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 09:01 ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:
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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 ްއަޒތްތެރި މެންބަރުން.  އި 23މި ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ 

 

 . ދުވަުހގެ އެޖެްނޑާ ިއޢުލާނުކުުރން.3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުދވަހުެގ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން.، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2015/2/6/އެޖެންޑާ ނަންބަރު އޖ -3.1

 

 ސަތުން ައންގާ އެްނގުން.. ރިޔ4ާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިރޔާަސތުން އަންގާ އެްނގުން. ، 4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

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

 . 1ގައި ގަާވއިދު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  12:00. 3 ކޮމިޓީ ކޮޓަރި، ރަްއޤީ ކޮމިޓީއުމީ ތަޤަަގއި  11:15. 3

ބެހޭ ކޮމިޓީަގިއ  މުއައްސަސާަތކުެގ ކަްނތައްތަކާ ކޮމިޓީތަކަށް ައއި ބައެއް ބަދަލުަތއް. މިނިަވން -4.2

ކޮމިޓީއަށް އަްއޑޫ މީދޫ  ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރުގެ ބަދަލުގައި އެ
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ލިމެންޓްރީ އެދިަވޑަިއގެްނ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާ ެދްއވުންވައިއްސަނާ އާދަމް ހަމަޖައިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒަދާއި

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ  107ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ  އެސިޓީ ފޮނުްއވާފަިއވޭ. ގްރޫޕުން 

އަކުްނ ސް.އެމް.އެސް ވާނީ އެ ގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަންލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުއި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާގަމަތިން މަޖިލީހު

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއާވ  107. އެހެންކަމުން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ަގއި އަްނގާފަ 2015ޖޫން  15

ރު މަސްއޫިލއްޔަތު އަދާކުާރ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިީޓގަިއ ކުރަން. ސަުރކާގޮތަށް އިޢުލާން ކަން އެމަތިން އެ ގޮތުގެ 

ކޮމިޓީއަށް އަްއޑޫ މީދޫ  މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރުގެ ބަދަލުގައި އެއިްއޒަތްތެރި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ 

ލިމެންޓްރީ މް.ޑީ.ޕީގެ ޕާެދްއވުން އެދިަވޑަިއގެްނ އެވައިނާ އާދަމް ހަމަޖައްސައިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒަދާއި

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ  107ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ  ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުްއވާފަިއވޭ. އެ

ްނ އަކުވާނީ އެސް.އެމް.އެސް  ނަށް އެކަންގެ ލީޑަރުންލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުއި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާމަތިން މަޖިލީހުގަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއާވ  107. އެހެންކަމުން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ަގއި އަްނގާފަ 2015ޖޫން  15

ނިވަޑަިއގަންނަވާ މާފަންނު ކޮމިޓީގައި ިހމެ ގެކުރަން. ޤަުއމީ ސަލާމަތުގޮތަށް އިޢުލާން ކަން އެ  މަތިން އެ ގޮތުގެ

ޅި އުތުރު ދާއިާރެގ ކޮމިީޓއަށް މައްޗަްނގޮ ބަދަލުގައި އެ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙުގެ  ގުހުޅަނ

ލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުްނ ދިވަަޑިއގެން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާއެ ދެއްވުންވައި މަޖައްސަދީދީ ހަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުއިްއޒަ

މަތިން  ިއވާ ގޮުތގެވަނަ ާމއްދާެގ )ހ( ގަ 107ިލޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ  ސިޓީ ފޮނުއްވާަފއިވޭ. އެ

 15ން އަކުއެސް.އެމް.އެސް ވާީނ  ގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަންލިމެންޓްރީ ގްރޫޕު އި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާމަޖިލީހުގަ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮުތގެ  107. އެހެންކަމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ަގއި އަްނގާފަ 2015ޖޫން 

ބެހޭ ކޮމިޓީަގއި ިހމެނިވަޑަިއގަންނަާވ މާފަންނު  ސަލާމަތީ ިޚދުމަތްތަކާ ކުރަން.ށް އިޢުލާންގޮތަ ކަން އެ މަތިން އެ

ޅި އުތުރު ދާއިާރެގ މައްޗަްނގޮކޮމިީޓއަށް  ހުޅަނގު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙުގެ ބަދަލުގައި އެ

ލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުްނ އެދިވަަޑިއގެން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާ ދެއްވުންއި ވަހަމަޖައްސަ ދީދީތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުއިްއޒަ

މަތިން  ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ 107ިލޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ  ސިޓީ ފޮނުއްވާަފއިވޭ. އެ

 15އަކުން އެމް.އެސް ވާީނ އެސް. ނަށް އެކަންލިމެންޓްރީ ގްރޫްޕގެ ލީޑަރުންއި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާމަޖިލީހުގަ

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ަގއިާވ  107. އެހެންކަމުން ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ ަގއި އަްނގާފަ 2015ޖޫން 

 ކުރަން. ގޮތަށް އިޢުލާން ކަން އެގޮތުގެމަތިން އެ 

 

  .. މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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  މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.، 5ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 62ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫުލން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުގެ  ،2010/7 ގާނޫނު ނަންބަރު -5.1

އިން ރައްޔިތުންެގ މަތިން ލޯކަލް ގަވަރެމންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަށް އާއްުމންގެ ތެރެ ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގަިއވާ ގޮތުގެ

ނޑައަާޅ މެންބަރެއް ަކނަޑއެޅުމަށް ޓަަކިއ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ުކރި އިޢުލާނަށް އިޖާބަދެްއަވއި  މަޖިލީހުން ކަ

ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަުކގެ ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކުރަްއވާ ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް މައްސަަލއާ ގުޅޭ ާދއިމީ ކޮމިޓީއަށް 

މި ބޯޑަށް ކުރިމަތިލަްއވާފަިއވާ ަފރާތްތަކުގެ ނަންފުޅުތަްއ މަޖިލީހަށް އިޢުލާންކޮށްދެއްވުމަްށ  ފޮނުއްވުމުެގ މައްސަލަ.

 މަޖިލީހުގެ އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން. 

 

 

 އިރާދީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

ވަނަ  62ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިްނގުމުގެ ގާނޫނުގެ  ،2010/7ގާނޫނު ނަންބަރު 

ަމތިން ލޯކަލް ަގވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަްށ ާއއްމުންގެ ތެެރއިން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުްނ  މާއްދާގެ )ބ( ަގއިާވ ގޮތުގެ

ނަޑއަޅާ މެންބަރަކު ޮހވުމަށް ޓަކައި މަޖިލީހުން ކުރި އިޢުލާނަށް އިޖާބަދެްއވައި ުކރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތައް.   -1ކަ

ޢަބްދުއްލަޠީފު އަޙްމަދު، ދަފްތަރު ނަންބަރު  -A .2 003300، 698-95ތަުރ ނަންބަރު އަޙްމަދު އަބޫބަކުރު، ދަފް

2345 ،057023A  ،ި057710. ޢަލީ ފާރިޝް، މާފަންނު ހަވީރީފިނA  ،ްފާޠިމަތު ޝަންނާޒު ޢަލީ ސަލީމ .

ނިޔަމި، . އަްޙމަދު ރަޝީދު، މ. 026970Aމުނާޒް، ހ.ިއވްނިންގ ފްލާވަރ، هللا . ޢަބްދު 050391Aހ.މެލްބަން،

011500A  ،035046. އައިޝަތު ޙުސައިން މަނިކު، ހ.ރީދޫ ކޮކާެގA  /ުއަޙްމަދު ސަޢީދު، ރަންދުވަރ .

. ސޮފާ އަޙްމަދު، ވ.ސަނާ  079498A.  އަޙްމަދު ޝަފީޤު، ފޭރުމާގެ/ގދ.ހޯޑެއްޫދ،  006869Aޏ.ފުވައްމުލައް، 

. މުޙައްމަދު އިލްޙާމް، ދަފްތަރު  153310A. ައޙްމަދު ބަދީޢު، ބުލްބުލާގެ/ރ.މާކުރަތު،  104273Aމަންޒިލް، 

. ޢަބްދުލްހަސީބް  024708A. މުޙައްމަދު ޖިނާޙް އިބްރާހީމް، މއ.ސިލްވަރސީން،  088935A، 9515ނަންބަރު 

. މުޙައްމަދު އަޙްމަދުފުޅު، ބުރެވިމާގެ/ޅ.ހިންނަވަރު،  071375A، 7505އިސްމާޢީލް، ދަފްތަރު ނަންބަރު 

132642A ް032759ފަރުދާބަގީާޗގެ/ސ.ހިތަދޫ. ، . އަޙްމަދު ޙަސަނA (ެ6. އައިމިނަތު ހުދާ، މއ.ދިލްކުާޝގ  ،)ީބ

038803A  . 

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަށް ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީައށް ފޮނުވަން ނިންމަން. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިބްތިާދޢީ ބަހުސް. ، 6ޑާ ައއިޓަމު އެޖެން

، 2010/7ނޫނު ނަންބަރު ގާ، ަފއިވާ ހުށަހަޅުއްވާ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިާނ އާދަމް -6.1

 .ޙު ގެަނއުމުގެ ބިލުއިޞްލާ ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުަކޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނަށްއްޖޭގެ ވެހިރާދި

ްއޒަތްތެިރ އިނާ އާދަމް. އިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒަމި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައި ދެއްވާނީ ައއްޑޫ މީދޫ ދާއި

 މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އިނާ އާދަމްްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައަ

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

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

ރުންނާއި، ސިޔާސީ އެހެނިހެން ާއއި، ވަީޒރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާމަޖިލީހުގެ މެންބަ

ވެސް މަޤާމުތަކުަގއި ތިއްަބވާ ފަރާތްތަކުގެ ކިބަިއަގއި ގާނޫުނގެ ދަށުން ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތަކާއި އަޅާބަާލއިރު ހަނި 

އެްއގޮތަށް މި ގާނޫނު  ށް ދެކޭތީ ގާނޫނުއަާސސީގެ ރޫޙާ ދާއިރާެއއްގެ ތެޭރަގއި މާނަުކރެވޭ ޝަރުތުތަެކއް ކަމަ

ނަޑއެޅިފަިއވާ ކުެށްއ  މަށް ޓަކައި. މިހާރު މި ގާނޫނުގައި އޮތް ގޮތުންއިޞްލާޙުކުރު ވިއްޔާ އިސްލާމްދީނުގެ ހަްއދެއް ކަ

ނުވަތަ ޚިޔާނާތުގެ ކުެށއް ނުަވތަ ރިޝްވަތުގެ ކުެށއް ނުވަަތ މަސްތުވާތަކެތި ވިޔަފާިރކުރުމުގެ ނުވަތަ މަސްތުވާތަކެިތ 

އެ ީމހަކަށް މުޅި އުމުރަށް ވެސް  ،ނަމަ ކުެރިވފައިވާ މީހަކު ބޭނުންކުރުމުގެ ކުެށއް ކުިރަކން ސާބިތުވެ ހުކުމް

ނޑުމެން  ކައުންސިލަރަކަށް ކުރިމަތިލުުމގެ ފުރުޞަތެއް މިހާރު ާގނޫނު އޮތް ގޮތަކުން ނުލިބޭ. ދެން އަޅުގަ

ރޭަގިއ ގާނޫނުއަސާީސއަށް ބަލައިލާއިުރ ގާނޫނުއަސާީސގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށް ވުމުގެ ޝަރުތުތަކުގެ ތެ

މަސް ދުވަހަށްވުެރ  12ަގއި މި އޮންނަނީ ޖިނާޢީ ކުށެއް ކުރިކަން ސާބިތުވެ  3ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( ގެ  73ވެސް 

ނަޑއެޅުުނ  ދިގު މުއްދަތެްއގެ ހުކުމެއް ކުެރވިފަިއވާ މީހަކުނަމަ އެ ހުކުމެއް ތަންފީޒުކޮށް ނިމުނުތާ ނުވަތަ އެ ހުކުމެއް ކަ

އަހަރުގެ ުމއްދަތަކަށްފަހު ރައްޔިތުްނގެ  3އެހެންވީމާ،  ނުވާ މީހަކު ކަމުަގއި ވުން.އަަހރު 3ފުކުރެވުނުތާ އަދަބު މާ

ވަނަ މާއްާދއަށް  109މަޖިލީހަށް ވެސް ކުރިމަތިލެޭވ ގޮތަށް މި އޮންނަނީ. އަިދ އެާއިއއެީކގައި ގާނޫނުައާސސީގެ 

ހޭ ޝަރުތުތަކަށް ބަލައިލާއިރު ވެސް ހަމަ ބުކުރާ މީހެއްގެ ހުންނަންޖެޚާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް އިންތިބަލައިލާއިރު 

އެ މީހަކަށް  ވަންޏާ އަހަރު ދުވަހުެގ މުއްދަތެއް ހަމަވެފައިވާ ަކމަށް 3އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފާހަގަކުރެވެނީ 
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ބަވާ މުތަކެއްގައި ތިއްޤާވުރެ ދަރަޖައިގެ ގޮތުން މަތީ މަކުރިމަތިލެވޭ ގޮތަށް އޮންނަކަްނ. އެހެންވީމާ، ކައުންސިލަރުްނނަށް

ވީމަ ކުިރމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަ  ދުވަސްއަހަރު 3ވީމާ، މިފަދަ ކުެށއްކޮށްފަިއ  ދުަވސް އަހަރު 3ބޭފުޅުންނަށް 

ވަންޏާ ކައުންސިލަރުްނނަށް ކުރިމަތިލާ މީހުންނަށް އެއަްށވުރެ މާ ހަނި ދާއިރާއެްއގެ ތެރޭަގއި ދުވަހަކު ވެްސ  ކަމަށް

ނުޑ ދަންނަވާކުރިމަތިނުލެވޭ ގޮތަށް އޮތުމަީކ އަޅު  ޚިލާފަށް މިހާރު އެ ގާނޫނު  ނީ ެއީއ މި ގާނޫނުއަސާީސގެ ރޫޙާގަ

ހެދިއިރުގައި ކުރެވިަފއި އޮްތ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، މި ަކން އިޞްލާޙު ކުރުމުގެ ގޮުތން އަޅުަގނޑު މި މައްސަލަ 

ނޑު ހަމަ އުންމީދުކުރަން ވަނީ. ލާފައި މިއިޅަ ހުށަހަޅާލާފައި މި ބިލު ހުށަހަ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން މި ބިލަށް  ދެން އަޅުގަ

ތާއީދުކުރާނެ ކަމަށް. މިހާތަނަށް ރެކޯޑްތަކަށް ބަލާއިރުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހަޅާ ކަންކަމަށް ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން 

ތާއީދުނުކުރާކަން ފާހަަގކުރެވޭ. އެހެންނަމަވެސް މި ކަމަކީ މިއީ ސިޔާީސ ގޮތުން ހުށަެހޅިފައިާވ ކަމެްއ ނޫން. މިީއ 

މިދިޔަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ދައުރުގެ ތެޭރގައި ވެސް ހުަށހެޅިފައި އަދި މިހާރު ވެސް ައލުން ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ކަމެއް. 

ޙަޤީޤަތުގައި ަކއުންސިލުތަުކެގ ބާރުތައް ކުޑަކުރުމަށާިއ ކައުންސިލުތައް ސިޔާީސ މަޤާމުތަކަކަށް ވާއިރުަގއި 

ކުރުމަކީ  ވެިރވުމުން އެ ބޭފުޅުންނަށް އަދަބު ދީ މި ކަހަލަ ކަންކަންކައުންސިލަރުން ސިޔަސީ ަކންކަމުގައި ބައި 

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ސިާޔސީ މަޝްރަޙުގައި މަސައްކަްތކުރުމަށް ސިޔާސީ ގޮތުން ިއންތިޚާބުކުރެވިފައި މީހުންނާ 

ރުތައް އަޅުަގނޑުމެންގެ ދޭތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭިއންސާފުން ކުރެވޭ ކަންތައްތަެކކޭ. އަޅުަގނޑުމެން ސަރުކާުރގެ ބާ

ވާީނ އަތުަގއި އޮތީމަ ުނވަތަ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އަޅުަގނޑުެމންގެ އަުތގައި އޮތީމަ އެ ކަންކަން ބޭނުންކުރަން

ނޑުމެނަށް ހަމަ ވަރަށް ގިނަ ކަްނކަން ޔާބަ ރައްޔިތުންނަށް ޭއގެ ލާ ިއ މަންފާ ލިބޭ ގޮތަށް. ޭއގެ ބަަދލުގައި މިހާރު އަުޅގަ

ނީ ެއ ބާރުތަްއ އެީއ އެހެން ަބޔަކަށް ބިރުެދއްކުމަށް ުނވަތަ އެހެން ަބޔަަކށް ސިޔާސީ ގޮތުން ނުފޫުޒ ފެނިގެން މި ދަ

ފޯރުވުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ބާރުތަކެްއގެ ގޮުތގައި. އެހެންވީމާ، އެ ކަން އެ ގޮތަށް ުނކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ 

މި ގޮތަށް ޝަރުތުތައް ޚާބުކުރެވޭ މީހުންނަށް އިލްތިމާސްކުރަން. އެ ގޮތުްނ ހަމަ ކައުންސިލަރުންނަށް އިންތި

ނޑު މި ހަނިވެގެން ދިއުމަކީ އެ ބޭފުޅުްނނާ ދޭތެރޭގައި ހަމަ އެންމެ އިންސާފުވެރިކޮށް ހިނގާ ކަމަަކށް ނުވާތީވެ އަުޅގަ

އިލާއިުރގަިއ މި ކަމާ ބެހޭގޮތުން މާ ގިނަ ވާހަަކތަކެއް ަދއްކާކަްށ ނެތިން. މިހާރު ހަމަ މި ހުށަހެޅިފައިވާ ިއޞްލާޙަށް ބަލަ

 3ބަޔަށް ނިސްބަތްވާ  3އޮތީ ހަމަ ރަށު ކައުންސިލުތަކާއި އަޮތޅު ކައުންސިލުަތކާިއ އަދި ސިޓީ ކައުންސިލު ެއ 

ނޑު ގެނެސްފައި ިމ ވަނީ. އެހެންވީމާ، މިއަްށ  3ޝަރުތުތަކުަގއި އޮތް  މާްއދާ މި އިޞްލާުޙގެ ތެޭރގަިއ އަުޅގަ

ނުމެްއގެ ބަދަލުގައި ގާނޫނުއަާސސީގެ ރޫާޙިއ ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން ވެްސ ސިޔާސީ ވިސް

ނުޑ އުންމީދުކުރަން. ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި  ޙައްޤުތަކަށް ވިސްނާފައި ާތީއދުކޮށްދޭނެ ކަމަށް އަުޅގަ

 ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނަޑެއޅިފައިވަނީ ޖުމްލަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މި ބި ެއއީ ގަިޑިއރުގެ ބަޙުްސގެ ވަގުތު.  3ލަށް ކަ

ޓު މިނެ 24ންުތ، ުޖމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ސުކު 7ޓު މިނެ 47ސުކުންތު، އެމް.ޑީ.ީޕއަްށ  4ޓު މިނެ 28ަގޑި  1ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

 ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ ޓު، ވަކި މިނެ 5ކުންތު، ައދާލަތު ޕާޓީއަށް ސު 14ޓު މިނެ 10ސުކުންތު، އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  35

. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ުހޅުވާލަން. ައޅުަގނޑު މިހާރު ޓުިމނެ 5ންބަރަށް އިްއޒަތްތެރި މެ

 ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިލުުފށި ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަށް.

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާ ފުށީވިލު

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

މި ގާނޫނަށް މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް ިއޞްލާޙާ ބެހޭގޮތުން ެއއްެޗއް ދަންނަވާލަން ބޭނުން. އެއީ ިމ  2010/7ގާނޫނަށް 

އެމް.ީޑ.ޕީއަށް ނިސްބަތްެވވަަޑިއގަންނަވާ މި ބިލު ހުށަހެޅުްއވި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާުޅވަނީ  ބިލު ހުށަހަޅުއްވަމުން

ތިމަންނަމެން ހުށަހަޅާ ގިނަ ކަންތައްތަކަށް ޕީ.ޕީ.އެމުްނ ތާއީދުނުކުރެއޭ. ޕީ.ޕީ.އެމުްނ އަބަދު ެވސް ތާއީުދކުރާނެ 

ަތ އެހެން ބަަޔކު ވެސް ުކރާ ކޮންމެ ކަމަކަްށ ވެްސ. ރައްޔިތުންެގ ލާބަ އާިއ މަންފާއަށް އެމް.ޑީ.ޕީްނ ނުވަ

އެހެންނަމަވެސް ފާއިތުވެިދޔަަތނުގެ ރެކޯޑަށް ބަލަމާ ހިނގާ ކިހިނެއްތޯ ެވގެންދިޔައީ. ާފއިތުވެދިޔަ ެއްއވެސް ބަޖެޓަކަށް، 

ރުކާރުން މުިޅ އަހަުރގެ ބަޖެޓަށް އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ނިސްބަތްވާ އެްއވެސް މީހަކު ވޯޓު ދީފަެއއް ނޯންނާނެ. މިއީ ސަ 3

ރައްޔިތުންނަށް ގެަނއި ކަންަތްއތައް. އެހެްނވީމާ، މި ވާހަކަ ިމ ގޮތަށް ދެްއކުމުގެ މާަނއެއް ެނތް. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ތި 

ވަނަ މަޖިލީހުގައި މުހިންމު ބިލުތަކެއް  18ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާނެ ފަހަކަށް އައިސް މި މަޖިލީހުގައި މި 

އިުރގައި ަބއެްއ ބޭފުޅުން މިތާ ނާޗަރަންގީކޮށް ޘަޤާފީ ކުޅިވަރު ކުޅެމުން ިދޔައީ. އެހެންވީމާ، މި ވާހަަކ ހުށަހެޅިގެންދިޔަ

ދެއްކީމަ ވަރަށް އެބަ އޮޭޅ. ދެން ސަރުކާރުން މި ދަނީ މި ބިލަށް ވަރަށް ރަނގަޅު، މި ގާނޫނަށް ރަނގަުޅ 

ތިކޮޅު ަލއިގެން މި ގާނޫުނން ފްރައިޑް ރަިއސް ހެދީމަ އިޞްލާޙުތަކެްއ ގެންަނވަމުން، ދާ ވަގުެތްއގައި މިހެން އެިތއެ

ނޑުެމން ތާއީދުކުރާ، ައޅުަގނޑު  ނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި މި އިޞްލާޙަކީ އަުޅގަ ވަރަށް އުނދަޫގވާނެ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނ  ތާއީދުކުރާ އިޞްލާޙެްއ ނޫން. ސަބަބު މި ދެންނެވީ. އެެހންވީމާ، ރަނގަޅު ކަންތައްތަަކށް މިހާތަނަށް

އޮންނާނީ އެއަށް އާނއޭ ުބނެފަ. އަދި އެމް.ޑީ.ޕީން ުކރާ ރަނގަޅު ކަންތައްަތކުަގިއ އަދި ކޮމިޓީތަކަށް ހުށަހަޅާ 

ކަންތައްތަުކގަިއ ެވސް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ާތއީދު ނެތް ކޮމިޓީތަކުަގއި ވެސް ހުންނާނީ ެއ މައްސަލަތައް ބަަލއިގެންފަ. 

ނޑުެމންނަ ށް ބިރުދައްކައިގެން ަކންތައްތައް ކުރަންއުޅޭ ކަމަްށ ވެއްޖެްއޔާ އެ ކަންކަމެްއ އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނުކުރެވޭނެ. އެ ކަންކަމެއް ނުހިނގާނެ. މިއީ ކޮން ވާހަކަެއއްކަން ވެސް އެ ބޭފުޅުްނނަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. 

ޓީ އޮންނަނީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް. އެކަމަކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ަސރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާުކރާ ކޮމިޓީގެ މެޖޯރި

މިހާތަނަށް އައިއިުރގަިއ، މިހާތަނަކަށް ނޫން. ފަހަކާ ޖެހެންދެން އެ ކޮމިޓީއަށް އައި ހުިރހާ މައްސަލަތަކެއް އޮންނާނީ 
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މަވެްސ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ތާއީދާ އެުކގައި ިމ ޖަވާބުދާރީކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ކޮންމެ ފަރާތެއް ގެންނަން ހުށަހެޅި ކަމުގައި ވީނަ

ކަްނ އެ ފުރުޞަތު ދިނީމަ ވެސް އޭގެ ނާޖާިއޒު ގޮުތގަިއ ގެނެސްދީފަ. އެހެންނަމަވެސް އެ އެކަމަށް ތާއީދުކޮށް

ނޑުމެންނަށް ބައެއް ކަންކަމަްށ  ނުބައިގޮުތގައި އެ ކަން އެ ޕްެރކްޓިސްކުރާ އެ ކޮމިޓީަގއި ފެށި ހިސާބުން ފެށިގެން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ކަންކަން އުނދަގޫވެ ފަސޭހަވެގެން މި އަންނަނީ ނޫނޭ ބުނަންޖެހުނު. އެހެންވީމާ، އަ ުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޢަމަލުތައް ުހންނަ ގޮތަކުން. ދެން މި ބިުލގައި މި ބުނާ ާމއްދާއަށް ކޮްނމެވެސް ެއްއޗެއް ބުނެލާފައި 

ށް އިތުރު ފުރުޞަތުތަކެއް ެއ އިށީނދެލާނަން. މީގައި މި ބުނަނީ މަސްތުވާތަކެތި ނޫންނަމަ މިކަހަލަ ކުށްކުރާ މީހުންނަ

މީހުންނަށް ގާނޫނު، ގާނޫނުައސާސީަގއި އަސާސީ ަޙއްޤުތަާކއި މިނިވަންކަުމގެ ބާބަށް ބަަލއިލާއިރު ވަިކ މީހަކަށް ވަިކ 

ޚާއްޞަ ކަމެއް ދިނުމަކީ ވެސް ެއއީ ގާނޫނުައސާސީެގ އެްއވެސް މާއްދާައކާ ތަޢާރުޟުނުވާ ކަމެއް ކަމަްށ 

އި އެބަ އޮޭވ. އެހެންވީމާ، އަދި ހަމަ އެހެންމެ ގާނޫނުއަާސސީގައި ވަކި މުައއްސަާސއެްއ ގާނޫނުއަސާީސަގއި ބުނެފަ

ނޑަައޅާފަިއ އޮތީތީވެ އެ ޝަރުތު ދެްނ އަންނަ ދެން ހޮވޭ ދެން  ނުވަތަ ވަކި ަބއެްއގެ ޝަރުުތ ވަކި ގޮތަކަށް ކަ

. އެ ގޮތަކަށް ެވސް ނެތް ޢައްޔަންކުރާ ކޮންމެ މީހެއްެގ މައްޗަށް އެ ޝަރުތު އޮންނާކަށް ލާޒިމެއް ނޫން

ގާނޫނުއަސާީސގެ ެއއްެވސް މާއްދާެއއްަގއި ލިޔެވިަފކަ ވެސް. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ބަލާއިރުގައި ވެސް މިއަށް ަވގުުތ 

ދުއްވާަލއި މި ކަން ކުރުމުގެ މާނައެއް އޮތް ކަމަކަްށ ނުދެކެން. އެހެންވީމާ، މިއީ މިހާރު ސަރުކާރުން މި 

މެންބަރަކު ހުށަހަޅުއްވާަފއި މިހާރު މި އޮތް އިޞްލާޙުތަުކެގ  2ދި ަމޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި ޑްރާފްޓްކޮށްފައި އޮތް އަ

ނޑަށް ފެނޭ. އެހެންވީމާ، މިއީ މި ވަގުަތއް  ތެރެއިން މިއާ މެދުގައި މިފަދަ އިޞްލާޙަށް ގޮތެއް ނިންމިދާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެހާ މުހިންމު އިޞްލާޙަކަށް  ނުވާތީވެ ހަމަ މި ވާހަކަ ދަންނަވާލާފައި އިށީނދެލާނަން.  ބަލާއިރުަގއި އަުޅގަ

އެހެންވީމާ، އިށީންނަމުން ެވސް ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ ސަރުކާރުން ވަރަށް ައވަހަށް މުހިންމު ބާރުތަކެއް ލިބޭ ގޮތަށް 

އޭ. އެހެންވީމާ، މި އަދި މުހިންމު ބާރުތަކެއް ހަނިވެސްކުެރވޭ ގޮތަށް މި ގާނޫަނށް ބޮޑެތި އިޞްލާޙުތަެކއް ެއބަ ގެނެ

 ވަގުތަށް މިއީ އެހާ ބޭނުންތެރި މުހިންމު އިޞްލާޙެއް ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ނުދެކެން. ުޝކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުަޑހުވަދޫ ދާއިރާެގ ިއއް ޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރަށް.

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:އަޙްމަދު ޢާ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު

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

މަޖިލީހުގައި އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އާއްމު ގާނޫނުގެ ތެރޭަގިއ  ވަނަ ަރއްޔިތުްނގެ 17ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާަޙކީ 
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ރުަތކީ ގާނޫނުއަސާީސަގއި ަވކިގޮަތަކށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުުތ ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ތިޚާބުކުރެވޭ ޝައިން

ޅުަގނޑު މަސަްއކަތް ޝަރުތުތަކެއް ެއއް ޝަރުތެއް ކަމަށް ހެދުމަށް މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބިލެއް ހުށަހަޅައިގެން އަ

ކޮށްފައިވާ ކަމެއް. ީމގެ މަިއަގނޑު ރޫޙަށް ބަލައިާލއިރުަގއި އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ގަބޫލުކުަރންޖެހޭ ގާނޫނުއަސާސީަގިއ 

ނޑައެޅިަފއިާވިއރުގައި އެކި މަޤާމުތަކަށް ނުަވތަ އެކި ގޮްތގޮތުން އިންތިޚާުބކުރެވޭ ބޭފުޅުންގެ ޝަރުުތ  ޝަރުތުތައް ކަ

ވާކަން. ޭއގެ ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް ައޅުަގނޑު ހަމަ އެ މަޖިލީހެއްަގއި ހިމެނުން ކަމުގައިވީ ނަަމވެސް  އެކި ގޮތްގޮތަށް

ނަޑއެޅިަފއިވާ ކުށެްއ  ހިތާމައާ އެކު ފާހަގަކުރަނީ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަކީ އިސްލާމް ދީނުގެ ހައްދު ކަ

ޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލެވޭ ގޮތަށް ގާޫނނުއަސާސީަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއާވ ކޮށްފައިާވ މީހަކު ކަުމގަިއވީ ނަމަވެސް ރައް 

ނޑު ެވސް މި ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާަތްއ  ނުޑމެން ގަބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ ައޅުގަ ބަޔާންކުރުން. އާދެ! އަުޅގަ

އިރުަގއި ެވސް ޝަރުތުތައް މިހިރީ ހަމަ ހިންގުމުގެ ގާނޫނާއި ލޯކަލް ކައުންސިލު އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނާ އަޅާ ބަލައިލާ

ތަފާތުކޮށް. މި ކަންކަން އެއްގޮތްވާން އެބަޖެހޭ. އިންތިޚާބު، ލޯކަލް ކައުންސިލު އިންތިޚާބާ ބެހޭ ގާނޫނުގައި ބުނާ 

ޝަރުތާއި ލާމަރުކަީޒ ގާނޫުނގަިއ ބުނާ ޝަރުތާ ތަފާތުަތކެއް އެބަ ހުރި. ނަތީޖާައކަްށވެގެންދަނީ މި ކަންކަމުަގއި 

މަތިލައިގެން މަސަްއކަތް ުކރަން ނުވަތަ ޚިދުމަތްކުރަން ތިބޭ މީހުންނަކީ ކުދިކުދި ކުށްތައް ކޮށްފަިއވާ މީހުންނަށް އެ ކުރި

ނޑުގެ ާދިއރާގައި ވެްސ ހަމަ ނުލާހިކު  ނޑު ހަމަ ހިތާމައާ ެއކު ދަންނަވަން އަުޅގަ ނިޑ ެގއްލިގެްނ ދާކަން. ައޅުގަ ގޮ

ފައިވާ ފަރާތެއް ޭއގެ ައށާވީސް އަހަރު ކުރިން ދުއިަސއްތަ ރުފިޔާެއއްގެ މައްސަަލ މުހިންމު ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކޮށް

ނޑި ގެއްިލގެން ދިޔަތަން ފެނިގެންދިޔަ. އަދި ހަމަ އެއާިއއެކު ެއސް.ޓީ.ޯއެގ  ޖެހިފައި އޮތީތީވެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގޮ

ނޑި ގެއްިލގެން ދިޔަތަ ން ފެިނގެން ހިނގައްޖެ. މިީއ ައޅުަގނުޑ ސުޕަރމާކެޓަކުން ޓޮބްލަރޯނެްއ ކެިއ މީހަކަށް ވެސް ގޮ

ނަޑއެިޅގެންދާއިުރގައި އަުޅަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހެނީ  ދަންނަވާނީ ހިތާމަކުރަންޖެހޭކަމެކޭ. އެހެންވީމާ، ޝަރުތު ކަ

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާީރ ދާއިރާތައް ހިންގުމަށް ެއ ގާނޫނުގައި ކައުންސިލުަތަކށް އިންތިޚާބުކުރަން ނުވަތަ 

އުންސިލުތަކަްށ އަންނަ ީމހުންނަށް ވެސް އަޅުަގނޑުެމންނަށް އެހާ ހަނި ޝަރުުތތަކެއް ިލޔެ ބަޔާްނކޮށްފައި ކަ

ނޑު ާތއީދުކުރާ  ގާނޫނެްއގައި އޮތުމަކީ ހަމަ ަގއިމު ވެސް ަރއްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިިސްއޔަތުން އަުޅގަ

ދި ގާނޫނަށް އަލަށް ގެނެވޭ ބަދަލުތަކާ އެއްކޮށް ނަމަވެސް މި ކަމެއް ނޫން. މިއީ އިޞްލާޙުވާންޖެހޭ ކަމެއް. އަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ އިޞްލާޙުވާންޖެހޭ. ހަމަ ގައިމު  އިޞްލާޙަކީ ނުވަތަ މި މައިަގނޑު ރޫޙަކީ އަުޅގަ

މަށް އަޅުަގނޑު ހަަމ ތާރު ގޮތަކަށް ވަރަށް ނިކަމެތިކޮށް ކަޚްޔާްނކޮށްފައި އޮތީ ވަރަށް ޚުދުމުވެސް އެ ޝަރުތުތައް ބަ

ގައިުމވެސް ޤަބޫލުކުރަން. އެެހންވީމާ، މި އިޞްލާޙުެގ ަކުއންސިލުތަކުގެ ޝަރުތުަތއް ަކނޑަެއޅިފަިއވާ އެ އިޞްލާޙަކީ 

މި ކަންކަން  ސިުލ އިންތިޚާބާ ެބހޭ ގާނޫނުަގއިިއ ލޯކަްލ ކައުންޔާޞްލާުޙވާންޖެހޭ މިހާރު ގާނޫނުގަ މިއީ ހަމަ އި

ންމެ ރަނގަޅަކަެށއް ނޫން. އެހެންީވމާ، މިކަން އަޅުަގނޑުމެން ެއބަޖެހޭ ރަނގަޅަށް ފުރިހަމައަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮީތކީ އެ

ލިބޭނެ ގޮތްތަކެްއ ފުމީހުންނަށް ކުށުެގ އަަދބުން މާ މި ޚިދުމަތްކުރުމަށް ޓަކަިއ އެކަްނކުރަން. ކުްށކޮށްފަިއވާ
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ބިލު މީހުންނަށް ޤާކަމާ އެކު މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ދާރުއަޅުަގނޑުމެން އެބަ ބަލަންޖެހޭ. މުޖުތަމަޢު ތެރޭގައި ޒިންމާ

ކުުރމުގެ ފުރުޞަތު ގާނޫނުތަކުން މަތްވެ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދިމާވެފައިވާ ކުދިކުދި ކަންތަްއތަކުން އެ މީހުންނަށް ސަލާ

ނޑު ބާރުލާފައި ހަމަ މި ދަންނަވަނީ އަުޅގަ ނޑުމެންގެ ިމ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ލިެބންޖެހޭ. މިހެން އަޅުގަ

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަކީ ވެްސ އިސްލާމް ީދނުގެ ހައްެދއް ަކނަޑއެޅިފަިއާވ ކުށެްއ ކޮށްފަިއވާ މީހެްއ 

ވަންޏާ އެހެން ހުރިހާ  ކުެރޭވނެ މީހެއް ކަމުގައި ެވގެނެއްނުވާނެ. އެހެންެވއްޖެ ކަަމށް ކަމުގަިއވާނަމަ އެކަން

ވާންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މިގޮތަށް އޮތް ކަމެއްަގއި ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާރީ  މަޤާމުތަކަކަށް ވެސް އެހެން އެބަ

ދާއިރާތައް ހިންގުުމގެ ގާނޫުނގައި ހަމަ މި ޝަރުތުތައް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ބަޔާންކުރުމަީކ މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ 

ބަޔާްނކޮްށފައިވާ ބަޔާންކުރުެމއް ނޫން  ގާނޫނުަގއި އެްއވެސް ހާލެްއަގއި އަދުލުވެިރކަމާ އެކު އިްނޞާފުވެރިކަމާ އެކު

ނޑު ދެކެން. ެއހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙު މި ިއޞްލާޙަކީ މި އިޞްލާޙު ކަމުުނދާނަމަ އަދި އެހެން ގޮތަކަްށ  ކަމުގައި އަުޅގަ

ނޑު މި ދެންނެިވ ރޫުޙގަިއ މި ލާމަރުކަީޒ ގާނޫނަްށ އަދި ލޯކަްލ ަކއުންސިލު  ވެސް އިޞްލާޙުކުެރިވގެން ައޅުގަ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ހަމައަކީ އިންތިާޚބުތަކާ ބެހޭ އާއްމު ގާނޫުނގެ އިންތި ޚާބާ ބެހޭ ގާނޫނު އެބަ އިޞްލާޙުވާންޖެހޭ. އަުޅގަ

ތެރެއަށް ގާނޫނުައސާސީަގއި ވަކި ގޮތަކަށް ޝަރުތު ަބޔާްނކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތައް ފިަޔަވއި އެހެން ހުރިހާ ޝަރުތަކީ 

ނޑު ކުރިްނ. އެހެންނަމަވެސް، ިމއަދު ހިތާމައަކީ މި ބިލު ހުށަހަޅާ އެއް ޝަރުަތކަށް ވާން އެބަެޖހޭ. އެކަން އަޅުގަ 

ޮކޅު ހެދިތަން ފަރާތުން ވެސް ނުވަތަ އެ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވެސް އެދުވަުހ އެއަށް އިންކާުރކުރިކަން ނުަވތަ އެއަށް އިދި

ދުގައި ކުރާ ޞަޤްޞްތެރި މަެއކު ފާހަގަކުރަން. އެހެންވީމާ، ރަނަގޅު ނިޔަތުަގއި ރަނގަޅު އިޚްލާ  ޔާއަޅުަގނުޑ ހިތާމަ

ނުޑގެ ހިތުގެ ދުޢާ. އެހެންވީމާ، މިއިން ކޮންމެ هللاކޮންމެ ކަމަކަށް  ގެ މިންަވރުފުޅާ އެކު ެއކަން ކާމިޔާުބުވމަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވާންޖެހޭނެ މި ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ގާނޫނުތައް ވެސް ވާންޖެހޭނީ  ކަމެއް ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ހެޔޮވަރަށް ފަހާލާ ކޯޓެއް ގޮތުަގއެއް ނޫން. ކައުންސިުލތަކުގެ ަކއުންސިލުތަކާ މެދު ހުސްއެކަނި އަޅު  ގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރަނގަުޅ އަދި ވިސްނުންަތކެއް ެދިވފައެއް ނެތް. ރަނަގޅު ަތޞައްވުެރއް ެދވިފައެްއ ނެތް. 

ވަނަ ބާުބގަިއ  8ހޭނެ ކަމަށް ގާނޫނުައސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިާރތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގަންޖެ

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

ތައް ހިމަނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވޭ. އެހެންވީމާ، މިހާރު މި ދިމާވެގެންުއޅޭ މައްސަލައަީކ ޞްޚްތިޞާއި

ނޑުމެން އޭގެއަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ހެދި  ތެރޭަގއި ހުރި މައްސަލަތަެކއް ރައްޔިތުންާނ ގާނޫނެއްގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ހިސާބަށް ފޯރުކޮށްދީފައި ައޅު  ތެރި ނިޔަތެްއގަިއ އެ ދާތަން. އެކަމަކު އިްޚލާޞްއެ ވާހަކަ ަދްއކަމުންގަ

ސިޔާީސ ޕާޓީތަކުން ވެްސ އިށީނެދ މި ގާނޫނަކީ މި ދެންނެވި  ވަްނޏާ ހިނގާށޭ ހުރިހާ ކުރަނީ ކަމަށްމަސައްކަތް

މަތީން ރައްޔިތުންގެ ކަންކަން ރައްޔިތުން އަމިއްލައަްށ  ވަނަ ާބބުގެ ރޫޙާ އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެ  8ގާނޫނުއަސާީސގެ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކަަމށްވާނަމަެރވޭެނ ގާނޫނަކަށްވެ. އެހެންނޫންނިންމުމަށް އެ ޚިދުމަތް ދެވޭނެ އުސޫލަކަށް ބައްޓަންކު
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ދު ހާސިުލވެގެެނއް ނުދާނެ. އާދެ! ައޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް އިޙްތިރާމާ އެކު ދަންނަވަްނ ލާމަރުކަީޒ ޞަޤްމީގެ ޙަޤީޤީ މަ

ގާނޫނާއި ޯލކަލް ަކއުންސިލު އިންތިޚާބާ ބެހޭ ގާނޫުނގައި ކައުންސިލުތަުކގެ ޝަރުުތ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ބަޔާްނކުރުމަީކ 

ނޑު ދެކެން. ޝުކުިރއްޔާ. އިޞްލާޙުވާންޖެހޭ   ކަމެއް ކަުމަގއި އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ގެަމނަފުށިއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ށް.ޢުޘްމާނަ ޖަމީލް މެންބަރު

 

 ހަކަދެއްކެުވން:ވާ ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

ނޑުމެންނަށް މިައދު ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް ބިލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުަކޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ އިޞްލާޙެއް. 

ނޑުމެން ފުންކޮށް ވިސްނާލާއިރު އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މި އިޞްލާޙުގަިއ  ދެން މި އިޞްލާޙާ ދޭތެރޭގައި އަޅުގަ

އިސްލާމް ދީނުެގ ހައްދެްއ ަކނޑަެއޅިފަިއވާ ކުެށއް ުނވަތަ ޙިޔާނާތުގެ ކުށެްއ ރިޝްވަުތެގ ކުށެްއ ނުވަަތ މަސްތުވާތަކެިތ 

ކަހަލަ  އަހަރު ދުަވސްވުމަށްަފހުގައި ފުރުޞަތު ލިބޭ 5ގެ ކުެށްއގައި ވިޔަފާރީކުރުން ުނވަތަ މަސްުތވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމު 

ގޮތަކަށް މި ގާނޫނުަގއި މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފައި މި އޮތީ. މީގައި ައޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ހަަމ 

މަޤާމުތަކަށް ވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ވެްސ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ވެސް އަދި ސިާޔސީ އެހެން 

ހަމަ މި ކުރިމަތިލާ ބޭފުޅުންނަށް އިތުރު ފުރުޞަތުތަކެއް ޭދން އެބަޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، މިއާ ދޭތެރޭ މި އިޞްލާޙާ 

ދޭތެރޭގައި ވިސްނާލާއިރު މަސްތުވާތަކެތީގެ ިވޔަފާރިކޮްށފައި ތިބޭ މީހުންނަށް އަދި ޚާއްޞަކޮށް ބޮޑެތި 

އިތުރު ފުރުޞަތުތައް ދޭނެތޯ އަޅުަގނޑުމެން އިތުރަށް ޢިްލމީ ފެންވަރެއްަގއި ބަޙުސްކޮްށ ޚިޔާނާތްތައްވެަފއިވާ މީހުންނަށް 

ނޑު ލިބިފައި ހުރި  ނޑުމެްނެގ އަޅުގަ އިތުރަށް ދިރާސާކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

ވަނީ  މެންެގ ިއއްޒަްތތެރި މަޖިލީހަށް މިހާރުވާނަމަ މިައދު އަޅުަގނޑު ކަމަށް މަޢުލޫމާތަކީ ކުށް މަޢުލޫމާތަކަށް ނުވާ

. އާދެ! ތެރި މެންަބރަކު ހުށަހަޅުްއވާފަބޮޑެތި އިޞްލާޙުތަކެްއ ައޅުަގނޑުމެންގެ ިއއްޒަތް ލާމަރުކަޒީ މި ގާނޫނަށް ވަރަށް 

هللا ޢަބްދު، ލްލީޚަهللا މެންަބރު ޢަބްދު ިއއްޒަތްތެރި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ ޗެއަރަމންސް ކުރައްވާ އަދި ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ

ލީލަކީ ވެސް މި ދާއިރާއިން ޚާއްޞަކޮށް މި ދާއިރާއިން ޕީ.އެޗް.ޑީ ހައްދަވާފައި ހުރި ބޭފުޅެއް. އެހެންވީމާ، ޢިލްމީ ޚަ

ގިނަ ބޭފުޅުންނާ ވެސް މަޝްވަާރކުރުމަށްފަހު  ފެންވަރެްއގައި ވެސް ވަރަށް ުފންކޮށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަޖިލީހުގެ ވަރަށް

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު އަދި ކައުންސިލުތަކާ ވެ ްސ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ބިލުގެ އެިކއެކި ަބއިތަކަްށ  ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ިމ ބިލު އަުޅގަ ލިބިފައިވަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ
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ލާގައި ޢިލްމީ ައޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ މަރުޙަ އެިކއެކި ިއޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބަދަލުަގއި މި ހުށަހެޅުއްވި ބިލަކީ

ކަހަލަ ގޮތަކަްށ  ްސކޮށް މިހެން ހުށަހެޅިފައި ހުރި ކުދިކުދި ިއޞްލާޙުތައް ވެްސ ހިމެނޭހުފެންވަރެްއގައި ބަ

ނޑުމެްނގެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ޚިޔާލުތައް ވެސް ލެިވގެން ނިންމޭ ކަހަލަ ބިލެއް ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެން ވިސްނާލަްނޖެހޭ އަނެއް ކަމަކީ ިމއަދު ޔާޭއގެ ހެާވއި ލާބަ ރައްޔިތުންނަށް އި މަންފާ ލިބޭނެ. ދެން އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ކައުންސިލުތަކުގެ ޒިންމާ ކައުންސިލުަތކުގެ ރޯލު މިއަދު މި އޮތީ ރަނގަޅަށްތޯ އަުޅގަ

ަރއީސް  އިޓު މި ސަރުާކރުން އެކަށައަުޅްއވަރުފިޔާގެ ބަޖެ ބިލިައން 24ސުވާލުކޮށްލަން އެބަޖެހޭ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، 

ޔާމީން ރަށްރަށުގެ ތަރައްީޤައށް ޓަކައި ތަފާތު އެަތއް މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިންަގވަމުން ެގންދަވާ ހިނދު ބައެއް ރަށުެގ 

ން ބަނދަރު ހަދަން ކައުންސިލުތަކުން ބިން ހިއްކުމަށް ބޭނުންނުވާ ކަމަށް އެބަ ބުނޭ. ބައެއް ރަށްރަށުގެ ކައުްނސިލުތަކު

ބޭނުންނުވާ ކަމަށް އެބަ ބުނޭ. ބައެއް ރަށްރަށުގެ ަކއުންިސލުތަކުން ސްކޫލު އިމާރާތްކުަރން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް އެބަ 

ބުނޭ. އެހެންވީމާ، މިއީ ރައްިޔތުންނާ ސީދާގޮތުން ގުޅުން ހުރި ކަންތައްތައް. ދެން އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ، އެކަްނ 

ބިލިއަްނ  24ޤީންެވެގންދާ އަނެއްކަމަކީ މި އިިދކޮުޅ ޚިޔާލުތަކުަގއި ހުންނަވާ ބަެއއް ބޭބޭފުޅުން މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޔަ

ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަށް ވޯޓު ެދްއިވއިރުަގއި ވެސް ޯވޓެއް ވެްސ ނުދެއްވާ. ތަަރއްޤީއަށް ހުްނނަ ކަންތައްތަުކގައި ހުރަސް 

ނުޑމެންނަށް ފާހަގަކުރެިވގެންދިަޔ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިީޓގެ ވެސް އަުޅއްވަމުން ގެންދަވަީނ. ހަމަ އެއާިއއެކު އަުޅގަ

ބިލަށް ޚާއްޞަކޮށް މި ރާއްޖޭގެ ޒުވާނުންނަށް ޓަކައި ކުިޅވަރުގެ ބިލެއް މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހުށަހެޅި ވޯޓަކަށް 

އެހެންވީމާ، މިއިްނ އެހިގެންދިަޔއިރު ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުުޅން ވެސް މިކަމާ އިދިކޮޅު ހެއްދެވި. 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ ެއއްަޗކީ ސިޔާސީ ވިސްނުުމގަިއ މި ކޮންމެފަދަ ކަމެއް ވެސް ކޮށްފާނެކަން އިނގޭތޯ. 

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިީޓެއްއގެ ބިލެއް ފާސްވެގެންދާިއރު މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިުތންނަށް އިސްލާން ދީން 

އް ތަނަވަްސކުރުމަށް ޓަކަިއ އިދިޮކޅު ިވަޔސް އަދި އެްއކޮޅު ވިޔަްސ އުނގަންނައިދިނުމަށް ޓަަކއި ހުރި ފުރުޞަތުތަ

ނޑުމެން ެއބަޖެހޭ ދެއްތޯ ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ ގޮ ތްތައް ފޯރުކުރުމަށް ކޮންމެ ކޮޅެްއގައި ތިބި ކަުމަގއި ިވޔަސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤަބޫ ޓަކައި ވޯޓު ލުކޮށްގެން ތިބީ މާތްވެގެންާވ ދޭން. ެއއީ މި ރާއްޖެ އެތައް ހާސް އަހަރެއްުކރީއްސުރެ އަުޅގަ

އިސްލާމް ދީނުގެ އިސްލާމް ީދން ދިރުވާ އާލާކޮށް ހަޟާރަްތ ވަުރގަދަކުރުމަށް ޓަަކއި ހުަށހެޅިފައި އޮތް ބިަލކަށް ވޯޓު 

ނޑުމެން  އެހިގެންދިަޔއިރު ވެސް ކަންތައްތައް ެވގެންދިޔަ ގޮުތގެ ާވހަކަ މި ދެއްކީ. ދެން ހަމަ އެާއިއއެކު އަުޅގަ

ލަންޖެހޭ އަނެއްކަމަީކ ބައެއް ކައުންސިލުތަކުން މިއަދު މިސްކިތްތަކުަގއި ެވސް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ފާހަގަކޮށް

މިސްކިތްތަކުަގއި ވެސް ރީނދޫ ކުލަ ލަމުން އެބަދޭ. ެއހެންވީމާ، މިއީ މިފަދަ ދަރަޖައަކަށް ަކއުންސިލުތަުކެގ 

ނޑުމެން ބަލަން އެބަޖެހޭ ނޑުމެން މި ކައުންސިލުތަކުގެ ނިޒާމު  މަސައްކަތްތައް ޮގސްފާާވއިުރ އަޅުގަ މިހާރު އަޅުގަ

ޅުަގނޑުމެން ރާއްޭޖގަިއ އަ .ކަންތައް ކުެރވިދާނެތޯ މިގޮތަށް އޮެވގެން ައޅުަގނުޑމެންގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ

ނަޑައޅާފައި  ދުތަްއ ބިލިއަން ރުފިޔާެގ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން އެިކއެިކ ދާއިރާތަކަށް މި އަދަ 24ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓެއް ކަ
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ނަޑއަޅާފައި މިއޮތީ ހަމައެަކނި ފޮތުގައި ހިމަނާފައިވާ އަދަދުތަކެއްގެ ގޮތުަގއެއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން  ކަ

އެބަދޭ ބައެއް ާދއިރާތަުކގަިއ ހަމަ ވަރަށް ގިނަ މަޝްރޫޢުތަްއ އެއްފަހަރާ ހިނގަމުންދާތަން. އަޅުަގނޑުމެން ައޅުަގނުޑެގ 

ރަށުގެ ބަނދަރު ހެދެމުން އެބަދޭ  4ނުޑ ނަޒަރު ހިންގާލި ކަމުގައި ވިޔަސް ެއއްފަހަރާ ދާއިރާއަށް ސީދާ އަޅުގަ 

ނޑުމެންނަށް  އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. މިއީ ޮކން ތާރީޚެއްަގއިތޯ ައޅުަގނޑުެމންނަށް ފެނިގެންދިޔަ ކަންތަްއތަކެއްތޯ. އަުޅގަ

. ަރއްޔިތުންނަްށ މިއަދު ރަށުަގއި ތިެބގެން ފެނިގެންދިޔައީ ހުރިހާ ރަެށްއގަިއ ފާމަސީތައް ހުުޅވިގެްނ މިދިޔައީ

ނޑު ހަނދާން އެބަހުރި އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑުމެން  އާސަންދައިން ބޭސް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިގެން މިދިޔައީ. އަޅުގަ

ން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮްށގެ 3000ރުފިޔާ  2000ބައެއް ރަށްރަށުަގއި ަރއްޔިތުްނ ޕެނެޑޯލް ގުޅަެއއް ގަތުމަށް ޓަކައި ވެސް 

އެީކގައި ރަށްރަށަށް ދާ ހަނދާން. މިއަދު އެ ފަސޭހައަކަށް ރަށުގައި ތިބެގެން ލިބޭ ހިނދު ކައުންސިލުތަކުން އެބަޖެހޭ 

އެއްބާރުލުންދޭން. އެހެންވީާމ، ކައުންސިލުތަުކގެ، ކައުންިސލުތަކާ ބެހޭ މި ގާނޫނަށް ެވސް ވަރަށް ބޮޑު ބަދަލުތަެކއް 

ނޑު ޤަބޫ ނޑަައޅަން އެބަޖެހޭ. ގެންނަން އެބަޖެހޭ. އަުޅގަ ލުކުރާ ގޮުތގައި ކަުއންސިލަރުންގެ ވެސް ޒިންމާތައް ކަ

ކައުންސިލަރުންގެ ކޮލިފިކޭަޝންތަކެއް ވެސް ހުންނަން އެަބޖެހޭ. އަދި ކައުންސިލަރުންތަުކގެ އަދަދާ ދޭތެރޭަގއި ވެސް 

ނޑު އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަން އެަބޖެހޭ. މި ހުރިހާ ކަމަކަށް އަލިއަޅުވާލާަފއިވާ ވަރަ ށް ފުރިހަމަ ބިލެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ  ހުށަހަޅުއްވާ  ޚަލީލްهللا މެންބަރު ޢަބްދުއިްއޒަތްތެރި ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޤަބޫލުކުރަން ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ނުޑ  ނޑު ަކއުންިސލުތަކަށް ވެސް ޮގވާލަން ބޭނުންވަނީ މި ބިލު އަުޅގަ މަޖިލީހަށް މިހާރު ވައްދާފައި އެ އޮތީ. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގެ ވެބްަސިއޓުން ވެސް ލިބެން ހުންނާނެ. ޤަ ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ުކޑަދުަވސްކޮޅެްއގެ ތެޭރގައި އަުޅގަ

އެހެންވީމާ، މި ބިލާ ދޭތެރޭގައި ފުންކޮށް ވިސްނުމަށްފަހުގައި ރައްޔިތުންނަށް މީގައި ހެާވއި ލާބައާ ލިބޭ ގޮތަށް މި ބިލު 

ތުންގެ ިޚޔާލު ހޯދުމަށްފަހުގައި ކައުންސިލުަތކުން މިކަން އަޅުަގނޑުމެންގެ ިމ ބައްޓަންކުރެވިަފއި އޮތްތޯ. ރައްޔި

 ކޮމިޓީއަށް ެވސް ހިއްސާކޮށްެދއްވާށޭ. ުޝކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ   މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  އިރާގެދާ ތުލުސްދޫޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ށް. އިބްރާހީމަ ވަޙީދު މުޙައްމަދު

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިާދރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުަކޒީ ުއސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނަށް  ،2010/7` ގާނޫނު ނަންބަރު 

ބިލެްއ އަޅުަގނޑުމެންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން މިދިޔައީ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮުތގައި ހަަމ  އިޞްލާޙެއް ގެނައުމުގެ

އަޅުވާ އަނދުނެްއގެ ގޮތުަގއި. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލެއްނުކުރަްނ މިއީ ރައްޔިތުންނަށް ހެވާއި ލާބަ އާއި މަންފާއެްއ 
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ށް. ސަބަބަކީ މި މަޖިލީހަށް މިހާރުވަނީ ލާމަރުކަޒީ، ހާސިލުކުރުމަށް ކޮށްދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި ކޮށްފަިއވާ ކަމެއް ކަމަ

ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ާދއިާރތައް ލާމަރުކަީޒ އުސޫލުްނ ހިންގުމުގެ ގާނޫނަށް ވަރަްށ ރަނގަޅު އިޞްލާޙުތަެކއް 

ނޑު ޤަޫބލުކުރާހިތް އޮތީ މިފަދަ ކަންތައްތައް ުކއްިލއަކަށް ނުވަަތ ބިލެއް ހުށަހެޅިފައި ޮއްއާވ  ހުށަހެޅިފައި. އަުޅގަ

ކުއްލިައކަށް ހުށަހަޅަންޖެހެނީ އޭެގ މުނާސިބު ަވގުތުތަުކގައޭ. މިއީ އިންތިޚާބު ކުރެިވގެްނދާ ވަގުެތއް ނޫން. ުނވަަތ 

މިކަމުގެ ޖާގަ އަދި ހޯދިފައިވާ ވަގުެތއް ނޫން. އަދި މުއްދަތެއް އެބަ އޮތް. އެހެންވީމާ، އެ ބިލެއް ފާސްވެގެންދާއިުރަގިއ 

އެ ބިލުގެ ތެރޭގައި ކަންކަން ބަްއޓަންވެގެން މި ޝަރުތުތަކާ އެއްޗެހި ހިމެނިގެން ރަނގަޅު  އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ

އުސޫލުތަެކއް ހިމެނިގެންދާނެ. އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަނީ ޮކންމެ ރައްޔިތަކީ ވެސް ބާރުވެިރކުރުވުމުގެ ނިޔަތް އޮެވގެން 

ންފާ އަދި ގާނޫުނގެ ސަބަުބން އެ ަރއްކާތެރިކަްނ ެވްސ ގާނޫނުތައް ހެދިގެންާދކަމެކޭ. ރައްޔިތުންނަށް ލާބަ އާިއ މަ

ލިބިގެންދާނެފަދަ ގާނޫނުތަކެްއ ހެދިގެން ދިއުން. އެހެްނވީމާ، ލާމަރުކަީޒ ގާނޫނަްށ މިވަގުތު އިޞްލާޙުތަެކއް 

ނިޑވަުޅގަިއ މި މާއްދާއަްށ ެވސް ޚާްއޞަ ގޮެތއްަގއި ަނޒަރު ހިންިގފައިވާ ަދނިޑވަޅެއް  ަގއި މިފަަދ ހުށަހެޅިފައިވާ މިާވ ދަ

ބިލެއް މިފަދަ އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ ހަމައެކަނި ރައްޔިތުންގެ ލޮލުގައި އަނދުނެއް އަޅުވާލުން ފިަޔވައި ދެ 

ވަނަ ެއއްވެސް ކަމެއް ނޫން. އަޅުަގނޑު ދެން އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ ކިތަންމެ ގިނަ ބިސްތަކެއް ފަޅާލަިއގެން ނުވަަތ 

ނޑެ އް އެޅި ކަމުަގއިވީ ނަމަވެސް ެއ ބިހުގައި މާ މީރު ރަހައެއް ނުލާނެ. އެއީ ސަބަބަކަށްވަނީ ކިތަންމެ ބޮޑު ބިސްގަ

ނޑުމެންގެ ފަރާތުން މި މަޖިލީހަށް ބިލެއް ހުށަހެޅިފަ. ދެން ބޮޑު ސިންގާހާ ދޮެގއް މިާތ  އަޅުަގނޑުމެން ވަނީ އަުޅގަ

ނޑު ދެކޭގޮތް ގާނޫނުއަސާީސ ވެްސ އެންމެންގެ އަތްމަތީަގއި ެވސް އޮންނާނެ. ބޮޑު ސިންގާާހ  ތެރޭގައި އަސްލު އަުޅގަ

ދޮގެއް ހެދުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ ެމންބަރުންގެ ޝަރުތުތަކުގެ ތެޭރގައި ވާހަކަފުޅު ދައްަކަވއިފި. 

ަދއްަކަވއިފި.  އަދި އެހެންމެ ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔގެ ޝަރުތުތަުކގެ ތެޭރަގއި ހިމެނޭ ކަންތައްތަެކްއގެ ެވސް ވާހަކަފުޅު

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މިފަަދ ކަންތައްތައް ަރއްޔިތުންނަްށ އޮުޅވާލުމުގެ ބަދަލުަގއި ޭއގައި އޮތްގޮތަށް ވިދާުޅވުން 

ނޑުމެންނަީކ  ނޑުމެންނަކީ ރައްޔިތުންނަށް އޮުޅވާލަން މިތަނަށް އައިސް ތިބި ބައެއް ނޫން. އަޅުގަ ކީއްތޯޭއވާނީ. އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ތިބި ބައެއް. އަޅުަގނުޑ  ކަންކަން ހާސިލުކޮށްދީ ކަންކަމުގެ ހުރިހާ ޙަޤީޤަތެއް ހާމަކޮށްދިނުމަށް އަޅުގަ

ދަންނަވާލާނަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ މަޤާމަށް އިްނތިޚާބުކުރެވޭ މީހެްއ ަގިއގަިއ އަންނަނިވި ޝަރުތުތަްއ 

ޭއގެ )ކ( ގައި ަވރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި ވަނަ މާއްާދަގިއ ބަޔާންކޮށް  109ހިމެނޭކަމަށް ވާނަމަ ގާނޫނުއަސާސީގެ 

އެބައޮތް މި މާއްާދގެ )ޅ( ގައި އެހެން އޮތް ކަމުަގއިވީ ނަަމވެސް ެއ މީހަކީ އިސްލާމް ދީނުގަިއ ހައްުދ 

ނަޑއެޅިފަިއވާ ކުެށއް ނުަވތަ މަކަރާއި ހީލަތް، ޓެކުން، ޚިޔާނާތުގެ ކުށެއް ކުިރކަްނ ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ  ކަ

ނޑައަާޅފައި. ވަރަްށ ސާފުކޮށް ބަާޔންކޮށްފައި އޮތީ. އެހެންވީާމ،  މީހެއް ކަމުަގއި ނުވުން. މިައކުނެތް މުއްދަތެއް ކަ

މިތަނުގެ ތެރޭގައި މިކަހަަލ ވާހަކަފުޅެއް ަދއްަކވަމުން ގެންދަވާ ކަުމގައި ވަނީަނމަ އެ ބޭފުޅަކީ ެއއީ ތެދު 

ހަދަން އުޅެ އެ ދޮގެއް ނެހެދިގެން ދިއުމަކީ ވަރަށްގިަނ  ހައްދަވަންޖެހޭނެ ބޭފުޅަކަށް ވާންޖެހޭނެ. ތިމާ ދޮގެއް



14 

 

ކަންތައްތަެކއް ފާުޅވެގެންދާެނ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ަރްއޔިތުންނަށް އޮުޅވާލުމުގެ ަބދަލުގައި ީމގައި އޮްތގޮތަށް 

ދުން ލިޔެފަިއ ހާމަކޮށްދިނުމަކީ އެއީ އޭގެ ާޒތުގައި އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަީކ. މިހާ ސާފުކޮށް ހުދާއި ކަުޅ، ކަާޅއި ހު

ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްދީފައި އޮީތ ދެންމެގައި ައޅުަގނޑު މި ެދންނެވީ ޭއގެ ައކުރަކަށް ިފއްަޔކަށް ބަދަލު ނުގެނެސް ެއ 

ގޮތަށް މި ދެންނެވީ. އެހެންވީމާ، މިއީ އޮްތގޮތް. އެކަމަކު އޭެގުކރީގައި އެ ވިދާުޅވެވުނު މިީއ  މާއްދާގައި ހަމަ އޮތް

ނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރާހިތް އޮންނަނީ ކޮންމެ ތަނަކަށް ކުރިމަތިލީ  މިކަހަލަ ޝަރުތުތަކެއް އޮންަނ ކަމެއް ނޫނޭ. އަުޅގަ

ކަމުގަިއވީ ނަަމވެސް ކޮންމެ މަޤާމަކަށް ކުރިމަތިލީ ކަމުަގިއވީ ނަމަވެްސ ރަްއޔިތުންެގ ޯވޓަކުން އިންތިޚާބުކުެރިވގެން 

ނުޑ ދެކޮެޅއް ނަހަދާނަން. އަންނަ ފަރާތްތަކަކީ އެއީ ހަަމހަމަ ގޮތްތަކެއް އޮންނަންޖެހޭ ނެ ގޮތްތަްއ ކަމަށް. އެައކަށް އަުޅގަ

ނޑިވަޅެްއަގއި މިފަދަ ވަގުތެއްަގއި އެކަމާ ގުޅޭ މުނާސިބު ކޮންމެހެން  ނޑު ދަންނަވާނީ މިފަދަ ދަ އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ާމ، ރަްއޔިތުންނަށް ލާބަ ާއިއ ބޭނުންވާ މުހިންމު ވަގުެތްއގަޭއ އެކަހަލަ ކަންތައްަތއް ހުށަހަޅަން ވެްސ ޖެހޭނީ. އެހެންވީ

މަންފާ ހުރި ކަންތައްތަކެއް އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ހިނދުގައި މި އެްއވެސް ހާލެއްަގއި މި 

ކަންތައްތަކަށް ރަްއޔިތުން ތިބީ ވަރަށް ރީއްޗަށް ބައްލަވަން. ކޮންކޮން ބައެއްތޯ ތިމަންނަމެންނަށް ފައިދާ ހުރި ގޮތެއްަގއި 

ނޑުމެން ބޮޑު ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށްގެން ިދޔައިން. އެ ބަޖެޓަކަށް ވޯޓު  ވޯޓު ދެމުން ގެންދަނީ. މިތަނުގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  ނޑުމެންނަކަށެއް. ދެވަނަ ކަމަކީ އަުޅގަ ދިން އެއްވެސް މެންބަރަކު އެމް.ޑީ.ޕީގެ ތެޭރގައި ނުފެނޭ އަޅުގަ

ނޑުމެން މިތަނުން ފާހަގަކުރިން. ައޅުަގނޑުމެްނނަކަށް އެ ބިލަށް ވެސް ވޯޓު  އިސްލާމިކް ޔުިނވަރސިީޓގެ ިބލެއް އަުޅގަ

ނޑުމެން ދަންނަވާނީ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ހުރި އެތައް ބިލުތަކެްއ  ދިން ތަނެއް ނުފެނޭ. މިހެންގޮސް އަުޅގަ

އި ވެއްޖޭ. މޭ އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހަޅައިގެްނ މި މަޖިލީސް ތެރެއިން ފާސްކޮށް ރައްޔިތުންނާ ހަމަައށް ހުށަހަޅާފަ

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދިވެހިރާއްޖެ ެއއްކޮްށ هللا ކަރަިއގެން މިއުޅޭ އެންމެ ކަމެއް މި އުޅެނީ. އެކަމަކީ ރަީއސް ޢަބްދު

ތަރައްޤީކުރަމުން މި ގެންދަނީ މިއީ ދުވަހަކު ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ނުދެވޭހާ ބޮޑު ބާރު ސްޕީޑެއްަގއި. އެހެންވީާމ، 

މަންނަމެންނަށް ފުރުޞަތެއް ނެތް ކަމަށް ބަލައިގެން އަސްލުަގއި މިފަދަ ވާހަކަތައް މި ދައްކަނީ. އެކަމާ މޭކަރަިއގެން ތި

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 އަނާރާ ނަޢީމަށް.

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:
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މި ގާނޫނަކީ ، 2010/7ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މިއަދު އިްޞލާޙު ހުށަހެޅިފައި މިވާ ގާނޫނު 

ނޑު ވެްސ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން  ހިންގުމުގެ ގާނޫނު. މި ގާނޫނަށް ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ގަބޫލުކުރަން ވަރަށް ގިނަ ިއޞްލާޙުތަކެއް ގެންނަންޖެހިފަިއވާ ކަމަށް މިހާރު. އެގޮތުން މިއަދު މި ހުށަހެޅިފައިވާ 

އީ ޝަރުތުަތއް އިޞްލާޙަކީ ވެސް ހަމަ ރިޢާޔަތްކުރަން ރަނގަޅު އިޞްާލޙެއް ކަމުަގއި ައޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަން. އެ

އެްއގޮތްކުރުން ިމއީ ވަރަްށ މުހިންމު ކަމެއް ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް އިންތިޚާބު ކުެރޭވ މަޤާމުތަކަށް. ޝަރުތުތައް 

އެްއގޮތްކޮްށގެން ޙަޤީޤަތުގައި ހަމަހަމަ ކަމާއި އިންޞާފު އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ލިބިެގން ދާނީ. އެގޮތުން މިހާރު 

ގާނޫނު ދިރާސާކުެރއްވުުމަގއި ެވސް ައޅުަގނޑު ހަަމ އުންމީދުކުރަން މިއަދު މި  މަޖިލީހަށް މި ހުށަހެޅިފައިވާ

ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަށް ެވސް ރިޢާޔަތްކުރެިވގެންދާނެ ކަމަށް. އަދި މީގެ އިތުރުން ވެސް ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ 

ނުޑ ފައިދާ ހުރި ގޮތުަގއި މި ގާޫނނުގެ ތެރެއިން ކުެރވެން ހުރި ހުރިހާ އިޞްލާޙުތަ އް ގެނެިވގެންދާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

އުންމީދުކުރަން. ެއއީ ައޅުަގނޑުމެން ަކއުންސިލުތަކެްއ އިންތިޚާބުކުރަންޏާ އެ ކައުްނސިލުތަކަށް އެބަ ލިބިދޭންޖެހޭ 

އި ޙައްޤުތަކަާކއި، ބާރުތަަކކާއި ިއޚްތިޔާރުތަކެއް ޙަޤީޤަުތގައި ިލބިދެވިގެން ަކއުންސިލަރުންނަށް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގަ

ނޑުމެން އަޅުަގނޑު އުންމީދުކުރަން މި ގާނޫނު އިޞްލާޙުެވގެްނ  ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކޮށްދެވޭނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މަތްކޮށްދެވޭނެ މަުގ ދާއިރު ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ވީހާ ވެސް ަފއިދާ ހުރި ގޮތަކަށް ަކއުންސިލަރުންނަށް ޚިދު

 ކުރިްއޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.ދާނެ ކަމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުފަހިވެގެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަށް.

 

 ފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަ ކުޅުދުއްފުށީ

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަްށ މި ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްާލޙަކީ މިއީ ކޮންމެހެން ވެސް 

އަޅުަގނޑުމެން ބަލަިއގަންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް. މި ިއޞްލާޙުގެ ސަބަބުން ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ައއިްސގެންދާނެ. 

ންޖެހެނީ އިންތިޚާބީ މަޤާމުތަކުގެ ޝަރުތުތައް ހުންނަންޖެހޭނީ އެއް ހަމައެްއގެ ތެރޭގަިއ. އަދި އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަ

އެާއއިެއއްކޮށް އިންތިޚާބީ މަޤާމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މުސާރަ ކުޑަ އަދި މަޤާމަކަށް މިވަނީ ކައުންސިލަރުންގެ މަޤާމު. 

ްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށްވުރެ ދަށް ޝަރުތުތަކެްއ އެކަން އެހެން އޮްތއިރުަގއި ޝަރުތުތަކަކީ ވެސް ހަމަ ރަ

ނޑުމެން ަޤބޫލުކުރަންޖެހޭ. އަޅުަގނޑުެމން ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ހުންނަންޖެހޭނެ މަޤާމެއް ކަމުގަިއ އަުޅގަ

ހޭނީ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުއަސާީސަގއި ވަރަށް ާސފުކޮށް ބުނެފައި ވަނީ ދިވެހި ސަރުކާރު ނުވަތަ ދިވެހި ދައުަލތް ހިންގަންޖެ
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އުސޫލުންނޭ. އެހެންނަމަވެްސ، މިއަދު ފެންނަމުން މި ދަނީ މި އުސޫލާ ޚިލާފަށް ހުރިހާ ަކމެއް ކުެރވެމުންދާ މަންޒަރު. 

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ލާމަރުަކޒީ އުސޫލުން ހިންގުމަށް ޓަކައި މި ގާނޫނުއަސާސީން މަގުފަހިކޮށްދީފައިާވއިރު ސަރުކާރުން 

ދަނީ ގާނޫނުއަސާސީގެ ރޫޚާއި ޚިލާފަށް ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް. މި ސަރުކާރަށް ގާނޫނުތައް ކިޔެނީ  ޢަމަލުކުރަމުން މި 

އަޅުަގނޑުމެން ކިޔާ ުއޅޭ ޮގތަކަށް ނޫން. ވައަތުން ކަނާައތަށް މި ސަރުކާރުން ގާނޫނުތައް ކިޔަނީ. ކިޔާަފއި އޭަގއި 

ނީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިހަށްދުވަހު ފެނިއްޖެ މާލޭ ސިޓީ އޮންނަންޖެހޭ ގޮތް ނޫން އެހެން ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރަމުން މި ދަ 

ކައުންސިުލގެ ހުރިހާ ބާރުތަެކއް ސަުރކާރަށް ނެިގ މަންަޒރު. ހަމަ އެާއިއއެްއކޮށް މި ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ަކނަޑއި 

ލުކުރަންޖެހޭނެ ކުދިކޮށް ކޮށަމުންދާ މަންޒަރު. މިއީކީ ޤަބޫލުކުެރވޭނެ އުޫސލާއި ހަމަތަކެއް ނޫން. އަުޅަގނޑުމެން ޤަބޫ

ރާއްޖެތެރެ ތަރައްޤީެއއް ނުކުެރވޭނެ ރާއްޖެތެރޭ ަކއުންސިލުަތއް ބާރުވެރިނުކުުރަވއެއް. މި ކައުންސިލުތަުކގެ ޅަފަުތގަިއ 

އަޅުަގނޑުމެން އެ ބާރުތައް ނަގަިއ، އެ ބޭފުޅުންނަކީ ެއްއވެސް ބާރެއް ނެތް ބަެއއް ޮގތުގައި ދަްއކުަވއި، މި މުޅި 

ލްވެފައިާވ ނިޒާމެއް ގޮތުގައި ދެްއކުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރަމުން މި ދަނީ. މިއީ ނިޒާމަކީ މުޅިން ފެއި

މިއަދުގެ ޙަޤީޤަތް ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ސަރުކާުރގެ ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންޖެހޭނީ އެއީ ސަުރކާރާ އިދިކޮޅު ކައުންސިެލއް 

ާއިއ ީދގެން ރައްޔިތުންނަށް ތަރައްޤީމެހައި ކަންތައްަތއް ކޮށްއޮތް ކަމުަގއި ިވޔަސް އެ ބޭފުޅުންނަށް ބޭނުންވާ އެން

ނޑުމެންނަށް ކަންަތއްތައް ފެންނަމުން މި ދަނީ.  ފާގަތިކަން ހޯދައިދޭނެ ުއސޫުލތަކެްއގެ މަތީން. ެއއާިއ ޚިލާފަށް އަުޅގަ

ަގއި ވިޔަސް އެ ަކއުންސިލަާކ އަޅުަގނޑުމެން ކޮން ކަމަކާތޯ ބިރުގަންނަންވީ. ކައުންސިެލއް އަދި ސަރުކާރާ ދެކޮޅުވި ކަމު

ނޑުމެން   3އެްއކޮށް ސަރުކާރުން ރީތިކޮްށ މަސައްކަތްކުރަން އެނގެންޖެހޭނެ. އެއީ މި ނިޒާމުގައި ޮއތް ގޮތް. އަުޅގަ

ބާރު ވަިކވެފަިއވާ ޑިމޮކްރަިޓކް ނިޒާމެކޭ ކިަޔިއގެން ވާަހކަދައްާކއިރު، އެ ނިޒާމު ހިންގުމަށް ޓަކައި ސަުރކާރުެގ 

ނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި ދަނީ. މި ސަރުކާރަކަްށ އިޚްލާޞްތެރިކަ ން އެްއގޮތަކަްށ ވެސް ނެްތ މަންޒަރު އަުޅގަ

ނުކެރޭނެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ަކއުންސިލެއް އޮެވއްޖެްއޔާ އެ ކައުންސިލު ބާރުވެިރކުރުަވއި އެ ކައުންސިލަށް ބޭނުންާވ 

ރުކާރުެގ މުށުތެރެއަށް ލަުމން ދާ މަންޒަރު މި ފެންނަނީ. ކަންތައް ކޮށްޭދކަށް. އެ ހުރިހާ ބާރެއް ަނގަިއ އެ ބާރުަތއް ސަ

މިއީކީެއއް ޤައުމަށް ެއްއވެސް ގޮތަކަށް ފައިާދވާނެ ކަމެއް ޫނން. ކައުންސިލު ގާނޫނަކީ ކަުއންސިލުތަކަށް ވަރަށް ބޮޑެތި 

ން ގޯސްކޮށް ކަމެއް ކުރާ އިޚްތިޔާރުތަާކއި ބާރުތަކެއް ިލބިފައިވާ ގާނޫނުތަެކއް. ހަމައެަކނި އެ ގާނޫނުގައި ަކއުންސިަލކު

ހިނދެއްގަިއ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ލިިބގެންވާ ބާރުަތއް ެއކުލެިވގެްނވަނީ. އެހެންަނމަވެސް، ިމއަދު މި ފެންނަނީ 

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިފައިވާ ބާރުތައް އެއީ އެ ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުަގއި ޭބނުންކުރަންޖެހޭ ބާރުތަކެއްގެ 

ކޮށް ހުރިހާ ކައުންސިލުތަެކއްގެ ބާރުަތއް ނަގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ނުވަތަ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ގޮތުަގއި ބޭނުން

މިނިސްޓްރީއަށް އެ ބާރުތައް ލައިގެން މުޅި ރާއްޭޖގެ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ހިންގަމުން ދާ މަންޒަރު. މިގޮތަށް މި ނިޒާުމ 

ނަނީ ޚުދުމުޙުތާރު ވެރިކަމެއް ހިންގަމުންދާ މަންޒަރު. ހިންގަމުން ދިޔައީމަ އެ ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެން

އެ ަރށްރަށުގައި ހުިރ އެހެނިހެން ަތކެްއޗާއި ބެހޭ ގޮތުން ގޮތް  ގަިއ ެއ ރަށްރަށުގައި ހުރި ބިމާ ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްރަށު 
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ންޖެހޭ ގޮތް އެނގޭނީ އެ ނިންމާނީ އެ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުން. އެ ރަށްރަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓަކައި ކަންތައްތައް ނިންމަ

ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް. ެއހެންނަމަވެސް، އެއިން ެއްއެވސް ބާރެއް އެ ރަށްރަށުގެ ަރއްޔިތުންނަށް ނުދީ އަނެއްކާ 

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

ޅުަގނޑުމެންނަަކށް ނުފެނޭ. މި ސަރުކާރުން ތަރައްޤީގެ އުސްމިންތަކަކަށް ހާސިލުވެވޭ ކަމަށް ބުނާއިރު މަންޒަރެއް އަ 

ކޮން ކަމެއްތޯ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ކުރެވުނީ؟ ކޮން ރައްިޔތަކަށްތޯ މި ސަރުކާރުން ކުރި މަސައްކަތަކުން ފައިދާއެްއވީ 

ސަުރކާރަކުން ފައިދާވުމަކީ ސަުރާކރެއް ރަނގަޅަށް ހިނގުމަކީ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް؟ ސަރުާކރެއް ހިންގުމަކީ ނުވަތަ

ރައްޔިތުންނަށް މާލީ ތަނަވަްސކަން ލިބުން. މިދިޔަ ދޮޅުއަހަުރ ތެރޭގައި މި ަޤއުމުގެ އެްއެވސް ރައްޔިަތކަށް އެ މީހުންގެ 

ީއސް. މުދަލުގެ ައގު ދަށަކަްށ ދިރިއުޅުމުގެ އެްއވެސް ކަހަލަ  ކުރިއެރުމެްއ ލިބިފައިވޭތޯ؟ ެނތް އިނގޭތޯ އިްއޒަތްތެރި ރަ

ނުދޭ. ރާއްޖޭގައި ފަސޭހައިން ދިރިއުޅެވޭނެ ނިޒާމެއް ހަމަޖެހިގެނެއް ނުދޭ. ޞިއްޙީ ޚިދުމަތެއް ރަނގަޅެއް ނުވޭ. ހަމަ 

އެހެންމެ، އެތައް ަބއިވަރު ކަންތައްތަެކއް އެހެރީ ނުކުެރވި. އެހެްނވީމާ، އަުޅަގނޑު މި ދަންނަވަނީ ސަރުކާރުެގ 

ުނވަތަ ސަރުާކރުން ގާނޫނު އަބަދު ވެސް ިކޔައި މި އުޅެނީ ވައަތުން ކަާނއަތަށޭ. ެއއީ ދިވެހި ބަހުން  ސިޔާސަތުތައް

ލިޔެފައި ހުންނަ އެއްެޗއް ަވއަތުން ކަނާއަތުން ކިއީމާ ެއކަމެއް ފަޙްމުވެގެން ދާގޮތަށް މި ސަރުކާރަށް ކަންތައްތަްއ 

އްތައް ބަދަލުކުރަމުން ިމ ގެންދަނީ. ައޅުަގނޑުމެން ފަޙްމުވެގެން އެ ދަނީ. ެއހެންވީމާ، ސަރުކާރުން ކަްނތަ

ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ރާއްޖެތެރޭގެ ރަްއޔިތުން ެއ ބޭފުޅުްނ އެ ިތއްބެވީ އެ ބޭފުޅުްނ ކައުންސިލުތަާކ ެއއްކޮށް 

ކަްށ ައޅުަގނޑުމެންނަ ނޫނިއްޔާކުެރވޭނީ. އެހެން ދީގެން އެ ކަންމަސައްކަތްކުރަން. އެ ބޭފުޅުންނަށް އެ ފުރުޞަތު

ތަރައްޤީެއއް ފެނިގެނެއް ނުާދނެ. އަޅުަގނޑުމެން ފޮތުގަިއ ލިޔެގެން ެއއީ ހަމައެކަިނ ރައްޔިތުން ލޮލުގައި އަުޅވާ 

އަނދުނެއް ގޮތުަގއި ކަންަތއްަތއް ބާްއަވއިގެން ކަންތައްަތއް ކުރަން ދިމާކުރީމާ ނުކުންނާނެ ނަތީޖާ ފެންނަމުން މި ދަނީ. 

ތަރައްީޤއެްއ ނުކުެރވޭނެ ަރށްރަށުގެ ަކއުންސިލުތަާކއި ެއ ރަށްރަށުގެ ަރއްޔިތުން އެ  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް މި ަޤއުެމއް

ރަށްރަށް ކުރިއެރުވުމަށް ޓަަކއި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަށް ސަރުކާރުގެ ެއއްބާރުލުން ނުދީއެއް. އެހެންނަމަވެްސ، އެ 

ނޑުމެންނަށް ފެންނަމަކުން  ނޑުމެން މި އެއްބާރުލުން ލިިބގެންދާ މަންޒަރެއް އަުޅގަ ނުދޭ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ

ޤައުމު ތަރައްޤީކުރަން ބޭނުންވަންޏާ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ފުޅާކޮށް މި ޤައުމުގައި ހިންަގިއގެން ނޫނިއްޔަކާ ތަރައްީޤއެއް 

ސްޓްރީއަްށ ނުކުރެވޭނެ. ރާއްޖެތެޭރގެ ރަށަކުން އެންމެ ކުަޑވެގެން އެްއެޗއް ގަންނަންޖެހުނަސް މި މާލޭގައި ހުންނަ މިނި

ހުށަހަޅައިގެން އެ ބޭފުޅުން ހޯދައިދިން އެްއޗެއް ލިބެނީ. ފޮހޭރަބަރެއް ވެސް މިއަދު ަކއުްނސިލަށް ގަތުމުގެ އިޚްތިޔާެރއް 

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ލިބިފައެއް ނުވޭ. އެހެންވީމާ، ކައުްނސިލަރުންނަކީ މިއަދު މި ސަރުކާރު ކުރިމަތީގައި ނަމަކަްށ 

 ބަެއއް. ައނެއްހެން ބުނަންޏާ އެއަށްވުރެ މާ...ބައިތިއްބާފައި ތިބި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަީނ އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

ދެކުނު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު، އާދެ! މަޢާފުކުރަްއވާ! އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަީނ ހިތަދޫ 

 މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރަށް.

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަކީ މި ރާއްޖެ ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓަކައި ހުރި ގޮންޖެހުންތައް 

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

އުފެދިފައި އޮތް މި އޮްތގޮުތން ކުދި ރަށްރަށުގައި މި އުޅޭ ރަްއޔިތުންގެ ނިކަމެތިަކން އިޚްޞާސްކުެރވި އެންމެ 

ތް ގާނޫނެއް. އެހެންނަމަވެސް، ކުޑަމިނުން އިދާރީ ގޮތުން އެ ބޭފުޅުން މިނިވަންކުރުަމށް ޓަކައި ހެދިފައި އޮ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ފެނިގެން މި ދަނީ މި ސަރުކާރަކީ ލާމަރުކަޒީ އުޫސލާއި ބީރައްޓެހި، އަތޮޅުަތްއ 

ތަރައްޤީކުރުމާ ބީރައްޓެިހ، އެކަމާ ަކނަޑއެިޅގެން އިިދޮކޅު ފިކުރަށް ނިސްބަތްެވަވަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން ގިނަ 

ރުކަޒީ ގާނޫނު ކޮަށއި ުކޑަކުރަމުްނދާތަން. މި ތަނަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ އިޞްލާޙަކީ، ލާމަރުަކޒީ ސަރުކާރަކަށް ވުމުން ލާމަ

ނުޑވާލަން ހުށަހަޅާ  ގާނޫނަށް ސަރުކާރުގެ މެންަބރުން ހުށަހަޅައި ކޮންމެ އިޞްލާޙަކީ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫުނގެ ބާރު ކަ

ނޑުމެންނަށް ދާދި ފަހުން ފެނިގެންދިޔަ  މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ބާރުތައް ނަަގއި ރައީްސ އިޞްލާޙުތަކެްއ. އަުޅގަ

އޮފީހަށް ޖަމާކުރުމުގެ މަަސްއކަތް ކުެރވި އެ ކަްނ ކުެރވިެގންދިޔަކަން. މިއީ ނުަރއްކާތެިރ މަސައްކަތްަތކެއް މިާތ މި 

ނޑުމެން ވާހަކަ މޭރުން ކޮންމެ ގޮތަކަށް ވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވި ނޑުމެންގެ ާވހަކަ އަޅުގަ ދާނެ. މިތާ ކުރެވެނީ. އަުޅގަ

ހުރަހެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިައދު މި ހުށަހެޅިފައި އިން ާގނޫނާ ބެހޭ ގޮތުން ސަރުކާރުެގ 

މެންބަރުން، ބައެއް މެންބަރުްނ އެ ަދއްކާ ވާހަކަތަކަްށ ބަލާިއރު މީގަިއ މަފްޙޫމް، މި ގާޫނނުގެ ހުށަހެޅުމުގެ މަޤްޞަދު 

ނަޑއެޅިަފއި  އޮޅިގެންާދކަން ފެނިގެން މި ދަނީ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މި މަޖިލީހަށް އައުމަށް ޓަކައި ކަ

ހުރި ޝަރުތުތަކަށްވުރެ މާ ހަރުކަށި ކައުންސިލުތަުކގެ މެްނބަރުން އައުމަށް ޓަކައި ހުށަެހޅިފައި ހުރުމަކީ އެީއކީެއއް އެ 

ައޅުަގނޑުމެްނ  އިތަކުގަ ކައުންސިުލގެ، ކައުްނސިލު ރަންޖެހޭ އަތޮޅުތަކުގެޤަބޫލުކުކަން ވާންޖެހޭ ގޮެތއް ނޫން. 

އެ ކުރިމަތިލާ މެންބަރުންގެ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ހުރަސްތައް ހުރިއިރު އެއްބަްސވަން ކޮލިޓީތަެކއް ހުންނަންޖެހޭކަން 

ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް މި އަންނަ މެންބަރުންނަށްވުރެ ހަރުކަށި އުސޫލުތަެކްއެގ ތެރެއިން އެ ބޭފުޅުްނ 

އަންނަންޖެހިއްޖެނަމަ ގޮންޖެހުންތަކެއް އެބަ ހުރި. އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ އެ ފާހަނައަޅައި ދާން. މި ިއޞްލާޙު 

ނަޑއެިޅގެން ރައްޔިތުންނަށް  ހުށަހެޅިގެން މި ދަނީ އެ މަޤްޞަދުގައި. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކަ

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

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ މިއާ އިދިކޮޅަށް ވާހަކަދެކެިވގެންދާތަން. ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުެގ 
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ނުޑވާލުމަކީ ައޅުަގނޑުމެން ކުރީގެ  އުން. ކުީރގެ ިއއްޒަތްތެިރ އަހަރުެގ އުސޫލުތަކަށް އަނބުރާ ދި 30ބާރު ކަ

މެންބަރަކު، މިތާ ކުރިން ވާހަކަދެއްކި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފާހަގަކުރެްއވިހެން އެންެމ ކުޑަމިނުން ފޮހޭރަބަރުކޮޅު 

ގަންނަން ވެސް ައޅުަގނޑުެމން އެބަ ޖެހޭ މާލޭގައި ހުންނަ އޮފީހަކަށް އެދިގެން އެ ހުއްދަ ހޯދަން. މިއީ މި ކަން 

ވަނަ ޤަރުނުގައި އަުޅަގނޑުމެން މިއުޅެނީ. އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ވިސްނުން  21ތެއް ނޫން. މިއީ ވާންޖެހޭ ގޮ

ނޑުމެްނގެ ފިކުރު ކޮންމެ ގޮތަކަށް ހުއްަޓސް އަޅުަގނޑުމެންގެ ވާހަކަަތއް ކޮންމެ ގޮތަކަށް ހުއްޓަްސ  ބަދަލުވާން. އަުޅގަ

މެންބަރުންގެ  85ން މި ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދަށް ބަލާއިރު ޢަމަލު އެހެން ހުންނާކަށެއް ނުޖެހޭ. މިތަނަށް ވަޑައިގެ

ނުޑ  13ތެރެއިން  މެންބަރުން ފިޔަވައި އަތޮޅުތަކަށް ނިްސބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ މެންބަުރން މި ތިބީ. އަޅުގަ

ލާޙުތަކަށް ވޯުޓ ޤަބޫލުކުރާހިތް އޮތީ ލާމަރުކަީޒ ގާނޫނު ކޮަށއިލާ ބާރުތައް ނިގުޅަިއގަތުމަށް މިތަނަށް ހުށަހެޅި އިޞް

ނޑުމެންނަްށ  ނުދެއްވާށޭ. ތި ބޭފުޅުން ތި ބޭފުޅުންގެ ރައްޔިތުންނަށް ިވ ވަޢުދާ ޚިލާފުވުމޭ އެއީ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑައެިޅގެން، ަކނަޑއެިޅގެން  މިހާރު މިތާ މި ފެންނަ މަންޒަރަށް ބަލާއިރު ވާހަކަ، މޮޅެތި ވާހަކަދެްއކުމަށްފަހު ހަމަ ކަ

ބޭ ބާރުތައް ނިގުޅައިގަތުމަށް މިތާ މަސައްކަތްކުެރިވގެން މި ދަނީ. ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު، ރައްޔިތުންނަށް ލި

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމަށް ޓަަކއި މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙުަތކަީކ 

ނަޑއެިޅގެން ބާރުތައް ނޑު ދަންނަވާނީ ކަ ނިގުަޅއިގަތުމަށް ކުެރވޭ މަސައްކަެތްއ. އަދި އޭގެ އިތުރަށް ދެން  ވެސް އަުޅގަ

މި ހުށަހެޅިގެންދާ އިޞްލާޙުތަކަކީ ވެސް ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމަށް އެ ކުރާ މަސައްކަތްތަކަކީ ބާރުތައް 

ނޫނާ ބީރައްޓެހި ވިސްނުންތަެކްއ ނިގުޅަިއގަތުން. މި ަމއްސަލަައކީ ައޅުަގނޑު ކުރިން ވެސް ފާހަގަކުރެްއވިހެން މި ގާ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވިސްނުންތަުކގައި ހުރުން. ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިާހ 

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި އެބަ އުޅޭ ތަފާތު ފިކުރުގެ މީހުން. އަޅުަގނޑުމެން އިޙްތިރާމްކުރަންޖެހޭ   ކަމެއްެވގެން ނުދާނެ. އަުޅގަ

އެ ފިކުރަކަށް ވެސް. އަތޮޅުތަްއ އަޅުަގނޑުމެންގެ ޤައުމު އުެފދިފައި މިއިން ގޮތުން އަތޮޅުތައް ހުރިކަމާއި އަދި ރަށްތަްއ 

ހުރިކަމާއި އަދި އެ ރަށްތަކުގައި މީހުން އުޅޭކަން ޤަބޫލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އަދި ތަރައްޤީކުރުމުަގއި އުނދަގޫަތކެްއ 

ހޭ. އެ ފަހަނައަޅާ ދިއުމަްށ ޓަކަިއ ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހެނީ ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއް. ހުރިކަން ޤަބޫލުކުރަން އެބަ ޖެ

ނޑުެމން ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރުން  ނޑުމެްނ އެބަ ޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުމެންގެ އަުޅގަ ޒިންމާދާރުވާން އަުޅގަ

ނޑުމެން ެއބަ ޖެހޭ ބާ ރުތައް ނިގުަޅއިަގންނަން. މިއީކީ ރަނގަުޅ ކައުންސިލުތަުކގަިއ ތިބެ ޑޮިމނޭޓުކުރާތީ އަުޅގަ

ގޮތްތަެކއް ނޫން. ައއްޑޫ ިސީޓ ކައުންސިާލއި މާލޭ ސިޓީ ަކއުންސިލް މި އަންނަ އިންތިާޚބުގައި ވެސް މެޖޯރިޓީ ނަގާީނ 

ދީތައް އެމް.ޑީ.ޕީން. ސަބަބުތަެކއް ެއބަ ހުރި. އާބާދީ ބޮޑުެވ ފިކުުރ ތަފާތުވުމުން ތަރައްޤީގެ ިފުކރަށް ނިސްބަތްވާ އާބާ

ބޮޑުވުމުން އެ ބޭފުޅުން ވޯޓު ދޭނީ އެމް.ޑީ.ޕީއަށް. ސަބަބަީކ އަޅުަގނޑުމެން ވަކާލާތު މި ކުރަނީ އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ 

ފިކުރަށް ވަކާލާތުކުރަނީ އެމް.ޑީ.ޕީވީތީ މެޖޯރިޓީ ލިބެނީ. އެހެންވީމާ، މި ހަސަދަވެރިެވ ގާނޫނުތައް ބަދަލުކޮށް އެ 

ގުޅަިއގަތުމަކީ މިއީ އިންާޞފުވެރި ގޮތެއް ނޫން. މިކަން މިހެން ވާންޖެހޭ ކަމަކަށް ބޭފުޅުންނަށް ލިބޭ ބާރުތައް ނި
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ނޑު ދަންނަވާނީ މި ހުށަހެޅިފައި މިއިން އިޞްލާޙަކީ މިީއ  އަޅުަގނޑު ޤަބޫލެއްުނކުރަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ތުރަށް އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންާވ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ދެންނެވިހެން މި ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ބާރުދިނުމަށް ޓަކައި އި

ކޮލިޓީ ރަނގަޅު މެންބަރުން ކައުންސިލުތަކަށް ގެނައުމަށް ޓަކައި ހުށަހެޅިގެންދާ ރަނަގޅު އިޞްލާޙެކޭ ައޅުަގނުޑ 

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން މެންބަރަކު ފާހަގަކުރަްއވައިފި މިިނވަން  ދަންނަވާނީ. މިތާ ވާހަކަދެެކވިގެންދިަޔއިރު އަުޅގަ

ބެހޭ ކޮމިޓީޭއ ސަރުކާރުގެ މުައއްސަސާތަާކއި ސަރުކާުރގެ ަވޒީރުން ހާޒިރުކުރެވި ުސވާލުކުެރވޭކަން. މުއައްސަސާަތކާ 

 އަްއޑޫގެ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 ސީމަށް. ލް ނަޞަފައި

 

 ލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ޞަކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައި 

އަށް މިހާރު ހުށަހެިޅފައިވާ އިޞްލާޙާ ދޭތެޭރގައި  2010/7ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ތުތައް ހުރުމަކީ ެއީއ ޮބޑުކޮށް ޝަރު އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން އޮީތ އިންތިޚާބުކުެރވޭ މަޤާމުތަކުެގ މެދުގައި ތަފާތު

އަޅުަގނޑު ވެސް ާތއީދުކުރާ ކަމެއް ނޫނޭ. އަދި ވަކިން ާޚއްޞަކޮށް މަތީ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާއިރު އެ މަޤާމުތަކަށް 

ނޑުމެންނަށް ހަމަ އެްއެވސް ހާލެއްަގއި ބަލަިއގަެނވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން  ލުއި ގޮތްަތއް އޮތުމަކީ އެއީ ައޅުގަ

ނަޒަރު ހިންގާާލއިރު ައޅުަގނޑުމެންނަށް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަުރންނަށްވުރެ އަދަދު ގިނައިްނ  މި ގާނޫނަށް

ނުޑ  ކަމަށް ކައުންސިލަރުން ބޭނުން ވެްސ ވާނެ. އެހެން ކަމަށްވަންާޏ ވެސް ުލއި ގޮތްތަެކއް ހަދާ ވަންޏާ އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް މި މަޖިލީހަށް އެންމެ ދަންނަވަން އޮތީ ުލއި ގޮތްތަްއ ހަދަންޖެހެނީ ކައުންސިލަރުން ނަށޭ. ޙަޤީޤަތުގަިއ އަުޅގަ

ނުޑ މިހެން މި ދަންނަވާލީ މިއީ  މުނާސަބު ނޫން ވަގުތުަގއި ަހމަ ކިތަންމެ ކަމެއް ވެސް ުކރެވެމުން އެބަ ދޭ. އަުޅގަ

ގުތުަތކުަގއި ކުރެވޭ މަޖިލީހުގެ ހަމަ ބައެއް އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން އެ ވާަހަކ ވިދާުޅވަމުންދާތީ މުނާސަބު ނޫން ވަ

ކަންތައްތައް އަޅުަގނޑު ހަމަަގއިމު ވެސް ބަލާނީ އެއީ ިސާޔސީ ކަމެކޭ. އެހެންކަމަށްވަންާޏ މި މަޖިލިސް ތެރޭގައި އެ 

ކަންތައްތައް ހިނގަމުން އެބަ ދޭ. އެކަމެއްގެ އެންމެ ރަނގަުޅ ނޫން ވަގުތު ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ އެްއވެސް ހާލެއްަގިއ 

ނޑުމެްނ ކުރަންޖެހޭނެ، ކުރަންޖެހޭ، ުކރަންޖެހިފައި އޮތް ވަރަށް މުހިންމު ކަންތައްތައް އެބަ ހުރި ބޭނުމެއް ނެތް.  އަުޅގަ

ނޑަށް  މި ވަގުތާ ގުޅޭ ކަންތައްަތއް. އެ ކަންތައްތަކަށް ައޅުަގނޑުމެން އިސްނަަގއިގެން ނުވަަތ އިސްެވގަތުން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ިމހާރު މި ދިމާވެގެން މިއުޅޭ ، ހީވަނީ  މާ ބުއްދިވެރިވާނެހެން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ނޑުމެންނަށް ަވރަށް ގިނަ އިޞްލާޙުތައް މި  މައްސަލައަކީ އަދި ވަކިން ޚާްއޞަކޮށް ކައުންސިލުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އަުޅގަ
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ދަންނަވާނީ މި  ވޭތުވެިދޔަ ދުވަސްތަާކއި އަިދ ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާ ތެރޭގައި ވެސް އަންނަން އެބަ އޮްތ. އަޅުަގނޑު

ނޑު ދެންނެވި ގޮތަށް  މައްސަލަ ދިމާވެގެްނ މިއުެޅނީ އިތުބާރުގެ ަމއްސަލަ އާއި ކުރީދުވަހު ވެސް ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ނޭނގިގެން މި އުޅެނީ. އެުކގައި މަަސއްކަްތކުރަން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއކުަގއި ުއޅެން ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ން ޤަބޫލުކޮށްގެނެއް ނުާވނެ އެއްވެސް ހާލެްއގައި ހުރިހާ ކައުންސިލުތަކަކީ ެއއްވެްސ ނޭނގިގެން މި އުޅެނީ. އަޅުަގނޑުމެ

ހާލެއްގައި މި ޕާޓީ ސިސްޓަމް މި ތަނުގައި މިހާރު ޑިމޮކްރަސީ މި އޮތް ގޮތުން، މި ނިޒާމު މި އޮތް ގޮތުން އެިކ 

ގެ ކުރިއެރުުމގަިއ، ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާުދ ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްވާ މި އޮންނަނީ މެޖޯރިޓީ ލިބިފަ. އެހެންނަމަވެސް، ޤައުމު 

ރަނގަޅު ކުރުމުަގއި ރައްޔިތުްނގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކަމާއި ިއންޞާފު ގާއިމުކޮށް މި ތަނަކީ ރައްކާތެރި ތަނެއްގެ ގޮތުަގއި 

ނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެޭވ ގޮުތގަިއ ހުރިހާ އެންމެން ެވސް މަަސއްކަްތ އެބަ ކުރަންޖެހޭ ގުޅި  ގެން. ހެދުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ސަރުކާރުން ވެސް ެއއްބާރުުލން ދޭންޖެހޭނެ، ކައުންސިލުތަކުން ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުުލން ދޭންޖެހޭނެ މި ދެންނެވި 

ނޑުމެންނަށް އެ ކަންތައްތައް ނުކުެރވެނީ. ކޮންމެވެްސ  ކަންތައްތައް ކުރުމުަގއި. އެެހންނަމަވެސް، މައްސަލައަކީ ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭގަ ނޑުމެންނަށް ސަބަބެއް އަުޅގަ އި އޮެވގެންމެ އިތުބާުރގެ މައްސަަލއެއް އޮތް ނަމަވެސް އަުޅގަ

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

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

އެތަނަށް ެއ ކައުްނސިލު އިާދރާއަށް ވަންނަންޖެހުނު ެއއްަބޔަކީ ހަމަ އެ ނެރެލިތަނުން ނުވަތަ ެއ ބަދަލުކުރި ތަނުަގިއ 

ތިބި މީހުން. އެއްވެސް ބަޔަަކށް ކެތްނުކުރެވޭ ކަހަލަ ހާލަތެއްަގއި ތަނެއް އޮތް ކަމަށް ވަންޏާ އަނެއް ބަޔަކީ ވެްސ 

ނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ އެ ބަޔަކަށް ވެސް އުނދަޫގވާނެހެން. މިކަހަލަ ކަންތައްތައް އެބަ އިންސާ ނުން ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް. މި ބާވަތުގެ ކަންތައްަތއް ހިނގުމަކީ  ނޑު ދަންނަވާނީ ހިތާމަ އަޅުގަ ހުރި. މިއީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ެއއް  ގޮތަކަށް ވެްސ ބަލައިގަންނާނެ ކަމެއް ޫނން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އެއީ ވަރަށް ދެރަކަމެއް. އަުޅގަ

އިޞްލާޙުތައް، ފޮުޅވަތްަތއް ައބަދު ވެސް މި އަންނަނީ. ވަަރށް ގިނަގިނައިން ގާނޫނެްއގެ މައްޗަށް ިއޞްލާޙު އެބަ އާދޭ. 

ނޑުމެން ފުންކޮށް  މީގައި އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަޅުަގނޑު މަނިކުފާނު އަިރހު ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ކުރިމައްޗަށް އަންނައިުރ،  ވިސްނާލަން އެބަ ޖެހޭ. މި ދިމާވެގެން އުޅޭ މައްސަަލއަކީ ގާނޫެނއް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ިމ  ނޑުމެންނަކަށް ަވގުތެއް ުނލިބޭ. އަުޅގަ ނޑުމެން ކުރިމައްޗަށް އަންނައިރު އަުޅގަ އިޞްލާޙެއް އަުޅގަ

ނޑަކަށް ދެ ނޑުމެން މި ޖެހެނީ އެ ހުރިހާ ކަމެއް ލިބެނީ ގާތްގަ ތިްނ ދުވަސް ތެޭރގައި ހަމަ ތެިޅފޮޅިގަނެގެން އަުޅގަ

ނިންމައިގެން ގެންނަން. ގެނަީއމަ ވާގޮަތކީ އެންމެ ރަނގަޅަްށ އެ ކަންަތކެއް ނުނިންމޭ. ެދން ފަހަރެއްގަިއ ވެދާނެ ތިްނ 

ނޑުމެން އިބްތިދާޢީ ބަޙުސް ނިންމާފައި  މި އަންނަނީ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު އައިްސގެން ނިންލާއިރު މި ދުވަސް ތެރޭަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކުރިން އޮތް ހަތް ދުވަސް އޮތަސް  މަސައްކަތް ހަލުއިކުރަން. ޙަޤީޤަތުގައި މަސަްއކަތް ލަހެއްނުާވނެ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ހަމަ ބެކް ޓު ބެކް މި މަޖިލީހުގެ މަސައްަކތް ކުރިއަށް  ގެންދާ ކަމަށް މަސައްކަތެްއ ލަހެއްނުވާނެ. ައޅުގަ
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ނޑުމެން ިވސްނަން އެބަ ޖެހޭ. ވަރަށް ޮބޑެތި ގާނޫނުތަްއ އެބަ އާދޭ.  ނޑު ދަންނަވާަލން މިކަމާ އަުޅގަ ވަންޏާ. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން އެއަށް ިވސްނާފައި ދުނިޔޭގެ އެހެން ތަންތާނގައި ވެސް ކަންަތއް ކުރާ ގޮތާއި މި ހުރިހާ އެއްޗެްއ 

އް ެއއީ ައޅުަގނޑުމެން ުކރިމައްޗަށް އެބަ އާދޭ. އަންނައިރު އަުޅަގނޑުމެން ނުބަލަިއ ބަލައިގެން ނިންމަންޖެހޭ ކަންތަ

ނިންމާ ކަމަށް ވަންޏާ ހަމަ އިޞްލާޙުކުރާހާ ވާނީ. ހަމަ މިގޮތަށް އަެނއްކާ ިމއަީއ ިއޞްލާޙެއް. އަންނަ ހަފްތާގަިއ 

ނިމުމެއް ނާންނާނެ. ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ  އަންނާނީ އިޞްލާޙެއް ހަމަ މި ގާނޫނުގެ މައްޗަށް. މިކަމަށް ދުވަހަކު ވެސް

ރައްޔިތުންގެ މަްއޗަށް ހެދޭ ގާނޫނެއް ކަމަށް ވަންޏާ ވެސް ރަނގަޅު ގާނޫނުތަކެއް ހެދިގެން އަންނަން. މި ބާވަތުެގ 

. އިޞްލާޙު ގެންނަ ގޮތަށް ހަމަ ހަފްތާއަކު އެއް ުދވަހު އަންނަ ގޮތަށް އިޞްލާޙު ގާނޫނުަތއް ހެދޭކަށް ބޭނުމެއް ނޫން

އެހެންވެ އެ ވާަހކަ ައޅުަގނޑު މަނިކުފާނުގެ ސަމާލުކަމަްށ ޓަކައި އަދި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ޓަަކއި 

 ދަންނަވާލީ. ދެއްވި ފުރުޞަތަްށ ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 އަށް.ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒަިއނާ އާދަމް އެ ހުށަހެޅުްއިވ 

ނޑު ތާީއދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ދެންމެ ވާހަކަދައްކަވަމުން ިމތަނުގެ ބައެއް އިްއޒަތްތެރި  އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

މެންބަރުން، ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅު މިހާރު ވެސް ހުންނަނީ، 

ނޑުމެްނނަށް ދޭހަވަނީ މި ބިލަށް ވެ  ސް އެ ބޭފުޅުން ތާއީދު ުނުކރައްާވކަން. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހުންނަ ގޮތުން އަުޅގަ

ފާހަގަކުރެވޭ ެއއް ކަމަކީ ޑިޮމކްރަސީެއއްަގއި ވަރަށް މުހިންމު ކަންތައްތަކެްއގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ރައްޔިތުންނާ ގާތުން 

ންމު ކަންތައްތަކުެގ ތެރޭަގިއ ވެރިކަން ކުެރވޭނެ ގޮތްތައް ަތޢާރުފުކުރުން. ހަމަ އެއާއި އެުކ ޑިމޮކްރަސީަގއި ވަރަށް މުހި

އެބަ ހިމެނޭ ފަރުދީ މިނިވަންކަމާއި ސުލްޙަވެރި ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމުގެ ކަންަތްއތައް، ޙައްޤުަތއް ލިބިދިނުން. 

އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑުމެްނގެ ސަރުކާރުން ޢަމަލުކުރާ ިމހެރަ ގޮތްތަކުން ައޅުަގނޑުެމންނަށް އެބަ އިނޭގ ވަރަށް 

ޑިމޮކްރަސީއާ ދުރު ބޭބޭފުޅުންކަން ވެރިކަން ކުރަން މި ތިއްބަވަނީ. ޭއގެ ނަތީޖާއެްއެގ ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބޮޑަށް 

މިހާރު ގާނޫނުއަސާސީން ވަރަށް ވަރުން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަރްއޔިތުން ހޯދި ލާމަރުކަޒީ ނިާޒމު އެއްކޮށް ހަލާުކކޮށްލަމުން 

އަޅުަގނޑުމެންަނށް މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ހުަށހެޅޭ، ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ދާތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ިމ ފެންނަނީ. 

ހުށަހަޅުއްވާ ބިލުތަކުން، އެ ގާނޫނުތަކަށް ހަދަމުންދާ ގޮތްތަކުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަވރަށް ބޮޑަށް އެބަ އިނގޭ. 
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ހަދައި އެ ނިންމާލީ ހަމަ ދާދިފަހަކުންނެއް ނޫންތޯ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލު، ެއއީ ެއއްވެސް ބާެރއް ނެތް ތަނަކަށް 

ގާނޫނަށް އިޞްލާެޙއް ސަުރާކރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅުްއވަިއެގން. އަދި ެއާއއިެއކުަގއި އަްއޑޫ ސިީޓއަށް ެވސް މި ގޮތް 

ހެދުން މަތީގައި މި ވަގުތު ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާގައި އެަބވޭ. އެެހންވީމާ، ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ރައްޔިތުންނަށް ބާރުވެރިކަން 

ށް، ރަްއޔިތުންނާ ގާުތން ވެރިކަން ހިންގޭނެ ގޮތަށް، ވެރިކަން ކުެރވޭނެ ގޮަތކަށް ބައްޓަންވުމަކީ ިމއަދުގެ މި ލިބޭގޮތަ

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ެއަބ  ސަރުކާރުން ެއއްގޮަތކަށް ެވސް ގަބޫލުކުރާނެ ފަލްސަފާެއއް ނޫންކަން އަުޅގަ

ޒާތްޒާުތގެ ބޭބޭފުޅުން ލަިއގެން މާލޭަގއި ތިއްަބވަިއގެން ާރއްޖެތެރޭ  ޤަބޫލުކުރެވޭ. އެއީ އަތޮުޅވެރިްނނާއި ކަތީބުންނާއި މި

ރައްޔިތުން ނިކަމެތިކޮށްފައި ބައިތިއްަބއިގެން ވެިރކަން ކުރެޭވނެ ގޮތަކަށް މި ސަރުކާރު މިހާރު ބައްޓަން ކުރަމުންދާތަން 

ތެރި މެންބަރުން، މި ބިލާ އިދިކޮޅަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުރިހާ ގޮތަކުން މި ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، ބައެއް އިްއޒަތް

ވާހަކަދެްއކެވި ަބއެްއ މެންބަރުން ވިދާޅުވި މި ޮބޑު ބިލެްއ އެބަ ތަްއޔާރުެވއޭ ލާމަރުކަީޒ އުސޫލާ ބެހޭ ސަރުކާރުން. 

އަޅުަގނޑަށް ޔަޤީން، ހަމަ ސަތޭކަ ޕަސެންޓް އަޅުަގނަޑށް ޔަޤީން ލާމަރުކަޒީ އުސޫލު އެއްކޮށް ފުޑާލެިވގެންދާެނ 

ށްވާނެކަން. އެ ބޭބޭފުުޅންގެ ވާހަކަފުޅުންނެއްނޫންތޯ ވިދާޅުވަީނ، ރާއްޭޖގެ ރައްިޔތުން ދަށްކުރުމުގެ ގޮތުން، ބިލަކަ

ދެރަކޮށްލުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖެެތރޭ މީހުން މާލެ އަރަިއގެން ުނވާނެއޭ. މި ޕާރލިމެންޓްރީ ްގރޫޕްގެ ލީޑަުރ ވިދާުޅވި އަުޑ 

ާރއްޖޭގެ ކަްނޮކޅުތަކުން އަރާ ތިއްެބވި ބޭބޭފުޅުން ހަމަ އެއްގަިޑއިރު ތެރޭ ، އަޅުަގނޑު އެހިން މާލެއަށް ައރާ ތިއްބެވި

މާލެ ދޫކޮށްފައި ވަޑަިއގަންނަަވންވީއޭ. ޮއޑި ދޯނިފަހަރު ވަުގތުން ފުރަންވީއޭ. އެހެން ނޫނިއްޔާ ލައިންސަންސް ވެސް 

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

ކަންކޮޅުތަކާ ތަފާތުކުރުން. ނިކަމެތިކޮށްފައި ބޭތިއްބުން. މާލޭގައި ތިބެގެން ރަސްކަންކުރުުމގެ ނިޒާމެއް ބައްޓަންކުރުން. 

ނޑު ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަެމއް. ިއހަކަށް ދުވަހަކު ރާއްޖޭގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އުމުރުން އެހެންވީމާ، މިއީ އަުޅގަ

ދުވަސްީވ ބޭބޭފުޅުންނާ ރާއްޖެ އިސް ރަްށވެހިންގެ ގޮތުަގިއ ވިދާުޅވެ، އެ ބޭބޭފުޅުން ޭގގައި ިތއްބަވަިނކޮށް، ހަަމ 

ރަނގަޅަށް ތިއްަބވަނިކޮޭށ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ގަަދ ބާރުން ގެންދަވާަފއި ބޮޑުސިްނާގ އިތުރުފުޅެްއ ހައްދަަވއިފި. 

ވެހިންނަށް ހިލޭ، ސަރުާކރުގެ ހިލޭ އެހީަގއި ަޙއްޖަށް ފޮނުއްަވއިދެްއވާނަމޭ މި އަހަރު އިްސ ރަށް 142ތިމަން މަނިކުފާނު 

އެކަނި ެވސް. އަދި ކުިރއަށް އޮތް ތާނަގއި ެއއަށްވުރެ ވެްސ ގިނަ ކުރަްއވާނަމޭ ސުލްޙަމަޞްލަޙަތު އޮންނަ ގޮތުންނާިއ 

އިސް ރަްށވެހިންނަށް ވިދާުޅވެފައި ޖެހިގެން ައިއ މާލިއްޔަތަށް ލިބޭ ފައިާސގެ ގޮތަށް ބަލާފަ. މިވަުރގެ ވާހަކަފުޅެއް 

ތުން ވިދާޅުެވއްޖެ ސްޕޯކްސްޕާަސން އިސް ރަށްވެހިންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އޮޅިވަަޑިއގެންފައޭ ދުވަހުގައި ަރއީްސގެ ފަރާ

ންތޯ. މި ތިއްބެވީ. ތިމަންނާ އެހެނެއް ނޫނޭ ވިދާޅުވީ. އަިދވެސް ޮއޅިވަަޑިއގަތީ ިއސް ރަށްވެހިްނނަށް. ހެޔޮނުވާނެނޫ

މަނިކުފާނު އިތުރުފުޅު ހައްދަާވފައި އިސް ރަްށވެހިންނަށް ައދިވެސް ޮއޅިަވޑަިއގަތީ. މަޢާަފށް އެދިަވޑަިއގަންނަވަންޖެހޭނެ 

އިސް ރަްށވެހިންނަށް ސަރުކާރުގެ ހިޭލ  142އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އިސް ަރށްވެހިންގެ ކިަބއިން. ހަމަ ފާޅުގައި ވިދާުޅވި 

ނުއްވާނެ ކަމަށް. ހަމަ ސީދާ މި ޢިބާރާތުން ވިދާޅުވީ. ެއކަމަކު އެ ވެސް އޮުޅވާލާފައި ވިދާުޅވީ އެހީަގއި ޙައްޖަށް ފޮ
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އެހެނެއް ނޫނޭ ވިދާުޅވީ. އެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދެވޭނެ ގޮތަްށ މަސައްކަތް ކުރާނަމޭ. ސަުރކާރުގެ ހިލޭ އެީހގަެއއް ނޫނޭ. 

ނަމޭ. އެހެންވީމާ، ވަރަށް ަކންބޮޑުވާ ކަމެއް. ސަުރކާރުން އެހެންނަމަވެސް އެނޫން ގޮްތޮގތުން އެކަން ކުރެވޭނެތޯ ބަލާ

ނޑުވެރިންނަްށ  ވަޢުދުތައް ފުއްދަމުންދާ ވާހަކަ ވިދާޅުިވއިރު ކޮބައިތޯ ބެޔަްސ ނުބަޔަސް ދޭން ބުނި ފައިސާ؟ ކޮބައިތޯ ދަ

އިތޯ ރިސޯޓުަތކުެގ ތައް؟ ކޮބަ ކޮންމެ މީހަކަށް ދޭން ބުނި ފްލެޓުދޭން ބުނި ފައިސާ؟ ކޮަބއިޯތ އަލަތު ަކިއވެނި ކުރާ 

ހާސް ވަޒީފާ؟ ހަމަ ސުމެކޭ  94ހިއްސާތައް؟ ކޮަބއިތޯ މިހެން ގޮއްސަ ެވވަަޑއިގެންެނވި ހުރިހާ ވަޢުދުތަކެއް؟ ކޮަބއިތޯ 

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކުރާ ިމކަމަކީ ދައުލަތް، ކްރިމިނަލް ޮއގަނަިއޒޭޝަނަކަށް ބަދަލުކޮށް މާފިއާ ދައުލަތެއް ހިންގުމުގެ 

ނ ޑަެއޅުމުގެ ކަންތައްތައް މި ސަުރކާރުން ހަމަ ބާރު ސްޕީޑްަގއި މި ގެންދަނީ. ވަރަށް ބިރު ހުރި ކަމެއް. ނިޒާމެއް ކަ

ވަރަށް ނުރައްކާ ބަެއއްގެ އަްތ މައްޗަށް މި ދައުލަތް މި ދޫކޮށްލެވިގެން މި އުޅެނީ. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް، ވަރަށް ބޮޑަށް 

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީޝު އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫ ކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ށް.ނާޡިމަ މުޙައްމަދު މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ނާޡިމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫ

އަށް މި ގެނެވުނު އިޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑު  2010/7`. ޝުކުރިއްޔާ ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު ވެްސ ބޭނުންވަނީ ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނު ވީހާ ވެސް ފުޅާކޮށް  ވެސް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  ރައްޔިތުންނަށް ަކއިރިން ޚިދުމަތް ލިބުމަށް ގާނޫނަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ައއިްސގެން ދިއުން. އަުޅގަ

ދަނީ ސަރުކާރުން މިހާރު ހުށަހަޅަމުންދާ ބިލުތަކުަގއި ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ެގންނަމުންދާ އިޞްލާޙުތަކުގައި  ފެނިގެން މި

ރައްޔިތުންނަށް ލިބެމުންދާ ޚިދުމަތްތައް ނުވަތަ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ޚިދުމަތްތައް ހަނިކޮށް، ހުރިހާ ބާރެއް 

ނޑުމެން ހިތާމަކުރަންޖެހޭ. ސަރުކާރަށް ނަގަިއ، ހުރިހާ ބާރެއް މާލެއަ ށް އެްއކޮށް މި ކަންކަން ކުރަމުންދާތަން. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ރަށްރަށުގެ ކަުއންސިލަރުން ތަފާތު ކަންކަމުގައި މާލެ އަިއސް، މިނިސްޓަުރ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކޮށްގެްނ 

ނޑުމެން މިކަމާ ހިތާމަކުރަން. ނޫނީ ކަންކަންވާ އުސޫލަކުްނ ނޫން މި ބޭފުޅުން ބައްޓަންކުރަން މި އުޅެނީކީ.  އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލާމަރުކަީޒ އުސޫލުން، ލާމަރުކަޒީ ގާޫނނު ފުޅާވެގެން ގޮސް ަރއްޔިުތންނާ ގާތުން ޚިދުމަތް ލިބޭ 

ނޑުމެން އަޮތޅުތައް ތަރައްީޤކުރާނީ އެ އަތޮޅެްއގެ ަކއުންސިލުތަކުން.  ގޮތަށް މި ކަންކަން ވެގެްނދާނަމަ އަޅުގަ

ންނަށް އަުޑއިިވެގންދިޔަ މި ފްލޯގައި ދާދި ދެންމެއަކު ބައެއް ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ދިޔަިއުރ އަޅުަގނޑުމެ

ކައުންސިލުތަކުން ަބއެްއ ރަްށރަށުގެ ބަނދަރު އަޅަްނ ދެކޮުޅ ހަދާ ވާހަކަ. ަބއެއް ކައުންިސލުތަކުން ނަރުދަމާ އަޅަން ެއ 
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ނޑުމެން ކައުންސިލުތަކުން ެދކޮޅު ހަދަމުންދާ ވާހަކަ . އަޅުަގނޑު ހިތާަމކުރަން. މިއީ އެ ކަްނވާނެ ކަެމއް ކަމަކަށް އަުޅގަ

ގަބޫލެއް ުނކުރަން. ެއްއވެސް ރަށެއްަގއި، ެއއްވެްސ ދާއިާރެއއްަގއި އެ ދާއިާރއެްއގެ ަރއްިޔތަކަށް ހެެވއް އެޭދކަށް ެއ 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ ރަށްރަށުގެ އަތޮޅެްއަގއި ހޮވިފަިއ ތިބި ެއްއވެސް ަކއުންސިލަކު ެދކޮެޅއް ނުހަދާނެ. އަޅު ގަ

ކައުންސިލުތަކުން މާލެ ައިއސް ކޮޅޮކޮޅު ަމއްޗަށް ހިނަގއި، ބޫޓުތައް ޫފގޮްސ، މި ހުރިހާ ކަމެއް ވަމުންދާއިުރގަިއ 

ނޑު ފާހަގަކޮށްލާ ނަން، މިނިސްޓަރު ބޭފުޅަކާ ބައްދަލުުނވެ، ކަންނުވެ އަނެްއކާ ހުސްައތާ އެނބުރި ދާންޖެހޭ ތަން. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ބާރުަތއް ލިބިފައިވާނަމަ، ކައުންިސލުތަކަށް ފުރިހަމަ ބާރުތައް  ހދ.އަތޮޅަށް ބަލައިލާއިުރގަިއ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ އަތޮޅަްށ، ހދ.އަތޮޅަްށ  40ލިބިފައިވާނަމަ ތާރީޚު،  ައހަރުގެ ދިގު ތާރީުޚގެ، ޓޫިރަޒމް ދިގު ތާރީޚުގެ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ބާރު ނުލިބުނީމަ ދިމާވެފައިާވ އެްއވެސް ރަެށއް އަދި މިހާތަނަށް  ހުޅުވިފައި ުނވާކަން. އެީއ އަުޅގަ

އަހަރަށްވެަފިއ ހުރި ބައެއް ރަށްރަށް އެބަ  12އަހަރުން،  16އަހަރުން،  14ކަމެއްކަން ައޅުަގނޑު ފާހަަގޮކށްލަން. 

ނޑުމެން މިއަދު ސަރުކާރަށް ވެސް ޮގވާލަން. އަޅުަގނޑު އެދެން ވެސް އެ ެދނީ ކޮންމެ ބޭފުޅެއްގެ ރަށެއް ހުރި. އަޅުގަ

ކަމުގަިއ ިވޔަސް އެ ރަށްރަްށ ނަގައި އެ ކަން ކުެރވޭނެ ަބަޔކަށް ެއ ރަށްރަށް ޙަވާުލކުރުމަށް. ކައުންސިލުަތކަށް ވެސް 

ދައިެގން ނަމަވެސް އެ ރަށްރަށް ތި ޭބފުޅުން ޕެޓިޝަނެއް ހައަޅުަގނޑު އެދެން، މިަވގުުތން މިވަގުތަށް ެވސް 

 ގެ އަތުން ނަގައިކޮށްފައި ހުރި ބޭފުޅުންށް ދޫކުރެވިފައި ހުރި ރަށްރަށް ޙަވާލުރިޒަމަބި ހދ.އަތޮޅުެގ ޓޫޙަވާލުވެަފއި ތި

ނއެ ކަންކަން ވާްނ އޮތް ބަޔަކާ ޙަ ސަރުކާރުން ނުޑގެ ޑުމެންނަށް އެ ކަންކަން ފަހިކޮށްވާލުކޮށް އަުޅގަ ދިނުން. އަޅުގަ

ޓޫިރޒަމްަގއި ަމސައްކަތްކުރަމުންދާ ޒުވާނުން. ކީ އަ 90ދާއިރާ ނެއްލައިޫދ، ނެއްަލއިދޫގެ ޒުވާނުްނގެ %

ނޑުމެންެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިފަދަ ފުރުޞަތެއް ހުޅުިވގެން ދިަޔއިމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޔަޤީންކަްނ އެބަ އޮްތ އަުޅގަ

ހިވެގެންދާނެ އަށް ގޮސް މި ކަންކަން ފަކޮށް ފެރީން ައނބިދަރީން ކައިރިއަދާ ަވޒީފާ އިދާއިރާގެ އަނބިދަރީން ކައިީރގަ 

ނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވާލަން ހދ.އަތޮޅުގެ ޓޫރިޒަމަށް ދީަފއިވާ ހުރިހާ ރަށެއް ވީއެންމެ  ކަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ކުރުމަށް މަވެސް ވީއެންމެ ައވަހަކަްށ ޓޫރިޒަމް ތަރައްޤީއަވަހަކަށް މިހާރު ދީފައިވާ ބަޔަކު އަތުން ނަަގއިގެން ނަ

ނޑުމެން މި ގާނޫނަށް ވާހަކަ ދައްކަމުންދާއިުރގަިއ ގަިއާވ ރަށްތައް ދޫމެްނގެ އަތޮޅު އަޅުަގނޑު ކުރުމަށް. އއަޅުގަ

ދިޔަީއ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ައއި ޮބޑު އިޞްލާެޙއްގެ ބަދަލުން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދާދި މިދާކަށް ދުވަހު ފެނިގެން މި

ަކއުންިސލް މަގުމަތިެވގެންދިޔަ ތަން.  ބަދަެލއްެގ ސަބަބުން ައޅުަގނޑުެމންގެ މާލޭ ސިޓީ ޮބޑު ނުވަތަ ގެނައި 

ނޑުމެން އަތޮޅު  އަތޮޅު ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ގެ ހދ.އަޅުަގނޑުމެންނަށް މާދަމާ ނޫން އަނެއް ދުވަހުން ކަންނޭނގެ އަުޅގަ

 ކައުންސިލަކަށް ބަދަލުެވގެންާދނީ. މިހާރު ސިޓީ ކައުންސިލަކަށް ބަދަލުވުމަށް އެ އަތޮޅަށް މަދުވާ އަދަދަކީ ތިން 

ނޑުމެންގެ ަރއީސް، ަރީއސް ނަޝީދު އަުޅއްވާަފއިވާ  ެއއްހާ މީހުން. އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރާސަތޭކަ ގޮތުަގއި ައޅުގަ

އެކު މި އަދަދު ހަމަވެގެންދާނެ.  ކުޅުދުއްފުީށގަިއ އަޅުްއވާފަިއވާ ފްލެޓުތަކަްށ މީހުން ވަނުމާ ،ފްލެޓްތަކަށް

އްފުީށގައި ސިޓީ ކައުންސިެލއް ުއފެދިގެންދާނެ ދުވަސް. މިއީ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އެުދވަހަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުޅުދު
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ނޑުމެންނަށް ހިތާމައަދާދި ކައިރީގައި އޮތް ދުވަހެްއ. އަ އޮއްވާ ހުރިހާ ބާރުތަކެއް  އި ކީ މި ދުވަސް މިހާ ކައިރީގަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބެންވާ ބާރުތައް   ގައި ބާްއަވއި މި ބޭފުޅުން އަތް ދަށުނަގާ ސަރުކާރުން އަތް މަތިކޮށް އަުޅގަ

ނޑުމެ ނުޑ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބެންވާ ިޚދުމަތްތަކަށް ހުރަސްއަޅަމުން ދިއުން. މިއީ އަުޅގަ ން ިހތާމަކުރާ ކަމެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ ވީހާ ފުޅާ އެދެނީ ދާއިރާއެްއަގިއ  މިގޮތަށް ހުރި އިޞްލާޙުތައް އަލުން އަނބުރާ ގެންގޮސް އަުޅގަ

ތަކަްށ ބާރު ދީ އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކުަގއި މި ކަންކަމަށް ހުރިާހ މަށް ޓަކައި ކައުންސިލުމަތް ދިނުރައްޔިތުންނަށް ޚިދު

 ތެރި ރަީއސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް.ްއޒަތްބާރުލުން ދެއްވުން. ޝުކުރިއްޔާ އިބޭފުޅުން އެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޒަތްތެިރ އި ދާއިރާގެ އުތުރު މައްޗަްނގޮޅި އަރުވަނީ އްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ އި 

 އަޙްމަދުދީދީއަށް. މާރިޔާ މެންބަރު

 

 އަޙްމަދުދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން: މާރިޔާ މެންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު މައްޗަންޮގޅި

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

އަށް ނިސްބަްތވާ ެމންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް މިފަދަ ބިލަކަށް އިޞްލާޙެްއ ސްކޮެޅްއގައި ައއްޑޫ މީޫދ ދާއިރާދުވަ

ހުށަހަޅުއްވަިއ ދެްއވީތީ އަުޅަގނޑު ވަރަށް ޝުކުުރ ދަންނަަވން. ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ުފނާޑލުމުގެ ގޮތުން އެތަްއ ބަިއވަރު 

ވެސް އެބަ  ލަބިއްޔަތު ބޭނުންކޮށްގެން މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައިރުކާރުގެ ައޣްއޮތް ސަރުކާރު އެ ސަ ކަންތައްތަެކއް މިހާރު މި

ވެސް ދަނީ ދައްކަމުން. ޭއގެ ތެރޭަގއި އެއް ކަމެއް ެއީއ  ހިނގަމުންދޭ. އަދި އިތުރު އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅޭނެ ވާހަކަތައް

އި ނާއިބު ށް ެއ ަކއުްނސިލުތަކުގެ ަރއީސާ ކަ ރުފިޔާ ދޭ ގޮތަކައުންސިލަރުންނަށް ެއ މީހުން ހާޒިރުވާ ޖަލްސާަތކަށް ސަތޭ 

ނަޑއަޅަން ވާހަކަ ދައްކާ ދެްއކުން ވެސް. ދަންނަވަން މި އުޅޭ  ރައީސް ފިޔަަވއި އެހެން މީހުންނަށް މިގޮތަށް މުސާރަ ކަ

އްކަތްކުރާނެ މީހުން ވެސް އެ މީހުން އެ ކުރަން އުޅޭ ކަމަކީ ސީދާ ކައުންސިލަރުން ގޮތުަގއި މަސަ ވާހަކަައކީ އެކަމުން

 އި ރަނގަޅަށް އެކަުމގައި ދެމި ތިބޭނެ މީހުން ކުރިމަތިލުން ހުއްޓާލުމަށް. ވީމާ، އެތައް ބައިވަރު ުޒވާނުންނަކާ

 ޒުވާނުންނަށާއިފުރުޞަތު ގެްއލޭ ގޮތަށް އޮތް މާއްާދއެްއގެ އިޞްލާޙެއް ގެންނަވާ ޮރޒައިާނ އާދަމް މި އަންހެނުންނަށް 

ނޑު ވަރަށް ޝުކުރު އަންހެނުންނަށާއި ފުރު ދަންނަވަން. ޞަތު ލިބޭނެ ގޮތަކަށް އެކަން ކޮށްދެއްވާތީ އަުޅގަ

ނގޭ މި ސަރުކާރު އައީ ދީނަށް ޓަކައި ޤައުމަށް ޓަކައި އެހެން ކިޔަމުން. އިސްލާމް ދީނުގައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ

ނޑު މެން ިވސްނާ އަޅުަގނޑުމެން ވަީނ އެންމެ މާތްވެގެްނވާ ެއއް ިސފަ މަޢާފު ދިނުމުގެ ދިފަ އަދި މި ސިފަ އަޅުގަ

އެއް ކުށަކަށް ދެ އަދަބެއް ނުދެވޭނެކަން. އެކަމަކު ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ނޫނުއަސާސީ ތެރެއަށް ެވސް ލާފައިގާ

ެވސް އޮތް އެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ އެމް.ޑީ.ޕީ ފިޔަަވއި އެހެން ޕާޓީތަކުގައި އޮްތ  ފެނިގެންދިޔައީ ކުރީަގއި
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މުޅި  ންޏާތައް ފާސްކުރެވެމުންދިޔައިރު މީހަކަށް ކުށެއް ކުރެވިއްޖެ ކަމަށް ވަކުރެިވެގން ބިލުނުންލަބިއްޔަތު ބޭއަޣް

ތައް ފާސްކުރަމުންިދޔަ ތަން. އަޅުަގނުޑ އުާފވޭ ބިލުއުމުރަށް ެއ މީހަކު ެއްއވެސް މަޤާމަކަށް ކުރިމަތި ނުލެވޭ ޮގތަށް 

އެކި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވިސްނާވަަޑއިގެން ެއ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މި ނޫން ގޮތަކަށް ކަން ކުރުމަށް

އަހަރު  5ކުެރވުނުތާ ެއ  ވީމަ ެއ ހުކުމް ތަްނފީޒުކުށްަތއް ސާބިތު  ބައެްއ ޖިނާޢީ އޮންނަނީ ހުށަހަޅުއްވާ ތަން. މިހާރު މި

 ނަ ފަހަރަށް ެއބަ . މި ސަރުކާރު ވަރަށް ގިގޮތަށް މި ިއޞްލާޙު ހުށަހެޅިފަ ދުވަހުގެ ތެޭރގައި އެ ބަަޔކަްށ ކުރިމަތިލެވޭ

ާރއްޖޭގެ ވަރަްށ  ާރއްޖޭގެ ޙަޤީަޤތެއް މިއީނގޭ ސަރުކާެރކޭ. އަޅުަގނޑުެމންނަށް އެނަކީ ޒުވާނުންގެ ންބުނޭ ތިމަންނާމެ

ރާއްޖޭެގ  ގިނަ ޒުވާނުން ވަނީ މަސްތުވާތަކެީތގެ ވަާބގައި ޖައްާސފައިކަން. އެ މަސްތުވާަތކެީތގެ ފަހަތުގައި މި

ރު މާއި ވިޔަފާީރގައި ހުންނެވީ ކޮން ޭބފުޅެއް ކަމަށް މިހާރު ހޯމް މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނެވި އުމަމަސްތުވާތަކެތި އެތެެރކުރު

ިއ ޔާމީނާ. އެ މަނިކުފާނުގެ ބަސްފުޅުްނނަމަ މިހާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަކަށް ހުންނަވާ ނަސީރު ވެސް ވަނީ ވިދާުޅވެފަ

މަސްުތވާތަކެީތގެ ިވޔަފާރިއާިއ ހުރިހާ ެއއްަޗކާ  ޖައްސައި ބާަގއިގުޅޭ ކަމެއް ުޒވާނުން މި ަމސްތުވާތަކެތި ޭއގެ ވަ

. ވީމާ، މިހެން މިކަން އެ މަނިކުފާނުވަނީ ވިދާޅުވެފަގުޅިފައިވާ ަކމަށް  ހުންނެވި ޔާމީނާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް އެ 

ޒުވާނުންގެ ވަރަށް ގިނަ  ެވސް އަށް ބަލާއިރުބައެއް ާރއްޖޭގެ ްސޓެޓިސްޓިކްސް  އޮްއވާ މަސްތުވާތަެކއްޗަށް ބޭުނންކުރެވޭ

ން ކިތަންމެ . މިހެހުކުްމ ކުރެވިފަ ގޮތަށްމަްއސަލަތަކުަގއި އެކި ގޮތް ބޮޑު އާބާީދގެ ގިނަ ބަަޔކު ަވނީ މަސްތުވާތަކެީތގެ 

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

ވެސް އެ ުކއްޖަުކ ދާނީ ހަމަ މަސްތުވާތަކެތީެގ  ށް ވެސް އެހެން ކަމަކަށް ނާދެވޭ ކަމަށް ވަްނޏާ އަނެއްކާކައުންސިލަރަކަ

ވެސް ަކން ހިނގަމުންދާ ގޮތްކަްނ  ރާއްޖޭަގއި ކަން ެއީއ ދުނިޔޭގެ ޙަޤީޤަެތއް އަިދ މި ވަބާެގ ތެރެއަށް

ކަށް ވެސް އެ ކެތި ބޭނުންކުެރިވގެން އެ ކުށަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ. ވީމާ، ަމސްތުވާތަ

ެވގެން ހުންނަ މީހަކަށް އައިްސގެން އަިދ ކުެރިވ އޭނާ އިޞްލާޙު ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤު އަބަދު ލިބި އެ އަދަބުގެ އެ ތަންފީޒު

ދެވޭނެ އޭނަ ކުރިމަތިލައިގެން އެ ަތނެއްަގއި ތިބޭ ބަޔަކު އޭނަ ޤަބޫލުކޮށްފި ކަމަށް ވަންޏާ އެ ކައުންސިލަރަކަށް ނާ

ވޯޓުލަިއގެން ެއ ވޯޓުން އެ އިންތިޚާބުެވގެން ނޫނިއްޔާ. ީވމާ، ވޯޓުން އެކަން ޤަބޫލުކުެރވިގެން އޭނައަށް އާެދވިއްެޖ 

ކަމަށް ވަންޏާ ެއކަމުަގއި ޖެހޭނީ ދެން އަޅުަގނޑުމެން އެްނމެން ވެސް ގަބޫުލކޮށްގެން ޭއނައަށް އެ ފުރުޞަތުތަެކްއ 

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަން. ހަމަ އެެހންމެ އަންހެނުންނަށް ވެސް ިޒނޭގެ ކުަށކީ ނުވަތަ ަހއްދުެގ ދޭންކަން ހަމަގައިމު ވެސް އަުޅގަ

އެ މަރުޙަލާއަށް އެ ސާބިތުެވގެން ގިަނއިން ދަނީ އަންހެނުންނަށް ކަމަށް ވާއިުރގައި ފިރިހެނަކާ ނުލައި ޒިނޭެއްއ 

ކަމަށްވާއިރު މި ހައްދުގެ މި ވާހަކަ މިހެން  ނުކުރެވޭނެ. އެހެންިވޔަސް ޒިޭނގެ ކުށް ސާބިތުވަނީ މިވަނީ ައންހެނުންނަށް

ނޑު ދެކެން. މި ދެންނެވި  އޮތުމުން ހަމަ ގިނަ ފަހަރަށް އަންހެނުންނަށް ދެރަވާ ގޮތަށް އޮންނަ މާއްދާއެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ެދކެނީ  2 ސަބަބަށް ޓަކައި އަުޅަގނޑު ހަމަގައިމު ވެސް ަވރަށް ތާއީދުކުރާ މާއްދާެއްއ މިއީ. އަުޅގަ
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ަގނޑުމެްނގެ ރާއްޭޖގައި ހުރިހާ އެންމެންނަށް ފުރުޞަތު ލިބޭގޮތަށް ލާމަރުކަޒީ ިނާޒމު އަނެއްކާ ވެސް ރަނގަުޅ އަޅު

 ގޮތަކަށް ގެންދިއުމަށް ޓަކައި ިއޞްލާޙުތައް ހުށަހަޅައިގެން ކުިރއަށް ގެންދިއުން. ވަްއސަލާމްޢަލައިކުމް. ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 މެންބަރު ޢަލީ އާޡިމަށް.

 

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ އާޡިމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ދިވެހިާރއްޖޭގެ ، 2010/7ހަޅުއްވާފަިއވާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ރޮަޒއިނާ އާދަމް މި ހުށަ

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ހުށަހެޅުްއވުމަކީ އަޅުަގނޑު ެވސް ގަބޫލުކުާރ 

ނޑިަވޅަށް މި ސަރުކާރުްނ ދައްކާ ވާހަކައަްށ ޙަޤީޤަތުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ވި ސްނާލާނަމަ ގޮތުަގއި ވަރަށް މުހިންމު މި ދަ

ނޑު ޤަބޫލުުކރަން. ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އެ ވިދާޅުވި  ވަރަށް މުހިންމު އިޞްލާޙެްއ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ުޒާވނުން މިވަނީ މަސްތުވާތަކެތީަގއި ޖެހި ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެ ގޮއްސަ. ޭއގެ ފަހަތުގައިާވ  ފަދައިން އަޅުގަ

ނޑުމެން މޭއިސްތިރިއަކީ އުމަރު ނަޞީ ުރ ހޯމް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވާ ފަދައިންނަމަ ޔަމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ކަމަށް އަޅުގަ

އެބަ ޤަބޫލުކުރަން މަޖުބޫރުވޭ. ދެން އެ ފަރާތްތައް، އެ ޒުާވނުން މަސްތުވާތަކެތީގައި ޖެްއސުމަށްފަހު އެ ޒުވާނުންނަށް 

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

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

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

ގާނޫނު ހެދުމުގެ އެ މަފްޫޙމަކީ އެ ިވސްނުމަކީ ޙަޤީަޤތުގައި ަރއްޔިތުްނގެ ބާރު ރައްޔިތުންގެ އަތަށް ދިނުން. 

އެހެންނަމަވެސް ެއ ބާރު ަރްއޔިތުންގެ އަތުަގއި ާބއްާވކަށް ހަމަގައިމު ެވސް ޚުދުމުޙުތާރު ވެރިކަަމކުން ޚުދުމުޙުތާރު 

ނުވާތީވެ އެ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫުނގައި ުހރި ބާރުތައް އެއް ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް ަކނޑަމުން ސަރުކާރަކުން ބޭނުން

ނިޑވަުޅގައި ވެސް ޙަޤީޤަތުަގއި އަެނއްާކ ވެސް ރަްއޔިތުންގެ ބާުރ  ނޑަމުން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، މިދާ ދަ ކަ

އްކަތްކުރަމުންދޭ. އޭގެ އެއް ހެކި ކަންނޭނގެ މި ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭތޯ އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުން ވިސްނައިގެްނ އެބަ މަސަ

އިޞްލާޙަކީ ވެސް ޙަޤީޤަުތަގއި. އެހެންނަމަވެސް މި އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކޮށް މި އިޞްލާޙު ފަސްނުކުރާނެކަން 

 އަޅުަގނޑަްށ ވަރަށް ޮބޑަށް ަޔޤީން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ދެއްެކވި ގިނަ ވާހަކަތަކުން، އިދިކޮުޅ މެންބަރުން ދެއްކި 

ގިނަ ވާހަކަަތކުން. އެހެންަނމަވެސް ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުުކރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުން ބާރު ލިިބގެން 

މިސާލަކަށް މާލޭ ސިޓީ ަކުއންސިލަށް ބަލައިލި ކަުމގަިއ ވީނަމަ ވެސް ވަރަށް ަރނގަޅަށް މީެގ ކުިރއަށް އޮްތ 
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ލަީކ ޙަޤީޤަތުގަިއ ގާބިލު ތަޢުލީީމ މާލެ ތަރައްޤީކުރުމަށް، މާލެ ކައުންސިލާ ޚިލާފަށް މި ފަަހރު އޮތް މާލޭެގ ަކއުންސި

ސިޓީ ތަރައްޤީކުރުމަށް ވަރަްށ ގިނަ މަސަްއކަތްތަެކއް ުކރުމަށް ޕްލޭންކޮށް މަސައްކަްތކުރަމުންދިޔަ ކައުންސިެލއް. 

ނޑާލީ ަރއްޔިތުންނަށް މިާހރަށްވުރެ ން ފަސޭހަ ރަނަގޅު އެހެންނަމަވެސް، އެ ކައުްނސިލުގެ ބާރު ޙަޤީޤަުތގަިއ ކަ

ގޮތްތަެކއް މިއަދު މިއޮތް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރަމުން ގެންދާތީވެ. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، އަޅުަގނޑުމެން 

ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލު މި އޮތް ދަތީގައި އުޅެމުން ވެސް ޙަޤީޤަތުަގއި ދައުލަތަށް ވަރަށް ގިނަ 

ކުަގއި ވެސް ދީފައި. އަމާނާްތތެރިކަމާ އެކު ވަނީ އެ ފަިއސާތައް ޙަވާލުކުެރވިފަ. ނިކަްނ ފައިސާތަކެއް މިދިޔަ ދުަވސްތަ

 2013މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ދައުލަތާ ޙަވާލުކުރެވިފަ.  57ވަނަ އަހަރު ވެސް ސިޓީ ކައުންސިލުން  2012ބައްލަވާ 

މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތާ  71ވަނީ  ަގއި މި 2014މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތާ ޙަވާލުކުެރވިަފ.  66ގައި ިމވަނީ 

ޙަވާލުކުެރވިފަ. އެ ދައުލަތާ އެ ޙަވާލުކުރާ ފައިސާއަކީ ޙަޤީަޤތުގައި މާލޭ ސިޓީގެ ތެރެއިްނ ޖެނެރޭޓްކޮށްފައި ޙަވާލުކުރާ 

 ފައިސާތަކެްއ. އެ ފައިސާއިްނ މިއަދުގެ މި އޮތް ސަރުކާރުން ޚަރަދުކުރަންޖެހޭނީ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އެ

ފައިސާގެ ޮބޑު ބަެއއް ޚަރަުދކުރަންޖެހޭނީ މާލޭ ސިޓީ ތަރައްޤީކުރަން. މާލޭެގ ސިީޓގެ ަރއްޔިތުންނަށް މިހާރަށްވުރެން 

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

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

އަތްނުފޯރާ ހިސާބަށް އަގުތަްއ އަރަމުން. އަޅުަގނޑުމެން މިކަމާ ދޭތެރޭ އެބަ ވިސްނަންޖެހޭ. މާލޭގެ ތަކެތީގެ އަުގ 

ނިޑވަުޅގަިއ އަެނއްކޮޅުން މާޭލގެ ކަރަންޓު ބިލުެގ ރޭޓް މި ދަީނ މަތިވަމުން. ކަރަންޓު ބިުލ  މައްޗަށް އަރަމުންދާ މި ދަ

އަތް ނުފޯރާ ހިސާބަށް ދަނީ. ފެން ބިލު އެބަ މަތިވޭ. ބޮޑުވަމުން އެބަދޭ. އެހެންނަމަވެސް މި ކަންތައްތަކަށް ޙައްލެްއ 

ރިއުޅުމެްއ ގެންނާކަށް މިއަދުގެ ސަރުކާަރކުން ނުވިސްނާ. މާލޭ ސިޓީގެ ރައްޔިތުން ޙަޤީޤަތުގައި ބޭުނންވަނީ އަރާމު ދި

އުޅެވޭނެ ގޮތެއް. މާޭލގެ މަުގތަކުަގއި މި އޮތް ޓްރެފިކްެގ މައްސަލަ މިހާރަށްވުރެން ރަނގަޅުވާނެ ގޮތެއް. ގެދޮރުެގ 

ބޯހިޔާވަހިކަމުަގއި މިއަްށވުރެްނ ރަނގަޅުވާނެ ގޮތްތަެކއް. ަކރަންޓު ބިލު ފެން ބިލު އަގުހެޔޮވާން. ކާބޯަތކެތީގެ ައގުތަްއ 

ނޑުމެންގެ މި އޮތް ގާނޫނުން ތިރިވާން. މިފަދަ ކަ ންތައްތައް ކުރެވެން އޮތީ މާލޭ ސިޓީ ަކުއންސިލަށް ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫެލއްނުކުރަން މާލޭ ސިީޓއަށް  ލިބިދީފައިވާ ބާރުތަްއ ސިޓީ ަކއުންސިލާ ޙަވާުލކޮށްގެން. އެޫނން ގޮތަކަށް އަޅގަ

ނޑާލުމަށް ޙައްލެއް ގެނެސްދެވިދާނެ ކަަމކަށް. އެހެންވީމާ، މިއަދު  ގެ ިމ ސަރުކާރުން މާލޭ ސިޓީ ކަުއންސިލުގެ ބާރު ކަ

ނޑު މި ފުރުޞަތުގަިއ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ވާހަކަ  މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ކުރަމުންދާ ޖެއްސުން ހުއްޓާލުމަށް އަޅުގަ

 ދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގަލޮޅު ުއތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ކުރިއްޔާޝު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަށް.هللا މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

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

ގާތުން ވެިރކަންކުރުން. ަރއްިޔތުން ވީހާ ވެްސ ބާރުވެިރކުުރވަިއގެން ަރއްޔިތުންެގ ބަސް ވިކޭ ގޮތަކަށް ވެިރކަންކުރުން. 

މުގެ ެއކިެއކި ރައްޔިތުންގެ ބަހާއި ަރއްޔިުތންގެ ލަފައިން ރައްޔިތުންނަްށ ވީހާ ވެސް ގާތުން އެ ީމހުންގެ ދިރިއުޅު

ކަންކަން ބައްޓަްނކުރުން. ެއއީ ލާމަރުކަީޒ ނިޒާމެްއގެ އެންމެ އަސާީސ ެއއް ިސފައަކީ. އެ ވިސްނުމުަގިއ 

ނޑުމެން ލާމަރުކަޒީ އެ ސިފަ ގެނެއްސަ އެ އޮތީ. ިއއްޒަތްތެިރ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ގާނޫނުއަާސސީއަށް ވެސް އަުޅގަ

ޮމކްރެޓިކް ިނޒާމެްއގައި ވެްސ ވީހާ ވެްސ ޮބޑަކަށް ލާމަރުަކޒީ ކުުރވުމަީކ ރައީސް، މިހާރު ދުނިެޔ ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި ޑި

މިއަދުގެ ވިސްނުން. ލާމަރުކަީޒ ކުރުަވއިގެން ަރއްޔިތުންނާ ގާތަށް ވެިރކަން ގެެނއުން ެއއީ ޑިމޮކްރެިޓކް ނިޒާމެްއަގއި 

ނުމެްއގައި ލާމަރުަކޒީ ވެިރކަމެްއ ވެސް މިހާރު ބާރުއަޅަމުންދާ އެއް ސިފަ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، ލާމަރުަކޒީ ވިސް

ފުށް  2ހިންގުމުގެ އެންމެ މުހިންމު ެއއް އުސޫލުަތކަކީ ުނވަތަ ލާމަރުކަޒީ ކުުރވަން ބާރުައޅުާވ ސަަބބުތަކަކީ ވެިރކަމުގެ 

ފުށް ފެނުމާއި، އެަކުއންޓެބިލިޓީ އާއި، ސަުރކާރު  2ފެންނަ ގޮތް ވެސް ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމެްއގައި ބާުރއަުޅވާ. 

ދާރީކުރުވުާމއި، ރައްޔިުތންގެ ބާރު ރައްޔިތުންގެ ލަފައިން ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަްށ ޖަވާބު

ނޑުމެން އެ ކަަމށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިތްވަރުދޭ  ހިންގުން އެއީ ލާމަރުަކޒީ ނިާޒމެއްގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ސިފަ. އަުޅގަ

ސް، ރައްޔިތުން ރަްއޔިތުންގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ބައްޓަންކޮށް ރައްޔިތުްނ އެއް ސިފަައކީ އެއީ. ިއއްޒަްތތެރި ރައީ

ރައްޔިތުންގެ އަމިއްލަ ކަންކަަމށް ޙައްލު ހޯދައި ރައްޔިތުން ބާރުވެރިކުުރވުން އެއީ ލާމަރުަކޒީ ނިޒާމެްއގެ އެއް ބޭނުމަކީ. 

މަޢެއްގައި އެންެމ ނިކަމެތި މީހުން ނުވަތަ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމެްއގައި ިދރާސާތައް ދައްާކގޮތުްނވިްއޔާމުން މުޖުތަ

މުޖުތަމަޢެއްގައި އެންމެ ބަްސ މި ވީހާ ތަނަށް ނުވިކި ތިބޭ މީހުން މިސާލަކަށް އަންހެނުން، ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުން، 

ީޒ ޒުވާނުން، އަދި މުޖުތަމަޢެއްެގ އެންމެ ނިކަމެތި މީހުންނަށް ވެސް ބަސްބުނުމުެގ ފުރުޞަތު އިތުރުެވގެންދޭ ލާމަރުކަ

ނިޒާމެއްގަ. ެއއީ ވެރިންެގ ޮގތުގަިއ ތިބޭ މީހުން، އިންތިާޚބުކޮށްފައި ތިބޭ މީހުން ަކިއރީގަިއ ރަށުތެރޭަގއި އަތޮޅު 

ތެރޭގަިއ މީހުންނަށް ބަސްވިޭކ ހިސާބުގަިއ ުއޅޭތީެވ ެއއީ މި ވީހާތަނަށް ބަސް ުނވިކި ތިބޭ މީހުންނަށް ބަސްބުނާން 

އްެގ ގޮުތަގއި ފެނިފައި އޮންނަނީ ލާމަރުަކޒީ ނިާޒމު އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ިމ ވެސް ފުރުޞަތު އިތުރުެވގެްނދާ ނިޒާމެ

ހުރިހާ ސަބަބުތަކަށް ޓަކައި މި ވެރިކަމުގައި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު މި ނިގުޅައިގަންނަމުން ދާތީވެ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ 

ވެވޭތީ މި ވެިރކަމަށް އެކަން ކަމުނުދާނެތީވެ އަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮެޑއްނުވޭ. ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުން ރައްޔިތުންނަށް ބާރިވެރި

ނޑުމެންނަށް އެނޭގ. ައޅުަގނޑުމެންނެްއ ހައިރާނެއްުނވޭ. ލާމަރުކަީޒ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ކަމުުނދާނެކަން އަުޅގަ
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އިްސ ނިޒާމެއްަގއި ވަޒީރުންާނއި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެްއ، ަރއީްސ އޮފީހާއި ސަުރކާރުެގ ެއކި ިއދާރާތަކަށް މާލޭއަށް އަ 

ނޑުމެން  ރައްޔިތުން ސަލާންޖަހަންޖެހޭ ޖެހުން ކުޑަވެގެންދާތީ ިމ ސަރުކާރަށް އެކަން ވެްސ ކަމުނުދާނެތީ އަޅުގަ

ހައިރާނެއްނުވޭ. ލާމާރުކަޒީ ިނޒާމެްއގައި ރަްއޔިތުން އަމިއްަލއަށް ކަންކަމަށް ޙައްލު ހޯދައި އަމިއްލައަށް ބާރުވެިރވާން 

ނޑުމެނަށް އެނގޭ. މި މަސައްކަތްކުރާތަން ފެންނާތީ މި ސަ ރުކާރަށް ލާމަކަޒީ ނިޒާމު ކަމުނުދާނޭކަން ވެސް އަޅުގަ

ސަރުކާރަކަށް ކަމަކުނުދާނެ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް، ައޅުަގނޑުމެން ކުޑައިުރއްސުރެން މައުމޫްނ 

ނޑުމެްނ  ޢަބްދުލް، އަޅުަގނޑަކީ ހަަމގަިއމު ވެސް މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ވެިރކަމަށް ދުނިޔެއަށް އައި މީހެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެނަށް އިވޭ ެއްއ އަޑަކީ ަމއުމޫނަށްވުރެްނ އަދި ނުލަފާވާނެއޭ ޔާީމން  ކުޑައިުރއްސުރެން ވެސް ައޅުގަ

ނޑުމެން، އަުޅަގނުޑގެ ޖީލުެގ އެންމެ ވެްސ މި ކަމަްށ  ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ވެރިކަމަށް އަިއއްސިްއޔާ. އެީއ އަުޅގަ

ަގނޑުމެން ުކަޑއިރުއްސުރެން ވެސް އިޭވ މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ އަިނޔާވެރިކަން އަދި އެްއޗަކަށް ހެކިވާނެ. ައޅު

ނޑުމެންނަށް މިއަދު މި  ހަދާނުލާނެއޭ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ވެިރކަމަށް ައއިްއސިްއޔާ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ައޅުގަ

ނޭ ދިމާލެއް ނެތް. ސިޔާސީ މީހަކަށް ެވއްޖެއްޔާ ދުއްތުާރކުރާންޖެހޭ، އޮތީ މިތަން ފެނަން. ރައްޔިތުންނަށް ދުއްތުރާނުކުރާ

ސިޔާސީ މީހަކަށް ވެއްެޖއްޔާ ޖަލަށް ލާންޖެހޭ. ރައްޔިތުން އެ މީހުންގެ ގާތުން ޚިދުމަތެއް ދޭންތިބޭ މީހަކު ވެއްޖެްއޔާ 

މިއްލަ މީހާ އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ރައްޔިތުންނާ އެބަ ދުރުކުރާންޖެހޭ. ރައްޔިތުން ބާރު، އަމިއްލައަށް ބާރެއް ހޯދާނެ އަ

ތެދުވެލާނޭ ގޮތެއް އޮތިްއޔާ ސަރުކާރުން މިހާރު އެބަ ދުއްތުރާކުރޭ. ކުދި އަދި މެދުފެންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ދަނީ 

ދުއްތުރާކުރަމުން. މީހަކަށް އަމިއްލައަކަށް މަސަްއކަތެއް ކޮްށލެވޭވަެރއް ނޫން. ހުރިހާ ދިމާލަކުން މި ސަރުކާރުން ދަނީ 

ވަންނަމުން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް،  ދާ ިވސްނުމުގެ ތެރެއަށްނިކަމެތިކުރުވަްނެވގެން ކުރީގެ އެ ބޯ އްޔިތުންރަ

ރައްޔިތުންނަށް އޮތީ ހަމަެއަކނި އެންމެ ޙައްލެއް. އަުޅަގނޑުމެން އެންމެން ނިކުމެ މިވެރިކަން ނިންމާލުން އޮތީ. 

ނޑުމެން ދިފާޢު ކުރަން ނޑުމެންނަށް ލިބިފައި، ގާނޫުނއަސާސީން  ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް ވެސް ައުޅގަ ޭބނުމިއްޔާމުން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ހިފަހައްޓަން  ެމންގެ މުޅި ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމު އަޅުަގނޑު ަތއް ހިމާޔަތްުކރަން ބޭނުމިއްޔާލިބިފައިވާ ޙައްޤު

ހަމަ ނިމުމަކަށް ގެންނަން.  ނަގަަހއްޓަން ޭބނުމިއްޔާ ރަްއޔިތުން އެުކަގިއ ނިކުމެ މިވެރިކަން ޖެހޭނީ ،ބޭނުމިއްޔާ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިނަށް. 

 

 ބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން:އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެން
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ނޑުމެން މިއަދު މިތަނަށް މި ލެވިގެްނ އުޅޭ އިޞްލާޙާ ދޭތެރޭަގިއ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! އަުޅގަ

ނޑު ސަބަަބކަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ެވސް. އެ ބޭފުޅުން ވެ ސް ހަމަ އެްއވެސް ުސވާލެއް ނުއުފައްަދވާ އަސްލު މަިއގަ

ކުރަްއވަން ޖެހޭ ކަމެްއ ކަަމށް ހުރިހާ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލައްވާ އެ ފެންވަުރގެ ޭބފުޅުން އެްއ އުސޫލުަތކެްއ 

އޮންނަންޖެހޭ ކަމަށް އެބަ ޤަޫބލުކުރަްއވާ. ހަމަ ެއާއއި ވިއްަދއިގެން އެބަ ފާަހގަކުރަްއާވ މިީއ މުނާސަބަތު ަވގުތެްއ ނޫނޭ. 

ނޑިޔާަރކު ޯކޓުން ބޭރުކޮށްލަންވީމާ. ހުިރ މުނާސަބަތު ވަގުެތއް ކަމަ ށް ެއ ބޭފުޅުންނަށް ޤަބޫލުކުރެްއވެނީ ކުއްިލއަކަށް ފަ

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަކު ބޭރުކޮށްަލންވީމާ. ދުރާލާ ކައުންސިލް ިއންތިޚާބު އަންނަންވާއިރަށް ެއަކމެއް ކުރުން އިޞްލާޙުތައް 

ކަށް ފަހާލެވޭ ކޯޓެއް ގޮތަށް ކަންތައްތައް ގެންދިއުން ެއއީ ގެނައުން ެއއީ ރަނަގޅު ގޮްތ ކަމަކަށް ނުދެކޭ. ވަކި މީހަ 

މުނާސަބަތު ވަގުތު ކަމަްށ ތި ބޭފުޅުންނަށް ތި ޤަބޫލުކުރެއްވެނީ. އެއީ ރަނަގޅު ގޮތެއް ނޫން އިނގޭތޯ. 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ވެސް މި ފެނިގެންދަނީ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ގެެނވޭ އިޞްލާޙުތައް އޭގެ އަސްލު 

ވަނަ މާއްާދގައި ވަރަށް  230ަލިއގެން މުޅިން އެހެްނ ގޮތަކަށް ކަންަތއްތައް ވަުމންދާތަން. ގާނޫނުއަސާީސގެ އޮޅުވާ

ސާފުކޮށް އެބަ ބުނޭ ލާމަުރކަޒީ އުސޫލުންނޭ މި ގާނޫުނގެ ހުރިހާ ކަމެްއ ގެންެދވެްނޖެހޭނީ. އެކަމަކު އެކަމަށް 

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަމުންދަނީ މިހާރު ވެސް ގޮންޖައްަސވަމުން އެްއވެސް ަކމެއް ކުރަންވާ ގޮތަކަށް  ނުކުަރއްވާ. އަުޅގަ

ކޮމަންވެލްތް ަގވަރމެންޓް ފޯރަމް ސީ.އެލް.ޖީ.އެފްަގއި އެފްިރކާގެ ބޮްސވާނާަގއި ބައްދަލުވުެމއް ހިނގަމުން އެބަދޭ މިކަމާ 

ޒީ އުސޫލުން ހިންގުމަށް ބެހޭ ގޮތުން. އެންމެ ޮބޑަްށ ފާހަގަކުރަްއވަނީ ާރއްޖޭަގިއ ސިސްޓަމް މިގޮތަށް ލާމަުރކަ

ގާއިމްކޮށްަފއި އެސިސްޓަމް ރާއްޖޭއިން ނައްތާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާީތ. އެކަމަށް ޓަކައި މި ބޭއްވޭ 

ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއްަގއި ބަިއނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުަގއި ެވސް އެ ދަނީ މި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކާއި 

ލަމުން. ހަމަ އެއާިއއެުކ މިހާރުގެ ހޯމް މިނިސްޓަރ އެ ބޯުޑގައި ހިމެނިަވޑަިއގަތުަމށް މަސައްކަތް ކުަރްއވަމުން ކުރިމަތި

ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ ގެންދަވާ. މަސައްކަތް ކުރަމުން ވަރަްށ ބޮޑަށް އެބަ ގެންަދވާ. އެެހންނަމަވެސް ކާރލް ރައިޓް ެއ 

ހާރު ނިންަމވާފައި އެ އޮތީ އުމަރު ަނޞީރަށް ބޯޑުން ޖާގަ ވެްސ ކަމުގަިއ އިްސކޮށް އުޅުްއވާ ކާރލް ރައިޓް މި

ނޑުމެންނަށް އެްއގޮތަކަށް ވެްސ  ނުދެއްވަން. އެީއ މި ރާއްޭޖގެ ހާލަތު މިަވގުތު މި އޮްތ ގޮތަކީ. މީކީ އަުޅގަ

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

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

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

ކައުންސިލަށް  ތަން. އެގޮތަށް މާލޭ ސިޓީ ކޮށްފައި ޒިންމާތައް ވެސް ކުަޑކުރަުމން ގެންދާއުވާލަން މަސައްކަތް 

ލި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ކިތަންމެ ކަމެއް ކުަރއްވާަފއި އެބަ ުހރި. އެަކއުންޓެއް ހުުޅވަްނ އިއަޅުަގނޑުމެން ބަލަ

އެކަމަުކ އެްއވެސް ކައުންސިލަކަްށ  ގާނޫނުއަސާސީން ބާރު އަޅާަފއި އެބަ އޮތް ަކއުންސިލުަތކަށް ހުޅުވެންޖެހޭނޭ.

އެަކއުންޓެއް ހުުޅވިފައި މިހާަތނަކަށެއް އަދިެއއް ނެތް. ހަމަ އެގޮތަްށ މާލޭ ސިޓީ ަކުއންސިލުން މަސައްކަތް ކުިރ 
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ެއޅުއްީވ. އަުޅއްވާަފއި ެއކަން ވެސް ކުެރވޭނެ ގޮތް ެއ ން. އެކަމަށް ވެސް ހުރަސް އް ހަދަޕާރކިންގ ޒޯންތަކެ 

ފަހިނުކޮށްދެއްިވ. ހަމަ އެގޮތަްށ މާލޭގެ ެފން ބޮޑުވާ ަމއްސަލަ ަޙއްުލކުރަން ސިޓީ ކައުންސިލުން  ބޭފުޅުންނަކަށް

މަސައްކަތް ކުރެްއވީމަ ެއކަމަށް އެކަށީގެްނވާ ބަޖެޓެއް ނުދެްއވި ތާނގައި އެކަމަށް ހުރަސް އަޅުްއވާފައި އެންމެފަހުން 

އެީއކީ ކަންތައްަތއް ކުރިއަަރިއ ދާނެ ގޮތެއް ނޫން. ދެން މަގުތައް ެވސް ހައުސިްނގ މިނިސްޓްރީން ވެސް ނެންެގވީ. 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފާހަގަކުެރވެނީ ސިޔާސީ ބޭނުމަށް ޓަކައި އެކިެއކި ބޭފުޅުން ނުޙައްޤު ގޮތުގައި 

 ބްލެކްމެއިލްކޮށްގެންާނއި، ބިުރ ދައްަކއިގެން ވެސް މަޤާމުަތކުން ބޭރުކޮށް ހުކުމް ވެސް އިްއވާތަން. ސިާޔސީ ހުކުމް

ވެސް ިއއްވާތަން. މިފަދަ ގޮތަކަށް ހުކުމް އިއްވިަފއި ތިބޭ ބަޔަކަށް އެމީހާގެ އަސްލު ކުެށްއ ނެތި ނުޙައްޤުން އަދަބެއް 

ދުވަހަށް އިނގޭތޯ. ޭއގެ ނުގައި މި އޮންނަނީ މުޅި ުއމުރުލިބި ކައުންސިލުތަކަށް ވާދަުނކުރެވޭ ގޮތަށް މިހާތަނަށް ގާނޫ 

އަަހރު ފަހުން ވެސް މަޢާފުވާނެ ޮގތެއް ވެސް މިހާރު މި އޮްތ  3ން ލިބޭ އަދަބެްއ ނޯވޭ ބަދަލުގައި އެ މީހާއަށް ނުަހއްޤު

ނުޑ  ރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިނާ، އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިދަންނަވަން މި އުޅެނީ މިހާރު ރޮޒަގޮތުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ކުރަންޖެހިފައި އޮތް ަކމެކޭ. އެ ވަގުެތއް އައިްސ ލާޙުއިނާ ހުށަހަޅުްއވާފައި އޮތް އިޞްލާޙަކީ މިހާރުން މިހާރަށް އިޞްރޮޒަ

ނޑު އެ އިޞްލާޙަށް ާތއީދުކުރަން.  ޖެހުނީމަ މިއީ ވަކި މީހަކަށް ފަހާލާ ކޯޓެއް ގޮތަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫނޭ. އަުޅގަ

ނޑު މި އިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް ވަރަށް އިޚުާލޞްތެރިކަމާ އި އަދަބުވެިރކަމާިއ ހަމަ އެއާއިެއކު އަުޅގަ

އެކު އެދެން މިއީ މިހާރުން މިހާރަށް ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމަކަށްވާީތވެ މިކަމަށް ތާއީދުކޮށްދެއްވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް. 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

މި ގާނޫނަީކ ގިނަގުނަ އިޞްލާޙުތަެކްއ  2010/7އާދެ! ގާނޫނު ނަްނބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

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

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

ނޑު ދެކެން. ގާޫނނު ނަންބަރު  ހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ިދވެ ، 2010/7ގެނައުުމގެ މުހިންމުކަން ބޮޑުކަމަށް އަޅުގަ

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނު އަންނަންޖެހެނީކީ ހަމައެކަނި މި އިޞްލާޙެއް ނޫން. އެހެން މި ދެންނެވީ 

ނޑުމެން ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގަން އެ އުޫސލު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ގާ  އިމުކުުރމުގެ ގާނޫނެއް އަުޅގަ
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ފާސްކުރީ ކީްއވެގެންތޯ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ފުންކޮށް ވިސްނަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ރަްއޔިތުން ގާތުްނ 

ޚިދުމަތް ދީ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ވީހާ ވެސް ރައްިޔތުންނާ ފުޅާ ދާއިރާއެއްަގއި 

ެރވިގެން ަރއްޔިތުްނ އެދޭ ގޮތްަތއް އޭަގއި ހިމެނިގެން އެ އުސޫުލގެ މަތީން ެއ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުން ރުހޭ، މަޝްވަރާކު

ރައްޔިތުން އުފާވާ ގޮތަކަްށ ިދނުމުގެ މަތިވެރި މަޤްޞަުދގަިއ މި އިދާރީ ާދއިރާތައް ލާަމރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުުމގެ 

ލަށް ތަޢާރުފުުކރެވޭ ކޮންމެ ނިޒާެމއްަގއި ެވސް އަބަދު ެވސް ރަނަގޅުކޮށް ނިޒާމު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ތަޢާުރފުކުރެއްވުނު. އަ

ނޑު ދެކެން. އިްއޒަތްތެރި  އިޞްލާޙުކޮށް ތަޖުރިބާގެ އަީލގައި ކަްނކަން ކުރުން އެއީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި އަުޅގަ

ކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުން ރައީސް، ހިތާމަާއ ެއކު ަދންނަވަންޖެހެނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރު 

އަޅުަގނޑުމެން އެދޭ ނަތީޖާތަެކއް ހާސިލުވަމުން ނުދޭ. އަޅުަގނޑުމެން އުންމީދުކުރި ނަތީޖާތަކެއް ވެސް ހާސިުލވަމުން 

ނޑުމެންެގ  ނުދޭ. ލޯކަލް ަގވަރމަންޓު ޮއތޯރިޓީއަކީ ސަުރކާރުެގ އިދާީރ އޮނިަގނުޑގެ ތެޭރގައި ހިެމނޭ ބައެއް. އަުޅގަ

ގިނަ މީހުން މި ކަން ހަނދާން ނެތިގެންދޭ ހިތާމައާ އެކު ދަންނަވަނީ. މިއީ ވަކިން ހިނގާ މިނިވަން  ތެރެއިން ވަރަށް

ނޑު އަާސސެއް ކަމުަގއި ވާނީ ވާްނވާީނ  މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަާސއެްއ ނޫން. ލޯކަލް ގަވަރމެންޓު އޮތޯރިޓީގެ މަިއގަ

ވެފައި އޮތީ ވެސް މުޅި ަޤއުމީ ތަރައްޤީގެ ސިޔާސަުތ  އަދި ދުނިޔޭގެ ތަުޙޒީބު ތަރައްޤީވެަފއި އޮތް ަޤއުމުތަކުަގއި 

ތަންފީޒުކުރުން. އެ ސިޔާަސތާ އެްއގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން. ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ އިންޓަރްގރޭޓު ޑިވެލެޕްމަންޓު ޕްލޭން 

އެްއވެްސ  ތަންފީޒުކުރުމަކީ ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާެއއްގެ މުހިންމު މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެޭރގައި ހިމެނޭ ކަމެއް. ބަލައިލި

ދިމާލަކުން މިކަން މިގޮތަށް ިހނގާތީ ނުެއއް ފެނޭ. ހަމަ ެއހެންމެ ރައްޔިތުންގެ މަްޝވަާރ އާިއ ޤައުުމގެ ތަަރއްޤީގެ 

ކަންކަމުަގއި ވީހާ ވެސް ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި ރަްއޔިތުންނަށް ބައިވެިރެވވޭނެ ފުރުޞަތު މި ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ހޯދުމަީކ 

ޞަދު. އެކަްނ ވެްސ ައޅުަގނޑުމެންގެ ާރއްޖޭަގއި ހާސިުލވަމުންނުދާކަން ހިތާމައާ ެއުކ ހަމަ މި ނިޒާމުގެ އެްއ މަޤް

ފާހަގަކުރަން. އާދެ! ަރއްޔިތުްނ އެދޭ ގޮަތކަށް އަދި ަރއްޔިުތންގެ ބަސް ޮއެވގެން ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކަންކަން ރޭވެމުްނ 

ނ ޑައެިޅގެްނވާ ަމސްއޫލިްއޔަތުތައް އެބަ ޖެހޭ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގެމުންދާިއރު ގާނޫނުެގ ތެރެއިން ގާޫނނުގައި ކަ

ކައުންސިލުތަކުން ތަންފީޒުާވން، ތަންފީޒުކުރަން. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުގެ ހިންގުުމގަިއ 

އަޅުަގނޑުމެން މި ފާސްކޮށްފައިވާ ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުްނ ހިންގުމުގެ ގާނޫނުގައި ހުރި 

ންމެވެސް ކުރަކި ކަެމއް އުިނ ކަމެއްގެ ސަބަބުންނޭ މުޅި ޤައުމީ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓު އޮޯތރިޓީ، ލޯކަލް ގަވަރމަންުޓގެ ކޮ

ތަންފީޒީ އިދާރާއެްއގެ ޙަޤީޤީ ދައުރު އަދާކުރަމުން މި ނުދަނީ. ސިޔާސީ ވިސްނުން އެ ވަެދގެން ސިޔާސީ ވާދެވެިރވުމުެގ 

އަޅުަގނޑުމެން ރާއްޖޭަގއި މި އޮތީ ގެއްލިގެން ޮގއްަސ. ކައުންސިލުތަކުން ޤައުމީ  ތެރެއިން ކައުންސިލުގެ ޙަޤީޤީ ދައުރު

ނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ.  ތަރައްޤީގެ އޮނިަގނޑު ތަްނފީޒުކުރުމުަގއި ެއކަށީގެްނވާ ހިއްސާެއއް އަާދކުރާތީެއއް ައޅުގަ

ހަމަ މިހެން. ދުނިޔޭގެ އެހެން ލަދުވެތިކަމާ އެކު ނަމަވެސް، ހިތާމައާ އެކު ނަމަވެސް ދަންނަވަން މި ޖެހެނީ 

ތަންތަނުގައި ަޤއުމީ ތަރައްީޤގެ ޕްލޭން ެއކުލަަވއިލުމަށްފަހު އެ ދާއިާރެއއް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުަގއި ެއ މަޝްރޫޢު 
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ތަންފީޒުކުރަން ޙަވާލު މި ުކރެވެނީ އެ ފަރާތްތަކާ، ކައުްނސިލުތަކާ. އެކަަމކު ގާނޫނާ އެްއގޮތަށް އަދި މުޅި ޤައުމީ 

މަޝްރޫޢުތަާކއި އެްއގޮތަށް ެއކަން ހިނގާތޯ ރެގިއުލޭޓްރީ އޮތޯރިޓީތަކުން މި ރާއްޖޭގައި އޮތް ލޯކަްލ ތަރައްޤީގެ 

ގަވަރމެންޓު އޮތޯރިޓީ ާއއި އަދި އެނޫން ވެސް އެކަމާ ގުޅުން ހުރި މިނިސްޓްރީތަކުން ބަލައި މޮނިޓަރކުރަމުން 

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

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

ޞްލާޙުތައް އިޞްލާޙުކޮށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަށު ނުވަތަ އަތޮޅު ފެންވަރުަގއި ހިނގާނެ އުސޫލަކަށް މިއަްށ ގެންނަންޖެހޭ އި

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

ހަމަ ދަންނަވަންޖެހޭ. މިއީ ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް އަޑުއަހަން މާ ފަސޭހަފުޅު ވާހަކައެއް ނުވެ ހިނަގއިދާނެ. 

ަކއެްއ މިއަދު ނުދަންަނވައިިފއްޔާ މާދަމާ ނުކުންނަ ނަތީޖާއަކުން އަުޅަގނޑުމެން އެހެންނަމަވެސް، ދަންަނވަންާވ ވާހަ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތާމަކުރަންޖެހިދާނެ. އެހެންވީމާ، މިކަންކަމުެގ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 އަށް. هللا ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ނުޑ  2010/7ގާނޫނު ނަންބަރު  ނޑު ތާއީދުކުރަން. އާދެ! އަުޅގަ މި އިޞްލާޙަށް ހުށަހެޅިފައިާވ އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

އިލާނީ މި އިޞްލާަޙކީ ހަމައެކަނި ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް ނޫން. މި ބިުލ އިޞްލާޙު ކުަރއްވަމުން މި ދަންނަވަ

ގެންދަނީކީ ައޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ ފްރަިއޑު ރަީއސް ހަމައެަކނި ހަދާގޮތަކަށް ވެސް ނޫނޭ. މަސްކޮރޮޅި ތަަޅއި މިހާރު މި 

ނޑުމެން މި ހުތް މަސްކުރޮޅި ތަާޅގޮތަކަްށ މި ބިލު އިޞްލާުޙ ކުރަ މުްނ މި ގެންދަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

ނޑުމެން  ބިލަށް ބަލައިލާއިރުގައި ދިވެިހރާއްޖޭގެ ރަށްތައް އިދާރީ، އިދާރީ ގޮތުން ލާމަރުކަޒުކޮްށ ހިންގުމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ކައުންސިލުތަކުން ބާރުތައް ދުވަހެއް ދުވަހަ ކަށް މަސައްކަތްކުާރއިރު އަުޅގަ

ނިގުޅަިއގަންނަމުންދާތަން. އަދި އެހެންމެ ކައުންސިލުތައް ހިންގުމުަގއި ރަށްތައް ތަރައްޤީުކރުމަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ 

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

ނެޑއް ވެސް ނެހެދިގެން. ލޭންޑުޫޔސް ޕްލޭްނ ކުރެންދޫގަާޔއި އޮޅުވެލިފުީށގަިއ މި  އުޅެނީ ލޭންުޑޔޫސް ޕްލޭންގަ

ނޑުމެންނަކަށް ނެތް އެ ދާއިރާގެ ތަަރއްީޤގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވޭކަށް. ަކއުންސިލަކަށް ނެްތ  ނެހެދެނީހެއް އަޅުގަ

ހަދާކަށް ފައިސާއެއް ނުދޭ،  އެ ލޭންޑުޔޫސް ޕްލޭން ހެދޭނެ ގޮތެއް ވެްސ. ސަރުކާަރކުން އެ ލޭންޑުޔޫސް ޕްލޭން 
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ވަސީލަތްތަެކއް ނުދޭ. އެހެންީވމާ، ކައުންސިލުަތކެްއ އަދި ޮއތް ކަމުަގއި ވިޔަްސ އިދާީރގޮުތން އެ ހިންގަްނވާ ގޮތަކަށް 

ހިންގިގެން ނުދާނެ. އަދި އެ ބާރުތައް ނުލިބޭނަމަކާއެއް އެ ކައުންސިލުތަަކކުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ކިތަންމެ ވަރަކަށް 

ނޑުމެްނނަށް މި ފެންނަނީ ދާއިރާތަކަށް ދީފައިވާ ބާރު ދުވަހެއް ހިންގަ ން މަސައްކަތްކުރިަޔަކސް ނުދާނެ. އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ިކޔާ ބަިއ، ނުވަތަ ލާމަރުަކޒު  ދުވަހަކަށް މަޑުމަޑުން މަޑުމަުޑން ނެގެމުންދާތަން. ޑީސެންްޓރަލައިޒު އަުޅގަ

ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ ކައުންސިލުތަކެްއ  މިދަނީ ސެންޓްރަލައިޒުވަމުން. މިހެން ދާންވެއްޖެ

ނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް ައވަހަށް ަކުއންސިލުތައް ުއިވގެންދާތަން ފެންނާނެހެން. އިއްޒަތްތެރި  ނޯންނާނެހެން. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފެންނާނީ މި ބިލު މަސްކުރޮޅިެއއް ވެސް ނޫން ހުތް މަސްކުރޮޅިއަށް ވެ ފަިއ ޮއްއވާ. ރައީސް، ދެްނ އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ހިސާބުން ބަޙުސްގެ ަވގުތު ނިމުނީ ކަމުގައި ދަންަނވަން. ެއއީ 

ނޑު މި ފުރުޞަތު، އެދިަވޑަިއގެންނެވި ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާ ނިމުމަށްފަހު ދެ  ން އަޅުގަ

އިނާ އާދަމަށް ފުރުޞަތު ރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒަފަހު ބަހަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން މި އޮތީ އައްޑޫ މީދޫ ދާއި 

 އަރުވަން. 

 

 އިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:ްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައަ

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

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

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

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

އެކަެމއްަގިއ  ހުރި ކަމެއް ިވއްޔާޔަސް ެވްސ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާކޮންމެ ޕާޓީއަކުން ހުށަހެޅި ކަމުގައި ވި 

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

ކުރަްއވާ! ތިނަދޫ ފުިވދާޅުވި. މާ ގެ މެންބަރު ސަޢުދުޕީ.ޕީ.އެމަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރެއް ކަމަށްވާ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ

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

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

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

މަރުޙަބާކިޔަން އެ ވިދާުޅވި ވާހަކައަށް. ރަނަގޅުކުރަން ހުރި ކަންތައްތައް ރަނގަުޅކޮްށގެން ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙުތައް 
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ނޑު ދެކެނީ ެއއީ ރައްޔިތުންނާ ގުޅުން ހުރި  އަޅުަގނޑުމެން ބަލައިގަނެ ކުިރއަށް ދިއުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަ

މުހިންމު އިޞްލާޙުތައް ކަމަށް ވާނަމަ. ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ގިނަ މެންބަރުން ވާހަކަދެއްކެިވއިުރ ފާހަގަކުރި މި އިޞްލާޙަކީ 

ގެންނަން މުހިންމު އިޞްލާޙެކޭ. ެއކަމަކު މުނާޞަބު ަވުގތެއް ނޫނޭ. އަޅުަގނަޑކަށް ނޭނގެ މުނާޞަބު ަވގުތަީކ 

ނޑުމެްނނަށް ފެންނާނީ އަނެއް ލޯކަލް ކޮބައިކަެމއް. ކުިރއަށް އޮތް ޮދޅު އަހަރެއްހާ ދުވަުހގެ ތެރޭަގއި އަނެއްކާ ވެސް އަުޅގަ

ވަނަ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި ެވސް މި ބިލު  17ކައުންސިލު އިންތިޚާބު ބޭްއިވެގންދާތަން. އެ ވިާދޅުާވ ބޮޑު ިބލު، 

ގެނެސް އިޞްލާޙުކުރުުމގެ ވާހަކަ ަދއްކަދަްއކާ ހުްއޓަިއ އިޞްލާޙުކުރަން ބޮުޑ ބިލު ލަިއގެން ހުރިހާ ކަމެްއ ެއއްކޮްށެގން 

ނޑުމެންނަށް ފެނު 17 ނީ. ދެން މިހާރު ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ވަނަ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް ވެސް ނިިމގެންދިޔަތަްނ އަުޅގަ

ނީއޭ. ހަދަ ރަިއސްކިން އިޞްލާޙު ލަިއގެްނ ފުރައިޑްގެ ޑެިޕއުީޓ ލީޑަރު ވެްސ ވިދާުޅިވ، މި ވަިކވަލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުޕާ

ަރިއސް ހަދަން އުނދުން ރޯކުިރ ބޭފުޅަކީ ެއ މަނިކުފާނު. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނު މި ފްރައިޑް ،ވިދާޅުިވއިރު

މިތާނގައި އެންމެ ފުރަތަމައިނުން އިޞްލާޙެއް ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނަށް ހުށަހަޅައިގެން ކައުްނސިލަރުންގެ އަތުން ރަށްރަށުެގ 

އްޤު ނިގުަޅއިގަތުމަށް ޓަަކިއ މިތަނުގައި މަސައްކަތްަތކެްއ ކުރެިވގެންދިޔަތަން. އެިކ ބިންތައް ބޭނުންކުރުމުގެ އެ ޙަ

ދާއިރާތަކުެގ ަކއުންސިލަރުން ވަރަށް ޮބޑަށް މަސަްއކަްތކޮށްގެން އެ އިޞްލާޙު ިމ ތަނުން ބޭރުކުރެވިަފއިާވކަން 

މަ މިގޮތަށް މި މޭރުމުން މި ބޮޑު އިޞްލާޙު އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން. ދެން މިއަށް ވާހަކަދެްއކެވި އަނެްއ ބޭފުޅަކު ހަ

ގެންނަ ވާހަކަ ދެއްެކިވއިރުަގިއ އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މި ތަނުގައި ވާހަަކދައްކާއިުރަގއި ކުރީަގއި ތިމާ 

ނޑީަގއި އިން މެންބަރާއި ޒާތީވެގަެނގެން، ެއ މީހަކު މި ތަ ެއކަމާ ބެހޭ  ނަށް އެއްޗެއް ހުށަހަޅައިފިއްޔާމިހާރު އިން ގޮ

ގޮތުން ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ނެގެޓިވް ވާހަަކއެއް ެދއްކުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ދެކިެގން މި ތަނުގައި ތަކުރާރުކޮްށ 

ކޮމިޓީތަކުަގޔާއި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ވާަހކަދެއްކުަމކީ ެއއީ އެ މަނިކުފާނު ހޮވާފައި ހުރި ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން 

ވަނަ މަޖިލީހުގައި ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޮގނޑީަގއި ރައްޔިތުްނގެ ވަރަްށ  17ން އުޅޭ ކަމެއް ނޫނޭ. ކޮންމެހެން ބޭނުންވެގެ

ނޑު އިންކަމަކީ ެއީއ މިހާރު މި  ވަނަ ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތުލުސްދޫ  18ބޮޑު ތާއީދާއި ލޯތްބާއި ެއކީަގއި އަުޅގަ

ނާޑއި ޖައްާސލައިގެން އުޅުމަްށވުރެ އަމިްއލައަށް އެ ތާއީދު ހޯދަން  ދާއިރާގެ ޮގނީޑގައި އިން ބޭފުޅާ، އަުޅގަ

ނޑު ދަްނނަވާނީ. ވަޙީދު، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަޙީދު މި ތަނަށް  މަސައްކަތްކުރުން ބުއްިދވެރި ކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ެއ ، ސިޓީ ކައުންސިލުަތކުެގ ބާރުތައް ނިގުަޅިއގަތުމަށް އިޞްާލޙު ހުށަހަޅައިގެން އެ ކުރި މަސައްކަތަށް ބަލާއިރު 

މަސައްކަތް ކީްއކުރަންތޯ މި ވަގުތު މުނާޞަބު ވަގުެތއް ނޫން ގަޑިއެްއަގއި ގެންނަންީވ. ކީއްކުރަންތޯ އެްއކަލަ އެ 

ވިދާޅުާވ ޕީ.ޕީ.އެުމގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅަން އުޅޭ ބޮުޑ އިޞްލާުޙ ޮއއްަވއި މި އިޞްލާޙު މި ަތނަށް ގެންނަންވީ. މި ކަހަަލ 

ކުރާރުކޮށް ައޅުަގނޑުމެްނނަށް އެބަ ފެނޭ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ވެސް ބޮޑު އިޞްލާޙުަތއް ޮއްއވަިއ ތަ

ސްގެން މަ ވަިކވަިކން ތަންތަންކޮޅު ގެނެއިޞްލާޙު ނުވެ އެީކގައި ިއޞްލާޙުކުރަން ހުއްޓަސް، މިދިޔަ ދައުރުގައި ހަ

ނޑު ދަންނަވާނީ ނޑުމެްނނަށް ފެނުނު. މި އިޞްލާޙަކީ އަުޅގަ މިއަށް ގެންނަންޖެހޭ އިތުރު  ފާސްކުރިތަން އަުޅގަ
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ނޑުމެން މި ވަގުުތ ފާސްކުރަން ހަމަ ވަރަށް މުހިންމު އިޞްލާޙެއް.  ބަދަލުތަކެއް އޮތް ކަމަށް ވަްނޏާ ގެނެސްގެން އަުޅގަ

އެކަމަކު ވަިކ ޕާޓީެއްއގެ މީހަކު ހުށަހެޅީތީވެ މި އިޞްލާަޙށް ތާއީދުނުކުރާ ކަމަށް ވަންާޏ އެ މަންޒަރު ވެްސ މިއަދު 

ނޑުމެންނަށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން މިހާރު ކޮންމެ ންނަށް ފެނިގެންރައްޔިތު ދާނެ. އެީއކީ މައްސަަލއެއް ނޫން. އަުޅގަ

އިޞްލާޙެއް މި ތަނަށް ހުށަހަޅާއިރުަގއި ވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނޯވޭ މާ ބޮޑު އުންމީދެއް މި ތަނުގައި 

ްތކުރާ މެންބަރުންތަކެއް ިތބެގެން ެއ އިޞްލާޙުަތްއ ެއއްކޮށް މަަސއްކަ އްޔިތުންނަށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާރަ

ނޑުމެންނަށް އެއީ މުހިންމު އިޞްލާޙުތަކެއް ކަމަށް ފެންނާތީެވ  ބަލައިގަންނާނެކަމުގެ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

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

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

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

ނޑުމެންނަށް އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހެޅި މަްއސަލަތަކެ އް. އެހެންނަމަވެސް، އެއިން ެއްއވެސް މައްސަަލއެްއގައި އަުޅގަ

ފެނިގެން ދިޔައީ ހަމަ ެއްއެވސް ބަޔަކު ހާޒިރުުނކޮށް އަިދވެސް ޮތއްޖެހިފައި އަނެއްަބިއ މައްސަލަތައް ބޭރުކޮށްލާަފއި 

ނޑު ހަމަ ނިންމާލަމުން ދަންނަވާލަން ބޭނުން ނުޑ ހަމަ އުންމީދުކުރަނީ ކުރިއަށް ގެންޮގއްަސވާތަން. ައޅުގަ ވަނީ ައުޅގަ

އަދިވެސް ޕީ.ޕީ.އެމް މެންބަރުންނާ ދޭތެރޭގައި ރައްޔިތުންނާ ދޭތެރޭގައި އިޚްލާޞްތެރި ވިސްުނމަކާއިގެން މި އިޞްލާޙަްށ 

ތާއީދުކޮށްދެްއވާނެ ކަމަށް. ނުކޮށްދެއްވުމަކީ ވެސް އެީއކީ އަޅުަގނޑަށް ޒާީތގޮތަކުްނ އެ ބޭފުޅުންނަށް ނުވަތަ 

ޑީ.ޕީއަްށ ޒާީތގޮތަކުން ެއ ބޭފުޅުންނަށް ދެވޭނެ ދެރަެއއް ނޫން. ެއއީ ަރއްޔިތުންނަްށ ދޭ ދެރައެއް. އެ މަންޒަރު އެމް.

 ރައްޔިތުން ވަރަށް ސާުފކޮށް ބަލަން ތިބޭނީ. ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްޫޑ މީދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މިހިސާބުން އަ

ިދވެހިރާްއޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާަމރުކަޒީ ުއސޫލުން ހިންގުމުގެ ، 2010/7ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫނު ަނންބަރު 

ގަންޖެހޭ ވޯުޓ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުެގ ބިލުގެ ބަޙުސްގެ މަރުޙަލާ މި ނިމުނީ. ދެން މި ބިލާ ގުޅޭ ގޮތުން ނަ

ގެ ޯވޓު ވަގުުތަގއި އޮންނާނެ ވާހަކަ ެވސް ދަންނަވަން. މިހިސާބުން ބައިގަޑިއިުރގެ 1:30ނެގުން މިއަދު 

 ހުސްވަގުުތކޮޅެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަރުވަން. 

 

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

 (ޢަލީ މުޙައްމަދު ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

ބަރު ވަނީ، ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެން ހުށަހެޅިފައި މި ންގެ ދަށު -6.2. 6.2ރު ނަންބަ އެޖެންޑާގެ އެޖެންޑާ

ބެހޭ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު  ދިވެހިރާއްޭޖގެ ބިމާ، 2002/1ރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ގާނޫނު ނަންބަ

ވަނަ އަހަުރގެ  2015 ،ަގއި ބޭްއވުނު 2015ޖޫން  10ގެނައުުމގެ ބިލު. މި ބިލު ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާަފއި ވަީނ 

ރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައި ެދއްވާނީ ިވލުފުށި ދާއި ލުބި މިހަތަުރވަނަ ޖަލްސާގައި. ދެވަނަ ދައުރުގެ 

 ޓަކައި ފުރުޞަތު ައރުވަން. ރަޝީދު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ބިލު ހުށަހެޅުމަށް ޟްމެންބަރު ރިޔާ

 

 :ވާހަކަދެްއެކވުން ރަޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށީ

ނޑު މި ހުށަހަޅާ ގާބެހޭ  ިދެވހިރާއްޖޭގެ ބިމާ 2010/1. ސްއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީ ނޫަނށް އަުޅގަ

ބުނަީނ  މި އިތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. އެ މާއްާދގަވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ތިރީަގިއ މިވާ ގޮ 15ނޫުނގެ ގާއިޞްލާޙަކީ އެ 

ެގ އި ނުއުފުލޭ މުދާ ތަރިކަ އި މާރާތާއެ ގޯްއޗެްއގަިއވާ ޢި ަފއިާވ މީހަކު މަރުެވއްޖެނަމަެރވިބަންޑާރަ ޯގއްެޗއް ދޫކު

 15ނޫުނގެ ގާހަމަ އެ  . ދެންއޭުތގައި ަބއިކޮށްެދވިދާނެއުސޫލުން ލިބޭ ބަެއްއގެ މެދުަގއި ެއ ޯގއްެޗއް ވަިކ ޯގއްެޗްއެގ ގޮ

މަ އެ ޯގއްެޗއްަގިއވާ ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ަގއި ިމ ބުނަނީ ބަންޑާރަ ގޯްއޗެްއ ދޫކުރެވިފަިއވާ މީހަކު މަުރވެއްޖެނަ

އެ ގޯއްެޗއްގެ ރަޖިސްޓްީރ  ގެ ނަމުގައި އެ ބަަޔކު އެދޭނަމަގެ އުސޫލުން ލިބޭ އެންމެންއި ނުއުފުލޭ މުދާ ތަރިކަ އިޢިމާރާތާ

ިމ  އި ވަނަ މާްއދާގެ )ހ(ަގއި ބުނެފަ 25ެއވެ. އަދި ހަމަ މި ގާނޫނުެގ ޓްީރގެ ގޮުތގަިއ ހަދައިދޭންވާނެވަިކވަކި ރަޖިސް

މި ބުނަނީ، އަމިއްލަ ބިމެއް ނުވަތަ  އިވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގަ 25މި ރަން އޮންނަނީ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކު

 އެ މީހެއްެގ ވާރިސުްނގެ މެދުަގއި އެ ބިމެްއ ނުވަަތ ޯގއްެޗއް ވަކި ގޯތިތަަކކަށް ޗެްއ އޮތް މީހަުކ މަރުެވްއޖެނަމަގޯއް 

ޙުގައި މި ބުނަނީ އަމިއްަލ މި އިްޞލާ ،ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(ގަިއ މި ބުނަނީ 25ހަމަ  ދެވިދާނެ ކަމަށް. ދެންބައިކޮށް

ގަިއވާ އެ ބިެމއް ނުވަަތ ެއ ޯގއްެޗއް  ؛ެއ ބިމާ ނުވަތަ ގޯްއޗާ ،ނަމަ ެޗއް އޮތް މީހަކު މަރުވެއްޖެބިމެއް ނުވަތަ ޯގއް

އެ ބިމެއް ނުވަތަ ެއ  ،ނަމަ ބަޔަކު އެދޭ  ގެ އުސޫލުން ލިބޭ އެންެމންގެ ނަމުގައި އެއި ނުއުފުލޭ މުދާ ތަރިކަ އިމާރާތާއި

އެވެ. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީްސ، ިމ ވާހަަކ މިހެން ބުނާއިރުަގިއ ަވކި ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދޭްނވާނެސްޓްރީކޮށް ަވކިގޯްއޗެްއ ރަޖި

ށް އަދި މި އިޞްލާޙުން މި ލީ މި ގާނޫނަށް މި އިޞްލާޙު ގެންނަންޖެހޭ ސަބަބު ވަރަށް ގިނަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަ

ޑުާވ ފަރާތްތަކަށް މި އިޞްލާޙުން މި ީލ ސަބަބު ވަރަށް ރަނގަޅަްށ ްއގެ ކަންޮބޑުވުންތަެކއް ޮއތީމަ، އެ ކަންބޮއެބަ

ރާނީ ގޮތުން އަދި އިޤްތިޞާީދ ގޮތުން ިމ މްއުސާފުވެގެންދާނެ. އާދެ! މާލޭަގއި އަދި ރާއްޭޖގެ ކަްނކޮޅުތަުކގަިއ މިއަދު 

މައްސަލަތަކާއި ގުިޅގެން މި އިލާަތކުގެ ތެޭރގައި ފަހަކަށް އައިްސގެން ދިމާވާ އާނަ ބަދަލުތަކާއި ުގޅިގެްނ އަދި އަން

ނޑަްށ  ޫބލުކުރެވޭ. އެހެން މި ދެންނެވީ ޤަގާނޫނު މިހާރު އޮތް ގޮތުން ިމ ބަދަލު މި ަވގުތަށް ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް އަުޅގަ
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އްޔާ ވެއްޖެ އެތަން ލިބެނީ ދެ މީހުންނަށް ކަމަށް އްޖެއްޔާވެ  މަނުވާ ތަނެއްވެއްޖެ ކަމަށްައކަފޫޓު ހަ 600މިސާލަކަށް، 

ގެން އިނޫންނަމަ ލޯނު ހޯދަ، ކަރަންޓު ގެއެތަނު  އްޔާވެއްޖެ  ކަމަށް  އިދީފިކަފޫުޓގެ ގޮުތގައި ދެ ރަޖިސްޓްރީ ހަދައަ 300

ެހދުމުގެ ފުރުޞަތު ެއ އެންމެ  ވެސް ޓްމަންޓެއް ގޮުތަގއިްއ ކޮޓަރި ނޫނީ ދެ ޮކޓަރީެގ އެޕާ އެ ލިބޭ ކުޑަ ތަންޮކޅު އެ

ދެންނެވީ މިއަދު ބޭންކުތަކުން އަދި  ރުޞަތު ލިބިގެންދާނެ. އެހެން މި އާދަިއގެ ނިކަމެތި ރައްޔިތަކަްށ ވެސް އެ ފު

 ހައުސިންގ ސްކީމުގެ ދަށުން ވެސް އެކި ކަހަލަ ލޯނުގެ ފުރުޞަތު ލިބެމުންދާއިރުގައި މި ދެންނެވި ތަންތަން ހެދުމަށް 

 600ހާރު ދެ މީހުންގެ ނަމުގައި ަޝރުތު އެއީ. އެހެންވީާމ، މިއެއް ކުރާނެ ެއްއޗެއް އޮތުމަކީ ވަރަށް ޭއގެ ޓަކައި ޯމގޭޖު

ކަމަށް ވަންޏާ  އްޖެޮއވެ  އިބިްނކޮޅެްއ ރަޖިސްޓްރީކޮްށފަ، އިއަކަފޫޓު، ދެ މީހުންގެ ނަމުަގއި ގޯްއޗެްއ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފަ 

އަނެއް މީހާައށް މި ދެންނެވި ކަހަލަ އެްނމެ ކުޑަ ފަންސާސް ާހްސ  ވީނަަމވެސް ބޫލުިވ ކަމުަގއިޤައޭގެ އެަކކު ނު

އްޔާ. އަދި ވެއްޖެ  ހުންނަ މީހާ އެއްބަސްނުވާ ކަމަށް ފުރުޞަތު ވެސް ލިބިގެނެއް ނުޭދ ދެން ލޯނެއް ނެގުުމގެރުފިޔާގެ 

މި އެއްބަސްނުާވ ބައެއް ހާލަތްތަކުަގއި މި ދެންނެވި ތަނަށް ކަރަންޓް ވެސް ފެން ވެސް ނުލެވޭ ދެން ހުންނަ މީހާ 

އަކީ މިއީ. ނދަގޫތަެކއް ކުރިމަތިވާ މައްސަަލއެއް މި މައްސަލަވަރަށް ބޮޑެތި އުމިއީ ްއޔާ. އެހެންވީމާ، ވެއްޖެ ކަމަށް

ނޑު ދެކެން.  ގައިގޮތު  ގެ މު ކަމެއް ންއްލުކުުރމަކީ ވަރަށް މުހިޙައެހެންވީމާ، މިކަްނ  ކަން ބޮޑަށް ދިމާވެަފިއ މިއަުޅގަ

ނޑުމެްނނަކީ ރާއްޖެތެރޭ މީހުން ކަމަްށވާ އްޖެތެރެއަްށވުރެ މާލެއަށް. ެއއީއޮންނަނީ ރާ . މީަގއި ާރއްޖެތެރޭގަިއ ވެތީއަުޅގަ

ވެސް މާލެއަށް  ނުންޤީއި ދިމާވާ މަްއސަލަތައް ހަމަ ޔަމާލޭގަ ސާސްކުެރވޭ. ދެންޙްދަތިކަން އަޅުަގނޑުމެްނނަށް އި ހުރި

ަވޑަިއގަންނަވާ ބޭުފޅުން އެ ވާަހކަފުޅު ދައްަކވާނެ. އެހެންވީމާ، މިއީ މި ަވގުަތށް ބަލާއިރުަގއި މި ގާނޫނަށް ވެނިސްބަތް

ނޑަށް ޤަޫބލުކުރެވޭ. މު އިޞްލާޙެއް ކަންހިނަންޖެހޭ މުގެން ުދ މިކަން ތަޖުރިބާކުރެވިފަިއ ތިބި ވަރަށް ގިނަ ޚުމަށް އަުޅގަ

މު ޕޮއިންޓްތަކެްއ ންއި އަލިައޅުވާލަން ރަނަގޅު މުހިތިބި. އެހެންވީމާ، މި ޤާނޫނު އިޞްލާޙުވެގެންދާއިރުގަ  މީހުން އެބަ

ގެ ބުނެވިދާނެ މިސާލަކަށް، މި ދި އިތުރު އިޞްލާޙުތަކެއް ވެސް ގެެނވިދާނެ. މީވެސް އެބަހުރި. މި މާއްދާތަކަށް އަ

ދީޤުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން މީގެ ތަފާތު ގޮތަކަްށ މާނަ ނުނެގޭ ގޮތަށް ިމ ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން މި ޞްތަ

 ހުރި  އިދިމާވެފަރި މިހެން ހުމިހާރު އް. އޭގެ ތެރޭގައި މިސާލަކަްށ، މު ކަމެންތްކޮށްދިނުމަކީ ވެސް ވަރަށް މުހިމަސައްކަ

ކުރާ ދުވަހުން ޤުދީޞްމިހާރު މި ގޮތަށް ހުރި ތަންތަން ވެސް މި ގާނޫނު ތަޓަކައި  އްލު ގެަނއުމަށްޙައެ މައްސަލަތަކަށް 

ތާނގައި ވެސް މި ބެހިގެންދާއިރުގައި ިމ  ފެށިގެން އެ ބަދަލު ގެނެސްދޭންވާނެ. އަދި ކުރިއަްށ އޮތް

ނޑުމެން ވިސްނަާމ ރަޖިސްޓްރީކުރެިވގެންދާއިރު  ގަިއ މި ވަކި ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދޭންވާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަ

ވަރަށް މާތް މަޤްޞަދެްއ މިކަމުގައި އެކުެލވިގެން މި ިމއީ ކަންތައްތަަކކީ  ގެ މިއި އިސްލާމްދީނުަގއި ަތރިކަ ،ހިނގާ

މައިންބަފައިންގެ ަފރާތުން ލިބޭ ތަރިކައަކީ ވެްސ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ވެްސ މި އޮންނަނީ މީހަކަށް ކާބަފައިން ނޫނީ 

އިުރގައި އަމިއްަލ ެއއްެޗއް. އެކަން އޮތް ިދނުމަށްފަހު، ކޯޓުން ދިނުމަށްފަހު އެމީހާގެ އި އެމީހާއަށް އެ ބަހާފަ

ނުޑގެ ސުވާލަކީ އޭަނއަށް  ޔާ އް ލިބިއްޖެއޭނައަށް އަކަފޫޓު  300ނޫނީ  150 އަަކފޫޓު ނޫނީ 100ކީްއވެގެންޯތއޭ އަުޅގަ
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 ކީްއެވގެންތޯ؟ މިއީ ންވީގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް ނުދޭ  ެއްއޗެއްގެ އޭނައެއީ އޭނައަށް ލިބޭ ތަރިކަެއއް 

ދިަޔއީ ވަަރށް ފަހުން. އެހެންނަމަވެސް، ބޮޑަށް. އަުޅަގނޑަށް އެނިގގެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެވޭ ުސވާލެއް ވަރަށް

ީމެގ ކުރިން ވެސް މިކަން ކުރި ބަޔަކު ވެސް އެނގެްނވާނެ. ން، ނޫއަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ ފަހަކުނުންނެއް 

މު ންނައަށް ިލބުން އެއީ ވަރަށް މުހިްއޔާ ޭއގެ މިލްުކވެރިކަން އޭމީހަކަށް މުދަލެއް ލިބިއްޖެ ނޫނީ މީހަކަށް ތަރިކައެއް 

ެވސް  ގެ އަށް ހޯދާ މުދަލެއްކަމެއް. ކާކުތޯ ިމއަދު ެއއްެވްސ އެްއެޗއްެގ އޭަނއަށް ޝަރުީޢ ކޯޓަކުން ވެްސ ނޫނީ އަމިްއލަ

ްއޔާ އޭަނގެ ެއްއޗެއް ކަމުަގއި ދެކުުމެގ ެވއްޖެ ންީޓ ނެތް ކަމަށްންކަން އޭެގ ގެރެޤީރިކަން އޭނައަށް އޭގެ ޔައޭގެ ބެލެިނވެ

ނޑު މިދެންނެވި ގޮތަށް މިސާލަކަށް،   ައކަފޫޓު 600ފުރުޞަތާއި ޖާގަ ވަރަށް ބޮަޑށް ކުޑަެވގެންދާނެ. ކުރިން އަޅުގަ

 ފަސް ކުދިން ތިބޭ ކަމަށް ، އިާލއެއް މިސާލަކަށް، އަޅުަގނުޑގެ ތިން، ހަތަރުއާތަނެއް މި ވަރަށް ބޮޑު އޮންނަ 

ނޑަށް އެހެން މީހަކާެއކުަގއި ިލބިފަވެއްޖެ  ައކަފޫޓުެގ  300އަކަފޫޓުްނ އެ ލިބޭ  600އޮތް  އިއްޔާމު ެއ ލިބޭ އަުޅގަ

މީހުންގެ ތެރޭގައި ެވސް ވަރަށް ބޮޑު  އެ، ނަށް. އެހެންވީމާޅުަގނުޑގެ ދަރިންބަލަދުވެރި ފަރާތްތަކެއް އެ ޙައްޤުވޭ އަ 

ވަންޏާ. އެހެންނަމަވެސް،  ކަމަށް ދެންނެވި ގޮތަށް މިކަން އޮެވއްޖެ ނުތަނަވަސްކަމަާކއި ކަންބޮޑުުވންތަކެއް އޮންނާނެ މި

ނަމަެވސް، އޭނަގެ ވީ ައކަފޫޓު ނޫނީ ެއ އޮންނަ އަދަދެްއގެ މިލްުކެވރި ފަރާތްތެއް މާދަމާ ނިޔާިވކަމުގައި 300އެ 

މީހަކަްށވާތީެވ ެއ  އިާލގެއާއެީއ ޭއނަގެ ބައްަޕ ނޫނީ އޭަނގެ އަކަފޫަޓކީ  300ދަރިންނަށް ވެސް މި ދެންެނވި 

ދިމާވާ މައްސަލަތައް ވެސް  ،ން ނުކުންނަ މައްސަލަތައް ެވސް ތަންކޮޅެއް ހިތްހަމަޖެހުން އޮންނާނެ. އޭގެ އެ އިޤީންކަމާޔަ

މު ގާނޫނެއް ކަމަށް ންރަށް މުހިވެގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، މި ގާނޫނަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ވަފަސޭހަ ވެސް އްލުކުރަންޙަހ

އްާޔ މި ވެއްޖެ  ްއ މީގަިއ ޮއެވއްޖެ ކަމަށްކަްނބޮޑުވާ ކަމެން ލުކުރަން. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުއަޅުަގނުޑ ޤަބޫ

ނޑަށް ފެންނަނީ ކޮމިޓީގަ އިޞްލާޙުކުެރވިދާނެ ކަމަށް ތަށް މި އިްޞލާޙުތަކެއް ހުރި ކަމަށްވަންޏާ . އެހެންވީމާ، ެއގޮއަުޅގަ

ގެންދިއުަމކީ އެދޭ ކަމެއް. އަދި އަުޅަގނޑު ށްރުމަށްފަހުގައި މި ބިލު ކުރިއަެއއްކޮށް ކޮިމޓީން ދިރާސާކު އެ އިޞްލާޙުތަކާ 

ސަުރކާރުން ގެ މިއަދު  ތާއީދުކުަރއްވާނެ ކަމަށް. ެއއީ ިއްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން މި ބިލަށްމިއަދު ޤަބޫލުކުރަނީ 

ހުރި ދަތިތަްއ  އިމިްއޔަުތކަމެއް އެބަދޭ ރަްއޔިތުންނަށް. ރައްޔިތުންނަށް މިހެން ުކރިމަތިވެފަަޙއްވަރަށް ޚާްއޞަ އަ

މީންގެ ސަރުކާރުން ވަރަށް އިސްކަންދެްއވާ ކަމެއް. ޚާއްަޞ ގޮތެއްަގއި މިއަދު އަސާީސ އްލުކޮށްދިނުމަކީ ރައީސް ޔާ ޙަ

އަހަރު  65ގެ ޚިދުމަތް ލިބެމުން އެބަދޭ. މުން. މިއަދު ހުސްނުވާ އާސަންދާ ޔާިގވަތިނީ ވަރަށް ގިނަ ޚިދުމަތްތައް މިދަ 

ރުފިޔާ ލިބެމުން ެއބަދޭ. މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ  5000ރުފިާޔގެ ބަދަލުަގިއ  2300 ކޮންމެ މީހަކަށް ކުރިން އޮތް 

ރަށްރަށުަގއި ދިރިުއޅޭ  އި އްޖެެތރޭގަޚާއްޞަ ގޮތެްއގަިއ ރާރަށެއްަގއި މިއަުދ ބޭސް ިފހާރައެއް އެބަ ހުރި. އަދި 

މީހުންނަށް ޑޮކްޓަަރށް ދެއްކޭނެ އިންިތޒާމުތަްއ  ގެން އެއި ޝަލިސްޓުން ފޮނުވަަހލަ ސްޕެމީހުންނަށް ޞިއްޙީ އެކި ކަ

ބައިްލ ޓީމުތައް އެބަހުރި. އެހެންީވމާ، މި ޓީމުތައް ޮގސް މި އަތޮޅު ތެރޭގައި ދަތުުރކުރާނެ މޮ ހަމަޖެހިގެން އެބަދޭ.

ހަމަޖެއްސިފަ.  ނީރަށް ދެްއކޭނެ އިްނތިޒާމުތައްވަނެވި އެންމެ އާބާދީ ކުޑަ ރަށްރަށުގައި ވެސް ަރއްޔިތުްނނަށް ޑޮކްޓަދެން
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އްލެްއ، އިތުުރ ޙައްކަތަށް އިތުރު ލުެޔއް، އިތުރު ކުރައްވަމުންގެންަދވާ މަސަ އެހެންވީމާ، މި ސަރުކާރުްނ މި

ނޑު ޤަބޫލުކުރަީނ އިތެރެއި އުާފވެރިކަެމއް މި ބިލުެގ ހިތްހަމަޖެހުމަކާ ން އައުމަީކ އެކަީށގެންާވ ކަމެއް. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

ނޑު އުގޮ އެ ވަަޑއިގަންަނވާ މެންބަރުން އަދި އެހެން ވެ ށް ނިސްބަތްމީދުކުރަން ޕީ.ޕީ.އެމަންތަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ބިލު ބަލައިގަނެ ކޮމިޓީައކަށް ފޮނުވަން.  ޕާޓީތަކުގެ ވެސް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފެނިވަޑައިގަންަނާވ ކަމަށްވަންޏާ މި

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއެޅިފަިއވަނީ ޙުޒަތްތެރި މެްނބަރު. މި ބިލަށް ބަޝުކުރިއްޔާ ިއއް ގަިޑއިުރގެ ަވގުތު  3ގަިޑއިރު.  3ސްކުރުމަށް ކަ

ޖުމްހޫރީ  ،ޓުމިނެ 47އެމް.ީޑ.ޕީއަށް  ،ޓުމިނެ 28ގަޑި  1ޕީ.ޕީ.އެމަށް . ޕާޓީތަކަށް ބެހިގެންދިޔަ ގޮތް ދަންނަވައިލާނަން

ުޓ އަދި ވަކި ޕާީޓއަކަްށ މިނެ 5ައދާލަތު ޕާޓީއަށް  ،ޓުމިނެ 10އަށް އެްމ.ޑީ.އޭ  ،ޓުމިނެ 24ޕާޓީއަށް 

 5ރި މެންބަރަކަށް ަވޑައިުނގަންނަވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެ އެދިވަަޑއިގަންަނވާ ކޮންމެ އިްއޒަތްތެވެނިސްބަތް

އެިދވަަޑއިގަންަނާވ  އިޓަކަ ސްކުރުަމށްޙުަވގުުތގައި ބަ ސްގެޙު މުން، މި ބިލަށް ބަޓުގެ ފުރުޞަތެއް އެުރވޭނެ. އެހެންކަމިނެ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދުމަށް ދަންނަވާލަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ިމ 

 މާލެ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަށް.އަރުވަނީ ވިލި

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން ޙުސައިންމަނިކު ނިހާން ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިމާލެ

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް ވިލުފުށި ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެން އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ބަުރ އަުޅގަ

ނޫނަށް އެ މަނިކުފާނު ގެންނަވަން ގާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާ ،2010/1ކީ މު އިޞްލާޙަން ދެްއވާފަިއވާ މި މުހިގެނެސް

ރައްޔިތުްނގެ  މަޖިލިސް  ެވސް އިމުގަ މު އިޞްލާޙެއް ކަމުަގއި ދަންނަަވން އެބަޖެހޭ. ހަމަންވަރަށް މުހި ބޭނުންފުޅުވި

ނޑަކަށް ަހއެްއކަ އަހަރު ތެރޭަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ވެްސ ފުރަމާލޭގެ  މެންބަރެއްގެ ހަިއސިްއޔަތުން ފާއިތުވެދިޔަ  ގާްތގަ

ނޑުމެންނާއި ކި ސަރަަޙއްދުތަކުން ިމ މައްސަލައެ ރައްޔިތުންެގ ެއ މީހުންގެ އިޙްސާސްަތްއ  ގަިއ އަުޅގަ

ނަން މެދުވެިރ ވަނަ ާމއްދާއަށް މި ިއޞްލާޙު ގެން 25ނޫނުގެ ގާބެހޭ  ބިމާ ،2010/1ހިއްސާކުރަމުންގެންދަާވ. 

ސަބަބެއް ކަމަށް އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ދެންމެ އެ ވިދާޅުވެ ދެއްވި ނުކުތާ ތިނެއް ނުވަތަ ހަތަރު މީހުންނަށް ލިބޭ 

މީހުންނަށް ވަކި ރަޖިސްޓްރީެއއް ނުލިބޭތީ ލޯނު ަނގަން  އެ  އަކަފޫޓަށްވުެރ ުކޑަނަމަ 600ބިންކޮޅު ނުވަަތ ގޯިތ 

 އަދިދަތިތައް ކުރިމަތިވެަފއިވާތީ.  ތައް ކުރުމަށްރަހުނުކުރުންފަަދ މުޢާމަލާތް، އިނެގުމަށާބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްަގއި ލޯުނ 

 މިއަށް ރައްޔިތުންތަކަކަށް ކުރިމަތިެވފައިވާ ދަތިކަމަކަށްވާތީ މި އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން ގިނަ ދިވެހި ވަރަށް  ކަމަކީ މި

ޚާއްޞަ ގޮތެްއަގއި  .ދާުޅވެ ދެއްވީ ވަރަށް ެތދުފުޅެއް. އެ ވިލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އެ މަނިކުފާނު ޤަބޫލުކުރައްވާ އްއްލެޙަ
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ދާނެ މުންކި ސަަރޙައްދުތަކުަގއި ދިމާވަދިމާވެ އަދި އަތޮޅުތަުކގައި ވެސް ހަމަ މި މައްސަލަ މިގޮތަށް އެމިކަން މާލެއަށް 

ދިއުމާިއ މާލޭގެ  ާބދީ ތޮއްޖެހިއަދި މާޭލގަިއ އާ އި ގެ ގޯތިގެދޮުރގެ ބިްނ ކުަޑވުމާކެްއ އޮތް ކަމެްއ ނޫން. މާލޭއް ކަމަށް ޝަ

ބަހާލެވިގެންދިޔާމާ އަިދ މިއަދު ވެސް އެ ހާލަުތގައި  ދަންދެން ކުރީއްސުރެ ހުރި ބޮޑެތި ގޯިތތައް ދަރިންގެ ދަރިންނަށް

ގޮަތށް އުޅޭތާ ިމވަނީކީެއއް ކުަޑ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި މައްަސލަ ވަރަށް ބޮޑު ކަމެއް ގޮުތގަިއ އެބަ ފެނޭ. މިކަމެއް މި

ވަސްކޮެޅއް ނޫން ޙަޤީޤަތުަގއި. ޚާއްަޞކޮށް މިކަމުގެ ދަތިތައް ދިމާވެގެން ދިޔަ ެއްއ ސަބަބެއް ގޮުތގައި ހިމެނޭ ދު

ޭއެގ  ،ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންިދޔަ ހުޅުމާލެ ހިއްކުމާ ުގޅިެގން އުފެދިގެންދިޔަ މައްސަލަަތކުގެ ތެޭރގައި 

ޒަމާނުަގއި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޗައިނާ  ގެނުވަތަ މާލޭގަިއ، ރައީސް މައުމޫނު އެތަންތަނުން ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތައް ގައިތެރޭ

އެްއކޮށް ސިނަމާލޭގެ ފްލެޓްތައް ތަޢާރަފުކުރެވުނު ހިސާބުން އަދި އޭގެ ފަހުން  ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީއާ

 ކަމުގައި ކޮޅެްއ ލިބިއްޖެމީހަކަްށ ތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މި ފެންނަމުންދާ ފްލެޓްތަކުގެ ިސލްސިލާއިން ެވސް އެ 

އަކަފޫޓަށްވުެރ ކުޑަ  600ދިޔާމަ ދެން ބާކީ ޭގގެ ަރޖިސްޓްރީގައި ތިބޭ މީހުންނަްށ އެ  އިވާނަމަ އެ ތަންޮކޅު ދޫކޮށްލާފަ 

 އި ޓަކަ ބުން ެއތަން ތަރައްޤީކުރުމަށްތަންކޮޅު ބަހާލެވިގެން ލިބޭ ބައި ވަކި މީހެްއގެ ނަމުަގއި ރަޖިސްޓްރީނުވުމުގެ ސަބަ

ންވާ ލޯނު ޚާއްޞަކޮށް އެްއވެސް ބޭންކަކުން ދިނުމުެގ ދަތިތަކެއް ދިމާވެގެން މިދަނީ. ޝަރުޢީ މަރުޙަލާ ނިމި ބޭނު

ވާނަމަ  ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލެއްގެ ދަުށން އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ގޭގެ ރަޖިސްޓްރީ ނުވަތަ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ލިބިފައި

މާރާތްކޮށް ިދރިއުޅުން ފަސޭހަކޮށްލާނެ މަގު އި ،ގޯތިތައް ެއ އެކު  ފަސޭހަކަމާ ދަ ފަރާތްތަކަށް ބޭންކަްށ ވަދެފައެ

ހުރި. އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ މި މައްސަލަ އެންމެ  ތަނަވަސްެވގެންދާނެ. މި ޒާތުެގ ބައިވަރު މައްސަލަ މާލޭަގއި އެބަ

ީވކޮުޅގައި އޮތް ެގ ރާގެ މާލޭކުީރގެ ވިލިމާފަންނު ދާއި  އިމާަފންނުކޮޅުގެ ސަރަަޙއްދު ގުޅިފަ  ކީސަރަަޙއްދަ ެއއް ގިނަ

ވަރަކަށް ހިއްާސކުރެވިފަ. ަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް ފުދޭވާނީ ކުރީަގއި ެވސް އަޅުވާހަކަ ސަރަޙައްދުގެ ފަރާތުން މި

 އްލެއް ޙަައޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަށް  އެުކގައި ދެްއވި އިޞްލާޙު ފާސްެވގެންދިއުމާ ހުށަހަޅުއްވާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ 

ނޑުމެން ދި މިާއއެުކއެކުެހންގެނެވޭނެ އަ މު ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ގެނެޭވ ންދަންނަވާަލން އެބަޖެހޭ މި މުހި އަުޅގަ

އިޞްލާޙުތައް ސަރުކާުރގެ ފަާރތުން އަދި މިއަށްވުރެ ވެސް ުފޅާ ދާއިރާެއއްަގއި ދިރާސާކުރަްއވަން އެބަޖެހޭ. ދިވެހިރާއްޖެ 

ންދިޔަ ކައުންސިލުަތުކެގ ގާޫނނު ވުޖޫދުކުރެވުނުފަހުން އުފެދިގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަީޒ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ

އެ  ،ނަން ޭވދުވެދިޔަ ދައުރުތަުކގައި ލާހިންގާޚާއްޞަކޮށް މާލޭެގ ސިޓީ ކައުންސިލަށް އަުޅަގނޑު ނަޒަރު  ،ންއިތެރެ

ސްޓްރީއާ މަސައްކަތްަތްއ ބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތްޕުޅުަތއް ވެސް ފައްަޓަވއިގަންަނވަމުން މާލޭގެ ކުރީގެ ގޯިތގެދޮރުގެ ަރޖި

ގެތަްއ ހެންވޭރު  ގެވަރަްށ ފުރިހަމަކޮށް ބަލަހައްޓަވަމުން ގެންދެވި. ހެންވޭރު ،އަވަުށ އޮފީސްތަކުްނ ވަރަްށ ގާތްކޮށް

އޮފީހެއް އުފެދި، އަވަށު އަވަށު އޮފީސް. މަްއޗަށްގޮިޅ، ގަލޮޅު، މާފަންނު އަދި އެގޮތުން ވިލިމާލޭގައި ވެސް ައަވށު 

ފެދިގެންދިޔަ ސިޓީ އެ މަސައްަކތްތައް ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގެ ދަށުން އު ބައްލަވަމުްނގެންދެވި. ނަމަވެސް ސްތަކުންއޮފީ

ނޑުމެންނަށް މާނަކުރެިވގެންދާ ގޮތުްނ ނަމަވެސް ނޫނީ ކަންަތއް  ވާލުވެ ލާ ޙަ ކައުންސި ދިއުުމެގ ސަބަބުން އަުޅގަ
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 ރަށުތަާކއި ސިޓީ ަކުއންސިލުތަކުން ނުވަތަ ވެސް ދައުލަުތގެ ބަެއއް ސިޔާސަތުހިނގަމުންދިޔަ ގޮތުން ނަމަ

ހުރި. އަދި ިމ  ދިމާނުވުމުގެ ސަބަބުން ފުށުއެރުންތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ގޮއްސަ އެބަ ކާއިކައުންސިލުތަުކގެ ސިާޔސަތުތަ

 ކުރަން ފައްޓަނީ ަރއްޔިުތންނަށް. މިއަށް އެންމެ ދަތި ސީދާ ގޮތެްއގަިއ މި ދެމެދުގައި ހުރި ޯކޅުންތަުކެގ އަސަރު

އްލު ގާނޫނީ ގޮތުން ޙަ އްގެ ތެރޭަގއި. އެހެންވީމާ، މިމިންވަރެއް ައއިސްގެންދިަޔއީ މިދެންނެވި ހަތަރު، ފަސް އަހަރެ

ނޑަށް ހަމަ ޔަކަމާިއ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން މިއަށް ެއޅޭ ިފޔަވަެޅއް  އި ގެނެސްދެްއވަ  ،ންެވގެންދޭޤީގެ ސަބަބުން އަުޅގަ

 ރަޝީދު އެ ހުށަހަޅުއްަވއި ދެްއިވ ނުކުތާއިން ފަސޭހަ ލުއި  ޟްޔާްނގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރިއަޅުަގނޑުމެ

ބަޔަކީ މާލޭގެ އިްއޒަތްތެރި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން.  އެންމެ ބޮޑަށް މި ލުއި ލިބިގެންދާނެ އެއް، ލިބިގެންދާނީ ހަމަ ބޮޑަށް

ނޑުމެންނަށް މި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވަ ނޑުމެންެގ  ދެއްވީ އި އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން އަޅުގަ އަުޅގަ

ަޓކަިއ ވަރަްށ  ށްއަލާބަ  އާއި ަރޝީދަކީ އާްއމު ރައްޔިތުންެގ ލުިއ ފަސޭހަ ޟްޓްރީ ގްރޫޕް ނައިބު ލީޑަރު ރިޔާންމެލިރޕާ

އެންމެފަހުން  ށް. އެ މަނިކުފާނު ެއދިވަަޑއިގަތުމަކުަރްއވާ ބޭފުޅެއްތަެކއް ބުއްދިވެރި ވަރަށް ވިސްނުންެތރި މަސައްކަތްޕުޅު

ލުކޮށް ބޫޤަބޭއްވި އިދިކޮުޅ ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި މުޒާހަރާއަށް އަތޮޅުތަކުގެ ަރއްިޔތުން އެ ބަސް  މާލޭގައި މި

ޓްކުރެްއިވ އިއިލަމިކަން އެންމެ ފުރަތަމަ ހަ. އެބަޖެހޭ ތެިރ ޝުކުރެއް ައޅުަގނޑު ދަންނަވަންޞްވަަޑއިނުގަތީީތވެ އިޚްލާ

އެހެންވީމާ، ެއ  .ން އެިދވަަޑގަތީ އެ މަނިކުފާނުން ވަަޑއިނުގަތުމުއަނިާޔވެިރކަމުގެ ތެރެއަށް ގޮިޅއަށްދާ .ބޭފުޅަކީ ެއއީ

ނޑަށް ދެްއިވ  ޚާއްަޞ ޝުކުރެއް އެ މަނިކުފާނަށް ައދިވެސް ެއއް ިއ ވެސް ޓަކަ ކަމަށް ފަހަރަށް ދަންނަވަމުން އަުޅގަ

 ން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ދަންނަވަ ފުރުޞަތަށް ޝުކުރު

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 އަށް.ޠަފާމިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞް 

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން ޠަފާޞްމު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތިމަރަފުށީ

ނުޑގެ އަޚުޝުކުރިއްޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އިއްޒަ`.  ގެ އިއްޒަތްތެިރ ރާިވލުފުށި ދާއި ތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

ޙައްލު ހޯދުމަށް  ކަށްތި މައްސަލަތަހުރި މިފަދަ ބޮޑެ އިގުޅިފަ ވެސް މުޖުތަމަޢުއާ ދަކީ އަބަދުރަޝީ ޟްމެންބަރު ރިޔާ

ން ނެރެދެއްވުމަށް މަސަްއކަތްކުަރއްާވ ރައްޔިތުްނނަށް ގޮތްތަކެއް ޭއގެވެސް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ  މިފަދަ ބިލުތައް އަބަދު

ބިމަީކ  ،ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްފަށްފަށުން ޝުކުރު އިޓަކަ ކަމަށް ނޑު އެ މަނިކުފާނަށް މިބޭފުޅެއް. އަުޅގަ

އެްއވެސް މީހެްއ މިލްކު އެްއެޗއް ނޫން. ބިމަީކ ދައުލަުތގެ އެްއޗެއް. ބިމަކީ ަދއުލަތުެގ މިލްކެއް. ދިިރއުޅުމުެގ ޙައްުޤ 

އެތާނަގއި ދިރިއުޅުމަްށ  ެއއީ ލައިސަްނސެއް ދީފައިވާ ރަޖިސްޓްރީއަކީކާރުން ކޮންމެ މީހަކަށް ލިބިދީފައިވާތީވެ މި ސަރު

ޓަކައި. އެހެންވެ ަދއުލަތަށް ިބމެއް ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ޝަރުީޢ ބަދަލު ދީފައި އެ ބިން ނެޭގގޮތަކަށް ގާނޫނުއަސާީސ ާއއި 
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ވެްސ ޤަބޫލުކުރަން ކާބަފައިންެގ  ގާނޫނުތަކުަގއި ަކނަޑއަޅައި ަބޔާންކޮށްފައި ެއވަނީ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުަގނޑު

މުދަލުން ނުވަތަ ކާބަފައިންެގ ތަރިކައިން އެ ލިބޭ ެއއްަޗކަށްވުރެ ޙަލާލު ެއއްެޗއް ެއ މީހަކަށް ލިބިގެނެއް ނުވޭ. 

ނުޑ  އެހެންވީމާ، އެފަދަ ެއއްެޗއް އޭނައަށް ރައްދުކޮށްދޭންޖެހޭނީ އޭނައަށް އެކަުމގެ މަންފާ ކުރަނިވި ގޮަތކަށް. އަުޅގަ

ނޑު ވެސް މި ގާނޫނަށް މި އިޞްލާޙަށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މިއަށް  ވެސް ޤަބޫލުކުރަން އެކަން. ެއހެންކަމުން އަޅުގަ

ނުޑ  ނޑު އެ އިޞްލާޙު އަުޅގަ ނޑަށް ފެންނަ އިޞްލާޙެއް އެބަ އޮތް. އަުޅގަ ރިޢާޔަތްކޮށް ވާހަކަަދއްކަމުން ދާއިރު އަުޅގަ

ކުރާ ދުަވހާއި ހަމައަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން ނިމި ެއ ދަންނަވާލާނަން. މި އިޞްލާޙު ފާސްވެ ތަޞްދީޤު

އަކަފޫޓު ހަމަނުވާ ބިންތައް އެމީހެްއގެ ނަމުގައި ަރޖިސްޓަރީކޮށްދޭންވާނެއޭ. ިމ  600މީހަކަށް މިލްކުވެފައިވާ 

ިވއްޖެނަމަ. އިއްޒަތްތެރި އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މުޅި މަޤްޞަދު ހާސިލުވެގެން ދާނެހެން މިފަދަ ގޮތަކަށް މި އިޞްލާހު ގެނެ

ރައީސް، މި ާރއްޖޭެގ ބިމުގެ މައްސަލައަީކ ބޮޑު މަްއސަލަެއއް. އެަތކެްއ ގާނޫނުތަެކއް، ެއތަކެއް ަގވާއިދުތަެކއް ހެދިއްޖެ. 

މިހާރު ޢަމަލުކުރެވެމުންދަނީ ކޮން ގަވާއިަދކަށްކަން ކޮން ގާނޫނަކަށްކަން ނޭނގޭ ހިސާބަށް މިކަންކަމުަގއި އިޞްލާޙުތަާކއި 

ގާނޫނުތަކަށް ވަނީ އިޞްލާޙުަތއް ގެެނވިފަ. ނަމަވެސް އަދި މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް ނެތް ިމކަމަށް ޙައްލެއް އަިއއްސަަކ. 

އަޅުަގނުޑ ެވސް ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ބިން އެމީހާގެ ނަުމަގއި އެއީ ކިތަންމެ މިންވަެރއްެގ އޮތް ނަަމވެސް އޭނައަށް ެއ 

އެއް ކުރަނިވި ގޮތަކަްށ އޭނައަށް އެ ރައްދުކޮށްދޭން އެބަޖެހޭ. އެ މޯގޭޖުކުރުމުގެ މިލްކުވާނެ ގޮތެްއ، އޭނައަށް މަންފާ

ޙައްޤު އޭނައަށް ލިބިދޭން އެަބޖެހޭ. ވިއްކާލުމުގެ ަޙއްޤު މިނިވަން ވިޔަފާީރގެ އުސޫުލގެ ތެރެއިން އެބަ ލިބިދޭންޖެހޭ. 

ނަމަ މީގެ ެއްއވެސް، ވިްއކާލުމުަގއި ވެސް އަޅުަގނޑުމެން މިތިބީ މިނިވަން ވިޔަފާރިއޭ ިކޔަިއގެން. އެހެންކަމަށްވާ

 2002/1މޯގޭޖުރުމުގައި ވެސް ެއއްެވސް ކަހަލަ ދައްޗެއް އަޅުވާަފއި ޮއވެގެން ނުވާނެ. މިސާަލކަށް ދަންނަވަންޏާ 

ނޑައެިޅގެން އެބަ  16ވަނަ މާއްދާަގިއ މިހާރު ވެސް އެބަ އޮތް ދައްެޗއް އަުޅވާފަ. އެ  16ގާނޫނުގެ  ވަނަ މާއްދާ ކަ

ގޯތި ވިްއކަން އެދޭމީހާ އޭނަ ޝަރުޢީ ގޮތުން ބަލަންެޖހޭ މީހާ ދިރިއުޅޭ ތަނެއް ހަަމޖައްސަިއގެން މެނުވީ އޭނައަށް ބުނޭ 

ތަން ވިއްކާނުެލވޭނެ ކަމަށް. މިއީ ވަރަށް ބޮޑު ގޯހެއް. ަގންނަ މީހާ ނުޖެހޭނެ ބަލާކަށެއް އޭނަ ޝަރުޢީ ގޮތުން 

ން އެއީ ަގންނަ މީހާ ކުރަންޖެހޭ، ގަންނަ މީހާއަށް ލާޒިމުކުރާ ކަމެްއ ބަލަންޖެހޭ މީހުން ދިރިއުޅޭނެ ތަނެއް ހަމަޖެއްސު

ނޫން. އެއީ އޭަނގެ އަމިއްލަ ަމސްއޫލިްއޔަތެއް. އޭނަގެ އަިމްއލަ ޒިންމާއެއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މިފަދަ ގާނޫނުތަކަށް 

ހުންނަށް މަކަރާއި ހީލަތް ހެދުމާއި، މިފަދަ ކަންތައްތައް ހުށަހަޅާފައި އޮތީމަ ރައްޔިތުންނަށް ލިބެނީ މިކަން ކުރާ މީ

މީހުންގެ އަތުން ފަިއސާ ަޓަކއިގަތުމާިއ، މިކަހަލަ ކަންތަްއތަކަށް ލިބިގެންދާ ޮބޑު ފުުރޞަތެއް އެއީ. އަުޅަގނޑަށް 

ތަޖުރިބާކުރެވިފައި އެބަހުރި މި ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަުކގެ އެަބހުރި އިޞްލާޙުތައް ހުށަހަޅާފަ. ސިޓީ ދީފައި ތިމަންނަ 

ޅޭނެ ތަނަކީ މިވެނި ރަށެއްގެ މިވެނި މީހަކު ުބނެފިއޭ ތިމަންނަ ދިރިއުޅޭނެ ތަނެއް ހަމަޖައްސައިދޭނަމޭ. ދިރިއު

އިރުކޮަޅކުން ކޯޓުން ހުކުމްކޮްށ ނިމޭއިރަށް އޭނަ މިދަނީ ހައި ކޯޓަށް. ހައި ކޯޓަށް ގޮްސ މިބުނަނީ މިހާރު ތިމަންނަ 

ތިމަންނަ މިހާރު ތަން ވިއްކާކަށް ބޭުނމެއް ނޫނޭ. އޭރު އޮންނަނީ ، ދިރިއުޅެން އޭނަ ދިންތަން އަތުލައިފިއޭ. އެހެންވީމާ
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ނޑަކަށް  ލާރިނަގާ ހަމައަށް ބޭނުންކޮށްލާފައި އޮންނަނީ. އެހާ ހިސާބުން ފެށިގެން ފައިސާ ދިން މީހާއަށް ބޮޑު ލަ

ނުޑ ވެގެންދަނީ. އެހެންވީމާ، ގާނޫުނތައް ައޅުަގނޑުމެން ހަދަންޖެހޭނީ މިނިވަންކަމާ ެއއްކޮށް ބޭުނން ކުރެވޭ ގޮތަށް. އަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަވާލަން މި ރާއްޭޖގެ ބެންކުަތަކށް މޯގޭޖު ރައިުޓ ދޭންޖެހޭނީ  ލިބިފައިވާ ަވގުތުކޮުޅ ކުަޑކަމާ ެއއްކޮށް އަުޅގަ

އޭގެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި. ބިމަީކ ބެންކުގައި ރަހުނުކުރުމަށްފަހު ދައްޗަކާއި ނުލައި ޝަރުޢީ ޙުކުމަކާއި ނުލައި ބެންކަށް 

ކާލުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްިތާޔރާއި ބާރު ލިބިގެްނ ނޫންިވްއޔާ މި ރާއްޖޭ އިންެވސްޓަރުންނެއް ނާންނާނެ އިްއޒަތްތެރި ވިއް 

ރައީސް. މިހާރު ވެްސ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ޖެހިގެން އުޅޭ މައްސަލައަކީ މި ާރއްޖޭ ކުާރ ހުކުމްތައް، ާޚއްޞަކޮށް މާީލ 

ނޑު ގޮވާލަން މިއަުދ  ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ހުކުމްތަްއ ތަންފީޒުނުވާ މަންޒަރު ފެންނަން އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ސަރުކާރަށް ވެްސ މި އިްޞލާޙަށް ވާހަކަދަްއކާއިުރގައި ެބންކުތަކަށް ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާާރއި ބާރު ދޭށޭ! ބެންކުތަުކެގ 

ބާރު ެއމީހުންނަށް ދީގެން ނޫންވިއްޔާ  މޯގޭޖުކޮށްފައި ހުރި ބިންތައް ޝަރުޢީ ހުކުމަކާއި ނުލައި ިވްއކާލެވޭނެ އިޚްިތޔާރާއި

 މި ރާއްޖޭ އިންވެސްޓަރުން ާނންނާނެ. ފަސްޖެހޭނީ. މިހާރު ވެސް ައޅުަގނޑުމެން ތެރޭަގއި މައްސަލަ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް.  މިހާރު އަޅުގަ

 

 ކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:މަ

ބެހޭ  އް އަުޅަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ބިމާޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! މިއަދު ވަރަށް މުހިންމު އިޞްލާޙެ

ނުޑ ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައި މިއޮތީ. ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތުންަތކެއް އެިދއެދި އޮތް އިޞްާލޙެއްގެ ގޮތުގަ  އި އަުޅގަ

ފާހަގަކޮށްލާނީ. އެހެންވީމާ، އެ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުްއވި މެންބަރަށް ވެސް ޝުކުރު ދަންނަވާލަން. އެހެންނަމަވެސް 

އަޅުަގނުޑގެ ކަންބޮުޑވުންތަެކއް އެބަހުރި ޙަޤީޤަތުގަ. މި އިޞްލާޙު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ބައްަލވަންޖެހޭނެ 

ނޑު ފާހަަގކޮށްކަންތައްތަެކއްގެ ގޮުތގައި ެބްއލެވުން  ލާނަން. އެއީ ޙަޤީޤަތުަގއި މުހިންމު ކަންތައްތަކެްއގެ ގޮުތގައި އަުޅގަ

 މާ ރަނގަޅު ޕްލޭނެއްގެ ދަށުން ބިބެހޭ ގާނޫނުތަކަށް އިޞްލާޙުގެނެޭވއިރު ވަރަށްބޮޑަށް ަބއްލަވަންޖެހޭ ކަމެއް މިއީ  ބިމާ

ނޑަށް ހީވަނީ ބޭރު ޤަުއމުތަ ނޑުމެނަށް މި ފެންނަނީ ބެހޭ ކަންތައްތައް ދިއުން. ައޅުގަ ކަށް ބަލާއިރު ވެސް ައުޅގަ

މަގުތައް ެވސް ވަރަށް ރީިތ ގޮތަކަށް ފަރުމާކުރެވިަފއި ހުންނަތަން. ފަސޭހަ ގޮތްގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާތަން. 

ނޑުމެންނަށް މި ފެން ނަނީ އެހެންނަމަވެސް ވަރަށް ހިތާމައާ އެކު ދަންނަވަން ރާއްޖޭަގއި ޚާއްޞަކޮށް މާލޭގައި އަުޅގަ

މަގުތައް ވެސް ހަމަ ވަރަށް ުއނދަގޫ ގޮތަކަށް ޕްލޭންަތއް ުކރެވިފައި ހުރިތަން. އަދި ގޯތިަތއް ވެސް ވަރަށް މިހާރު ހުރި 

ގޯތިތައް ވެސް ހަމަ ވަރަށް ުކދިކުދިކޮށް ފޮތިފޮތިކޮށް ހުންނަތަން މިފެންނަނީ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ޙަޤީޤަތުގައި ބަެއްއ 

ނުޑ ދެޭކގޮުތގަިއ މިއީ ވަރަށް، ކިތަންމެ ރައްޔިތުންނަށް އެަބ ދިރިއު ެޅން ވެސް އުނދަޫގވޭ. އެެހންވީމާ، އަުޅގަ
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ނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރަން އެ ބިމެްއގެ ވެިރ ފަރާތަށް ރަޙުނުގެ ގޮުތގަިއ އެ ބިން ދެއްކުުމގެ ަޙއްޤު  ކުޑަިވޔަސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި އިޞްލާޙު ގެނެޭވއިރު ހަމަ ވަކި  އޮތުން މިއީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް ައޅުގަ

ނޑައެޅިދާނެ. އެީއ ޙަޤީޤަތުަގއި ކޮންެމ  ނޑުމެނަށް ކަ ވަރަކަްށވުރެ މަްއޗަށް ނުނެުގން މިކަހަލަ ކަންތައްތަެކއް ައޅުގަ

 ޤައުމަކަށް ވެސް ކޮންމެ ރަށަކަށް ވެސް ފަސޭހަ، ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަ ގޮތާއި އަދި އެ ބިން ބައްޓަންކުރެވިފަިއވާ 

ގޮތުގެ ރީތިކަން ޙަޤީޤަތުަގއި ފެނިގެން މިދަނީ އިމާރާތްތައް ވެސް ތަންކޮެޅއް ބޮޑެތިކޮށް މައްޗަށް ނެގި މިކަންތައްަތްއ 

ނޑަށް ހީވަނީ މި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މިގޮތަށް އަދި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭގޮތަށް  އަިއއްސަ ހުރީމަ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނުޑމެންނަ ނަޑއެޅުމާ ެއކު އަުޅގަ ށް ހަމަ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މެންބަރުންނަށް ނިންމެވިދާނެ ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި ކަ

 200އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލާނަން ަވކިވަރަކަްށވުރެ މަްއޗަށް ނެގުުމން ޙަޤީޤަތުގައި މާ ކުދިކުދި ބިންބިން، މިސާލަކަށް 

އެހާ ކުަޑކުޑަ ބިމެއް ކިހިނެއްތޯ އެހާ ފޫޓުގެ ބިމެއް ެވސް ލިބިދާނެ ހަމަ ދެއްތޯ ވާރުތައިން. ލިބޭއިރު  200ފޫޓު 

މައްޗަށް ނެގީމަ އެއީ ދިިރއުެޅން ވެސް ޙަޤީޤަތުަގއި ނުރަްއާކތެރި އިމާރާތަކަށް ބަެއއްފަހަރު ވެގެންދާތަން މި ފެންނަނީ. 

ނޑުމެްނގެ ގާނޫނުަގއި މިޮއންނަގޮތުން ެވއްޖެއްޔާ   600 އެހެންވީމާ، ިމގޮތަށް ހުރިހާ ކުދިން އެުކެވގެން މިހާރު އަުޅގަ

އަކަފޫޓު ހަމަވީމާ ރަޖިސްޓަރީވެގެން މި އިމާރާތެްއގެ ގޮުތގައި ނެގެނީ. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް އިމާރާތް ކުރުމުަގިއ 

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެހާ ކުދިކުދި ބިންބިމަށްވުރެ ބޮޑެތިކޮށް އިމާރާތް ކުރެވޭނޭ ުއސޫލެއް ނިންމެވުން ވަރަށް 

ވަކިން ކިތަންމެ ކުޑަ ބިންކޮޅެއް މިލްކުިވކަމުަގއި ިވޔަސް އިމާރާތްކުރާއިރު ަވކި މުހިންމުހެން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަ. އަދި 

އަކަފޫޓު ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އޮތުން މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި  600ފޫޓަށް  600ފޫޓަކަށް ވަކި މިސާލަކަށް 

ނޑުގެ ިޚޔާލު. ފަހަރެއްަގއި ދެން މެންބަ ރުން ދެކިވަަޑިއގަންނަވާ ގޮެތްއ، އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. މިއީ އަުޅގަ

އަޅުަގނުޑ ހަމަ މެންބަރުންނަށް ވެސް ިމއީ ހަމަ މުހިންމު ޕޮއިންޓެްއ ގޮުތގަިއ ައޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުްނވާތީ 

 ދަންނަވާލީ. ވަރަށްބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަުތ މި އަރުވަނީ ކުޑަހުވަދޫ ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރަށް. އެއަށްފަހު މިހާރު އަޅުގަ

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރވާަނން މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް. 

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ކުދަހުވަ

ބެހޭ ގާނޫނަށް ވިލުފުށީ  ދިވެހިާރއްޖޭގެ ިބމާ، 2002/1ރު ރި ަރީއސް. އާދެ! ގާނޫނު ނަންބަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެ

ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ިއޞްލާޙަކީ ވަރަށް ވެސް މުިހއްމު ވަރަށް ވެސް ބޭނުންތެރި 

ނޑުެމން އެބަ ނޑު ދެކެން. އާދެ! އަުޅގަ ނޑުމެްނގެ މި ޤައުމުަގިއ  އިޞްލާޙެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ އަުޅގަ
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މިހިނގަމުން އަންނަނީ އިްސލާމީ ޝަރީޢަތްކަން. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ވާރުތައިން ލިބޭ އެްއޗެއް އޭެގ ޒާުތގަިއ 

އި ހުރި ލިބިގެން ދިއުމަކީ ހަމަަގއިމު ެވސް މައިަގނޑު ޝަރުޢީ ހަމަ. އެހެންވީމާ، އެކަންކަން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހެދިފަ

ބައެއް ގާނޫނުތަކުން އެ ޙައްުޤ ގެއްޭލގޮތަށް ހުރިކަން ފާހަގަވޭ އެމަނިކުފާނު މި ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙުން މިކުރަން 

ނުޑ ދެކެން. މިހެން އަޅު ނޑު މިދެންނެިވ އުޅޭ ކަންތަކަކީ އެކަމަށް ހުަރސްއެޅޭ ޒާތުެގ ކަެމއްެގ ގޮުތަގއި ވެސް އަުޅގަ ގަ

ުނގަިއ ބަޔާންކޮށްފައި ހުރި ަބއެްއ ޢިބާރާތްތަކުގެ ސަބަބުން ީމހުންގެ ޙައްޤުތަްއ ެގއްލިފަިއ ބެހޭ ގާނޫ ކަމަކީ، ބިމާ

ބެހޭ ގާނޫނާ ެއއްގޮްތާވގޮތުެގ މަތިން މުނިސިޕަލްޓީގެ ފޮތެްއގަިއ ލިޔެފަިއ  މީގެ އަހަރުތަެކއް ކުރިން ބިމާ އެބަހުރި.

ލިބުމުގަިއ އޭނަ އެބަ ވާންޖެހޭ އެަތނެއްގެ ރަްށެވއްސަކަށް. ހަމަ އިންނަ ލިޔުމަކުން ވާރުތައިްނ ލިބޭ މުދާ އޭެގ ޒާުތަގއި 

ނުޑ ހަމަ މައްސަލަެއްއގެ ތެރޭގައި ކޯުޓގައި މަަސއްކަތް ކުރަމުން ދިޔަކަމެްއގެ ވާހަކަ  ދިމާވެފައި ހުރި ކަންތަްއ. ައުޅގަ

ްނވާނެ ކަެމއް ނޫނޭ. ވެްސ ވެގެއޮީތ އެއީ ެއއްގޮަތކަށްވަނީ. އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރާހިތްއަޅުަގނޑު މިދަންނަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޝަރުޢީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ވާރުތަ މުދަލުން ނުވަތަ އެހެން ގޮތަކުން ވެސް އޭނައަށް އެ ލިބޭ ޙައްުޤ 

އޭގެ ފުރިހަމަ ގޮުތގައި ޭއގެ ޒާތުަގއި ލިބިގެން ދިއުުމގައި އޭނަގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ޝަރުޠަކަށްވާންޖެހޭނީ އޭނަައކީ 

އް ކަުމގަިއާވނަމަ އޭނައަށް ލިބެންޖެހޭނޭ. އެހެންނަމަވެސް މި ޤައުުމގައި ޝަރީޢަތްތައް ހިނގާފަިއ ދިވެހި ރައްޔިތެ 

އެބަހުރި. އޭަނއަކީ އެތަނުެގ ަރށްވެއްަސކަށް ުނވާތީވެ އެތަނުެގ ބިމުން އޭނައަށް ނުލިބި ޮގްއސަ އެބަހުރި އިނގޭތޯ. ހަމަ 

ނޑު އަުތގައި ީމގެ ސާބިތު ކޭސް ަތއް ެއބަ ހުރި. އެހެންނަމަވެސް ކީްއކުރާނީ މިދެން؛ ދެން އަނެއް މިކަހަލަ ކޭސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ކިތަންމެ ކުޑަ ތަންކޮޅެއް ބަހަިއގެން ލިބުނު ކަމުގައި ވީނަމަވެްސ، ެއީއ  ކަމަކީ އަުޅގަ

ރަން އެތަންކޮުޅގެ ތެރޭގަިއ ތަޤުދީރުގައި އޭަނއަށް މިންވަރުކުރެްއވި ވަރު. ެއކަމަކު ެއތަންކޮޅު އޭނައަށް ރަޖިސްޓަީރކު

އޭނައަށް ދިރިުއޅުމުގެ ަޙއްޤު އެބަ ލިބެންޖެހޭ. ނޫންކަމަށްވާނަ އެހެން ހުރި ހުރިހާ ފުރުޞަތުތަކުން، އަދި ލޯނު ނެގުާމއި 

ނޑުމެންގެ ަދއުލަތުން އެހެންވެއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ  އެހެން ކަންތައްތައް ކުރުމަށް އޭނަ މަޙްރޫމު މިވެގެންދާއިުރަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެްއގައި ބަޙުސްކުެރވިދާނެ  އިތުރު ގޮތްތަކެއް އެބަ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ. މިކަމަކީ އަޅުގަ

ވާހަކަެއއް. ައޅުަގނޑުމެން ެވސް ބޭނުމެއް ނޫން މި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިުއޅުމުގެ ާމޙައުލު އެހާ ޞިއްީޙގޮތުން 

ޑުކުރެވިގެންދާަކށް. އަދި އަދުގެ ސަރުކާރުްނ އެއްގޮަތކަށް ވެސް ބޭނުން ނުރަނގަޅު މާޙައުލެއް ގޮުތަގިއ ފުރުޞަތު ބޮ

ނޑު  ނުވާނެކަމުގެ އެންމެ އަިލގަަދ ހެއްެކއް ބޮޑުސިްނގާހާ ުހޅުމާލެއެއް ިހއްކާފަިއ އެ ޮއތީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން މި އިޚްލާޞްތެރި ނިޔަތުގަިއ ކަން ކު ރަނީކަމަށް ވަންޏާ ދަންނަވާނީ މި ބާވަތުގެ ކަންކަމަކީ އަުޅގަ

ބުިރއަށް ުނހެދޭނެކަން. އެކަން ކުރާކަްށ  10އަަކފޫޓުގެ ތަނެްއ  200އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަށް ެއބަ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ 

ައކަފޫުޓ އެަވގުތަށް އޭނައަށް ލިބިފައި  200އަޅުަގނަޑކަށް ހީނުވޭ ރައްޔިަތކު އުޅޭނެހެންނެއް ވެސް. އެެހންނަމަވެސް މި 

ކަފޫޓު ބޭނުންކޮްށގެން އޭނައަށް ލިބެންޖެހޭ އެހެން ޙައްޤުތަކުން މަޙުރޫމުވެފައި ހުރުމަކީ ހަމަގައިމު ވެސް އޮތީތީ އެ އަ

ވެގެްނވާންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް ނޫންކަމަށް ދެކޭތީވެ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅާފައި އޮތް 
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ނޑުެމން ދެކެނީ. ައޅުގަ  ނޑުމެންނަށް އިޞްލާޙެްއކަމަށް އަުޅގަ ނޑު ވަރަްށބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. މިކަންަކމަކީ މިއީ އަުޅގަ

އަކަފޫޓަްށވުރެ މަުދތަނެއް ެވއްޖެއް ކަމަށް ަވންޏާ އެތަނެއް ރަޖިސްޓަރީ  600އެ ފުރުޞަތު ލިބެންޖެހޭނެ. 

ކުރަން އެބަޖެހޭ. ނުކުރެޭވގޮތަށް އޮތުމަކީ ެއީއ ޢަދުލުވެރި ގޮތެއް ނޫންކަަމށް އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ިމއަދު ޤަބޫލު

ނޑުމެންނަށް މިހާރު ހެދިފައިހުރި ބައެްއ ކަހަލަ  ާބވަތުެގ ކަންަކމުގައި ބިމާމި، އެހެންވީމާ ބެހޭ ގާނޫނަީކ އަުޅގަ

ބެހޭ  ން ހިންުގމާބެހޭ ގާނޫނާއި، ބިމާގާނޫނުތަކަށް، ާޚއްޞަކޮށް ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާަތްއ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލު

ނޑުމެން ެއބަޖެހޭ އިޞްލާޙުކުރަން. އޭެގ ގާނޫނާއި ތަޢާރުޟު ވާ އެތަްއ ކަންތައްތަކެއް އެބަ ހުރި. މިކަންކަން އަުޅގަ

ތެރޭގައި ވަރަށް މުހިންމު ިއޞްލާޙެއް ގޮުތަގއި ައޅުަގނުޑ ހަމަގައިމު ވެސް ފާހަަގކުރާ އިޞްލާޙެްއ މިއީ. ދެން ިމ 

ނޑުމެންނަށް ހަމަ އެންމެބޮޑަށް ވަނަ މާއްދާއަްށ  15ފާހަގަކޮށްލެވޭ ެއއްކަމަީކ މިއޮތީ  އިޞްލާޙުތަުކގެ ތެރޭގައި އަުޅގަ

ވެސް ހަމަ މި ރަޖިސްޓަރީ ވަކިން ެވސް ބޭނުމިއްޔާ ކޮްށދެވޭނެ ކަމަށް. އެްއކޮށް ެވސް ކޮށްދެވޭނެ ކަމަށް. ެއ 

އަދު އެބަ ބެހޭ ާގނޫނުގެ ތެރެއަށް މި  އްކޮށް އަުޅަގނޑުމެނަށް މި ބިމާފުރުޞަތުތައް ހުންނަންޖެހޭ. އަދި ހަމަ އެާއއެ 

އިޞްލާޙު އަންނަންޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން ގޯތި ބަދަލުކުރުމުގަިއ މިއަށްވުރެން ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް، މިހާރު ެއ 

އޮންނަ ގޮތަށްވުރެން ތަންކޮެޅއް ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް އަުޅަގނޑުމެން ގޯތި ބަދަލު، ދ.ައތޮޅުގެ ދިރިއުޅޭ މީހަކު އެާތ 

އެހެން ތަނަކުން ގޯތި ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެ ފުރުޞަުތ އަޅުަގނޑުމެނަށް ތަންކޮެޅއް އިންނަ ގޯތި ދޫކޮށްލާފައި 

ފަހިކޮށް އޮންނަން އެބަޖެހޭ. ެއހެންނޫން ކަމަށްވާނަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ބޭނުންވާ ޙަޤީޤީ މަޤުޞަދު ހާސިލުވެގެެނއް 

ބެހޭ ކަންތައްތަކަކީ މި ޤައުމުަގއި  ބިމާކަންތައްތަކެއް ނުދާނެ. ވަރަށް ނިކަމެތިކޮށް ވަރަށް ދެރަކޮށް ހިނގާފައި ހުރި 

މާޒީގަ. އެހެންވީމާ، މިކަްނކަން އެބަޖެހޭ ޙައްލުވާން. މިހާރު ވެސް ދިވެހިާރއްޖޭގެ މި ފުަރމާލޭގައި އެތައް ބަަޔކު އެބަ 

ން މާލޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ތިބި އެ ފުރުޞަތު ނުލިބި. ެއހެންވީމާ، މާލޭގެ ަރއްޔިތުންަނށް، ޚާއްަޞކޮށް މި ބިުލގެ ަސބަބު

ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކާއި އުފަލެއް ލިބިގެންދާނެކަން އަޅުަގނޑު ހަމަަގއިމު ވެސް ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންވީމާ، މި 

ނުޑ ހަމަގައިމު ވެްސ  އިޞްލާޙަކީ ވަރަށް މުހިންމު މިވަގުތަށް ަޤއުމަށް އެންމެ ުމހިންމު އިޞްލާޙެއްެގ ގޮުތގަިއ އަުޅގަ

ނޑަށް ަޤބޫލުކުރެވޭ ގޮތުަގއި މަކުނުދޫ ޤަބޫލުކު ރަން. އާދެ! މި އިްޞލާޙުގެ ސަބަބުންނެއް ދެންމެ ހަމަގައިމު ެވސް އަުޅގަ

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ އެ ފާހަަގކުރި ނުކުތާ ޭއގެ ެތރޭގައި ކަންބޮުޑވުމެްއގެ ގޮތުަގއި ެވގެން ނުދާނެކަުމގެ ހެކި 

ޔާމީން ރައްޔިތުންނަށް ތަަޞއްވުުރ ޮކށްދީފަ. އެީއ ހުޅުމާލޭގެ އެ هللا ން ޢަބްދުއަޅުަގނޑުމެން އޮންނާނެ މި ސަރުކާރު

 އޮތް ބޮޑު ބިން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 
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 ހަކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާ

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ބިމުގެ ގާނޫަނށް ގެނެވޭ ކޮންމެ އިޞްލާޙަކީ އެ ހެޔޮގޮތުަގއި ގެެނވޭ 

އިޞްލާޙެއް ކަމަށް ވަނިްއޔާ އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރާ އިޞްާލޙެއް. އެހެންކަމުން ވިލުފުށީ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

އްވި އިޞްލާޙަށް ވެސް އަުޅަގނޑު ާތއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އާދެ! ހަމައެކަނި ުކަޑ ރިޔާޟް ރަޝީދު ެއ ހުށަހެޅު

ބިން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުެގ މައްސަލަެއއް ނޫން ިދވެހިރާއްެޖއަށް ދިމާެވގެން މިުއޅެނީކީެއއް. ބަދަލުވާ މާޙައުެލްއގައި ިމ 

ނުޑމެން ލޯހުޅުވިގެންދާއިރު ބިމުގެ  ގާނޫނަށް ވެސް ގިަނގުނަ ިއޞްލާޙުތަކެއް އަންނަންޖެހޭ  ޒަމާނުގެ ގޮްތގޮތަށް އަުޅގަ

ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަްނ. އެގޮތުން ރިއަލް ސްޓޭޓު ިވޔަފާރި، ނުވަތަ ބިމުގެ ިވޔަފާރި، ގަނެިވއްކާ ވިޔަފާރި ފުޅާ 

ލުކުރެވޭ ގޮުތގަިއ ދާއިރާެއއްަގއި ލުއިފަސޭހަކޮްށ ކުރެވޭނެ މަގު ތަނަަވސްެވފައި އޮތުމަކީ ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ޤަބޫ

މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް ކުރަންޖެހިފައި އޮތް ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ރާއްޭޖގެ ގޯތިގެދޮރު ބޭނުންވާ ުޒވާނުން 

ދަނީ އެއް ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް އިތުރުވަމުން. އެމީުހންނަށް ގޯތިގެދޮރު ހޯދައިދެޭވނީ ނުވަތަ ބިންވެރިކުރެވޭީނ 

ލް ސްޭޓޓު ވިޔަފާރިއަށް ަމގުފަހިާވޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން ގާނޫުނތައް ބަދަލުކޮށްގެން ބަދަލު އަޅުަގނޑުމެން ރިއަ

ގެނެސްގެން. އަދި ބިމަކީ ޙަީޤޤަތުގައި ވެސް ވިޔަފާރި މުދަެލއްގެ ގޮުތގައި ބޭނުންކުެރވޭނެ އެްއޗެއް ކަމުަގއި ހެދިގެން. 

ހާރު ހިފެހެއްޓިފައި އޮތް ބަެއއް ކަންތައްތައް ަރއްޔިތުންެގ މިގޮތަށް ހެދޭނީ މޯގޭޖު ރައިޓްސް އާއި އަދި އެނޫން ވެސް މި

އިޚްތިޔާރަށް ދޫކޮށްލަިއގެން. ުކރީގެ ޒަމާނުަގއި ބޯދާ ވިސްނުމަކީ ބިމެއް މީހަކަށް ސަރުކާރުން މި ދެއްވަނީ. ދެން އެ 

ިމ އޮންނަނީ އެ ބިންކޮޅު ުކޑަ ބިމަކާއިމެދު މުޢާމަލާތުތައް ތަޞައްރަފުކުރުމުގެ ަޙއްޤެއް ޯނވޭ. އޭުރަގއި ބިރަކަށްވެަފއި 

އަެގއްަގއި ވިްއކާލަިއގެން އެ މީހާ މަގުމަތިވެ ބިކަވެދާނެ ަކމަށް. މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ހޭލުންތެރިކަާމިއ 

ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި، ވިސްުނންތެރިވެފައި ޮގސްފަިއވާ ހިސާބުން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މިފަދަ ބިރުވެރިކަމެއް ދެން 

. ސަރުކާރުން މިދެންނެވި ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ނަމުގައި ކޮްށފައި ހުރި ބައެއް ކަންތައްތަްއ ނެތޭ

އެ ދޫކޮށްލާން އެބަޖެހެއޭ. އަުޅަގނޑުމެން ބިމުގެ ވާހަކަަދއްާކިއރު ބިމުގެ ގާނޫނަށް ބަދަލުެގންނަން ވިސްނާއިރު މުިޅ 

ނަން އެބަޖެހޭ. ފުރަތަމަ ކަމަކީ ައޅުަގނޑުމެން މި ބިްނ ބޭނުންކުރާ އުސޫލުތަެކއްގެ ސިޔާސަތަށް ވެސް ބަދަލުތަެކްއ ގެން

ސިޔާސަތަކަށް ބަދަލު ގެނެްސ އެކިެއކި ދިމަ ދިމާލުގައި ހުންނަ ބިންތައް ޒޯނު ކުރަން އެބަޖެހޭ. ކޯމާޝަލް ޒޯނު، 

އެިކ ކި ދިމަދިމާލުގައި ކުރެވޭނީ ރެސިޑެންޝަލް ޒޯނު. ރެސިެޑންޝަލް ކޮމާޝަލް އަދި މިކްސްޑް ޒޯނު މިހެންގޮސް އެ

އަުޅަގނޑުމެން  މާުނެގ ގޮތްތަކަށް ޒަމި  އި ަބޔާންކޮށް ަގާވއިދުތައް ހަދައި ގާނޫނުގަ  ކަންތައްތަްއކަން ަކނަޑއަޅައި 

 ލައިގެން ބޮޑު ޯގްއޗެއް ހަދައި އެހެންމެ، އެއް ގޯތި ކުދިކުދި ޯގތިތައް ލިބޭ މީހުން އެއްކޮށް ފެތިގަންނަން އެބަޖެހޭ. ހަމަ 

ފްލޯރ ލިބޭ ގޮތަކަށް ފަހިވާ ގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެން ހަދައިގެން އެ މީހުންނަށް ފްލޯރ އެ ބޮޑު ގޯތީަގއި ބޮޑު ޢިމާރާތެއް

އްޒަތްތެރި  ގެ ތަނެއްަގއި ދެންމެވެސް ހަމަ އިފޫޓު 200 .ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙު ވެސް ގެންނަން އެބަޖެހޭ 

ހާްސ  މާރާތެއް ހަތަރުބުރި އި 20ބުރި ތިރީސް ބުރި އިމާރާތެއް ނެހެދޭ.  20މެންބަރަކު ފާހަގަކޮށްލެްއވި ފަދައިން 
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ނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އެބަވޭ. ނުވަތަ ފަސް އެހެން ކަމަށްވަނީިވއްާޔ  ހާސް ފޫޓުގެ ތަނެއްަގއި ހެދޭ ކަމަށް އަޅުގަ

އެބަ ފަހިވެގެންދޭ. އެހެންވީމާ،  ބުރި ހެދުމުގެ ފުރުޞަތު 20ހުންނަ ގޯިތތައް އެްއކޮށްލަިއގެން  އިަކއިީރގަކައިރި

 ކުރާއިރު،ބެހޭ ގާނޫނު އިޞްލާޙު  ވެސް ގާނޫނު ބިމާ ވެސް އަދި މިނޫން ދުވަެހއްަގއި އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ ސްޓޭޖުގައި

ގެންނަން ވިސްާނއިރު މިދެންނެވި ކަހަލަ ކަންކަުމގެ މަްއަޗށް ރިޢާޔަތްކޮށް ވިސްނާ މި ޒަމާނުގެ ގޮތަށް ފެތޭ ގޮތަށް 

އްަޒތްތެރި ރައީސް، ާރއްޖޭެގ ކަުމގަިއ އަޅުަގނޑު ދަންަނވަން. އި  ނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމަީކ ބުއްދިވެރި ކަމެއްގާނޫ

ރާއްޖޭގެ އާބާދީައކީ ދުނިޭޔގެ އެންމެ ހަލުވިކޮށް ފުާޅވަމުން ބޮޑުވަމުން އަންނަ އާބާދީތަުކގެ  .ބިމަކީ ވަރަށް ކުޑަ އެްއެޗއް

ށް އޮތް މުސްތަޤުބަލުަގއި ވަަރށް ބޮޑަށް ގެދޮރަށް ޖެހޭނެ ޒުވާން އާބާދީެއއް. ކުިރއަ  . ަވރަށްތެރޭގައި ހިމެނޭ އާބާީދއެއް

ުކރާނެ ގޮތެްއ ަވސީލަތްތަްއ ންވާނެ. ނޫނިއްާޔ ބޯހިޔާޒުވާނުން ވަަރށް ބޮޑެތި ގޯތިތަްއ ހޯދަން ބޭނު .ޤައުމެއް ިމއީ

ނޑުމެްނެގ ތެރޭގައި ބިން ނެތް ކަމަ ހޯދަން ްއޗަށް ބުިރބުރިއަށް ނަަގއިގެން ގޯތިތައް ށް ވަނީިވއްޔާ މަވާނެ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ަމސައްކަތް ކުރެވެްނ އޮތީ. އެެހންވީމާ، ެއ މަގަށް ފަިހވާނީ ފުޅާކޮށްގެން ބިން އިތުރު ކޮްށެގން އަުޅގަ

ކުރިން އޮތް ބޯދާ  .ޮކށްގެންއަުޅަގނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ ާގއިމުވިޔަފާރި އުސޫލުން ބިން ަގނެވިއްކޭެނ ނިޒާމެްއ 

އްޒަްތތެރި މެންބަރުން މިކަމާމެދު އެހެންވީމާ، ިތޔަ އި ސްނުމާއި ބިުލގެ ސިާޔަސތަށް ބަދަލެއް ގެނެްސގެން. ވި

ރިޢާޔަތްކުރަްއވާ މިދެންނެވި ނުކުތާތަކަށް ވިސްނާަވޑަިއގަްނނަވާނެ ކަމަށް ހީކުރަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަކަިއ 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢުޘްމާން. ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ށިގެމަނަފު

 

 ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން: ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށި

އްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާްޟ ރަޝީދު މި ހުށަހެޅުއްިވ ވިލުފުށީ ދާއިރާެގ އި އްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޝުކުރިއްާޔ އި 

ނޑުމެްނގެ މާލޭގަ  އިޞްލާޙަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި އި ދިރިއުޅޭ އަދި ޚާއްަޞޮކށް ރަށް ފުށުގައި ދިރިއުޅޭ ެވސް އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ.  ރައްޔިތުންގެ އިހުސާސްތަާކިއ ވަރަށް ބޮޑަށް ުގޅުންހުރި ބިލެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

ުކ ނުކުރެވި އެަތއް ބަޔައަކަފޫޓު ހަމަނުވެގެން ރަޖިސްޓްރީ 600ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި 

އިލީ ގޮތުްނ ބަލާއިރު އެިކ ުކދީން އެްއގަލަކަށް ނޭރުުމގެ ގިނަ. އާ  ދިރިއުޅެމުން އެބަދޭ. ދިާމވާ މައްސަލަތައް ވަރަށް

ތިބި އެތައް  ގޯތިގެދޮރުަތއް ނުހެދި ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ދަށް ފެންވަރަކަށް ވެއްޓިަފއި ސަބަބުން ބޭންކު ލޯނުތައް ނުނެގި

 . މި ބިލާ. ޙަޤީޤަތުގައި މިކަން ވެގެންދާނީ ވަރަށް ބޮޑު ލުޔެއް ގޮުތގައިއެބަ ދިރިއުޅޭ ވެސް އިލާތަެކއް މާލޭގައިއާ

ކަމަީކ  އެކު ައޅުަގނޑުމެން ފާހަގަޮކށްލަންޖެހޭ އަނެއްއި ެއއާ ބެހޭގޮތުން އަޅުަގނޑުމެން ާވހަކަ ދައްކާއިރު ހަމަ
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ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން  ރާއްޖޭގެ ށް އޮްތ ތާނގައި އިދާރަކުރެްއިވއްާޔ މިއަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަ ރައްޔިތުންނަށް އަޅުގަ

އާއި މާލެ  މިދަނީ ގޯތިގެދޮރުގެ ލުއިފަސޭަހކަމުގެ އިންޤިލާބެއް ކުރިމަިތެވގެންދާ ދުވަސްކޮެޅއް. ެއއީ މިދެންނެވީ ހުޅިމާލެ

އިީލ އުމަކީ އާލިބިގެން ދި އިލާތަކަށް ގޯތިގެދޮރު ހިއްކާ ދެއްވާަފއިާވ ބިމުން މި އާ ހުޅުމާލޭަގއި ރަީއސް ާޔމީން ގުޅި

ވާހަަކ  ގެއެކު އަުޅަގނޑުެމން މި ގޯތިގެދޮރުއި އެއާ ވެސް އުާފވެރިކަމެްއ ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް. ހަމަ ގޮތުން

މި ފްލެޓްތަްއ  އިމާލޭގަ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.އެަބއޮތް  ންތައްތަކެއްދައްކަމުންދާއިރު ިވސްނަންޖެހޭ ވަރަށް މުހިންމު ކަ

ނޑުމެންނަށް އެ ފެނިގެން އެދަނީ މިއަދު ދޫކޮށްފައި ތިބި މިސާލަކަްށ  ދަންނަވާ ކަމަށްވަންޏާ ިސނަމާލެ އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ޙަޤީޤަތުގައި ގޮުތގައި އެ މީހުންނަށް ވެސް ުލއި  ވެސް ބޮލަށް ެވްއޓިގެންދާ ތަން. އެހެްނވީމާ، ައޅުގަ

ތަކުަގއި ރާ ފްލެޓުން އަޅުަގނުޑމެން ދޫކުދޭން އެބަޖެހޭ. މިހެން މިދެންނެވީ މިހެ އިގޮތްތަެކއް ވާެނ ގޮތްަތކެއް ޯހދަ

ނިމިގެންދާއިރު އެ  އަހަރު 50އަހަރު.  50އޮތީ  ގާތްަގނޑަކަްށ އުމުރެްއ ގޮުތަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ބަލާލެިވފައި މި

މެވެްސ ންޓްތަކުގައި ކޮންވެސް މި ެއްގރިމެ އިލާތަާކއި އެ ީމހުންގެ ކުދީންނަށް ވާނެ ގޮތްަތކާއި ދޭތެރޭަގއިއެ މީހުންގެ އާ 

ނޑައެޅިަފއި އޮތުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް މިފަދަ  ގޮތުަގއި މީދުކުރާއުންކަމުގައި ދެކެން. އަުޅަގނޑު  ކަހަލަ އުސޫލެއް ކަ

ޅުަގނޑުމެން ގޯިތގެދޮރުެގ ެއުކ އައިއެއާ އިލާތަކަށް އިދާރަކުރެްއިވއްާޔ ހުޅުމާލެއިން އުފާވެރިކަން ލިބިގެންދާނެ. ހަމައާ

ނޑުމެން ވިސްނަން އެބަޖެހޭ ިސވިްލ ސަރވިްސގެ މުަވްއޒަފުންނަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ވަރަްށ ކުަޑ ދަްއކާއިރު އަުޅގަވާހަކަ

ހާހުން  ހާހުން ވިހި މުސާރައަކަށް ދިރިއުޅެމުން ައންނަ ބައެއް. އެ މީހުންނަށް ތަންތަން ކުއްޔަށް ހިފައިގެން ފަނަރަ

ހެންވީމާ، މިފަދަ ފްލެޓްތަކުގެ މި ގޯތިތައް އިލާަތއް އެްއކޮށް އުޅެްނ އުޅުމަކީ ވަރަށް އުނދަޫގ ކަމެއް. އެއާ

ދޫކުރެިވގެންދާ ހިނދު ފްލެޓްތައް ދޫކުެރވިގެންދާ ހިނދު ިސވިލް ސަރވިސް ުމވަްއޒަފުންނަށް ވެސް ތަންޮކޅެއް ުލިއ 

 މަގޮތަކަށް މިކަން ކުެރވޭނެ ުއސޫލުތަކެއް ޮޕއިންޓު ދިނުމުަގއި ހަރުދަނާ އުސޫލުތަެކއް ޮއތުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް. ހަ

 ރެއިްނ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް މާލޭެއކު، ައޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުްނގެ ތެއިއެއާ 

މުނިސިޕަލްޓީ ޚާއްޞަ ދަފްތަެރއްެގ ނަމުގަިއ މާލެ ސިޓީ ކަުއންސިލަކީ ެއ މީހުންގެ ގެ ކަަމށް ބަލާފައި ދިރިއުޭޅ ވަރަްށ 

ދޭން އެބަޖެހޭ. ޚާއްޞަކޮށް މި  އިންވީމާ، މި މީހުންނަށް ވެސް ގޮތްތަެކއް ހޯދަތިބި. ެއހެ ގިނަ ބަޔަކު އެބަ

ެވސް އެ މީހުންނަށް ޯގއްޗެއް  މުނިސިޕަލްޓީގެ ދަފްތަރުގަިއ ތިބޭ މީހުންނަކީ މިއަދު އެ ީމހުން ނިސްބަތްވާ ރަށުަގއި

 އިކުއްޔަށް ހިފައިގެން އެކި ދިމަދިމައިގަ ެވސް އުޅޭނެ ތަނެއް އޮތް ބައެްއ ނޫން. ތަންތަން  އޮތް ބައެއް ނޫން. މާލޭގައި

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ  މީހުންނަށް ވެސް ގޮތްތަެކއް ހޯދައި އެކި ުދވަްސވަރުަގއި ުއޅެންޖެހޭ ބައެއް. އެހެންވީމާ، މި  އަުޅގަ

ހުޅުމާޭލ ބިމުން އުފާވެރިކަން މި މީހުންނަށް ވެސް ލިބިގެންދާނެ.  ީއސް ޔާމީން ެއ ހިއްކަަވއި ދެްއވިގޮތުަގއި ރަ

ނޑުމެން ފުންޮކށް ވިސްނުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް އެ . ޚާއްޞަކޮށް ފްލެޓްތަކަށް ހެންވީމާ، މި ކަންތައްަތކާ ޭދތެރޭގައި އަުޅގަ

 ކުރާއިރު ިސވިލް ސަރވިްސގެ މުަވއްޒަފުްނނާއި އަދި ޚާއްޞަކޮށް ަބއެއް ތާނަގއި ައޅުަގނޑުމެން އިޢުލާން ށް އޮތްކުރިއަ

ޓަމް ކަހަލަ މުއަްއސަސާތަކުަގއި މަސަްއކަތްކުާރ މީހުންނަށް ވެސް ރަނގަޅު ކަހަލަ މުއައްސަސާ މިސާލަަކށް ކަސް
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ނޑު އުންމީދުކުރަކީ ކޮށްަފއި އޮތުމަކީ ވަަރށް މުހިންމު ކަންޓް ލިބޭނެ އުސޫލުތަެކްއ ގާއިމްޕޮއި މެއް. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

އިލާަތުކގެ އުފާވެިރކަން ލިބިގެންދާނެ އް އާން އެތަްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު މި ހުށަހެޅުއްވި ބިލުގެ ސަބަބުއި

އްޒަތްތެރި ަރއީސް، ހަމަ ގޯތިގެދޮުރ ެއކަންޏެއް ނޫްނ އި އެކު އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މި އި ެއއާ ކަމަށް. ހަމަ

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ ރަޖިސްޓްކުރެވޭނެ ގޮތް ހަދައި ދޭން. ވަރަށް ނިކަމެތި ގޮތަކަށް ޙަ ފްލެޓްތައް ޤީޤަތުގަިއ ވެސް އަުޅގަ

މީހުން އުޅެމުން ދަނީ. ގޯތިެގދޮރު ހެދުމަށް ޓަކައި ލޯނު ނަގަން ބޭންކަށް ދިޔައިމަ އަމިއްލަ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ 

ރޫމް ވެފައި ތިބި ޒުވާނުން ޢާއިލާަތއް އެބަތިބިޯތ މާލޭގައި. އެހެންވީމާ، ިމ މުގެ ސަބަބުން ކިތައް ޯލނުން މަޙުނެތު

ނޑުމެން ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ އި ގޮތްތަކެއް ހޯދާލުމަށް ކަންތައްތަކަށް އަުޅގަ އްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާްޟ ޓަކައި އަޅުގަ

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް. ގެންދާނެ ކަމުގަިއ. ޝުކުިރއްާޔ އިއްލު ލިބިހެޅުއްވި މި ިބލުގެ ސަބަބުން މި ޙަރަޝީދު އެ ހުށަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މޫސާއަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. ޢަބްދުލްޣަފޫރު ރުެމންބަ ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށި

 

 މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށި

ބެހޭ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްާލޙަކީ ރަނގަޅު އިޞްލާޙެއް.  ބިމާ ،2002/1ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ަނމުން އަންނަނީ އިޤްތިޞާދީ ބޭނުމަށް ޓަކައި ބިން ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތަށް ބިމުގެ ގާނޫުނ ވެސް ބު އެމް.ޑީ.ޕީން އަބަދު

ނޑުމެންގެ އަސާސް އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުާރ ޮގތްތައް. އެހެންކަމުން، މިއަުދ  ބަދަލުކުރަން އެބަޖެހެއޭ. އެީއ އަުޅގަ

ނެ އިޞްލާޙެއް. މި ޝަރުޢީ ގޮތުން އެ މީހުންނަށް ން ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އަންނާޅިފައިވާ އިޞްލާޙަކީ ެވސް އޭގެހުށަހަ

ނޑަކުރެޭވނެ އުސޫލެްއ ކުޑަ ކަމުަގއި ިވޔަސް ރަޖިސްޓްރީ ޓު ފޫ 600ދެވޭ ކަމަށް ަވންޏާ  އިބިން ބަހާފަ ެއޅިފަިއ ކަ

އިލާތައް ޫރޅި އެބަޖެހޭ. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، މިއަދު އާއިލީ ލޯބި ގެއްިލ އާ  އޮންނަން އެބަޖެހޭ. ެއކަން ވާން

ހުރިހާ ކަމެއް ހިނގަމުން މިދަނީ ފަސޭހައިން ދިރިއުޅެވޭނެ ގޮތްތަކެްއ ތީގެ ވަބާަގއި ޒުާވނުން ޖެހި މި މަސްތުވާތަކެ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ އާރާއްޖޭަގއި ނެތުމުގެ ސަބަބުން. ގޯތިގެދޮރުގެ ދަތިކަން ބޮުޑުވމުގެ ސަބަބުން. އަ އިލީ ޅުގަ

އްލެްއ އަިދވެސް ށްވާއިުރ މިކަމަށް ެއަކށީގެންވާ ޙަ މުން މިދަނީ މީގެ ސަބަުބން ކަމަހުރިހާ ކަމެއް ދިމާވަ ލޯބި ގެއްލި މި 

ނޑުެމން ފާހަގަކުރަން އެބަޖެހޭ. ރަްއޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން ދިރިއުޅެވޭނެ ގޮތްަތކެއް ގޯތިގެދޮުރ  ލިބިފައި ނެތްކަން އަުޅގަ

ްއޒަތްތެރި ްއޗަކަްށވާން އެބަޖެހޭ އިނެ ވިްއކޭނެ އެގޯިތގެދޮރަީކ ވިޔަފާރި އުސޫލުން ބޭނުްނކުރެވޭ .ލިބެން އެބަޖެހޭ

ރައީސް. މި ޤައުުމގައި ަރއްިޔތުން ދިރިއުޅެމުންދާ ހުރިހާ ގޯތިތަކަކީ އެ މީހުންގެ އަމިއްަލ މިލްކެއްގެ ގޮުތގައި މިއަުދ 

ޖެހޭ. ސަރުކާރު ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން އެބަޖެހޭ. ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައި އެ ގޯިތތައް ެއ މީހުންނަށް ވަގުފު ޮކށްދޭން އެބަ

އެ ގޯތިތަަކކީ އެ މީހުން ދިރިުއޅެމުން  . އެއީގޯްއޗެްއ ގޮުތގަިއ ޮއެވގެން ރައްޔިތުން ދިރިުއޅޭކަށް ިމއަދު ނުޖެހޭނެ
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މިއަދު އެ ގޯތިތައް ވާނީ ެއ މީހުން އަމިއްލަ މިލްކަކަށް. މާ، އެހެްނވީރުތަެކއް ވެފަިއވާ ގޯތިތަެކއް. އެތައް އަހަ ތާއަންނަ

ސަރުކާރަށް ވެސް ގޮވާލަން އެ ގޯތިތައް ރަްއޔިތުންނަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދިނުމަށް. އޭރުން އެ މީހުންނަށް އަޅުަގނޑު މި 

ްއޒަތްތެރި ވެސް ގޯތިތައް ޭބނުން ކުރެވޭނެ. އި ކަމުގައިަކންއެހެން  .ކުރެވޭނެވެސް ގޯތިތައް ބޭނުން ލޯނު ނެގުމުގައި

ދިނުމަށް އިބުނީ ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ އަުގގައި ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދަ ރައީސް، ހުޅުމާލެ ހިއްކަން ފަށާފައި އެދުވަހު ވެސް

ހާސް އަޅާ ްފލެޓެއްގެ އަަގކީ ހަތްދިހަ އްޒަތްތެރި ަރއީސް. ހުޅުމާލޭގައި އެކަމަކު މިކަމެއް ާހސިލެއް ނުވޭ އި ޓަކައޭ. އެ 

ން ރުފިޔާ މިއިން ފްލެޓަކަށް މިލިއަ 2.5ގު ދައްކާ ނިމޭއިރުަގއި އެހެންނަމަވެސް، ފްލެޓެއް ވިްއކާ ރައްޔިތުން އަ  .ޑޮލަރު

ތަކުަގއި ދެން ބާކީ އިތުރު ާޔ އުމުރުގައި ބާކީ އޮތް ދުަވސްއަގު ދެްއކިފަިއވޭ. ހުޅުމާލެއިްނ ފްލެޓެއް މިއަދު ހޯދައިފިއް

ތްތެރި ްއޒައެއަށް ކުލި ެދއްކުން ފިަޔވައި. އިއެހެން ކަމެއް ކުރާނެ ފައިާސއެއް އެ މީހުން އަތުގައި ނުުހރޭ. ހަމައެކަނި 

 3މަވެސް، ވިްއކަމުން ދަނީ ރުފިޔާ. އެހެންނަ 35ހުޅުމާލޭަގއި ައކަ ފޫޓެއް ހިއްކާ ނިމޭއިރު އިްނނަނީ  ،ރައީސް

ފޫޓުގެ ޯގއްެޗއް. ެއއީކީ ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ގޮެތއް ނޫން. ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ ައގުަގިއ ހާސް އަކަ އަށް ެއއްމިލިއަން ރުފިޔާ

ކާރުން އަބަދު ވެސް ިމ ބުނި ނަމަވެސް ބޯހިޔާަވހިކަން ފޯރުނުކޮށްދީ ސަރުބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދޭނަމޭ 

ކުރަމުން މިގެންދަީނ ބޮޑު ފައިދާ ލިބޭ ތަނެއްެގ ގޮތުަގއި ހުޅުމާލެ ބޭނުންކުރަން. ހުޅުމާލެ ހިއްކުމަކުން މަސައްކަތް

ނޑު ކުިރން ގަނެފިއްޔާ އޭނަެގ  ން ގޯްއޗެއްދެންނެވިހެން ހުޅުމާލެއި ރައްޔިތުންނަކަށް ވާނެ ފައިާދއެއް ނެތް. އަުޅގަ

ރު ފުރުޞަތެއް ލިބިގެނެްއ ޔާތުގެ ބާކީ އޮތް ުދވަހު ެއ ގޯްއޗަށް ލޯނު ދެްއކުން ނޫން އެހެން ކަމެއް ކުާރކަށް ިއތުހަ

ްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ރާއްޖެތެރެއިން މާލެ ައއިސްަފއި މާލޭަގއި އުޅެންޖެހެނީ ރާްއޖެތެރެއިން ަވޒީފާ ނުލިބޭތީ ނުވޭ. އި 

ކަންތައްތަުކގައި ދަިތީވމަ ދަރީންނަށް އެކަށީގެންވާ ތަޢުލީމީ ފުރުޞަތުތަކެއް ނުލިބޭތީ. އެހެންނަމަވެސް، މާލެ  އެހެން

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ ދެނެގަންނަން. ބާރަ އަށް ވެސް މިއުޅެނީ ދެ ހާސް ރުފިޔާ އައިސްަފއި މާލޭގެ މިއަދުގެ ހާލަތު އަޅުގަ

ކަން މިޖެހެނީ ކުލީގެ ނުލިބިގެން. އެހެންވީމާ، ދެން ލިބޭ ހުރިހާ ލާރިއެއް ދައް ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންެޓއް މާލެއިން ކުއްޔަށް

ކުެރވޭނެ ނެްތ ސް، ރަުށގަިއ ތިބެގެްނ އިތުރަކަށް އިލާަތއް ބިަކވެ ނިކަމެތިވެގެން ދަނީ. އެހެްނނަމަވެގޮތުަގއި އާ

ިމއަދު އެަބޖެހޭ ރައްޔިތުން ބޯހިޔާވަހި  އްޒަތްތެރި ަރީއސް. އެހެންވީމާ،ކަމެއް. މިއީ ިމއަުދގެ ޙަޤީޤަތް އި އެްއވެސް 

ކުެރވޭެނ ލިބޭނެ ގޮތްތަކާ އިތުރަށް ބިންވެރި ރަްއޔިތުންނަށް އިތުރަށް ފްލެޓު ޓަކައި އިތުރު ގޮތްތަެކއް ވިސްަނއި ކުރުމަށް

ނޑުމެން  ބޭންކަކަށް  ިމލިއަން ރުފިޔާެގ ޯގްއޗަކުން، އަގުހުރި ޯގއްޗަކަށް  10ަމސައްކަތްކުރަން. މިއަދު ގޮތްތަކަށް އަުޅގަ

މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯެނއް ނެގި ކަމުަގއި ވިޔަސް އެ ގޯިތ އެ ލޯނު ދައްކާ ނިމެންދެން  1ގޮސް ލޯނެއް ެނގި ކަމުަގއި، 

އެ މޯގޭޖްގެ ތެރޭަގއި ތާށިވެފަިއވަނީ. މިއީ ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަުކގައި މިކަންކަންކޮށް ުއޅޭ ނިާޒމެއް ނޫން. އުސޫލެއް ނޫން. 

ބެހޭ ގާނޫނު އެބަ ޖެހޭ މިއަށްވުރެ ހަރުދަނާވާން. މިއަށްުވރެ ފުޅާކޮށް ރައްޔިތުންނަށް  އުމުގެ ބިމާ އެހެންކަމުން މި ޤަ

ބިމުގެ ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތަަކށް ބައްޓަންެވގެންދާން. ެއަކން އެހެންެވގެން ނޫނިއްަޔާކ ރައްޔިތުންނަކަށް ބިން ެއއީ 

ެއކަށައެިޅގެނެއްނުދާނެ. އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ އިޤުތިޞާދީ ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަނެއްެގ ގޮުތގަެއއް 
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ޤައުމުަގއި ކުރެވޭ ހުރިހާ މަސައްކަތަކީ ަރއްޔިތުންގެ ފައިދާ އާއި ލާބައަށް ކުެރވޭ މަސައްަކތަށް ވާން އެބަ ޖެހޭ. ކޮންމެ 

އްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަ ސަރުކާރެއް އޮތް ކަމުަގއި ިވޔަސް ސަރުކާރުން ކުރާ އެްނމެހައި މަސައްކަތްތަކަކީ ހުިރހާ ރަ

ގޮތެްއގަިއ ޭއގެ ަފއިދާ ލިބޭނެ މަސައްކަތްތަކަށް ވާން އެބަ ޖެހޭ. އެނޫން ގޮތެްއަގއި މަސަްއކަތް ކުރާނަަމ 

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ޭއގެ ުފރިހަމަ ފައިދާއެއް ލިބިގެންުނދާނެ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ހިތާމަކުރަނީ މި 

ުރ ވެސް އިތުރަށް ފްލެޓެއް އަާޅނެ ބައި ރުފިޔާއެއް ެވސް ލިބިފައި ނުވާތީ. ހަމަ ފްލެޓް ސަރުކާރުން މިހާ ދުވަސްވީއި

ދޮންބެ އިންދި ހުރިހާ އޮށަކުްނ ފެޅި ފްލެޓް ގަސް. ފްލެްޓގަިއ ވެްސ އަދި މި ސަރުކާރުން ރަށްރަށުގައި ހުރި ފްލެޓްަތްއ 

އަދު އެބަ ޖެހޭ އިތުރަށް ފްލެޓް އަޅަން. އިތުުރ މިކޮޅަށް ގެނެްސގެން ބަހައިެގން އަޅަމުން މިދަނީ. ސަރުކާރުން މި

ފުރުޞަތުތައް ރަްއޔިތުންނަށް ހޯދައިދޭން. ރައްޔިތުން އިތުަރށް ބިންވެރިކުުރވަން. އަިދ ހަމަ އެާއއިެއކު ހުޅުމާލެއިްނ 

ަލއްކަ  5ކަ، ލައް 4ހިއްކާފަިއވާ ބިމަކީ ރަްއޔިތުްނނަށް ގަނެޭވވަރުގެ ައގެްއގަިއ ވިްއކޭ ބިމަކަށް ވާން އެބަ ޖެހޭ. 

ަފއިދާ އެ ބިމުން ނެގޭނެ.  1000އަކަފޫުޓެގ ގޯއްެޗއް ިވއްކުމުން ވެްސ ސަރުކާރަށް % 1000ރުފިޔާއިން 

މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ިވއްކީމާ ޙަޤީޤަތުގައި ަރއްޔިތުންނަްށ  4އަކަފޫުޓގެ ގޯްއޗެްއ  1000އެހެންނަމަވެސް އެއާ ޚިލާފަށް 

އިދެވެނީީކެއއް. ަރއްޔިތުންނަށް އަުޅވެތިކަުމގެ ުފރުޞަތެއް އެ ހޯދައިެދވެނީ. ގޯތިގެދޮުރގެ ފުރުޞަތެއް ޫނން އެ ހޯދަ

ނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ވާން އެބަ ޖެހޭ. މިނޫން އެހެން ގޮތްތަކަށް ރައްޔިތުން  މިނޫން އެހެން ގޮތްތަކެއް އަޅުގަ

ހޭ. އެނޫނިއްަޔކާ ރައްޔިތުންނަށް ގެންދިއުމަށް ޓަކައި ސަުރކާުރން އިތުރު ވިސްނުންތަކެއް މިއަދު ވިސްނަން އެބަ ޖެ

ތިޔާގިކަާމއި ތަނަވަްސކަމެއް އައިްސގެނެއްނުދާނެ. ެދއްކޭ ވާހަކަ ާއއި ކުރާ ކަންތަާކިއ ބަހާއި ދިމާނުވާ ބަޔަކަްށ 

ނޑުމެްނގެ ރަްއޔިތުންނަކަށް ތަރައްޤީ އާިއ ފާގަތިކަމާިއ ކުިރއެރުމެްއ  އަޅުަގނޑުމެން ވެގެންނޫިންއޔަކާ އަުޅގަ

 ދާނެ. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ުފރުޞަތަށް.ލިބިގެނެއްނު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.އިބްރާހީމްދީދީ ެމންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ފޭދޫ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

ބެހޭ ގާނޫނަށް މި ގެނެވުނު  ދިވެހިރާއްޭޖގެ ބިމާ، 2010/1ރު ނަންބަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު 

ނޑު ވަރަްށ  އިޞްލާޙަށް، މި އިޞްލާުޙ ހުށަހެޅުއްވީތީ ހަމަ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަށް އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ މިއީ ަރއްޔިތުްނގެ އިތުުރން ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަްށ  އިޚުލާޞްތެރިކަމާެއކު ޝުކުުރދަންނަވަން. އަުޅގަ

ބޭނުންވެފައިވާ ކަމެއް މި ިއޞްލާޙުވެގެން މިދަނީ. އެއީ ޙަޤީޤަތުގައި ތަރިކަ ބަހައިގެން ވެސް ބިމުގެ ގޮތުން ކިތަންމެ 

ނުޑ  ކުޑަތަންކޮެޅއް ލިބުނު ކަުމގަިއ ވިަޔސް ެއ ބިން އެމީހަކަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުމަީކ މުހިންމު ކަމެއް ކަުމގަިއ އަުޅގަ
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ރަޖިސްޓްރީއެްއ ނުކުރެވި މިހާރު ބިމެއް އިމާރާތެއް ކުރަން ބޭނުންވާއިރު ލޯނެއް ވެސް ލިބުން މި  ދެކެން. އެއީ

އޮންނަނީ ދަތިކަމަކަށްވެފަ. އެެހންވީމާ، މިކަމަށް ޓަކައި އަދި މި ގާނޫނުގެ ތެރެއިން މި ލިބިދޭ އެތައް ލުޔެއް އެބަ އާދޭ. 

ނޑު މި ފުރުޞަތު ގައި ިމ ބިލު ހުށަހަޅައި މި ބިލަށް އިޞްލާޙު ގެންނެވީީތވެ ހަމަ އެހެންވީމާ، މިކަމަށް ޓަަކއި ައޅުގަ

އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އަިދ ޚާއްޞަކޮށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި މަސައްކަތް ކުރެްއވީތީެވ، 

އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ މިތާނގަިއ  ދެއްވީީތވެ ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރުދަންނަވަން.

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ިއްއޒަތްތެރި، ބައެްއ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުަގއި ސަުރާކރުން ކަންތައްތަްއ ކުާރއިރު 

ނޑު ދަންނަވާީނ  ސަރުކާރުން ކަންތައްތައް ކުަރނީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމަށް ދޭހަވާ ގޮތަށް ވާހަކަފުޅު ދައްަކާވތީވެ. އަުޅގަ

ލެޓްތަކާއި މިކަންކަން ވެސް މިއައީ ހަމަ ދިވެހި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ހަމަ ވަރަށް ކުރީއްސުރެ ރޭިވގެްނ ފް

އަންނަ ކަންތައްަތކެކޭ. ިމީއ ކޮންމެހެން އެމް.ޑީ.ީޕގެ ސަރުކާރުަގއި ފްލެޓް ދޮންެބއޭ ިކޔަިއގެން، އެމް.ޑީ.ީޕގެ 

މެއް ނޫން މިއީ. މިއީ މީގެ މާކުރީއްސުެރ ވެސް ރައީސް މައުމޫންގެ ސަރުކާރުަގއި ރައީސް ނަީޝދު ކުރެއްވި ކަ

ވެރިކަމުަގއި އެމަނިކުފާނު ދިެވހިރާއްޖޭގައި ފެއްޓި މަޝްރޫޢެއް މިއީ. މިއިން ކޮންމެ ކަމެއް ކުރިއިުރގަިއ، ހުޅުމާލެ 

ޅުމާލެ ހަމަ ނަޝީދުގެ، ރައީސް ހުޅުމާލޭގެ ގޮތުަގއި ވުޖޫދަށް ައއީ ކޮން ވެރިކަމެްއަގއިތޯ؟ މިއީ ކާކު ކުރި ކަމެއްތޯ؟ ހު

ނަޝީދުގެ ވެރިކަުމގައި ވެްސ ހުޅުމާލެ ވެސް އޮތް. މާލެ ވެސް އޮތް. އެހެންނަމަވެްސ މިއިން އެްއވެސް ކަމަކަްށ 

އިޞްލާޙެއް ގެެނވުނުތޯ؟ މިއިން އެއްވެސް ކަެމއް ކުރެވުުނތޯ؟ އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރެވުނުތޯ؟ މިއަދު ހުޅުމާލޭގަިއ 

ށް ބަލާލިޔަސް ހަމަ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެރިކަމުަގއި އެ ބޭފުޅުންގެ ހަމަ އިސް ވިޔަފާރިވެރިންނަށާއި ެއކި އެހެރި ބިންތަކަ

މީސްމީހުންނަށް ބިންތައް ބަހާލެވިފަިއވާ މަންޒަރު އަޅުަގނޑުެމންނަށް މި ފެންނަނީ. އޭރު ކޮބައިތޯ ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤު؟ 

އްވެސް ވަަރކަށް ވިސްނިތޯ ެއއްެވސް ބަަޔކު. އެހެންނަމަވެސް މިއަދުެގ އާދަިއގެ ރައްޔިތުންނަށް ފްލެޓް ދިނުމާ ދޭތެރޭ އެ

ސަރުކާރުން މިކަން އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ހުޅުމާލެވަުރގެ އިތުުރ މާލެއެއް، އިތުރު ޮބޑު ބިެމއް ހިއްާކ، އެތާނަގއި ޔޫްތ 

ޔިުތންގެ ތެރެއިން، ޚާއްަޞކޮށް ސިޓީއެްއ އުަފއްދާ، ާރއްޖޭެގ އެިކއެކި އަތޮޅުތަުކަގއި މި ތިއްބެވި އިްއޒަތްތެރި ަރއް

ޒުވާނުްނގެ ތެރެއިން އެިކއެކި ވަޒީފާތަުކަގއި މާލެ ާއއި މާލެ ކައިރި ރަށްރަުށގައި މިުއޅޭ ުކދިންނަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށް 

ޓަކައި މި ކުރާ މަސައްކަތަްށ ހުރަސްއެޅުމަށް ޓަކައި އެ ބޭފުޅުން ދައްކާ ވާހަކަެއއްނޫްނތޯ. އަޅުަގނޑުމެން ހުޅުމާލެ 

ޑިވެލޮޕްކުިރޔަސް އަދި އެތާނގަިއ ބިމެއް ހިްއކިޔަްސ އަދި ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ަޓކަިއ ފްލެޓްތަކެއް އެޅިަޔސް ިމ 

ހުރިހާ، މީގެ ގިނަ ކަންތައްަތއް މި އަންނަނީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން. ކޮަބިއތޯ އެ ދުވަހު މި ބޭފުޅުން. 

އްވިއިރު މި ބޭފުޅުންގެ ވޯޓެއް ލިބުނުތޯ އަޅުަގނޑުމެްނނަށް. ނުލިބޭ އިނގޭތޯ. މި އަޅުަގނޑުމެން މި ބަޖެޓަށް ވޯޓު ދެ

އަހަރު ތެރޭގައި އެްއވެސް ކަމެްއ، އެްއވެސް ކަަމކަށް ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުެގ  5ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްީޤއަށް މިދިޔަ 

ބޭފުޅުން؟ މިއަދު މި ދައްކަނީ ކޮންމެ  އެްއވެސް ކަމަކަށް އަތް ިހްއލާލިތޯ؟ ނޫނީ އެއްެވސް ބަަޓނަކަށް ފިތިތޯ މި

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ދިވެހިާރއްޖޭެގ  ކަމެއް، ހުރިހާ ކަެމއް ެވސް މިދަނީ ރަނގަޅަށް ުކރެވެމުން. އަުޅގަ
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ރައްޔިތުންނަށް ތަރައްީޤއަށް ަޓކައި ސަރުކާރުން ކޮށްޭދ ކަްނތައްތައް. އެހެންނަމަވެސް ިމ ބޭފުޅުންގެ ތިލަފަތުަގއި މި 

ނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންނަށް މި  2300ކޮޅަށް ނޫން ގޮތަކަށް ބަރުވާގޮތެއް ނުޭވ. މި ބޭފުޅުން  ބޭފުޅުން ރުފިޔާ އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  2000ބޭފުޅުންގެ ސަރުކާރުަގއި  ރުފިާޔ  5000ރުފިޔާ ދެއްވީ. އަުޅގަ

ން ވިދާޅުވާ ގޮުތގަިއ އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތްތައް ރުިފޔާއަށް ބަރު މިވަނީ. މި ބޭފުޅު 2000ދެއްވީމަ ވެސް 

ނޑުމެްނގެ މިއަދުގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ މި ހުސްނުވާ އާސަންދަ  ތަޢާރުފުކޮށްގެން އާސަންދަ ދެވޭތީވެ އަުޅގަ

 ހައްދަވާފައި ާރއްޖެއިން ބޭުރން ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ބޭްސުކރެވޭ ގޮތަށް ހެއްެދވީމަ ވެްސ ހުސްވާ އާސަންދަކޮޅަށް މި 

ބަރުވަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު މި ދަންނަވަނީ މި ތިލަފަތުގެ މައްސަލައެއް އެބަ ުއޅެއޭ. މިއީ އިންޞާފުން މި 

ކިރާލާއިރު ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންނަށް މިއަދުގެ ސަރުކާުރން މި ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ގެނެސްދެއްވާ މަސަްއކަތް 

ބޭފުޅުންނަށް ވެސް މި ފުރުޞަތު ލިބުނެއް ނޫންތޯ. މި ގާނޫނުތަކަށް އިޞްލާޙު ކުރަްއވާ ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތައް މިއީ މި 

ނޑި ހޫނުކުރަން މި ގާނޫނުއަސާސީ ބާ އްަވިއގެން، މި ގެންނަން ފުރުޞަތު ލިބުނެއް ނޫންތޯ. އެހެންނަމަވެސް މި ގޮ

އެިކއެކި ާރގުތަކަްށ  ގާނޫނުއަސާީސއަށް ގެންނަންެޖހޭ ގިނަ އިޞްލާޙުތަެކއް ނުގެނެސް، މި ބޭފުޅުން މިތާނގައި

ނައްޓަާވ، އެިކއެކި ަސކަރާތްަތއް ގެންނެވި ނަމަެވސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނޭ ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ައޅުަގނޑުމެން 

ތިބިއިރު. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ގިނަ ގާނޫނުތަކަކަށް އިޞްލާޙު ގެެނވި، ެއ 

ތުންނާ ުގޅުން ހުރި ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ހުރި ގާނޫނުތަކަށް ވެގެްނދާތީވެ މި ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ ގާނޫނުތަކަކީ ރަްއޔި

މީގައި ހަޖަމުނުކުރެވިގެން ނޫންތޯ މި އުޅެނީ. ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި މިދަނީ ހެސްކިޔާފައި އުތުރުން ދެކުނަށް ނަރުދަމާ 

ށްަރށުގައި ވެސް އެ ދަނީ އެޅެުމން. މިކަންކަން މި ބޭފުޅުން އާއި ފެނާ އެޅެމުން. ޭއގެ ެތރޭގައި އަްއޑޫ ސިޓީގެ ރަ

ފާހަގައެްއ ނުކުރަްއވާ. މިކަންަކމަށް ހުރަސްއަޅަނީ. މިއިން ެއއްވެްސ ކަމަކަްށ ވޯޓުެދއްވިތޯ. މިއަދު ިސވިލް ސަރވިްސ 

ނާޑލި ބައި އެ ސަރުކާރުން އިާޔދަކޮށްދެއްވަނީ. މުދިމުންނަށް، ކޮން ހާސް  90މެ މުދިމަކަށް މުވަްއޒަފުންގެ މުސާރަ ކަ

ހާސް ރުފިާޔ މި މަހު ޖަމާވި ވާހަަކ އަުޅަގނޑުމެންގެ ާދއިރާެގ މުދިމުން އަޅުަގނޑަްށ ގުޅާަފއި ބުިނ  80ރުފިޔާއިން، 

ސަރުކާރަށް ޝުކުުރއަދާކުރަޭމ ތިމަންނަމެން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ތިމަންނަމެންގެ ނަމުގައި ުޝކުރުދަންނަވާށޭ. 

ނޑާލާފައި ހުރި ލާރި. އެމީހުންގެ ޢިނާޔަތްތަކާއި އެަލވަންސްތަކުން މިއީ މި ބޭފުޅުން ރުިފޔާ،  2000ގެ ވެިރކަމުަގއި ކަ

ވުޖޫދަށް ގެނެސް ިއޔާދަކޮށްދިނީ. އަނިޔާވެރިކަަމކީ މިއީ ނޫންތޯ. ރުފިޔާ ަކނޑާަލއްވަްނ މި ސަރުކާރުން  1800

ނާޑފަ އި ހުރި މި ބޭފުޅުންގެ ވެރިކަމުގައި އުނިކުރި ެއްއޗެިހ އަނިާޔވެރިކަމަކަށް މިވަނީ ރަްއޔިތުންނަށް ސަރުކާރުން ކަ

ނޑުމެންނަށް އެއްެޗއް ބުނަން މިޖެހެނީ.  އިޔާދަކޮށްެދއްވީމަތޯ. އެހެންވީާމ، މިކަހަލަ ވާހަކަ މި ބޭފުޅުން ދައްކަވާތީ އަުޅގަ

ރައްޤީއަށް ޓަަކއި ރާއްޭޖގެ އެހެންނަމަވެސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ެއވްރެޖްކޮށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މުޅި ރާއްޖޭގެ ތަ

ރައްޔިތުންގެ ލާބަ ާއއި މަންފާއަށް ޓަކައި ދިވެހި ަސރުކާރުން ޚާއްޞަކޮށް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ކުރައްވާ 

މަސައްކަތާިއ އެމަނިކުފާުނގެ އަނބިކަނބަލުންގެ އަމިއްލަ މަސައްކަތުން، އަމިއްލަފުޅަްށ އެކުަރްއވާ މަސަްއކަތާިއ، 
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ނެްޓގެ ވަީޒރުންނާއި، ޚާއްަޞކޮށް ރައްިޔތުންގެ މަޖިލިސްގެ ޕީ.ޕީ.އެްމގެ މެންބަރުން މި ކުރައްާވ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކެބި

ނޑުމެން ހަމަ  މަސައްކަތަކީ ަރއްޔިތުން ބަަލއިގަންނަ މަސަްއކަތެްއކަން ިއންތިޚާބުތަކުން އެބަފެނޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ލީހުގެ އިދާރީ މަސައްކަތް ކުރަްއވާ މުަވއްޒަފުންނާިއ، ސަރުކާރަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރުދަންނަވަން. އަދި މި މަޖި 

ނުޑމެންނަށް މި ދެއްވާ އެއްބާުރލެއްވުމަށް ޓަކައި ސަުރކާރު ހިންގުމަށާއި ރައްޔިތުންނަށް  އަމީންޢާއްމު ވެސް އަުޅގަ

ނަވަމުން ތަރައްޤީ ގެނައުމަށް ޓަަކއި މި ކުރާ މަސައްކަތަށް އަޅުަގނޑު ފަށްފަށުން ޝުކުރުދަންނަވާ ވާހަކަ ދަން

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ! މިހާ ހިސާބުން ބަޙުްސ މަރުޙަލާގަިއ މިބިލަށް ވާހަަކދައްކަވަްނ އެިދވަަޑއިގެންެނވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

ބަސް މެންބަރަށް މި އަރުވަނީ ފަހު ފުރުޞަތު އަރުވާ ނިމުނީ. އެހެންކަމުން މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ިއއްޒަތްތެރި

 ުޓގެ ފުރުޞަތެއް. މިނެ 10ވިދާޅުވުމަށް ަޓކައި 

 

 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިތާނގަިއ އެމް.ީޑ.ޕީއަށް ނިސްބަތްެވވަަޑިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން ިމއަދު ދެްއކެިވ 

ވާހަކަތަކަްށ ކޮންމެެވސް ވަެރއްެގ ރައްދުދޭން ަރނގަޅު ފުރުޞަތެްއ މިއީ. ަހމަ ޔަޤީނުން ވެސް ދެެނއް  ބައެއް

ނޑު މިދައްކާ ވާހަކަައކަްށ ރައްދު ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު  އަޅުަގނޑު މިދަްއކާ ވާހަަކއަަކށް މިއަދަކު އެމީހުންނަކަށް ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ ައއި.ބީ ދެންމެގައި މިތާނަގއި ދެނެއް ނޯންނާނެ. ފޭދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެ ންބަރު ިއބްރާހީމް، އަޅުގަ

އެހެން ވެސް ނުކިޔޭނެ. އެހެްނވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ އެ ދެއްކެވި ވާހަކައާ ގުޭޅގޮތުންނާއި އަދި މިތަނުަގއި 

އެދެއްެކވި ވާހަަކއަށް އެބަޖެހޭ  މީގެ ކުރިން ކުޅުދުއްފުށީ ުއތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު

ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް އަުޅަގނޑުމެން ރިޢާޔަތްކޮށް އަިދ ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަްނ އޮޅުންފިލުވައިދޭން. އާދެ! 

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަިއން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިންަތކުެގ ބޮޑެތި އިްނވެސްޓްމެންޓްތައްޮކށް ބޮޑެތި ބިންތައް މިހާތަނަށް 

ބެހޭ ރަނގަޅު އުސޫލުަތކެްއެގ  ސަރުކާރުގަ. އެހެންވީމާ، ބިމާ  ބޮޑު ބިމެއް މިހާތަނަށް ހިއްކާފައި ވެސް ވަނީ މި އެންމެ

ދަށުން ބިންވެރިކުރުވުާމއި އަދި ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމެްނޓްތައް ގެަނއުމުގެ މަަސއްަކތްތައް ވެްސ އެންމެ ބޮުޑ 

ކާރަީކ ެވސް މިއީ ކަމަށް އަުޅަގނޑުެމންނަށް މިއަދު ޤަބޫލުކުރެވޭ. މަސައްކަތްތަެކއް މިހާތަނަށް ުކރެވިފައި އޮތް ސަރު 

އާދެ! ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ާދއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ވިދާޅުވި ތިމަންނަމެން އިންދި އޮށުން ފަޅާފައި ހުރި 

ރިކަމުަގއި ދިވެހިރާއްެޖއިން ފްލެޓްތަކެކޭ ހަމައެކަނި ފެންނަން ހުރީ. ނޫން އެހެނެއް ނޫން. އެންމެފަހުން ނަޝީދުގެ ވެ

ނަގާފައި ހުރި ލޯންތަކަކީ ަވރަށް ބޮޑު އިންޓްރެސްްޓގަިއ ނަގާފައި ހުރި ލޯނުތައް. އެ ލޯނުތަކުން އަޅަމުންާދ 
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ފްލެޓްތަކަށްވުރެ މާ ލުއި އިންޓްރެސްޓްަގއި އަޅަމުންދާ ވަރަށްގިނަ ގެތައް އެބަހުރި، ހަުއސިންގ ޔުނިޓްތައް އެބަހުރި. 

ބެހޭ ގާނޫނަށް އޮތް ިއޞްލާޙެއްގެ ތެެރއިން ބިމުގެ  . މިއަދު ބިމާހޭ ފާހަގަކޮށްލަންނޑުމެން އެބަޖެ މިކަން އަޅުގަ 

ވާހަކަދަްއކާއިރު ައޅުަގނޑުެމން ވިސްނާލަމާ ހިނގާ މިއަދު ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް މިތަނުގެ ބައެއް ިއއްޒަތްތެިރ 

ޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްވެގެން ދިޔަ އެއްވެސް ބަޖެޓަކަށް އަހަރު މިއީ ރައް  3މެންބަރުން ފާހަގަކުރެްއވި ފާިއތުވެދިޔަ 

އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ނިސްބަްތވާ މީހަކު ވޯެޓއް ދީފަެއއް ނޯންނާނެ. އެކަމަކު އެމީހުންގެ ތެރެއިްނ ކޮން ރައްޔިަތކަށްތޯ މިއަުދ 

ސަރުކާރުތަކާިއ މި ސަރުކާާރ  ސަރުކާރުން ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ތަފާތު ކޮށްފައި އޮތީ. ނެތް ތަފާތުކޮށްފައެއް. ިމއީ އެހެން

ޕޯސްޓަކުން ވިޔަސް  އްޙީ މަރުކަޒަކުން ވިޔަްސ، ހެލްތުއޮތް ތަފާތަކީ. ތިބޭފުޅުން ބައްލަވާ އެމް.ޑީ.ޕީ ވެިރކަމުަގއި ޞި

ތައް ދީފައި އޮންނާނީ ްޕރޮޖެކްޓު ނާނީ އަދި ސަރުކާރުގެއަދި ދައުލަތުެގ ކުންފުންޏަުކން ވިޔަސް ަވޒީފާ ދީފައި ޮއން

.ޑީ.ޕީއަށް ނިސްބަްތވާ މީހަކަށް. މިއަދު އެމް.ޑީ.ީޕއަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން ބުނަނީ އަދި އަޅުަގނޑުމެންެގ ސީދާ އެމް

ތެރޭގެ މީހުން ބުނަނީ ބިޑުތައް ކާމިޔާބު ކުރަމުންދަނީ ެއމް.ޑީ.ޕީއަށް ނިސްބަތްވާ މީުހންނޭ. މިއީ މިއަދުގެ ޙަޤީޤަތް 

ނޑުމެން ަވީޒފާއެއް މީހަކަށް ދީ ަފއި ޝަުރތެއް ނުކުރަން އޭނަެގ މަންމަ އާއި ަދއްތަ އާިއ އިނެދގެން އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

އުޅޭ މީހާ އާއި ދެން ކައިީރަގއި އުޅޭ އަވަށްޓެރިން ލަްއވާ ވެސް ފޯމް ފުރައިގެން ގެނެްސ ޕީ.ޕީ.އެމަށް ވައްދާކަށް. މިީއ 

ނޑު ތ.. ެއކަމަކު ީމގެ ކުީރގައި ބަލަމާކުރާ ކަމެއް ނޫން އިޫދއަްށ ކުރި ދަތުރެއްަގއި އެ ރަށު އަތޮޅު ގުރަ ހިނގާ. އަުޅގަ

ޞިއްޙީ މަރުކަުޒަގއި މަސަްއކަތް ކުރާ އަންހެނަކު އައިްސ އަޅުަގނާޑއި ވާަހކަދައްކަމުްނ ބުނި ތިމަންނަ ކައިރީގަިއ 

ބުންޏޭ ފުރަތަމަ ޕާޓީއަށް ވަްނޏާށޭ. ބުނީމަ ތިމަންނަ ޕާޓީއަށް ވަނީ. ވަނީމަ ދެން ބުންޏޭ ތިމަންނަމެންގެ، ތިމަންނަގެ 

އިލާ ޢާއްޕަ ވެސް ވައްދާށޭ. ދެން ތިބި މައިދައިތަ ކައިީރގައި ބުނާށޭ ޕާޓީއަށް ވަންޏާށޭ. ދެން އެގެނައިމަ ބުންޏޭ ބަ

މީހުން ވެސް ަވއްދާށޭ. އެހެންނޫނީ މި ފުރުޞަތެއް ނޯންނާނޭ. އޭރު ކިހިެނއްތޯވީ. ޞިްއޙީ މަރުކަޒުތަާކއި ތަންތަްނ 

ޕަރޭޝަންތަކެއް ހަދައިގެން މި ތަންތަނުަގއި ެވސް ކުޅެމުން ދިޔަ ިސޔާސީ ކޯ އިވެަޓއިްޒކުރީއޭ ކިޔާަފއި ހެލްތުޕްރަ

ކުޅިތަެކއް. އެހެންނަމަވެސް ިމއަދު އެހެނެއް ނޫން މި ކަްނތައްތައް މި ކުރަނީީކއެްއ. މިއަދު ރައްޔިތުންނަށް މުސާރަ 

ިރ މެންބަރު ފާހަގަކުރެްއވިހެން ދިނުމުގައި އުޖޫރަ ދިނުމުގަިއ ތަފާތެއް ނެތް. ދެންމެަގިއ ފޭދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެ

 ތްޚިލާފަށް ނުދީ ހިފަހައްޓާފައި އޮއެމީހުންގެ ވެރިކަމުަގއި ސިިވލް ސާރވިސް މުވައްޒަފުްނގެ މުސާރަ ވެސް ގާނޫނާ 

މުސާރަ ވެސް ދިނީ ައޅުަގނޑުމެން ނިސްބަތްވާ ވެިރކަމެއް. އާދެ! ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ނިމުމަށްފަހުގައި ދެން އަިއ 

ފުރުޞަތު ތަނަވަސްެވގެން ދިޔަީއ. އޭުރެގ ޑޮލަރު ނުލިބުމުގެ ދަތިކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިންތިހާ  ވެރިކަމުގެ އެ

ދަރަޖައަށް އޮްއވާ މި ސަުރާކރު އައިްސވަނީ މި ޑޮލަރުގެ ދަތިކަން ޙައްލުކޮށް ެދއްވާފަ. މިމީހުންގެ އެންމެ ވޯަޓކާިއ 

އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފައި ރައީސް ޔާމީްނގެ ބަޖެްޓ ވެސް ނުލައި އެމް.ޑީ.ޕީން ނޫނެކޭ ބުނެފައި އޮްއވާ މި 

ރުފިާޔގެ ބަދަުލގައި  2300އަހަރު މީހުންނަށް ކުރިން ދެމުން އަިއ  65ފާސްކޮށްފައި އެބަޖެްޓގެ ތެެރިއން މިއަދު އެދަނީ 

 ބުނީ. މި މީހުން ނޫނެކޭ ބުނީ. ދީގެން ނުވާނޭ ރުފިޔާ ދެމުން އެ ަދނީ. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވޯަޓކާއި ުނލައި. މި 5000
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ކުރަމުން މި ގެންދަނީ. ން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް ފުރިހަމަނުލައި މިއަުދ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުަތކު  މީހުންގެ ވޯޓާ

މިއަދު މިތަނަށް އަރާ ރައްޔިތުންގެ ، ދަނީ. އެހެންވީމާ އަސާސީ އެަތއް ބައިވަރު ިޚދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދެމުން އެ 

ތިބި ޢަބްދުލްޣަފޫރުމެން، ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުމެން ދިފާޢުގައި ވާހަކަދައްކަްނ މި

 ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ މިއަދު. އެހެންވީމާ، މިއީ މިއަދުގެ ޙަޤީަޤތް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަށް  ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަެއއް ހުަށހެޅުއްވުމަށް. ކުޅުދުއްފުީށ އުުތރު

 ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

މާލެ ހިއްކަނީ. ަގއި ކޮމާރޝަލް ލޯނެއް ނަަގއިގެން ހުޅު 12އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ބޭންްކ އޮފް ސިލޯނުން %

ގައި ލޯނު ނަަގއިގެން ހިްއކާފައި އެ އޮތީ.  0.25އަޅުަގނޑުމެން ސަރުކާުރގަިއ ޗައިނާގެ ެއގްޒިމް ބޭންކުްނ %

ކޯްއޗެއްތޯ ބޮޑީ؟ މި ސަރުކާރަކީ ފޭރޭ ސަރުކާރެއް. މި ސަރުކާރަކީ މީހުންގެ މުދާ ވަގަށް ހިފަހައްޓަިއގެން 

ދަނީ. އެއީ ިމއަުދގެ ޙަޤީޤަތް. ރަްއޔިތުންނަށް މަޖުބޫރުކުރަނީ ވަކި ޕާީޓއަކަށް  އަނިާޔވެރިކަމާިއއެކު ކަންތައް ކުރަމުން އެ

މީހުންގެ މުދާ ނެގުމަށް. ެއީއ  ވަންނަން. ރައްޔިތުންނަށް މަޖުބޫރުކުރަނީ ސަރުކާރަށް އެްއބާރުލުން ނުދީފިއްޔާ އެ

 މިއަދުގެ ޙަޤީޤަތް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް ނޫން. އެހެންކަމުން މިހާރު ބިލުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލުމަށް އި

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 

 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރަށް ކާލަިއގެން ހުރި ފަޅު 2މް.ޑީ.ީޕގެ ވެިރކަމުަގއި ިމީއ އެ އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ެއ އޮތް ދަނީ ނުކުމެގެން.

ނޑުމެން މިތާ ވާހަކަދަްއކަން ފެށީމަ މި   މީހެއް. މިއަދު އަިއސް ކޮން ވާހަކަެއއް މިތާ ދައްާކކަށް. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

.ީޑ.ޕީގެ ސަުރކާރުަގއި އޭރުަގިއ ަގއި. މި ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ާދއިރާެގ މެންބަރަކީ މިީއ އެމްމީހުންނަކަށް ނުތިބެވޭނެ މިތާ
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ލާފައި ހުރި މީހާ މީނަ އިއް ދިރުވަން ހުރިހާ ސަބްސިޑީތަކެއޮތް ެއގްރިކަލްޗަރ، ައޅުަގނޑުމެންގެ ސަބްސިޑީަތކުގެ ތެެރއި

ނޑުމެން މި  4އޭ % 12މިއީ. މިއަދު މީނަ އައިސް މިތާ % އޭ ކިޔާަފއި މިތާ އެއްެޗއް ބުނެފައި މި ފިލަނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ތިބެނީ މިއަދު ހެނދުނު ވެސް ވަރަށް ދައްކާ ވާހަ ކަ ައޑުއަހާލަން މިތާ މަޑުކޮށްލާކަށް ނުކެރޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެން މެންބަރުންނަށް ަވރަށް ފާޑުކިަޔއިފި. އެ ނޑުމެން އެކަމާސަރުކާރަށް ފާޑުިކޔައިފި. އަުޅގަ އެްއޗެްއ  ކަަމކު ައޅުގަ

 ރޭަގއި. އެކަމަކު ނެ ކޮންމެވެސް ވާހަކަެއއް ނިޒާމީ މައްސަލައެްއގެ ތެގައެއް. ދެން ދޭތެރެއަކުން ބުނާނުބުނަން މިތާ

ެއްއގޮތަށް ވާހަކަެދއްކީމަ، ދެން މިތާ ަގާވއިދު  އާތިބެ މެންބަރުން ދައްކާ ވާހަކަ  ަގއި ތިބެ، އިީށނދެގެންރީއްޗަށް މިތާ

ނަޑއެިޅގެން އޮންނާނެ ީމހަކު، މެންބަރަކު ވާަހކަދައްަކމުންދާއިރު އޭނައަ ށް ދަތިކުުރމަށް ޓަކައި ަނގާ ނިޒާީމ ކަ

 ގަިއ...ތު ނުދެޭވނެ ކަމަށް. އޮްއވާ މިތާމައްސަލައަށް ފުރުޞަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ހުށަހެުޅއްވުމަށް މިހާރު ކުޅުދުއްފުީށ އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު 

 ވަން.މޫސާއަށް ފުރުޞަތު އަރު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށި

ިއން ވަގަށް ކާަލއިގެން ބިލުަތކާ އެްއޗެހި ަވގަށް ނަގާަފއި މިލިއަން ރުފިޔާ އެސް.ޓީ.އޯ 19، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ޔާމީން އިނގޭޯތ. މިހިރީ هللا ސަބްިސޑީެއއް ެކއިްއޔާ ކެީއ ޢަބްދު ހުރިއިރުގަިއ ެއއީ ަރއްޔިތުްނނަށް އެނޭގ ކަމެއް.

ނޯންނާނެ އިނގޭތޯ. ވަގުްނ ރަށެއްތޯ ހޯދާފައި އޮތީ؟ ންޏާ. ސުވާލުކޮށްބަލަ. ކޮްނ ފަޅުހާޒިރުކޮށްބަލަ. ކެއި ފަރާތަކަްށ ވަ

އީ ހައްތަހާ ވައްކަުމގެ ފަލްސަފާގެ ވެސް ދައްކާނީ އެހެން މީހުންގެ ބޮލުގައި ވަގުމަތި އަުޅވަިއގެން ަވގު ވާހަކަ. މިއަބަދު

 ތެރެއިން އަިއސްފައި ތިބި މީހުން...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެްއ ނޫން. އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ! ނިޒާާމ ބެހޭ މައްސަލައެްއ ނޫން. 

 އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ! 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރަޝީދު ރިޔާޟް ރުމެންބަ ދާއިރާގެ ވިލުފުށި
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އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި ސަބްސިޑީގެ ވާހަކަެއއް މިތާނގައި ހަމަ ދައްކާއިރަށް ުކރީގެ ސަރުކާރުގެ ވާހަކަެއްއ 

ދައްކާއިރަށް ކެތްނުކުެރވިގެން އައިްސ އެމް.ޑީ.ީޕއަށް ނިސްަބތްވާ ބަެއއް މީހުން ނިޒާމީ ަމއްސަލަތައް ކިތަންމެ ވަރަކަްށ 

ނޑުމެން ދަްއކާ ވާހަަކއެއް ދަްއކާނަން. ެއކަން އޮންނާނީ ދިވެހި ރައްިޔތުންނަށް ސާބިތުކޮށްދީފައި. ނެ ގިއަސް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ބުނެފައި އޮންނާނީ ދެން ދުވަހަކު ވެސް އެމް.ީޑ.ޕީން މި، އެމް.ޑީ.ޕީއަކުން ިމ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވެިރކަމެްއ 

ފުރުޞަތު ވެސް ނުދޭނަމޭ. އަދި އެ ވެރިކަން ޮކންމެ ގޮތަކުން އެ މީހުންނަށް  ނުކުރާނަމޭ. ނުކުރެވޭނޭ. އެއީ ކުރުމުގެ

ލިބުނު ކަމުގަިއ ިވޔަސް ވޯޓުްނ ލިބުނު ކަމުަގއިީވ ނަމަވެސް އެ ވެރިކަމެްއ ދެމި އޮންނާކަްށ ވެސް ުނކުރޭނެ. ހަމަ އެީރ 

ނޑުމެން ޮއންނާނީ ބުނެފައި. އެކަމުގެ ތަޖުރީބާއާ ތަމްރީ ނު ހުރި މީހުން އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ ވައްޓާލާީނއޭ އަުޅގަ

އެބަތިބި. އެހެްނވީމާ، އެ ފުުރޞަތު ދެން އެމް.ޑީ.ީޕއަކަށް މި ޤައުމުަގއެއް ނެތް. ކިތަްނމެވަރަކަށް ހަޭޅއްލެވި ކަމުަގއި 

ކާރުްނ ވިޔަްސ ެއކަން އޮީތ އެހެން. ދެން އެކި މީހުންނާ ބެހޭ ޮގތުން ތަފާތު ދަޢުވާތައް ކުރުމަކީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަރު

ކުރަމުން އަންނަ ކަެމއް. އެ ުބނާ ދަޢުވާތަކެްއ މި މަޖިލީހުގަިއ މީހަކު ވޯުޓ ދިންގޮތުން ކޯަޓށް ލައިގެްނ މިއަދާ ހަމައަްށ 

ނުޑމެން އެންމެން ކޮށްލަންވީ ުސވާލަކީ. އެހެންނަމަވެސް، ިމ  އެކަން ސާބިުތކޮށްދެވިފަިއ ނެތީ ކީްއެވގެންތޯ؟ މިއީ އަުޅގަ

ކީ މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ދައްކަމުން ައންނަ ވާހަކަ. އެމް.ޑީ.ީޕގެ ެވރިކަމުގައި އެތައް މިލިއަްނ މީހުންގެ ވާހަކަތަކަ

ރުފިޔާއަކުން ިދވެހި ދައުލަްތ ދަރާފައި އޮތްކަން އެއީ ެއންމެންނަށް އެނގެން އޮތް ަޙޤީޤަތެއް. ލޯނުތަކުގެ ވާހަކަ 

ޓު އެޅުމާ މި ދެންނެވި ކަންަތއްތަކަށް ވެސް ނެގި ލޯނުަތްއ ދައްކާއިުރަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ ބިމުެގ ފުލެ

 200މިލިއަން،  100ނެގިއިުރގައި މި މަޖިލީހުގަިއ ޔައުމިއްޔާަތއް ބައްަލވާ. ިއންޑިޔާ ސަރުކާރުން ނަގާފަިއ ހުރި 

ކާ ގޮތަށް. މިއީ ާކުކ އަހަރުދުވަުހގެ ތެރޭގަިއ ދައް 1މިލިއަނުގެ ޑޮލަރުގެ ލޯނު ނަާގފައި އޮތީ ބޮޑެތި އިންޓްރަސްުޓގައި 

އަހަރު ދުވަހުްނ  1ކުރާނެ ކަމެއްތޯ؟ ދިވެހިރާއްޖެ، ދުނިޔޭގެ ކާކުތޯ ނަގަނީ އެ ތަންތަނުގެ ކޮމާޝަލް ލޯނުތައް ނަގަނީ 

ދައްކާ ގޮތަށް ލޯނު ނަގަނީ؟ މިއީ އަލަށް މީހަކު އަުޑއަހާނެ ވާހަކަެއއް. ެއއް އަހަރު ދުވަހު ތެރެއިން އަދާކުރާ ގޮަތކަްށ 

ްއކުރަންތޯ މިތާ އޮްނނަ ފަޅު ރަށެއް އަދި ީކއްކުަރން ގެެއއް ަނގަން ހަދަން ެވްސ ނުނަގާ. ޓެމްޕަރަރީ ބަޖެޓެްއ މީހަކު ކީ

ކީއްކުރަންތޯ ބަޖެޓެްއގެ ބަޖެޓް ސަޕޯޓްގެ ގޮުތގައި ވެސް ލޯނެއް އެ ގޮތަކަށް މިހަތާނަށް ނަގާފައެއް ނެތް. އެހެްނވީމާ، 

ތައްތައް ކޮށްފައި ތިބޭ ބަޔަކު ކޮށްފައި އޮތް ކަްނތައްތަުކގެ ވާހަކަދަްއކީމަ ދެން މިކަހަލަ ދޯހަޅި ތާކުން ތާކުނުޖެހޭ ކަން

ނުތިބެވިގެން އަިއސް މިތާ ޮކންމެ ވާހަކަެއއް ެދއްކިަޔސް އަޅުަގނޑުމެން ަދއްކާ ވާހަަކ ދައްކާނެ. ހަމަ މިގޮތަްށ 

ޓީ.ީވއަށް އަާރ ތިބި ވިލުފުށި ކައުންސިލަށް ތާަވޅު ރޭގަިއ ސަންުގ  2އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނު ބޮަލށް ފިތާލާފައި ތިބި 

ނޑުމެްނެގ ލީޑަރު ބުނާހެން ބޮލަށް ފިތާލާފައި ތިބި   2ާތވަޅު އަރާ ދެއްކީ ކޮން ވާހަަކއެއް. މި  2ނިސްބަތްވާ، އަުޅގަ

ވަޅަކަށް ތާ 2ތާވަޅު އަރާ ދެއްކީ ވިލުފުށި ދާއިރާ، ވިލުފުށްޓަށް ނެތޭ އެްއެވސް ކަމެއް ކޮށްދީފައި. މި ބުނާއިރުަގއި މި 

. އިްއޒަތްތެރި ނެތް ގާބުރިއެއް ވެސް ބާްއވާފަ އަހަުރގެ ވެރިކަން ނިމިގެންދިަޔއިރު ވިލުފުށީަގއި 3ނޭނގެއޭ އެމް.ޑީ.ީޕގެ 

އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ  އް. ައޅުަގނުޑގެ އަޚް ތިމަރަފުށީރައީސް، ަބއްލަާވ މިއަދު ިވލުފުށީގައި ހިނގާ މަޝްރޫޢުތަ 
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. މިއަދު އެ ބުނަނީ މި ގައި ުއޅުްއވާފައިއްޔެ ވަަޑިއގެންނެވީ އެތާ  ޅުން. މި ބޭފުރާންވެފަހައިމެންބަރު މިހިރީ 

ެގއަކީ މި ސަރުކާރު ައއިސް އަޅަންފެށި  100. ވިލުފުށީަގއި އެ އަޅާ ތޭ ހައުސިންގ މަޝްރޫޢެއް ފަށާފަސަރުކާރުން ނެ

ނުންވާ ބަނދަރެއް އި މިހާރު ލޮތާރި ލާކަށް ވާ ބޭނޑަގެ. ެއއޮތް ދަނީ ކުރިއަށް. ބަނދަރުގައި އައު ނެރެްއ ކަ 100

. ދޯނި ދޫކޮށްލާފައި ދާންވީ ެގއަށް. އެހާ ނިޔާމަ ބަނދަރެއް. މި ސަރުކާރުން ހަދައިދިނީ. ޕޮލިސް އީނޫން އެ

ޭގ  ސްޓޭޝަނެއް އެ އޮތީ. މިއަދު ނުހެޖޭ މީހުން ކޮންމެހެން ގޭގައި ނިދަން ތިބޭކަށް. ބެޑްީޝޓެއް ހިފައިގެން ނުކުމެ

ދޮރުމަތީ އޮށޯވެލަިއގެން އޮްނނަންވީ. ތާރުއަޅާަފއި އެ އޮތީ. ބާލީސް ބާއްވާަފއި ބެޑްީޝޓެއް މަތީަގއި އޮޯށވެލަިއގެން 

ތާވަުޅ އަރާ މި ުބނީ ކީކޭތޯ. ެއްއވެސް ކަެމއް  2މަގުމަތީގައި. އަމީންޢާއްމު، ިމއީ ވިލުފުީށގެ މިއަދު ކުިރއެުރން. މި 

އް އެޅީ. ޓަށް ކޮށްދީފައި އޮތް ކަމަކީ މަސް މާރުކޭޓެއްސަރުކާރުން ހަމައެކަނި ވިލުފު ކޮށްދީފައި ނެތޭ. އެމް.ޑީ.ޕީގެ 

ފޫޓު ދުރުމިނުގައި. ކާކުތޯ އެތަނަށް މަސް އަތަށް ލައިގެްނ  1000ތަނެްއގައިތޯ. ބަނދަރާއި މަސްމާރުކޭޓް އެޅީ ކޮން

. މިވެރިްނެގ އް އެާތ ހަދައިދޭނަމޭ ކިޔާފަގޮސް އެ މާރުކޭުޓގައި ިވއްަކން އިންނާނީ. ތިމަންނަމެން އަލަށް ބަނދަރެ

 ވެރިކަން ވެއްޓުުނއިރު ެވސް އެްއކަލަ ބަނދަރެއް ެވސް ނުހެދުނު، މާރުކޭޓު ވެސް ފުިރހަމައެއް ނުކުެރވުނު. އެންމެ

ަލިއ  ތައްުލކޮށް އެތާ ބޭރުގެ ރިވެޓްމަންޓުވާހަސީއާ ރުކާރުން ގޮސް އެމް.ޓީ.ސީ.މި ސަ ފަހުން އެތަން ވެއްޓިފައި އޮްއވާ

ނޑުން އޭތި ނުނުކުމެ ޮއއްވާ ގެނެސް ަކއިރިކޮށްފަިއ  މާރުކޭޓް ހައްޔަރުކޮށްަފއި މިހާރު އެހެރީ. ކިރިޔާ ތިމަރަފުށީ ކަ

މީހުން މި ދައްކާ ވާހަކަައކީ މިއަދު މި ސަރުކާރުން ގެނެސްދީފައި  މިހާރު ރިވެޓްމަންޓް ލާފައި އެ އޮތީ. އެހެންވީމާ، މި

ކުރެވިފަިއ ނުވާީތވެ ދަްއކާ  ދަްއކާތީވެ މި މީހުންނަށް ކަމެއް އަޅުަގނޑުމެން މި ވާަހކަ ހުރި ކުރިއެރުމުގެ ވާހަކަަތއް

ނޑުމެންނާ އެްއ މަޖިލީހެއްގައި އެއް ފޯރަމެްއގައި އާދެބަލަ ވާހަކަދައްކާލަން. އަޅުަގނޑުމެން ކޮށްދީފަިއ  ވާހަކަ. އަުޅގަ

 4ތައްތަކާ ައޅާިކޔާލަން. މިހާތަނަށް މި ރާއްޖޭގައި އޮތް ކަންތައްތަާކއި އެ މީހުންގެ ދައުުރގައި ކޮށްަފއި އޮތް ކަން

ނޑު ނުދެކެްނ  4ވެރިޔަކު ވެރިކަްނކޮށްފި ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ހަނދާނުގައި ހުންނަނީ. މި  ވެރިންގެ ތެރެއިން އަުޅގަ

ދައިދިން މިއަދު ރައީސް ޔާމީނުގެ މި ސަރުކާރު ފިޔަަވއި މިހާ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭަގއި މިހާ ބޮޑު ނަތީޖާއެއް ހޯ

ޭޅ އުމި ކަންކަމު ތެރޭގަިއ ހެލިފެލިވެސަރުކާރެއް އަދިެއއް ނާދޭ. މިކަން ޤަބޫލުކުރާނެ އިޤްތިާޞދީ އަދި އިޖުތިމާޢީ 

 18ރިއެރުން މި ސަރުކާރުގެ އަހަރުަގިއ ނުގެންނަ ތަރައްޤީއާއި ކު  3ކޮންމެ މީހަކު ޤަބޫލުކުރާނެ. އެމް.ޑީ.ޕީގެ 

ޖެއަށް ވަނީ ގެނެސްދީފަ. ދެން ނުތިބެވޭނެ ބޭރުަގއި މި ވާހަކަދަްއކާކަށް. ނިޒާމީ ދުވަހުގެ ތެޭރގައި ިދވެިހރާއްމަސް

މައްސަލަ ވެސް ަނގާނެ. ެދން ކީއްކުރާނީ. އެކަމަުކ މިޮއތީ. އަދި ކޮަބއިތޯ، މީގެ އުާފވެރި ކަމަކީ ީމގެ ެއްއވެސް 

ނޑުމެން ފާސްކޮށްފައި އޮންނާ ނީ. އަދި ޮކބައިތޯ، ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި މީހެއްގެ ވޯޓަކާ ނުލައި ކޮންެމ ބަޖެޓެއް އަޅުގަ

 ނަށް ދެމުން. އެހެންވީމާ، ބިމާ މީހުން ޕީ.ޕީ.އެމް މެންބަރުންނަށް ދޭ އުސޫލުން ދޭ ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކެއް މި ދަނީ އެ

 ބެހޭ ގާނޫނު...
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ކުރިމަތީގައި މިވާ ިވލުފުށި ދާ އިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު އާދެ! މިހާހިސާބުން އަޅުގަ

ބެޭހ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލުެގ ބަޙުސްގެ މަރުހަލާ  ދިވެހިާރއްޖޭގެ ބިމާ، 2002/1ނު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫ

މިއަދު ވޯޓު  ނިމިގެން އެ ދިަޔއީ. ދެން ޮއންނާނީ މި ބިލު ބަލައިގަތުމަްށ ޓަކަިއ ނެގޭ ވޯޓު ެނގުން. މިކަން އޮންނާނީ

ހަމައަށް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ހުސް ވަގުތުޮކޅެއް އަުރވާ ވާހަކަ  1:30ގަިއ. ެއހެންކަމުން  1:30ނަގާ ގަީޑގަިއ، 

 ދަންނަވަމުން ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަމުން މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކޮށްލަން.

 

 ]އަށް  13:32އިްނ  11:59ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދުއިންނެވީ؛  )ރިޔާސަތުގައި

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނެގުމުގެ  ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. ވޯޓު ވޯޓަްށ އެހުމަށް .7އައިޓަމު  ޑާއެޖެންކުރިއަށް ގެންދާނަން.  ޖަލްސާ

ޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް އިދާރީ ޭމޒުަގއި ދަންނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އެޖެންޑާ އައިޓަުމ ހަންރިން ޖަކު

7.1.  

ސައްކަތްތަުކގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަްށ ވޯޓަށް އެހުން. މި އެޖެންޑާ ދުވަހުގެ މަ -7.1

ކަށް ދަންނަވާލަން އެބައޮްތ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުަތއް ޗެުކކޮށްލަދެއްވުމަްށ ވޯޓަ 2އައިޓަުމގެ ދަށުން މިއަދު 

 ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މީދޫ އައްޑޫއަރުވަން. ފުރަތަމަ ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން ކަމަށް.  ކޮށްޅުހަނދުމަފު

ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ާލމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުެގ ދިވެހި  ،2010/7ޫނނު ނަންބަރު ގާހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ އާދަމް 

ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނާވ 

 ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  އާދަމް  ރޮޒައިނާ ދާއިރާގެ މެންބަރު މީދޫ އަްއޑޫ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:
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 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 62    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 21    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 40    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   61     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 61        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވޭ        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހާޒިުރެވވަަޑއިެގްނ  .85ނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ މި ދަން

ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ  .21ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  .62ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ަވކި ގޮތަކަްށ ަޑިއގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު، ަމޢާފުކުރައްވާ! ވޯޓުަގއި ަބިއވެރިެވވަ .40މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 .61ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ޯވޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ޯވޓުގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ރޮޒައިނާ  މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫއެހެންކަމުން،  .61ޖުމްލަ؛  .31ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 

ދިވެިހރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުެގ  ،2010/7ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު އާދަމް 

ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ފާހެއްނުވި. އެހެންކަމުން މިހިސާބުން މި ބިލުގެ 

ނަޑއަޅަން. މަސަ  އްކަތް މަޖިލީހުން ނިމުނީ ކަމުގައި ކަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  ރިޔާޟް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިާރގެ ވިލުފުށި. ށްމި ދަންނަވާލަނީ މިއަދުގެ ފަހު ވޯޓަ

ބަލައިގަތުމާ މެދު ބެހޭ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން  ިދވެހިރާއްޖޭެގ ބިމާ ،2002/1ގާނޫނު ނަންބަރު 

 ދެއްވުން އެދެން.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ރަޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 62    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 56    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 މެންަބރުންގެ އަދަދު:  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި

   56     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 29      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 56        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހާޒިުރެވވަަޑއިެގްނ . 85ރުންގެ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަ

ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ . 56ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . 62ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވޯުޓަގއި . 01މެންބަރަކު ނެތް. ވަިކ ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންބަރުްނގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން،  .56ޖުމްލަ؛ . 29ފާސްުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . 56ވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ބައި

ިދވެހިރާއްޖޭެގ ، 2002/1ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ގާނޫނު ނަންަބރު  ރިޔާޟް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިާރގެ ވިލުފުށި

މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންެގ ބިލު  ބެހޭ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިމާ
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އިއްތިފާޤުން ފާސްެވއްޖެ. މި ބިލު ޤައުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވިއްޖެ ކަމުގައި ަކނޑަައޅަން. ދެން މަޖިލީހުގެ 

 . ަގއި 9:00ވާ ބުދަ ދުވަުހގެ ހެނދުނު  2015ޖޫްނ  17ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ 
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