
 

 

 

 

 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 

 

 މަޖިލީހުގެ ޔައުމިއްޔާރައްޔިތުންގެ 
 

 ޖަލްސާ ވަނަ 8ދައުރުގެ  ވަނަތިންވަނަ އަހަރުގެ  2015

 

 

  2015 ބަރުޮނވެން 2

 (ދުވަސް )ހޯމަ

 

 

 

 

2015/18/59ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު:   

 

 09:45 ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:

 13:39: ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި
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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީހުގެ )ރި 

 

  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

  ްއަޒތްތެރި މެންބަރުން. އި 22ވީ ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެ މި

 

 .ން ކުރު އިޢުލާން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ކުރުންއިޢުލާނުުދވަހުެގ އެޖެންޑާ ، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2015/3/8އޖ/އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -3.1

 

 .ސަތުން އަންގާ އެންގުންރިޔާ . 4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ިރޔާަސތުން އަންގާ އެްނގުން.، 4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ، ކޮމިޓީ އާއްމުގައި  11:15 ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.ކޮމިޓީތަކުގެ ަބްއދަލުވުންތައް  މިއަދު -4.1

3.  

 ދާއިރާގެ މާފަންނު ހުޅަނގުކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑަިއގަންަނާވ  ޖްތިމާޢީލުތައް. އިކަށް އައި ބައެއް ބަދަކޮމިޓީތަ -4.2

އިބްރާހީމް ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  މުލަކުބަދަލުގައި އެ ޮކމިޓީއަށް ގެ މުޙައްމަދު ފަލާޙް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު
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މެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުްނ ެގ ޕާލިއެމް.ޑީ.ޕީ ން އެދިވަަޑިއގެން ހަމަޖައްސަވައިެދއްވު  ނަޞީރު

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާީސ  107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ  ،ލިބުމުން

ގަިއ  2015އޮކްޓޫބަރު  27ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ާވނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ކަން ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އެ 107ންގާފަ. އެހެންކަމުން، ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ އަ

 ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ހެންވޭުރ ދެކުނުކޮމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ  ްޖތިމާޢީއެގޮތަށް އިޢުލާންކުރަން. އި

 ޢަލީ ނިޒާރު ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެދެކުނު  ދޫހިތަގައި އެ ކޮމިީޓއަށް ބަދަލުގެ މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް

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

ޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން މަ 107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ަގއި އަްނގާފަ.  2015އޮކްޓޫަބރު  27ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ީލޑަުރންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެ މަތީން އެކަން ެއގޮތަށް  107އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ހިތަދޫ މެދުކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ  ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ރަން.އިޢުލާންކު

 ޢަލީ ނިޒާރު  އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެދެކުނު  ދޫހިތަބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ގެ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ

 ،ީޕގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްާވފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުންހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެދިަވޑަިއގެން އެމް.ޑީ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ  107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ަގއި އަްނގާފަ.  2015އޮކްޓޫަބރު  27ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ީލޑަުރންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެ މަތީން އެކަން ެއގޮތަށް  107އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

ިއއްޒަތްެތިރ  ދާއިރާގެ ހިތަދޫ މެދު ދެކުނުކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ  ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ އިޢުލާންކުރަން.

މުޙައްމަދު  އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެއަލިފުށީ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީައށް ގެ ހީމް މުޙައްމަދުދީދީއިބްރާ މެންބަރު

ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެދިވަަޑިއގެން ެއމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. ެއ  ރަޝީދު ޙުސައިން

ނަ މާއްާދެގ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ވަ 107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  ،ލިޔުން ލިބުމުން

ގަިއ  2015އޮކްޓޫބަރު  27ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ާވނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ުތގެ މަތީން އެކަން ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮ 107އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ 

މުޢާޒު  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިާރގެ މަޑަވެލީކޮމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއަގންނަވާ  ާއްއމު އެގޮތަށް އިޢުލާންކުރަން.

 ޢަލީ ފަޒާދު  އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެފުވައްުމލަކު މެދު ބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަށް ގެ މުޙައްމަދު ރަޝީދު

 ،ގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން.ޕީ.އެމްން އެިދަވޑަިއގެން ޕީހަމަޖައްސަވައިެދއްވު

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ  107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ަގއި އަްނގާފަ.  2015އޮކްޓޫަބރު  27ްސއަކުން ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ީލޑަުރންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެ
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ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެ މަތީން އެކަން ެއގޮތަށް  107އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

އަޙްމަދު  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ދިްއގަރުކޮމިީޓގައި ހިމެނިަވޑަިއަގންނަވާ  ޤައުމީ ތަރަްއޤީގެ އިޢުލާންކުރަން.

 ަޙސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެމިލަންދޫ ބަދަލުގަިއ އެ ކޮމިޓީއަށް ގެ ފާރިސް މައުމޫން

 ،ގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން.ޕީ.އެމްހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެިދަވޑަިއގެން ޕީ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ  107ގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު 

ަގއި އަްނގާފަ.  2015އޮކްޓޫަބރު  27ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ީލޑަުރންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ގަިއވާ ޮގތުގެ މަތީން އެކަން ެއގޮތަށް  ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( 107އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

ޙުސައިން  ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފަރެސްމާތޮޑާޮކމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަާވ  މާލިއްޔަތު އިޢުލާންކުރަން.

 އަޙްމަދު ސަލީމް  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެއޭދަފުީށ ބަދަލުަގއި އެ ކޮމިޓީއަށް ގެ މުޙައްމަދު ލަޠީފް

 ،ގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން.ޕީ.އެމްއްސަވައިެދއްވުން އެިދަވޑަިއގެން ޕީހަމަޖަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ  107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ަގއި އަްނގާފަ.  2015ަބރު ނޮވެން 1ނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަުރންނަށް އެކަން ވާ

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެ މަތީން އެކަން ެއގޮތަށް  107އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

 އިޢުލާންކުރަން.

 

 .ޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލު މަ . 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފްކުރަންޖެހޭ ބިލު ،5މު ޑާ ައއިޓައެޖެން

ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ގާނޫނު ނަންބަރު  ޢަލީ މުޙައްމަދުދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ހޮޅުދޫސަރުކާރުގެ ފަރާތުން،  -5.1

ގާޫނނު  ްއވުން.ފުރަތަމަ ކިޔުން އި  ްށ އިްޞލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލުގެ ( އަބެހޭ ގާނޫނު މަސްުތވާތަެކއްޗާ ) 2011/17

  .ށް ިއޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު( އަބެހޭ ގާނޫނު މަސްުތާވތަކެއްޗާ) 2011/17ނަންބަރު 

 

 .އިބްތިދާޢީ ބަހުސް . 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އިބްތިާދޢީ ބަހުސް، 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 
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މަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫުނ ގައްދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙް ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -6.1

ގެ ފުރަތަމަ . މި ބިލުށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު( އަިދވެހިރާްއޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާ ބެހޭ ގާނޫނު) 98/20ނަންބަރު 

ވަަނ  7ވަނަ ދައުރުގެ  3ވަނަ އަހަރުގެ  2015 ،ަގއި ބޭްއުވނު 2015ބަރު އޮކްޓޫ 27 ފައި ވަނީކިޔުން އިްއވާ

މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވާނީ ަގއްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު.  ޖަލްސާގައި.

ނިޒާމީ މައްސަލައެްއގަިއ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި )ަވގުތުކޮަޅކަްށފަހު( އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 .މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީއަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުމެން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީ  ،ގެ ޖަލްސާހުއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑު ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް މި ނެގީ އަޅުގަ

ނުޑ ގެ ކޯހުގޮތެްއަގއި މިހާރު މަޖިލީ ބާއްވަމުންދާއިރު ޖަލްސާ ފެްއޓޭއިރު ާއއްމު ރަމް ހަމަނުވެގެންދާ މައްސަލަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ދިޔައީ  ގެ ކޯރަމް ހަމަނުވެ. ހުމަޖިލީ އަށް ހަމައާ 9:20ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ. މިއަދު ވެސް އަުޅގަ

މަކީ ގެ ކޯރަމް ހަމަނުވެ ޖަލްސާ ނުފެއްޓުހުމެންބަރުން ތިއްބަާވއިރު ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް، މި މަޖިލީ 85ގައި ހުމަޖިލީ

ެއ ވާހަަކ މަނިކުފާނަށް ހަމަ ، އަޅުަގނޑުމެން މި ތަނަްށ ަގޑިއަށް އަންނަ މީހުން ލަދުެވތިވާ ކަެމއް. އެހެންވީމާ

ދަންނަވާލީ މިކަމަށް ކޮންމެެވސް ކަހަލަ ޙައްލެްއ ހޯދަިއދޭން. މިއަދު ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ެއްއވެސް މެންބަރެއް 

ނުޑ ތަނަކަށް ނާދޭ. އަދި އެހެ ގަޑިޖެހުނުއިރު މި ން ޕާޓީތަކުގައި ވެސް ހަމަ ނާންނަ މީހުން ތިބިކަން އަޅުގަ

ގޮތަށް ހުރިހާ ެމންބަރުން އައިސްދިނުމަކީ އެދޭ  ަމޖިލީހުގެ ރައީސަށް ިމ މަސަްއކަތް ކުެރވޭ، ފާހަގަކޮށްލަން. އެހެްނވީމާ

 .ވާހަކަެއއް ކަުމގައި ދަންނަވާަލން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްޔާ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ފޭދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ޝުކުރިއްާޔ. ޝުކުރި 

 ގެމައްސަލަިއަގއި ދަންނަވަން. މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އެއީ ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ނިޒާމީ ނެންގެވި 

ަގއްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  ގޮތުަގއި ބަލަިއގަނެޭވކަށެއް ެނތް. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން،

ށް އިޞްލާުޙގެނައުމުެގ ބިލު ( އަ ބެހޭ ގާނޫނު ިދވެހިރާއްޭޖގެ ފަޅުރަށްރަށާ) 98/20ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫނު ނަްނބަރު 

ންބަރު އަޙްމަދު ހުށަހަޅައިދެއްވުމަށް އަުޅަގނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގައްދޫ ދާއިާރގެ ިއއްަޒތްތެރި މެ

 ރަޝީދަށް.
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  ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ( އަބެހޭ ގާނޫނު ދިވެހިރާއްޭޖގެ ފަޅުރަށްރަށާ) 98/20ޝުކުރިއްޔާ ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

 ބިލު...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ޢާޡިއި މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ޢަލީ ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްގަ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުން:ޢާޡިމެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ 

ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، މިހާވަރަކަށް ކަންތައްތަާކ ދޮގުހަދަިއގެންނުވާނެ. ިމ 

ގެ މެންބަރުން މި އުޅެނީ އެމް.ޑީ.ޕީއާ ހެދިއެއް ނޫން. ޕީ.ޕީ.އެމް ްއޒަތްތެރި މަޖިލިސް ޙަޤީޤަތުގައި ނުފެށިގެން މިއި

ނުޑމެން މިތާތެރޭ ތިއްބާ، އުޅެނީ. އެހެންވީމާ ތަނަށް ގަޑިއަށް ނައިްސގެން ނުފެށިގެން މި ނޑަެއޅިގެން އަުޅގަ ކޮޅަށް  ،ކަ

އުުޅއްވަނީ  ތި ،ތު ރައީސް ެދއްަވިއގެްނނުވާނެ. ރައީްސ ެއ ފުރުޞަުތ ދެއްާވ ނަމަތެދުވެ ެއ ވާހަަކ ދެްއކުމުގެ ުފރުޞަ

އަނެއްާކވެސް މި ަޤއުމުެގ ކަންތައްތައް ހަމަ މި ދާ އުސޫލުން މި މަޖިލިސް ތެރޭ ވެސް ކަންަތއްތައް 

 ނުވާނެ.ކުރިއަްށގެންދަވަން. އެ ފުރުަޞތު ދީގެން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.  ޝުކުރިއްޔާ

މް ނެންގެވި ިނޒާމީ މައްސަަލއިަގއި ދަންނަވަން. މަޖިލީހުެގ ޢާޡިމެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ 

ަގއި ބަލައިގަެނވޭކަެށއް ނެތް. ގައްދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެިރ ގޮތު  ގެގޮތުން އެއީ ނިޒާމީ މައްސަލައެއް  ގަާވއިދުަގއި ވާ

 މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

  ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

.ވަަނ ށް ..( އަެބހޭ ގާނޫނު ިދވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާ) 98/20ޝުކުރިއްާޔ ރައީސް. ގާޫނނު ނަންބަރު 

ށް ( އަބެހޭ ގާނޫނު ދިވެހިރާއްޭޖގެ ފަޅުރަށްރަށާ) 98/20އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު. މި ބިލަކީ ގާނޫނު ނަންބަރު 
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ގޮތުގައި  ގާނޫނުގެ މަޤްޞަުދ އެންމެ ފުރިހަމައެ ފާހަގަކުެރވިަފއިވާ ދަތިތައް ަޙއްލުކުރުމަާށއި،  އިޢަމަލުކުރުމުގަ

ދިނުމުެގ  އިގެ ތެެރއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުފެދިފަިއވާ ފަޅުތަްއ ވަކިން ކުްއޔަށްހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި ގާނޫުނގެ ތަރަހަ

ނޑަައޅަިއ ބަާޔންކުރުމުގެ ބޭނުމަށް ޓަަކިއ ގާނޫނު ނަންބަރު   98/20ގާނޫނީ އުސޫލުަތކާިއ މިންަގނޑުތަްއ ކަ

. އިއްަޒތްތެރި ރައީސް. މި ބިލުގައި ށް އިޞްލާޙުގެަނއުމަށް ހުށަހެޅޭ ބިލެއް( އަެބހޭ ގާނޫނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާ)

ނުޑ ހިމަނާފައިވާނެ މިއަށް ގެން ބޫލުކުރާހިތްއޮތީ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ގަނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް. އަޅުގަ

ށް ބެހޭ ކަންތައްތައް މި ިބލަށް ގެނައުމުަގއި ފުންކޮ ސްފަިއވާ ަފޅުތަކާމި ބިލުގައި ގެނެ ،ޅަށް ވިސްނަަވއިވަރަށް ރަނގަ

 ިމއަށް ބަހުސްކުަރއްަވއި މި ބިލު ވީހާ ައވަހަކަްށ ފާސްކޮށްދެއްވުން. ުޝކުރިްއޔާ. ،ވިސްނަަވއި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއެޅިަފއި ވަނީ ޖުމު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މި އެީއ  ގަިޑއިުރގެ ބަހުސްެގ ަވގުތު. 3ލަ ބިލަށް ކަ

 22ިސުކންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  20މިނެޓު  45ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  41ޓު މިނެ 30ގަޑި  1ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަްށ  5ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަށް  18މިނެޓު  10ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  40މިނެޓު 

ނުޑ މިހާރު ލަން. )ވަގުތު މިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާ 6ނިސްބަތްނުވާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންނަށް  ކޮަޅކަށްފަހު( އަުޅގަ

 ރަޝީދަށް.  ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިލުުފށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ރިޔާޟް

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ޟްވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާ

 ؛20/98 ،އެ ގާނޫނު ،ގޮތުން އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ  ރައީސް. ސަރުކާރުން މި ފޮނުއްވި ފަޅުރަށްރަށާ ބެހޭ

ބޫލުކުރަންޖެހޭ. މިއީ ގަކަމަށް ައޅުަގނޑުމެން އެްނމެން  ަވގުތަށް އިްޞލާޙުތަކެއް ގެންނަންޖެހޭ ގާނޫނެއް މި ގާނޫނަކީ މި

ފާސްކުރެވިަފއި އޮތް ގާނޫެނއް. އެ ގާނޫނަށް މި ގެންނަ، މިހާރު މި ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ  އިވަނަ އަހަރުގަ  98، އި ގަ 98

ބޫުލކުރެވޭ. ގަކަމަށް އަޅުަގނޑަށް  ެއކުަގއި އަިދވެސް އިތުރު ބަދަލުތަެކއް މިއަށް އަންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަކާ

އެހެންކަމުން، ކޮމިޓީން މިަކން ދިރާސާކުރައްާވއިުރގައި މިއާ މެދު ފުންކޮށް ވިސްނުން ވަރަށް މުހިއްމު. އެހެން 

 ގެ ވަނަ ާމއްދާ 11ިމ ާގނޫނުގެ  އިލާޙުތަުކގެ ތެޭރގަމިހާރު މި ގާނޫނަށް މި ގެންނަ އިޞް ،އަޅުަގނުޑ މި ދަންނަވަނީ

)ށ( އަށް ވެސް އަޅުަގނުޑމެން ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ. އޭަގއި ބުނެފައި އޮތް ެއއްެޗއް އެއަްށވުރެ ތަފްސީލުކޮށް ިމ 

ށް ދޫކުރާ ކުއްޔަ ،)ށ(ަގއި މި މި ބުނަނީ ވަނަ މާއްދާގެ 15ގާނޫނުަގއި ގެނައުމަކީ މުހިއްުމ ކަމެއް. އަދި ހަމައެހެންމެ 

ނޫންނަމަ އެހެން ފަރާތަކަށް ރަށް ވަކިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ،ތަންތަން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އެގްރިމެންޓް

ނޫނީ އުޫސލުތަކެއް މިއަްށވުރެ ހަރުދަނާ  ،ގޮތުން ވެްސ ހަރުދަނާ ނިޒާމުތަކެއް އުސޫލުތަާކއި މި ކަންތައްަތާކ ބެހޭ

ނޑަްށ ކަމަށް އަ ގޮތެްއގަިއ ގެންނަންޖެހޭ އެ ާމއްާދެގ  ،އެބަ ބުނޭ  އިވަނަ މާއްދާގަ  22ބޫލުކުެރވޭ. ދެން ހަމަ ގަުޅގަ
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މަތީން  ވާ ގޮުތގެއި ވެސް ހުށަހެޅޭ ޕްރޮޕޯސަލްގައި އިޢުލާންކުރުމަާކ ނުލަ އިއެބަ ބުނޭ، ތަންތަން ދޫކުރުމުގަ އި)ހ(ގަ

ނޑުމެން ފުން މި  ފަޅުރަށްރަށް.، ތަންތަން ދޫކުރެވިދާނެ ކަމަށް ކޮށް ވިސްނަްނޖެހޭ ކަމެއް. މީގެ ސަބަބުން ވެސް އަުޅގަ

ނޫންނަމަ ދައުލަތަށް ލިބެން އޮންނަ އެންމެ ރަނގަުޅ މަންފާ ނުލިބޭ ގޮތަށް މިކަން ކުރުމުެގ  ،ނާޖާއިޒު ގޮތުަގއި

އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި ، ލާފައި އޮްތ ގޮތުން ލިބޭ. އެހެންވީމާއިފުރުޞަތު އަދި ޖާގަ މިހާރު ބިލު އެކުލަވަ 

ހުންނައިރު  ަގއިނޫންނަމަ އެތެރެ ފެންނަ ގޮތަށް، އިާމރާތުގެ ބޭރު ،ތްކުރަނީ ވީހާވެްސ ްޓރާންސްޕޭރެންޓުކޮށްމަސައްކަ

ނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމުން މި ގެންދަނީ.  ވެސް އެތެރެ ފެންނަވަރަށް ަކންކަން ތިލަކޮށް ކަންަތއްތަްއ ކުރެވޭތޯ އަުޅގަ

އިުރަގއި ވިސްަނންޖެހޭ މުހިއްމު ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި. މިހާރުވެސް ގިަނ މިކަން މިގޮތަށް ވެގެންދާ ،އަދި ހަމައެހެންމެ

ޮބޑެތި އިންވެސްޓުަތްއ ކޮށްފައި ތިިބ މީހުން އެބަ  އިއެބަހުރި. އަދި އެ ތަންަތނުގަ އިފަޅުރަށްތަކެއް ވަުރވާއަށް ިލެޔފަ

ކަށް މި ބިލުގަ ބަޔާންކުެރވިފައި އޮތުމަކީ ކުެރވޭނެ ގޮތަ މި މީހުންގެ އިްނވެސްޓުމަންޓުތައް ެސކިޔޮ، ތިބި. އެހެންވީމާ

ބިުލ ، ެއވެްސ މުހިްއމު ކަމެއް. އެހެންވީމާ ،ވެސް މުހިއްމު ކަމެއް. އެ މީހުންނަށް ދެން ވެގެންދާނީ ކޮްނގޮތެއްތޯ ވެސް 

ނޑު ދަންނަވަން  ބޭނުން ޞަމުހިްއމު ކަމެއް. އަދި ޚާއް އިދިރާސާކުރަްއވާއިުރގަ ިރ އިއްޒަތްތެ .ގޮތެއްަގއި އަުޅގަ

ރައީސް، މިހާރަކަށްައއިސް މި މަޖިލީހުން ބިލުތައް ދާ ކޮމިޓީތަކުން މިކަމާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތައް ގެނެސްގެން 

ހަމަ  އިތަނުގަ ފަހުން މި އެކަންކަުމގެ ދިރާސާނުކުރާކަްނ އެއީ ައޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެންމެ

ނަޑއެިޅގެން ނުޑ މިތާނގަޙެހޭ ގާނޫނަށް އިޞްލާމި ބިމާ ބެ އިތަނުގަ މި ،ކަ އޮން ރިކޯުޑަގިއ  އިއް އައި ުދވަހު އަުޅގަ

ދިގު މުއްދަތަށް ބިން ކުއްޔަށް ނަގައިގެން ފްލެޓު ވިްއކާ  ންއުސޫލު ލްސްޓޭޓްޔަމިހާރު ރި ،އަޅުަގނޑު ދެންނެވިން

ޔާއި އަދި ޖީ.އެސް.ީޓެގ ގަ ސްގެ ގޮތުފަރާތްތަކަށް މިހާރު އެ ގާނޫނަށް ގެންނަ ބަދަލާ ގުޅިގެން ަވރަށް ބޮޑު އަދަދެއް ޓެކް 

ވެސް ދަްއކަންޖެހޭ. އޭގެ ސަބަބުން މިހާރު އެ ވިަޔފާރިކުރާ މީހުންގެ ވިޔަފާރިތަްއ ހުއްޓުމަކަށް އަންނާނެ. މިއީ  އިގޮތުގަ 

ކިެއކި . މިއީ ވަރަްށ ދެރަ ކަމެއް މިއީ. އެ އްވާ ސީރިއަސް ވާހަކަ އެއް ިމއީ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ކޮމިޓީން އެކަން ނުކުރަ 

ނޑުމެންނަށް ފޯނުކޮށްފަ އެބަ ދަްއކަވާ އިނގޭޯތ. މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެްއ. ެއ  އިފަރާތްތަކުން އެ ވާހަކަ އެަބ ައޅުގަ

ނޑުމެން މަޝްވަރާކުރަންޖެހޭނެ. މިއީ މި އުސޫލު މިއީ އިނގޭތޯ. މިއީ  ކަމަކާ ގުޅޭ އިންަޑސްޓްރީެއްއގެ ބަޔަކާ އަުޅގަ

މެ މިއީ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިކަން  ވެސް ގޮތް ެއއް ނޫން. މިތަނުން މިކަން ކުރާމިއަދު އަލަށް ދައްކާ ވާހަކަ 

ކުރަނީ މިގޮތަށް. އެ ބިލަކުން އެ ބުނާ އެއްެޗއް ރައްދުާވ ފަރާތްތަކުގެ ވިސްނުމާއި ިޚޔާލު އަޅުަގނޑުމެން ހޯދަން. 

ނޑުމެން ބިލު ޑްރާފްޓު ންމަނީ. އެހެންނަމަވެސް، ެއގޮތަށް ނުކުރާކަން ެއީއ ކުރަނީ. އެކަން ނިހޯދާފައި އޭގެފަހުަގއި އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑު ވަރަށް ހިތާމަޔާ ެއކު މިއަދު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމެއް. އެ ކަންކަން ޖެހޭނެ ކުރަން. އަދި ޢަމަލުނުކުރި

ލު ހޯދުމަކީ މުހިއްމު ކަމުގައި ވީނަމަވެްސ، ެއގޮތަްށ އެކަން ނުކުރިކަުމގައި ވީނަަމވެސް މި ދެންނެވި ފަރާތްތަުކގެ ޚިޔާ

ކަމެއް. ސަރުކާުރގެ ިސޔާސަުތ ހުރި ގޮތުން ޕޮލިސީއަށް ައންނަ ބަދަލަކާ ގުޅިގެން އަުޅަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުެރވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑުެމން ވިސްނަންޖެހޭ މި  ދެންނެވި ކަންތައްަތއް ކުާރއިރުަގިއ 
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މިކަމާ ގުިޅގެން ދެން  ،ވެސް އަޅުަގނޑު ދަންަނވަން ބޭނުންވޭ މި ިބލަށް ވާހަކަދައްާކއިރު، ވީމާމިގޮތަށް. އެހެން

ނޑުމެން ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހެއޭ. އެއީ މިހާރު ގިނަ ދުވަސްތަެކއް ވަންދެން  ނިކުމެދާނެ މައްސަލަތަކަކަށް އަޅުގަ

ދެން އެ މީހުންނަށް ވާނީ  ؟ގެއްިލގެންތޯ ދެން ދާނީ  ފަޅުރަށްރަށް ލިޔުއްވާފައި އޮްތ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން މި  ރަށްތައް

ބަޔާންކުރަންޖެހޭނެ. އަދި ގަވާއިދަކުން މިނިސްޓްރީއަށް ޫދކޮށްލާއިރުަގއި ދޫކޮށްލަންވާީނ  އި ކޮން ގޮތެއްތޯ މި ގާނޫނުގަ

ނޑުމެން ވިސްަނންޖެހޭ. އެހެންވީމާ ަގއި އަޅުަގނޑުމެން ރަްއޔިތުްނގެ ަޙއްޤު، ވެސް ކޮން ކަންތައްަތކެްއކަން ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ. ހިމިތާ ވަކާލާތުކުރަންޏާ ރައްިޔތުންގެ ޙައްޤުތައް  މާޔަތތްކުރެވޭ ގޮަތކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ބޮޑު މެޯޖރިޓީއެއް ޮއވެ އެ މެޖޯރިޓީ  ،އަޅުަގނޑުމެން މިއަުދގެ ސަުރކާރު ނިސްބަތްވާ ޕާީޓއެްއަގިއ އަުޅގަ

ނޑުމެން ޔޫސްކޮްށގެނެއް ނުވާނެ. އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނީ އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުން ހާ ގޮތަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ަރއްޔިުތންގެ ޙައްޤުަތއް ނޑުމެންގެ ދަ ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ މުސްތަޤްބަލަށް، އަުޅގަ މާޔަްތކުެރޭވ ހިލަތް އުއަުޅގަ

ނޑުމެން އެ ކަްނތައްތައް ކުރަންޖެހޭނީ. އެހެންީވމާ ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ މިއީ، ގޮތަށް އަުޅގަ ކަމެްއ.  އަުޅގަ

ިމކަމާ ބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު  ،މި ބިލު ދިރާސާކުރައްާވ ފަރާތްތަކުން މި ދެންނެވި ގޮތަށް ިމއާ ުގޅުންހުރި ފަރާތްތައް

ޖެހޭ އިޞްލާޙުަތްއ ހޯދުމަށްފަހުގައި އެންމެ ރަނަގޅު މަޢުލޫމާތުތައް ެއކުލެޭވ ޮގތަށް މި ގާނޫނަށް މި ވަގުތަްށ ގެންނަން

ނޑު ދެކެން. ވާހަކަެދްއކުމަށް މާ ގިނަ ފުރުޞަެތއް  ގެންނައިރު ިމގޮތަށް މިކަން ުކރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެްއ ގޮުތގަިއ އަުޅގަ

 ނެތް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުަޑހުވަދޫ ދާއި ރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަުޅގަ

 މިރަށް. ޢާމެންބަރު އަޙްމަދު 

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

ށް ( އަިދވެހިރާއްޖޭގެ ފަުޅރަށްތަކާ ބެހޭ ގާނޫނު) 98/20އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ނުޑ ބިލު ހުށަހެޅި ކަމަ ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ށް ޓަަކއި ގައްދޫ ާދިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ައޙްމަދު ރަޝީދަށް އަުޅގަ

ވެސް ދެކެން.  މު ބިލެއް ކަމުގައި ައޅުަގނޑު ހަމަގައިމުއްދަންނަވަން. އާދެ! މި ބިލަކީ ވަރަށް ވެސް މުހި  ޝުކުރު

އުމަކަށް ވީީތވެ ވަިކވަިކ ޤަކަަމކީ ޖަީޒރާ މި ދިވެިހރާއްޖެއަށް ލިބިފައި އޮތް ހަމައެކަނި މުއްސަނދި ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑުމެްނގެ  އުމަކަށް ވީކަން. އެޤަރަްށތަކެްއގެ މަްއޗަށް ބިނާވެަފއިާވ ރަށްތަކަކާއި ަވކިަވކި ފަޅު ދުރަތީ ގުހިނދު އަުޅގަ

ނ މުއްސަނދިކަން އެންމެ ހެޔޮ ޑުމެން ގޮތުަގއި ބޭނުންކުރުމަށް ޓަކައި ގާނޫނުތަކަށް ބަދަލުގެނެސްެގން އެކަން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް އާމްދަނީެއއް ލިބިގެންަދނީ ރިޒަްމގެ ސިނާޢަތުން ޓޫ ،ކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ާޚއްޞަކޮްށ އަުޅގަ
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ކަމަށް ވީނަމަވެސް ހުްސެއކަނި އެކަމަށް ބަރޯާސވެގެްނ އަޅުަގނޑުމެން ތިބެޭވކަެށއް ނެތް. އާދެ! ެއކިެއކި 

އެިކއެކި މަޝްރޫޢުތަްއ ހިންގުމަށް ފަޅުރަށްތައް ، ގޮްތގޮތަށް  ނޑުމެންނަށް އެކިއެކިސަރުކާރުތަކުން އަުޅގަ

 ،ހިތާމައަކީ އެ ރަށްަތުކގަިއ މިދެންނެވި އުސޫލުން ،ނގޭ. އެހެންނަމަވެސްާވކަން ައޅުަގނޑުމެްނނަށް އެބަ އެދޫކޮށްފައި

ވެްސ  ތަން ހަމަގައިމު ނުވާއި މެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކުރެވިފަ ނުވަތަ ކުަރން ދޫކުރާ މަސައްކަތްތައް އެން  ،ކުރަން ބޭނުންވާ

ހުރި. އަދި ސް ވަރަށް ިގނަ ރަށްތަކެއް އެބަލިޔަސް އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަތޮުޅަގއި ވެ އި. އަޅުަގނޑުމެންގެ އަތޮޅަްށ ބަލަފެނޭ

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހުރިހާ އަތޮޅުަތކެްއގަިއ ވެްސ ެއގޮތަށް އެިކއެކި ސިނާޢަތް ކުރިއަްށ ެގންދިއުމަށް ޓަކަިއ ރަށްތަްއ 

ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތު އްދުގެ މީުހންނަށް ހަ ތަންަތނުގައި އެ ސަރަ އެ ،ގަވާފަިއވާކަްނ ފާހަގަކުެރޭވ. އެހެންނަމަވެސްނަން

ނުދާކަން އަޅުަގނޑުމެން ފާހަގަކުރަން. ހަމަ ކުރުުމގެ ފުރުޞަތު ެވސް ލިބިގެންވެސް އަދި އެހެނިހެން ކަންތައްތައް 

ނޑު ދަންނަާވނީ ރަށް ނެގުމުގެ ބޭނުމަކަށް  ގޮތަްށ ރަށް ނަގާފައި ޒަމާންތަކަށް ދެމިގެންދާ އޮންނަނީ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

މަސައްކަތެްއ ކުރުމޭ. ރަށް ޫދކުރުމުގެ ބޭނުމަކަށް ވެސް ަސރުކާރުގެ ުނވަތަ ދައުލަތަށް  އިރަށުގަ  ،ވެސް ވާންޖެހޭނީ

މަށް ަޓކައި ިމއަދު ހުށަހެޅިގެންާދ މަަސއްކަތްތަްއ ކުރުމޭ. އެހެންވީމާ، އެކަމަށް ަޙއްލު ހޯދު އިތަުނގަ ވާންޖެހޭނީ އެ

އިޞްލާޙެްއގެ ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑު މި އިޞްލާޙު ފާހަަގކުަރނީ. މީ ކޮންމެހެންވެސް އަުޅަގނޑުމެން މިއަދު ކުރަންޖެހިއްޖެ 

ްށ ުކރަން ތިބި މީހުންނާ އެއްކޮއަދި އެ ސިނާޢަތުގައި މަަސއްކަތް ،ގޮތްތަކާއި ކަންަކން ކުރެވޭނެ ގޮތްަތއް ކަމެއް. ލުއި

ނޑުމެން ހަމަގައިމު ފަާރތްތައް އެަކއުންޓަބަލްކުުރވުމާ އަދި އެ ،ދިނުމާ އްޔެގެން ދެވެން ހުިރ ލުވާހަކަދަްއކައި   މީ އަޅުގަ

މު ިއޞްލާޙެްއ އްވެސް ވަރަށް މުހި ވެސް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ަކމަށް ވާތީެވ މިއަދު ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙަކީ ހަމަަގއިމު

ހެންނަމަވެސް ބަެއއް އިްޞލާޙުތަކާއި ގާނޫނުތައް މިހާުރ ހެދެމުންދާއިރުގައި ކުަޑކުޑަ ކަމުގަިއ ައޅުަގނޑު ެދކެން. އެ

 ވުރެ މާ  ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ގާނޫުނތައް ހެދިގެންދާއިުރގަިއ ަގާވިއދުތަކަށް ގާނޫނަށް ކަންބޮޑުވުެމއް ައޅުަގނުޑގެ ވާ 

ނޑު  އޮތުމަކީ މީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްމި ގާނޫނުތަކުަގއި ބައްޓަންކުެރވިަފއި  ގޮތަށް ބޮޑެތި ބާރު ލިބޭ  ބާވައޭ އަުޅގަ

މި ާގނޫނުގައި މިހެން އޮްތ ކަުމގައި  ،ަވނަ މާއްދާަގއި އެަބވޭ 12އަރާ. އެހެން މިދެންނެިވ ކަމަކީ މި ގާނޫނުެގ ށްހިތަ

 ،މުންތުނާޅާ ކަމަށް އިނގޭތޯ. މިހެން އޮ ހަދާ ަގވާއިަދުކން އިތުރު ޝަރުތުތައް ދިުނމަށް ހުރަހެއް ،ވީނަމަވެސް 

ނޑަށް ފެންނާތީވެ މި ބާވަތުގެ ކަންކަމަްށ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި  ،ގާނޫނުގެ ބާރު ތަންކޮޅެއް ުކަޑވެގެންދާ ކަމަށް އަުޅގަ

ައޅުަގނޑު  ވެސް ވާހަކަ އެ  ަމށް ވާތީވެ ެރކޯޑަށް ަޓކައިވެސް ކުެރވިދާނެ ކަމެއް ކަ ކޮށްލުމަކީ ހަމަގައިމުރިޢާޔަތް

ކުރަމުންދާއިުރގަިއ އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު މަސައްކަތްކަން އަޅުަގނޑުމެން ސަުރކާރުން ދަންނަވާލީ. އާދެ! މިފަދަ ކަން

ކުރަްއވަމުންދާ ބޭފުޅުން ވެސް އެބަ ިވސްނަންޖެހޭ. އެންމެ ކުރީ ތުގައި މަަސއްކަތް ޢަސިނާ މި އަޅުަގނޑުމެން

ވޮށިގެްނވާ މީހުން ރަށްތައް ލިޔުއްވާފައި ނަމަ ރަށްރަށުގައި ތިބި ކަމު ނޫން ،ޒަމާނުއްސުރެ ފެށިގެން ރަށްަރށުގެ ބޮޑުންނަށް

ލަތްތައް ހުރި ސީނެ ގޮތެއް ނެތް. އަދި މަސައްކަތްކުެރވޭނެ އެިކއެކި ވަ އާދަިއގެ މީހަކަށް ރަށެއް ލިބޭ .އޮންނަނީ

އައިސް ެއގްރިކަލްޗަރ ަފހަކަށް ލިބޭނެ ގޮތެއް ނޯވޭ. މި ފަރާތްތަކަށް ވެސް ރަށްތަްއ ވަރުާވގެ ގޮތުަގއި ވެސް
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ދުވަުހގެ އަހަރު 5ގެން ވަުރާވގެ ގޮތުަގއި ރީގެ ފަރާތުން އަތޮޅު ކައުންސިލުތަކަށް ރަށްތަެކއް ހަވާލުކޮށްމިނިސްޓް

މުއްދަތަށް، ެއއަށްވުރެ ިދގުުނވާނެ ގޮެތއްެގ މަތީން އެކަްނ ކުރުމަށް ޓަކައި މިހާުރވެްސ ވަނީ ެއކިެއކި ފަރާތްތަކަށް 

 ކުރުމަށް ވެސް ވަނީ ވަިކ ކަހަލަަތއް ށްރަުށަގއި ބޮޑެތި މަސައްކަތްރަ . އަިދ އެތައް ވަުރާވއަށް ހަވާުލކުެރވިފަރަށް

ކުރެވޭނެ ހާލަތުަގއި ތިިބ މީހުންނަށް ވެސް އެކަން ުނކުރެޭވނެ ގޮތްތަެކއް ވެސް ވާކަން ިމ  ދީފަ. އެހެްނވީމާ، އިންތަކެއް 

ިއ އްޖޭެގ ފަޅުރަށްރަށާއި ފަޅުތަުކގަހަރުަދނާ އުސޫލަކުން ިދވެހިރާ ނުޑ ފާހަގަކުރަން. އެހެންވީމާ،ފުރުޞަތުގައި އަުޅގަ

ނޑައެިޅގެން ނުކުރެވޭ  ،ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ،އި މަންފާކުރަނިވި ގޮތަކަށްޔާ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ލާބަ ީސދާ ކަ

ނޑު  ،ގައި އެގްރިމެންޓް ބާތިުލކުރުމާހާލަތު މިފަދަ ކަންކަން ކުުރމަށް މި ގާނޫނަށް ހުށަހެޅިގެްނދާ އިޞްލާޙަކީ އަުޅގަ

ރިޒަމް ގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްތަކުަގއި ހަމައެކަނި ޓޫބަލުގައި ސަރުކާރު ންނަވާނީ ކުރިއަށް އޮތް މުސްތަޤްދަ

މި ބިލު  ،ކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ ބިލެްއ ކަމުގައި ދެކޭތީވެ ށް މަސައްކަތްނޫން އެހެން ކަންތައްތަކަ

ންގެ ސަރުކާރަށް ވަރަށް ޮބޑަށް އިޚްލާޞްތެރިކަާމއެކު ާޔމީهللا ގެ ސަރުކާރަްށ، ޢަބްދުއަދު ހުށަހެޅި ކަމަށް ޓަކައި މި

ދުޅަހެޮޔކަން ިއތުރުކުރުމަށް ޓަކައި ިމއަުދ  އިދަންނަވަން. ޚާއްަޞކޮށް އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގަ  ޝުކުރު

ނުޑ ވަރަްށ ން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ެއ ކުރަްއވަމުންގެންޔާމީهللا އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުރަ ދަާވ މަަސއްކަތަށް އަުޅގަ

 ދަންނަވަން. ދަންނަވާ ހާލު، ދެއްވި ފުރުަޞތަށް ޝުކުރު އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު ޝުކުރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަކުނުދޫ ދާއިރާގެއަުރވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 އަނާރާ ނަޢީމަށް.

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

އްޖޭގެ ފަޅުރަށްތަކާ ބެހޭ ިދެވހިރާ) 98/20ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. `. އާދެ! މިއަދު ގާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު ދަންނަވާނީށް މި ގެނެވޭ ިއޞްލާޙާ ގު( އަގާނޫނު އޮންނަނީ މި  މާއްދާގައި މިވަނަ  11 ،ޅޭގޮތުން އަުޅގަ

ެއުކ  ނުކުރި ނަމަވެސް ރަުށގަިއ ކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަމާ ެބހޭ ތަފްޞީލީ ރިޕޯޓަކާޢްލާންމުކޮށް އިއްއާ  ،އިޞްލާޙުަގއި

އެިކއެކި ފަާރތްތަކަށް. އަުޅަގނޑުމެން ޙަޤީަޤތުގަިއ ވެްސ އަބަުދވެސް ިމ  ކަންަތއްތަުކގަިއ ރަށް ދެވިދާނޭ ރިޒަމާ ުގޅޭޓޫ

ނޑުމެން ދައްކަމުންާދ ވާހަަކއެްއ މީމަޖިލީ ލާްޞތެރި ބޭފުޅުން ޒިންމާދާރު އިޚް ،ހަށް ވަނީއްސުރެ ވެްސ އަުޅގަ

އުމަށާއި ޤަމުތަކަށް ގެނައުމުންނޭ ޤާލޯބިވާ ފަރާތްތައް މައުމުދެކެ ޤަ ،މުތަކަށް ގެންނަވާށޭ. ިއޚްލާޞްތެރިޤާމަ

އުމު ވެްއޓިފައިާވ ހާލަތަށް ބަލާއިުރ ޤަވެސް މިއަުދ ންދާނީ. އެހެންނަމައި ަމންފާ ލިބިގެޔާ ރައްޔިތުންނަށް ލާބަ

ޙަޤީޤަތުގަިއ ވެސް މިއަދު ޕީ.ޕީ.އެްމެގ  ؛ެވސް އެބަ އޮްތހެން. މަޖިލީހުން އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މި މަޖިލީހުގެ ދައުރު
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ފާްސކުރަމުންދާ  އިވަްނވާ ވަރަށް ބިލުތައް ނުބައްލަބައެއް ބޭފުޅުން ވާހަކަަދއްަކަވއިފި ކޮމިޓީތަކުން އަސްުލގައި ބައްލަވަ

ނޑުމެން މި މަޖިލީހަށް ވަނީއްސުރެ އެ ދަނީ. ކޮމިޓީތަކުން މައްސަލަތައް އިތުރަށް  ވާހަަކ ދައްކަމުން މި ވާހަކަ. އަުޅގަ

ނޑުމެން މިހެން މި ކިޔަނީ ސަރުކާރާ ްނޖެހޭ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްބައްލަވާށޭ. ރިޢާޔަތްކުަރއްވަ ކުރަްއވާށޭ. އަުޅގަ

ވަނީ ކޮންމެ މެންބަރަކު ވެްސ  ައޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހަށް ހޮވާފައި މި ،ނެއް ނޫނޭ. އެެހންނަމަވެސްދެކޮޅުވެިރެވގެ

އެުކަގއޭ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެ މެންބަރަކު ވެސް އެ މެންބަރެއްގެ އަމިއްަލ  ޒިންމާތަކަކާއި މަްސއޫލިއްޔަުތތަކަކާ

ނޑިން ވިސްަނވަންޖެހެޭއ ބައެއް ހާލަތްތަުކަގއި ކުަރއްާވއިރު ވެސް އްޔަންޢަމުތަކަްށ ޤާބޭފުޅުން މަަބއެއް  .ސިކު

އަށް ބޭފުޅަކު އަމިއްލަ ބައްލަވަންޖެހެއޭ. ކޮންމެހެން މީހަކު ބުނާހާ ގޮތަކަށް ނޫނޭ އަބަދު ކަންތައް ކުރަންވަީނކީ. އެ

ވެންޏާމުން އެކު މަސްއޫިލްއޔަތުތައް އަދާކުރެ  އި، ޙަޤީޤަުތގަިއ ރަނގަޅަށް ވިސްނަވާަފއި ިޒންމާދާރުކަމާވިސްނަވާފަ 

ނޑުމެންނަށް  ،. އެހެންނަމަވެސްއް ދިއުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނޭރަނަގޅަށް ކަންތަ ،އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މިއަދު އަޅުގަ

ވަމުންދާ ގެއްލުްނ  ތައް އޯވަރަނއިޓަކުން ނިންމާލީމާބޮޑެތި ަކންތައް ؛ންތައްަތއްފެންނަނީ އަވަސްއަުރވާލަިއގެން ކަ މި

ނޑުމެން ފެނޭ މިއަދު. މީގެ މެންނަށް އެބައަޅުަގނޑު މުތަކަށް ޤާޙަޤީޤަތުަގއި ެވސް ޒިންމާދާރު މައިތުރުން އަުޅގަ

މަގުފަހިވެގެންދޭ އެބަ އިތުބާރުނުކުރެޭވ  ކުާރއިރު އެބަ ވިސްަނންޖެހޭ ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ކޮރަޕްޝަނަށްއްޔަންޢަ

ދާ ޚިލާފަށް ލާރި އެބަ ނަގާ އެއް ފަހަރަށް ގާނޫނާއި ގަާވއި މީހުން ބަ މުތަކުގައި ތިބުމުން. އެބައިޤާފަރާތްތައް ބޮޑެތި މަ

ނޑުމެންނަށް އާދޫކުރުމު ުކަގއިއަދި މިފަދަ މަސްއޫލިއްތުތަ ؛ފަޅުރަށްތައް މު ރައްޔިތުން ވަރަްށ އްަގއި ވެސް އަުޅގަ

އް އެބަ ހިނަގއޭ. ަބއެްއ ކަންތައްތަ އިގޮތަށް ރާއްޭޖގަ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ،ގިނައިން ދަްއކާ ވާހަަކއެއް އެއީ 

އުުމގެ ޤަ މުތަކަށް ގެނެސްގެންނޭ މިޤާދުވެރި، އިޚްާލޞްތެރި މީހުން މަތެ ،އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ިމދަންނަވަނީ

 މަކަށް ޤާވެސް ވިްސނަންޖެހެއޭ ކޮންމެ މަ ކަންކަން ހަމައަކަށް ެއޅިގެންާދނީ. އަދި މަޖިލީހުގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން

ކަމަށް އެބަ ތްތެރި ޙާބޭފުެޅއްގެ ނަޒާ ކުރަްއވާއިރު ވެސް އެއްޔަންޢަމަކަށް ބޭފުޅުން ޤާކޮންމެ މަ، ވޯޓުދެްއވާއިރު ވެސް

ތު ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އަދާލަ ،ބޭފުެޅްއގެ ތެދުވެިރކަމަށް ވެސް އެބަ ބަލަންޖެހެއޭ. އަޅުަގނޑުމެން ބަލަންޖެހެއޭ. އަދި އެ

 ދިޔުން. ޝުކުިރއްޔާ ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް.ަތއް ެވގެންއުމަށް ރަނގަޅު ގޮތްޤަޕާޓީން އަބަދުވެސް އެދެނީ މި 

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ގެަމނަފުށީއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް.

 

 ން ވާހަކަދެއްކެުވން:ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާ ގެމަނަފުށީ
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ނޑުމެންގެ ކުރިމަތީ މި ،ބިލެއް މީ މުއް. ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް ވަރަްށ މުހިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް އޮތީ.  އަޅުގަ

ޑުމެން އެކަމަކު މިއަދު މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެްނ ބަހުސްކުރާއިރު ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް، ައޅުަގނ

ނޑުމެްނ  މު ނުކުތާއެއް އެބަ އޮތް. މިއަުދ މި ރާއްޖޭގައި ހުރި ފަޅުރަށްތަކުގެ އަދަދުއްވިސްނަންޖެހޭ ވަރަށް މުހި އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްލީމަ. ބަލަން އެބަ ޖެހޭ ނޫނީ ދޫކޮށްލީމަ ދެން ނިކުންނާނެ  ،ވަކިވަކި ފަރުދުންނަށް އަޅުގަ

ނުޑމެން ފުން ނަޒަރަކުން ވިސްނަން އެ ނޑުމެން ރާއްޖޭގައިބަ ޖެނަތީޖާއާ ދޭތެރޭގައި އަުޅގަ ތަރައްީޤވަމުން  ހޭ. އަޅުގަ

އެާއއެުކ ދައުރެއް ައދާކުރާ ރޯލެއް. ހަމަ މުއްޢިއްޔާގެ ރޯލަކީ ވަރަށް މުހިޖަމު ތެރޭަގއި ކުލަބު ގެއަންނަ މަރުޙަލާ

ފަޅުރަށްތައް  ްނވީމާ، ަވކިަވިކ ފަރުދުންނަށްމު ދައުރެއް. އެހެއްުލގެ ދަުއރަކީ ވެސް ވަރަށް މުހިރަށްރަށުގެ ކައުންސި

އެ ރަށްރަުށގަިއ އުފެދިފަިއ އޮތް ކައުންިސލުތަކުގަިއ ނުވަަތ އިދާާރެގ ، އަޅުަގނޑުމެން ކުްއޔަށް ދޫކޮްށލުމުގެ ބަދަލުަގއި

ހެާވިއ އްމު ރައްޔިތުންނަށް ޭއގެ އާއެ އިދާރާެގ ބެލުމުގެ ދަށުގައި  ،އެ ރަށްތަުކގައި  ،ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިެބގެން

 .އްޒަތްތެރި ރައީސްއިއެަބޖެހޭ.  ގައި މިކަން ކުެރވޭނެ ގޮތެއް ވިސްނަންއެއް ދާއިރާ ބޭނެ ފުޅާ މަންފާ ލިލާބަޔާއި 

ޖެހޭ ވަކި ފަރުދުންނަށް  މި ރަށްތަްއ މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން އެބަ  ،އުޅޭ ވާހަަކއަކީ  އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން މި

ނޑުމެން އެ ރަށް ދޫކޮށްލުމުގެ ބަދަލުގައި ތަފާތު އިޤްތިޞާީދ  ،މަސައްކަތްތައް ތަފާތު ސިނާޢީ އި ތަކުގަ އަުޅގަ

ދާއިރާއެްއަގއި ހުޅުވާލަން.  ފަތުރުވެިރކަން އަދި އެހެނިހެންވެސް މަސަްއކަތްތައް ކުެރވޭނެ ގޮތަށް ފުޅާ  ؛މަސައްކަތްތަށް

ފައި ދާއަހަރަށް ހަ 15އަހަރަްށ ނޫނީ  20އެގްރިަމންޓު މިސާލަކަށް ޙަޤީޤަތުގައި  ރަެށއް ެއއް ބަަޔކަށް ޫދކޮށްލީމާ އެއް

ނޑުމެންނަކަށް ގިނަ ފަހަރަށް ނުބެލޭ އެ ރަށުގައި އެ މީހުން ކުރަނީ ކޮންކަމެއްތޯ ދޫކޮށްލީމާ ވެސް. ޭއެގ  އަޅުގަ

 ިވއްާޔ ކްލަބު ނޫނީ ،ިވޔަސް އޯެއއް ކަުމގައި.ޖީ.ެއއީ އެން ،ބަދަލުގައި ޖެހިގެން އޮންނަ ރަށްތަކުގެ ަރއްޔިތުންނަށް

 ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި އެެހން މުއައްސަސާަތއް ކަމުަގއި ގެ އްޔާ އަދި ކައުންސިލު ނޫނި ،ިވޔަސް  ޖަމުޢިއްޔާއެއް ކަމުަގއި

 ށްކި ބައެއް. ސިނާޢީ މަސަްއކަތަމިސާލަކަށް ފަތުރުވެރިކަމަށް ރަށުގެ ވަ ؛އެ މުައއްސަސާަތކަްށ އެކި ބައިަބއި ،ވިޔަސް 

ނޑުމެންގެ އަ .ރަްށތައް މަދުއި ހުރި ފަޅުޖޭގަ މި ރާއް ވެއްޖެ.ތަށް ދޫކުރެވޭނެ ގޮތަށް ބަލަންެއގޮ .ރަށުގެ ަވކި ބަެއއް ުޅގަ

 ންާނއި އެިކއެކި ޖަމާޢަތްތަުކގެއިޤްތިޞާދީ އެކިެއކި މަސަްއކަްތތަކަށް ނިކުންނަ ޒުވާނު އިއާބާދީއާ  މި ރާއްޖޭގެ

ާޏ މަށް ވަންމީހުންނަށް ދޭންވެއްޖެ ކަމިހެން ފަޅުރަށްތައް އެކި މީސް މަސައްކަތަށް ނިކުންނައިރު އަޅުަގނޑުމެން

ްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅަގނޑުމެންގެ މި ާރއްޖޭަގއި ިތބި ޒުވާނުންނަށް ވަރަށް ގިނަ ފުރުޞަތުތަކެއް ެގއްލިދާނެ. އި

ނޑުމެން ފުންޮކށް ވިސްނަން އެބަ ނޑުމެންގެ މި ދާއިާރގެ ައޅުގަ ،ޖެހޭ އެހެންވީމާ، މި މަރުޙަލާގައި މިއަދު އަުޅގަ

ފަޅުރަށްތަްއ ދޫކޮްށލާއިރު ަކއުންސިލުތަާކއި ރަުށގެ ަރއްޔިތުންނަށް އާމްދަނީ ހުިރ ރަށްތައް  އިަކއިރީގަ  އި،ރަށްރަށުގަ

ޖެހޭ. ައޅުަގނޑު ާޚއްޞަ ގޮތެްއގަިއ  ކުރެވޭނެ ގޮެތްއ ބަލަން އެބަތަކަށް މި ކަންތަްއތައް ބައްޓަން ލިބޭނެ ގޮ

ނޑުމެންނަށް ެއ ޙަޤީ .ގެަމނަފުށީ ދާއިރާގެ ވަށަިއގެން އެހެރަ ފަޅުރަށްތައް ،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ޤަުތގަިއ އަުޅގަ

ކުެރްއވިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ވަރަށް އިމުޤާކޮށްލެވޭ ކަހަލަ ސިޔާސަތުތަެކއް ރަށްތަކުގެ ެއކި ބައިަބއި ަވކި ފަރުދުންނަށް ދޫ
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ސިނާޢީ މަސައްކަތްތަކާ  .ލާނެ. އެގްރިކަލްަޗރ މަސައްކަތާ ކުރިމަތިލާނެގިނަ ޒުވާނުން ކަންތައްަތާކ ކުރިމަތި

ކުރިމަތިލާނެ. އެހެންވީމާ، ރަށްރަށުގެ ވަކި ބައިަބއި  ވިޔަާފރިއާ ގެހައުސްނެ. ފަތުރުވެރިކަން ނޫނީ ގެސްޓުލާކުރިމަތި

ނުޑ އްލިބޭނެ ގޮތްތަކެއް ހޯދުމަކީ މުހިއަޅުަގނޑުމެން ދީގެން ނަމަެވސް އާމްދަނީ  މު ކަމެކޭ. ހަމައެއާއެުކ، އަުޅގަ

ނޑުމެ، ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ އަދި ާޚއްޞަކޮށް ގދ. ދާއިރާ މެދުަގއި މިއޮންނަ އެންމެ ވަރުގަަދ  ؛ރާ އިްނގެ ދާއަުޅގަ

ނީ. ެއކަމަުކ ދަރުެގ ދިގު ުމއްދަތެްއ މިއަދު މި އަހަ 7ރޕޯެޓއް ހެދުމަށް ޓަަކިއ އެއަ ،ރުލުމާވާ ފަޅުރަށް ކަމުަގއިވާ 

ނޑުމެންގެ ުޒވާނުންނާިއ ެވސް އެ ރަށުގައި ކުެރވުނު ކަމެއް އޮތީީކއެއް ނޫން. ައޅުގަ ރުއިއިމިއަދާ ހަމައަށް އަ

ވެސް އޮީތކީ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ރަށްތަކުެގ ރައްޔިތުންނަށް އިޤްތިޞާދީ އެހެން މަސައްކަތެއް ކުރުމުެގ ފުރުޞަތެއް

ނުޑވެރިކަމުގެ މަސައްކަތެއް ކުރެވޭނެ ގޮެތއް .ނޫން ވެސް އޮީތކީ ނޫން. އެހެންވީާމ، މިއަދުން މިއަދަށް ވެްސ  އަދި ދަ

ކަންތައް ކުރެވޭނެ ބަަޔކާ ކުރުމަށްފަހުގައި މި ލުތިމި އެގްރިމަްނޓު ބާ، ން ބޭނުންޭވ ސަރުކާރަށްއަޅުަގނޑު ގޮވާލަ

ނޑުމެންގެ ދާއިާރގެ އިކުރެވޭނެ ގޮެތްއ ހަމަޖައްސަ މަސައްކަތް ގެ ށްގެން މި އެއަރޕޯޓު ކޮހަވާލު ދެއްވާށޭ. މިީއ އަޅުގަ

 އި ވީމާ، މި ކަންތައްތަކަށް އިޖާބަދެއްވަ ޮގވުމެކޭ މިއީ. އެހެން އެަތއް ބައެްއގެ ،ދާއިރާގެ އެަތއް ޒުވާނުްނގެ ،ރައްޔިތުންގެ 

ނެ ަބޔަަކށް މި އެއަރޕޯްޓ ހަވާލުކޮްށެގން މަސައްކަތްކުެރވޭނެ ގޮތެްއ  އެ ކަންަތއް ކުެރވޭ ،މި އެއަރޕޯޓު އެޅޭނެ ަބޔަކަށް

 އްޒަތްތެރި ރަީއސް.އި ކުރިްއޔާ ށޭ. ޝު ެދއްވާއިރާވަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މިއި  ކުރިއްޔާ ޝު ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އި ދާއިރާގެ އަލިފުށީއަުރވަނީ  ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 ޙުސައިނަށް. މުޙައްމަދު ރަޝީދު

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ވާަހކަދެއްެކވުން: އަލިފުށީ

ނުޑ ގަބޫުލކުރާ ގޮުތގަިއ ފަޅުރަށްތައްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! އަޅު އި ޝުކުރިއްާޔ  އް ަހރުދަނާ އުސޫލެްއގެ ދަށުން ގަ

ކުރެވެްނ ނިޒާމުތަކެއް ާޤއިމު، ކުެރިވގެން ދެވޭ ަބޔަކަށް ދެވޭނެ އުސޫލުތަެކއްފަރުދުންނަށް، ނޫނީ ކޮންޓްރެކްޓު އްމުއާ

އަޮތޅުތަުކގެ ، ފާހަގަުކރެއްިވ ގޮތަށްއެ  ްއޒަތްތެރި މެންބަުރ ޖަމީލް ޢުޘްމާންއިގެ އެބަޖެހޭ. ދެންމެ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާ

އެ އަތޮޅުތަުކގެ ތެރޭގައި ދާއިރާތަކަށް ނިސްބަްތވާ ގޮތަށް ހުންނަ ރަށްތަކުން   ތަރައްޤީއަށް، ރަށްރަށުގެ ތަަރއްޤީއަށް

ދަތިކަމަކާ ުނާލ  ށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އަެއ ރަށްރަށުގެ ަތރައްޤީ، އާމްދަނީއެއް ލިބޭެނ ގޮތް ފަހިވީމާ

ދަނީ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ބިލެއް  ިވގެންދާނެ. މިހާރު ވަރަށް ދަތި ހާލުގައި ގިނަ ރަށްތަކުަގއި އުޅެމުން މިކުރެ

ނުޑ މިފަދަ ގޮތަކަށް ބައްޓަން، ހުށަހެޅިގެން އަންނައިރު ކުެރވިގެްނ އައުމަކީ ެއއީ ބޭނުންތެރި ކަމެއްގެ ގޮުތގައި އަުޅގަ

ނޑަށް ފާހަގަުކރެވިފައި އެބައޮތް  22ވެސް ދެކެން. ހަމައެާއއެުކ، މި ބިލުގެ  ެއްއވެސް  ،ވަނަ ާމްއދާގައި އަުޅގަ
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އިޢުލާންކުރުމަކާ ނުލާ އެ ުހށަހެޅޭ ޕްރޮޕޯޒަލެްއގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް އެ ރަެށއް ދޫކުަރން އޮންނަ ުވޒާރާައކާ ުގޭޅ 

ވެސް ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ވެރިޔަކަްށ އިޚްިތޔާރާއި ބާުރ ލިބިގެންދާ ވާހަަކ. ެއއީ ވަރަށް ނުރަނގަުޅ ކަމެއް. މިހާރު

ނޑު ގޮތެްއގަިއ ދިމާެވެގން މި އުޅެނީ ކޮރަޕްޝަްނގެ މައްސަލަ. ކަުޓގެ ގޮތުަގއި ެނގިފައި ހުންނަ ެއ ބާވަުތގެ  މައިގަ

ފައިސާގެ ކަންތައް މުޅި ރާއްެޖއަްށ  ުގޅިގެން ެނގިފައި ހުންނަ ނާޖާއިޒު ނޫނީ މަސަްއކަތްތަކާ، ހަރަކާތްތަކަށް

ޞަ ގޮތެްއގައި ދަނީ. ޚާއް ހަލާކުެވގެން އުޅޭ ވާަހކަ އަުޅަގނޑުމެންނަށް އިިވގެން މި ތަން ގޮސް މިވަދެގެން 

ވެްސ  ފަހުން ދެއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި އްޒަތްތެިރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެްނމެއަޅުަގނޑުމެްނގެ އި 

އޮްތ ވަރު. އެހެންވީމާ، މިގޮތަްށ  ަފއިސާެގ ނުފޫޒު މުޅި ޤައުމަށް ވަދެފައި ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގވެެގންދިޔައީ

މަކީ އެއީ ރަނަގޅު ކަމެްއެގ ރުވޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މާއްދާއެއް އޮތުމިފަދަ ނުފޫޒެއް ފޯ ،ބިލެއް ބައްޓަންެވގެން އަންނަިއރު

ނޑު ނުދެކެން. މިހާރު އެ  ކޮންފަރެންސްގައި ރަީއސް ވިދާުޅވި ދުވަހުގެ ސްޕީޗުގައި ނޫނީ ޕްރެސް  ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ވަރު އެނިގވަަޑިއގަްނނަވާ ވާހަކަ. ހަމަެއއާެއކު، އެ ނަށް ވަދެފައި ހުރި ަފިއސާ ހުރިއެ ތަ ..އެމް.ޕީ.އާރް.ސީެގ ވާހަކަ އެމް

ަވރު . ެއ ތާނަގއި މިހާރު އެަކއުންޓުތަުކގަިއ ހުރިތަނަށް ވަންނަންޖެހޭ ވަުރ އެނިގވަަޑިއގަންނަވާ ވާަހކަ

ޙައްޤުްނ އެތާނެގ ވެރިްނ ނަގާފަިއ ނު، ންބޮުޑވުމަީކ ކަުޓގެ ގޮތުަގއިއެނިގވަަޑއިގަންަނވާ ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެސް، ކަ

 ހުރި ފައިސާގެ އަދަދަކީ ކޮަބއިކަން. އެ ފަިއސާ ހޯއްެދވުމަށް މުޅި ޕްރެސް ކޮންފަރެްނސްގަިއ ރައީްސގެ ސްޕީޗު އެ

ގުިޅގެން ކުެރވޭ  އާރައިސިސް ފިނިފެންމާ ލޯންޗު ކް ދާ ކުެރއްވީ. އަދި ރާއްޖޭަގއި މިހާރު ހިނގަމުން މިދުވަހު ބައްޓަން

ޙައްޤުން ނެގިފައި ހުރި ފައިސާ ހޯދުމުގެ މައްޗަށް ނު؛ އޮތީ ހަމަ ސީދާ މި ފައިސާ ވެސް ބިނާވެފައި މި ތަޙުޤީޤުތައް

ދަނީ. އެހެންވީމާ،  މި ހުރިހާ ކަެމއް ހިނަގމުން މި ،ތަންތަން ފާސްުކރެވި މުޅި ޤައުމުގެ ، މުޅި ތަޙުޤީޤުތައް ބިނާކުެރވި

ތެރެއަށް ުނވަންނާނެ ގޮަތކަށް އޮތުމަކީ ވަރަށް ބޮޑަްށ މި ނުފޫުޒ މީގެ، ގޮތަކަށް ބިލެްއ ފާސްވެގެން އަންނައިރު  މިކަހަލަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި  ދަނީ ރިސޯޓްތައް ތަރައްޤީކުރާ ފަރާތްތަކުން ވެސް އަދި އެހެން  ބޭނުންތެރިކަމެއް. ހަމަ އަޅުގަ

މަތުތަެކއް މިހާުރގެ ނައިުބ ރައީްސެގ މައްޗަްށ ބޮޑު ތުހު، ުތގައި ަފއިސާ ެނގިފަޅުރަށްތަކުން ވެްސ މިފަދަ ނުފޫޒުގެ ގޮ

ކުރަންޖެހޭނެ ކަމުގައި ންނާނެ ގޮތަށް ބިލުތައް ބައްޓަންމިފަދަ ޖާގައެއް ނޯ .އެކި ފަރާތްތަކުން ކުރަމުންދާ ތަން

ނޑުމެން  އަޅުަގނޑު ެދކެން. ދެން މިހާރު މި ދެކެވެނީ ޓޫރިސްޓުން އައުން މަދުވަީނއޭ. މިއީ ވެްސ ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ން މި މަދުވަީނކީ އިދިޮކޅު ފަރާތްތަކުން ިހންގާ ޢަމަލަކުންނެއް ނޫން. ންޖެހޭ ކަެމއް. ޓޫިރސްޓުން ައއުކަންބޮޑުވާ

ވީ ަބއި ބަޔަކަްށ މަށަށް  ެއކަން ެއއްބަަޔކު އަެނއް ،ޅޭތީގު ދައުުރވުމާ  ސަރުކާރު ތެރޭަގއި މިފަދަ ޮކރަޕްޓު ފައިސާ

ތްވެ ހައުމު ފަޟީޤަ މުޅި ބޭރު ދުނިޔޭގެ ކުިރމަތީގައި  ،މަސައްކަތުެގ ތެރެއިން ހިންގޭ ނާޖައިޒު  ރާކުހޯދަން 

ނުޑ ދިވެހި ވިޔަފާިރވެރިންނަށް ބަދުނާމުވަމުންދާ މަންޒަރާ ގުޅިގެން އެފަދަ ކަންތައްަތއް މި  ވަނީ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ނޑު ރިޯސޓްތައް ހިންގާ ަފރާތްތަކަށް ،ވެސް ރާއްޖޭަގއި ހުއްުޓވޭނީ މި  މިފަދަ ކަންކަން މި  ،ގޮވާލަން ވެސް އަުޅގަ

ބާވަތުެގ ކަންތައްަތްއ  ެވސް މި ހަމަ ގޮތުަގއި ވިޔަފާރިވެރިންނަީދގެންނޭ. އިސަރުކާރުގެ އިސްފަރާތްތަކަށް މިކަން ވިސްނަ
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 ެއކަން ކުރާ އި،ދަކުރައްވަ ިއތުރަށް ފައިސާ އޭގެތެރެއަށް ހޭ ،ވާިގވެރިވެ  ،ހުއްޓުވަން އުޅުުމގެ ބަދަލުގަިއ ހިތްވަރުދީ

ނޑުއަ ޏާކަމަށް ވަން ނޑުމެްނެގ އާއަޅު  ،ނިކަމެތިވެ ށްއުމު ދާނީ ދުވަހެއް ުދވަހަޤަމެންެގ ުޅގަ  އިމު ަރއްޔިތުންގެ އަތާ އްގަ

ނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ދިވެހި ފެންނާނީ ތަން އުމު ވެއްިޓގެންދާޤަ ށްދިމާނުވާ ހާލަތަ ޔާއަނގަ  . އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ހިންގާ ނަހަމަ ޖަރީމާތައް  މި ސަރުކާރަށް މަޖްބޫރުކުރަން މިހާރު ސަރުކާރުން މި  ،ވެރިންނަށް ގޮވާލަން ވިޔަފާރި 

ނުޑ ގަބޫެލއް ނުކުރަން. ވަރަށް ޮބޑަށް  ންަތކަްށ މި ސަރުކާރުގޮ ޓުވާލަން. އެނޫންހުއް އަުޑއަހާނެ ކަމަކަށް އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަްށ. 

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު  މި އަރުވަނީ ކެންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ޢަލީ ޙުސައިނަށް. 

 

 އިން ވާހަކަެދއްެކވުން:ޢަލީ ޙުސަކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ނޑު ެދކޭގޮުތގައި  އުމެްއަގިއ ޤަ 196 ،ން ބަލާއިރުރާއްޖެއަކީ ެއއްގޮަތކުދިވެހިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

އޮވޭ ކައުންސިލުަތއް ހެދިފަ. ރަށު ކައުންސިލުތައް  ރަށުަގއި އެބަ 196 ވީދެންނެ ހެން މިމިމީހުން އުޅޭ ރާއްޖެއެްއ. 

ތެްއ އްކަހާ މަސައުމެްއގައި ކުރާނެ ހުރިޤަ ވެސް އި ޤީޤަތުގަޙަ ން ހަމަ ކުޮއވޭ. ިމއިން ޮކންމެ ކައުންސިލަ ހެދިފައި އެބަ

ން ތަޢުލީމީ ގޮތު ،ސްޔަދީ ގޮތުން  ބެލިޞާތިޤްއި ،ސްޔަމްރާނީ ގޮތުން ބެލިޢު ،ސްޔައެބަ ކުރޭ. ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ބެލި

ްނގުމުެގ ްނ ކޮންމެ ކައުންސިަލކުން ެއބަ ހިންގާ. އަދި ހިއިކާތެއް މިރައުމެްއަގއި ހިނާގނެ ހުރިހާ ހަޤަސް ޔަބެލި

ނޑުމެންނަށް ގަބޫލުނުކުެރވޭ ެވްސ އަޅު  ކަމަށް ބިލުކަން ހުރިޤާ ނޑުމެން އެބަ ގަބޫުލކުރަން. އެހެންނަމަވެްސ އަުޅގަ ގަ

ކުްއޔަށް ދޭނެ ގޮތެްއ  ވެސް ަކއިރީަގއި އޮންނަ ފަޅުރަށެއް ކުވަހަދުގެ ކައުންސިަލކުން ޮއވޭ. ރަށެއް  އެބަ ކަެމއް އެއް

ނޑުެމން ގަބޫލެއް ނުކުރަން. ރަުށގަިއ  އެނގޭނެ ނުވަަތ  ،އޮންނަ ބިންކޮޅު ުކއްޔަށް ޭދންޖެހޭނީ ކާކަށްކަންކަަމކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ގަބޫލެއް ނުކުަރން. ސީރިއަސް މައްސަަލއެއް.  ކޮންގޮތަކަްށކަން ރަށު ކައުްނސިލަށް އެނގޭނެ ކަމަކަށް ައޅުގަ

ނޑުމެންނަްށ ކުރިމަތިވެގެން މި ތު ތަފާ ،ގޮތްގޮތަށް  އުޅެނީ ާރއްޖޭަގއި ބާކީ ހުރި ފަޅުރަށްޮކޅު އެކި މިހާރުވެސް އަުޅގަ

ސަރުކާރުން އެއިރެްއގަިއ  ވެސް ނެތި ކުރުމެއްއިޢުލާން .ނުންއަދި ޚާއްޞަކޮށް އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭ ،ތަށް ގޮތްގޮ

ކަމެއް. ކީއްތޯ ވާނީ މިގޮތަށް ދިނުން ހަމަ  އޮތުމަކީ އަޅުަގނުޑ ކަންބޮޑުވާގޮތަށް އޮންނަ ފެނިލެއްވި ފަރާތަކަށް ދެވޭ

ދެވުނީ  އި ދިިރއުޅޭ ަރއްޔިތުންނަްށ އެނގޭނެ އެ ރަށްެވސް އެ ރަެށްއގަ ގައިމުހަމަ ؟ަހވާލުކޮށްލުން ކައުންސިލުތަކާ

ނޑުމެން ވާނެ. ދެެނއްކަން. ްޓރާސްޕޭރަންސީ ބޮޑުކިހި ،ކޮށްގޮތަކަށް  ގެ ިދވެހިރާއްޭޖގެ ފުށް ފެންނަލެތް ބޮޑުވާނެ. ައޅުގަ

ރިސޯޓް  އިވެސް ނޫން. އަިދ ހުރިހާ ރަށެއްގަ ކުރާކަށް މަސަްއަކތްހާ ރަށެއްގައި ސިނާޢީ ނުންވަނީކީ ހުރިރައްޔިތުން ބޭ
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 ިޕކްނިކު  ،ރައްޔިތުން ބޭނުންވޭ ޖައްސަން. ދިވެހިހިތްހަމަ ،ރައްޔިތުން ބޭނުންވޭދިވެހި ވެސް ނޫްނ.  ކަށްޅޭ ހަދައިގެން އު

 ،ތައް ކުރަން. މިސާލަކަށްކުދި މަސައްކަތްމީހުން ބޭނުންވާ ކުދި ވެސް ބޭނުންވޭ އެ ރައްޔިުތން ވެސް ދާން. ދިވެހި

ެވސް ފަޅުރަށްތައް އޮންނަން ތަކަށް ރުކޮށުން ކަހަލަ ކަންތައްދަފަހަރަށް  ނުން ކަހަލަ ކަންަތއް. އަދި ބަެއއްފަންގިވި

ނޑުމެންގެ ތަރައްީޤގެ ުދވެލިވޭބޭނުން ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ  ،ނުވަތަ ތަރައްީޤގެ އަާމޒު ހިފިފައި މިހުރީ ،. ނަމަވެސް އަުޅގަ

ށެްއ ފަރެއް އޮތަސް، ފިނޮެޅއް އޮަތސް، ހުރިއްޔާ ހުރިހާ ރަ ،އަދި ހަލެއް އޮތަސް  ،ގިިރއެއް އޮތަސް ،އޮތަސް ފަޅެއް 

ނޑު 100، އަހަރަށް 50އަހަރަށް،  35 ؛ކުރިއަށް ލާރިއަށް ނަގާަފއި މެްނގެ މުޅި އަހަރަށް ލާރި ނަާގފައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ބ. އަތޮޅަށް ބަލަފި ވާބޮޑު ލަ ގޮތަކަށް. ައޅުަގނޑު ކަންލާ ކަހައިމުސްތަޤްބަލު ވިއްކަ  ؛ ކަމުގައި  ކަމެއް. އަުޅގަ

ނޮޅެއް ނެތޭ ދަންނަވަންޯތ ފި  ،ފަިއ އޮތް ގިިރއެއް ހިކި ،ވާނަމަ ކަމުަގއި ބ. ައތޮޅަށް ބަލަފި އަޅުަގނުޑ ނިސްބަތްވާ

މެވެްސ ފާޑެްއެގ ކޮން ށްްސ ީމހަކަވެރިސްޓް ރިޯސޓަކަށް ނުވަަތ ކޮންމެކޮންމެވެްސ ޓޫ ،ކޮންެވސް ގޮތަކަށް ،ރައީސް

އަތޮޅުަގއި މީހުން ުނވަތަ އަުޅަގނޑުމެންގެ  އި. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދާއިާރގަތްނެއި ސައްކަތެއް ކުރާށޭ ކިޔާަފިއ ދީފަމަ

ނޑެއް މަށް ދާނެ އަިދ ހިތްހަމަޖައްސާލު ،ދަތުރުދާނެ ،ދާނެކްނިކުޕި މިހާރަކު ނެތް. ނަމަވެސް  ވެސް  ހަމަ އެންމެ ރަށްގަ

ނޑުމެން މިދައްކަނީ. އެެހންވީމާ، އަޅު މި ތް އަތޮޅެއްގެ ވާހަކަ އަޅުަގނޑު ނަ ފަޅުރަށް އޮށް ވުރެ ގިފަސްދޮޅަހަ  ގަ

ތަދުމަޑުކަެމއް  ގައި ބަލިމަުޑކަމެއް ނުވަތަޖެހޭ. ދުނިޔޭގެ ތަނެއް  ކުރަން އެބަނުޑމެން ސުވާލުގައުޅެނީ ކީްއކުރަންތޯ އަޅު 

ކަމެއް.  ނެތް އްކަމުގައި ވާނެކަމީ މިއަދު ޝައްކެ ންވަހަށް މަރުވާނެ ބަޔަކީ ދިވެހިއެންމެ އަ ،ނަމަ ދިމާވެއްޖެ

 ރިސޯޓް ހެދުމަށް ،ޚާއްޞަކޮށް އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ،ކި ފާޑުާފޑުހުރިހާ ރަށެއް އެިކއެމިއަދު އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެން ކަންބޮުޑވާ ވޭޓަކައި ދޫކުރެ  މުަގިއ ފާޑުފާޑުގެ ނަންނަ ންޖެހޭ މިންވަރެއް. ެއކިެއކިމިންވަރު މިއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ކީްއތޯއަޅު އިރު ދޫކުރާ  ،ކަމުގައި ވާނަމަ ން ބޭނުން ރަ ރިޒަމްގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުނުވަތަ ޓޫ ތައްވާނީ އެ ރިސޯޓްގަ

 ،ގެ ރައްޔިތުންށުއާދެ! ރަށްރަ ؛ރަށްތައް ޒަމާންތަކަކަށް ބެލެއްޓި މީހުން އަދި މި ،ދުވެިރކޮށްެގންކައުންސިލުތައް މެ

 ،ތިބި މުސްކުޅިވެރިންނަކީ އެ ރަްށތައް ސާފުތާހިރުކޮށްގެން އިނުވަތަ ރަށްރަށުގަ ،ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލުން 

ގާނޫނުަގއި ލިޔެލުން ީކއްޯތ ވާހަަކ މި  އިލާމީހުން ގާތުަގއި އަހަ  ދާ ހިސާބަށް ބެލެހެއްޓި މީހުން. އެޓައިގެން ިމއަބަލަހައް

ންމެ ވަރަކަށް މި ވާހަކަ އަދި ައޅުަގނޑުމެން ކިތަ ންގަބޫެލއް ނުކުރަ ވެސް ަގނުޑ އެްއގޮތަކަށްއެހެންވީާމ، ައޅު ؟ވާނީ

ްސ ޔަޖެހޭނޭ ކިޔަިއގެން ވާހަކަދެްއކިބަދަލުތައް ގެންނަން ށް ަގއި މިއަލާތަންމެ ވަރަކަްށ ކޮމިޓީގެ މަރުޙަކި ،ސް ޔަދެއްކި

މެއް ފުޅުން ބޭނުބޭ ތި ،ގޮަތކަށް. އެއީ  ަހމަ ހުށަހަޅާފައި އޮތް އްަގއިއިރެ  ފާސްވާނީ އެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ މި 

ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ގޮަތކަށް ނޫން ގޮތަކަްށ  ސް ތިޔައިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވި  200 ،އިޞްލާޙު ކީްއުކރަންތޯ 60ނުވާނެ 

ނޑަށް އެނގޭ ތި ،ވެސް ބަދަލުކުާރކަށް  މިއިން ގާނޫނެްއގެ ހަމަ އެންމެ އަކުރެއް ން ބޭނުމެއް ނުވާނެކަން. ބޭފުޅު އަުޅގަ

ނޑު ގާުތގައި ދަްއކާ ޙަޤީޤަތުގައި ރައްޔިތުން  ދައްކަނީ ދިވެހި ނޑު މިނަމަވެސް އަުޅގައެހެން ދިމާާވ  ،ވާހަަކ. ައޅުގަ

 ،ތިމަންނަމެންނަށް ކީއްވެހޭ ؟ހޭއިމެންނަށް އޮތް ފަޅުރަށް ކޮބަދިވެހި ރައްޔިތުން ދައްާކ ވާހަކަ. ތިމަންނަ
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ނޑުއެހެންވީމާ،  ؟ރުފަޅުރަށްތައް ދޫކުރުމުގެ ބާ ،ލުތަކަށް ކީްއވެހޭ ނޯންނަނީ ބާރުކައުންސި ގަބޫުލކުރާ ގޮުތގަިއ  ައޅުގަ

އަދި ޚާއްަޞކޮށް މި ގާނޫުނެގ ދަށުން ފަޅުރަށެއް ެއްއވެްސ ކަމަކަށް ދޫކުެރވޭ ކަުމގަިއ  ،ރަށްަތއްޖޭގެ ފަޅުދިވެހިރާއް

ަގއި އޮންނަ އިރީ އްެގ ކަށެންސިުލގެ ކިަބިއން އެހެންޖެހޭނެ. އަދި އެ ަފޅުރައެ ފަޅުރަެށއް އޮންނަ އަތޮޅު ަކއު ،ވާނަމަ

 ،ކަމުަގއި ވާނަމަ ގޮތަކަށް ފަޅުރަށްތަްއ ދޫކުރެވޭ ވެސް މިކަމުަގއި ހޯދެންޖެހޭނެ. އެނޫން ތަުކގެ ބަހެއްރަށުކައުންސިލު

ފެކޭ. ތުންނަށް ވެޭވ ހަމަ ބޮޑު ޭބއިންސާިމއީ ރަށްފުށުގައި ުނވަތަ އަތޮޅުތަުކގަިއ ދިރިއުޭޅ ރަްއޔި ،ަގނުޑ ދަންނަވާނީއަޅު

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ޔާރި

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި ިއއްޒަތްތެރި  އަރުވަނީ އިނގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 މް ފަލާޙަށް. މެންބަރު އިބްރާހީ

 

 އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ އިބްރާހީމް ފަލާޙް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ށް ( އަރާއޭޖގެ ފަޅުަރށްރަށާ ބެހޭ ގާނޫނުދިވެހި) 98/20 ރަީއސް. އާދެ! ގާނޫނު ނަމްބަރުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

މު އިްޞލާޙެއް. ދިވެހިާރއްޖެއަކީ ވަރަށް ހިއްެދކޭގޮުތަގިއ މިއީ ވަރަްށ މު ަގނޑުދަނީ. އަޅު އިޞްލާޙެއް ހުށަހެިޅގެން މި

ިއޞްލާުޙ ނޫނިއްޔާ މި  ،ގޮތުަގއި ގެމު ގާނޫނެއްހިއްއޮތް ރާއްޖެެއއް. މި ގާނޫނު މުގިނަ އަދަދަކަށް ފަޅުރަށްތަްއ 

ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑަށް މި ބެެލވެނީ މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންެގ ދެވިަފއި ހުރި ބަެއއް ފަޅުރަށްރަްށ  ގެމު އިޞްލާޙެއް ހިއްމު

ކަމެއް  ،ގާނޫނަކުން މިކަހަލަ ފުރުޞަތެއްއްކަތްަތއް ހިނަގމުންދަނިކޮށް އެއްކޮށް ބައެއް މަސަ ވަރަށް ފަސޭހަކަމާ

 ރާ ަރށުގައި ަބޔަކު ިތއްބާ ރަށާ ކުއެހެން ބަަޔކު މިހާރު މަސައްކަތްނެތީމަ ހަމަ އެނގުމަކާ ނުލާ ގޮސް ލިބިފައި

ނޑު ދަންނަވަްސ އަޅުނަމަވެ. އެހެންދާނެހަވާލުވެ ަތކަށް އުސޫލުތައް ގޮ ވަކި ،ގާނޫނަކުން މިގޮތަށް ،ލާނީ އިގަ

ނަޑއެިޅގެންދިޔައި  ރަށާ ައދި ކުރިއަށް ދެވެން ހުރި ރަށްރަށުގައި މަސަްއކަތް ފަށާށްފަޅުރަމަ މިހާރު ދެވިފައި ހުރި ކަ

ގަިއ ވަރަށް ގިނަ އިއްޒަތްތެިރ މިތާ .ފުރުޞަތެކޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްލިބިގެންދާ ވަރަށް ޚާއްޞަ މިއީ ފަރާތްތަކަށް 

ޭދ  ކުރެވެމުން އެބަ ރު ބޭނުންބައެްއ ރަށްރަށް މިހާ ހުރި ވަރަށް ބޮޑތި ބިން  ،މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްިވ ފަދައިން

ްއ މިކަހަލަ ކުޑަކުޑަ ބައެ ؛ހަމައެކަނި ކާށިކޮެޅއް ހޮވާލުމުގެ  .ނެތް ގޮތެއްަގއި އްއްެވސް ބޭނުމެސް އެ އެްއގޮތަކަްށވެ

ކުރިން ެދވިފަިއ  މީގެ، ރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރައަވިއފިދޭ. ބަެއއް ިއްއޒަތްތެ ކުެރވެުމން އެބަކަންތައްތަުކގައި ބޭނުން

 ،ބުނޭ ވަނަ މާއްދާަގއި އެބަ 28މި ގާނޫުނގެ  ކު. އެކަމަށްކަމަ އެއްވެސް ަކހަލަ ފުރުޞަތެއް ނެތް ރި ރަށްރަށަށްހު

ތެރެއަށް އެނބުިރ ވުމަށްފަހު މީގެ މި ގާނޫުނގެ ުކރިން ދެވިފައި ހުރި ރަށްރަްށ މި ގާނޫނު ގާނޫނަކަށް ،މީގެ ކުރިން

 ހަމަ މި ގާނޫނުގެ ދަށުން އެއަށް ފުރުޞަތު ލިިބގެންދާ ،ނުމަށްފަހުދުވަސް ތެރޭގައި ިމއަށް ވައަހަރު ެއއް ،އައިސް 
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ހުރިހާ މާއްދާއެއް ހުރިކަން  ވާ އިޞްލާޙުަގއި މި ގާނޫނަށް ހުށަހެޅިފަިއ މި ؛ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، 

ނަ ފަޅުރަށްތައް ދޭްނ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހުރި ގި .ނެތްްތ ަޝއްކެ .ގަކޮށްލަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްއަޅުަގނޑު ފާހަ 

ނޑަެއޅި ނޑުމެން ،ރަމުން ެގންދަނީގާނޫަނކުން މިކަހަލަ ކަންތައްަތއް ސަރުކާރުން މި ކު ،އުސޫލެްއ ކަ  މި ގެއަުޅގަ

ނޑުވެިރކަމާކީ ކުދިކުދި މިފަދަ ރަށްތައް ޓޫރާއްޖެއަ ކަތްތައް ކޮށްގެްނ އްމިފަދަ  މަސަ ،ރިޒަމް މަސައްކަތާ އަދި ދަ

ނަޑއަޅާފައި ހުރި ޮބޑެތި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގަްނ  ގެ މި ނޫނިއްޔާ ައޅުަގނޑުމެން ރާއްޖޭަގއި ހިންގަން ސަރުާކރުން ކަ

ނީ ވަރަށް ހަރުދަނާ ދަ މި ސަރުކާރުން މި .ނެތް ތްހޯދޭނެ އިތުރު ގޮތެއް ނެތް ރާއްޖެއެއް. ަޝްއކެފައިސާ 

ކަުމގަިއ  ނުކުރިައދި އިޢުލާން ،ބުނޭަކންތައްތައް ކުރަމުން. ހަމަ މި ގާނޫނުަގއި އެބަ  މަތިން މި ގެ އުސޫލުތަެކއް

ޅަިއގެން މަށް ެއކަީށގެންވާ އަނެގއް ހުށަހަދެވޭ ރަށްަތއް ެވސް ދޭންވާނީ އެކަ ލެއް ހުށަހަަޅއިގެން މިޒަޕްރޮޕޯ ،ސް ޔަވި

ކުރީަމ  އުސޫެލއް. ެއގޮތަށް ެއކަންކަން ގޮުތަގއި ރަނގަޅު ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އެއީ އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ

ނޑުމެން ާރއްޖޭެގ ރަްއޔި ،ތަްއ ައވަްސވެމަސައްކަތް ޔާމީންެގ هللا ރައީސް ޢަބްދު ،އި މި ސަރުކާރުންކަޓަ ތުންނަށްއަުޅގަ

ނަޑއަޅުްއވާފަިއ މިހިރަ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ިގނަ އަދަދެްއގެ ފައިާސ ލިބޭނެ ސަރުކާރުން ކުރަން އެ  މަނިުކފާނު ކަ

އި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ މިކަން ކޮށްގެން ނޫނިއްޔާ ދިވެހިާރއްޖޭގަ  މީދުުކރަން. އަދި މިގޮތަށްއްކަމަށް އަޅުަގނޑު އު 

ނަރުދަމާއާއި މިފަދަ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތައް  ިއ،އަދި މިނޫންވެސް ރަށްތަުކގެ ފަޅުތަކާ ންނާއި އަދި ބްރިޖާފުމުވަްއޒަ

ކުރަންޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ވެސް ފާހަގަ ގިނަ ވަސީލަތްތަކެއް ނެތްކަން ހިންގަން ދިވެހި ސަރުކާރަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ މާ 

ދިވެހިރާއްެޖއަކީ ފުާޅ  ،ސްޔަ ކަުމގައި ވި ިރޒަމް މަސައްކަތް ނޫންފަޅުރަށްަތއް ދެޭވއިރުަގއި ޓޫ މިގޮަތކަށް .ރައީސް

ނުޑވެރިކަްނ ކުރެވިދާނެ ރާއްޖެެއއް. އެހެ  ބަރުން އެ ފާހަގަކުރެއްިވ ންންވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި ބަެއއް މެދާއިރާެއއްަގއި ދަ

ނޑުވެިރކަމަށް ދެވޭ ރަށްތަކުަގއި ،ފަދައިން މަސައްކަްތ  ދެވޭ ފަރާތްތަކަށް އެ ،މިގޮތރަށް ރަށްތަްއ ދެވޭއިުރގައި ދަ

 މު ކަެމއް. އެ ހިއްގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ވަރަށް މުއިމުކޮށްދިނުމަީކ އަޅުަގނޑު ޤާރަނަގޅު ނިޒާމެއް ސަރުކާރުން  ކުރެވޭނެ

ނޑުވެރިކަން ގޮތަކަށް ފައިސާ ލިބޭނެ ރަނގަޅު  އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ކުޑަ ؛ސާ ލިބޭނެޓަކައި ފައި ކުރުަމށްފަރާތަކަށް ދަ

ކަެމއް.  މުހިއްބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ވަރަށް މުގަދިނުމަކީ އަޅުަގނޑު އުސޫލުތަކަާކއި ހަރުދަނާ ގޮްތތަކެއް ަކނަޑއަޅައި

 ވެހި ވިޔަފާރިވެރިންނާދަނީ ދި ެގ ސަރުކާރުން މިހާރުވެސްޔާމީންهللا ރައީސް ޢަބްދު ،ަގނޑު ޝަްއކެތް ނުކުރަންއަޅު

އަދި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ އިނާޔަތްތަެކއް ސަރުކާރުން ދެމުން. އެހެންވީމާ، މި ސަރުކާރުން މި 

ކަަމށް އަޅުަގނޑު ޔަޤީންކުރަން.  ދޭނެގެންގޮސް އަށްމު އިސްކަމެއް ީދގެްނ ކުރިހިއްވެސް ވަރަްށ މުއި ހުރިހާ ކަމެއްގަ

 ށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ދެއްވި ފުރުޞަތަކަ

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ
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އުތުރު ދާއިާރެގ  ްނގޮޅީއަރުވަނީ މައްޗަ ރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

 އަށް. ރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީއިްއޒަތްތެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙްމަދުދީދީއުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަ މައްޗަންޮގޅީ

 ވަގުތު  ލާއިޤު ގޮތުން ވާހަކަދައްކާުލން އެންމެ ޖޭގެ ފަޅުރަށްަތކާ ބެހޭޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހިރާއްޝުކުރިއް

ނިޑަވޅެއްަގއި އަުޅަގނޑުމެން ގައިމު ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ދެއްވީީތވެ، ނަށް މި ބިލު ހުށަހަޅައިވެސް ގަބޫލުކުެރވޭ ދަ

ވަުހ ދުޔާމީން އިހަށްهللا ހޫރިއްޔާ ަޢބްދުދިޔައީ ރައީސުލްޖޫމްން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންަގނޑު ުޝކުރު ދަންނަވައަޅު

ތަނަކަށް ކިހިނެއް ކަމެއް ރަށްތައް ދެވިަފިއ  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ ކިޔާ ތަން، ދިދާޅުވި އި ނޫސް ކޮންފަރެންސެއް ދެއްވަ

 ކަމެއް ެއއްޗެހި ެދވިފައި  ކޮްނ ބަޔަަކށް ،ކިހާ ފައިާސއެްއ ދޭން އޮތީ  ،އޮތީ ކަެމްއ ލިބިފައި ކިހާ ފައިާސެއއް ،ތީއޮ

 ކުެރވިފައި ހުރި ކަންއެގޮަތކަށް  ފުށް ފެންނަ ދެ ،ގޮތަށް ބޭފުޅުންނަށް ލިބޭ  މިކަހަލަ އެްއވެސް މަުޢލޫމާތެއް އެ ،ވަނީ

 ފުށް ފެންނާނެ  ކުރެވެނީ ދެ ކަން މި ހާރު މިމިއަޅުަގނުޑެގ ސުވާލަކީ . ށްކަމަްއވާ ނުކުރަފުޅުބޭފުޅާ ގަބޫލު އެ ށްކަމަ

ޑެްއެގ ދަށުން ވެސް ފަޅުރަށްތައް ހުޅުވާލެވިަފއި އޮންނަ ބި ،ެއއީ އެބައޮތް ަވރަށް ސާފުކޮށް ލިޔެވިފައި އޭ؟ގޮތަށްތޯ

ޒަލެްއ ޕްރޮޕޯ ،ހުޅުވާލެވިަފއި އޮންނަ ބިޑަކާ ނުލާ ވެސް ،ކަމަށް. އަދި އޭގެ އަނެއްޮކޅަށް ބަލާއިރު އެބައޮތް  ދެވިދާނެ

 ،ދައްަކވާ ވާހަކަ ޅުން އެޭބފު އެ މިކަން އަނެއްާކވެސް ކުެރްއވީމާ ންކަމަށް. މިހެ ވެސް ދެވިދާނެ ހުށަހެޅީމަ

ނޑު ުސވާލުދޭތޯ އެއީ ައޅު ިވގެންރެރެސްކުނެއްާކވެސް މި ބިލުން އެޑްއަ ދަނީ ވެސް ފެނިގެން އުފެދޭ ކަމަކީ. ގައިމުގަ

ނޑުމެން ކުީރ ދުވަހު ެވސް ކޮމިޓީ ފެށުނީވަންޏާ، އަ ކަމަށް ކޮމިޓީއަކަށް ހިނގައްޖެ ދެ ބިލާ އަދި  .ގައި  11:15 ުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ުކޑަ ކޮމިޓީން ބޮުޑ ކޮމިީޓއަށް ގެނެސް  3 . އެހެްނވީމާ، 11:22 ނިންާމލިއިރު ކޮމިޓީ ،ވަަނ ބިލެއް އަުޅގަ

 އި ކަމުގަ ޝްވަރާުކރަންޖެހޭނޭ ވިދާޅުވިތާ ވާހަކަދަްއކަާވއިރު މަގޮތުން މި ކޮމިޓީތަކުގައި މިފަދަ ބިލުތަކާ ބެހޭ  އެހެން ބަލާ

ނޑުމެންނަށް ދަނީ. އަޅު ތަން ކޮންމެ ދުވަހަކު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ގޮތަށް ކަން ހިނގާ މިނޫން ،ސް ޔަވި ގަ

 ފަޅުތަކަށް ކިހާވަަރކަށްތޯ  ،ަގނޑުމެން މީގައި އެބަ ލިޔަންޖެހޭ ޅިދޫ ިކޔާ ރަށެއްގެ ވާހަކަ. އަޅުިއވިގެންދޭ ހިނބަ އެބަ

ލާ ހުންނަ ތަނަކުން ެއއްވެްސ ެއއްެޗއް ފެނިއްެޖއްޔާ އަިދ އި ށަ ވަނީ. އެތާ ފަޅުރަށްރަށް ނަގާ މީހުން ިޒންމާނަގަންޖެހެ

އިވިެގންދަނީ ހަނގުރާމަވެރި ހަތިޔާރު އެތާ ބޭރުން ފެންނަ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ހަނގުރާމަވެރި  ގޮތެްއަގއި މި ޚާއްޞަ

ވަންޏާ އެއީ އެ ފަޅުރަށް ނަގައިގެން ުއޅޭ މީހެއްެގ  ކަމަށް އް ބޭރުން ފެނިއްޖެހަތިޔާރު ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެްއޗެ

ްއޔާ ނުވަތަ ކޮންމެ ދުވަަހކު ފަޅުރަށް ނަގާ މީހެއް ވި . ެއއީދަށުގައި އޮންނާނެ ެއއްެޗއްޯތ ނޫންތޯ އެބަ ބަލަންޖެހޭ

ނޑު އިވެސް އެބަ ަވށާލަ އިންވެސްޓަެރއް މިހާރު ޖޭަގއި ރާއް ރެއް ހުރިތޯ. އެއީ މިފީނަިއގެން އެބަ ބަލަންޖެހޭ ހަތިޔާކަ

ކޯޕަރޭޝަްނ ލިބޭނެތޯ ފުރަތަމަ ދުވަހަކު . އެހެންވީމާ، އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ވިދާޅުވާ ބޭފުޅުން ހަތިޔާރު ފެންނަ ކަމަށް އެ

އްލުީނ ގެ .ތަެކއްހޯދަން ެގއްލިގެން އުޅޭ ހަތިޔާރުންމެ ދުވަހަކު ފުންމިނަށް ފީނައިގެން ކޮ ،މީޓަރަށް 42އެގޮަތކަށް 
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 ހަމަަގއިމު ށްކަމަ ގޭންނަން އޮތީ ކޯއްެޗއް ކަެމއް ނޭނއަިދ ފެ .ކަމެއް ނޭނގޭ. ފެނުީނ ކޯްއޗެއް ކަމެއް ނޭނގޭ ކޯްއޗެއް

ނޑުމެން ގަބޫލުކުރާރުން އެ ވިދާޅުވަމުންޓަވެސް ކަންކަމާ ހަވާލުެވގެން ތިއްބަވާ މިނިސް ގޮތުަގއި މިހާރު  ދަނީ. އަޅުގަ

ނޑަށް  ބަިއވަރު ފަތުރުވެރިން އެބަ އާދޭ މި ސްފިއަރެއއް.ޔޮ އަތޮޅަކީ ވެސް ެއއީ ބަ ބ. އިްއޔެ ފެނުނު ތަނަށް. އަޅުގަ

މީހުން އެބަ  އެ ،ނެރެފައި ނޫސްބަޔާނެއްއެބައޮތް ަބރުގައި އެތާނގެ އަތޮޅު ކައުްނސިލުން ންނޮވެ 1ވެސް  ގައިމުހަމަ

ޭވ ޑުރައްޔިތުން އެބަ ކަންބޮ  އޭ.ކަންބޮުޑވެ ތަނަށް އެ ސްވެސް ައއި  ފަތުރުވެރިން އޭ.މީހުން ކަންޮބޑުވެ  އެ އޭބުނެ

 އެ ؟ކިާހވަރެްއެގ ބިރުވެރިކަެމއްތޯ ހުރީ ާވއިރުައތޮޅުގެ ފަޅުަތކުން ފެންނަމުންދަނީ. އެހެން އެ ހަނގުރާމަވެރި ހަތިޔާރޭ

ހުން އެ މީކަމަށް ބުނެގެން  ބަެއއް މީހުންނަކީ ވެސް ފަތުރުވެރިކަމާ އަދި ޑައިވިންގ އިންަޑސްޓްރީއެްއަގއި އުޅޭ

ނޑު ހިތަށްއަރާ ކިަތއް ބޭފުޅުންނެރެފައި އޮތް ބަޔާން. އަޅު  ނޑުމެންެގ ތެރެއިން  ގަ މަޖިލީހުގައި މި ބާއޭ އަޅުގަ

 ،މީހުންނަށް ބަހެއް ނެތި އެ ،މީހުން ބުނަނީ ބުނަނީ. އެ މީހުން އެ ވެސް. ީކކޭކަން އެ ލެްއވީ އެ ަބޔާނަށްއިބައްލަވަ 

މީހުންގެ އަތޮޅުތެޭރގަިއ  އެަތއް ަބޔަުކ އެ ،ތަނަށް އައިސް  ވެސް ޭނގި އެ ކަންނީ ޮކންބައެއްތާ ުއޅޭއެމީހުންނަށް  އެ

ކޮންކަމެްއކަން. މީހުން އެތާ ކުރާނީ  އެ .ކަމެއް ކޮްނކަމެއް ކުރަން އަްނނަ ބައެއް އޭމީހުންނަކަށް ނޭނގެ އެ ،އުޅޭއިރު 

ޓަރީއެްއ ހެދިފައި ުނވަތަ އްޓާ ކަހަލަ ފެކްވެސް ަހތިޔާރު އެާތ ބަހައި އުިލގަމުގަ  އިިވގެން އެބަދޭ ށްއަޅުަގނޑުމެންނަ

ވާހަކަ އެބަ ދަްއކަވާ. ހޯމް  ވާހަކަ. އެތާ ަކއުންސިލުން އެ  ރާެނ ގުދަންތަކެްއ ހެދިފައި ހުރިހަތިޔާރު ޖަމާކު އިއެތާނގަ 

އެއީ  ،އްތޯވަނީ ކިހިނެ ތަންތަނުން ބުނަމުންދާއިރު މި އެ އެނޫން ގޮތަކަށް  ކުވިދާޅުވަނީ ނުހުންނާނޭ. އެކަމަ މިނިސްޓަރު

ނޑަށް ހަމަ ކާއިރު އަޅު ަގނޑުމެްނގެ ސުވާުލއުފެދޭ ކަންތައްތައް. އެހެންވީާމ، ފަޅުރަށްރަށާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްއަޅު ގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެންނަންޖެހޭކަން މި  ރެއް ައއިްއޔާ އަންނާނީ ރާއްޖެއަށް ދެން އިންެވސްޓަ ޔަޤީން އަުޅގަ

މީހުންނަށް އެއިން ތަނަކުން އެްއޗެްއ  ހުންނަ ފަޅުތަކުން އެ ލާ އެއިނަގަންޖެހެނީ ވަށަމީހުން ޒިންމާ އެ .ކިހާވަރަކަށްތޯ

ކިހާވަރެްއގެ އެހީތެރިކަްނ  ،ކަމަށް އެހެން ބުނެފައި އޮވެފައި  ކަމަށް ބަލާނެ މީހުންެގ އެްއޗެއް ފެނިއްޖެއްޔާ ެއއީ އެ

ވެސް އެކަްނ  ށްކަގޮތަ ސަލް ނުވަތަ އެނޫންޕޯޑިސް ން ބޮހަލަ ކަމެއް ފެނިއްޖެއްޔާ ދައުލަތުން ކަދައުލަތުން ދެއްވާނެތޯ މި

މިހާ  .އޮީތ ަގވާއިދަށް ދޫކޮށްލާފަ މީަގއި ގާނޫުނގަިއ މި ،އޮތީ  އެކަން އެބަ އިނގެްނޖެހޭ. މިހާރު މީތީގައި މި ކުރަން.

އް ނެތި ގާނޫނުތައް ފަޅުތެރެއިން ވެސް ެބލޭނީ. އެހެންވީމާ، މިގޮތަށް ޔަޤީންކަމެ ގައިރޭޑިއަސް ޭއެގތެރޭ ވެސް މިނެއްތޯ

ނޑަެއިޅގެން މީަގއި އެިއންވެސްޓަރަށް ެވސް  ރައްޔިތުންނަށާއި  އި،ނަހަދަ މީހުންނަށް  ނަގަންޖެހޭވަރު އެމީހުން ޒިންމާ  ކަ

އޮޅުންފިލާނެ ގޮތަށް ގާނޫނު އެބަ ހަދަންޖެހޭ. ރައްޔިތުންނަށް ރައްކާތެރިކޮށްދޭނެ ގޮްތގޮތަށް ގާނޫނު ހަދައިގެން ނޫނިއްާޔ 

ނޑުެމންގެ ހަމަ ސުވާލު އަކަށް ަގއިމު ެވސް އިންެވސްޓަރުންނެއް ެދން ނާންނާރާއްޖެ މި  ،އުފެދޭނެ. އަޅުގަ

ކަމަށް ވާހަކަ  ވިދާޅުވަނީ ބޮމެކޭ. އެކަމަުކ، ފަތުރުވެރިން ނާންނަ ހޯމް މިނިސްޓަރު ން ބޮމެއް ނޫނޭ ބުނީމާއިއެފް.ބީ.ައއި

އެފް.ބީ.އައި ވެްސ  ލޯންޗުަގއި ބޮންގޮވި ވާހަކަ ބުނީމާރާއްޖޭގެ ިރޔާސީ  މި ދައްކަންޖެހެނީ އެހެން ބައެއް. މި

 އެްފ.ބީ.އައި ވެސް ގަބޫލު...  ،ގަބޫލުނުކުރާ ވާހަަކއަކަށް 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ހުސް ަވގުތުކޮެޅއް އަުރވަން. މިނެޓުގެ 30ހިސާބުން  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

 

 ]އަށް  11:00އިްނ  10:30ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 މަސީޙް މުޙައްމަދު(هللا )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގައްދޫ ދާއިާރގެ  ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުންކަމަށް.  ދެވަނަ ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ކުިރައށްގެންދަންމިއަދު . الم عليكمالس  

ދިެވހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާ ބެހޭ ) 98/20ދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ާގނޫނު ނަންބަރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީ

ނޑު ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަްށ  ށް އިޞްލާޙު ެގނައުމުގެ ބިލުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާގައި މި( އަގާނޫނު ވަގުތު އަުޅގަ

 ނާޡިމަށް.  ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ަވއިަކރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މުޙައްމަދު

 

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ވެސް  ބެހޭ ގާނޫނަށް މި ގެނައި  ގެ ފަޅުރަށްތަކާ 98/20`. ޝުކުިރއްޔާ ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 ،ޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީށް އެދުނީ. ައޅުަގނކަައޅުަގނޑު ފުުރޞަތަކުރާީތވެ ތުއިޞްލާޙަށް ެއއްެޗއް ބުނެލަން ގަސް

 ،ަވއިކަރަދޫ ދާއިރާ  ،ނުވަތަ މަކުނުޫދ ދާއިރާ މަވއިކަރަދޫ ދާއިާރގެ ހަމަެއކަނި މުޅި ދާއިރާ ؛އަޅުަގނުޑ ހިމެނޭ ދާއިރާ

ދެ ދާއިރާ ހިމެނޭ ގޮތަށް މުޅި ދެ ދާއިރާއަށް ހަމައެކަނި އޮތް ރަށަކީ ވައިކަރަމުރަިއދޫއޭ. އަޅުަގނޑުމެން އަތޮޅު 

ލާިއ ރަށު ަކއުންސިުލތަކާއި ރަށްރަުށގެ އެންމެހަިއ ރައްޔިތުން އެކި ގޮތްގޮތަްށ ެޕޓިޝަންތައް ހުށަހަޅަިއގެން ކައުންސި

ިރޒަމް ތަރައްޤީކުާރ ރަށެްއގެ ގޮތުަގއި ހެދިފަިއ ނެތްކަްނ ވަިއކަރަމުރައިދޫ ެއްއގޮތަކަްށވެސް ޓޫ ،ވެސް މި ރަށް 

 ނޑުމެން ދުނިޔެއަށް ައއީްއސުރެން ފެށިގެން މި ރަށް ބޭނުންކުރަމުން މި އަުޅގަ ،އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. މީެގ ކުރިން

ނޑުމެންނަށް އެ ރަށުން ކުރާނެ އެްއވެސް މަންފާއެއް  ނޑުވެރިކަމަށް. ައުޅގަ ފައިދާއެއް ނެތް. އެންމެ  ،ދަނީ ދަ

ނޑެއް ެވސް ލިބެނީކީ ނޫން. އެހެންީވމާ ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަްނ މިފަދަ، ކުޑަމިނުން ަވޒީފާގަ ގާނޫނަކުން މިހެން  އަުޅގަ

ިމހެން ހުންނަ ދާއިރާތަކަށް ފައިދާކުރާނެ ގޮަތކަށް ރަށްތައް  ،ރަށްތައް ދިނުމުގައި މި ގޮްތގޮތަށް ފާހަގަކޮށް ބަަލއި

ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި  ،ކަމަށް. އަޅުަގނޑު އަދި މީގެއިތުރުން ފާހަގަކޮށްލަން ބޭުނންވޭ ރިޒަމަށް ދިނުމުގައި ިވސްނާނެޓޫ

ނގެން އެބަޖެހޭ. އްދަކީ މޫދުން ކިހާހިސާބެއްކަން އެހަރަށަށް ނިސްބަތްވާ ސަރަ ،ދިޔައީ ކުރެިވގެން މިފަހުން ފާހަގަ

މީޓަރު އަޑިން ނަގާ ެއއްަޗކީ ވެސް ރަށަްށ  45ރަށުެގ ބޭރުން  ،ިދޔައީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރވިގެން މި
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ނޑުމެންނަށް މިރަށުގެ ވެރިމީާހއަށް ނިސްބަތްވާ އެްއޗެްއެގ ގޮތު ،ނިސްބަތްވާ ދަނީ.  ގައި ސިަފވެގެން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިފަދަ ގާނޫނެއް ނިމިގެންދާއިރުަގއި ެއ ރަށަކުން ބޭރުތޮށި ނުވަތަ އުރަފަތްދަށުން ބޭރަށް ކިހާ 

ްސ ލާ ހަތިޔާރަކުން ނުވަތަ އެހެންވެއިބޭރުން ބަަޔކު ގޮސްަފއި ފައްތަ  ؟އްދަކީހަބޭރަކަށްތޯ ރަށަށް ނިސްބަތްާވ ސަރަ

ރަށް ނަގާފައިވާ ބަޔަކަށް އެކަމުން ނޭދެވޭ އަސަެރއް ުކރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެ. ެއ  ؛އެްއޗަކުން އެ ރަށެްއގެ

ައޅުަގނޑު ގަބޫެލއް ނުކުރަން އެހެން އެހާ ދުުރމިނުން ނަގާ އެްއޗަކީ ރަށަށް ނިސްބަތްވާ ެއއްެޗއް ކަމަކަށް. ، އެހެންވީމާ

ނިޑވަުޅަގއި ފާހަގަ ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ަމްއސަލައެއް  ،ކޮށްލަންއަޅުަގނޑު މި ދަ ގާނޫނަކުން ވެްސ  ؛އަުޅގަ

ގޮތުން.  ކުރުމާ ބެހޭރިޒަމް ބޮއިކޮޓުމިދޭތެރެއިން ގާނޫނެއް ވެސް ފާސްކޮށްފީމު ޓޫ .އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ފާހަގަކޮްށފީމު

އެންމެ އިްސ ދައުރެއް އަދާކުރަނީ ހޯމް  ކުރުުމގައިރިޒަމް ބޮއިކޮޓުދަނީ މިއަދު ޓޫ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި

ނޑުމެން ފާހަަގ މި ކޮށްލީ މިނިސްޓަރު ޢުމަރު ނަޞީރު އެފް.ބީ.ައިއގެ ރިޕޯޓުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ،ކަމަށް. އަުޅގަ

ނޑުމެ ރާއްޖޭަގއި ބޮން ނުވަތަ ރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދަތުރުފުޅުކުރަްއވާ ލޯންޗުޮކޅުަގއި ބޮމެއް ގޮްއވި  ންނަށް ކަމަށް އަުޅގަ

އެފް.ބީ.ައިއއަކީ ދުނިޭޔގެ އެންމެ ވަުރގަަދ މިކަހަލަ ތަޙުޤީޤުކުރާ އެއް  ،ވިަޔސް ތަފާތު އަޑުތައް އިވެމުންދިޔަ ކަމުގައި

ނޑުމެން މި ބުނަނީ މިއީ ބޮމެއް ނޫން ،ފަރާތުން މި ބުނަނީ ޓީމު. މި ނޫނެކޭ އެއީ ބޮމެކޭ.  ،ކަމަށް. ބުނާއިރު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ޓޫ، ެއހެންވީމާމިކޮޅުަގއި ބޮން ގޮއްަވއޭ.  ރިޒަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގަބޫލުކުެރވޭ ގޮތުަގއި މިއީ ައޅުގަ

ނޑަށް ފާހަގަކުެރިވގެން މި ނޑިަވޅެްއގަިއ މި އެޅޭ ވަރަށް ބޮޑު ހުރަހަކަށް ައޅުގަ ެވްސ  ދަނީ. އަޅުަގނޑުމެން މިފަދަ ދަ

ނޑުމެންނަ ށް މިއަދު މިއޮތީކީ މަްސވެރިކަމެްއ ނޫން. ޓުއަިރޒަމް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ޭލނާރެއްގެ ގޮުތގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން މިފަދަ ކަންކަމަށް ވިސްނައި، އެހެންވީމާ މިއީ އިތުރު ވިސްނުމަކަްށ ގޮސްގެން ނަމަވެސް މިއަށް  ،އަުޅގަ

ނޑު ގަބޫ ެލްއ ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުޞަތު ެއބަޖެހޭ ހޯމް މިނިސްޓަރު މި ފުރުޞަތު އެބަޖެހޭ ބޭނުންކުރަން. އަުޅގަ

 ނުކުރަން މިކަން މިހެން ވެގެންވާނެ ކަމަކަށް. ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ޙިލްމީއަށް. هللا މެންބަރު ސަޢުދު

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ށް ( އަބެހޭ ގާނޫނު ދިވެހިރާއްޭޖގެ ފަޅުރަށްރަށާ) 98/20ގާނޫނު ނަންބަރު  .ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙަްށ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ަގއްޫދ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހު

ނޑުމެންނަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރާ ވާހަކަ އެންމެ ފުރަތަމައިނުން ވެސް ދަންނަވާ ލަން. އާދެ، މި އިޞްލާޙުން އަޅުގަ
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ގޮތުން ަވކި އުސޫެލއް މި އިޞްލާޙުެގ  ކުރިްނ ވަކި ުއސޫލެއް ހަމަޖެހިފައި ނެތް ފަޅުތަކާ ބެހޭ ،ފާހަގަެވގެންދާ ކަމަކީ

ނޑަށް  މަޖެހިގެންދާކަން. އެހެންކަމުން، ެއއީ ވަރަށް މުހިއްމު އަދި ހަރުދަނާ ފިަޔވަޅެއް ތެރެއިން ހަ ކަމަށް އަުޅގަ

ބޭނުން ގޮަތކަށް  ؛ގަބޫލުކުެރވޭ. ކުީރަގއި ވަކި ުއސޫލެއް ހަމަޖެހިފައިނެތީމާ އޭުރ އެ ހުންނަ ބޭފުޅަކަށް އެކަްނ ކުރުމުގެ 

ފާސްވުމާ އެީކގަިއ  ޙުނޫނީ މި އިޞްލާ ،އެކީ  ސް، މި ގާނޫނު ފާސްވުމާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންަދނީ. އެހެންނަމަވެ

ނޑުމެން ކުަޑއިރުްއސުރެ  .އެކަން މި ގާނޫނާ ެއްއގޮތަށް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮުޑެވގެްނދާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ައޅުގަ

ާވގެ ުއސޫލުން. އެހެންކަމުން، ވަރަށް ފަހަރަށް ދޫކުެރިވފައި މި ހުންނަނީ ވަރު މި ދޫކުރެވިފައި ހުންނަ ފަޅުަރށްތައް ގިނަ

ބޮޑެތި ރަށްތަކަށް ވެސް އޭގެ އެންމެ އެކަށީގެްނވާ ފައިދާ ދައުލަތަށް ލިބިގެނެއް ނުދޭ. އެހެންނަމަވެސް، ފަހުން ގެނައި 

ތަށް ނޫނީ ެއންމެ ރަނގަޅު ފައިދާތަކެއް ސަރުކާރަށް ލިބިގެންދާ ގޮ ،އިޞްލާޙުތަކާ އެީކަގއި އެންމެ ރަނގަޅު ބަދަލުތަކެއް

ޭއގެއިތުރަށް ވެސް ިއތުރު އިޞްލާޙުތަކެއް ގެންަނންޖެހޭތީ މި އިޞްލާޙުތައް  ،ބަދަލުކުރެވިފައި އޮތް ނަމަެވސް

މީަގއި ދެަރވާ އެންެމ  .ޖެހުނީ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ފަޅުރަށްތައް ުކއްޔަށް ދިނުމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ވެސް ގެންނަން މި

ނޫނިްއޔާ ދަނީ ިކހިނެއްތޯ ބަލާނެ ގޮތެްއ ައިދ  ،ނުކުރޭތޯ ،ގައި މަސަްއކަތްކުރޭތޯކުްއޔަށް ދިނުމަށްފަހު ،ބޮޑު ތަންކޮޅަކީ 

ނޫނީ ފަންސާހަކަށް ހާސް  ،ހަމަޖެހިފައިނެތްކަން. އެއީ ބައެއް މުއްސަނދިންނަށް އަހަަރކު ސާޅީހަކަށް ހާސް ރުފިޔާ

ށް ނުވޭ. އެހެންކަމުން، އަޅުަގނޑުމެންެގ ބޮޑު ކަމަކަ ރުފިޔާ ދައްކާފައި އެ ރަށް ބޭނުން ގޮތަކަށް ދޫކޮށްލުން އެއީ މާ

ދައުލަތުގެ މިލްިކއްޔާުތަގއި ހިމެނޭ ވަރަށް ޮބޑެތި ެއސެޓުތަެކްއ ހަލާކުެވގެންދިއުމުެގ ފުރުަޞތު އެބައޮތް. ައޅުަގނޑުމެން 

ެއ  ،ގެންއަތޮޅުެގ ވެްސ ބޮޑެތި ރަށްަތއް ބަެއއް ވިޔަފާރިވެރިން ަނންގަވާަފއި އެ ރަށްަތއް ެއގޮަތށް ދޫކޮށްލުމާ ގުޅި 

ރަށްތައް ބެލެހެއްޓޭނެ ވަކި ުއސޫލެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ރަށުގައި ހުރި ރުށްތަާކއި އަދި އެހެނިހެން ގަސްތަކާ ެއއްޗެިހ 

ނޑި  ނޑު ފާަހގަކުރަން. ހަމައެާއއެީކގައި ފަޅުރަެށއްގެ ގޮުތގަިއ  ،ކެ އެ ރަށްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ވީރާނާެވގެންދާކަން އަުޅގަ

ެއކަްނ ، ރިސްޓުންނަށް ޚިދުމަތްދީގެން ލާރި ހޯދާކަން ވެސް ފާހަގަކުެރވޭ. އެހެްނވީމާއް ރަށްތަުކން ޓޫދޫކުރެވިފަިއވާ ބައެ 

އެއީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ބަޔަކު ކަންތައްަތކެއް ކުރަމުންދިއުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަްނ  ،ވެސް ބަލާނެ ބަޔަކު ނެތުމުން

ްއޔާމުން ުކން ރަނގަޅަށް މަަސއްކަްތކުރެވިއްޖެ ކަމަށް ވެއްޖެމިފަދަ އިޞްލާޙުތަ ، އަޅުަގނުޑ ފާހަގަކުރަން. އެެހންވީމާ

ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ އާމްދަނީ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި މިކަމުެގ  ،މިގޮތަށް ހުޅުވިފައި ހުންނަ ލޯވަޅުތައް ބެދި

ނުޑ ގަބޫުލކުަރން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ސަބަބުން ލިބިގެންދާނެ ހަމަެއކަނި ފަޅުރަށްތަކަކީ  .ަކމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބިފައި އޮތް އެންމެ އިލިބިފައި އޮތް ފަޅުރަށްތަކާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރަނގަޅު އެްއ  ފަޅުތަކަީކ އަޅުގަ

ޮބޑުކޮށް އަދި އެންމެ ފުާޅކޮށް ލިބޭެނ  އެތަނުން ލިޭބ އާމްދަނީ އެންމެ ،ލަތް އާމްދަނީ ހޯދަން. އެހެންކަމުންސީވަ

ނޑުމެންގެ ސިސް ކަމެއް ކަމުަގއި ައޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަން.  ޓަމުތައް ޭރވުމަކީ އެީއ އޮންނަޖެހޭނެގޮތަކަށް އަުޅގަ

ނުޑ ަވރަށް ބޮޑަށް ތާއީުދކުރަން ނޑުމެންގެ  ،ހަމައެއާެއކީަގއި އަުޅގަ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ގެމަނަފުށީައޅުގަ

 ވުރެ ގިނަ  ަބއެއް ހާލަތްތަކުަގއި އެަކކަށްޖަމީލް ޢުޘްމާން ވިދާޅުވި ާވހަކަ. ފަޅެއް ވިޔަސް އަދި ރަށެއް ވިޔަސް 
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ފަރާތަކަށް ދީގެން  ކަހަލަ ގޮތަކަށް ހަމަޖެއްސުން. ެއީއ ވަރަށް ބޮޑެތި ރަށްތަްއ އެއް ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ނުބެލެހެއްޓިގެންދާ ފަރާތަކަށް ނޫނީ ތިން ފަރާތަކަށް އެ  ދެ ،ނޭ. އެހެންކަމުންފެ  ތަން ވެްސ އަުޅގަ

ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ކަމަށް  އް ދެވިއްޖެ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާމުން އެއީ ޭއގެ އެްނމެ ފައިދާހުރި ގޮތަށް އެކަންރަށްތަ

ނުޑ މި ނޑުމެްނގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް އަުޅގަ ކަމުަގއި  އަޅުަގނޑަށް ގަބޫލުކުެރވޭީތެވ އަުޅގަ

އަދި ތަޢާރުފުކުެރވިފަިއވާ  ،ަތްއ ރާއްޖެއަށް ތަޢާރުފުކުެރވިމިފަދަ ގާނޫނު .ތާއީދުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އެ ާހލަތަށް ބަލާފައި ގެންނަންޖެހޭ  އިަވގުތަކާ  އެ ކަމެއް.  ގާނޫނުތަކަށް އިޞްލާޙުަތއް ެގންނަންޖެހުމަކީ އެއީ ކުރަންޖެހޭ

ކިޔާ ފާަޑީކ  ފަރާތްތަކުން އެ މިފަދަ އިޞްލާޙުތަކަށް ބައެއް ،އިޞްލާޙުތައް ކޮންމެހެންވެސް ގެންނަންޖެހޭ. އެހެންކަމުން

ނޑިހަމަޖެހޭ ނޫނޭ. ބިލާ  ހަމަބުއްދި ގަބޫލުކުރާ ބަޔަކު ަދއްކާ ކަަހލަ ވާހަކަތަކެއް ،އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ެއއީ ސިކު

ނޑުމެން ވެްސ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް  ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކާއިރު ނުގުޅޭ ވާހަކަަތއް ދެއްކުން ެއއީ ދެން އަޅުގަ

ގޮތް. އެހެންވީމާ،  ަގނޑަށް ފެނޭ. އެހެންވީާމ، އެ މަޖިލީހުަގއި އާދަކާަދިއގެ ގޮތުން ބަާލއިރު ެއކަން ހިނގާއަޅު

ނޑުމެްނގެ ތެރެއިން މި ދިމާވާ މައްސަލަައކީ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ބަަޔކު  ،އަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާނީ މިހާރު އަޅުގަ

ވެސް ސަރުާކރާ ދެކޮޅުވެރިެވއްޖެ ކަމަށް  ރޭގަިއ ތިބި ބަޔަކުނޫނީ ސަރުކާރުގެ ތެ ،ނުކުމެއްޖެ ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ

 ،ފަރާތްތަކަށް ދީ ިތމަންނަމެންނަށް ދެވުނު އެހީތެރިކަމެއް އެ އި،މަންނަމެންގެ ބައެއް ކަމަށް ބަލަވެއްެޖއްޔާ ެއއީ ތި

ނެޑއް ޤައުުމގެ ތެއިބޮޑު ހަ އަދި  އިދައުލަތަށާކަން. އެކަުމގެ ަސބަބުން ރޭަގއި ހިންގަން މަސައްކަތްކުރާ ޖާނުގަ

 ތަކުން ތްފަރާ ބޮުޑ ފަރުވާލެއް އެ ކަުމަގއި ިވޔަސް އެައކަށް މާ ރައްޔިތުންނަށް ގިަނގުނަ ގެްއލުންތަކެއް ލިބެމުންދިޔަ

ނޑު ހިތާމަކުރާ ގަކުރަމުން އިއްޒަތްތެިރ ވާހަކަ އަޅުަގނުޑ ފާހަ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، މި ނުބަހައްޓާކަން އެއީ އަުޅގަ

ނޑުގެ ވާހަކަ ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދެްއވި ފުރު ރައީސް  ޞަތަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި މެދުހެންވޭރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމަށް. 

 

 ދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ވާހަކަދެއްކެވުން:މެ

ރަްށތައް ދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުން ސް. ފަޅުއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީ

ނޑު އެންއިފައިވާ ގާނޫނުގެ ިއޞްލާޙަށް ބަލައަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މި ހުށަހެޅި ފުރަތަމައިނުން  މެލާއިރުގައި ައޅުގަ

ރަށްތަްއ ވާހަކަތައް ނުވަތަ ފަޅު ރަނަގޅު ވަގުެތއް ޙަޤީޤަތުަގއި މި ،މިއަށްވުރެ އެކަށޭނަ ،ޖެހެނީވެސް ދަންނަވަން

އޮތް ގާނޫނަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙާ މެުދ  ފަރާތްތަކަށް ދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުން މި އެހެން ،ކުއްޔަށް ދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުން
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ނޑު ގަބޫލެއްވާހަކަދަްއކާލުމަށް މިއަށް  .ނުުކރަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވުރެ ރަނގަޅު ަވގުތެއް އޮތް ކަމަަކށް އަޅުގަ

ވަނީ  .ީސގެ ދަށަށް ގެންގޮްސ މިްށތަކެއް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރުަރށްތަކުގެ ތެެރއިން ގިނަ ރަފަޅު ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

. މީގެތެރޭގައި ޙަޤީޤަުތގަިއ އްލަ ފަރާތްތަކަށް ދެިވފައަމި ޓު ހެދުމަށް ޓަކައިސޯގިނަ ރަށްތަެކއް ޓޫިރސްޓު ރި ވަރަށް

ށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުަތކަށް މި ގާނޫނަށް ހު، 98/20ގާނޫނު ނަންބަރު  ،އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައިވާ

ަގވާއިދަްށ  އޮތް ނުވަތަ އެ ،ވެސް ދެވިފައިާވ ގޮތްތައް ސަލާމަތްކުރުމަށް ލާއިުރގައި މި ރަށްތައް މިހާހިސާބުންއިބަލަ

ނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަްށ މިއަދު އުފެދޭ ސުވާެލއް. ަދންނަވަން މި  ،އުޅޭ ވާަހކަައކީ ގާނޫނުގެ ތެެރއިން ދެވޭތޯ މިީއ އަުޅގަ

އޮވޭ.  ރަށް ދެވިފަިއވާ ކަމަށް އެބައްޭޖގައި ސަތޭކަ ތިރީހަކަށް ފަޅުދިވެހިރާ ،ރަށްތަށް ދެވިފައިާވއިރުފަޅު މިހާރުވެސް

ގިނަ  އްތަ ކޮްނމެވެސް ބަޔަކަށް ސަތޭކަ ތިރީސް ރަށް ދެވިފައިވާ ވާހަކަ ެވސް މިއީ ހަމަ ވަރަށްމީގެތެރެއިން ދުއިސަ

އެ  ،ފަރާތްތަކެއް ދަްއކަމުންދާ ާވހަކަތަކެއް. އެހެންވީމާ، މިާހހިސާބަށް ވެސް ހެދިފަިއވާ ގާނޫނުތަކުެގ ތެރެއިން

ންތައްތައް. ނޑުމެން ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ފާހަގަކުރަމުންދާ ކަގޮތަށް ަކންތައްތައް ނުާވކަން މިއީ ައުޅގަތް ގާނޫނުތަކުަގއި އޮ

ނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ނޑުމެްނ ހަދަމުންދާ ގާނޫނުތަކުގައި މިހާރަކަށް ،އަުޅގަ އައިސް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ގިަނ މައްސަލަތަކެްއ އެަބއުޅޭ. ަމްއސަލަތައް ުއޅެނީ ޙަޤީޤަތުަގިއ އަ ވަރަށް ،ވަރަށް ބޮޑެތި  ުޅގަ

ގާނޫނުތައް ހެދުމުަގއި ައޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ެއވަރު ކެޕޭސިީޓއެއް ނުހުންނާނެ. ެއވަުރ 

ެވސް ގަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، މަޖިލީހުގައި ޮއވޭ ގަާވއިދުތަެކއް ހެދިފައި މި  އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން

ޓުްނގެ ބޭުނން ހިފައިގެން ގާނޫނުތަްއ ކަށް ލޯޔަރުންގެ ބޭނުންހިފައިގެން އެކްސްޕާމިާސލަ ؛ކަންތައްތައް ދަންނަ

ން ލިބިދާނެ ފައިދާތަކެއް މީގެ އިން ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކާރައްޔިތުންނަށް މީގެ ،ހަދާއިރުގައި އެކަީށގެންވާ 

ނޑުމެްނ އަދި މި ގާނޫނުތަކާ ުގޅޭ ފަރާތްތަކާ ަމޝްވަރާކޮްށގެން ގާނޫނުތަ  ،ދިރާސާކުރުމަށްފަހު އް ހެދުން މިއީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މިގޮތް. އެހެންނަމަވެްސ، ފަހަކަށް ދިޔަކުރީްއސުރެ ފަރިތަކުރަމުން މީގެ  ،ދަނީ އައިސް އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ތަޅުމުގައި ވާހަކަދަްއކާއިުރ ވަރަށް ؛ކޮމިޓީތަކުން ބޮޑުކޮްށ  މިއީ ވަރަށް ،ގިނަ މެންބަރުން ވިދާޅުވޭ އަުޅގަ

ކުރަންޖެހޭ ގާނޫނެކޭ. ނުވަތަ އިޞްލާެޙކޭ. އެހެންަނމަވެސް، ކޮމިޓީއާ ހިސާބަށް ދާއިރުަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ބަހުސް

ފެނޭ.  ތަން އެބަ ބޮޑެތި ގާނޫނުތައް ނިމިގެންދާ .ލާ ތިން ބިލުއިފެންނަ މަންޒަރަކީ ދިހަ މިނެޓުން އެބަ ނިންމަ

ނަޑއެިޅގެން ،ނުލާއި ބަލަ ،ގޮތަކަށް  އޮތް އެ ،ށްގޮތަ ވަނީ. ސަރުކާރުން އަންނަ ދިހަވަރަކަށް މިނެޓު ؛ ޭއގައި ކަ

 ކަމެއްތޯ ނުވަތަ ިމއީ މިއީ ރައްޔިތުންނަށް ކުެރވޭނެ .ުނލާއިލާފަށް ޮއތް އެއްެޗއްތޯ ވެސް ބަލަނޫނުއަސާސީއާ ޚިޤާ

 ަތއް ނިންމަމުންދާ ނުާލ ކަންތައްއިކަންތަްއ ކުރެވިދާނެތޯ ވެސް ބަލަ ޒިންމާ ހަާވލުކުރާ ފަރާތަށް މި މި އަޅުަގނޑުމެން

 ،ތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، މިއަދު ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި މި ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތަުކގައި 

ދާ ކަންތައްތަުކގެ ޒިންމާ ވަރަށް ބޮޑަށް އުފުލަންޖެހޭ އެއް ބޭފުޅެއް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އަދި ރާއްޖޭަގއި ހިނގަމުން

ގޮުތގައި ިމއަދު ައޅުަގނޑުމެން މި ެވއްޓިގެން އުޭޅ  އްޒަތްތެރި ަރއީަސކީ ެވސް. އަޅުަގނުޑ ގަބޫލުުކރާރައީސް، އި 
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ނެކަން އަޅުަގނޑުމެން ވާއިހާލަތުގެ ގިނަ ކަންތައްަތކެްއ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީސްގެ ބޮުލގައި ވެސް ެއިޅފަ

ނޑު ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލިކުރަންގަބޫލު އެއް ދާއިރާ ތަމްސީލުކުާރ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން  ؛ލުކުރާސް ތަމްސީ. އަުޅގަ

ގިނަ މަސަްއކަތްތަކެއް  ވަރަށް މަްށ ޓަކައި ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރު މި ،އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަނީ

ނޑުމެން ގަބޫލުކު .ކުރަންޖެހޭ. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސްރައީސް އިސްަނގަިއގެން ެއބަ   ،ރަންޖެހޭ އެބައަުޅގަ

 ،ބުކޮށް މި ދައްކަމުންދާ ވާހަކަތަކާ ގުޭޅގޮތުްނ އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ޚާޠައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤައުާމ މުރަ

އަކު . ާރއްޭޖގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުްނެގ ތެރޭގައި ނުހަނު ބޮޑު ކަްނބޮޑުވުންތައް އެބައޮތް

ަގއި ހިނގާ ކަންތައްަތކަކީ ނުވަތަ ހިނގާފަިއވާ ކަންތަްއތަކަކީ ތިމަންނައަށް ނޭނޭގ ނިކުމެވަަޑއިގެން ިމ ޤައުމު

ޭއގެ ދަށުން ތިބޭ  ،ދެން މި ޤައުމުގެ ކަންތައްތަކާ ހަވާުލވެ ތިބޭ ފަރާތްތައް ،ނަމަ ކަންތައްތަެކއް ކަމަށް ބުނަމުންދާ

ނުޑ  ،ލަންޖެހޭ. އެހެންކަމުންއިއެަބ ބަލަ ޯތ ވެްސ ައޅުަގނޑުމެންމަސައްކަތެއްފަރާތްތައް މި ކުރަމުންދަނީ ޮކން އަުޅގަ

ނުޑ ހަމަ ތަކުރާުރކޮށް ދަންނަވާނަން، ގަބޫލުކުރަނީ ނޑުމެން އަުޅގަ އަދު ގާނޫނަކަށް އަުޅަގނޑުމެން މި .އަުޅގަ

 އެ އޮންަނންޖެހޭ ގޮތަކަށް ކަންތައްަތއް ،އެ އޮްތގޮތަކަށް  ،ސްޔަ ގަާވިއދަކަށް އިޞްލާޙެްއ ގެނަ ،ސް ނަޔައިޞްލާޙެއް ގެ

ކޯޓުން ވެސް،  ތުންގެ މަޖިލީހުން ވެސް، ސްޕްރީމްރައްޔި .ތަނެއް ނުފެނޭ ކަންތައް ކުރަމުންދާ .ނުފެނޭ ތަނެއް ކުރާ

އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ  ން ވެސްފުޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވެސް، ފުލުހުން ވެސް، އެމް.އެން.ޑީ.އެ

ނޑުމެން  ުކރަމުންދާ ކަންތައްތަެކއް ގާނޫނުން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ަނގަިއގެން ތަން މި ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ،ގޮތަށް މިަތނުން ކަންކަން ނިންމުމަށްފަހު  އެދޭވީނަމަވެްސ ސަރުކާރުން  ކޮންމެ ގާނޫނެއް ކޮންމެ ގޮަތަކށް ހެދިކަމުގައި

 ންތައްަތއް ނިންމަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ފެންނަ ގޮތަަކށް ކަ އެހެންނަމަވެސް، ތަންފީުޛކުަރން ތިބި ފަރާތްތަކުން ވެްސ އެ

ނޑުމެންނަށް މިއަދުދަނީ. އެހެންވީ ތަން ފެންނަމުން މި  ؛ގެންނާނީޅިފައިވާ ގާނޫނަްށ ވެސް އިޞްލާޙު ހުށަހެ މާ، އަުޅގަ

ށް ބޭނުން ބިލެއް ފާސްކޮށް ޭދ ތިމަންނަމެން ބޭނުން ގޮތަކަ ސަރުކާރުގެ މެންބަރުން ތަކުާރރުކޮށް ވިދާުޅވަމުން އެބަ

 ކިހާ ތަކުލީފެއް ިދވެހި  ،ކިހާ އުނދަގުެލއް ،ރައްޔިތުންނަށް ފައިާދކުރަނިވި ކަެމއްތޯ . އެ ނުބަލާނޭލާނަމޭއިނިންމަ

ތަން މި  ނެތި ކަްނތައްތައް ނިންމަމުންދާ ކަމެއް ބެލުމެއް މީގެ ެއއްެވސް ،ގާނޫނެއްތޯ  ،ރައްޔިތުން އުފުލަންޖެހޭ ބިލެްއތޯ

 މަޖިލީހުން މި ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ...

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ަގއްދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އަޙްމަދު ރަޝީދަށް. 

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:
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ރަށްރަށާ ބެހޭ ގާނޫނު ދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅު ސްކުރަމުން މިޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް. އަުޅަގނޑުމެން މިއަދު ބަހު

ނޑަށް ހީވަނީ މީގެ ސުރު އަޅުަގނޑުމެން އިޞްލާޙުކުަރން ވާހަކަދައްާކއިރުގަ  ނޑުމެން ޚީއި އަުޅގަ އަށް ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ާގނޫނުޖެހޭހެ  ބަދަލެއް ގެންނަން އެބަ ގެންދާއިރުަގއި މި މި ގާނޫނުގެ ތެރެއަށް ފަޅު ހިމަނައި ؛ން. މިހާރު އަޅުގަ

 ރަށްރަށް" ިމގޮތަށް އޮންނަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަން. އެ ފަޅު އި"ދިވެހިރާްއޖޭގެ ފަޅާ ޚީގާނޫނުގެ ސުރު

ނޑުމެްނ މިއަދު މި ދައްކަނީ ވާހަކަ ވާހަކަ ދަންނަވާލަމުން އަޅުަގނޑުގެ ދެތިން ނުކުތާެއއް ފާހަގަކޮށްލާނަން. އަުޅގަ

 ން ރަށްރަުށެގ ވާހަކަަދއްާކއިރުަގއި ީމގެޅުފަ އިކަމަށް ވާ ިދވެިހރާއްޖޭގެ ފަޅާ  ބޮޑު އެެސޓު ތް އެންމެދިވެހިރާއްޖޭަގއި އޮ

ގޮތަްށ މި ބިލު ބައްޓަންކުރަން  ދިވެހި ސަރުކާރަށާއި ަރްއޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާމަންފާއެްއ  ރަނގަޅު އެންމެ

ނޑުމެން މިތާ ދައްކަްނވީކީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ފަޅުރަށަކުން ފެނުނު  އިނގައަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަަދއްކަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ދައްކަންޖެހެނީ.  އެއްހަތިޔާރުގެ މިލްކުވެިރކަން ެއީއ ކޮންބައެްއގެ އެްއޗެއްތޯ  ނޫން. އެ ވާހަަކއެއް ނޫން ައޅުގަ

ނޑައެޅިަފއި އޮ  ށާއި ފަޅުރަށްރަށުގެ ގާނޫނީ ގޮތުންާނއި އަދި ަގާވއިދުތަކުން އެނގޭެނ ފަޅުރަ ،ންނާނެމިހާރުވެސް ކަ

ެއއް މިލްކުވަނީ ވެސް. އެ ވާހަކަ ވެސް. ފަޅުގެ ތެރެއިން ކިހާ މިނެއްތޯ ލިބިފައި އޮންނަ ފަރާތަށް ބަލަހައްޓަންޖެހޭނީ

ނޑު ދައްކަން މި ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ނޫން އަޅުގަ ދިވެިހރާއްޖޭަގއި ހުރި ފަޅުރަށްރަށް  އުޅެނީ. ޙަޤީޤަތުަގއި މިހާރު އަޅުގަ

އްހާ ަފޅުރަށް އެިކ މީސްމީހުންނަށް ހަތަރު ސަޭތކައެ  އިއައި ސަރުކާރެްއގަ އިނަށް ދީފައި އޮތްިއރު ކުރީގަ މީސްމީހުން

ނޑު ދަންަނވަން މި އުޅޭ  އިމީގަ އި ދިނުމުގެ ސަބަބުން އަސްލުގަ  އެންމެ ބޮޑު ަމއްސަަލތަކެއް ނިކުެމގެން އުޅެނީ. އަުޅގަ

ނޑުވެިރަކމަށާއި ރިިދވެހިރާއްޖޭގެ ެއތައް ފަޅުރަށެއް ކު  ،ވާހަކަައކީ ޓުތައް ހެދުމަށް. ސޯއްޔަށް ދީަފއި އެބަ ހުއްޓޭ ދަ

އެހެންނަމަވެސް، މީގެ އެންމެ ބޮޑު ފައިދާ ދިވެހި ރައްޔިުތންނަށް ލިބިގެންނުދާތީ ދީފައި ހުރި މީހުންގެ އަތުން މި 

ވަންޏާ  ކަމަށް ުހންނަށް ނެހެދޭއަބަދަށް ދެމި ެއހެން އޮެވގެންނުވާނެ. އެ މީގެން އެަބ ޖެހޭ. ެއ ރަށްރަށް ތާރަށްރަށް ނެ

ނޑުމެން މި ދަްއކަނީ ގަނެގެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު  އެ އޮންނަ ގާނޫނުގެ ތެެރއިން އެކަން ބޫލުކުރަން. ދެްނ އަުޅގަ

 ،ގެންދާއިުރގައި ވި މިހާރު ދެވިފަިއ ހުރި ފަޅުރަށްރަށް ގާނޫނުެގ ތެރެއަށް ލެ އިފަޅުގެ ވާހަކަ. ަދއްާކއިރުގަ 

ނަށް ބަލަން ެއބަ ޖެހޭ މީގެތެރެއަށް ވަށްާދއިރުަގއި އެ ފަޅުަތއް ދެވިަފއި ހުރީ އެންމެ ރަނގަޅު އަޅުަގނޑުމެން

 ނުވާބޭ ގޮތަށްތޯ ދީފައި ހުރީ. އެހެންސަރުކާރަށް ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ އެންމެ މަންފާ ލި ށް،ދިވެހިާރއްޖެއަ ،އުސޫލަކަށްތޯ

އި ހުިރ ރަށްރަށަކީ ގާނޫނީ ގޮތުން ދެވިފައި ހުރި ފަޅުތަެކއް ކަމަށް ދީފަ އިވަންޏާ މި ގާނޫނު ބަަދލުވެގެންދާއިުރގަ  ކަމަށް

ނުޑ ވެއްެޖއްޔާ އެއީ ސަރުކާރަށް ިލބޭ ވަރަށް ބޮ ބޫލުކުރަން. ެއ ސަބަބަށް ޓަކަިއ މި ބިލު ގަޑު ެގއްލުމެއް ކަަމށް އަުޅގަ

ނޑުދިރާސާކުރާއިރު ކޮމިޓީން މި ކަންތައްތަ އެއާެއއްކޮށް ފަޅުގެ ވާހަަކ ން. ހަމަރަބޫލުކުގަ ކަށް ވިސްނާނެ ކަަމށް އަޅުގަ

 ރާއްޖޭގެ ދެވަނަ އާމްދަނީ ލިބޭ ކަމަކީ މަސްވެރިކަމަށް ވާތީވެ، ފަޅުތައް ކުްއޔަށް އި އަޅުަގނޑުމެން ދައްާކއިރުގަ 

ލަން އެބަ ޖެހޭ. މަސްވެރިން އެންދަމަން ބޭނުންކުރާ އިވަަރކަށް ބަލަ ެވސް ކޮންމެވެސް ދޭއިރުަގއި މަސްވެރިންނަށް

ނޑޭ ކަމަށް ބޮޑު އެއް އޭރިާޔއަކީ ފަޅުއެންމެ   ،ގޮތަށް ވާތީ، މަސްވެރިންނަށް ވެސް އެ ވަސީލަތްތައް މުޅިން މެދުނުކެ
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ންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް މަސްވެރިންނަށް ވެސް އެކަްނ ފަސޭހަވެގެންދާ ގޮތަށް ަމސްވެރިންނަށް ވެސް ފަޅުަތެކއް ހު

ނުޑ ލަންއިއި ކޮމިޓީން ބަލަރާއިރުގަ މި ބިލު ދިރާސާކު، ބޫުލކުރަން. އެހެންވީމާގައަޅުަގނޑު  ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަ

މާން ޢުޘްިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޖަމީލް ގެމަނަފުށީގެ ދާއިރާގެ  ،ބޫލުކުރަން. ހަމައެހެންމެ އަޅުަގނުޑގެ އަޚްގަ

ރޮޖެކްުޓގެ ތެރެއިން އަްށ ނިސްބަތްވާ ރަށެއް ސީ.އެސް.އާރުގެ ޕްގދ.ގެ ދާއިރާ  ގެްއވި ފަދައިން އަުޅަގނޑުމެންފާހަގަކުރެ

، ވެްސ އެކަން ނުނިމި. އެހެންވީމާ އިއަަހރު ވެގެންދިަޔއިރުގަ  7އެއަރޕޯެޓއް ހެދުމަށް ޓަކައި ކުއްޔަށް ދެވިފައި 

ރިޒަމަްށ އެއީ އަދި ޓޫ ،ވެސް މިހާރު ރާއްޖޭގައި ދެވިފައި ހުރި ފަޅުރަށެއް ވިަޔސް ސީ.އެސް.އާރުގެ ޕްރޮޖެކްޓުތަުކން

ނުޑވެރިކަމަ ،ވިޔަސް  ފައި އޮތް ގާނޫނާއި ަގވާިއދާއި އެގްރިމެންޓާ ެއއްގޮތަްށ ދީ ދީފައި ހުރި ރަށްރަށް ،ށް ިވޔަސްދަ

ން ރައްޔިތުންނަށް ޭއގެ ފައިދާެވގެންދާ ގޮތަށް އެކަްނ މު އަނެއްާކވެސް އެކަ ،ވަކިުކރެވި ޢަމަލުނުކުރާ ރަށްރަށް

ދޭ ަގވާއިަދކުން ދޫކޮށްލާފައި އޮތުުމގެ ސަބަބުން މިާހ ހަމައެކަނި ހުރިހާ ކަމެއް ހެ ން؛ވެސް މި ބިލު ޢަމަލުކުރެވޭނެ ގޮތް

ންޖެހޭ ކަމެއް ބޫލުނުކުރަން ހުރިހާ ކަމަކީ ހަދާ ގާނޫނަށް ދޫކޮށްލާފައި އޮންނަގަކަންތައްތައް ދަނީ. އަޅުަގނޑު  ދޯދިޔާކޮށް

 އި މީގަ ިއ،ބަލައިލަމެން ތަންޮކޅެއް ބޮޑަށް އަުޅަގނޑު އިމި ގާނޫުނ އިޞްލާޙުެވގެންދާއިުރގައި ީމގަ، ކަމަށް. އެހެންވީމާ

ކޮމިޓީން  އި،އަށް ތަންކޮޅެއް ދިގުކޮށް ިވސްނަބޫލުކުރަން. ެއހެންވީމާ، މިގަކަމަށް އަޅުަގނޑު  ލޮކުތަކެއް އަުޅވަންޖެހޭ

 މިއަށް ަރނގަޅު އިޞްލާެޙއް ގެންނާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުަރން. ޝުކުރިއްޔާ.  ،މިކަން ދިރާސާކޮށް

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް. 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނަންބަރު  ؛ރަށްރަާށ ބެހޭ ގާނޫނުދެ! ފަޅުއާ ؛ބެޭހ ގާނޫނު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ބިމާ

ދިރިހުރި  އިނެތް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހިރާއްޖޭގަ  ތްއަްށ އިޞްލާުޙގެންނަންޖެހޭކަމާ މެދު ޝައްކެ 98/20

ވެރިކަުމގައި  . ޒަމާނުއްސުރެްނ ދިވެހިރާއްޖޭގެތައްރަށްތް އެންމެ ބޮޑު ރިސޯސްައީކ ފަޅުއަދި ރާއްޭޖގައި އޮ  ،މުދަލަކީ

ށް ކަގޮުތގައި ދިނުަމށް ބޭނުންކުރެވޭ ވަސީލަތަ ގެއެއް ދިޔާތިއްބަވާ ފަރާތްތަކުން އެ ބޭުފޅުން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކަށް ހަ

ނޑު އިލަތު ގޮސްފަހާ އޮތީ ފަޅުަރށް. މިއަދު ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ވެފައި ވެސް މި އެބަ ޖެހޭ  މެންއޮތް ހިސާބުްނ އަުޅގަ

 ،އެ ބޭފުޅާ ހިތްޕުޅާވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް އުސޫލެއް ،ގެންނަން. ވަޒީރު ބޭފުޅަކަށް ހުންނަވާ ބޭފުޅަކު މިކަމަށް ހުއްޓުމެއް

ހޭ ކަމެއް. ރަށްތައް ދޫކުރެވޭ ުއސޫލު ނިމުމަކަށް ގެންނަން އެބަ ޖެހޭ. މިއީ ކޮންމެހެންވެސް ކުރަންޖެހަމައެއް ނެތި ފަޅު

ތާނގައި އެިބއުސްކޮށްފަިއވާކަން ިދޔަ ނަ ިއޚްތިޔާރުތައް ވޭތުވިށް އޮންފަޅުރަްށތަކެއް ދިނުމަ އެކި ނަންނަމުަގއި
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ދަތުުރފަތުރުގެ ނިޒާމު ހިންގުުމގެ ަނމުގައި ދިން ފަޅުރަށްަތއް ެވްސ ވަނީ ހަމަ އެ ފަރާތްތަކުން  ،ފާހަގަކުރެވޭ. މިގޮތުން

ނުންކޮށްފަ. ިމއަދު ގޮުތގައި ބޭ ނަހަމަ އިއޮްތ ސަރުާކރުން ދެއްވަ  އިހަމަ ބޭނުންފުޅު ފަރާތްތަކަށް އޭރުގަ 

ބޭނުންފުުޅވާ  އެ ބޭފުޅާ ،ެވސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ައޑުިއވެނީ މިއަދުެގ ސަރުކާުރގެ ަވޒީރަކަށް ހުންނެވި ބޭފުޅާ

ނޫާނއި އަދި ިރޒަމް ގާޓޫ ،ހަމަެއއް ނެތި ެދްއވަމުންދާ ވާހަކަ. މި ކަންކަަމކީ ،ރަށްރަށަށް ުއސޫލެއްފަރާތްތަކަށް ފަޅު

 ކަމުަގއި ދަންނަވަން  ލްތަކުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ކަމެއްރަށާ ބެހޭ ގާނޫނުގައި ހުރި ލޫޕްހޯރަށްދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅު

އިންސާނުންނަީކ ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތް ބާރު  ވަޅުތައް އެބަ ެޖހޭ ބައްދަން.މި ލޯ ؛އަޅުަގނޑު ިމއަދު. މި ކަންަކން

ނޑުމެންނަށް އިންސާނީ ގޮތުަގިއ ބޭނުންކު އެ ނަހަމަ ،ނަމަ އެްއވެސް ފަރާތަކަށް ެދވިއްޖެ  ރާނޭ ބައެއްކަން ައޅުގަ

އިނގިރޭިސވިލާްތ  ،އެއީ އެމެރިކާ ކަމަްށ ވިޔަސް  .އީ ިދވެހިރާއްޖެ އެކަންޏެްއ ނޫންތަޖުރިބާ ވަނީ ސާބިތުކޮށްދީފަ. އެ

ން ޗެކް ހަދަނީ. އެހެންވެގެގާނޫނުތައް މި ، ސް އެކަން އޮތް ޮގތް. އެހެންވީމާއަދި ޖަޕާން ކަމަށް ވިޔަ ،ކަމަށް ވިޔަސް

ނޑުމެން ަތޢާރުފުކޮށްގެން އެ ކަްނކަން ހުއްޓުވޭތޯ މި ބަލަނީ. މިހެން ބެލެންސް ސިސްޓަމު އެންޑް ަތމާ އެއްޗެހި އަުޅގަ

ަކމެއް ކޮށްފާނެ. ެއކަމަކު، އެ  ކުމީހަނުބަިއ  ،ބެލެންސް ސިސްޓަެމއް އޮތަސް  ކިތަންމެ ެޗްކ އެންޑް ،ދެންނެވިޔަސް

ޖޭގެ ކަންތައްަތއް ހިންގަން އަދި ކޮށްފިްއޔާ ބެލޭނެ ގޮތަކަށް މި ާރއް  ،ގޮަތކަށްކަންކަން ފަސޭހައިން ނުކުެރވޭނެ 

ުނވަތަ އެ  ،ވާުލވެ ހުރި ވަޒީރަކުހަނުވަތަ އެކަމާ  ،އިސް ބޭފުަޅކު  ގެއްޒަތްތެރި ަރއީްސ. ސަރުކާރުޖެހޭ. އިއެބަ

އެއީ ަގވާއިދާ  ؟ދެން މި ވަނީ ކިހިނެއްތޯ ފިއްޔާރަށެއް އެހެން ފަރާތަކަށް ދީދަށުން ތިއްބަވާ ބޭފުޅަކު ފަޅު މަނިކުފާނުގެ

ސިލުނުކޮށްގެން ސަުރކާރުން ހާ ރަަށކުން ހަވާލުކުރި މަޤްޞަދު  ނޫނިްއޔާ އެ ،ޚިލާފަށް ދީފައި އޮތް ރަށަކަްށ ެވގެން

 ެއއްގެ ޑެމޭޖަްސގެ ގޮތުަގއި މި ން ރުފިޔާއައްޔާ އެަތއް މިލިއި ގޮތެއް ވެސް ނޯވޭ. ކޯޓަށް ދިޔަ  އަނބުރާ އެ ރަށް ނެނގޭ

ިދވެހި ދައުލަތުގެ ަފއިާސއިން  ،އޮންނަނީ ނަގައިދީފަ. މި ަކންކަމުގެ ސަބަބުން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ަފއިާސއިން

ޫބލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. އަޅުަގނޑުމެން ގާނޫނުތައް ހަދާއިރު ގަން ރުފިާޔެއއް ެގއްލިގެންދާކަން މިއީ އައެތަްއއެތައް މިލި

ޖެހޭ ށް ވިްސނައިގެން ގާނޫނުަތއް އެބަލަތަށާއި ރަްއޔިތުންނަށް ނުވާނެ ގޮެތއްގެ މަްއޗަމިކަހަލަ ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ދައު

މި ަޤއުމުގެ ަރއްޔިތުން ަޙއްޤު  ؟ން މިތާ މި ިތބެނީ ކީއްކުރަންތޯފަރުމާކުރަން. ފާސްކުރަން. އަޅުަގނޑުމެ

އެީއ  ؟ރެ ވަކި ބޮޑު ޙައްޤެއް ކޮަބއިތޯވު ރަށްތަކަށްޔިތުންގެ ަޙއްޤުގެ ތެރޭަގިއ ފަޅުމާޔަތްކުރަން. މި ރާއްޖޭގެ ރައްހި

ފަހިކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ މުސްތަޤްބަލުގެ ޖީލުތައް އާމްދަނީ ހޯދައިގެން ވަޒީފާ ހޯދުމަށް ފުރުޞަތު 

ނޑުމެން ގޮުތގަިއ ބޭނުންުކރުމަށް މިއަދު  ހަމައެަކނި ވަސީލަތް. މި ވަސީލަތްަތއް ނަހަމަ ން އޮތް ބޭނުންކުރެވެ އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ ދަރީ، ށްލައިފި ނަމަދޫކޮ ނޑުމެންގެ ދަރީންގެ މުސްތަޤްބަލެއަުޅގަ ންނަކަށް ބިނައެއް ނުކުެރވޭނެ. އް އަުޅގަ

ނޑުމެން ދުނިޭޔގަ  ނޑުމެންގެ  ،ތިބި މީހުން އިމިއަދު އަުޅގަ އަޅުަގނޑުެމންގެ މި ރިސޯސްތަކުގެ ބޭނުްނ އެއްކޮށް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ަދރީދެން އަ މިއްލަ ބޭނުމަށް ކޮށް ނިންމާލީމާއަ ތޯ؟ އެ މީހުން ެޗއްއްންނަށް އޮތީ ކޯރީންގެ ދަންނާއި ދަރީޅުގަ

މި ރާއްޖޭަގއި މިހާރު މިހިރަ  .މިއީ ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ؟ގެން އުޅެނީ ކިހިނެއްތޯކަިއގެން ބޮއި 
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ނަމަވެސް، ރާއްޖޭގެ އާބާދީ އިތުުރވަމުންދާ ދެ ރަށް އެބަ އޮތޭ. އެހެން 1190ދެން މީހަކު ބުނެފާނެ  ؛މަދު ފަޅުރަށްތައް

މިއީ ވަރަށް ކުޑަުކޑަ އެތިޮކޅެއް.  ،ރާއްޖޭގެ ބިން އެކުލެވިަފއި އޮތް މިންވަރަށް ބަލާއިރު ،ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު

ނޑުމެން މި ގާނޫނު ފާސްކުރާިއރު އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ ާވ އިލާއަކަށް މޮނޮޕޮލީ ޢާ އެއް  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 ގޮތަށް މި ގާނޫނުތައް ފަރުމާނުކުރުން. މީގެކުރިން އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ހަދަންޖެހޭ ޒުވާނުންނަށް ފުރުޞަތު ފަހިވާ 

ތެރެއަށް ވަންނަ މީހުންނަށް މި ފަޅުރަށްތައް ލިބޭނެ ގޮތަކަށް. ހަމަ އެހެންމެ،  ގޮތަކަށް. ުޒވާނުންނާއި އަލަްށ ވިޔަފާރި

ނޑިއަކަށް ައޅާފަހުރިހާ ފަޅު ރިކުރާ އެންމެންނަށްމިހާރު ވިޔަފާ ގޮތަަކށް. މި ކަންކަމަށް އެބަ ޖެހޭ  ނުދޭ އިރަށްރަށަށް ބޮ

ނުޑ ދަންނަވަން ކޮމިޓީ ަމރުޙަލާގަ  ހުރިޞްލާޙުކުރަން. ެއއީ މިހާރު ފަޅުރަށްތަްއ އި އިހުއްޓުވަން. ިމ ގާނޫނަށް އަުޅގަ

ކޮށް ޞަޚާއް. ށް އިސްކަންދިނުމަށްނަ ފަރާތްތަކަނުދިނުމަށް. އަލަށް ވިޔަފާރި ތެރެައށް ވަންފަރާތްތަކަށް އިސްކަން

ލެްއ ޒައެ ޕްރޮޕޯ ލް ހުށަހެޅުނީމާޒައި ޤާބިލު މީސްމީހުންނަށް ޕްރޮޕޯުޒވާނުންގެ ތެޭރގަ .ސްކީމެއް ަތއްޔާރުކުރަން

ސް. ދީގެްނ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް. އިއްޒަތްތެރި ރައީ ރުކާރުން އެކަމަށް އެއްބާރުލުންތަޢާރުފުކޮށްގެން ސަ

ރަންޖެހޭ. ުޒވާނުންނަށް ފާހަގަކު ން ނުކުތާމި ގާނޫނު އިޞްލާޙުކުެރވޭިއރު މި ތި ،އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ 

 ،ދެ ރަށް ،ރު ތިބި ފަރާތްތަކަށް އެއް ރަށް ދިނުން. އަލަށް ވިަޔފާރި ފަށާ މީހުންނަށް އިސްަކންދިނުން. މިހާފުރުޞަތު

ނަޑއަގޮތަކަތިރީސް ރަށް ނުލިބޭނެ ވިހި ،ތިން ރަށް ގޮސް ފައި ބަޔާންކުރުން. ދެއްވި ޅާ ށް މި ގާނޫނުގައި ކަ

 ރުޞަތަށް...ފު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަ ތްތެރި މެންބަުރ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 ބްދުލްޤާދިރަށް. ޙަސަން މުފީދު ޢަ

 

 ރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު ވާހަކަދެއްެކވުން:މިލަންދޫ ދާއި

ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  ،ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

 ވޭ ިއޞްލާޙަކީ ށް މި ގެނެނު( އަބެހޭ ގާނޫ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާ) 98/20ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫނު ނަންބަރު 

 .ރަީއސްފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުާރ އިޞްލާޙެްއގެ ވާހަަކ ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި  ކަށްއަޅުަގނުޑ ވެްސ ެއ އިޞްާލޙަ

ނޑުމެްނ  ،އަކީ މު ެއއް ުނކުތާއްކޮށްލަން ބޭނުންވާ އެންމެ މުހިއަޅުަގނޑު ފާަހގަ މި އިޞްލާުޙކުރެވޭ ގާނޫނުތަކުަގއި އަުޅގަ

ގޮތަކަށް  ގާނޫނަްށ ވުރެ މަތިނުވާ ،ނަށް ވުރެ މިނިސްޓްރީގެ ގަާވއިދުތައް ކުަޑކޮށްމި އިޞްލާޙުކުރާ ގާނޫ

ޓޫރިޒަމަށް  ،ދިއުން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިމއަދު ޮކންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް މި ދަްއކަވާ ވާހަަކއަކީބައްޓަންކުރެިވގެން

 .ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް ،ނުންވާ ވާހަަކއަކީހުރިހާ ރަށްތަކެއް ދެޭވ ވާހަަކ. ނަމަވެސް، އަުޅަގނޑު ާފހަގަކޮށްލަން ބޭ
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ޓު ހިންގުމަށް ދޫކުރެވިަފއިވާ ސޯ ނޫނީ ރި، ޓޫރިޒަމް މިއަދު ައޅުަގނޑުމެްނ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ފުދޭވަަރކަްށ ފުޅާވެފައި ވާތީ

 ރަށްތަކަކީ ެއކަީށގެންވާ މިްނވަރަށް ދޫކުެރވިފައި ހުރި ރަށްތަކަކަށް ވާތީ، މިއަުދ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ވެސް 

ނޑުވެރިކަން ުކރަން ރަށްތައް ނެތް ވާހަކަ.  ،ފެނިވަޑަިއގަންނަވަނީ  މިއަދު ޕިކްނިކަށް ހަދާނެ ރަށްތައް ނެތް ވާހަކަ. ދަ

މިއަދު އިންސާނީ ޠަބީަޢތުގެ އުސޫލުން މިއަދު ދެްނ  ،ނަމަވެސް، ައޅުަގނޑު މި ަކންކަން ފާހަގަ މި ކޮށްލާ ސަބަބަކީ

ތަކުގެ ވާހަކަ. އަުޅަގނޑުމެން ތެރޭގައި ދެެކވެމުން ވަރަށް އާއްމުކޮށް އެބަ ދޭ، އޮތް ކަން ދެކެވޭނީ އަނެްއކާެވސް ނުވެ

ނޑުމެންނަށް  ،ނޫނީ ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ެއބަ ހީފުޅުކުރެްއވެވޭ  ޯއވަރަނއިޓަކުން ކުރާ ކޮންމެ ކަަމީކ އެީއ އަުޅގަ

ތަްއތަކަކީ ވެސް އޭަގއި ވަރަށް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޯއަވރނައިޓަކުން ކުެރވޭ ކަން ،ގެއްލުންހުރި ކަމެކޭ. ނޫން

ނޑު ހަމަ ހަނދާނަށް ޓަކައި އެ ވާހަކަ ވެްސ  މަންފާކުރަނިވި ކަންތައްތަކެއް ވެސް އެކުެލިވގެންވާ ކަންތައްަތކެއް. އަުޅގަ

ވަރަށް ެއކަށީގެްނވާ ހެޔޮ ނަތީޖާތައް ވެސް ލިބޭ  ،ވަރަށް ނާޒުކު ،މުއްށްލަދެން. އެއީ ހަމަ ވަރަށް މުހިހަނދުމަކޮ

 .ްނވޭ. ާއދެ، ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްއްތައް ޯއވަރނައިަޓކުން ކުރެވޭ ކަންތައްތަުކގެ ތެޭރގައި ވެސް ހިމެނިގެކަންތަ

ނުޑމެން ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކުގެ މިފަދަ ގާނޫނުތައް ހެދިގެން ،އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ދާއިރުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އަ  ،ފިކުރުތަކާ އިޅުަގނޑުެމން މިކަން ކަމަށް އެކަށީގެންާވ ވިސްނުންތަކާތެރޭގައި އަުޅގަ

ކުަރްއވަަވއި، އެ ސް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ުސވާލުޤާބިލު ބޭފުޅުން ގެނެ ،އަދި މި ކަންކަމުގެ ހުނަރުެވރި ބޭފުޅުން

ނޑުމެން މިއިން އެއްެވސް ގާނޫނަކީ  އަްށ އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެރެ  ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތުތައް ހިއްސާކޮށްގެން ނޫނީ އަުޅގަ

ނޑުމެން މިއިން ކޮންމެ ކަމެއް ވުޖޫދުކުރެވޭ ގާނޫނެއް ނޫން ަކމުގައި ެވސް ދަންނަވަން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ިޚޔާލުތައް އަޅުަގނޑުމެން މި ޗެމްބަރ  އްޔާނޫނި ،އަދި މިއިން ކޮންމެ ގާނޫނަކަށް އިޞްލާޙުަތކެއް ެގނެވެނީ ،ކުރަނީ

ނޑުމެންނަށް މިހާރު މި ހުރި ގާނޫނުތަކުގައި ިމއަދުގެ ޒަމާނަށް ފެތޭ ގޮތަށްތެރޭގައި ފާުޅކު އަދި ެއީއ  ،ރެވެނީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ޭއގެ އެންމެ ސޯރި އަިދ ެއއީ ،ފަޅުރަށް ކަމަށް ިވޔަސް ޓު ހަދަން ޫދކުރާ ރަށްތައް ކަުމގަިއ ިވޔަސް، ައޅުގަ

ނޑުމެން  މި ދެކެން ބޭުނން މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާކުަރނިވި ދިވެހިާރއްޖެ ؛އެދެވޭ  ވާ ތަަރއްޤީ ހާސިލުކުުރމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ެއކަމަށް ގެންނަންޖެހޭ  ،ގެނެވޭ ިއޞްލާޙުތައް، ނޫީނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރަށް ފެންނަ ޚިޔާލުތައް ފާޅުކޮށްގެން

ރުކާރުން މިއިން ކޮންމެ ކަމަކަށް ވެސް އިޞްލާޙީ ބަދަލުތައް ގެނައުަމށް ޓަކައި ކުރެވެމުންދާ ކަންަތއްތައް. މިއަުދގެ ސަ

ނޑުމެްނ މިހާ ވަގުތުތައް ބޭނުން ،އަދި ިމހާ އަވަދިނެތި ،އިސްނަންަގވަިއގެން މިކަންކަްނ މި ކުރަްއވަވަނީ  ؛އަުޅގަ

ގޮތުގައި ބޭނުންކޮްށގެން މި ކުރާ ކޮންމެ ކަމަކީ ޤައުމަށް ޓަަކއި އަުޅަގނޑުމެން ޭއގެ ހެޔޮ ނަާފ  ފުރިހަމަ

ނުޑ ފާހަގަކޮްށލަން ބޭނުންމަށް ޓަަކއި ކުެރޭވ ކަންތައްަތއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ލިއްބައިދިނު އަިދވެްސ  ،ވަނީއަުޅގަ

ނުޑމެން އޭގެ ދަށަށް ވާ ،ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވަން ބޭނުންވޭ  ،ގޮތަށް ގާނޫނަށް ވުރެ މިނިސްޓްރީގެ ަގވާއިދުަތއް އަުޅގަ

ުރގައި ނޫީނ ދާއިކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ބަހުސްކުރެވެމުން ،އެކަންަކން ގޮތަށް ނޫނީ އެކަމުގައި ގާނޫނަށް ުވރެ އިސްނުވާ

ށް އެންމެ ޢަަމކީ އެއީ މުޖުތަމަދާއިރުަގިއ މިކަންކަން އެގޮތަށް ތަރުތީބުކުރައްަވިއގެން ގެންނެވުމަޝްވަރާކުެރވެމުން
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ނޑަށް ފެންނާތީ ެއ ވާހަކަ ިހއްސާކޮށްލަން. ިއއްޒަ ތްތެރި ަރއީސް. ިމއަދު ފައިދާވަނިިވ ގޮެތއް ކަުމގަިއ އަުޅގަ

ޭއގެ އެންމެ  ،އަތޮުޅަގއި ވެސް ޫޓރިޒަމް ފެތުރި ިމއަދު ބ. .އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވަން ކެރޭނެ

އަތޮޅުގެ ޓޫރިޒަމްތައް  ނިހާޔަތަށް ނޫނީ އޭގެ އެންމެ މަންފާކުރަނިވި ގޮތަށް އޭގެ އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާގައި މިއަުދ ބ.

ނެތް ވާހަކަ. ހަދާ ރަށްތައް  ުދ ފެންނާނީ ހަމައެކަނި ޕިކްނިކުއިންސާނީ ޠަބީޢަތަކީ އެއީ ކަމަށް ވާތީ، މިއަ އޮތީމާ މިއަދު

ނޑުވެރިކަން  ނުޑވެނޫނީ ދަ ނޑު މި ދަންނަވަނީކީ ފަހަރެއްގައި ވެސް ދަ ރިކަަމކީ ެވްސ ކުރާ ރަށްތައް ނެތް ވާހަކަ. އަުޅގަ

ންޑިވިޖުއަީލ ބޭފުޅުންނަށް މީގެ މަންފާތަކެއް ނުކުރާ ވާހަކަެއއް ވެސް ފަރުދީ ބޭފުޅުންނަށް ނޫނީ އި ދިވެހި ޤައުމަށާއި

ނޑުެމންގެ ތެރޭަގއި މަިއަގނޑު ގޮެތއްަގއި ިދވެހިންގެ ލޭނާރެްއގެ ގޮތުަގއި ގުނަމު ން މި ދަނީ ނޫން. ނަމަވެސް، އަުޅގަ

ފިކުރުތައް އަބަދުެވސް  އިްނތަކާކަމާއި ޫޓރިޒަމްގެ ވާަހކަ. އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑުމެންގެ ވިސްނުއަބަދުވެސް މަްސވެރި

ނުޑ މި ވާހަކަަތއް މި ހުންނަނީ އެކަމަކުން އެންެމ ނަފާ ލިބެނިވި ގޮތަކަށް ަބްއޓަންކުރުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ދަންނަވަން. ދަންނަވާލީ. ދެއްވި ފުރުޞަތަްށ ޓަކައި ޝުކުރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ  އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 މެންބަރު މޫސާމަނިކަށް.

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާމަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ބެހޭ  އަޅުަގނޑުމެންގެ ާރއްޖޭަގއި ހުރި ފަޅުރަށްތަކާ، 98/20ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް މި ފަޅުރަށްތައް ައއީ ވަތަ މި ނު  ،ގޮތުން ތަފާތު ޚިޔާލު ވަރަށް ިގނަ ބޭފުޅުން އެބަ ކުރަްއވާ. ައޅުގަ

އެ މީހުން ކުރި  ނަމަވެސް ގޮތަކުން ދިީނ އަޅުަގނޑުމެންގެ ކާބަފަިއން. ކޮންމެއިފަޅުރަށްތައް ބަލަހައްޓަ

ނޑުމެން މިއަދު  ހަނދާންކުރަންޖެހޭ. އަދި އެ މީހުންނަށް ކުެރވިފަިއވާ މަަސއްކަތަީކ ެއއީ މަސައްކަތުންކަން އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮށްގެން ރަނގަޅު މަސަްއކަތެއް ނޫްނ ގޮތަށް ވާހަކަދެ  ވާނެ ކަމެއް ނޫން. މިއަދު އެ އްކުމަކީ ައޅުގަ

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް ގެނެގޮތަށް ފަޅުރަށްތަ ފަޅުރަށްތަކުން ފައިދާއެއް ލިބޭ   ؛ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތްސްދިނީ އް އަުޅގަ

ރިޔަލުދޯނިފަހަރުގައި ކަނބާފަިއ ކަނދުފަތީގައި ޮގސްގެން ެއ މީހުން ކުރި މަސައްކަތުން. އަދި އެ ތަންތަނަށް ހަމަ އެ 

ހުރީ. ރާއްޖެއަކީ  އެޅީތީވެ މިއަދު އެ ރަށްރަށުގެ ރުއް ވެސް ފެންނަން ބޭފުޅުން، އަޅުަގނޑުމެންގެ ާކބަފައިން ރުށް

ވަރަށް ހަރުދަނާ ަގވާއިދުތަެކއް އޮތް ތަެނކޭ ައޅުަގނުޑ ހަމަ އަބަދުވެސް ބުނާނަްނ  ،ހޭ ގޮތުންބެ ފަޅުރަށްތަކާ

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއްަގިއ  ،ވިަޔސް. ރަށަކުން ރުކެްއއެްއޗެއް ަކނޑާލަން ިވޔަސް ގާނޫނަކުން އެކަން ނަިއކަމުަގއި

ނޑު އޮފީހަކުން ނުވަތަ އަތޮޅު އޮންނަ ރަށު މުގެ ސިޓީ، ުނވަތަ ލަކުޑި ސިޓީ ހައްދަިއގެން ގޮްސގެްނ އޮފީހަކުން ރުށް ކެ
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ނޫނިއްޔާ ރަށަކުން އެވަރު ަކމެއް ހިނގާފައެއް ނެތް. މީެގ ކުރީގައި އެއީ. ައޅުަގނޑުެމންނަށް ހަނދާނަން އަންނަން 

ޖޭގައި ާއއްމުކޮށް ވީއްުސރެ ފަށައިގެން އަދި އޭގެ ފަހުން ދިވެހިރާއްން. ނަމަެވސް، ޓޫރިޒަމް ތަޢާރުފުފެށީއްސުރެ ފަށައިގެ

ގެ ކިަތްއ މެންބަރުންބާއޭ ތިމަންނަމެން ހުދަންނަވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީބިދޭސީން އުޅެން ފެށި ފަހުން އަޅުަގނޑު މި 

އަްށ ހާސް ރުފިޔާ 30 ނަށްބޭރު ބިދޭސީން ، އަތޮޅުަގއި އޮންނަ ފަޅުރަށުން ފާޅުގަިއ ގޮްސ ޗޭނުީކސް ހިފައިގެން އަރައި 

ނޑަިއގެން ގެންދަނީ. މި މައްސަަލއިގަ  ވިްއކުމަށް ދަރުދޯނި އެ ފަޅުރަށްަތްއ  އި ކާކުާބއޭ މި ތަުނގައި ވާހަކަދެްއކީކަ

ނޑުގެ ަރއްޔިތުްނގެ ަމޖިލީ .އިހިމާޔަތްކުރުމަށް ޓަކަ ވަނަ ދައުުރ މި  3ހުގެ ނުވަަތ ސަރުކާރަށް ބިލެްއ ހުށަހެޅީ. އަުޅގަ

އި ާރއްޖޭގެ ފަޅުރަށްަތއް ވަކި ގޮތަކަށް ިވއްކާތީ އިރުގަ ހަމައަށް އަ  ދަނީ. މި ދައުރު ފެށިގެން މިއަދާހިނގަމުން

އެއްކޮޅު ޕާޓީައކުން ެވސް ވާހަކަދައްކާަފއެއް ނެތް.  ،މައްސަލަެއއް ބޮޑުެވގެން ިއދިކޮޅު ޕާޓީއަކުން ވެސް 

ެގ މި ައޅުަގނޑުމެން ،އައިމަ ހައިރާްނވޭ. މަޤްަޞދަކީލިއަކަށް އެ ވާަހކަތައް ހިިލެގންއެހެންނަމަވެސް، ިމއަދު ުކއް 

މި ޤާނޫނުއަާސސީއަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށީއްސުރެ ފަށައިގެން ހަދަންޖެހޭ  ،ޤާނޫނުއަސާސީ އުފެއްދުނީސުެރ ފަށައިގެން

 ،އެއްުދވަހު ދުންމާރި ފުމުން ؛ގޮތަށް ައޅުަގނޑު ވެސް ހިމެނޭ ،މިތާ ތިބެގެން އްސަޭތކަ ގާނޫނުތަެކއް ުނހަދައިއެތަ

ނޑުމެންނާ ދިމާއެއީ  ؛އަނެއް ދުވަހު ތާޅަފިލި ފުމުން އިރުަގއި އޭުރގައި ތިބި ލަށް. އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރު އޮތްއަުޅގަ

ނޑިމޭޒު އުަކއި ނޑުމެން ިމހިރަ ނަންބޯޑުތަކާއި ެއްއޗެހި ލުއްސަިއ، މިކަން ކުރުުމގެ ަމސައްކަުތގައި އަޅު  ،މީހުން ގޮ ގަ

ންބަރުންތޯ ނޫނިއްޔާ ދެން މިތާ ތިބި މެ ؟ގެ ބޮލުގައިތޯ ިމކަން އަޅުވަްނވީއިްއަޒތްތެރި ރައީސް، މި އުޅުނީ. އެހެންވީމާ

ނޑުމެން ދައްކާލަންޖެހޭ ވާހަކަައކަށް ވެއްޖެ މިއަދު. އެކަމަކު ިމއަދު ސަރުކާރުްނ  ؟މިކަމާ ޒިންމާވާންވީ ިމއީ ައޅުގަ

 އެ ގާނޫނު ހަމައަކަށްވިޔަްސ، އަދި ަގއްދޫ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކަުމަގއި ވިޔަްސ، ގާނޫނު ގެނަްސެގން 

އޮީތ ވިދާޅުވެފައި  ކްލޫނީ ފާނެ ޖޯޖްއިތެރެއިން ވެްސ ކުއްލިައކަށް ނަގަ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ދާއިުރަގއި ފަޅުރަށާއަޅުވަމުން

ނޑުމެން މިއަދު ދައްކަން  ށް ފަޅުރަށަ ؟ޖެހޭ ވާހަކަެއްއތޯއޭ މިކަމުގައިމިހެންނޭ. ދެން، އެއީ، ކޮންމެހެން އަޅުގަ

ނަޑއެޅިފަިއވާ  ނުވޭތޯ. އެެވސް ފަޅުރަށާ ބެހޭ  ،ރަށަކަށްވޭތޯމާލު ބޭރުން ހަތިޔާރު ނެގީމާ ފަޅުދަުކން އެ ދިހަރައްސަކަ

ރޭން ހިނގަުމންދާ މައްސަލަތަކާ ގުިޅގެން ޖިނާޢީ ބޮޑެިތ ކުށްތަުކގެ ތެ ؟ންނަންެޖހޭ ކަމެއްތޯތެޭރަގއި އޮ ގާނޫނުގެ

ވެސް ްއޔާ މާވަަހރު ހޮވުމާ ބެހޭ ގޮތުން ފިއިފަޅުރަށާ ބެހޭ ގާޫނނު ތެރެއަށް ލަެއވެސް  ؛ސާމާނު ހޯދާ އި،ފުލުހުން ހިފަ

ވަތަ ކުށެއް ނު  ،ނޫްނ އެ ރަަށކަށް ނެއްގެންއި ދު ބަލަހަރައްސަ ނޫންތޯ. ރަށެއްެގ ބޭރުެގ އުސޫލުތަެކއް އެބަ ހަދަންޖެހޭ

ެއޅޭ  . ކުރި ީމހެއްގެ ބޮުލގަިއ ެއކަންނޫން އެކަްނ ކުރަނީ ނެއް ގެންއި ގެން ހުންނަ ކަންކަން ބަލައި ވަށަ ގެކުރާ މީހާ އޭނާ 

ނޑުެމން މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މަސައްކަތްކުރުުމގެ ވާހަަކ  ގޮތަށް ދަނީ. ތަންކޮެޅއް ޒިންމާދާރު ގޮތެްއގަިއ އަުޅގަ

ނޑަކީ ވެްސ ހަމަ ވަރަށް ޒިންމާދާރުވެވޭ ޯތ އުޅޭ މީހެއް. އެހެންެވގެން އަޅުަގނޑު ހަމަ އަބަުދވެސް ދައްކަން. އަުޅގަ

 ވަނީ ކަމަށް ބޭނުން ތަކާިއ ފަޅުރަށްތަުކގެ ސަލާމަތްރަށްތަކުަގއި ކުރެވޭ ަކންތައްޅުހަލަ ވާހަކަ މި ަދއްކަނީ. ފަމިކަ

ނޑު ދިވެ  ކުދިކޮްށގެން ދަރު  އި މި ފަޅުރަށްތަްއ ކޮށަ ން،ހި ސަރުކާރަށް ވެްސ ގޮވާލަވިްއޔާ މިއަުދ އަުޅގަ
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ނޑުމެންގެ އަޮތޅަކު ނެތް ވިްއކަމުންގެންދާ މީހުންގެ ިކބައި އެކަން ވެސް ހުއްުޓޭވނެ ގޮތެއް ވޭތޯ ބަލާށޭ. އަ  ޅުގަ

ނިމިފަ.  އިދަހުރިހާ ފަޅުރަށެއް އެެހރީ ރިސޯޓް ހަ ަތނުގެ މި. ެއއީ . ެއއީ، މާލެ ހިމެނޭ އަތޮޅުަގއިފަޅުރަށެއް

 އި،ޭއގެން މައްސަަލއެއް ަދއްކަ އި، ބަރުން މިތަނަށް ވަޑަިއގަންނަވަ އަތޮޅުަތކަށް ނިސްބަތްވާ މެން ހުރިއެހެންވީމާ، ދެން 

ނޑުމެން އެބަ ބޭނު އޮތީ އިކިތައް ަމްއސަލަތޯ ރިޕޯޓްކޮށްފަ ބެޭހ ވުޒާާރއަށް ގޮސް ކާުރގެ ކަމާނުވަތަ ސަރު  ންވޭ ައޅުގަ

ންދޭ. ތިމާމެންގެ ފަޅުރަްށރަށާ ބެހޭ ގޮތުން. އޭެގ ބަދަލުގަިއ ކުރަންހުރި އެހެން ކަންަތއްތައް އެބަ ކުރަމުންގެ ލަންއިބަލަ

ންނަނީ ރޭަގއި އަބަުދެވސް ވިސްނުން މި އޮމެއް. އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެްނނާނެ އެންމެ ކަކޮންމެ ކަމެއްަގއި ވެސް އޮ

ވެްސ  ެއއްކޮޅު ފިކުރު ،ކަށި އިންނަހެން ތިމާމެންގެ އިދިކޮޅު ފިކުރު ެވސްޓާގެޓަކަށް ދަތުރުކުަރނީ. ސަމްގާއެންމެ 

ނޑުމެން މިއިދާނީ ހުރިހާ އެްއޗެްއ ފަިއބަ އެަކއްޗަކަްށ ހުއްޓުނީމާ ގަހާައށް ހާރު ގަހާއަްށ ދުްއވާތާ ކިތަންެމ ގެން. އަުޅގަ

 ރީ. އެހެންވީމާ، އެހެންުނވާ ގޮަތކަށް ކޮންމެ ގާނޫެނއްގެންފައި މިހިއި ވެސް އަެނއްކާ ގަހާަގއި ައޅަ ޒަމާނެއް. މިއަދު

ނޑުމެން ވާަހކަ ވާީތވެ އެ ވާހަކަ ހަަމ ދަންނަވާލަންެވގެން ތެދުވީ.  ދެއްކުމަީކ ރަނގަުޅ ކަެމއް ކަމަށްހެދިޔަސް އަުޅގަ

 ކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ޝު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި  މަުޑއްވަރީއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އި ޝުކުރިއްާޔ 

 މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކަށް.

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އަޙްމަދުމަނިކު ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު ރީމަޑުއްވަ

 ށް މި ( އަދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްަތކާ ބެހޭ ގާނޫނު) 98/20ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު  ނޑުމެން ރާއްޖޭަގިއ އަޅު ސަބަބަކީ، ވެސް ޤަބޫލުކުރަން.  ގެނެވެނީ ވަރަށް މުހިއްމު އިޞްލާޙެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ ގަ

ގެ ބޭުނންކޮށްގެން ދައުލަތަށް ވެްސ އެސެޓު  . އަދި އެވެވާތީ ރަށްތަކަކީ އެންމެ ައގު ބޮޑު އެސެްޓ ކަމަށްހުރި ފަޅު

އެސެޓެއް  ގާނޫނަކުްނ މިފަދަ މުހިއްމު  ވެ،ވާތީ ކަމަށް ނެ އެސެޓްފާއެއް، އެންމެ ބޮޑު ފައިދާ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ނަ

ނޑު ވެްސ  ނެޓަަކއި އުފާކުރަންޖެހޭ ދިއުމަކީ އަޅުަގނޑުމެން އެކަމަށްރެގިއުލޭްޓކުރެިވގެން ކަމެއް ކަމުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ، ބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، ބައެްއ މެންބަރުން ވެސް ފާަހގަކުެރއްިވ ގޮތަށް ގަ މި އިޞްާލޙުގައި ވެްސ އަުޅގަ

ބަަޔކަްށ  ،ކަށްކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ބަެއއް ަކންތައްތަކެއް އެބަހުރި. އުޫސލެއްގެ ގޮތުަގއި ފަޅުރަށެްއ ވަކި މީހަ

ގޮުތަގއި ެއ ފަޅުރަށް ލިބިދެވޭނެ  ގެގެން އުސޫލެއް އިލެްއ ެއކަނި ހުށަހަޅަޒަޕްރޮޕޯ ،ލިބިގެންދާއިރުަގއި އިޢުލާންނުޮކށް

މި އިޞްލާޙުަގއި  ،އުސޫލެއް އޮތުމަކީ އެންމެ ހަމަޖެހޭ އުސޫލަކަށް ނުވެދާނެ. ެއހެންނަމަވެސް، އެނިގވަަޑިއެގންނަވާނެ

މިފަދަ ރިޕޯޓެްއ ހުށަހެޅިގެންދާއިރުަގއި ެއ ، ގެނެޭވ އިޞްލާުޙަގއި އެަބ ބުނޭ ދާގެ )ށ( އަށް މިވަނަ ާމއް 11ވާ  މި
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ދަނީ ަގއި ފަޅުރަށް މި ދޫކުރެިވގެންހުރި ގޮތަކަށް ފަުޅރަށެއް ދޫކުެރވިގެންާދއިރުބަލާފައި ދައުލަތަށް އެންމެ ނަފާރިޕޯޓަކަށް 

 ،ލުތަުކގެ ތެރޭން. މާނައަކީ މިނިސްޓްރީން އެބަ އެކަށައަުޅއްވަންޖެހޭހެދިފައި ހުންނަ ގަވާއިދުތަާކިއ އުސޫލުތަކާއި އުސޫ

ން އެންމެ ށް ޭއގެތަީކ ދައުލަތަކަމުަގއި ވީނަަމވެސް، އެ ހުށަހަޅާ ފަރާ ހުށަހެޅި އްލެޒަ މިފަދަ ރަށްތައް އަދި ޕްރޮޕޯ

ޖެހޭ.  ސް ގަާވއިދެްއ ހަދަން އެބަރަނގަޅު ނަފާެއއް ލިބޭ ފަރާެތއް ކަުމގަިއ މިނިސްޓްރީއަށް ފެނިއްޖެ ހާލަތެއްަގއި ވެ

ވެްސ ނުެވއް ފުދެނޭ.  އްއަދި އުސޫެލއް އޮތުމަުކންނެ ،ޖެހޭ. ހަމައެކަނި ަގާވއިދެއް އޮތުމަކުްނނެއް އުސޫލެއް ހަދަން އެބަ

 ނުވާ އެބަޖެހޭ މި ގަާވއިދުތަކަކީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހި ބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ މި ަގވާއިދުތަްއ ާވންގަ އަޅުަގނޑުމެން

 ވެސް  ފަދަ ގަވާއިދުތަކަށް ވާން. މިކަން އަޅުަގނޑުމެން ކަަށވަރުކުރުމަށް ޓަކައި ކުރެވިާދނެ މަސައްކަތްތައް

 ލައިގެން ެއ ބޭފުޅުން ރަނގަޅަށް ބައި.ސީ.ސީއަށް ހުށަހަޅަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި އެބަހުރި. މިސާލަކަށް، އޭ ގައަޅުަގނޑުމެން 

މިފަދަ އުސޫލަކީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިނުވާ ޮގތަށް މިފަދަ ރަށްތައް ދެވޭނެ  ،ދަކީ ދިރާސާކުރުމަށްފަހުގައި މިފަދަ ގަާވއި

ނޑުމެންނަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް.  ންކުރުންޤީގައި އެ ބޭފުުޅންގެ ފަރާތުން ޔައުސޫލެއް ކަމު  ވެސް މީ އަޅުގަ

ނޑު މި އެހެންވީމާ، މި ގާނޫުނގެ ަދށުން ހެދޭ ގަވާއިދުތަާކއި ުއސޫލުތައް ހަރުދަނާވި ންަވރެއްގެ ަމއްޗަށް އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ ރާއްޖޭގަ ބޮޑު މުދާ ދަުއލަތުގެ އެންމެ ައގު ުނވަތަ، ަގއި މިހިރަ އެންމެ ބޮޑު އެސެޓްބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި އަުޅގަ

 މަށްކަމަށް ެވގެންދާނެ ކަސޫލުގެ ތެރޭން ކުެރވިގެންދާ ކަންވަކި ފަރާތަކަށް ލިިބގެންދާއިުރގައި އެީއ، އެންމެ ހަމަޖެހޭ އު

ގިނަ މެންބަރުން  .އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ާއއެީކގަިއ، ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްއެއަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަން. ހަމަ

ކުެރިވގެންދާއިުރގައި މި އިޞްލާުޙ ންގެ ރަށްތައް ރެިގއުލޭޓުމިފަދަ ގާނޫނަކުން އަޅުަގނޑުމެ  ،ވެސް ފާހަގަކުެރްއވި ގޮތަށް

އިން އަލަްށ ދޫކުރެވޭ ރަށްތަެކއް ދޫކުެރވިގެންާދއިރުަގއި މިހާރު މި ޛަރީޢާއި މި އިޞްލާޙުގެ ށްފަހުގަ ވުޖޫދަށް އައުމަ

ވީނަމަވެްސ ެއ  އަިދ ކިތަންމެ ކުޑަ ވިޔަފާިރެއއް ކަުމގައި ؛ރަށްތަކުގަިއ އިްނވެސްޓްކޮްށެގން ތިބި ފަރާތްތައް

ނުޑމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ިވސްނަން  ތަކާދާ ފަރާތްތަކަށް ވާނެ ގޮތްވިޔަފާރިެއއްކޮްށގެން އާމްދަނީ ހޯދަމުން ދޭތެރޭަގއި އަުޅގަ

މަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ކަމާ ޢަމި ގާނޫނަށް  ،ވަނަ މާއްާދގައި ެއބަ ބުނޭ 29އިްޞލާޙުގެ  ގާނޫނުން، އެބަޖެހޭ. މި

މި  މުއްދަތަކަށްދީފައިވާ ކުްއޔަށް  ކަށް ކުއްޔަށް ދީފަިއވާ ފަޅުތައްއަދި ވަކި މުދަލަ ކޮށް،ބެހޭ މިނިސްޓްރީއާ އެގްރީމެންޓް

ހަމައެކަނި ފަޅުތަކުެގ  ،ތެޭރގައި ފަޅުތަުކެގ ވާހަކަމީގެ ،ކަމަކަށް. އެހެންނަމަވެސް ގާނޫނުގެ ސަބަބުން ބަދަލެއް ނާންނާނެ

ނޑުމެން އެބަ ނޑުމެން ކަންބޮުޑވާ ކަެމއް. އަުޅގަ  ވެސް ދޭތެރޭަގއި ޖެހޭ ަފޅުރަށްތަކާ ވާހަކަ ބަޔާްނކުރާކުރުމަކީ އަުޅގަ

ހުރި ފަޅުރަށްތަަކށް ވާނެ ގޮތެްއގެ ވާހަކަ ިމ އިޞްލާޙުަގއި ަބޔާންކުރަން  އިދީފަ ނަން. މީގެ ކުރިން ުކްއޔަށްވިސް

ނޑުެމން ވަކި ުއސޫލެްއގެ ތެރޭން .އެބަޖެހޭ. ހަމައެއާެއކު، އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ނޑުމެންގެ ރަށްތައް އަުޅގަ  ،އަުޅގަ

ނޑުމެން ކަންބޮުޑވާންޖެހޭމަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރުަގއި އެންމެ ބޮޑަށް ވިޔަފާީރގެ އުސޫުލގެ ތެރޭން ދޫކުރުމަށް   އަުޅގަ

ަގއި ެއއް އެ ރަށްަތކުވިޔަފާރި ގެ ގެން ކޮންމެވެްސ ވަެރއްާޚއްޞަކޮްށ ވަުރާވއެްއ ިލޔެ ،މިހާރު މި ރަށްަތކުަގއި ،ކަމަކީ

ލާނުކުރެއްވި ަގާވއިދުގެ ތެޭރގަިއ، ެއ ފަހުން އިޢު މިނިސްޓްރީްނ ދާދި .ާއ ދޭތެރޭގައިކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ވިޔަފާރި
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 ވަރުާވއަށް ދޭންޖެހޭ ރަށްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު. އެ  ،ގާަވއިދުެގ ދަށުން މިނިސްޓްރީން އިޢުލާންކުރެްއވި

ންދާ ިވޔަފާރިކުރަމު އިރުާވއަށް ލިެޔގެން އެ ރަްށތަކުގަ ކުރެއްިވއިުރގައި މިހާރު ވަފުރުޞަތު މިނިސްޓްރީން އިޢުލާން

ނުޑ ހިތާމަ ށްރާތްތަކުގެ ޙައްޤުަތކަފަ އެުކ ފާހަގަޮކށްލަންޖެހޭ ކަމެއް އިްއޒަތްތެިރ ޔާ ރިޢާޔަތްކޮށްފައިުނވާކަން މިއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ވަގުުތ ދޭން އެބަ ޖެހޭ. މިނިސްޓްރީން ބަެއއް ހާލަތްތަކުަގއި ވިދާޅުވޭ   ،ރައީސް. އެ ފަރާތްތަކަށް ެވްސ އަުޅގަ

. އެހެންނަމަވެސް، އެފަދަ ބައެއް ރަށްތަކުން ށޭލިެޔގެން އުޅެނީ ގަާވިއދާ ޚިލާފައަށް ވާއެ ފަރާތްތަކުން ރަށްތައް ވަރު 

ނޑުމެން ަގވާއިެދއް ހަދަ ކަންކަމަ އެބަ މީރާއަށް ަފއިސާ ދަްއކަމުންދޭ. މި އިޢުލާންކޮށްގެން ަވކި އި، ކީ ައޅުގަ

އަދި ޚާއްޞަޮކށް މިފަދަ ގާނޫނެއް ވުޖޫދަށް  އްލުވާންެޖހޭ ކަންކަން.ޙަ ތެރޭން ރަށްތައް ދޫކުރާއިުރގައި ޕްރޮސެސެްއގެ 

ނޑުމެން މި ވާހަކަަތއް ލިޔައަންނައިރުަގއި މި އިޞްލާުޙަގއި  ކުރާ ފަރާތުގެ  ން އެބަޖެހޭ. ކުރިން ވިޔަފާރިެއއްއަުޅގަ

ނޑުމެންމިފަދަ އިޞްލާޙެއް  އައިސްގެންުނވާނެ ންއްޤަކަށް އުިނކަ ޙަގެ ނުވަތަ އެ ފަރާތެއް ،ވިޔަފާރިެއްއގެ  އަުޅގަ

ަގއި އަދި މިއީ ޫބލުކުރާ ގޮތުގަންާދއިުރގައި. ދެން، ައޅުަގނޑު ނޑުމެން ވުޖޫުދވެގެއަުޅގަ ފައިމަޖިލީހުން ފާސްކޮށް

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް އައިްއސަ މި އްފުރަތަމަ އިޞްލާޙެ ލާަގިއ އޮތީ. މި އިޞްލާޙާ ގުޭޅގޮތުން ކޮމިޓީ މަރުޙަ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ  ގުޭޅ ފަރާތްތައް މިނިސްޓްރީެގ ކަމާ ،ނޑުެގ އެދުމަކީ ވަރަށް ބޮޑަްށ ދިރާސާކުެރވޭެނ. އަދި އަުޅގަ އަުޅގަ

މީގެތެރޭން  ެއ ބޭފުޅުންނާ ސުވާލުކޮށްގެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޮޅުންނުިފލާ ހުރި ކަންކަން ،ރުކޮށްގެންޒިމަޖިލީހަށް ހާ

ނުޑމެން މި އިޞްލާޙު އިތުރަްށ ފުރިހަމަކުރުން. އެހެންވީއިއޮޅުންފިލުވަ  ޤަުތގަިއ މުހިއްމު މާ، މިއީ، ޙަޤީގެން އަުޅގަ

ނޑުމެން މި އިޞްލާުޙގެ . އަޅު އިޞްލާޙެއް ކުރުމަށް މަސަްއކަތްކުރަުމން މިދަނީ އަޅުަގނޑުމެންެގ އިން ެރިގއުލޭޓުޛަރީޢާ ގަ

އި ތެޭރގަމީގެ ،ތައް. ހަމައެާއއެީކަގއި، ފާަހގަކޮށްލަންޖެހޭިއ ހުރި އެންމެ އަުގ ބޮޑު އެެސޓުތެރޭގައި ުނވަތަ ދައުލަުތގަ

ގޮތަކަްށތޯ؟ ހަވާލުކުރެވުނު މަސައްކަްތ ވިޔަފާިރއެއް ކުިރއަށްދަނީ ކޮން އެ ފާރިއެއް ފެުށމަށްފަހުގައި ދެންއެބަ ހިމެނޭ ވިޔަ

އެުކ ޔާ ކުރަން. ހިތާމަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ރެގިއުލޭޓު ކުރޭތޯ؟ މިކަންކަން ވެްސ އަ އެބަ އެކަީށގެންވާ ގޮތެްއގައި 

ކޮށްެގން ތިބި ފަރާތްތަކުން ރަށް ލިބުމަށްފަހުގައި އިތުރު ސްޓު ރަށްތަކުގައި އިންވެ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެނީ ބައެއް

މީހެއްގެ ދަުށގަިއ. މިގޮަތށް ދައުލަތުގެ އެސެޓެއް ަވކި  ޮއޭވ އެ މަސައްކަތެއް ުނކޮށް އެަތކެއް އަހަރުތަކެއް އެ ރަށް އެބަ

ގާނޫުނގެ  ،ހުގައި ހެދިފައި ހުންނަ ަގާވއިދުތަކުގެ ތެރޭން ުނވާނެ. ހަވާލުކުރުމަށްފަ ކަށް ހަވާލުކުރެވިަފއި ޮއވެގެންފަރާތަ

ކުރެވެްނޖެހޭނެ. ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ނޑުމެންނަށް ރަނގަޅަށް ރެގިއުލޭޓު ނުވަތަ އެ މަސައްކަތް އަުޅގަ ،ތެރޭން ރަށްތައް

ކަންކަން  މި .ަރށަކުން ދައުލަތުން ޔަޤީންުކރަންޖެހޭނެ ،އެންމެ ރަނގަޅު މަންފާ އެފަދަ ވިޔަފާިރއަކުން

އަދި ހެދިފައި ހުރި ގަވާއިދުތަުކގެ ތެރޭން.  .ހެދިފައި ހުރި ގާނޫނުތަކުގެ ތެރޭން ށް ޔަޤީންކުެރވިގެންދާނީއަޅުަގނޑުމެންނަ

ނޑުގެ އެދުމަކީ ވީާހވެސް އަވަސް ުމއްދަތެްއގެ ތެރޭަގއި  އެހެންވީމާ، މި އިޞްލާަޙއަކީ މިއީ މުހިއްމު އިޞްލާޙެއް. ައޅުގަ

 ،މި ިއޞްލާޙު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ،ިއތުރަށް ފުރިހަމަކޮށް ،ޖިލީހުން މި އިޞްލާޙު ދިރާސާކޮށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަ

 ވެގެންިދއުން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ޮބޑަްށ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.ގު ދީސްއަދި ތަ



37 

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަުރ  ިއއްޒަތްތެރި ކުރެންދޫ ދާއިރާގެހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މި

 އަށް.هللاޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ށް މުހިއްުމ ގެނައުމަކީ ވަރައިޞްލާޙު  ށްޭޖގެ ފަޅުރަށްަރށާ ބެހޭ ގާނޫނަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ދިވެހިރާއް

އެބަހުރި.  މި ގާނޫނު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނުއިރުަގއި ވަރަށް ގިނަ ލޫޕްހޯލްތަކެއް .ތްތެރި ރަީއސްކަމެއް. އިްއޒަ

ަނމަ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ މިހާރު  މި ާގނޫނު އިޞްލާޙުކޮށް މި ގޮަތށް ފާސްވެގެން ގޮސްފި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ނޑުވެިރކަންކުރާ ވަރަށް ިގނަ ބައެ ެއ  ،އެ މީހުން ނިކަމެތިވެ ،އްގެ ފަޅުރަށްތަެކއް ެއ މީހުންގެ އަތުން އަތުލެވިދަ

ނުަވތަ މި ބިލު ފަރުމާކުރެވިފަިއ  ،ރީމި ބިލު ފަރުމާކުރެވިފައި މިހި .ހިގެންދާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްމީހުން ހާލުގައި ޖެ

އެީކގަިއ.  ށް ދިނުމުގެ ކޮންމެވެސް ވިސްނުންތަކަކާއެހެްނ ބަޔަކަ އި،އްގެ އަތުން އެ ފަޅުރަށްތައް ނަގައޮތީ ވަކި ބައެ މި

ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މީގެ  ،މިގޮަތށް މި ބިލު ފަރުމާކުރެވިގެްނދާއިރުަގއި އަުޅގަ

ނުހެދުނީމާ ިވއްސަކަށް އަހަރު ކުރީަގއި ރިސޯޓު ހެދުމަށް ދީފައި ހުރި ބައެއް ރަށްރަށް އަދިވެސް އެ ރިސޯޓު  ،ކުރީަގއި

ނުޑގެ ދާއިރާ .ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް އެ ރަށް އަތުނުލާ އެބައޮތް.  ކުރެންދޫ ދާއިާރައށް ނިސްބަތްވާ އެއް ރަށެއް  ؛އަުޅގަ

ެވއްޖެ.  ހުނދުފުށި ރިސޯޓް. ހުދުފުށި މިހާރު ރިސޯޓެއް ހަދަން ދީފައި އޮންނަތާ މިހާރު ވިއްސަކަށް އަހަރު ،ކަމުގަިއވާ

އެމް.ޑީ.ީޕ  ،ވާީތވެ މޫނުގެ ޢާއިާލއަށް ނިސްަބތްވާ މީހަކަށް ލިބިފައިވާ ރަށަކަށްއުރަީއސް މަ ،އެ ރިސޯޓަކީ 

އަދި މިހާރު ޕީ.ޕީ.އެމް ސަުރކާރުަގއި ވެސް އެ ރަަށކަށް  .ސަރުކާރެްއގަިއ ެވސް އެ ރަަށކަށް ެއްއވެސް ގޮތެްއ ނުހެދުނު

ތިބެނީ އެ ރަށު ތަރައްޤީެވގެން އެ ރަށުން  ން އެއޮުޅވެލިުފށި ރައްޔިތު .ނެހެދުނު. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ގޮތެއްއެްއވެސް 

މަވެސް، ވޭތުވެިދޔަ ނުވަތަ އެ ރަށުން އެްއވެސް ކަަހލަ މަންފާއެއް ލިބޭނެ ކަމަށް. އެހެންނަ ،ވަޒިާފއެއް ލިބޭނެ ކަމަށް 

ގެ އެ ފަޅުަގއި އޮންަނ ހުނދުފުށިން އޮޅުވެލިފުށީ ،ވީއިުރަގއި ވެސް އެ ރަށް ތަރަްއޤީވެ ދުވަސްވިހި އަހަރު

ހަމަ މިގޮތަށް މިހާރު  .ގެއް ނެތް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްރައްޔިތުންނަށް ެއްއވެސް ކަަހލަ މަންފާއެއް ލިބޭނެ ެއއްެވްސ މަ

އަތޮޅުަގއި ނުދީ ދެތިން ރަށް ވެސް ނެތް. މިހާރު އޮތް ފަޅަކަސް، ބުރިބުރިކޮށްލާފަިއ  ލާއިުރަގއި، ޅ.އިއަތޮޅަށް ބަލަ ޅ.

ތަނުަގއި ެއްއވެސް  ންނާނެ ކުިރއަށް އޮތްއަތޮުޅގައި ނޯ ވަންޏާ ޅ. ކަމަށް ގޮްއސިވެގެން ގޮތަށް މި ގާނޫނު އިޞްާލޙުދޭ 

ނޑުމެންގެ ދަރީންގެ ދަރީދިވެހިރާއްޖޭގަ  ؟ރަށެއް. އަދި ކީްއކުރަންތޯ އަންނައިުރގައި ހުރިާހ  ަނށްންއި އަުޅގަ

ކިއްޖެ އްވި ،ދީ ގޮތަށް މިހެން މީހުންނަށްމި ފަޅުރަށްތައް މި .އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް .ނިމިފަ އިފަޅުރަށްތަކެއް ިވއްކަ 

ނޑުމެންގެ ދަީރންގެ ދަރީކަމުގަިއ ވަންޏާ ިމ ފަޅުރަށްތައް ދާނީ ބިދޭސީންެގ އަތްަމއްޗަށް ބޭނުންކުރާެނ  ން. އަުޅގަ
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 ،ވޭ ވުން އެކަީށގެން .ށްަތކަކަންދާނީ ބިދޭސީންގެ މިލްކިއްޔާތުފަޅުރަށެއް ދިވެހިރާއްޖެައކު ޯނންނާނެ. މި ރަށްތައް ވެގެ

ނޑުމެްނގެ  ،ެދވި އަހަރަށް ުކއްޔަށް 99 ،އަހަރަށް 50ަޔސް ވި މީހުންނަށް ހިބައިން ނުލިބުނު ކަމުގައި އަދި އަުޅގަ

ނުޑ  .ނޯންނާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދަރީންގެ ދަރިން ބޭނުންކުރާނެ ފަޅުރަށެއް، ރަށެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަުޅގަ

އަނެްއކާެވސް އެ  އިއެ ަރށް އަތުލަ ،ބޭނުންކުރުމަށް ކައިރީަގއި އޮތް ޅޮހި ދީ ކުރެންޫދެގ ރައްޔިތުން ؛ކެރެންދޫ ގެދާއިރާ

ނޑުމެން ިދވެހީން ދިރިއުުޅމަށް ޓަކައި ަކއިރީަގއި ހުރި  .. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްނީތްގޮތް ހަދަގޮ ރަށަށް އެކި އަުޅގަ

ނޑުވެިރކަން ފަޅުރަށްތަކަކީ ކޮންމެހެން އަދި  ،ދާންވިަޔސް އިދި ފަންކޮެޅްއ ބަލައަ ،ވިޔަސް  ުކރަންބޭނުން ރަށްރަށް. ދަ

 ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ހުރިހާ ފަޅުރަށްތަކެއް މީހުންނަށް ބޭނުން ދާންވިަޔސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިވެހީންނަށްއި ދަރުކޮޅެއް ބަލަ

ރަނގަޅު މެ ގާނޫނުެގ ތެރޭން ކިތަން .މެއް ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްެވސް ކުރަންވާނެ ކަދީ ނިންމާލުމަކީ އެްއގޮތަކަށް 

ބޭނުން  ،ެއ ރަށްތައް ބޭނުން ގޮތަކަށް ،ދިދާނެ. ެއހެންނަމަވެސް، ެއ ަގާވއިދުތަުކގަިއ ލޫޕްހޯލް ހެދިގަާވއިދެްއ ެވސް ހެ

ކުރިއަށް  ،ދަނީ ފަހިވަމުން، ކޮެށމުން. މިގޮތަށް މިކަން ދިމާެވްއޖެ ކަމަށް ވަންޏާ މީހަކަށް ދެވޭނެ ގޮްތ ހެދުމުގެ މަގު މި

ނޑުމެންގެ ދަރީްނގެ ދަރިންނަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ފަޅުރަށެއް، ހަެލއް، ފަެރއް، ތަނުަގއި ިދވެހި އޮތް ރާއްޖޭަގިއ އަުޅގަ

 ތިލައެއް ެވސް ނޯންނާނެ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ؟އަދި ކީްއކުރަންތޯ ،ގާަގނެޑއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު މެންބަުރ  އަުރވަނީ ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 އަށް.ޙުސައިން ޝަހުދީ

 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ ވާހަކަދެްއކެުވން:

ދާ ގާނޫނު ނަންބަރު  މި ބަހުސްކުރެވެމުން  ،އަށް ހުށަހެޅިރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަދު މި ފްލޯޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

ނޑު ވެސް  މި ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކާށް ( އައްޭޖގެ ފަޅުރަށްތަކާ ބެހޭ ގާނޫނުދިވެހިރާ) 98/20 ެބހޭ ގޮތުން އަޅުގަ

ވަނަ މާއްާދެގ )ށ( އަށް ހުށަހެޅިފައިާވ ިއޞްލާޙާ ދޭތެރޭގައި ކޮމިޓީެގ  11މި ގާނޫނުގެ  ،ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

. ޙަޤީޤަތުަގިއ ކަމަށް އަޅުަގނުޑ ވެސް ދެކެމޭ ފިކުރު ހިންގާލަންޖެހޭ އިނަ މިއަްށވުރެ ފުޅާޮކށް އަދި ވިސް މަރުޙަލާގައި

ނޑު ކަންބޮެޑއް ނުވޭ. ނަަމެވސް، ޭއގެ ފަހަތުަގއި އަންަނ ސްޓްރީއަށް އެ ބާރުތަްއ ދެވިގެންމިނި ިދއުމަކުން އަުޅގަ

ނަޑއެޅިފައި އޮޛުެއއަްށވުރެ ފުރިހަމައަށް ތަންފީ ކަންތައްތައް ނުޑ ންަނންވާނެ އުސޫލެއް ކަ ޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ވެސް އް ެއތައް ބޭނުމަކަށް މިހާރުެވސް އެތައް ފަޅުރަށްތަކެދިވެހިރާއްޭޖގައި މިހާރު ،ބޫލުކުރަނީ. މިހެން މިދެންނެވީގަ

ޤީ އެ ފަޅުަރށްތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލިްއޔަތަށާ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ ޙަޤީ ،ދޫކުރެވިފަިއވާއިރު 

ނޑުމެންގެ ކޮންމެ ރައްޔިެތއްެގ ހިތުަގއި ވެްސ އޮންނަ ުސވާލެއް. އަިދ  އެއީ ؟ކުރަނީ ކިހާވަރަކަށްތޯމަންފާ އަުޅގަ
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ފަޅުރަށްތަަކށް ދޫކުރެވިފަިއ ހުންނަ ބޭނުންތައް އެ ފަޅުރަށްަތއް ަނާގ  ފަޅުރަށްތަކުން، މިގޮތަށް ދޫކުރެވިަފއި ހުންނަ

ނޑުމެންގެ ޤައުމަށް ކުރަމުންދަނީ ކިހާ  ؟ފަރާތްތަކުން ކުރަމުންދަނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ އަދި ޭއގެ ފައިދާ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ހިތުަގއި ައބަދުވެސް ންަނ ސުވާލުތަްއ. ޙަޤީޤަތުަގއި އޮއުފެދިފަިއ  މިންވަރަކަށްތޯ؟ މިވެސް ައޅުގަ

ނޑުވެރިކަުމގެ ނަމުގަިއ ވަރަށް ގި ފަޅުރަށްތަކެްއ ނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއކި ކަންކޮުޅތަކުން ފަތުރުވެރިކަމަށާ އަދި ދަ

މިހާތަނަށް ައއިއިރު ިމގޮތަށް ދޫކުެރވިފައި ހުރި ފަޅުރަށްތައް އެބަހުރި.  ،ރެރީ. ވަރަށް ޒަމާނުއްސުދޫކުރެވިފައި މިހި

ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަސަްއކަތަށް ދޫކުރެވޭ ރަށްތަކުަގއި ަވކި ައދަދަކަށް ދިވެހީން ގެންގުޅެންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކުރެވިފަިއ 

އިތުރަށް ޓޭ ކަމަކަށް ނުބެލެވޭ. އަދި މީގެބެލެހެއް ،ެއަކން ވެސް ރަނގަޅަށް މޮނިޓަރކޮށް ،އި ވީނަމަެވސްވީކަމުގަ 

ނޑުވެިރކަންކުރަން ބޭނު އަދި ތިމާވެއްޓާ ނުގުޭޅ  ،ތިމާވެއްޓަށް ނުރައްކާތެރި  ،ނެގުން ފަދަންކުރާ ރަށްތަކުން ވެލިދަ

ނޑުދޮށުން  ،ށް ނެގިފައި ހުރި ބައެއް ރަށްރަށުގެ ފަޅުންއަދި މިގޮތަ ،ކަންތައްަތކެއް ހިނގަުމންދާކަމާއެތައް  ނޫނިއްޔާ ގޮ

ނޑުމެންެގ އީ މި ،ގެން އެ މީހުންެގ ގުޅުން އޮންނަ އެހެން ރިސޯޓުތައް ތަރައްީޤކުރާކަންއިވެލި ނަގަ  ވެސް އަުޅގަ

ބަުލގަިއ ކައިރި މުސްތަޤް ނޑުމެންގެ ވަަރށްތެރޭގައި ފެންނަން ހުރި ޙަޤީަޤތް. މިފަދަ ބައެއް ކަންތައްތަްއ ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ވަަރށް ރަނގަޅަށް ބެލޭނެ ވަަރށް ފުރިހަމަ ނިޒާމެއް ިމ  ނަށްހިނގާފައި އެބަހުރި. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

ނޑު ިއމުވެގެޤާށްތައް ދޫކުރުމުގައި ފަޅުރަ މާ އަދި މި ބިލު ހޫބޫލުކުރަން. މި ބިލުގެ މަފުގަންދާންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު ޖުމު ޅުއްވާފަިއވާސަރުކާރުން ހުށަހަ ން. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅަގނޑު ލަ ގޮތެއްަގއި ތާއީދުކުރަހުށަހެޅުއްވުމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މި ރަށްތައް ދޫކުރަމުންދާއިރު އެ ރަށްތަށް ދޫކުރެވޭ ބޭނުންތައް ފުރިހަމަ  ،ކަންކަން ބޫލުކުރަނީ މިގަ އަޅުގަ

 ،ކަމަށް. އަޅުަގނޑު މިފަދަ މުހިއްމު ބިލަކާ މެދު ބަހުސްކުރާއިރު ގޮތުަގއި ހިފެމުންދޭތޯ އަޅުަގނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ

އަިދ  ،ވެފައި  ވުރެ ބޮޑު އާބާދީެއއް އޮންނަ އަތޮޅަކަށް އަތޮޅަީކ ފަންސަވީސް ހާަހށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަތޮުޅގެ ހދ.

އެއްެވސް މިންވަރަކަށް  އެ ފަޅުރަށްތަުކގެ ބޭނުން ހަމަ ،ާވއިރު އެތައް ފަޅުރަށްތަެކއް އަުޅަގނޑުމެންގެ އަތޮޅަކަށް

 ިދވެހިރާއްޖޭގެ އެްއ އަތޮޅަށް ހދ. ށް،ގޮަތކަށް ނުހިފޭ އެއް އަޮތޅަ ންނަށް އަދި ސަރުކާރަށް ެއކަށޭނައަތޮޅުެގ ރަްއޔިތު

ނޑުމެންެގ ހދ. އަތޮޅުެގ ފަންސަވީްސ ހާހުގެ ރައްޔިތުން ިމއަދު  އަތޮޅުާވކަމީ ައޅުަގނޑު ހިތާަމކުރާ ކަމެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ އަތޮުޅގަިއ ދޫކުރެވިފަިއ ހުރި ފަޅުރަށްތަުކގެ ތެރޭން ޓޫރިސްްޓ ރިސޯޓު  ކުރަމުން މިވެސް އުއްމީދު ދަީނ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އޭގެ ަމންފާއޭ ންއިރަކުންތޯ ތަރައްޤީކުރުމަށް ދޫކުރެވިަފއި ހުރި ރަށްތަކުން ކޮ ނޑުމެްނގެ ؟ ލިބޭނީއަުޅގަ އަޅުގަ

ނުޑމެންގެ އަތޮުޅގެ ދަރިން، އަނބިދަރިން ކައިީރގައި ތިެބގެން ންނަށް ކޮންއިަރުކންތޯ އެތައަތޮޅުެގ ދަރީ ންތަނުން އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ އަތޮޅުގެ ދަރިންނަށް ކޮންއިަރކުންތޯއޭ އެ ބޭފުޅުންނަްށ  ،ވަޒީފާ އަދާކުރުުމގެ ފުރުޞަތު ލިބޭނީ؟ އަޅުގަ

ނޑުދޮްށ މައިންބަފައިން ކައިީރގައި ތިެބގެން ަވޒީފާ އަދާކުރުުމގެ ފުރުޞަތު ލިބޭނީ؟ ވަރަ ށް ބޮޑެތި ރަށްތައް، ވަރަށް ގޮ

އަހަރު،  18އަހަރު،  17 ؛ރީތި ރަށްތައް ދޫކުރެވިަފއި އެަބހުރި. ނަމަވެސް، އެ މަަސއްަކތްތައް ހުއްޓި، އެތައް ޒަމާނެއް 

 އިގޮއްަސ މިހިރީ. ެއްއވެސް އެދެޭވ މަންފާއެްއ ނުކުރޭ. އަިދ މިހެން ތިބެފައަހަރު ޭހދަވެގެން  20 ،އަހަރު 19
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އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދިވެހީންނަްށ ވަޒީފާ ލިބުމުެގ ބަދަލުަގއި  ،ސްޔަލެވުނު ކަމުަގއި ވި އިއްކަތަށް ރިސޯޓަށް ހުުޅވަ މަސަ

ވެސް ަބއެްއ ނޑުމެންގެ ހިުތަގއި ޮއވޭ. މިހާރުކަުމގެ ބިރު ެވސް އަުޅގަބިދޭސީެނއް އެތަނަށް ގެނެސްދާނެ އެތައް

މާތު ލިބޭ. މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ތަންތަން ވެސް އެބަހުރި. ނަމަެވސް، ލޫތަނަށް ހުޅުވުމުގެ މަގުމަީތގަިއވާކަުމގެ މަޢުތަން

ައޅުަގނޑުެމންގެ ދިވެހީންނަށް ވަޒީާފގެ  ،އަޅުަގނޑުމެންގެ އަތޮުޅގެ ރައްޔިތުންނަށް ،ކަންތައްތައް ެވގެންދާއިރު  މި

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަންވެަފއި އޮްނނަންޖެހޭ. އަދި މީގެފުރުޞަތު ކަށަވަރު ގެ އަޅުަގނޑުމެންގެ އަތޮޅު  .ބޭނުން އިތުރަށް ައޅުގަ

ކަހަލަ ރަށްރަށް ވެސް ދޫކުރެވިފަިއ  ކަހަލަ ރަށްރަށް، ކޭލަކުނު ބޮޑެތި ރަށްރަށް، މިސާލަކަށް ތީފަރިދޫ ހަމަ ވަރަށް

ނޑުމެްނ އަތޮ ުޅގެ ަރއްޔިތުންނަްށ އެބަހުރި. ނަމަވެސް ިމކަހަލަ ބޮޑެތި ބިންތަކުން އެދެޭވ ފައިދާެއއް އަުޅގަ

އަދި ސަރުކާރަށް ވެސް ވަރަްށ  ،ނުދޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުގަިއ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންކުރަމަކުން

ނޑުމެްނ އަތޮޅުގެ .އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު ދަންނަާވލަން ބޭނުން ތެރޭަގއި  ގެއަހަރު 5ަރއްޔިތުްނގެ އެުދން މި  އަޅުގަ

 ރަށްތައް އަޅުަގނޑުމެން އަތޮުޅގެ ރައްޔިތުންނަށް އެކަށޭނަ ފަޅު ނޑުމެންގެ އަތޮުޅގައި ހުރިފުރިހަމަކޮށްދެއްވާށޭ! އަުޅގަ

 ގޮތަކަށް ބޭނުންކުެރވޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދެްއވާށޭ! ުޝކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ތްތެރި މެންބަރު ރާގެ އިްއޒައަރުވަނީ ފޭދޫ ދާއި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ދީދީއަށް. އިބްރާހީމް

 

 ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްފޭ

ގެެނވުނު އިޞްލާޙަްށ  ށް މި( އަ ނޫނުގާބެހޭ ރަށާ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ފަޅުރަށް) 98/20ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ން މި ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކަށް. ދެން މި އިޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަ

ލަންޖެހޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި. ޭއގެެތރޭން ބައެއް ކަންތައްތަަކކީ އިސްކުރުމުގައި ައޅުަގނޑުެމން ބަލަބަހު

ނޑުމެން ދިެވހިރާއްޖޭގެ މިހާރުފަދައިން އަޅު  ދެންމެވެސް ހަމަ ވިދާުޅވި އަިދ  ،ސްއަހަރު ވެ 5ވެްސ މިދިަޔ ގަ

އެ ދޫކުެރވިަފއިވާ ފަރާތްތަކުން މުއްދަތު  ،ރަށްަތކެއް އެބަހުރިކުރެވިަފިއ އެތައް ބައިވަރު ފަޅުއޭެގކުރިން ވެސް ދޫ

 ޭއގެ ޭބނުން ނުހިފި. އެހެންވީމާ، މި  ،ހަމަވެގެންދިޔައިުރ ވެސް އެ ރަށްތައް ނެހެދި. އެހެން ބަަޔކަށް ވެސް ނުލިބި

ކަމަށް އަޅުަގނޑު ފާަހގަކުރަން. ހަަމއެާއއެކު ަބއެްއ ބޭފުޅުންގެ  މުހިއްމު ކަމެއްކަންކަމަށް ވެްސ ބެލުމަކީ މީ 

ކަންަކން ނުކުރައްަވވާ ވާހަކަ. ެއއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަަކއެއް.  ޒިންމާދާރު ގޮތުގައި މި ،ވާހަކަފުުޅގައި އެބަ ދައްަކވާ 

ދު ހަމައެކަނި ޒިންމާދާރު ވާހަކަ ދެއްކޭކަށް ނެތް. މިއަ ،ެއބަޖެހޭ މިކަން. އެހެންނަމަވެސް ގޮތުގައި ކުރަން ޒިންމާދާރު

ނޑުމެން އެންމެން ވެސް ަމސައްކަތް މިވަމިއަދު ޒިންމާދާރުކުރު ތާނަގިއ  ދިޔަވޭުތވެ ިއ،ކުރަނީ. މީގެ ުކރީގަ ން އަުޅގަ
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ގޮތަށް  ނޫން އެބައޮތް ހަމަ ސަތޭކަ އެަތއް ރަށެއް ހަމަ އެގޮތަށް ަހމަ ޒިންމާދާރު ނަންއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެން

ކަހަަލ މަޢުލޫމާތެއް ވެސް ނުލިބި  ގޮތުން އެއްވެސް ެއކަންކަާމ ބެހޭ ،ވެސް ނުބެލި އްތެގޮ  އެކަންކަން ދިޔަ ،ދޫކުރެވި

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެިވގެން މި މިއަދު ގޯްސކޮްށ ކަމެއް ޮގއްސިްއޔާ އެކަެމއް  ،ދިޔައީ. އެހެންނަމަވެސް އޮތްކަން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން އެބަ ކުރާ ރަނގަޅުކުރަން މަސަްއކަތް  ޔަކު،އެކަމަށް އިހުމާލުވާ ބަ ،ދޭ. އެކަން ހޯދަން ތަން އަޅުގަ

ނުޑ  ކުެރވޭ ތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މިޒިންމާދާރުކުރުވަްނ މަސައްކަތް އެކަންކަމަށް ދަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ތްތެިރ ައޑުިއވޭ ބަެއއް ިއއްޒަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ މިއަދު މި ވާހަކަިއގައި އަުޅަގނޑު ބަހުސްގެ ކުިރއަށްދާއިރު 

ނުޑމެންނަށް ކަންކަން ކުރުމުގެ އެންމެ ރަނގަޅު ،ދައްކަާވިއރު ވިދާޅުވާ އަޑު މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ގޮތަކަށް ނޫނޭ  އަުޅގަ

ރޭން ބައެއް އިްއޒަތްތެރި ކަންކަން ކުރެވެނީ. އަދި ބަލައިގަތުުމގެ އެންމެ ރަނގަޅު ޮގތަކު ނޫނޭ ބަލައިގަންނަނީ. ޭއގެތެ

ނޑުމެންގެ  ؛ބޮޑު މައްސަލަ ދިމާވެގެން އުޅޭ އެންމެ އަޅުަގނޑުމެންގެ މިހާރު މި ،މެންބަރުން ފާހަގަކުރަްއވައިފި  އަުޅގަ

 .ގުިޅގެން މަލައާ ގުިޅގެން، މި ގޮވި ބޮންތަކާހަނުރައްކާތެިރ އުދުވާނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް މިދެވުނު 

ގޮތް ކަމަށް ބަަލއިގެން  ާއއި، ެއއީ އެންމެ ރަނގަޅުވާ ވާހަކައިން ރިޕޯެޓއް ނެރެފައި ގޮތުން އެފް.ބީ.ައއި ބެހޭ މިކަމާ

ނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަ އިން ން ބޭނުންވޭ، ހަމަ އެފް.ބީ.އައި އެގޮތަށް ތާއީދުކޮށް ަބއެއް މެންބަރުން ވާހަކަދައްކަވާތީ އަުޅގަ

ރާޤަށް ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ޢިނެ ގުޅިގެން އޮންނާ އެފް.ބީ.އަިއގެ ރިޕޯޓަކާ .ނާނެހަމަ މިގޮތަށް ރިޕޯޓެއް ނެރެފައި އޮން

ބޫލުކުރެވޭީތެވ އެފް.ބީ.އަިއގެ ރިޕޯޓަކަްށ ގަކަމަށް  ރާޤުގައި ހުރިޢިޑަބްލިޔު.އެމް.ޑީ  .މަލާތަކެއް ދެވިގެންދިޔަހަ

އެ ޤައުމަށް  ،މު ތަޅައި ސުންނާފަތިކޮށްބޮޑު ޤައު އޮތް އެ  ،ބަރޯސާކޮށްގެން ދުނިޭޔގެ ބޮުޑ ކޯލިޝަނެއް ހަދައިގެން 

ފަހުން އެނުގނީ މިތާނގައި ނެތްކަން މި  މެރި އިރައީސް ަހއްޔަުރކޮށް ދަންޖައްސަ އެ ަޤއުުމގެ ،ރުކޮށހިސޯއަރައި 

ނޑުމެންނެއް ނެތް ހަމައެކަނި އެއް ފަރާތަކަށް ބަރޯސާކުރެޭވކަށް މިދަންނަވާ  ވިދާޅުވާ އެްއޗެއް. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

 ،ން. ދެން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، އަުޅަގނޑުމެންގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްަކވާއިރު ގޮތު

ނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާއިރު   ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަވިކވަކި ފަރުދުންނާއި އެކިެއކި ފަރާތްތައް ޒިންމާދާރުކުރުވަން އަުޅގަ

އައްޑޫ ސިޓީއަށް  ،އޮތީ ލާއިރު އަޅުަގނުޑގެ ވާތްފަޅިްނ މިއިއޭ. މިއަދަށް ބަލަޖެހެ އަޅުަގނޑުމެން ޒިންމާދާރުވާްނ އެބަ

ނޑިބަރި މި ކުރައްާވއިުރ ގޮތުން ބަހުސް ބެހޭ  އޮތީ މުޅިން ހުހަށް. ކޮބައިތޯ މި ޤައުމުގެ ފަޅުރަށްތަކާ ނިސްބަތްވާ ގޮ

ްސ ކޮންމެވެްސ މީހަކު ވެސަ ހަމަ އަެންއކާމާދަމާ އަިއއް؟ ބޭފުޅުން؟ ކޮންތާކުތޯ ވީ ކޮަބއިޯތ މި ؟ބޭފުޅުން ކޮބައިތޯ މި

މީހަކު ގަިޑއަށް ނުގޮްސގެން، ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަޒީފާ ަގޑިއަށް އަދާނުކުރާ ވާހަަކ  ،ނުވެގެންޒިންމާދާރު

ަމޖިލީހުގެ މެންބަރުން ގަޑިއަްށ  ކޮބައިތޯ؟ މި ިއއްޒަތްތެރި ކީއިރު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޒިންމާއަ އަޅުަގނޑުމެން ދަްއކަވާ 

ދައްކަން  ވާހަކަ ވެސް ކިތައް އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުން ތިއްބެވިތޯ؟ މި އިޖެހިއިރު މިތާނގަ 9އަދު ހެނދުނު ތޯ؟ މިއާދޭ

ނޑުމެން ވާަހކަ ހަދަހަދައިގެން ދޮގު މަޢުލޫމާތުތައް ފަތުރައި މިގޮތަްށ  ،އެބަޖެހޭ ނޫންތޯ؟ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ؛ކަންތައްތައް  މީ  ؟ބޭފުޅުން ހާޒިރުވާނެތޯ ކޮމިޓީއަށް މި އަށް މި ބިލު ދާއިރު މިއަުޅގަ
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ނޑުމެންނަށް ހަމަ ވަރަށް ލާއިރު ހަމަ މިއިްނ އިކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މަަސއްކަްތކުަރން ބަލަ ގިނަ ފަހަރު ސުވާލަކީ. އަުޅގަ

ބޭފުޅުން އިންތިޚާބުކުރީ  މި ،ސްތަނެއް ެވސް ނުފެނޭ. އެހެންނަމަވެ އެްއވެސް ބޭފުޅަކު އެއިން ޮކމިޓީއަކަށް ހާޒިރުވާ

ނޑު އެެކއް، ދޭްއ ޖަހަންދެން މަގުމަތީގައި މި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް. އެހެންނަމަވެސް ނޑުމެންނަށް ފެނޭ ރޭގަ  އަުޅގަ

އިންތިޚާބުކުރާއިުރ  ށްޖިލީހުގެ މެންބަރުން މަޤާމުތަކަރަކާތްތެރިވާ ތަން. އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުންެގ މަހަބޭފުޅުން 

ޖެހޭ ތިމަންނާމެން މި އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރު މި އިންތިޚާބުކުރަނީ ޕާޓީ ހަރުގެއަށްތޯ ނޫނީ  ޔިތުން އެބަރައް

ބޮޑެތި ކަންތައްތައް  އޮތް މި ،މިކަން ވެސް ބަލަން. ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ވަކާލާތުކޮށް ،މަގުމައްޗަށްތޯ 

ގޮތުން  ބެހޭ ނޭ. އެހެންވީމާ، މީ ަމްއސަލައެއް. މިއާބޭފުޅުންެގ ހާޒިީރއެއް ުނފެ އެ އި ހިނގަމުންދާއިރު މިތާނގަ

ދެންމެ ބައެއް ބޭފުޅުން  އިަޅކު ވާހަކަަދއްަކވާއިރު މިތާނގަ އެރި ބޭފުގޮތަކަށް ހިތަށް ވާހަކަދަްއކާއިރު ހަމަ ހިތަށްެއރި

.އާރު.ސީ ެވްސ އެމް.ޕީމި ސަރުކާރުން އެމް.ގަ! ވާހަކަދަްއކަަވއިފި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީެގ ވާހަަކއެްއ ވެސް. ބަލަ

ދަނީ ބަލަމުން. ވަކި  ހަމައަށް ކަންތައްތައް ދިޔައިަމ އެ ްއކަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާކުރުވަން އެ މަސަޒިންމާދާރު

ބޭފުޅުން މިވިދާޅުވާ  ދަނީ މައްސަލަތައް ބައްލަަވމުން. މި ަވކި ބޭފުޅަކަށް ނުބައްލަަވއި އެ  ،ވަކި ފަރުދަކަށް  ،މީހަކަށް

ކުރެވުނުތޯ؟ ނުކުރެވޭ. އެްއެވްސ ެއއްެގ މިނިސްޓަރަކު ޒިންމާދާރުބޭފުޅުންެގ އެްއވެސް މިނިސްޓްރީ މި އިސަރުކާރެްއގަ

ކުރެވުނުތޯ؟ ނުކުެރވޭ. ކަށް ހާޒިުރކޮށްގެން ަޖާވބުދާރީމީހަކު މަޤާމުން ވަކިކުެރވުނުޯތ؟ ނުކުރެވޭ. ެއްއވެސް މީހަުކ ތަނަ

އަޅަންޖެހޭ ހިސާބުން ދޭތެރޭގައި ވެސް ިފޔަވަޅު  ކާުރގެ އެންމެ ގާތް ބޭފުޅުންނާމިސަރު ،އެހެންނަމަވެސް

ކުރުމުަގއި ވަކި މީހަކަށް ޛުނޫނު ތަންފީ ގާވަޅުައޅުްއވަމުން. އެހެންވީމާ، ެގންދަވަނީ ފިޔަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ

ތަން  ކުރަމުންދާ ޛުޫނނު ތަންފީގާރުކާރުގެ ވުޒާާރއަކަށް ނުބަލައި ސަ ،ވަކި ފަރުދަކަށް ނުބަލައި ،ނުބަލައި

ނޑުެމން ދަންނަވަނީ މި ސަރުކާރު މިކުރާ މަސައްކަތަށް އިދިޮކޅު  ޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަ ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ތުންނާިއ ރާއްޭޖގެ ރަްއޔި ؛ގޮަތށް ހުރިެގ ރަްއޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާފަރާތްތަކުން ވެސް އެއްބާރުުލންދީގެން ރާއްޖޭ

ކުރުމަްށ އެންމެން އަތުގުޅާަލއިގެްނ ގޮތަށް މަސައްކަތް ހުރިކަމަށް އެންމެ ފައިދާކަން މި ދަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާ

ޚާބުކޮށްފައި ތިބޭ މީހުން ކުރާށޭ! ޒިންމާދާރުާވންޖެހޭނީ ފުރަތަމަ ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުން. ރައްޔިތުން ިއންތިމަސައްކަތް

 ނީ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަމަލުކުަރއްވަމުން މި ދަ ކުރަމުން މިޛު ަގވާއިދުަތްއ ސަރުކާރުން ތަންފީ ނޫނުތަކާއި ގާހަދާ 

ނޑުމެން އަންގާ ގާދަނީ އަޅުަގނޑުމެން ހަދާ   ނޫނުތަކާއި ަގވާއިދުތަުކގެ މައްޗަށް. ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ ޖިލީހުން ަގނޑުމެންގެ މި މަޖެހޭ އަޅު  ގޮތަކަށް ަޤއުމު ހިންގަން ހުްނނެވި ބޭފުޅެއް. އެހެްނވީމާ، ައޅުގަ

ކުރަްއވަނީ. ައޅުަގނޑުެމން މީގެ ޒިންާމވާންޖެހޭނީ. ޛުއް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަތންފީަގވާއިދުތަ  ނޫނުތަކާއިގާހަދާ 

ނޑުމެންގެ މަސްގޯސްކޮށް ކަމެއް ގޮއްސި  ނޑުމެން މިއިްނ  ،ލިްއޔަތެއް. އެހެންނަމަެވސްއޫއްާޔ އެއީ އަުޅގަ އަުޅގަ

ގޮުތގައި ވާންޖެހިއްޖެއްޔާ މީ ވަރަށް  ގެކުރާ ބައެއް ރީކުރުވަން މަސަްއކަތްންތިބެ އެހެން މީހުން ޖަވާބުދާރެކިގެ

 ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ ގޮެތއް...
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 ނަށް.އަޙްމަދު މުބީ

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:

( ނޫނުގާބެހޭ  ިދވެހިރާއްޭޖގެ ފަޅު ރަށްރަށާ) 98/20ނޫނު ނަްނބަރު ގާކުިރއްާޔ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. `. ޝު

ނޑުއަ ނޑު ވެސް އެ ިއޞްލާޙަށް ށް މިއަދު ހުށަހެޅިފައިވާ ިއޞްލާޙުގައި މަިއގަ ތާއީދުކުރާ ވާހަަކ  ގޮެތްއގައި އަުޅގަ

ނުޑގެ ުކރީގެ ވާހަކަެދއްެކވި ބޭފުޅުންެގ  ނޑު ވެސް ހަަމ ފާހަގަކުރަން އަުޅގަ އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ދަންނަވާލަން. އަުޅގަ

ގޮެތއްަގއި ައލިފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އަދި ކެންދޫ ާދއިރާެގ މެންބަރުގެ ވާހަކަފުުޅަގއި އެ  ޚާއްޞަ  ،ތެރޭން

ނޑުމެން  ން ފާހަގަކުރަްއވާފަިއވާ ކަންތައްތަކަށް ވަރަށްބޭބޭފުޅު ނޑު ތާއީުދކުރަން. ޙަޤީޤަުތގައި ވެްސ އަުޅގަ ބޮޑަްށ ައޅުގަ

ނޑުމެން މިފަދަ  ،ވިްސނާލަންޖެހެނީ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ކަަމަކށް އަޅުަގނޑުމެން މި ނޫނެއް މިހެން ގާއަޅުގަ

ނޑުެމން ހަމަ ކުރާނީ އެވެސް އަެނއްކާ  ،ކުެރވިގެން އަންނައިރު އިޞްލާޙު ރިޒަމް މިނިސްޓްރީ ނުވަަތ އިރެްއގެ ޓޫ އަުޅގަ

ދަ ތަންތަނަށް ދީގެން ފަ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ ،ނަމަ މިހާރުގެ ބަހުން ؛ވާލުކުރެވުނުހަ މިކަން ހިންގުމަށް އަޅުަގނޑުމެން

ރައްޔިތުން ކުރަމުން އަންނަ  މީ މިއަދު އަުޅަގނޑުމެން ؟މުޅި އެތި އެްއކޮށް މިހެން އަޅުަގނޑުމެން ދޫކޮށްލާނީތޯ

ނޑު އިސުވާލެއް ޙަޤީޤަތުގަ  ނޑުމެން އެބަޖެހޭ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް  ބޫލުކުރާގަ. މިައދު އަޅުގަ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ރަށް އެބައޮތްތޯ. ކިަތއް ފަޅު އެބަޮއތްތޯ. ކިތައް ގިރި އެަބއޮތްތޯ ޭޖގަިއ މިހާރު ބާކީ ކިތައް ފަޅުދިވެހިރާއް ،ސާފުކޮށްދޭން

 ތޯ މިހާރު ބާކީ މި ތައް ރަށްން ހަމައެއް ނެތި މިހެން ދޫކޮށްލެވިފައި ތިބި ކި . މިހެން ނުދެވި އުސޫލެއްގެ މަތީނުދެވިބާކީ 

ނޑުމެން އެބަ އޮތީ ނޑުމެްނގެ ތެރޭން  ބޫލުކުރާގަޙަޤީޤަތުގައި ވެްސ. އަޅުަގނޑު  ލަންއިޖެހޭ ބަލަ އަުޅގަ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ ފަދައިން ގިނަ މެންބަރުން ފާހަގަކުރި ނޑުމެްނގެ އަތޮޅުތެޭރގަ ެޖހޭ މިހާރަށް އަުޅގަ  އި ވުރެ ބޮޑަށް އަޅުގަ

ފަޅުރަށްތަކުން  ،މްރާނީ ތަރައްޤީއަށް ކުެރވޭ މަސައްކަތްަތަކށް މިހެން މިހުންނަ ފަޅުތަކާއި ގިރިތަކުންޢު ރަށްރަށަށް  ހުރި

 އިންިތޒާމުތައް ރޭވޭޯތ އަޅުަގނޑުމެން ބަލަން އެބަ ށް ރަށްރަށަށް ކުރާނެ ގޮތަކަ ވުރެ ބޮޑަށް މި ލިބޭ މަންފާ މިހާރަށް މި

 ،ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި އަޅުަގނޑުމެން ހިނގާށޭ މިެހން ހަދަން. އެހެންނަމަވެސް ،ޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެްއކިދާނެ

އެންެމ  ،ވިނުލެ އިައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި ފުންޮކށް ވިސްނަ ފަހަރު މިއޮންނަ ގޮތަކީ ހަމަ ގިނަ

ނޑު  ތަން މި ކަންކަން ނިންމާލެވޭ ގޮތަކީ ކޮަބއިތޯ ބަލައިނުލެވި ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް މި ރަނގަޅު އަންނަނީ. އަޅުގަ

ގޮތެްއގަިއ  ވަރަށް ހަމަ އަދަބުވެރިކަާމއެުކ ގޮވާލަން މި ިއްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް، ާޚއްޞަ

ނޑު ހަމަ އިލްތިމާސްކުރަންހިމެނިވަަޑއި އިމި ކޮމިޓީގަ  މާ އިއަޅުަގނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭގަ  .ގަްނނަވާ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ
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ކީ. މި ެއއްޗެިހ ރަށްަތްއ މިހިރީ ބާނެ އިނގޭތޯ. މި މަދު ފަުޅކޮޅާއި މި މަދު ފަޅުލަތްތަކެްއ ނޯންނާސީގިނަ ވަ 

ނޑުމެން ދޫކޮށްލާއިުރގަިއ ވެްސ ހެދޭ ަގވާއިދަށް ގެނެޭވ އިޞްލާޙެްއގެ ތެއަޅުަގނޑުމެން އަނެްއކާ ރޭްނ ައޅުގަ

ވެސް މީގެ ކަމުަގިއ ވާނަމަ އަނެްއކާ  ެދވިއްޖެ ގޮތަކަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރަށްރަށަށް ފައިދާކުރަނިވި ގޮތަކަށް ނޫން 

ުރކާރުން ަކންތައްތައް ކުރަމުންގެންދާނީ ބޫލުކުރަނީ ސަގައަސަރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރަންޖެހިދާނެ. އަޅުަގނޑު 

ކުާރކުރުމުގެ ތެރޭަގއި ައޅުަގނުޑ  ތި ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާކުރަނިވި ގޮތަށޭ.ވެސް ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޮލބުވެއަބަދު

ސިލުތަކުން އެ ބޭބޭފުޅުންގެ އުފެދިފައި އޮތް ކައުން  ިމހާރު އިިދވެހިރާއްޖޭގަ ، ބޫލުކުރާހިތް އެބައޮތްގަބޮޑަށް  ވަރަށް

ބޭފުޅުންގެ  އެ ރަށްރަށަށް ފައިދާކުރަނިވި ގޮތަށް އެ ،ފުޅުންގެ ދައުރު ބަަލއިގެން ބޭ އެ ،ލިއްޔަަތކީ ކޮބައިތޯ ބަަލއިއޫމަސް

ނޑު ން މިކަންކަން ކުގެ މަތީމަޝްވަރާ ގޮުތަގިއ ވަރަށް ފައިދާކުރަނިވި ކަމެްއ  ބޫލުކުރާގަރިއަށް ގެންދިއުމަކީ ައޅުގަ

ތޮެޅއްގެ ިނސްބަތްވާ ރަށްތަކަށް އޭގެން ތެރޭގައި މިހުންނަ ފަޅުތަކަކީ އެ އަމަށް ވެގެން ހިނގައިދާނެ. އަތޮޅުކަ

އްޖެ ރަެށއް ީމގެކުިރން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަުޑއިިވގެން ހިނގަ ،ނިވި، މިސާަލކަްށ އަޅުަގނޑުމެންފައިދާކުރަ

ކަހަލަ ވާހަކަތަކެްއ  ޖެހިގެްނ ޮއންނަ ކައިރީ ރަށްރަުށގެ ަނރުދަމާ އެޅޭނެ އިންތިޒާމެްއ ހަމަޖެހޭދޫކޮށްލާއިރުަގއި 

ނޑުމެން ،ޮގއްސި. އެހެންނަމަވެސްމެންނަށް މީގެކުރިްނ އިވިގެން ނޑުއަޅުގަ   މި  ނަށްމިހާރު އެހުރިހާ ކަންކަމެއް އަުޅގަ

 ،އަންނައިރު  ގެންގޮްއސަ. އެހެންވީމާ، މިހާރު މި އުސޫލުތަާކއި ކަންކަން މުޅިްނ ބަދަލުވެ ގެންވަނީ މުޅިން ހުއްޓި

ދޭތެރޭ މިހާރަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް ފުންކޮްށ  ހަމަ މިކަންކަމާ ޤަތުގައި ވެސްއަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރާހިތް އޮތީ ޙަޤީ

ނޑުމެން މަދު ފަޅުތައް ނުވަތަ ރަށްތައް  ރިމަދު ފަޅުތައް، ބާކީ މިހު ރިއަތުަގއި މިހު އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާލަން. ައޅުގަ

އެިކ އުސޫލުަތކުެގ ތެރޭން ވަނީ ގޮސް ުހއްވެފަ. ެއކި ަބއެްއ މިހާރު މި އަޅުަގނޑުމެން ދޫކޮށްާލއިރުަގިއ ރާއްޖޭެގ ބޮޑު

ނޑުެމންނަށް މި ނޑު ވަރަށް ވަ އެކި ގޮްތގޮތަށް އަުޅގަ މި  ،ބޮޑަށް އުއްމީދުކުރަން ނީ ދެވިފެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ،ބޭނުން ރަށެއް  ނި ވަިކވަިކ ފަރުދަކު ބޭނުންވީމާކުރެިވގެން އަންަނއިުރ ހަމައެކަިއޞްލާޙު ނޫނުގާމި  ،ހަމަޖެހިގެން

ިބޑު އުސޫލުން މިކަން ކުރެވޭނެ ކޮންމެެވސް އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމަީކ  ،ބޮޑަށް ވުރެ ވޭ އުސޫލަށްބޭނުން ފަޅެއް ދެ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ދިވެހިރާއްޖޭ ކުރިއެރުމަށް ޓަކައި ޮކންމެހެނެއް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުގައި ައޅުަގނޑު ދެކެން. 

 ިދވެހިންނަށް  ،ަރނގަޅު ައގު ؛ހަމަައގު ،ލުކުރަނީބޫގައަޅުަގނޑު  އެހެން އެކަން ކުެރވިއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ

ނޑު  ދާނީ. އެނޫން ގޮތަކަށް ެއކަން ކުރެވޭފައިދާކުރަނިވި އަެގއް ލިބިގެން  ބޫލުކުރަނީ އެންެމ ގަކަުމގައި ވާނަމަ އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ވަ ،އެކަީށގެންވާ ައގު މި ފަޅުތަކަށް ބޮޑަްށ  ރަށްމި ރަށްތަކަށް ނުލިބި ހިނގައިދާނޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މަށް. ެއއްެވްސ ކަންކަމަށް ރިޢާަޔތްކުރާނެ ކަ ނޫނު އިޞްލާޙު ކުެރިވގެން އަންަނއިރުަގއި އެގާމި  ،އިލްތިމާސްކުރަން

ގޮތަކީ ކަމުނުދާ  ގޮތަށް ާފޑެއް ކިަޔއި މި ސަުރކާރުން މި ހުށަހެޅި ލެއްގަިއ ައޅުަގނޑުމެން ިމ ހުށަހެޅިފައި އޮތްހާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ  ،ކުރަނީ ފާހަގަކުރަނީކީ ނޫން. އަޅުަގނޑު އުއްމީދު މިގޮތެއް ކަުމގައި ައޅުަގނޑު 

އެކިއެކި ބޭފުޅުން ވެސް  ބެހޭ އަދި މި ކަމާ  ،މަގުމަތިން ބައްދަލުވާ ބޭފުޅުން ވެސް، ކައުންސިލުތަުކގެ މެންބަރުން ވެސް
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ނޑުމެން އެބަައންނަނީ މި ރަށްތައް އަޅުަގނުޑމެން ދޭއި ވެސް ަދއްަކވަމުން މިއަބަދު ވުެރ  މިހާރަށް އޭޖެހެ ރުގައި އަުޅގަ

ނޑު ވަރަށްޤާހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއް  ބެހޭ އެިކއެިކ  ކަމާ ،ޮބޑަށް އުފާވާނެ ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް އިުމކުރަން. އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ކުިރއަށްދާއިުރގައި ެވސް މީގެ އެކްސްޕާ ފަރާތްތައް  ޓުްނގެގެނެސްގެން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދައިގެން ކަންކަން ގެންދިއުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމަކަށް ވެގެންދާނެ. ރޭގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންފުހަަފއިސާ ނެރުމުގެ  ިދވެހިރާްއޖޭގެ އާ ،ހިނގައްޖެގެންފެނި ނޑަްށ ލާ އަޅުގަ ދިޔައީ. އަުޅގަ

ނޑު ވަރަށް ކުރި އެިކއެކި ބޭފުޅުން ފެނުނީމަ އަޅުގަވޯްލވްގެން މަަސއްކަތްގައި އިންފެނިގެންދިޔަ އެ މަރުޙަލާގެ ތެރޭ

 ގިނަ ބައެްއގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދި ގުޅުންުހރި އެވަރުގެ ކަެމއް ނިމިގެންދާއިރުަގއި ވަރަށް އުފާވި. އެ ފައިާސއާ

ނޑުމެންނަށް ދިޔަ. އެ ގެ ހަިއސިއްޔަތުން ައޅުަގނޑު ވަރަްށ ރޭގެ ޖަލްާސއަށް ދެވުނު މެންބަރެއް އީތަން ފެނިގެން އަޅުގަ

ޓުން މިކަމާ ގުޭޅ ެއކްސްޕާ އުފާކުރަން. އަޅުަގނުޑ ުއްއމީދުކުރަނީ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ނިމިގެން އަންަނއިރުަގއި 

ކަންކަން  ބޭފުޅުންގެ ައއިިޑއާްސ އެްއކޮށްގެން މި މިކަމުެގ ފަންނީ ބޭފުޅުން ގެނެްސގެން މިައށް އެ، ގެނެސްގެން 

 ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް ދެއްވި ފުރުަޞތަށް ޓަކައި.  ކަމަށް. ަވރަށް ނެނާނިމިގެން ގެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 .  މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަށް

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:

 98/20ނޫނު ނަންބަރު ގާ ،އެބަހީ ؛ބިލަށް  `. ޝުކުިރއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނުޑ ވެސް މި

ނޑު ވެ ( އަނޫނުގާެބހޭ  ރަށްރަށާދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަޅު) ސް ތާއީދުކުރަން. ނަަމވެސް ްށ އިޞްލާުޙ ެގނައުމުގެ ބިލަށް އަުޅގަ

މި ބިލު ހުށަހެޅިގެން އަިއިއރުގައި ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ދިެވހި ބަހުން ނަންތައް ކިޔަމުން އަންނަ އެތައް ތަނެއް 

 ިއ،ނޫނަށް އިތުުރކޮށްދެްއވަގާތަންތަން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަިއ  އުނިކުރެވިަފއިާވ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ. ވީމާ، އެ 

ރިޒަްމގެ ދަށަށް ދެވޭނެ ެދވޭ ުނވަތަ ޓޫ ގޮތަށް ކުއްޔަށް ންނައޮ ގެ ޒާތުަގއި އެ ނަން ދެވިަފއި ނަކީ ވެސް އެއީ އޭ އެތަންތަ

ނޑުމެންނަށް މީގެްނ ތަންތަނެއް ގޮުތގައި ހަމަޖަްއސައިދިނުމަށް އެދެން. މިސާަލކަށް ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ އަ ުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގިއ  ،ރަށްރަށް އެކަނި. ނަމަެވސްޅު ނުވަތަ ަފޅުދިޔައީ ފަ ނޫނުން ފެނިެގން މިގާމި  ؛ފެނިގެން އަުޅގަ

 ތަންތަނާ  ތަންަތން އެބަހުރި. މި އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެަބއޮތް ިގރި، ފިނޮޅު، ހާ، ފަުރ، ާގަގނޑު، ހިންނަ، މިފަދަ

ކަންތައްަތއް  މި ،ނަމަ ވަނީ ތަން ހުރީ ދޫކޮށްލެވިފައި ކަމުގައި  ނޫނަކުން ނާދޭ. މިގާދުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮެތއް މި މެ

އިޞްލާޙުކުރެވެމުްނދާއިރު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަިއ  ނޫނުގާުދން އަޅުަގނޑު އެދެން. އަދި މި ނޫނުގެ ތެރެއަށް ެވއްގާމި 



46 

 

ރިޒަމް މިނިސްޓްރީ ހާޒިރުކޮްށ އަދި ޭއެގއިތުރުން ޓޫ ،ބެހޭ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ، އަދި އޭެގއިތުރުން ެއގްރިކަްލޗަރއާ 

ނޑު ދަންނަވާނީމިކަމުގެ ލަ ރަެށްއ ނެިވގެންދާއިުރގައި ފަޅުގެމިކަމަށް އިޞްލާޙު ،ފާ ހޯދުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަެމއް. އަުޅގަ

ރަށެއް ދޫކުެރވިފައިވާ ފަޅު ؛ްނ ދޫކުރެވިފަިއވާ އެ ފަރާަތުކންރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ުނވަތަ ޓޫދޫކުރެވިފަިއވާ ފަރާތަކު

ހިމެނޭ  ަގއިނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން މުޅިން މަނާ ތަކެތީގެ ތެރޭ ޚިލާފަށް ޫނނާގާރާތަކުން އެ ރަށެއްަގއި ފަ

ރަެށްއ އެއީ ފަޅު ،ނަމަ ކަުމގައި ވަނީ ފަދަ ތަކެތި ފެނިއްޖެ ަހމައެކަނި ގެްނގުޅޭ ހަިތޔާރު ންޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ބާރު

ނުވަތަ  ،ވީނަމަވެސް  ތް ރަށެއް ކަމުގައިގޮތުަގއި ތަރައްީޤކުރަން ދީފައި އޮ ގެއަދި ރިސޯޓެއް  ،ކަމުގައި ވީނަމަވެސް 

ނުލައި ސަރުކާރަްށ  އް ެއްއވެސް ބަދަލެއް ދިނުމަކާރަށެ ކުރެވިަފއި އޮތް ރިޯސޓެއް ކަުމގައި ވީނަމަެވސް އެ ތަރައްޤީ

ށެއް އެްއވެްސ ބަދަލެްއ ނެގެންޖެހޭނެ ކަމަށް. ވީމާ، މިފަދަ ޒާތުގެ ކަންަތއްތަްއ ުކރާ ފަރާތްތަކުން ހަމަ ސީދާ އެރަ

ނޫނަށް އިޞްާލޙު އައުން މުހިއްމު ކަމުަގއި ގާނުވަތަ މި  ،ނޫނު ގާރިޒަމް އި ސަރުކާރަށް ނެގޭނެ ގޮތަށް ޓޫނުލަ ނުމަކާދި

އެއީ  ،ިދވެހިރާއްޭޖގެ އަމަްނއަމާންކަން ނަގާލަްނ ބޭނުންކުރާ ރަށަކީ ،އަޅުަގނޑު ެދކެން. ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ

 ށުން ދޫކުރެިވފައިވާ ރަެށއް ކަމުަގއި ވެގެްނ ހިނގައްޖެ ކަމުަގއި ވަނީ ިރޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ދަފަޅުރަށެއް ނުވަތަ ޓޫ

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި  ،ނަމަ އެކަމުެގ ނުރައްކާތެިރަކން ވަރަށް ބޮުޑވެގެން ހިނގަިއދާނެ. މި ސަބަބަށް ޓަކައި ެވސް އަުޅގަ

މަލާއެއް އުފެއްދުމަށް ހަތިޔާރު ހައަެނއް  އަެނއްކާ ،މަލާ ދިނުމަށްފަހުގައިހަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް އެއް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ރިޒަމް މިނިސްޓްރީެގ ނުަވތަ ޓޫ ؛ރަށްތަާކިއ، ނުވަތަ މި ރަށްތައް ރުަތއް ރަްއކާކުރާ ތަނަކަށް ފަޅުހަތިޔާ، އެތެރެކޮށް

ލަމެއް ހި ،އްމުންގެ ެއއްެވސް ފަރާތަކަށް އެނގުމެއް އާ ،ނަމަ ދަށުން ދޫކުރެވިފައި ހުރި ރަށްތަކެއް ެވއްޖެ ކަމަށް ވަނީ

 އެަކން އެނގިތިބި ފަރާތްތަކާއި ، ނުވެ މިފަދަ ޒާތުގެ ކަންތަްއ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުވެެގން ހިނގައިދާނެ. ވީމާ

ނޑު މި ؛ކާއެކަމުގެ ކުރި ފަރާތްތަ ނޑުމެން ކުރިން އަުޑއަހަން ައޅުގަ ނޫން އެހާ ދުލަށް ފަރިތަ ،ދަންނަވަނީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ހިގެ ތަ ނަމެއްބަޅިދޫ، މިހާރު ދުލަށް ފަރިނހި ،ނަމެއް އޮތީ އެނގިފަ.  ބަޅިދޫ މިހާރު މިނގޮތުަގިއ އަޅުގަ

ބަޅިދޫއަށް ހަތިޔާރު އެތެރެކުރަން ބުނި މީހަކާއި، އެކަުމގައި ބަިއވެިރވި މީހަކާއި، ެއކަމަށް ލަފާދިން މީހަކާއި، ނހި

ނުވަތަ އެކަމުގެ  ،ތެއް ކަމަށްއެކަން އެނގިހުރެ ނާންާގ ފަރާތްތަކަކީ ޙަޤީޤަތުގަިއ ކުށްވެރިވާންޖެހޭނެ ފަރާ

އަދި  އި،މީހަަކށް ފިޔަވަުޅއަޅުްއވަ  ސާބިތުކުެރޭވ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް އަދަބުގެ ތަޙުޤީޤީ މަރުޙަލާގައި އެ ގެންތުހުމަތުކުރެވި

ނޑު ހަރުކަށި އަދަބު ދިނުމަށް އަުޅގަ ،މެުދގައި ހަުރަކށި ފިޔަވަުޅ ައޅައި އެ ކުެށއް ސާބިުތވާ ފަރާތްތަކާ ޝަރީޢަތުން

ނޑު ދަންނަވާނީ ނުވަތަ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިތުބާރުކުާރ  ،ސަރުކާުރގެ ނުފޫުޒގަދަ ފަރާތަކުން ،ގޮވާލަން. އާދެ! އަުޅގަ

. ރޭގައި މަރުގެ އަދަބު ދޭންޖެހޭނޭ ދޭތެ ފަރާތަކާ އެ ،ނަމަ ކަމުަގއި ވަނީ  ފަރާތަކުން އެފަދަ ޒާތުގެ ޢަމަލެއް ކޮށްފައިވާ

ރަށްތަާކިއ ބާރުލުން ނަާގލުމަށް ޓަކައި ފަޅުުނވަތަ ރައްޔިތުްނގެ އަތުގައި އޮންނަ ެއއް ،ޓަަކއި އެއީ ބިން ފަސާދަކުރުމަށް

ނޑުެގ ސަރަ ،ނަމަ ނޫން ތަންތަން ބޭނުންކޮށްގެން ކަން ކުރަމުންގެންދާ ަކމުގައި ވަނީ މި އްދު ޮބުޑ ހަާރއްޖޭެގ ކަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ގިނަ ބަަޔަކށް ނޭނގި މިފަދަ ޒާތުގެ ކަމެއް ކޮ ތަނެއްަގއި ވަރަށް ށްފާނެ. އަދި އޭެގއިތުުރން އަޅުގަ
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ދިން އަނިޔާވެރި ޢުދުވާނީ  ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ސީދާ ރައީސް ޔާމީނަށް މި  އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ވަރަށް .ބޭނުން

ނޑު މަލާއަށް ފާޑުކިޔުުމގެ ތެޭރަގއި ބަެއއް މެންބަރުން ތާއީުދކުރާ އުސޫލުްނ އެ ވާހަކަަތްއ ދައްަކވައިފި. އަހަ ުޅގަ

ޔާމީން هللا ެވއްޖެއްޔާ ސީާދ ރައީސް ޢަބްދުއް ޓުވުމަށް ނުކުންނަ ފަރާތެއަނިާޔވެރިކަްނ ހުއް ،ދަންނަވާނީ

 ވެގެންތޯ އެމް.ޑީ.ޕީދެކޮަޅށް ކީއް  އާނުވަތަ އެ އަނިޔާ  ،ޓަކައި  ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް އެ އަިނާޔދިނުން ހުއްޓުވާލުމަށް

ނުވަތަ އެ މަނިކުފާނުގެ  ،ޓަކައި އެ ދިން ހަމަލާަގއި ހާރަކޮށްލުމަށް ރައީްސ ޔާމީން އަވަ ؟ނުކުރަންވީމުޒާހަރާ

ަދ ބަލާފައި ނުވަތަ މައިއިހޮސްޕިޓަލުގައި ަމއިބަދަ ބިންދަ އަނބިކަނބަލުން ދެ މަސް، ތިން މަސް ވަންދެން

ށޭ ބުނެ، އެ ންޖުވާަބރުގައި މިންނޮވެ 6ހަމަެއކަނި ނުކުންނަންވީ  ގޮްއވާލަިއގެން އެފަދަ ފަރުވާަތކެއް ކުރަމުންދާއިުރަގއި

ނޑު ެދކޭގޮުތގައި އަިނޔާ ހުއްުޓވުމަށް އްންތަކެކަ ކަމުަގއި  ޓަކައި ކުރާ މުޒާހަރާތަކެއް ކުރާ ނޫނޭ ކުރަްނވީެއއް. އަުޅގަ

ކޮށްަފއިވާ އަނިޔާަތއް ހުއްުޓވުމަްށ ތުސްގަނުވަތަ ދޭން  ؛ުނވަތަ ދެމުން ،ަރއީސް ޔާމީނަށް އެ ދިން އަިނޔާ ،ނަމަ ވަނީ

 ކުރަްނ... މަސަްއކަތްތަެކއްޓަކައި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި ޝުކުރިއްޔާ  ޒަތްތެރި މެންބަރު އަުރވަނީ ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ިއއް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 . ށްޚަލީލަهللا ޢަބްދު

 

 ޚަލީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ިމއަދު ިމ  .ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޓަކައި ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރު ްއވި ފުރުޞަތަށްދެ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 މު އިސްލާޙެއްއްވާ އިސްލާޙަކީ ވަރަށް މުހި ބެހޭ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައި މި ދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާހުށަހެޅިގެން

 ބެހޭ  ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތާިއ، ފަޅުތަކާށް ރާއްޖޭގެ ފަޅުތައް ކަމުގައި ދަންނަވަންޖެހޭ. އެއީ މި ބިލުގައި ވަރަށް ޞަރީޙަކޮ

ނުޑ އްެއއީ ވަރަށް މުހި، އެހެންވީމާ .އޮތީ އެކަަށއެޅިފަ ގޮތުން ޢަމަލުކުރެވޭނެ ގޮތްތަެކއް މި މު ކަމެއްެގ ގޮުތގަިއ އަުޅގަ

ކޮށްލުން ހަމަ އެއީ ވާަހކައަްށ ރިޢާޔަތް އޮތް ދިޔައިރުަގއި އެންމެ ފުރަތަަމ މާއްދާގައި މިށިގެންހަގަކޮށްލަންޖެހޭ. ބިލު ފެފާ

ނޑަށް އްވަރަށް މުހި މުކޮށް އިޢުލާންނުކުިރ ނަމަވެސް ރަށުގައި ކުރަން ާއއްބޫލުކުެރވޭ. އެއީ ގަމު ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަ

ކެްއ އެ ރަށެއް ދެވޭނެ އުސޫލުތަ ،އެކު ހުށަހެޅިއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ ބޭނުންވާ ކަމަކާ ބެހޭ ތަފްސީލީ ރިޕޯޓަކާ

ނަޑއެިޅގެން ނޑަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށް މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެބަ ދާނެކަ ގޮތުން ިއއްޒަތްތެިރ  ވޭ. އަުޅގަ

މު އުސޫލުތަކެްއގެ ތެރެއިން އް ވަރަށް މުހި ،ދާއިުރގައި ަވރަށް ވަރުގަދަދަ ގޮތަކަށް ރަށެއް ދޫކުރެިވގެންރައީސް، މިފަ

މެއް އޮންނަންޖެހޭނެ ރަށެއް މީހަކަށް ދޫކުރެވިގެންދާއިުރގައި. ރާއްޭޖގައި ޙަޤީޤަުތގަިއ ވަރަށް ވަރުގަދަ މެކޭނިޒަ ؛ނޫނިއްޔާ

، އެކަނި. އެހެންވީމާ ރާއްޖޭގެ ަކނާޑއި ފަޅާ ރަށްރަށާއިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައި އޮތް ގުދުރަތީ ވަސީލަތަކީ ަފޅު
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މި ތަންތަން ދޫކުރެވިގެން  ،މު ކަމަކަށް ވެގެންާދނެއްހިތަންތަން ދޫކުރެވިގެންދާއިުރަގއި ވަަރށް މު ގޮެތއްަގއި މި ޞައްޚާ

 .ވަުރުކރުން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްއަދި ބެލެހެއްޓޭނެ ކަހަލަ މެކޭނިޒަެމއްގެ ތެެރއިންކަން ކަށަ ،ވަުރގަދަ ،މި ދަނީ

 ދާންވާ ވަނަ އަހަރުަގއި ައޅުަގނޑު ހަނ 2003 ،ކަމަށް ވާނަމަ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ މި ފިޔަަވޅުމަތީ ހުރެ ދަންނަވާ

ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ދޫކުރެވިަފއި ހުރި ބައެއް ފަޅުރަށްރަށް އަދިވެސް ހުރީ ރިސޯޓުގެ ގޮތުަގިއ ތަރައްޤީނުކުރެވި. ރާއްޖޭެގ 

އަދި ޭއގެތެރެއިން މެދުތެރޭގައި ދޫކުެރވިފައި ހުރި ވަރަށް ގިނަ ރަށްތައް އޭގެތެޭރގައި ހިމެނިގެްނ  ،އުތުރާއި ދެކުނުަގއި

ނޑަށް ގަބޫ ނީ ހިންގުމުގެ ބެސްޓް ގޮތުން ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ާރއްޖޭަގއި މިހާރު މި ދަ ލުުކރެވޭއެބަދޭ. އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރުަގިއ  2008އޮތީ. އެ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ައޅުަގނުޑމެން  ދިމާލަށް އަމާޒު ޖަހާފައި ރާއްޖެ މި އާޕްރެކްޓިސް

ގެ މެންބަރުންގެ ސް ިއއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހުނޫނުއަސާސީެއއް ވެޤާ އޮތީ އާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ރައީސް މަުއމޫން މި 

ޭޖގަިއ ސް ރާއްމި ގުްޑ ގަވަރނަން .. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސްެއއްކޮށް ެވސް ގެނެސްދެްއވާފަ މަސައްކަތްޕުޅާ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ތަފާތު އެކިއެކި ދިމަދިމާތަކުަގިއ އޮޑިޓުގެ މަސަްއކަތްތައް އިމުކުރެިވގެންޤާ ދާއިުރގައި އަުޅގަ

ނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ގަބޫލުކުެރވޭކު  ރަށްރަށުަގއި ،ރެިވގެންދާއިުރގައި މިކަހަަލ ބިލެއްގެ ތެރެއިން އަުޅގަ

ތެރެއިން އޮތުމަކީ ވަރަްށ  ކުެރވޭނެ ކޮންމަވެސް ކަަހލަ މެކޭނިޒަމެއް މިކަހަލަ ބިލެއްގެސައްކަތްކުެރވޭ މިންވަރު ޮއޑިޓުމަ

 މި ރަށުގެ މަަސއްކަތް އެކަީށގެންވާ ގޮަތކަށް ކުިރއަށްނުދާ ،ން އެނިގގެންދާނެމު ކަމެއް. ސަުރކާރަށް އެހާހިސާބުއްމުހި

ނުުކރާ ކަމަށް ވާނަމަ، ކުރިއަށް ނެގޭެނ އުސޫލުތައް، މަސަްއކަތް ،އަނބުރާ ނަގަން ވެސް. އެހެންވީމާ ކަމަށް ވާނަމަ

ނޑަައޅާފައި އޮންނަ ުއސޫލެްއގެ ެތރެއިން ނެގޭނެ އިން ،ކަމަށް ވާނަމަ ނުދާ ިތޒާމުތަކެްއ ހަމަޖެހިފައި އޮންނަން އެބަ ކަ

ގޮތެްއަގއި ރާއްޖޭެގ ފަޅުތައް އެންމެ ރަނގަުޅ  ޞަވީތީ މިއަުދގެ ސަރުކާރަށް، ޚާއްޖެހޭ. މިފަދަ ބިލެއް ހުށަހެޅުއް

 ގޮުތަގއި ބޭުނންކުރެވޭނެ ުއސޫލެއް ަބޔާންޮކށްފައިވާ ބިެލއް ހުށަހެޅުްއވީީތ މިއަދުގެ ސަުރކާރަށް ވަރަށް ެހޔޮ ،ގޮތުަގއި

 ދަންނަވަމުން އަޅުަގނޑު ވާހަކަޮކޅު ނިންމާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.  ބޮޑަށް ޝުކުރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްޔާ ތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ޞަތު. ދެވަނަ ފުރު ،އަށްއިބްރާހީމްދީދީ

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ދާއިރު ސްކުރަމުންހުޞަތެއް ވެސް ހޯދާލީ މި ބިލަށް ބައިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު ހަމަ ދެވަނަ ފުރު ޝުކުރިއްޔާ

ނޑުެމން ޢަމަލުކުރަންވާ އެހެނިހެން  މުކަމާއި، މިއްމީގެ މުހި ކަންކަން ވެސް ހުރިކަްނ  ކަންކަން ކުރުމުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ސްކުރަުމންހުން. މި ބިލަށް އަޅުަގނޑުމެން ބަހަމަ އެ ާވހަކަ ދަންނަވާލަ ،ފާހަގަކޮށްލެވޭީތވެ ދާއިރު އަުޅގަ
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ނޑުމެންނަްށ  ،ލާޙުކުރެވިޞްހަމަ މި ބިލު އި ،މި ބިލު ވެސް ހަމަ ކިތަންމެ ރަނގަޅަށް ވެސް ފަރުމާކުރެވި އަުޅގަ

ތިއްަބވާ ބޭބޭފުޅުްނެގ ކަންކަން ކުރަްއވަން  ތަންފީީޛ މަރުޙަލާގަިއ މި . އެހެްނނަމަވެސް،ގާނޫނަކަށް ހެދިދާނެ

އިދާ ރަްއޔިތުންނަށް މީގެ ފަ ؛އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނާނީ ކުރެްއވީމާ ތްތެރިކަމާއެކު މިކަންތެރިކަމާއި އަމާނާޞްއިޚްލާ

ނޑުމެންނަށް މިހާރުފެނިގެންދާނީ ވެސް ރާއްޖޭގައި ހެދިފައިވާ ގާނޫނުތަާކއި ަގާވއިާދ ންދަނީ މިހާރުވެސް މި ފެނިގެ. އަޅުގަ

 އެްއގޮތަށް ބައެއް ކަހަލަ ރަށްރަށުގައި ކަންތައްަތއް ޢަމަލުކުރެވެމުންނުދާކަން. އެއީ އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ

ޓަަކއި  ަބޔަަކށް ތަރައްޤީކުރުމަށް . ގިނަ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރުން އެކަން ފާހަގަކުެރްއވި. ވަކި ުމއްދަތަކަށް ރަށެއްކަމެއް

ނޫނީ  ،ދެވުނު މަޤުޞަދުދާއިރު އެ ރަށެއް އެ މީހަކަށް އަހަރު ވެގެން ދިހަބާރަ އިއެ މުއްދަތު ފަހަނައަޅަ ،ދެވިފަިއވާއިރު 

ހިނދު އެ ރަށް އަނުބރާ ނުނެގޭ މައްސަލަ ިމީއ  ނުދާތުންނަށާއި ދައުލަތަށް ލިިބގެންއޭގެ ަފއިދާ ރަްއޔި

ނޑުެމން ފާހަގަކޮށްލާނަން މިސާލަކަށް ހުޅުމާލެއަށް ބެލިޔަސްފާހަގަކޮށްލަންޖެ މި  ،ހޭ މައްސަލައެްއ. ހަމަ އެގޮތުން އަުޅގަ

ނިހެން އާއި އަދި އެހެވަކި އުސޫލެްއގެ ދަށުން ިވޔަފާރި އޮތީ  އް އެހުޅުާމލޭގެ ގިނަ ބިންތަ ވޭތުވެިދޔަ ސަރުކާރުގެ

ހަތަރު ވަނަ އެ ބިންތަކުން ތިން ،ެއއްެވްސ މަސައްކަތެއް ުނކުރެވި . އެެހންނަމަވެސް، ެއއިން ބޭނުންތަކަށް ދޫކުރެވިފަ

 ގޮތަށް ޞަދު ހާސިލުނުވާޫދކުރި ފަރާތުން ބިން ދޫކުރި މަޤްއެ ބިން  ،ފަރާތަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮްށގެން ލާރި ހޯދައިގެން

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ. ބައެއް ބިންަތއް ހަމަ ެއއްެވސް މަ ފައިދާ ހޯދާ ެނިގ  ،ސައްކަތެްއ ނުކޮށްތަން އަުޅގަ

ހުރި. އެހެންނަމަވެްސ، އެ ބިންތައް ދޫކުެރވިފައި މި ވަނީ ހަމަ އެ ރަށުން ެވސް އަހަރު ވެަފިއ އެބަ ދިހަބާރަގޮތަށް 

ކޮންމެވެސް އެހެން ތިންވަަނ  ޓަަކއި. ދެން ހަމަ ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެޭރގަިއ ސިނާޢީ ކޮންމެވެސް މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް

 ށް، ހަތަރުވަނަ ފަރާަތކަށް އެ އޮންނަ ުއސޫލާއި ަގވާއިދާ ޚިލާފަށް ބިން ީދގެން މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަމުންދާފަރާތަކަ

ނޑުމެން ރަނގަޅުކުރަްނ ، ޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ. އެހެންވީމާތަން ވެސް އަުޅަގނ މިކަހަލަ ކަންތައްތައް އަުޅގަ

ބަ ޖެހޭ. ހަމައެކަނި ހުސް މިތާނގައި ޮބޑެތި ވާހަކަތަެކއް ާބވަުތގެ ވާހަކަ ވެސް ަދއްކަން އެ  މަސައްކަތްކުރަންޏާ މި

ތަނަށް އައިްސ ކޮންމެ  މި ގަޑިޖެހުނީމާ ،މިކަެމއް ނުވާނެ. ވަގުުތ ޖެހުނީމާއަނގަތަޅާފަިއ ހުްއޓާލިޔަކަސް  ،ދައްކާފައި 

 ،ަޓކައި  މަށްއްލުކުރުޙަކަްނކަން  މި ؛ަހކަެއއް ދަްއކާފައި ދިަޔޔަކަސް ބޭފުޅަކު ެވސް ެއ ބޭފުޅަުކ ހިތަށްއެރި ވާ

ނުޑމެންނަށް ފެންނާނީ. މިހާރު އަޅު  ރަނގަޅު މަަސއްކަތްތަެކއް ކުރީމާ ަޓކައި އެްނމެން ގުޅިގެން ރަނގަޅުކުރުމަށް ގަ

ނޑުމެންނަށް މި އިން މި އުޅޭ ެއންމެ ބޮޑު މައްސަލަ ުއމަށް ދިމާވެގެޤަ ައޅުަގނޑުމެން  ،އުމަށްޤަ ަގއި ެވސް އަުޅގަ

ހަމަ  މަންޒަރު. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރަމުންދާުފރައްސާރަ ،ށް ޖެއްސުންކޮށްއިދިކޮޅު އެމް.ޑީ.ީޕ އެކަމަ ،ފެންނަނީ

ނޑުމެްނގެ ސަރުކާރުގެ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖު  އާ މްހޫރިްއޔާއަށް މި ދެވުނު ހަމަލާ ރަނގަޅަށް އެބަ އެނގޭ ައުޅގަ

މި  ލައިނުަގނެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުންއެ ބަ ،ސްވެސް ދެ ރިޕޯޓެއް ނެރުނު. އެހެނަ އުމަކުންޤަގުިޅގެން ވެސް އެހެން ދެ 

އިްނ ނެރުނު ރިޕޯޓެްއގެ ވާހަކަ ަދއްކާފަިއ ެއ ތަންކޮުޅގަިއ ހިފަިއގެން ެއ ވާަހކަ މި ދަްއކަނީ ބަލައިގަންނަނީ އެފް.ބީ.ައއި

ނޑުމެން އެްއގޮތަކަށް މުޅިން ވެ އިވެރިްނ ބަ އިގެމި ހަމަލަ ،ވެސް ސަރުކާރަށް މި ދެވުނު ހަމަލާ ކުށްވެރިކޮށްސް. އަުޅގަ
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ނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ؛ގާނޫނު ،ހައްޔަރުކޮށް އިހިފަ ނޑުމެން ހެދި ގާނޫނުތަކުގަިއ، އަުޅގަ ރައްޔިތުންގެ  ،އަޅުގަ

ދޭކަށް ނޫޅޭ. ޓަކައި އެއްބާރުލުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހެދި ގާނޫނުަގއި ހުރި އަދަބުތައް އެ މީހުންނަށް ދިނުމަށް 

ނޑުެމން މި އުޅެނީ އަބަުދވެްސ އަޅުަގނޑުމެން ނޫޅެން ިދވެހި ރައްޔިތު ްނގެ ދިފާޢުގައި ަމސައްކަތްކުާރކަށް. އަުޅގަ

ހެޮޔ ވިސްުނމެއް ރަނގަޅު މެންބަރުން މި ، ވީމާށް މަސަްއކަތްކުަރން. އެހެންދެޮކޅަ ތަެކއް ފޮރުވަން. ކަންަތއްތަކާކަންތައް

ނޑުމެން މަޖިލީހުގައި ތިއްަބވަންޏާ މިގޮތަށް މި މަސަްއކަތް ކޮްށގެންނުވާނެ. އަޅު  ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުީރ  ގަ

 ޓަކައި.  ެއއްކޮށް ގަިޑއަށް މަޖިލީހަށް އައިސްގެން ަރއްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކޮށްދިނުމަށް ތެރިކަމާޞްލާއިޚް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފުރުޞަތު  އްވުުމގެސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. އެންމެ ފަހުބަސް އިހުހިސާބުން ބަ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ޝުކުރިއްޔާ

ގެ ދަށުން މަށް ވޯޓަށް އެހުން. މި އައިޓަމުވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަ ،7 . އެޖެންާޑ އައިޓަމުވަނީ ދޫކޮށްލައްވާފަ

 .وبركاته هللاة ورحم عليكم مالس الوަގއި.  1:30މަސައްކަތް ކުިރއަށްގެންދާނީ 

 

 ]އަށް  13:30އިްނ  12:06ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.. 7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވޯޓަށް އެހުމަށް  ،7 ޑާ އައިޓަމުންދަން ކަމަށް. އެޖެންޖަލްސާގެ މި ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ކުިރައށްގެ .عليكم مالس ال

މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. ވޯޓު ރަނގަބީލު ޖައްސަަވއިދެއްވުމަށް އިދާރީ

އަރުވަން. ުދވަހުގެ މަސަްއކަތުގެ ތެެރއިްނ ކޮށްލެްއވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްތައް ޗެކު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާުޑކޮޅު

ވޯޓަށް  1ގެ ދަށުން މިއަދު މަށް ވޯަޓށް އެހުން. މި އައިޓަމުވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފަިއވާ ކަންކަ

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އި ދާއިރާގެ  ލާނަން. ަސރުކާރުގެ ފަރާތުން، ަގއްދޫއިއޮތީ. ވޯޓަށް ދަންނަވަ ދަންނަވާލަންވެފައި މި

ށް ( އަ ނޫނުގާބެހޭ  ދިވެހިާރއްޖޭގެ ފަޅުަރށްރަށާ) 98/20 ނޫނު ނަންބަރުގާ ،މަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާއަޙް

ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް އިމަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު  ބިލު ލާޙުގެަނއުމުގެޞްއި

 އެދެން. ވޯޓުދެްއވުން 
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 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

    ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ 

 60    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 53    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 06 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   53     ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި 

 27      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 53        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85އަދަދު؛ ލަ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު 53. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 60މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނިވ 6މެންބަރުންގެ އަދަދު:  ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި

އެހެންކަުމން، ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން،  .53ލަ؛ . ޖުމ27ުވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ާފސ53ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

)ިދވެހިރާއްޖޭެގ  98/20ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ  މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދުއްޒަތްތެރި އި  ާދއިރާގެ  ގައްދޫ

ށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓުގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެިވ ( އަބެހޭ ގާނޫނު ފަޅުރަށްރަށާ

ނަޑއަޅަން. އަށް ފޮއްޖެ. މި ބިލު އިޤްތިޞާީދ ކޮމިޓީމެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްވެ  ނުވިއްޖެ ކަުމގަިއ ކަ

 

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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