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 (ސަން ޢަފީފ ޙަރ   ދާއިރާގެ މެންަބވިލ ފ ށީ ؛ ޔާސަތ ގައި އިންނެވީ)ރި

 

 ޖަލްސާ ވަނަރަ ތޭ ދައ ރ ެގ  ދެވަނަެގ ވަނަ އަހަރ   2021

 ދ ވަސް( ބ ދަ)  2021  ޖޫން 16

 

 

  :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރިޔާސަތ ން

الر   الر  بسم هللا  والس  الحمد هلل والص    ،حيم حمن    މަޖިލިސް   .به ومن واالهوصح  هلآ  ىل عو  هللا  لوسر  ىلع   مالالة 

 .ފެށ ނީ

 

 ވ ން އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ތްތެރި އިްއޒަ  4ތިއްބެވީ    ސަލާމ ަގއިމެންބަރ ން.  އިްއޒަތްތެރި    23ނީ  ވަވެަވޑަިއަގންނަބައިެވރިއަށް  ޖަލްސާވަގ ތ   މި  

 . އެބަ ތިއްބެވި ންބަރ ންމެ އިްއޒަތްތެރި  11  ތިއްބެވީ ކަރަންޓީނ ގައި. ންންބަރ މެ

 

 ން ރ  ކ ން ލާ ޢ  އި  ޑާ ންޖެ އެ  ގެ ހ  ވަ ދ   .3

 

 :ންވ ކެ އް ދެކަހަވާ ސަތ ންޔާރި

، ބ ދަ ދ ވަސް. މިއަހެލި 2021ޖޫން    16،  އާދެ! މިއަދަކީ  .2/13/ 2021/ޖއ  އެޖެންޑާ ނަންބަރ ކީ،  ބަރަނަން  އެޖެންޑާ

 . 1442ޛ ލްޤައިދާ   6، 14ނަކަތ ން 

 

 ޔައ މިއްޔާ ފާސްކ ރ ން .  4

 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަވާ ންތ ރިޔާސަ

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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 ޔައ މިްއޔާ ފާސްކ ރ ން. 

  ވަނަ އަހަރ ެގ  2021ައށް ތިން ޖަލްސާެގ ޔައ މިއްޔާ. އެއީ    9/ 2/ 2021ން  އި  7/ 2/ 2021ޔައ މިއްޔާ ނަންބަރ     -4.1

  ޔާތައް މި ޔައ ިމއް.   ނިޔަލަށް ހ ރި ޔައ މިއްޔާތައްނަ ޖަލްސާެގވަ  9ވަނަ ޖަލްސާއިން  ފެށިެގން    7އ ރ ެގ  ދެވަނަ ދަ

ޔަމަޖިލީ އެއްޝާއިޢ ކ ރ މަށްަގއި  ސައިޓް ވެބް  ހ ެގލީމަޖިއ މިްއޔާ  ހ ެގ  ިއއްފަހ   މެންބަރަކ ވެސް  އިޞްލާޒަތްތެރި    ޙ  

އ މިްއޔާތަކަކީ  މި ޔަ  ،މަތީން  ވަނަ މާއްދާަގިއވާ ޮގތ ެގ  218އިދ ެގ  ހ ެގ ަގވާ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީ  ،ނ ވާތީހ ށަހަޅ އްވާފައި

 ން.ކ ރަ ންލާޢ ކަމ ަގއި އިއް  ރާ ޔައ މިްއޔާތަކެކ ލ ބޫަގރިޔާސަތ ން 

 

 ތިދާއީ ބަހ ސް އިބ  .  6

 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަވާ ންތ ރިޔާސަ

  އިބ ތިދާއީ ބަހ ސް. -6ނަންބަރ   އެޖެންޑާ

މެ  -6.1 ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އަެގމަނަފ ށީ  ހ ށަންބަރ   ސަޢީދ    5/ 2007  ނަންބަރ   ާގނޫނ   ، ިއވާހަޅ އްވާފަޙްމަދ  

ޖޫން    2ވަނީ  ޔ ން އިްއވާފައި ކި  ބިލ ެގ ފ ރަތަމަ  ެގނައ މ ެގ ބިލ . މިއިޞްލާޙ   (އަށްނޫނ ދިވެހި ސިވިލްސަރވިސްެގ ގާ )

ބޭްއވ ނ   2021 ދެވައަހަ  ވަނަ  2021  ،ަގއި  ދައ ރ ެގ  ރ ެގ  ޖަ  8ނަ  މަޖިލީހަށް .  އި ސާަގލް ވަނަ  ބިލ   މި 

ެގމަޅ އްވައިދެްއވާނީހ ށަހަ އިްއޒަތްތެ  ދާއިރާެގ  ސަޢީ ނަފ ށީ  އަޙްމަދ   މެންބަރ   ހ ށަހެރި  ބިލ    ، ށާއިޅ އްވ މަދ . 

ޖ   ސްބަފަހ   ،ވަޑައިަގތ މަށާއި ބ ދާރީވެ ޖަވާ ފ ރ ޞަޓ މިނެ  15  ލަމ ވިދާޅ ވ މަށް  ލިބިެގ  ބިލ ެގ ވަޑައިަގތެްއ  ންނަވާނެ. 

ހިނހ ބަ  އީތިދާއިބ  އެ  ސް  ބަ  މިނެޓ   15ަގމ ންދާއިރ   ބައިބަޔަށް  ނ ވަތަ  ބޭނ ންކ ރެއްއެކ ަގއި  ވ މ ެގ  ހާލައިެގން 

ިއއްޒަތްތެރި  އިޚް ލިބިވަޑަިއެގންތިޔާރ   ބަމެންބަރަށް  ބިލަށް  ިމ  ކަނޑައެޅިފައި ސްކ ރެއްވ މަށްހ ފަިއވޭ.  ޖ މ ލަ     4ވަނީ 

ސިކ ންތ .    21  ޓާއިމިނެ  20ށް  .އެމަ. ޕީ.ޕީންތ ސިކ   29ޓާއި  ނެމި  24ަގޑިއިރާއި    2ެއއީ އެމް.ޑީ.ޕީއަށް    .ަގޑިއިރ 

ޕާޓީއަށް   ޕީ.އެން.ސީއަ  21މިނެޓާއި    20ޖ މްހޫރީ   14އެމް.ޑީ.އޭއަށް    .ސިކ ންތ   12ނެޓާއި  މި  16ށް  ސިކ ންތ . 

ޕާ.  ސިކ ންތ   8މިނެޓާއި   މެންބަރަކަށް  ަގނ  ނިސްބަތްެވވަޑައިށް  އަކަޓީވަކި  ކޮންމެ  ސިކ ންތ .   4  ޓާއިމިނެ  4ންނަވާ 

އަޙްމަ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ   ެގމަނަފ ށީ ސަޢީމެންބަރ   ފ ރ ޞަތ ދ   އަޅ ަގނޑ   ބިލ   ދަށް  މި  މަޖިލީހަށް ައރ ވަން 

 ށް. ހ ށަހަޅ އްވައިދެްއވ މަ

 

 އަޙްމަދ  ސަޢީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން:ެގމަނަފ ށީ ދާއިރާެގ މެންބަރ  



1202 ން ޖޫ 61                                               ސާލްޖަ ވަނަ 31 ގެރ  އ  ދަ ވަނަދެގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

3 

 

  ( އަށް ެގ )ހ1-59  (ެގސަރވިސް ާގނޫނ  ލްދިވެހި ސިވި) 2007/5ާގނޫނ  ނަންބަރ   ސްތެރި ރައީ އްޒަތްއްޔާ އި ޝ ކ ރި

ލ ެގ އެންމެ އިސް  އްޔަނ ކ ރ ން. ކައ ންސިޢަޖެނެރަލް    ސެކްރެޓަރީެގ  ލޯކަލް ކައ ންސިލ   .ޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅާ އިޞްލާޙ އަ

މ ަވއްޒަފެއް  ޮގތ ަގިއ  އިދާރީ  ސެކްެގ  މީހަކ ރެޓަރީކައ ންސިލ ެގ  މަޤާމަށް  ޖެނެރަލްކަމ ެގ  ސިއްޔަން ޢަ      ވިލް ކ ރާނީ 

ކޮމިޝަނ ންނެވެ ާގނޫނަށް  ސަރވިސް  މި  ފަލ ކ ޢަމަ.  ތަފާސް  ށްާގނޫނަމި    ،ށާނީރަން  ދިވެގ ދީސްކޮށް  ހި ކޮށް 

އިްއޒަތްތެރިޝާިއޢ ކ ރާަގއި  ެގޒެޓ   ސަރ ކާރ ގެ  ފެށިެގންނެވެ.  ދ ވަހ ން  ިމއައަޅ ަގނ؛ ރައީސް    ހ ށަހެޑ   މި   ޅިދ  

އަޅ ަގނޑ    ،ޙަކީޞްލާއި ކ ރަލާމަރ ކަޒީ    ހަމަ  ދ ވަސް  ދެ  މީެގ  ވެސް  ހ ށަހެޅިާގނޫނަށް  ބަ  ،ން  ން ސްކ ރަމ ހ އަދި 

އިޞްލާއިޞްލާެގންދިޔަ   އެއް  ހަމަ  ާގނޫނ    .ޙެއްޙާިއ  އިއް އެ  ދެ  ހ ށަހަޅާފަިއވާ  ލާމަރ ކަޒީ  ޮގތްކ ރ މ ެގ  ޞްލާޙެއް. 

ން ވެސް މި ބަދަލ  ެގނެސްެގ  ށް ާގނޫނަ  ސަރވިސް    ހަމަ ސިވިލް؛ ސް ވިސަރ  ސިވިލްހަމަ  އޮތީ    އެ  ވެސް  ާގނޫނ ަގއި

 އަޅ ަގނޑ  މި ބަދަލ  ޮގތ ަގއި  ެގ  އްާގނޫނަށް ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލެދެ  ނެތީ،  ނޫނީ މި ދެ ާގނޫނ ެގ މި މާއްދާ އެއްޮގތްނ ވާ

ވަޒީފާއަކީ   ސްެގރވިސަ  ސިވިލް  ، ސިފަތަކ ެގ ތެރޭަގއި އެބަ ހިމެނޭއަސާސީ  ސަރވިސްެގ  ވިލްހ ށަހެޅީ. ދިވެހި ސި   މި

ބޮޑ ކޮށް ލިބިހަމަ  ނަށްންމެންއެ  ،ލެވި އިހ ޅ ވަ  ފާޅ ކަން  ފ ރ ޞަތ ތަކެއް  ޢަހަމަ  ޮގތަށް  ާގނޫނެދެވޭ  އް މަލ ކ ރަންޖެހޭ 

އަދި ަވކި    ،ތަބާނ ވެ   ކަށްކި ފަރާތެއްެގ ނ ފޫޒަވަ  ،ެއކަހެރިވެފަިއވާ  ކަކ ންޙަތ ތަލަޞްސިޔާސީ މަ  އެހެންމެ  ހަމަ  .ޮގތ ަގއި

ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދޭ ބައެްއެގ ޮގތ ަގއި   ަގނޑ ތަކަކ ންޝަނަލް މިންފެޕްރޮކ ރާ  ނ ކަތް މަސައްމަށް ހޯދ ންރ ހ ރާތެއްެގ  ފަ

ާގނޫނަށާއި އަދި ލާމަރ ކަޒީ  ެގ  ސަރވިސް   ސިވިލް  . މި ސަބަބ ތަކަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ ޖެހޭސަރިވސް ވާން އެބަ  ސިވިލް

އިޞް ދެ  މި   ހ ާގނޫނަށް  އިްއޒަތްތެއަޅަ  މި  ށަލާހ   ރައީނީ.  ދެ  އަޅ    ،ެއދެނީ  އަޅ ަގނޑ  ؛ސްރި  މި  ަގނޑ ެގ 

ދެ  މި    ިއ،ަވއިލަެއކ ލަޓީއެްއ  ޖޮއިންޓް ކޮމި  ،ސާތަކ ެގ ކޮމިޓީވަން މ އައްސަނިާއއި އަދި މިކޮމިޓީ   ރ ކަޒީ ލާޙ  ލާމަޞްއި

ޖޮއިއި ދެ  އެ  މައްފޮކޮމިޓީއަށް    ންޓ ޞްލާޙ   މި  ވީހާވެސް  ނ ވައި  އިބ ސަލަ  ނިމިއީތިދާއަވަހަށް  ބަހ ސް  ޓީ ކޮމި  ، 

ަގނޑ މެން  ޅ  އަ ؛އް ލިބިެގންދިއ ން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްްއލެޙަށް  ިމއަ  ސްައށް ދިއ މ ެގ ކ ރިންރިސެ  ،ނިންމައި  މަރ ޙަލާ

ސިޔާ ހަމައެކަނި  މަސައްކަތަކީ  މަސައްކަސީކ ރާ  ނ ވާނެ.    އެޤައ ތްތަކަށް  ޮގތެއްަގއި ފައިދާ  ށްކަަވގ ތަ  މަށް    ހ ރި 

ރަންޖެހޭ  ކޮންމެހެން ކ   މެންތައް ެގނައ ަމކީ ައޅ ަގނޑ ކަށް ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލ ނޫނ ތަެއ ާގ،  ޞްލާޙ ކޮށްނ ތައް އިާގނޫ

،  ކ ރިއަށް ެގންދެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް  ސްހ ޮގތަށް މީެގ ބަޮގތް   އެކި  ންޅާ އިޞްލާޙ ހަކަމެއް. އަޅ ަގނޑ މެން މި ހ ށަ

ދަންނަވާނީއަ މި  ،ޅ ަގނޑ   މިއަދ   މަސައްކަތަ  އަޅ ަގނޑ މެން  ސިޔާ  ،ކީކ ރާ   ކ ރާ ހަމައެކަނި  ޮގތ ން  ސީ 

ވެެގންނ   އަޅ ަގނޑ މެން ށް  ބިނާކ ރ މަ  ޤްބަލ މ ސްތަ  ޤައ މ ެގ  ،މާއިހަމަޖެހ   ޤައ މ ެގ.  ނޭވާމަސައްކަތަކަށް  ޓަކައި 

ބަދަލ ތަކެ ާގނޫނައޅ ަގއް  ެގންނަންޖެހޭ  ެގންނަންޖެހެޑ މެން  އެއޭނަށް  އެސަރ  ސިވިލް   ،ޮގތ ން .  އިސް  ވިސްެގ  ންމެ 

ކައ ންސިލ ތައް މ ވަްއޒަފެ ޮގތ ަގއި  ޢައްޔަންެގ  ކ ރެވޭ  ކަށް  ވާންޖެހޭނީ  މި  ނ ފޫޒ ން   ،ފަރާތް  ބައެްއެގ  ސިޔާސީ 

ރަށެްއެގމ   ،ވެ އެްއކިބާ އެ  މަޅި  ތަރައްޤީއަށް  ބަ  ައޅ ަގނޑ ސަްއކަތްކ ރާ  ޮގތ ަގއި.  އޮންނަ މެއެއްެގ  އޭރ ަގއި  ން 
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،  ކަމ ަގިއ ވާނަމަފި  ކ ރަން ފަށައިްއޔަންޢަ  ަގިއ ބަޔަކ  އެކީ   ފަޔާލަ  ެގކައ ންސިލ    ނޫނީަގިއ  އެކީ   ެގ ރ ހ މާކައ ންސިލެއް 

ެގންނަ  ނޑ މެންއަޅ ަގ ރާއްޖެއަށް  ބޭނ ންމި  ރަނަގޅ ން  އެންމެ  ލި  ވާ  އަޅ ަގނ  ޮގސްދާނެބިެގންނަތީޖާ  ޑަކަށް  ކަމަކަށް 

އެހެކ ރެވޭނ   ބޫލެއްަގ މިންވީމާ.  މަޖިލީ  ށްބިލަ  ،  ފ ަގހ ވެސް  ބައި  ފ ރިހަމަ  އެ  ،އްސެހ ޅާކޮށް  ެގ  ންމެންހ ރިހާ 

ބަފ   ،ނަމަވެސްއެކީަގއި     ންތަކާވ ތ ޚިޔާލ  ކ ރެވޭ  އަވަސް  ެގން ށްކ ރިއަ  އްސެހ  ޅާކޮށް  އެންމެ  ވީ  މ އްދަތެްއެގ  ޮގސް 

ރި  އިްއޒަތްތެދެން،  .  ހަޅަންަގނޑ  ހ ށަާގނޫނަކަށް ވެެގންދިއ މ ެގ އ އްމީދ ަގއި އަޅ    ،ން ނިމިލ  މަޖިލީހ މި ބިރޭަގއި  ތެ

ވާހަކަތަމެންބަރ  އަޅ ަގނޑ  އެ  ކާންެގ  މިނެޓ ކީަގއި  ހ ރި  ބާކީ  އަޅ ަގނޑ ެގ  ދެްއވި  ށްކ ރިއަ  ތައް    ެގންދާނަން. 

 . ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ޝ  ވަރަށް ށްފ ރ ޞަތަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ ރިޝ ކ  ިއްއޒަތްތެރި  ނަން.  އްޔާ  ސިދިވެ)  2007/5ބަރ   ާގނޫނ   ާގނޫނ ސަރވިސް  ވިލް ހި   (އަށްެގ 

އި މަނަެގށް  ެގނައ މަޞްލާޙ އި ދާއިރާެގ  އަފ ށީ  މެންބަރ   ބިލ ެގސަ  ޙްމަދ އްޒަތްތެރި  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ  ހ ސް ބަ  ޢީދ  

ފެށ ނީ މި  ވަގ ތ   ވާމިހާރ   ބިލަށް  މި  އެންދައްކަވަކަފ ޅ ހަ.  ިއއްޒަތްދި  ފ ރ ަވޑަިއަގންނަވާ  މެންބަރ ން  ޞަތަށް  ތެރި 

 .ޖާބިރ هللا ބްދ ޢަތެރި  މެންބަރ  ށިދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްޅަކަށްފަހ ( ކާވަގ ތ ކޮ)ށް ދަންނަވަން. ދިަވޑަިއަގތ މައެ

 

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ ށިކާ

 ؟ ންނަވާތޯލިބިވަޑައިަގ ެގ އަޑ ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ! ެގންދަވާ އަށް ކ ރިހަކަފ ޅ  ވާޑ  ރަނަގޅ .  ! އައާދެ

 

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ ށިކާ

ެގންނަ ވާހަކަ. މިއަދ   ާގނޫނ ތަކަށް ބަދަލ   ދިޔައީ  އިްއޔެަގއި ައޑ ިއިވެގން މި  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ށްއަޅ ަގނޑ މެންނަ

ހ ށަހެޅި ސިދަނީެގންމި  ާގނޫ  ލްވި  އިޞްލާޙެސަރވިސް  ވާ  އްނަށް  ރާއްޖެ  ރ ކަޒީ  ލާމަ.  ހަކަހ ށަހެޅިެގންދާ  އ ސޫލ ން 

ދަތިތަކެްއ    ގ މ ގައިހިން މެންބަރ  އަނެއްކާޙަދިމާވާ  ިއއްޒަތްތެރި  ށް  ޙަކާިއެގން ކ ރިއަވެސް އިޞްލާއްލ ކ ރ މަށް ޓަކައި 

ރަ އިްއޒަތްތެރި  އޮތީ؛ ސްއީވަޑައިަގންނަވަނީ.  ދަންނަވާލަން  ކަމަކީފ ރަތަ  ، ައޅ ަގނޑ   ކަމަނަގއަޅ    ،މަ  ކީ  ޑ  

އެކަމަށް  އަޅ ަގނޑ     ކ ރާ ވެސް މީހެއް ނޫން. އަދި އަބަދ ވެސްބޫލ ަގ  ަގންއްޖެ ހިންއ ސޫލ ން ރާ  ކީ ލާމަރ ކަޒީއަޅ ަގނޑަ
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ހިރ ކަ ލާމަ  ،ވަކާލާތ ކޮށްފައިވާނީ  ރާއްޖެ  އ ސޫލ ން  ރައް ޒީ  ބ ރަ  ކޮ ންގ މ ެގ  ނާޅ  ނޔިތ ންނަށް   ހާރ މި  .ވާށޭޑ ަގއި 

 އަށްޤާނޫނ އަސާސީ  ؟ސަބަބަކީ  އ ފަންވިސަރވިސް    ސިވިލް  ،އެބަޖެހޭ   ކ ޑަކޮށް ދަންނަވާލަންއިރ ަގއިއިއަށް  ބަމިހިސާ

މިރިވސް  ސަ  ސިވިލް ތެރޭަގހިދިވެ  ،ޖެހ ނީ  އ ފަންކ ރަން  އޮނިަގނޑ ެގ  ހިންގ މ ެގ  ސިވިލްރާއްޖެ  ސް ރވި ސަ  އި 

ޗަށް. މައް  ކަމ ެގމ ންމ ހި  ެގއް އޮތ މ  ސަރވިސެ  ބަދަލ ވާއިރ  ވެސް ސިވިލް  ރ ކާރ ސަ  މާނައަކީ   ،އިންޑިޕެންޑެންޓްކޮށް 

ހަމަޖެހިެގންއިތ ގެ އޭ މިހާރ   އ   ، ދިޔައީ  މި  ރަށް  ސަރ ކާރެްއ    ރަށެއް  ކޮންމެހިރާއްޖެ  ދިވެލ ން  ސޫލާމަރ ކަޒީ  ވަކި 

ދިމާވާހިޮގތ ަގއި   މޮޑެލަބޮގ އަ  މި ؛ރައީސް  މަްއސަލަ. އިްއޒަތްތެރި  ނަގން  ހިންަގންވީޑ   މި ރާްއޖެ   ،ނޫންތޯ  ،ތޯށް 

ދަންނަވާ އަޅ ަގނޑ   ވާހައަބަދ ވެސް  އަޅ ަގނޑ ެގ    އިްއޒަތްތެރި  ސ ވާލ އެ  ކައަކީ.  މަޖިލީހ ެގ  ރަްއޔިތ ންެގ   

އި  މެންބަރ ންނަށް ރައީސްދޫކޮށްލާނަން.  އަޅ ަގނޑ މެހަމަ ؛ްއޒަތްތެރި  މިއަދ   ާގނޫނ   ާގނޫނަށް ން  އަދި  ވާހަކަ  ހަދާ 

ހ  ހަދައްކާއިރ  ވާހަކަ  ހަޅާ  ށައިޞްލާޙ   ޚަހާ  ތްތަަގއި  މެންބަވެސް  ހ ރިހާ  ޮގތަށް  އިތ ރ ވާ  ވެސް  ރަދ   ރ ން 

ވިސްނާލަ  އެބައަޅ ަގނޑ މެން  ތެރޭަގއި  ދޭ  ދިއ މާޢަމަލ ކ ރަމ ންދާ އިްއޒަތްތެރިޖެހޭ   ، މިދެންނެވީމިހެން   ؛ރައީސް  ން. 

ވީ.  ފަސްކ ރ މ ެގ ޕްރޮްގރާމ  ބާރަށް ެގންދަންރާއްޖޭެގ ެއއްވެސް ދިެވހި  ެގނެސްެގންތަކަށް ިއޞްލާޙ ނޫނ މެން ާގއަޅ ަގނޑ 

ރާއްޖެ    ކ ޑަކޮށްރަދ   ޚަ  ،ކަށް ބަދަލ ކޮށްހެޔޮ މޮޑެލައަގ   މޮޑެލްހިންގ މ ެގ    ޑ ގ ބޮ އަ  ހިރާއްޖެވެދި  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މެންބަރ ންނަށް ވެސް   ހ ެގމަޖިލީރައްޔިތ ންެގ  އަދި    ،ރައީސަށް އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެއިްއޒަތްތެރި  ޖެހޭ.  ހިންަގން އެބަ

ޑޮލަރ  މިއަދ  ނ ލިބޭކަން. ހަމަ    ންނ އަބެމ ންދިޔަ ބިލިށް ލިއަން ދިވެހިރާއްޖެގ ޅިެގ  އ19ާ-ޑ ކޮވި ،  އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ

ހަމަޚަރަދ   ،އެާއއެްއކޮށް އިންވ އެއަށް   ތައް  ދެތިން  މިރެ  މައްޗަށްކަން  ެއގޮ   ޗި  ޅ ަގނޑ   އަ ބަލާއިރ ަގއި    ތ ންދިޔައީ. 

އ  ރައީސ ލްޖ   ،ފާކ ރިންވަރަށް  ރަްއޔިތ ދި  ރިއްޔާމްހޫރާއްޖޭެގ  ެގވެހިރާއްޖޭެގ  ހޯންނަށް  އެ ދޮރ   ޓަކައި  ދައިދިނ މަށް 

މިހާރ  އޭނަ ޯގތި   އަށްމީހާ  ހ ންނަ  ަގއިކާށިދޫ  ،ށްަގއި ހ ންނަ މީހާއަތ ން މާލޭޮގ  ެގސާލެއްމި ؛މީހަކ  ހ ރި ތަނަކ ން

ޯގތީެގ ރަޖީސްޓައަޅަގެ ޯގތީަގއި    ،އަޅަން   ވީމާ ބޭ ވާހަކަ ވިދާޅ ލޯނ  ލިމަ ހަތް ލަްއކަ ރ ފިޔާެގ  އިރީ ހިފަިއެގންދިޔަން 

އ ފާކަމާ  އެ ވަރަށް  ރައްޔިތ ންވޭއަޅ ަގނޑ   ކާށިދޫ  އަދި  ފަރާތ ންނާ.  ރާއްޖޭެގ  އަދި  ފަރާތ ން  އި  ރައްޔިތ ންެގ  ެގ 

ޝ  ޖ މްހޫރިސ ލްރައީ އަޅ ަގނޑ   ރައީކ ރ އްޔާއަށް  އިްއޒަތްތެރި  ރައީސްިއއްޒަތްތެރި ؛ސް ދަންނަވަން.  ވީަމ  ބިޒީ  ، 

 ؟ވަންތޯ އެބަދައްކާ ވާހަކަ ައއްޑ އަސް ، އަޅ ަގނޑ  ސްރި ރައީތެ. އިްއޒަތްކ ޑަކޮށް މަޑ ކޮށްލީޅ ަގނޑ  އަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އަޅ ަގނޑ  ައޑ އަހަން. 

 

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ ށިކާ
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އައަޅ ަގ ކ ޑަކޮށް  ހީކ ރީ  ވާހަކަނޑ   ދައްކާ  އަޅ ަގނޑ   އަޑ ނީނެއްހެން  ކަމަށް.    ރައީސް ޒައިއްވެނީ   ގެ ތްތެރި 

ޮގތަކަށްޒީޖަ  މިކަހަލަ  ،ޮގތަކީ   ލާއިރ ަގއި ވާފެނިމިހެން  ކ ން  ދޭތެރެއަހިނިތ ންވ ން   ތެރެއިން  ެގ  ޅީ ކ   ޓަަވއްރެހާވަ  ރާ 

އީ ވަރަށް  މި  ކީ އަދިކ ޅީެގ މަޑަ،  އެއްޗެއް ކަމާއި  މ ންކީ ވަރަށް މ ހި، ކ ޅިއަކ ރަނީ. އެހެންވީމާރޭޓ ޅ ަގނޑ  މި އޮޕައަ

އެންމ ހި ފައިދާތަކާ  ،ކަމާއި   ޗެއް އްމ   ހ ރި  މިޮގތ ން  ބެހޭ    ީމަގއި  ވާހަކަދަްއކަންމަޖިލީ  ވެސް  ހ ރިހާ  ހ ަގއި  ޖެހޭނެ. 

މެންބަރ ން އަޅ ަގނޑ     ވަޓަވައްރެހާއަށް  މަޖިލިސް   ؛ރައީސްއިއްޒަތްތެރި  އަރ ަވން.  ވަތ ޢ ދަވަޑަިއަގންނަވަން 

އަޅ ަގނޑ އާ ވާހަކަ މި  ިއެގން  އ ާގނޫނެކޮބައިތޯ  ދަނީ.    ކ ރިއަށް  ތިމާ  ާގނޫ ؟ކީކ ރ މަފަންއް  އ ފަންކ ރ މަކީ  ނެއް 

 ޖެހޭ ކަމެއް ންއް ހޯދަން ކ ރާމަކީ ތިމާއަށް ވަކި ފައިދާއެ ކ ރ ފަންއ ނޫން. ާގނޫނ ން    ންޖެހޭ ކަމެއްެވެގން ކ ރާމަސްވާންފޭ

  ،ދަނީ  މި  ެގންނިެމންނަށް ފެމިއަދ  އަޅ ަގނޑ ؛ ތެރި ރައީސް އް. ިއއްޒަތްޖެހޭ ކަމެނޫން. މ ޅި ރައްޔިތ ންނަށް ކޮށްދޭން

ބޮ ޚަރަދ   ވެސް  ވަގ ތ ަގއި  ދަތި  ޮގތަށް  މި  ތަޑ ވާ  މަޖިލީހ ން    ރ މަށްބ ކ ތީރ ކަންކަން  ރައްޔިތ ންެގ  ޓަކައި 

ޖަހާފައި ރާބ މިސްދިމާލަށް  ޓަކައި އެ    ށް ައޅ ަގނޑ މެން ދިއ މަށްޑ ވާ މޮޑެލަޚަރަދ  ބޮ  ،ނ ކޮށްއ ރ  އަދާދަރަންޖެހޭ  އަދާކ 

މަ ފެންނަނީ   އްންޒަރެހ ރި  ރައީސް  .މި  މިހެންއަޅ   ؛އިްއޒަތްތެރި  އަރާވަޑަިއެގހި   މާދެންނެވީ  ަގނޑ   ނެ ންފާތްޕ ޅަށް 

ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.    ެއއްމެން ލޮކްޑައ ންވެފަ. އެންތިބީ  ޭއ މިކްޑައ ންވެފައެންމެން ލޮ  ގައ19ި-ވިޑ  ކޮ ިމ ތިބީ  ނޫން 

މިއަޅ ަގނޑ  މަސައްކަތ ގައި  މެން  ބ ރަ  ދ    17  ބަރ ންޑިސެ  އަންނަމި  ތިބީ  މިޑ މެން  އަޅ ަގނ.  ތިބީ  ވަހ  ވަނަ 

ފައިވްކޮޓަރީެގ  150ސިންާގ  ބޮޑ  ހ ޅ ަވންހޮޓަ  ރސްޓަ    ތަްއޔާރ ވަލެއް  މިންމ ވެެގން  ރައީ.  ދަނީ     ؛ސްއިއްޒަތްތެރި 

މަށް  ބ ކ ރ ކަންކަން ތަރ ތީމި ރާއްޖޭެގ    ،ންބަރ ން ވެސް އަދި ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ން ވެސް މަޖިލިސް މެ  ،ޅ ަގނޑ  އެދެނީއަ

މި ރަްއޔިތ ންނަށް  ވަގ ތ   ޓަކައި  ބިލ ތައް  ކަންކަމަށް  ހ ރި  ނޫން   ،އަކީމާނަ  ެގއޭ.  ހަދާށޭ  ބޭނ ންވެފައި  ިއއްޔެ 

ތަކ ން  ސެންޓްރަލް ބޭންކާއި އަދި ބޭންކ   ރާއްޖޭެގދިވެހި  ،ދިޔައީ   މަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅިެގން  ެގމެންއިހަށްދ ވަހ  އަޅ ަގނޑ 

 ؛ތައް ނަާގފައިާވ ފަރާތްތަކަށްދިނ މަށް ޓަކައި ލޯނ  އިލ ނަށް ތ ން ޔިދިވެހި ރައ ، އިދީސަތައް ހަމަޖައްއަމް ކަންތައްޓޯރިމޮރި

އަދި    ،ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރަށް  ޮގވާލަން މާލިއްޔަތ    އަޅ ަގނޑ  މިއަދ   .ކޮމިޓީއަށް ވަނީ ެއ މައްސަލަ ފޮނ ވާފަ  މާލިއްޔަތ 

މަޖިލީހ ެގރައް އަރިހ ޔިތ ންެގ  ރަީއސް  ވެސް  ސްޕީޑ ވަރަށް  ،އެދެން  ަގއި  ބާރ   ހަމަޖައްއެަގއި    ސާށޭ.  ކަން 

ހޯލް ހައ ސް  ދަ    . ކޮމިޓީ އޮފްސްކޮށްެގންނ ވާނޭން ލަރަްއޔިތ ންެގ ަމޖިލީހ  ދެވެން އޮތް މަެގއް  ރައްޔިތ ންނަށް ެއއްޗެއް

ބިލ ތައެ   ،ނަމަވެސް  ބޭނ ންކޮށްެގން އެފަދަ  އެ  އެހޭ  ޖެ  ބައް  ހޯދ ވަ  ދ ވަހ ން  ޮގތެއް  އެއަށް  ނިންމައި  ދައިދޭން  ހަށް 

އިރައްޔިތ ންނަށް ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާޖޭރާއް ؛ރައީސްްއޒަތްތެރި  .  އިކޮެގ  ރާއްޖޭެގ  މިނިސްޓަރާ އާއި   ނޮމިކ  

ހަމަ އެއާެއއްކޮށް އަޅ ަގނޑ   ؛ ރައީސް ން. އިއްޒަތްތެރި  މ އިޢ ލާންކ ރަ އެ ދަނީ  ތައް  ޓ ޖެކްރާއްޖޭަގއި ބޮޑެތި ޕްރޮދިވެހި

ނ ވަތަ ަވކި  އްވާލަން  ހެޖިލީހ ެގ މެންބަރ ން  ތ ންެގ މަޔިބޭ ރައްގ ތ  ސަރ ކާރަށް ޕްރޮފިޓް ނ ލިވަ   މި  އެބަ،  ފާހަަގކ ރަން

ވޯހަކަށް  މީ ދ ވަސްވަރެްއަގއި  ލިބިދާނެވަކި  އެއް   ޓެއް  ފައިކަމަށް  ގޮ ވެސް  ނ ވާ  ޕްރޮޖެކްތަކަށްދާއެއް  ޑެޑް    ތައް،ޓ ، 
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ހިނަގމ ންދާ  ނ ލިބޭއެއް  އާމްދަނީ ހ އްޓާލަންގ ތ ން  ވަ  އްތަޖެކްޓ ޕްރޮ  ޮގތަށް  ރަ  .ވަގ ތަށް  ޑޮލަރ    ؛އީސް ިއއްޒަތްތެރި 

  ށް ކ ރަންޖެހެނީ ޑޮލަރަޕެކްޔާ  ޅ ަގނޑ މެންެގ ރ ފިޕ ކ ރަނީ. އަޗާޔާ  ނ ކ ރަން. އަޅ ަގނޑ މެން ރ ފި  އަޅ ަގނޑ މެން ޗާޕެއް

ވަންޏާއެ ކަމަށް  މަްއޗަށޭ  އަޅ ަގނޑ މެން  ، ހެންވެއްޖެ  ޮގތްތަކ ެގ  އިތ ރ ކ ރެވޭނެ  އ ފެއްދ ންތެރިކަން    ަވގ ތ   މިެގ 

ހ ރި ރަށްތައް   ރިންނަށް ލ އިދޭން އެބަޖެހޭ. ނ ނިމިސްޓ ކ ރަންޖެހޭނީ. މަސްވެރިންނަށް ލ އިދޭން އެބަޖެހޭ. ދަނޑ ވެއިންވެ

ފެސިލިޓޭ ސަރ ކާރ ން  ޓަކައި  އިންޓްށްޓ ކޮހ ޅ ވ މަށް  ބޭންކ   އެބަޖެހޭ.  އެބަ  ތައްސްޓ ރެދޭން  ރާއްޖޭެގ  ޖެހޭ.  ކ ޑަކ ރަން 

ހިނަގނީބޭންކ ތަ މި  ހިނާގދ   އް  ބޭންކ ތައް  މާ    ޮގތާ   ނިޔޭެގ  ޚިލާފަށް.  އިންޓްރެމ ޅިން  ނަަގނީ.  އަގ ބޮޑ   ސްޓެއް 

ަގވަރ ނަރަށް   ެގ. އެމް.އެމް.އޭ ރަށް ނޭވާއެއް ނ ލެވޭންނަނީ. ބޭންކ  މެނޭޖައޮ  އިކޮށްފަލޭޓ އ  ވަރ ރެިގއޯ   އިންމް.އެމް.އޭ އެ

ނ ލެ ރަނޭވާެއއް  މަޖިލީހ ވޭ.  ނޭވާއެއް    ެގއްޔިތ ންެގ  ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިލެވޭނ ރައީސަކަށް  ރާއްޖޭެގ  ނޭވާެއްއ އްޔާ.  އަށް 

ައޅ ަގނޑ މެން   ނޭވާނ ލެވޭ.  އޮތީމާ ނ ލާ  އެންމެން  ައޅ ަގ  ،ސިސްޓަމެްއަގއި  ނޭވާލާ ދެން  ެގންނަންޖެހެނީ  ނޑ މެން 

ަވއިރަސް ނިޒާމ  ކޮރޯނާ  ެގނަިއ    އަޅ ަގނޑ މެން  ށް އަ.  ކަހަޝިންތަމެމި  މެޝިންތަކެއްއް  ެއއްޗެހި  ލަ  އެ   ވެސް . 

ެގއްލިެގންދާަގނޑ އަޅ  ކ ރ މަށް ޓަކަިއ ވަގ ތ  އަޅ ަގނޑ މެން ރާއްޖެ ސަލާމަތް  . އެހެންވީމާ، މި ޮގތް ވެދާނޭ  މެންނަށް 

ވަގ  ހ ޅ ވާލަންވަގ ތ ން  ލޮކްޑައ ންތައް  ދިވެހިރާއްޖެއޭޖެހެ  އެބަ  ތަށް  ލޮ.  މިކޮށްެގކްޑައ ން   ކޮރޯނާ    އިރާއްޖޭަގ  ން 

އޮންނާ ދ ވަވައިރަސް  ބަިއވަރ   ވަންދެނެ.  ޮއވެދާސް  މި ން  އެބަޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ މެން  ވަންޏާ  ކަމަށް  އެހެންވެއްޖެ  ނެ. 

ވެސް    ބަލިމަޑ ކަމާ ރޯއ އަޅ ަގނޑ މެން  ެއއްކޮށް  މިީއ  ކަމަޅެން.  އިްއޒަތްތެރި އަޅ  ށް  ާގެއއް  ަގބޫލ ކ ރަނީ.    ަގނޑ  

ރައްޔިތަ ؛ރައީސް ކޮންމެ  ދިވެހިރާއްޖެ  ބާރަށް  ކޮންމެ  ބާރަށް  ވެކްސި  ތާކ ކ   އިންތިހ އްޓަސް   ތައް ޒާމ ންޖެހޭނެ 

ޚަހަމަޖަ ދައ ލަތ ެގ  ކ  އްސާދެއްވަންވީ.  ދައ ލަތަށް  ރަދ   ިވއްކަންވީ.  ހިއްސާތައް  ކ ންފ ނިތަކ ެގ  ދައ ލަތ ެގ  ޑަކ ރަންީވ. 

. ށޭއަތ ލާރިތައް  ލާ ހ ރި  އަތ ަގއި  ެގމީހ ން  ހ ރި ލާރި ނަާގފައި  ކ ރަންވީ. ދައ ލަތ ން ަވަގށްރ ލިބެންޖެހޭ އާމްދަނީ އިތ 

ޓަށް އަޅާފައި ހ ރި  ށްށްފަިއ ފޮށިފޮޖެހޭ. އޭނާ ރައްކާކޮން އެބަނ ެގ ެގ ވަގ ތ ން ދައ ލަތަށް ނަަގޔާމީ  އްެގ ޮގތ ންލެމިސާ

ނ އަގ ަގއި    އިށް ނަގަ ފާރި ދައ ލަތ ން ަވަގިވޔައޭނައާ ގ ޅިެގން ބޮޑެތި  އެއާއެކ   ހަމަނބ ރާ ނަަގން އެބަޖެހޭ.  ފައިސާ އަ

އެއްޗެ މިދައ ލަތަ  ހިހ ރި  ހޯދާށޭ.  ޮއފް    ތ ގ ވަ  ށް  ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ބެލެންސް  ެއ    ނީޕޭމަންޓ   ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ 

ށް ލިބިފަިއ ައޅ ަގނޑަ  އިނިއަރިންަގފައިނޭންޝަލް އިންޖިައށް  އީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އަޅ ަގނޑ  މިހިރީ ރާއްޖޭެގ ރަ  .މަަގށޭ

ސަކްސެސްފ ލް ފާރިކޮށްެގން  ޔަވި ަގއި  ތަނ ން ވިޔަފާރި އ ފައްދައިެގން ދަތި ހާލ   ނެތް  ،އަޅ ަގނޑަކީ ؛ރިބާގައިހ ރި ތަޖ 

 ން އަޅ ަގނޑ  މިކ ރާާގތ ން މަސައްކަތް  އާ އެކ  ވަރަށްރިއްޔާ ޑެލެއް ހިންާގ މީހެއް. ރާއްޖޭެގ ރައީސ ލްޖ މްހޫރި މޮވިޔަފާ

ންޖެހޭ  ކަށް އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަޖައްސަޔަކ އްލި  ، މި އެދެނީށްނޑ  މިއަދ ން މިއަދަލީހ ަގިއ އަޅ ަގޔިތ ންެގ މަޖިހ ރީ. ރައް

ަގނޑ މެން އަޅ ދެން    މިއޭ ؛ޖޭެގ ސަރ ކާރަށް އެބަޖެހޭ އަޅ ަގނޑ މެން ދަންނަވަންދިވެހިރާއް  ިއ،ޖައްސައްތައް ހަމަކަންތަ

މި މޮޑެލަކީ.  އަޅ ަގ  ދާންޖެހޭ  އިޢ ލާންވަގ ތ   ޕްރޮޖެކްޓެއް  ައއ   ދައ ލަތ ެގނޑ މެން  ބަދަލ ަގއި  ްވ  ރިޒާ  ކ ރ މ ެގ 
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ދައ ލަތ ބޮޑ  ކަފޮ  ންކ ރާށޭ.  ައގ ހެތަންކޮ  ރަންސީރިން  ޮގތެއް  ޅެއް  ލިބޭނެ  ރައްޔިތ ންނަށް  ދިވެހި  ަގންނަން  ޔޮކޮށް 

މިކަހަލަ    އިބަތަކާއްޖެ ގޮއިފާލަމި އަންނަނީ ދިވެހިރާއް   މެންށް އަޅ ަގނޑ  ޖޭެގ ވެރިކަމަދެއްވާށޭ. ދިވެހިރާއްއިސަވަހަމަޖައް

 . ށްދައިދިނ މަކޮށް ލާރި ހޯޔިތ ންނަށް ބޮޑ ރައް  ،އި ނޑ ަގއި ހ ރި މަސްކޮޅާކަ  ، މިހެން ނ ހެދި ހ ރި ރަށްރަށާއި  ،ކ ޅިތަކާއި

ިއަގތީ.  ވަޑަ   އެ ނިޔަތ ގައޭވެސް  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ    ެގސަކ  ވެސް މި އަންނަނީ. މިހާރ  ކޮންމެ ރައީ  ތ ގައޭއެ ނިޔަ

އެމް.ޑީއެހެންވީ ލިބިފައިވާ.މާ،  ކޯލިޝަނޭ  ޕީެގ  ގ ޅިފައިވާ  އަދި  ބައިކި  ވެރިކަމާއި  ދިއ މ ެގ  ެގއި އަޅަ ބައިޔައިެގން  ން 

 ... ބޮޑ ތަނ ންބަދަލ ަގއި ދިވެހިރާއްޖެ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މެން އިްއޒަތްއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ކާށިދޫ  މެބަރ ،  މަޑ ކޮށްލަ  ންބަރ ތެރި  އެދެން.  ދެއްވ ވާހަކަފ ޅ   ފަރެސްމާތޮޑާ ން 

ލަޠީފްްއޒަތްތެރި  އި ދާއިރާެގ   މ ޙައްމަދ   ޙ ސައިން  ލަޠީފަ ؛ލިކ އް  މެންބަރ   މ ޙައްމަދ   އަޅ ޙ ސައިން  ަގނޑ   ށް 

މެންބަރ  ޙ ސައިން ްއޒަތްތެރި  އިފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  .  އަކަށްން ނިޒާމީ މަްއސަލައަރ ވަފ ރ ޞަތ 

ފަރެސްމާތޮޑާ  (  ށްފަހ )ަވގ ތ ކޮޅަކަމި އެރ ވީ.    ކ އްލި މަްއސަލަ ނަންގަވާފައިވާތީ މިހާރ  ފ ރ ޞަތ   މ ޙައްމަދ  ލަޠީފް

ލަޠީފް ތެރި  ޒަތްއްއި ދާއިރާެގ   މ ޙައްމަދ   ޙ ސައިން  މި   ފ ރ ޞަތ   ،ވެ ނަންަގވާފަިއވާތީ  އެއްމައްސަލަ  ނިޒާމީ  މެންބަރ  

  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ކާށިދޫ ދާިއރާެގއާދެ!  ލިބޭ.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ައޑެއް ނ  ؟ްއީވތޯޞަތ  ދޫކޮށްލެ ފ ރ   އެރ ވީ.

   !ންދަވާެގ ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށް ޖާބިރ هللا ބްދ ޢަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޖާބިރ هللا ބްދ ޢަ ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ 

އަނެއާދެ!   އެނިގވަ އަޅ ަގނޑަށް  ރައީސަށް  ހިތްޕ ޅ ަގިއ  ފަރެސްމާތޮޑާ  ،ޑަިއަގންނަވާނެ ންހެން އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރ   ެގ 

މާ، ހަމަ ކަށަވަރ ން ވީއެހެންތިބީ.    ައޅ ަގނޑ މެން މިކަން  ހިސާބ ަގއިނަށް އެނޭގ  ންއޮންނަ ެއއްޗެއް ެވސް ައޅ ަގނޑ މެ

ދާއިރާ މެންބަރަފަރެސްމާތޮޑާ  އިްއޒަތްތެރި  އެނިގަވޑަިއަގެގ  ޔާ  ،ންނަވާނެށް  ދައ ލަތަށް   އްދާރ ޣަކ ރި    ންމީމި 

ބި މީސްމީހ ން އެބަ އެނޭގ  ތިިއެގން  އ ލަތ ން ވަަގށް ލާރި ނަަގދަ  ، މި ދަންނަވަނީ  ކަންތައްތައް. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ 

ޒާނާއަށް  ޚަ  ޮގސް އެ ލާރި ދިވެހިރާއްޖެއިން  ލަސްނ ކޮށް އަސްކަރިއްޔާ ރިޕޯޓ ން ވެސް.    ރ .ސީގެ .އާއެމް.ޕީއެމް.  ނޫންތޯއޭ

 ...  ވެެގންހޭ ވަގ ންއް ނޫންތޯ. ކީ ވައްދަންވީ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 
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ތ  ވެސް  ދެއްވ ން އެދެން. މިހާރ  ވަގ ންމާލަފ ޅ  ނިޒަތްތެރި މެންބަރ  ވާހަކައިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ، ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިއް 

 ން ެއދެން. ދެއްވ ލަވެފައިވާތީވެ، އެހެންވީމާ، ވާހަކަފ ޅ  ނިންމާހަމަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޖާބިރ هللا ބްދ ޢަ ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ 

ދައްކަން  ވާހަކަ  މަށް. އަދިކައްޓާ ކެތްތެރިބަހަޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރައީސް ތި  ރައް  ،އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ބޮޑަށް އ ފާކ ރަން

  ބ ނ ން އެއީ އަޅ ަގނޑ  ކަ  ާވހަަގއި  ރ ބާނީ އ ފ ލައިެގން ރައްޔިތ ންެގ ޙައްޤ ޤ ބ ރަ    މި  ، މި އޮންނަ ވަގ ތ  ކ ޑަކަާމއި

ކަމަކަށް އ ފާވެރި    ،ވާތީ  ކ ރަންޖެހޭ  ވަރަށް  ރައްޔިތ ންނަށް  ައވަރެބަޚަކާށިދޫެގ  ވަރަށް  އެބައޮތް.  ކާށިއް  ދޫަގިއ ހަށް 

އެޅ މައައެ ޕޭޕަރރޕޯޓެއް  ހ ށަހަޅަންޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ   ޓަކަިއ  ހ ށަހަޅާނަން. ށް  އަޅ ަގނޑ   ސަރ ކާރަށް  ދިވެހި  ވޯކްސް 

ހ ވަދޫހަމަ މަސައްކަތ ަގއި  އަތޮ  އެއާެއކ   މިކ ރާ  އަޅ ަގނޑ   އަޅ هللا ޅ ަގިއ  އ އްމީދ ކ ރަނީބަރަކާތްލަްއވާނެ.    ، ަގނޑ  

ިގންތިއަށް  ދި އަނެއް  ޓޫރިޒަމް  އަޅ ަގނޑ ވެހިރާއްޖޭެގ  ިމއަދ   ޓަކައި  މަސައްކަތ ަގއި    މި  މެން ެގންދިއ މަށް  ކ ރާ 

މި   ެއއްބާރ ލ މާއި  ފ ރިހަމަ  މަސައްކަތްސަރ ކާރ ެގ  ސަރ ކާރ ެގދާއިރާތަކ ަގިއ  ވ ޒާރާތަ   ކ ރަމ ންދާ  ކ ެގ  އެކި 

ސްކެއް  ކާރ ން ސީދާ ޑެކ ރަން އާދެވޭނެ ޮގތަށް ދިވެހި ސަރ ޖޭެގ ރައްޔިތ ންނަށް މަސައްކަތް އަދި ރާއް  ،އެއްބާރ ލ މާއި 

ޮގތަ  އި،ހަމަޖައްސަ ނިކ މެވޭނެ  މަސައްކަތަށް  ހަމަމީހ ންނަށް  އިންތިޒާމ   ރަީއސްއިސަ ޖައްށް  އިްއޒަތްތެރި   ؛ދެްއވ ން. 

ރަނަގ ކަންކަން  ރާއްޖޭެގ  ޮގތ ަގިއ  ަގބޫލ ކ ރާ  ޓަކައި  އަޅ ަގނޑ   ސާފ   މަޖިލީހ ން  ރައްޔިތ ންެގ  ޅ ކ ރ މަށް  އެބަޖެހޭ 

ވަްއކަ ބ ނަން.  މީހ ންބަހެއް  ފަ  ެގންކ ރި  ހ ރި  އައަތ ަގއި  ނަަގން.  އިސާ  ަވގ ތ  ނބ ރާ  ަވގ ތަށް  ވަގ ތ ން 

ފެންނަން ސަލާމަތް ސީދާ  ޓަކައި  ދައ ލަތ ެގ  ހ ރި  ކ ރ މަށް  މ ދާތައް  ވަގ   ބަދަލ ޚަ  ކޭޝްއަށް    ،ކޮށްޒާނާއަށް  އެ 

 ޔާ.  ޝ ކ ރިއް ވަރަށް ބޮޑަށްދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް  .وبركاته الم عليكم ورحمة هللاالس  و ބަދަލ ކ ރާށޭ.

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި  އިރާެގ  ދޫ ދާވެލި  އަރ ވަނީމި  ފ ރ ޞަތ     ޑ އަޅ ަގނމިހާރ     .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  

 ޤަށް.ޝަފީهللا ދ ޢަބް މަދ މ ޙައް

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޝަފީޤްهللا ދ ޢަބް މަދ މ ޙައްއިރާެގ މެންބަރ  ދޫ ދާވެލި

ރަީއސް.ރިޝ ކ  ިއްއޒަތްތެރި  ސަޢީދ   ެގމަނަފ ށީ  އްޔާ  އަޙްމަދ   މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ހ ށަހަދާއިރާެގ    ، ޅ އްވާފައިވާ  

ނަ ާގނޫނ )  2007/5ންބަރ   ާގނޫނ   ސަރވިސް  އި(އަސިވިލް  ބިލ ޞްލާޙ ށް  މި  ދ ވަހ     ކ ރީ ؛ެގނައ މ ެގ  ހަމަ 

ތައް ލާމަރ ކަޒީ  ރީ ދާއިރާދާޖޭެގ އި ހިރާއްދިވެ)  7/ 2010ރ   ންބަާގނޫނ  ނަ  ،ވަނީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހަޅ އްވާފައި
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ވެސް    އްކިއިރ ވާހަކަދެ ަގއި  ޮގތ ން މަޖިލީހ   ގ ޅޭ  ޙެއް. އެ އިޞްލާޙާވެސް އިޞްލާށް  (އަމ ެގ ާގނޫނ އ ސޫލ ން ހިންގ 

މި އިޞްލާޙަ  އޭނ ކ ރެވެ   އްއަޅ ަގނޑަކަށް ތާއީދެ  ،އަޅ ަގނޑ  ދެންނެވިން ސިލ ެގ  ލޯކަލް ކައ ން  ،ކީމި އިޞްލާޙަކަށް. 

އިސް މ ވަްއޒަފެއް އެންމެ  ލަފަ  ެގ  ކައ ންސިލ ެގ  ކައ ންސިލ ޔާ ޮގތ ަގއި  ސެކްރެޓަރީ އެކ   ޢައްޔަންކ ރާނީ ޖެނެރަ  ެގ  ލެއް 

ވަނަ    19. އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި މިޮގތަށް  ވާ ބަދަލެއްތ މަށް ެގންނައޮންނައޮ  ސިވިލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނ ންނޭ މި

  އަދި  ، ވަރަށް ިގނަ ފަރާތްތަކެްއެގ ލަފާެގ މަތީން  އި.ގަ ހިންމ  ބޭނ މެއްށް ވެސް މ ވަރައީ  ހ ން މި ބަދަލ  މި ެގނަމަޖިލީ

ތަޖ ރި  ރެވިފައިއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ  ެއކަން ރަނަގޅ އޮތް ނ ރަނަގޅ   ބިނާކޮށް  ބޭނ މ ަގިއ.  ބާެއއްެގ މައްޗަށް  ކ ރ މ ެގ 

އިންތިޚާބ ކ ތަކަށް  ކައ ންސިލ  ބޭފ ޅ ންރައްޔިތ ން  ބޭފ ރާ  އެ  ަވޑަިއެގން  އިހ ސާސްތަކާތަކެއް  ރައްޔިތ ންެގ   ޅ ން 

ން އެއްބާރ ލ   ފަރާތ ންޒަފ ންެގ  ދަށ ން ތިއްބަވާ ބަެއްއ ސިވިލް ސަރވިސް މ ަވއް   ،މާތައް ނިންމެވީއްތައެްއޮގތަށް ކަން

މިކަންނ ލިބ މ ެގ   އަިއސްެގން  އަދި ސިވިލް ސަ  ޝަކ ވާ  އިސްވެރިރކ ރީ.  އެންމެ  ބޭ  އަށްޔާ ވިސްެގ  ފ ޅަކީ ހ ންނަވާ 

އެ ބޭފ ޅާެގ    ،މި ދިމާވާ މައްސަލައަކީ  ،ކަމ ަގއި ވިޔަސް  ކީ ޒިންމާދާރ  ވެރިޔާ  ،ކަމ ަގިއ ވިޔަސް  ކީޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

ށް ޮގތަ ފާހަަގކ ރެވިެގން މި އިޞްލާޙ  މިލިބޭކަން. އެކަންހިންގ މ ަގއި ބޭނ ންވާ އެއްބާރ ލ ން ނ   ންސިލ ރާތ ން ކައ ފަ

ލަފަ ންސިކައ   ،އީ ެގނަ އިސްކޮށްއެކ އޭ  ޔާލ ެގ  އެންމެ  އެންމެ ؛  ތެރެއިން  މ ވައްޒަފ ންެގ  އިސްކޮށް އިދާރީ   

ސެކްމަސައްކަތް ޖެނެރަލަކ ރައްާވ  ހ ންނަވާނީރެޓަރީ  އެނކ   ވ ޒާރާތަކ    ،ިގވަޑަިއަގންނަވާނެ.  ވެސް ހަމަ  ،  ަގއި 

އްވަން  ކ ރަ ސްޓަރ ންެގ ދަށ ން މަސައްކަތްމިނިސްޓްރީތަކ ަގއި މިނިވެ،  މިނިސްޓްރީތަކ ަގިއ ެވސް މި މައްސަލަ ދިމާވާތީ 

ޕަރމަނައްބަތި ވެންޓް ސެކްވާ  މިނިސްޓަރ ެގ  ރެޓަރީންނަކީ  މަތީން  ސް  ބޭފ ޅ ންތަކެއްލަފާެގ  ތިބޭ    .ޢައްޔަންކ ރެވިފައި 

ޖެނެމޮޑެލަ  އެކަހަލަ ސެކްރެޓަރީ  ކައ ންސިލ ތަކ ެގ  ބަރަކަށް  މިލް  އަޅ ަގނޑ މެން  ދަލ ވެެގން  ހަމަ  ަގިއ  ތެރޭ   ެގދިޔައީ 

 ދިޔައީ. ޭއެގފަހ ން މާ  ެގން މިކަމަށް ފާސްކ ރެވި   ރަނަގޅ  ޮގތް  މިޮގތަކީ އެންމެ  ، ޚިޔާލ  ބަދަލ ކ ރެވި  ،ރެވިމަޝްވަރާކ 

ދ ވަހެއް ނިމިެގންންތިޚާބ އި  ،ނ ވެ   ިގނަ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ތައް  ފެންނަދިޔައިމާ  އަނެ  ،ނީމި  ބަދަލ ކ ރަން  ްއކާ މީތި 

އަޅ ަގނޑ     ންފ ޅ ވާބޭނ  ިމއީދެކޭޮގތަން.  އެްއޮގތަކަށްތ ަގއި  ަގބޫލ ކ ރެވޭކީ  ނޫން.  ވެސް  ހަމައެއް  ރަށެްއެގ ނެ  ކޮންމެ 

ބައެއް. އެއީ އަދި ކޮންމެ ތިބި    ކ ރަްއވާފައިއިންތިޚާބ   ރަްއޔިތ ން  ށެއްެގއެ ރަ  ްއަގއި ވެސް މިހާރ  ތިއްބަވާނީކައ ންސިލެ

ބަޔަކަށް  ޕާޓީއެ ކަމ  ްއެގ  ވި ނިސްބަތްވި  އެެއއީކީ    ، ޔަސްަގިއ  ނޫން.  އެމައްސަލަެއއް  ރައްޔިތ ން ރަށެ  ީއ  ެއ    ،ްއެގ 

ނިންމެވި ރައްޔިތ ން  އަ   .ންނިންމެވ ސިޓީއެްއެގ  އިެއއަށް  ޖެހޭނީ  ޮގތަށްތިރާހ ޅ ަގނޑ މެން  ނިންމެވި  އެ    ،މ ކ ރަން. 

އިން  ސްވި ސަރ ސިވިލް  ،ެއކީަގއި  ޔާެގ ލަފަ ންސިލ ތ ެގ ަމއްޗަށް ކައ ޣ ލަބިްއޔައައޮތް    ރައްޔިތ ން ނިންމެވި ޮގތަށް އެ 

ރެޓަރީ ޖެނެރަލަކަށް ކ  ސެކްފ ޅަ އިން ކަނޑައަޅާ ފެންވަރެއްެގ ބޭވިސް ެއއްޮގތަށް ސިވިލް ސަރި   ތަކަކާ ލ އަޅާ އ ސޫކަނޑަ

ކައ ކ ރިމަތިލެ ލަފައްވީމަ،  ނެގ   ޔާންސިލ ެގ  އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް  ޮގތް  ރަނަގޅ     އެންމެއެއީ  ޮގތް    އޮންނަ  މަށްއެކ  

ޭއެގ    .ްއވާފައި އ ނިކ ރަ އެބަ  " އެކ   ޔާއ ންސިލ ެގ ލަފަކަ "  ، އޮތީ  ބަރ  ހ ށަހަޅ އްވާފައި މިނީ. އިްއޒަތްތެރި މެން ަގބޫލ ކ ރަ
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ެއްއވެ  ،މާނައަކީ ލަފައެއްކައ ންސިލ ެގ  ދަންނަވަނީމިސާލެ  ،ނެތި  ސް  ޮގތ ން  ތިއްބަާވ  ކައ ން  ،ނަމަ   އްެގ  ސިލ ަގއި 

ސިވިލް  ތަށް ތާއީދ ނ ކ ރެވޭ ބޭފ ޅަކ  ވެސް  ޮގ  ތ  އޮތްސިލ ެގ އަޣ ލަބިއްޔަނީ ކައ ންސިލ ެގ މެޖޯރިޓީ ކައ ންބޭފ ޅ ން ނޫ

ކަމަށް  ސް ސަރވި ހ ށަހަޅައިފި  ަގކައ ންސި  ،ވަނީނަމައިން  ޖެހޭނީ  ކައ ންސިލ  ލަށް  އަދި  މެންބަރ ން   ެގބޫލ ކ ރާށޭ. 

ތަންފީނިންމަވާ އެއްބާރ ލ ން  ޛ ކ ރ މ ގަ ނިންމެވ ންތައް  ބޭފ ޅެްއެގ  އެ  ެއ    ންނެވިނ ެގލިބިަވޑައިއި  ވިޔަސް  ކަމ ަގއި 

ޖެހިބޭފ ޅ  އެހެންކަމަށްވަނީނަމަވަޑަިއަގންނަން  ތިއްބަވާށޭ.  ަގބޫލ ކ ރައްަވިއެގން  އެކަން  ދެކޭ  ،ވާނީ  ޮގތ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  

ޑ މެން ކޮށްފަ. ތަޖ ރިބާ ވަނީ އަޅ ަގނއެ  ވާނެ.  ރާވަރ ެގ އ ނދަޫގތަކެއް ކ ރިމަތިންސިލ ތައް ހިންގ މ ަގއި ހަމަ ހީނ ކ ކައ 

މަ ތަޖ ރިބާެގ  ބިނާކޮށް  އެ  އިޞްްއޗަށް  މިޮގތަމި  އައި ލާޙ   ތަށް  އެޮގތަށް  ާގނޫނ ަގއި  ން ކ ރެިވެގގ ދީ ސްއްސަ 

މިޢަމަލ ޑ މެން  އަޅ ަގނ  ކ ރިއަށް  ފަށައިެގން  ޮގތ    ކ ރަން  ަގބޫލ ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ   ކައ ދަނީ.  އައ      ތަކާ ލ ންސިަގއި 

ހެޅ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ހަަމ  ޮގތަށް ހ ށަޞްލާޙެއް މިއިފަދަ  ޒީ ނިޒާމ  ހަރ ދަނާވެެގންދާ ދަނޑިަވޅެްއަގިއ މިއެކީަގއި ލާމަރ ކަ 

ހަމަ ޑ   ވެސް އަޅ ަގނ  ނ އިރ ގ ރޫޕ ަގއި މިވާހަކަ ދެކެވ   .ޖީމެއް ނޫން. އެމް.ޑީ.ޕީެގ ޕީކަ  ވެސް ބަލަިއަގންނައެްއޮގތަކަށް 

ހަމަ މި  ވެސް    ހެދިން. އަދި މިއަދ  ެވސް އަޅ ަގނޑ  ދެކޮޅ ޞްލާޙަށްދ ވަހ ެގ އި  ކ ރީމިކަމާ ފާޅ ަގއި ދެކޮޅ  ހެދިން.  

ދެކޮޅ ޞްއި މި  އަޅ ަގނޑ   ރަ  ހަމަ ؛އަޅ ަގނޑ   ހަދަނީ.ލާޙަށް  ާގތް  ވަރަށް  މިއް އަޅ ަގނޑ ެގ  އިްއޒަތްތެރި    ޓެއްސެްއ 

އިޢީދަށްޙްމަދ  ސައަޚް އައަލްބަރ   އިްއޒަތްތެރި މެން  މެންބަރަކީ. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ  ޞްލާޙ  އަނބ ރާ ެގންދެވ މަށް ، މި 

ދެކޭ   .އެދެން ެގނެސްެގން  އަޅ ަގނޑ   މިޮގތަށް  އިޞްލާޙ   މި  ސިވިލް  މި  ޮގތ ަގއި  އަދި  ވެސް  ނިޒާމަކަށް  ލާމަރ ކަޒީ 

އަޅ ަގނޑ މެ ވެސް  ާގނޫނަކަށް  ފ ންސަރވިސް  އިތ ރ   ެގނެެވނީކީ  އެ  ނޫން.  ނަށް  ެއ  ރިހަމަކަމެއް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

ރާއްޖެދެވެނީ ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމ ން  ދެކޭ  ހިންގ މަށް އަޅ ަގނޑ   އެއްބާރ ލ   މިހާރ     ބަދަލ ގައިމެްއ ނޫން. އޭެގ  ޮގތ ަގއި 

ންބަރ ެގ  ޒަތްތެރި މެއިއް  ، ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެންޅ ަގނޑ އަ  ހަމަ   ދަނީ. އެހެންވީމާ،  ޮގތަކަށް އެޯގސް ވ ރެ    ޮގތަށް  އޮތް

 ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.   ށް.ދެވ މަ ެގންރިހ ން މި އިޞްލާޙ  އަނބ ރާއަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 . މ ޙައްމަދ  ވަޙީދ ރ  މެންބަޒަތްތެރި ިއއް ރާެގ އ ނޫގފާރ  ދާއި .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: މ ޙައްމަދ  ވަޙީދ ރ  ރާެގ މެންބައ ނޫގފާރ  ދާއި

ސް ހަމަ ދެންމެަގއި ވެލިދޫ ވެ ނޑ    އަޅ ަގވާ އިޞްލާޙ ގައި  ހ ށަހެޅިފައި މިރައީސް.    އިްއޒަތްތެރި ޝ ކ ރިްއޔާ  އާދެ!  

ތަކަށް ފ ރިހަމައަށް ތާއީދ ކ ރަން. މިއީ  އެ ދެއްކެވި ވާހަކަޤް ޝަފީهللا ދ ޢަބް   މަދ މ ޙައްދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   

ތެދ ވެރިކައަޅ ަގނޑ މެން ޓެސްޓ ެގ  ފ ރ ޞަތ ން  ކަހަލަ  އަންނަ  އަޅ ަގ  ކޮށްލަން  އަންނަނީ.  ނަ  ވަނަވާރަ   ެގނޑ މެންމި 
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ބޮޑ   ހ ން  މަޖިލީ އެންމެ  މަސަކ ރި  ލާމަރ ކަ  ްއކަތްއެއް  ބަދަލ ެއއީ  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ާގނޫނަށް  ެގނަ ޒީ  .  އ ންތަކެއް 

ހޭދަވިފ ދޭ މ އްދަތެްއ  ދިގ   ފަރާތްތަކާ  .ވަރަކަށް  ިގނަ  ވަރަށް  ތެރޭަގއި  މ އްދަތ ެގ  ދައ ލަތ ެގ    ،އިއެ  ިގނަ  ވަރަށް 

މ ައއްސަސާތަކާ ދައ   ،އިދާރާތަކާއި  ކައ   ،އިލަތ ެގ  އަ  ،ތަކާއިންސިލ ލޯކަލް  ިގނަ  ވަރަށް  އާދަދެއަދި  މ ންެގ  ންއްެގ 

އަބަދ ވެސް   އަޅ ަގނޑ   ެއހެރީ.  ެގނެވިފައި  ބަދަލ ތަކެއް  ހ ރި  ެގނެވިފައި  ާގނޫނަށް  ލާމަރ ކަޒީ  ހޯދިެގން  މަޝްވަރާ 

މާނައިަގއި ިއޞްލާޙަކަށޭ.  ޞްލާޙެްއ ވާންޖެހޭނީ ޙަޤީޤީ  ން ާގނޫނަކަށް ެގންނަންާވ އިއަޅ ަގނޑ މެ  ،ަގބޫލ ކ ރާ ހަމަައކީ

  ލެއް އަޅ ަގނޑެއް ަގބޫ  ކީކ ރާ ޮގތަށް އަންނަ ކަންތައްތައް އެއީ ކ އެ ހަލާވަތަ  ޒާމ ެގ ބާރ  ކަނޑ ވާލަން ނ ނި  ލާމަރ ކަޒީ

އި އެއީކީ  ކަނ ކ ރަން  ސަރ ކާރ ން  ޞްލާޙެްއ  ކ ރީ  މިސާލަކަށް  އިޞްލާ  ށްވަރަމަކަށެއް.  ލާމަރ ކަޒީ    ކެއްޙ ތަިގނަ 

ިއޞްލާޙ ކ އިެގނަ   ާގނޫނަށް އެީއކީ  މާ.  ައޅ ަގރ މ ެގ  ކަމަށް  ނޫން  ހަލާކ ކޮށްލ ން   މެންނޑ ނަައކ   ނިޒާމ   އެ  ދެކެނީ. 

އިސްދެކެނީ.    މެންއަޅ ަގނޑ ކަމަށް   އެންމެ  ހިންާގ  ރަށެއް ފަރާތަ  ރަށެއް  އެ  ރައްޔިތ ންކީ  ޚާބ ކ ރާ  އިންތި  ެގ 

ާގނޫނީ ދައ ރ ެގ ތެރޭަގިއ ެއ  ޅ ންެގ  ެއ ބޭފ   ، ިވޔަސް   ކަމ ަގއި ބ ވިކައ ންސިލ . އެީއ އަދި ކޮންެމ ޕާޓީއަކ ން އިންތިޚާ

މަތި  ބޭފ ޅ ންނާ ޓަކ ާގނޫނ ން  ައދާކ ރ މަށް  ޒިންމާތައް  އަޅ ަގނޑ މެންރެވިފަިއވާ  މިާގނޫނަ  ކަިއ  ކަހަލަ  ށް 

ސް ެއ  ޔަހިނގި ޒިންމާދާރ  ޮގތ ަގއި ނ ންސިލެއް އަދި އެންމެ  ނެ. ކައ ކ ރ ވާކަށް ނ ވާކ ރިަމތިެގނެސްެގން ހ ރަސްބަދަލ 

ބަލަ އިސް  އިކަންކަމަށް  އެންމެ  ރަްއޔިތ ންފާރަވެރިާވނެ  ރަށެއްެގ  ެއ  އެާއއެކީ   .ފަރާތަކީ  ކައ ންސިހަމަ  އެ  ލެްއ ަގއި 

ާގނޫނ ަގއި  ރ ދާރީކ ވާބ ޖަ މި  ޮގތް  ބަޔާންއެބައޮތް  ވޭނެ  ސާފ ކޮށް  އެވަރަށް  ކައ ކޮށްފަ.  ެގ  ންސިލެއް ހެންވީމާ، 

ކަލ ކައ ންސި  ،ނިންމ ންތައް ފާސްކ ރާ  ތަންން  ސަކަން  ހ ންނަ ސިވިލް  އިސްފަރާތަންފީޛ ކ ރަން  އެންމެ  ކީ  ރިވސްެގ 

ރ ހ ކަ އިނޭގތޯ  މާއ ންސިލ ެގ  މީހެކަ   ، ެއކ   އެޕޮއިންޓ ކ ރާ  ިމހާރަކ އ ންސިލ ން  ނޫން  ކައ   އް  ސިލ ެގ  ންވެސް. 

ސިރ ހ މާ ސަރއެކ   ކަނޑައަ ިވސް ވިލް  ލާންޅާ  އިން  ސަބަބަކީމީހަކަށް  ރާއް  ،ޖެހ ނ   ނިޒާމ ެގ  ޖޭަގމިހާތަނަށް  މި  އި 

ތަޖ ތެ ިގނަ  ކ ރެވިފައިވާ  އަލީަގރޭަގއި  ކައ ންސިލ ތަރިބާތަކ ެގ  އޮއި  ދަށ ން  ސަރވިކ ެގ  ސިވިލް  އަދި   ،ސްައކީންނަ 

ބާވަމ ޅި އެހެން  ިވސްނ މެއްަގއިން  ބާވަތެއްެގ    ،ތެއްެގ  އެހެން  މި މަސަްއކަތްތަކެްއ  މ ޅިން  ޮގތ ން.  ބައެއްެގ  ކ ރާ 

ކަ ސަރވި އ ންސިލ ތަކާއިދެންނެވީ  ސިވިލް  ދޭތެ  އޮތް  ސްއާ  މާށ އެފ ރޭަގއި  އަލީަގއި  ކ ރީއްސ ރެ    ރ ންތަކެްއެގ 

އްސަލައެްއ  ކަން ބޮޑ  މައެ  އި، އެ ވާހަކަ ދަްއކާފަ  ހަރަކ ވާހަކަ އެތައް މ ނާސަބާތެްއަގއި އެތައް ފަ  އަޅ ަގނޑ މެން އެ

ފާހަަގކ ރެވިފަ ޙައްލ ކ ރަންވެ އެކަން  ، ިއވާތީޮގތ ަގއި  ކައ ން  ދައ ރެރ ހ މ   ސިލ ތަކ ެގެގން  ޖެނެރަލް ެގ  ސެކްރެޓަރީ  އް 

 ،މަ ދަންނަވާލަން ންވީާމ، ައޅ ަގނޑ  ވެސް ހަޑައެޅީ. އެހެކ ރ މ ަގއި އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެން ކަނޢައްޔަން

ބަދަލ ތަކާ ެގނައި  ާގނޫނަށް  އިންތިޚާބ   އަޅ ަގނޑ މެން  ފ ރަތަމަ  ބޭްއވ ނ   ވަރަށްއެކީަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ިގނަ  ަގއި   

ބ ެގ  ތިޚާޮގތަށް އިން  ސިޔާސީ ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ ެމން އެދޭ  މި ދެންނެވީ  ؛ރަށްރަށ ެގ ކައ ންސިލ ތައް އަދި އަޅ ަގނޑ މެން

  ގެ  އަޅ ަގނޑ މެން އިވެރިކަމާތެދ މެންެގ  އ ޅ ން އެއީ އަޅ ަގނޑ ންއެ ބާރ  އަތ ލަޖާ ނައީއޭ ކިޔާފައެއް އަޅ ަގނޑ މެން  ނަތީ
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ސ ވާލ އ   ތެރިކަމާޞްލާއިޚ  ރައްޔިތ ން  ކަމެއް.ދާފައްދޭތެރޭަގއި  ައޅ ަގއެހެ  ނެ  އެއްންވީމާ،  ހަމަ  ވެސް  ތަކަށް ޮގނޑަކަށް 

މި  ރެވޭނ ކ   ތާއީދެއް ހ ށަހަޅާފައި  އި  މިހާރ   ާގނޫނައޮތް  މި  އަޅ ަގށްޞްލާޙ   ެގންނާކަށެއް.    ،ަގބޫލ ކ ރަނީނޑ    

ކައ ންސިލ  ކައ ންސިލ ތަކަ ނިންމ ށް،  ނިންމާ  ޮގތަކ ން  ނިންމާ  ކައ ންސިލ ތަކ ން  ތަންފީންތައް  ދިޛ ތަށް  ށް އ މަވެެގން 

އަޅ   މަދަދެޓަކައި  ހ ރިހާ  ދޭންޖެހޭ  އެހީތެރިކަމެއް  ،އްަގނޑ މެން  ެއއްބާހ ރި  ، ހ ރިހާ  ދިނ ންރ ލ ހާ   ކަމަށް  މަތީމެއް 

އެކ   މާހ ންނަކީ ކައ ންސިލ ެގ ރ ޮގތަށް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލ   ަގނޑ މެން ތިބެންޖެހޭނީ. އަދި މިހާރ  ާގނޫނ ަގއި އޮތްއަޅ 

އެންމެ    ،ތ ން އެއީ ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ހަމަ އެންމެ ރަނަގޅ ެގ ޮގތަށް އޮޔަންކ ރާ ބައެއް އް ޢަން  ިވސްއިރސަ  ސިވިލް

   .ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ރިްއޔާކެން. ޝ ކ އަޅ ަގނޑ  ދެކަމަށް  ޮގތްޒިންމާދާރ  

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް.އިްއޒަތްތެރި ކެލާ ދާއިރާެގ   .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ބްރާހީމް ޝަރީފްއި ބަރ ންކެލާ ދާއިރާެގ މެ

ރަީއސް.   އިްއޒަތްތެރި  އިޞްލާޙ  (އަާގނޫނ   ެގސަރިވސް  ދިވެހި ސިވިލް)  2007/5  ރ ނަންބަ  ާގނޫނ ޝ ކ ރިއްޔާ  ށް 

ޓަކައި  ެގނައ މ ެގ   ކަމަށް  ހ ށަހަޅ އްވަިއދެއްވި  ސަޢީދަށް  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ    ފ ށީެގމަނަބިލ   އަޙްމަދ   މެންބަރ  

އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ ދަންނަވަން.  ދަންނަތާއިޞްލާޙަށް  މި    އަޅ ަގނޑ   ވާހަކަ   ؛ރައީސް   ތްތެރިއިއްޒަވަން.  އީދ ކ ރާ 

ޤާނޫނ   ދިެވހި  2އަސާސީެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ާމއްދާަގއި  ޖ ވަނަ  ބަޔާންކޮ  މި ފައިދީށްމްހޫރިއްޔާ  ބަޔާންކޮށްދީފައި    ާވއިރ  

ޖ މްހޫ  ،ވަނީ އަމިދިވެހި  ކ ރާ  ލަ އްރިއްޔާއަކީ  އަދި  ރާތީ  ޤްދީމި  ވެރިކަމެއް  ދަޖ މ ހޫރީ  ކަޔ ނިޓަރީ  މަށް.  އ ލަތެްއ 

 ނޫން  ލަތެއް އ ފެޑްރަލް ދަ.  ލަތެއް އ އަކީ ޔ ނިޓަރީ ދަވެހިރާއްޖެދި  .މ  ކަމަކީންމެ މ ހިން އެ މީގެ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ބަ   ވެސްއެްއޮގތަކަށް  ވަނިްއޔަކީ.  ޤާނޫނ އަސާސީަގއި  މި  ރަީއސްޔާންކޮށްފައި  ހޮވޭ    ކައ ންސިލ ތަކަށް ؛ިއްއޒަތްތެރި 

މަޖެނެ  ކްރެޓަރީސެ ފަރާތަކަޤާރަލްެގ  އަންނަ  ކައ ންސިލ މަށް  ރ ހ ެގށް  އަޅ ަގނޑ     ނ ޖެހޭއޮންނާކަށްން    ކަމަށް 

ރަީއސް  ދަންނަވަން. ދަންނަވަނީ ؛އިްއޒަތްތެރި  މި  އަޅ ަގނޑ   ރަށ   ،މިހެން  މެޖޯރިޓީކައ ންސިލަކީ  ތަމްސީލ ކ ރާ   ެގ 

ރަނަގޅ  ވަރަށް  އެ ؛ފަރާތް.  އ ސޫލ ތަކ ން  އެހެންނަމަވެސް، ޑިމޮކްރަސީ  އެޮގތަށް.  އޮންނަންވާނީ  ކަން 

މައިނޯރިޓީއަފަހަރަށް    ިގނަ  ނަށްއަޅ ަގނޑ މެން ރަށ ެގ  ފެންނަނީ  އެތަން  ތިރާމ ނ ކ ރެވޭހ އި  ށްމި  ހެންވީާމ،  . 

ތަނެއް  އަޅ ަގ ތަނެރ ަގވަނޑ މެން  ނ ވަތަ  މައިނީރޯވެރިކަންކ ރާއިރ     ްއަގއި ންކ ރާއިރ   ަގނޑ މެން އަޅ    ސްވެ  ެގރިޓީއެ 

އަޑ ޖެއެބަ މިސާހޭ  މައިނޯރިޓީރައްޔިތ ން  ލަކަށްއަހަން.  މަޖިލީހ ަގއި  މ ހިންމ  ެގ  ވަރަށް  އަދާކ ރާ    އަކީ  ބައެއް 

ދިކޮޅ  ޕާޓީެގ  އި  ކިހިނެއްތޯ ؟ ކޮން ފަރާތަކ ންތޯޅޭތީލ  ކ މި ރޯ  ށ ަގއިރަށްރަ  ،ސްވާ ބަެއއް. އެހެންނަމަވެޒިންމާދާރ ކ ރ 
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މައިނޯ ނ ވަތަ  އިއަޑ   ކިހިނެއްތޯ  އަޑ   ކައ ންސިލ  ރިޓީެގ  ދަންނަވާނަން ؟ގައިްއވާނީ  އަޅ ަގނޑ    ؛މިސާލަކަށް 

ރަށ ކަ ނިންމީ  ިގނަ  އ ންސިލ ން  ސެޓްފިކެޔަބަެގ  ސަލާމަތީ  ދޭންކަށް  ދ   ،ޓް  އެއްަގމ ަގއި  ލައިސަންސް ނ ވަތަ  ްއވާ 

 ޕޯޓް މިނިސްޓްރީެގ ދަށ ން ވަކި ހ އްދަައކާޓްރާންސް  ޮގތ ން  ވާކަންތައްތައް ރޭވިފައި ރ   މިހާ ؛އިއްޒަތްތެރި ރައީސް   ދޭން.

ޚި  ރަށްރަށ   އެްއކޮށް މި  ނަމަވެސްތްދޭމަދ ކައ ންސިލ ން  މަޤް  ފަހަރަށް  ިގނަ  ،.  ނ ވަތަ  ޕާޓީެގ  އޮޞަދ   ންނަ  އޭރ  

މި    ،ށްާވއިރ މަހެންކައެހޯދ ން.    ޔިތ ންެގ ތާއީދ ވޯޓ  ހޯދ ން. ރައް  ،ނީއޮންނާ  ވެފައިޞަދަކަށް  ްއަގއި މަޤްކައ ންސިލެ

ދޫ ބަ  ،ރަނަގޅ ފާނެ.  ކޮށްލަލައިސަންސްތައް  ބަކަށްޔައެ  ފެންނަ  ސަރ ކާވޭތ   ނަށްއަޅ ަގނޑ މެން ؛ކަށްޔަ  ރ ން  ވެދިޔަ 

  މާލެ ެއކަންޏެއް  ؛މ ޅި ޤައ މ ަގއި  އްސަފަހ ން އައި  ؟ވަނީ  ކިހިނެއްތޯ.  ކޮށްލީކިން ލަިއސަންސް ދޫ ލަ ެއއްޔަންދިފެނިެގ

ޤައ  މ ޅި  ތަނޫން،  ެއހެން  އެކްސިޑެންޓ ނަގންތާމ ަގއި  ހިނގައިއި  ފ ރާނައަށް   ،ތައް  މީހ ންެގ  ިގނަ  ވަރަށް 

ކަށް ވެސް  ޔަ ބަޔަ ދިއި  ފަާގމަގ މަތީަގއި ހިނނޫން.    ންޏެއްހަމައެކަނި ދ ްއވާ މީހާއަށް އެކަ އީ.  ޔަ ނ ރައްކާތެރިެވެގން ދި

ނ ރައްކާ ފ ރާނައަށް  ބަެއްއެގ  ސަބަބަކަށް ؛އެތައް  ދިއ މ ެގ  ރައީސް.  ފައިަވނީޮގސްެވެގން  ފ ރާނަ   ؛އިއްޒަތްތެރި 

  ެގން އިކައ ންސިލ ން ނިންމަ ؛ޖަވާބ ދާރީ   ނެތް.ކ ރ ވޭނެ ެއްއވެސް ފަރާތެއްކައ ންސިލ ތައް ޖަވާބ ދާރީ  ،މިހެންވެއްޖެނަމަ

. މި އްނަލް ލައިސަންސެޝަ އިންޓަނޭކީލައިސަންސް ދޫކ ރަން ނިންމީ. އެހެންނަމަވެސް، މި ލައިސަންސަ  ފާސްކޮށްެގން

ދ ނިސަންސަލައި ޤައ ކީ  ކ ރިއަރާފަިއވާ  ލަމ ޔޭެގ  ަގބޫލ ކ ރާ  މި ތަކ ަގއި  އެހެންވީމާ،  ވަނީ.  މި  އިލަންސަކަށް 

ައޅ ަގނޑ މެންލަ ދަށ ން  ލައިސަންސް    ދ އްވޭއެބަ    ށްނައިސަންސްެގ  މި  ނ ވަތަ  ނ ވަތަ  ބަދަލ ކޮށްެގން  ޮގތަކަށް  ަވކި 

ވެސް    މެންެގ ޤައ މ ނޑ ައޅ ަގ  ،މިހެންވެއްޖެނަމަ  ވެސް.  ތަކ ަގއި އެހެން ޤައ މ   ހަދައިެގން އެބަ ދ އްވޭ  ޓެސްޓެއްވަކި  

ރ ޞަތ ތައް ނ ލިބި  އޮތް ފ ން މިހާރ   އެހެން ޤައ މ ތަކ ން ލިބެ  ށްޔިތ ންނަޑ މެން ރައްައޅ ަގނ  ،ވެ ބަދ ނާމ ތ ަގއި  ޙަޤީޤަ

ރައީސްނގައިދާނެ.  ހި ކައ ން ؛ިއއްޒަތްތެރި  ރަށްރަށ ަގއި  އެބަޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ މެން  ލ ތައް ސިމިހެންކަމ ން، 

ފަރާބެލެންސްކ ރާއިބެލެންސްކ ރަން.   މި  ފަރާޤަޙަޤީ  ،ތަކީރ   ތަމްސީލ ކ ރާ  ސަރ ކާރ   ސް ވެމިހާރ .  ވާނީ  ތަކަށްތ ަގއި 

ާގނޫނ  ހެދިތީ ލާމަރ ކަޒީއޮ ތަމްސީލ ކ ރާ ބޭފ ޅެއް ޙަޤީޤަތ ަގއި ރަށްރަށ ަގއި  ންނަފައި އޮ  ނ ހ ރޭ.   ޮގތ ން ސަރ ކާރ  

ފަހަރަށް    ޙަޤީޤަތ ަގއި ިގނަ  ައކީ ޔާރިދާރ  ވެޒިންމާ  ،ރިޔާ ހ ރޭ. އެހެންނަމަވެސްޒިންމާދާރ  ވެ  އިގަ ކައ ންސިލ  ؛ރަނަގޅ 

ލި ބާރ ތައް  އެހެންވީ  ެގންބިމި  ނ ވޭ.  ފަރާތަކަށް  ކޮންމެބެލެޕަވަރ  ާމ،  އޮންނަ  ން ންނަހ ސް  ޔަވި ޮގތެއްންސްކ ރަން 

ސެކްރެޓަރީ ނޫސަރ ކާރ   ނެރަލަކީޖެ  އެބަޖެހޭ.  އެބަޖެހޭ.  ވާން  ފަރާތަކަށް  ކައ ންސިލ ތައް އ ދަ  ނީެގ  ނ ވަތަ  ލަތަށް 

ދިއ މ ެގ   .ނެދާކައ ންސިލ ތަކަށް   ކޮންޓްރޯލް  ނެ. ސަރ ކާރ ެގވާންޖެހޭ  ށްކަނދަޫގ ކަމަށް އ ހިންގ މަކީ ސަރ ކާރަށް ވަރަ

  ތައްޑެތި ނ ރައްކާތެރި ހަރަކާތްބޮ   ،ޖ ރިބާއަކީތަ  ޔަދިސަރ ކާރ ަގއި ވެސް ފެނިެގން  ޔަވެދިމެން ވޭތ  ބ ން އަޅ ަގނޑ ސަބަ

މީހ ން   ކައ ންސިލ ތަކ ން  ކަންތައްސަސްޕެންޑ   ،ވަކިކޮށްެގންދަންޖެހ ން.  މި  ކ ރަްއވަމ ންކޮށް  .  އީ ޔަެގންދި  ތައް 

އަޅ މާންވީއެހެ ދެކޭ ،  ސަަގނޑ   ތަ  ،ޕޮލިސީތައްރ ކާރ ެގ  ޮގތ ަގއި  ސިޔާސަތ ތައް  ޓަކައި  ފީޛ ންސަރ ކާރ ެގ  ކ ރ މަށް 
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އެބަޖެހޭ.   ހ ންނަންއް  އޭނަެގ އޮފީހެނ ވަތަ    ނަންޖެހޭއ ންސިލ ތަކ ަގިއ ހ ންކާރ ން ތަމްސީލ ކ ރާ ބޭފ ޅެއް އަތޮޅ  ކަ ސަރ 

 ... ނަމަވެސްހެންމީހަކަށް. އެ ކޮށްެގން ހ ންނަވާހ  ތ ަގއި މީނަ ވާންޖެހެނީޤަޤީޙަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

  ބަރ  މެންިއްއޒަތްތެރި  އްވ ން އެދެން. އ ނޫގފާރ  ދާއިރާެގ  ވާހަކަފ ޅ  މަޑ ކޮށްލަދެ  ެމންބަރ ިއއްޒަތްތެރި    ކެލާ ދާއިރާެގ

 . އެއްނިޒާމީ މަްއސަލަ ،މ ޙައްމަދ  ވަޙީދ 

 

 ލަ(  މައްސަމީނިޒާ)

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ބަރ  މ ޙައްމަދ  ވަޙީދ ންނޫގފާރ  ދާއިރާެގ މެއ 

ކައ ންސިލ ތައްއިްއޒަތްތެރި   ވާހަކަދައްކަވާއިރ ަގއި  ބެލެންސްކ ރަންޖެހެއޭމެންބަރ ން  ތަމްސީ  ،   މީހަކ   ސަރ ކާރ   ލ ާވ 

ޮގތަށް    ނެވ ނ  އިޞްލާޙ ތަކ ަގއި މިހާރ  އޮތްނަށް ެގކަޒީ ާގނޫލާމަރ  ،ހަކަދަްއކަވާތީ ޮގތަށް ވާއެ   ،އޭހ ންނަންޖެހެ ގައިރަށ 

 ؟ވީއެކަން ފާހަގަ ތޯ  އައިމަެގ ނަތީޖާތޯ  ށް އިންތިޚާބ ކަދަލ ތައް އޮންނަން ެއ ބޭފ ޅާ ވެސް ވޯޓ ދެއްވި. ދެން ަވކި ޮގތަބަ

 ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ހަމަ އެ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ިއއްޒަތްތެރި  މެންބަރ . ާއދެ! އަދި އިތ ރ   އިްއޒަތްތެރި  ށްލަދެްއވ ން އެދެން  ޑ ކޮމަ  .މެންބަރ ރި  ިއއްޒަތްތެޝ ކ ރިއްޔާ  

 މާތޮޑާ ދާއިރާެގއެއީ ފަރެސް ؛މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި މާ،  މެންބަރަކ  ނިޒާމީ މައްސަލަެއްއ ނަންގަވާފައި އެބައޮތް. އެހެންވީ

ލަޠީމެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   މ ޙައްމަދ   ޙ ސައިން  ފ ރ ޞަތ އަރ ވަން.  ދާއިރާެގ މާފަރެސް)ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (    ފަށް  ތޮޑާ 

އިްއޒަތްތެރި އެ ފ ރ ޞަތ     ،އިވާތީވެެއއް ނަންގަވާފަ ޠީފް ނިޒާމީ މައްސަލަ ލަދ މެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމައިްއޒަތްތެރި  

ކެލާ    ނޫން. އެހެންވީމާ،  އްލަިއނެގ ތ  އޮންވަ  ބަރ  މިމެންއިްއޒަތްތެރި  އާދެ!  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (    މެންބަރަށް އަރ ވަން.

ކ ރިއަށްިއއްޒަތްތެރި  ރާެގ  ދާއި ވާހަކަފ ޅ   ދާއިރާެގ    !ެގންދަވާ  މެންބަރ   މައިކ  އިްއޒަތްތެރި  ކެލާ   މެންބަރ  

 ! އްވާލަ ޓާން ނައްމިއ ޓ  އިކ މަ ތި ހ ންނެވީ.  ފައިކ ރަްއވާޓްމިއ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ބްރާހީމް ޝަރީފްއި ބަރ ންކެލާ ދާއިރާެގ މެ

ދެންނެވީމާ   ށްކަމަ  ްއވިޓ ދެ މެންބަރ  އަޅ ަގނޑ  ވޯިއްއޒަތްތެރިއ ނޫގފާރ  ދާއިރާެގ  .  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްކ ރިއްޔާ  ޝ 

ަގނޑ މެން ާގނޫނ ތަްއ  ދިނިން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ  ޓ ަގނޑ  ވޯއަޅ    ، ަގޅ  ވާހަކަެއއްރަނ ؛ންނަވަންދަނޑ  ހަމަ  އަޅ ަގ
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އިޞްލާޙ ތަކަދިެގންދަހެ ފެންނަ  ަވގ ތަކަށް  އެ  މިއަޅ ަގނ  .ށްނީ  ވަތަޢާލާ  هللا އީ  ޑ މެން  ލެއްިވ  ބާވައިސ ބ ޙާނަހޫ 

  ، ކަކީ އެއްޗެހި. ާގނޫނ ތަ  އްސަކީ އަބަދ ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން ބަދަލ ެގންނަންޖެހޭޭގތޯ. މި އެްއޗެނޫން އިނ   ފ ޅެއްކަލާން

މަޖިލީހ އަ މަސައްކަތް  ގައިޅ ަގނޑ މެން  އެ  ކ ރަނީ  ދިވެހިމި  މަްއސަލަތަ  އިޖޭގަ ރާއް.  ާގނޫނީ  އ ފެދޭ  އްލެްއ  ޙަ ކަށް 

ަގނޑ  ވޯޓ ދިންއިރ  ވެސް ައޅ ަގނޑަށް  ވެސް އަޅ  ތް މި ކ ރަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެން އަބަދ ެގނައ މ ެގ މަސއްކަ

އެހެނޭރ   އޭ އެއްޗެހިތަނޭގ  އެފަކެއް  ން  އެހެހ ން  ކ ރެވިދާނެ.  ތަޖ ރިބާތަކެއް  އަޅ ަގނޑަށް  ނ ވަތަ  ންވީމާ،  ނިގދާނެ 

ދަންނަވަނީ  ވެސްއެްއޮގތަކަށް  ވި ައޅ ަގ  ،އެ  އެ  ަގބޫނޑަށް  އަޅ ަގނޑ   ެއއްޗަކީ  ެއއްޗެއްދާޅ ވާ   ނޫން.  ލ ކ ރާ 

ވެސް   އެހެން  ހިެއއްނ ވޭ ށް  ކަނޑައަޅ ަގ މިއަޅ ަގނ  ؛ބޭފ ޅަކ   ކ ރަނީޑ މެން  މި  މި ތާ  އަޅ ަގނޑ މެން  މަސައްކަތް.   

ދިކ ރަނީ ހިންގ މަޖޭެގ  ވެހިރާއް  ރަނަގޅަށް  ހަސަރ ކާރ   އަޅ ަގނޑ މެން  ޓަކައި  ާގނޫނަށް  ތަކ  ގ ވަ  އެ  ށްދަންޖެހޭ 

ކަށް އިޞްލާޙ   ހ  އެ ާގނޫނ ތަނޑ މެން ފ ޅާ ދާއިރާއެްއަގއި ބަހ ސްކ ރ މަށްފައަޅ ަގ  ށްާގނޫނަ  ޖެހޭ އިޞްލާޙެއްެގންނަން

 ... ަގއިމި މަސައްކަތ  .މަސަްއކަތް މި ކ ރަނީ އެ. ެގންނަނީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ރިޔާސަތ ން

މަޑ ކޮށްލަދެމެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ކެލާ   ވާހަކަފ ޅ   ބިލެ  އެދެން.  ދާއިރާެގ  އްވ ން  މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި  ތްދޫ 

 . އަރ ވަންރ ޞަތ ފ މެންބަރަށް ިއއްޒަތްތެރި އެ   ،ވާތީއަޙްމަދ  ޙަލީމް ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ނަންަގވާފައި 

 

 ނިޒާމީ މައްސަލަ( )

 ން: ވާހަކަދެއްކެވ  ޙްމަދ  ޙަލީމްއަެގ މެންބަރ  އިރާދާ ބިލެތްދޫ

ރައީސް  ަގ ؛އިްއޒަތްތެރި  ޮގތ ަގިއ  އަޅ ަގނޑ   ރައީބޫލ ކ ރާ  ެގންނަންއިްއޒަތްތެރި  ބަދަލ   މި  ބޮޑަށް   ސް، 

ރަމަސައްކަތްކ ރަމ ން   ދަނީ  ނ ލިބ މި  ކައ ންސިލ   ފަރާތްތައްށ ެގ  ބަދަލެއް ؛ނ   ހ ތ ރ   އަޅ ަގނޑަށް   ވަރަށް  ކަމަށް 

އެއީ ކައ ންސިލ  ފެންނަނީ.  ސަބަބ ން    އ ޅ ްއވަނީދެން   ނިލ ބ މ ެގ  އެ  ސަރވި  ދާރ ޒިންމާ  ،  ސިވިލް  ސް ވެރިޔާ 

ވާހަކަފ ޅ  ހަމަ  ކ ރީަގއި  އޭެގ  ލާން.  އަމެދ ވެރިކޮށް  ައޅ ަގނޑ މެން  ވަކާލާތ ކ ރައްވަމ ން  ޒިންމާދާރ    ،އީދައްކަވަމ ން 

ވަރަށް  ވެރި ފަރާތ ން  މިހާ  ތަކެއް،ދަޫގއ ނޔާެގ  އެބަތަނަށް  ކައ ންސިލަށް  ކައ ންސިހ އް  އ ނދަޫގތަކެްއ  ލ  ޓޭ 

 ލިބ މާ ލ  ނ ނަށް ކައ ންސިން. އަނެއްކާ އަޅ ަގނޑ މެ ސައޮތީ ެގނެއް  ބަދަލ  މިމ ހިންމ   މ ަގއި. އެހެންެވެގން މި  ހިންގ 

މެންބަރ ންނަށް   ،ށްކަތްތަެގ ފަރާންއަޅ ަގނޑ މެ  އްބެވިއެ ރަށްރަށ ަގއި ތި   ެގންގ ޅި  ނ ލިބ މާ  ބަެއއް ރަށްރަށ ެގ ؛ެގންގ ޅި 

މަސައްކަތްކ ރަންވީ    މެންނޑ  މި ހިތަށްއަރަނީ އަޅ ަގނޑ ން މި އ ޅެނީ. އަޅ ގަ ނަން ބޭނ ންވެެގށް މި ބަދަލ  ެގންޑަބޮ
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ތ ރ  ދ މަކީ ހ ހޯ  ބާރ ވެރިކަން  ެގން އަޅ ަގނޑ މެންށް ބަދަލ ކޮދ  ހޯދާށޭ. ނ ލިބ ނީމާ އަނެއްކާ ާގނޫނ ެގ ތާއީންސިލ  ކައ 

 ނެލީ. ޝ ކ ރިއްޔާ. ތީ ހަމަ އެ ވާހަކަ ނަންަގކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ފެންނާ ކަމެއް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ! ެގންދަވާ ކަފ ޅ  ކ ރިއަށްހަމެންބަރ  ވާިއްއޒަތްތެރި ރާެގ  އާދެ ކެލާ ދާއި .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ބްރާހީމް ޝަރީފްއި ބަރ ންކެލާ ދާއިރާެގ މެ

ރަީއސް.   ިއއްޒަތްތެރި  ރަނޝ ކ ރިއްޔާ  އިޚ  ކިތަންމެ  ބ ން  ތެރިކަމާޞްލާަގޅަށް  ތެދެއް  އަޅ ަގނޑ މެން  މި އެކ   ޏަސް 

ރިކަން  ތެޞްލާޚ ނޫން. ައޅ ަގނޑ ެގ އި  އްވެެގނެ ވެސް އެހެންމަތެއް. މިއީ ެއއްޮގތަކަށް ހ އެހެން ކަހަލަ ތ މ ޅިން  ވަނީ  ޅ އަ

މާ، ންވީދާ. އެހެން ހިނަގމ ންކަމި  ނ ވަތަ  ޮގތްޔަ  ން ދިކައީ މިމި  ސް.ޔަނ ކ ރި ަގބޫލ ކ   ޔަހެން ބައެ  ެގންވާނެޑި ނެވޮދެهللا 

ަގއި  ރަށްރަށ ސް  ޖޭަގއި ވެއަދި މ ޅި ރާއް  ޅ ަގނޑ މެންެގ ރަށ ަގއި ވެސްޑ  އެދެނީ އައަޅ ަގނ  ،ލ ކ ރަނީ ަގބޫއަޅ ަގނޑ   

ވެރިމެންނަށް  އަޅ ަގނޑ  އަހެޔޮ  ކޮށްދިނ ން.  މިޅ ަގނޑ ކަމެއް    ، ނޫފެދި  ފަސާދަފިތ ނަ  ރަށްރަށ ގައި  މެންނަށް 

އިނމަސައްކަތްކ    ކ އެމާހަމަހަމަކަ އެހެންޭގތޯ.  ރ ން  އޮތ ން.  ރަށްރަށ ަގއި  ބާރ    ނޑ މެންއަޅ ަގ  ،ނަމަސަރ ކާރ ެގ 

ދައ ލަތަފެޑެމިއީ  ން  ކޮންމެހެ މީހ ންނަށް  އި  ހަދާފަށް  ކަރަލް  ދޫކޮށްލީއެ   ކީއްކ ރަންތޯ  ނޫންތޯ.ނިމ ނީ  މަވެރިކަން 

ކިޔ ނިމެން  އަޅ ަގނޑ  މި  ދައ ލަތެކޭ  ޤާނޫނ ައސާޑ ައޅ ަގނ  ވަންޏާ  ކަމަށް  އެހެންވެއްޖެ ؟ޔަނީޓަރީ  ސީ  މެން 

ހަަމ   . މި ދައ ލަތ ަގއިލެތޭކޭލް ދައ ރަ ހަމަ ވިދާޅ ވަންީވ މިއީ ފެޑެންެގފެށި  ހިސާބ ން  . މިނޭގތޯންީވ އިއިޞްލާޙ ކ ރަ

ވެސް    ލާރިބޭ  ލި  ރިސޯޓ ތަކ ން؛ ބޭތި  ތާތަން  ވަންޏާ އެ   ކަަމށް  ެވއްޖެބައެކޭ. އެހެންތިބޭ  އެ ތަނެއްަގއި    ނީވެރިކަންކ ރާ

ކަމެއް އެ ރަށަކަށް  ސަނދިހ ރިހާ މ އްއެ ރަށަކަށް ލިބޭ  .  ނީ އެޮގތަށްޖެހޭންދޭވެސް  ބިމ  ކ ލި    .ޮގތަށް  ނީ އެޖެހޭންދޭ

ހ ރިހާ    ށްރަރ ކާ. އަޅ ަގނޑ މެން ސަމި އޮންނަނީ  ެގެމންނޫން އަޅ ަގނޑ   ހެންނަކ ންކަމަކ ، އެ . އެހޭނީއޮންނަންޖެ މި 

އަޅ ަގނޑ ެމން ނަާގފައި  ދެ  އެްއޗެއް  ފަންޑެއް  ށްނަންމެއަޅ ަގނޑ ފަހަރ     އެއްބައި  ،ދޭއިރ ނީ.  މި  ދޭ    ގެ ސަރ ކާރ ން 

މިސާލަކަށް  ވޯޓަށް ނ ވަތަ    ެގދާ ނަަގމ ން އެބަދޭ. އެ ބޭފ ޅ ން ފައިފަހަރ   ބަެއއް    ،އިސާއެއް ނ ވަތަ ސަރ ކާރ ން ދޭ ފަ

މަޝް ބޭފ ޅ ންެގ  ބޭފ ޅ ން    ށްކަމަހޫރ އެ  އެ  ފައިން  އިެގހިންގަ   ކައ ންސިލ ނ ވަތަ    . ރަމ ންދޭކ   ތައް ދާއަިމއްލަ 

ރަށްރަށ  މި  ސަރ ކާރ   ޓަކައި  ކަމަށް  މި  އެބަ.  އެހެންވީމާ،  ތަމްސީލ ވާންޖެހޭ  ޤީޤަތ ަގިއ  ޙަކާރ ން  ސަރ ަގއި 

ތައްޔާކްއެ   ޓެޖިކްރެޓްސް ޕްލޭން  ޕްލޭނާ  ،ރ ކޮށް ޝަން  އެކްޝަން  ރަށްރަށްއެއް   އެ  ތަރައްޤީކ ރަޮގތަށް  ދަނީ. މ ން 

އެ ބޭފ ޅ ން    ،އް ހިމަނާފައިޢ ތަ ޝްރޫއަމިއްލަ ތަރައްޤީ މަ  ަގއި އެ މީހ ންށ ވަކި އެ ރަ  ،ވަންޏާ  ކަމަށް  ންވެއްޖެއެހެ

ރިކ ރަންވީތަރައްޤީއަމިއްލައަށް   އެްއޗެޓ ސޯތޯ  ކ ށް ތަކާއި  ެއއްތޯްއވެކީ ދީެގން.    ޔަށްހި   ؟ތިނ ކ ރަންވީއަނެކަ  ފަރާތަށް   
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އަޅ ަގ ަގބޫއެހެންވީމާ،  ޮގތ  ނޑ   ރަށްރަށ ަގއި ލ ކ ރާ  ސަރ ކާރ     ފަ ތަަގއި  އެ ތެއް  ރާމްސީލ ކ ރާނެ  އެބަޖެހޭ.  ހ ންނަން 

  ސްޓަމ  ބ ނާ މިހާރ  ސި  ންެގމެ، އަޅ ަގނޑ އެ ބޭފ ޅަކީބެލެންސްކ ރެވޭނެ ފަރާތާތަކަށް ވާން އެބަޖެހޭ.  ރ  ޕަވަފަރާތަކީ  

ޮގތ ަގއި ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ  ކާރ ެގ ފަރާތަކަށް ވާންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، އަޅ . އެއީ ސަރ ރަލްއެއީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެޮގތ ން  

ން.  ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަ  ، މި. އެހެންވީމާނ ޖެހޭ އިނޭގތޯ މި ފަރާތަކަށްސިލ ތަކ ެގ ރ ހ ން އޮންނާކަށްމި ކައ ން

ެއްއޮގތަކަ އަޅ ަގނޑ ށް އަޅ ަގނޑަށް  ޕްރެޝައެްއވެ  ވެސް  ހ ރެެގރެސް  އަޅ   ންނެއްއް  ވާހަކަނޫން  މި  ދަްއކަނީ. ަގނޑ  

އަޅ ަގނޑ ެގޓީ ޕާ  އަޅ ަގނޑ  އަޅ    ަގއި  އެހެންނަކ ންަގނކޮންމެވެސް  ދިމާކ ރޭ.  އިނިގލި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ނޫން   ޑަށް 

އި  ޙަޤީޤަތް   ައޅ ަގނޑ    ، ޭގތޯއިނ އަޅ ަގނޑ ެގ  ދަންނަވަނީ.  ވިސްޞްލާޚ މި  އަޅ ތެރި  ދަންނަވަނީ.  ަގނ ން  މި  ނޑ  

ތަޖ ރިބާ  ޑަށްއަޅ ަގނ  ހ ރި  ކަންތައްތައްކ ރެވިފަިއ  ހ ރި  އެހެންވީަގއި  ވާ  ،މިކަމަށް  މާ، .  އަށް ހަކަ އަޅ ަގނޑ ެގ 

 . ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް . ޝ ކ ރިއްޔާޞަތަށް ޝ ކ ރިއްޔާދެްއވި ފ ރ   ލ ކ ރަން.ށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫމަކަ ރާނެތިރާމ ކ ހ އި

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ދާއިރާެގ  .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   މ ޙައްމަދ   މެއިްއޒަތްތެރި    މާވަށ    )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (   ސަޢީދ .ންބަރ  

ދާއިރާެގ މ ޙައްމަދ   ންބަރ މެިއއްޒަތްތެރި    މާވަށ   މެންބަރަށް ؛ސަޢީދ   ިއއްޒަތްތެރި    ތ އަރ ވަން.ފ ރ ޞަ  އިއްޒަތްތެރި 

އަޅ  ންބަރ މެ އަޑ   ނ ލިެގ  އަޅ ަގަގނޑ ެމންނަކަށް  އެހެންވީމާ،  މިހާރ   ފަހ ން  ންބަރަމެއިްއޒަތްތެރި  ނޑ   ބޭ.  ށް 

 هللاދ ޢަބް  ންބަރ މެިއއްޒަތްތެރި  ރާެގ  ކަނޑިތީމ  ދާއި  ،ރ ޞަތ  މި އަރ ވަނީނޑ  ފ . މިހާރ  އަޅ ަގއަރ ވާނަންޞަތ ފ ރ 

 ޝަހީމް ޢަބްދ ލްޙަކީމަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޝަހީމް ޢަބްދ ލްޙަކީމ  هللاދ ޢަބް  ންބަރ މެރާެގ ކަނޑިތީމ  ދާއި

ރައީސް.   އިްއޒަތްތެރި  އަޅ ަގއާޝ ކ ރިއްޔާ  މިއަދ   ކައ ންސިލަރ  ންކައ   ނޑ މެންދެ!  ްއ ޖެނެރަލެސިލ ތަކަށް 

އަޅ ަގނޑ ޢަ ވާހަކަ  އަޅ ަގނޑ އްޔަންކ ރ މ ެގ  މީަގއި  ދަްއކާއިރ ަގއި  ކަމަކީމެން  ފާހަަގކ ރަންވީ    ސިވިލް   ، މެން 

ސިޔާސީ  ޤާމަެގ  ވިސް ސަރ އެްއކިނ ފޫމ ތަކަކީ  ވާންޖެހޭޤާމަ  ބާވެފަިއވާޒ ން  އެބަ    .ރައީސްއިއްޒަތްތެރި    މ ތަކަކަށް 

މަ  ސިވިލް ނ ފޫކަތަ މ ޤާސަރވިސްެގ  ސިޔާސީ  ވެށް  ދަނީެވެގ  ެގންދިއ ންދެ ޒ   މި  ވެސް    ، ން  ސަރ ކާރަކަށް  ކޮންމެ 

  މ ންއްޔަންކ ރ ޢަށް މީހ ން  މ ތަކަޤާވިސްެގ މަސަރ    ނ ފޫޒ ން ސިވިލްސީސިޔާ  ށް.ކަމަކަދަޫގވެެގންދާ  އ ނ  ތިހާއަށްއިން

ށް ރަްއޔިތ ންނަ ،ންމ އޮތ  ަގއި ހިތާނ ވާ ސަރ ކާރެއް ރ ދާއިސަރ ކާރ ތައް ބަދަލ ވެެގން  ،ވެެގން މި ދަނީެގ ނަތީޖާައކަށް  އޭ

އ ނދަޫގތަކެ ނ ހަނ   ޚިދ މަތ ަގއި  ކ ރިމަދޭ  ރަްއޔިތ ންނަށް  ދަނީއް  މި  އެހެން ތިވެެގން  މިއީ.  ފ ންކޮށް   ވީމާ،  ވަރަށް 

ހަމަ  ވިސްނަންޖެހޭ ސި މިއާ  ކަމެއް.  ސަރވި އެކ ަގއި  މ ވައް ވިލް  މަ  ،ޒަފ ންސްެގ  ކ ރިމަތިލާ  ބޭފ ޅ ން  މ ތަކަށް ޤާެއ 

ވާ މީހާ ހަމަމަށް ޝަރ ތ ޤާއަދި އެ މަ  ،ބިލ  މީހާޤާމަށް އެންމެ  ޤާއެ މަ  ،ތަކީ ޮގ  ދާެވެގން  މ ންވަނ   ޒ  ނ ފޫސިޔާސީ
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އަޅ ަގ  ބާކީެވެގންދާ ފެންނަތަން  މި  މިނޑ މެންނަށް  މިރައްޔި  އަދ ނީ.  ކަންބޮޑ ވ މެއް  ބޮޑ   ވަރަށް  މި   ،އީ ތ ންެގ 

ފ ރ ޞަތ    އެހެންވީމާ،   .ރަީއސްިއްއޒަތްތެރި    ދިއ ންބިެގންލިމ ތަކަށް ފ ރ ޞަތ  ނ ޤާއެ މަ  ،ބިލ  ބޭފ ޅ ންޤާމ ތަކަށް  ޤާމަ

ިމއީ.   ކަމެއް  އޮތަސް  އަދި  ެގއްލިެގންދާ  ކައ ންސިލެއް  ޮގއަޅ    ،ެވސްކޮންމެ  ަގބޫލ ކ ރާ  ސިވިލް  ަގނޑ   ތ ަގއި 

ހިނަގންޖެހޭ. ސިވި  ެގސަރވިސް  އެބަ  ޮގތ ަގއި  ބޭސިވިލް ސަރިވސްެގ  ހަރ ދަނާކ ރަން  ކަމަށް   ނ ންވާލް ސަރވިސް 

ށް އަންނަ މަޤާމަ  އެ  ލައިެގންތިކ ރިމަ މ ތައް  ޤާމައެ  އްޔަންކ ރާ އަދި  ޢަ  މ ތަކަށްޤާމަ  ެގސަރިވސް  ވިލް ސި އެ  ،ނަމަވާ

ހަކ   ވާ މީނ ތްޕ ޅާހިތައް  އ ންސިލ . ކަ މީހާއަށް އެބަ ވާންޖެހޭ  ޝަރ ތ  ހަމަވާއަދި    ، ޤާބިލ އެންމެ  އަށްހަކީ އެކޮންމެ މީ

ސަރވިސްެގ މަޤާމަކަށް   ސިވިލްނޭ ކޮންމެހެން  ނ ފެ  ޑަކަށްނ ޅ ަގއަ  ،ވާނަމަޮއންނަ ކަމަށް  ންނަ ޮގތަށް  ނާށް  ޤާމައެ މަ

މިއީ   ހަދާކަށް.  މަޤާމ   ހަވެސްމި  ހަދާފައިސީމަ ސިޔާ  މަޤާމަކަށް  ބަދަލ ކޮށްފައި ާގނޫ  ،ށްފައިބަދަލ ކޮ   ަގާވއިދ   ،  ނ  

ޮގތަކަ އަޅ ަގނޑަކޮންމެވެސް  ހަދަން  އަޅ ަގށް  އެކަަމކ   ފެންނަނީ.  އަށް  މި  ބަނޑ   ވާދ ވެސް  ސިވިލް    ،ހަކަައކީދައްކާ 

ހަރ ދަނާ ސިޔާސީ  ސިވި ؛ކ ރަންސަރވިސް  މ ަވްއޒަފ ންނަކީ  ސަރވިސްެގ  އެއްކިފޫޒ  ނ ލް  ކަށް ބަޔަބާވެފަިއވާ  ން 

  ، އިން އަޅ ަގނޑ މެން މިހެން ކިޔާފައެކަ  މަތްތަކެއް މި ދެވެނީ.ަގޅ  ޚިދ ތ ންނަށް ރަނނޑ މެން ރައްޔިނޭ އަޅ ަގހަދައިެގން

ލާން  ން  ޑ މެނ ޅ ަގކަށް އަތަޤާމ ެގ ބަެއއް މަސަރވިސް   ސިވިލް  ،މި ދައްކާ ވާހަކަައކީއަނބ ރާ    ންއަޅ ަގނޑ މެކާ  އަނެއް

ހަކަށް ނ ވާ މީތްޕ ޅާހި  ،ބޭ ީމހ ންފައި ތިނޭ. ސިޔާސީ ަމޤާމ ތަކަށް އަިއސްވާ މީހ ންޅާޕ ތްހި.  ންހ ސީ މީ ސިޔާޖެހެނީ  މި

  މެ ޮގތަކަށް މިކަން ވެފައި އޮތް ކަމަށް ކޮންމެން އަދިޑ ަގނޅ  އަމާ،  އެހެންވީނ ލިބެއޭ.    ޤާމ  ރވިސްެގ މަސަ  އެ ސިވިލް

ސިވިލް    ،ޮގތަކީކ ރެވޭ  މާނަޑަށް  ޙ  އަޅ ަގނއިޞްލާ  މި  ،ތ ަގއިަގބޫލ ކ ރާ ޮގނޑ   ޅ ަގމި އިޞްލާޙަކީ އަ  ،ވެސް ވިޔަސް  

މަޤާމ ކ ރ ނާހަރ ދަ  ސަރވިސް  ފ ޅ ންބޭބިލ   ޤާހަމަވާ  ނީ ޝަރ ތ ކަށް އަންނަންޖެހޭތަމަށް ޓަކައި ސިވިލް ސަރވިސްެގ 

ދަކޮށްފައި އަދި  އަދި ވާއިންތިޚާބ ގައިތަކ ެގ  ްއަގއި ކައ ންސިލ ސް ހާލެތަކީ. އެްއވެބޫލ ކ ރާ ޮގޅ ަގނޑ  ަގމަށް. އެއީ އަކަ

ކަމަށް   ެގ އަނެއް ކޮޅަށް ބ ނާއޭހަމަ    ަގއި،ޅ ާވއިރ ވަނީއޭ ބައެއް ބޭފ ޅ ން ވިދާނ ޕ ޅާތްހި  ކަމާވެެގން މިލިބ ން ބައިންތިޚާ

މި  އިމީގަ   ،ނަމަވާ ެގނައީ   ބ ނެވިދާނެ  ފ ރަތަމަ  ބަދަލ  ؛އިޞްލާޙ ތައް  ިއންތިޚާމި  އަެގނައީ  ކ ރިބ   ން  އ މ ެގ 

ނޭނޭގތީންތިޚާބ އިނަށް  ންއެބޭފ ޅ  ޮގތް  އެހެންވެވާނެ  ބަދަލ   ެގންވެ  ބ ނެވިދާނެ.   އެހެން  ެގނައީއޭ. މިޮގތަށް  ވެސް 

މީހަކާ  ،އެހެންވީމާ ވަކި  އިނިގލި  މިއީކީ  ނޫންރަންވީ  ދިއްކ ދިމާލަށް  ޙަމިއީ  .ކަމެއް  ކޮންމެ  ކީ  ވެސް   ބަޔަކ ޤީޤަތަށް 

ހަމަ ަގބޫޅ ަގނއަ  ސާފ ން އިއި  ޔާ ަގބޫލ ކ ރާނެ  ކަމަށްލ ޑ މެން  ވާނަމަކ ރާ  އަމިހާ  ،   އަޅ ަގނޑ މެރ   ެގ ން ބަދ ވެސް 

ޒެއް ވަދެެގން މަޤާމ ތަކަށް ކޮންމެ ވެސް ނ ފޫ  ،ބިެގންނ ލިހާއަށް ފ ރ ޞަތ   މީ  ބިލ ޤާމެ  އެން   ،ޔަކީދިއްކ ރެވޭ އިނިގއް 

ދިންނަށް އަންނަ ކ ން  ރަކ ތްަވއިެގން ޚިދ މަކިޔަ   އަށްމި ރާއްޖެ  ،ކިޔަަވއިެގން   . ވާހަކަތ  ނެތްޞަލ  ކ ދިންނަށް ފ ރ ބިޤާ

ނެ މަފ ރ ޞަތ   ވާހަކަ.  އެިއންތް  އ މ ރ   ބަފައިން  ހޭދަކ ރަނީދ ވަބޭފ ޅ ންެގ  ތަދަރިންނަ  ސް  ރަނަގޅ   ލީމެްއ  ޢ ށް 

ޮގތަށް ންނަ ކ ދިން އަކ ރަންތްމަށް ޚިދ  ލިބިެގން މި ރާއްޖެއަަގޅ  ތަޢ ލީމެއް  ނރަ  .މަށްނ ދި  ނަށް ފ ރ ޞަތ  ނ ލިބިދާ 
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މިނައަޅ ަގނޑ މެން ފ ރ ޞަތ   ދިންކ ބިލ   ޤާ  ،ކީއިޞްލާޙަ  ދަނީ.މި    ެވެގންންއްޓަބަ  ކަންކަން  ށް  ދިނ މަށް  ހޯދައިނަށް 

ހ ޓަ އިޞްލާޙެއްގެ ށަހެކައި  އަ   ޅި  ހަމަ ޅ ަގނ ޮގތ ަގއި  އެހެންވީ  ޑަށް  ަގބޫލ ކ ރެވޭ.  ބޮޑަށް  އިޞްލާޙަށް ވަރަށް  މި  މާ، 

ތާ އަޅ ަގނ  އިޞްލާޙަކީ  ސް  ވެ   ދ އީޑ   މި  ހަރ ދަނާވިރ ސަސިވިލް  ކ ރަން.  ޓަކައި  ކ ރ  ސް  ހ ށަހަޅާފަިއާވ  މަށް 

 . އީސް ރަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރިޑ  ފާހަަގކ ރަން. ދެްއވި ފ ރ ޞަޞްލާޙެްއެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނ އި

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މެންބަ އިްއޒަތްތެރި  މާވަޝ ކ ރިއްޔާ  ދާއިރ .  މެންބަރާށ   އިްއޒަތްތެރި  އަރ ވަން ފ ރ ޞަތ   ށްސަޢީދަޙައްމަދ   މ   ރ  ެގ 

ކަށް  ޑ  އަޅ ަގނޑ މެންނަެގ އަބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ  ށ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންމާވަޅަކަށްފަހ (  )ަވގ ތ ކޮ  .ޅ ަގނޑ އަ

 ނަން.އަރ ވާތ ޑ  ފަހ ން ފ ރ ޞަޅ ަގނއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އައި   އާދެ!؛ ންއަޅ ަގނޑ މެ  ށްބަރަ. އިއްޒަތްތެރި މެންނ ލިބޭ

 ލަޠީފަށް. އިން މ ޙައްމަދ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސަޑާ ދާިއރާެގ ސްމާތޮއަރ ވަނީ ފަރެ މި  ނޑ  ފ ރ ޞަތ މިހާރ  އަޅ ަގ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ފް ލަޠީއިން މ ޙައްމަދ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސަ

 ނެ ކަމަށް. ރާސާބަށް ފޯޑ  ތި ހިނޑ ެގ އަޅ ަގރަން އަމީދ ކ އްޑ  އ  . އަޅ ަގނރަީއސްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރިއްޝ ކ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ރިއަށް ެގންދަާވ! ސާފ ކޮށް ލިބޭ. ކ  ންނަށް އަޑ ނޑ މެއަޅ ަގ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ފް ލަޠީއިން މ ޙައްމަދ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސަ

ވެހި  ންނަ ޮގތް ދި ޓަންކ ރަމ ން އަބައްކަން  ރި ެގ ހެޔޮ ވެއެމް.ޑީ.ޕީ  ،އިޞްލާޙަކީ  ޅިެގން އ ޅޭހ ށަހެ؛ ރި ރައީސް އިްއޒަތްތެ

އެރައްޔިތ  ސާފ ވާ  މީެގކަމެ  އް ންނަށް  މަޖިލީހަށްއް.  މި  ާގނޫނަށް    ކ ރިން  ލާމަރ ކަޒީ  ނޫނީ  އިޞްލާޙ ތައް  މި 

؛ އީސްއްޒަތްތެރި ރަ. އިފަތައް ވާނީ މި ތަޅ މ ަގއި ތިލަކޮށްމެން މި ވާހަކައަިއއިރ  އަޅ ަގނޑ ޅިެގން  ށަހެލާޙ ތައް ހ އިޞް

 ކައ ންސިލ ން  ކ ތަޕާޓީނޫން  އެމް.ޑީ.ޕީ    ންނޭ،.ޕީއެމް.ޑީ  ،ނޭ.ޑީ.ޕީންއެމް  މ ން އައީން ވާހަކަދައްކަޑ މެޅ ަގނއަ  އޭރ ވެސް

ތައް  ާގނެކަން. ކައ ންސިލ ނައަތްމަތިން  ކ ެގ  ތަކެްއ ކައ ންސިލ ރ ތަބާ، މިފަދަ  ވާނަމަިއ  ކޮށްފި ކަމ ަގކާމިޔާބ   އިންތިޚާބ 

ކައ ންސިލ ހިން ބާރ   ފ ރިހަމަ  ނ ގ މަށް  ރައީސްއިްއޒަތްތެރި  .ދޭނެކަންތަކަށް  ފާޅ ؛   އެަގއަޅ ަގނޑ   ވާހަކަ    އި 

އާޚި ދައް މިއަދ   އައީ.  ތިދަމި    މ ންނަފެންރ ަގއި  ކަމ ން  މަންޒަރ .  އެ  ެއ  އެހެން    ،މާބަލިވީމެން  މާނީ  ބަޔަކަށް 

ދީެގފ ރ  މަސައްކަތްންޞަތ   ތިވާނ ބޭނ ންކ ރަން    ޚ ދ މ ޚްކަން.  ވެރިމާމެންނަކީ  މިއަން ތާރ   ރަކަން   ންނަށްއްޔިތ ދ  



1202 ން ޖޫ 61                                               ސާލްޖަ ވަނަ 31 ގެރ  އ  ދަ ވަނަދެގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

21 

 

ެއކީަގއި   ތެރިކަމާޞްލާޚ ދެއްކެވި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މީެގ ކ ރިން އިޅ ވާހަކަފ  ދެންމެ ، ތޯބައި. ކޮސާފ ވެެގން މި ދަނީ

ސާފ ނިޔަތްހި ކޮބައިތޯދެ  ކ ރިން  އި އެކީަގ  ކަމާތް  ވާހަކަފ ޅ ތައް  ިއއް؟ އްކެވި  ދާއިރާެގ  މެންބަރ   ކެލާ  ޒަތްތެރި 

ރިހަމަ ތަކަށް ފ ސިލ ކައ ން  ތަްއ. ހަކަފ ޅ ދެއްކެވި ވާ  ޅާ ކ ރިންބޭފ   ހީވަނީ އެ  ަގނޑަށްއަޅ   ެގނކަންނޭ  ނެތީފ ޅ ހަނދ މަ

ކައ ބާރ  އ ތައް  ންސިލ ދީެގން  ހިންގ މަސޫލާމަރ ކަޒީ  ޓަލ ން  ރަ ކަށް  ސަރ ކާރ ެގ  މި  އިބްރާހީމް  ،އީސްިއ   ރައީސް 

ޞާ މަތިވަ  ވީ  ލިޙްމ ޙައްމަދ   ހަނއެ  ން  ޢ ދ ތައް  ޖެ  ،ތިެގންނެންދާބޭފ ޅ ން  އެޓަރނީ  ފަހ ން  އި ލާނެރައެންމެ 

މި  ދަންނަވަން    އަޅ ަގނޑ   ަގއިރެއަށް ެގންނައިރ  ސް ތެމަޖިލިމިފަދަ އިޞްލާޙ ތައް    ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ން  އެހެންެގ  ރ ސަރ ކާ

ކޮބައި އެމް  އޭތޯ އ ޅެނީ  ދެކޮ ؟އައި  މ ންބ ނަ  .ޑީ.ޕީންހެޔޮވެރިކަން  ވާހަކަ  ދެއްކި  ވެރިކަމަކީ   ،ޮގތަށްނ ޖެހޭ  ޅ ހެޔޮ 

ކަންތައްނ ބައްދަ  ނާ ޔިތ ންރައް  ށްރައްޔިތ ންނަ ޮގތަށް    ންނަށްރައްޔިތ   ، ތައްލ   އ ފ ލޭ  ތައް ތައްކަންތަކ ލީފ  

ރައީސްންއ ދިންެވެގންބައްޓަ ިއއްޒަތްތެރި  ަގބޫލ ކ އީމި  ،ތޯ  އެމް.ޑީ.ޕީން  މިއަދ   ހެޔޮވެރިކަން  ޮގތަކީތޯ  މިހާރ  ؟ ރާ 

ފި ދ  ހަލާކ ކޮށްފި ކަމަށް. ރައްޔިތ ންެގ އިޤ ތިޞާއިރައަށް ބ ރޫކަމަނިވަންރައްޔިތ ންެގ މި  އެއީ  ،ފިަގބޫލ ކޮށްރައްޔިތ ން  

 ިމއަދ  މި ން. އެއީކަޚަޒާނާއިން ަވއްކަންކޮށްފި  އިންއިވަރ  ފައިސާ ބަ އްތައި އެކޮށްފަޔާ ޗާޕ މާލިއް  އްޔިތ ންެގރަ  ،ކަމަށް

ކަންތައްކާރ ންސަރ  އަންނަ  ކ ރަމ ން  ިއއްޒަތްތެރި    ވާހަކަ  ދަންނަވަނީތަކ ެގ  މި  ރައްރައީސް  އެހެންވީމާ،  ޔިތ ންެގ . 

ިމ   ކަން އެނިގެގން މި ދަނީލާނެނ ނ ކޮށްވެސް ބާރެއް ދޫ  ރިޔާ ރަްއޔިތ ން އަތަށް ކި  . އެބައޮތްއިންތިހާއަށް  ވ ންކަންބޮޑ 

ވަރަށް ކަ ފ ރިހަމަ  ސަރ ކާރ ން.  ތިމަެގ  އ ންސިލ އަށް  ދާއިރާެއއްަގއިނާމެންއިންތިޚާބ ން  ފ ޅާ  ވަރަށް  ރ ތަްއ  ބާ  ންނަކީ 

ވެސް މި ކާ މިއަދ  އަނެއް  ،ިއރ ހަކަދައްކަމ ން އައި ބ ނެ ވާކޭ  ޔެ ބަލ ން ހިންާގނެސޫމަރ ކަޒީ އ ތައް ލާލ ކައ ންސި  ދީެގން

ށް ބާރ  ހިންަގން  ކ ެގ ަމއްޗަތަ ެގން ކައ ންސިލ އް ހޯދައި ނޫނ ެގ ތެރެއިން ބާރ ތަކެންނަނީ މި ސިވިލް ސަރިވސްެގ ާގފެ

ިމ  ށް  ނަރައްޔިތ ން  ،ހެންކަމ ންކާރ ން. އެސަރ މިއަދ   ތަން    ރާކ ސައްކަތްމަ ބައެްއ ނޫންކަން ސާފ ވެެގން  ހެޔޮއެދޭނެ 

  ެގމާމެން. ތިނޫން  އްނ ވާނެ. އެހެނެރ ކާރ ން ބޭނ މެއް  ސް ހެޔޮ ކަެމއް އެދެން މި ސަނީ. ރައްޔިތ ންނަށް ކ ޑަ ވެ ދަ

މީހ ން މީހަކަޢާއި  ،ނަށްާގތްތިމާެގ  ކޮ  ށްލާެގ  ވެއްޖެއްޔާ  ކަެމއް  ވަރަށްށްދޭން  ސަރ ކާރ ން  ފ ޅާމި  ަގއި  ރާެއއްދާއި   

އެބަދޭ.ތަ  ކަންކަންކޮށްދޭ ފެނިެގން  ދ ވަ ޑ މެއަޅ ަގނ ؛އީސް ރަ  އިްއޒަތްތެރި  ން  ކ ރިން  ވާހަކައަކީ  ން  ދެއްކި  ވެސް  ހ  

ައޅ ެގ  ކްޑައ ން ލޮ އަަގނޑ މެތެރޭަގއި  ޭގރައްޔިތ ން ން  ޑ މެއަޅ ަގނ   އި ފަބަނދެތްފައިންެގ  ތަޅ ތަ    ، ފަހ ލ މަށްކ ަގއި 

ނާޖާއިޒ  އޭެގ  ފަިއދާސަރ ކާރ   އެނ ނަާގށޭ  ހަޑިހ ތ ރ   .  ވަރަށް  ހަޑިޢައީ  ވަރަށް  ތިމަލެކޭ.  ޢަމަލެކޭ.  ގެ  މާމެންހ ތ ރ  

ހަކަށް  މީހާއަކީ ކ ޅަދާނަމީކަށް ހ ންނަ  ޔަ ވެރި  ،ކީމާނައަޭއެގ  ނެތީމާ  ފެންވަރ ަގއި  ަގއި ން  މާމެތި  ،މާަގއި ބާރ  ނެތީަގއި 

ހަޑިހ ނ ވީމަ އެފަދަ  ޢަމަލ ތައްއޭ  ރައްޔިތ ތ ރ   ކ ރިއަށް މަރި ކ   ެގން  ިއއްޒަތްތެރިތީަގއި  ރައީސް ެގންދާނީ.  ދ  މިއަ ؛ 

ށް ވެސް . ޕީ.ޕީއެމަނދެލާފަބަ ޭގތެރޭަގއި  އޮތީ    ސް މިވެ  އެމް .ޕީ.އޮތް ހަމައެކަނި ޕާޓި ޕީ  މަށްކ ރ ވ ވާބ ދާރީސަރ ކާރ  ޖަ

ރަފ ރ ޞަތ  ބަޙައްއްޔިތ ން  ނ ދީ  މަގ ބ ނެލަންސްޤ ަގއި  ނިކ ންމަ   ފ ރ އްޗަށް  ދައ ލަތް ތ  ޞަނަން  މ ޅި  މިއަދ   ނ ދީ 
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އިންޑިާއއަށް.  ނީ  ދަ  ހ ސްކ ރަމ ން އެ  އިްއކަރެ ވިެމދ ރާއްޖެތެ  ،ދެކ ނާއި  ،އ ތ ރާއިސްކ ރަމ ން އެ ެގންދަނީ.  ހ އި  ވިްއކަ

   ...އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ވާހަކަފ  މެންބަރ   އެދެން.  ށްލަދެޑ ކޮމަ  ޅ އިްއޒަތްތެރި  ދާފާއ ނޫގްއވ ން  މެރ   ިއއްޒަތްތެރި  މ ޙައްމަދ     ންބަރ އިރާެގ 

 މައްސަލަ.    ނިޒާމީ ،ވަޙީދ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ްއކެވ ން:ވާހަކަދެމ ޙައްމަދ  ވަޙީދ   ންބަރ މެއިރާެގ ފާރ  ދާއ ނޫގ

ރަީއސް ިއއްޒަތްތެރި  ިއއްޒަޝ ކ ރިއްޔާ  ާވހަކަދައްކަވަމ ން  މެތެރި  ތް.  ހ ށަހެ  ަގއިއިރ ދާންބަރ   މިިމހާރ   އޮތް    ޅިފައި 

ޅ ވާލަން އޮ  ،ން އ ޅޭތީވެ.ޑީ.ޕީެގ ބިލެއް ކަމަށް ދޭހަކ ރައްވަނ ވަތަ އެމްމަށް  އް ކަކަމެޅި ބިލެއް  ން ހ ށަހެ ސަރ ކާރ ލަކީބި

ރިޔާސަވާތީއ ޅ އް  ހަމަ  ެއކަން  ސަމާލ   ެގންނަންތ ެގ  ހަތް  .ކަމަށް  ދެ ގ ދ އަދި  މީހާ  އެމީ  ދ ލީގ   ލީ  ޔާ ކިްއޗެހިހާއަށް 

އެ ލ ސޫއ  ކަ   ން  ކަނޑަކ ތައ ންސިލ ބޭފ ޅ ން  ބާރ ވެރިކަން  ވާހަކައިެގ  ބޭ  ެވ،ދައްކަވާތީ  ލާ  އެހެން  ފ ޅެއް  ކޮންމެވެސް 

އެ ވާހަކަ    ،ން.ޕީ.އެމް ބޭފ ޅ ންނެއް ނޫ. ޕީނަވަން. ޝ ކ ރިއްޔާހަކަ ދަންދޭ ވާ ދެއްކެވ ން ވަރަށް އެ ވާހަކަލައްވާ އެ

 .  ވީދައްކަވަން 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ؛އްވާފައި އޮތް ބިލެއް. ރަނަގޅ  ބަރަކ  ހ ށަހަޅ މެން  ތެރިއާދެ! މި ބިލަކީ އިއްޒަތް  ޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .ޝ ކ ރިއް

ނިސްބަތްެވވަޑަ  ިއއްއެމް.ޑީ.ޕީއަށް  މެން އިަގންނަވާ  ދެން  ބަރެއްޒަތްތެރި  ވާހަކަމި  .  އެމްއްދެފ ޅ ބިލަށް  ެގ  .ޑީ.ޕީކެވި 

އޮތީ. އެހެންވީމާ،    ވާހަކަ ވިދާޅ ވެފައި މިކ ރަްއވާ  ނ އީދ ބޭފ ޅ ން މި ބިލަށް ތާ  ިގނަ   އިންތްތެރި މެންބަރ ންެގ ތެރެ އިްއޒަ

ވާ  ދައްކަ ޅ ަވނީ. މިހާރ  ވާހަކަފ ދައްކަ އެ ވާހަކަފ ޅ ދ ކ ރަްއވާ ޮގތަކަށް  އީކ  ތާބޭފ ޅަ  ނާނެ. އެވެސް ވާހަކަ ހ ން  ދެކޮޅަށް

 ؛ންބަރ މާ، އިްއޒަތްތެރި މެވީހެން ތަށް. އެނ ންވާ ޮގބޭފ ޅާ ބޭ  ދައްކަވަނީ އެބަރަކ  ވެސް އެ ވާހަކަފ ޅ މެންއިްއޒަތްތެރި  

ަގންނަވާ ޮގތް  އި ދެކެވަޑަ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ށް އިޞްލާޙަފައި އޮތްޅިމި ބިލ ަގއި މި ހ ށަހެ  ،ންނަވާލަންޑ  ދަނ އަޅ ަގ

 ވާހަކަފ ޅ .  ެގންދަވާ ށް  ރިއަްއވަން. ކ ވިދާޅ ވެދެ 

 

 ދެްއކެވ ން: ވާހަކަ ފް ލަޠީއިން މ ޙައްމަދ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސަ
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އިޝ ކ ރި ރައީ އްޔާ  މީްއޒަތްތެރި  ތެރޭސް.  ތަޅ މ ެގ  މި  ކ ރިން  ހަމަ  ެގ  ރަީއސް  ިއއްޒަތްތެރި  މޭރ މ ަގއި  އެކި މި  ން 

އް ބޭބޭފ ޅ ން ކަށް ބައެތަޅިފައި އޮތް ބިލ ސަރ ކާރ ން ހ ށަހެބައެއް  މ .  ޑ މެން ދ ށީތަން އަޅ ަގނ   ދެްއކިވާހަކަ  ށްޮގތްޮގތަ

ސީ އިއްޒަތް ހަމަ  ފާޅ ފައި  ރައީސްދާ  އާޚިރ ގަ   ،ތެރި  ފެނި  މިެގންދިޔަިއރ ނި  އިއިންކާރ ކޮށްފައި  އީ ޔަދިެގންވޯޓ ން 

ޮގތަށް  ސަރ ކާރ ން ޮގތަށްސް އިބްރާހީމް މ ޙައްމަ ރައީ  ، ބޭނ ންވާ  . ތަން  ދިޔަ ނިމިެގން ކަންކަން  ދ  ޞާލިޙް ބޭނ ންވާ 

ރަީއސްިއއްޒަތްތެރި  ،އެހެންވީމާ ހިނކަންކަން   އިތަޅ މ ަގމި    ،  ރައްމ ންަގ  ޮގތް  އެބަދޭ. ންނަށް  ޔިތ ދާ  ސާފ ވެެގން 

ކަށް  އިޞްލާޙަމި    ،ކޮށް މި ދަންނަވަނީސާފ ވަރަށް    . ރަީއސްއިްއޒަތްތެރި  ދެއް ނ ކ ރަންއީޅ ަގނޑ  މި ބިލަކަށް ތާއަ

ލާމަރ ކަޒީ ނިދެއްއީތާ ތަނ ަގއި އިންތިއައަދި ކ ރި  ގައިޒާމ  ނ ކ ރަން.  ޮއތް  ތަޅ ބޮޑ ތަނ   ހާއަށްށް  ތަން އެޅިެގންދާ  ން 

މި ސަރ ކާރ ަގިއ    ،ދާނެ. އެހެންކަމ ންނިެގންތަން ފެ  ވޭނ ދެ  ބަޖެޓ   ންވާެގށީ އެކަނެތައް ހިންާގލ ސިންނެ. ކައ ފެނިެގންދާ

މިޅ ަގނ އަ ނެތޭޤާ  ދަންނަވަނީޑ   ކޮށްދިނ   ބިލ ކަމެއް  އިޚ ލާކަންކަން  ފަހިކޮށްދިނ މ ެގ  ކަންކަން  ތެރިކަެމްއ  ޞްމ ެގ. 

އީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ރަ  ނީ ލާހޫރޭ ޮގތަށްެގކަން އެނތަސަްއވ ރެއް ނެތްރ   އައިއިމަށް  ން ވެރިކަސަރ ކާރ   .ނިޔަތެއް ނެތޭ

ތަން މި   ދ ވާ ފައި  ތ ަގިއ ޖެހިއަނެއް ބި  ،އި ފަފަިއ އަނެއް ބިތ ަގއި ޖެހި. ެއއް ބިތ ަގއި ޖެހިތަން  ޔޭަގއި ދ ވާޅި ދ ނިމ 

  ، ންއ ޅެނީ. އެހެންކަމ   މި  އްކިެގން ދެރައްޔިތ ން އ ޅެންވީ މަެގއް ނ   ،ންވީ ކަމެއް. ކ ރަރައީސްނަނީ އިއްޒަތްތެރި  ންފެ

  ކ ރާނެ ކަމެއް ނޭނިގެގން މިކަމަށް ޓަކައި  ރަްއކާތެރިއި  ދިވެހި ރައްޔިތ ން ސަލާަމތާައށް،  ދާ ައއްސޭރި   ޖެ މިދިވެހިރާއް

ށް  ލާޙަޞްއިމި  އެކީ    ޔާމަހިތާ  ،ނ ކ ރާ ވާހަކަދ އީށް ތާައޅ ަގނޑ  މި ބިލަ؛ މ ން ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްއެހެންކައ ޅެނީ.  

  ޝ ކ ރިއްޔާ.ށް ބޮޑަށްފ ރ ޞަތަށް ވަރަެއކީ ދަންނަވަން. ދެއްވި  ޔާހިތާމަރާ ވާހަކަ ނ ކ ތާޢީދ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަރ ވަން. އިޞަތ ށ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފ ރ ވަމާ  ،ތްތެރި މެންބަރ އްޔާ އިްއޒަޝ ކ ރި

 ؟ ންނެވީއޮންލައިންކޮށްތޯ ހ 

 

 އްކެވ ން:ބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ  ވާހަކަދެށ  ދާއިރާެގ މެންމާވަ

 ޝ ކ ރިްއޔާ.  އާދެ!

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ވާ! ެގންދަ ށް ރިއަކ 
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 އްކެވ ން:ބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ  ވާހަކަދެށ  ދާއިރާެގ މެންމާވަ

އިްއޒަ އަޅ ަގޝ ކ ރިއްޔާ  ރަީއސް.  ހ ށަހެ  ންސަރ ކާރ   ޑ ނ ތްތެރި  ބިމި  ދެކޮޅ ޅި  ވެސްލަށް  ފ ރަތަމައިނ ން  ވާހަކަ    

 ދަންނަވަން.

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މެންބަރ އި މެން  !ދެއްވަްއޗޭލަކޮށްޑ މަ  ،ްއޒަތްތެރި  ހ ށަހަ ކާރ ސަރ  ؛ބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ނޫން ފައި  ޅ އްވާން  ބިލެއް  އޮތް 

 އް.  އޮތް ބިލެ ންމ  މެންބަރަކ  ހ ށަހަޅ އްވާފައި މިއީ. އާ

 

 އްކެވ ން:ބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ  ވާހަކަދެށ  ދާއިރާެގ މެންމާވަ

ދި ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ވެސް އަ  މިއިން ނެއްޓެން  .ބިލެއްތް  ފައި އޮށަހަޅާމިއީ ސަރ ކާރ ން ހ ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

މި  ނޑ މެންޅ ަގއަ ސަރ   މިއީ  ނެތް.  ކަމެްއ  އ ޅ އްވާނެ  މެންބަރ ން  ނިސްބަތްވާ  ސަރ ކާރަށް  ކާރ ން މަޖިލީހ ގައި 

 އ ޅޭ ޮގތަކީ... މި  ދޭތެރޭ ވެެގން މި ބިލާ.  ހަޅ އްވާފައި އޮތް ބިލެއްށަހ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މެންބައިްއޒަތްތެރި ދަންނަޑ  ައޅ ަގނ ؛ރ   މި  މެންބަ  އާންމ   މެންބަރަކީ ؛ރަކ ވަނީ  ށް އެމް.ޑީ.ޕީއަ  ިމ 

އަޅ  މެންބަރެ  ަގންނަވާއި ނިސްބަތްވެަވޑަ ދަންނަަވިއފިކޭ  އެހެަގނޑ   ހ ށަހަ  ،ސްންނަމަވެން.  ބިލ ަގޅާސަރ ކާރ ން  އި   

ލި މެ ސަރ   ،ޔެފައިއޮންނާނެ  މިވެނި  ފަރާތ ން  ހ ކާރ ެގ  ބި ބިލެއްވާ  ހަޅ ށަންބަރަކ   މި  މެންބަރ ން  ކޭ.  އިއްޒަތްތެރި  ލ  

ވާހަކަފ ޅ     މި ބިލަކީ ސަރ ކާރ ން ހ ށަހަޅ ްއވާފައިވާ ބިލެއް ނޫން.  ،ވެސް އެހެންނަމަ  !ްއވާްއވާ ޮގތަކަށް ކ ރަ ަގބޫލ ކ ރަ

)ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( ެގންދަވާ!  މެށ ވަމާ  ކ ރިއަށް  ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އޮންލައިން  ނޫނިއްކޮށްންބަރ   ޔާ ތޯ 

 ؟ ޑ  ލިބޭތޯެގ އަ މެންއަޅ ަގނޑ 

 

 އްކެވ ން:ބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ  ވާހަކަދެށ  ދާއިރާެގ މެންމާވަ

 ... އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ށް ެގންދަވާ! އާދެ! ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަ
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 އްކެވ ން:ބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ  ވާހަކަދެށ  ދާއިރާެގ މެންމާވަ

ރައީސް  ހ ށަހަޅާމިއީ ؛ އިްއޒަތްތެރި  ސަރ ކާރ ން  ބިލ ފައި  މި  ބިލެއް.  އޮތް  ދޭހަވަނީ  ިމއަދ  ސަރ   ،ން  ކާރ ން 

  ެގންސިލ ލޯކަލް ކައ   ،މާ. އިންތިޚާބ  ނިމ ނީރިނިޔާވެވަރަށް އަ  ،. ވަރަށް އަނިޔާވެރިދޭތެރޭަގއި ދެކޭ ޮގތް  ނާތ ންޔިރައް

ރައްޔިތ ން   ؛ތައްއ ންސިލ މިއަދ  ކަ  ،ނީމާލ ެގއްތައް ސަރ ކާރަށް  ލ ިގނަ ކައ ންސި  ،ތައްންސިލ ކައ   ނިމ ނީމާއިންތިޚާބ   

ޓަކައި ސަރ ކާރ ން   ނޑ ވާލ މަށްެގ ބާރ  ކަރ ންކ ރި ކައ ންސިލަތ ން އިންތިޚާބ ރައްޔިތަކާއި  ންސިލ ކައ   ންތިޚާބ ކ ރިއި

ވެސް ކ ރާ އްކާ ަމށް ޓަކައި އަނެޓ އި ބެހެއްރަށްރަށ ަގމީހަކ   ރ ހޭ  ޞާލިޙާއި އެމް.ޑީ.ޕީ  ރައީސް އިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ   

ކަމަކީ މި  މިއީކީ  ކަމެއް  ހާލެްއގަ ެއއްވެ.  ފައި  ސް  ބިއިބަިއެގޖަްއވ ން  އ ޅޭ  އިންޓަރނޭން  މިއީ  ނޫން.  ލް ޝަނަލެއް 

ނޫންައއިރ ން  ޓަޕޭސް ސެންސް ބިލެއް  އ ޅޭ  މާސްެގން  ިމީއ  މިއީ  އިސް.  ނޫން.  ބިލެއް  އ ޅޭ  ައއިސްެގން  ދިވެހި ން 

 ޕީެގ ސަރ ކާރ ން...އެމް.ޑީ. ،ސަރ ކާރ ން

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ތްދޫ ދާއިރާެގ ދެން. ބިލެއެދެްއވ ން   މެންބަރ  ވާހަކަފ ޅ  މަޑ ކޮށްލަިއއްޒަތްތެރިެގ  .. މާވަށ  ދާއިރާމެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި

އަޙްއިްއޒަތްތެރި   މައްސަލަނިޒާމީ  ،މްޙަލީ  މަދ މެންބަރ   އިއްޒަތްތެ  ،ަގވާފަިއވާތީނަން  އެއް  މެެއ  ބަރަށް ންރި 

 . އަރ ވަންފ ރ ޞަތ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވ ން: އްކެހަކަދެވާ މްޙަލީ މަދ މެންބަރ  އަޙް ތްދޫ ދާއިރާެގބިލެ

ނިޒާމީިއއްޒަތްތެ  ޝ ކ ރިއްޔާ  އަޅ ަގނޑ   ރަީއސް.  ނ ކ ތާރި  މި    ނިމ މަޖިލީހ ެގ    ،ނެގީ އެއް  ޮގޒާމ   ޅި    ތަށްއޮޅޭ 

ރަްއޔިތ ންނަޖޭރާއް  ،ދަްއކަވަމ ންދާތީކަފ ޅ ވާހަ ވާހަކަދައްކަވާތީ  ށްެގ  ޮގތަށް  ބި  .އޮޅޭ  ކަނޑައެޅިެގން  މި  ލަކީ 

ެމންޕީއަށް  އެމް.ޑީ. އަނިސްބަތްވާ  ހ ށަހެޅިމިއްލަބަރަކ   ކަމަބިލެ  އަށް  ރައީސް  އް  މިހާރ   ތަކ ރާރ ކޮށް  ށް  ވެސް 

ެގންދައްކަވަމ ން  ޅ ވާހަކަފ ސް  ވެ  މަރެްއވީފާހަަގކ  ދާއިދަާވ  އެ  އިރާމާވަށ   މެންެގ  ތަކ ރާރ ކޮށް ްއޒަތްތެރި  ބަރ  

ދަންނަވާ ތަކ ރާރ ކޮށް  ކަމަށް  ބިލެއް  ހ ށަހެޅި  ރައް ރާއް  ،ތީސަރ ކާރ ން  އޮޅިެގންދާނެޔިޖޭެގ  ިއއްޒަތ ންނަށް  ތްތެރި  . 

ސް  ލާޙ ތަކެއް ވެވާ ިއޞްރައްބޭފ ޅ ން ަގބޫލ ކ   މި  ،ޙ ތަކަކީ އިޞްލާ ށް ެގނައިާގނޫނަމެން ލާމަރ ކަޒީ  ޑ ައޅ ަގނ ؛ ރައީސް

ން މިހާރ  މި  ޑ މެނ. އަޅ ަގއ ޅޭ ބަޔަކ  ވެސް ނެތް ޔިތ ންނަށް ދޭންބާރ  ރައް  ޑަށް މިންނަށް ވ ރެ ބޮނޑ މެނޫން. އަޅ ަގ

ން  ބާރާތ އި  ޙަވަރަށް ސަރީ  ، ވީއްކެ އެ ދެ ހަކަފ ޅ   ިގނަ މެންބަރ ން ވާ  އި އިޞްލާޙަށްޅިފަހ ށަހެ  ، މިތަކީރާ މަސައްކަކ 
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ބޭނ ންއެ ެއޮގތަށް  ކ ރަން  ކަމަށްކަން  ައޅ ަގނ ނ ވާ  ބޭނ ންނެޑ މެ.  ނ އް  ކަ  .ވޭމެއް  އޮތީ   ސިލ އ ންމެޖޯރިޓީ 

އައަޅ ަގނޑ މެ އެ ތ ގައިންެގ  ވެ.  ބެލިޔަސް  އަ ޮގތަށް  ނ ވާޅ ަގނސް  ބޭނ މެއް  ބާ  . ނެޑ މެން  ޙަޤީޤީ  ރ ވެރިކަން  އަދި 

އި އޮތް މިއަދ  އިޞްލާޙަކީ  ފަޅިމި ހ ށަހެންެގ  ޑ މެން. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނ ޑ މެއަޅ ަގނ   ކީ ޕާޓީއަ  އ ޅޭ  ޓަކައިދިނ މަށް  

ތާވެއެްއޮގތަކަށް  މެންބަރ ން  ިގނަ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ސަރ ކާރާއި  އެހެދ ކ އީސް  ނޫން،  ެވސް  އިޞްލާޙެއް    ،ސްންނަމަވެރާ 

މިނިވަޕީއަ އެމް.ޑީ. އިޞްލާޙ ކީ  ވީމާ،  ޕާޓީެއއް  ހ ށަހެން  މަޖިލީހަށް  ން.  ޮގތ ބ ނާ  ދ   ަގާވއިމަޖިލީހ ެގ    ،ންދާނެޅިެގ 

ރައީސް އިްއޒަ ިއްއޒަތްތެ  ހަރަކ ފަ   ކޮންމެ  ،ނެސާފ ކޮށްދެއްވަންޖެހޭ  ތްތެރި  ދާއިރާެގ  ާމވަށ   މެންބަރ  ވެސް  ރި 

ރައްޔިތ ންނައާން  ،ން ލ ޅ ވާއޮލާ އިޅ ވަ އޮ އިމ   މަޖިލީހ ެގ  ސާފ ކޮށް  ރަީއސް  ކަމަދެއްވަށްްއޒަތްތެރި  ށް ންޖެހޭނެ 

 ލީ. ޝ ކ ރިއްޔާ. އިންނަވަޑ  ދަނވާހަކަ ައޅ ަގ އެ  ވޭތީޑަށް ަގބޫލ ކ ރެ ޅ ަގނ އަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ިއއްޒަ މެންބަރ ތްޝ ކ ރިއްޔާ  ދަންނަވައިތެރި  އަޅ ަގނޑ   އާދެ!  މެން ިއއްޒަތްފިން  .  އިއްޒަތްތެރި  ،ބަރަށްތެރި    ހ ރިހާ 

އެނގިވަޑަ ވެންނަށް  މެންބަރ  މިއީނެއިަގންނަވާސް  މެންބަރަ  ،  ހ ށަހައާންމ   މެންބަރަކީ ޅ ކ   އެ  އަދި  އްވާފައިވާ 

 ެއ ވާހަކަ  އިގަ އިރ ޅާށަހަބިލ  ހ   ދެން ސަރ ކާރ ން ހ ށަހަޅާ  ،ކަމާއި   ވާ މެންބަރެއް ަގންނައި ޑީ.ޕީއަށް ނިސްބަތްެވވަޑަ އެމް.

ރ  އިބްރާހީމް   މެންބަކެލާ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  ވާމިހާރ  ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ނަންގަވާފައި  .ވިފައޮންނާނެ ކަމަށް ލިޔެ

 އަރ ވަން.  ޞަތ ނޑ  ފ ރ ށް އަޅ ަގފަޝަރީ

 

 ( ލަސަމީ މައް)ނިޒާ

 ދެއްކެވ ން: ހަކަވާ ފްއިބްރާހީމް ޝަރީކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރ  

މާވަށ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި  އިނޭގތޯ،  ދަނީ    ވަމ ންތ ން ތި އަންގަ ތްތެރި ރަީއސް. ރައީސް ރިޔާސަރިއްޔާ ިއއްޒަޝ ކ 

އެ ހ   އީމެންބަރ   ސަރ ކާރ ން  ކަމަށްމި  ނޫން  ބިލެްއ  އޮތް  އެކަމ    .ށަހަޅާފައި  ލިބޭ   ، މަވެސްއެހެންނަ  ގައިހަމަ 

ނޑަެއޅިެގން  ކަހަމަ ދާ ބޭފ ޅ ން ސިޔާސީ ފައި . އެވަނީކ ރައްމަސަްއކަތް މި ރ ޞަތ ގައި ސިޔާސީ ފައިދާ ނެންގެވ މަށްފ 

މިވެ   ރ ނޭގއިއެ މިހެން  ބި  ސް  ވީއޮލަކީ  ވާހަކަ ލާއިބ ރައަނހަމަ    ، ނަމަވެސް ތްކަން  ފައިދާ  ދަފައި  ސިޔާސީ  އްކަނީ. 

  ، ހަދަިއެގންމަކަރ ،  ެގންއި ލައިއޮޅ ވަ   ،ެގންނެއްއި ލައްވާމީހ ންެގ ފ ރާނަ ދ .  ހ ންނާނެ ވަކި ކަންތައް ވެސް    މަށްނެންގެވ 

އެ މަނިކ ފާނަށް   ވެސް އަދި އ މަށް ޤަ ެގމެންއަޅ ަގނޑ  ެގވ މަކީންސީ ފައިދާ ނެސް ސިޔާވެ ޮގތަކަށްއްހީލަތްތެރިކަމާއެކ  އެ 

ކަމަކަ ރަނަގޅ   ނ ވާވެސް  ވެ  ،ނެތީވެ ށް  ނިައޅ ަގނޑ   ބޭނ ންކޮށްލީ  ފ ރ ޞަތ ެގ  ހަމަ  ނ ކ ތާެގ  ސް  .  ދަށ ންޒާމީ 

 ޝ ކ ރިއްޔާ. 
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 ތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ސަޔާރި

 ! ށް ެގންދަވާ ފ ޅ  ކ ރިއަބަރ  ވާހަކަވަށ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންމާ. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 :' ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޢީދ މ ޙައްމަދ  ސަމާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ހ ށަހަޅާފައިވާ   ސަރ ކާރ ން  މިއީ  ދާއިރާެގއާދެ!  ވެލިދޫ  މެއް އި  ބިލެއްކަން  ދާއިރާެގ  ންބަޒަތްތެރި  އ ނޫގފާރ   ރާއި 

މެންބަރ ެގ ބެއ މިޔަ ވާހަކަފ ޅ ެގ    އިްއޒަތްތެރި  އެނިގަވޑަްއޔާ  ރަނަގޅަށް  ވަރަށް  އިްއޒަތްތެރިިއަގންނައްލެވީަމ    ވާނެ. 

 ... އްލ ން ސަރ ކާރަށް ެގ އިންތިޚާބ ކައ ންސިލ ބޭނ މަކީ  މ ެގއްވ ހެޅ ބިލ  ހ ށަ ސަރ ކާރ ން މި މި ؛ރައީސް

 

 ކެވ ން:ން ވާހަކަދެއް ރިޔާސަތ 

މެންބަރ އް އި މެންބަރ އް އި،  ޒަތްތެރި  މަޑ ކޮށްލަ  ޒަތްތެރި  އެދެންވާހަކަފ ޅ   އިްއޒަތްތެރި ދެްއވ ން  އަނެްއކާެވސް   .

މައްސަ ނިޒާމީ  ނަން މެންބަރަކ   މެންއިރަ އިނގ .  ަގަވއިފިލައެއް  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ޙަބަދޫ  . އަޙްމަދ   ސަންރ  

 . ދައްކަވަންވާހަކަފ ޅ  އަރ ަވިއފިންފ ރ ޞަތ   އިޒާމީ މައްސަލަިއަގނި ،ން އަޙްމަދ ސަޙަންބަރ  މެއިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ 

 

 ( ލަސަމީ މައް)ނިޒާ

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ސަން އަޙްމަދ ޙަންބަރ  މެއިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ 

ިއއްޒަތްތެރި   އޮތީރައީސްއާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ  ދަންނަވަން  އަޅ ަގނޑ   ކަެމއް  ، .  އަ  ، ކޮންމެ  ބިލެއް  ކޮންމެ ކޮންމެ  ދި 

ކަ  ދެންއްިވޔަސް  ލެބޭފ ޅަކ    މ ހަމަ  އެނިގޤަ ލަޠ ނޑައެޅިެގން  އޮ ށް  ދެއްކެވ ން ްއވާ  އެނިގ  ެއޮގތަށް  ވާހަކަ  ެއ 

ތަކ ރިޔާސަ އެބަޖެހޭ  އެހެންރާރ  ތ ން  ހ އްޓ ވަން.  ވާހަކަ،  ނޫނީކޮށް  ބޭފ ޅެއްެގ  ފ ރ ފ ޅ އެ  އެބަދެްއކެވ މ ެގ  ޖެހޭ ޞަތ  

އަރ ކަޅަބޭފ ހެން  އެ ހަށް  ކަނވަން.  ޑިމޯލްޑިވިޅ ަގނޑ މެން  އަ  ؛ޑައެޅިެގންމަ  ޕާޓީން  ޓިރެ ކްމޮއަން  އޮތްކް   ެގނެއްސަ 

އް ވެސް ނޑެއަޅ ަގ  .ޞްލާޙެއް ެވސް ނޫންއި  .އް ނޫންރ ކާރ ން ހ ށަހަޅައިެގން އ ޅޭ ބިލެއޮތީ ސަ   މިއަދ  މި ؛ނިޒާމެއް

އި ތާއީދެއެ  މ މެންަގނޑ ްއ ނޫން. އަޅ  ޞްލާޙަކަށް  ރަށްރަށ ެގ  ށް  ޤަލަޤ   ހޮވިއ ންސިލ ކައެ  އޮތް  ތައް  ެއ  ފައި  ޮގތަށް 

ޔާރ  މިހާރ ވެސް ާގނޫނ ން ދީފައި ތި ނަންަގވާ ބޭފ ޅަކ  ނެންެގވ މ ެގ އިޚް  ކޮށްލަފްޒާ އެއް   ،ެގ ބަހާ އެއްކޮށް ކައ ންސިލ  

ިމހާރ  ފާސްވެފައި. އަދި  ަގނޑެއް ތާއީދެއް ނ ކ ރަންއަޅ    ށްއޮތީ. ެއއަށް ބަދަލެއް ެގންނާކަ ތަށް ޮގ  އޮތް  ސަރ ކާރ ން 

އިކައ ންސިލ   މަެގ  ލަފަޔާއި  ޮގތަ  އާ ޝްވަރާޚްތިޔާރާިއ  ނެޭގ  އޮތީެއކ ަގިއ  ނިންމާފައި  މިހާރ   ދާއިރާެގ  ށް  މާވަށ    .
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މެންބަ ހަމަ    ރ  ސަޢީދ އިްއޒަތްތެރި  ދެން  ވަރަކަށް  ދ ވަހަކ   ކޮވެސް ކޮންމެވެސް  އަށްމިސްކިތަންމެ  އިސް   އަރާފައި 

 .... ބޭފ ޅ ންހިނެއް ތިމަ ދެން ކިހެދީގ ތިވަރަށް ދޮ

 

 ްއކެވ ން:ހަކަދެތ ން ވާސަރިޔާ

ތްތެރި ދެން ިއްއޒަ ؛ނޑ  ދަންނަވައިފިންއާދެ! އަޅ ަގޙަސަން އަޙްމަދ  ޝ ކ ރިއްޔާ.   ، މެންބަރ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

ން ދެނެ.  ންދަވާެގ  ހަކަހ ރި ޮގތަކަށް އެ ވާސްނ ން  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ ވިއްކަާވިއރ  ދެން  ދަވާހަކަފ ޅ ބަރ ން  ންމެ

އޮތްފ ރ ޞަތ އަޅ ަގނޑ    އަޅ ަގނޑ   ދެވެން  އިވަރަކަށް  މެންބަރ ހ ރިހާ  ބޭފ ޅ ންވެށް  ނަންއްޒަތްތެރި  އެ  ެގ  ސް 

 ދެން ސަރ ކާރ ެގ އެންމެ އިސް ވެރިޔަކީ  ،ވަނީ ށް ހީދެން މިކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑައަރ ވާނަން.  ޅ ކ ރަން ފ ރ ޞަތ ފާޔާލ ޚި

ެގ ތަކ  ކައ ންސިލ   ،ޑ  އަ ޔާ ވިދާޅ ވިޑ އެހީ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްއަ  ވެސް އަޅ ަގނޑ   ނ ންީގހަމަ ޔަ  .ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ

   !ޅ  ކ ރިއަށް ެގންދަވާހަކަފ ދ  ވާޢީ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަމޭފ ރިހަމަ ބާރ  ކައ ންސިލ ތަކަށް ދެއްވާނަ

 

 އްކެވ ން:ވާހަކަދެ ޢީދ މ ޙައްމަދ  ސަމާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  

މި ބިލ  ސިފަވަނީ   ،ެވސް ވަނީ ސިފަ ނޑަށް މިހާރ ަގއިނޭގތޯ. މިީއ އަޅ  ރ ކާރ ން ހ ށަހެޅި ބިލެއްއީ ހަމަ ސައާދެ! މި

 މި  ތެރޭަގއި  ެގސަރ ކާރ  ހިންާގ ޕާޓީކީ   ޮގތަ ޅޭއ ން ވެެގ  މި  މިތާ ؛. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  މަންޒަރާފިލްމެއްެގތަމަޅަ  

މިތަފާތ ވެޔާލ   ޚި  މެދ   ބިލާ ކަމެޅެނީ.  އ   ެގން  ވަކި  އަދި  ޕާޓީއް.  އެީއ  ހިންާގ  މަދ ތެރޭ ެގ  ސަރ ކާރ   ބަޔަކ     ަގއި 

ެގންނަ ތާރ ކަން  ޚްމ ދ ޚ   ޑަށްވަރަށް ބޮ   ،ލާއިންސާނީ ބިލަކީ  ތެރޭަގއި މިެގ  ޑީ.ޕީ ސް އެމް.ބަޔަކ  ނަމަވެ   ދ މަ  ،ނަމަވެސް

ބޭ ބިލެއްކަން އެ  ިވސްނިެގން  އެހެންނައެބަ  ވާހަކަ    އެ  ފ ޅ ން  ބި   ،ސްވެމަދަްއކަވާ.  ހ ށަހެޅިލަކީމި  ސަރ ކާރ ން   ،  

ހ ށަހެޅި ކޮންސެޕްޓެސަރ ކާރ ން  ހ ށަހެޅިސަރ    ،އްކަން  ބިލެއްކަންކާރ ން  ބޭނ ންކ ރީ ވަސީލަހެޅ މ ެގ  ހ ށަ  ،  މި  ތަކަށް 

  ީމގެ މިއަދ  މި ވާހަކަ ދަްއކަމ ންދާއިރ    ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް .  ނެލެވޭއޮޅ ަވެއއް ނ   މި  ،ްއކަންސަރ ކާރ ެގ މެންބަރެ

ލި  އްކ   ޙީއްޞި   !ބައްލަވާ ؛ނޫނ އަސާސީ ޤާ  އިހ ަގމަޖިލީ މި  ަގނޑ މެން  އް ކ ރިން ނޫންތޯ އަޅ ޅެ ހަމަ ދާދި ކ ޑަ ދ ވަސްކޮ

ހާލަތ  މަނ ރައްކަލ ެގ  އިޢ ލާންކ ރ މ ެގ  ިމޮގ  ،ޝްވަރާ  ދެކަފިވެ ވެެގންފި ކަތަށް  ހަމަ  . އީއެ ވިސްނ މެއް  ޔަ  ެގންދިދިޔަ 

  ތ  ެގ ހާލަކ އްލި ނ ރައްކަލ   .މާއެކޭ މްހޫރިއްޔާ ނަންގަވަންޖެހޭ ޒިންސ ލްޖ ރައީ ،މ ން ދިޔައީއޭރ ވެސް ބ ނަ ަގނޑ މެން އަޅ 

،  ވެސްދިޔަ ފިކ ރެއް ެއއީ. އެހެންނަމަދެކަފިެވެގން  އިންތެރެެގ  .ޕީ ހަމަ އެމް.ޑީ  އޭ.ޔާމްހޫރިއްނަންގަވަންޖެހޭނީ ރައީސ ލްޖ 

ކޮންޓްރޯލް   ސަރ ކާރ ެގ  ނެތް.  ސަރ ކާރަކަށްމިއަދ   ވެސް  ކަހަކޮންމެވެ  ،ކަހަލަ  ވެސްކޮންމެސަރ ކާރަށް    ލަ  ސް 

ކަށް  ަގނޑ މެންނަކަމެއް އަޅ  ރެއެއް ކަެމއް ބޭރެްއ  އެތެ ؛ފެދިެގން އެހެން ބަޔަކ ކަމެއް ސަރ ކާރ ެގ ތެރޭަގއި އ ވެރިރ ބި
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ބަ އެހެން  ޮގތެއްނޭނެގ  ބޭނ ންވާ  އ ޅޭޛ ތަންފީ  މަޢ ރޫފ އަމ ރ   ،ޔަކ   ބަެއއްެގކ ރަން  ައޅ ަގޮގތ       ރައީސް  ނޑަށްަގއި 

   ..ތޯ.ެގންދަނީ އިނޭގރިކަން މި ސިފަވެ ވެެގ ލިޙްޞާ ހީމް މ ހައްމަދ ބްރާއި

 

 ހަކަދެްއކެވ ން:ތ ން ވާރިޔާސަ

ކ  ސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަނެއްކާވެ މަޑ ކޮށްލަދެއްވ ން އެދެން. އަދ  ވާހަކަފ ޅ   ޢީމ ޙައްމަދ  ސަ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރ 

 . ޒާމީ މައްސަލަނި ،ންސައިކްރާމް ޙަމެންބަރ  ތްތެރި އިްއޒަ އިރާެގ  ދިއްަގރ  ދާ ފި. ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް ނަންަގަވއި

 

 ( ލަސަމީ މައް)ނިޒާ

 ހަކަދެްއކެވ ން:ވާ ންސަިއކްރާމް ޙަދިއްަގރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ައޅ ަގނޑ  އާދެ!  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  މައްސަލަ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ނެީގ  ނިޒާމީ  ައޅ ަގނޑ މެން ލައިންއޮން  ،މި  ކޮށް 

ޮގތަށް އިނޭގލ ކޮށްލިބައްދަ  ތައްމީޓިން ެގންދާ  ޖަްއސަިއެގން  ީވޑިއޯ  ކޮންމެ އެހެން.  ތީއޮފަިއ  ތޯ ނިންމާއިރ ަގއި  ވީމާ، 

ންމ  ކަމެއް އްކެވ ަމކީ މ ހިދެވާހަކަ   ޯއ ޖައްސައިެގންީވޑި  އަށް ތަްއޔާރ ވެކަވާއިރ ަގިއ ީވޑިއޯ ދައްކަފ ޅ ވާހަޅަކ  ވެސް  ބޭފ 

މީޓިން ބާ އޮންލައިންކޮށް  އެންްއވަމ ތައް  ފާހަަގކޮށް ންވީހެދާއިރ ަގއި.  އެކަން  ފެ  ،މާ،  އިނޭގތޯއަޅ ަގނޑަށް  ރައީ ނޭ  ސް   

 ޔާ. އްކ ރިއެކަމަށް ބާރ އަޅ ްއވަން ޝ 

 

 : ހަކަދެއްކެވ ންރިތާސަތ ން ވާ

،  ނަވާނެއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް އެނިގވަޑައިަގން  ފިން.ތި އަޅ ަގނޑ  ބަލައިެގނ   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .

މެ އިއްޒަތްތެރި  ތެރެރ ންބަންދެން  ިއްއޒަތްތެެގ  ތިއްބެވި  ޮގތަށް  ޖެްއސެވޭ  ީވޑިއޯ  މެންއިން  ވީބަރި  ޯއ  ޑިރ ން 

ޖެއްސެ ދެން    .ެގންދަވަނީށްކ ރިއަޖައްސަަވއިެގން   އިއްވީޑިއޯ  ނެތް  މެވެން  އޯޑިއޯަގއި  ޒަތްތެރި  އެ  ންބަރ ން 

 ! ެގންދަވާ ށްވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަ ޢީދ މ ޙައްމަދ  ސަމެންބަރ  ތްތެރި އިްއޒަާމވަށ  ދާއިރާެގ   .ްއކަވަނީދަފ ޅ ހަކަވާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޢީދ މ ޙައްމަދ  ސަމާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  

އަޅ ަގނ ޝ  ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި  ވާކ ރިއްޔާ  ހަމަޑ   އިއްޒަތްތެރި  ށްކ ރިއަ  ހަކަ  ބަލަނީ.  މި  ައޅ ަގނޑ   ެގންދެވޭތޯ 

ޮގތަކީން ެގވެ ؛ރައީސް ނަތީޖާ  އ ޅޭ  ރ އެ  ންސަރ ކާރ ަގއި  ރ  އިައއި  އިންތިޚާބ ެގ  ޮގތަކަންމެ  ނޫށްހޭ  ނަތީޖާ   މި  ން 

ވަ  .ތީއޮ  މިއްސަ  އައި  ބޮޑ އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  ޮގނ ރަށް  ެގއްލިެގންޑިތަނ ން  ހިންމިައދ  ސަ  އިމާދިޔަ ތައް  ތިބި ރ ކާރ   ަގން 
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ކ ރ މަށް ޛ ފީތަންން  ކަންކަ   މިހިރަެގނަތިމަން  ،ނީކ ރެވެ   މިސްޞަކޮށް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް އިހ ސާޚާއް  ،ބަޔަކަށް

 ...ެގ ފަރާތ ން މީހަކ ތިމަންނަޓަކައި 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ވާހަކަފ އިްއޒަ ސަޢީދ   މ ޙައްމަދ   މެންބަރ   މަޑ ތްތެރި  އެދެންކޮށްލަޅ   އިތޯއިނޭގ  ދެްއވ ން  އަނެއްކާ  ްއޒަތްތެރި  

މައްސަލަމެންބަ ނިޒާމީ  ނަންަގވައިފިރަކ   ިއއް   . ެއއް  ދާިއރާެގ  މެތެރިޒަތްބާރަށ   ޢަބްދ   އަޙްމަދ    ނިޒާމީ  ،هللاންބަރ  

 މައްސަލަ.

 

 ( ލަސަމީ މައް)ނިޒާ

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  هللاޙްމަދ  ޢަބްދ ބާރަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަ

އިއް އާ ޝ ކ ރިްއޔާ  ރަދެ!  މައްސަލަ  އީސް.ޒަތްތެރި  ވަރައެއް ނިޒާމީ  ޮގތ ަގއި  މިދިޔަ    ށްެގ  މެންބަރ ން  ިގނަ 

ފާހަަގދ ވަސްތަކ ަގ މައްސަލަ  ،ފިކ ރައްަވއިއި  ޖެއްސ މ ެގ  މަޖިލީހ ެގވީޑިއޯ  ގަ .  ތަނެއް  މަޖިލީހ ެގ  ؛ނ ދޭވާިއދ  

މަޖިލީހ ެގވެ ބައިވެރި ަގއި  ޖަލްސާ ޔަ  ކަންބަރ މެން  މަޖިލީހ ެގ  އިނޭގތޯ.   ށްމެންބަރަ  ވެނީ  ޖަލްންވާން ީގއެބަ  ސާަގިއ  ޖެހޭ 

އެހެންވީ އިނީ.  ކޮން  ާމ،ބައިވެރިވެ  ަމއްސަލަ  ނިޒާމީ  ނ ޖެްއސޭތީ ކަލަ  އެއް ކ   ފަހަރަ  މެރިޔާސަތ ން  ީވޑިއޯ 

ކަން   މެންބަރ ނީ މަޖިލީހ ެގނގެ މަ އެޖެއްސީޑިޯއ  . ވީހ ނީޖެސަމާލ ކަމަށް މި ެގންނަންހަމަ  ނޑ   ައޅ ަގ  ،ދޫކޮށްލައްވާތީ 

ވާ އެއްކަވަނީ.  ދަކަފ ޅ ހަ އެ  ރިޔާސަތަކަންމެންނަހ ރިހާ  އަދި  އަޑަންގެ އެންމެ  ެވސް  ށްކަށް  ފާ  ންކ   ހަަގެއއް  އެކަން 

މާ،  ވީހެން . އެނ ެވވޭ  އެއްެވރިމަޖިލީސް ެމންބަރ  ނޫން ބޭފ ޅަކަށް ބައި   ަގއިސާރެއްޭވ. އެހެންވީމާ، މަޖިލީހ ެގ ޖަލްނ ކ 

ހ ރެޑި ވީ ނ ޖައްސާ  ކޮންޖެއްއޯ  ބޭފ ްއޔާ  ވާހަކަދެއްކ މ ެގ  މެ  ވެސް  އޮތީމާޅަކަށް  މެން  ފ ރ ޞަތ   ކަން ބަރ އަދި 

ވެސް    ަގއި ކޮންމެ ބޭފ ޅަކ ހާލަތ  އްސޭ  ޯއ ޖެޑިވީ .  ތޯެގންދެވޭނެ ިއނޭގކ ރިައކަށް ނ ކަށް  ނ ވާތީ ެއކަން ެއޮގތަރ ވަކަށަ

ބައިވެރި އިންނަަވއި ޖަލްސާަގިއ  ޔަމަޖިލީ  .ޖެހޭނީޑައިަގންނަވަންވަވެ ެގން  ރިޔާސަތަށް    އެ   ،ޖެހޭނެންންވާީގހ ެގ 

 .  ޔާ. ޝ ކ ރިއްކަންބަރ ވަނީ ފ ރ ޞަތ  ދެއްވި އިްއޒަތްތެރި މެންދަްއކަހަކަފ ޅ ވާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ަގނޑ  ޅ  އަ  ،ނޭގތީވެއް އެއޯ ނެތަސް ައޑ ފ ޅ ން އަޅ ަގނޑަށް ެއ ކަންތަންބަރ . އާދެ! ވީޑި ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެ

ން  ިއެގދ  ވާހަކަފ ޅާޢީއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙަްއމަދ  ސަ  އްކަވަން. ދަ ކަފ ޅ ހަވަނީ ވާއަރ    ޅ ންނަށް ފ ރ ޞަތ  މި ފ އެ ބޭ

  !ންނަވާ ޑަިއަގކ ރިއަށް ވަ 
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 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޢީދ މ ޙައްމަދ  ސަމާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ނޭގ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވަރަށް  އެ  ވެސް އެބަ  ތަކ ެގ ޒާތ ންނ ކ ތާނިޒާމީ  ނެެގމ ންދާ    މި،  އީސްިއއްޒަތްތެރި ރަ އާދެ!  

މެންބަ އަޅ މަދ   ވާނޑ މެންގަ ރ ންކޮޅެއް  އިދިކޮޅ ަގއި  ތިއްޮގތ   ދަވެރިންެގެގ  ފ ރ ޞަތ ަގއި  މި  މިއަދ   ބަސް  ތައް 

ނ  މިސަރ ކާރ ން  ކީްއވެެގންކަން  ދޭން  އެ  ންމިއި.  އ ޅެނީ  ސާފ ކޮށް  ރަށަކަށް   ދަނީ.  މި  ެގން ނިގވަރަށް  ކޮންމެ 

ތަކަށް ސަރ ކާރ ން ޢަމަލ ކ ރާނެ މީހަކ  ސިޔާސީ  ޮގ  ބ ނާ  ކާރ ން ސަރ   ،ބ ނާނެެގ މަްއޗަށް ސަރ ކާރ ން ބަސްކައ ންސިލ  

ިއއްޒަޒީފާ ވަ މިީއ  ކަމެްއ  ކ ރާ  އ ފައްދަންވެެގން  ހެޔޮނ  އެއް  ރައީސް،  ކ ރަންތްތެރި  މިކަން  ކޮން  .ވާނެ  ކަހަލަ  މިީއ 

އެމްލާމަރ  މިއަދ   .ޑީކަޒީެއއްތޯ  މިވި.ޕީއަށް  އައިތާކޮން ؟އ ޅެނީ  ސްނިެގން  ވާހަކަެއއްތޯ  އިްއަގމެނ އަލެ  ނކ ން    އޮތް 

ވި މިމިއަދ   ތަރައްޤީ ؟ޅެނީއ   ސްނިެގން  ކ ރަންޤައ މ ެގ  ަމސައްކަތެއް  ރަނަގޅެްއ  ސް އަވަ  ޅެއް ންކޮތަ  ެގ  މާ  ވ ން 

ްގރާ ބްލޮކް  ނޫންންޓެްއ  ނޫންތޯ.  ރައީސްރިއިްއޒަތްތެ  ،ދެވެނީެއއް   މިއީ  ރ ކަޒީ ލާމަ  ،ހޮވީ އް  ތަކައ ންސިލ     

ލިޑެއްކާޓްޕޯސް އަތ ންަގއި  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ނޫނޭ  މަންޒަރެއް  ދައްކާ  މަސައްކަޔެެގން  ޤައ މ  ތް ފައިން  ކޮށްެގންނޭ 

. ނ ފ ދޭކަންދަނީ. ތަސައްރަފ   ނ ފ ދޭކަން މިއަދ   އެނިގެގން މިމ ެގ ތަސައްރަފ ގ ެގ ހިންވަރނަންސް ަގ  .ކ ރިއަރާ ދަނީ

މީތި   ކޮމާކެޓ ދެން  މި  ބޭނ ންކޮށްެގން  މަޖިލިސް  މި  މިތިބީ  ނޑ މެން އަޅ ަގ؟ ންކަމެއްތޯކ ރަން  މެންބަރ ންނޭ.    ހަެގ 

މި ވާއ ޅެނީ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ސަރ ކާރ ން    .ނ ދެްއކިެގންހަކަ  މިއަކަބި  ހެޅިށަހ ިމއީ  ނެހެދޭނެ ލެއް.  ދެކޮޅެއް  ށް 

ތެރި ދާއިރާެގ ިއްއޒަތް  ވެލިދޫން  ދިޔަކަލ  ތަފާތ ެވެގންތެރޭަގއި މީެގ ޚިޔާެގ  މްަގއި ޕީ.ޖީ ޕީ.ޖީ ރޫ  ،ތެރޭަގއިެގ  އެމް.ޑީ.ޕީ

 .ހ ަގއި ވިދާޅ ވީ މިއަދ ެގ މި މަޖިލީ  .ޔެފަލި  އޮތީ   . އެޔެފައޮތީ ލި  ަގއި އެޔައ މިއްޔާ އޮތީ    ެގ ވާހަކަފ ޅ ަގއި އެމެންބަރ 

ބައްލަވާން  އެކަ ޔައ މިއްޔާ  ބޭފ ޅ ން  ތި  ނ ކ ރެވޭނެ.  ހައެްއކަ   !ދޮެގއް  ވާ  އެންމެ  ކާލަން ކަދައްހަމެންބަރ ން 

މިއ ޅެ   ތި  ވިެގންނޭނ ދެފ ރ ޞަތ  ެއބަ 65؟ ތޯހަލަ ޑިމޮކްރަސީއެއްކޮންކަ  އީނީ.  ބޭފ ޅ ން  ތި  ބިއިރ ތި  .ތިބިމެންބަރ ން 

ކާރ ން ހ ށަހެޅި  ަގއި ވާހަކަދަްއކާލަން. މިއީ ސަރ ނެޓ މި  ތިންއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބޭ އެންމެ    ނޫންތޯންވީއްބަވަމަޑ ން ތި

ސަރ ކާރ ން  .  ފިކޮށްޕްރޮމައިޒްކަން ކޮމްތް. ސަރ ކާރ ން ރާއްޖޭަގއި މިނިވަންކަމެއް ނެރިލާޞްތެއިޚ   ެގލެއް. ސަރ ކާރ  ބި

.  ވިދާޅ ވެފައޮތީ އެ ވާހަކަ    ކ  އެ ަވޒީރަެގ  ބިނެޓ ކެ  .އީސްކަރީ ބާރަކަށް ިމ ޤައ މ  ދީފި އިްއޒަތްތެރި ރަ އަސްބޭރ ެގ  

މަ ބައެއްެގ  އެތްކ ރަންމާޔަހިތ   ޙަލަޞްއެހެން  އިޢ ތިރާއޮ  ޖެހޭކަން  މި ަވޑަިއެގންފަވެފ ތީ  މިއަދ   އެހެންވީމާ،   .

 ސް. ރި ރައީތްތެއިއްޒަ ބަދަލ ކ ރަން މިހާރ  އެބަޖެހޭތް. މި ސަރ ކާރ  މަސީެއއް ނެ ޖިޓިލެ ރ ކާރ ެގސަ

 

 ސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާ
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ވާއިްއޒަތްތެރި   މަޑ ހަކަފ ޅ މެންބަރ   އެދެން.ކޮށްލަ  ނިޒާމީ   ،މެންބަރ ތްތެރި  އިްއޒަދާއިރާެގ    ބިލެތްދޫ   ދެއްވ ން 

 . ސަލަނިޒާމީ މައް ،މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާެގ  ބިލެތްދޫ މައްސަލަެއއް.

 

 ( ލަސަމީ މައް)ނިޒާ

 ކަދެއްކެވ ން: ވާހަ ޙަލީމް ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ބިލެތްދޫ

އިްއޒަތްތެރި   ނ ކ އަ.  ރައީސްޝ ކ ރިއްޔާ  ނިޒާމީ  މިޅ ަގނޑ   ނެީގތާއެއް  ރައީ    ެގން  ކަނޑައެޅި   ސް،އިްއޒަތްތެރި 

ޮގ އޮޅޭ  އިްއޒަރައްޔިތ ންނަށް  ދާއިރާެގ  މާވަށ   މެތަށް  ތަކ ތްތެރި  ވާހަކަފ ޅ ންބަރ   ސް ވެ   ދާއިރ ވަމ ންދައްކަ ރާރ ކޮށް 

ޅޭ އޮ  ވަރަށް ބޮޑަށް  ށް ހަމަޑަ ނ ައޅ ަގ  ،ނ ވެ އިންނަވާތީދާޅ އެްއޗެއް ވި  ެއކަމަށް  އިއްޓ ވަ އެކަން ނ ހ ސް  އީެގ ރަމަޖިލީހ 

ެގނައި އިޞްލާޙަކީ    މިށް އަޅ ަގނޑ ެމން  ާގނޫނަ  ޒީނޫނަސް ލާމަރ ކައެހެން ؛އީސްްއޒަތްތެރި ރަކަމަށް ފާހަަގކ ރެވޭ. އި 

މެޖޯރިޓީއެ.ޕީޑީއެމް. ބޮޑ   ެގނެ ެގ  އޮެވެގން  އިޞްްއ  މެޖޯވެފާސްކ ރެވ ނީ    ލާޙެއް.ވ ނ   ައޅ ަގނޑ މެންެގ  ޓީެއްއ  ރިސް 

ަގބޫލ ކ ރަނީ  ކަމަށް  ތީއޮތީ ޕާައޅ ަގނޑ   ،ެގން ހެންވެއެ.  އަޅ ަގނޑ   އަނެއްކާ  މިވަމެން  ނޫނީ  ޓީައކ ންނެއް  ރ ެގ 

ނ ކ ރަންކަަމކަށް  އ ޅޭ   ޅައިެގންހ ށަހަ  ޞްލާޙެއް އިސަރ ކާރަކ ންނެްއ   ަގބޫލެއް  ައޅ ަގނޑ   ނަމަވެސް، އެހެން  . 

ބ ތަކ ރާރ  ެއ  ހ ށަ  މިސަރ ކާރ ން  ނީ  ނަކޮށް   ކަމަށްއިޞްލާޙ   އެހެން.  ހެޅި  .ސީެގ  .ޕީ.އާރްމް.އެމްއެ  ،ނަމަެވސްދެން 

ކަން  ިއސްފައި ހ ރިތަކެއް އަލ   ބަދަތ ފާތަޑ   ވަރަށް ބޮ  މެންބަރ ންނަށް  ތެރިޅިެގން ބައެއް ިއއްޒަތްގ    ހާމަކ ރ މާލިސްޓ 

ަގއި ކ ރި ކަމެއް ނޫން.  ތ ނޑ މެން ަގސްކީ ައޅ ަގެއއީ  ،ީއސްތެރި ރައިްއޒަތް  ވެސްނަމަހެންއަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. އެ

 ގ ޅިެގން  އެއާ  .މ ކޮށްފައާންަގނޑ މެން އެއޮތީ  ނަން އަޅ ންެގ  ތް ބޭފ ޅ އޮޓ ަގއި  ލިސް  ެގ ހަމަ.ސީ .ޕީ.އާރްމް.އެމްއެ  އެއީ

ވާ  ކަދައް ކ ރާރ ކޮށް  ތަ  ،މަކީތީވެ މި ވާހަކަ ދެްއކ ޒާ. އެހެންވީމާ،  ފެންނަނީޅ ަގނޑަށް  ތަކެއް ކަމަށް އަސަލަހ ރި މައް

 ަގބޫލ ކ ރަނީ.  ންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ އަޅ ްއވަސްހ ރަ މަށްރައީސް އެކަ ކަމަށް ވަންޏާ މަޖިލީހ ެގ

 

 ޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރި

ވިދާޅ ވާ    އެ  ރ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަ  އިނޭގތޯ  ކ ރަން  އެބަ  ރ . އާދެ! އަޅ ަގނޑ  ފާހަގަ ޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބައްޝ ކ ރި

މެންބަރ ިއްއޒަ އާދެ!  .  ތައްކަންތައް ދާއިރާެގ    ،ތްތެރި  ނިޒާމީ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ކާށިދޫ   އްސަލަެއއްމަ 

 އަރ ވަން. އެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފ ރ ޞަތ   ،ވެންގަވާފަިއވާތީ ނަ

 

 ( ލަސައްމީ މަ)ނިޒާ

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޖާބިރ هللا ބްދ ޢަ ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ 
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 ވަނީ  ށް ސާފ ކޮށް ދިވެހިރާއްޖެރަވަ  ،ޅ ވެއްޖެެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ވިދާދެންމެ މާވަށ  ދާއިރާ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ައސް ދީފައޭބޭރ ެގ  ވާހަކައެ  .ކަރިްއޔާައކަށް  މަޖިލީހ ެގ  މިފަދަ  ރަްއޔިތ ންެގ  ވަރަށް    ،ދާޅ ވާއިރ  ވި  ރަކ  ބަމެންއް  މިއީ 

ރައީސް ިއްއޒަތްތެރި  ވާހަކަެއއް.  އިސްތިްއޖޭދިވެހިރާ ؛ސާފ ވާންޖެހޭ    ގެ ވެހިރާއްޖޭދި  ،ކަމެއްފަދަ    ެގއްލޭޤ ލާލ   ެގ 

ބާރ ރިއްޔާ އަސްކަ އަދ ނިޔޭެގ އެހެން ޤައ ެމއްށް  ޮގތަ  ޑޭ ކެނެގ  މާދީފައިވާ  ވެހިރާއްޖެއަކަށް ދިސްކަރިއްޔާ ެގ    ވަށ  ކަން 

އި އެނދާއިރާެގ  މެންބަރަށް  ކަ ންނަވާިއަގިގވަޑަ ްއޒަތްތެރި  ވާނަ  ސާފ ކޮށް  މަ،  މަށް  ޤައ މަކަށްތޯ    ކޮން  އީ އެމިކަން 

ދިނީ  އާއި،ނީދި ކޮންދ ވަހަކ ތޯ  ދިވެހިރާއް   އާއި، އަދި  ހިނގަ ޖޭަގއަދި  ކަެމއް  މިފަދަ  މާވައިއި  ދާއިރާދިޔައިރ   ެގ  ށ  

  ، އާއި ެގންތޯ ފ ލާ ހ ރީ ކީްއވެތަށް ނޫ ހޭ ފަރާބެ  ކަމާ  ވާހަކަ   ވަންދެން އެ   ދ ވަސް  ންބަރ  މިހާރި ިއްއޒަތްތެރި މެއިްއޒަތްތެ

އަނެްއ  .  އޭލާދީނީއެއީ    ،ނެފާނެބަޔަކ  ބ   އެއްބ ނާއިރަށް    ފަހަރަކ  އެއްޗެއް  ހަކައެއް. ކޮންމެމިއީ ވަރަށް މ ހިންމ  ވާ

ބޭރ  މީހަކަށް   .ެގ ދަށ ަގއޭސްކަރިްއޔާ އަ  ެގބޭރ   .އޮތީ ބޭރ  ބަޔަކަށް ދީފައޭ   މިހާރ  މިދިވެހިރާއްޖެ  ބަޔަކ  ބ ނެފާނެ

ވިްއކާލައިފި   ެގބޭރ  ،  ްއކާލައިފިއޭ ވި މިނިސްޓަރަ   ،އޭކ ންފ ންޏަކަށް  ޕްރައިމް  ވާހަކަ  މިފަ  .ވިްއކާލައިފިއޭ ކަށް  ބޭރ ެގ  ދަ 

ދާއިރާެގ   ދޮގ  މާވަށ ެއކަހަލަ    .ެގން ދޮގ އީ ހަމަ ކަނޑައެޅިމި  .ނެރައްޔިތ ންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އޮޅ ންއަރާ  ދެއްކީމާ

ބޭފ އިްއޒަތް ނ މަށް.  ތ ކޮށްދިސާތިބ ކަން  ދޮގ  ނޫން  .ވާންޖެހޭނެކަން ސާފ ނި  އިަގހައްދަވާއިރ  ޅަކ   ތެރި މެންބަރ  ކަހަލަ 

 .  ޒާމީ މަްއސަލައެއްަވރަށް ސީރިއަސް ނި  ،މިއީ ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް

 

 ޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރި

އިްއޒަތް  ޝ ކ ރިްއޔާ  މެންއާދެ!  ހިތެރި  އަޅ ަގނޑ   އިތ ބަރ .  މެން  ތްތެރިއްޒަން  ވެސް ހ ރިހާ  ބަރ ންނަށް 

 ެއއްޗެއް. އަސްކަރީ ބޭނ މަށް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ރާއްޖޭެގ  ފައި އޮތްޔެަގއި ލިސީ ސާނޫނ އަޤާ  ،އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ

ށް  ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންނަށް ވެސް ވަރަަގނޑަށް ހީވަނީ  ޅ އަ. ދެން އެހެންވީމާ،  ކީނަނީތަކަށް ނޫން އޮންޮގ  މެއް ދެވޭބި

އެނިގވަޑަިއަގންނަާވނެ އޮތި   ،ސާފ ކޮށް  ހިނާގފައި  ރާއްޖޭަގއި  މި  ކަމެއް  މެންބަރައްޔާއެފަދަ  އިްއޒަތްތެރި  ދެން  ށް . 

އެ      ގައިމަޖިލީހ   ހ ށަހެޅީމާ  ށްހަމަޖިލީތ ަގއި  ޮގ  ެގދެން މައްސަލައެއް   ،ފައި އޮތިއްޔާ މާތ  ލިބިވަޑައިެގންމަޢ ލޫ  އެފަދަ

ކ  ެގންދެވޭނެ.  ށްރިއަބަހ ސް  ދިްއަގއަނެ  ދާއިއްކާ  ިއއްޒަތްތެރ   މެންބަރާެގ  ނަާގފައިވާތީ ރި  މައްސަލަެއއް  ނިޒާމީ    ، ރ  

 ން. އަރ ވަންބަރަށް ފ ރ ޞަތ  އިްއޒަތްތެރި މެއިރާެގަގރ  ދާދިއް

 

 ( ލަސަމީ މައް)ނިޒާ

  ވާހަކަދެްއކެވ ން:ންސަިއކްރާމް ޙަދިއްަގރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  
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 ގެ ޑ މެން ޅ ަގނށް ހީވަނީ އަފާހަަގކ ރެވޭނެހެން އަޅ ަގނޑަ ،އީސް ތެރި ރަ ސް. ިއއްޒަތްރައީޔާ އިްއޒަތްތެރި އާދެ! ޝ ކ ރިއް

ވަރަށް  އަދި    .ނ ދެއްވާފ ރ ޞަތ  ޏާނ ޖައްސަން ެވސް ީވޑިއޯ   ާވއިރ ަގއި ރައީސް ރިޔާސަތ ަގއި އިންނަެގހ މިއަދ ެގ މަޖިލީ

ވާހަކަ ޖައްސަިއެގން  ވީޑިޯއ  ބާރ އަޅ ްއވާ  އޮދަްއކަވަބޮޑަށް  އަޑ   ވާހަކައިޅ ވަން.  ވެސް  ދެއްކިދާނެ.  ލައިެގން 

މަންޒަންނަމަވެސްއެހެ ކަށަވަރ ކ ރ މަކީ    އިރާ ،  ދޭތި  ކަމ   ހިންމ މ ހަމަ  އަޑާއި  ހަމަ   ،ތީވެވާ  ަގއި ކަމެއް  ވާހަކަ    އެ 

   އަނެްއކާެވސް. ށްލީަގކޮފާހަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ދެން    .ވާނެދަންނަވާފައި   ންބަރ ންނަށް ވެސްތެރި މެރިހާ އިްއޒަތްއަޅ ަގނޑ  ހ ތްތެރި މެންބަރ . އާދެ!  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަ

ން . ދެއާދޭ  ވޭ ފަހަރ ވީޑިއޯ ނ ޖައްސެ  ގައިދައްކަވާއިރ  ވާހަކަފ ޅ އޮންލައިންކޮށް    ތެރި މެންބަރ ންފަހަރ  އިްއޒަތް  ބައެއް

ށް ނަންންބަރ ތެރި މެތްޒަރެވޭ އިއްކ ލ ރ ކަން ަގބޫރި މެންބަތެތް އިްއޒައެ    ،ރ ެގ އަޑ  ެއއީބަޒަތްތެރި މެންއް އި  ށްޑަނ ަގޅ އަ

މިއަރ  ފ ރ ޞަތ   ޑ ނ ަގޅ އަ މިޮގ  ދަނީ  ވަމ ން  ދެން  ފ ރ އިނޭގތޯ.  ކ ރީތަށް  އިްއޒަތްތެރި ަގއި  ޞަތ   ވެސް 

އެރ ވިފައިށްންނަބަރ މެން މެންތްތެޒައިއް.  ވަނީ  މާވަށ ރި  މެދާއި  ބަރ ،  ިއއްޒަތްތެރި  ސަޢީދ   ންރާެގ  މ ޙައްމަދ   ބަރ  

   !ވާއަށް ެގންދަ ޅ  ކ ރި ފ ހަކަވާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: މަދ  ސަޢީދ މ ޙައް ދާއިރާެގ މެންބަރ  މާވަށ 

ހ ށަހަިއއްދެ!  އާ ސަރ ކާރ ން  ރަީއސް،  އަޅ ަގނޑ އިފަޅާޒަތްތެރި  ޮގތ ން  ބެހޭ  ބިލާ  މަމެާވ  ޝްވަރާކ ރަމ ން،  ން 

ތިބޭ ކައ ންސިލަރ ންެގ މަްއޗަށް    އިފަކޮށްބ ތިޚާންން އިށްރަށ ެގ ރަްއޔިތ ރި ރައީސް، ރަތެތް ޒަންދާއިރ  އިއް ދަްއކަމ ކަވާހަ

ަގިއ  ޮގތ    ެގކެއްތަމ ޤާމައަނެއްކާ ސިޔާސީ  ން  ޓީރާ ޕާކ ންކަދ  ވެރި އަން، މައި ސަރ ކާރ ން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިރ ކާރ ސަ

 އަޅ ަގނޑ  މި. މި ވާހަކަ  ޔިތ ންެގ ބާރ  މި ކެނޑެނީ ރައް  ދެން  ،ބީމާއްބޭތި އި  ރަށ ަގޔަކ  އެ ރަށްބަ   އެ  އިކ  ފޮނ ވަ ބަޔަ

ވާހަ މި  އަޅ ަގ  ކައާދައްކަނީ.  ަގބޫނ މެދ   އިްއޒަތްރަން  ކ ލ  ޑ   ޚިޔާލ ންބަރ ންމެތެރި  ބަެއްއ  އެބަ  ޚިޔާތަފާ      ލ  ތ ވޭ. 

ވެސް ޚ މިވާނެ.    ތަފާތ ވާން  ިއއް  ތާރ ދ މ ޚްީއ  ރައީތްތެޒަސިފައެއް  ސަރ ކާރ ެގރި  ސިފަ  މި   ތެރޭަގިއ   ސް. 

ސް ކ ރެވޭ  ވެ   ތަރައްޤީެގ ކަންފ ޅެއް ނ ވެެގން މި އ ޅެނީ. ހައްތަހާ  ަގއިޤައ މ   މިއަދ  މި  ތް މިންވަރ ންިއ އޮަގނެފައަށަ

މި ސަރ ކާރ ަގއި  ޑަށް  މާ ބޮީއ  ދިޔަ ޖެހިެގންފަހ ން ރޯޔަލް ސިޢާއިލާ، ތިމާެގ މީސްމީ، ތިމާެގ  ތައްތައްންެގ ކަތިމާކަމަކީ  

ެއއީ  ރިތެއިްއޒަތް އި   ރަީއސް.  މަގ މަތީަގއި  ވަިމއަދ   ެއއީ.  ައޑ ތައް  ޕާޓީކި ވޭ  ނެތް.  ކިެއއް    ކަމެއް  މިިމއަޔާނެ   ދ  

ދޭތެރޭސަރ  އި އޮއިތ ބާރެއް    ކާރާ  ނެތް  މީހަކ   ރައީތް  މިއަދ   އްޒަތްތެރި  ބިލ ން ސް.  އެނގި   މި  އެބަދޭ އެކަނި    ،ެގން 

ކައ ންލްލޯކަ މިއަދ ލ ،  ސި  ސިފަ  ސަރ   ެގލާމަރ ކަޒީެގ  ސިމި  ކަހަފަކ ރަން  ކާރ ން  އެްއވެސް  ޮގތް.  ލަ އ ޅޭ 
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 ރ ންނޫނީ ސަރ ކާ   ސަރ ކާރ ންންތޯދަންވީ ނޫމި ބިލ  ައނބ ރާ ެގން  ، އިޚ ލާޞްތެރިކަމެއް ހ ރިއްޔާ އެންމެ ރަނަގޅ 

ތިންވީވާޅ ވިދާ ވިސްމަންނޫންތޯ  ނ ބ ނާނާމެންެގ  ތިއީކީ.  ނޫނޭ  އެނ މެއް  ރައީ  އްހެންނެނެ  މިސްއިއްޒަތްތެރި    އީ . 

ރައްޔި މައްސަރ ކާރ ން  ވަރަތ ންެގ  ބޮށްޗަށް  އަ  ޓަޔާވެނި ޑަށް  އެރިވ މަށް  މީެގ  ކަމެއް.  ކ ރާ  ކަންތައް  އްކައި   

ާވ  އްލަ ބަެގ ހާލަތ ަގއި  ކ އްލި ނ ރައްކަލ  ޙީ  އްޞި  .ތްތެރި ރައީސްޒަިއއް  ހަކަދެއްކެނީމި ވާހަމައެކަނި  މެންނަށް  ޑ ނ އަޅ ަގ

ހ ރިހާތް އޮ  މި ؟އްތޯމެކަން ކޮ.  މިއަދ   ނިކަމެތިކަން  ތ ން އ ޅެމ ންދާވެހި ރަްއޔިދި ލިބި     މެއްތޯ  ކަެގން ކޮން ފައިސާއެއް 

ބެޑ ނ ައޅ ަގރޭަގއި  ؟ ކ ރެވ ނީ ފ ޓ މެން  މެލި  އެނގ ނ ބޯޅަ  މީ  ޗެއްަގިއ  އޮތީ  އެ  ފ ރެންދެން  ދަނޑ   ހ ންތައް މ ޅި 

ވަ ނާޅާ  ވެސް  ކ ށްމިއައެއީ  .  ދެފަމާސްކ   ޚަރަދ   މާ  ބޮލަކަށް  ނިސްބަތ ން  ކޮވިޑަވ ރެ  ހިންަގިއެގން  ޑާ  ކޮށް 

މީނހަ އެ  މިހ ގ ރާމަކޮށްެގން  ޮއތީ.  އެ  ކާމިޔާބ ކޮށްފައި  ކިޤަ  ން  ހޭއ މ ަގއި  ބޮޑ   ކ ރީހާ  މި  . ދައެއްތޯ 

  ؟އީކަމެްއތޯ ވެެގންދިޔަ  ނަށް ކޮންންމެޑ ނ އަޅ ަގ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ޙައްމަދ  މ  ރ ބަރި މެންާވހަކަފ ޅ  މަޑ ކޮށްލަދެްއވ ން އެދެން. އ ނޫގފާރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެ މެންބަރ  ިއްއޒަތްތެރިއާދެ! 

 .  ނިޒާމީ މައްސަލަ ،ވަޙީދ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: އްމަދ  ވަޙީދ ފާރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައ ނޫގ

ރައީސް  ަގވާމަޖިލީ ؛އިްއޒަތްތެރި  ބ ނޭސާފ އިދ ަގިއ  ހ ެގ  މެންބަރަ  ،ކޮށް  އެކ ކޮންމެ  ެވސް  ލިބޭ ރަމެންބަ    ކަށް 

ތެދ  ވާހ ބަވަގ ތ ަގއި  ކިޔަ   ހަކަދައްކަވަންޖެހޭނޭން  ހ ށަހެޅިއޭ  ސަރ ކާރ ން  ހަމަ  ނިޒާމޭ   ،އިެގން އިނޭގތޯ.    ލާމަރ ކަޒީ 

ދަ މި  ރަންސިލަރ ންކައ   106ކ ރީަގއި    ،އްކަނީކިޔަިއެގން  އި،  ނަގަ އ ކަ  106ރި  ންތިޚާބ ކ އްޔިތ ން  އި  ންސިލަރ ން 

ކ ދިކ ދި    ،ެގ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ ރަށްރަށަށްކްރަސީ މޮެގވި ބަެއއް. ޑިންކައިން ެގަވޅ  ދޫކ ރ ން ހިފެނަ  ،ތިކޮށްލާފައިމަގ މަ

ޔަސް ދިއ ޅ ނ  ބައެއްެގ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. އެކަމަކ  ދެން ދޮގ ހެއި  ހ ން އ ޅޭ ރަށްރަށަށް ބަޑި ހިފައިެގން އަރަމީ  200

ރައީ ތެތްިއއްޒައްދެއް  ޙަސް  ކޮންމެވެ  ހޭނެނަންޖެންއޮ ކ ރައްވާރީަގކ   .ސް ރި  ވަޒީރ ކަން  އަދި  ޅެއް.  ފ ބޭވާ  ފައިއި 

ލިސް އާ..ޕީމްއެ.އެމް ބޭރ .ސީެގ  އެ  ނަން  ޓ ަގއި  ދެއޮފ ޅާެގ  ހިސާބ ން  ބޮމާން  ތް  ކޯ  އެ  ެގފާއިސްކ ރަްއވައި ޑަށް  ން 

 އ ޅ ްއވަނީ.  

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 
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 ! ންދަވާ އަށް ެގހަކަފ ޅ  ކ ރިރ  ވާމެންބަރި ތްތެްއޒަެގ އި ދާއިރާމާވަށ  .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި   ޝ ކ ރިއްޔާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޢީދ ދ  ސަމަެގ މެންބަރ  މ ޙައްރާމާވަށ  ދާއި

ން  ނ .ޕީެގ ވިސްކާރ ން ހ ށަހެޅި ޮގތް ޯގސް. އެމް.ޑީޯގސް. ސަރ ޮގތް  ން މި ހ ށަހެޅި  ސަރ ކާރ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ލާމަރ ޯގސް ިމއީ  ބ ނެފައި  ކަ.  ނަމަކަށް  ޕޯސްޓަރެއް  ޒީ  ދ ނިޔޭަގއި  ނޫތަކަށް  ޮގދަްއކާ  މިއަދ   ލާމަރ ކަޒީ  ން 

މީހަކ  ސިޔާސީ  ސަރ ކާރ ން  މައި  މައްޗަތ ންޔިރައް  ،ހިނަގމ ންދަނީކީ.  ބައެްއެގ  އިންތިޚާބ ކ ރި  ވެރި  ންކ ރަން ކަށް 

 .ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މެން މި ޮގަވއިލަނީައޅ ަގނޑ  ނީ. ެއއީ މި ކ ރާ ކަމަކީ.ފޮނ ވަން ތި އ ޅެ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ،ޙަލީމް އަޙްމަދ   ންބަރ ތްތެރި މެތްދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަ. ބިލެދެންހަކަފ ޅ  މަޑ ކޮށްލަދެްއވ ން އެވާ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  

 ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމްމެން ރާެގތްދޫ ދާއިބިލެ

ޑ   ނއަޅ ަގހ ން ކަމަށް  ބަހޭނީ ތެދ ންޖެވަދައްކަ ޅ ކަފ ވާހަ  ކ މެންބަރައިްއޒަތްތެރި    ހ ގައި، މި މަޖިލީއިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ކަެމއް ރާކ ހ އްދަ   ވާއިދ މި މަޖިލީހ ެގ ގަ   ،އް ޮއވެެގން ވާހަކަދެއްކ މަކީ އެއީ ބެއްޞަތީ ތަޢަކ ރަން. އަދި ޒާވެސް ަގބޫލ 

އެކ ަގބޫލ   ޑ ނއަޅ ަގނޫން.   ޮގތ ަގއި  ނެރ ލި.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީެގ  މްރާ  މ ޑ ނ އަޅ ަގ  ،ކީމަސްޓ   މަޖިލީހާމެން  އެ    ޅި 

މެންލިސްޓ  ހިމެނޭ  ނަން  ނޫން.  ޒާތީބަރ ން  ަގިއ  ވެސް  މައްސަލައެއް  ނެ  ެއޮގތަށްވާންޖެހޭ  އެ ރ ލިސްޓ   ހަމަ   އީމަކީ 

ކ ރަމަ އޮތީޑ ނއަޅ ަގތީ،  ވާ  ކަމަކަށް  ހޭންޖެ ޖިލީހ ން  އެ  މައްސަލައިަގއި  ެއމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީެގ  ލިސްޓ   އެ    މެން 

ރާ ވެސް އަދި  ން ސަރ ކާބިނާކޮށްެގމ ޅި އެތި އެޮގތަށް    ، ކޮށްޒާތީމެންނާ  ޑ ނއަޅ ަގަމކީ  ަގއި އޮތ ޓ  . އެ ލިސްނެރެފަ

ހޭނެ ޖެ، ހ އްޓ ވަންރައީސް  ިއއްޒަތްރި  ންޏާށް ވަޒާތީކޮށް ދިމާކޮށް އެޮގތަށް ވާހަކަދައްކާ ކަމަ  ،ވެސްމެންނާ  ޑ ނ އަޅ ަގ

 .. ކަން.. ތެދ ބަހ ން ވާހަކަދައްކ ރަނީަގބޫލ   ޑ ނ އަޅ ަގކަމަށް 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ރި  ތެްއޒަތްނެ އިަގންނަވާއިވަޑަ ން އެނގި ތ އޮއޮންނަ  ހ ެގ ަގާވިއދ ަގއި އެދެ! މަޖިލީއާ  .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  

 ނިޒާމީ މައްސަލަ.  ،ޔޫނ ސް ޢަލީރ  ންބަރ ންނަށް ވެސް. ހޮޅ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަ މެހ ރިހާ
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 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ންބަރ  ޔޫނ ސް ޢަލީމެރާެގ ހޮޅ ދޫ ދާއި

މި  ނ ކ ތާއެއް  ޒާމީ  ަގނޑ  ނިސް، ައޅ  ތްތެރި ރައީޒިންމާވާންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. އިްއޒަޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

 . ކާރ ން...ނެީގ ސަރ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ސާފެއްހަކަފ ވާ  ެގމެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   އ    ޅ   މައްސަލަެއއް  ަމއިކ ެގ  ހީވަނީ  އަޅ ަގނޑަށް  އިނޭގތޯ.  ނީހެން. ޅެނޫން 

 !ެގންދަވާ ދެ! ވާހަކަ ކ ރިއަށް  އާ

 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:   ޔޫނ ސް ޢަލީބަރ ންމެރާެގ ހޮޅ ދޫ ދާއި

އި އޮތް ެއއްޗެއް ނޭނގ ަމކީ  މީގަ    ދެންނެވީ، އަޅ ަގނޑ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް؟ ، ކިހިނެއްތޯރައީސް؟ ކިހިނެއްތޯ މިހާރ 

 ..އޭަގއި ޒިންާމާވންޖެހޭ ކަމެއް ނޫނޭ.ހ ން ން މީއެހެ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ވާ ދަ ވެސް  ޮގތަކަށް އެއް ހަމަ    މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   ސާފެއްކަފ ހައްކަވާ  އެހެންވީމާ،    ނ ވޭ  ޅ   ށް ޑަނ ައޅ ަގއިނޭގތޯ. 

ކޮންމެވެސް މައްސަލަ ހީވަނީ  އ ޅެނީހެ  އިއެއް  މެންޒައް ން  ހިސާބ ން.  ބަތްތެރި  ހ ންނެވި  ތި    ޑ  ނައޅ ަގއެހެންވީމާ،  ރ  

މިހާރ   ފ ރ ޞަތެއް  ފަހ ން   މެން  ޑ ނއަޅ ަގއަރ ވާނަން.  ދާ،  ރ ބަިއއްޒަތްތެރި  މެންއި މާވަށ   އިްއޒަތްތެރި  ބަރ  ރާެގ 

 ރ ވަން.  އަޞަތ ށް ެގންދިއ މަށް ފ ރ ރިއަކ  ކަފ ޅ ވާހަށް މ ޙައްމަދ  ސަޢީދަ

 

 ކަދެއްކެވ ން:ޢީދ  ވާހަމ ޙައްމަދ  ސަމެންބަރ  އިރާެގ ށ  ދާމާވަ

ދަންނަވަނީއާދެ!   މި  ތަކ ރާރ ކޮށް  ހ ށަހެޅިމި  ،އަޅ ަގނޑ   ބިއީ ސަރ ކާރ ން  މިކާރ  . ސައްލެ  މިއީ.  ވިސްނ ން   ރ ެގ 

އި  ރައީސް،  ވިސްނ މ ަގއި  ކަންތައްނ ހަމަހ ރި  އްޒަތްތެރި  ކިޔައިދެވޭތޯޖެހޭ   މި  ތްކ ރަމ ންކަމަސައް  ޑ ނ ައޅ ަގ  ތައް 

އިްއޒަ ރަ  ޖަޒީރާ ؛ސްރައީ  ރިތެތްެގންދަނީ.  ރައީށްރަށަވިސްނ މެްއަގިއ  މ ޙައްމަދ  ށް  އިބްރާހީމް   ެގޞާލިޙް  ސް 
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ރި  ހ ވެފައި އެބަ  އެބަހ ރި ވެފަ. އެތަްއ ވަޢ ދ ތަކެއް  ތަކެއްވަޢ ދ ރަށެއްަގއި އެތައް  ންމެ  ން ހަމަ ކޮއި ަވޑަިއެގޕޭނ ަގކެމް

މިއަދ    ؛ރައީސް   މި ޮގވައިލަނީ. އިްއޒަތްތެރި  ޑ ނ އަޅ ަގއެކަަމށް    !ފ އްދަވާދ ތައް  ޢ އަދ  އެ ވަ. މި ސްއިްއޒަތްތެރި ރައީ

އިންތިޚާ ކައ ންސިލ ބ ރައްޔިތ ން  ހޮވާއްކެތަކޮށްފަިއ  ކައ އަނެއް  ،ތިބީމަ  ފައި  އެ  ސިޔާސީ ންސިލ ކާ  މައްޗަށް  ތަކ ެގ 

އޭ ފޮނ ވައިެގން  އ މީހަކ   ފޯރ ވަން  ނ ފޫޒ   ހ ޅ އ ޅޭ ނަެގ  ނާތަހ ޒީ  ޑ ނ ައޅ ަގން  ލައްޓ ވާން  މި  ޮގަވއިލަނީ.  ބ  މި 

ރ ން ކާސަރ   ލެއް. މި ބިލ ލަނީ. މިއީ ސަރ ކާރ ން ހ ށަހެޅި ބިވައިމި ގޮ   ޑ ނ އަޅ ަގށޭ  ނ ން ސަރ ކާރ ން ދޫކޮށްލާވިސް

ވިދާ ކަމަކަށް  ޙ އްޖަޅ  ނޫން  އެްއވެސް  ިއއްޒަތްތެރިވެ ެއއް  ، ތެއްެވވޭނެ  ނ ދެްއކޭނެ  ސަބަބެއް  ބިލ    ރައީސް.  ސް  މި 

ދެ ާގނޫނެއް ޅ ވެފަ.  އޮތީ ވިދާ  ހ ށަހަޅ އްަވމ ން ވެސް މި ވާހަކަ ސީދާ އެ އޮތީ ވިދާޅ ވެފަ. ސީދާ އެ   ހ ށަހެޅި މެންބަރ 

އ ޅެ މި  ސިއެްއޮގތްކ ރަން  ާގނޫނާއި ނީ.  ސަރިވސްެގ  ާގނޫނާ.  ވިލް  ޙަ   ލާމަރ ކަޒީ  ބޭނ މަކީމީެގ  މިކަން    ،ޤީޤީ  ހަމަ 

 . ށް ޝ ކ ރިއްޔާޑަރަށް ބޮވަ ތަށްށް ދެްއވި ފ ރ ޞަޑަނ އަޅ ަގ.  ރި ރައީސްކ ރ ން އިްއޒަތްތެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ތ ންރިޔާސަ

  ރި ހ ރިހާ ިއއްޒަތްތެ ؛ރ ންެގތްތެރި މެންބަ ޒަލަން އިއް ވާނަހަމަ ދަން ޑ ނ އަޅ ަގދެ!  އާމެންބަރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

   ހިންާގޒ މައްޗަށް ނ ފޫއެ    ރ ން ލެއްަގއި ސަރ ކާހާސިވިލް ސަރވިސްއަކީ ެއއްވެސް    .މާތަށް ޓަކައިލޫންބަރ ންެގ މަޢ މެ

ދެން  އޮންޮގތަށް   ނޫން.  ބަެއއް  މިނަމެންޑ ނއަޅ ަގނަ  ބަެއއް  ހާރ ށް  ބޭފ ޅ ން   ސްއަށްވިލް ސަރވިފަހަރ  ސި  ވެސް 

ބައެ   އެއީ  ،މާއްޔަންކ ރީޢަ ބައެްއެގ  އެވެިމވެނި  ބައެކޭ،  އަވާލަ  ކަހަމި  ިއެގންޔަ ކިެއކޭ  ބަ  ްއެގނި  ޑ އިވޭ. ހަކަތައް 

ފ ޅ   ހަކަކަށް އެ ވާތަޮގ  ތަހާ ވެސް އެ ބޭފ ޅަކަށް ފެންނަިމއީ ހައް  ؛ކަވާހަ  އެށް  ރަ އިތ ދެން  ޑ ނއަޅ ަގވީމާ،  ންއެހެ

ދެން  ންދާެގކ ރިއަށް  އެއީ  މިހާރ   ޢަބީޠަންެގ  މެޑ ނ އަޅ ަގނެ.  އާދެ!  ޮގތެއް.  އޮންނަ  މި   ޑ ނއަޅ ަގތ ަގއި  ފ ރ ޞަތ  

 އިން ފިރ ޝާނަށް. ސަންބަރ  ޙ މެިއއްޒަތްތެރި ރާެގ ދާއި ވަނީ މަޑަވެލީއަރ 

 

 ން: ވ ޝާން ވާހަކަދެްއކެ އިން ފިރ ރ  ޙ ސަބަވެލި ދާއިރާެގ މެންމަޑަ

ދ  ޙްމަރި މެންބަރ  އަތްތެދާއިރާެގ ިއއްޒަ  ފ ށީނަމަެގނޫނަށް  ސް. ސިވިލް ސަރިވސްެގ ގާ އީ ރަ  ރިޔާ އިްއޒަތްތެއްރިޝ ކ 

ހ ށަހަޅ އްވާފައި ދ ޢީސަ ވާހަކަތާއީދ  ޑ   ނއަޅ ަގިއޞްލާޙަށް    ވާ  ހަމަ    .ނަވަންންދަ  ނ ކ ރާ  ކ ރިން  ޭއެގ  ެއ  އަދި 

ހ ށަ  އިްއޒަތްތެރި ދިވެހިރާއްވާޅ އްހަމެންބަރ   އިދާރީެގޖޭފައިވާ  ލާމަރ ރާދާއި    ހިންގ ންއ ސޫލ ޒީ  ކަތައް  ާގނޫނަށް    މ ެގ 

ވާނ ތާއީދ ޑ   ނ އަޅ ަގ  ވެސް   އިއްންނަވަދަ  ކަހަކ ރާ  ރައީސްޒަ ން.  އި ؛ތްތެރި  ދެ  ވެސް  މި    ޑ ނއަޅ ަގޞްލާޙަކީ 

މަޤް އެއް  ހާސިލ ޞަދެއްދެކޭޮގތ ަގއި  އިްއޒަތްތެ  ހ ށަހަޅ އްކ ރ މަށް  މެންބަރ   އިވާފައި ރި  ދެ  ޙެްއ. ލާޞްވާ 

ތަޖ ރިސިލ ންކައ  ؛ސްރައީ  ތްތެރިޒަިއއް.  ންލާނަންނަވައިދަ  ޑ   ނއަޅ ަގއެހެންނަމަވެސް،   ދިަގބާތަކ ެގ  އްޖެ ރާ ހިވެއި 
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 ހިންމ މެންނަށް ފާހަަގވި ވަރަށް މ ޑ ނ ައޅ ަގ  ގައިބާރިޖ ރެ މި ކ ރެވ ނ  ތަމަރ ކަޒީ ނިޒާމ  އ ފަންވީްއސ ލާޔަ  ވޭތ ވެދި 

.  ޗަށްދެ ލޭޔަރެއްެގ މައް   ،މި އޮންނަނީ  އެއީ މ ޅި ކައ ންސިލ ެގ ނިޒާމ  ބައްޓަންވެފައި  . ޞްލާޙެއް މިއީޅޭ އިކާ ގ ކަމަ

  ންސިލަށް ހ ށަހެޅޭ ލިސީ ހަދައި އަދި ކައ ޓިކަލް ލޭޔަރަކީ ޕޮލިށް. ޕޮލް ލޭޔަރެްއެގ މައްޗަސިވި  އެއީ ޕޮލިޓިކަލް ލޭޔަރަކާއި

މަޝްކަންކަ އެންމެހަކައ    ،ވަރާކޮށް މާ  ނިންމަންޖެހޭ  ނިންމާ   އިންސިލ ން  ފަނިންމ ންތައް  ހަމައެހެންމެ  ރާތް.    އަދި 

ލޭޔަރަކީ ސިވި ކައ   ،ލް  ވިއެ    ،ންނިންމ  ނިންމާސިލ ން  ން އެ  ނިންމާކައ ންސިލެްއެގ  އެްއޮގތަށް  ންތައް ނިންމ ސްނ މާ 

މެން ޑ ނ ޅ ަގއަ މ   ޒާލާމަރ ކަޒީ ނި   ްއސަލަެއއްެގ ޙައްލ  ތް. މި ދެ ފަރާތް ދެމެދ ަގިއ ދިމާވާ މަރަން ތިބޭ ފަރާކ ޛ ންފީތަ

ޙަކަށް އަނެއް ވެސް  ެގނެވ ނ  އިޞްލާ  ،އިރ ، ކ ރަމ ން އައިއިރ  ލާޙ ކޮށްެގން ައއިން އިޞްހ މި މަޖިލީ،  މި ސަރ ކާރ ން

އިްއޒަތްތެރި ަވނީރަ   އިޞްލާޙެއް  މި  ހ ށަހެޅިފަިއ  އަނެއްކާ   ތްއޮކ ރިން    އީސް،  ބަދަޮގތަށް  ކ ރަން.  ލ ވެސް 

މައް ދިާމވާ  މީަގއި  ސި  ،ލަައކީސައެހެންނަމަވެސް،  ާގނޫމިހާރ   ލާމަރ ކަޒީ  އަދި  ާގނޫނަށް  ސަރވިސްެގ  ނަށް ވިލް 

އި ލޭޔަރާ  ،ެގ ސަބަބ ންޞްލާޙ  ހ ށަހެޅިފައިވާ  ޕޮލިޓިކަލް  ދިމާވި  ހަމަ  އަނެއްކާ  ލޭޔަރ   ލްސިވި  އިކ ރިން  މައްސަލަ  ެގ 

ރައީސްފެންނަނީ. އިއްޒަތްތެމި  ެމންނަށް  ޑ ނއަޅ ަގތަން    ތަކ ރާރ ވާ މައްސަލައަކީ ؛ރި  އޮންނަ    ،ދިމާވާ  އެއިރެއްަގއި 

ނ   ެއއިރެއްަގއިކައ ންސިލަކަށް  ކައ   ވަތަ  ނިންމ ންތަންއޮންނަ  ސަރވިސިލެއްެގ  ސިވިލް  ނ ވަތަ  އި  ަގސް ކަށް  ހ ންނަ 

ނ ވައެސް.ޖީެގ   ޒިންމާދާމަޤާމ ަގއި  މަޤާތަ  ނިރ ވެރިޔާެގ  އެ  ޙަޤީޤަތ ަގއި  އެބަޖެހޭ  މީހާ  ހ ންނަ  ންމ ންތައް މ ަގއި 

މި ދަންހެނިންމަން.  މި  ނިންއެ   ރަން. ތަންފީޛ ކ   ،ންނަވަނީ  ދަންނަވަމ ންތައް    މި  މިހެން   ،ނީތަންފީޛ ކ ރަން. 

އަދިކައ ން ވޯޓ ން  ރައްޔިތ ންެގ  ވި  ސިލަކީ  ކަންރަްއޔިތ ންެގ  އެްއޮގތަށް  ބައެސްނ މާ  ދައ ރ  ކ ރާ  ޮގތަށް  އް 

ދެކޭޮގތ ަގިއ    ޑ ނ އަޅ ަގ  ފީޛ ކ ރ މަކީ ތަންއްތަންފ ޅ ންެގ ނިންމ ބައެއް. އެ ބޭތިޚާބ ކ ރެިވފައި ތިބި  ކަނޑައެޅިެގން އިން

ލޭޔަރ ަގއިކޮންމެ   ކޮން  ސިވިލް  ފަހިމެނޭ  މަޖ ބޫރ މެ  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ހަމައެހެ  ރާތަކަށް    ޑ ނއަޅ ަގންމެ  ކަމެއް. 

އެންމެ ސިވިލް ލޭޔަރ ެގ  ެގ   ސަރވިސް ސިވިލްން  ބަބ ން މިހެރައީސް، މި އިޞްލާޙ ެގ ސަ  ޒަތްތެރިށްލަން އިއް ކޮފާހަަގ

އެއީ    ،ވާނަމަ   ފަރާތަކަށްޭގ ނ ލައި ނެޔާކައ ންސިލ ެގ ލަފަ  މ މަޤާ  ެގއާދެ! އެސް.ޖީ ؛ރާތްފަ  ހ ންނަކަށް މި  އިސް މީހަ

ދިާމވާޤަޙަޤީ އަނެްއކާނެތ ަގއި  މަޤާ  އެ  އެސް.ޖީ  މަްއސަލައެއް.  ބޮޑ   ވަރަށް  ތަ ނ ވަވެން  ޢައްޔަންކ ރެ   ަމށްވެސް 

ކައ ންސިލ ެގ    ،ނީނެެގންވާ އެ އްކޮށްއެލަފަޔާ  ހަމަ  އިއް ރަފާހަަގކ އަޅ ަގނޑ   ކަން  .  ރައީސްތެތްޒަން.  އަދި   ؛ރި 

ބޭ ހަަގކޮށްފާ  ޑ ނ އަޅ ަގ އެބައެ   ،ންވޭނ ލަން  ބޭފ ޅ ން  ފާހަަގއް  މިމިހެން  ،ރައްވާ ކ ބަ  އިޞްލާޙަށް  ؛ކަން  މި 

ބޭފ  ބައެއް  އެޅ  ތާއީދ ކ ރަްއވާ  ފާހަަގން  ކ ރ މަކ   ،ރައްވާ ކ ބަ  އަިމކަން  މިދިން  މިކަން  ނ ވަތަ  އޮތ މަކ ން   ހެން 

ތްތެރި  ޒަިއއް  . ރ  ކެނޑ ވ ން ކަމަށްޔާސީ ބާއަދި ސި ށް  ފެޝަނަލިޒަމް އިސްކ ރ މަށް ކަމަކަމަށް. ޕްރޮ  މައްސަލަެއއް ނެތް

ސިޔާފާ  ޑ ނއަޅ ަގ ؛ރައީސް ޒާތ ަގއި  ޭއެގ  ކައ ންސިލަކީ  މަސަްއކަތަކީ  ހަަގކޮށްލަން  ކައ ންސިލ ެގ  މ ޅި  ބަެއއް.  ސީ 

ރައްޔި މަސަްއކަތެއް.  ވަޢ ދ ެވެގންސިޔާސީ  ލާބަޔަށް  ހެވާއި  ހަ  ،ތ ންެގ  ސިޔާސަތ ތަްއ ދައިެގންމެނިފެސްޓޯ   ،
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ސަ  ހަމައަދި  ެގން  ޑައަޅައި ކަނ ސަ ؛އްކާރެރ އެހެންމެ  އޮންނަ  ތަންރެ ރ ކާެއއިރެއްަގއި  ސިޔާސަތ   މާިއ، ޛ ކ ރ ފީއްެގ 

ޚިދ ށްވެރަ އެ ކަންކައިނޭގތޯ  ލަކީންސިމަތް ދިނ މަށް އަންނަ ބައެއް ކައ ހިކަމ ެގ  ފ ރިހަމަކ ރ މަށް.  ންެމ އެއީ ކޮ  ،ން 

ށެްއެގ   ރަދެކޭޮގތ ަގއި އެ  ޑ ނ އަޅ ަގއޮތަސް  ސިލ ކަމ ަގއި  ންސިލެއް ކައ ން، ކޮންމެ ކައ ކަމ ަގއި އޮތަސްޕާޓީއެއް ވެރި 

ސިލަކ ން. ޤާނޫނ އަސާސީަގއި  ން ބ ކޮށްފަިއވާ ކައ ންތިޚާެގ ރައްޔިތ ން އިއެ ރަށ  ންސިލަކ ން.  ކަން ނިންމާނީ އެ ކައ ކަން

ފާހަަގފ ސާވަރަށް   ބާރ   ، ކ ރޭކޮށް  ކިފެށި   ވެރިކަމ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  އަންނަނީ  އިްއޒަެގން  ރަީއސްތްބަިއންނޭ.   ؛ތެރި 

ންެގ މެދ ަގިއ   ރަށެއްެގ ރައްޔިތ އެ  ،އިންތިޚާބ ކ ރެވެނީ  އްސިލެކައ ންށް  އެ ރަށެްއެގ ކަންކަން ނިންމ މަ ؛ންސިލެްއގެ ކައ 

ވޯ ރައްނެޭގ  ރަށެްއެގ  އެ  ޮއފީކައ ންސިލަރ   ޔިތ ންޓަކ ން.  ކަވަހަށް  ން  ކ ރަންވީ  ބޭފ ޅ ންނަށް  އެ  މި އްދައި  ންކަން 

ކ ރަ ކަންކަން  އެ  ތަން  ،ންކިޔައިދެނީ.  ކަންކަން  ވާންޖެހޭނެ  ޛ ކ ފީއެ  މީހާ  ހ ންނަ  ރައީސް، ޒައިއްރަން  ތްތެރި 

ވިސްނ މާއި އެއް   ކައ ންސިލ ެގ  ފިކ ރާ  މީކައ ންސިލ ެގ  މަސައްކަތްކ ރެވޭ  ކޮންޮގތަށް  މެން  ޑ ނއަޅ ަގން  މެހެހަކަށް. 

ެގ  އޭ   ޅ  ޮގތެއް ނޫން.އެންމެ ރަނަގ  ގައިތ  ޮގކޭ ދެ  ޑ ނއަޅ ަގ  ،ބަދަލ ކ ރ މަކީމ   މަޤާ  މި  ން ސީ ޮގތ ން ވިސްނަިއެގޔާސި

އާޚިރ ަގއި  ހި ނަތީޖާ  ރައީރައްޔިތ ންނަށް.  ބޭނީ  ލިތި  ފާހަަގކޮށް ؛ސްިއއްޒަތްތެރި  މި   މެންޑ ނއަޅ ަގ  ،ންލައަޅ ަގނޑ  

ާގނޫނ   ލާމަރ ކަޒީ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ  އަދި  ތަޖ ރިބާަގއި  މަސަކ ރި  ކ ރި  އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް  ނަ  ިގޖޭެގ  ރާއް  އްކަތ ގައި 

ތަށް ިމ  ޮގ  އެދޭން  ނެްއަގިއ ިގނަ ރައްޔިތ ޝަޓޭކޮންސަލް  އް ޕަބްލިކ  ތަ ދި އެއަ  ރަމެއްަގއިފޯ   ބްލިކ ޕައެތަްއ    ،ންތ ޔިރައް

އަދި އޭރ   .  ތްޮގ  ތ ން އެދޭޔިނަ ރައް ިގ  ،އްޔިތ ން ވާ ޮގތް. އެީއ ރަޙ ކ ރެވިފައި ލާހާރ  އިޞްމި  .އޮތީއި  ެގނެވިފަޙ ލާއިޞް

މަޖިލީއި  މި ކ ރިހ އްޒަތްތެރި  ބަހ ސް  އެ  ެއއްެގންދިށް އަަގއި  މިއިން  ވެސް  މައްޔަިއރ   މި  ބޭފ ޅަކ   ވެސް  ވެސް  ސަލަ 

އެހެންވީމާ،  ންމަތިކ ރ ވާފަފެ ނެތް.  އިޞްދެކޭ   ޑ ނއަޅ ަގއެްއ  މި  ެއއްއޮ  ިމހެން  ލާޙ ޮގތ ަގއި  ސް ވެ ތ މަކ ން 

ކަށް އެްއވެސް ހ ރަހެއް  ންސިލަޮގތަށް އޮތ މަކ ން އެްއވެސް ކައ   ހާރ  އޮތް، މިށް އެްއވެސް ހ ރަހެއް ނެތްކަސިލަކައ ން

އެހެ އަޙްމަތްޒައް އިެގ  ރާދާއި  ފ ށީެގަމނަންނަމަވެސް،  ނެތް.  މެންބަރ   ވިލް  ސި ،  ވާއި ވާފައްޅ ށަހަހ   ދ  ޢީސަ  ދ ތެރި 

 ؛ޮގތ ން ހިންގ މ ެގ ާގނޫނ އިރާތައް ލާމަރ ކަޒީ  ދާއަދި އިދާރީ    އި،ސްެގ ާގނޫނަށް ހ ށަހަޅ އްވާފައިާވ އިޞްލާޙާ ސަރވި

ތަކަށް ކައ ންސިލ ބައެއް    ،ނަމަ  ، ފާސްވެއްޖެނަމަ  ލާޙ  ފާސްވެއްޖެވާ އިޞްއްވާފައިނަށް ހ ށަހަޅ ކަޒީ ާގނޫލާމަރ   ދެ!އާ

ކ ރިމައ ނދަޫގ ފިދެކޭޮގ  ޑ ނއަޅ ަގ.  ންދާނެެގވެ ތިތައް  ސިޔާސީ  ތަފާތ ވެެގތ ަގިއ  ތަރައްޤީ ކ ރ   ރަށެްއެގ  އެ  ން 

ފިހޭނެ.  ޖެނ ށްކަހ އްޓޭ ސިޔާސީ  ރަފާތ ތަ  ރ ކ އަދި  އެ  ހ އްޓޭށެވެެގން  ކަންކަން  ކ ރަންޖެހޭ  ރަްއޔިތ ންނަށް  ކަށް އްެގ 

ވަން. އަދި ކޮށް ދަންނަރ ރާކ ރާ ވާހަކަ ތަ ނ ކ ށް ވެސް ތާއީދ ޙަމި ދެ އިޞްލާ  ޑ ނ އަޅ ަގމާ،  ޖެހޭނެ. އެހެންވީވެސް ނ 

ޮގތައޮ  ނ އޮތް ާގނޫހަމަ މިހާރ     ،ދެނީއެ  ޑ ނ އަޅ ަގ ސިލެއް ހިންޭގނެ މަަގށް  ންހަރ ދަނާ ކައ ،  ވެރި ބާރ   އީ އެ ؛ށްތް 

އޮތްާގއޮތް   އިނޭގތޯތަޮގ  ނޫނ   ާގ  ށް  ޭއެގ  ނޫނ   އެ  އަދި  ރައްޔިތ ންފައިބޭްއވ ން.  ޮގތަށް  ނަދާ  ލިބޭނެ  ށް 

މަސަ މެންޑ ނ އަޅ ަގ ބެހެއްޓ ން.އްެގ  ހަމައެހެންެމ  އަ  ކަތް  މެެގ  ޅ އިދިކޮ   ޑ ނއަޅ ަގދި  ށް ޕީ.ޕީ.އެމަ  ،ންބަރ ންބަެއއް 
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ބޭފ ޅ ން ބައެއް  ސަރ ކާަގހަފާ  ނިސްބަތްވާ  މިއީ  ފަރާތ ންކ ރަްއވައިފި  އަޅ ަގނޑ   ރ ެގ  ބިލެްއކަން.  ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ   

ދަންނަވަ އިްއޒަތްތެއިތަކ ރާރ ކޮށް  ބިލ ލާނަން  ިމ  ރައީސް،  ހ ށަހެޅ މާއިޞް  ،ރި  އޮފީހ ެގ    ލާޙ   ރައީސް  ގ ޅިެގން 

މަބްރޫކް ޢަޒީޒްތަރ ޖަމާ ވަނީ  ރައީސްެގ  ،ނ   މިއީ ސަތަރ ޖަމާނ  ވެސް  ަގއި ން ޓ ވިޓަރކަވިސްނ މެއް ނޫންރ ކާރ ެގ   

އަދި   އިނޭގތޯ.  ނޫސްވެރިފާހަަގކޮށްފައި  އެހެންމެ  ދީފަން ހަމަ  މަޢ ލޫމާތ   އެ  ވެސް  އެހެންވީމާނަށް  އަޅ .  ަގނޑ  ، 

ފާހަަގކޮށްލަން ވިސްނ  ؛ތަކ ރާރ ކޮށް  ސަރ ކާރ ެގ  އިއްމިއީ  މިއީ  ނޫން.  މެމެއް  ލަ އަމިއް  ެގންބަރ ޒަތްތެރި 

ވެސް އެދެނީ ސަރ ކާރ ން    ، ބޮޑަށް އެދެން  ، އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ވަރަށް އެހެން. އެހެންވީމާކަން އޮތީޅެއް. އެވިސްނ ންފ 

ެއޮގތަށް  އެމް.ޑީ.ޕީަގއި  ޮގތަށް ބާްއވަން. އަދި އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ   މިހާރ  އޮތް ާގނޫނ  މިހާރ  އޮތް ން ވެސް އެދެނީ 

ެއޮގތަ އެދެނީ  ވެސް  ައޅ ަގނޑ   ޚ ދ   ކ ރަން.  ބޭްއވ   ށްއެކަން  ާގނޫނ   ވަރަށްެއ  ފ ރ ޞަތަށް  ދެއްވި  ބޮޑަށް   މަށް. 

 ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ކަދެްއކެވ ން:ޔާސަތ ން ވާހަރި

 ބަރ  އަޙްމަދ  އ ޝާމް. ޒަތްތެރި މެންރާެގ އިއް ބަރ . ވިލިމާލޭ ދާއިޒަތްތެރި މެންޝ ކ ރިއްޔާ ިއއް

 

 ހަކަދެއްކެވ ން:މާލޭ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  އ ޝާމް ވާލިވި

ެގމަނައާދެ ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  ދާއި !  ކައ ންސިލ ފ ށި  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ސެކްރެޓަރީ  ރާެގ  ތަކ ެގ 

މި  ާގނޫނަށް  ޮގތ ން  ގ ޅޭ   ކ ރ މާއްޔަންޢަލް  ރަޖެނެ ތާއީދ   ހ ށަހަޅާފައި  ައޅ ަގނޑ   އިޞްލާޙ ތަކަށް  ވާހަކަ  ވާ  ނ ކ ރާ 

ދާއިރާ  ކ ރިންޮގތ ން މީެގ  ގ ޅޭ  ލާޙާ. މި އިޞްންދަންނަވަ ިއއްވެލިދޫ  އިރާެގ  ޒަތްތެރި މެންބަރ  އަދި އ ނޫގފާރ  ދާެގ 

އަ  ދެއްކެވި  ބަރ މެން  ޒަތްތެރިއިއް  ތާއީދ ވާހަކައަށް  ިއއްޅ ަގނޑ   ރަީއސްކ ރަން.  ކައ ންސިލެްއެގ  ކޮންމެ   ؛ޒަތްތެރި 

 ދިނީޑެތި ބާރ ތަކެއް  ށް ބޮން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަާގނޫނ   ،ނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްއް ހ ންނަންޖެހޭލެކްރެޓަރީ ޖެނެރަސެ

 ކ ރިން އޮތް ސިސްޓަމ    ،އިޞްލާޙ ތަކެްއެގ ދަށ ން. އެކަން ކ ރަންޖެހ ނީނައި  ެގރ   ހަވަނަ އަ  2019ނޑ މެން  އަޅ ަގ

މަސައްކަތް ވަރަށްރަނަގޅަށް  މ ހިދިރާސާބޮޑަށް    ނ ކ ރާތީ  ވަރަށް  މަކ ރެިވެގން  އަޅ ަގނޑ  ޤްޞަންމ   ކަމަށް  ދެއްަގއި 

ން ފަހ   ކ ރިހ ވާތައް  ބ ވި ކައ ންސިލ ޚާފަހ  އަލަށް އިންތިކ ރ މަށް އިޞްލާޙ   ނ ނޫާގ ؛ރި ރަީއސްތްތެިއއްޒަލ ކ ރަން.  ަގބޫ

އްޔަން ވެސް  ޢަ މީހ ން  ންެގ ޮގތ ގައިތަކަށް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލ އެްއޮގތަށް ކައ ންސިލ   ާގނޫނާ  އަދި މި އެނގ ނީ، އެ

އެހެންވީމާ ހާލަނ ކ ރެވޭނެ.  މިފަދަ  އޮތެއްަގ،  ާގނޫނ ެގ  ތްއިރ ގައިއި  މާއްދާވަ  126  ތަންފީޛ     ނަ  ވެސް ރަނަގޅަށް 

ޖޫދ ަގިއ  ހާލަތެއް ވ   ަގޅ  ނޫން ކަމަށް ބަލަންޖެހޭރަނ  އޮތް ސިސްޓަމ   ނޫނ ަގއި މިހާރ  މިގާ   ،ރ ަގއިނ ކ ރެިވެގން އ ޅޭއި

ކަމަ އަޅ ަގނޑަކައޮތް  އެއްޮގކަށް  ހަމަ  ަގބޫތަކަށް ށް  ނ ކ ރެވޭވެސް  އެހެންވީލެްއ  އި މާ.  ކަމަށް ނަންެގންޞްލާޙ ،    ޖެހޭނެ 



1202 ން ޖޫ 61                                               ސާލްޖަ ވަނަ 31 ގެރ  އ  ދަ ވަނަދެގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

42 

 

ކަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލެްއ  ތެރި ކަމެއް އޮތް ކަމަޞްއެްއވެސް އިޚ ލާ  އިިއަގކ ރަްއވާ ބޭފ ޅ ން އެ ދައްކަާވ ވާހަކަ ކާލާތ ވަ

ރަީއސް އިއްޒަތްތެރި  މާއްދާ  126ެގ  ާގނޫނ  ؛ނ ކ ރަން.  )ށވަނަ  ދަށ ން  (ެގ  ޖެނެރަލ ެގ  ވަރަށްސެކްރެޓަރީ   ންނަށް 

ހަވާލ ބޮޑެތި   މިޒިންމާތަކެއް  ބަލާއިރ .  ތީއޮ  ކޮށްފައި  ާމއްދާއަށް  އެބަ  ،އެ  ސާފ ކޮށް  ކައ ންސިލާ އެ  ވަރަށް  ިއ  ނޭގ 

ޖެނެރަލަ މަސައްކަސެކްރެޓަރީ  ގ ޅިެގން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ބަޔެއްކަން.  ކ ރަންޖެތް ކީ  ކައ ންސިލ ހޭނެ  ނިންމ ންތަްއ ެގ  އަދި 

ފަރާތަކީފީޛ ތަން އިސް  އެންމެ  ޖެނެރަލް  ،ކ ރާ  ވެސް  ސެކްރެޓަރީ  އިން  (ށ)  ެގދާއްމާ  ނަވަ  126  ެގނ ާގނޫއެ  ކަން 

އެނޭގފ ކޮށް ސާވަރަ އެހެންވީމާށް  މި.  ޙަޤީޤަތ ފަރާ  ދެ  ،  ދެމެދ ަގއި  އޮންނަންޖެހޭރިލޭޝަން  ަވކިއި  ގަ ތ ެގ   ޝިޕެއް 

ތިބީ. މި  ނިންމައިެގ  އަޅ ަގނޑ މެން  ކައ ންސިލ  އެހެންވީމާ  ކަމަށް  ރަނަގޅަށް،  އެންމެ  މަސައްކަތްތައް  އެންެމ    ،ެގ 

ކ  ރަލަކްރެޓަރީ ޖެނެކ ރާ ސެއްޔަން ޢަން  ލަފާެގ މަތީެގ  ލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ކައ ންސިލ ބޫފ ރިހަމައަށް ހިނާގނީ އަޅ ަގނޑ  ަގ

ކަމަ ަގހ ރެެގން  އަޅ ަގނޑ   ރައީސްންބޫލ ކ ރަށް  ިއއްޒަތްތެރި  ޖެނެރަލ މިހާރ  ؛.  ސެކްރެޓަރީ  ޝަރ ތ     ންެގވެސް 

ސިވިލްކަނޑައަ ކޮމިޝަނ ސަ  ޅަނީ  ކައ ންސިލ ންރިވސް  ޮގތަކަށް  އެއްެވސް  ކަނޑައަ.  ނޫތަކ ން  ން ޅާ ޝަރ ތ ތަކެއް 

ކިޔައެހެންވީމާ  އެީއކީ. ތިބިަވިއެގ،  ވަޒީފާ ފަރާތްތަ   ރަނަގޅ   ން  ފ ރ ޞަތ ެގކަށް  ނ ލި  ދައްކާ ބި  އެ  ކަމަށް  ދާނެ 

ެއކަން ަގނޑ  ަގބޫލެއް ނ ކ ރަން.  މަށް އަޅ  ދަްއކާ ވާހަކަެއއް ކައެކީަގއި    ކަމާތެރިޞްވާހަކަައކީ ވެސް އެްއވެސް ިއޚ ލާ

  ކ ރަން ސިވިލް އްޔަންޢަކަށް ނަާގ މީހަކަށް  ްއެގ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަކައ ންސިލެ  ތްތެރި ރައީސް،އިްއޒަ ؛ހިނާގ ޮގތަކީ

  ލްށް ސިވިކޮއ އިންޓަރވި   ރާތްތަކާފަ  ޝަނ ެގ ފަރާތ ން އެރވިސް ކޮމި ސަ  ކ ރ މަށްފަހ  ސިވިލްންރވިސްއިން އިޢ ލާސަ

ފަރާތްތަކާތަރވިސްެގ ޝަރ ތ ސަ ފ ރިހަމަވާ  އިންސަ  ސިވިލް  އް  ކޮމިޝަނ ން  ނަންތަކެއ  ޓަރވިރވިސް  އް ކ ރ މަށްފަހ  

ލިސްޓ ޝޯ މިެގފަހ ން  އޭައދި  ރ މަށްފަހ   ކ ޓް  ހ ށަހަޅަނީ  މި  ކައ ންސިލ   ގ ޅޭ  ނަންތަކާ  ކައ ންސިލަށް  ެގ  ޮގތ ން 

އެ ހޯދ މަށް.  ކައ ންސި  ލަފައެއް  ދިނީމާހިސާބ ން  ލަފަެއްއ  މިއްޔަޢަމީހަކ     ލ ން  އެހެންވީކ ރަ  ން  މި  މާނީ.   ،

  . ސިވިލްދައ ރެއް ވެސް އެބައޮތްއެބައޮތް. ކައ ންސިލް  ެވސް  ދައ ރެއް  މިޝަންެގ  ސް ކޮވި ރ ސަ  ލްޕްރޮސެސްަގއި ސިވި

ކޮމިސަ ވިދާޅ ރވިސް  މިހާތަނަށް  އަދި  މި  އްވެފައެ ޝަނ ން  މަރަނ  ސިސްޓަމ   ނެތް  ކަމަކަށް.  ސައްކަތްަގޅަށް  ނ ކ ރާ 

ށް.  ތ  ލިބެންޖެހޭ ކަމަޞަފ ރ ޮއތް ޮގތަށް ކަންކަން ކ ރ މަށް    ނޫނ  މިހާރ  މިނީ ާގ، އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރައެހެންވީމާ

ހ ށަހައަޅ  މި  އިަގނޑ   އޮތް  ތާއީދ ހަމަ    ށްޞްލާޙަޅާފައި  ޮގތަކަށް  ދަންނަނ ކ އެްއވެސް  ވާހަކަ  ދެއްިވ ރާ  ވަން. 

 ރިއްޔާ. ކ އި ޝ ޓަކަޞަތަށް ފ ރ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ރ  ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަަގރ  ދާއިރާދިއް  އަރ ވަނީ  ރ ޞަތ  މިނޑ  ފ ންބަރ . މިހާރ  އަޅ ަގްއޒަތްތެރި މެކ ރިއްޔާ އިޝ 

 ށް.  ނައިކްރާމް ޙަސަ
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 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ންރ  ިއކްރާމް ޙަސަމެންބަެގ ަގރ  ދާއިރާ ދިއް

  ފައި މި ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ސަޢީދ  ހ ށަހަޅާ  ފ ށީސް. އާދެ! ެގމަނަރި ރައީ އްޔާ އިްއޒަތްތެޝ ކ ރި

ބިލަކީ ސާފ ކޮ  ،ވާ  މެންބަހަމަ  އެ  ހ ށަހަށް  ވިސްނ ންފ ޅަށް  އަިމއްލަ  މިކަންޅާފައިރ ެގ  ދެން  ބިލެއް.  ބިލ    ،ވާ  މި 

ތަފާތ ވ ލ ޚިޔާމި    ހ ށަހެޅިެގން އައިމާ  މިައދ   ން  ސްޕޯސަރ ކާރ ން  ޕަެގ  މަބްރޫކ ކްސް  ވާނެ   3  ،ރސަން  ޖޫންަގއި 

ކޮށްފަ ވެސް  ދެން  ޓ ވީޓެްއ  މެންބަރ ންނޭއި؛ މެންބަރ ންދިކޮޅ   އި.  މިދަންނަ  ދިކޮޅ   ،  މް.ޕީ.އެޕީ ؛ވަނީއަޅ ަގނޑ  

މެންބަރ ންެގޕީ.އެން ފަރެ  .ސީެގ  މެންތެރެއިން  ވާހަކަފ ޅ ރ ބަސްމާތޮޑާެގ  ދާއިރާ  .ދައްކަވައިފި  ފަރެސްމާތޮޑާ  ެގ ައދި 

މެންބަ ވާހަކަފ ޅ އިްއޒަތްތެރި  އިރ   އަދި  މ ޙައްމަދައްކަވައިފި.  މެންބަރ   ވެސް ްއޒަތްތެރި  ސަޢީދ   ދ  

 ،ފަހަރެއްަގއި ވެދާނެ އިނޭގތޯ   ،ހަކަފ ޅ ަގއި އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެވ ނީއްކެވި ވާދެޅ ން  ބޭފ    ފި. އެދަްއކަަވއިކަފ ޅ ހަވާ

ދިމާވެެގން އ ޅޭ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް. މިހާ ންނަިގނަ ދ ވަހ  އި  ޅިެގން ޭގަގއި މާގ   ވިޑާކޮ  މިއީ ހަމަ މި    ންޖެހ ނީމަ 

ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި   ަގމިހާރ  އަޅ ަގނޑ   .އ ޅެނީ  އެ  ެގންިގމަ ނޭނދައްކަން ހަވާހަކަ  ،ނ ލާއި ޅ ވަ ސާފ ކޮށް އޮތް ކަމެއް އޮ

މިދަންނަވަނީހަމަ ސީ އަޅ ަގނޑ   ދަްއކަންޖެހޭހަމަ    ،ދާ  ހާލަތ ަގޑޮކްޓަރަށް  ރައީސް  އޭ  އެީއ  އެހާ ސާފ ކޮށް  .  ވެސް 

ތެރި މެންބަރ  ރ ަގއި ވެސް ިއްއޒަތްއިކ ރައްވާފައި އޮތް ވީޓ ޮގތަށް ޓ  ފ ކޮށް އެ ން އެހާ ސާކާރ  ސަރ   ވަިއ،އެވާހަކަ ދައްކަ 

ވެސް ސަރ ކާރ ެގ ބިލެއް  ތަކަށްިމއީކީ ެއއްޮގ  ލެކޭ.ދާ ސަރ ކާރ ެގ ބިސީމިއީ ހަމަ  ،  ވިދާޅ ަވނީ  ޙައްމަދ  ސަޢީދ  އެމ 

، ނަމަވެސް   އަޅާ ވެސް ބިލެއް ނޫން.ބާރ    ރިޓީ ސިޔާސަތ ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެޖޯ މިއީކީ    ނޫން.

ން ންމެވެސް ވަރަކަށް މެންބަރ ކޮ.ޖީަގއި  ޕީ  ދ ވަހ   އެ ؛އަށްރެއްެގ ވިސްނ ން ޕީ.ޖީ އެ މެންބަ  ،ރެއްކި މެންބަމިއީ ހަމަ ވަ

އަދި    ބައިވެރި ލެްއވި.  ފާސް.ޖީޕީވެސް  މި  އެހެންނަމަވެސް  ސްވެ  ން  އެްއޮގތަކަށް   ، ވި.  ސަރ ކާރ ންމިއީކީ    ވެސް 

ފާހަަގކޮ އަޅ ަގނޑ   ނޫންކަން  ބިލެއް  އޮތް  ެގނެއްސަ  ިވސްނ މަކީށްލަން.  ހ ށަހަޅައިެގން  މި  ޮގތ ން    ،އާދެ!  ސިޔާސީ 

އި ގަ ކ ރެވޭއިރ ަގއި ލަފާ ހޯދާލ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ  ްއޔަންޢަޖީއެއް  .ނ ވަތަ އެ ކައ ންސިލެއް ހިންގ މަށް އެސް

ހިންގ  އެކައ ންސިލެއް  ޮގތ ން  ވަރަށްހަމަ  މަށްލާމަރ ކަޒީ  ކައ ންސިލަރ ންނަށް  ތިއްބެވި  ވެސް  ބޮޑަށް   ގައިމ  

މީ ހަވެެގސޭފަ ކަމެއް.  ހޯދަންދާނެ  ލަފާ  ސިވިލްލާފައިއިަގއި  ހަމަ  ނިންމަވަނީ  އެ  ެވސް   ހަމަ.ރވިސްއިން  ސަ   

ހޯދައެހެންވީމާ ލަފާ  މިއި،  މީަގއި  ާވހަކަ  އެމް  ލާ  ޮގތ ން  ލާމަރ ކަޒީ  މިއީ  ލާޕީ.ޑީ. އޮންނަނީ.  ސިޔާސަތ ކަމަރ ެގ    ޒީ 

  ، ވެސް އް ކަމ ަގއި ވިޔަސް  އެވިފައިާވ ބަހޮކޮންމެ ޕާޓީއަކ ން  އަދި    ،ދަނާކޮށް ހިންގ މަށް ޓަކައި މ ަގއި އެންމެ ހަރ އ ޤަ

ކައ ންސިލަށް   ެއ ހިސާބ ން އެންސިލެއް މި ހޮވަނީ.  އަހަރަށް ކައ   ފަސް  އެރަށެއްެގ ރައްޔިތ ން ބަސްބ ނެ ؛އެ ރަށެއް 

ންގ މަށް ރަށެއް ހިއެ  ރ   އަހަ  ފަސްއެ ރައްޔިތ ން އަދި    . ނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީލިބެންޖެހޭ   ތިރާމ ހ އި  އެ

ްއ  ލެ، ެއޮގތ ން ކައ ންސިމާވީ އެހެންބޫލ ކ ރަނީ.   ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް ައޅ ަގނޑ  ަގލަކަށްކައ ންސި  ޔާރ  އެ ތިޚ ހަމަ އިފ ރި
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ތ ަގއި އެންމެ ރާ ޮގޑ  ވެސް ަގބޫލ ކ ަގނއަޅ   ؛ރަނަގޅ   ވެސް ފަސޭހަވެެގންދާނެ ކަމެްއ.  ގައިމ މިއީ ހަމަ  ހިންގ މ ގައި

ރަފ ށީ  ހޯ  ،ންބަރ  އަޙްމަދ  ސަލީމްކަށް އިްއޒަތްތެރި މެމިސާލަ ؛ހ ރިހާ  ަގއިންޓެއްންމަވަޔަރަންފ ރިހަމަ ޕްރޮފެޝަނަލް އެ

ިއއްޒަދާއިރާ މެންެގ  ސިވިލްފްލޯބަރ   ތްތެރި  މ ވައް ސަ  ަގއި  ސިޔާ ޒަރިވސްެގ  އެފ ންނަކީ  ނ ފޫޒ ން    ބާވެފައިއްކިސީ 

ބ ތި ދ ވަހ ގައިބެންޖެހޭނެ  ތެރޭ  ، ނި  ޤައ މ ެގ  ވަރަށްމި  އިނޭގތޯ  މެންބަރ ން ވެސް    މެންބަރ ން،  ނަިގ  ަގއި  އިދިކޮޅ  

ން ވިދާޅ ިވ  މ  ވެސް އެހެގައިދ ވަހ  ހެޑްލަިއން ހަދާފައި ހ ރި ޮގތ ން ހަމަ   ލާފ ވި. އަދި ނޫސްތަކ ަގއި އެވެސް ޚި  އެކަމާ

  ،ނަކީ ތިއްބެވި ބޭފ ޅ ން  އިސްަގރވިސަ  ސިވިލް  ،ތް ހާލަތަކީއޮ  ން މިއަދ  މިއަޅ ަގނޑ މެ  .ރ ވޭވަބަރެއް ބިރ ަގންނަންމެ

ވަރަށްވެ ިވސްނ ިގ  ސް  ސިޔާސީ  ބޭފ ޅ ންނަކީ  އަދަދެްއެގ  ބޭފ ނަ  ތިއްބެވި  ހަމަ  ެވސް  އަޅ ަގނޑ    ޅ ން.މ ަގއި 

ެއސްއެްއޮގތަކަށް  ވިސްނ މ ަގއި  ސިޔާސީ  މިދަންނަވަނީ  މަސަްއކަތް.ޖީވެސް  ވާއަކ   ނޫން.  ކ ރަންޖެހޭ   މަކ ެއކަހަކައެއް 

އެ ޮގތ ން  ބަޔަކާ ކ ރެވިފަިއވާއްޔަންޢަރަށެްއަގއި    ސިޔާސީ  އެ    ިވސްނ މަބޭ  އެކ ަގއި  ބާރ ފ ޅ ންެގ  ޮގތަށް ށް  ލިބޭ 

މަސަްއކަތްއެއްބާރ ލ ން އެހެންދީެގންނޭ  އެވީމާކ ރަންވާނީ.  ަމސައްކަތް  ،  ކަމަވިސްނ މ ަގއި  ށް،  ކ ރެވޭނެ 

ަގބޫލ ކ ރަނީ.  ހޭކ ރެވެންޖެމަސައްކަތް ފަހ ަގއި ހަމަ    ށްޔަށްލަން ބޭނ ން ލަފައަޅ ަގނޑ  ތަކ ރާރ ކޮނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  

ސިވިލް މިސަ  އަނެއްކާވެސް  އިނޭގތޯ  އެހެކ ޔަންއް ޢަ   ރވިސްއިން  ކަމަށް  ންވީމާ ރަނީ.  އޮންނަންޖެހޭނެ  ެއޮގތަށް   ،

ަގބޫލ ކ ރަނީ. އަޅ  އަ ކާރ ެގ  ރ ، ސަމެދ   ޕީެގ ސިޔާސަތާމް.ޑީ.އެ  އް ނ ކ ރަން.ތާީއދެ  އިޞްލާޙަކަށް   ަގނޑ  މިޅ ަގނޑ  

ތާއީ ފ ސިޔާސަތ   މިހާރ  ދ   ކ ރަން.  މި   ރިހަމައަށް  މިކަ  ވެސް  ޮގތަށް  އޮންނަންޖެހޭއޮތް  އަޅ ަގނޑ ން  ކަމަށް    ނެ 

  ތެދ ބަހ ން ވާއިރ ަގއި  ދައްކަ ބަރ ން ވާހަކަފ ޅ އިދިކޮޅ  މެން ؛ައޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަން ބޭނ ންވެސް  ކ ރަން. އަނެއްކާ ަގބޫލ 

އޮޅ ވަ  ،އިނޭގތޯ ހައްދެ  އިލ މ ގައިރައްޔިތ ންނަށް  ވަރަށްއް  ވެސް ކޮންެމވެސް  ހ ންނަ    އޮންނާނެ.  ފެންނަން  ސާފ ކޮށް 

ަގބޫލ ކ ރާ އަދި ތީެގ ސަބަބ ން   ތި  ،ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަންލާއިރ ަގއި ެވސް ައޅ  އިއޮޅ ވަ  ތިބޭފ ޅ ން ތިހެން  ކަންކަމ ަގއި

،  އެކ ަގއި   މާކަތެރިޞްއިޚ ލާ  ! އެހެން ނަހައްދަވާށޭ  ،ތިބި. އެހެންނަމަވެސްތަކެއް ވެސް އެބަހަމަ ރައްޔިތ ންލިބޭ  ހިތްވަރ 

ތިބޭފ ޅ ން    ތެދ ވެރިކަމާ އެހާ  ތިއެކ ަގއި  ކ ރައްވާށޭ.  މަސަްއކަތް  އޮޅ ވަ   ކ ރައްވާ  މިސާލަކަށް  ލެއްވީމައިބޮޑަށް   ،

ތެރޭަގިއ  މ ެގ  ވިސްނ   އެހެން އެ ؛އިލައި މ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ ކަންތައްތަކެްއ އޮޅ ވަ ތިބޭފ ޅ ންެގ ވެރިކަ

ކޮށްފައި  ފެކްޓ ބޮޑަށް އި  ަވރަށްޖިކަލީ  ތޯ ސައިކޮލޮ އިނޭގ މިހާރ އ ޅެވ ނީމަ ފަހަރެއްަގއި  ދ ވަހ އަހަރ   ފަސްއެހާބޮޑަށް  

އިނޭގ ވެދާނެ  ވެސް  ކަމަށް  ސްޓޭޓަވީމާއެހެން ތޯ.  ހ ރީ  ސައިކޯ  ތި  ތިބޭފ ޅ ން  ނަހައްދަވާށޭ.  އެހެން  ން  ސްއި ، 

އައިސްއަނެއްކާ   ،ނެއަރަިއަގ ހާލަތަށް  ހެޔޮ  ރަނަގމާކަތެދ ެވރި  ،ވެސް  އެނިގެގން    ،ވިސްނ މ ަގއި   ޅ އެކ   ރަނަގޅަށް 

   ޞަތަށް.ވި ފ ރ ޝ ކ ރިްއޔާ އިނޭގތޯ ދެއް ވާށޭ. ްއކަދަވާހަކަ

 

 ވ ން:ވާހަކަދެްއކެ ރިޔާސަތ ން 
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 .  ޟާޢަލީ ރިެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ރި މެންބަރ . މިލަންދޫ ދާއިރާިއއްޒަތްތެ  ޝ ކ ރިއްޔާ

 

 އްކެވ ން: ވާހަކަދެ ޟާޢަލީ ރިމެންބަރ  ެގ މިލަންދޫ ދާއިރާ

ރ ކަޒީ ާގނޫނަށް ހ ށަހަޅާފައި ރި މެންބަރ ލާމަެގ ިއއްޒަތްތެދާއިރާ   ފ ށީ! ެގމަނަޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ

ބިލ    އެ އޮތް  އަދި  ނޫން.  ފ ރިހަމައެއް  އެހާ  އޮތްބި  އަޅ ަގނޑަކަށް  މިހާރ   އޮތް    ލަކަށް  ހ ށަހަޅާފައި  އެ  ޮގތަކަށް، 

ައޅ ރަކަށް ެވސް ތާއީދެއް ނ ކ އިޞްލާޙަ  ދެނ ކ ރެވޭ.  ދެއް ވެސް  ޙަކަށް ތާއީޞްލާއި ދެންނެވީ   ަގނޑ . އެހެން މިން 

ބޭފ ޅ ންނަށް    ތަކަށް އެކައ ންސިލ ތ ން  ޮގ  ތްއޮ ާގނޫނ ެގ  ލާމަރ ކަޒީ  ، ޮގތް  ތަކެއް ހ ރީމަ. މިހާރ  ާގނޫނ ެގ އޮތްސަބަބ 

ރ ޞަތ  އޮންނަ  މ ެގ ފ ނަ ނަމެއް ދެންނެވ ފ ޅ ންނަށް ފެންބޭ   އެ  ،ކ ރާއިރ  ފެންނަ ނަމެއްންްއޔަޢަފެންނަ އެސް.ޖީއަކ   

އޮތ  ދެކެން.  ޮގތަށް  ައޅ ަގނޑ   ކަމ ަގއި  ޮގތް  ރަނަގޅ   އެންމެ  ެއއީ  ވަން  މިދެންނެވީ    ކާ ިގނަ ސަބަބ ތަ  ރަށްއެހެން 

ަގއި  ެއކީ  ވެރިކަމެއް އައ މާ.ޕީ  .ޑީ އެމްވަނަ އަހަރ   2008 ދިވެހިރާއްޖެއަށް  އެކީަގއި. ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނަކީ ޙަޤީޤަތ ގައި

އެކީަގއި ކަމަށް   ނީ ރައްޔިތ ންެގ ބަހާނަގންޖެހޭހި، ދިެވހިރާއްޖެ  ޒީ އިންތިޒާމަކ ންދިވެހިރާއްޖެ ހިނަގންޖެހޭނީ ލާމަރ ކަ

ދެކޭތީޕީމް.ޑީ.އެ އެމް.ޑީ.ޕީ  ،ވެ ން  ސި  ންއަދި  ތެޔާސަތ އެކަށަެއޅި  މ ޙައްމަދ  ެގ  ރައީސް  ައޅ ަގނޑ މެންެގ  ރެއިން 

 ރަީއސް ވެސް އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން  އިްއޒަތްތެރިކީަގިއ އެކަން އެޮގތަށް އެކަށައެޅިެގން ދިޔައީ.  އެ  ނަޝީދ ެގ ސިޔާސަތާ

މަޖިލީހ ެގ   މަސަތާރަރައްޔިތ ންެގ  އިންނެ  އިޖިލީހ ަގވަނަ  ލާމަރ ކަޒީ    ވިވެސް  ފ ރަތަމަ  ެއއީ.  ާގނޫނ  ބޭފ ޅެއް 

މަޖިލީހ ަގސަތާރަންެގ  ޅިެގން ދިޔައީ ރައްޔިތ ހ ށަހެ ފ ރަސަތާރަ   އި. ރައްޔިތ ންެގވަނަ  މަޖިލީހ ން  ލާވަނަ  ޒީ  މަރ ކަތަމަ 

  ރ ކަޒީ ާގނޫނ  ެގނައިމާ މަެއއްޮގތަށް ލާ  ވިސްނ މާ  ،ެގ ިވސްނ ން ޮއތްއިރ އެކީަގއި ސަރ ކާރ ން އޭރ    ާގނޫނ  ެގނައ މާ

ތި މެޖޯ ؛އްބެވިއޭރ ެގ  އެމް.ޑީ.ޕީއަކަށް  ނޯވޭއޭރ   ވެސް  އަޅ   ރިޓީެއއް  ރައީސް.  ށް  ހަކަތޭވީަގނޑ މެންެގ  އިްއޒަތްތެރި 

ިގނަ   އަށްވ ރެ ހަތް ސަތޭކަ ، ލާޙ ިއޞްއަށްވ ރެ ތޭކަހަތް ސަކާރ ން ފޮނ ވީމަ  ާގނޫނ  ސަރ ޒީ ލާމަރ ކަ. މެންބަރ ން ތިބެނީ

ހ ށަހެޅ އްވިއިޞް ާގނޫނަށް  ލާމަރ ކަޒީ  ބޭފ ޅ ން.    ލާޙ   ތިއްބެވި  އިދިކޮޅ ަގއި  ޑީ.އާރ އޭރ ެގ  މިއަދ   އޭރ ެގ  .ޕީ، 

  އިލައި، ލ ެގ މ ޅި އަސްލ  އޮޅ ވަެއ ބި  ،ޙ  އެ ބިލަށް ެގނެސް އަށްވ ރެ ިގނަ އިޞްލާހަތް ސަތޭކަބޭފ ޅ ން.  .އެމްެގ  ޕީޕީ.

ންނަށް ރައްޔިތ   ، ޮގތަށްދާނޭެގން އިން އެްއކޮށް ނެތިއެ ކެއް  ދ ތަ ޞަރިހާ މަޤްކ ރަން ބޭނ ންވާ ހ ލ ސިހާ،  ބޭނ ންވާއިން  އެ

އެ ކަމެއް  ހ ރިހާ  އޮތް  ލިބެން  ދ ްއވާބާރ   ައޅ ަގނޑ ލީއިން  އަ.  އެބަހ ރި.  ހަނދާން  އެ  މިމެން  ެއ   އިރާއްޖޭަގ  ދި 

ހ ރި   ވެސްހަނދާންތައް  ތިއްބަވާނެ.    ، ބޭފ ޅ ން  ވެސް  ރައްރަްއޔިތ ން  ލޮޔިިގނަ  މިކަންކަން  ދެކިތ ންނަކީ  ،  ލ ން 

ވާހަކަދައްކަވަމ ން ބައެއް  ބިލަށް    ، މިއަދ  މިންވީމާއެހެބި ރައްޔިތ ން.  ފިކ ރ ކޮށްފައި ތި  އި، ބަލައި ކަންފަތ ން އަޑ އަހަ

މެން މިއައި  ،ބަރ ންއިްއޒަތްތެރި  ވިދާޅ ެވއްޖެދިކޮޅ ަގއި  މެންބަރ ން  އިްއޒަތްތެރި  ބަެއއް  ތިއްބެވި  ން .ޕީމް.ޑީއެ ؛ދ  

ކަމަކަށް އިދިކޮޅަ ބާރ ލްތަކަށް  ކައ ންސި ތަކަށް  ސިލ ން ކައ ންއެމް.ޑީ.ޕީބޭފ ޅ ންނަކަށް ނ ފެނެއޭ.   އެކަށް ނ ފެނެއޭ.  ދޭނެ 
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 އެއީ  ން.ގ އ މ  ހިންޤަ  ން މިއ ސޫލ  ޒީ  ރ ކަލާމަ  ،ަގނޑ  ިވސްނ މަކީޕީެގ މައި އެމް.ޑީ. ؛ކަމަކަށް  އެއް  .ށް ކަމަކަބާރ ދޭނެ

ސިޔާސަތެއް. ވިދާޅ ވީ ބޭފ   މި  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  މިޅ ން  ވިދާޅ ވަނީ  ،  ލީޑަރ ން  ލާމަރ ކަޒީ ތިމަންނަމެންނަކީ    ،ބޭފ ޅ ންެގ 

 ެގ ނަތީޖާއަކީއޭނޭ.  މެއް ނޫރާކަށް ވެސް ބޭނ ސޫލ ން ކަންކަން ކ ސޫލ  ބަލައިަގންނަ ބައެއް ެވސް ނޫނޭ. އަދި އެ އ އ 

ދިވެއަހަރ ފަސް  ބޭފ ޅ ންެގ ވެރިކަމ ަގއި  މި   ކައ ންސިހިރާއްޖޭަގދ ވަހ   އޮތް  ހާލ ، ބިޖެއްސި    ކަށް ތަލ އި    ސަތޭކަ ؛ކަ 

ހ ރިހާ ބާރ ތަކެއް ނަަގމ ން،    ތަކަށް ލިބިފައިހ ރިންސިލ ފައި، ކައ ކޮށް މަގ މަތިކޮށްސަސްޕެންޑ   ންސިލަރ ންއެތައް ކައ 

ކަމެްއ  އެްއވެސް  ތައް އޮތީ.  ލ  ފައި ކައ ންސިވަރ ކޮށްެއއް  ޓަކާށްތްކޮށްޓާ އިލޮޮގސް ހަމަ ދަަގމ ންަގމ ން، ނަ ، ނަަގމ ންނަ

ނެތް.  ންފީޛ ތަ ބާރެއް  މިއަނެއްކާ ކ ރ މ ެގ  އެ  އައ މާ  ރ ސަރ ކާ  ވެސް  ޮގތ ަގިއ  ެގ  19-ޖެންޑާ އެކީަގއި  ވަޢ ދެްއެގ 

އެމްއަނެއްކާ  މިވެސް  ސިޔާސަތ   ނިގ  އޮތީ  .ޑީ.ޕީެގ  ކ ރިން  ކައ ންސި  ަގތްޅައި  ބާރ ތަކެއް  ދިނ މަށް  ހ ރިހާ  ލަރ ންނަށް 

ނެ އ ސޫލ   ކ ރެވޭޔަންއްޢަވަހަށް  ދ އަހަރ   ފަސްތ ން  ޔިލަރ ން ރައްއެކީަގއި ކައ ންސިއޮތީ. ހަމަ އެއާ   ފާފައި މިހިޒ އަމާ

އެ  އި،އެކަށަައޅ ްއވަ  ފ ރިކައ ންސިލ   އަދި  އިތަކަށް  ބާރ ޚ ތިޔާރާހަމަ  ތެރޭޞް ތިޞާޚްއި ؛އި  އެ ؛ހިނާގ  ގައިެގ    މ ޅި 

އޮތީ    ޔާރާއި ބާރ  މިހާރ  އެޚ ތިއި  އަށްހަމަފ ޅ ންނަށް ފ ރިބޭ   އެށްރެޓަރީ ތެރޭަގއި ހިނާގ ހ ރިހާ ކަމަކަޓެރަށެއްެގ  

ށަހެޅިފަިއ  ތަ މި ހ މިއަދ  މި ެގނެވޭ ކަންތައް ނ ވަލާޙ   އިޞް   މި ؛ކީަގއި މި ެގނެވޭ އިޞްލާޙ ދި އެާއއެ. އަދެއްވާފަ

ބިލ އޮ ކައ ންސިލ ކ ރ ްއޔަންޢަެއއް  އެސް.ޖީ ؛ތް  ބަމ ަގއި  އޮތ ން،  ދައ ރ   ޮއތ ންންެގ  ކީއްވެތޯ މ މ ހިން  ހެއް  ވަނީ 

 ؛ބޭ ކައ ންސިލަރ ންނަށްަވގ ތަކ  ތި  ެގ އަދި އެޕީ.ޑީ.ފެނޭ ރައީސް، އެމް  މެންނަށް އެބަނޑ  އަޅ ަގ  ލާއިރ ަގއިއިވިސްނަ

ކޮންމެ   ކައ ންސިލަރ ފިކ ރެްއގަ އަދި  ހޮއި  ތި ން  ރައް  ،ސްްއބަވާފައި  ކައ ންސިލަރ ންނަށް  ތިބޭ    ގެ ޔިތ ންހޮވިފައި 

ތަ އަޅ ަގނޑ މެން މި ނ ވަ  މީހާރިވެ  ރ  އެކީަގއި މިހާރ  ހ ންނަ ޒިންމާދާ  ކ ރ މާމ ތިރާހ ، އިކ ރާނެތިރާމ ހ މަށް އިނިންމ 

އެސް.ޖީ އ ޅޭ  ކައ ންސި  ެގންނަން  ތިބޭ  އިމިހާރ   ިވސްނ ންލަރ ންނާއި،  ނ ވަތަ  ފިކ ރ ެގ  މީހަކ  އެއްޮގތް  ދިކޮޅ   ނ ވާ 

ސިޓީެއއް ލިޔެލަން   .ަގނޑ މެންނަށް އެބަފެނޭޅ އަ ؟ދެން ވާނީ ކިހިނެއްތޯ ؟ނެއްތޯހިދެން ާވނީ ކި  އެތަނަށް ެގނެވ ނީމާ

ލަން  ލިޔެ  އެންމެ ސިޓީއެއް،  ވޭ ޅ ން އެބަ ވިދާބަިއވަރ  ކައ ންސިލްތަކ   ،ދެންނެވީމަ ވެސް ކައ ންސިލަރ ން އެބަ ވިދާޅ ވޭ 

ެއވެސް ވެސް  ދަންމާލައޭދ ވަހަށް   ފަނަރަ  ،ދ ވަހަށްަމސް  ދެންނެވީމަ  އެބަ  ވެސް  ސިޓީެއއް  އެންމެ  ހަފްތާއަކަށް   ،  .

އެބަލަސްކ ރެވެ  ޚިދ މަތްބައި   އޭ  ކަންތައްތައް.  ލިބޭ   ދިނ މ ގައިވަރ   ރަްއޔިތ ންނަށް  ލަސްވ މަކީ  ކޮންމެ   ލަސްވާ 

އަޅ ަގނއް ެގއްލ މެ އެހެންވީމާ،  ޮގތަކީ.  އޮތް  އެ  ާގނޫނ ަގއި  މިހާރ   ދެކެނީ  ކަމަށް.   ،ޑ   ޮގތެއް  ރަނަގޅ   އެންމެ 

ބަހެއް މ އެ  ކައ ންސިލަރ ންެގ  ވަރަށް  ހަމަ  އޮތ މަކީ  ހަމަކަމ ަގއި  ކަމަށް.  ކަމެއް  އަޅ ަގނޑ     ަގއި އެކީ އާ އެ  ހިންމ  

ލާމަރ  ާގނޫނާފާހަަގކޮށްލަން  އިދާރީ  އެކީަގއި  ކަޒ   ހިންދާިއރާތައް    އ ސޫލ ން   ، އި އެކީަގ  ށ މާފެަގން  ލާމަރ ކަޒީ 

އާވަނަ  2008 އެމް.ޑީ.ޕީ  އާޤާނޫނ އަސާސީ   އަހަރ   ސިޔާސަތ ތަކާއެކީަގިއ،  ފެށ މާ   ެގ  ހިންަގން    ، އެކީަގއި  ެއކީަގއި 

ދޭންޖެހޭ ރައްޔިތ ންނަށް  ޚިދ މަތް ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އަސާސީ  ކަ  ސަރ ވަރ ކޮށްދިނ މަށަތައް  އޭރ ެގ  ޕީެގ  އެމް.ޑީ. ؛ކާރ ންށް 
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ކ ރަމ ން މަސައްކަތަދިސަރ ކާރ ން  މިސާލެ ؛ކަށް ޔަ  ދަންނަވަކ ޑަކ ޑަ  އަޅ ަގނޑ   އިއްޒައިއް  ރަލާނަން.  އީސް،  ތްތެރި 

ެއއް ައެގއްަގއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޮންމެ   އި، ކަރަންޓަކީސާސީ ޙައްޤެްއެގ ޮގތ ަގއި ހަދާފަ އަ ކަރަންޓަކީ ؛އިންޖީނ ެގތައް 

ދިރިއ ކޮޅެްއގަ ކަން މީހަކ   ސިޔާ  ޅ ނ އި  ލިބެންޖެހޭ  ިވޔަސް  ކަމަށްސަތެކަމ ަގއި  އެކަން    އް  އެކަށައަޅާފައި، 

އޭރ ތަންފީޛ  ސިކ ރ މަށް  އިންޖީނ ެގތައް ެގ  ތެރެއިން  މި ؛ފެނަކަ  ،ޔާސަތ ތަކ ެގ  ފެނަކައަށް   މިހާރ   އޭރ ަގިއ    ،އޮތް 

ެއ  މި ބޭފ ޅ ން ބާރ ދީެގން    ރަން އ ޅ ނީމާއް އެްއކ ނ ެގތަށް އިންޖީެގ ދަށަމ ޕްރޮވިންސަތަކ ެގ ބެލ  ؛ވިންސްތަކަށްޕްރޮ

ހަވާލ ކ ރިޔަ ބޭފ ޅ ންނަށް  މަނ ދިނ އިންޖީނ ެގތައް  ހަވާލ ވާންދިޔަ  އިންޖީނ ެގތަްއ  ބޭޮއްއަގށް،  ހަމަލާދިން  މި  ލ ން  ފ ން 

ކަ އެ  ތަފާތަކީބާރ ދިންކަމަށް  ބޭފ ޅ ންނަކީ.  މިއަދ   ކޮބައިތޯ  ބޭފ ޅ ން.  ކަރަންޓ ތަތަފާމިއަދ ެގ   ؟ން  އެއް    ކީ  ވެސް 

އެ ޚިދ މަތެއް ޮގތ ަގއި،  އަސާސެްއެގ  ެއްއ  ޮގތ ަގއި،  ރައްޔި ެގ  ދިވެހި  އަެގްއަގއި  ސިޔާސަތ  އް  ލިބޭނެ  ތ ންނަށް 

ތަންފީޛ މަނަ ފަހ ން    ދ ވަސްއަހަރ   ދިހަ އޭެގ    ވެދަކ ރެްއވީތީ އިރާ އެކަން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކ ރެިވެގން  ވެސް 

ންޖީނ ެގތައް ކ ރެވިެގން އެ ދަނީ. އިތ ދަނީ. އިންޖީނ ެގތައް އާރާސްއެ    ރެވިެގންރ ކ ތައް ފޯދ މަތްރައްޔިތ ންނަށް އެ ޚި

ންޖީނ ެގތައް  ލަތާއި މިއަދ  އިަގނޑ މެން މި ދެންނެިވިއރ ަގިއ އިންޖީނ ެގތައް ހ ރި ހާ ަގިއ އަޅ ކ ރީ .  މ ން ެއ ދަނީއަޅަ

ހާ މިއަ  ،ލަތާއިހ ރި  ތަރައްޤީއަންނަމ ންދާ    އަދ  ދި  އެއްޗެ  ،އި ވަސީލަތާ  އެޒަމާނީ  ހ ރިހާ  ޔާއިރ ަގިއ  ކި ޅާއަ  ހިމި 

އެމް.ޑީ. ސަރ ކާރ ން  ކަމަށް.  ކަންތައްތައް  މ ހިންމ   މިއީ  ދެކެނީ  ސިޔާސަތ އަޅ ަގނޑ     ގެ 19-އެޖެންޑާ ؛ޕީެގ 

ނަ  ންމީހާއަށް ފެށްެގން ސީދާ ރައްޔިތ   ޕ ކޮލިޔެ ޗާ  ، އަކީމް.ޑީ.ޕީ އެ  ވެސްއަބަދ   އެޅިެގންދާއިރ ަގއިއެކަށަ ސިޔާސަތ ތައް  

ދ ވަހ ެގ  ސް އަހަރ ފަ  ެގމ ކަފ ޅ ންެގ ެވރިޓީއެއް. މި ބޭކ ރަމ ންދާ ޕާތަންފީޛ   ހާމަކޮށްެގން  ޮގތަށް ހ ރިހާ ސިޔާސަތ ތަކެއް 

ދައްއަޅ ަގނޑ މެން އެންއި ވަ ކަނަށް  ރަީއސް،  ިއއްޒަތްތެރި  ވަދެއްވާ  ރަޢ މެ  ބޭފ ޅ ން  މި  ވެސް  އްޔިތަކަށް ދެއް 

ތަންމަންފާ ތަންފީޛ ކޮށްފައި އޮތްތޯއެންމެ ކަ ؟ އެންމެ ކަމެއް ވެސް ފީޛ ކޮށްފަިއ އޮތްތޯކ ރަނިވި  އެންެމ   ؟މެއް ވެސް 

މި ބޭފ ޅ ން ކަމެްއ   ؟ތޯތަކީ ކޮބައިމިއަދ ެގ ތަފާ؟ ކޮންކަމެއްތޯ ެގނެސްދީފައި އޮތީ ؟ސްދީފައި ޮއތްތޯވެސް ެގނެ  ކަމެއް

ދަންނަވާއިރ   ސަރ ކާރަކ ން  ވެ  ،ނ ވެއޭ  މިހާރަށް  ދެ  މިހާރ ން  މިވީ  ތެރޭަގއި  އަހަރ ސް  ފަސް  ދ ވަހ ެގ  ހާސް  އެއް 

ހޫރިއްޔާެގ  މްސ ލްޖ ދަނީ ހިނގަމ ން. ރައީ  ހެރަރާއްޖޭެގ ރަށްރަށ ަގއި އެ  އަށްވ ރެ ިގނަ ޕްރޮޖެކްޓ ކަހަތް ސަތޭ،  ސަތޭކަ

  މާ ދަރ ރެްއިވއްޔާ ސާފ  ބޯފެނާއި ނަަގއި އިރާދަކ ރ މޭއިނި  ، މި ދައ ރ ތިމަންނަެގ ދައ ރ ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ،ދ ފ ޅެއްޢ ވަ

އެނ ލި ރަށެބޭ  އެންމެ  ނ ބާއްވާނަމޭ.  ވެސް  ރައް  ނ ބާއް ންމެ  ވެސް  އެކަންށެއް  ބަދޭ.  އެވަމ ން  ތަންފީޛ   ވާނަމޭ. 

އެބަ   އެޖެ.އެމް.ޑީ  ނޭ.ފެރައްޔިތ ންނަށް  ތެރެއިން  ސިޔާސަތ ތަކ ެގ  ސިޔާސަތ 19-ންޑާޕީެގ    ރީެގކ   ، ތެރެއިން  ގެ ެގ 

  ،ތޯ އިން ކޮންކޮން ކަންތައްތަކެއްތަކ ެގ ތެރެ ސިޔާސަތ އެޅ އްވިކަށަދ  އެޙައްމަދ  ނަޝީރައީސް މ   ރައިސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ

  ، ލިޔަސްއިއަށް ބަލަން މަންފާ ލިބެމ ން އެ ދަނީ. އާސަންދައި ށް އެތ ންނަޔިމިއަދ  ރައް  ޔާސަތ ތޯސިއް މަންފާ ހ ރި  ކިތަ

ހާލަތެއް  އަށްފަރ ވާބޭސް ކޮން  އޮތީ  ަމސް ؟ތޯމިއަދ   ކިތައް  ހިފައިެގން  ސިޓީ  ދ ވަހ   ކިއ ަގއި ދ ވަސް  އެ  ވަންދެން 
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ރައީސް ؟ޖެހ ނތޯތިބެންޖެހިެގން   އެހެންތޯ  ހެ ؟މިއަދ   އަންނަނީ  އެ  ެއކަނިވެ  ޔޮެއއަށް  އަންނަމ ން.    ރި ބަދަލ ތައް 

މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ، ހިޔާވަހިކަން ިވޔަސްބޯ  ،ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ނިޒާމ  ކަމަށް ިވޔަސް  ، ވިޔަސް މައިންެގ ފައސާ

އްކާނެ  ދަ  ދިގ  މ އްދަތ ން ބަހާލައިެގން ފައިސާ ލޯނ ޅި ތިބި ފަރާތްތަކަށް ލ އިރ  ނޭރަށްރަށ ަގއި ެގދޮ ،ނީއިްއޔެަގއި ފެނ 

ށް ފޯމ  ލައްވާށޭ ވިދާޅ ވަނީ.  ކޭޝަނަ ޕްލިލާފައި، އެއިށް ހ ޅ ވައެކަށައެޅިެގންދިޔަ ތަން. މިއަދ  އެޕްލިކޭޝަނަސިޔާސަތެއް  

ވަޅ ތައް ނެިގ، ެއ  ެގ  ދެންންންދެން، އެތައް އަހަރެއް ވާ ހެްއ ވާދ ވަ   އަހަރ އެތައް ؟މީެގ ނަތީޖާއަކަށް ވާނީ ކޮންކަމެއްތޯ

ެގދޮރ ބިނާ  ކ ެގެގަވޅ ތަ ތިބި  ނ ކ ރެވި،  މި  ނޭޅި  ލިބިެގން  ފ ރ ޞަތެއްތޯ  ރަނަގޅ   ކިހާ  ދަ މިފަ ؟ދަނީ  ފަރާތްތަކަށް 

ޕްރޮްގރާމ ނާސް؛ ފ ރ ޞަތ ތައްރަނަގޅ    ފޮތް  ތާ  ކަމަށް  ފަންވިޔަސް،  ވިޔަސް ،  ވިޔަސްސޫރ   ކަމަށް  ކަމެއް  އެހެން 

  އެމް.ޑީ.ޕީގެ   ، ނަވާނީ އަިއއްސަ އޮތީދަންނޑ   ގ ޅިފަިއ ހ ރި ކޮންމެ ކަމެއް އަޅ ަގ  ރައްޔިތ ންނާކަެމއް،    މިއިން ކޮންމެ

އެމް.ޑީ.ޕީސިޔާސަތ  ތެރެއިންނޭ.  މެނިފެތަކ ެގ  ތެރެސްޓޯެގ  އެމް.ތަކ ެގ  އެކަށަޑީ.ޕީއިންނޭ.  މެނިފެސްޓޯތަން  މި އްއަޅާ   

ތަންފީޛ ރ ކާރ ސަ ބޯހިޔާަވހިކަމަކ ރަން  ސަރ ކާރ ން  މި  ރަނަގޅ މ ންދާނެ.  ދިވެ މ   ، ށް  ހ ރިހާ  ޅި  ،  ރަށަކަށްހިރާއްޖޭެގ 

ތިބި  އެކަން   އި  ޔޮހެ  ފަރާތްތަކަށްނ ކ ރެވިފައި  އެބަ.  ެގނެސްދޭ  ރައީސްްއޒަތްތެޮގތްތައް  ބޭފ ޅ ންގެ  ؛ރި  މި 

ތް ކަމެއް ހަމަ  އޮ  ވެސް ސާފ ކޮށް ފެންނަން  ޅޭ ޮގތަށް. މިއަދ ށް އޮންނަރައްޔިތ   ކ ރާނީބިނާ   ސްވާހަކަފ ޅ ތައް އަބަދ ވެ

އޮ  ވާހަކަދައްކަންބޮޑ ސިންާގ  ، ލަނީއިޅ ވަ ބޮޑ ސިންާގކޮށް  ހޮޅ އަށްޓަށް  ބޭފ ޅ ންނަށް ކޮށް.  މި  އެޮގތަށް.  ދައްކާނީ  ޏާ 

. އެހެންނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އޭ ކަވާހަޓިވް  ސަރ ކާރ ެގ ނެެގ  ައބަދ ވެސް ދަްއކަންޖެހޭނީ  މަންނަމެންވެނީ ތިކ ރެ ބޫލ ަގ

ދެއް ޢ ކޮންމެ ވަވީ    ޙްމް މ ޙައްމަދ  ޞާލިރައީސް އިބްރާހީ  ،ވެފައި އޮތް  ންރައްޔިތ ންނަށް މިއަދ  އެނޭގ މި ސަރ ކާރ 

މ ޅި ތިޞާދީ ޮގތ ން  އިޤ ނ ން ރަނަށް، އަކ ރ ން ައކ ރަށް ފ އްދަމ ންކަން.  ދ ތައް އެ ދަނީ ރަޢ އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ އެ ވަ

މި އޮތް ދަތި ހާލަތ ަގއި ވެސް    ،ނީންނަވަވެސް މި ދަ  އޮތް ދަތި ހާލަތ ގައި، އަޅ ަގނޑ  އަބަދ   ވި މިއަށް ދިމާދ ނިޔެ

ބަނޑަށް  ރަްއޔިތ ން  ރައްޔިތ ން،  ދީނ ނަޖެހ ޤައ މ ެގ  ޤައ މ ެގ  ނިކަމެތިވިޔަނ ދީ،  ރައްޔިތ ން  ދިމާވެދާނެ ޤައ މ ެގ  ނަށް 

 އެކީަގއި   މަތްތެރިކަމާކ ޙިއެކީަގއި،    ނ ންތެރިކަމާމަށް ޓަކައި މި ސަރ ކާރ ން ވިސްކ ރ ލާމަތްދަތި ހާލަތަކ ން ސަ  ކޮންމެ

ެގންދާ ނަތީ  އަޅ ްއވަމ ން  ފިޔަވަޅ ތަކ ެގ  އޅ ަގނޑ މެންއިރާދަކ   ،އަކީ ޖާހަރ ދަނާ  ކޮވިޑ ނަރެްއިވއްޔާ  މި  ބަލި  ށް  ެގ 

އިރާދަކ  ސަލާރެއްިވއްހާލަތ ން  ައޅ ަގރެއްިވއްއިރާދަކ   އިމަތްވާއިރ ަގޔާ  ހެޔާ  ރައްޔިތ ންނަށް  ޮގތްތައް ނޑ މެންނަށް  ޔޮ 

ތަނ ލި ނެތް  ހޯދައިެގން  ބިެގންދާނެ.  ފައިސާ  ތަނަކ ން  އޮތް  ލިބެން  ވެސް،  ސިޔާސަތަކީ  ވެސް  ަގއި  ސަރ ކާރ ެގ  މި 

ފޯރ ކޮށް ޚިދ މަތްތައް  ފޯރ ކޮށްދޭންޖެހޭ  ފަހަރެދިރައްޔިތ ންނަށް  ކަރަނ ން.  މޭ  ތިބި ނެފާއިއްަގއި  އިދިކޮޅ ަގއި   . 

ރަށަށް އަންނަމ ންދާ ށް، ރައިއަތ ން ހިފަ ލޮލ ން ދެކި،  ބޫލ ކޮށް،  ަގފާނެ. ރައްޔިތ ން މި ކަންކަން  އިކަރަ  ބޭފ ޅ ންނަށް މޭ

ތަރަމްޢ  އިޖ ތިމާޢީ  ތަރައްޤީއާއި  ކަމެއް  ރާނީ  ހ ރިހާ  މި  ހީވެދާނެ އްފަހަރެ  ނ ނީމާފެއްޤީއާއި  ބޭފ ޅ ންނަށް  މި  ަގއި 

އެކަންނޭ ތަ  ނެގ  އޮތް  އަ ބޭފ ޅ ންނަށް  ކ ޑަިއއްޔޭ.  އަހަރ ޅ ރ ހީބ   ފަސް  ދެކ ނިން  އެަގނޑ މެން  ވަންދެން   ދ ވަސް 
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 ؟ތޯނިންމި  އިކިތައް އިންޖީނ ެގ އަޅަ ؟ ތޯނިންމި  އިދަމާ އަޅަރ އް ރަށ ެގ ނަބޭފ ޅ ން ވެސް ވެރިކަން ކ ރި ތަން. ކިތަ

 ؟ތޯ ހިންގ ނީޓ ޔާެގ ޕްރޮޖެކްރ ފި   އަންކިތައް މިލި ؟ތޯނ ބޯފެން ެއޅ ަގއި  ކިތައް ރަށ  ؟ނިންމިތޯ  އިހަދަ  ރ ތައް ބަނދަކި

ބިލިައން ރ ފިޔާތޯ ރައްޔިތ ންނަށް ކިތައް   ؟ންތޯބިލިއަން ރ ފިޔާ ދައ ލަތ ން ފާސްކޮށްެގން ބަޖެޓ ެގ ޮގތ ަގއި ދެވ ކިތައް  

. މި އްޔިތ ންނަކަށް ނ ފެނ ނ ައޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނ ފެނޭ. ރަ ؟ނީކ ރެވ މި ދެންނެވި ކަހަލަ އަސާސީ ޚިދ މަތަކަށް ޚަރަދ 

 ؛ސަތ ހާސް ރ ފިޔާ ލިބޭ ސިޔާ  ދިހަނ ދިޔަޔަސް  ޔަޔަސް  މަހަށް ދި  ،ނ ފ ރިޔަސްސް  ޔަފ ރި  ދެއް.ޢ ވީ އެންމެ ވަބޭފ ޅ ން

އެހެންވީމާ،   ؟ތޯރ ފިޔާ ދެވ ން  ހާސް  އް ދަނޑ ވެރިންނަށް އަށް ކިތަ ؟ވެރިކަމ ން ލާރި ލިބ ންތޯސް ކިތައް ބޭފ ޅ ންނަށް މަ

މި ބޭފ ޅ ންެގ   ،ްއަގއި ބިލެއް އަޔަސްޞަދެއްަގއި އަދި ކޮންމެ ނިޔަތެމެ މާތް މަޤްސް، ކިތަންޔަ ބިލެއް އަ ލަކޮންމެ ކަހަ

އޮ މަޤް ރައްޔިތ ންނަށް  ދެންނެވިހެން  މި  ވާނީ  ކަންޞަދަކަށް  ޮގތަށް  ސަރ ޅޭ  މިއީ  ކ ރ ން.  އެްއވެސް  ކަން  ކާރަކަށް 

.  ލިބޭ  ޔާރ ބަރަކަށް ހ ށަހެޅ މ ެގ އިޚްތިންހަމަ ކޮންމެ މެބިލ ތައް  ެގ މަޖިލީހަށް  އްޔިތ ންއް އޮތް ކަެމއް ނޫން. ރަގ ޅ މެ

ނެ. އެއީ ށް ޕީ.ޖީ ްގރޫޕަށް ހ ށަހެޅޭކަސްނ ން ހ ރި ޮގތަްގރޫޕަށް އެ ބޭފ ޅެއްެގ ޚިޔާލާއި ވިއެމް.ޑީ.ޕީަގއި އޮންނަ ޕީ.ޖީ  

އަޅ ަގނ އަދި  ފަރ ދަކަށް ވެސް  މެންބައާންމ   އާންމ   މެން  ކަށް ވެސްރަޑ މެންެގ  އާންމ   ެއހެންވީމާ،  ބަރަކ   ހ ށަހެޅޭ. 

ޕީ.ޖީ ްގރޫޕ ން ފާސްކޮށްެގން ެގންނަން ފެނިއްޖެ ހާލަތެއްަގއި   ،ނަން ފެނިއްޖެ ހާލަތެއްގައިހ ށަހަޅާ ބިލެއް ވެސް ެގން

ތަޅ  ފްމަޖިލީހ ެގ  ެއއަ މ ަގއި  ެގނެވިދާނެ.  ެގންނާނެ.  ސަރ ކާލޯއަށް  އަޅ ަގކީ  ޖ މ ލަކޮށް  ނޫން.  ވިސްނ މެއް  ނޑ   ރ ެގ 

ބޭނ ންވަނީ   ރަޒަތްއިއްދަންނަވާލަން  ނޯޅެޭއ.  ރާހިދިވެއީސް،  ތެރި  ވެސް  ކ ޑަކޮށް  ނޯޅެއޭ.  ރައްޔިތ ންނަކަށް  ްއޖޭެގ 

ސިޔާސަތ ތަކާއިސަރ ކާރ ެގ   އެ ޕީއެމް.ޑީ.  ، މިހާރ ެގ  ރަށްވެ  ،ާއއ19ި-ޖެންޑާ  ފަތިއަދި  ވެސް  ހި  ސްަގއި 

ވެހިރާއްޖޭެގ  ދާނެކަން މިއަދ  ދިފ އްށް  ރެއްިވއްޔާ ރަނ ން ރަނަދަކ ދ ތައް އިރާޢ ރ ކ ރެްއވި ވަރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ތަކ ރާ

ކިތަންމެ  ބޫލ  ަގރައްޔިތ ން   އޮޅ ވަ ވަކ ރޭ.  މިއިރަކަށް  ސަލާފައި  އެމް.ޑި.ޕީއާ  ރ ކާރާ  ނަފްރަތ  ދޭތެ  ދޭތެރޭަގިއ،  ރޭަގއި 

، މ ޅި  ސްނ މަކީ  ަމއިަގނޑ  ވިޑީ.ޕީެގ. އެމް.ދަންނަވާނީ ެއކަމެއް ނ ވާނޭ  ަގނޑ އަޅ  ކަމަށް ިވޔަސް    އ ޅ ނ އ ފައްދަން  

ވި ލާމަރ ދިވެހިރާ  ،މަކީސްނ ޖ މ ލަ  ފ ރިހައްޖެ  ކައ ންސިލަރ ންނަށް  އ ސޫލ ން  އިޚ މަ ކަޒީ  ބާރ   ދީެގން،  ތިޔާރާއި 

ޚިދ މަތްޅ ން ބޭނ ންބޭފ   ރައްޔިތ ންނަށް އެ ާގނޫލ ތައް ކ ރެވޭނެ އ ސޫވާ  ގާއިމ ކޮށްދީެގން،  ެގންނަންޖެހޭ  ނ ތައް  ތަކަށް 

ެގނެސް ހެޔޮބަދަލ ތައް  ތަންފީޛ ެގނެސްދިނ ެމއް  ރިކަވެ  ދީެގން،  ސިޔާސަތ ތައް  އެ  ސިޔާސަތ .  ކަިއ  ޓަކ ރ މަށް  މ ެގ 

އިރާދަކ ެއއްއެޅޭނެ  ހ ރަސް ކަމެްއ  ވެސް ރެވެސް  ސަރ ކާރަކ ން  މި  މަޖިްއވިްއޔާ  މި  މި  ކ ންލީހަ ،  ނ ކ ރާނެ.    އީ ވެސް 

ފާހަަގކޮށްޅ އަ ޕޮއިންޓ ބޭނ ން  ލަންަގނޑ   ބައެއް  އަވި  އަޅ ަގނޑ   ދަންނަވާލަން ނިން  ދިވެސްތައް.  ކ ރިން  މާލ މ ެގ 

މިހާ  ،ބޭނ ންވަނީ ނ ކ ރެވެއޭ.  ތާއީދެއް  އަޅ ަގނޑަކަށް  އިޞްލާޙަކަށް  އޮތް  ހ ށަހެޅިފައި  ޮގތަށް   ރ މި  އޮތް  ވެސް 

ބަހާކައ  ސެކެެއކީ  ންސިލ ންެގ  ޖެަގިއ  އަދި  އްޔަންޢަލް  ރަނެޓްރީ  ހިންގ މަށާއި  ކައ ންސިލ ތައް  ދިޔ މަކީ  ކ ރެިވެގން 

ފޯރ ކޮރައްޔިތ ންނަ ފަސޭހަތަކެއްޚިދ މަ  ށްދޭންޖެހޭށް  އިތ ރ   ސްޕީޑ   ތްތަކަށް  ވާނެ ނެ  ދާނެިވެގންެގަގއި  ބާރ   ޮގތަކަށް 
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  ޝ ކ ރިްއޔާ  .ދަންނަވަން  އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަ ާވހަކައްވަން  ށް ބާ ، މިހާރ  އޮތް ޮގތަވެ ވޭތީކ ރެ ބޫލ  ަގކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް  

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ވ ން:ކެ އް ދެކަހަން ވާރިޔާސަތ 

 .މް ނަސީމްރާހީއިބްމެންބަރ  ރި ްއޒަތްތެއި ތ ލ ސްދޫ ދާއިރާެގ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވ ން:ކެއްކަދެހަވާ ނަސީމް ިއބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ތ ލ ސްދޫ

 ؟ރައީސް ދެއްތޯ އަޅ ަގނޑ ކަން ޔަީގންވޭ؟ ލިބޭތޯއަޑ  ސާފ ކޮށް  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ ެގ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ރާހީމް ކ ރެވޭ އިބްބޫލ ަގދެން އަޅ ަގނޑަށް  ބަ ލިބޭ.  ައޑ  ޔަީގން. ސާފ ކޮށް އެ  !އަށް ެގންދަވާރަނަގޅ  ރަނަގޅ . ކ ރި 

 ދައްކަވަނީ. ނަސީމް ކަމަށް ތި ވާހަކަފ ޅ 

 

 ވ ން:ކެއްކަދެހަވާ ނަސީމް ިއބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ތ ލ ސްދޫ

 ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ެގމަނަފ ށީ ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނަށް  ސިވިލް ސަވިސް ާގނޫނަށާއިާއދެ!  ޔާ.  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއް

ސަޢީދ މެންބަރ    އި   މި  ހ ށަހަޅ އްވާފައި   އަޙްމަދ   މަޤްވާ  ެއއް  ހާސިޞްލާޙަކީ  ެއ ޞަދެްއ  ޓަކަިއ،  ލ ކ ރ މަށް 

ާގނޫނަލ ކ ރެވެނީ  ހާސި ދެ  ކަމ ށަހަހ   އިޞްލާޙ   ށްމި  ހ ށަހަޅާ ؛ޅާފައިހ ށަހަ  ވާތީ  ަގއިޅަިއެގން  ާގނޫނަށް  ފަިއވާ  ދެ 

ރ   ެގ ޮއއިވަފްލޯަގއި ބަހ ސް  ، ހ ރި ޮގތ ންކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ލަފާކ ރެވެނީ. ދެން މިކަން މިހާރ  އޮއިވަރ     އިޞްލާޙެއް

އަޅ ަގނޑާރިހ  މީހަކ   ދެތިން  ދާިއރާެގ  އަޅ ަގނޑ   ޮގތ ން  ެއއްެވސް  ދެ  ފިށްސ ވާލ ކޮ    އަޅ ަގނޑަކީ  ދެން  ންމެަގއި. 

 ؟ދެއްތޯެއއީ ތެ ؟ލެއްތޯބިކިހިނެއް ހ ށަހެޅިެގން އ ޅޭ   ؟ތްވާ މެންބަރެއް ނޫން. ކިހިނެއްތޯ މި ަވނީނިސްބައަކަށް  ޕާޓީ

ބިލެއްތޯއެމް.ޑީ.ޕީން އ ޅޭ  ހ ށަހަޅައިެގން  އަމި    ޮގތ ންތޯނ ވަތަ  އަމިއް ؟އްލަ  މެންބަރަކ   އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ޮގލަދެން  ތ ން  

އެ ހ ށަހެޅި ފަހަރެއްަގއި  ޮގޔަސް  އެހެން  ބޭނ ންވެެގން  އޮމް.ޑީ.ޕީން  ބަހައްޓަ ތަކަށް  ދަންނަވާލަޅ  އަ ؛އިިއވަރ   ން ަގނޑ  

އސިްއޔަތ ން ހަ ދ  އަމިއްލަ  އަޙްމަދ  ސަޢީ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ތަށް ލިބިފައި އޮތް ކޮޕީއަކީނޑ  އަައޅ ަގ  ،ބޭނ ންވަނީ

ކ ރަނީ ެއޮގތަށޭ.  ބޫލ ަގ، އަޅ ަގނޑ   ފަިއާވ ކޮޕީއެކޭ. އެހެންވީމާބިަގއި އަޅ ަގނޑަށް ލިޮގތ ެގ  ވާ އިޞްލާޙެއްހ ށަހަޅާފައި

މެންެއއްޕާޓީއެއީ   ހައި  ،ވިޔަސްރަށް  ބަެގ  ހ ށަހެއްޔަތ ން  ސި އަމިއްލަ  އަޅ ަގނޑަށް އިޞްލާޙ   ދެން  ވާތީ.  ކަމަށް  ޅޭނެ 

ސ ވާލަކީ  ހ ށަހަޅަނީތޯކީއްވެ  ،އައި  އެ  ެއޮގތަށް  އަމި ފަހަ ؟  ިއއްޒަތްތެރި  ރެއްަގއި  ޕާޓީއެްއެގ  ހައިސިއްޔަތ ން  އްލަ 
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އިމެން މި  ހާލަތ ަގއި  މި  ކަބަރަކ   ހ ށަހަޅ އްވާ  ހ ށަހަޅ އްވަންޖެހޭ ސަޞްލާޙ   ވަންޏާ  އަޅ ަގނޑ     ބަބެއްމަށް  ކަމ ަގއި 

މެން އެ  ސިބަދެކެނީ  މެންބަރަކީ  އެ  މިސާލަކަށް،  މަސައްކަތްރަކަށް  މާޙައ ލ ަގއި  މެންޔާސީ   .ރެއްބަކ ރަްއވާ 

ެގ  ވާ ކަހަލަ ޮގތަކަށް ކައ ންސިލ ނ ރޯލްބަރަށް އެްއކަލަ ކޮންޓްންެގ ކައ ންސިލ ތަކ ަގިއ އެ މެރާއެ ދާއި  ،އްޔާ އެހެންވެއްޖެ 

އެެއއް    އަޅ ަގނޑަކަށްެގ. ދެން  މި ކަހަލަ އިޞްލާޙެއް ައއ ން އެކަށީެގންވޭ ކަންނޭނ  ތައް ޮގއްސިްއޔާ ފަހަރެްއގައިޮގނޑި

  މިއާ އަޅ ަގނޑ މެން ފާސްކ ރި ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ  އަދި    ަގއި، މި ާގނޫނ   މިހާރ   ވެސް، ނޭނެގ. އެހެންނަމަސާފ ކޮށެއް

ތަކީ އެއީ ކައ ންސިލ ތައް ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން ހިންަގން އެންމެ ފަސޭހަ، އެންމެ ޮއތް ޮގމި    ގައިހ ރި ާގނޫނ  ގ ޅ ން

ޮގތް އޭރ ަގއި  ަގއަޅ ަގނޑ     ކަމަށް  ނަލަ  އަޅ ަގނޑ   ދިވޯބޫލ ކޮށް،  ވެސް  އެސް.ޖީ ނިޓ   އޮންނާނީ  މިހާރ   އަދި  ން. 

އޮތ ންހޮ ބަހެއް  ކައ ންސިލ ެގ  ނެތިވާއިރ ަގއި  ބަހެއް  ކައ ންސިލ ެގ  ހޮވީމާ.  އެޮގތަށް  އަސްލ ަގއި  ފަހަރަށް      ބައެއް 

ކައ ންސިލާއެސް.ޖީ ވަރަށް    ާއއި  ތެރޭަގއި  ކޯޅ މ ެގ  އަންނަ  އެ  ކަންތައްތަދޭތެރޭަގއި  ހަމަ  ލައް  ިގނަ  ސްެވެގންދޭ. 

ލ ން އެދޭ  ސިންކ ރަްއވަންވާނެ އެސް.ޖީައކަށް ވެސް ކައ ބޫލ ަގންސިލ ެގ މެންބަރ ން ވެސް  ކައ   ،ނެއްކޮޅ ން ބަލާއިރ  އަ

ނ  ކަމެއް  އެސް.ޖީށްދެވޭކޮހ ރިހާ  ައސާސްނެކަން.  ވަކި  ވަަގ  ތަކެއްއަކީ  ެއއްބަސްބޫލ ކޮށްެގން،  އި ެމއްގަ ވ ޒީފާެގ 

ވަސޮއި ކަންތަ ކިކޮށްެގން  ނ   ކ ރަން،  އެއްްއތަކެއް  ހ ންނަ  ކ ރަން  ސަރވަންޓަބަސްެވެގން  ވާތީ  ސިވިލް  ކަށް 

ހ ރިހާ ކަމެއް އެސް.ހަމަ    ކައ ންސިލ ން ކަަމކަނިންމާ  ކޮށްދެވޭނެ  ެވސް  ބޫލެއް ނ ކ ރަން.  ަގށް އަޅ ަގނޑެއް  ޖީއަކަށް 

ޞާދީ ޮގތ ން ވަރަށް ތިހާލަތ  ޮއތީ އިޤ ޖޭެގ  އްރާއޭރ ަގއި    ،  އޭރ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދިނީޓ ރ ކަޒީ ާގނޫނަށް ވޯ ލާމަ!  އާދެ

ކ ރި  ައއީރަނަގޅަށް.  ރަނ   . އަރަމ ން  އެހެންނަމަވެސް ދިޔައީ  ޅ ވަމ ންަގވަރަށް  އިޤ ތިޞާދަ  ،.  ވަގ ތ   ބަލާއިރ  މި   ،ށް 

އިޤ ތި ދަށަރާއްޖޭެގ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވަނީ  މި  ޮގޞާދ   ޮގށް  މާލީ  ދަށަތ ްއސަ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މިކަން  ން  ޮގއްސަ.  ށް 

މިހާ މިހާރ ން  ފަށައިއަޅ ަގނޑ މެން  ތި  ކަމ ގައިފި  ރަށް  މަހަކ   މިލިވަންޏާ  ރ ފިން  ސަރ އަނެއްހާ  ރ ން ކާޔާ 

ރ ން. އަޅ ަގނޑ   އެކަން ވިސްނާނީ ސަރ ކާ ؟ވަތަ ނޫންތޯނ   ކަެމއްތޯ  ކ ރަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، އެއީ ކ ރެވޭވަރ ދ ޚަރަ

 ން މަވެސް މިކަން ކ ރ ނަރެއްހާ ދ ވަހަށް  އަހަ  ހ ރި ޮގތަކީދާކ ރާ ޮގތ ަގއި މި ވަގ ތ  ދިވެހި ޤައ މަށް އެންމެ ފައިބޫލ ަގ

އިޤ އި ސާލަމަޑ ޖައް ރަނަގޅ ތިޞާދ  ،  ފަށައި  މިކަން  އެހެަގންނަންވީމަ  ބަިއވަރ     ކަަމށް  ނޫންން.  ވަރަށް  ވަންޏާ 

  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޒީ ާގނޫނ   ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްއަށް ލާމަރ ކަޅ ަގނޑ މެން ބޭނ ން  ޚަރަދ ވެެގންދޭ. އަބަ  އެތަކެްއ  ފައސާ

ަގނޑަށް ވަރަށް ކަމ ދާ ވެސް ޮގތެއް. އެހެންނަމަވެސް، މި ޅ ޮގތަށް. އަހިތްއެދެނީ އެ  ޅ ަގނޑ  ެވސްހިންަގން. އެއީ އަ

ސަރ ކާރަށް މިކަން   ،ޑަށް ވިސްނާފައިހ ރި ކަމެއް ވީމަ ސަރ ކާރ ން މިކަމާ ވަރަށް ބޮގ ޅ ން  ލީ ކަމަކާމާެއއްކަލަ  ވަގ ތ   

ައޅ ަގނ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ތިބީ  މެން  ޑ ކ ރެވޭ  އެކައ ކަމާ  މިމި  މި  އެއީ   އެނޭގނީ  ރ ކާރަށޭމ  ސަފަލ ން.  ޮގތ ން  މާލީ 

އ ފ ލޭވަ މިކަން  އެއްތޯ ބ ރަ   ރ ވަގ ތ   ެވސް  ކިތަންމެހާ  ައޅ ަގނޑ މެން  އެއީ  ނޫންތޯ.  ބޭނ ން.   ނ ވަތަ  ކ ރަން 

.  ބޮޑ ެވެގންދާނެދ ތ ެގ ރިކަރެންޓް ޚަރަ ދައ ލަސް މި ަވގ ތ ވެ ފިއްޔާ އަނެއްކާ ރަން ފަށައިިމކަން ކ    ވެސް  ޔަސްވިންބޭނ 
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ަގނޑ   ޅ ވެސް، މި ހާލަތަށް ވިސްނަން އަމައި ެވސް ޖެހިފައި އޮންނާނީ. އެހެންނަަގކ ރާ ޮގތ ަގއި ބަޖެޓ ބޫލ ަގއަޅ ަގނޑ   

ާގނޫނ ަގއި ބ ނާ ޮގތ ން މީެގ ޝަރ ތ  ހަމަވާ    ހަމަ ރެކޯޑަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން. ދެން ން މެ ރަށަކ ކޮން  ކ މީހަމި 

އަ ؟ލިބިދާނެތޯ ހ ރީމަ.  ރަށްރަށް  ކ ދިކ ދި  ރަްއޔިތ ންޅ  ވަރަށް   ކީ ޞަދަމަޤް  މެންބަރ ންެގ  ލީހ ެގމަޖި  ަގނޑ މެންެގ 

މީސްކި ރަނަގޅ   ތިބި  ާގނޫމީހ ން  ޔަވަިއެގން  ޮގތަކަށް  ދާނެ  ރަށްރަށަށް  ހެދ  ކ ދިކ ދި  ނ ލިބ ނީމަ  ނ   އެހެންވީމާ،  ން. 

ނ ލިނޫނީ ައޅ ،  ކަމަކަށް  ވެބޭނެ  ެވސް ހިކ ރާބޫލ ަގސް  ަގނޑ   ހިތ ަގިއ  އަޅ ަގނޑ ެގ  އެހެންނަމަވެސް،  ނެތް.  ތެއް 

 މެދ . ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ.  ދާނެކަމާކ ދިކ ދި ރަށްރަށ ން ލިބިޝައްކ ތަކެއް އެބަ ހ ރި 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ިއއްޒަތްތެރި މެޝ ކ ރިއް ޅެއް  ށް ހ ސް ވަގ ތ ކޮިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަޖެހ މާއެކ  އަޅ ަގނޑ     12  . އާދެ!ންބަރ ޔާ 

މަޢ ރ އަ މެންބަރ ންެގ  އިްއޒަތްތެރި  އަދި  ފަށާއިރ ަގއިވާނަން.  އަޅ ަގނޑ މެން  ދެން  ދަންނަވަން.  ޓަކައި   ލޫމާތަށް 

ހ ށަހަޅ  ކޮމިޓީތަކ ން  ފ ރަތަމަ ދާނީ  ޖަލްސާ އަޅ ަގނޑ މެން  ން  ދެއި  ގަ   12:30ކަންކަން. އެއީ    އްވާފަިއވާއަޅ ަގނޑ  

ދި ެއހެންވީމާ،  ފަށާނީ.  ެގންދަން  ޤާނޫނ އަސާސީކ ރިއަށް  ޖ ްމހޫރިއްޔާެގ  ާމއްދާ  116  ވެހިރާއްޖޭެގ  )ހ( ވަނަ  ެގ  ެގ 

ވ ޒާރާ ބައެއް  ސަރ ކާރ ެގ  ދާއިރާއަތަކާއި  ދަށ ން  މަސައްކަތްތަކ ެގ  ރަ  ށްވ ޒާރާތަކ ެގ  ބަދަލ   އްޔިތ ންެގ  ެގނެިވފައިވާ 

ސްއޫލިއްޔަތ  އަދާކ ރާ  ސަރ ކާރ ެގ މަ  ،ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ފޮނ އްވާފައިވާ ަމއްސަލަން ފާސްކ ރ މަށް ޓަކައި ރައީމަޖިލީހ 

ަގއި ހ ށަހެޅ ން ޮއންނާނެ. އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީެގ    12:30  ެގ ރިޕޯޓ  ޮގތ   މިންވަރ  ބަލާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި

އަރިހ ން  ޤަމ  ަވގ   ،އެދެންއަޅ ަގނޑ   އްރިރ ެގ  ބަިއވެރިވަޑައިއެ  ޖަލްސާަގިއ  އަެގން  ތ   މިހާރ   ަގނޑ   ޅ  ިއންނެވ ން. 

  ަގއި.12:30ެގންދާނީ ރިއަށްސާ ކ  ޖަލްވާނަން. ދެން އަޅ ަގނޑ މެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ހ ސް ވަގ ތ ކޮޅެއް އަރ  

 

 { އަށް 12:32އިން  12:01 :ކޮޅ ތ  ގ ސްވަހ }

  (ދާއިރާގެ މެންަބރ  ޙަސަން ޢަފީފ  ވިލ ފ ށީ  ؛ވީނެންއިތ ގައި ސަ)ރިޔާ

 

 ކ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަން . ކޮމިޓީތަ 8

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާތ ރިޔާސަ

އަޅ  މަ  ަވގ ތ ކޮޅަށްފަހ ހ ސް މެންދ ރ ެގ  `.   ކ ރިއަށްެގންދިއ މަށް  ޖަލްސާ  ފަށަނީ.  ޖިލީހ ެގ  މި  ދެ!  އާަގނޑ  

 . 8މިޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މިދަނީ އެޖެންޑާ ނަންބަރ  
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ައއިޓަމަށްގައި  8.1 ޤާނޫނ  ؛ވާ  ޖ މްހޫރިއްޔާެގ  މާއް  116ސީެގ  އަސާދިވެހިރާއްޖޭެގ  ދަށ ންވަނަ  )ހ(ެގ   ، ދާެގ 

މަސަްއކަތ   ރ ެގރ ކާސަ ވ ޒާރާތަކ ެގ  ވ ޒާރާތަކާއި  ރައްބަެއއް  ބަދަލ   ެގންނެވި  ދާއިރާއަށް  މަޖިލީހ ން  ެގ  ޔިތ ންެގ 

ލިއްޔަތ  އަދާކ ރާ މިންވަރ   ސަރ ކާރ ެގ މަސްއޫާވ މައްސަލަފާސްކ ރ މަށް ޓަކައި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް ފޮނ އްވާފައި 

ކޮމިޓީ ނިންމިންބަލާ  ދިރާސާކޮށް  ރިޕޯ    ރިޓ ޮގތ ެގ  މި  ހ ށަހަޅ އްވައިދެއްވާ.  މަޖިލީހަށް  މ ޤައްރިރ ޕޯޓް  ކޮމިޓީެގ    ، ނީ 

   އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ފަލާޙް. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ފަލާޙް.  ދާއިރާެގގ ޅަނމާފަންނ  ހ 

 

 ހަކަދެއްކެވ ން: ވާ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ފަލާޙް  ދާއިރާެގގ ޅަނމާފަންނ  ހ 

އިޝ ކ ރި ރަީއސް.  އްޔާ  ޖ މްހޫރިއްޔާެގްއޒަތްތެރި  ދިވެހިރާއްޖެޭގ  ރިޕޯޓަކީ  މާއް  116ސީެގ  އަސާ ޤާނޫނ   މި  ދާެގ  ވަނަ 

ލިބިސ ރައީއިން    )ހ( އިޚ ތިލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް  ދަށ ން  ދޭ  ބައެއް  ސަޔާރ ެގ  ެގންނެވި   ވ ޒާރާތަކ ެގރ ކާރ ެގ  ނަމަށް 

ޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ފާސްކ ރ މަށް ޓަކައި  ެގންނެވި ބަދަލ  ރައްރާއަށްެގ ދާއިމަސައްކަތ   އި ގަ ވ ޒާރާއެއް   3ލާއި އަދި  ބަދަ

މަޖިލީހަށް    ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ މައްސަލަފޮނ އްވާފައިރައްޔިތ ންެގ  ރަްއޔިތ ންެގ  2021  މޭ  18  ،ާވ  ބޭްއވ ނ   ަގއި 

ސަރ ކާރ ެގ    މައްސަލަ ދިރާސާކ ރ މަށް  މި  ،ވ މަށްފަހ ވަނަ ޖަލްސާަގިއ އިޢ ލާންކ ރެއްވެ   3ވަނަ ދައ ރ ެގ    2މަޖިލީހ ެގ  

ދިރާސާކޮށް ނިންމި    ން މި ކޮމިޓީން އެ މައްސަލަގ ޅިެގ  އަށް ފޮނ އްވ މާލިއްޔަތ  އަދާކ ރާ މިންވަރ  ބަލާ ކޮމިޓީމަސްއޫ

ެގ  ސަރ ކާރ ެގ ވ ޒާރާ ދާެގ )ހ(ެގ ދަށ ން  ވަނަ މާއް  116ސީެގ  އަސާ ޤާނޫނ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖ މްހޫރިއްޔާެގ.  ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ  

ބަދަލާއިރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ    މަށްނަ މަސައްކަތ     3  ،ެގންނަވާފަިއވާ  ބަދަލ  ވ ޒާރާެގ  ެގންނަވާފަިއވާ  ދާއިރާައށް 

މިނިސްޓްރީ    އިލައްވަ އި އ ވަ ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީތިރީަގއި މި ވަނީެއވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިޔ ނިކޭޝަން،  

ނަމަށް ޓެކްނޮލޮޖީެގ  ކްލައިމެޓް ޗޭންޖ  އެންޑް   އެންވަޔަރަންމަންޓް  ެގ ނަން މިނިސްޓްރީ އޮފްޔަރަންމަންޓްއޮފް އެންވަ 

ރ، ފެމެލީ ނަވާފައިވާ ބަދަލ . މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަދާއިރާއަށް ެގން  އެ މިނިސްޓްރީެގ މަސަްއކަތ   އި،ބަދަލ ކ ރައްވަ 

ރީެގ ދަށ ން  ނިސްޓްެއ މި  ،އެޖެންސީ   އެންޑް ސޯޝަލް ސަރިވސަސްެގ ދަށ ން ހިންަގމ ންެގންދިޔަ ނޭޝަނަލް ޑްރަގ  

ހަމަޖެ  ،ވަކިކޮށް  ދަށަށް  ހެލްތ ެގ  އޮފް  ޖެންޑަޅިެގން  ގ   އްސ މާމިނިސްޓްރީ  އޮފް  އެންޑް  މިނިސްޓްރީ  ފެމެލީ  ރ، 

ހެލްތ ސް ސޯޝަލް ސަރވި އޮފް  މިނިސްޓްރީ  މަސަްއކަތ   އާއި  ެގންނަވާފައި ދާއިރާެގ  މިނިސްޓްރީެގ އަށް  ބަދަލ ތައް.  ާވ 

ބަދަލ ތައް ެގނެވ ނ   ކޮމިޔ ނިކޭޝަން ؛ނަމަށް  އޮފް  އެންޑް  މިނިސްޓްރީ  ސައިންސް  އ ވަ،  މި އިޓެކްނޮލިޖީ  ލެއްވ ން. 

އެންވަޔަރަން އޮފް  އ ވަމިނިސްޓްރީ  އޮފް   އެެގން  ގ ޅި   މާްއވ ލެއިމަންޓް  މިނިސްޓްރީ  ނަން  މިނިސްޓްރީެގ 

ކްލަ އެންޑް  އެންަވޔަރަންމަންޓް  ޗޭންޖ   އަދިއިމެޓް  ބަދަލ ކ ރެވ ން.  ނަމަށް  ެގނެވ ނ  ޓެކްނޮލޮޖީެގ  މިނިސްޓްރީތަކަށް   

  ލާނަން.އިއަށް ެގނެވިފަިއވާ ބަދަލ ތައް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަދާއިރާ   ެގކ ެގ މަސަްއކަތ  ސަބަބ ން މިނިސްޓްރީތަބަދަލ ތަކ ެގ

ބަދަލެްއ ވަނީ    7މަސައްކަތް ދާއިރާއިން    ޓެކްނޮލޮޖީގެ އިމެޓް ޗޭންޖ  އެންޑް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ކްލަ
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ބަދަލ ތަކަކީ.  ފަެގނެވި ރައްކާތެ ؛އެ  ތިާމވެށި  ކ ރ ން،    ކ ރ މާރި ރާއްޖޭެގ  ކަންކަން  އަންނަ    -2ބެހޭ  މޫސ މަށް 

ބެލެހެއްޓ ންބަދަލ ތަ ކަންކަން  ކ ޑަކ ރ މ ެގ  ައސަރ ތައް  ނޭދެވޭ  ކ ރާ  ނަޖިހާއިހަކަތަ  -3  ،ކާއި  ފެނާއި،  ،  އާިއ، 

ބެލެހެކ ނި    އާއިނަރ ދަމާ ކަންކަން  ނަސްލ     ،ންޓ  އްމެނޭޖ ކ ރ މ ެގ  ތަކެތީެގ  ކަންކަން  ހިދިރޭ  މާޔަތްކ ރ މ ެގ 

ލެކޮިމއ ނިކޭޝަން ކަންކަން ބެލެހެއްޓ ން. ރާއްޖޭެގ ޓެދިވެހިކަންކަން ބެލެހެއްޓ ން.    ެގދާއިރާ  އޮރޮލޮޖީެގޓިމީ  ،ބެލެހެއްޓ ން

 މޭ  5ޓ ން.  ލެހެއްކަންކަން ބެ  ެގލޮޖީން ޓެކްނޮނިކޭޝަ ކޮމިއ ޑްޝަން އެންއާއި އިންފޮމޭސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ

ެގންނެވި ބަދަލާވ ޒާރާތަކަށް    ވަހ ވަނަ ދ    2021   ޑްއެން    އޮފް ޖެންޑަރެގން މިނިސްޓްރީގ ޅި   ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ 

ބަދަލ ތަްއ  ެގނެވިފައިވާ    އަށް ދާއިރާމަސައްކަތ    މިނިސްޓްރީ ޮއފް ހެލްތ ެގސަރވިސަސް އަދިސޯޝަލް  ލީ އެންޑް  ފެމެ

ެގނެސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ރައީ ދާއިރާއަށް  މަސައްކަތ   މިނިސްޓްރީެގ  ޮގތް.  އޮފް  މިނިސްޓްރީބަދަލ ތައް    ވ ނ ނިންމެވި   

އެންޑް    އެންޑް  ޖެންޑަރ ބަދަލ ތައް.    ސްސަރވިސޯޝަލް  ފެމެލީ  ެގނެވ ނ   ދާއިރާއަށް  ޖެންޑަރ   -1ަމސައްކަތ  

ކ ގެ ، އެކި ދާއިރާތަބެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކ ރ ން  ތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާއިޖ  ؛މިނިސްޓްރީން ކ ރަމ ން އައި ކަންކަން

ބެހޭ   ނައްތާލ މާ  ޚިދ މަތްބެލެހެއްޓ ންކަންކަން  ތަފާތ ކ ރ ންތައް  އިޖ ތިމާޢީ  ތަންތަން  ،  މީހ ން  ޚިދ މަތް  ،ދޭ  ދޭ 

 ؛ތ  ދާއިރާއަށް ެގނެވ ނ  ބަދަލ ތަކަކީސައްކައެންމެހައި ކަންކަން. އަދި މިނިސްޓްރީ ޮއފް ހެލްތ ެގ މަ  ކ ރ މ ެގރެގިއ ލޭޓް 

 ދޭ ޚިދ މަތްޙީމަށް ކ ރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކ ރ ން. ސިއްބިދިނ ލި ސަލާމަތެއްަގއި  ޙީއްޞިފ ރިހަމަ    ރައްޔިތ ން

ރެޚިދ މަތް  ،ތަންތަން މީހ ން  ބެލެހެއްޓ ންއ ލޭޓ  ިގދޭ  ކަންކަން  ކާބޯތަކެއްޗާ ކ ރ މ ެގ  ކަންކަބެހޭ  ،  މެޑިކަލް ،  މާއި 

ރައްކާތެރި   ބެލެހެއްޓ ން.  ކަންކަން  ރަްއކާތެރިކ ރެޭވނެ  ބެލެހެއްޓ ން.    ނ މ ެގފޯރ ކޮށްދި  ލޭ ޑިަވއިސްތަްއ  ކަންކަން 

ބޭނ ންކ ރ ން   ބެލެހެއްޓ ން.މަސްތ ވާތަކެތި  ކަންކަން  އެންމެހަިއ  ރައީސް  ހ އްޓ ވ މ ެގ  ގ ޅިެގން  ؛ިއއްޒަތްތެރި  މިކަމާ 

ދިރާސާކ ރ ކޮމިޓީ  ެގއަޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތް  މި  ނިން  މަށް ން  ކޮމިޓީެގ  ލާނަން. އިދަންނަވަ އަޅ ަގނޑ   މ ން  ފަހ  

ޤާނޫނ އަ ޖ މްހޫރިއްޔާެގ  ލިބިދޭ   116ސާސީެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް  އިން  )ހ(  މާއްދާެގ  ަވނަ 

އެންވަޔަރަންމަންޓ އިޚ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ދަށ ން  މިނިސްޓްރީތިޔާރ ެގ  ނަން  އެންވަޔަރަންެގ  އޮފް  ކްލައިމަންޓް  ެމޓް  ، 

އެން ބަދަލ ކ ޗޭންޖ   ނަމަށް  ޓެކްނޮލޮޖީެގ  މިނިސްޓްރީ   އިރައްވަ ޑް  އެ  ެގނެވިފަިއާވ    ެގއަދި  ދާއިރާއަށް  މަސަްއކަތ  

އާިއ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ ެގ  ސަރވިސަސް ސޯޝަލް  ފެމެލީ އެންޑް    އެންޑް   އޮފް ޖެންޑަރމިނިސްޓްރީ  ،ބަދަލ ތަކާއި

ބަދަލ ތައް  ދާއި  މަސައްކަތ  ެގނެިވފައިވާ  މަޖިލީހ ންރާއަށް  ޓަކަ  ރައްޔިތ ންެގ  ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ފާސްކ ރ މަށް  އި 

އޮފީހ ން ފޮނ ްއވާފަިއވާ ޮގތަށް ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ފާސްކ ރ މަށް މި    ެގރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ،ލަ ފޮނ އްވާ މައްސަ

ވަނަ ބައްދަލ ވ މ ަގއި ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރ ވެ ވޯޓ ަގިއ    3ެގ  މި ކޮިމޓީ  ، ަގއި އޮތް  2020  މޭ  25ކޮމިޓީން ފެންނަ ކަމަށް  

ފާސްވެފަބައިވެރި  ވަނީ  އިްއތިފާޤ ން  މެންބަރ ންެގ  މެންބަރ ން އިމައްސަލަ  ނ ދެންނެވ   އިސްވެއެވެ.  ވި  ކޮމިޓީެގ  ަގއި 

ރިޕޯޓ ތަފ ވޯޓ ދެްއވި   ޮގތ ަގއި  1ޖަދ ވަލ     ސީލ   ވަނީއެވެެގ  މަްއސަލަ  .ެއ  އެ  ބޭއިއަދި  ކޮމިޓީެގ ަގއި  ްއވ ނ  
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އެނޭގނެބައްދަލ ވ  ވެސް  ނިސްބަތް  ހާޒިރ ވި  މެންބަރ ން  ތަފ ސީލ މަށް  ހާޒިރީ  މި   އިަގ2ޖަދ ވަލ     ،  ވާނެެއވެ. 

ވަނަ 113ރަްއޔިތ ންެގ ަމޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ    މައްސަލަ ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ އިސްެވ ދެންނެވި  ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ވާފަިއވާ  

ދަށ ން   )ކ(ެގ  ޝ ކ ރި   ންރިޢާޔަތްކޮށްދިނ ލީހ ން  މަޖިމާއްދާެގ  ހ ށަހެޅީމެވެ.  މަޖިލީހަށް  ރަްއޔިތ ންެގ  އްޔާ  އެދި 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ބަޙ  އާދެ! މި ރި  .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   މިނެޓ . އެއީ   30ލަ  ސްކ ރ މަށް ކަނޑައެޅިފައި ަވނީ ޖ މ ޕޯޓަށް 

މެންބަރަކަ މަޖިލީހ ގައި ެއއް  ޕާޓީއެްއެގ  ސިޔާސީ  ކޮންމެ  ތަމްސީލ ކ ރާ  ޕާޓީތަކަށް އިށާ  ސިޔާސީ   

މެންބަރަކަށް އެއް  މެންބަރަކަށް   ؛ނިސްބަތްވެަވޑައިނ ަގންނަވާ  ފ ރ ޞަ  5ކޮންމެ  ރިޕޯމިނެޓ ެގ  މި  ޓަށް ތ . 

ޕާޓީ  ސިޔާސީ  އެދިަވޑައިަގންނަވާ  ސިޔާވާހަކަފ ޅ ދަްއކަވަން  އަދި  ފަރާތ ންނާއި  ޕާޓީތަކަށް  ތަކ ެގ  ސީ 

ތެރެއިން އެްއ މެންބަރަކަށް ފ ރ ޞަތ  އޮތް ާވހަކަ ދަންނަވަން. ފ ރ ޞަތަށް  ަގންނަވާ ެމންބަރ ންެގ  ނިސްބަތްވެަވޑައިނ  

ނެތ މާެއކ   ތަށް އެދިަވޑަިއެގންފައިެއއްެވސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ފ ރ ޞަށްފަހ ( އެދިަވޑަިއަގތ ން އެދެން. )ވަގ ތ ކޮޅަކަ

ޖަހާއިރ  އޮންނާނެ   1  ޅ ަގނޑ  ނިންމާލަން. މި ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެހ ން މިއަދ ހިސާބ ން އަ  ސް މިހ  ބަމި ރިޕޯޓ ެގ

 ވާހަކަ ެވސް ދަންނަވަން. 

 

 . އިބ ތިދާއީ ބަހ ސް 6

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ސަޢީދ    ެއއީ ެގމަނަފ ށީ  -6.1  މި ދަނީ ެއޖެންޑާ ނަންބަރ   ޑ  އަޅ ަގނމިހާރ   

ސަރވިސް)  2007/5  ނަންބަރ ާގނޫނ     ، ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ ސިވިލް  އި(ާގނޫނ   ދިވެހި  ބިލ ެގ  ލާޙ  ޞްއަށް  ެގނައ މ ެގ 

މިޮގތ ންހ ބަ ދާއި  އަރ ވަނީމި  ފ ރ ޞަތ     އަޅ ަގނޑ   މިހާރ   ސް.  އަނައިފަރ   މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ޙްމަދ   ރާެގ 

)ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ޝިޔާމަށް ދާއި.  އަނައިފަރ   މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރ ެގ  ޔާމްޙްމަދ  ޝިރާެގ  އިއްޒަތްތެރި   .

( ނ ލިބޭ.  އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް  ފަހ ން އަޑ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރަށް  އިއްޒަތްތެރި  އެ  ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( 

ޙަސަން ރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ދާއި  އިނގ ރައިދޫ  ،އަރ ވަނީމި  ފ ރ ޞަތ     އަޅ ަގނޑ   މިހާރ އަރ ވާނަން.  ފ ރ ޞަތ 

އާދެ! މިހާރ  ައޅ ަގނޑ     . )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (ޙްމަދ އަޙަސަން  ރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ދާއި  އިދޫއިނގ ރަ  .ށްޙްމަދައަ

އަޅ ަގނޑ  ފ ރަތަމަ ބަލައިލާނަން ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމް   ؛ރ ވަނީފ ރ ޞަތ  މި އަ
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އައޮންލައިންކޮށްތޯ.   މެންބަރ   ދާއިރާ  ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (؟ )ޝިޔާމްޙްމަދ   އިްއޒަތްތެރި  ިއްއޒަތްތެރި މަކ ނ ދޫ  ެގ 

މ ޙައްމަދ  ރާ މި އައީ. އެހެންވީމާ،  ލިސްޓަމި  އާދެ!    )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (.  ޢީމެންބަރ   ބަދަލެއް  ށް ކޮންމެވެސް ކ ޑަ 

  ކަރަދޫ ން ޒިޔާދަށް. ަވއިެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިދާއިރާ  ވަިއކަރަދޫ  ،ޞަތ  މި އަރ ވަނީމިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރ 

 ސައިން ޒިޔާދ .  ޙ  މެންބަރ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި

 

 ހަކަދެްއކެވ ން:ވާ  ޙ ސައިން ޒިޔާދ މެންބަރ   ެގ ދާއިރާ ވަިއކަރަދޫ

ރައީސް. ިއްއޒަތްތެރި  ާގނޫނަށް ދާއި  ެގމަނަފ ށީ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ސަރވިސްެގ  ސިވިލް  މެންބަރ   އިއްޒަތްތެރި  ރާެގ 

މި ތާއީދ    އޮތް  ހ ށަހަޅާފައި  ވެސް  އަޅ ަގނޑ   ިގނަ  އިސްލާޙަށް  ވަރަށް  ތާއީދ ނ ކ ރެވޭ  ދަންނަވަން.  ވާހަކަ  ނ ކ ރެވޭ 

ކަމަކީ ފ ރަތަމަ  ހ ރި.  އެބަ  ހިންގ   އ ސޫލ ންރ ކަޒީ  ލާމަ  ،ސަބަބ ތައް  މިހާ  މަށްރާއްޖެ  ބ ރަ    އަޅ ަގނޑ މެން 

އެއް މ ހިންމ   އެންމެ  އ ފެްއދި  ކޮށްެގން  ރަށަކަ  ،ނީވަ  މިކަށް  ޞަދަމަޤް  މަސައްކަތެއް  އެ  ކަންކަން  ރަށެއްެގ    ށްއެ 

މަޤް  ނިންމ މ ެގ އެ  ބޭނ މ ގައި،  އެ  ހޯދައިދިނ ން.  އިފ ރ ޞަތ   ބޮޑެތި  އެންމެ  ާގނޫނަށް  މި  ލާޙ ތައް ޞްޞަދ ަގއި 

ންމާތަކެއް  އެބަ ހ ރި ޒިނ ަގއި  ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫމި  މިހާރ     ، ބޫލ ކ ރަނީ ަގ، އަޅ ަގނޑ   މި ވަނީ. އެހެންީވމާެގނެވިފައި  

ޖެނެރަލާ އަދާކ ރާތަކެްއ،  މަސްއޫލިްއޔަތ   .ހަވާލ ކ ރެވިފަ  ސެކްރެޓަރީ  ލާޒިމްހ ށަހެޅި  ޒިންމާތަކެއް  މި  ފަ.  ކ ރެވިފަ. 

އެންމެ   ؛ޒިންމާތަކަކީ އެ    ،ކަންކަމަކީ އެއް  މ ހިޭއެގ  ނިންމާ  ،ޒިންމާއަކީ ންމ   ނިންމ ންތައް  ކައ ންސިލ ން 

ވެސް ވަރަށް ިގނަ ޮގތްޮގތަށް    އީެގނަމި އިސްލާޙ   ،ންޖެހޭބޫލ ކ ރަަގއި އަޅ ަގނޑ މެން  . މިކަން ކ ރާިއރ ަގތަންފީޛ ކ ރ ން

އެކަ  ތަޖ ރިބާތަކެއް ރާއްޖޭެގ  ދ ވަސްވަންދެން  ިގނަ  ކ ރ ވަރަށް  ފެނ ނ ،   މަށްން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މިހާތަނަށް  ފަހ . 

ތަޖ ރިބާއަކީ ނިންމާ  ،ކ ރެވ ނ   ތަންފީޛ ކ ރ ކައ ންސިލ ން  ޮގންޖެހ ންތަކަކީ   ގައިމ ނިންމ ންތައް  ބޮޑ   އެންމެ  ހ ރި 

ެވއްޖެްއޔާ ޮގތ ން   މީހަކަށްސިވިލް ސަރިވސްެގ އެންމެ ިއސް  ނަމަވެސް،  ޒިންމާދާރ  ވެރިޔާ. އެހެން  ،އޭރ ަގއި ހ ރި 

ފަރާތ ން    ންނަހ  ނިންމާބޭފ ޅެއްެގ  ކައ ންސިލަރ ން  ހ ރޭ  ތަންފީޛ ކ ރ މ ގަ ދަތިތަކެއް  ތަޖ ރިއިނިންމ ންތައް  އެ  ެގ  ބާ . 

ރ ކަޒީ ާގނޫނަށް ިމ  ލާމަ  އަދި މި އ ޅެނީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މީަގިއ ައލަށް  .ލާޙ ކ ރީޞްިމޮގތަށް އި  އަލީަގއި މި ާގނޫނ 

އިސްލާޙާ ތަޖ ރިބާއެ   ެގނައި  މި  ޢަްއޔަން ވެސް ނ ކ ރެވި.  ޖެނެރަލް  އަޅ ަގނޑ މެން  އްޮގތަށް ސެކްރެޓަރީ  ކ ރާ  ނ އަކީ 

އަޅ ަގ  އް.އެތަޖ ރިބާ ތަޖ ރިބާ ނޑ ކ ރިން  ކ ރެވ ނ   މި  މެންނަށް  އަލީަގއި  ެގނަޞްއިެގ  އެހެންވީމާއީލާޙ     އަޅ ަގނޑ    ،. 

އި  ،ބޫލ ކ ރަނީަގ ކައ ންސިލ ތަގެ ލާޙ ޞްމި  ސަބަބ ން  ކައ ންސިލ  އަޅ ަގނޑ މެން    ކަށް  ޮގތަށް  އ ޅޭ  މި  ބޭނ ންވެެގން 

އަނެްއ  ސަބަބ .  ނ ކ ރާ އެއް  ދ  ލާޙަށް ތާއީޞްއިހިންގ ން އ ނދަޫގތަކެއް ހ ންނާނެ ކަމަށް. އެއީ އަޅ ަގނޑ  ވެސް މި  

 ރަށްރަށް  ޑަށް ސާފ  މެޖޯރިޓީ ނ ލިބޭިއރާަގއި ވެސް އަޅ ަގނއަޅ ަގނޑ ެގ ދާ  ،ބޫލ ކ ރަންގަ އަޅ ަގނޑ  ވެސް    ،ސަބަބަކީ

މި   މިއީއޭ  ،ނިންމީ  ރައްޔިތ ންއެ ރަށްރަށ ެގ    މ ގައިންކަން ކ ރ ކަ  ެގއެ ރަށްރަށ އެބަ ހ ރި. އެހެންނަމަވެސް،  ވެސް  
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މިރަށަ އި  ވަގ ތަށް  ށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ނިންމ މަށް  އެ  ޮގތަކީ.  ރަނަގޅ   މީެގ  ތިރާމ ހ އެންމެ  މިއީ  ޖެހޭ.  އެބަ  ކ ރަން 

. ދެން ދިމާވާ އަނެއް ކަމަކަށް  އިލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ ގަ   މެން މި ބެލީނޑ ސާސެއް ކަމަށް އަޅ ަގއައެއް  މ ހިންމ   އެންމެ  

ސެކް  މެންައޅ ަގނޑ   ،ވަނީ ޖެނެރަލަކީ  މިސާލަކަށް  ހަދަ  ންސަރ ކާރ ރެޓަރީ  ޮގތެއް  ސަރ ކާރ ން    އި،ބ ނާ  ނ ވަތަ 

ވެފައި   ސިވިލް ؛ޢައްޔަންކ ރާ މީހަކަށް  ޢައްޔަންކ ރާ  ކައ ންސެކް  ،ސަރިވސްއިން  ޖެނެރަލާއި  ނ ގ ޅޭނަމަ    ސިލާރެޓަރީ 

ަގިއ  އަލީ   ތަޖ ރިބާގެ   އެ  ،ށް ވާތީކަކަމަރި  ކ ރެވިފަިއ ހ ދެން ނ ކ ންނާނެ ނަތީޖާ އެީއ ކ ރިން ައޅ ަގނޑ މެން ތަޖ ރިބާ

ކަމެއް ރަނަގޅ ވާނެ ކަމަށް. އެއީ ކައ ންސިލ ެގ    އެއްވެސް    ހަމަގައިމ   އިންމިެގނައީ.  ލާޙެްއ  ޞްާގނޫނަށް އިމިޮގތަށް  

ީއ  އޮތީ. އެ    މީހަކ  އަދި ނެޭގ ޮގތަކަށް ވެސް ނޫން ާގނޫނ  މިހާކައ ންސިލ ން ބޭނ ން  . ޖެހެނީަގއި އޮންނަންމީރ ހ ން  

ޖެނެރަލް ެވސް ޝަހ ންނަންވާ    ގައިސެކްރެޓަރީ  ސަރިވސް ،  ވެހަމަ  ރ ތ ތަކެއް  ބަލައި  އިންސިވިލް  ޭއގެ    ،މިކަން 

ދޭ މަޤާމ   އެ  އެހެންވީމާ   އަލީަގއި  އޮންނަނީ.  މި  ފަޮގތަށް  އެންމެ  ކައ ންސިލަށް  ޮގތަކަ،  ވާނީސޭހަ  ކަމަށް   އީއެ  ށް 

ެވސް   ޖެނެރަލް    ،ބޫލ ކ ރާތީަގއަޅ ަގނޑ   އޮންނަންކައ ންސިލ    ގ މ ަގއިނެސެކްރެޓަރީ  ބަހެއް  ކަމަށް   ޖެހޭނެެގ 

މި ކަންކަމ ަގިއ ޢަމަލ ކ ރަން ހ ރި ކޮށްލިހެން  މި ފާހަަގކ ރިން    އަޅ ަގނޑ   ،ބޫލ ކ ރެވޭ. އެހެންނޫންނަމަަގއަޅ ަގނޑަށް  

ންނޭނެގ، ދެން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އޭެގ ހެއްކެއް ކަ  ހ ރި.ވެސް އެބަ ކ ރީަގއި  ކެއް މީގެ ވަރަށް ބޮޑ  ދަތިތަ  ަގއިކަންކަމ 

ެގ މެންބަރ ން ވަރަށް  ވާދަވެރި ޕާޓީތަކ   ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެންނާ  މާ ބެހޭސްެގ ތެރެއިން ވެސް ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާހ މި ބަ

ޙަޤީޤަތެއްަގއަޅ ަގނޑ މެން  އެހެންނަމަވެސް،  ވާހަކަދަްއކަަވއިފި.   އެބޫލ ކ ރަންޖެހޭ  ެއީއ  ިމ   ،  ވެސް  ބޭފ ޅ ންނަށް 

ފަސްފ  ލިބި  އަހަރ ވަރަކަރ ޞަތ   ސަރ ކާރ   7  ،ށް  ދިއަހަރ ވަރ   ހިންގ މ ަގއި  އަޅ ަގ  ތަޖ ރިބާ  ޭއެގ  ޑ މެން ނޔަ. 

ދިދ ށިން އޮޅ  އްޔިތ ންނަކަށް  ރަ  ވެހި.  ކައ ންނ ލެޭވނެވަެއއްއެކަން  އަދަ ރ ސިލަ.  މަދ ކ ރ މާންެގ    ސާރަ މ   ،އިދ  

ހަނިކ  ބާރ ތަ   ،ކ ޑަކ ރ ާމއި ހ   އި،މާރ އް  ކޮށް  ރިހާމި  މާޒީަގއި  ކަ   ފައިކަންކަަމކީ  ިމޮގތަށް   ާގނޫނ   މި  .ންކަންހ ރި 

ބޭފ ޅ ންނަށް ވެސް އޮކ ރ މ ެގޙ ލާޞްއި އެ  މަޖިލީ ފ ރ ޞަތ   ން ވެސް  ވެރިކަ  .މެޖޯރިޓީ ވެސް އޮތް  ރހ ެގ ސ ޕަތް. 

ބާރެ  .އޮތް އޮއް  ހ ރިހާ  ރަނަގ  ރ ެގސަރ ކާމެންެގ  ޑ ނއަޅ ަގ،  ވެސް ންނަމައެހެ.  ތްވެސް  މިއަދ ެގ  ޅ ކަން  ނިޔަތް 

ަގބޫލ  އޮތްިމހާ  ،ކ ރަނީސަރ ކާރ ން  ާގނޫނ   ރަނަގޅީ  ރ   އެންމެ  ރައްޔިތ ން  .ޮގތޭ  ރަށެއްެގ  ރަށެްއެގ  އެ    ށް،ނައެ 

ށް  ޑަނ އަޅ ަގ.  ތަށް އޮެވެގންނޭޮގ  މިހާރ  މި އޮތްށް ލިބޭނީ  ކަރަށަ   ތިޔާރ  އެހަމަ ބާރާއި އިޚ މ ެގ ފ ރިމ ކަންކަން ނިން

ޔަ އެބައޮ މެއްކަ  ވާންީގހަމަ  ޒަ މި   ،ވޭ  ކޮންމެވެސް  ފ ވެރި ނެއްަގިއ  މާއިން  އަންނައިރ   ޕީ.ޕީ.އެމ ން    މަ ތަރަކަމަށް 

ން. އެއީ  މީހަކަށް ހަދަ  ރާްއޔަންކ ޢަކީ ރައީސ ލްޖ މ ހޫރިއްޔާ  ޖެނެރަލަ  ރީރެޓަވާނެ ސެކް  ކަށް ޙަލާޞްކ ރާނެ އި ޙ ލާޞްއި

އި އެންމެ މި ވެރިކަމ ަގންވޭ.  ީގވަރަށް ޔައްކެއް ނެތް މިންއެކަން ހަމަ ޝަ   ށްމެންނަޑ ނއަޅ ގަ .  ކަމެއް   ކަށަވަރ ންީގޔަ

  ،ލ ކ ރަނީަގބޫ  ޑ ނއަޅ ަގމ ަގއި  ކަވާއިރ  މި  ށްކަމަމަށް  ރަށ ެގ ބާރ  ރައްޔިތ ންނަށް ދިނ ރަށް   ، ދެނީން  މިމ ކަމ ހިން

އެން  މި  މިހާރ  އޮތީ  މި  ާގނޫނ   ރަނަގއޮތް  ކައ ންސިމެ  ނެގ މ ލ ޅަށޭ.  ވޯޓަކ ރައްޔިތ ންެގ  ލ އ ންސިކަ   ަގއި ން  ން   
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  ޑ  ނއަޅ ަގކަމަށް    ޮގތ ން ހ ންނަންޖެހޭނެ  ެގެގ ރ ހ ން ލިބޭ މީހަކ  އެހީތެރިވ މ  ލ އ ންސިއެ ކަ  ، އިނަާގފަ  ކައ ންސިލ 

ވެސް،  ޅ  މީހަކަށް ެވސް. އެހެންނަމަދެކޮ  ސިޔާސަތ ތަކާ  އިމާކާރ ެގ ިވސްނ ސަރ    ،ވެދާނެ  ނީ. އެީއ ފަހަރ ަގއި ލ ކ ރަަގބޫ

ޮގތަކަށް    ޅ  އެންމެ ރަނަގތެރިވެދޭނެ  ހީށް އެމަރ ތަށް ކ ޮގ  ން ބޭނ ންވާ  ކައ ންސިލ ެއ ރަށެއްގެ   ، އެ ރަށެްއެގ ކަންކަން

ފާހަަގކ ރެވެނީޑަނ އަޅ ަގ ކަމަށް  ށް  ތާީއދ   ޑ  ނއަޅ ަގެއހެން    ހަމަ  ،ވާތީ   މިއީ  ދާއިރާެގ  ވެލިދޫ    ،ކ ރަންވަރަށް 

މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި ދެްއކެ   އެ  ވިދާޅ ވިހެވާހަކަފ ޅ ަގއި   ވިމ ޙައްަމދ   އެ  ވެސް  ވިސްނަންޖެހޭ ޑ ނައޅ ަގ  ،ން  މެން 

ތަށް  ޮގތްޮގ  ހ ންނާ މަޝްވަރާކޮށް ވަރަށް ިގނަވަރަށް ިގނަ މީ  ،ކޮށްޖ ރިބާ ަވރަށް ިގނަ ތަކ ރީ  ންކަމެން މިޑ ނ އަޅ ަގ

މިބެލ މަށްފަހ  މިއީ  ރަނަގޅ ަވގ   .  އެންމެ  ރަނަގޅ    ތަށް  އެންމެ  ރާއްޖެއަށް  މެންނަށް  ޑ ނައޅ ަގކަމަށް    ތްގޮ   އަދި 

ތ   ވަގ   ވާ މިއްމިހެން އޮ  .ފެށިޅެނީ ނ މި އ   ލާޙަޢ  އަދި މަރ  ނެގ މ ެގ މަޝްރޫރީ ޖެނެރަލްސެކްރެޓައި  ަގ. މީތީފެންނާ

ަގނަޑ ނ އަޅ ަގ ބަދަލެއް  ރަނަގޅ   އ ންމެން  އެންމެ  ނ ފެންނާތީ  ޑަނ އަޅ ަގކަމަށް  އް  ޮގތެ  މިއީ  ެއކަމަށް   ޑ ނއަޅ ަގށް 

 . ނަވަންދަން ޑަށް ޝ ކ ރ . ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮނަވަން ވާހަކަ ދަން ތާއީދ ނ ކ ރާ

 

 :ވ ންކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ެމންބަރ .  އްޝ ކ ރި ިއއްޒަތްތެރި  ދާއި  ސްވެ ނެއްކާ އަ  ޑ ނ އަޅ ަގޔާ  އަޙްނައިފަރ   މެންބަރ   ިއްއޒަތްތެރި  މަދ  ރާެގ 

 މަދ  ޝިޔާމް. މެންބަރ  އަޙްތެރިތް. އިްއޒައަރ ވަންށް ފ ރ ޞަތ ޝިޔާމަ

 

 :ވ ން ކެ އްކަދެހަވާ މަދ  ޝިޔާމްމެންބަރ  ައޙްރާެގ ނައިފަރ  ދާއި

ވާ ދެ   މިސްނ މ ން ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅާފައިކާރ ެގ ވި! ސަރ  . އާދެއާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ދިވެހިމެން  ޑ ނ އަޅ ަގކީ  ޙަލާޞްއި ތާއީދ ކ ރާނެ  ރަްއޔިތަ  ެއއްވެސް  ލާމަރ ކަޒީއް ނޫންޙެ ލާޞްއިކ   ހ .  ތ ރ   ނިޒާމަށް 

އިޙެލާޞްއި މި  އިޙަލާޞްއް  މި  ދެން  ސަރ ކާރ ޙ ލާޞްކީ.  އައިމާ  ވިސްނ މ ން  ނ ވޭ ޑ ނައޅ ގަ   ެގ  ހައިރާނެއް  މެން 

ރައީސް  ބޭފ ޅ ން ދެން    .އިްއޒަތްތެރި  ިއއްޒަތްބައެއް  ވާހަކަ،  މެންބަރ ންެގ  ރައީސް    އި،ކާރާ ރީ ސަރ ކ   މފ ޅ ގައިތެރި 

ދައްކާހަލަ  މިކަ  އި،ޔާމީނާ އިނިންމާލަނީލާފައި  ވާހަކަތަްއ  ރަޒަތްއް .  ނި؛ އީސް ތެރި  ކ ފޫޒާމަލާމަރ ކަޒީ  ނ ވާ ހަމަށް 

އި   ޗެމްޕިއަނ ންނޭ އަމިއްލައަށް ކިޔަޒާމ ެގ. ލާމަރ ކަޒީ ނިކަމެއް  ނަރައްޔިތ ން ދަން  ވެހި. ެއއީ ދިއެއް އެމް.ޑީ.ޕީައކީޕާޓީ

ދަޢ ާވކ ރޭ ދިވެހިއެ  އެހެންނަމަެވސް،  އެނޭގތީ ރައްޔިތ ންނަށް    .  ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ،އެކަން  ިއ ގަ ތަކ ކަންކޮޅ މިއަދ  

މަ އައިއިރ ަގއި ފ ރަތަ ފެށިެގން އެންމެ ޒީ ނިޒާމ ލާމަރ ކަ ، ރި ރަީއސްއިްއޒަތްތެ ؛ތަްއ ވެސްލެވ ނ  ކައ ންސިލ އިވައެކ ލަ 

ލަ ްއކަހަދާދި އެ ؛ޮގތް  ން ހެދިނަ އަހަރ  އ ފެދ ނ  ސަރ ކާރ ވަ  2008،  .ޑީ.ޕީެގ ސަރ ކާރ ށް އެމްކަތަ ތް ކައ ންސިލ އޮ

 ނަިގ  ،ފެނ ނީށް  މެންނަޑ ނއަޅ ަގ  . އޭރ ގައިނަަގންތަކ ން   ކައ ންސިލ އްބާރ ތަ.  ޅެނީ ހަދަންއ   ހާރ ވެސް މިތެއް މިޮގ
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ޕް ރަށްރަށ ަގއި  ނޫޅޭ  މީހ ން  ހަދަރޮވިންފަހަރަށް  އޮފީސްތައް  އިންތިޚާބ އިެގން  ސް  ތިބި ރަްއޔިތ ން  ކޮށްފައި 

ކަނޑ ވާލިއ ންސިލަރ ންެގކަ ބާރ   ފެނ ނީމެންނަ ޑ ނައޅ ަގތަން      އެޮގތ ށް  ައތޮ.  ޅ.  ފެލިވަރ ަގިއ  ޅ ން  ވެސް  ަގއި 

ރައީސް  ހައްދަަވއި އްއޮފީހެ  ދެވީހެއް   ،އިްއޒަތްތެރި  ރައްޔިގެ .  އިންތިޚާބ ކޮން  ރަށްރަށަށް  ތިއްބެިވ ށްތ ން  ފައި 

  ނޫޅޭ ސް. މީހަކ ތްތެރި ރައީޒަވަރަށް އިއް ޖަމާކ ރީ ފެލިއް  ހ ރިހާ ބާރ ތަކެ   އި،ބާރ  އެްއކޮށް ކަނޑ ވާލަ ސިލަރ ންެގ  އ ންކަ

އެތަނެ އެހެންީވމާތަނަކީ  އް  މި.  ނިޒާމަކަސް  ކޮންމެ  އަދި  ނިޒާމަކަސް  ލާމަރ ކަޒީ  ރައްޔިތ ންނަށް  ވެނީެގނެ  ،   

ވަރަށް    ،ނިޒާމަކީ   ން ޚާއްޞަކޮށް ލާމަރ ކަޒީއި. ަވކިޓަކަ  ތ ންނަށް ފަސޭހަތަކެއް ދިނ މަށް، ރައްޔި ޓަކައި  ރ މަށްކ މަތްޚިދ 

 ... ރަށްރަށަށް ދިނ މަށް ، އަތޮޅ ތެރެއަށްރި ބާރ ތައްއްޓިފައި ހ ބޮޑަށް މައި ސަރ ކާރ ަގއި ހިފެހެމިއީ ވަރަށް 

 

 :ވ ންކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މެ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މަޑ ނައިފަރ   ވާހަކަފ ޅ   ިއއްޒަތް  ،އެދެން  ށްލަދެއްވ ންކޮންބަރ   ދާއިރާެގ    ތެރިއ ނޫގފާރ  

މައްސަމެންބަ ނިޒާމީ  ނަންގަވާފައިވާތީވެރ   ދާއިރާލަެއްއ  އ ނޫގފާރ   އި .  މެންބަރ ެގ  ވަޙީއްޒަތްތެރި  މ ޙައްމަދ   ދަށް   

 ޞަތ އަރ ވަން.  ފ ރ   ހެޅ މަށްނިޒާމީ މައްސަލަ ހ ށަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 :ވ ންކެއް ކަދެހަވާ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ވަޙީދ ދާއިރާެގ  އ ނޫގފާރ 

އިްއޒަތްޝ ކ ރިއް އިޔާ  ކަނޑައެޅިެގން  ރަީއސް.  ކައ ނ2011ް  .ހައްދަވާތީވެތ ރ ފ ޅ ތެރި  ިއންތިޚާބ ވީ  ތަކ ެގ  ސިލ ަގއި 

އެޕްރީލް  ވާހަނދާން  ކީޑަނއަޅ ަގއް  މެންބަރެ އިންތިޑ ނއަޅ ަގމަހ     ޮގތ ން  ފެބްރ  2012  ޚާބ ީވ، މެން  އި  ގަ 7ރީ  ވަެގ 

ވެރިކަ ވައްޓަ އެމް.ޑީ.ޕީެގ  އޮތީ  ނ   އެންމެކައ ންސިލްތަކަށް    ރ އޭ  .ލާފައިން  ވެސް  އޭއަހަރ ދ ވަހެއް  އެ ލިބޭ.  ރ  

ބާރ ދިނ  ކައ ންސިލ އަހަރ ތެރޭ ިއއްޒަތްތެޮގ  ހިނަގމ ންދިޔައްކަތް  މ ެގ މަސަތަކަށް  ރަރިތް  ވަރައީ  ޅަށް  ށް ރަނަގސަށް 

މާލޭެގ   ؛ކެއްއި އޮތް ޤައ މީ އިދާރާތަނޫނ ަގޭއރ  ލާމަރ ކަޒީ ާގ  ،ދައްކަވަނީ  އެ  ވާހަކަ  ފެލިަވރ ެގ  .އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ

ކ އެޓޯލްސް   ހަދައިމިނިސްޓްރީ  ރީޖަރިން  ސަދަން  ކިޔާފައި ެގން  ހަދަ  ގައިމާލޭ  ،ނަލް  ސެކްޝަން    ހ ރި ެގން  އިދެ 

ހޭނެކަން ަވރ ަގއި ފޯރ ކޮށްދޭ ޤައ މީ އިދާރާތަކެއް ހ ންނަންޖެއްދީ ފެންޙަމަތްތައް ސަރަެގ ބައެއް ޚިދ ތަންތަން. ސަރ ކާރ 

. އެ  ސް އޮފީސްތަކެއް ހެދީންރޮވި ޓަކައި ޕް  މަށްކޮށްދެްއވ   ކަން އެއެ ަމަގށް    ، މާތީްމކޮށްފައި އޮޒިލާއޭރ  އޮތް ާގނޫނ ން  

ކައ ންސިލ ތަ އެންތަނ ން  ތަންތަ  .ދިނީމަދަދ   އިލ މާއްބާރ ތަކަށް  ހ ރަނ ން  އެ  ނޫންސްކައ ންސިލަށް  އެކަން  އެޅީކީ   .

ހ ންނަވަ މ ޅިއިތ ރ ފ ޅ   އިއެނިގވަޑައިެގން  ެއކަންކަން  އަދި  ފ ހައްދަވާތީ  ބާރ    މ ޅި   އިލަްއވައިޅަރޮން  ނިޒާމ ެގ 
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.  ނީށްލަދިޅ ކޮރަނަގން  ހަަމ އެކަ  ،ހެންވީމާފ ޅ ން އިނޭގތޯ. އެތި ބޭ ބަޣާވާތަށްފަހ   ބްރ ައރީެގފެ  7ލެްއވީ  އިކަނޑ ްއވަ

 . ޝ ކ ރިއްޔާ 

 

 :ވ ންކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

   !ެގންދަވާ ރިއަށްޅ  ކ ފ ޝިޔާމް ވާހަކަމެންބަރ   ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި . ނައިފަރ ންބަރ ޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެއްކ ރިޝ 

 

 :ވ ން ކެ އްކަދެހަވާ ޔާމްމަދ  ޝިމެންބަރ  ައޙްރާެގ ނައިފަރ  ދާއި

ބަޣާވާތ ެގ ވާހަކަ  ތެރި ރައީސްޒަތްއް ޝ ކ ރިއްޔާ އި  ބަޣާވާތްމެން  ޑ ނއަޅ ގަ .  ދައްކާކަށް.  މީހ ންކ ނެތް  މި    ރި  ކަމަށް 

އި  ނ އަސާސީއާޤާނޫ؛ ތްތެރި ރައީސް. އިްއޒަދަނީ  އެ  އި މިއަދ  ސަރ ކާރ  ހިންަގމ ންެއކީގަ   ޅ ާވ މީހ ންނާދާފ ޅ ން ވިބޭ

ަގތީ ދެންމެަގިއ  ވާހަކަ ެއއްބަސްެވވަޑައި   މާކ ރިށް ބާރ ތަކެއް ޖަފަށަލައަ  އެ   ، ފަށަލައެްއެގ ވާހަކަ  ލެވ ނ    ާގނޫނާ ޚިލާފަށް

ދާއިނޫގއ  މެންބަރ ރާެގފާރ   ިއއްޒަތްތެރި  އިއް  ރައީސްޒަތްތެ.  ރައޭރ   ؛ރި  ހ އެކަ   ެގއްޔިތ ންަގއި  ރި އ ންޓ ތަކ ަގއި 

ރ ަގިއ   ފައިސާކޮޅ  ވެސް އޭކޮމިޓީތަކ ަގއި ރަށްރަށ ަގއި ހ ރިރިއަރ ވާ  ، ރަށް ކ ރަށ ަގިއ އިނޭގތޯށް، ރަެވސް  ފައިސާކޮޅ 

ބާކާރަށްމައި ސަރ   ލީއައި ސަރ ކާރ ން ކަހާ މާ  ބައެްއެގ ވާހަކަ  ެއވަރ ެގ  މި ދައްކަނީރަ.  މިތާަގިއ  ތެރި . އިްއޒަތްށް 

،  ޅެންއް އ ތަނަވަސް ދިރިއ ޅ މެރައްޔިތ ން ބޭނ ންވަނީ    ،ކަސް އިނޭގތޯޒާމަލާމަރ ކަޒީ ނި،  ސް ކޮންމެ ނިޒާމަކަ؛ ރައީސް

  ، ވަންޏާ   ކަމަށް  ނޭގކާރަށް ނޭސިލްތަކަށް އާމްދަނީ ހޯދޭނެ ޮގތް މައި ސަރ އ ޅެން. އެ ކައ ން  ފ ދ ންތެރި ދިރިއ ޅ މެއް

ން ވަރަށް  ލިޔ މ   ،. މި ސަރ ކާރަކީލްވީ ފެއި  އެ ސަރ ކާރެއް އެ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ތައް ެވސް ނޭނޭގލ އެކަހަލަ އ ސޫއަދި  

ވެސް، ތަންފީޛ ކ ރާނެ ޮގތެއް ވެސް  ހެންމަ. އެދޭކިޔާފައި ެއބަ ެގނެސްތ ތަކޭ  ންެގ ސިޔާސަތައް ތިމަންނަމެހިޗެއެއް   ރީތި

. ހޯދާކަށް ނޭނޭގވެސް    ކައި ބޭނ ންވާ ރިސޯސްޓަ  މަށްފީޛ ކ ރ ންތަ  .އެއް ެވސް ނެތްކަތަތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ ހަ  .ޭގނޭނ

ެގ  . އެމް.ޑީ.ޕީޓަރީ ދައ ލަތެްއގައިދަނީ ޔ ނި  މެން އ ޅެމ ން މިޑ ނ އަޅ ަގއް އޮތަސް  ކޮންމެ ނިޒާމެ ؛ސްއިްއޒަތްތެރި ރައީ 

ދި ވެރިކަން  ހިސާބ ން  އަތ ން  ޚާއްޞަކޮޔަ  ވަކިން  އަދި  ތަފެށިެގން  ނިޒާމ   ލާމަރ ކަޒީ  ވެސް  ށް  ޢާރަފ ކ ރަމ ން 

ޔ ނިޓަރީ  ؛ރ ަގއިފަންވާން އޭއ    އްޖޭގައިދިވެހިރާަގއި   ޮގތ ލަތްތަކެްއގެ ވަކި ދައ   ،ޔައީރައްޔިތ ންނަށް ވިސްނައިދެމ ން ދި

ސިފަ  ދައ  އެމް.ޑީ.ޕީން  ކަނޑ ވާލ ލަތ ެގ  މަސަްއކަތް  ޚާއްޞަކޮކ ރިމ ެގ  ަވކިން  ބާރ ވެރިކަމެ.  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ްއ  ށް 

. މިީއ  ތަށްރީ އެމް.ޑީ.ޕީން ެއޮގހ ށްފައި މިހާތަނަށް  ސައްކަތްކޮންނަށް ވިސްނައިދޭން މައްޔިތ ވެސް ރަ ތްއިރ ަގއި އަބަދ އޮ

ދައ  ޮގތ ތްތަކެއްގެ ލަވަކިވަކި  އިަގއި  ރައީސް.  ނޫ؛ ްއޒަތްތެރި  އެމް.ޑީ.ޕީ  ސަރ ކާރ ތަކ ން  މީެގކ ރިން  ން 

އެއިރ ކ ރި ރިކަންވެ އެމް.ޑީ.ޕީކަންތައް  ަގއި  ރަނަގޅަށް  ވަރަށް  ކައ ންސިލ ތައް  ތެރެއިން  ެއ  ެގ  މެދ ވެރިކޮށް  ތައް 

ރަ ވަރަށް  ކ ރަންަގޅަ ނކަންތައްތައް  މަޤް  ،ށް  މަސައްކަތްޞައެ  ެއބަހ ދ ަގއި  ެވސް  އިްއޒަތްތެރި  ކޮ  ރިތައް  ށްފައި 
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  މި   ،ނ ދީއް ެވސް ރަށަށް ެގންދިޔަޓެރޮޖެކްއްޤީެގ ޕްތަރައި ސަރ ކާރ ން  މަ  ،ނ ދީރަށް އެްއބާރ ލ ންއި ސަރ ކާމަ.  ރައީސް

އޭރ  ކ ބޭފ ޅ ން  ޢަމަލ ތައް  ެގންދެވީރަަގއި  ރަްއވަމ ން  ިއއްޒަތްތެރި  ދެންޑ ނއަޅ ަގ؛ ސްއީ.  ފެނ ނީ  މި   މި  ެމންނަށް 

ތާ އިވަރަޚ ަގއި  ރީފަހ ެގ  ނާތަހ ޒީބ   ދެންނެވީ  ޑ  ނ ައޅ ަގކޭ  ޙެލާޞްށް  ިމކަހަ  .މި  ކ ރަނީ  ނާތަހ ޒީބ   ކަންތައްތައް  ލަ 

.  އްޙެ ލާޞްެގނެސްފައި އޮތް އި  މ ަގއިސްނ ެގ ވިކާރ ކީ ވެސް މިއީ ހަމަ މި ސަރ ޙަލާޞްމި އި   ން..ޕީމަ އެމް.ޑީވެސް ހަ

ރައީސް އިްއޒަތް ޮގތ ގަ އ ންސިލ ކަ  ؛އެލް.ޖީ.އޭ  ،ތެރި  ބެލެނިވެރިެއއްެގ  އެލް.ޖީއި  ތަކ ެގ  އޮތް  .އޭއިން  ިމއަދ  

ވެސް  މ ންޢަމަލ ކ ރަ ދޭތެރަޭގއި  ޮގތާ  އެބޮޑ ވޭކަން  ޑ ނ ައޅ ަގދާ  އެ.  ިމހާރ   ނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ  ލް.ޖީ.އޭއިން 

ދިވެހި.ޕީ.އެމަޕީ  މެންނަކީ،ޑ ނ އަޅ ަގ މިއިރާއްޖޭަގކީ  ފަރި    އެންމެ  ފައްއެން  ،ތަނިޒާމަށް  މިކާމެ  އަދި  ެގ  ނިޒާމ    

ބަރާބަރަކައ ންސިލ  އެންމެ  ޕީތައް  ވެސް  ހިންާގނީ  ކައ ންސިލަރ ން.ޕީ.އެމްށް  އެެގ  ހ ކަ  .   ނާނެ ންންތައް 

ދެވިފައި އ ންސިލ ކަ އެވޯޑ   ތަކަށް  އެލީއިބަލަ ށް  ތަކަހ ރި  ވެސް  ރަ  މަ  ވަރަށް  ޅަށް  ަގނކަންތައްތައް 

ވާހަކަ  ،ވާނެއެނިގވަޑައިަގންނަ  ބޭފ ފ ޅ މިތާނަގއި  ހެއްދެވިޅ ންނަށްދަްއކަވާ  މި  މިހާރ   ށް  ސަރ ކާރަ  ،ޮގތަކީ   . 

 ...ނ ލިބ ނީމާއީދ ތާ ރައްޔިތ ންެގ 

 

 :ވ ންކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މެންބަރ  އެދެން ވާހަކަފ   ެގއިްއޒަތްތެރި  މަޑ ކޮށްލަދެްއވ ން  އ ނޫގފާރ ޅ   އި   .  މ ޙައްމަދ   އްޒަތްދާއިރާެގ  މެންބަރ   ތެރި 

 . ސަލަނިޒާމީ މައް ،ވަޙީދ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 :ވ ންކެއް ކަދެހަވާ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ވަޙީދ ދާއިރާެގ  އ ނޫގފާރ 

އިްއޒަޝ ކ  ރަރިއްޔާ  ޕީ.ޕީ.އެމަތްތެރި  ނިޒާީއސް.  މި  ފަމަށް  ކީ  ޕާޓީއޭއެންމެ  އިތ ރ ފ ޅ   އްކާ  .  ހައްދަވާތީކިޔައިެގން 

ލީޑަރ  އެކަމަކ   ޕީ.ޕީ.އެމްެގ  ނިލާމަރ ކަ  ،ވިދާޅ ވަނީ   އެޮގތަށްކަމަ  ްއވާނ ކ ރަަގބޫލ   ޒާމ  ޒީ  ައދި  ނައިފަރ  .  ހަމަ  ށް 

ިއއްޒަ މެތްދާއިރާެގ  މަޖިލީ ބަ ންތެރި  މި  ވެސް  ޝިޔާމް  ވިދާޅ    ހ ެގރ   ނާސަރ ،  ފަިއވޭވެފްލޯަގއި  ވީމާ  ބިލ ޤާކާރ ތަްއ 

ނޭޤަ ހިންަގން  ކ ރާއ މ   އެހެންވީމާލާމަރ ކަޒ ކ ރ މަކީ ކަމެކޭ    ނގ ނީމާ  ވާހަކަދައްކާވާތީ    ،.  އަނަގއިން  ދެ  ފަހަރ   މި 

އޭ ކިޔައިެގން  ހަކަ ދެވި ވާސާކޮޅ  ެގންެގ ާމލިއްޔަތ ަގއި ހ ރި ފައި. ދެން ރައްޔިތ ން ރިޔާސަތ ެގ ސަމާލ ކަމަށްކަން ހަމަ  އެ

،  އީސް. އެހެންވީމާރި ރަޒަތްތެންނެވީ އިއް  މިނިސްޓަރ ެގ ހައިސިްއޔަތ ން ހ  ހޯމްރ ގެ އޭއިރ ަގއި  ބޮޑ  ދޮެގއް ހެއްދެވި 

 ޔާ. . ޝ ކ ރިއް ހެންކަމެއް އީސް ކ ރަްއވަންޖެހޭނެރި ރަށް ހީވަނީ ިއއްޒަތްތެޑަނ ޅ ަގއަވ ން ެއީއ ށްލަދެއް ކަން ސާފ ކޮއެ
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 :ވ ންކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

އިްއޒަތްތެ މެޝ ކ ރިއްޔާ  މެންބަރ   ންބަރ ރި  އިްއޒަތްތެރި  އާދެ!  މިނިސްޓަހޯ  ޑ ނއަޅ ގަ އެދިވަޑައިަގތީމާ  .  ކަށް  ރަމް 

ދ ވަހ އްސ ރެ   ފ ރަތަމަެމން ހަމަ  ޑ ނއަޅ ަގހ   ރީ. އިންތިޚާބ ކ ރ މަށްފަތައް އިންތިޚާބ ކ  ކައ ންސިލ ހ ރިއިރ ަގއި ފ ރަތަމަ

ބާކައ ންސިލ  ކ ރިައށްެގންތަކަށް  މަސައްކަތް  ދިނ މ ެގ  އެލް.ޖީދިޔައީރ ތައް  ެވސް.  ައޅ ަގނޑ މެން.ޭއ  އަދި   ؛، 

ން  .އޭ ހިންގ ލް.ޖީއެ  ،ވިޔަސް   ރަކަށް މެންބަްއޔަންކ ރައްވާފައިވާ ޢަރިއްޔާ  ސ ލްޖ މ ހޫރާތ ން ރައީެގ ފަމ ހޫރިއްޔާއީސ ލްޖ ރަ

އެލް. އަޖީ.ޭއެގ ސެކްރެޓަރީ ވެސް  ޖެނެރަލް  ބާރާފ .ޯއއާ  ސީ.އީ  ނެގތާއެ  ދި  އިޚ ތިރިހަމަ  އެ  ޔާރ އި  ކަންތައް   ދީެގން 

ކ ރިއަށްެގންދިޔައީ ހީވަނީޑަނއަޅ ަގ  .ވެސް  ކައ ންސިލ   ށް  ތިއްތަކ ގަ އޭރ ަގއި  ިއްއޒަތްބެ އި  މެންބަރ ވި  މި ތެރި    ންނަށް 

ސާފ ކޮ  ވަރަށް  ކަމެއް  އެނިގވަޑަިއަގންހ ރިހާ  އަ  ނަވާނެ.ށް  މިހާރ   މި   ފ ރ ޞަތ   ޑ ނ ައޅ ަގނެއްކާ  ދެން    އަރ ވަން 

އަނެއްކާ ޖެހެނީ މިވެ،  މައްސަ  ސް  ނިޒާމީ  ނަންގަވާފައިޮއތީ  މެއިހަވަން  ،ލައެއް  ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ  ންބަރ  ދޫ 

 ރ ވަން.އަށް ފ ރ ޞަތ ބަރ  މ ޙައްމަދ  ޝިފާޢައިްއޒަތްތެރި މެން ،. އެހެންވީމާއްމަދ  ޝިފާޢ ޙަމ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 : ވ ންކެ އްކަދެހަވާ އްމަދ  ޝިފާޢ ޙަންބަރ  މ މެދޫ ދާއިރާެގ އިހަވަން

އިނޭގތޯ.    ،ރައީސްތެރި  އިްއޒަތް މައްސަލައެްއެގ  ޑ ނއަޅ ަގޝ ކ ރިއްޔާ  ޮގތ  ނިޒާމީ  ބޭަގއި  ފާހަަގކޮށްލަން    ،ންވީނ  

މެންބަރ އިްއޒަތްތެ ވާހަކަ ޝި  ރި  އިތ ރ ަގއި  އިޔާމްެގ  ކަނޑައެޅިެގން  ސީދާ  މި  ެގންދަވާތީން  ވަމ ހައްދަފ ޅ  ހަމަ   .

ސަރ ކާރ ން ސީދާ  އި   އިސްލާހަކީ  ހ ށަހަޅާފަިއވާ  އެހެ  ކަމަށް  އްޙެލާޞްބޭނ ންވެެގން  މި  ންވިދާޅ ވާތީ.  ނަމަވެސް، 

ރަްއޔިޙ ލާޞްއި މަޖިލީ  މެތ ންެގ  ރައްޔިތ ހ ެގ  މަޖިލީންބަރަކ   ހ ށަހެހަންެގ  ސަރ ކާއެއްކޮ  ޅ މާށް  ފަރާތ ރ ށް  ން  ެގ 

ށް މިކަން ޮގތަ  ތްނޫނ ަގއި އޮހާރ ވެސް ގާ ބޭނ ންވާ ޮގތަކީ މި  ،ޮގތަކީ  ސަރ ކާރ ން އެދޭ  ، ރަސްމީކޮށް އެބައޮތް ބ ނެފައި

ެގންދި ކ ރި އެހެންީވމާއަށް  އޮރައްޔި  ،އ މޭ.  ސަރ ކާރ ން    ލ މަށްއިޅ ވަތ ންނަށް  ބޭނ ންވެެގން  ސަރ ކާރ ން  މިއީ  ޓަކައި 

  .ފާހަަގކޮށްލީ ޑ  ނއަޅ ަގއެކަން   ،ކޭ ދަންނަވާތީޙެލާޞްއިހ ށަހަޅާފައި އޮތް 

 

 :ވ ންކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ޖަހާފައި އޮންނަ   . ޯވޓ ެގ ރަނަގބީލ ތޯއ ޅެނީ އިނޭގ  ށް ކ ޑަ އޮޅ މެްއ އަރައިެގން މިޑަނއަޅ ަގްއޒަތްތެރި މެންބަރ   އި

ފ ރ ޞަތ ދެވެން ނޯވޭނިޒާމީ މައްސަލަ  ވަގ ތ  މެިއއް  ،. އެހެންވީމާއަށް  ނިންމާލަދެއްވ ން    ޅ ހަކަފ ރ ެގ ވާންބަޒަތްތެރި 

ދެން  އެދެން ނެގ މ   ޑ  ނއަޅ ަގ.  އިއް ކ ރި  ެގވޯޓ   ައނެއްކާެވސް  އަޒަތްން  ެމންބަރ   ޝިޔާމަށް  މަދ ޙްތެރި   

 އަރ ވަން.  ފ ރ ޞަތ 
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 :ވ ން ކެ އްކަދެހަވާ މެންބަރ  ައޙ މަދ  ޝިޔާމްރާެގ ނައިފަރ  ދާއި

ޝ ކ ރިއްޔާއާދެ ބޮޑަށް  ވަރަށް  ރައީިއއްޒަތްތެ  !  އެއްޗަކީޑ ނއަޅ ަގ.  ސްރި  އެނޭގ  މެންެގ ޑ ނއަޅ ަގ  ،މެންނަށް 

ފައި ސަރ ކާރ ން   އެ  ރަށްޖެހ ނީ  ވެސް  ޖަމާކޮށްރަށަސާކޮޅ   އިްއޒަތްލަދޭންށް  ރައީސް.  ަގވަރމެންޓް   ކަލްލޯ ؛ ތެރި 

  ންސިލ  ނ  ލޯކަލް ކައ ނެނގ   މިފަހ ން    އެންމެ ؛މި ިއންތިޚާބ   ، އިރ ަގއި.ޯއެގ ވާހަކަ ދެންމެ ދެއްކެވި ެގ ސީ.އީ އޮތޯރިޓީ

ކ ރިޑ ނއަޅ ަގށް  އިންތިޚާބަ ޓިޑ ނއަޅ ގަ ރ ަގއި  އިލީމަތިމެން  ވާދަކ ރެްއވިމެންެގ  ބައެްއ   ،ކެޓ ަގއި  އޭރ ވެސް 

، ށ އީސް ޢަބްދ އްރަޝީދ ލްެގ ރަ ލާނަން. އ ތީމ  ކައ ންސިވެސް ކޮށް  ަގފާހަ  ޑ ނ އަޅ ަގ ؛ން ެގ ރައީސ ތަކ  ކައ ންސިލ 

.އޯ ެއއްވެސް ޖަވާބެްއ ވިދާޅ ވާ ސީ.އީކޮށްފައި ތި  ބޭފ ޅ ން ސަސްޕެންޑ    ޒިޔާދ . މި ބޭސްެގ ރައީ ކައ ންސިލް  ފަހީތްބިލެ

ބޭފ ޅ ން  އެ  ،ވާނ ދެއް ޖަވާބ ދެއްީވކީ   ސިޓީއަކަށް  ނ ހޮވޭ  ފޮނ ވާ  ބޭފ ޅ ން  އެ  ހިތ ން  އެކަމަކ   ކަމަށް  ނެނޫން.   .

ވެސް  ެގ ރަީއސ ން  ފ ޅ ން އެ ދެ ކައ ންސިލ  އިރާދަގެ هللاއީސް.  ތެރި ރަނީ އިއްޒަތްއްތަްއ ނިންމަ ކަންތަރައްޔިތ ން މި

ކ ރިން ވާހަކަދެއްކީ    ޑ ނއަޅ ަގ. ދެން  ަވޑަިއެގންފަން ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ޓިކެޓ ަގއި ހޮވިެގ ިއރާދަފ ޅ هللا އެ ތިބީ  ސްވެއަނެއްކާ 

ބަލާފައި  ތަކ ެގ  ކައ ންސިލ  އެޕާފޯމަންސް  ދެއްތޯ ދަން  ޑ ނައޅ ަގ،  ވޯޑްދޭ  ތަކޭ ކައ ންސިލ   ެގމްޕީ.ޕީ.އެ  ނަވައިފިން 

ޕީ.ޕީހ ންނާނީ މެޖޯރި ،  ކައ ންސިލ .އެމްެގ  ނިޒާމ ޓީ  މި  ހ ންނާނީ  ހަރަކާތަކޭ  ރަނަގޅަށް  އެންމެ  މި ވެފަތްތެރިަގއި  އި 

ޕާފޯއެންމެ ރަނަގ  ަގއި ނިޒާމ  އެށްފައި  މްކޮޅަށް  މީެގ ކ ރި  ވެސް.  ފެންނާނެ  މި ދަންނަކަންތައްތައް  ެއވޯޑ ތަްއ ން  ވާ 

ެގންނަވައިފި  މިހާރ  މި އ ސޫލަށް ވެސް ބަދަލ ؛ . އިއްޒަތްތެރި ރައީސްމަލީއިތައް ބަލައ ންސިލ ކަ  ތިބި  ކޮށްފައިލ ހާސި

ދާ ެގން  ކްޓ ޖެއްމަދ  ޕްރޮޙަމ ސީ.އީ.އޯ މިހާރ  ބޭނ ންފ ޅ ވަނީ ރައީސް އިބްރާހީމް    . އެ.ޭއެގއެލް.ޖީ  ،ލަ ސީ.އީ.އޯްއކައެ

ެއވޯޑ ރަށަ ލްޖ މ ހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް . ރަީއސ ހ ން ބަދަލ ކޮށްފަ އޮފީތަށް އެ އޮތީ އެޮގ  ހާސިލްކ ރެވޭ  ކަށް އެކަނި އެ 

 ެއ  .އޯއެ އޮތީ ސީ.އީ  ޮގތަށް  ށް ނ ވާލަކަސިށެއް ނޫނީ ޕާފޯމްކ ރާ ކައ ންރަންދާ  ެގޕްރޮޖެކްޓްތައް    އްމަދ  ޞާލިޙްޙަމ 

ބަދައ ސޫ އެލ ކޮށްފަލ   ނިހެން.  ލާމަރ ކަޒީ  އެމް.ޑީޒާމޭީވމަ  ކިޔަިއެގން  ވާހަކަދަ  ިމއަދ   ނޫން.ޕީ  ރީއްޗެއް  . އްކަން 

ޕްރޮޕޯސްކ ރާ   ؛ޙ  ލާޞްވޭ އި، މި ެގނެ ކީތަކަ ޙ ލާޞްނެވޭ އިޒާމަށް މި ެގށް މިހާރ  ލާމަރ ކަޒީ ނިސާބަންނާ ހިމެޑ ނ އަޅ ަގ

އި ސަރ ކާރ  ޙ ލާޞްމި  ޕްރޮޕޯސްކ ރާ  ތަކަކީ  މި  ިވސްނ މ ަގިއ  ހ ޙ ލާޞްއިެގ  ނ ފެތޭ   ،ހަޑި  ،ތ ރ ތަކަކީ  ޒަމާނަށް 

އަދި    ޑ ނ އަޅ ަގ.   މިހާރ ން މިހާރަށް ބޭރ ކ ރަންޙ ލާޞްމި އި  ،ޮގވާލަން  ޑ ނއަޅ ަގރި ރަީއސް.  ތައް ިއްއޒަތްތެޙ ލާޞްއި

އަދިލް.ޖީއެލަން  ގޮވާ ވެސް  ކައ ންސިލ .ޭއއިން  ެވސް  ސަރ ކާރ ން  ބަނ މަށް  މިއަދ   ތަްއ  ތައް  ކައ ންސިލ   ޓަކައި 

 މެންޑ ނ ައޅ ަގ.  ތަްއ ހ އްޓާލަްއވާށޭކަންތައްރާ  ކ   ޓަކައި ތި  ސަރ ކާރަށް ނެތީތީވެ ބަނ މަށް   ، މިށް ނެތީތީވެ.ޑީ.ޕީއައެމް

 މި  ަގންނަވާއެނިގަވޑައި ށް  ޅ ންނަ އްޔާ އެ ބޭފ ރެއްވި . އިރާދަކ ނިކަން ތަހ ޒީބ  ބައެއް  ނަކީެގ ކައ ންސިލަރ ންޕީ.ޕީ.އެމް

  އްވަންޖެހޭކާރަށް ދެބޭފ ޅ ން ސަރ އެ    ،ނަމަ  ވަނީ  ކަމަށް  . އެހެންެވއްޖެ އިކަންރެވެނީ ޔ ނިޓަރީ ދައ ލަތެއްގަ ކ މަސައްކަތް
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  .ފ ޅ ން ތާއީދެއް ނ ކ ރަްއވާނެކަކަށް ެއ ބޭ ތަދީނީ ބިލ ލާމި ެގންނަ    ،ނަމަވެސްއް ދެްއާވނެ. އެހެންހަމަ އެއްބާރ ލ މެފ ރި

ރަނަގއެކަން   އެޅަވަރަށް  އެތަ ވާނެނިގވަޑަިއަގންނަށް  މިހާރ ވެސް  ކައ ންސިލަ.  އެއް  މިހާރ  ވަ  ކ ން  ނީ 

ހ ށަހެ  މި  އަނބ ފައިވާ  ޅިޤާނޫނ ލްޢ ޤޫބާތަށް  ެގންދިއިސްލާހ   ޮގވައ ރާ  އި  އިލައި،މަށް  ށް ނ ކ ރ މަސްފާ  ޙ ލާޞްއެ 

ދާއި  އިލަިއ،ޮގވަ  ނިސްެއ  މަޖިލީހ ެގބަރާތަކަށް  ރަްއޔިތ ންެގ  އި  ތްވެަވޑަިއަގންނަވާ  އެ  ވެސް  ޙ   ޞްލާމެންބަރ ންނަށް 

 ން.  ދަންނަވަރ  ރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ކައި ވަވަނީ ކައ ންސިލ ތަކ ން. ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް ޓަ އި އެ ފައިލާފާސްނ ކ ރ މަށް ޮގވަ 

 

 :ވ ންކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

  .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ހ މަށް ހ ރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހ ން ށް އެ. ވޯޓަ 9

 

 ވ ން:ކެ އް ދެކަހަން ވާރިޔާސަތ 

ށް  މޭޒ ން އެދެން ވޯޓ ެގ ކަންތައްތައް ކ ރިއަ  ރީވޯޓަށް އެހ މަށް. އަޅ ަގނޑ  އިދާދަނީ    އާދެ، މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން މި

ވ މަށް. އް ދެއިތް ހައްދަވަ ިއަގންނަވާ ޮގބޭފ ޅ ންނަށް ލިބިވަޑަ  ތިދެއްވާ ލިންކ   އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ވޯޓ   .ެގންދިއ މަށް

މެން  ! ދެއާ)ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (   އިއްޒަތްތެރި  ލިންކ   ބަރ ންމިހާރ   ފެނިވަޑައިަގންނަވާނެ.  ލިންކ   ނަށް 

ފަހ  އްޒަތްތެރި މެންބަރ ންޑައިނ ަގންނަވާ އި ފެނިވަ ެގންދާނެ.  ވޭނެ ޮގތް ހަމަޖެހިދެއް ިއެގން ވޯޓ ވަ އްޔ  ން ޗެޓްަގއި ލިނަށް 

މިހާރ    ޖ މްހޫދިވެހިރާއްޖޭނީ.  ދަންނަވާލަ  ވޯޓަށްމި  އަޅ ަގނޑ   ޤާނޫނ އަސާސީެގ  ެގ  މާއްދާެގ    116ރިއްޔާެގ  ވަނަ 

މިނިސްޓްރީއްޔާ ން ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއި)ހ( ދަށ ން  އިޚްތިޔާރ ެގ  ލިބިދޭ  ކޮމިއ އަށް  އޮފް  އެންޑް    ނިކޭޝަން ސައިންސް 

އ ވާލަ އެންވަޔަރަންމަންޓ   އިޓެކްނޮލޮޖީ  އޮފް  ނަމިނިސްޓްރީ  ކްެގ  އެންވަޔަރަންމަންޓް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ލައިމެޓް  ން 

ެގންނެވި ބަދަލ ތަކާއި އަދި    ެގ މަސައްކަތ ެގ ދާއިރާއަށްއެ މިނިސްޓްރީ  އި،ބަދަލ ކ ރައްވަ އަށް  ކްނޮލޮޖީޗޭންޖ  އެންޑް ޓެ

އެން ފެމިލީ  ޖެންޑަރ  އޮފް  ސަރވިސަސް މިނިސްޓްރީ  ސޯޝަލް  މަސައްކަތ ެގ  މިނިސްޓްރީ  އިއާޑް  ހެލްތ ެގ  އޮފް   

ެގ ފާސްކ ރެދާއިރާއަށް  ބަދަލ ތައް  އިއްޒަންނެވި  މެދ   މެންބަރ ންނަށް  ތެތްްއވ މާ  ޮގފެނިވަޑަރި  ތަކަށް  ިއަގންނަވާ 

އެދެން.   ލިންކ ފަހ (  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްވޯޓ ދެްއވ ން  ިއއްޒަތްތެރި  ނ ފެނިވަޑައި  ވޯޓ ެގ  ބޭފ   ،ބަރ ންމެންަގންނަވާ  ޅ ން  އެ 

 ދެއްވ ން އެދެން. އިލިޔ ްއވަަގއި ޓް ްއވާ ޮގތް ޗެދެވޯޓ 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[
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   : ނަތީޖާ ވޯޓ ެގ

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މ މަޖިލީހ ެގ ޖ 

 55    މެންބަރ ންެގ ައދަދ :ބި ހާޒިރ ވެ ތި

 51    ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  ޮގތަކަވަކި  

    51     ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ވޯޓ 

  26      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޖ މްހޫ ޤާނޫނ އަސާދިވެހިރާއްޖޭެގ  މާއް  116ސީެގ  ރިއްޔާެގ  އިަވނަ  )ހ(  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިދާެގ  ލިބިދޭ އްޔާން  އަށް 

މިނިސްޓްރީ ދަށ ން  ކޮމިއ އިޚްތިޔާރ ެގ  އޮފް  ސައިންސް  އ ވާލަ   ނިކޭޝަން  ޓެކްނޮލޮޖީ  އޮފް   އި،އެންޑް  މިނިސްޓްރީ 

ނައެންަވޔަރަންމަންޓ  ޓެެގ  އެންޑް  ޗޭންޖ   ކްލައިމެޓް  އެންވަޔަރަންމަންޓް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އަށް  ނޮލޮޖީކްން 

އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ   ،ެގންނެވި ބަދަލ ތަކާއި   ެގ މަސައްކަތ ެގ ދާއިރާއަށް އެ މިނިސްޓްރީ  އި،ބަދަލ ކ ރައްވަ 

އެން ސޯޝަލް ސަރވިސަސް ފެމިލީ  ެގމިނިސްޓްރީ  އިއާޑް  ދާއިރާއަށް  މަސައްކަތ ެގ  ހެލްތ ެގ  ޮއފް  ބަދަލ ތައް   ންނެވި 

އިްއޒަ މެދ   މެތެތް ފާސްކ ރެްއވ މާ  މަޖިލީ  ންންބަރ ރި  ނަތީޖާ.  ވޯޓ ެގ  ޖ ދެއްވި  މެންބަރ މ ހ ެގ  އަދަދ ލަ  . 87؛ ންެގ 

އަދަދ   ތިބިހާޒިރ ވެ   ައދަދ . 55؛ މެންބަރ ންެގ  މެންބަރ ންެގ  ވޯޓ ދެްއވި  ކަމަށް  ކަމަށް . 51؛ ފެންނަ  ނ ފެންނަ 

ރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި  ވި މެންބަވޯޓ ދެއް ނ ންނ ވާ ކަމަށް   ބޭްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭންވޯޓ ދެ

އަދަދ  ައދަދ . 51؛ މެންބަރ ންެގ  ބޭނ ންވާ  ޖ މްހޫއެހެންވީާމ،  . 26؛ ފާސްވ މަށް  ރިއްޔާެގ ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ދަށ ންއްޔާން ރައީސ ލްޖ މްހޫރިވަނަ މާއްދާެގ )ހ( އި  116ޤާނޫނ އަސާސީެގ   ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރ ެގ   މިނިސްޓްރީ  ،އަށް 

ކޮމިއ  ސަިއންސްއޮފް  އ ވާލަ   ނިކޭޝަން  ޓެކްނޮލޮޖީ  އެންަވޔަރަންމަންޓ   އި،އެންޑް  އޮފް  ނަމިނިސްޓްރީ  ން ެގ 

ޓެ އެންޑް  ޗޭންޖ   ކްލައިމެޓް  އެންވަޔަރަންމަންޓް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އި،ބަދަލ ކ ރައްވަ އަށް  ކްނޮލޮޖީމިނިސްޓްރީ  ެގ  އެ 

ދާއިރާއަށް ބަދަލ ތަކާއި  މަސައްކަތ ެގ  އޮ  ،ެގންނެވި  މިނިސްޓްރީ  އެންއަދި  ފެމިލީ  ޖެންޑަރ  ސޯޝަލް ފް  ޑް 
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ތ   ެގ މަސްއޫލިްއޔަސަރ ކާރ ންނެވި ބަދަލ ތަްއ   އޮފް ހެލްތ ެގ މަސައްކަތ ެގ ދާއިރާއަށް ެގމިނިސްޓްރީ  އި އާސަރވިސަސް 

 ރިޕޯޓ  މަޖިލީހަށް ބަލައިަގތ މަށް ފާސްވެއްޖެ.   ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތ ެގ  ބަލާ ކޮމިޓީންއަދާކ ރާ މިންވަރ 

 

 . އިބ ތިދާއީ ބަހ ސް 6

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

  ؛6 ބަހ ސް އީތިދާއިބ  ،ދަނީ ! މިހާރ  އަނެއްކާ އަޅ ަގނޑ މެން މިއާދެ

ހ ށަ  ެގމަނަފ ށީ  -6.1 ސަޢީދ   އަޙްމަދ   މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ނަންބަރ     ، ވާފަިއވާހަޅ އްދާއިރާެގ   5/ 2007ާގނޫނ  

ސަރވިސް ) ސިވިލް  ާގނޫނ ދިވެހި  އި(އަެގ  ބަހ ސަމ ެގ  އ  ެގނަ ޞްލާޙ ށް  އަޅ ަގމިހާށް.  ބިލ ެގ  ފ ރ ޞަތ   ރ   މި ނޑ  

 އަށް. މ ޙައްމަދ  ރާޢީމެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި މަކ ނ ދޫ ދާއިރާެގ ވަނީ އަރ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މ ޙައްމަދ  ރާޢީމެންބަރ  މަކ ނ ދޫ ދާއިރާެގ 

 ؟ ނޑ ެގ އަޑ  ސާފ ތޯއަޅ ަގ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

  !ންދަވާކަފ ޅ  ކ ރިއަށް ެގރި މެންބަރ ެގ އަޑ  ސާފ . ވާހަތްތެއިްއޒަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މ ޙައްމަދ  ރާޢީމެންބަރ  މަކ ނ ދޫ ދާއިރާެގ 

ެގމަ އާ ެވސް  އަޅ ަގނޑ   އި  ނަފ ށީދެ!  މެންްއޒަދާއިރާެގ  ހ ށައެމް.ޕީ  ބަރ   ތްތެރި  އިޞްލާޙަކަށް  ހަސަޢީދ   ޅާފައިވާ 

ސަބަބަކީ  އްތާއީދެ ލާމަރ   ، ނ ކ ރަން.  މި  ވަރ ަގދަކޮށްއަޅ ަގނޑ މެން  ނިޒާމ   މަސައްކަތްތަކެްއ ަވރަށް    ،ކަޒީ  ިގނަ 

ޚާބ  ކައ ންސިލ  އިންތިޚާބަށް ދިޔަީއ. އެއީ ހަމަ ވަރަށް ރާއްޖޭެގ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ެވސް  މިފަހަރ ެގ އިންތި  އިކޮށްފަ

ފަހަރ  ކައ ންސިލ ތައް ދޫކޮށްލާފަޭއ ވާނީ.    މި  މެންނަންެއއްކޮށް ތިމަ  ަގދަ ބާރ ތަކާވަނީ ވަރަށް ބަިއަވރ  ވަރ  ދާޅ ވެފައިވި

ެއކަމަށް ސް  ކ ރި ޕާޓީ. އަދި އެމް.ޕީކަތް ށް އެކަމަށް މަސައްއެންމެ ބޮޑަ  މި ޕާޓީއަކީ  ،ހަމަ އެޮގތަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ

ނޑ   . ދެން ައޅ ަގއެނިގލަްއވާނެރަނަގޅަށް  ށް  ވަރަރ ންނަށް ވެސް  ރި. ހ ރިހާ މެންބައް ކ މަސައްކަތްތަ ިގނަ  ހަނ   ނ 

ބޮ އެވަރ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެން  ޮގތ ަގއި  ަމސަަގބޫލ ކ ރާ  އި ޑ   ކޮށްފަ އްކަތްތަކެއް  ރައީސް،  ދެން  ؛އިްއޒަތްތެރި 

ޮގތައިދިކޮޅަ  އަޅ ަގނޑ މެން ދިމާ ެއއާ   ، ބައްޓަންކޮށްޢަމަލ ތައް  ށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ށް ކައ ންސިލ ތަކަށް އ ނދަގޫވާނެ 
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ނދަޫގތަކެއް ރ  ވަރަށް އ ފަހަ  ކަމެްއ. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން މި  ވަރަށް ހ ތ ރ ހެދީމާ ެއީއ ދެން    އިއިޞްލާޙ ތައް ލަ 

މަޖިލީހ ެގ    ،ހ ންނާނެ ައޅ ަގނޑ މެން  ރ   އި ތަމްސީލ ކ ރާ  ސަރ ކާރ   ،މެތިބެ  މެންބަރ ން  65ޚާއްޞަކޮށް 

މި މައްސަލަައކީ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކައ ން  މި   ،ދިމާާވ  މިފަހަރ   ސިލ ތަ ބ ނާހެން  މެޖޯރިޓީ   މަހަކ ަގއި  އޮތް  އެބަ 

ޕީ.ޕީ.އެމ  ޚާއްބޮޑ ކޮށް  ނަާގފަ.  ޕީ.ޕީޞަކޮށްން  ކައ ންސިލ .އެމ   ކަ   ން  ހ ރި  އެމް.ޑީ.ޕީން  ނަާގފައި  އ ންސިލ ތަކ ަގއި 

ެއކަމަކ   މެންތަމްސީލ ކ ރާ   އ ނދަޫގވާނެ.  ވަރަށް  ނޫން  އޭެގބަރ ންނަށް  އެމް.ޑީއަޅ ަގ  ، މާނަެއއް  ޕީެގ .ނޑ މެން 

އެމް.ޕީސް  ،ރ ންމެންބަ އަމިއްލައަށްއޭ ؛ޚާއްޞަކޮށް  ބ ނަންޏާމިސާ  ަގއި  މީހަ  ޔާސީސި  ލަކަށް  ލަޮގތ ން  ނޫނީ   އި،ކ  

ބަލަިއަގންނާނެ އަޅ ަގނޑ   އ ޅ މަކީ  ކ ރަން  ކަންތައްތައް  ނޫން.  އެކަހަލަ  ަގބޫލެއް  ކަމެއް  ނ ކ ރަން    އަޅ ަގނޑ   ވެސް 

ބާރ ދީފައިފ ލ ތަކަށް  ންސިކައ އަޅ ަގނޑ މެން   މަސަ  ،ރިހަމަ  އެ  ބޭފ ޅ ންނަށް  އަނެްއކާ  އެ  ޮގތަށް  ނ ކ ރެވޭނެ  އްކަތް 

 ޙ  ލެވެން އޮތް. ފާސް ނަށް މި އިޞްލާޅ ަގނޑ މެން. އަކީއަޅ ަގނޑ މެން އިޞްލާޙެއް ލައިެގން އެ ކަންތައްތައް ކ ރ މަ 

  ކ ރިން  ކ ރެެވން އޮތް މި ކަންތައްއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާސް  ،ެމންބަރ ން ވެސް ހަމަ ތިބެމެ  65އޮތް.  ކ ރެވެން  ސް  ވެ

ނީކީ  އ ޅެއެ    ކަންތައް ކ ރަން  ކ ރަން. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މިހާރ  އެ އިޞްލާޙ  ލަިއެގން އެ

  ެގވާ ކަެމއްނ ކ ރަން ބޭނ ން އީ އެ  އި، އޮތީ ބ ނެދީފަ  ސާފ ކޮށް އެ ވަރަށް  ރ ެގ ސްޓޭންޑ ރ ކާރަކ ންނެއް ނޫން. ސަރ ކާސަ

އެހެންވީމާ،  ޮގތ ގަ  މެންބަރައި.  ޮގތ ަގއި  ަގބޫލ ކ ރާ  ައޅ ަގނޑ  ؛ކ އަޅ ަގނޑ   ވިޔަސްއަދި  މެންބަރަކ   އަދި    ،މެންެގ 

ލަ އްލިެގން މިކަހަކައ ންސިލ  ގެ   ނޫނިއްޔާ  ،އްލަ ކަމެްއ ހާސިލ ކ ރަންޒާތީ އަމިއަމިއްލަ    ،ރަކ  ވިޔަސްބައެހެން މެން

ޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ  ނ ަގންނާނަން. ދެން އަ  ވެސް  އެއްދެން. އެހެންވީމާ، ބަލަހީބެއް ނ  ައޅ ަގނޑ  ތަރ ކަމެއް ކ ރާކަށް

ބަ އެ  ންންބަރ  މެތަކ ެގޅ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނާ ވާދަވެރި ސިޔާސީ ޕާޓީށްލަން ބޭނ ންވަނީ. މިކޮކަމެއް ފާހަަގކޮ  އަނެއް

ކިޔާ.    އެބަ   ވަރަށް ފާޑ މި ކަމަށް    ކަށް.ތަމިކަހަލަ ކަންވަރަށް  ތިމަންނަމެން    ،ދެމޭބ ތަރ ހީދައްކަާވ ތިމަންމެން ވަރަށް  

އިްއޒަ ދަންނަވާލަންތޯ  އަޅ ަގނޑ   ރައީސްފާޑ ކިޔާއިރ   އ ނދަޫގ   ؟ތްތެރި  ވަރަށް  ކައ ންސިލ ތަކ ަގއި  ނިމިދިޔަ 

އެބަހ ރި މި  ސިލ ތަކ ން ނަާގފަިއ  ން ކައ ދަނޑިޅ ކ ެގ ތަ ނޑ ތަ ދަޅެން ހ ރި  ކ ަގއި  ރަށްރަށ ކ ރި. ޒ ވާނ ން  މަސައްކަތް

ހަވާލ ވ މަށްބޭފ ޅ  ޢައްޔަންކޮން  ޮގތ ން  ސިޔާސީ  ބޭފ ޅ ން  ެއ  ހ ންނަ  ށްފަހ   ސިޔާސީކޮންމެފަިއ  ބޭވެސް  ފ ޅެއްެގ   

ދަ ދީފަ.  ބޭފ ޓ ބޯޅަ  ،ނޑ ތަކ ެގއަތްމައްޗަށް  މިވަރ ެގ  މިދަނޑ ތަކ ެގ.  ދައްކަވާހަކަ  ފ ޅ ން  މި  މިއަދ   ވަނީ. ތައް 

ފާހަ އިނޭގތޯަގއަޅ ަގނޑ   މެންއަޅ ަގނޑ މެ  ޚާއްޞަކޮށްހަމަ    ،ކޮށްލަން  ދެ  ޕާޓީެގ  ވާދަވެރި  ކަމ ގައިވާންނާ    ، ބަރ ން 

ދާ މެންބަރ މާވަށ   އިްއޒަތްތެރި  ނަ  އިދާސަޢީ  އިރާެގ  ޝިޔާމްއަދި  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މި    ،އިފަރ  

ވާހަކަ ؛ވާހަކަ ދައްކާ    ބޭފ ޅ ންނަކީ ދައްކާ  ބޭފ ޅ ން  އި  ، މި  ބޭފ ޅ ންނަކީ  އަ މި  ހިސާބ ގައިރ ެގ  ވެސް  ލިކަންވާ   

ނ ވާނެ  ެވސް  މ ސްކ ޅި  ވަރ ެގަގބޫލ ކ ރަން  ނޫންތޯ  ބ ނެއެއް  ލެއްވި ؛ވެރިންވާހަކަ.  ހަރ  ދޯނިފައޮޑި  ،ނަމަކަނޑ ަގިއ 

އ ނދަ އިްއޒަތްތެޫގވާނޭދ އްވަން  ރައީސް.  އެ  އެ ؛ރި  ވާހަކަ  ކަންތައްޒާތ ެގ  ހ ރި  ކޮށްފައި  ބޭފ ޅ ން  އެ މިއަ  .  ދ ެގ 
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ެގ  އޭ   ން،ޔާމީލީޑަރ  ރައީސް  އެ  ފ ޅ ންެގ  އެ ބޭ  ދ މިއަ ؛އްށްފައި ހ ރި ކަންތައްތަ ކޮތިބެ  އިސްވެ ޅ ން  މި ބޭފ   ،ބޭފ ޅ ން

އެ   !ލަްއވާއިނަ މިއަދ  ވިސް  ވާ ޮގތ ަގިއ، ރައް ކ ަގބޫލ   އ ޅެނީ. މި ބޭފ ޅ ންއެ  އި ޖެހިެގން  ލ ގަ އެކަމ ެގ އ ނދަގ   އިނޭގތޯ

  ،ންބޭފ ޅ ންނަކަށް އެްއވެސް ކަމެއް ނޫވަރަކަށް ކާލަިއެގން އެ  މި ބޭފ ޅ ން ވެސް ހަމަ ހެޔޮވަރ  ؛އީސް ފ ޅ ންެގ ރަބޭ

  ، ޔާމ މެންބަރ  ޝިމެން  ،ތޯހަމަ ޝިޔާމ މެން އިނޭގ  ،ހަމަ އަޅ ަގނޑ މެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ފާހަަގކ ރާ ޮގތަށް

  އި މާސާކޮށްލާފަސަނހީ  އި،ހަޖޫޖަހަށ ަގއި ތިއްބަވަިއެގން  ދަމެން ކ ޑަ ޝަރީފ ނައިބ  ލީޑަރ   ޕީ.އެން.ސީެގ    ،ސަޢީދ މެން

ޖޯ ޯއާގމްޙަ   އި،ލާފައިކ ޖަހައެކަމަށް  އިނޭގދަރ ދީއެއް  ނެތް  ކަމެއް  ެއއްވެސް  ރައީތެރިކަމެއް  ހަމަ  މިތޯ.  ތަނަށް    ސް 

ހަމަ  އެކަމަ ރީތިކޮށްލާފެންނަ  ކ   ވަރަށް  ޔާމީ  އި،ފަތަނ ގައި  ދައްކަވަ ރައީސް  ވާހަކަފ ޅ   ވަރަށް   އިލަްއވާފައިނ ެގ 

ދެއިޚ  ކަމަށް  ބޭފ ޅ ން  މިއީ ެގކިއްލާޞްތެރި  ކަހަލަ  ،ން  ކަހައެ  ،ެއްއވެސް  ދެން ކަ  ލަްއވެސް  ނެތް.  މެއް 

ފ ރ އަޅ  މިއަދ ަގނޑ މެންނަށް  ނެތޭ  އިްއޒަތްތެ  ،އްވި ަގކ ރެފާހަވެސް    ޞަތެއް  ދާއިރާެގ  މެންމާވަށ   ސަޢީދ .  ރި  ބަރ  

ފ ރ ޞަ ނެތީކޮން  ރައީސ ލް؟ ތެއްތޯ  އަދ ެގ  ލިބޭއިރަށް  ެއއްޗެއްޖ މްހޫރިއްޔާފ ރ ޞަތ   ނ ބައި  ނ ޮގާވކަށް    ، އަށް 

ހ ތ ނ ކިޔާ އެއް ކަށް  ބޭނ ންކ ރަރ   ފ ރ ޞަތ ެގ  އެއީތޯ  ނެތް.  އެއްެވސް ؟ކީޮގތަ  ންވާޗެއް  ކ ރަނީ  ފައިދާހ ރި  ކީ  ކަމެއް 

އެ ައޅ ަގނޑ   ނޫން.  ޮގތ ަގއި  ހެންވީމާ،  މެންަގބޫލ ކ ރާ  ސާފ ބަރ ން  ައޅ ަގނޑ މެންެގ  ވަރަށް  އެބަކޮހަމަ    ، ބ ނޭ  ށް 

ތިމަންޑް ވަރަށް ސާފ ކޮށް ނެރެސަރ ކާރ ން ވެސް އެ ސްޓޭން  ކާއަނެއް ކަންތަކެއް  ނަމެން  ފައި އެބައޮތް    ަގބޫލެއް މި 

ށް  ޮގތަ  ެގ މެންބަރ ން ފާހަަގކ ރިމިތާ އަޅ ަގނޑ މެންހަމަ  ށް ވެސް  ރަކަދެން ކޮންމެ މެންބަ ؛ތަށްމިއީ ެއޮގނ ކ ރަމޭ.  

.ޖީ ގ ރޫޕ ން  ޕީމިތިބި    އި .ޑީ.ޕީަގހ ށަހަޅާ އިޞްލާޙަކީ އަދި އެމް  އެ ހ ށަހެޅ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އެބައޮތް. ހަމަ    އް ޙެއިޞްލާ

އިޞްލާ ދޭނެ  ރ ހ ން  ނޫއެކަމަށް  ެވސް  އެކަމ  ޙ ތަކެއް  އިޞްލާޙަކަށް  ކޮންމެ  ހަމަ  ވެސް  ސަރ ކާރ ން  އަދި  ަގިއ  ން. 

ނ ދޭ  ރ ހ މެއް ވާހަކަތައް  .ވެސް  މިކަހަލަ  އައެއް ؛ އެހެންވީމާ،  ދެއްކ މަކީ  ަގބޫލ ޗެހި  ހަމަ ޅ ަގނޑ   ޮގތ ަގއި  ކ ރާ 

ކަށް ހަމަ މި ިއޞްލާޙަކަށް ެއްއވެސް ވަރަޑ   ެގއިތ ރ ން އަޅ ަގނޅ ވާލ ން. މީއޮކަންކަން ހަމަ    ިއ ހަމަނަފްރަތ  އ ފައްދަ

ރ ހ މެއް   ބަރ ންެގ ެވސް ހަމަ އެހާެގ މެންމިއީ ސަރ ކާރ ެގ ވެސް އަދި އެމް.ޑީ.ޕީ ނ ކ ރަން.އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ތާއީދ 

ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި   ، ިއސްލާޙެއް ނޫންތް ބިލެއް ނޫންއޮވެސް  

 ރައީސް ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް. 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ިއއްޒަތްތެރި  .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  އްޔާ  ރިޝ ކ  ދާއިރާެގ  އަޙްކ ޑަހ ވަދޫ  މެންބަރ    އަރ ވަން. ރ ޞަތ ފ ޢާމިރަށް  މަދ    

 . ޢާމިރ މަދ   މެންބަރ  އަޙްކ ޑަހ ވަދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި
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 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ކ ޑަހ ވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޢާމިރ 

  ށް ހަކަކޮޅ ަގއި އަޅ ަގނޑ ެގ ޕާޓީއަށް އޮތް ވަގ ތ ކޮޅ  އަޅ ަގނޑަ ެގ ވާއަޅ ަގނޑ ތްތެރި ރައީސް.  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒައާދެ!  

 . ދިވެހިރާއްޖޭެގ..ނިންމާލެވެންދެން ފ ރ ޞަތ  ދެއްވ ން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން.  

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

އިްއޒަތްތެރިމެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   މެންބަރ ،  ޕާ  ލިބިވަޑަިއަގންނަވާނެ.  ގ ވަޮއތް  ޓީއަށް  ެގ  މެންބަރަށް  އިްއޒަތްތެރި  ތ  

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ  ލެއްިވޔަސް އެއީވައިނިންމަެއއަށްވ ރެ ކ ރިން    އި ދައްކަވަފ ޅ ާވހަކަދެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   

 މެއް. ނިންމ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ކ ޑަހ ވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޢާމިރ 

އެހެއާދެ!   ކ ރިއެކަން    ، ންވީމާއަޅ ަގނޑ   ފެށ މ ެގ  އި ދަންނަވާލީ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ލާމަރ ކަޒީ  ން.  ދާއިރާތައް  ދާރީ 

  ސާސީަގއި މި ޤާނޫނ އަކ ރެވިެގންދިޔަ  ގ ވަނަ އަހަރ  ތަސްދީ   2008ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި    ޒިމ ގ ން ެއއީ ލާއ ސޫލ ން ހިން

ބަޔާންކ ރެވިފަ ސާފ ކޮށް  ވަރަށް  މި  އޮތީ  އެކ ލަވަނަ  ވަ  8  ސާސީަގއިޤާނޫނ އަ .  ބާބެއް  ޮގތ ަގިއ  އެ    ،އިލަ އިބާބ ެގ 

ފެށިެގން    230ބާބ ަގއި   މާއްދާިއން  ާމއްދާ  235ވަނަ  ީމަގއި  ދެމެ  އާވަނަ  ވާހަކަތަކެއް  ބައިވަރ   ވަރަށް  ދ ަގއި 

  (ަގއި މި ވަނަ މާއްދާެގ )ހ  230ެވސް    ހަމަގައިމ   ،ޮގތ ަގއި   އެއް ކަމެްއެގ  . ޭއެގތެރޭަގއި އެންމެ މ ހިންމ  ބަޔާންކޮށްފަ

ހިންަގންދިވެހިރާއް  ،ކ ރަނީބަޔާން ދާއިރާތައް  އިދާރީ  އަޅ ަގނޑ   ލާމަރ ކަޖެހޭނީ  ޖޭެގ  އެހެންނަމަވެސް،  އ ސޫލ ންނޭ.  ޒީ 

ވާހަކަައކީ އ ޅޭ  މި  މި    ،ދަންނަވަން  އަންނަނީސާސީގެ ޤާނޫނ އައަދި  މި  ތެރެއިން  މާއްދާތަކެއްެގ  ފަހ ެގ  މީެގ  މި   ، 

ދަށ ންސާސީެގޤާނޫނ އަ ކަފ ރަތަ  ލިއިެއކ ލަވަ    ޖ ލައި  އި  ެގއ ންސިލ  މަ  ޖ ލައި  2009ންތިޚާބ   އަހަރ ެގ  ެގ  1  ވަނަ 

މިކ ރިން ބާއްވަން މިޖެހޭނެ ކަމަށް.  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ނ ކ ރެވ ނ .  ކަމެއް ވެސް  ކަމެއް ވެސް  އިން  އިން އެއް  އެއް 

އަބަދ   .ކ ރޭނ   އަޅ ަގނޑ މެން ދަންނަވަނީައޅ ަގނޑ މެން  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ތާރީޚ އަޅ ަގނޑ މެ  ،ވެސް  މި  ތަްއ  ން 

ްއ  ރ މަތެޙ ހިތައް ލިޔާއިރ ަގއި ެއއަށް ކޮންމެވެސް ވަރެްއެގ  ާގނޫނ ތަކ ެގ އެްއޗެ އަދި  އި،ހަޖަ  ތާރީޚ ތަކ ެގ ވާހަކަ އި،ޖަހަ

ރިހަމަ އެއްޗެްއެގ ޮގތ ަގއި  ވެސް ވަރަށް ފ   މ ހަމަަގއި  ،ައކީސާސީ ޤާނޫނ އަމީހ ން ކ ރަންޖެހޭ.    އަޅ ަގނޑ މެން ެއ ލިޔާ

ބޭފ ވަކާލާތ  ވެސް  ކ ރާ  ފެނޭއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޅ ން  އެބަ  މައިދާނ ން  ސިޔާސީ  ވެސް  މި  އަބަދ   އަޅ ަގނޑ    .

ކަންދިމާކ   ،ދަންނަވަން އެކަމަކ   ނ ވެދާނެ.  މީހަކަށް  ދޮށީ  މާ  ކަންކަމަށް  ބާވަތ ެގ  މި  އާ   ރިސިޔާސީ  މި    ޮގތ ން 

ެގ  هللاތްޞަތ  މާަގއި ވެސް ހ ރ މ ެގ ފ ރ ލި ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ އި ދަށ ން އެންމެ ފ ރަތަމަ އެކ ލަވަސާސީެގޤާނޫނ އަ

ފެނިެގން ހ އްޓާ  މިހެން  މާއްދާތައް  މިދެންނެވި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އެާއއެކ   ީމހެއް.  ލިބިެގންދިޔަ  ދިޔައީ  އިރާދަފ ޅާއެކ  
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  އި ސާސީަގޤާނޫނ އަވަނަ އަހަރ ެގ    2009މިދެންނެވި    ،ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވ ޖޫދ ވެެގން ދިޔައީމިކަމަށް ާގނޫނެއް  

ޖެހޭނީ ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން  ދާއިރާތައް ހިންަގންފަހ ން. ދެން ހަމަ އެއާއެކ  އިދާރީ  ދިޔަޅައިބ ނާ މ އްދަތ  ފަހަނައެ  

ބަޔާންކޮށްފައި ކަނޑައެޅިެގން  ފެނިެގން އޭރ ަގިއ    ،ހިނދ   ވީ ކަމަށް  ޢަްއޔަންކ ރެވިެގންދިއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ދިޔަ ޔައީ 

  ދިޔަ ދ ވަސް. ދެން ހަމަ އެާއއެކ  ިވެގންކ ރެ   ،ކައިންމ މަށް ޓަެގ ރަްއޔިތ ންެގ ކަންކަން ނިކައ ންސިލަރ ންތަކެއް ރަށްރަށ 

ެގން )ށ(ަގިއ ބަޔާން މި ކ ރަނީ  ގ ޅި   ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ަގއި މިހެން ބަޔާންކ ރާއިރ ަގއި އަދި ެއއާ  230މިދެންނެވި  

ާގނޫނ ދާއިރާތައް ހި  ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން އިދާރީ ޮގތ ެގަގއި  ންގ މަށް ޓަކަިއ  އިދާރާތަކާިއ،    ،މަތީން  ކަނޑައެޅިފައިާވ 

ކައ ންސިލ ތަކާ ރަށ   ކައ ންސިލ މަޤާމ ތަކާއި،  އަތޮޅ   ކައ އި،  ސިޓީ  ބާރ  ތަންސިލ ތަކާއި،  އ ފެއްދ މ ެގ   އް 

ތީން މި މަ  ވާ ޮގތ ެގއެ ާގނޫނ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވ ޖޫދ ނ ވެ ާގނޫނ ަގއި ކަމަށް.    އަށް ލިބިެގންވާލްޖ މްހޫރިއްޔާސ ރައީ

ކަމެ ގައިމ ބ ނާ  ނ ކ ރެ  އް  އެހެވޭނެވެސް  ކަން.  މި  ކ ރެވިފައި މިޮގކަން  ންނަމަވެސް،  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ވަނީ. ތަށް 

ވަނީ  ސިކ ނޑިއަށް  ައޅ ަގނޑ ެގ  ކިޔާލިއިރ ަގއި  ފ ރަތަމަ  ބާބ   މި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ،އެހެންވެ  މި  ކ ޑަކ ޑަ   މި  މިީއ 

ތެމ ޖ ތަމަޢ  އިެގ  އިޤ ތިރޭަގއި  އަދި  މައްސަލަތަކާއި  އަޅ ަގނޑ މެ  ޞާދީޖ ތިމާޢީ  ލިޮގތ ން  ބިފަިއާވ  ންނަށް 

މެނޭ މާއްދާެއްއަގއި މި ކައ ންސިލ ެގ އ މ ރ  ށް މި ބާބ ެގ ތެރޭަގއި ހިފ ދ ންތެރިކަމަށް ބަލައިލާއިރ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެންނަ

އޮ  3 އ މަ  ރ ހަފަ  3މ ން  ތ އަހަރަށް  މި  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތ ންެގ  އަޅ ަގނޑ   ހެދ މަށް    5މ ރ   ތީން  ޓަކަިއ  އަހަރަށް 

ފޮޓޯހ ށަހެ ހަމަ އެހެން ކަންކަމ ަގއި  ޖަހަޅިެގންދިޔަ. އެހެންނަމަެވސް، މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ފޮޓޯ އި  ބީދައިން  ލާ 

ތާ މިއަށް  ހަމަގައިމ   ކ ރިއީދ ޖަހާލީމަ  މެންބަރ ން  ނ ދޭ  މެންބަރ ން،  ވޯޓ ދެއްވި  މިއަށް  ވެސް   މެންބަރ ންނާއި 

މިދެންނެވީ ކަމި  ،އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ.  ލާމަ  އެކި ންކަމަށް  ބޭފ ޅ ން  އެކި  އަޅ ަގނޑ މެން  ފ ރ ޞަތ   ރ ކަޒީއަށް 

ވާހަޮގ ހަތްޮގތަށް  މިކަން  ތަކ ރާރ ކޮށް  ިމ  ދަނޑިވަޅެްއަގއި  މިފަދަ  ށް. ފަހަރަ 3 ؛ނަދާންކޮށްދިނ މަށްކަދަްއކަމ ންދާިއރ  

  އެ ކ ރި މަސައްކަތ ެގ ހެޔޮ ނަތީޖާ   ނީކ ރަވަނަ ކައ ންސިލ  މިއަދ  އިންތިޚާބ ކ ރަނީ. އަޅ ަގނޑ  އ ފާ  4މިއަދ  މިއީ  

ިވސްނިެގން   ބަދަލ ވެެގން  5ބަޔަކަށް  އެދިޔަކަން.  އަހަރަށް  ޓަކައި  ލިބ ނ  ކ ރެްއވ    ކަންެއކަމަށް  ިވސްނ ން  ހެޔޮ  މ ެގ 

މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ބީދައިން  މިދެންނެިވ  ޝ ކ ރ ދަންނަވަން.  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   ކ ރަމ ންކަ  ފަރާތްތަކަށް  ދަނިކޮށް ންތައް 

އާއި ކައ ންސިލ ތަކ ން  ޖާއި އެ ކައ ންސިލ ތަކ ެގ ނަތީންސާޕަރފޯމައޮތީ ކައ ންސިލ ތަކ ެގ    ންނަށް މިރ  އަޅ ަގނޑ މެމިހާ

ކަމަކާއި  ތިބެެގން    ،ކ ރެވިދާނެ  މައިދާނ ަގއި  ސިޔާސީ  އަޅ ަގނޑ މެން  ކަމެއް  މީހ ން  މިނ ކ ރެވިދާނެ  އަދި  ހެން 

ބޫލ ކ ރިޔަސް، ަގ. އެ ތަޖ ރިބާތަކ ެގ ތެރޭަގއި  ކޮށްފަންމ  ރައްޔިތ ން ތަޖ ރިބާއާށް  ވަރަ  ބޫލ ނ ކ ރެވޭަގސް  ވާހަކަދަްއކާލިޔަ

،  އެނޭގ އެްއޗަކީ ައޅ ަގނޑ މެންނަކަށް އަދިެއއް  ،ކަމ ަގއި ީވނަމަވެސް  ބޫލ ކ ރިަގރިޔަސް އަދި ކޮންމެ ފިކ ރަކ ން  ނ ކ 

ކ ެގ  އެންމެ އެދޭ ޮގތަކަށް މި ކައ ންސިލ ތަ ންވަނިވި ޮގތެއްަގއި އަޅ ަގނޑ ެމންެގ ރަްއޔިތ ސް ބިނާކ ރ  ވެ  އަދިެއއް ަގއިމ 

ކޮ އެއީ  ކ ރެިވެގންނ ދާކަން.  ފިކ މަސައްކަތްތަކެއް  ޮގތަރަކ ން،  ން  ަވކި  ކޮން  ފިކ ރަކ ން  ވަކި  ކ ރާތީ،  ކަންތައް  ކަށް 
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އިނ އަޅ ަގނޑ   ކިޔަިއެގން  ހަމަަގއިމ ިގލިޮގތަކަށޭ  އެްއޗަކީ  އެނޭގ  ނެތިން.  މި  ދިްއކ ރާކަށް  ނިޒާމ    ވެސް 

ކަންތައްރ ދަނާކ ހަ ކ ރަންޖެހޭ  ޓަކައި  ވާކަންރ މަށް  އެހެންވީމާތަކެއް  އަ.  މިއަދ   ދާ ހ ށަހެޅިެގންމި  ޅ ަގނޑ މެންނަށް  ، 

މަޞްއި އެކިއެކި  ތަފާތ   މީަގއި  ވެސް  ތެރޭަގއި  މީގައިލާޙ ެގ  އ ފައްދަނީ  ްއސަލަތައް  ނިޔަތެްއ  ޞްޚ ލާއި  ،މި  ތެރި 

ހަރ ދަނާމިކަ  ،ވާނަމަ ނ  ؛ރ މަށްކ ން  ތަޞައްަވރެއް  އެ  އަދިެއއް  ައޅ ަގނޑ މެންނަކަށް  އެހެންވީމާ،  އެކަމަކ   އ ފެދޭ. 

އެކި ފަރާތްތަކ ން  ޙަޤީޤަތ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެކިކައ ންސިލ ތަކ ަގއި މަސައްކަތްކ ރަމ ންދާއިރ ަގއި އެ ތަންތަނ ަގއި  

އަނެއް   ފަރާތްތަކ ން  ބައި  އަނެއް  ހޯދަންޖެހޭނޭ،  ބާރ   ބާރ   ބައެއް ތިމާމެންެގ  ކ ރާ ލިބެންެގ  ދެކިެގން  ކަމަށް  ޖެހެނޭ 

މި   ވެސް  ދ ވަހަކ   ތަޅާފޮޅ ން  މި  ނިޤަ ކަންތައްތަކ ަގިއ  އެކަ މ މަކަށް  އ މ ަގއި  އަޅ  ނާންނާނެ.  މިމަކ    ަގނޑ މެންނަށް 

ޮގތ   ރަނަގޅ   އެންމެ  ޚިދ މަތް  ރަށްވެރިކަމ ެގ  ރަްއޔިތ ންނަށް  ތަރައްޤީެގކައ ންސިލ ތަކަކީ  ނ ވަތަ  މަސައްކަތް    ަގއި 

ކަމަށް  ޖެހޭދެވެން އެއްޗެއް  ހަަމގައިމ ަގނެ  ކ ރެިވއްޖެއްޔާ  މިކަންކަން  މިކަން  ބޫލ ކޮށްެގން  އަޅ ަގނޑ   ؛ެވސް  މިއަދ  

މެންބަރ ެގ ދާއިރާެގ  މިސިހައި  ކ ޑަހ ވަދޫ  ވާހަކަދައްކަނީ  މި  ރައްޔިތ ންެގ  އްޔަތ ން  ފ ރަތަމަ  އެންމެ  ބިލ   ހަށް  މަޖިލީ 

މަސައްކަ ވެސްހ ށަހެޅިެގން  ދިޔައިރ ަގއި  އޭެގތެރޭަގތްކ ރަމ ން  އެންމެ    ވާތީ.  އި  އެކަކަށް  މަސައްކަތްކ ރި  ފ ންކޮށް 

 މެންބަރެއްެގ ޮގތ ަގއި  ނޑަކީ ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް މިނިވަންބޫލ ކ ރިން، އޭރ  އަޅ ަގަގއޭރ ަގއި ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން  

ރަން ނ ކ   ބޫލެއްަގށް އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަރ ކާރެއް. ައޅ ަގނޑެއް  ޮގތަ  ވިފައި ހ ރި މީހެއް. އޭރ  ޮއތީ ހަމަ މިހާރ  މި އޮތްހޮ

އެކަމަކ  އަޅ ަގނޑ  މިއަދ  ހަމަ  ޖެހޭނެ ކަމަށް.  ވެސް ހަމަ އެ ާގނޫނ ަގިއ ހ ރި ހ ރިހާ ސިޔާސަތ ތަކެްއ ކަނޑާލަންއޭރ 

ހ ރި ހ ރިހާ ތަނެއް    "ތ ސިޔާސަ"ބި އިދިކޮޅ  ފަރާތްތަކ ން  އޭރ ަގއި ތި   ،އަދ ލ ވެރި ބަހެްއެގ ޮގތ ން ދަންނަވާލަން އޮތީ

ނަތީޖާ ގައި  ،ދިޔައީެވެގން  ައކަށްކަނޑާލ މ ެގ  ޓޫ  މ އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް  ނ ވަވެސް  ރަޖިސްޓްރީ  ހޮޓަލެއްެގ  ތަ  ރިސްޓ  

ލައިސަންސެޓޫ ހޮޓަލެއްެގ  ސިޔާސަރިސްޓް  ސަރ ކާރަކ ން  ނ ދެވޭނެ  ކައ ންސިލ ތަކ ން  ޓޫއް  ޮގތ ަގއި  ރިޒަްމ  ތެއްެގ 

ހ އް މިނިސްޓްރީއާ ކަނޑައަޅާފައި  ތަންތަން  ކަންެއހެންވީމާ  .ޓަެއއްއި  ބައިވަރ   މިކަހަލަ  އެބަ،  ހ ރި ތައްތަކެއް 

މީހ ން   ސިޔާސީ  ވަކި  ވާހަކަދައްކަމ ންއަޅ ަގނޑ މެން  ތަންތަނަކީ  އެ  ސިފަކޮށްދިނ މަށް ދައ ލަތެްއެގ  ޮގސް  ޮގތ ަގއި 

ސަރ   އޮންނަ  އިރެްއަގއި  އެ  ބަޔަކ   އަނެއް  ކަމަށް  ވާހަކަދަްއކާފަ.  ވާންޖެހޭނެ  މިހެން  އަނެއް ަގކާރަކ ން    ބޫލ ކޮށްފައި 

ތިމާމެންެގ އިންތިޚާބ   ތިމާމެ  ބަޔަކ   ސަރ ކާރަކ ން  އިންތިޚާބ ންއޮންނަ  ބަޔަކ   ވަންޏާެގ  ކަމަށް  އެ    ،ނ ެވއްޖެ  ދެން 

ހެކި މިއަދ  ައޅ ަގނޑ .  ެއކ  މަސައްކަތްކ ރާނެ ބައެއް ނޫން ޮގތ ަގއި ހަދަނީ. ޭއެގ އެއް    ބަޔަކީ ެއއީ ޒިންމާދާރ ކަމާ

އްކަނީ. މިއަދ   ދަ  ިމ ވާހަކަ މި   ، އްޖައިންހ ރެ  ކެތްކޮށްލައިެގން ހާ ދ ވަހ  ވަރަށް ިގނަ ދ ވަހ   އޮތް ހ ރި  އަޅ ަގނޑ  މި

ދާއިރާެގ  އަޅ ަގ ކ ޑަހ ވަދޫ  ރައްޔި  3ނޑަކީ  ރައްޔި ދައ ރ ެގ  މެންބަރ .  މަޖިލީހ ެގ  އަޅ އްވަ ތ ންެގ  ވޯޓ   އަދި    އި، ތ ން 

ޮގތަކަ ވޯޓ ދީކޮންމެ  ރައްޔިތ ން  ނަމަވެސް  ހޮށް  މެންބަރެއް.  ެގން  ހ ރި  ބައިެވެގން    2ސަރ ކާރަކަށް  ވާފަިއ  އަހަރާއި 

އި ދިޔައިރ  އަޅ ަގނޑަކަށް  މެންބަރެއްަގއި  ދާއިރާެގ  ކ ޑަހ ވަދޫ  އަޅ ަގނޑ   ނ ވިއޭ ސަރ ކާރަކ ން  ޮގތ ަގއިހ ސާސެއް    ެގ 
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ވާހަކަައކީ  ކަމަކަށް.  ބަލާ އ ޅޭ  މި  ތިލަކޮތަންކޮޅެ  މިކަން  ،ދަންނަވަން  ދަންނަވައް  އަދި އިށް  ލާނަން. ސަރ ކާރ ތަކ ން 

އޮތަސް   މެކޮން ކައ ން  ، ސަރ ކާރެްއ  ވަންޏާ  ސިލާމިޮގތަށް  ކަމަށް  ދެކެނީ  ދާއިރާެގ  ؛ ދޭތެރޭ  ކ ޑަހ ވަދޫ  ައޅ ަގނޑ  

ހައި ކ ޑަހ ވަދޫ ސި މެންބަރެއްެގ  އޮފީހ ން  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ  ހ ރިއްޔަތ ން  ހޮސްޕިޓަލ ެގ    ަގއި  އަހަރ    50އަތޮޅ  

 ،ަގނޑ  އ ނިކޮށްލަން މި މަޖ ބޫރ ވީލިސްޓ ން އަޅ ޑެލިޭގޝަންެގ  ވަތ ަގއި  ޢ އެ ދަ  ،ބޫލ ކ ރީމާަގވަތ   ޢ ފ ރިެގން ދިން ދަ

އެއީ ތަންކޮޅެްއ ދެރަވަރ . އެީއ ތަންކޮޅެްއ   މާ،އެކްޓިވިސްޓަކ  ބ ނެެގން ކަމަށް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ދޫފ ޅ ން ވިދާޅ ވީ

މަޤާމ ތަކަށް އިެއއީ    ވަރ .ދެރަ އަޅ ކ ރެވެނީެއއް ނޫން. އެހެންވީމާތިރާމ ހ އިންތިޚާބ ކ ރެވޭ  އޮތީ   ހިތްަގނޑ  ދަންނަވާ، 

މީހ ންނަކީއަޅ ަގނޑ މެ އިންތިޚާބ ކ ރެވޭ  ވެސް  ކައ ންސިލ ތަކަށް  މިއަދ   މީހ ންތަ  ،ންނަށް  ހާސިލްކ ރެވޭނެ  ކަށް ނަތީޖާ 

ވަންޏާ  ކަމަށް  ބޭނ ން  ނިޞްއިޚ ލާ  ،ހަދަން  ވަންޏާ ތެރި  ކަމަށް  ބޭނ ން  ހަދަން  މަރަ  ،ޔަތ ަގއި  ދެލޯ  ލާފަިއ އިހަމަ 

އަދަދ   ،ނަމަވެސް މަދ ކ ރަންޖެހޭ.  ކައ ންސިލ ތަކ ެގ  ދަންނަވަނީ  މި  އަޅ ަގނޑ   މަދ ކ ރަންޖެހޭ  ހަމައެކަނި  ،  އަދަދ  

ހޮ އިންތިޚާބ ކޮށްެގން  ޮގތ   ވަންޖެހޭނީކައ ންސިލ ތަކ ެގ  މީހ ންެގ  ޓައިމް  މި  .ަގއިފ ލް  ހަމަ  އަދިވެސް   އަދ އަޅ ަގނޑ  

ކަތަށް އަޅ ަގނޑ   ދ ވަހ ެގ މަސައް އަހަރ   5ހ ށަހަޅަން. މިކަމަށް އެްއކަލަ    ލާޙ ޞްއި  ލާޙ ެގ ތެރޭަގިއ މިޞްވެސް މި އި

ކ ރި  އެކަން  ބީދައިން  އައި  ،ފަދައިން  ކ ރި  ވިސްނ ން  އެ  އެކަން  ސް ހަމަ  ައޅ ަގނޑ  ެގން  ދ ވަހަކަށް  ވާނެ 

ކައ ންސިލ އ އްމީދ ކ ރަ ރަރައީސާ ތަކ ަގއި  ން.  އެކަނި  ރަީއސް  ނައިބ   ޓައިމް އި  ފ ލް  އިންތިޚާބ ކޮށްެގން  އްޔިތ ން 

ނަާގމަސައް ޮގތ ަގިއ  މީހ ންެގ  ކައ ންސިލެްއ    ދެން  ،ފައި ކަތްކ ރާ  ނ ވަތަ  ބޯޑެއް  ޓަކަިއ  ނިންމ މަށް  ކަންކަން  ރަށ ެގ 

ސިޓިން ހަމަ  ބޭފ ޅ   ،ޮގތަށް  ކ ރާޕޭ އަށް  ވިޔަސް  ތިއްބަވާ  މަޤާމ ތަކ ަގއި  ސަރވިސްަގއި ޒިންމާދާރ   ސިވިލް  ންނަށް 

މާ ރަނަގޅަށް   ،މާ ބިނާކ ރ ވަނިވި   ،ތިއްބަވާ ބޭފ ޅ ންނަށް ވެސް ކ ރިމަތިލެވޭނެ ޮގތަށް އެކަން ޮއވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ

މި ދަންނަވަން.  ކަމަށް  ކ ރެވިެގންދާނެ  މިކަން  ޚަރަދ ކ ޑަކޮށް  މާ  އެސްދައ ލަތަށް  އ ޅެނީ  މި  ސެކްރެޓަރީ  )  .ޖީއަދ  

ށް  ެއއްކޮ  އާއަމިއްލަ ތަޖ ރިބާނޑ   ހިނާގ އަޅ ަގއަޅ ަގނޑ  ވެސް   ؛ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެއްެގ ވާހަކަ   ( ނަަގން.ރަލްޖެނެ

ވާހަކަ ޖެނެރަލް  ކައ ންސިލަޒިންމާދާރ   ލ ތަކ ެގންސިކައ   ބަެއއްދައްކަން.    ސެކްރެޓަރީ  ފަރާތ ން  ވެރިންެގ  ވަރަށް    ށް 

ކޮންމެ ކަެމއްެގ ތެރޭަގއި ވެސް އަންނަންީވ    ންމިއި  ، މި ދަންނަވަނީނޑ އާދޭ. އެކަމަކ  އަޅ ަގ  އް ކ ރަމ ންތ ރާތަދ އް

އިޚ ޞްއިޚ ލާ ނިޔަތް.  އިންތިޚާބ ޞްލާ ތެރި  އަޅ ަގނޑ މެން  ނިޔަތަކީ  މ ތެރި  އިދާރީ  ޮގތ ަގިއ  ކ ރ މަށްފަހ   ވައްޒަފ ންެގ 

ށްެގން ބޭނ ންކޮލާއި މަޝްވަރާ  އެ މީހ ންެގ ވެސް ޚިޔާ  ،މަށް ދެކިކަ  ތިބެނީ އެތައް ތަޖ ރިބާތަކެއް ހ ރި މީހ ން ވެސް  

ަވންޏާ ކަމަށް  ކ ރަނީ  ޚާއް  ،ކަންކަން  ފިކ ރ ޞަ އަދި  ވީނަމަެވސް  ކޮށް  މަޖިލީހ ެގ ރަްއޔި  ،ތަފާތ ކަމ ަގިއ  ތ ންެގ 

ތެ ަމޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  ދައ ރެއް  ބޮޑ   ވަރަށް  މަސައްކަތ ަގއި  ތަރައްޤީެގ  ދާއިރާެގ  އަދާކ ރަންމެންބަރަކީ    ރެއިން 

ކަމ  މީހެއް  ދެކިޖެހޭނެ  ތަފާތ   ، ަގިއ  ީމހާފިކ ރ   އެ  މަސައްކަތް  އާވިޔަސް  ގ ޅިެގން  ތެރި ޞްލާއިޚ   ކ ރެވޭނެެއއްކޮށް 

ހ ރި ގައިމ ވެސް  ޑަށް އެބަމި ޝަކ ވާތައް ކ ޑަވާނެ. ައޅ ަގނ  ،ށް ބިނާކ ރެވިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާނިޔަތެއް ައޅ ަގނޑ މެންނަ
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ންކަމ ަގިއ  ކައ ންސިލ ތަކަށް ވ ރެ މާ ރަނަގޅ  ެއއްބާރ ލ ން މިދެންނެވި ކަެގ ދާއިރާެގ ރަށްތަކ ން  ަގނޑ ފެނިފައި އަޅ 

ފަރާތ ން އެސް.ޖީެގ  އަޅ ަގނޑ މެން  މިހާރ   ނޫނިްއޔާ  ލިބިފަ. ޒިންމާދާރ ވެރިޔާ  ފަރާތ ން  މަޤާމ ެގ  ެއސް.ޖީެގ   ،

ފަރާތ  އެހީތެރިކަމަށްކައ ންސިލަރ ންެގ  ލިބޭ  އެއްބާރ ލ މަށްނ ވަތަ ވ ރެ    ން  އެއްބާރ ލ ން      ފ ރިހަމަ  މާ  ރަށ ެގ  ވ ރެ 

މަސައްކަތާއިތަރައްޤީ ހިންގ މ ެގ  އިދާރީ  އަދި  ކ ރިއެރ މަށް  ކަންކަ  ،ާއއި  ހ ރިހާ  ޒިންމާދާރ   މި  ބަލައިލާއިރ ަގއި  މަށް 

ފަރާތ ން އެ ހަމަ ވޭތ ވެދިޔަ ދ ވަ   ބަވެރިންެގ  ެއޮގތަށް  ހަމަ  ލިބިފަ. އަޅ ަގނޑ    ؛މާއެނބޫދޫަގއި   ދ.ސްތަކ ަގއި  ހ ރި 

ޅ ަގނޑ  ބޭފ ޅާެގ ނަން އަ  ހ ރި  އަޅ ަގނޑ  އެ ރަށަކަށް ނިސްބަތްވާ މާއެނބޫދޫަގއި ހަމަ ޒިންމާދާރ  ވެރިއެއްެގ ޮގތ ަގއި

ކައ ންސިލެއްހަ އެީއ  ފާހަަގކ ރަން.  ކައ ން ؛މަ  އޮންނަ  ރަށ ެގ  އެއް   ންސިލާކައ ެގން  ގ ޅި   ސިލަކާއޭރ ަގިއ  ކޮށް 

ބާވައިއާ އްޤީތަރަ އެ  މަސައްކަތްކ ރި    ގ ޅިެގން  ވަރަށް  ހަމަ  ކަންކަމ ަގއި  އަޅ ަގފަރާތެއްތ ެގ  ޮގތ ަގއި  ނޑ   ެގ 

ދަންނަވަނީކ ރަންފާހަަގ މި  އަޅ ަގނޑ   ބީދައިން   ،.  މިދެންނެވި  ވެސް  ތަނެއްަގއި  ކޮންމެ  ވެސް،  ރަށެއްަގިއ  ކޮންމެ 

މި ވަންކަންކަ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކަމަށް  ކ ރެވިއްޖެ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ން  މިޏާ  ކަންބޮޑ   މިހާރ    ؛ވ ންއަންނަ 

މިޙަޤީޤަތ ަގއި   ވެެގން  ޮގތަކީ   އެންމެ  ބިންަގލެއްޙަޤީޤަ  ،އ ޅޭ  ކައްޗަށް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ވެސް   ؛ތ ަގިއ  ކ ރިން 

ވާ މި  ފަދައިންއަޅ ަގނޑ   ފެށި  މި  ،ހަކަ  ބިންަގ  ކަްއޗަށް  މީތި  އޮތީ  ދެން  އެޅިފަ.  ނެތް. ދާސީލެއް  ޮގތެއް  ކ ރެވޭނެ 

ދެނެަގނެތެްއަގއި  ނިޔަތެރި  ޞްލާއިޚ  މަްއސަލަތައް  އަސްލ   ކޮށްެގނެ އަޅ ަގނޑ މެންނަ  ،ހ ރި  މިކަން  މިފަހަރ   ؛އްށް 

ށްލީ. އަޅ ަގނޑ   ބަދަލ ކޮ  މެންބަރ ންނަށް  3ސް ޔާީމން ވެރިކަމ ަގއި  ވެސް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ކައ ންސިލ ެގ މިދިޔަ ރައީ

 .ހަމަ ވަރަށް ކެރިހ ރެ މި ދަންނަވަނީއަޅ ަގނޑ   ކީ ވެސް.  މެންބަރ ންނަށް ބަދަލ ކ ރ މަ  3އެހާ ރ ހ ނ  ކަމެއް ނޫން  

މަދ ކ ރަންޏާ   ނޫނޭ    3އެއީ  ވެސް  މެންބަރ ންނަށް   3އަނެއްކާ   ؛ބަދަލ   މެންބަރ ންނަށޭ  2މެންބަރ ންނަކަށް 

އެބަދަލ ކ ރެވިެގ އޭަގއި  ދިޔައިރ ަގއި  ހ ރި  ން  ވާ  ނީާގނޫބަ  ދަތިތަކެްއެގ  ހ ރި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  .  ެވސް  ހަކަޮގތ ން 

ވެދާނެ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަދ     .ދަނީކ ރިމަތިވެެގންމިއަދ  ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހަމަ އެކަހަލަ މައްސަލަތަކެއް މި  

އ ސޫ ހަރ ދަނާ  ކަނޑަނާޅަރަނަގޅ   ކަނޑަނާޅަ  ،އިލެއް  ޮގތްތަކެއް  އޭނަ   ިއ،ރަނަގޅ   މެންބަރ ންނަށް  ދާއިރާެގ 

. އޮތީ  ފައި މިލެވިއިރ ޞަތ  ނެތް ޮގތަށް މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން ާގނޫނ  އެކ ލަވަ ބޭނ ންކ ރާ މީހަކ  އިޚ ތިޔާރ ކ ރ މ ެގ ފ 

އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް   ،ކަށް ލިބ ނީމާދަމާ އަންހެނަެގން ދިޔައިރ ަގއި ކ ޑަހ ވަދޫ ދާއިރާެގ މާލެވި އިއެއީ ޕަސަންޓް އެކ ލަވަ

އޮތީ. ދެން   ލަިއެގން ައޅ ަގނޑ މެން މިއިކ ލަވަ ދ ކ ރ މ ެގ ޖާަގއެްއ. އެކަހަލަ ޮގތަކަށް އެހެނަކަށް ތާއީތް އެތަނ ން ފިރިނެ

ނި   ގައިމ ހަމަ  ގައިކައ ންސިލ    އޮތީ  މި ދިނ މ ެގ  ބަޔަކަށް  ިގނަ  ަވޒީފާތަކެއް  އަނެްއކާވެސް  ެވސް  ިގނަ  ޔަތ ަގއި 

ކައ ންސިލ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ެގއަދަދަކަށް  އެއްޮގތަށް   ؛މެންބަރ ންތަކެއް  ވެސް  ކ ރިއެކޭ  . މެންބަރ ން  5ހަމަ 

ދަންނަވަނީ  މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ސަ   ،އަޅ ަގނޑ   ނޫއިންސްޓެމިއީ  ކަެމއް  ކޮނޭ.  ކ ރެވޭނެ  ހަމަ މިޓީމާލިއްޔަތ   ަގއި 

މާފައި  ފަހަރ  ނިން  މ ސާރައިެގ ކަންތައް އެއްނަށް މި  ައޅ ަގނޑ މެން  .ރައީސް ވެސް ހިމަނިވަޑަިއަގންނަވާއިްއޒަތްތެރި  
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ކަންތަ ކިތައް  ބަދަލ ކޮށް  ފަހަރ   މީަގއި   ؟އްއަނެއް  ބަދަލެއް  ހިތްހަމަޖެހޭ  އެްއޗަކީ  ެއނޭގ  .  ނެތްކަންއަދިވެސް 

ބަދަލ ތަކެއް ހިތްމަޖެހޭ  ވެސް  އާމްދަނީ  ދޭ  ކައ ންސިލ ތަކަށް  ކޮމިޓީަގިއ   ؛އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ފ ރަތަމަ  އަޅ ަގނޑ މެން 

،  އޮތީ. އެހެންވީމާ  ން އަދިެވސް މިފާޤ ވާ ހިތްހަމަޖެހޭ ބަދަލެއް ނޫތިބި ހ ރިހާ މެންބަރ ންނަށް ވެސް ެއއްކޮށް އިއްތި

އަޅ ަގނޑ މެން މި ބިލަށް  ؛ލާޙ ކ ރަންޞްތެރޭަގއި ވަރަށް ބަިއވަރ  އި ން މި ކަމ ެގއަޅ ަގނޑ މެ  ،އޭެގން އެނޭގ ެއއްޗަކީ

  ހ ރިހ ރިހާ ބޭފ ޅ ންެގ ވާހަކަތައް ެވސް މަިއަގނޑ  ޮގތެްއަގިއ އަމާޒ ކ ރެވިފަިއ އެބަ  ،ކި ފަރާތަކަށް ނޫންމިހާރ ވެސް ވަ 

މައްސަލަތަ މަްއޗަށް ހ ރި  އޭެގކ ެގ  މާނަައކީ.  ކައ ންސިލ ތަކަ  މިއަދ  ؛އެސް.ޖީގެ   ،  ކަނޑައެޅ މަށް  ށް  އެސް.ޖީއެއް 

ކަނޑަެއޅ މާއި ޮގތަކަށް  ރ ހޭ  ކައ ންސިލ ތަކ ެގ  މ ޠަލަޤަށް   ، ބާރ ދީފައި  ސަރވިސްއަށް  ސިވިލް  ބާރ   އެސް.ޖީއެްއެގ 

އޮތ މާއި  ޮގތަށް  އޮތް  މިހެން  ،ކ ރީަގއި  މި  ކ ރިން  ދިމާވާއޮތ މ ން  މައްސަލަތަކާއިހެން  ގ ޅޭ  ،   ހަމަ   މިކަމާ  ޮގތ ން 

އޭން ބޭބޭފ ޅ އެކިއެކި  ެއކި  ވާހަކަދެްއކި  މައް ަގލ ެގ  ީމެގތެރޭަގއި  ވެސް  ހ ރިން  އެބަކަ   ސަލަ  ވާހަކަ  ވާ.  ދަްއކަ  މަށް 

ވާހަކަައކީ އަޅ ަގނޑ   ވަންޏާ  ކަމަށް  ބާ  ،އެހެންވެއްޖެ  ލާމަރ ކަޒީ  ވެ  ؛ބ ިމ  ބާބ   ފ ރަލާމަރ ކަޒީ  ތަމަ ސް 

ބައިވަރ  ވާހަކަތަކެްއ    ނ ކ ރެވޭ މާ ތަފ ސީލ ކޮށް މާ  ބޫލެއްގަ . އަޅ ަގނޑަކަށް  ބަ ޖެހޭއެ  ވާން އިސްލާޙ ސާސީން  ޤާނޫނ އަ

ން އެކަނި ީމެގ އަސާސް  ، )ށ(، )ނ( އިދާެގ )ހ(ވަނަ މާއް  230ެގ  ސާސީ ޤާނޫނ އަ ؛ަގއި ދެނެއް ސާސީ ޤާނޫނ އައެ  

ނަނީ، ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން ހިންގ މަށް ބ ލ ން ކަމަށް. )ށ(ަގއި  ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫ  ހިންަގނީ  ،ފ ދޭ. )ހ(ަގއި މި ބ ނަނީ

ޮގތ ެގ ާގނޫނ ަގއިާވ  ބ ނަނީ  ޓަކައި  މި  )ނ(ަގއި  ވާހަކަ.  ކަންކ ރާ  ކައ ންސިލ ެގ    ،ަމތީން  ާގނޫނ ަގއި  ހަދާ  ެއޮގތ ން 

އި ހިމަނަޞްތިޞާ ޚްސިފަތަކާއި  ވާހަތައް  ދެން  ންޖެހޭނެ  އޭެގއެ  ކަ.  ފ ދިފައޭ.  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އޮތީ  ދެން  ފަހަތ ން 

ރިޢާޔަތްކޮށްފަހާއ މ ެގ  ޤަ އިރ ލަތަށް  ދިމާވާ ބަދަލ ކ ރަން  ސާސީޤާނޫނ އައިރ ކޮޅ ން  އި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޖެހ ނީމަ 

އަންނާނެ.   އަދިވެސް  ކައ ންސިލަރ ެގމައްސަލަ  އަނެއްކާވެސް  މިތިބީ  އަޅ ަގނޑ މެން  މިއަދ   ކޮމްޕޮޒިޝަން    އެކަމަކ  

ޮގއޮން ބައި  ނަންވާ  އަޅ ަގނޑ މެސާސީޤާނޫނ އަތ ެގ  ލަިއެގން  އަޅ އަށް  މާދަމާ  ކޮށްފަ.  އެކަން  ެއ  ންެގ  ަގނޑ މެން 

ފޭސްކ ރަންފޭސްކ ރަން  ހިތަކާއެްއޗެ ހަމަ  ޖެހޭނެޖެހޭނީ.  ބަދަލ ކ ރާއިރ ަގއި ޑ އަޅ ަގނ ން.  ީގޔަކަމ ެގ  އަނެއްކާ    މެން 

ކޯ ބ ނާހަރ ބަހ ަގމ ސްކ ޅިންެގ  ެއއްކަލަ    ،ތެރެއިންޅ ންަގނޑެއްެގ  ސިޔާސީ  ދެއި  ަގލަށް  އްކަ  މާތޮޅ ނީ  ރިެގ  ހެން 

މާދަމާ ވެސް މިތަނ ަގއި މަޖިލިސް އެހެން ޮގތަކަށް   ؛ކ ރަންމަލ މި ހ ރިހާ ކަމެއް ތަހައްހެން ރައްޔިތ ން  ބ ނާ  އޭބާރ ކ ރެ

 އޮތް ކަމެްއ  އްއްކެ އެއީ ޝަ .  ދެ ފިކ ރ ެގ ތެރޭަގއި އޮންނާނެ ؛ންތައް ދެ ޕާޓީެގރ ަގއި ސިޔާސީ ތަޅާފޮޅ ދާއިވިެގންހޮ

ރަނަގ ެއއަށްވ ރެ  އެކަމަކ   ތަންކޮޅެ ނޫން.  ވިސްނ މ ަގއިޤަ އް  ޅަށް  ބާބ    ؛ކަންކަންއ މ ެގ  ޤަ  ، އ މީ  ލާމަރ ކަޒީ 

ލާފައި އޮސާސީޤާނޫނ އަ މަފ ތް އަށް  ޙަޤީޤީ  މިކަން  ހޫ   ކ ރަންޖެހޭ.  އެބަ  މިކަން  ނިޔަތެްއަގއި  ހެޔޮ  ފ އްދައިދިނ މ ެގ  މ  

ނީ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާ  ،އެއީ އަދިވެސް އިޚ ލާސްތެރި ނިޔަތެއް އޮތްނަމަ  ،ދަންނަވަނީ  ންޖެހޭ. ައޅ ަގނޑ  މި އެބަ ކ ރަ

އި  މި ގަ ޞްބާވަތ ެގ  ހ ރިހާ  މި  ލައިެގން  ލަމ ންޑ ބަޑ  ލާޙ ތަކެއް  އިސްލާޙ   ޮގސް ލަމ ން  ،މ ންލަ  ،ލަމ ން  ،ަގނެެގން 
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ޢަމަލ ކ ރަން  ތަބާވެ  ތިމަންނަމެން  ވެސް  ކޮންކައ ންސިލ ތަކަށް  އެއްޗެ ޖެހެނީ  ނޭނޭގވަރަށް  އްސަކޮން  ިއސްލާޙ  ށްކަން 

ކަންކަން މިހެން   މި  ،ދައްކަނީ. ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ތަކ ރާރ ކޮށް ޮގވާލަން  މި  ހަކަޮގްއސަ އޮތް ާގނޫނެއްެގ ވާެގންހ ށަހެޅި

ޒިންމާ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އަޅ    މާދާރ ކަނ ކޮށް  ޓަކައި  ހެދ މަށް  ޮގތްތައް  ކ ރެވޭނެ  މިކަން  ހ ރިހާ  ަގއެކ   ނޑ މެންނަށް 

ެއއްކޮށްވެސް މަޝްވަރާކޮށްެގން ވާހަކަދައްކައިެގ މީެގ    ،ނޑ މެންނަށްން އަޅ ަގޕާޓީތަކާއި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ންނަށް 

ޮގތަށް  ލިބޭނެ  ފ ރިހަމޮަގތ ަގއި  އެންމެ  ވަކި    ބޫލެއްަގއަޅ ަގނޑެއް   ؛ފޮނިމީރ ކަން  ކައ ންސިލަކީ  ކޮންމެ  ނ ކ ރަން 

  ށް ކަ ހ ށަހަޅާ ބޭފ ޅަ  ށްސް.ޖީެގ މަޤާމަވިލް ސަރވިސްެގ އެ، މިއަދ  ސިަވކި ސަރ ކާރެކޭ. އެހެންވީމާ  ،ށް ކަމަކަދައ ލަތެއް  

ހޯދ   ންސިލ ެގކައ  އޮތް  ޮގތ ން  ގ ޅޭ  މާ ބަސް  ކަންތައް އި  މައްސަލައާ  މި  ޮގތަކަށް  ކޮންމެ  ދަންނަވާނީ  އަޅ ަގނޑ  

ތަނެއް  ، ސްޔަކ ރި އިޚ އެ  ތިބޭ  ޮގ  މަސައްކަތ ންއި  ޢަމަލާބަެއްއެގ  ތެރި  ޞްލާަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ނޫން  ތަކަށް 

ސިވިހާސިލ ކ ރެވޭނެ   ނޯންނާނޭ.  ކަމެއް  އިޚ ލާެއއްެވސް  ހަމަ  ވެސް  މީހ ން  ސަރވިސްެގ  އެކ     ތެރިކަމާޞްލް 

ކައ ންސިހޮ މަސައްކަތްކ ރަން   އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް  ވޭ  ވެސް  އެ ގ ޅިލ ަގިއ    މަސައްކަތްކ ރެވޭނެ   އެކ   ކަމާވެރި ކ ެގން 

 ރި ރަީއސް.  ްއޔާ ިއއްޒަތްތެކ ރިޝ  . ކަެމއް ނ ކ ރެވޭނޭނ ކ ރެވިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެއިމ ާގއ ލެއް   މާޙައެކ ވެރި

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ިއއްޒަތްތެޝ ކ ރި ދާއިރާެގ    ެމންބަރ .  ރިއްޔާ  އަޙްމަދަޙަންބަރ   މެިއއްޒަތްތެރި  އިނގ ރައިދޫ  އަޅ ަގނޑ   ސަން  ށް 

 ވަން.  އަރ ފ ރ ޞަތ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ސަން އަޙްމަދ ޙަންބަރ  އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ މެ

އިްއޒަތްތެރިޝ ކ  އޮތް  ރިއްޔާ  ހ ށަހެޅިފައި  މިއަދ   ާގނޫނަ  ،ރައީސް.  ެގނެލާމަރ ކަޒީ  އޮތް  ވިށް  އިޞްލާޙަށް  ފައި 

ންެގ  ރައްޔިތ ން ހޮވާފައި އޮންނަ ރަްއޔިތ   ،ނަވާލަން. ދެން މަޖިލީހަކީނޑަށް ތާއީދ ނ ކ ރެޭވ ާވހަކަ އަޅ ަގނޑ  ދަންއަޅ ަގ

މަޖިސްމަޖިލި ރައްޔިތ ންެގ  ކޮންމެ  ލީހ ެގ.  ވިސްނަންވާނީމެންބަރަކ   ޮގތ ަގއި  ދެކޭ  އަޅ ަގނޑ   ވެސް  ޤައ މާިއ     

ތްތަކެއް އަދި  ސައްކަމަ  ބ ރަނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި ވަރަށް  ައޅ ަގ  ށް.ޮގތަރަނަގޅ   ށް އެންމެ  އަ އި މަންފާޔާރައްޔިތ ންެގ ލާބަ 

ފަހަރ     ރ މަށް އެކިކ ރަނަގޅ އަޅ ަގނޑ މެން އެ ނިޒާމެްއެގ ތެރެއިން ކަންކަން    ،ފެދިދ ވަހ  ނިޒާމެއް އ   ވަރަށް ިގނަ

ރެ  ވ   ހެޅޭ ބިލަކަށްއެ ހ ށަ  ، ދަންނަވަން މި އ ޅެނީ  ހ ރި. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ އެކި އިޞްލާޙ ތައް ެގނެވިފައި އެބަ

 ބިލާ ބެހޭ   ،ތެރެއިން ނެއްޓިއެ ޖަދަލ ެގ    ިއ،ކ ރަން އޮތް ކަމަކާ  ،އި ވިފައި ހ ރި ކަމަކާށްދެެގ ޕާޓީއަށް ކޮތިމާމެން  ބޮޑަށް

ރަނަގއެއީ  އްކ ން  ދެ ވާހަކަޮގތ ން   ެއންމެ  ޮގތ ަގއި  ދެކޭ  ޮގއަޅ ަގނޑ   ދެކެނީ.  ޅ   މި  އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް  ބަެއްއ ތް 

ވާހަކަފ ޅ  ނެތި  ،ރ  ވިދާޅ ިވއިބޭފ ޅ ން  ޖަދަލ ކ ރާކައަޅ ަގނޑ   ބޭފ ޅަކަށް  އެއްެވސް  ރައްދ   .ށެއްން  އެއަށް   ދޭކަށްއަދި 
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ނެތި ައޅ ަގނޑ   ެއހެންނަމަވެސްވެސް  އަޅ ަގން.  ވިސްނާލަންނޑ މެން ،  ހިނގާއި  ،ޖެހެނީ  ކަންކަން  ިމއަދ ެގ  މި  ރ ަގއި 

މި   އިޞްލާޙ ތަސަރ ކާރ ން  ހ ރި  ެގނެވިފައި  ބޭނ ންާގނޫނަށް  ދޭން  ރައްޔިތ ންނަށް  ސަރ ކާރ ން  އަދި  ބާރާއި ކާިއ  ވާ 

އެމް.ޑީ.،  ތިޔާރ އިޚ  ތިބެ  65ޕީެގ  ިމއަދ   ފާސްކޮށް  ،މެންބަރ ން  ާގނޫނ   ކަންމަތީގައި   މަފ ރިހަ  ރަްއޔިތ ންނަށް  ، ެއ 

ތަ ނިމިފައި  މިއަދ   ާގނޫ ގ ދީސްހިންގ މަށް  އޮތް  ދަންނަކ ރެވިފައި  އަޅ ަގނޑ   އެބަކ ރޭ.  ލާޒިމ   އ ޅެނީ ނ   މި    ވަން 

ޔަސް   ކައ ންސިލަރ ންނަށް ވިެއްއެގ ތިބި ބޭފ ޅަކަށް ވިޔަސް އަދި ޔަސް އަދި ދައ ލަތ ެގ އެހެން ވ ޒާރާމެން ވި އަޅ ަގނޑ 

ކައ ންސިލ ތަކ ެގ ބަހާނަަގމިހާރ  މ އެއް ނޫން. އެއީ ޕީ.ޕީ.އެމް ށް ނެގ ން އެއީައކީ މައްސަލަ އެއްކޮ   ން އޮތް އެސް.ޖީ 

ިވޔަސްކައ ންސި ކައ ންޖޭ.ޕީ  ، ލެްއ  ވިޔަސް   އެމް.އާ  ،ސިލެއް  އޮތަސް ރް.އެމްައދި  ކައ ންސިލެއް  ސިޔާސީ    ،  އަދި 

ން ބާރާތ ން ެއއިއިޙަ  ނ ން ވަރަށް ޞަރީނޫ ދެކޭ ޮގތ ަގއި ާގނޑ ޅ ަގހޮވިފައި ތިއްބަސް އަ   ރ ންއ ންސިލަޕާޓީތަކ ެގ ކަ 

ބޭފ ޅަކަށް   ާގނޫނ ަގިއ  ކަ  ތްއޮ  އިލާޒިމ ކޮށްފަކޮންމެ  ރައީ  ވިލިޔެންކަން  އިްއޒަތްތެރި  އެބައޮތް  ސް.  ބަޔާންކ ރެވިފައި 

ތަރައްއަޅ  ދަންނަވަނީ  މި  އެހީތެޤީަގނޑ   ފޯރ ކޮށްދޭންޖެހޭ  ދައ ލަތ ން  ފޯރ ކޮކަންރިކ ރ މަށް  ބޭފ ޅެއްެގ    އެ  ށްދިނ މަށް 

ެގންދާނީއަމިއްލަ   މިކަން  މިޮގވިސްނ މ ން  ކީ  ޤައ މަކަށް ރަ   މަތަށޭ  އަދި  ވެސް  ވެސް  ރަ  ، ސްވެ  ށަކަށް  ްއޔިތަކަށް 

  ، ށް އެ ރަށަކަށް ކޮއެކީަގިއ އެންމެންެގ މަޝްވަރާއާ ެއއް  މަތީން ސ ލްޙަވެރިކަމާ  ޮގތ ގެ ވާ  ާގނޫނ ަގއި ފައިދާއެްއ ނ ވާނެ.  

ލިބޭނެ ހަމަ ޔަނެތްކ ރާކައެއްކޮށް މަސައް   ފައިދާއާޤައ މަށް  ައޅ ަގނޑަށް  މިތާވަރ . އަޅ ަގނޑ ކަށަ ންީގކަން  ތިބެ  މެން   

ކޮން ކ ރީ  ކޮން  އެދ ވަހ   ކ ރީ  މިއަދ   ނ ދަްއކާ  ކަެމއްކަން  އަޅ ަގނޑ މެން  އެްއ    ،ކަމެއްކަން  އަޅ ަގނޑ މެންެގ 

ވިސްނަ  ކައ ންސިލ ވިސްނ މެްއަގއި  އެ  ރަށަށް    ، ޔިތ ންނާއިރައް އެ    ،އ މާއިޤަ   ،ތަކާއިއިެގން  ލާއެ  އި ޔާ ބަލިބޭނެ 

ވާހަކަދެ އަޅ ަގނޑ ެމން  ޓަކައި  ކ ރަ  ،ކެވިމަންފާއަށް  ކަންކަން  އެބަޖެހޭ.  ރަނަގޅަށް  އަންނައިރަށް  ން  ބިލެއް  ކޮންމެ 

އޮތް މިހެން  ތިއީ  ޖަދަލ ކޮށްފަ  އަޅ ަގނޑ ެމންނަށްކަމެކޭ  އޮތް  އެހެން  ،ކަމެކޭ  އަޅ ަގނޑ މެން  މި  .  އޮތް ހެން  އެނޭގ 

ސިޔާސީ  .ކަންމެއްކަ ފިކ ރ ަގއި  މައިދާސިޔާސީ  ކޮންމެ  ދިއ ފެ  ަގއި ނ    ވެސް  ޕާޓީއަކ ން  ކޮންެމ  ދާއިރ ަގއި  ފައި 

ޕާޓީމެން އެ  ިވޔަސް  ކައ ންސިލެއް  އަދި  ވެސް  ވިސްނ މާއި ބަރަކ   ބޭނ ންކ ރާނެ.    ތ ޔާލާޚި  ، ފިކ ރާއި  ،ެގ 

އްޔިތ ންނަށް  ނީ ޤައ މާއި ރަ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން ހަނދަންޖެހޭ ދޭއިރ  ތައް ހެަގިއ ާގނޫނ މ ޤައ މީ ކަންކައެހެންނަމަވެސް،  

ަގބޫލ ކ ރަން.   އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް  ޮގތަށް  އޮވެ ފައިދާވާ  ބަހެއް  ނެިގކައ ންސިލ ެގ  ެއސް.ޖީ  ހަމަ ޔަެގން  އަދި  ސް 

 ނ ޖެހޭއް ވެސް ކ ރާކަށްކަމެ  . ައދި އެސް.ޖީ ވިދާޅ ވާ ހ ރިހާހޭނ ޖެށްކ ރާކަ  ނައޭންސިލ ން ހަމަ ވިދާޅ ވާހާ ކަމެއް  ކައ 

ކަ  އިނެއްއ ންސިލަކ ންއަދި  ކައ ންސިލ ތަކ ެގ  ކަނޑަ ޞާޞް ތިޚް.  ބާރ ދެ  ،އި އެޅިފަ  ސިވިލް   އިވިފަާގނޫނ ން  އަދި 

ބަހައާސަރވިސް  ކައ ންސިލ ެގ  ެއސް.ޖީ  ކާއި  ނެޭގ  ކަ އެއެްއކޮށް  އޮތް  ކ ރަން  ކަނޑައެޅި އް  ާގނޫނ ން  ންތައް 

ޖީއެްއ  އެ ޮއފީސް ހިންގ މ ެގ އެސް.  ،ހަކަައކީންނަވަން މިއ ޅޭ ވާވެސް، ދަނަމައެހެން  ރެވިފައި އެބައޮތް އިނޭގތޯ.ބަޔާންކ 

ނ ބެލި  އިލްމެރ ަގއި  ަގާވއިނަން ެވސް  މެއިލް  މީެގކ ރިން  ކައ ންސި   ،ދާިއރ ަގއި    އެބަ އެނިގ  ވެސް  ނ ށް  ރަލައަދި 
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އަހ ރި އިނކަން  ފާހަަގކ ރަން  ޖެއްސ މެއްޅ ަގނޑ   ފި  ނޫން  ޭގތޯ.  ކޮންމެ  ކައ ކ ރެްއަގއި  ކ ރަންވީ.  ްއ  ންސިލެކޮންމެ 

ާގނޫނ ން ކަނޑައެޅިފައި ހ ރި ހ ރިހާ ކަމެއް ކޮށްދިނ މ ަގއި ތެދ ވެރި    ނަށްޔިތ ންކަށް އެ ރައް ެއ ރަށަ  ،ހޮވިފައި އޮތަސް 

އިޚ ނިޔަތާ ިއސްކޮލާޞްއި  ޤައ މާއަޅ ަގނ  ،ށްތެރިކަމާ  ވަގ   ންިއެގޑ މެންެގ  ައޅ ަގނޑ މެން  ކ ރިއަށްދާންޖެހޭ  މިއީ.  ތ  

ެގ. މިއީ ހަމަ އިޞްލާޙެއް. ސަފ ހާ  400  ،ލެއް ވެސް ނޫން އަދި ބޮޑ  ބިޑަކަމެއް މިއީކަމެއްަގއި ކިތަންމެ ކ  ކޮންމެ  

ނިމިެގންދާ  ަގޑި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ތިބެ  މިތާ  މިކަމ ެގަގިއ  އިރ މިއަށް  އެންމެން  އަރަ އަޅ ަގނޑ މެން  ތެރޭަގއި  ރ ންެވ  އި 

 ދާރ ކަމެއް ނޫން. ިގނަ ަމކީ ައޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި އެންމެ ޒިންމާކ ދެއްށް ވާހަކަޮގތަ  ރައްޔިތ ންނަށް ޮއޅޭ  ،ޑ ވެ ބަޑ ަގ

ދަންނަވަނީ   ؛ކައ ންސިލ  މި  ރަްއޔިތ ން   ޔާރ ކޮށްފައިތިއިޚ   ރައްޔިތ ންއަޅ ަގނޑ މެން  ެއއީ  ކައ ންސިލެއް  އޮންނަ 

މިއަދ   ތިބެެގން ސަރ ކާރ ން  އަދި އެ ވިސްނ މ ަގއި  އި،ތިރާމ ކޮށްފަހ ތިރާމ ކ ރަންޖެހޭނެ. އެ އިހ ން. ެއއަށް އިިއެގވޯޓ ލަ

ރ މ ެގ ފިކ ރ   ކ މެއް ނ ދީ ލަސްދޭންޖެހޭ ބި  ތީ ކާރ ން މިއަދ  ރަށެްއެގ އިާމރާތެއް އަޅާސަރ ނ ވަތަ    ،ދާތީއް ހަބަނދަރެ

ެގންގ ތެރެ  ެގޕީ.ޕީ.އެމް ެއްއވެސް ޝައްކެ  އަޅ ަގނޑ ެގމެދ   ކަމާނެޅޭ އިން  ހިތ ަގއި   މި  ، ނ އ ފެދޭ. އެހެންނަމަވެސްއް 

މާ  ،ވަނީދަންނަ ޤަޙަ ސިޔާސީ  ައޅ ަގނޑ މެންެގ  އެންމެން އަކ ރި  އ މ އ ލ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެން  މިންވަރަށް  ށްދާ 

ދެން ކޮންމެ ކ ރަން.  ލ ަގނޑ  އެބަ ަގބޫހޭ ކަމަށް އަޅ ޙަތ  އިސްކ ރަންޖެލަޞްއ މީ މަޮގތެްއަގިއ ޤަ  އެއްބައިެވެގން ެއއް

މި ސަރ ކާރ ން  ލިބޭއިރަށް  ފޮނ ވި  ވަގ ތެއް  ރަްއޔިތ ން ؛ސަރ ކާރ ން  ،އާއި ވާހަކަ   ބިލ   އިތ ރަށް  ނަށް އަނެއްކާ 

ކައ ންސިލ ގ ދޮ އޮޅ ވާލަހަދައިެގން  ދައްކާތަކަށް  ހަރ ކަށި    ން  ކ އިވާހަކަ  ވަރަށް ކ ވެރިށްބާރާތ ން  ސަރ ކާރ ން  ރަން. 

އެބައޮތް  ވިދާޅ ވެފައި  އޮފަހަދާ  ރ ހާމި  ،ސާފ ކޮށް  ހޮ  ާގނޫނާ  ތްއި  އޮވިއެއްޮގތަށް  ކައ ންފައި  ފ ރިހަމަ ސިލ ތް  ތަކަށް 

ފައި އޮްއވާ  ، ނެރެްއވާމަ އެހެން ވިދާޅ ވެފައި އޮހަ.  އެބައޮތް ިވދާޅ ވެފަ  ތިޔާރާއި ބާރ  ސަރ ކާރ ން ދެއްވާނެ ކަމަށްޚ އި

އެ ތަޅ މ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   ހަމަ  ދެއްކ މަކީ  އަޅ  ވާހަކަ  ދެކޭޮގތ ަގއި  ފަރާަގނޑ   ދެކެތ މެންެގ  ކަމަށް ކެ ތަވާހަކަ  ވޭން  އް 

ަގބޫލ ކ ރަނީ ެއޮގތަށް މ ޅި މ ެއއް  ،އެހެންވީމާ  .އަޅ ަގނޑ   ަގނޑ މެންެގ  އަޅ    ،ޖ ތަމަޢ  ފަސާދަވެ ޮގސް ވެސް ބޭފ ޅަކ  

ކަންކަ އ ޅެސިޔާސީ  ތިބީމ ަގއި  މިހާރ   ރައްޔިތ ން  ބިނާވެފައ ޅެ  މައްޗަށް  ޮގތެްއެގ  އެހެން  އިތ ރަށް އެހެންވީމާ.     ،

ލަޙަތ   ޞްރަށ ެގ މަކަންކަން ކ ރާއިރ ަގިއ މ ޅި    އަދި މި  ިއ،ކ ރ ވަޔޫސްމާ ރައްޔިތ ން  ޅި ތ ން މ ރާއަޅ ަގނޑ މެންެގ ފަ

ޮގ ވާހަކަގެއްލޭ  އަޅ  ތަށް  ަގދެްއކ މަކީ  ނޫންަގބޫ ބޫލ ކ ރާ ަގނޑ   ރައީސްިއއްޒަތްތެރި  .ލ ކ ރ މެއް  މި  ؛   އަޅ ަގނޑ  

އަޅ ަގނޑ     ،ންނަމަވެސްރ ން. އެހެ ކައ ންސިލަފިކ ރ ެގ އެކިކި  ޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ ހޮވިފައި ތިބީ ހަމަ އެނީ އަނަވަދަން

މި ދާއި  އީމިއަދ   ިއއްޒަތްއިނގ ރައިދޫ  މެންރާެގ  މި  މާފ ކ ރައްާވ!؛ ކަށްރަބަތެރި  މެންބަރަކަށް   އަޅ ަގނޑ   ދާއިރާެގ 

ތިބީމާރައްޔިތ ން   ކަނޑައެޅިފަ ން ސީޤާނޫނ އަސާއެއީ    ހޮވާފައި  ާގނޫނ ތަކ ން  ރައް ،  ވޯޓ ލަިއެގން  އި  ާވ  ހޮޔިތ ން 

އަކައ  ހ ރިނޑ  ޅ ަގންސިލަކަށް  ދޭންޖެހޭ  ފަރާތ ން  އެއްބާރ ލ މެއް  ެގ  ާގނޫނ ސީނޫނ އަސާ ޤާހާ  ޮގިއވާތަކ ގަ ާއއި    ގެ ތ  

އަޅ ަގނޑަމަތީ ހ ރިހާ  ން  އޮތް  ދެވިފަިއ  އެބާރެއް  ށް  އްކޮށް އެ   އ ންސިލާކަ   އެ  ށް،އްކޮ އެ   ރަްއޔިތ ންނާ  އަޅ ަގނޑ  
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ކައ ން  ކަމާކ ރާނެތްސައްކަމަ ދާއިރާެގ  ައޅ ަގނޑ ެގ  ނ އްޝައްކެ   ނެއްސިލަރ ންމެދ   އަޅ   އަދި   ؛ވެސް   ަގނޑ ކ ރާނެ. 

އެަގނޑައަޅ  އަދި  ެއއްބާރ ލ ންދޭ،  ފަންެގފ ޅ ބޭ  ށް  އެބަ  އެއްބާރ ލ ން  ވެސް  އަރާތ ން  ވެސް  ލިބޭ.  ގ ޅަން  ޅ ަގނޑަށް 

ެއއްޗަކީ  މި  ،އެހެންވީމާ   ގ ޅާ.އެބަ ބޭ  އެ  ،ދަންނަވާ  ކޮންމެ  އެއިން  ހ އްޓަސް  ޮގތަކަށް  ކޮންމެ   ފ ޅ ންނަކާފިކ ރ  

 ވެސް  ގައިނޑ މެންެގ ަގއި ަގއެކ  އަޅ    ކަމާތެރިޞްނިޔަތް އިޚ ލާކ ރ މ ެގ ހިތ މަސައްކަތް  އްކޮށްއެ   ކައ ންސިލަކާ  ،އެްއކޮށް

ހ ންނަންޖެހޭ.   އ ފާކ އައެބަ  ވަރަށް  ހަމަ  މި  ،ރަންޅ ަގނޑ   ވާހަ  ،ދެންނެވީ  އަޅ ަގނޑ   ޮގތ ެގ  ކޮންމެ ހަމަ އޮތް  ކަ. 

ދިމާާވއިރ ގައި އަޅ  ކަމެއް  ގ ޅަ  އެބަ  މައޭަގނޑ މެންނަށް  އެ.  އަޅ  ޝްވަރާ  އެީއ  ކ ރެވޭ.  ދެކޭޮގބަ  އެ ަގނޑ    ތ ަގއި 

ކ ރެވި ކަންންކަ ޮގދާނެެގން  ރައް   އެއީ  މަ ތަކީ.  ކަމ ަގއި ޞްޔިތ ންެގ  ޮގތެއް  ެގންދެވޭނެ  ރަނަގޅަށް  އެންމެ  ލަޙަތ  

ފަހަރ  ެއކި ޮގތަށް    އެކި  ޤާނޫނ އަސާސީއް  ކައެ ވާހަ   ރަނަގޅ  ؛ރި ރައީސްއްޒަތްތެއިނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން އެބަޖެހޭ.  އަޅ ަގ

ާގނޫނ ތަްއ  ހެދޭއިރ ަގއި  ާގނޫނ ތައް   ،އެހެންނަމަވެސް  .ވޭކ ރެނ ތައް ވެސް ބަދަލ ކ ރެވިެގން ވެސް ހިނަގްއޖެ. ާގނޫބަދަލ 

ބަޔާންކ ރާއެއީ    ،ހެދެންޖެހޭނީ ދާއިރާެގ ވާހަ ؛ޤާނޫނ އަސާސީަގއި  ހަމައެއަޅ ަގނޑަކަށް އަޅ ަގނޑ ެގ  ކަނި ކަެއއް ނޫން 

ޤާނޫނ އަސާ ދެއްކެންޖެހޭނީ ޤައ މާއި  އި ސީަގކީ.  މ ޅި  ބަޔާންވެފައި  ކަނޑައެޅި  ހަމަ  މ އެބައޮތް  ރަްއޔިތ ންެގ    ޅި، 

  ން ޑިޮމކްރެޓިކް ޑިވިއަރ ކަޒީ ނިޒާމަކަށް މޯލްލާމަ ؛އްޒަތްތެރި ރައީސްއި.  ނޭކ ރަންޖެހޭވަކާލާތ   މެންޙައްޤ ަގއި ައޅ ަގނޑ 

ވަކާޕާޓީ އަހަރެއްލާތ ން  އެތަްއ  ިއއްޒަތްތެއޭ ޖެ.  ެވއް  ކ ރާތާ  ބިނާވެ  މައްޗަށް  ާގނޫެގ  މިއަދ   ރައީސް،  ނ   ރި 

،  ަގއި ހިމެނޭތައް ހޮވިފައި އޮންނައިރ ަގއި ދެން އެ ސަރ ކާރެއްެގ ސިޔާސަތ  ކ ރެިވ ކައ ންސިލ ގ  ދީސް، ތަކ ރެވިޛ ފީތަން

ކ ރާއިރ ޓޯމެނިފެސް ސަރ ކާރ ން  ކަންކަން  ހިމެނޭ  ހ ރަސްަގއި  އެއަށް  ނޫން. ަގިއ  ކަެމއް  ކޮށްެގންވާނެ  ެއީއ  އެޅ މަކީ 

،  އި ެގ ައގ ަވއްޓާލަހަދާށޭ ކިޔާފައި، ސަރ ކާރ ށްެގން މިހެން  ފޯނ ކޮ ހަމަ  ތަނ ަގއި ތިބެފައި  ވާނެ. ތަން ނ އެކަން ކ ރެިވެގން

ސަރ  ކ ރިމަތީަގިއ  ރައްޔިތ ން  ހަޑިޫމނ   ،ވާހަކައަކީ ކާރ ެގ  މ ޅި  ވާމަތި  ޓަކައި  ެއއީކ ރ މަށް  އެންމެ   ހަކަދެްއކ މަކީ 

  އިއ ންސިލަރ ންނާ ކަ ންެގޅ ބޭފ    ތި  !ަވޑަިއަގންނަވާބޭފ ޅ ން ވިސްނާ  ތި ؛ރި ރައީސްޮގތެއް ނޫން. އިްއޒަތްތެރަނަގޅ   

ެވސް މި ކައ ންސިލަރ ންނަށް އޮތްއިރ ަގއި  ފިކ ރ ެގ  ހި  އަދި އެހެން  ޓ މެއް ފެހެއްބާރ  މިއަދ  ސަރ ކާރ ން ވާހަކަައކީ 

މިން ނ ެގނެސް  ނެތް  އ ނިއިތ ރެއް  އެްއވެސް  އެއަށް  ދޫކޮށްލާފައި  ކ ރާމިއަވަރަށް  ވާދ   އި ނެ  އްޒަތްތެރި  ހަކަ 

ވި އެރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ވިދާޅ ވަ ނީވަެގންދަ   ދާޅ ަވމ ން  ތި.  އަދިވެސް  ވެސް  ރައްޔިތ ން   މ ންދާއިރ   ހަމަ  ބޭފ ޅ ން 

ވާފިތ ނަަގއި  ކ ރިމަތީ އ ފައްދަން  ބަލައިަގހަކަދެްއކ މަކީފަސާދަ  ެއއީ  ކަ  ނޫންނެވޭނެ  ރައީސް.    ،މެއް  އިްއޒަތްތެރި 

 ، ެއކީަގއި   ކަމާއި ތެދ ވެރިކަމާތެރިޞްއިޚ ލާ  ށް ވަރަށްރަރި މެންބައިއްޒަތްތެ  މި އިޞްލާޙ  ހ ށަހެޅި  ،ނޑ  އެދެންއަޅ ަގ

ބޭ ތިޔަ  އިޞްލާޙ   ނަންަގަވއިމި  އެދޭފ ޅާ  އަޅ ަގނޑ މެން  ކަދިނ މަކީ  ން އަޅ ަގނޑ މެ  ،ދަންނަވަމ ން  މަށްއެދ މެއް 

ބަސްތަކާއި،    ،ތަކާއިމަލ ޢަވާނެ ޮގތަށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ރައްޔިތ ންނަށް ފައިދާ  ،އ މަށްިއ ޤައެކީގަ   އެންމެން އެކ ވެރިކަމާ

ބައްޓަންކޮށްފައި އަޅ ަގ އެއްޗެއް  ހ ރިހާ  އ ޅ ާމއި،  ކައ ންސިލަރ ންނާއި  ،ނޑ މެންެގ  ހ ރިހާ   ސަރ ކާރާ  އަޅ ަގނޑ މެން 
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އެކީަގއި ިމ    އާދަނޑިވަޅ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެންެގ މަޝްވަރާވާ އ ނދަޫގ    ބިފައި މިޤައ މަށް ލިއެކ ވެެގން މި  

ތަ އަލަށް  މަރ ތީބ ޤައ މ   ޮގތެްއެގ  ބަހައްޢައަޅ ަގނޑ މެންެގ    އްޗަށްެވެގންދާނެ  އަޅ ޓަންޖެމަލ ތައް  ކަމަށް  ަގނޑ   ހޭނެ 

 ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ބޮޑަށް ޝ  ވަރަށްށް ރ ޞަތަަގބޫލ ކ ރަން. ދެްއވި ފ 

 

 ކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަ

މެން އިްއޒަތްތެރި  މީޝ ކ ރިއްޔާ  އައްޑޫ  ދާއިބަރ .  އާދަމަދޫ  ރޮޒައިނާ  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ   ރާެގ  ށް 

 އަރ ވަން.  ޞަތ ފ ރ 

 

 އްކެވ ން:އިނާ އާދަމް ވާހަކަދެބަރ  ރޮޒަެގ މެންއިރާމީދޫ ދާއަްއޑޫ 

ިއއްޒަތްޝ ކ ރި ރައީސްތެރިއްޔާ  ައޅ   ދަންނަާވލަން  .  ނި  ،ބޭނ ންވަނީަގނޑ   އ ފެދ ނީއްސ ރެ    ޒާމ ލާމަރ ކަޒީ 

މި ފެނިެގން  ކޯޅ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޕާޓީތަކ ެގ  ތާމ ދަނީ  ތެރޭަގއި  ފ ށިެވެގެގ  އެންމެ  އެ  ން  ަގއި  ޒާމ ނިރިހަމައަށް 

ލިބިެގންމަސައްކަތް ފ ރ ޞަތ   އަޅ ގަ   ނ ދާކ ރ މ ެގ  ބަދަލ ކ ރީމެނޑ ތަން.  ާގނޫނ   މި  މިފަހަރ   ފޮނި   ،ން  ވަރަށް 

އަ  ދަކާއ އްމީ ވަޅ ަގނޑ ެއކީަގއި.  އ މެންެގ  ލާމަރ ކަޒީ  އެންސޫލ ން  ޢ ދެއް  ހިންގ މަށް  ފ ޅާރާއްޖެ    ރާއެްއަގއި ދާއި  މެ 

އިންތިަގނޑ މެން މިފަހަ، އެޮގތ ން ައޅ އެހެންވީމާކަތް ކ ރ މަކީ.  މަސައް  ތަކަށް ބާރ ދީެގން މިކައ ންސިލ  ބ ެގ ޚާރ  މި 

 ތަކަށް ވަރަށް ފ ރިހަމައަށް ބާރ ތައް ދީފައި މިލ ކައ ންސި  ، އް ެގނެއްސަ ވަރ  ބަދަލ ތަކ ރީަގއި ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނަށް ބައި

ެގ ތެރޭަގއި  ޑަ ދ ވަސްކޮޅ  ވީ ކ   ެވެގން މިބ ޚާތައް އިންތި ކައ ންސިލ ލެއް ނ ކ ރެވޭަގނޑަކަށް ަގބޫ، އަޅ  ހެންވީމާ . އެވަނީ

މި އަޅ ަގނޑ މެއަނެއްކާ  ބަދަލ ތައް  ކަމަފަދަ  ެގންނަންޖެހޭނެ  ާގނޫނަށް  ަގބޫލ މެއަޅ ަގނޑ ކަށް.  ން  ކ ރަންޖެހޭ ން 

ކައ ންސިލަރ ންނާ  ގެ ކައ ންސިލ   ،ތަކީޙަޤީޤަ މަސަްއކަތްއެ  އިދާރާަގިއ  ާގތ ން  އެންމެ  މީހާއަކީްއކޮށް  ހ ންނަ    ، ކ ރަން 

ކ ރާނެ މީހަކަށް ވ މަކީ  ަގއި މަސައްކަތްެއކީ  ފ ޅ ންެގ އިތ ބާރާބޭ  އެ  ދީެގން ފ ރިހަމައަށް ެއއްބާރ ލ ންކައ ންސިލަރ ންނަށް

މަސައްކަތްންސިލ ކައ   އެ ރަނަގޅަށް  އެޮގކ ރ މަތައް  ކަމެއް.  މ ހިންމ   ވަރަށް  ޓަކަިއ  ވިސްނަ   ތަށްށް    އިއެކަން 

ބައްޓަންކ ރިއިރ ގަ  ާގނޫނ   އެއަޅ ަގނޑ މެން  ލާފައި  ާމއްދާ  އެ  އެޮގތަށް  އަޅ ަގނޑ މެން މާއެހެންވީތީ.  އޮ  އި  މިއަދ    ،

ދ ވަސްކޮޚާއިންތި ކ ޑަ  މިހާ  ނިމިެގން  ތެރޭގައިބ   އަނެއްކާ ޅެްއެގ  ކައ ންސިލ   ނޯންނަވެސް  ބަހެއް  މި  ެގ  ޮގތަށް   

ންެމ ދައ ލަތެއް. ކޮ  ރީޔ ނިޓަ  އީަގނޑ މެން މިއަޅ  ކ ރެވޭ ކަމެްއ ނޫން.  އީދ ޑަކަށް ހަމަ ތާއަޅ ަގނ ؛ން ނަަގންޖީއެސް.

ަވކި ނޫން  ކައ ންސިލަކީ  މަސައްކަތްސަރ ކާރެއް  އަޅ ަގނޑ މެން  މި.  ސަރ ކާރެ  ކ ރަން  ވާ  ެގންބިނާވެމި  އް  ޖެހެނީ 

ވޯޓ ވަ ރައްޔިތ ން  ބަލާފައި  އެހެންވީމާޢ ދ ތަކަށް  ހޮވަނީ.  މި  ސަރ ކާރެްއ  ސަރ ކާރަކ ން  ދީެގން  އެ  ކ ރާ  ، 

އެއްބާރ ލ ން ތްތަމަސައްކަ ކައ ންސިލ ކަށް  ކ ރަންޖެހޭދިނ މަކީ  އަޅ ަގނ ތަކ ން  ކަމެއް.  މި ނެ  މިހާތަނަށް  ޑަށް 



1202 ން ޖޫ 61                                               ސާލްޖަ ވަނަ 31 ގެރ  އ  ދަ ވަނަދެގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

80 

 

  މި   އްކޮށްއެ   ތަކާ ނަގޅަށް މަސައްކަތް ކައ ންސިލ ތަކަށް ބަލާިއރ ަގއި ރަމަންޒަރ ފެނ ނ   މި  ްއ އ ފެދިެގން  ތަލ ކައ ންސި

ކަމަރ ސަ ކ ރެވޭނެ  މި  ށްކާރަށް  ފެނިެގން  ކ ރީގަ މެންނަނޑ ަގއަޅ  ދިޔައީ.    އަޅ ަގނޑަށް  މީެގ  ެވސް  ށް  ދ ވަހަކ   އި 

  ކ ރެވޭ ނަގޅަށް މަސައްކަތްފ ޅާ ދާއިރާެއއްަގިއ ރަ،  ންނަފެތަން ނ   ކ ރާެއކީަގއި މަސަްއކަތް  ތަކާއި ސަރ ކާރާސިލ ންކައ 

އްިވ  ބޭ  ން އެރޭަގއި މާލެ ސިޓީ ކައ ންސިލ   އްޒަތްތެރި ރައީސް،އި  ފެނިެގންދޭ.އެބަ  މެންނަށް މިއަދ   ޑ ޅ ަގނން އަތަ

ފެންނަނީ    ނަށް މިލާއިރ  ައޅ ަގނޑ މެންއިަމސައްކަތްތަކަށް ބަލަ   ރިކ ކީަގއި  އެ   އާރީނިންގ ިމނިސްޓްބައްދަލ ވ މ ަގއި ޕްލޭ

މީހ ންނާތަފާތ     ސަރ ކާރަކީ  މި މަސަްއކަތް  ޚިޔާލ ެގ  ސަރ ކާރެއް ކޮށްެގެއކީަގއި  ނެރެދެޭވނެ  ނަތީޖާ  ޮގތ ަގއި.    ެގން 

އަޅ  އެހެންވީމާ އެ ،  ބަްއޓަން  ،ކަމަށްަގނޑ މެން  މިސްރާބަށް  މަސަ ެއ  އެބަޖެހޭ.  އްކަތްކޮށްެގން  ފަހަރަށްކ ރަން    ، ބައެްއ 

ހެން މ ެގ މީހ ންޤައ ދެ  ޕާޓީެގ މީހ ންނަކީ    ދެހީވޭ    ބަފަހަރަށް އެ  ބަެއއް  ފަހ ން  އަޅ ަގނޑ މެން ޕާޓީެގ ނިޒާމ  އައި

އެ ކޯޅ ންތަކާއި  ވެސް.  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ތަފާތ ވ   ހިސާބަށް  އެބަދޭ.ޚިޔާލ   އ ފެދިފައި  ން  ޕާޓީތައް  ންނަ އޮ  ެއކަމަކ  

މަ ޤަޞަޤްމައިަގނޑ   ެވސް  ޚިދ މަތްއ މަދަކީ  ޤައް  ޚިދ ކ ރ ން.  ނިމަތްއ މަށް  ރަނަގޅ   އެންމެ  ޒާމެްއ  ކ ރާނެ 

ބަޔަކ  އަނެއް   ަގނޑ މެން އެއްކ ރ ވ ން. މިއީކީ އަޅ  ރީާވބ ދާ ޖަކ  އަނެއް ބަޔަކ ޔަ ން އެއްބަަގނޑ މެކަނޑައެޅިެގން އަޅ 

އަޅ ަގނޑ މެން    ،ލ ކ ރެވެނީށް ަގބޫ، އަޅ ަގނޑައެހެންވީމާ  . ން އ ޅޭ ނިޒާެމއް ނޫންކ ރަން އ ފަްއދައިެގހަނގ ރާމަ  ބަޔަކާ

ކަމަކ  އެއްޗަކީން ނަދަން  ،ކީރަންޖެހޭ  އިންތިވޯޓ   ، ޖެހޭ  ރައްޔިތ ން  އަޅ  ބ ކ ޚާލަިއެގން  ީމހަކ   ކޮންމެ ރާ  ަގނޑ މެން 

ބަލައިަގންނަޕާ ވިޔަސް  މަސައްކަތަ  އެންޖެހޭކަން.  ޓީއަކ ން  ހ ރަސްމީހެއްެގ  ބަދަލ ގައިށް  ވެސް    އެޅ މ ެގ  ސަރ ކާރ ން 

 އޮތް  ެއކީަގިއ ސަރ ކާރެއް އ ފެދިފައިއަދި ހަމަ ެއއާ ރަން.ދީެގން އެކަން ކ އްެގ މަސަްއކަތަށް އެއްބާރ ލ ންމީހެ ޖެހޭނީ އެ

ކައ ންސިލަރ ން ބޭނ  ވެސް  އެނިގެގން ނަށް  ން  ސަރ ކާކައ ންސި  ،ވެސް  ވެސް  އެލަރ ން  ފ ރިހަމައަށް   އްބާރ ލ ންރަށް 

ން ަގބޫލ ކ ރަން އެބަޖެހޭ ކ ރެވޭނީ. އަޅ ަގނޑ މެކ ރީމަ ރަްއޔިތ ންނަށް ފައިދާހ ރި ޮގތަކަށް މަސައްކަތްކަތް ދީެގން މަސައް

ފ އިްއޒަތްތެރި   އެންމެ  ނިޒާމ   މި  މިހާތަނަށް  މަސައްކަތްރައީސް،  މި ަގނޑ މެައޅ   ،ނ ވަނީކޮށްފައި ރިހަމައަށް  ން 

 ދިޔައީޑ މެންނަށް ފެނިެގންކަން. އަޅ ަގނރިހާ ދ ވަހ  މަސައްކަތްތަކެއް ކ ރަމ ން އަންނާތީއޮތް ހ   ވިސްނ ންތަކ ަގއި މި

މ ެގ  ވ ފާތ ދެން އެ ޚިޔާލ  ތަ  މާ އިތަކަށް ދިޔަްއެގ ބަޔަކ  ކައ ންސިލ ންނައިރ  އަނެއް ޕާޓީއެ ޓީެއއް ވެރިކަމ ަގއި އޮ އެއް ޕާ

 ނީ ފެނ ހާތަނަށް އަޅ ަގނޑަށް މިއެކަަމކ  މި  ތަން.  ނ ކ ރެވިެގންދާކަތްމަސައް   އެކީަގއި   ބަޔަކާޔަކ  އަނެއް  ތެރޭަގއި ެއއްބަ

ކައ ންސިމި އިލ ފަހަރ   ރަ  ،ވެެގންބ ޚާންތިތައް  މަސައްކަތްނަގޅަށް  ވަރަށް  ރޫކ ރ މ ެގގ ޅިެގން  މަސަްއކަތްްއަގހެ    އި 

ހ ެގ  އްޔިތ ންެގ މަޖިލީރަ  ،ފ ޅ ންވާ ބޭއިސްކޮށް ތިއްބަ   ،ސްން ވެ ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ބޭފ ޅ ،  ދަނީ. އެހެންވީމާ  އިަގނެެގން މިފަށަ

ބޭފ ޅ ން   ކ ރާކަށެއް. އެއްކަތްކ ރ ަމކަށް މަސަސްއ ލ  ޯގޙަމާ  ަގއި ހައްތަހާ މިނހޭ މިއަދ  މިތާނ ޖެ  ރި މެންބަރ އިްއޒަތްތެ

ހަ ލީޑަރ ންެގ  ތަމްސީލ   ،ތ އިސިއްޔަ ވެސް  ވޯޓ ރައްޔިތ ން  ރައް ކ ރ މަށް  ހައިސިއްޔިތ ންދީފައި  މީހ ންެގ  ތިބި   ން ޔަތ  

އެމި އެ  އަދ   ވެސް  ޕާޓީ  ބޭފ ޅ ން  އިންތި ބޭފ ޅ ންެގ  ކައ ންސިލަރ ންނަށް  ޚާން  ކަމަކީ  ބ ވެފަިއވާ  ދަސްކޮށްދޭންވީ 
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އޭެގ    ކ ރަން.ްއކަތްތަކަށް ކަންތައްތަކެްއ ކ ރ މަށް ިއސްކަންދީެގން މަސަންެގ ދާއިރާބޭފ ޅ  ެއކީަގއި ގ ޅިެގން އެ  ކާރާސަރ 

މިއަދ ައޅ ަގނޑ މެެވސް    ހާހައްތަ  ބަދަލ ގައި މަޖިލީ  ންނަށް  އެވެސް  ތެރެއިން  ވާ  ހ ެގ  ހީވަނީ ބޭފ ޅ ންެގ    ، ހަކައިން 

ވާހަހަނގ ރާމައަ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޮގތަށް  ވާހަކަދަްއކާ  ބަޔަކ   އ ޅޭ  ނިކ ންނަން  މި  ދައްކާކަ ށް  ފެންނަނީ.   ތަން 

އެއީ އެހެންވީމާ އ ސޫލެ  ކީ،  އ ފާއަޅ ަގ  ނޫން.  އްކަމ ދާ  ރަށ ން  ދާއިރާ   ޅ ަގނޑ ެގއަ   ،ކ ރަންނޑ   އެއް  ޕީ.ޕީ.އެމް  ެގ 

  ކ ރަްއވަމ ން ެގންދަވަނީ ހަމަ އަޅ ަގނޑާ ސައްކަތްޅާ މިހާތަނަށް މަބޭފ   ަގއި ވެސް އެކައ ންސިލަރެއް ހޮވިފައި ހ ރިއިރ 

ގ ޅިެގން ވާހަކަވެސް  ހަމަ  މަޝްވަރާކޮށް،  ކައިެގންދައް.  ދަންނަވާއަދި  އަޅ ަގނޑ   އެހެންވީމާ،  ވަރަށް    ،ނީެގން.  ހަމަ 

މަސައްކަތް ެގންދެވޭރަނަގޅަށް  އެބަ  ކ ރިއަށް  ކ ރިއަ  .ތައް  ބާރަށް  ކަންތައްތައް.  ހަމަ  ރަށ ެގ  ެގންދެވޭ  އެބަ  ށް 

އަނެއްކާވެ އެހެންވީމާ ޓަކައި  ބަދަލ ކ ރ މަށް  އ ސޫލ   އެ  ހެޕާޓީތަކ   މިއީ  ސް،  ކޯޅ މަކަށް  ޕާެގ  ޓަކައި  ެގ ޓީތަކ ދ މަށް 

ތިއް މިއިސްކޮށް  ބޭފ ޅ ން  މަޖިލިސް  ބަވާ  ވާހަކަދައްކަަވއިެގން  ތަނ ގައި،  މިޮގތަށް  ކ ރިއަށްެގންދެވީމަ ތެރޭަގއި  މިކަން 

ރައްޔި ލިބޭނީ  ެގއްލ މެއް  ހ ރިހާ  ރައީސްތ ންނަށް.  އޭެގން  ބޭ؛ އިއްޒަތްތެރި  ބަލަން  އަޅ ަގނޑ މެން  ނ ންވަނީ  ހަމަ 

ފަ އަންއެކިއެކި  މި  އެކިއެކި  ވެސް  ހަރ   ތެރެއިން  ބަދަލ ތަކ ެގ  ހަރ ދަނާކ ރެވޭނިމި  ނަ  އިތ ރަށް  ތޯ. ޒާމ  

ފެނިެގންދިޔަ  އަޅ ަގނޑ މެ އޮތްއިރ ަގއި  ެގޕީ.ޕީ.އެމްންނަށް  ކައ ންސިލަރ ންނާ  ،ސަރ ކާރެްއ  ދޭތެރޭ    އެމް.ޑީ.ޕީެގ 

ކ ރެިވެގން ގޮ ކަންތައްތައް  ައޅ ަގނޑ މެންދިޔަ  ވެސް.  ފެނިތް  ެގނެ ެގންދިޔަނަށް  ާގނޫނަށް  ބަދަލ ތަކ ން    ފަހަރަކ  ވ ނ  

މަންޒަރ   ،ބާރެއް އަތ ލި  އަތ ން  ކައ ންސިލ ތަކ ެގ  ބާރެއް  އެކަން  ފަހަރަކ   ވާހަކަދަްއކާފައި  އެ  ައޅ ަގނޑ މެން   .

  ކާކައ ންސިލ ތަ ކަމާއި،  ދޭނެއަށް ބާރ ފ ރިހަމައ ންސިލ ތަކަށް  ކަ   ނޑ މެން މިއަދ  ވެރިކަމަށް އައީކޮށްފައި އަޅ ަގކ ށްވެރި

އަޅ ަގނޑ މެން  ސަރ އެކީަގިއ  ޚިެގ  ރަްއޔިތ ންނަށް  ޓަކައިކާރ ން  ބ ނެެގން.  ށްކަމަ  މަސަްއކަތްކޮށްދޭނެ  ދ މަތްދިނ މަށް   

އިންތިޚާބ އެހެންވީ ކައ ންސިލ ެގ  މިއަދ   ތެރޭ   މާ،  ދ ަވސްކޮޅެްއެގ  ކ ޑަ  ިމހާ  ނ ފެނޭ ަގނިމިެގން  އަޅ ަގނޑަކަށް  އި 

މެންބަރ  ވެސް ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި    ެގމަނަފ ށީ  ،ންީގޑަށް ހަމަ ޔަޅ ަގނކަށް. އަދަލެއް ެގންނާވެސް މި ބައެްއޮގތަކަށް 

ނިޔަތ ަގއި  ހެޔޮ  ވަރަށް  ވަނީ. ހަމަ  މި  ހ ށަހަޅާފައި  ެގނައ މަށް  ބަދަލ   މި  އެ     ވެސް  ސަރ ކާރ ން    އެހެންނަމަެވސް، 

ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ކަމެްއ    ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަކަށް ނޫނޭ. ރައީ  ންނަ ބަދަލެއްފެ  ކަށްސަރ ކާރަ ؛ބޭފ ޅ ން  އެ  ،ވިދާޅ ވަނީ 

ބަދަލ  މި  މިޮގތަށް  އެހެންވީމާގެނައ މަކީ  ނޫނޭ  އަޅ  .  ތާއީދެއް،  ހިނާގނޭ  ަގނޑަކަށް  ކަންތައްތައް  މި  ޮގތް    ނ ކ ރެވޭ 

ައޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން ސަރ ކާރ ން    ، ެއކީަގއި  ރ  މި ެގނައި ބަދަލ ތަކާ ބަލައި އަޅ ަގނޑ މެން މިހާ

މަޖިލީހާ ބަދަލ ތަކާ ގ   ރައްޔިތ ންެގ  ެގނައި  މި  ބާރ ތަކާ ކައ ންސިލ ތަކަށް  އި،  ޅިެގން  ކައ ންސިލ ތަކ ެގ    ދިން  އެކީަގިއ 

ެގ މަސައްކަތް ހަރ ދަނާކ ރަން އިތ ރަށް އަޅ ަގނޑ މެން ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމެއް ސިލ ތަކ  ންޮގތް ބަލައި، ކައ   ކަތް ދާމަސައް

ކައ  ބަލައި   ކާ ންސިލ ތަކޮށްދީ،  މަސަްއކަތްކ ރެވޭތޯ  ބަދަލ ތަކެއްތޯ    ، އެކީަގއި  ހެޔޮ  ބަދަލ ތަކަކީ  ެގނެވ ނ   މި  މިހާރ  

ބަލަިއެގ ކ ރިއައަޅ ަގނޑ މެން  އަޅ  ދެން  ، ށްެގންޮގސްން  އަނެއްކާ  ެގންނަންވެސް  ބަދަލ ތަކެއް  މިހާރ   ަގނޑ މެން  ޖެހޭނީ 
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މަ އ ސޫލ ން  އަޅ ަގނޑ މެ  ކ ރެވޭމަސައްކަތްނ   ،ސައްކަތްކ ރީމަމިހިރަ  ސާ ކަމަށް  ެގނެއްސަ ބިތ ންނަށް  މިހާރ   ވީމަ. 

ޖެހިދާނެ.  ެގންނަން  ތަކެއްނާގ ކަމަށް ަވންޏާ އަނެއްކާވެސް އިތ ރ  ބަދަލ އެކީަގިއ ކައ ންސިލ ތައް ނ ހި  މިހިރަ ބަދަލ ތަކާ

މިހާތަނަ މަންޒައެހެންނަމަވެސް،  ފެންނަ  މި  ފެންނަށް  މި  އަޅ ަގނޑަށް  ސަރ ހަމަ    ،ނީރ ން  ވަމި  ރަށް ކާރ  

ަމސައްކަތްކ ރާ   ތަކާންސިލ ކައ  މޭޔަރަ  ގ ޅިެގން  ކައ ންސިލ ެގ  ސިޓީ  މާލެ  މިނިސްޓަރެއް  ކ ރީެގ  ހަމަ   ށްތަން. 

އެހޮވިވަޑަިއެގ ހ ންނެވީ.  އެ  އެތަ  ންފައި  ކ ރި  ހ ންނަަވިއެގން  މިނިސްޓަރ ކަމ ަގއި  ކަންތައްތަކަކީ  ބޭފ ޅާ  އް 

  އޮތީ މާލޭ ސިޓީ ކައ ންސިލާ   ސަރ ކާރ ން މިހަމަ  އަދ   ، މިތައްތައް. އެހެންނަމަވެސް ަގނޑ މެންނަށް ކަމ ނ ދިޔަ ކަންއަޅ 

ތަރައްޤީކ ރ މަ  މާލެ  މަސައްކަގ ޅިެގން  ވެސް  ފަށާފަށް  އެހެތް  ކައ ންސި.  ހ ރިހާ  ދާއިރާތައް  ގ ޅިެގން    ލަކާން  އެ 

ފަށާފަ މަސަްއކަތް  ވެސް  އެހެންވީތަރައްޤީކ ރ މަށް  ދަނޑިވަޅ ަގއި.  މި  ެގނަ  މާ،  ބަދަލެއް  އަޅ ަގނޑައ މަމިފަދަ  ށް  ކީ 

އ މަށް ފައިދާ  ޤަންެގ  ނޑ މެނިޒާމަކީ އަޅ ަގޕާޓީ    ،ަގނޑ  އެދެނީއަޅ    ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.ކ ރެވޭ ކަެމއް ނޫން،  ދ ތާއީ

ތ ންެގ ޔިއްރަ   ކަށް އަޅ ަގނޑ މެން ޕާޓީތަކ ން މަސައްކަތްކ ރ މަށް.ހ ރި އެއްޗެއްެގ ޮގތ ަގއި ރަްއޔިތ ން ބަލައިަގންނަ ޮގތަ 

އ މެްއެގ ދެބަިއ  ޤަންނަށް ކ ރެވެން ހ ރި ކަމެއް ކ ރ މަށް. ދެ  ކ ރ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެއިމ ާގށް  އިތ ބާރ  މި ނިޒާމަ

ށް ލިބޭނެ ކ ރިއެރ މެްއ ެވސް ކޯޅިެގން އަޅ ަގނޑ މެންނަ  ރައްޔިތ ންނަށް ކަމަށް ހެދިެގން އަޅ ަގނޑ މެން ެއކަކ  އަނެކަކާ

ރައްޔިތ ންެގނެތް ރައްޔި  .  އެއީ ވޯޓ ން  މީހ ންނަކީ  ހޮވާ  ނިންމ ންތައް   ،ތ ން  ނިންމާފައިވާ  ބޭނ ންެވެގން  ރައްޔިތ ން 

ރައީސް    ،ންވީ ބޫލ ކ ރަަގން  ށްެގން ެއޮގތަށް ކ ރިއަށްދާންވީ. ޕީ.ޕީއެމ  ތިރާމ ކޮހ ވެސް އި  ަގނޑ މެން އެންމެން ކަމަށް އަޅ  

ޓަކައި ކ ރ ރައްޔިތ ންނަށް ޚިދ މަތް  އްޔިތ ންެގ ވޯޓަކ ންިއެގން އެ ހ ންނެވީ ރަވަޑަ  ޙް ލިއިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ  ޞާ މަށް 

ދީެގން  ރ ލ ންެއއްބާ  ތެރޭަގއި ސަރ ކާރަށް  އަހަރ ެގ  5ވެސް މި    ބޭފ ޅ ން  ެގންކަން. އެހެންވީމާ، އެން ބޭނ ންވެ ރައްޔިތ 

އ މ  ކ ރިއެރ މ ެގ  ޤަނީ  ންނާށް ފެށްެގން އަބަދ  ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންނަމަސައްކަތްކ ރަންވީ. އެނޫން ޮގތަކަށް މަސައްކަތްކޮ

 ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ތަން. ޝ ކ ރިއްޔާ   ދާެގންއި އޮންނަ ކޯޅ ން ކ ރިއަރައިަގންެގ ތެރޭލ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެބަދަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 .ދ  ޙަލީމްބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަ .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  ވަރަށް ބޮޑަށް 

 

 އްކެވ ން: ވާހަކަދެ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމްބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ 

ާގނޫނަށް މި ހ ށަހެޅިފައި އޮތް އިސްލާޙަށް    ެގސަރވިސް   ވިލްއަޅ ަގނޑ  ވެސް ސި ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ކައ ންސި މި  އަދި  ދަންނަަވން.  ވާހަކަ  ބާރ ަގދަކަމާލ  ތާއީދ ނ ކ ރާ  ވާހަކައަށް،    ޮގތ ން  ބެހޭ  ެގ  ިއއްޒަތްތެރި  ދެކެވޭ 

  މަ ކައ ންސިލާ ވަނަ އަހަރ  އ ފެދިެގން އައި ފ ރަތަ  2009މި ދަނީ. އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި    ސެއްހ ބަ  މިއަދ   ރައީސް
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ކައިކ   އެ ވަރަށް  ސަރ ކާރ   އޮތް  މަސަްއކަތްކ ރިއޭރ ަގއި  އަ   ރިން  ކަޅ ތަން  ދެކ ނިން.  ެވސް  ިއ  އ ންސިލާ ަގނޑ  

އެކީަގއި މަސައްކަތްކ ރެވ ނީމަ ތަރައްޤީވެ ކ ރިއަށްދަނީ. އަޅ ަގނޑ  ދެކ ނ    ންބަރާއްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މެސަރ ކާރާއި ރަ 

ށް އޭރ ަގއި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ރަށަކަށް ވަޑަިއަގންނަަވއިފިްއޔާ ސީދާ ކައ ންސިލައޮތް  ވަނަ އަހަރ     2009ތ ަގއި  ޮގ

އެ ވަރިހަމަ ޕީ.ޕީ.އެމް ؛ ހ ރި ކަންތައްތައް  އިްއގަ ކައ ންސިލެވަޑައިެގން އެ    އ ންސިލަށް ެއންމެ ފ ރަތަމައެ ރަށެްއެގ ކަ 

ޕާޓީ ވިޔަސް، ކޮންމެ ކައ ންސިލެއް އޮވިޔަސް، ޑީ ޖ މްހޫރީ  ވިޔަސް،  އެ.އާރ .ޕީ  ހިނަގމ ންތަސް  ރ  ދިޔައީ އޭ  ކަން 

އަޅ  މިހާރ ވެސް  ދެން  މިމެންަގނޑ އެޮގތަށް.  ސަރ ކާރެްއ  ައޅ ަގނޑ މެންެގ  ެގ  %އޮތީ.  އެހެންވީމާ  40  ،  ހިމެނޭ. 

އެމް  ބޫލ ކ ރާަގއަޅ ަގނޑ    އަދި  ވެސް  ސަރ ކާރ ން  ބަދަލ   މި  މެންބަރ ން  ޮގތ ަގިއ  މަޖިލީހ ެގ  ރަްއޔިތ ންެގ  .ޑީ.ޕީެގ 

ބަދަލ  މި  އަޅ ަގނޑ ެމން  ވެސް  ކ ރީަގއި  މީެގ  ބަލާފަ.  ތަޖ ރިބާއަށް  އޮތީ  މި  ރަެގނެއްސަ  ެވެގެގ  ންދިޔަ  ށްތަކ ަގއި 

ށް ބަދަލ ވީ  މަކަ. ނަޅ ަގނޑ މެން ިއންތިޚާބަކ ން އަސްލ ަގއި ކަތީބެއް ހޮވީއަ  ،ތިބި ދ ވަސްތައް ނިމި  ޮގތަކީ، ކަތީބ ން

ެއއީ އިންތިޚާބީ މަޤާަމކަށް ހެދީ. އޭރ ަގހޮކައ ންސިލަރ ންެގ ނަމަށް. ކައ ންސިލަރ ން   އި ވަރަށް  ވީ. އެހެންނަމަވެސް، 

ންނަކަށް ހޮިވެގނެއް ނައި. ޭއެގ ސަބަބ ން ރ އޭރ ަގއި ކައ ންސިލައެ ދ ވަސްވަރ ަގއި ތިބި ކަތީބ ންނަށް   ؛ިގނަ ކަތީބ ން

އ ފެދިޖަ އި ؛ޒ ބާތ ތަކެއް  ކަތިއްއެހެންނަމަވެސް  އޭރ   ޮގތ ން  ހ ރި  ދިމާވެފައި  ކަން  ިގނަ ފާޤ ން  ކ ރެއްވި  ތީބ ކަން 

ބަދަލ  ހިންގ މ ެގ ޒިންމާދާރ  ވެރިޔާބޭފ ޅ ން  ޮގތ ަގވީ ޒިންމާދާރ  ވެރިޔާެގ ނަމ ަގއި އޮފީސްތަްއ  . ނަމަކީ ެވސް  އިެގ 

ނަމާވަރަ ބޮޑ  ނަމެއް. ޒިންމާދާރ  ވެރިޔާ. އެހިސާބ ން އެ  ޖަަގއި  އެކީ  ށް  އޮތް  ތެރެއިން ވަރަށް  ކަތީބ ންެގ  ޒ ބާތ ެގ 

ކައ ންހޮވިެގންދިބޮޑަށް   ނ ތަނަވަސްކަމެއްެގ    ރ ންނާސިލަޔަ  އޮތް  ރަށްރަށ ެގ ތެރެއި ދޭތެރޭަގއި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ން 

ދިޔައީކަކަތްތަމަސައް ދަތިށް  ވަރަށް  ސަބަބ ން  ޭއެގ  ހ ރަސްއެޅެމ ން.  ދިމާވިއ ނދަ  އެޫގތަކެއް  ތަްއ  ކައ ންސިލ    

ހަމަ އެޮގތަށް ސަރ ކާރ ެގ    އޮތީ.   އި އަޅ ަގނޑ މެން މިކަން ކޮށްފައި މިލީގަ . އެހެންވީމާ، އޭެގ ތަޖ ރިބާެގ އަހިންގ މަށް

ޕީ.އެ  އަޅ ަގނޑ މެންނަވ ޒާރާތަކ ެގ  އެހެން  ހަމަ  ެވސް  މައްސަލައެއް.  ށް  ސްައކީ  ވެސް   2009ދިމާވި  އަހަރ   ވަނަ 

ރަށް ިގނަ ކަންތައްތަކަށް ެގ ސަބަބ ން ވަ ނޫނީ އެ ޖެއްސ މ އ ނދަޫގއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވ ޒާރާތަކ ަގއި ތިބި ޕީ.އެސްެގ  

ހޭ ޮގތަކަށް ލެޭވ  ޕީ.އެސްައކީ ވަޒީރ  ރ    ސަރ ކާރ ަގއިރައީސް ޔާމީނ ެގ،  ހ ރަސްއެޅިެގންދިޔަ. އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ

  ކައ ންސިލަށް ޒިންމާދާރ  ހެދި. ައޅ ަގނޑ މެން    ކަންތައްތަކާ  ެގން ވެސް ދިޔައީ ހަމަ އެށް ޮގތ ަގއި ބަދަލ ކޮެގ  ފަރާތެއް

 ހަމަ އެއް މަޤާމެއް. އެ މަޤާމަށް  ކަމ ަގއި ިވޔަސްބަދަލ ެވެގން ދިޔަ  ންނަ  ،އަޅ ަގނޑ ެމން މި ހޮވަނީވެރިޔާ، އެސް.ޖީ  

ބައިވެރިވ މާ ކައ ންސިލ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ސަރވިސް    ،އެކީަގއި   ހޮވ މ ަގއި  ަގިއ ެއކީ  ވ މާބަިއވެރިވެސް  ސިވިލް 

ސިވިލް  .  ޮގތަކަށް މިހާރ  މިކަން ނިމިެގން މި ދަނީ. ހަމައެކަނި ކައ ންސިލ ން ބޭނ ންާވ ޮގތަކަށް ވެސް ނޫން  ބެލެންސް

ބޭސަ އެއްބަސްެވވޭރވިސްއިން  ީމހ ންނަށް  ދެބައި  ނޫން.  ވެސް  ޮގތަކަށް  ދެނ ންވާ  މީހ ންނާ،  ެއއްކޮށް   ބައި    ވެސް 

ގަވާއިދާ  އެ  ،މަސައްކަތްކ ރެވޭ ސަރ ކާރާސޫއ   އޮންނަ  ރަނަގޅަށް  ތެރެއިން  ކަންކަން   ލ ެގ  ސަރ ކާރ ެގ   ؛އެކީަގއި 
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ޔަީއ. ށް މި ބައްޓަންކ ރެިވެގން ދިޮގތަކަ  ރާތްތަކަކަށް ދެވޭތްކ ރާ ފަކަޮގތަށް މަސައް  ކަންކަން ތަންފީޛ ކ ރަން ފަސޭހަވާ

ތާއީއެހެންވީމާ،   ެވސް  ާގނޫނ ަގއި އަޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ މެންެގ  މިހާރ   ެއސް.ޖީެއއް އޮތް    ދ ކ ރަނީ  ޮގތަށް 

އި އޮތް  ލާފައި  މި  މިހާރ   ތާލާޙަޞްޢައްޔަންކ ރ މ ަގއި  ވެސް  އަޅ ަގނޑ   ދެން    އީދެއްށް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ނ ކ ރަން. 

މަތީން ކަންކަން ކ ރަމ ންދާ   ެގކީ ވަރަށް ބޮޑަށް މަޝްވަރާ ސަރ ކާރަ މި    ،އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ވިދާޅ ވެއްޖެ 

ބޫލ ކ ރަން. އެކަމަކ   ަގކަމަށް އަޅ ަގނޑ     މި ސަރ ކާރ  ވަރަށް ބޮޑަށް މަޝްވަރާކ ރާ  !ސަރ ކާރެއް ކަމަށް. ތެދ ފ ޅެއް 

ރަ ނައިބ   ބަންޑާ  ،ހެޅ އްވި ބިލެއްސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން ހ ށަ  ،ޅިެގންދިޔަސް ިމ މަޖިލީހަށް ހ ށަހެވެހިތާމައަކީ އިްއޔެަގއި  

ބިލެއް ފޮނ އްވި  ތ ޅާދޫ  ފަރ މާކޮށްފައި  ހ ށަހެ.  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ބިލާ  ޅ އްވީ.ދާއިރާެގ  އެ  މ ޅި   އެހެންނަމަވެސް، 

ހ ކޯލި އެހެން  ބަިއވެރިވި  އިޝަންެގ  ދިމާ  ޕާޓީތަކެއް  އަޅ ަގނޑ   ދިކޮރިހާ  އެހެޮގ  ބޫލ ކ ރާަގޅ .  ންވީާމ  ތ ަގއި 

ޮގތ ަގިއ މަޝްވަރާ    ބޫލ ކ ރާގަ ބޭފ ޅ ން އެ ވިދާޅ ވަނީ މަޝްަވރާއެއް ނ ކ ރޭ. ައޅ ަގނޑ     މަޝްވަރާެއއް ނ ކ ރެވޭ. އެ

ބޮޑެތި  ކޯލި ިމކަހަލަ  ކ ރައްވާނެ.  ތެރޭަގިއ  ސަރ ކާރ ެގ  މަޝްވަރާނ ކ ރައްވަ ޤަޝަންެގ  ަމއްސަލަތަކ ަގިއ    މި   އިއ މީ 

ައޅ ަގނޑ   ބޫލ ކ ރަންަގޑ   ކަންކަން ނ ކ ރަްއވާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނ  ނެ  ނ ކ ރާމަޝްވަރާ  ،ބޭނ ެމއް ނޫން  ކަށްބޫލ ކ ރާަގ. 

އަދި  ކަމަކަ ެވސް  ޕާޓީން  އަދާލަތ   ވަނީ  ެއ  ެއކަމަކ   މިއަދ   ބަޔާށް.  ވެސް  ޕާޓީން  ނެރ ްއވާޖ މްހޫރީ  ފަިއ  ން 

ސަރ ކާރ  މި ؛ން އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ކޯލި  މިހާރ   ސަރ ކާރ ޝައޮތް  މަޝް   ެގން  އެއީ  ކަމަށް  ވަރާނ ކ ރަްއވާތެރޭަގއި   .

ވަރަށް    ،ރޮޒައިނާ ާއދަމް އެ ވިދާޅ ވަނީމެންބަރ   ވަރަށް ހިތާމަހ ރި ކަމެއް. އަނެއްކޮޅ ން ައއްޑޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  

މަޝްވަރާކޮ  ފ ޅާ ފަރާތް  ،ށްެގންދާއިރާއެްއަގއި  ކ ރިއަށްދާމަ  އެކީ  ތަކާއިދިކޮޅ   މިއީ.  ސަރ ކާރެ  ޝްވަރާކޮށްެގން  ކޭ 

މާލޭ ސިޓީ  ރޭަގއި  އިދިކޮްއވ ނ   ބޭަގއި  އެޮގތ ން  ވެސް  ހޮވިފައިޅ ޖަލްސާ  ޕީ.ޕީ.އެމްެގ    ،މ ޢިއްޒ    ހ ންނެވި ޑރ.  ން 

މޭޔަރާ މާލޭެގ  އަޅ ަގނޑ ެމންެގ  މޭޔަރ ،  އެހެންވީމާ،    މިހާރ   ެގންދަމޭ.  އެބަ  ެއއްބާރ ލ ންދީެގން  ވަރަށް  އެކީަގިއ 

މަޝްވަރާކޮށްެގން  ކައިެގން  އެކީަގއި ެއްއބާރ ލ ންދީެގން މިހާރ  ވާހަކަދައް  ވޭ ދެކޮޅެއް. މ ޢިއްޒާއަޅ ަގނޑަކަށް ދިމައެއްނ  

ކޯލި ޕާޓްނަރ ންނާެގންދަާވއިރ ަގއި  ތިބި  ދެން  ކަމަ  ޝަނ ަގިއ  މަޝްވަރާނ ކ ރާ  ވަންޏާއެކީަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ    ،ށް 

އަޅ ަގނޑެކޯލީޝަނެ ކަމަކަށް  އޮތް  ނ ދެކެއް  އަޅ ަގނޑ   ންއް  ކަމަަގ.  ސަރ ކާރެއް  ކޯލިޝަން  ޮގތ ަގއި  ށް ބޫލ ކ ރާ 

ކޮ އަންނަ  ވެސް، ސަރ ކާރަށް  ނިކަމެތިކަމެްއަގއި  ކޮންމެ  އަންނަ  ވަންޏާ ސަރ ކާރަށް  މޮޅެއްަގއި  ވާކަމަށް  ސް  ވެންމެ 

ތަނަވަސްކަން އް ވެސް ނ ސަރ ކާރ ން ހ ށަހަޅާ ބިލެ  ،ފެންނަނީ  ހިއްސާ އޮންނާނެ. މިއަދ  މި  ެގޝަން ސަރ ކާރ  ކޯލި

ދިޔައި ބޮޑ ެވެގން  ކ ރިމަތީަގއި  ކޯލި  މާ،މީހ ންެގ  ެއއީ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ   ނާ ޝަެއއީ  ނޫން.  ކަމެއް  އާިއ  ގ ޅ ންހ ރި 

ރ ަގިއ  ޝަން ސަރ ކާެއއީ ކޯލި  މެއް ކ ރެިވއްޖެްއޔާެގން އ ޅޭ ކަމެއް. އަނެއްކޮޅ ން މާ މޮޅ  ރަނަގޅ  ކަކޮށް   އާ އެމް.ޑީ.ޕީ

ތަކ ން ވަރަށް ބޮޑަށް ކ ރެްއވި ކަމެއް. އެހެންވީާމ، މިއީ ޝަން ޕާޓީޝަންެގ ލީޑަރ ން، ކޯލިވެރިން، ކޯލި  ޝަންެގކޯލި

މެންބަރ    ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މީދޫ  އޮންނަންާވނެ.  ހަމައެއް  ކޮންމެވެސް  ދެކޭޮގތ ަގއި  ، ވިދާޅ ވީ އެ  އަޅ ަގނޑ  
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ވެސް  އަޅ  ބޮ  .ޮގތަށްއޮތް    ހިތްބޫލ ކ ރާަގަގނޑ   ސަރ ވަރަށް  މި  މަޝްވަރާކޮށްެގން  މިޑަށް  ހިނަގމ ން  ދަނީ   ކާރ  

މަޖިލިސްތަކާ ވާހަކަދައްކަވަމ ން،  އޭެގ  ،ވެސް  ތަންތަނާ  ތަނަކާވެސް  ކައ ންސިލ ތަކާ  އިތ ރަށްއަދި  ހ ރިހާ   . 

ވާހަކަދައްކަމ ން.  ޔިތ ންނާ ރައް  .ވާހަކަދަްއކަމ ން ާގތ ން  ޕީ.ޕީ.އެމް  ވެސް  މޭޔަރ ،  ޕީ.ޕީ.އެމްެގ  ކެނޑިޑޭޓ އަދި  އެ    ެގ 

  އެކީަގއި މަޝްވަރާކ ރައްަވއިެގން ެގންދަވާ ވާހަކަ   މާލޭ ސިޓީ މޭޔަރާ  .ފައިަގންނަވާކަމަށް ވަޑަ މޭޔަރ މިހާރ   ހ ންނެވީ  

ކޯލި އަނެއްކޮޅ ން  ޕާޓްނަރ ން  ދައްކަާވއިރ   ިވދާޅ ނ ކ މެޝަނ ން،  އެ  ނޫންވަނީވަޑައިަގންނަވާ  އެްއވެސް   !، 

ގ ން އަޅ ަގނޑ  ހިނޝަންެގ ނަމ ަގިއ ހިނާގކޯލި  ޝްަވރާނ ކޮށްމާ، މަނ ކ ރޭ. އެހެންވީ  ނަކާޝްވަރާެއއް ތިމަންނަމެންމަ

ކަންބޮޑ ވޭ ކޯލިވަރަށް  ވަންޏާެއކީ  ކާޝަނަ.  ކަމަށް  މަސަްއކަތްކ ރާ  ކަމަށް  ަގއި  ބަލަންވާނީ.    މަޝްވަރާކ ރެވޭނެ 

ޮގތ ން    ވާ  ފ ރިހަމައަށް ޖަވާބ ދާރީާވންވާނެ. މިއަދ  މިރިން  ޝަންެގ ވެ ކޯލިމިއަށް އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި    އެހެންވީމާ،

 މޮޅ  ކަމެއް ؟ކޮން ފަރާތަކ ންތޯ  ،ކާކ ތޯ ޒިންާމވަނީ  .ަގނޑ މެންެގ ސަރ ކާރ  ހިނަގިއދާނެރަށްމެދަށް އަޅ    ، އްޔާވެއްޖެ 

މަޝްވަރާ  ކޯލިޝަންެގ  އެއީ  ދެރަކ ރެިވއްޖެއްޔާ  ތެރެއިން.  ވިސްނ މ ެގ  ސަރ ކާރަށްއާއި  ެއީއ   ކަމެއް  ދިމާވެއްޖެްއޔާ 

އަޅ ަގނޑ    އެހެންީވމާ،  ކަމެއް.  ދެރަ  ވަރަށް  މިއީ  މައްސަލަެއއް.  މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  ބޫލ ކ ރާ ަގއެމް.ޑީ.ޕީެގ 

ައޅ ަގނޑ  ވެސް ދަންނަވަން،  ލަތ ަގއި  ހާކ ރާ ތިރާމ ހ ފ ޅާއަށް ވެސް އަޅ ަގނޑ  އިލާޙ  ހ ށަހެޅ އްިވ ބޭޞްޮގތ ަގއި މި އި

ެގ ތެރެއަށް  ކަށް ރައްޔިތ ން ހާ ބޮޑައެ  ށްލާޙަޞްމަށް. މި ވަގ ތ  އަޅ ަގނޑ މެން މި އިބ ރާ ެގންދެވ ނލާޙ  އަޞްމި އި

ައޅ ަގނޑ   ލާޙ  ބަލައިަގންޞްިމ އި. އަޅ ަގނޑ މެން  ކަމ ނ ދާނޭ ދަށް ޢީސަ  ދ އަޙްމަނާކަށް ވެސް ނ ވާނެ. އެހެންވީމާ، 

  ، ަގނޑ  ޮގވާލަންޝަންެގ ސަރ ކާރަށް އަޅ  ލަން. އަދި ކޯލިލާޙ  ެގންދަން ޮގވާ ޞްލ ަގިއ މި އިހާކ ރާ  ތިރާމ ހ ވެސް އި

ވާހަކަދައްކަ ކޯލި ތެރޭަގއި  ޔަ  އިޝަންެގ  އަޅ ަގނޑ   ބޭނ ންވޭ.  ީގމަޝްވަރާކ ރާކަން  ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  ންކ ރަން 

 ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް.  ރައީސް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި   އަރ ވަނީ މި    އްފ ރ ޞަތެ  ދެަވނަޑ   ޅ ަގނއަ  މިހާރ   .މެންބަރ ިއްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  

ޢަބްދ  މެންބަރަށް  هللا މެންބަރ   އިއްޒަތްތެރި  ލިބިވަ  3ޖާބިރަށް.  ފ ރ ޞަތެއް  ޑަިއަގންނަވާނެ.  މިނެޓ ެގ 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ (  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަ.  ޖާބިރ هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  

ައޑ  ކަ  ެގޖާބިރ هللا ދ ޢަބް އަޅ ަގނޑ މެންެގ  މެންބަރ ،  ިއއްޒަތްތެރި  އ ޅެނީ.  މައްސަލައެްއ  ނެކްޝަންެގ 

ޅ ަގނޑ މެންނަކަށް  އަޑެއް އަ  ެގޖާބިރ هللا ދ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްއާދެ!  ކަށްފަހ (  ަވގ ތ ކޮޅަ؟ )ލިބިވަޑަިއަގންނަވާތޯ

 މައްސަލައެއް.  ކަނެކްޝަންެގ ނ ލިބޭ. 
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 ންމ ން ނި

 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަން ވާތ ސަރިޔާ

 ޖަހާއިރ .   10ހ  ވަވާ ހޯމަ ދ  2021ޖޫން  21 ެގ ޖަލްސާއެއް ޮއންނާނީދެން މަޖިލީހ 

 

 . ނީމ ނި ސްލިޖިމަ  .ينملاعلا  ب  ر هلل دمحلاو
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