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 . ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް .بسم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله

 .ފެށުނީ

 

 .ހާޒިރީ ޖަލްސާގެ .2

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .ރި މެންބަރުންޢިއްޒަތްތެ 22ވަޑައިގެން ތިއްބެވީ މިވަގުތު ޖަލްސާ އަށް ހާޒިރުވެ

 

 .ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން .3

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . 2112/1/9/މިއަދުގެ އެޖެންޑާގެ ނަންބަރަކީ އޖ -3.1

 .ގެ ދަށުން މިއަދަކު މަސައްކަތެއް ނެތްމި އައިޓަމު. އުމިއްޔާ ފާސްކުރުންޔަ -3.2 އެޖެންޑާ އައިޓަމު -3.2

 

 .ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން. 4

 

  :ކެވުންޔާސަތުން ވާހަކަދެއްރި

ތިޞާދީ ގައި އިޤ9331ް. މިއަދުގެ ކޮމިޓީތައް ދަންނަވައިލާނަން. ންރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގު -4 އެޖެންޑާ އައިޓަމު

ޢީ ސަބް ކޮމިޓީ، އިޖްތިމާގައި 9331. ގ2ައްޔަތު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ގައި މާލ9331ި. ގ1ަކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

ގައި ޤައުމީ 11311. ގ1ަގައި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 11311. ގ3ަކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

ގައި ސަރުކާރު 13341. ގ3ަވާއިދު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ގައި ގ11311ަ. ގ2ަގެ ސަބް ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ސަލާމަތު

ގައި ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން ބިލު ދިރާސާކުރާ 14311. ގ2ަރު ބަލާ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި މިންވަ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ

 .ގ3ަސާކުރާ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ޤޫބާތު ދިރާގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢު 14311. ގ1ަކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 



  

 

 .ސުވާލު. 5

 

  :ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުންރި

 .ގެ ދަށުން މަސައްކަތެއް ނެތްމި އައިޓަމު. ސުވާލު 1 އައިޓަމު އެޖެންޑާ

 

 .މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. 6

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން -6އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

ން، ގޮތުގެ މަތި ގައި ވާ( ދ)ވަނަ މާއްދާގެ  111ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  -6.1 -6.1

ކަމަށް ވާފައި ހުންނަވާ ދާއިމީ މަންދޫބުއަށް ދިވެހިރާއްޖެ އިން ކަނޑައަޅުއް ޢިއްޔާއެކުވެރި ދައުލަތްތަކުގެ ޖަމު

މާއްދާގެ ވަނަ  171ގަވާއިދުގެ ހަމަޖެއްސެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންފުޅު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

މައްސަލައާ ގުޅޭ  ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް ގެ ދަށުން މަޖިލީހުގައި އިޢުލާނުކުރުމާއި، އެ ނަންފުޅު ދިރާސާކުރައްވައި ށ)

ދެއްވުމަށް ވި ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިއްވަވައިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއް. އަށް ފޮނުއްވުމުގެ މައްސަލަ ދާއިމީ ކޮމިޓީ

 .ންޢާއްމު އަރިހުން އެދެއަމީން

 

 

 :ވުންއިއްވެމޭޒުން  އިދާރީ

އަށް އެމެރިކާ . ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ .ޝާހިދަށްهللا ޢަބްދުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، އަލްފާޟިލް 

ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  ކަމަށް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރު ކަނޑައަޅާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަޅާރީރު، އެމެރިކާ އަށް ކަނޑައަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސަ/ ޓުސައިޑު ވެސް.އްވާފައިވާ މމަޝްވަރާދެ

އަށް ދިވެހިރާއްޖެ އިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ދާއިމީ  ޢިއްޔާށް އެކުވެރި ދައުލަތްތަކުގެ ޖަމުކަމުގެ އިތުރަސަފީރު

ވަނަ  111ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ، ވީމާ. ކުރަމެވެޔަންކުރުމަށް ގަސްތުކަމަށް ޢައްންދޫބުމަ

ޢިއްޔާ އަށް ދިވެހިރާއްޖެ އިން ން، އެކުވެރި ދައުލަތްތަކުގެ ޖަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތި( ދ)މާއްދާގެ 

މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާ މެދު ރައްޔިތުންގެ  ރީރު ހަމަޖެއްސެވުމާސަމަދު އިމީ މަންދޫބުކަމަށް އަޙްކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ދާ



  

ކުރެއްވުން ބޫލުޤަ އިޙްތިރާމު. އިދެއްވުން އެދެމެވެހޯއްދަވައިދެއްވައި އަވަސް ފުރުޞަތެއްގެ ތެރޭގައި މި އޮފީހަށް އަންގަވަ

  .މުޙައްމަދު ވަޙީދު. ދިމުކުމްޚާ. 2112ލް އެޕްރީ 11. 1433އޫލާ ޖުމާދަލް 11. އެދެމެވެ

 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ގޮތުގެ މަތިން މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ  ވާވަނަ މާއްދާގައި 171ގަވާއިދުގެ  ހުގެމަޖިލީ

 .އަށް ފޮނުއްވިއްޖެ ކަމަށް ނިންމަން ކޮމިޓީ

 

 .ކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރުމަޖިލީހަށް ތަޢާރުފު. 7

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . މި އައިޓަމްގެ ދަށުން މަސައްކަތެއް ނެތް. ފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރުޢާރުމަޖިލީހަށް ތަ -7 ޑާ އައިޓަމުއެޖެން

 

 .ކުރިން ތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާ ބިލުގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން. 1

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ވިއްޔާ އެފަދަ ކަމެއް އިރާދަކުރެއް. ފުކުރެވިފައިވާ ބިލުގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުންކުރިން ތަޢާރު -1 ޖެންޑާ އައިޓަމުއެ

 . މިއަދަކު ވެސް ނެތް

 

 .އިބްތިދާޢީ ބަހުސް. 9

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . މި އައިޓަމްގެ ދަށުން މިއަދަކު މަސައްކަތެއް ނެތް. ބަހުސް އިބްތިދާޢީ -9އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

 

 .ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް. 11

 



  

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް -11 ޓަމުއެޖެންޑާ އައި

ވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު އްވާފައިހުށަހަޅު ޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފުހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއް -11.1 -11.1

ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ލާޙުއިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞް ހިރާއްޖޭގެދިވެ، 2111/7

މިނެޓު،  31ޕީ އަށް .ޑީ.މްއެ. ލާނަންބާކީ ވަގުތު ހުރިގޮތް ދަންނަވައި. އޮތީ ރިއަށް ގެންދިއުން މިބަހުސް ކު

މީ ޕާޓީގެ ވަގުތު ވަނީ ޤައު މިނެޓު، 1މިނެޓު، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް  1އޭ އަށް .މިނެޓު، ޕީ 13އަށް  ޕީ.އާރު.ޑީ

އަރުވަމުން މިނެޓުގެ ފުރުޞަތު 1އަޅުގަނޑު  މެންބަރަކަށްއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި  ވަކި ޕާޓީ. ހަމަވެފަ

އްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ ޢި. ގެންދާނަން

 .ދީދީ މަދުމާރިޔާ އަޙް

 

 :ވުންދީދީ ވާހަކަދެއްކެ މަދުރިޔާ އަޙްމައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާ

 އެ ޤަރާރުތޯ މިހާރު މިއީ؟. ރައީސް، އަޅުގަނޑު އެދިފައި އޮންނާނީ އިއްޔެ އެ ޤަރާރަށް ހެނދުނު

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ހިތަދޫ ދެކުނު . ޝުކުރިއްޔާ. އޮތީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު މިހާރު މި

 .އަރުވަންން ލަޠީފަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުތެރި މެންބަރު ޙަސަދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު ހިތަދޫ ދެކުނު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ، 2111/7ޤާނޫނު ނަންބަރު . السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته. `

ސިޓީ ވެސް އައްޑޫގައި  ވަނީ ޙަޤީޤަތުގައި ށް އަޅުގަނޑު އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާފައިނޫނައުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާ

ކަމަށް  ވަނީ ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތުން ބޭރުގައި އުފައްދަވާފައި ސިޓީ ކައުންސިލްގުޅިގެން އެ  ކައުންސިލެއް އުފެއްދެވުމާ

ގޮތަށް  ޅޭ ހުށަހެޅުންތަކުން ވެސް އެކަން އެއަދި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ވެސް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެ .އަޅުގަނޑަށް ފެންނާތީ

އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިއިރު އަދި މިހާތަނަށް ވެސް . އަޅުގަނޑު މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅީ ،އެކު ދިއުމާ ސާބިތުވަމުން

މައްޗަށް ދަށު ކޯޓުތަކުން ގާއިމުކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ  ދިޔައީ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް މި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން

ޅިގެން އަޅުގަނޑުމެން ކަމަށް ވިދާޅުވި ވިދާޅުވުމާ ގު ނާފުކުރެއްވިއޭރުގެ ސަރުކާރުން އިސްތިއު ތައްމެވި މައްސަލަނިން

 އެހެންނަމަވެސް، މިހާތަނަށް އެއްވެސް ކޯޓެއްގައި އެ މައްސަލަ ހުރި. ކަމަށް ކޯޓުގައި އެ މައްސަލަތައް ހުރިބެލީ ހައި

އެ މައްސަލަ އެއް ނޫން . އޮތީ ސުވާލުމާކެއްގެ ތެރޭގަ ލައިގައި ވެސް އެކޮންމެއަކަސް އެ މައްސަ. ކަމަކަށް ނުވޭ



  

 ހޯދައިދިނުމުގެ މައްސަލަ އަޅުގަނޑު ވަނީ ކުރީގެ އެހެން ބިލަކުންހައްލުއަށް  އެ މައްސަލަ. އަކީ ޙަޤީޤީ މައްސަލަ

ށްފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލައި ހަމަ ރިޢާޔަތްކޮ ވަނަ މާއްދާ އަށް 16ފެއްދެވުމަށް އު ހުށަހަޅައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް

ކަށް އެ މައްސަލަ އަ ކަމަށް ހުށަހަޅައި، ކޮމިޓީ އަތޮޅުގައި ވެސް ހަމަ ސިޓީ ކައުންސިލެއް ގާއިމުކުރަން ފެންނަ އައްޑު

 ބޫލުކުރާއެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ޤަ. ބަސް ވިދާޅުވޭހަމަ އާނމަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެކަމާ . ވަނީ ފޮނުވާފަ

ސިޓީ ކައުންސިލަށް  ،އަތޮޅު ސިޓީ ކައުންސިލަށް ވެސް ހަމަ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ސިޓީ ކައުންސިލަށް ވެސް، ހަމަ އައްޑު

ންނަވަން ބޭނުންވަނީ އެގޮތަށް ހަމައެއާއެކު، އަޅުގަނޑު ދަ. ކަމަށް އަޅުގަނޑު ބަލަނީ ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު ލިބިގެންދާނެ

ހާސް  31އަތޮޅުގައި  އައްޑު. އެއް އެއްގެ މައްޗަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ޖެހޭ އާބާދީމެންބަރުން ތިއްބަވަން ލްކައުންސި 12

 އެ. ބޭފުޅުން އެ ތިއްބަވަނީ 6ތެރެއިން މިހާރު ޖާގަ އޮންނައިރު އޭގެ 12ނައިރު، އެއް އޮން މީހުންގެ އާބާދީ

އަތޮޅުގެ  ން އެއީ އައްޑުދިޔު ދާ ގެންބޭފުޅުންނަށް އަތޮޅުގެ ކަންތައްތައް ރަށްރަށުގެ ކަންތައްތައް ރަނގަޅަށް ނުބެލެހެއްޓި

ދޭ މިހާރު ނިޒާމު  އެބަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން. ބޫލުކުރާ ޙަޤީޤަތެއްވަރަށް ބޮޑަށް ޤަރައްޔިތުން ހަމަ 

އެއްކޮށް ސިޓީ ކައުންސިލުގެ  ވާތީއާކައުންސިލަކަށް  އަތޮޅުގައި ވަނީ ސިޓީ ވެސް އައްޑު ގޮތުން ގާއިމުކުރައްވާފައި ވާ

ކުލައްވައިގެން އެ ޑުބޯނދެއްގައި އަވަށްތަކުގައި އަވަށުވިދާޅުވޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ފެނިވަޑައިގެންފި ހި ބާބުގައި

 އެ .ބޭފުޅުން ޢައްޔަންކުރެއްވި ބޭފުޅުން މިހާރު ތިއްބަވަނީ އޭގެ ދަށުން އެ. ތިޔާރުތަކެއް ދެއްވާފައި ވޭހިންގެވުމުގެ އިޚް

.  އެއް ނުވޭ ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީ. އެއް ނުވޭ އަށް ޖަވާބުދާރީ ފުރިހަމަ ބޭފުޅުން އެ ރަށްރަށުގެ ކަންތައްތަކުގައި

ބޭފުޅުން ބައްލަވަނީ ހަމައެކަނި ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުން ވިދާޅުވާ  އެ. ނަންގަވާޒިންމާ ފުރިހަމަގޮތުގައި ނު

ޒިންމާދާރު ، އެހެންވީމާ. އެކަހަލަ ގޮތަކަށްއި ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމެއް ކުރައްވާފަ ނުވަތަ އެ .އެއްޗެއް

 ،ބޫލުކުރަނީދާއިރު އަޅުގަނޑު ޤަ އިމުކުރެވިގެންދިނުމުގެ ނިޒާމެއް ގާއި ރައްޔިތުންގެ ގާތުން ޚިދުމަތްގޮތެއްގަ

ގޮތަށް ބާއްވާފައި  ޝަރުތު ހަމަވާ ންސިލުތަކަށް ވަކި އަދަދަކުންއަޅުގަނޑުމެން ވިސްނީ ވެސް ފުރަތަމަ ސިޓީ ކައު

ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ލިބޭއިރު ޤާނޫނުން ގެންނަންޖެހޭ  ދަރަޖަތައް އަދި އޭގެ ،ންފަހުން ގޮސް އިޞްލާޙުކުރެވިފަހު

ގޮތަށް ސިޓީގެ ދަރަޖަ ލިބިގެންދާނެ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ފުރަތަމަ  އަތޮޅަކީ ވެސް އެ އިޞްލާޙުތައް ގެނެވިގެން، އައްޑު

ވެގެން އައިމަ އެ ގޮތަކަށް އެކަން ބަދަލު ވެސް، ފަހުން ކުއްލިއެހެންނަމަ. ޤާނޫނު ބައްޓަންކުރެވިގެން ދިޔައިރު

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުގެ މި އިޞްލާޙަކީ . ގޮތަށް އެ ދަނީ ކަންތައްތައް ދާންވީމަ ދާންވާ ،ނުގުޅި އިޞްލާޙުތަކާ

އޮތްއިރު ޙަޤީޤަތުގައި  ޙަޤީޤަތުގައި މިހާރު ރަށްރަށުގެ އަތޮޅުގެ ޚަރަދު. އްލުކުރުންހަދެންނެވި މައްސަލަ  ޙަޤީޤަތުގައި މި

ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިހާރު އަތޮޅުގެ އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭނެ މަޖިލީހުބޮޑަށް ވިސްނާވަރަށް 

އެއް  ރީއިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓް. އަށްޑީ ކާޑެއް ހައްދަންވެއްޖެއްޔާ މަރަދޫފޭދޫ .ހިތަދޫގެ މީހުން އެބަ ދާންޖެހޭ އައި

ބޫލުކުރާނެ މިހުރީކީ އެއްވެސް މީހަކު ޤަ. އަށްބެހޭ ކަމެއް ވެއްޖެއްޔާ ހުޅުދޫ  ކުޅިވަރާ. ވެއްޖެއްޔާ ފޭދޫ އަށްންހަދަ

. ބޫލުކުރަންކަންތައްތައް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަ ގޮތުން ހަމަޖެއްސިދާނެ މިއީ އިދާރީ. ކަންތައްތަކެއް ނޫން



  

 އި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުން، އެއަތޮޅުގަ ގޮތަކީ އައްޑު ވާ އެހެންނަމަވެސް، މީގައި މި

ނަށް ފަސޭހަ، ކޮށް ރައްޔިތުންއްއެ ބޭފުޅުން ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ގެންގުޅުއްވާތީއާ ބޭފުޅުންގެ ހައިސިއްޔަތުން އެ

ވާ ހުށަހަޅާފައި ތުގައި މިގޮ ބޫލުކުރާއެކަމަކު އަޅުގަނޑު ޤަ. ގަންނަވަނީދޭތެރޭގައި ވިސްނާވަޑައިނު ލުއިފަސޭހަ ގޮތަކާ

 ވަންޏާ އެ އިޞްލާޙުގައިވާ ގޮތަށް ރަށްރަށަށް އަވަށު ކައުންސިލުތަކެއް ރައްޔިތުން ހޮވައި އިންތިޚާބުކޮށްފި ކަމަށް

 ށް ޖަވާބުދާރީވެވަޑައިގަންނަވާނެ،ރައްޔިތުންނަ ލަވާނެ،ބޭފުޅުން ރައްޔިތުންގެ ކަންތައްތަކުގައި ޒިންމާ އުފުއް

 ޓަކައި އެހެންވީމާ، އެ ސަބަބަށް. ކުރައްވާނެހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް މަސައްކަތްއިފަސޭހަ ގޮތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ލު

ވަނީ އަތޮޅު ކައުންސިލު ރަށު ކައުންސިލު  އަޅުގަނޑު މި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާފައި. އަޅުގަނޑު މި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަނީ

އެއް ކަމަށް  ދަށުގެ މީހުން އުޅޭ އާބާދީ 3111ސާލަކަށް އާބާދީގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މި ގޮތަށް ބާބުގައި ހިމެނޭ

ކަމަށް  މަތި 111،11. 7އެއް ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ  މީހުންގެ އާބާދީ 111،11 އާއި 3111. މީހުން 1ވެއްޖެއްޔާ 

 ސް އައްޑުއެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަޅުގަނޑު މި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކީ އެއްގޮތަކަށްވެ. ކަމަށް 9ވެއްޖެއްޔާ 

ސިލުގެ މެންބަރުންގެ ބަލާއިރު އެހެން އަތޮޅުތަކަށް، އެހެން އަތޮޅުތަކަށް ލިބިގެންވާ ކައުންއާއި އަޅައި އަތޮޅުގެ އާބާދީ

 6ނޫންކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ އެންމެ އެހެން. ތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއްޔާގޮ ބަލާއިރު އެއްވެސް ތަފާތެއް ނެތް މިއަދަދާ އަޅާއި

އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި އަޅުގަނޑު  އައްޑު. ދަނީ ގޮތް މިހާރު ވަމުން އެ ވާނެ ބޭފުޅުން ތިއްބަވައިގެން

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރުންގެ އަރިހުން އެދި ދަންނަވަން، އަޅުގަނޑު ރައްޔިތުންގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ. ވަކާލާތުކުރަން

މި ބާބުގެ ތެރެއަށް ހޮވޭނެ  ޓަކައި އަވަށު ކައުންސިލް ށްއްލުކޮށްދެއްވުމަހައަތޮޅަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ  މިހާރު އައްޑު

ޓަކައި ކޮށްދެއްވާ  ރައްޔިތުންނަށް ،ކައިޓަ ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތޮޅަށް ގޮތް ހަމަޖައްސައިދެއްވުމަކީ އެއީ ތި

ނޫނަށް މި ގެނެވޭ އަޅުގަނޑު ހަމަ އެންމެ ބޮޑަށް މި އިޞްލާޙުގެ މައިގަނޑު މުޅި ޤާ، އެހެންވީމާ. ވަރަށް ހެޔޮކަމެކޭ

އެ އިޞްލާޙު ވެގެންދާއިރު ދެން އެހެން މާއްދާތަކަށް ގެނެވޭ . ދެންނެވި އިޞްލާޙު އިޞްލާޙުގެ މައިގަނޑު ބައިތަކަކީ މި

ލާޞްތެރިކަމާ ޓަކައި އަޅުގަނޑު ވަރަށް އިޚް ބަށްމި ސަބަ، އެހެންވީމާ. ވަނީ އިޞްލާޙުތަކެއް މި ބިލުގައި ހުށަހެޅިފައި

ޓަކައި ތަންކޮޅެއް ފުންކޮށް ވިސްނާވަޑައިގެން ހުރިހާ  ވަން އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންނަށްއެކު އެދި ދަންނަ

ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ހަމަހަމަ އުސޫލުން ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ އުސޫލު ގެންގުޅުއްވުމަކީ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް 

އުފެދޭނެ  ރަށަށް އަވަށު ކައުންސިލް 6އޮތް  އަތޮޅުގައި އެއްކޮށް އައްޑުއާ ވާތީ ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަކަށް

އަޅުގަނޑު . ދޭތެރޭގައި ވިސްނާވަޑައިގެން މަސައްކަތްކޮށްދެއްވުން މި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމާ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑު

 ،ނަމަ ޑައިގަންނަވާހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅާފައިވާ އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ބަދަލުގެންނަވަން ފެނިވަ

 ޓީ މަރުޙަލާގައި އެ ގެންނެވުމާވެސް ކޮމިނަމަ ނޫން އިޞްލާޙެއް ގެންނަވަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ނުވަތަ އަދި އެ

އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތެއް އެ ރަށްރަށުގެ . ދޭތެރޭގައި އަޅުގަނޑުގެ އިޢުތިރާޟެއް ނެތް

. ދިއުން ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ލިބިވަޑައިގެން މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ވެގެން އޮފީސްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ



  

އަދި އެ ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަ ގޮތެއްގައި އެ ރަށްރަށުގައި ޚިދުމަތްދެވޭނެ ގޮތެއް ގާއިމުވޭތޯ މަސައްކަތްކުރުން 

ސައްކަތުގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ކުރާ މަ އެގޮތުން އަޅުގަނޑު މި، އެހެންވީމާ. ނީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިންޤާނޫ

هللا ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް ވަރަޙުމަތު. ކަމަށް ހީކުރަމުން އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލަން އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ

 . ވަބަރަކާތުހޫ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާގުރައިދޫ 

 . އަޅުގަނޑު ދޫކޮށްލީ ފުރުޞަތު

 

 :ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުންރި

 . ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ. ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލެއްވީ

 

 :ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްކެވުން

ޙަކީ އުސޫލެއްގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ވެސް ތާއީދުކުރާ މި ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އަދި  ށް މި ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙާއެހެންނަމަވެސް، ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ މުޅި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަ. އިޞްލާޙެއް

ނޑު ހިމެނޭ އަޅުގަ. ޢާކުރަން ޖެހިފައިވާކަންކު މުޅި މި ޤާނޫނު އަލުން މުރާޖައެއެހެނިހެން އިޞްލާޙުތައް ހުރުމާ 

އަކީ ވެސް  އެހެންމަވެސް، އެ ދާއިރާ. ވަރަކަށް ހާސް ރައްޔިތުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް 11އަކީ ވެސް  ކުޅުދުއްފުށި ދާއިރާ

މެންބަރުން ތިބުމުގެ  7ވަރުގެ ބޮޑު އާބާދީއެއްގައި  އެހެންމެ އެ ހަމަ. ނުވާ ދާއިރާ އެއް މިއަދު އޮތް ސިޓީއަކަށް

ކަމެއް  ދިނުމަކީ ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅުތިޔާރުއި އަވަށު ކައުންސިލުތަކަށް އިޚްސިލުތައް ހަދަބަދަލުގައި ހަމަ އަވަށު ކައުން

އަޅުގަނޑުމެން އަލަށް ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނު ހިންގަމުންދާއިރުގައި ، އެހެންވީމާ. ޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަންކަމުގައި އަޅުގަނ

 އްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކަކަށް އެކަށީގެންވާ ހަލުވިއެ ހުރިހާ ކަމެއް ރާ ،މީގައި ހުރި އުނި ކަންތައްތައް ދެނެގަނެ

ޢާކުރަންޖެހިފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި އިތުރު މަތިން އަލުން މި ޤާނޫނު މުރާޖަ ގެގޮތެއްގައި ހިންގޭނެ އުސޫލެއް

. ނޑު ދެކެންއަޅުގަ ކަމުގައި ކަމެއްޢާކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ގެ ބަދަލުގައި މުޅި ޤާނޫނު މުރާޖައިޞްލާޙުތައް ގެނައުމު

ފެނޭ ވަރަށް ގިނަ  ން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބައެކު މީގެނޫނު ހިންގަން ފެށުމާ ސަބަބަކީ އަޅުގަނޑުމެން މި ޤާ

އެއްވަރުގެ އާ ޓަކައި ކުރަމުން ގެންދާ ބޮޑު ހޭދަ ކަމަށް އެހެންމެ ދައުލަތުން މި ހަމަ. ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ

މި ސުވާލު . ވެސް އެއީ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް އިން ލިބޭތޯއެއް ރައްޔިތުންނަށް މި މަންފާ

މީހުން ތިބޭއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން ކަހަލަ  1ކުދިކުދި އާބާދީތަކުގައި ، އެހެންވީމާ. އުފެދޭ ރައްޔިތުންގެ މެދުގަ އެބަ

ޖެހޭ  ވެސް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ފުވެރި ގޮތްތޯރުން ތިބެގެން އެއީ އެންމެ އިންޞާމެންބަ 7ބޮޑެތި އާބާދީތަކުގައި 



  

 އެހެންކަމުން، އުސޫލީ ހަމަތަކަށް ބަލާއިރުގައި މި އިޞްލާޙަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރި ނަމަވެސް ޖުމްލަ. ސުވާލުކުރަން

ޙުތައް ވާ އިޞްލާއަށް ގެންނަން ބޭނުން ޢާކޮށް އެލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނު އަލުން މުރާޖަ ޖެހޭ ގޮތެއްގައި މި މަޖިލީހުން އެބަ

އެއްކޮށް އަޅުގަނޑު ވެސް މި އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ  ހުރިހާ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމާ އެހެންކަމުން، މި. ންގެންނަ

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދަންނަވަން

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމުހެންވޭ މެދު

ވެސް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ އަޅުގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމައިނުން. ތެރި ރައީސްޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތް

. ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން

 ގޮތުގައި އޭގެ އެންމެ މުގެ ޤާނޫނަކީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާސަބަބަކީ، ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގު

ހިސާބަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ހިފެމުންނުދާ ޤާނޫނެއްކަން އަޅުގަނޑު ފުރިހަމަ ބޭނުން ރައްޔިތުންނާ 

 7ނެވޭ ފަހުން ގެ ވަނަ އަހަރު އުފަންވީ 2111ދެންނެވީ މި އިޞްލާޙަކީ ވެސް މި ޤާނޫނު  އެހެން މި. ފާހަގަކޮށްލަން

މި ޤާނޫނު އަޅުގަނޑުމެން . ހުރި މީގެ ވަރަށް ގިނަ ސަބަބުތަކެއް އެބަ. ވަނަ އިޞްލާޙަށް އެބަ ވެގެންދޭ 1ވަނަ ނޫނީ 

 ލާފައި ވަކި މުއްދަތަކަށްޙައުލެއްގައި ވަރަށް އަވަސްއަރުވައިނިންމާލަން މި މަޖިލިސް ތެރެއިން ދިޔައީ ވަރަށް ހަލަބޮލި މާ

އެއްގެ ގޮތުން  އޭގެ ނަތީޖާ. ގެ ނިޔަތުގައި ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުންވަކި ދުވަހަކަށް ނިންމުމު

ހިސާބަށް  ނަށް ފެންނަމުންދޭ ރައްޔިތުންނާއަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރުވެސް އެބަ ވަރަށް ގިނަ ދަތިތައް އަޅުގަނޑުމެން

ތި ދަތިތައް މީގައި ވާކަން އަޅުގަނޑު ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ވަރަށް ގިނަ ބޮޑެ

ހިސާބުން ފެށިގެން ވެސް  މި ޤާނޫނަށް މި ގެންނަ އިޞްލާޙާ ދައްކަނީ އަބަދުވެސް އަޅުގަނޑުމެން މި. ފާހަގަކޮށްލަން

ބޯޑެއް ނެއް ހަދާ ވާހަކަ ނުވަތަ އަވަށުއެއްގެ ވާހަކަ ނުވަތަ ކޮންމެވެސް ކޮމިޝަ އަނެއްކާވެސް އިތުރު ބަޔަކަށް ވަޒީފާ

 ދައްކާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިލަންޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން މީގެ ކުރިން މި. ދައްކަނީ ދާ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން މިހަ

ދިޔައީ ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގައި ސިޔާސީ މީހުން ގިނަ ވާހަކަ، ސިޔާސީ  ތަނަށް ތެދުވެފައި އަބަދުވެސް ފާޑުކިޔަމުން މި

. ކަ، އަޅުގަނޑުމެން މި ކަންތައްތައް ހުއްޓުމަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ވާހަކަމަޤާމުތައް އިތުރަށް އުފައްދަމުންދާ ވާހަ

ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަނެއްކާވެސް މި ކަންތައްތައް ތަކުރާރުވެގެން ފެންނަމުންދާ ކަހަލަ  އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު

 ދެއްކި ވާހަކައާ ޅުގަނޑުމެން އެދާކަމީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަ ކުލަވަރެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު ފެންނަމުން

ދަނީ ހަމަ އަނެއްކާވެސް ހަމަ ކުރިން އެދިޔަ  އޮތްބާއޭ ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެން މި ލާޞްތެރިކަމެއް އެބަދޭތެރެ އިޚް

ރުކާރަށް ނުވަތަ ދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ބައެއް ފަރާތްތައް މިހާރުގެ ސަ އެހެން މި. ބާއޭ މިސްރާބަށް

ލަތަށް ޙާއެއްކޮށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ވަޙީދަށް އެބަ، ރައީސް ވަޙީދަށް އެބަ މަޖުބޫރުކުރާ  ދާރައީސް ވަޙީ

މިވެނި މީހަކަށް މިވެނި  ،ނަމަވެސް ވަދެ ށީންވަލު ދޮރޯ މެންބަރުން ދޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ބައެއް މަޖިލިސް އެބަ



  

ފަތް އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަމަ ކުރީގެ ސަގާ މިހެންގޮސް .ނިކަމެއް ކޮށްދިނުންވެއެއް އަޅުގަނޑުގެ ގާތް މީހަކަށް މި ވަޒީފާ

މިސްރާބާ ދޭތެރޭގައި ދާ  ގޮތް ފެންނަމުން ދާކަމީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑުމެން މި ތެރޭގައި އަށަގަންނަމުން ދާ

 މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ގޮތުގައި އްގައި އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާއަޅުގަނޑުމެންގެ ޖުމްލަ ގޮތެ. ކަމެކޭ އުފެދޭސުވާލު

ންގުމުގެ ތެރެއިން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިޑުމެންގެ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އަޅުގަނ. ވެސް ބޮޑު އަދަދެއް އަދަދަކީ

އަޅުގަނޑު  އީތަކުގެ ބައެއް ރަށްރަށުގެ ނިސްބަތުން ބަލާއިރުގައި ގިނަ އަދަދެއް ވާކަން މިރަށު ކައުންސިލުލާއިރު، ބަލައި

ޖެހޭ މި  އަޅުގަނޑުމެން ރިކަރެންޓު ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް ވިސްނާއިރުގައި އެބަ، އެހެންވީމާ. އެއް ބޫލުކުރާ ވާހަކަޤަ

އެބަ މަދުކުރަންޖެހޭ ހަމަ  ގަނޑުމެން ކޮމިޝަންތައް ހެދުންއަޅުގަނޑުމެން ބޯޑުތައް ހެދުން، އަޅު. އަދަދުތައް ކުޑަކުރަން

ވާހަކަދައްކާލާއިރު އަޅުގަނޑު ބޭނުން ދަންނަވާލަން މިހާރު މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ  ދެން މިފަދަ ބިލަކަށް. ވެސް ޔަޤީނުން

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން  އި ވެސްކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް ވަމުން ދާއިރުގަ ވާށް ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް އުނދަގޫވަރަ

 އީމީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިކަ ނުކުރާނުވަތަ ހުއްޓެވުމަށް މަސައްކަތް އެކަހަލަ ކަންތައްތައް ކުށްވެރިނުކޮށް

ވެސް  ދޭތެރޭގައި މި ސިޓީ ކައުންސިލާ، ދޭތެރޭގައި މި ކައުންސިލާ. ރަންޖެހޭ ކަމެކޭއަޅުގަނޑުމެން ހިތާމަކު

ޕީގެ .ޑީ.ދަންނަވަނީ ތަކުރާރުކޮށް ކޮންމެ ރެއަކު ނަޝީދު އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން އެމް މި އެހެން. ކަމެކޭ ސުވާލުއުފެދޭ

. ދޭ އެބަ ގޮތަށް ގިނަ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން ރައްޔިތުންނަށް އުނދަގޫވާ ،މަގުތަކަށް ނުކުމެ ފަރާތުން މާލޭގެ

 މި. ނޫން އެއް ލިބޭނެ ކަންތައްތަކެއް އެއް، ލާބަ އެއް، މަންފާ ވެސް ފަސޭހަ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަ ޔަޤީނުން އީމި

 ހިސާބަށް ނުވަތަ އުވާލުމާސިޓީ ކައުންސިލް އަޅުގަނޑުމެން . ޖެހޭކުށްވެރިކުރަންއެބަ ކަންތައްތައް ސިޓީ ކައުންސިލުން 

ގޮތުގައި ރަށް ބޮޑަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގެ ކަންތައްތައް މިހާރު ހުންނަ ގޮތަކީ ވަސިޓީ ކައުންސިލު. ދާންޖެހޭ އެބަ

ކުރަންޖެހޭނެ ކަތްއްޖެހިގެން ވަކި ސިޔާސީ މަޤުޞަދެއް ހާސިލުކުރަން މަސަ އެއް މި ސިޓީ ކައުންސިލަކީ ވަކި ކުލަ

އެހެންނަމަވެސް . ހުރި ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަވާނެ ކަންތައްތައް ކުރަން ތިބި ބައެއްރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ. ނޫން ބައެއް

އަކަށް ކަންތައްތައް  ޕާޓީ ވަކި ،ދީގެންއަކަށް ފުރުޞަތު ދަނީ ވަކި ޕާޓީ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި

، އެހެންވީމާ. ތަން އެއް ބުނާ ކަންތައްތައް ނޫނީ ނުވާ ގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރަމުން ދާ ޕާޓީ ފަސޭހަކޮށްދޭން ވަކި

 ،ނަމަ ކައުންސިލުން މިފަދަ ކަންތައްތައް ގޯސްކޮށް ކުރަމުން ދާ. ޖެހޭއް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ހުއްޓަންމިފަދަ ކަންތައްތަ

ވެސް  ދޭތެރޭގައި ކައުންސިލް އުވާލުމާ، ނަމަ ކުރަމުން ދާ ވަކި ބަޔަކަށް ތަފާތުކުރުންތަކެއް އޮވެގެން ކަންތައްތައް

މި ޤާނޫނަށް ފަހަރަކު އިޞްލާޙެއް ގެނައުމުގެ ބަދަލުގައި ޖުމްލަކޮށް ، އެހެންވީމާ. ން އެބަ ވިސްނަންޖެހޭއަޅުގަނޑުމެ

 ށްވުރެނޫނު މިއަގޮތުގައި މުޅި ޤާ ވާއިރަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާބެއް އޮންނަންކައުންސިލް އިންތިޚާ ދެން އަންނަ

ވެގެން މިހާރު ގޮއްސަ އޮތް ގޮތާ މުޅި ޤާނޫނު ބައްޓަން ،ގެނެސްލުކުދިކުދި އެކި ފަހަރު އެކި ތަންތަނަށް ބަދަ ފުރިހަމަވެ،

އަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ފްލޯ ،ކޮށްޢާއަލުން މުރާޖަ އަޅުގަނޑު މުޅި ޤާނޫނު އެކުލަވާލައި ވާތީވެން ގާތްޚިލާފަށް ދިޔު

 . ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން ނޫނެއްގެ ސިފަ އަލުން ޖެހިގެންދާނެހުށަހެޅިގެން ޤާ



  

 

 :ޙަމީދު ވާހަކަދެއްކެވުންهللا މްދޫން ޢަބްދުޙައިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

މި  ތުގައި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީވެސް ހަމަ މިހާރު މި ފުރުޞަ އަޅުގަނޑު. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް` 

މި ފުރުޞަތުގައި މިހެން . ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް މިހާރު ވަރަށް ތަފާތު އިޞްލާޙުތައް ގެނެވިފައިވޭބަހުސްކުރެވޭ ޤާނޫނު 

ވެސް އެ ޤާނޫނު އެކުލަވާލިއިރު ނުވަތަ އެ ޤާނޫނު ފާސްކުރެވިގެން ދިޔައިރު އެ ނިމިގެން ދިޔައިރު  ދަންނަވާއިރު

ފާތު މާއްދާތަކެއް އެކުލެވިގެން އެކި ތަފާތު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ދިޔައީ ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް ގިނަ ތަ

އެންމެ  ،މުޅިން ނެތި އިމުޅި ޖުމްލަ އެ ޤާނޫނުގެ އެކިއެކި މާއްދާތަކުގެ ގުޅުންތައް އަސްލުގަ ،އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅިގެން

ޙުތަކެއް އެއަށްފަހު ވަރަށް ގިނަ އިޞްލާ. ތަން ފެނިގެން ގޮސް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ނެތިގެން ފާސްވެގެން ދިޔަ

ގޮތުގައި މިހާރު މި  އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ. ދަނީފެނިގެން  ތަން މި ހުށަހެޅިގެން ފާސްވެގެން ދާއަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ކުގެ މަސައްކަތްކަކާއި ކައުންސިލުތަކުގެ އަދަދުތަކާއި ތަންސިލުކައުއެކި ހިނގަމުންދާ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

ލާއިރު އެންމެ މީގެ ތާރީޚަށް ބަލައި. ތަކަށް ނޫންއަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮ ރާއްޖެވަނީ މި  ރޭވިފައި ތައްކަންތައް

ންނަށް ފެނިގެން ދެކެވެމުން ދިޔައިރު އަޅުގަނޑުމެއަށް ގެނައުމުގެ ވާހަކަ ރާއްޖެދިވެހިފުރަތަމަ ލާ މަރުކަޒީ ޤާނޫނެއް 

ޓަކައި  މަށްވެރިކުރުށް އަސްލު ރައްޔިތުންނަށް ބާރުމަރަށްރަށުގެ ހިންގު ދިޔައީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ރަށްރަށުގައި

އިރު ބުކުރި ކައުންސިލުތަކަކަށް ހެދެމުން ދާޔިތުން އިންތިޚާތަކަކީ ރައްކައުންސިލު ،ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލުތައް އުފެދިގެން

ކުރާ އްޔަންއް ކުރަން ޢައިދާރީ މަސައްކަތްތަ ގައި ތިބޭ މެންބަރުންނަކީ ދާއިމީ ގޮތެއްގައި އެ ރަށްރަށުގައިއުންސިލުއެ ކަ

ފުރަތަމަ ފަރުމާކުރެވިފައި އޮތީ އޭރުވެސް ހިނގަމުން ދިޔަ . ނޫން ފުރަތަމަ ފަރުމާކުރެވިފައި އޮތީކީ މެންބަރުންގެ ގޮތަކު

ކައުންސިލަކަށް އަންނަ މެންބަރުންނަކީ ބައެއް  ،ތަކަކީޔަތު ރަނގަޅުކޮށް އެ ކައުންސިލުގެ ހައިސިއްކައުންސިލުތަކު ރަށު

ގެންދާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް  ކުރަމުންބަރުން ފަދަ ގޮތަކަށް މަސައްކަތްތަންތަނުގައި ހުންނަ ބޯޑު މެން ޓުކޯޕަރޭކަހަލަ 

 ށް ފެނިގެން މިމިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަ. އަމާޒުކުރެވިފައި އޮތީ ންސިލް މެންބަރުންނަކަށް ހަދަންބުކުރެވޭ ކައުއިންތިޚާ

ދަނީ ބައެއް ފަހަރު އެ  ނެވި ބޭފުޅުންނަށް ހަވާލުކުރެވެމުން މިވަޑައިގެންވެބުތައް އިންތިޚާދިޔައީ ކައުންސިލު

އެންމެ ފުރަތަމަ  އަޅުގަނޑުމެން. ގޮތަކަށް ނޫން ގޮތަށް މަސައްކަތްކުރެވޭ ފަދަ އެންމެ އެކަށީގެންވާ އިކުގަތަކައުންސިލު

ދިގެން ގޮތުން އުފެ ނިންމުމުގެ ދިނުމުގެ ގޮތުން އަދި ކަންކަންއިރު ރަށްރަށުގެ ހިންގުމަށް ލަފާމި ފަރުމާކުރަމުން ދިޔަ

 އީޖެހޭ މި އެކު އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަން އެބަވުމާއެހެންކަމަށް. ކުރެވިފައި އޮތީއަމާޒު އަންނަ ކައުންސިލެއް ގޮތަށް

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނު  ،ކައުންސިލްތަނުގައި  ކުރިއަށް އޮތް. އެކަށީގެންވާ ބަދަލެއްތޯ ގެންނަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ

ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ . އީއެއް މި މު ނުކުތާވަރަށް މުހިއްލަން ބޭނުންވާ ކުރަމުން ގެންދާއިރު ބަލައިއިޞްލާހު އަލުން

 ތަކެއްއީ އެންމެ އެކަށޭނެ އަދަދުލާއިރު މިށުގެ އާބާދީގެ ސައިޒުތަކަށް ބަލައިއެ ރަށްރަ ،އަދަދުތަކާއި ރަށްރަށުގެ އާބާދީ

އަދި ހަމަ އެގޮތުން އެކަށޭނެ ގޮތަކަށް . ސް މިހާރު ހަމަ ޤަބޫލުކުރެވޭވެ ނަށްންމެއެން ނޫންކަން އަޅުގަނޑުމެން



  

ތެއްގައި މި ޤާނޫނަށް އަލުން ވަންޏާ ޖުމްލަ ގޮ އަޅުގަނޑުމެން މި ޤާނޫނު އަލުން ބައްޓަންކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް

ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުން  ،ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން. ޖެހޭ ދިރާސާކޮށްލަން އެބަ ލައި،ބަލައި

 ދަލުގައިފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ޤާނޫނުގެ ތަފާތު އިޞްލާޙުތަކެއް ވަކިވަކިން ބެލުމުގެ ބަ

ޓަކައި  ގެނައުމުގެ ބަދަލުގައި ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކުރުމަށްނުވަތަ ވަކިވަކިން އިޞްލާޙު

ވެސް  ދެނީ ނުވަތަ އަޅުގަނޑުލަފާކަމަށް  ވެސް މި އަޅުގަނޑު. ން ފެންނަކަމުގެ ވާހަކަ ދަންނަވަންއަމާޒުކުރަ

 ގެ އަލީގަބާރުއަޅާނީ މި ޤާނޫނު ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި އަލުން ދިރާސާކޮށް މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައި ހުރި ތަޖުރިބާ

ޓަކައި ކޮންމެވެސް  ގެންވާ ގޮތެއްގައި އަލުން ފަރުމާކުރުމަށްއެންމެ އެކަށީ ލަތަށް ބަލައިޙާއާއި ރާއްޖޭގެ މިހާރުގެ 

ދަންނަވަމުން  މަޖިލީހަށް ގެންނަވަން ފެންނަކަމުގެ ވާހަކައަލުން ވަގުތެއްގައި މުޅި ޤާނޫނުގެ އިޞްލާޙުކުރުމަށް 

  .ޝުކުރިއްޔާ .އަޅުގަނޑު ނިންމާލަން

 

 :ކަދެއްކެވުންރަޝީދު ވާހަ ކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމުމާފަންނު ދެ

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މި އިޞްލާޙަށް . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ގެނައުމުގެ ބޭނުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ތަކަށް އިޞްލާޙުޤާނޫނުޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . ވެސް އެއްޗެއް ދަންނަވަން އަޅުގަނޑު

ގޮތަށް ކަންކަން އެބަ  ވާނެއިރުގައި ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާރައްޔިތުންގެ ވެރިކަމެއް ކުރާ. ދިނުންއިއެއް ހޯދަ ފައިދާ

 ފަސް އަހަރުގެ ވެރިކަމެއްގައި ބަޣާވާތްކުރިދިޔައީ  އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި. ނިންމަންޖެހޭ

. ށޭން ޖެހޭނީ ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކުރާކުރި ބަޔަކު މި ބުނަނީ ދެބަޣާވާތްވެސް ދެން ކުރުމަށްފަހު އަނެއްކާއެ ބަޣާވާތް. ތަން

ވަންޏާ އެ  ންވެއްޖެ ކަމަށްއެހެ. ޖެހޭ ކޮންމެ ބަޣާވާތަކަށްފަހު އަނެއްކާ ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރަން އެބަ

 ޤާނޫނުއަސާސީ  ބަޣާވާތަކަށްފަހު ބަޣާވާތަކަށްފަހު ދެން ގެނެވޭނެ އިޞްލާޙަކީ، ޤާނޫނުއަސާސީގައި ކީއްވެގެންތޯ ކުރީގައި

ވަކި ބާބެއް ބަޣާވާތަކަށްފަހު ވެރިކަން ކިޔާ ބާބެއް  ،ކުރީގެ އެ ބާބު ދެން ކޮށްދޭނީ ކޮންކަމެއްތޯއަށް ރައްޔިތުން 

ނުލާހިކު ފަސޭހައިން . ނޫން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ދުނިޔޭގެ އެއްވެސް ތަނެއްގައި ކަން ކުރާ އުސޫލެއް. އެކުލަވާލަންޖެހޭ

ނގޭ ވެސް ބަޣާވާތްކުރި މީހާ އެބަ އެ މިހާރު. ނޫން ކަމެއް ޖެހޭއިޞްލާޙުކުރަން، ތަކަށް ގެންނައެއީ ޤާނޫނު. ހައްލުވޭ

ންނަނީ ހެޑް އޮފް ސްޓޭޓަކަށް އޮ ވެސް އޮތީ ލިއިރުއަޅުގަނޑު ވެބްސައިޓު މިއަދު ބަލައިދުނިޔޭގެ ކޮމަންވެލްތުގައި 

ނުލާހިކު ފަސޭހައިން ، އެހެންވީމާ. ކަށް ހުރި މީހާރާއްޖޭގެ ވެރިޔަމި  ޤައުމެއް 14ނުކުރޭ  ޤަބޫލެއް. ރައީސް ނަޝީދު

މަޤާމު އެ  އި، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސާފާދީފައަށް އިސްތިއު އަމިއްލަ. ކުރި މީހުންސިޔާސީ ގޮތުން ހައްލުވޭ ބަޣާވާތް

އަށް  އަސާސީޑުމެން ނުޖެހޭ ކޮންމެހެން ޤާނޫނުއަޅުގަނ. ބޭއްވޭނެދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިންތިޚާބުމަސް 3ހަވާލުކުރީމަ 

އަހަރަކުން  1ކޮންމެ ، އެހެންވީމާ. ގޮތް ރިއްޔާ އަންނާނެޣާވާތްކުރުމަށްފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫބަ އިޞްލާޙުގެނެއްސަ

މަ އަނެއްކާ އަންނަ ބަޣާވާތެއް ކުރީ. ވެސް ހިންގަން އެ ލާޒިމުވޭތާ ތިބި ބަޔަކު. ޖެހޭނެބަޣާވާތެއް ހިންގަން



  

ދުނިޔޭގެ ވެރިކަން ކުރާ  ޤާނޫނުން އީޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މި. ރިއްޔާމްހޫރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބަޣާވާތުގެ ރައީސުލްޖު

ރުކަޒީ އުސޫލުން މިހާރު ލާމަ. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ތަންކޮޅެއް އަދިވެސް ޅައީހެން އަޅުގަނޑުމެން. ނޫން އުސޫލެއް

ށް އެއީ ކުރީގެ އެމަ.ޕީ.ޕީ ،ވެސްށް އެއްއެމަ.ޕީ.ޕީވެސް މި އޮތީ  އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލުގައި

މާލެ ސިޓީގައި ވެސް ވެސް  އައްޑޫ ސިޓީގައިޤައްޔޫމުގެ އެއްވެސް، ވެރިޔާ މައުމޫނު ޢަބްދުލް ތާރުޚުދުމުޚްއަހަރުގެ  31

ވެސް ނުކުރެވޭ  މޭން ޓު މޭން ނަގައިގެން ފަހަތުން ވިއްދައިގެން އެ ،އެއްވެސް ގޮނޑި އެއް ނުލިބުނީމާ މީހަކަށް މީހެއް

ސިޓީ . ދާއިރާ ހިންގަނީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާރީއެނގިވަޑައިގަންނަވާތޯ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . ށްގޮތަ

. ޓަކައި ކުރުމަށްއިހުތިޖާޖުރައްޔިތުން ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅު ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދު  ކައުންސިލުން ދީފައި އޮތް

ހަމަ ގޮސް  .އެއް ނުހޯދާ ން ހުއްދައި ސިޓީ ކައުންސިލުދިޔައިރުގަ ތަނަށް އެހެންނަމަވެސް، ފުލުހުންނާއި ސިފައިން އެ

ނޫން  މި އެއް. ކަށް އެ އެއްޗެހިތައް ކެއީއަދި ނުވިތާ. އްޗެހި ގެންދިޔައީއެތާ ހުރިއްޔާ ހުރި ބޮނޑިބަތް ތެއްޔަކާ އެ

ހުން ޖެހޭނެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ފުލު ވަންޏާ މާލޭ އެ ކުށްވެރިވާ ކަމަށް ،އެ އެއްޗެއް .ކަންތައް ކުރަންޖެހޭ ގޮތަކީ

ތިމަންނަމެންނަށް އެތާނގައި ތިބި ބަޔަކު ނުވަތަ ހައިޖާނު ހިންގާފައި ނުވަތަ  .އަންގަން މިކަހަލަ ކަމެއް ހިނގައޭ

ޓަކައި  ކުރުމަށްހިފައި ހައްޔަރު މީހުން އެހެންވީމާ، އެ .އުޅެއޭ ތާ ތެރޭގައި އެބައެހަމަނުޖެހުން ހިންގާ ބަޔަކު 

ދަންވަރު  އަރާ ނޫން، ޓެރަރިސްޓުން އަރާހެންއެހެނެއް. އި އަންގަންޖެހޭނީކުރީ ބައިގަ. ވަންނަނީއޭ އަޅުގަނޑުމެން މި

ން ހަދަނީކީ ޤާނޫނު ޤާނޫނު ކޮންމެހެ މި. ޤާނޫނެއް ނޫން ކަޓަރު ހިފައިގެން މިއީކީ މި އިއަރާ ވަޅިޔާ އިދަޅައިގަ

ކޮންމެވެސް ސިޔާސީ މަޤްޞަދެއް  ބުނޭ،ވެސް ގޮތަކަށް ޤާނޫނުގައި ނުއެއް. ނެއް ނޫން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްބޭނުންވެގެ

އި މިތާނގައި އަޅުގަނޑު ކުރީގަ. ދޭންއޮތީ އަނެއްކާވެސް އިތުރު ބަޔަކަށް ވަޒީފާ ޓަކައި މިހާރު މި ހާސިލުކުރުމަށް

ވެސް ޤާނޫނީ ސަރުކާރުގައި  ދައްކަމުން ދިޔައީ ކުރީގެ އަޅުގަނޑު މިހާރުތިބި ބަޔަކު ވާހަކަ ،ދައްކަމުން ދިޔައީވާހަކަ

އެހެންނަމަވެސް، އިތުރު މިނިސްޓްރީތަކާ އަދި އިތުރަށް މީހުން ލައިގެން . ޤާނޫނީ ސަރުކާރުން މީހުން ގިނަ ވާހަކަ އޭރު

މިއަންނަ އިންތިޚާބު އަންނަންވާއިރަށް . ހުސްކުރާނެ ގޮތެއް މި ރާވަނީ ފާތައް ދީގެން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުއިތުރު ވަޒީ

ކަމެއް  މިހެނެއް މި .މި ވިސްނަނީކުރެވޭތޯ ޔަކަށް ވަޒީފާދީގެން ބާރުގަދަބަ ހުސްކޮށްލައިގެން ގިނަ ށް ބަޖެޓުއަވަހަ

ންގެ ރައްޔިތު. އަކީ އިންތިޚާބު ބާއްވާށޭ އްޔާ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާ ވާހަކައިޚްލާޞްތެރިކަމެއް ހުރެޖެ. ނުކުރެވޭނެ

ނޫންތޯ ރައްޔިތުންގެ ކުރިމައްޗަށް ކެރެންވީ  .ތިބީ ނގޭ މިހާރު ބަޣާވާތެއް ކޮށްގެންކަން މިއެބަ އެ. ކުރިމައްޗަށް ދާށޭ

. މުޒާހާރާތަކެއް ނުކުރާނަން .ބުނީމަ އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ތިބޭނަން މަޑުންހިސާބުން ރައްޔިތުން ބަސް އެ. ދާން

ހަމަޖެހުން އަންނާނެ ޢިއްޒަތްތެރި އޭރަށް . ށޭ ކޮންމެވެސް އެކަކުކުރާކޮށްފައޭ އިންތިޚާބުތިބީ ބަޣާވާތް ތިމަންނަމެން މި

އަކީ  ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮންނަނީ މި ނުކުރޭ އެ ލްތުން ވެސް ޤަބޫލެއްއެހެންނޫނިއްޔާ ކޮމަންވެ. ރައީސް

އެއް ހުރި  އިންސާނީ ބުއްދި. ނުކުރެވޭނޭ ޤަބޫލެއް. ކީއްވެތޯ ބަދަލުނުކުރަނީ. މަށް އަދިވެސްމުހައްމަދު ނަޝީދު ކަ

ދުވަސްކޮޅެއް ކުޑަ . ހިންގާފައި އޮތީ ބަޣާވާތެއް. އްޒަތްތެރި ރައީސްނުކުރާނެ އެއީ ބަޣާވާތެއް ހަމަ ޢިމީހަކު ޤަބޫލެއް



  

އެއީ މިހާރު މާލޭގެ . ފައި ވިއްދިޔަސްކިތަންމެ ގަދަ. އްހާ ދުވަސް އޮތީއެ 311ފައި ވިއްދިޔަސް އޮތީ ކިތަންމެ ގަދަ

ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގައި  މި ،ވަރުގޮތުން އަޅުގަނޑަށް ޔަޤީން ކަށަ ކަންތައްތައް ހުރި ގޮތުން ރާއްޖޭގައި ކަންތައްތައް ހުރި

އަދި ގޮނޑި އެ ދިޔައީ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި އަދި ދިޔަޔަސް ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ  .ޕީ.ޑީ.އަދިވެސް އޮންނާނީ އެމް

ވޯޓު ލިބުނު  14ނަސް ވޯޓު ލިބު 7އަކީ އެއީ ފުރަތަމަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި  ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި .ގޮނޑި ވެސް

އެހެންވީމާ، . އެއް އެއިން އެބަ ދައްކާ އަދި އެހެން ނަތީޖާ. އޮތީ ނަގާފަ އެ 41%ންވިޔަސް މިހާރު އެހެ. ތަނެއް

ރައްޔިތުންގެ ކުރިމައްޗަށް ހުއްޓި ބުނާށޭ  .އަކީ ރައްޔިތުން ކުރިމައްޗަށް ދާށޭ ދަންނަވާ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު މި

ތިބެގެން އަދި  އި އަޅުގަނޑުމެންނީ ދެން މިތާނގަކޮށްގެން ނޫއެވަރު. ހޭ އިންތިޚާބަށްއިތިބީ އަ ތިމަންނަމެން މި

އެއްވެސް ކަމެއް  ގެނަޔަސް ރާއްޖޭގައިހުރި ޤާނޫނުތަކަށް އިޞްލާޙު ނުވަތަ ހެދިފައި ޤާނޫނުއަސާސީ އިން

ކުރަން ބޭނުމިއްޔާ މި ޖެހިގެން އުޅޭ މައްސަލަ ހައްލުހައްލުކުރަން ބޭނުމިއްޔާ ރާއްޖޭގައި މިހާރު . ނުދާނެހައްލުވެގެނެއް

 އަހަރުގެ 31. ޚާބެއް ބާއްވަންވީއަވަސް އިންތި އިޚްލާޞްތެރިކަމެއް ހުރިއްޔާ. އަވަސް އިންތިޚާބެއް ބާއްވަންވީ

އަދި  މަރާލައި ރުގެ ވެރިޔާ އީވާން ނަސީމުތާޚުދުމުޚްއަހަރުގެ  31. ނުކުރާނެ ކަކަށް ރައްޔިތުންނަށް ޤަބޫލެއްސިފަތަ

ލި އޭރުގެ އެ ކަންތައްތައް ބަޑިޖަހަން ހަމަ އޭރުގައި މަރާ. ނުދުވަން މަރާލީމަ އަޅުގަނޑު ފަހަތަކުން އެހެން މީހަކު

ހުންނަނީ ހަމަ  ކުރި މީހާ އެއެކަމަކު އެކަމަށް އަމުރު. ތިބީ ޖަލުގަ އެ ކަންތައްތައް ކުރި މީހުން އަދިވެސް އެ އަންގައި،

އޮމާން ންޖެހޭ މިރާއްޖޭގައި އަމާން ސްނަހެންވީމާ، އެބަ ވިއެ. މިތާ ދުވަނީތަންހެވިފައި ޕާޓީ ހަދައިގެން ރާއްޖޭގެ އެ

ކުރި މީހާ ޤައުމު އަހަރު ވެރިކަން 31ވެސް  ޓަކައި ވަންޏާ ރައްޔިތުންނަށް ވެއްޖެ ކަމަށް ގެންދަންއައްސޭރިއަކަށް 

. ނުވާނެ ހައްލެއް ރާއްޖޭގެ ކަންތައްތަކެއް މި. ރާއްޖެ ހައްލަކަށް ނާންނާނެ އެހެންނޫނިއްޔާ، މި. ޖެހޭ ދޫކޮށް ދާން އެބަ

އަދިވެސް  ވެސް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ގެންނެވި އިޞްލާޙު އަޅުގަނޑު ނުދަންނަވަން މިހާރު މަރުކަޒީ އުސޫލުން މިލާ

 ދަށަށްބާޣީ ސަރުކާރުގެ އަތް، ދަނީ މިހާރު އޮތް ސަރުކާރު ތަކަށް ލިބިފައިވާ ބާރު އެއެހެނިހެން ތަންތަނަށް ކައުންސިލު

އަކީ  އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން އޮތް ވާހަކަ. އްޔިތުންނަށް ދަތިވާނެވަރަކަށް ރަ މިހެން ދިޔަ. ޖަމާކުރަމުން

 .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ނުވާނޭ މިރާއްޖޭގެ ކަންކަމެއް ހައްލެއް އިންތިޚާބެއް ބާއްވައިގެން ނޫނިއްޔާ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އިރުގެ މިނެޓު 2ޕީ އަށް ބާކީ އޮތީ .އާރު.ޑީ. ބްދުއްރަޙީމުޢަهللا ޢަބްދު މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

  . ވަގުތެއް

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ބްދުއްރަޙީމުޢަهللا ނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުމާފަންނު ހުޅަ



  

ކުރެވޭ އަދި ޤާނޫނު ހަދާ ތެއްގައި ސަރުކާރުން ހިންގަން އިންތިޚާބުޔުނިޓަރީ ދައުލަ .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ވެސް ތެރެއިން ޝަރުޢީ ނިޒާމު ބާރުގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ  އަދި ހަމައެއާއެއްކޮށް. ކުރެވޭއިންތިޚާބުވެސް ޖިލީސް މަ

ޤާނޫނުން ގޮތުގައި ލާމަރުކަޒީ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ. ދޭ ކުރެވިގެން އެބަޢައްޔަން

އެއީ އިދާރީ . ންގުމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބާރެއްގެ ތެރެއިން ދޭ ބާރުދައުލަތް ހިދީފައިވާ ބާރަކީ މި އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ދާ  ހަވާލުކުރެވިގެން މި ލާމަރުކަޒީކޮށް އިންތިޚާބުކުރެވޭ ކައުންސިލުތަކަށްގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކެއް 

އޮންނަނީ އެ  ގަނޑުމެން މިއަޅުދެން އަނެއްކާ  .ވަނީ ކޮށްފައިޤާނޫނުތަކުން  އެކަން އަޅުގަނޑުމެން މި. މަސައްކަތަކީ

ހުށަހަޅާއިރު އަޅުގަނޑުމެން  ކައުންސިލެއްއަވަށު . ނޫނުގެ އެންމެ ފަހަތަށް އަނެއްކާވެސް އަވަށު ކައުންސިލެއްޤާ

ވެސް  ކުރީގައި. އޮތް ގޮތަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްތޯ މިހާރު މިތަކުގައި ޖެހޭ ސިޓީ ކައުންސިލު ސްނަން އެބަވި

 11އެއް ހަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ކުރެވެމުންދާ މައްސަލަބަހުސްހަމަ ޢާއްމު ގޮތެއްގައި  މެންގެ ތެރޭގައިއަޅުގަނޑު

މޭޔަރު ހޮވަންޖެހޭނީ ސިޓީ ކައުންސިލެއްގެ  ،ރާއްޖޭގެ .ންޖެހޭނީންނައި ގޮނޑިތޯ ސިޓީ ކައުންސިލުގައި 11އިން  ދާއިރާ

 ހުރިހާޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . ފެދޭ ސުވާލެއްވެސް އު ޓަކުންތޯ އެބޭފުޅުންގެ މެދުގައި ބާއްވާ ސިއްރު ވޯ އެ

އް ހިންގުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކަށް އުފެދިފައި މުޅި އިދާރީ ދާއިރާތަސުވާލުކަންތައްތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި 

ގެ ތެރެއަށް މަޖިލީހުބަލައިގަނެގެން ގޮތުގައި މި އިޞްލާޙު  އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ފެންނާތީވެ ހޯދަންޖެހޭ ކަމަކަށްހައްލު

ލާމަރުކަޒީ އަދިވެސް  ތަކާޖެހޭ ސިޓީ ކައުންސިލު ކާރުން އެބަލާ ތެރޭގައި ސަރުކޮމިޓީގެ މަރުޙަ ދާއިރު ވަދެގެން

. ރަނގަޅަށް ސިސްޓަމެޓިކު ގޮތެއް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިދޭން ގޮތްތައް ތައް މަސައްކަތްކުރާނެދަށުން ކައުންސިލުއުސޫލުގެ 

އުޅެނީ ކައުންސިލަރަކަށް  މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޙަޤީޤަތުގައި މި. ޤާނޫނު ހަދާނީ ގެ ތެރެއިން ދެންއެ ސިސްޓަމު

ކޮން މަސައްކަތެއްތޯ ގެ ރައީސަކަށް ނޭނގެ އިދާރީ ގޮތުން ކައުންސިލު. ކޮންކަމެއްކަންކައުންސިލަރު ކުރަންވީ ނޭނގޭނެ 

އަސާސީގައި އަޅުގަނޑުމެން ޤާނޫނުއާއެކު އަދި ހަމައެ. އްއެ މަސައްކަތެއިބު ރައީސަކަށް ނޭނގެ ނަ .ކުރަންޖެހެނީ

އްޔާ ވެއްޖެރާއްޖޭގައި ސިޓީ ކައުންސިލެއް  މި. އިބު ރައީސެކޭނަ އިކޮށްފައި އޮވޭ ކޮންމެ ކައުންސިލެއްގެ ރައީސަކާމާނަ

ނެފައި ޤާނޫނުއަސާސީގައި ވަކި ގޮތަކަށް ބު. ކިހިނެއްތޯ މިކަން ހަމަ ކިޔާނީ .ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރެއް ހުންނަނީ މޭޔަރަކާއި މި

ޖެހޭނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސެއް އެތާ ބައިންދަން. ސްޕީކަރެއް ންދޭނެތޯލައިގެން ނުބޭއޮއްވާ އަޅުގަނޑު އަތު

 އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ވަންޏާ އިން ބަލައިފި ކަމަށްއެހެންވީމާ، އެ ބީދަ .އެއީ ނޫންތޯ މިކަން އޮންނަ ގޮތަކީ. ނޫންތޯ

ން އަވަށު ކައުންސިލް ދެ. ކުރަންވީބައިތައް އަސްލުގައި އިޞްލާޙު އެ. މައްސަލަތައް ހުރި ރޭގައި އެބަގެ ތެތަކުޤާނޫނު

. އަޅުގަނޑު ވަރަށް ތާއީދުކުރާނަން ދައްކަންޏާކުރެވޭ ކަމެއްގެ ވާހަކަވެސް އިންތިޚާބުކުރުމަކީ އަބަދުއިންތިޚާބު

  ...ވެސް އިންތިޚާބުތައް ކާމިޔާބުގައިމު ން ހަމައަޅުގަނޑުމެ. އެއްރަށް އިންތިޚާބާ ރައްޓެހި ބައަޅުގަނޑުމެންނަކީ ވަ

 

 :މިރު ވާހަކަދެއްކެވުންޢާމަދު ޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްކު



  

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި ، އާދެ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އޮތް  އިހުށަހަޅާފަމެދު ހުރީތީވެ،  ކަންބޮޑުވުން އެ މަނިކުފާނުގެ ދާއިރާއާއެ މަނިކުފާނުގެ އިޞްލާޙަކީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ 

އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި . ކުރަންސްނުމުގައި އަޅުގަނޑު އިޙްތިރާމުއިޞްލާޙެއް ކަމުގައި ދެކި އެ ވި

ތަނުން  މި ޤާނޫނު އަޅުގަނޑުމެން މި ޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީއިރު އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންވާހަކަދައްކާގޮތުން  ޤާނޫނާ ބެހޭ

މި ޤާނޫނު . ދަނީ ފާސްކުރި ފަހުން ކިތައް ވަނަ އިޞްލާޙުތޯ މިއީ؟ ވަރަށް ގިނަ އިޞްލާޙުތަކެއް މީގައި ހުށަހެޅިގެން މި

ތަޅުމުގައި ކަންތައްތައް ދިމާވި ގޮތް  ،ތަޅުމަށް އައިސް ،އަޅުގަނޑުމެން ދިރާސާކޮށް ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާގައި ނިމި

ދާތީވެ  ދައުރު ނިމިގެން. ންވާނެވެސް އެނގިވަޑައިގަގަނޑުމެން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް އަޅު

މި ޤާނޫނަކީ އެންމެ . މިކަން ނިންމާލީ އިކޮންމެހެންވެސް އެކަން ކުރަންޖެހޭތީވެ އަޅުގަނޑުމެން އަވަސްއަވަސް ކޮށްލާފަ

. އެބަ ޤަބޫލުކުރައްވާ ވެސް ކަން ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނޫން ތް ޤާނޫނެއްއޮ އިޒިންމާދާރު ގޮތަށް ހެދިފަ

ޓަކައި މުޅި  ކަމެއް އޮތް ނަމަ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އިޚްލާޞްތެރިއަ އެހެންވީމާ،

ކަ މި ދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޖެހޭ ވާހައިޞްލާޙުކުރަން. ޖެހޭ އިނގޭތޯ ޤާނޫނު އެއްކޮށް އިޞްލާޙުކުރަން އެބަ

ނައިބު  އިވަނީ ރައީސާ އިދެންމެ ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފަ

ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ އެންމެ ހިމެނޭ  އިކައުންސިލްތަކުގަމަވެސް މޭޔަރުގެ ވާހަކަ ވެސް އެހެންނަ. ރައީސްގެ ވާހަކަ

ހުރި  އިމިހިރީ މީގަ އެހެންވީމާ،. ޑުމެންނަށް ހިނގައްޖެހިމެނިގެން ދިޔަ ތަން އަޅުގަނ އިއިސްވެރިންގެ ގޮތުގަ

 ފަސް ކައުންސިލް ހެދިގެން ގޮއްސަ މި އިޖެހޭ އެ ކޮންމެ ރަށެއްގައަޅުގަނޑުމެން އެބަ ވިސްނާލަން ދެން. މައްސަލަތައް

 1. ތަކެއްސް އެބަ އޮތް ކައުންސިލުވެ އިމީހުން އުޅޭ ރަށްރަށުގަވަނީ އެންމެ ޒިންމާދާރު ގޮތަށްތޯ؟ ތިރީހަކަށް 

އަޅުގަނޑު ހަމަ . ކަމެއް ނޫނޭނީ މިއީ މި ޤައުމަކަށް ކުޅަދާނައަޅުގަނޑަށް ދަންނަވާ. ކައުންސިލް މެންބަރުން ހެދިފަ

ށް އޭރުގެ ސަރުކާރުގެ ކޮއަޅުގަނޑު ހަމަ ތަކުރާރު އިމި ޤާނޫނު ހަދަމުން ދިޔައިރުގަ ،ވެސް މި ޤާނޫނު ތަންފީޛުގައިމު

 އިތިރީހަކަށް މީހުން އެ ރަށުގަ. އަކަށް ނިސްބަތްވާ ދާއިރާގެ ވާނީގެ ވާހަކަ ދިޔައިން އަޅުގަނޑު އެ ދާއިރާއެދެމުން

ދެންނެވިން އެ ރަށް ހުސްކޮށްދެއްވާށޭ، އެ ރަށް ބަދަލުކޮށްދެއްވާށޭ، ކުޑަހުވަދޫ އަށް އަޅުގަނޑު އާދޭސް. ދިރިއުޅެނީ

 އެހެންނަމަ. އެ އަޑެއް ނޭހި .ދުވަސް ނިމިގެން ދިޔައީ އަހަރު 3. ކަމަކު އެ އަޑެއް ނޭހިއެ. ބަދަލުކޮށްދެއްވާށޭ

މެން ދެން އަދި މިއާއެއްކޮށް އަޅުގަނޑު އެހެންވީމާ،. ކައުންސިލް އުފައްދާކަށްނުޖެހުނީސް 1 އިރަށުގަ އެވެސް ހަމަގައިމު

ފަސް ކައުންސިލް މެންބަރުން  އިކޮންމެ ރަށެއްގަ ،ސިލްކައުން 1 ،ކައުންސިލް 1ކަމުގައި ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ މިކަން

އޮތީ؟  އިވެފައަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮންކަމެއްތޯ މީގެން ހާސިލު އިއުފެދިގެން ދިޔައިރުގައި މިހާރު މިހާ ހިސާބަށް އައިއިރުގަ

ވެސް  ފަހަރެއްގައިމަ އަޅުގަނޑު ހަ. ނެވޭކަށްބަހެއް ބުގޭތޯ ވަކި ފަރާތަކަށް ކުޑައިމީސްއަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނެތް އިނ

ވެސް އަޅުގަނޑު  މި މަޖިލީހަށް. ގޮތެއް ވުމަށް އެދެނީކީ ނޫންބި ކައުންސިލަރުންނަށް ނިކަމެތިތި އިބައެއް ރަށްރަށުގަ

ކުރެވިގެން މެންބަރުން މިތަނަށް ޢައްޔަން 77 އިމެންބަރުން ދާއިރާތަކަކަށް ބަހާފަ 77އަޅުގަނޑުމެން . ލާނަންވިސްނައި



  

އެހެންނަމަވެސް މިހާރު މި އޮތީ . މެންބަރުން 2އަތޮޅަކުން މި ތިބެނީ  އިތޯ؟ ކުރީގަވި ކަމެއްއިތުރު ދިއުމުން ވަކި 

 އަކަށް މެންބަރަކު ހަމަޖެހިގެން ދާ ކޮންމެ އިދާރީ ދާއިރާ ،އަކަށް ކޮންމެ އާބާދީ އިލާފައަކަށް ބަހައި ފަސްހާހުގެ އާބާދީ

ދެން އަދި  ،ކީއީމިއިނގޭތޯ ކަމަކު އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ އެ. ކޮށްފަމުމިހާރު މި ނިޒާމު ގާއިމި އޮތީ ގޮތަށް 

ބޮޑުވަމުން ވެސް ދައުލަތަށް ބުރަ ހައްތަހާ. އިނގޭތޯ ށްވުރެ ބޮޑަށް އިތުރުވެގެން ދާނެއަދި އެއަ އިވަނަ އަހަރުގަ 2114

ރައީސުންނަކީ އެ ދާއިރާގެ  ނައިބު އިރައީސުންނާވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ  މިހާރުން މިހާރަށްއެހެންވީމާ، . ދަނީ މި

ހުންނަކަށް ނަމަ އެ މީ ވާ އެހެންނޫން ކަމަށް. މުޅި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އޮވެގެން ހޮވޭ ބަޔަކަށް އެބަ ވާންޖެހޭ

އަޅުގަނޑު  ވެސް ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑު މިހާރު. ތަނެއް ނުފެންނާނެ ކުރެވިގެން ދާޒިންމާދާރު ގޮތުގައި އެ މަސައްކަތް 

އެއީ މުޅި އަތޮޅުން ވެސް ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް އި ކޮންމެ އަތޮޅެއްގަ ،ވެސްއި ގޮތަކީ އަތޮޅެއްގަ ޤަބޫލުކުރާ

ވެސް ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ނުވަތަ ކޮންމެވެސް އެހެން މަޤާމެއް ކީ އި ރަށެއްގަ ،ކުރާ ފަރާތަކަށް ވެފައިއިންތިޚާބު

މެޓިކުން އަތޮޅު ވެފައި އޮޓަ އިންތިޚާބުކުރާ ބަޔަކަށް ރަށުގެ ވޯޓުން ،ވެސް މުޅި ރަށުން ނަމަވެސް އެ ފަރާތަކީ

. ވެސް ނުދާނެ ނޫނިއްޔާ ރަށްތައް ތަމްސީލުކުރެވިގެންއޮވެގެން ކައުންސިލަށް ކޮންމެ ރަށަކުން މީހަކު ދާ ގޮތަށް 

ނޫނު ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މި ޤާ. ޖެހޭ ކަމެއްމެން ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނާލަންމިއީ އަޅުގަނޑު އެހެންވީމާ،

އެއްކޮށް އިޞްލާޙުކުރަން އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ މި ޤާނޫނު ހުރިހާ . އެއްކޮށް އިޞްލާޙުކުރަން

މި ތަނުގައި އެންމެ  ،ހުރި ގޮތަށް މާދަމާ ހަމަ ވެރިކަމަށް އަތުވެދާނެމަޝްވަރާކޮށްގެން އެންމެ ފައިދާ ވެސް ޕާޓީތަކުން

 ލުކުރަންޖެހޭ ސިޔާސީ ބޭނުމަށްކަމަކު އޭރުގައި މި ޤާނޫނު ހެދިއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫއެ. ކުޑަކޮށް އޮތް ޕާޓީ

ވާތީވެ އެ  ހުރި ގޮތެއް ކަމަށްއަކަށް ފައިދާ ކޮންމެވެސް ޕާޓީ ،ވެސް ކައުންސިލެއް އޮތުން އެއީއި ޓަކައި ކުޑަ ރަށެއްގަ

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު އެ  ،ސަތު ކަނޑައަޅާފައި އޮތީމާއަދި ސަރުކާރުގެ ސިޔާ. ބައްޓަންކުރެވިގެން ދިޔަ ތަންގޮތަށް 

އެބަ ވާހަކަދައްކަވާ  މިއަދު އެ ބޭފުޅުން. ވެސް ބައެއް ބޭފުޅުން ވާހަކަދެއްކި ތަން ނުޖެހޭ ކަމަށް ދެކިގެންއޮންނަން

ގަނޑުމެންނަށް އެއް ނޫން އަޅު ގައެހެންވީމާ، މިއީ ޒިންމާދާރު ގޮތު. ތަކުގެ ބާރަކީ އަމިއްލަ ބާރެއް ކަމަށްކައުންސިލު

ދަނީ ހަމަ  ފެންނަމުން މިށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ސިޓީ ކައުންސިލަކުން މިއަދު މިސާލަކަ. މިކަން ކުރެވިގެން ދަނީ

ކަންތައްތައް  ،އަކަށް އެކަނި ފޭވަރކުރަމުން އެ ބޭފުޅަކު ބޭނުންވާ ޕާޓީ. ވަކި ގޮތަކަށް ކަންތައް ކުރަމުންދާ ތަން

މިއީ ރައްޔިތުންނަށް . ކަން ކުޑަ ގޮތެއްމިއީ ވަރަށް ޒިންމާދާރު. ންނަނީފެމި ނޑުމެންނަށް ދާ ތަން އަޅުގަ ކުރަމުން

 ،އަކަށް ތަކަކުން ވަކި ޕާޓީމި ކައުންސިލު. ކައުންސިލެއްއޮންނަ  އިޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން އުފައްދާފަ ޚިދުމަތްދިނުމަށް

މީހަކީ ރައްޔިތުންނަށް  ވުމަށްފަހު އެއީ އިންތިޚާބުއެ. ވަކި ގޮތަކަށް ކަންތައްތަކެއް ނުކުރެވޭނެ ،ވަކި މީހަކަށް

އެ ސިފަ ޤާނޫނުއަސާސީ ހެދިއިރުގައި  އެހެންވީމާ،. ގޮތަށް އެ ފަރާތްތަކުން ކުރަންޖެހޭނީ އެ. ދޭން ތިބޭ ބައެއްޚިދުމަތް

ޤާނޫނެއްގެ  ހަދާ ޓަކައި ދިނުމަށްނޫނަކީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްވަކި ބޭފުޅެއްގެ ފޮޓޯ ބާއްވައިގެން ހެދި ގޮތަށް މި ޤާ

 .ޝުކުރިއްޔާ. ނުކުރެވޭނެ އެންމެ ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައިކަމެއް  މިއަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ހެދިގެން ނޫނިއްޔާ އިގޮތުގަ



  

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން އްމަދު ނާޒިމުމަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަ

ޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އާދެ، ދިވެހިރާއް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. السالم عليكم. `

ވެސް އެ ޤާނޫނަށް ހިތާމަވެރި އިޞްލާޙެއް އަޅުގަނޑަށް  ލާޙުތައް ގެނެސް މިއަދަކީގުމުގެ ޤާނޫނަށް ތަފާތު އެކި އިޞްހިން

ންނަމަވެސް އެހެ. ކުރަންއިހުތިރާމުއަޅުގަނޑު މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް . ފެންނަ ގޮތުގައި އަންނަމުންދާ ދުވަހެއް

ނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެ. ކެއްހުރި ބައެއް މައްސަލަތަކަކީ އަޅުގަނޑު ކަންބޮޑުވާ ކަންތައްތަ އިމީގަ

ވެއްޖެ ދުނިޔޭގެ  ކޮށްގެން ހިންގާތާ ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްލާމަރުކަޒީ އުސޫލު ތަޢާރުފު ދުނިޔޭގެ އެއްވެސް ޤައުމެއްގައި

ގޮތުން މި ޤާނޫނު ހަދަމުން ދިޔައިރުގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވި ތަފާތު އެކިއެކި  ކަމާ ބެހޭ ނޑު މިއަޅުގަ .ޤައުމުތަކުގަ

އެހެންނަމަވެސް އެ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ ބޮޑު . ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރުމުގެ ނަސީބު އަޅުގަނޑަށް ލިބުނު

ވެސް  ވަރަކަށް ޑޮލަރު 111ސިލުގެ މެންބަރެއްގެ މުސާރަ ކައުން. އޮތް ލަންކާ އިވީ އެންމެ ކައިރީގަ ޝަކުވާއަކަށް

އެކިއެކި ޕާޓީތަކުގެ މި ޤާނޫނު ފާސްކުރަމުން ދިޔައިރު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް . ނާރާ

ބޭފުޅަކު ވެސް  ޕީގެ ފަރާތުން.އާރު.ޑީ. ކޮށް ދެއްކެވިވަރަށް ތަފްޞީލު ގެންގޮސްގެން މި ވާހަކަތައް ބޭފުޅުން

ވަރުގެ  ނުވާއަށް އެކަށީގެން މި ރާއްޖެ ،އަޅުގަނޑުމެން އޭރުގައި ވެސް ބުނަމުން ދިޔައިމު. ވަޑައިގެންނެވިބައިވެރިވެ

ކަލޭގެ އަދި ގެ އެންމެ އިސް ލީޑަރު މަހުޖަނުކުރަން އިންނެވި ބަޣާވާތުޖެޓެއް ހަދައި އެ ބަޖެޓު ތަންފީޛުބޮޑު ބަ

ރުފިޔާގެ  ބިލިއަން 12ވާ ވަރަށް އް ނަގައި ދައުލަތަށް ނުކުޅަދާނަގެ އޮތް ބަޖެޓެބިލިއަން ރުފިޔާ 6ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ރުހުމާރައްޔިތުންގެ އަށް ބޮޑުކޮށް،  ގުނަ 1ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މުސާރަ ބަޖެޓެއް އަރުވައި 

މި . ދަނީ ދެކެމުން މިގެ ނަތީޖާ މިއަދު ޤައުމު ކަތުޓަކައި ކުރި މަސައް އެކީގައި އެ މަނިކުފާނު ވެރިކަމަށް އައުމަށް

އީކީ މި. ކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނޭއީމި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،މެން ބުނީމޭޤާނޫނު ފަރުމާކުރަމުން ދިޔައިރު އަޅުގަނޑު

ޖެހޭ  އެބަދަނީ ޤާނޫނެއް ހެދޭއިރުގައި އަޅުގަނޑަށް އެނގެން  ގެންނަމުން މިމިއަދު އިޞްލާޙު. ކަމެއް ނޫނޭވާނެ ކޮށްގެން

 .ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްހެން އިންނައިރުގައި މި އިޞްލާޙަށް ދަނީ ކިހާވަރުގެ ޚަރަދެއްތޯ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން

އަޅުގަނޑުމެން އެދުނިން . ކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންއީމި. ނޫނިއްޔާ ކިހިނެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަން ކުރެވޭނީއެހެން

އެގޮތަށް  ރަށޭ 1ހާސް އާބާދީގައި އޮތީ  11ނޯޓިކަލް މޭލުގެ ތެރޭގައި  4ތިބި  އިއޮތީ ކައިރީގަދިވެހިރާއްޖޭގައި 

ހުރި ތިން ހަތަރު ރަށަށް ގޮއްސަ ބޮޑު  އިއެއީ ޓޫޓީ އިންޖީނެއް އަޅާފައި ބައިގަޑިއިރު ތެރޭގައި ކައިރީގަ. އެކުލެވޭނެ

. ތައް ހަދައިދޭށޭސިޓީ ކައުންސިލުހާހުގެ އާބާދީއަކަށް  11 ރަށަށް އާދެވޭ ގޮތަށް ހުރި ތަންތަން އަޅުގަނޑުމެން އެދުނީމޭ

 އިވޯޓުން ހޮވިފަ 21ވޯޓުން  7ހިތާމައަކަށް ވެގެން ދިޔައީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . އެހެންނަމަވެސް އެއްބަހެއް ނުވި

ތޯ ކޮބައި. އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވަނީކީ ނޫން. ކައުންސިލަރުން އެ ރަށުގައި ތިބެން ޖެހުނުކަން 1ހުރި މީހަކު 

. ހަކައޭ މި ދައްކަނީމިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުވާ ވާ 211މިއީ  ފައިސާ؟ ކޮބައިތޯ ދައުލަތް،



  

ރައްޔިތުންގެ ލަބިއްޔަތެއް ސާފު އަޣް އިރުގައިކު ނެތް އޭރުގައި ސަރުކާރު އޮތްއަޅުގަނޑުމެން އަތަ. ނުވިއެއްބަހެއް

ން ބެއްލެވީ ދައުލަތަށް ލިބޭ އެއްޗެއް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ. ން މި އައީހިތާމަވެރިކަ މި އެހެންވީމާ،. މަޖިލީހުގެ ތެރޭގަ

ތިއްބަސް އަދި  އިއަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ވެސް އިދިކޮޅުގަ. ޓަކައި ޚަރަދުކުރުން ވެއްޖެއްޔާ ސަރުކާރު އިނދަޖައްސާލުމަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު . ންނުކުރާނަ ޅުގަނޑުމެން ތާއީދެއްބަޣާވާތަކުން ސަރުކާރު ވައްޓާލިޔަސް އަ

މި އިންނެވި ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ  އާދެ، ޓަކައި ކަންމަތީގައި ގެނައުމަށްޅަހެޔޮދު

ތަނަށް  ޓަކައި ވަރަށް ވަރުގަދަ ޕެކޭޖެއް މި ހަރުދަނާކުރުމަށް ށް އިޤްތިޞާދުއެހީތެރިކަމާ އެކީގައި މި މަޖިލީހަ

. އެ ޤާނޫނުތައް ހަލާކުކޮށްލީ .ލުންއެހެންނަމަވެސް ހިތާމައަކީ އެ ޤާނޫނުތައް ފުނޑުފުނޑުކޮށް. ވެއްދި ސަރުކާރުން

ޗެއް ނގޭ ދައުލަތަށް ވަންނަ އެއްއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ. ދުކުރާނަންވެސް އަޅުގަނޑުމެން ތާއީ އެހެންނަމަވެސް މިއަދު

ވެސް އަޅުގަނޑުމެން  އާރުގެ އެއަރޕޯޓަށް.އެމް.ޖީ އެހެންވީމާ،. ންނޫނިއްޔާ މި ޤައުމު ސަލާމަތްނުވާނެކަ ޖެހިގެންދެކޮޅު

އަދި މިހާރު . ނަހަދާނަމުވެސް އަޅުގަނޑުމެން ދެކޮޅެއް އަދި ދައުލަތަށް ލިބޭ ޓެކްސްގެ ނިޒާމަށް. ނަހަދާނަން ދެކޮޅެއް

ވެސް  ވަސީލަތްތަކާ ޓަކައި މުހިއްމު ދައުލަތް ހިންގުމަށްއަދި ޓަކައި  ހުށަހެޅިފަ ހުރި ސަރުކާރު ހިންގުމަށް

ބަޣާވާތެއް . ކުރަމުންދާތީއަޅުގަނޑުމެން ދެކޮޅުހަދަނީ ދުނިޔެއާ ހަނގުރާމަ. ދާނަމުނަހައަޅުގަނޑުމެން ދެކޮޅެއް

ދެ މީހުން އޭނާގެ ދަރިފުޅާ، . ޤައްޔޫމުކުރަމުންދަނީ މައުމޫން ޢަބްދުލްމިހާރު މުޅި ދުނިޔެއާ ހަނގުރާމަ ގެނެސްގެން

 ދުނިޔެ. މުޅި ދުނިޔެއާ ހަނގުރާމަކުރަނީ !ބައްލަވާ. އެހެނެއްނުވާނޭ، އެހެނެއްނުވާނޭ. ނޫނެކޭ، ނިކުމެ ބުނަނީ ނޫނެކޭ

ވަނީ އަޅުގަނޑުގެ ތޯ ހަދަންވީ؟ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ދެރަޤާނޫނު މި. ކޮށްފިއޭ މިއީ ބަޣާވާތެކޭއަށް އިޢުލާނު

ގެންނައިރުގައި ދެ ސިލަރުންގެ ތެރޭގައި މި އިޞްލާޙުކައުން 1 ގައި ކައުންސިލަރުންގެ ތެރޭގައި،ހޯޑެއްދޫ.ދާއިރާގައި ގދ

 ރަށުން ލިބުނު ކައުންސިލަރު، ކައުންސިލަރަކު ސޮއިކޮށްގެން ބަލަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިރާގެ އެންމެ ގިނަ ވޯޓު އެ

ކޮންކަމަކާތޯ  މިއީ. ކުރިއްޔާ މާ ރަނގަޅުވާނެ ނޫންތޯވާހަކަތައް އިޞްލާޙު އެ. ގޭގައި މަޑުކުރަން އަންގަވައިފިއޭ

ވެސް އިތުރު އަނެއްކާ މި އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން ވާނެ ގޮތަކީ ،މި އިޞްލާހުގެ ސަބަބުން. އުޅެނީލައިގަނެގެން މި 

ވަނަ  91. ވަނަ މާއްދާ 19އަޅުގަނޑު ބަލައިފިން . އޮތީ ހަމަ ސީދާ އެ މޮޑިއުލް މި. ދަނީތަކެއް އުފެދެމުންކައުންސިލު

މީހުންނަށް ލިބޭ ފައިސާގެ  މި ލަތުގެ ބަޖެޓަށް، ބަޖެޓު ހަދައިދައު. އިޞްލާޙުކުރުން ނިވި ގޮތަށްއަންނަ( ށ)މާއްދާގެ 

އަޅުގަނޑު ހީކުރީ އަދި މިއީ ދެން އެހެން ގޮތަކަށް . އުޅެނީ ނުރައްކާވެގެން މިކަ މީގައި އޮތީމަ އަޅުގަނޑަށް މި ވާހަ

އެއްޗެއް ކަމަށް  ކޮމިޓީ އެއް ގޮތަށް އޮތް. ކ.ތައް ކުރި ގޮތަށް އެހެން އެކުލަވައިލައި، ރކުރީ ޒަމާނުގައި ކަންތައް

ވެސް ބޯޑުތައް ކޮށް އަނެއްކާވުރެ ވެސް ވަރުގަދަ ތަކަށްއި އޮތީ ކައުންސިލުމީގަ. އޮތީކީ ނޫން މީގައި މިއެހެނެއް. މިއީ

ހިރީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި. މީހުންނަށް މުސާރަ ލިބޭ ވާހަކަ މީގައި އޮތީމަ އަޅުގަނޑު ކަންބޮޑުވަނީ މި ،ހަދައި

އަދި އަޅުގަނޑުގެ ޢާޒިމާ، ގޮތެއްގައި އާދެ، މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ  އަޅުގަނޑުމެން ޖުމްލަ

ގެ މެންބަރު ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕު.ޑީ.އެމް، އަޚް



  

އި ގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން މި ޤާނޫނު އެކުއެކީގަ ޖުމްލަ. ޅަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަންމޫސާ އެ ދެއްކެވި ވާހަކަފު

ވަރަށް މިކަން  ވާށް މި ޤާނޫނު އެއްކޮށް މުރާޖަޢާކޮށް ދައުލަތަށް ކުޅަދާނައަޅުގަނޑުމެންނަ. ޖެހޭ ކުރަން އެބަމުރާޖަޢާ

 މިއީކީ މި ޤާނޫނުއަސާސީގައި މި. މާޔަތްކުރަންހިވެސް  ލަތްޖެހޭ މި ދައު ދި އަޅުގަނޑުމެން އެބައަ. ޖެހޭ ކުރަން އެބަ

މި ކުޑަކުޑަ ތިން ލައްކަ ސާޅީސް ހާސް . އޮންނާނެ ކަންތައްތަކެއް ނޫންކަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮބިވާ ކަންތައްތަ

 ވާ މިނިވަންނޫނުއަސާސީގައި ޤާ. ކޮންގޮތަކަށްތޯ ކަންތައްތައް ކުރެއްވީ ،މީހުން އުޅޭ ޤައުމަކަށް ބައްލަވާ

ލަތަށް ލިބޭ ހުރިހާ އެއްޗެއް ދައު ،ޓަކައި ހޭބޯނާރާ ޚަރަދުކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ވިސްނި އްސަސާތައް އުފެއްދުމަށްމުއަ

 ... އަޅުގަނޑުމެން ތިބިން. ޚަރަދުކުރަމުން ދިޔައީ

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ރަޝީދު ބަރު އިބްރާހީމުޢިއްޒަތްތެރި މެންއެއް މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ  ބެހޭ މައްސަލަ ނިޒާމާ

 

 (ނިޒާމީ މައްސަލަ)

 

  :ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން ނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމުމާފަންނު ދެކު

އަޅުގަނޑު މިހާރު ކޮމިޓީ . ޒިރުނުވާތީހާނެގީ މިހާރު މި މަޖިލީހަށް ބޭފުޅުން  އެއް އަޅުގަނޑު މި ބެހޭ މައްސަލަ ނިޒާމާ

 ންހުމީ ތަނުގައި ވަންޏާ މި ޓީ އަށް ދާން ނުކުމެއްޖެ ކަމަށްކޮމި، ހެންވީމާއެ. އޮތް އަށް ދާން ވެސް އެބަ

އެތެރެކޮށްދީގެން ނަމަވެސް މި މަޖިލިސް ބޭއްވޭތޯ  ވާތްކުރި މީހުން މިތާ އެތެރެއަށްބަޣާއެހެންވީމާ، . ހަމައެއްނުވާނެ

 . ބަލައިދެއްވާ

 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

މެވަޑައިގަތަސް ރަޝީދު ކޮމިޓީ އަށް ވަޑައިގަންނަން ނުކު ޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމުޢިއްމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ 

. މަށް ބަލައެއް ނުގަންނަންވީ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ކަތިޔަ ނެންގެ. އޮތް މިހާރު އެބަ މަޖިލީހުގެ ކޯރަމު

ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް  ވާހަކަފުޅު މަދު ނާޒިމަށްރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްއަޅުގަނޑު މަޑަވެލި ދާއި

 .އަރުވަންފުރުޞަތު

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން މަދު ނާޒިމުމުޙައް މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު



  

އަޅުގަނޑުމެން  .ދޭ އާދެ، ބަޣާވާތުގެ ވާހަކަ ދުނިޔެ މީހުން ދައްކަމުން އެބަ. އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ން އަދި މެގުއަދި ސީ ޤައުމުތަކުން ދަނީ އެކަމާ މެގް،ސީ ،އެހާ ފުންކޮށް ނުވަނަސްއަށް ވާހަކަ ތެރެ ކޮންމެހެން އެ

އެހެންވީމާ، މި ޤާނޫނަށް އަދި . ގެ ޤައުމުތަކުން އެ ބުނަނީ އެއީ ބަޣާވާތެކޭން ނިންމާފައި އަދި ކޮމަންވެލްތުއެކަ

 ބަދަލުތަކަކީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއްމި ގެނެވޭ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް 

ޤާނޫނަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙެއް ގޮތަށް  ގެ ރައްޔިތުންނަށް މަންފާކުރަނިވިނުކުރެވޭ މިއީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ރާއްޖޭ

ތައް އިދާރީ ދާއިރާޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަޅުގަނޑުމެން ބަލަން އެބަ. ނުކުރެވޭ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑަކަށް ޤަބޫލެއް

ގޮތެއްގައި ކުރީގައި އަޅުގަނޑު އިޝާރާތްކުރި ފަދައިން  ހުރި ޖުމްލަ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައި އެބަ

ދަނީ ޤާނޫނުތައް  އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުމެ މަސައްކަތްކުރަމުން މި. މު ވަރަށް ބޮޑެތި އިޞްލާޙުތަކެއްގެންނަންޖެހޭ މުހިއް

ގަނޑުމެންގެ ޖެހޭ އަޅު އެ އުސޫލު ދޫކުރުމަށްފަހުގައި އަޅުގަނޑުމެން އެބަ. ންކުރައްޓަންރަދު ބޮޑުވާނެ ގޮތަކަށް ބަޚަ

އިންޑިއާގައި ވެސް އިލެކްޝަން . ންކުރަދެންނެވި ގޮތަށް މުރާޖަޢާ ވެސް މިއްސަސާތަކުގެ ޤާނޫނަށް ހުރިހާ މިނިވަން މުއަ

އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް . ބުނު ގޮތުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިކޮމިޝަންގައި ހުންނަވަނީ ދެ ބޭފުޅަކު އަޅުގަ

ތަނުގައި ވެސް އޮބިނޯންނަވަރުގެ ބޮޑު  ހާސް މީހުންގެ ވޯޓުތައް ސާފުނުވެގެން އެ ލައްކަ ހަތަރު ކެތްނުވެގެން ތިން

ޝަނަށް ޖުޑީޝަލް ސަރަވިސް ކޮމި. އޮތީ ގޮތަށް ހަދާފައި މި ލަތުން ދޭއަދި ބޮޑު ޖަމާޢަތެއް މުސާރަ ދައު އްކައުންސިލެ

 ރުފިޔާ 00888ކޮންމެ މީހަކަށް . އޮތީ އޮތީ، ގްރޫޕެއް ހަދާފައި މި ވެސް ކެތްނުވާވަރުގެ ބޮޑު ޖަމާޢަތެއް ހަދާފައި މި

ޤީޤުކޮށް ބެލިއިރުގައި މާލިއްޔަތު ތަނުގައި ތަޙު މި. ޒަތްތެރި ރައީސްބައްލަވާ ޢިއް، އާއި ކާރާއި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓާ

ށްފައި ހުރީ ތަނުން ފައިސާ ޚަރަދުކޮ ގޮތަކަށް މަނިކުފާނު ވެސް އިންނަވައިގެން އެ ހިތުހުރި އިކޮމިޓީން ބެލިއިރުގަ

. މިކަހަލަ ކަންތައްތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތައް މިއީ، އެހެންވީމާ. މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް

ކުޅަދާނަވާވަރުގެ ކަންތައްތަކެއް ކުރަން،  ދައުލަތަށް. ޖެހޭ ކުޑަކުރަން ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ

އެހެންވީމާ، . ޖެހޭ ކުޑަކުރަން މުސާރަ ވެސް އެބަ. ޖެހޭ ކުޑަކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަދަދު ވެސް އެބަ

އަޅުގަނޑުމެން ސިޔާސީ . މި ރާއްޖެ ސަލާމަތެއް ނުކުރެވޭނެ. ނޯންނާނެނޫނިއްޔާ ދިވެހި ދައުލަތަށް އޮބިއެހެން

ތަނުގައި ނަގަން  ކަމަށް ވެސް މިއަދު ވޯޓެއް މިކުގެ ތެރޭގައި ދެ ފަރާތުން ތެޅި، މަނިކުފާނުގެ އިތުބާރު ނެތްމައްސަލަތަ

އުމު ހަލަބޮލިވީމާ، މި ރާއްޖެ މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ކޮށްގެން މުޅި ޤަ. އުޅޭ ވާހަކަ ވެސް އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭ

އަށް  ވެސް މި ރާއްޖެ ކޮށްގެން ވެރިކަން ވައްޓާލީމާ ހެންމެ ބަޣާވާތެއްހަމަ އެ. އެއް ނޯންނާނެ މަންފާ އަށް ކުރާ

އިސިއްޔަތުން ދައުލަތުގެ ދެވަނަ ބާރުގެ ވެރިޔާގެ ހަމަނިކުފާނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ . ންނާނެ ހެވެއް ނޯންނާނެއަ

ޙާލަތެއް އުފެދިފައި  ،ވާނެތީއިސިއްޔަތުން މަނިކުފާނަށް ފޯނުން ގުޅުއްވީމާ ވެސް މަނިކުފާނުގެ ޖާނަށް ނުރައްކާހަ

މަނިކުފާނުގެ އަރިހަށް ވަޑައިގަތުމަށް  މަނިކުފާނުގެ ފޯނުކޯލުގެ ޖަވާބުގައި އެ އޮތީތީވެ މަނިކުފާނަށް ކެރިވަޑައިނުގަތީ އެ

ޙާލަތު  ރުނީ މިތަނަށް ދާންނުކެ އެހެންމެ، އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް ވެސް އެ ހަމަ. އެއީ ބަޣާވާތަކީ. ދަތިފުޅުވީ



  

ބޫލުކުރި ދަންނަވާ ބަޣާވާތަކީ، އެއީ ދުނިޔެ މީހުން ޤަ އެއީ މި. ކޮށްފައި އޮތީމާނާއި ފުލުހުން ނެރެ، ކްރިއޭޓުއިންސިފަ

. އުޅެނީ ބޮޑު ބަޣާވާތެކޭ ކޮށްގެން މި. އޭގައި ސިއްކަޖެހީ ން ބަޣާވާތެއް ކަމަށް ނިންމައިމެގުސީ، އެހެންވީމާ. ބަޣާވާތަކީ

. ކުރި މީހުން އަޅުގަނޑުމެން އިޞްލާޙުކުރަންވީބަޣާވާތް. ކުރަންވީއިޞްލާޙު ސްމި ޤާނޫނެއް ނޫން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ

ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު . މި ރާއްޖެ އަށް ހެޔޮ މަގެއް ގެނެސްދިނިއްޔާ ،އެއަށްވުރެ މާ ރަނގަޅުވާނެ ބަޣާވާތް އިޞްލާޙުކޮށް

 އެ. ޖެހޭ ބަލަން އެބަ. ޖެހެއޭ ބަން އެދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރީ ދުވަހު ވެސް ވިދާޅުވި މިކަން ކުރަ

ޤާޟީ هللا މަނިކުފާނަކީ ވެސް ތިޔަ ބަޣާވާތްކުރި ޓީމުގެ ތެރޭގައި އެކޮޅަށް ވެސް ވާހަކަދެއްކެވި ބޭފުޅެއް، ޢަބްދު

އެހެންނަމަވެސް، ބަޣާވާތެއް ގެނެސްގެން . އަޅުގަނޑުމެން އެކަމާ ކޮންމެހެން ހިތްބުރަވަނީކީ ވެސް ނޫން. ދޫކޮށްލަދޭށޭ

. މީހަކު ގޯހެއް ހަދައިފިއްޔާ ދެން ތިބި މީހުންނަކީ ނުކުމެ ގޯސްހަދަންޖެހޭ ބައެއް ނޫން. ތޯ ކުރައްވަނީއެކަން ނޫން

 .މިއީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި ވަރަށް ރީއްޗަށް އޮންނަ ވާހަކަތަކެކޭ

ހުރި ގުދަން އި ހަތިޔާރުލާފަ ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރާއްޖޭގެޔުނީފޯމު އަޅައިގެން ތިބި ބަޔަކު ނުކުމެ، 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ފުނޑުފުނޑުކޮށްލައި، ރާއްޖޭގެ ފުލުހުންގެ އިދާރާ ތަޅައި އަދި ،ތަން ސުންނާފަތިކޮށް އެ ،ތަޅައި

 2އްޔާ އޮފީހަށް ވައްދާފައި ކޮންމެވެސް ޕަމުން ގޮސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިކޮއްޕަމުން ކޮއް ފަހަތުގައި ކާރަކަށް އަރުވައިގެން

އި ހުރި ވެރިޔާ ކޮށް ބަހައްޓައިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްފަތެރޭގައި ތިއްބަވައިގެން ހައިޖެކުބޭފުޅަކު އެ

ބައިތޯ ކޮ. އެކަން އިޞްލާޙުކުރަންވީނޫންތޯ. ޤައުމަށް އަންނަނީ ހޫރާލީމާ ދެން ކޮން އިޞްލާޙުތަކެއްތޯ މިނަގައި 

 އެ ވާހަކަ މި. މީހުން ލީ ވޯޓު ކޮބައިތޯ 91111ކޮބައިތޯ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ . އަޅުގަނޑުމެން ދިން ވޯޓު

 ދެން ޖެހޭނީ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މި ޤައުމުގައި ތިޔަ ވިދާޅުވި ބަޣާވާތް، ތި. ން އެ ނިންމީގުވާހަކަ ސީމެ އެ .ދައްކަނީ

ތިޔަ ހޯއްދަވައިގެން އުޅޭ . ކަމަށް ނިންމަވައިފި ބަޣާވާތެއް. ޖެހޭނީ އިޞްލާޙުކުރަންބޭފުޅުން ވިދާޅުވަމުންދާ ބަޣާވާތް 

އަޅުގަނޑު މަރުޙަބާ ވެސް ދަންނަވަން ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި . ކޮމިޓީ ވެސް ޖެހޭނީ އިޞްލާޙުކުރަން

ށް އަޅުގަނޑަ، އެހެންވީމާ. ނިންމަވައިފި ން ވެސްނު ވިދާޅުވި ގޮތަށް މިއަދު ސީމެގުމަނިކުފާ މެންބަރު ހަމަ އެ

ޅުވި ގޮތަށް އާދެ، ބޭފުޅާ ވިދާ އެ. ކަމަށް ބޫލުކުރެވެނީ ބުއްދީގެ ނަޒަރުން ރަނގަޅު ވިސްނުންތެރި ބޭފުޅެއްޤަ

ކަމަށް ރަނގަޅު  ކަމުގައި ވެސް ގުޅުމެއް ހުރި 2މި ، އެހެންވީމާ. އެކަން ނިންމަވައިފި ޤައުމުތަކުން ވެސްކޮމަންވެލްތު 

އަދި . ގޮތް މިންވަރުކުރައްވާނެ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މި ޤައުމަށް ހެޔޮ. ބޫލުކުރަނީޤަކަމަށް އަޅުގަނޑު  ސްނުމެއް ހުރިވި

. އެކީގައި ވަކިވެލަން ކަމަށް އަޅުގަނޑު އުއްމީދާ ގޮތް މެދުވެރިކުރައްވާނެ މަނިކުފާނުގެ ވިސްނުމަށް ވެސް ހެޔޮ

 . ތުހޫވަބަރަކާهللا ލައިކުމް ވަރަޙްމަތުވައްސަލާމްޢަ

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން



  

އަޅުގަނޑު ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު އަރިހުން ރިޔާސަށް ވަޑައިގެންދެއްވުމަށް . ޝުކުރިއްޔާ

ންގެ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެ. އިގެން ކުރިއަށްދާނަންއަޅުގަނޑު މަސައްކަތާ. `( ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) .އެދި ދަންނަވަން

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފުއޮތީ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއް ކުރިމަތީ މި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާފައި  2111/7

ޓަކައި މިހާރު އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ  މުން މި ބިލަށް ވާހަކަދެއްކުމަށްއެހެންކަ. ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބިލެއް

 .ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒުމާވަށު ދާއިރާގެ ޢިއް

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ޖަމާލު އަބޫބަކުރުއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު މާވަށު ދާ

ގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ  ބޫލުކުރާއާދެ، އަޅުގަނޑު ޤަ. م عليكم و رحمة اهلل و بركاتهالسال .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. `

. އެއް ވެސް ނޫން އަދި ކެމްޕޭން ޖަގަހަ. ނޫން އެއް އެއްގެ ޖަލްސާ އަކީ ސިޔާސީ ޕާޓީ މަޖިލީހުގެ މި ޖަލްސާ

. ނޫން ކަމެއް ޤަބޫލުކުރާއަޅުގަނޑުގެ ޟަމީރު  ވާހަކަތައް ދެއްކުމަކީ ޔާސީޚިލާފު ސި ޢާޟޫއެހެންކަމުން މައު

އެ ދައްކަވާ ކަ ވަރަށް ގިނައިން ދައްކަވާތީވެ، ބަޣާވާތެއްގެ ވާހަ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑު އެއް ވާހަކަ ދަންނަވާލަން

 އެއެ ނުބައިކޮށް މާނަކުރައްވައިގެން  ،ތިއްބަވައިގެން ބޭފުޅުން އެ ދައްކަވަނީ ޙަޤީޤަތުގައި ބަޣާވާތުގެ މާނަ އެނގި

ޙަޤީޤަތުގައި ބާޣީން ، އެހެންވީމާ. ތުގައި ބޭތިއްބުމުގެ މަޤްޞަދުގައަބަދުވެސް ފަހަ ކުވައި،ސަޕޯޓަރުން ކައް ބޭފުޅުންގެ

ފޮތް ބެއްލެވީމަ ބާޣީންނަކީ ކޮން ބައެއްކަން، ބަސް. ނެނޫންކަން އެ ވާހަކަފުޅުދައްކަވާ ބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާ

އެ ، އެހެންވީމާ. ދިކޮޅަށް އުޅޭ މީހުންގައި އޮންނަ ސަރުކާރަކާ އިނބާޣީންނަކީ އޭރު. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ

ކޮށްގެން  ބަޣާވާތެއް .ޣީންނަކަށް ނުވާނެބާ ންނަކީ ބާޣީންނަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެރިކަމަށް އައިމާވާހަކަފުޅުދައްކަވާ ބޭފުޅު

ނގިވަޑައިގެން ގެން، އެއެނގިވަޑައިގެން ތިއްބަވައި، އެހެންވީމާ. ޒީންނަށް އިނގޭތޯޣާއޭރުން ވާނީ . އަޔަސް

 އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން ވާހަކަ. ޓަކައި ދައްކާ ވާހަކަ ސަޕޯޓަރުން ކެއްކުމަށްތިއްބަވައިގެން 

 . އަކީ މި ވާހަކަތައް ދައްކަންޖެހޭނީ ސިޔާސީ ޕޯޑިއަމްތަކުގައޭ

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އްޗަށް އާދެ، މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ރީ( ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) ...ކަމުންއެހެން. ނެތް ވަގުތަކު ކޯރަމް މި

ވީއިރު ވެސް މިނިޓު 1 ރަނގަބީލުޖަހައި. ޖެހިންޅިގެން އަޅުގަނޑުމެން ރަނގަބީލުގެއްލުމާ ގުކުރިއަށްދަނިކޮށް ކޯރަމު 

ންކަމުން މި އެހެ. ލްތެރެއަށް ވަޑައިނުގެންމިހާރު ވަނީ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދެވޭ އަދަދަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ހޯ

ދާނީ މިއަދުގެ  ދެން ޖަލްސާގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް. ޖެހެނީއެހެން ގަޑިއަކަށް ފަސްކުރަން ޖަލްސާގެ މަސައްކަތް



  

 ގައ11:11ިޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ވަޑައިގެންނެވުމަށް ދަންނަވަމުން މިހާރު . ޖަހާއިރު 11ހެނދުނު 

 .ގޮތަށް މި ނިންމީ ފަށާ

 

   ]އަށް 11:05އިން  9:58: ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވައިލެއްވުން[

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ފަށަނީ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު އަޅުގަނޑު ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދަން މި. `

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  2111/17 ނޫނު ނަންބަރުހަޅުއްވާފައިވާ ޤާހުށަ ޙަސަން ލަޠީފުމެންބަރު 

ކޮޅުގެ ކުރީގައި ޖަލްސާގެ ކޯރަމު ގެއްލުނުއިރު ހުސްވަގުތު. ގެނައުމުގެ ބިލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުއުސޫލު

ޢިއްޒަތްތެރި . އަބޫބަކުރު ޖަމާލު ޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒުދައްކަވަން ހުންނެވީ މާވަށު ދާއިރާގެ ޢިއްވާހަކަފުޅު

 . އަރުވަންފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް ފުރުޞަތު މެންބަރު ވާހަކަފުޅު

 

 :އަބޫބަކުރު ވާހަކަދެއްކެވުންދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު މާވަށު 

 2111/17 އުޅެނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ވާލަން މިއާދެ، އަޅުގަނޑު ދަންނަ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ގެނައުމުގެ ބިލު ހިތަދޫ ދެކުނު ން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލު

ހުށަހަޅުއްވައިގެން ވާހަކަދައްކާއިރު އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ  ޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފުދާއިރާގެ ޢިއް

ދެމެދުގައި މިހިރީ ލާމަރުކަޒީ  ވަނަ މާއްދާއާ 231ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ނަ މާއްދާ އިން ފެށިގެންވަ 231ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވިޔަސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަން  ގޮތެއް ކޮންމެ، އެހެންވީމާ. އް ހިންގުމުގެ ވާހަކައުސޫލުން ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަ

ވެސް ހަމަ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ލާމަރުކަޒީ  އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން. ނުކޮށް ފަރުޖެހޭކަށެއް ނެތް

ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ޤާނޫނެއް ގެނެސްގެން މަސައްކަތްކުރަމުން  އުސޫލުން ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމަށް

މެން ދަނީ އަޅުގަނޑުގެން އޮތް ޤާނޫނަށް ތަފާތު ގިނަ އިޞްލާޙުތައް މި ޓަކައި ހެދިފައި މި ގެންދާއިރު އެކަމަށް

ގޮތާއި މިހާރު މި  އެހެންކަމުން، ޤާނޫނު ފުރަތަމަ އެކުލަވާލި ދެލިކޮޕީ އޮތް. ވާހަކަ ދައްކަމުން އެ ،ބަލައިގަންނަމުން

އަޅުގަނޑު ، މާއެހެންވީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ތަފާތުވެގެންދާނެ ޙުތައް ގެނައިމަ އޮންނާނެ ގޮތާއިޞްލާޙުތައް ކުދިކުދި އިޞްލާ

ފަދައިން ލޯކަލް މެންބަރުން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ނޑު ހިތުން އަދި ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން އަޅުގަ

ދާއިރާގައި ތަޢުލީމު  ވެސް ހޯއްދަވައިގެން އަދި ރާއްޖޭގައި މި އޮތޯރިޓީގެ ފަންނީ ލަފާ މަންމަންޓުގަވަރ

ޅުން އަނެއްކޮޅަށް އަލުން މަ އެއްކޮހާސިލުކުރައްވައިގެން ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ތަޖުރިބާ ހޯއްދަވައިގެން މި ޤާނޫނު ހަ

 ނޫނު އިޞްލާޙުކޮށްގެން ނޫނިއްޔާދެލިކޮޕީ އެއް ހަދާލައިގެން މި ޤާ ށް އައުޢާކޮށް، މުޠާލިޢާކޮށް، ދިރާސާކޮމުރާޖަ



  

ސަބަބަކީ . އެއް ނުލެވޭނެ ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުގެނައުން ހުއްޓަ އަށް ތަންތަންކޮޅުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި

ތީ އެހެން އޮ މެއް ގެންނަން ބެލިއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިމަފްހޫ ށް އައު ނިޒާމެއް އައުއަޅުގަނޑުމެންނަ

ގޮތަށް ވަރަށް  ންނަ ނަން ހަމައެކަނި ބަލާލައިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބުރަވާޤައުމުތަކުގައި އެ ކަމަށް އޮ

ރަށް ގިނަ ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ވަ ތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށްމިކަހަލަ ކަންތައް، އެހެންވީމާ. ގެނެވިފަ ގޮތަކަށްދަގޫއުނ

ޓަކައި  ގެނައުމަށްގައި އަޅުގަނޑު ކުރުކޮށް ދަންނަވައިލާނަން މި ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުއެކުކަންތައްތައް ހުރުމާ 

 ޓަކައި އެ ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ދެންނެވި ސަބަބަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލަކީ އަޅުގަނޑު ވެސް މި

ޓަކައި އަޅުގަނޑު  އެގޮތުން މި ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކުރުމަށް ،ކަމަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރާތީވެ އިޞްލާޙުތައް ހުރި

މި ފުރިހަމަ  ،އަށް ގެންނަން ހުރި ގިނަ އިޞްލާޙުތައް ގެންނަވައި އަކަށް ގެންދަވައިގެން މި ވެސް ތާއީދުކުރާތީ ކޮމިޓީ

މަތިން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެ ހަރުދަނާ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ގޮތެއްގެއަދި ޞްލާޙުތަކަކަށް ހައްދަވައި، އި

. އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ކަންތައް ހަމަޖެހޭނެ އުސޫލެއް އޮތުމަކީ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ދެކެން ބޭނުންވާ ކަމެކޭ

ކުރިން ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ރަށްރަށާއި އަތޮޅުތައް ކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެން  ދެން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ އަނެއް

އެހެންނަމަވެސް، . ހިންގަމުން ގެންދިޔައީ ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކުރާ ވެރިންތަކެއްގެ ހިންގެވުމުގެ ދަށުން

ގެނެވުނު ބަދަލުގެ ސަބަބުން ކޮންމެ ރަށަކަށް އެކެއްގެ ބަދަލުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފަހުން މި

ދާއިރުގައި ކުޑަކުޑަ އާބާދީތައް ހުންނަ މަދު  ބަރުންތަކެއް ޢައްޔަންކުރައްވައިގެން އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމުންމެން

ބޭފުޅުންގެ  ބޭފުޅުންނަށް އެ އެ ،ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ނެތި ބޭފުޅުންނަށް ކުރައްވާނެ މާ ރަށްރަށުގައި ނަމަވެސް އެ

ދެންނެވީ މިސާލަކަށް، ކޮންމެ  މި. އާދޭ ތަން ވެސް އެބަ ޑައިގަންނަވާހުނަރުތައް އިސްރާފުކުރައްވަން ޖެހިވަ

އެކު އިތުރަށް ކޮންމެ ރަށަކަށް އިދާރީ މުވައްޒަފުން ތިއްބެވުމާ ކައުންސިލެއްގައި ވެސް އެ ކައުންސިލުގެ އިދާރާގައި ހަމަ 

ބޭފުޅުން ކުރައްވާނެ  އެ ،ތީމަގައި މަސައްކަތްކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގޮތެއްގައި ފުލްޓައިމު މެންބަރުން ދާއިމީ 1

. ވޭ މިކަހަލަ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް ވެސް އެބައްވާނެ ކަންތައްތައް އޮޅުންއަރައި، ކުރަ ،ކަންތައްތައް މަދުވެ

ނިޒާމު ގެނައުމުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވީ  މި އައުޓަކައި  ންނެވި ސަބަބުތަކަށްދެ އަޅުގަނޑު މި، އެހެންވީމާ

މި ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް  އްތަކާއި ހާސިލުވި ކަންތައްތަކާއަދި ބޭނުންވާ ކަންތަ އި އަދި ލިބުނު ގެއްލުމާއިދާ އާފަ

ލަތަށް ވެސް ރިޢާޔަތްކުރައްވައިގެން މުޅި ބިލަށް ހަމަ ވަރަށް ޖުމްލަ ޙާދީ ޤުތިޞާބައްލަވައިގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ އި

 ޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފުޢިއް، ޙަސަން ލަޠީފު ،ވާތީވެ މަށްކަ ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަކީ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް

ޓަކައި ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވަން އަޅުގަނޑު ވެސް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ  ދަށްމަޤުޞަހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙު މި 

 . އިކުމްވައްސަލާމްޢަލަ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ދަންނަވަމުން، އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލަން

 

 :ޢަލީ ވާހަކަދެއްކެވުން ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަފްރާޝީމުއުނގޫފާ



  

ޒަތްތެރި މެންބަރު ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއް. އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. `

އް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ނުވަތަ ލާމަރުކަޒީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަ ޙަސަން ލަޠީފު

އޭގެ . އަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން ޤާނޫނަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ވަރަށް ފުރިހަމަ

 އަކީ އަކީ، ލާމަރުކަޒީގެ މާނަ އަކީ، ލާ މަރުކަޒީގެ މާނަ އަކީ، ލާމަރުކަޒީގެ މާނަ ފަހުގައި ދަންނަވާލަން އޮތް ވާހަކަ

 ނުލައި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ތިބޭ މީހުން އެ ހިފެހެއްޓުމަކާ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް އިތުރަށް ސަރުކާރުގައި

ގަނޑުމެންނަށް އަޅު. އަކީ އެއީ ލާމަރުކަޒީގެ މާނަ. ގޮތަށް އެ ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު

ވެސް އިވެނީ އަނެއްކާ ތަންފީޛުކުރަމުން ވެސް އަންނަނީ ލާ  ބަސް ކިޔާ އަޑުއެ ގެ ސަރުކާރުގައި ޕީ.ޑީ.ކުރިން އެމް

ހަމަ އެ މާނަ  މާނަގޮތަކީ ހުރިހާ ބާރުތަކެއް އެކެއްގެ އަތަށް ޖަމާކުރުމުގެ  ވާމަރުކަޒީ ކީމަ ، ކިޔާފައި ހުއްޓާފައި

ޗެއް ކީ ނަމަވެސް ވެރިކަންކުރާ މީހަކަށް ލާމަރުކަޒީ ކީ ނަމަވެސް ކޮންމެ އެއް، އެހެންވީމާ. މުން ވެސް އައީތަންފީޛުކުރަ

. ގޮތަށް ހުޅުވާލަން ބާރުތައް ޖެހޭނެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ،ނަމަ ކަމުގައި ވަނީ މިކަން އަޅުގަނޑުމެން ނިސްބަތްކުރާ

ކާރުން ގެ ސަރުޕީ.ޑީ.އިދިކޮޅަށް އެމް ގެ ޤާނޫނެއް ހަދައިގެން އެއާއަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެނިގެންދަނީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލު

ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ  ކޮންމެ ގޮތަކުން ވެސް ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ، އެހެންވީމާ. ތަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙުގައި  ޙަސަން ލަޠީފު. ދޭންޖެހޭނެ ކަމެއްކަންތައްތައް ކޮށްދިނުމަކީ އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ކޮށް

ރު ވެސް ކައުންސިލުން ޒީ އުސޫލުން އުފެދިފައިވާ ކައުންސިލުތަކުގެ ބޯޑު ނެގޭއިލާމަރުކަ. ވެސް ބުނަނީ އެގޮތަށް

ވިދާޅުވަނީ އެ ބޯޑަށް އެހެންނަމަވެސް، ޙަސަން ލަޠީފު . އޮންނަނީ ބަޔަކު އެ ބޯޑަށް ލެވޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މި ބޭނުންވާ

ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން . އް ގެންގުޅެންޖެހެއޭ އުސޫލެ ނުވަތަ އިންތިޚާބުކުރުމުގައި ވެސް އެބަ ،މީހުން ޢައްޔަންކޮށް

ގޮތަށް ކަންތައްތައް  ކޮށްދޭން ރަސްމީ  ވާރައްޔިތުންނަށް ފަހިއިންތިޚާބުކުރެވޭ ގޮތަކަށް ނުވަތަ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން 

ން ހަމައެކަނި ކައުންސިލު. ވަންޏާ ސަރުކާރުން އެ ޢައްޔަންކުރާ ގޮތަކަށް އޮންނަނީ ސަރުކާރު ކަމަށް ސިފައެއްގައި މި

 އަށް ހުންނަ ކަންތައްތަކަށް ހުރަސްއެޅޭ މީހުން ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް މީހުން ލައިގެން އެ ކަންކަން ރައްޔިތުންގެ ފައިދާ އެ

މީހުން  ސަރުކާރުން ކުރާ ކަންތައްތަކަށް ދަތިކުރުމުގެ ގޮތުން އެ އަދި ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ސަރުކާރާ އިދިކޮޅުހަދައި،ގޮތަށް 

އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ . ތަނަށް ލުމަކީ މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ހަމަޖެހޭ ކަމެއް ނޫން ކަންތައް ކުރާހާ ބަޔަކު އެ

ބޭފުޅުން ވެސް ނިންމާލަމުން ވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި ތާއީދަކީ މިއީ ނުވަތަ މި އިޞްލާޙަކީ މިއީ ހުރިހާ 

ގަނޑު ހަމަގައިމުވެސް އަޅު. ނޑު ދެކެމޭކަމުގައި އަޅުގަ އެކުގައި ފާސްކޮށްދޭން ރަނގަޅު އިޞްލާޙެއްއިޚުލާޞްތެރިކަމާ 

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަންމި ބިލަށް ތާއީދުކޮށް ވޯޓު

 

 :މަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުންމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްވިލި



  

ލުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް ލާމަރުކަޒީ އުސޫ. އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ވެސް މި  ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙަކީ ކުރިން ޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފުދާއިރާގެ ޢިއް ދެކުނުއަތޮޅު  އައްޑު

ދުކޮށްފައި ވަރަށް އީއަށް ތާ ދުވަހު ވެސް އަޅުގަނޑު ވާނީ މި އަދި އެ. ގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅިގެންދިޔަ އިޞްލާޙެއްމަފްހޫމު

އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ޤައުމު ހިންގުމަށް ބެލިއިރުގައި . ޓަކައި މެއް ހާސިލުކުރުމަށްމުހިއްމު މަފްހޫ

އަދި ޤައުމަށް ނުކުންނާނެ ބައެއް ކަހަލަ ނަތީޖާތައް މިއަދުގެ ނޫސްތަކުން  ނޑުމެންނަށް ޖެހިގެންދާ ތަކުލީފުތަކާއަޅުގަ

 ތެރޭގައި މާލޭގެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އޮތްއެއީ މީގެ. ހުރި ނޑުމެންނަށް ފެންނަން އެބަވެސް އަޅުގަ

ވެސް  ލަތުޙާކަމަށް އެ ސިޓީ ކައުންސިލު ވިދާޅުވަމުން ގެންދާ މާލޭގެ ދަރުބާރުގޭގެ މައްސަލަ މިހާރު ހިނގަމުންދާ 

ޢާއްމު އަސާސީ . ވަނީ ތަޅުއަޅުވާފަ ތަން އެ މިހާރު އެ. ދޭމިހާރުން މިހާރަށް ވަޒަންކުރެވިގެން ގަނޑުމެންނަށްއަޅު

މެދު ޙާލަތުން މި ނުކުތް ނަތީޖާއާ މަސައްކަތްތަކަކާއި ރައްޔިތުންނަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރަމުން އައި ދަރުބާރުގޭގެ 

ންތަނަށް މި ނގޭ ކީއްވެގެންކަން ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ނަމުގައި އޮންނަންވާ ތައެ ވިސްނާލީމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ

ގައި 2ލަން އިޞްލާޙުކުރެއްވި މާއްދާ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާ. އޮތީ އިޞްލާޙު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައި މި

ކުރިއަށް ގެންދަވާފައި އޮތް  ،ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުމަށް ވިދާޅުވެ އަންނަނިވި( ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  3ގޮތުން  ބުނެފައިވާ

ޓަކައި އަވަށު ކައުންސިލެއް  ހިންގުމަށް ހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްންސިލުގައި ހިމެނޭ މީނުކުތާގައި އަދި ސިޓީ ކައު

ޓަކައި އަވަށު ކައުންސިލެއް  ކޮންމެ އަވަށެއް ހިންގުމަށް ،ނަމަ އެއް އަދި އަވަށްތައް ގުޅުވައިގެން އުފައްދާފައިވާ ދާއިރާ

ގެނެވޭތޯ ށް ކުރިން އަޅުގަނޑު މި އިޞްލާޙުއޮންނަ އޮތުމަ ޤާނޫނުގައި މިހެން. ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދަންވާނޭރައީ

. އާދެ، އަޅުގަނޑު ނަގާނަން އެއް މިސާލު. ނިންމުމަށް އެ އޮންނަންވާ އުސޫލު ކަނޑައަޅައިމަސައްކަތްކުރީ އަވަށު ބޯޑު 

ކަމުގައި ވަކިވެފައި  ށްވަނަ އަވަ 1ގެ ގޮތުގައި އޮތް ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގައި ހިމެނޭ މާލޭގެ މާލޭގެ އެއް އިދާރީ ދާއިރާ

. މައިގަނޑު ސަބަބުކަމުގައި ޝަކުވާކުރަންޖެހޭ  ލަތު އެއީ އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ތާއަބަދު މިޙާއޮތް މާލެވިލިނގިލީގެ 

ވިލިނގިލީގައި  ،ވިލިމާފަންނުން މާލެވިލިނގިލީގެ، ދެންނެވި ޤާނޫނުގެ ތެރެއަކު ރަށްވެހި ތަރައްޤީގެ އެއްވެސް ކަމެއް މި

އެންމެ ކުޑަމިނުން އަވަށު އޮފީހުގެ ގޮތުގައި ކުރިން ހިންގަމުން އައި އިމާރާތުގެ . މިއަދުގެ ވެސް ޙަޤީޤަތްނެތްކަން އެއީ 

ފަހަރަށް އޮފީސް ހުޅުވާފައި  ގިނަ. ނޫން އެތާކު ޚިދުމަތްދޭނެ މީހަކު ހުރީކީ. ހިސާބުން ގޮސް ގެއްލިފަ ލަތު އެހެރީ އެޙާ

 .ންޖެހެނީ މާލެ އަށްފުރައިގެން އަންނަ. އަސަރެއް ނެތް ،އެއް ވެސް ފައިދާހުއްޓަސް އެއަކުން ރައްޔިތުންނަށް ކުރާ އެއް

މާލެވިލިނގިލީގައި ވަކިން އަވަށު  ،ޓަކައި ކުރީގައި ވެސް ވިލިމާފަންނު ލަތުން ސަލާމަތްވުމަށްޙާމި  ،އެހެންވީމާ

. ހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައިންއެ ވާކައުންސިލެއް ނުވަތަ އަވަށު ބޯޑެއް އޮންނަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކޮށް 

އެހެންނަމަވެސް، ހިތާމަޔަކީ އޭރު މި މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ސަރުކާރަށް އޭރު ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ 

ކަންމަތީ ކައުންސިލު، ކުނިކަހާ ކައުންސިލު، މި ނަން  ،ބައެއް ބޭބޭފުޅުން ވަރަށް ފޯރީގައި ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވި

ފުރިހަމަކުރަން  ރައްޔިތުންނަށް ގާތުން ޚިދުމަތްދިނުމުގެ މަފްހޫމު ޙަޤީޤަތަކީ. ންސިލުތަކެއް ނުއުފެއްދޭނޭކައު ނަމުގައި



  

ކުރައްވާފައި މާލޭގައި  މިނެޓުގެ ދަތުރެއް 11މާލެވިލިނގިލީގައި ދިރިއުޅުއްވާ ފަރާތުން ވެސް  ،ނަމަ ވާ ކަމަށް ބޭނުން

ވަރަށް ވިލިނގިލީގައި  ތަނުގައި ކޮށްލެވޭ މެ ކުދިކުދި ކަންތައްތައް އެއަކަށް އައުމުގެ ބަދަލުގައި އެން ހުންނަ ވުޒާރާ

އަވަށު ކައުންސިލެއްގެ ބޯޑެއް ނުވަތަ އަވަށު . ދޭ ސެންޓަރެއް ހުންނަންޖެހޭނެއެއް ނުވަތަ ރަށްވެހި ޚިދުމަތް ގެރަށްވެހި

 އެ ވަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ މެންޑޭޓުއްވެސް ކުރަނޫނުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް މިހާރުމި ޤާ. ކައުންސިލެއް އޮންނަންޖެހޭނެ

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ދަފުތަރު އެކަށައަޅައި ނިންމުން އެއީ މާލޭ މަސް 6. ގޮސްގެން ދަނީ ފަހަނައަޅާ

 އެއްގައިތޯ އެކަން މިހާތަނަށް މާލޭގެ ކޮން ދާއިރާ. ކޮށްފައި އޮތް ކަމެއްސިލުގެ މައްޗަށް ޤާނޫނުން ލާޒިމުސިޓީ ކައުން

 ތަނުގައި ތަކުރާރުކޮށް ނަކަލުކޮށްލާ އިތުރުން އަޅުގަނޑުމެން މިއަދި މީގެ. ވެސް ނުވެސް ކުރައްވާއަދި. ކުރެވިފައި އޮތީ

ޖެހޭ  އެބަ ކަމަށް އަންނަންސަބަބު  މު އެއްއުންސިލެއް އޮތުމުގެ އެންމެ މުހިއްކަޖެހޭ އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެބަ ހިތް

އްދުތަކާއި ވާނުވާ ގޮތްތައް އޮޅުންފިލުވައި ހައި، އެ ރައްޔިތުން ދިރިއުޅޭ ސަރަނާދާއިރާތަކުގައި ތިބި ރައްޔިތުން

 6މިސާލަކަށް މީގެ . ސްދިނުންފަރާތްތަކާ ހަމައަށް ގެނެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ރަށްވެހި ތަރައްޤީގެ ކަންތައްތައް އެ

ސިޓީގައި ހިމެނޭ އަވަށު . ގެނައުންށް އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުއަ( ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  41ވަނަ ނުކުތާގައި، 

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތަކުގެ  ށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ހުށަހަޅާއެކު ތައްޔާރުކޮ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާ

މުޅި  ،ބެހޭ މިނިސްޓްރީން ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން އެކަށައަޅައި ސަރުކާރުގެ ކަމާ ،މައްޗަށް ބިނާކޮށް

ތަރައްޤީގެ  ވުމާއި ބައެއް ތައްޔާރުކުރުމާއިތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ރޭ ،ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ސިޓީގެ

ޖެހެނީ މިސާލަކަށް ދަންނަވާނަން އަނެއްކާވެސް ނުކުތާ ވެސް މިހެން ގެންނަން މި. މަޝްރޫޢުތައް ތަންފީޛުކުރުން

ސަރުކާރުން ތައްޔާރުކުރައްވާފައި ހުރި ބިންތައް ހިއްކަވާފައި  ،ބިންވިލިނގިލީގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުރި . ވިލިނގިލި

ބިމާ ބެހޭ ، ހުރި ބިންތައް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަކި ގޮތަކަށް ދެއްވަން ވިދާޅުވާއިރުގައި ޤާނޫނުގައި ނެތް ގޮތަށް

. ދޭ އެބަ ތަން ފެނިގެން ކުރެވޭރޭޓުވާ ބާރުތަކުން ބޭރުގައި އޮޕައަށް ލިބިވަޑައިގަންނަ އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނާ

ނުވަތަ ވަކި ގޮތަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކަށް އެ  ،ގެ ބަޔަކަށްއެއްގޮތުގައި ވަކި ޕާޓީނޫން ގޮތް އަދި އޭގެ އެންމެ ރަނގަޅު

 ކަމުގައި ކައުންސިލެއް އޮންނައަޅުގަނޑުމެންގެ މާލެވިލިނގިލީގައި މިފަދަ . ކަންތައްތައް ނިންމާލުމަށް، ބިންތައް ދީ

ތަނުގެ ވިޔަފާރި ބިންތަކުން  ވާނަމަ ވިލިނގިލީގެ ރައްޔިތުންގެ ވިސްނުމަކީ ވިލިނގިލީގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް އެ

އަށް ބިންކޮޅު ކުއްޔަށް ހިފައިގެން،  ރުފިޔާ 2111ކޮންމެހެން ދުރުން ބަޔަކު އައިސް . އާއި ލުއި ލިބިގެންދިއުން ފަސޭހަ

އަދި  ،ށް އެ ބަދަލުވެއަ 11111އަށް ކުއްޔަށް ދީ، ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރު  ފިޔާރު 7111އަނެއްކާ އަނެއް މީހަކަށް 

ލިބިގެންދާ ގޮތަކަށް ޤާނޫނުތަކުން ހަކަށް އެންމެ ފަރުދަކަށް ފައިދާށް އެ ބަދަލުވެ ވަކި މީއަ 11111އޭގެ އަނެއް އަހަރު 

ސް އެބަހުރި ސިނާޢީ ބައެއް ވެމިހާރު މާލެވިލިނގިލީގައި. ލަންޖެހޭ މިހާރު ކަނޑާ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑުމެން އެބަ

އަށް ތަން ކުއްޔަށް  އެއްހާ ރުފިޔާ 2111އްދުތަކުގެ ނަމުގައި މީހުން ބޮޑެތި އިމާރާތްތައް ކޮށްފައި އެންމެ ސަރަހަ

އަޅުގަނޑުމެންގެ . ން ކުއްޔަށް ދީފައި 32111ން އި 31111ން އި 21111ން އި 11111ހިފާފައި، އެހެން ބަޔަކަށް 



  

 މި އިޞްލާޙަކީ އަޅުގަނޑު ހިތާއިއެހެންވީމާ . ނުދޭ ޔިތުންނަކަށް މި ފައިދާ ޤާނޫނީ ގޮތުން ލިބިގެންނެއްދާއިރާގެ ރައް

ގޮތުގައި  ބޫލުކުރާއަޅުގަނޑު ޤަޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް . ރުހުމުން ތާއީދުކުރާ އިޞްލާޙެއް

 އާދެ، މި ނުކުތާގެ. ލަތާއި ވަގުތުގެ ގޮތުން ބަލާފަވަންޖެހޭނެ މިއަދުގެ ޙާމަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ތާއީދުކުރައް

ގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑުގެ  މެ ބައިވަރު މައްސަލަތަކެއް، ޚާއްޞަމިކަހަލަ ކިތަން، ނަމަ ވާ އަލީގައި ވާހަކަދައްކާ ކަމުގައި

. ކަމެއް ދެ ކަމެއް އެކަންޏަކު ނޫންއެންމެ . ލާނަންވިލިނގިލީގައި ހުރިކަން ދަންނަވައިދާއިރާގައި ދިރިއުޅޭ މާލެ

ގޮތެއްގައި  ޚާއްޞައަދި އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި ހުށަހަޅުއްވާފައި އިޞްލާޙުތަކުގެ ތެރެއިން 

ގެ ގޮތުން ގެންނަވަން (ޑ)ށް ގެންނަވަން އަށް އިތުރަ ވަނަ މާއްދާ 41އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ފާހަގަކުރެވޭ 

އްދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބިމާއި ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ސަރަހަ ޞްލާޙު، ނުވަތަ އެ ރަށެއްގެވާ އިފައިހުށަހަޅުއްވާ

އަވަށުގެ ބެހޭ މިނިސްޓްރީތަކާއި  މާގޮތުން ސަރުކާރުގެ ކަ ރަށުގައި ބިން ބޭނުންކުރުމާ ބެހޭއަވަށްއަވަށުގައި ނުވަތަ ރަށް

 ،ތިސާސް ކަނޑައެޅިހައްދުގެ އިޚްމެންގެ ސަރައަޅުގަނޑު. ކައުންސިލުތަކުން މަޝްވަރާކުރެވިގެން ނިންމެންޖެހޭނެ

އެއްގަމާއި ކަނޑާއި  އްދުތަކާއިރި މާލެވިލިނގިލީގެ ކައިރި ސަރަހަހު ނިމިގެން ވާހަކަދެކެވޭއިރުގައި މިހާރު ވެސް އެބަ

ހޯދައި ދާއަދި އެފަދަ ތަކެތި ވިއްކައި ކުއްޔަށްދީ ފައި. ކުރޭޤާނޫނުގައި ބަޔާން ފަޅުގެ ސަރަހައްދު ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް،

ކިތަކެއް އުޅަނދުތޯ އޮތީ ވިލިމާފަންނު . އޮތް ޓަކައި އެ ފައިސާ ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތް ޤާނޫނުގައި އެބަ ރައްޔިތުންނަށް

ނަމަވެސް ލިބޭ ލާރި  އެ މުދާ ނަގައިގެން ބާދަގަނޑަށް ވިއްކާލަން. އަށް ފައްތާފަ އަޑިދާއިރާގެ ވިލިނގިލި ކައިރީ ކަނޑު

ޓަކައި  އަށް އަދި އެ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީ. ތަކަށް ދިއުމަކީ އަޅުގަނޑު އެދޭ ގޮތްއެކައުންޓުލިނގިލީ ރައްޔިތުންގެ ވި

ވާނީ  ކުރަން، ކީއްތޯއެންމެ ކުޑަމިނުން މަސްމާރުކޭޓުގަނޑެއް އެތާ އެޅޭތޯ މަސައްކަތް. ކަންތައް ކުރެވިގެންދާނެ ގޮތް

 ކަމުގައި ހިމެނޭ ބާ ދަގަނޑަށްވާ ބައިވަރު ބޯޓުފަހަރު އެބަބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި ކުރީގެ ބައެއް މެންބަރުންގެ އަމިއްލަ މުދާ 

އެ އެއްޗެހި އަޅުގަނޑު ގޮވާލަން . ތެރެއަށް ފައްތާފައި ސުނާމީ ދުވަސްވަރުރި މިހާރު ވެސް ވިލިނގިލި ކައިރީ ފަޅުހު

ފަހު ށްމަ ވިލިނގިލީގެ އަވަށު ކައުންސިލުގެ ބޭފުޅުން މަޝްވަރާކުރުމަމަ މި އިޞްލާޙު ފާސްވެގެން ދިޔައިހަ

އަޅާނީ ހަމަ ބޮޑު އަގުގައި ވިއްކައިލާފައި މާރުކޭޓު. ކަށްތަނަ ގެލެވޭނެ ޗައިނާއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ މުދާ ނަގައި ވިއްކައި

 ...ގޮތަށް އޮތް ދުވަސް މިއަދަކީ އެ. އަޅުގަނޑުމެން

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 އާދެ، ޖަލްސާގެ ކޯރަމު. އާދަމްޒަތްތެރި މެންބަރު ޒާހިރު ގައްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

. މިހާރު ހަމަވެއްޖެ އާދެ، ޖަލްސާގެ ކޯރަމު (ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު. )ހަމަވަންދެން އިހަށް މަޑުކޮށްލައްވާ ކޯރަމު. ޖެގެއްލިއް

 .ށްތްތެރި މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމައަރުވަނީ ގައްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި

 



  

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ދާއިރާގެ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމު ގައްދޫ

 އާދެ، ލާމަރުކަޒީ ބިލަށް ހުކށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަށް ވާހަކަދައްކަމުން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. `

ޙަކީ ވެސް މުހިއްމު އަނެއްކާ އިޞްލާ. ދާއިރުގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ މި ބިލަކީ މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެކޭ

 ހިނގަމުންދާ ގޮތަށް ވިސްނައި އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ކަންތައްތައް. އިޞްލާޙެކޭ

ހިރާއްޖޭގެ އެއް ސަބަބަކީ ދިވެ. އޮތް ދެ ސަބަބެއް އެބަ. މިއިކީ އެހާ މުހިއްމު އިޞްލަޙަކަށެއް ނުވޭ އިލާއިރުގަބަލައި

ނަށް ދީގެން ކަންތައް ންއިތުރު މީހު ،ާބޮޑަށް ދަށްވެފައި އޮތްއިރުގައި އިތުރު މުސާރަ މިހ ޙާލަތު ސަރުކާރުގެ މާލީ

އަނެއް ކަމަކީ މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެދިފައި . ކަމަކަށް ނުވޭބޮޑަކަށް ފެންނަ ކުރާކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އެހާ

ރަށް  އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާގައި ވެސް ދެ. ކަމެއް ނެތް އެއް. ސްތަކުން ކުރެވޭ އެއް ކަމެއް ނެތޭ ރައީކައުންސިލު ހުރި

އެއް  ހަމައަށް އައިއިރުގައި ކުރެވުނު އަޅުގަނޑަށް މިއަދާ. ކައުންސިލަރުން ތިބޭ 11ރަށުގައި ވެސް  ދެ އެ. އޮވޭ

ދީގެން ސަރުކާރުގެ ރަމީހުންނަށް ބޮޑެތި މުސާ ކައުންސިލަރުން ލައިގެން އެ އެހެންވީމާ، އަނެއްކާ އިތުރު. ކަމެއް ނުފެނޭ

. އްޔިތުންގެ ފައިސާއޭމިއީ ރަ. އަކީ ސަރުކާރުން ވެސް ދޭ އެއްޗެއް ނޫނޭ ބަޖެޓަށް ބާރުބޮޑުކުރަން، މި މުސާރަ

 ،ށް ދައްކާ ފައިސާ، އަޅުގަނޑުމެން އެހެން އެއްޗިއްސަށް ދައްކާ ފައިސާފައިސާ އަޅުގަނޑުމެން ޓެކްސް އަ ރައްޔިތުންގެ

މީހުން  އެ ،މީހުންނަށް ދީގެން މިކަން ކުރާއިރުގައި ކުރެވޭ އެއް ކަމެއް ނެތި ދޭ ފައިސާ އެ އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުން

މިހާރުން މިހާރަށް އަޅުގަނޑު މި ޢިއްޒަތްތެރި  .ތައް އުވާލަންޑަށް ފެންނަނީ މި ކައުންސިލުއެދޭ، އަޅުގަނ

ކުރުމަށްފަހުގައި މި ބިލު އަލުން ސިލުތައް އުވާލައި އަލުން ބިލު މުރާޖަޢާރުންނަށް ގޮވާލަން މި ކައުންމެންބަ

މިއީ އަޅުގަނޑު، . ތައް އިންތިޚާބުކުރަންގަނޑުމެން މި ކައުންސިލުއަލުން ފާސްކޮށްގެން އަލުން އަޅު ،ބައްޓަންކޮށްގެން

ތާއީދުނުކުރެވޭ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު މި ބިލަށް މިއީ . ނެތް އެއް ވެސް ގިނަ ވާހަކަ މި ބިލުގައި އަޅުގަނޑު ދައްކާނެ މާ

ތަކުގެ ޙާލަތު ހުރި ގޮތް މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަދުގެ ކައުންސިލުމި ނަވާލައިދަން

އާދެ، އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ ކަމަކީ ހަމަގައިމުވެސް .  ހާމަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތު މި ނެގީ

ތަނުން ގޯތި ދޭން ލޭންޑު ޔޫސް ޕްލޭނެއް  އެ އި ބިމެއް ހިއްކައިގެ ވެރިކަމުގަމުޢަބްދުލްޤައްޔޫ އްދޫގައި މައުމޫނުގަ.ގދ

މިއީ . ންމެ ރައްޔިތެއް ނެތޭ އެ ރަށުގަކޮށް ބާއްވާފައި އަދި އަދާ ހަމައަށް ގޯއްޗެއް ދެވުނު އެއްމި ހުރިހާ ކަމެ ކުރަހައި،

ތަނުން ގޯތި  އެ ނަށްއްޔިތުންރައޮތީ،  ބިން ހިއްކާފައި މިން ޚަރަދުކޮށްގެން އެއް ސަރުކާރު އެތައް މިލިޔަން ރުފިޔާ

އިންނެވި ޙަމްދޫނާއި އަޅުގަނޑު އަރައިރުންވީވަރު ޙަމްދޫނަށް  ޓަކައި މި ކުރުމަށްއެކަން . ހޯދަންވެގެންނޭ

އެ ފައިސާގެ ތެރެއިން އެންމެ ލާރިއެއްގެ ވެސް ހަމައަށް އެ ބިމުގެ،  އެހެންނަމަވެސް، މިއަދާ. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ

އްދުން އޮތޭ ސިނާޢީ ސަރަހަ އެތައް ބަޔަކު އެބަ ،އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު. އެއްހިފިފަ ށް ނެތޭ ބޭނުންއަޅުގަނޑުމެންނަކަ

މިއީ ކީއްކުރަން އުޅޭ  ،އެހެންވީމާ. ކަމެއް ނެތޭ އެކަމަކު، ވާ. ވެގެން ސިޓީލާފަ ބިން ކުއްޔަށް ހޯދަން

ނޑުމެން މި ބިލު ރަނގަޅަށް ލާފައި އަޅުގައުވައި. ތައް އުވައިލާށޭމި ކައުންސިލު. ކައުންސިލުތަކެއް



  

. ކަމަށް ލާއިރު ޤާބިލު އެކަށީގެންވާ ކައުންސިލަރުން ދިރާސާކުރުމަށްފަހުގައި އަނެއްކާ އަލުން މި ބިލު ފާސްކޮށްގެން މި

. ވާ މީހުން ވެސް ނެތުންއަކީ ރާއްޖެތެރޭ ރަށްރަށުގައި ގިނަ ރަށްރަށުގައި އެކަށީގެން މީގައި އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަ

ސީ އޯލެވެލް ހެދުނަކަސް އެއީކީ .އަދި ތަޢުލީމެއް ލިބުނަސް، ޖީ. ހުރި ކަމަށް ޤާބިލު މީހުން ވެސް ނެތުންތަޖުރިބާ

. ޤައުމެއް ހިންގާކަށް ކުޅަދާނަވަރުގެ ކަމެއް ނޫނޭ އެއީކީ އެނގިއްޖެ ،ސިޔާސީ މަޤާމެއްގައި ހުރެގެން ރަށެއް ހިންގާކަށް

ށްފަހުގައި އަޅުގަނޑުމެން މަށް އަޅުގަނޑުމެން ދިރާސާކުރުމަމިކަ، ވީމާއެހެން. އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަމިއީ ، މާއެހެންވީ

އެއްކޮށް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ފާހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ވަރަށް މާއެ. މިކަމަށް ގޮތެއް އެބަ ނިންމަންޖެހޭ

. ނުކުރެވޭ ވާހަކަނޑަށް ތާއީދުއިޞްލާޙަށް އަޅުގަލަޠީފަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން މި ބިލަށް، މި ޙަސަން  މެންބަރު

އެކުގައި އަވަހަށް މި އިޞްލާޙު އަނބުރާ  މަނިކުފާނަށް ދަންނަވަނީ ހަމަ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އަޅުގަނޑު، އެހެންވީމާ

 .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޓަކައި ފޮނުވައިދެއްވާށޭ ގެންގޮސް މުޅި މި ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް

 

 :މަދު ވާހަކަދެއްކެވުންމުޙައް ޔާމުސިމަދު ބަރު އަޙްމީދޫ ދާއިރާގެ މެން

މަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް ލާދިވެހިރާއްޖޭގެ . ހޫވަބަރަކާތުهللا  ޙްމަތުއައްސަލާމްޢަލައިކުމް ވަރަ. `

 އިންޓެއް އެބަލާނީ ދެތިން ޕޮއަޅުގަނޑު ދަންނަވައި ޓަކައި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙާ ދޭތެރޭގައި އިޞްލާޙު ގެނެވުމަށް

ވެސް މި މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  އިއަޅުގަނޑުގެ ފުރަތަމަ ކަމަކީ މި ޤާނޫނު ހެދިއިރުގަ. އޮތް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،މާ ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ލިބޭ އިޤްތިޞާދުޤާނޫނު މިގޮތަށް ފާސްވެގެންދިޔައިއެނގިނުލައްވަނީތޯއޭ މި 

ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް އިން ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން  ފައިސާ ބައިތުލްމާލަށް ލިބޭ

އެކަމަށް ނުވިސްނައި، މިފަދަ ޤާނޫނެއް ހަދައި ރައްޔިތުންނަށް ރައްޔިތުންގެ . ކުރެވޭނެކަންށް ކަންތައްތަކެއް ނުހިންގުމަ

އިރުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެސް ވިސްނާލަންޖެހޭ އެއްޗެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤުކުރާ މަޖިލީހުން ފޮނުވައި،

ލާނީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވައި. ގައި ހުރިތޯކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން މި ޤައުމުޤަތުގައި މިފަދަ ޤާނޫނެއް ތަންފީޛުމިއީ ޙަޤީ

އް އަދި ޚާއްޞަކޮށް އޮތް ދެތިން އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ޤާނޫނުތަ އިނގޭތޯ ދިވެހިރާއްޖެ ކުރިއަށް

 ،ނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާދު ފުނޑުފުނޑުވެ ނުކުރެވިއްޖެސާސީ ރަނގަޅު ގޮތަކަށް އިޞްލާޙުޤާނޫނުއަ

ދަންނަވަނީ ޙަޤީޤަތުގައި މި  އެހެން މި. ޖެހުމަކީ ވަރަށް ކައިރީގައިވާ ކަމެއްޅުގަނޑުމެންގެ މި ޤައުމު ބަނޑަށްއަ

ކައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިތިބަ ސަރުކާރުގައި ތިބި ވަޒީރުންނާއި އަދި މީގެ ކުރީގައި ޓަ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ހިންގުމަށް

ލިޔަސް މި ދުނިޔޭގައި އަދި މި މަޖިލިސް ބަލައި ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ބަލައި މި ވެސް ތިބި ވަޒީރުންނާއި ނައިބުންނާ

އޮތް ހުރިހާ ދުވަހު  ތަނުގައި މި ކާރެއް މިނޫނިއްޔާ ދުނިޔޭގައި ނެތްވަރުގެ ބޮޑު ސަރު ،ނެތްވަރުގެ ބޮޑު މަޖިލީހެއް

އަދި ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް އޭގެ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަށް ނުކުރުމާއި ބޭކާރު . މަތިބަރު ސަރުކާރެއް .ދަނީ ހިނގަމުން މި

ބޭ ވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލި ކުން އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާދު މިއަދު މިމިފަދަ ކަންތައްތަ ތައް ކުރުމާޚަރަދު



  

އެއް ވެސް މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަންނަ އަހަރު ފައިސާ ލިބޭނެ އަދި މުސާރަ ދޭނެ ފައިސާ. އެއްޗަކުން ނުކުޅެދިފަ

ވާންޖެހެނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބެންޖެހޭ އެއްޗަކުން މިހެން . މެންނަށް އެބަ އެނގޭދައުލަތުގައި ނެތްކަން އަޅުގަނޑު

އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި މި ފެހި ޤާނޫނުއަސާސީ، މި ޤާނޫނުއަސާސީ . ންޙަޤީޤަތުގައި ފުއްދަން ނޭނގުމުގެ ސަބަބު

ކުރަން ވެއްޖެއްޔާ ދިވެހިރާއްޖެ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ވެހިރާއްޖޭގައި މި އިމްޕްލިމެންޓުދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަޞްދީޤުކުރަން ދި

ވެސް މި ގޮވާލަނީ  ޑު މިއަދުއެހެންވީމާ، އަޅުގަނ. އަކުން ދެކޮޅެއް ނުޖެހޭނެ ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ލިބޭ ފައިސާ

އޮތީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި  އެއީ މިހާރު މި. ވާލުކުރަންން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނާ ހަދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަ

ނުގައި ބުނިން ތަ މި އަހަރު ކުރީގައި އަޅުގަނޑު މީގެ ހަތަރުފަސް. ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮންނަންޖެހޭ ސިސްޓަމެއް ނޫން

ޚިލާފަށް ބާރުތަކެއް  އުނީ ނިޒާމަކަށް ވާންޖެހެނީ އެއީ އާދަޔާއެއީ ފިރުޢަ. ލް ނިޒާމަކީ ފިރުޢައުނީ ނިޒާމެކޭޑެންޝަޕްރެޒި

ނޫން  އެ. މީހާ މަގުފުރެދިގެން ދިއުން ތަކީ އެވަންޏާ އިންސާނީ ޠަބީޢަ ކަމަށް އެންމެ މީހެއްގެ އަތްމައްޗަށް ނަގައިފި

ން އެއްވެސް މެންބަރަކު ދަންނަވާލަބަލަ އެމެރިކާ ފިޔަވައި އެއްވެސް އިއަޅުގަނޑު ކައިރީ . ގޮތެއް ނޯންނާނެ

އެމެރިކާގައި ވެސް މިދިޔަ އެތައް . ނޯންނާނެ. އޮތްތޯ ނިޒާމެއް ކާމިޔާބުކުރެވިފައި އެބަ ލްޕްރެޒިޑެންޝަ ޤައުމެއްގައި

ތަނުން ހަނގުމާރައަށާއި  ރުތަކެއް އެއެތައް ޓްރިލިއަން ޑޮލަ ،އަހަރެއްގައި އެތައް ބަޔަކު އެތައް ޕްރެޒިޑެންޓަކު އައިސް

ރު ވަނީ ފަގީ މިއަދު އެއްކަލަ މުއްސަނދި އެމެރިކާ އެ ،ކަންތައްތައް ޚަރަދުކުރީމަތަކަށް އެންމެ މީހެއްގެ ބަހަށް ކަންތައް

 ލްޝައޮތް ޕްރެޒިޑެން މި ށް މިހާރުއަ ލުކުރާ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖެއަޅުގަނޑު ޤަބޫ، އެހެންވީމާ. އަކަށް ވެފަ އެމެރިކާ

ލާނަން، އަޅުގަނޑު ދަންނަވައި. ސިސްޓަމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިނގަންޖެހެނީ ރައްޔިތުންގެ. ސިސްޓަމެއް ނުހިނގާނެ

 އަހަރުން އެއް 19ޖެހެނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންތިޚާބެއް ބާއްވަން މި. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންތިޚާބުތައް ވެސް މާ ގިނައީ

އަހަރުން ރައީސަކު  އެއް ،އަހަރުން އެއްނަގާފައި . ރައީސަކު ނަގަންވީ އަތޮޅަކުންއަތޮޅުން ކޮންމެ  19އެއީ . އަހަރު

ވަޖިދުވާ މީހުން  ،ކުރާ މީހުންމަށް މި ފައިޓުކަދިވެހިރާއްޖޭގައި ރައީސް، މައިގެންދިޔަ. ކުރާ ގޮތަށް ގެންދަންވީރޮޓޭޓު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ  .އް ނޯންނާނެތަކެކަންތައް މި ދަނީ ހަލާކުވެގެން މިދިވެހިރާއްޖޭގެ ބައިތުލްމާލު މުޅިން 

ވޯޓަކަށް  އިބަހުސްކޮށްފަ. ބަހުސްކުރުން އިމަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަކީ އެ މީހުން ކަންތައްތަކުގަ

މި  ވީމާ،އެހެން. ންގެ ވެރިކަމެއް ނޫންމިއީ ރައްޔިތު. އެއީ ރައްޔިތުންގެ ވެރިކަމަކީ. ދާންޖެހޭނީ ސީދާ ރައްޔިތުންނަށް

މި އޮތް ޤާނޫނުއަސާސީ  ،ނަމަ ޤައުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ދެކެ މި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ލޯބިވާ

އެހެންނޫނީ މީގެ . ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ވެރިކަމަށް ހަދަމާ ހިންގަވާށޭ ،އިޞްލާޙުކޮށް

 އިއާ ހަސަދަ .ލޭއޮހޮރުވުން އޮންނާނެ. ދިމާވާނެބަލުގައި ލަތަކެއް އަދިވެސް މުސްތަޤުމައްސަ ކުރިން ދިމާވި އެތައް ގިނަ

ކަންތައްތަކެއް  ހާ ފާސިދުމިފަދަ ހުރި ،މަގުފޭރުމާ އިމެރުމާމީހުން އިމަގުފޭރުމާ އިރަޕްޝަނާކޮ. ފަސާދަ އިތުރުވެގެންދާނެ

މިއީ . ވަޑައިގަންނަވާވިސްނާ. މެންބަރުންޢިއްޒަތްތެރި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . ފަހަނައަޅައިގެންދާނެހައްދު

އަޅުގަނޑުމެންގެ . މި ޤައުމު ހަލާކުވެގެންދާކަށް އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުމެއް ނުވާނެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ޤައުމު



  

ތް މި ތަނުގައި އޮ. އޮތް ތަނެއް އިމި ޤައުމަކީ އެތައް ހާސް އަހަރެއް ވަންދެއް މި ޤައުމުގަ. ރައުސުލްމާލު ވަރަށް ބޮޑު

މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން ތިބީ މިނިވަންކަމާ . ވެއްޖެ ދިރިއުޅޭތާ އެތައް ހާސް އަހަރެއްމި ޤައުމުގައި . އީޤައުމެއް މި

މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ މުއްސަނދި، ފުދޭ، އޯގާތެރި، ރަނގަޅު، ފުރިހަމަ ދިރިއުޅުމެއް . އެއްކޮށް

މިކަން ކުރެވޭނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިއަދު މި ތިބި ޢިއްޒަތްތެރި . އުޅޭ ރައްޔިތުންތަކަކަށް ވާން

ކުރަން  ކަންނޫން ގޮތަކަށް މި އެ. މެދު ވިސްނައިގެން މެންބަރުން އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެއްކޮށް ރައްޔިތުންގެ ކަންތައްތަކާ

އާއި މަންފާ  އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ. ނީވެވޭނަށް ރައްޔިތުންނަށް ހަރާމްކޯރުއަޅުގަނޑުމެން އްޖެއްޔާވެ

މިއީ އަޅުގަނޑުމެން . ވާންޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނީ ޚިޔާނާތްތެރިގަންދީ ކޮށްފައިވާ ހުވަޔަށް އަهللا ޓަކައި  ދިނުމަށްހޯދައި

 ޑެތި ޢަޒާބު އެބައެއަށްވުރެ ބޮ. ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންތަށް އެއްވެސް މީހަކަށް ކެތްތެރިގެ ޙަޟްރަهللا ޤިޔާމަތްދުވަހުން 

މި  މި ގޮވާލަނީ ޓަކައި މިއަދު އަޅުގަނޑު މި ޤައުމު ސަލާމަތްކުރުމަށްއެހެންވީމާ، . ހުރިކަން ތި ބޭފުޅުން ވިސްނަވާ

ޓަކައި  އްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިނުމަށްކޮށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ދިވެހިރާއޮތް ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙު

 ...އާދެ. އްޔިތުން ކުރެވޭނީ އޭރަށްހި ރަދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ދިވެ

 

   :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ކަނޑައެޅުނު ވަގުތު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

އަޅުގަނޑު މިހާރު މި . ސް ހަމަވެއްޖެވެ އަދި މި ބިލަށް މިއަދު ބަހުސްކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތު. ހަމަވެއްޖެ

  ...ދަނީ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ވިޔަފާރި

 

 .ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. 11

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ވިޔަފާރި . ކަންކަން ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ. އަށް 11ދަނީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު  އާދެ، އަޅުގަނޑު މިހާރު މި

އަޅުގަނޑު . ށް ގެންދިއުމަށްލީހުން ރިޢާޔަތްކުރެއްވުން ކުރިއަކުރުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ނިމި މަޖިސްޓްރީރަޖި

ޙުސައިން މަނިކަށް  ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާނުފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިލިމާފަންނު ދާއި

 .ވާހަކަފުޅު ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށް

 

 :ޙުސައިން މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުންންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާނު މާފަވިލި

 ... ރިން ދުވަހު ވަކި ހިސާބަކަށްއަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ކު. އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް



  

 

 (ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 މަތީން ގޮތުގެ ވާ ގައި( ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  37މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  ގުޅިގެން އާދެ، ޖަލްސާގެ ކޯރަމު ގެއްލުމާ

މި ހިސާބުން  ހަމަނުވާތީ އަޅުގަނޑު ޖަލްސާ މިހާ ރު ބެލިއިރު ވެސް ޖަލްސާގެ ކޯރަމުއިމިނެޓު 1ޖެހުމަށްފަހު ރަނގަބީލު

 . ޖަހާއިރު 12ދެން އަޅުގަނޑު ޖަލްސާ ފަށާނީ . މެދުކަނޑާލަނީ

 

 ]އަށް 12311އިން  11:37 :އިލެއްވުންޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވަ[

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ހަމަނުވާތީ މަޖިލީހުގެ  ން ބެލިއިރުގައި ޖަލްސާގެ ކޯރަމުއާދެ، ޖަލްސާ ކުރިއަށްގެންދަ. الرحيم الرحمن اهلل بسم

ލިއިރު ވެސް ޖަލްސާގެ ބެ އިރުމިނެޓު 1އި ޖަހަމަތީން ރަނގަބީލު ގޮތުގެ ވާ ގައި(ނ)ގެ ވަނަ މާއްދާ 37ގަވާއިދުގެ 

 1އަޅުގަނޑު ދެން ޖަލްސާ ފަށާނީ . ވެސް ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލަނީހިސާބުން އަނެއްކާ ހަމަނުވާތީ އަޅުގަނޑު މިހާކޯރަމު 

 . ޖަހާއިރު

 

 ]އަށް 13311އިން  12:07 :ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވައިލެއްވުން[

 

 .ނިންމުން

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ވަގުތު  އާދެ، އަޅުގަނޑު ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު ޖަލްސާ ކުރިއަށްގެންދަން ބެލިއިރު މި. لرحيما الرحمن اهلل بسم

ގެ (ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  37ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ، އެހެންވީމާ. މެންބަރުންނެއް ނެތް ހަމަވާވަރަށްޖަލްސާގެ ކޯރަމު 

ޖަލްސާ އެއް  ދެން މަޖިލީހުގެ. ންމާލަންހިސާބުން ނި ކުރަނީ މިއަދުގެ ޖަލްސާ މިހާން އަޅުގަނޑު ގަސްތުދަށު

 . ގައި:::9ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު  2112ލް އެޕްރީ 11އޮންނާނީ، 

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب هلل والحمد



  

_________________ 

 

 

ސާ ކުރާ މިއަދުގެ ޖަލްސާ ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ރިޔާސަތުން ނިންމަވައިލެއްވިއިރު ޖަލް            

 :މާލަމުގައި ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުން

 

ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު . 2. ޢަބްދުއްރަޙީމުهللا މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .1

މެންބަރު ޢަލީ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ . 4. ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު. 3. ނިހާނު ޙުސައިން މަނިކު

އުނގޫފާރު . 7. ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު. 6. މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ. 1. ޢާރިފު

މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު . 9. މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިސާމު ޢަލީ. 1. ދާއިރާގެ މެންބަރު އަފުރާޝީމު ޢަލީ

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ . 11. ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުهللا މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު. 11. ޙުސައިން މުޙައްމަދު

ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ . 13. ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙްސިނު ޙަމީދު. 12. މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޒިމު

ވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާ. 11. ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު. 14. މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު

. 17. ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަފީޤު ޙަސަން. 16. ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު

 . ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު. 11. ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝިފާޤު މުފީދު

 

ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ރިޔާސަތުން ނިންމަވައިލެއްވިއިރު ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި  މިއަދުގެ ޖަލްސާ ކޯރަމް

 :މެންބަރުން ނެތްހާޒިރުވެވަޑައިގެން 

 

ހެންވޭރު . 3. މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމު. 2. ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު .1

ގަލޮޅު . 1. هللاގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު. 4. ލްޣަފޫރުދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދު

. 7. މައްޗަށްގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ. 6. ލޫފުދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚް ދެކުނު

. ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީމާފަންނު އުތުރު . 1. މައްޗަށްގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު

. هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު. 11. މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު. 9

ކެލާ . 13. ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު. 12. ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޒު. 11

ނޮޅިވަރަމު . 11. ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޖުތާޒު. 14. މަޢުޞޫމުهللا މެންބަރު ޢަބްދުއިރާގެ ދާ

. 17. ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ. 16. ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު



  

. ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން. 11. ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު

ދޫ ފުނަ. 21. ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ. 21. ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު. 19

ރާގެ މެންބަރު އަލިފުށީ ދާއި. 23. މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޠާރިޤު. 22. ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމު

ންބަރު އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެ. 21. ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޒުބައިރު. 24. މުޙައްމަދު ނާޝިޒު

ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު . 27. ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޒިމު ރަޝާދު. 26. ޙަމީދުهللا ޙަމްދޫން ޢަބްދު

މެންބަރު އިބްރާހީމު  ރު ދާއިރާގެހިންނަވަ. 29. އަޙްމަދު ސަލީމު އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު. 21. ތަސްމީނު ޢަލީ

ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު . 31. ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙައްމަދު. 31. މުޙައްމަދު ޞާލިޙު

. 34. ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ. 33. ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމު. 32. މޫސާ

މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ . 36. އިބްރާހީމު ރާގެ މެންބަރު ޤާސިމުމާމިގިލީ ދާއި. 31. ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު

ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު . 31. ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުފު ނަޢީމު. 37. މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙައްމަދު

މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމު . 41. ތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާބިލެ. 39. ޝާހިދުهللا ޢަބްދު

ބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެން. 42. ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު. 41. މުޙައްމަދު

ޔޫސުފު  ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު. 44. هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުއްރަޙީމު ޢަބްދު. 43. އިބްރާހީމު

ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު . 46. ވިލިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާމިޒު. 41. ޢަބްދުލްޣަފޫރު

. ރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޤަސަމުތިނަދޫ ދާއި. 41. ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމު އަޙްމަދު. 47. ރިޔާޟު

. ޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބުފަރެސްމާތޮ. 11. މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމު. 49

މަސީޙު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު. 12. ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމު. 11

. 11. ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްހާނު ފަހުމީ. 14. ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު. 13. މުޙައްމަދު

ހިތަދޫ . 17. ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު  އަސްލަމު. 16. ސަން ޢާދިލްމަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަ

 .މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު
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