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 (هللاއީވާ ޢަްބދު ރައީސްނައިުބ  މަޖިލީހުގެ؛ ޔާސަތުގައި އިންނެވީ)ރި 

 

 ( 3ޚާއްޞަ ޖަލްސާ ) އްވިދައުރުން ބޭރުގައި ބޭ  ވަނަ އަހަރު 2021

 ދުވަސް(  ންގާރައަ) 2021 ޖަނަވަރީ 19

 

 {}ޖަލްސާ ފެށުން ލަސްކުރައްަވމުން ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން

ައޅުަގނޑުމެން  އަދުމި ޖަލްސާ  ހަމައެއް މިނެޓު    15ެގ  ކޯރަެމއް  ވެސް  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ނުވި.    މަޑުކުރުުމން 

ހަމަނުވަނީ ކޯރަމް  ނޯވޭ  ފެށޭކަށް  ޖަލްސާ  ކޯރަންހެ އަޅުަގނޑަކަށް  އަދިވެ.  ވެސް  ޖެހުމުން  ރަނަގބީލު  ކޯރަމް މް  ސް 

ހޯރަފުށީ  ހަމައެއް އިްއޒަ  ނުވޭ.  މެންތެތްދާއިރާެގ  ސައަބަރު  ރި  އި  ،މްލީޙްމަދު  ދާއިރާެގ  ދެކުނު  ްއޒަތްތެރި  މާފަންނު 

ވޭރު  ހެން  ،އަޙްމަދު ނަސީމް، އަޅުަގނޑު  ލުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މީކާއީދެކުނު ދާއިރާެގ    ަގލޮޅު ޢަލީ،  ންބަރު އާދަމްމެ

ޒިޔާދު،    ޙުސައިންބަރުތެރި މެންއިްއޒަތްވައިކަރަދޫ ދާއިރާެގ  ފް،   ޙަސަން ލަޠީ ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

هللا އްމަދު ޢަބްދު ވެލިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަމަކުނުދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ،  

ޢަލީ،  ޝަފީޤް ޔޫނުސް  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ހޮޅުދޫ  އަދާ  ެގމަނަފުށީ،  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ޙްމަދު އިރާެގ 

އިސަ ދާއިޢީދު،  ބިނުގރައިދޫ  އަޙްމަދު،  ޙަސަން  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  މެންބަރު ލެތްދޫ  ރާެގ  ިއްއޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ 

އިލްޔާސް    ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުޅުދޫ  ، ހުޢަލީ ނިޔާޒް  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ހުޅުމާލޭޙަލީމް،    އަޙްމަދު

އެއީ  ލަބީބް ަގޑި .  ވަޑަ މިއަދު  އިްއޒަެގއިއަށް  ތިއްބެވި  މެންބަރުތް ން  ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ  ތޮއްޑޫ  މެންބަރުން.  ،  ތެރި 

މެންބަރު ސްދޫ  ތުލު އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރުން.   ،އިބްރާހީމް ނަސީމް  ދާއިރާެގ  އިްއޒަތްތެރި  ތިްއބެވި  ަވޑަިއެގން  ަގޑިއަށް 

 އިބްރާހީމް   އްޒަތްތެރި މެންބަރުދާއިރާެގ އި  އުތުރު  ވޭރުހެން  ، ނީކުރެންދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަ  ދެން

ފަހު    .މުޢިއްޒު ަވުގތަށް  ތިއްބެވި.  ކޯރަމް  އެބަ  ވެސް  މެންބަރުން  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ންނޮޅިވަރަވަޑައިެގންދެއްިވ   

ހަނިމާދޫ   ނަޝީދު،  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ިއއްޒަތްތެރި  އެއްވެސް  ޣަފޫދުލްބްޢަ  ދާއިރާެގ  މޫސާ.  ރު 

ވެހި ރައްޔިތުންެގ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީެގ ޑެޕިޔުޓީ ވަޑަިއެގން ނެތް. ދި  ލީޑަރެއް  ެގޕު  ޕާލިމެންޓްރީ ުގރޫޕާޓީއެްއެގޔާސީ  ސި

  ން ަގނޑަކަށް ނުފެނޭ. ސަލާވަޑަިއެގން އެބަ އިންނެވި. އެްއވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީެއއްެގ ވިޕެއް ައޅު  ލަބީބްލީޑަރު އިލްޔާސް  

ިއްއޒަތް  ފައިދާޅުވެވި މެންބަރުތެތިއްބެވި  ފެރި  އެބަ  އަޅުަގނޑަށް  ސަލާން  ވިދާޅުން ނޭ.  އަޅުަގނޑު    މެންބަރުން  ވި 

ހި މެންބަރު ންނަވަރު  ދަންނަވާނަން.  ިއއްޒަތްތެރި  މާ  ދާއިރާެގ  މަޙްމޫދު،  މެންބަރު   މިިގލީޖީހާން  އިްއޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ 

ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދެކުނު ދާއިރާ  ޅީޮގ، މައްޗަންޙަސަން ޢަފީފު  ބަރުންމެދާއިރާެގ    މް އިބްރާހީމް، ވިލުފުށީޤާސި

ދެކުނު   ހިތަދޫ  ޚައިތަމް،  އޭދަފުށީނާ  އިބްރާހީމް  މެންބަރުދާއިރާެގ  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ޒިލް،  ިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ 
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ފަހުމީ  މެންބަރުދާއިރާެގ  މާފަންނު އުތުރު    .އަޙްމަދު ސަލީމް މަޖިލީހުެގ ރައީސްޔިރައް   އާއި އިމްތިޔާޒު   ރައީސް  ތުންެގ 

ހެން އެއްެވސް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއްެގ އިޝާރާތެއް ނުވޭ. އަޅުަގނޑު އެ.  އިނުަގމުޙައްމަދު ނަޝީދު ތިއްބެވީ ކަރަންޓީ

ށް ެގ ލީޑަރުންނަ ތަކު ޔާސީ ޕާޓީސިބަލަން.     ހަމަވޭތޯލާނަން. ެއއީ ކޯރަމްއިމިނެޓަށް މެދުކަނޑަ  10ލްސާ އަނެއްކާވެސް  ޖަ

ދައުރުން...   މި ޖަލްސާ ކުރިއަށްެގންދެވޭނެ ޮގތެއް އިންތިޒާމު ކޮށްދެްއވުން.  ،ސްކުރަންލްތިމާއި ވަރަށް ބޮޑަށް  ޅުަގނޑުއަ

 ސް ަވޑަިއެގން އިންނެވި. ދު ވެ އަޙްމަދު ރަޝީިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މެދު ދާއިރާެގ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ހިތަދޫ
 

 

  :ންވާހަކަދެއްކެވު ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ވުން އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަުގތު   މެންިއއްޒަތް  24  ތިއްބެވީ  ަވޑަިއެގންހާޒިރުވެ  ށްސާއަޖަލްމި  އިްއޒަތްތެރި    ތިއްބެވި  އިސަލާމުަގ  .ބަރުންތެރި 

ދެންނެ  ންމެންބަރު ކުރީަގއި  އަޅުަގނޑުެމންނަށް  އަޅުަގނޑު  ސަލާން އޭެގފަވިން.  މެންބަރެއްެގ  އިއްޒަތްތެރި  ދެ  ހުން 

ދާިއރާެގ   ކިނބިދޫ  އެއީ  މެންިއއްޒަތްލިބިއްޖެ.  އައް   ބަރުތެރި  ނާޝިޒާއި،  މީމުޙައްމަދު  ދާއިރާޑޫ  ތެރި އިްއޒަތްެގ  ދޫ 

ޅުަގނޑު ކުރިން ަގޑިއަށް ވަޑައިެގން  އަދި އަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެންމެ ލިބިއްޖެ.  ންއާދަމްެގ ސަލާ  ނާޒައިރޮ  ބަރުމެން

ދާއިރާެގ  މެދު  ހިތަދޫ  އަޅުަގނޑަށް  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ދެންނެވުނުއިރު  ނަން  މެންބަރުންެގ  ިއއްޒަތްތެރި  ތިއްބެވި 

  މަދުޙްއަ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. ހިތަދޫ މެދު  ވުނުހެނިކުރެ ޙްމަދު ރަޝީދުެގ ނަން އުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަ

ަވޑަިއެގން އިންނަވާ ބޭފުޅެްއ. އެހެންވީމާ  ވެސް ކީ މިއަދު ވެސް އަދި އަބަދުރަޝީދަ ދާއިރާެގ ، ހިތަދޫ މެދު  ަގޑިއަށް 

 އެދެން.ފަށްކިބައިން އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް މާ

 

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

 

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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 ން:ވުކެ އް ދެކަހަވާ ސަތުންޔާރި

    .3/ޚޞ/ 2021/ ޖއ ؛އެޖެންޑާ މިއަދުެގ 

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން .  5

 

 ން:ވުކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތު

 . ތީ ކޮިމޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަންމިއަދުެގ އެޖެންޑާަގއި އޮ

ނަންބަރު  -5.1 ކައުންސިލުތަކު)  2020/3  ާގނޫނު  ޚާއް ލޯކަލް  އިންތިޚާބުެގ  ާގނޫނު  ޞަެގ  އަށް  ( 2020 

ބިލުޞްއި މުއައް  ،ލާޙުެގނައުމުެގ  ކޮމިިމނިވަން  ނިންމިސަސާތަކުެގ  ދިރާސާކޮށް  ރިޕޯޓް  ޓީން  މި  ރިޕޯޓް.  ޮގތުެގ   

ހުމަޖިލީ ނައިހަށް  ކޮމިޓީެގ  މުޤައްރިރު  ށަހަޅުއްވައިދެއްާވނީ  ދެކުނު  ބު  މީކާއީަގލޮޅު  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި   ލު ދާއިރާެގ 

މި ރިޕޯޓަށް ބަމި ބިލަށް އިސްލާޙެއަޙްމަދު ނަސީމް.    1ލަ  ޖުމުވަނީ  އެޅިފައި ށް ކަނޑަސްކުރުމަހުއް ލިބިފަެއއް ނެތް. 

އެމް.ޑީ.ޕީަގ ޕާޓީއަޖުމްހޫރީ  .ސިކުންތު  5މިނެޓާއި    5ޕީ.ޕީ.އެމަށް    .ސިކުންތު  7  އިމިނެޓާ  36އަށް  ޑިއިރު.   5ށް   

އަދި ވަކި    .ސިކުންތު  32މިނެޓާއި    3ޑީ.ޭއއަށް  އެމް.  .ސިކުންތު  3މިނެޓާއި    4ޕީ.އެން.ސީއަށް    .ސިކުންތު  5މިނެޓާއި  

ނި މެންބަރަކަށް  ސްބަތްވެވަ ޕާޓީއަކަށް  ިއއްޒަތްތެރި  ކޮންމެ  ދެކުނު  ސިކުންތު  1  މިނެޓާއި   1ޑައިނުަގންނަވާ  ަގލޮޅު   .

 ރު.  މެންބަދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި

 

 ވުން: ކެއް ކަދެހަވާ އަޙްމަދު ނަސީމް ލުަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މީކާއީ

އިްއޒަތްތެރި   ކައު)  3/ 2020ރައީސް.  ޝުކުރިއްޔާ  ޚާއްންސިލުތަކުެގލޯކަލް  އިންތިޚާބުެގ  ާގނޫނު  ޞަ  އަށް  (2020 

އް ލާޙެޞްއި  4ލަ  މުަގއި މި ބިލަށް ޖުދިރާސާކުރިކުރުމު ކޮމިޓީން  މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުެގ  ބިލުލާޙުެގނައުމުެގ  ޞްއި

ނިންމާފަ ކޮމިޓީން  އިތަރަފުއިވޭ.  ެގންނަން  )ނ(    7ބިލުެގ    ،ލާޙަކީޞްމަ  މާއްދާެގ  ިމ   .ޮގތް  ލާޙުކުރިޞްއިވަނަ 

ސޫލުތައް މި މާއްދާެގ )ރ(ަގިއ  ނޑައަޅަންޖެހޭ އުހެލްތު ކަ  މާއްދާެގ )ނ(ެގ ދަށުން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކު

ކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް  ެއވެ. ައދި ޑިރެންމުކުރަންވާނެއާލައި  އި ވަދުވަހުެގ ތެރޭަގއި އެކުލަ   7ށިެގން  ތާރީޚުން ފެބަޔާންކުރާ  

ކަނ  ބްލިކުޕަ ެއކުލަވަ ންޑައަޅަހެލްތު  އުސޫލުތައް  މިނިވަންކަމާއިއިޖެހޭ  ހަމަ  ،ލުމުަގއި  ކަމާއެކު  ހަމައިންސާފުވެރިކަމާއި 

ކަ ބޭއްވޭނެކަން  ބިލުެގ  ވަރުކުރަންވާނެއެ ށަ އިންތިޚާބު  އުނިކުރުންވަ  7ވެ.  )ޅ(  މާއްދާެގ  މާއްދާ ؛ނަ  އުނިކުރި    މި 

ެގނައު   ،ބަބަކީސަ ބަދަލު  ހުށަހަޅައެ  ކޮމިޝަނުން  އިލެކްޝަންސް  ވިދާޅުވި  އި،މަށް  ކޮމިޝަނުން    އިލެކްޝަންސް 

ާގނޫނު    ،މަށް ޓަކައި އެ ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައްއް ބޭްއވުބެތިޚާޮގތުަގއި މިނިވަން އިންސާފުެވރި އިން
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ާގއާބެހޭ    އިންތިޚާބުތަކާ) 2008/11؛ ނަންބަރު މުއްދަތުތަކަކީ(ނޫނުންމު  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ެއކަށީެގންާވ  ަގއި   

ތަކެއް ކުރިމަތިވާނެ  ދާކުރުުމަގއި ދަތިއެ މުއްދަތުތައް ކުރުކޮށްފިނަމަ އެ ކޮމިޝަންެގ ޒިންމާ އަ  ،ތުތަކެއް ކަމަށާއި މުއްދަ

ެގ  ވަނަ މާއްދާ   7ބިލުެގ   ؛ންވަނަ މާއްދާެގ )ކ( އުނިކުރު   7ބިލުެގ  ވާތީ.  ދާޅުވެފައިކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ކޮމިޓީަގއި ވި

  ޞަ ެގ ޚާއް އިންތިޚާބުލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުެގ  ، ން. މި ައކުރު އިތުރުކުރި ސަބަބަކީ)ޅ(ެގ ޮގތުަގިއ ައކުރެްއ އިތުރުކުރު

 ،ޚަކީއިންތިޚާބު ބާއްވާ ނިންމަންޖެހޭ އެންމެ ފަހުެގ ތާރީ  ،މަތީން  އިވާ ޮގތުެގެގ ދެވަނަ މާއްދާެގ )ށ(ގަ 2020ާގނޫނު  

ެވފައި  2021  މޭ  10 ޞިއް  އ19ާ-ިވޑުކޮ  ،ކަމުަގއި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ރިހާ  ޙީުގޅިެގން  އިންތިޚާލަތަށް   ބު ޢާޔަތްކޮށް 

އް ެގނައުމުެގ ފުރުޞަތު އޮތުމަކީ   މެދުވެރިެވއްޖެނަމަ ާގނޫނަށް ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލެށީެގންވާ ސަބަބެއްނުބޭއްވިދާނެ އެކަ

ން ޅުމުެގ ތަކު ިމ ރިޕޯޓް މަޖިލީހުލާޙާއެޞްއި  4. މި  ބޫލުކުރެވޭތީަގނަށް  މުހިންމު ކަމެއް ކަމުަގއި ކޮިމޓީެގ މެންބަރުން

 .  ފާސްކޮށްދިނުމަށް ކޮމިޓީެގ ފަރާތުން އަޅުަގނޑު އެދެން. ޝުކުރިއްޔާ

 

 ވުން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތު

މެންބަރު.   އިްއޒަތްތެރި  ހުޅުވައަޅުަގނޑު  މިހާރު  ޝުކުރިއްޔާ  ބައިފުރުޞަތު  ރިޕޯޓަށް  ބިލުެގ  ސްކުރައްވަން ހުލަނީ 

މެންބަރުންނަށް ިއއްޒަތްތެރި  ޢަލީ    ހުޅުމާލޭ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  .  އެދިަވޑަިއަގންނަވާ  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ 

 . ޒުނިޔާ

 

 ވުން: ކެ އްކަދެ ހަވާ ޢަލީ ނިޔާޒް ދާއިރާެގ މެންބަރު ހުޅުމާލޭ

މުއަްއސަސާތަކާއަދި    .ރަީއސްިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ   މަސައްކަތަށް    މިނިވަން  ކުރެއްވި  މެންބަރުން  ކޮމިޓީެގ  ބެހޭ 

އިލެކްޝަންރުއަޝުކުއަޅުަގނޑު   މިހާރު  ބިލު  އެ  އަދި  ލަފާ ކޮމިޝަނުސް  ދާކުރަން.  ެގނެ  ެގެގ  ހުރި  މަތީން  އްސަ 

ކަމުަގ  ބަދަލުތަކާ ކަމެއް  މުހިންމު  ފާސްކުރުމަކީ  ފާސްކުރިޔަސް އެއްކޮށް  އެޮގތަށް  އަދި  ދެކެން.  އަޅުަގނޑުމެން   ،އި 

ތް ހުރިހާ ހުރަސްތަކެއް   ޮގތުން އޮކައި ާގނޫނީށް ޓަ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަކައުންސިލު  ތަށް ފާސްކުރީމާކޭޮގތުަގއި އެޮގދެ

އަޅު  ކަމަށް  އެހެންނަމަެވސްަގަގނޑު  ނެތިެގންދާނެ  ދުވަހު  ބޫލުކުރަން.  ކުރީ  ައޅުަގނޑު  ފަދައިން،  ފާހަަގކުރި    ، ވެސް 

ހުރަސްތައް    ާގނޫނީ ނަހަމައެޮގތުން  ހަމަވީއްތާލުކަނި  ޮގތެްއ  ހުރިހާ  ބޭއްވޭނެ  އިންތިޚާބު  މިކަނޫން  ކީމަކުން  ުމަގއި  . 

ަގއިޑްލައިން ޚާއްން ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްެގ އެއްބާރުލުން ވެސް ބޭނުންވާނެ.  އެހެ ަގިއޑްލައިން ހަދާއިރުަގއި  ޞަކޮށް މި 

އިންެގންވެ މިނިވަން  ފަފުވެރި  ސާދާންވާނީ  ބޭްއޭވނެ  ޮގތަކައިންތިޚާބެއް  އެކުލަދަ  ަގއިޑްލައިނައިވަ ށް  ނުވަތަ    ކަށްލެވޭ 

އަދި  އިރު ކޮންޝާދަކަށް.  އިރުޝާދު  ނަމަވެސްއެ  ައއި  ޮގތަކަށް  ެވސް  ،މެ  ވެޕާޓީތަކު  ،ައޅުަގނޑުމެން  އަދި  ން  ސް 

ެވސް   އެ  ބޫލުކުރަންޖެހޭަގރައްޔިތުން  ކަމެއް  ޮއވޭ.  އެއް  ޮގތަކަށްހާންމު  އާބަ  ފަދަ  ބޭްއވޭނެ  އިންތިޚާބެއް    ލަތެއްަގއި 
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ޓުލާ  އި ވެސް ބަެއއް ހުރަސްތައް ހުރެދާނެ. އަދި ވޯމުަގކުރުސަލަކަށް ކެމްޕެއިންނޫންކަން އެ ަގިއޑްލައިން އޮންނާނީ. މި

އިންތިޒާމުތަކު  ހުރެދާނެދުވަހުެގ  ހުރަސްތައް  ބައެއް  ެވސް  ފަދަ ަގއި  ނުބޭއްވޭނެ  އިންތިޚާބު  އެީއ  އެހެންނަމަވެސް،   .

އިލެކްޝަ ދެކިެގން  ޮގތުަގއި  ނޫން ކޮމިޝަ  ސް ންކަމެއްެގ  ޮގތެއް  ރަނަގޅު  ެއންމެ  މާނަކުރުމަކީ  ވެސް  . ނުން 

އިން  ސްއިލެކްޝަން މިނިވަން  ިއންތިސާކޮމިޝަނުން  ޮގތެފުވެރި  ފަދަ  ބޭްއވޭނެ  މިޚާބެއް  ކަމަށް  ލަތުަގިއ  ހާ  އް 

ތިބޭނީ އެ ަގނޑުމެން  އަދި އަޅު  ،ކަމާއި  ލަތެއްހާ. އެއީ ޕެމްޑަމިކް  އިލަތުަގހާތް  އޮ  ަގނޑުމެން މިންވާނީ. އަޅުކުރަމާނަ

ައޅަިއެގން ހާ މާސްކު  ައޅުއިކަމާ  ލަތުަގއި  ެއ  ަގނޑުމެ،  ތިބޭނީހާން  ދުރުަގއި   3  ލަތުަގއި  އަދި   ،ކަމާއި   ފޫޓު 

ެއ   ވޯޓުއި ލަތުަގހާއަޅުަގނޑުމެން  ބައި  ކައިރީަގއި  ވެސް  ފޮށިތަްއ  ތިބޭނީ  މީހުން  ިއކުއިޕްމަންޓް  ތިއްބާ  ޕްރޮޓެކްޓިވް 

މެދު    ޚާބާރައްަވއިެގން އިންތިމެއް ކަމަށް މާނަކު އިންތިޚާބަށް ހުރަސްއެޅޭ ފަދަ ކަންކަ  ކަމަކީމި ކަން   ، ކަމާއި  އަޅަިއެގން

އިންތިޚާ މި  ހަދައިފިނަމަ  ނިންމަވަން  މި  ޮގތްތަކެއް  ނުބޭއްވޭލަހާބެއް  އެހެންީވމާތަކު  ދެކޭޮގނެ.  އަޅުަގނޑު  ތުަގިއ  ، 

އެން އެކަން    މެންއަޅުަގނޑުމެން  ކެމްޕެ ަގވެސް  ކުރަންވާނީބޫލުކޮށްެގން  ވެސް  ވޯޓުލާން   ،އިން  ދުވަހު  ވޯޓުލާ  އަދި 

މިވާކުންނަންނި މިހާރު  ދެކޭޮގތުަގއި  ައޅުަގނޑު  ވެސް.  އި  ނީ  އެލާޙުޞްއޮތް  ހުރަސްތަކެއް  ހުރިހާ  ާގނޫނީ  ބަ ން 

ސަރު ެއމް.ޑީކާނެތިެގންދޭ.  ައދި  ރާއި  ބޭއްވުން.  އަވަހަކަށް  ވީހާވެސް  އިންތިޚާބު  މި  އެދެނީ  ވެސް  .ޕީން 

ބޮޑުތަ  4ރެްއިވއްޔާ  އިރާދަކު އިންތިޚާބު  ބާްއވާ  މި  އިއެޕްރީލްަގއި  ވައްސަލާމް ދިނުން  ބަލިކުރާނަން.  ފަރާތްތަްއ   ކޮޅު 

 ކުމް. އިޢަލަ

 

 ވުން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތު

 އަޙްމަދު ޝިޔާމް.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުފަރު ދާއިރާެގ  ނައި

 

 ވުން:ކެ އްކަދެހަވާައޙްމަދު ޝިޔާމް  ދާއިރާެގ މެންބަރުނައިފަރު 

  އަށްވަނަ މާއްދާ   7 ާގނޫނުެގ  ޞަ ބެހޭ ޚާއްކުެގ އިންތިޚާބުތަކާލޯކަލް ކައުންސިލުތަ  ރަީއސް.ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  

ެގނެވުނުމި އި  އެ  ލާޙާޞް  ރިޕޯޓްއިކުލަވަުގޅިެގން  މުއައްސަ  ، ލެވުނު  ކޮމިޓީ  ސާތަކާމިނިވަން  އެކުލަވަބެހޭ    ލި އިން 

ލާޙު ޞްނަވާނެ، މި އި އެނިގަވޑައިަގން ؛ރައީސްިއއްޒަތްތެރި  ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން.    ރިޕޯޓަށް އެ ކޮމިޓީއަށް ވަރަށް 

އި މި  މަސައްކަތްކުރެވޭ ޞްެގނެިވެގން  ފެ  އިރުލާޙަށް  މި  އިންތިޚާބުއަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަދިވެސް  ސަރުކާރުން    ންނަނީ 

މަސައްކަތްކުރާ ވިސްނުމުަގއި  މަޖިލީހެއްގަ   75%ތަން.    ލަސްކުރުމުެގ  މަޖިއޮތް  ވެސް  މިއަދު  ނުފެށިެގން އި  ލިސް 

ެގ ތެރޭަގއި ވެސް  އެމް.ޑީ.ޕީ؛ ސަރުކާރު މެންބަރުން ނައިސްެގން  ،ރުން ނައިސްެގން މެންބަސަރުކާރު  ސާޅީހަކަށް މިނެޓު

ތި ސަރުކާރުއެބަ  އެމް.ޑީ  ބޭ  ސަރުމެންބަރުންނާއި  އޭެގތެރެއިން  މެންބަރުންނާ.  މެންބަރު.ޕީ  މި ކާރު  ވަޑައިނުެގން  ން 
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  ތެރިކަމާ ޞްލާެގ އިޚުކުރާނެ ކަމެއް. އަދި ސަރުކާރުމަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ހިތާމަޔުދިދިޔަސްވެެގންލީހުެގ ޖަލްސާ ލަމަޖި

ސުވާލު އެބަ  ރަްއޔިތުން  ކުރިމަތިލައިެގންއުފަދޭތެރޭަގއި  އިންތިޚާބަށް  ވީމަ.  ކަންތައްތައް  މިކަހަލަ  ލޯކަލް    ،އްދާ 

ސް  މަވެސް، އަދިވެތިބި. އެހެންނަ ރަްއޔިތެއް އެބައެތައްެގން ދިވެހި ރައްޔިތުންެގ  ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައި

ސަރުކާރުން ބިލު މި ެގންނަނީ. ސަރުކާރަށް    ދޭ.ފެދޭތެރޭަގިއ ެއ ހުރިހާ ރައްޔިތުންެގ ސުވާލު އެބަ އު  އްވޭނެކަމާމި ބޭ

އެ ޑެލިވަރއެބަ  ސަރުކާރަށް  އެނޭގ  އެބަ  ސަރުކާރަށް  ރައްނުކުރެޭވކަން.  ނިކަމެތި  ޔިތުން ނޭގ  ކުރެޭވކަން.  އެބަ 

  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި   ލޭހުޅުމާ  އި ދެންމެަގ  ، ންވޭީގސައްތައިން ސައްތަ އެބަ ޔަ  ،ންވޭީގޔަ، ސަރުކާރަށް އެބަ  އެހެންވީމާ

އެ   ޮގތާމެންބަރު  ޔަ   ވިދާޅުވި  ސައްތަ  ސައްތައިން  ސަރުކާރަށް  އެބަވޭ ީގޚިލާފަށް  ރައްޔިތުން   ، ން  ދިވެހި  މިއަދު 

ނާ  ނުންބޮޑުތަ މި  އިއެމް.ޑީ.ޕީެގ  ބުނާނެކަން.  ނޫނެކޭ  ސަރުކާރަށް  އިޞްލާޙަންސާފުވެރިޤާބިލު  މި  ، ށްކުރުމަށްޓަކައި 

ނެރޭ ުއސޫލެްއ    އިންކަންމަތީ ެއޗް.ޕީ.އޭ ހަމައިރުަގއި ހަމަކުރެުވނުލާަގއި މަސައްކަތް ޙަޓީ މަރުހެޅިެގން ކޮމިއިޞްލާޙު ހުށަ

ނީ  ދެ  ހާރު މިއަށް ފާޑަކަށް މިރި ރައީސް، ެއޗް.ޕީ.އޭ އިްއޒަތްތެ ؛އިރުކޮށްލާފަ އްޔާ ނެރެން އިތުރު ތަންކޮޅެްއ އިތުވެއްޖެ 

 ަގނޑަށް މި އިޞްލާޙު ތެރެިއން ދޭން އުޅޭ ކަހަލަ ޮގތަކަށް އަޅުސް މީެގެގ ބާރު ވެކުރުމުސިޔާސީ ޕާޓީތައް ކޮންޓްރޯލް

އިން ކަންތައް ކުރަމުންދާ ޮގތް ވަރަށް .އޭއޮތީ އައިްއސަ. ދެން އެޗް.ޕީ  އިރު ައޅުަގނޑުމެންނާ ހިސާބަށް މިނިމިެގން އައި 

ކުރެވޭ. މެންބަރުންނަށް ދަތުރު  ސަރުކާރުނެގން.  ވަރަށް ފާޅުކަން ބޮޑު ޮގތުަގއި ެއ  އޮތީ އެ  ،ޕަލް. މި ދެންނެވީސިމް

އޮއެޗް.ޕީ.އޭ ނެރެފައި  އޮންނަނީއިން  މި  އުސޫލުަގއި  ދަތުރުކުރަން  ،ންނަ  ރަށްތަކަށް  ޕްރޮޖެކްޓެއް   ޖެހެނީރާއްޖޭެގ 

ވެސް ދަނީ ން   މީހުން ވެސް ދަނީ. އަދާލަތު ޕާޓީ މީހުކުރާށޭ. ޕްރޮޖެކްޓު ހިންަގނީ މިއަދު ސަރުކާރުން. ޖޭ.ޕީއިފްތިތާހު

މެންނަށް ދެވޭ ން، ޕީ.ޕީ.އެމް، ޕީ.އެން.ސީ ފިޔަަވިއ ހުރިހާ އެެއކީަގއި. އެމް.ޑީ.ޕީ މީހާ ވެސް ދަނީ. އެހެންވީމާ ސަރުކާރާ

އަޅުަގނޑުމެން   މިއީ  ވެސް.އަނެއްކާ ،  އޮތީ އަިއއްސަ  ެގ ވާހަކަ މި އިޞްލާޙުަގިއ މިއެއް ބަ   ލާއިޮގތަށް އުސޫލު އެކުލަވަ

މި ކަެމއް.  ކަންބޮޑުވާއީ  ކަންބޮޑުވާ  އަޅުަގނޑުެމން  ފްރަންޓުން  ސިޔާސީ  ހަމައެކަނި  ވާދަވެރި  މިއީ.    މިައދު  ކަމެއް 

ަމއްޗަށް  ެއޗް.ޕީ.ޭއެގ އަތް  ،ން މިއަދު ކަންބޮޑުވޭއެންމެ ބޮޑު ޕާޓީެގ ދިެވހި ރައްޔިތު  ،ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެންމެ ބޮޑު ފިކުރު

ފިލާ ތިބޭތީވެ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮން އިންސާފުވެރި   ރުންލުކޮށްެގން މި ސަރުކާެގ އިލެކްޝަންތަްއ ހަވާދިވެހިރާއްޖޭ

ދެްއކެނީ ސަރުކާރަށް  މި  އިޞްލާޙު  އީމި ؟ކަމެއްތޯ  އެހެންނަކަންކަން  ނަމުގައި.  ސަރުކާރެްއ  ައއި   ،މަވެސް ކުރަން 

އަތާ ފެންނަނީ  މި  ދެ  ،އިއަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބޮލާ  ތަނެއް  ފަޔާއި  ހުރި  ކޯ  އްޔާވެއްޖެން  ވެސް  ޓުތަދިެވހިރާއްޖޭެގ  ކަށް 

ެގއްލުވަ އިންސާފުވެރިކަން  ފެންނަނީ  ލާއިބާނައިެގން  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވާދަވެރި    ،ތަން  ރައީސް.  އިއްޒަތްތެރި 

ހަމަ ލީޑަރުސިޔާސީ  ޕާޓީެގ  ބޭއް  އެކަނި  ލައިެގން  އިންތިޖަލަށް  އިންސާފުވެރި  އޮންނާނެ  ޭވނެ  ދިވެހި ޚާބެްއ  ކަމަކަށް 

ބަ  ސަރުކާރުން އެ   ،ބާނާިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެ މަނިކުފާނުެގ ޝަރީޢަތަށް އެބަ އަތް  ވޭބޫލެއް ނުކުރެ ަގރައްޔިތުންނެއް  

  އީ މި  ،މި ދައުލަތް ؛ލަތުން އިންސާފުވެރިދައުމި    .ޭގބާނާ. ދެން އަޅުަގނޑަކަށް ނޭނ އެބަ އަތްންބާނާ. ޖޭ.އެސް.ސީއަތް
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އުޅެނީ. ދެން   ހުރިހާ ތަނެއް ބާނައިެގން މި  ރުެގސަރުކާިމ    ،ދައުލަތުެގ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކެއް  .ެގ ވާހަކައްދައުލަތެ

 މިހާރަށް  ބޫލެްއ ނުކުރޭ. މިހާރުންަގރައްޔިތުން މިއަދު    މި ދައުލަތުން ކުރާ ކަމެއް ިއންސާފުވެރިވާނެ ކަމަކަށް ދިެވހި

ޏާ. ދެއްވި  ވަން  މަށްކަ  އްޖޭަގއި ބާްއވަން ބޭނުންތިޚާބެްއ ދިވެހިރާއިންސާފުވެރި އިން   ދޫކޮށްލަން އެބަޖެހޭރައީސް ޔާމީން

 ދަންނަވަން.  ފުރުޞަތަށްޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު

 

 ވުން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތު

 . ައޙްމަދު ސަންޙަ ންބަރުމެިއއްޒަތްތެރި  ެގރާދާއި އިނުގރައިދޫތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު ސަންޙަ ންބަރު މެ ރާެގއިދާ އިނުގރައިދޫ

ކޮމިޓީ މުއައްސަސާތަކުެގ  މިނިވަން  ބިލު  އިންތިޚާބުެގ  ކައުންސިލު  ލޯކަލް  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ން ޝުކުރިއްޔާ 

 ،ން އޮތީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ދަންނަވާލަދުކުރަން. ނަިއފަރު ދާއިރާެގޮގތަށް އަޅުަގނޑު ވެސް ތާއީ  އި އޮތްނިންމާފަ

އެކި ދުވަސްތަކުަގއި އެކި ޮގތްޮގތަށް ދުނިޔެ    އިތްކޮށްފަ ހާލަތްތަކަށް ރިޢާޔައުޅުއްާވއިރުަގއި އެކިނުަގއި  ސިޔާސީ މައިދާ

.ޕީ.އެމްެގ ސަރުކާރެްއ  ރިވާންޖެހޭ މިއަދު ޕީދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުން ޝުކުރުވެ  ދަނީ. އަޅުަގނޑުމެން މިއަދުހިނަގމުން

  މިއަދު   ،މިހެން މި ދަންނަވަނީ  . އަޅުަގނޑުނިޢުމަތެއް  ،ދާކަން. އެއީ މިއަދު ލިބިފައިވާ ނަސީބެއް   ނެތި އިންތިޚާބަކަށް

 ޕާޓީތަކުން ރުންނާއި، އަދި އެޔާސީ ޕާޓީތަކެއްެގ ލީޑަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެހެން ހުރިހާ ސިސަރުކާރެއް އޮތްނަމަ    ެގޕީ.ޕީ.އެމް

ބާޠިލުކެންލާ   ކޯޓުން  ވެސް  ނަންތަްއ  އެކޮށްޑިޑޭޓުންެގ  ލާ    ޖަލަށް  ނޫނިއްޔާމީހުން  ންނެްއ  އަކުޕީ.ޕީ.އެމް   ފައި 

އެއީ   ނުދާނެ.  މާޒީއިންތިޚާބަކަށް  މީހުންެގ  އެ  ކުރިން  މި   ކަންތަކުެގ  ހުރި  ނިފައިފެ  ންމީެގ  ައޅުަގނޑު  ވާހަކަ 

ކޯޓުތަ  ސަރުކާރުންނެއް  މި  އަތްދަންނަވަނީ.  އަޅުަގނޑުމެކަކަށް  ނުކުރާނެ.  މަސައްކަތެއް  ައީއ  ބާނަިއެގންނެއް  ން 

މިއަރައް   ،ޤައުމެއް  ،އަދުލުވެރި  ،ންސާފުވެރިއި މަސައްކަތް  އެ  ބިނާކުރަން.  މި ޔިތެއް  ކުރަމުން  ދަނީ.    ދު 

ރަްއޔިތުންެގ    ،ވެސްދު ިމއީ ދަތި ހާލެްއކަން. އުނދަޫގ ހާލަތެއްކަން. ެއހެންނަމަނޭގ މިއައަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް އެ

ސަލާމަތްތެރި ސަރުކާރުފުރާނައާއި  މި  އިސްކަމެއްކަމަށް  އެންމެ  އެޗް.ޕީން  މިއަދު  ެއއީ  ދެްއވަނީ.  ނެރޭ  .އޭ  އިން 

އިންސާފުވެރިކަމާ ރީތިކޮށް  ހަމަ  އަދާލަތުއެއީ  ،ެއކީަގއި   ަގިއޑްލައިން  އެމް.ޑީ.ޕީ  ،ވިޔަސް     ވިޔަސް އެީއ  ެއީއ   ،ން 

އެކީަގިއ އިންތިޚާބު    މާފުެވރިކައިންސާ  އިހުރި ހުރިހާ ޕާޓީތަކަށް އަދުލުވެރިކަމާ ދިފައި  ދި އުފެއެީއ އަ  ،ޕީ.ޕީ.އެމް ިވޔަސް

އަޅުަގނޑުމެ ވަކާލާތުބޭއްވުމަށް  ައބަދުވެސް  މުރާލިވެެގންން  ކާމިޔާބުވަނީ  ިއންތިޚާބެއް  ވަ  ، ކުރަނީ.  ދެެގން. ޭގެގއަށް 

ސް  . ރައީއްޔަކީކަދައްކައިެގނެއް ނޫން އިންތިޚާބުތައް ކާމިޔާބު ވަނިހަމައެކަނި މި ޕޯޑިއަމްަގއި ހުރެފައި ޖަދަލުކުރަން ވާހަ 

ން ޤައުުމތަކުަގއި ވެސް ވެރިކަންކޮށްފައި ެގ އެހެދުނިޔޭއަދި    . ސިޔާސީ ބޭނުމެއްަގއެއް ނޫންޖަލަށް ލާފައި އޮތީކީ  މީން  ޔާ
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ދުނިޔޭަގއި ތަފާތުކޮށް   ،ންނާއިމީހު  ކުރާ ަވއްކަން  ،އެއީ އެ މީހުން ސިޔާސީ މީހުންނާއި  ، ކީއްޔަޖަލަށް ލަނިތިބޭ މީހުން  

ޅުން ވިދާޅުީވ  މީެގ ކުރިން ތިބޭފު  ،މަ ބޮޑުތަނުން ޤައުމު ކާލާފައި އޮތީމާރޭ. ހަމަ ޔާމީން ހަ މިނެކިރާފައި އެބަހު  އި،ބަލަ

ތިބޭފުޅުން    ކޯޓުތަކުެގ ކޯޓުތަވާހަކަ.  ދަޅައިަގއި  ފުދަންވަރު  ވާހަކަައކީ  އެބަހުއްޓޭ. ކުެގ  ނަާގފައި  ޓިނު  ކިތައް    ރާޅުން 

ލީންސީ.ޕީ ޖަލަށް  އޮފް   ؟ތޯ  ޗީފް  ކައިރީަގއިނީ  މި ؟ލީޖަލަށްސްޓާފްތޯ  ކިތައް  މިސާލު    އަޅުަގނޑުމެން  ިމއަދު  އި. 

ކްރަސީ ހަރުދަނާވެފައި  ޑިމޮ  ގައިތާރީޚު  އޮތްހާ  ކުރުމަށްޓަކައި ބައްލަވާށޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް. މިއްލުޙަދައުލަތް    ،ނަަގންވީ

މަޖިލީހަ ޤައުމެއްަގއި  ވަނީމާއޮތް  އެ  ށް  ޮގތް.  ކަންކުރާ  ޤައުމުން  އެ  ދޫކޮށްލި  މިއަދު  އެމެރިކާއެއް  ނަތަން  މިއަދު  މަ 

އެހެންވީމާ ދަންނަވަނީނުލިބޭނެ.  މި  އަޅުަގނޑު  މި  މިއަދު  ،،  ކަނޑައެޅިެގން  އިންނެީވ    ހަމަ  މި  ކައިރީަގއި.  ިއނީ 

އަ އަޚްކައިރީަގއި  އަޅުަގނޑަ،  ޅުަގނޑުެގ  ދޮންބޭބެ  ިއއްޒަތްތެރި  މުންއާށް  އަޅުަގނޑުެގ  އެކަމަކު  ކިޔެނީ.  މި  ކޮށް 

މެންބަރު  ދާއިރާގެ އްވަރީ  މަޑު  ،މެންބަރު ކުރައްވާފަ  ،އިއްޒަތްތެރި  މިނިސްޓަރުކަން  ޑިފެންސް  މިކުރީެގ  ނަށް  ތަ  . 

ސިފައިންނާ ރަްއޔިތު  ފުލުހުންނާއި  ހޮވާފައި  ަވއްދަިއެގން  އުކި  ތިބިން  ފުރާޅުމަތިން  މެންބަރުން  ތަން    މަޖިލީހުެގ 

ދު މި ޮގނޑީަގއި ނީންނަވާނެ މި  މެއްަގއި ނަމަ މިއައިންސާފުެވރި ޤައު  ،އިން ދެކުނިން. އަދުލުވެރިން ވީޑިއޯ ަގނޑުމެއަޅު

އޮންނެވީ  ޖަލުަގިއ  މެ.  ހީބޭފުޅާއެއް.  ިއއްޒަތްތެރި  ކޮންމެހެން  ެއއީ  ޤައުމަށްޓަކައި.  ހަސަދަވެެގންއެއީ    ، ންބަރަށް 

ޤައުމެ އެީއ  ެއއީ.  ނޫން  ހަޔާތުަގއިނަފުރަތުވެެގނެްއ  ރަނަގޅު  ،ްއެގ  ޤައުމެއް  އަޅަންޖެވާހަކައަކީ  ހޭ ކުރުމަށް 

ހުންނައިރުފިޔަވަޅު މީހާ  ރައްޔިތު  ހިފައިެގން  މައިކެއް  ރައްޔިތުންނެއް.   ތަކަކީ.  ރާއްޖޭެގ  މި  ނެތް  ބުޮގހެއް    ޖަލަށް 

އަދު އިންސާފުވެރިކޮބަ ؟ކަމަކީލުވެރި ކޮބައިތޯ  އިންތިޚާބުވީމާއެހެން ؟ކަަމކީއިތޯ  މި  އިންތި ؛،  ބަޔަކު  ން  ޚާބުމޮޅުވާ 

ނިންމާ ރައްޔިތުން  އިޮގތަކަ  މޮޅުވީމަ  ވާކަށްތޯތިރާމުހުށް  ކޮން ޝައްކެއް  ނިމުނީ.  އެ  ކިޔާފަ  ؟ކުރީމަ  އޮތެކޭ  ިއ  ޕާޓީ 

މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ނުކުރައް  ރައީސް  ،ނައިފަރު  މަސައްކަތްޕުޅެއް  ނެރޭކަށް  ޕާޓީެގ  ޔާމީން  އެ  ވާ. 

ހުެގ ޕޯޑިއަމް ެއ  ދުވަހަކު މި މަޖިލީ  ދަންވެެގން ކޮންމެެއ މީހުންެގ ތާއީދު ހޯ  ، ދައްކަންވެެގންށް ޮގތްއެކްޓިވިސްޓުންނަ

އެބޭނުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކައިރީަގނޭގނެކުރައްވަނީ.  އަޅުަގނޑުމެން  ކުޑަދޮށުަގިއ  ދައްނޫންތޯ  ވާހަކަ.  އި  ކާ 

މިއީ   .ދެން އެހެރީ ޖަމީލޭ  ،ޙީދޭތަނަށް އަންނަނީ ވަ  މި ؟ނީހޭ ދެން ހަދާއްކިހިނެ  ،އި ެއ ބުނަނީއަޅުަގނޑުމެން ކައިރީގަ 

މީހުންނޭ. ދެން މި ދެ މީހުން ލައިެގން ކިހިނެ ދޯކާމެންނަށްއަހަރު  ؟ހޭ ތިމަންނަމެން ޕާޓީއެއް ހިންަގނީއްދީފައި ތިބި 

 އިރާެގ ިއްއޒަތްތެރިނަަގނީ މަޑުއްވަރީ ދާދެން މިކަމަށް ފައި  ދެން މިއަކު ނެތޭ މީހެއް.  ؟ކަން ދޭނީރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓު

ފައި  މިކަމަށް  ދެން  މާވަށުމެންބަރޭ.  އި ނަަގނީ  ދާއިރާެގ  ސަލާމަތް  މިކަމުން  މެންބަރޭ.  ހޭ  އްކިހިނެ  ،ނުވެެގންްއޒަތްތެރި 

ދޭ ވަުގތެއް  އަހަރުމެން  އަ ނީކެނޑިޑޭޓުންނަށް  ިމއީ  ކުޑަޅުަގނޑު.  ކައިރީ  ކޮންމެ   ށުަގއި ދޮމެން  ހަމަ  ވާހަކަ.  ދައްކާ 

މިތަނު ޙަޤީޤަތާ  ންދުވަހަކު  ދައްކަނީ.  މި  ވާހަކައެއް  އެހެން  ހަމަ  ކަންކަން ތަ އްޮގއެ  ލިބޭއިރަށް  ރައްޔިތުންނަށް  ށް 

ދޮުގއޮޅުން މިތާ  ތިބެނީ  ހޮވާފައި  ރައްޔިތުން  ޤައުހަފިލުަވއިދޭންޖެހޭ.  މި  ނޫން.  ޤައުދާކަށް  މި  ބިނާކުރަން.  މުެގ  ުމ 
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ކާިމޔާބުކޮށްފައި ޚިދުމަންތިޚާބުތައް  ރައްޔިތުންނަށް  އެތްިއ  ޕާޓީައކީދޭން.  މިީއ    ،ީއ  ޕާޓީ.  ޑިމޮކްރެޓިކް  މޯލްޑިިވއަން 

 ...އި ރައްޔިތުންގެ ފާސްކޮށްފަމިއަދުން މިައދަށް މި ބިލު ޅުަގނޑުމެން މި ދައްކާ ވާހަކައަކީ. އަ

 

 ވުން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތު

މެންބަރު)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(    މެންބަރު.  ރިތްތެއިްއޒަ މެންބަރުތެއިްއޒަތް  ،ިއއްޒަތްތެރި  މެންބަރު  ،ރި    ،ިއއްޒަތްތެރި 

 . ޝިޔާމް އަޙްމަދު ެމންބަރުތެރި އްޒަތްއި  ދާއިރާެގ ނަިއފަރު އްސަލައެއްނިޒާމާ ބެހޭ މަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝިޔާމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ނައިފަރު

އިނުގރަިއދޫ   ، ނިޒާމާ ބެހޭ މަްއސަލައެއް މި ނެީގ  ،ލައެއް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ނިޒާމީ މަްއސަ

މެންބަދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  ކިޔާފައި   ނަން  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ދެން  ވާހަކަފުޅުަގއި  އެއަޅުަގނޑުމެ ؛ރުެގ  ނޭގ  ންނަށް 

ވަކި މޮޅު  ދަްއކަން  ވާހަކަ  އަކީ  މޮޅު  ،ންއެމް.ޑީ.ޕީ  ވާހަކަދަްއކަން  ހޮޅުއަށީަގއި  މޮޅު  ދޮުގ  ،ޚާއްޞަކޮށް  ހަދަން 

އިތުރުފުޅުޕާޓީއެއް  ބޮޑެތި  މިހާ  ެއކަމަކު  ދަންނަވާލަން  ދަވާހައްކަން.  ހަމަ  ތަޅުމުަގއި  މި  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ހަމަ  ތީ 

 ... ޅުަގނޑުމެންެގ ޕާޓީެގއިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަވީ. ބޭނުން

 

 ވުން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތު

 . ހަމައަށް ވަޑަިއެގން ދެްއވުން އެދެން ނިޒާމީ ނުކުތާއަކާ އިދުެގރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގވާ  ،ތްތެރި މެންބަރުއިްއޒަ

 

 (ންކުރިއަށްެގންދެވު )ނިޒާމީ މައްސަލަ

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝިޔާމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ނައިފަރު

ޑު ނެިގ ނިޒާމީ  ވަނަ ާމއްދާެގ )ނ(ެގ ދަށުން އަޅުަގނ   61ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުެގ   ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

މެންބަރު   ،ހަކަައކީބޭނުންާވ ވާ  ދަންނަވަން  ،ރައީސް  އިްއޒަތްތެރި  މައްސަލަިއގައި އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އިނުގރައިދޫ 

ނޭނެގ ؛ވާހަކަފުޅުަގއި   ދެންމެެގ ދަންނަވާކަން  ައކުރެއް  ސީދާ  ަގވާއިދުެގ  އަޅުަގނޑަކަށް  ާމއްދާެގ  61.  )ނ( ވަނަ   

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު   އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ ؛ރައީސްރި  . އިއްޒަތްތެނދާނެއް ނެތްނޑު ހަޅުަގ)ރ( ކަމެއް އަ  ،ކަމެއް

ހެއްދެވީތީވެ އިތުރުފުޅެއް  ބޭނުންވީ  ކަނޑައެޅިެގން  މަޖި  ،އަޅުަގނޑު  މި  ހަމަ  ެގންނަށް.  އެކަން  ސަމާލުކަމަށް  ލީހުެގ 

 ...މެން ތިބޭނަން ބަލަންސަރުކާރުން ރައީސް ޔާމީން ައޅުަގނޑު
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 ވުން:ކެ އް ކަދެހަން ވާސަތުރިޔާ

ތި ނުކުތާ ފާހަަގކުރެވޭކަށް ނެތް. ހެންވީމާ،  . އެަގއެްއ ނުކުރެއްވި އްސަލަެއއް ފާހަނިޒާމާ ބެހޭ މަ  ތްތެރި މެންބަރުއިްއޒަ

 ދެއްވުން އެދެން. ވާލައިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ނިންމަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު ންސަޙަ ންބަރު މެ ދާއިރާެގ އިނުގރައިދޫ

އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ  ވިދާޅުވަނީ   ނައިފަރު  އެ  ނައިފަރު   ، މެންބަރު  ބައްލަވާ  ތިބޭފުޅުން  ތާރީޚުަގއި  ހިންާގ  މި  ަގއި 

ރު  އިރަށަށް ކަމެއް ނުކުރެވޭރެވިފައި އަމިއްލަ އުފަން ދުވަހުެގ ވެރިކަެމއްަގއި ހު. ފަސް އަހަރުޕްރޮޖެކްޓު ފުރަތަމަ އެކަނި

ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވައިފިއްޔާ    އްތިން މިނެޓެދެކުޑަ  އަޅުަގނޑަށް   ؟ މިތާ ކޮން ވާހަކައެއްތޯ ތި ވިދާޅުވަނީދެން

 ... އިރަނަގޅު. މި ރާއްޖޭގަ 

 

 ވުން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތު

  هللا.އަޙްމަދު ޢަބްދު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ބާރަށު ތްތެރި މެންބަރު.ިއއްޒަޝުކުރިއްޔާ  

 

 : ވުންކެ އްކަދެހަވާ هللاޙްމަދު ޢަބްދުބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަ

އޮތް ދައުރުން  ޞަދުެގ ތެރޭަގއި ވެސް އެބަ ރަީއސް. އަޅުަގނޑުމެންެގ މި ޖަލްސާ ބޭއްވޭ މަޤްތްތެރި  ިއއްޒަޝުކުރިއްޔާ  

  ، ވާ މިންވަރު ކާރުން ބޭނުންވުމަށް ސަރުދި ލޯކަލް ކައުންސިލުެގ އިންތިޚާބު ބޭއް އަ  ،ެގނެސްބޭރުަގިއ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙު

ިމންވަރުއަދި އެމް.ޑީ.ޕީ ބޭނުންވާ  ޖަލްސާ ބާއްވަން  މި  މިކަން ކުރަން އުޅުމުން ެގާގނޫނަށް އިޞްލާޙުމި    ިއ، .  ނެސް 

ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ށް  ދިކޮޅުަގއި ތިބި ހުރިހާ އެއްމެން ޖަލައަޅުަގނޑުމެންނަކީ އިންތިޚާބެްއ ދިމާވާއިރަށް އި ؛ވެސް. 

ކެމްޕޭނުއަބިޑި   އި،ލަ ތަނެއް ޅުވާފައި  ނުދީ  ،ކުރެވޭނެ  ތަނެޖަލްސާއެއް    ،ޖާަގެއއް  ނުދީބާްއވާނެ  ތަނެއް    ،އް  ހުރިހާ 

ބައެއް   ކުރާކެމްޕޭނުކުރާ ބައެއް ނޫން. އަދި އެކަން އެޮގތަށް ކޮށްެގން އިންތިޚާބުތައް ކާމިޔާބުބަންދުކޮށް ބައިތިއްބައިެގން  

ބޭނުންމިއަދު ވެސް މި  އަޅުަގނޑުމެން ؛ސް ނޫން. އިއްޒަތްތެރި ރައީ ފަރާތްތަކަށް  ބޭނުން  ވާހަކައެއް   ދަނީ އިދިކޮޅު 

ދައްކަ ޮގތަކަ ފުރިކެމްޕޭނު  އި،ށް  މިނިވަންކަކުރުމުެގ  ހަރަކާތްތެރި މާހަމަ  ބޭފުޅުން  އެ  މިނިވަންއެކު  ފުރިހަމަ    ކަމާ ވުމުެގ 

މަސައްކަތް ބޭފުެގ  ކުރުމު އެްއކޮށް  އެ  އޮެވެގން  މިޖާަގ  ކެމްޕޭނުކުރަމުން  ެގންދަޅުން  އެ  އަޅުަގނޑަށް  ހާރުވެސް  ވަނީ. 

، އެ ދައްކަާވ  ެވސް. އެހެންވީމާ  ދިޔަ ތަންމަުގަގއި ހިނަގމުންދީނު ހަރަކާތެއް މަޖީމަ ކެމްޕޭވެސް ހަ  އިފެނުނު އިއްޔެަގ

ޮގތާ އޮތް  ކަން  އަދި  ހަމަދިމާ  ވާހަކަާއއި  އަޅުަގނޑު  ބޭނުނުވާކަން  ފާހަަގކޮށްލަން  ރައީސް   އިއްޒަތްތެރި   ؛ން. 
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ިއންތިޚާބުތަކުަގިއ ފެނުނު  ނޑަށްއަޅުަގ ކުރުމަށްޓަކައި ރަށަކަށް  އިންތިޚާބުތަކުަގއި ކެމްޕޭނު  އަށްއެމް.ޑީ.ޕީ  ،މީެގ ކުރިން 

އެ ހުރިހާ  ތިބީ  ލީޑަރުންތައް  އިދިކޮޅު  ނުބޭްއވޭ.  ޖަލްސާއެއް  ކެންނުދެވޭ.  ތިބެެގން  ޖަލުަގއި.  ކުރަމުން ނުމްޕޭމެންހެން 

އެހެންނަމަވެސްދި އެ  ، ޔައީ.  ހާލަތެއްމިައދު  މި  ބޭފުޅުން  ލީޑަރޝިޕްެގ  އިދިކޮޅު  މިއަދު  އޮތީ.  ނޫން  މަތީ ކަންނިވަން 

ދަްއކަމުން ޗެނަލްތަކުަގއި  އަދި  ބޭރުަގއި  މަޖިލީހުން  މަޖިލީހާއި  ވާހަކަެއއް  ކެމްޕޭބޭނުން  އެއީ  ނޫންނުދާއިރު   ކުރުން 

. ނޫނީ ެއއީ ކޮންކަމެއް ކަމެއް. ިއްއޒަތްތެރި ކުރުން މާނަކުރާނެ ޮގތެއްނޭނެގ ކެމްޕޭނު  ޅުަގނޑަށްށް ވަންޏާ ދެން އަކަމަ

ކަވެސްމިހާރު ؛ރައީސް ފާހަަގކުރެވެނީ   އަޅުަގނޑަށް  ޮގތުަގިއ  ެއއްކަމެްއެގ  ުގނާލި   ، ންބޮޑުވެލަްއވާ  ހިނދު  މި  މިއަދު 

ހުރި ދިރިއުޅޭ  މީހުން  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ވިޔަސް  ރަށެއްކަމުަގއި  އަހަރުހާ  ފަސް  މިދިޔަ  އިން    2013ވާހަކައަކީ   ؛ަގއި 

  ަގއި ދުވަހު ނުހިނާގހާ ޕްރޮޖެކްޓު މިދިޔަ ދެ އަހަރު ތެރޭރުއަހަ   5ެގ ނިޔަލަށް ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ވެރިކަމުަގއި  2018ފެށިެގން  

މިއީ   ހިނާގ.  ޕަސެންޓައެބަ  ދިން  އިންތިޚާބުަގއި  މަޖިލީހުެގ  ރަްއޔިތުންެގ  އެހެންވީމާ،  ވުރެ ޙަޤީޤަތް.  ބޮޑު    ށް 

އިންތި ކައުންސިލު  ލޯކަލް  ޔަ އެމް.ޑީ.ޕީޚާބުަގއި  ޕަސެންޓެއް  އެއީ  ދޭނެކަން  ވީމާ  ންވާީގައށް  ެއކަން   ،ކަމެއް  ދެން 

ދިެވހި  ،ފޮރުވަން ދެއްކިޔަސް  ވާހަކައެްއ  ކިތަންެމ  ހަދަން  ކަމަށް  ނެތްކަމެއް  އެއީ  ިމއަދު   ނޫނީ  ތިބީ  ރައްޔިތުން 

ހޭލާ ބޮޑަށް  މާ  ތިބީ އެއަށްވުރެ  އަދި  .އެއަށްވުރެން  ބޮޑަށް  ދިވެހި ރައްޔިތުން  ފާމިކަންތައް  މާ  ރަވެރިވެ. ދެން ތަކަށް 

ރާްއޖެ   މި  ައއިސް  ފުނ  ،ކޮށްރާބުޚައެނބުރި  ނިޒާމު  ތަޅުައޅުވަ ުއންސިލުތަކުގަ ކަ  އި،ޑާލަލާމަރުކަޒީ   އި، އި 

އަތް ބަދަލު  ، ބަނދެކައުންސިލުތަކުެގ  ކައުންސިލަރުާގނޫނުތަކަށް  މަސައްކަތްެގނެސްެގން  ދިވެހި  ކުރިޔަން  ނުދޭކަށް 

ން މި ރާއްޖޭަގއި ދެއްކި  ކީ އެމް.ޑީ.ޕީލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުެގ ވާހަކައަ  ؛ދޭނަން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްއް ނުރައްޔިތުން ޖާަގއެ 

ރިކަން  އެ ބާރުވެ  .ންން ކުރަމުން އައި މަސަްއކަތެއް. އެ ބާރުވެރިކަން ދޭން ނިންމީ އެމް.ޑީ.ޕީވާހަކަެއއް. އެއީ އެމް.ޑީ.ޕީ

 ރިކަމާ ދެން ވެ  ،ަގއި އުފެއްދި ވެރިކަން ނިމުަމކަށް ެގނެސް 2008ދިޔަ  ެގންން. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިދިނީ އެމް.ޑީ.ޕީ

ފެށި ހިންަގން  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ރާއްޖޭެގ  ފަރާތްތަކުން  ޖެއްސުން.   ހަވާލުވި  ކުރި  ކައުންސިލަރުންނަށް  ޮގތް. 

ޭގަގއި ބައިތިއްބަކައުންސިލަރުން  ޯގނާކޮށް  އި،   މީހުންނަށް  ހުއްޓުވާ  ،އެ  ިމ  ފަކައުންސިލުތައް  މިންވަރު.  އޮތް  އި 

ން. ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް ޖާގައެއް ނުދޭނެ. ެއހެންވީމާ، ދިވެހި ރައްޔިތުން ނުމަޝްބޭފުޅުންނަކީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުެގ ދު

އަ  އުފާވެރިކަމާ  މިއަދު ހިންަގމުން  އެ  ،ންނައެްއކޮށް  މަ  ނޫނީ  އަމިއްލަ  ތަރައްޤީ މީހުން  ޮއތް ސައްކަތުން  ކުރެވެން 

ބަންދު ނިޒާމު  ،ކޮށްފުރުޞަތު  ދުއެ  ޖާަގޝްެގ  ހީކުރުމަ  ދޭނެމަނުންނަށް  އެކަމަށް  އަކީ  ބޯދާ އީ  ދަންނަވާނީ  ޅުަގނޑު 

ކޮށްެގން އިޞްލާޙު  ައޅުަގނޑުމެން މިތިބީ ާގނޫނު ؛ނުޖެހޭ ވިސްނުމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްވިސްނުމެއް. އެއީ ތާކުންތާކު

  ށް ނުކުމެ. އެ މަސައްކަތާިއެގން ކުރިއަށް  ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުމަކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ވަރުަގދަވެސް

މި ދެންނެވި އިންތިޚާބު ބޭއްވުުމެގ   ، ވެސް ައޅުަގނޑުމެން ިމ ާގނޫނު އިޞްލާޙުކޮށް . އޭެގ ެއއް ހެއްކެއް މިއަދުދަނީ މި

އިންތިޚާބުތައް ކޮމިޝަނަށް    އިލެކްޝަންސްބަދުެވސް ދަންނަވަން  ކަން. އަޅުަގނޑު އަެގންދާތް ބާރަށް ކުރިއަށް މަސައްކަ
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ދީ މިނިވަންކަން  މި  ،ބޭއްވުުމެގ  ޞިއްއަދި  ހާލަ  ނުރައްކަލުެގ  އަޅަންޖެހޭ ޙީ  ޮގތުން  ރަްއކާތެރިކަމުެގ  ވެސް  ތުަގއި 

އަޅަ ހިންަގ  ިއ،ފިޔަވަޅުތައް  ތެރެއިން  ނިޒާމުެގ  ހިންގަ އެ  ހަރަކާތްތައް  ކުރިއަށްޤަ   އި،ންޖެހޭ  ޤައުުމެގ  އުުމ  ދާންޖެހޭ. 

ސް އަޅަންޖެހޭ. ޤައުމު ވެސް ހިންަގންޖެހޭ. ންެގ ރައްކާތެރިކަުމެގ ފިޔަވަޅު ވެތައް ހިނަގންޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެމަސައްކަތް

އަޅުަގނޑުމެ ހިނަގންޖެހޭ.  ވެސް  އިޤުތިޞާދު  ނިޤައުމުެގ  ހުއްޓާލަިއެގން  ކަންކަން  ނެތް. ންނަށް  ތިބެވޭކަން  ދަން 

އިރާދަވީމާއެހެން އިންތިޚާބު،  މި  އިންތިޚާބާއޮން   ވެސް  ކުރެއްިވއްޔާ  މި  އަ  ނާނެ.  ބޮޑުތަނުެއއްކޮށް  ން  ޅުަގނޑުމެން 

އަނެްއކާމިޔާބުކާ މަންޒަރު  ކޮށް  ބަލިކުރާ  ޕީ.ޕީ.އެމް  ފެނިެގންهللاވެސް  ރައްޔިތުންނަށް  ދިވެހި  ވާިގފުޅާއެކު  މި ެގ  ދާނެ. 

 ތްތެރި ރައީސް.  ކަށް ދެނެއް ޖަާގެއއް ނެތް. ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަންނަމަނުޝްޖޭަގއި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާުމެގ ދުރާއް

 

 ވުން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތު

 . ފްއާދަމް ޝަރީމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ   މަޑުއްވަރީ ތްތެރި މެންބަރު.ޒަިއއްޝުކުރިއްޔާ  

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ފްޝަރީ އާދަމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މަޑުއްވަރީ

އިންތިޝުކުރިއް ކައުންސިލު  ލޯކަލް  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ނިޒާމުގައިޔާ  ދުސްތޫރީ  ޮގތެއްަގިއ    ،ޚާބަކީ  ޚާއްޞަ 

ބާރު ޤާނޫނުއަސާސީ  ރުމަށް ވެރިކުރައްޔިތުން  މުހިންމުޓަކައި  ވަރަށް  ތެރެއިން  ޙައްޤުތަކުެގ  ލިބިދޭ  ައދި   ،ން 

ހުސް ޮއތް  އުފެދިފައި  މިއަދު  ނިޒާމުަގއި  ލާމަރުކަޒީ  ފޫބެއްދުމަށްއަޅުަގނޑުމެން  ވެސް   ކަން  ކޮންމެހެން  ހަމަ    ޓަކައި 

މި  ،ބޭނުންވާ އިންތިޚާބެއް.  ކުރަންޖެހޭ  ައވަސް  އިންތިޚާބެއް  ފަސްވެދާނެއިންތިޚާ  އެ  އޮތްބު  ބިރު  ވެސް    ރުއިކަމުެގ 

އަހަރުެގ   ނިމުމަކާމަ  ބަރު ންޑިސެމިދިޔަ  މަޖިލީސް  ތެރޭަގއި  އައިއިރު   ހުެގ  މިކަމުގެ   ހަމައަށް  ސަރުކާރުން   ވެސް 

ނުެގނެސް ދިުގދައްމާ  ،ސަމާލުކަމަކަށް  ހިސާބަށް  ިއ،ލަމައްސަލަ  މިހާ  މަޖިލީ   އަދި  މި  ފަހުން  ެއންމެ    ން ހު އައިއިރު 

ދަށުން ރިޔާސަތުެގ  ކަމަނާެގ  ޖަލްސާއެއް  ތިންވަނަ  ބޭރުަގއި  ިމހާރު    ދައުރުން  މި ޅުަގނޑުމެއަބާއްަވއިެގން  ންނަށް 

އަވަ ާގނޫނީސްކުރުއިންތިޚާބު  މައްސަލަތައް  ޮގ  މަށްޓަކައި  ހުރި  މަުގފަހިޙަތުން  ތަން   ކުރެވިެގންދާއްލުކުރުމަށް 

ސަރުކާރުެއބަފެނޭ  މިއަދު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޒިންމާދާ.  އޮެގ  އިންތިޚާ  ،ތްނަމަރުކަމެއް  މި  ބާއްވަން  ނުވަތަ  ބު 

ޤައުމު މި  ލަތަކަށް   ހާހާލަތުަގއި ނުރައްކާތެރިވެސް މި ކޮވިޑުެގ    ންމީެގ މާ ކުރި  ،ވާނީންނަދަ  އަޅުަގނޑު  ނަމަވާބޭނުން

ދުރާ  ހިނގައިދާނެ ޮގތެއް ނިންމު  ސަރުކާރުން އިންތިޚާބާ  އި،ވަ ވިސްނަ  އިލަކަމަށް  ެގ ހުމަ  ބަރުން ޑިސެޓަކައިމަށް މެދު 

ސަރުކާރު އްޚާ  ،ން ފަރާތުލަތުެގ  ދައުތެރޭަގއި   ފަރާތުޞަކޮށް  މަޖިލީެގ  މި  އި ހަން  ލިބިޝާރާތެށް    ަގއި މިކަމު  ،އް 

ކުރިއަށްދާނެއަޅުަގނޑު ދައްކާނެމަެގ  މެން  ފެނުނީމެއަޅުަގނޑު  ،ެއހެންނަމަވެސް  .ކަމަށް  އް  މިކަމުަގއި    ،ންނަށް 

ިމ  މެން ކޮވި އަޅުަގނޑުން. މިއަދު  ތަ  ކުރަމުންދިޔަޮގތެއްަގއި ކަންކަން    ދާރުކަން ކުޑަރުން ވަރަށް ޒިންމާކާސަރު ޑުެގ 
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މި ބާއްވަންނީ  ޖެހެ  ހާލަތުަގއި  ޙައިންތިޚާބު  އިން.  ވެސް  އަވަސްކުރަންޤީޤަތުަގއި  ޔަސް  ވި  ކަމުގައި  ޖެހުނުތިޚާބު 

ަގބޫލުކުރަންޖެހޭނޑުަގއަޅު އެބަ  ސަލާމައަޅުަގނޑުއެކުަގއި    ހަމަ   އާމި  ،މެން  މީހުން  ކޮިވޑުން  ތްކޮށް  މެން 

މެން އިންތިޚާބު ބޭއްވުުމެގ މަސަްއކަތް ަގނޑުޅު އަން  ޔަވަޅުތައް އަޅަިއެގޅަންޖެހޭ ރަނަގޅު ފިއި އަކަޓަ   ރުމަށްކާތެރިކުރައް

ކޮިވޑުެގ   ނީދަމި  ރުާވއަކަށް މިހާރު ައޑުިއވެމުންފަ ބޮޑު ެއއް އެންމެއޮތް   ޓަކައި . އެކަމަށްކުރިއަށް ެގންދަންޖެހޭނެކަން

ނީ ވާންޖެހޭ  ންއެ ވެކްސި  ،ކަމަށް ބެލެވޭިއރު  މެން ރާއްޖެއަށް ެގނެވޭނެއަޅުަގނޑުސިން  . ކޮވިޑުެގ ެވކްކަ ވާހަވެކްސިންެގ

އޭެގ ޞައްޙަކަރާއްޖޭެގ  އި  ތުގަ ދެކޭޮގ  އަޅުަގނޑު ރައްކާތެރި  އެރަްއޔިތުންނަށް  ގެއް  ންއިމާއި  ކުޑަ ލިބޭ  އެންމެ   ، ލުން 

ސިން  ކްކަށް. އެ ވެސިނަ ނެ ވެކްށީެގންވާ ޮގތެއްަގއި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭކަެއންމެ އެ އެއީ  ެއކީގައިއެއާ  އަދި ހަމަ

ެގނެވެނީ    މެންނަށް އެައޅުަގނޑުއުޅޭއިރު  ކުރަން  އްބާަވތުެގ ކަމެ   މެން މިއަޅުަގނޑު  އިދަހޯތަ އެ ވެކްސިން ނު ނުވަ  ،ނެތި

ެގ ބިރު  ޖެހުމުސިންވެކް  ،ާވނަމަ  ކަމަށް  މަކޮށްނުދެވި ޮއެވއްޖެށް ހާހަމައަން ރައްޔިތުންނަށް ފުރިސިނެއްކަކޮންކަހަލަ ވެކް 

ތެރޭަގ ެވކްއޮންނާނެއި  މީހުންެގ  އެއީ  މަ  އެކި  ދުނިޔޭަގއިސް  ވެ  އަދުމިބުން  ސަބަސިންެގ  .  އްސަލަތައް ކަހަލަ 

ވާރިމަތިކު އެހެންވީންދާމުރެފެތު  ހަކަވަމުންދާ  މިކަންސަރު  ،މާތީ.  ކުރަމުންކާރުން  ޚާއްޅުަގނޑުއަދާއިރުަގއި      ޞަމެން 

ކޮިވޑު ސަލާމަތްޮގތެްއަގއި  ވެކްކުރުން  ޖަހާ  ރައްކާތެރި މަށްޓަކައި  ރައްޔިތުންނަށް  ސަބަ  ، ސިނަކީ  ެގއްލުން  އޭެގ  ބުން 

ކަން ެއޮގތަށް ކުރާއިރު އަދި އެކަން  .ކޮށްދޭންރުވަތުންނަށް ކަށަޔިކަން ސަރުކާރުން އެބަޖެހޭ ރައްމެ ކުޑަ ވެކްސިންންއެ

ޚާއްޞަ   އްޗަށް ސަރުކާރުން އެބަޖެހޭ މިއަދުޮގތަކަށް މިކަން ކުރުމުެގ މަ  ންކަން އޮންނާނެގީ އި ޔަތުބާރާއިތުންނަށް  ރައްޔި

ދޭސަމާލުކަ އިންތި  .ންމެއް  މި  ބޭމެއަޅުަގނޑު  ޚާބުެއއީ  ތައްޔާރު ން  ށް ންނަމެއަޅުަގނޑުދާއިރުަގއި  ވަމުންއްވުމަށް 

ސަލާމަ ރައްކާތެރިރައްޔިތުންެގ  އިސްކަންކަތާއި  މަސައްކަތެއް ރަންކުަމށް  ނުދިމަށް  ޮގތު ޖެހޭ  މިކަންގަ ެގ  .  ވާތީ  އި 

އިްއޒަތްތެ ރައީސްއެހެންނަމަވެސް  މި    އަޅުަގނޑު  ،ރި  ދަޖަލްސާއުފާކުރަން  ކަމަނާ   ބޭރުގައި  ންއުރުތައް  ވެސް 

ނެރުއްވުމަށްޓައްވަ ބާ ނަތީޖާއެއް  މަސައްކަތްކޮށްދެކަ ވަިއެގން  ބޮއި  ވަރަށް  ެގންދަވާތީ.  ޝުކުއްވަމުން  ްއޔާ  ރިޑަށް 

 ރި ރައީސް.  އިްއޒަތްތެ

 

 ވުން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތު

 . ޝަފީޤް هللاދުދު ޢަބް ޙައްމަރު މުމެންބަރި ތްތެރާެގ އިްއޒަރި މެންބަރު. ވެލިދޫ ދާއިރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެޝުކު

 

 ވުން: ކެ އްކަދެހަވާ ޝަފީޤް هللاދުބްޢަ ދުޙައްމަމެންބަރު މުރާެގ ވެލިދޫ ދާއި

އިްއޒަތްތެޝުކުރި ރައީއްޔާ  މުސް.  ރި  އިމިނިވަން  ެގނެސްފައިވާ  ބިލަށް  މި  ކޮމިޓީން  ތަކަށް  ލާޙުޞްއައްސަސާތަކުެގ 

އް އެބައޮތް  ލައިނެ .އޭެގ ަގިއޑްޕީ.ވާ ެއޗް  މި  ްއަގިއ ފާހަަގކޮށްފައިޮގތެ   ތާއީދުކުރަން. އަދި މި ބިލުަގއި ޚާއްޞަ  އަޅުަގނޑު
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އެކު މަހަމަކަމާހަ  ،ވެރިސާފުއިން  ،މިނިވަން  ،ވަނީ  މި  އިށް ކޮމިޓީން އިތުރުކޮށްފައި. ެއއަތެރޭަގ  ދުވަހުެގ  7ނޑައަޅަން  ކަ

އިން ބޭ މި  އިންތިޚާބަކަށް  އެޗްނޭށްދޭންޖެހޭކޮކަށަވަރު  ތިޚާބުވާނެކަންއްވޭ  ވަރަށް    .ވެސް  ލަިއންގައިޑްަގއި   .ޭއެގ.ޕީ  އެީއ 

ޮގތުމެއްެގކަ  ހިންމުމު ކޮމިއަޅުަގނޑުަގއި    މެމެން  އެޓީެގ  ފާހަަގކަންބަރުންނަށް  އިލެކްޝަންސް    އަދި  ،ކުރެވޭތީން 

  ލު ެގނެސްފައި އްދާއަށް އެ ބަދައެ މާ  ،ފައިމަނާެއކަން އެޮގތަށް ހި  ،ނަށް އެކަން ފާހަަގކުރެވޭތީ ޝަންެގ މެންބަރުންކޮމި

ބަކޮ  ސްލެކްޝަންއި  ،ދަންނަވާނީ  އަޅުަގނޑުވަނީ.    އެ ފާހަަގކުރަބަރުމެން  އެއްމިޝަންެގ  އެބަ  ށް ނޑަައޅުަގ  ،ްއވާން 

މީސޯ ވެޝަލް  ފެނިޑީއާއިން  މައް  ،ހިނގައްޖެންެގސް  ބަތިމަންނަމެންެގ  އެހެންޗަށް  ތިބުމަކީ ބަ  ސްބުނާ  އެއް 

ެއޅޭމިނިވަންކަމާ ބޭއްވުމަށް  އިންތިޚާބު  ވާމޭރުމުން  އެ  ކޭ،ހުރަހެ  އެކު  ނަވާނީ  ދަން  އަޅުަގނޑު.  ތަން  ވާފައި އްކާހަކަދަ 

  ސް އެންމެ އިސްއި ވެޮގތެއްގަ   މެންނަށް ކޮންމެއަޅުަގނޑުރު  ތެރޭަގއި އުޅޭއިެއއްެގ  ޙީ ކާރިސާ ބޮޑު ޞިއްމެންނޑުއަޅުަގ

ކުރަމުން ލުވެސް ޢަމަސަރުކާރުން    .ޙީ ފަރާތްތަކުެގ ބަހޭ ޞިއްންެގ ތެރޭަގއި ތިބިމެއަޅުަގނޑު  ،ޖެހެނީހަކަށް މި ވާންބަ

ޮގތަށޭ. އެ  ދަނީ އެ  މި ޢަމަލުކުރަމުންދަނީނަޮގތަކަށް ސަރު  ނޫންފަރާތްތަކުން އަންާގ  ެގ  ށް އޭންނަތުރައްޔި  ،މަކާރުން 

މިނު ބަލަމުން  އެކަމަށް  ފޯރުވެދާނެތީވެ  ފަދަނީ.    ރައްކާ  އިދިކޮޅު  ވާހައިކާދައް  މި  ކުންރާތްތަ އަޅުަގނޑުމެންެގ    އި ގަ  

ައޅުވާފައި ެއްއވެސް    ރުން ކޮިވޑާރުކާވޭ ސަފަހަރު އެބަ ވިދާޅު   . އެއް ނުޖެހޭކަންކުންތާތާކު  ،ށް މި ފާހަަގވަނީޅުަގނޑައަ

  ެވެގންނޭ ރަށްރަށަށް ދަތުރު މި ތައް ހިންަގންޓުޕްރޮޖެކް  ނީވަ ޅު ފަހަރު މި ވިދާ  އަނެއް  ންދެއޭ.ެގނު ށްޕްރޮޖެކްޓެއް ކުރިއަކަ

އެރަނީކު ނުޖެހޭކޮބައިތޯ   ، ހެންވީމާ.  ދެކޮޅެއް  ވިދާޅުވާ  ނޫންތޯ،  ދަތުރުކުރުމުެއއްޗެއް  މި  ތިަމންނާމެންނަށް  ގެ . 

ނޫންތޯ ޕްރޮޖެކްޓް    ތިބި ބައެއް  އިގަ ކާރެއްސަރު ؟ނީކުރާތޯނަމޭ. ކީއްާގން ނެތޭ ތިމަންނަމެން ޕްރޮޖެކްޓް ނުހި ފުރުޞަތެއް

  ކަމަށް   ންެއއީ ކެމްޕޭ،  ނޫންތޯތު އޮންނާނެ ބަޔަކަށް އެ ފުރުޞަތިބި  އި ކާރެްއަގސަރު   ،ްއޔާވެސް. އެހެންެވއްޖެ  ހިންާގނީ

ންބަރު އްކެވި މެހަކަދެމެ ވާންދެ  ބޭފުޅުން މި ވިދާޅުވަނީ،  އެ   . ދެން ވީނަމަވެސްއިަގމުކަ  ހެން ެއއްޗެއްސް އަދި އެވިޔަ

 ކަމަށް  ސަރުކާރު ޮއވެެގން ރާއްޖެ ޮގސްފި  ށް މިެގ ހާލަތަކޮިވޑު   ،ވިދާޅުވީ   އި . ކުރީަގސިންެގ ވާހަކަެވކް  ވީ ވިދާޅުއެ  

ން  ހަނާވެެގ  ،ރަްއޔިތުން ފަނާވެެގން  ދިވެހި  އިއޭގަ   .ެމްއ ނެތޭރައްކާތެރިކަ  އް،ތެރަްއޔިތުންެގ ސަލާމަ  ވަނީނަމަ ދިވެހި

ތު  ވިޑުެގ ހާލަ މި ކޮދާއިރު އަޅުަގނޑުމެންއްހާ ދުވަސް ވޭތުެވެގންއަހަރެ  ގައިޑުެގ ހާލަތު ކޮވި   ،ވެސް ންނަމަ. އެހެދާނީއޭ

ރަނަގޅަ މިވަރަށް  ސަރުކާރުން  އެހެންވީމާދަ   ށް  މެނޭޖުކުރަމުން.  އެޮގތަ  ،ނީ  މެނޭޖުކުރަމުން މިހާރު    ، ޮގސްެގން  ށް 

ހާލަ ެވކްރަނަގޅު  އަދި  ބަދަލުަވމުންޮގސް  ވާސިނެއް ތަކަށް  އެދެއްކީކަހަެގ  މިހާރު  ވެކްކިޔަ  .  ވާންނީ   ޖެހޭނޭސިން 

ވެކްސިނަކަށް ެއއާރައްކާތެރި  ައނެއްކާެވސް  މި  ންޮގތު  ުގޅޭ  .  ބިރު  ވެސް  ތެރޭަގިއ  ުއޅެނީ  ރައްޔިތުންެގ  ވެރިކަން 

ނަށް ތުންރަްއޔިއެކީ  ންމާދާރުކަމާޒި  ،ވަނީނަމަ  ށްކަމަ  ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް  ދާރުންމާޒި  ،ނީނޑު ދަންނަވާން. ައޅުަގއުފައްދަ

ނޫނޭ    ކަތަކެއްއެކަހަލަ ވާހަ  ، ވަނީނަމަ  މަށްކަ  ޅުންން ުއޅުްއވާ ބޭފުދޭ ބުނެޮގތް  ޅުނޫންނަމަ ރަނަގ  ،ކުރަން  ދުމަތެއްޚި

  ތެރިކަމެއް ޞްއިޚުލާ  ،ންނޭރަނީ އެމް.ޑީ.ޕީކުލަސް  ،ކާރުންނޭކުރަނީ ސަރުތިޚާބު ލަސްންއިއުންސިލް  ލޯކަލް ކަ.  ދައްކާނީ
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މި އިންނޫ  ންއެމް.ޑީ.ޕީ  ،ނަަމވެސްއެހެން.  ެގއެމް.ޑީ.ޕީ  ނެތޭ ާގނޫނީއޮ  ަގއިރީކު؟ އީެގނަ  ވެސް މި  ސްލާޙުތައްތޯ    ތް 

އެމް.ޑީ  ލީނައްތާހުރަސް   ނޫންތޯ.ޕީވެސް  އޮތް ؟ން  ހުރަހަކީކުރީަގއި  ާގނޫނީ  މި  ،  ކޮމިޓީން    ބިލު   އޭރު 

ނިމުމަކަށް    ހުެގ ތެރޭގައިހާ ދުވަ އަހަރެއްލުެގ ހާލަތުލި ނުރައްކައްއްޙީ ކު ޞި   ،އޮތީ  ލުކުރެިވފައިބޫރު ަގއިރި ކުޙުލާޞްއި

ހާ  .ނޭއަންނާ  ރައްޔިތުން  ށް ލަތަހާންމު  އާ  .އަންނާނޭ ނުރައްކަލުެގ  ކުއްލި  ބޭއްވޭނު  ލަތާިއންތިޚާބު  . ނޭލައި 

ލެވެން އަދިވެސް  އިލުެގ ހާލަތު އުވަ އެނުގނީ ކުއްލި ނުރަްއކަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިން  ވަކި ހިސާބަކު  ،ވެސްއެހެންނަމަ

އަށް ހާލަތުަގއި ކުރި މަޑުން ދިރިއުޅުން ނިުއ ނޯމަލް  އެކީަގިއ މަޑު  ލަތާހާ  ނީ މިހެޖެ  ށް މިންނަމެއަޅުަގނޑު  .ތްކަންނެ

އެހެން ކަދަންެގން ބަދަސޫއު   ،ވީމާން.  މި  މަޖިލިސް    މެންއަޅުަގނޑުޖެހުނީ.  ލުކުރަންލުތައް  އޮޗުއްޓީމި  ވެސް    ވާއް ަގއި 

ރުން ޖަލްސާއެއް މި  . ދަުއރުން ބޭހެދި   އެ ސަބަބާޖެހުނީ  ން މިކުރަ  ިމކަންއް ބާއްަވއިެގން  ދައުރުން ބޭރު ޖަލްސާއެ

ކީއްވެތޯބޭ އިސްނެުގމަށްކާސަރު؟ އްވީ  އިސްނެުގމައެމް.ޑީ.ޕީ   ،ރުެގ  އެހެށްެގ  ހު ތެޞްލާޚުއި  ، ންވީމާ.  ރީ  ރިކަން 

ވަރަށް  ކޮންބަ މިއެްއކަން  އެ  ސާފުކޮށް  އެހެންނޫންތޯނއޮތީ  ދެންެގން  ވި  .  ވެރި  ންސާފުއިން  ނިވަމި  ، ދާޅުވަނީމި 

ންނަށް އެބަފެނޭ މެއަޅުަގނޑު  .ތަން . ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަފެނޭ މި ބޭފުޅުން ޖަލްސާތައް ބާްއވާްއވޭނޭބޭ ނުތިޚާބެއްއިން

ހަރަކާތްތަކެމްޕޭ ކެރިންމީެގކު   ،ންނަމަވެސްހެއެ.  ތަން  ކުރާ  އްނުެގ  ލްސާެއއް  ޖަ  ތޯ،ކުރަންއްކީ  އް ހަރަކާތްތެ  މްޕޭނުެގ 

ނުދެވެ  ބޭއްިވޔަ ކެމްޕޭއްަވއޭސް  ޖަ.  ކީއްކުރަންތޯލްސާއެއްނުެގ  ޖަލްސާ  ،  ރައްޔިތުންެގ    ،އްކުރަންތޯ ކީ  ޕާޓީއެްއެގ 

ބޭފުހުމަޖިލީ މި  ބޭފުޅުންނޭ  ބޭއްވިޔަނުދިން  ޖަލްސާވެސް  ކޮން  ކީޅުންނަެގ  ދެން  މިއަދު  ވެރި  ފުއިންސާ  ،މިނިވަން. 

ދަްއކާކަށްތޯވާހަކަ   ންތިޚާބެްއެގއި ކެމްޕޭނެއްކޮން ؟ެއއް  ވާހަކަ  ކަން ކަން   ،ދަންނަވާނީ  އަޅުަގނޑު ؟ދަްއކާކަށްތޯ  ެގ 

  އި ކަން ކުރައްވާފައި އޮތް ތިބޭފުޅުން މާޒީަގ  ރަްއޔިތުން ތިބީ ބައްލަވާށޭ  ،ާވހަކަދައްކާއިރު  އެކަންކަން ކުރާ  ،ކުރާއިރު

މާޒީ  ޮގތަށް ހިތަށްފުތިބޭ  ައކީވެސް.  ނޫނޭ  އެރީމާޅުން  އެއްޗެއް  ކަންކޮއެއީ  .ބަދަލުކުރެވޭނެ  އެކަން    .ޮގތޭ  އޮތް  ށްފައި 

 ބީ. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ. ތިބޭފުޅުން   އެކޮށްފައޭތަޖުރިބާ ، ފެނިއެތައް ބަޔަކަށް

 

 ވުން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތު

 ޙަލީމް.މަދު އަޙްތެރި މެންބަރު ތްޒަ އިއް  ރާެގއިތްދޫ ދާރި މެންބަރު. ބިލެތެޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތް

 

 ވުން: ކެއްކަދެހަވާ ޙަލީމްމަދު އަޙްބަރު ންމެރާެގ ތްދޫ ދާއިބިލެ

. ޓަށް ބަލައިފިންސަސާ ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ރިޕޯވެސް މިނިަވން މުއައް  އަޅުަގނޑުރި ރަީއސް.  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

މެިމއީ  ވެސް    އަޅުަގނޑު ކޮމިޓީެގ   ލުކުރީމަބައްދަ  ކޮމިޝަނާ  ސްޝަން ލެކްއިމެން  އަޅުަގނޑު  ޔެަގއި އިއް   .ންބަރެއްއެ 

އެބަހުއޭަގއި ވެސް  އެބޭފުޅުން  ކަން  ފާހަބޮޑުވުންތަރި  އޭެގަގކޮށްފަކެއް  މުހިންމު.  އެންމެ  ކަންބޮޑުވުންތެރޭަގއި  އެއް     
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މުބޫަގ  އަޅުަގނޑު ކަމަށް   އޮތް  ކުރުކަންލުކުރަން  އާންމުކޮށް    ނީވާމެން  ައޅުަގނޑު  ، އެހެންވީމާ  . އްދަތު  ހަމަ 

އޮއިލެކްޝަ މުްއދަތަށްންަގއި  އިތުރު  45  އީ އެ  ،ންނަ  އި  ،އި ށްފަކޮދުވަހަށް   މެން އަޅުަގނޑު  ގައިއެކީ   ޙާލާޞް އެ 

އެހެންވީމާ ެގނެސްފަ މި   ލުކުރާަގބޫ  ައޅުަގނޑު  ،.  އިންސާފުވެރި  މި  ރު  މިހާ  ވަުގތު  ޮގތުަގއި  މިނިވަން  ހަމަ  އޮތީ 

ހާ ބޭއްވޭނެ  ައއިލަތަކަށްއިންތިޚާބެއް  ދެންމެަގއި  ސްފަ  ަވރަ  ދައްކަން  އަޅުަގނޑު.  ވާ  ށްހުރި  ވެިގނަ  ލިދޫ  ހަކަ 

އެްއޒަތްތެއި މެންބަރު  ަގބޫލުކުރާ  ައޅުަގނޑު  .ދެއްކެވީ  ރި  ޒިަގތު ޮގ  ވެސް  އެބަޖެހޭންއި  އެންމެމާދާރުާވން  ފަހުން    . 

ދޭތެރޭަގިއ ވެސް    . މި ވެކްސިނާށްއަޖެ އޮތީ ރާއް  މިޮގތަށް    ށް ައވަހަށް މިހާރު ވެކްސިން ެގންނަމެން ވަރައަޅުަގނޑު

މެންނަށް އަޅުަގނޑުތަން    ސަްއކަތްކުރާނުދޭން މަ ެވކްސިން ޙަޤީޤަތުަގއި ޖެހިޔައެ  އި،ދައްކަ   ރައްޔިތުންނަށް ބިރުވެރިކަން

  އްއްޔެަވކި މީހަކަށް ބަލައިެގން ޖެހޭ ބަ  ،ށްކަޔަ ލަކަމެއް. މި ބައްޔަކީ ވަކި ކު  ރަށް ހިތާމަހުރިވަ  މިއީ  . ފެންނަނީ  މި

ަވއިރަ  އެއްހެން ފެތުރެމުން އަންނަކީ ހަމަ ވަިއރަސްން. މި ބައްޔަނޫ   ތްވުންސަލާމަން  އިމި  ،މާއެއް. އެހެންވީސް ބޮޑު 

މުހިންމުއެން މި  ންމެއަޅުަގނޑުކަށް  ކަމަ  މެ  ދެކިެގން  ކަންތައްވެކް  ،ބީތި  ވެސް  ެވކްސިންެގ  ެއ  ސިން  . 

އައްއިރާދަކުރެްއވި  ދާދި  ރާއްޖެޔާ  އެ  އަދި   ،ލިބި  އަށްަވހަށް  ރާނަ ސިވެކް  ރައްޔިތުންނަށް  ކީ  ބޮޑު  އްޖޭެގ  މާ 

 ޅެއްެގ އަތްޕުޅުން ދޭރިައކުން ވަކި ބޭފުނަ ކޮޓަން އިތެރޭގައި  ޭގ. މުލިއާ ޮގތަކަށް އެކަން ހިނާގނެ ނުވެ ލިބޭނެކަށްލީފަތަކް

 އެ  މެންއަޅުަގނޑު  ންނަށްތުރިހާ ރަްއޔި ްއޔާ ރާއްޖޭެގ ހުއިރާދަކުރެްއވި  . ނިޒާމެްއެގ ތެރެއިންން އޮންނާނީކީޮގތަކަށް ނޫ

ން އަޑުއެހި  އަޅުަގނޑު  .މެއް ނޫނޭ މިކަން ބޭނުސަރުކާރު  ،ވިދާޅުވެއްޖެ  ؛ސްރި ރައީ. ިއްއޒަތްތެދޭނަންވެކްސިން ފޯރުކޮށް

ތަން.    ޅިހުށަހެ  ލުބި  ތަނަށް   މިއިގަ ހަޅާ ބިލެއްެގ ޮގތު ފަރާތުން ހުށަސަރުކާރުެގދާއިރާެގ މެންބަރު    މިތަނުަގއި ހުޅުމާލޭ

ންެގ  މެއަޅުަގނޑުއަދި    .ން ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންރަކު  ޮގތުަގިއ ސަރުކާރުން ިމކަން  ލުކުރާބޫަގ  އަޅުަގނޑު،  ވީމާންހެއެ

  ،މެ ބޮޑު ސަބަބަކީ މިކަމަށް އިސްވާ އެން ޕާޓީމެންެގއަޅުަގނޑުން.  ނުކުރަން ބޭ   މިކަންވެސް    ތުންރައްޔި  ، ދިވެހިޕާޓީ

ކެންއަޅުަގނޑު ޕާޓީެގ  އިންތިޑޭޓުންނަކީޑިމެންެގ  ކެންޑި  ިގނަ  އެހާއަށް  ބޭފުޅުން  ބައެްއ  ވިދާޑޭޓުން.    ! ލަބަ  ،ވޭ ޅުބަ 

 .މެންބަރުން  ެގނަިއން އެމް.ޑީ.ޕީމަރުވާނީ ވެސް ިގ  މާ،އެހެންވީ.  ިގނައިން ނަން ނަގައޭޑޭޓުން ވަރަށް  ެގ ކެންޑިއެމް.ޑީ.ޕީ

ިގނައީ މެންބަރުންއެއީ  އެމް.ޑީ.ޕީ  އެ  އޮކެންޑިޑޭ  1000  އީ،.  ނަގާ ރުަގންނައިޓުން  އިތުރުވާނީ   އަދަދު  އި    ވެސް 

 ދަޫގރަށް އުނބުމަކީ ވަޑުކުރަން ތިއަހަރެއްހާ ދުވަހު މީހުންނަށް މިހެން މަކަށް ނުޮގސް  ެއއީ ަވޒީފާއަ   .މެންެގއަޅުަގނޑު

  ، . ދެން ވިދާޅުވަނީކުރަން  އަވަހަކަށް އިންތިޚާބު ައވަސްކޮށް މިކަން  ހާމެން އެބަޖެހޭ ވީއަޅުަގނޑު   ،. އެހެންވީމާކަމެއް

ަގއި .އޭއެޗް.ޕީ މިކަން  ލައިނާޑްެގ  އުނދަ  އެކީަގއި  އިންސާފުނޫނީ  ،ނޭޫގވެދާކުރަން  އިވެރި  ނުބޭންތި  .  އްވިދާނޭޚާބެއް 

އޮތީ   ރާއްޖެ މި  ވިހެން މިދެންނެ  އަޅުަގނޑުވެސް    ދުވަހު  ކުރީ   ،  މި ރާއްޖެދުމިއަ ؟ދަންނަަވންތޯ  ރަީއސް  ރިއިްއޒަތްތެ

 ަގއިއެކީ   ޝާދާރުއި  ިވސްނުމާއި  ޞިއްޙީ މާހިރުންެގކުރެވުނީ    އެކަން  . އެޖުކޮށްފަޑަމިކް މެނޭވަރަށް ރަނަގޅަށް މި ޕެން

ޮގ  ދިވެހި އެއަށް  މަސައްކަތްކުރީ  ންނާޅުބޭފު  އެ  އިޖަހަނުންސަރުކާރުން  ސަރުކާރުން .  މައެކީަގއި  ދިވެހި  މިއަދު 
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އްޙީ ޞި ޔައީ  ސް ެގންދިރު ވެރުކާ ނޫން. ސަ  ޮގތެއް  ސަރުކާރު ބުނާ  ،ތިމަންނާ ބުނާ ޮގތް  ، މަސައްކަތްކޮށްފައި އޮތީކީ

ދު ރާއްޖޭެގ  އަމި ؛އީސްތެރި ރަރަމުން. އިއްޒަތްކުކަން ބެލެންސްެއއް ހަމައެްއަގއި މި  އިދަްއކައެކީަގއި ވާހަކަ  މާހިރުންނާ

ރީތިކޮށް    ނުޮގސްޑަށް ފެނިެގންއުނދަޫގ ކަެމއްެގ ޮގތުަގިއ މާ ބޮ  ، ރައްޔިތުންނަށް މި ަވއިރަސް ބޮޑު ކަމެްއެގ ޮގތުަގއި

އެހެ މީހުން އުޅެވެނީ  މި  ޤައުމުތަކާނަށް  ސަރުކާރުން  މެއަޅުަގނޑު  ،ލާފަށްޚި  ން  ކުރިމިންެގ  ރަނަގޅުކަން  ކަމުން. ލެއް 

ސަރުކާމިއަ ވި ދު  މީ ސްނުން  ރުެގ  ބަލައިެގން.  ކަމަށް  ބޭްއވިދާނެ  ދަނޑިވަޅުަގިއ  މި  އިންތިޚާބެއް  ކުރީަގއި  އެހެރީ  ެގ 

އޮމަޖިލި މިސް  ބާްއވާނެ  ،ޔައީދިންމާ  ނުނި  ކަންތްއިރުަގއި  އިންތިޚާބެއް  އެހެންނައޭރުަގިއ  ނެތް.  ޖާަގއެއް   ،މަވެސް  

ބަލިމި މި  އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ  މިނަމެންއަޅުަގނޑު  އަދު  ދަ  ށް  ފަސޭ  ،ސްވެވަނީ  ވަރަށް  މަުގ  ހައިން  ކޮންޓްރޯލްކުރާނެ 

ން.  ީގކަން ޔަތިޚާބު ބޭއްވޭނެދު އިންމެންނަށް މިއައަޅުަގނޑު،  ންވީމާ. އެހެމިންވަރަށް ކަން ކުރެވިފަ  ، އެނޭގނެ ޮގތަށްއެ

ކަމެއް  ހިން ވަރަށް މު  ންބުންތިޚާމި އި  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ފާމެއަޅުަގނޑުމު ދެ    ނޑު ަގއަޅު .  ވޭހަަގކުރެންނަށް އެބަ 

ބޮޑު ވަރަށް  އިންތިޚާބު  ިމ  ޮގތުަގއި  ެއމް.ޑީ.ޕީަގބޫލުކުރާ  ރަްއޔިތުންގެ ައޅުަގނޑުކުރާނެ.  ކާމިޔާބު  ންތަނުން   މެންނަށް 

ދާނެ. އިތުރުެވެގންތާއީދު  މެންެގ  އަޅުަގނޑުއިން  ވުރެ ިގނަ ޚާބުަގއި ހަމަ ލިބުނު އަދަދަށް ނޫނީ އެއަށްއިންތި  ހުގައިމަޖިލީ

ތާއީދު ލިބުމާއަޅުަގނޑުސް  ޮގން ެގއިތުރުވެ  އެ  ކައުންސިލު  މިދިޔަ ަގ  އަޅުަގނޑުަގއި  އެކީ  މެންނަށް  ޮގތުަގއި  ބޫލުކުރާ 

ޖެހޭނެ މި އިންތިޚާބު  ންތިލާކުރިމަ  ންާގފައި ހުރި ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ދަތިތަކާތުަގއި ހިަގއި ކަންކަން ނަހަމަ ޮގސަރުކާރު

މި   ،ވޭތޯ ެވސްމި އިންތިޚާބު ނުބާއްވާ  ،ސްކުރަން ވެސްބު ލައިންތިޚާފުޅުން  މާ، އެ ބޭމަ. އެހެންވީނުކުރެިވއްޖެނަބުކާމިޔާ

  އަޅުަގނޑު ކީަގިއ  އެ  ކުރުމާ ކާމިޔާބު.ޑީ.ޕީއެމްބު  ތިޚާއިން  އިންތިޚާބަށް އެޅެން އޮތް ހުރިހާ ހުރަހެއް އަޅަމުންދާނެ. މި

އެމް.ޑީ.ޕީލުކުަގބޫ ޮގތުަގއި  ވާހަދައްކަމުން  ރާ  އަންނަ  ކާމިޔާބުޑުއަޅުަގނ   ކަށްކަތަން  ފުރުޞަތު މެންނަށް  ކުރުމުެގ 

އަދި   މުޅިއައަޅުަގނޑު ލިބިެގންދާނެ.  ހަމަމެންނަކަށް  ސެޓު  ހަމައެއްނުޭވ.  ސެޓެްއ  ރައީވަ ކުން  އްޔާެގ  ރިލްޖުމްހޫސުނީ 

މަޖިލީ ރައްޔިތުންެގ  ކަ އިތުރަޭއގެ   ،އިހާމަޤާމާއި  އިންތިޚާބު  އުންސިލުށް  މަ.  ވުނީކުރެޔާބުކާމިށް  މެންނައަޅުަގނޑު ތަކުެގ 

މެންެގ އަތުަގއި  އަޅުަގނޑުމެން މި ބޭނުންވާ ބަދަލު ެގންނަން މިހާރު މަދުވަނީ  އަޅުަގނޑުއެކީަގއި އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ  އެއާ 

ދެ    ،އި އަޅުަގނޑާ  .އީންނަ ކަމެއް މި އަަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގިއ މި ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުން ކުރަމުން  އަޅުަގނޑު  ންސިލް.ކައު

ވެ ކުރާ  މީހަކު  ނޫެގން  އެއެހެންވީމާ.  ންކަމެއް  ރައްޔިތުންނަށް  އަ،  މި  ކައުައޅުަގނޑުހަރު  ނޭގ  ލު ންސިމެންނަށް 

ދި ތައަޅުަގނޑު   ނީމާއިންތިޚާބު  އޮތް  ކުރިއަށް  ދިވެހިރާއްޖެ ނުަގއި މެން  އަނެއް  ދިވެހިރާއްޖެއެްއ    ،  އެހެން  މުޅިން 

ންޒަރު އެބަފެނޭ. ވަރަށް ިގނަ ކަމުން އެ މަތްޑީ.ޕީ އޮމް.ޅު އެފެނިެގންދާނެކަން. މިއަދު ވެސް މި ދަނޑިވަ  ންނަށްރައްޔިތު

ޕްރޮޖެކް  ރަށްރަށުަގއި މި  ޚިލާފަށް  ހިން ތަޓުދަނީ އާދަޔާ  ޕްރޮޖެއް  މި ރާއްޖޭަގިއ  ޏާ  ދެންހިންަގއިެގން ވޯޓު  ކްޓްަގމުން. 

ހުސް  އަޅުަގނޑު ވެ އަދި  ަގބޫލެއް  ނުކުރަންެއކަނި  މަސަްއކަތަކީ  ތަރައްޤީ  ، ސް  ކަ  އެކަނިހަމަެގ  .  އްކަށެ މަވޯޓު 

 ..ދެންޏާ.ެގން ވޯޓުއި މަސައްކަތްކޮށްރައްޤީގަ ތަ
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 ވުން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތު

 ބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ.ްއޒަތްތެރި މެންެގ އި މެންބަރު. ހަނިމާދޫ ދާއިރާޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

 

 ވުން: ކެ އްކަދެހަވާ މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރު ދާއިރާެގ ހަނިމާދޫ

 މި ެގންނަ ައށް އަޅުަގނޑުމެން  2020   ާގނޫނުޞަބެހޭ ޚާއް  އުންސިލު އިންތިޚާބާރަީއސް. ކަ  ތްތެރިކުރިއްޔާ އިްއޒަޝު

ތެރި ރައީސް.  އް ހުޅުިވެގންދާނެ އިއްޒަތްެގންތިޚާބު ބާއްވަން ހުރި ހުރިހާ މަށް އިމެންނައަޅުަގނޑުބަދަލުތައް ެގނައުމުން  

މީ  ބޭއްިވެގންދާނެ.  ިވސްޅުަގނޑުއަަގއި  އިންތިޚާބު  ކަމަކީލަނާމެން  އަބައެމް  ،ންޖެހޭ  އިންތިޚާބަށް  .ޑީ.ޕީައކީ  ދުެވސް 

މެން ކުރިައށްދާން ބޭނުންވާ ބައެއްކަން.  ނޑުޅުަގއައެްއކޮށް    ޚާބުތަކާކަން. އަބަދުވެސް އިންތިތައްޔާރަށް އޮންނަ ޕާޓީެއއް

ފުރިހަމަ   ހުގެ ަވއިރަ  ކޮރޯނާ  ރުކާރުންސަ ެގންދިޔަ  ސަބަބުކަންތައް  ރާްއޖެކަމުެގ  މިއަދު  އޮތީ. ން  މި  ހާލަތުަގއި  މި   

ބޭފުޅުންނަށް    ،ހެންކަމުންއެ ހުރިހާ  ަމސައްކަތްކުރަމުންދާ  ކަުމަގއި  ިއޚު  އަޅުަގނޑުއެ  ކުރު  ޝު  ކުތެރިކަމާއެޞްލާހަމަ 

ރަީއސް.   އިްއޒަތްތެރި  އިޤުއަޅުަގނޑުދަންނަވަން  މިތިޞާމެންެގ  ބޮޑުދު  ވަރަށް  ވަނީ  މި  ރަނަގޅުވާން އަދު    ތަނުން 

ދުނިޓާފައްފަ ނޫ.  ރަނަގޅު  އެހާ  ައދިވެސް  ހާލަތު  ވައަޅުަގނޑު  ންކަންޔޭެގ  ހަމަ  އެމެންނަށް   މި   ނޭގ.ރަށް ސާފުކޮށް 

އިންތިޚާއަޅުަގނޑުލަތުަގއި  ހާ ޮގތަކާއްވަބާބު  މެން  ދެންވާނެ  ވެސް    އިފިއްޔާ  ހަމަ  ައޅުަގނޑުދޭތެރޭަގއި  ފުންކޮށް  މެން 

އިއްޒަތްވި ރައީސް.ސްނަންޖެހޭނެ  އަމިޅުަގނޑު އަ  ތެރި  ވިސްނުެގ  ބުނާނަމައްލަ  ެއއްޗެއް  މަސް    6ޚާބު  އިންތި  ،މުަގއި 

ބޭ އިންތިޚާބު  ލަސްކުރަންޖެހޭ.  އެްއވެސް  ދުވަހަށް  އިޤުއްވި  ޤަނޫނި  ،ތިޞާދުޤައުމެްއެގ  އެ  މި އްޔާ  އުމެްއެގ 

ޤައުމުަގއި    މުެގ ބިރު މިކަ އަތުވެދާނެރައީސް. ެއ ހާލަތުއޮތީ އިްއޒަތްތެރި     ވަރަށް ޯގސްވެފައިމަޑުކަމުެގ ހާލަތުބަލި

ކުން އެ  މެން މިއަދު ބާްއވާފައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތައަޅުަގނޑު، އިންތިޚާބު  ތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާތް އިްއޒަތްއޮވެސް އެބަ

ންތިޚާބު ސަރުކާރުން އި  ވޭނެ މި މައިކުތަކުންތި ބޭފުޅުންނަށް އަޑުއިހަމަ  ން އަނެއްކާވެސް  ނަތީޖާ ޯގސްވީމާ، ދެެގ  މުކަ

މިވީއްބޭ ޤައުހާލަ  މަޭއ  މިތަށް  ިއވޭ  ުމ  ސާފުކޮށް  ވަރަށް  ހަމަ  އަޑު.  ކިޔާ  ައޑުދިޔައީ  ިއްއޒަތްތެރި ނެ  ެއއީ  ތަކެްއ 

ސަ ެގންރައީސް.  އެ  ވެސް  މިއަދު  ލަފަޞިދަނީ  ރުކާރުން  މާހިރުންެގ  އިރުޝާޔާއްޙީ  ބޭފުޅުންެގ  އެ  ދަށުން  އި  ދުެގ 

،  އެހެންވީމާ  ހޭ.މެން ބާއްވަން އެބަޖެއަޅުަގނޑުޚާބު  އިންތި  ، މަވެސްނަންމުން ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންތައްތައް ކުރަކަ

މެން އިންތިޚާބު  ައޅުަގނޑުަގއި  ނުމުެގ އަމިއްލަ ވިސްައޅުަގނޑު   ،ެވސް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް އިންތިޚާބު ލަސްކުރެވޭކަށް  

ފަހަށް   ރައްޔިތުންެގ    ،ތިޞާދަށާއިޤުއި   އުމުެގއޭެގ ސަބަބުން ޤަ  ، ލަސްކޮށްލުމަކީ  ވަރުސް ވަދުމަސް  6  ނުވަތަރޯދައިެގ 

ވަސްވެެގންދާނެ ުގތަކެއް ތަނަ ުގނަ މަށް ިގނަކުރާ މަސައްކަތަ  ންނަން މިރަިއަގމެން އަައޅުަގނޑުއި މި ކަމުން  ފައިދާއަށާ

ރައީސް.    އްކަމެ ކުރިމައަޅުަގނޑުިއއްޒަތްތެރި  ސުވާލަމެންެގ  އޮތް  އޮވެ  ހާ  މި  ،ކީތީަގއި  ން މެއަޅުަގނޑުލަތުަގއި 
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ކީދިރަށްރަށަށް    ންރަކުކެމްޕޭނު މީހުން  ރަށްރަށުެގ  އެ  އިކޭތޯ  ޔައިމާ  ބޭފުޅުބުނާނީ  އެ  ރައީސް.  ންނަށް  ްއޒަތްތެރި 

  ދުވަހު ނޭގ އިހަށްެމންނަށް އެއަޅުަގނޑު ؟ތޯ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްނެުއޅެން ކެރޭއެއްކޮށް ކެމްޕޭނުަގއި    މެންނާއަޅުަގނޑު

 ،ވީ ންވަހު ބުނަމި ޤައުމުަގއި އޮތް ހާލަތެއް. އެ ދު   ލަތަކީހާ ހާރިހު  ދިޔަ ޮގތް ެވސް. ހަމަ މިެވެގންެގ ރަށަކަށް  ދެކުނު

 ރަީއސް. އެ ރަށުަގއި މީހުންނަށް ރި  ަގއި މި އިލްޒާމުތަްއ އަޅުވަންވީ އިްއޒަތްތެލުއަނެއްކާވެސް ައޅުަގނޑުމެން ބޮ  ދެން

އެއަޅުަގނޑު ަވސްވާސްދީެގން  އެރިޔަކަމެން  ރަށަކަށް  އެ    ކެމްނުދިނޭ.  ެއއްބާރުނު ޕޭބޭފުޅުންނެްއ  ނުދިނޭ.  ަގިއ  ލުމެއް 

ތިބީރައްޔިތު ހާ  ން  ވަރަށް  ހަމަ  ރައީސް.  ސްކައަދިވެސް  ިއްއޒަތްތެރި  ތެރޭަގއި  ރަށްރަށް އަޅުަގނޑުމެއްެގ  މެންނަށް 

ުއޅެވޭނެތޯެއއްކޮށް މި  ށްމެންނަޑުއަޅުަގނނަށް  އެ ބޭފުޅުން؟ ކުރެވޭނެތޯަގއި ކެމްޕޭނުމި އިންތިޚާބު އި  ޮގއްސަ   ؟ކަމުަގއި 

ކުރިހަމަ  މިއީ   ވަރައަޅުަގނޑުމެންެގ  ހުރި  ސުވާމަތީަގއި  ބައިވަރު  ނާޒުކު ށް  މިއީ  އަޅުހާ  ލު.  ަގނޑުމެން  ލަތެއް. 

މަ  ވެސް ހަ   ޚާބުރައީސް. އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ އިންތިރި   އިއްޒަތްތެލަތެއްހާކުރަންޖެހޭ    ެއކު ކަންކަން ވިސްނުންތެރިކަމާ

އެކަންބޫލުަގވެސް    އަޅުަގނޑު.  ހޭއްވަންޖެބާ އިންތި.  ކުރަން  މިއެހެންނަމަވެސް،  ބާްއވަިއެގން  މި އަރަސް ވައި  ޚާބު  ށް 

ނުަގނެިވ  ރައިތަކުން މިކަމުން އަމުޤައުރާފައިވާ  ކުރިއަ  ،ޒީބުހުތަ  ނަށްވުރެއި އަޅުަގނޑުމެންޔޭގަ ދުނި  ،އިއަންނަ ބަދަލުތަކާ

ޅުަގނޑުމެން މިކަން މިއަދު  ދަނީ. އެހެންވީމާ، އަ  މި  ތްތެރި ފެންނަމުންޒަން އިއްެގ ލޯމަތީރު އަޅުަގނޑުމެން އުޅޭ މަންޒަ

  މާ ދެން ރައްޔިތުންނަށްކުެވދިޔައިތިޞާދު މުޅިން ހަލާވެސް އިޤުނެއްކާ އަ  ،ލަތު ޯގސްވީމާ ހާ ކަން ކޮށްެގން  ތޯ މިކުރަންވީ

ކޮންކަމެއްތޯދިމާވާ ހަސްވެ   ނީ  އަޅުަގނޑު  ވިސްމަ  ފުންކޮށް  އިމެން  ރައްޒަތްނަންޖެހޭ  ލޯތެރި  ކައުއީސް.   ންސިލު ކަލް 

ރި އިްއޒަތްތެ  ންނޫ  ޅުަގނޑަކަށް އެހާ ބޮޑަކަށް ސާފެއްށް ވާނެ ެގއްލުެމއް އަތުންނަޚާބު ލަސްކުރުމަކުންނެްއ ރައްޔިއިންތި

އެހެންނަމަ ރާއްޖެ  ރައީސް.  އިތުރުވެ ބަވެސް،  ޯގ  ،ލިމަޑުކަން  ޮގސްހާސް  މިނޫން  އިންތިލަތަކަށް  ހާއަށް ފިއްޔާ 

މިކަތުންނަރައްޔި އިްއޒަތްތެވާނެ  ންެގްއލު  މުެގށް  ރަީއސް  ެގއްރި  އެކަުމެގ  މުލު.  ކުރާނެން  ޤައުމަށް  ރާއްޖޭެގ    .ޅި 

ހަމައިޤު އަނެއްކާވެސް  އަިއސް  ތިޞާދު  ކުރި  ، ހުއްޓުމަކަށް  އަޅުަގނޑުެމން  ތިބި  އަނެްއކާވެސް  ލަތަށް ހާން 

ުމޅި ރައްވީމާބަދަލުވެެގންދާނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެން މިއީ  ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. ،  މިކަމުަގއި  ޔިތުން 

ވެސް    ތްތެރި ރައީސް. އެންމެނަށްޒައިއް   ދަންއްފަފަސާދަ  އުނަރަނީ ފިތުތްކުތްތަކުން އަބަދުެވސް މަސައްކަދިކޮޅު ފަރާއި

ރާ ވެ ންެގށް  އްޖެއައެނޭގ  ތައްޔާރުކީ  ކްސިނަނަ  މިަވުގތު  އެންމެ  ދުނިޔޭަގއި  ވެކްކުރި  އެކަން  ސިންކަންރަނަގޅު   .

ެވކްސިނާއެނިގ ިމއަދު  ހުރެ އެ  ދޭތެރޭަގއި ވެސް  ެއއީ  ތްތެރި ރަީއސް އެދަމުން އިްއޒައްުއފަސުވާލު   މީހަކު  ދަނީ.  ކީ 

ނޭގ  އްތޯ ނޭން ވެކްސިނެ ދި ކޮމިވެނި ޤައުމަކުން ހެ  ،އި ޮގތާ  ންތަކަށް ވާކަމެްއ ނޫން. މި ވެކްސި  ހޭދަންޖެއްސުވާލު އުފަ

ރަދިވެ އެ   ހުންނާނެކު  އްޔިތަ ހި  ބޭފުޅަކަމަކަށް  މިއަދު  އްެވސް  އި  އްބޫލެަގކު  ެއކަމުެގ  ތެރޭަގއި ހުނުކުރާނެ.   ސާސްެގ 

އެ އެކަމުެގ  ތިބީ  ރައްޔިތުން  ރައްޔިތުންވޭނުެގ  .  ރަށުެގ  ކުޑަ  އެންމެ  ތި  ތެރޭަގއި  އެ  މިއަދު  އިއްޒަތްތެރި  ބީ  ވެސް 

ައޅު.  ރައީސް ސިޔާސީ  އެހެންވީމާ،  މިއަދު  ސަަގނޑުމެން  ޕްރެރުކާރަބޭނުމުަގއި  މިކަންރކޮޝަށް    ، ކުރާނީތޯ  ށްެގން 
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ތް ޅުަގނޑުމެންެގ ކުރިމަތީަގއި އޮއެއީ މިއަދު އަ ؟ެގންދާނީތޯކުރިއަށްއެްއކޮށް މިކަން    ލަފަޔާ މާހިރުންެގ  ޙީނުވަތަ ޞިއް

ކި  ވަ  އްރެ ވާނެ ެގއްލުމެވު  ވާނެ ފައިދާއަށް   ސް. އަޅުަގނޑުެގ ނަޒަރުަގއި ިމކަން ކޮށްެގންރި ރައީ ސުވާލަކީ ިއއްޒަތްތެ

ކަމެއް. މިކަމުެގ ޒިންމާ   ންޖެހޭށް ވިސްނަފުންކޮމިއީ އަޅުަގނޑުމެން  މާ،  ސް. އެހެންވީތްތެރި ރައީނޫން ިއއްޒަ  ެއއްޑަކު

ވި ބުނިކަމުަގއި  އެހެން  ފަރާތްތަކުން  އިދިކޮޅު  ސަ  އެ  ،ޔަސްމިއަދު  މިރުކާރުގެ ދުވަހު  ބޮލުަގއި  ކަމެއް     ހުރިހާ 

ހަެއއީނެކަން  އަޅުވާ ފަދަ  މިއީ  މަ  އަޅުަގދުވާލު  ޔައިން  ރަީއސް.  ީގނޑުމެންނަށް  ިއއްޒަތްތެރި  ކަމެއް  ހަމަ ންވާ 

އެ ބައިވަރު  އެތައް  ހަމަ  ނިކުންނާނެއެާއއެްއކޮށް  މައްސަލަތަކެްއ  ތިކަރަންޓީނުަގ  .ހެން  މައްސަލަ ިއ  މީހުންެގ  ބޭ 

ނިކުންނާނެ.ތުރުނުކުރެދަށް  ރަށްރަށަ  .ކުންނާނެނި ަމއްސަލަ  ރަރަށްރަށު  ވުމުެގ  މިއައްޔިތު ެގ  އެ  ން  އެއްބާރުލުން  ށް 

އޮންނަޅުންނަށް  ބޭފު ދޭންބި   އެ  ސަބަބެއް  މައްސަލަނުކުރޭރުވެރިކަމެްއެގ  އަޅުަގނޑުމެން     ނިކުންނާނެ.  ވެސް 

ކަންތައް ބައިވަރު  އެތައް  ނިހީނުކުރާނެ  އެހެންވީމާެގން ކުމެ ތަކެއް  ހަދާނެ.  އަޅުަގނޑު  ދަންނަވާނީ،  ހަމަ   ،މަ 

ޮއވެ ޑުމެންއަޅުަގނ  ވާން  އަދި  ނަށް  ބަލައްޖެއްޔާ  ޯގސްއި ކުޑަކޮށް  އެއީ  ކަންކަން  ނޫން  ކަެމއް  ލުމަކީ  އަޅުަގނޑުމެން   .

ވިކުރަންޖެހޭ ސިނކު  ،ސްނައިނީ  ެއއްޗެްއެގ  ށްނޑިއައަޅުަގނޑުމެންެގ  ވިސްނޭ  ބިނާވެސް  މައްޗަށް    ަގއި އް ކަމެ  .ށްކޮ 

  . އަޅުަގނޑުިއްއޒަތްތެރި ރައީސް  ނުދާނެ  އްހަމަވެެގނެ ކަންކަން ފުރިމަކުންނެއް އަދިބަޔަކު ބުނެފާނެ އެްއޗަކަށް ބިނާކުރު

އެދެނީ  ހަމަ  ރަނަގޅު    ،ވެސް  މިއަށްވުރެ  ރާއްޖޭ ތަކަށް  ލަ ހާރާއްޖެ  ބޭދާން.  އިންތިޚާބު  ިމ  ެގންދާން. ްއވި ަގއި 

ިމއައެހެންނަމަ އަ ވެސް،  ރަނަގލަހާޅުަގނޑުމެންެގ  ދުެގ  ވަރަށް  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  .  ނަންޖެހޭނެަގންދެނެ ޅަށް  ތު 

މަ  އޮތީ. އަދި ހަ   ޖެ މިަގއި ވެސް ރާއްހިސާބު   މިއަދު މިސަބަބުން   ެގޅަށް ކުރި މަސައްކަތުނަގރަށް ރަސަރުކާރުން ވަ

އަ ކޮޞަޚާއް ހަމަ  ރައްޔިތުންނަށް  މިކަމުަގއި  ފެންނައަޅުަގނޑުެމންމިންަގނޑު    އިލާޅަށް ސަރުކާރުން  އެބަދޭ.    ންމުނަށް 

މަސައްކަ  ،ހުންނާނެ އެތްކުރާއިރުގައިބަޔަކު  ހަމަ  ހި  ހުންނާނީތްހަމަޖެހޭ ންމެން  ކުރެވިފައި  ކަންކަން  ނޫން  ޮގތަކަށް    .

ން ޑުމެންނަށް ސާފުވޭ މިކަމުަގއި ސަރުކާރުޅުަގނއަ   ކަމަށް ވިސްނާލުމުންމުޅި  ،އިލުމުންޒަރަށް ބަލަ މަން  ޅި މު  އެކަމަކު

ސިޔާސަތާއި  ޮގތާ  ،ެގންުގޅޭ  ބޭނުންވާ  ރަްއޔިސަރުކާރުން  ،އި ސަރުކާރުެގ  އަޅަމެ  ތުންނާ  މިންދު  އެީއކީ  ވައިލާ  ރު. 

އެްއޗެއް   ފޮރުިވފައިތަކަށް  ރައްޔި  އެްއވެސް ބޮޑަށް ޝު  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ނޫން  އޮންނާނެ  ދެްއިވ  ކުރި ވަރަށް  އްޔާ 

 ފުރުޞަތަށް.

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

 .  ރާޖްރި މެންބަރު މޫސާ ސި ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެ. ފޮނަދޫތެރި މެންބަރު ިއއްޒަތްކުރިއްޔާޝު

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ބަރު މޫސާ ސިރާޖްެގ މެންނަދޫ ދާއިރާފޮ
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 ޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމަށްބޭްއވުމަށް ިއންތި  ،އިކަވަސްކުރުމަށް ޓައިންތިޚާބު އަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ!  

ހުޅުއިޞްލާ  މި،  ކައިޓަ އިްއޒަތްތެޙު  ދާއިރާެގ  މެންބަރު  މާލޭ  ނިޔާޒްޢަރި  ޝުކުރު ހުށަހެޅު  ލީ  ޓަކައި  ކަމަށް    އްވި 

ބޭނުންވޭ. ދާއަ ައވަސްކޮށް  ބުތިޚާ އިން  ކުރަން  ެއންމެ    ބޭނުންވާބޭްއވުމަށް  . މީހުން  އަޅުަގނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީނީ  ބޮޑަށް 

ސަރުކާރުން ސަބަބެއްއަޅުަގނޑުމެންެގ  އެބައޮތް  .  ުމެގ  ރުކުލާމަރުކަޒީ  ޕީއަކީ.ޑީ.އެމް  ،އަޅުަގނޑުމެންނަކީ  . ވެސް 

ލާމަރުކަޒީ ؛ވިސްނުމުަގއި އަޅު  ވިސްނުމަކުރުމުެގމި  ބާރުނުމެއް.  ވިސްެގ  ަގނޑުމެންކީ   ރަށްރަށުެގ ،  ކީދިނުމަރަށްރަށަށް 

ނިންމޭ ރަށުން  އިންތިޒާމުތައްކަންކަން  ޮގތްޮގތަށް  ވިސްނުމެްއ. ައޅުަގނޑުމެން  ،ޖެއްސުމަކީހަމަ  ށްންކޮބަްއޓަ  ނެ  ެގ 

ވޭނެ  ކަމެއް ނުކުރެ ތަކުން އެްއވެސް  ލުކައުންސި  ،އި ިވސްނުމަކީގަ ންެގ ސަރުކާރުޔާމީސް  ރައީ   ،ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުަގއި 

 ،ލީހުންެގ މަޖިން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުެމން ރައްޔިތުން ވުދުކޮށް ބޭއްތައް ބަންޅުަވއި ކައުންސިލުއަތޮޅުކަސް  ޮގތަށް

އަރައްޔިތުން  މި މަޖިލީހުން  ސަރުކާރާެގ  ލާމަރުކަޒީެއކީ  ދި   ާގަގއި  އިޞްލާ ނަނޫ  ެގނެވިށް  ރަށްރަށަށް    ،ޙުތަކެއް 

ބާރުތައް ކަ  ،ދީ   އިންތިހާއަށް  ނިންރަށުެގ  ބައްޓަންކަން  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތްތަކަށް  ާގނޫނުެގ    ،ންކޮށްމޭނެ  އެ 

، އެންމެ މާރުކަން. އެހެންވީމީރިހަމަ ފޮނިފު  ،އެކީަގއި   ލާންސި ކައުދަނީ އާ  ފޮނިމީރުކަން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިެގން މި

ން ބޭނުންވޭ ރަށުެގ  . އަޅުަގނޑުމެބޭްއވުމަށް ބޭނުންވާނެ ބަޔަކީ އަޅުަގނޑުމެންއިންތިޚާބު އަވަސްކޮށް    އުންސިލުކަ  ޑަށްބޮ

ރަްއޔިތުން    ،ންކަންކަ ރަށުެގ  އިންތިޒާމެްއ  ނިންމޭނެ  ޮގތަށް ރަށުން  ޮގތަކަކަންކަ  އެ  ،ބޭނުންވާ  ނިންމޭނެ  ށް  ން 

އެން އަޅުަގނޑުމެން  ކަންބަދަލުވެެގންދިއުމަކީ  ބޭނުންވާ  ބޮޑަށް  ާގމެ  ބާރުތައް  ތައް.  އެ  ެގނެސް  ބަދަލުތައް  އެ  ނޫނަށް 

ރަށުެގ ކަންކަން ރަށުެގ ކައުންސިލަށް ނިންމޭ ޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން .  ނުމުގައިަގނޑުމެން ދިނީ އެ ބޭޅުއަ ސިލަށް  ކައުން

އައަ  ،ލުކޮށްބަދަ ކަންކަމުގަ ތޮދި  ބަސްބުނާޅުެގ  އައި  މުޅި  ރަްއޔިތޮޅުނީ  ޮގ  ތުންެގ  ކަނޑައެޅުުމެގ  ތުން  ކަމުަގއި 

އަ ކައުން އަޅުަގނޑުމެން  ކޮމްޕޮސިލުތޮޅު  ބަ  ޒިޝަނަށްެގ  ބޭެގނަދަލުވެސް  އެ  ާގނޫނުަގއީ  އެ  އެނުމުގައި.    އޮތް  އި 

 ނިންމޭނެ ަގއި  އެކީ   ެގ ރަްއޔިތުންެގ ވިސްނުމާކަން އަތޮޅު ެގ ކަންކަން އަދި އަތޮޅު ކަންރަށްރަށު  ،މިންވަރަށް ބާރުތައް ދީ

ށް އެންމެ އް ހޮވުމައެކީަގއި ކައުންސިލުތަ  ، އެ ިވސްނުމާސްނުމެއް. އެހެންީވމާނޑުމެންެގ ވި ބަދަލުކުރުމަކީ އަޅުަގއް  ޮގތެ

އުމަކީ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ެގންދިވިސިލުތައް ހޮ  ކައުންއާ  ،ވި ވަހަށް ބޭއް ޚާބު އައިންތި  . ބޭނުންވާނީ އަޅުަގނޑުެމންބޮޑަށް

 ތް ކައުންސިލަށްއޮ  ދިން ބައެއް ބާރުތައް މިހާރު މިޅުަގނޑުމެން  ކީަގއި އައެ  ނާބޭނުންވާ ކަމެއް. އެ ާގނޫ  އްއިންޚާބެ

މި އަޅުަގނޑުމެން  ދެމުން.   ވެސް  ބްލޮކް  ެގތެރޭގަ އޭ  ދަނީ  ޮގްގއި  ކައުރާންޓުެގ  ކޮންެމ  ފައިސާ ންސިލަކަށް  ތުަގއި  ދޭ 

ފައޭެގ    ދިނީމާ މިވާ  ރަށްރަށަށް  ރައްސަބަބުން  ރަށުެގ  މިހާރު  އިދާ  ފެންނާނެ.  ވަރަށްޔިތުންނަށް   ށްރަށުެގރަ  ބޮޑަށް 

. ތަން ވަރަށް ރަނަގޅަށް ފެނޭ  ތަކުން މަސައްކަތްކުރާކައުންސިލު  އިގަ ެއކީ  ޓާތުންނަށް އެ ލިބުނު ބްލޮކް ްގރާންރައްޔި

ާގ  އިއެކީަގ  އަދި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އާ ކައުންސިލާ ބާރު    ެގނައި  އެކީޙާައޅުަގނޑުމެން އިޞްލާ  އިނޫނުަގއެ  ފުރިހަމަ 

ކަރަ  ނީމާލިބު ރަނަގށްރަށުެގ  އިންތިހާއަށް  އަޅުޅުެވެގންދާނެ  ންކަން  ފެންނަ  ެމންނަޑުަގނމަންޒަރަކީ  . މަންޒަރެއްށް 
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އެއެހެންވީމާ އިންތިޚާބު  ބާންެމ  ،  ބޭނުންާވނީއަވަހަށް  އެމް.ޑީއަޅު  އްވަން  މީހުންަގނޑުމެން  ކުރުމުެގ  ލާމަރުކަޒީ.  .ޕީ 

އަޅުަގނޑުމެން އިވިސްނުމަކީ  ވިސްނުމެއް.  ިވސްނުމެއްޅުގެ ދިކޮ ެގ  އެ     މަރުކަޒީކުރުން.    ނޫން.  ވިސްނުމަކީ  މީހުންެގ 

ކަމެއްކޮމަރުކަޒީ އެްއެވސް  ރަށްރަށަށް  ޮގތަށް  ށް  ކަރަށު  ،ނުވާނެ  މާ  ންކަންެގ  ހަމަ  ޮގތަށް  ވެސް  ނިންމޭނެ  ލެއިން 

ފަރާތްންެގ އިދިކޮ ރުަގއި އަޅުަގނޑުމެއޮތުމަކީ ނިމިދިޔަ ސަރުކާ ށް   އަވަހަޚާބު، އިންތިމާންވީ. އެހެ ސްނުމަކީތަކުެގ ވި ޅު 

ޚާބު ކީ ހަމަ އަވަހަށް އިންތިޑުމެންެގ ުއއްީމދަަގނ ެއކީަގއި ައޅު  ޙާާގނޫނަށް މި އަންނަ އިޞްލާ  ބޭއްވޭ ޮގތަށް މިހާރު މި

ކައުން  ،ބޭއްވި  އަޅުަގނޑުސިއާ  އުއްމީދުކުރާލެއް  މި  މަސައްކަތްކުރާއެކީ   ބާރުތަކާ  މެން  ކައުންނެަގއި  ސިލެްއ   

އެހެންވީވިެގންދިއުހޮ މަަގށް އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތްމާން.  ެއ  ަމސައްކަތް.އެމް.ޑީ  .ކުރާނީ،  އެހެންވީމާކުރާޕީން  ،  ނީ. 

ފާހަަގކުރަދިކޮއި ނުކުރާނެކަން  ެއކަން  ސިޔާސީ  ،މުންޅުން  ހަމަ  ވާހަކަައކީ  ދައްކާ  ހަމަމި  ޮގތުން  ދަހުމަނުޖެ  އްކާ ށް 

 ކުރިއްޔާ. ޑަށް ޝުން. ވަރަށް ބޮލަކޮށްކުރު ވާހަކަ ނޑުެގއަޅުަގ ށް ފާހަަގކޮންކަވާތީ އެ  ކަމަށް އްވާހަކައެ 

 

 :ތުން ވާހަކަދެްއކެވުންރިޔާސަ

ަގޑިއިރު މި   1ލަ  ޖުމު  !ތިަގއި ބަހައްޓަވާ ވިސްނުންފުޅު ؛ންބަރުންތެރި މެތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް

ކަސަހުބަ އެމް.ށް  އަދިވެނޑައެޅިފައިވަނީ.  ފަރާތުން  ފުޑީ.ޕީެގ  އެރުޞަތަސް  ތި ށް  އެބަ    4  އްބެވިދިވަޑަިއެގންފައި 

އެހެންވީމާތްތެއިްއޒަ މެންބަރުން.  ކޮންމެ    ޓަށްމިނެ  5ޅުަގނޑު  އަ،  ރި  މެންބަރަކަށް ތްތެއިްއޒަވުރެން  ރި 

ކުޑަ ލިބިވަޑަ ަވުގތު  އެއެ  .ދާނެކުރަންޖެހިިއަގންނަވާ  މެންބަމް.ޑީ.ޕީއީ  ޖަލްސާ ެގ  އަޅުަގނޑު  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ރުންނަށް. 

އްލަ އެޖެންޑާ  އަމި ؛ބަރުމެން  ތެރި ަގއި ލިޔެފައިވާ ޮގތަށް. އިްއޒަތްންނެވި ަގޑި އޮންނާނެ. އަދި އެޖެންޑާ ށިއިރު ހަމަ ދެފެ

 މިރު.ޢާތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އިރާެގ އިްއޒަކުޑަހުވަދޫ ދާ  !ވާއް ލަަވއިބައްލަ

 

 ކެުވން:މިރު ވާހަކަދެއްޢާދު މެންބަރު އަޙްމަެގ ހުވަދޫ  ދާއިރާ ޑަކު

އިްއޒަތްތެރި   ރައްޔިރައީ ޝުކުރިއްޔާ  ޗުތުންެގސް.  މަޖިލިސް  ޮގސް  ދައުއްޓީއަށް  ބޭފައިވަނިކޮށް  ޖަލްސާއެއް ރުން  ރުން 

ބިބޭއްވު ސަރުކާރުން  ޓަކައި  އިންމަށް  މަޖިލީހަށް  ރަްއޔިތުންެގ  ޮގތުަގއި  ކަތިޚާލެއްެގ  އަވަސް ބުެގ    ެގކުރުމުންކަން 

މި    ދަންނަވަން. އަދިެއއްކޮށް ޝުކުރު  މާޞްތެރިކަލާ އަޅުަގނޑު ވަރަށް އިޚުއިޓަކަ  ކަމަށް  ފޮނުވިއް  ނިޔަތެއްަގއި ބިލެ

ހުށަހެޅި ދިރާސާބި  ،ބިލު  ކޮމިޓީން  މުައްއސަސާތަކުެގ  މިނިވަން  މަސައްކަތް  ބައެއް ލުެގ  ނިންމުމަށްފަހު  ކޮށް 

ސް އަޅުަގނޑު ދެތިން ެއއްޗެއް  ވެ ޮގތުން     ުގޅޭއެކަމާ   ،މި މަޖިލީހުެގ ތަޅުމަށް ފޮނުވާފައިވާތީވެއެްއކޮށް    ޙުތަކާއިޞްލާ

އަޅުަގނޑުެމން ވާފާތަ  ނަށްދަންނަވައިލާނަން.  އެކި  ޮގތްޮގތަށް  އެކި  އަދި ތު  ދެއްކިދާނެ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހަކަތައް 

މުހި އެންމެ  ޮގންބިލުަގއި  އަސާސެއް  ބަޔާން މު  ަގިއޑިލައިންއެޗް.ޕީ  ،އޮތީ  މި  ކޮށްފައި ތަށް  އެކުލަވަ .އޭެގ  ރުަގިއ  އިއިލާ 
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މިކަން ކުރެވޭނެ  މާކަހަމަހަމަންކަމާއި  ވަމިނި ބައްތިޚާނިޒާމެްއެގ މައްޗަށް އިންއެކު  ،  މާ. އެހެންވީށްފަޓަންކޮބުެގ ވާހަކަ 

ާގތްަގނޑަކަށް   މަފްހޫމު  ބިލުެގ  މިހާރުެވސްއަމުޅި  މަ  ޅުަގނޑުމެން  ތެރޭަގއި  މި  ނީ ދަ  މިވެމުން  ސްކުރެހުބަޖިލީހުެގ 

ަގނޑު  ޅު އަށް ޓަކައި  އުސޫލުން ހިންުގމަޒީ  ރުކަދާިއރާތައް ލާމަ  އިދާރީރާއްޖޭެގ  ހިޗަށް. ދިވެއްމުެގ މަކަވި ކަންމިދެންނެ

  . އް ވޭހަ މާއްދާއެ  ެއ ބާބުގައި  ،ެގ ޮގތުަގއި ބާބެއް ހިމަނައިވަނަ ބާބު  8  ސީެގޤާނޫނުއަސާ  ،އަބަދުވެސް މި ދަންނަވަނީ

ބަހުން   ވަނަ މާްއދާަގއި ވަރަށް ސާފު  231  ގެ ނުއަސާސީބުކުރާ ބަެއއްކަން ޤާނޫޚާވާންޖެހެނީ ރައްޔިތުން އިންތިމިކަން  

. އެހެންނަމަވެސް، އާ  ކަމަށް  ބުކުރާ ބަެއއް  ވޯޓަކުން އިންތިޚާން ސިއްރުސޫލުެގ މަތީ އުރާތީޤްމިދީ  ،އެބައޮތް. ބަޔާންކުރޭ

ވުޖޫދުވުމަ ފުރަޤާނޫނުއަސާސީ  އެންމެ  އަޅުަގނޑުމެވެ  ތަމަށްފަހު  ކައުންސިލު ސް    ދިޔަންެގންކުރެވި އްޔަޢަތަކެއް  ންނަށް 

ފެށިެގން އަޅުަގނޑުމެންނަށް   ސުރެއްން އޭރު. ދެވެސް މިކަން ހިނާގފައި ހުރި ޮގތް  މަގައިމުތަން ފެނިެގންދިޔަ. މިއީ ހަ

ފަދައިން ދަންނަވާލި  އަޅުަގނޑު  އަ  ،ކުރިންވެސް  ވުޖޫދުވީޅުަގނޑުާގނޫނެއް  ކުރިން  1ޖުލައި   2009 ؛މެންނަށް  ެގ 

،  . އެހެންވީމާެގ ތެރޭގައިވަނަ ައހަރު  2010ނަމަވެސް    ވީށްފައި ންކޮއި ބަޔާސާސީގަ ނޫނުއަކަމަށް ޤާ   ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް

ލަތުަގިއ  ހާށް މި  އަދު އަޅުަގނޑުމެންނަދެއްކެނީ. މި   ދާ ނިޒާމެއްެގ ާވހަކަ މިތެޅެމުން  ޅެމުންން ތެހެކަހަލަ ޮގތަކަށް މިއެ

ށް މިޝަންެގ މަްއޗަކޮ  ސްއިލެކްޝަން   ،ވާނަމަ  ކަމަށް  ކުން ވިސްނަިއފިދްލުވެރި ވިސްނުމަ ޢަނަގޅުރަ  ވެސް  ގައިމުހަމަ

ިމ    ، ވާނަމަ  ކަން ކަށަވަރުކުރަނީ ކަމަށްށަވަރުކުރަންޖެހޭ ކަންން ކަވަނަ މާއްދާެގ ދަށު  170  ގެ ޤާނޫނުއަސާސީ މިއަދު 

  ،ށް ކަޓީއަ. ވަކި ޕާނޫން  އެކު ހިނާގ ކަންތަކެއްދަނީކީ ޢަދްލުވެރިކަމާަގމުންހިނޮގތުން    ުގޅޭ   ޚާބާއުމުަގއި މި އިންތިޤަ

ންސިލުތަކުަގއި ތިބި މީހުންނަށް ކައުޙަލާަގއި  މި މަރު  ނޫން.  ހަކަެއއްންނަާވ ވާތްކޮށް ައޅުަގނޑު ދަރާވަކި ބަޔަކަށް އިޝާ

ކުރުުމަގއި  ކަންކަން  އަޅު ހެރޫ  ބައެއް  ވިދާޅުާވއިރުަގއި  ކަމަށް  ޮއވެެގނުވާނެ  އެބޫަގަގނޑުެމން  އް   ،ބަޖެހޭލުކުރަން 

މީހުންނަށް ފައިދާހުރި    އެ  ، މީހުން  ފައި ތިބި މީހުން. އެކަމަކު އެލާވެސް ކުރިމަތި  ންނަކީބި މީހުކައުންސިލުތަކުަގއި ތި

މަށް ކަ  ންނޫ  ވާނެ ކަމެއްވިެގންއީ ކުރެ އެ   ރުގައިމަލާތްތައް ކުރަމުންދާއިޢާއް މުބައެ  ، ކަންތައް ކުރަމުންދާއިރުަގއި ޮގތަށް

މަޖި ވާހަކަދައްކަމުންދާއިރުަގއި  މި  ތެރޭަގއި  ކަންހިނަގމުންދަނީއްރާހިދިވެލީހުެގ  އެހެނެޖޭަގއި  ބައެ  އްކީ  އް  ނޫން. 

ެގން  އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް ހުއްޓައި، ެއކަން  . އެހެންވީމާލުތަކުން އެބަ ކަންތައް ކުރަމުންދޭސިކައުން

ހަމަގައިމުޚާއިންތިފުވެރި  ސާއިން  ،މިނިަވން  ،ދްލުވެރިޢަ  ނޫނިއްޔާ މި    ބެއް  ބޭއް ވެސް   ކަށްމަކަ  ވިދާނެޤައުމުަގއި 

އެހެއަޅު ނުދެކެން.  ދަންނަވާލަން  ންީވމާަގނޑު  އަޅުަގނޑު  އަޅުަގނޑުމެންތީއޮ،  ކުރަނީ   ކުއެތެރިކަމާލާޞް އިޚު     މިކަން 

މައްމިކަންކަމު  ވަންޏާ  ކަމަށް ރިޢާޔަތްކުެގ  ފަހަރެއްއަ  .ރަންޗަށް  ސަރުކާރުން ވެ  ަގއިޅުަގނޑު  ދަންނަވަނީކީ  ިމ  ސް 

  .ފަލަަވއިލާެއކުކާރެއް  ވަހުެގ ސުރުދުއަހަރު  ފަސް  އޮތީ  ްއ މިސަރުކާރެ ؛. ސަރުކާރުންނޫން  ކޭތައް ނުހިނާގށެޖެކްޓުޕްރޮ

އްލަ  މިތަކުން ހިންާގ އަލުުއންސިއެކަމަކު، ޭއެގ ބަދަލުަގިއ ކަ   ަގންޖެހޭނެ.ންހިންާގ ޕްރޮްގރާމުތައް ހިއި  ން ރާވަ ރުސަރުކާ

ލިބޭކައުންސިލަ  ،ކަންކަން މަންފާ  ކުރަނި  ށް  މިންކަކަ  ވިޮގތަށް  މިއަދަން  އިންތި  ހޭޖެހުއްޓަން  ބައެށް  އަދުން  ޚާބު  މި 
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 ހޯދުމަށް ކުރެވޭ  ދުެވެގންދަނީ އެ ތިބޭ މީހުންނަށް ރައްޔިތުންެގ ތާއީޖާއަކަށް ެގ ނަތީ، އޭންވީމާ ވުުމެގ ކުރިން. އެހެބޭއް

 .. ސައްކަތް އިތުރަށް.މަ

 

 ތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަ

 ދު. ވަޙީهللا ބަރު ޢަބްދުތްތެރި މެންދިއްދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަ

 

 ޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ވަهللا ބްދުދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަ

އުުމެގ  ިގނަ ޤަ  ރެވުއަށް  100ުގޅިެގން    ލަތާހާ މިއަދުެގ   ދުނިޔޭެގއަޅުަގނޑުމެންނަށް  ތެރި ރަީއސް.ޒަތްރިއްޔާ ިއއްކުޝު

އެއާއެކުަގއި  އި ހަމަ  ލަސްވެެގންދިޔަ.  ބަހާންތިޚާބު  އަންނަ  ޤަ  ރެވުފަންސާހަށްއެކުަގއި    ދަލާލަތަށް   އުމުަގއިިގނަ 

ންނަނީ މުކަން މި އަންޚާބު ބޭްއވުމުެގ މުހިށް އިންތިޅުަގނޑުެމންނައަ ؛ތިޚާބު އެބަ  ބޭްއވޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ންއި

ބާބު  230ނޫނުއަސާސީެގ  ޤާ އެބަވަނަ  އުސޫ  ،ނޭބުަގއި  ހިންަގންރަށް  ރާްއޖޭެގދިވެހިންނޭ  ލުލާމަރުކަޒީ  ވާނީ. ތައް 

ކުރެވޭ. އަދި    އެބަނަށް  ންކަތްތަކެއް ައޅުަގނޑުމެ ހުރިހާ މަސައްޚާބު ބޭްއވުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ، މި އިންތިމާއެހެންވީ

ބިލުގައި ފާހަޞަ ޚާއް  މި  އެބަ  ބޭްއިވެގންއިންތި  ،ކުރޭކޮށް  ހަމަހަމަދާއިޚާބު  ކެ  ރުަގއި  މްޕޭނުކުރުމަށް  ފުރުޞަތުތަކެއް 

ލިބެން ރަނަގޅު   ުގޅޭ  ތާލަހާ  މިއަދުެގ  .ކަމަށް  ޖެހޭނެޓަކައި  އެންމެ  ދެވެންހުރި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޮގތުން 

ދީފުރުޞަތުތަ ބޭބުއިންތިޚާ  ެގންކެއް  މަސައްކަތްކުރައްވުމަށް    އިލެކްޝަން ޓަކައި  އަޅުަގނޑު    ސްން  ކޮމިޝަނަށް 

އަޅުަގނޑުޮގ ކުރިަވއިލަން.  ފުރިހަމަ  ޔާމެންނަށް  ކަމެއް  ހުރިހާ  ެގންދެ ތަފާތުކޮށް  ކަމަށްއަށް  މިއަދު ވިދާނެ  އުލު  ޙަމާެގ   

ެގ  ލުން ރާއްޖޭސޫރުކަޒީ އުލާމަ  ،ވެެގންދިއުމަކީ ޛުފީޅަށް އެކަންކަން ތަން. އެހެންނަމަެވސް، އެންމެ ރަނަގނުކުރޭ  ބޫލެއްަގ

ހިންުގރަށް މުހި  މަށްތައް  ކަމެއް.  ންޓަކައި  ޚާއް  ެމންނަށްނޑުޅުަގއަމު  އޮތް  ާގޞަހެދިފައި  މިއަދު   ތެރެއިން  ނޫނުެގ 

ުގ މުއްދަތަކަށް ން ދިރެވުށްއަހަރަ  . އެހެންނަމަވެސް، އެއްލެވިފަ  މަޑުޖައްސާހުރީ  ންނަށް މި އެއް ކަންކަން އަޅުަގނޑުމެބަ

، ރަްއޔިތުންނަށް އެހެންވީމާ  މެއް.  ކަތައް އުނިެވެގންދާނެތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުދިުގެވެގންދިއުމަކީ ރައްޔިކަންކަން  އެ

ބު ބޭއްޭވއިރުަގއި މިދެންނެވި ޚާ އިންތިމި  ޖެހޭ.އްވެންޚާބު ެއބަ ބޭމި އިންތިދިއުމަށް ޓަކައި    ށްތްތައް ފުރިހަމަކޮދޭ ޚިދުމަ

ފުރުޞަތުތަށްޮގ ހަމަހަމަ  ރަނަގޅު  ޕާތަކެ  ހުރިހާ  އެބަޖެހޭތަކަށް ވެސް  ޓީއް  އިްއޒަލިބިެގންދާން  ރައީތްތެ.  މި  ؛ސް ރި 

ވާނަމަ    ކަުމަގއި   ޖެދިމާވެއް  ލެއް ކައި ެއްއވެސް ކަހަލަ އުދަުގޓަ ށް  ޚާބު ބޭްއވުމައިންތި  ،ނޭބު އެބަ  ވަނަ ާމއްދާ  7ބިލުެގ  

މި    ،ަވއިލަން އޮތީކޮމިޝަނަށް އަޅުަގނޑު ގޮ   ސްކަމަށް. އިލެކްޝަން  ންޖެހޭނެ ލީހަށް ހުށަހަޅަމަޖިދުވަސް ތެރޭަގއި    30

އިން މާއްދާއަ ބޭފުޅުން  ތި  ނުތިކީ  ޓަކައިބޭއްވުޚާބު  މާއްދާ  ،މަށް  ނެނޭގނެ  ޮގތުަގއި  އުޒުރެްއެގ  ޮގތުަގިއ  ެގ  ެއއްނޫނީ 

ޙަޤީޤަނުވިސްނުމަށް މިޮގތަށް  .  މާއްދާ  މި  މިއަދުެގ    މި  އިލެވިފަތުަގއި  އެހެންެގުގޅި  ލަތާ ހާވަނީ  ނަމަވެސް، ން. 
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ިގނަބަިއވެރިވާ    އިއިންތިޚާބުގަ  ޙައްޤު  ވަރަށް  އުނިފަރާތްތަކުެގ  ޮގކަތަކަށް  އަންނަ  ކަންކަން ން  ތަށް 

މެން  އް. އަޅުަގނޑުއި އިތުބާރު ެގއްލިެގންދާނެ ކަމެމެދުަގ  ބާ ޚާތިވެސް އިން  ންފަރާތްތަކު  އެަމކީ  ިވެގންދިއުންކުރެބައްޓަ

ކުރުމަށްއެބަޖެހޭ   ޓަކަމިކަން  ވެސް    ޙަޤީޤަތުަގއި  އިންތިއި  މި  ނިޔަތުަގިއ  ފުރުޞަހެޔޮ  ބޭއްވޭނެ  . ންހޯދަ  ތުޚާބު 

ފަރާނުން  ޝަކޮމި  ސްިއލެކްޝަން  ،ބޫލުކުރަނީަގ  ޅުަގނޑުއަ އިންތިޚާބު  އެކުަގ  ންކަމާގީ ޔަ  ށްތަކަތްބައިވެރިވާ  ިއ 

 ކުރިްއޔާ. ޝު ވެެގންދިއުން. ކަށް މި އިންތިޚާބުދެިވެގން ބޭްއވޭ އިންތިޚާބަކަން ންީގ ޔަ ކަމުެގ ފުރިހަމަނެކުރިއަށްދާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ިއއްޒަތްތެރިޝުކު މެންރިއްޔާ  އިްއޒަތްތެރިބަރު.    ދާއިރާެގ  މެމާވަށު  މު  ބާކީ  ދުޢީޙައްމަދު ސަންބަރު  ޕީ.އެން.ސީއަށް   .

   ސިކުންތު. 36 އޮތީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ދުޢީޙައްމަދު ސަންބަރު މުމެމާވަށު ދާއިރާެގ 

.  ތޯނެ އިނޭގތު ނުލިބޭުގސް ވަވެ  އިށީންނަން  އިފަތަނުން ތެދުވެޅުަގނޑަށް މިތުން އަސިކުން 36 ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ދެން ވަރަށް  އެސް އަރިހުން  ރައީ ްއޒަތްތެރި  ަގނޑަށް ހަމަ އިވާހަކަދައްކާއިރު ައޅު  މު ބިލަކަށްންހިމިހާ މު،  އެހެންވީމާ

ދެއްވުން.  ކުޑަ  ،ބޮޑަށް ރައީތްއިްއޒަ  ަވުގތުކޮޅެއް  ވާހަކަދެ ؛ސް ތެރި  މި  ދާުމންދިވެކެ މިއަދު  ވެލިދޫ  އިރާެގ  ޔައިރު 

ބަެއއްމެންބަރުތެރި  އިްއޒަތް ައޅުަގވާހަ  ެގ  ވާދަކަތަކުން  ހަމަ  ޕާވެނޑުމެން  ސިޔާސީ  އަހާލަން   އަޑު  އެްއެގޓީރި 

އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުންބޭނުންވާނެ  އަޅު  ެގ  ކަމަށް  ތިއްބަވާނެ  ތެދުވީ. އަޅު   ބޫލުކުރެވޭތީަގަގނޑަށް  ވެސް  މި  ަގނޑު 

ަގނޑު  . އަޅު ވޭ  ވާހަކަ އެ މެންބަރު އެބަ ވިދާޅުންާގތައް ހިޢުކާރުން ވަރަށް ިގނަ މަޝްރޫސަރު  ؛ތްތެރި ރައީސްްއޒައި

 ... ެގމް.ޑީ.ޕީރާއްޖޭެގ ހަަމ އެދިވެހި ،ޮގަވއިލަން

 

 ކެވުން:އް ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ިއއްޝު ޝުޒަކުރިއްޔާ  ެމންބަރު.  ިއއްޒަތްތެތްތެރި  ިއއްޒަކުރިްއޔާ  ދާއިރާެގ  މަތިވެރި  މެންބަރު.  ންބަރު މެ  ތެރިތްރި 

 ރު.ސަން ޛަރީހަ

 

 ކަދެްއކެވުން:ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޛަރީރު ވާހަ ރީމަތިވެ

ރަީއސްޝު އިްއޒަތްތެރި  ިގ ؛ޅުރަނަގ  .ކުރިއްޔާ  ވަރަށް  ސަރުކާރުން  ތެދެއް.  ޕްރޮޖެކްޓުެއއީ  މި   ނަ  ހިންާގ.  އެބަ 

ދެކުނަށްރާއްޖޭ އުތުރުން  އަހުޅަނ  ،ެގ  އިރަށް  ހިންާގ  މެންޅުަގނޑު ުގން  ފެނިެގންލިނަޒަރު  ވޭ  މި  އިރު  ތުވެދިޔަ  ދަނީ 
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އަހަރުސާޅީ  ،ތިރީސް ރަ  ެގސް  ރާއްޖޭެގ  މި  އިންފްރަސްށްފުށުެގތެރޭަގއި  ޚަޓްރަކްޗަރަ  ބަޖެރަދުނުކުރާށް    އި ަގޓުވަރަށް 

ޕްރޮޖެ ިގނަ  ިއއްޒަ  ންާގހި   ޓުކްޖެހިެގން  ރައީސްތަން.  ހިތަށް ؛ތްތެރި   މިއަރަނީއަޅުަގނޑު  ސިލު ކައުން  ބޭފުޅުން  ، 

މި    ،އިރުަގއިއްކާ ން މި އިންތިޚާބު ލަސްކުރަން ވާހަކަދައެމް.ޑީ.ޕީ  ،މި ސަރުކާރުން،  އި ަގއިރު ކާ ދައް  ކައިންތިޚާބުެގ ވާހަ

މިތަނަ ފުރަތަމަ  އޮތް  ވެސް އަޅުަގނޑުމެން އެމް.ޑީ.  ލީށް  އިޞްލާޙު  ބޮޑު ހިއްސާ   . އިްއޒަތްތެރި ކާރުންސަރުމި  ޕީެގ 

ލަިއެގން ރައްޔިތުން ހޮވާ  ްއަގއި ވޯޓުެވސް އިރެ އެއްނަކީމި ބޭފުޅުން  ،ބޭނުންވޭ  ކޮށްލަންއަޅުަގނޑުމެން ފާހަގަ  ؛ރައީސް

މަންދޫ ބަންނަބުރައްޔިތުންެގ  ެގންުގޅޭ  ސިސްޓަމެއް  ތާއީދުކުރާ  ޑިނޫން  ެއއްށް  ެއއީ  ބީ.  މުޅިން  ޓެހި  އްރަޮމކްރަސީއާ 

 ރުން ެގއަށް އުންސިލަކަ   106ވެރިކަމުަގއި  އެ ބޭފުޅުންެގ    ، ނޑުމެންނަށް ފެނިެގންދިޔައީ. އަޅުަގއްއެ ޓެހި ބައްއް. ބީރައެބަ

އެޓޯލްސް   ދަލުކޮށް، ބަމޮޑެލްއެލް.ޖީ.ޭއެގ    ،ކަުމަގއި ފެނިެގންދިޔަ އެ ބޭފުޅުނެްގ ވެރިނަށް  ފޮނުވާލި ތަން. އަޅުަގނޑުމެން 

 ... ެގ ވެރިކަމުަގއިއެ ބޭފުޅުން  ޔަ ފެނިެގންދިޔަ ތަން. އަޅުަގނޑަށްތަން ހިންަގމުންދި   ޮގތަށް އެހިންިގމިނިސްޓްރީ 

 

 ވުން:ކެ އް ދެކަހަން ވާރިޔާސަތު

  ދެްއވުން ނުމުަގއި ބަހައްޓަަވއި ވިސް ވަުގތުދައްކަވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  މެންބަރު. ވާހަކަފުޅުއިްއޒަތްތެރި    އްޔާޝުކުރި

 ދު.އްމަދު ވަޙީޙަންބަރު މުފާރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެން. އުނޫގއެދެ

 

 :ންްއކެވު ވާހަކަދެ ވަޙީދު މުޙައްމަދު ރުމެންބަ ރާެގދާއި އުނޫގފާރު

 ލައިފިން.އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ދޫކޮށް

 

 ވުން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތު

 ސިކުންތު.   5މިނެޓާއި  1ބާކީ .ޕީ.އެމަށް ޕީ ؛ލަޠީފް މުޙައްމަދު ޙުސައިންތްތެރި މެންބަރު ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ ިއްއޒަ

 

 : ންްއކެވުވާހަކަދެ ލަޠީފް މުޙައްމަދު ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާެގ ފަރެސްމާތޮޑާ

ިއންތިޚާބެއް ނުބޭްއވޭނެ. އެީއ    ރޭ ތުަގއި އެޗް.ޕީ.އޭެގ ަގއިޑުލައިނެްއެގ ތެޮގ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ

ތުންެގ ރައްޔި  .ނީނިންމަންޖެހޭ  އި ޚިލާފަށް އޭރުން އިންތިޚާބު ބާއްވަ   ކަނޑައެޅިެގން  ވަނަ މާއްދާއާ  170  ެގއަސާސީޤާނޫނު

ެގއް ފޮށިތައް އަންދާލި  ަގއި ވޯޓު އިންތިޚާބުސަރުކާރުން މިދިޔަ ރިޔާސީ  ވެސް  އިންތިޚާބުައދި    ،ލިއެތައް ޙައްޤުތަކެއް 

ވިެގންދޭ. އެހެންކަމުން އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް،  ފޫޒުން އިންތިޚާބު ބާޠިލުކުރުމުެގ ފުރުޞަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ހުޅުޮގތަށް ނު

އަޅުަގނޑު ވެސް  ަވުގތުކޮޅުަގއި  ކުޑަ  ބޭނު  މި  އި  ،ވަނީންދަންނަވާލަން  ބު އިންތިޚާ  އެކީކަމާޚުލާޞްތެރިސަރުކާރުން 
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ާއިއ  ދައްކާ ވާހަކައިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވެސް    ،ކަމަކީ  ނޫޅޭއްވަން  ންތިޚާބު ބާސަރުކާރުން އި  .އޭކަށް ނޫޅެބާއްވާ 

ވާހަކައާ  ދައްކާ  ފެންނަކަން  ހޭނުޖެޅުދެކޮ  ސަރުކާރުން  އެމް.ޑީ.ޕީއަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބްރުއަރީަގިއ  ފެ  8  އަކީ މުންދޭ. 

މުދާތަތުރައްޔި އިންތިޚާންެގ  އަދި  ސަރުކާރެއް.  ހުޅުޖެހި  ރަްއޔިތުންެގ  ބުތަކުަގއި  ސަރުކާރެއް.  އިންކާރުކުރާ  ކަށް 

 .  ފުރުޞަތު ދޭ ސަރުކާރެއް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މަށްކަނުކުޅެދުންތެރި

 

 ވުން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތު

.ޕީއަށް ބާކީ ބަރު. އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު. އެމް.ޑީ މެންއިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ

 ސިކުންތު.  36އި މިނެޓާ  3 ،ތްސިކުންތު ެއބައޮ 36ޓާއި  މިނެ 30

 

 :ވާހަކަދެްއކެުވން ވަޙީދު މުޙައްމަދު ރުމެންބަ ރާެގދާއި އުނޫގފާރު

ރައްޔި.  ` ރައީސް.  ިއްއޒަތްތެރި  މުއައްސަސާތަ ންެގތު ޝުކުރިއްޔާ  މިނިވަން  މަޖިލީހުެގ  ކޮމިޓީން    ކުެގ 

މިއްފޮނު ވާ  ވާފައި  ތާއީދުކުރާ  ރިޕޯޓަށް  އިންތިޚާބުވާ  މި  އަދި  ދަންނަަވން.  ކައުން ؛ހަކަ  އިންތިސިލު ލޯކަލް  ބު ޚާެގ 

ކަިއ  މަށް ޓަދިޔުށްކުރިއަައވަހަށް  ެގން  އިމި އިންތިޚާބާެވސް    އެކީަގއި  ލަތާވިޑުެގ ހާކޮމި  މިހާރު  އަވަސްކުރުމަށް ޓަކައި  

ސަރުކާރުން އެމް.ޑީ.ޕީއަޅުަގނޑުމެން  އަދި  ހަމަ ނާއި  ދަންނަވަން.  ޝުކުރު  އަޅުަގނޑު  މަސައްކަތަށް  ކުރަްއވާ  ން 

ކުރައްާވ    ނުދޭންެވެގންމިއަދު މި ޖަލްސާ ވެސް ބޭއްިވޔަ  ، ންެވެގންނުދޭފަރާތްތަކުން މިކަން ވިޔަ  ވެރިވާދަ   ކީަގއި އެއެއާ 

އަޅުަގމަސަ ކުށް އްކަތް  ރަީއސްެވރިނޑު  އިްއޒަތްތެރި  ހަމައެ ؛ކުރަން.  ހައްޔަ  ކަނިސިޔާސީ  ފަރާތް   ށްފައިރުކޮާވދަވެރި 

  ، ނުކުރަން  އަޅުަގނޑެއް ަގބޫލެއް ؛ންނަވާތީ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަންކޮޅު ބޭފުޅުން ތަކުރާރުކޮށް ދަދިހުރި ވާހަކަ މިތާ އި

ކުރައްަވިއެގން ކަ ކަމަށް ަގބޫލުވާހަ  ދެއްކެވެނީ ރަނަގޅު  ށް އެފުޅުން ވެސް އެ ބޭފުޅުންނަދު އެ ބޭޚު  ،ފުޅުން ވެސްއެ ބޭ

ކަމަޢައެްއޮގތަށް    އެއާ ިއއްޒަތްތެރިމަލުކުރަްއާވ  ރަ ކަށް.  ސި  ؛ސްއީ   ނަޝީދު ޔާައޅުަގނޑުމެން  ރައީސް  ޮގތުން  ސީ 

ނަޝީ  ،ހައްޔަރުކޮށްެގން ހަްއޔަރުކޮށް  2015ރީ  ވަރުފެބް  22ދު  ރައީސް    ބޭރަށް   ަގއި  2016ޖަނަވަރީ    18  ، ަގއި 

ފުރާވަޑައިަގތު ވާބޭސްފަރު އިްއޒަތްތެދޭތެރޭ  މާއަށް  އެމް.ޑީ.ަގއި  ރައީސް،  ހޭރި  އެ  މެންބަރުން  ސަތޭކަ    ތިން  ދަވިޕީެގ 

ތިން ތެރޭަގއި  ދުވަހުެގ  އެބަހުރި.    ސަތޭކައަށް  ތިރީހަކަށް  ބާއްވާފައި  ރެލީ  ިގނަ  ިގނަ   ކައަށްތޭސަ  ތިންވުރެ  ވުރެ 

ބާއްވާ އެބަހުރި.  މުޒާހަރާ  ަވރުބަލިކަމެއް.ޕީެގ  .ޑީއެމްފައި  ނެތި  ،މެންބަރުން   މިދެންނެވީ ؛ ދެކޮޅަށް  އެކަމާ  ފޫހިކަމެއް 

ހައްޔަރުވުމާ  އެންމެ ނަޝީދު  ރައީސް  ވެސް  ބައިނަފުރަތަމަ  ވެސް   އެންމެ  ،ދުނިޔެ ވާމީ  އަގު ލް އެކީ  ފުރަތަމަ 

ސެކްރެޓަވިލާތުއިނިގރޭސި  ފޮރިން  ބަސް  ެއކަމާ  ރީެގ  އދ. ދެކޮޅަށް  ހިއުމަން  ވިދާޅުވި.  ބެހޭ އިޓްސް ރަެގ  އާ 

ބައިނަލްކޮޅަ ދެ   އެކަމާ  ،އްޔާއިންޢިޖަމު ލޯ ުގއަ ށް  ވަޔަވާމީ  ެއކަމާރުން  ހުރިހާ  އެމް.ޑީ.ހެއްދެވި.  ޅުދެކޮ  ޑަިއެގން  ޕީެގ 
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 ނޭހުންތަކާއި މަދަނީ ބަސް  ،ތަކާއިޒާހަރާ ރާއްޖޭަގއި މިހާތަނަށް ބޭއްުވނު އެންމެ ބޮޑެތި މުހުރިހާ މެންބަރުން   ،މެންބަރުން

އިންތިޒާ  ހެންމި ދެންނެވި  އި،ބާއްވަ   ޖަލްސާތަކާ  ،ހިނާގލުންތަކާއި  ،އެްއވުންތަކާއި ، ވެެގން ހަމަ މެދުކެނޑުމެއްމުހަމަ 

ބައް ؛ނެތިބަލިކަމެއް  ވަރު ރަީއސް  އެހެންނަމަވެސް،  ޮގނާޔާމީލަވާ  ބެހޭ  ކަން  ބޭފުޅުން  އެ  ޮގތުން  ކުރަްއވާ  ތް. ތައް 

ރައީސް    އެންމެ ކޯ ފަހުން  ޝަރީޢަތަށް  ވެޔާމިނުެގ  ރަހަމައެ  ، ސްޓަށް  ޔާމީކަނި  މިނިސްޓްރީެގ  ހައުސިން  ންީއސް  ގ 

ދެއްވާފައި  މުތަޤާމަސިޔާސީ   އެތިބި  އް  ނެތް  ވެސް  ހަމަ އަދަދަށް  ބޭފުޅުން  މި  ޮގސްފައެއް.  މީހަކު  ތަނަކަށް   

އި ރައީސް  ތުަގމުއްދައެ    ބަރުންޕީ މެންއެމް.ޑީ.  ،. މި ދެންނެވީބަވަނީ އިނޭގތޯކުރަްއަވން ތިއްނަދޮށުަގއި ހިނިވަރުކުޑަ

 ސަތޭކައަށް  އަށް  ިއ،ޖަލަށް ޮގސްފަބަހުރި  ވުރެ ިގނަ މެންބަރުން އެ  ށްސަތޭކައަ  އަށްންކުރާށޭ ކިޔާފައި  ވަމިނި  ނަޝީދު

  ހުން އެކަމާ ފަ  އެންމެ ؟މިނިވަންކުރަން  ންސް ޔާމީބޭފުޅުން ކޮންކަމެއްތޯ ކުރަްއވަނީ ރައީ  މިނަ މެންބަރުން.  ިގވުރެ  

ޔާމީލަވާ  ބައް އަ ެގންރައީސް  އެކަމާ  ޔާމީހިތް  ނބިކަނބަލުން  ރަީއސް  އޭރުަގިއ  ދެކޮޅު   ނާހަމަޖެހިވަޑައިނުެގން    އެންމެ 

 މިޙަޤީޤަތުަގއި  .ށްކުރާކަ . ހަމަ މި ބޭފުޅުން ނޫޅޭ މިކަން އީދިޔަ ކުރާ ހިސާބަށް ން ެގނެސް މިކަންމެވަޙީދު ،މެންޖަމީލު

ަގބޫފުބޭ ވެސް  ސިޔާސީ    ލެއްޅުން  ކަނުކުރޭ  ދެމަށްކަމެއް  ކިޔުްއވަޗެ އެއްން  .  އިނުގރަކޭ  ދާއިރާެގ  ންެވެގން  އިދޫ 

ވާހަކަދަދާމެންބަރު ވި ޮގތަށް  ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުެގ   ،ވަނީ. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަންއްކަ ޅުވި  ހަމަ  ރާއްޖޭަގއި އަދިެވސް 

ވެސް  ނިޒާމުެގ  ،ދިފާޢުަގއި  ސިޔާސީ  ދިވާދަވެރި  ވެސް  އިންތިޚާ   ،ފާޢުަގއި  ރައްޔިއަދި  ޙައްޤު  ތުންނަށް ބީ 

ޓަކަިއ  ވަރުކޮކަށަ ތެދުެވރިކުރާނެތް މަސައްކަެވސް  ށްދިނުމަށް  އިޚުހަމައެކަނި  ،  އެ  ލާޞްތެރި   މާ މް.ޑީ.ޕީ ބަޔަކީ    ކަން 

މިއަދު މި  ރަނަގޅަށް  ހާމަވަމުން  ވެސް  އެއްސާބިތުވަމުން  ،ދަނީ  އަދިެވސް  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ރިޕޯޓަށް ފަ  .  މި  ހަރު 

ތާއީރިފު ވާހަކަ ހަމައަށް  ވީހާވެސް    ،ދުކުރާ  ލޯއަވަހަކަށް  އަދި  ކަ ރާއްޖޭެގ  ބޭއްއުންސިލުކަލް  އިންތިޚާބު    ، ވި ތަކުެގ 

ހިންުގންތެރި އިންތިޚާބު ރަނަގޅު  ކަުއންސިލުތަކެއް  ރާއްޖެއަށް  ފައިދާ  އޭެގ  ރައްޔިތުންނަށް    ، ވެެގން  ރާއްޖޭެގ 

 ޒަތްތެރި ރައީސް. ހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ އިއް ލިބިެގންދިޔުން އަޅުަގނޑު އެދޭ ވާ

 

 ވުން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތު

  އިރިހަމައަށް ބަހުސްކުރައްވަ ަގޑިއިރަށް ފު  އެއްޓަށް ބަހުސްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  ިމ ރިޕޯވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  

ަގާވއިދުެގ  ނި މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  )ހ  87މުނީ.  މާއްދާެގ  ާމއްދާެގ  3(ެގ  ވަނަ  އެ  ދަށުން  ނަންބަރުެގ  ވަނަ 

ޮގތުެގ)ށ( ދާ  ،ފަރާތުންރުެގ  ސަރުކާ  ،ތީންމަ  ަގިއވާ  އިއްޒަހުޅުމާލޭ  ނިއިރާެގ  ޢަލީ  މެންބަރު   ޔާޒްތްތެރި 

ނަންބަރު    ، ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ކައުންސިލު)  2020/3ާގނޫނު  އިންތިޚާލޯކަލް  ޚާތަކުެގ    (އަށ2020ްނޫނު  ާގއްޞަ  ބުެގ 

  ()ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހުވަނަ ކިޔުން ިއްއވުނީ. ތިންެގ ބިލު ެގނައުމުެގއިޞްލާޙު
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 ހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން . ވޯޓަށް އ6ެ

 

 ވުން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތު

ރި އިްއޒަތްތެދާއިރާެގ    ހުޅުމާލޭތުން،  ރުެގ ފަރާސަރުކާ  ކޮށްލަދެްއވުން އެދެން.ޗެކު   ކާޑުކޮޅުތައްން  ންބަރުއިްއޒަތްތެރި މެ

ްއޞަ  ބުެގ ޚާތަކުެގ އިންތިޚާލޯކަލް ކައުންސިލު )  2020/3 ނޫނު ނަންބަރުާގ،  ވާ ފައިހުށަހަޅުއްވާ  ޔާޒްޢަލީ ނިމެންބަރު  

ނިންމެ  ، ސާކޮށްރާދި  ބިލު ެގނައުުމެގޙު އިޞްލާ  (އަށ2020ްނޫނު  ާގ ކޮމިޓީން  މުއައްސަސާތަކުެގ  ޮގތަށް    ވިމިނިވަން 

 އެދެން. ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް ޯވޓުދެއްވުން    ތްތެރި މެންބަރުންނަށްއިްއޒަ ދުމެ ރެއްވުމާފާސްކުހުން މަޖިލީ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުެގ ނަތީޖާ: 

   ޔާޒް މެންބަރު ޢަލީ ނިއިރާެގ ހުޅުމާލޭ ދާ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 87    ލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:މުމަޖިލީހުެގ ޖު

 44    މެންބަރުންެގ ައދަދު:ބި ހާޒިރުވެ ތި

 38    ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު: ފެންނަ 

 00    ށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު: ނުފެންނަ ކަމަ

 00 ޓުދެއްވި މެންބަރުންެގ އަދަދު:  ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯ

    38     ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރުންެގ އަދަދު: ވޯޓު

  20      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު: 

 ފާސް        ވޯޓުެގ ނަތީޖާ: 

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

ނުފެންނަ ކަމަށް . 38؛ ންެގ އަދަދުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރު. 44؛ ހާޒިރުވެ ތިއްބެވި މެންބަރުންެގ އަދަދު

ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިވި  ނުންނުވާ ކަމަށް   ބޭްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓުދޭންވޯޓުދެ

   ފާސްވެއްޖެ.. 20؛ ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު .38؛ މެންބަރުންެގ އަދަދު
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 ންމުން ނި
 

 . ނީމުނި ސްލިޖިމަ  .ينملاعلا  ب  ر هلل دملحاو
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މަށް  ކުރާ މާލަ ލްސާ  ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޖަލްސާ ފަސްކުރެއްވިއިރު ޖަ ގައި   9:00ދުނު  ހެނ 
 ރި މެންބަރުން ތްތެ ތިއްބެވި އިއްޒަ ހާޒިރުވެވަޑައިގެން  

 
ހެންވޭރު    -3މުޢިއްޒު،  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  އިރާެގ  ދާހެންވޭރު އުތުރު    -2  ،ޔާޒްމެންބަރު ޢަލީ ނިއިރާެގ  ދާހުޅުމާލޭ   -1

 ަގލޮޅު ދެކުނު -5 هللا،ީއވާ ޢަބްދުމެންބަރު  އިރާެގ  ދާއުތުރު  ަގލޮޅު    -4  ޠީފް،ޙަސަން ލަ  މެންބަރުއިރާެގ  ދާ  ހުޅަނުގ
ައޙްމީމެންބަރު  އިރާެގ  ދާ ނަކާއީލު  ދެކުނު    -6ސީމް،  މަދު  ހޯރަފުށީ    -7  ލީ،ޢަ  އާދަމް  މެންބަރުއިރާެގ  ދާމާފަންނު 
ވަިއކަރަދޫ  -9 هللا،ދުމުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްމެންބަރު  ިއރާެގ  ދާ ން  ނޮޅިވަރަ  -8  އަޙްމަދު ސަލީމް،  މެންބަރުއިރާެގ  ދާ
ޒިޔާދު،މެންބަރު  އިރާެގ  ދާ ރާޢީ،ރު  މެންބައިރާެގ  ދާ  މަކުނުދޫ  -10  ޙުސައިން  އިރާެގ  ދާވެލިދޫ    -11  މުޙައްމަދު 

ޢަބްދުމުޙަ  މެންބަރު ޢަލީ،  މެންބަރުިއރާެގ  ދާހޮޅުދޫ    -12  ޝަފީޤް،هللا އްމަދު  އިރާެގ  ދާރު  އުނޫގފާ  -13  ޔޫނުސް 
މެންބަރު އިރާެގ  ދާކުރެންދޫ    -15ޙަސަން އަޙްމަދު،  މެންބަރު  އިރާެގ  ދާދޫ  ރައިއިނުގ  -14  މުޙައްމަދު ވަޙީދު،މެންބަރު  

ޢަބްދުލްޙަކީމް،ޢަބް ނަސީމް،އިބްމެންބަރު  އިރާެގ  ދާލުސްދޫ  ތު  -16  ދުލްޣަނީ  މެންބަރު އިރާެގ  ދާތޮއްޑޫ    -17  ރާހީމް 
އަޙްމަދު  މެންބަރު  އިރާެގ  ދާެގމަނަފުށީ    -19  ޙަލީމް،އަޙްަމދު  މެންބަރު  އިރާެގ  ދާބިލެތްދޫ    -18  ޙަސަން ޝިޔާން،

 ދު.އަޙްމަދު ރަޝީމެންބަރު އިރާެގ ދާހިތަދޫ މެދު  -21 ބީބް،އިލްޔާސް ލަމެންބަރު އިރާެގ ދާ ހުޅުދޫ  -20 ސަޢީދު،

 

 

 

 

މަށް  ކުރާ މާލަ ލްސާ  ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޖަލްސާ ފަސްކުރެއްވިއިރު ޖަ ގައި   9:00ދުނު  ހެނ 
 ރި މެންބަރުން އިއްޒަތްތެ   ނެތް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން  

 
ޢަލީ  އިރާެގ  ދާމެދުހެންވޭރު   -1 ޝަހީމްމެންބަރު  އިރާެގ  ދާނު  ދެކުހެންވޭރު    -2  ،ޢާޡިމްމެންބަރު    -3،  ޙުސައިން 

އުތުރު ރަޝީދު  މެންބަރުއިރާެގ  ދާ  މައްޗަންޮގޅީ  މެދު    -4  ،މުޙައްމަދު  ރައީސް މެންބަރު  އިރާެގ  ދާމައްޗަންޮގޅީ 
  -6،  )ސަލާމުގައި(   ޚައިތަމްއަޙްމަދު މެންބަރު  އިރާެގ  ދާ  ދެކުނު  މައްޗަންޮގޅީ  -5  ނުގައި(،ރަންޓީ )ކަ  މުޙައްމަދު ނަޝީދު

)ކަރަންޓީނުގައި(   މެންބަރުއިރާެގ  ދާ  ރުއުތުމާފަންނު   ފަހުމީ  ދާއިރާމާފަން  -7  ،އިމްތިޔާޒް  މެދު  މެންނު  ބަރު  ެގ 
ރަޝީދު ހުޅަނ  -8  ،އިބްރާހީމް  މެންބަރު އިރާެގ  ދާ  ވިލިމާލޭ  -9  ،ޙްފަލާމުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިރާެގ  ދާ  ުގމާފަންނު 

މަދު އަޙް  މެންބަރުއިރާެގ  ދާ  ބާރަށު   -11  ،ފާޢުޝިދު  މުޙައްމަމެންބަރު  އިރާެގ  ދާ  ދޫއިހަވަން  -10  ، އުޝާމްއަޙްމަދު
  -14  ،އިބްރާހީމް ޝަރީފްމެންބަރު  އިރާެގ  ދާ   ކެލާ  -13  ، ވަޙީދުهللا ޢަބްދު  މެންބަރުއިރާެގ  ދާދޫ  އްދި  -12 ،هللاޢަބްދު
 ،ފްއްލަޠީޔާސިރު ޢަބްދުމެންބަރު  އިރާެގ  ދާ  ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު  -15،  ފޫރު މޫސާޣަޢަބްދުލްމެންބަރު  އިރާެގ  ދާދޫ  ހަނިމާ

ދެކުނު  -16 މުޙައްމަމެންބަރު  އިރާެގ  ދާ   ކުޅުދުއްފުށީ  هللا ޢަބްދުމެންބަރު  އިރާެގ  ދާ  ކަނޑިތީމު  -17  ،ދުޖަމްޝީދު 
ޙުސައިން   މެންބަރުއިރާެގ  ދާ   ކޮމަންޑޫ  -19  ،ޢަލީ ރިޟާމެންބަރު  އިރާެގ  ދާދޫ  މިލަން  -18  ،ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް

ޝާހިދު މެންބަރު  އިރާެގ  ދާދޫ  ފުނަ  -20  ،ދުވަޙީ ސާ، ޢީ  އަޙްމަދުމެންބަރު  އިރާެގ  ދާދޫ  ދިކުޅުކެނ  -21  ،މުޙައްމަދު 
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 -24  މުޙައްަމދު ރަޝީދު ޙުސައިން،މެންބަރު އިރާެގ ދާއަލިފުށީ   -23 ރޫން،ހާއަޙްމަދު މެންބަރު އިރާެގ ދާމަނަދޫ  -22
ތުޅާދޫ   -26  އާދަމް ޝަރީފް،  މެންބަރުއިރާެގ  ދާމަޑުއްވަރީ    -25  އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު،މެންބަރު  އިރާެގ  ދާދުވާފަރު  

ކެންދޫ   -28  ،ގައި( )ސަލާމު  އަޙްމަދު ސަލީމްމެންބަރު  އިރާެގ  ދާއޭދަފުށީ    -27  ޙިސާން ޙުސައިން،މެންބަރު  އިރާެގ  ދާ
ނައިފަރު    -30  ،)ސަލާމުގައި(   ޖީހާން މަޙްމޫދުމެންބަރު  އިރާެގ  ދާހިންނަވަރު    -29  ޢަލީ ޙުސައިން،މެންބަރު  އިރާެގ  ދާ
ޝިޔާމް،މެންބަރު  އިރާެގ  ދާ އިރާެގ  ދާދޫ  ރައިުގ  -32  ޖާބިރު،هللا ޢަބްދުމެންބަރު  އިރާެގ  ދާކާށިދޫ    -31  އަޙްމަދު 

ރިޟާ،މެންބަރު   މެންބަރު  އިރާެގ  ދާމާމިިގލީ    -34  ރީރު،ޛަޙަސަން  މެންބަރު  އިރާެގ  ދާރި  މަތިވެ  -33  އިބްރާހީމް 
ންބަރު މެއިރާެގ  ދާދަނެގތީ    -36  އަޙްމަދު ޠާރިޤް،މެންބަރު  އިރާެގ  ދާމަހިބަދޫ    -35  ،މުގައި()ސަލާ  ބްރާހީމްޤާސިމް އި

ނާ ރަޝީދު،މެންބަރު  އިރާެގ  ދާފެލިދޫ    -37  ޡިމް،މުޙައްމަދު  ފަޟުލް  މެންބަރު  އިރާެގ  ދާކެޔޮދޫ    -38  އިބްރާހީމް 
ޤާސިމް، ޙަސަން،މެންބަރު  އިރާެގ  ދާދިްއަގރު    -39  ޙުސައިން  އިބްރާހީމް މެންބަރު  އިރާެގ  ދާމުލަކު    -40  އިކްރާމް 

ޙަ ޢަބްދުލްމުޙްސިމެންބަރު  އިރާެގ  ދާނިލަންދޫ    -41  ،)ސަލާމުގައި(  ނަޞީރު މެންބަރު އިރާެގ  ދާމީދޫ    -42  މީދު،ން 
މެންބަރު އިރާެގ  ދާވިލުފުށީ    -44   ޢާމިރު،އަޙްމަދުމެންބަރު  އިރާެގ  ދާ ކުޑަހުވަދޫ    -43  އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދު، 

ޢަފީފު ކިނބިދޫ   -46  ،ލާމުގައި( )ސަ  ރިޔާޟްهللا ޢަބްދުެމންބަރު  އިރާެގ  ދާތިމަރަފުށީ    -45  ، )ސަލާމުގައި(  ޙަސަން 
ނާޝިޒްމެންބަރު  އިރާެގ  ދާ ުގރައިދޫ    -47  ،)ސަލާމުގައި(   މުޙައްމަދު  ޣައްސާން  މެންބަރު  އިރާެގ  ދާތ.  މުޙައްމަދު 

ފޮނަދޫ   -50ސާމް، ޙައްމަދު ވިމުމެންބަރު އިރާެގ ދާަގމު  -49  ޢަލީ ޙަމީދު،މެންބަރު އިރާެގ ދާ އިސްދޫ   -48 މައުމޫން،
ސިރާޖް،  މެންބަރުއިރާެގ  ދާ ސަޢީދު،  މެންބަރުއިރާެގ  ދާާމވަށު    -51  މޫސާ  އިރާެގ  ދާވިލިނިގލީ    -52  މުޙައްމަދު 

ޙުސައިން،ސަ  މެންބަރު ޢަބްދު  މެންބަރުއިރާެގ  ދާދާންދޫ    -53  ޢުދު  އުތުރު  ތިނަ -54 هللا،ޔަޢުޤޫބް  އިރާެގ ދާދޫ 
ދެކުނު  ތިނަ  -55  ،)ސަލާމުގައި(  ޢަބްދުލްމުޣުނީ  މެންބަރު މަޑަވެލީ    -56  ސަނީފް،هللا ޢަބްދު   މެންބަރުއިރާެގ  ދާދޫ 

ފިރު  މެންބަރުއިރާެގ  ދާ ލަޠީފް،  މެންބަރުއިރާެގ  ދާ  ފަރެސްމާތޮޑާ  -57  ޝާން،ޙުސައިން  މުޙައްމަދު    -58  ޙުސަިއން 
ޒާހިރު،  މެންބަރުއިރާެގ  ދާގައްދޫ   އުތުރު    -59  އަޙްމަދު  ރަޝީދު،  މެންބަރުއިރާެގ  ދާފުވައްމުލަކު    -60  މުޙައްމަދު 

މުޙައްމަދު   މެންބަރުއިރާެގ  ދާަވއްމުލަކު ދެކުނު  ފު  -61  ސައިން މުޙައްމަދުދީދީ،ޙު  ެމންބަރުއިރާެގ  ދާފުވައްމުލަކު މެދު  
 -64  ފް،އިބްރާހީމް ޝަރީ  މެންބަރުއިރާެގ  ދާމަރަދޫ    -63  މަދު ނިހާދު، މުޙައް  މެންބަރުއިރާެގ  ދާ  ފޭދޫ  -62  މުމްތާޒް،

އުތުރު   އަސްލަމް،މުޙަ  މެންބަރުއިރާެގ  ދާހިތަދޫ  ދެކުނު    -65  އްމަދު  ނާ  މެންބަރުއިރާެގ  ދާހިތަދޫ    ޒިލް އިބްރާހީމް 
   .ގައި()ސަލާމު ރޮޒައިނާ އާދަމް މެންބަރުއިރާެގ ދާދޫ ައއްޑޫ މީ  -66 ،)ސަލާމުގައި( 
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