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(މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި  
 

  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 ްއަޒތްތެރި މެންބަރުން.  އި 22މި ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ 

 

 . ދުވަުހގެ އެޖެްނޑާ ިއޢުލާނުކުުރން.2

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދުވަުހގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން.، 2އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2112/2/6/އެޖެންޑާ ނަންބަރު އޖ -2.1

 

 . ރިޔާސަތުން ައންގާ އެްނގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރިޔާސަުތން އަންގާ އެްނގުން. ، 4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 ގައި އިޖުިތމާޢީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 9:30މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބަްއދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.  -4.1

 . 1ގައި ގަާވއިދު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  12:11. 2 ރަްއޤީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރިއުމީ ތަޤަަގއި  11:12. 2

ބެހޭ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ  މުއައްަސސާތަކުގެ ކަންތައްަތކާ ކޮމިޓީތަކަށް އައި ބައެއް ބަދަލުތައް. މިނިވަން -4.2

ރާގެ އިްއޒަތްތެިރ ކޮމިޓީއަށް ައއްޫޑ މީދޫ ދާއި ބަދަލުގައި އެހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރުގެ 

ސިޓީ ފޮނުއްވާަފއިވޭ. ދެްއވުން އެދިަވޑަިއގެން އެމް.ޑީ.ީޕގެ ޕާރލިމެންޓްރީ ްގރޫޕުން ަވއިއްސަނާ އާދަމް ހަމަޖައިމެންބަރު ރޮޒެ
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ގޮުތގެމަތިން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ަގިއވާ  111ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ  އެ

. ަގއި އަންގާފަ 2112ޖޫން  12އަކުން ސް.އެމް.އެސް ޕާޓީތަކުގެ ޕާރލިމެންޓްރީ ގްޫރޕްގެ ލީޑަރުންނަށް ެއކަންވާީނ އެ

ގޮތަްށ  ކަން އެ މަތިން އެަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮުތގެ 111އެހެންކަމުން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

ކުރަން. ސަރުކާރު މަްސއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިްނވަރު ަބލާ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަްނނަވާ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިާރގެ ޢުލާންއި

ނާ އިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒެކޮމިީޓައށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރުގެ ބަދަލުަގއި އެއިްއޒަތްތެރި 

ލިޔުްނ  ްނ އެދިވަަޑއިގެން އެމް.ޑީ.ީޕގެ ޕާރލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވޭ. އެދެްއވުވައިއާދަމް ހަމަޖައްސަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮުތގެމަތިން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ  111ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދެގ 

. އެހެންކަމުްނ ގައި އަްނގާފަ 2112ޖޫން  12ން ައކުނަށް އެކަންވާނީ އެސް.އެމް.އެސްޕާރލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރުން

ކުރަން. ގޮތަށް އިޢުލާން ކަން އެ މަތިން އެވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ 111ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގެ 

މުޙައްމަދު ފަލާޙުގެ  ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ގުނިވަޑަިއގަންނަވާ މާފަންނު ހުޅަނކޮމިީޓގައި ހިމެ ގެޤައުމީ ސަލާމަތު

ެދއްވުން ވައިމަޖައްސަދީދީ ހަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުޅި އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަ ކޮމިޓީއަށް މަްއަޗންގޮ ބަދަލުގައި އެ

 111ިލޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  އެދިަވޑަިއގެން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާރލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮުނއްވާަފއިވޭ. އެ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ަގިއވާ ޮގތުގެމަތިން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާރލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރުންނަްށ 

 111. އެހެންކަމުން ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ަގއި އަްނގާފަ 2112ޖޫން  12ން ައކު އެްސ.އެމް.ެއސްއެކަންވާނީ 

ބެހޭ ކޮމިޓީަގއި  ސަލާމަތީ ިޚދުމަތްތަކާ ގޮތަށް އިޢުލާން ކުރަން. ކަން އެ ގެމަތިން އެވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮތު 

ކޮމިީޓއަށް  ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙުގެ ބަދަލުގައި އެ

ދެްއވުން އެދިަވޑަިއގެން އެމް.ޑީ.ީޕގެ ވައިހަމަޖައްސަ ދީދީްޙމަދުތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޅި އުތުރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަމައްޗަންގޮ 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ  111ިލޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  ޕާރލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ

ނަށް އެކަންވާީނ ންގޮތުގެމަތިން މަޖިލީހުަގއި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުެގ ޕާރލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު

ވަނަ  111. ެއހެންކަމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ ގައި އަްނގާފަ 2112ޖޫން  12އަކުން އެސް.އެމް.އެސް 

 ކުރަން. ގޮތަށް އިޢުލާން ކަން އެ މާއްދާގެ )ހ(ަގިއވާ ގޮުތގެމަތިން އެ

 

  .. މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 2

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

  މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ަކންކަން.، 2އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 
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ވަނަ  62ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިދާރީ ދާިއރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫުނގެ  ،2111/1 ގާނޫނު ނަންބަރު -2.1

މާއްދާގެ )ބ( ަގއިވާ ގޮުތގެމަތިން ލޯކަލް ަގވަރމެންޓް އޮޯތރިޓީގެ ބޯޑަށް ާއއްމުންގެ ތެެރއިން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 

ނަޑއެޅުމަށް ޓަކައި މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ކުރި އިޢުލާނަށް އިޖާބަދެއްަވއި ކުރިމަތިލެްއިވ  ނަޑއަޅާ މެންބަރެއް ކަ ކަ

ރާސާކުރަްއވާ ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް މައްސަލައާ ުގޅޭ ދާއިމީ ކޮމިީޓއަށް ފޮނުްއވުމުގެ ަމއްސަލަ. ފަރާތްތަކުގެ ނަންފުޅުތައް ދި

މި ބޯޑަށް ކުރިމަތިލަްއވާފަިއާވ ފަރާތްތަކުގެ ނަންފުޅުތަްއ މަޖިލީހަށް އިޢުލާންކޮށްދެއްވުަމށް މަޖިލީހުގެ އަމީންޢާއްމަށް 

 ދަންނަވަން. 

 

 

 އިރާދީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

ވަނަ މާއްާދގެ  62ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ާދއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުގެ  ،2111/1ގާނޫނު ނަންބަރު 

ނަޑއަާޅ  )ބ( ަގއިވާ ގޮުތގެމަތިން ލޯކަލް ަގވަރމެންޓް އޮތޯރިީޓގެ ބޯަޑށް އާއްމުްނގެ ތެރެއިން ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުން ކަ

އަޙްމަދު އަބޫަބކުރު،  -1މެންބަރަކު ހޮވުމަށް ޓަކައި މަޖިލީހުން ކުރި އިޢުލާނަށް އިޖާބަދެއްަވއި ކުރިމަތިލެްއވި ފަރާތްތަްއ. 

. ޢަލީ  121122A، 2242ޢަބްދުއްލަޠީފު އަޙްމަދު، ދަފްތަރު ނަންބަރު  -A .2 112211، 656-52ނަންބަރު  ދަފްތަރު

هللا . ޢަބްދު 121251A. ފާޠިމަތު ޝަންނާޒު ޢަލީ ސަލީމް، ހ.މެލްބަން، 121111Aފާރިޝް، މާފަންނު ހަވީރީފިނި، 

. އައިޝަތު ޙުސައިން  111211Aމި، . އަޙްމަދު ރަޝީދު، މ.ނިޔަ 126511Aމުނާޒް، ހ.އިވްނިްނގ ފްލާަވރ، 

.  އަޙްމަދު  116665A. އަޙްމަދު ސަޢީދު، ރަންދުވަރު/ ޏ.ފުވައްމުަލއް،  122146Aމަނިކު، ހ.ރީދޫ ކޮާކގެ، 

. އަޙްމަދު ބަދީޢު،  114212A. ސޮފާ އަްޙމަދު، ވ.ސަނާ މަންޒިލް،  897970Aޝަފީޤު، ފޭރުމާގެ/ގދ.ހޯެޑއްޫދ، 

. މުޙައްމަދު ޖިނާޙް  166522A، 5212. މުޙައްމަދު އިލްޙާމް، ދަފްތަރު ނަންބަރު  122211Aބުލްބުލާގެ/ރ.މާކުރަތު، 

.  111212A، 1212. ޢަބްދުލްހަސީބް އިސްމާޢީލް، ދަފްތަރު ނަްނބަރު  124116Aއިބްރާހީމް، މއ.ސިްލވަރސީްނ، 

ރުދާބަގީޗާގެ/ސ.ހިތަދޫ. . އަޙްމަދު ޙަސަން، ފ122642Aަމުޙައްމަދު އަޙްމަދުފުޅު، ބުރެވިމާގެ/ޅ.ހިންަނވަރު، 

122125A (ެ6. އައިމިނަތު ހުދާ، މއ.ދިލްކުާޝގ  ،)ީ126612ބA  . 

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަށް ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީައށް ފޮނުވަން ނިންމަން. 

 

 އިބްތިދާޢީ ބަހުސް.. 6



5 

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ިއްބިތާދީޢ ަބުހސް ، 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

، 2111/1ނޫނު ނަންބަރު ގާ، ފަިއވާހުށަހަޅުއްވާ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒަިއނާ އާދަމް -6.1

. ބިލު ޙު ގެަނއުމުގެއިޞްލާ ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުަކޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނަށްއްޖޭގެ ވެހިރާދި

ްއޒަތްތެިރ މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައި ދެއްވާނީ ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް. އި

 މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް

ނޑު ސަބަބަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޯލަކލް  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ބިލު އަޅުަގނުޑ ހުށަހެޅުމުގެ މައިގަ

ކައުންސިލްތަކަށް ޮހވާ މެންބަުރންގެ ކިަބއިަގއި މިހާރު މި ާގނޫނުގެ ދަށުން ހުރުން ލާޒިމްާވ ޝަރުތުތަކަކީ ަރއްޔިތުްނގެ 

ހޫރިއްޔާ އާިއ، ވަޒީުރންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި، ސިޔާސީ އެހެނިހެން ވެްސ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި، ރައީސުލްޖުމް

މަޤާމުތަކުގައި ތިއްަބވާ ފަރާތްތަކުގެ ކިަބއިަގއި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތަކާއި އަޅާބަލާއިރު ހަނި ދާއިރާއެްއގެ 

ގެ ރޫާޙއި އެްއގޮތަށް މި ާގނޫނު އިޞްލާޙުކުރުމަށް ަޓކައި. ތެރޭގައި މާނަކުރެވޭ ޝަރުތުަތކެއް ކަމަށް ދެކޭތީ ގާނޫނުައާސސީ

ނޑައެޅިަފިއވާ ކުށެއް ުނަވތަ ޚިޔާނާތުގެ ކުެށއް ނުވަތަ  މިހާރު މި ގާނޫނުގައި އޮތް ގޮުތންވިްއޔާ އިސްލާމްދީނުގެ ހައްެދއް ކަ

ނުންކުރުމުގެ ކުށެއް ކުރިކަްނ ރިޝްވަތުގެ ކުެށއް ނުވަތަ މަސްތުވާތަކެތި ިވޔަފާރިކުރުމުެގ ނުވަތަ މަސްތުވާތަކެތި ބޭ

ސާބިތުވެ ހުކުމް ކުެރވިފަިއވާ މީހަކުނަމަ އެ މީހަކަށް މުޅި އުމުރަށް ވެސް ކައުންސިލަަރކަްށ ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތެއް 

ނޑުމެން ގާނޫނުއަސާސީއަށް ބަލައިލާއިރު ގާނޫނުއަސާީސގެ ރައްޔިތުްނެގ  މިހާރު ގާނޫނު އޮތްގޮތަކުން ނުލިބޭ. ދެން އަޅުގަ

ަގއި މި އޮންނަނީ ޖިނާޢީ  2ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ  12ޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށް ވުމުެގ ޝަރުތުތަކުގެ ތެޭރގައި ވެްސ މަ

މަސް ދުވަހަށްވުރެ ިދގު މުއްދަތެްއގެ ހުކުމެއް ކުރެވިަފިއވާ މީހަކުނަމަ އެ ހުކުމެްއ  12ކުށެއް ކުިރކަން ސާބިތުެވ 

 އަހަުރނުވާ މީހަކު ކަމުަގއި ވުން. 2ަކނަޑއެޅުނު އަދަބު މަޢާފުކުރެވުނުތާ  ތަންފީޒުކޮށް ނިމުނުތާ ނުވަތަ އެ ހުކުމެއް 

އަހަުރގެ މުްއދަތަކަށްފަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވެސް ކުރިމަތިލެވޭ ގޮތަށް މި އޮންނަނީ. އަދި  2އެހެންވީމާ، 

ރިއްާޔއަށް އިންތިޙާބުކުރާ މީހެއްެގ ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލައިލާއިރު ރައީސުލްޖުމްހޫ 115އެާއއިެއކީަގއި ގާނޫނުައސާސީެގ 

ނޑުމެންނަށް މި ފާހަގަކުެރވެނީ  އަހަރު ދުވަުހގެ މުއްދަެތއް  2ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތަކަށް ބަލައިލާއިރު ވެސް ހަމަ އަުޅގަ

ދަރަޖައިެގ ހަމަވެފައިާވ ކަމަށްވަންޏާމު އެ މީހަކަށް ކުރިމަތިލެވޭ ގޮތަށް ޮއންނަކަން. އެހެންވީމާ، ަކއުންސިލަރުންނަށްވުރެ 

އަހަރު ދުވަްސވީަމ  2އަހަރު ދުވަސްވީމާ، މިފަދަ ކުށެްއކޮށްފައި  2ގޮތުން މަތީ މަގާމުތަކެްއގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނަށް 

ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަ ކަމަށްވަންޏާ ކައުންސިލަރުންނަށް ކުރިމަތިލާ މީހުންނަށް އެއަްށވުރެ މާ ހަނި ދާއިރާއެއްެގ 
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ކު ވެސް ކުރިމަތިނުލެވޭ ގޮތަށް އޮތުމަކީ އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ ެއއީ މި ގާޫނނުއަސާސީގެ ރޫާޙއި ޚިލާފަށް ތެރޭގައި ުދވަހަ

މިހާރު އެ ގާނޫނު ހެދިއިރުގަިއ ކުރެވިފައި އޮތް ކަމަށް. އެހެންވީމާ، މި ކަން އިޞްލާޙު ކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅުަގނޑު މި 

ނޑު ހަމަ އުންމީދުކުރަން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން މި  އި މިވަނީ.ޅާލާފަމައްސަލަ ހުށަހަޅާލާފައި މި ބިލު ހުށަހަ ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން ހުށަހަޅާ ކަންކަމަށް ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން  ބިލަށް ތާއީދުކުރާނެ ކަމަށް. މިހާތަނަށް ރެކޯޑްތަކަށް ބަލާއިރުަގއި އަުޅގަ

ސީ ގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމެއް ނޫން. މިއީ މިދިޔަ ތާއީދުނުކުރާކަން ފާހަގަކުެރވޭ. އެހެންނަމަވެސް މި ކަމަކީ މިއީ ސިޔާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދަުއރުގެ ތެރޭަގއި ވެސް ހުށަހެިޅފައި އަދި މިހާރު ވެސް އަުލން ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ކަމެއް. 

ގައި ކައުންސިލަރުްނ ޙަޤީޤަތުގައި ަކއުންސިލުތަުކގެ ބާރުތައް ކުަޑކުރުމަށާއި ަކއުންސިލުތައް ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަަކށް ވާއިރު 

ނޑު ދަންނަވާނީ  ސިޔަސީ ކަންކަުމގައި ަބއިވެިރވުމުން އެ ބޭފުޅުންނަށް އަދަުބ ދީ މި ކަހަލަ ކަންކަންކުރުމަކީ އަުޅގަ

ސިޔާސީ މަޝްރަޙުަގއި މަަސއްކަތްކުރުމަށް ިސޔާސީ ގޮތުން އިންތިޚާބުކުރެވިަފއި މީހުންނާ ދޭތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑަްށ 

ކަންތަްއތަކެކޭ. އަޅުަގނޑުމެން ސަުރކާރުގެ ބާރުަތއް ައޅުަގނޑުެމންގެ އަުތގަިއ އޮތީމަ ނުވަަތ  ބޭއިންސާފުން ކުރެވޭ

ނުޑމެންގެ އަތުަގއި އޮތީމަ އެ ަކންކަން ބޭނުންކުރަންވާނީ ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ ލާބަ އާއި  މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އަޅުގަ

ނޑުމެ ނަްށ ހަމަ ވަރަށް ގިަނ ކަންކަން ެފނިގެން މި ދަނީ އެ ބާރުަތއް މަންފާ ލިބޭ ގޮތަށް. ޭއގެ ބަަދލުގައި މިހާރު އަުޅގަ

އެއީ އެހެން ބަަޔކަށް ބިރުދެއްުކމަށް ނުވަތަ އެހެން ބަަޔކަށް ސިޔާސީ ގޮތުން ނުފޫޒު ފޯުރުވމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ބާރުތަެކއްެގ 

ނޑު ހަމަ އިލްތިމާސްކުރަ ން. އެ ޮގތުން ހަމަ ކައުންސިލަރުންނަށް ގޮތުަގއި. އެހެންވީމާ، އެ ކަން އެ ގޮތަށް ުނކުރުމަށް އަުޅގަ

އިންތިޚާބުކުރެވޭ މީހުންނަށް މި ގޮތަށް ޝަރުތުތައް ހަނިވެގެން ިދއުމަކީ އެ ބޭފުޅުްނނާ ދޭތެރޭގައި ހަމަ އެންމެ 

އިންސާފުވެރިކޮްށ ހިނގާ ކަމަކަށް ނުވާީތވެ އަޅުަގނުޑ މި ކަމާ ބެހޭގޮތުން މާ ގިަނ ވާަހކަތަކެްއ ދައްާކކަށް ނެތިން. 

ހާރު ހަމަ މި ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަށް ބަލައިލާއިުރގައި މި އޮތީ ހަމަ ރަށު ކައުންސިލުތަކާއި އަޮތޅު ކައުންސިލުަތކާިއ މި

ނުޑ  2ޝަރުުތތަކުަގއި އޮތް  2ބަޔަށް ނިސްބަތްވާ  2އަދި ސިޓީ ަކއުންސިލު އެ  ާމއްދާ މި ިއޞްލާޙުގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަ

މިއަށް ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާުތން ވެސް ސިޔާސީ ވިސްނުމެްއގެ ބަދަލުގައި ގާނޫނުައސާސީެގ ގެނެސްފައި މި ވަނީ. އެހެންީވމާ، 

ނޑު އުންމީދުކުރަން. ވަރަށް ޮބޑަށް  ރޫޙާއި ރަްއޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުތަކަށް ވިސްނާފައި ާތއީދުކޮށްދޭނެ ކަމަށް އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ނޑައެޅިަފއިަވނީ ޖުމްލަ  ަގޑިއިުރގެ ބަޙުްސގެ ވަގުތު. ެއއީ ޕީ.ޕީ.އެމަްށ  2ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ބިލަށް ކަ

ުސކުންތު،  22މިނިޓު  24ސުކުންތު، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  1މިނިޓު  41ުސކުްނތު، އެމް.ޑީ.ީޕއަށް  4މިނިޓު  26ަގޑި  1

މިނިޓު، ވަކި ޕާޓީައކަްށ ނިސްބަތްނުވާ އިްއޒަތްތެރި  2ސުކުންތު، އަދާލަތު ޕާޓީއަްށ  14މިނިޓު  11 އެމް.ޑީ.ޭއއަށް
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ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  2މެންބަރަށް  ނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އަުޅގަ މިނިޓު. އިއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

 ޟް ރަޝީދަށް.އަރުވަނީ ވިލުފުށި ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާ

 

 ފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:ވިލު

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މާ ދިގު ވާހަަކއެއް ދައްކާކަށް ނޫން. ދެންމެ ހުށަހެޅިގެން މި ދިޔަ ލާމަރުކަީޒ 

މި ގާނޫނަށް މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް ިއޞްލާޙާ ބެހޭގޮތުން ެއއްެޗއް ދަންނަވާލަން ބޭނުން. ެއއީ މި ބިުލ  2111/1ގާނޫނަށް 

ނިސްބަތްެވވަަޑއިގަންަނވާ މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވަީނ  ހުށަހަޅުއްވަމުން އެމް.ޑީ.ޕީއަށް 

ތިމަންނަމެން ހުށަހަޅާ ގިނަ ކަްނތައްތަކަށް ޕީ.ޕީ.އެމުން ތާއީދުނުކުރެއޭ. ޕީ.ޕީ.އެމުން އަބަދު ެވސް ތާއީދުކުރާނެ ަރއްޔިތުންެގ 

ވެސް ކުރާ ކޮންމެ ކަަމަކށް ވެސް. އެހެންނަމަވެްސ  ލާބަ އާއި މަންފާއަށް އެމް.ީޑ.ޕީން ނުވަތަ އެހެން ބަޔަކު 

އަހަުރގެ ބަޖެޓަށް  2ފާއިތުވެދިޔަތަުނގެ ރެޯކޑަށް ބަލަމާ ހިނގާ ކިހިނެއްތޯ ެވގެންދިަޔއީ. ފާއިުތވެދިޔަ އެްއވެސް ބަެޖޓަކަށް، 

އްޔިތުންނަށް ގެނައި އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ނިސްބަތްވާ އެްއވެސް މީހަކު ވޯޓު ދީފައެއް ނޯންނާނެ. މިއީ ސަރުކާރުން މުޅި ރަ

ކަންތައްތައް. އެހެންވީމާ، ިމ ވާހަކަ މި ގޮތަށް ދެއްކުުމގެ މާނައެއް ނެތް. އަދި ަހމަ އެހެންމެ ތި ބޭފުޅުންނަށް 

ވަނަ މަޖިލީހުގައި މުހިންމު ބިލުތަކެއް  16ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ ފަހަކަްށ އައިސް މި މަޖިލީހުގައި މި 

ބޭފުޅުން މިތާ ނާޗަރަންގީކޮށް ޘަޤާފީ ކުޅިވަރު ކުޅެމުން ިދޔައީ. އެހެންވީމާ، މި ވާހަަކ  ހުށަހެޅިގެންދިޔައިުރގައި ަބއެއް 

ދެއްކީމަ ވަރަށް އެބަ އޮޭޅ. ދެން ސަރުކާރުން މި ދަނީ މި ބިަލށް ވަރަށް ރަނގަޅު، މި ގާނޫަނށް ރަނގަޅު އިޞްލާޙުތަެކއް 

މި ގާނޫނުން ފްރައިޑް ރައިސް ހެދީމަ ވަރަށް އުނދަގޫވާނެ. ގެންނަވަމުން، ދާ ަވގުތެްއގައި މިހެން އެތިއެތިކޮޅު ލަިއގެން 

ނޑުމެން ތާއީދުކުރާ، އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރާ އިޞްލާޙެްއ  އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ގަބޫުލުކރާ ގޮތުަގއި މި އިޞްލާޙަކީ ައޅުގަ

ންނާނީ އެއަށް އާނއޭ ނޫން. ސަބަބު މި ދެންނެވީ. އެހެންވީމާ، ރަނގަޅު ކަންަތްއތަކަށް މިހާތަނަށް އަޅުަގނޑުެމން އޮ

ބުނެފަ. އަދި އެމް.ޑީ.ޕީން ކުާރ ރަނގަޅު ކަންަތއްތަުކގައި ައދި ކޮމިޓީތަކަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަުކގައި ވެސް އެމް.ޑީ.ީޕެގ 

ތާއީދު ނެތް ކޮމިޓީތަުކަގއި ވެސް ހުންނާނީ ެއ މައްަސލަތައް ބަލަިއގެންފަ. އެހެންަނމަވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް 

ން ކަންަތއްތައް ކުރަންއުޅޭ ކަމަށް ެވއްޖެއްާޔ އެ ކަންކަެމއް ނުކުެރވޭނެ. ެއ ކަންކަމެއް ނުހިނގާނެ. ިމއީ ބިރުދައްކަިއގެ

ކޮން ވާހަަކއެްއކަން ެވސް ެއ ބޭފުޅުންނަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގިއ ސަރުކާރު މަސްއޫިލއްޔަތު 

.އެމަށް. ެއކަމަކު މިހާތަނަށް އަިއއިރުަގއި، މިހާތަނަކަށް ނޫން. ފަހަކާ ޖެހެންދެން އަދާކުރާ ކޮމިީޓގެ މެޖޯރިޓީ އޮންނަނީ ޕީ.ޕީ

އެ ކޮމިޓީއަށް ައއި ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއް އޮންނާނީ ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ތާއީދާ އެުކގައި މި ޖަވާބުާދރީކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ކޮންމެ 

ާތއީދުކޮށް ގެނެސްދީފަ. އެހެންަނމަވެސް އެ ކަން އެ ފުރުޞަތު ފަރާތެއް ގެންނަން ހުށަހެޅި ކަމުގައި ވީނަަމވެސް އެކަމަށް 

ދިނީމަ ވެސް އޭގެ ނާޖާއިޒު ޮގތުގައި ނުބަިއގޮތުަގއި އެ ކަން އެ ޕްރެކްޓިސްކުރާ އެ ކޮމިީޓަގއި ފެށި ހިސާބުން ފެށިގެން 

ނޑުމެްނނަށް  މި ކަންކަން އުނދަޫގވެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަެއއް ަކންކަމަށް ނޫނޭ ބުނަންޖެހުނު. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ
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ނޑުމެްނގެ ޢަމަލުތައް ހުންނަ ގޮތަކުން. ދެން މި ބިލުގައި މި ބުނާ މާއްދާއަށް ކޮންމެވެސް  ފަސޭހަވެގެން މި އަންނަނީ އަޅުގަ

އެްއޗެއް ބުނެލާފައި އިށީނދެާލނަން. މީގައި މި ބުނަނީ މަސްތުވާތަކެތި ނޫންނަމަ މިކަހަލަ ކުށްކުރާ މީހުންނަށް އިތުރު 

ތުތަކެއް އެ މީހުންނަށް ގާނޫނު، ގާނޫުނއަސާީސގައި ައސާސީ ޙައްޤުތަާކއި މިނިވަންަކމުގެ ބާބަށް ބަލައިލާއިރު ަވކި ފުރުޞަ

މީހަކަށް ވަކި ޚާއްޞަ ކަމެއް ދިނުމަކީ ވެސް އެއީ ގާނޫނުައސާސީގެ ެއއްވެސް މާއްާދއަކާ ތަޢާރުޟުނުވާ ކަމެއް ކަމަށް 

ހެންވީމާ، އަދި ހަމަ އެހެންމެ ގާނޫނުއަސާސީގައި ވަކި މުއަްއސަސާެއއް ނުވަތަ ގާނޫނުއަސާީސަގއި ބުނެފައި އެބަ އޮވޭ. އެ

ނޑައަޅާަފއި އޮތީީތވެ އެ ޝަރުތު ދެން އަންނަ ދެން ހޮވޭ ދެން ޢައްޔަންކުރާ  ވަކި ބަެއއްގެ ޝަރުތު ވަކި ގޮތަކަށް ކަ

ްސ ނެްތ ގާނޫނުައސާސީެގ ެއްއވެސް ކޮންމެ މީހެއްގެ ަމއްޗަްށ ެއ ޝަރުތު އޮންނާކަށް ާލޒިމެްއ ނޫން. އެ ގޮތަކަށް ވެ

މާއްދާއެްއަގއި ލިޔެވިަފކަ ވެްސ. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ބަލާިއރުގައި ވެސް މިއަށް ވަގުތު ދުއްވާަލއި މި ކަން ކުރުމުެގ 

މާނައެއް އޮތް ކަމަކަށް ނުދެކެން. އެހެންވީމާ، މިއީ މިހާރު ސަރުކާރުން މި ޑްރާފްޓްކޮށްފައި އޮތް އަދި މަޖިލީހުގެ 

މެންބަރަކު ހުށަހަޅުއްވާަފއި މިހާރު މި އޮތް ިއޞްލާޙުތަކުގެ ތެެރއިން މިއާ މެދުގައި މިފަދަ އިޞްލާޙަްށ  2ްއޒަތްތެރި އި

ގޮތެއް ނިންމިދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ. އެހެންވީމާ، މިއީ މި ވަގުތައް ބަލާއިުރގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެހާ މުހިންމު 

މި ވާހަކަ ދަންނަވާލާފައި އިީށނދެލާނަން. އެހެންވީމާ، އިީށންނަމުން ވެސް ދަންނަވަން އިޞްލާޙަކަށް ނުވާީތވެ ހަމަ 

ބޭނުންވަނީ ސަރުކާރުން ވަރަށް ައވަހަށް މުހިންމު ބާރުތަކެއް ލިބޭ ގޮތަށް އަދި މުހިންމު ބާރުތަކެއް ހަނިެވސްކުެރވޭ ގޮތަށް 

މި ަވގުތަށް މިއީ އެހާ ބޭނުންތެރި މުހިންމު އިޞްލާޙެއް  މި ގާނޫނަށް ބޮޑެތި އިޞްލާުޙތަކެއް އެބަ ގެެނއޭ. އެހެންވީާމ،

ނޑު ނުދެކެން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ކަމަކަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުޑަުހވަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ ރު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 އަޙްމަދު ޢާމިރަށް.

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:އަޙްމަދު ޢާ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫުލން ހިންގުމުގެ ގާނޫނަށް މި 

ންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އާއްމު ގާނޫނުގެ ތެރޭަގިއ ވަނަ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި އި 11ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާަޙކީ 

ރުަތކީ ގާޫނނުއަސާސީަގއި ވަިކގޮތަކަށް ބަާޔންކޮށްފައިވާ ޝަރުތު ފިަޔވައި އެހެން ހުރިހާ ޝަރުތުތަކެއް ތިޚާބުކުރެވޭ ޝައިން

އެއް ޝަރުތެއް ކަމަށް ހެދުމަށް މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބިލެއް ހުށަހަޅައިގެން އަޅުަގނޑު މަސައްކަތް ކޮށްފަިއާވ 

އަޅުަގނުޑމެން އެބަ ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ާގނޫނުއަސާސީަގއި ޝަރުތުތަްއ ކަމެއް. މީގެ މަިއަގނޑު ރޫަޙށް ބަލައިލާއިރުަގއި 

ނަޑއެޅިފަިއާވއިރުަގއި އެކި މަޤާމުތަކަށް ނުވަތަ ެއކި ގޮތްގޮތުން އިންތިޚާބުކުެރވޭ ބޭފުުޅންގެ ޝަރުތު އެކި ގޮްތގޮތަްށ  ކަ
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ނޑު ހަމަ އެ މަޖިލީހެއްގައި ހިމެނުން ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް ހިތާމައާ ެއކު  ވާކަން. ޭއގެ ތެރޭަގއި އެންެމ ބޮޑަށް އަޅުގަ

ނޑައެޅިފަިއވާ ކުށެއް ކޮށްަފއިާވ  ފާހަގަކުރަނީ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަކީ އިސްލާމް ދީނުގެ ހައްދު ކަ

ްނކުރުން. މީހަކު ކަމުަގއިވީ ނަމަވެސް ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނުއަސާީސގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ބަޔާ

ނޑު ެވސް މި ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ  އާދެ! އަޅުަގނޑުމެން ގަބޫލުުކރަން އެބަޖެހޭ އަޅުގަ

ގާނޫނާއި ލޯކަލް ކައުންސިލު އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނާ އަޅާ ބަަލއިލާއިުރގައި ވެސް ޝަރުތުތަްއ މިހިރީ ހަމަ ތަފާތުކޮށް. މި 

ބަޖެހޭ. އިންތިޚާބު، ލޯކަލް ކައުންިސލު އިންތިޚާބާ ބެހޭ ގާނޫނުގަިއ ބުނާ ޝަރުތާއި ލާމަރުކަޒީ ކަންކަން އެްއގޮްތވާން އެ

ގާނޫނުަގއި ބުނާ ޝަރުތާ ތަފާތުތަކެއް އެބަ ހުރި. ނަތީޖާއަަކށްވެގެންދަނީ މި ކަންކަމުަގއި ކުރިމަތިލައިގެން މަސަްއކަތް 

ނޑި ެގއްިލގެން ދާކަން.  ކުރަން ނުވަތަ ޚިދުމަތްކުރަން ތިބޭ މީހުންނަކީ ކުދިކުދި ކުށްތައް ކޮށްފަިއވާ މީހުންނަށް އެ ގޮ

ނުޑގެ ދާއިާރގައި ެވސް ހަމަ ނުލާހިކު މުހިންމު ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް  އަޅުަގނޑު ހަމަ ހިތާމައާ އެކު ދަންނަވަން އަޅުގަ

ޖެހިަފއި އޮތީީތވެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން  ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ޭއގެ އަާށީވސް އަހަރު ކުރިން ދުއިަސއްތަ ރުފިޔާެއއްގެ މައްސަލަ

ނޑި ެގއްލިގެން ިދޔަތަން ފެނިގެންދިޔަ. އަދި ހަމަ ެއާއއިެއކު އެސް.ީޓ.ޯއގެ ސުޕަރމާކެަޓުކން ޓޮބްލަރޯނެއް ކެއި މީހަކަްށ  ގޮ

ންވީމާ، ވެސް ޮގނޑި ގެއްިލގެން ދިޔަަތން ފެނިގެން ހިނގައްޖެ. މިއީ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ހިތާމަުކރަންޖެހޭކަމެކޭ. އެހެ

ނަޑއެިޅގެންދާއިުރަގއި ައޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަްނޖެހެނީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ިއދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމަށް  ޝަރުތު ކަ

އެ ގާނޫނުަގއި ކައުންސިލުތަކަްށ އިންތިޚާބުކުރަން ނުވަތަ ކައުންސިލުތަކަށް އަންނަ މީހުންނަށް ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަްށ 

ލިޔެ ބަޔާންކޮށްފައި ގާނޫނެްއގައި ޮއތުމަކީ ހަމަ ގައިމު ވެސް ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްެގ  އެހާ ހަނި ޝަރުތުތަކެއް

ނޑު ތާއީދުކުރާ ކަމެއް ނޫން. މިއީ އިޞްލާޙުވާންޖެހޭ ކަމެއް. ައދި ގާނޫނަށް އަލަށް ގެެނޭވ  ހައިސިއްޔަތުން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ  ބަދަލުތަކާ އެްއކޮށް ނަމަވެސް މި އިޞްލާޙަކީ ނުވަތަ މި ަމއިަގނޑު ރޫޙަކީ އަުޅގަ

އިޞްލާޙުވާންޖެހޭ. ހަމަ ގައިމު ވެސް އެ ޝަރުތުތައް ބަޔާންޮކށްފައި އޮތީ ވަރަށް ޚުދުމުޙުތާރު ގޮތަކަށް ވަރަށް ނިކަމެތިކޮށް 

ސިލުތަުކގެ ޝަރުތުތަްއ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ ަގއިމުވެސް ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙުގެ ަކއުން

ނަޑއެޅިފަިއވާ އެ އިޞްލާަޙކީ މިއީ ހަމަ އިޞްލާުޙވާންޖެހޭ މިހާރު ގާނޫނުގަާއއި ލޯކަްލ ކައުންސިލު އިންތިޚާބާ ބެހޭ  ކަ

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ  ގާނޫނުަގއާ މި ކަންކަން ަބޔާްނކޮށްފައި އޮީތކީ އެންމެ ރަނަގޅަކަށެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، މިކަން އަުޅގަ

ފުރިހަމައަށް މި ޚިުދމަތްކުރުމަށް ޓަކައި އެކަންކުަރން. ކުށްކޮށްފަިއވާ މީހުންނަށް ކުށުގެ އަދަބުން މަޢާފު ލިބޭނެ  ރަނގަޅަށް

ނޑުމެން އެބަ ބަލަންޖެހޭ. މުޖުތަމަޢު ތެރޭގައި ޒިންމާދާރުކަމާ އެކު މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ގާބިލު މީހުންނަށް  ގޮތްތަެކއް އަުޅގަ

ތައްަތކުން އެ މީހުންނަށް ސަލާމަތްވެ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ގާނޫނުތަކުން ދިމާވެފައިވާ ކުދިކުދި ކަން

ނޑު ބާރުލާފައި ހަމަ މި ދަންނަވަނީ އަޅުަގނޑުމެންގެ މި ރައްޔިތުްނގެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ލިބެްނޖެހޭ. މިހެން އަޅުގަ

ނަޑއެޅިފަިއވާ ކުެށއް ކޮްށފައިވާ މީހެއް ކަުމގަިއވާނަމަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަކީ ވެސް އިސްލާމް ދީނުގެ ހައް ެދްއ ކަ

އެކަންކުެރވޭނެ މީހެއް ކަމުގައި ވެގެެނއްނުވާނެ. އެހެންެވއްޖެ ަކމަށްވަންޏާ އެހެން ހުރިހާ މަޤާމުތަކަކަށް ވެސް އެހެން އެބަ 
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އިރާތައް ހިންގުމުގެ ގާނޫނުަގއި ހަމަ މި ވާންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މިގޮތަށް އޮތް ކަމެއްގައި ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން އިދާރީ ދާ

ޝަރުތުތައް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ަބޔާންކުރުމަކީ މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގާނޫނުގައި ެއއްެވސް ހާލެއްަގއި އަދުލުވެިރކަމާ އެކު 

މި އިޞްލާޙު މި އިންޞާފުވެރިކަމާ ެއކު ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ބަޔާްނކުރުމެއް ނޫން ކަމުގައި ައޅުަގނޑު ދެކެން. އެހެންވީމާ، 

ނޑު މި ދެންނެވި ރޫުޙަގއި  އިޞްލާޙަކީ މި އިޞްލާޙު ކަމުނުދާނަމަ އަދި އެހެން ގޮތަކަށް ވެސް ިއޞްލާޙުކުރެިވގެން އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުާރ  މި ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް އަދި ލޯކަލް ކައުންސިލު އިންތިޚާބާ ބެހޭ ގާނޫނު އެބަ އިޞްލާޙުާވންޖެހޭ. އަޅުގަ

ބުތަކާ ބެހޭ އާއްމު ގާނޫނުގެ ތެރެއަށް ާގނޫނުއަސާސީަގއި ވަކި ގޮަތަކށް ޝަރުތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަމައަކީ އިންތިޚާ

ނޑު ކުރިން.  ޝަރުތުތައް ފިަޔވަިއ އެހެްނ ހުރިހާ ޝަރުތަކީ ެއއް ޝަރުތަކަށް ވާްނ އެބަޖެހޭ. އެކަްނ އަުޅގަ

ނުވަތަ އެ ޕާީޓގެ ފަރާތުން ވެސް އެުދވަހު ެއއަށް  އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު ހިތާަމއަކީ މި ބިލު ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ވެސް

އިންކާރުކުިރކަން ނުވަތަ ެއއަށް އިދިކޮޅު ހެދިތަން އަޅުަގނޑު ހިތާމައާ އެކު ފާހަގަކުރަން. އެެހންވީމާ، ރަނގަޅު ނިޔަުތަގއި 

ނުޑެގ ގެ މިންވަރުފުޅާ ެއކު އެކަްނ ކާމިޔާهللاރަނގަޅު އިޚްލާޞްތެރި މަގުަސދުގައި ކުރާ ކޮންމެ ކަމަކަށް  ބުވުމަކީ އަުޅގަ

ހިތުގެ ދުޢާ. އެހެންވީމާ، މިއިން ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވާންޖެހޭނެ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ 

ނޑުމެންނަށް ހެޔޮވަރަށް ފަހާލާ ކޯޓެއް ގޮުތަގއެއް ނޫން. ކައުންސިލުތަުކގެ  ގާނޫނުތައް ވެސް ވާންޖެހޭނީ ހުސްއެކަނި އަުޅގަ

ންސިލުތަކާ މެދު އަޅުަގނުޑމެންނަށް ރަނގަޅު އަދި ވިސްނުންތަކެއް ދެވިފަެއއް ނެތް. ރަނގަޅު ތަޞަްއވުރެއް ދެވިަފއެްއ ކައު

ވަނަ ބާުބަގިއ  6ނެތް. ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިދާީރ ދާއިރާތައް ލާމަރުަކޒީ އުސޫލުން ހިންގަންޖެހޭނެ ކަމަށް ގާނޫނުައސާސީގެ 

ނަޑއެިޅގެން ވަރަށް ސާފުބަހުން ބަ ޔާންވެގެންވޭ. އަދި ހަދާ ގާނޫނުތަކުގައި ެވސް އެ ކައުންސިލުތަުކގެ ސިފަތަާކ ކަ

އިޙުތިޞާސްތައް ހިމަނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވޭ. އެހެންވީމާ، މިހާރު މި ދިމާވެގެންުއޅޭ މައްސަލަައކީ 

ަމއްސަލަަތކެއް ަރއްޔިތުންނާ ހިސާބަށް  އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ހެދި ގާނޫނެްއގައި އަުޅަގނޑުމެން ޭއގެ ތެރޭަގއި ހުރި

ނޑުމެން އެ ވާހަކަ ަދއްކަމުން ދާތަން. އެކަމަކު އިޚްލާޞްތެރި ނިޔަެތއްަގއި އެ މަަސއްކަތް ކުރަނީ  ފޯރުކޮށްދީފައި އަުޅގަ

 ވަނަ 6ކަމަށްވަންޏާ ހިނގާށޭ ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ވެސް އިީށނދެ މި ގާނޫނަކީ މި ދެންނެވި ގާނޫނުއަސާސީގެ 

ބާބުގެ ރޫޙާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުެގމަތީން ރައްޔިތުންގެ ކަންކަްނ ރައްޔިތުން އަމިއްލައަށް ިނންމުމަށް އެ ޚިދުމަތް ދެވޭނެ 

އުސޫލަކަށް ަބއްޓަންކުެރވޭެނ ގާނޫނަކަްށވެ. އެހެންނޫން ކަމަށްވާނަމަ ައޅުަގނޑުމެްނނަށް މީގެ ޙަޤީޤީ މަގުސަދު 

ހަމަ ވަރަށް އިޙްތިރާމާ އެކު ދަންނަވަން ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނާއި ލޯކަލް ކައުންިސުލ  ހާސިލުވެގެެނއް ނުދާނެ. އާދެ! އަޅުަގނޑު

އިންތިޚާބާ ބެހޭ ގާނޫނުގައި ަކއުންސިލުތަުކގެ ޝަރުތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަބޔާންކުރުމަކީ އިްޞލާޙުވާންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުަގިއ 

 އަޅުަގނޑު ދެކެން. ުޝކުރިްއާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މިއަރުވަނީ   މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ށް.ޢުޘްމާނަ ޖަމީލް

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށި

ނޑުމެންނަށް މިއަދު ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް ބިލަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިދާރީ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫުލން ހިންގުމުގެ ގާނޫނަށް އިއްަޒތްތެރި މެންބަރަކު ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ އިޞްލާެޙއް. ދެން މި 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މި އިޞްލާޙުގައި އިސްލާްމ އިޞްލާޙާ ދޭތެރޭގައި އަުޅގަ ނޑުމެން ފުންކޮށް ވިސްނާލާއިރު އަޅުގަ

ނޑަެއޅިފަިއވާ ކުށެއް ނުވަތަ ިޙޔާނާތުގެ ކުެށއް ރިްޝވަތުގެ ކުެށއް ނުވަތަ މަސްތުވާތަކެތި ވިޔަފާީރކުރުން  ދީނުގެ ހައްދެއް ކަ

ހަރު ދުވަސްވުމަށްފަހުަގއި ފުރުޞަތު ލިބޭކަހަލަ ގޮތަކަށް މި އަ 2ނުވަތަ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުްނކުރުމުގެ ކުެށއްަގއި 

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި ަހމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  ގާނޫނުަގއި މި އިޞްލާޙު ހުަށހެޅިފައި މި އޮތީ. މީަގއި އަުޅގަ

ހަމަ މި ކުރިމަތިލާ  ވެސް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ވެސް އަދި ސިޔާސީ އެހެން މަޤާމުތަކަށް ވެސް

ބޭފުޅުންނަށް އިތުރު ފުރުޞަތުތަކެއް ދޭން އެބަޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، މިއާ ދޭތެރޭ މި އިްޞލާޙާ ދޭތެރޭގައި ިވސްނާލާއިުރ 

މަސްތުވާތަކެތީެގ ިވޔަފާރިކޮށްަފއި ތިބޭ މީހުންނަށް އަދި ޚާއްޞަކޮށް ބޮޑެތި ިޚޔާނާތްތަްއވެފަިއވާ މީހުންނަށް އިތުރު 

އް ދޭނެތޯ އަޅުަގނޑުމެން އިތުރަށް ޢިލްމީ ފެންވަރެްއގައި ބަުޙސްކޮށް އިތުަރށް ދިރާސާކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ފުރުޞަތުތަ

ނުޑ ލިބިފައި ހުރި މަޢުލޫމާތަކީ ކުށް މަޢުލޫމާތަކަށް  ނޑުމެންގެ އަުޅގަ ޤަބޫލުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ިއއްޒަތްތެ ރި ަމޖިލީހަށް މިހާރުވަނީ ލާމަރުކަޒީ މި ގާނޫނަށް ވަރަށްބޮޑެިތ ނުވާކަމަށްވާނަމަ މިއަދު އަުޅގަ

އިޞްލާޙުތަކެްއ ައޅުަގނޑުމެްނގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ުހށަހަޅުއްވާަފއި. އާދެ! އިޤްިތޞާދީ ކޮމިޓީގެ ޗެއަރމަންސް 

ކީ ވެސް މި ދާއިރާއިން ޙަލީލަهللا ޙަލީލު، ޢަބްދުهللا ކުރަްއވާ އަދި ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ޚާއްޞަކޮށް މި ދާއިާރއިން ޕީ.ެއޗް.ޑީ ހައްަދވާފައި ހުރި ބޭފުެޅްއ. އެހެންވީމާ، ޢިލްމީ ފެންވަެރްއގައި ވެސް ވަރަށް ފުންކޮށް 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަޖިލީހުގެ ވަރަށްގިނަ ބޭފުޅުންނާ ެވސް މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު އަދި ކައުންސިލުަތކާ ެވްސ 

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވަނީ. އެހެންވީާމ، އަުޅަގނުޑ މަޝްވަރާކުރުމަ ށްފަހުގައި ހުަށހަޅާފައިވާ ބިލެއް ކަމުަގއި ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ބިލުގެ އެކިއެކި ބައިަތކަށް އެިކއެކި ިއޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބަދަލުގަިއ  ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މި ބިލު އަޅުގަ

މިޓީ މަރުޙަލާަގއި ޢިލްމީ ފެންވަރެއްަގއި ބަޙުސްޮކށް މިހެން ހުށަހެޅިފައި ހުރި މި ހުށަހެޅުއްވި ބިލަކީ އަުޅަގނޑުމެން ކޮ

ނުޑމެންނަށް މި ޚިޔާލުތައް ވެސް ލެވިގެން ނިންމޭކަހަލަ ބިލެއް  ކުދިކުދި އިޞްލާޙުތައް ވެސް ިހމެނޭކަހަލަ ގޮތަކަށް އަޅުގަ

ނުޑމެންގެ ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ ހެވާއި ލާބަ ނޑުމެން  ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ އަުޅގަ އާއި މަންފާ ލިބޭނެ. ދެން އަޅުގަ

ވިސްނާލަންޖެހޭ އަނެއް ކަމަީކ މިއަދު އަުޅަގނޑުމެންގެ މި ކައުންސިލުތަުކގެ ޒިންމާ ަކުއންސިލުތަކުގެ ރޯލު ިމއަދު މި 

ނޑުމެން ސުވާލުކޮށްލަން އެބަޖެހޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ،  ިމ ބިލިއަން ރުފިޔާެގ ބަޖެޓު  29އޮތީ ރަނގަޅަށްތޯ އަުޅގަ
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ސަރުކާރުން އެކަަށއަޅުްއވާ ަރއީސް ޔާމީން ރަށްރަށުގެ ތަަރއްޤީއަށް ޓަަކއި ތަފާތު އެތަްއ މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިންގަވަމުން 

ގެންދަވާ ހިނދު ބަެއއް ރަުށެގ ކައުންސިލުތަކުްނ ބިން ހިްއކުމަށް ބޭނުންނުވާ ކަމަށް އެަބ ބުނޭ. ބައެްއ ރަށްރަށުގެ 

ބޭނުންނުވާ ކަމަށް އެބަ ބުނޭ. ބައެއް ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލުތަކުން ސްކޫުލ  ކައުންސިލުތަކުން ބަނދަރު ހަދަން

އިމާރާތްކުރަން ބޭނުންނުވާ ކަަމށް އެބަ ބުނޭ. އެހެންވީމާ، މިއީ ރައްޔިތުންނާ ސީާދގޮތުން ުގުޅން ހުރި ކަންތައްތައް. ދެން 

ނޑުމެންނަށް ޔަީޤންވެގެންދާ އަނެ ްއކަމަކީ މި ިއދިކޮޅު ޚިޔާލުތަުކަގއި ހުންނަާވ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ، ެއކަން އަުޅގަ

ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަށް ވޯޓު ދެއްިވއިރުަގއި ެވސް ވޯެޓއް ެވސް ނުދެއްވާ. ތަރައްީޤއަްށ  29ބައެއް ބޭބޭފުޅުން މި 

ނޑުެމންނަށް ފާހަ ގަކުރެިވގެންދިަޔ ހުންނަ ކަންތައްތަކުަގއި ހުރަސް ވެސް އަުޅއްވަމުން ގެންދަވަީނ. ހަމަ އެާއއިެއކު އަުޅގަ

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ިބލަށް ޚާއްޞަކޮށް މި ރާއްޖޭގެ ޒުވާނުންނަށް ޓަކައި ކުިޅވަރުގެ ބިލެއް މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް 

ހުށަހެޅި ވޯޓަކަށް އެހިގެންިދޔަިއރު ވެސް އެމް.ޑީ.ީޕއަށް ނިސްަބތްވާ ބޭފުޅުން ވެސް މިކަމާ ިއދިކޮޅު ހެއްެދވި. އެހެންވީމާ، 

ނޑުމެންނަށް އެނގޭ އެްއޗަކީ ސިޔާސީ ިވްސނުމުގައި މި ކޮންމެފަދަ ކަމެއް ވެސް ކޮށްފާނެކަން އިނގޭތޯ.  މިއިން އަޅުގަ

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިީޓެއއްގެ ބިލެއް ފާްސވެގެންާދއިރު މި ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް އިސްލާން ދީން އުނގަންނައިދިނުމަށް 

ށް ަޓކައި އިދިޮކޅު ިވޔަސް އަދި ެއއްޮކޅު ިވޔަސް ކޮންމެ ކޮޅެްއަގއި ތިބި ޓަކައި ހުރި ފުރުޞަތުަތއް ަތނަވަސްކުރުމަ

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ ދެއްތޯ ަރއްޔިތުްނނަށް ހެޔޮ ގޮތްަތއް ފޯރުކުރުަމށް ޓަކަިއ ވޯުޓ ދޭން. އެއީ ިމ  ކަމުގަިއ ިވޔަސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤަޫބލުކޮށްގެން ތިބީ  މާްތވެގެްނވާ އިސްލާމް ދީނުގެ އިސްލާްމ ރާއްޖެ އެަތއް ހާސް އަހަރެއްުކރީއްސުރެ އަުޅގަ

ދީން ދިރުވާ އާލާކޮށް ހަޟާރަތް ވަރުގަދަކުރުމަށް ޓަަކިއ ހުށަހެޅިފައި އޮތް ބިލަކަށް ވޯޓު އެހިގެންދިަޔއިރު ވެސް 

ނޑުމެން ާފހަގަކޮށްލަންޖެހޭ އަނެއްކަ މަީކ ކަންތައްތައް ވެގެންދިޔަ ގޮތުެގ ވާހަކަ މި ދެއްކީ. ދެން ހަމަ އެއާިއއެކު އަުޅގަ

ބައެއް ަކއުންސިލުތަކުން މިައދު މިސްކިތްތަކުގައި ވެސް ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މިސްކިްތތަކުަގއި ވެސް ރީނދޫ ކުލަ 

ނޑުމެން  ލަމުން އެބަދޭ. އެހެންވީާމ، ިމއީ މިފަދަ ދަރަޖައަކަްށ ަކއުންސިލުތަކުގެ މަަސއްކަތްަތއް ޮގސްފާވާއިުރ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުންނަށް ބަލަން އެބަޖެހޭ މިހާރު އަޅުަގނޑު މެން މި ކައުންސިލުތަުކެގ ނިޒާމު މިގޮތަށް ޮއެވގެން ައޅުގަ

ބިލިއަން ރުފިޔާގެ  24ޅުަގނޑުމެން ރާއްޖޭަގއި ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓެއް ަކނަޑައޅާފައި އަ .ކަންތައް ކުރެވިދާނެތޯ  ބޭނުންވާ

ނޑަައޅާފައި މިއޮތީ ހަމައެކަނި ފޮތުަގއި ހިމަނާފައިވާ އަދަދުތަެކްއެގ  ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ެއކިެއކި ދާިއރާތަކަށް މި އަދަދުތައް ކަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން އެބަދޭ ބައެއް ދާއިރާތަކުގައި ހަމަ ވަރަށް ިގނަ މަޝްރޫޢުތައް އެއްފަހަރާ  ގޮތުަގއެއް ނޫން. އަުޅގަ

ނޑު ނަޒަރު ހިންގާލި ކަމުގައި ިވޔަސް ެއއްފަހަރާ  ނޑުގެ ދާއިާރއަށް ީސދާ އަޅުގަ ނޑުެމން އަޅުގަ ހިނގަމުންދާތަން. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ  4 ރަށުގެ ބަނދަރު ހެދެމުން އެބަދޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ ކޮން ތާރީޚެއްަގއިތޯ އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ ހުރިހާ ރަށެއްަގއި ފާމަސީތައް ހުޅުިވެގން މިދިޔައީ. ރައްޔިތުންނަށް  ކަންތައްތަެކއްތޯ. އަުޅގަ

ނޑު ހަނދާން އެބަހުރި  މިއަދު ރަށުގައި ތިެބގެން އާަސންދައިން ބޭސް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިގެން މިދިޔައީ. ައޅުގަ

 2111ރުފިޔާ  2111ގުަޅއެއް ގަތުމަށް ޓަކައި ވެސް އިނގޭތޯ. ައޅުަގނޑުމެން ބަެއްއ ރަށްރަށުގައި ރަްއޔިތުން ޕެނެޑޯލް 
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ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން އެީކގަިއ ރަށްރަށަށް ދާ ހަނދާން. މިއަދު އެ ފަސޭހަައކަށް ރަުށގައި ތިެބގެން ލިބޭ ހިނދު 

ށް ވެްސ ކައުންސިލުތަކުން އެބަޖެހޭ ެއއްބާރުލުންދޭން. އެހެންވީމާ، ަކއުންސިލުތަުކގެ، ކައުންސިލުަތކާ ބެހޭ މި ގާނޫނަ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ަކއުްނސިލަރުންގެ ވެސް ޒިންމާތައް  ވަރަށް ބޮުޑ ބަދަލުތަކެްއ ެގންނަން އެބަޖެހޭ. އަުޅގަ

ނަޑއަޅަން އެބަޖެހޭ. ކައުްނސިލަރުންގެ ކޮލިފިކޭޝަންތަެކއް ވެސް ހުންނަން އެބަޖެހޭ. އަދި ކައުންސިލަރުންތަކުގެ އަދަދާ  ކަ

ނޑުމެ ން ވިސްނަން އެބަޖެހޭ. މި ހުރިހާ ކަމަކަށް އަލިއަުޅވާލާފަިއވާ ަވރަށް ފުރިހަމަ ބިލެއް ކަމަްށ ދޭތެރޭގައި ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ   ޚަލީލްهللا މެންބަރު ޢަބްދުއިްއޒަތްތެިރ ިނލަންދޫ ދާއިރާގެ އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރަން ޙަީޤޤަތުގައި އަުޅގަ

ޑު ަކއުންސިލުތަކަށް ވެސް ގޮވާލަން ބޭނުްނވަނީ މި ބިލު ހުށަހަޅުއްވާ މަޖިލީހަށް މިހާރު ވައްދާަފއި ެއ އޮތީ. އަުޅަގނ

ނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓުން ވެސް ލިބެން  އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ކުޑަދުވަސްޮކޅެްއގެ ތެރޭަގިއ އަޅުގަ

ާވއި ލާބައާ ލިބޭ ގޮތަށް ހުންނާނެ. އެހެންވީމާ، މި ބިލާ ދޭތެރޭގައި ފުންކޮށް ިވސްނުމަށްފަހުގައި ަރއްޔިތުންނަށް މީަގއި ހެ

ނޑުމެންގެ ިމ  މި ބިލު ބައްޓަންކުެރވިފައި ޮއތްތޯ. ރައްޔިތުްނގެ ޚިޔާުލ ހޯދުމަށްފަހުގައި ަކއުންސިލުތަކުން މިކަން އަުޅގަ

 ކޮމިޓީއަށް ެވސް ހިއްސާކޮށްެދއްވާށޭ. ުޝކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތް  މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ށް. އިބްރާހީމަ ވަޙީދު މުޙައްމަދު

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިާދރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނަށް  ،2111/1` ގާނޫނު ނަންބަރު 

އިޞްލާޙެއް ގެނައުމުގެ ބިލެްއ އަޅުަގނޑުމެންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން މިދިޔައީ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮުތގައި ހަަމ 

ނޑު ޤަބޫލެއްނުކުރަން ިމއީ ރައްޔިތުން ނަށް ހެާވއި ލާބަ ާއއި މަންފާއެއް ހާސިލުކުރުމަށް އަޅުވާ އަނދުނެްއގެ ގޮތުަގއި. ައޅުގަ

ކޮށްދިނުމުގެ ނިޔަތުަގއި ކޮށްަފއިވާ ކަމެއް ކަމަށް. ސަބަބަކީ މި މަޖިލީހަށް މިހާރުވަނީ ލާމަރުކަޒީ، ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިދާީރ 

ނުޑ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނަށް ަވރަށް ރަނގަޅު އިޞްލާޙުތަެކއް ހުށަހެޅި ފައި. އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރާހިތް އޮތީ މިފަދަ ކަންތައްތައް ުކއްލިައކަށް ނުވަތަ ބިލެއް ހުށަހެޅިފައި އޮްއވާ ކުއްިލއަކަށް ހުށަހަޅަންޖެހެނީ އޭެގ 

މުނާސިބު ވަގުތުތަކުަގއޭ. މިީއ އިންތިޚާބު ކުރެވިގެންދާ ވަުގތެއް ނޫން. ނުވަތަ މިކަމުގެ ޖާގަ އަދި ހޯދިފައިވާ ވަގުތެްއ 

ނޑު ޤަޫބލުކުރަނީ އެ ބިުލގެ ތެޭރގަިއ ނޫން . އަދި މުއްދަތެއް އެބަ އޮްތ. އެހެންވީމާ، އެ ބިލެއް ފާްސެވގެންދާއިުރގައި އަުޅގަ

ކަންކަން ބައްޓަންެވގެން މި ޝަރުތުތަކާ އެްއޗެހި ހިމެނިގެން ރަނގަޅު އުސޫލުތަެކއް ހިމެނިގެންދާނެ. އަޅުަގނޑުމެްނ 

ްސ ބާރުވެިރކުރުވުުމގެ ިނޔަތް ޮއެވގެން ގާނޫނުތައް ހެިދގެންދާކަމެކޭ. ަރއްޔިތުންނަށް ޤަބޫލުކުރަނީ ކޮންމެ ރަްއޔިތަީކ ވެ
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ލާބަ އާއި މަންފާ އަދި ގާނޫނުގެ ސަބަބުން އެ ރައްކާތެރިަކން ވެސް ލިބިގެންދާނެފަދަ ގާނޫނުތަކެއް ހެދިގެން ދިއުން. 

ނިޑވަުޅގައި މި މާއްދާއަށް ވެސް ޚާއްޞަ އެހެންވީމާ، ލާމަރުަކޒީ ގާނޫނަށް މިވަގުތު އިޞްލާޙުތަެކއް ހުަށހެޅި ފައިވާ ިމވާ ދަ

ނިޑވަޅެްއަގއި މިފަދަ ބިެލއް މިފަދަ އިޞްލާެޙއް ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ ހަމަެއކަނި  ގޮތެްއގަިއ ނަޒަރު ހިްނގިފަިއާވ ދަ

ނޑު  ރައްޔިތުންެގ ލޮލުަގއި އަނދުެނއް ައޅުވާލުން ފިަޔަވއި ދެ ަވނަ އެްއވެސް ކަމެއް ނޫން. އަޅުަގނޑު ދެން އަުޅގަ

ނޑެއް އެޅި ކަުމގަިއވީ ނަމަވެސް ެއ  ދަންނަވާނީ ކިތަންމެ ގިނަ ބިސްތަކެއް ފަޅާަލއިގެން ުނވަތަ ކިތަންމެ ބޮޑު ބިސްގަ

ނުޑމެންގެ ފަރާތުން މި މަޖިލީހަށް  ނޑުމެން ވަނީ އަުޅގަ ބިހުގައި މާ މީރު ރަހަެއއް ުނލާނެ. އެއީ ސަބަބަކަށްވަނީ ައޅުގަ

ނޑު ދެކޭގޮތް ާގނޫނުއަސާސީ ވެސް އެންމެންގެ  ބިލެއް ހުށަހެޅިފަ. ދެން ބޮޑު ސިންގާހާ ދޮގެއް މިތާ ތެރޭަގއި އަސްލު އަުޅގަ

އަތްމަތީގައި ވެސް އޮންނާނެ. ބޮޑު ސިންގާހާ ދޮގެއް ހެދުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ މެންބަރުންގެ 

އެހެންމެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޝަރުތުތަކުގެ ތެޭރގައި ހިމެނޭ  ޝަރުތުތަކުގެ ތެޭރގައި ވާހަަކފުޅު ދައްކަަވއިފި. އަދި

ކަންތައްތަެކއްގެ ވެސް ވާަހކަފުޅު ދައްަކވައިފި. ައޅުަގނޑު ަދންނަވާނީ މިފަދަ ކަންތައްތައް ރައްޔިތުންނަށް އޮުޅވާލުމުެގ 

ތުންނަށް އޮޅުވާލަން މިތަނަށް އައިްސ ބަދަލުގައި ޭއގައި އޮތްގޮތަށް ވިދާޅުވުން ީކއްތޯޭއވާނީ. އަުޅަގނޑުމެންނަކީ ރައްޔި

ނޑުމެްނ  ނޑުމެންނަކީ ކަންކަން ހާސިލުކޮށްދީ ކަންކަމުގެ ހުރިހާ ޙަޤީޤަތެއް ހާމަކޮށްދިނުމަށް އަޅުގަ ތިބި ބައެއް ނޫން. އަޅުގަ

ގައި އަންނަނިިވ ތިބި ބައެއް. ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލާނަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަމުގެ މަޤާމަށް އިންތިޚާބުކުރެވޭ މީހެއް ގައި 

ަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށް އޭެގ )ކ( ގައި ވަރަށް ސާފުކޮްށ  115ޝަރުތުތައް ހިމެނޭކަމަށް ވާނަމަ ގާނޫނުއަސާސީގެ 

ބަޔާންކޮށްފައި އެބައޮތް މި މާއްދާގެ )ޅ( ަގއި އެހެން އޮތް ކަމުގަިއވީ ނަމަވެސް އެ މީހަކީ އިސްލާމް ދީނުގައި ހައްދު 

ނަޑއެޅިފަިއވާ ކުށެ އް ނުވަަތ މަކަރާއި ހީލަތް، ޓެކުން، ޚިޔާނާތުގެ ކުށެއް ކުރިކަން ަޝރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހެއް ކަ

ނޑަައޅާފައި. ަވރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފަިއ އޮތީ. އެހެންވީމާ، މިތަުނގެ  ކަމުގައި ުނވުން. މިއަކުނެތް މުއްދަތެއް ކަ

ވާ ކަުމގައި ވަނީނަމަ އެ ބޭފުޅަކީ ެއއީ ތެދު ހައްދަވަންޖެހޭނެ ބޭފުޅަކަށް ތެރޭގައި މިކަހަލަ ވާހަކަފުެޅއް ދައްކަވަމުން ގެންދަ

ވާންޖެހޭނެ. ތިމާ ދޮގެއް ހަދަން އުޅެ އެ ދޮގެއް ނެހެދިގެން ދިއުމަކީ ވަރަށްގިނަ ކަންތަްއތަކެއް ފާޅުެވގެންދާނެ ކަމެއް. 

ހާމަކޮށްދިނުމަކީ އެއީ އޭގެ ޒާތުަގއި އެންމެ ރަނގަޅު އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުންނަށް އޮުޅވާލުމުގެ ބަދަލުގައި މީަގއި އޮްތގޮތަށް 

ނޑު ިމ  ގޮތަކީ. މިހާ ސާފުކޮށް ހުދާއި ކަޅު، ކަާޅއި ހުދުން ލިޔެފައި ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްދީފައި އޮީތ ދެންމެގައި އަުޅގަ

. އެހެންވީމާ، މިއީ ދެންނެވީ އޭގެ އަކުރަކަށް ިފްއޔަކަށް ބަދަލު ނުގެނެސް އެ މާއްދާގައި ހަމަ އޮްތގޮތަށް މި ދެންނެވީ

އޮތްގޮތް. އެކަމަކު ޭއގެކުީރަގިއ އެ ވިދާޅުެވވުނު މިއީ މިކަަހލަ ޝަރުތުތަކެއް އޮންނަ ކަމެއް ނޫނޭ. އަޅުަގނޑު ެވސް 

ޤަބޫލުކުރާހިތް އޮންނަނީ ކޮންމެ ތަނަކަށް ކުރިމަތިލީ ކަމުގަިއވީ ނަމަވެސް ކޮންމެ މަޤާމަކަށް ކުރިމަތިލީ ކަމުގައިީވ 

ތުްނގެ ވޯޓަުކން އިންތިޚާބުކުރެވިގެން އަންނަ ފަރާތްތަކަކީ އެއީ ހަމަހަމަ ގޮތްތަކެއް އޮންނަންޖެހޭެނ ނަމަވެސް ރައްޔި

ނޑިވަެޅއްަގިއ  ނޑު ދަންނަވާނީ މިފަދަ ދަ ގޮތްތައް ކަމަށް. އެައކަށް އަުޅަގނޑު ދެކޮެޅއް ނަހަދާނަން. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ންމެހެން ބޭނުންވާ މުހިންމު ވަގުެތްއގައޭ އެަކހަލަ ކަންތައްތައް ހުށަހަޅަްނ މިފަދަ ވަގުތެްއަގއި ެއކަމާ ުގޭޅ މުނާސިބު ކޮ
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ނޑުމެން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންދިޔަ  ވެސް ޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، ރަްއޔިތުންނަށް ލާބަ އާއި މަންފާ ހުރި ކަންތައްތަކެއް އަުޅގަ

ބީ ވަރަށް ރީްއޗަށް ަބއްލަވަން. ކޮންކޮން ބަެއއްތޯ ހިނދުގައި މި ެއްއވެސް ހާލެްއގައި މި ކަންތައްތަކަްށ ރަްއިޔތުން ތި

ނޑުމެން ބޮޑު ބަޖެޓެްއ  ތިމަންނަމެންނަށް ފައިދާ ހުރި ގޮތެްއގައި ވޯޓު ދެމުން ެގންދަނީ. މިތަނުގެ ތެރޭގައި ައޅުގަ

ނޑުމެންނަކަށެއް. ފާސްކޮށްގެން ދިަޔއިން. އެ ބަެޖޓަކަށް ވޯޓު ދިން ެއއްެވސް މެންބަރަކު އެމް.ޑީ.ީޕގެ ތެރޭަގއި ުނފެނޭ އަ ޅުގަ

ނޑުމެްނ މިތަނުން ފާހަގަކުރިން.  ދެވަނަ ކަމަކީ އަޅުަގނޑުެމން އިސްލާމިކް ޔުނިވަރިސޓީގެ ބިލެއް އަުޅގަ

ނޑުމެން ދަންނަވާނީ ރައްޔިތުންނަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އެ ބިލަްށ ވެސް ވޯޓު ދިން ތަނެއް ނުެފނޭ. މިހެންގޮސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ހުށަހަޅައިގެްނ މި މަޖިލީސް ތެރެއިން ފާސްކޮށް ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ފައިދާ ހުރި އެތައް ބިލުތަކެ އް އަޅުގަ

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް هللا ހުށަހަޅާފައި ވެއްޖޭ. މޭ ކަރަިއގެން މިއުޅޭ އެންމެ ކަމެއް މި އުޅެނީ. އެކަމަކީ ަރއީސް ޢަބްދު

ނޑުމެން ނުދެޭވހާ ބޮޑު ބާރު ސްޕީޑެްއގައި. ދިވެހިރާއްޖެ ެއއްކޮށް ތަރައްީޤުކރަމުން މި ގެންދަނީ މިއީ ދު ވަހަކު ވެސް އަުޅގަ

އެހެންވީމާ، ެއކަމާ މޭކަރަިއގެްނ ތިމަންނަމެންނަށް ފުރުޞަތެއް ނެތް ކަމަށް ބަލައިގެން އަްސލުގައި މިފަދަ ވާހަކަަތއް މި 

 ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.ދައްކަނީ. 

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 އަނާރާ ނަޢީމަށް.

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

މި ގާނޫނަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ، 2111/1ުހށަހެޅިފައި މިވާ ގާނޫނު ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ިމއަދު އިޞްލާޙު 

ނޑު ެވސް ގަބޫލުކުރަން  އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުަކޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނު. މި ގާނޫނަށް ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުގަ

ޅިަފއިވާ އިޞްލާަޙކީ ވެސް ހަަމ ވަރަށް ގިނަ ިއޞްލާޙުތަކެއް ެގންނަންޖެހިފައިވާ ކަމަށް މިހާރު. ެއގޮތުން މިއަދު މި ހުށަހެ

ރިޢާޔަތްކުރަން ރަނގަޅު އިްޞލާޙެއް ކަމުގައި އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރަން. އެއީ ޝަރުތުތައް އެްއގޮތްކުރުން މިއީ ވަރަށް 

މުހިންމު ކަމެއް ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އިންތިޚާބު ކުރެވޭ މަޤާމުތަކަށް. ޝަރުތުތައް އެްއގޮތްޮކށްގެން ޙަޤީޤަތުގައި ހަމަހަމަ 

ކަމާއި އިންޞާފު އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ލިބިގެން ދާނީ. އެގޮތުން މިހާރު މަޖިލީހަށް މި ހުށަހެޅިފައިވާ ގާނޫނު 

ދިރާސާކުރެްއވުމުަގއި ވެްސ އަޅުަގނޑު ހަމަ އުންީމދުކުރަން މިއަދު މި ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަށް ވެްސ 

ސް ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތުގައި މި ގާނޫުނެގ ރިޢާޔަތްކުރެިވގެންދާނެ ކަމަށް. އަދި މީގެ އިތުރުން ވެ

ނޑުމެން  ތެރެއިން ކުެރވެން ހުރި ހުރިހާ އިޞްލާޙުތަްއ ގެެނިވގެންދާނެ ކަމަށް އަުޅަގނޑު އުންމީދުުކރަން. އެީއ އަުޅގަ

ާބުރަތަކާކިއ ިއްޚިތާޔުރަތެކްއ ، ކައުންސިލުތަެކއް އިންތިޚާބުކުަރންޏާ އެ ކައުންސިލުތަކަށް އެބަ ލިބިދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތަކަކާއި
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. ަޙީޤަޤުތަގިއ ިލިބެދިވެގްނ ަކުއްނިސަލުރްނަންށ ެއްނެމ ުފިރަހަމ ޮގުތަގިއ ަރްއިޔުތްނަންށ ިޚުދަމްތ ޮކްށެދވޭނީ 

ނޑު އުންމީދުކުރަން މި ގާނޫނު އިޞްލާުޙވެގެން ާދއިުރ ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ވީހާ  ނޑުމެން ައޅުގަ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ހުރި ގޮތަކަށް ކަުއންސިލަރުންނަށް ޚިދުމަތްކޮށްދެވޭނެ މަގު ފަހިވެގެން ދާނެ ކަމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ  ވެސް ފައިދާ

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ުކޅުދުއްފުީށ އުތުރު  ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަށް.

 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުމެން  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް މި ުހށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަކީ ިމއީ ޮކންމެހެން ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަލައިގަ ންނަންޖެހޭ އިޞްލާެޙއް. މި އިޞްލާުޙގެ ސަބަުބން ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ައިއސްގެންދާނެ. އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރަންޖެހެނީ އިންތިޚާބީ މަޤާމުތަކުގެ ޝަރުތުތައް ހުންނަންޖެހޭނީ އެއް ހަމައެއްގެ ތެރޭގައި. އަދި އެާއއިެއއްކޮްށ 

ކުޑަ އަދި މަޤާމަކަށް މިވަނީ ކައުންސިަލރުންގެ މަޤާމު. އެކަން އެހެްނ  އިންތިޚާބީ މަޤާމުތަކުގެ ތެރެިއން އެންމެ މުސާރަ

އޮތްއިުރގަިއ ޝަރުތުތަކަީކ ެވސް ހަމަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށްވުރެ ދަށް ޝަރުތުތަކެއް ހުންނަންޖެހޭނެ 

ނޑުމެން ދިވެހި ޖުމްހޫ ނޑުެމން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. އަުޅގަ ރިއްާޔެގ ގާނޫނުއަާސސީަގއި ވަރަށް މަޤާމެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

ސާފުކޮށް ބުނެފައި ވަނީ ދިވެހި ސަރުކާރު ނުވަތަ ދިވެހި ދައުަލތް ހިންގަންޖެހޭނީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުންނޭ. އެހެންނަމަވެސް، 

ރުަކީޒ މިއަދު ފެންނަމުން މި ދަނީ މި އުސޫލާ ޚިލާފަށް ހުރިހާ ކަމެއް ކުެރވެމުންދާ މަންޒަރު. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ލާމަ

އުސޫލުން ހިންގުމަށް ޓަކަިއ މި ގާނޫނުއަސާސީން މަގުފަހިކޮށްދީފައިވާއިރު ސަރުކާުރން ޢަމަލުކުރަމުން މި ދަނީ 

ނޑުމެން ކިޔާ އުޅޭ  ގާނޫނުއަސާީސގެ ރޫޚާއި ޚިލާފަށް ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް. މި ސަރުކާރަށް ގާނޫނުތައް ކިޔެީނ އަޅުގަ

ސަރުކާރުން ގާނޫނުތައް ިކޔަނީ. ިކޔާފައި ޭއގަިއ ޮއންނަންޖެހޭ ގޮތް ނޫން އެހެން  ގޮތަކަށް ނޫން. ަވއަތުން ކަާނައތަށް މި

ނޑުމެންނަށް އިހަށްދުވަހު ފެނިއްޖެ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ހުރިހާ ބާރުތަކެއް  ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރަމުން މި ދަނީ. އަޅުގަ

ނަޑއި ކުދިކޮށް ކޮށަމުންދާ މަންޒަރު. މިއީކީ  ސަރުކާރަށް ނެގި މަންޒަރު. ހަމަ އެއާއިެއއްކޮށް މި ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ކަ

ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ުއސޫލާއި ހަަމތަކެއް ނޫން. ައޅުަގނޑުމެްނ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ރާއްޖެތެރެ ތަރައްޤީެއއް ނުކުެރވޭނެ 

ނުޑމެން އެ ބާރު ތައް ނަގައި، އެ ރާއްޖެތެރޭ ކައުންސިލުތައް ބާުރވެރިނުކުުރވަެއއް. މި ކައުންިސލުތަކުގެ ޅަފަތުަގއި އަުޅގަ

ބޭފުޅުންނަކީ އެްއވެސް ބާރެއް ނެތް ބައެއް ގޮުތގައި ަދއްުކވަިއ، މި މުޅި ނިޒާމަކީ މުޅިން ފެއިލްވެފަިއވާ ނިޒާމެއް ގޮތުަގިއ 

ދެއްކުމަށް ޓަަކއި ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރަމުން މި ދަނީ. މިއީ މިއަދުގެ ޙަޤީޤަތް ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް. ސަރުކާުރގެ 
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ބަހައްޓަންޖެހޭނީ އެއީ ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު ަކއުންސިލެއް އޮތް ކަމުގައި ވިޔަްސ އެ ބޭފުޅުންނަށް ބޭނުންވާ  ޢަމަލުތައް

އެންމެހައި ކަންތައްަތއް ކޮށްީދގެން ރައްޔިތުންނަށް ތަރައްޤީ އާއި ފާގަިތކަން ހޯދައިދޭނެ ުއސޫލުތަކެްއގެ މަތީން. އެާއއި 

ނޑުމެންނަށް ަކންތައްތައް ނޑުމެން ކޮން ކަމަކާތޯ ބިރުގަންނަންވީ. ކައުންސިެލއް  ޚިލާފަށް އަޅުގަ ފެންނަމުން މި ދަނީ. އަޅުގަ

އަދި ސަރުކާރާ ދެކޮޅުވި ކަމުަގއި ވިޔަސް އެ ކައުންސިަލކާ އެްއކޮށް ސަރުކާރުން ރީތިކޮށް މަސައްކަތްކުރަން އެނގެންޖެހޭނެ. 

ނޑުމެން  ޑިމޮކްރަޓިްކ ނިޒާމެޭކ ކިަޔއިގެްނ ވާަހކަދައްާކއިރު،  ބާރު ވަިކވެފަިއވާ 2އެީއ މި ނިޒާމުަގއި އޮތް ގޮތް. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  އެ ނިޒާމު ހިންގުމަށް ަޓކަިއ ސަރުކާރުެގ އިޚްލާޞްތެިރަކން އެްއގޮތަކަށް ވެްސ ނެތް މަންޒަރު އަުޅގަ

ުލ ފެންނަމުން މި ދަނީ. މި ސަރުކާރަކަށް ނުކެރޭނެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ކައުންސިލެއް އޮެވއްޖެްއޔާ އެ ކައުންސި

ބާރުވެރިކުުރވަިއ އެ ކައުންިސލަށް ބޭނުންވާ ކަންަތއް ކޮށްޭދކަށް. ެއ ހުރިހާ ބާރެއް ަނަގއި އެ ބާރުތަްއ ސަރުކާުރެގ 

މުށުތެރެއަށް ލަމުން ދާ މަންޒަރު މި ފެންނަނީ. މިއީކީއެއް ޤަުއމަށް އެއްވެސް ގޮަތކަށް ފައިދާާވނެ ކަމެއް ނޫން. ކައުންސިލު 

ަވރަށް ބޮޑެތި އިޚްތިޔާރުަތކާއި ާބރުތަކެއް ލިބިފަިއވާ ގާނޫނުތަެކއް. ހަމައެކަނި އެ ގާނޫނުަގއި  ގާނޫނަކީ ަކއުންސިލުތަކަށް

ކައުންސިލަކުން ގޯްސކޮށް ކަެމއް ކުރާ ހިނދެްއަގއި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެްނާވ ބާރުތައް ެއކުލެިވގެްނވަނީ. 

ރީއަށް ލިބިފައިވާ ބާރުތައް އެއީ އެ ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގަިއ އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު މި ފެންނަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓް

ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ބާރުތަކެއްގެ ގޮތުަގއި ބޭނުންކޮށް ހުރިހާ ަކއުންސިލުތަކެްއގެ ބާރުަތއް ަނގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ 

ިނޒާމު ހިންގަމުން ދާ މަންޒަރު.  ނުވަތަ ކޮންސްޓްަރކްޝަން މިިނސްޓްރީއަށް އެ ބާރުތައް ލަިއެގން މުޅި ރާއްޭޖގެ ލާމަރުކަޒީ 

ނުޑމެންނަށް މި ފެންނަނީ ޚުދުމުޙުތާރު ވެރިކަމެއް ހިންގަމުންދާ  މިގޮތަށް މި ނިޒާމު ހިންގަމުން ދިޔައީމަ އެ ހަމަ އަުޅގަ

ހޭ ގޮތުްނ މަންޒަރު. ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްރަށުގައި އެ ރަށްރަށުގައި ހުރި ބިމާއި އެ ރަށްރަށުަގއި ހުރި އެހެނިހެން ތަކެއްޗާއި ބެ

ގޮތް ނިންމާނީ އެ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުން. އެ ރަށްރަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓަކައި ކަންތައްތައް ނިންމަންޖެހޭ ގޮތް އެނގޭނީ 

އެ ރަށްރަށުގެ ރަްއޔިތުންނަށް. އެހެންނަމަވެސް، ެއއިން އެްއވެސް ބާރެއް އެ ރަށްރަުށގެ ަރއްޔިތުންނަށް ނުދީ އަނެއްާކ 

ކާރުން ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަމުން މި ދަނީ. މިގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުުރމަކުންނެއް ތަރައްޤީވަމުންާދ ވެސް ހަމަ މައި ސަރު

ނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ. މި ސަރުކާރުން ތަރައްޤީގެ ުއސްމިންތަކަކަށް ހާިސލުވެވޭ ކަމަށް ބުނާއިރު ކޮްނ  މަންޒަރެއް އަުޅގަ

ތަކަށްތޯ މި ސަރުކާރުން ކުރި މަސައްކަތަުކން ފައިދާއެްއވީ އިްއޒަތްތެރި ކަމެއްތޯ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ުކރެވުނީ؟ ކޮން ރައްޔި

ރައީސް؟ ސަުރކާރެއް ހިްނގުމަކީ ނުވަަތ ސަރުކާަރކުން ފަިއދާވުމަކީ ސަުރކާރެްއ ރަނގަަޅށް ހިނގުމަކީ ަރއްޔިތުންނަްށ 

ޔިތަކަްށ އެ މީހުންގެ ދިރިއުޅުމުެގ މާލީ ތަނަވަސްކަން ލިބުން. މިދިޔަ ދޮޅުއަހަރު ތެރޭަގއި މި ޤައުމުގެ ެއްއވެސް ރައް 

އެްއވެސް ކަހަލަ  ކުރިއެރުެމއް ލިބިފައިވޭތޯ؟ ނެތް އިނގޭތޯ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މުދަލުގެ ައގު ދަށަކަށް ނުދޭ. ރާއްޭޖގަިއ 

ަތއް ފަސޭހައިން ދިރިއުެޅވޭނެ ނިާޒމެއް ހަމަޖެހިގެނެއް ނުދޭ. ޞިއްޙީ ޚިދުމަތެއް ރަނގަެޅްއ ނުވޭ. ހަމަ އެހެންމެ، އެ

ނުޑ މި ދަންނަވަނީ ސަުރކާރުގެ ިސޔާސަތުތަްއ ނުވަަތ  ބައިވަރު ކަންތައްތަެކއް އެހެރީ ނުކުރެވި. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ސަރުކާރުން ގާނޫނު އަބަދު ެވސް ކިަޔއި މި އުޅެނީ ވައަތުްނ ކަނާއަތަށޭ. ެއއީ ިދވެހި ބަހުން ލިޔެފައި ހުންނަ އެްއޗެްއ 
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މެއް ފަޙްމުވެގެން ާދގޮތަށް މި ސަރުކާރަށް ކަންތައްަތއް ފަޙްުމވެގެން އެ ދަނީ. އެހެންވީމާ، ވައަތުން ކަނާއަތުން ިކއީމާ ެއކަ 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ރާއްޖެތެރޭގެ ރައްޔިތުން ެއ  ސަރުކާރުން ކަންތައްތައް ބަަދލުކުރަމުން މި ގެންދަނީ. އަޅުގަ

ަމސައްކަތްކުރަން. އެ ބޭފުޅުންަނށް އެ ފުރުޞަތުދީގެން އެ  ބޭފުޅުން އެ ތިއްެބވީ އެ ބޭފުުޅން ކައުންސިލުތަކާ އެްއކޮށް

ނޑުމެން ފޮތުަގއި ލިޔެެގްނ  ނޑުމެންނަކަށް ތަރަްއޤީއެއް ފެނިގެެނއް ނުދާނެ. އަޅުގަ ކަން ކުރެވޭނީ. އެހެން ނޫނިއްަޔކާ އަުޅގަ

ގެން ކަްނތައްތައް ކުރަން ދިމާކުރީާމ އެއީ ހަމަެއކަނި ރައްޔިތުން ލޮުލގައި އަުޅވާ އަނދުނެއް ގޮުތގައި ކަންތައްތައް ާބްއވައި 

ނޑުމެންނަކަށް މި ޤައުމެއް ތަރައްީޤއެއް ނުކުެރވޭނެ ރަށްރަށުެގ  ނުކުންނާނެ ނަތީޖާ ފެންނަމުން މި ދަނީ. އަޅުގަ

ކައުންސިލުތަާކއި އެ ރަށްރަުށގެ ަރއްޔިތުން އެ ރަށްރަށް ކުރިއެުރވުމަށް ޓަަކއި ކުރަންެޖހޭ މަސައްކަތަށް ސަުރކާރުެގ 

ބާރުލުން ނުދީއެްއ. އެހެްނނަމަވެސް، އެ އެއްބާރުލުން ިލބިގެންދާ މަންޒަރެއް އަުޅަގނުޑމެންނަށް ފެންނަމަކުން ނުދޭ އެއް

ނޑުމެން މި ޤައުމު ތަރައްޤީކުަރން ބޭނުންވަންޏާ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ފުޅާކޮށް މި ޤައުމުަގއި  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

އެއް ނުކުރެވޭނެ. ރާއްޖެތެޭރގެ ރަށަކުން އެންމެ ކުޑަެވގެން އެއްެޗއް ގަންނަންޖެހުނަސް ހިންގައިގެން ނޫނިއްަޔކާ ތަރަްއޤީ

މި މާލޭގައި ހުންނަ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައިގެން އެ ބޭފުޅުން ހޯދައިދިން އެއްޗެއް ލިެބނީ. ފޮހޭރަބަރެއް ވެސް މިއަދު 

ފައެއް ުނވޭ. އެހެންވީމާ، ަކުއންސިލަރުންނަކީ މިއަދު މި ކައުންސިލަށް ގަތުމުެގ އިޚްިތާޔރެއް ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް ލިބި 

 ސަރުކާރު ކުރިމަތީަގއި ނަމަކަްށ ބައިތިއްބާފައި ތިބި ބަެއއް. ައނެއްހެން ބުނަންޏާ އެއަށްވުރެ މާ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފާރު ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އުނގޫ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ  އާދެ! މަޢާފުކުރައްާވ! އަުޅގަ

 ނިޒާރަށް.

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ރުކަޒީ ގާނޫނަކީ މި ރާއްޖެ ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓަކައި ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ލާމަ

ފަހަނައަޅައިދިއުމަށް ަޓކައި ުކރެވިފައި އޮތް މާތް މަސަްއކަެތއް، މާތް މަޤްޞަދެްއގަިއ. އެ ގާނޫނުގެ މަޤްޞަދަކީ ާރއްޖެ 

ކަމެތިކަން އިޚްާޞސްކުރެވި އެންމެ ުކޑަމިނުން އުފެދިފައި އޮތް މި އޮތްގޮތުން ކުދި ރަށްރަށުގައި މި އުޅޭ ރަްއޔިތުންގެ ނި

ނޑުމެންނަށް މިހާރު  އިދާރީ ގޮތުން އެ ބޭފުޅުން މިނިވަންކުރުމަށް ޓަކައި ހެދިފައި އޮތް ގާނޫނެއް. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ހި، އެކަާމ ފެނިގެން މި ދަނީ މި ސަުރކާރަކީ ލާމަރުަކޒީ އުސޫލާއި ބީރައްޓެހި، އަތޮޅުތަްއ ތަރަްއޤީކުރުމާ ބީރައްޓެ

ނަޑއެިޅގެން އިދިކޮޅު ފިކުަރށް ނިސްބަތްވެވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން ގިނަ ސަރުކާރަކަށް ވުމުން ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނު ކޮށައި  ކަ

ކުޑަކުރަމުންދާތަން. މި ތަނަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ އިޞްލާޙަކީ، ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ސަރުާކރުގެ މެންބަރުން ހުށަހަޅައި 
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ނޑުމެންނަށް ދާދި ފަހުން ކޮންމެ އިޞްލާޙަކީ  ނުޑވާލަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙުތަކެއް. ައޅުގަ ލާމަރުކަީޒ ގާނޫނުގެ ބާރު ކަ

ފެނިގެންދިޔަ މާލޭ ސިޓީ ކަުއންސިލުގެ ބާރުތައް ނަަގއި ރައީސް އޮފީހަށް ޖަމާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުެރވި އެ ކަްނ 

ނޑުމެން ވާހަަކ ކުރެިވގެންދިޔަކަން. މިއީ ނުރަްއކާތެރި މަސައްކަތްތަކެއް މި ނޑުމެންގެ ވާހަކަ އަުޅގަ ތާ މި ކުރެވެނީ. އަޅުގަ

މޭރުން ކޮންމެ ގޮތަކަށް ވެސް ކުރިއަށް ގެންެދވިދާނެ. މިތާ ހުރަހެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު 

ދައްާކ ވާހަކަަތކަށް ބަލާއިުރ މި ހުށަހެޅިފައި އިން ގާނޫނާ ބެހޭ ގޮތުން ސަރުކާުރގެ މެްނބަރުން، ބަެއއް މެންބަރުން ެއ 

މީގައި މަފްޙޫމް، މި ގާނޫުނެގ ހުށަހެޅުމުގެ މަޤްޞަދު ޮއިޅގެންދާކަން ފެނިގެން ިމ ދަނީ. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ 

ނޑައެޅިަފއި ހުރި ޝަރުތުތަކަށްވުރެ މާ ހަރުކަށި ކައުންސިލުތަުކގެ މެންބަރުން  މެންބަރުން މި މަޖިލީހަށް އައުމަށް ޓަކައި ކަ

ރަންޖެހޭ އަތޮޅުތަުކގެ ޤަބޫލުކުއުމަށް ަޓކަިއ ހުށަހެޅިފަިއ ހުރުމަކީ ެއއީީކއެްއ ެއ ަކން ވާންޖެހޭ ގޮެތއް ނޫން. އަ

ނޑުމެން އެއްަބސްވަން ކޮލިޓީތަކެއް ހުންނަންޖެހޭކަން  އިތަުކގަ ކައުންސިުލގެ، ަކއުންސިލު އެ ކުރިމަތިލާ މެންބަރުންގެ. އަުޅގަ

ރިއިރު ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް މި އަންނަ މެންބަރުންނަށްވުރެ ހަރުކަށި ުއސޫލުތަކެްއގެ އެހެންނަމަވެސް، އެ ހުރަސްަތއް ހު

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ އެ ފާހަނައަޅައި ދާން.  ތެރެއިން އެ ބޭފުޅުން އަންނަންޖެހިއްޖެނަމަ ގޮންޖެހުންތަކެއް އެބަ ހުރި. އަުޅގަ

ނަޑއެިޅގެން ރައްޔިތުންނަށް މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިގެން މި ދަނީ އެ މަޤްޞަދުގައި. އެހެން ނޑުމެންނަށް ކަ ނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނޑުެމން މި ހުށަހެޅީމަ އިދިކޮޅު ޕާޓީގެ މެންބަރަކު މި ހުށަހެޅީމަ  އޮޅުވާލުމަށް ަޓކައި މިތާ މި ހުށަހެޅިފައި އިން، އަުޅގަ

ށްލަންޖެހޭ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުެގ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ މިއާ އިދިކޮޅަށް ވާހަކަދެކެިވގެންދާތަން. ފާހަގަކޮ

ނުޑމެން ކުރީގެ  ނުޑވާލުމަކީ އަުޅގަ އަހަރުގެ ުއސޫލުތަކަށް އަނބުރާ ިދއުން. ކުރީގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަުކ،  21ބާރު ކަ

ސް މިތާ ކުރިން ވާހަކަދެއްކި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފާހަގަކުރެއްވިހެން އެންމެ ކުޑަމިނުން ފޮހޭރަބަރުކޮޅު ގަންނަން ވެ

އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މާލޭގައި ހުންނަ އޮފީހަކަށް އެިދެގން އެ ހުއްދަ ހޯދަން. މިއީ މި ކަން ވާންޖެހޭ ގޮތެއް ނޫން. 

ނޑުމެންެގ  21މިއީ  ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ިވސްނުން ބަދަލުވާން. އަުޅގަ ނޑުމެން ިމއުޅެނީ. އަުޅގަ ވަނަ ޤަރުނުަގއި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންގެ ވާަހކަތައް ކޮންމެ ގޮތަކަށް ހުއްޓަްސ ޢަމަލު އެހެން ހުންނާކަށެއް  ފިކުރު ކޮންމެ ގޮތަކަށް ހުއްޓަސް

މެންބަރުން  12މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  62ނުޖެހޭ. މިތަނަށް ވަޑައިގެން މި ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދަށް ބަލާއިރު 

އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާިހތް އޮތީ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫުނ  ފިޔަވައި އަތޮޅުަތކަށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ މެންބަރުން މި ތިބީ.

ކޮށައިލާ ބާރުތައް ނިގުަޅިއގަުތމަށް މިތަނަށް ހުށަހެޅި އިޞްލާޙުތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާށޭ. ތި ބޭފުޅުން ތި ބޭފުޅުންގެ 

ނޑުމެންނަށް މިހާރު މިތާ މި ފެންނަ މަ ންޒަރަށް ބަލާއިރު ރައްޔިތުންނަށް ވި ވަޢުދާ ޚިލާފުވުމޭ އެއީ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ނޑައެޅިގެްނ، ަކނޑަެއޅިގެން ަރއްޔިތުންނަށް ލިބޭ ބާރުތައް ނިގުޅަިއގަތުމަްށ  ވާހަކަ، މޮޅެތި ވާހަކަދެްއކުމަށްފަހު ހަމަ ކަ

މިތާ މަސައްކަތްކުރެިވގެން މި ދަނީ. ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގާނޫނަށް 

ނޑައެިޅގެްނ އިޞްލާޙު  ނޑު ދަންނަވާނީ ކަ ގެނައުމަށް ޓަކައި މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙުތަކަކީ ވެސް އަުޅގަ

ބާރުތައް ނިުގޅަިއގަތުމަށް ކުެރވޭ މަަސއްކަތެްއ. އަިދ ޭއގެ އިތުރަށް ދެން މި ހުށަހެޅިެގންދާ އިޞްލާޙުތަކަީކ ެވްސ 
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މަަސއްކަްތތަކަކީ ބާރުތައް ނިުގޅަިއގަތުން. މި މައްސަލައަކީ ައޅުަގނުޑ  ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމަށް އެ ކުރާ

ކުރިން ވެސް ފާހަގަކުެރްއވިހެން މި ގާނޫނާ ބީރައްޓެހި ވިސްނުންތަކެއް އަުޅަގނޑުމެންެގ ވިސްނުންތަކުަގއި ހުރުން. 

ނޑުމެން ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަމެއްވެ ނޑުމެންގެ ތެރޭަގިއ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ އަޅުގަ ގެން ނުދާނެ. އަޅުގަ

ނޑުމެން އިޙްތިރާްމކުރަންޖެހޭ އެ ފިކުރަކަށް ެވސް. އަތޮޅުަތއް އަޅުަގނޑުމެންގެ  އެބަ ުއޅޭ ތަފާތު ފިކުުރގެ މީުހން. އަުޅގަ

ހުން އުޅޭކަްނ ޤައުމު އުފެދިފައި މިއިން ގޮތުން އަތޮޅުތައް ހުރިކަމާއި އަިދ ރަށްތައް ހުރިކަމާއި އަދި އެ ރަށްތަކުގައި މީ

ޤަބޫލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އަދި ތަރައްޤީކުރުމުަގއި އުނަދގޫތަެކއް ހުރިކަން ޤަބޫލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އެ ފަހަނައަޅާ ދިއުމަށް 

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންނަމަވެްސ،  ޓަކައި ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހެނީ ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއް. ިޒންމާދާރުވާން އަުޅގަ

ނޑުމެން އެަބ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ނޑުމެން ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރުން ކައުންސިލުތަުކގައި ތިބެ ޑޮމިނޭޓުކުރާތީ އަުޅގަ އަުޅގަ

ޖެހޭ ބާރުތައް ނިގުޅައިގަންނަްނ. މިއީކީ ރަނގަޅު ގޮތްތަެކއް ނޫން. އައްޑޫ ސިޓީ ަކއުންިސލާއި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް 

މް.ޑީ.ޕީން. ސަބަބުތަކެއް އެބަ ހުރި. އާާބދީ ބޮޑުވެ ފިކުރު ތަފާތުވުމުްނ މި އަންނަ އިންތިޚާބުގައި ވެސް މެޖޯރިޓީ ނަގާނީ އެ

ނޑުމެން  ތަރައްޤީގެ ފިކުރަށް ނިސްބަތްާވ އާބާދީތައް ބޮޑުވުމުން އެ ބޭފުޅުން ވޯޓު ދޭނީ އެމް.ޑީ.ޕީއަށް. ސަބަބަކީ އަޅުގަ

ޕީވީތީ މެޖޯރިޓީ ލިބެނީ. އެހެންވީމާ، މި ވަކާލާތު މި ކުރަނީ އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ފިކުރަށް ވަކާލާތުކުރަނީ އެމް.ޑީ.

ހަސަދަވެރިވެ ގާނޫނުތައް ބަދަލުކޮށް އެ ބޭފުޅުންނަށް ލިބޭ ބާރުތައް ނިގުަޅއިގަތުމަކީ މިީއ އިންޞާފުވެރި ގޮެތއް ނޫން. 

ނޑު ދަންނަވާނީ މި ހުށަހެޅި ނޑު ޤަބޫލެއްނުކުރަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ފައި މިއިން މިކަން މިހެން ވާންޖެހޭ ކަމަކަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން  ނޑުެމންގެ މި ދެންނެވިހެން މި ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ބާރުދިނުމަށް ޓަކައި އިތުރަށް އަުޅގަ އިޞްލާޙަކީ މިއީ އަުޅގަ

ނޑު  ބޭނުންވާ ކޮލިޓީ ރަނގަޅު މެންބަރުން ކައުންސިލުތަކަށް ގެަނުއމަށް ޓަކައި ހުށަހެިޅގެންދާ ރަނގަޅު އިޞްލާޙެކޭ އަުޅގަ

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން މެންބަރަކު ފާހަގަކުރަްއވައިފި މިިނވަން  ދަންނަވާނީ. މިތާ ވާހަކަދެެކވިގެންދިަޔއިރު އަުޅގަ

މުއައްސަސާަތކާ ބެހޭ ކޮމިޓީޭއ ސަރުކާރުގެ މުައއްސަސާތަާކއި ސަރުކާުރގެ ަވޒީރުން ހާޒިރުކުރެވި ުސވާލުކުެރވޭކަން. 

 އަްއޑޫގެ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކާށިދޫ ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ފައިސަލް ނަސީމަށް. 

 

 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއސަލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ހުށަހެޅިފަިއވާ ިއޞްލާޙާ ދޭތެރޭގައި ައޅުަގނޑު  އަށް މިހާރު 2111/1ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު ވެސް  ދަންނަވާލަން އޮތީ އިންތިޚާބުކުރެވޭ މަޤާމުތަކުގެ މެދުގައި ތަފާތުބޮޑުކޮށް ޝަރުތުތައް ހުރުމަކީ އެއީ އަުޅގަ
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އި ގޮތްަތއް އޮތުމަީކ ތާއީދުކުރާ ކަމެއް ނޫނޭ. އަދި ވަކިން ޚާްއޞަކޮށް މަތީ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާއިރު އެ މަޤާުމތަކަށް ލު

ނޑުމެންނަށް ހަމަ އެްއވެސް ހާލެްއަގއި ބަލަިއގަެނވޭނެ ކަމެްއ ނޫން. ައޅުަގނުޑމެން މި ގާނޫނަށް ނަޒަރު  އެއީ އަުޅގަ

ހިންގާލާއިރު ައޅުަގނޑުމެންަނށް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށްވުރެ އަދަދު ގިަނއިން ަކއުންސިލަރުން ބޭނުން 

ނޑު ަދންނަވަން އޮތީ ުލއި ގޮތްތަްއ ވެސް ވާނެ. އެހެ ން ކަމަށްވަްނޏާ ވެސް ުލއި ގޮތްތަެކއް ަހދާކަމަށްވަންޏާ އަުޅގަ

ހަދަންޖެހެނީ ކައުންސިލަރުންނަށޭ. ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑުމެްނނަށް މި މަޖިލީހަށް އެންމެ މުނާސަބު ނޫން ވަގުތުަގއި ހަމަ 

ނޑު މިހެން މި ދަންނަވާލީ މިއީ މަޖިލީހުގެ ހަމަ ބައެއް އިްއޒަތްތެރި ކިތަންމެ ކަމެއް ވެސް ކުެރވެމުން އެބަ ދޭ. އަޅުގަ

ނޑު ހަމަގައިމު ވެްސ  މެންބަރުން އެ ވާހަކަ ވިދާޅުަވމުންދާތީ މުނާސަބު ނޫން ވަގުތުތަކުަގއި ކުރެވޭ ކަންަތއްތަްއ އަޅުގަ

އްަތއް ިހނގަމުން އެބަ ދޭ. އެކަެމއްެގ ބަލާނީ އެއީ ިސޔާސީ ކަމެކޭ. އެހެންކަމަށްވަންޏާ މި މަޖިލިސް ތެރޭގަިއ އެ ކަންތަ

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެ،  އެންމެ ރަނގަޅު ނޫން ވަގުތު ކަންތައްތައް ކުރުުމގެ އެްއވެްސ ހާލެއްގައި ބޭނުމެއް ނެތް. އަޅުގަ

ތައްތަކަްށ ކުރަންޖެހޭ، ކުރަންޖެހިފައި އޮތް ވަރަށް މުހިންމު ކަންތައްތައް އެބަ ހުރި މި ވަގުތާ ގުޅޭ ކަްނތައްތައް. އެ ކަން

ނޑަށް ހީވަނީ  މާ ުބއްދިވެިރވާެނހެން. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ،  އަޅުަގނޑުމެން އިސްނަަގިއގެން ނުވަތަ އިސްެވގަތުން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި މިހާރު މި ދިމާވެގެން މިއުޅޭ ަމްއސަލައަކީ އަދި ަވކިން ޚާއްަޞކޮށް ކައުންސިލުަތކާ ބެހޭގޮތުްނ 

ވަރަށް ިގނަ އިޞްލާޙުތައް މި ވޭުތވެިދޔަ ދުވަސްތަާކއި އަދި ކުރިއަްށ އޮތް ހަފްތާ ތެރޭގައި ވެސް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑު ދަންނަވާނީ މި މައްސަލަ ދިމާވެގެން މިއުޅެނީ އިތުބާުރެގ މައްސަލަ އާއި ކުރީުދވަހު  އަންނަން އެބަ އޮތް. އަުޅގަ

ނޑު ދެންނެވި ޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެުކގަ  އި އުޅެން ޙަޤީޤަތުަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ނޭނގިގެން މި ވެސް އަުޅގަ

އުޅެނީ. ެއކުަގއި މަސަްއކަތްުކރަން ނޭނގިގެން މި އުޅެނީ. އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކޮްށގެނެްއ ނުވާނެ ެއއްވެސް ހާެލއްަގިއ 

ސީ މި އޮތް ގޮތުން، މި ހުރިހާ ކައުންސިލުތަކަކީ ެއއްެވސް ހާލެއްގައި މި ޕާޓީ ސިްސޓަމް މި ތަނުގައި މިހާރު ޑިމޮކްރަ

ނިޒާމު މި އޮތް ގޮތުން އެކި ާޕީޓތަކަށް ނިސްބަތްވާ މި އޮންނަނީ މެޖޯރިޓީ ލިބިފަ. އެހެންނަމަެވސް، ޤައުުމގެ ކުރިއެރުުމގަިއ، 

 ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދު ރަނގަޅު ކުރުމުގައި ަރއްޔިތުންގެ މެދުަގއި ހަމަހަމަކަމާއި އިންޞާފު ގާއިމުކޮށް މި ތަނަކީ ރައްކާތެރި

ތަނެއްގެ ގޮުތގައި ހެދުމަށް ޓަަކއި ައޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ޮގތުގައި ހުރިހާ އެންމެން ވެސް މަސައްކަތް އެބަ ކުރަންޖެޭހ 

ގުިޅގެން. ސަރުކާރުްނ ވެްސ އެއްބާރުލުން ދޭންޖެހޭނެ، ކައުންސިލުތަކުން ފުރިހަމައަްށ އެއްބާރުލުން ދޭންޖެހޭނެ ިމ 

ނޑުމެންނަށް އެ ކަންތައްަތއް ނުކުެރވެނީ. ދެންނެވި ކަންތައްތައް ކުރުުމގަ އި. އެހެންނަމަވެސް، ަމްއސަލައަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ ޮއެވގެންމެ އިތުބާރުގެ ަމއްސަލަެއއް އޮތް ނަމަވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ކޮންމެވެސް ސަބަެބއް އަުޅގަ

ނޑަްށ، ހަމަ ައޅުަގނޑު ިހތާމަކުރަން  ނޑުމެންނަްށ އިހަށްދުވަހު ވެސް ނޫހުން ނުކުރެިވގެން މި އުޅެނީ. އަުޅގަ އަުޅގަ

ފެނިގެންދިޔަ މާލޭ ސިޓީ ކަުއންސިލް އެ ތިބި ތަނުން ނެރެލާފައި އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކުރިއިރު އެންމެފަހުން ގޮްސ 

ނުަގއި ތިިބ އެތަނަށް އެ ަކއުންސިލު އިދާާރއަށް ވަންނަންޖެހުނު އެއްބަަޔކީ ހަމަ އެ ނެރެލިތަނުން ނުވަތަ އެ ބަދަލުކުރި ތަ

މީހުން. އެއްވެސް ބަަޔކަށް ކެްތނުކުރެވޭ ކަހަލަ ހާލަތެއްަގއި ތަނެއް އޮތް ކަމަށް ވަންޏާ އަެނއް ބަޔަކީ ެވސް އިންސާނުން 
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ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ އެ ބަޔަކަށް ވެްސ އުނދަގޫވާނެހެން. މިކަހަލަ ކަންތައްތައް އެބަ ހުރި. މިއީ 

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް. މި ބާވަތުގެ ކަންތަްއތައް ހިނގުމަކީ އެއީ ވަރަްށ  އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ހިތާމަ އަޅުގަ

ނުޑމެންނަށް މި އިޞްލާޙުތައް،  ނޑުމެން އެއްގޮަތކަށް ވެސް ބަލަިއގަންނާނެ ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަ ދެރަކަމެއް. އަުޅގަ

ާގނޫނެއްގެ މަްއޗަށް އިޞްލާޙު ެއބަ އާދޭ. މީަގއި އިްއޒަތްތެިރ ފޮޅުވަތްތައް އަބަދު ވެސް މި ައންނަނީ. ވަރަށް ގިަނގިނައިން 

ނޑުމެން ފުންކޮށް ވިސްނާލަން އެބަ ޖެހޭ.  ނޑު މަނިކުފާނު އަރިހު ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ އަޅުގަ ރައީސް، އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރިމައްޗަްށ އަންަނއިރު، އިޞްލާޙެ ނޑުމެން މި ދިމާވެގެން އުޅޭ މަްއސަަލއަކީ ގާނޫނެއް އަުޅގަ އް އަުޅގަ

ނޑަކަށް ދެތިްނ  ކުރިމައްޗަށް އަންނައިރު ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް ަވގުތެއް ނުިލބޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ލިބެނީ ގާތްގަ

ނޑުމެން މި ޖެހެނީ އެ ހުރިހާ ކަމެއް ނިންަމއިގެން ގެންނަން. ގެނައީަމ  ދުވަސް ތެޭރގައި ހަމަ ތެޅިފޮިޅގަނެގެން އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ވާގޮަތކީ އެންމެ ރަ ނގަޅަށް ެއ ކަންތަކެއް ނުނިންމޭ. ދެން ފަހަރެއްގައި ވެދާނެ ތިން ދުވަސް ތެރޭގައި އަުޅގަ

އިބްތިދާޢީ ބަޙުސް ނިންމާފައި މި އަންނަނީ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު އައިސްގެން ނިންލާއިރު މި މަސައްކަތް ހަލުއިކުރަން. ޙަޤީޤަތުގަިއ 

ނޑުމެްނ މަސައްކަތް ލަހެއްނުވާނެ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކުރި ން އޮތް ހަތް ދުވަސް އޮތަސް މަސައްކަެތއް ލަހެއްނުވާނެ. އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން މިކަމާ އަޅުަގނޑުމެްނ  ހަމަ ބެކް ޓު ބެކް މި މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށް ވަންޏާ. އަޅުގަ

ނޑުމެން އެއަށް ވިސްނާފައި ދުނިޔޭގެ އެހެން ތަންތާނަގިއ  ވިސްނަން އެބަ ޖެހޭ. ވަރަށް ޮބޑެތި ގާނޫނުތައް އެބަ އާދޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރިަމއްޗަށް އެބަ  ވެސް ކަންަތއް ކުރާ ގޮތާއި މި ހުރިހާ އެއްެޗއް ބަލަިއގެން ިނންމަންޖެހޭ ކަންތައް އެއީ އަުޅގަ

ނޑުެމން ނުބަލައި ނިންމާ ކަމަށް ވަންޏާ ހަމަ އިޞްލާޙުކުރާހާ ވާނީ. ހަމަ މި ގޮތަށް އަނެއްކާ އާދޭ. އަންނައިރު އަުޅގަ

މިއައީ އިޞްލާެޙއް. އަންނަ ހަފްތާގައި އަންނާނީ އިޞްލާެޙއް ހަމަ މި ގާނޫނުގެ މައްޗަށް. މިކަމަށް ދުވަހަކު ވެސް ނިމުމެއް 

ނާންނާނެ. ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުްނގެ މައްޗަށް ެހދޭ ގާނޫނެއް ކަމަށް ވަންޏާ ވެސް ރަނގަޅު ގާނޫނުތަކެްއ 

. މި ާބވަތުގެ އިޞްލާޙު ގެންނަ ގޮތަށް ހަމަ ހަފްތާއަކު އެއް ުދވަހު އަންނަ ގޮތަށް އިޞްލާޙު ގާނޫނުތަްއ ހެދިގެން އަންނަން

ނޑު ަމނިކުފާނުގެ ސަމާލުކަމަށް ޓަަކއި އަދި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ  ހެދޭކަށް ބޭނުމެއް ނޫން. އެެހންވެ އެ ވާހަކަ އަުޅގަ

 ތަށް ޝުކުިރއްޔާ.ސަމާލުކަމަށް ޓަކައި ދަންނަވާީލ. ދެއްވި ފުރުޞަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 އަށް.ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު
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ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒަިއނާ އާދަމް އެ ހުށަހެޅުްއިވ 

ނޑު ާތއީދުުކރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ދެންމެ ވާހަކަދަްއކަވަމުން މިތަނުގެ ބަެއއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން،  އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

ނިސްބަތްެވވަަޑއިަގންނަވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅު މިހާރު ވެްސ ހުންނަނީ، ހުންނަ ގޮތުން ސަރުކާރަށް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދޭހަވަނީ މި ބިލަށް ވެސް އެ ބޭފުޅުން ތާއީދު ނުކުރަްއވާކަން. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ ެއއް 

ތައްތަކެއްެގ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ވެރިކަން ކުރެވޭެނ ކަމަކީ ޑިމޮކްރަސީެއްއގައި ަވރަށް މުހިންމު ކަން

ގޮތްތައް ތަޢާރުފުކުރުން. ހަމަ އެާއއި އެކު ޑިމޮކްރަީސަގއި ަވރަށް މުހިންމު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އެބަ ހިމެނޭ ފަރުދީ 

އްޤުަތްއ ލިބިދިނުން. އެހެންނަމަވެސް މިނިވަންކަމާއި ސުލްޙަވެރި ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ހިންުގމުގެ ކަންތައްތަްއ، ޙަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސަރުކާރުން ޢަމަލުކުރާ މިހެރަ ގޮތްތަކުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އިނޭގ ވަރަށް ބޮޑަށް ޑިމޮކްރަސީާއ 

ނޑުމެްނނަށް މިހާރު ގާނޫނު އަސާސީން ދުރު ބޭބޭފުޅުންކަން ވެރިކަން ކުރަން މި ތިއްބަވަނީ. އޭގެ ނަީތޖާއެްއގެ ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި  ވަރަށް ވަރުން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުން ހޯދި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު އެްއކޮށް ހަލާކުކޮށްލަމުން ދާތަން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ހުށަހެޅޭ، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅުްއވާ ބިލުތަކުން، އެ ގާނޫނުތަކަށް  ފެންނަނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އެަބ އިނގޭ. ދާދިފަހަކުންނެއް ޫނންތޯ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލު، ހަދަމުންދާ  ގޮތްތަކުން އަުޅގަ

އެއީ އެްއވެސް ބާެރއް ނެތް ތަނަކަށް ހަދައި އެ ނިންމާލީ ހަމަ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙެއް ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވަިއގެން. 

ވެސް މި ގޮތް ހެދުން މަތީގައި މި ަވގުތު ކޮމިީޓގެ މަރުޙަލާގައި އެބަވޭ. އެހެންވީމާ، އަދި އެާއިއއެުކގައި އަްއޑޫ ިސޓީއަށް 

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ރައްޔިުތންނަށް ބާރުވެރިކަން ލިބޭގޮތަށް، ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ވެރިަކން ހިންގޭނެ ގޮތަށް، ވެރިކަްނ 

ގޮތަކަށް ވެސް ގަބޫުލކުާރނެ ފަލްސަފާއެއް ނޫންކަން ކުރެވޭނެ ގޮަތކަށް ބައްޓަްނވުަމކީ މިއަދުގެ މި ސަރުކާރުން އެއް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮަޑށް އެބަ ޤަބޫލުކުރެވޭ. އެއީ އަޮތޅުވެރިންނާއި ކަތީބުންނާއި މި ޒާތްޒާުތގެ ބޭބޭފުޅުން ލައިގެން 

ުކރެވޭނެ ގޮތަކަށް މި ސަރުކާރު  މާލޭގައި ތިއްަބވަިއގެން ރާއްެޖތެރޭ ރައްޔިތުން ނިކަމެތިކޮށްފައި ބައިތިއްަބއިގެން ވެިރކަން

ނޑުމެންނަށް ހުރިހާ ގޮތަކުން މި ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، ބައެއް ިއއްޒަތްތެިރ  މިހާރު ބައްޓަން ކުރަމުންދާތަން އަޅުގަ

ޒީ މެންބަރުން، މި ބިލާ އިދިކޮޅަްށ ވާހަކަދެްއކެވި ަބެއއް މެންބަރުން ވިދާޅުވި މި ޮބޑު ބިލެއް ެއބަ ތައްޔާުރވެއޭ ލާމަރުކަ 

ނޑަށް ޔަޤީން، ހަމަ ސަތޭކަ ޕަސެންޓް އަުޅަގނޑަށް ޔަޤީން ލާމަރުކަޒީ އުސޫލު އެްއކޮްށ  އުސޫލާ ބެހޭ ސަރުކާރުން. އަުޅގަ

ފުޑާލެވިގެންދާނެ ބިލަކަްށވާނެަކން. އެ ބޭބޭފުޅުންެގ ވާހަކަފުުޅންނެއްނޫންތޯ ވިދާުޅވަނީ، ާރްއޖޭގެ ރަްއޔިތުން ދަށްކުރުމުެގ 

ގޮތުން ރާއްޖެތެރޭ މީހުން މާލެ އަރަިއގެން ނުވާެނއޭ. މި ޕާރލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު ވިދާުޅިވ ގޮތުން، ދެރަކޮށްލުުމގެ 

ނޑު އެހިން މާލެއަށް އަރާ ތިއްބެވި، ރާއްޭޖގެ ަކންކޮޅުތަކުން އަރާ ތިއްެބވި ބޭބޭފުޅުން ހަމަ އެއްގަޑިއިރު ތެޭރ  އަޑު އަުޅގަ

ނިފަހަރު ވަުގތުން ފުރަންވީއޭ. އެހެން ނޫނިއްޔާ ލައިންސަންސް ވެސް މާލެ ދޫކޮށްފައި ވަޑަިއގަންނަަވންވީއޭ. ޮއޑި ދޯ

ބާޠިލުކުރާނީއޭ. މިހުރީ މި ބޭުފޅުންގެ ވިސްނުން ހުރި ގޮތް. މީގެ ިވސްނުމަކީ ރާއްޖެތެެރ، މާލެ އާއި ާރއްޖޭެގ އެހެން 

ކުރުުމގެ ނިޒާމެއް ބައްޓަންކުރުން. ކަންކޮޅުތަކާ ތަފާތުކުރުން. ނިކަމެތިކޮށްފައި ބޭތިއްބުން. މާލޭގައި ތިބެގެން ރަސްކަން
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އެހެންވީމާ، ިމއީ ައޅުަގނޑު ަވރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް. އިހަކަށް ދުވަހަކު ާރއްޖޭގެ ަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ އުމުރުން ުދވަސްީވ 

ގަޅަށް ބޭބޭފުޅުންނާ ރާއްޖެ އިސް ރަށްވެހިންގެ ގޮުތގައި ވިދާުޅވެ، އެ ބޭބޭފުޅުން ގޭގައި ިތއްަބވަނިކޮށް، ހަމަ ރަނ

ތިއްބަވަނިކޮށޭ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ގަދަ ބާރުން ގެންދަވާަފއި ބޮޑުސިންގާ އިތުރުފުެޅއް ހައްދަަވއިފި. ތިމަން މަނިކުފާނު 

އިސް ރަްށވެހިންނަށް ހިލޭ، ސަރުކާުރގެ ހިލޭ އެހީަގއި ޙައްޖަށް ފޮނުއްަވއިދެްއވާނަމޭ މި އަހަރު ެއކަނި ވެސް. އަިދ  142

އި އެއަްށވުރެ ވެސް ގިނަ ކުަރއްވާނަޭމ ސުލްޙަމަޞްލަޙަތު އޮންނަ ގޮތުންނާއި މާލިއްޔަތަށް ލިބޭ ކުރިއަށް އޮތް ތާނގަ 

ފައިސާގެ ގޮތަށް ބަލާފަ. މިވަރުގެ ވާހަކަފުެޅއް އިސް ރަްށެވހިންނަށް ވިދާޅުވެފައި ޖެހިގެްނ އައި ދުވަުހގައި ރަީއސްގެ 

ށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޮއޅިަވޑަިއގެންފައޭ ތިއްބެވީ. ތިމަންނާ އެހެނެއް ތުން ވިދާޅުެވއްޖެ ސްޕޯްކްސޕާސަން އިސް ރަްށވެހިންނަފަރާ

ނޫނޭ ވިދާުޅވީ. އަދިވެްސ އޮިޅވަަޑއިގަީތ އިްސ ރަށްވެހިންނަްށ. ހެޔޮނުވާނެނޫންތޯ. މި މަނިުކފާނު އިތުރުފުޅު ހައްަދވާފަިއ 

ހޭނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އިސް އިސް ރަށްވެހިންނަށް އަިދެވސް އޮިޅވަަޑއިގަތީ. މަޢާފަްށ އެދިވަަޑިއގަންނަވަންޖެ

އިސް ރަށްވެހިންނަށް ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީަގއި ޙައްޖަށް ފޮނުއްވާެނ  142ރަށްވެހިންގެ ކިބައިން. ހަމަ ފާޅުގައި ވިދާުޅވި 

ރުޞަތު ކަމަށް. ހަމަ ސީދާ މި ޢިބާރާތުން ވިދާޅުވީ. ެއކަމަކު އެ ވެސް އޮޅުވާލާފައި ވިދާުޅވީ އެހެނެއް ނޫނޭ ވިދާޅުވީ. އެ ފު

ހޯދައިދެވޭނެ ގޮތަށް މަސަްއކަްތ ކުރާނަމޭ. ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީަގއެއް ނޫނޭ. އެހެންނަމަެވސް އެނޫން ގޮްތގޮތުން އެކަން 

ކުރެވޭނެތޯ ބަލާނަމޭ. އެހެންީވމާ، ވަރަށް ކަންޮބޑުވާ ކަމެއް. ސަރުކާރުން ވަޢުދުތައް ުފްއދަމުންދާ ވާހަކަ ވިދާުޅވިއިުރ 

ސް ދޭން ބުނި ފައިސާ؟ ކޮަބއިތޯ ަދނޑުވެރިންނަށް ދޭން ބުނި ަފިއސާ؟ ކޮބައިތޯ އަލަތު ކަިއވެނި ކޮބައިތޯ ބެަޔސް ނުބަޔަ

ކުރާ ކޮންމެ މީހަކަށް ދޭން ބުނި ފްލެޓްތައް؟ ކޮަބއިތޯ ރިސޯޓުަތކުގެ ިހއްސާތައް؟ ކޮަބއިތޯ މިހެން ގޮްއސަ ވެަވޑަިއގެންެނިވ 

ސުމެކޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ކުރާ މިކަމަކީ ދައުލަތް، ކްރިމިނަލް  ހާސް ަވޒީފާ؟ ހަމަ 54ހުރިހާ ވަޢުދުތަކެއް؟ ކޮބައިތޯ 

ނަޑއެޅުުމގެ ކަްނތައްތައް މި ސަުރކާރުން ހަމަ  އޮގަަނއިޒޭޝަަނކަށް ބަދަލުކޮްށ މާފިއާ ދައުލަތެްއ ހިންގުމުެގ ނިޒާމެއް ކަ

އަްތ މައްޗަށް މި ދައުލަތް މި  ބާރު ސްޕީޑްަގއި މި ގެންދަނީ. ވަރަށް ބިރު ހުރި ކަމެއް. ވަރަށް ނުރައްކާ ަބއެްއގެ

 ދޫކޮށްލެވިގެން މި ުއޅެނީ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ވައިކަރަދޫ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ށް.ނާޡިމަ މުޙައްމަދު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ނާޡިމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫ

އަށް މި ގެެނވުނު ިއޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑު ެވސް  2111/1`. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވަން. އަޅުަގނޑު ވެސް ބޭނުންވަީނ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނު ވީހާ ެވސް ފުޅާކޮށް ރައްޔިތުންނަށް 
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ލުތަކެއް އައިސްގެން ދިއުން. ައޅުަގނުޑމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ ކައިރިން ޚިދުމަތް ލިބުމަށް ގާނޫނަށް ބޮޑެތި ބަދަ

ސަރުކާރުން މިހާރު ހުށަހަޅަމުންދާ ބިލުތަކުގަިއ ލާމަރުކަީޒ ގާނޫނަށް ގެންނަމުންދާ ިއޞްލާޙުތަކުަގއި ރަްއޔިތުންނަށް 

ށް، ހުރިހާ ބާރެއް ސަރުކާރަށް ނަަގއި، ލިބެމުންދާ ޚިދުމަތްތައް ނުވަތަ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ޚިދުމަތްތައް ހަނިކޮ

ނޑުމެން ރަށްރަށުެގ  ހުރިހާ ބާރެއް މާލެއަށް އެއްކޮށް މި ކަންކަން ކުރަމުންދާތަން. އަޅުަގނޑުމެން ހިތާމަކުރަންޖެހޭ. އަުޅގަ

އުސޫލަކުްނ  ކައުންސިލަރުން ތަފާތު ކަންކަމުގައި މާލެ ައއިސް، މިނިސްޓަރު ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކޮށްގެން ނޫނީ ކަންކަންވާ

ނޑުމެންނަށް ލާމަރުކަޒީ  ނުޑމެން މިކަމާ ހިތާމަކުރަން. ައޅުގަ ނޫން މި ބޭފުޅުން ބައްޓަންުކރަން މި އުޅެނީކީ. އަުޅގަ

އުސޫލުން، ލާމަރުކަޒީ ގާނޫުނ ފުޅާވެގެން ގޮސް ަރއްޔިތުްނނާ ގާތުން ޚިދުމަތް ލިބޭ ގޮތަށް މި ކަންކަން ވެގެންދާނަމަ 

ތަަރއްޤީކުރާނީ އެ އަތޮޅެްއގެ ކައުްނސިލުތަކުން. ައޅުަގނޑުމެންނަށް އަުޑިއވިގެންދިޔަ މި ފްލޯަގިއ އަޅުަގނޑުމެން އަތޮޅުަތއް 

ދާދި ދެންމެއަކު ބައެއް ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅު ދައްަކވަމުން ދިޔައިރު ަކއުންސިލުތަކުން ބަެއްއ ރަށްރަށުގެ ބަނދަރު އަޅަން 

ނުޑ ދެކޮޅު ހަދާ ވާހަކަ. ބައެއް ކަުއންސިލުތަކުން ނަރު ދަމާ އަޅަން އެ ކައުންސިލުތަކުން ދެކޮޅު ހަދަމުންދާ ވާހަކަ. އަޅުގަ

ނުޑމެން ގަބޫލެއް ނުކުރަން. އެްއވެސް ރަށެްއަގއި، އެްއވެްސ  ހިތާމަކުރަން. މިއީ އެ ކަްނާވނެ ކަމެއް ކަމަކަށް އަުޅގަ

ވިަފއި ތިބި އެްއވެސް ަކއުންސިލަކު ދެކޮެޅއް ދާއިރާެއއްަގއި އެ ދާއިާރއެްއގެ ރައްޔިތަކަށް ހެެވއް އެދޭކަށް އެ އަތޮޅެްއގައި ހޮ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލުތަކުން މާލެ އައިްސ ކޮޅޮކޮޅު މައްޗަށް ހިނަގއި،  ނުހަދާނެ. އަޅުގަ

ކާ ހުސްއަާތ ބޫޓުތައް ފޫގޮސް، މި ހުރިހާ ކަމެއް ވަމުންދާއިުރގައި މިނިސްޓަރު ބޭފުޅަކާ ބައްދަލުނުވެ، ކަންނުވެ އަނެއް

ނޑުމެންނަށް ބާރުތައް  ނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން، ހދ.އަތޮޅަށް ބަލައިލާއިރުަގިއ އަޅުގަ އެނބުރި ދާންޖެހޭ ތަން. އަޅުގަ

އަހަރުގެ ިދގު ތާރީުޚގެ، ޓޫިރޒަމް ިދުގ  41ލިބިފައިވާނަމަ، ކައުންސިލުތަަކށް ފުރިހަމަ ބާރުތައް ލިބިފައިާވނަމަ ތާރީޚު، 

ނޑުމެން  ގެ ައތޮޅަށް، ހދ.އަތޮޅަށް އެްއެވސް ރަށެއް އަދި މިހާތަނަށް ހުޅުވިފައި ނުވާކަން. ެއއީ ތާރީޚުގެ އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން.  އަހަރުން،  16އަހަރުން،  14އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބާރު ނުިލބުނީމަ ދިމާވެފައިވާ ކަމެްއކަން އަުޅގަ

ނޑުމެން 12 ނުޑ  އަހަރަށްވެފައި ހުރި ބަެއއް ރަށްރަށް އެބަ ހުރި. އަޅުގަ މިއަދު ސަރުކާރަްށ ވެސް ޮގވާލަން. އަުޅގަ

އެދެން ވެސް އެދެނީ ކޮންމެ ބޭފުޅެއްގެ ރަށެއް ކަުމގައި ިވޔަސް އެ ރަށްރަށް ނަގައި ެއ ކަން ކުރެވޭނެ ބަޔަކަށް އެ 

ނޑު ެއދެން، މިވަގުތުން މިަވގުތަށް ެވސް  ޕެޓިޝަނެއް ތި ބޭފުޅުން ރަށްރަށް ޙަވާލުކުރުމަށް. ކައުްނސިލުތަކަށް ވެސް އަުޅގަ

ކޮށްފައި ށް ދޫކުރެވިފަިއ ހުރި ރަށްރަށް ޙަވާލުރިޒަމަދައިގެން ނަމަވެސް އެ ރަށްރަށް ޙަވާލުވެފައި ތިބި ހދ.އަތޮޅުގެ ޓޫހަ

ނއެ ކަްނކަން ާވން އޮތް ބަޔަކާ ޙަ  ސަރުކާރުން ގެ އަތުން ނަަގއި ހުރި ބޭފުޅުން ޑުމެންނަށް އެ ކަންކަން ވާލުކޮށް އަުޅގަ

ނުޑގެ ާދއިރާ ނެއްލައިދޫ، ެނއްލައިޫދގެ ޒުވާނުްނގެ %ދިނުން. އަޅުފަހިކޮށް ޓޫރިަޒމްގައި މަސަްއކަތްކުރަމުންދާ ައކީ  51ގަ

ނޑުމެންނަށް ޔަޤީންކަން އެބަ ނޑުމެންނަްށ މިފަދަ ފުރުޞަތެއް ހުޅުިވގެން ދިޔައިމަ އަުޅގަ އޮތް  ޒުވާނުން. އަުޅގަ

އަށް ގޮސް މި ކަންކަން ކޮށް ފެރީން އަނބިދަރީން ކައިރިދާއަ  ަވޒީފާ އިއަޅުަގނޑުމެްނގެ ދާއިރާގެ އަނބިދަރީން ކައިރީގަ

ނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވާލަން ހދ.އަތޮުޅގެ ޓޫރިޒަމަށް ދީފަިއވާ ހުރިހާ  ފަހިވެގެންދާނެ ކަން. އެހެްނީވމާ، އަުޅގަ
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ވަހަކަށް ޓޫރިޒަމް މަވެސް ީވއެންމެ އަރަށެއް ވީއެންމެ ައވަހަކަށް މިހާރު ދީފައިވާ ބަޔަކު އަުތން ނަގައިގެން ނަ

ނޑުތަރައްޤީ ކުރުމަށް. އއަޅުަގނޑުެމން މި ގާނޫނަށް ވާހަކަ ެމންގެ އަތޮުޅގަިއވާ ރަށްތަްއ ދޫކުރުމަށް އަުޅގަ

ދިޔައީ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ައއި ބޮުޑ  ދައްކަމުންދާއިރުަގއި ައޅުަގނުޑމެންނަށް ދާދި މިދާކަށް ދުވަހު ފެނިގެން މި

ނޑުމެންެގ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް ބޮޑު ގެނައި  އިޞްލާޙެްއގެ ބަދަލުން ނުވަތަ ބަދަލެއްެގ ސަބަބުން އަޅުގަ

އަތޮޅު ގެ ހދ.މަގުމަތިވެގެންިދޔަ ތަން. އަުޅަގނޑުމެންނަށް މާދަމާ ނޫން އަެނއް ދުވަހުން ކަންނޭނގެ އަުޅަގނޑުމެން އަޮތޅު

ކަށް ބަދަލުވުމަށް އެ އަތޮޅަށް މަދުާވ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިަލކަށް ބަދަލުވެގެންދާނީ. މިހާުރ ސިޓީ ކައުންސިލަ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ  އަދަދަކީ ތިން ނޑުމެންގެ ރައީސް، ރަީއސް ނަޝީދު  ސަތޭކަެއއްހާ މީހުން. އަޅުގަ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ހަމަވެގެންދާނެ. އެުކ މި އަދަދު  ުކޅުދުއްފުށީަގއި އަުޅްއވާފަިއވާ ފްލެޓުތަކަށް މީހުން ވަނުމާ ،އަޅުްއވާފަިއވާ ފްލެޓްތަކަށް 

ނޑުމެންނަށް ކުޅުދުއްފުށީަގއި ސިޓީ ކައުންސިެލއް އުފެދިގެންދާނެ ދުވަސް. މިއީ ދާދި  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އެުދވަހަކީ ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ހިތާމައަކައިީރގައި އޮތް ުދވަހެއް. އަ ޮއއްވާ ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ނަާގ  އިކީ މި ދުވަސް މިހާ ކައިރީގަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބެންާވ ބާރުަތއް ސަރުކާރުން އަ ނޑުމެންނަށް  މި ބޭފުޅުން އަތް ދަށުަގއި ބާއްަވއިްތ މަތިކޮށް ައުޅގަ އަުޅގަ

ނޑު އެދެނީލިބެންވާ ޚިދުމަތްތަކަށް ހުރަސްއަޅަމުން ދިއުން. މިއީ ައޅުަގނޑުމެ މިގޮތަށް ހުރި  ން ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވީހާ ފުޅާއިޞްލާޙުތައް އަލުން އަނބުާރ ގެންގޮސް އަ މަތް ދިނުމަށް ދާއިރާެއްއގައި ަރްއޔިތުންނަށް ޚިދު ުޅގަ

ބާރުލުން ެދއްވުން. ަތކަށް ބާުރ ދީ އިޚްލާޞްތެރިކަާމއެުކގަިއ މި ކަންކަމަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުން އެއްޓަކައި ކައުންސިލު

 ތެރި ރަީއސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް.އްޒަތްޝުކުރިއްޔާ އި 

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ްއޒަތްތެިރ އި ދާއިރާގެ އުތުރު މައްޗަްނގޮޅި އްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ އި 

 އަޙްމަދުދީދީއަށް. މާރިޔާ މެންބަރު

 

 އަޙްމަދުދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން: މާރިޔާ މެންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު މައްޗަންޮގޅި

ނާޑލުމަށް މިހާރު މި އްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ އި  އޮތް ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރަމުންާދ  ރަީއސް. ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ފު

އަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް މިފަދަ ބިލަކަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްަވިއ ސްކޮެޅްއގައި ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާދުވަ

ނޑު ވަރަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ލާމަރުކަ  ނޑާލުމުގެ ގޮތުްނ އެތަްއ ބަިއވަރު ކަންަތއްތަެކއް ދެއްވީތީ އަުޅގަ ޒީ ނިޒާމު ފު

ވެސް އެބަ ހިނގަމުންދޭ.  ލަބިއްޔަތު ބޭުނންކޮށްގެން މަޖިލީހުގެ ތެރޭަގއި ރުކާރުގެ އަޣްއޮތް ސަރުކާރު އެ ސަ މިހާރު މި

އް ކަެމއް ެއއީ ކައުންސިލަރުންނަށް ވެސް ދަނީ ދަްއކަމުން. އޭގެ ތެޭރގައި އެ އަދި އިތުރު އިޞްލާޙުަތއް ހުށަހެޅޭނެ ވާހަކަތައް

އި ނާއިބު ރައީސް ފިޔަަވިއ ށް އެ ކައުންސިލުތަުކގެ ރައީސާ އެ މީހުން ހާޒިރުވާ ޖަލްސާތަކަށް ސަތޭކަ ރުފިޔާ ދޭ ގޮތަ
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ނޑައަޅަން ވާހަކަ ދަްއކާ ދެްއކުން ެވސް. ދަންނަވަން މި  އުޅޭ ވާހަަކއަކީ ެއކަމުން އެހެން މީހުންނަށް މިގޮތަށް މުސާރަ ކަ

ވެސް އެ މީހުން އެ ކުރަން ުއޅޭ ކަމަކީ ސީދާ ަކއުންސިލަުރން ގޮތުަގއި މަސަްއކަތްކުރާނެ މީހުން ރަނގަޅަށް އެކަުމގަިއ 

ފުރުޞަތު ގެއްލޭ އަންހެނުންނަށް  އިދެމި ތިބޭނެ މީހުން ކުރިމަތިލުން ހުއްޓާލުމަށް. ވީމާ، އެތަްއ ބައިވަރު ުޒވާނުންނަކާ

އަންހެނުންނަށާއި ފުރުޞަތު ލިބޭނެ  ޒުވާނުންނަށާއިޙެއް ގެންނަވާ ރޮަޒއިނާ އާަދމް މި ގޮތަށް އޮތް މާއްދާެއއްގެ އިްޞލާ

ނގޭ މި ސަރުކާރު އަީއ ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑުމެންނަްށ އެގޮތަކަށް ެއކަން ކޮށްދެްއވާތީ އަޅުަގނޑު ވަރަށް ޝުކުރު 

މެ މާތްެވގެންވާ ެއއް ސިފަ މަޢާފު ދިނުމުގެ ދިފަ ދީނަށް ޓަކައި ޤައުމަށް ޓަކައި އެހެން ކިޔަމުން. އިސްލާމް ދީނުގައި އެން

ނޑުމެން ވަީނ ގާ ނޑުމެްނ ވިސްނާ އަުޅގަ އެއް ކުށަކަށް ެދ  ނޫނުއަާސސީ ތެރެއަްށ ެވސް ލާފައިއަދި މި ސިފަ އަުޅގަ

ގެ އެމް.ީޑ.ޕީ ވެސް އޮތް އެ ިއދިކޮޅު ފަރާތްތަކު އަދަބެއް ނުދެވޭނެކަން. ެއކަމަކު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ ކުީރގައި

ތައް ފާްސކުރެވެުމންދިޔައިރު މީހަކަށް ކުށެްއ ނުންކުރެވިގެން ބިލުލަބިްއޔަތު ބޭއަޣްފިޔަވައި އެހެން ޕާޓީތަކުަގއި އޮތް 

ތައް ފާސްކުރަމުންދިޔަ ބިލުމުޅި އުމުރަށް އެ މީހަކު ެއއްެވސް ަމޤާމަކަށް ކުރިމަތި ނުލެވޭ ގޮތަށް  ންޏާކުރެިވއްޖެ ކަމަށް ވަ

ނޑުމެންނަށް މިހާރު މި ނޫން ގޮތަކަށް ކަން ކުރުމަށް އެކި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ތަން. އަޅު ނޑު އުފާވޭ އަުޅގަ ގަ

 ވީމަ އެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުށްތައް ސާބިތު ބައެއް ޖިނާޢީ އޮންަނނީ ވިސްނާަވޑަިއގެން އެ ހުށަހަޅުއްވާ ތަން. މިހާރު މި

. މި ސަރުކާރު ވަރަށް ގޮތަށް މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފަ ކަށް ކުރިަމތިލެވޭއަހަރު ދުވަުހގެ ތެޭރގައި އެ ަބޔަ 2ކުރެވުނުތާ އެ 

 ރާއްޖޭގެ ޙަޤީޤަެތއް މިއީ ނގޭ ސަުރކާރެކޭ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ނަކީ ޒުވާނުންގެ ންބުނޭ ތިމަންނާމެ ގިނަ ފަހަރަށް އެބަ

 . އެ ަމސްތުވާތަކެީތގެ ފަހަތުަގއި މިރާއްޖޭގެ ވަރަށް ގިނަ ޒުވާުނން ވަނީ މަސްުތވާތަކެީތގެ ަވބާގަިއ ޖައްސާފަިއކަން

ރާއްޖޭގެ މަސްުތވާތަކެތި އެތެެރކުރުމާއި ވިޔަފާީރގައި ހުންނެވީ ކޮން ބޭފުެޅއް ކަމަށް މިހާރު ހޯމް މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނެވި 

. އެ މަނިކުފާނުގެ ބަސްފުޅުންނަމަ މިހާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް ހުންނަާވ ރު ނަސީރު ވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައުމަ

މަސްތުވާަތކެތީގެ ވިޔަފާރިާއއި ހުރިހާ އެއްަޗކާ  ާބަގއި ޖައްސައިއި ގުޅޭ ކަމެއް ުޒވާނުން މި މަސްތުވާތަކެތި އޭގެ ވަޔާމީނާ

. ވީމާ، މިހެން މިކަން އެ މަނިކުފާނުވަނީ ވިދާޅުވެފަ ގުޅިފައިވާ ަކމަށް ހުންނެވި ޔާމީނާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް އެ 

ެވސް ޒުވާނުންގެ ވަރަށް ގިނަ  އަށް ބަލާއިރުބައެއް ާރއްޖޭގެ ްސޓެޓިސްޓިކްސް  އޮްއވާ މަސްތުވާތަެކއްޗަށް ބޭުނންކުރެވޭ

ން ކިތަންމެ . މިހެފަހުކުްމ ކުރެވި ގޮތަށްމަްއސަލަތަކުަގއި އެކި ގޮތް ބޮޑު އާބާީދގެ ގިނަ ބަަޔކު ަވނީ މަސްތުވާތަކެީތގެ 

އަށް ކުެރވި ނިމުނީމާ ދެން އޭނަކުެރވި އަދި އެ ހުކުމް ތަންފީޒު ންޓަޑު ކުއްެޖއް ިވޔަްސ އެކަން ެއގޮތަށްޓެލެ

ވެސް އެ ުކއްޖަުކ ދާނީ ހަމަ މަސްތުވާތަކެތީެގ  ކައުންސިލަރަކަށް ވެސް އެހެން ކަމަކަށް ނާދެވޭ ކަމަށް ވަްނޏާ އަނެއްކާ

ވެސް ކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތްކަން ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ރާއްޭޖގައި އެއީ ދުިނޔޭގެ ޙަޤީޤަެތއް އަދި މިކަން  ވަބާގެ ތެެރއަށް

ކަށް ެވސް އެ ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤު އަބަދު ލިބި ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ. ީވމާ، މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުެރވިގެން އެ ކުށަ 

ން ހުންނަ މީހަކަށް އައިސްގެން އަިދ އޭނަ ކުރިމަތިލައިގެން އެ ެވގެކުެރވި އޭނާ އިޞްލާޙު އެ އަދަބުގެ އެ ތަންފީޒު

ތަނެއްަގއި ތިބޭ ބަަޔކު އޭނަ ޤަބޫލުކޮށްފި ކަމަށް ވަންޏާ ެއ ކައުންސިލަަރކަށް ނާދެވޭނެ ވޯޓުލަިއގެން އެ ވޯޓުން ެއ 
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ަމށް ވަންޏާ އެކަމުަގއި ޖެހޭނީ އިންތިޚާބުެވގެން ނޫނިއްޔާ. ީވމާ، ވޯޓުން އެކަން ޤަބޫލުކުރެިވގެން އޭނައަށް އާެދވިއްޖެ ކަ

ދެން އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ވެސް ގަބޫލުކޮްށގެން އޭަނއަށް އެ ފުރުޞަތުތަކެްއ ދޭންކަން ހަމަގައިމު ވެްސ އަުޅަގނޑު 

ޤަބޫލުކުރަން. ހަމަ އެހެންމެ އަންހެނުންނަށް ވެސް ޒިނޭގެ ކުށަކީ ނުވަތަ ހައްުދގެ އެ ަމރުޙަލާއަށް އެ ސާބިތުެވގެން 

ން ދަނީ އަންހެނުންނަށް ކަމަށް ވާއިރުގައި ފިރިހެނަކާ ނުލައި ޒިނޭއެއް ނުކުރެވޭނެ. އެހެންވިޔަސް ޒިނޭގެ ކުްށ ގިނައި

ސާބިތުވަނީ މިވަނީ އަންހެނުންނަށް ކަމަށްވާއިރު މި ހައްދުގެ މި ވާހަކަ މިހެން އޮތުމުން ހަމަ ގިނަ ފަހަރަށް އަންހެނުންނަށް 

ނޑު ދެކެން. މި ދެންނެވި ދެރަވާ ގޮތަށް އޮންނަ މާއްދާއެއް  ނޑު ހަމަގައިމު ވެްސ  2ކަމަށް އަޅުގަ ސަބަބަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ރާއްޭޖގައި ހުިރހާ އެންމެންނަށް ފުރުޞަތު  ނޑު ދެކެނީ އަުޅގަ ވަރަށް ތާއީދުކުރާ މާއްާދއެއް މިއީ. އަުޅގަ

މަށް ޓަކައި ިއޞްލާޙުތައް ހުށަހަޅައިގެން ކުިރއަށް ލިބޭގޮތަށް ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ައނެއްކާ ވެސް ރަނގަޅު ގޮަތކަށް ގެންދިއު

 ގެންދިއުން. ަވއްސަލާމްޢަލައިުކމް. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ޢަލީ އާޡިމަށް.

 

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ އާޡިމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ދިވެހިާރއްޖޭގެ ، 2111/1ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ރޮަޒއިނާ އާދަމް މި ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ 

ްއވުމަކީ އަޅުަގނޑު ެވސް ގަބޫލުކުާރ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ހުށަހެޅު

ނޑިަވޅަށް މި ސަރުކާރުްނ ދައްކާ ވާހަކައަްށ ޙަޤީޤަތުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާލާނަމަ  ގޮތުަގއި ވަރަށް މުހިންމު މި ދަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އެ ވިދާޅުވި ފަ ދައިްނ ވަރަށް މުހިންމު އިޞްލާޙެއް ކަމަށް އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޒުވާނުން މިވަނީ މަސްތުވާތަކެީތގައި ޖެހި ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެ ގޮއްސަ. ޭއގެ ފަހަތުގަިއާވ 

ނޑުމެން  މޭއިސްތިރިއަކީ އުމަރު ނަޞީުރ ހޯމް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވާ ފަދައިންނަމަ ޔަމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ކަމަށް އަޅުގަ

ން އެ ފަރާތްތައް، އެ ޒުާވނުން މަސްތުވާތަކެތީގައި ޖެްއސުމަށްފަހު އެ ޒުވާނުންނަށް އެބަ ޤަބޫލުކުރަން މަޖުބޫރުވޭ. ދެ

ރަނގަޅު ވަޒީާފއެއް ލިބުމަށް ދަތިވެފައިވާ މި އޮތް ހާލަތުގަިއ އެ ކަންތައްތަކަށް ލިބޭ ޙައްލެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ވަރަްށ 

! ލާމަރުކަީޒ ގާނޫނު ިމ ދަނީ އެއް ުދވަހުން އަެނއް ބޮޑަށް ޤަބޫލުކުރަން މި ކަންަތއްތައް މި އިޞްލާޙަކީ ވެސް. އާދެ

ނޑަްށ ވިސްނިފަިއވަނީ ލާމަރުކަީޒ  ނޑާލަމުން. ޭއގެ އެްއ ބޭނުމެއް ކަމަށް އަުޅގަ ދުވަހަށް ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގެ ބާރު ކަ

ނުން. އެހެންނަމަވެސް ގާނޫނު ހެދުމުގެ އެ މަފްޙޫމަކީ އެ ިވސްނުމަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ަރއްޔިތުންގެ ބާރު ރައްޔިތުްނގެ ައތަށް ދި

އެ ބާރު ރައްޔިތުންގެ އަުތަގއި ބާއްާވކަށް ހަމަގައިމު ެވސް ޚުދުމުޙުތާރު ވެރިކަމަކުން ޚުދުމުޙުތާރު ސަރުކާރަކުން 
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ނޑަމުން މި ދަނީ.  ބޭނުންނުވާތީވެ އެ ލާމަރުަކޒީ ގާނޫނުަގއި ހުރި ބާރުތައް ެއްއ ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް ަކނޑަމުން ކަ

ނޑިވަުޅގައި ވެސް ޙަޤީޤަތުގައި އަެނއްކާ ވެސް ރައްޔިތުްނގެ ބާރު ރައްިޔތުންނަށް ދެވޭތޯ އެމް.ޑީ.ޕީގެ އެހެންވީމާ،  މިދާ ދަ

މެންބަރުން ވިސްނައިގެން އެަބ މަސައްކަތްކުރަމުންދޭ. އޭގެ އެއް ހެކި ކަންނޭނގެ މި ިއޞްލާޙަކީ ވެސް ޙަޤީޤަތުަގއި. 

ނޑަށް ވަަރށް ބޮޑަށް ޔަޤީން ިއއްޒަތްތެިރ އެހެންނަމަވެސް މި އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކޮށް މި  އިޞްލާޙު ފަްސނުކުރާނެކަން އަުޅގަ

ނުޑ  މެންބަރުން ދެއްކެވި ގިނަ ާވހަކަތަކުން، އިިދކޮޅު މެންބަރުން ދެއްކި ގިނަ ވާހަކަތަކުން. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ބަލައިލި ކަމުގަިއ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުން ބާރު ލިބިގެން މިސާލަކަށް މާ

ވީނަމަ ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް މީގެ ކުރިއަށް އޮތް ކައުންސިލާ ޚިލާފަށް މި ފަހަރު އޮތް މާލޭގެ ކައުންސިލަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި 

ށް ޕްލޭންކޮށް ގާބިލު ތަޢުލީމީ މާލެ ތަރައްޤީކުރުމަށް، މާލެ ސިޓީ ތަރައްޤީކުރުމަށް ވަރަށް ގިނަ މަސައްަކތްތަކެއް ކުރުމަ

މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ ަކއުންސިލެއް. އެހެންނަމަވެސް، ެއ ކައުންސިލުގެ ބާރު ޙަޤީޤަތުގައި ަކނޑާލީ ރައްޔިތުންނަްށ 

މިހާރަށްވުރެން ފަސޭހަ ރަނގަޅު ގޮތްތަކެއް މިއަދު މިއޮތް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރަމުން ގެންދާތީވެ. އިްއޒަތްތެިރ 

ނޑުމެ ން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލު މި އޮތް ދަީތގައި އުޅެމުން ވެްސ ޙަޤީޤަތުަގިއ ރައީސް، އަުޅގަ

ދައުލަތަށް ވަރަށް ގިނަ ފައިާސތަކެއް މިދިޔަ ުދވަސްތަުކަގއި ވެސް ދީފައި. އަމާނާތްތެރިކަާމ އެކު ވަނީ އެ ފައިސާަތއް 

މިިލއަން ރުފިޔާ ވަނީ ދައުލަތާ  21ކައުންސިލުން  ވަނަ އަހަރު ވެސް ސިޓީ 2112ޙަވާލުކުެރވިފަ. ނިކަން ބައްަލާވ 

މިލިއަްނ  11ގައި މި ވަނީ  2114މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތާ ޙަވާލުކުެރވިފަ.  66ަގއި މިވަނީ  2112ޙަވާލުކުެރވިފަ. 

ޖެނެރޭޓްކޮށްފަިއ  ރުފިޔާ ދައުލަތާ ޙަވާލުކުެރވިފަ. އެ ދައުލަތާ އެ ަޙވާލުކުރާ ފަިއސާއަކީ ޙަޤީޤަުތގައި މާލޭ ސިީޓގެ ތެރެއިން

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ  ޙަވާލުކުރާ ފަިއސާތަެކއް. އެ ފައިސާއިން ިމއަދުގެ މި އޮތް ަސރުކާރުން ޚަރަދުކުރަންޖެހޭނީ ައޅުގަ

އެ ފައިސާގެ ބޮޑު ބަެއއް ޚަރަދުކުރަންޖެހޭނީ މާލޭ ސިޓީ ތަރައްޤީކުރަން. މާލޭގެ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް މިހާރަށްވުރެން 

އި އޮތްތަކެއް ހަދައިދޭން. މާލޭ ސިޓީގެ ރައްޔިތުްނ އުޅެމުންދަނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ވަރަށް އުނަދގޫ ދަތި ފަސޭހަ ލު

ހާލަތެއްގަިއ، ދަތިކޮށް. މާޭލެގ ކާބޯތަކެީތގެ ައގުތަކަްށ ބަލަިއލާއިރުަގއި މިހާރު މި ދަނީ ެއއް ދުވަހުން އަނެއް ުދވަހަށް 

ނޑުމެން މިކަމާ ދޭތެރޭ އެބަ ވިސްނަންޖެހޭ. މާލޭގެ ތަކެތީގެ ައގު މަްއޗަްށ އަތްނުފޯރާ ހިސާބަށް އަގުަތއް އަރަމު ން. އަުޅގަ

ނޑިވަުޅގައި އަނެއްޮކޅުން މާލޭގެ ކަރަންޓު ބިލުގެ ރޭޓް މި ދަނީ މަތިވަމުން. ކަރަންޓު ބިލު އަތް ނުފޯރާ  އަރަމުންދާ މި ދަ

ންނަމަވެސް މި ކަންތައްތަކަށް ޙައްލެއް ގެންނާކަށް ހިސާބަށް ދަނީ. ފެން ބިލު އެބަ މަތިވޭ. ބޮޑުވަމުން އެބަދޭ. އެހެ

މިއަދުގެ ސަުރކާރަކުން ނުިވްސނާ. މާލޭ ސިޓީގެ ަރއްޔިތުން ަޙޤީޤަތުގައި ބޭނުްނވަނީ އަރާމު ދިރިއުޅުމެއް އުެޅވޭނެ ގޮެތއް. 

ބޯހިޔާވަހިކަމުަގއި  މާލޭގެ މަގުތަކުަގއި މި އޮތް ޓްރެފިކްގެ މައްސަލަ މިހާރަށްވުރެން ރަނގަޅުވާނެ ގޮެތއް. ގެދޮރުގެ

މިއަށްވުރެން ރަނގަުޅވާނެ ގޮްތތަކެއް. ކަރަންޓު ބިލު ފެން ބިލު އަގުހެޮޔވާން. ކާބޯތަކެތީެގ އަގުތައް ތިިރވާން. މިފަދަ 

ކަންތައްތައް ކުެރވެން އޮތީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑުމެންގެ މި އޮތް ގާނޫނުން ލިބިދީފައިވާ 

ނޑު ޤަބޫލެއްުނކުަރން މާލޭ ސިޓީއަށް ަޙއްލެއް  ބާރުތައް ސިޓީ ކައުންސިާލ ޙަވާލުކޮްށގެން. އެނޫްނ ގޮަތަކށް އަޅގަ
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ނޑާލުމަށް މާލޭ ސިީޓ  ގެނެސްދެވިދާނެ ކަަމކަށް. އެެހންވީމާ، މިއަުދގެ މި ސަރުކާުރން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިުލގެ ބާރު ކަ

ނުޑ މި ފުރުޞަތުގައި ވަރަށް ޮބޑަށް އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ކައުންސިލަށް ކުރަމުންދާ ޖެްއސުން ހުއްޓާލުމަށް އަޅުގަ 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގަލޮޅު ުއތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަށް.هللا ޢަބްދު މެންބަރު އީވާ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމެްއގެ ެއންމެ އަސާސީ އެއް ިވސްނުމަކީ ރައްޔިތުންނާ ވީހާ ވެްސ 

ތުންެގ ބަސް ވިކޭ ގޮތަކަށް ވެިރކަންކުރުން. ގާތުން ވެިރކަންކުރުން. ަރއްިޔތުން ވީހާ ވެްސ ބާރުވެިރކުުރވަިއގެން ަރއްޔި

ރައްޔިތުންގެ ބަހާއި ރަްއޔިތުްނގެ ލަފައިން ރައްޔިތުންނަށް ީވހާ ވެސް ގާތުން އެ މީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ެއކިެއކި ކަންކަން 

ނޑު މެންެގ ބައްޓަންކުރުން. އެއީ ލާމަރުަކޒީ ނިޒާމެއްގެ އެންމެ އަސާސީ އެއް ސިފައަކީ. އެ ިވސްނުމުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ލާމަރުކަޒީ އެ ިސފަ ގެނެއްސަ އެ އޮތީ. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް، މިހާރު ދުނިޔެ  ގާނޫނުއަސާީސއަށް ވެސް ައުޅގަ

ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ޑިމޮކްރެިޓކް ނިޒާމެްއގަިއ ވެްސ ވީހާ ވެސް ބޮަޑކަށް ލާމަރުކަޒީ ުކރުވުމަކީ މިއަުދގެ ވިސްނުން. 

ުތންނާ ގާތަށް ވެރިކަން ގެނެއުން އެއީ ޑިމޮކްރެިޓކް ނިޒާމެްއގައި ވެސް މިހާރު ބާރުއަޅަމުންދާ ލާމަރުކަޒީ ކުރުަވއިގެން ަރއްޔި

އެއް ސިފަ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ލާމަރުކަޒީ ވިސްނުމެްއަގއި ލާމަރުކަޒީ ވެރިކަެމއް ހިންގުމުގެ އެންމެ މުހިންމު އެްއ 

ފުށް ފެންނަ ގޮތް ވެސް ލާމަރުކަޒީ  2ަބބުތަކަކީ ވެރިކަުމގެ އުސޫލުތަކަކީ ުނވަތަ ލާމަރުކަޒީ ކުރުވަން ބާރުއަުޅވާ ސަ

ުފށް ފެނުމާއި، އެކައުންޓެބިލިީޓ އާއި، ސަރުކާރު ޖަވާބުދާީރުކރުވުމާއި، ަރއްޔިތުންގެ ބާރު  2ނިޒާމެއްަގއި ބާރުއަުޅވާ. 

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމެްއގެ އެންމެ  ރައްޔިތުންގެ ލަފައިން ތަރައްީޤގެ މަޝްރޫޢުތައް ރައްޔިތުން ޭބނުންވާ ގޮތަށް ހިންގުން އެއީ

ނޑުމެން އެ ކަމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިތްވަރުދޭ އެއް ސިފަައކީ އެއީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ،  މުހިންމު އެއް ސިފަ. އަޅުގަ

ިއ ރައްޔިތުން ރަްއޔިތުންގެ ތަރަްއޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ބައްޓަންކޮށް ރައްޔިތުން ރައްޔިތުްނގެ އަިމއްލަ ކަންކަމަށް ޙައްލު ހޯދަ

ރައްޔިތުން ބާރުވެރިކުުރވުްނ އެއީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމެްއގެ އެއް ބޭނުމަކީ. ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމެއްަގއި ދިރާސާތައް 

ދައްކާގޮތުްނިވއްޔާމުން މުޖުތަމަޢެއްަގއި އެންމެ ނިކަމެތި މީހުން ނުވަތަ މުޖުތަމަޢެއްގައި ެއންމެ ބަސް މި ވީހާ ތަނަށް 

ހެނުން، ދޮށީ އުމުރުެގ މީހުން، ޒުވާނުން، އަދި ުމޖުތަމަޢެއްގެ އެންމެ ނިކަމެތި ނުވިކި ތިބޭ މީހުން މިސާލަކަށް އަން

މީހުންނަށް ވެސް ބަސްބުނުމުގެ ފުރުޞަތު އިތުރުވެގެންދޭ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމެްއގަ. ެއއީ ވެިރންގެ ގޮުތގައި ތިބޭ މީހުން، 

އި މީހުންނަށް ބަސްވިކޭ ހިސާބުގައި އުޅޭީތވެ ެއީއ އިންތިޚާބުކޮށްފައި ތިބޭ މީހުން ކައިރީަގއި ރަށުތެރޭގައި އަތޮޅު ތެރޭގަ
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މި ވީހާތަނަށް ބަސް ނުިވކި ިތބޭ މީހުންނަށް ބަސްބުނާން ވެސް ފުރުޞަތު އިތުުރވެގެންދާ ނިޒާމެއްެގ ގޮުތަގއި ފެނިފަިއ 

މަރުަކޒީ ނިޒާމު މި އޮންނަނީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ހުރިހާ ސަބަބުތަކަށް ޓަަކއި މި ވެިރަކމުގައި ލާ

ނިގުޅަިއގަންނަމުން ދާތީވެ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ައޅުަގނުޑމެން ކަންބޮޑެއްނުވޭ. ލާމަރުަކޒީ ނިޒާމުން ރައްޔިތުންނަށް 

ބާރިވެރިެވވޭތީ މި ވެރިކަމަށް އެކަން ކަމުނުދާނެތީވެ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް ކަމުނުދާނެކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ. 

އް ހައިރާނެްއނުވޭ. ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމެއްަގިއ ވަޒީރުންނާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއެްއ، ރައީސް އޮފީހާިއ އަޅުަގނޑުމެންނެ

ސަރުކާރުގެ ެއކި އިދާރާތަކަށް މާލޭއަށް އައިސް ރަްއޔިތުން ސަލާންޖަހަންޖެހޭ ޖެހުން ކުޑަވެެގންދާތީ މި ސަރުކާރަށް އެކަން 

ނުވޭ. ލާމާރުކަޒީ ނިޒާމެްއގައި ރަްއޔިތުން ައމިއްލައަށް ކަންކަމަށް ޙައްުލ ވެސް ކަމުނުދާނެތީ އަޅުަގނުޑމެން ހައިރާނެއް

ހޯދައި އަމިއްަލއަށް ބާުރވެރިާވން މަސައްކަތްކުރާތަން ފެންާނތީ މި ސަރުކާރަށް ލާމަަކޒީ ނިޒާމު ކަމުނުދާނޭކަން ވެްސ 

ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ައޅުަގނޑުމެްނ  އަޅުަގނޑުމެނަށް އެނގޭ. މި ސަރުކާރަކަށް ކަމަކުނުދާނެ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް،

ނޑަކީ ހަމަަގިއމު ވެސް މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ވެރިކަމަށް ދުނިޔެއަށް  ކުޑައިުރއްސުރެން މައުމޫން ޢަބްދުލް، އަޅުގަ

ނޑުމެނަށް އިވޭ އެއް ައޑަކީ މައުމޫނަށްވުރެން އަދި ނު ނޑުމެން ުކޑައިުރއްސުރެން ވެސް އަުޅގަ ލަފާވާނެއޭ އައި މީހެއް. އަުޅގަ

ނުޑގެ ޖީލުގެ އެންމެ ވެސް މި ކަމަްށ  ނޑުމެން، އަުޅގަ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ވެިރކަމަށް އަިއއްސިްއޔާ. ެއއީ ައޅުގަ

ހެކިވާނެ. ައޅުަގނޑުމެން ުކަޑއިރުއްސުރެން ވެސް އިޭވ މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ އަިނޔާވެރިކަން އަދި އެްއޗަކަށް 

ދުލްޤައްޔޫމް ވެރިކަމަށް ައއިްއސިްއޔާ. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިއަދު މި އޮތީ ހަދާނުލާނެއޭ ޔާމީން ޢަބް

މިތަން ފެނަން. ރައްޔިތުންނަށް ދުއްތުރާނުކުރާނޭ ދިމާލެއް ނެތް. ސިޔާސީ މީހަކަށް ވެއްެޖއްޔާ ދުއްތުރާކުރާންޖެހޭ، ސިޔާީސ 

އެ މީހުންގެ ގާތުން ޚިދުމަތެއް ދޭންތިބޭ މީހަކު ވެއްޖެްއޔާ ރައްޔިތުންނާ  މީހަކަށް ވެއްޖެއްޔާ ޖަލަށް ލާންޖެހޭ. ރައްޔިތުން

އެބަ ދުރުކުރާންޖެހޭ. ރައްޔިތުން ބާރު، އަމިއްލައަށް ބާރެއް ހޯދާނެ އަމިއްލަ މީހާ އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވެލާނޭ ގޮެތްއ 

ގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ަދނީ ދުއްތުރާކުރަމުން. މީހަކަށް އޮތިްއޔާ ސަރުކާރުން މިހާރު އެބަ ދުއްތުރާކުރޭ. ކުދި އަދި މެދުފެންތީ

 އަމިއްލަައކަށް މަސަްއކަތެްއ ކޮށްލެޭވވަރެއް ނޫން. ހުރިހާ ދިމާލަކުން މި ސަރުކާރުން ދަނީ ރައްޔިުތން 

 ވަންނަމުން. ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް، ރަްއޔިތުންނަށް އޮތީ ދާ ވިސްނުމުެގ ތެރެއަށް ނިކަމެތިކުރުވަންެވގެން ކުރީެގ އެ ބޯ

ހަމައެކަނި އެންމެ ަޙއްލެއް. އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ނިުކމެ މިވެރިކަން ނިންމާލުން ޮއތީ. ލާމަރުކަޒީ ިނޒާމް ެވސް 

ނޑުމެންނަށް ލިބިފައި، ގާނޫނުއަސާސީން ލިބިފައިވާ ޙައްޤުތަްއ  އަޅުަގނޑުމެން ދިފާޢު ކުރަން ބޭނުމިއްޔާމުން އަޅުގަ

ނޑުމެން ހިފަހައްޓަން ބޭނުމިއްޔާ ހިމާޔަތްކުރަން ބޭނުމިއްޔާމު އަޅުަގނޑު މެްނގެ މުޅި ޑިމޮްކރެޓިކް ނިޒާމް އަުޅގަ

ނަގަހައްޓަން ބޭނުމިއްޔާ ރަްއިޔތުން އެކުަގއި ނިކުމެ މިވެރިކަން ޖެހޭނީ ހަމަ ނިމުމަކަށް ގެންނަން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އަލިފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެން

 މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިނަށް. 

 

 އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުމެން މިައދު މިތަނަށް މި ލެވިގެން އުޅޭ އިޞްލާޙާ ދޭތެރޭގައި އެްއވެްސ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަުޅގަ

ނޑު ސަބަބަކަށް އިދިޮކޅު ފަރާތްތަކުން ވެސް. އެ ބޭފުޅުން ވެސް ހަމަ ކުރައްވަްނ  ސުވާލެއް ނުއުަފއްދަވާ އަސްުލ މައިގަ

ތަކަށް ކުރިމަތިލައްވާ އެ ފެންވަރުގެ ބޭފުޅުން އެއް ުއސޫލުތަކެއް އޮންނަންޖެހޭ ކަމަށް ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ހުރިހާ މަޤާމު

އެބަ ޤަބޫލުކުރަްއވާ. ހަމަ ެއާއއި ިވއްދަިއގެން އެބަ ފާހަގަކުަރއްވާ ިމއީ މުނާސަބަތު ަވގުތެްއ ނޫނޭ. މުނާސަބަތު ވަގުެތްއ 

ނިޑޔާރަކު ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލަންވީާމ. ހުރި އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލަުކ ކަމަށް އެ ބޭފުޅުންނަށް ޤަބޫުލކުރެްއވެނީ ުކއްލިައކަށް ފަ

ބޭރުކޮށްލަންވީމާ. ދުރާލާ ކައުްނސިލް އިންތިޚާބު އަންނަންާވިއރަށް އެކަމެއް ކުރުން އިޞްލާުޙތައް ގެަނއުން ެއއީ ރަނގަުޅ 

އެއީ މުނާސަބަތު ވަގުތު ކަމަށް ތި  ގޮތް ކަމަކަށް ނުދެކޭ. ވަކި ީމހަކަށް ފަހާލެވޭ ކޯޓެއް ގޮތަށް ކަންތައްތައް ގެންދިއުން

ބޭފުޅުންނަށް ތި ޤަބޫލުކުރެއްެވނީ. އެއީ ރަނަގޅު ގޮެތއް ނޫން އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ވެސް މި ފެނިގެންދަނީ 

ދާތަން. ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ގެނެވޭ ިއޞްލާޙުތައް ޭއގެ އަސްލު ޮއޅުާވލައިގެން މުޅިން އެހެން ގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ވަމުން

ވަނަ މާއްދާގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް ެއބަ ބުނޭ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުްނނޭ މި ގާނޫނުގެ ހުރިހާ ކަމެއް  221ގާނޫނުއަސާީސގެ 

ނޑުމެންނަށް  ގެންދެވެންޖެހޭނީ. އެކަމަކު އެަކމަށް ގޮންޖައްސަވަމުން އެްއެވސް ކަމެއް ކުރަްނވާ ގޮތަކަށް ނުކުރައްާވ. އަުޅގަ

ރު ވެސް ކޮމަންވެލްތް ަގވަރމެންޓް ފޯރަމް ސީ.އެލް.ޖީ.އެފްގަިއ އެފްރިކާގެ ބޮސްވާާނގަިއ މި ފެންނަމުންދަނީ މިހާ

ބައްދަލުވުމެއް ހިނގަމުން އެަބދޭ މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން. އެްނމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރަްއވަނީ ާރއްޖޭަގއި ސިސްޓަމް ިމގޮތަށް 

އްޖޭއިން ނައްތާލުމަށް މަސަްއަކތް ކުރަްއވަމުން ގެންދަވާތީ. ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމަށް ގާއިމްކޮށްަފއި ެއސިސްޓަމް ރާ 

އެކަމަށް ޓަކައި މި ބޭއްވޭ ޮކންމެ ބައްދަލުވުމެއްަގއި ބައިަނލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުަގއި ވެްސ އެ ދަނީ މި ދިވެހިރާއްޖެއަށް 

ބޯޑުަގއި ހިމެނިވަޑަިއގަތުމަްށ ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިލަމުން. ހަމަ އެއާިއއެކު މިހާރުގެ ހޯމް މިނިސްޓަރ އެ 

މަސައްކަތް ކުަރއްވަމުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ ގެންދަވާ. މަަސްއކަތް ކުރަމުން ވަރަށް ބޮޑަށް ެއބަ ގެންދަވާ. އެހެންނަމަވެްސ 

ަގ ކާރލް ރައިޓް އެ ކަުމގައި ިއސްކޮށް ުއޅުްއވާ ކާރލް ަރއިޓް މިހާރު ނިންމަވާފައި އެ އޮތީ އުމަރު ނަޞީރަށް ބޯޑުން ޖާ

ނުޑމެންނަށް އެއްގޮަތކަށް ވެސް  ވެސް ނުދެްއވަން. އެީއ މި ރާއްޖޭގެ ހާލަތު މިަވގުތު މި އޮތް ގޮަތކީ. މީކީ އަުޅގަ

ނުޑމެން ރައްޔިތުން ބަލަިއގަންނާނެ ޤަބޫލުކުރާނެ ގޮތެއް ވެްސ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފައިދާ ހުރި ގޮތެއް ނޫން. އަދި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ކައުންސިލުތަކަށް ދަތިކުރަމުން ދުއްތުރާކުރަމުން ދާތަން. މި ކައުންސިލުތަކުގެ  ނޫން. އަޅުގަ

ނޑުވާލަމުން ދާތަން. ނުވިތާކަށް ކައުންސިލުތަުކގެ މެންބަރުންގެ ވެސް އަދަދު މަދުކޮށްފައި މަޤާމުތައް ވެސް  ބާރު ކަ

ގޮތަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ައޅުަގނޑުމެން އުވާލަން މަސަްއކަތްކޮށްފައި ިޒންމާތައް ވެސް ުކޑަކުރަމުން ެގންދާތަން. އެ
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ބަލާލި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ކިތަންމެ ކަމެއް ކުަރއްވާަފއި އެބަ ހުރި. އެަކއުންޓެއް ހުުޅވަން ގާނޫނުައސާސީން ބާރު 

ވިަފިއ އަޅާފައި އެބަ އޮތް ކައުންިސލުތަކަށް ހުޅުވެންޖެހޭނޭ. އެކަމަކު އެއްެވސް ކައުންސިލަަކށް އެކައުންޓެއް ހުޅު

މިހާތަނަކަށެއް އަދިެއއް ނެތް. ހަމަ އެގޮތަށް މާލޭ ސިީޓ ަކުއންސިލުން މަސައްކަތް ކުރި ާޕރކިންގ ޒޯންތަކެްއ ހަދަން. 

އެކަމަށް ވެސް ހުރަސް ެއޅުްއވީ. އަުޅްއވާފައި ެއކަން ވެްސ ކުރެވޭނެ ގޮތް އެ ބޭފުޅުންަނކަށް ފަހިނުކޮށްދެއްވި. ހަމަ 

މައްސަލަ ޙައްލުކުރަން ިސޓީ ކައުންސިލުން މަސަްއކަތް ކުެރއްވީމަ އެކަމަށް ެއކަށީގެްނވާ  އެގޮތަށް މާޭލގެ ފެން ބޮޑުވާ 

ބަޖެޓެއް ނުދެއްވި ތާނގައި ެއކަމަށް ހުރަސް އަޅުްއވާފައި ެއންމެފަހުން މަގުތައް ވެސް ހަުއސިންގ މިނިސްޓްރީން ވެސް 

ނޑުމެންނަށް މި ފާހަގަކުރެވެނީ ސިޔާީސ ނެންގެވީ. ެއއީކީ ކަންތައްަތްއ ކުރިއަރައި ދާނެ ގޮތެއް ނޫން. ދެ ން އަޅުގަ

ބޭނުމަށް ޓަކައި އެިކއެކި ބޭފުޅުން ނުޙައްޤު ގޮތުަގއި ބްލެްކމެއިލްކޮށްގެންނާިއ، ބިރު ދަްއކަިއގެން ވެސް މަޤާމުތަކުން 

ތިބޭ ބަޔަކަްށ  ބޭރުކޮށް ހުކުމް ވެސް ިއއްވާަތން. ސިޔާސީ ހުކުމް ވެސް ިއއްވާތަން. މިފަދަ ގޮތަކަށް ހުުކމް އިއްވިަފއި

އެމީހާގެ އަސްލު ކުށެއް ނެިތ ނުޙައްޤުން އަދަބެްއ ލިބި ކަުއންސިލުތަކަށް ވާދަނުކުެރވޭ ގޮަތށް މިހާތަނަށް ގާނޫނުަގއި މި 

އަހަރު ފަހުން  2އޮންނަނީ މުޅި އުމުރު ދުވަހަށް އިނގޭތޯ. ޭއގެ ބަދަލުަގއި ެއ މީހާއަށް ނުހައްޤުން ލިބޭ އަދަބެއް ނޯވޭ 

ނޑު ދަންނަވަްނ މި އުޅެނީ މިހާރު ރޮޒެއިނާ، ވެސް މަޢާފުވާ ނެ ގޮެތއް ވެްސ މިހާރު މި އޮތް ގޮތުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ރޮޒެއިނާ ހުށަަހޅުއްވާަފއި އޮތް އިޞްލާޙަީކ މިހާރުން މިހާރަށް އިޞްލާޙު 

ޖެހުނީމަ މިއީ ވަކި މީހަކަށް ފަހާލާ ކޯޓެްއ ގޮތަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމެްއ  ކުރަންޖެހިފައި އޮތް ކަމެކޭ. ެއ ވަގުެތއް ައއިސް

ނޑު މި އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް  ނޫނޭ. އަޅުަގނޑު އެ އިޞްލާަޙށް ތާއީދުކުރަން. ހަމަ އެާއއިެއކު އަުޅގަ

ށް ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމަކަްށވާީތވެ މިކަމަށް ވަރަށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާއި އަަދބުވެރިކަމާއި ެއކު އެދެން މިއީ މިހާރުން މިހާރަ

 ތާއީދުކޮށްދެްއވަން. ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް. 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

މި ގާނޫނަީކ ގިނަގުނަ އިޞްލާޙުތަެކްއ  2111/1އާދެ! ގާނޫނު ނަްނބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ިމ ގާނޫނަށް  އަންނަންޖެހިފައި އޮތް ގާނޫެނއް ކަުމގަިއ ައޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރަން. އެހެންކަމުން، އެންެމ ފުރަތަމަ ވެސް

ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ވެސް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، މިއަށްވުރެ ޮބޑު ފުޅާ ދާއިރާއެްއަގއި އިޞްލާުޙ 

ނޑު ދެކެން. ގާޫނނު ނަންބަރު  ިދެވހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ، 2111/1ގެނައުުމގެ މުހިންމުކަން ބޮޑުކަމަށް އަޅުގަ
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ންގުމުގެ ގާނޫނު އަންނަންޖެހެނީކީ ހަމައެކަނި މި އިޞްލާޙެއް ނޫން. އެހެން މި ދެންނެވީ ލާމަރުކަޒީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހި

ނޑުމެން ފާސްކުީރ  އުސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގަން އެ އުސޫލު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ގާއިުމކުރުމުގެ ގާނޫެނއް އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ފުންކޮށް ވިސްނަ ން. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ރަްއޔިތުން ގާތުން ޚިދުމަތް ދީ ކީްއވެގެންތޯ އަުޅގަ

ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ވީހާ ެވސް ރައްޔިތުންނާ ފުޅާ ދާއިާރއެްއގައި މަްޝވަރާކުެރިވގެން 

ރައްޔިތުން އުާފވާ ގޮތަަކްށ ، ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތްަތއް ޭއގައި ހިމެނިގެން އެ އުސޫލުގެ މަތީން އެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުން ރުހޭ 

ދިނުމުގެ މަތިވެރި މަޤްޞަދުގައި މި އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ނިޒާމު ދިވެހިރާއްޖެއަްށ 

ތަޢާރުފުކުރެއްވުނު. އަލަށް ތަޢާރުފުކުރެވޭ ކޮންމެ ނިޒާމެއްަގިއ ވެސް އަބަދު ވެސް ރަނގަުޅކޮށް އިޞްލާޙުކޮށް ތަޖުރިބާެގ 

ަގއި ކަންކަން ކުރުން ެއއީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގަިއ އަޅުަގނޑު ދެކެން. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް، ހިތާމައާ ެއކު އަލީ

ދަންނަވަންޖެހެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރުަކޒީ އުސޫލުން ހިންގުން އަުޅަގނޑުމެން އެދޭ ނަތީޖާތަކެއް 

ކުރި ނަތީޖާތަކެއް ވެސް ހާސިލުވަމުން ނުދޭ. ލޯަކލް ގަވަރމަންޓު އޮތޯރިީޓއަީކ ހާސިލުވަމުން ނުދޭ. އަޅުަގނުޑމެން އުންމީދު

ސަރުކާރުެގ އިދާރީ އޮނިަގނުޑގެ ތެޭރގަިއ ހިމެނޭ ބައެއް. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއިްނ ަވރަށް ގިނަ މީހުން މި ކަްނ 

ތަިޤއްލު މުއައްސަާސއެއް ނޫން. ލޯކަލް ހަނދާން ނެތިގެންދޭ ހިތާމައާ އެކު ދަންަނވަނީ. މިއީ ަވކިން ހިނގާ މިނިވަން މުސް

ގަވަރމެންޓު އޮތޯރިީޓގެ މައިަގނޑު އަސާެސއް ކަމުަގއި ާވނީ ވާންވާނީ އަދި ދުނިޔޭގެ ތަޙުޒީބު ތަރައްޤީވެފައި އޮްތ 

ރުން. ޤައުމުތަކުަގއި ވެަފއި އޮތީ ވެސް މުޅި ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ސިާޔސަތު ތަންފީޒުކުރުން. އެ ސިާޔސަތާ އެްއގޮތަށް ޢަމަލުކު

ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ އިންޓަރގްޭރޓު ޑިވެލެޕްމަންޓު ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުމަކީ ލާމަރުަކޒީ ދާއިާރއެްއގެ މުހިންމު މަސްއޫލިއްޔަުތެގ 

ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް. ބަލަިއލި އެއްެވސް ދިމާލަކުން މިކަން މިގޮތަށް ހިނގާތީ ނުއެއް ފެނޭ. ހަމަ އެހެންމެ ރައްޔިތުންގެ 

ަޤއުމުގެ ތަަރްއޤީގެ ކަންކަުމގައި ވީހާ ވެސް ުފޅާ ދާއިރާެއްއގައި ަރއްޔިތުންަނށް ބައިވެިރެވވޭނެ ފުރުޞަތު  މަޝްވަރާ ާއއި

މި ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ހޯދުމަކީ ހަމަ މި ނިޒާމުގެ އެްއ މަޤްޞަދު. އެކަން ވެސް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭަގއި 

ދެ! ަރއްޔިތުން އެދޭ ގޮަތކަށް އަދި ރައްޔިތުންގެ ބަސް އޮެވގެން ހާސިލުވަމުންނުދާކަން ހިތާމައާ އެކު ފާހަގަކުރަން. އާ

ޤައުމީ ތަރައްީޤގެ ކަންކަން ޭރވެމުން މަޝްރޫޢުތައް ހިންގެުމންދާއިރު ގާނޫނުެގ ތެރެއިން ގާނޫނުަގއި ަކނަޑއެޅިގެްނާވ 

ނޑު ދަްނނަވާނީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫުލގެ  މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް އެބަ ޖެހޭ ަކއުންސިލުތަކުން ތަންފީުޒވާން، ތަންފީޒުކުރަން. އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ފާސްކޮށްފައިވާ ިދވެހިރާްއޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން ހިންގުމުެގ  ހިންގުމުގައި އަުޅގަ

ގާނޫނުަގއި ހުރި ކޮންމެވެސް ުކރަކި ކަމެއް އުނި ކަެމއްގެ ަސބަބުންނޭ މުޅި ޤައުމީ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓު އޮތޯރިޓީ، ލޯކަްލ 

ގަވަރމަންުޓގެ ތަންފީޒީ އިދާާރއެްއގެ ޙަޤީޤީ ދައުރު އަދާކުަރމުން މި ނުދަނީ. ސިޔާސީ ިވސްނުން އެ ވަދެގެން ިސޔާސީ 

ނޑުމެން ރާއްޖޭަގއި ިމ އޮތީ ގެއްިލގެން ޮގއްސަ.  ވާދެވެިރވުމުގެ ތެެރއިން ަކުއންސިލުގެ ޙަޤީޤީ ދައުުރ ައޅުގަ

ތަންީފޒުކުރުމުަގއި ެއކަށީގެްނވާ ހިއްސާެއއް އަދާކުރާީތއެްއ  ކައުންސިލުތަކުން ަޤއުމީ ތަރައްޤީގެ އޮނިަގނޑު

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ. ލަދުވެތިކަމާ އެކު ނަމަވެްސ، ހިތާމައާ އެކު ނަމަވެސް ދަންނަވަން މި ޖެހެނީ ހަމަ މިހެން. 
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ެއްއ ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުގައި އެ ދުނިޔޭގެ އެހެން ތަންތަނުގައި ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެުކލަވައިލުމަށްފަހު އެ ދާއިރާ

މަޝްރޫޢު ތަންފީޒުކުރަން ޙަވާލު މި ކުރެވެނީ އެ ފަރާތްތަާކ، ކައުންސިލުަތކާ. އެކަަމކު ާގނޫނާ އެއްގޮތަށް އަދި މުޅި 

ޤައުމީ ތަރައްީޤގެ މަޝްރޫޢުތަކާއި އެްއގޮތަށް އެކަން ހިނާގތޯ ރެގިއުލޭޓްީރ އޮތޯރިޓީަތކުން މި ރާއްޖޭަގއި އޮތް ލޯކަްލ 

ވަރމެންޓު އޮތޯރިޓީ ާއއި އަދި އެނޫން ވެސް އެކަމާ ގުޅުން ހުރި މިނިސްޓްރީތަކުން ބަލައި މޮނިޓަރކުރަމުން ގަ

ގެންދަވަްނވާނެ. އަިދ ކަންަކން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ފިަޔަވޅުތައް އަޅުްއވަްނވާނެ. ިމ ރާއްޖޭަގއި އެ ކަްނކަން 

ނޑުމެން ާލމަރުކަޒީ ގާނޫނު ރަނގަޅަްށ އިންތިޒާމުކުެރވިފައި އޮތީ އެހެންނެކޭ ދެންނެވޭކަށެްއ ނެ ތް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އިޞްލާޙުކޮށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަށު ނުވަތަ އަތޮޅު ފެންވަރުަގއި ހިނގާނެ އުސޫލަކަށް މިއަްށ ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް 

ދިއުމުގެ ބިރު ވަރަށް ބޮޭޑ  ނުގެންނަ ކަމަށްވަނީިވއްޔާ ުމސްތަޤުބަލުގައި މި ނިޒާމު ހަމަ މުޅިން އެއްކޮށް ފެއިްލވެގެން 

ހަމަ ދަންނަވަންޖެހޭ. މިއީ ބަެއއް ބޭފުޅުންނަށް ައޑުއަހަން މާ ފަސޭހަފުޅު ވާހަކަެއއް ުނވެ ިހނގައިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، 

ނޑުމެން ވަރަށް ޮބޑަްށ  ދަންނަވަންވާ ވާހަކަެއއް މިައދު ނުދަންނަވައިފިއްާޔ މާދަމާ ނުކުންނަ ނަތީޖާއަކުން ައޅުގަ

 ކުރަންޖެހިދާނެ. އެހެންވީމާ، މިކަންކަމުގެ މަްއޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް...ހިތާމަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 އަށް. هللا ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެ

ނުޑ  2111/1ގާނޫނު ނަންބަރު  ނޑު ތާއީދުކުރަން. އާދެ! އަުޅގަ މި އިޞްލާޙަށް ހުށަހެޅިފައިާވ އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

ދަންނަވައިލާނީ މި އިޞްލާޙަކީ ހަމައެކަނި ގެންނަންޖެހޭ އިްޞލާޙެއް ނޫން. މި ބިލު އިޞްލާޙު ކުރަްއވަމުން މި ގެންދަނީީކ 

މައެކަނި ހަދާގޮތަކަށް ވެސް ނޫނޭ. މަސްކޮރޮޅި ތަޅައި މިހާރު މި ހުތް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ފްރައިޑު ރައީސް ހަ

ނޑުމެން މި ބިލަށް  މަސްކުރޮޅި ތަާޅގޮތަކަށް ިމ ިބލު އިޞްލާޙު ކުރަމުން މި ެގންދަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަލައިލާއިުރގައި ިދވެހިރާއްޭޖގެ ރަށްތައް އިދާރީ، އިާދރީ ގޮތުން ލާމަރުކަުޒކޮްށ ހިން ގުމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ކައުންސިލުތަކުން ބާރުތައް ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް  މަސައްކަތްކުާރއިރު އަުޅގަ

ނިގުޅަިއގަންނަމުންދާތަން. އަދި އެހެންމެ ކައުންސިލުތައް ހިންގުމުަގއި ރަށްތައް ތަރައްޤީުކރުމަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ 

ނޑުގެ ާދއިރާައށް ހަމައެކަނި ބަލައިލިަޔްސ  ކަންތައްތައް ވެސް ނުލިިބގެން މި ދަނީ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅގަ

ކުރެންދޫގަާޔއި އޮުޅވެލިފުށީގައި މި އުޅެނީ ލޭންުޑޔޫސް ޕްލޭްނަގނޑެއް ެވސް ނެހެދިގެން. ލޭްނޑުޔޫސް ޕްލޭން ނެހެދެނީހެއް 

ށް ގެންދެޭވކަށް. ަކއުްނސިލަކަށް ނެތް އެ ލޭްނޑުޔޫްސ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނެތް އެ ދާއިރާގެ ތަަރއްޤީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަ



36 

 

ޕްލޭން ހެދޭނެ ގޮތެއް ވެސް. ސަރުކާރަކުން އެ ލޭންޑުޫޔްސ ޕްލޭން ހަދާކަށް ފައިސާއެއް ނުދޭ، ވަސީލަތްތަކެއް ނުދޭ. 

ގެން ނުދާނެ. އަދި އެހެންވީމާ، ކައުންސިލުތަެކއް އަދި އޮތް ކަމުަގއި ވިޔަސް ިއދާރީގޮތުން އެ ހިންގަްނވާ ގޮަތކަށް ހިންގި

އެ ބާރުތައް ނުލިބޭނަމަކާއެއް އެ ކައުންސިލުތަކަކުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ކިތަންމެ ވަރަކަށް ހިންގަން މަސައްކަތްކުިރޔަކަްސ 

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ދާއިރާތަކަށް ދީފައިވާ ބާރު ދުވަހެއް ދުވަަހކަށް މަޑުމަޑުން މަޑުމަޑުން  ނުދާނެ. އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ކިޔާ ބަިއ، ނުވަތަ ލާމަރުކަޒު މިދަނީ ސެންޓްރަލައިުޒވަމުން. މިހެން ނެގެމުންދާތަން . ޑީސެންޓްރަލައިޒު އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް އަވަހަްށ  ދާންވެއްޖެ ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ކައުންިސލުތަކެއް ނޯންނާނެހެން. އަޅުގަ

ނުޑމެންނަށް ފެންނާނީ މި ބިލު ކައުންސިލުތައް އުިވގެންދާތަން ފެންނާނެހެން . އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ދެން އަޅުގަ

 މަސްކުރޮޅިެއއް ވެސް ނޫން ުހތް މަސްކުރޮޅިއަށް ވެަފއި ޮއްއވާ. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަމުަގއި ދަންނަވަން. ެއއީ އެިދވަޑަިއގެންެނިވ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ހިސާބުން ބަޙުސްގެ ވަގުތު ނިމުނީ 

ނޑު މި ފުރުޞަތު، ފަހު ބަހަށް ފުރުޞަތު  ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާ ނިމުމަށްފަހު ދެން އަޅުގަ

 އަރުވަން މި އޮތީ އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް މި ބިލާ ގުޅިގެން ދެއްކި ާވހަކަތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރަމުން 

ވެސް އަޅުަގނޑު ހަމަ އެގޮތަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ހަމަ ބައެއް ވާހަކަތަަކކީ މި ބިލު ހުށަހެޅިއިރު 

މިތަނުގައި ދެެކވޭނެ ކަމަށް ބެލެވުނު ވާހަކަަތއް. ހިތާމަޔަީކ ރައްޔިޔުްނގެ މަޖިލީހަކީ ވަިކ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްެވގެން 

ނޑުމެްނ އައިސް ތިބި ތަނެއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން މިތަނުގައި  ރައްޔިތުންގެ ކަންތައްަތއް ނުުކރަން ނިންމަން އަޅުގަ

ޕާޓީއަކުން ހުށަހެޅި ކަމުގައި ވިަޔސް ވެސް ަރްއޔިތުންނަށް ފައިދާ ހުރި ކަމެއް ވިްއޔާމު އެކަެމއްަގއި  ކޮންމެ

ނޑު ދެކެނީ. މިތަނުަގއި  ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ަރނގަޅުކޮްށގެން ކުިރއަށް ދިއުަމކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ައޅުގަ

ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ވިދާޅުވި. މަޢާފްކުރައްާވ! ތިނަދޫ ޕީ.ޕީ.އެމަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރެއް ކަމަށްވާ 

އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު. މި ބިލު ފުރިހަމަވެގެންދިޔައީހޭ، ެއ މަނިކުފާނު ރަސްމީކޮށް މިތަނުގައި ވާހަކަފުޅުނުދައްަކވާ. 

ވިޔަފާރިކުރުުމގެ ބަިއ މީގެން އުނިކޮށްަފއި ދެްނ  އެކަމަކު އަމިއްަލއަށް ވިާދޅުވި އަޅުަގނޑު ކައިީރަގއި މި މަްސތުވާތަކެތި

ހުރި ބައިތައް އެހުރި ގޮތަށް ބަހައްޓާފައި ކުރިއަށް ގެންދިުއން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު އަސްލު ވަރަށް ބޮޑަށް ވެްސ 

ޞްލާޙުތައް މަރުޙަބާކިޔަން އެ ވިދާުޅވި ވާހަކައަށް. ރަނަގޅުކުރަން ހުރި ކަންތައްތައް ރަނގަުޅކޮްށގެން ހުށަހެޅޭ އި

ނޑު ދެކެނީ ެއއީ ރައްޔިތުންނާ ގުޅުން ހުރި  އަޅުަގނޑުމެން ބަލައިގަނެ ކުިރއަށް ދިއުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަ
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މުހިންމު އިޞްލާޙުތައް ކަމަށް ވާނަމަ. ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ގިނަ މެންބަރުން ވާހަކަދެއްެކވިއިރު ފާހަަގުކރި މި އިޞްލާޙަކީ ގެންނަން 

ނަޑކަށް ނޭނގެ މުނާޞަބު ވަގުަތކީ ކޮބަިއކަމެއް. ކުރިއަްށ މުހިންމު އިޞް ލާޙެކޭ. އެކަމަކު މުނާޞަބު ވަގުތެއް ނޫނޭ. އަުޅގަ

އޮތް ދޮޅުއަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަެނއްކާ ވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނާނީ އަނެއް ލޯކަލް ކައުންސިލު އިންތިޚާބު 

ވަނަ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގައި ވެސް މި ބިލު އިޞްލާޙުކުރަން ބޮޑު ބިލު  11، ބޭއްިވގެންދާތަން. އެ ވިދާުޅވާ ބޮޑު ބިލު

ވަނަ ރަްއޔިތުންެގ  11ލައިގެން ހުރިހާ ކަމެްއ ެއއްޮކށްގެން ގެނެސް އިޞްލާޙުކުުރމުގެ ވާހަަކ ދައްކަަދއްކާ ުހްއޓައި 

ނޑުމެންނަށް ފެނުނީ. ދެން މިހާރު ޕީ .ޕީ.އެމުގެ ޕާރލިމެންޓްރީ ގުރޫޕްގެ ޑެޕިުއޓީ މަޖިލިސް ވެސް ނިމިގެންިދޔަތަން އަުޅގަ

ލީޑަރު ވެސް ވިދާުޅވި، މި ަވިކވަކިން އިޞްލާޙު ލަިއގެން ފުރައިޑް ރައިސް ހަދަނީއޭ. ވިދާޅުވިއިރު މި ފްރައިޑް ަރއިްސ 

ނޑުމެްނނަށް ފެނުނު މިތާނގައި އެންމެ ފުރަތަމައިނުން އިޞްލާޙެއް  ހަދަން އުނދުން ރޯކުރި ބޭފުޅަކީ އެ މަނިކުފާނު. އަޅުގަ

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ހުށަހަޅަިއެގން ކައުންސިލަރުންގެ އަތުން ަރށްރަށުގެ ބިންތައް ބޭނުންކުރުުމގެ އެ ޙައްޤު ިނގުަޅއިގަތުމަްށ 

ޓަކައި މިތަުނގަިއ މަސަްއަކތްތަކެއް ކުރެިވގެންދިޔަތަން. އެިކ ދާއިރާތަުކެގ ަކުއންސިލަރުން ވަރަށް ބޮޑަށް 

ނޑު ފާހަަގކުރަން. ދެން މިއަށް ވާހަކަެދއްެކިވ  މަސައްކަތްކޮްށގެން އެ  އިޞްާލޙު މި ތަނުން ބޭރުކުރެވިފަިއާވކަން އަުޅގަ

އަނެއް ބޭފުަޅކު ހަމަ މިގޮތަށް މި މޭރުމުން މި ބޮޑު އިޞްލާުޙ ގެންނަ ވާހަކަ ދެްއކެިވއިުރަގއި ައޅުަގނޑު ފާަހގަކޮށްލަން 

ނޑީަގއި އިން މެންބަރާއި ޒާތީެވގަނެގެން، ެއ ބޭނުންވަނީ މި ތަނުގައި ވާހަކަދައްކާއިުރަގއި ކުރީ ަގއި ތިމާ މިހާރު އިން ގޮ

މީހަކު މި ތަނަށް އެއްެޗއް ުހށަހަޅައިފިއްޔާމު އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ކޮންމެވެްސ ކަހަލަ ނެގެޓިްވ ވާހަަކެއއް ދެއްކުަމކީ 

ޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ވާަހކަދެއްކުމަކީ އެީއ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ދެކިގެން މި ތަނުގައި ތަކުރާރުކޮށް ކޮމިޓީތަކުަގޔާއި މަ

ވަނަ މަޖިލީހުގަިއ  11އެ މަނިކުފާނު ހޮވާފައި ހުރި ދާއިރާގެ ަރއްޔިތުން ކޮންމެހެން ބޭނުންވެގެން ުއޅޭ ކަމެއް ޫނނޭ. 

ނީޑގަިއ ރައްޔިތުްނގެ ވަރަށް ބޮޑު ާތއީދާއި ލޯތްާބއި ެއކީަގއި އަުޅަގނޑު އިންކަމަކީ އެ ީއ މިހާރު ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ގޮ

ނީޑަގއި އިން ބޭފުޅާ، އަޅުަގނާޑއި ޖައްސާަލއިގެްނ  16މި  ވަނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ގޮ

އުޅުމަށްވުރެ އަމިއްލައަށް އެ ާތއީދު ހޯދަން މަސައްކަތްކުރުން ބުއްދިވެރި ކަެމއް ކަމަށް އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ. ވަޙީުދ، 

މި ތަނަށް ސިޓީ ަކއުންސިލުަތކުގެ ބާރުަތއް ިނގުަޅއިގަތުމަްށ އިޞްލާޙު ހުށަހަަޅއިގެން އެ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވަޙީދު 

ކުރި މަސައްކަތަށް ބަލާއިުރ، އެ މަސައްކަތް ކީްއކުރަންތޯ މި ވަގުތު މުނާޞަބު ަވގުެތއް ނޫން ގަޑިެއްއގައި ގެންނަންވީ. 

ށަހަޅަން އުޅޭ ޮބޑު އިޞްލާޙު ޮއްއވައި މި އިޞްލާޙު މި ތަނަށް ކީއްކުރަންތޯ އެްއކަލަ އެ ވިދާުޅވާ ޕީ.ޕީ.އެުމގެ ފަރާތުން ހު

ނޑުމެންނަށް އެބަ ެފނޭ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ  ގެންނަންވީ. މި ކަހަލަ ބޮުޑ ިއޞްލާޙުތައް ޮއްއވަިއ ތަކުރާރުޮކށް އަުޅގަ

މަ ވަިކވަކިން ތަންތަންޮކުޅ ގަާވއިދު ވެސް އިޞްލާޙު ނުެވ އެީކގަިއ އިޞްލާުޙކުރަން ހުއްޓަސް، މިދިަޔ ދައުުރގަިއ ހަ

ނޑު ދަންނަާވނީ މިއަށް ގެންނަންޖެހޭ އިތުރު  ނޑުމެންނަށް ފެނުނު. މި އިޞްލާޙަކީ އަުޅގަ ގެނަސްގެން ފާސްކުރިތަން އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ވަގުުތ ފާސްކުރަން ހަމަ ވަރަށް މުހިންމު އިޞްލާޙެއް.  ބަދަލުތަކެއް އޮތް ކަމަށް ވަްނޏާ ގެނެސްގެން އަުޅގަ

ކު ވަިކ ޕާޓީެއްއގެ މީހަކު ހުށަހެޅީތީވެ މި އިޞްލާަޙށް ތާއީދުނުކުރާ ކަމަށް ވަންާޏ އެ މަންޒަރު ވެްސ މިއަދު އެކަމަ
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ނޑުމެންނަށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން މިހާރު ކޮންމެ  ރައްޔިތުންނަށް ފެނިގެން ދާނެ. އެއީކީ މައްސަަލއެއް ނޫން. އަޅުގަ

ނޑުެމންނަކަށް ނޯވޭ މާ ބޮޑު އުންމީދެއް މި ތަނުގައި އާނ  އިޞްލާޙެއް މި ތަނަށް ހުށަހަޅާއިރުަގއި ެވސް އަުޅގަ

ރައްޔިތުންނަށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާއި ެއއްކޮށް މަސައްކަްތކުރާ މެންބަރުންތަކެއް ތިބެގެން އެ އިޞްލާޙުަތއް 

ނޑުމެންނަށް އެއީ މުހިންމު އިޞްލާޙުތަކެއް ކަމަށް ފެން ނާތީެވ ބަލައިގަންނާނެކަމުގެ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އައްޫޑެގ  އަޅުަގނޑުމެން އެ ިއޞްލާޙުތައް މި ތަނަށް ހުށަހަޅަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ކަރަންޓުގެ ަމއްސަލަ، އަްއޫޑގެ ހޮސްޕިޓަލްެގ މައްސަލަ، ގަމު ެއއަރޕޯޓުެގ މައްސަލަ، ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުްނގެ 

މި ހުރިހާ މައްސަލަތަކަކީ ސަރުކާރު މަސްއޫިލއްަޔތު އަދާކުރާ ކޮމިޓީއަށް ވެްސ  މައްސަލަ، އިބްތިހާލުގެ މަްއސަލަ

އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހެޅި މައްަސލަތަކެއް. އެހެންނަމަވެްސ، ެއިއން އެްއވެސް މައްސަަލއެްއަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން 

ނެއްބައި ަމއްސަަލތައް ބޭރުކޮށްލާފައި ކުިރއަށް ދިޔައީ ހަމަ އެްއވެސް ަބޔަުކ ހާޒިރުނުކޮށް އަދިެވސް ތޮްއޖެހިފައި އަ

ނޑު ހަމަ އުންމީދުކުރަނީ އަދިވެސް  ގެންޮގއްަސވާތަން. އަޅުަގނޑު ހަމަ ނިންމާލަމުން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަ

 ޕީ.ޕީ.އެމް މެންބަރުންނާ ދޭތެރޭގައި ަރއްޔިތުންނާ ދޭތެޭރގައި އިޚްލާޞްތެރި ވިސްުނމަކާއިގެން މި އިޞްލާޙަށް

ނޑަށް ޒާތީގޮަތކުން އެ ބޭފުުޅންނަށް ނުވަތަ އެމް.ޑީ.ޕީއަްށ  ތާއީދުކޮށްދެްއވާނެ ކަމަށް. ނުޮކށްދެއްވުމަކީ ވެސް ެއއީކީ އަުޅގަ

ޒާތީގޮތަކުން އެ ބޭފުޅުންނަށް ދެވޭނެ ދެރައެއް ނޫން. އެއީ ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ދެރައެއް. ެއ މަންޒަރު ރައްޔިތުން ވަރަށް 

 . ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.ސާފުކޮށް ބަލަން ތިބޭނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މިހިސާބުން އައްޫޑ މީދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް 

ުއސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނަށް ިދވެހިރާއްޭޖގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރުކަޒީ ، 2111/1ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫނު ނަްނބަރު 

އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިުލގެ ަބޙުސްގެ މަރުޙަލާ މި ނިމުނީ. ދެން މި ބިލާ ގުޅޭ ގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު ެނގުން މިއަުދ 

ގެ ވޯޓު ަވގުތުަގއި އޮންނާނެ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން. މިހިސާބުން ބައިގަިޑއިުރގެ ުހސްަވގުތުކޮެޅއް ިއްއޒަތްތެރި 1:21

 ބަރުންނަށް އަރުވަން. މެން

 

 ]އަށް  11:11އިްނ  11:21ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑުމެން ކުރިމަތީަގއި މިވަނީ  މިއަުދގެ `. ައޅުަގނޑުމެން ަމޖިލީހުގެ މަސައްކަާތއިގެން ުކރިއަށް ދާއިރު އަުޅގަ

ން ހުށަހެޅިފައި މިވަނީ، ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ގެ ދަށު -6.2. 6.2ރު އެޖެންޑާގެ އެޖެންޑާ ނަންބަ

ދިވެހިާރއްޖޭގެ ބިމާިއ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ، 2112/1ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ގާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ އަހަުރގެ ދެވަަނ  2112ަގއި ބޭްއވުނު  2112ޖޫން  11ކިޔުން އިްއވާފައި ވަނީ ގެނައުުމގެ ބިލު. މި ބިލު ފުރަތަމަ 

ރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއި ެދއްވާނީ ވިލުފުށި ާދއި ބިލު މިހަތަުރވަނަ ޖަލްސާަގއި. ދައުރުގެ 

 ފުރުޞަތު އަުރވަން.ޓަކައި  ރަޝީދު. އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރަށް ބިލު ހުށަހެޅުމަށް ޟްރިޔާ

 

 :ވާހަކަދެްއެކވުން ރަޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި

ނޫނަށް އަޅުަގނޑު މި ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙަކީ ގާބެހޭ  އިދިވެހިރާއްޭޖގެ ބިމާ 2111/1ސް. އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީ

ބުނަނީ ބަންޑާރަ ގޯއްެޗއް  މި އިިއޞްލާޙުކުރުން. އެ މާއްދާގަ ތަށް ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ތިރީގައި މިވާ ގޮ 12ނޫުނގެ ގާއެ 

ގެ އުސޫލުން ލިބޭ ަބއެްއގެ އި ނުއުފުލޭ މުދާ ތަރިކަ އިާމރާތާއެ ގޯްއޗެްއަގއިވާ ޢި ފަިއވާ މީހަކު މަރުެވްއޖެނަމަރެވިދޫކު

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި  12ގެ ނޫނުގާހަމަ އެ  . ދެންއޭުތަގއި ބައިކޮށްެދވިާދނެމެދުގައި އެ ގޯްއެޗއް ވަކި ޯގްއޗެްއގެ ގޮ

ގެ އި ނުއުފުލޭ މުދާ ތަރިކަ އިމަ އެ ގޯްއޗެްއަގއިވާ ޢިމާރާތާ މި ބުނަނީ ބަންޑާރަ ގޯއްެޗއް ދޫކުރެވިފަިއވާ މީހަކު މަރުެވއްޖެނަ

 ޓްީރގެ ގޮުތަގއިެއ ގޯްއޗެްއގެ ރަޖިސްޓްރީ ވަިކވަކި ރަޖިސް ގެ ަނމުގައި އެ ބަޔަކު އެދޭނަމައުސޫލުން ލިބޭ އެންމެން

ިމ އޮންނަނީ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ  އިވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއ ބުނެފަ 22ެއވެ. އަިދ ހަމަ މި ގާނޫނުގެ ހަދައިދޭންވާނެ

 ެޗއް އޮތް މީހަކު މަރުެވއްޖެނަމަ ައިމްއަލ ިބެމްއ ުނަވަތ ޯގއް ، މި ބުނަނީ އިވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަ  22ރަން މި އިޞްލާޙުކު

 22ހަމަ  ބައިކޮށް ދެިވދާނެ ކަމަށް. ދެން އެ މީހެއްގެ ވާރިސުންގެ މެދުަގއި އެ ބިމެއް ނުވަތަ ގޯއްެޗއް ވަކި ގޯތިތަަކކަށް

 ެޗއް އޮތް މީހަކު މަރުވެއްޖެނަމަ މި އިޞްލާޙުގައި މި ބުނަނީ އަމިއްލަ ބިމެއް ނުވަތަ ގޯއް ،ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ަގއި މި ބުނަނީ

ގެ އުސޫލުން ލިބޭ އި ނުއުފުލޭ މުާދ ތަރިކަ އިމާރާތާ އިގަިއވާ ެއ ބިމެއް ނުވަތަ އެ ގޯްއޗެއް  ؛އެ ބިމާ ނުވަތަ ޯގއްޗާ 

ވަކި ރަޖިސްޓްރީ ބަަޔކު އެދޭނަމަ އެ ބިމެއް ނުވަތަ އެ ގޯްއެޗއް ރަޖިސްޓްރީކޮށް ވަކި  އެންމެންގެ ނަމުގައި އެ

އި މި ގާނޫނަށް މި ިއޞްލާޙު ގެންނަންޖެހޭ ސަބަބު ެއވެ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ވާހަކަ މިހެން ބުނާއިރުގަ ހަދައިދޭންވާނެ

ްއގެ ކަންބޮުޑުވންތަކެއް އޮތީަމ، އެ ކަންބޮުޑވާ އެށް އަދި މި އިޞްލާުޙން މި ލީ ބަވަރަށް ގިނަ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރުންނަ

ރާއްޭޖެގ ފަރާތްތަކަށް މި އިޞްލާޙުން މި ލީ ސަބަބު ވަރަށް ަރނގަޅަށް ސާފުެވގެންދާނެ. ާއދެ! މާލޭގައި އަދި 

އިލާތަުކެގ އާ ނަ ބަދަލުތަާކިއ ގުިޅގެން އަދި ރާނީ ގޮތުން އަިދ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން މި އަންމްއުކަންކޮޅުތަުކގަިއ މިއަދު 

ތެރޭގައި ފަހަކަށް ައއިްސގެން ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއި ގުިޅގެްނ މި ގާނޫނު މިހާރު އޮތް ގޮތުން މި ބަދަލު މި ވަގުތަށް 

ނަޑށް  މަނުވާ ތަނެްއވެއްޖެ ައަކފޫޓު ހަ 611ބޫލުކުރެވޭ. އެހެން މި ެދންނެވީ މިސާލަކަށް، ޤަގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް އަުޅގަ

 އިދީފި އަކަފޫުޓގެ ގޮުތަގއި ދެ ރަޖިސްޓްރީ ހަދަ 211އްޔާ ވެއްޖެ ން ލިބެނީ ދެ މީހުންނަށް ކަމަށްއެތަ އްޖެއްޔާވެ ކަމަށް
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ގެން އެ ލިބޭ ކުޑަ ތަންކޮޅު އެއް ކޮޓަރި ނޫނީ ދެ ކޮޓަރީގެ އިަކރަންޓް ނޫންނަމަ ލޯނު ހޯދަ ގެްއޔާމު އެތަނުވެއްޖެ ކަމަށް

އެންމެ އާދަިއެގ ނިކަމެތި ރަްއޔިތަކަށް ވެސް އެ ފުރުޞަުތ  ހެދުމުގެ ފުރުޞަތު އެ ެވސް އެޕާރޓްމަންޓެއް ގޮތުަގއި

ދެންނެވީ މިއަދު ބޭންކުަތކުން އަިދ ހައުސިންގ ސްކީުމގެ ދަށުން ވެސް އެިކ ކަހަލަ ލޯުނެގ  ލިބިގެންދާނެ. އެހެން މި

ެއއް ކީ ވަރަށް ޭއގެ ޓަކައި ޯމގޭޖްކުރާނެ ެއއްެޗްއ އޮތުމަ ފުރުޞަތު ލިބެމުންދާއިރުގައި މި ދެންނެވި ތަންތަން ހެދުމަށް 

ައކަފޫޓު، ެދ މީހުންގެ ނަމުގައި ޯގއްެޗއް  611ޝަރުތު އެީއ. އެހެްނވީމާ، މިހާރު ދެ މީހުންގެ ނަމުގަިއ 

 ވީނަަމވެސް  ބޫލުވި ކަމުަގއިޤައޭގެ އެަކކު ނުކަމަށް ވަންޏާ  އްޖެ ޮއވެ އިިބްނޮކެޅްއ ަރިޖްސްޓީރޮކްށފަ ، އިރަޖިސްޓްރީކޮށްފަ

ފުރުޞަތު ވެސް ލިބިގެނެއް  އަނެއް މީހާއަށް މި ދެންނެވި ަކހަލަ އެންމެ ކުޑަ ފަންސާސް ާހސް ރުފިޔާގެ ލޯނެއް ނެގުމުގެ 

އްާޔ. އަިދ ބައެއް ހާލަތްތަކުަގއި މި ދެންނެވި ތަނަށް ކަރަންޓް ވެސް ެވއްޖެ ހުންނަ މީހާ އެއްބަސްނުވާ ކަމަށް ނުދޭ ދެން

ަވރަށް ބޮޑެތި އުނދަގޫތަެކއް މިއީ އްޔާ. އެހެްނވީމާ، ވެއްޖެ  މި އެއްބަސްނުވާ ކަމަށްހާ ފެން ވެސް ނުލެވޭ ދެން ހުންނަ މީ

 ަގއި ގޮތު ގެމު ކަމެއްންއްލުކުރުމަކީ ވަރަްށ މުހިޙަައކީ މިއީ. އެހެްނވީމާ، މިކަން ކުރިމަތިވާ މައްސަަލއެއް މި މައްސަލަ

ނޑުމެންނަކީ ރާއްޖެތެޭރ  ތެރެއަށްވުރެ މާެލއަށް. އެއީ އްޖެ ކަްނ ބޮަޑށް ދިމާވެފައި އޮންނަނީ ރާމިއަޅުަގނުޑ ދެކެން.  ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އި . މީަގއި ާރއްޖެތެރޭގައި ހުރިވެމީހުން ކަމަށްވާތީ އި ދިާމވާ މާލޭގަ ސާސްުކރެވޭ. ދެންޙްދަތިކަން ައޅުގަ

ދައްކަވާނެ. އެހެންވީމާ،  ވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން އެ ވާަހަކފުޅުވެ ވެސް މާލެއަށް ނިސްބަތް ނުންޤީމައްސަލަތައް ހަމަ ޔަ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ. މު އިޞްލާޙެއް ކަންހިމިއީ މި ވަގުތަށް ބަލާއިުރަގިއ މި ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ މު  ދު ޚުމަށް އަުޅގަ

ިއ ތިބި. އެހެންވީމާ، މި ޤާނޫުނ އިޞްލާުޙވެގެންދާއިުރގަ  މިކަން ތަޖުރިބާކުރެވިފަިއ ތިބި ވަރަށް ގިނަ މީހުން އެބަ

މު ޕޮއިންޓްތަކެއް ވެސް އެަބހުރި. މި މާއްދާތަކަށް އަދި އިތުރު އިޞްލާޙުތަކެއް ވެސް ންލަން ރަނގަޅު މުހިއަލިއަުޅވާ

ދީޤުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން މީގެ ތަފާތު ޮގތަކަށް މާނަ ނުނެގޭ ގޮތަްށ ޞްގެ ބުނެވިދާނެ ިމސާލަކަށް، މި ތަގެނެވިދާނެ. މީ 

މިހާރު އް. ޭއގެ ތެރޭގަިއ މިސާލަކަށް، މު ކަމެންނުމަކީ ވެްސ ވަރަށް މުހިތްކޮށްދިމި ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ިމ މަސައްކަ

މިހާރު މި ގޮަތށް ހުރި ތަންތަން ވެސް މި ޓަކައި  އްލު ގެަނއުމަށްޙަ އެ މައްސަލަތަކަށް  ހުރި އިދިމާވެފަހުރި މިހެން 

ތާނަގއި ވެސް ިމ  ކުރިއަްށ އޮތްކުރާ ުދވަހުން ފެށިގެން އެ ބަދަލު ެގނެސްދޭންވާނެ. އަދި ޤުދީޞްގާނޫނު ތަ

ބެހިގެންދާއިރުަގއި މި ރަޖިސްޓްރީކުރެިވގެންދާއިުރގައި މި ވަކި ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދޭންާވނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، 

ވަަރށް މާތް މަޤްޞަދެއް މިކަމުގައި މިއީ ކަންތައްތަަކކީ  ގެ މިއި އިސްލާމްދީނުގައި ތަިރކަ ،އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނަމާ ހިނގާ

ކުެލވިގެން މި އިސްލާމީ ަޝރީޢަތުގައި ވެސް މި އޮންނަނީ މީހަކަށް ކާބަފައިން ނޫނީ ަމއިންބަފައިންގެ ފަރާތުން ލިޭބ އެ

އިުރގަިއ އަމިއްލަ އެްއޗެއް. އެކަން އޮތް ދިނުމަށްފަހު، ކޯޓުން ދިނުމަށްފަހު އެމީހާގެ އިތަރިކައަކީ ވެސް އެމީހާއަށް އެ ބަހާފަ

ނުޑގެ ްއޔާ ލިބިއްޖެއޭނައަށް އަކަފޫޓު  211ނޫނީ  121 އަަކފޫޓު ނޫނީ 111ސުވާލަކީ އޭަނއަށް  ކީްއވެގެންޯތއޭ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ީކއްެވެގންތޯ؟ މިއީ ންވީގޮުތގައި ރަިޖސްޓްރީކޮށް ނުދޭ އެްއޗެއްގެ އޭނައެއީ އޭނައަށް ލިބޭ ތަރިަކއެއް 

ނޑަށް އެނިގގެން ދިަޔއީ ވަރަށް ފަހުން. އެހެންނަމަެވސް، ައޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރާ  ކުރެވޭ ސުވާެލއް ވަރަށް ބޮޑަށް. އަުޅގަ
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 ނޫނީ  މީގެ ކުރިން ވެސް މިކަން ކުރި ބަޔަކު ވެސް އެނގެްނާވނެ. މީހަކަށް ތަރިކައެއްނޫން، ގޮތުަގއި ފަހަކުނުންނެއް 

. ކާކުތޯ މިއަދު ެއްއވެްސ މު ކަމެއްންަނއަށް ލިބުން އެއީ ވަރަށް މުހިއްޔާ އޭގެ މިލްުކވެރިކަން އޭމީހަކަށް މުދަލެއް ލިބިއްޖެ

ރިކަން އޭަނއަށް ޭއެގ ވެސް އޭގެ ެބލެނިވެ ގެއެްއޗެްއގެ އޭަނއަށް ޝަރުޢީ ޯކޓަކުން ވެސް ނޫނީ އަިމއްލައަށް ހޯދާ މުދަލެއް

އްާޔ އޭަނގެ އެްއޗެއް ކަމުަގއި ދެކުުމގެ ުފރުޞަތާއި ޖާަގ ވަރަށް ޮބޑަށް ެވއްޖެ ންޓީ ެނތް ކަމަށްންކަން ޭއގެ ގެރެޤީޔަ

ޮއންނަ ތަނެއް މި ވަރަށް ބޮުޑ  ައކަފޫޓު 611ކުޑަެވގެންދާނެ. ކުރިން އަޅުަގނޑު މިދެންނެވި ގޮތަށް ިމސާލަކަށް، 

އްޔާމު އެ ލިބޭ ައޅުަގނޑަށް އެހެން ެވއްޖެ ފަސް ުކދިން ތިބޭ ކަމަށް، އިާލއެއް މިސާަލކަށް، އަުޅަގނޑުގެ ތިން، ހަތަރުއާ

ޅުަގނުޑެގ އަކަފޫުޓގެ ބަލަދުވެރި ފަރާތްތަކެއް އެ ޙައްުޤވޭ އަ  211ޓުން އެ ލިބޭ އަކަފޫ 611އޮތް  އިމީހަކާއެުކގައި ލިބިފަ

 މީހުންގެ ތެރޭގައި ވެސް ވަރަްށ ބޮޑު ނުތަނަވަސްކަމަާކއި ަކންބޮޑުވުންތަެކއް އޮންނާނެ މި  އެ ، ދަރިންނަށް. އެހެންވީމާ

ައކަފޫޓު ނޫނީ އެ ޮއންނަ އަދަދެއްގެ މިލްުކވެިރ  211ވަންޏާ. އެހެންނަމަވެްސ، އެ  ކަމަށް ދެންނެވި ގޮތަށް މިކަން ޮއވެއްޖެ 

ެއއީ އޭނަގެ ބައްަޕ އަކަފޫޓަކީ  211ވީނަމަވެްސ، އޭނަގެ ދަރިންނަށް ވެސް މި ދެންނެވި  ފަރާތްތެއް މާދަމާ ނިޔާވިކަމުަގއި

ނުކުންނަ މައްސަލަތައް ވެްސ ން ހިތްހަމަޖެހުން އޮންނާނެ. އޭގެ އެ އިޤީންކަމާމީހަކަްށވާތީވެ އެ ޔަ އިާލގެއާނޫނީ އޭނަގެ 

ފަސޭހަވެގެންދާނެ. އެހެންވީާމ، މި ގާނޫނަީކ ޙަޤީޤަތުަގއި  ވެސް  އްލުކުރަން ޙަދިމާވާ ަމއްސަލަަތއް ެވސް ހ ،ތަންކޮޅެއް 

ނޑު ޤަބޫންރަށް މުހިވަ އް މީަގއި އޮެވއްޖެ ކަންބޮޑުވާ ކަމެން ލުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުމު ގާނޫނެއް ކަމަށް އަޅުގަ

. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް މި އިޞްލާޙުތަެކްއ ައޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ ކޮމިޓީގަ އްޔާ މި ިއޞްލާޙުކުރެވިދާނެ ކަމަށްވެއްޖެ  ށްކަމަ

ގެންދިއުމަކީ އެދޭ ކަމެއް. ށްރުމަށްފަހުގައި މި ބިލު ކުރިއައެްއކޮށް ކޮމިޓީން ދިރާސާކު ހުރި ކަމަށްވަންޏާ އެ އިޞްލާޙުތަކާ

ގެ މިއަދު ތާއީދުކުރައްވާނެ ކަމަށް. ެއއީ އިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން މި ބިލަށްމިއަދު  އަދި އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ

ހުރި  އިމިްއޔަތުކަެމއް އެބަދޭ ަރއްޔިތުންނަށް. ރަްއޔިތުންނަށް މިހެން ކުރިމަތިވެފަޙައްސަރުކާރުން ވަރަށް ޚާްއޞަ އަ

ރަށް އިްސކަންދެްއވާ ކަމެއް. ޚާއްޞަ ގޮެތްއގައި މިއަުދ މީންގެ ސަރުކާރުން ވައްލުކޮށްދިނުމަކީ ަރއީސް ޔާޙަދަތިތައް 

 62ގެ ިޚދުމަތް ލިބެމުން އެބަދޭ. މުން. މިއަދު ހުސްނުވާ އާސަންދާޔާިގވަތިއަސާސީ ވަރަށް ގިނަ ޚިދުމަްތތައް މިދަނީ 

ރުފިޔާ ލިބެމުން ެއބަދޭ. މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ  2111ރުފިޔާގެ ބަދަުލަގއި  2211 ކޮންމެ މީހަކަށް ކުރިން އޮތްއަހަރު 

ރަްށރަށުގައި ދިިރއުޅޭ މީހުންނަށް  އިާޚއްޞަ ގޮތެްއގަިއ ރާއްޖެތެރޭގަ ރަށެއްަގއި މިއަދު ބޭސް ފިހާަރއެއް އެބަ ހުރި. އަދި 

އް ހަމަޖެހިގެްނ ީމހުންނަށް ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމުތަ ގެން އެއި ަޝލިސްޓުން ފޮނުވަހަލަ ސްޕެޞިއްޙީ ެއކި ކަ

ބައިލް ޓީމުތައް އެަބހުރި. އެހެންވީމާ، މި ޓީމުތަްއ ގޮސް މި ދެންނެވި އެންމެ އަތޮޅު ތެޭރގައި ދަތުުރކުރާނެ މޮ އެބަދޭ.

ހަމަޖެއްސިފަ. އެހެންވީމާ، މި  ނީރަްށ ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމުތަްއވައާބާދީ ކުޑަ ރަށްރަށުަގއި ެވސް ރައްޔިތުންނަށް ޑޮކްޓަ

އި އުފާވެރިކަމެއް އްލެއް، އިތުރު ހިްތހަމަޖެހުމަކާޙައްކަތަށް އިތުރު ލުޔެްއ، އިތުރު ކުރައްވަމުންގެްނދަވާ މަސަ ސަރުކާރުން މި

ނޑު ގޮ  ން ައއުމަކީ ެއކަށީގެްނވާ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރަނީ އެއިމި ބިލުގެ ތެރެ ތަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ
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ަވޑަިއގަންނަވާ މެންަބރުން އަދި އެހެން ޕާޓީތަކުގެ ވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވެބަތްށް ނިސްމީދުކުރަން ޕީ.ޕީ.އެމަންއު

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކަމަށްވަންާޏ މި ބިލު ބަލައިގަނެ ކޮމިޓީއަަކށް ފޮނުވަން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއެޅިފަިއވަނީ ޙުބިލަށް ބަ ޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިޝުކުރިއްޔާ ިއއް ގަިޑއިުރގެ ަވގުތު  2ގަިޑއިރު.  2ސްކުރުމަށް ކަ

ޖުމްހޫރީ  ،ޓުމިނި 41އެމް.ީޑ.ޕީއަށް  ،ޓުމިނި 26ގަޑި  1ޕީ.ޕީ.އެމަށް ޕާޓީތަކަށް ބެހިގެންދިޔަ ގޮތް ދަންނަވައިލާނަން. 

ުޓ އަދި ަވކި ޕާޓީައކަށް މިނި 2ައދާލަތު ޕާޓީއަށް  ،ޓުމިނި 11އަށް އެމް.ޑީ.އޭ  ،ޓުމިނި 24ޕާޓީއަށް 

 2ަވޑައިުނގަންނަވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެ އެދިވަަޑއިގަންަނވާ ކޮންމެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ވެނިސްބަތް

އެިދވަަޑއިގަންަނާވ  އިޓަކަ ސްކުރުަމށްޙުަވގުުތގައި ބަ ސްގެޙު މުން، މި ބިލަށް ބަޓުގެ ފުރުޞަތެއް އެުރވޭނެ. އެހެންކަމިނި

ތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދުމަށް ދަންނަވާލަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ިމ އިްއޒަ

 އަރުވަނީ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަށް.

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން ޙުސައިންމަނިކު ނިހާން ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިމާލެ

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް ވިލުފުށި ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެން އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ބަުރ އަުޅގަ

ނޫނަށް އެ މަނިކުފާނު ގެންނަވަން ގާބެހޭ  އިދިވެިހރާއްޖޭގެ ބިމާ ،2111/1ކީ މު އިޞްލާޙަންގެނެސްދެްއވާފަިއވާ މި މުހި

ރައްޔިތުްނގެ  މަޖިލިސް  ެވސް އިމުގަ މު އިޞްލާޙެއް ކަމުަގއި ދަންނަަވން އެބަޖެހޭ. ހަމަންވަރަށް މުހި ބޭނުންފުޅުވި

ނޑަކަށް ަހއެްއކަ އަހަރު ތެރޭަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ވެްސ ފުރަމާލޭގެ  މެންބަރެއްގެ ހަިއސިްއޔަތުން ފާއިތުވެދިަޔ ގާްތގަ

ނޑުމެންނާއި ކި ސަރަަޙއްދުތަކުން ިމ މައްސަލައެ ރައްޔިތުންެގ ެއ މީހުންގެ އިޙްސާސްަތްއ  ގަިއ އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާއަށް މި އިޞްލާޙު ގެންނަން މެދުވެރި ސަބަބެްއ  22ނޫނުގެ ގާބެހޭ  އިބިމާ ،2111/1ހިއްސާކުރަމުންގެންދަާވ. 

ނުވަތަ  ކަމަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ އެ ވިދާޅުވެ ދެއްވި ުނކުތާ ތިނެއް ނުވަތަ ހަތަރު މީހުންނަށް ލިބޭ ބިންކޮޅު

މީހުންނަށް ވަކި ރަޖިސްޓްރީއެއް ނުލިބޭތީ ލޯނު ނަަގން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގަިއ  އެ އަކަފޫޓަްށވުރެ ކުަޑނަމަ 611ގޯތި 

 ގިނަ ިދވެހިވަރަށް  ކަމަކީ މި  އަދިދަތިތައް ކުރިމަިތވެފަިއވާތީ.  ތައް ކުރުމަށްރަހުނުކުރުންފަދަ މުޢާމަލާތް، އިލޯނު ނެގުމަށާ

ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އެ  އްއްލެޙަ މިއަށް ރައްޔިތުންތަކަކަށް ކުރިމަތިވެަފއިވާ ދަތިކަމަކަްށވާތީ މި ިއޞްލާޙުގެ ސަބަބުން

ދިމާވެ އަިދ މިކަން ޚާއްޞަ ގޮތެްއަގއި މާލެއަށް  .ދާޅުވެ ެދއްވީ ވަރަށް ތެދުފުޅެއްމަނިކުފާނު ޤަބޫލުކުރައްވާ. ެއ ވި

ކެއް އޮތް ކަމެްއ އްދާނެ ކަމަށް ޝަމުންކި ސަަރޙައްދުތަކުަގއި ދިމާވައްސަލަ މިގޮތަށް އެއަތޮޅުތަުކގައި ވެސް ހަމަ މި މަ

ދިއުމާއި މާލޭގެ ކުރީްއސުރެ ހުރި ބޮޑެތި  އަދި މާލޭގައި އާބާދީ ތޮއްޖެހި އިގެ ގޯތިގެދޮރުގެ ިބން ކުޑަވުމާނޫން. މާލޭ

ނޑުމެންނަށް މި ބަހާލެވިގެންދިޔާާމ އަދި  ދަންދެން ގޯތިތައް ދަރިްނގެ ދަރިންނަށް މިއަދު ވެސް އެ ހާަލތުގައި އަުޅގަ



43 

 

ގޮތަށް އުޅޭތާ މިވަނީީކެއއް ކުޑަ ުދވަސްޮކޅެއް ނޫން  މައްސަލަ ވަރަށް ބޮޑު ކަެމްއ ގޮތުަގއި އެބަ ފެނޭ. މިކަމެްއ މި

ނޑުމެ ންނަށް ޙަޤީޤަތުގައި. ާޚއްޞަކޮށް ިމކަމުގެ ދަތިތައް ދިމާެވގެން ދިޔަ އެއް ސަބަބެއް ގޮތުަގިއ ހިމެނޭ އަޅުގަ

އެތަންތަނުން ގޯތި  ގައިޭއގެ ތެރޭ ،ވެސްފެނިގެންދިޔަ ހުޅުމާލެ ހިއްކުމާ ގުިޅގެން އުފެދިގެންދިޔަ ަމއްަސލަތަކުގެ ތެރޭަގއި 

 ޒަާމނުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީއާ ގެލިބޭ ފަރާތްތައް ނުވަތަ މާލޭގައި، ރައީސް މައުމޫނު

ނޑުމެންނަށް މިހާރު މި ފެންނަމުންދާ އެްއކޮށް ސިނަމާލޭގެ ފް ލެޓްތައް ތަޢާރަފުކުރެވުނު ހިސާބުން ައދި އޭގެ ފަހުން އަުޅގަ

ދިޔާމަ ދެން  އިވާނަމަ އެ ތަްނކޮޅު ދޫކޮށްލާފަ ކަމުަގއި މީހަކަށް ތަންކޮޅެއް ިލބިއްޖެ ފްލެޓްތަކުގެ ސިލްސިލާއިން ެވސް އެ

ައކަފޫަޓށްވުރެ ކުޑަ ތަންކޮޅު ބަހާެލވިެގން ލިބޭ ބައި ވަކި މީހެއްެގ  611ބާކީ ޭގގެ ރަޖިސްޓްރީަގއި ތިބޭ މީހުންނަށް އެ 

ބޭނުންވާ ލޯނު ޚާްއޞަކޮށް ެއއްވެސް ބޭްނކަކުން  އިޓަކަ ބުން އެތަން ތަރައްޤީކުރުަމށްނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީނުވުުމގެ ސަބަ

ދިނުމުގެ ދަތިތަކެއް ދިާމވެގެްނ މިދަނީ. ޝަރުޢީ މަރުޙަލާ ނިމި ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލެްއެގ ދަށުން އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް 

ެއ އެކު  ކަމާފަސޭހަ ދަ ފަރާތްތަކަށް ބޭންަކށް ވަދެފަވާަނމަ އެ ގޭެގ ރަޖިސްޓްރީ ނުވަަތ ގޯީތގެ ރަޖިސްޓްރީ ލިބިފައި 

 މާރާތްކޮށް ދިރިުއުޅން ފަސޭހަކޮށްލާނެ މަގު ތަަނަވސްެވގެންދާނެ. މި ޒާުތގެ ަބިއވަރު މަްއސަލަ މާލޭަގއި އެބަ އި ،ގޯތިތައް 

ނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ މި މައްސަލަ އެންމެ ގިނަ ކުރީެގ  އިމާފަންނުކޮުޅގެ ސަރަޙައްދު ގުޅިފަ ކީސަރަޙައްދަ އެއް ހުރި. އަޅުގަ

ނޑުމެންާނ ވާނީ ކުީރަގއި ވެސް އަޅު ވާހަކަ  ވީކޮުޅަގއި އޮތް ސަރަަޙއްދުގެ ފަރާތުން މިގެ ދާއިރާެގ މާލޭ ވިލިމާފަންނު ގަ

 ެއކުަގއި  ދެްއވި ިއޞްލާޙު ފާސްވެގެންދިއުމާ ހުށަހަޅުއްވާވަރަކަށް ހިއްސާުކރެވިފަ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހަމައަށް ފުދޭ

މު ން ދަންނަވާލަން އެބަޖެހޭ މި މުހި އަޅުަގނޑުމެން ނެ އަދި މިއާެއކުެއކުހެންގެނެވޭ ްއލެއްޙައަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަށް 

ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ގެނެވޭ ިއޞްލާޙުތައް ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން އަދި މިއަށްވުރެ ެވސް ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި ދިރާސާކުަރއްވަްނ 

ންދިޔަ ގުމުގެ ގާނޫނު ވުޖޫދުކުރެވުނުފަހުން އުފެދިގެއެބަޖެހޭ. ދިވެހިރާއްޖެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫުލން ހިން

ނަން ވޭުދވެދިޔަ ލާހިންގާޚާއްޞަކޮށް މާޭލގެ ސިީޓ ަކއުންސިލަށް ައޅުަގނޑު ަނަޒރު  ،ންއިކައުންސިލުތަުކގެ ތެރެ 

ރަޖިސްޓްރީއާ  ެއ ބޭފުޅުންެގ މަސައްކަތްޕުޅުަތއް ވެސް ފަްއަޓވަިއގަންނަވަމުން މާޭލގެ ކުީރެގ ގޯިތގެދޮރުގެ  ،ދައުރުތަކުަގއި 

ގެތަްއ  ގެވަރަްށ ފުރިހަމަކޮށް ބަލަހައްޓަވަމުން ގެންދެވި. ހެންވޭރު ،މަސައްކަތްތައް އަވަށު އޮފީްސތަކުން ވަރަށް ގާތްކޮށް 

އޮފީހެއް އުފެދި، ހެންވޭރު ައވަށު އޮފީސް. މަްއޗަށްގޮިޅ، ގަލޮޅު، މާފަންނު ައދި އެގޮތުން ވިލިމާލޭގައި ެވސް އަވަށު 

ފެދިގެންދިޔަ ސިީޓ އެ މަސައްކަތްތައް ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގެ ދަށުން އު ަބއްލަވަުމންގެންދެވި. ނަމަެވސް ތަކުންސްއަވަށު އޮފީ

ނޑުމެންނަށް މާނަކުރެިވގެންދާ ގޮތުްނ ނަމަވެސް ނޫނީ ކަންަތއް  ވާލުވެ ލާ ޙަ ކައުންސި ދިއުުމެގ ސަބަބުން އަުޅގަ

ކައުންސިލުތަކުެގ  ރަށުަތކާއި ސިޓީ ކައުންސިލުތަކުން ނުވަތަ ސިޔާސަތުވެސް ދައުލަތުގެ ބައެއް ހިނގަމުންދިޔަ ގޮތުން ނަމަ

ހުރި. އަދި މި ދެމެދުގައި ހުރި  ދިމާނުވުމުގެ ސަބަބުން ފުށުއެރުންތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ގޮއްސަ އެބަ ާކއިސިޔާސަތުތަ

މެ ދަތި މިންވަރެއް ައއިްސގެންދިޔަީއ ކުރަން ފައްޓަނީ ރަްއޔިތުންނަށް. މިއަށް އެން ސީދާ ގޮެތއްަގއި މި ކޯޅުންތަުކގެ އަސަރު

ކަމާއި ބެޭހ  އިއްލު ގާނޫނީ ގޮތުން ގެނެސްދެްއވަޙަ އްގެ ތެޭރގައި. އެހެންވީމާ، މިމިދެންނެވި ހަތަރު، ފަސް ައހަރެ
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ނޑަށް ހަމަ ޔަފަރާތްތަކުން މިއަށް އެޅޭ ފިޔަވަޅެއް ނުޑމެ ،ންވެގެންދޭޤީގެ ސަބަބުން އަުޅގަ ބަރު ންގެ އިއްޒަތްތެރި މެންއަުޅގަ

އެންމެ ބޮޑަށް މި ލުއި ، ލިބިގެންދާނީ ހަމަ ބޮޑަށް ރަޝީދު އެ ހުށަހަޅުއްަވއި ދެްއވި ނުކުތާއިން ަފސޭހަ ލުއި ޟްރިޔާ

ބަަޔކީ މާޭލގެ އިްއޒަތްތެރި ލޮބުވެިތ ރަްއޔިތުން. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ ފަދައިން ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ލިބިގެންދާނެ ެއއް

ނޑުމެްނގެ ޕާ އިމި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވަ ރަޝީދަކީ ާއއްމު  ޟްޓްރީ ގްރޫޕް ނައިބު ލީޑަރު ރިޔާންމެލިރެދއްވީ އަުޅގަ

ކުަރއްާވ ަތކެއް ޓަކައި ވަރަށް ބުއްދިވެރި ވަރަށް ވިސްނުންތެރި މަސައްކަތްޕުޅު ށްއަލާބަ އާއި  ރައްޔިތުންގެ ލުއި ފަސޭހަ

ގައި މި ބޭއްވި އިިދކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި މުޒާހަރާއަށް އެންމެފަހުން މާލޭ  ށް. އެ މަނިކުފާނު އެދިަވޑަިއގަތުމަބޭފުޅެއް

ނުޑ ދަންނަވަންޞްލުކޮށް ވަަޑއިނުގަތީީތެވ އިޚްލާބޫޤައަތޮޅުތަުކގެ ަރއްޔިތުން އެ ަބސް  . އެބަޖެހޭ ތެރި ުޝކުރެްއ އަުޅގަ

ން އަނިާޔވެރިކަުމގެ ތެެރއަށް ގޮޅިއަށްދާން ަވޑައިުނގަތުމު .ޓްކުެރއްިވ ބޭފުޅަކީ އެއީއިިއލަމިކަން އެންމެ ފުރަތަމަ ހަ

 ޚާއްޞަ ޝުކުެރއް އެ ަމނިކުފާނަށް އަދިވެސް ެއއް އި ެވސްޓަކަ  ކަމަށްެއހެންވީމާ، އެ  .އެދިަވޑަގަތީ އެ މަނިކުފާނު

ނޑަށް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުުކރު  ރި ރަީއސް.ން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެދަންނަވަ ފަހަރަށް ދަންނަވަމުން އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަށް.ޠަފާމިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞް 

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން ޠަފާޞްމު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތިމަރަފުށި

ނުޑގެ އަޚުތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އިއްޒަ`.  ރާގެ އިއްޒަތްތެިރ ިވލުފުށި ދާއި ރައީސް، އަުޅގަ

ޙައްލު ހޯދުމަށް  ކަށްތި މައްސަލަތަހުރި މިފަދަ ބޮޑެ އިގުޅިފަ ވެސް މުޖުތަމަޢުއާ ދަކީ އަބަދުރަޝީ ޟްމެންބަރު ރިޔާ

ނެރެދެއްވުމަށް މަސަްއކަތްކުަރއްާވ ން ރައްޔިތުްނނަށް ގޮތްތަކެއް ޭއގެވެސް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ  މިފަދަ ބިލުތައް އަބަދު

ބިމަީކ  ،ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ަފށްފަށުން ޝުކުރު އިޓަކަ ކަމަށް ބޭފުޅެއް. ައޅުަގނޑު އެ މަިނކުފާނަށް މި

 އެްއވެސް މީހެްއ މިލްކު އެްއެޗއް ނޫން. ބިމަީކ ދައުލަުތގެ އެްއޗެއް. ބިމަކީ ަދއުލަތުެގ މިލްކެއް. ދިިރއުޅުމުެގ ޙައްޤު 

އެތާނަގއި ދިރިއުޅުމަްށ  ެއއީ ލައިސަްނސެއް ކާރުން ދީފައިވާ ރަޖިސްޓްރީއަކީކޮންމެ މީހަކަށް ލިބިދީފައިވާތީވެ މި ސަރު

ޓަކައި. އެހެންވެ ަދއުލަތަށް ިބމެއް ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ޝަރުީޢ ބަދަލު ދީފައި އެ ބިން ނެޭގގޮތަކަށް ގާނޫނުއަސާީސ ާއއި 

ންކޮށްފައި ެއވަނީ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުަގނޑު ވެްސ ޤަބޫލުކުރަން ކާބަފައިންެގ ގާނޫނުތަކުަގއި ަކނަޑއަޅައި ަބޔާ

މުދަލުން ނުވަތަ ކާބަފައިންގެ ތަރިކައިން އެ ލިބޭ އެއްަޗކަށްވުރެ ޙަލާލު އެއްޗެއް އެ މީހަކަށް ލިބިގެނެއް ނުވޭ. އެހެންވީާމ، 

އެކަމުގެ މަންފާ ކުރަނިވި ގޮތަކަށް. އަޅުަގނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަން  އެފަދަ އެއްެޗއް އޭަނއަށް ރައްުދކޮށްދޭންޖެހޭނީ އޭނައަށް

އެކަން. އެހެންކަމުން ައޅުަގނޑު ވެސް މި ގާނޫނަށް މި އިޞްލާޙަށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މިއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ވާހަކަދަްއކަމުން 

ަގނޑު ދަންނަވާލާނަން. މި އިޞްލާޙު ދާއިރު އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ އިޞްލާޙެއް އެބަ އޮތް. އަޅުަގނޑު އެ އިޞްލާޙު އަޅު
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އަކަފޫޓު  611ފާސްވެ ތަޞްދީޤުކުރާ ުދވަހާއި ހަމައަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން ނިމި އެ މީހަކަށް މިލްކުވެފަިއވާ 

ނޑަށް ީހވަނީ މުޅި މަޤްޞަދު ހާސިލު ވެގެްނ ހަމަނުވާ ބިންތައް އެމީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްދޭންާވނެއޭ. މި އަުޅގަ

ދާނެހެން މިފަދަ ގޮތަކަށް މި އިޞްލާހު ގެނެިވއްޖެނަމަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި ރާއްޭޖެގ ބިމުގެ މައްސަލައަކީ ޮބޑު 

މައްސަލަެއއް. އެތަެކއް ގާނޫުނތަކެއް، އެަތކެއް ގަާވއިދުތަެކއް ހެދިއްޖެ. މިހާރު ޢަމަލުކުރެވެމުންދަނީ ކޮން ގަވާއިދަކަށްކަން 

ން ނޭނގޭ ހިސާބަށް މިކަންކަމުަގއި އިޞްާލޙުތަކާއި ގާނޫނުތަކަށް ވަނީ ިއޞްލާޙުތައް ގެނެވިފަ. ނަަމވެސް ކޮން ގާނޫނަކަްށކަ

ނުޑ ވެްސ ޤަޫބލުކުރާ ގޮުތގަިއ ބިން އެމީާހގެ  އަދި މިއަދާ ހަމައަްށ ވެްސ ނެތް މިކަމަށް ޙައްލެްއ ައއިްއސަކަ. އަުޅގަ

ސް އޭނަައށް އެ މިލްކުވާނެ ގޮެތއް، ޭއނައަށް މަންފާއެއް ކުރަިނިވ ނަމުގައި ެއއީ ކިތަންމެ މިންވަރެއްގެ އޮތް ނަމަވެ

ގޮތަކަށް އޭނައަށް އެ ރައްުދކޮްށދޭން އެބަޖެހޭ. އެ މޯގޭޖުކުރުުމގެ ޙައްޤު އޭނައަށް ލިބިދޭން އެބަޖެހޭ. ވިްއކާލުމުގެ ަޙއްޤު 

ބީ މިނިވަން ވިޔަފާިރއޭ ކިަޔިއގެން. މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އުސޫުލެގ ތެރެއިން އެބަ ލިބިދޭންޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން މިތި

އެހެންކަމަށްވާނަމަ މީގެ އެްއެވސް، ިވއްކާލުުމގައި ވެސް ޯމގޭޖުރުމުގައި ވެސް އެްއވެްސ ކަހަލަ ދައްެޗއް އަުޅވާފަިއ 

ވަނަ މާއްާދގައި މިހާރު ވެސް އެބަ އޮތް ދަްއޗެްއ  16ގާނޫުނގެ  2112/1އޮެވގެން ނުވާނެ. މިސާލަކަށް ދަންނަވަންޏާ 

ނަޑއެިޅގެން އެބަ ބުނޭ ގޯިތ ވިްއކަން އެދޭމީހާ އޭނަ ަޝރުޢީ ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ މީހާ  16ވާފަ. އެ އަޅު ވަނަ މާއްދާ ކަ

ދިރިއުޅޭ ތަނެއް ހަމަޖައްަސިއެގން މެނުވީ އޭނައަްށ ތަން ިވްއކާނުލެވޭނެ ކަމަށް. މިީއ ވަރަްށ ބޮޑު ގޯެހއް. ގަންނަ މީހާ 

ން ބަލަންޖެހޭ މީހުން ދިރިއުޅޭނެ ތަނެއް ހަމަޖެއްސުން އެއީ ގަންނަ މީހާ ނުޖެހޭނެ ބަލާކަށެއް އޭނަ ޝަރުޢީ ގޮތު

ކުރަންޖެހޭ، ގަންނަ މީހާއަށް ާލޒިމުކުރާ ކަެމއް ނޫން. އެއީ ޭއނަގެ އަިމއްލަ މަސްއޫިލއްޔަެތއް. އޭނަގެ އަިމއްލަ ޒިންމާެއއް. 

ޅާފައި އޮތީމަ ރަްއިޔތުންނަށް ލިބެނީ މިކަން ކުރާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މިފަދަ ގާނޫނުތަކަށް މިފަދަ ކަންތައްަތއް ހުށަހަ

މީހުންނަށް މަކަރާއި ހީލަތް ހެދުމާއި، މީހުންގެ އަތުން ފައިސާ ޓަކަިއގަތުމާއި، މިކަހަލަ ކަންތައްތަކަށް ލިބިގެންދާ ބޮުޑ 

ލާޙުތައް ހުށަހަޅާފަ. ފުރުޞަތެއް ެއއީ. ައޅުަގނޑަްށ ތަޖުރިބާކުރެވިފައި އެބަހުރި މި ރާއްޖޭގެ ކޯޓުަތކުގެ އެބަުހރި އިޞް

ސިޓީ ދީފައި ތިމަންނަ ދިރިއުޅޭނެ ތަނަކީ މިވެނި ރަށެްއގެ މިވެނި މީހަކު ބުނެފިއޭ ތިމަންނަ ދިރިއުޅޭނެ ތަނެއް 

ހަމަޖައްސައިދޭނަމޭ. އިރުކޮަޅުކން ކޯޓުން ހުކުމްކޮށް ނިމޭއިަރށް އޭނަ މިދަނީ ހައި ކޯޓަށް. ހައި ކޯޓަށް ގޮސް މިބުނަނީ 

ދިރިއުޅެން އޭނަ ދިންތަން އަތުލައިފިއޭ. އެެހންވީމާ، ތިމަންނަ މިހާރު ތަން ވިއްާކކަށް ބޭނުމެއް ނޫނޭ. މިހާރު ތިމަންނަ 

އޭރު އޮންނަނީ ލާރިނަގާ ހަަމއަށް ބޭނުންކޮށްލާފައި އޮންަނނީ. އެހާ ހިސާބުން ފެށިގެން ފައިސާ ދިން މީހާއަށް ބޮުޑ 

ނޑަކަށް ެވގެންދަނީ. އެހެންވީމާ، ގާނޫނުތައް އަުޅގަ ނޑުެމން ހަދަންޖެހޭނީ މިނިވަންކަމާ އެްއކޮށް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް. ލަ

ނޑު ދަންނަވާލަން މި ރާއްޖޭގެ ބެންކުތަކަށް މޯގޭޖު ރައިޓު  އަޅުަގނޑު ލިބިފަިއވާ ަވގުތުޮކޅު ކުޑަކަމާ ެއއްކޮށް އަުޅގަ

އި ނުލަިއ ޝަރުޢީ ޙުކުމަާކއި ނުަލިއ ދޭންޖެހޭނީ އޭގެ ފުރިހަމަ ގޮުތގައި. ބިމަކީ ބެންުކަގއި ރަހުނުކުރުމަށްފަހު ދައްޗަކާ 

ބެންކަށް ވިއްކާލުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު ލިބިގެން ނޫންވިއްޔާ މި ރާއްޖޭ އިންވެސްޓަރުންނެއް ނާންނާނެ 

ްށ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިހާރު ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޖެހިގެން އުޅޭ މައްސަލައަކީ މި ރާއްޖޭ ކުރާ ހުކުމްތައް، ޚާއްޞަކޮ
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ނޑު ޮގވާލަން މިއަދު  މާލީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ހުކުމްތައް ތަންފީޒުނުވާ މަންޒަރު ެފންނަން އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ސަރުކާރަށް ވެްސ މި އިްޞލާޙަށް ވާހަކަދަްއކާއިުރގައި ެބންކުތަކަށް ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާާރއި ބާރު ދޭށޭ! ބެންކުތަުކެގ 

ރުޢީ ހުކުމަކާއި ނުލައި ިވްއކާލެވޭނެ އިޚްިތޔާރާއި ބާރު ެއމީހުންނަށް ދީގެން ނޫންވިއްޔާ މޯގޭޖުކޮށްފައި ހުރި ބިންތައް ޝަ

 މި ރާއްޖޭ އިންވެސްޓަރުން ާނންނާނެ. ފަސްޖެހޭނީ. މިހާރު ވެސް ައޅުަގނޑުމެން ތެރޭަގއި މައްސަލަ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ މަކުނުދޫ   ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް.މިހާރު އަޅުގަ

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަދު ވަރަށް މުހިންމު އިޞްލާޙެއް އަޅުަގނުޑ ދެކޭގޮތުަގއި ބިމާއި ބެހޭ 

ނޑު ފާހަަގކޮށްލާނީ. ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައި މިއޮތީ. ަވރަށް ގިނަ ރަ އްޔިތުންަތކެއް އެިދއެދި އޮތް އިޞްލާޙެްއގެ ގޮުތަގއި އަުޅގަ

އެހެންވީމާ، އެ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރަށް ވެްސ ޝުކުރު ދަންނަވާލަން. ެއހެންނަމަވެސް އަޅުަގނުޑގެ 

ވަންޖެހޭނެ ކަންތައްތަކެްއގެ ގޮުތަގިއ ކަންބޮޑުވުންތަެކއް އެބަހުރި ޙަޤީޤަތުގަ. މި އިޞްލާޙު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ބައްލަ

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލާނަން. ެއއީ ޙަޤީޤަުތަގއި ބިމާއި ބެހޭ ގާނޫނުތަކަްށ  ބެއްލެވުން މުހިންމު ކަންތައްަތކެްއގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ތައްތައް ދިއުން. އިޞްލާޙުގެެނވޭއިރު ވަރަށްބޮަޑށް ބައްލަވަންޖެހޭ ކަމެއް މިއީ ރަނގަޅު ޕްލޭނެްއގެ ދަށުން ބިމާއި ބެހޭ ކަން

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ބޭރު ޤަުއމުތަކަށް ބަލާއިރު ވެސް އަުޅަގނޑުމެނަށް މި ފެންނަނީ މަގުތައް ވެސް ވަރަށް ރީތި ގޮތަކަްށ 

ފަރުމާކުރެވިފައި ހުންނަތަން. ފަސޭހަ ގޮތްގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިަފއިވާތަން. އެހެންނަމަވެސް ވަަރށް ހިތާމައާ އެކު ދަންނަވަން 

އި ޚާއްަޞކޮށް މާލޭގައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ މަގުތައް ެވސް ހަމަ ވަރަށް އުނދަގޫ ގޮތަކަށް ޕްލޭންތަްއ ރާއްޖޭގަ 

ކުރެވިފައި ހުރިތަން. އަދި ޯގތިތައް ވެސް ވަރަށް މިހާރު ހުރި ގޯތިތައް ވެސް ހަމަ ަވރަށް ކުދިކުދިކޮށް ފޮތިފޮތިކޮށް 

ން ޙަޤީޤަތުގައި ބައެއް ރައްޔިތުންނަށް އެބަ ދިރިއުޅެން ވެސް އުނދަޫގވޭ. ހުންނަތަން މިފެންނަނީ. މިކަމުގެ ސަބަބު

ނޑު ދެޭކގޮުތގަިއ މިއީ ވަރަށް، ކިތަންމެ ުކޑަިވޔަސް އަޅުަގނުޑ ވެްސ ަޤބޫލުކުރަން އެ ބިމެްއގެ ވެރި  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މުހިންމު ކަމެއް. އެހެންނަމަވެްސ ފަރާތަށް ރަޙުނުގެ ގޮތުަގއި އެ ބިން ދެއްކުމުގެ ަޙއްޤު އޮތުން މިއީ ވަރަށް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އިޞްލާޙު ގެނެވޭއިރު ހަމަ ވަކި ވަރަކަްށވުރެ މައްޗަށް ނުނެުގން މިކަހަލަ ކަންތައްތަކެްއ 

ނަޑއެޅިދާެނ. އެއީ ޙަޤީޤަތުގައި ކޮންމެ ޤައުމަކަށް ވެސް ކޮންމެ ރަށަކަށް ވެސް ފަސޭހަ، ރައްޔިތުންނަށް  އަޅުަގނޑުމެނަށް ކަ

އިފަސޭހަ ގޮތާއި އަދި އެ ިބން ބައްޓަންކުރެވިފަިއވާ ގޮުތެގ ރީތިކަން ޙަޤީޤަތުގައި ފެނިެގން މިދަނީ އިމާރާތްތައް ވެސް ލު

ނޑަށް ީހވަނީ މި ކޮމިީޓ  ތަންކޮޅެއް ބޮޑެިތކޮށް މައްޗަްށ ނެގި މިކަންތައްތައް ައއިްއސަ ހުރީމަ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ހަމަ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މަރުޙަލާގައި މިގޮތަށް އަދި ރަޖިސްޓަ ނަޑއެޅުމާ އެކު އަުޅގަ ރީ ކުރެޭވގޮތަށް ކަ
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މެންބަރުންނަށް ނިންމެވިދާނެ ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑު ފާަހގަކޮށްލާނަން ަވކިވަަރކަށްވުރެ ަމއްޗަށް ެނގުމުން ޙަޤީޤަތުގަިއ 

ވެސް ލިބިދާނެ ހަމަ ދެއްތޯ ވާރުަތއިން. ލިބޭއިރު އެހާ  ފޫުޓގެ ބިމެއް 211ފޫޓު  211މާ ކުދިކުދި ބިންބިން، މިސާަލކަށް 

ކުޑަުކޑަ ބިމެއް ކިހިނެއްތޯ އެހާ މައްޗަށް ެނގީމަ ެއއީ ދިރިއުެޅން ވެސް ޙަޤީޤަތުަގއި ނުރަްއާކތެރި އިމާރާތަކަށް ބަެއއްފަހަރު 

ނޑުމެްނގެ ގާނޫނުަގއި ވެގެންދާތަން މި ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، ިމގޮތަށް ހުރިހާ ކުދިން އެުކެވގެން މިހާރު އަ ުޅގަ

އަކަފޫޓު ހަމަވީމާ ރަޖިސްޓަރީވެގެން މި އިމާރާތެްއގެ ގޮތުަގއި ނެގެނީ. އެހެންވީމާ،  611މިއޮންނަގޮތުން ވެއްެޖއްޔާ 

އެގޮތަށް އިމާރާތް ކުރުމުަގއި އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެހާ ކުދިކުދި ބިންބިމަށްވުރެ ބޮޑެތިކޮށް އިމާރާތް ކުރެވޭނޭ އުސޫލެއް 

ވުން ވަރަށް މުހިންމުހެން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަ. އަދި ވަކިން ކިތަންމެ ކުޑަ ބިންޮކެޅއް މިލްކުިވކަމުަގއި ވިޔަސް ނިންމެ

އަކަފޫޓު ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އޮތުން މުހިންމު  611ފޫަޓށް  611އިމާރާތްކުރާއިރު ވަިކ ފޫޓަކަްށ ވަކި މިސާަލކަށް 

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން.  ނުޑެގ ޚިޔާލު. ފަހަރެއްަގއި ދެން މެންބަރުން ދެކިވަަޑއިގަންަނާވ ކަމެއް ކަުމގައި އަުޅގަ މިއީ އަުޅގަ

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން  ނޑު ހަމަ މެންބަރުންނަށް ވެސް މިއީ ހަމަ މުހިންމު ޕޮއިންޓެއް ގޮތުަގއި އަުޅގަ ގޮތެްއ، އަުޅގަ

 ބޭނުންވާތީ ދަންނަވާލީ. ވަރަްށބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަުތ މިއަރުވަނީ ކުޑަހުވަދޫ ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރަށް. އެއަށްފަހު  މިހާރު އަޅުގަ

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރވާަނން މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް. 

 

 އަޙްމަދު އާމިރު ވާހަކަދެްއެކުވން: ކުދަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ބިމާއި ބެހޭ ގާނޫނަށް ވިލުފުށީ ، 2112/1ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ގާނޫނު ނަންބަރު 

ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ިއޞްލާޙަކީ ވަރަށް ވެސް މުިހއްމު ވަރަށް ވެސް ބޭނުންތެރި 

ނޑުމެްނގެ މި ޤައުމުަގިއ އިޞްލާ ނޑުެމން އެބަ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ އަުޅގަ ނޑު ދެކެން. އާދެ! އަުޅގަ ޙެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

މިހިނގަމުން އަންނަނީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތްކަން. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ވާރުަތއިން ލިބޭ އެްއޗެއް ޭއގެ ޒާުތގައި ލިބިގެްނ 

ނޑު ޝަ ނޑުމެންނަށް ހެދިފައި ހުރި ބައެްއ ދިއުމަކީ ހަމަގައިމު ވެސް މަިއގަ ރުޢީ ހަމަ. އެހެންވީމާ، ެއކަންކަން އަުޅގަ

ގާނޫނުތަކުން އެ ަޙއްޤު ގެްއލޭގޮތަށް ހުރިކަން ފާހަަގވޭ ެއމަނިކުފާނު މި ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙުން މިކުރަން ުއޭޅ 

ނޑު ދެ ނޑު މިދެންނެވި ކަމަީކ، ކަންތަކަކީ އެކަމަށް ހުރަސްެއޅޭ ޒާތުގެ ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި ވެސް އަުޅގަ ކެން. މިހެން ައޅުގަ

ބިމާއި ބެހޭ ގާނޫުނގައި ަބޔާންޮކށްފައި ހުރި ބަެއއް ޢިބާރާތްތަުކގެ ސަބަބުން މީހުންގެ ަޙއްޤުަތއް ގެއްލިފައި އެބަހުރި. ީމގެ 

އި އިންނަ ލިޔުމަކުން އަހަރުތަކެްއ ކުރިން ބިމާއި ެބހޭ ގާނޫނާ ެއްއގޮތްާވގޮުތގެ މަތިން މުނިސިޕަލްޓީގެ ފޮތެްއގަިއ ލިޔެފަ

ވާރުތައިން ލިބޭ މުދާ އޭެގ ާޒތުގައި ލިބުުމގައި އޭނަ އެބަ ވާންޖެހޭ އެތަނެްއގެ ރަްށވެްއސަކަށް. ހަމަ ދިމާވެފައި ހުިރ 
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ކަންތައް. އަުޅަގނޑު ހަމަ މައްސަލަެއއްގެ ތެޭރގައި ކޯޓުަގއި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިަޔކަމެއްގެ ވާހަކަ ައޅުަގނުޑ 

ނޑުމެންނަްށ  މިދަންނަވަނީ. ނޑު ޤަބޫލުކުރާހިތް އޮތީ އެއީ ެއއްގޮަތކަށް ވެސް ެވގެންވާނެ ކަމެްއ ނޫނޭ. އަޅުގަ އަޅުގަ

ޝަރުޢީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ވާރުތަ މުދަލުން ނުވަތަ އެހެން ގޮތަކުން ވެސް އޭަނއަށް އެ ލިބޭ ޙައްޤު ޭއގެ ފުރިހަމަ ގޮތުގަިއ 

މެ ފުރަތަމަ ޝަރުޠަކަށްވާންޖެހޭނީ އޭނަައކީ ިދވެހި ރަްއޔިތެއް ކަމުަގއިވާނަމަ އޭގެ ޒާުތގައި ލިިބގެން ދިއުުމަގއި އޭަނގެ އެން

އޭނައަށް ލިބެންޖެހޭނޭ. އެހެންނަމަވެސް މި ޤައުމުަގއި ޝަރީޢަތްތައް ހިނގާފައި އެބަހުރި. އޭަނައކީ އެތަނުގެ ރަްށވެއްަސކަށް 

ނުޑ އަުތގަިއ މީެގ ނުވާތީވެ އެތަނުގެ ބިމުން އޭަނއަށް ނުލިބި ޮގއްސަ އެބަހުރި އިނގޭ ތޯ. ހަމަ މިކަހަލަ ކޭްސ އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ  ސާބިތު ކޭސްތައް އެބަ ހުރި. އެހެންނަމަވެސް ީކއްކުރާނީ މިދެން؛ ދެން އަނެއް ކަމަކީ ައޅުގަ

ކުެރްއވި ވަރު. ކިތަންމެ ކުޑަ ތަންކޮެޅއް ބަަހއިގެން ލިބުނު ކަުމގަިއ ވީނަަމވެސް، ެއއީ ތަޤުދީރުަގއި އޭަނއަށް މިންވަރު

އެކަމަކު އެތަންކޮުޅ އޭަނއަށް ރަޖިސްޓަރީކުރަން އެތަންކޮުޅެގ ތެރޭގަިއ އޭަނއަށް ދިރިއުޅުުމގެ ޙައްުޤ އެބަ ލިބެންޖެހޭ. 

ނޫންކަމަށްވާނަ އެހެން ހުރި ހުރިހާ ފުރުޞަތުތަކުން، އަދި ލޯނު ނެގުމާއި އެހެން ކަންތައްަތއް ކުރުމަށް އޭނަ މަޙްރޫމު 

ނޑުމެންގެ ދައުލަތުން އެހެންެވއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ އިތުރު ގޮތްތަކެއް އެބަ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ. މިވެގެންދާއިރު  ަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ވެސް ބޭނުމެއް ނޫްނ  ނޑުމެން ވަރަްށ ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި ބަޙުސްުކރެވިދާނެ ވާހަަކއެއް. އަުޅގަ މިކަމަކީ އަުޅގަ

ހާ ިޞއްޙީގޮތުން ނުރަނަގޅު މާޙައުލެއް ގޮތުަގއި ފުރުޞަުތ މި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދިރިުއޅުމުގެ މާޙައުލު އެ

ބޮޑުކުރެިވގެންދާކަށް. އަދި ައދުގެ ސަރުކާރުން އެްއގޮތަކަްށ ވެސް ބޭނުން ުނވާނެކަމުެގ އެންމެ އަިލގަދަ ހެއްެކްއ 

ނޑު ދަންނަވާނީ މި ބާވަުތގެ ކަ ނޑުމެން ބޮޑުސިންގާހާ ހުޅުމާލެެއއް ހިްއކާފައި އެ އޮތީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ ންކަަމކީ އަުޅގަ

އަކަފޫުޓގެ  211މި އިޚްލާޞްތެރި ނިޔަތުގައި ަކން ކުރަނީކަމަށް ވަންޏާ އަުޅަގނޑުމެން އެންމެންނަށް އެބަ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ 

ނޑަކަށް ހީނުވޭ ރައްޔިަތކު އުޅޭނެހެންނެއް ވެސް.  11ތަނެއް  ބުރިއަށް ނުހެދޭނެކަން. އެކަން ކުރާކަށް ައޅުގަ

އަަކފޫޓު އެަވގުތަށް އޭަނއަށް ލިބިފައި އޮތީތީ އެ ައކަފޫޓު ބޭނުންކޮށްގެން އޭނައަށް ލިބެންޖެޭހ  211މި އެހެންނަމަވެސް 

އެހެން ޙައްޤުތަކުން މަޙުރޫމުވެފައި ހުރުމަކީ ހަމަގައިމު ވެސް ވެގެްނވާންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް ނޫންކަމަށް ދެކޭތީވެ ވިލުފުށީ 

ޅާފައި އޮތް އިޞްލާެޙއްކަމަށް ައޅުަގނޑުމެން ދެެކނީ. އަޅުަގނޑު ވަރަށްބޮޑަްށ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަ

ނޑުމެންނަށް އެ ފުުރޞަތު ލިބެންޖެހޭނެ.  ައަކފޫޓަށްވުރެ މަދުތަނެއް ެވއްޖެއް  611ތާއީދުކުރަން. މިކަންކަމަކީ މިއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ވެްސ ކަމަށް ވަންޏާ އެތަނެއް ރަޖިސްޓަރީ ނުކުރެވޭގޮތަށް އޮތުމަކީ އެއީ ޢަދު ލުވެރި ގޮެތއް ނޫންކަމަށް އަޅުގަ

މިއަދު ޤަބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މިބާވަުތގެ ކަްނކަމުގައި ބިމާއި ބެހޭ ގާނޫނަީކ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު 

ލުން ހިންގުމާބެޭހ ހެދިފައިހުރި ބައެއް ކަހަލަ ގާނޫނުތަކަށް، ޚާއްޞަކޮށް ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރުކަޒީ އުސޫ

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ  ގާނޫނާއި، ބިމާއި ބެހޭ ގާނޫާނއި ތަޢާރުޟުވާ އެަތއް ކަންަތއްތަކެއް އެބަ ހުރި. މިކަންަކން އަޅުގަ

ނޑު ހަމަގައިމު ވެސް ފާހަގަކުރާ އިޞްލާޙެްއ  އިޞްލާޙުކުރަން. ޭއގެ ތެރޭގައި ވަރަށް މުހިންމު އިޞްލާޙެއް ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ވަނަ  12ޞްލާޙުތަުކގެ ތެރޭަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ އެންމެބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްެލވޭ ެއއްކަމަކީ ިމއޮތީ މިއީ. ދެން މި އި
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މާއްދާއަށް ވެސް ހަމަ މި ރަިޖސްޓަރީ ަވކިން ވެސް ބޭނުމިްއޔާ ކޮށްެދވޭނެ ކަމަށް. އެްއކޮްށ ވެްސ ކޮށްދެވޭެނ ކަމަށް. އެ 

އްކޮށް އަުޅަގނޑުމެނަށް މި ބިމާއި ބެހޭ ާގނޫނުގެ ތެރެއަށް މިއަދު އެަބ ފުރުޞަތުތައް ހުންނަންޖެހޭ. އަދި ހަމަ އެާއއެ 

އިޞްލާޙު އަންނަންޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން ގޯތި ބަދަލުކުރުމުގަިއ މިއަށްވުރެން ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް، މިހާރު ެއ 

ނުޑމެން ގޯތި ބަދަލު،  ދ.އަތޮޅުގެ ދިރިއުޅޭ މީހަކު އެތާ އިންނަ އޮންނަ ގޮތަށްވުރެން ތަންކޮެޅއް ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް އަުޅގަ

ގޯތި ދޫކޮށްލާފައި އެހެން ތަނަކުން ގޯތި ހޯދަން ބޭނުންވެއްެޖނަމަ އެ ފުރުޞަތު އަޅުަގނުޑމެނަށް ތަންކޮޅެއް ފަހިކޮށް 

ނޑުމެންނަށް މި ބޭނުންވާ ޙަޤީޤީ މަޤުޞަދު ހާސިލުވެގެނެއް ނު ދާނެ. އޮންނަން އެބަޖެހޭ. އެހެންނޫން ކަމަށްވާނަމަ އަޅުގަ

ވަރަށް ނިކަމެތިކޮށް ވަރަށް ެދރަކޮށް ހިނގާފައި ހުރި ކަންަތއްތަކެްއ ބިމާއި ބެހޭ ކަންތަްއތަކަކީ މި ަޤއުމުަގއި މާީޒގަ. 

އެހެންވީމާ، މިކަންކަން އެބަެޖހޭ ޙައްލުވާން. މިހާރު ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި ފުރަމާލޭގަިއ އެތައް ބަޔަކު އެބަ ތިބި ެއ 

ންވީމާ، މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް، ޚާއްޞަކޮށް މި ބިލުގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަްށ ފުރުޞަތު ނުލިބި. އެހެ

ނޑު ހަމަގައިމު ވެްސ ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙަކީ  ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކާއި އުފަލެްއ ލިބިގެންދާނެކަން އަުޅގަ

ނޑު ހަމަގައިމު ވެސް ޤަބޫލުކުރަން.  ވަރަށް މުހިންމު މިވަގުތަށް ޤައުމަށް އެންމެ މުހިންމު  އިޞްލާޙެއްގެ ގޮުތަގއި އަުޅގަ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެޭވ ގޮތުަގއި މަކުނުދޫ ދާއިާރެގ  އާދެ! މި އިޞްލާުޙގެ ސަބަުބންނެއް ދެންމެ ހަމަގައިމު ެވސް އަުޅގަ

ގެން ނުދާނެކަުމގެ ހެކި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ފާހަގަކުރި ނުކުތާ އޭގެ ތެޭރަގއި ކަންބޮުޑވުމެްއގެ ގޮުތަގިއ ވެ

ޔާމީން ރައްޔިތުންނަށް ތަޞަްއވުރު ޮކށްދީފަ. އެއީ ހުޅުމާލޭގެ އެ އޮތް هللا އަޅުަގނޑުމެން އޮންނާނެ މި ސަރުކާރުން ޢަބްދު

 ބޮޑު ބިން. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.  މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް ފުރުޞަތު

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ބިމުގެ ގާނޫނަށް ެގނެވޭ ކޮންމެ އިޞްލާޙަކީ އެ ހެޔޮގޮުތގައި ގެނެވޭ އިޞްލާެޙއް 

ނޑު ތާއީދުކުރާ އިޞްލާެޙއް. އެހެްނކަމުން ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް  ކަމަށް ވަނިްއޔާ އަުޅގަ

ނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އާދެ! ހަމައެކަނި ކުޑަ ބިން  ރަޝީދު އެ ހުށަހެޅުއްވި ިއޞްލާޙަށް ވެސް އަުޅގަ

މާުނގެ ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ މައްސަަލއެއް ނޫން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ިދމާވެގެން މިއުޅެީނކީެއއް. ބަދަލުވާ މާޙައުލެްއގައި މި ޒަ

ނޑުމެން ލޯހުޅުވިގެންާދއިރު ބިމުގެ ގާޫނނަށް ވެސް ގިނަގުނަ އިޞްާލޙުތަކެއް އަންނަންޖެހޭ ކަމަށް  ގޮތްގޮތަށް އަުޅގަ

އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރަން. އެޮގތުން ރިއަލް ސްޓޭުޓ ިވޔަާފރި، ނުވަަތ ބިމުގެ ވިޔަފާރި، ގަެނވިްއކާ ވިޔަފާރި ފުާޅ 

ވޭނެ މަގު ތަނަވަްސވެފައި އޮތުމަކީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުަގއި މިހާރުްނ ދާއިރާެއއްަގއި ލުއިފަސޭހަކޮށް ކުރެ
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މިހާރަށް ވެސް ކުރަންޖެހިފަިއ އޮތް ކަެމއް. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، ާރއްޖޭެގ ގޯިތގެދޮރު ޭބނުންވާ ުޒވާނުން ދަނީ ެއއް 

ނޑުމެން  ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް އިުތރުވަމުން. އެމީހުންނަށް ގޯތިެގދޮރު ހޯދައިދެވޭނީ ނުވަތަ ބިންވެރިކުެރވޭނީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ގާނޫނުތައް ބަދަލުކޮށްގެން ބަަދލު ގެނެސްގެން. އަދި ބިމަކީ  ރިއަލް ސްޓޭޓު ިވޔަފާރިއަށް ަމގުފަހިާވގޮތަށް އަުޅގަ

. މިގޮތަށް ހެދޭނީ މޯގޭޖު ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް ވިޔަފާރި މުދަލެއްގެ ގޮުތގައި ބޭނުންކުެރވޭނެ އެްއޗެއް ކަމުަގއި ހެދިެގން

ރައިޓްސް ާއއި އަދި އެނޫން ެވސް މިހާރު ހިފެހެއްޓިފައި އޮތް ބައެއް ކަންަތއްތައް ރަްއޔިތުންގެ އިޚްތިޔާރަށް ދޫކޮށްލަިއގެން. 

ކުރީގެ ޒަމާނުަގއި ބޯދާ ިވްސނުމަކީ ބިމެއް މީހަކަށް ސަުރކާރުން މި ދެއްވަނީ. ދެން ެއ ބިމަކާއިމެދު މުޢާމަލާތުތައް 

ޞައްރަފުކުރުމުގެ ަޙއްޤެއް ނޯވޭ. އޭުރަގއި ބިރަކަްށވެފައި މި އޮންނަނީ އެ ބިންކޮޅު ކުަޑ އަެގްއގައި ިވއްކާލަިއގެން ެއ ތަ

މީހާ މަގުމަތިވެ ބިކަވެދާނެ ކަމަށް. މިއަދު ދިވެހިރާއްޭޖެގ ރައްޔިތުްނގެ ހޭލުންތެރިކަމާއި ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި، 

ނޑު ދަންނަާވނީ މިފަދަ ބިރުވެރިކަމެއް ދެން ނެތޭ. ސަރުކާރުން މިދެންނެވި ވިސްނުންތެރިވެފައި ގޮސްަފއިވާ ހިސާ ބުން އަޅުގަ

ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ނަމުގައި ޮކށްފައި ހުރި ބައެއް ކަންތައްތައް ދޫކޮށްލާން އެބަޖެހެއޭ. 

އެ ސިޔާސަތަށް ވެސް ނަން ވިސްނާއިރު މުޅި އަޅުަގނޑުމެން ބިމުގެ ވާހަަކދައްކާއިރު ބިމުގެ ގާނޫނަށް ބަދަލުގެން

ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން އެބަޖެހޭ. ފުރަތަމަ ކަމަކީ އަޅުަގނޑުެމން މި ބިން ބޭނުންކުރާ އުސޫލުތަކެްއގެ ސިޔާސަަތކަށް ބަދަލު 

ނު. ގެނެސް އެިކއެކި ދިމަ ދިމާުލގަިއ ހުންނަ ބިންތައް ޒޯނު ކުރަން އެބަޖެހޭ. ކޯމާޝަލް ޒޯނު، ރެިސޑެންޝަލް ޒޯ

ެއކި ކަންަތއްތައްަކްނ ރެސިޑެންޝަލް ކޮމާޝަލް ައދި މިކްސްޑް ޒޯނު މިހެންޮގސް އެކި ދިމަދިމާލުަގއި ކުެރވޭނީ 

ނަޑއަަޅއި ނުޑމެން ފެތިގަންނަން އެބަޖެހޭ.  މާނުގެ ގޮތްަތކަށްޒަމި  އި ބަޔާްނކޮށް ަގވާއިދުަތއް ހަދައިގާނޫުނގަ ކަ އަުޅގަ

އެ ބޮޑު ގޯތީަގއި ބޮުޑ  ލަިއގެން ބޮޑު ޯގއްެޗއް ހަދައިތިތައް ލިބޭ މީހުން ެއއްކޮށްއެހެންމެ، އެއް ގޯތި ކުިދކުދި ގޯ ހަމަ

ނުޑމެން ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ ހަދައިގެން އެ މީހުންނަށް ފްލޯރ ޢިމާރާތެއް ފްލޯރ ލިބޭ ގޮތަކަށް ފަހިވާ ގޮތަށް އަުޅގަ

އްޒަތްތެރި  މެންބަރަކު ފާހަގަކޮށްލެއްވި ހަމަ އި ގެ ތަނެްއގައި ދެންމެވެސްފޫޓު 211 .އިޞްލާޙު ވެސް ގެންނަން އެަބޖެހޭ

ހާސް ފޫޓުެގ  ހާސް ނުވަތަ ފަސް މާރާތެއް ހަތަރުުބރި އި 21ބުރި ތިރީސް ުބރި އިމާރާތެއް ނެހެދޭ.  21ފަދައިން 

ންނަ ގޯތިތަްއ ހު އިކައިީރގައެހެން ކަމަށްވަނީިވއްޔާ ަކއިރި  ތަނެއްަގއި ހެދޭ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އެބަވޭ.

ވެްސ  ބުރި ހެދުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަ ފަހިވެގެންދޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުެމން ކޮމިޓީ ސްޓޭޖުގައި 21އެްއކޮށްލަިއގެން 

ގެންނަން ިވސްނާއިރު މިދެންނެވި ކަހަަލ  ކުރާއިރު،ބެހޭ ގާނޫނު ިއޞްލާޙުއި ވެސް ގާނޫނު ބިމާ އަދި މިނޫން ދުވަހެްއގައި

ރިޢާޔަތްޮކށް ވިސްނާ މި ޒަމާނުގެ ގޮތަށް ފެތޭ ގޮތަށް ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމަކީ ބުއްިދވެރި  ކަންކަމުގެ މަްއޗަށް

ނޑު ދަންނަވަން. އި ކަމެއް ާރއްޖޭގެ އާބާީދއަީކ  .ްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ރާއްޖޭގެ ބިމަކީ ވަރަށް ުކޑަ އެްއޗެއްކަމުަގއި އަުޅގަ

. ވަރަށް ޒުވާން ން އަންަނ އާބާދީތަުކގެ ތެޭރގަިއ ހިމެނޭ އާބާދީެއއްދުނިޔޭގެ އެންމެ ހަލުވިކޮްށ ފުޅާވަމުން ބޮުޑވަމު

ޒުވާނުން ވަރަށް ބޮޑެތި ގޯތިތައް  .ށް އޮތް މުސްތަޤުބަލުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ގެޮދރަށް ޖެހޭނެ ޤައުމެއް މިއީއާބާދީއެްއ. ކުރިއަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ބިން ނެތް ކަމަވާނެހޯދަންކުރާނެ ގޮތެއް ވަސީލަތްަތއް ންވާނެ. ނޫނިއްޔާ ބޯހިޔާހޯދަން ބޭނު ށް . އަުޅގަ
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ކޮށްގެން އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި މަސައްކަތް ވަނީިވއްޔާ ަމއްޗަށް ބުރިބުިރައށް ނަގަިއގެން ގޯތިތައް ފުާޅކޮްށގެން ބިން އިތުރު 

ަގނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި އަޅުކުރެވެން އޮތީ. އެހެންވީމާ، އެ މަގަށް ފަހިވާނީ ވިޔަފާރި އުޫސލުން ބިން ގަނެިވއްކޭނެ ނިޒާެމއް 

ްއޒަތްތެރި ެއހެންވީމާ، ތިޔަ އިކުރިން އޮތް ބޯދާ ވިސްނުމާއި ބިލުގެ ސިޔާަސތަށް ބަދަލެއް ގެނެސްގެން.  .ކޮްށގެންގާއިމު

މެންބަރުން މިކަމާމެދު ރިޢާޔަތްކުރަްއވާ މިދެންނެވި ނުކުާތތަކަށް ވިސްާނވަަޑއިގަންަނވާެނ ކަމަށް ހީކުރަން. ދެްއވި 

 ޓަކައި ޝުކުިރއްާޔ. ފުރުޞަތަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢުޘްމާން. ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށި

 

 ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން: ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށި

ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަީކ އްޒަްތތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު މި ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ އި އްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ އި 

ނުޑމެންގެ މާލޭގައި ދިިރއުޅޭ ައދި ޚާއްޞަކޮށް ރަށް ފުށުަގއި ދިރިއުޅޭ ަރއްޔިތުްނެގ  ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އަުޅގަ

އިހުސާސްތަާކއި ވަރަށް ޮބޑަްށ ގުޅުންހުރި ބިލެއް ކަމުަގއި އަޅުަގނޑު ފާަހގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، 

ނުކުރެވި އެތަްއ ބަޔަުކ ދިރިއުޅެމުން އެބަދޭ. ދިާމާވ ައކަފޫޓު ހަމަނުެވގެން ރަޖިސްޓްރީ 611ތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ 

 ސަބަުބން ބޭންކު ލޯނުތައް ނުނެގިިއލީ ގޮތުން ބަލާއިރު ެއކި ކުދީން އެްއގަލަކަށް ނޭރުމުގެ ގިނަ. އާ މައްސަލަތައް ވަރަށް

އެަބ ވެސް  ިއލާތަކެއް މާލޭގައިތިބި އެަތއް އާ ގޯތިގެދޮރުަތއް ނުހެދި ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ދަށް ފެންވަރަކަށް ވެއްޓިފައި

ބެހޭގޮތުން ައޅުަގނޑުމެން ވާހަަކ  . މި ބިލާ. ޙަޤީޤަުތގައި ިމކަން ެވގެންދާނީ ވަރަށް ޮބޑު ުލޔެއް ގޮުތގައިދިރިއުޅޭ

ނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ އަނެއްއެކު ައޅުއި އެއާ  ދައްކާއިުރ ހަމަ ނޑުމެން ކުރިއަ ގަ ށް އޮތް ތާނަގިއ ކަމަކީ އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް ފެނިގެން މިދަނީ ގޯތިގެދޮުރގެ ލުއިފަސޭހަކަމުެގ  އިދާރަކުރެްއިވއްޔާ މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އަުޅގަ

ހިއްކާ  ހުޅުމާލޭގައި ރައީސް ޔާމީން އާއި މާލެ ގުޅި ލެއިންޤިލާބެއް ކުރިމަތިެވގެންދާ ދުވަސްކޮެޅއް. ެއއީ މިދެންނެވީ ހުޅިމާ

ވެސް އުާފެވރިކަމެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް.  އިލީ ގޮތުންލިބިގެން ދިއުަމކީ އާ އިލާަތކަށް ގޯތިގެދޮރުދެއްވާފަިއވާ ބިމުން މި އާ

ނޑުމެން މި ގޯތިގެދޮރު އި އެއާ ހަމަ  ންތައްތަކެއް ރަށް މުހިންމު ކަވާަހކަ ދަްއކަމުންދާއިރު ވިސްނަންޖެހޭ ވަ  ގެއެކު އަުޅގަ

މި ފްލެޓްތައް ދޫކޮށްފައި ތިބި މިސާލަކަށް ދަންނަވާ ކަމަށްވަންޏާ ސިނަމާލެ  އިމާލޭގަ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.އެބައޮތް 

ވެސް ބޮލަށް ެވއްޓިގެންދާ ތަން. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނުޑ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ފެނިެގން އެދަނީ މިއަދު ޙަޤީޤަތުގައި 

ދޭން އެބަޖެހޭ. މިހެން މިދެންނެވީ މިހެން  އިގޮުތގައި އެ މީހުންނަށް ވެސް ލުއި ގޮތްަތކެއް ވާނެ ގޮތްތަެކއް ހޯދަ ކުރާޤަބޫލު

ނޑުމެންނަށް ބަލާލެވިފައި މިރާ ފްލެޓުއަޅުަގނޑުމެން ދޫކު ނޑަކަށް އުމުެރްއ ގޮތުަގއި އަުޅގަ  21އޮތީ  ތަކުަގއި ގާްތގަ

ވެްސ  އިލާތަާކއި އެ މީހުންގެ ކުދީންނަށް ވާނެ ގޮތްތަާކއި ދޭތެރޭގައިއެ އެ މީހުންގެ އާ ނިމިގެންާދއިރު  އަހަރު 21އަހަރު. 
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ނަޑެއޅިފައި އޮތުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްމި އެގްރިމެ ނޑު  ންޓްތަކުަގއި ކޮންެމވެސް ކަހަލަ އުސޫލެއް ކަ ކަމުގައި ދެކެން. އަުޅގަ

ެއކު އިއެއާ  ްއާޔ ހުޅުމާލެއިން އުފާވެިރކަން ިލބިގެންދާނެ. ހަމައިލާތަކަްށ އިދާރަކުެރްއވިމިފަދަ އާ ގޮުތގައި  މީދުކުރާއުން

ދައްާކއިރު ައޅުަގނޑުމެން ވިސްނަން އެބަޖެހޭ ިސވިލް ސަރވިްސގެ މުަވްއޒަފުންނަކީ ޅުަގނޑުމެން ގޯތިގެދޮުރގެ ާވހަކައަ

 ން ކުްއޔަށް ހިފަިއގެން ފަނަރަ ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް ކުަޑ މުާސރައަކަށް ދިިރއުޅެމުން އަންަނ ބައެއް. ެއ މީހުންނަށް ތަންތަ

އިލާތަްއ އެއްކޮށް އުޅެން އުޅުމަކީ ަވރަށް އުނދަގޫ ކަމެއް. އެހެްނވީމާ، މިފަދަ ފްލެޓްތަކުގެ މި ހާހުން އާ ހާހުން ވިހި

ގޯތިތައް ޫދކުރެިވގެންދާ ހިނދު ފްލެޓްތައް ދޫކުެރވިގެންދާ ިހނދު ސިވިލް ސަރވިސް ުމަވއްޒަފުންނަށް ެވސް ތަންކޮެޅްއ 

 އި ގޮތަކަށް މިކަްނ ކުެރވޭނެ އުސޫލުތަެކއް ޮޕއިންޓު ދިނުުމގަިއ ހަރުދަނާ އުސޫލުތަެކއް ޮއތުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް. ހަމަލު

 ރެއިްނ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް މާލޭެއކު، ައޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުްނގެ ތެއިއެއާ 

ެގ ނަމުގަިއ މާލެ ސިޓީ ކަުއންސިލަކީ ެއ މީހުންގެ ގެ ކަަމށް ބަލާފައި ދިރިއުޭޅ ވަރަްށ މުނިސިޕަލްޓީ ޚާއްޞަ ދަފްތަެރއް

ދޭން އެބަޖެހޭ. ާޚްއޞަކޮށް މި މުނިސިޕަލްޓީގެ  އިތިބި. އެހެްނީވމާ، މި މީހުންނަށް ވެސް ގޮތްަތކެއް ހޯދަ ގިނަ ބަޔަކު އެބަ

ވެސް އެ މީހުންނަށް ގޯްއޗެއް އޮތް ބަެއއް ނޫން.  ދަފްތަރުގައި ތިބޭ މީހުންނަކީ މިއަދު އެ މީހުން ނިސްބަތްވާ ރަށުގައި

ދުވަްސވަުރގަިއ  ެއކި އިެވސް އުޅޭނެ ތަނެއް އޮތް ބައެއް ނޫން. ތަންތަން ުކއްޔަށް ހިފަިއގެން އެކި ދިމަދިމައިގަ  މާލޭގައި

ީއސް ޔާމީން ގޮތުަގއި ރަ އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުުކރާ މީހުންނަށް ވެސް ގޮތްތަެކއް ހޯދައި އުޅެންޖެހޭ ބައެއް. އެހެންވީމާ، މި

ހުޅުމާލޭ ބިމުން އުފާވެރިކަން މި މީހުންނަށް ވެސް ލިބިގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، މި ކަންތައްަތކާ  އެ ހިއްަކަވއި ދެްއވި

ތާނގައި  ށް އޮތް. ޚާއްޞަކޮށް ފްލެޓްތަަކށް ކުރިއަނޑުމެން ފުންކޮށް ވިސްނުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްދޭތެރޭގައި އަުޅގަ

ކަހަލަ މުއައްަސސާ  ކުާރިއރު ސިވިލް ސަރވިްސގެ މުަވއްޒަފުންނާއި އަދި ާޚއްޞަކޮްށ ބައެއްއަޅުަގނޑުމެން އިޢުލާން

ންޓް ލިބޭނެ އުސޫލުތަކެއް މީހުންނަށް ވެސް ރަނގަޅު ޕޮއި މިސާލަކަށް ކަސްޓަމް ކަހަލަ މުއައްަސސާތަުކގައި މަސަްއކަތްުކރާ

ނޑު އުންމީދުކުރަކީ އި ކޮށްަފއި އޮތުމަކީ ވަރަްށ މުހިންމު ކަގާއިމް އްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް މެއް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

އެކު ައޅުަގނުޑ އިއެއާ މަށް. ހަމައިލާތަުކގެ ުއފާވެރިކަން ލިބިގެންދާނެ ކަން އެތައް އާރަޝީދު މި ހުށަހެޅުއްވި ބިލުގެ ސަބަބު

ނޑުމެން  ްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ހަމަ ފްލެްޓތައްޯގތިގެދޮރު ެއކަންޏެއް ނޫން އި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މި  ވެސް އަުޅގަ

 އެބަޖެހޭ ރަޖިސްޓްކުރެވޭނެ ގޮްތ ހަދައި ދޭން. ވަރަށް ނިކަމެތި ގޮތަކަށް ޙަޤީޤަތުގައި މީހުން އުޅެމުން ދަނީ. ގޯތިގެދޮރު 

ރޫމް މުގެ ސަަބބުން ކިތައް ލޯނުން މަޙުހެދުމަށް ޓަކައި ލޯނު ަނގަން ޭބންކަށް ދިޔައިމަ އަމިއްލަ ނަމުަގއި ރަޖިސްޓްރީ ނެތު

 ވެފައި ތިބި ުޒވާނުން ޢާއިލާތައް އެބަތިބިތޯ މާލޭގައި. އެހެންީވމާ، މި ކަންތައްތަކަށް ައޅުަގނޑުމެން ގޮތްތަކެއް ހޯދާލުމަށް

އްލު ހެޅުއްވި މި ބިލުގެ ސަބަބުން މި ޙައްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު އެ ހުށަލުކުރަީނ އިޓަކައި ައޅުަގނޑު ޤަބޫ

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް. ގެންދާނެ ކަމުގައި. ުޝކުިރއްޔާ އި ލިބި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 އަރުވަން.މޫސާއަށް ފުރުޞަތު  ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށި

 

 މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށި

ބެހޭ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިްޞލާޙަކީ ރަނގަޅު އިޞްލާެޙއް. އި ބިމާ ،2112/1ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ވެސް ބުަނމުން އަންނަނީ އިޤްތިޞާދީ ބޭނުމަށް ޓަކައި ބިން ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތަށް ބިމުގެ ގާނޫުނ  އެމް.ޑީ.ޕީން އަބަދު

ނޑުމެންގެ އަސާސް އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުާރ ޮގތްތައް. އެހެންކަމުން، މިއަުދ  ބަދަލުކުރަން އެބަޖެހެއޭ. އެީއ އަުޅގަ

އަންނާނެ އިޞްލާޙެއް. މި ޝަރުޢީ ގޮތުން އެ މީހުންނަށް ން ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ޅިފައިވާ އިޞްލާޙަކީ ެވސް އޭގެހުށަހަ

އެޅިަފިއ ަކނޑަ ކުރެޭވނެ އުސޫލެއް ޓު ުކޑަ ކަމުަގއި ިވޔަސް ރަޖިސްޓްރީ ފޫ 611ދެވޭ ކަމަށް ވަންޏާ  އިބިން ބަހާފަ

ތީގެ ރޫޅި މަސްތުވާތަކެ ިއލާތައްއެބަޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މިއަދު އާއިލީ ލޯބި ގެއްލި އާ  އޮންނަން އެބަޖެހޭ. އެކަން ވާން 

ހުރިހާ ކަމެއް ހިނގަމުން މިދަނީ ފަސޭހައިން ދިރިއުޅެވޭނެ ޮގތްތަކެއް ރާއްޭޖގައި ނެތުމުެގ ވަބާަގއި ުޒވާނުން ޖެހި މި 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ އާސަބަބުން. ގޯތިގެދޮރުގެ ދަތިަކން ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން. އަ ހުރިހާ  އިލީ ލޯބި ގެއްލި މިުޅގަ

އްެލއް އަދިވެސް ލިބިފައި ނެތްކަްނ ށްާވއިރު މިކަމަށް އެކަީށގެންވާ ޙަދިމާވަމުން މިދަނީ މީގެ ސަބަބުން ކަމަ ކަމެއް

 .ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން ދިރިއުެޅވޭނެ ގޮތްތަެކއް ގޯތިގެދޮރު ލިބެން އެބަޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން ފާހަގަކުރަން ެއބަޖެހޭ.

ްއަޒތްތެރި ރައީސް. މި ަޤއުމުަގއި ްއޗަކަްށވާން އެބަޖެހޭ އިކުރެވޭނެ ވިްއކޭނެ އެގޯތިގެދޮަރކީ ވިޔަފާރި އުސޫުލން ބޭނުން

ރައްޔިތުން ދިރިއުޅެމުންދާ ހުރިހާ ގޯތިތަކަކީ އެ މީހުންގެ އަމިއްލަ މިލްކެއްގެ ގޮުތގައި މިއަދު ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން އެބަޖެހޭ. 

ން އެބަޖެހޭ. ސަރުކާރު ގޯއްޗެއް ގޮތުގައި ޮއެވގެން ރައްޔިތުްނ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައި އެ ގޯތިތައް އެ މީހުންނަށް ވަގުފު ކޮށްދޭ 

ރުތަކެއް ވެފަިއވާ ގޯތިތަެކއް. އެތައް އަހަ  ތާއެ ގޯތިތަަކކީ އެ މީހުން ދިރިއުޅެމުން އަންނަ . އެއީދިރިއުޅޭކަށް ިމއަދު ނުޖެހޭނެ

ނމާ، އެހެންވީ ޑު މި ސަރުކާރަށް ވެސް ގޮވާލަން ެއ މިއަދު އެ ގޯތިަތއް ވާނީ އެ މީހުން އަމިއްލަ މިލްކަކަށް. އަުޅގަ

 .ކުެރވޭނެެވސް ގޯތިތައް ބޭނުން ގޯތިތައް ަރއްޔިތުންނަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދިނުމަށް. އޭރުން އެ މީހުންނަށް ލޯނު ނެގުމުގައި

ވެްސ  އްޒަްތތެރި ރައީސް، ހުޅުމާލެ ހިއްަކން ފަށާފައި އެދުވަހުވެސް ގޯިތތައް ބޭނުން ކުރެވޭނެ. އި  ކަމުަގއިކަންއެހެން 

އްޒަތްތެިރ ކަމަކު މިކަމެްއ ހާސިލެއް ނުވޭ އި ދިުނމަށް ޓަކައޭ. އެ އިބުނީ ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ އަުގގައި ބޯހިާޔވަހިކަން ހޯދަ

ުގ އެހެންނަމަވެސް، ފްލެޓެއް ވިްއކާ ރައްޔިތުން އަ  .ހާސް ޑޮލަރުއަޅާ ފްލެޓެއްގެ ައގަކީ ހަތްދިހަ ރައީސް. ހުޅުމާލޭގައި އެ 

ާޔ ން ރުފިޔާ މިއިން ފްލެޓަކަށް އަގު ދެއްކިަފއިވޭ. ހުޅުމާެލއިން ފްލެޓެއް މިއަދު ހޯދައިފިއްމިލިއަ  2.2އި ދައްކާ ނިމޭއިރުގަ 

ަތކުަގއި ދެން ބާކީ އިތުރު އެެހން ކަމެއް ކުރާނެ ފައިސާެއްއ އެ މީހުން އަތުގައި ނުހުރޭ. އުމުރުަގއި ބާކީ އޮތް ުދވަސް

 22ހުޅުމާލޭގައި އަކަ ފޫެޓއް ހިއްކާ ނިމޭއިރު އިންނަނީ  ،އްޒަތްތެރި ރައީސް އި  އެއަށް ކުލި ދެއްކުން ފިޔަވައި.ހަމައެކަނި 

ފޫުޓގެ ގޯްއޗެއް. ެއއީީކ ޤަބޫލުކުެރވޭނެ ހާސް އަކަ އަށް އެއް މިިލއަން ރުިފޔާ 2މަވެްސ، ވިްއކަމުން ދަނީ ރުފިޔާ. އެހެންނަ

ފޯރުކޮށްދޭނަމޭ ބުނި ނަމަވެސް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުނުކޮށްދީ ގޮތެއް ނޫން. ރަްއޔިތުންނަށް ހެޔޮ އަުގަގއި ބޯހިޔާވަހިކަން 
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ކުރަމުން މިގެންދަީނ ބޮޑު ފައިދާ ލިބޭ ތަެނއްގެ ޮގތުގައި ހުޅުމާލެ ބޭނުންކުރަން. ކާރުން އަބަދު ވެސް މި މަސައްކަތްސަރު

 ހެން ހުޅުމާލެއިން ގޯއްޗެއް ދެންނެވި  ހުޅުމާލެ ހިއްކުމަކުން ރައްޔިތުންނަކަށް ވާނެ ފައިދާއެއް ނެތް. އަޅުަގނޑު ކުރިން

ރު ފުރުޞަތެްއ ޔާތުގެ ބާކީ އޮތް ދުވަހު އެ ގޯްއޗަށް ލޯނު ދެއްކުން ނޫން އެހެން ކަމެއް ކުރާކަށް އިތުގަނެފިއްޔާ އޭަނގެ ހަ

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް، ރާއްޖެތެރެއިން މާެލ އަިއސްފައި މާލޭަގއި އުޅެްނޖެހެނީ ރާއްޖެތެރެއިން ވަޒީފާ ލިބިގެނެއް ުނވޭ. އި 

ނުލިބޭތީ އެހެން ކަންތައްތަކުަގއި ދަތިވީމަ ދަރީންނަށް އެކަށީގެންވާ ތަޢުލީމީ ފުރުޞަތުތަކެއް ނުލިބޭތީ. އެހެންނަމަވެސް، 

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ ދެނެގަންނަން. ބާރަ އަށް ވެސް މިއުޅެީނ ހާސް ރުފިޔާ މާލެ އައިސްފައި މާލޭގެ މިއަދުގެ ހާލަތު އަޅުގަ

ކަން މިޖެހެނީ ލެއިން ުކއްޔަށް ނުލިިބގެން. އެހެންވީމާ، ދެން ލިޭބ ހުރިހާ ލާރިއެްއ ދައް ދެ ކޮޓަރީެގ އެޕާޓްމަންެޓއް މާ 

ކުެރވޭެނ ނެތް ސް، ރަށުަގއި ތިބެެގން އިތުރަކަށް އިލާަތއް ިބކަވެ ިނކަމެތިެވގެން ދަނީ. ެއހެންނަމަވެކުލީގެ ގޮތުަގއި އާ

 ސް. އެހެންވީމާ، މިއަދު އެބަޖެހޭ ރައްޔިތުން ބޯހިޔާވަހި ކުރުމަށްއްޒަތްތެރި ރައީކަމެއް. މިއީ މިއަުދގެ ޙަޤީޤަތް އިއެްއވެސް 

ކުެރވޭނެ ގޮތްަތކަށް ލިބޭނެ ގޮތްތަކާ އިތުރަށް ބިންވެރި ރަްއޔިތުންނަށް އިތުރަށް ފްލެޓު ޓަކައި އިތުރު ގޮތްތަކެއް ިވްސނައި

ހުރި ޯގއްަޗކަށް ބޭންކަކަށް ގޮސް ލޯެންއ މިލިއަން ރުފިާޔގެ ގޯްއޗަކުން، ައގު 11މަަސއްކަތްކުަރން. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން 

މިލިއަން ުރފިޔާގެ ލޯނެއް ނެގި ކަމުަގއި ވިޔަސް އެ ގޯތި އެ ލޯނު ދަްއކާ ނިމެންދެން އެ މޯގޭޖްގެ  1ނެގި ކަމުަގއި، 

ންކަމުްނ ތެރޭގައި ތާށިވެފަިއވަނީ. ިމއީ ދުނިޔޭގެ ަޤއުމުތަކުަގއި މިކަްނކަންކޮށް އުޅޭ ނިޒާެމއް ނޫން. އުސޫލެއް ނޫން. އެހެ

މި ޤައުމުގެ ބިާމއި ބެހޭ ާގނޫނު އެބަ ޖެހޭ މިއަްށވުރެ ހަރުދަނާވާން. މިއަށްވުެރ ފުާޅކޮށް ރަްއޔިތުންނަށް ބިމުގެ 

ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮަތކަށް ބަްއަޓންވެގެންދާން. އެކަން އެހެންެވގެން ނޫނިއްަޔކާ ަރއްޔިތުންަނކަށް ބިން ެއއީ އިޤުތިޞާދީ 

ެގ ގޮތުަގއެްއ ެއކަށައެިޅގެނެއްުނދާނެ. އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުުކރަންޖެހޭނެ ޤައުމުގައި ކުެރވޭ ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަނެއް

ހުރިހާ މަސައްކަތަކީ ަރއްޔިތުްނގެ ފައިދާ އާިއ ލާބައަށް ކުރެޭވ މަސައްކަތަށް ވާން އެަބ ޖެހޭ. ކޮންމެ ސަރުކާެރއް އޮްތ 

ތަަކކީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި އޭގެ ފައިާދ ކަމުގައި ވިޔަސް ސަރުކާރުން ކުރާ އެންމެހައި މަސައްކަތް

ލިބޭނެ މަސައްކަތްތަކަށް ވާން އެބަ ޖެހޭ. އެނޫން ގޮެތއްަގއި މަސައްކަތް ކުރާނަމަ ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް އޭގެ ފުރިހަމަ 

ނުޑ ހިތާމަކުރަނީ މި ސަރުކާރުން މިހާ ދުވަސްީވއިރު ވެސް  ފައިދާއެއް ލިިބގެންނުދާނެ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

އިތުރަށް ފްލެޓެއް އަޅާނެ ބައި ރުފިޔާއެއް ެވސް ލިބިފައި ނުވާތީ. ހަމަ ފްލެޓް ދޮންބެ އިންދި ހުރިހާ އޮށަކުން ފެޅި ފްލެޓް 

ގަސް. ފްލެޓްަގއި ވެސް އަދި މި ސަރުކާރުން ރަށްރަށުގައި ހުރި ފްލެޓްތައް މިކޮޅަށް ގެެނސްގެން ބަހަިއގެން އަޅަމުްނ 

. ސަރުކާރުން މިއަދު އެބަ ޖެހޭ އިތުރަށް ފްލެޓް އަޅަން. އިތުރު ފުރުޞަތުތައް ރައްޔިތުްނނަށް ހޯދައިދޭން. ރައްޔިތުން މިދަނީ

އިތުރަށް ބިންވެރިކުުރވަން. އަދި ހަމަ އެއާއިއެކު ހުޅުމާލެއިން ހިއްކާފަިއވާ ބިމަކީ ރައްޔިތުްނނަށް ގަނެވޭވަުރގެ ައގެްއަގއި 

އަކަފޫުޓެގ ގޯއްެޗއް ިވއްކުމުން ވެސް  1111ަލްއަކ ުރިފާޔިއްނ  2، ލައްކަ 4ބަ ޖެހޭ. ވިްއކޭ ބިމަކަށް ވާން އެ

މިލިއަން  4ައކަފޫޓުގެ ޯގއްެޗއް  1111ފައިދާ އެ ބިމުން ނެގޭނެ. އެހެންނަމަވެސް ެއއާ ޚިލާފަށް  1111ސަރުކާރަށް %

އް ނޫން އެ ހޯދައިދެވެނީކީެއއް. ރަްއޔިތުންނަށް ރުފިޔާއަށް ިވއްކީމާ ޙަޤީޤަތުަގއި ރައްޔިތުންނަށް ގޯިތގެދޮރުެގ ފުރުޞަތެ
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ނޑުމެން ރަްއޔިތުންނަށް ވާން އެބަ ޖެހޭ.  އަޅުވެިތކަމުގެ ފުރުޞަތެއް އެ ހޯދައިދެވެނީ. މިނޫން އެހެން ގޮތްތަެކއް އަުޅގަ

ސްނަން އެަބ މިނޫން އެހެން ގޮތްތަކަްށ ރަްއޔިތުން ގެންދިއުމަްށ ޓަަކއި ސަރުކާރުން އިތުުރ ވިސްނުްނތަކެއް ިމއަދު ވި 

ޖެހޭ. އެނޫނިއްޔަކާ ރައްޔިތުްނނަށް ތިޔާގިކަމާއި ތަނަވަްސކަެމއް އަިއސްގެެނއްނުދާނެ. ދެއްޭކ ވާހަކަ އާއި ކުރާ ކަންތަާކއި 

ނޑުމެްނގެ ަރއްޔިތުންނަކަށް ތަރައްޤީ ާއއި ާފގަތިކަމާިއ  ބަހާއި ދިމާނުވާ ބަަޔކަށް އަުޅަގނޑުމެން ެވގެންނޫނިްއޔަކާ އަުޅގަ

 އް ލިިބގެނެއްނުދާނެ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް.ކުރިއެރުމެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.އިބްރާހީމްދީދީ ެމންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ފޭދޫ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

ިދވެހިރާއްޭޖގެ ބިމާއި ެބހޭ ގާނޫނަށް މި ގެެނވުނު ، 2111/1ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު ވަރަްށ  އިޞްލާޙަށް، މި އިޞްލާުޙ ހުށަހެޅުއްވީތީ ހަމަ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަށް އަޅުގަ

ނޑު ދަން ނަވާނީ މިއީ ަރއްޔިތުްނގެ އިތުުރން ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަްށ އިޚުލާޞްތެރިކަމާެއކު ޝުކުުރދަންނަވަން. އަުޅގަ

ބޭނުންވެފައިވާ ކަމެއް މި ިއޞްލާޙުވެގެން މިދަނީ. އެއީ ޙަޤީޤަތުގައި ތަރިކަ ބަހައިގެން ވެސް ބިމުގެ ގޮތުން ކިތަންމެ 

ނުޑ  ކުޑަތަންކޮެޅއް ލިބުނު ކަުމގަިއ ވިަޔސް ެއ ބިން އެމީހަކަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުމަީކ މުހިންމު ކަމެއް ކަުމގަިއ އަުޅގަ

ދެކެން. އެއީ ރަޖިސްޓްީރެއއް ނުކުރެވި މިހާރު ބިމެއް އިމާާރތެއް ކުރަން ބޭނުންާވއިރު ލޯނެއް ެވސް ލިބުން މި އޮންނަނީ 

، ދަތިކަމަކަށްވެފަ. އެހެންވީމާ، ިމކަމަށް ޓަަކއި އަދި މި ގާނޫުނގެ ތެރެއިން މި ލިބިދޭ އެތައް ލުޔެއް އެބަ އާދޭ. އެހެންވީމާ

ނޑު މި ފުރުޞަތުގައި މި ބިލު ހުށަހަޅައި މި ބިލަށް އިޞްލާޙު ގެންނެވީތީވެ ހަމަ އިއްޒަތްތެިރ  މިކަމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އަދި ޚާްއޞަކޮްށ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަިއ މަސައްަކތް ކުރެްއވީތީެވ، ދެްއވީީތެވ 

އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެުކ ޝުކުރުދަންނަވަން. ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މިތާނގައި  ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ިއްއޒަތްތެރި، ބައެްއ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުަގއި ސަުރާކރުން ކަންތައްތަްއ ކުާރއިރު 

ނޑު ދަންނަވާީނ ސަރުކާރުން ކަންތައްތައް ކުަރނީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމަށް ދޭހަވާ ގޮތަށް ވާހަކަފު ޅު ދައްަކާވތީވެ. އަުޅގަ

ފްލެޓްތަކާއި މިކަންކަން ވެސް މިއައީ ހަމަ ދިވެހި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ހަމަ ވަރަށް ކުރީއްސުރެ ރޭިވގެްނ 

ސަރުކާުރގަިއ  އަންނަ ކަންތައްަތކެކޭ. ިމއީ ޮކންމެހެން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަުރކާުރގައި ފްލެޓް ދޮންބެއޭ ިކޔަިއގެްނ، އެމް.ޑީ.ޕީގެ

ރައީސް ނަޝީދު ކުރެްއވި ކަމެއް ނޫން މިއީ. މިއީ ީމގެ މާކުީރއްސުރެ ވެސް ަރއީސް ަމއުމޫންގެ ވެރިކަމުަގއި އެމަނިކުފާުނ 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ފެއްޓި މަޝްޫރޢެއް މިއީ. ިމއިން ކޮންމެ ކަެމއް ކުިރއިރުަގއި، ހުޅުމާލެ ހުޅުމާލޭގެ ގޮުތގައި ވުޖޫދަށް އަީއ 

ެމއްަގއިތޯ؟ މިއީ ކާކު ކުރި ކަމެއްތޯ؟ ހުޅުމާެލ ހަމަ ނަޝީދުގެ، ރައީްސ ނަޝީދުގެ ވެިރކަމުަގއި ެވސް ކޮން ވެރިކަ
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ހުޅުމާލެ ވެސް އޮތް. މާލެ ެވސް އޮތް. އެހެންނަމަވެސް ިމއިން ެއއްވެސް ކަމަކަށް ިއޞްލާޙެއް ގެެނވުނުތޯ؟ މިއިްނ 

ތޯ؟ މިއަދު ހުޅުމާލޭގައި އެހެރި ބިންތަކަށް ބަލާލިޔަސް ހަމަ އެްއވެސް ކަމެއް ކުެރވުނުތޯ؟ އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރެވުނު

އެމް.ޑީ.ޕީެގ ވެިރކަމުަގއި އެ ބޭފުޅުންގެ ހަމަ އިސް ިވޔަފާިރވެރިންނަށާއި ެއކި މީސްމީހުންނަށް ބިންތައް ބަހާލެވިފައިާވ 

ރައްޔިތުންނަށް ފްލެޓް ދިނުމާ  މަންޒަރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. އޭރު ކޮބައިތޯ ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤު؟ އާދަިއގެ 

ދޭތެރޭ އެްއވެސް ވަރަކަށް ިވސްނިތޯ އެްއވެސް ބަަޔކު. އެހެންނަމަވެސް މިއަދުގެ ސަުރކާުރން މިކަން އިތުރަށް ފުޅާކޮށް 

ހުޅުމާލެވަރުގެ އިތުރު މާލެެއްއ، އިތުރު ޮބޑު ބިމެއް ހިްއކާ، އެތާނަގއި ޔޫތް ސިޓީެއއް އުފައްދާ، ާރއްޖޭގެ އެިކއެިކ 

ޅުތަުކގައި މި ތިއްެބވި ިއްއޒަތްތެރި ރައްޔިތުްނގެ ތެރެއިްނ، ޚާއްޞަކޮށް ޒުވާނުްނގެ ތެރެއިން އެިކއެކި ވަޒީފާތަުކަގއި އަތޮ

މާލެ އާއި މާލެ ކައިރި ރަށްރަުށގައި މިުއޅޭ ކުދިންނަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ޓަކައި މި ކުރާ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅުމަށް 

ނޑުމެން ހުޅުމާލެ ޑިވެލޮޕްކުިރޔަސް އަދި އެތާނަގއި ބިމެއް ިހއްކިަޔސް ޓަކައި އެ ބޭފުޅުން ަދއްކާ ވާ ަހކަެއއްނޫންތޯ. އަުޅގަ

އަދި ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ޓަކައި ފްލެޓްތަެކއް އެިޅޔަސް މި ހުރިހާ، މީގެ ގިނަ ކަންތައްތައް މި އަންނަނީ ދިވެހި 

ޅުން. އަޅުަގނޑުމެން މި ބަޖެޓަށް ވޯޓު ދެއްިވއިރު މި ބޭފުޅުންގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން. ކޮބައިތޯ އެ ުދވަހު މި ބޭފު

ނޑުމެްނނަށް. ނުލިބޭ އިނގޭތޯ. މި ދިެވހިރާއްޖޭގެ ތަރައްީޤއަށް މިދިޔަ  އަހަރު ތެޭރގައި އެްއވެްސ  2ވޯޓެއް ލިބުނުތޯ އަުޅގަ

ތޯ؟ ނޫނީ އެއްެވސް ބަޓަނަކަށް ފިތިތޯ ކަމެއް، ެއްއވެސް ކަމަކަށް ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުގެ ެއްއވެސް ކަމަކަށް އަތް ހިއްލާލި

މި ބޭފުޅުން؟ މިއަދު މި ދައްކަނީ ކޮންމެ ކަމެއް، ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް މިދަނީ ރަނގަޅަށް ކުރެވެމުން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

މި  އެބަ ފެނޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ތަރައްޤީއަށް ޓަަކއި ސަރުކާރުން ކޮށްދޭ ކަންތައްތައް. އެހެންނަމަވެސް

ނޑުމެންެގ  2211ބޭފުޅުންގެ ތިލަފަތުގައި މި ބޭފުޅުން ކޮޅަށް ނޫން ގޮތަކަށް ބަރުވާގޮެތއް ނުވޭ. މި ބޭފުޅުން  ރުފިޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  2111ރައްޔިތުންނަށް މި ބޭފުޅުންގެ ސަރުކާރުަގއި  ރުފިޔާ ދެއްވީ. އަުޅގަ

ރުފިޔާއަށް ބަރު ިމވަނީ. މި ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ ގޮތުަގިއ އާސަންދަިއގެ ޚިދުމަތްތަްއ  2111 ރުފިޔާ ދެްއވީމަ ވެސް 2111

ނޑުމެންގެ މިއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ހުސްނުވާ އާސަންދަ ހައްދަވާފަިއ  ތަޢާރުފުކޮށްގެން އާސަންދަ ދެޭވތީވެ އަުޅގަ

ހެއްެދީވމަ ވެސް ހުްސވާ ާއސަންދަކޮަޅށް މި ބަރުވަނީ. އެހެްނވީމާ، ރާއްޖެއިން ބޭރުން ބޮޑެތި ބަލިަތކަށް ބޭސްކުެރވޭ ގޮތަށް 

އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ މި ތިލަފަތުގެ މައްސަލައެއް އެަބ އުޅެއޭ. މިއީ އިންޞާފުން މި ކިރާލާއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ކުރައްވާ ުލއިފަސޭހަ ގޮތްތައް  ރައްޔިތުންނަށް މިއަދުގެ ސަުރކާރުން މި ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ގެނެސްދެްއވާ މަސަްއކަތް 

މިއީ މި ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ިމ ފުރުޞަތު ލިބުނެއް ނޫންތޯ. މި ގާނޫނުތަކަށް ިއޞްލާޙު ެގންނަން ފުރުޞަތު ލިބުނެއް 

އްަވއިގެްނ، މި ގާނޫނުއަސާސީއަށް ގެންނަންޖެހޭ ނޫންތޯ. އެހެންނަމަވެސް މި ގޮނޑި ހޫނުކުރަން މި ގާނޫނުއަސާސީ ބާ

ގިނަ އިޞްލާޙުތަެކއް ނުގެނެްސ، މި ބޭފުޅުން މިތާނގައި އެިކއެކި ރާގުތަކަށް ނައްަޓާވ، އެިކއެކި ސަކަރާތްތައް ގެންނެވި 

ނޑުމެން ތިބިއިރު. އެހެންނަމަވެސް މިއަ ނޑުމެންނަށް ފެނޭ ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި އަުޅގަ ދު މި ރައްޔިތުްނގެ ނަމަވެސް އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ގިނަ ގާޫނނުތަކަކަށް އިޞްލާޙު ގެނެިވ، އެ ގާނޫނުތަަކކީ ރަްއޔިތުންނާ ގުޅުން ހުރި ރައްޔިތުންނަށް 



57 

 

ފައިދާ ހުރި ގާނޫނުތަކަށް ެވެގންދާތީވެ މި ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ މީގައި ހަޖަމުނުކުރެިވގެން ނޫންތޯ މި އުޅެނީ. ރާއްޖޭގެ 

މިދަނީ ހެސްކިާޔފައި އުތުރުން ދެކުނަށް ނަރުދަމާ އާއި ފެނާ އެޅެމުން. އޭގެ ތެރޭަގއި އަްއޑޫ ސިީޓގެ  ރަށްރަށުގައި

ރަށްރަށުގައި ވެސް އެ ދަނީ ެއޅެމުން. މިކަންކަން މި ބޭފުޅުން ފާހަގައެއް ނުކުރަްއވާ. މިކަްނކަމަށް ހުރަސްއަޅަނީ. މިއިްނ 

ނޑާލި ބައި އެ ސަރުކާރުްނ  އެްއވެސް ކަމަކަށް ވޯޓުދެްއިވތޯ. މިއަދު ސިވިލް ސަރިވސް މުވަްއޒަފުންގެ މުސާރަ ކަ

ހާސް ރުފިޔާ މި މަހު ޖަމާވި ވާހަކަ  61ހާސް ރުފިޔާއިން،  51އިޔާދަކޮށްެދއްވަނީ. މުދިމުންނަށް، ކޮންމެ މުދިމަކަށް 

ނޑަށް ގުޅާަފއި ބުނި ސަރުކާރަށް ޝުުކރުއަދާކުރަމޭ  ތިމަންނަމެން. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދާއިާރގެ މުދިމުން އަޅުގަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ތިމަންނަމެންގެ ނަމުގައި ޝުކުރުދަންނަވާށޭ. މިއީ މި ބޭފުޅުންގެ ެވރިކަމުގައި ަކނޑާލާފައި ހުިރ 

ނޑާަލްއަވން މި ސަރުކާރުން  1611ރުފިޔާ،  2111ލާރި. އެމީހުންގެ ޢިނާޔަތްތަކާއި އެލަވަންސްތަކުން  ވުޖޫދަށް ރުފިޔާ ކަ

ނޑާފަިއ ގެނެސް އިޔާަދކޮ ށްދިނީ. އަނިާޔވެރިކަމަކީ މިއީ ނޫންތޯ. އަނިާޔވެރިކަމަކަށް މިވަނީ ރަްއޔިތުންނަށް ސަރުކާރުން ކަ

ހުރި މި ބޭފުޅުންގެ ވެރިކަމުގައި އުނިކުރި ެއއްޗެހި ިއޔާދަކޮށްެދއްވީމަތޯ. އެހެްނވީމާ، މިކަހަލަ ވާހަކަ މި ބޭފުޅުން ދައްކަވާީތ 

ނޑު ދަންނަވާނީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއްއޗެއް ުބނަން މިޖެހެނީ. އެހެންނަމަވެސް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ެއވްެރޖްކޮށް އަުޅގަ

މުޅި ރާއްޖޭެގ ތަރައްީޤއަށް ަޓކައި ާރއްޖޭެގ ރައްޔިތުްނގެ ާލބަ އާިއ މަންފާއަށް ޓަަކއި ިދވެހި ސަރުކާރުން ާޚއްޞަކޮްށ 

ނބިކަނބަލުންގެ އަމިއްލަ މަސައްކަތުން، އަިމއްލަފުޅަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ކުރަްއވާ މަސައްކަާތއި އެމަނިކުފާނުގެ އަ

އެކުަރއްވާ މަސަްއކަތާިއ، ދިެވހިރާއްޖޭގެ ކެބިނެޓްގެ ަވޒީރުްނނާއި، ޚާއްޞަކޮށް ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލިސްގެ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ 

ކުން އެބަފެނޭ. އެހެންވީމާ، މެންބަރުން މި ކުރައްާވ މަަސއްކަތަީކ ރަްއޔިތުން ބަލަިއގަްނނަ މަސައްކަެތއްކަން އިންތިޚާބުތަ

އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ސަރުާކރަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރުދަންނަވަން. އަދި މި މަޖިލީހުގެ އިދާރީ މަސައްކަތް ކުަރްއވާ 

ނޑުމެންނަށް ިމ ދެއްވާ އެއްބާރުެލއްވުމަށް ަޓކައި ސަުރކާރު ހިންގުމަށާިއ  މުވަްއޒަފުންނާއި، އަމީންޢާއްމު ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ފަށްފަށުން ޝުކުރުދަންނަވާ ވާހަަކ ރައްޔިތުންނަ ށް ތަރައްޤީ ގެަނއުމަށް ޓަަކއި މި ކުާރ މަސައްކަތަށް އަުޅގަ

 ދަންނަވަމުން ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އާދެ! މިހާ ހިސާބުން ބަޙުްސ މަރުޙަލާގަިއ މިބިލަށް ވާހަަކދައްކަވަްނ އެިދވަަޑއިގެންެނވި އި

ފުރުޞަތު އަރުވާ ނިމުނީ. އެެހންކަމުން މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް މި ައރުވަނީ ފަހުބަސް ވިާދޅުވުމަށް 

 މިނިުޓގެ ފުރުޞަތެއް.  11ޓަކައި 

 

 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ރި ރަީއސް. އާދެ! މިތާނގަިއ އެމް.ީޑ.ޕީއަށް ނިސްބަތްެވވަަޑިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން ިމއަދު ދެްއކެިވ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެ

ނުޑ  ބައެއް ވާހަކަތަކަށް ކޮންމެވެސް ވަރެްއގެ ަރއްދުދޭން ރަނގަޅު ފުރުޞަތެއް މިއީ. ހަމަ ޔަީޤނުން ވެސް ދެނެއް އަުޅގަ

ނޑު މިދައްކާ ވާހަަކއަކަށް ރައްދު ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު ދެނެއް މިދައްކާ ވާހަަކއަކަށް މިއަދަުކ އެމީހުންނަކަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ައއި.ބީ ދެންމެގައި މިތާނގައި އެހެން ވެސް  ނޯންނާނެ. ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް، އަޅުގަ

އި އަދި މިތަނުގަިއ މީގެ ކުރިން ނުކިޔޭނެ. އެހެްނވީމާ، އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ދެންމެ އެ ދެްއކެވި ވާހަަކއާ ގުޭޅގޮތުންނާ

ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު އެދެއްކެވި ވާހަަކއަށް އެބަޖެހޭ ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް 

އިން އަޅުަގނޑުމެން ރިޢާޔަތްކޮށް ައދި ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަން އޮޅުންފިލުަވއިދޭން. އާދެ! އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިންަތކުގެ ޮބެޑތި އިންވެްސޓްމެންޓްތައްކޮށް ބޮޑެތި ބިންތައް މިހާތަނަށް ެއންމެ ބޮޑު ބިމެއް މިހާތަނަށް 

ހިއްކާފައި ވެސް ވަނީ މި ސަރުކާރުގަ. އެހެންވީާމ، ބިމާއި ބެހޭ ރަނގަޅު އުސޫލުތަކެްއގެ ދަށުން ބިންވެރިކުރުވުމާއި އަިދ 

ޓްތައް ެގނައުމުގެ މަސައްކަތްަތއް ވެްސ އެންމެ ބޮޑު މަސައްކަތްތަކެްއ މިހާތަނަށް ކުރެވިފައި އޮތް ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމެން

ނޑުމެންނަށް މިއަދު ަޤބޫލުކުރެވޭ. އާދެ! ކުޅުުދއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި  ސަރުކާރަކީ ވެސް މިއީ ކަމަްށ އަުޅގަ

ފަޅާފައި ހުރި ފްލެޓްތަކެކޭ ހަމައެކަނި ެފންނަން ހުރީ. ނޫން އެހެނެއް  މެންބަރު އެ ވިދާުޅވި ތިމަންނަމެން އިންދި އޮށުން

ނޫން. އެންމެފަހުން ނަޝީދުގެ ވެރިކަުމގައި ިދވެހިރާއްޖެއިްނ ނަގާފައި ހުރި ލޯންތަަކކީ ަވރަށް ބޮޑު އިންޓްރެސްްޓަގިއ 

ންޓްރެްސޓްގައި އަޅަމުންދާ ވަރަށްގިަނ ނަގާފައި ހުރި ލޯނުތައް. އެ ލޯނުތަކުން އަޅަމުންދާ ފްލެޓްތަކަށްވުރެ މާ ލުއި އި

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ ފާހަގަކޮށްލަން. މިއަދު ބިމާއި ބެހޭ  ގެތައް އެބަހުރި، ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް އެބަހުރި. މިކަން ައޅުގަ

ނޑުމެން ވިސްނާލަމާ ހިނގާ މިއަދު ހަމަ ޔަޤީ ނުްނ ގާނޫނަށް އޮތް އިޞްލާޙެްއގެ ތެރެއިން ބިމުގެ ވާހަކަދަްއކާިއރު އަުޅގަ

އަހަރު ިމއީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  2ވެސް މިތަނުގެ ަބއެއް އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި ފާއިުތވެދިޔަ 

ފާސްވެގެން ިދޔަ ެއްއވެސް ަބޖެޓަކަށް އެމް.ޑީ.ީޕއަށް ނިސްަބތްވާ މީހަކު ޯވޓެއް ދީަފއެއް ޯނންނާނެ. އެކަމަކު އެމީހުންގެ 

ށްތޯ މިއަދު ސަރުކާރުން ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ތަފާތު ކޮށްފައި އޮތީ. ނެތް ތަފާތުކޮށްފައެއް. ިމީއ ތެރެއިން ކޮން ރަްއޔިތަކަ

އެހެން ސަރުކާރުތަާކއި މި ަސރުކާރާ އޮތް ތަފާތަކީ. ތިބޭފުުޅން ބައްލަވާ އެމް.ޑީ.ޕީ ވެިރަކމުގައި ިޞއްޙީ މަރުަކޒަކުން 

ފުންޏަކުން ވިޔަސް ަވޒީފާ ދީފައި އޮންނާނީ އަދި ސަރުކާރުެގ ވިޔަްސ، ހެލްތް ޕޯސްޓަކުން ިވޔަސް އަދި ދައުލަތުގެ ކުން

ޕްރޮޖެކްޓްތައް ދީފައި އޮންނާނީ ސީދާ އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ނިސްބަތްވާ މީހަކަށް. މިއަދު އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން 

ނޑުމެންގެ ތެރޭގެ މީހުން ބުނަނީ ބިޑުތައް ކާމިޔާބު ކުރަމުންދަނީ އެމް.ޑީ .ޕީއަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންނޭ. ބުނަނީ އަދި އަޅުގަ

ނޑުމެން ވަޒީާފއެްއ މީހަކަށް ދީފައި ޝަރުތެއް ނުކުރަން އޭނަގެ މަންމަ ާއިއ  މިއީ މިއަދުގެ ޙަޤީޤަތް އިނޭގތޯ. އަުޅގަ

ދައްތަ އާއި އިނދެގެން ުއޅޭ މީހާ އާއި ދެން ކައިރީަގއި ުއޅޭ އަވަށްޓެރިން ަލއްވާ ވެްސ ފޯމް ފުރައިގެން ގެނެްސ 

ނޑު ތ.އަޮތޅު ގުރައިދޫައްށ ޕީ.ޕީ.އެމަ ށް ަވއްދާކަށް. ިމއީ ުކރާ ކަމެއް ނޫން. އެކަމަކު މީގެ ކުރީަގއި ބަލަމާ ހިނގާ. އަުޅގަ

ކުރި ދަތުރެއްަގއި އެ ރަށު ިޞއްޙީ މަރުކަުޒގައި މަަސއްކަތް ކުރާ އަންހެނަކު ައއިސް ައޅުަގނޑާއި ވާހަކަދަްއކަމުން ބުނި 
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ޕާޓީއަށް ވަންޏާށޭ. ބުނީމަ ތިމަންނަ ޕާޓީއަށް ަވނީ. ވަނީމަ ދެން ބުންޏޭ  ތިމަންނަ ކައިރީަގއި ބުންޏޭ ފުރަތަމަ

ތިމަންނަމެންގެ، ތިމަންނަގެ މައިދައިތަ ކައިީރަގއި ބުނާށޭ ޕާޓީއަށް ވަންޏާށޭ. ދެން އެެގނައިމަ ބުންޏޭ ބައްޕަ ވެސް 

ންނާނޭ. އޭރު ކިހިނެއްތޯވީ. ިޞއްޙީ ވައްދާށޭ. ދެން ތިބި އާއިލާ ީމހުން ވެސް ވައްދާށޭ. އެހެންނޫނީ މި ފުރުޞަތެއް ނޯ

މަރުކަޒުތަާކއި ތަންތަން ޕްރަިއވެޓަިއޒްކުީރއޭ ކިޔާފައި ހެލްތް ކޯޕަރޭޝަންތަކެއް ހަަދއިގެން މި ތަންތަނުގައި ވެސް ކުޅެމުްނ 

ޔިތުންނަށް ދިޔަ ސިޔާސީ ކުޅިަތކެއް. އެެހންނަމަވެސް މިއަދު އެހެނެއް ޫނން މި ކަންތައްތައް މި ކުރަނީީކއެއް. މިއަދު ރައް 

މުސާރަ ދިނުމުގައި އުޖޫރަ ިދނުމުގައި ތަފާތެްއ ނެތް. ދެންމެގަިއ ފޭދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ފާހަގަކުރެްއވިހެން 

އެމީހުންގެ ވެރިކަމުަގއި ސިިވލް ސާރވިްސ މުަވއްޒަފުންެގ މުސާރަ ވެްސ ގާނޫނާ ޚިލާަފށް ނުދީ ހިފަހައްޓާފައި އިން 

ަގނޑުމެން ނިސްބަތްވާ ވެިރކަމެއް. އާދެ! ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ނިމުމަށްފަހުގައި ދެން އަިއ މުސާރަ ވެސް ދިނީ ައޅު

ވެރިކަމުގެ އެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްެވގެން ދިޔަީއ. އޭުރެގ ޑޮލަރު ނުލިބުމުގެ ދަތިކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިންތިހާ 

އްލުކޮށް ދެްއވާފަ. މިމީހުންގެ އެންމެ ވޯޓަާކއި ވެްސ ދަރަޖައަށް އޮްއވާ މި ސަރުކާރު އައިްސވަނީ މި ޑޮލަރުގެ ދަތިކަން ޙަ

ނުލައި އެމް.ޑީ.ޕީން ނޫނެކޭ ުބނެފައި އޮްއވާ މި އަހަުރގެ ަބޖެޓް ފާސްކޮށްފައި ރައީސް ާޔމީންގެ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފައި 

ރުފިާޔ  2111ަގއި ރުިފާޔގެ ބަދަލު 2211އަހަރު މީހުންނަށް ކުިރން ދެމުން އައި  62އެބަޖެޓްގެ ތެެރއިން މިއަދު އެަދނީ 

ދެމުން އެ ދަނީ. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވޯޓަާކއި ނުލައި. މިމީހުން ނޫނެކޭ ބުނީ. ދީގެން ނުވާނޭ ބުނީ. މިމީހުންގެ ވޯޓާއި ނުލަިއ 

މިއަދު ރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ކަންޮކޅުތަކުން ޞިއްީޙ ޚިދުމަތްތައް ފުރިހަމަ ކުރަމުން މި ގެންދަނީ. އަސާސީ އެަތއް ބަިއވަރު 

ފޯރުކޮށްދެމުން އެދަނީ. އެހެންވީމަ، މިއަދު ިމތަނަށް އަރާ ރަްއޔިތުންގެ ދިާފޢުގައި ވާހަކަދަްއކަން މިތިބި  ޚިދުމަތްތަކެއް

ޢަބްދުލްޣަފޫރުމެން، ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުމެން ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ މިއަދު. އެހެންވީމާ، މިއީ 

ނޑުެމންނަ  ށް...މިއަދުގެ ޙަޤީޤަތް. އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަެއއް ހުަށހެޅުއްވުމަށް. ކުޅުދުއްފުީށ އުުތރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަށް 

 ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ކަދެއްެކވުން:ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަ

ނޑުމެން  12އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ބޭންކް ޮއފް ސިލޯނުން % ގައި ކޮމާރޝަލް ލޯނެއް ނަގައިގެން ހުޅުމާލެ ހިއްކަނީ. އަޅުގަ

ަގއި ލޯނު ނަގަިއގެން ހިްއކާފަިއ ެއ އޮތީ. ކޯްއޗެއްޯތ ބޮޑީ؟ ިމ  1.22ސަރުކާރުަގއި ޗައިާނގެ އެްގިޒމް ބޭންކުން %
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އް. މި ސަރުކާރަކީ މީހުންގެ މުދާ ވަގަށް ހިފަހައްޓަިއގެން ައނިޔާވެރިކަާމއިެއކު ކަންތަްއ ސަރުކާރަކީ ފޭރޭ ސަރުކާރެ 

ކުރަމުން އެ ދަނީ. އެއީ މިއަދުގެ ޙަޤީޤަތް. ރައްޔިތުންނަށް މަޖުބޫރުކުރަނީ ވަކި ޕާޓީއަކަށް ވަންނަން. ރައްޔިތުންނަށް 

ންގެ މުދާ ނެގުމަށް. ެއއީ މިއަދުގެ ޙަޤީޤަތް އިްއޒަތްތެރި މަޖުބޫރުކުރަނީ ސަރުކާރަށް ެއއްބާރުލުން ނުދީފިއްޔާ އެމީހު 

 ރައީސް. 

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް ނޫން. އެެހންކަމުން މިހާރު ބިލުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލުމަށް އިއްޒަތްތެރި 

 މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:ވިލުފުށީ 

ފަޅު ރަށް ކާލަިއގެން ހުރި  2އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ެއ އޮތް ދަނީ ނުކުމެގެން. މިީއ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ވެރިކަމުަގއި 

ނޑުމެން މިތާ ވާހަކަދައް ކަން ފެށީމަ މީހެއް. މިއަދު އައިސް ކޮްނ ވާހަކަެއއް މިތާ ދައްކާކަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މިމީހުންނަކަށް ނުތިބެވޭނެ މިތާނގައި. މި ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރަކީ ިމއީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާުރގައި އޭުރގަިއ 

އޮތް ެއގްރިކަލްޗަރ، ައޅުަގނޑުމެންގެ ސަބްސިޑީަތކުގެ ތެެރއިން ހުރިހާ ސަބްސިޑީތަކެއް ދިރުވާލާފައި ހުރި މީހާ މީނަ 

ނޑުމެން މި  4އޭ % 12ނަ އައިސް މިތާ %މިއީ. މިއަދު މީ އޭ ކިޔާަފއި މިތާ އެއްެޗއް ބުނެފައި މި ފިލަނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ތިބެނީ މިއަދު ހެނދުނު ވެސް ވަރަށް  ދައްކާ ވާހަކަ ައޑުއަހާލަން މިތާ މަޑުކޮށްލާކަށް ނުކެރޭ. އަޅުގަ

ފާޑުކިޔައިފި. އެކަމަކު އަުޅަގނޑުމެން އެކަމަާކއި ެއއްެޗއް ސަރުކާރަށް ފާޑުކިަޔއިފި. އަުޅަގނޑުމެން މެންބަރުންނަށް ވަރަށް 

ނުބުނަން މިތާނގައެއް. ދެން ދޭތެރެއަކުން ބުނާނެ ކޮންމެވެސް ވާހަކަެއއް ނިޒާމީ މައްސަލައެްއގެ ތެރޭގައި. ެއކަމަކު 

ދެއްކީމަ، ދެން މިތާ ަގާވއިުދ ރީއްޗަށް މިތާނަގއި ތިބެ، އިީށނދެގެން ތިބެ މެންބަރުން ދައްކާ ވާހަކަ ާއއި ެއްއގޮތަށް ވާހަކަ 

ނަޑއެިޅގެން އޮންނާނެ މީހަކު، މެންބަރަކު ވާހަކަދަްއކަމުންދާއިރު އޭނައަށް ދަތިކުރުމަށް ޓަަކއި ނަގާ ނިޒާމީ މައްސަަލއަްށ  ކަ

 ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެ ކަމަށް. އޮއްވާ މިތާނަގއި...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަށް މިހާރު ކުޅުދުއްފުށީ އުުތރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަށް ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް ހުށަހެޅުްއވު

 ފުރުޞަތު އަރުވަން.
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 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށި

މިލިއަން ރުފިޔާ އެސް.ޓީ.އޯ ިއން ވަގަށް ކާލަިއގެން ބިލުތަކާ އެއްޗެހި ަވގަށް ނަގާފަިއ  15އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، 

ޔާމީން އިނގޭޯތ. މިހިރީ هللا ހުރިއިރުގަިއ ެއއީ ަރއްޔިތުްނނަށް އެނޭގ ކަމެއް. ސަބްިސޑީެއއް ެކއިްއޔާ ކެީއ ޢަބްދު

ލުކޮށްބަލަ. ކޮްނ ފަޅު ރަށެއްތޯ ހޯދާފައި އޮތީ؟ ނޯންނާނެ އިނގޭތޯ. ަވގުްނ ހާޒިރުކޮށްބަލަ. ކެއި ފަރާތަކަްށ ވަންޏާ. ސުވާ

އަބަދު ވެސް ަދއްކާނީ އެހެން މީހުންގެ ބޮލުގައި ަވގުމަތި އަުޅވަިއގެން ވަގު ވާހަކަ. ިމއީ ހައްތަހާ ަވއްކަމުގެ ފަލްސަާފެގ 

 ތެރެއިން އަިއސްފައި ތިބި މީހުން...

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެްއ ނޫން. އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ! ނިޒާާމ ބެހޭ މައްސަލައެްއ ނޫން. 

 އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ! 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރަޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި

ކާއިރަށް ކުީރގެ ސަުރކާރުގެ ވާހަކަެއއް ަދއްާކއިރަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ސަްބސިޑީގެ ވާހަަކއެއް މިތާނގައި ހަމަ ދައް

ކެތްނުކުރެިވގެން ައއިސް އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ަބއެއް މީހުން ނިޒާމީ މައްސަލަތައް ކިތަންމެ ވަރަކަށް ނެިގއަްސ 

ފައި. އަުޅަގނުޑ އަޅުަގނޑުމެން ދަްއކާ ވާހަކަެއއް ދަްއކާނަން. އެކަން އޮންާނނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ާސބިތުކޮށްދީ

ބުނެފައި އޮންނާނީ ދެން ދުވަހަކު ވެސް އެމް.ީޑ.ޕީން މި، އެމް.ޑީ.ޕީއަކުން މި ދިވެހިރާއްޭޖގައި ވެރިކަމެއް ނުކުރާނަމޭ. 

ނުކުރެވޭނޭ. ެއއީ ކުރުމުގެ ފުުރޞަތު ވެސް ނުދޭނަމޭ. އަދި އެ ވެރިކަން ކޮންމެ ގޮތަކުން އެ މީހުންނަށް ލިބުނު ކަމުގައި 

ލިބުނު ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް އެ ވެރިކަެމްއ ދެމި އޮންނާކަށް ވެސް ނުކުރޭނެ. ހަމަ އެރީ ވައްޓާލާނީއޭ  ވިޔަސް ވޯޓުން

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި އެބަތިބި.  އަޅުަގނޑުމެން އޮންނާނީ ބުނެފައި. ެއކަމުގެ ތަޖުރީބާއާ ަތމްރީނު ހުރި މީހުން އަޅުގަ

އުުމގަެއއް ނެތް. ކިތަންެމވަރަކަްށ ހަޅޭއްލެވި ކަމުަގއި ވިޔަސް އެހެންވީމާ، އެ ފުރުޞަތު ެދން އެމް.ޑީ.ޕީައކަށް މި ޤަ

އެކަން އޮތީ އެހެން. ދެން އެކި މީހުންނާ ބެހޭ ގޮތުން ތަފާތު ދަޢުވާތައް ކުރުމަކީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާރުން ކުރަމުން 

އިެގން މިއަދާ ހަމައަށް ެއކަން އަންނަ ކަމެއް. އެ ބުނާ ދަުޢާވތަކެއް މި މަޖިލީހުގަިއ މީހަކު ވޯޓު ދިންގޮތުން ކޯޓަށް ލަ 

ސާބިތުކޮށްދެވިފައި ނެތީ ކީްއެވގެންތޯ؟ މިއީ ައޅުަގނޑުމެން ެއންމެން ކޮށްލަންވީ ސުވާލަީކ. އެހެންނަމަވެސް، މި މީހުންގެ 

ނޑުމެން ދައްކަމުން އަންނަ ވާހަކަ. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެިރކަމުަގއި އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާައކުން ދިވެިހ  ވާހަކަތަަކކީ މިއީ އަުޅގަ
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ދައުލަތް ދަރާފައި އޮްތކަން އެއީ އެންމެންނަށް އެނެގން އޮތް ޙަޤީޤަތެއް. ލޯނުަތކުގެ ވާހަކަ ަދއްާކއިރުަގިއ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ ބިމުގެ ފުލެޓު އެޅުމާ މި ދެންނެވި ކަންތައްތަކަށް ވެްސ ނެގި ލޯނުތައް ނެގިއިރުގަިއ 

މިލިއަުނގެ ޑޮލަުރެގ  211މިިލއަން،  111ބައްލަވާ. އިންިޑޔާ ސަރުކާރުްނ ނަގާފައި ހުރި މި މަޖިލީހުގައި ަޔއުމިއްޔާަތއް 

؟ އަހަރުދުަވހުގެ ތެރޭގައި ދަްއކާ ގޮތަށް. މިއީ ކާކު ކުރާނެ ކަމެއްތޯ 1ލޯނު ނަގާފައި އޮތީ ބޮޑެތި އިންޓްރަސްޓުގައި 

ައހަރު ދުވަހުން ދައްކާ ގޮތަްށ  1ަތްއ ަނަގީނ ިދެވިހާރްއެޖ، ުދިނޭޔެގ ާކުކޯތ ަނަގީނ ެއ ަތްނަތުނެގ ޮކާމަޝްލ ލޯނު 

ލޯނު ނަގަނީ؟ މިއީ އަލަށް މީހަކު އަުޑއަހާނެ ވާހަަކެއއް. ެއއް އަހަރު ދުވަހު ތެރެއިން އަދާކުރާ ގޮތަކަށް މީހަކު ީކއްކުރަންޯތ 

އް ކީއްކުރަންތޯ ބަޖެޓެއްެގ މިތާ އޮންނަ ފަޅު ރަށެއް އަދި ކީއްކުރަން ެގއެއް ނަގަން ހަދަން ވެސް ނުނަގާ. ޓެމްޕަރަރީ ބަޖެޓެ

ބަޖެޓް ސަޕޯޓްގެ ގޮުތގަިއ ެވސް ލޯނެއް އެ ގޮތަކަްށ މިހަތާނަށް ނަގާފަެއއް ނެތް. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ދޯހަިޅ ތާކުްނ 

ތާ ތާކުނުޖެހޭ ކަންތައްތައް ކޮށްފައި ތިބޭ ބަޔަކު ކޮށްަފއި އޮތް ަކންތައްތަކުގެ ވާހަކަަދއްކީމަ ެދން ނުތިބެވިގެން އައިސް މި

ކޮންމެ ވާހަކަެއއް ދެއްިކޔަސް އަޅުަގނޑުމެން ދަްއކާ ވާހަކަ ދައްކާނެ. ހަމަ މިގޮތަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނުނު ބޮލަށް 

ނޑުމެްނގެ  2ފިތާލާފައި ތިބި  ާތވަޅު ޭރގައި ސަންގު ޓީ.ީވއަށް އަރާ ތިބި ވިލުފުށި ަކއުންސިލަށް ނިސްބަތްވާ، އަުޅގަ

ތާވަޅު އަރާ ދެއްކީ ވިލުފުށި  2ތާވަޅު އަރާ ދެއްކީ ކޮން ވާހަަކއެއް. މި  2އި ތިބި ލީޑަރު ބުނާހެން ބޮލަށް ފިތާލާފަ

 2ާތވަޅަަކށް ނޭނގެއޭ އެމް.ޑީ.ީޕގެ  2ދާއިރާ، ވިލުފުށްޓަށް ނެތޭ ެއއްވެސް ކަމެއް ކޮށްދީފައި. ިމ ބުނާއިރުގައި މި 

ބާްއވާފައި. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް، ަބއްލަވާ މިއަުދ  އަހަރުގެ ވެރިކަން ނިމިގެންދިަޔއިރު ވިލުފުީށގައި ނެތް ގާބުރިެއއް ެވސް

ވިލުފުށީަގއި ހިނގާ މަޝްރޫޢުަތއް. އަޅުަގނުޑގެ އަޚް ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު މިހިރީ މި ހައިރާންވެފައި. 

ނެތޭ ހައުސިންގ  މި ބޭފުޅުން އިއްޔެ ަވޑަިއެގންނެވީ އެތާނަގއި އުުޅއްވާަފއި. މިއަދު އެ ބުނަނީ މި ސަރުކާރުން

ގެ. ެއއޮތް ދަނީ ކުިރއަށް.  111ެގއަކީ މި ސަރުކާރު ައއިސް އަޅަންފެށި  111މަޝްރޫޢެއް ފަށާފަކާ. ވިލުފުީށގައި އެ އަޅާ 

ބަނދަރުގައި ައއު ނެރެްއ ަކނޑާ މިހާރު ލޮތާރި ލާކަށް ާވ ބެނުންވާ ބަނދަރެއް ނޫން އެީއކީެއއް. ދޯނި ދޫކޮށްލާފަިއ 

ނިޔާމަ ބަނދަރެއް. މި ސަރުކާރުން ހަދައިދިނީ. ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއް އެ އޮތީ. މިއަދު ނުހެޖޭ މީހުން  ދާންވީ ގެއަށް. އެހާ

ކޮންމެހެން ގޭަގއި ނިދަން ތިބޭކަށް. ބެޑްޝީެޓއް ހިފަިއގެން ނުކުމެ ގޭ ދޮރުމަތީ އޮޯށވެލަިއގެން އޮންނަންީވ. ތާރުއަޅާަފިއ 

އޮށޯވެަލއިގެން މަގުމަތީަގއި. އަމީންޢާއްމު، މިއީ ވިލުފުށީގެ މިއަދު އެ އޮތީ. ބާލީސް ބާއްވާފައި ބެޑްޝީޓެއް މަތީަގއި 

ާތވަޅު އަާރ މި ބުނީ ކީކޭތޯ. ެއއްވެސް ަކމެއް ކޮށްދީފައި ނެތޭ. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާރުން ހަމައެކަނި  2ކުރިއެރުން. މި 

 1111ން ަތނެއްަގއިތޯ. ބަނދަރާއި ވިލުފުށްޓަށް ކޮށްދީފައި އޮތް ކަމަކީ މަސް މާރުކޭޓެއް އެޅީ. މަސްމާރުކޭޓް އެޅީ ކޮ

ފޫޓު ދުރުމިނުގައި. ކާކުތޯ އެތަނަށް މަސް އަތަށް ލައިގެން ގޮސް އެ މާރުކޭޓުގައި ިވއްކަން އިންނާނީ. ތިމަންނަމެން އަލަށް 

، ބަނދަރެއް އެތާ ހަދައިދޭނަމޭ ކިޔާފައި. ިމވެރިންގެ ވެރިކަްނ ވެއްޓުުނއިރު ވެސް އެްއކަަލ ބަނދަރެއް ވެސް ނުހެދުނު

މާރުކޭޓު ވެސް ފުރިހަމައެއް ނުކުރެވުނު. އެންމެ ފަހުން އެތަން ވެއްޓިފައި އޮްއވަ މި ސަރުާކރުން ގޮސް އެމް.ޓީ.ސީ.ީސއާ 

ނޑުްނ އޭތި  ޙަވާލުކޮށް އެތާ ބޭރުެގ ރިވެޓްަމންޓްތައް ލައި މާުރކޭޓް ހަްއަޔރުކޮށްފައި މިހާރު އެހެރީ. ކިިރޔާ ތިމަރަފުށީ ކަ
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ަކއިިރކޮށްފައި މިހާރު ރިވެޓްމަންޓް ލާފައި އެ އޮތީ. އެހެންވީމާ، ިމމީހުން މި ދައްކާ ވާހަކައަީކ ނުނުކުމެ އޮްއވާ ގެނެސް 

ނޑުމެން މި ވާހަކަދަްއކާތީވެ މި މީހުންނަށް  މިއަދު މި ސަރުކާރުން ގެެނސްދީފައި ހުރި ކުރިއެރުމުގެ ވާހަކަތައް އަުޅގަ

ނޑުމެ ންނާ އެއް މަޖިލީހެއްގައި އެއް ފޯރަމެއްަގއި އާދެބަލަ ވާހަކަދަްއކާލަން. ކަމެއްކުެރވިފައި ނުވާީތވެ ދައްކާ ވާހަކަ. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ކޮށްދީފައި އޮތް ކަންތައްތަާކއި އެ މީހުންގެ ދަުއރުގައި ކޮށްަފއި އޮތް ކަންތައްަތކާ އަޅާިކޔާލަން. މިހާތަނަށް 

ނޑަށް ހަނދާނު 4މި ރާއްޖޭަގއި  ނުޑ  4ގައި ހުންނަނީ. މި ވެިރޔަކު ވެިރކަންކޮށްފި ކަމަށް އަުޅގަ ވެރިންގެ ތެެރއިން އަުޅގަ

ނުދެކެން މިއަދު ރައީސް ޔާމީުނގެ މި ސަރުކާރު ފިަޔވައި މިހާ ކުރު މުއްދަތެްއގެ ތެރޭަގއި މިހާ ބޮޑު ނަތީޖާއެއް ހޯދައިދިން 

އި ހެލިފެލިވެ އުޅޭ ކޮންމެ ސަރުކާރެއް އަދިެއއް ނާދޭ. މިަކން ޤަބޫލުކުރާނެ އިޤްތިޞާދީ ައދި އިޖުތިމާޢީ މި ކަންކަމު ތެރޭގަ

މަސް ުދވަހުގެ  16އަހަރުަގއި ނުގެންނަ ަތރައްޤީާއއި ކުިރއެރުން މި ސަރުކާރުގެ  2މީހަކު ޤަބޫލުކުރާނެ. އެމް.ޑީ.ީޕގެ 

ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްެޖއަށް ވަީނ ގެނެސްދީފަ. ދެން ނުތިބެވޭނެ ބޭރުގައި މި ވާހަކަދައްކާަކށް. ނިޒާމީ މައްސަލަ ވެސް 

ން ީކއްކުރާނީ. އެަކމަކު މިއޮތީ. އަދި ކޮަބއިތޯ، ީމގެ އުފާވެރި ކަމަކީ ީމގެ ެއްއެވސް މީހެއްެގ ވޯަޓކާ ނުލަިއ ނަގާނެ. ދެ

ކޮންމެ ބަޖެޓެއް އަޅުަގނޑުމެްނ ފާސްކޮށްފައި އޮންނާނީ. އަިދ ކޮބައިތޯ، ތަފާތުކުރުމެއް ނެިތ ޕީ.ޕީ.އެމް މެންބަރުންނަށް 

 މި ދަނީ އެމީހުންނަށް ދެމުން. އެހެންވީމާ، ބިމާއި ބެހޭ ގާނޫނު... ދޭ އުސޫލުން ދޭ ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ކުރިމަތީގައި މިވާ ިވލުފުށި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު  އާދެ! މިހާހިސާބުން އަޅުގަ

ބެހޭ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ބަޙުސްގެ މަރުހަލާ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ބިމާއި ، 2112/1ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫނު 

ނިމިގެން އެ ދިަޔއީ. ދެން ޮއންނާނީ މި ބިލު ބަލައިގަތުމަްށ ޓަކަިއ ނެގޭ ވޯޓު ެނގުން. މިކަން އޮންނާނީ މިއަދު ވޯޓު 

ގުތުޮކޅެއް އަުރވާ ވާހަކަ ހަމައަށް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ހުސް ވަ 1.21ަގއި. ެއހެންކަމުން  1.21ނަގާ ގަީޑގަިއ، 

 ދަންނަވަމުން ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަމުން މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކޮށްލަން.

 

 ]އަށް  12:22އިްނ  11:25ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 ހުން.. ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އ1ެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ރިްނ ނެގުމުގެ ކު ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. ވޯޓު ވޯޓަށް ެއހުމަށް .1އަިއޓަމު  ޑާއެޖެންކުރިއަށް ގެންދާނަން.  ޖަލްސާ

  .1.1ޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް އިދާރީ މޭޒުަގއި ަދންނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އެޖެންޑާ ައއިޓަމު ހަންޖަ

ސައްކަތްތަުކގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަްށ ވޯޓަށް އެހުން. މި އެޖެންޑާ ދުވަހުގެ މަ -1.1

ދަންނަވާލަން އެބައޮްތ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުަތއް ޗެުކކޮށްލަދެއްވުމަްށ  ވޯޓަކަށް 2އައިޓަުމގެ ދަށުން މިއަދު 

 ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މީދޫ އައްޑޫއަރުވަން. ފުރަތަމަ ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން ކަމަށް.  ކޮށްޅުހަނދުމަފު

ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުެގ  ،2111/1ޫނނު ނަންބަރު ގާހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އާދަމް 

ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަްށ 

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 އާދަމް  ރޮޒައިނާ ދާއިރާގެ މެންބަރު މީދޫ އަްއޑޫ  މެންބަރު:ހުށަހެޅުއްވި 

  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 62    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 62    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 21    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 41    އަދަދު: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   61     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 21      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 61        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވޭ        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 
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ހާޒިރުެވވަަޑިއގެން ތިއްެބވި  .62މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ުޖމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނުފެންނަ ަކމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ  .21ފެްނނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަުރންގެ އަދަދު؛  .62މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވަިކ ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ޯވޓުަގއި ަބއިވެިރވެަވޑަިއގެންނެިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު، މަޢާފުކުރަްއވާ!  .41 އަދަދު؛

ފާސްވުމަށް ބޭނުންާވ  .61ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުގައި ބަިއވެިރެވވަޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ އާދަމް  ރޮޒަިއނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މީދޫ އަްއޑޫމުން، އެހެންކަ .61ޖުމްލަ؛  .21އަދަދު؛ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނަށް އިޞްލާުޙ  ،2111/1ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ގެނައުުމގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ފާހެއްނުވި. އެހެންަކމުން މިހިސާބުން މި ބިލުގެ މަސައްކަތް މަޖިލީހުން ނިމުނީ 

ނަޑއަޅަން.   ކަމުގައި ކަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  ރިޔާޟް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިާރގެ ވިލުފުށި. ށްމި ދަންނަވާލަނީ މިއަދުގެ ފަހު ވޯޓަ

ބަލައިގަތުމާ މެދު ބެހޭ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން  އިދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާ ،2112/1ގާނޫނު ނަންބަރު 

 ދެއްވުން އެދެން.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު 

 

 ]ްއވުން ވޯޓުދެ[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ރަޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 62    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 62    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 26    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 
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   26     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 25      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 26        ޖުމްލަ:

 ސް ފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހާޒިރުެވވަަޑިއގެން ތިއްެބވި . 62މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ުޖމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު . 26ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . 62މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވޯުޓގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެިވ . 11ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ވިލުފުށިއެހެންކަމުން،  .26ޖުމްލަ؛ . 25؛ ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު. 26މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ބެހޭ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު  އިދިވެހިރާއްޭޖގެ ބިމާ، 2112/1ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ގާނޫނު ނަންބަރު  ރިޔާޟް މެންބަރު

މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓުަގއި ަބއިވެިރވެަވޑަިއގެންނެިވ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްެވއްޖެ. މި ގެނައުުމގެ ބިލު 

ޖޫން  11އްޤީ ކޮމިޓީައށް ފޮނުވިއްޖެ ކަމުަގއި ަކނަޑއަޅަން. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ ބިލު ޤައުމީ ތަރަ

 ގައި.  5:11ވާ ބުދަ ދުވަުހގެ ހެނދުނު  2112

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
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