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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
2009 /31 

 

 2009 އަހަރު: 
 

 - ދައުރު: 
 

   ޖަލްސާވަނަ  31ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  17 ޖަލްސާ: 
 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 
 

 ދުވަސް  އަންގާރަ ވީ 2009 އޯގަސްޓް 11 ތާރީޚް: 

   1430 ޝަޢުބާން 20 
 

 ގައި  9:02ހެނދުނު  ޖަލްސާ ފެށި ގަޑި: 
 

 ށް   11:03ން  10:30 އިންޓަވަލް: 
 

 ށް  13:03ން  12:00 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 
 

 ށް  15:33ން  15:03 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 
 

 ގައި  17:08ހަވީރު  ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި: 

    

 ގަޑިއިރު  6 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 
 



 II 

 ހާޒިރީ 

 

 

 ޝާހިދުهللا ޢަބްދުެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް އަލްފާޟިލް ރައްޔިތުން ރިޔާސަތު: 

 

 69 ، އިންޓަވަލް ފަހުނ67ްއިންޓަވަލް ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

 71ހުސްވަުގތުކޮޅަށްފަހު  

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 އާޒިމް ޢަލީމެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ހެންވޭރުދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚުލޫފް  

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  

 ންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެ 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

  هللاދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު އިހަވަންދޫ 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް  

 ދު ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީ 



 III 

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް  

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމްފުނަދޫ  

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ 

 ފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރުދުވާ 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް 

 ތަސްމީން ޢަލީ  ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު 

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު 

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ 

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް 

  ރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާުގ

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު



 IV 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް 

 ޝާހިދު هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެޔޮދޫ

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު 

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު 

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ 

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

  ރަޝީދު އިބްރާހީމް އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު 

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަހީމް ޢަބްދު

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް ޢަބޫބަކުރު 

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް 

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މުޙަންމަދު ރާމިޒް

 ޙަސަންފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް 



 V 

 ންމަދު މަސީޙު މުޙަ هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު 

 ރު ޙަސަން ލަތީފް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަ

 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް : މެންބަރު   ތިއްބެވި   ޗުއްޓީގައި 

 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދުމެްނަބުރން:       ސަލާމުގައި ތިއްބެވި  

  ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު                          

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު         

 

 މަޖިލީހުގެ ދަތުރުފުޅެއްގައި  

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު           ންއުޅުއްވާ މެންބަރު: ގެ ވަޑައި 

                          

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 

 - ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު: 

 

ހައުސިންގ ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް އެންަވޔަރަންމަންޓް  މިނިސްޓަރ އޮފް   ން:  ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު ޖަލްސާއަށް 

 އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު އަސްލަމް

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު ހުސްނުއްސުޢޫދު 
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 ޖަލްސާ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވި 

  7 ޢާންމުންގެ އަދަދު: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ުދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  ،އިންޓަވަލަށްފަހ ހުޅަނގު  މެންބަރު އަޙްމަދު  هللا މާފަންނު  ޢަލީ ސަލީމް، އިސްދޫ ދާއިރާގެ  މެންބަރު  ޢަބްދުއްރަޙީމް، ފުނަދޫ ދާއިރާގެ 

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.   ރަޝީދު އިބްރާހީމް

  ،ުދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހ ދާއިރާގެ މެންބަރު    ހުސްވަގުތުކޮޅަްށފަހު،އަދި    ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ޖަލްސާއިން  ޔާމީން  هللا މުލަކު  އަލިފުިށ 

ނާޝިޒް   ސަލާމް( މުޙަންމަދު  އާދަމް)އިންޓަަވލްކުރިން  ރޮޒައިނާ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ުތލުސްދޫ  ސަލާމް(،  އަލްހާން  )އިންޓަަވލްކުރިން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ފޭދޫ  އަދި   ،

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  ،ލްކުރިން ސަލާމް( )އިންޓަަވފަހުމީ
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 . ޖަލްސާ ވަނަ 31 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވަނަ 17 : ނަންބަރު ޔައުމިއްޔާ

 . ދުވަސް އަންގާރަ 2009 އޯގަސްޓް 11 : ތާރީޚް

 5 . ސާ ފެއްޓުން ޖަލް . 1

 الحمد الرحمن اهللا بسم : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން  اهللا رسول على والسالم ة ال والص هللا الرحيم٬

. މަޖިލިސް ފެށުނީ . وااله ومن وصحبه آله وعلى

 

 10 . ސުވާލު . 2

 . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 23 މިވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވީ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 މިއަދު ހެނދުނުގެ އެޖެންޑާގެ ފުރަތަމަ އައިޓަމަކަށް މިއޮތީ، މާވަށު ދާއިރާގެ

 ކުރު މިނިސްޓަރ އޮފް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް ޢަބޫބަ

 ހައުސިންގ، ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު 15 

 އަޅުގަނޑު މާވަށު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . އަސްލަމާއި ކުރައްވާ ސުވާލެއް

 . ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް ޢަބޫބަކުރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން

 އަޅުގަނޑު މިނިސްޓަރަށް ދަންނަވަން . ރައީސް ކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ޝު . ` ދާއިރާގެ މެންބަރު މާވަށު

 ނިސްބަތުން އަތޮޅުގެ . ލ މާވަށަކީ ހައްދުންމަތީ . އޮތް ސުވާލާއިގެން ކުރިއަށްދާނަން ބޫބަކުރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަ 20 

 ރުގައި އޮތުމުގެ އަތޮޅުގެ މީހުން އުޅޭ އެހެން ރަށްރަށާއި ދު . ރަށެއް ބޮޑު އާބާދީ : ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ސަބަބުން އަތޮޅުގެ މައި ބިމަށް އަންނަ ތަރައްޤީގެ އަސަރުކުޑަކޮށް ފޯރާ ރަށެއް

 މިރަށަކީ ބިންކުޑަވެ އާބާދީ އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން ގާތްގަނޑަކަށްހެން ބިން

 އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި މައްސަލަ . ފުރިފައިވާ ރަށެއް

 މިރަށަށް ދިމާވެފައިވާ ތިމާވެށީގެ މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ، ޙައްލުކުރުމަށާއި 25 

 ހޯއްދަވައިދެއްވުމުގެގޮތުން މިރަށުގެ ބިން ހިއްކުމަށް ކުރީގެ ސަރުކާރުން

އަޅުގަނޑު ވީމާ . ލައްވާފައި ޚިޔާލުކުރައްވައި މިކަމުގެ ޕްލޭނެއްވެސް ވަނީ އެކުލަވާ
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 ށް ގިރުމުގެ މައްސަލަ މާވަށުގެ ރަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ،

 ބިމުގެ ދަތިކަން ޙައްލުކޮށްދެއްވުމަށްޓަކައި ބިން ހިއްކުމުގެ ، ޙައްލުކުރުމަށާއި

 މަޝްރޫޢެއްގެ އެއްވެސް ޕްލޭނެއް ސަރުކާރުން ގެންގުޅުއްވަންތޯ، ގެންގުޅުއްވާނަމަ 30 

 މާވަށުގެ ބިންފުރި ކުރީގެ ދެވަނަ ސުވާލަކީ، އެކަން ހަޤީޤަތަކަށް ވާނީ ކިހާތާކުތޯ؟

 . ފައި ތިތައް އެކި ބައިބަޔަށް ބަހައި ވަކިވަކި ޢިމާރާތްތައް ކުރެވެންވަނީ ފަށާ ގޯ

 . މިކަމުގެ ސަބަބުން ކުޑަ ބިންކޮޅެއްގައި ބޮޑު އަބާދީއެއް ދިރިއުޅެން ވަނީ ޖެހިފައި

 ތަޣައްޔަރުވުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ރަށުގެ ފެން ފަށަލަޔަށް އަސަރުކޮށް ފެން

 ންނާތީ މިކަމުގެ ނުރައްކާތެރިކަން އިންތިހާއަށް މައްސަލަ ކުރިމަތިވަމުން އަ 35 

 ނުދަނީސް މާވަށުގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށްދެއްވުމަށް ސަރުކާރުން

 އިސްކަން ދެއްވަންތޯ؟ މިކަމާމެދު ސަރުކާރުގެ ވިސްނުންފުޅު ހުރީ ކިހިނެއްތޯ؟

 ދާދިފަހުން ރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެންމެފަހު ސުވާލަކީ،

 މާވަށަށް ކުރެއްވި ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅެއްގައި އެ ރަށުގައި ގަރުދިޔަ މަސް

 . ފައި ވަޑައިގެން ޕްލެޓް ޢިމާރާތްކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ވަނީ ވަޢުދުވެ 50 ފެކްޓްރީއަކާއި 40 

 ވެސް މަސައްކަތް ފައްޓަވާނެކަމަށް މެދުތެރޭގައި މިކަމުގެ ޢަމަލީ ގެ އަދި މިއަހަރު

 މިދެއްވި އުފާވެރި ޚަބަރު އަޑުއަހައި ބައެއް މީހުން އުފަލުން . ވެފައި ވިދާޅު ވަނީ

 ވީމާ، މި މައްސައްކަތް ލަސްވަނީ މަނިކުފާނުގެ . މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ރޮވުނުކަމަށްވެސް

 އިހުމާލުންތޯ ނުވަތަ ކޮން ސަބަބަކާހުރެތޯ ރައްޔިތުންނަށް ސާފުކޮށްދެއްވަފާނަންތޯ؟

 ހާރު ވަނީ ފާހަގަކުރައްވައިފައިތޯ؟ އަދި ފްލެޓްތައް ބިނާކުރައްވާނެ ބިން މި 45 

 ތޯ؟ ފާހަގަނުކުރައްވައި ކުން ފާހަގަކުރައްވައިފައިވާނަމަ އެއީ ރަށުގެ ކޮން ހިސާބަ

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އޮތްނަމަ، މިކަން ކުރައްވާނީ ކޮންތާރީޚެއްގައިތޯ؟

 ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްވި މާވަށު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ،

 އެންމެފުރަތަމަ ކުރެއްވި ސުވާލަކީ، . ސުވާލަށް އަޅުގަނޑު ޖަވާބުދެވޭތޯ ބަލާނަން 3 ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް 50 

 ރަށަށް ދިމާވެފައިވާ ބިމުގެ މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ސަރުކާރުން ބިން ހިއްކުމަށް މުޙަންމަދު އެންވަޔަރަންމަންޓް

 މަޝްރޫޢެއް އެކުލަވާލާފައި އެކަމަށް ޚިޔާލުކުރައްވާފައި މިކަމަށް ޕްލޭނެއް : ވާހަކަދެއްކެވުން އަސްލަމް

 އަޅުގަނޑު . ހައްދަވާފައިވާ ވާހަކަ، ސުވާލުގެ ކުރިން ވިދާޅުވި ވާހަކައިގައި ވިދާޅުވި

ރެކޯޑްސްތައް ބަލާލިއިރު، ހަމަގައިމުވެސް އަޅުގަނޑުގެ މިނިސްޓްރީއަކުން އެކަމެއް
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 ދެން ސިޔާސީ ބޭފުޅުން . ކަށް ނެތް އެފަދަ ޕްލޭނެއް ގެންގުޅެފައި އޮތްކަމެއް ފެންނާ 55 

 . އެކަމާދޭތެރޭގައި ފިކުރުކުރައްވާފައި އޮތްކަމެއް ނެތްކަމެއް އަޅުގަނޑަކަށެއް ނެތް

 . ދެން އަޅުގަނޑަށް ފެންނަން ހުންނާނީ ރެކޯޑްސްގައި ހުރި އެއްޗެއް

 މާ، ދެންނެވޭނީ އެ ރެކޯޑްސްއަށް އެހެންވީ . ރެކޯޑްސްއަކުން ފެންނާކަށެއް ނެތް

 ދެން އެހެންނަމަވެސް . ބަލާފައި ދެންނެވޭނީ އެކަހަލަ ފިކުރެއް ކޮށްފަކައެއްނެތޭ

 ވަނަ އަހަރު މާވަށުގެ ބަނދަރު ހެދުމުގެ ތެރޭގައި އެމަސައްކަތާއިގުޅިގެން 1997 60 

 ބިމުގެ އެ . ހެކްޓަރ ބޮޑުކޮށްފައި އޮތްކަން އެބައޮތް ފެންނަން 4 އެރަށުގެ ބިން

 . ތެރެއިން އެހިއްކި ބިން މިހާރު އެބަހުރި ބައެއް ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކުރެވިފައި

 ހެލްތް ސެންޓަރެއް އަޅާފައި، ޕާކެއް ހަދާފައި އެތާނގައި ތެޔޮ ރައްކާކުރާ ތަނެއް

 މިހާރު . ހަދާފައި، ފުޓްބޯޅަ ކުޅޭތަނަކާއި އަދި ޕްލޭ ގްރައުންޑެއް ހަދާފައި އެބައޮތް

 ބަލާއިރު، ބޭނުންނުކޮށް އޮތް ބިން، ނޫނީ އެވެއިލަބަލް ރަށުގައި އޮތް ބިމަށް 65 

 10 ލޭންޑްގެގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިފާހަގަކުރެވެނީ، އެއީ މަގުތައް ކަނޑާފައި

 ދެން އާބާދީގެ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު . ހާސް އަކަފޫޓް އެބައޮތްކަމަށް ފާހަގަކުރެވެނީ

 . މީހުން އެބަޖެހޭ ހެކްޓަރަކަށް 43.7 މީހުން ރަޖިސްޓަރީގައިވާ އާބާދީގައި 1748

 ދެން އެހެންވީމާ، ފާހަގަކުރެއްވިހެން އަނެއްހެން ހަމަ ޑެންސްލީ ޕޮޕިއުލޭޓެޑް

 ރަށުގައި ގޯތި ދެވިފައި . ރަށެއްގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންވެސް ފާހަގަކުރާނަން މިރަށް 70 

 . ކަމަށް ޕްލޮޓް އޮތް 440 ގޯތީގެ އަދަދުގެގޮތުގައި އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވިފައިއޮތީ،

 ޕްލޮޓް ޑިވެލޮޕްކުރެވިފައި ނޫނީ ގެދޮރު އެޅުމަށް 295 އޭގެތެރެއިން

 ޕްލޮޓެއް އެބައޮތްކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިމިއޮތީ އަދި 145 . ބޭނުންކުރެވިފައި

 ދެން އެހެންވީމާ، މާވަށުގެ ބިން ހިއްކާނަންތޯ ނޫންތޯ، . ޑިވެލޮޕްނުކުރެވި

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިފިން ކުރީގައި ދެން . ސަރުކާރުން ޕްލޭނެއް ރާވާފައި އޮތްތޯ 75 

 އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު . ވަކިގޮތަކަށް ޕްލޭނެއްނެތޭ

 ސިޔާސަތެއްގޮތުން ކަނޑައަޅައިފިން ބިން އުފައްދަންޖެހޭ ތަންތަނުގައި ބިން

 އުފެއްދުމާބެހޭގޮތުން ސަރުކާރުން އެބަ ފިކުރުކުރަމުންއެބަދޭ ބިން އިތުރަށް

 ދެން އެކަމާބެހޭގޮތުން ޚަބަރުން . ންޖެހޭ ތަންތަނަށް ރިކްލެއިމްކުރަ

 އަޑުއައްސަވާފައިކަންނޭނގެ އޮންނާނީ ސަރުކާރުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ 80 

ކޮމިޓީއެއް، އެންމެފަހުން ބޭއްވި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި
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 ބިން އުފެއްދުމާބެހޭގޮތުން ސަރުކާރުން ސިޔާސަތު . އެކުލަވާލައްވާފައިވާކަން

 އެހެންވީމާ، އެފަދަ ބޮޑު ސިޔާސަތެއްގެތެރެއިން ލާފައި އަޅުގަނޑު . ންގުޅޭނެގޮތެއް ގެ

 ދެން އެހެންނަމަވެސް ބިން ހިއްކުމަކީ އެކަމުގެ . ޤަބޫލުކުރަނީ މިކަން ކުރެވޭނީ

 ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންކަހަލަ މިކަހަލަ މާހައުލެއްގައި މިކަހަލަ ތިމާވެއްޓެއް އޮންނަ 85 

 ސްނާފައި ނޫނީ ކޮށްގެން ނުވާނެކަހަލަ ކަމަކަށްވާތީ ތަންކޮޅެއް ތަނެއްގައި ވަރަށް ވި

 ފުންކޮށް ވިސްނާ އެކަން ކުރުމަށްޓަކައި މިދެންނެވި ހައި ލެވެލް ކޮމިޓީއެއް މިހާރު

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ . ސަރުކާރުން އެކުލަވާލައްވާފައި އެއޮތީ

 ތެއްގައި ޕްލޭންތަކެއް ހެދިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަމާބެހޭގޮތުން ތަފްޞީލްގޮ

 އަންނައިރު، މާވަށްވެސް އޭގެތެރޭގައި، އެކްރައިޓީރިއާތަކަށް ފެތޭނެގޮތަކަށް 90 

 ދެން ރަށުގެ ފެން ފަށަލައަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ، ރާއްޖޭގެ އެހެން . ގެނެވޭނެ

 ވެސް ވަރަށް ގިނަ ރަށްރަށުގައިވެސް އެމައްސަލަ ދިމާވެފައި އޮތްފަދައިން މިރަށުގައި

 ދެން މިކަން ފާހަގަކުރެވިގެން . އަޅުގަނޑުވެސް ޤަބޫލުކުރަން މައްސަލަ އެބައުޅޭކަން

 އެއީ . ސަރުކާރުން އެބައޮތް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައި މިހާތަނަށް އައިއިރު

 މިކަމަށް އެތަނުގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުމަށް ޑިޒައިން މަސައްކަތަށް 95 

 އެހެންނަމަވެސް . ވިގެން އެމަސައްކަތް ކުރެވެމުންއެބަދޭ ކޮންޓްރެކްޓެއް ކުރެ

 އެއީކީއެއް ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރަން ލާރި ކަނޑައެޅިގެން ހުރެގެން ކުރަމުން

 ޑިޒައިން، އެސްވަރޭޖް ނެޓްވޯރކް ޑިޒައިންކުރަން، . އަންނަކަމެއްނޫން

 2 އަށްއޮތް ދެން އަޅުގަނޑު މި އުންމީދުކުރަނީ ކުރި . އެމަސައްކަތްކުރަމުން އެބަދޭ

 ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސްތެރޭގައި އެކަމަށް ޢައްޔަންކޮށްފައި އޮތް ކޮންސަލްޓަންޓުން 100 

 އެޑިޒައިން ކޮންސެޕްޗުއަލް ލެވެލްއެއްގައިނަމަވެސް އެޑިޒައިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް

 ދެން އަޅުގަނޑު ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ކަންތަކުގައި ސަރުކާރުން . ލިބޭނެކަމަށް

 އެކަމަކު މިހާރު . ކަ ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވާފައިވާނެ ގެންގުޅޭ އުސޫލުގެވާހަ

 ސަރުކާރުން، އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ . މިވަގުތުވެސް އެވާހަކަ ދަންނަވާލާނަން

 ސަރުކާރުން އިޢުލާންކުރެއްވި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކަށް، 105 

 ސްޓް ހުރި މީހުން ޕްރޮވިންސްތަކަށް ދިނުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ އިންޓަރެ

 ދެން އެމަސައްކަތުގެތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެން އެޕްރޮސެސް، ވަކި . ހޯދުމަށް

އެތަރުތީބުން އެކަން ކުރަމުން އައިސް . ތަރުތީބަކުން ކުރެވެމުން އަންނަކަމެއް އެއީ
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 އަޅުގަނޑުމެން އެޕްރޮސެސް ކޮމްޕްލީޓްކުރިއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނީ، ދެ

 ދެން . މަސައްކަތްކުރުމަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކެއް ޕްރޮވިންސެއްގެ އެ 110 

 އަތޮޅު ހިމެނޭ . މިހާތަނަށް އެނަތީޖާ އޮތްގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ލ

 ދެން . ޕްރޮވިންސްގައި އެކަން ކުރަން ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތެއް ލިބިފަކައެއްނެތް

 . ގެންދަނީ ސަރުކާރުން އަނެއްކާވެސް މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަމުން މި

 ޕްރޮވިންސަށް އެކަން 5 އެހެންވީމާ، އެބާކީ ހުރި ޕްރޮވިންސްތަކަށް، އަނެއް

 . ކުރުމަށް ކިހިނެއްތޯ އެޕްރޮސެސް އަލުން އަޅުގަނޑުމެން ގެންދާނީ ކިހިނެއްތޯ 115 

 އިތުރު ރިވިޝަންއެކީ ގެންދިޔަޔަސް . އިތުރު ރިވިޝަންއަކާއެކު ކުރިއަށް ގެންދާނީތޯ

 ލަ ސިމިލަރ ޕްރޮސެސްއެއްގެތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެން އަނެއްކާވެސް ހަމަ އެކަހަ

 އަތޮޅު މި މާވަށް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދަށް އެކަން . ދެން ހަމަ ލ . އެކަން ގެންދާނީ

 އަދި ނުވިކަމުގައިވިޔަސް ހަމަ އުފަލާއެކީ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން ރާއްޖޭގެ ހަމަ

 އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ބޮޑު ދެ ޕްރޮވިންސަކަށް ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް 120 

 ދެން އެޕްރޮޕޯސަލް އަޅުގަނޑު އިވެލުއޭޓްވެސް . ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައި އޮތްކަން

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މާވަށަށް ދެން ކުރެއްވި ސުވާލަކީ، . ކުރަމުން އެބަގެންދަން

 ޕްލެޓް 50 ކުރެއްވި ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅެއްގައި ގަރުދިޔަ މަސް ފެކްޓްރީއަކާއި

 ގަރުދިޔަ މަސް ފެކްޓްރީގެ . ވިދާޅުވެފައިވާވާހަކަ ރާތްކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ޢިމާ

 ޖަވާބުގައި އަޅުގަނޑު ވަކި އެއްޗެއް ދަންނަވާކަށްނެތިން އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާގެ 125 

ކީ  ފްލެޓް އެއީ އަޅުގަނޑުގެ 50 އެހެންނަމަވެސް . ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމެއްނޫން އެއީ

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު . ޔަޤީނުންވެސް ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމޭނޭކަމެއް ހަމަ

 ފްލެޓް އެރަށުގެ އެޅުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ހަމަޖައްސާފައި 50 ދަންނަވާލަން އެ

 އަޅުގަނޑުމެން ދޫކޮށްފައިވާ ރިކްއެސްޓް ފޮރ ޕްރޮޕޯސަލް، އެޑޮކިއުމެންޓްގައިވެސް

 ބައްލަވާލެއްވީމަ ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ އެކަން ކުރުމަށް . ހިމެނިފައިވާނެ 130 

 ދެން އެއްސެވި ސުވާލަކީ، އަޅުގަނޑުގެ . އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާފައި އޮތްކަން

 ނޫން އަޅުގަނޑުގެ އިހުމާލަކުންނެއްނޫން . އިހުމާލުންތޯއޭ މިކަން ލަސްވަނީ

 ދެން އަދި އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއްނުކުރަން ކަންތައްތައް . ކަންތައްތައް ލަސްވަނީކީއެއް

 އަޅުގަނޑުމެން ކަންތައްތައް ކުރަމުން ވަކި ތަރުތީބަކުން . ލަސްވާކަމަށްވެސް

 އެދާއިރު އެކި މަރުޙަލާތަކުގައި ޕްރޮގްރެސްވާގޮތް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ . މިގެންދަނީ 135
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 އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާގެ ކަންތައްތައް އޭރަކު އެގޮސްފައި އޮތް ހިސާބެއް، އެންމެ

 ނަވާނެ އެއް ރަނގަޅަށް މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް އެނގިވަޑައިގަން

 އެހެންވީމާ، ގެދޮރުގެ ކަންތަކާބެހޭގޮތުން . ދާއިރާހެން އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާއަކީ

 އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އަމިއްލަ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް އެކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތައް

 ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތުގައި ހޯދުމަށް، އެމަސައްކަތް 140 

 . ގެ ނިޔަލަށް ޕްރޮޕޯސަލްތައް ހުށަހެޅުމަށް ޑެޑްލައިނެއް ދެވިފައިވާނީ މިހާރު މިމަހު

 ދެން އެހެންވީމާ، އެހާތަނަށް އަޅުގަނޑު މަޑުކުރާނަން ކިހިނެއްތޯ މީހުން

 ދެން އެކަމާބެހޭގޮތުން، ފްލެޓް އަޅާނެތަނެއް ނިންމާފައި . ރެސްޕޮންޑްކުރަނީ އެއަށް

 އެސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި . ން އިރެއްގައިތޯ ނިންމާފައިނުވާނަމަ އެކަން ކުރާނީ ކޮ . ވޭތޯ

 ދަންނަވަންއޮތީ، އެރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭނެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް، މިރަށް ނޫން 145 

 ބައިވަރު އަޅުގަނޑުމެން ޚާއްޞަކޮށް ގެދޮރު އެޅުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮށްފައި

 ޔޫޒް ޕްލޭން ހުރި ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން ލޭންޑް ޔޫޒް ނެތް ރަށްރަށުގެ ލޭންޑް

 ދެން . ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން މިނިސްޓްރީއިން ކުރަމުން އެބަގެންދަމޭ

 އޭގެތެރޭގައި ބައެއް ރަށްރަށް އެބަހުރި އެއްގޮތަކަށް ރަށުގެ ޗާޓެއް ނެތް

 ދެން އެކަމަށްޓަކައި އެޗާޓް . ރަށްރަށްވެސް، ވަރަށްގިނަ ރަށްރަށް އެބަހުރި 150 

 ން ބަޔަކު ހޯދަން އެބަ އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ވާނީ ކުރެހުމުގެ މަސައްކަތްކުރަ

 އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ޗާޓްކުރަހަންޖެހޭ ރަށްރަށުގައި އަޅުގަނޑުމެން . އިޢުލާނެއްކޮށްފައި

 ޗާޓްކުރެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާގެތެރޭގައި ބަޔަކަށް

 ން މިރަށުގައި ދެ . އެވޯރޑްކުރެވޭނެކަމަށް އަޅުގަނޑު އުންމީދުކުރަމުން މިދަނީ

 . އެހެންވީމާ، އެރަށުގެ ޗާޓް ކުރަހާކަށެއް އަޅުގަނޑަކަށް ނުޖެހޭނެ . އެބައޮތް ޗާޓެއް 155 

 އެހެންވީމާ، . އެހެންނަމަވެސް ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭންގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އެބަދޭ

 ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން މަސައްކަތް ނިމިގެންދާއިރު، އަޅުގަނޑަށް އެތަން

 އަޅުގަނޑު . އެކަން ފާހަގަކުރެވިގެންދާނެ . ގައޭ ގެ އަޅާނީ ކަނޑައެޅިގެން މި ތަނު

 ޤަބޫލުކުރަން އަޅުގަނޑަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްވި ސުވާލުތަކަށް

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . އެކަށީގެންވާ ޖަވާބެއް ދެވިއްޖެކަމަށް 160
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 ރުން ކުރައްވަން ބޭނުންވާ އިތުރު ސުވާލަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ . ޝުކުރިއްޔާ : ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން

 ފެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން

 . ޔޫސުފް ނަޢީމް

165 

 މިއަދު ޢިއްޒަތްތެރި ވަޒީރަށް . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އައްސަލާމްޢަލައިކުމް، . ` ޔޫސުފް ދާއިރާގެ މެންބަރު ފެލިދޫ

 ކުރެވުނު ސުވާލާއިގުޅިގެން ވަޒީރު ދެއްވި ޖަވާބުގައި ވިދާޅުވި ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި : ހަކަދެއްކެވުން ވާ ނަޢީމް

 ހިސާބުން ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ޤަސްދުކުރައްވާކަމާއި އެކަމުގެ

 އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ބިން ހިއްކުމަށްވުރެ މިހާރު . ޕްލޭނެއް ގެންގުޅުއްވާކަމަށް

 ގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައިހުރި ކުދިކުދި ބިންކޮޅު ކޮޅު، ކުދި ބިން ކޮޅުކޮޅު އަޅު 170 

 އެހެން މިދަންނަވަނީ، . ޙިމާޔަތްކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް ބިން ހިއްކުމަށްވުރެ

 ... ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލައަކީ ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުން މިހާރު

 . ންބަރު، ސުވާލަށް ވަޑައިގަތިއްޔާ އިނގޭތޯ ޢިއްޒަތްތެރި މެ : ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން

175 

 . ވަރަށް އަވަހަށް ދާނަން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ . ސުވާލަށް މިދަނީ އަޅުގަނޑު ޔޫސުފް ދާއިރާގެ މެންބަރު ފެލިދޫ

 އެހެންވީމާ، ބިން ހިއްކުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެއްކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް : ވާހަކަދެއްކެވުން ނަޢީމް

 ހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިދެންނެވި ރަށްތައް ސަލާމަތްކޮށްގެން އެ . އެބައެނގޭ

 އަދި ބަނދަރުވެސް ހެދޭނީ އެރަށް . އެރަށްރަށުގައި ނަރުދަމާވެސް ހެދޭނީ

 އަދި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ފްލެޓްވެސް އެޅޭނީވެސް އެރަށް . ސަލާމަތުން އޮވެގެން 180 

 ކީ، މިދެންނެވިގޮތަށް އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަ . ސަލާމަތުން އޮވެގެން

 ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބު ހިސާބުގެ ކުދިކުދި ރަށްރަށް ގިރަމުންދާ ގިރުން ހުއްޓުމަށް،

 ނޫނީ އެގިރުމުން ރަށްތައް ސަލާމަތްކުރުމަށް މަނިކުފާނުގެ ވުޒާރާއިން އެއްވެސް

 ދެން، ޢިއްޒަތްތެރި . މިއީ އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ . މަސައްކަތެއް ކުރައްވަންތޯއޭ

 ށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އަޅުގަނޑަށް އެކަން ރައީސަ 185 

 އަދި އޭގެއިތުރުން މެޗްގައި އަޅުގަނޑުގެ ޖަރޒީ . ހަނދާންކޮށްދެއްވިކަމަށްޓަކައި

 ބައްލަވައިގަތް ފަރާތްކަމުގައިވާ ސިޓީ އެކުއޭރިއަމްގެ ޗެއަރމަންއަށްވެސް ވަރަށް

. ޝުކުރިއްޔާ . ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން
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 ވަގުތުގެ ބޭނުން ރަނގަޅަށް ހިއްޕެވުމަށް އަޅުގަނޑު ހުރިހާ . ޝުކުރިއްޔާ : ދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން ވާހަކަ 190 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށްވެސް އިލްތިމާސްކުރަން ކަމާނުބެހޭ ވާހަކަތައް

 . އަޅުގަނޑު ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން . ނުދެއްކެވުމަށް

 އަޅުގަނޑު ދެންނެވި ވާހަކައަކީ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އާދެ، ، ހައުސިންގ އޮފް މިނިސްޓަރ

 ދެން އެބަހިނގާ ރާއްޖޭގައި ބިންހިއްކުމުގެ އެކިއެކި . ބިންހިއްކުމާ ބެހޭގޮތުން އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް 195 

 ންވެސް ސަރުކާރު . އަދި މީގެކުރިން ބިން ހިއްކާފައިވެސް އެބަހުރި . މަޝްރޫޢުތައް މުޙަންމަދު އެންވަޔަރަންމަންޓް

 . އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުންވެސް ބިން ހިއްކާފައި އެބަހުރި . ބިން ހިއްކާފައި އެބަހުރި : އްކެވުން އަސްލަމް ވާހަކަދެ

 އެހެންވީމާ، ހިއްކާފައި ހުރި ބިންތަކާ އަދި މުސްތަޤްބަލުގައި އަޅުގަނޑުމެން

 ލުތަކެއް ހިއްކަންޖެހިގެން ހިއްކާނެ ތަންތަނާބެހޭގޮތުން އެބަޖެހޭ ސަރުކާރުން އުސޫ

 ހަމައެކަނި މިދަންނަވަނީކީއެއް ފިޒިކަލް . ކަނޑައަޅާ ޕޮލިސީއެއް ގެންނަން 200 

 ސަރވޭއެއްކޮށްފައި އެތާނގައި ބިން ހިއްކަންޖެހިއްޖެތޯ ނޫންތޯ، އެކަންކުރާ

 އަޅުގަނޑުމެން ޤުދުރަތީގޮތުން އެތަނެއްގައި ބިން ނެތް ތަނެއްގައި . ވާހަކައެއްނޫން

 .. ކާކުގެ އޯނަރޝިޕްގެ ދަށުގައިތޯ . ށްވާނީ ކިހިނެއްތޯ ބިން އުފެއްދީމާ ދެން އެބިމަ

 . ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް ފެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔޫޞުފް ނަޢީމް : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 205 

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

 އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ . ޓަރ ވަރަށް ބޮޑަށް މަޢާފްކުރައްވާތި ޢިއްޒަތްތްތެރި މިނިސް ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ބިން ހިއްކުމުގެ ބަދަލުގައި ލިބިފައި އޮތް ބިންކޮޅު . ބިން ހިއްކުމެއްނޫން : ވާހަކަދެއްކެވުން ޔޫޞުފް ނަޢީމް 210 

 . ޝުކުރިއްޔާ . ގިރައިގެންދާތީ އެކަން ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތެއްކުރައްވަންތޯއޭ

 ޢިއްޒަތްތެރި . ކުތާއެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއްނުކުރަން އާދެ، ނިޒާމާބެހޭ ނު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . މިނިސްޓަރު ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށްގެންގޮސްދެއްވާ 215
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 . އަޅުގަނޑަށްވެސް ފަހަރެއްގައި ސުވާލު އޮޅުނީކަމަށްވެސް ވެދާނެ . މަޢާފްކުރައްވާތި ، ހައުސިންގ އޮފް މިނިސްޓަރ

 އަޅުގަނޑަށް އަޑުއިވުނުހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެކަމަކު، އަޅުގަނޑަށް ހީވޭ އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް

 . ވިދާޅުވިހެން ބިން ހިއްކުމަކީ ހަމަ މުހިންމުކަމެކޭ ވިދާޅުވެވުނުހެން ހީވި މުޙަންމަދު އެންވަޔަރަންމަންޓް

 ނީ ދެން، އެހެންނަމަވެސް، ބެކްގްރައުންޑަކަށް އަޅުގަނޑު ދާކަމަށްވަންޏާ ދަންނަވާ : އްކެވުން އަސްލަމް ވާހަކަދެ 220 

 ހިއްކާ ބިން، ބިން ހިއްކާގޮތް އެއީ އަދި ބިން ބޮޑުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ބިން

 ހިއްކިކަމުގައިވިޔަސް އަދި ނޫނީ ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަންގެ ނަމުގައި ބިން

 ހިއްކިކަމުގައިވިޔަސް އެކުރާ މަސައްކަތްތައް ކުރަން ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއް އެބަ

 އީ ހިއްކޭ ބިމެއްގެ އޯނަރޝިޕާ ބެހޭގޮތުންވެސް އެ . އަޅުގަނޑުމެން އެކުލަވާލަންޖެހޭ

 ކާކުގެ . އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ސުވާލުކުރަންޖެހޭ ކިހިނެއްތޯއޭ އެބިމަށް ހަދާނީ 225 

 . ކާކުތޯ އެބިމަށް އަގުނަގާނީ . އެބިމަކީ އަގެއް ނެގޭނެ ބިމެއްތޯއޭ . ބިމެއްތޯއޭ އެއީ

 ދެން، . ޖެހޭ މިކަހަލަ ބައިވަރު ކަންތައްތަކެއް އަޅުގަނޑުމެން އެބަވިސްނަން

 އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން ހަމަ ބިން ހިއްކުމަކީ އޭގެޒާތުގައި އެމަސައްކަތުގެގޮތުން

 ތިމާވެއްޓަށް ވަރަށް ބޮޑެތި އަސަރުތަކެއް ކުރާކަހަލަ މަސައްކަތަކަށްވާތީ

 . އެކަމާބެހޭގޮތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނާފައި ނޫނީ ކޮށްގެންނުވާނެކަހަލަ ކަމެކޭ އެއީ 230 

 ވީ ރަށްރަށް ގިރާތީ ރަށްރަށް ގިރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ދެން، ސުވާލުކުރެއް

 ދެން، ބިން . ކިހިނެއްތޯއޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ، އަޅުގަނޑު ކޮންކަމެއްތޯއޭ ކުރަނީ

 އިނގިރޭސި ބަހުން ކިޔާއުޅެނީ . ހިއްކުން އެނަންކީމާ ގޯސްވަނީ ކަންނޭނގެ

 އެއީ . ކޯސްޓަލް ނޫނީ ބީޗް ރިޕްލެނިޝްމަންޓް ނޫނީ ބީޗް ނަރެޝްމަންޓް

 އެހެންނަމަވެސް، . ތަފާތުގޮތަކަށް އެދޭތި މާނަކުރެވެނީ . ޑިކްލަމޭޝަނެއްނޫން 235 

ށް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢާންމުގޮތެއްގައި މީހުން ވާހަކަދައްކާއިރު ގޮނޑުދޮށަ

 އެހެންނަމަވެސް، މުޅިން . ފަސްއެޅިޔަސް ހަމަ ކިޔާނީ ބިން ހިއްކުން، އެނަމުގައި

 ދެން، އެއީ މި އިންޖީނިއަރިންގ . ރާކަމެއް ދެ މާނައެއްގައި ދެ ބޭނުމެއްގައި ކު

 މެތަޑަކަށް ބަލާއިރު ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތެއް، ސޮފްޓް އިންޖީނިއަރިންގ

 ސްޓްރަކްޗަރއެއްގޮތަށް މި ބީޗް ރިޕްލެނިޝްމަންޓް ނޫނީ ބީޗް ނަރެޝްމަންޓް 240 

 ދެން، ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތެއްގެގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު . ބޭނުންކުރެވޭ

އިވާނެ ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ގިރާތީ އެކަންތައްތައް ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި ކަނޑައަޅާފަ
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ޓް  އަޅުގަނޑުމެން އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައްއަޅާއިރު އެންމެ ފުރަތަމަ ބަލާނީ ސޮފް

 އެހެންވީމާ، އޭގެފަހުން އެނޫންގޮތެއް . އިންޖީނިއަރިންގ މެތަޑްސް ބޭނުންކުރާށޭ

 ކްޗަރސްއަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ނެތިއްޔާ ނޫނީ ހާޑް އިންޖީނިއަރިންގ ސްޓްރަ 245 

 ހާޑް އިންޖީނިއަރިންގ ސްޓްރަކްޗަރސްއޭ އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ . ނުދާނަމޭ

 އެއަށްދާނީ . އެތޮށިލުމާ ބްރޭކްވޯޓަރސް ހެދުމާއި އެކަހަލަ ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ

 އެހެންވީމާ، ސޮފްޓް އިންޖީނިއަރިންގ މެތަޑްސް، ބީޗް . ސެކަންޑް ސްޓޭޖެއްގައޭ

 އެއީ އެންމެ ފުރަތަމަ ސްޓެޕެއްގޮތަށް . ޝްމަންޓް އެއީ ކުރާނެކަމެއް ރިޕްލެނި

 އެހެންވީމާ، . ކުރާނެކަމެއްގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮށްފައި އޮންނާނެކަމެއް އެއީ 250 

 އެކަންތައްތައް ސަރުކާރުން ކުރިއަށްގެންދާއިރު ދެން އެބަލަންޖެހޭ ބެލުންތަކެއް

 އެބައޮތް ބީޗް ރިޕްލެނިޝްމަންޓް ، އެހެންވީމާ . އަޅުގަނޑުމެން ބަލާނަން

 ދެން، މިކަމަކީ އޭގެޒާތުގައި . އެމަސައްކަތްކުރުން އެރަށްތައް ޙިޔާމަތްކުރުމަށްޓަކައި

 ޕޯސްޓަލް އިންޖީނިއަރިންގއަކީ ވަރަށް ޒަމާންވަންދެން . ވަރަށް ކޮމްޕްލިކޭޓެޑްކަމެއް

 ވެސް ޚާއްޞަކޮށް ދުނިޔޭގެ މީހުން އެކަންކުރަމުން އައި ކަމެއްކަމުގައިވިޔަސް އަދި 255 

 އަޅުގަނޑުމެން ކަހަލަ މިކަހަލަ ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކުގައި މިކަންކުރުމުގައި އެ

 އެނގެންޖެހޭ ޑީޓެއިލް، އެ ނޮލެޖް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ނެތީމާ ބައެއްފަހަރު

 ކުރާ ކަންތައްތައް ކުރެވެނީކީއެއް އެންމެ ރަނގަޅަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާގޮތަކަށެއް

 ވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމުން މިގެންދަނީ އަޅުގަނޑުމެން އެހެން . ނޫން

 މިގޮތަށް ކުރާ ކަންތައްތައް އެންމެ އިފެކްޓިވްކޮށް ކުރެވޭނީ ކިހިނެއްތޯ ބަލާފައި 260 

 އަޅުގަނޑު އުންމީދުކުރަން އަޅުގަނޑަށް ޢިއްޒަތްތެރި . އެކަންތައްތައް ކުރުމަށް

 މަޢާފްކުރައްވާތި އަޅުގަނޑަށް . ޖެކަމަށް މެންބަރު ކުރެއްވި ސުވާލަށް ޖަވާބުދެވިއް

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ކުޑަކޮށް އޮޅުންއަރާގޮތަކަށް ވާހަކަދެއްކުނީތީ

 ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު އަރިހުން އަޅުގަނޑު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު 265 

 ށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ، ހައްދުންމަތީ މާވަށަކީ މިރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްތައް ކޮ : އްކެވުން ހަކަދެ އަޙްމަދު ރަޝީދު

 ފަދައިން ބިންހިއްކުމާއި ނަރުދަމާއާއި އަދި ފާޚާނާގެ ނިޒާމާ މިކަންތައްތައް

 ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު އަރިހުން އަޅުގަނޑު . ބޭނުންވެފައިވާ ރަށެއް

މަޖިލީހުގެ ވަގުތު ނެތިގެން ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މިޢިއްޒަތްތެރި
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 އަޅުގަނޑުމެން ބުރާސްފައްޗާ، ހުކުރާ، ހޮނިހިރު ދުވަހުވެސް ޖަލްސާ ބޭއްވޭތޯ 270 

 އެއްހާ ރަށުގެ މި 200 އެހެންވީމާ، ރާއްޖޭގެ މިއޮތް . މިހާރު ވާހަކަދެކެވެމުންދަނީ

 . ތިން މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިޔުމަކުން ދެވިދާނެތޯ ކުރިއަށް އޮތް ޕްލޭން

 އެއީ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް . އީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަގުތު ސަލާމަތްކުރުމަށް އެ

 އެހެންވީމާ، ލިޔުމަކުން ދެވިދާނެތޯ . ތަކުރާރުކޮށް އެއް ސުވާލެއްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި

 . ޝުކުރިއްޔާ . އަޅުގަނޑުމެންނަށް 275 

 ށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަން މިއަދުގެ ސުވާލާގުޅޭ ބަޔަކަށް ޖަވާބުދެއްވުމަ : އްކެވުން ވާހަކަދެ ރިޔާސަތުން

 . ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރަށް

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަނޑާ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ، ހައުސިންގ އޮފް މިނިސްޓަރ 280 

 ތިހަވާލުކުރައްވާ އަޅުގަނޑުގެ ޖަޖްމަންޓަށް ދޫކޮށްލައްވާ ތަންކޮޅު އަޅުގަނޑަށް އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް

 ދެން، . ކޮބައިތޯއޭ މިއަދުގެ ސުވާލާ ގުޅޭ ހިސާބަކީ . ބައެއްފަހަރު ވަރަށް އުނދަގޫވޭ މުޙަންމަދު ންމަންޓް އެންވަޔަރަ

 އާދެ އަޅުގަނޑު ލިޔުމަކުން ޖަވާބުދީފާނަން ތިޔަބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވާ ހުރިހާ : އްކެވުން އަސްލަމް ވާހަކަދެ

 ގަނޑު މިމަޖިލީހަށް އެކަމަކު، އަޅުގަނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ އަޅު . ސުވާލަކަށްވެސް

 ގެނައުން މަދުވާނެހެންނެއް އަޅުގަނޑު އަދި ލިޔުމަކުން 285 

 އެހެންނަމަވެސް، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް . ޖަވާބުތަކެއްދިންކަމުގައިވިޔަސް

 އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ފުރުޞަތު އޮވޭހެން ލިޔުމަކުން ހޯއްދަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ޖަވާބު

 އެހެންވީމާ، އެ ލިޔުމަކުން . ރުޞަތު އޮވޭހެން ހަމަ ލިޔުމަކުން ހޯއްދެވުމުގެ ފު

 . ޖަވާބު ބޭނުންފުޅުވެގެން އެދިވަޑައިގަތީމާ ލިޔުމަކުން އަޅުގަނޑު ޖަވާބުދޭނަން

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް 290 

 3 އަޅުގަނޑުގެ . ވަބަރަކާތުޙޫ هللا އައްސަލާމުޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތު . ` ރާގެ މެންބަރު ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއި

 ކުރުކޮށް ދެންނެވޭތޯ ބަލާނަން އެއީ ދެން ވަރަށް . ސުވާލެއް އެބައޮތް އިނގޭތޯ : އްކެވުން ވާހަކަދެ ން ލަޠީފް ޙަސަ

 އޭގެތެރެއިން ބިން ހިއްކުމާ ނަރުދަމާއާއި ގެ އިމާރާތްކުރުން ނުވަތަ . އިނގޭތޯ

 3 މީގެތެރެއިން ބިންހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުއަކީވެސް އެއީ ހިތަދޫގައި . ފްލެޓް 295 

އެހެންވީމާ، . ދެން ބަޖެޓް ކަނޑައެޅިގެން މިހާތަނަށް އައި މަޝްރޫޢުއެއް އަހަރުވަން
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 އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ، މިހާރު ބިން އުފެއްދުމާބެހޭ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ހިތަދޫގައި

 ޗާޓެއް ނެތިގެންތޯއޭ ނުވަތަ ކިހިނެއްތޯ، ކިހާހިސާބުގައިތޯ އެމަސައްކަތް

 ޑައެޅި އަދި އެ ރިޕޯޓްތައް ހެދިވަރާ އެއީ ބަޖެޓްވެސް ހަމަ ކަނ . ފެއްޓޭވަރުވާނީ

 ދެން، . ފެށުމާ ހަމައަށް އައިސްފައިފޮތްކަމަށް އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތީ 300 

 . އެއާ ވަރަށް ގުޅުންހުރި ސުވާލެއް، ފްލެޓް ނުވަތަ ގެ އިމާރާތްކުރުން

 އެހެންވެއްޖެއްޔާ ދެން ކޮންތާކުތޯ މިސާލަކަށް ބިން ނުހިއްކާ މަސައްކަތް

 ގެ އިމާރާތްކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ހަމަ ވަރަށް ފަހުން 250 ވާކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ ފައްޓަ

 ... އެހެންވީމާ . ވިދާޅުވިކަމަށްވޭ

305 

 . ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

 ހަމަ ވަގުތުގެ . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ވަރަށް ހިތާމަކުރަން މެންބަރު ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ 310 

 ހަމަ ހިތަދޫއާބެހޭ . ބޭނުންކުރުމަށް އެހެން ބޭފުޅުންވެސް ހަމަ ބޭނުންވާނެ : ވާހަކަދެއްކެވުން އަޙްމަދު ރަޝީދު

 ، އަޅުގަނޑުވެސް ބޭނުން ހޯރަފުށްޓާ، އުލިގަމާ . ސުވާލެއްވެސްނޫން މިއަދު މިއޮތީކީ

 . ތުރާކުނާ ހަމަ މިރަށްތަކުގެ މިވާހަކަތައް އަހަން ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް

 ނުކުރެވިގެނެއް ނޫން އަޅުގަނޑުމެން . އަޅުގަނޑުމެންނަށްވެސް ކުރެވޭނެ އެކަންތައް

 އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިކަން ފާހަގަނުކުރައްވާތީ . މިތިބެނީކީއެއް 315 

 . އަޅުގަނޑު ނިޒާމީ ނުކުތާ ނެގީ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، . ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން : ސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާ

 ޢިއްޒަތްތެރި ވަޒީރަކު ވަޑައިގެން އެސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވުމަށްފަހު ދެން ކުރައްވަން 320 

 އެހުންނަ ސުވާލުތަކާބެހޭގޮތުން މަޖިލީހުން ގަވާއިދުގައާއި ވަޒީރުންނާ

 ކުރުމުގެ ޤާނޫނުގައި އެއޮންނަ މާއްދާތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރައްވާފައި ސުވާލު

. އިލްތިމާސްކުރަމުން ސުވާލުކުރެއްވުމަށް ތަކުރާރުކޮށް އަޅުގަނޑު މިގެންދަނީ
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 އެހެންވީމާ، އެ އުސޫލުތައް ހިފެހެއްޓެއްވުން އެއީ ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ

 އިންނަ މީހަކު އަބަދު އަބަދު މިތާ . މެންބަރުންގެވެސް މަސްޢޫލިއްޔަތަކަށް ވާނެ 325 

 . އެވާހަކަ ދެއްކުން އެއީކީވެސް ފަސޭހަކަމަކަށް އަދި ކުރެވޭނެކަމަކަށްވެސް ނުވާނެ

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ސުވާލައިގެން ކުރިއަށް

 . ވަޑައިގަތުމަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން

 ގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ބިން އުފެއްދުމާބެހޭ ސިޔާސަތުގެ ވާހަކަ އާދެ، ދެން އަޅު ރާގެ މެންބަރު ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއި 330 

 ވިދާޅުވި އަދި އަނެއްކާ މި ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި ސުވާލުތަކެއްގެ ވާހަކައަށް : ޙަސަން ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން

 އެއްގޮތަކަށްވެސް ހަމަ މާވަށުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ

 އެހެންވީމާ، . ވި ދާއިރާއާއި ހަމަ ގުޅުން ނެތް ވާހަކައެއްވެސް ނޫން ހުށަހެޅުއް

 އަޅުގަނޑު . އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ މި ގުޅުންހުރި ގޮތަކަށޭ އަޅުގަނޑު މިގެންދަނީ

 އެއީ ދެވަނައަށް އަޅުގަނޑު . ވަރަށްބޮޑަށް އެދެމޭ މިސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަން 335 

 2 އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރައްވައިގެން . ކަ ދަންނަވަން މިއުޅެނީ ނަރުދަމާގެ ވާހަ

 . ޕްރޮވިންސެއް މިހާރު ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމުގެ މަރުޙަލާގައި އޮތް ވާހަކަ ވިދާޅުވި

 އެހެންވީމާ، އޭގެތެރޭގައި ކޮންކޮން ރަށްތަކެއްތޯ ކޮން ހިސާބެއްތޯ ނިންމަވާފައި ވަނީ

 ށް ޖަވާބުދެއްވުން ސުވާލަ 3 އެ . ނުވަތަ ނިމުމަކާ ހަމައަށް އައިސްފައި ވަނީ

 އަދި ނަރުދަމާގެ ކަންތައް ކިހާހިސާބެއްގައި . ވަރަށްބޮޑަށް އެދެން އިނގޭތޯ 340 

ވަރު ވާނެތޯ  . ޝުކުރިއްޔާ . ފެއްޓޭ

 އަޅުގަނޑު ބަލާނަން އަޅުގަނޑާ ކުރެވުނު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ،

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން . ތެރޭގައި ޖަވާބުތައް ހިފެހެއްޓޭތޯ ސުވާލުގެ ދާއިރާގެ ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް

ތު އެންވަޔަރަންމަންޓް މުޙަންމަދު  ލަޠީފް ކުރެއްވި ސުވާލުގައި ބިން އުފެއްދުމާ ބެހޭގޮތުން އެ ސިޔާސަ 345 

 ން ވެއްޖެތޯ ކަނޑައަޅާފައި ސިޔާސަތެއްގޮތަށް ބިން އުފައްދަން ނޫނީ ބިން އުފައްދަ : އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވުން

 އުފައްދާ ބިމަށް . ނޫންތޯ އެ އެއްނޫން އަޅުގަނޑުމެން ބަލަން މިއުޅޭ އެއްޗަކީ

 . ނޫނީ އުފައްދާފައިހުރި ބިންތަކަށް ކިހިނެއްތޯ ހަދާނީ . ކިހިނެއްތޯ ހަދާނީ

 އެއީ ކުއްޔަށް ނަގަންޖެހޭނެ . ކޮންބައެއްގެ އޯނަރޝިޕްގައި ހުރި އެއްޗެހި ތަކެއްތޯ

 ރަތީގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލައްވާފައިހުރި ބިންތަކެއް ޤުދު . އެއްޗެއްތޯ ނޫންތޯ 350
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 ނޫނޭ އެއީ ބަޔަކު ޚަރަދުކޮށްގެން ސަރުކާރުން ކުރެއްވިކަމުގައިވިޔަސް އަމިއްލަ

 އެހެންވީމާ، އެދިޔަ ދެން އެ . ބަޔަކު ކުރިކަމުގައިވިޔަސް އުފައްދާ އެއްޗެކޭ އެއީ

 އެކަންކުރެވޭތޯ . މަށް ހަދާނީ އުފެއްދުނު ބޭނުމާއި ގުޅުވާފައި ކިހިނެއްތޯއޭ އެ ބި

 ދެން ހިތަދޫއާއި ބެހޭގޮތުން . އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމުން މިދަނީ

 . ސްޕެސިފިކްކޮށް ކުރެއްވި ސުވާލަށް އަޅުގަނޑު ދޭނެ ޖަވާބު އެބަހުރި 355 

 އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު މިއަދުގެ ސުވާލުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުގެ ޖަވާބު

 ދެން ނަރުދަމާގެ . ސަބަބާހެދި ވަކި އެއްޗެކޭ ނުދަންނަވާނަން ހިފަހެއްޓުމަށްޓަކައި އެ

 ޕްރޮވިންސަކަށް އެކަން 2 މަސައްކަތުގައި ޚާއްޞަކޮށް އަޅުގަނޑު ދިން ޖަވާބެއްގައި

 އެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ބަޔަކު ހުށަހަޅާފައި އޮތްކަމަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައި

 ވީމާ، އެއީ ކޮން ދެން އެހެން . އޮތްކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން 360 

 އެއީ ނޯތް . ސަރަޙައްދުތަކަކަށްތޯ އެކަންތައްތައް އޮތީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާނަން

 ޕްރޮވިންސަށް 2 އެންމެ އުތުރުގެ އެ . ސެންޓްރަލާއި އަޕަރ ނޯތް ޕްރޮވިންސް

 . އެކަންކުރުމަށް ޝަޢުޤުވެރިކަންހުރެ އެކަމަށް ޕްރޮޕޯސަލް ބަޔަކު ހުށަހަޅާފައި އޮތީ

 ޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުން ދެން އެ ޕްރޮ

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . އެބަ ގެންދަން މިހާރު 365 

 .. އަޅުގަނޑު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ވަޒީރު ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 : ވާހަކަދެއްކެވުން މުޙަންމަދު ރިޔާޒް

 . ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް ފެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 370 

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

 . ވެއްޖެ 9:30 ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ޔޫސުފް ނަޢީމް 375
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 4 މެންނަށް ފެށުނީ މިއަދު ޖަލްސާ ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން އަޅުގަނޑު . ޝުކުރިއްޔާ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 34 މިނެޓް 27 އެހެންވީމާ، އަދި ޖަލްސާ ހިނގަމުންދާތާ މިވީ . މިނެޓްއިރު ފަހުން

 އަޅުގަނޑު ދާންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް . ސިކުންތު 380 

 . ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދެއްވުމަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން

 އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ވަޒީރު ޝުކު ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 މަނިކުފާނު ތި މިނިސްޓްރީއާއި ޙަވާލުވިއިރުގައި ރާއްޖޭގެ ކިތައް ރަށުގައި ފެނުގެ މުޙަންމަދު ރިޔާޒް

 ދި އަ . ޚިދުމަތް ދެމުން ދޭތޯ އެއީ ހުޅުމާލެއާއި، މާލެއާއި، ވިލިނގިލި ލައިގެން : ވާހަކަދެއްކެވުން 385 

 މަނިކުފާނު ތިޔަ މިނިސްޓްރީއާއި ޙަވާލުވެވަޑައިގެންނެވިއިރުގައި ރާއްޖޭގެ ކިތައް

 އެއީ ހަމަ އިސްވެ މިދެންނެވި . ރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދެއްވަމުންދޭތޯ

 އަދި ހަމައެހެންމެ، ވަރަށްގިނަ . ހުޅުމާލެއާއި، މާލެއާއި، ވިލިނގިލި ލައިގެން

 ރުފަތުރުގެ ނިޒާމް ހުޅުވާލާނެ ބޮޑު ބަރަނި ނެތް ބޭފުޅުން ހަޖޫ ޖައްސަވާ ދަތު

 . މަނިކުފާނު އިހަށްދުވަހު އެކަން ފައްޓަވައި ދެއްވައިފި ޢަމަލީ މަސައްކަތް 390 

 އެހެންވީމާ، މި ފްލެޓްގެ މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެ ތާރީޚެއް މަނިކުފާނު ވިދާޅުވެ

 . ރެވެމުންދާތީ އެއީ ތަކުރާރުކޮށް މިސުވާލުތައް މަޖިލީހުގައި ކު . ދެއްވަފާނަންތޯ

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ވަޒީރު

 އަޅުގަނޑު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ، 395 

 ކުރެއްވި ސުވާލުތަކުގެ ތެރެއިން ޢަދުލުތަކެއްގެ ވާހަކަ އެއްސެވި އަޅުގަނޑުގެ ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް

 އެ ޖަވާބެއް ދެން އަޅުގަނޑުގެ . ސިކުނޑިއަކު ނެތް މިވެނި އަދަދެކޭ ދަންނަވާކަށް ޓް މުޙަންމަދު އެންވަޔަރަންމަން

 . ސިކުނޑީގައި އެޖަވާބުތައް ނެތީމަ އަދަދުތަކެއް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާކަށް ނެތީން : އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވުން

 ކަން ޢިއްޒަތްތެރި އެހެންނަމަވެސް، ވަރަށް މަދު ރަށެއްގައި ނޫނީ އެ ޚިދުމަތް ނެތް

 ދެން އެއީ ފެންވެސް އަދި ނަރުދަމާގެ . މެންބަރުންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ 400 

 ޚިދުމަތްވެސް ވަރަށް މަދު ރަށެއްގައި ނޫނީ ރާއްޖޭގައި އެ ޚިދުމަތް ދެވިފައި

 އެކަމަކު ކިތައް ރަށުގައިތޯއޭ އެ ދެވިފައި އޮތީ އަޅުގަނޑު އެވުޒާރާ . ނެތްކަން

 ށް އަޅުގަނޑު އަދަދެއް ދަންނަވާކަށް އެ މަޢުލޫމާތެއް އަޅުގަނޑުގެ ޙަވާލުވިއިރު އެއަ

އެހެންނަމަވެސް، އެއީ އަޅުގަނޑަށް . ސިކުނޑިއަކު ނެތް މިވަގުތަކު
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 ފަސޭހަކަމާއެކީގައި މިނިސްޓްރީގެ ތެރެއިން ބަލާލާފައި ދެންނެވިދާނެ އެއަށް ޖަވާބު 405 

 . އް ކޮންއިރަކުތޯއޭވާނީ ދެން އެއްސެވި ސުވާލަކީ ގެދޮރުގެ ކަންތަ . ދެންނެވިދާނެ

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިފިން، ވަކި ތަރުތީބަކުން ވަކި ޕްރޮސެސް އަޅުގަނޑުމެން

 ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރަމުން މިގެންދަނީ . ފޮލޯކުރަމުން އެބަ ގެންދަމޭ

 ދެން . ޓްރާންސްޕޭރެންޓް ޕްރޮސެސްއެއްގެ ތެރެއިން މިކަން ކުރެވޭތޯއޭ

 ރިހާ މެންބަރުންނަށްވެސް ހަމަ އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ހު 410 

 ދެން އެސައިކަލް . އަޅުގަނޑުމެން އެޕްރޮސެސް ކުރިއަށްގެންދާގޮތް

 ކޮމްޕްލީޓްނުވަނީސް މިވެނިދުވަހެއްގައޭ އެކަން ފަށާނީ، އެހެން ކަނޑައެޅިގެން

 ނޑު އެކަމަކު، އަޅުގަނޑު ހަނދާންއެބަވޭ އަޅުގަ . އަޅުގަނޑު ދަންނަވާކަށް ނެތިން

 މިމަޖިލީހުގައި އެކަމާބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑާ ސުވާލުކުރެވުނު ދުވަހެއްގައި އަޅުގަނޑު

 އަޅުގަނޑުމެން . ޖަވާބުދީފައިވާނެ އަޅުގަނޑުމެން އެކަން ތާވަލްކޮށްފައި އޮތް ގޮތް 415 

 މިހާރު އަޅުގަނޑު . ތަރުތީބުކޮށް ގެންދިޔައީމަ މިވެނި ހިސާބަކަށް އެދާނެކަމަށް

 ދުގައި އަޅުގަނޑާ ކުރެވުނު ސުވާލެއްގެ ޖަވާބުގައި، މި ދަންނަވައިފިން މިއަ

 އެއީއޭ . އޯގަސްޓްމަހުގެ ނިޔަލަށް ޕްރޮޕޯޒަލްތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބެންޖެހޭނެއޭ

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . މިހާރު ކަނޑައަޅާފައި އޮތް ޑެޑްލައިނަކީ

420 

 އަޅުގަނޑުމެންގެ އެޖެންނޑާ އައިޓަމް . ރި މިނިސްޓަރު ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . މިހިސާބުން މިނިމުނީ

 ޕެޓިޝަން . 3

425 

 އެޖެންޑާ އައިޓަމް . އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑުމެން އެޖެންޑާ އައިޓަމް ދޭކަށް މިދަނީ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 މް މަޢުސޫ هللا ދޭއްގައި މިއޮތީ ކެލާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 އަޅުގަނޑު ކެލާ . ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާ ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހެޅުއްވުން

 . މަޢުސޫމަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން هللا ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

430 

އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ` هللا ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު
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 އަޅުގަނޑު މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް މިހުށަހަޅަނީ އުތީމުގެ ބަނދަރާ ބެހޭގޮތުން : ވާހަކަދެއްކެވުން މަޢުސޫމް

 هللا މިޕެޓިޝަން ހުށަހެޅުއްވީ ޢަބްދު . އުތީމުގެ ރައްޔިތުން ހުށަހަޅާ ޕެޓިޝަނެއް

 އާދެ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ ތާރީޚީ ރަށްކަމަށް . އުތީމު / ރަޝީދު، ލަކީކޯނާ

 ކު އެއްބަސްވާ އުތީމުގައި ހުންނަ ބޮޑުތަކުރުފާނު ގެކޮޅު، އުތީމު އެތައްބަޔަ 435 

 ގަނޑުވަރު އަދި ރަށުގެ ރީތިކަމާއި ސާފުކަން ދެކެން އެތައް މެހުމާނެއް

 ޒިޔާރަތްކުރާ ރަށެއްކަމުގައިވާ އުތީމު، މިރަށުގައި ބަނދަރެއް ނެތުމުގެ މައްސަލައަކީ

 ގިނަފަހަރު ރަށަށް . މައްސަލައެއް ވަރަށް ގިނަދުވަސްވަންދެން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ

 ޒިޔާރަތްކުރާ މެހުމާނުންނަކީ މާދުރުން ހަމައެކަނި އުތީމަށް ޒިޔާރަތްކޮށްލެއްވުމުގެ

 ނަމަވެސް، މިގޮތަށް ރަށަށް މެހުމާނުންނާއި . މަޤްޞަދުގައި އަންނަ މީހުން 440 

 . ހުރި ޚާއްޞަކޮށް އުތީމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތި އުނދަގޫތަކެއް އެބަ

 ބަނދަރެއްގެ ދަތިކަން އުތީމުގެ ރައްޔިތުން . އާދެ، އެއީ ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން

 ކުރިމަތިލަމުން އައިސް އިޙްސާސްކުރަމުން މިއަންނަނީ އުތީމުގެ މީހުން ވަޒަންވެރިވެ

 ނަމަވެސް، ކެތްތެރިކަމާ އަދި ދަތި . ދިރުއުޅެންފެށި ހިސާބުން ފެށިގެން

 ތި އުނދަގޫތަކާ ކުތިމަލަމުންއައިސް ރަށުގެ އަބާދީ އުނދަގޫތަކާއެކު މިމައްސަލަ ދަ 445 

 އިތުރުވެ ޢުމްރާނީގޮތުން އަދި އިޤްތިޞާދީގޮތުން ރަށަށް އަންނަންޖެހޭ ނުވަތަ

 ރަށަށް ބާލަން . ގެންނަންޖެހޭ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީވަނީ މިސަބަބާހުރެ ނުގެނެވިފައި

 ރުގެ ގެއްލުންލިބިފައިވާ އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ބައެއް މީހުންގެ މުދަލަށް ތަފާތު އެކިވަ

 އަދި ހަމައެއާއެކު ޖިސްމާނީގޮތުން ބައެއް މީހުންނަށް . ހިތާމަޔާއެކު ފާހަގަކުރަން

 މިފަދަ ގެއްލުންތައް . އެތައް އަނިޔާތަކެއް ލިބިފައިވާކަން މިފާހަގަކުރަނީ އަސަރާއެކު 450 

 . ން ލިބޭ ބަޔަކީ ހަމައެކަނި އުތީމުގައި  ދިރިއުޅޭ  އުތީމުގެ ރައްޔިތުންނެއް ނޫ

 ރަށަށް އެކިއެކި ބޭނުމުގައި ޒިޔާތްކުރާ މެހުމާނުންވެސް މިފަދަ ކަންތަކާ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އުތީމު ބަނދަރެއްގެ ބޭނުން ބޮޑުވެގެން . ކުރިމަތިލާންޖެހޭ

 އެކަން މިހާރު ވާނީ އެކިފަހަރު އެކިގޮތަށް އެކި ސިފައިގައި ކަމާބެހޭ ތަފާތު

 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅުގައި 1999 އެގޮތުން . ދާއިރާތަކަށް ހުށަހެޅިފައި 455 

 އަދި . ބަނދަރުހަދާނެ ޞަރަޙައްދެއް ކަނޑައަޅާ ކަނޑަވެސް ވަނީ ޖަހާފައި

 އޭގެފަހުން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ތަފާތު އެތައްފަހަރު

. ކުރިއަށްއޮތްއަހަރު ބަނދަރުގެ މައްސަލަ ޙައްލުކޮށްލެވޭކަމަށްވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައި
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 ބަޖެޓްގައި މީގެކުރިން ދެފަހަރެއްގެމަތީން އުތީމުގެ ބަނދަރު ހެދުމަށް ފައިސާ

 އެގޮތުން . ލިބިފައިވީނަމަވެސް އެކިއެކި ސަބަބުތަކާހުރެ އެކަން ވަނީ ނުކުރެވިފައި 460 

 ފުރަތަމަފަހަރު ބެޖެޓްގައި ހިމަނާފައިވާ ފައިސާ ސުނާމީ ކާރިޘާއާއި ގުޅިގެން

 އަދި ފާއިތުވި . ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ވަނީ ލިބިފައި ސުނާމީ ފަންޑަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ

ބި 30 ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓުން އުތީމު ބަނދަރު ހެދުމަށް 2008  މިލިޔަން ރުފިޔާ ލި

 . މިލިޔަން ރުފިޔާ މަދުވުމުގެ ސަބަބުން އެކަންވަނީ ނުވެފައި 13 ނަމަވެސް

 ން ރުފިޔާ މިލިޔަ 13 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި މި 2009 ކަންމިހެން  އޮތުމާއެކު 465 

 ހިމެނި އުތީމު ބަނދަރުގެ މައްސަލަ ޙައްލުވާނެކަމުގެ އުންމީދުގައި ތިއްބާ މިއަހަރުގެ

 ބަޖެޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނުއިރު އުތީމުގެ ބަނދަރަށް އެއްވެސް

 ތިލަދުންމައްޗަށް . މިންވަރެއް ހިމެނިފައިނުވާކަން ހިތަމަޔާއެކު ފާހަގަކުރަން

ވާ ފަތުރުވެރިން އައި  ސް އެންމެގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްލުމަށް ބޭނުން

 އެއްރަށަކީ އުތީމުކަމަށްވާއިރު ލަފާފުރުމުގެ ކަންތައްތައް ހުރިގޮތުން ރަށަށް 470 

 ކަންމިހެންއޮތުމާއެކު . ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވަނީ މަދުވެފައި

 . ރިއެރުން ވަނީ ނުލިބި ސީދާގޮތުން ފަތުރުވެރިންގެ ފަރާތުން ރަށަށް ލިބެންޖެހޭ ކު

 އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން އުތީމު ގަނޑުވަރުން ސަރުކާރަށް ލިބެންޖެހޭ ޙަޤީޤީ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ވީމަ، އުތީމުގެ . ފައިދާވެސް ލިބެމުންނުދާކަން ފާހަގަކުރެވޭ

 އެންމެހާ ރައްޔިތުން އާދޭހާއެކު ރައްޔިތުންގެ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި މިދަންނަވަނީ 475 

 ވަޑަގަތް އެންމެއަވަހަކަށް އުތީމުގައި ބަނދަރެއް ހައްދަވައިދެއްވުމަށް ތިޔަ ވެ

 ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ވަކާލާތުކޮށްދެއްވުމަށާއި އަދި މިކަމުގެ

 އަދި ހަމައެހެންމެ، . މުހިންމުކަން ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްދެއްވުމަށް

 އަޅާ ތާރީޚަކާއި ނިންމާނޭކަމަށް ލަފާކުރާ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ކަނޑަ

 އުތީމަށް . ތާރީޚްވެސް ކަނޑައަޅައިދެއްވުމަކީ މުހިންމުކަމެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭ 480 

 ސަޤާފީގޮތުން ނުވަތަ ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ބަލާ ބަނދަރެއް

 ށަކަށް ހެދެންނެތްނަމަވެސް އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ފުރިހަމައަށް ލިބެންއޮތް ރަ

 އާދެ، މީގެކުރިންވެސް އުތީމުގެ . ބަދަލުކޮށްދޭން އެދޭކަމަށްވެސް ފާހަގަކުރަން

 . ރައްޔިތުންވާނީ މިއެދުން ސަރުކާރުގެ އެންމެމަތީ ފަރާތުގައިވެސް ދަންނަވާފައި

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް 485
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 ނުނިންމަވާކަމަށްވާނަމަ ޕެޓިޝަން މަޖިލީހުން އެހެންގޮތަކަށް . ޝުކުރިއްޔާ : ތުން ވާހަކަދެއްކެވުން ސަ ރިޔާ

 ހުށަހެޅުމަށްފަހު ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީއަށް ޕެޓިޝަން ފޮނުވުނީކަމަށް ބެލުމަށް

ފެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމަށް . ގަވާއިދުގައި މިއޮންނަނީ

 . އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން 490 

 . ނޑު ހުށަހަޅަން މި ޕެޓިޝަނަށް ބަޙުސްކުރުމަށް އާދެ، އަޅުގަ ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުފް

 : ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން

 . އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން މި ޕެޓިޝަނަށް ބަޙުސްކުރުމަށް . ޝުކުރިއްޔާ މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 495 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން މުޙަންމަދު ޠާރިޤް

 އެހެންވީމާ، . ދު ލިބިފައިވުމާއެކު ވޯޓެއް ނަގަންޖެހޭނެ ހުށަހެޅި ތާއީ . ޝުކުރިއްޔާ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ން އެދެން މިނެޓް ރަނގަބީލު ޖައްސަވައިދެއްވު 5 ވޯޓަށް ޖަހަންޖެހޭ

 ށް ދަންނަވާލުމުގެ ކުރިން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓަ ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( 500 

 ހާރު، އަޅުގަނޑު މި . ކާޑުކޮޅުތައް ޗެކްކޮށްލެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން

 އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް މިދަންނަވާލަނީ ފެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔޫސުފް

 ނަޢީމް ހުށަހަޅުއްވާ، މަނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް

 މަޢުސޫމް هللا ތާއީދުކުރެއްވި ފަދައިން ކެލާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 ން، ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވުމުގެ ކުރިން މަޖިލީހުގައި ހުށަހެޅުއްވި ޕެޓިޝަ 505 

 ބަޙުސްކުރެއްވުމަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މިކަމުގައި

 . ފެނިވަޑައިގަންނަވާގޮތަކަށް ވޯޓުދެއްވުން އެދެން

 ] ވޯޓުދެއްވުން [

510 

 : ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

މް ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީ : ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު
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 މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް : ތާއީދުކުރެއްވި މެންބަރު

 53 : ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 515 

 31 : ވޯޓު ދެއްވީ

 10 : ވޯޓު ނުދެއްވާ

 05 : ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ

520 

 . 21 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު . 41 ންގެ އަދަދު ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 هللا އެހެންކަމުން، ކެލާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު . 41 ޖުމްލަ

 މަޢުސޫމް ހުށަހެޅުއްވި ޕެޓިޝަން ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމުގެ ކުރިން

 . މަޖިލީހުގައި ބަޙުސްކުރުމަށް މަޖލީހުން ފާސްކުރެއްވީކަމަށް ބަލައިގަންނަން

 ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް، މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 525 

 . މުޙަންމަދު ރަޝީދު

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

 ނިޒާމީ މައްސަލައަކަށް އަޅުގަނޑަށް . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ 530 

 . ގައި ތައްޔާރުކޮށްފައި އޮތް ޕެޓިޝަނެއް 2008 ޑިސެމްބަރު 21 ނީ މިފާހަގަކުރެވެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު

 . ދެން އަޅުގަނޑު އޭރު ހުވާވެސް ނުކުރައްވާކަންނޭނގެ އަޅުގަނޑަށް ހީވާގޮތުން : ން ވާހަކަދެއްކެވު

 . އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑަށް މިކަންތައްތައް ދިރާސާކޮށްލަންވެސް ވަގުތެއް ނުލިބޭނެ

 ޝުކުރިއްޔާ ދެއްވި . އްކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ އެހެންވީމަ، ނިޒާމީ ނުކުތާއެ

 . ފުރުޞަތަށް 535 

 އެއީ މި ޕެޓިޝަން . ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް ކަމަށް ޤަބޫލެއްނުކުރަން . ޝުކުރިއްޔާ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ މިއިންނެވި ކެލާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
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 ޕެޓިޝަން ތައްޔާރުކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރެއްވި ތާރީޚް . މަޢުސޫމް هللا ދު ޢަބް 540 

 ހަމަގައިމުވެސް މި މަޖިލީހަށް ޕެޓިޝަން ލިބުނީ . ކަންނޭނގެ ޕެޓިޝަންގައި ތިއޮތީ

 . މަޢުސޫމް ހުވާކުރެއްވި ފަހުން هللا ކެލާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 ތު ހުޅުވާލަނީ މި ޕެޓިޝަނާ ބެހޭގޮތުން އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑު މިހާރު މިފުރުޞަ

 އެހެންޏާވެސް ހަދާގޮތަށް . ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުމަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް

 ކެލާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި . މިކަމުގައި އަޅުގަނޑު ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާނީ 545 

 މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވާފައި އޭގެފަހުން އެހެން ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި

 އާއި 11:15 ފުރުޞަތު އަރުވާނީ . މިނެޓް އަރުވަމުން ގެންދާނަން 3 މެންބަރަކަށް

 އަޅުގަނޑު މަޖިލީހުގެ . މިނެޓްގެ ހުސްވަތުކޮޅު ކަނޑާލުމަށްފަހު 30 އެއީ . ހަމައަށް

 . ނާއިބު ރައީސް އަރިހުން އެދެން ރިޔާސަތަށް ވަޑައިގެންދެއްވުމަށް

 ރު ޕެޓިޝަން ހުށަހެޅި ޢިއްޒަތްތެރި އާދެ، އަޅުގަނޑު މިހާ ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( 550 

 . މިނެޓްގެ ފުރުޞަތެއް 5 މަޢުސޫމަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން، هللا މެންބަރު ޢަބްދު

 އާދެ، އުތީމުގެ ބަނދަރާ ބެހޭގޮތުން މި . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް هللا ޢަބްދު ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ބަޙުސްކުރުމަށް މެންބަރުން ސަޕޯޓްކޮށްދެއްވީތީ ހުރިހާ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި : ވާހަކަދެއްކެވުން މަޢުސޫމް

 އާދެ، . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރުދަންނަވަން 555 

 ރަށްތަކުގެ އަތޮޅުގައި . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތޮޅުގައި، ހއ

 ސް ޝައްކެތް ނެތްގޮތުގައި ތެރެއިން އަދި ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ކުޑަވެ

 ދެން އުތީމަށް ޒިޔާރަށް ކުރާ މީހުންގެ އަދަދުވެސް . އުތީމަކީ ތާރީޚީ ރަށެއް

 ދެން އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވުނު ގޮތުގައި . ދުވަހެއްދުވަހަކަށްދަނީ އިތުރުވަމުން

 ށް ލިބިފައީވާ އުތީމުގެ ރައްޔިތުންނަކީ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އުތީމަށް މިހާރު އުތީމަ 560 

 ބޭނުން ކުރުމަށް ވަރަށް އިސްކަމެއްދޭން އެކަންތައް ސަބަބުން އްމިއްޔަތުކަމުގެ އަހަ

 އަތޮޅަށް ފަތުރުވެރިކަން ދިއުމުގެ ޕްލޭން . އީ ހއ އެ . ރައްޔިތެއް . ބަޔެއް ބޭނުން

 ވަޒީފާގެ ގޮތުން އިރު އަޅުގަނޑު ހުރި އެއްކޮށް އެބޭފުޅުން އެ ކުރެހެންފެށުމާއި ހަމަ

 މީހުން ބައްދަކޮށްފައި އުތީމަށް . އްދަލުކުރި އަޅުގަނޑާއި އެބޭފުޅުން ބަ

 އެކަމާބެހޭގޮތުން ކޮށް ފާޅު ހެދުމުގެ ޝުޢޫރު ގޮތް ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ މަގު ތަނަވަސްވާނެ 565 

ކަންތައް ކުރެވޭނީ ކިހިނެއްތޯ ބަލާ ވަރަށް ވާހަކަދެއްކުމަށްފަހު ޕްލޭންތަކެއް ކުރެވި
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 ކަންތައްވަނީ ކާމިޔާބުވެސް ވަރަށްގިނަ ތްތަކުގައި އެމަސައްކަ . ށި ސައްކަތްތައްފެ މަ

 އެކަންތައް އެހެންވެފައި އުތީމަކީ މުޅިރާއްޖެއަށް މަޝްހޫރުވެފައިވާ . ވެފައި

 އާދެ، . ރަށެއްކަމަށް ވިއަސްވެސް އުތީމަށްދާނެމަގު މިވަނީ ބަންދުވެފައި

 އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިންނަކީ ދޯނިން ފުންމާލާ އެއް ދޯނިން އަނެއް ދޯންޏަށް 570 

 މަށްވާތީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މާބޮޑު މައްސަލައެއްނެތި އުތީމު އަރާއުޅޭ ބައެއްކަ

 އެހެންނަމަވެސް ފަތުރުވެރިންނަށް މިކަންތައްވަނީ . ގޮނޑުދޮށަށް ފުންމާލެވިދާނެ

 އަދި ހަމައެއާއެކު ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްތިބޭއިރު . ވަރަށްބޮޑު އުނދަގުލަކަށް

 ނަގޮތުން އެކަހަލަ ރިސްކީ ގޮތަކަށް ވެފައި އޮން އެބޭފުޅުންގެ އިންޝުއަރެންސް ކަވަރ

 އެހެންކަމަށްވުމާއެކު . ވޭ ރަށަށް އަރާ ފޭބުމަކީ އެބޭފުޅުން ކުރާކަހަލަ ކަމަކަށް ނުއެއް 575 

 ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިދާތައް މިވަނީ ރަށު އެ އުތީމުން ، ގަނޑުވަރުން އުތީމު

 ދެކެންވާނީ ން މެ ދެން އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި މިފުރުޞަތު އަޅުގަނޑު . ނުލިބި

 އާދެ، އުތީމަށްދާ . ރައްޔިތުން ތަޙައްމަލު ކުރަމުން އެދާ ދަތި އުނދަގޫ ގެ އުތީމު

 އޭގެ އަލީގައި އުތީމަށް އަވަހަށް ބަނދަރެއް . ބޭބޭފުޅުން އެއުފަލަންޖެހޭ ބުރަ

 އާދެ، އެއީ . ބަޙުސަކަށް މިއަދުގެ ބަޙުސް ވެގެން ދިއުން ތަނަވަސްކޮށްދޭ ލިބޭނެމަގު 580 

 އަދި . ތީ ކީއްވެގެންތޯ ން އެކަންތައް ނުވެ ލަސްވެފައި އޮ ރު ގެ ސަރުކާ ކުރީ

 މަސް ވެގެންދިޔައިރުވެސް އެކަމާބެހޭގޮތުން 10 މިސަރުކާރުން މިހާރު

 . އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް ނުދީ މިއޮތީ ކީއްވެގެންތޯ އަޅުގަނޑު އެބަ ސުވާލުކުރަންޖެހޭ

 ވެރިކަން ކުރިއަރުވާ އާދެ، އަޅުގަނޑުމެން އަޑުއަހަން ރާއްޖޭގެ ތަރިކައިގެ ފަތުރު

 ރާއްޖޭގެ ތަރިކައިގެ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ވާހަކަދެކެވޭއިރު . ވާހަކަ 585 

 ރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ މަޤްބޫލު އެންމެ މުޙިންމު ތަރިކަ ބަލާލަންދެވޭނެ މަގު

 އެހެންވީމާ، . މިއަދުންމިއަދަށްވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ތަނަވަސްކޮށްދޭން ޖެހޭ

 އި އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ކުރުކޮށްލާފަ މިހިސާބުން

 . ޝުކުރިއްޔާ . ތު ދެމުން އަޅުގަނޑު އިށީންނާނަން މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަ

590 

 ކެލާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ` ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް އުތީމުގެ އާދެ، މައުސޫމް هللا ޢަބްދު : ވުން މުޙަންމަދު ރިޔާޒް ވާހަކަދެއްކެ

އަޅުގަނޑު ވަރަށްބޮޑަށް ބަނދަރާއި ގުޅޭގޮތުން ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހެޅުއްވީތީ
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 އާދެ، ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ . ދަންނަވަން ޝުކުރު

 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު 1999 ޝަނުގައި މިބުނާ ވަރަށްގިނަ ރަށްތަކުގައި މިޕެޓި 595 

 ބަނދަރު ހަދާނެ ސަރަޙައްދު ކަނޑައެޅި ވާހަކަ ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް ލިޔެފައި

 އާދެ، މިއީ މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި އަޅުގަނޑުމެން ޕެޓިޝަނަކަށްވެސް . އެބައޮތް

 ރަމުން އައިގޮތް އަދި ބިލަކަށް ނަމަވެސް ވާހަކަދައްކާއިރުގައި ކުރީގައި ކަންކު

 ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އަލިއަޅުވާލުމަކީ އެއީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއްކަމަށާއި

 އަދި ހަމަ އެހެންމެ އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދައްކާއިރުގައި ވާހަކަ އަޑުއަހާމީހުންނަށް 600 

 ށް އެންމެ ފަސޭހައިން އަޑުއެހޭނީ ނުވަތަ ފަހުމްވާނީ އަޅުގަނޑުމެން އެގޮތަ

 1 އަހަރަކުން 5 އާދެ، ކޮންމެ . ކައިގެން ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ވާހަކަދައް

 ފަހަރު ކަޑަ ޖެހުމަކީ އެއީ އެހެންޏާވެސް ކަންކުރާ ބީދައިން އެކަން

 ގައި އުތީމު ފަދަ ރަށެއް . އެގޮތް މިއޮތީ އުތީމަށްވެސް ދިމާވެފައި . ކުރަމުންއައިގޮތް

 އަދި އަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ ލާމެހިފައިވާ މިފަދަ ބިނާތަކެއް ހެދިފައި ހުރިރަށެއްގައި 605 

 އާސާރީ ތަރިކަ ދުނިޔެއެއްގައި ކަމަށްވާއިރު އުތީމު ގަނޑުވަރުގެ މަޢުލޫމާތު މި

 ފަދަ މުޙިންމު މަޢުލޫމާތު ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އަދި ދުނިޔޭގެ ނުވަތަ މި

 އެހެންނަމަވެސް . ރި މީޑިޔާތަކުގައި މިމަޢުލޫމާތު މިއަދު ލިބެން އެބަހު އެކި މާސް އެކި

 މިރަށުގައި ބަނދަރެއް ނެތުމަކީ އެއީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ކަންބޮޑުވެ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޓުއަރިސްޓުން ފަތުރުވެރީން މިރަށަށް . ހިތާމަކުރަންޖެހޭކަމެއް 610 

 އަދި އެކިއެކި ޓްރެވަލް އެޖެންސީތައް . ވަރަށްބޮޑެތި މައްސަލަތައް ދިމާވޭ ފޭބުމުގައި

 ރިޒަމް މިނިސްޓްރީއަށާއި އަދި އެހެނިހެން ވުޒާރާތަކަށް ތަކުރާރުކޮށް ވެރިކޮށް ޓޫ މެދު

 މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންވީ މިކަން . މިޝަކުވާ އެއިރުވެސް އައީ ހުށަހަޅަމުން

 ހަމަ ގައިމުވެސް އަޅުގަނޑަށް އެގޭ އެއްކަމަކީ . ނުވެދިޔައީ ކީއްވެގެންތޯއެއްނޫން

 ކަޑަޖަހާ މި ކަޑަތައް ދަބަރަށްވެ އަދި ބޮއިއަޅާ މިހާ ދުވަސްވީއިރުގައި މި 615 

 ބޮއި ކަނޑައިގެން ދިޔައިރުވެސް މިރަށްރަށުގައި ބަނދަރު ނުހެދި އެ ބޮއިގަފޮރިޖަހާ

 ފަހަރު ކުރީގައި އެސުވާލު ކުރިފަދައިން 1 އަހަރަކުން 5 ކޮންމެ . ދިޔަކަން

 ންދިޔަ ރައްޔިތުން ލޮލުން ފެން އަންނަ ފަދައިން ވޯޓުގެ ބޭނުމުގައި ކުރަމު

 ނޑު އެހެންނަމަވެސް ކުރިން އަޅުގަ . މަސައްކަތް މިއަދު މިއޮތީ ފެންނަން

 ނޑުމެން ބޭނުންވަނީ މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން އެއްބާރުލުން ދެންނެވިހެން އަޅުގަ 620
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 އެއީ ކޮންމެ ގޮތެއްގައި . ދީގެން މިއަދު މިފަދަ ބަނދަރުތައް ހެދޭނެ ގޮތްތައް ހޯދުން

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ . ހޭނެކަމެއް ނަމަވެސް މިއަދު ކުރަންޖެ

 މާދިގު ކުރާކަށް ނެތިން އުތީމު ބަނދަރު މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ޕެޓިޝަން

 ހޯދުމަކީ މިއަދުން މިއަދަށް މަގެއް ކޮމިޓީއަށް ގެނުވައިގެން މިކަން ކުރެވޭނެ

 މާ ގުޅިގެން އަދި މިކަ . ދެކެން ވެސް އަޅުގަނޑު ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއްކަމުގައި 625 

 މިކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާ ވަރަށް އަސަރާއެކު މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ޕެޓިޝަން

 ހުށަހެޅުއްވި އެންމެހާ ލޮބިވެތި ރައްޔިތުންނަށް އަޅުގަނޑު ޝުކުރު އަދާކުރާ ހާލު

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަނޑުގެ ފުރުޞަތުވެސް ނިމުމާއެކު އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ

 . ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ . ނަން ށީންނާ ށް އި ކުރުކޮ

630 

 މިޢިއްޒަތްތެރި ފަހަކަށްއައިސް އަޅުގަނޑުމެންގެ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ނޮޅިވަރަމް ދާއުރާގެ މެންބަރު

 މަޖިލީހުގައި އަޅުގަނޑަށް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މިފެންނަނީ އެ ސަރުކާރު މި މުޙަންމަދު ނަޝީދު

 ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑު އެއްގޮތަކަށްވެސް އެދޭ . ސަރުކާރުގެ ވާހަކަ ދައްކާތަން : ވާހަކަދެއްކެވުން

 މި ކަންތައްތަކާއި ސަރުކާރުން ވީކަންތައްތަކާއި ނުވެ ހުރި އެ . އެދުމެއްނޫން މިއީކީ

 ސަރުކާރުން ވީކަންތައްތަކާއި ނުވެ ހުރި ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކާކަށްނޫން 635 

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް މީގައި މުޙިންމީ އުތީމުގެ . އަޅުގަނޑުމެން މިއުޅެނީކީ

 އެހެންވީމަ، މިމައްސަލައަށް . ރައްޔިތުންނަށް ބަނދަރެއް ހޯދައި ދިނުން

 ފޯކަސްކޮށްގެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު

 އިތުވެދިޔަ ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ވެ . ވަރަށްބޮޑަށް އުންމީދުކުރަން

 އަހަރު ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަރިހުގައި އުތީމަށް 640 

 އެއިރު އުތީމުގެ ރައްޔިތުން . ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑަށްވެސް ލިބިގެންދިޔަ

 އެމީހުންގެ ބަނދަރުގެ މައްސަލާގައި ވަރަށްބޮޑަށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާ

 ވާ އަވަސް ފިޔަވަޅުތައް އަޅުއްވައިދެއްވުމަށް ދެއް ވާ އެމައްސަލަ ބައްލަ

 އެއިރު އަޅުގަނޑު ވަޒީފާ ދެން . ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާ އަރިހުގައި އެދުނު

 އަދާކުރައްވަމުން ގެންދެވީ ރައީސް އޮފީހުގައި ކަމަށްވުމާއެކު އަދި މިނިސްޓަރ 645 

 ޖުމްހޫރިއްޔާ ސްޓޭޓް ފޯރ ހޯމްއެފެއަރޒް އަޙްމަދު ޝަފީޤު އަރިހުގައިވެސް ރައީސުލް

އެދިވަޑައިގެންނެވި އުތީމުގެ މައްސަލާގައި ދިމާވެފައި ހުރި ކަންތައްތައް ބައްލަވާ
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 އެރަށުގައި އެދުވަހު . އެކަންތައްތަކުގައި ހެދެން އޮތްގޮތެއް ހޯއްދަވައި ދެއްވުމަށް

 ދެއްވާ އެކަންތައްތައް ބައްލަވާ މަޑުކޮށް ، އަޅުގަނޑުމެން އޮތް ޝެޑިއުލް މަޑުކޮށްފައި

 ދެން އުތީމުގެ ރައްޔިތުން ކޮޅަކާއެކު އަޅުގަނޑުމެންވެސް ރަށްވަށާ . ވުމަށް ދެއް 650 

 ގާ އެރަށުގައި ބަނދަރެއް ހެދޭނޭ ގޮތްތަކަކާ ބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންވެސް ނ ހި

 ވާހަކަދައްކާ އެކަންތައްތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނު

 ނދަރުގެ އުތީމުގެ ބަ ، އްޒަތްތެރި ރައީސް ޢި . ފައިންޑިންގްސް ވާނީ ދަންނަވާފައި

 މެހްމާނުން އުތީމަށް މި ތަކީ ޢާންމުގޮތެއްގައި މައްސަލާގައި މިދިމާވާގޮ

 . ވަޑައިގަންނަވާ ދުވަސްތަކަކީ ވަރަށް ރީތިކޮށް އުތީމު އޮންނަ ދުވަސްކޮޅެއް 655 

 ޚުދު އަޅުގަނޑަށްވެސް ބޭނުމެއް ނުވާނެކަމުގެ އިޚްސާސް ހެންވީމަ، ބަނދަރެއް އެ

 އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑަށްވެސް އުތީމަށް ދެތިން ހަތަރު ފަހަރަކު . ވުނު ކުރެ

 ދެވިފައިއޮތީމަ ބައެއް މޫސުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ދާއިރު ހަމަ އެއްގޮތަކަށްވެސް

 ކަނޑު . ރަށާއި ކައިރިނުވެވޭ ކަހަލަ ޙާލަތްތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބައާދޭ

 ސްވުމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑެތި ގަދަވުމުގެ ސަބަބުންނާއި އަދި މޫސުން ގޯ 660 

 ގެއްލުންތައް މުދަލަށާއި، ރައްޔިތުންނަށް ފުރާނައަށްވެސް ނުރައްކާތެރިވާ ޙާލަތްތައް

 އެހެންނަމަވެސް، އަނެއްބައި މޫސުންތަކުގައި އުތީމަށް ވަޑައިގަންނަވާ . އެބައާދޭ

 . އްނޫނޭ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާނެ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި އުތީމުގައި ބަނދަރެއް ބޭނުމެ

 މި . އެހެންވީމާ، މިއީ ވަރަށް ބޮޑެތި ޑިބޭޓްތަކެއް ހިނގާފައިވާ މައްސަލައެއް

 ވެއިތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައިވެސް އުތީމަށް ބަނދަރެއް ނުލިބުމުގައި 665 

 މިދެންނެވި ފެކްޓަރ ވަރަށްބޮޑު ދައުރެއް އަދާކޮށްފައިވާކަމަށް އަޅުގަނޑަށް

 ފީ ތަނެއްގެގޮތުގައި ބަލައިލާއިރުގައި ދެން އާސާރީ ޘަޤާ . ޤަބޫލުކުރެވުނީ

ކަ ޙިމާޔަތްކުރެވި،  އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ބޭނުންވޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޘަޤާފީ ތަރި

 އެހެންވީމާ، މިކަން ވުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑު . ރައްކާތެރިކުރެވިފައި އޮންނަން

 ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ކުރިން އުތީމުގައި ބަނދަރު ހެދުމަށްޓަކައި 670 

 ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަރަޙައްދުގެ އިތުރުން އެހެން ސަރަޙައްދުތަކެއް

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރަނގަޅުވެދާނެކަމަށްވެސް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ޝަފީޤުގެ

 އަރިހުގައި އަޅުގަނޑުމެން ކޮށްލި ކުޑަކުޑަ ދިރާސާއެކޭ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ

އެހެންވީމާ، ޢިލްމީ ފުރިހަމަ . ފައިވޭ މިހެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވި
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 ދިރާސާއަކަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެން އުތީމުގައި ބަނދަރެއް ހަދަންވާނީ، އުތީމުގައި އޮތް 675 

 އަދި . ޤުދުރަތީ ތިމާވެށީގެ މާހަޢުލު ނުގެއްލޭގޮތަކަށްކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން

 މަށް ފަސޭހަކަމެއް އެ ބަނދަރު ވެގެންދާންވާނީ އުތީމުގެ ރައްޔިތުންނަށް އަރާ ފޭބު

 ލިއްބައިދިނުމާއެކު ޒަމާނުއްސުރެ އަޅުގަނޑުމެން އުތީމުގެ ރީތި ދޮންވެލި

 ތުނޑިއާއި، މިވެސް ދިވެހި ތާރީޚުގައި ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ

 އެހެންވީމާ، މިތަންތަންވެސް ޙިމާޔަތްކުރެވި ރައްކާތެރި ކުރެވޭނެކަހަލަ . ތަންތަން 680 

 ހަމައެކަނި . ވެގެންދާންޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ގޮތަކަށް މިކަންކަން

 ހަމަ . ބަނދަރެއްގެ ބޭނުމުގައި މިދެންނެވި ތަންތަން ގެއްލިގެންވެސް ނުވާނެ

 ޕެޓިޝަންގައި އެބޭފުޅުން ވިދާޅުވެފައިވާ ފަދައިން، އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ

 ންނަވަނީ ތާޢީދުކުރަން އަސާސީ ޙައްޤުތަކެއް އެބޭފުޅުންނަށް ލިބިވަޑައިގަ

 އެހެންވީމާ، އެޙައްޤުތައް ލިއްބައިދެވޭނެ ގޮތްތަކެއް . މަޙްރޫމްވެފައި އެވަނީ 685 

 އެހެންވީމާ، . މެދުމިނުގެ ޙައްލުތަކެއް މިކަމަށް ހޯދަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަޖެހޭ

 މިކަމުގައި އުތީމުގެ ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު އާ ދިރާސާތަކެއް

 ޢަމަލީ މަސައްކަތް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ފެށުން އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވި،

 ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީން މިމައްސަލަ . އަޅުގަނޑު އެދޭ ވާހަކައެއްކަމުގައި ދަންނަވަން

 ބައްލަވާއިރުގައި، އުތީމުގެ ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރައްވާނެކަމަށް 690 

 . އީސް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަ . އަޅުގަނޑު އުންމީދުކުރަން

 އާދެ، ހުށަހެޅިފައިވާ ޕެޓިޝަނަކީ އަޅުގަނޑު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 . ހަމަގައިމުވެސް މިއާމެދު ވާހަކަ ދައްކާހިތުން ވާހަކަ ދައްކާނެ ޕެޓިޝަނެއް މުޙަންމަދު ޝިފާޒު

 ރަށްކަމުގައިވާ އުތީމުގެ ރައްޔިތުން ގަނޑުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ އެއް މިއީ އަޅު : ވާހަކަދެއްކެވުން 695 

 ޚާއްޞަކޮށް ބަނދަރުގެ . ތަޙައްމަލުކުރަމުންގެންދާ ދަތި ޙާލާ ބެހޭގޮތުން

 މައްސަލައިގައި އެބޭފުޅުން ތަޙައްމަލުކުރަމުންގެންދާ އުނދަގުލާ ބެހޭގޮތުން

 މިޕެޓިޝަނަށް އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދައްކާއިރު . ހުށަހެޅިފައިވާ ޕެޓިޝަނެއް

 މިއީ އަޅުގަނޑު . މެން ހަނދާންކޮށްލަންޖެހޭ ކަންތަކެއްވެސް އެބަހުރި އަޅުގަނޑު

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްއަށް މި ޕެޓިޝަން ލައިގެން މިއާމެދު ވާހަކަދައްކަން އެންމެ 700 

އެހެނީ އަޅުގަނޑަށް . މުނާޞަބު ވަގުތޯއޭ އެއީވެސް އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރާ ސުވާލެއް
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 . ގޮތުން ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްވެސް އި ބެހޭ މިހާރު އެނގެނީ އުތީމު ބަނދަރާ

 އުތީމު ބަނދަރުގެ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭގޮތުން ކުރީގައި ކަންތައްތައް

އަހަރެއްގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނި، ހަދައިނުދެވި އޮތް 2 . ކުރެވިފައިވާގޮތްވެސް

 އެ ނިކަމެތި ރައްޔިތުންތަކެއް އެޙާލުގައި އެތައް . ބަނދަރެއްގެ ވާހަކަ  މިދައްކަނީ 705 

 ޕެޓިޝަން ހުށަހެޅުއްވި . ނެއްގައި ހޭދަކުރަމުންދިޔައީ އެ އުނދަގުލުގައި ޒަމާ

 މަޢުސޫމް އެ هللا ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ކެލާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 ސަރުކާރުގެ އިދާރާއެއްގައި އުޅުއްވިއިރުގައި އުތީމު . ފާހަގަކުރެއްވި

 ދި އޭރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އެންމެ އަ . ރައްޔިތުންތަކަކާއި ބައްދަލުކުރި ވާހަކަ

 އަރިހުގައި ހުންނެވިއިރުވެސް މިކަމަށް އަލިމަގެއް ހޯދައިދެއްވުމުގެ މަސައްކަތް 710 

 އެބޭފުޅާ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުންވިއްޔާ އެކަށީގެންވާވަރަށް ކުރެވިފައި އޮތްނަމަ

 ތާމަކުރަން އެފަދަ އަޅުގަނޑު ހި . މިއަދު އެ ރައްޔިތުން ތިބޭނީ ވަރަށް އުފަލުގައި

 މަތީ މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބަވައިގެންވެސް އެ ރައްޔިތުންގެ ޙާލު އެނގޭއިރުވެސް

 . އަޅާނުލައްވާ ހުންނެވީތީ . އެފަދަ ކަންކަމަށް އޭރުވެސް އަޅާނުލެއްވި

 މިއަދު އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާގެ . އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު އަޅުގަނޑު އުފާކުރަން 715 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . ނިކުފާނަށްވެސް އެނގިލައްވާތީ ރައްޔިތުންގެ ޙާލުވެސް އެމަ

 މިއީ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތޮޅުގެ ރަށަކަށް ވާއިރުގައި ހަމަ ދޫކޮށްލާފައިއޮތް

 ޙަޤީޤަތަކީ އުތީމުގެ ރައްޔިތުންނަކީ . ރަށެކޭ ބުނެ އެހެން ތިބެވޭކަށެއް ނެތް

 މިސާލެއް ސަރުކާރަށް ކިޔަމަންތެރިކަމާއެކީ ބޯލަނބައިގެން ލާމަސީލު

 . އެއިރެއްގައި އޮންނަ ސަރުކާރަކަށް . ދައްކުވައިދީގެން ތިއްބަވާ ރައްޔިތުންތަކެއް 720 

 . އެއީ ވަރަށް ކިޔަމަންތެރި ވަރަށް އޯގާތެރި ރައްޔިތުންތަކެއް ދިރިއުޅޭ ރަށެއް

 . ރަށުގެ މެހެމާންދާރީއާ މިހުރިހާ ކަންކަމަށް ބެލިޔަސް އެކަން އެނގޭނެ

 ޖާއިޒު ފައިދާ ނަންގަވައިގެން އޭރުގެ ހުންނެވި އެހެންނަމަވެސް، މިކަމުގެ ނާ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހިންގެވި ލާއިންސާނީ ޢަމަލުތަކެއްގެ ސަބަބުން އެ ރައްޔިތުން

 މިއީ އަތުން . ޙަޤީޤަތަކީ މިއީ . މިއަދު އުނދަގޫ ތަޙައްމަލުކުރަމުން އެ ގެންދަނީ 725 

 އްޔިތުންނަށް ނުބައި ނުލަފާކަމުން އެ ރަ . ދޫވެގެންގޮއްސައޮތްކަމެއް ނޫން

ކާ 2 އެހެންނޫންނަމަކާ . ނުކޮށްދީއޮތްކަމެއް  އަހަރެއްގެ ބަޖެޓްގައި މިފައިސާ ހިމަނާފަ

. މި ބަނދަރު އެ ރައްޔިތުންނަށް ނުލިބެންވީ ސަބަބެއް އަޅުގަނޑަކަށް ނުވިސްނޭ
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 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއަދު އުތީމުގެ އެ ރައްޔިތުން، ރައްޔިތުންނަށް މި ބަނދަރު

 ލު އަޅުގަނޑުވެސް ދަންނަވަންއޮތީ މިއީ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ބޭނުންވާ ޙާ 730 

 މިސަރުކާރާއި މިހާރު ހަވާލުވެ ހުންނެވި މުހަންމަދު ނަޝީދުވެސް ވަރަށް ފުންކޮށް

 އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމުން މިގެންދަނީ މިކަން ވީ . ވިސްނަމުންގެންދާކަމެކޭ

 ވެސް އަޅުގަނޑު އުތީމު ރައްޔިތުންގެ ހަމަގައިމު . އެންމެ ފަހިގޮތެއްގައި ކޮށްދެވޭތޯއޭ

 ގާތު ބުނަމުންގެންދިޔަ ވާހަކައެއް އެއީ އަޅުގަނޑަށް ވެވުނު ހުރިހާ މަސައްކަތެއް

އް . ކޮށްދޭނަމޭ  މި ޕެޓިޝަނެއްގެ މައްސަލައިގައި އުތީމު އެތައް ރައްޔިތުންނެ 735 

 އަޅުގަނޑު . އަޅުގަނޑަށް ގުޅިން ޕެޓިޝަނެއް ލާންވެސް . އަޅުގަނޑަށް ގުޅި

 ... އެބޭފުޅުން ބުނި . ފުޅުންނަށް ހަމަ އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ޚިޔާލެއް ދިނިން އެބޭ

 . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަގުތުހަމަވެއްޖެ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

740 

 އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ . ވަރަށް ބޮޑަށް އުފާވެއްޖޭ . އަޅުގަނޑު ނިންމާލަނީ ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 . އެހެންނަމަވެސް، ބަޔަކު އެބައުޅެއޭ އަދިވެސް ޕެޓިޝަން ލާން . ތިގޮތުގައޭ ޝިފާޒު މުޙަންމަދު

 އަޅުގަނޑު ތި . އަޅުގަނޑު ބުނިން އަޅުގަނޑަށް ހެވޭ އަޅުގަނޑުވެސް ލައިދީފާނަމޭ : ވާހަކަދެއްކެވުން

 އެހެންނަމަވެސް، . ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި ކުރަންޖެހޭ ކޮންމެކަމެއް ކުރާނަމޭ

 ތުންތަކެއްގެ ތެރޭގައިވެސް ވާނުވާ ނޭނގޭކަހަލަގޮތަކަށް ހިތާމަޔަކީ ރައްޔި 745 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ނިންމާލަމުން . ކަންތައްތަކެއް ކުރަމުންގެންދާތީ

 ބުނެލަން ބޭނުންވަނީ އުތީމު ރައްޔިތުންނަށް މިސަރުކާރުން ބަނދަރެއް

 އި އެހެން ކުރީގެ ސަރުކާރުން ވެފައިއޮތް އިޚުމާލަކަށް ބަލާފަ . ހޯދެންޖެހޭނޭ

 އަޅުގަނޑު ނިންމާލަމުން . ދައްކަދައްކާ ތިބޭކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުތިބެވޭނޭ

 ގެ އިރާދަފުޅާއެކު އުތީމު ރައްޔިތުންނަށް ބަނދަރެއް هللا ބުނެލަން ބޭނުންވަނީ 750 

 . ސަރުކާރުގެވެސް އެބައޮތޭ . އެ އުންމީދު އަޅުގަނޑުގެވެސް އެބައޮތޭ . ލިބޭނެއޭ

 . ޝުކުރިއްޔާ

 މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު : ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން

 އާދެ، . ވިލިފުށި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، މިވަގުތު ވަޑައިގެންނެތް 755
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 އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 . އަށް هللا އަޙްމަދު އަބްދު

 އުތީމަކީ އަޅުގަނޑުވެސް އެ . ހއ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ` އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 އުތީމުގެ ރައްޔިތުން ބަނދަރެއްގެ . އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ އަތޮޅުގައި ހިމެނޭ ރަށެއް : ވާހަކަދެއްކެވުން هللا އަޙްމަދު ޢަބްދު 760 

 ހިތާމަކޮށް ކަންބޮޑުވާ ވާހަކަ ދަތި ޙާލުގައި އުޅެމުންދާތީ އަޅުގަނޑުވެސް އެކަމާ

 އަޅުގަނޑުވެސް އެކި ފަހަރު މަތިން އެމީހުން އެއުޅޭ ދަތި ޙާލުގެ . ދަންނަވަން

 ވާހަކަ އެކި ފަރާތްތަކުގައި ދަންނަވާ އެކަމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާކަންވެސް

 ށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ޕެޓިޝަނުން ވަރަ . މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށްލަން

 ރަނގަޅަށް އެނގޭގޮތުގައި ވަރަށް ބޮޑެތި އޮޅުވާލުންތައް އިހަށް އުތީމު 765 

 ވަނަ 1999 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލާފައިވާކަން އެބައެނގޭ

 އަހަރު ބަނދަރު ހެނދޭނެކަމުގެ ޚަބަރު ދީ ބަނދަރުގައި ކަނޑަޖަހާ އެމީހުންނަށް

 ހަމައެއާއެކު އޭގެ ފަހުން . ޝަނުން އެބައެނގޭ އުންމީދުތަކެއް ދެވިފައިވާކަން މި ޕެޓި

 އަހަރު ދުވަހުގެތެރޭގައި ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ސަރުކާރުގެ އެކި 8 އައި

 ފެންވަރުގެ އެކި ބޭބޭފުޅުން ވަޑައިގެން އެ ޚަބަރު ތަކުރާރުކުރައްވާ އެ ހަނދާން 770 

 ކީ މިފަދަ ހިތާމައަ . އާކޮށްދެއްވާކަމަށްވެސް މި ޕެޓިޝަނުން އެނގިގެން އެބަދޭ

 ކަންތައްތައް ތަކުރާރުކޮށް ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލަމުން ރައްޔިތުންނަށް

 އަވާމެންދުރެއްގައި ބައިތިއްބައިގެން ނޫނީ ރައްޔިތުންނަށް ނުކުރެވޭ ނުލިބޭނެ

 މިއީ އަޅުގަނޑު . ކަންތައްތަކެއްގެ އުންމީދުގައި ރައްޔިތުން ބައިތިއްބައިގެން ދާކަން

 ކޮންމެ ސަރުކާރަކުންވެސް . ތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް، ހި 775 

 ރައްޔިތުންނަށް އަޅާލާ އޯގާތެރިކަމާއެކު ތެދު މަޢުލޫމާތު ދީ ރައްޔިތުންނަށް

 ކަންތައްތައް ކޮށްދޭނެ މަގުތައް ފަހިކޮށްދިނުމަކީ އެއީ އަޅުގަނޑު އަބަދުވެސް އެދޭނެ

 ދަތި ޙާލުގައި އަޅުގަނޑަށްވެސް އެނގޭ އަޅުގަނޑަކީވެސް އުތީމަށް . ކަމެއް

 . ބޮޑެތި ބާނިތަކުގެތެރޭގައިވެސް ފައިބާފައި ހުރި މީހެއް . ފައިބާފައި ހުރި މީހެއް

 އެމީހުން އެ އުފުލާ . އަދި މަޑު ދުވަސްތަކުގައިވެސް ފައިބާފައި ހުރި މީހެއް 780 

 ތަކްލީފާ އެ ވޭނާ އެކަންތައްތައް އިޙްސާސްކޮށްލުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިފައި ހުރި

އުތީމު ރައްޔިތުންނަށް މިކަންތައްތަކުން ޙައްލެއް ލިބުން ވަރަށް އަޅުގަނޑު . މީހެއް
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 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . ބޮޑަށް އެދޭ ވާހަކަ ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވާލަން

 ފަހަރެއްގެ މަތިން ފައިސާ ހިމަނާ އެކަންތައްތައް، 2 ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓްގައި

 އެހެން ދިމާއަކަށް ދިޔަކަން އެއީ އެކަންތައްތަކުންވެސް ޙައްލެއް ނުލިބި އެ ފައިސާ 785 

 އަޅުގަނޑުމެން އެދެނީ އެފަދަ . މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް

 ކަންތައްތަކުން ރައްޔިތުން ސަލާމަތްވެ ބަޖެޓުގައި ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ކޮށްދޭން

 ންފުޅު ހިމަނާފައިވާ ކަންތައްތައް ވެގެންދާނެ ގޮތަކަށް މި ސަރުކާރުގައިވެސް ވިސްނު

 އަޅުގަނޑު އުންމީދުކުރަނީ މި . ބަހައްޓަވައިގެން ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުން

 އަދި، މިހާރު އެ . ސަރުކާރުން އެކަންތައްތައް އެގޮތަށް ކުރައްވާނެކަމަށް 790 

 ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ އުސޫލާ ހަމަތަކުގެތެރޭގައި ރައްޔިތުން އެކަންތައްތައް

 ޑު ދެކެން ބޭނުންވަނީ އުތީމު ރައްޔިތުންނަށް އަޅުގަނ . ކޮށްދެއްވާނެކަމަށް

 ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން ޙައްލުކުރެވި އެރަށުގައި އެމީހުންނަށް އެ ފާހަގަކޮށްފައިވާ

 ފަދައިން ޘަޤާފީ ޓޫރިޒަމާ އަދި ރަށަށް އަންނަ މެޙްމާނުންނަށް ފަސޭހަގޮތަކަށް އަރާ

 ޖެހުމާއެއްކޮށް ދެވޭނެ ފައިބާ އަދި އެރަށުގެ އާސާރީ ތަންތަން ބަލައިލަން ހިތްހަމަ 795 

 އަޅުގަނޑު މިކަމަށް . މަގެއް ތަނަވަސްވެފައި އޮންނާނެ ދުވަހެއް ފެނިގެން ދިއުމަށް

 އެދޭ ޙާލު މިކަމުގެ މަގު ފަހި ވެގެންދާނެ ދުވަހަކަށް އަޅުގަނޑުވެސް އުންމީދުކުރާ

 އަދި، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތެއް . ވާހަކަ ދަންނަވަން

 އި ކޮށްދޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަންވެސް އުތީމު ރައްޔިތުންނަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ އެކަމުގަ

 މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ޙައިޞިއްޔަތުންނާ އަދި . ޔަޤީނުންވެސް އަރުވަން 800 

 އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަގޮތުން އަޅުގަނޑަށް ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތެއް ހަމަ

 އަޅުގަނޑު ނިންމާލަމުންވެސް ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ޔަޤީނުންވެސް ކޮށްދޭނަން

 ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުންނަށް މިފަދަ ކަންތައްތަކުގައި އޮޅުވާލާ

 ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކުން މަޙްރޫމްކޮށްފައި ތިބެންޖެހޭނެ ގޮތެއް އެއީ

 ގަނޑު އެކަންތައްތައް ނުކުރުމަށް އަޅު . އަޅުގަނޑު އެކަމަށް ތާއީދުކުރާ ގޮތެއްނޫނޭ 805 

އް  މި ސަރުކާރަށްވެސް އަދި މީގެ ކުރިން އެމަސައްކަތްކުރި ސަރުކާރުން އެކަންތައްތަ

 . ކޮށްފައިވާތީ އެކަން ކުށްވެރިކުރަމުން އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ނިންމާލާނަން

. ޝުކުރިއްޔާ
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 އަޅުގަނޑުގެ އުންމީދާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 810 

 އަޅުގަނޑުގެ ހުރިހާ އިޙްސާސްތަކެއް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އުތީމުގެ ރައްޔިތުންނާ : ސަމީރު ވާހަކަދެއްކެވުން

 އުތީމުގެ ރައްޔިތުން އެދޭފަދަ ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް ހުރި މީހެއްގެގޮތުގައި

 ކިޔަމަންތެރި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އުތީމުގެ . އަޅުގަނޑު އެބަހުރިން

 އަހަރު ދުވަހުދުވަހުގެތެރޭގައިވެސް އެ ސަރުކާރުން 30 ރައްޔިތުންނަކީ ވޭތުވެދިޔަ

 ބޭނުންވި ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ކޮންމެ ގޮތަކަށް އެ ރައްޔިތުންގެ ލޯތްބާ އިޙްތިރާމާ 815 

 . އެ ރައްޔިތުންގެ އަތުގައި އޮތް ކޮންމެ އެއްޗެއް އެ ސަރުކާރަށް ދީފައިވާ ބައެކޭ

 ވަނަ އަހަރު ކުރީކޮޅު އެ އުންމީދުކުރެނިވި ގޮތަކަށް 1999 ތުން ހަމަ އެގޮ

 ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ހުޅުކޮޅެއް ރޯކުރައްވާ އަދި އެ ހުޅުކޮޅު އާ

 އުންމީދުތަކެއްގެގޮތުގައި އޭރުގެ ސަރުކާރުން ގެންދަވާ އެކަން ކޮށްދެއްވާނެކަމުގެ

 ގެ ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ވާހަކަތައް ވަރަށް ފޮނި އުންމީދުތަކާއެކުގައި އުތީމު 820 

 ގެނެސްދެއްވާފައި ވީހިނދުވެސް މިހާހިސާބަށް އައިރުވެސް އެކަންކަން

 ނުކުރައްވާފައި އޮތްކަމީ އުތީމުގެ ރައްޔިތުން އެކަންކަން އެގޮތުގެމަތީގައި

 ގައި އޮތް އިންތިޚާބުގައިވެސް އޭރުގެ 2008 ނޮވެމްބަރު 11 ތިބެގެންވެސް

 އިދުކޮށްދިންކަމީ އެ ރައްޔިތުން ތިބީ އޭރުގައިވެސް އެ ސަރުކާރަށް އެ ރައްޔިތުން ތާ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިފަދަ ލޮބުވެތި . ސަރުކާރާ އެކުގައިކަން ޔަޤީންވާ އެއް ހެކި 825 

 ރައްޔިތުންތަކެއް އެމީހުން އެ ސަރުކާރުދެކެ ލޯބިވާ އެ ސަރުކާރަށް އެހާބޮޑަށް

 މާއެކުގައި ކަންތައްތައް އޯގާތެރިވާ ބަޔަކު މެދުގައި ސަރުކާރުން މި އޯގާތެރިކަ

 ކުރައްވާ އެމީހުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޙައްޤަކުން މަޙްރޫމްވެފައި

 . މިހާހިސާބަށް އެކަން ނުލިބި ދިޔައީތީ އަޅުގަނޑު އެކަމާ ހިތާމަކުރަން

 އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ މިއަދުގެ ސަރުކާރުން އެފަދަ 830 

 އުތީމުގެ . ތީމުގެ ރައްޔިތުން ކުރިޔަ ދީގެން ނުވާނެއޭ ހިތި ތަޖުރިބާތަކެއް އު

 ރައްޔިތުންނަށް އެފަދަގޮތަކަށް ކުރީގެ ސަރުކާރުން ކުރައްވާފައިވާ ބޭއަދަބީ

 ކަންތައްތައް ނުވަތަ އެމީހުންނަށް ލިބެންވާ އަސާސީ ޙައްޤަކުން މަޙްރޫމްކުރި ކުރުން

 . ސަބަބެއް ނެތިއެއްނޫން އަޅުގަނޑު މިހެން މިދަންނަވަނީ . ރިޕީޓްވެގެން ނުވާނެއޭ

 ޑިސެމްބަރު 21 އަޅުގަނޑު މިހެން މި ދަންނަވާލާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ 835 

މި ޕެޓިޝަން ހުށަހެޅިއިރުވެސް އަދި އޭގެ ކުރިން މިވާހަކަތައް 2008



32 

 ދެއްކިއިރުވެސް ޕެޓިޝަނާ ހަމައަށް ނުދިޔަސްވެސް މި ޕެޓިޝަނުގައިވާ

 ރުގައިވެސް ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގައި ތިއްބެވީ އޭރުގެ މައްސަލަތަކުގެ ކަންތައްތައް ދިޔައި

 އަދި، ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަކަށްވެސް އިންނެވީ އެ . ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުން

 އެހެންނަމަވެސް، ކަންވެގެން ދިޔަގޮތަކީ . ސަރުކާރުގެ އެންމެ ގާތް އެއް ކޮއްކޯފުޅު 840 

 ވި ޖަލްސާތަކުގެ މުޤައްރިރު މިކަންކަމަށް ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާއެއްވެސް ނުބޭއް

 . ވަޑައިނުގަންނަވައިގެން އެކަންކަންވެސް އޮތީ އަޅުގަނޑުމެނަށް ނުގެންދެވިފައި

 އެހެންވީމަ، މިފަދަ ކަންތައްތައް މިގޮތަށް ތަކުރާރުވެގެން ގޮސް ސަރުކާރުގެތެރެއިން

 ސް އެކަން ނުވެ އޭގެ ފަހުން ރައްޔިތުން އެތައް އާދޭސްތަކެއް ކުރެވި އަޅުގަނޑަށްވެ

 އެނގިފައި އެބަހުރި އެރަށުގެ ކަމުވޮށިގެންވާ ކިތަންމެ ބަޔަކު މާލެ ވަޑައިގެން 845 

 ރާއްޖޭގެ އެވަގުތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅާއާ

 އަދިވެސް އެ މަޤާމު އެ ސަރުކާރުގެ އެންމެ އިސް މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބެވި

 . އްވާ މި މަސައްކަތް ވަނީ ކުރައްވާފައި ބޭފުޅުންނާ ވަކިވަކިން ބައްދަލުކުރަ

 އަދިވެސް އެރަށުގެ ރައްޔިތުން އެތިބީ . އެހެންނަމަވެސް، އާޚިރު ނަތީޖާއަކީ ކޮބައިތޯ

 އެމީހުންނަށް އެމީހުންގެ ފުރިހަމަ އުންމީދުތަކާ އެމީހުންގެ . ހަމަ އެފަދަ ޙާލަތެއްގައި 850 

 ށް އައިސް ވަޒީފާތަކުގައި ތުއްޕުޅު ކުދިން މިއަދު ބޮޑެތިވެގެން އެތަނުގެ މަޤާމުތަކަ

 އުޅެމުންދާއިރުވެސް އެރަށް އޮތީ ތަރައްޤީގެ ގޮތުން އެރަށަށް ކުރިއެރުންތަކެއް

 ވަރަށް އޮމާން އަމާންކަންމަތީގައި އަބަދުވެސް . ވަރަށް ރީތި ރަށެއް . އެބައާދޭ

 އެރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ . ކުނިކަހާ ރީތިކޮށް ނަލަކޮށްފައި އޮންނަ ރަށެއް އެރަށަކީ

 . ންތެރިކަމާ އެރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ސަބަބުން ކިޔަމަ 855 

 އެހެންނަމަވެސް، އެރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ އަސާސީ ޙައްޤަކުން

 މަޙްރޫމްވެފައި މިވަނީ އެރަށުގެ ރައްޔިތުން އެ ސަރުކާރަށް އެހީތެރިވެ

 ރަނގަޅަށް ކައިރިން މިއީ އަޅުގަނޑުމެން މި ސަރުކާރުން ވަރަށް . ނުދީގެނެއްނޫން

 މުސްކުޅިން ކުރީގައި ބުނެއުޅޭ ހެޔޮކަމެއް . ނަމޫނާއެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަންވީ ކަމެއް

 އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ . ކޮށްދޭ މީހަކަށް ތެޔޮހަމެއް ނުދޭށޭ 860 

 ފާއިތުވެ ދިޔަ ސަރުކާރުން އުތީމު ރައްޔިތުންނަށް މިއޮތީ އެ ސަރުކާރަށް ހެޔޮކަމެއް

 އެހެންނަމަވެސް، މި ސަރުކާރުން . ނީތީ ވަރަށް ރަނގަޅު ތެޔޮހަމެއް ދީފައޭ ކޮށްދި

މުޙަންމަދު ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުން އަޅުގަނޑު ގޮވާލަނީ މި ސަރުކާރުން އެއްވެސް
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 ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ . ރަށަކާ ދޭތެރޭގައި އެކަހަލަ ކަމެއް އެގޮތަށް ނުކުރައްވައްޗޭ

 އްޤު އޭގެ ޙައްޤުދާރުންނަށް އޭގެ އެންމެ އެ ޙަ . ޙައްޤަށް އިޙްތިރާމްކުރައްވާށޭ 865 

 ފުރިހަމަކަންމަތީ ސަރުކާރުގެ ލަޔާޤަތާއި ޤާބިލިއްޔަތު ހުރި މިންވަރަކުން އެކަންކަން

 ކޮށްދެއްވުމަކީ މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ކުރައްވަންޖެހޭނެ ކަމެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑު

 ސަރުކާރުން އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު ނިންމާލަމުން ގޮވާލަނީ ދިވެހި . ދެކެމޭ

 ފުދުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރަކުން އެންމެ އިސްކަމެއްދީގެން މިކަންކަން

 ކޮށްދެއްވުމަށްޓަކައި އުތީމުގެ ރައްޔިތުން މަތިން ހަނދާންކޮށް އެކަންކަން ކޮށްދީ އެ 870 

 ރައްޔިތުންގެ ލޯތްބާ އިޙްތިރާމް މި ސަރުކާރަށް ހޯއްދެވުމުގައި މަސައްކަތް ކުރިއަށް

 ސަރުކާރުން ކުރައްވަންޖެހޭނެ ކަމެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކޭ ގެންދެވުމަކީ މި

 . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް . ވާހަކަ ދަންނަވަން

 އާދެ، އުތީމުގައި ބަނދަރެއް . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ` މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 875 

 ޢިއްޒަތްތެރި . ދަތިކަމުގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި ދައްކަމުން ދަނީ ނެތުމުގެ : މުޙަންމަދު ޠާރިޤް ވާހަކަދެއްކެވުން

 ރައީސް، އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ އަޅުގަނޑުމެން ގަމީހާ ފަޓްލޫނު ލައިގެން މި

 އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭގޮތުގައި އެއީ ހަމައެކަނި . ނުކުންނަނީ ކީއްކުރަން ބާވައޭ

 އެހެން . ތި ކުލައަކަށް ބަލައިގެނެއްނޫން އެގަމީހާ ފަޓްލޫނުގައި ހުންނަ ރީ

 އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑުމެން . މަޤްޞަދެއްވެސް އޮންނާތީ 880 

 އަޅުގަނޑުމެން . ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ މިއަދު ޕެޓިޝަނަށް ލައިގެން މިވާހަކަދައްކަން

 ން ލަދުގަންނަންޖެހޭނެއޭ އަޅުގަނޑުމެން ވަޒީރުކަމާއި އަމީރުކަމުގައި ތިއްބަވައިގެ

 ހިތުހުރިކަމެއް ކުރެއްވެން އޮތް ދުވަހު އުތީމު ބަނދަރު ހައްދަވައިނުދެއްވާފައި

 އެތައް 400 އާދެ، . މިއަދު ޕެޓިޝަނަށްލައިގެން މިތާނގައި މިވާހަކަދައްކަން

 އެރަށުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ވަރަށް . އަހަރެއްވީ ތާރީޚީ އާސާރީ ރަށެއް އުތީމަކީ 885 

 ރަށް މީހުންނަށް ކަމޭހިތާ، މިދެންނެވި ވަރަށް އިޚްލާސްތެރި، ވަރަށް އޯގާތެރި، ވަ

 . ކިޔާފައި ކިޔަންޖެހޭ ހުރިހާ ސިފަތަކެއް ހުރި ރަނގަޅު ރައްޔިތުން އުޅޭ ރަށެއް

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް މިފާހަގަކުރެވުނީ ތާރީޚީ އާސާރީ ތަނެއް އެރަށުގައި ހުރީތީ

 އެފަޅުކޮނެދޭން ޖަހާ އެތަން ދަމަހައްޓަން އެރަށު ރައްޔިތުން މަސައްކަތްކުރާތީވެ

 ކަޑައަކީވެސް ތާރީޚީ އާސާރީ އެއްޗެއްގެގޮތުގައި ދަމަހައްޓަންވެގެން ސަރުކާރުން 890
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 . މިއީ ހިތާމަހުރިކަމެއް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . އޭރު މަސައްކަތްކުރެއްވީކަމަށް

 މިރާއްޖެއަށް އުފަންވީ އެންމެ ވަރުގަދަ ބަޠަލު، . އެރަށަކީ ވަރަށް ތާރީޚީ ރަށެއް

 އަޅުގަނޑުމެން ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ އުތީމުގެ . ފާނު އުފަންވީ ރަށް އެއީ ބޮޑުތަކުރު

 އާދެ، . އުތީމާދޭތެރޭގައި އިހުމާލުވެފައިވާތީ، އިހުމާލުވެވިފައިވާތީވެ . ވާހަކަދައްކާއިރު

 އަޅުގަނޑު ހަމަގައިމުވެސް އެއަތޮޅު ރައްޔިތަކަށް ނުވިކަމުގައިވިޔަސް އަޅުގަނޑަކީ 895 

 އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭ އެރަށު . މީހެއް އެރަށަށް ވަރަށް ގިނައިންދާ

 އަޅުގަނޑުގެ . އެރަށު ރައްޔިތުންގެ ޙާލަތުއޮތްގޮތް . ރައްޔިތުންގެ އިޙްސާސްތައް

 ދާއިރާގައި، މަގޫދޫގެ ރައްޔިތުން އެއުޅޭ ޙާލަށްވުރެން ވަކި ކުޑައެއްނޫނޭ އުތީމު

 ރުކާރުންވަނީ ވަކި އެހެންނަމަވެސް، ވޭތުވެދިޔަ ސަ . ރައްޔިތުން އުޅޭ ޙާލެއް

 ތާރީޚެއްގެކުރިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ލަފާފުރުމުގެ 900 

 ހަމަ އެގޮތުގެމަތީން، އަޅުގަނޑު . ދަތިކަން ޙައްލުކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ވަޢުދުވެފައި

 ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑު އެދާއިރާއަކަށް ނިސްބަތްވާ މަގޫދޫގައިވެސް އެދަތިކަން

 ވައިދިނުމަށް ވަޢުދުވެ އެތައް ފަހަރެއްގެމަތިންވަނީ ވޭތުވެދިޔަ ސަރުކާރުން ފިލު

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް ގޮވާލާނީ ކޮންމެހެން މި . ހުވާކޮށްފައި

 ކޮންމެހެން . ޕެޓިޝަން ލައިގެނެއް ނޫނޭ އަޅުގަނޑުމެން ކަންތައްތައް ކޮށްދޭންވީކީ 905 

 އުތީމު ފަޅުކޮނެދޭންވީކީ، އުތީމު ރައްޔިތުންނަށް މި ޕެޓިޝަނެއް ލައިގެނެއް ނޫނޭ

 މިއީ ކޮންމެހެން ސަރުކާރުން . ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން ޙައްލުކޮށްދޭންވީކީ

 ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ޙައްޤުތައް، އަސާސީ ޚިދުމަތް . ކޮށްދެއްވަންޖެހޭކަމެކޭ

 މަކީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ރައްޔިތަކަށް ތަފާތުނުވާނެގޮތެއްގެމަތިން ރައްދުކޮށްދިނު

 އާދެ، އަޅުގަނޑު ހަމަ މިސަރުކާރަށް ގޮވާލަން، އުތީމު ރައްޔިތުންނަށް . ޒިންމާއެކޭ 910 

 އެއީ ސަރުކާރުން ކޮންމެހެން . ދިމާވެފައިވާ ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން ޙައްލުކޮށްދިނުމަށް

 ހަމަމިއާއެކު އަޅުގަނޑު . ކުރަންޖެހޭނެކަމެއްކަމަށް ދެކިގެން މިކަން ކޮށްދެއްވުމަށް

 ފާހަގަކުރަން ވޭތުވެދިޔަ ސަރުކާރުން އުތީމާ ދޭތެރެގައާއި އުތީމު ރައްޔިތުންނާ

 ދޭތެރޭގައި ވެވިފައިވާ ބޭއިންޞާފާ އެކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށް އަޅުގަނޑު އެކަން

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ކުށްވެރިކުރަން 915 

އާދެ، މިއަދު . އްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކުރި . އައްސަލާމުޢަލައިކުމް ވިލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު
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 ހުށަހެޅިފައި މިއޮތް ޕެޓިޝަނާ ބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑުވެސް ދަންނަވާނީ : ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާޟް ރަޝީދު

 އަދި . އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު އުތީމުގެ މިޙާލަތާމެދު އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވަމޭ

 ކެވިއިރުގައި މިރަށު ރައްޔިތުންނަކީ ޢިއްޒަތްތެރި ގިނަ މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ދެއް 920 

 ވަރަށް ކިޔަމަންތެރި ރައްޔިތުންތަކެއްކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާތީވެ އެމީހުންގެ

 ކިޔަމަންތެރިކަމާއި އެމީހުން އެއިރެއްގެ އެއޮންނަ ސަރުކާރަކަށް އެމީހުން

 އާދެ، . އެއްބާރުލުންދޭ މިންވަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މީގެން އެނގިގެން މިދަނީ

 ދުވެސް ބަސްއަހާ މީހާއަށް، މަޑުމަޑުން ތިބޭ މީހުންނަށް ކަންކަން އޮންނަނީ އަބަ

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި އުތީމުގެ ރައްޔިތުންނަކީ . ނުވާގޮތަށް 925 

 . ބަސްއަހާ ކިޔަމަންތެރި ބަޔަކަށްވާތީވެ އެމީހުންނަށް މިޙައްޤު މިއޮތީ ގެއްލިފައި

 ދެންމެ ވާހަކަފުޅުދެއްކެވި ދިއްދޫ ދާއިރާގެ އެހެންކަމުން، ހަމަ މިތަނުގައި

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު ފާހަގަކުރެއްވިހެން އަޅުގަނޑުމެން

 އެމެންބަރު އެކުރާ އިޙްސާސްއަށްވުރެ ކުޑަނޫން މިންވަރަކުން އަޅުގަނޑުމެން މިކަމާ

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްވެސް، ކޮންމެ . ކަންބޮޑުވޭ 930 

 ތުންތަކަކަށްވެސް އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދަތުރުކުރުމާ އަދި އެއް ރަށުން ރައްޔި

 އަނެއް ރަށަށް ޙިޖުރަކުރުމުގެ އެމިނިވަންކަން ޤާނޫނުއަސާސީއިން ލިބިފައިވާއިރުގައި

 މިދެންނެވި ޙައްޤުތައް އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންނަށް

 ވޭނީ އެރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ޙައްޤުތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފޯރުކޮށްދެ

 އެހެންކަމުން، މިރަށަކީ މިއީ ވަރަށް ގިނަ . ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވިގެން 935 

 ފަތުރުވެރިންވެސް ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ ޝައުޤުވެރިވާ އަދި ގިނަ ދިވެހި ރައްޔިތުންވެސް

 ގަނޑުމެންނަށް ދަތުރުފަތުރު އެއް ދިމާލަކަށް ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ރަށެއްކަން އަޅު

 ހަމަޔަޤީނުންވެސް އަޅުގަނޑު ވަރަށް . އަޅުގަނޑުމެންގެ ތާރީޚުން އެނގޭ

 ކުޑަކުޑައިރުވެސް އަޅުގަނޑު އަޑުއަހަން މިރަށަށް މަސް ނުބޭނުނީމާ ދޯނިފަހަރު

 ގޮސް މިރަށަށް ބީއްސާލީމާ އެހިސާބުން އެދޯންޏަށް މަސްބޭނުމަށް ފަސޭހަވެ އަދި 940 

 އެހެންވީމާ، ފަހަރެއްގައި އޭރުގެ ސަރުކާރުން . ކަން ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއްވާ

 ވިސްނީކަމަށްވެދާނެ އެރަށުގައި ބަނދަރު ހަދައިފިކަމަށްވަންޏާ މިދެންނެވި މަޤްޞަދު

 ޙާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ދޯނިފަހަރު އައިސް ބީއްސާލެވޭނެ ފަސްގަނޑެއް އެރަށުގައި

ކެއް އޮތީމާ އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ތަފާތު ކަންތައްތަ . ނޯވެދާނެކަމަށް
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 ދެން، ހަމައެހެންމެ، އަޅުގަނޑުމެން . މިކަންނުކުރީކަމުގައިވެސް ވެދާނެ 945 

 1 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓްގައި 30 ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭއެބަ މިބަނދަރު ހެދުމަށްޓަކައި

 މިލިއަން ރުފިޔާ މަދުވާތީވެ 13 އަހަރު ހިމެނިފައި އަދި އެހެންނަމަވެސް، އެއަށް

 އެހެންވީމާ، އޭރުގެ ސަރުކާރުންވެސް . … ކަންވެސް މަސައްކަތް ނުފެށިދިޔަ

 ހަމައެހެންމެ، އުތީމު ފިޔަވައި . ގެންގުޅުއްވި މިމަސައްކަތްކުރުމުގެ ވިސްނުންފުޅު

 ރައްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އެބަހުރި މިކަހަލަ އަރާފޭބުމުގެ ދަތިކަން ނިހާޔަތަށް 950 

 ޖެޓެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން ންނަވާނީ ބަ އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަ . ބޮޑު ތަންތަން

 ވަރަށް . ފައިސާ އަދި ހިމެނުމަކުންނެއް ރައްޔިތުންނަކަށް ހިތްހަމަޖެހުމެއް ނުލިބެއޭ

 ގިނަ ރަށްރަށުގެ ވަރަށް ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ކުރީގައި،

 . މިދިޔައަހަރުގައިވެސް އަދި މިއަހަރުގައިވެސް ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި އެބަހުރި

 ނަމަވެސް، ފައިސާ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތުގައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް އެހެން 955 

 އަދި ފައިސާ ހުރެ އެމަސައްކަތްކުރާނެ ޤާބިލު ކުންފުނިތައް . ނުކުރެވިފައި އެބަހުރި

 ނެތުމުގެ ސަބަބުން މިކަހަލަ މަސައްކަތްތައް ނުކުރެވިފައިހުރިކަމަށްވެސް ކުރީގެ

 . ށް ދައްކާފައިހުރިކަން އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން ސަރުކަރުންވެސް އެވާހަކަ އެގޮތަ

 އެހެންކަމުން، އަޅުގަނޑު މިއަދުގެ ސަރުކާރަށްވެސް ގޮވާލަނީ މިއަދު މިހުށަހެޅިފައި

 މިއޮތް ޕެޓިޝަނާބެހޭގޮތުން އެރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް އާދެ، އުތީމުގެ ރައްޔިތުންނަށް 960 

 ދިނުމަށްޓަކައި ބަޖެޓް ކުރިމަތިވެފައި މިވާ އަރާފޭބުމުގެ ދަތިކަން ޙައްލުކޮށް

 ކޮންމެވެސްގޮތަކުން ފޫބެއްދޭނެގޮތެއް ހަމަޖައްސަވައިގެން ނަމަވެސް މިކަންވާނެ

ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް މަޖިލީހުގެ ތުންނަށް ފަހިކޮށްދިނުމަކީ އަވަސް މަގެއް އެރައްޔި

 އަދި ހަމަ އެހެންމެ . މެންބަރެއްގެ ހައިޞިއްޔަތުން އަޅުގަނޑު އެދޭކަމެކޭ

 އަޅުގަނޑު . ކުރަމުންދާ އިހްސާސްތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނޭ އެރައްޔިތުން 965 

 މިދޭތެރެއިން ޓީވީގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި، ޚަބަރު ތެރެއިން ޕްރޮގްރާމެއްގައި

 ހަމަ އަންހެނުންތައް . އަޅުގަނޑަށް ފެނިގެންދިޔަ އެރަށަށް މީހުން ފައިބާ އުޅޭގޮތް

 ބޮޑެތި . ވެސް ގޮތެއްނެތް އެމީހުންނަށް އިތުރު އެއް . ހަމަ ފުންމާލަނީ މޫދަށް

 ބައެއް . ގިނަ މީހުން ސަލާމަތްވާ ފަހަރާ ނުވާ ފަހަރު ދަނީ . ރާޅުތައް އަންނަނީ

 އަނެއްބައި މީހުން، . މީހުން ފުންމާލާ އެތިފަހަރު ގޮސް މޫދު ތެރެއަށް އެއްކޮށްދޭ 970 

ޒުވާނުންކަމަށްވެއްޖިއްޔާ ފައިޖައްސާފައި ގޮސް އެއްގަމަށް އަރާތަންވެސް
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 އެހެންވީމަ، އެރަށުގެ ޙާލަތު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮތީ އެރަށަށް . ފެނިގެންދިޔަ

 އަޅުގަނޑުމެން ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ނުލިބުނުކަމުގައިނަމަވެސް މިކަހަލަ އެކި

 ކަހަލަ ޚަބަރުތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިރަށުގެ ޙާލަތު ވަރަށް ރަނގަޅަށް

 މީދުކުރަނީ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީން އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު އުން . އެނގިފައި އޮތީ 975 

 މިކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބެލުމަށްފަހުގައި މިކަން ހަމަޖެހޭނެ މަގެއް ސަރުކާރު

 ތެރެއިން ހަމަޖެހި އަދި މިއަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް މިރަށުގެ ފަޅު ފުންކުރެވޭނެ

 ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި . މިންވަރަށް ފައިސާ ލިބޭނޭ މަގެއް ތަނަވަސްކޮށްދިނުން

 . އީސް ރަ

980 

 އުތީމުގެ ބަނދަރާ ބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނާ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ހަމައަށް މި ޕެޓިޝަން ގެނެސްދެއްވީތީވެ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކީގައި : ވާހަކަދެއްކެވުން މަނިކު މޫސާ

 . ންބަރަށް ޝުކުރުދަންނަވަން މިދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެ

 އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ވަރަށްބޮޑަށް ހައިރާންވޭ ދައުލަތުގެ ވަޒީރެއްގެ

 ހައިޞިއްޔަތުން ވޭތުވެދިޔަ ސަރުކާރުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ކުރެއްވިއިރުގައި 985 

 އަޅުގަނޑު ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ އެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް އުތީމުގެ މި

 ދައުލަތުގެ ވަޒީރެއްގެ . އްސަލަ ކިތައް ފަހަރަށް ގެންދެވިންތޯ ބަނދަރުގެ މަ

 ހައިޞިއްޔަތުން އޭރު ހުންނެވިއިރުގައި ބާރު ނެތް ވަޒީރެއްގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓާފައި

 ހުރީތޯ ނުވަތަ އަތޮޅުގެ މަތިން ހަނދާން ނެތުނީތޯ އަޅުގަނޑު ބޭނުންވޭ

 ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން . އް އެއީ ވަރަށްގިނަ މީހުން ބުނާ ވާހަކައެ . ސުވާލުކޮށްލަން 990 

 ފަހުން އަނެއްކާ . ފުރުޞަތު ދޭނަމޭ ހުންނާށޭ ބުނީމަ ދެން ނުހުންނާށޭ . ހިފާށޭ

 އާދެ، އުތީމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ޖޯކަކަށް . އެކަމަށް އޭގެ ރައްދު ލިބިދާނޭ

 އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތާރީޚްގައި ވަރަށް ރަން . ވާހަކަދައްކަން ވާކަހަލަ ރަށެއްނޫން

 1980 އަހަރުގެ ދިގު މާޒީއަށް ދިޔައިރުގައި، 30 . ޔެވިގެންވާ ރަށެއް އަކުރުން ލި

 ގެ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ، އަޅުގަނޑު 995 

ތަ 80 ހަނދާންވާގޮތުން  ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން ނުވަ

 ހަގަކުރުމަށް އޭރުގެ ދުވަސް ނުވަތަ ކޮންމެވެސް މުނާސަބަތެއް ފާ 26 ޖުލައި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އެރަށަށް ވަޑައިގެން ދެއްކެވި ވާހަކަ
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 އުތީމަކީ ދިރިއުޅުން ހުރި . އުތީމަކީ ރަނގަޅު ރަށެއް . އަޅުގަނޑު ހަނދާން އެބަހުރި

ކީ ތަރައްޤީވާންޖެހޭނެ ރަށެއް . ރަށެއް  ގައި އުތީމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރީޚް . އުތީމަ 1000 

 އަހަރު ރަން އަކުރުން ފަވާލެވިގެން 30 . ރަން އަކުރުން ފަވާލަންޖެހޭނެ ރަށެއް

ގެ  ދިޔައިރުގައި އެމަނިކުފާނުގެ މިނިސްޓަރުންގެ ގިނަ މީހުން އުތީމު ރައްޔިތުން

 ކޮނޑުމަތީގައި ފާލަން އަޅައިގެން ފައިބާފައި ހުރިކަން އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް

 އަދި އަޅުގަނޑު މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން . ކުށްވެރިކޮށް ފާހަގަކުރަން

 އަޅުގަނޑަކީ . އިންސާނީ ފާލަމެއްގެ ގޮތުގައި އުތީމު ރައްޔިތުން ބޭނުން ނުކުރުމަށް 1005 

 ކުރީގައި ފިލްމީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރި މީހެއްގެ ހައިޞިއްޔަތުން އަޅުގަނޑު

 އާދެ، ބޮޑެތި . ތް އެރަށުގައި ހުރިއިރުގައި އަޅުގަނޑަށް މި ތާރީޚް އެނގިފައި އޮ

 . ބޮޑެތި މިނިސްޓަރުން، އޭރު ތިބެނީ ކުދި މީހުންނެއްވެސްނޫން މިހާރު ކަހަލަ

 އެކަމަކު . ބޮޑތި ސިންގާހާ މިނިސްޓަރުން އޭރުގައި ރައީސެއްވެސް ކުޑައެއްނޫން

 އެރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ އަތްމަތީގައި އަދި ކޮނޑުމަތީގައި ފާލަން އަޅައިގެން ފޭބި 1010 

 ރާމާގައި ޖަޕާނު މީހުން ކޯރު ހުރަސްކުރަން މަސައްކަތްކުރިގޮތަށް ދެވަނަ ބޮޑުހަނގު

 މިއީ އުތީމު ރައްޔިތުންނާ ދޭތެރޭގައި ވެފައިވާ . ބޮޑެތި ދަބަސް އެއްޗިހި ހިފައިގެން

 އަދި އޭގެ ފަހުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް . ވަރަށްބޮޑު އިހާނާތެކޭ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ

 ޕީ އިން . އާރު . ށި ލިބުނުފަހަރު އޭރުގެ ޑީ ރަން މެޑެލް ލިބިގެން ފުޓްބޯޅައިގެ ތަ

 ވަނަ ދުވަހު އާދެ، އެ ތަށި ގެންދިޔައީ 13 ވާހަކަދައްކަމުން ވަޑައިގެން އެރަށުގައި 1015 

 ވަނަ ދުވަހު ފާލަން އަޅަން ކޮންނާނެ ވާހަކަ 13 ކަމަށް ވަނީވިއްޔާ އެމަހުގެ 6

 ޑު ހިތަށް ކާކުގެ ބޮލަށްތޯ މިކަން މިއުޅެނީ ވައްޓާލަންވެގެން އަޅުގަނ . ދެއްކީ

އް . މިއަރަނީ  އަޅުގަނޑު ބޭނުން މިއަދު ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން އަޅުގަނޑުމެން ފާލަމެ

 އަޅާކަމަށް ވަނީވިއްޔާ މިއަދު އެންމެ އައުލާކަން ބޮޑީ، ބަނދަރެއް ހަދާކަމަށް

 ވަނީވިއްޔާ އެންމެ އައުލާކަން ބޮޑީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މިރާއްޖޭގެ ތާރީޚްގައި 1020 

 ކުރަންޖެހޭ މިރަށަށް އަދި އެތަނުގައި އެހެރަ ގަނޑުވަރާއި އަޅުގަނޑުމެން އިޚްތިރާމް

 އެ ބިނާތަކުގެ މައްޗަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަލައި މުޅި ޤައުމަށާއި މުޅި ދުނިޔެއަށް

 އެތަން ވިއްކާ ވާހަކަ ދައްކާ، މިދެންނެވީ އެތަނުގެ ރީތިކަމުގެ ވާހަކައާއި ތާރީޚްގެ

 . ށް ދޫކޮށްލަންވާ ވަރުގެ ކަމެއްނޫނޭ ވާހަކަ ދައްކާއިރުގައި އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ނުކޮ

 އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނީ އުތީމުން . އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކޭ އެކަމަކީ 1025
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ވި . މިއީ ދައްކާފައި ހުރި ވާހަކަ . ވޯޓު ލިބޭވަރެއްނޫނޭ  އޭރުގައި އެތަނުގައި ހުންނެ

 ން ގެ އަތޮޅުވެރިޔާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިކަމާ ގުޅިގެން ބައެއް މީހު . ހއ

 ދޯނި ކައިރިކުރުމަށްފަހުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި . މައްސަލަޖެއްސީ

 މިނިސްޓަރުން ރައްޔިތުންގެ ކޮނޑުމަތީގައި ފާލަން އަޅައިގެން ވަރަށް ބުރަކޮށް

 ހިނގާފައި ފައިބާއިރު މީހުން ކޮނޑުން ހަންގޮސްގެން މިކަމާ މައްސަލަޖެއްސީމަ 1030 

 ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އަޅުގަނޑު ނަމެއް އެކަމާ އޭރުގައި ހުންނެވި އަތޮޅުވެރިޔާ

 ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް ވެރިކަންކުރާ މީހުން ޖެހޭނީ ކޮނޑުންވެސް . ނުދަންނަވާނަން

 ރައްޔިތުން އެސަރުކާރު ދެކެ ލޯބިވާތީ، . އެއީ އޭރުގައި ވިސްނުން ހުރިގޮތް . ބާލާށޭ

 . ނގޭވިއްޔަ ނުބާލާފިއްޔާ ޖަލަށްލާނެކަން އެ . އެ ވަޒީރުން ދެކެ ލޯބިވާތީ ބާލަނީއޭ

 . އެހެންވީމަ، އެޙާލުގައި އުޅުނު ތަނެއް . އެހެންވީމަ، އެކަން ކުރަންޖެހެނީ 1035 

 އަޅުގަނޑު މިއަދު ސަރުކާރަށް މިހާރުން މިހާރަށް ގޮވާލަން މި އިޤްތިޞާދީ

 ދަތިކަމުގެ ތެރެއިން ކިރިޔާ ނޭވައެއް ލެވޭވަރުވިކަމުގައިވިޔަސް އެވިދާޅުވާ މަދުވެފައި

 އަދި އަޅުގަނޑަށް މާލީގޮތުން . ޔާ ލައިގެން އެކަން ކުރުމަށް މިލިޔަން ރުފި 11 އޮތް

 ތަނަވަސްކަމެއް ވެއްޖެނަމަ އަޅުގަނޑު ކުރާ ކުންފުނީގެ ގޮތުން އެހީއެއްގެ

 ގޮތުންވެސް އަޅުގަނޑު އެކަމުގެ އެއްކޮޅުގައި ހިފައިގެން މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ވާހަކަ 1040 

 . ކަކަށް ދައްކާ ވާހަކައެއްނޫން އާދެ، މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ޖޯ . އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން

 އާދެ، މިއަދު ކޮންމެ ވާހަކައެއްވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެއްކިގެން މިދަނީ ހަމަ

 މިއަދުގެ މެންދުރު އާދެ، މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ސުވާލު . މިގޮތަށް

 އަޅުގަނޑު . ގަޑީގައި ދެކެވުނު ވާހަކައަށް އަޅުގަނޑު ވަގުތަށްވެސް އެދުނިން

 ސެޕްޓެމްބަރު 28 ހައްދުންމަތީގެ އެކިއެކި މައްސަލާގައި މިތަނުގައި ސުވާލުކުރުމުން 1045 

މް 2006  ވަނަ ދުވަހު ބަޖެޓާއި ބެހިގެން ދެކެވުނު ވާހަކައެއްގައި އިލްޔާސް އިބްރާހީ

 އަޅުގަނޑާއި ޖެހިގެން ފުންމައިގެން ތެދުވެފައި ވިދާޅުވީ ހައްދުންމަތީގައި ނޯންނާނޭ

ކު . ހުރިހާ ކަމެއް ހުންނާނީ ހަމަޖެހިފައޭ . ރަންޖެހޭ ރަށެއް އެއްވެސް ކަމެއް ކު  އެކަމަ

 މިއަދު މި ހީވަނީ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވަޑައިގެން އެތަނުގައި ގަރުދިޔަ

 ނުކައްކަވައިގެން، ގަރުދިޔަ މަސް ނުތެލުލިގެން މިވާހަކަތައް ދައްކަމުން 1050 

 . ންޖެހޭނެ ގެންދާއިރުގައި ޙަޤީޤަތް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބައްލަވާލައްވަ

އަޅުގަނޑުމެންވެސް ހަމަ މިސަރުކާރުން ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށްޓަކައި
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 ސަރުކާރުން ހަމަ ތަނެއްގައި ގަރުދިޔަކޮޅެއް ކައްކާލިޔަސް، ފަތް ތެލުލިޔަސް

 އެކަމުގެ ތެރެއަށް ސަރުކާރު ވަދެ އެހީތެރިކަން ވާނެ ވާހަކަ ބުނަމުން

 ކަމަކު މިއަދުގެ މި ޕެޓިޝަނަށް އަޅުގަނޑު އެ . ގެންދާކަންވެސް އެއީ ރަނގަޅުކަމެއް 1055 

 ގޮވާލަން ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީއަކަށް ގެންގޮސް މި ޕެޓިޝަނަށް ފުރަތަމަ ބަލަންޖެހޭނީ

 އެއްމައްސަލައަކީ އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފަށް މިރަށުގެ ރައްޔިތުން މީހުންގެ

 ކޮނޑުމަތީގައި ފިލާ އަޅައިގެން ކުރީގެ ސަރުކާރުން މީހުން ބާލާފައި އޮތް

 އަދި މިއަދު އެފަދަ ކަމެއް މިސަރުކާރުން ކޮށްފިއްޔާ އެ ކުރި މީހަކު، އެ . މައްސަލަ

 ފޭބި މީހަކު ފުރަތަމަ ޖަލަށް ގެންދަންވެސް އަޅުގަނޑު ގޮވާލަން، އެފަދަ ކަމަކަށް 1060 

 އަޅުގަނޑުވެސް އެދެނީ މިރަށަށް . އެއީ ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއްނޫން . ގޮވާލާފިއްޔާ

 މިކަމުގައި ވެވެންހުރި ހުރިހާ އެހީތެރިކަމެއް އަޅުގަނޑު . އަވަހަށް ބަނދަރެއް ލިބުން

 ދެން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ މިފަދަ ޕެޓިޝަނެއް . ވެދޭނަން

 ގެންނަވާއިރުގައި، އަދި އަޙްމަދު މަޢުސޫމް ގެންނަވާކަމަށް ވަނީވިއްޔާ ކުރީގައި

 ޝުކުރިއްޔާ . ޗޭ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި އިންނެވި ހަނދާންކުރައްވައިގެން ގެންނަވައް 1065 

 . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 ހަމަ އެހެން މެންބަރުންނެކޭ އެއްފަދައިން . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 މިހާ . އަޅުގަނޑުވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިއީ ވަރަށް މުހިންމު ޕެޓިޝަނެކޭ : ވާހަކަދެއްކެވުން އަޙްމަދު ޢީސާ

 މު ޕެޓިޝަނެއް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީތީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް މުހިން 1070 

 ފުރަތަމަ ވާހަކައަކަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް . އަޅުގަނޑު ޝުކުރުދަންނަވަން

 ހިތްހަމަޖެހުމާއެއްކޮށް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މި މަޖިލީހުގައި މިހާރު ތިއްބެވި

 މެނިވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި ކުރީގެ ސަރުކާރުގެ ކެބިނެޓްގައި ހި

 މެންބަރުންނަށް ހަމަހޭވެރިކަން ވަމުން ދާތީ އަޅުގަނޑުއުފާކުރާ ވާހަކަ ޤައުމަށް އައި

 އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ގިނައިން އަޑުއަހަމުންދިޔަ . ސިޔާސީ ބަދަލާއެއްކޮށް 1075 

 ތަންތަން ވާހަކައެއް ނިމިގެން ދިޔަ ސަރުކާރުގައި ޤައުމުގައި ހުރި ޘަޤާފީ އާސާރީ

 ޤައުމުގެ ޘަޤާފީ ތަރިކަ އަންނަން އޮތް ޖީލަށް . ޙިމާޔަތްކުރާ ވާހަކަ

 ޘަޤާފީ ޓޫރިޒަމްގެ . ރައްކާތެރިކަމާއެއްކޮށް ފޯރުކޮށްދެން މަސައްކަތްކުރާ ވާހަކަ

މިހިސާބަށް އައީމަ އަނެއްކާވެސް ސުވާލު އުފެދެނީ ނިމިގެންދިޔަ . ވާހަކަ
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 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުންނެވި ދުވަސްވަރު ސަރުކާރުގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރަކަށް 1080 

 މަނަދޫގެ . އެއްވެސް ވަރަކަށް މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ވިސްނާވަޑައިގެންނެވިތޯ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ

 އި އެންމެ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގަ . އަގުބޮޑު ތާރީޚީ ބިނާ ހުރި ރަށަކީ އުތީމު

 ފަޚުރުވެރިކަމާއެއްކޮށް ދިވެއްސަކަށްވީތީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ

 ފަތުރުވެރިންނަށް ދެއްކޭނެ އެންމެ އަގުބޮޑު ތާރީޚީ ބިނާއެއް އުތީމު ގަނޑުވަރު 1085 

 އަޅުގަނޑަށް . ނޫނިއްޔާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނެތްވަރު ތަނެއް އުތީމު ގަނޑުވަރަކީ

 އެސް އަކުން އުތީމު ރައްޔިތެއްގެ ފަރާތުން . އެމް . ސް ވަރަށް ފަހުން ދެންމެގައި އެ

 ނިމިގެންދިޔަ ސަރުކާރުގައި ޤާނޫނުއަސާސީ . އެސް އެއް . އެމް . ލިބުނު އެސް

 އިޞްލާޙުކުރި ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގައި ކެމްޕޭނުގެ ދުވަސްވަރު މާމިގިލީ މެންބަރު

 ންގެ ޝަކުވާ ޤާސިމް އިބްރާހީމް އުތީމަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެއްގައި އުތީމު ރައްޔިތު 1090 

 މި ފަޅުގެ މައްސަލާގައި އެމަނިކުފާނާ ހިސާބަށް ހުށަހެޅިގެން އެމަނިކުފާނު

 އޭރުގެ ސަރުކާރުން އެކަމަށް . އަމިއްލަފުޅު ޚަރަދުގައި ފަޅު ކޮނެދޭން ނިންމެވި

 މީގެއިން ވަރަށް . ހުއްދަނުދެއްވައިގެން ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް އެކަން ނުކުރެއްވުނީ

 މިއީ ތެދެއްކަމަށްވާނަމަ ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަ އެނގޭ ސާފުކޮށް އެބަ އެނގޭ

 ސިޔާސީ މަޤްޞަދަކަށްޓަކައި އުތީމު ރައްޔިތުންނަށް އުތީމަށް އަންނަން އޮތް 1095 

 ދެވަނަ . ތަރައްޤީއަކަށް އޭރުގެ ސަރުކާރުން ހުރަސްއެޅިކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް

 ގެ ފަޅު ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ އެތައް އަހަރެއްވަންދެން އުތީމު

 ކޮނެދޭނެކަމުގެ ހުސް ވަޢުދު ވީވެސް ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިންނެވި

 އަހަރުވީ ސަރުކާރަކުން 30 . މަސްދުވަސް 10 އަދި މިސަރުކާރަށްވީ . ސަރުކާރުން

 މަސް ދުވަހުން ވެރިކަންކުރި ސަރުކާރަކުން ނުވެގެން 10 ނުވެފައި އޮތް ކަމެއް 1100 

 ކާނެ ފުރުޞަތެއް އޮތްކަމަކަށް އަޅުގަނޑަކަށް މިސަރުކާރާ ދިމާލަށް މިވާހަކަ ދައް

 ދެން އަދި ހަމަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން އަޅުގަނޑަށް . ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ

 ވަރަށް ޒާތީގޮތެއް ހީވެއޭ އުތީމު ރައްޔިތުންނާ ދޭތެރޭގައި ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން

 އަޅުގަނޑަށް . ފައިވާހެން ވަރަށްބޮޑަށް ޒާތީގޮތެއް ގެންގުޅުއްވާ . ގެންގުޅުއްވާފައިވާހެން

 މީހުން 300 އެބަ ފާހަގަކުރެވޭ ރާއްޖޭގެ އުތީމަށްވުރެ މާ އާބާދީ ކުޑަ ރަށްރަށް، 1105 

ހަމަނުވާ ރަށްރަށުގައި އެބަހުރި ފަޅުކޮނެފައި ބޭރުގައި ބޮޑު ހިލަ ޖައްސާފައި،
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 އަޅުގަނޑު އަންދާޒާކޮށްލިއިރުގައި މިދެންނެވި ރަށުގައި . ނަރުދަމާ އަޅައިދީފައި

 ވަރަކަށް މިލިއަން ރުފިޔާ 70 ގާފައި ހުރި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ހިން

 އެކަމަކު އަޅުގަނޑު ކުރިން . ޚަރަދުކޮށްފައި އެބަހުރި މިނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން

 ފާހަގަކުރިހެން ރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ ވަރުގަދަ ތާރީޚީ އެއް ބިނާ ހުރިތަން، 1110 

 ޤައުމީ އިޤްތިޞާދު އެންމެބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެން އެއިންޑަސްޓްރީއަކަށް ޤައުމުގެ

 ބިނާވެފައި އޮތް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ، ކަލްޗަރަލް ޓޫރިޒަމް ތަޢާރަފްކުރާށޭ

 މިހުރިހާ . ޤައުމަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންނަށް ޤައުމުގެ ހުރި ތާރީޚީ ތަރިކަ ދައްކާށޭ

އް ވާހަކައެއް ދައްކާއިރު އެގޮތުން އެންމެ މުހިންމު އެއް ރަށަށް އަރައި ފޭބޭ  ނެގޮތެ

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަކަށް ހަމަ . ނެތް ދިގު ވެރިކަމެއް ނިމިގެންދިޔައިރުގައި 1115 

 އެއްގޮތަކަށްވެސް އެ އަޑުއިވިފައި ހުރި ވާހަކަތަކާއި، ޢަމަލާއި އެއްގޮތަކަށްވެސް

 މާގިނަ ވާހަކަތަކެއް، އަޅުގަނޑު ހަމަ މި ޢިއްޒަތްތެރި . ދިމާނުވާ ވާހަކަ ދަންނަވަން

 . ން ފާހަގަކުރައްވައިފި މީގެ ވަރަށް މުހިންމު ނުކުތާތަކެއް އެހެން މެންބަރު

 އަޅުގަނޑުމެން ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ރީކޯ މޫސާމަނިކުވެސް

 ވިދާޅުވިފަދައިން ބަޖެޓްގައި އެއްވެސް ވަރަކަށް ފައިސާ ހިމެނިފައިހުރިކަމަށްވާނަމަ، 1120 

 ގައި ފައިސާ އުތީމު ފަޅު ކޮންނަން ބަޖެޓްގެ އެއްވެސް ވަރަކަށް ބަޖެޓް

 ހިމެނިފައިހުރިކަމަށްވާނަމަ އެ އަދަދު ހަމަނުވިކަމަށްވިޔަސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ،

 ހަމަ އެއްވެސްގޮތެއް އޮތްކަމަށްވާނަމަ އެފައިސާއިން އެ ފަޅު ކޮނެދިނުމުގެ

 މަސައްކަތް ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށްވެސް ފެށޭނެގޮތެއް އޮތްކަމަށްވަންޏާ

 ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގެ . ށް އަޅުގަނޑުވެސް ގޮވާލަމޭ ފަށައިދެއްވަން މިސަރުކާރަ 1125 

 . ވަރަށް ޢާންމު ސިފައެއް، އިންތިޚާބުތަކާއި ކައިރިކޮށް ހުސް ވަޢުދުވުން

 ... އަޅުގަނޑު

 . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަގުތުހަމަވެއްޖެ : ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން

1130 

 ކުޑަފަރީގައި ފަޅުކޮންނަން . ދާއިރާގެ ރަށެއް ކުޑަފަރީ އެދާއިރާއަކަށް ނިސްބަތްވާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ކެނދިކުޅުދޫ

 . ފަޅު ކޮނެދޭނެކަމުގެ ވަޢުދުވި އަދަދެއް ނެތް . ކަޑަ ޖެހި އަދަދެއް ނޭނގެ : ވާހަކަދެއްކެވުން އަޙްމަދު ޢީސާ

އެންމެކުޑަމިނުން އެންމެފަހުން މިދިޔަ އިންތިޚާބުތަކުގެތެރޭގައި ފަޅުކޮންނަން ބިޑަށް
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 ޅު ކޮނެދޭނެ ފަރާތެއް، މަސައްކަތްކުރާނެ ފަރާތެއް ވީހާ އަވަހަކަށް ލީ ވާހަކައާއި، ފަ

 އެކަމަކު . ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނުކުންނަ ދުވަހު ނޫހެއްގައިވެސް ޖެހި . ކޮނެދޭނެވާހަކަ 1135 

 މިހާ ހިސާބަށް ބެލިއިރުވެސް އެފަޅުކޮންނަން ބަޖެޓްގައި ހިމެނި ފައިސާއަށް ވީގޮތެއް

 . ނޭނގެ

 . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަގުތުހަމަވެއްޖެ : ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން

1140 

 އެހެންވީމާ، ދަންނަވަން މިއުޅޭ ވާހަކައަކީ، މިއީ މިކަހަލަ ކިތަންމެ އަޑެއް ކުރިއަށް ދާއިރާގެ މެންބަރު ކެނދިކުޅުދޫ

 މެ ހުސް މިކަހަލަ ކިތަން . އޮތްތަނުގައި މިތަނުން، މިމަޖިލީހުން އިވިގެންދާނެއޭ : ވާހަކަދެއްކެވުން އަޙްމަދު ޢީސާ

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށްޓަކައި ޝުކުރިއްޔާ . ވަޢުދެއްވެފައޭ ރައްޔިތުންނަށް އޮތީ

 . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

1145 

 މިނިޓްގެ ހުސްވަގުތުކޮޅު 30 މިހާ ހިސާބުން އަޅުގަނޑު . ޝުކުރިއްޔާ : ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން

 . މެންބަރުންނަށް އަރުވަން

 ] ށް 11:00 ން 10:30 އިންޓަވަލް [

1150 

 އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު : ސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާ

 . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިންއަށް

 އާދެ، ހުށަހެޅިފައި މިއޮތް . ވަބަރަކާތޫ هللا އައްސަލާމްޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތު . ` ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު

ތް މުޙަންމަދު ޙުސައިން  ޕެޓިޝަނަކީ އުތީމުގެ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ފައްޓަވާދެއްވައި، އެމަސައްކަ 1155 

 އާދެ، މި . ކުރެވޭނެގޮތެއް ހައްދަވާއިދެއްވުން އެދި ހުށަހެޅިފައިވާ ޕެޓިޝަނެއް : ވާހަކަދެއްކެވުން

 . އް މައްސަލައަކީ ސީދާ އުތީމާއި ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލައެ

 އެހެންނަމަވެސް، މިމައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ބައެއް ޙަޤީޤަތްތަކަކީ ރާއްޖޭގެ

 ފަޅުނުކޮނެވި، ބަނދަރު ނެހެދި، ބަނދަރު ހަލާކުވެ ބަނދަރު ނެހެދި ހުރި އެހެން

 ރަށްރަށާއިވެސް ގުޅޭ ޙަޤީޤަތްތަކެއް އޭގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންތައްތަކެއްކަން 1160
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 ތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ޢިއްޒަތް . އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން

 ތާރީޚީ ރަށެއްގެ ހައިޞިއްޔަތުން ބަލާއިރުގައި . ބޭނުންވަނީ އުތީމަކީ ތާރީޚީ ރަށެކޭ

 ޤައުމީގޮތުން އެރަށަށް ދޭންޖެހޭ އަޙައްމިއްޔަތާ ދޭތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން

 ށެއް ތާރީޚީ ރަށެއްކަމުގައިވިޔަސް، ތާރީޚީ ރަ . އެކަކުވެސް އިންކާރެއް ނުކުރާނެ

 ނޫންކަމުގައިވިޔަސް އެރަށެއްގައި ދިރިއުޅޭ ބަޔަކަށް އުފުލަންޖެހޭ ދަތިތަކާއި 1165 

 ތަޙައްމަލުކުރަންޖެހޭ އުނދަގޫތަކުގެ ނަޒަރުން ބަލާއިރުގައި ފަޅު ނުކޮނެވި، ބަނދަރު

 ނެހެދި، ބަނދަރު ހަލާކުވެ، ބަނދަރު ނެހެދިހުރި ހުރިހާ ރަށެއްގެ

 އެހެންވީމާ، . އްގައި އުޅެމުންގެންދާ ބައެއް ރައްޔިތުންނަކީވެސް ވަރަށް ދަތި ޙާލެ

 އުތީމުގެ ބަނދަރު ހައްދަވާދެއްވުމަށް އިސްކަންދެއްވުމަށް މި ޕެޓިޝަނުގައި

 އެދިފައިވާ ފަދައިން އެކަމަށް އަޅުގަނޑުވެސް ތާޢީދުކޮށް، މިދެންނެވިފަދައިން 1170 

 ރާއްޖޭގައި ދަތިޙާލުގައި މީހުން ދިރިއުޅެމުންގެންދާ އެހެން ރަށްރަށުގެ

 ނދަރުތަކާއި، އެހެން ރަށްރަށުގެ ފަޅުތައް ހައްދަވައިދެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު ބަ

 އާދެ، މިކަމުގައި އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ އުސޫލަކީ . ވަރަށްބޮޑަށް އެދެން

 ވެއިތުވެދިޔަތަނުގައި ވެއިތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް

 ގައި ވަރަށް ގިނަ ރަށްރަށެއްގެ ފަޅު އޭގެތެރޭ . ސަރުކާރުން ވަނީ ކޮށްފައި 1175 

 ކޮނެދެއްވައި، ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން ޙައްލުކޮށްދެއްވާ، ބަނދަރު ހައްދަވާދެއްވާ،

 އަދި ހަމަ އެފަދައިން . ބަނދަރު މަރާމާތުކުރައްވާ، މިކަންތައްތައް ވަނީ ކުރެވިފައި

 ގެތެރޭގައި އޭ . ނުކުރެވި ހުރި ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އޭގެތެރޭގައި ހިމެނޭ

 ބަނދަރުގެ ކަންތަކާއި އެނޫންވެސް އެކިއެކި ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތަކުގެ

 . ކަންތައްތަކާއި އަދި ޢާންމު ޚިދުމަތްތަކަބެހޭ ކަންތައްތައްވެސް އޭގައި ހިމެނިގެންވޭ 1180 

 އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ކުރަންވީ ކަމެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑު ވަރަށް އިޚްތިރާމާއެކީގައި

 ށް ޢަދަބުވެރިކަމާއެކީގައި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ވަރަ

 އަޅުގަނޑުމެން ބަދު ކިޔަން ނުތިބެ، އަޅުގަނޑުމެން މިހާރުގެ ޙާލަތާ ގުޅޭގޮތުން

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންނަށް ލުއިތަކާއި ފަސޭހަތަކާއި ކުރިއެރުވުމާ އުފާވެރިކަން

 އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް . ރަމާތޯއޭ ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކު 1185 

 މިހާރު ލިބިފައިވާ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހިފައިގެން ރައްޔިތުންގެ ދަތިތައް ލުއިކޮށްދޭ

އާދެ، އަޅުގަނޑުމެން އާރޯ ހިތަކުން ކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނާ، . ބަޔަކަށްވަމާތޯއޭ
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 ރު މިއަދުވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މިހާ . ޚިޔާލުކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ގޮތްތައް ނެރެމާތޯއޭ

 މިނިސްޓަރު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާލަނީ ކުއެއްޝަން

 އެ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި އަދި އޭގެކުރިންވެސް ތަކުރާރުކޮށް . ޓައިމްގައި 1190 

 ވިދާޅުވެފައިވާފަދައިން، ބަނދަރުތަކުގެ މައްސަލައިގައި ފަޅުތަކުގެ މައްސަލައިގައި

 ގުޅުއްވާ އުސޫލަކީ ވިޔަފާރި އުސޫލުން އެކަމަށް ކުރިމަތިލާ ބަޔަކަށް ފުރުޞަތު މިގެން

 އެހެންނަމަވެސް، . އާދެ، އެއީ ރަނގަޅު އުސޫލެއް . ދެއްވައިގެން އެކަން ކުރެއްވުން

 ސަރުކާރަކުން ކަންތައް ކުރަމުންގެންދާއިރުގައި ޚިދުމަތްތައްދެމުން ގެންދާއިރުގައި

 ވިޔަފާރީގެ . އްސަލަތަކުގައިވެސް ވިސްނަންޖެހޭނެ މާކެޓް ފޭލިއަރއޭ މިކިޔާ މަ 1195 

 އުސޫލުން ނުކުރެވޭ ކަންތައްތައް ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރައްވައިގެން،

 ސަރުކާރުން ތަރައްޤީގެ ލޯނު ހޯއްދަވައިގެން، ލުއި ލޯނު ހޯއްދަވައިގެންވެސް

 ން އެހެންވީމާ، ހަމައެކަނި ވިޔަފާރީގެ އުސޫލަށް މިކަ . ކުރައްވަންޖެހޭނެ

 ... ދޫކޮށްނުލައްވާ، އާބާދީ ކުދިކޮށް ހުރި ރަށްރަށުގެ، ތަންތަނުގެ

1200 

 . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 މިފުރުޞަތުގައި އަޅުގަނޑު . ގޮތުގެމަތިން މިކަން ކުރިއަށްގެންގޮސްދެއްވުން އެދެން ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން މިފަދަ ޙާލެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ އަޅުގަނޑު މި ޙުސައިން މުޙަންމަދު

 ތަމްޞީލުކުރާ ދާއިރާގެ ނޫމަރާއާއި، އަޅުގަނޑު މި ތަމްސީލުކުރާ ދާއިރާގެ : ވާހަކަދެއްކެވުން 1205 

 ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ . ކަނޑިތީމުވެސް އޮތް ވާހަކަ

 . ރަކާތު ވަބަ هللا ވަރަޙްމަތު

 މިއަދު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިމިވާ . އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 މިކަހަލަ ކިތައްމެ . ޕެޓިޝަނަކީ ވަރަށް މުހިންމު ޕެޓިޝަނެކޭ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ : ޢަލީ ރިޒާ ވާހަކަދެއްކެވުން 1210 

 މިއަދު ހުށަހެޅިފައިމިވާ . ހުށަހެޅިގެން އެބަދޭ މުހިންމު ޕެޓިޝަނެއް މިމަޖިލީހަށް

 ބަނދަރާ ބެހޭގޮތުން، އުތީމުގެ ބަނދަރާއި ބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅިފައިމިވާ

 މައްސަލައަކީވެސް އެތައް އަހަރެއްވެ، އެރަށުގައި ބަނދަރެއް ނެހެދި

ލަސްވަމުންދާތީވެ، އެކަން ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަވާ، އެކަމަށް އަވަސް
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 އް ހޯދައިދެއްވުމަށްޓަކައި މަޖިލީހުގައި ވަކާލާތުކޮށް، މަޖިލީހުން ގޮތެއް ޙައްލެ 1215 

 ނިންމަވާދެއްވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ، އުތީމުގެ ރައްޔިތުން ހުށަހަޅާފައިވާ

 އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރ، ހައުސިންގ ޓްރާންސްޕޯޓް . ޕެޓިޝަނެއް

 ވަހަކު އެތައް އެތައް ބަނދަރަކާއި މިނިސްޓަރުވެސް މަޖިލީހަށް ވަޑައިގެން ކޮންމެދު

 ބެހޭގޮތުން އަދި ނަރުދަމާއަކާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން އެކަމާބެހޭ

 އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ މިކަހަލަ ކިތައް ރަށް . އަޕްޑޭޓްސްތައް ދެއްވަމުންދަނީ 1220 

 މެ ބަނދަރުވެސް ނެހެދި އަދި ނަރުދަމާވެސް ނެހެދި ކިތައް . އަދިވެސް އެބައޮތްބާއޭ

 ދެން މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދައްކަވާއިރު ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުން . ރަށެއް އޮންނާނެ

 . ކުރީގެ ސަރުކާރުން ކަންކަމަށް އަޅާނުލާއޮތް ވާހަކަވެސް ދެކެވެމުންއެބަދޭ

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ކުރީގެ ސަރުކާރުން ކަންތައްތައް ނުކުރެވިއޮތީމަ މިހާރު

 ރުކާރުވެސް ބަދަލުކުރައްވާ، އެހެން ސަރުކާރަކާއި މިއޮތީ ރައްޔިތުން ހަމަ އަނެއް ސަ 1225 

ކާރުންވެސް ޚާއްޞަ . ކަންތައްތައް ހަވާލުކުރައްވާފައޭ  އެހެންވީމާ، މިހާރުގެ ސަރު

 ސަމާލުކަމެއްދީގެން މިހެންހުރި ބަނދަރުތަކާއި ލަފާފުރުމުގެ ދަތިތައް ހުރި

 ނެތޯ ވީހާވަރަކަށް ތަންތަނަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއްދީގެން އެކަންކަން ރަނގަޅުކުރެވޭ

 ދެން މި ޕެޓިޝަން ނިންމާލަމުން . މަސައްކަތްކުރުމަކީ އެންމެ އެކަށީގެންވާކަމެއް

 ފާހަގަކޮށްފައި އެބައޮތް، ޕެޓިޝަން ނިންމާލަމުން ފާހަގަކޮށްފައި އެބައޮތް އުތީމަށް 1230 

ގޮތުން ނުވަތަ ތިމާވެށީގެގޮތުން ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ބަލާ ބަނދަރެއް ހެދެން  ޘަޤާފީ

 ތްނަމަ، ބަނދަރެއް ހެދޭނެ ރަށެއް ނޫންނަމަ، އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ފުރިހަމައަށް ނެ

 އާދެ، . ލިބެންއޮތް ރަށަކަށް ބަދަލުކޮށްދެއްވުން އެދޭކަމަކަށްވެސް އެދޭ ވާހަކަ

 އިއްޔެ މަޖިލީހުން . އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިއީ ވަރަށްވެސް މުހިންމު ނުކުތާއެކޭ

 ރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ބިލަށް ބަލައިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާ 1235 

 ބަލާލިއިރުވެސް، އެބިލުގައިވެސް ފާހަގަކޮށްފައެއްނެތް އެއްގޮތަކަށްވެސް އަޅުގަނޑު

 ވަރަށް އަޅައިގަތް ބިންބޮޑު ރަށްރަށަށް އާބާދީ އެއްފަސްކުރުމުގެ ތަރައްޤީއަށް

 . އޮތްތަނެއް ނުފެނޭ އެއްވެސްވަރަކަށް ސަމާލުކަންނުދީ، ސަމާލުކަންދީފައި

 އަޅުގަނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ އަޅުގަނޑަކަށް ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ ކުރިއަށްއޮތް

 މުސްތަޤުބަލްގައިވެސް އާބާދީއާއި ތަރައްޤީ އެއްފަސްކޮށްގެން ނުވަތަ މީހުން ގިނަ 1240 

ރަށްރަށަށް ކުދި އާބާދީތައް ބަދަލުކޮށްގެން ނޫނިއްޔާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދުވަހަކުވެސް
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 300 ، 200 އަޅުގަނޑަކަށް ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ . އް ގެނެވިދާނެހެއްނެއް ތަރައްޤީއެ

 މީހުން ރަށެއްގައި ދިރިއުޅެގެން އެރަށަކަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ 400 މީހުން،

 ރާއްޖޭގައި އާބާދީތައް ބެހިފައި މިއޮތްގޮތުން . ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެވޭނެކަމަކަށް

 އޮތްގޮތުން ކޮންމެ ރަށަކަށްވެސް އެ ނުވަތަ ރަށްރަށް، ކުދި ރަށްރަށް ބެހިފައި މި 1245 

 ދޭންޖެހޭ އަސާސީ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް އެއް ފެންވަރެއްގައި އެއްހަމައަކަށް އެއް

 އެކަމަކު . ސަރުކާރަށް ލާޒިމްކަމެއް އެއީ . އުސޫލެއްގެމަތީން ދޭންޖެހޭއެބަ

 އަޅުގަނޑަކަށް ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ ހަމަ އެއްގޮތަކަށްވެސް އެހުރިހާކަމެއް ހުރިހާ

 އެހެންވީމާ، މިއަދުގެ . ކަށް އެއް ފެންވަރެއްގައި އެއްވަރަކަށް ދެވިދާނެކަމަކަށް ރަށަ

 ސަރުކާރަށްވެސް އަޅުގަނޑު މިގޮވާލަނީ އެބިލުވެސް އަދި އެބިލާއި ބެހޭގޮތުން 1250 

 ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާގައި ބަޙުސްކުރަމުންދާއިރުވެސް ކޮމިޓީގެ ޢިއްޒަތްތެރި

 ގެންނަވާއިރުގައި އާބާދީ އެއްފަސްކުރުމުގެ މެންބަރުންވެސް އެބިލަށް އިޞްލާޙުތައް

 ސިޔާސަތަށް އިތުރު އަޙައްމިޔަތުކަމެއްދީގެން އެކަން އެބިލުގައި ހަމަ އިތުރު

 ސަމާލުކަމެއްދީގެން ފާހަގަކޮށް އެކަމަށް ސަރުކާރަށްވެސް ބާރުއެޅޭނެގޮތަކަށް އެބިލު

 ދައްކާއިރުގައި ދެން އުތީމުގެ ބަނދަރާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ . އިޞްލާޙުކުރެއްވުމަށް 1255 

 އަޅުގަނޑު ތަމްސީލުކުރާ ދާއިރާ، މިލަންދޫގެ ބަނދަރުވެސް ނުހެދި،

 ވަނަ އަހަރު 2000 މިލަންދޫއަކީވެސް ސަރުކާރުން ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއްދީގެން

 އަދިވެސް ހަމަ . އަހަރު ފާއިތުވެގެންދިޔައީ 8 އެރަށަށް މީހުން ބަދަލުކޮށް، މިހާރު

 ކަމެއް ނުލިބިމިދަނީ މިއޮތް ހުރިހާދުވަސް އެރަށަށްވެސް ބަނދަރުގެ ފަސޭހަ

 ދެން އަޅުގަނޑަށް ދެން ލަފާކުރެވޭގޮތުގައި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ . ވެއިތުވެގެން 1260 

 މިސަރުކާރުންވެސް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއްދީގެން އެ ބަނދަރުވެސް

 އެހެންވީމަ، ދެއްވި ފުރުޞަތަށް . ހަދައިދެއްވާނެކަމުގެ އުންމީދު ވަރަށްބޮޑަށް ކުރަން

 . ށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން ވަރަ

 އާދެ، މިއަދު ހުށަހެޅިފައިވާ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ` މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު 1265 

 ޕެޓިޝަން އުތީމުގެ ބަނދަރު، ބަނދަރާއި ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުން ހުށަހަޅާ : މުޙަންމަދު ނާޒިމް ވާހަކަދެއްކެވުން

 އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން . ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހެޅިފައި ޕެޓިޝަނެއްގެ ގޮތުގައި މިއޮތީ

. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތިބި ގިނަ ރަށްތަކަކަށް މިމައްސަލަ ކުރިމަތިވަމުންދާކަން
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 ހަމައެއާއެކީގައި އުތީމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެގެންއުޅޭ މުހިންމު މައްސަލަ

 މިއަދު ސަރުކާރުން އަދި . މިދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަތިވަމުން 1270 

 ހައްލުކުރަން ، ދިމާވެފައި އޮތް އެންމެބޮޑު މައްސަލައަކަށް ނުވަތަ އެންމެ އުނދަގޫ

 ބަނދަރުތައް . ބަނދަރުތަކުގެ މައްސަލަ އުނދަގޫ މައްސަލައަކަށްވެސް ވެފައިމިއޮތީ

 މަސައްކަތް ށް ބަނދަރު 40 ވެއިތުވެދިޔަ ސަރުކާރުގެ ފަހުކޮޅުގައިވެސް އެބަހުރި

 ނެތިގެން މިބަނދަރުތަކުގެ ލިއްޔަތުގެ ފައިސާ އަދު ސަރުކާރުގެ މާ ފެށި، މި

 މަސައްކަތް ނުކުރެވެމުންދާކަން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް މިއޮތީ 1275 

 މިހެން ހުއްޓާ އިތުރު ބަނދަރުތަކާ ބެހޭގޮތުން . އަޅުގަނޑަށް މި ފާހަގަކުރެވެނީ

 މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި ރި ޢިއްޒަތްތެ ޕެޓިޝަންތައް އައިސްގެން އަޅުގަނޑުމެން

 ވެގެން މިދަނީ މިމައްސަލަ ހައްލެން ންބަރުން މިއަދުގެ ޝަކުވާއަކަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެ

 ބަޙުސްކުރަމުންމިދަނީ މިދަނީ ނޑުމެން މިމަޖިލީހުގައި ވަކާލާތުކުރަމުން އަޅުގަ . ހޯދުން

 މި . ކާއި ބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަންނަ ޕެޓިޝަންތައް ކޮންމެ ރަށަ 1280 

 ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މީހަކަށްވާތީ، ޓިޝަންތައް މިހާރު އަޅުގަނޑަކީ ޕެޓިޝަން ޕެ

 އަޅުނޑަށް ކަށަވަރު އެބަވޭ މިޕެޓިޝަން އަންނަގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މިދައުރުގައި

 ހަމައެކަނި ޕެޓިޝަންތަކާ ބެހޭގޮތުން ހުރި މައްސަލަތައްވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް

 ން މިއުޅޭ ވާހަކައަކީ ޕެޓިޝަންތައް މިއަންނަނީ ދަންނަވަ . ބެލުމަކީ ނާދިރުކަމެކޭ

 ގައި މެންބަރުން މައްސަލައެއް ގެ ތަފާތުވުމު ކޮންމެ ރަށެއްގައިވެސް އުޅޭ ޚިޔާލު 1285 

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިޕެޓިޝަންތަކުގައި ވެރިކޮށް ޕެޓިޝަނެއް މިއަންނަނީ، މެދު

 ނޑު ސުވާލު މަސައްކަތް މިކުރެވެނީ އެންމެ ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައިތޯވެސް އަޅުގަ

 މިމަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި ޢިއްޒަތްތެރި ގިނަ މެންބަރުން ވިސްނުންފުޅުގައި . އުފެދޭ

 ފްލޯރގައި އައުމާއެކީގައި މިމަޖިލިސް މިހުންނަނީ ކޮންމެ ޕެޓިޝަނެއްވެސް

 ގައި އެކަމުން ލިބޭ އުފަލެއް އެދުވަހެއްގައި ވާހަކަ ދެއްކެވުނީމަ ހަޤީޤަތު 1290 

 ގޮތެއްގައި ޒިންމާދާރު މެން ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި އެންމެ އެއީކީ އަޅުގަނޑު . ލުވަނީ ހާޞި

 އަޅުގަނޑު ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް މަސައްކަތެއްކަމަކަށް ކަންކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ކުރެވޭ

 ޕެޓިޝަނެއް އަޔަސް އަދި ރައްޔިތުން ހުށަހަޅާ ކޮންމެ . ޤަބޫލެއް ނުކުރަން

 އެއީ . ން އެބަޖެހޭ މައްސަލަ އަޅުގަނޑުމެން ދިރާސާކުރަ މައްސަލައެއް އަޔަސް،

 ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި ބެވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަކީ މިމަޖިލީހުގެ ތިއް 1295
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 އެދޭ ކަންތައްތައް ސަރުކާރު މެދުވެރިކޮށް ނާއި ސަރުކާރު، ރައްޔިތުން ރައްޔިތުން

 ޤާނޫނީ ގޮތުންނާއި . ޖަވާބުދާރީ ކުރުވަން އަޅުގަނޑުމެން މިމަސައްކަތް މިކުރަނީ

 އި ގޮތުން މިނިސްޓަރުންނާއި ސުވާލުކުރުމަށް މިއޮންނަ އުސޫލާ އަދި އެހެންގޮތް

 ދޫދުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިމަސައްކަތް ކުރެވޭކަމަށްވަނީނަމަ ޙު

 . ގެންވާން އެބަޖެހޭ ނ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކުރެވޭ ކަމެއްވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ 1300 

 ވަނަ 1999 ށް ބަލާއިރު ޕެޓިޝަނެއް އައިސްގެން ޕެޓިޝަނުގައި ހުރި ކަންތައްތަކަ

 ތައްތައް ކުރެވުނު ޕެޓިޝަނުގައިވެސް އެބައޮތް އެރަށުގެ ފަޅުގެ ކަން އަހަރުގައި މި

 6 އެއާއެކީގައި ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތި ލައްވައިގެން ހަމަ . ވާހަކަ

 ދު ފުއްދުމަށްޓަކައި އްކަމުން ދިޔައިރުގައި ރިޔާސީ ވަޢު ކެންޑިޑޭޓަކުން ވާހަކަދަ

 ބެހޭގޮތުންވެސް ށްރަށުގައި ދެކެވުނު ވާހަކަތަކާއި ތްގޮތުން ރަ އެކިއެކި ގޮ 1305 

 އަޅުގަނޑެއް . ރެވޭ ޕެޓިޝަންތައް މިމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން ވަކާލާތު އެބަކު

 ކަމަކަށްވާނީ ސަރުކާރުން ކުރި . ރަން އެއީ ސަރުކާރުން ކުރިކަމަކަށް ޤަބޫލެއްނުކު

 ސަރުކާރުން ރަށަކަށް ކުރަން ސަރުކާރު ހަވާލުވުމަށްފަހުގައި ސަރުކާރު ބަދަލުވެ،

 ހަމަޖައްސާފައި ހުރިކަމެއް އިޢުލާންކޮށްފިކަމަށް ވަނީނަމަ އަޅުގަނޑުމެން އެކަމުގައި

 ޔަމަސް ރަށްރަށަށް އަރާ ގަރުދި ނޫންގޮތަކަށް އެހެން . ޒިންމާދާރު ކުރުވަންޖެހޭނެ 1310 

 ސުން ކުރާކަހަލަ ގޮތަކަށް ޕެޓިޝަން އަންނާތީ ފެކްޓްރީ އަޅާ ވާހަކައާއި، ޖެއް

 ހެޅުނު، ޢިއްޒަތްތެރި އިއްޔެގަވެސް މިމަޖިލީހަށް ހުށަ . އަޅުގަނޑު ހިތާމަކުރަން

 އްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ކުރި ސުވާލެއްގައިވެސް އަޅުގަނޑު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނު ޢި

 ދުނިޔޭގެ އެތަންމިތަނުން . ނިޒާމީ ނުކުތާއެއްގައިވެސް މިކަން ފާހަގަކުރަންޖެހުނު

 މިއަދު ހުށަހެޅުއްވި، ކުރީގައި ހުށަހެޅުއްވި . އޮތް ޓީޗަރުން ގެންނަ ވާހަކަވެސް 1315 

 ރަ ވާހަކަތަކަކީ މިހި . ގައި މިއޮތީ ގަރުދިޔަ މަސް ފެކްޓްރީއެއްގެ ވާހަކަ ޕެޓިޝަނެއް

 . އްސުން ކުރަން ކުރެވޭ ކަންތައްތައް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ އެއީ ޖެ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަކީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ފަހަރެއްގައި މިމަޖިލީހުގައި ތިބި

 ރައްޔިތުންނާއި ސަރުކާރަށް ޖެއްސުން ކުރާކަހަލަ ގޮތަކަށް މިޢިއްޒަތްތެރި

 ވަކާލާތު ކުރެވޭބަޔަކަށް ވެއްޖިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން މިކުރާ މަސައްކަތަކީ ޖިލީހުގައި މަ 1320 

ގޮތެއްގައި ކުރެވޭ ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީކުރެވޭ ޒިންމާދާރުގޮތެއްގައި
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 އަދި . އްކަތެއްކަމުގައި ހަމަޔަޤީނުންވެސް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން މަސަ

 ... އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަށުގައިވެސް ގަރުދިޔަ ފެކްޓްރީއެއް އެޅިއަސް،

 . ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 1325 

 އުޅޭ ވާހަކައަކީ ނިންމާލަމުންވެސް ދަންނަވާލަން ޅުގަނޑު ސް، އަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ހަލާކުވެ އަދި ބަނދަރުގެ ތަޣައްޔަރުވެ، ފަށަލަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަށުގައިވެސް ފެން : މުޙަންމަދު ނާޒިމް ވާހަކަދެއްކެވުން

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސް 7 މިކަމަކީ މި . ދަތިކަން އޮތީ އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެފައޭ

 އިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފަ . ގެން އުޅޭކަމެއްނޫނޭ ދިމާވެ 1330 

 ... އެންމެބޮޑު

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . މައްސަލައަކީ މިކަންތައްތަކޭ މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު 1335 

 : ކަދެއްކެވުން މުޙަންމަދު ނާޒިމް ވާހަ

 ގަމަށް އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ އެދެން ތުރާކުނުން . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޢަލީ ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ހުރި ހުރިހާ ބަނދަރުތަކެއް ވީހާ އަވަހަކަށް މި ސަރުކާރުންވެސް އަދި ދެން : ވަހީދު ވާހަކަދެއްކެވުން

 އަޅުގަނޑު އެހެންނަމަވެސް، . ންމާދިނުން ރަކުންވެސް ހަދާ ނި އަންނަން އޮތް ސަރުކާ 1340 

 ދަންނަވާނީ މި އުތީމު ބަނދަރާއި ބެހޭގޮތުން ޕެޓިޝަނެއް އައުމުން ބައެއްބޭފުޅުން

 ވަރަށް ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަގޮތެއްގައި އަދި ކަމުގެ އަސްލަށް ނުވިސްނާ

 އުތީމެއްވެސް ތުރާކުނެއްވެސް އަދި މިގޮތަކަށެއް . ކައިފިއޭ ވާހަކަފުޅުތައް ދައް

 އެއްވެސް ތަނެއްގެ ބަނދަރެއް ހެދުމަށް މިމަޖިލީހަކުން ރަނގަޅު ލަފައެއްވެސް

 އަޅުގަނޑުމެންގެ އާދަކާދައިގެ ތެރެއިން، އަޅުގަނޑު ނުދަންނަން ހުރިހާ . ނުދެވޭނޭ 1345 

 ބައެއް މެންބަރުން ހަމަ އަދިވެސް ބަނދަރެއް ހަދަން އައިމާ . މެންބަރުންނެކޭ

 . ދަނީ ޑރ އަނެއް ކަޑައަކަށް މިވިއް . އަހަރު 30 ވިއްދަނީ މި އަކަށް ކަޑަ

މިއުސޫލަކުން ކަންތައްތައް . ކުރީގެ ވަޒީރެއް . ޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ސޫމްހެން އަ މަޢު
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 އަޅުގަނޑުވެސް ޤަބޫލުކުރަން ގަރުދިޔަ ފެކްޓްރީއާއި . ކޮށްގެނެއް މިކަމެއް ނުވާނެ

 ސް، އެހެންނަމަވެ . މެއް ނުވާނެކަން މިވެނި ވާހަކަތަކެއް ގެނެސްގެންވެސް ކަންކަ 1350 

 އަހަރުގެ 30 އެވާހަކަތައް އެދައްކަން އެޖެހެނީ މިތާނގައި ކަންކަން އަންނައިރަށް

 . އަހަރު ބަދަލުކޮށްފައި ރައްޔިތުން މިއޮތީ 30 . މުން އިގެ ވާހަކަ ދައްކަ ވާހަކަ

 އެވާހަކަ ދައްކައިގެނެއްވެސް ންމެކަމެއްގައި އެހެންވީމާ، ދެން ކޮންމެ ކަމެއްގައި ކޮ

 ން ޤަބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެ . ވާނެ ހައްލެއްނު ވަކި އެއްވެސްކަމެއް

 ނޑުވެސް ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް އަޅުގަ . ހަމަ ދެއްކިދާނެ އަޅުގަނޑަށްވެސް 1355 

 އަޅުގަނޑުގެ . ނޫން ޑީގައި މިއައީ ކޮފީބޯލަން ކައިރި ރަށަކަށް ގޮއްސައެއް ގަ ސައި

 ނެ ހަމަ ދެއްކިދާ . ދަރިންނެއްނުދޭ ތީމުގޭގެ ހުރި ޔުނިވާސިޓީއަކަށްވެސް

 އަޅުގަނޑުމެން . ވާނެ އެހެންވީމާ، މިއުސޫލަކުންނެއް ކަންކަމެއް ނު . ދެފަރާތަށްވެސް

 . ކަންކަންވެސް ކޮށްފައި ހުރިކަން ނގަޅު އަހަރުގައި ރަ 30 ކުރަންޖެހޭ ޤަބޫލު

 އްކާކަށެއް ކުރަން ދަ އަބަދު އެވާހަކަ ޕްރޮމޯޓް އަޅުގަނޑުމެންނެއް އައިސް މިތާކު 1360 

 ބަނަދަރާއި ބެހޭގޮތުން ކިތައް ބޭފުޅުންތޯ އުތީމު ، އެހެންވީމަ . ނުތިބެން

 އް ހެދުމަކީ، ދަރެ އެތާނގެ ބަނ . އި ވާހަކަ ދެއްކެވީ ދިރާސާކުރައްވާފައި މިތާނގަ

 ކިތައް ބޭފުޅުންނަށްތޯ ދުމަކީ ވާނެކަމެއްތޯ ނޫންކަމެއްތޯ އޯޑިނަރީ ބަނދަރެއް ހެ

 ން އެތާނގެ އެތާނގެ އެންވަޔަރމަންޓް ނުވަތަ ތިމާވެށި އޮންނަގޮތު . ގިލައްވަނީ ނ އެ

 ބޭފުޅުންތޯ އޮއި ދެމޭގޮތާއި މިކަންކަން ދިރާސާކުރައްވާފައި އެއްޗެއް ވިދާޅުވީ ކިތައް 1365 

 އެހެންވީމާ، ޒިންމާދާރުކަމާއެއްކޮށް . އަޅުގަނޑު ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ

 ވާހަކަދައްކަވަންޏާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ކުރުމުގެ އުސޫލު ދޫކުރައްވާފައި އްސުން ޖެ

 އަޅުގަނޑު . ކަދައްކަވަން އަޅުގަނޑު އިލްތިމާޞްކުރަން ވާހަ ރޫޙެއްގައި އެއް

 ހަމަ ނިމިގެންދާއިރު ފަހުން އަހަރު 5 ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި މިހާރުގެ ސަރުކާރަށްވެސް

 ދެން އަންނަ މަޖިލީހުން އެވާހަކަ . ކިތަންމެ ބަނދަރެއް އޮންނާނެ ނުހެދިވެސް 1370 

 ގަނޑު އެދެނީ ހުރިހާ އަޅު ، އެހެންވީމާ . ވެއްޖިއްޔާ ހަމަ ދައްކާހާވާނީ ދައްކަން

 ސް މިކަމުގެ އަސްލަށް އަދި ކޮމިޓީ ލެވެލްގަވެސް އެއް ކަޑައަކަށް ބޭފުޅުންވެ

 ސޫމް ވިއްދައިގެނެއް މި މަޢު . އަނެއް ކަޑައަކަށް ޑރ . ޔޫމް މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައް

 ބެއް ޒާތީ ތަޣައްޞު އެއީ . އެކަން ޤަބޫލު ކުރަން އެބަޖެހޭ . ބަނދަރެއް ނުހެދޭނެ

 . ން ބޭނުން ވެއްޖިއްޔާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް ގެންގުޅެވިދާނެ ގެންގުޅެ 1375
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 ޕީ ގެ ބައެއް މެންބަރުންވެސް ރަނގަޅު . ޑީ . އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު އެދެނީ އެމް

 އެހެންވީމަ، ޒާތީ އުސޫލު ގެންގުޅުއްވާ އުސޫލު . ފި ވާހަކަ ފާހަގަކުރައްވައި

 މިހާރު އެމަންޒަރުވެސް . އެހަދާން ނެތޭނެކޭ ވައުދާ ހުވާކުރާނޭ . ކޮށްލައްވާށޭ ދޫ

 ހަމަ ގަރުދިޔަ . ފެނިއްޖޭ މިދިޔަ އިންތިޚާބުގައި މިސަރުކާރުގެ މަންޒަރުވެސް ހަމަ

 އަދި ފްލެޓްތައް . ވާހަކައެއް ވެސް އެއީ ރަށަކަށް އަރާ ދެއްކެވި ފެކްޓްރީގެ ވާހަކަ 1380 

 ހަކަދައްކާއިރުގައި އަނެއް ވާ އެއް އަތުން ފްލެޓް . އަޅާ ވާހަކަވެސް އެބަދައްކާ

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ނެތިން . ތުގައި މިއޮންނަނީ ބަޖެޓް ތާށިވެފައި އަ

 ކަމުގެ އަސްލަށް ފޯކަސް . ވާހަކަދައްކާކަށް ރާގުގައި މިވާހަކަދައްކާ މަލާމާތުގެ

 ކުރީ ސަރުކާރުންވެސް ކުރައްވަންޏާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ހަމަ ހެޔޮނިޔަތުގައި

 އަދި މިސަރުކާރުންވެސް ނުވެގެންދާ . ވީ އުޅެން ނުހެދި ހުރި ބަނދަރުތައް ހަދަން 1385 

 އެދޭވާހަކަ ރޫހުން ވާހަކަދެއްކުން އަޅުގަނޑުވެސް ކަންތައްތަކުގައި އެހީތެރިވެދޭނެ

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ދަންނަވާލަން

 . ތު ހަމަވެއްޖެ އާދެ، މިހާ ހިސާބަށް މިޕެޓިޝަނަށް ބަޙުސްކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނު ވަގު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު އަމީންޢާންމަށް ދަންނަވާލަން އިތުރަށް އެދިވަޑައިގެންފައި 1390 

 . އްވުމަށް ކޮށްދެ މެންބަރުންގެ ނަންތައް އިޢުލާން ތިއްބެވި

 ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު (

1395 

 ޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މަޢުސޫމް ރައް هللا ކެލާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު : އިދާރީމޭޒުން އިއްވެވުން

 ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަނަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންފައިވާ

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ‐ 1 . މެންބަރުން

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ‐ 2 . ޙުސައިން މަނިކު

 ‐ 4 . ފުށި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހޯރަ ‐ 3 . މުޙަންމަދު 1400 

 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ‐ 5 . ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު

ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ‐ 6 . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު
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 އިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ހުޅުމީދޫ ދާ ‐ 7 . މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު

 هللا އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު ‐ 8 . ލަބީބް

 ‐ 10 . ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު ‐ 9 . ޙަމީދު 1405 

 . ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން

 މަޑުއްވަރި ‐ 12 . އޭދަފުށި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ‐ 11

 ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ‐ 13 . ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ‐ 14 . މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޒާ

 ތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަރެސްމާ ‐ 15 . މުޙަންމަދު 1410 

 . ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚުލޫފް ‐ 16 . މުއްޠަލިބް

 މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ‐ 18 . ބިލަތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ ‐ 17

 ޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މައްޗަންގޮ ‐ 19 . މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ‐ 20 . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު

 އިސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ‐ 21 . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަތީފް 1415 

 . މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް

 ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ ބިލު . 4

1420 

 ލް ލޯކަ އެއީ . ކަށް 3 މިހާހިސާބުން އަޅުގަނޑު މިދަނީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު ، ދެ އާ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 މަރުޙަލާ ބަހުސްގެ ކިޔުމުގެ ދެވަނަ ގެ ބިލު އިންތިޚާބުގެ ކައުންސިލްތަކުގެ

 7 މިބިލަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ . ކުރިއަށްގެންދެވުން

 . މިނެޓް 3 ދި ދެވަނަ ފުރުޞަތުގައި މިނެޓް އަ 7 ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގައި . ގަޑިއިރު

 އަލްއުސްތާޛު އެޓަރނީ ޖެނެރަލް މިބިލަށް ޖަވާބުދެއްވަން ހަމެޖިފައިވަނީ 1425 

 ޙުސްނުއްސުޢޫދު އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު

 އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން މިބިލަށް ވާހަކަދައްކަން ބޭނުންވާ . ޝިޙާބް

 ނިޒާމާބެހޭ ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( . ބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގެންނެވުމަށް މެން

. މަނިކު ނުކުތާއެއް ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ



54 

1430 

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

 ނީ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް މިނަގަ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 . ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 70 ވަނަ މާއްދާގެ ހަމަ މުޅި 70 ޤާނޫނުއަސާސީގެ : މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން މޫސާ

 ވަނަ މާއްދާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން 70 ޤާނޫނުއަސާސީގެ 1435 

 އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްޢޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކަނޑައެޅި

 އަޅުގަނޑުމެން މިމަޖިލީހުގައި މަސައްކަތްކުރަމުން ދާއިރުގައި . ވެފައި އޮވޭ ބަޔާން

 ޗެމްބަރަށް . ހަވީރު ނޫސްކިޔާ ނޫހެއްގައި ލިޔެފައި އޮއްވާ އެބަފެނޭ

 ވަދެގެންނަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ދަމާ ގެންގޮސް ތަންތަނަށް

 އަޅުގަނޑު އެދެން ތަޙްޤީޤު . ތް ގެންދާނެކަމަށް ފުލުހުން ބުނާ ބުނުމެއް އެބައޮ 1440 

 އެއްވެސް ކޯޓަކަށް އެއްވެސްތަނަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ . ކޮށްދެއްވުން

 ޖަލްސާއެއް ހިނގަމުންދާއިރުގައި މެންބަރަކު ކުށްވެރިނުވެ އޭނައަކީ އޭނަ ޙުކުމެއް

 ވަތަ ނެތް މީހަކަށްވާއިރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބާރުގެ ތެރެއަށް ފުލުހުންނަށް ނު

 މިމައްސަލަށް ބަލައްވާ އައިސް ނުވަދެވޭނެކަމަށްވާތީވެ ކޯޓުތަކަށް ނުވަތަ ނޫސްތަކަށް

 ދެއްވުމަށް ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ފަރާތުން އަދި ޢާންމު ކޮމިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ 1445 

 މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ކަންތައްތައް ބަލާ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރެއްގެ

 ގަނޑު އެދެން މިމައްސަލަށް ބައްލަވާ ދެއްވުމަށް ހައިސިއްޔަތުންނާއެކީގައި އަޅު

 މިއީ . ރި ރައީސް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެ . އްވުމަށް އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާ ދެ

 . ނިޒާމީ މައްސަލައަކަށްވާތީ އަޅުގަނޑު މިކަން މިނެގީ

1450 

 މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ބުނާގޮތުން . ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭކަށް ނެތް : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ކަމެއްގައި ނިޒާމަބެހޭ ނުކުތާއެއް ނެންގެވޭނީ މަޖިލީހުގައި އެވަގުތު ހިނގަމުންދާ

 ނުވަތަ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޚިލާފަށް ކަމެއްހިނގަމުންދާ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ

 ތިޔަ ވިދާޅުވި މައްސަލައިގަ އަޅުގަނޑަށްވެސް ތިޔަކަން އެނގިފައި . ކަމަށްވަންޏާ 1455 

އެކަމާ ބެހޭގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެބަ އަޅުގަނޑުވެސް އަޅަމުން . އޮތީ
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 ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް . ގެންދަން

 . ރަޝީދަށް

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ ( 1460 

 ންވޭރުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެގައި ހުޅުގެ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 އެއީ ފުލުހުންނެއް ނޫން ކޯޓުން އެގޮތަށް . އެވިދާޅުވީ މުޅިން އެއޮތްގޮތަކަށް ނޫން : ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާޟް ރަޝީދު

 . އެހެންވީމާ، އެތަންކޮޅު ރަނގަޅުކޮށްލަން ޔައުމިއްޔާއަށްޓަކައި . ވިދާޅުވިކަމަށް އޮތީ

 . ށް އުނދަގޫވާނެ އަޅުގަނޑުވެސް އެބަހުރިން ކައިރީގަ ދެން އަޅުގަނޑަށް ވަރަ 1465 

 . ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްކަމަށް ޤަބޫލެއްނުކުރަން . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . އެއޮތީ ކަ މިހާރު ދަންނަވާފައި ދެން އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން އޮތް ވާހަ އެކަމުގައި

 މަޖިލީހުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް މާބެހޭގޮތުން އެކަ . ނިމުނީ ން އެ އެވާހަކަ އެހިސާބު 1470 

 އަޅަމުން ގެންދާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު

 ލޯކަލް ގައި މިއޮތް 3 ނޑު މިހާރު އެޖެންޑާ އައިޓަމް އަޅުގަ . އަރުވަން

 މަރުޙަލާ ކުރިއަށް ބަހުސްގެ ޔުމުގެ ކި ދެވަނަ ގެ ބިލު އިންތިޚާބުގެ ކައުންސިލްތަކުގެ

 ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ތިނަދޫ ދާއިރާގެ ގެންދިއުމުގެ ގޮތުން އެންމެ

 . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް 1475 

 ގެ ބިލު އިންތިޚާބުގެ ކައުންސިލް ލޯކަލް . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ތިނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ބައެއް ނުކުތާ އަޅުގަނޑުވެސް ބަލާލިއިރު އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވުނު ޤަސަމް މުޙަންމަދު

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . ގޮތުން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ ފާހަގަކޮށްލުމު : ދެއްކެވުން ވާހަކަ

 . ވަނަ މާއްދާ އަޅުގަނޑު މި ލިޔެފައި އޮތްގޮތް ދަންނަވާލާނަން 4 މިބިލުގެ 1480 

 އްވާ ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުތައް ބާއްވާނީ ހަމައެކަނި އެ މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ބާ

 ކައުންސިލަކު މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް ވޯޓުލާ ދާއިރާއެއްގެ އެ ވޯޓު ގުނުން

ވޯޓުލެވޭނީ އެމީހަކު ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައި . އޮންނާނީ އެ ކައުންސިލްގެ ދާއިރާގައެވެ
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 ދަލު އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ އަތޮޅު ކައުންސިލް މިގޮތަށް އޮތުމުގެ ބަ . އޮންނަ ރަށުގައެވެ

 . އިންތިޚާބުގައި މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވޯޓު ދެވޭގޮތަކަށް 1485 

 ރަށު ކައުންސިލަށް ވުރެން ތަންކޮޅެއް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވޯޓުލުމުގެ ފުރުޞަތު

 އެގޮތަށް ބަދަލުވެގެން އެހެންވީމާ . އޮންނަން ޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ

 ދެން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ މިބިލުގެ . ދާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު އުންމީދުކުރަން

 ރަށު ކައުންސިލަށް ވަނަ މާއްދާގައި މިއޮންނަނީ ރަށްރަށުގެ 7 . ވަނަ މާއްދާ 7

 މީހުންނަށް ވުރެން 3000 ) ހ . ( މިވާ އަދަދަށެވެ މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރާނީ ތީގައި 1490 

 5 ތިޚާބު ކުރާނީ އާބާދީ ހިމެނޭ ކޮންމެ ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލަކަށް އިން ދަށު

 މީހުންނަށް ވުރެން މަތީގެ އާބަދީ ހިމެނޭ ކޮންމެ 3000 ) ށ ( . މެންބަރުންނެވެ

 މިހެން އޮތުމަށް . މެންބަރުންނެވެ 7 ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލެއް އިންތިޚާބުކުރާނީ

 އެގޮތުން އަޅުގަނޑު . އަކަށް ބަހާލުމަށް ކެޓަގަރީ 3 މި ވުރެން އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ

 މެންބަރުން 3 ވުރެން ދަށް އަބާދީ ހިމެނޭ ރަށްތަކަށް 2000 ހުށަހަޅާގޮތަކީ 1495 

 މެންބަރުން 5 ދެމެދުގެ އާބާދީ 5000 އާއި 3000 އަދި ، ހުށަހެޅުމަށް

 މެންބަރުންނަށް 7 މަތީގެ އާބާދީތަކަށް 5000 އަދި . ކުރިމަތިލުމަށް

 ތުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ފެންނަގޮތުގައި އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ކަމަށް ކުރިމަތިލެވޭގޮތަށް އޮ

 ކައުންސިލެއްގެ މެންބަރަކު ލޯކަލް ) ށ ( ވަނަ މާއްދާގެ 9 ދެން މިބިލުގެ . ދެކެން

 ރުކަމުން ވަކިވުމުން އެ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭ މެންބަ 1500 

 ކުރުމަށް ބާއްވާ ލޯކަލް ބު ޙާލަތުގައި އެ ހުސްވި ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާ

 ގެ ބައި އިލެކްޝަން ބޭއްވުމަށްޓަކައި އެ ގޮނޑި ހުސްވި ތާރީޚުން ކައުންސިލް

 އިލެކްޝަނަށް ހުގެ ތެރޭގައި އެ ކައުންސިލް ބައި ދުވަ 5 ފެށިގެން ގިނަވެގެން

 އިލެކްޝަން ކަން ފުރުޞަތު ހުޅުވިއްޖެ ށް އެދޭ މީހުންނަށް އެ ކުރިމަތިލުމަ

 މިހެން އޮތުމުން . ށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރަންވާނެއެވެ ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮ 1505 

 ހަމައެކަނި މެންބަރަކު ވަކިވުމަށް އެދި ސިޓީއެއް ހުށަހަޅައިގެން ވަކިވުމަށް އެކަނި

 . ދިމާވުން ން، މީގެ ބަދަލުގައި އެހެންކަމެއް އެކަމު . މީގައި ބާރުއަޅާފައި މިއޮތީ

 ހަމަ ދިމާވާގޮތަކުން ހަމަ މިސާލަކަށް ހަމަ ކައުންސިލްގައި ހުންނަ މެންބަރަކު

 މި އިންތިޚާބު ބޭއްވުމުގައި މިއޮތް ކޮށް ދާންޖެހޭ ޙާލަތެއްގައިވެސް ދުނިޔެ ދޫ

 ގޮތަށްވެސް އެހެންވީމާ، މިއަށްވުރެން ތަންކޮޅެއް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އެ .. ފުރުޞަތު 1510
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 ބުން އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާގޮތަކީ ވަކިވުމުގެ ސަބަ . ށް ފުރުޞަތު ލިބޭނެގޮތަ

 ނުވަތަ އެހެންވެސް ގޮތެއް މެދުވެރިވެގެން އެ މަޤާމު ހުސްވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެ

 އިންތިޚާބު ބޭއްވޭނެ ކަހަލަގޮތަކަށް މި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އަލިއަޅުވާލުން

 ދެން އަޅުގަނޑު އަލިއަޅުވާލަން އޮތީ މިބިލުގެ . މުހިންމުކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ

 އްވެސް ސްކޫލް މަދުރަސާއެއް ނުވަތަ ކިޔަވައިދޭ އެ . ވަނަ މާއްދާ 6 ގެ ) ނ ( 1515 

 އާދެ، އެއީ އަންނަނިވި . ފުލް ޓައިމް ދަރިވަރެއް ކަމުގައި ނުވުން މަރުކަޒެއްގެ

ލަތެއްގައި ޙާލަތްތަކުން  ގައި ބައިވެރި އިންތިޚާބު ކައުންސިލް މީހަކަށް ލޯކަލް ޙާ

 އެއްވެސް . ގެ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިއީ އިމްލާ ކުށެއް ކަންނޭނ . ނުވެވޭނެއެވެ

 ސްކޫލެއް މަދުރަސާއެއް ނުވަތަ ކިޔަވައިދޭ މަރުކަޒެއްގައި ފުލްޓައިމް ދަރިވަރެއް

 އޭގެބަދަލުގައި އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މީގައި އޮންނަންޖެހޭނީ . ކަމުގައި ނުވުން 1520 

 އެއްވެސް ސްކޫލް މަދަރުސާއެއް ނުވަތަ ކިޔަވައިދޭ މަރުކަޒެއްގައި ފުލްޓައިމް

 އެހެންވުމުން ކަންނޭނގެ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މީގައި، . ން ދަރިވަރެއްކަމުގައިވު

 މިހާރު މިއޮތްގޮތުން ވެއްޖެއްޔާމުން ފުލްޓަމް ދަރިވަންރުންނަށް

 އެހެންވީމާ، އެތަންކޮޅު . ބައިވެރިވެވޭކަހަލަގޮތަކަށް މީގައި އަޅުގަނޑަށް މާނަކުރެވުނީ

 14 ދެން، ހަމަ މި . އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ރަނގަޅުކޮށްދެއްވާނެކަމަށް އުންމީދުކުރަން 1525 

 ލޯކަލް . ގައި މިއޮންނަނީ ) ނ ( ވަނަ މާއްދާގެ 14 ). ނ ( ވަނަ މާއްދާގެ

 ކައުންސިލްތަކުން އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ މީހުން ދައްކަންޖެހޭ ޑިޕޮސިޓް ފައިސާގެ

 މީގެބަދަލުގައި މިއަށްވެސް އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ އަތޮޅު . ރުފިޔާއޭ 500 އަދަދަކީ

 އް މީގެ ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ އިތުރުކޮށްފައި ރަށު ކައުންސިލަށް ކައުންސިލަށް ތަންކޮޅެ

 އެގޮތުން، އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާގޮތަކީ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް . ތަންކޮޅެއް ދަށްކޮށްލުން 1530 

 ރުފިޔާ 1000 އަދި ރަށު ކައުންސިލަށް . ރުފިޔާ ޑިޕޮސިޓަށް ދައްކާގޮތަށް 2000

 ކޮންމެއަކަސް، އަޅުގަނޑުމެން މީގައި . ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ދައްކާގޮތަށް ހަމަޖެހުން

 އެބަޖެހޭ ބަލަން އަތޮޅު ކައުންސިލް އިންތިޚާބަކީ މިއަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް،

 އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނެ ތަންކޮޅެއް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ތަންކޮޅެއް ޒިންމާދާރު

 ، އެހެންވީމާ . ވަޒީފާއަކަށްކަން އެވަޒީފާ ވާންޖެހޭނެ ރަށު ކައުންސިލާ އަޅާބަލާއިރު 1535 

. އޭގެ ޑިޕޮސިޓް ފައިސާވެސް އިތުރުކުރަންޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ
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 . އެހެންވީމާ، މައިގަނޑުގޮތެއްގައި މިއީ އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވުނު އިޞްލާޙުތަކަކީ

 . ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ

 ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ބިލަށް ޖަވާބުދެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު މިހާރު . ޝުކުރިއްޔާ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 1540 

 ވަޑައިގެން އިންނެވި ޢިއްޒަތްތެރި އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛް

 ޙުސްނުއްސުޢޫދަށް ބިލާބެހޭގޮތުން ވިދާޅުވާނެ ބޭނުންފުޅުވާ އެއްޗެއް

 . ވިދާޅުވެދެއްވުމަށް

 މިބިލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް . ސް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ ޙުސްނުއްސުޢޫދު އެޓަރނީ ޖެނެރަލް 1545 

 ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމަށްޓަކައި އިންތިޚާބްކުރުމަށް ޤާނޫނުއަސާސީއިން : ވާހަކަދެއްކެވުން

 ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ސިޓީ ކައުންސިލްތަކާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާ، ރަށު

 ންޖެހޭ ޤާނޫނު އެކުލަވާލުމަށް ކައުންސިލްތަކާ އިންތިޚާބުކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލަ

މިބިލު މައިގަނޑުގޮތެއްގައި އެކުލަވާލުމުގައި އިލެކްޝަންސް . ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލެއް

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ލަފާދެއްވާފައިވަނީ މިހާރު . ކޮމިޝަންގެ ލަފާ ހޯދިފައިވޭ 1550 

 ގެ ޤާނޫނާ ޢަމަލުކުރަމުންދާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުމު

 ދާދި އެއްގޮތަކަށް މައިގަނޑު އުސޫލުތައް ބެހެއްޓުން އެއީ އެންމެ

 އޭރުން އިލެކްޝަންސްތައް ބޭއްވުމުގައި އެއް އުސޫލަކުން . ރަނގަޅުގޮތްކަމަށް

 ޢަމަލުކުރެވި އެ އިލެކްޝަންސްތައް މެނޭޖްކުރެއްވުމުގައި ފަސޭހަފުޅުތަކެއް

 ފައިވާ ލަފަޔާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީން އެހެންވީމާ، އެ ދެއްވާ . ވެގެންދާނެކަމުގައި 1555 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އިންތިޚާބްކުރުމުގެ ޤާނޫނު އަސްލަކަށް ބެލިގެން

 ހަމައެކަނި ތަފާތަކަށް އައިސްފައި މިއޮތީ . މިބިލު ޑްރާފްޓްކުރެވިފައިވަނީ

 ވޭ ކައުންސިލްތަކުގެ ނަން އައުމާ މެންބަރުންގެ ނަން އައުމާ އިންތިޚާބްކުރެ

 މެންބަރުންގެ އެ ދާއިރާ އޮތުމުގެ ބަދަލުގައި އެ ދާއިރާއަކަށް ނުވަތަ އެ

 ކައުންސިލަކަށް އިންތިޚާބްކުރަންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު އެންމެ ގިނަ ވޯޓު 1560 

 ލިބިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުން އެ އިންތިޚާބްކުރެވޭ ބައެއްކަމަށް ހެދުމަށް

 . ލުގެ މައްޗަށް މިބިލު ބިނާކުރެވިފައިވަނީ އެހެންވީމާ، މިއުސޫ . ހުށަހެޅިފައިވާގޮތް

އެއްކަމަކީ، މިބިލުގައި . މީގައި އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ދެކަމެއް އެބައޮވޭ
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 ކަނޑައެޅިފައިވާގޮތަށް އިންތިޚާބްކުރުން ބިނާވާނީ މިހާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް

 އީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ އެ . ހުށަހެޅިފައިވާ، މިއާއެއްކޮށް ހުށަހެޅުނު އަނެއް ބިލު 1565 

 ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ބިލު ބައްޓަންކުރެވިގެންދާ ގޮތެއްގެ

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި އެބިލު . މައްޗަށް މިޤާނޫނު ބިނާވާންޖެހޭނީ

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމެވީމާ މައިގަނޑުގޮތެއްގައި މީގެހުރި ކަންކަން

 އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ އެބިލު ނިމިގެންކަމަށް އަޅުގަނޑު . ންމުމަށް ފަސޭހަވާނީ ނި

 ޤަބޫލުކުރަނީ މިބިލުގައިވާ އުސޫލުތައް ޤަބޫލުކުރާނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ، 1570 

 އެގޮތެއް ކަނޑައެޅިގެންދާނީ އެބިލު ނިމިގެންދާގޮތެއްގެ ނުވަތަ . ޤަބޫލުކުރެވޭނެތޯ

 ވީމާ، އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި މިބިލުވެސް އެހެން . ފާސްވެގެންދާ ގޮތެއްގެ މައްޗަށް

 ހަމަ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ބިލު ގެންދެވުނު

 ކޮމިޓީއަށް ގެންދެވިއްޖެއްޔާ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެއް އުސޫލަކުން ދެބިލު

 ސް އެހެންވީމާ، އެކަމުގެ މައްޗަށްވެ . ބައްޓަންކުރުމަށް ފަސޭހަފުޅުވެގެންދާނެހެން 1575 

 ދެން، އަނެއްކަމަކީ މީގައި އެބައޮވޭ މެންބަރުން . އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލީ

 އިންތިޚާބުކުރުމުގައި އިންތިޚާބުކުރާނީ އެންމެ ގިނަ ވޯޓު އެ ދާއިރާއަކަށް ނުވަތަ އެ

 ކައުންސިލަކަށް ކުރިމަތިލައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ވޯޓު

 އެއުސޫލުގެމަތިން . މެންބަރުން 7 ނުވަތަ މެންބަރުން 5 ލިބިވަޑައިގަންނަވާ

 މިއީ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތްތޯ ހަމަ . އިންތިޚާބްކުރެވޭކަހަލަގޮތަކަށް މިއޮތީ 1580 

 އެހެންނަމަވެސް، . އަޅުގަނޑަށްވެސް ހަމަ އެސުވާލު އުފެދޭ . ސުވާލުއުފެދޭ

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވަނީ ތިމަންނަމެންނަށް މައިގަނޑުގޮތެއްގައި

 އެއީ މިހާރު މިސާލަކަށް، . ތެރޭގައި އިޢުތިރާޟް ނުކުރައްވަމޭ އެއަކާދޭ

 މެންބަރުން ކަމަށްވެއްޖެއްޔާ 5 އިންތިޚާބްކުރަންޖެހެނީ ކައުންސިލަކަށް

 އެކައުންސިލްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައި ތިއްބެވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ އަދަދު 1585 

 5 ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށްވެއްޖެއްޔާ އެންމެ ގިނައިން ވޯޓު 12 ނުވަތަ 10

 އެހެންވީމާ، އެއީ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތްތޯ . ބޭފުޅަކަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގަންނަވަނީ

 އޭގެބަދަލުގައި އެރަށެއް . އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ވިސްނާލުން ހަމަ ރަނގަޅުކަމެއްހެން

ދާއިރާތަކަށް، އިންތިޚާބުވި ދާއިރާތައް، ކުދިކުދި އިންތިޚާބުވި ދާއިރާތަކަށް

 ލައިގެން އެއިން ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން އެރަށެއްގައި ވަކި ސަރަޙައްދަކުން ބަހާ 1590
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 މެންބަރުން ނުވަތަ މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރާނީތޯ، މިހާރު މިބިލުގައި އޮތްގޮތަށްތޯ

 އެހެންވީމާ، މިދެގޮތުންކުރެ، މިދެގޮތުގެވެސް ހަމަ އަޅުގަނޑު . ގެންދާނީ

 އެހެންވީމާ، . އްތަކެއްވެސް އެބަހުރި ދެކޭގޮތުގައި ފައިދާއާއި އުނދަގޫ ކަންތަ

 މިނުކުތާއަށް ވިސްނާވަޑައިގެންނެވުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ

 ދެން، ހަމައެއާއެއްކޮށް މިބިލުގައި މިހާރު އޮތްގޮތުން ވޯޓުލެވެނީ . ރަނގަޅުގޮތެއްހެން 1595 

 އެރަށެއްގައި ނުވަތަ އެދާއިރާއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް، އެމީހުންނަށް އެދާއިރާގެ

 އެވެސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން . އެކަނި މިހާރު ބިލު މިއޮތްގޮތުން

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަރއާއެކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކުގެ

 އަލީގައި އެބޭފުޅުން ބުރަވެވަޑައިގެންނެވި އެއްގޮތެއް އެއީ، ވަރަށް

 ޚާބު ބާއްވާއިރު އިންތި އުނދަގޫވާނެކަމެއްކަމަށް، ވަކި ރަށްތަކުގެ ކައުންސިލްތަކަށް 1600 

 ހުރިހާ ރާއްޖޭގެ ރަށެއްގައި އެރަށުގެ ކައުންސެލަރ އިންތިޚާބުކުރުމަށް ވޯޓު އެހެން

 . މުޅި ރާއްޖޭގައި ހުރިހާ ރަށްތަކެއްގައި ފޮށި ބެހެއްޓުމަކީ ފަސޭހަކަމަކަށްނުވާނެ

 އެ ، އެހެންވީމާ، އެދާއިރާއަކަށް ނުވަތަ އެރަށަކަށް ނުވަތަ އެއަތޮޅަކަށް އިންތިޚާބު

 ކައުންސިލް އިންތިޚާބުކުރާއިރު ވޯޓުލެވޭނީ ހަމައެކަނި އެއަތޮޅެއްގައި ނުވަތަ

 އެހެންވީމާ، އެކަހަލަގޮތަކަށް އިލެކްޝަންސް . އެރަށެއްގައި ތިބި މީހުންނަށޭ 1605 

 އެނޫންނަމަ ވަރަށް އުނދަގޫގޮތެއް . ކޮމިޝަނުން ލަފާދެއްވާފައިވަނީ

 އެހެންވީމާ، މިނުކުތާއާމެދުވެސް ހަމަ . ނީ މެދުވެރިވެދާނެކަމަށް އެބޭފުޅުން ލަފާދެއްވަ

 އެހެންވީމާ، . އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ ވިސްނާވަޑައިގަތުން ހަމަ ރަނގަޅުހެން

 މިދެނުކުތާ ސަމާލުކަމަށް ދަންނަވާލާފައި މިވަގުތަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ހުރި

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ވާހަކަ ނިމުނީ 1610 

 އާދެ، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ންބަރު ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެ

 ލާޙުތަކަކާއެއްކޮށް ޞް އި މިބިލު އަޅުގަނޑުވެސް މީގެ ރޫޙަށް ތާއީދުކޮށް އަދި ހަމަ މި : ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން ޢަލީ

 މިބިލާބެހޭގޮތުން . މިބަލައިގަތުމަކީ ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތްކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން މިއުޅޭ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ބައްޓަންކުރަން ބޭނުންވަނީ، މި 1615 

 ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް މިބިލާ ދޭތެރޭ ވިސްނާލާއިރު މިއީ ދިވެހިރާއްޖެކަން

އެހެންވީމާ، މިޤައުމުގެ ދައުލަތުގެ . މިއީ އެމެރިކާއެއްނޫން . ހަނދާންކުރަންޖެހޭ
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 ތާގޮތަކަށް މިބިލުގެ އެކި ކަންކަން އިޞްލާޙުވެގެން އައިސްސަ އާމްދަނީއަށް ކަ

 އެކައުންސެލަރުންތައް ޢައްޔަންވާގޮތް ހަމަޖެހިގެންދިއުމަކީ އަޅުގަނޑު ވަރަށް

 7 އެގޮތުން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން މިބިލުގެ . އެދޭކަމެއްކަމުގައި ދަންނަވާލަން 1620 

 ވުރެ ދަށުގެ އާބާދީ ހިމެނޭ މީހުންނަށް 3000 ގައި މިއޮންނަ ) ހ ( ވަނަ މާއްދާގެ

 އަޅުގަނޑު . މެންބަރުންނޭ 5 ކޮންމެ ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލެއް އިންތިޚާބުކުރާނީ

 ރަވެސް ހަމަ ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި އަދި މިކައުންސެލަރުންތަކުގެ މުސާ

 . އެވެސް ހަމަ އެހާ ދަށް މުސާރައަކަށެއްވެސް ނުވެ ހިނގައިދާނެ . ހަމަޖެހިގެންދާނެ

 މިއީ . ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް ކަތާވަރަށް މިކަން ކުރަންއެބަޖެހޭ އެހެންވީމާ، 1625 

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި . ރާއްޖޭގައި އަލަށް ފެށިގެންދާކަމެއް

 މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައިވެސް އަދި އިޖްތިމާޢީގޮތުން މިކަހަލަ

 ރު މިކަމަށް އެކުވެ ބައްދަލުވުންތަކުގައިވެސް އަޅުގަނޑު އެދޭކަމެއްނޫން ޕާޓީ ފިކު

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު . ކައުންސިލްތައް ހުއްޓި މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ވުމަކީ

 ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި މިކަހަލަ މަޝްވަރާތަކަށްވެސް މަގުފަހިވެ އަދި އެންމެ ފަސޭހަވާނީ 1630 

 މީހުންނަށްވުރެ 3000 އެގޮތުން އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަނީ . މިއަދަދުތައް މަދުވިވަރަކަށް

 3 ށުގެ އާބާދީ ހިމެނޭ ކޮންމެ ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލަކަށް އިންތިޚާބުކުރާނީ ދަ

 3000 ގައި މިއޮންނަ ) ށ ( އަދި އެމާއްދާގެ . މެންބަރުންގޮތުގައި އޮންނަން

ށް  މީހުންނަށްވުރެ މަތީ އާބާދީގެ ހިމެނޭ ކޮންމެ ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލަކަ

 އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ މިގޮތަށް . ންނަން މެންބަރުންގެގޮތުގައި އޮ 5 އިންތިޚާބުކުރަނީ 1635 

 މިބައްޓަންކުރަނީ، އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް

 . ބަޔަށްވެސް ބަހާލެވިދާނެ 5 އަދި . ބަޔަށްވެސް ބަހާލެވިދާނެ 3 ފަސޭހަގޮތުގައި މި

 އެހެންނަމަވެސް ކައުންސިލަރުންގެ އަދަދު ގިނަވާވަރަކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ

 އުލަތުގެ އާމްދަނީއާއި އަދި އެނޫންވެސް މީގެއިން އިޖްތިމާޢީގޮތުންވެސް އަދި ދަ

 އެބޭފުޅުން ކަންކަން ނިންމުމުގައިވެސް ނުކުންނަ މައްސަލަތައް ގިނަވާނެކަމަށް 1640 

 ވަނަ 12 ދެން އޭގެއިތުރުން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން . އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ

 އްގެ ރައްޔިތަކު ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ވެފައިވާނަމަ ގައި، ބޭރު ޤައުމެ ) ށ ( މާއްދާގެ

 އެމީހަކަށް ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ އެމީހަކު ދިވެހި

އަހަރު ފުރި އަދި އެމީހަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާ 5 ރައްޔިތަކަށްވީތާ
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 ޓޭޖްގައި ބޭރު މީހަކު ދިވެހި އަޅުގަނޑު އެދެން މިކޮމިޓީ ސް . މީހަކުކަމުގައިވާނަމައޭ 1645 

 އަހަރުތެރޭގައި މިކަހަލަ މަޤާމަކަށް އައުމަކީ އަޅުގަނޑުގެ 5 ރައްޔިތަކަށްވާތާ

 އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި . އަމިއްލަ ވިސްނުމުގައި މާރަނގަޅުކަމެއްނޫން

 . ތަންކޮޅެއް އެއަށްވުރެ މުއްދަތު އިތުރުވާންޖެހޭނެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވާތާ

 . މާ، އެތަންކޮޅު ހަމަ އަޅުގަނޑުގެ ސިކުނޑީގައި އިނީމަ ފާހަގަކޮށްލަން އެހެންވީ

 ދެން އޭގެއިތުރުން ހަމަ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތާއެކު 1650 

 އަކީ އަޅުގަނޑު 500 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގައި މިއޮންނަ ޑިޕޮޒިޓް އަދަދު

 ކީ ހަމަ ބެންޗް މާކެއްގޮތުގައި އޮންނަން އެއްގޮތަ . ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި މާކުޑަ އަދަދެއް

 . ރުފިޔާ ބެހެއްޓުން 5000 ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންވެސް މިކުރިމަތިލާއިރު ބަހައްޓާ

 ށްވުރެ މަތީގައި 1000 އެހެންނޫންނަމަ އެވަރަކީ މާބޮޑު އަދަދަކަށްވާނަމަ

 . ޅަން އަދި އެގޮތަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަ . އޮންނަންޖެހޭކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން 1655 

 ދެން އޭގެއިތުރުން ހަމަ މައިގަނޑުގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން

 ބޭނުންވޭ މި ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބުގެ ބިލުގައި ޙަޤީޤަތުގައި

 އަހަރުގެ 3 ޤާނޫނުއަސާސީގައި މިއޮންނަނީ، ކައުންސިލްތައް މިއޮންނަނީ

 މުއްދަތަކީ، ޙަޤީޤަތުގައި ކުރިން އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި އެ . މުއްދަތަކަށޭ

 ޤާނޫނުއަސާސީ ހެދިއިރު އެގޮތަށް އޮތްކަމުގައިވިޔަސް ކިޔަވައިގެން ތިބި ތަޢުލީމީ 1660 

 ޤާބިލު ބޭފުޅުން އެކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ދައްކާނެކަހަލަ ދައުރުގެ

 ސް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ކައުންސިލްތައްވެ . އަދަދު މިއޮންނަނީ

 އޭރުން ހަރުދަނާ ޤާބިލު ވިސްނުންތެރި . އަހަރުގެ މުއްދަތަށް 5 އޮންނަންޖެހޭނީ

 އެއީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި މިބޭފުޅުން . ބޭފުޅުން އެކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވޭނެ

 3 އެހެންވީމާ، . ވެގެންދާނީ އެއަތޮޅުތައް ތަރައްޤީކުރާ މޭސްތިރިންގޮތުގައި 1665 

 ކްޓިވިސްޓުންގެ ކައުންސިލްތަކަކަށް ވެގެންދިއުމަކީ އޭގެ އަހަރުވީމަ ހަމަ އެޓޯޓަލް އެ

 އަޅުގަނޑުމެން . ސަބަބުން ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ފަހުން ކޮށްފާނެކަމެއް

 އެބައޮތްކަން ލޯނުނެގުމަށް މިފަދަ ބިލުގައި ޤަބޫލުކުރަންއެބަޖެހޭ ލާމަރުކަޒީ

 . ވޭނެކަން އިޤްތިޞާދީ އެކި ކަންކަންވެސް މިކައުންސިލްތަކުގެ ތެރޭގައި ކުރެ

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު އެދެން މި ޕާޓީގެ، ހުރިހާ ޕާޓީތަކަށްވެސް އަދި މިނިވަން 1670 

އަހަރުގެ މުއްދަތު 3 މެންބަރުންނަށްވެސް ގޮވާލަން ޤާނޫނުއަސާސީގެ އެއޮންނަ
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 . އަހަރަށް ބަދަލުކުރެވެންވެސް އެބައޮތް 5 މިމަޖިލީހުން ބޭނުންވެއްޖެކަމުގައިވަނީނަމަ

 . އެގޮތަށް ކޮށްދެއްވުން ހުރިހާ މެންބަރުން އެއްބައިވެގެން އެއްގޮތަކީ އެކަން

 އެއީ ސިވިލް . އެހެންނޫންނަމަ އެނޫންވެސް އެބަޖެހޭ ސޮލިއުޝަނެއް ހޯދަން

 ސަރވިސްގެ ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން މިހާރު މިއޮތްގޮތުންވެއްޖެއްޔާ ކުރިމަތިލައްވާފައި 1675 

 ޅުގަނޑު އެދެން އަ . ދެކޮޅުންވެސް ކެހިލިބި ވަޒީފާ ގެއްލޭ ސްޓޭޖަކަށްދާނެ

 ކޮންމެވެސް އެއްގޮތެއް މިތަނުން މިމަޖިލީހުން ފާސްވެގެންދާނެގޮތަކަށް މިމަޖިލީހުން

 އެއީ ސިވިލް ސަރވިސްގައި އުޅުއްވާ . މިބިލު ނިމިގެން އަންނައިރު އަންނަން

 ބޭފުޅުންނަށް އެއްގޮތަކީ ކުރިމަތިލައްވާ ނިކުމެވަޑައިގެން ކައުންސިލްގެ

 ނޫންނަމަ އަޅުގަނޑު . އިވަނީނަމަ އަނބުރާ ވަޒީފާ ލިބޭގޮތް ނާކާމިޔާބުވެއްޖެކަމުގަ 1680 

 އަހަރަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް 5 އަހަރަށް މިއޮންނަ ދައުރު 3 އެންމެ އެދޭގޮތަކީ ހަމަ

 މިމަޖިލީހުގެ އެލިބެންޖެހޭ އަޣްލަބިއްޔަތަށް ހުރިހާ ޕާޓީތަކުންވެސް އަދި މިނިވަން

 މައިގަނޑުގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑު ހަމަ މިއީ . މެންބަރުންވެސް އެއްބާރުލުން ދެއްވުން

 އަށް އޭގެއިތުރުން ހަމަ އަޅުގަނޑު އެދެން ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ . އެދޭ އެދުމަކީ

 އިގެން ނުންގޮތަކަށް އަދަދު ކަނޑައެޅުއްވުމުގައި ވިސްނުން ފިކުރު ބަހައްޓަ 1685 

 އެއީ ފަހުންވެސް . އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ޒިންމާދާރުކަމާއެކު އެކަންކަންކުރަން

 އެހެންނަމަވެސް މިހާރު މަތީ އަދަދުތަކެއް އަޅުގަނޑުމެން . އަދަދު ގިނަކުރެވިދާނެ

 ތިރިކުރުމަކީ ފަހުން އެއަދަދު ކައުންސެލަރުން ފާސްކުރައްވައިފިކަމުގައިވަނީނަމަ

 ޝުކުރިއްޔާ . އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރުމަށްވުރެ ނުކުރެވުން ކައިރިކަމަކަށްވާތީވެ

 . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް 1690 

 އަޅުގަނޑުމެން މިބިލު ބަލައިގަނެ ބިލު . އައްސަލާމްޢަލައިކުމް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހިތަދޫ

 ކޮމިޓީ ސްޓޭޖްގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށްފަހު މިޤާނޫނަކަށްވެގެން ވީހާވެސް މުޙަންމަދު އަސްލަމް

 އްކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކޭވާހަކަ އަވަހަކަށްވެގެން ދިއުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެ : ވާހަކަދެއްކެވުން

 ވަނަ މާއްދާގައި 298 އެހެން ދަންނަވާލަންމިޖެހެނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ . ދަންނަވަން 1695 

 މިވާގޮތުގެމަތިން އެތާރީޚަށްވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއިންތިޚާބުތައް ނުބޭއްވި

 އެހެންކަމުން ޤާނޫނުއަސާސީގައިއެވާ ތާރީޚުގައި އެކަން ދެން ނުކުރެވި . މިވަނީ

ވިހާވެސް އަވަހަކަށް މިކަން . ދިޔައިމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޑުމަޑުން ތިބެވޭކަށްނެތް
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 އެހެންކަމުން މިބިލު . ކޮށް މިކައުންސިލްތައް އިންތިޚާބުކޮށް ނިންމަންއެބަޖެހޭ

 ބިލު . ބަލައިގަތުމަކީ އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާކަމެއްކަމުގައި ދަންނަވަން 1700 

 ނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ، ކޮމިޓީ ސްޓޭޖްގައި ބަލައިގަންނައިރު ބިލުގައި އަޅުގަ

 އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ބައެއް ކަންތައްތައް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާ

 އަށް ) ހ ( އެގޮތުން ބިލުގެ ފުރަތަމަ މާއްދާގެ . އެވާހަކަތައް ދަންނަވާލާނަން

 ބަލާލާއިރުގައިވެސް ހަމައެކަނި މިބިލަކީ އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި، ސިޓީ

 ކައުންސިލްތަކާއި، ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރާ ޤާނޫނުކަމުގައި 1705 

 ބަޔާންވެފައި އޮތުމުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، އިދާރީ ދާއިރާތައް

 ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ފާސްވެގެން ދާއިރު، އެޤާނޫނުން ތަންދޭ

 އެޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިދާނެ އަދި . ފެއްދުމަށް ޕްރޮވިންޝަލް ކައުންސިލް އު

 ޕްރޮވިންޝަލް ކައުންސިލް ނުކިޔާކަމުގައިވަނީނަމަ ސަރަޙައްދީ ކައުންސިލްވެސް

 އެހެންކަމުގައިވާނަމަ ޤާނޫނު ނިމުމުންނޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭނީ . ކިއުމަށް 1710 

 އާއި ރަށު ހަމައެކަނި ސިޓީ ކައުންސިލް . އެކައުންސިލްތަކުގެ އެންމެހާ ނަންތައް

 ޤާނޫނަށް ޖާގަލިބޭ އެ . ކައުންސިލާއި ނުވަތަ އަތޮޅު ކައުންސިލް އެކަންޏެއްނުނޭ

 އެހެންކަމުން މިކަމޭދޭތެރޭގައި ވިސްނާލުމަށް . ޤާނޫނު ނިމުމުންނޭ އެނގޭނީ

 ވަނަ މާއްދާގައި، ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު 3 ބިލުގެ . އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން

 މުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިބިފައިވާ މީހުންނާއި ވޯޓުދިނު 1715 

 ރަޖިސްޓަރީއާގުޅޭގޮތުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ރާއްޖޭގައި ހަމަ

 މިފަހުން މިބޭއްވުނު އިންތިޚާބުތަކުގައި އެންމެބޮޑަށް މައްސަލަ ދިމާވި އެއްކަމޭ މި

 އެހެންކަމުން މިއިންތިޚާބުގައި އަޅުގަނޑު . ރަޖިސްޓަރީގެ މައްސަލައަކީ މި

 ވަރަށްބޮޑަށް އުންމީދުކުރަނޭ ވޯޓުލާ މީހުންގެ ފުރިހަމަ ރަޖިސްޓަރީ ތައްޔާރުވެގެން

 ވޯޓުލާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއާއި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާމީހާ ވޯޓުލާން . ދިއުން 1720 

 ވަނަ 26 ދިއުމުން އެރަޖިސްޓަރީގައި ނެތިގެން ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު، ޤާނޫނުއަސާސީގެ

 ޙައްޤަށް އަރައިގަންނަގޮތަކަށް މިކަން ވެގެންދިއުމަކީ މިއީ ވަރަށް މާއްދާއިން މިލިބޭ

 އެހެންކަމުން ވޯޓުލާ މީހުންނަށް އެޙައްޤުލިބޭގޮތަށް . ހިތާމަކުރަންޖެހޭކަމެއް

 ރަޖިސްޓަރީ ބަރާބަރަށް ތައްޔާރުވެފައި މިއިންތިޚާބުގެ ކުރީގައި އޮތުމަކީ

 މުން މިއަށްވުރެ މިމާއްދާ އެހެންކަ . މުހިންމުކަމެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން 1725
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 ވަނަ 4 އަދި މި ބިލުގެ . ހަރުދަނާވާންޖެހޭކަމުގައި އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ

 މާއްދާގައި މިވާގޮތުން މިއިންތިޚާބު ހަމަ ބާއްވާނީ އެދާއިރާއެއްގެ އެކަނި އެ ފޮށި

 އެހެންނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ މީހުން އެކި ތަންތާނގައި ދިރިއުޅެމުންދާއިރު، . ހުންނާނީ

 އްޞަކޮށް މާލޭގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުގެ މީހުން ދިރިއުޅެމުންދާއިރު، ޚާ

 މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑަށް ބަލާކަމުގައިވަނީނަމަ އަޅުގަނޑުގެ ރަޖިސްޓަރީ މިއޮންނަނީ 1730 

 އަޅުގަނޑު ލޯކަލް އިންތިޚާބެއްގައި . އެއްގައި ޑުއަތޮޅު ހިތަދޫ ނިޔާޒް ކިޔާ ގެ އައް

 މާލޭގައި މިވަގުތު . ލިބިގެންދަނީ އެތަނުގައި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު އަޅުގަނޑަށް

 ދިރިއުޅެންޖެހޭތީވެ އެދުވަހުގައި އަޅުގަނޑުކަހަލަ އެންމެން ފުރައިގެން ދާނީތޯ ނުވަތަ

 ވަނަ މާއްދާއިން އަޅުގަނޑަށް 26 ވަނަ މާއްދާއިން، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 26

 ން ކަހަލަ އެތައް ބަޔަކަށް ލިބިގެންދާ ޙައްޤަށް އަޅުގަނޑުމެ އަޅުގަނޑު 1735 

 އަޅުގަނޑު ހަމަ ދެކޭގޮތުގައި . އަރައިގަންނާނީތޯ މިއީ އުފެދޭ ސުވާލެއް

 ޤާނޫނުއަސާސީއިން ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤު ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދެވޭގޮތަކަށް މިއިންތިޚާބު

 ހަމައެހެންމެ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ، . ބޭއްވުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް

 ރަށު ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ މެންބަރުންގެ ވަނަ މާއްދާ، 7 މިބިލުގެ

 ރަށު . އަދަދާގުޅޭގޮތުންވެސް އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށްބޮޑަށް ވިސްނާލަންޖެހޭ 1740 

 3000 ގައި މިވާގޮތުން ) ށ ( އާއި ) ހ ( ކައުންސިލްތަކަށް ބަލާއިރު، މީގައި

 ގައި އަށްވުރެ ގިނަކަމު 3000 . މެންބަރުން 5 އަށްވުރެ މަދުކަމުގައި ވަނީނަމަ

 މީހުން 200 އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ . މެންބަރުން 7 ވަނީނަމަ

 މީހުން ދިރިއުޅޭ، މިސާލަކަށް އައްޑުއަތޮޅު ހިތަދޫ ކަހަލަ 15000 ދިރިއުޅޭ ރަށަކާއި

 މީހުން 15000 މީހުން، 5 މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް 200 ރަށަކާއި އަޅާބަލާއިރު 1745 

 ކައުންސިލަކުން ރައްޔިތުން ރަނގަޅަށް މީހުން ގެ 7 ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް

 އާބާދީއަށް މިއަންނަ ބޮޑު ބަދަލު އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުން . ތަމްސީލުކުރެވޭބާއޭ

 އެކި ކައުންސިލުތަކުގައި ތަމްސީލުކުރާއިރު އެއަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރަނގަޅަށް

 ޅުގަނޑަށް އަ . ޖަވާބުދާރީ ވެވޭގޮތަކަށްބާއޭ މިމާއްދާ ބައްޓަންކުރެވިފައި މިއޮތީ

 ޤަބޫލުކުރެވޭގޮތުން އާބާދީއަށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބަލައިލެވޭގޮތަކަށް ސީދާ 1750 

 އެހެންނަމަވެސް، ކޮމިޓީ . އޭ، އަދަދުތަކެއް ދަންނަވާކަށް ނެތިން 3000 އަޅުގަނޑު

ސްޓޭޖްގައި ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ނިސްބަތަށް
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 އަދި މިއަށްވުރެ ރަނގަޅަށް މިއަށް ބައްލަވާލެއްވުމަށްފަހު މިހާރަށްވުރެ

 ވަނަ 8 . އެޑްރެސްކުރެވޭގޮތަކަށް މިމާއްދާ ބައްޓަންކުރުމަކީ މުހިންމުކަމެއް

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިންތިޚާބު 90 މާއްދާގައި އެބަވޭ މިޤާނޫނު ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 1755 

 . ޤާނޫނުއަސާސީގައިވެސް އަޅުގަނޑުމެން ތާރީޚްވެސް ޖެހީމޭ . ބާއްވަންވާނޭ

 ދުވަސް 90 އަނެއްކާ އަޅުގަނޑުމެން ޤާނޫނުގައި . ޚްވެސް ފަހަނައަޅާ ދިޔައީ ތާރީ

 ޖަހައިގެން ޤާނޫނަށް، މިޤާނޫނަށް އަނެއްކާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޚުރުމަތްތެރިކޮށް

 މުއްދަތެއް ދޭނެތޯއޭ، ތާރީޚެއް ދޭނެތޯއޭ މިއީ . ނުހިތޭގޮތަށް މިކަންކުރަންވީތޯއޭ

 ގެ ތެރޭގައި މިކަން މުއްދަތާ ތާރީޚު . ހޭ ކަމެކޭ ލަންޖެ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާ 1760 

 މިޤާނޫނު . ކުރެވޭނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބައްލަވާލައްވަން އެބަ ޖެހިވަޑައިގަންނަވައޭ

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިޤާނޫނުގައިވާގޮތަށް 90 ފާސްވާ ދުވަހުން ފެށިގެން

 ޢުލޫމާތު ޢަމަލުކޮށްގެން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވައިގެން، ރައްޔިތުންނަށް މަ

 ލިބިދީގެން ރައްޔިތުންގެ ހައްޤުތަކަށް އަރައިނުގަނެވޭގޮތަކަށް މި އިންތިޚާބު

 ބޭއްވިދާނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ އަޅުގަނޑުމެން ބަލާލުމަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެން މީގައި 1765 

 . ތާރީޚެއް ނުވަތަ މުއްދަތެއް ދިނުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެމޭ

 ރަށުގައި އިންތިޚާބު އެއް 200 އެއް ތާރީޚެއްގައި ރާއްޖޭގެ އަދި ހަމަ އެހެންމެ

 7 ސަރަޙައްދަކަށް، މިސާލަކަށް 7 ރާއްޖޭގައި . ތާރީޚްގައި ބާއްވާނީތޯއޭ

 ޕްރޮވިންސްގެ އިންތިޚާބު އެއްތާރީޚެއްގައި 7 ޕްރޮވިންސްއަކަށް ބަހާލެވޭއިރު އެ

 އަދި . ންޖެހޭ ސުވާލެއް މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ކޮށްލަ . ބާއްވާނީތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ 1770 

 ދުނިޔޭގެ އެހެން . އެގޮތަށްތޯ ބައްޓަންކުރަންވީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަޙުސްކުރެވިދާނެ

 ތަންތަނުގައި އަޅުގަނޑުގެ މަޢުލޫމާތުގައި އެކި ޕްރޮވިންސްތަކުގައި އެކި

 އަދި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން . ތާރީޚްތަކުގައި އިންތިޚާބު ބާއްވަނީ

 މެންބަރުންގެ ކޮމިޝަނަކުން މި އިންތިޚާބުގެ ކަންތައްތައް 5 އެއްކޮމިޝަނަކުން،

 ބަލަހައްޓަވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާއިރު މީގައި އެކި ތާރީޚްތަކުގައި އެކި 1775 

 . ސަރަހައްދުތަކުގައި ބޭއްވުމަކީ އެއީ މައްސަލައެއްކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ނުދެކެން

 ގޮތެއްގައި ބޭއްވޭނީ އެއް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުން އިލެކްޝަންސް އެންމެ ރަނގަޅު

 ރަށުގައި އެއްދުވަހެއްގައި ވޯޓު ގުނުމާއި ވޯޓު ނެގުމުގެ 200 ގައި ތާރީޚު

ކަންތައްތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށްވުރެ އެކި ތާރީޚްތަކުގައި މިކަން ބާއްވައިގެން
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 . މިއަށްވުރެ ފުރިހަމައަށް މިއަށްވުރެ އިންޞާފުވެރިގޮތެއްގައި މިކަން ކުރެވިދާނެ 1780 

 މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށްވެސް ދިމާވާ

 އެހެންކަމުން މިކަމާ ދޭތެރޭގައި . ފަސޭހަވެގެންދާނެކަމުގައި އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ

 ކޮމިޓީ ސްޓޭޖްގައިވެސް އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި

 ވަނަ މާއްދާގައި މިވާ 12 ހަމަ އެހެންމެ އަޅުގަނޑު މި ބިލުގެ . ދެކެން

 އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ މީހެއްގެ ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތަކާއި ދޭތެރޭގައި ސުވާލު 1785 

 އެހެން ދަންނަވާލަން މިޖެހެނީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ރައްޔިތުންގެ . މިހާރު އެބަ އުފެދޭ

 މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ޝަރުތުތައް ހަމަ ނަކަލްކުރެވިފައި، އެމާއްދާ ހަމަ

 އެހެންނަމަވެސް، ލާމަރުކަޒީ . ށް މިހާރު ނަކަލް ކުރެވިފައި މިވަނީ މިބިލަށް އޮތްގޮތަ

 ވަނަ 14 އުސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ބިލުގައި އެބަވޭ އެބިލުގެ

 ހަމަ . މާއްދާގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ ޝަރުތުތައް ހިމެނިފައި އެބަވޭ 1790 

 ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ ޝަރުތުތައް ވަނަ މާއްދާގައި ސިޓީ 42 އެހެންމެ

 ވަނަ މާއްދާގައި ރަށު ކައުންސިލުތަކުގެ ޝަރުތުތައް 29 . ހިމެނިފައި އެބަވޭ

 މި ޝަރުތުތަކާ މިހާރު އަޅުގަނދުމެންނަށް މި ބިލުން ބުނާ ޝަރުތުތަކާއި . ހިމެނޭ

 ވި އަޅުގަނޑަށް ބޮޑަށް ބުރަވެވެނީ މިހާރު މިދެންނެ . މުޅިން ތަފާތު އެބަވޭ

 އެހެންކަމުން މިމާއްދާވެސް އެއީ އެޤާނޫނުގައިވާ . ޤާނޫނުގައިވާ ޝަރުތުތައް 1795 

 ޚާއްޞަކޮށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން . ޝަރުތުތަކަށް ދިއުން އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ

 ބޭނުންވޭ ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދުވެސް ދެންމެގައި

 ވެފައިވާނަމަ އެމީހަކަށް އްޔިތަކު ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ރަ ފާހަގަކުރެއްވި ބޭރު ޤައުމެއްގެ

 ލޯކަލް ކައުންސިލެއްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ އެމީހަކު ދިވެހި

 އަހަރު ފުރި އަދި އެމީހަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާ 5 ރައްޔިތަކަށްވިތާ 1800 

 ދިވެހި އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުން . މީހަކު ކަމުގައިވާނަމައޭ އެބަވޭ

 ރައްޔިތަކަށްވުމަށްފަހު ބަންގާޅު އަހަންމަދޭ، ބަންގާޅު ސޮރޭ ނުވަތަ އިންޑިޔާ

 ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް މީހަކު . މުޙަންމަދޭ މިހެން ކިޔުމުގެ ޖާގަ ލިބިދީގެންނުވާނެ

 .... ވުމަށްފަހު

1805 

. ވަގުތުހަމަވެއްޖެ އިނގޭތޯ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން
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 އެމީހަކަށް އެހެން ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ލިބިދެވޭ އެންމެހާ ޙައްޤުތައް ބަރު ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެން

 އެހެންކަމުން މިތަފާތުކުރުން ނާންނަގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން . ލިބިދެވެންޖެހޭނެ މުޙަންމަދު އަސްލަމް

 އްދާ އަޅުގަނޑަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގައިވެސް މިމާ . ޤާނޫނުތައް ބައްޓަންކުރަންޖެހޭ : ވާހަކަދެއްކެވުން 1810 

 މިއަދުވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ . ލިޔެވިގެން ދިޔައިރު އެކަމަށް ވަކާލާތު ކުރި މީހެއް

 އަޅުގަނޑު، ކިހިނެއްތޯ . އެވާހަކަ އެގޮތުގައި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ

 . ވަގުތުހަމަވީއޭތޯ

 . ވަގުތުހަމަވެއްޖެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 1815 

 ޝުކުރިއްޔާ . އާދެ، އަޅުގަނޑު ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަށް އެދޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން ރާގެ މެންބަރު ހިތަދޫ އުތުރު ދާއި

 . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މުޙަންމަދު އަސްލަމް

 : ވާހަކަދެއްކެވުން

1820 

 ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި . وبركاته اهللا ورحمت عليكم اسالم . ` ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 އާދެ، މި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ބިލަށް އަޅުގަނޑު . ރައީސް : އްކެވުން ނާޒިމް ރަޝާދު ވާހަކަދެ

 ބަލާލިއިރު އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެންމެ ބޮޑު ކަމަކަށް މި ބިލުން އަޅުގަނޑަށް

 މިފާހަގަކޮށްލެވެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން

 ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން އިއްޔެ ފާސްކޮށްގެން ދިޔައިރު އެ ހިންގުމާބެހޭ ބިލު މި 1825 

 ކޮމިޓީއަށް . ބިލުގައި ހުރި ވަރަށްގިނަ، މަޢާފްކުރައްވާތި ފާސްކޮށްގެނެއްނޫން

 ފޮނުވިއިރު އެބިލުގައި ހުރި ވަރަށް ގިނަ މާއްދާތަކެއް މި ބިލުގައިވެސް ހުރިކަން

 ށް ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ ޚާއްޞަކޮށް މި އިންތިޚާބަ . އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ

 ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތަކާއި މިފަދަ ވަރަށްގިނަ ވާހަކަތަކެއް މިބިލުގައިވެސް

 އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު . ހަމަ އެފަދައިން އެބިލުގައިވެސް އެބަހުރި . އެބަހުރި 1830 

 . ދެކޭގޮތުގައި އެވާހަކަތައް ކޮންމެވެސް އެއްބިލަކުން އުނިކޮށްލަން އެބަޖެހޭ

 ވަނީ ބޮޑަށް ރަނގަޅުވާނީ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އަޅުގަނޑަށް ހީ

ވަނަ 5 އާދެ، މި ބިލުގެ . ހިންގުމާބެހޭ ބިލުން އެބައި އުނިކޮށްލުންކަންނޭނގެ
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 ވަނަ މާއްދާގެ ޢިބާރާތުން އަޅުގަނޑަށް ވަރަށްބޮޑަށް މާނަ 5 މާއްދާއަށް ބަލާލާއިރު

 އެއްފަހރު މީގެ މާނަ އެބަ ނެގޭ އަޅުގަނޑަށް ބަ . އޮޅުންއަރާގޮތް އެބަ ދިމާވޭ 1835 

 ހަމައެކަނި އޮންނާނީ . އަތޮޅުތަކުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލެއް ނޯންނާނެކަމަށްވެސް

 . ޕްރޮވިންސް ކައުންސިލެއްކަމަށްވެސް އަޅުގަނޑަށް އެބަ މާނަ ނެގޭ

 އަނެއްބައިފަހަރު އަޅުގަނޑަށް މި މާނަ ނެގެނީ އަތޮޅު ކައުންސިލެއް ހޮވުމަށްފަހު

 ންސިލަކުން ކޮންމެ ކައުންސިލަކުންވެސް އެއް މެންބަރު ޕްރޮވިންސް އަތޮޅު ކައު

 ކައުންސިލަށް ގެންދާކަހަލަ ގޮތަކަށް އޮންނަ ކަމަށްވެސް އަޅުގަނޑަށް މާނަ އެބަ 1840 

 އެހެންކަމުން މި މާއްދާ އަލުންބަލުން ޢިބާރާތްކުރަންޖެހޭކަމަށް އަޅުގަނޑު . ނެގޭ

 އާއި ބެހޭގޮތުން ވަރަށްގިނަ ) ހ ). ( ހ ( ވަނަ މާއްދާގެ 7 އާދެ، މި ބިލުގެ . ދެކެން

 ވަރަށްގިނަ . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިހާރުވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި

 މީހުންނަށްވުރެ ދަށުގެ އާބާދީ 3000 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެބަ ހުށަހަޅުއްވާ މި

 ން ކައުންސިލަރުން އިންތިޚާބުކުރު 5 މެނޭ ކޮންމެ ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލަށް ހި 1845 

 ހިސާބު ހަދާ ބަލައިލާއިރު މިހާރު އާދެ، އަޅުގަނޑުމެން . ށް އެހާ ރަނގަޅުނޫންކަމަ

 270 ކައުންސިލަރުންނަށް މިލިބޭ މުސާރައަށް ބަލައިލާއިރުގައި މިކަމަށް އެބަޚަރަދުވޭ

 . އެހެންކަމުން، މިއީ ވަރަށް ބޮޑު އަދަދެއް ކަންނޭނގެ . މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ

 ޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭގެ މިވަގުތު އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތު ހުރިގޮތުންނާ މިކަމާދޭތެރޭގައި އަ

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަނަވަސްކަން ހުރި މިންވަރަށް ބަލާއިރު މިއީ އަޅުގަނޑުމެން 1850 

 ހަމައެފަދައިން، . ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަންޖެހޭ ނުކުތާއެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން

 ށް އަޅުގަނޑު ) ށ ( މާއްދާގެ ވަނަ 10 ބިލުގެ ). ށ ( ވަނަ މާއްދާގެ 10 ބިލުގެ

 ބަލައިލާއިރު މިމާއްދާގައި އެބަބުނޭ މިކައުންސިލްތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަށް

 ކުރިމަތިލާ . ކުރިމަތިލުމަށްފަހުގައި އެހެން ދާއިރާއަކަށް ބަދަލުކުރެވިދާނެ ވާހަކަ

 އެހެންކަމުން، ކުރިމަތިލާ ދާއިރާ . ދާއިރާ ބަދަލުކުރެވިދާނެ ވާހަކަ އެބަބުނޭ 1855 

 ވަނަ މާއްދާގެ 12 ބަދަލުކުރެވޭގޮތަށް މިބިލުގައި އޮންނަކަމުގައިވާނަމަ އެއީ މިބިލުގެ

 ގައި 5 ގެ ) ހ ( ވަނަ މާއްދާގެ 12 . އާއި ތަޢާރުޟުވާ ތަޢާރުޟުވުމެއް 5 ގެ ) ހ (

 މިއޮންނަނީ، އެމީހަކު ކުރިމަތިލަނީ ރަށު ކައުންސިލަށްނަމަ އެ ކައުންސިލަށް

 ރަށްވެހިކަން ހަމަ ޓަސްލާގައި . ށްވާންޖެހޭނެއޭ ނިސްބަތްވާ ރަށުގެ ރަށްވެއްސަކަ

 އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް ހަމަ ވަގުތުން ވަގުތުން ބަދަލުކުރެވިދާނެބާވައޭ 1860
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 އެހެން ކުރެވޭކަމަށްވާނަމަ އެއްވެސް . އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ

 އެހެން ނުކުރެވޭކަމަށްވާނަމަ . ތަޢާރުޟުވުމެއްނައިސް އެކަންތައް ނިންމާލެވިދާނެ

 12 ހަމައެފަދައިން، . އީ ކުރެވޭނެކަމެއް ނޫން އެކުރިމަތިލާ ދާއިރާ ބަދަލުކުރުމަކީ އެ

 މިއީ ކުރީދުވަހެއްގައިވެސް އަޅުގަނޑު ވާހަކަދައްކާފައި އޮތް . 4 ވަނަ މާއްދާގެ

 އުމުރުގެ ވާހަކަ ދާދިދެންމެއަކު އެވާހަކަފުޅުދެއްކެވި . އެއީ އުމުރު . ޕޮއިންޓެއް 1865 

 އީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވި ފަދައިން އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އެ

އް 18  އަހަރު މިއޮތީ މިއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަރުތުތަ

 އެހެންކަމުން، މިގޮތަށް މިބޭއްވުން އެހާ . ހަމައެގޮތަށް ކޮޕީކޮށްލެވިފައި

 ވަނަ 12 އާދެ، . ރަނގަޅުކަމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑަށް އަދިވެސް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ

 ގައި 5 ށް އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލާއިރުގައި 5 ވަނަ މާއްދާގެ 12 . 5 މައްދާގެ 1870 

 މިއޮންނަނީ އެމީހަކު ކުރިމަތިލަނީ ރަށު ކައުންސިލަށްނަމަ އެރަށެއްގެ

 އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ކޮންމެ ދިވެހި . ރަށްވެއްސަކަށްވާންޖެހޭނެ ވާހަކަ

 . މަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބެންޖެހޭނެ ރައްޔިތަކަށްވެސް އޭނާގެ ޤައު

 އެހެންކަމުން، ކޮންމެހެން އެދާއިރާއެއްގެ ރަށްވެއްސަކަށްވުން އެއީ ލާޒިމްކުރަންޖެހޭ

 އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި . ކަމެއްކަމަކަށް އަޅުގަނޑަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ 1875 

 ނިސިޕަލްޓީގެ ދަފްތަރުގައި ރާއްޖެތެރޭގެ ގިނަ ރައްޔިތުންތަކެއް މާލެއައިސް މާލޭ މު

 ޖެހިގެން ނޫނީ އެހެން ކޮންމެވެސް ގެއެއްގައި ޖެހިގެން އުޅޭއިރު އެމީހުންގެ އުފަން

 ރަށަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެމީހުންނަށް ގެއްލޭގޮތަށް މިބިލު

 އެހެންކަމުން، . ބައްޓަންކުރެވިގެންވާނެކަމަކަށް އަޅުގަނޑަކަށް އެއްބަހެއްނުވެވޭ

 ޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި އެފަދަ ފަރާތްތަކަށްވެސް އެފުރުޞަތު ލިބޭގޮތަށް އަޅުގަނ 1880 

 ޙަޤީޤަތުގައި މާލޭގެ ދިރިއުޅުއްވާ ބޭބޭފުޅުން، ރާއްޖެތެރެއިން . އޮންނަންޖެހޭނީ

 ވަޑައިގެން މާލޭގައި ދިރިއުޅުއްވާ ބޭބޭފުޅުން އެއުޅުއްވަނީކީ ކޮންމެހެން އުފަލަކުން

 ޞަތުތަކާ އެއްޗެހި ރަށްރަށުން ހަމަޖެހެން އެމީހުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރު . ނޫން

 އެހެންކަމުން، މިފަދަ . ނެތުމުގެ ސަބަބުން އައިސް މާލޭގައި ދިރިއުޅެމުން އެދަނީ

 ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތަކެއް ހުޅުވާލެވިގެންދާއިރުގައި އެމީހުން އެ މަޙްރޫމްކުރެވޭގޮތަށް 1885 

 14 އާދެ، ބިލުގެ . އޮންނަ އޮތުން އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ޤަބޫލުނުކުރެވިގެން މިއުޅެނީ

މިއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދާދިފަހުން ) ށ ( ވަނަ މާއްދާގެ 14 ). ށ ( ވަނަ މާއްދާގެ
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 . ތަޖުރިބާކުރެވިފައި ހުރިކަމެއްގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު މިއުޅެނީ ދަންނަވާލަންވެގެން

 އާދެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން

 5000 އެންމެ . ރުފިޔާ 5000 ބަހައްޓަން މިޖެހުނީ އެންމެ ޑިޕޮސިޓްގެގޮތުގައި 1890 

 ރުފިޔާ ބަހައްޓަންޖެހުމުގެ ސަބަބުން ވިޔަފާރިކުރުމަށްޓަކައި ކުރިމަތިލީ

 ކުރިމަތިލައްވާފައި އަނެއް . މެންބަރުންވެސް ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންވެސް ތިއްބެވި

ކަ 2 ފިޔާދޭށޭ ރު 50000 ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގާތަށްގޮސް އެބަބުނޭ ތިމަންނައަށް  ލައް

 އެހެންކަމުން، އަޅުގަނޑު . ތިމަންނަގެ ނަން އަނބުރާ ނަގާނަމޭ . ރުފިޔާދޭށޭ

 ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ވިއްކާ ވިޔަފާރިކުރެވޭގޮތަށް މިފަދަ މާއްދާއެއް 1895 

 ބައްޓަންކުރުމަށްވުރެ މާރަނގަޅު ތަންކޮޅެއް، މިއީ ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓެއް

 އެހެން . މިއިން ލިބޭ ސެކިއުރިޓީއަކީ ކޮބައިތޯ ، އެހެންކަމަށްވަންޏާ . މިބަހައްޓަނީ

 ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޙައްޤުތަކަށް އަރައިގަނެވޭގޮތަށް މީތި ބައްޓަންކުރެވޭކަމަށްވާނަމަ އެއީ

 އެހެންކަމުން، އަޅުގަނޑު . އެންމެ އިންޞާފުވެރިގޮތެއްކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ނުދެކެން

 ން، 50000 . އަދަދަކަށް ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި މިއަދަދުވާންޖެހޭނެ ވަރަށް ބޮޑު 1900 

 ލައްކައިން ވީކަމަށްވިޔަސްވެސް އެއީ މައްސަލައެއްކަމަކަށް އަޅުގަނޑު 2 ލައްކައިން

 އޭރުން ސީރިއަސްކަމާއެކު އެކަން ބޭނުންވެގެން ކުރިމަތިލާ . ޤަބޫލެއްނުކުރަން

 ކުޅޭ ކުޅިވަރުކުޅޭކަށް އެހެން މީހުންގެ އަތުން . ފަރާތްތައް އެކަމަށް ކުރިމަތިލާނީ

 ރި ހޯދަން އެމަޤްޞަދުގައި ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތައް މިކަމަށް ކުރިމަތިލާނެކަމަކަށް ލާ

 ވަނަ 7 . ވަނަ މާއްދާ 7 އާދެ، މިބިލުގެ . އަޅުގަނޑަކަށް ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ 1905 

 މާއްދާގައި މިއޮންނަނީ މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ބާއްވާ ފުރަތަމަ އިންތިޚާބު ބާއްވާނީ

 ގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ޤާނޫނު ނަންބަރު، މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭ

 އާދެ، . ދުވަހުގެ ތެރޭގައޭ 90 ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ

 ދުވަސްވާއިރު މިބިލު ފާސްނުވެ 90 އެޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ

 މިއީ އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގައި އުފެދޭ . އޮތްކަމަށްވާނަމަ ކިހިނެއްބާވައޭ ހަދާނީ 1910 

 އެހެންކަމުން، މިބިލު އެހާތަނަށް ފާސްނުވެ އޮތްކަމަށްވާނަމަ އެޢަމަލު . ސުވާލެއް

 މިހާރުވެސް މިއޮންނަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ . ނުކުރެވި ހިނގައިދާނެ

 . ތާރީޚުތަކެއް ފަހަނައަޅާގޮސްފައި ބިލުތައް ނުނިމިގެން ޤާނޫނުތައް ނުހެދިގެން

ގައި މިގޮތަށް ދުވަހެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭނީ އެހެންކަމުން، އަޅުގަނޑަށް ފެންނަގޮތު
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 އެބިލު ފާސްވެ އެއަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު . އެބިލު ފާސްވުމަށްފަހުގައި 1915 

 މިބިލުވެސް ފާސްވެފައި އޮވެއްޖެކަމަށްވާނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިގޮތަށް ތާރީޚެއް

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ނުވަތަ ދުވަސްތަކެއް ކަނޑައެޅިދާނެ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު މިކޯޓު އަމުރުތަކާ ހެދި މުޅިން . ` ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 އެހެންވީމާ، މުޅިން . ބިލު ކިޔައެއްވެސް ނުލެވޭ . ތައްޔާރެއްވެސް ނުވެވޭ މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ 1920 

 އެއީ މީގެކުރިން . ހަކަ މިއަންގަމުންގެންދަނީ ހިފާ ހައްޔަރުކުރަމުން ގެންދާ ވާ : ވާހަކަދެއްކެވުން

 ކޮންމެއަކަސް، މިބިލާ . އަޅުގަނޑު އަހަނީ ކުކުޅު އެގޮތަށް ހިފާ ހައްޔަރުކުރާ ވާހަކަ

 . ބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑު ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން ޤަސްދުކުރަން

 އާދެ، އަތޮޅު . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިބިލުގައިވާ ދެތިން ގިންތިއެއްގެ އިންތިޚާބް

 ރާ ރަށު ފެންވަރުގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވޭއިރުގައި ރަށް އަތޮޅު އަދި ޕްރޮވިންސްއޭ ފެންވަ 1925 

 ބުނެ ޕްރޮވިންސްތަކަށް ނަންދެވޭއިރު މިހާރު މިބޭނުންކުރެވޭ ނަންތަކާ އަދި

 އެނަންތައް ޘަޤާފީގޮތުން ޒަމާނުއްސުރެ ފެށިގެން މީހުން ކިޔާ ނަންދީފައިވާ

 ކުރާ ޤައުމީ މަޖިލީހުންވަނީ ފާސްކޮށް ލިސްޓެއް ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތް

 އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ އެދެވައްތަރުގެ ނަމުގެ ތެރެއިން . ސަރުކާރަށް ހަވާލުކޮށްފައި

 އާދެ، މިހާރު މިކިޔާއުޅޭނަންތޯ . ޕްރޮވިންސްތަކަށް ދެވޭނީ ކޮންވައްތަރެއްގެ ނަމެއްތޯ 1930 

 . އްތޯ ނުވަތަ ޒަމާނުއްސުރެ ފެށިގެން އަޅުގަނޑުމެން ކިޔާމިއުޅޭ ނަންތަ

 މިކަމާދޭތެރޭގައި ގޮތެއް ނިންމުމަށް މިމަޖިލީހުގެ ބަޙުސަކަށް ދިއުމަށް އަޅުގަނޑަށް

 އެހެން ދަންނަވަންޖެހޭ ސަބަބަކީ، އިއްޔެވެސް ޢިއްޒަތްތެރި . ވަރަށް ބޮޑަށް ފެނޭ

 މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަމުން ވިދާޅުވި ޕްރޮވިންސްތައް މަތިއުތުރު، މެދުދެކުނު

 ކިޔާފައި އޮތީމާ ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގެ އެއޮންނަ އައިޑެންޓިޓީ ޕްރޮވިންސް މިގޮތަށް 1935 

 އެހެންވީމާ، . އަޅުގަނޑުވެސް ތާއީދުކުރަން އެވިދާޅުވި ވާހަކައަށް . ގެއްލެނީއޭ

 އެކަމަކު، މިއީ . އަޅުގަނޑު މިބިލާބެހޭގޮތުން މާގިނަ ވާހަކަތަކެއް ދައްކާކަށް ނެތީމޭ

 މަކީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަހުން އުފެދޭ ސަބަބަކަށްވާކަ . ހަމަ ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް

 ޖީލަކަށް މިގޮތަށް ނަން އޮތީމާ ތަންކޮޅެއް އުނދަގޫގޮތަކަށްވަނީ

 މިސާލަކަށް، އަޅުގަނޑަށްކީދާނެ ހުވަދޫ . އެރިކޮގްނައިސްކުރަން އެނަންތައް 1940 

. ތިލަދުންމަތީ ޕްރޮވިންސް ނޫނިއްޔާ އައްޑޫ ޕްރޮވިންސް . ޕްރޮވިންސް
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 އި އޮތިއްޔާ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ތަންކޮޅެއް އަޑުއަހާ މިކަހަލަގޮތަކަށް މިކިޔާފަ

 މިހާރު . މީހުންނަށްވެސް އެތަންކޮޅެއް ފަސޭހައިން މިކަން އެނގިގެންވެސްދާނެ

 މެދުދެކުނު ޕްރޮވިންސް، މަތިއުތުރު ޕްރޮވިންސް، މިގޮތަށްކީމާ އެނޭނގޭ ކޮން

 މާ، އަޅުގަނޑު އެހެންވީ . އަތޮޅެއްގެ ކޮން ހިސާބެއްގައި އޮންނަ ރަށެއްކަމެއްވެސް 1945 

 ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް އެދެން މިކަމަށް މިމަޖިލީހުގެ ހަމަ ސަމާލުކަމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑު

 މިކަން މިގެންނަނީ މި ބަޙުސްއަކަށް ހުޅުވާލައިގެން މިނަންތައް ފާސްކުރުމަށް ގޮތެއް

 3000 ދެން، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ . ނިންމުމަށް ފުރުޞަތެއް ހަމަ ދެއްވުމަށްއެދި

 ނަށްވުރެ ދަށުގެ އާބާދީ ހިމެނޭ ކޮންމެ ރަށެއްގެ ކައުންސިލަށް މީހުން

 މީހުންނަށްވުރެ މަތީ އާބާދީގެ 3000 . މެންބަރުންކަމަށް 5 އިންތިޚާބްކުރާނީ 1950 

 7 މީހުން، އާބާދީ ހިމެނޭ ކޮންމެ ރަށެއްގެ ކައުންސިލަކަށް އިންތިޚާބްކުރާނީ

 ނޑާ ތަންކޮޅެއް ޚިޔާލު އަޅުގަނޑު އެދެން، އަޅުގަ . މެންބަރުންކަމަށް މިއިންނަނީ

 އަޅުގަނޑު . ތަފާތޮ ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދާ

 މީހުންނަށްވުރެ ދަށު އާބާދީގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ރަށެއްގެ 3000 ދަންނަވާނީ

 9 މީހުންނަށްވުރެ ގިނަ އާބާދީއަކަށް 3000 . މެންބަރުންނޭ 7 ކައުންސިލަރުންނަށް 1955 

 އެއީ މިއީ ވަރަށް ގިނަ ސަބަބުތަކެއް ހުރެގެން އަޅުގަނޑު މިހެން . މެންބަރުންނޭ

 ދުވަސް ތެރޭގައި، ފުރަތަމަ އިންތިޚާބު، 90 ދެން، މިއިންނަނީ . މިދަންނަވަނީ

 މީގައި މިއިންނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން

 ލްތަކުގެ ފުރަތަމަ އިންތިޚާބު ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފެދޭ ލޯކަލް ކައުންސި

 ދުވަސް ތެރޭގައި 90 މިޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ދުވަހުން ފެށިގެން 1960 

 އެހެންވީމާ، . މިހާރުވެސް މިއޮތީ ލަސްވެފައި މިކަންކުރުމަށް . ބާއްވަންވާނެއޭ

 މިބިލާބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަން . ދުވަހަށް ބަދަލުކުރަން 60 އަޅުގަނޑު އެދެނީ މި

 ން މި އަނެއްކާވެސް ފްލޯރގައި ވާހަކަދައްކަން ފަށައިފިއްޔާ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެ

 އެހެންވީމާ، އެގޮތުން އަޅުގަނޑު އެދެނީ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް . މިލަސްވާނީ

 . މިބިލާމެދު މާބޮޑު ބަޙުސްތަކެއްނުކޮށް މިއަދުން މިއަދަށް މިބިލު ފޮނުވަން 1965 

 އަޅުގަނޑު ކަނޑައަޅާފައި އޮތް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާރީތައް ހިންގުމާބެހެގޮތުން

 ދެން، އަޅުގަނޑު އަދިވެސް މީގައި . ކޮމިޓީއަށް މިފޮނުވާލަން އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ

އެއީ ވޯޓު، ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވިދާޅުވެއްޖެ . އެބައޮތް ތަންކޮޅެއް
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 . މިގަނެވިއްކާ ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން ބައެއް މެންބަރުން މިކަންކުރާ ވާހަކައެއް

 ވީމާ، . އެކަންކަން އެބަހުރި އަޅުގަނޑަށް ތަޖުރިބާކުރެވިފައި . ނގަޅު ވާހަކައެއް ރަ 1970 

 އަޅުގަނޑު ޤާނޫނުއަސާސީގައި އެކަން ހަމަ ހުރަސްނޭޅޭ ކަމަށްވާނަމަ އަޅުގަނޑު

 އެކަމަށް ހުށަހަޅާގޮތަކީ ކުރިމަތިލުމަށްފަހު އެއްވެސް މެންބަރަކަށް ނޫނިއްޔާ

 އޭނާގެ ނަން އަނބުރާ ނުގެންދެވޭނޭގޮތަކަށް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓުލުމުގެ ކުރިން

 . އެއީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން . މިބިލު ބައްޓަންކުރުން

 ވީމާ، އަޅުގަނޑު މިބިލަށް މާގިނަ ވާހަކަދައްކާކަށް ނެތީން ބިލަކީ ރަނގަޅަށް 1975 

 އަދި ކޮމިޓީން . ޑްރާފްޓް ކުރެވިފައިވާ ބިލެއް ވަރަށް ކުދިކުދި އިޞްލާޙުތަކެއް ހުރީ

 . ބަހުސްކުރަން މިބިލަށް އެބަޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން ނިމިގެން އައީމާވެސް

 އެހެންކަމުން، އަޅުގަނޑު ގޮވާލާނީ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް މިއަދުން މިއަދަށް މިބިލު

 ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާ މި ވީހާވެސް އަވަހަކަށް މިކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް

 މިހާރުވެސް މިއޮތީ ލަސްވެފައޭ، ވީމާ، . މަށް ކުރެވޭނެގޮތަކަށް ހިނގާށޭ ނިންމު 1980 

 . އަޅުގަނޑު ބިލަށް ދައްކާނެ އިތުރު ވާހަކައެއް ނެތް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ

 ދެން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަން އޮތީ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު، އޭގެފަހުން ނައިފަ . ރަޝީދު

 ދެން ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކު، ފަރެސްމާތޮޑާ 1985 

 ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް، ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ

 ނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން، ހިދަތޫ ދެކު

 ޙަސަން ލަޠީފް، ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މަންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން

 މި ތަރުތީބުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު . މަނިކު

 ގައި މަސައްކަތް މެދުކަނޑާލަންޖެހޭތީ 12:00 އަޅުގަނޑުމެން . އަރުވަމުން ގެންދާނީ 1990 

 އެހެންވީމާ، . ހާރު ހުރީ ގާތްގަނޑަކަށް ދޮޅު ސިކުންތު ވަރު އެއަށްފަހު އެއީ މި

 އެކަހަލަ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

އަށް ގެންދަވަން ބޭނުންފުޅު ނުވާދާނެތީ  12:00 އަޅުގަނޑު މިހާރު . ވާހަކަފުޅު ކުރި

 ޑަވެލި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް މަ .. ޖެހާތީއާއިއެކީގައި

 . މުޙަންމަދު ނާޒިމް ނިޒާމަބެހޭ ނުކުތާއެއް 1995
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 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

 އާދެ، މަޖިލީހުގެ ރިކޯޑަށްޓަކައި ދޮޅު ސިކުންތޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އެގޮތަށް މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު

 . އެހެންވީމާ، އެވާހަކަ . ޅު މިނެޓްހެން އިނީ ބާކީ ވިދާޅުވީމަ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ދޮ މުޙަންމަދު ނާޒިމް 2000 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން

 އެއީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ދޫއޮޅިގެން . ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން : ކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން ވާހަ

 އެހެންވީމާ، ދޮޅު . ރަނގަޅު ޞައްޙަށްގޮތަކީ ދޮޅު މިނެޓް . ސިކުންތޭ ދެންނެވުނީ 2005 

 ތެރޭގައި ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު މިނެޓް

 ޖެހީކަމަށް 12:00 މިހާރު ދެން . ނުނިންމެވިދާނެތީ އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ނާރުވާ

 ޖަހާއިރު ފަށަން މިހިސާބުން 1 ޤަބޫލުކުރެވޭތީއާއެކީގައި އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް

 . ވައްސަލާމުޢަލައިކުމް . ނޑާލާނީ މެދުކަ

2010 

 ] ށް 13:00 ން 12:00 ވަގުތުކޮޅު ހުސް [

 . އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތް ފަށައިގެން ކުރިއަށް ގެންދަނީ . ` : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ލިސްޓްގައި އެންމެފުރަތަމަ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަން މިއޮތީ ވިލުފުށީ

 ނުކުތާއެއް މަނަދޫ ނިޒާމާބެހޭ . ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު 2015 

 . ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދޭން މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 2020 

 އެންމެފަހަރަކުވެސް ގަޑިޖެހިގެން . މިތިބީ ވަޢުދުވެގެން މިތަނަށް ވަދެ : މުޙަންމަދު ޠާރިޤް ވާހަކަދެއްކެވުން

މެންބަރުން . ހަތަރުފަސްމިނެޓް ނުހިގަނީހެއް ޖަލްސާ ފެށޭ ހިސާބަކަށް ނާދޭ
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 އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މެންބަރުންގެ . ޙާޟިރެއްނުވޭ ގަޑިން ގަޑިއަކަށް

 ވަރަށް ސަމާލުކަމަށް މިކަން ގެންނެވުމަކީ ނިޒާމީ ނުކުތާއެއްގެ ދަށުން އަޅުގަނޑު

 . ޝުކުރިއްޔާ . ބޮޑަށް އެދޭކަމެއް 2025 

 . ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްކަމަކަށް ޤަބޫލެއްނުކުރަން . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ޢިއްޒަތްތެރި . އެކަމަކު، ތިވިދާޅުވި ވާހަކަފުޅު ތިއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކަފުޅެއް

 މަޑުމަޑުން . ނގަބީލު ޖެހީމަ އަޑުއިވިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުންނަށް އެބަ ރަ 2030 

 އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް . މެންބަރުން ވަދެވަޑައިގަންނަމުން މިދަނީ

 ގެންދިއުމަށް މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 . ރިޔާޟް ރަޝީދަށް

 އާދެ، ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުގެ އިންތިޚާބާއި . އްޒަތްތެރި ރައީސް ޢި ރިއްޔާ ޝުކު ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު 2035 

 ބެހޭ މިބިލާ ބެހޭގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަރަށް ތަފާތު : ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން

 ނެ ހަމައެގޮތަށްމެ މި އިންތިޚާބުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދާ . ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި

 ގޮތް ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް މިބިލުގައި ބަޔާންކުރެވިފައި އޮތްކަމަށް އަޅުގަނޑު

 އަދިހަމައެހެންމެ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް މީގެ ބާރުތަކެއް ދީފައި . ޤަބޫލުކުރަން

 އަދި އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން ކަންތައްތައް ކުރައްވަންޖެހޭނެ ގޮތްވެސް . އެބައޮތް 2040 

 ހަމައެހެންމެ، ކައުންސިލުތަކުގެ މެންބަރުން . ބައޮތް މިބިލުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެ

 3000 ން އަދި އަދި 3000 ތިބޭނެ މިންވަރުވެސް މީގައި ކަނޑައެޅިފައި އެބައޮތް،

 ން މަތީ އާބާދީތަކުގެ ކައުންސިލުގައި އަދި ސިޓީ ކައުންސިލާއި މި

 ނޑު އެހެންކަމުން، އަޅުގަ . ކައުންސިލުތަކުގެ މެންބަރުން ތިއްބަވާނެ އަދަދުތައް

 އެންމެބޮޑަށް ވިސްނާ އެއްކަމަކީ ކައުންސިލުތައް އުފެދިގެން އަންނައިރުގައި މިހާރު 2045 

 ތިބި ކަތީބުންނާއި އަދި އެހެން ނަންނަން ކިޔާ އެތައްބައިވަރު މަޤާމުތަކެއްގައި

 ކޮންމެގޮތަކަށް މިކަން . ރާއްޖެތެރޭގައި މި ޕްރޮވިންސްތަކުގައި އެބަތިބި

 . ވެސް މީގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ނިމިގެންދިޔަކަމުގައި ވީނަމަ

އެހެންކަމުން، މިވަރުކަމެއް މިގޮތަށް ނިންމާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ
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 އަޅުގަނޑުމެން މިކުރަނީ ސީދާ ރައްޔިތުންނާ . ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި 2050 

 . ވެހި ރައްޔިތުން އަޅުގަނޑުމެން މިތަމްސީލުކުރަނީ ދި . ގުޅުންހުރި ކަމެއް

 އެހެންކަމުން، މިކަން މިގޮތަށް ކުރާއިރުގައި އެއްވަޒީފާގައި ހުރި މީހަކު އެވަޒީފާގައި

 ހުރެގެން ކުރިމަތިލެވޭނޭ ގޮތަށް މީގައި އޮތުމަކީ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް

 އެހެން އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ މިއަދު ކަތީބުންގެ ނަމުގައި ތިބި . އެދޭކަމެއް

 . ކައުންސިލު އުފެދުނީމަ ދެން ވާނެގޮތެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށެއް ނޭނގޭ މީހުންނަށް 2055 

ށް  އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމިއްލަ ނަފްސަ

 އަޅުގަނޑުމެން އެދޭފަދައިން މިދެންނެވި މަޤާމުތަކުގައި ތިބި އަޅުގަނޑުމެން ކަހަލަ

 އިގެން ދިރިއުޅޭ ބައެއް އެމީހުންގެ މުޅި ރައްޔިތުން، ބޮޑެތި އާއިލާތަކެއް ގޮވަ

 މުސްތަޤްބަލް އެވަޒީފާއެއްގެ މައްޗަށް ބުރަވެ އޮންނަ ކަމެއްގެ މައްޗަށް

 އަޅުގަނޑުމެން ކަމެއް ނިންމާއިރުގައި މިދެންނެވި ފަރާތްތަކާމެދުގައި ދެން 2060 

 ޢަމަލުކުރެވިގެންދާނެ ގޮތެއް، ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގިފައި

 އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަށްވުރެ ފުޅާކޮށް ދަންނަވާކަމަށްވަންޏާ ސީދާ . އޮތުން މުހިންމު

 މިކަން ރައްދުވާ އަޅުގަނޑު މިދެންނެވި މަޤާމުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށްވެސް މީގެ

 އެހެން . ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބޭނެކަހަލަ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން މިކަން ކުރަންޖެހޭ

 ނީ އަޅުގަނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރަމުން އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަ 2065 

 ދިޔައިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން ލިޔެފައި އޮންނާނެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި، ފަނޑިޔާރުން

 އަދި ޤާޟީންނާއި، މިމަޤާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް އެމީހުންގެ މަޤާމު

 އޭގެ . ލިބޭނެކަން ދާއިމީކުރުމަށްޓަކައި ދެއަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތު އެމީހުންނަށް

 މާނައަކީ ދެއަހަރުދުވަހު އެމަޤާމުގައި ތިބޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަމެއް އަޅުގަނޑުމެން

 ހަމައެހެންމެ، . އޮންނާނެ ޤާނޫނުއަސާސީން މިދެންނެވި ފަރާތްތަކަށް ދީފައި 2070 

 މިކައުންސިލުތައް އުފެދުމާ ގުޅިގެން ކަތީބުންނާއި މިދެންނެވި ނަންނަމުގައި ތިބި

 ހީތެރިންނާއި މިމަޤާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ވަޒީފާ ރާއްޖެތެރޭގެ އެ

 ޙިމާޔަތްކުރެވިފައި އޮންނާނީ ކިހާ ދުވަހަކަށްތޯ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ އެކަނޑައަޅަން

 އެހެންކަމުން، މިބިލު ދާ ކޮމިޓީން މިދެންނެވި ކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި . އެބަޖެހޭ

 އަޅުގަނޑު މިހެން . ރަން ރިޢާޔަތްކުރައްވާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު އުންމީދުކު 2075 

މިދަންނަވަނީ އިއްޔެގައި ނެގުނު ކޮމިޓީއަކީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް
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 އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ، ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ހިމެނޭގޮތަށް ކޮމިޓީއެއް ނަގަން

 އެހެނެއްނޫން . އެހެނެއްނޫން ދިޔައީކީއެއް . ކިހިނެއްތޯ ކޮމިޓީ ދިޔައީ . ހުށަހެޅީ

 އާއި . ޕީ . އާރު . ހަމަ ޑީ . އް ހިމެނިގެނެއްނޫން ދިޔައީ ދިޔައީކީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަ

 ޕީއަށް މިއަދު ޤަބޫލުކުރައްވަންޖެހޭނެ މިތަނުގައި ތިބޭފުޅުން ނޫންކަން . ޑީ . އެމް 2080 

 މިތާ އެބަތިއްބެވި ތި ދެޕާޓީ ނޫން . ހުރިހާ ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރައްވަނީ

 . ބަތިބި މިތާނގައި ޕާޓީތަކުން ތަމްސީލުކުރާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އެ

 އަމިއްލަ . އެހެންވީމަ، އެފަރާތްތަކާ ދޭތެރޭގައިވެސް ތިބޭފުޅުން އެބަޖެހޭ ވިސްނަވަން

 އެދުމުންފޯވެ ވަކިމިންވަރަކަށް ތިމާއަށް ކުރެވޭ ކަންތައް ނޭނގޭ މިންވަރަށް ދިޔައީމަ

 ދަންނަވަން މިއުޅެނީ އިއްޔެގައި އެހުށަހެޅުނު . ދެން ހެދޭނެ ކިތަންމެ ގޯހެއްވެސް 2085 

 އަޅުގަނޑު ނިޒާމީ ނުކުތާއެއްގެ . ހުށަހެޅުމާ އެއްގޮތަކަށްނޫނޭ ކޮމިޓީ ނެގިގެންދިޔައީ

 ތެރޭގައި އެކަން މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ކޮންމެހެން ހާމަކޮށްދޭންޖެހޭކަމަށް އަޅުގަނޑު

 އަދި މިއަދު މިވާހަކަ ދައްކަންޖެހޭކަމަށްވެސް އަޅުގަނޑު . ޤަބޫލެއްނުކުރަން

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . ވާނެގޮތެއް އެނގިދާނެތާ ދެން . ޤަބޫލެއްނުކުރަން

 އަޅުގަނޑުމެން ކަންތައްތައް ކުރާއިރުގައި މުޅި ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރެވޭނެ ގޮތަށް 2090 

 ޚާއްޞަކޮށް އަޅުގަނޑުމެން މިވާހަކަ . އަޅުގަނޑުމެން ކަންކަން ކުރަމާހިނގާށޭ

 އް އުފެއްދުމާ ގުޅިގެން މި ޕްރޮވިންސްތަ . ދައްކަނީ ޕްރޮވިންސްތަކެއް އުފައްދާ ވާހަކަ

 ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތޮޅުތަކާއި ރާއްޖެ ބެހިގެންދާނީ ކޮން ގޮތަކަށްކަން

 ކޮންކަހަލަ ބަދަލުތަކެއްކަން . އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ވިސްނާލަން މިވަގުތު

 މިކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު . އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަންނާނީ 2095 

 ހުންދިމާވާކަމެއް ދިމާވެއްޖެކަމަށްވަންޏާ ޤާނޫނެއް އިޞްލާޙުކުރުމަކީ ވިސްނާނުލާ ފަ

 7 ޕްރޮވިންސްތަކެއް އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑައެޅި . ފަސޭހަކަމަކަށް ވެގެނެއްނުދާނެ

 ދާއިރާއަކަށް ބަހާލައިގެން މިކަންތައް ކުރާއިރުގައި މިހާރު މިއޮތްގޮތަށް މިކަން

 ރަށު އޮފީސްތަކެއް . ސް އޮފީހެއް ހުރޭ ޕްރޮވިން . ކުރާއިރު އަތޮޅު އޮފީހެއް ހުރޭ

 މިކަން މިގޮތަށް ކޮށްފިކަމަށްވަންޏާ . ރަށު ކައުންސިލުތަކެއް އޮވޭ . ހުރޭ 2100 

 ރައްޔިތުންނަށް ގާތުން ޚިދުމަތްދޭންކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ތައްޔާކުރާ ބިލުގެ

 . އަސްލު މަޤްޞަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޙާސިލުވުން ދަތިކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ

ޅުގަނޑު އެހެން މިދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއްނުކުރަން މިހާރަކު މި އަ
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 ޕްރޮވިންސްތައް ހެދުމާ ގުޅިގެން އަތޮޅުތަކުގެ އަތޮޅު އޮފީސްތައް

 އެހެންނަމަވެސް، މިބިލުގައި އެކަން އެގޮތަށް . ހުންނަންޖެހޭނެކަމަކަށް 2105 

 މާނަނުކުރެވޭތީވެ ސްޕެސިފިކްކޮށް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެކަން އެގޮތަށް އަޅުގަނޑަށް

 ކަންކަން އަޅުގަނޑު ދައްކާ ވާހަކައެއްނޫން . އަޅުގަނޑު އެހެން  މިދަންނަވަނީ

 ކަންކަންކުރަން ރައްޔިތުންނަށް . ދިވެހި ރައްޔިތުން ދައްކާ ވާހަކައެއް މިއީ . މިއީ

 . އުނދަގޫކުރުމަށްޓަކައި ހުންނަ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި އަތޮޅު އޮފީސްތައް މިހުންނަނީ

 އަތޮޅު އޮފީހަށް މިފޮނުވަންޖެހެނީ ފުރަތަމަ . ރު އެއްވެސް ބޭނުމެއް ނެތް މިނޫން އިތު 2110 

 ހޯމް . ފޮނުވީމަ މެސެޖް މި ފޮނުވަންޖެހެނީ ހޯމް އެފެއަރޒަށް . މެސެޖެއް

 އަނެއްކާ އަތޮޅު އޮފީހުން ރަށު . އެފެއަރޒުން ޖަވާބު މިއަންނަނީ އަތޮޅު އޮފީހަށް

 ން ގާތުން ރައްޔިތުންނާ ކައިރިން އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑުމެ . އޮފީހަށް މިފޮނުވަނީ

 ޚިދުމަތްދީ ރައްޔިތުންނަށް އަވަސް ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭކަމަށް ވެއްޖިއްޔާ

 އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މިދެންނެވި ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭގައި ރިޢާޔަތްކުރަން 2115 

 ތް ގޮތުން އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑަކަށް ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ މިހާރު މިބިލު އޮ . އެބަޖެހޭ

 އަޅުގަނޑުމެން މި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނާ އަދި މިބިލުގެ މަޤްޞަދު މިދެންނެވި

 ރައްޔިތުންނަށް . ގޮތަށް އެކަން ޙާސިލުވެދާނެކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއްނުކުރަން

 . ދޭ ޚިދުމަތް އިތުރަށް ލަސްވުން ބޮޑަށް އަޅުގަނޑަށް މިބިލު ތެރެއިން ފެންނަނީ

 މިއަދު ސަރުކާރުގެ . އަޅުގަނޑުގެ މަޤްޞަދަކީ އެއެއްނޫނޭ އެހެންނަމަވެސް، 2120 

 މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަޤްޞަދަކީވެސް . މަޤްޞަދަކީވެސް އެއެއްނޫން

 ރައްޔިތުންނަށް އަވަހަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޯށްދިނުމަށްޓަކައި . އެއެނޫން

 އަދި މުސްތަޤިއްލު . ޕްރޮވިންސްތަކެއް ހެދިގެން މިކަން ކުރާ ވާހަކަ މިދައްކަނީ

 އަދި . ގޮތެއްގައި އަތޮޅުތައް ހިންގާ ރަށްތައް ހިންގުމުގެ ބޭނުމުގައި މިކަން މިކުރަނީ

 ހަމައެހެންމެ މީގައި ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައިވެސް 2125 

 އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ ބާއްވަން އެބޭފުޅުންނަކީ ސިޔާސީ މަޤާމު، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް

 އެހެންވެއްޖެކަމަށްވެއްޖިއްޔާ . ވަޑައިނުގަންނަވާ ބޭފުޅުންކަމަށްވާން ނިސްބަތްވެ

 އެބޭފުޅުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ބޭފުޅުންކަމަށްވަންޏާ އަބަދުވެސް ރަށުތެރޭގައި

 ރަށުތެރޭގައި . ކައުންސިލުތަކުގައި އޮންނާނީ ހަމަނުޖެހުން . އޮންނާނީ ހަމަނުޖެހުން

 މިތަނުން މިފެންނަ . ޕާޓީއެއްގެ އޮންނާނީ ހަމަނުޖެހުން ކޮންމެވެސް އެއް 2130
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 ޕީއާއި އެއްކޮޅަށް . އާރު . ތިމާ ހިތަށްއަރާގޮތަށް މިއަދު ޑީ . ކަންތައްތައް ފެންނާނީ

 މާދަމާ . އަޅުގަނޑު ވާހަކަނުދައްކައިފިއްޔާ މާދަމާ އަޅުގަނޑަށް ދަތިކުރާނެ

 ޕީއާއި އެއްކޮޅަށް ވާހަކަނުދައްކައިފިއްޔާ އަޅުގަނޑަށް . ޑީ . އަޅުގަނޑު އެމް

 ރައްޔިތަކު އޭގެ މީހަކާ ދޭތެރޭގައި އެޕާޓީއަކާ ދޭތެރޭގައި ޚިޔާލު . ރާނެ ދަތިކު

 . ތަފާތުވެއްޖެކަމަށް ވެއްޖިއްޔާ އޭނައަށް ދޭ ޚިދުމަތަށްވެސް ތަފާތު ގެންނާނެ 2135 

 އެހެންވީމަ، މިހެންވެގެން އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނީ ވަރަށް

 އްގައި މިތަންތަން ހިނގާނެ ގޮތަކަށް މިކަން ޒިންމާދާރުގޮތެއްގައި މުސްތަޤިއްލުގޮތެ

 . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ނިންމާލާނަން . ބާއްވާށޭ

 . ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 2140 

 ލު އަޅުގަނޑު ނިންމާލަމުންވެސް ދަންނަވާނީ މިބި . އާދެ، އަޅުގަނޑު މި ނިންމާލަނީ މެންބަރު ރިޔާޟް ދާއިރާގެ ވިލުފުށީ

 އަޅުގަނޑުމެން ފޮނުވާނެ ކޮމިޓީއެއް ކަނޑައަޅާއިރުގައި ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި : ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން

 މެންބަރުން ވިދާޅުވި، އަޅުގަނޑު އިއްޔެ މިދެންނެވި އޮޅުވާލުމެއްގެ ތެރޭގައި ނެގުނު

 ޑު އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެކޮމިޓީ ވިޔަސް އަޅުގަނ . ކޮމިޓީއަށޭ މިދާނީ 2145 

 ... މި އަޅުގަނޑުމެން މިދެންނެވި . މައްސަލައެއް ނެތޭ

 ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 މަޢާފްކުރައްވާ، މަޑަވެލި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު . ނާޒިމް

 . ނާޒިމް 2150 

 ) ނުކުތާ ނިޒާމާބެހޭ (

 އާދެ، މިމަޖިލީހުގައި އޮޅުވާލުމެއްގައި . އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު

 މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން . މަކަރާ ހީލަތުގެ ވާހަކަތަކެއް އަޑުއެވިގެން މިދަނީ : މުޙަންމަދު ނާޒިމް ވާހަކަދެއްކެވުން 2155 

 ނޑު ޤަބޫލެއްނުކުރަން އެއެއްވެސް ޙާލެއްގައި ނިންމާ ކަންތައްތަކަކީ އަޅުގަ

. އެއީ، މިއީ ރައްޔިތުން ބަލަމުންދާ މަޖިލީހެއް . އެއޮޅުވާލުމެއްގެ ތެރެއިން
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 އެހެންވީމަ ރައީސްގެ އެއްވެސް ކަހަލަ އިޝާރާތެއް ނެތީމާ ހަމަ އަޅުގަނޑު މިއީ

 ގައި އިއްޔެ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހު . ނިޒާމީ މައްސަލައަކަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ

 ނެގުނު ކޮމިޓީއަކީ ފަހަރެއްގައިވެސް އަޅުގަނޑަކަށް އެނގިފައެއްނެތް އޮޅުވާލުމެއްގެ 2160 

 . ތެރެއިން ނެގުނު، މަޖިލީހުގައި އޮތް ހަމަ އިއްތިފާޤުން ނިންމި ކޮމިޓީއެއް އެއީ

 . ޝުކުރިއްޔާ . އެވާހަކަ ހަމަ މިއީ ނިޒާމީ މައްސަލައެއް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަގޮތުގައި

 މަޖިލީހުގައި ގަވާއިދުގައި . ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން . ޝުކުރިއްޔާ : ތުން ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަ 2165 

 ބުނެފައި އޮންނާނީ މަޖިލީހުގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަންޖެހޭނީ

 ބަރުންނަށް މަޖިލީހުގެ ކަރާމަތް ނުގެއްލޭގޮތަށް މަޖިލީހުގެ އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެން

 ދެން އިއްޔެގައި . ކުޑާމީސްނުވާގޮތަށް ވަހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ގެންދަވަންޖެހޭނެކަމަށް

 މަޖިލީހުން ނިންމަވާފައި އޮތް ކޮމިޓީއެއްގެ ވާހަކައެއް އިޝާރާތްކުރައްވާ ޢިއްޒަތްތެރި

 މެންބަރު އެވިދާޅުވާ ވާހަކަފުޅަކީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުވެސް މިތާ އިންނެވައިގެން 2170 

 އެއީކީ . ފާސްވެ އިސްތިފާޤުން، މަޖިލީހުގެ އިސްތިފާޤުން ފާސްވެގެންދިޔަ ކޮމިޓީއެއް

 އެކަމާ ދޭތެރޭގައި ހިތްޕުޅާނުވެ މިއަދު ތިގޮތަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަންޖެހޭނެ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަ ނިންމާލެއްވުމަށް . ކަމެއްކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ނުދެކެން

 . ރުވަން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަ

2175 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ސެކްރެޓޭރިއެޓުން އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ރަނގަޅު އެކަން ރިޔާޟް ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު

 އިއްޔެގައި މިތަނުގައި . ބައްލަވާލަދެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑު މިދެންނެވި އެއްޗެއް : ވާހަކަދެއްކެވުން ރަޝީދު

 އެކަމަކު ކޮމިޓީ . ގޮތަށް ހުށަހެޅިފައި ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ އަޅުގަނޑު މިދެންނެވި

 . އެހެންވެގެން އަޅުގަނޑު އެވާހަކަ ދައްކަނީ . ނެގިގެން ދިޔައީ އެގޮތަކަށްނޫން

 އެހެންވެ އަޅުގަނޑު ދަންނަވަނީ ރިޔާސަތުންވެސް ކަންކަން ނިންމަވާއިރުގައި 2180 

 ތްތެރި ދެން ޢިއްޒަ . އެކަންކަން ބައްލަވަންޖެހޭ މިންވަރަށް ބެއްލެވިނަމަ ރަނގަޅުވާނޭ

 . ރައީސަށް އިއްޔެ އެގޮތަށް ބައްލަވާލައްވަން ފުރުޞަތު ނުލިބުނީކަމަށްވެދާނެ

އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު މިދެންނެވީ އިއްޔެގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި
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 . މެންބަރާއި އަދި އެއަށް ތާއީދުކުރެއްވި މެންބަރަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ އެކަން

 .... އެހެންވީމަ، 2185 

 . ވަގުތުހަމަވެއްޖެ : ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން

 ނާޒިމަށް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ރައީސް ދެއްވި ޖަވާބަށްވުރެ ފުރިހަމަ ޖަވާބެއް ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ވިއްޖެހެން އަޅުގަނޑަށް ދެ : ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާޒް ރަޝީދު 2190 

 . އަޑުއެއްސެވީތީ

 މިއަދުގެ ބަޙުސްގައި މިއޮތީ އަޅުގަނޑުމެން . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 މިހާރު މިވާހަކަދައްކަމުންގެންދާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ބިލުގެ

 އެހެންވީމަ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެ މަޢުޟޫޢުއަށް . ވާހަކަދެއްކެވުން 2195 

 އަދި އިއްޔެ ހިނގާދިޔަ ކަންތައް . ކަފުޅުދައްކަވަމުން ގެންދެވުން އެދެން ވާހަ

 . ހިނގާދިޔަގޮތް ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށްވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ

 އެއީ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ތިއްބަވައިގެން ޢިއްޒަތްތެރި

 އެހެން އެއްވެސް ލިސްޓެއް މި . އި އޮތްކަމެއް މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމަވާފަ

 ހަމަގައިމުވެސް އަޅުގަނޑު މިތާ . މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާކަމަށް ރެކޯޑަކު ނެތް 2200 

 އަދި ހަމައެއާއެކުގައި މަޖިލީހަށް އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި ތާއީދު . އިނިން

 ށް ވޯޓަކަށް އެހޭނީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުގައި އިންނަ މީހަކަ . ލިބިފައެއްވެސް ނެތް

 މި މަޖިލީހަކީ ޚުދުމުޙްތާރުކޮށް . މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބުނީމަ

 މިއީ ޑިމޮކްރެޓިކްކޮށް ހިނގާ . މިތާ އިންނަ މީހަކު ހިންގާ މަޖިލީހެއްނޫން

 އެހެންވީމަ، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް އިޚްތިރާމުކުރުން މަތީ އަޅުގަނޑު . މަޖިލީހެއް 2205 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުމުގައި މަޖިލީހުގެ . މިގެންދަނީ ކުރިއަށް

 ރިޔާސަތުން ކަންތައްކުރާ ގޮތާ ދޭތެރޭގައި ހިތްޕުޅުހަމަޖެހިވަޑައިނުގަންނަވަންޏާ

 . އެއްޗެއް ވިދާޅުވުން އެއީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ލިބިވަޑައިގެންވާ ޙައްޤެއް

 ވާ ކޮންމެ އެއްޗެއްވެސް ވިދާޅުވަންޖެހޭނީ އެހެންނަމަވެސް، އެގޮތަށް ވިދާޅު

 . ޙަޤީޤަތުގެ މައްޗަށް ބިނާކުރައްވައިގެންކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ދެކެން 2210
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 ... އެހެންވީމަ، އެވާހަކަ ދަންނަވަމުން އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ

 ޙްމަދު ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް، ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަ

 . މަޚްލޫފް

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ ( 2215 

 އާދެ، އަޅުގަނޑު ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ މިނެގީ މި . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ވަނަ މާއްދާ، އެއީ އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށް އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ 5 ބިލުގެ : އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ވާހަކަދެއްކެވުން

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ، / 2009 އޭގައި މިއޮންނަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު . މެންބަރުންގެ އަދަދު

 ވަނަ މާއްދާގައި 4 އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 2220 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ޕްރޮވިންސްއެއްގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ އިދާރީ

 ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ ޕްރޮވިންސްއެއްގެ އަތޮޅު ދާއިރާއަކުން އެ އިދާރީ

 އެހެންވީމަ، މިއީ އަދި ނުހެދި . މެންބަރުންނަށް 3 ކައުންސިލް އިންތިޚާބުކުރާނީ

 އޮތް ޤާނޫނެއްވީމަ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިއީ ހަމަ ކޮންމެހެންވެސް އަޅުގަނޑުމެން

 އެއީ މިމާއްދާގައި . ށް ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަންޖެހޭނެ ކަމެއްކަމަ 2225 

 .. ބަޔާންކޮށްފައި މިއޮތީ ޤާނޫނެއްގެ ވާހަކަ

 . ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްކަމަށް ޤަބޫލެއްނުކުރަން . އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ . ޝުކުރިއްޔާ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް ނެންގެވޭނެ ގޮތް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ވަރަށް ރަނގަޅަށް 2230 

 މިހާރު މި މަޖިލީހުގައި ހިނގަމުންދާ ކަމެއް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ . ޔާންކޮށްފައިވޭ ބަ

 ޚިލާފަށް ނުވަތަ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޚިލާފަށް ކަމެއް މިހާރު ހިނގަމުންދާކަމަށްވަންޏާ

 އޭރުން އެކަމަކާ ބެހޭގޮތުން . އެކަމެއް އަޅުގަނޑުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްދެއްވާނީ

 މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ކުރިމަތީގައި މިވަނީ ބިލެއް . މާނަން އަޅުގަނޑު ގޮތެއް ނިން

 އެ ބިލުގައިވާ މާއްދާއަކާ ދޭތެރޭ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޚިޔާލު . ހުށަހެޅިފައި 2235 

 . ތަފާތުވަންޏާ މިހާރު ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތުގެ ތެރޭގައި އެޚިލާޔު ފާޅުކުރައްވާނީ

ން އިޞްލާޙުތައް ގެންނަވައިގެން މަޖިލީހުން ކޮމިޓީއަކަށް މި ބިލު ގެންގޮސްގެ
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 އަޅުގަނޑު . ފާސްކުރެއްވުން އޮތީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަތްޕުޅުމަތީގައި

 މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް

 . މުއްޠަލިބަށް ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށްގެންދެވުމަށް 2240 

 މި ބިލާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކާއިރުގައި . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަކީ ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުގައި އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް

 ލަވާލަމުން ފާހަގަކުރައްވައިފި މި ބިލު ފާސްވެގެން މި ކައުންސިލްތައް އެކު : ދެއްކެވުން ވާހަކަ

 އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި މި ބިލު . ކަތީބުންނާ އެހެން ބޭފުޅުންނަށް ވާނީ ކިހިނެއްތޯ 2245 

 އިއްޔެ ފާސްކުރި ބިލާއި މި ބިލުގެ ސަބަބުން އެކުލެވިގެން މިދަނީ ޕްރޮވިންސް

 ޙަޤީޤަތުގައި ސަރުކާރުން ދޭ ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކެއް . މުނިސިޕަލް ކައުންސިލްތަކެއް

 އެހެންކަމުން . އެތަނުގައި ހުރިހާ ވުޒާރާތަކެއްވެސް ހުންނާނެ ދިނުމަށްޓަކައި

 އަޅުގަނޑު މިވާހަކަ މިފާހަގަކޮށްލީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިރާގައިވެސް ހުރިހާ

 ރައްޔިތުންގެވެސް އުންމީދަކީ މި ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބަށްފަހުގައި އެމީހުންނަށް 2250 

 ށް ދެކެމުން އަންނަ ހުވަފެން އެއީ ރަށްރަށް ހިންގުމުގެ ހުރިހާ ބާރެއް ލިބޭނެކަމަ

 . އަސްލުގައި މި ކައުންސިލްތަކުގެ މަޤްޞަދުނޫންކަން ފާހަގަކޮށްލުމަށްޓަކައި

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައި 5 ވަނަ މާއްދާގައި 12 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިޤާނޫނުގެ

 މިވަނީ އެމީހަކު ކުރިމަތިލަނީ ރަށު ކައުންސިލަކަށްނަމަ އެކައުންސިލެއް ނިސްބަތްވާ

 އަޅުގަނޑު ޤަބޫކުކުރާގޮތުގައި މީތި އޮންނަންޖެހޭނީ . ރަށުގެ ރަށްވެއްސަކަށްވުން 2255 

 ހަމަ އެރަށެއްގެ ރަށްވެއްސަކަށް އަދި އެރަށެއްގައި ދިރިއުޅޭ މީހަކަށް . މިހެން

 އަޅުގަނޑުމެން މާ ދުރުގައި ތިބޭ ބަޔަކު ގޮސްފައި ރަށެއްގައި . ވާންޖެހޭނެ

 ވުމުން ނުކުންނާނެ މައްސަލަތަކަކީ އެތަންތަނުގައި ރައްޔިތުންގެ ކަންތައްތަކެއް ހަވާލު

 ކަންތައް ހިނގާގޮތް ނޭނގި، އެރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ އިޙްސާސްތައް ނޭނގި،

 އެރަށްރަށުގައި ކަންތައްތަކެއް ކުރަން ދިމާވެއްޖިއްޔާ ދެން ނުކުންނާނެ 2260 

 ން ގައި ބޭރު އެހެ ) ށ ( ހަމަ އެހެންމެ މިމާއްދާގެ . މައްސަލަތަކެއް ހުންނާނެ

 އަހަރުވުމުން 5 ޤައުމެއްގެ ރަށްވެއްސަކު ދިވެހި ރަށްވެއްސަކަށްވެފައިވާނަމަ

 ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލެވޭނެކަމަށް އޮންނަ އޮތުން އަޅުގަނޑަށްވެސް ތާއީދުކުރަނީ

އަހަރު އެރަށެއްގައި ދިރިއުޅެފައި ހުރި މީހަކަށް 15 އަހަރު ނޫނީ 10
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 މިޤާނޫނަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . ވާންޖެހޭނެކަމަށް 2265 

 އެންމެ ރަނގަޅަށް ބަޙުސްކުރެވޭނީ އިސްޔެ ފާސްކުރެވުނު އިދާރީ ދާއިރާތައް،

 ން ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ބިލު ފާސްވެގެން ނުވަތަ ކޮމިޓީ

 އިޞްލާޙުވެގެން އައިސް އޭގައިހުރި މާއްދާތަކާއި، މީގައިހުރި މާއްދާތަކާއި

 ވާ މާއްދާތައް އިޞްލާޙުކުރެވޭނެގޮތަކަށް މި ދޭތި އެޤާނޫނު ފާސްވެގެން ތަޢާރުޟް

 އެއަށްވުރެ ކުރިން މި ޤާނޫނާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކާނަމަ ވާހަކަދެއްކޭ 2270 

 އެއީ މާދަމާ އަޅުގަނޑުމެން އެއާބެހޭގޮތުން އަލުން ވާހަކަދައްކަންޖެހޭ . ކަންތައްތައް

 ގައި ) ށ ( ވަނަ މާއްދަގެ 14 ނޫނުގެ ހަމައެހެންމެ، މިޤާ . ކަންތައްތަކަށްވާނެ

 ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ޑިޕޮސިޓް ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު ބޮޑުކުރާކަށެއް

 ސަބަބަކީ، ގިނަ ރައްޔިތުންނަކީ ވަރަށް ނިކަމެތި ޙާލުގައި . އަޅުގަނޑަކަށެއް ނުފެނޭ

 އަދަދެއް ތިބޭ ބަޔަކަށްވާއިރު، އެމީހުން ޑިޕޮސިޓްގެ އަދަދުގެގޮތުގައި ބޮޑު 2275 

 . ދައްކައިގެން އެކަންތައްތައް ކުރަންވެއްޖެނަމަ، އެމީހުންނަށް އެކަން ނުކުރެވިދާނެތީ

 ހަމައެހެންމެ، އަޅުގަނޑުވެސް ތާޢީދުކުރަން ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ

 މުވައްޒަފުންނަށް މި ކައުންސިލުތަކަށް ކުރިމަތިލާއިރުގައި ކައުންސިލަށް

 ފުޅުންނަށް އެމަޤާމުގައި ދެމިތިބެވޭނެގޮތަކަށް މިޤާނޫނު ނުހޮވިއްޖެނަމަ، އެބޭ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު މާގިނަ ވާހަކަތަކެއް . އިޞްލާޙުވެގެންދިއުން 2280 

 އޭގެ ކުރިންވެސް ދެންނެވިހެން . މިޤާނޫނާއި ބެހޭގޮތުން ދައްކާކަށެއް ބޭނުމެއްނޫން

 ނީ ކުރިން އަޅުގަނޑު މިޤާނޫނާއި ބެހޭގޮތުން އެންމެ ރަނގަޅަށް ވާހަކަދެއްކޭ

 ދެންނެވި އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ބިލު އިޞްލާޙުވެގެން

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއަދު . އަންނަގޮތެއްގެ މައްޗަށް ބަލާފައިކަމަށްވާތީ

 މިމަޖިލިސްގައި ކުއްލި މައްސަލައެއްގެގޮތުގައި، ނިޒާމީ މައްސަލައެއްގެގޮތުގައި 2285 

 ދިޔަ އެއް މައްސަލައެއް، ކޯޓަކަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މީހަކު ހާޒިރުނުކުރި ނެގިގެން

 އެމައްސަލަ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ބައްލަވާ، އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީއަށް . މައްސަލަ

 ހުށަހަޅުއްވައިގެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ މެންބަރަކުނަމަވެސް ކޯޓަށް

 ޅުގަނޑުމެންނަށް ކޯޓަކަށް ހާޒިރުނުވެ އަ . ހާޒިރުވާންޖެހޭނެގޮތަކަށް އޮންނަންޖެހޭނެ

 އެއީ އަޅުގަނޑުމެން އިމްތިޔާޒޭ ކިޔާފައި އަޅުގަނޑުމެން . ހުރެވިގެން ނުވާނެ 2290 

. މަޖިލީހުގެ ގަޑީގައި އެހެން ކަންތައްތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަދެވޭ
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 ހަމައެހެންމެ، އަޅުގަނޑުމެން ކޯޓަށް ހާޒިރުވުން އެއީ ލާޒިމުކުރާ ކަމެއްގެގޮތުގައި

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . ހަމަޖައްސަވާދެއްވުމަކީ އަޅުގަނޑުވެސް އެދޭކަމެއް

 ވަނަ 8 ހަމައެހެންމެ، އަޅުގަނޑު ވާހަކަ ނިންމާލަމުން ދަންނަވާލާނަން މިމަހު

 ދުވަހުގެ ރޭ ޓީވީ މޯލްޑިވްސްގެ ޚަބަރުގައި އަޅުގަނޑާއި ބެހޭގޮތުން ކިޔާފައިވަނީ 2295 

 . އެދުވަހު ހުރީ ސަލާމްގައި އަޅުގަނޑު . އެންމެ ރަނގަޅަކަށެއް ނޫން

 އެހެންނަމަވެސް، ޚަބަރުގައި ކިޔާފައިއޮތީ އަޅުގަނޑު އެއްވެސްއެއްޗެއް ނާންގާ

އަށް ހާޒިރުނުވެ ހުރިކަމަށް  އެހެންވީމާ، އެމައްސަލަ ވެފައިވާގޮތެއް . މަޖިލިސް

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް . ބައްލަވާދެއްވުން އެއީ އަޅުގަނޑު ވަރަށްބޮޑަށް އެދޭކަމެއް

 . ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް . އްޔާ ޝުކުރި 2300 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ދެކަމެއްގެ ވާހަކަ އަނެއްކާވެސް . ޝުކުރިއްޔާ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ރިޔާސަތުގައި އިންނަ މީހަކު ދައްކަވާ ހުރިހާ ވާހަކައަކަށް ޖަވާބުދޭން . ވިދާޅުވެއްޖެ

 އެހެންނަމަވެސް، ތިވިދާޅުވެލައްވާ ބައެއް . ފަށައިފިއްޔާ އެވެސް ކަމަކުނުދާނެ

 ކަންތައްތަކީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެނގިވަޑައިގެންލައްވާފައި އޮތުން 2305 

 އަމީންޢާންމު އަޅުގަނޑަށް . ރަނގަޅުކަމެއްކަމަށްވާތީ ދަންނަވާލަނީ

 ހުން މަޢުލޫމާތުދެއްވާފައިވާގޮތުގައި ޓީވީ މޯލްޑިވްސްއިން ކީ ޚަބަރާ ބެހޭގޮތުން މަޖިލީ

 ދެން ކުރިން . މިހާރު ބަޔާނެއް ތައްޔާރުކުރައްވާ އެކަން އެބަ ސާފުކޮށްދެއްވާ

 ވިދާޅުވި ކަންތަކާއި ގުޅިގެން، ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމާ ގުޅިގެން އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ބައްލަވާލައްވާފައި އެކަމާބެހޭގޮތުން 2310 

 ދެން އިއްޔެގެ ހަވީރު . ދެނެވަޑައިގަތުން ރަނގަޅުވާނެކަމަށް ގަވާއިދުގައި އޮތްގޮތް

 . ނޫހުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ބަޔާނާއި ބެހޭގޮތުން މަޖިލީހުން މިއަދު އެއްޗެއް ބުނާނެ

 ގައި އިޖުތިމާޢީ ކަންކަމުގެ 1:15 މިއަދު . އެކަން އެބަ ކުރިއަށްގެންދަން އަޅުގަނޑު

 މި ދެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން . ޓީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ އަދި ގަވާއިދު ކޮމި

 . އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ސަމާލުކަމަށް ދަންނަވާލީ . ފެށިއްޖެ 2315 

 އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

. މުޙަންމަދު ޙުސައިންއަށް
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 އާދެ، ލޯކަލް . ވަބަރަކާތޫ هللا ލައިކުމް ވަރަޙްމަތު އައްސަލާމްޢަ . ` ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ކައުންސިލުގެ އިންތިޚާބާއި ބެހޭ ބިލާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކުމުގައި ރާއްޖޭގެ މުޙަންމަދު ޙުސައިން 2320 

 ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީއަކަށް ގޮސްފައިވާތީ އިދާރީ : ވާހަކަދެއްކެވުން

 ބެހޭގޮތުން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ތަފާތު ޚިޔާލުތަކެއް ފާޅުކުރެވި، އެ އަދި އެބިލާއި

 ފާޅުކުރެވުނު ޚިޔާލުތަކުގެ މައްޗަށް ބައްލަވައިގެން އެބިލު އަލުން ބައްޓަންކުރައްވަން

 ޖެހިފައިވާތީވެ، މިދެންނެވި ސަބަބުތަކާހުރެ ދަތިތަކެއް ހުރިކަމުގައި ޢިއްޒަތްތެރި

 އާދެ، . ވާ ވާހަކަފުޅަށް އަޅުގަނޑުވެސް ބައިވެރިވަން ބައެއް މެންބަރުން އެދައްކަ 2325 

 ވަނަ މާއްދާގައި މި އިޝާރާތްކުރާ ޕްރޮވިންސްތަކަށް 5 މީގެތެރޭގައި މިޤާނޫނުގެ

 އެ . އިންތިޚާބުކުރެވޭ، އެކަމަކު ޕްރޮވިންސްގެ ނަން ނުކިޔާ އަތޮޅު ކައުންސިލު

 އެބަޖެހޭ ކައުންސިލުގެ މެންބަރޝިޕް މިއޮންނަގޮތަކާއި ދޭތެރޭގައިވެސް

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން މިހާރު . އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަން

 ހުށަހެޅިފައިއޮތް ޑްރާފްޓްގައި، މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް ޑްރާފްޓްގައި މިއޮންނަ 2330 

 ންތައްތަކުގައި ބައިވެރިވާ އަތޮޅު ތަކައް ޒިންމާވާ އެކަ އުސޫލުން ޕްރޮވިންސްގެ ކަން

 އެ ހޮވާ ރައްޔިތުންނަށް ފުރިހަމައަށް ޖަވާބުދާރީނުވެވޭ ކައުންސިލުތަކެއް ހުރުމަކީ

 . އާދެ، މިއީ މައިގަނޑު ނުކުތާއެއް . ފޯމިއުލަރއެއްގެ މައްޗަށް ލިޔެވިފައިވާ ލިޔުމެކޭ

 އަޅުގަނޑު އެދެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން

 އޮތުމާއެކީ އެއަށްވެސް ވަނަ މާއްދާގައިވެސް މިވާހަކަ 12 ހިންގުމާބެހޭ ބިލުގެ 2335 

 އާދެ، މީގައި މިބުނާ ވާހަކައަކީ . ރިފަރަންސް ހަދަން އަޅުގަނޑު ބޭނުން

 އެކައުންސިލަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރަނީ، އެއަތޮޅު ކައުންސިލަށް މެންބަރުން މި

 އަތޮޅުން 4 އަތޮޅު ނުވަތަ 3 އިންތިޚާބުކުރަނީ އެ އަތޮޅު ކައުންސިލު ނިސްބަތްވާ

 އެހެންކަމަށްވަނީވިއްޔާ އެ އިދާރީ ދާއިރާ، އެ . މީހުން 3 ޅަކުން ކޮންމެ އަތޮ

 މެންބަރަކު އިންތިޚާބުވެފައިވާ 3 ޕްރޮވިންސްގެ ކަންތައްތަކުގައި ޒިންމާދާރުވުމުގައި 2340 

 އެކަމަކު . ދާއިރާއަކުން އެމީހުން ޒިންމާވާނީ އެމީހުން ހޮވި މީހުންނަށް

 އެމީހުންނަކަށް . އަތޮޅު 4 ވަތަ އަތޮޅު ނު 3 އެޕްރޮވިންސްގައި އެބަ ހިމެނޭ އެނޫން

 އެހެންވީމާ، . ރެސިޕޯންސިބިލިޓީ އެމީހުންނަކަށް އެކައުންޓަބިލިޓީއެއް ނެތް

 މިވާހަކަ އަޅުގަނޑު މި ފާހަގަކޮށްލީ މިބިލާއި ބެހޭގޮތުން . މިއުސޫލެއް ކަމަކުނުދޭ

 އެ ޕްރޮވިންސަކީ މިހާރު . ކުރިއަށްދިއުމުގައި އެޕޮއިންޓް ފާހަގަކުރަންޖެހޭތީ 2345
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 ށަހަޅުއްވާފައިއޮތް މިހާރު ކޮމިޓީއަށް ގޮސްފައިވާ ބިލާއި ބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑު އެހު

 ވާހަކަދެއްކިއިރުވެސް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލު، އޮތުމަށް ޤަބޫލުނުކުރާ

 އެހެންވީމާ، އެ ކައުންސިލު . ކޮންސެޕްޓެއްކަމުގައި ދަންނަވާފައިވާނެ

 އަށް ޒިންމާދާރީ ނުއުފުލޭ އެކުލަވާލައްވަން މިހާރު މިއޮތްގޮތްވެސް އެއީ ފުރިހަމަ

 . ފޯމިއުލަރއެއްކަމުގައި ފާހަގަކޮށްލާފައި އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ކުރިއަށްގެންދާނަން 2350 

މަ  އާދެ، މިބިލާއި ބެހޭގޮތުން ދެން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަންއޮތް ނުކުތާއަކީ ފުރަތަ

 ވަނަ 8 ފުރަތަމަ އިންތިޚާބު ބާއްވާ ވާހަކަ އެބައޮވޭ ބިލުގެ . އިންތިޚާބު

 ވަނަ 8 . ވަނަ މާއްދާގައިވެސް 24 ދާގައިވެސް އަދި އަނެއްކާ ބިލުގެ މާއް

 90 މާއްދާގައި ބުނަނީ މިޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤްކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން

 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނަނީ 26 . ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިންތިޚާބު ބާއްވަންވާނެކަމަށް 2355 

 ންގުމާބެހޭ ޤާނޫނު ފާސްވެ، ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހި

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހިންގަންވާނެ، މި އިންތިޚާބު 90 ތަޞްދީޤްކުރައްވާތާ

 އެހެންވީމާ، މިވެސް އަޅުގަނޑަށް ހީވާގޮތުން އަޅުގަނޑަށް . ބާއްވަންވާނެކަމަށް

 ދެންއޮތީ ބައި . ލަފާކުރެވޭގޮތުންވިއްޔާ ދިމާވާގޮތަކަށް ބަދަލުކުރަންޖެހޭނެކަމެއް

 އާދެ، ރަށު . ގެ ވާހަކައިގައި އަޅުގަނޑު އެއްޗެއް ދަންނަވާލުން އިލެކްޝަން 2360 

 ދުވަހުގެ 5 ބަރަކުގެ ގޮނޑި ހުސްވާތާ ކައުންސިލާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އެ މެން

 އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ރަށު . މިއޮތީ އިޢުލާން ކުރާކަހަލަ ގޮތަކަށް ތެރޭގައި

 ގެ ގޮނޑި އުންސިލެއް ކައުންސިލްތަކަށް މީހުން ޢައްޔަން ކުރުމަށް ރަށު ކަ

 މިކަހަލަ . އް ކުރުން ދުވަސް ތަންކޮޅެ 5 ން ކުރަން ހުސްވެގެން އެ އިޢުލާ

 ކަނޑައަޅާފައި އެ ކަހަލަ ކަންތައްތައް ޢަމަލީ ގޮތުން ކުރެވޭކަހަލަ މުއްދަތެއް 2365 

 އާދެ، އަޅުގަނޑު . ނީ ތެއް ލައިގެން އަޅުގަނޑުމެން ޤާނޫނު ހަދަންވާ މުއްދަ

 ހަމައަށް ބަޙުސް ކުރުމުގައި އިން މިބިލާ ބެހޭގޮތުން ފުރި ކުރިންވެސް ދަންނަވާލި ފަދަ

 ގައި އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ކޮމިޓީއަށް ދިއުމު ރެއަށް ގެ ތެ ހާ ތަފްޞީލުތަކެއް އަދި ހުރި

 ން އަޅުގަނޑު ދެ . ލަން އެބަޖޭހޭ ވާ މިބިލަށް ވަރަށްބޮޑަށް ބަ ހުށަހަޅާފައި ފޮނުވާފައި

 އި ޝަރުތުތަކާ ތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެވޭ އިން ނުންވަނީ ޝަރުތުތަކާއި، ބޭ ދަންނަވާލަން 2370 

 އަޅުގަނޑުމެން ސް ތްތަކާއި މިކަންތައްތައްވެ ބުގައި ބައިވެރިނުވެބޭ ގޮ އިންތިޙާ

ކުރުމުގެ ޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މެންބަރުން ޢައްޔަން އާއި އަދި ރައް ޤާނޫނުއަސާސީ



89 

 ތެއް ލަ ކޮންސިސޓެންސީއެއް ގެންގުޅޭގޮ މެވެސް ކަހަ ޤާނޫނާއި މިކަންތައްތަކާއި ކޮން

 އާދެ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބައޮތް މިއެނގޭ . އެބަ ބަލާ ކަށަވަރު ކުރަންޖެހޭ

 ނިމިވެނި ގޮތްގޮތް ނި ކަންތައްތައް މިވެ ޤާނޫނުގައި އެބައޮތް މިވެނި މިވެ މި 2375 

 ގެ އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިއެއް ކަލް ކައުލްސިލްތަކު ލޯ ވާ މީހުންނަށް މެދުވެރިވެފައި

 ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އޮތް އިރު ޤާނޫނުއަސާސީ އެހެން ބުނެފައި . އޭ ނުވެވޭނެ

 ޔާރުން ގައި ހިމެނޭ ފަނޑި ތަކުގެ ތެރޭ އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރި ނުވެވޭނެކަމަށް ކެޓަގަރީ

 . ރެފަރެންސެއް ނެތް ދީފައެއް ކަހަލަ ބައެއް މުޙިންމު މަޤާމުތަކުގެ ވާހަކައަށް

 ނޫނުގެ ލިޔާކަމަށްވަނީވިއްޔާ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެގޮތަށް ލިޔާކަމަށްވަންޏާ މިޤާ 2380 

 . އި ބެހޭ ތިޚާބާ ސީވެސް މުތާލިޢާކޮށް އަދި އަޅިގަނޑުމެން މި ޢާންމު އިން ޤާނޫނުއަސާ

 ންމު ޤާނޫނުވެސް ދިރާސާކޮށް އަދި މި ޑްރާފްޓްވެސް އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ޢާ

 އެހެންވީމާ، . ލާ މިހުރިހާ އެއްޗެއް ކޮންސިސްޓެންޓް ކުރަންޖެހޭނެ އަޅުގަނޑުމެން ބަ

 ނެކަމެއްކަމުގައި ންވާ ކަތްކުރުމަކީ ވަރަށްބޮޑަށް ބޭނު ން އެމަސައް މަތި ގޮތުގެ އެ

 ނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަ އާދެ، މިބިލަކީ އަޅު . ލަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށް 2385 

 . ފާސްކުރަންޖެހޭ ބިލެއް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބަށްޓަކައި ކޮންމެހެންވެސް

 ހުށަހަޅާނީ މިބިލު ކޮމިޓީއަކަށް ގެންދަވައިގެން މިބިލުގެ އަޅުގަނޑު ، އެހެންވީމަ

 ގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް މިބިލު އަދި . މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް

 ގެންދާއިރުގައި އަޅުގަނޑު މިދެންނެވިހެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް

 އްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ގެ މަ ރެވޭނެ ގޮތެއް ޤާނޫނު އެއަށް ބައްޓަންކު ހިންގުމުގެ ބިލު އެ 2390 

ވާ ވާގޮތެއްގައި އެއާއި ފައި ހަމަވާގޮތެއްގައި އެއާއި ވަޒަން ހަމަ އެއާއި  އެއްގޮތް

 މިބިލުގެ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްގެން އަށް ގެންނަންޖެހޭ ހުރިހާ މި ގޮތެއްގެ މަތިން

 ވައްސަލާމް . ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ . މަސައްކަތް ނިންމުމަށް

 . ވަބަރަކާތު هللا ވަރަހްމަތު އިކުމް ޢަލަ

2395 

 މެންބަރު މުޙަންމަދު ޢިއްޒަތްތެރި ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް، : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . މުސްތަފާ

) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (



90 

2400 

 ވަނަ މާއްދާގެ 105 އަސާސީގެ ކުތާއެއް މިނަގަނީ ޤާނޫނު އަޅުގަނޑު ނިޒާމީ ނު ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ކޮށްފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިމާއްދާގައި ބަޔާން . ގެ ދަށުން ) ށ ( މުޙަންމަދު މުސްތަފާ

 މެންބަރުންނަށް ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ދިނުމަށް ދަޢުލަތުގެ ސަލާމަތީ : ވާހަކަދެއްކެވުން

 ންކޮށްފައިވާއިރުގައި ބަޔާ ށް މިމާއްދާގައިމިގޮތަ . މަސައްކަތްކުރަންވާނޭ ޚިދުމަތްތަކުން

 ވަދެގެން ނަމަވެސް ހަވީރުގެ ނިއުސްގައި ޝާޢިއުކޮށްފައިވަނީ މަޖިލީހުގެ ޗެމްބަރަށް 2405 

 އި އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގަ ން ދެ . ރު ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންވޭ މުސްތަފާ ގެންދިއުމުގެ ބާ

 ރުގައި އަޅުގަނޑަކަށް މިމާއްދާގައި މިގޮތަށް މިހާ ޞަރީޙަކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއި

 އަޅުގަނޑަކީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ކޯޓުގެ . ނެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ލިބޭ

 ހަމައަށް ބޯލަނބާ ކިޔަމަންތެރިވި ފުރި . ކިޔަމަންތެރިވި މީހެއްނޫން އަމުރަކަށް ނު

 ވީމާ، އެހެންވެގެން މަޖިލީހުގެ . އަދި ޚާޒިރުވެސްވާ މީހެއް . ހެއް މީ 2410 

 . ޓަކައި އަޅުގަނޑު މިނުކުތާ މިނެގީ ސަމާލުކަމަށް ސަމާލުކަމަށްޓަކައި މަޖިލީހުގެ

 އުންމީދުކުރަނީ މިކަމަށް ހަމަ އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަނޑުގެ

 ދެންމެވެސް ވިދާޅުވެއްޖެއިން ތިމަން . ޢަމަލީގޮތުން ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމުގައި

 . ޝުކުރިއްޔާ . މަނިކުފާނު މިހާރުވާނީ މިކަމަށް ފިޔަވަޅު އަޅާފައޭ

2415 

 ތިކަމާބެހޭގޮތުން ވާނީ . ޝުކުރިއްޔާ ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްކަމަށް ޤަބޫލެއްނުކުރަން : ހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން ވާ

 . ކުރިންވެސް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަދެކެވިފައި ނިޒާމީ ނުކުތާއެއްގެ ދަށުން

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން . އަދި މިކަމުގައި އަޅުގަނޑު ވާނީ އެއްޗެއް ދަންނަވާފައި

 އަޅުގަނޑު އިއްޔެވެސް ހޯމް މިނިސްޓަރާއި . ބޮޑުވެ ވަޑައިގަންނަވާނެކަމެއްނެތް ކަން 2420 

 އަދި މީގެ އަޅުގަނޑަށް ހޯމް މިނިސްޓަރުވެސް . މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކިން

 މަޖިލީހުގެ ކުރިން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުވެސް ޔަޤީންކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ

 ންގެ މަޖިލީހުގެ އިމާރާތާއި ގޯތިތެރެ ޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ އިދާރާއާއި އަދި ރައްޔިތު

 ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުން . ށް ގޮތުގެމަތިން އެބޭފުޅުން ހިމާޔަތް ކޮށްދެއްވާނެކަމަ

 ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ބާރަކުންވަދެ ތިޔަ ޔަޤީންކުރައްވާ މިމާލަމުގެ ތެރެއަށް 2425 

ކުރެއްވިއްޔާ ރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ހައްޔަރުކުރާ ހިސާބަށް އިރާދަ
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 އްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ހިތާބައެ ޤާނޫނަށް ކަމޭ . ތައްތަކެއް ނުދާނެ ކަން

 އެހެންވީމާ، އެކަމާދޭތެރޭގައި ފިކުރުފުޅު ކުރައްވާނެކަމެއް . ންވެސް މިތިބީ ންމެ އެ

 އިތުރަށް މިކަމާ ބެހޭގޮތުން . އަޅުގަނޑު ތިކަން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާނަން . ނެތް

 . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ ނުނެންގެވިއްޔާ ރަނގަޅީ އެއްވެސް 2430 

 ގަމުންދާކަމެއް ނ މަޖިލީހުގައި މިހާރު ހި . އެއީ ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްނޫން މިއީކީ

 ގަންޏާ ނ ޤާނޫނަށް އަޅުނޑުމެންގެ ގަވާއިދަށް ނުވަތަ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޚިލާފަށް ހި

 މިވާހަކަ އެކަމުން މިހާ ތަފްޞީލުކޮށް . ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް ނެންގެވޭނީ

 މިކަމުގައި ކަންބޮޑުވެ މާ ބޮޑަށް ރުން މިދަންނަވާލީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

 އެޔަޤީންކަން ބާއްވަވާށޭ . ވަޑައިގަންނަވާކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނާތީ 2435 

 ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަދި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިމާލަމުގެ ތެރެއިން

 ގޯތިތެރެއިންވެސް ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ހިފާ ހައްޔަރު ކުރާ މަޖިލީހުގެ

 ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް މާފަންނު ހުޅަނގު .. އަޅުގަނޑު . ހިސާބަކަށް ނުދާނެ

 . ޢަބްދުއްރަހީމް هللا ންބަރު ޢަބްދު މެ ޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

2440 

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

 ވަނަ މާއްދާގެ 75 ނެގީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ހޭ ނުކުތާއެއް މި ޅުގަނޑު ނިޒާމާބެ އަ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ

 ރައްޔިތުންގެ . ތް ކުރަންވީ ކަންކަން ދަށުން މެންބަރުން މަސައްކަތުގައި ރިޢާޔަ މް ޢަބްދުއްރަޙީ هللا މެންބަރު ޢަބްދު

 ބައާއި ލާ ންގެ ޢަމަލުކުރަންވާނީ ޤައުމީ މަސްލަޙަތާއި ރައްޔިތު މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން : ވާހަކަދެއްކެވުން 2445 

 ނުވަތަ އެއްވެސް މެންބަރަކު އެމީހެއްގެ އަދި . އިސްކަންދީގެންނޭ މަންފާއަށް

އް އެމީހަކާއި ޚާއްޞަ ގުޅުމެއް އޮތް އެހެންމީހެއްގެވެސް ޒާތީ މަސް  ލަޙަތެ

 މިހެން އޮއްވާ މިތާނގައި ނިޒާމީ . ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނޭ ކުރިއެރުވުމުގެ މަޤާމްގެ

 ކާތީވެ ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ ދައް ސްލަހަތުއޮތް މަ މިއްލަ ނުކުތާ ނަގައިގެން އަ

 . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އެކަން ނުހުއްޓުވާތީ އަޅުގަނޑު ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް މިނެގީ 2450
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 ކުރިން ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް . ނިޒާމާބެހެ ނުކުތާއެއްކަމަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރަން : ރިޔާސަތުން ވަހަކަދެއްކެވުން

 މެންބަރުންނަށްވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިފިން އެކަމާ ބެހޭގޮތުން ނެންގެވި

 އެހެންވީމަ، ރިޔާސަތުން ވަކިގޮތެއް . ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްނޫނޭ އެއީކީވެސް 2455 

 ޖަދަލުކުރެއްވުން އެއީކީ ނިޒާމާބެހޭ އަނެއްކާ ނިންމީމާ ދެން އެކަމާ ކަމެއްގައި

 ތު ފުރުޞަ އަޅުގަނޑު މިހާރު . މެއްނޫން ޤަބޫލުކުރެވޭނެކަ ގޮތުގައި ނުކުތާއެއް

 ނިޒާމާބެހޭ . މިއަރުވަނީ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކަށް

 . ރަޝީދު ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ނުކުތާއެއް ވިލިފުށީ ދާއި

2460 

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

 ޅުގަނޑު ދަންނަވަން މިއުޅޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދެންމެގަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަ ފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިލު

 ގަނޑު ދަންނަވާނީ އަޅު އެހެންނަމަވެސް . ވެއްޖެ އެއްޗަކާ ބެހޭގޮތުން އެއްޗެއް ވިދާޅު : ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާޟް

 އަމިއްލަ މަސްލަޙަތު އެމީހާގެ އަމިއްލަ ސެކިއުރިޓީއަށް އެއިންދައްކާ ކޮންމެ 2465 

 ންވީމާ، އެވާހަކަ އެހެ . އަމިއްލަ މަސްލަޙަތާއި ގުޅިފައި އޮތްކަމެކޭ ވާހަކައަކީ އެއީ

 ވަނަ 105 އަސާސީގެ ޤާނޫނު . ނުދެއްކޭނެކަމަކަށް މިޤާނޫނުއަސާސީއެއް ނުބުނޭ

 ން ނަ މާއްދާއި ވަ 105 ތް ކުރީމަ ވަނަ މާއްދާ އާއި އެދޭތި ރިޢާޔަ 75 މާއްދާއާއި

 ސެކިއުރިޓީ އޭނަ ތަށް ސަލާމަ އޭނަގެ އަމިއްލަ ކުރިން އެވިދާޅުވި ކަންތައް

 ޙައްޤެއް އެހެންމީހެއްގެ ޤާނޫނެއް ނެތުމަކީ . ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭނެކަމަށް 2470 

 އެހެންވީމާ، . ސާސީގައި ލިޔެފައި އޮންނާނެ އަ ނޫންކަމަށް މިޤާނޫނު ގެއްލޭނެކަމެއް

 . ސްތަފާގެ ޙައްޤުތައް ގެއްލޭނެގޮތަށް އޮތްއެއްޗެއްނޫނޭ ޤާނޫނެއް ނެތުމަކީ މު

 އަޅުގަނޑު އަތޮޅު . ނެއޭ ހިމާޔަތްތެރިކޮށް ރައްކާތެރިކޮށްދޭން ޖެހޭ އެހެންވީމާ، އެކަން

 އަޅުގަނޑާއި އެންމެގާތު . މެންބަރުކަމަށް ހަމައެކަނި ވާތީކީއެއްނޫނޭ އެއީ

 ޙައްޤެއް އަޅުގަނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީން . އެއީ ނޫނޭ އިނީތީވެސް 2475 

. .. ލިބޭކަމަށްވެއްޖިއްޔާ
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 . އްކަމަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެ . ދެވަޑައިގަންނަވާ ޔާ އިށީނ ޝުކުރިއް : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 މިތަނުގައި މިވާހަކަ އެއީ . އްކަމަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެ އެއީ 2480 

 މިވަނީ އި އަޅުގަނޑުމެން ކުރިމަތީގަ . ދެކެވެނީ ލޯކަލް ކައުންސިލުގެ ބިލާބެހޭގޮތުން

 ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޚިލާފަށް ނުވަތަ . އަސާސީ ނޫނު މިމަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާއި ޤާ

 ގާކަމެއް މިތަނުގެ އެތެރޭގައި ކަމެއް ނ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް މިހާރު ހި

 މަށް އެއީ ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްކަމަށްވާނީ އަޅުގަނޑުގެ ސަމާލުކަ ހިނގަންޏާ

 ތަށް ންކަންތައްތައް މަޖިލީހުގެ މަސައްކަ އެހެންވީމާ، އެނޫ . ގެންނަވަން 2485 

 މަޖިލީހުގެ އަޅުގަނޑު އިލްތިމާސްކޮށް އެޅޭގޮތަށް ތިގޮތަށް ނުކުރެއްވުމަށް ހުރަސް

 ކުރެއްވުމަށް މެންބަރުންނަށް ތު މިއަށްވުރެ ފައިދާހުރިގޮތުގައި ބޭނުން ވަގު

 ދަފުށީ ދާއިރާގެ މާބެހޭ ނުކުތާއެއް މިއަރުވަނީ އޭ އަޅުގަނޑު ނިޒާ . އިލްތިމާސްކުރަން

 . ށް މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމަ

2490 

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

 ވަރަށް ހިތްވަރު ކުރިން އާދެ، އަޅުގަނޑު ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް ނުނަގަން އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު

 ނީ އަޅުގަނޑުގެ އެކަމަކުވެސް އަޅުގަނޑު މިނަގަންޖެހެ . އޮތް ހުރިހާ ދުވަހުވެސް މި : ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން

 ކަހަލަގޮތަކަށް ފުލުހުން އަރައިގަތުމަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު އަނބުރާއި ޢިއްޒަތަށް 2495 

 ގައި މިއޮތީ މިއޮތް ފާޑެއްގެ ކަރުދާހެއް ދައްކައިގެން މިއޮތް ބޮޅު އެގެންދަނީ

 . އަނބުރު ނަގާލަމުން މިއޮތީ މިތާނގައި ފައިސާގެ އަދަދޭ ކިޔާފައި . ސޮއެކޭ

 ބައެއް ބޭފުޅުން . ހުރީ ހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑު އެކަމަށްވެސް އިޙްތިރާމްކޮށްގެން އެ

 ނުކުތާ އަޅުގަނޑުވެސް މިނިޒާމާބެހޭ ޢިއްޒަތްތަށް އަރައިގަންނަ ވާހަކަ ދައްކާތީ

 އެހެންވީމަ، މަނިކުފާނު އަޅުގަނޑުގެ އަޅުގަނޑުގެ އަބުރާ ޢިއްޒަތް . ނެގީ 2500 

 ސަލާމްތަކުރެއްވުމަށް ކޮން މަސައްކަތެއްތޯ މިހާތަނަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން

. އްޔާ ޝުކުރި . ކުރެއްވީ
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 އަޅުގަނޑު ތަކުރާރުކޮށް . ޝުކުރިއްޔާ ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްކަމަށް ޤަބޫލެއްނުކުރަން : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 2505 

 މިދަންނަވަނީ ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް މިހާރު ނެންގެވޭނީ މި މަޖިލީހުގެ މި މާލަމުގައި

 ނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް މިހާރު ހިނގަމުންދާ ކަމެއް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ ނުވަތަ ޤާނޫ

 . އެނޫންކަމެއް އެއީ ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް ނޫން . ހިނގަމުންދާ ކަމަށްވަންޏާއޭ

 އެނޫން ކަންތައްތައް ނަންގަވައިގެން ތިކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅު ރައްޔިތުން

 . ކުރިމަތީގައި ފެނިގެން ދާނީ މަޖިލީހުގެ ވަގުތު ބޭކާރުކުރަމުން ގެންދެވެނީކަމަށް 2510 

 އެކަހަލަ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަޞައްވަރު ބަދަލުވެގެން ދިޔަ އެހެންވީމަ،

 ނުދިނުމަށް އަޅުގަނޑު ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އިލްތިމާސްކުރަމުން

 ޢިއްޒަތްތެރި އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ

 . މަނިކު ވާހަކަފުޅު ފެއްޓެވުމަށް މެންބަރު މޫސާ

2515 

 ޤާނޫނުއަސާސީ އަޅުގަނޑުމެން މި . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ` ޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހު

 ފަހަށް އައިސް ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާވާނެ ގޮތަށް ޤާނޫނުއަސާސީއެއް : މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން މޫސާ

 ޑުމެން ކަނޑައަޅާ ބައްޓަންކޮށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ އިމުގެތެރޭގައި އުޅުމަށް އަޅުގަނ

 ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމާ ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން

މާ 3 ދިނުމާ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން ދިނުމާ ދަޢުލަތުގެ  ބާރު ވަކިކުރު 2520 

 މިކަންކަން މިއީ މި ފަހަކަށް އައިސް އަޖައިބެއްގެ ގޮތުގައި ހިނގާފައި ހުރި

 . ރާއްޖޭގައި ނުވާނެކަމަށް މީހުން ބުނަމުން ދިޔަ ކަންކަން މިއީ މި . ކަންކަން

 ހަވީރު ނޫހަކީ ފަހަރެއްގައި ވެދާނެ މީގެ . އެކަންކަމަށް ނުހޭނިގެން މިހާރު މިއުޅެނީ

 ކުރީގައި ސަރުކާރުން ލާރިދޭ ނޫހަކަށްވެފައި މިހާރު ލާރި ނުދޭތީ އެކަމާ

 މަ ތަނެއްގައި ބައެއް ފަނޑިޔާރުން ވެދާނެ ހަ . ހިތްހަމަނުޖެހުނީކަމަށް 2525 

 މިހާރު އެ އެހީ ނުލިބޭތީކަމަށް ކަމެއް . ރިއްސާލާއިރަށް ބޭރަށް ފޮނުވާ މީހުންކަމަށް

 ފުލުހުންގެ ބައެއް އިސް މީހުން ވެދާނެ ހަމަ އެމީހުން ކިރިޔާ . ދިމާވަނީކަމަށް

 ފޮށީގެ މުދާ ހިފައިގެން ސިންގަޕޫރަށް ދާ 30 ، 20 ކަމެއް ވާއިރަށް

 . ން ނުވަނީކަމަށް މީހުންކަމަށްވެފައި އެކަންކަ

2530
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 ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް . އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ . ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް . އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ

 . ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ ( 2535 

 ދެންމެ ކަންނޭނގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިކަމާ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ގެ މެންބަރު ތުލުސްދޫ ދާއިރާ

 ދެން، އަނެއްކާވެސް ހަމަ މިވާހަކަދައްކަން ކުރިއަށް . ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމެވީ : ރޮޒެއިނާ އާދަމް ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ގެންދަން އިންނަވާނެތޯއޭ އަޑުއައްސަވަން

2540 

 އަޅުގަނޑު މަޑުކޮށްލައިގެން މިއިނދީ . ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްކަމަށް ގަބޫލުނުކުރަން : ހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން ވާ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ލޯކަލް ކައުންސިލާ ބެހޭގޮތުން އެވިދާޅުވާ ވާހަކަފުޅެއް ގުޅެނީ

 އަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ކުރި . ކިހާހިސާބެއްގައިތޯ ބަލައިލައިލަންވެގެން

 . ގެންދެވުން އެދެން 2545 

 ރައީސް، އަޅުގަނޑުގެ ޖޯޒީ އަގުބޮޑުކޮށް ނުވިކުނަސް އަޅުގަނޑެއް ނުބުނަން ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ދެންމެއަކު ހަމަގައިމުވެސް އަޅުގަނޑެއް ނުދަންނަވަން މުސްޠަފާއާ ބެހޭ އެއްވެސް : މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން މޫސާ

 . ންނެވީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރޫޙާ އަޅުގަނޑު ދެ . ވާހަކައެއް

2550 

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ . އިށީދެވަޑައިގަންނަވާ ... ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް، : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ޢަބްދުއްރަޙީމް ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް هللا ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

2555 

 އަޅުގަނޑު ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް މިނަގަނީ . އްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކުރި މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ

މަޖިލީހުގައި މިއޮތީ ވަކި ގޮތަކަށް ކަމެއް އެޖެންޑާވެގެން ވަކި ބިލަކާމެދު ޢަބްދުއްރަޙީމް هللا މެންބަރު ޢަބްދު
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 ށް ބަޙުސްކުރެވެމުން ދަނިކޮށް އެބިލާ ނުގުޅޭގޮތަށް މިތާނގެ މެންބަރުންނަ : ވާހަކަދެއްކެވުން

 ފަހަރެއްގައި ބައެއް މެންބަރުންނަށް ތައްޔާރުނުވެވި މިތަނަށް ހާޒިރުވެވުނީމާ

 . ދައްކަންޖެހޭ ވަގުތު ޖެހުނީމާ ފާޑުފާޑު ވާހަކަދައްކާ އުސޫލުން ވާހަކަތައް ދައްކާތީވެ 2560 

 އެހެންވީމަ، ބިލާ ނުގުޅާ ވާހަކައެއް ދައްކަމުންދާތީވެ އަޅުގަނޑު ނިޒާމާބެހޭ

 . ނުކުތާއެއް މިނެގީ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު . ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 2565 

 އަދި، ވާހަކަފުޅުދެއްކެވުމުގައި އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި . މަޢުޟޫއަށް ގެންދެވުން އެދެން

 މެންބަރުންނަށް ކުޑައިމީސް ބަހެއް ރައްދުނުވާނެގޮތަށް ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް

 . ޝުކުރިއްޔާ . ގެންދެވުންވެސް އެދެން

 އާދެ، މި ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ބިލު އަޅުގަނޑުމެނަށް ހުށަހެޅިގެން ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު 2570 

 އައިސް މި ބިލު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަޅުމުގައި އޮއްވާ އަޅުގަނޑުމެން ކުޅުނު : މޫސާމަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން

 އި ޖޯޒީ އަގުބޮޑުކޮށް ދިއުމާ އަނެއްކާ މޮޅަށް ނުކުޅެވުމާ މިއީ އަޅުގަނޑު މެޗެއްގަ

 . ޙަޤީޤަތަކީ . ދަންނަވަން އުޅުން ވާހަކައެއްނޫން

 . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ، ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 2575 

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

 ލޯކަލް ކައުންސިލުގެ ބިލުގައި ޖޯޒީއެއްގެ ވާހަކަ ކޮންތަކުތޯ އޮތީ އަޅުގަނޑު ދާއިރާގެ މެންބަރު ތުލުސްދޫ

 އެހެންވީމަ، މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެ މާއްދާއެއް އަޅުގަނޑަށް . ބަލައިލަން ބޭނުންވަނީ : ރޮޒެއިނާ އާދަމް ވާހަކަދެއްކެވުން 2580 

. އަންގަވައިދެއްވުން އެދެން
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 އާދެ، މަޖިލިހުގެ ރައީސް މިއިންނަނީ މި ބަޙުސްގައި ބައިވެރި ނުވާ މީހެއްގެ : ކެވުން ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހުން އަޅުގަނޑު ވަރަށް އެދެން . ގޮތުން 2585 

 . އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި މިވާ ބިލަކީ އަވަސްކުރަން ޖެހިފައި އޮތް ބިލެއް

 ލައިގެން ގޯޅިއަޅައިގެން ގޮސް އެތައް ވަގުތުތަކެއް އަޅުގަނޑުމެން މިހެން ހަލަބޮލިކޮށް

 ހަމަ އަޅުގަނޑު މިތާ . ކަމާ ނުބެހޭ ވާހަކަތައް ދެއްކެވުމުގައި ހޭދަކޮށްލެވިދާނެ

 އެކަމަކު، އެހެން . އެކަން އަޅުގަނޑު ކޮށްފާނަން . އިންނާނަން އަޑުއަހަން

 ލިސް އެއްގޮތަކަށްވެސް މަޖި . ނުހައްދަވާށޭ އަޅުގަނޑު އިލްތިމާސްކުރަން 2590 

 އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ވިލިމާފަންނު . ބޭނުމެއްނެތި ހޫނު ނުކުރައްވާށޭ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސެއިން މަނިކަށް ނިޒާމާބެހޭ ދާއިރާގެ

 . ނުކުތާއެއް

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ ( 2595 

 ޅުގަނޑު ނިޒާމީ ނުކުތާ މިނެގީ ނިޒާމީ ނުކުތާ އަ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިތަނުގައި . ނެގޭނެ ހުރިހާ މާއްދާއެއްގެދަށުން އިނގޭތޯ އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސެއިން މަނިކު

 އިންނަވައިގެން ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ވިދާޅުވެދެއްވައިފި މި ޢިއްޒަތްތެރި : ވާހަކަދެއްކެވުން

 މެންބަރުންނަށް ނިޒާމީ ނުކުތާ ނެގެންވީ ގޮތަކާ މިކަން ހުއްޓާލަދިނުމަށް މަޖިލީހުގެ 2600 

 . އެއްވެސް މެންބަރަކު މިކަމަށް ކިޔަމަންނުވެ ކުރިއަށް ގެންދަނީ . އެދިވަޑައިގެން

 އެއް ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވަނީ ޓީވީގައި ނުވަތަ . ހަމަ ބޭނުންފުޅު ވާހަކައެއް ދައްކަވަނީ

 ސިފައިންގެއަށް ގެންދިޔައީމަ ގެންދިޔަ . ލިޔުނު ވާހަކަ ނޫހެއްގައި އެއްޗެއް ލިޔުނީމަ

 އުޅެވޭ ގޮތެއް އެއްވެސް މީހަކަށް . ކޯޓަށް ގެންދިޔައިމަ ގެންދިޔަ ވާހަކަ . ވާހަކަ

 އެހެންވީމަ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވިދާޅުވެދެއްވަންވީނޫންތޯ މީގެ ފަހުން . ނޭނގެ 2605 

 . އް ކަނޑާނަމޭ ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ނަގައިގެން މުސާރައިން މިވެނި ވަރެ

 އެވާހަކަ . އެހިސާބަށްވެސް ގެންގޮސް މިކަން ވެއްޖެނޫންތޯ ޙައްލަކަށް ގެނުވަން

 . ދަންނަވާލަން އަޅުގަނޑު މި ތެދުވީ

2610
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 ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި . ޝުކުރިއްޔާ ނިޒާމާ ބެހޭ ނުކުތާއެއްކަމަށް ޤަބޫލެއްނުކުރަން : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްވުން

 ޅުގަނޑު ބުނާ އެއްވެސް ބަހެއް އެއްވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅުގައި އަ

 . އެ ވިދާޅުވި ވިދާޅުވުމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއްނުކުރަން . މެންބަރަކު ނާއްސަވައޭ

 ވަރަށް ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަޅުގަނޑު ބުނާގޮތަށް ޢަމަލުކުރެއްވުންމަތީގައި

 ރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑު ހު . ގަވާއިދުގައި ތިއްބެވީ 2615 

 އެހެންވީމަ، މިހާރު . ޝުކުރުއަދާކުރަން ތިދެއްވަމުން ގެންދަވާ އެއްބާރުލެއްވުމަށް

 ދެން އެ ދިޔަ ހިސާބު އަނެއްކާވެސް އަޅުގަނޑުމެން މަޑުޖައްސާލާފައި

 އަޅުގަނޑު . އަޅުގަނޑުމެން އެނބުރި މަސައްކަތަށް ދާން އަޅުގަނޑު އެދެން

 ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކަށް ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ހުޅުހެންވޭރު

 . ލޯކަލް ކައުންސިލާ ބެހޭ ބިލުގެ ބަޙުސްގައި ކުރިއަށް ވަޑައިގަތުމަށް 2620 

 އަޅުގަނޑު ދެންނެވީ އަޅުގަނޑު . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކުރިއްޔާ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ދަންނަވަން އުޅުން ވާހަކައެއް ކުރިން ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާތީވެ : މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން މޫސާ

 . ދެން، މައްސަލައެއްނޫން އެއްޔަކީ . ދެން އެކަމާ އަޅުގަނޑު އެއްޗެއް ނުދެންނެވީ

 އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ ވަރަށް އަޅުގަނޑާ ދޭތެރޭގައި އިޙްތިރާމްކޮށް 2625 

 ހާ ބޭފުޅުންވެސް ހަމަ އަޅުގަނޑަށްވެސް ގޯހެއް ކަންތައްތައް ކުރައްވާ ހުރި

 ހެދިދާނެތީވެ މަގަށް އެޅުވުމުގެ މަސައްކަތް ރައީސް އެކަނި ނޫން ކުރައްވާކަން

 އެމަސައްކަތައިގެން އެބޭފުޅުން ކުރިއަށް ވަޑައިގަތުމަށް އޭގެން . އަޅުގަނޑު އެދެން

 ރަށް ބޮޑަށް އަޅުގަނޑުގެ ހުރި މުހިންމުކަން އަޅުގަނޑަށް އިޙްސާސްކުރެވި ވަ

 އާދެ، މި ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ބިލަކީ ކުރީގައި . ޝުކުރުދަންނަވަން 2630 

 އެއްބަޑު . އަޅުގަނޑުމެން އިއްޔެގައި ބަލައިގަތް ބިލާ ހަމަ ވަރަށް ގާތް ބިލެއް

 އަޅުގަނޑުމެން މީގެ ކުރީގައި . ބިލުގޮތަށް އޮތް ބިލެއް 2 އެއްބަފާ

 ވަރަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިވާހަކަ ބުނެވޭނެ 16 ޔަ މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދި

 އާދެ، އާދެ، . ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އަޅުގަނޑު އުޅުނު ވާހަކަ 16 ދެއްތޯ

 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އަޅުގަނޑު މަސައްކަތްކުރަމުން 16 އެހެންވީމަ، 2635 

 ބިލު އެއްކޮށް 2 ޢުޤޫބާތުގެ ބިލާ ގެންދިޔައިރުގައި ޖިނާޢީ އިޖުރާތުގެ ބިލާ ޤާނޫނުލް

ބިލު އެއް ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވައިގެން 2 އައުމުން އަޅުގަނޑުމެން އެ
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 އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވެގެން މިއުޅޭ ވާހަކައަކީ . މަސައްކަތްކުރީ

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފުޓްބޯޅަ މެޗާ މިކަހަލަ ވާހަކަތައް ދެން ކުރިން ގެނެވުނު

 އަޅުގަނޑު އަސްލު ދަންނަވަން އުޅުނީ މިބިލު އަޅުގަނޑުމެން މި ހަމަ ކަމަށްވިޔަސް 2640 

 މިއީ . ގެންގޮސް ލާންވީ އަޅުގަނޑުމެން އިއްޔެގައި މިކަން ކުރި ކޮމިޓީއަށޭ

 އަޅުގަނޑު ދެން ދަންނަވާލަން . ފަހަރެއްގައިވެސް ޖޯޒީއާ ބެހޭ ވާހަކައެއްނޫން

 މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ބޭނުންވީ އަޅުގަނޑުމެނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ ހީވޭ

 ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކުގެ މީހުނަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް ބާރެއް ލިބިދާނެތީ ބަޔަކު މީހުން

 ޢިއްޒަތްތެރި . ކަރަންޓްގައި ޖެހިގެން ނުވަތަ އެކަމާ ކަންބޮޑުވާ ބަޔަކު އެބައުޅޭ 2645 

 ހަމަ ރައީސް، މިރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް އައިއިރުގައި އިންޖީނުގެއެއް ހެދިއްޔާ ހެދީ

 މިސްކިތެއް އެޅިއްޔާ އަޅާފައި ހުރީ . ލޯކަލް ކައުންސިލުގައި ތިބި މީހުން

 މިސްކިތެއް އަޅާ ނިމިގެން އެ . ސަރުކާރު ހަމަ އޮތީ . އަތޮޅުތަކުގައި ހަމަ އެމީހުން

 ހުޅުވަން ގޮސްފައި ކުއްލިއަކަށް ހަމަ ވިދާޅުވާނީ މި މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުމުގެ

 ފުރިހަމަކޮށް މިދިޔައީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަރަށް މަސައްކަތާ މިކަންކަން މިހާ 2650 

 ދެން، އަނެއްކާ ހަމަ . ދެން، އެގޮތަށް ދިޔައީ . ގާތުން މިކަން ބެއްލެވީމައޭ

 އިންޖީނުގެއެއް ބެހެއްޓިޔަސް ހަމަ އެހެން މީގެ ސާފްޓްތައް ހަރުކުރުމާ ކޭބަލް

 އެއީ . މްހޫރިއްޔާ އެޅުމުގެ މަސައްކަތް މިހާ ފުރިހަމަކޮށް މިދިޔައީ ހަމަ ރައީސުލްޖު

 އެކަމަކު، ޙަޤީޤަތަކީ ހަމަ މި ކައުންސިލުތަކުގައި . ވިދާޅުވެފައި އޮންނަ ބަހެއް

 . ހިމެނެންވާ މީހުން އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުން އެމީހުން އަމިއްލައަށް މިކަންކަން ކުރީ 2655 

 މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މި އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް ބާރުދޭންވެގެން

 މިއަދުވެސް . އެކަމާ ކަންބޮޑުވެގެން ވާހަކަދައްކާ ހިސާބަކަށް ނުދޭ އަޅުގަނޑުމެން

 ސަރުކާރު އަދި ބަދަލުވިކަމުގައި ވިޔަސް މިހާރުވެސް އަތޮޅުތަކާ ރައްތަކުގެ

 އަޅުގަނޑުމެނަށް . ކަންތައްތައް ހިންގަމުން ގެންދަނީ އެ އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުން

 ތަކަށް ނަގާނެ މީހުންގެ އަދަދު ކުރަންވީ ކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެންތޯ މި ކައުންސިލު 2660 

 ޤާނޫނުގައި އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާ އަދަދެއް އެ ދާއިރާތަކުގެ . ކަނޑައަޅަންވީ

 މީހުނަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭކަމުގައި ވަނީވިއްޔާ އެ ދާއިރާތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ގޮސް

 ވާހަކަދައްކައިގެން ނުވަތަ އިންތިޚާބީ ދާއިރާގައި އަޅުގަނޑުމެން ގޮތްތަކެއް

މިއަދު އަޅުގަނޑު އެހެން . އިގެން އަޅުގަނޑުމެނަށް މަސައްކަތްކުރެވިދާނެ ހަދަ
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 . ބިލު އެއް ބިލު އަނެއް ބިލާ ޙަވާލާދީފައި އެބަވެއޭ 2 މިދެންނެވީ މި 2665 

 އެހެންވީމަ، . އަޅުގަނޑުމެން އިއްޔެގައި ބަލައިގެން އެއް ބިލާ ހަވާލާދީފައި އެބަވޭ

 ބަޙުސްކުރި ކަމުގައި ވިޔަސް އަޅުގަނޑުމެން މިތަނުގައި ކިތަންމެ ވަރަކަށް

 އިއްޔެގައިވެސް އަޅުގަނޑުމެނަށް ފެނިގެންދިޔަ ޕްރޮވިންސް އުފައްދައިގެން

 މިއަދުގައި މިފެންނަނީ . ޕްރޮވިންސް އުފެއްދުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ގޯހެކޭ . ނުވާނެއޭ

 ރަށުގެ ބައެއް ކައުންސިލުތަކަށް މާގިނަ މެންބަރުން ނުވަތަ މާ މަދު މެންބަރުން 2670 

 އަޅުގަނޑު ވަރަށް . މިކަން ނުވާނެ ގޮތުގެ ރޫޙު ގެންގުޅޭތަން . ކިޔަން

 އަދަބުވެރިކަމާއެކީގައި ބައެއް މެންބަރުން އަރިހުގައި އެދެން އަޅުގަނޑު ހަމަ

 ކުރިންވެސް ދެންނެވިގޮތަށް އަޅުގަނޑުގެ ޖޯޒީ އަގުބޮޑުކޮށް ނުވިކިގެން ކޮންމެހެން

 އަޅުގަނޑު މިދައްކާ ވާހަކައަކީ . ނެތޭ އަޅުގަނޑު ދައްކާ ވާހަކަ ގަބޫލުނުކުރާނެކަމެއް

 . މަޖިލީހުގެ އަޅުގަނޑު މަސައްކަތްކުރަން ގެންގުޅޭ އުސޫލުގެ ޙައިޞިއްޔަތުން 2675 

 . ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް ، ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

2680 

 އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ފެނޭ ދެން އަންނަ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއްގައި . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މެންބަރު ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ

 މި ހެވީލޯޑް ކުންފުނިން މި މޫސަގެ ޖޯޒީ ތަންކޮޅެއް އަގުބޮޑުކޮށް ގަނެވޭނެ ގޮތެއް : ރޮޒެއިނާ އާދަމް ވާހަކަދެއްކެވުން

 . އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އޭރުން މި ޖޯޒީގެ ވާހަކަ ހުއްޓިދާނެހެން . ހަމަޖައްސައިދޭން

2685 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެއް . ނިޒާމަބެހޭ ނުކުތާއެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭކަށް ނެތް : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ވާހަކަދެއްކެވުމުގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އަނެއް

 ޖޯޒީގެ ކަންތައް ދެން މި . އިޙްތިރާމާއެކު ވާހަކަފުޅުދެއްކެވުން އެދެން

 އިތުރަށް އެވާހަކަ އެއްވެސް ޢިއްޒަތްތެރި . އަޅުގަނޑުމެން ހުއްޓާލަންވީނޫންތޯ

 މެންބަރަކު ނުދައްކަވަން ރިޔާސަތުން ދެން މިހާރު މިއެދެނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޖޯޒީގެ 2690 

އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ . ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން ނުދައްކާގޮތަށް
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 ދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދަށް ނިޒާމާބެހޭ ހިތަދޫ މެ

 . ނުކުތާއެއް

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ ( 2695 

 އަޅުގަނޑު ވަރަށް ހައިރާންވޭ މިތާނގައި . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ގޮތަކަށްވެސް ނޭނގޭ މިއީ ކޮން އަޅުގަނޑަށް އެއް . މިދެކެވޭ ވާހަކައަށް މުޙަންމަދު ރަޝީދު

 އެހެންވީމާ، ރައީސްގެ އަރިހުން ވަރަށް . ވާހަކައެއްކަމެއް މިދެކެވެނީ : ވާހަކަދެއްކެވުން

 . އަދަބުވެރިކަމާއެކު އެދެން މިދެކެވޭ ވާހަކަ އަޅުގަނޑަށް އޮޅުންފިލުވައިދެއްވުމަށް 2700 

 . ޝުކުރިއްޔާ

 . ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްކަމަށް ޤަބޫލެއްނުކުރަން . ތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތް : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 މިތާނގައި މިދެކެވޭ ވާހަކައާއިބެހޭގޮތުން އެއްޗެއް އައްސަވައިފިއްޔާ އަޅުގަނޑު 2705 

 ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑުމެން މިދައްކަނީ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ބިލުގެ

 ޟޫޢުއިން ބޭރުވާގޮތަށް މިދައްކަވާ ދެން، އެމަޢު . ދެވަނަ ކިޔުމުގެ މަރުޙަލާ

 އަޅުގަނޑު . ވާހަކަތަކާބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑު އެއްޗެއް ދަންނަވާކަށް ބޭނުމެއްނެތް

 މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ

 . މަނިކު ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށްގެންދެވުމަށް 2710 

 ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރުގައި މިއޮންނަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު، ދެން މި 5 ޤާނޫނުގެ ރު ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަ

 ފާސްވީމާ އެއޮންނަ އެއްޗެއް ޖަހާފައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ : ވާހަކަދެއްކެވުން މޫސާ މަނިކު

 ވެހިރާއްޖޭގެ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދި 4 އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 ކޮންމެ ޕްރޮވިންސްއެއްގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ އިދާރީ ދާއިރާއަކުން އެއިދާރީ ދާއިރާއެއް 2715 

 . މެންބަރުންނޭ 3 ނިސްބަތްވާ ޕްރޮވިންސްގެ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބްކުރާނީ

 ދެން، އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި . މިއަދަދު ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް އެބަމަދުވޭ

ގައި ވާހަކަދެއްކިއިރުގައި މި ޕްރޮވިންސް ކައުންސިލްގައިވެސް އަޅުގަނޑުމެން ކުރީ
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 އެހެންވީމާ، ދެބިލު އެއްކޮށް ބަލާ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު . އެބަތިބޭ މީހުންތަކެއް

 ކުރީގައިވެސް ދެންނެވިގޮތަށް މިދެންނެވީ އެއް ކޮމިޓީއަކުން މިދެބިލުގެ މަސައްކަތް 2720 

 އަޅުގަނޑުމެން މިތަނުގައި ރަނގަޅަށް ކުރެވިއްޖެއްޔާ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ

 މިދައްކާ ވާހަކަ ހަމައެކަނި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއީ ނިންމުމެއްކަމަށް ބަލައިގެން

 ނުދައްކާ ބިލު ކުރިމަތީގައި ބާއްވައިގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް

 ދެން، އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން އޮތީ، . ކުރިއަށްގެންގޮސްފިއްޔާ ރަނގަޅުވާނެއޭ

 މިއަދު . ގަނޑުމެން ހަމަ އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ކަންބޮޑުވެވަޑައިނުގަންނަވާށޭ އަޅު 2725 

 އަޅުގަނޑުމެން މިނިސްޓަރުން ގެނެސްގެން މިކުރާ ސުވާލުތަކާއި މިކަންކަމުގެ

 ޙަޤީޤަތަށް ބަލާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިފެންނަނީ އަތޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ

 ޔިތުން އެރައްޔިތުންނާ ގާތުން ކަންކަން ރައްޔިތުން، ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ރައް

 އެސުވާލުތައް . ނުކުރުމުގެ ނަތީޖާއެކޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު މިފެންނަނީ

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިއްޔެގައި އަޑުއިވިގެންދިޔައީ . ކުރަންޖެހިފައި މިއޮތީ 2730 

 އް ޕްރޮނވިންސް ކައުންސިލްތައް އުފެއްދުމަށްވުރެ ފައިދާކަންބޮޑޭ އަތޮޅު އޮފީސްތަކެ

 އަޅުގަނޑު ހަމަ . މިހާރު ނިކަން ރައީސް ހިންގަވާ އަޅުގަނޑާ އެއްކޮށް . ހެދުން

 އަތޮޅު އޮފީސް ހެދިފައި ހުރި ރަށްތައް . ރައީސަށް ވަކިވަކިން ރަށްރަށް ދައްކާނަން

 އެއަތޮޅު އޮފީސްތައް ހުރި ރަށްރަށް ކޮންމެ . އެހެރީ ތަރައްޤީކުރެވިފައި

 ތުންނަށް ކީއްވެގެންތޯ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ހަމަ އަތޮޅުގެ ރައްޔި . އަތޮޅެއްގައިވެސް 2735 

 ޤާނޫނުއަސާސީގައި ހަމަ ބުނޭ ހަމަ ކޮންމެ . އަތޮޅު އޮފީހެއް ނުބަހައްޓަންވީ

ށް 7 މިސަރުކާރުން ބޭނުންވަނީ . ރައްޔިތަކަށް ޙައްޤު ލިބެންޖެހޭނެއޭ  ޕްރޮވިންސްއަކަ

 ސަރަޙައްދެއް 7 ޕްރޮވިންސް މާލެގޮތަށް 7 ކުޑަކޮށްލައިގެން އެ

 ސަރަޙައްދު ތަރައްޤީކުރުމުގެ ހުރިހާ ބާރުތަކެއްދެނީ 7 ރައްޤީކުރަންކަމަށްވާއިރު އެ ތަ

ވޭ . އަޅުގަނޑުމެން މިއުފައްދާ ޤާނޫނަކުން  އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ހައިރާން 2740 

 ބައެއް މެންބަރުންނަކީ ކުރީގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހުގެ ތެރޭގައިވެސް ހަމަ

 އި ތިއްބަވާ އަދި ދަޢުލަތުގެ މިނިސްޓަރުކަމުގައިވެސް އުޅުއްވާ ވަރަށް އުސް މަޤާމުގަ

 އަދި މި މަޖިލީހުން ފެންނަ ގިނަ މޫނުތަކަކީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ވަރަށް

 އުފާވެރިކޮށް ކުރީގައި ހަމަ ސަރުކާރުގެ ކަންކަން، ބާރު އޮވެގެން ކުރެވެން ތިބި

 އޭރުގައި ހުންނެވި . އްވާ އޭރުގައި މިއިން އެއްވެސްކަމެއް ނުކުރަ . ފަރާތްތަކެއް 2745
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 މިހާރު މިއޮތް ސަރުކާރުން . ރައީސަށް މިއިންކަމެއްގައި ޚިޔާލެއްވެސް ނުދެއްވާ

 މިކަންކަން ކުރީ ނުވަތަ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ކުރެވުނީމާ މިހާރުވެސް އަނެއްކާ

 ހިތާނަކުރާ މީހަކަށްވެސް . ހަމަ ރަށެއްގައި ކަތީބަކަށްވެސް ބާރެއްދީގެންވާކަށްނެތް

 އެއުސޫލު . މުދިމަކަށްވެސް ބާރެއްދީގެންވާކަށްނެތް . ރެއްދީގެންވާކަށްނެތް ބާ

 އަޅުގަނޑުމެން ދޫކޮށްލާފައި އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންމިއުޅޭ ކަންތައްތައް، 2750 

 ޤާނޫނުއަސާސީގައި ދޭންވީ މިނިވަންކަން އަޅުގަނޑުމެން ދިނުމަށްޓަކައި އަތޮޅު

 ވެސް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކާއި އަދި ރަށު ކައުންސިލްތަކާ ދެން

 ... ކައުންސިލްތައްވެސް

 . ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 2755 

 އެހެންކަމަށްވަންޏާ، އަޅުގަނޑު . ހަދައިގެން އަޅުގަނޑުމެން މިކަންކުރަންވީނޫންތޯއޭ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ސް ދިގުކޮށްގެންގޮސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ހުށަހަޅަނީ މިބަޙުސް މިއަދުވެ : ވާހަކަދެއްކެވުން މޫސާ މަނިކު

 މިބިލު ބަލައިގަނެ ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވުމަށްފަހުގައި މިއަދުގެ ޖަލްސާ ނިންމުމަކާ

 އަޅުގަނޑުމެންގެ . އޭރަށް ކުރިމަތީގައި މިއޮތީ ރަމަޟާން މަސް . ހަމައަށް ގެންދަން 2760 

 މިހާރު ކުރީގައި، އެހެންވީމާ، މިމަސައްކަތްކުރުމަށް . ޗުއްޓީވެސް އެބަކައިރިވޭ

 އިއްޔެގެ ބިލުގައި ހަވާލުކޮށްފައި ހުރި ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން

 . އަޅުގަނޑު މިކަމަށް ވަރަށް އެދޭވާހަކަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން

 . ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 2765 

 ރަނީ ދެން އޮންނަ ފުޓްބޯޅަމެޗެއްގައި އަޅުގަނޑު އަޅުގަނޑު އުންމީދުކު ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 އަންހެނަކަށް ނުވިކަމުގައިވިޔަސް ކޮންމެވެސް މީހަކު އަޅުގަނޑުގެ ޖަރޒީވެސް : ވާހަކަދެއްކެވުން މޫސާ މަނިކު

 ... އަގުބޮޑުކޮށް ބައްލަވައިގަންނަވާނެކަމަށޭ

2770 

. ވެއްޖެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަގުތު ހަމަ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން
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 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 : ވާހަކަދެއްކެވުން މޫސާ މަނިކު

2775 

 އަޅުގަނޑުމެންގެ މިހާރު . ވަބަރަކާތު هللا އިކުމް ވަރަޙްމަތު ޢަލަ އައްސަލާމް . ` ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 . މެދުގައި ވާހަކަދެކެވެމުންދާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާބެހޭ ބިލު : ވާހަކަދެއްކެވުން ޙަސަން ލަޠީފް

 އަޅުގަނޑުވެސް ޤަބޫލުކުރަން ބައެއް އިޞްލާޙުތައް އެބަހުރި އިއްޔެ އަޅުގަނޑުމެން

 ބަލައިގަތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ބިލާ

 އަދި އެޤާނޫނު . ތްކުރުމަށްޓަކައި ގެންނަންޖެހޭ ބައެއް އިޞްލާޙުތައް އެއްގޮ 2780 

 ޤާނޫނަކަށްވެގެން އަންނައިރު މިސާލަކަށް މިބިލު ޤާނޫނަކަށްވާއިރު އެގޮތްކުރަންޖެހޭ

 އެހެންވީމާ، މިބިލު ބަލައިގަނެ އެއް ކޮމިޓީއަކުން މިބިލުގެ . ކަންތައްތަކެއްވެސް

 އިތުރަށް ދެން . އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން މަސައްކަތްކުރާގޮތަށް ފެންނަ ވާހަކަ

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، އެބަހުރި މީގެ އަޅުގަނޑުމެން އިތުރަށް

 ވަނަ 5 މިސާލަކަށް، . ވިސްނަންޖެހޭ ބައެއް މާއްދާތައް، ބައެއް ކަންތައްތައް 2785 

 ރާއަށް މާއްދާގައި ޕްރޮވިންސްގެ ހިމެނޭ ކޮންމެ އިދާރީ ދާއިރާއަކުން އެ އިދާރީ ދާއި

 3 ނިސްބަތްވާ ޕްރޮވިންސްގެ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބްކުރާނީ

 އެހެންވީމާ، އޭގެންވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް . މެންބަރުންކަމަށް އޮންނަ އޮތުން

 ބޮޑަށް މިޤަބޫލުކުރެވެނީ ޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ ރަށު ކައުންސިލާއި އަތޮޅު

 ބައި މިބިލުގެ ތެރެއިން ކައުންސިލްގެ އެމެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުމުގެ 2790 

 އެހެންވެއްޖެއްޔާވެސް މީގެ އެބަހުރި އިޞްލާޙު ގެންނަންޖެހޭ . އަންނާނެކަމަށް

 ) ށ ( އާއި ) ހ ( ވަނަ މާއްދާގެ 7 ދެން، ހަމައެއާގުޅިގެން އެމާއްދާގެ، . ބައިތަކެއް

 އެހެންވީމާ، . މިއޮންނަނީ ވަކި އަދަދެއް މެންބަރުން ހިމެނޭގޮތަށް އާބާދީއާ ގުޅުވާފައި

 ޅުގަނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާދާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަންތައްތައް ކުރެވެންހުރި އަ

 މިންވަރާ މިކަންތައްތައް ބަލާފައި އެންމެ އެކަށީގެންވާގޮތަކަށް އެކަންތައްތައް 2795 

 އެއީ ކުރީގައި އަޅުގަނޑުމެން ދެންނެވި އިއްޔެ ބަލައިގަނެވުނު ބިލަށް . ކުރުން

 އެހެންވީމާ، . ޙުތަކެއް ހުށަހެޅިފައިވޭ ވާހަކަދެކެވުނުއިރު ވަރަށް ގިނަ އިޞްލާ

 ދެން . އިޞްލާޙުވެސް އަންނާނެކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ އެއާގުޅިގެން

އޭގެފަހުގައި އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ މި ކައުންސިލްތަކާ ކުރިމަތިލުމުގެ
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 އެއީ ވަރަށްގިނަ . ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައިވެސް އިތުރަށް ވިސްނާލަންޖެހޭކަމަށް 2800 

 އެހެންވާއިރު ކޮންމެވެސް . ތްތަކެއް ދޭން މި ކައުންސިލު މިއުފެދެނީ ޚިދުމަ

 . މިސާލަކަށް ޝަރުތަކެއްވެސް އެބަހުރި . ޝަރުތުތަކެއް ހުންނަންޖެހޭ

 އެހެންނަމަވެސް، މީހާގެ ފެންވަރާ ދޭތެރޭގައި ކޮންމެވެސް ޝަރުތުތަކެއް މިއަށް

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެހަމައެއާއެކު . އިތުރުކުރެވެންޖެހޭކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ

 . ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލުމުގައި އެބަހުރި ކުރިމަތިނުލެވޭނެ ބައެއް ސަބަބުތައް 2805 

 އޭގެތެރޭގައި މިސާލަކަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒިފަކަށް

 އެއީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒެއްކަމުގައިވުން . ކުރިމަތިނުލެވިދާނެކަމަށް

 އެއީ ރަށު . ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަކީ ކޮބައިތޯ އެހެންވެއްޖިއްޔާ އެ . އެބައޮވޭ

 އޮފީސްކަމަށްވެއްޖިއްޔާ ނުވަތަ އަތޮޅު އޮފީސްކަމަށްވެއްޖިއްޔާ އެތާނގެ

 އެހެންވިއްޔާ މީގައިވެސް އެބަހުރި . މުވައްޒަފުންނަށް ބައިވެރިނުވެވެނީތޯ 2810 

 އި ޤާނޫނުއަސީގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުތަކެއް އޭގެ ފުރިހަމަގޮތުގަ

 ދެން ހަމަ . ލިބިދެއްވުމުގެ އުސޫލަކާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނަންޖެހޭކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ

 އެހެންމެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލީ މެންބަރުންގެ އަދަދު މަދުވެގެން އެދާއިރާއަކުން

 . މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރެއްވުމުގެ އެބައިވެސް އެއާ ދޭތެރޭގައިވެސް ވިސްނަންޖެހޭ

 ންބަރުން ހަމަނުވާކަމަށްވެއްޖިއްޔާ ދެވަނަ ފަހަރަށްވެސް ފުރަތަމަ ފަހަރު މެ 2815 

 އިޢުލާންކޮށްގެން ލިބޭ މީހުންނަކީ އެއީ މެންބަރުންކަމުގައި ހަމަޖެއްސުމާ

 ދޭތެރޭގައިވެސް ވިސްނުމަކީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި އެންމެ ރަނގަޅު

 އަޅުގަނޑު އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ނިންމާލަމުންވެސް އިތުރަށް . ގޮތެއްކަމަށް ފެނޭ

 އެއީ ބިލުގައި އެމާއްދާ ނުހިމެނުއްވީ . އެހެންކަމެއްވެސް ފާހަގަކޮށްލާހިތްވޭ

 އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ . ކީއްވެގެންތޯ ސުވާލުކޮށްލާހިތްވޭ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްއާއި 2820 

 ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ކައުންސިލްތަކުގެ މެންބަރުންގެ ) ށ ( ވަނަ މާއްދާގެ 231

 ގެ އުސޫލާ ދޭތެރޭގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް މެދުގައި އިންތިޚާބުކުރުމު

 . އެހެންވީމަ، އެއީ ކިހިނެއްތޯ އެކަންތައްތައް ކުރިއަށްގެންދާނީ . ވިދާޅުވެފައެއްނެތް

 ގައި ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ) ށ ( ވަނަ މާއްދާގެ 230 ޤާނޫނުއަސާސީގެ

 ލްތަކުގެ ވިދާޅުވެފައިވޭ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމަށްޓަކައި އިންތިޚާބުކުރެވޭ ކައުންސި 2825 

ރައީސާއި ނާއިބު ރައީސް އިންތިޚާބުކުރާނީ އެކައުންސިލެއްގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން
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 އެހެންވީމަ، އެބައި . އެ ކައުންސިލްގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ ސިއްރު ވޯޓަކުންނޭ

 އެހެންވީމަ، . އެއީ ކޮންޤާނޫނަކުންތޯ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަފްސީލު ލިބިގެންދާނީ

 ލަމުން އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި ކޮމިޓީއަކަށް ބަލައިގަނެ މިވާހަކަ ދަންނަވާ

 އިޞްލާޙުތަކަކާއެކު މިބިލު މަސައްކަތްވެސް ނިމިގެން ދިއުމަކީ ވަރަށްބޮޑަށް 2830 

 اهللا ورحمت عليكم اسالم . މާލަން އެދޭކަމަކަށްވާތީ އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަކޮޅު ނިން

 . وبركاته

 ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާބެހޭ . ޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އާދެ، ޝުކުރިއް ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ބިލު އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު 2835 

 ގަނޑު އާދެ، މި މުހިންމު މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ކުރިން އަޅު . މިގެންދަވަނީ : ވާހަކަދެއްކެވުން

 ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޖިލީހަކީ ރައްޔިތުން ވަރަށް

 މިއީ ނަތީޖާ ނެރެދޭ . ފޮނި އުއްމީދުތަކަކާއެކު އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ މަޖިލީހެކޭ

 މަޖިލީހަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ސީރިޔަސްކޮށް މިކަންތައްތަކާ

 . ގަނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި މިހިރަ މުހިންމު ބިލުތަކާމެދު ވިސްނަން ޖެހިއްޖޭ އަޅު 2840 

 ރައްޔިތުން އުއްމީދުތަކުން ފުރިގެންވީ ވަރަށް މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް

 އިއްޔެގައި އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ . އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި އެބަވޭ

 ދެވަނަ ކިއުމުގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ބިލުގެ

 އެއާއި ހަމަ ވަރަށް ގުޅުން ހުރި ބިލެއް . މަރުޙަލާ ނިމި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވިފައިވަނީ

 މި ބިލުގެ އެކި . މި ބިލަކީ، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާބެހޭ ބިލު 2845 

 މާއްދާތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ

 ގެ ކުރިން ބާއްވާ 2009 ޖުލައި 1 ނުއަސާސީ ބަޔާންކުރާ މިހާރުވެސް ޤާނޫ

 ދެން އަޅުގަނޑުމެންނާ ނަމަވެސް، . ނިންމަންވާ އިންތިޚާބެއްގެ ވާހަކަކަން މިވަނީ

 ގައި މި ބިލު ތަޅުމަށް ހުށަހެޅި މިއަދު 2009 ޖުލައި 9 ހަމައަށް ބިލު އާދެ،

 . ރިއަށްމިގެންދަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ދެވަނަ ކިއުމުގެ ބަޙުސްގެ މަރުޙަލަ ކު 2850 

 ވަރަށް ވިސްނުންތެރިކަމާއެކުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ބިލަށް ފޯކަސްކޮށްގެން

 ވާހަކަދައްކާ ބިލުން ލިބިދާނެ ގެއްލުންތަކާއި ފައިދާތަކުގެ މައްޗަށް

އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން . ވާހަކަދެއްކުމަށްފަހުގައި، ވާހަކަދައްކަންޖެހޭނޭ
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 އެއީ ހަމަ ކޮންމެ މެންބަރަކުވެސް އެބޭފުޅަކު . ށް ވާހަކަދައްކަންޖެހޭނެކަމަ

 . ބޭނުންފުޅުވާ އެއްޗެއް ވިދާޅުވެދެއްވަން ހަމަ މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރާނެމެ 2855 

 ނަމަވެސް، މިހާރުވެސް ހަމަ ފުދޭވަރަކަށް ގިނަ މެންބަރުން ވާހަކަދެއްކިފައިވުމާއެކު

 ކަން އޮތުމާއެކު ހަކަށް މެންބަރުން ފަހުންވެސް ވާހަކަދައް 22 އަދި އިތުރަށް

 އަޅުގަނޑުމެން މިއަދުގެ މަޖިލިސް ކުރިއަށް އިތުރަށް ދަންމައިގެން ކުރިއަށް

 . ގެންގޮސްގެންވެސް މި ބިލު ނިންމާލުމަށް ހަމަ އަޅުގަނޑުވެސް ތާއީދުކުރަން

 އެގޮތަށް . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ދެންމެ ހަމަ އެހެން ހުށަހަޅުއްވައިފި 2860 

 އިއްޔެގައި މިދެންނެވި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ އަދި . އަޅުގަނޑުވެސް ތާއީދު

 ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ބިލު ގެންދެވުނު ކޮމިޓީއަށް

 ގެންގޮސްގެން އެ ދެބިލަކީ ޕެރެލަލްކޮށް ގެންދެވިދާނެ ބިލެއްކަމަށް ފެންނާތީވެ

 ތެރޭގައި އަދި މި ބިލަށް ބަޙުސްކުރުމުގެ . އެވާހަކަވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން

 ހަމަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން މި ބިލު ފޮނުއްވާފައިވަނީ އެޓަރނީ 2865 

 ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާތަކާއި އަދި . ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

 ސަރުކާރުގެ މީޑިޔާ ބޭނުންކޮށްގެން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މަސައްކަތްކުރައްވަންވެއްޖެ

 އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް . ޔިތުންނަށް އޮޅުންފިލުވާދެއްވުމަށްޓަކައި މިޙާލަތު ދިވެހި ރައް

 އާ މަފްޙޫމުތަކެއް، އާ ކޮންސެޕްޓްތަކެއް އަޅުގަނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީގައި

 ބައެއް އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް ނުވަތަ ބައެއް . ލިޔެވިގެން މިދަނީ 2870 

 ންނަވާ ޙާލަތުގައި އެބަ ބޭބޭފުޅުންނަށް މި މާނަ އެންމެ ރަނގަޅަށް އެނގިވަޑައިނުގަ

 ޚާއްޞަގޮތެއްގައި މި ސިޔާސީގޮތުން މި ވާދަވެރިކަމެއްގެ . އޮޅުންތަކެއް އަރާ

 ހަމަ އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ ހަމަ ކެރިހުރެ . ގޮތުގައި ބަޙުސްކުރެވެމުންދާހިނދު

 ޕީގެ ބައެއް ވާހަކަތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ހަމަ ބިލުގެ އަސްލު . ޑީ . ޕީ، އެމް . އާރު . ޑީ

 . މި ހޯލް ކޮންސެޕްޓްވެސް އޮޅިގެންދޭ . މާމެދުގައި އޮޅުންތަކެއް އަރާ މަފްޙޫ 2875 

 މީގައި ހަމަ އެއްބައި ބޭބޭފުޅުން ހަމަ ޚިޔާލީ . ގޮސްތަކެއްވެސް އެބަހުރިމެ

 މާލެތަކެއް އުފައްދަވާ ވާހަކަދައްކަވާއިރު އެކަން ޙަޤީޤަތަކަށް ވެދާނެތޯ، ނޫންތޯ އެއީ

 ރައްޔިތުން އެބަ . ވާލު ކުރަމުންދާކަމެއް މިއަދު ރައްޔިތުން ހަމަ ސީރިޔަސްކޮށް ސު

 އަތޮޅުން 20 ވިސްނާވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުން މިއަދު ތިމަންނަމެން މިތިބަ ޙާލަތުން

 . ޕްރޮވިންސްތަކަކަށް ބަދަލުކޮށްލީމަ ދެން ތިމަންނާމެން ކަންތައްތައް ވެގެންދާނެގޮތް 2880
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 ގޮތަށް ފޮނި އެހެންވީމަ، ރައްޔިތުންނަށް ސަރުކާރުތަކާމެދު ބަރޯސާ ގެއްލޭ

 ހުވަފެންތަކެއް ދެއްކުމުގެ ވާހަކަތަށްވުރެ ސީދާސީދާ ސާދާކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި

 އަޅުގަނޑުމެން ޢަމަލުތައް އެގޮތަށް . އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދައްކަންޖެހިއްޖެ

 އާދެ، އަޅުގަނޑުމެން އަތުގައި މިއޮތް ބިލަކީ ޖުމްލަގޮތެއްގައި . ބަދަލުކުރަންޖެހިއްޖެ

 މި ބިލު އެބަ ރިފަރކުރޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންގެ . ލެއް އިންތިޚާބާބެހޭ ބި 2885 

 ގައި އަޅުގަނޑުމެން މިބޭއްވޭ ރައްޔިތުންގެ 11 / 2008 މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާބެހޭ

 މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ކަންތައްތަކުގައި މީހުން ކަނޑައަޅާފައި

 ގައި 6 އަދި ނަންބަރު 5 ނަންބަރު އަދި ބިލުގެ . ހުރިގޮތަށް ބެހިގެންދާނެ ވާހަކަ

 މި ބަޔާންވެގެންދާގޮތުން، މީގައި އަޅުގަނޑު ކުރިން މިދެންނެވި ލާމަރުކަޒީ

 އުސޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ބިލާ މިއާއި ގުޅުންހުރި ކަންތައްތަކެއް އެއްކޮމިޓީއަކަށް 2890 

 ވަނަ މާއްދާގެ 7 ދެން މިއޮތީ ބިލުގެ . ދާންޖެހޭ ސަބަބު މީގައިވެސް އެބަ ހިމެނޭ

 މީހުންނަށްވުރެ ދަށުގެ އާބާދީ ހިމެނޭ 3000 މީގައި އަދަދު ކަނޑައަޅާފައިވާ ). ހ (

 އާދެ، . މެންބަރުންނޭ 5 ކޮންމެ ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބުކުރާނީ

ވޭ  މިހެން އޮތުމުން އަޅުގަނޑު މިތަނުގައި ހަމަ ކުޑަކޮށް ނޯޓްކޮށްލާހިތް

 ދާއިރާ ހަދައިގެން، 77 ތުންގެ މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑުމެން އިދާރީ ދާއިރާތަކެއް ރައްޔި 2895 

 މީހަކަށް 5000 މިއިން ކޮންމެ . މީހުން 5000 މެންބަރުން ރަމްޒު މިކޮށްދެނީ 77

 ނަމަވެސް، ރަށެއްގެ މިހުރިހާ މީހުންތައް މިހެން . މިތިބީ އެންމެ މެންބަރެއް

 ގެން މެންބަރުންވީމަ ކުޑަތަންކޮޅެއް ގިނަވެ 5 ރަށްތަކަށް ކަލްކިއުލޭޓްކޮށްލާފައި

 އެބަދޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަމަ ހުރި ޙާލަތްތަކަށް ބަލާއިރު ހަމަ އިހްލާޞްތެރިކަމާއެކު

 އެންމެ . ވިސްނާވަޑައިގެންފިއްޔާމުން މީގެ އަދަދު ވަރަށްބޮޑުވެގެންދާތަން އެބަ ފެނޭ 2900 

 މެންބަރުންކަމަށް މިގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ބެއްޔަސް 5 ރަށަށް 100 ކުޑަމިނުން

 7 ރަށަށް 94 އަދި . ވަރަކަށް މެންބަރުން 500 އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް

 އަށްވުރެ ގިނަވެއްޖެކަމުގައިވަނީނަމަ އެ 3000 މެންބަރުންކަމުގައި ބެލިނަމަވެސް އެ

 1185 މި . ކައުންސިލަރުން 1185 ޖުމްލަ . 685 އަދަދު އެބަ ނުކުމޭ

 ކައުންސިލަރުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް އާދައިގެ ގޮތަކަށް މުސާރަ 2905 

 142 އިފިކަމުގައިވާނަމަވެސް އެދަދު އެބަ އަރާ އަހަރެއްގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅަ

އަދި މިއަދަދު މިއަށްވުރެ ބޮޑު . މިލިޔަނާ ދޭތެރޭ އެބަ ގާތްކުރޭ 200 މިލިޔަން،
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 ބަލައިގެން އަޅުގަނޑުމެން 10000 މުސާރާގައި، އަދި މިއީ ކުޑަކުޑަ އަދަދެއްކަމަށް

 މިލިޔަނާ 355 ކިޔާފިއްޔާ އެބަދޭ އުސޫލުން 25000 ވިސްނައިފިކަމުގައިވާނަމަ

 މިހެން ދާންވެއްޖެކަމަށްވާނަމަ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަން . މިލިޔަނާ ދޭތެރޭގައި 400 2910 

 ........ އެބަޖެހޭ

 . ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް، ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ ( 2915 

 ރައީސް، މިބިލުގައި އެބައޮތްތޯ މުސާރަތަކުގެ ވާހަކަތަކާ އެ ހިސާބުތައް ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ހަމަ ބިލާބެހޭ ވާހަކަތޯ އެދައްކަވަނީ އަޅުގަނޑު ހަމަ . ގެނެސްދިނުން : ކަދެއްކެވުން މޫސާ މަނިކު ވާހަ

 ހަކަފުޅުދައްކަވަމުން އެބޭފުޅަކަށް ލަފާކުރެވޭގޮތަށް ވާ . އޮޅުންފިލުވާލަން ބޭނުންވޭ

 މިހާރަކަށް . ގެންދެވުމަކީ ބިލުގެ ރޫޙާ އެއްގޮތަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ކަމަށް ނުދެކެނީ 2920 

 އަޅުގަނޑަށްވެސް، އަޅުގަނޑު ވާހަކަދައްކަން . އައިސް ވާގޮތެއް މިއީ އިނގޭތޯ

 ތެދުވީމަވެސް ހަމަ އެބޭފުޅުންނަށް އެތަންތަން ފެންނަގޮތަށް އަޅުގަނޑަށްވެސް ހަމަ

 އޭގެ ހިސާބު . އެހެންވީމަ، ބިލުގެ ރޫޙާ އެއްގޮތަށް ގެންދާނީ . އެބަ ފެނޭ އެބައި

 . ބައި ލިބުނީމަ އަޅުގަނޑުމެން ތިބޭނަން އެ ހިސާބު ބައި އައީމަ ވާހަކަދައްކަން

 . އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ މިހާރު އެދައްކަވަނީ ބިލުގައި އޮތް ވާހަކަކަމަކަށް 2925 

 . ނުގެ ސަމާލުކަމަށްޓަކައި އެހެންވެގެން އެވާހަކަ ދަންނަވާލީ މަނިކުފާ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު . ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްކަމަށް ޤަބޫލެއްނުކުރަން : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ކުރިއަށްގެންދެވުން އެދެން 2930 

 އަދަދެއް އާދެ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން އުޅުނީ އަޅުގަނޑަށް މި ބިލުގެ ހިމެނޭ ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު

ކަނޑައަޅައިފިކަމުގައިވާނަމަ އަދަދެއްގެ ތެރެއަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފޯކާސްތަކެއް އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު
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 ކުރެވޭނީ ވެދިޔަތަނުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮންމެވެސް މަޢުލޫމާތުތަކެއް ޙިއްޞާކޮށް : ވާހަކަދެއްކެވުން

 ތޮޅުތަކުގެ ރަށްތަކުގައި ކައުންސިލަރުން ދެއްކޭނީ މިވަގުތު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަ 2935 

 ޢައްޔަންކުރެވި، އެ ޢައްޔަންކުރެވިފައިވާ ކައުންސިލަރުންނަށް މުސާރަތަކެއް

 އަދި މާލޭގައިވެސް ހަމަ ސިޓީތަކެއްގެ ގޮތުގައި ނުބެހުނު . ދެއްވަމުން އެބަދޭ

 އޭގެ ނަމަވެސް މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީ ހިންގުމާ ޙަވާލުކުރައްވާ ވަކި ބޭފުޅަކާއި އަދި

 ދަށުން ތިއްބެވި ބޭބޭފުޅުންނަށް ދެއްވާ މުސާރަތަކެއް އެބަހުރި ސިޔާސީ މަޤާމުތަކެއް

 އެހެންވީމަ، މިކަހަލަ . އާ ސަރުކާރުން ހައްދަވައިގެން ބައްސަވަމުން އެބަ ގެންދަވާ 2940 

ށް  އުސޫލަކުން ދާއިރުގައި މިހެން އަރާނެ ކޮންމެވެސް ވަރެއް އަޅުގަނޑުމެންނަ

 އެއީކީ . އެ ވިސްނުންތަކެއް މިތާނގައި ގެންގުޅެވިދާނެ . ނެ ކަލްކިޔުލޭޓްކުރެވިދާ

 އެހެންނަމަވެސް، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . އަޅުގަނޑު ނުދެކެން މައްސަލައެއްކަމަކަށް

 އެފާހަގަކުރެއްވި މައްސަލަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފަހުގެ މަރުޙަލާއެއްގައި

 އާދެ، މިހިނދުން މިވާހަކަ . ހަމަ ރަނގަޅު ވާހަކައެއްމެ އެއީ . ވާހަކަދެކެވިދާނެކަމަށް 2945 

 7 މިތަނުގައި ދައްކާއިރު އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރާ އަޅުގަނޑު ހަމަ ހުށަހަޅަމޭ މާއްދާ

 އަދި . މެންބަރުން 3 މީހުން ހަމަވާ ރަށަކަށްވެއްޖިއްޔާމުން 3000 އަށް ) ހ ( ގެ

 . މެންބަރުންކަމަށް ބަދަލުކުރަން 5 މީހުންނަށްވުރެ މަތިވެއްޖިއްޔާމުން 3000

 ސް އަދަދަށް ކޮންމެވެސްވަރަކަށް ބަރޯސާކޮށްލުމަށްޓަކައި ޢިއްޒަތްތެރި އެއީވެ

 ބަންޑާރަ ނައިބު ވަޑައިގެން އިންނެވިނަމަވެސް ނޯޓްކުރައްވާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު 2950 

އަޅުގަނޑަކަށް އެއްވެސް ގޮތަކުން . 2 ގެ 12 އަދި މާއްދާ . އުންމީދުކުރަން

 ގައި މިއޮތީ ދިވެހި 1 އެއީ . ނުފެނުނު މިނަންބަރު މިތާ އިންނަންޖެހޭ ސަބަބެއް

 އެއްކަލަ . ގައި މިއޮތީ ބޭރު ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތަކަށް ނުވުން 2 . ރައްޔިތަކަށްވުން

 އެކަހަލަ . އަޅުގަނޑު ދަންނަވާހެން ކައިގެންނޭ ފުރާނީ، ނުކައެއް ނުފުރާނަމޭ

 ބޭކާރު ކަމެއްކަމަށް . އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ އުވާލަން 2 އެހެންވީމަ، . އެއްޗެއް މިއޮތީ 2955 

 އެއީ މިއޮތީ ފުރަތަމަ . ތިބޭފުޅުން ވިސްނާވަޑައިގެންފިއްޔާމު ވިސްނާވަޑައިގެންނެވޭނެ

 ދެން . އޭގެ ބްރެކެޓް ދެވިފައި، ހަމަ ކަނޑައެޅިފައި ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވުން

 އެވާހަކައެއް . އެތާކަށް އަންނާކަށްނުޖެހޭ ބޭރު ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތަކަށް ނުވުން

 ގައި 3 ގެ ) ނ ( ވަނަ މާއްދާގެ 12 ދެން އަދި އިތުރަށް އާދެ، . އަންނާކަށް ނުޖެހޭ

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތަކުން ފިޔަވާ އެހެން ޖިނާޢީ 5 އާއި 4 މިމާއްދާގެ 2960
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 މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި 12 ކުށެއްކުރިކަން ސާބިތުވެ

 ތަ ޙުކުމްކުރެވިފައިވާ މީހަކު ނަމަ އެޙުކުމެއް ތަންފީޒުކޮށް ނިމުނުތާ ނުވަ

 މިއަދަދު . އަހަރުވުން 3 އެޙުކުމަކުން ކަނޑައެޅުނު އަދަބު މަޢާފްކުރެވުނުތާ

 އެއީ މިފަދަ މަޤާމުތަކަކީ . އަހަރަށް ބަދަލުކުރުން 5 އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަން މިހާރު މިއޮތް ތަޞައްވަރުގައި ރަށްތައް ތަރައްޤީކޮށް 2965 

 އް ތަރައްޤީކުރުމަށް ތިބޭނީ ވަރަށް ޤާބިލު ވަރަށް އަދި އަތޮޅުތަކާއި މި ޕްރޮވިންސްތަ

 ކޮންމެބަޔަކީވެސް މުހިންމު . ހަމަ ޤައުމަށްޓަކައި ވަރަށް މުހިންމު ބަޔަކަށްވާތީ

 ނަމަވެސް، އެބަޔަކީ ޒާތްޒަތުގެ ކުށްތަކުން ސަލާމަތްވެތިބި ބަޔަކަށް . ބައެއް

 މަށް އަޅުގަނޑަށް ވެއްޖެކަމަށްވާނަމަ ޤައުމުގެ މުސްތަޤްބަލް އުޖާލަވެގެންދާނެކަ

ކަ 5 ފެންނާތީވެ މިއަހަރުގެ އަދަދު  އަށް ބަދަލުކޮށްލަން އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ވާހަ 2970 

 އަދި ޖުމްލަގޮތެއްގައި މިބިލު އަޅުގަނޑުމެންގެ މިއަދުގެ މަރުޙަލާގައި . ދަންނަވާލަން

 ވާހަކަދެކެވުމުންދާ މިންވަރުން ހަމަ ބަޙުސްތައް ކުރުކޮށްލައްވާފައި އަޅުގަނޑުމެން

 ންމެ ހަމަ އެކައްޗެކޭ ކިޔައިގެން މި ބިލު އިއްޔެގައި އަޅުގަނޑުމެން މި ނިންމާލި އެ

 ކޮމިޓީއަށް އެއީ އިދާރީ ދާއިރާތަކާއި ލާމަރުކަޒީ ހިންގުމާއިބެހޭ ބިލުގެ ކޮމިޓީއަށް

 އެއީ މިއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ . ފޮނުއްވައިގެން އަވަހަށް މިކަން ނިންމަވާ 2975 

 އެހެންވީމަ، މިފުރުޞަތުގައި . ރުގެ ދައުރު ނިމެމުން މިދަނީ ފުރަތަމަ ދައުރު، މިއަހަ

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަސައްކަތްތަކެއް އަވަހަށް ކުރެވި ނަތީޖާ ރަނގަޅަށް

 ނިންމާލެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަން މި ޕާޓީ ފޯރިއާއި ވާދަދޫކޮށްލާފައި މިގޮތަށް

 . ކުރިއަށްދާނެކަމަށް ގޮވާލަމުން އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ނިންމަލަން

 . ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް 2980 

 ދެން އޮތް ވާހަކަފުޅުދައްކަވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު . ޝުކުރިއްޔާ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 އެރުވުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑު މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް އަރިހުން ރިޔާސަތަށް

 އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު އާދެ، ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެން

 މިއަރުވަނީ މާވަށު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު 2985 

. އަބޫބަކުރަށް
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 ލޯކަލް ކައުންސިލުގެ އިންތިޚާބުގެ ބިލާބެހޭގޮތުން . އައްސަލާމްޢަލައިކުމް . ` މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، މިބިލުވެސް އަވަހަށް ކޮމިޓީއަކަށް އަޅުގަނޑު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު

 މިކަމަށް . ފޮނުވައިގެން އިޞްލާޙުތަކާއެކު ފާސްކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެކޭ : ވާހަކަދެއްކެވުން 2990 

 . ތާއީދުކުރައްވާފައި ވާހަކަފުޅުދެއްކެވި ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން

 އި ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ މިއޮތް ބިލުގައި އަޅުގަނޑަށް އެހެންނަމަވެސް، މިޤާނޫނަށްޓަކަ

 އަތޮޅު ކައުންސިލުތަކާއި، ސިޓީ . އޮޅުންއަރާ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި

 ވަނަ 5 ކައުންސިލުތަކާއި ރަށު ކައުންސިލުތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރުގައި މިބިލުގެ

 ޤާނޫނު . ޅުންއަރާ މާއްދާގައި މިބުނާ އެއްޗެއް އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ އޮ 2995 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ 2009 ނަންބަރު

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ 4 ޤާނޫނުގެ

 ޕްރޮވިންސެއްގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ އިދާރީ ދާއިރާއަކުން އެއިދާރާ ދާއިރާއަށް

 އަތޮޅު ކައުންސިލު އިންތިޚާބުކުރާ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ނިސްބަތްވާ ޕްރޮވިންސްގެ

 އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި . އިންތިޚާބުކުރާނީ ތިން މެންބަރުންނޭ 3000 

 ކޮންމެ ޕްރޮވިންސެއްގައި މަދުވެގެން ދެއަތޮޅު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ އަތޮޅުތައް

 ގޮތަށް އުފެދޭ ކައުންސިލަކަށް ހިމެނޭއިރުގައި އެހުރިހާ އަތޮޅުތަކެއް ނިސްބަތްވާ

 އެއީ އެކި އަތޮޅުތަކަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުން . އަތޮޅު ކައުންސިލެކޭ ނުކިޔޭނެ

 ތިއްބަވައިގެން އަތޮޅު ކައުންސިލެއް އުފައްދާނަމަ ކިޔަންޖެހޭނީ އަތޮޅުތަކުގެ

 އެއީ ދިވެހިބަހުގައި ގިނަކުރުމުގެ މާނާގައި ބޭނުންކުރާ އެއް އަކުރަކީ . ކައުންސިލު 3005 

 އެންމެ އަތޮޅަކަށް ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލަކަށް ވެއްޖިއްޔާ އަތޮޅު ". ތައް "

 . އެހެންނޫނިއްޔާ ކިޔަންޖެހޭނީ އަތޮޅުތަކުގެ ކައުންސިލު . ކައުންސިލު ކިޔޭނީ

 ޕްރޮވިންސް އަޅުގަނޑަށް . އެހެންވީމާ، މީގައި ވަރަށް ބޮޑު އޮޅުމެއް އެބައުޅޭ

 ކައުންސިލެއް ހެދުމަށް ހުއްދަނުދޭތީވެ ހީވާގޮތުން ޤާނޫނުއަސާސީން ޕްރޮވިންޝަލް

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮންމެވެސްވަރެއްގެ އޮޅުމެއްގެ ތެރެއިން މިޤާނޫނު ފާސްކުރަން 3010 

 މިހުށަހެޅުއްވި ފަރާތުން ބޭނުންފުޅުވާތީ އެގޮތަށް ލިޔުއްވާފައި އޮތްކަމަށް

 އެހެންވީމާ، ޕްރޮވިންސްތަކުގައި އޮންނަންޖެހޭނީ . އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ

 ރޮވިންސް ކައުންސިލުގެ ބަދަލުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުކަމަށް ވަންޏާ އެބަދަލުވާން ޕް

އެއީ ޕްރޮވިންސްގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ އަތޮޅަށް . އެބަޖެހޭ އަތޮޅުތަކުގެ ކައުންސިލަށް
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ށް  ނިސްބަތްވާގޮތަށް އަތޮޅު ކައުންސިލޭ ކިޔާފައި ނަންދެވޭނެކަމަކަށް އަޅުގަނޑަކަ 3015 

 އެހެންވީމަ، އެނުކުތާ . ބޭނުންކޮށްއުޅޭ ހަމަތަކުން ބަލާއިރު ނުފެނޭ ދިވެހި ބަހުގައި

 އެއީ ވަރަށްބޮޑު އޮޅުމެއްކަމަށް މިޤާނޫނު . އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން

 ދެން ދެވަނަކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެން މިއުޅެނީ . ޑްރާފްޓްކުރެއްވި ފަރާތުން ހެއްދެވި

 ސް ނެތް ރަށްރަށުން ކުދިކުދި ރަށްރަށުގައި އާބާދީ މަދު އިންސާނީ ވަސީލަތްތައްވެ

 ރަށު ކައުންސިލުތަކެއް އުފައްދާއިރުގައި ރަށު ކައުންސިލުގެ ޒިންމާއާއި 3020 

 މިފަދަ ކައުންސިލުތަކުން މިއަދާކުރާ ދައުރަކީ . މަސްޢޫލިއްޔަތު ވަރަށް ބޮޑު

 އެހެންކަމުން، އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ . މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ދައުރު

 . ފުޅުން މިފަދަ ކައުންސިލުތަކުގައި ތިއްބަވަންޖެހޭނެކަމަށް ވަރަށް ޤާބިލު ޢިލްމީ ބޭ

 މިފަދަ މެންބަރުން ހޯއްދެވުމަށް ކުދިކުދި އާބާދީ އޮންނަ ރަށްރަށުން އެއީ

 ގިނަފަހަރަށް ރަށްރަށުން ތަޢުލީމީ ބޭފުޅުން ކޮންމެވެސް . ފަސޭހަކަމަކަށްނުވާނެ 3025 

 އަހަރު 3 ގެންދަވަނީ އެހެން ދިމަދިމާލަށް ވަޑައިގެން ވަޒީފާއަދާކުރައްވަމުން

 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އިންތިޚާބުކުރެވޭ ކައުންސިލަކަށް ވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި އެފަދަ

 ބޭފުޅުންގެ ދާއިމީ ވަޒީފާ ދޫކޮށްލައްވާފައި އެނބުރި ރަށަށް ވަޑައިގެން ކައުންސިލަށް

 . ކުރިމަތިލައްވާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރުމަކީ އެއީ ރަނގަޅު ވިސްނުމަކަށް ނުވާނެ

 ވަނަ ނަންބަރު އުވާލަން އަޅުގަނޑު 8 ވަނަ މާއްދާގެ 12 ހެންވީމާ، މިބިލުގެ އެ 3030 

 12 ސަބަބަކީ، ސްކޫލް ކުއްޖެއް ކަމުގައިނުވުމަށްޓަކައި ހަމަ މިބިލުގެ . ހުށަހަޅަން

 ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވާ . ވަނަ ނަންބަރުން އެބަ މަނާކުރޭ 6 ގެ ) ނ ( ވަނަ މާއްދާގެ

 އެހެންވީމާ، ސްކޫލްތަކުގައި ނޫޅޭ . ބަރަކަށްވުން ދަރިވަރުންނަށް ކައުންސިލުގެ މެން

 ބޮޑެތި މީހުން ރާއްޖޭގައި އުފެދޭ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ކިޔަވާކުއްޖަކަށްވުމަކީ

 އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ކައުންސިލުގެ މެންބަރަކަށްވާން ހުރަސްއަޅާ ސަބަބަކަށްވެގެން 3035 

 އި ޢިލްމީ ޤާބިލު މީހުން އެއީ އަޅުގަނޑު ކުރިން ދަންނަވާލި ސަބަބަށްޓަކަ . ނުވާނެ

 މަދުކަމުން އެފަދަ މީހުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވެފައިވާތީވެ،

 ޑީ ނުވަތަ މާސްޓަރސް . އެޗް . ޔުނިވަރސިޓީތަކުގައި ކިޔަވާ މިސާލަކަށް، ޕީ

 ހައްދަވަން ކިޔަވާވިދާޅުވާ ބޭފުޅުންނަށް އެރަށެއްގެ ކައުންސިލުގައި މިސާލަކަށް،

 ވާ އޮންލައިންކޮށް ޑިގްރީ ހައްދަވާ ބޭފުޅުން ހަމަ ރަށުގައި ބައެއްބޭފުޅުން އެބަ ތިއްބަ 3040 

އެފަދަ ބޭފުޅުން އޮންލައިންކޮށް ޑިގްރީ ހެއްދެވިއޭ ކިޔާފައި . ތިއްބަވައިގެން
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 އެބޭފުޅުންގެ އެ ޢިލްމީ ޤާބިލިއްޔަތު ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް

 ބޭފުޅުންނަށް ޚިދުމަތްކުރެއްވުމަށްޓަކައި ބޭނުންފުޅު ނުކުރެއްވޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެ

 އޭރުން ވާނެގޮތަކީ . މަގު ބަންދުކުރުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭކަމެއްނޫން

 އަޅުގަނޑުމެން މި ބޭނުންވާ ޒިންމާދާރު މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރަންޖެހޭ 3045 

 . ކައުންސިލުތަކަށް އެކަށީގެންވާ މީހުން ހޯދުމުގައި ދަތިތަކަކާއި ކުރިމަތިވާނެ

 ވަނަ 12 ވަނަ ނަންބަރު، 8 ވަނަ މާއްދާގެ 12 އެސަބަބަށްޓަކައި މިދެންނެވި

 . ވަނަ ނަންބަރު އުވާލަން އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން 8 ގެ ) ހ ( މާއްދާގެ

 އެއް އެއޮތްގޮތަށް 6 ގެ ) ނ ( ވަނަ މާއްދާގެ 12 އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ މިބިލުގެ

 އެއީ އެއްވެސްޙާލެއްގައި ސްކޫލް ކުއްޖަކަށް ކައުންސިލުގެ . ބާއްވަން ފެނޭ 3050 

 ދެން އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ . ރަކަށްވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮވެގެނެއް ނުވާނެ މެންބަ

 އަނެއްކަމަކީ ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ މީހުން ދައްކަންޖެހޭ

 ) ށ ( ވަނަ މާއްދާގެ 14 ޑިޕޮސިޓް ފައިސާގެ އަދަދު ކަނޑައަޅުއްވާފައިމިވަނީ ބިލުގެ

 ސްނުން އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ބަހައްޓައިގެން ނުވާނެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވި . ގައި

 އަޅުގަނޑުމެން އިންތިޚާބުކުރަން މިއުޅެނީ މިހާރު ރާއްޖޭގައި އޮންނަ ކަހަލަ ރަށް 3055 

 ރަށް ކުރިއަރުވާ ކޮމިޓީތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެން މި . ކުރިއަރުވާ ކޮމިޓީތަކެއްކަމަކަށް

 އަޅުގަނޑުމެން . ޓީތަކެއް ނޫން ތަޢާރަފުކުރަންއުޅޭ ކައުންސިލުތައްހާ ޒިންމާދާރު ކޮމި

 މި ތަޢާރަފުކުރާ ލޯކަލް ގަވަރނަންސްގައި މިހިމެނޭ ތަފާތު ކައުންސިލުތަކަކީ ވަރަށް

 ޒިންމާދާރުކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދެއްވަންޖެހޭ

 ވަރަށް ޤާބިލު ބަޔަކަށްވާހިނދު، އެފަދަ ކައުންސިލުތަކުގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނަކީ 3060 

 އެސަބަބަށްޓަކައި ހަމަ މަޖަލަކަށް . އެކަން ކުރެވޭ ފަރާތްތަކެއްކަމުގައި ވާންއެބަޖެހޭ

 ބޭނުންހާ މީހަކަށް ކުރިމަތިލައިގެން އެކަށީގެންނުވާ މެންބަރުން ހޮވުމުގެ ފުރުޞަތު

 އާދެ، އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ލޯކަލް . އަޅުގަނޑުމެން ފަހިކޮށްދީގެން ނުވާނެ

 ލުތަކުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަޅުގަނޑުމެން ކުރިން ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވާފައި ކައުންސި

 ބިލުގެ ބައިތަކަށް ބަލާލީމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބައިނގޭ، އެ ކައުންސިލުގެ 3065 

 ޒިންމާއަކަށްއެބަވޭ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދީ،

 ޒުކޮށްދީ އެހުރިހާކަމެއް ކުރުމުގެ ޢިލްމީ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ތަންފީ

އެހެންވީމާ، މިއަދު ބައެއް . ޤާބިލިއްޔަތު އެ ކައުންސިލުގައި އޮންނަން އެބަޖެހޭ
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 ރަށްރަށުގެ ރަށު ކައުންސިލު، ރަށްކުރިއަރުވާ ކޮމިޓީތަކުގައި ތިއްބަވާފަދަ ހަމައެކަނި

 ރުހުރި ފަރާތްތައް އެ ސެމީ ސްކިލްޑް ވޯކަރުން ކަހަލަ ހަމައެކަނި މަސައްކަތުގެ ހުނަ 3070 

 ކައުންސިލަށް އަޅުގަނޑުމެން ހޮވައިފިކަމަށްވެއްޖިއްޔާ ރައްޔިތުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން

 ފޯރުކޮށްދޭން މި ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް އެންމެ އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި

 އެހެންވީމާ، މުޅި ބިލުގެ ހުރިހާ . ފޯރުކޮށްނުދެވުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެއް

 އަޅުގަނޑުމެން ބާރުއަޅަންޖެހޭ މިފަދަ ކައުންސިލުތަކަށް އެންމެ މާއްދާތަކަކުން

 . ޤާބިލު އެކަށީގެންވާ މެންބަރުން ހޮވޭނެކަހަލަގޮތަކަށް ބިލު ބައްޓަންކުރަން 3075 

 އަޅުގަނޑު ހިތުން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންގެވެސް ބޭނުމަކީ، މި ޢިއްޒަތްތެރި

ގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ބޭނުންފުޅަކީވެސް އަދި  ދިވެހި ސަރުކާރުގެ މަޖިލިސް

 ބޭނުންފުޅަކީވެސް ރައްޔިތުންނަށް އެކަށީގެންވާ ފެންވަރު ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތަކެއް

 އެހެންވީމާ، މިކަން ކުރެވޭނީ ކޮންމެގޮތެއްވިޔަސް . ގާތުން ފޯރުކޮށްދިނުން

 އެހެންވީމާ، . ޒިންމާދާރުގޮތެއްގައި މިކަން ކުރެވޭނީ އެކަމަށް ޤާބިލު ބަޔަކު ތިބެގެން 3080 

 ކަށް ނުވަތަ މަޖަލަކަށް މިކަހަލަ ކައުންސިލުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ކުޅިވަރަ

 ހަނިކުރުމަށްޓަކައި ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ މީހުން

 ދައްކަންޖެހޭ ޑިޕޮސިޓް ފައިސާގެ އަދަދު އެކަށީގެންވާވަރަކަށް އިތުރުކުރަން

 އީ އަޅުގަނޑުމެން އަތްނުފޯރާވަރުގެ އެހެންނަމަވެސް، އެ . އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ

 ގާތްގަނޑަކަށް ދެހާހެއްހާ ރުފިޔާ . އެއްޗަކަށްވެސް ހަދާކަށްވެސް ނުވާނެ 3085 

 ... އަޅުގަނޑަށް ހިތުން އެއީ އެކަށީގެންވާ އަދަދެއްކަމަށް

 . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ދެ، ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ދެއްވި ފުރުޞަތަށްޓަކައި އާ މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު 3090 

 ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު ޢަބޫބަކުރު

 : ވާހަކަދެއްކެވުން

 އާދެ، ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ށްދާއިރު، އަޅުގަނޑު ފެށުމުގެ ކުރިން ދަންނަވާލަން ބިލުގެ ބަޙުސް މިއަދު ކުރިއަ މުޙަންމަދު ޝިފާޒު 3095



116 

 ބޭނުންވަނީ އެންމެފުރަތަމަވެސް މިއީ އަޅުގަނޑުމެން އިއްޔެގެ މިމަޖިލިސްއަށް : ވާހަކަދެއްކެވުން

 އެހެންވީމާ، މީގެ ބަޙުސް ދިގުނުކޮށް . ބަލައިގަތް ބިލާއި ވަރަށް ގުޅުންހުރި ބިލެކޭ

 ވަކިގޮތަކަށް . މަސައްކަތް ނިންމާލަންވީނޫންތޯއޭ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން އެކީގައި މި

 . ނިންމާލާ އެކޮމިޓީއަށް މީތި ފޮނުވާލުމުގެ ރޫޚުގައި މަސައްކަތްކުރަންވީނުންތޯއޭ

 . ކުދިކުދި އިޞްލާޙުތަކެއް މިއަށް ގެންނަންއެބަޖެހޭކަން އަޅުގަނޑުވެސް ޤަބޫލުކުރަން 3100 

 . ހަލަ ނުކުތާތަކެއް ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރައްވައިފި އެކަ

 ހަމައެގޮތަށް އަޅުގަނޑުވެސް ވަރަށް ކުޑަކުޑަކޮށް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މިބިލުގެ

 މީގައި މިޤާނޫނުގެ . ވަނަ ނަންބަރު އިންތިޚާބާބެހޭ ދާއިރާތަކުގެ ވޯޓުނެގުން 4

 ދަށުން ބާއްވާ ކައުންސިލުތަކުގެ އިންތިޚާބުތައް ބާއްވާނީ ހަމައެކަނި ކައުންސިލަކަށް

 އެ ވޯޓު ނެގުމާ ގުނުން . ންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުމަށް ވޯޓުލާ ދާއިރާއެއްގައޭ މެ 3105 

 ވޯޓުލެވޭނީ އެމީހަކު ރަޖިސްޓަރީވާ . އޮންނާނީ އެ ކައުންސިލުގެ ދާއިރާގައޭ

 އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ ދިވެހި . މިޢިބާރާތުން މިވަނީ މި ޑްރާފްޓްކޮށްފައި . ރަށުގައޭ

 އެޙައްޤު އެއްވެސް ދިވެހި . މަގު ތަނަވަސްވަން ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްވެސް ވޯޓުލެވޭނެ

 ރައްޔިތަކަށް ގެއްލޭނެގޮތަކަށް އަޅުގަނޑު ބޭނުމެއްނުވޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްއިން

 އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން މާލޭގައި . ޤާނޫނެއް ފާސްވެގެންދާކަށެއް 3110 

 އްޓޭނެގޮތެއް ކޮންމެގޮތެއް ހައްދަވާފައިނަމަވެސް މާލޭގައި ވޯޓުފޮއްޓެއް ބެހެ

 ދެންހަމަ އޭގެއިތުރުން އަޅުގަނޑު . ރައްޔިތުންނަށް ހަމަޖައްސައިދިނުން

 އަތޮޅު ކައުންސިލަށް . 5 ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ އެއާއި ޖެހިގެން މިއޮތް ނަންބަރު

 މީގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރުގައި މިބިލާއި . އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު

 އިއްޔެ އަޅުގަނޑުމެން ނިންމި، މިތަނަށް ބަލައިގެން އެންމެބޮޑަށް ގުޅޭނީ 3115 

 ބިލުކަމަށްވާތީ އެއަށް ގޮތެއް ނުނިމެނީހެން މިއެއްޗެއްސަށް ގޮތްގޮތް ހެދުމަކީ

 އެހެންވީމާ، . އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނެކަމެއްނޫން އަދި މިމަރުޙަލާގައި

 ސް އަވަހަށް މިބިލު މިސަބަބުތަކަށްޓަކައި އަޅުގަނޑު އެންމެބޮޑަށް ބޭނުންވަނީ ވީހާވެ

 ބަލައިގަނެ، ކޮމިޓީއަށް ނަމަވެސް ފޮނުވާ، ކޮމިޓީގައި ތިއްބަވައިގެން މި ދެ ބިލުގެ

 އެހެންނޫނިއްޔާ މިތަނުގައި މިހޭދަވނީ ހަމަ ބޭކާރު . މަސައްކަތް ކޮށް ނިންމާލުން 3120 

ށް  ވަގުތެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ ކިތަންމެވަރަކަށްވެސް މިއަ

އެހެންނަމަވެސް، . ކިތައްމެ އެއްޗެހިތަކެއް އިތުރުކުރަންވެސް ކީދާނެ . ފާޑުކީދާނެ
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 އިއްޔެ ބަލައިގެން ބިލު ނުނިމެނީހެއްނެއް ހަމަޤައިމުވެސް މިއަކަށް

 މީގައި އެތައް މާއްދާއެއް އެބަ ގުޅުން . އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ގޮތެއް ނުހެދޭނެ

 ހެންވީމަ، މިގޮތަށް މީގެ އެ . އެބަހުރި އަޅުގަނޑުމެން އިއްޔެ ބަލައިގެން ބިލަށް 3125 

 ހާސް މީހުންނަށްވުރެ ދަށުގެ 3 މެންބަރުންގެ އަދަދު ފާހަގަކޮށްފައި މިއޮންނަނީ

 . މެންބަރުންނޭ 5 އާބާދީ ހިމެނޭ ކޮންމެ ރަށެއްގެ ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބުކުރާނީ

 އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ . މެންބަރުންނޭ 7 އެއަށްވުރެ މަތިވެއްޖިއްޔާ މިއޮންނަނީ

 ޅެއް ވަރަށްގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރައްވައިފި، މީހުން ގިނަވީމަ ތެދުފު

 އުޖޫރަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާއިން ބޮޑު ޚަރަދެއް ކުރަންޖެހޭނެ ވާހަކައާއި މިކަހަލަ 3130 

 އެ ވިސްނުމަށް ބަލާފައި އަޅުގަނށޑަށްވެސް ޤަބޫލުކުރެވޭ އަދަދު . ކަންތައްވެސް

 3 މީހުންގެ ބަދަލުގައި 5 އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ އެހެންނަމަވެސް، . ކުޑަކުރަން

 މީހުންނަށް ބަދަލުވެގެންދާއިރުގައި ރަށަކުން ކަމެއް ނިންމަން މިއިންނަނީ

 ކައުންސިލުން ނިންމަންޖެހޭ ކަމެއްގައި އެންމެ ބޭފުޅަކުވެސް އެތަނުން . ކައުންސިލް

 . މީހުންގެ ނިންމުމޭ 2 ރަށުގައި ނެތިއްޔާމު އެރައްޔިތުންގެ ނިންމުމަކަށްވާނީ އެންމެ 3135 

 . މީހުން އެއްކޮޅަކަށް ވޯޓުދީގެން ފާސްކުރާ ފާސްކުރުމަކަށް ކިހިނެއްބާއޭވާނީ 2 އެ

 އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން . އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ސަބަބުތައްވެސް އެބަހުއްޓޭ

 ހަމައެކަނި . އެބަޖެހޭކަމެކޭ ބޭނުންވޭއެބަ ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް މިކަމާ ވިސްނަން

 . ބަލައިގެންނެއް ނޫން ކަންނޭނގެ އަޅުގަޑުމެން ކަންތައް ކުރަންޖެހޭނީ އިޤްތިޞާދަށް

 މުޅި ރަށުގެ އާބާދީ ތަމްސީލުކުރާ ބައެއްގެ ނިންމުން އެންމެ ދެމީހަކަށް 3140 

 ބަރޯސާވާގޮތަކަށް ނިންމުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރަން އެހާ އަޅުގަނޑަށް

 ށް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ އެގޮތަ ހަމަ ދެން . ޤަބޫލުކުރަން އެހާ ފަސޭހަކަމެއްނޫން

 ހުންނަންޖެހޭ މީހެއް ގައި ގައި އޮންނަނީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ 12 ބަރު ނަން

 އަޅުގަނޑު . ފުލްޓައިމް ދަރިވަރެއްކަމުގައި ނުވުން . ޝަރުތުތައް ބަޔާންކޮށްފައި

 ޤަބޫލުކުރާހިތްވަނީ ފުލްޓައިމް ކީއްކުރަންތޯއޭ ޕާޓްޓައިމް ދަރިވަރަކަށްވެސްވެގެން 3145 

 އެ އަޅުގަނޑުމެން ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ޢައްޔަންކުރަނީ އިތުރު . ނުވާނޭ

 މި . ޕާޓްޓައިމްކޮށްވެސް ފުލްޓައިމްކޮށްވެސް . އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވޭގޮތަށް

 . ވަޒީފާގެގޮތުން އެބޭފުޅެއްގެ ޒިންމާ ވަރަށްބޮޑުކަން އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ

ކޮށްފައި މި ކައުންސިލުގެ މެންބަރުކަންކުރާހާ ވަގުތު އެހެންވީމާ، އިތުރުކަމެއް
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 އެއަށްވުރެ ޒިންމާދާރުގޮތެއްގައި މިކަން . އަޅުގަނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ ވާނެހެންނެއް 3150 

 މިކަމަށް ހުސްވެގެންތިބި . ކުރަންޏާމު ހަމަ އެއްވެސް އެހެންކަމެއް ނުކުރެވޭނެ

 ޅުން އެފާހަގަކޮށްލެއްވި ދެން އަޅުގަނޑު ހަމަ ގިނަ ބޭބޭފު . ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭނެ

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި . ން ހަމަ ވަރަށްބޮޑަށް ތާޢީދުކުރަ ޚިޔާލުތަކަށް

 މެންބަރު ރީކޯ މޫސާ މަނިކު އެހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމެއްކަމަށްވާނަމަ އަޅުގަނޑު

 ން، މި އެހުށަހެޅުމަކަށް ޤަބޫލުނުކުރާނަމަ އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަ . އެއަށް ތާޢީދުކުރަން 3155 

 . ދިގުކުރަން އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން . ބިލުގެ ބަޙުސް މިއަދު ދިގުކުރަންވެސް

 ދެން ޢިއްޒަތްތެރި . ވަކިގޮތަކަށް މިބިލާއި ބެހޭގޮތުން ކަންތައްތަކެއް ނިންމަން

 ބައެއް ބޭބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުގައި މިތާ ފާހަގަކުރެވެމުންދިޔަ ޕްރޮވިންސް މި . ރައީސް

 އަތޮޅެއްގައި ތިން އަތޮޅު ދެ އަތޮޅު އޮންނައިރުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލު ކީމާ

 އަތޮޅު ބަޔާންކުރުމުގައި ދިމާވެދާނެ . މައްސަލަތަކެއް ދިމާވާ ވާހަކަ 3160 

 އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ . ކަންތައްތަކެއްކަމަށް ފާހަގަކުރެވެނީ

 ކިޔާނަމައޭ އަތޮޅުތަކުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލު ނުކިޔާ، އަތޮޅުތަކުގެ ކައުންސިލުއޭ

 ކިޔާފައި މިދެއްކޭ ވާހަކައަށް ހަމަ އެއްގޮތެއްތޯއޭވާނީ އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހި

 ދިވެހި ރަށްތަކުގެ ރައްޔިތުންނޭ ކީމަ އެއުސޫލުން . ރައްޔިތުންނޭ މިކިޔަނީ

 ދިވެހި ރައްޔިތުން މިކިޔަނީ . ބަލައިފިއްޔާ އެއީ ކަންނޭނގެ ހަމަޖެހޭގޮތަކަށްވާނީ 3165 

 . ރައްޔިތުންނޭ މިކިޔަނީ އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް ވީތީ އަތޮޅު . ދިވެހިންނަށް ވީތީ

 އެހެންވީމަ، އަތޮޅުތަކުގެ ކައުންސިލާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލާއި މި

 އައިޑެންޓިފައިކުރާގޮތް އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ތަފާތު ވިސްނުމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑަށް މި

 . ކާކަށެއް ނެތިން އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މިއަށް މާގިނަ ވާހަކަތަކެއް ދައް . ދޭހަވީ

 ކުދިކުދި އިސްލާޙުތަކާއެކީގައި މިދެންނެވި . ޖުމްލަގޮތެއްގައި މިބިލު ވަރަށް ފުރިހަމަ 3170 

 ކޮމިޓީއަށް މީތި ފޮނުވައި، އަވަސް ރޫޙެއްގައި މިސައްކަތް ނިންމާލެވޭތޯ

 އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން މަސައްކަތްކުރަން ގޮވާލަމުން، އަޅުގަނޑަށް ދެއްވި

 . ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް . ޑަށް ޝުކުރުވެރިވެލަމުން ވަކިވަން ފުރުޞަތަށް ވަރަށްބޮ

 މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ކުރިމަތީގައި . އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 3175 

އެއީ، ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ . ހުށަހެޅުމެއް އެބައޮތް
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 ހަޅުއްވައި، ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަނިކު ހުށަ

 ނިހާން ޙުސެންމަނިކު ތާޢީދުކުރެއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ބިލު

 އެހެންވީމަ، މި އަޅުގަނޑު . ވަކިގޮތަކަށް ނިމެންދެން މިޖަލްސާ ކުރިއަށްގެންދަން

 . ން އަމީންޢާންމަށް ދަންނަވަން ވޯޓުގެ ކުރިން ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖަހަ 3180 

 . މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަދިވެސް ހިނގަމުން ދަނީ އިނގޭތޯ ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު (

 އެހެންވީމާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ މާލަމުގައި ވާހަކަފުޅުދެއްކެވުމުގައި

 ) ށްފަހު ވަގުތުކޮޅަކަ . ( މަޖިލީހުގެ އަދަބުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިއްތެވުންއެދެން

 ވޯޓަށް ދަންނަވާލުމުގެ ކުރިން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

 އަޅުގަނޑު މިހާރު . ކާޑުކޮޅުތައް ޗެކްކޮށްލެއްވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވަން 3185 

 މިދަންނަވާލަނީ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކު

 ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ހުށަހަޅުއްވާ ވިލިމާފަންނު

 މުން މިދާ ލޯކަލް ޙުސައިން މަނިކު ތާއީދުކުރެއްވި މިއަދު ބަހުސްކުރަ

 އިންތިޚާބުގެ ބިލު ވަކިގޮތަކަށް ނިމެންދެން މި ޖަލްސާ ކުރިއަށް ކައުންސިލްތަކުގެ

 ގޮތަކަށް ވޯޓު މިކަމަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ . ގެންދަން 3190 

 . ދެއްވުން އެދެން

 ] ވޯޓުދެއްވުން [

 : ވޯޓުގެ ނަތީޖާ 3195 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު ހުޅުހެންވޭރު : ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން : ތާއީދުކުރެއްވި މެންބަރު

 . މަނިކު

 59 : ވި މެންބަރުންގެ އަދަދު ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެ 3200 

 36 : ވޯޓު ދެއްވީ

 20 : ވޯޓު ނުދެއްވާ

02 : ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ
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3205 

 . 29 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު . 56 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އެހެންކަމުން، މިއަދު މި ބަހުސްކުރަމުންދާ . 56 ޖުމްލަ

 އިންތިޚާބުގެ ބިލު ވަކިގޮތަކަށް ނިމެންދެން މިއަދު ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދަން

 31 މިހަރު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންފައިވާ . މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވައިފި

 ޑު އެހެންވީމާ، އަޅުގަނ . ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގައި . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެބައޮތް 3210 

 އަޅުގަނޑު . ޞަތު އަރުވަމުން ގެންދާނަން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރު

 ބައަށް ހުސްވަގުތުކޮޅެއް 3:30 ން 3 ޤަސްދުކުރަނީ މަޖިލީހުގެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް

 އަލުން އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ފަށާގޮތަށް މިހާރުން ބައިގަ 3:30 ނެގުމަށްފަހު

 ވަންދެން 3:30 އޭގެފަހުން . ޖަހަންދެން 3:00 ފެށިގެން ކުރިއަށް ގެންދާނީ

 އޭގެފަހުން އަޅުގަނޑުމެން . އަޅުގަނޑުމެން ހުސްވަގުތުކޮޅެއް ބޭނުންކުރާނީ 3215 

 އެހެންވީމާ، މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު . މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނީ

 މިއަރުވަނީ ނައިފަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙަންމަދަށް

 . ޅު ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ވާހަކަފު

 . ` ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު 3220 

 އަޙްމަދު މުޙަންމަދު

 : ވާހަކަދެއްކެވުން

 ފުޅު ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަ ނައިފަރު ދާއިރާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ކުމެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން އެއީ ބައެއް ކޮމިޓީތަކަށް ނި . މަޑުކޮށްލެއްވުން އެދެން 3225 

 އަޅުގަނޑު ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( ނިކުމެވަޑައިގަތުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން

 ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ނައިފަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު

 . މުޙަންމަދަށް ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް

 އާދެ، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ` ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު 3230 

އިންތިޚާބުގެ ބިލު މަޖިލީހަށް އައިސް މިހާރު މިބިލާ ބެހޭގޮތުން ވަރަށްގިނަ އަޙްމަދު މުޙަންމަދު
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 އާދެ، މިބިލު އަޅުގަނޑުމެން . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި : ވާހަކަދެއްކެވުން

 މިބިލުގެ ކުރީގައި އެންމެ ގަންނަން ބަލާއިރުގައި އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ ބަލައި

 އް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ނިންމަންޖެހޭނީ އިދާރީ ދާއިރާތަ މަ ފުރަތަ

 އެހެން ދަންނަވަން މިޖެހުނީ މިބިލުގައި ވަރަށްގިނަ މާއްދާތަކެއްގައި . ބިލެއް 3235 

 ބައެއް މާއްދާތަކާ އަދި ހަވާލާދީފައި ލިއަޅުވާ އެބަހުރި މިދެންނެވި ބިލާ ބެހޭގޮތުން އަ

 އެހެންވީމާ މިބިލު މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުން ބަލައިގަންނަ . ބެހޭގޮތުން

 ކަމަށްވަނީވިއްޔާ މިބިލުގެ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީ އަޅުގަނޑު ހިތުން ކުރީގެ ބިލާ

 ހުށަހެޅުންތަކެއް އެހެންނޫން ކަމުގައިވަނީވިއްޔާ . މިބިލާ ދެ ބިލު އެއްކޮށްގެން

 އާދެ، މިބިލުގެ މާއްދާތަކަށް . އަތުވެދާނެކަމަށް ވަރަށްބޮޑަށް ޔަޤީންކުރެވޭ 3240 

 ވަނަ މާއްދާގައި މިއޮންނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ 5 ބަލާއިރުގައި މިބިލުގެ

 ވަނަ މާއްދާގެ 4 ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 ރޮވިންސެއްގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ އިދާރީ ދާއިރާއަކުން އެ ކޮންމެ ޕް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 3 އިދާރީ ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ ޕްރޮވިންސްގެ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބުކުރާ

 މި ޕްރޮވިންސްތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކުރީގެ ބިލަށް . މެންބަރުންނެވެ 3245 

 ސް ޕްރޮވިންސްތަކަކީ ވާހަކަދެއްކިއިރުގައިވެސް ކުރީގެ ބިލަށް ވާހަކަދެއްކިއިރުގައިވެ

 އެއްގޮތަކަށްވެސް މިރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ފެންނަކަމެއް ނޫންކަމުގައި ވާހަކަދެކެވިފައި

 މިބިލުގައި ހިމަނަންޖެހޭ މާއްދާއެއްކަމަކަށް މިމާއްދާއަކީ އެހެންކަމާއެކީ . ވަނީ

 ވަނަ މާއްދާގައި މިއޮތީ ރަށު 7 ބިލުގެ ، ވަނަ 14 ދެން މި . އަޅުގަނޑު ނުދެކެން

 އެހެން . ންސިލަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރާނީ ތިރީގައި މިވާ އަދަދަށޭ ކައު 3250 

 މީހުންނަށް ވުރެން ދަށުގެ އަބާދީ 3000 ގައި މިއޮންނަނީ ) ހ ( ކިޔާފައި މާއްދާގެ

 . މެންބަރުންނޭ 5 ހިމެނޭ ކޮންމެ ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބުކުރާނީ

 ބައެއް . ރެން ދަށުގެ އަދަދަކަށް އޮވެދާނެ މީހުންނަށް ވު 3000 އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ

 . މީހުން 300 އަނެއްބައި ރަށުގައި އެބައުޅޭ . މީހުން 400 ރަށްރަށުގައި އެބައުޅޭ

 އަނެއްބައި ރަށުގައި އަދި އެއަށްވުރެ މަދުންވެސް އެބައުޅޭ ބައެއް ރަށްރަށް 3255 

 މީހުން 2900 މީހުން ތިބޭ ރަށަކަށްވެސް ނުވަތަ 3000 އެހެންވީމާ، . އެބަހުރި

 މީހުން ތިބޭ ރަށަކަށްވެސް 400 . މީހުން 5 ތިބޭ ރަށަކަށްވެސް މިއޮންނަނީ

އީ އެހާ ހަމަޖެހޭ އަދަދެއްކަމަކަށް އެހެންވީމާ، އެ . މީހުން 5 ންނަނީ މިއޮ
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 މީހުންނަށްވުރެ 1000 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ . އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ

 ކައުންސިލަށް ދެމީހުން ދަށުގެ އާބާދީ ހިމެނޭ ކޮންމެ ރަށެއްގެ ރަށު 3260 

 އިވަނީވިއްޔާ ދެމީހުން މީހުންނަށްވުރެ މަދުކަމުގަ 1000 . ކުރާގޮތަށް އިންތިޚާބު

 އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނެ، ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ . ކުރާގޮތަށް އިންތިޚާބު

 މުވައްޒަފުންތަކެއް އުފެދޭއިރުގައި ޤައުމީ އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތަށްވެސް ވިސްނައިގެން

 ހުންނަކީވެސް މިއީ މުސާރަދޭންޖެހޭ ބައެއްކަމަށް ބަލައިގެން އަޅުގަނޑުމެން މިމީ

 މީހުންނަށްވުރެ މަތީގެ 3000 ދެން، . މިއިންތިޚާބްކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސަންޖެހޭނީ 3265 

 7 ކުރުމަށް މިއޮންނަ ރަށު ކައުންސިލަކަށް އިންތިޚާބު އާބާދީ ހިމެނޭ ކޮންމެ ރަށެއްގެ

 1000 އެހެންވީމާ، . ސް ހަމަ ޤަބޫލުކުރެވޭ އަދަދެއް މެންބަރުން އެއީ އަޅުގަނޑަށްވެ

 އިން ފެށިގެން މަތި 1000 . މެންބަރުން 2 މީހުންނަށްވުރެ ދަށްކަމުގައިވަނީވިއްޔާ

 މެންބަރުން ހަމަޖައްސާކަހަލަގޮތަކަށް އަޅުގަނޑަށް އެމާއްދާ އިޞްލާޙުކުރަން 7

 ބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ވަނަ މާއްދާގައި މިއޮންނަނީ އިންތިޚާ 14 ދެން، މިބިލުގެ . ފެނޭ 3270 

 ) ށ ( ވަނަ މާއްދާގެ 14 ތީގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތުތައް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެ

 ގައި މިއޮންނަނީ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ މީހުން

 އެކަމަކު، . ރުފިޔާކަމަށް 500 ދައްކަންޖެހޭ ޑިޕޮސިޓް ފައިސާގެ އަދަދަކީ

 ޑިޕޮސިޓް ބެހެއްޓުމަށްފަހުގައި ދެން އެފައިސާއާއި ދޭތެރޭގައި ، މިފައިސާއާއިދޭތެރޭ

 ވަކި އަދަދަކަށް ވޯޓުލިބުނީމާ . ހަދަންވީ ކިހިނެއްކަމެއް މިބިލަކުން އެނގޭކަށް ނޯވޭ 3275 

 އެފައިސާއަކީ އޭނާއަށް އަނބުރާ ލިބޭ އެއްޗެއްކަމެއް ނުވަތަ އެއަދަދަށް ވޯޓު

 ނަ ނުލިބޭ އެއްޗެއްކަމެއް އެގޮތަކަށް ނުލިބިއްޖެކަމަށްވަނީވިއްޔާ އެފައިސާއަކީ އޭ

 އިންތިޚާބާބެހޭ ޤާނޫނުގައި މިކަން ވަރަށް . ކަނޑައެޅި ބަޔާންކޮށް އެނގޭކަށްނެތް

 . އެކަމަކު، މިޤާނޫނުގައި މިފައިސާގެ އަދަދު ކަނޑައާޅާފައި އޮވޭ . ސާފުކޮށް އޮވޭ

 ވީމާ، އެހެން . އެކަމަކު، ދެން ކަންތައްތައް ކުރަންވާގޮތެއް ހަމަޖެހިފައި ނެތް 3280 

 . ނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ މިއާދޭތެރޭގައި ކޮންމެވެސްގޮތެއް ނިންމަންޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަ

 ނަ މާއްދާގައި މިއޮންނަނީ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ވަ 17 ދެން،

 ވަނަ މާއްދާގެ 56 ތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނުގެ އިންތިޚާބު 11 / 2008 ނޫނު ނަންބަރު ޤާ

 ވާގޮތަށް އޮންނަ ވޯޓުތަކުގެ އިތުރުން އެކައުންސިލަކަށް ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ) ހ (

 ކުރަންޖެހޭ ކުން އިންތިޚާބު އެއިދާރީ ދާއިރާއަކުން ނުވަތަ އެރަށަކުން ނުވަތަ އެރަށަ 3285
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 އަދަދަށްވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަމާއި ދިމާލުގައި ރަނގަޅު ފާހަގަޖަހާފައި އޮންނަ

 ޑު ހިތަށްއަރަނީ އެއަށްވުރެ މަދުން ދެން، އަޅުގަނ . ކޮންމެ ވޯޓަކީ ބާޠިލު ވޯޓެކޭ

 . އެވޯޓު ރަނގަޅުވާނެބާއޭ . ފާހަގަޖަހާފައި އޮތްކަމުގައި ވަނީވިއްޔާ އެކިހިނެއްބާއޭވާނީ

 ދެން، އަޅުގަނޑު ހިތުން އެއްގޮތަކަށް ބަލާއިރުގައި، މީގެ ރޫޙަށް ބަލާއިރު

 ން ވޯޓު، ދެ އަޅުގަނޑަށް ވިސްނެނީ މިއޮންނަނީ އެމީހަކަށް ނުފެންނަ މީހަކަށް 3290 

 . ކުރަން ނުފެންނަކަމުގައި ވޯޓުނުދޭކަހަލަ ގޮތަކަށް ކަންނޭނގެ އެމީހަކު މިއިންތިޚާބު

 އެއީ ކުރީގެ އިންތިޚާބްތަކުގައި މިއޮންނަނީ ކޮންމެގޮތެއްގައިވެސް ދެމީހަކަށް

 އެކަމަކު، . ކުރިމަތިލައިފިކަމުގައިވަނީވިއްޔާ ދެމީހުންގެ ނަމުގައި ފާހަގަޖަހަންޖެހޭ

 ހީވަނީ މި އިންތިޚާބުގައި މިގޮތަށް މިހަމަޖައްސަވާފައި މިއޮތީ މިހާރު އަޅުގަނޑަށް

 ނުފެންނަކަމުގައިވަނީވިއްޔާ . އެމީހަކަށް ފެންނަ މީހަކަށް ވޯޓުދޭނީ ފެންނަ އަދަދަކަށް 3295 

 އެގޮތަށް ކަންނޭނގެ މިގޮތަށް، މިގޮތް އަޅުގަނޑަށްވެސް . އެމީހަކަށް ވޯޓުނުދޭންވީ

 މިބިލާބެހޭގޮތުން ހަމަ ގިނަ ބޭފުޅުން ، ދެން . ވަރަށް ރަނގަޅުކަމަށް ފެންނަނީ

 ވާހަކަދައްކަވާފައިވުމާއެކުގައި އަޅުގަނޑު މާދިގުކޮށް މިވާހަކަދައްކާކަށް ޤަސްދެއް

 މިބިލު އަވަހަށް ކުރީގެވެސް ކޮމިޓީއަށް ގެންގޮސްގެން މިކަން ނިންމާލުން . ނުކުރަން

 . ޝުކުރިއްޔާ . އަޅުގަނޑު އެދެނީ 3300 

 ޖުމްލަގޮތެއްގައި މިބިލާމެދު އަޅުގަނޑު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ބަރު ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެން

 ދަންނަވާލަން ބޭނުމީ ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު : ވާހަކަދެއްކެވުން هللا ޢީވާ ޢަބްދު

 ޙުސައިން ވިދާޅުވިހެން މިކައުންސިލްތަކުގެ ކޮމްޕޮޒިޝަނާބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން

 ވަރަށް ބޮޑެތި އިޞްލާޙުތަކެއް . އަދި ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް އެބަ މަޝްރަވާކުރަންޖެހޭ 3305 

 ވަނަ މާއްދާއަށް ބައްލަވާލެއްވިކަމުގައިވިޔަސްވެސް 6 . އެބަގެންނަންޖެހޭ އަދަދުތަކަށް

 ކުރުމަށް ސިޓީގައި އަވަށްތަކުން އިންތިޚާބު ސިޓީ ކައުންސިލްއަކަށް މިއިންނަނީ

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުމީ . ންސިލަރުން މިއިންނަނީ ކައު 9 . މީހުން 9 ޖުމްލަ

 ލް ޚިދުމަތްތަކުގެ ލައްކަ މީހުންގެ އާބާދީއެއްގެ މުނިސިޕަ 1 . މާލެއަކީ ސިޓީއެކޭ

 9 ލައްކަ މީހުންގެ އާބާދީއަކަށް 1 އަޅުގަނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ . ކެވެނީ ވާހަކައޭ މިދެ 3310 

 މިސާލަކަށް ކަމުގައިވިޔަސް އަވަށްތަކަށް ވަކިން ވަކިން ބަހާލި . ން ފުދޭނެހެން

ދެވަނަކަމަކަށް . ޅިއަށް އޭރަށް މިޖެހެނީ އެންމެ ކައުންސިލަރެއް ގަލޮޅަށް، މައްޗަންގޮ
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 ވަނަ މާއްދާއާއި އަޅާކިޔާލާއިރު އެހެނިހެން މެންބަރުންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިހެން 7

 3000 މެންބަރުން 5 . ކައުންސިލަރުން 5 މީހުންގެ އާބާދީއަކަށް މަދުވާނަމަ 3000

 މިހެން . ކައުންސިލަރުން 7 މީހުންނަށްވުރެ މަތީގެ އާބާދީތަކަށް 3315 

 މާއްދާއާ އަޅާކިޔާލާއިރު 6 އޮންނަނީކަމުގައިވިޔަސް ހަމަ ކުރީގެ މިދެންނެވި

 އެހެންވީމާ، . އަދަދުތަކެއް އަޅުގަނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ ޕްރޮޕޯޝަނޭޓްވާހެނެއް

 ވިހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެހެނިހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވެސް ފާޅުކުރެއް

 މިއަދަދުތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އަދި ކޮންމެވެސްވަރެއްގެ ބަދަލުތަކެއް

 ވަނަ މާއްދާއަށް، ޝަރުތުތަކާބެހޭގޮތުން އޮތް 12 މިބިލުގެ . އެބަގެންނަންޖެހޭ 3320 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ބަލައިލާއިރު ވިލިމާފަންނުގެ ވަނަ މާއްދާއަށް 12 . މާއްދާ

 ގައި މިއޮންނަނީ ދިވެހި 1 ގެ ) ހ ( ވަނަ މާއްދާގެ 12 ވީ، ނިހާން ވިދާޅު

 . ގައި މިއޮންނަނީ ބޭރު ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތަކަށްނުވުން 2 . ރައްޔިތަކަށްވުން

 މިދެކެވެނީ . އަޅުގަނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ މިއީ ކޮންމެހެން ތަޢާރުޟުވާ ދޭއްޗެއްހެނެއް

 ހަގަކޮށްފައިވާ ދެނުކުތާ އެހެންވެ މިބިލުގައި ފާ . ޑުއެލް ސިޓިޒަންޝިޕްގެ ވާހަކަ 3325 

 ށް ބަލާލާއިރު، ހަމަ ޝަރުޠުތަކުތެރޭގައި 5 ) ހ ( ވަނަ މާއްދާގެ 12 . މިއީ

 ހިމެނިފައި އެބައޮތް އަތޮޅު ކައުންސިލަކަށްނަމަ އެމީހަކު ކުރިމަތިލާ އިދާރީ ދާއިރާގެ

 ރަށްވެއްސަކަށްވުން އަދި އެމީހަކު ކުރިމަތިލަނީ ސިޓީ ކައުންސިލަކަށްނަމަ އެމީހަކު

 އަޅުގަނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ މިއީ އަދި . މަތިލާ އަވަށުގެ ރަށްވެއްސަކަށްވުން ކުރި

 ޑީ ކާޑުގައި ޖަހާލާފައި . އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އައި . އެންމެ ފުރިހަމަގޮތެއްހެންނެއް 3330 

 މުހިންމީ . އޮންނަ އަތޮޅެއް ނޫނީ ރަށެއްހެނެއްނޫން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މުހިންމީ

 އެތަނަކަށް . އެތަނެއްގެ ޙާލަތު އެނގުން . ން އެމީހަކު އެތަނެއްގައި ދިރިއުޅު

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް . އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކީ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދޭން ބޭނުންވުން

އަޅުގަނޑަށް . ހީވަނީ އެއަށްވެސް ކޮންމެވެސްވަރެއްގެ އިޞްލާޙެއް ގެންނަންއެބަޖެހޭ

 ނޑުމެން ހީވާގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް އަޅުގަ 3335 

 ކުރިމަތިލީއިރުގައިވެސް ކޮންމެހެން އެކުރިމަތިލާ ދާއިރާގެ ރަށްވެއްސަކަށް

 އަޅުގަނޑަކަށް، އަޅުގަނޑަށް މިމާއްދާ . ވާންޖެހޭހެނެއް އަޅުގަނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ

 ވަރަށް ފުޅާކޮށް ) ށ ( ވަނަ މާއްދާގެ 26 އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ންތިޚާބުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޙައްޤު އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ދެވިފައިވާ ޙައްޤެއް އެއީ އި



125 

 ވަނަ 23 މީގެ އިތުރުން . މިޤާނޫނުން ކޮންމެވެސްވަރަކަށް އެބަ ހަނިކުރެވޭހެން 3340 

 މާއްދާ، އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލީ މެންބަރުންގެ އަދަދުގެ ވާހަކަ އައިސްފައި

 ލައްވައިފިކަމުގައިވަންޏާ އޮންނައިރު އެބައޮވޭ ބޭނުންވާ އަދަދަށް މީހުން ކުރިމަތިނު

 އެއަށްވުރެ މަދުނަމަ އެއިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމެއްނެތި އެކެންޑިޑޭޓުން އެމަޤާމުތަކަށް

 އަޅުގަނޑަކަށް އެއްގޮތަކަށްވެސް . އިންތިޚާބުވީކަމަށް އިޢުލާންކުރަންވާނެއޭ

 ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ އަދި ކުރިމަތިލާމީހުން މަދުވީކަމުގައިވިޔަސް އަޅުގަނޑަކަށް 3345 

 . ބޫލެއްނުކުރެވޭ އޭގެ މާނައަކީ އެކުރިމަތިލީ މީހުން އޮޓޮމެޓިކުން ހޮވެންޖެހޭނެއެކޭ ޤަ

 އަޅުގަނޑުމެންނެއް ބޭނުމެއްނުވޭ މީހުން . މީގެ ބޭނުމަކީ ހަމަ އިންތިޚާބުވުން

 މަދުވެގެންވެސް އަދި އެހެންގޮތަކުންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުމެއްނުވޭ ދެނެއް

 އަދި މަޖިލީހަކަށްނޫން ކައުންސިލަކަށްވެސް ވަދެ ވަލު ދޮރާށިން މީހުންތަކެއް

 އެހެންވީމާ، މީހުން ހަމަޔަށް . ތިބޭކަށް އަޅުގަނޑުމެންނެއް ދެނެއް ބޭނުމެއްނުވޭ 3350 

 ކުރިމަތިނުލައިފިއްޔާ އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ރައްޔިތުންގެ

 ރަށް ދެވަނަފަހަ . މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައިވެސް މިހެންހެން އޮންނާނީ

 އިންތިޚާބަކާ ނުލައި އަޅުގަނޑުމެންނެއް މީހުންނެއް . އިޢުލާންކުރެވެންޖެހޭނެއޭ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޖުމްލަގޮތެއްގައި . ކައުންސިލަކަށް ވަންނާކަށް ބޭނުމެއްނުވެއޭ

 ޕީއިން އަޅުގަނޑުމެން ވަޢުދުވީ . ޑީ . އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުމީ، އެމް 3355 

 . މުގެ ވައްޓަފާޅިވެސް އަޅުގަނޑުމެން ބަދަލުކުރާނަމޭ އަޅުގަނޑުމެން ވެރިކަން ކުރު

 އަޅުގަނޑު މިފުރުޞަތުގައި ސަރުކާރަށް ޝުކުރުދަންނަވާލަން ބޭނުން މިބިލަށް

 . ޝުކުރިއްޔާ . އިސްކަމެއް ދެއްވީތީވެ

 އާދެ، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ` ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުޅުމީދޫ 3360 

 . އިންތިޚާބާބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑުވެސް ބައެއް ނުކުތާތައް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ : ވާހަކަދެއްކެވުން ޔާސް ލަބީބް އިލް

 ވަނަ މާއްދާގައި މިއިންނަނީ، މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ބާއްވާ ކައުންސިލްތަކުގެ 4 މީގެ

 ބުކުރުމަށް އިންތިޚާބުތައް ބާއްވާނީ ހަމައެކަނި އެކައުންސިލަކަށް މެންބަރުން އިންތިޚާ

 މީގައި އަޅުގަނޑަށް ދޭހަވާގޮތުގައި ހަމައެކަނި . ވޯޓުލާ ދާއިރާއެއްގައޭ

 އަޅުގަނޑު ނިސްބަތްވާ ދާއިރާ އައްޑުއަތޮޅު . އެދާއިރާއެއްގައޭ ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދަނީ 3365 

ހުޅުދޫ މީދޫގައި ވަރަށްގިނަ ރައްޔިތުންތަކެއް ދިރިއުޅެމުންދަނީ މާލޭގައި ނޫނީ
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 ޞަކޮށް ހުޅުދޫގައި ގާތްގަޑަކަށް ފަސްދޮޅަހަކަށް ޕަސެންޓް ޚާއް . ރަށުން ބޭރުގައި

 40 % އެހެންވީމާ، ހަމައެކަނި . ރައްޔިތުން ދިރިއުޅެމުންދަނީ ރަށުން ބޭރުގައި

 މީހުންގެ ވޯޓަކުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަށުގެ ކައުންސިލް އިންތީޚާބުކުރުމަކީ އެއީ

 ދެން ފަހަރެއްގައި މި . އެންމެ އިންޞާފުވެރިގޮތްކަމުގައި އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ 3370 

 އިދާރީ ކަންތައްތަކުގައި ހިންގުމުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންއަށް ދަތިތަކެއް

 ކުރިމަތިވެދާނެ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށްރަށުގެ ބޭފުޅުންގެ ވޯޓުފޮށިތައް މާލޭގައި

 ބަހައްޓައިގެން، އެއީ ވަރަށްގިނަ ރައްޔިތުންތަކެއް މާލޭގައި ދިރިއުޅުއްވަމުން އަދި

 އެހެންކަމުން . ބޭރުގައި ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދަވާތީ އެކަންތައްތައް ކުރަން ރަށުން

 މިފަހަރު ފުރަތަމަ، މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ފުރަތަމަ ވޯޓުލެވޭ ފަހަރު މިހެން 3375 

 ނުވިކަމުގައިވިޔަސް ދެން ފަހަރަކުން ވޯޓުލެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި އޮތުމަކީ

 މިޒަމާނަކީ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން . ދެކެން މުހިންމުކަމެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑު

 ކަންތައްތައްކުރެވޭ ޒަމާންކަމަށްވެފައި ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުގައިވެސް މިހާރު

 އިންތިޚާބުތައް ބާއްވާއިރުގައި ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކުރާތީވެ އަޅުގަނޑުމެން

 ކަމަށްވާތީވެ ރާއްޖޭގައިވެސް މިކަންތައްތައް ކުރަންޖެހެނީ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން 3380 

 އެޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން މިފަހަރު ނުވިކަމުގައިވިޔަސް ދެން ފަހަރެއްގައި

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މިބިލަށް . ކުރެވޭނެކަމެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން

 އިޞްލާޙުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މި ނެގޭ ފުރަތަމަ އިންތިޚާބުގައި އެހެން އެކަން

 ދެން ނެގޭ އިންތިޚާބެއްގައި ޓެކްނޮލޮޖީނަމަވެސް އޮތްކަމުގައިވިޔަސް

 ބޭނުންކޮށްގެންނަމަވެސް ރަށުން ބޭރުގައި ތިއްބެވިކަމުގައިވިޔަސް އެބޭފުޅުންގެ ރަށު 3385 

 ކައުންސިލް، އަތޮޅު ކައުންސިލް، ސިޓީ ކައުންސިލްގައި އެބޭފުޅުންނަށް ވޯޓުގައި

 އެހެންވީމާ، . ޅުގަނޑު ދެކެން ބައިވެރިވެވޭނެގޮތެއް އޮތުމަކީ މުހިންމުކަމެއްކަމުގައި އަ

 7 ވަނަ މާއްދާގައި އިންނަނީ، އާބާދީއަށް، 7 ދެން މީގެ . އެވާހަކަ ދަންނަވާލަން

 5 ށްވުރެ މަދު އާބާދީއެއްވެއްޖިއްޔާ 3000 ގައި މިއިންނަނީ ) ހ ( ވަނަ މާއްދާގެ

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޚާއްޞަ މަޖިލީހަށް . މެންބަރުން ކައުންސިލްގައި ތިބެންވާނެކަމަށް 3390 

 މެންބަރުން ހޮވިއިރުވެސް ފާހަގަކުރެވުނު ބައެއް އަތޮޅުތަކުން، ބައެއް

 އެހެންވީމާ، . އަތޮޅުތަކުންވެސް ހަމައެކަނި ދެ މެންބަރުން އޭރު ކުރިމަތިލެއްވިތަން

އާބާދީގެ ތިބި ބޭފުޅުންގެތެރެއިން 400 ، 300 އަޅުގަނޑު ހިތަށް އަރާ
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 ދެން . ންސިލްއަށް ކުރިމަތިލާން މެންބަރުން ލިބޭނެތޯ މިކައު 5 އަޅުގަނޑުމެންނަށް

 ވަނަ މާއްދާގައި 24 އެހެންނުވެއްޖެއްޔާ މީގެ އެބައިން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ 3395 

 އެހެންވިޔަސް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ . ކަންނޭނގެ އަލުން އިޢުލާންކުރަންޖެހޭނެކަމަށް

 އަދި މީގައި އަޅުގަނޑުމެން އެބަ، . ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިލާން ދިމާވާނެހެން

 ތެރި އެހެން މެންބަރުންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިފަދައިން އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޢިއްޒަތް

 ބަލަންޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަޖެޓަށް މިއީ އެކަށޭނަ އަދަދެއްތޯ މިހާ ބައިވަރު

 1000 އެގޮތުން އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ . މެންބަރުން މި ކައުންސިލްތަކުގައި ތިބުން 3400 

 އާ ދޭތެރޭ 3000 އާއި 1000 . މެންބަރުން 3 ށްވުރެ ދަށް އާބާދީއެއްވެއްޖިއްޔާ

 7 ށްވުރެ މަތީ އާބާދީއެއްވެއްޖިއްޔާމު 3000 އަދި . މެންބަރުން 5 އާބާދީއެއްވިއްޔާ

 އެހެންވެ އެގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަޖެޓަށްވެސް . މެންބަރުން ތިބުމަށް

 8 ގައި ދެން މީ . ތަންކޮޅެއް ލުއިވެ އެކަށޭނަ ގޮތެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑަށް އެބަފެނޭ

 ދުވަސްތެރޭގައި ފުރަތަމަ އިންތިޚާބު 90 ވަނަ މާއްދާގައި އެބައިނދޭ މިޤާނޫނަށް 3405 

 އަޅުގަނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީގެވެސް އެކިއެކި . ބާއްވާ ނިންމަންޖެހޭނެވާހަކަ

 . ތާރީޚުތައް ޖަހާފައި އެކި މުއްދަތުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައި ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި

 ށް އެކަންތައްތައް އެތާރީޚްތަކަށް ކުރެވެމުންދާތަނެއް އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެންނަ

 އެހެންވީމާ، އެކަންތައްތަކާދޭތެރޭ ވިސްނާލުމަކީވެސް މުހިންމުކަމެއްކަމުގައި . ނުފެނޭ

 ދެން އިލެކްޝަންސްތައް ބާއްވާއިރު، ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ . އަޅުގަނޑު ދެކެން 3410 

 ދައިން އަޅުގަނޑުމެން މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމްވެސް ފާހަގަކުރެއްވިފަ

 200 ވިސްނާލަންއެބަޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން އިލެކްޝަންސްތައް ބާއްވަންމިޖެހެނީ

 އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލްތައް ބާއްވާއިރު ހުރިހާ އިލެކްޝަނެއް . ރަށުގައި

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަކިވަކިން އެކި ދުވަސްމަތިން މި އިންތިޚާބު . އެއްފަހަރަކުތޯ

 އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭގެ މިއިންނަ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގައި އެއީ . ބޭއްވިދާނެތޯ 3415 

 މެންބަރުންގެ ކޮމިޝަނަކުން އެންމެ އޮފީހަކުން 5 މި . މެންބަރުން 5 މިތިއްބަވަނީ

 ވަރަށްގިނަ . މިކަންތައްތައް ކުރާއިރު ވަރަށްބުރަ ވަރަށްބޮޑު މަސައްކަތަކަށްވާނެ

 ޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރައް . ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވާނެ

 ބޭއްވިއިރުވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ފާހަގަކުރެވުނު ވޯޓަރސް

 އެހެންވީމާ، މިގޮތުން އަޅުގަނޑަށް . ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ މައްސަލަތައް އުޅުނުކަން 3420
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 ފާހަގަކުރެވޭ މިހެން އެއްފަހަރާ މިއިންތިޚާބު ބާއްވާކަމުގައިވަންޏާމު ރާއްޖޭގެ

 ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށްގިނަ ބޭފުޅުންނަށް އެބޭފުޅުން ރަށުގައި ރަށްރަށުގެ

 . ތިބެގެންވެސް މިވޯޓުގެ މައްސަލަތައް ނިކުމެގެންދިއުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެއްކަން

 އެހެންވެ އެކަންތައްތައް ކޮމިޓީ ސްޓޭޖްގައި ބައްލަވާ އެހެން ދިމާނުވާނެގޮތަކަށް

 ދެން . އްކަމުގައިވެސް އަޅުގަނޑު ދެކެން އެކަންތައް އޮތުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ފެންނަކަމެ 3425 

 ގައި އެބައިނދޭ މި ކައުންސިލެއްގެ ބޭފުޅަކު ) ށ ( ވަނަ މާއްދާގެ 9 މީގައި

 އެމަޤާމުން ވަކިވެގެން، އެހެންގޮތަކުންނަމަވެސް ވަކިވެއްޖެކަމަށްވަންޏާ ގިނަވެގެން

ދޭ 5  ދުވަހުގެތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ ބައި އިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެ

 މީހުންނަށް އެފުރުޞަތު ހުޅުވިއްޖެކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށް

 ދުވަހަކީ ތަންކޮޅެއް މަދު 5 އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ . އަންގަވައި އިޢުލާންކުރަންވާނެއޭ 3430 

 އެއީ ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުން އެޑޮކިއުމެންޓްތައް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް . ދުވަހެއްހެން

 އެކަމަކު . ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ މުއްދަތެއް ނަގާފާނެ 5 ހަރު ފޮނުއްވަންވެސް ބައެއްފަ

 އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް އެކަންތައްތައްވެސް

 އެގޮތުން . އެއަށްވުރެ ހަރުދަނާ އުސޫލުން ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކަށް ބައްޓަންކުރަން

 ވަރަކަށް ނޫނީ 10 އިތުރުކޮށް އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ އެއަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް މުއްދަތު 3435 

ދެން ކޮމިޓީ ސްޓޭޖްގައި އެބޭފުޅުން . ވިއްސަކަށް ދުވަހަށްވެސް އިތުރުކުރަން

 ވަނަ މާއްދާގައި 10 ދެން މީގެ . އެކަންތައް ބައްލަވާނެކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން

 މިއިންނަނީ، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި އެކަކަށް އެއް

 ދެން މިއިން . ވުރެ ގިނަ ކައުންސިލްތަކަކަށް ކުރިމައްޗެއް ނުލެވޭނެއޭ ކައުންސިލްއަށް

 އަޅުގަނޑަށް ދޭހަވަނީ ރަށު ކައުންސިލްއަށް ކުރިމަތިލައްވާ ބޭފުޅަކަށް އަތޮޅު 3440 

 އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ރަށު ކައުންސިލަށް . ކައުންސިލަށް ކުރިމައްޗެއްނުލެވޭނެއޭ

 ސިލަރަކަށްލުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުން ކުރިމަތިލައްވާ ބޭފުޅަކުވެސް އަތޮޅު ކައުން

 އެއީ މިސާލަކަށް އަތޮޅު، ރަށު ކައުންސިލަކަށް ބޭފުޅަކު . މުހިންމުހެން

 ކުރިމަތިލައްވާފައި އެއަތޮޅު ކައުންސިލްއާއި ރަށު ކައުންސިލް ނިމިގެން ފަހުން

 އަނެއްކާ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ގޮނޑިއެއް ހުސްވެއްޖެކަމަށްވަންޏާ އެމަޤާމަށްވެސް 3445 

 . ފުޅަކު ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނާތީ އެބޭ

) ހ ( ވަނަ މާއްދާގައި 12 ދެން އަޅުގަނޑު މީގައި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، މީގެ
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 ގައި އެބައިނދޭ ލޯކަލް ކައުންސިލަކަށް މެންބަރުން ކުރިމަތިލާ މީހެއްގެ އަންނަނިވި

 2 . ގައި މިއިންނަނީ، ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވުން 1 . އޭ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެ

 ގައި އެބައިނދޭ ) ށ ( އޭގައި . ގައި މިއިންނަނީ ބޭރު ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތަކަށްނުވުން 3450 

 ބޭރު ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތަކު ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ވެފައިވާނަމަ އެމީހަކަށް ލޯކަލް

 5 ހަކު ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވީތާ ކައުންސިލެއްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ އެމީ

 އަހަރު ފުރި އަދި އެމީހަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މީހެއްކަމުގައި

 ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް އެމީހަކު ވާ ވަގުތުން ފެށިގެން އޭނައަކީ ހަމަ، . ވާންވާނެއޭ

 އެހެންވީމާ، ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް . އެމީހަކީ ހަމަ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް އެބަވޭ 3455 

 . ބެންޖެހޭ ހުރިހާ ޙައްޤެއް އެމީހަކަށް ލިބެންޖެހޭނެކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން ލި

 އަޅުގަނޑުމެން ރޭސިސްޓް ކަންތައްތަކަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަކީ

 ދެން ދުނިޔޭގެ ބައެއް . އޮންނަންޖެހޭނެކަމެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑު ނުދެކެން

 . ތަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭގޮތަށް ޤައުމުތަކުގައި ހުރޭ ސިޔާސީ ކަންތައްތަކުގައި އެކަހަލަގޮ

 އެކަމަކު އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ހަމަ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް އެމީހަކު ވެއްޖިއްޔާމު 3460 

 . ވަގުތު ހަމަވީތޯ . ރައްޔިތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ހުރިހާ ޙައްޤެއް އެމީހަކަށް ލިބެންޖެހޭނެ

 . ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ : ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން

 އެހެންވީމާ، ސަރުކާރުން މިކަންތައްތައް ކުރައްވަން މިބިލު މިހާ އަވަހަށް މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅުމީދޫ 3465

 އަދި މިއަދުން . ފޮނުއްވިކަމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑު ސަރުކާރަށް ޝުކުރުދަންނަވަން : ވާހަކަދެއްކެވުން އިލްޔާސް ލަބީބް

 ށްވެސް މިއަދަށް މިބިލު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވަން ވޯޓުދެއްވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަ

 . ޝުކުރިއްޔާ . އަޅުގަނޑު ޝުކުރުދަންނަވަން

 ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު، މިއީ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދާއިރާގެ ދެކުނު މައްޗަންގޮޅި 3470 

 މު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީގޮތުން ހިންގާއިރުގައި ވަރަށް މުހިން ރަޝީދު މެންބަރު މުޙަންމަދު

 . ބިލަކަށްވެފައި، މި އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ދޭތިކަމަށް އަޅުގަނޑުވެސް ޤަބޫލުކުރަން : ވާހަކަދެއްކެވުން

 އެހެންވެ މި ވަގުތު އަވަސްކުރުމުގެގޮތުން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާ ދެތިން މާއްދާ

ވަނަ މާއްދާގައި އޮތް ސިޓީ ކައުންސިލް، މީތި 6 އޭގެތެރޭގައި . ކުރުކޮށްލާނަން
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 އެއީ . ބޮޑަށް މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ ބޭފުޅުން ބަލާލަންޖެހޭނެ ވަރަށް 3475 

 . ކޮންމެވެސް މީހުންނެއް 200 ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި ހުޅުމާލޭގައި އުޅެނީ ގާތްގަޑަކަށް

 އެހެންވީމާ، މި ސިޓީ ކައުންސިލް އުފައްދާއިރުގައި އެކަންތައްތަކަށް

 ހިމެނޭ ބޭފުޅުންނަށް އިސްކަންދެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު އެބޭފުޅުންނަށް، ކޮމިޓީގެ

 އަންގައިދޭން، މިބިލަކީ ވަރަށް ފުރިހަމަގޮތުގައި ފޮނުވި ބިލެއްކަމުގައިވިޔަސް

 ، ) ށ ( ވަނަ މާއްދާގެ 7 ކުދިކުދި އިޞްލާޙުތައް އޮތީތީވެ ކުރުކޮށްލާފައި މިބުނަނީ، 3480 

 ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު (

 . އެދެން ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދެވުން : ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން

3485 

 ޝުކުރިއްޔާ ކޯރަމް ހަމަވުމާއެކު، އަޅުގަނޑު ދެން މިހާރު މި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދާއިރާގެ ދެކުނު މައްޗަންގޮޅި

 މިހާރު ތަޢާރުފުވަމުންދާ އެއްޗެއް މިއީ ލޯކަލް ކައުންސިލް ކަންތައްތައް، އަދި ރަޝީދު މެންބަރު މުޙަންމަދު

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މިވަގުތު . ހަނުހިމޭން ހުރުންވެސް އެއާއެއްކޮށް މި އޮވޭ : ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ޝުކުރިއްޔާ . މިފުރުޞަތު ބޭނުންކުރާނީ ހަނުހިމޭނުން ހުރުމުގައި

3490 

 އެންމެފުރަތަމަ ލޯކަލް ކައުންސިލް . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ` ދާއިރާގެ މާފަންނު ހުޅަނގު

 ބިލު މިމަޖިލީހުގައި މިހާ ގިނަދުވަސް ޓޭބަލްކުރެވިފައި ބަހުސްއާ އިންތިޚާބުގެ ޢަބްދުއްރަޙީމް هللا ޢަބްދު މެންބަރު

 ހިސާބަށް މިއަދު އައިސް އަޅުގަނޑުމެން މީތި ފާސްކުރަން ބޭނުންވެ، އަވަހަށް : ވާހަކަދެއްކެވުން

 ފާސްކުރަން ބޭނުންވާކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުރިހާ މެންބަރުން

 ހަމައެއާއެކު . މަށް މަރުޙަބާކިޔަން ވަކާލާތުކުރަމުންގެންދާތީ އަޅުގަނޑުވެސް އެކަ 3495 

 4 އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މިލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ބިލުގެ

 ވަނަ މާއްދާ، އިންތިޚާބު ބޭއްވޭ ދާއިރާގައި ވޯޓު ނެގުން، މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ބާއްވާ

 ކަށް މެންބަރުން ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުތައް ބާއްވާނީ ހަމައެކަނި އެކައުންސިލްއަ

 އެވޯޓުނެގުމާއި ގުނުން އޮންނާނީ . އިންތިޚާބުކުރުމަށް ވޯޓުލާ ދާއިރާއެއްގައޭ

 ވޯޓުލެވޭނީ އެމީހަކު ރަޖިސްޓަރީ އޮންނަ . ކައުންސިލް، އެކައުންސިލްގެ ދާއިރާގައޭ 3500 

ގައި ) ހ ( ވަނަ މާއްދާގެ 26 މިމާއްދާއަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ . ރަށުގައޭ
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 ގޮތުން އިންތިޚާބުތަކުގައާއި، ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ހިމެނިފައިވާ، ލިޔެވިފައިވާ

 ޢާންމު ވޯޓުތަކުގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު، މިފަދަ ވޯޓުތަކަކީ ސިއްރު ވޯޓުތަކަކަށް

 ވަނަ މާއްދާ ފެށޭތާނގައި މިއޮންނަ، 26 ވާނެކަމަށާއި، އަދި ހަމަ

 18 ނދަކު އުމުރުން މިޤާނޫނުއަސާސީގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހި 3505 

 . އަހަރުން މަތީގެ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްމެ އަންނަނިވި ޙައްޤުތައް ލިބިގެންވެއޭ

 ވަނަ މާއްދާގެ ސަބަބުން ހަމަ 4 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި މި

 ޔަޤީނުންވެސް ވަރަށްގިނަ މީހުންނަށް، ވަރަށްގިނަ ރައްޔިތުންތަކަކަށް އިންތިޚާބުގައި

 ވަނަ މާއްދާ 4 އެހެންވީމާ، މި . ގެ ޙައްޤުން މަޙްރޫމްވެގެން އެބަދޭ ވޯޓުލުމު

 މިނޫންގޮތަކަށް އިންތިޚާބުކުރުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރޫޙާއި އެއްގޮތަށް 3510 

 އަދި ހަމައެއާއެއްކޮށް އަޅުގަނޑު . އިޞްލާޙުކުރުމަކީ އަޅުގަނޑު އެދޭނެކަމެއް

 ވަނަ ނަންބަރުގައިމިވާ، 5 ގެ ) ހ ( ވަނަ މާއްދާގެ 12 ފާހަގަކޮށްލަން މިޤާނޫނުގެ

 އެމީހަކު ކުރިމަތިލަނީ ރަށު ކައުންސިލަކަށްނަމަ އެކައުންސިލް ނިސްބަތްވާ ރަށުގެ

 އަދި އެމީހަކު ކުރިމަތިލަނީ އަތޮޅު ކައުންސިލަކަށްނަމަ . ރައްވެއްސަކަށްވުން

 އަދި އެމީހަކު . އެމީހަކު ކުރިމަތިލާ އިދާރީ ދާއިރާގެ ރަށްވެއްސަކަށްވުން 3515 

 ސިޓީ ކައުންސިލަކަށްނަމަ އެމީހަކު ކުރިމަތިލާ އަވަށުގެ ކުރިމަތިލަނީ

 މިހެން އޮންނާތީވެސް އަނެއްކާވެސް ހަމަ ޤާނޫނުއަސާސީގެ . ރަށްވެއްސަކަށްވުން

ށް 26  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިންތިޚާބުތަކުގައި އެކިއެކި މަޤާމުތަކަ

 މިގޮތަށް . ޤަބޫލުކުރެވޭ ކުރިމަތިލުމުގެ ޙައްޤު ނިގުޅައިގަނެވޭކަމަށް އަޅުގަނޑަށް

 އަޅުގަނޑު މިދަންނަވާލަންޖެހުނީ، މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީގެ ޚާއްޞަ ދަފްތަރު ކިޔާފައި 3520 

 6500 އެއްހާ މީހުން، ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ 6500 ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 . އެއްހާ މީހުންވަނީ އެ ދަފްތަރުގައި ޖެހި އެކި ތަންތަނަށް ވިއްސި ވިހާލިވެފައި

 ން މާލޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ރައްޔިތުންނާއި، އަދި އެހެނިހެން ރަށްރަށުގައި އެގޮތު

 ދިރިއުޅެމުންދާ ރައްޔިތުންނާއި، މިރައްޔިތުންނަށްވެސް މިއިންތިޚާބުގައި

 އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭގޮތުގައި . ބައިވެރިވުމަކީ އަޅުގަނޑު އެދޭނެކަމެއް 3525 

 އިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް އެބޭފުޅުންނަށްވެސް، ދަފްތަރުގައި ހިމެނިވަޑަ

 އެއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށްވެސް . އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެވެންޖެހޭނެ

ދަފްތަރުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ވަކި ރަށެއް ކުލައެއް ބެލުމެއްނެތި
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 ތުންގެ އަދި ހަމައެއާއެއްކޮށް، މިއަންނަ ރައްޔި . ކުރިމަތިލެވެމުން ދިޔައީތީވެ

 ވެރިކަމުގައި މީގެކުރިން އެބޭފުޅުން ދަފްތަރުގައި ހިމެނިވަޑައިގަތީއޭ ކިޔާފަކާއެއް 3530 

 އަދި . މިއަދު އެބޭފުޅުންނަކަށް އަދަބުދޭން ނުޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން

 ހަމައެއާއެއްކޮށް އަޅުގަނޑު އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ މީހެއްގައިގައި ހުންނަންޖެހޭ

 ގެ ތެރޭގައި ތަޢުލީމީ ވަކި ފެންވަރެއް ހުރުމަށް ވަކާލާތުކުރާ ޝަރުތުތަކު

 ވަނަ 12 މިހެން ދަންނަވާލަން މިޖެހުނީ، މިބިލުގެ . މީހެއްކަމުގައިވާން ބޭނުން

 . ވަނަ ނަންބަރުގައި ފުލްޓައިމް ދަރިވަރެއްކަމުގައި ނުވުން 8 ގެ ) ހ ( މާއްދާގެ 3535 

 ޓައިމް ދަރިވަރެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ފުލް . މިހެންވެސް ލިޔެވިފައި އެބައޮތް

 . މިބަލަނީ ކޮން ހައިސިއްޔަތަކުން ކޮންގޮތަކަށްތޯވެސް ބަލައިލަން އެބަޖެހޭ

 . އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭގޮތުގައި އިންތިޚާބުވުމަށްފަހުގައި ކިޔަވަންވެސް ދެވިދާނެ

 އެހެންވީމާ، . އަދި އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި ކިޔެވަން ޗުއްޓީއެއްވެސް ނެގިދާނެ

 ހަމަ މިމާއްދާ . ތަށް މިމާއްދާ އޮތުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭކަމެއްނޫން މިގޮ 3540 

 މިއަށްވުރެ ރަނގަޅަށް ބަދަލުކޮށް އިޞްލާޙުކުރެވެންޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަނޑަށް

 އަދި ހަމައެއާއެއްކޮށް، އަޅުގަނޑު ބުނެލަން ބޭނުންވަނީ ފުލްޓައިމް . ޤަބޫލުކުރެވޭ

 . މިއަދު ވާންޖެހޭނެއޭ ތަޢުލީމެއް ލިބިފައިވާ މީހަކަށް ދަރިވަރެއްކަމުގައިނުވާ މީހަކަށް

 ގެ ތެރެއަށް ތަޢުލީމީ ) ހ ( ވަނަ މާއްދާގެ 12 އެހެންވެއްޖެއްޔާމުން، މިއީ

 ފެންވަރެއް، ވަކި ފެންވަރެއް ލިބިފައިވާ މީހެއްކަމުގައިވުމަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް 3545 

 ސް އަދި މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި އެހެނިހެން މެންބަރުންވެ . އެދޭނެކަމެއް

 ޚާއްޞަގޮތެއްގައި، ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢީވާ

 ވެސް ފާހަގަކުރެއްވިފަދައިން އަދި މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ هللا ޢަބްދު

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން ސިޓީ

 އަޅުގަނޑަކަށް . އަދަދު ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ މެންބަރުންގެ 3550 

 ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ މާލޭގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ފަންސާސްތިންހާސް

 މީހުން ތިބިހިނދު އަދި މާލޭގެ އާބާދީގައި ވަޒަންވެރިވެގެން ދިރިއުޅޭ އާބާދީ

 މެންބަރުންނަކަށް 9 އާއި ގާތްކޮށްފައިވާހިނދު މި 80000 ގާތްގަނޑަކަށް

 . ށް ނިސްބަތްވެގެން ކައުންސިލްގައި ހިމެނެންޖެހޭނެކަމަށް އަވަށްތަކުގެ ތެރެއަ

 . އެކޮމްޕޮޒިޝަން އެއަށްވުރެން ގިނަވާންޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން 3555
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 . މެންބަރުން އެބަތިއްބަވާ 11 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލޭ ދާއިރާގައި ހަމައެކަނި

 . މިއީ ވަރަށް ބޮޑު ސުވާލެއް . މެންބަރުން ތިއްބަވަނީ 9 ކީއްވެތޯ ކައުންސިލްގައި

 އަތޮޅު ދާއިރާތަކުގެ، ރައްޔިތުންގެ . އެހެން ދާއިރާއަކަށް ވިސްނައިފިއްޔާމުން ވ

 މަޖިލީހުގައި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ކޮންމެހެން މަނިކުފާނަށް އެއްޗެއް

 އެހެނަސް، މަނިކުފާނާ ދިމާލަށް އެއްޗެއް ދަންނަވަނީކީ . ވިދާޅުވަނީކީއެއްނޫން 3560 

 2 އަތޮޅު ދާއިރާގައި . އެކަމަކުވެސް، އަޅުގަނޑު ބުނެލަން ބޭނުންވަނީ ވ . ނޫން

 މެންބަރުން ތިއްބަވާއިރުގައި އެދާއިރާގެ ރަށްރަށުން ކައުންސިލަރުންގެގޮތުގައާއި

ށް 12 އެކިގޮތްގޮތަށް ގާތްގަނޑަކަށް ބުނަންޏާމުން  ވަރަކަށް މެންބަރުން ކައުންސިލަ

 މެންބަރުން ތިއްބެވި ރައްޔިތުންގެ 11 ގައި ކީއްވެތޯ މާލޭ . އިންތިޚާބްކުރެވޭނެ

 9 މެންބަރުން ތިއްބަވާއިރުގައި 11 މަޖިލީހުގެ ދާއިރާތައް ބެހިފައިވާގޮތުން 3565 

 އެހެންވީމާ، . މިއީ ޤަބޫލުކުރެވޭނެކަމެއްނޫން . މެންބަރުން ކައުންސިލްގައި ތިއްބަވަނީ

 ބަދަލުކުރުމަކީވެސް މިސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު

 އަދި ހަމައެއާއެއްކޮށް، މެންބަރުންގެ . އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭނެކަމެއް

 އަދަދުގެ ތެރެއިން ރަށު ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު

 އަޅުގަނޑަށްވެސް ތާއީދުކުރެވޭ ނައިފަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު 3570 

 1000 މެންބަރުންނަށްވުރެން، 1000 ދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި މުޙަންމަ

 އެކަމަކު، އަޅުގަނޑަށް . މެންބަރުން 2 ރައްޔިތުންނަށްވުރެން ދަށްކަމުގައިވަނީނަމަ

 1000 އަދި ހަމައެއާއެއްކޮށް، . މެންބަރުންނަށް ހެދުމަށް 3 ތާއީދުކުރެވެނީ އެއީ

 5000 އަދި . ންބަރުންނަށް މެ 5 އާއި ދޭތެރޭގައި ދާއިރާތަކުގައި 5000 އާއި

 އަދި ހަމައެގޮތުގައި، ރަށެއްގޮތުގައި . މެންބަރުން 7 އަށްވުރެ މަތި އާބާދީތަކުގައި 3575 

 އަށްވުރެ 8000 ކަނޑައަޅަންވާނީ އެދާއިރާއެއްގައި ދިރިއުޅޭ ރަށެއްގެ އާބާދީ

 އަދިހަމައެއާއެއްކޮށް، ސިޓީއެއްގޮތުގައި ކަނޑައަޅަންވާނީ . މަދުކަމުގައިވަނީނަމަ

 އަށްވުރެ 8000 އިރާއެއްގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ އަދަދު އެދާ

 މިގޮތަށް މިދަންނަވާލަންޖެހުނީ އޭރުން އަޅުގަނޑުމެން މިކިޔާ . މަތިކަމުގައިވަނީނަމަ

 އަވަށްތަކާވެސް ގުޅި ރައްޔިތުންގެ އައިޑެންޓިޓީ ނުގެއްލޭނެގޮތަކަށް އިންތިޚާބަށް 3580 

 ންނަށް ލިބިގެންދިއުމާ އަދި ކުރިމަތިލުމުގެ ޙައްޤުވެސް ހުރިހާ ރައްޔިތު

އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤުވެސް ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނެކަމަށް
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 ދެން، މިބިލުގެ ބައެއް އެހެނިހެން މާއްދާތަކަކީވެސް . އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ

 އްޖޭގެ ދިވެހިރާ . އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި އިޞްލާޙުކުރެވެންޖެހޭނެ މާއްދާތައް

 އިދާރީ ދައިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމާބެހޭގޮތުންވާ ބިލު މިހާރުވަނީ 3585 

 އެކޮމިޓީގައި އެބިލު އޮތެއްކަމަކު މިބިލު އަވަސްވެގެންވެސް . ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވިފައި

 މިބިލަކީ ޤާނޫނުއަސާސީ ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި . އަންނަން އެބަޖެހޭ

 ކެއް ކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ބުނެފައިވާ ބިލެއް މިއޮތީ ކަނޑައެޅިގެން ކަންތައްތަ

 އެކަމަކު، މިބިލު އަޅުގަނޑުމެން އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ ބިލުގެ . ފޮނުވާފައި

 އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި އިދާރީ . ފަހަތަށްލައިގެން މިކުރިއަށްގެންދާ އެއްޗަކީ 3590 

 ރީ ދާއިރާތަކުގެ އިދާ . ދާއިރާތައް އޮތީ ޤާނޫނުއަސާސީއިން ކަނޑައެޅި ނިމިފައި

 މައްސަލަ ޕްރޮވިންސްތަކެއްގެ ސިފައިގައިވެސް އަދި އެހެނިގެން ސިފައިގައިވެސް

 މިއިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ ބިލާ ގުޅުވައިގެން މިއިންތިޚާބު ގެންދާކަމަށްވަންޏާމުން

 އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ރޫޙު އަޅުގަނޑުމެންނަށް

 . ކަނޑާލެވޭކަމަށް 3595 

 . ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ : ތުން ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަ

 އެހެންވީމާ، ޤާނޫނުއަސަސީގެ ރޫޙު އެއްގޮތަކަށްވެސް ކަނޑާލުމަކީ އަޅުގަނޑަށް މާފަންނު ހުޅަނދު ދާއިރާގެ

 އަދި އެކަމަކަށް އަޅުގަނޑުގެ ފަރާތަކުން އެއްވެސްކަހަލަ . ޤަބޫލުކުރެވޭނެކަމެއްނޫން ޢަބްދުއްރަޙީމް هللا މެންބަރު ޢަބްދު 3600 

 . ޝުކުރިއްޔާ . ތާއީދެއް ނުލިބޭނެކަން މިފުރުޞަތުގައި ދަންނަވާލަން : ވާހަކަދެއްކެވުން

 ހުޅުހެންވޭރު . ޝުކުރިއްޔާ އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއަކަށް : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކަށް

3605 

 ) ތާ ނިޒާމާބެހޭ ނުކު (

ރައީސް، ބިލަށް ޖަވާބުދެއްވުމަށް ސަރުކާރުން ވަކި ފަރާތްތަކެއް ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު
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 ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާއިރުގައި އޭގެން އެއްވެސް ފަރާތެއް މިތަނުގައި ފެންނަން : ވާހަކަދެއްކެވުން މޫސާމަނިކު

 އެކަން ނާންގަވާ އަދި އިދާރާއިން . ނެތުމުން އެކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން 3610 

 އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ . އޮތްނަމަ އަންގަވާދެއްވުމަށްވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން

 އަޅުގަނޑުމެންގެ މެންދުރުފަހުގެ ސެޝަން ފެށުނުފަހުން މިބިލަށް ޖަވާބުދާރީވާން

 އެގޮތަށް . ސަރުކާރުން ކަނޑައެޅި އެއްވެސް ބޭފުޅަކު މިތަނަށް ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ

 ކީ އެއީ އަޅުގަނޑުމެން މިކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތަށް އެއްބާރުލުން އެކަންކުރުމަ

 . ނުދެއްވުންކަމަށް ބެލެވޭތީ އެވާހަކަ ދަންނަވާލަން 3615 

 އެއީ . ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭކަށްނެތް ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ން ޖަވާބުދެއްވަން ވަޑައިގަންނަވާ ވަޒީރަކު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފުކަމެއްނޫ

 އެހެންނަމަވެސް، ތިކުރެއްވި ސުވާލުގައި މަޖިލީހުގެ . މިތަނަށް ވަޑައިނުގަތުން އެއީކީ 3620 

 އިދާރާއިން ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރަށް ނުދަންނަވާ އޮތީތޯ ކުރެއްވި ސުވާލުގެ

 ންވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ އިދާރާއި . ޖަވާބުގައި އެއްޗެއް ދަންނަވަން އެބަޖެހޭ

 އަދި ޢިއްޒަތްތެރި އެޓަރނީ ޖެނެރަލް މިއަދުގެ . މިނިސްޓަރަށް ދަންނަވާފައި

 އަދި މިބިލުގެ ބަޙުސް ކުރިއަށްދާކަންވެސް . ފުރަތަމަ ދަންފަޅިއަށް ވަޑައިގެންނެވި

 އަދި މިހާރު މަޖިލީހުގެ ވަގުތު އިތުރުކުރުމާގުޅިގެން . އެނގިވަޑައިގަންނަވާ 3625 

 ލީހުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަން މިހާރުވަނީ މަޖި

 އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ . އަލުން ގެނެސްފައި

 . ޙަމީދަށް هللا ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު

 ގަނޑު ވާހަކަ ބިނާކޮށްލަން އާދެ، އަޅު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 3630 

 އެންމެ ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ . ބޭނުންވަނީ އެއްކަމަކަށް ޙަމީދު هللا ޙަމްދޫން ޢަބްދު

 ތާއީދުކުރަމޭ މިބިލު، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ބިލު ދިރާސާކޮށް އެއަށް : ވާހަކަދެއްކެވުން

 ގަނޑުމެން މަޖިލީހުން މެންބަރުން އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށްޓަކައި އަޅު

 އަޅުގަނޑު އެދެނީ ހަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް . ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވުން

 ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ބިލު ދިރާސާކުރައްވަން ކަނޑައެޅުއްވި 3635
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 ށް އެއީ އަޅުގަނޑު އެހެން މިދަންނަވަނީ ޙަޤީޤަތުގައި މިދެބިލުގެ ވަރަ . ކޮމިޓީއަށް

 އަދި ހަމައެގޮތުން، އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ ނުވަތަ ލާމަރުކަޒީ . ބޮޑު ގުޅުމެއް އެބަވޭ

 އުސޫލުގެ ބިލު ނިމިގެންދާގޮތަކުން މި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ

 26 ޚާއްޞަކޮށް، މިބިލުގެ . ބިލުވެސް ނިމިގެން އެ ބައްޓަންވެގެންދާން މިޖެހެނީ

 ވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ވަނަ މާއްދާގައި އެބައޮވޭ ދި 3640 

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި އިންތިޚާބު 90 ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ

 އެހެންކަމަށްވަންޏާމުން، މިކަމަށް މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައިވެސް . ބާއްވަންޖެހޭކަމަށް

 ންގޮސް ޤާނޫނަކަށްވެގެންދިއުން މިދެބިލު އެކުއެކީ އެއް ވިސްނުމެއްގެ ދަށުން ނިމިގެ

 ދެން، އަޅުގަނޑު އަލިއަޅުވާލަން ބޭނުން . ވަރަށް މުހިންމުކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން

 ވަނަ މާއްދާގައި އެބަބުނޭ 5 މިބިލުގައިވާ . ވަނަ މާއްދާ 5 އަނެއް ނުކުތާއަކީ، 3645 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ، 2009 ޤާނޫނު ނަންބަރު

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ 4 ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 ޕްރޮވިންސްއެއްގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ އިދާރީ ދާއިރާއަކުން އެއިދާރީ ދާއިރާއަށް

 . މެންބަރުންނޭ 3 އަތޮޅު ކައުންސިލް އިންތިޚާބުކުރާނީ ނިސްބަތްވާ ޕްރޮވިންސްގެ

 ބޮޑަށް މަޝްވަރާކޮށް ބަދަލުކުރަން މިއީ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް 3650 

 އަޅުގަނޑު . އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭނެ މާއްދާއެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ

 މިފުރުޞަތުގައި ވަރަށްގިނަ މެންބަރުން ދެއްކި ވާހަކަފުޅުތަކަށް ބަލައިލުމުން ކުޑަކޮށް

 . ކޮންމެވެސްވަރެއްގެ އަސާސީ ބަދަލެއްވެސް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާލަން ބޭނުންވޭ

 އޮތް ވާހައަކީ ރަށު ކައުންސިލްތައް ބޭނުން ގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން މީ

 އަޅުގަނޑުގެ އެއްސުވާލަކީ އަތޮޅު . އިންތިޚާބުކުރުން ވަރަށްވެސް މުހިންމޭ 3655 

 ކައުންސިލްތައް އިންތިޚާބުކުރުމުގެ ނުވަތަ އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކެއް ޤާއިމްކުރުމާ

 ބިލުގައިވެސް 2 ޓްރަކްޗަރ އަނެއް ބެހޭގޮތުން މިހާރު ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ސް

 . ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ސްޓަރަކްޗަރ އެބަ އަލުން ވަރަށްބޮޑަށް ވިސްނަން އެބަޖެހޭ

 ބިލުގެ މިއުޅޭ 2 އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަދި މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މި

 މަރުޙަލާއަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނޭނގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އެ 3660 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ކޮމްޕޮޒިޝަން އަސްލު އަޅުގަނޑު . ސް ކޮމްޕޮޒިޝަނެއްވެ

މީގެތެރޭގައި ފަހަރެއްގައި . ހިތުން އެކުލެވިގެންދާނެ ކިތަންމެ ގޮތްތަކެއް އެބަހުރި
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 އެއީ . ބަޖެޓަށްވެސް އަދި މަސައްކަތްތައްވެސް ލޮޖިސްޓިކްސްއަށްވެސް ފަސޭހަވެދާނެ

 ލް އުފެދިގެންދާއިރު ޤާއިމް އަޅުގަނޑު ވިސްނާލަން ބޭނުމީ މި އަތޮޅު ކައުންސި

 ކަމަށްވަންޏާ ނުވަތަ ރީޖަނަލް މިސާލަކަށް ޕްރޮވިންސް ލެވަލްގައި ވެގެންދާނީ 3665 

 ލެވެލްގައި ކަމަށްވަންޏާ އެގޮތަށް އަތޮޅެއް ހިމެނިގެން އެ ލެވެލްގައި ކަމަށްވަންޏާ

 އަކީ ވާހަކަ . އެ އަތޮޅު ކައުންސިލަރުން މަސައްކަތްކުރައްވާނީ ކޮން މަރުކަޒެއްގައިތޯ

 އަތޮޅު ކައުންސިލަރުން މަސައްކަތްކުރައްވާނީ އެބޭފުޅުންގެ އިދާރީ ދާއިރާ ހިމެނޭ

 ރަށްރަށުގައިތޯ ނުވަތަ އެ އިދާރީ ދާއިރާގެ މައި ރަށުގައިތޯ މިކަހަލަ ކިތަންމެ

 ނުކުތާތަކެއް އެބަހުރި މަސައްކަތްކުރައްވާއިރު އެއް ކައުންސިލް މީޓިންގއެއް ބާއްވާ 3670 

 މުއްދަތުތަކާއި، އެބޭފުޅުންގެ އެ މަސައްކަތްޕުޅުތައް ، މި އަވަސް ލަސްމިނާއި

 . ދުވަހުން ދުވަހަށް ބޭއްވިފައި އޮންނާނީ ކިހިނެއްތޯ ބަލާލުން އެބަ ބޭނުންވޭ

 އަޅުގަނޑު ހިތައަށްއަރަނީ މީގެ ހަމަ ވިސްނުން ރަނގަޅު އެއްގޮތެކޭ ރަށު

 ންސިލްގެ ކައުންސިލް އުފެދިގެން އަންނައިރު ކޮންމެ ރަށެއްގެވެސް ރަށު ކައު

 ތެރެއިން އަތޮޅު ކައުންސިލެއްގެ ތެރެއިން މެންބަރުން ނުވަތަ މަންދޫބުން 3675 

 ރެޕްރެޒެންޓްކުރާ އަތޮޅު ކައުންސިލެއް ޤާއިމްކުރުމަކީވެސް ހަމަ ރަނގަޅު

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ލާމަރުކަޒީ އުސޫލު ތަޢާރަފު . ފުރުޞަތެކޭ މި މަރުޙަލާގައި

 އުންސިލް ތަޢާރަފުކުރައްވާފައި ރަށު ވަމުންދާއިރު އެންމެ ފުރަތަމަ ރަށު ކަ

 ކައުންސިލްތަކުގެ ޕަރފޯމަންސާއި، ރަށު ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތައް ބަލާފައި

 ޙަޤީޤަތުގައި މި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ކޮމްޕޮޒިޝަން އަލުން އެހެންގޮތަކަށް ރިވައިޒް 3680 

 ރެއްވުމުގެ ކުރައްވާއިރު އަޅުގަނޑު ހިތުން ހަމަ މަންދޫބުންގެ ފެންވަރުގައި ބޭނުންކު

 ހަމަ މިގޮތުން މަސައްކަތްކުރުވާ . މަސައްކަތްވެސް ކުރެއްވުން ރަނގަޅުވާނެ އެއަށް

 ކަމަށްވަންޏާ ކޮންމެ އަތޮޅެއްގައިވެސް ހަމަ ޗީފް ކައުންސިލަރެއް އިންތިޚާބު

 ހަމަ އެގޮތުން ކޮންމެ ރަށު ކައުންސިލެއްގެ . ކުރެއްވުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް އޮންނާނެ

 ގައި އެބޭފުޅުންގެ ވޯޓުން ނުވަތަ އެރަށެއްގެ ހަމަ ކައުންސިލް ކޮމްޕޮޒިޝަންގެ ތެރޭ 3685 

 ވޯޓުން އެރަށެއްގެ އިސް ކައުންސިލަރަކީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި  އެރަށެއް

 އަޅުގަނޑު މިހެން . ތަމްސީލުކުރައްވާ ބޭފުޅަކަށް ވެގެން ދިއުން ވަރަށް މުހިންމު

 ންސިލެއްގެ ނިންމުންތައް ދަންނަވާ  އެއްސަބަބަކީ ކޮންމެގޮތެއްވިޔަސް ރަށު ކައު

ނިންމާއިރު އެރަށު ކައުންސިލެއްގެ ބޭފުޅަކު އަތޮޅު ކައުންސިލެއްގައި އިންނެވުމަކީ
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 އެހެންނޫނީ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެރަށުގެ އަޑެއް . ވަރަށް މުހިންމުކަމެކޭ 3690 

 ދެން އަޅުގަނޑު ބައެއް އިދާރީ . ފުލޭނެއޭ ނގަޅަކަށް ކައުންސިލް ތެރޭގައި ނުއު ރަ

 އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ތާއީދުކުރަން ސިޓީ . ކަށް ދާން ބޭނުންވޭ ނުކުތާތަ

 ކައުންސިލްތަކުގެ އަދަދުތަކަށް ވަރަށްބޮޑަށް ވިސްނަންޖެހޭ ޚާއްޞަކޮށް މާލޭގެ

 ޚާއްޞަކޮށް . ކައުންސިލްގެ އަދަދުތަކަށްވެސް އެބަ ވަރަށްބޮޑަށް ވިސްނަންޖެހޭ

 އަވަށްތަކުން . މާލޭގެ މި ކައުންސިލްގެ އަދަދުތަކަށް ވިސްނަން އެބަޖެހޭ 3695 

 ރެޕްރެޒެންޓްކުރާނީ އަވަށްތަކުން ހޮވޭނީ ކިތައް މެންބަރުންތޯއާއި އަދި ދަފްތަރުގައި

 ޖެހިފައި ތިބި ބޭފުޅުން ވެގެންދާނީ ކޮން އަވަށްތަކަށްތޯވެސް އެބަ ވިސްނަން

 މިކަންތައްތައްވެސް އަސްލު މިޤާނޫނޫނީ ނުވަތަ މިބިލުގެ ތެރެއިން . އެބަޖެހޭ

 ޓީންވެސް ނުވަތަ ދިރާސާކުރައްވާ ކޮމި . ވަރަށް މުހިންމު ފެނިގެން ދިއުން

 ދެންހަމަ އެގޮތަށް . އަޅުގަނޑު ވަރަށް އެދެން ކުރެއްވުން މިކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް 3700 

 ރަށެއްގެ ކައުންސިލް މީހުންނަށްވުރެން ދަށުގެ އާބާދީ ހިމެނޭ ކޮންމެ 3000

 ވާއިރު ހަމަ އި ބަޔާންކޮށްފައި މިބިލުގަ . މެންބަރުންނޭ 5 ކުރާނީ އިންތިޚާބު

 ކުދި މިސާލަކަށް ހަމަ ނުކުތާއެއް ބައެއް އާބާދީ އެންމެ ވިސްނާލުން ވަރަށް މުހިންމު

 ފަހަރެއްގައި ހަމަ އަށްވުރެން ދަށުގައި އާބާދީގައި ހުރި ރަށްރަށުގައިވެސް 500

 ށްވެސް މަސައްކަތު ހިންގުމަށްވެސް އަދި ބަޖެޓަށްވެސް އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ބެޖެޓަ 3705 

 . މެންބަރުންގެ އަދަދެއް ކައުންސިލްގައި ތިއްބެވުންވެސް 3 ކަށީގެންވޭ ފަސޭހަވުން އެ

 ކޮމިޓީގެ އަޅުގަނޑު އެހެންވީމާ، . ނގަޅު ނުކުތާއެއް އެއީ ހަމަ ވިސްނާލުން ރަ

 އަށްވުރެން އަދި މީހުން އާބާދީ ކުދި ރަށްރަށުގެ 500 މަޝްވަރާގައި މި

 . އަޅުގަނޑު ސުވާލުކޮށް ނާލުންވެސް ވިސް ވެސް ދޭތެރޭގައި އި ކައުންސިލްގެ އަދަދާ

 އެކި ރަށްރަށުގައި އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ރާއްޖޭގެ އެކި އަތޮޅުތަކުގައި ނުވަތަ 3710 

 ނުވަތަ ރަށްރަށުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ކުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ކައުންސިލްތަ

 މަޤާމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކައުންސިލަރުންގެ ކައުސިލަރުންނަށް ކުރެވޭ

 ބަލާއިރު ޙަޤީޤަތުގައި މިހާރު އަތޮޅު ކައުންސިލަރުންނަށާއި ރަށު ޚަރަދުތަކަށް

ށް 2.6 ކައުންސިލަރުންނަށް މަހަކު ޚަރަދުވާ ޖުމްލަ އަދަދަކީ  މިލިޔަން ރުފިޔާކަމަ

 ހަމައެކަނި ކޮންމެ މިއީ ވަރަށްބޮޑު އަދަދެއްގައި . މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އެބަހުރި 3715 

ހާރު އަޅުގަނޑުމެން މި . ހުންނަވާއިރު ރަކު އެކައުންސިލަ އަތޮޅެއްގައި ރަށެއްގައި އެ
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 ވަންޏާ ކައުންސިލަރުންގެ އަދަދު ވަރަށްބޮޑަށް ގިނަވެގެންދާ ބަޖެޓަށް ބަލައިފިކަމަށް

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަޖެޓަށް ކަމަށްވަންޏާ މި އިދާރީ ވަރަށްބޮޑު ޚަރަދެއް އަސްލު

 ދަދުތައް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އަ އީ ލު އަންނާނެކަމަށް ވިސްނައިގެން އެ އަސް

 ހަމަޖެއްސުމުގައި ވަރަށްބޮޑު ވިސްނުމެއް ބަހައްޓައިގެން ނިންމުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު 3720 

 އަޅުގަނޑު ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލާނީ ހަމަ . ކަމެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން

 ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވަމުން އަޅުގަނޑުމެން މިމަސައްކަތް އަވަސްކޮށް އަދި ވަގުތު

 ތްކުރުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ބޭނުންވޭ އަޅުގަނޑު ބޭކާރުކުރުމަށް ސަލާމަ

 ހިތުން އެންމެ ރަނގަޅުވާނީ ހަމަ ކުރީގައިވެސް އެންމެފަހުން އިދާރީ ދާއިރާތައް

 ފޮނުއްވަން ދިރާސާކޮށް ނިންމާފައި ފޮނުއްވި ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ބިލު 3725 

 ވަރަށްބޮޑަށް . ފޮނުއްވާލެއްވުމަށް ކޮމިޓީއަށް މިބިލު އަވަސް ފުރުޞަތެއްގެ ތެރޭގައި

 . ޝުކުރިއްޔާ

 އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ރޭވިގޮތަށް މި ކުރިއަށް . ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 މިނެޓްގެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް 30 . ގެންދަން މިހާރު ހުސްވަގުތުކޮޅެއް ނަގަން އެބަޖެހޭ 3730 

 ގައި އިޤްތިޞާދީ 3:00 ދަންނަވާލަން ބޭނުން ނަގާނީ ނިންމާލުމުގެ ކުރިން

 . ނަންބަރު ކޮމިޓީ ރޫމްގައި ފެށޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތީ 1 ކަންކަމުގެ ކޮމިޓީއެއް

 އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް އެވާހަކަ ދަންނަވާލުމަށްފަހު

 . ޢަލައިކުމް ލާމު ވައްސަ . ގައި 3:30 އަޅުގަނޑުމެން އަލުން މަސައްކަތް ފަށާނީ

3735 

 ] ށް 15:30 ން 15:00 ހުސްވަގުތުކޮޅު [

 އަޅުގަނޑުމެން މިބަޙުސްކުރަމުން ގެންދާ ލޯކަލް ކައުސިލްތަކުގެ . ` : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ކިޔުމުގެ ބަޙުސްގެ މަރުޙަލާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަޅުގަނޑު

 ވަނީ މާމިގިލީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެންމެފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މިއަރު 3740 

 . ޤާސިމް އިބްރާހީމް

އާދެ، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު
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 އބަލާއިރު މާގިނަ ވާހަކަތަކެއް އިންތިޚާބުގެ ބިލު ސަރުކާރުން މިފޮނުވާފައިވާ ގޮތަށް : ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން

 ނުދައްކާ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ 3745 

 ގޮތަށް ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވައިގެން މިމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެންމެ

 މަށްވަންޏާ ދިގުކޮށް ވާހަކަދަންނަވާކަ . މުހިންމު ކަމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ

 އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑު . ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަ އެބަހުރި މިބިލާ ބެހޭގޮތުން ދައްކަން

ގެ  ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް ކޮމިޓީ ލެވެލްގައި އަޅުގަނޑު އެބޭފުޅުންނާ ކޮމިޓީ

 . މަސައްކަތް ހިނގާއިރު އަޅުގަނޑުގެ ހުށަހެޅުންތައް އަޅުގަނޑު އަރިސްކުރާނަން 3750 

 ނޑު ވަގުތު  ސަލާމަތްކުރުމުގެ ގޮތުން އަދި މިއަދަކީ މިބިލަށް ހަމައެހެންމެ، އަޅުގަ

 ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކަނޑައަޅުއްވާ މިމަޖިލީހުން ނިންމަވާފައިވާތީވެ އަޅުގަނޑު ވާހަކަ

ގެ . ކުރުކޮށްލާނަން  އެހެންވީމަ، އެގޮތުން އަޅުގަނޑުގެ ހުރި އިޞްލާޙުތައް ކޮމިޓީ

 ކަ ދަންނަވަމުން އަޅުގަނޑަށް ދެއްވި އެބޭފުޅުންނާ އަޅުގަނޑު ޝެއަރކުރާނެ ވާހަ

 ފުރުޞަތަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރުދަންނަވަމުން އަޅުގަނޑު ކޮމިޓީގެ 3755 

 . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ . މަސައްކަތަށް ދާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން

 އި ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ ގަ 3:30 ގައި، އެއީ 15:30 . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ސަބް ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާއެއް ތިން ނަންބަރު ކޮމިޓީ ކޮޓަރީގައި ފެށުނު ވާހަކަ

 އަޅުގަނޑު . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން 3760 

 މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު

 . ށް އީސާއަ

 ހަމަ ގިނަ މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދެއްކެވިފަދައިން . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކެނދިކޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ދެން . އަޅުގަނޑަށްވެސް ހަމަ މިދައްކަންޖެހެނީ ގާތްގަނޑަކަށް އެއް ވާހަކައެއް : އަޙްމަދު އީސާ ވާހަކަދެއްކެވުން 3765 

 ގޮތުންނާއެކު އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ވަރަށް ބޮޑަށް މަޖިލީހުގެ ވަގުތު ސަލާމަތްކުރުމުގެ

 އެންމެ . ކުރުކޮށްލާފައި ހަމަ ކުޑަކުޑަ ދެ ނުކުތާއެއް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން

 މުހިންމު އެއް ނުކުތާއެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ހުޅުމީދޫ

 ދާޅުވި ފަދައިން ރާއްޖެތެރޭގައި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް ވި

 ދިރިއުޅުމުގެ ކަންތައް އޮތް ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޞަރަޙައްދަކަށް 3770
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 ނިސްބަތްވާ ވަރަށް ގިނަބަޔަކު މާލޭގައި އަދި ރަށުން ބޭރުގައި ދިރިއުޅެމުންގެންދާތީ

 މަކީ އެޞަރަޙައްދުގައި ދިރިނޫޅޭ ޞަރަޙައްދުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވޯޓުނުލެވޭގޮތަށް އޮތު

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ޤާނޫނުއަސާސީން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދީފައިއޮތް ޙައްޤަކަށް

 . އަޅުގަނޑުމެން މިތަނުގައި ހަދާ ޤާނޫނަކުން ހުރަސްއެޅެނީކަމަށް ވެދާނެއޭ

 އެކަން އެގޮތަށް . އެހެންވެއްޖެކަމަށްވަންޏާ އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ބޭއިންސާފެކޭ 3775 

 މިޤާނޫނުގެ އެމާއްދާ އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީ . އަޅުގަނޑުމެން ކޮށްގެންނުވާނެއޭ

 ދެން މިތަނުގައި ޢިއްޒަތްތެރި . މަރުޙަލާގައި ނަމަވެސް ބަދަލުކުރަން އެބަޖެހެއޭ

 މިނިސްޓަރު ޖަވާބުދެއްވަމުން ވިދާޅުވި، އެގޮތަށް އެމާއްދާ ލިޔެފައި އެއޮތީ އެއީ

 އެކަންވާނެތީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނާވެސް ވާހަކަދެކެވި ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމަކަށް

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން އޮތް ވާހަކައަކީ ކިތަންމެ . ފަސޭހަކުރުމުގެ ގޮތުންނޭ 3780 

 އުނދަގޫގޮތަކަށް ކުރަންޖެހުނުކަމުގައި ވިޔަސް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް

 ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދީފައި އޮތް ޙައްޤެއް ނިގުޅައިގަނެވޭގޮތަށް . ޖެހޭނީ ކުރާށޭ

 ދެން ހަމަ ކުރިން ލޯކަލް . ނުގައި ޤާނޫނެއް ހަދައިގެން ނުވާނެއޭ އަޅުގަނޑުމެން މިތަ

 ކައުންސިލާބެހޭ ބިލަށް އަޅުގަނޑު ވާހަކަދެއްކިއިރުވެސް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރި

 އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި . ނުކުތާ ކުޑަކޮށް އަދިވެސްފަހަރު ފާހަގަކޮށްލާނަން 3785 

 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ގާތްގަނޑަކަށް . މެއް އަޅުގަނޑުމެން މިއީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަ

 . އެއްބާބު އެއްކޮށް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ޤައުމު ހިންގުމާ ބެހޭގޮތުން އެބައޮތް

 . މިސަބަބަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެގޮތެއް ވިޔަސް މިކަން ކުރަން އެބަޖެހޭ

 ންވާނީ އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން މިކަން ކުރާއިރު އަޅުގަނޑުމެން މިކަން ކުރަ

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން މިއުޅޭ . އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކެރިކުޅަދާނަ މިންވަރަކުން 3790 

 ވާހަކައަކީ، ޤައުމަށް ޤައުމީ އިޤްތިޞާދަށް ނެއެކަށޭނަ ޚަރަދުތަކެއް ކުރަންޖެހޭގޮތަށް

 އަޅުގަނޑުމެން ނުވާނެއޭ މިތަނުގައި ޤާނޫނެއް ހަދާ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ޤައުމު

 އަޅުގަނޑުމެން . ން މިހަދާ ޤާނޫނުތައް ހަދާ ބައްޓަންކޮށްގެނެއް ހިންގަން އަޅުގަނޑުމެ

 ހަނދާން ނައްތާލައިގެންނުވާނެއޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޙައިސިއްޔަތަކީ ކޮބައިކަން،

 އެމާލީ ތަނަވަސްކަމުގެ ތެރެއިން . އަޅުގަނޑުމެން މާލީ ތަނަވަސްކަމަކީ ކޮބައިކަން 3795 

 މައްޗަށް ބިނާކޮށް އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭވަރު ޚަރަދުތަކެއްގެ

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ކުރިން ފަށަމުންވެސް . މިކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭނީ
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 އަޅުގަނޑު ދެންނެވިފަދައިން ވަގުތު ސަލާމަތްކުރުމުގެ ގޮތުން، ހަމަ އަޅުގަނޑު

 ދައްކާކަމަށްވަންޏާ ދައްކަންޖެހޭނީ ހަމަ މިތަނުގައި ޢިއްޒަތްތެރި އެހެން

 އެސަބަބަށްޓަކައި އަޅުގަނޑު ހަމަ . ވެސް ހަމަ ފާހަގަކުރެއްވި ނުކުތާތައް މެންބަރުން 3800 

 . ދެއްވި ފުރުޞަތަށްޓަކައި ޝުކުރިއްޔާ . ވާހަކަކުރުކޮށްލާފައި އިށީންނާނަން

 އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މިބިލާ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ގުޅިގެން ކުރި ފާސް މިހާރު ކޮމިޓީ ސްޓޭޖްގައި އޮތް ބިލާ މިބިލާ ދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ހާމި

 ވަނަ މާއްދާގައި މިއޮތީ ސިޓީ 6 މިބިލުގައި މިސާލަކަށް . ގުޅުންތަކެއްވެސް އޮވޭ : ވާހަކަދެއްކެވުން 3805 

 ދެން އަޅުގަނޑަށް މިފާހަގަކުރެވެނީ ސިޓީއެއް މާލެ ފިޔަވައި . ކައުންސިލުގެ ވާހަކަ

 ން ޕްރޮވިންސްއެއްގައި ނުވަތަ އެހެން އަތޮޅެއް ނުވަތަ އެހެން ރަށެއް އެހެ

 މިސާލަކަށް ފުވައްމުލަކު . ސިޓީއަކަށް ބަދަލުވެއްޖިއްޔާ ކިހިނެއްބާއޭ ވަނީ

 ސިޓީއަކަށް ބަދަލުވެއްޖިއްޔާ ހިތަދޫ ސިޓީއަކަށް ބަދަލުވެއްޖިއްޔާ ނުވަތަ ކުޅުދުއްފުށި

 އްދުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ ޕްރޮވިންސްގެ ސިޓީއަކަށް ބަދަލުވެއްޖިއްޔާ އެޞަރަޙަ 3810 

 މިހާރު މިއޮންނަ ގޮތުން މިވަގޮތަކީ . ތެރޭގައި ކޮން ގުޅުމެއްބާއޭ އޮންނާނީ

 ޞަރަޙައްދެއްގައި އޮންނަ، މިސާލަކަށް މަތީއުތުރު ޞަރަޙައްދު ނަގައިފިއްޔާ ތިން

 ން އެއިން ކޮންމެ އަތޮޅަކުން ތި . އިދާރީ ދާއިރާ ނުވަތަ ތިން އަތޮޅު މިއޮންނަނީ

 ދެން އަތޮޅު ކައުންސިލަކީ . ކައުންސިލަރުން އަތޮޅު ކައުންސިލަކަށް މިއަންނަނީ

 . ޕްރޮވިންޝަލް ކައުންސިލެއްކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަންވެސް މިއޮންނަނީ 3815 

 އެހެންނަމަވެސް، އެ ތިން އިދާރީ ދާއިރާ، . އެހެންވީމަ، އެސަރަޙައްދު ތަމްސީލުކުރާ

 މިސާލަކަށް އެހެން . ތިން ކައުންސިލަރުން އެބަ ތިބޭ ކޮންމެ އިދާރީ ދާއިރާއަކުން

 އޮއްވާ މަތިއުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ތެރޭގައި އެހެން އޮއްވާ ކުޅުދުއްފުށި ނުވަތަ ދިއްދޫ

 ސިޓީއަކަށް ބަދަލުވެއްޖިއްޔާ އެއަތޮޅު ނުވަތަ އެއަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ތެރޭގައި

 އެކަމާމެދު . ގެންދާނީބާއޭ ކޮންގޮތަކަށްބާއޭ ތަމްސީލުވާނީ ނުވަތަ އެ ހަމަ ވަކިވެ 3820 

 ދެން އަޅުގަނޑު ފޯކަސްކޮށްލާނީ މާލޭގެ . އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭ

 ކައުންސިލަރުން ތިބޭގޮތަށް 9 މޭލޭގައި މިހާރު މިއޮތް ގޮތަކީ . ސިޓުއޭޝަނަށް

 އެހެންނަމަވެސް، މާލޭގެ އަވަށަކަށް ބަލާއިރު އަވަށެއްގެ . މިއޮތީ ހުށަހަޅާފައި

މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑުމެން . ބައުޅޭ އިދާރީ އިންތިޚާބީ ތިން ދާއިރާ ތެރޭގައި އެ
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 . ދެކުނާ މެދާ ހުޅުހެންވޭރާއި . ހޮވިފައި މިތިބީ ހެންވޭރު ތިން ދައިރާއެއް އެބައުޅޭ 3825 

 އަވަށެއްގެ ތެރެއަށް ބަލާލާއިރުގައި . ދާއިރާ 11 މިގޮތުން މާލޭގައި އެބައުޅޭ

 މިސާލަކަށް . 4 މާފަންނުގައި ، 2 ގައި މައްޗަށްގޯޅީ ، 2 ގަލޮޅުގައި ، 3 ހެންވޭރުގައި

 އޭގެތެރެއަށް ހަމަޖައްސަން ބަލާއިރު ރަށެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ގެންގުޅެން 9

 ކައުންސިލަރުން 5 މީހުން ތިބޭ ރަށެއް ވެއްޖިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން އެބައުޅޭ 3000

 . އެހެންނަމަވެސް، މާލޭގައި، ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ މިސާލަކަށް . ހޮވަން 3830 

 އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑު . އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގޭ އެންމެ މީހަކުވެސް ލައްވާލާކަމެއް

 މިހިތަށްއަރަނީ މި ސިޓީއެއްގެ މި ލޯކަލް ގަވަރނަންސް އޮންނަގޮތާމެދު

 މިކަމުގައި ތިން ނުކުތާއެއް . އަޅުގަނޑުމެން އިތުރަށް މަޝްވަރާކޮށްލަންޖެހެއޭ

 ގެ 9 ކައުންސިލުގައި މިހާރު މިއޮތް މިސާލަކަށް މާލޭގައި ސިޓީ . ފާހަގަކުރެވޭ

 22 ނަގައިފިއްޔާވެސް 2 ބަދަލުގައި ހިތަށްއަރާ މިސާލަކަށް ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން 3835 

 ދެން، އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިސާލަކަށް . ކައުންސިލަރުން ނެގޭނެއޭ

 ނެގިދާނެ އެއިން ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން އެންމެ ގިނަ ވޯޓުހޯދާ ބޭފުޅަކީ ސިޓީ

 . އިން އެކަން ނިމިދާނެ 11 ކައުންސިލަކަށް ދާ ބޭފުޅަކަށް ވެއްޖިއްޔާ

 އެހެންނަމަވެސް، މާލޭގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް އަތޮޅެއްގެ ތެރޭގައި މިސާލަކަށް

 . ފުވައްމުލަކު ސިޓީއަކަށް ބަދަލުވާ ދުވަހުން އަޅުގަނޑަކަށް ހީއެއްނުވޭ އެގޮތަކަށް 3840 

 މާލޭގައި . އްގައި ހާހެއްހާ މީހުން މިތިބެނީ އަވަށެ . އަވަށެއް 8 އެތާނގައި އެބައޮތް

 އަވަށެއްގެ ތެރޭގައި ތިން ދާއިރާ އިންނައިރު އޭގެ އިނދިކޮޅަށް ފުވައްމުލަކު

 އެހެންވީމަ، . އަވަށް އެއްކޮށްލީމަ މިދަނީ ތިން ދާއިރާއަށް 8 އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ

 އި އުޅޭކަމަށް މިއީވެސް އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ބައެއްކަންކަން މީގެތެރޭގަ

 އަޅުގަނޑު . އެހެންވީމަ، މިދެކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަނީ . ފާހަގަކުރެވޭ 3845 

 އަދި . އުންމީދުކުރަނީ މިކޮމިޓީ ސްޓޭޖްގައި މިކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރެވޭނެކަމަށް

 އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ އެހެން ބޭފުޅުންނެކޭ އެއްގޮތަށް އެބަ ތާއީދުކުރަން މިބިލު

 ފައި އަދި މިބިލު ފޮނުވަން ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާރީ އަވަހަށް ބަލައިގެން

 . ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ އެބިލު ބައްލަވާ ކޮމިޓީއަށް މިބިލުވެސް ފޮނުވާގޮތަށް

 . ޝުކުރިއްޔާ 3850
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 އާދެ، މިހުށަހެޅިފައިވާ ބިލަށް . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ` މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު

 އެހެންނަމަވެސް، ކުދިކުދި . އަޅުގަނޑުވެސް މާދިގުކޮށް ވާހަކަ ދައްކާކަށް ނެތިން : ކަދެއްކެވުން މުޙަންމަދު ނާޒިމް ވާހަ

 ކަންތައްތައް އެބަހުރި މިތާ ދެކެވުނު ވާހަކަތައް މިބިލުގެ ޖުމްލަގޮތެއްގައި ވީކް

 އެހެންނަމަވެސް، . ޕޮއިންޓްތައް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކޮށްފި 3855 

 . ކުރެވުނު ތިން ނުކުތާއެއް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާނަން އަޅުގަނޑަށްވެސް ފާހަގަ

 އެގޮތުން މިބިލުގައި އެބަ ހިމެނޭ މިބިލު ޤާނޫނަކަށްވުމުން އިންތިޚާބަށް

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިންތިޚާބު 90 ޢަމަލުކުރަންފަށާތާ މިއަދުން ފެށިގެން

 ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިކަމަށް ދެން . ބާއްވަންޖެހޭނެކަމަށް

 ދެން އަޅުގަނޑު . ތަފާތު ގޮތަކަށް ވާހަކަދެކެވުނު ކޮންމެވެސްވަރަކަށް 3860 

 ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ކޮންމެ ޤާނޫނެއްވެސް ފުރިހަމަގޮތުގައި ނިމޭއިރުގައި އޭގެ

 ކޮންމެހެން އެ . ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ދުވަހެއްވެސް އޮތުމަކީ މުހިންމު ކަމެކޭ

 އުމަކީ އެ މުއްދަތު އޭގައި އުނިވާންޖެހޭ މުއްދަތަށް ޢަމަލުނުކޮށް ފަހަނައަޅައިގެން ދި

 ދަންނަވަން މިއުޅޭ ވާހަކައަކީ އޭރުން . ސަބަބެއްކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއްނުކުރަން

 އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ މި . އަޅުގަނޑުމެން ޒިންމާދާރު ކުރުވާނެ ބައެއްވެސް ތިބޭނެ 3865 

 . ހިނގައްޖެކަން ބިލު އަދި މިޤާނޫނު ޤާނޫނަކަށް ވާންޖެހޭ މުއްދަތްވެސް ފަހަނައަޅާ

 . އަދި މި އިންތިޚާބު ބާއްވަންޖެހޭ މުއްދަތްވެސް މިއޮތީ ގޮސްފައިކަން

 އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު މިމަޖިލީހުގައި މިވާހަކަ މިގޮތަށް މި

 އެހެންވީމަ، ޢިއްޒަތްތެރި . ދެކެވެނީ އެއަށް ބާރުލާން އޭގައި މުއްދަތެއް އިނީމަ

 ލުކުރާގޮތުގައި މުއްދަތެއް އޮތުމަކީ، މިޤާނޫނުގައި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ޤަބޫ 3870 

 އަދި އަޅުގަނޑު ހަމަ . ލިޔެވިފައި އޮތުމަކީ އެއްވެސް ކަހަލަ މައްސަލައެއްނޫން

 ގައި 5 ވަނަ މާއްދާގެ 12 ދެން މިއޮތީ މިޤާނޫނުގެ . ތާއީދުވެސްކުރަން އެކަމަށް

އި އެބަ އޮވޭ މި އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ އަދި ވޯޓު ލެވޭނެ ބައެ  އް ކަނޑައެޅިފަ

 ވަނަ މާއްދާގައި އިދާރީ ދާއިރާތައް 231 ޤާނޫނުއަސާސީގައި . އެބައޮވޭ

 ހިންގުމަށްޓަކައި އުފައްދާ ކައުންސިލުތަކުގައި ހިމެނެންވާނީ ހަމައެކަނި އެ 3875 

 އެހެންވީމަ، މިއީވެސް . ކައުންސިލް ނިސްބަތްވާ ސަރަހައްދުގެ ރައްޔިތުން

 ބައެއް . ޑު ފާހަގަކޮށްލަން އެބަޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން މިނުކުތާވެސް އަޅުގަނ

އަޅުގަނޑުމެން ޤާނޫނެއް . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ޚިޔާލު މިކަމުގައި ތަފާތުވޭ
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 ހެދިއިރު ޤާނޫނުއަސާސީއަށްވެސް މީގައި ހުރި އެއްޗަކަށްވެސް އަޅުގަނޑުމެން

 ދެން ހަމަ އެއާއެކީގައި . މި ކޮންގޮތަކަށްތޯ މިކަން މިވަނީ . ބަލަން އެބަޖެހޭ 3880 

 ރުފިޔާއަށް އޮތް ބައި ބޮޑުކުރުމަށް ބައެއް 500 ބަހައްޓަންޖެހޭ ޑިޕޮސިޓް

 އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަދެއްކެވި

 އަޅުގަނޑުމެން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަކީ

 ށް އުޖޫރައެއް މި ޑިޕޮސިޓް ދެއްކި، އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މިކަމަ

 އަޅުގަނޑެއް . އަޅުގަނޑުމެންނަށް މީގެ ތަޖުރިބާތަކެއް އެބަހުރި ކުރެވިފައި 3885 

 ރުފިޔާ ދީގެން ނުވަތަ ޑިޕޮސިޓެއްގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓުމަކީ 500 ޤަބޫލެއްނުކުރަން

 އެހެން މިދަންނަވަނީ މި ޢިއްޒަތްތެރި . އެއީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްކަން

 ޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ގިނަ މެންބަރުން ފާހަގަކޮށްފި މިކަމަކީ ނާޖާއިޒު މަ

 އަޅުގަނޑުވެސް . ގޮތެއްގައިވެސް މަގުފަހިވެގެން ދާކަމެއްގެ ގޮތުގައި

 އެހެންނޫނިއްޔާ ހަމަ . ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ހަމަ އެކަށީގެންވާ އަދަދެއް އޮންނަންޖެހޭނެ 3890 

 ދާރުނޫންގޮތަކަށް މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ކޮންމެ ކަހަލަ ގޮތަކަށްވެސް އެންމެ ޒިންމާ

 އަދި . އެހެންވީމަ، މި އަދަދު ބޮޑުކުރުމަކީ ހަމަ އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ކަމެއް . އެބަދޭ

 މި ބިލަކީ އަޅުގަނޑުމެން އިއްޔެގައި މަސައްކަތްކުރި ބިލާ ދެބިލު މިއޮތީ

 ބިލު އެކީ ގުޅިލާމެހިފައިކަމުން މި ދެބިލުގެ ގުޅުން ވަރަށް ބޮޑުކަމަށްވާތީ މި ދެ

 އެއީ . އެކައްޗަކަށް މަސައްކަތްކޮށް މި އަވަހަށް ނިންމުމަކީ ނުހަނު މުހިންމުކަމެއް 3895 

 އަޅުގަނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބުނާ ވަގުތު ފަހަނައަޅައިގެން ދިޔައީމަ

 އަޅުގަނޑުމެންނަށްވެސް އެކަން ސުވާލު އުފެދޭ ހިސާބެއްގައި މިއޮތީ މިމަސައްކަތާ

 އަޅުގަނޑުމެން މި ދައުރު ނިމޭއިރުގައި އެންމެ ބިލެއްވެސް ، އެހެންވީމަ . ދޭތެރޭގައި

 މި މަޖިލީހުން ނުނިމުމަކީ ރައްޔިތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޭގެ ދޭނެ ޖަވާބަކާ

 ދޭތެރޭގައިވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައި ހުރި މެންބަރެއްގެ 3900 

 މި ޓާރމް . ސުވާލު އުފެދޭ ހައިޞިއްޔަތުން އެކަމާ ހަމަ އަޅުގަނޑު އަމިއްލައަށް

 ނިމިގެން ދާއިރުގައި ފުރަތަމަ ދައުރުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވުނީ ކޮން

 . މަސައްކަތެއްތޯ ސުވާލުކޮށްފިނަމަ އަޅުގަނޑަށް ދޭނެ ހަމަ އެއްވެސް ޖަވާބެއް ނެތް

 އެހެންވީމަ، އެކަންވެސް ވަރަށް . ހުސް ދެއަތައިގެން އަޅުގަނޑު ދާންޖެހޭނީ އަތޮޅަށް

 ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި މި ދެ ބިލު އެކީ އެކައްޗަކަށް . ތާމައާއެކީ ފާހަގަކުރަން ހި 3905
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 ނިންމާ، އެންމެ ބިލެއް ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ޓާރމްގައި ނިންމިއްޖިއްޔާ

 އަޅުގަނޑުމެންނަށްވެސް ރައްޔިތުންނަށް ދޭނެ ކޮންމެވެސް ހަދިޔާއެއް ލިބުނުކަމަށް

 ދެން ހުރި ވާހަކަތައް އަޅުގަނޑު ހަމަ ކޮމިޓީ ސްޓޭޖްގައި . އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ

 މިއަދު . ޙިއްޞާކޮށްލާނަން ބިލުގެ މި ފްލޯރގެ ރޫޙަކީވެސް އަވަސްކުރުން

 ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި . ދިގުލައިގެން މިދަނީ މިމަސައްކަތް ނިންމުމަށްޓަކައި 3910 

 . ރައީސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް

 މި ބިލަށް މިއަދު މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން . ކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޝު ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ވަކިގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި ވަގުތު އިތުރުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާތީ އެހެން : ވާހަކަދެއްކެވުން އަޙްމަދު ރަޝީދު

 މެންބަރުންނަށާއި އަދި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެގޮތުން 3915 

 . ޅުގަނޑު އިތުރަށް ބަޙުސްނުކޮށް ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލީ އަ

 އާދެ، އަޅުގަނޑުވެސް ވާހަކަ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ` ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ

އިރު އެބަ ހުށަހަޅާލަން ބޭނުންވޭ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް  ފަށައިގަންނަ

ޓީ : ވާހަކަދެއްކެވުން ން ޙަސަ  ބިލާއި މީގެ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދައްކާ ނިންމުމަށްފަހުގައި ކޮމި 3920 

 މަރުޙާލާއަށް ފޮނުވާފައިވާ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް

 ހިންގުމާބެހޭ ބިލު، މި ދެބިލު އެއް ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުއްވައިގެން މި

 ސަބަބަކީ، މީގައި ވަރަށްގިނަ މާއްދާތަކެއް އެބަހުރި އެ . މަސައްކަތްކުރައްވަން

 ވަރަށްބޮޑަށް ފުށުއަރާ އަދި ވަރަށްބޮޑަށް ގުޅުންހުރި ދެ ބިލުކަމުގައިވާތީ އަޅުގަނޑު

 ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން ރާއްޖޭގެ 5 އާދެ، މި ބިލުގެ . އެގޮތަށް ހުށަހަޅާލަން 3925 

 ވަނަ މާއްދާގައި 4 ޤާނޫނުގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ޕްރޮވިންސްއެއްގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ އިދާރީ

 ދާއިރާއަކުން އެ އިދާރީ ދާއިރާއެއް ނިސްބަތްވާ ޕްރޮވިންސްގެ އަތޮޅުތަކުން އަތޮޅު

 ސް ދެން މިމާއްދާ އަޅުގަނޑަށްވެ . މެންބަރުންނޭ 3 ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބުކުރާނީ

 އެހެންވީމަ، މި އަލުން ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާގައި . އެބަ ވަރަށްބޮޑަށް އެބަ އޮޅުންއަރާ 3930 

 މަސައްކަތްކުރެވެމުންދާއިރުގައި މިމާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މި އިޞްލާޙު ކުރެއްވުމަށް

ވަނަ 6 އާދެ، ދެން ހަމަ މިބިލުގެ . އަޅުގަނޑަށްވެސް ފެންނަ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން
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 ތުން ސިޓީ ކައުންސިލާ ބެހޭގޮތުން މިއޮތް ކޮންމެ ސިޓީ މާއްދާގައި ވާގޮ

 މާލޭ ގަލޮޅު އުތުރު . މެންބަރުންކަމަށް 9 ކައުންސިލަކަށް ހޮއްވަވަން މިއޮތީ

 އާއި އަދި ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ هللا ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު 3935 

 ގަކުރެއްވިހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރުވެސް އެފާހަ

 އަޅުގަނޑުވެސް ދެކޭގޮތުގައި މި ކައުންސިލެއްގައި، އަމުދުން ސިޓީ

 ކައުންސިލެއްގައި އާބާދީ ބޮޑުވެ ދާއިރާވެސް ބޮޑުވުމާއެއްކޮށް އެ މުޅި

 އެދާއިރާއެއްގައި ހިމެނޭ ބޭފުޅުން ވީވަރަކުން ރިޕްރެޒެންޓްކުރެވޭނެގޮތަކަށް އޮތުން

 މި މެންބަރުންގެ އަދަދު އިތުރުކުރެއްވުމަށާއި އަދި އާދެ، އެގޮތުން . ވަރަށް މުހިންމު 3940 

 ވީހާ ގިނަ ދާއިރާތަކެއް، އެއީ އަވަށްތަކުންކަމަށްވިޔަސް އަދި މީގެކުރިން

 އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި މިބަލާފައި މިއޮތްގޮތަށް ވަކި

 މި ގިނަ ބަޔަކަށް ވެސް އުސޫލަކުން ންކަމަށްވިޔަސް މިއިން ކޮންމެ ދާއިރާތަކަކު

 ރެޕްރެޒެންޓް ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ބައްޓަން ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ހެއްދެވުމަކީވެސް

 އާދެ، ދެން ރަށު ކައުންސިލަށް . އަޅުގަނޑަށް ފެންނަކަމެއްކަމުގައި ދަންނަވަން 3945 

 މީހުންނަށްވުރެ 3000 ވަނަ މާއްދާގައި މިވާގޮތުން 7 ހުށަހަޅުއްވާފައި މިއޮތް ބިލުގެ

 3000 އަދި . މެންބަރުންގެ ކައުންސިލެއް 5 ދީއެއް އޮތްކަމަށްވަންޏާމުން އާބާ ދަށް

 މިހެން އޮތުމުން ކުރިން . މެންބަރުންގެ ކައުންސިލެއް 7 ން މަތީ އާބާދީތަކަށް

 އަޅުގަނޑު ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ބިލުވެސް ދަންނަވާލި ފަދައިން ވަރަށް

 7 މަތިކަމަށްވަންޏާ 3000 ނީ ތަފާތު ބޮޑު އާބާދީއަކަށްވެސް މިއޮންނަ 3950 

 މިގޮތަށް އޮތުމުން މިވާގޮތަކީ ފުވައްމުލަކު ކަހަލަ ބޮޑެތި އާބާދީ . މެންބަރުންކަމަށް

 ލާފަށް މާ މިހާރު މިހިގަމުންދާ ގޮތާ ޚި އޮންނަން ރަށްރަށުގައި މިނިސްބަތުން އައި

 ރުވެސް މިހެން މިދެންނެވީ މިހާ . އް ދިމާވޭ ދަތިތަކެ އަޅުގަނޑަށް ވަރަށްބޮޑަށް އޭގައި

 ވަމުން ގެންދަވާ އިދާރީގޮތުގައި ހިންގަ އަށް ރަށުގެގޮތުގައި އަވަށް 8 ފުވައްމުލަކަކީ

 މިހާރުވެސް ކޮންމެ އަވަށެއްގައި އެބަތިއްބެވި ކޮންމެ އަވަށަކަށް އެގޮތުން . ރަށެއް 3955 

 އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި . ކައުންސެލަރަކު ހަމަޖައްސަވާފައި

 މިގެން ދާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނިންމިދާނެ މިސާލަކަށް ކޮންމެ މިބިލު ނި

 ރަށް ކަމަށްވާތީވެ، އެއީ އަދި ރަށު 1 އެއީ ބޭފުޅަކު ހިމެނޭގޮތަށް 1 އަވަށަކުން

ކައުންސިލަކަށްވިއަސް އަދި ފަހުން ސިޓީއެއްގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެން ސިޓީކަށް
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 ތު ލިބޭނެގޮތަކަށް މިބިލު މިފުރުޞަ ނެވީ ކޮންމެ އަވަށަކަށް މިދެން . ބަދަލުވިއަސް 3960 

 ވަޑައިގަތުމަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށްބޮޑަށް ން ކުރެވިގެންދާއިރުގައި ވިސްނާ ބައްޓަ

 އާދެ، ދެން އޮތް އަނެއް ޕޮއިންޓަކީ ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި . އެދެން

 ނަ ވަ ކުރެއްވި ފަދައިން މިބިލުގެ ނުވަ ވެސް ފާހަގަ ން އި މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސެ

 ގައި މިވާގޮތުން ކައުންސިލުގެ ) ށ ( ވަނަ މާއްދާގެ 9 މާއްދާގައި މިވާ ގިނަވެގެން

 ން ގޮނޑިއަށް ހުސްވި ތާރީޚު މެންބަރަކު މެންބަރުކަމުން ވަކިވުމުގެ ސަބަބުން 3965 

 ވެސް މިއޮންނަ އޮތުން ން ރުޞަތު ހުޅުވާލަ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަލުން އެފު 5 ފެށިގެން

 ދުވަސްވެސް 5 މި ވާތީވެ މާކުރު މުއްދަތަކަށް އެއީ އެކަށީގެންވާވަރަށްވުރެން

 . ދަންނަވާލަން އަޅުގަނޑު ން ފެންނަ ވާހަކަ އްވަ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތަކަށް ދިގުކުރަ

 އާދެ، ދެން އިތުރަށް ދަންނަވާލަން އޮތީ އަޅުގަނޑުމެން މިލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން

 ންސިލުތަކަށް މިދެވެނީ ބަދަލަކީ މިކައު ބޮޑު އަތޮޅުތައް ރަށްރަށް ހިންގުމަށް މިގެންނަ 3970 

 މި އިޚްތިޔާރުތައް ދެވިގެން ދާއިރުގައި . ވަރަށްބޮޑު ބާރުތަކަކާއި އިޚްތިޔާރުތަކެއް

 ނޫނީ ރަށްރަށުގައިވެސް މިތިއްބެވި ތަޢުލީމީ ބޭފުޅުންނަށް މިމަޤާމުތަކަށް

 ކައުންސިލަރުންގެ ގޮތުގައި ކުރިމަތިލައްވަން މިއޮތް ފުރުޞަތަށް ބަލާއިރުގައި ހަމަ

 އަހަރުގެ ދައުރަކަށް 3 އެންމެ ގިނަ ބޭފުޅުން ކުރައްވާ ސުވާލެއް ވަރަށް

 ކިހިނެއްހެއްޔޭ ތިމަންނަމެން މިހާރު އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ވަޒީފާ ދޫކޮށްލާފައި 3975 

 3 ޔަޤީންކަން މިއޮތީ އަދި ހޮވުނުކަމުގައިވިޔަސް ތިމަންނަމެންނަށް . ކުރިމަތިލާނީ

 އެނގޭ މިހެން ދަންނަވާއިރުގައި ޤާނޫނު ދެން އަޅުގަޑަށް . އަހަރުގެދައުރަކަށޭ

 . އަހަރުގެ ދައުރެއްކަން މިއޮންނަނީ ހަމަޖެހިފައި 3 އަސާސީގައި ބުނާގޮތުން ހަމަ

 އެހެންނަމަވެސް ކުރިން އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކުވެސް ފާހަގަކުރެއްވި

 ގެން އަސާސީއަށް އެބަދަލު ގެންނަވައި ޤާނޫނު ފަދައިން އަޅުގަނޑުވެސް ދެކޭގޮތުގައި 3980 

 5 އަހަރަށްވުރެ ދިގު 3 ނަމަވެސް މިދެންނެވި ކައުންސިލުތަކުގެ މުއްދަތަކީ

ށް  އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް ހެދޭނެގޮތަކަށް މިބައްޓަން ކުރެވޭނެ ގޮތަކަ

 އާދެ، . މުޙިންމުކަމެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން ވަރަށް މިހެއްދެވުމަކީވެސް

 ކާފައި މިބިލާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައް ށް މިހާތަނަ ކޮންމެއަކަސް ވަރަށްގިނަ ބޭފުޅުން

 ވުމާއެކު އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ކޮންމެހެން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ މިދެންނެވި 3985
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 ދެއްވި . ޕޮއިންޓްތައް ފާހަގަކޮށްލުމަށްފަހު ވަރަށް ވާހަކަކޮޅު ކުރުކޮށްލާނަން

 . ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް ފުރުޞަތަށް

 އަޅުގަނޑަށް މިއަދުވެސް އޮތީ . ރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އާދެ، ޝުކު ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 މަޑުޖައްސާލާ އަވަހަށް މިކަން ނިންމާލުމުގެ އިޝާރާތެއް ވެސް ހަމަ މިބަޙުސްގައި : އަޙްމަދު ސަމީރު ވާހަކަދެއްކެވުން 3990 

 އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ ދެތިން ވާހަކައެއް ދަންނަވާލާފައި . އައިސް

 ވަނަ 12 މިބިލުގެ . ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަސްދުކުރަނީ އަޅުގަނޑު އިށީންނަން

 މާއްދާގައި ކުރިން ވާހަކަފުޅުދެއްކެވި ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި

 ގައި ބޭރުޤައުމެއްގެ ރައްޔިތަކަށް ވެގެން 2 ގައި އޮވެފައި 1 ދިވެހިރައްޔިތަކަށްވުން

 ތުގައި މިހާރުވެސް ރާއްޖޭގައި ޑަބަލް ގޮ އީ އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރާ އެ . ނުވާނެކަމަށް 3995 

 . ރައްޔިތުން އެބަތިއްބެވި ދިވެހި ސިޓިޒެންސްޝިޕް ނަންގަވައިގެން އުޅުއްވާ

 މާނަކުރެވެނީ އަޅުގަނޑަށް ބިލުގެ ބުގެ ހެންވީމާ، އެކައުންސިލުގެ އިންތިޚާ އެ

 އި މިއިންތިޚާބުގެ ތެރޭގަ ހުރި ފަރާތްތަކަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި އެފަދަ ގޮތަކަށް

 އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ އެކަން . ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެކަމަށް

 އެހެންވެއްޖެކަމަށްވަންޏާ އޭނަގެ އެގޮތް ދޫކޮށްލަން ޖެހޭނެކަމަށް . އޮންނަންވާނެކަމަށް 4000 

 ހަމަ އެއާއެކު ކޮމިޓީއަށްދާއިރު ކޮމިޓީގެ ސަމާލުކަން . އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ

 ވަނަ މާއްދާގައި އެމީހަކު 5 . ގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން ދޭންޖެހޭ އެއްކަމެއްކަމު

 މަ އެމީހަކު ނިސްބަތްވާ ރަށުގެ ކުރިމަތިލަނީ ރަށު ކައުންސިލަށްނަ

 ކައުންސިލަކަށްނަމަ އަތޮޅު އަދި އެމީހަކު ކުރިމަތިލަނީ . ރަށްވެއްސަކަށްވުން

 އަދި އެމީހަކު . ރައްވެއްސަކަށްވުން އިދާރީ ދާއިރާގެ އެމީހަކު ކުރިމަތިލާ 4005 

 އަވަށުގެ ކައުންސިލަކަށްނަމަ އެމީހަކު ކުރިމަތިލާ ރިމަތިލަނީ ސިޓީ ކު

 ވަނަ 26 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ . އެބައޮވޭ ރައްވެއްސަކަށްވުން

 ލުމުގެ ޙައްޤު މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތި އެކި އެކި ގައި އިންތިޚާބުތަކުގައި ) ށ ( މާއްދާގެ

 ގައި މިހިސާބަށް މައްސަލަ އޮތުމާއެކީ އޮންނަ ދިވެހި ކޮންމެރައްޔިތަކަށް

 ކުގައި ހަމަ އެއާއެ . މިބިލުގެ ތެރޭގައި ގައި އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ނުކުންނާނެކަމު 4010 

 ކަމުގައި މިބިލުގައި ފުލްޓައިމް ދަރިވަރެއްގެ ގޮތުގައި، ދަރިވަރުން ކަމުގައި ނުވުން

ނެތް އްވެގެންކަމެއް ކީ އަންނައިރުގައި އެއީ މުޙިންމުކޮށް އެބައި ގެންނަވާފައި އޮތީ
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 ތަކުގެ ކުދިންގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަ ކުރެވޭގޮތުގައި ސްކޫލު . ޅުވެފަކާއެއް ވިދާ

 ނެތުމުންވެސް މިބިލަށް އުނިކަމެއް އެހެންވީމާ އެބައި . ށް އައިސްފައި އެބައޮތް މިބިލަ

 ނަ ވަ 27 ހަމަ އެއާއެކުގައި . އަންނާނެކަމަކަށް އަޅުގަނޑަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ 4015 

 މިޤާނޫނު ހެދުމަށްޓަކައި . ހިންގުމުގެ ވާހަކަ އެބައޮވޭ ހަދާ ދު ވާއި މާއްދާގައި ގަ

 އަދި . ހިންގާނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންނޭ ހަދާ ގަވާއިދުތައް ހަދަންޖެހޭ

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެގަވާއިދުތައް 7 ން ފެށިގެން ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާ ތާރީޚު މި

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ . ކުރަންވާނޭ ހަދާ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން

ޤު 90  ދުވަހުގެ މުހުލަތެއް އެބަލިބޭ މިޤާނޫނު ނިންމުމަށްފަހުގައި ތަސްދީ 4020 

 ދުވަހުގެ 7 އެހެންވީމާ، . ކުރުމަށްފަހުގައި އިންތިޚާބެއް ކުރިއަށް ދިއުމާ ދޭތެރޭގައި

 ދަތެއްކަމަށް އް ކުރު މުއް އެއީތަންކޮޅެ ތައް ހެދަން ލިބުނީމަ ގަވާއިދު އެ ފުރުޞަތެއް

 އެގޮތަށް އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާގައި އެކަން . އޭ ވެދާނެ

 ލިބޭނެގޮތް އޮތުމަކީ ން ދިގުމުއްދަތެއް އޮތްކަމުގާވީނަމަވެސް ބިލުގައި އެއަށްވުރެ

 ޑު ނ ލިބޭނެ މަގެއްކަމަށް އަޅުގަ މިމަސައްކަތް ފުރިހަމައަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި 4025 

 އެކަނި ދަންނަވާލާފައި އަޅުގަނޑު ދެއްވި ހަމަ އެހެންވީމާ، މިވާހަކަތައް . ކެން ދެ

 . ދަންނަވަން ޝުކުރު ފުރުޞަތަށް

 އަޅުގަނޑުވެސް މިބަޙުސްގައި . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ` ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 އެހެންނަމަވެސް ކޮންމެވެސް . ނުކުރަން މާގިނަ ވާހަކަތަކެއް ދައްކާކަށް ޤަސްދެއް هللا މް ޢަބްދު އަބްދުއްރަޙީ 4030 

 އަޅުގަނޑު މިބިލަށް ނަޒަރު ހިންގާލިއިރު . އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ : ވުން ވާހަކަދެއްކެ

 ލައިގަނެ ޅުގަނޑުމެން އިއްޔެ މިތާނގައި ބަ މިބިލުގައި ހުރި ގިނަ ކަންތައްތަކަކީ އަ

 ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ރީ އިދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިހާރު ކޮމިޓިއަކަށް ފޮނުވާފައިވާ

 ބިލަކަށްވާތީ އުސޫލުން ހިންގުމާއި ބެހޭ ބިލާއި ވަރަށް ބޮޑު ގުޅުމެއް އޮތް

 ކަށް ވެގެން އެބިލު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ނިންމާ ޤާނޫނަ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ 4035 

 ބަހުސް ންނަށް މިބިލަށް އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ނޫނިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެ

 މިބިލު ންކަމަށްވާތީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ވީހާ އަވަހަކަށް އެހެ . ނުކުރެވޭނެކަމަށް

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އައިސް މިދެންނެވީ އަށް ހަމަ އެކޮމިޓީ

ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވައިގެން އުސޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ބިލު
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 އްޔާ އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތަށް ވަރަށްބޮޑު މިދެބިލު އެކިއެކީގައި ނިންމާލެވިއްޖެ 4040 

 ދެން މިބިލަށް އަޅުގަނޑުމެން އިޞްލާޙެއް . ފަސޭހަކަމެއް އަންނާނެކަމަށް

 ތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޝަރުތު ކައުންސިލް އެއީ މި . ން ބޭނުންވޭ ހުށަހަޅާލަ

 ކަނޑައަޅާއިރު އަޅުގަނޑުވެސް ބޭނުންވޭ ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

 . ކުރެއްވި ފަދައިން ތަޢުލީމީ ފެންވަރެއް ކަނޑައެޅިފައި އޮތުމުގެ މުޙިންމުކަން ފާހަގަ

 ޙަންމަދު ހަމަ އެއާއެކު ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މު 4045 

 ކައުންސިލުގެ އުމުރާ ވެސް މި ރަފީޤް ހަސަން ވިދާޅުވި ފަދައިން އަޅުގަނޑު

 އެހެންނަމަވެސް އެވާހަކަ ދެން މިއަދު . ނުޖެހޭ އެއް އެހާ ހިތްހަމަ ދޭތެރެއަކު

 ޤާނޫނުއަސާސިގައި އެއީ . މާނައެއް އޮތްކަމަކަށް ނުދެކެން ދެއްކުމުގެ މާބޮޑު

 އެހެންނަމަވެސް ވަރަށްގިނަ ބޭފުޅުންގެ . ކަނޑައެޅިގެން ވަކިގޮތަކަށް އޮތްކަމަށްވީމަ

 ނަށް އެހެންނަމަވެސް ދެން އަޅުގަނޑުމެން . އަހަރު އޮންނާތީ 3 ޝަކުވާއެއް އެއީ 4050 

 އެހެންވީމާ . އެކަން ކުރެވިދާނެކަމަކަށް ނުފެނޭ ނޫނީ ޤާނޫނަށް ބަދަލެއް ގެނެސްގެން

 އަޅުގަނޑު ދެން ދެން އޭގެ އިތުރުން . އެވާހަކަ ފާހަގަކޮށްލީ އަޅުގަނޑު ހަމަ

 ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މާވަށު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒު

 ދި މަޑަވެލި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ޖަމާލު އަބޫބަކުރާއި އަ

 އިން ޑިޕޮސިޓް ފައިދާގެ އަދަދު އަޅުގަނޑަށްވެސް ދަ ވިދާޅުވީ ފަ އެ ނާޒިމުވެސް 4055 

 . ތަންކޮޅެއް ކުޑަކަމަށޭ މީގައި ކަނޑައެޅުފައި އޮތް އަދަދު ފާހަގަކުރެވެނީ

 ކަމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު އެއީ ހަމަ ވަރަށް މުޙިންމު ން އަދަދު ބޮޑުކުރު އެހެންވީމަ، އެ

 އެގޮތުން . ހުށަހަޅާން ޤަސްދުކުރަން އެގޮތުން އަޅުގަނޑު އަދަދެއްވެސް . ދެކެނީ

 ޑިޕޮސިޓް ފައިދާގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓަން ރުފިޔާ 2000 އަދަދަކީ އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާ

 ދެން ބިލާބެހޭގޮތުން އިތުރު ވާހަކަ ނުދައްކާ ވަގުތު ސަލާމަތްކުރުމުގެ . ފެންނަކަމަށް 4060 

 ގޮތުން ނިންމާލުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑު މިއަދު ދެފަހަރެއްގެ މަތިން ނިޒާމީ

 ން ފުރުޞަތެއް ނުލިބިއޮތީމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކައެއް އެދިގެ ނުކުތާއަށް

 އެއީ މިހާރު މީޑިއާއަށް ލިބިފައިމިވާ މިނިވަންކަމުގެ ބޭނުން ހިފައިގެން . އެބައޮތް

 ވާ ތިއްބަ އްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކޮމިޓީގައި އެއް ޢި އަޅުގަނޑުމެން މިމަޖިލީހުގެ ބަ

 އެގޮތުން . ޅުއްވާކަމަށް ރޭޑިއޯތަކުން އެބަވިދާޅުވޭ ގަނޑީގައިވެސް މަޖިލީހުގައި ނުއު 4065 

އިން ގަނޑީގައި އެއީ މަޖިލީހުގައި ނޫޅޭ ގައި އިއްޔެ އަޅުގަނޑު ދާޚިލީ ކޮމިޓީ
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 އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑު . ގަނޑިއެއްކަމަށް ރޭގަ އޮތީ ރޭޑިއޯއިން އެވާހަކަ ދައްކާފައި

 ވަރަށްބޮޑަށް އެދެން މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން އެކަން އެނޫންގޮތަކަށް ވާނެގޮތެއް

 އެހެންވީމާ، ވާގޮތަކީ އަޅުގަނޑުމެން . ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުން

 ކިހިނެއްހޭ . އިންތިޚާބުކޮށްފައިތިބި ރައްޔިތުން އަޅުގަނޑުމެންނާމެދު ޝަކުވާކުރަނީ 4070 

 . މުޅިން ބޭރުގައޭ އުޅެނީ . ކު ނޫޅެއޭ ނ ގެ ގަޑީގައި އެތާ މަޖިލީހު . ތިހަދަނީ

 އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް އެކަން ނުވާނެގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުން

 ވަރަށްބޮޑަށް . އެއީ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭކަމެއްކަމުގައި ދަންނަވަން

 . ޝުކުރިއްޔާ

4075 

 ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ފަރާތްޕުޅުން ތި . ޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ރިކުއެސްޓް މަޖިލީހުގެ ރައީސްއަށް ލިބެމުން އަންނަނީ އެކަން ސާފުކޮށްދިނުމަށް

 ޙަޤީޤަތުގައި މިހާރު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް މިހިނގަނީ . ޚަބަރުފަތުރާ ވަޞީލަތްތަކަށް

 . އް ކޮމިޓީތަކެއް ހަމަ ވަގުތުން ހިނގަމުންދަނީ ޖަލްސާތައް ހިނގަމުންދާ ވަގުތު އެތަ

 އެހެންވީމާ، ޖަލްސާކުރާ މާލަމްގައި ވަޑއިގެން ނެތަސް ކޮމިޓީގެ 4080 

ވެވަޑައިގަންނަވަމުންގެންދަވާކަން  ބައްދަލުވުންތަކުގައި އެތައް މެންބަރުންނެއް ބައިވެރި

 އެހެންނަމަވެސް، ވަގުތުން ޓީވީއާއި . އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށް އިނގޭ

 . އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް މިފެންނަނީ ހަމައެކަނި މި މާލަން

 އެހެންވީމާ، ފަރުދާގެ އަނެއް ފަރާތުގައޭ ބުނާގޮތަށް މަސައްކަތްކުރައްވާ

 އަޅުގަނޑުމެންގެ އެހެން މެންބަރުންގެ މަތިންވެސް އަޅުގަނޑުމެން 4085 

 ރާ ވަޞީލަތްތަކަށް މިއަދު ހަނދާންނައްތާލައިގެން ނުވާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ހަބަރުފަތު

 އެއީ ތިހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ފަރާތްޕުޅުން އަޅުގަނޑު ކުރާ . އިލްތިމާޞްކުރަން

 އަޅުގަނޑު މިހާރު މި . އިލްތިމާޞެއްގެ ގޮތުގައި އެފަރާތްތަކުން ޤަބޫލުކުރައްވާނެ

 ފުރުޞަތު އަރުވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 . މޫސައަށް ޢަބްދުލްޣަފޫރު 4090 

 ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ބިލު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ

ހުށަހެޅުއްވިކަމަށްޓަކައި ސަރުކާރަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
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 އަދި ހަމައެއާއެކު ބިލުގައި ހިމެނޭ ވަރަށް ގިނަ ބައިތައް މިހާރު . ން ޝުކުރުދަންނަވަ : ވާހަކަދެއްކެވުން

 މިބިލުގައި އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ . ވަނީ އެކިބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައި 4095 

 އިތުރުކަމަކީ ރަށްރަށުގެ އާބާދީގެ ބޮޑު ކުޑަމިނުން މެންބަރުންގެ އަދަދު

 ޑު ކުޑަމިނުންވެސް މެންބަރުންގެ އަދަދު ގިނަވެގެންދާއިރު އަތޮޅުތަކުގެ އާބާދީގެ ބޮ

 މެންބަރުން 3 ސަތޭކަ މީހުން އުޅޭ އަތޮޅެއްގައިވެސް 16 . ގިނަވާންޖެހޭނެކަން

 . މެންބަރުން 3 ހާސް މީހުން އުޅޭ އަތޮޅެއްގައި މިތިބެނީ 30 ތިބޭއިރު

 އެހެންކަމުން، މިބިލު ކޮމިޓީއަކަށްދާއިރު އެކަމާދޭތެރޭގައި ވިސްނަވާ އާބާދީގެ 4100 

 ތުން މެންބަރުންގެ އަދަދު އިތުރުކުރެވޭނެގޮތެއް އޮތުމަކީވެސް ހަމަ ނިސްބަ

 އަނެއްކަމަކީ ފުވައްމުލައް ކަހަލަ އެކި ވަކި ޚާއްޞަ ސިފަތަކެއް . ފެންނަކަމެއް

 ސަބަބަކީ . ހުންނަ އަތޮޅުތަކަށް މީގައި ކޮންމެވެސްކަހަލަ އިސްކަމެއްދޭން އެބަޖެހޭ

 އެހެންވީމާ، އެކަމަކީވެސް . އަތޮޅެއް އެއީ ވަކި ރަށްތަކެއް ނޫން އެއް ރަށެއް އެއް

 މިޤާނޫނުގައި ފާސްކުރެވިފައި އިންނަންޖެހޭނެ އެއްޗަކަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނާތީ 4105 

 މިބިލު ކޮމިޓީގައި ބަޙުސްކުރެވެމުންދާއިރު އެކަމާބެހޭގޮތުންވެސް އަލިއަޅުވާލަން

 ޒީފާތަކެއް ދެން މި ކައުންސިލުތަކުގެ ވަޒީފާތަކަކީ އެހެން ވަ . އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ

 . އަދާކުރަމުންވެސް އަދާކުރެވޭނެ ވަޒީފާއެއްކަމަށް މިބިލުގައި ވަރަށް ރީތިކޮށް ބުނޭ

 އެހެންކަމުން، މިކަމާބެހޭގޮތުންވެސް މިބިލު ކޮމިޓީއަކަށް ގޮސް ފާސްވެގެން

 މައިގަނޑުގޮތެއްގައި . އަންނައިރު އަލިއަޅުވާލުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ފެންނަކަމެއް 4110 

 ތުން ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ވާހަކަދައްކަވާ ރޫޚު މިވަގުތު މިހުރީ ވަގުތު ބިލާއި ބެހޭގޮ

 ސަލާމަތްކުރުމަށްކަމަށްވާތީ އަޅުގަނޑުވެސް މާގިނަ ވާހަކައެއްނުދައްކާ މިހިސާބުން

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . އިށީނދެލާނަން

 ވަރަށް ދިގު އިންތިޒާރަކަށްފަހުވެސް . ރައީސް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި . ` އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 4115 

 ވަރަށް . އަޅުގަނޑަށް ފުރުޞަތުލިބުނީތީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ޝުކުރުދަންނަވަން މް ރަޝީދު އިބްރާހީ

 މިއީ ހަމަ . ކުރުގޮތަކަށް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް ދަންނަވާލާނަން : ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ބަރުންވެސް ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ކަންތައްތައް ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެން

 އެންމެފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު ޑިޕޮސިޓް ފައިސާކަމަށް އެވިދާޅުވެ ބަޔާންކުރައްވާފައިއޮތް

 ރުފިޔާއަށް ބަދަލުވުމަކީ 2000 ސަތޭކަ ރުފިޔާ ނުވަތަ 1500 ރުފިޔާ 500 4120
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 ސްގެ ޢާންމު އަދި މިފައިސާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި . އަޅުގަނޑު ވަރަށް އެދޭކަމެއް

 އިންތިޚާބުގެ ނުވަތަ އެހެން ބޮޑެތި އިންތިޚާބުތަކުގައި ޑިޕޮސިޓްކުރެވޭ ފައިސާ

 ލިބިވަޑައިގަންނަވާ އުސޫލަކުން ވަކިވަރަކަށް ވޯޓު ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް

 ދެން . އެއުސޫލުން އަނބުރާ ލިބިވަޑައިގަތުމަކީ އެވެސް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަކަމެއް

 ޕާޓްޓައިމެއްގެ ގޮތުގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ ނުވަތަ ތަޢުލީމު ހާޞިލުކުރާ މީގެއިތުރަށް 4125 

 އެއްވެސް ސިފައެއްގައި ތަޢުލީމު ހާޞިލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ދަރިވަރުންނަށް

 އެއީ . މިކަހަލަ ޒިންމާދާރު މަޤާމެއް އަދާކުރެވޭނެކަމަކަށް އަޅުގަނޑަކަށެއް ނުފެނޭ

 ށް ބޮޑެތި ޒިންމާތަކެއް ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މިއީ ވަރަށް ބޮޑެތި ބާރުތަކަކާއި ވަރަ

 އަހަރަށް އޮތުން އެއީ 3 ދެން ދައުރުގެ މުއްދަތު . މަޤާމުތަކަކަށްވާތީވެ

 އޭގެބަދަލުގައި އެހެން އިންތިޚާބުތަކުގައި . އަޅުގަނޑަކަށްވެސް ފެންނަކަމެއް ނޫން 4130 

 ގަނޑަށް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް އޮތުމަކީ އެއީވެސް އަޅު 5 އޮންނަ ފަދައިން

 ދެން ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދާއި ދޭތެރޭގައި އަޅުގަނޑު . ފެންނަކަމެއް

 އެއީ މި ކައުންސިލު ހޮވުމާ ގުޅިގެން މިހާރު . މާބޮޑަކަށް ޚިޔާލުތަފާތެއްނުވަން

 ހޮވިފައިވާ ރަށްތަކުގެ އޮފީސްތަކުގައި ތިއްބަވާ ކަތީބުންގެ މަޤާމުތައް

 ހެންނޫންނަމަ ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެ އުވިގެންދާކަމުގައި ވަނީނަމަ އެ 4135 

 ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން އެ އަދަދުތަކަށް ހަމަޖެހިގެންދިއުމަކީ އަޅުގަނޑަށް

 ދެން އަޅުގަނޑު ވަރަށް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާކަމެއް އެއީ މާލޭގައި . ފެންނަކަމެއް

 . އްޔިތުން އެބަ ދިރިއުޅުއްވާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަށްރަށުގެ ވަރަށް ގިނަ ރަ

 އެހެންވީމާ، އެބޭފުޅުންގެ ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤުތައް ގެއްލިގެންނުދާނެ ފަދައިން އަދި

 ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރައްވާފައިވާގޮތަށް އެއީ ކިތައްމެ ބުރައެއް 4140 

 ޤުތައް އެބޭފުޅުންނަށް އުފުއްލަވައިގެންނަމަވެސް އެބޭފުޅުންގެ ވޯޓުލުމުގެ ޙައް

 . ނަވާނެގޮތަކަށް ބިލު ބައްޓަންވެގެންދިއުމަކީ އަޅުގަނޑު އެދޭކަމެއް ލިބިވަޑައިގަން

 އެހެންވީމާ، މިހުރިހާކަމެއް އަޅުގަނޑު މި ފާހަގަކޮށްލެވުނު މަދު

 ޕޮއިންޓްކޮޅުތައްވެސް ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ފަދައިން

 ން އިއްޔެ އަޅުގަނޑުމެން ހޮވި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިގެން އެކޮމިޓީއަކީ އަޅުގަނޑުމެ 4145 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމާބެހޭ އިދާރީ . ކޮމިޓީ

ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމާބެހޭގޮތުން އެބިލު އިޞްލާޙު
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ށް  ގެނައުމަށްޓަކައި ހޮވިފައިވާ ކޮމިޓީއަށް މިބިލު ހުށަހަޅައިގެން އިޞްލާޙުކުރުމަ

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ޅުގަނޑަށް ވަރަށް ފެނޭ އަ

4150 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ވަރަށް . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ

 ޑުމެން އުފާކުރަން ދެދުވަހެއްގެ މަތީން ދެބިލެއްގެ ކަންތައްތައް ނިންމާ އަޅުގަނ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ

 ކޮމިޓީއާއި ހިސާބަށް ފޮނުވާލަން އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުން : ވާހަކަދެއްކެވުން

 އާދެ، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ބިލަކީ . މިމަސައްކަތްކުރަމުންގެންދާތީ

 އިއްޔެ އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދައްކާ ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވި ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާރީ 4155 

 ންގުމުގެ ބިލާ ހަމަ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ބިލެކޭ ގިނަ މެންބަރުން ދާއިރާތައް ހި

 އެއްކަމެއް ނުކުރެވޭނެ . އެއީ ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކައެއް . އެވިދާޅުވަނީ

 އަޅުގަނޑު އެކަމަކު ބައެއް މާއްދާތަކުގައި ބައެއް ބޭފުޅުން . އަނެއްކަމާ ނުލައެއް

 ނޑާ ތަފާތެއް ހުރީމަ އަޅުގަނޑު އެވިދާޅުވި ވިދާޅުވުމުގެ ވިސްނުންފުޅާއި އަޅުގަ

 ހިތަށްއެރީ ހަމަ ކޮމިޓީއަކަށް ގެންދަވައިގެން ބިލާބެހޭގޮތުން ބޭފުޅުން 4160 

 ވިސްނަވާވަޑައިގަންނަވާއިރު މިކަންކަމާ ދޭތެރޭގައިވެސް ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުން

 އަޅުގަނޑުމެން . ވިސްނާވަޑައިގަތުމަކީ ހަމަ ބޭނުންތެރިކަމެއްކަމަށް ވެދާނެކަމަށް

 އުޅޭ ކަމަކީ ރައްޔިތުންގެ އަތްފޯރާ ހިސާބުން ރައްޔިތުންގެ ކަންކަން ކުރަން މި

 ތެދެއްމެ، ޤާނޫނުއަސާސީގައި އެބައޮތް ހުރިހާ . ނިންމުމަށް ބާރު ދިނުން

 ރައްޔިތުންނަށްވެސް ވޯޓު ލެވޭގޮތަށް އެ ޙައްޤު ވީހާވެސް އެންމެހާ ރަނގަޅަކަށް 4165 

 ށްވެސް އެ ބައިވެރިވުމަކީ އެހެންވީމަ، ހުރިހާ އެންމެންނަ . އެކަން ކޮށްދިނުމަށް

 ވަނަ މާއްދާގައި މިއޮންނަ ތަންކޮޅާ 4 އެހެންވިޔަސް މި . ބޭނުންތެރިކަމެއް

 ބެހޭގޮތުން، ވޯޓު ލެވޭނީ އެމީހަކު ރަޖިސްޓްރީ އޮންނަ ރަށުގައޭ، އެހެން އޮވެފައި

 އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސައިގެން މާލޭގައި ތިބޭ އެހެން ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް

 ވޭގޮތް ހަމަޖައްސައިފިކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ، އެތަނެއްގެ ތިބޭ ވޯޓުލެ 4170 

 އެހެން . ބައެއް އެބައެއްގެ ކަންކަން ނިންމާ އުސޫލުން އެކަންކަން ކުރެވުނީބާއޭ

 މިދަންނަވަނީ މި މާލޭގައި މިއުޅޭ އެހެން ރަށްރަށަށް ނިސްބަތްވާ

 މީހުން ތަޙައްމަލްކުރަމުންދާ އެ . މީހުންކަމުގައިވިޔަސް އެމީހުން ތިބޭނީ މާލޭގައި

ދަތިތަކާ އެއްޗިހި ތަފާތުވާނެ އެހެން ރަށްރަށުގައި އެތިބޭ މީހުން
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 އެހެންވީމަ، ކަންކަން ނިންމުމުގައި . ތަޙައްމަލްކުރަމުންގެންދާ ދަތިތައް 4175 

 އަނެއްކާވެސް ހަމަ މާލޭގައި ތިބެގެން ގިނަ ބަޔަކު އެކަންކަމާ

 ގައި ތިބޭ މީހުންނަށް އެމީހުންނަށް އެ ދިމާވާ ގޮތްކިޔައިފިކަމަށްވަންޏާ ދެން އެ ރަށު

 ދަތިތަކާއި އެކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން ކަންކަން ނިންމުމުގެ އެންމެ ފުރިހަމަގޮތަށް އެކަން

 އެހެންވީމަ، ކޮމިޓީއަށް ގެންދަވައިގެން . ކުރެވިދާނެބާއޭ އެއީ އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލެއް

 ރަށްގިނަ ބަޔަކު ބައެއް މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނާވަޑައިގަންނަވާއިރު ހަމަ ވަ 4180 

 ރަށްރަށުގައި މާލޭގައި އެބައުޅޭކަމާއި އެމީހުން އެކަމާ ބެހޭގޮތުން އެގޮތަށް

 ވޯޓުލައިފިކަމަށްވަންޏާ އެ އަޅުގަނޑުމެން މި ހާސިލްކުރަން އުޅޭ މަޤްޞަދު އަދި

 ރަށެއްގައި ތިބޭ ބަޔަކު ރަށްރަށާ ބެހޭގޮތުން އެ ކަންކަން ނިންމުން އެ މަޤްޞަދު

 މެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ހާސިލްވެދާނެތޯ އެއީ އަޅުގަނޑަށް ހަމަ އަބަދުވެސް އޭގެ އެން

 އަޅުގަނޑު ޙަޤީޤަތުގައި ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުވަމުން . ސުވާލު އުފެދޭ ކަމެއް 4185 

 ދިޔައިރުވެސް އަޅުގަނޑު އެ ވިސްނުން ހުރީ އެތަނެއްގައި އުޅޭ ބައެއްކަމަށް

 އޭރަށް އެމީހުންނަށް އެ ދިމާވާ އެހެންވިޔަސް . އެތަނެއްގައި ވޯޓު ލެވެންވާނީ

 ދަތިތަކާއި އެމީހުން ބޭނުންވާ ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން އެތަނެއްގައި ތިބެގެން އެތާނގައި

 ތިބޭ ވަކީލުންނަށް ވަކާލާތުކުރަން ނުވަތަ އެމީހުންގެ އިންތިޚާބުކުރާ މީހުންނަށް

 މާވާ ދަތިތަކާ އެވަކާލާތު ކުރެވޭކަހަލަ ގޮތަކަށް އެމީހުންގެ ވިސްނުމާއި އެމީހުންގެ ދި 4190 

 ހަމަގައިމުވެސް އަޅުގަނޑު މިއީ މާލޭގައި އުޅޭ . އެއްޗިހި ބައްޓަންކުރެވިގެން ދާނެ

 އަޅުގަނޑަކަށް ހަމަ ތެދުތެދަށް ދަންނަވަންޏާ އެހެން ރަށެއްގައި އުޅޭ މީހަކު . މީހެއް

 އޭނަ އެކަން ކުރާނެ ގޮތެއް ނުވަތަ އެތަނުގައި އެންމެ ރަނގަޅަށް އެކަން ކޮށް

 އް އެތަނުގައި ހުރެގެން އެކަންކުރާނެ މީހެއް ވިސްނާލާކަށް އުޅޭނެ މީހެ

 އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ޔަޤީން ގިނައިން ހަމަ މާލޭގައި . މާރަނގަޅަކަށް ނޭނގޭނެ 4195 

 ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ އެކަން ދިމާވާނެކަން ކޮންމެހެން އެތަނުގައި ރަޖިސްޓްރީ

 މަކީ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި އެއީ އެހެންވީމަ، އެއާދޭތެރޭގައި ވިސްނާލު . އޮތެއްކަމަކު

 ބޭނުންތެރިކަމެއް އަޅުގަނޑުމެން މި ވިސްނާ މި މަޤްޞަދު ހާސިލްކުރަން

 ދެވަނަ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާނީ ކައުންސިލަރުން . އުޅޭކަމަށްވަންޏާ

 ގިނަކުރަން ބައެއް ބޭފުޅުން ވިސްނާވަޑައިގަންނަވާ ވިސްނުމަކީ އަޅުގަނޑު ހަމަ 4200 

އަޅުގަނޑަށް ވިސްނެވީ . ވިސްނާލަން ބޭނުންވާ ކަމެކޭ އިތުރަށް ހަމަ އާދެ، އޭގެ



157 

 ދަންނަވަން މިއުޅޭ ވާހަކައަކީ . ކައުންސިލަރުންނަކީ ޑިސިޝަން މޭކާސްކަމަށް

 އެކަންކަން ކޮންމެހެން ހިންގާ ޢަމަލީގޮތުން އޭގެތެރޭގައި ބައިވެރިވެގެން ތިބޭނެ

 ކަންކަން ނިންމަންކަން މައި ބައެއްނޫންކަމަށް އެމީހުންނާ ހިސާބަށް ގެންދާނެ

 މިދަންނަވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން . ސަރުކާރުން ޤާނޫނުތައްވެސް މިހަދަނީ 4205 

 އެކަމަކު ކަނޑައެޅޭ . ޕޮލިސީތަކާ އެއްޗިހި ކަނޑައެޅެނީވެސް ސަރުކާރުން . ހަދާނީ

 އުސޫލެއްގެމަތީން އެކަންކަން ދެން އެއަށްވުރެ އިތުރަށް ލޯކަލް ލެވަލްއެއްގައި

 ކަން ހިންގާނެގޮތާއި އޭގެ އިތުރު ކަންކަމާބެހޭގޮތުން ކަންތައްތައް އެކަން

 . ނިންމާނެގޮތާ ބެހޭގޮތުން ޑިސިޝަން ނަގާނެ ބައެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ

 އެހެންކަމަށްވާއިރު އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ގިނަ މީހުން ތިބެގެން ކަންކަން ނިންމަން 4210 

 . ރަށް ދަތިތަކަކާވެސް ދިމާވާނެހެން އަދި ގިނަފަހަ . ޚަރަދުވެސް ބޮޑުވެގެންދާނެހެން

 އެހެންވީމަ، އެކަމާ ދޭތެރޭގައިވެސް ވިސްނާލުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ

 ކޮންމެގޮތެއްވިޔަސް މިއިން ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ހަމަ . ބޭނުންތެރި ކަމެއްހެން

 ފައިސާ އަދި މުސާރައިގެގޮތުންވިޔަސް އަދި އެހެންގޮތަކުންވިޔަސް ދައްކަންޖެހޭނީ

ގެ  ހަމަ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިންކަމަށްވާއިރު، އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ރައްޔިތުން 4215 

 މަޖިލީހާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނާގޮތަށް ކޮންމެހެން ނުވިސްނާ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެ

 ޑިސިޝަން މޭކްކުރެވޭނެ ހަމަ މި ތިބި އަދަދުގެ މީހުން ތިބެގެންވެސް އެއީ

 އެހެންވީމަ، . އި ހަމަ ރަނގަޅުކަމެއް އަޅުގަނޑަށް ހަމަގައިމުވެސް ވިސްނޭގޮތުގަ

 މިކަމާ ދޭތެރޭގައިވެސް ކޮމިޓީއަކަށް ގެންދަވައިގެން ބިލާ ދޭތެރޭ

 ދެން . ވިސްނާވަޑައިގަންނަވާކަމަށްވަންޏާ އެއީ ބޭނުންތެރިކަމެއްކަމުގައި ދަންނަވަން 4220 

 އަޅުގަނޑުގެ ހުރި . މީގައި ވަރަށްގިނަ ބޭފުޅުން މިހާރު ޚިޔާލު ފާޅުވެސްކުރައްވައިފި

 އިތުރު ޚިޔާލުތައް އަޅުގަނޑު ކޮމިޓީއަށް ގޮސްވެސް އެކޮމިޓީއަށް އަރުވާނެ ވާހަކަ

 . ދަންނަވަމުން ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރުދަންނަވަމުން އަޅުގަނޑު އިށީނދެލާނަން

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް

4225 

 އާދެ، އަޅުގަނޑުވެސް މި ބިލުގައި . ތެރި ރައީސް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތް . ` ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ ގިނަ ނުކުތާތަކަށް ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން : ވާހަކަދެއްކެވުން އަޙްމަދު އާމިރު

ޚާއްޞަކޮށް އަޅުގަނޑު ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . ވާހަކަދައްކައިފި
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 އެހެންނަމަވެސް، . ތާތަކަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން ނާޒިމް ފާހަގަކުރެއްވި ނުކު

 އަޅުގަނޑަށް . އަޅުގަނޑަށްވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބައެއް ނުކުތާތައް ދަންނަވާލާނަން 4230 

 އެންމެ ފުރަތަމަވެސް މި ބިލުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަމަކީ ރަށު ކައުންސިލާއި އަތޮޅު

 ހައެއްނޫނޭ ރަށު ކައުންސިލް ކައުންސިލް ނަގާއިރުގައި އަޅުގަނޑަށް މީތި އެހާ ފަސޭ

 . އުފައްދާފައި ރަށު ކައުންސިލް ތެރެއިން އަތޮޅު ކައުންސިލް ނަގާގޮތަށް އޮތުން

 އަތޮޅު ކައުންސިލަކީ ހަމަ ވަކިން ވޯޓު ލައިގެން ނެގޭ ގޮތަކަށް ހަމަޖައްސާ

 ކައުންސިލެއްކަމުގައި ހަދައިފިނަމަ އެކަން އަޅުގަނޑަށް ތަންކޮޅެއް ހަމަޖެހޭ 4235 

 އޭގެތެރެއިން ކައުންސިލަރެއް ނަގާނީ ހަމަ . ގައި ފެނޭ ގޮތެއްކަމު

 ދެން ފަހަރެއްގައި ޤާނޫނުއަސާސީގައި . މިޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ ގޮތުގެމަތީން

 . ކައުންސިލެއް ނެގުން އެއީ ބަޔާންވެގެންނުވާކަމަކަށްވެދާނެ 4 ކަނޑައެޅިގެން

 ދެން . ނޭ އެކަމަކު މިހެން އޮތުން އަޅުގަނޑަށް ތަންކޮޅެއް ހަމަޖެހޭކަމަށްފެ

 އެތަނެއްގެ . އަނެއްކަމަކީ މީގައި ރަށްވެއްސަކަށްވުމަށް އިނގޭތޯ 4240 

 ރަށްވެއްސަކަށްވުމަށް ވާންޖެހޭނޭ ބުނާ ބަހުގައި އަޅުގަނޑަށް ހަމަ މީހަކު އެ

 ކައުންސިލުގެ މެންބަރަކަށް ވާންވެއްޖެކަމަށްވަންޏާ ހަމަ އެދުވަހުވެސް އޭނައަށް

 . ން އެއީ އަޅުގަނޑަކަށް ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ ރަށްވެއްސަކަށްވެފައި އެހެން ވުން އޮތު

ޔާ 5 އެހެންވީމަ، ރަށްވެއްސަކަށްވުން މީގައި ހަމަ ވުމަށްފަހު  އަހަރު ނޫނިއް

 ކޮންމެވެސް އެވަރުގެ މުއްދަތެއް ވެފައިވާ މީހަކަށްވުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ 4245 

 ދެން އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ . ކޮންމެހެން ވާންޖެހޭނެ ކަމެއްކަންނޭނގެ

 ވަނަ 12 ވަނަ މާއްދާގައި އަޅުގަނޑު ހަނދާންވާގޮތުގައި، އާދެ، 12 އަނެއްކަމަކީ

 . އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިއީ އިމްލާ ކުށެއްކަންނޭނގެ . އިނގޭތޯ 3 ގެ ) ނ ( މާއްދާގެ

 ކަނޑައެޅިގެން މިކަން ފަހަރެއްގައި ފާހަގަކުރައްވަފާނެ ކަންނޭނގެ ދެއްތޯ އެހެން

 . މާބޮޑު މައްސަލައެއްގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ނުނަގާނަން އެހެންވީމަ، އެކަން . ބޭފުޅަކު 4250 

 ދެން މި ބިލުގައި ކޮމިޓީއެއްގެ މަރުޙަލާއެއްގައި ކަންތައްކުރަން ފުރުޞަތު

 ލިބިއްޖެނަމަ ނުވަތަ އަޅުގަނޑުވެސް ކޮމިޓީއެއްގައި ހިމެނިއްޖެނަމަ ކޮމިޓީގެ

 އެހެންވީމަ، ގިނަ . މަރުޙަލާގައި ދައްކަންހުރި ވަރަށް ބައިވަރު ވާހަކަތައް އެބަހުރި

 އެހެންވީމަ، އިތުރު ވަގުތު . ވާހަކަތައް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރައްވައިފި

 ކައުންސިލުތައް ހަމަ އަޅުގަނޑު . އަޅުގަނޑު ކޮންމެހެން މިކަމުގައި ނަގާކަށްނެތިން 4255
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 މެންބަރުން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ނެގޭ ގޮތްވެސް މިއީކީ އަޅުގަނޑަށް 3 ދަންނަވާނީ

 3 އަތޮޅު ކައުންސިލެއްގެ ގޮތުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުގައި . ހާ ކަމުދާގޮތެއްނޫނޭ އެ

 މެންބަރުންނަށްވުރެ ގިނަ އަދަދަކަށް މެންބަރުން ހިމެނުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ހަމަ

 އެހެންވީމަ، ދެން . ފާހަގަކުރެވޭ، އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމެކޭ

 އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑު މީގެ ބޭނުންވާ ގިނަ . މާދިގު ވާހަކައެއް ދައްކާންނެތް 4260 

 ކަންތައްތައް އެހެން މެންބަރުން ފާހަގަކޮށްފައިވާތީވެ އަޅުގަނޑު ދެއްވި ފުރުޞަތަށް

 . ޝުކުރިއްޔާ . ޝުކުރުދަންނަވަމުން އިށީނދެލާނަން

 އަޅުގަނޑުވެސް މިއަދު މި . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ` ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ހުރިހާ . ބަޙުސްކުރެވޭ މަޢުޟޫޢުގައި މާގިނަ ވާހަކަތަކެއް ދެން ދައްކާކަށް ނެތިން : ވާހަކަދެއްކެވުން ލީ ސަލީމް ޢަ 4265 

 އެހެންވީމަ، ވީހާވެސް ކުރުކޮށްލެވޭތޯ . ބޭފުޅުންވެސް މިހިރީ ކުރުކުރަން ހިފާފައި

 ން އާދެ، ކުރުކޮށްލަމުންވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަ . ބަލާނަން

 އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހަށް ޤާނޫނުއަސާސީން ލާޒިމްކުރާ ވަރަށް މުހިންމު

 މަސައްކަތެއްގެ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާ ނިމުމަކަށް ކައިރީވީހިނދުގައި އަޅުގަނޑުވެސް

 ހަމައެއާއެކުގައި . ހަމަ އެކަމުގައި ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހުން އޮތް ވާހަކަ ދަންނަވާލަން 4270 

 އޮތީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މި ބިލުގެ ރޫޙަށް ދެން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން

 އެހެންނަމަވެސް، ބިލުގައި ހަމަ އެހެން މެންބަރުންވެސް . ތާއީދުކުރަމޭ

 ފާހަގަކުރެއްވި އެ ނުކުތާތައް، ކައުންސިލްތަކަށް މީހުން އެކި ދާއިރާތަކުން

 ލުތަފާތުވުންތަކާއި އަދި އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ނެގުމުގައި ހުރި ބައެއް ޚިޔާ

 ބޭފުޅުންގެ އުމުރާއި މިކަންކަމާ އްވާ ތައްތަކާއި އަދި ކައުންސިލްތަކަށް ކުރިމަތިލަ ކަން 4275 

 އިންތިޚާބަށް ގުޅޭގޮތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަކާއި އަދި ޑިޕޮސިޓްގެ ގޮތުގައި

 ކުރިލައްވާ ބޭފުޅުން މިދައްކަވަންޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދުތަކާއި މިކަންކަން

 އަދި . ހަމަ ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި

 ކައުންސިލަށް ކިޔާފައި މިހިރަ ނަންތަކާ ދޭތެރޭގައިވެސް އަޅުގަނޑުވެސް

 . ދަންނަވަންއޮތީ ހަމަ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އަޅުގަނޑުމެން ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހެއޭ 4280 

 ދެން އަޅުގަނޑަކީ މިބިލު ދާ ކޮމިޓީގައި ހުންނާނެ މީހެއްކަމަށްވާތީ

އަޅުގަނޑުގެ . މީހެއްކަމަށްވާތީ އަޅުގަނޑު ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ދައްކާކަށް ނެތިން އުޅޭ
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 އެހެންވީމަ، މިހާހިސާބުން އަޅުގަނޑު . ޚިޔާލު އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ކޮމިޓީގައި ދޭނީ

 . ޝުކުރިއްޔާ . ވާހަކަ ކުރުކޮށްލަން

4285 

 އާދެ، ލޯކަލް . ވަބަރަކާތޫ هللا އައްސަލާމްޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތު . ` މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު

 ކައުންސިލުތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ބިލާ ބެހޭގޮތުން މިމަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ޔާމް މުޙަންމަދު ސި

 . ވަރަށްގިނަ މެންބަރުން ވަރަށް އޮށްޓަރުހުރި ވާހަކަފުޅުތައް ދައްކަވައިފި : ވާހަކަދެއްކެވުން

 އް ނުކުތާއަކީ އަޅުގަނޑަށްވެސް އަޅުގަނޑުވެސް މީގައި ހަމަ ދައްކާލަން ބޭނުންވާ އެ

 އެނގޭ ޤާނޫނުއަސާސީގައި މިރަށު ކައުންސިލުތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލުތަކަށް 4290 

 އެހެންނަމަވެސް، އެނގިލައްވާނޭ ފަދައިން މިފަދަ . ތިންއަހަރުކަން މިއޮންނަނީ

 އިންތިޚާބުތަކަކީ ވަރަށް ގިނަ ފައިސާއާއި ވަރަށް ގިނަ ޚަރަދުތައް ހިނގަމުންދާ

 ކަމުގައިވާހިނދު ޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ އެމާއްދާ އިޞްލާޙުކުރުމަށްވެސް އެއްޗެއް

 އެހެންނޫނިއްޔާ މި ކޮންމެ ތިން އަހަރަކުން ތިން އަހަރަކުން . އަޅުގަނޑަށް އެބަފެނޭ

 މި އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާދަށް މިހާރު މިކުރަމުންދާ ބޮޑެތި 4295 

 ޢާޔަތްކޮށް ބަލާލާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަސަރުތަކާއި މިއެއްޗިއްސަށް ރި

 . އެއްގޮތަކަށްވެސް ކުރެވިދާނެ ކަމެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑު ނުދެކޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން

 ހަމައެއާއެކު، ރަށުގެ ތިންހާސް މީހުންނަށްވުރެ އާބާދީ ބޮޑު ނޫނިއްޔާ ކުދި

 ން ރަށްރަށުގައި ފަސްމީހުން ބައިތިއްބުމަށްޓަކައި ފަސް ކައުންސިލަރު

 އަޅުގަނޑަށްވެސް ޤަބޫލުކުރެވޭ އެއީ . ބައިތިއްބުމަށްޓަކައި މިބިލުގައި އެބައޮތް 4300 

 އޭގެ ބަދަލުގައި ތިން މީހުންނަށް ކުރުކޮށްލުމަށް . ތަންކޮޅެއް ގިނަ އަދަދެއްކަމަށް

 3000 އަދި . ނޫނިއްޔާ މަދުކުރުމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން

 . ތި ތަންތަނުގައި ފަސް މީހުންނަށް އޮތުމަށް ދަންނަވަން މީހުންނަށްވުރެ އާބާދީ ބޮޑެ

 150 މިހެން ދަންނަވާއިރުވެސް އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ، ރާއްޖޭގައި މިހާރުވެސް

 އެހެންވީމަ، . މީހުންވެސް އުޅޭ ބައެއް ރަށްރަށް އެބަހުރިކަން 200 ނޫނިއްޔާ 4305 

 މުގައިވާނަމަ މީހުންނަށްވުރެ މަދު ރަށެއްގައިކަ 2000 މިރަށްރަށުގައި މިސާލަކަށް

 މިފަދަ . އެތަނަށް ދެމީހަކުލުންވެސް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން

 ކަންތައްތަކެއް ކުރަމުން އަދި ދާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން

އެބިލާ . ޤައުމު ހިންގުމަށްޓަކައި ބިލެއް މިވަގުތު ވަނީ މަޖިލީހަށް ބަލައިގަނެވިފައި
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 އެހެން . ގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން ފަސޭހަވާނެ އެއްކޮށް މިބިލު 4310 

 މިދަންނަވާލީ އެބިލާ ވަރަށް ބޮޑަށް އެކުލެވޭ ބައެއް މާއްދާތައް މިބިލުގައި ހުރުމުގެ

 އަޅުގަނޑުގެ އެދުމަކީ މިކަން އެންމެ ރަނގަޅަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ . ސަބަބުން

 ގޮތެއްގެމަތީން މިބިލު ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ އެންމެ ލާބަޔާއި މަންފާ ލިބޭނެ

 އިތުރު ވާހަކަތަކެއް މާބޮޑު މިބިލާ ބެހޭގޮތުން ދައްކަން ނެތުމުން . ނިމިގެންދިއުން

 . ވަބަރަކަތޫ هللا ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތު . އަޅުގަނޑު ނިންމާލަނީ 4315 

 އާދެ، މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 މިވާހަކަދައްކަމުންގެންދާ ލޯކަލް ކައުންސިލުތައް އިންތިޚާބުކުރުމުގެ ބިލަށް އެއްޗެއް : ލީ މުޙަންމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން ޢަ

 ދަންނަވާލާއިރު އަޅުގަނޑުވެސް ދަންނަވާލާނީ މިބިލަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ

 ވިފައިވާ އިންތިޚާބާބެހޭ ޤާނޫނާއި އަދި ޢާންމު ޤާނޫނަށް ބަލައިގެން ފަރުމާކުރެ 4320 

 އަދި ހަމައެހެންމެ، އަތޮޅުތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމަށްޓަކައި . ޤާނޫނެކޭ

 އިއްޔެ ފާސްވެގެން ކޮމިޓީއަކަށް އެދިޔަ ބިލާ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅުންހުރި ބިލެއްކަމަށް

 އަދި ހަމައެހެންމެ މިބިލު ފާސްވާގޮތަކުން މިއަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް

 އެހެންކަމުން، މި ދެ . އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ޤަބޫލުކުރާނެ އަންނަމުންދާކަންވެސް

 ބިލު އެއް ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވައިގެން އެކުއެކީގައި ދިރާސަކުރެވިގެން ނިމިގެން 4325 

 އާދެ، ވަރަށް ކުރުކޮށް . މަޖިލީހުގެ ފްލޯރއަށް އައުމަކީ އެއީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް

 ފާހަގަކުރެވޭ ދެތިންހަތަރު ނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ބޭނުން ބިލުން އަޅުގަނޑަށް

 4 ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ބިލުގެ . ނުކުތާއަކަށް އަލިއަޅުވާލަން

 . ވަނަ މާއްދާގައި މިވަނީ މި ކައުންސިލުތަކަށް މީހުން ހޮވުމަށްޓަކައި ވޯޓުލާން

 އެހެންކަމުން، އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރުގައި ކޮންމެ . ވޯޓުލާގޮތާ ބެހޭގޮތުން 4330 

 ރަށެއްގައިވެސް ރަށަކަށް ނިސްބަތްވާ ވަރަށް ގިނަ މީހުންތަކެއް އެބައުޅޭ ރަށުން

 އަޅުގަނޑު މިހެން ދަންނަވާއިރުވެސް އެނގޭ، . ބޭރުގައި ޚާއްޞަކޮށް މާލޭގައި

 ފޮށި 196 މާލޭގައި ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށަކަށް، ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަ ރަށަށް

 އުންސިލަށް ހޮވޭ ތިން މެންބަރުން ބަހައްޓާ އަދި ހަމައެހެންމެ، އަތޮޅު ކަ

 ފޮށި ބަހައްޓާކަމަށްވަންނާ ފުދޭވަރެއްގެ ގިނަ 20 ހޮވުމަށްޓަކައި އެ އިތުރަށް 4335 

އެހެންކަމުން، . ފޮށިތަކެއް ބަހައްޓާ އަދި ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކެއް ހިނގައިދާނެ
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 ކޮމިޓީގައި މިކަމަށް ކޮންމެވެސްވަރަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަކީ އެއީ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ

 އާދެ، ވަރަށްގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން . ވަރަށް ބޭނުންތެރި ކަމެއް

 އެހެންނަމަވެސް، . ވާހަކަދެއްކުމާއެކު އަޅުގަނޑުވެސް ބޭނުމެއްނޫން މާދިގުކުރާކަށް

 3000 . 3000 މެންބަރުންގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމަށް މިހާރު މިއޮންނަނީ 4340 

 ށްވުރެ އިތުރުވާކަމަށްވަންޏާ މިއޮތީ އެއަ . މީހުން 5 މީހުންނަށްވުރެ މަދު އާބާދީއަކަށް

 ހަމަވެފައިތިބީ ވަރަށް 3000 އާދެ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިހާރު . މެންބަރުން 7

 އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ކައުންސިލަށް ހޮވޭ . މަދު ރަށެކޭ ރާއްޖޭގައި އޮންނަނީ

 މެންބަރުންގެ އަދަދު ކަނޑައަޅަންވާނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަޖެޓަށް އަދި

 އެހެންނަމަވެސް، . މެންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީއާއިވެސް ބަލައިގެން އަޅުގަނޑު 4345 

 އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މިކައުންސިލުތަކަށް ރަށު ކައުންސިލު ވިޔަސް އަތޮޅު

 ކައުންސިލު ވިޔަސް ވަރަށްގިނަ ޒިންމާތަކާއި ބާރުތަކާއި އަދި ކުރަންޖެހޭ

 ރު ކަންތައްތަކެއް އުފުލަންޖެހޭ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާއި އަދި ކުރަންޖެހޭ ބައިވަ

 އެހެންކަމަށްވާއިރު އެކަހަލަ ކަންތައްތައް ޚިޔާލުތަފާތުވެގެންދާއިރު . އެބައޮތް

 ތިން މީހުން . ނިންމުމުގައި ކޮންމެވެސް ގޮތަކަށް އެއްބަސްވެވިގެންދާނީ 4350 

 މިދެންނެވީ ފުރަތަމަ . ތިބޭކަމަށްވަނީވިއްޔާ އެއީ ވަރަށް އުނދަގޫކަމަކަމަށްވާނީ

 ދެން އިތުރަށް . ންނަންޖެހޭ ރައީސަކާއި ނައިބު ރައީސަކާއި ކައުންސިލެއް އެބަ ހު

 އެހެންކަމަށްވާއިރުގައި މިކަމަށްވެސް . އެންމެ މެންބަރެއް ހުންނާނީ ތިބޭކަމަށްވަންޏާ

 ދެން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަންއޮތް . އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭއެބަ ކޮމިޓީގައި ވިސްނާލަން

 ން ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި މިއީ އެއްޗަކީ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެ 4355 

 ޙަޤީޤަތުގައިވެސް ރަށުގެ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުރަން ނޫނިއްޔާ އަތޮޅުގެ

 ކައުންސިލުގެ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުރަން އަތޮޅު ތަރައްޤީކުރުމާ، ރަށް

 އަދި ތަރައްޤީކުރުމާބެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނީ މިތާތެރެއިން ކަމަށްވާތީ މީގައި

 އެއީ އެކަމަށް ޤާބިލު . ތަޢުލީމީ ފެންވަރެއް ކަނޑައެޅިފައި ނެތްކަންވެސް

 އެހެންކަމުން، މިބައިވެސް . މީހެއްކަމަށް ވާންޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ 4360 

 އަދި ހަމައެހެންމެ، . މީގެތެރޭގައި ހިމަނާލުން އެއީ މުހިންމުކަމެއްކަމުގައި ދެކެން

 އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި . އަހަރު 3 މިހާރު މުއްދަތު މިއޮންނަގޮތުން

ހާ . ކަނޑައެޅިފައިވާގޮތް އެހެންނަމަވެސް، އެމުއްދަތު އޮންނަގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން މި
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 ގިނަ ތަންތަނުގައި އިލެކްޝަން ބާއްވަންޖެހޭއިރުގައި އެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި މި

 ތީ އަދި އިލެކްޝަން ބާއްވައިގެން މެންބަރުން ހޮވާކަމަށްވަންޏާ ބޮޑު ޚަރަދަކަށްވާ 4365 

 ހަމައެހެންމެ، ސިވިލް ސަރވިސްއާއި އަދި ކިޔަވައިގެން ތިބި ރަނގަޅު މީހުން

 މިކަމުގައި ބައިވެރިނުވެ ދުރުގައި ތިބުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމަކަށްވާތީ އަޅުގަނޑަށްވެސް

 ދެން އަނެއްކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާނީ ލޯކަލް ކައުންސިލުގައި . ފެނޭ

 އެ . ތިލާ މީހުންނަށް އެމީހުންނަށް ބަހައްޓަންޖެހޭ ޑިޕޮސިޓް އިންތިޚާބުތަކަށް ކުރިމަ

 . ވެސް 500 ޑިޕޮސިޓް މިހާރު މިއޮތްވަރުވެސް އަޅުގަނޑަށް އެންމެ ރަނގަޅު 4370 

 އެހެންނަމަވެސް، އަދި އެއަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް ބޮޑުކަމުގައިވިޔަސް މިއީ މާބޮޑު

 ހުސްއެކަނި މި މިއީ . އަދަދަކަށްވެގެން ނުވާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ

 ދައްކަންޖެހޭ އަދަދަކުން ނޫން ކުރިމަތިލާ މީހުން ގިނަވުމާ މަދުވުން

 އެހެންކަމުން، މިބިލު ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ބަލައިގަނެ، . ޑިޕެންޑްވެގެންވާނީކީ

 ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާ އަދި އިއްޔެގައި އަޅުގަނޑުމެން މި ފާސްކުރި ލާމަރުކަޒީ 4375 

 ހިންގުމުގެ ބިލު ދިޔަ ކޮމިޓީއަށް މި އުސޫލުން ހިންގުމުގެ، އަތޮޅުތައް

 . ގެންދިއުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުގެވެސް ވަގުތުކޮޅު ކުރުކޮށްލާފައި އިށީންނާނަން

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް

 އާދެ، މިބިލަކީ މާދިގުކޮށް . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ` މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 4380 

 އެއަށްވުރެ އަޅުގަނޑު . ވާހަކަދެއްކުމުގެ ޖާގައޮތް ބިލެއްކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ނުދެކެން : މަދު ޠާރިޤް ވާހަކަދެއްކެވުން މުޙަން

 ވަނަ 231 ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިބިލަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ޤާނޫނުއަސާސީގެ

 ގައި މިބުނަނީ އިދާރީ ދާއިރާތައް ) ރ ( ލާޒިމުކުރެއޭ، ) ރ ( މާއްދާގެ

 ޓަކައި އުފައްދާ ކައުންސިލުތައް އިންތިޚާބުކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނެއް ހިންގުމަށް

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ . ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރަންވާނެއޭ 4385 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި މިބިލު ނޫނީ މިޤާނޫނު ހެދުން

 އާދެ، އަޅުގަނޑު މާ . ބިލެކޭ މިބިލަކީ މިމަޖިލީހަށް ލާޒިމުކުރާތީވެ ހުށަހެޅިފައިވާ

 އެހެންނަމަވެސް، ދެތިން . ތަފްޞީލުކޮށް މިބިލުގެ ތެރެއަށް ވަންނާކަށް ބޭނުމެއްނޫން

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ވާހަކަދެއްކޭ . ނުކުތާއެއް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން

 ޅުތައް ވަކި އަޅުގަނޑުމެންގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ބައިބައިކުރެވިފައިވާގޮތާއި، އަތޮ 4390
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 އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ މިހާރުވެސް . ގޮތްގޮތަށް ނުހެދޭނެކަމަށް

 އަތޮޅުތައް ޤުދުރަތީގޮތުން އަތޮޅެއް ބެހިފައިވާގޮތާއި، އިދާރީގޮތުން އަތޮޅެއް

 . އޭގެ މިސާލަކީ މިސާލަކަށް ތިލަދުންމަތި . ބެހިފައިވާގޮތް ވަރަށް ތަފާތު

 އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު އިދާރީގޮތުން . ރަތީގޮތުން އެއް އަތޮޅު ތިލަދުންމައްޗަކީ ޤުދު

 ހއ، ހދ، ށ، . ފަސޭހައަކަށްޓަކައި ތިލަދުންމަތި ވަނީ ކިތައް ބަޔަށް ބެހިފައިތޯ 4395 

 ނ، މިގޮތަށް ބެހިފައިވާ ބެހުންތަކެއް އެބަހުއްޓޭ އިދާރީގޮތުން ޤައުމު

 ލުކުރާގޮތުގައި އަދި އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ޤަބޫ . ހިންގުމަށްޓަކައި އަތޮޅުތައް

 މިނޫންގޮތްގޮތަށްވެސް އަތޮޅުތައް ބަދަލުކުރުމަކީ ބެހިގެންދިއުމަކީ ހަމަ

 އެއީ ޕްރޮވިންސް ސިސްޓަމަށް ނޫނީ ޕްރޮވިންސް އުސޫލުން . އެކަށީގެންވާކަމެކޭ

 ކަންތައްތައް ކުރުމަށްޓަކައިވެސް ބައެއް ބަދަލުތައް ގެނައުމަކީ ފަހަރެއްގައި 4400 

 ދެން އަޅުގަނޑުމެން ބަލާލާނީ . ށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކުރެވިދާނެކަމެއްކަމަ

 އަޅުގަނޑުމެން ލޯކަލް ކައުންސިލުގެ އިންތިޚާބުތަކާއި އެއްޗެހި ބާއްވަން

 ވާހަކަދައްކާއިރު އަޅުގަނޑުމެން އެބަ އަބަދުވެސް ވާހަކަދައްކަމުން މިއަންނަނީ

 ތުން ކުރެވޭނެގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަށްރަށުގެ ކަންތައްތައް ރައްޔިތުންގެ ގާ

 ޤާނޫނުއަސާސީގައި އެބަބުނޭ، ކޮންމެ ރަށެއްގެވެސް އެރަށެއް . ކަންތައްތައް ކުރަން 4405 

 އަތޮޅު ހިންގާނީ އަތޮޅު . ހިންގާނީ އެރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލުންނޭ

 އެހެންވީމާ، މި އަމާޒަށް ދަތުރުކުރުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑު . ކައުންސިލުންނޭ

 ކޮށް، ޙަޤީޤަތަށް ހަދައިދެން މި އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަމުން ދަންނަވާނީ މިބިލު ފާސް

 އައި ވާހަކަ އޭގެ ޙަޤީޤީ ސޫރައިގައި ދައްކައިދީ، އޭގައި ސިފަޖައްސައިދިނުމަކީ

 އެހެންވީމާ، އެފުރުޞަތު . މިމަޖިލީހުން މިއަދު ވަރަށް އަވަހަށް ކުރަންވެއްޖެ ކަމެކޭ 4410 

 ވަރަށް . ންމާލާފައި އިށީންނާނަން އަވަސްކުރުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުގެ ފުރުޞަތު ނި

 . ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ

 އާދެ، މިބިލަކީ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 އަވަހަށް ވަރަށް އަވަހަށް ނިންމާ އިންތިޚާބުތައް ބާއްވަން ޖެހިފައިވާތީވެ ވަރަށް : ރޮޒައިނާ ޢާދަމް ވާހަކަދެއްކެވުން 4415 

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުވެސް މާގިނަ ވާހަކަތަކެއް މިއާއި . ނިންމަންޖެހޭ ބިލެއް

އެކަމަކު ވަރަށް އަޅުގަނޑަށް މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް . ބެހޭގޮތުން ދައްކާކަށް ނެތިން
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 ވަނަ މާއްދާގައި މިއޮތް އަތޮޅު 5 އެގޮތުން ބިލުގެ . ފާހަގަކޮށްލާނަން

 އިވެސް ކޮންމެ އަތޮޅެއްގައިވެސް އަތޮޅު ކައުންސިލުތައް ކައުންސިލުތައް ހޮވާއިރުގަ

 އެއަތޮޅެއްގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ރަށަކުން މެންބަރެއް ހުރުމަކީ އަޅުގަނޑަށް 4420 

އެއީ އެހެންނޫނީ ބައެއް ރަށްރަށް ތަމްސީލުނުވެ . ހީވާގޮތުގައި މުހިންމުކަމެއް

 5 ގެ ) ހ ( ދާގެ ވަނަ މާއް 12 ދެން ބިލުގެ . ހިނގައިދާނެކަމުގެ ބިރު އޮންނާތީވެ

 . ވަނަ ނަންބަރުގައި އެބައޮވޭ، ކުރިމަތިލާ ދާއިރާގެ ރަށްވެއްސަކަށް ވާންޖެހޭކަން

 އޭގެއިތުރުން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން މާލޭގެ ދަފުތަރުގައި ޖެހިފައި

 އެހެންވީމާ، . އެބަތިބި ވަރަށް ގިނަ އަތޮޅުތަކުގެ ވަރަށް ގިނަ ރަށްތަކުގެ ބޭފުޅުން 4425 

 ށްވެސް ފުރުޞަތު ލިބޭނެގޮތަކަށް މިބިލު ބައްޓަންކުރެވިގެންދިއުމަކީ އެބޭފުޅުންނަ

 ދެން އަނެއްކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން . އަޅުގަނޑު ވަރަށް އެދޭކަމެއް

 ބޭނުންވަނީ ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ތަޢުލީމީ ވަރަށް ގިނަ

 އި އުޅުއްވާ ބޭފުޅުންކަމަށްވާތީވެ، ބޭފުޅުންނަކީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަސައްކަތުގަ

 ސިވިލް ސަރވިސްގައި އުޅުއްވަމުން އެބޭފުޅުންނަށް މި ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު 4430 

 ނުދީފިކަމަށްވަންޏާމު އެބޭފުޅުންނަކަށެއް ކުރިމަތި، ވަޒީފާ ގެއްލޭގޮތަކަށް

 ޒީފާ އެއީ ނުހޮވިއްޖެކަމަށްވަންޏާމު އެބޭފުޅުންގެ ވަ . ކުރިމަތިލާކަށް ބޭނުމެއް ނުވާނެ

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ވަރަށްބޮޑަށް އެދެން މިބިލު . ގެއްލޭނެތީވެ

 ފާސްވެގެންދާއިރުގައި ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ ބޭފުޅުންނަށް

 ވަޒީފާއިން ވަކިނުވެ، ކުރިމަތިލައިގެން ހޮވިއްޖެކަމަށްވަންޏާ ވަޒީފާއިން 4435 

 14 ހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ދެން އަޅުގަނޑު ފާ . ވަކިވާކަހަލަގޮތަކަށް މި އޮތުން

 ގައިވާ މި ޑިޕޮސިޓްގެ ފައިސާ އެއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ) ށ ( ވަނަ މާއްދާގެ

 ގައި ޑިޕޮސިޓްގެ ފައިސާއަށްވާ އެއާއި ދޭތެރޭގައި ޢަމަލުކުރާގޮތަށްތޯ 11 / 2008

 އެހެންވީމާ، އެކަންވެސް ބިލު ފާސްވެގެން އަންނައިރު . މީގައިވެސް ޢަމަލުކުރާނީ

 ޝުކުރިއްޔާ . އޮތުމަކީ މުހިންމުކަމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން ކްލިއަރވެފައި 4440 

 . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 އަޅުގަނޑުވެސް ވަގުތު ސަލާމަތްކުރުމުގެގޮތުން . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު

އަޅުގަނޑު ރައްޔިތުންގެ ، އެހެންނަމަވެސް . މިބިލަށް ވާހަކަ ނުދައްކަން ހުރީ މުޙަންމަދު ރަޝީދު
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 ފަރާތުން ޚިޔާލަކަށް އެދުމުން، ރައްޔިތުން ދިން ދެތިން ޚިޔާލެއް އަޅުގަނޑު : ވާހަކަދެއްކެވުން 4445 

 ގައި ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުގެ ) ށ ( ވަނަ މާއްދާގެ 14 ބިލުގެ . ދަންނަވާލާނަން

 . ފިޔާ ރު 500 އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ މީހުން ދައްކަންޖެހޭ ޑޕޮސިޓް ފައިސާގެ

 އެއަށްވުރެ . ރައްޔިތުންގެ، ގިނަ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލަކީ އެއީ ރަނގަޅު އަދަދެއްކަމަށް

 ބޮޑުވެއްޖިއްޔާ ގިނަބޭފުޅުންނަށް ކުރިމަތިނުލެވޭނެކަމަށާއި، މުއްސަދިންނަށް

 ދެން ދެވަނަ ޕޮއިންޓަކަށް މިބިލުގައި ނުވެސް ހިމެނޭ . މަގުފަހިވެގެންދާނެކަމަށް 4450 

 އިންތިޚާބުގެ ކުރިން މެންބަރުންގެ މުސާރަ ކަނޑައެޅުން ، މުސާރަ . ކަމެއް އެއީ

 ސަބަބަކީ އެ ކުރިމަތިލާ . އެއީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެއްގޮތުގައި ރައްޔިތުން ދެކޭ

 ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ކަމަށް ޤާބިލު ރަނގަޅު ބޭފުޅުން ކުރިމަތިލާނީ މުސާރަވެސް

 ލަގޮތެއްގައި ގިނަބޭފުޅުން ދެންހަމަ ޖުމް . އެނގިގެންކަމަށް އެބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ

 . ދަންނަވަނީ މިބިލުގެ، މިބިލު ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިއޮތްގޮތް ރަނގަޅުކަމަށް 4455 

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 އާދެ، މިބިލާއި ބެހޭގޮތުން ވަރަށް . އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ނޭނގެ އަޅުގަނޑަކަށް . ނަ ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަފުޅުތައް ކުރުކުރަމުން މި ގެންދަވަނީ ގި ޙުސައިން މުޙަންމަދު

 ލޯކަލް . އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑުވެސް މާ ދިގުނުކޮށްވޭތޯ ބަލާނަން . ކީއްވެގެންކަމެއް : ވާހަކަދެއްކެވުން 4460 

 ކައުންސިލުތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ބިލާއި ބެހޭގޮތުން އެއްޗެއް ދަންނަވާއިރުގައި،

 މަ ދަންނަވާލަންޖެހެނީ މިބިލަކީ ކުރިން މިމަޖިލިސްގައި ބަޙުސްކުރެވި އަދި ފުރަތަ

 މިހާރު ކޮމިޓީއަކަށް އިހަކަށްދުވަހަކު ފޮނުވިފައިވާ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާރީ

 ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ބިލާއި ވަރަށް ގާތްކޮށްއޮތް ވަރަށް ތިމާގެ ބިލެއްކަމަށް

 ލާއި ބެހޭގޮތުން ދެކެވުނު ބައެއް ވާހަކަތައް އާދެ، އެހެންވީމާ، އެބި . މިބިލަކީ 4465 

 ވަނަ 2 އާދެ، ބިލުގެ . މިބިލާވެސް ގުޅުން ހުންނާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން

 ގައި މިބުނަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ ގޮތުގެމަތީން، ) ހ ( މާއްދާގެ

 ޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ ގޮތުގެމަތީން އަތޮޅު ކައުންސިލުތަކަށާއި، ސިޓީ

 ރަށު ކައުންސިލުތަކަށް މެންބަރުކަމަށް މީހުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ ، ކައުންސިލުތަކަށާއި

 އާދެ، ހަނދުމަފުޅު ހުންނާނެ . އިންތިޚާބާ، މިގޮތަށް މިމޭރުމުން މި ފެށެނީ 4470 

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމާބެހޭ ބިލާއި ބެހޭގޮތުން
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 އެބިލު . ނީ ބަޙުސްކުރެވުނުއިރު ވަރަށް ހޫނު ވާހަކަތަކެއް ހިނގާފައިވަ

 ފަރުމާކުރެވިފައިވާގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލުތައް ފަރުމާކުރެވިފައިވަނީ

 ޤާނޫނުއަސާސީން ތަންނުދޭކަމަށް . ޤާނޫނުއަސާސީގައިވާގޮތަށް ނޫންކަމަށް

 ޤާނޫނުއަސާސީ . ޕްރޮވިންސްތައް އުފައްދައިގެން އެގޮތަށް ގްރޫޕްކުރުމަށް އަތޮޅުތައް 4475 

 ން ހިންގަންޖެހޭނީ ރަށްރަށުގެ ހިންގުންތަކާއި، ބަޔާންކުރަނީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލު

 މިހާރު ކަނޑައެޅިފައިއޮތް އިދާރީ އަތޮޅުތައް . އަތޮޅުތަކުގެ ހިންގުންކަމަށް

 އެހެންވީމާ، މިބިލާއި ބެހޭގޮތުން މިވާހަކަ . ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެ

 އެއީ ލާމަރުކަޒީ . ދެކެވޭއިރުވެސް އެވާހަކަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ

 އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ބިލު ބަލައިގަނެ އަދި ކޮމިޓީގައި އޮތްކަމަށްވިޔަވެސް އެބިލަށް 4480 

 އަތުވެދާނެ، ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާގައި އަތުވެދާނެ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން މިބިލަށްވެސް

 އަސަރުފޯރާނެތީވެ، އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން ބޭނުންވޭ އަޅުގަނޑު ކަނޑައެޅިގެން

 ކުރިކަން ޕްރޮވިންސް ހެދުމަކީ އަދި މި ސްޓޭޖްގައި އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަ

 ޤަބޫލުކުރެވޭކަމެއް ނޫންކަމާއި އަޅުގަނޑު ތަމްސީލުކުރާ ދާއިރާގެ ވަރަށް ގިނަ

 ރައްޔިތުންތަކެއް އެކަމާ ދެކޮޅުހަދަމުންގެންދާތީވެ އަދި އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާތާ 4485 

 . ންވެސް ވަނީ އެގޮތަށް ވިދާޅުވެފައި މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ވަރަށް ގިނަ މެންބަރު

 އަދި ބިލު ބަލައިގަތުމަށް ނިންމީވެސް ކޮމިޓީ ސްޓޭޖްގައި ޕްރޮވިންސް އުނިކުރުމަށް

 އަނެއްކާވެސް އެއީ އެބޭފުޅުން . އާދެ، އެކަހަލަ ފާސްކުރުމެއް . ޝަރުތުކޮށް

 ދެން . އެހެންވީމާ، މިއީ ބިލުގައިވެސް އެއްމައްސަލައަކީ އެއީ . ވިސްނުންހުރިގޮތަކީ

 އަޅުގަނޑު މިދެންނެވިހެން މިމަސައްކަތް ނިންމަންދެން ކުރިއަށްގެންދާގޮތަށް 4490 

 ވޯޓުދެއްވާފައި މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުތައް ކުރުކުރައްވާތީވެ އަޅުގަނޑުވެސް މާ

 އެހެންނަމަވެސް، ތަފްޞީލުކޮށް އެކި މާއްދާތަކަށް ދާކަށް . ދިގެއްނުކުރާނަން

 ސް، މީގެ ވިސްނާލަންޖެހޭ ބައެއް ކަންކަން އެހެންނަމަވެ . ޤަސްދެއްނުކުރަން

 މިސާލަކަށް މި އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވެވެނީ އެރަށެއް ނުވަތަ . އެބަހުރި

 ދެން އެ . އެސަރަޙައްދެއް، އިދާރީ ސަރަޙައްދެއްގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށްތޯ 4495 

 . ތޯ ދާއިރާއިން ބޭރުގައި ވޯޓުދިނުމަށް ޙައްޤުދިނުމަށްޓަކައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް

 މީގެ މަފްޙޫމަށް . މިކަންކަމަށް ޖުމްލަގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑު އެއްޗެއް ދަންނަވާލާނަން

ބަލާއިރު މިއީ އެއްތަނެއްގައި، ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ މަފްޙޫމަކީ
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 އެތަނެއްގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި އެމީހުންގެ

 . އެތަނެއްގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން . ރާދޭނެގޮތެއް ހޯދުން ޚިޔާލުތަކާއި ލަފާދީ މަޝްވަ 4500 

 އެހެންވީމާ، ކޮންމެވެސް ސަބަބަކާހެދިނަމަވެސް އެހެން ތަނެއްގައި ގޮސް

 ވަޒަންވެރިވެގެން ނުވަތަ ދިރިއުޅުން ހަމަޖައްސައިގެން އުޅޭ ބަޔަކަށް މީގައި

 ވިސްނުން ބައިވެރިވުމަށޭ ކިޔާފައި ޚާއްޞަ އިންތިޒާމުތަކެއް ހަމަޖެއްސެވުމުގެ

 ދެން ވޯޓުދިނުމުގެ . ގެންގުޅޭކަމަށް ވެއްޖިއްޔާ މިކަން ބޮޑުވެގެން ހިނގާދާނެ

 އަނެއްކާ ވޯޓު . ކަންތަކާއި ބެހޭގޮތުންވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެހެން 4505 

 . އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ އުސޫލާއި ބެހޭގޮތުންވެސް އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތަކީ މިއީ

 ކަށް އެކަންކަން ހަމަޖެއްސުމުގައި ފުރުޞަތު އެތަނެއްގައި ދިރިއުޅޭ ބަޔަ

 ތަފްޞީލަށް . އޮންނާނެގޮތަށް، ބަސްކިޔޭނެގޮތަށް މި ފަރުމާކުރެވުނީމަ ނިމުނިއްޔޭ

 ދެން އިދާރީ، ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން . ދާންވިއްޔާ ކޮމިޓީ ސްޓޭޖްގައި ދެވިދާނެ

 ބޭތޯ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ބިލާއި ބެހޭގޮތުން ދެވަނަ ފުރުޞަތެއް ލި 4510 

 މިއީ މިބިލުގައި މެންބަރުންގެ އަދަދުތަކާއި، ކައުންސިލުގެ . އަޅުގަނޑު ހުރިން

 މިއީ . މެންބަރުންގެ އަދަދުތައް ކަނޑައެޅުމުގައިވެސް އެންމެބޮޑު މައްސަލައަކީ މިއީ

 މި ވިސްނުން . މާލީގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭވަރުކަމެއްތޯ ނޫންތޯ

 މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނާއި މިތާތެރޭ، . ޖެހޭކަންނޭނގެ އަޅުގަނޑުމެން ގެންގުޅެން އެބަ

 މިތާތެރެއިން . ކަލްކިއުލޭޓަރެއްވެސް ނުގެންނަން . އަޅުގަނޑު ހިސާބެއް ނުހަދަން 4515 

 އަޑުއިވިއްޖެ މިވެނިގޮތަކަށް މިކަން ކުރުމަށްޓަކައި މިފަދަ ކައުންސިލު އުފައްދަންޏާ

 މިކަހަލަ . ޚަރަދުވާނޭ މިލިއަން ރުފިޔާ 270 . މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނޭ 300

 މިހާރުވެސް އަޅުގަނޑަށް އިވެނީ . އަދަދުތަކެއް އަޅުގަނޑަށް އިވިގެން ހިނގައްޖެ

 އެފްއިން ޝަރުތުކުރެއޭ ސަރުކާރުގެ . އެމް . އައި . އެފްއާއި އެބަ ވާހަކަދެކެވޭ . އެމް . އައި

 20 . % މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރަ ކުޑަކުރަން . މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު މަދުކުރަން 4520 

 . ހާސް މީހުން މަދުވެދާނޭ 6 . މަދުވެދާނޭ އަނެއް ޕަސަންޓެއް މަދުވެދާނޭ

 އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ވާހަކަތަކެއް ދެކެވޭއިރެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން މި ގެންނަނީ

 އެކަމަކު އެއްބަޔަކަށް އުފުލޭވަރުގެ . އަދި ބައްޓަންކުރަނީ ތެދެއް، ޑިމޮކްރަސީ މިއޮތީ

 މި ދެންހަމަ ނުބުންޏަސްވެސް . ނެވޭނީ ޑިމޮކްރަސީއެއްގެ އެބަޔަކަށް ގެ

 އެހެންވީމާ، މާލީގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް . ޤަބޫލުކުރެވޭކަމެއް 4525
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 ކުރެވޭވަރުކަމެއްގެގޮތަށްހެއްޔޭ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ޑިމޮކްރަސީ

 އަޅުގަނޑުމެންގެ މާލީ ޙާލަތާ އަޅުގަނޑުމެންގެ މާލީ ތަނަވަސްކަމާ . މިގެންނަނީ

 ލާއިރުގައި ކުރެވޭވަރުގޮތަކަށް މިކަން ކޮށްފިއްޔާ މިހަމަ މިހުރިގޮތަށް ބަ

 އަޅުގަނޑު ދެންނެވީ މީގައި . ކޮންމެހެންވެސް ކުރަންޖެހިފައިއޮތްކަމެއް

 މިބިލުގައިވެސް އަނެއް އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ބިލުގައިވެސް އަޅުގަނޑުގެ 4530 

 ންނަށް އުފުލޭވަރަށް އެއީ މާލީގޮތުން އަޅުގަނޑުމެ . އޮތީ ހަމައެކަނި މި ދެކަންތައް

 ކުރެވޭގޮތާއި އަދި ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރިގޮތަށް އެކަން ބައްޓަންވުމާ، ދެން

 މިދެންހަމަ ވަރަށް ބޮޑުވެފައިއޮތް . މިއުޅޭ ޕްރޮވިންސްގެ މައްސަލަ އިނގޭތޯ

 ވަރަށް ގިނަބަޔަކަށް މިއަދުވެސް އިރުއިރުކޮޅުން މީހުން ގުޅާ . މައްސަލައެއް

 އެހެންވީމާ، މިކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް . ނުވާ އެބަ ހަދާ އެސް ފޮ . އެމް . އެސް 4535 

 ޙައްލެއް ފެންނާނެގޮތެއްގެމަތީން ކުރިއަށްދެވޭކަމަށްވަންޏާ އެއޮތީ ހަމަ މި ހަމަ ފެހި

 . ޝުކުރިއްޔާ . މަގުން މި ކުރިއަށްގެންދަންވީ

 ބިލު އަޅުގަނޑުވެސް ހުރީ އާދެ، ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ . ` އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު

 އެހެންނަމަވެސް، ބައެއް މެންބަރުންގެ . މިއަދު މިބިލަށް ވާހަކަ ނުދައްކަން : ޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން އަ 4540 

ތީ  ވާހަކަފުޅުގައި ބައެއް ކަންތައްތައް އަދިވެސް މިބިލުގައި ގެނަސްފައިނުވާ

 ބިލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި . އެމާއްދާތަކަށް އަޅުގަނޑު އަލިއަޅުވާލަން ބޭނުންވަނީ

 އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ބިލާއި ވަރަށް ގުޅުންހުރި ހަމަ

 އެހެންވީމާ، މިބިލަށް އަޅުގަނޑު ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުގެ . އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ދެ ބިލު

 ދެން މިބިލާއި . ބިލަކަށް، އަޅުގަނޑަކަށް ވާހަކަދައްކާކަށް ފުރުޞަތެއް ނުލިބުނު 4545 

 ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކާއިރު އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި ދެ ބިލުން ބޮޑަށް

 އަޅުގަނޑަށް ދޭހަވެގެންދިޔައީ މި ދެ ބިލު ކިޔާލުމުން މިއީ މިޤައުމުގައި ޚުދުމުޚްތާރު

 . ވެރިކަމެއް ހިންގުމަށްޓަކައި ވަރަށް ގާތްކުރާގޮތަކަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ދެ ބިލޭ

 ންގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ރައީސް އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެ

 ނަޝީދަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ހެޔޮވެރިކަން 4550 

އެމަނިކުފާނު ފަހަރެއްގައިވެސް މިކަހަލަ . ކުރެއްވުމަށް ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅެއް

ޔަޤީނުންވެސް މިއީ އަޅުގަނޑު ހަމަ . ވެރިކަމެއް ހިންގަވާކަށް ބޭނުންފުޅެއް ނުވާނެ
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 އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތާރީޚުން އެނގެންއޮތްގޮތުގައި . އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާކަމެއް

 ވަނަ 3 މިބާވަތުގެ ވެރިކަމެއް ހިންގިކަމަށް ޤުރުޢާނުގައި ޤަސަސް ޞޫރަތުގެ

 ޢާޔަތުގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބައޮތް މޫސާގެފާނުގެ ފިރުޢައުނު ޚުދުމުޚްތާރު 4555 

 ހަދާ ލައިގެން މީހުންނަށް ނިކަމެތި ގޮތްތައް ބަހާ އިބަޔަށް ވެރިކަމެއް ޤައުމު ބަ

 އިނގިރޭސި ބަހުން ދަންނަވާނަމަ ޑިވައިޑް . ތާރު ވެރިކަމެއް ހިންގި ވާހަކަ ޚުދުމުޙް

 މިއީ . އެންޑް ރޫލްގެ އުސޫލުން އަނިޔާވެރި ވެރިކަމެއް ހިންގި ވާހަކައެއް

 އެހެންވީމާ، މިފަދަ . އެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގެން އޮތް ވާހަކަ

 ރޮވިންސް މި ޕް ވެރިކަމަކާ ދިމާލަށް ދާކަށް އަޅުގަނޑު އެއްގޮތަކަށްވެސް މީގައި 4560 

 . ހަދައިގެން މިޤައުމު ބައިބައިކޮށް މިކަން ކުރާކަށް އަޅުގަނޑު އެއްބަހެއް ނުވާނަން

 ދެން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބުނާގޮތަށް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން

 2 ދާއިރާ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގާގޮތަށް މި 21 ބުނާ ރާތައްކަމަށް ދާރީ ދާއި އި

 ދެން އަޅުގަނޑު . ބިލު ބައްޓަންވެފައި އޮތުމަކީ އަޅުގަނޑުވެސް އެދޭކަމެއް

 ގައި އެމީހަކު ކުރިމަތިލަނީ 5 ވަނަ މާއްދާގެ 12 ދަންނަވާލަން އޮތީ، މިބިލުގެ 4565 

 . ށް ނިސްބަތްވާ ރަށުގެ ރަށްވެއްސަކަށްވުން ސިލަ ރަށު ކައުންސިލަކަށްނަމަ އެ ކައުން

 އަދި އެމީހަކު ކުރިމަތިލަނީ އަތޮޅު ކައުންސިލަކަށްނަމަ އެމީހަކު ކުރިމަތިލާ އިދާރީ

 އަދި އެމީހަކު ކުރިމަތިލަނީ ސިޓީ ކައުންސިލަކަށްނަމަ . ދާއިރާގެ ރަށްވެއްސަކަށްވުން

 ގައި ދިވެހި މިއީ ޤާނޫނުއަސާސީ . ވުން މީހަކު އެ ކުރިމަތިލާ އަވަށަކަށް އެ

 . ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭ ޙިމާޔަތްތަކާއި ޚިލާފަށް އެކުލެވިފައިވާ މާއްދާއެއް 4570 

ތް 37 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ވަނަ މާއްދާގައި މިކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް މިކަން އެބައޮ

 މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މެންބަރުން . ލިޔެފައި

 ގައި ބޭނުމެއްނުވޭ އެދާއިރާގެ ރައްވެއްސަކަށް ހޮވާއިރުގައިވެސް އެއްވެސް ޙާލެއް

 މީހަކަށް . ހދ . އަށްވެސް . މާލޭ މީހަކަށް ކުރިމަތިލެވިދާނެ ހދ . ވާކަށް

 އެކަމުން، މީގައި އެބަބުނޭ ހަމަ އެދާއިރާތަކުގެ . ކުރިމަތިލެވިދާނެ މާލެއަށްވެސް 4575 

ށް ރާއްޖޭގެ ކަށް ދިވެހި ރައްޔިތަކަ ރައްޔިތަ ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ . މީހަކަށް ވާންޖެހޭނެއޭ

 މިއީ . ކޮންމެ ސަރަޙައްދެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަންޖެހޭނެ

 . އަޅުގަނޑު ބަލާލިއިރުގައި މިބިލުގައި ވަރަށްބޮޑަށް އުނިވެފައި އޮތް މާއްދާއެއް

އެހެންވީމާ، މާއްދާ ވަރަށްބޮޑަށް އަޅުގަނޑު ބޭނުން މިމާއްދާ މިހާހިސާބުން



171 

 މުސާރަ ކަނޑައަޅާނީ ކޮން ބަލާ ބަލާވެސް ޑު މިބިލު ދެން އަޅުގަނ . އުވާލަން 4580 

 މިއީ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި މިވަނީ . ފަރާތަކުންކަމެއް މީގައި އިނގޭކަށް ނެތް

 މި މުސާރަ ކަނޑައަޅަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާތޯ ނޫނީ . ސިޔާސީ މަޤާމަކަށް

 . ވާ ސުވާލެއް މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުންތޯ މިވެސް އަޅުގަނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން

 އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި މިކަން އޮންނަންވާނީ މިބިލުގައި ފާސްވެގެންދާއިރުގައި

 ދެން ކުރީގެ މިކޮމިޓީއަށް ފޮނުވި ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުގެ . ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގެން 4585 

 ބިލާއެއްގޮތަށް އަޅުގަނޑުވެސް އެދެނީ ހަމަ އެހެން މެންބަރުން ފަދައިން މިބިލުވެސް

 3000 ދެން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ . އެކޮމިޓީއަށް ހަމަ . ވާލަން އެތަނަށް ފޮނު

 މީހުންނަށް ވުރެން މާތީ އާބާދީ ހިމެނޭ ކޮންމެ ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލަކަށް

 މި މެންބަރުންގެ އަދަދުތައް . މެންބަރުންނެވެ 7 އިންތިޚާބުކުރެވޭ

 ޑަކޮށްލަން އަޅުގަނޑުމެންވެސް ބޭނުންވަނީ ވީހާވެސްބޮޑަށް ހަމަޖެހޭ ވަރަށް ކު 4590 

 އެއީ އަޅުގަނޑުމެން މިހާރުވެސް މިއުޅެނީ ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި . އަދަދުތައް

 މެންބަރަކު ވިދާޅުވިހެން އެ މުސާރަ ދޭނެ ފައިސާވެސް އަޅުގަނޑުމެން އަތުގައި

 އަނެއްކާ . އަނެއްކާ މިހާރު ޗާޕުކޮށްގެން ނޫޓް އެގެންނަނީ . ނެތިގެން

 ރުފިޔާއަށް 15 އަޅުގަނޑު ބަލާލިއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޑޮލަރެއް މިއަދުވެސް

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއަށް ދިވެހި ފައިސާ . ޑޮލަރެއް ލިބެންހުރީ 4595 

 ލަރުގެ އަގު އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެގެން ރަކަށް މިދަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޑޮ އިތުރުވާވަ

 . ކަށް ނޭނގެ ކައިއެއްޗެހި މި ރޯދަމަހުގައި ލިބޭނެ އަގުތަކެއްވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަ

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރިގޮތަށޭ

 އަޅުގަނޑުމެން މިހާރުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހޮވާފައި އެހެރީ މި

ކަ 30 ކުރިން ވޭތުވެދިޔަ . ސަރުކާރުން ހިންގުމަށްޓަކައި  އަހަރެއްގެ ވާހަ 4600 

 ނުދާތީ އަހަރު ކަމު 30 އެ . އަންނަނީ ދައްކަމުން އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް މި

 ބޭފުޅަކު ރައީސްކަމަށް ވަނީ އެ ސަރުކާރު ބަދަލުކޮށް އާ އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުން

 އެހެންވީމާ، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި . ކޮށްފައި ޢައްޔަން

 އިދާހުރި ލާބަޔާއި އެމަނިކުފާނު ޤައުމު ހިންގާނީ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފަ

 . ވަބަރަކާތު هللا އިކުމް ވަރަޙުމަތު ވައްސަލާމްޢަލަ . މަންފާކުރާގޮތަށް 4605
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 ލޯކަލް . އާދެ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވުން ލަސްވެއްޖެ . ` ތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ބިލެ

 ނޫނެއް ހަދާ ފާސްކޮށް ވަކި ތާރީޚެއްގައި މި ބޭއްވުމާ ބެހޭގޮތުން ޤާ ކައުންސިލްތައް : އަޙްމަދު ޙަމްޒާ ވާހަކަދެއްކެވުން

 ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވެންޖެހޭނެކަން ޤާނޫނުއަސާސީގައި ވަރަށް

 އެހެންނަމަވެސް، އެކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނުވެގޮސް . ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވޭ 4610 

 ނދު މިކަން ވަގުތު ދިގުކުރެވޭހި މިއަދު މިބިލަށް ބަހުސްކުރެވޭހިނދު މިމަޖިލީހުން

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . ނިންމުމަށް މަސައްކަތްކުރާކަން އަޅުގަނޑު އުފާކުރަން

 ހިތާމަޔަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ޤާނޫނުއަސާސީއާއި

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . ކުރައްވަމުންދާތީ ޚިލާފަށް މިތާނގައި ޚިޔާލުފާޅު

 އެބަބުނޭ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގަންވާނީ ޤާނޫނުއަސާސީ ވަރަށް ސާފުކޮށް 4615 

 ދާއިރާތޯ 21 އާދެ، އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގައި . ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުންނޭ

 5 ދާއިރާތޯ ނުވަތަ 7 އަޅުގަނޑުމެން ވަކިން ހިންގާނީ ލާމަރުކަޒީކޮށް ނުވަތަ

 ރި އާދެ، އަޅުގަނޑު ހިތުން ޢިއްޒަތްތެ . ދާއިރާތޯ އެކަންކަން ކަނޑައެޅުން މިއަދު

 ރައީސް، ވަރަށް ސާފުކޮށް ބުނެފައި އެބައޮވޭ ޤާނޫނުއަސާސީގައި މިކަން

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިތާނގެ . ކުރަންވާގޮތް 4620 

 ވަރަށްގިނަ ޚާއްޞަކޮށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތައް ނިސްބަތްވާ ޢިއްޒަތްތެރި ބައެއް

 ތެރި މެންބަރުން އެބަވިދާޅުވޭ މެންބަރުން އަދި މިނިވަން ބައެއް ޢިއްޒަތް

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެއީ ރަނގަޅު . ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން މިކަމާ ދެކޮޅޭ

 މިހާރުވެސް ގިނަ ރައްޔިތުންގެ ޖުމްލަ ވޯޓު ތަމްސީލުކުރާނެ . ނޫނޭ ވާހަކަފުޅެއް

 ޕީ ތަމްސީލުކުރާ . ޑީ . އެމް . ޕީއަށޭ . ޑީ . ވޯޓި ލިބިފައި އޮތީ އެމް 4625 

 ޔާއަށޭ ގިނަ ވޯޓު ލިބިފައި ވަނީ އަދި މިމަޖިލީހުގެ ޖުމްލަށް މިތާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

 ވޯޓަށް ބަލާއިރުވެސް ގިނަ ވޯޓު ލިބިފައި ވަނީ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ 26 ތިއްބެވި

 އެހެންވިއިރު ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރާ ވާހަކަ . ޕީގެ މެންބަރުންނަށް . ޑީ . އެމް

 . ވޯޓަކުން އެކަމެއް ނުދައްކާ ދައްކާއިރު ރައްޔިތުން މިކަމާ ދެކޮޅޭ ބުނާއިރު

 އެހެންކަމާއެކު އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު 4630 

 މިފިޔަވަޅުގައި ހުރެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ގޮވާލަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 3 އަތޮޅު ނުވަތަ 2 މެދުވެރި ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންނަށް ރަނގަޅު ގޮތްތައް

އަތޮޅު އެއްކޮށްގެންވެސް އަޅުގަނޑުމެން 5 އަތޮޅު ނުވަތަ 4 ވަތަ އަތޮޅު ނު
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 21 . ކޮންމެވެސް އުސޫލަކުން އެބަޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގަން

 . އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފުރުޞަތު އޮތް ކަމެއްނޫން 4635 

 އީސް، މިބިލާ ގުޅޭގޮތުން އަޅުގަނޑު ޢިއްޒަތްތެރި ރަ . އެގޮތަށް އެކަމެއް ނުހިންގޭނެ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ވަރަށްގިނަ . ދަންނަވާލަން ބޭނުން ދެތިން ވާހަކައެއް އެބައޮތް

 ރައްޔިތުން ކުރާ ޝަކުވާއެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ކޮންމެވެސް

 ކީއްވެހެއްޔޭ . ކަހަލަ ތަޢުލީމީ ފެންވަރެއް ހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް ތިމަންނާމެން ދެކެމޭ

 ޤާނޫނު ހެދިއިރުގައި ނުބުނަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމަށް 4640 

 އާދެ، މިއަދު އަޅުގަނޑު . ކުރިމަތިލެވޭނީ ވަކި ފެންވަރެއް ހުރި މީހެކެއް ކަން

 އް ނެތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ދިވެހި ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ފުރުޞަތެ

 އަހަރު އެމީހަކަށް ވެއްޖެނަމަ ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރެ 18 ރައްޔިތަކު ކަމުގައި

 . ޤާނޫނުއަސާސީގައި އެބުނާ ޝަރުތުތައް ހުރިނަމަ އެމީހަކަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ

 މިކަމާމެދު އެބަޖެހޭ އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިބިލު ދާ ކޮމިޓީން 4645 

 ދެ، މި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އާ . ވިސްނަން ވިސްނުމެއް ކޮންމެވެސް

 ކައުންސިލްތަކަށް ކުރިމަތިލެއްވުމަށް ވިސްނަވާ ބޭފުޅުންނަށް އެއްވެސްކަހަލަ

 ބޭއިޚްތިރާމް ކުރުމެއްނެތި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ކޮމިޓީން

 ވިސްނެވުން އެދެމޭ އޯލެވް ނުވަތަ އޯޑިނަރީ ލެވެލްގެ އިމްތިހާނު ހައްދަވާފައި

 ވޭ ކަހަލަ އުސޫލެއް ނުވަތަ ތަޢުލީމީގޮތުން ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް ކުރިމަތިލެ 4650 

ށް  ކޮންމެވެސްކަހަލަ މިންގަނޑެއް ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަނޑަ

 ތަޅުމުގައި ފާހަގަކޮށް ދަންނަވާލަން ފެންނާތީ އަޅުގަނޑު އެވާހަކަ މަޖިލީހުގެ މި

 ވާލަން ބޭނުން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަދި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށް ދަންނަ . ބޭނުންވީ

 ރުފިޔާ ޑިޕޮޒިޓްގެ 500 މިބިލުގައި އެބަ ބުނެފައިވޭ މިކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާ ބޭފުޅަކު

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ކޮމިޓީން . ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ވާހަކަ 4655 

 މިއަދަދު އަޅުގަނޑު ނުދަންނަވަން . މުހިންމުކަމެކޭ ވިސްނެވުމަކީ މިކަމާމެދު

ޔާ 5000 ވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލައްވާ ބޭފުޅުން އެއްގޮތަކަށް  ރުފި

 500 އެ އަދަދަށް ނޫން ކޮންމެވެސް . ޑިޕޮޒިޓްގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓަވާގޮތަށް

 އެހެނީ އަޅުގަނޑު . ރުފިޔާއަށް ވުރެން ބޮޑުވާންޖެހޭކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ

 ރި ރައީސް، ކޮންމެ ބޭފުޅެއްގެ މިފުރުޞަތުގައި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ޢިއްޒަތްތެ 4660
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 ރުދާސްކޮޅުގައި ހިމަނާ އަޅުގަނޑުމެން އިންތިޚާބުކުރުމަށްޓަކައި އެކަ ނަންވެސް

 އެހެންވީމާ، . ޗާޕްކުރަން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އަތުން ވަރަށް ގިނަ ފައިސާދޭ

 އެބޭފުޅަކު ކައުންސިލްގެ މަޤާމަށް އިންތިޚާބުވާން ބޭނުންނޫންގޮތެއްގައި

 ވާ ބޭފުޅަކު އެބޭފުޅެއްގެ ނަން ހުށަހަޅުއްވައިގެން ރައްޔިތުންގެ ވަރަށް ކުރިމަތިލައް

 އެގޮތަށް ހުށަހެޅުން . ގިނަ ފައިސާ ބޭކާރުގޮތުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް އެބަހުށަހަޅާ 4665 

 އެހެންކަމުން، މިހާރު . ހުއްޓުވުމަކީ މުހިންމުކަމެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން

 ދު ބޮޑުކުރަން އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ވާހަކަ ރުފިޔާގެ އަދަ 500 މިހުށަހެޅިފައި އޮތް

 ޢިއްޒަތްތެރި . އަޅުގަނޑު މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ

 ރައީސް، އަދިވެސް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ، މިބިލުގައި

 ބުނެފައި އެބައޮތް ވޯޓުގެ ސިއްރުކަން ގެއްލޭގޮތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަން 4670 

 އެސިއްރުކަން ބޭއްވުމަށްޓަކައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ކަންތައްތަކެއް

 މިބިލުގައި ބުނެފައިއޮތްގޮތަށް އެކަންތައް ވާންޖެހޭނެކަމަށް . ކުރެވެންޖެހޭނެކަމަށް

 މިދިޔަފަހަރުވެސް . ސިއްރުކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ . އަޅުގަނޑު ދެކެން

 ންމެ މެންބަރަކު، އެންމެ ރައްޔިތަކު ތިމަރަފުށީގައި ވަކި ދާއިރާއެއްގައި އެ

 ވޯޓުލައިފިއްޔާ އެވޯޓުލީ ކާކުކަން، އެކާކަށްކަން، އެކަން ވަންހަނާކުރުމަށްޓަކައި 4675 

 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައިވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 16 ކުރީފަހަރުވެސް،

 އެބިލުވަނީ އިންތިޚާބު އައިއިރުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބިލެއް ހުށަހަޅާ

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިހާރު . އޭރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ޤަބޫލުނުކޮށްފައި

 އެގޮތަށް އަޅުގަނޑަށް ތާއީދުކުރެވޭ ވާހަކަ . މިބިލުގައި އޮތްގޮތް ރަނގަޅުކަމަށް

 . ދަންނަވާލަން 4680 

 . ތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް، އޭދަފުށި : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

4685 

އާދެ، އަޅުގަނޑު ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް މިނެގީ ދެންމެ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އޭދަފުށި
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 ބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަމްޒާގެ ވާހަކަފުޅުގައި މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެން : ވާހަކަދެއްކެވުން އަޙްމަދު ސަލީމް

 ކުޑައިމީސްވާގޮތަކަށް ތަޢުލީމީ ފެންވަރުގެ ވާހަކަދެއްކީމާ އަޅުގަނޑު، މިއާ ހަވާލާދީ

 އެއީ ފަހަރެއްގައިވެސް މިސިޔާސީ މިފަދަ . އަޅުގަނޑު ނިޒާމީ ނުކުތާއެއްނެގީ

 މަޤާމަކަށް ތަޢުލީމީ ފެންވަރު، ހަމައެކަނި ތަޢުލީމީ ފެންވަރެއް ނޫން 4690 

 އަޅުގަނޑުމެން . ޢިލްމާ އެއްވަރަށް ޙިލްމުވެސް ބޭނުންވޭ ތަޢުލީމާ . ބޭނުންވަނީކީއެއް

 . ވަރަށް މޮޅު . މިސާލަކަށް ޢަލީ މާހިރު . މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑު ޖަހާލާނަން

 ... ރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ ބޮޑު ޢިލްމުވެރިޔާ

4695 

 ކުތާއެއްކަމަށް ނިޒާމާބެހޭ ނު . ޝުކުރިއްޔާ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތިފާޅުކުރައްވަނީ ދެންމެ

 ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ގެންދެވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާޅުކުރެއްވި ޚިޔާލަކާ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތަފާތު ވިސްނުންފުޅެއް ހުރި ވާހަކަ ވިދާޅުވާން ނިޒާމާބެހޭ

 އެގޮތަށް ބޭނުންކުރެއްވުމުގެ ފުރުޞަތެއްނޫން . ވަނީ ނުކުތާގެ ބޭނުން ތިކުރައް 4700 

 އަޅުގަނޑު ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު . އެއީކީ

 . ސިކުންތު ބާކީ 30 . ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން

 މާލުމުގެކުރިން އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ވާހަކަކޮޅު ނިން ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 3000 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައި އެބައޮވޭ 7 ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިބިލުގެ : ވާހަކަދެއްކެވުން އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 4705 

 . މެންބަރުން 7 މީހުންނަށްވުރެ މަތިވެއްޖެނަމަ 3000 މެންބަރުން އަދި 5 މީހަކަށް

 މިހާރުވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ޤާނޫނުއަސާސީ

 އިންޑިޔާގެ . މެންބަރުން އެބައޮވޭ 77 . ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އެކުލަވާލާފައި

 ބިލިއަން މީހުންގެ ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގައި މިތިބެނީ 1 ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގައި،

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ކައުންސިލްތަކުގައި . މީހުން 445 4710 

 މިކަމާމެދު އަޅުގަނޑުމެން . ނޑުމެންނަށް، މިއީ ވަރަށް ގިނަ އަދަދެކޭ މިގޮތަށް އަޅުގަ

. ވިސްނަންޖެހޭ
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 . ހަމަވެއްޖެ ވަގުތު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

4715 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ނިންމާލުމުގެކުރިން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 މިކޮމިޓީން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް މިކަން ނިންމާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ : އްކެވުން ވާހަކަދެ އަޙްމަދު ޙަމްޒާ

 އިންތިޚާބްތައް ވީހާވެސް އަވަހަށް ބޭއްވުމަކީ އަޅުގަނޑު އެދޭގޮތްކަމުގައިވާތީ

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . އަޅުގަނޑު އެވާހަކަ ދަންނަވަން

4720 

 މިހާތަނަށް ފުރަތަމަ ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގެން . ޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއް : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

 ދެވަނަ ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވަނީ އެންމެ . ވާހަކަފުޅުދައްކަވާ ނިމުނީ

 . މެންބަރުވަނީ އެފުރުޞަތު ދޫކޮށްލައްވާފައި އެޢިއްޒަތްތެރި . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު

 އަދި ދެވަނަ ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ދެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު 4725 

 އަރުވާފައި . އަޅުގަނޑު އެދެބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވާނަން . އެބަތިއްބެވި

 ނަ މެންބަރުން ދެވަ 3 . މިބަޙުސް މިހިސާބުން ނިންމާލަން އަޅުގަނޑު ޤަސްދުކުރަނީ

ށް 3 އެހެންވީމާ، އެ . ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގަތީ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަ

 އިތުރު . އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަރުވާފައި މިބަޙުސް މިއަދު މިހިސާބުން ނިންމާލާނީ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގަންނަވަންޏާ އިޝާރާތްކޮށްލެއްވުން 4730 

 އަޅުގަނޑު ދެވަނަ . މިހިސާބުން ފުރުޞަތު ބަންދުވީ އިޝާރާތްނުކުރައްވާތީ . އެދެން

 ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން

 . މިނެޓް 3 ދެވަނަ ފުރުޞަތުގައި ލިބިވަޑައިގަންނަވާނީ . ލަޠީފަށް

 މެ މިބަޙުސްކުރެވުނު ބިލާބެހޭގޮތުން ހަމަ އަޅުގަނޑު ހަމަ ދެން . އައްސަލާމުޢަލައިކުމް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު 4735 

 އޭގެތެރެއިން ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ . ދެ ވާހަކައެއް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ : ވާހަކަދެއްކެވުން ޙަސަން ލަޠީފް

 އޭގައި . އަދަދާ ދޭތެރޭގައި އަޅުގަނޑު އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

 ދެން، މި . ކައުންސިލް، ރަށު ކައުންސިލް މިއޮންނަނީ ސިޓީ ކައުންސިލް، އަތޮޅު

 އެއީ ރަށު ކައުންސިލްގެ . ރަށު ކައުންސިލް މިހާރު ދެގޮތަކަށް މިމާނަ މިކުރެވެނީ

 . ބަޔަކާ އަދި ވަކި އާބާދީ ވަކިވަރެއްވެއްޖެއްޔާ މިއޮންނަނީ ސިޓީ ކައުންސިލް 4740
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 5000 އެހެންވީމާ، ސިޓީ ކައުންސިލްގައި އާބާދީއެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަނީ

 މީހުންނަށްވުރެ ގިނަނަމަ އެއީ ސިޓީ ކައުންސިލެއްގެގޮތުގައި ބެލުމަށާއި އަދި އާބާދީ

 ދާ ބޭފުޅަކު އިތުރުވަމުން 1 އަކަށް 5000 އަށްވުރެ އިތުރުވާ، ކޮންމެ 5000

 ކަހަލަގޮތަކަށް މިއާބާދީ އިތުރުވަމުންދާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މެންބަރުންގެ ކަންތައްތައް

 އަޅުގަނޑު އޭގަ ބޮޑަށް ބުރަވަނީ ރައްޔިތުންގެ . ކަށް އޮތުން ހަމަޖެހޭ ކަހަލަ ގޮތަ 4745 

ގެ މެންބަރުންގެ ޢައްޔަންކުރެއްވުމުގަ މިންގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި  މަޖިލިސް

 ހާހުން ބަދަލުވަމުންދާ ކަހަލަ ގޮތަކަށްވާތީ 5 ހާހުން 5 ބައްލަވާފައިހުރި

 5 އިތުރަށް ހަމަ ދެން އޭގެ . އެމިންގަނޑަށް ބަލާފަ އަޅުގަނޑު އެޚިޔާލު ދަންނަވާލީ

 ހާހުން ދަށުގެ ބައިތަކަށްވެސް އެގޮތަށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިދާނެ

 ދެން އިތުރަށް . ދެން އެވާހަކަވެސް ދަންނަވާލީ . ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ 4750 

 އަހަރަށް މިއޮތް އޮތުން 3 ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ މުއްދަތު

 ރަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ދެން އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙަކަށްވާތީ އަހަ 5

 އެ އިޞްލާޙު ގެންނެވުންވެސް އެއީ މުހިންމު ކަމެއްކަމަށް ފެންނާތީ އެވާހަކަވެސް

 . ޝުކުރިއްޔާ ދެއްވި ފުރުޞަތައްޓަކައި . ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވި

4755 

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަމުން އައީ މި ޚާއްސަކޮށް . އްޒަތްތެރި ރައީސް ޢި ޝުކުރިއްޔާ މެންބަރު އަޙުމަދު ދޫ ދާއިރާގެ ބިލެތް

 ހާސް 3 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި . މިއަދަދާއި ބެހޭގޮތުން : ހަމްޒާ ވާހަކަދެއްކެވުން

 މިގޮތަށް ހަމަ . 7 ހާހަށްވުރެ ގިނަ 3 . 5 މީހުންނަށްވުރެ އާބާދީ މަދުރަށްރަށުގަ

 . ނެވުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެމޭ ކޮމިޓީން ވިސް

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަނޑަށް މި 4760 

ށް  ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ފާހަގަނުކުރެވޭ އެއްކަމަކީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލާ ދެކޮޅަ

 ށް ވާހަކަދައްކަވާ ބޭފުޅުން ޚާއްސަކޮށް މި ޕްރޮވިންސްތައް ހެދުމާބެހޭގޮތުން ދެކޮޅަ

 އެއްގޮތަކަށްވެސް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގައެއް ނުކުރެވޭ އެއަށް އިތުރު ހުށަހެޅުންތަކެއް

 ދާއިރާ ގޮތަށް 21 އާދެ، އަޅުގަނޑަށް މިފެންނަނީ ހައްތަހާވެސް . ހުށަހަޅުއްވަން

 މިސާލަކަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މާފާއެކު . ހިންގަން އެބޭފުޅުން ބޭނުންވާގޮތަށް 4765 

 ދަންނަވަން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ތަމްސީލުކުރައްވާ އިދާރީ ދާއިރާ އެ އިންތިޙާބީ

ބީ 2 ދާއިރާ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އިދާރީ ދާއިރާ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އިންތިޙާ
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 އެދާއިރާގަ އިޤްތިސާދީ ގޮތުން ކިހިނެއްތޯއޭ އަޅުގަނޑުމެން . މެންބަރު 2 ދާއިރާ

 . ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައޮތް އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަ މިހާރުވެސް . އެކަން ހިންގާނީ

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިފިޔަވަޅުގަ ހުރެ އަޑަށް ބާރުލާ ހަރުއަޑުން އަޅުގަނޑު 4770 

 ދަންނަވަމޭ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ގޮވާލަމޭ މިމާލެއަށް ޖަމާވެފަހުރި

 ވާގޮތަށް ބަހާލުމަށް ބާރުތައް މިހާރު ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއް

 އާދެ، ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން މިހާރު . ތިބޭފުޅުން އެއްބާރުލުން ދެއްވާށޭ

 ކައުންސިލްތައް މިހާރު އިންތިޙާބް ކުރެވޭގޮތަށް މިކުރެވި އަޅުގަނޑުމެން އިދާރީ

 ދާއިރާތައް މިހާރު އޮތްގޮތަށް ހިންގާނަމަ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ބައެއް 4775 

 ކޮޅުހައްދަވާ ގޮތަށް ހިންގާނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖެ ޚަރަދު މެންބަރުން އިދި

 އެހެންކަމުން . އަހަރު ނިމިގެންދާއިރުވެސް ހަމަ އޮންނާނީ އެގޮތަށް 5 ބޮޑުވެ މީގެ

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ވަރަށް އާދޭހާއެކު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ

 ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ސަރުކާރުން އެ އަރިހުން އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން

 ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ހުށަހެޅުއްވުމަށް މިބިލުގަ ކަނޑައެޅިގެން އެބައާދޭ ލާމަރުކަޒީ 4780 

 އެހެންވީމަ އެކަމަށް ތިބޭފުޅުން . އުސޫލުންހިންގުމާ ބެހޭގޮތުން އޮތް ބައެއްނުކުތާތައް

 އަތޮޅު . އަތޮޅު ފ . މ އަދިވެސް ފުންކޮށް ވިސްނާވަޑައިގެން ކިހިނެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެން

 އަތޮޅު މިތަންތަން ކިހިނެއްތޯއޭ އިޤްތިސާދީ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން އެ . ވ

 މިކަންކަމަށް . ވިޔަފާރިތަކާ ކަންކަން ކުރެވޭނެ މިންވަރު ނެތި ހިންގާނީ ކިހިނެއްތޯއޭ

 ޚާއްސަކޮށް . ފުންކޮށް ވިސްނާ އިތުރު ހުށަހެޅުއްވުންތަކެއް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވާށޭ 4785 

 . ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ޤައުމު ހިންގުމާބެހޭ ގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލަށް މިބިލަށް މި

 މިހާރު މިވާހަކަދެކެވެނީ މި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކާ ބެހޭ ބިލުވެސް އެކޮމިޓީއަށް

 .. އެކޮމިޓީން ދިރާސާތަކެއް ކުރައްވާއިރު މިކަން ތައްތައްވެސް . ފޮނުވަން

 . ހަމަވެއްޖެ ވަގުތު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 4790 

 ކުރިއަށް ގެންދިއުން ކަމަށްވާތީވެ އަޅުގަނޑު އެވާހަކަ ދަންނަވާލަމުން އަޅުގަނޑުގެ މެންބަރު އަޙުމަދު ދޫ ދާއިރާގެ ބިލެތް

. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލަން : ހަމްޒާ ވާހަކަދެއްކެވުން
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 ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅުގަ . ޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ޢިއް : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 4795 

 އަޅުގަނޑު ނިސްބަތްވާ އަތޮޅާ ބެހޭގޮތުން ސުވާލެއް ރިޔާސަތަށް މުހާތަބުކުރައްވާ

 ގޮތަށް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީތީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ބުނާގޮތުން ބަހުޘްގައި ބައިވެރިވެވޭ

 . މަ އެކުރެއްވި ސުވާލަށް ޖަވާބެއް ދެވޭކަށްނެތް އެހެންވީ . މީހެއްނޫން އަޅުގަނޑަކީ

 އެހެންވީމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހުން އަޅުގަނޑު ވަރަށް މާފާއެކީ އެދެން

 ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ގެންދަވާއިރު ރިޔާސަތުގައި އިންނަ މީހަކަށް އެ ގަވާއިދުގެ 4800 

 . ން ކުރެއްވަމުން ގެންދެވުން ތެރޭގައި އަމަލުކުރެވޭނެ ގޮތަށް ވާހަކަފުޅުތައް ބައްޓަ

 އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި

 . މެންބަރު އިބްރާހިމް މުއްތަލިބް

 އަޅުގަނޑު މި ބިލުގެ ބަހުޘް . އްޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކުރިއްޔާ ޢި . ` މެންބަރު ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ 4805 

 ންދާއިރުގަ ދެތިންކަމެއް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވެގެން އަޅުގަނޑު ނިމެމު ލިބް މް މުއްޠަ އިބްރާހީ

 ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ މިޤާނޫނު ހުށަހެޅިފައިވާ . ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ : ވާހަކަދެއްކެވުން

 ވަނަ މާއްދާ މިހާރު އޮތްގޮތަށް އޮތުމުގެ ބަދަލުގަ އަތޮޅު ކައުންސިލްތައް 5 ބިލުގެ

 ޅު ކައުންސިލް އޮންނަންވާނީ ކޮންމެރަށަކުން އެއަތޮޅެއްގެ ހިމެނޭ އެކުލަވާލާއިރު އަތޮ

 ކޮންމެ ރަށެއްގަ ހިމެނޭ ރަށު . ކޮންމެ ރަށަކުން މެންބަރަކު ހިމެނޭގޮތަށް 4810 

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހިމެނޭގޮތަށް އެކުލެވިގެން އޮންނަ މަޖިލިސްއަކަށް އަތޮޅު

 ހެޅިފައިވާގޮތަށް މެންބަރުންގެ ދެވަނަ ކަމަކީ މިހާރު ހުށަ . ކައުންސިލްއަކަށް ހެދުން

 ހާހުން ދަށުގެ އާބާދީއަކަށް 3 ހާސް ހަމަހަމަ 3 އަދަދު ރައްޔިތުންގެ އަދަދު

 . މެންބަރުން އޮންނަގޮތަށް އޭތި ބާއްވައިދެއްވުން އަޅުގަނޑު އެދެން 5 ވެއްޖިއްޔާ

 ދެން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ކަންބޮޑުވަނީ ޚަރަދު ކުޑަކޮށް ތަރައްޤީވަމުން 4815 

 ރުގަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިމާވާނެ ހުރަސްތަކާ ބެހޭގޮތުން އެކަމަށް އަންނައި

 އަޅުގަނޑު ވިސްނާލިއިރުގަ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އާބާދީއާއި ތަރައްޤީ

 އެ . އެކަމަށް ހަޤީގަތުގަ ރަނގަޅު ފުރުޞަތުތަކެއް އެބައޮތް . އެއްފަސްކުރުން

 ހެއްދެވުމުގެ ބަދަލުގަ ސަރުކާރުން އެކަން މިހާރު މިއޮތްގޮތުން ޕްރޮވިންސްތައް

 އާބާދީއާއި ތަރައްޤީ އެއްފަސްކުރުމުގެ ސިޔާސަތު މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާކުރައްވާ 4820 

މީ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން . އެބައި ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް އަޅުގަނޑު ގޮވާލަން
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 އާދެ، ދެއްވި ފުރުޞަތައް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި . ޕޮއިންޓަކީ 3 ބޭނުންވި

 . ރައީސް

 ފުރަތަމަ ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން މަރަދޫ . ޝުކުރިއްޔާ : ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން ރި 4825 

 . ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހަސަން އާދިލް މިހާރު ވަޑައިގެން އެބައިންނެވި

 . އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް

 އަޅުގަނޑުވެސް މިބިލާއި ބެހޭގޮތުން ކޮންމެވެސް . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ސަން ބަރު ޙަ މެން މަރަދޫ ދާއިރާގެ

 ވަރަކަށް ކުދިކުދި ބަދަލުތަކެއް ހުރިކަން ފެންނާތީ އަޅުގަނޑު ޚިޔާލު : ވާހަކަދެއްކެވުން އާދިލް 4830 

 ހާވެސް މިގޮތުން ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ވީ . ފާޅުކޮށްލުމަށްޓަކައި ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ

 އަވަހަކަށް މިބިލުގެ ކަންތައްތައް ނިންމާލުމަށް ބޭނުންވާތީ ވަރަށްކުރުގޮތަކަށް

 މިގޮތުން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާ އެއްކަމަކީ . އަޅުގަނޑު ޚިޔާލު ފާޅުކޮށްލާނަން

 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގަ ބޭރުމީހަކަށްވެސް މި 5 ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވާތާ

 ތަށް އޮތުން އެއީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށްނުވާތީ ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލެވޭ ގޮ 4835 

 އަހަރު ހިމަނާލުމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަވާހަކަ 10 އަހަރުގެ ބަދަލުގަ 5 މި

 ދެން އަނެއްކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާނީ އެބައޮތް . ދަންނަވާލަން

 ކޮށްލަން މިއަދަދުތައް އަޅުގަނޑު ފާހަގަ . ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު

 3 ހާސް މީހުން ހިމެނޭ ކޮންމެ ދާއިރާއަކަށް ކައުންސިލްގެ 3 ބޭނުންވަނީ

 މެންބަރުން 5 ހާހުންމަތީ ކޮންމެދާއިރާއަކަށް 3 ދެން . މެންބަރުން ހުށަހަޅާގޮތަށް 4840 

 ދެއްވި . ވީމާ އަޅުގަނޑު މި ޚިޔާލާއެއްކޮށް ވާހަކަ ކުރުކޮށްލާނަން . ހުށަހަޅާގޮތަށް

 . ޔާ ފުރުޞަތައްޓަކައި ޝުކުރިއް

 މިހިސާބުން މިބިލަށް ބަހުޘްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ . ޝުކުރިއްޔާ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . އެދިވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާ ނިމުނީ 4845 

 ދެން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ބުނާގޮތުން މިބިލާއި ބެހޭގޮތުން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް

 އެހެންވީމާ ވޯޓަށް . ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި މަޖިލީހުން ވޯޓަކަށް އަހަންޖެހެނީ

. މިނިޓްގެ ރަނގަބީލު ޖައްސަވައިދެއްވުން އެދެން 5 އެހުމަށްޓަކައި ޖަހަންޖެހޭ
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 ވޯޓަށް ދަންނަވާލުމުގެ ކުރިން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު (

 އަޅުގަނޑު މިހާރު ވޯޓަށް . ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވަން ކާޑުކޮޅުތައް ޗެކްކޮށްލެއްވުމަށް 4850 

 ދަންނަވާލަނީ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޙާބުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ކުރިއަށް

 ގެންދެވުމާމެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު

 . ދެއްވުމަށް

 ] ވޯޓުދެއްވުން [ 4855 

 : ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 64 : ޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު ހާޒިރުވެވަ

 60 : ވޯޓު ދެއްވީ

 01 : ވޯޓު ނުދެއްވާ 4860 

 02 : ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ

 . 31 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު . 61 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ންސިލްތަކުގެ އިންތިޙާބުގެ ބިލު މަޖިލީހުން އެހެންކަމުން ލޯކަލް ކައު . 61 ޖުމްލަ 4865 

 މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ބުނާ ގޮތުން ދެން . ކުރިއަށް ގެންދުއުމަށް މަޖިލީހުން ނިންމެވީ

 ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭނީ މަޖިލީހުން ބިލު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމުމާގުޅިގެން މި

 ގަނޑު ފުރުޞަތު މި ބިލުގަ މަސައްކަތް ކުރާނެ ކޮމެޓީ އެއްގެ ކަންތައް އަޅު

 . އަރުވަނީ ހިތަދޫ މެދު ދައިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު

4870 

 . މެންބަރުން ގެ ކޮމެޓީއަކަށް ފޮނުވަން އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން 11 ރައީސް މި ބިލު ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ޒީ އުސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް އަދި އެ ކޮމެޓީއަކީ މީގެ ކުރިން ލާމަރުކަ މަދު ރަޝީދު މުޙަން

 ސަބަބަކީ މި ދެބިލަކީ އެންމެ ބޭފުޅުންވެސް . ހިންގުމުގެ ބިލު ދިރާސާ ކުރާ ކޮމެޓީ : ވާހަކަދެއްކެވުން

 ވިދާޅުވިހެން އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ދެ ބިލުކަމަށްވާތީވެ އެހެންވީމަ އެގޮތަށް އަޅުގަނޑު

 . ހުށަހަޅަށް ޝުކުރިއްޔާ 4875
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 އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ ހިތަދޫ މެދު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް هللا ރަޙީމް އަބްދު ޢަބްދުއް

 . ޝުކުރިއްޔާ . ތާޢީދު ކޮށްލުމުގެ ބޭނުމުގަ : ވާހަކަދެއްކެވުން 4880 

 އަޅުގަނޑުވެސް ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ އިދާރީ ދާއިރާތަށް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ގެ މެންބަރު ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ

 ހިންގުމަށްޓަކައި އިއްޔެގަ އެ ބިލު ފޮނުވި ކޮމެޓީއަށް މި ފޮނުވުމަށްޓަކައި : މޫސާ މަނިކު ވާހަކދެއްކެވުން

 . ވަނީ އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ އިދާރީ ދާއިރާތަށް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ނޫންތޯ އިންނަ

 ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތަށް ހިންގުމާ ބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަ 4885 

 ދެއްކި ބިލު ފޮނުވި ކޮމެޓީއަށް މި ބިލުވެސް ފޮނުވުމަށް އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ އެކަން

 ހަމަ އެގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީވެ އަޅުގަނޑު އެއަށް ތާޢީދު ކުރާ ވާހަކަ . ހުށަހަޅަން

 . ދަންނަވާލަން

 މެންބަރުންގެ ކޮމެޓީއަކަށް 11 އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ނެތުމާއެކު މި ބިލު . ޝުކުރިއްޔާ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 4890 

 ގެންދިއުމަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ތާޢީދު ލިބިފައިވާތީ އެގޮތަށް މަޖިލީހުގެ

 ލްސާގަ އިއްތިފާގުން ޤަބޫލުކުރެއްވީކަމަށް މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެ ވަޑައިގެން މިޖަ

 . ތިއްބެވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ޤަބޫލުކުރެއްވީކަމަށް ނިންމަން

 މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި އޮންނަ ގޮތަށް ކޮމެޓީގެ އަދަދު މިވަނީ އެއްބަސްވެވިފަ އަދި

 11 ހަމަ އެއާއެކު ކުރިންވަނީ ވަކި ކޮމެޓީއަކަށް ގެންދިއުމަށްވެސް ހުށައެޅިފަ އެއީ 4895 

 އެހެންވީމާ . ހިމެނޭ އިއްޔެގަ މަޖިލީހުން ޢައްޔަނު ކުރެއްވި ކޮމެޓީ މެންބަރުން

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެކަމާ އިއުތިރާޒްނުކުރާކަމަށްވާނަމަ އެގޮތަށް އެއްވެސް

 މަޖިލީހަށް މިވަގުތު ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ

 . ޝުކުރިއްޔާ . ކަމަށް އަޅުގަނޑު ނިންމަން އިއްތިފާގުން އެކަން އެގޮތަށް ބަލައިގަތީ

 އަދި މިއަދުގެ ޖަލްސާވެސް މިހިސާބުން . އެހެންވީމާ އެ އެޖެންޑާ އައިޓަމް ނިމުނީ 4900 

 ނިޒާމާ ބެހޭ ނުކުތާއެއް ވިލިފުށީ ދާއިރާގެ . ނިންމާލާ ހިސާބަށް މި އައީ

. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު
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 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

4905 

 އެއީ ފުރަތަމަ އަދަދެއް . މީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ އަދި ނުނިމޭކަމަށް މެންބަރު ރާގެ ވިލިފުށީ ދާއި

 ކަނޑައަޅާފަ ދެން އެ ގެންދާނެ ކޮމެޓީއެއް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ނިންމަން : ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާޟު

 . ޖެހޭނެހެން

4910 

 ކަޑައަޅާފަ އެގޮތަށް މަޖިލީހުން . ކަނޑައެޅީ އަޅުގަނޑު އަދަދު . ޝުކުރިއްޔާ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ނިންމެވިކަމަށް ނިންމާފަ އަލުން ފުރުޞަތު އެރުވިން ކޮމެޓީއަކަށް އިތުރު

 . ހުށަހެޅުމެއް ނައައިމަ ކުރިން ހުށަހެޅިފައި އޮތް ގޮތަށް ނިމުނީ ކަމަށް މިދެންނެވީ

 . އެނިމުނީ އެހެންވީމަ އެގޮތަށް މަޖިލީހުން ނިންމަވާފަ އެއޮތީ އެގޮތަށް އެކަން

4915 

 . ޖަލްސާ ނިންމުން . 5

 

 ވާ 2009 އޯގަސްޓް 12 އަޅުގަނޑުމެން ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ގައި 9:00 ބުދަ  ދުވަހު ހެނދުނު

4920 

 . ޖަލްސާ ނިމުނީ . العالمين رب هللا والحمد

_______________




