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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 22ވީ ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެ މި

 

 .ކުރުން އިޢުލާނު ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ކުރުންއިޢުލާނުުދވަހުެގ އެޖެންޑާ ، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2015/2/21އޖ/އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -3.1

 

 .ސަތުން އަންގާ އެންގުންރިޔާ . 4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިރޔާަސތުން އަންގާ އެްނގުން.، 4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ާއއްމު ކޮމިީޓގަިއ ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ިބލެތްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ކޮމިޓީތަކަށް އަިއ ބަެއއް ބަދަލުތައް. -4.1

ކޮމިީޓއަށް ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ  މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީންގެ ބަދަލުގައި އެ

ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެދިަވޑަިއގެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ާޕލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުްނ 

ހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާީސ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީ 107ލިބުމުން، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 
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ގައި އަންގާފަ.  2015ުޖލައި  6ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫުޕގެ ލީޑަރުންނަށް ެއކަން ވާީނ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައިވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަށް  107އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

މީ ތަރަްއޤީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑިއަގންނަވާ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އިޢްލާންކުރަން. ޤައު

މުބީންގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަށް ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ ހަމަޖައްސަވައިެދްއވުން 

ން ސިީޓ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ިލޔުން ލިުބމުން، މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ އެދިަވޑަިއގެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީެގ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕު

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުެގ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާީސ ޕާީޓތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ  107

ަރއްޔިތުްނެގ ، ަގއި އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން 2015ުޖލައި  6ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

 ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަށް އިޢްލާންކުރަން. 107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

 

 .އިބްތިދާޢީ ބަހުސް . 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .އިބްތިާދޢީ ބަހުސް ،5މު އެޖެންޑާ ައއިޓަ

 2010/7ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫނު ނަންބަރު  ޚަލީލްهللا މެންބަރު ޢަބްދުިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ  ނިލަންދޫ -5.1

މި ބިލުގެ . ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލުއިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންުގމުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ )

ވަނަ 10ގެ ވަނަ އަހަރުެގ ދެވަނަ ދައުރު 2015ަގއި ޭބއްވުުނ،  2015ޖޫން  30ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވާފައި ަވނީ 

. ޚަލީލް هللاމެންބަރު ޢަބްދުއިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ނިލަންދޫ ޖަލްސާގައި. މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޚަލީލްهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ނިލަންދޫ

ރުޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ާއދެ، މި ބިލަކީ އިްއޒަތްތެރި އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ދެްއވި ފު

ލުގެ އަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ ބިލެއް. މި ބި 2010/7ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ރައީސް، ދެންމެއަކު ވިދާޅުިވ ފަދައިން

 ސް.މަށް ގަބޫލުުކރެވޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީކަ އޮތް ގާނޫނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ރީޢާއިން މިހާރު މި ޛަ

ނޑަށް ގަބޫލުކުެރޭވ  ،ކަމަށް  ލާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިުރގައި އެންމެ މުހިއްމު ކަމެއްމި ބިލު އެކުަލވައި  އަޅުަގނޑު އަުޅގަ

ކޮަބއިޯތ  ގޮތުން ގިނަ ބޭފުޅުންތަކެއް ެއންމެ ޝައުޤުވެރިވާނެ ކަމަކަްށ އޮންނާނީ ކައުންސިލުތައް ެއކުލެިވގެންވާ ގޮތަކީ

ޚާއްޞަކޮްށ  ،ވަނީ ސުވާލުކުރުން. ކައުންސިލުަތްއ އެކުލެިވގެންވާ ގޮތަށް ބަލާިއރުގައި ަކއުންސިލުތައް އެކުެލވިގެން މި

ބޮޑު ތަފާތުތަެކްއ  މާ ،މުޅިން ތަފާތު ެއކުލެވިފަިއ އޮތް ގޮތާ ރަށްރަށުގެ ަކއުންސިލުތައް ެއކުލެިވގެންވަނީ މިހާރުެވސް



3 

 

ކޮމިޓީތަކުެގ ރައީސުން ހިމެނިގެންދާނެ.  ގެނަމަެވސް، ެއ ަކއުންސިލުތަުކގަިއ އަންހެނުންނެތް ގޮތަކަށް. އެހެން

ގާނޫީނ ލަފަޔަށް ބަލާއިރުގައި ައންހެނުން ކޮމިޓީތައް މިހާރު  ަގއި،އަޅުަގނޑަށް ލިބިފަިއވާ ލަފަޔަށް ބަލާއިރު

ތަކަށް ނޫން މިއޮތީކީ. ީއސުން ހިމެނޭ ގޮއެހެންނަމަވެސް އެ ަކއުންސިލުތަކުގެ ރަ ،އިންތިޚާބުކުރެިވގެންދާ ގޮތުން

އޮތް ގޮތަށް ފާސްވެގެން ގޮސްފި  މި؛ އަންހެނުން ކޮމިޓީތައް އިންތިޚާބުކުރެިވގެންދާނީ މި ބިލު ފާސްވެގެން، އެހެންވީމާ

މި  ރުވެސް، މިހާރަށްރަށުެގ ަރއްޔިތުންެގ މެދުގަިއ ނެގޭ ވޯަޓކުން. ހުރިހާ ރައްޔިތުންެގ މެދުގައި. ނަމަ  ،ވާނަމަ ކަމަށް

، ދަނީ. އެހެންވީމާ ކޮމިޓީތައް އެކުެލވިގެން މި ގެއޮންނަނީ ހަމައެކަނި އަންހެނުންގެ މެދުގައި ެނގޭ ވޯަޓކުން އަންހެނުން

އެއީ މުހިއްމު ބަދަލަކަށް ެވެގންދާނެ. ހަމައެއާއިެއކު އަތޮުޅ ކައުންސިލުތައް ެއކުލެިވގެްނވާ ގޮތަށް ބަލާއިުރގައި އަތޮޅު 

 ،ކޮންމެ ރަށަކުން ވެސް ،ެލވިގެންާދނީ މުޅި އަތޮޅުން އިންތިޚާބުކުރެވޭ ދެ ބޭފުޅެްއގެ އިތުުރންކައުންސިލުތައް އެކު

ކައުންސިލުތަުކެގ އިންތިޚާބުގައި އެންމެ ގިަނ ވޯޓު ލިބޭ މެންބަރު ވެސް  ،ކޮންމެ ރަށަކުން ވެސް އިންތިޚާބުގައި 

ަކއުންސިލަރުންގެ ނިސްބަތް މީހުން  ،ލުތަކުގެ ނިސްބަތް އެކި އަތޮޅުތަުކަގއި ަކއުްނސި، ހިމެނިގެންދާ ގޮތުން. އެހެންީވމާ

ދިއުމަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް އެކަށީގެްނާވ ކަމެއް. ކައުންސިލުތަުކގެ ގެ ނިސްބަތުން ތަފާތުވެގެންދިރިއުޅޭ ރަށްރަށު

 ނޫނުއަާސސީަގއި ޤާ ،ރައީސުންނާއި ަނއިބު ރައީުސން ހަމަ މިހާރުވެސް މި ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލުގެ ެތރެއިން

ށް ތަދާ ގޮގެންން ކައުންސިލުތަކުގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ނެގޭ ވޯޓަކުން އިންތިޚާބުކުރެވި އިވާ ގޮުތގެ މަތީބަޔާންކުރެވިފަ 

ވަނީ. ދެން ައޅުަގނޑުމެން ބަލައިލާއިުރަގއި ަކުއންސިލުތަކުގެ ަރއީސުންނާިއ  ރުމާކުެރވިފައި މިފަގައި ވެސް ބިލު މި

ކުރެވޭ މަަސއްކަތްތަުކގަިއ މެންބަރުންނަކީ ދުވަހުން ދުވަހަށް ކައުންސިލުތަުކަގިއ ނައިބު ރައީސް ފިަޔަވއި ެއހެން 

އެ ބޭފުޅުންގެ ރަސްމީ  ،ކުމެވަޑަިއގަންނަވާނީ ވެަވޑަިއގަންނަވާނެ ޭބފުޅުންނެއް ނޫން. އެ ބޭފުޅުން ނުޝާމިލު

ކައުންސިލުތަުކެގ  ،ކަަމށް ވާނަމަ ފިސްވެގެން ގޮއޮތް ގޮތަށް ފާސް ލު މިމަޖެހިގެންދާނީ މި ބިމަސައްކަުތގެ ގޮުތގައި ހަ

ންމުން. ެއ ަކއުންސިލުތަުކން ގޮތްތަެކއް ނި، ވަރާކޮށްޝް ލްސާތަުކަގއި މަށް ނުކުމެވަަޑިއގެްނ އެ ޖަކަޖަލްސާތަ

 ންނަކީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް އޮފީހަށްހުރިހާ ކައުންސިލަރުމިހާރު އަޅުަގނުޑމެންނަށް މި ފެންނަ ގޮތަށް ، އެހެންވީމާ

މި ބިުލ  ނުދާނެ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޖެހިގެނެއްމަރައްވާ ބޭފުޅުންަތކެްއގެ ގޮތުަގއި ހަަޑއިގެން މަަސއްކަްތކު ނުކުމެވަ

ްއ އްމު އިންތިޒާމެރެވޭނެ ވަރަށް މުހިަގއި ކައުންސިލުަތކުެގ އާމްދަނީ އިތުރުކުވާ ގޮތަށް ބަލާއިރުފަރުމާކުރެވިފައި 

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވި މިހާރުވެސް  ،ޖެހިފައިވާނެކަން ދަންނަވަން. އެގޮތުންމަހަ ވަރަށް ގިނަ ، ންދާނެގެއަޅުގަ

ޖޫރިމަނާތައް ނަގަމުންގެންދާ ، މުގައި ފީތައްނައްަސސާތަުކގެ ފަރާތުން ތަފާތު އެކި ނަންއަތަަކކީ ދައުލަތުގެ މުކައުންސިލު

އެއްކޮށް ކުރެވޭ  ޓްރީ އޮފް ފިނޭންސާކާއި މިނިސްރީޢާއިން އެ ކަުއންސިލުތަކައުންސިލުތަެކއް. އެހެންވީމާ، މި ބިލުގެ ޛަ

 ؛ުކރީގައި ވެސް ޢަމަލުކުރަމުންޭއގެ ޮކންމެވެސް މިންވަރެްއ މީގެ ،ެރއްވަންޝްވަރާގެ ތެެރއިން ކޮންެމވެސް މިމަ

 ގެންދިޔަ އުސޫލުްނ ކައުންސިލުތަކަށް ލިބޭނެ ިއންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިގެންދާނެ ތަުކގެ ކުީރގައި ަޢމަލުކުރަމުންކައުންސިލު

ންޓް ާޚއްޞަ ޮގތެއްަގއި ލޯކަލް ަގވަރމަ، ވަނަ މާއްދާަގއި 61ަލށް ބަލާއިރުގައި މި ބިލުގެ ގައި ދަންނަވަން. މި ބިކަމު
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ތެޭރަގިއ އެ އޮތޯރިޓީއަށް މެންބަރުން އޮންނާނެ. އޭގެ އޮތޯރިޓީ ހިމެނިގެންދާ ބާބަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަެކއް އަިއސްފައި

ޚިލާފަްށ މި އޮތޯރިޓީެގ މެންބަރުންގެ  ތާއޮތް ގޮ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ. މިހާރު މި އެކުެލވިގެްނވާ ގޮތް ވަރަްށ ބޮޑެތި

ންގެ ގޮތުަގއި ހިމެނިގެންދާނެ ރުއިެލޭވ މެންބަރުންތަކެއް. މެންބަގޮތުަގއި ހަމަޖެހިގެންދާނީ އެިކއެކި ާދއިރާތަކުން ހޮވަ 

 ޓަރު. ޗީފް އެްގޒެކެިޓވް ފޯ ަކނަޑއަޅުްއވާ މިިނސްދަށުން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ވަނަ މާއްދާގެ 140ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

ން މެންބަރެއް. ވިޔަފާރިއާިއ ހުރި އަންހެބާގެ ދާިއރާއިން ތަޖުރިޖެންޑަރއިތުރުން އަދި އޭގެ  .މަންޓްވަރލޯކަލް ގަ

ން ެއޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ދާއިާރއި ގަވަރނަްނސް ނުވަތަ ޕަބްލިކު، ހުރި މެންބަރެއްއިޤްތިޞާދީ ދާއިރާއިން ތަޖުިރބާ

 5ލަ ޖުމު، ނިގެންދާނެ. އެހެންވީމާމެތަޖުރިބާހުރި ބޭފުޅެއް ވެސް އަލަށް ެއކުލެިވގެންދާ އެލް.ޖީ.އޭގެ ޯބޑުަގއި ހި

، .އޭ ހިންގުމަށް ޓަަކއިލް.ޖީޗަށް އެކުެލވިގެންދާ ޯބޑެއް އެލް.ޖީ.ޭއގަިއ އޮންނާނީ. ހަމަ އެގޮތަށް އެ އްމަ ނެންބަރުންގެ

ޤާމަށް ވެސް އެ މަ ،މަންޓުގެ ނަމުގައި މަޤާމެްއ އުފެދިރކެިޓވް ފޯ ލޯކަލް ގަވަޒެފް އެގް އޭ ހިންގުމަށް ޓަކައި ޗީއެލް.ޖީ.

ެތރި ރައީސް، މި ބިލަށް ަބލައިލައިފިްއޔާ ވަރަްށ ބޮޑެތި އީ ވެސް ިއއްޒަތްރެިވގެންާދނެ. މިބޭފުޅަކު ޢައްޔަްނކު

ނޑުމެން މި ބިލުގެ ކަމަްށ ގަބޫލުކުރެ ައއިްސފައި އޮންނާނެ ބަދަލެއް ؛ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ވަނަ  35ޭވ. ދެން އަުޅގަ

ފައި އޮންނާނެ. ޭއގެތެރޭަގއި ތަފާތު ކޮމިޓީތަެކއް ިއސްއަެވސް އި ވަރަްށ ނުހިއްމު ބަދަލެއް އަނެްއކާމާއްދާއަށް ބަލާއިުރގަ

ގެ އަންހެނުން ،އޮތްވެސް މި ާގނޫނުގައި އޭގެތެޭރގައި މިހާރު ިއވާނެ. ަބޔާންކޮށްފަގައި ކަމަށް މި ބިލު ލަންޖެހޭނެއެކުަލވައި

ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިތުރުން، އިޤްތިާޞދީ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީއަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީއެއް އޮންނަންވާނެ 

ކަމަށް މި ބިލުގަިއ ބަޔާްނކޮށްފައި އޮންނާނެ. ހަމައެާއއެކު އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީއަްށ ލަފާދޭ ކޮމިޓީއެްއ ވެްސ 

މި ބިލުގައި ބަޔާްނކޮށްފައި އޮންނާނެ. އޭގެއިތުރުން މި ދިވެހިރާއްެޖއަކީ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް 

ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ވަރަށް ާނުޒކު ތިމާވެްއޓެއް އޮތް ޤައުމަކަްށ ވުމާ ެއކުަގއި އެ ކަމަށް ދިެވހި ރައްޔިތުންގެ ސަމާލުކަްނ 

ާމވެށީެގ ރައްކާތެރިކަމަށް ލަފާދޭ ޮކމިޓީއެއް ވެސް މި ބިުލަގިއ ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި، އިތުރުުކރުމުގެ ބޭނުމުގައި ތި

ހިމެނިފައި އޮންނާނެ ކަމަށް ދަންނަވަން. އެހެންވީމާ، މި ބިލުގެ ޛަރީޢާއިން ރަްއޔިތުންގެ ބަިއވެރިވުން ައޅުަގނޑަްށ 

ދާެނ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެިވގެންދޭ. ގަބޫލުކުެރވޭ ގޮތުން ކައުންސިުލތައް އެކުެލވިފައި އޮތް ގޮތުން ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުެވގެން

ނޑުމެންނަށް އެންމެ އަތޮޅު ކައުންސިލުތަުކގަިއ  ،ކަމަކީ  ބޮޑަށް ޝަކުވާ ލިބޭ އެއް ޚާއްޞަ ގޮތެްއަގއި އަުޅގަ

ނޑަށް އޮތް  ތިމަންނަމެން ރަށުގެ މީހަކު ރެޕްރެޒެންޓެއް ނުކުެރއޭ. ތިމަންނަމެންގެ ރަށުގެ މީހަކު ނެތޭ. އެ  އޮތުން އަުޅގަ

ެއ ޝަކުވާތަކަށް ޙައްލުަތކެްއ  ،އޮތުމަށްއޮތް މިހާރު މި  ،އޮތުމަށްވޭ ގޮތުން މި ބިލުގެ ޛަރީޢާއިން އެ އޮތްގަބޫލުކުރެ 

އާބާީދ  ،ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެ ރަށަކުން ވެސް އެއް ބޭފުޅަކު އާބާދީ ކިތަންމެ ކުޑަޔަސް

ނުޑ  ކުރެވިފައި މިމި ބިލު ފަރުމާނިގެންދާ ގޮތަށް ބޮޑަސް ތިމަންނަމެން ހިމެ ވަނީ. އެހެންނަމަވެސް، ެއއާެއކު އަުޅގަ

ސަތޭކައިްނ ލާއިރުަގއި ފަސް ދިޔައިުރަގއި މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ބަމި ބިލު ފަރުމާކުރެިވގެން ،ދަންނަވާލަން

އި ޮއންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ެއ ދަށުގެ އާބާީދގެ ރަށްރަުށގަިއ ކައުންސިލުަތއް ނޯންނަ ޮގތަށް ބިލުގަިއ ހިމަނާފަ
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ރަށްރަށުގައި އިދާރީ އިންތިޒާެމއް ލޯކަލް ަގވަރމަންޓް އޮތޯިރޓީއާ އަދި ޭއގެއިތުރުްނ އަތޮުޅ ކައުންސިުލގެ މަްޝވަރާެގ 

ކަމުގައި ވިަޔސް އެބަ ބުނޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ަކއުންިސލެއް ނެތް  މަތީން އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް މި ބިލުގައި

ތުން ބޭނުންވާ ގޮަތށް ކައުންސިެލއް ނެްތ ކަމުަގއި ިވޔަސް ވެްސ މި އިދާރީ އިންތިޒާަމީކ ރައްޔި ،ވެސް

 ،ނަމަ ވެގެން ގޮސްފި ކުރެވޭނެ ފުރުޞަތު މި ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ގާނޫނަަކށްއިންތިާޒމު؛ ކުެރވިދާނެއިންތިޒާމު

ވެސް ފަްސ ދަންނަވަން. ެއހެންވީމާ، އެއީ  މުަގއިރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާ ޮގތަށް ފަރުމާކުރެވިފައި އޮތް ިބލެއް ކަ

ލަ ނުކުެރވޭ. ޖުމު ބޮޑު މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވާނެ ކަމެއް ކަމަކަްށ ގަބޫލެއް ސަތޭކައިން ދަށުގެ އާބާދީތަަކށް މާ

ލިބިގެންދާ  ދައުލަތަށް ،އޮތް ގޮތަށް ގޮސްފި ަކމަށް ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ އާްމދަނީ ގޮތެްއގަިއ ބަލާއިުރގަިއ މި ިބލު މި

ނޑަކަށް ސަތޭކަ މިލިއަން ރުފިާޔ އަހަަރކު ސަލާމަތްކުެރވިގެންދާނެ.  ންއާމްދަނީ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، ގާްތގަ

ރަްއޔިތުންގެ އެ  .ވެރި ކަަމކަށް ވެގެންދާނެއަޅުަގނޑަށް ގަބޫލުކުެރވޭ ގޮުތން މިއީ ދިވެހި ރަްއޔިތުންަނށް ވަރަށް އުފާ 

ހިންގުމަށް ދައުލަތުން ބާކީކުެރވޭ މަޝްރޫުޢތައް ހިންގުމަށް ޓަކަިއ،  އްޤީގެ އެިކއެކިމްރާނީ ތަރަރަށްރަށުގައި ހުރި ޢު

ކަމުގަިއ  ލް އުސޫލުން ބަލާފައިނޭންޝަ ، ނިޓަރީ އުސޫލުން ބަލާއިރުަގއި ވެސް އަށް ވެގެންދާނެ. އެހެްނވީމާ، މަފައިސާ

ރިކަްނ ލިބިެގންދާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުެރވޭ. ވިޔަްސ ެވސް ދައުލަތަށް ިމ އިތުުރވާ ފައިާސއިން ަރއްިޔތުންނަށް އުފާވެ

ނުޑ ވަަރށް ބޮޑަށް ހަމަ ޝުކުުރ އަދާޮކށްލަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަެކްއ  ސް.އިްއޒަތްތެރި ރައީ  ނިންމާލުމުގެ ކުިރއަށް އަުޅގަ

ްނ ޭވ. ެއގޮތުން ލޯކަްލ ަގވަރމަންޓު އޮތޯރިީޓއަށް އަޅުަގނޑު ވަރަށް ޚާްއޞަ ޝުކުެރއް ައޅުަގނޑު ދަންަނވަ އެބަ

ބޭނުންވޭ. ެއ އޮތޯރިޓީްނ މި ބިލު ފަރުމާކުރުމަށް ޓަަކިއ ފަރުމާކުރުމުގެ މަރުޙަލާަގިއ އެ ބޭފުޅުްނ ދެްއވާފަިއވާ 

ރަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަްށ ތުރުން މިއަދުެގ ހޯމް މިނިސްޓަރ ޢުމަރު ނަޞީއަދި އޭެގއި ،ެއއްބާރުލެްއވުމަށް އިއެހީތެރިކަމާ

ޚާއްޞަ ގޮތެްއގައި ަމޖިލީހުގެ ވަރަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކޮޅެއް އަޅުަގނޑާ  އަޅުަގނޑު ޝުކުރު އަދާކުރަްނ. އަދި

އެކު މަސައްކަތްުޕޅުތަކެއް ުކރެއްވި. އެ މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ޚާއްޞަކޮށް ވަިކވަކިން އެ ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތަްއ 

ދެއްވި ފުރުޞަތަށް  ،އް ދަންނަަވމުންނުދެންނެވި ކަމުގައި ިވޔަސް ވެސް އެ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެ

 ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުން އަޅުަގނުޑގެ ވާަހކަކޮޅު ނިންމާލަން. ޝުކުރިްއާޔ ވަރަށް ބޮޑަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއެޅިަފއިވަނީ ޖުމުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު.   1ށް .ޕީ.އެމަެއއީ ޕީ ަގޑިއިުރގެ ވަގުތު. 3ލަ މި ބިލަށް ކަ

 40މިނެޓު  22ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  20މިނެޓު  45ސިުކންތު. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  41މިނެޓު  30ގަޑި 

މިނެޓު. ަވކި ޕާޓީައކަށް ނިސްބަތްނުާވ  5ސިކުންތު. އަާދލަތު ޕާޓީއަށް  18މިނެޓު  10ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް 

މި ެމންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު  އިއްޒަތްތެރިއިބްތިދާޢީ ބަހުސަށް ޓު. އަޅުަގނޑު މިނެ 6އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 
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ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުޑަުހވަދޫ އަރުވަނީ  އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ހުޅުވާލީ. 

 އަޙްމަދު ޢާމިރަށް.

 

 ދެއްެކުވން:ޢާމިރު ވާހަކަ އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިާދރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޫސލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނަކީ ިމ 

ގިނަ އިްޞލާޙުތަކެއް އެ ގާނޫނަކަށް ެލިވފައިވާ ގާނޫނެއް. އެިކއެކި ިއޞްލާޙުތައް އެކި ގޮްތގޮތަށް  މަޖިލީހަށް ވަރަށް

ނ ދު ހަމަ ގެއްލޭ ވަރަށް އިޞްލާޙުތައް ލެވިަފއިާވކަްނ ޤްޞންނަްށ މި ގާނޫނުގެ އަސްލު މަޑުމެލަމުންގޮސް އަުޅގަ

ފާތު އިޞްލާޙުަތއް ތަ ޔައިރުަގއި ވެސްދިފުަރތަމަ ހުށަހެޅިގެން ފާހަގަކުރަން. އަދި ހަމަެއއާެއއްކޮށް މި ބިލު އެންމެ

ނޑުމެންނަށް ފުރަތަމަ ބިލުހުށަހެޅިގެން  6ފާސްކުރެވުނުއިރުަގއި ކައުންސިުލގައި ތިބެގެން  ދިޔުމުގެ ސަބަބުން އަޅުގަ

ގޮތަށް ފާްސކުރެިވެގންދިޔަ ގާނޫނެްއކަން ވެސް  ނުލެވޭްނިސލުން ވަިކެވގެން ނޫނިއްާޔ ކުިރމަތިމަސްދުވަސް ކުރިްނ ކައު

ނޑުމެންއުޭޅ މައްސަލައަކީ ކޮންމެގޮެތއް އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކުރަން. އާދެ! ދިމާެވގެން މި ނަށް އެބަ ިވަޔސް އަުޅގަ

ވަނަ ބާބުގައި އެބަ ލާޒިުމކުރޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ  8ނޫނުއަސާސީގެ ޤާރަންޖެހޭ ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ގަބޫލުކު

ވަނަ  230 ؛ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( 30ދާއިރާތައް ހިންގަންޖެހޭނީ ލާަމރުކަޒީ އުސޫލުން ކަމަށް. ހަަމ މި ދެންނެވި ބާބުެގ 

ކުރޭ ލާމަރުކަީޒ ުއސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާަތއް ހިްނގުމަށް ޓަަކއި ގާނޫނުަގއި މާއްދާގެ )ށ(ގަިއ އެަބ ަބޔާން

ކައުންސިލުތައް އުފެއްދުމުގެ ބާރު ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިގެންާވ  އިމުތަކާޤާނަޑއެޅިފަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މަކަ

ން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމަށް ޓަަކއި ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލު ،ކަމަށް. ދެން ހަމައެާއއެްއކޮްށ )ނ(ަގއި އެަބ ބަޔާންކުރޭ 

ތައް ގާނޫނުަގިއ ޞްތިޞާޚްއެ ފަރާތްތަކުގެ އި  އިަކއުންސިލުތަކުގެ ިސފަތަކާ އިމަޤާމުތަކާ އިއުފައްދާ އިދާރާތަކާ 

ނަޑއަޅާފައި އޮންނަްނވާނޭ. އަޅުަގނޑަށް ގަބޫުލކުރެވޭ ގޮުތގައި މި  ގޮތުަގިއ  ްއގެވަނަ މާއްދާއިން އެކަނި އަސާސެ  30ކަ

ކައުންސިުލެގ  އިފަހަތުން އަނެއްކާ މި އަންނަނީ ބައިވަރު ވާހަކަތަެކއް. އުމުރުގެ ވާހަކައާ  ދޭ. އެހެންނަމަވެސް، އޭގެފު

 ަގއިމުމިހެންގޮސް ހަމަ ،ކައުންިސލުގެ މަސްއޫލިްއޔަތުތަުކގެ ވާަހކައާ އިނައިބު ަރއީސް ހޮާވނެ ގޮތުގެ ވާހަަކއާ  އިރައީސާ

ނޑުމެންނަށް  ނޫނުައސާސީަގއި ޤާވޭނެ ޒާުތގެ ކަންަތްއތަކެއް މި ސާސީެގ މައްޗަްށ ބާުރ ނުފޯރުނޫނުއަޤާ ވެސް އަުޅގަ

ސް، ނަމަވެ ވީ ނޫނަށް ބަދަުލގެނައި ކަުމގައި އޮތް. ެއހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެން ިމއަދު މި ގާ ބަޔާންކޮށްފައި އެބަ

 ލާޙުކުރެިވގެން ނޫނިްއޔާ ޞްނޫނުއަސާސީގެ މިަބއި އި ޤާނުކުރަން  ވެސް ގަބޫލެއްއަޅުަގނޑު ހަމަ އެްއގޮތަކަށް 

ނޑު ހަމަ ެއއްއެްނމެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މީގެ  ލާނަން އިކަމަކަށް ދަންނަވަ  އެދެވޭ ނަތީޖާ ހާސިލުކުރެވޭނެއެޭކ. އަުޅގަ

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުްނ  ،ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުަރނީ 232ނޫނުއަސާީސގެ ޤާސިލުތަުކގެ މަސްއޫިލއްަޔތުތައް ކައުން

ވި ކަންކަން ހިމެނޭ ށް އިންތިާޚބުކުރާ ކައުންސިލުަތކުގެ ަމސްއޫލިްއޔަތުތަުކގެ ތެރޭަގއި އަންނަނިކަންކަން ހިންގުމަ

ސޫުލެގ މަތީން ކަންކަން ހިންގުން. ނިިވ އުދާރީވަައދި ޖަވާބު ދީމިޤްރާޠީ -ތެރޭަގއި މި ބަާޔންކުރަނީ )ހ(ކަމަށް. ޭއގެ
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 4ާޤއިމުކުރުމަށް ބާރުއަަޅއި މަަސއްކަތްކުރުން. މިހެންގޮްސ  އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ދުޅަހެޔޮކަން މުޖުތަމަޢުގައި

ނުކުތާއެްއގެ ަމއްޗަށް އެކުެލޭވ ވާހަކަތަެކއް ަބޔާންކޮށްފަިއޭވ. ހަމައެއާެއއްކޮްށ މި ޤާނޫނުއަސާީސގައި އެ ބޭފުޅުްނގެ 

ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް އެބަ  ފައިސާ ދޭނެ އުސޫލުތަކެއް ެވސް ބަޔާންކޮށްފަ. ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެން ފަިއސާ

ވަނަ މާއްދާަގއި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ގާނޫނުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭަގއި މުދާ  235ލާޒިމްކުރޭ. ހަމައެއާިއއެކު 

މިލްކުކުރުމާއި ދަރަންޏަށް ޒިްނމާވުމުގެ ބާރު ލާމަރުަކޒީ އިާދރާތަކަށް ލިބިގެންާވ ކަމަށް ެއބަ އޮތް. އެހެންނަމަވެްސ، ިމ 

ނޑު އެބަ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ހުރި  233ވަނަ މާްއދާ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ  233ހާ މާއްދާތަކެއް އޮތްއިުރަގއި ވެސް އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދގަިއ މި ބުނަނީ ލާމަރުކަީޒ  233ވަނަ މާއްާދގަިއ މި ބުނާ ާވހަކައަކީ ިމއީ ކިާހވަރެްއގެ ާވހަކައެއްތޯ. 

 ތައް...އުސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާަތއް؛ ލާމަރުކަޒީ އިދާރާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު. ކުޑަކޮށް މަޑުކޮށްލަދެްއވުމަށް ދަންނަވަން. މިއަދު ވެސް ކަންދިމާކުރި 

ގުތަްށ ގޮތުން ޓެކްނިކަލް މައްސަލަެއއް ދިމާވެއްޖެ. ތަންކޮެޅއް މުހިއްމު ޓެކްނިކަލް މައްސަލަެއއް. އެހެންވީމާ، މި ވަ 

ނޑާލަންޖެހޭ ކަމުގައި ދަންނަވަން.  އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން މިކަމުގައި ެކތްތެރިކަމާ އެކު ދެްއވާނެ ބަހުސް މެދުކަ

އެއްބާރުެލއްވުމަށް ޓަަކއި ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް 

އްސަލަ މި ވަގުތު ޙައްުލވެފައި މި ވަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު ޝުކުރު ދަންނަވަން. ޓެކްނިަކލް މަ

 ކުޑަުހވަދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަްޙމަދު ޢާމިރަށް.މި އަރުވަނީ ވާހަކަފުޅު ކުރިއަްށގެންދެވުމަށް 

 

 ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

އާދެ، އަުޅަގނުޑ މިދެންނެވި އުސޫލުން ޤާނޫނުއަސާސީަގއި މިކަންކަން  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޝުކުރިއްޔާ

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މާއްދާ އެހާ ވަނަ މާއްދާަގއި  233ބަޔާންކޮށްފަިއވާއިރު ެވސް މީގައި ައޅުަގނޑު ދަންނަވާީނ 

ނަޑކަށް ހިޔެއް ނުވޭ ކައުންސިލުަތކަށް ފެންނަހެނެއް . އެހެން މިދެންނެވި ކަމަކީ، މި މާއްދާަގއި ިމ ރަނގަޅަކަށް އަުޅގަ

ބުނަނީ ލާމަރުކަޒީ އިދާރާތަކުން ހަދާ ގަވާއިދުތަާކއި ނިންމާ ނިންމުންތައް ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ 

ުފ ގާނޫނުތަކާއި އެ ގާނޫނުތަުކެގ ދަށުން ހެދޭ އެހެނިހެން ގަވާއިދުތަުކގެ އިމުން ބޭރުވެގެްނނުވާނެ ކަމަށް ވަރަށް ސާ

ނުޑމެންނަށް މިއަދު، އިހަށްދުވަހަކު ވެސް ސިޓީ ކައުންސިލުެގ  ބަހުން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

މެންޑޭޓުގެ ތެރޭން ބައެއް ަކންތައްތައް ސަރުކާރަށް ބަދަލުކުރަން މި ޖެހެނީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ނުލިބޭތީ. 

ހަްށ ބަލައިލާއިުރަގިއ ހަމަގައިުމވެސް މި ކައުްނސިލުތަކަކީ ވަިކ ސަރުކާެރއް އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ މި ާމއްދާގެ ރޫ

ގޮތުަގއި ސިފަކުރެވޭނެ ެއއްެވސް ޖާގައެއް ނެތޭ. އެއީ، ަކއުންސިލުތަކަކީ ރަްއޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދޭންޖެހޭނެ ބައެްއ 
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ނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން ކަމަށް އެބަ ވާންޖެހޭ. އެހެްނީވމާ، މިހާރު މި ގާނޫނު ފުރިހަމަވެގެންދާއިުރގަ  އި އަުޅގަ

އެންމެ ބޮޑަށް މިހާރުވެސް ކައުންސިލުތަުކގައި ދިމާވާ ެއއް މައްސަލަައކީ ސިވިލް ސާވަންޓުންނާއި ަކއުންސިލާ 

ދެމެދުގައި މަސައްކަްތކުރުމުެގ އެކުވެރި މާޙައުެލއް ނޯންނަ މައްސަލަ. އެހެންވީމާ، އެ މައްސަލަ އެބަ ޖެހޭ ވަރަށް 

ޙައްލުވާން. ގާނޫނުގެ ތެރެއަށް އެ އަމުރުކުރާނެ ފަާރތަކީ، ނުވަތަ ބާރުވެިރވާނެ ަފރާތަކީ ޒިންމާދާރުވެރިާޔކަން  ބޮޑަށް

ނުވަތަ ކައުންސިުލގެ ރަީއސްކަން ނުވަތަ ކައުންސިުލން އިންތިޚާބުކުރާ ފަރާތެއްކަން އެބަ ބަޔާންކުރެވެންޖެހޭ. 

ނޑުމެންނަކަށެއް ހަމަގައި ނޑުމެންނަކަށް މި ހޯދަން ބޭނުންވާ އެހެންނޫންނަމަ، އަޅުގަ މު ވެސް މި ގާނޫނަކުންނެއް އަުޅގަ

ނޑުމެން ކައުންސިލު  ފޮނިމީރުކަމެއް ނުލިބޭނެ. އޭގެ އެްއޗަީކ، ދެ ދަުއރަކަށް ކުރިމަތިލައިގެން ައޅުގަ

ރޭގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ އިންތިޚާބުކޮށްފަިއވާއިުރގައި ީމގެތެރޭަގއި ހުރި ބައިވަރު މަްއސަލަތައް އެބަހުރި. މި މަޖިލީހުގެ ތެ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކީ ވެްސ ހަމަ އެ ބޭފުޅުންގެ ާދއިާރގައި ހުރި ކަންތައްަތއް ރަނގަޅަށް ދެނެަވޑަިއގަންނަވާނެ 

ނޑު ދެކެން. ހަމަަގއިުމ  ބޭފުޅުން. އެހެންވީމާ، އެ ހުރިހާ މައްސަލަތަކަށް ރިޢާޔަތްކުުރން ވަރަށް މުހިއްމު ކަމަށް ައޅުގަ

ނޑުމެންނަކަްށ  8ނޑުމެންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ ވެސް، އަުޅގަ ވަނަ ބާބުަގއި މިގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވީ ހިނދު، އަޅުގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ނޫން ގޮތަކަށް ހަމަަގއިމު ވެސް ުނހިނގޭނެ. އެހެންވީމާ، އެކަން 

މެން މިއަދު. ހުރިހާ ޕާޓީތަކުން ެއއްބާރުލުންދީގެން ޤާނޫނުއަސާީސގެ ިމ ކުރުމަށް ޓަކަިއ ބަދަލުކުރަން ކީއްތޯޭއ ައޅުަގނޑު

ބައިތައް ވެސް ިއޞްލާޙުކުެރވެން އެބަ ޖެހޭ. ެއގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރެިވއްޖެ ނަމަ، ފުށުއަރާ ގޮތަށް ގާނޫނާއި އަދި 

ސިޔާސަތުތަާކއި، ސަރުކާުރގެ  ގާަވއިދުތަާކއި އަދި ސަރުކާުރން ދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި، މިނިސްޓްރީތަކާއި މިނިސްޓްރީތަކުގެ

ސިޔާސަތުތަާކއި މި ކަްނކަމަށް ފުށުއަރާ ގޮތަށް މާނަކުެރވޭ ގޮތަށް ޤާނޫނުއަސާީސަގއި މާްއދާތަކެއް ހުރުމަކީ ހަމަަގއިުމ 

ވެސް މިކަްނ އެންމެ ފުރިހަމައަށް ކުެރިވގެންދާނެ ކަމެްއ ނޫން. އެހެންވީމާ، ެއގޮތުެގ މަތީން އަޅުަގނުޑ މިދެންނެވީ 

ސިުލގެ ރަީއސާިއ ނައިުބ ރައީސް އިންތިޚާބުކުރާނެ ޮގތުގެ ވާހަކަ ަބޔާންކޮށްފައި ެއތި ވެްސ ގާނޫުނގެ ތެރެއަްށ ކައުން

ނޑު ބިލެއް ހުށަހަޅާފައި ވާނީ ވެްސ އެހެންވެގެން. އެީއ، ގާނޫުނެގ ތެރެއަށް ގެނެއްސި ކަމަށް  ގެނައުމަށް ޓަަކއި އަުޅގަ

ބަރު ހުށަހެޅިިއރުގަިއ މީގެތެޭރގައި ފާަހގަުކރެވޭ ކަންަތކަށް ކޮންމެެވސް ވާނަމަ، މީަގއި ދެންމެ އިްއޒަތްތެރި މެން

ވަރެްއގެ ޙައްެލއް ލިބިގެންާދނެ. އަދި ހަމައެއާެއއްކޮްށ، ބިލުގައި އެބަ ފާހަގަކުރޭ، އަތޮޅު ަކއުންސިލަށް މީހުން 

ވާހަަކ ބަާޔންކޮށްފައިާވއިރުަގއި ރަަށކުން އިންތިޚާބުކުރެވޭނެ ގޮތް. އަތޮުޅ ކައުންސިލަށް މީހުން އިންތިާޚބުކުރެވޭނެ ގޮތުެގ 

އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ލިބޭ މީާހ ކޮންމެ ރަށަކުން އަންނަ ޮގތަށް ބަޔާންކޮށްފަ. ރަނަގޅު. މެންބަރުގެ ވިސްނުމަީކ ެއއީ 

ގަިއ އެންމެ ގިނަ، އެންމެ ބޮޑު ާތއީދު އޮތް މީހާ ކަމުގައި ވެާދނެ. އެކަމަކު، ބަެއއް ހާލަތްތަކުަގއި އެބަ ދިމާވޭ، ރަށު 

ވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން  231ނުވަތަ އިސް މަޤާމަށް މި ައންނަނީ އެންމެ ތާއީދު ލިބޭ މީހާއެއް ނޫން. 

ކައުންސިުލގެ ރައީސާއި ނަިއބު ރައީސް ކައުންސިލުގެ މެދުގައި ނެގޭ ސިއްރު ވޯަޓކުން ހޮވަންޖެހޭނެ ކަމަށް 

ނޑުމެންނަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވީއިރު އެންމެ މަދު ވޯޓު ލިބޭ މީހާ ވެ ސް އެބަ އާދޭ. އޭރުން އަނެްއކާވެްސ، އަުޅގަ
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ނޑަްށ ދެކެނީ ޑަބަލްެވގެން އެބަ  ނޑު ރޫހެްއ ަކމަށް އަުޅގަ ތޮޅު ަކއުންސިލަީކ ހަމަ އަ ،ދޭ. މި ބިލުގެ މަިއގަ

ރަށަކުން  ކުރަން ކޮންމެެޒންޓުވަރުަގއި އޮތް ގޮަތށް އަތޮޅު ކައުންސިލު ރެޕްރެކުރީަގއިހެން ރ.ކ.އ ކޮމިޓީ އޮތް ދުވަސް 

ވެސް އެަކކު އޮޓަމެޓިކުންާދ ގޮތަށް. އަތޮޅު ކައުންިސލުގެ މެންބަރުންގެ ތެރޭން ދެ ބޭފުޅުން މުޅި އަތޮޅުން 

 ހިމެނޭ ގޮތަށް. އެހެންެވއްޖެ ކަމަށް ަގއިކޮންމެ ރަށަކުން ވެސް އެކަކު ައތޮޅު ކައުންސިލު ދެން އި،އިންތިޚާބުކޮށްފަ

ނޑު ދަންނަާވނީ ރަށުގަ އި ހުންނަ އެންމެ އިސް މީހަކަށް މިކަން ކުރެވޭނެ ގޮތަށް އޮތްވެއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ، އަުޅގަ

ބު އިަކއުންސިލުގެ ަރއީސާއި ނަ ، ެވއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަކުޑަވާނެ. މިހާރު މިގޮަތށް އޮ ވަންޏާ ޑަބަލްެވގެންދިއުުމގެ ާޗންސް

ނުއަސާސީަގއި ބޭ މީހާ. އެހެންވީމާ، ޤާނޫއިބު ރައީސަށް ވެދާނެ ެއންމެ ދަށް ވޯޓު ލިރައީސް ހޮވާއިުރަގއި ރައީާސިއ ނަ

ބަރަކަށް ވެސް އަތޮުޅ ކައުންސިުލގެ މެން ޤާނޫނުއަސާީސގައި ނުުބނާނެ ހަމަގައިމު ،ން ެވސްއެ ބުނާ ގޮުތގެ މަތީ

ބު ރަީއސް ހޮވާނެ ގޮުތގެ ވާަހކަ އިކައުްނސިލުގެ ރަީއސާއި ނަ އިނގޭތޯ.  ވާންޖެހޭނީ އެންމެ މަތީ ވޯޓު ލިބޭ މީހާއެކޭ

ވަަނ  231 .ަކއުްނސިލުގެ މެދުަގއި ނެޭގ ސިްއރު ވޯޓަކުންނޭ ،ންނަނީއި މި އޮއަސާސީަގއި ބަޔާްނކޮށްފަނޫނުޤާ

ނޑު ގަބޫލުކުރާމާއްދާގަިއ މި ބުނަނީ. އެހެންވީމާ، މި އެންމެ ރަނަގޅު ގޮަތކީ  ،ހިްތއޮތީ ގޮތަށް މިހެން އޮތީާމ އަުޅގަ

މުގައި ހުންަނ ށަކުން ވެސް ހަމަ އެްނމެ އިސް މަޤާރަ ވުރެ ޮބޑަށް ހަމަ ކޮންމެ އެންމެ މަތީ ވޯޓު ލިބޭ މީހާއަށް

ނަމަ، ރައީސް މައުމޫނުގެ  މީހާއަށް އެ އަތޮޅު ކައުްނސިލު ތަމްސީލުކުރެވޭނެ ގޮތަށް. ކުރު ގޮތަކަށް ދަންނަވާ

އުންސިްލ ކަތީބު ނެތިއްޔާ ކުަޑ ކަތީބު އަތޮޅު ކަ .ެއއީ މިސާލެއްގެ ގޮތުަގއި ވެރިކަމުަގއި އަޮތޅު ކޮމިޓީތަްއ އޮތް ގޮތް

ނޑަށް ހީޭވ  ތަމްސީލުކުރުމަށް ޓަކައި ދާނީ. އެހެންވީމާ، އެ އުސޫލުްނ މިކަން ހިނގައްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ، އަުޅގަ

ތަންކޮޅެއް ރަނގަުޅވެދާނެހެން. އެހެންކަމަށްވާނަމަ، ހަމަގަިއމު ވެސް ދާނެ ހަމަ މިކަްނ ދާނެ ހަމަ އިތުރު؛ ހަަމ 

އިމު ވެްސ އެންެމ ރަނގަޅެްއ ނުވާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ މަދުކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަަތށް ހަމަގަ

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި މި ބާބުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައި ހުރި ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ައޅުަގނޑުެމންނަށް ގާނޫނު ހަދާއިރުގައި 

ނ ޑު ހަމަ ގޮާވލަން ޤާނޫނުއަސާސީގެ ހަމަ؛ އެބަ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވޭ. އެހެންވީމާ، ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިަކމާ އެކު އަޅުގަ

ނޑު އެންމެ އެދޭ ގޮަތކީ ޤާނޫނުއަާސސީެގ  ނޑު މި ދެންނެވީ އަުޅގަ އަޅުަގނުޑ އެންމެ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުމެއް، އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(، )ށ(، )ނ( ބާއްވާަފއި ދެން ހުރި ހުރިހާ މާއްދާތައް އުނިކޮށްލުން. އެ ހިސާބުން މި  230

ުތގަިއ ފުދޭ. އެހެންވީމާ، ލާމަރުކަީޒ އުސޫލުން އިދާރީ ދާިއރާތައް ހިންގުމަށް ޓަަކިއ އަސާެސއްގެ ގޮ

ނޑު ރޫހަކަށް ވާންޖެހޭނީ އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ިމ ބިލު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަިއ  އިޞްލާޙުކުެރވިގެންދާ ގާނޫނުެގ މައިގަ

އަދި ތަޖުރިބާަގއި؛ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މާީޒގަިއ ، ދިރާސާކުރެިވގެންދާއިުރގަިއ މި ދެންނެވި ކަންަތއްތަކަށް ރިާޢޔަތްކޮށް

މީގައި ލިބިފަިއ ހުރި ކަންތަްއތަކުގެ ަމއްޗަށް؛ ޚާއްަޞކޮށް ސިވިލް ާސވަންޓުންނާއި ކައުްނސިލަރުންނާ ދެމެދުގައި ހުިރ 

ކޮމިޓީގެ  މައްސަލަތަކަށް ޙައްލުލިބޭނެ ސިފަތަކެއް މީގެތެރެއަށް ކޮްނމެހެންވެސް އަންނަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ބިލު

ނޑު ައދި މިއަށްވުރެ ވެސް އިުތރަށް ފުރިހަމަވެގެން ދެން އިންތިޚާބުކުރާ ކައުންސިަލކީ  މަރުޙަލާގައި އަުޅގަ
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ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވަިނވި އުސޫަލކުން ޑިމޮކްރަިޓކް ހަމަތަކާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެ ަމތީން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް 

ނޑު ވެސް ވަރަށް ޮބޑަށް އެދޭ ކަެމއް. ޝުކުިރއްޔާ.ލިބޭނެ ކައުންސިލުތަކެއް ކަމުގަ   އި ެވގެންދިއުމަކީ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަުޑއްވަރީ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ 

 މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކަށް.

 

 އްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:މަޑު

)ިދވެހިރާއްޖޭެގ ިއދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުަކީޒ  2010/7ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ، ގާނޫނު ނަންބަުރ 

ޚަލީލް މި هللا ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނު( އަށް ައޅުަގނުޑގެ އަްޚ، ިމލަންދޫ ދާއިރާގެ އި 

ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙުތަކަީކ ަވރަށް މުހިއްމު އަދި ައޅުަގނުޑ ވެސް ާތއީދުކުރާ އިޞްލާޙުަތކެއް ކަމުަގއި ދަންނަވާލަން. 

 އާދެ، ރާއްޖޭގެ ަކއުންސިލުަތކުގެ ނިޒާމު އެކަަށއެިޅގެންިދއުމަށްފަހުގައި ދިމާވި ވަރަްށ ބޮޑު މައްސަލައެްއ، މި 

ނޑުމެންގެ ާރއްޖެއަށް ަބލާއިރުަގއި ބޮޑު ިނޒާމެއް ަކމުގައި ެވގެންދިއުން.   1000ކައުންސިލުތަުކގެ ނިޒާަމކީ ައޅުގަ

ނޑުމެްނގެ  1ކައުންސިލަރުން އިންތިޚާބުކޮްށފައި އެ ކައުންސިލަރުްނގެ ިއނާޔަތާއި މުސާރައަށް  ބިިލއަން ރުފިޔާ އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ ދައުލަތަށް ކަާތވަރުގެ ކަމަކަށް ެވގެންނެއް ނުދޭ. ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުަރންޖެހޭޖެ ހުމަކީ އެއީ އަުޅގަ

އާދެ، ޭއގެ ނަތީޖާ ޙަޤީޤަތުަގއި މި ގާނޫނަށް މިހާ ބޮޑެތި އިޞްލާޙުތަކެއް މިއަދު އަްނނަންޖެހުނުޖެހުން. އާދެ، މި 

ނޑު ވެސް ވަރަށް ތާއީދުކުރާ އި ޞްލާޙުަތކެއް އެބަހުރި. އޭގެތެޭރަގއި ގެނެވިަފއިވާ އިޞްލާޙުތަކަށް ބަލާއިރު އަުޅގަ

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން މި އިޞްލާޙު ގެނައުމަށް ފަހުގައި ކައުްނސިލަރުން އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ  ޚާއްޞަ ގޮތެްއަގއި އަުޅގަ

ށް ދެ އަދަދު، ަކއުންސިލަރުން ގޮުތަގއި އިންތިޚާބުކުެރިވގެންދާ ބޭފުޅުންގެ އަދަދު މަދުެވގެންދިއުްނ. އާދެ، ފުލްޓައިމުކޮ

ބޭފުޅުން މަސައްކަތްކުރަްއވާަފއި ދެން ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަކީ ޕާޓް ޓައިމްކޮށް ކައުްނސިލުތަކުަގއި މަސައްކަތްކުރާ 

ބޭފުޅުންގެ ގޮުތަގއި ވެގެންާދދިއުމަކީ ހެޔޮ ބަދަެލއް. ހަމައެާއއެީކގަިއ އަންހެނުންގެ ޮކމިޓީގެ ރަީއސަކަށް ހުންނަާވ 

މްސީލުވެގެންދިއުްނ، މިއީ ގާޫނނު ލާޒިމްވެގެންދާދިއުމަކީ ެވްސ މިއީ ހެޔޮ ބަދަލެއް ގޮތަށް ބޭފުޅަކު މި ކައުންސިލުގައި ތަ 

ނޑު ފާހަގަކުރަްނ ބޭނުންވާ ބައެއް ނުކުތާަތކު ެތރޭގައި އެބަ ހިމެނޭ، އަތޮޅު  އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން. ހަމަެއއާެއކީ އަުޅގަ

ނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި އަުޅަގނޑުމެން ކައުންސިލެއް އިންތިޚާބުކުރަްނ އެބަ ޖެހޭ މުޅި އަތޮޅުން  ދެ މެންބަރުން. އަޅުގަ

މި ފަދަ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙުތައް ގެންނައިުރަގއި އިންތިޚާބީ ނިޒާމުތަކަށް، ނުވަތަ އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ ގޮތްތަކަށް ނުވަަތ 

ެޖހޭ އިންތިޚާބުތަކުގެ ަސއިޒު އަދަދުތަކަށް އަުޅަގނޑުމެން ަބދަލުތަކެއް ގެންނަން އެބަ ެޖހޭ. އަޅުަގނޑުމެން ބާްއވަން

ބޮޑުެވގެންދިއުން. ޚާްއޞަ ގޮެތއްަގއި މުޅި އަޮތޅުން ދެ މެންބަރަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ިއންތިޚާބުކުރަންޖެހިގެންދާއިރު، 
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ށް އެކަމަށް ޓަަކއި ވަރަށް ބޮޑެިތ ހޭދަތަކެއް ކުރަންޖެހޭނެ. ވަރަށް ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަންޖެހޭ. މި ކައުންސިލަ

ކުރިމަތިލައްވާ ބޭފުަޅކު މުިޅ އަތޮުޅގައި ކެމްޕޭންކޮށް، ައދި ހަމައެއާެއކީަގއި އިދިކޮުޅ ސިޔާސީ ޕާީޓއެއް ކަމުަގއި 

ވީނަމަވެްސ، ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީ ކަމުަގއި ވީނަަމވެްސ، ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ެވސް މިކަމަށް ވަރަށް ބޮޑެިތ 

ނޑުމެން ިއޞްލާޙުކޮށް، ހެޔޮ ބަދަލުތަެކއް ހޭދަތަކެއް ކުރަންޖެހޭނެ. ިއްއޒަތްތެރި ރަ އީސް. ަކއުންސިުލ ނިޒާމު އަުޅގަ

ނޑުމެްނ މިއަދު ވިސްނާލަންޖެހޭނެ  ނޑު ގަބޫލުކުރާ ޮގތުގައި މިއީ އަުޅގަ ގެނައުމަށް ވިސްނަމުންދާއިުރަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފޯމިއުލާއެއް ނެރެވިދާނެ އަޅުަގނޑުމެންގެ ސިސްޓަމު  މިއަށް ވުރެ ކުޑަކުރުމަށް.  ކަންތައްތަެކއް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުަރންޖެހޭ މަސައްކަތް މިއަށް ވުެރ ކުޑަކުރުމަށް، މަދުކުރުމަށް  ނުވަތަ މި ސިސްޓަމު ހިންގުަމށް ޓަކައި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފޯމިއުލާތަެކއް ނެރެވިދާނެ. ހަމަެއއާެއކީަގއި އަުޅަގނޑުމެންގެ އަޚް، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢާމިރު 

ގަކުރެްއވި ފަދައިން އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ވިސްނާލަންޖެހޭ، މިސާލަކަށް ރަށު ކައުންސިލުގެ ރައީސަކު ަކއުންސިލުން ފާހަ

އިންތިޚާބުކޮށްފައި، އެހެންނަމަވެސް ވޯޓުން، އެންމެ ގިނަ ޯވޓު ލިބޭ ބޭފުޅަކު އަޮތޅު ަކއުންސިލު ތަމްސީލުކުރަންޖެހުމަކީ 

ރުވެދާނެ މައްސަލަެއއް. ޭޑ ޓް ޑޭ މަސައްކަތް މި ކުރައްވަނީ ރަށު ކައުންސިލުަގއި މީގެތެރޭަގއި ޚިޔާލުތަފާތުވުން އިތު

ތިއްބަވާ ރައީސުްނ، ނައިބު ރައީސް. އެހެންނަމަވެސް، ައތޮޅު ކައުންސިލުަގއި ރަށް ތަމްސީލުކުރަން މި ޖެހެނީ 

ެދ ފަރާތުގެ މެދުގައި ޚިޔާލު  ފުލްޓައިމުކޮށް ކައުންސިުލަގިއ މަސައްކަތްނުކުަރއްވާ ބޭުފޅަކު. އެހެންވީާމ، މިއީ

ނޑަށް ލަފާކުރެވޭތީ މި  ތަފާތުވުންތަކެއް އުފެދި، މަްއސަލަތަކެއް އުފެދުމަށް މަގުފަހިވެދާނެ ކަމެއް ކަމުގައި ައޅުގަ

ނޑުމެން ވިސްނާލުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނުޑ ގަބޫލުކުރަން. ހަމައެއާެއކީ  ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ަކއުންސިލުތަކަށް ކުިރމަތިވެފައިވާ ަމއްސަލަތަަކްށ އެނިގވަަޑއި ގަންަނވާނެ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް، ިމއަދު އަުޅގަ

ބަލާއިރުަގއި މި ަކއުންސިުލަގއި ވަޒީފާއަާދކުރާނެ ނުވަަތ ކައުންސިލަރުންެގ ގޮުތަގއި ިއންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައްވާނެ 

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި އޮތް މައްސަލައެއް. މިއީ ވެްސ އެކަީށގެންވާ ޤާބިލު ބޭފުޅުން ނުލިބުމަކީ  ވެސް މިއީ އަޅުގަ

ސަބަބުތަކެއް މެދުވެިރވެގެން ދިމާވާ މައްސަލަތަކެްއ. އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންޭވ، ކައުންސިުލގެ މުއްދަތު، 

ތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފަސްޖެހޭ އުމުރު ކުރުެވގެންދިއުމަކީ ޙަީޤޤަތުގައި ެއކަށީގެްނވާ ޤާބިލު ބޭބޭފުޅުން މި ކައުންސިލު

ސަބަބެއް. އެހެންނަމަވެްސ، ކަންދިމާކުރި ގޮތުން ކައުންިސލުގެ މުއްދަތު މި އޮތީ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބަޔާްނކޮށްފަ. 

ނޑުމެްނ މި ގާނޫނަށް މި ގެނެވޭ  އަޅުަގނޑުމެން ގާނޫނަށް ިއޞްލާޙެއް ގެނައި ކަުމގައި ވީނަމަވެްސ، އަުޅގަ

އިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޙަޤީޤީ މަންފާ ލިބިގެންދާނީ އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި އިޞްލާޙުތަުކގެ ޛަރީޢާ

ކައުންސިލުތަކާ ގުޅުންހުރި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބަޔާންކޮްށފައި ހުރި މާއްދާތަކަށް އިޞްލާޙުތަކެއް ގެެނވިގެން. 

ނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން އަ ނޑުމެްނނަށް ކުރެވިދާނެ ކަެމއްކަްނ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމަީކ އަުޅގަ ުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ސާބިތުވެގެްނ ހިނގައްޖެ. ބައެއް ފަރާތްަތކުން ޤާނޫނުައސާސީއަށް އިޞްލާޙުގެަނއުމަްށ  މިއަދު އަުޅގަ

ދެކޮޅުހެދިކަމުގައި ވީނަމަވެްސ، ރަނގަޅު ކަންތައްތަކަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ހުރި ކަންކަން 
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ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ އިޞްލާޙުގެންނަން. އެގޮތުން، އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ޓަކައި ާޤނޫނުއަސާސީއަށް ެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ކައުންިސލުގެ ގާނޫނާ ގުޅުންހުރި ޤާނޫނުއަސާސީެގ މި ފަދަ ބައެްއ މާއްދާތަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ގާނޫނަށް  މި ފަދަ އިޞްލާޙުތަކެއްއިޞްލާޙުގެނެްސގެން މެނުވީ އަޅުަގނޑުމެން ގަބޫެލއް ނުުކރަން  އަުޅގަ

ނުޑމެންގެނައި ށް. ކައުންސިލުގެ ނަށް ލިބިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަކަުމގައި ވީނަމަވެސް މީގެ ޙަޤީޤީ މަންފާ އަޅުގަ

ނޑުމެން އެބަ ގެްނވާ އަހަރަށް އިތުރުކުރަން. ކައުންސިލަށް ވަަޑއިގަންަނާވ ބޭފުޅުންނަށް އެކަށީ 5ޖެހޭ  މުއްދަތު އަުޅގަ

ކުރުމަށް ަޓކައި ކަަށއަުޅއްާވ ޕޮލިީސތައް ތަންފީޛުށް ަޓކައި އެ ބޭުފޅުން މި އެއަމުއްދަތެއްަގއި ަރއްޔިތުްނގެ ެހވާިއ ލާބަ

ނޑު ޖެހޭ. އެހެންކަމުން، ޖުމު އެބަ އެކަީށގެންވާ މުއްދަެތއް އަުޅަގނޑުމެން އެ ބޭފުޅުންނަށް ދޭން ލަ ގޮތެއްަގއި އަުޅގަ

ނަށް މި ގެނެވޭ ިއޞްލާޙަކީ މުހިއްމު ކައުންސިުލގެ ގާނޫަނށް، ލާމަރުކަޒީ ގާނޫ ؛ކައުންސިލަށް ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ

ނޑުމެން ގެންނަންޖެ އިޞްލާޙެއް.  ިމއިން، ްސގެްނ ކައުންސިލުަތކަށްހޭ އިޞްލާޙެއް. މި އިޞްލާޙު ގެނެއަުޅގަ

އުމަކީ އަޅުަގނޑުމެން އެދޭ ކަެމއް. ްނ ރައްޔިތުންނަށް ީމގެ ހެާވއި ލާބަ ލިިބގެންދިޛަރީޢާއިކައުންސިލުތަުކގެ 

ނޑުެމން ޕާޓް މި ކައުންސިލުތަކުގެ  ޓައިމްކޮށް މަސައްކަތްކުަރްއވާ ބޭބޭފުޅުން ހަމައެއާެއކީަގއި އަުޅގަ

މަސަްއކަތްކޮްށގެން ލިބޭ މުސާރަ ވެސް ވާންޖެހޭނެ  ބޭފުޅުންނަށް މި ކައުންސިލުތަކުގައިކުރާއިުރގައި އެ ބޭއިންތިޚާބު

ކުރުވާނެ ފަދަ މުސާރައަކަށް ާވންޖެހޭ. އާދެ، ކައުންސިުލެގ ެއކަމަށް އެ ބޭފުޅުން ޝައުޤުވެރި ސާރަައކަށް. އެކަީށގެންވާ މު

ނޑުމެން މަސަްއކަތްކުރަމުން ދާއިރުގައި މި ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން  ގާނޫނަށް، ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ފުންކޮށް ވިސް  ބޫުލކުރާ ފި ކަމުަގއި ާވނަމަ، އަޅުަގނޑު ގަަނއި ފިކުރުކޮށްކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭަގއި އަުޅގަ

މީދަކީ ވީާހވެސް ައވަސް މެންނަށް އެދެވޭ ނަތީޖާ ލިބިގެންދާނެ. އަދި އަޅުަގނޑު އުއްގޮތުަގއި މީގެ ސަބަބުން އަުޅަގނޑު

ނޑުމެންގެ މަޖިލީހުން މި ގާނޫނަށް  ށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙުތަކާމި ހު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ،މުއްދަތެއްގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން  ،ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަާރކޮށް، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަިއ މިކަާމ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތައް ާހިޒރުކޮށްގެން އަުޅގަ

 ...ކޮްށގެން އެންމެންގެ ޚިޔާލުފުޅާ އެްއގޮތް؛ ިޚޔާލުފުޅާމަޝްވަރާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އުތުރު ދާއިާރެގ  ރުޞަތު މި އަރުވަނީ މައްޗަްނގޮޅީއަޅުަގނޑު މިހާރު ފު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީއަށް. 

 

 މައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން:

ރާތައް ހިންގުުމގެ ގާނޫނަކީ ައޅުަގނޑަށް ީހވާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ިއދާރީ ދާއި

ގޮތުަގއި މި މަޖިލީހާ އަދި މީގެ ކުރީ މަޖިލިސް ވެްސ، ާޤނޫނުއަސާސީަގއި މި ބާބު ލިެޔވި، ގާނޫނެއް ހެދުނީއްސުރެ 
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ނޑުމެން އަބަުދވެސް އެ ބަލައިލާއިރު ޤާނޫނުއަސާސީ  ވެސް އެންމެ ގިނަ އިޞްލާުޙ ހުށަހެޅެމުންދާ ގާނޫނު. އަޅުގަ

ލާޙުކުެރވެމުން ައއިއިުރަގއި ވެސް އޭރު އޮްތ ސަރުކާަރށް އޮތް އަޣްލަބިއްޔަތު އޮތް ފަރާތުން ހިމަނަން ބޭނުންވި އިޞް

ބާބެއް ނޫން އެއީކީެއއް. އެބޭފުޅުން އޭރުވެސް ބޭނުންފުޅުވަނީ ކަތީބުން ތިއްބަވައިގެން މާލޭގައި އޮންނަ މައި ސަރުކާރުްނ 

ތަންތަން، އެ ރަށްރަށް، އެ އަތޮޅުތައް ހިންގަމުްނގެންދަން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަންގާ ގޮތަްށ، ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް އެ

ނޑުމެންނަށް  ފެނިގެންދިޔައީ އެ ކަތީބުން ިތބި ޒަމާނުގަިއ ކަތީބުން އަިމްއލައަށް މިއަދު ައޅުަގނޑުމެން ގާތުަގއި އަުޅގަ

ލިބި، ވާަހކަދެއްކޭ ހިސާބަށް އައިމާ އެ މީހުން  ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަްނކަމާއި ޝުޢޫރު ފާޅުކުރުމުގެ މިިނވަންކަން

އެބަ ބުނޭ އެ މީހުންނޭ އޭރު ރައްޔިތުންގެ ވޯޓު ވެސް ޖަަހމުންދިޔައީ. މި ހިސާބަށް މި ކަންތައްތައް ޮގއްސަ ޮއއްވާ 

ަކީޒ ރައްޔިތުން ބާރުވެިރކުރުވަން މި ރާއްޖެއަށް ގެެނވުނު ޑިޮމކްރެޓިކް ނިޒާުމގެ ތެރޭން ިވސްނިގެންދިޔައީ ލާމަރު

އުސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާަތއް ހިންގައި، ަރއްޔިތުން އިންތިާޚބުކުރާ ބައެއް ަރއްޔިތުްނގެ ަކންކަން ނިންމުން އެއީ ކަމަށް 

އެންމެ ރަނގަޅު ުއސޫލަކަްށ ވެގެންދާނީ. މިއަދު ެވސް މިފެނިގެންދަނީ އެ ނިޒާމު އޮޅުންބޮޅުންއަުރަވއި، 

ނޑަށް އެބަ ފެނިގެންޭދ  ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ވެސް ލިެޔފައި އޮތް ގޮތާ ޚިލާފަށް ކަންކަން ލިޔަމުންދާ ތަން. އަޅުގަ

ސަރުކާރުގެ މެންބަރުންނަށް ވެސް ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށްކަން މި ގާނޫނުގައި ލިެޔވިފަިއ އޮތީ ވިދާޅުވާން ނުކެިރގެްނ 

ގެނެވޭނީ. އެހެން  ވިދާޅުވާ ތަން، ޤާނޫުނއަާސސީ އިޞްލާޙުކޮްށގެންނޭ މި ގާނޫނުގެ އެ ބަދަލު ޙަީޤޤަތުގައި

ވިދާޅުާވކަށްނުކެރޭ މިހާރަކު. އެހާވެސް ބިރުވެރިކަމެްއގައި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވެސް މިހާރު މިތާ 

ނޑުމެންނަށް ިއއްޔެ މި ފެނިގެންދިަޔއީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިުލގެ ބާރުަތއް  މަސައްކަތްޕުޅުކުަރްއވަމުން ގެްނދަވަނީ. އަުޅގަ

މާލޭގެ ރަްއޔިތުން އިްނތިޚާބުކުރާ ބަެއއް، މާޭލެގ ރައްޔިތުްނގެ ކަްނކަމުަގއި  ނިގުޅަިއގަތުމަށް ޓަަކއި، ައދި

ތަންފީޛުކުރުމުގެ ބައި އެގޮތަްށ ނުބޭއްވުމަށް ޓަކައި އިްއޔެ ވެސް ދިޔައީ ެއކި ގޮތްގޮތަށް މިތާގައި ގާނޫނުގެ ތެރޭންނާިއ 

އްޔަތު ާބްއވަިއެގން އެގޮތަްށ ފާސްކުރަމުން. ގާނޫނުގެ ބޭރުން އެިކ އިްޞލާޙުތައް ގެންނަމުން. ސަުރާކރުގެ އަޣްލަބި

އެކަމު ައޅުަގނޑު ދަންނަވާީނ ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތަށް، ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތް ޫނން ގޮތަށް، ޮއޔާ ދެކޮޅަްށ 

ނޭ. އަބަދުއަބަދު މަސައްކަްތކުރަްއަވން އުޅުްއވުން އެއީ އެގޮތަށް ކަންކަން ހިނގާނެ ގޮތެއް ޫނނޭ. ދުނިޔޭގެ އާދަެއއް ނޫ

އަޅުަގނޑުމެނަށް މި ފެނިގެންދަނީ މި ބިލުގައި ވެސް އެބަ؛ ެދންމެވެސް ބޭފުޅަކު ވިދާުޅެވއްޖެ އެންމެ ގިނައިން ވޯޓުލިޭބ 

ބޭފުޅާއޭ މި ބިުލގައި އޮްތ ގޮތުން ކައުންސިުލގެ ަރއީސަކަށް ހިމަނަންވާނީ. ެއކަމަކު ވަރަށް ސާފުކޮްށ 

އް ހިންުގމަށް ޓަކައި އިންތިޚާބުކުެރވޭ ކައުންސިލުތަުކގެ ރައީާސިއ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި މި އޮންނަނީ އިދާރީ ދާއިރާތަ

ނައިބު ރައީސް އިންތިޚާބުކުާރނީ އެ ކައުންސިެލއްގެ މެންަބރުންގެ ތެރޭން އެ ަކއުންިސލުގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ 

ނޑުމެން ދުށިން މި މަޖިލީހުގައި ވެްސ، ކުރީަގއި ވެސް މަޖިލީހު ގެ ރައީސަކަށް ވެްސ ސިއްރު ވޯަޓކުންނޭ. އަުޅގަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަްއޔަްނކުރަްއވާ ބޭފުޅަކު އިންނަަވިއެގން ކަންކަން ކުަރއްވަމުްނގެންދެވި ތަން. އަދި މިއަދު ވެސް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އެންމެ ކުޑަވެގެން ލޯކަލް ކައުންސިލްތަުކގައި ވެސް ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކުރާ ބައެްއ 
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ގެން ކަންކަން ުކރަންއުޅޭ ތަން. ައޅުަގނޑުެމންނށް ފެނިގެންދިޔައީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަުރކާރުން ލޯކަލް ޢައްޔަންކޮށް 

ގަވަރމަންުޓގެ ބިލެއް ހުށަހެޅިއިރު އެންމެ ފުރަމައިނުން މަދު ކައުންސިލަރުން ތިބެ، އެހެންނަމަވެސް އެ މީހުންގެ 

ެއހެންވިޔަށް، އޭރު ިތއްބެވި ޑީ.އާރު.ޕީ؛ މިހާރު ސަރުކާރުަގއި  ތެރެއިން ކަންކަން ކުރެވޭ ގޮަތށް އެ ބިލު ހުށަހަޅާފައިވީ.

ތިއްބަވާ ބޭފުޅުްނގެ އަޣްލަބިްއަޔތު ބޭނުންކުރައްަވއިގެން އޭރު ބޭނުންފުޅުވީ އޭރު އެމް.ޑީ.ޕީްނ ކުރަމުންގެންދިޔަ ކަންަތއް؛ 

ބިން ހިއްކައިހެދުން، އެތަްއ  ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނަށް ޕެންޝަން ދިނުން، ސަބްސިޑީ ދިނުން، ފަޅުތައް ހިއްކައި

ބައިވަރު ތަަރއްޤީގެ މަަސއްަކތެއް ކުެރވެމުންދިޔައިރު މި ަކންކަން ހުއްޓުވާލުމަށް ޓަަކއި. ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަްއޔިތުންެގ 

އާދަނީ ގެންގޮސް މުސާރަިއގެ ގޮތުަގއި ނަމަވެސް އެހެން ދިމާލަކަށް ލުމަށް ޓަކައި އެތައް ބަިއވަުރ 

ލަިއގެްނ އެކަން ކުރަމުން. މިހާރު މި ރާއްޖެ އާަދވެއްޖެ މި އޮތް ނިޒާމަށް. އާދަެވގެން މިގޮތަްށ  ކައުންސިލަރުންތަެކއް

ަކއުންސިލަރުން ތިބޭނެ ގޮތާިއ ، ކަން ކުރަމުންދަނިކޮށް މެދުތެރޭން އަނެއްާކވެސް ކައުންިސލުގެ އަދަދުތަްއ މަދުކޮށް

 5ން؛ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވެސް ުކއްލިައކަށް ކައުންސިލަރުންގެ އަދަދު މަދުކޮށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހެދިހެ

ނޑިޔާރުންނަށް ހަދައި،  ނޑިޔާރުންނަކީ ނާޤާބިލު ބައެއް ކަމަށް ކުއްިލއަަކށް ފެންނަންޖެހޭނެ ބުނެ،  2ފަ ފަ

ަގޑިއިރުތެރޭ ނަެމއް ގެނެްސގެން ބަދަލުކުުރވި  48ޖޭ.އެސް.ސީން ައޅުަގނޑުމެން މިތާ ގާނޫނަކުން މަޖުބޫރުކުރުަވއިގެން 

ށް އިދާރީ ާދއިރާތަުކގަިއ ހިންގަވަން ިތއްބަވާ ރަނގަޅު ބޭފުޅުން، ރަނގަޅަށް ވިްއޔާ އިިދކޮޅު ފަރާތްތަކަްށ ގޮތަ

ނިސްބަތްވާ، އެ މަސަްއކަތް ރަނގަޅަށް ރަށުތެރޭގައި ކުަރްއވާ ބޭފުޅުން ވަކިކުރުމަށް ޓަަކއި މިކަން މި ކުރަމުންދަނީ. 

އުމީ ޔުިނވަރސިޓީއެޭކ ކިަޔިއގެން ެވސް މި އުޅެނީ އެތާ ުއޅުްއވާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިްއޔެ ެފނިގެންދިޔައީ ޤަ 

ޝަރީފް، ކުރީަގއި ިސވިލް ަސރވިސްއިން މި މަޖިލީހުން ވަިކކުރިހެން އަނެއްާކވެްސ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިީޓގަިއ އުުޅްއާވ 

 ޝަރީފް ވަކިކުރުމަށް ޓަަކއި ާގނޫނެއް ފާސްކުރި ތަން.   

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ެކޔޮދޫ އަރުވަނީ  ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކު

 މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމަށް.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް

އަދު އަެނއްާކވެްސ ވާހަކަދަްއކަންޖެހިފައި މި `. ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އަުޅަގނޑުމެން މި

ނޑުމެންނަށް  އޮތީ މި މަޖިލީހުގަިއ ވެްސ އަދި ކުީރގެ ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ެވސް ވަރަށް ގިނައިން އަުޅގަ

ލާފަިއވާ ކުރިމަތިވެފަިއވާ މައްސަލަައކާ ބެހޭ ގޮތުން. އާދެ! އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމަށް އެކުލަަވއި

ނޑުމެން އަނެްއކާވެސް ބަހުްސކުރަންޖެހިފައި  ގާނޫނަށް ވަރަށް ޮބޑު ިއޞްލާޙުތަކެއް ހުށަހެޅިގެންދާ ަވގުެތއްަގއި އަުޅގަ
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މި އޮތީ. އާދެ! ައޅުަގނުޑ ވެްސ ދަންނަވައިލާހިތްއޮީތ ހަމަ ވަރަށް ކުުރކޮށް ަދންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ މިހާރު 

އި މި އޮތް އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުްނ ހިންގުމުގެ ވިސްނުމަކީ މިއީ ބާުބގައި ލިޔެވިފަ 8ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރު ހިންގަވަން ތިއްެބވި؛ ކުީރގެ ވެސް އަދި މިހާރުގެ ވެސް ބޭފުޅުންގެ 

ނޑު އެހެްނވީމަ ވިސްނުންފުޅުަގއި މިއީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކަމުދާ އުސޫލެއް ކަމުގައި ގަބޫލެއް ނުކުެރއޭ . އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެންމެ ހިތަށް ފަސޭހަވާނެ ގޮތް ކަމަށް.  ދަންނަވަން ބޭނުން މި ބާބު ޤާނޫނުއަސާސީން ނެގުމަކީ ައޅުގަ

ލާމަރުކަޒީ އުސޫުލގެ ގާނޫނަްށ އަޅުަގނޑުމެން މިކަހަލަ ބައިވަރު ތަފާތު އެކި ކަހަލަ ބަދަލުތައް ގެނެސްގެންނެއް 

ނޑުމެން ލިޔެފަިއ މި އޮތް އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާަމރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުުމެގ ޙަޤީޤަތުގައި ޤާނޫުނއަ ސާީސގަިއ އަުޅގަ

ނުޑ  ނޑުމެންނަށް މަސައްކަެތއް ނުކުެރވޭނޭ. ކުުރކޮށް ދަންނަވަންޏާ އަުޅގަ ވިސްނުމެްއގެ ގޮތުަގއި ައޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާހިތްވަނީ މި މަސައްަކތް އެގޮތަށް ބަދަލުކޮށްލުމޭ ެއންމެ ފަސޭހަވާ ނީ. އެއީ އެންެމ ރަނގަޅު ގޮެތކޭ އަުޅގަ

ނޑު ެދކެނީ. މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް ގާނޫނާ  ނުދަންނަވަން. އެހެންނަމަވެްސ އެންމެ ފަސޭހަވާނީ އެ ގޮތް ކަމަށް އަުޅގަ

ަތކަކީ މި ގާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ަބއެްއ އިޞްލާޙުބެހޭ ގޮތުން ެއއްެޗއް ދަންަނވާ ކަމަށް ވަންޏާ ދަންނަވަްނޖެހެނީ 

ކުރީގެ ގާނޫުނގައި ނެތް، ެއހެންނަމަވެސް ކައުންސިލުތަަކށް އިތުރު ބާރުތަކެއް ލިބިދޭ ގޮތަށް ހުށަހެޅިފައި ހުރި 

އިޞްލާޙުތަކެކޭ. މިސާލަކަށް ކައުންސިލުތަކަށް ވިޔަފާރިކުުރމުގެ ފުރުޞަތު ވަރަށް ތަނަވަސްކޮްށ، ވަރަށް ސާފުކޮްށ 

ިއ އޮްތކަން ައޅުަގނޑު ފާހަގަކުރަން. ކުރީަގއި އެ ގާނޫނުަގއި ެއވާހަަކއެްއ ނެތް ގާނޫނުަގއި މި ިއޞްލާޙުތަކުަގއި ލިޔެފަ

އެގޮތަށް ިލޔެފަ. ނެތުމުގެ ަސބަބުން ވަރަށް ގިނަ މަްއސަލަތައް ކުރިމަތިވެަފއި އެބަހުރި. ަހމަ އެގޮތަށް ަކއުންސިލުތަކަްށ 

ލިބޭނެ ކަަމށް އިޞްލާޙުތަުކގައި މިހާުރ  ލޯނު ނަގަިއގެން މަސައްކަްތކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ވެސް މި ގާނޫނުގައި

ހުށަހަޅަފައި އެބަ އޮތް. އެެހންވީމާ، ެއއީ ރަނގަޅު ކަމެްއ ކަމަށް ވެދާނެ ކަމަށް އަުޅަގނޑު ގަބޫުލކުރަން. އެކަމަށް 

ޓަކައި އިޞްލާޙުތަްއ ހުށަހެޅުއްވި ބޭފުާޅއަށް ވެސް އަުޅަގނޑު ުޝކުރު ދަންނަވަން. ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި 

ގަކުރެވޭ އަނެއް ކަމަކީ ަކއުންސިލުތައް އެކުެލވިގެްނވާ ގޮތް؛ އަދަދު ކުަޑކޮށްލުން ާގނޫނީ ގޮތުން ގެނެވޭ ބަދަެލއްެގ ފާހަ

ކަުއންސިލަރުން ބޭތިއްބުމަށް ޓަަކއި ެއ ިވސްނުމުގަިއ މިހާރު  2ސަބަބުން. ދާއިމީ ގޮެތްއގަިއ މަސައްކަްތކުރެވޭނެ 

ވަރަށް ހިތާމަޔާ އެުކ އަޅުަގނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީ ގާނޫނީ ގޮތުން މިފަދަ ހުށަހެޅިފައި މި އޮތީ. އެހެންަނމަވެސް 

ނުޑމެން ގެންނައިރުގައި ާރއްޖޭަގިއ އެއީ އަދި ކިތަންމެ މީހުން ގިނަޔަްސ، ކިތަންމެ މީހުން  މުހިއްމު ބަދަލުތައް އަޅުގަ

ންޏާ އެއްހަމައެްއގެ މަތީން އެ ރައްޔިތުންނަށް މަދަސް، ގާނޫނީ ގޮތުން ދިވެހި ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރާ ބައެއް ކަމަށް ވަ

ނޑުމެން ވިސްނުން ބަަހއްޓަންޖެހޭނެ ކަމެއް.  މިހާރު ގާނޫނީ ބާރު ލިބޭނޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދިނުމަކީ ެއއީ ައޅުގަ

ވޭ އާބަދީގެ ގޮތުން ފަސް ސަޭތކައަށް ވުރެ މަދު ރަށްރަށުަގއި ކައުންސިެލއް ވެސް އޮންނާކަށްނުޖެހޭ. އިންތިޚާބުކުރެ

ނޑަށް ީހވަނީ ިމއީ ައޅުަގނޑުމެން ތަންކޮެޅްއ ބޮޑަށް ިވސްނާލަންޖެހޭނެ  މީހަކު ވެސް ހުންނާކަށްނުޖެހޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ގާނޫނީ ބާރު ލިބޭ ގޮތަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ، ގާނޫނީ  މައްސަލަެއއްހެން. ބައެއް ރަށްރަށަށް މިގޮތަށް އަޅުގަ
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ކެއް އިންތިޚާބުކޮށްެގން ތިބޭއިރުގައި ޭއގެން ނުކުންނަ ނަތީޖާއަކީ އެ ރަށްރަށަށް، ގޮތުން އިތުރު ބާރުތަކެއް ލިބޭ ފަރާތްތަ

އެ ތަންތަނަށް ސަރުކާރުން އަޅާލާ މިންވަރު އިތުރުވުމާިއ އެ މީހުންނަށް ލިބޭ ފުރުޞަތުތައް އިތުރުެވގެންދާދިއުްނ 

އް، ރައްޔިތުްނގެ ފަރާތުްނ އިހުނަށްވުރެ ވެސް ޮބޑުެވގެންދާނެ. އެފަދަ އެްއވެްސ ތަމްސީލުކުރާނެ ފަރާތެ

އިންތިޚާބުކޮށްފަިއވާ ފަރާތެއް ނެތި، އަދި އިދާރީ ގޮތުން ހަމަޖައްސާ އުސޫލުތަކެްއގެ މަީތން ވާނުވާެއއް ނޭނގޭ ގޮތަްށ، 

އެ ތަން ހިންގާނެ މީހަކު ވެސް ގިނަ ފަހަރަށް ނެތި، އަދި އެކަމުގެ ޒިންމާއުފުލާނެ ރަނގަޅު، ހަރުދަނާ މީހަކު ނެތި 

ސަބަބުން ރައްޔިތުްނގެ ފަރާތުން، އެ ތަންތަނުަގއި ތިބޭ ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންފާ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅަށް  ދިއުމުގެ

މިހާރުވެސް ކަން ހިނގަނީ މި ހޯދައިގަތުމަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑެތި ތަކުލީފުތަކެއް، އުނދަޫގތަކެއް ކުރިމަތިެވގެންދާނެ. 

ރުކާރުތަކަކުން ވެސް ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް މި އޮންނަނީ އަޅާނުލެވި. އުސޫލުން އިނގޭތޯ. މަދު އާާބދީތަކަށް ހުރިހާ ސަ

އެ މީހުންނަށް ލިބެންވާ ޚިދުމަތްތައް މި ހުންނަނީ ފުރިހަމަކޮށްނުދެވި. އަޅުަގނޑަްށ އެނގޭ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ 

ކޮށް ބަލާއިރުގަިއ ހިސާބެއްަގއި ވެސް ޚިދުމަތްތައް ފުރިހަމަވެގެން ޮގއްސަ ހުރީކީ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ނިސްބަތް

ނޑުމެން ގާނޫނަށް ގެންަނ މިކަހަލަ ބަދަލެއްެގ ތެރޭން  މިހާރުވެސް ކަންތައްަތއް ކުރިމަތިވަނީ އެހެން. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ނޑުމެން ހަވާސާޮކށް، އެ މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ  އަނެއްާކވެސް މަދު އާބާދީތަްއ މާޖިނަލައިޒްކޮށް، އެއްފަރާްތކޮށް، އަުޅގަ

ޤުތަާކއި ލިބިދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކުން އެމީހުން އަނެއްާކވެސް އެަތއް ޒަމާނަަކށް މަޙުރޫމުވެގެންދާނެ ގޮތެއް އަސާސީ ޙައް

ވުމަކީ ެއއީ ައޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ހަމަޖެހޭ ކަމަކަށެއް ނުވާނެ. ގާނޫނީ ޮގތުން ވެސް ެއއީ ރަނގަުޅ 

ުކރާ ގޮތުަގއި މި ބިލު ހުށަެހޅުއްިވ ބޭފުޅާ ވެސް މިކަމާ ވިސްނުމަކަށެްއ ނުވާނެ. އެެހންވީމާ، ައޅުަގނޑު ގަބޫލު

ދޭތެރޭގައި ވިސްނާަވޑަިއގަތުަމކީ މުހިއްމު ކަމެއް. ެއީއ ކިތަންމެ މަދު އާބާދީއެްއ އޮތަސް ވެސް މިހާރު 

 ގޮތުން ގިނަ ަކއުންިސލަރުންތަކެއް ނޫން މި ބަިއތިއްބަނީ. ކޮންމެ ރަށެްއގައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އުސޫެލްއގެ

ވަންޏާ ެއއީ ކިތަންމެ މަދު ތިބެނީ. އެހެންކަަމށް ގޮތަށް މި ގޮެތްއގައި މަަސއްކަްތކުރާ  ާދއިމީންތިޚާބުކުރާ ދެ ބޭފުޅުން އި

ން އި ހަމަ އެ އުސޫލުގެ މަތީއެ ރަެށއް ތަމްސީލުކުރުމަށް ޓަކަ ،ކަަމށް ވިޔަސް ވެސް އާބާދީއެއް އޮތް ރަށެއް

 ަގނޑަށް ހީވަނީ އެންމެ ހަމަޖެހޭ ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ވާނެ. އާދެ! މިދެންނެވިއިންތިޚާބުކުރާ ބޭފުޅުން ތިބުމަކީ އެއީ އަޅު 

ނޑު ނަޑށް ހީވަނީ މިކަހަލަ ބައެްއ  ެގންދާެމން ބައްޓަންކޮށްގެން ކުރިއަށް ގޮތަށް މިކަންކަން އަުޅގަ ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަ

 ،ފަދައިން ވެސް ދެންނެވިމަވެސް ުކރިންނޭނގެ. އެހެންނަކަން ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް މަންފާކުރާނެ

ހަދަިއެގން މި މަސައްކަތްތައް ކޮށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެވުުނ އުސޫުލގެ ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެން ގާނޫނު ލާމަރުކަޒީ

ނޑުމެން   ގޮުތަގއި ބޫލުކުރާއެންމެން ވެސް އެބަ ގަބޫލުކުރޭ. އާދެ! އަުޅަގނޑުމެން ގަތަޖުރިބާ ރަނގަޅު ނޫންކަން އަޅުގަ

ދޭތެރޭ  . އެހެންވީމާ، އެ މައްސަލަތަކާތެރޭގައި ވެސް މައްަސލަތަކެއް ހުންނާނެ ގެއަލަށް ފަށާ ކޮންމެ ކަންތައްތަކެއް 

ކަމެއް. ދެންެމ  ކުރުމަކީ ހަމަ ރަނގަޅުއަށް ޙައްލު ހޯުދމަށް މަސައްކަތްއަޅުަގނޑުމެން ފުންކޮށް ިވސްނައި އެ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް ިއޞްލާޙުަގއި  ،ން ވިދާުޅވިހެންދައްަކވަމުޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވާހަަކފުޅުއިއް 
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އޮތް. ކައުންިސލުތަކުގެ ރަީއސުންނާއި ނަިއުބ  ތަންކޮޅެއް އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނަންޖެހޭ އެހެން މައްސަލައެއް ވެސް އެބަ

އޮތް.  ރަށް ާސފުކޮށް ލިޔެފަިއ އެބަވަނަ ާމއްދާަގއި ވަ 231ރައީސުން އިންތިޚާބުކުރުމުގެ ވާހަކަ ޤާނޫނުައސާސީެގ 

ނޑުމެންނަށް ގާއެހެން ލިޔެ  އީ ގޮތަކަށް އެކަމެއް އަނބުރައެއް ނުެލވޭނެ އެ  ނޫނުން އެހެންފައި ޮއްއވާ ައޅުގަ

އޮތީމަ. އެހެންވީމާ،  ވާހަކަ ލިޔެފައި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އޮތް އެ ާމއްދާ އިޞްލާޙުކޮްށގެން ނޫނިއްޔާ. އެހާ ސާފުކޮށް އެ

ނޑުމެން މި ގާނޫނާގޮތުަގިއ  ބޫލުކުރާގަ އަޅުަގނޑު  ދޭތެރޭގައި ވިސްނާލަްނޖެހޭނެ މައްސަލައެއް. ހަމަ  އެވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އަތޮޅު ކައުންސިލު ތަމްސީލުކުރުމަށް  އެގޮތަށް އެހެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފާހަގަކުރެއްވި ގޮަތށް އަޅުގަ

ގައި މިއޮތް އުސޫލު ވެސް ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ދޭތެރޭ އި ރަށްރަށުން މި ފޮނުވޭ ފަރާތާޓަކަ

ނުވަތަ ފަރާތަކަށް ެއ  ،ހިންގަން ހުންނަ ބޭފުޅަކަށް ގޮތެއްަގއި ަކއުންސިލު ޖެހޭހެން. ދާއިމީ ފުންކޮށް ވިސްނަން އެބަ

ތައް އެނގިަފއި ހުންނާނީ. ގޮުތގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތާއި ކަންތައް ކައުންސިުލގެ އަދި އެ އަތޮުޅގެ ކަންކަން ހިނގާ

ތަނަށް ދާދިއުން،  ގިނަ ވޯޓު ިލބޭ މީހާ އެ އެހެންނަމަވެސް އަތޮޅު ކައުްނސިލު ތަމްސީލުކުރުމަށް ޓަކަިއ ރަށުން އެންމެ

މަސަްއކަތްތަކުަގިއ ބައިވެިރެވވަަޑއިނުގަންަނވާ  ،ގޮެތްއގަިއ ަކއުންސިލަށް ނިކުމެަވަޑއިނުގެން އަކީ ާދއިމީއަދި އޭނާ 

ނޑު ގަގޮތު ގެބޭފުޅެއް  ޮގތުގައި އެފަދަ ބޭފުޅަކަށް މަޢުލޫމާތުގެ ގޮތުން ެއކަށީގެްނވާ ބޫލުކުރާަގއި ހުންނައިުރގައި އަުޅގަ

ގޮތެްއގަިއ ެއ މަޢުލޫމާތު ލިބިވަަޑއިގެންފަެއއް ނުހުންނާނެ. އެހެންވީމާ، އަޮތޅު ަކުއންސިލުގަިއ މަސައްކަތްަތްއ 

ނޑުމެްނ  އި އޭަނއަށް ދަތިތަކެއް ކުރިމަިތވާނެ. އެހެންވީމާ، މީއެކަްނކަމަށް ޚިޔާލުދިނުމުގަ ،ވިލަރެސްކޮށް ވެސް އަުޅގަ

އިޞްލާުޙ ގެންނައިުރގައި ިމކަންކަން ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާގެ ތެޭރަގއި  ރަށް ފުންކޮށް ވިސްނާލަންޖެހޭނެ؛ޙަޤީޤަތުގައި ވަ

ކަޒުކުރުަމކީ އެއީ ލާމަރު ،ފަަދއިން ވިެވސް އަޅުަގނޑު ދެންނެމުހިއްމު ކަމެއް. އާދެ! ކުރިން  ރަނގަޅުކޮށްލުމަކީ ވަރަށް

ގިނަ  ޮބޑަށް ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ގޮެތއް. ދުނިޔޭގެ ވަރަށް ވިްސނުމުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް މިޒަމާނުގެ ދީމިޤްރާޠީ

އްކަތެއް. އެކުަގއި ކުރެވިަފއި ެވސް މަސައްކަތެއް. އަދި ކުަރމުންދާ ވެސް މަސަ ޤައުމުތަކުަގއި ވަރަށް ކާމިޔާުބކަމާ

ނޑުމެންނަށް މި ނޑުމެންނަށް ދީމިޤްރާޠީއަޅުގަ  އުޅެނީ  ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭަގއި ތަންކޮޅެއް ޅަފަތުަގއި އުޅޭީތވެ ައޅުގަ

ނުކުރެވިގެން. ތަޖުރިބާކުރުުމގެ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގައި ބޮޑަށް ރަނގަޅަށް ތަޖުރިބާ އެްއވެސް ކަމެއް އަދި މާ

ނޑުމެން ތަންކޮޅެއް ައވަހަްށ އުޅެެވނީ. އެހެންވީމާ، ދިމާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ވާ ބަެއއް ކަންތައްތަުކަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ރައްޔިތުްނެގ ތެރޭން ބައެއް  މާޔޫސްވާ ނޑަްށ ހީވަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ފަހަރުގަިއ  ގޮތް ވަނީހެން އަުޅގަ

ނޑުމެން ޖެހިލުންވަނީ. އެހެންނަމަވެސް ޙަޤީޤަތަކީ މިއަދު ނޑު ކުރީ  ރައްޔިތުންނަށް ބާރުތައް ދޭން އަޅުގަ އަޅުގަ

މާލެެއކޭ ހަމަ  ،ރަށްަރށުގައި ވެސް ،ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ ރަށްފުށުގައި ވެސް ފަދައިން،  ފަހަރެއްގައި ވެސް ދެންނެވި 

ނޑުމެްނގެ ރާއްޖެއަށް ނިސްބަތްވާ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރޭން ދިވެހި ދަރިން  ،ކިޔަވަިއގެން ތިބި ،އެްއގޮތަށް އަުޅގަ

ފައި ެއ ދެއްވާބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު . އެތިއްބެވި ބާހުރި ވަރަށް ޤާބިލު ބޭފުޅުން އެބަތަޖުރި ،ތަންދޮރު ދަންނަ

ކުރުމުގެ، ރަށްރަށުގެ ތިިބ ޅުްނގެ ަރއްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްބޭފު ކުރުުމގެ ފުރުޞަތު އެބޭފުޅުންނަށް މަސައްކަތް
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ން އެ ބޭފުޅު ،ފުޅުންނަށް، ިތމާގެ މީހުންނަށްއިލާގެ ބޭރިންނަށް، އެ ބޭފުޅުންގެ ޢާއެ ބޭފުޅުންގެ އަނބިދަ ،ބޭފުޅުންނަށް

ކަމަށް ވަންޏާ ޙަީޤޤަތުގަިއ މާ ައވަހަށް މާ ބާރަށް  ުކރުމަށް ރަނގަޅަށް ފުރުޞަތު ދެއްަވއިފިއުޅެބޮުޑވި ތަުނގަިއ ޚިދުމަތް

ެއކު ދި ހިތާމަޔާ ދަނީ. އަ ވެސް ނުކުރެިވ މިށް މިހާރުދާނެ. މިކަން ައޅުަގނޑުެމންނައްޤީގެ މަަސއްކަތްަތއް ކުިރއަށްތަރަ

 ބޮޑަށް  ދަންނަވަންޖެހެނީ މި ނިޒާމު ތަޢާރަފުވެގެން އައިއިުރަގިއ އުފެދުނު ސަރުކާރުން މިކަން އޮތީ ވަރަށް

ނޑަކީ ެއކަން ތަޖުރިބާކުރި އެކަކު. ވަރަށް އިހުމާލުކޮށްފަ. ވަރަށް ހިތާމަޔާ  ނޑު ދަންނަވަން. އަޅުގަ ހިތާމަޔާ އެކު އަުޅގަ

ނޑު ދަން ނޫނުަގއި އެ ބޭފުޅުން ގާ، ނަަވން. އޭރު އުފެދިގެން އައި ސަރުކާރުަގއި ަކއުންސިލުތައް އެްއކޮށް އަުޅގަ

ގޮތަށް އޮތްކަން އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެނގިަވޑައިުނގެންނެވި. ޤާނޫނުައސާސީަގއި އޮތް އެްއޗެއް އެ  އެވިދާުޅވި

ގޮތަީކ އިދާރީ ާދއިރާތަެކއް  ން ެހއްދެވި . ފުރަތަމައިނުން ވެްސ އައިްސ އެ ބޭފުޅުއިބޭފުޅުން ނުވެސް ެބއްލެވި ޭއރުގަ

 އުފައްދަވާަފއި އަޮތޅު ަކއުންިސލުތައް ބާކޮށްލީ. ނޫނީ އަތޮޅު ކައުންސިލުތައް ެއއީ ނެތް ެއްއޗަކަށް ހަދަްއވައިެލއްީވ. އެ

ެއ  މާލޭގައިސިލަށް އެންމެ ކުޑަމިނުން މީހުންގެ ހުރިހާ ބާރުތަކެއް އެ އިދާރީ ދާއިރާތަކަކަށް ނެންގެވީ. އަތޮޅު ަކއުން

ނޑުމެން  ހުންނަވާ ަވޒީރަކަށް އެޕޮއިްނޓްމެންޓު ހަދާލުމަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ވެސް އެ ބޭފުުޅން ނުދެއްވި. އަުޅގަ

ޖެހެނީ  ވަޒީަރކަށް އެޕޮއިންޓްމެންެޓއް ހޯދަން ސިޓީއެއް އަތޮޅު ކަުއންސިލުން ފޮނުވަން ޖެހެންޏާ ފޮނުވަން ވެސް މި

ނޑުދާއިރާގެ ތެރޭަގއި ވި މިދެންނެ މެން ލިޔަންޖެހެނީ. ެއ ހުންނަ ޕްރޮވިންސް އޮފީހުގަިއ ހުންނަވާ މިނިސްޓަރަށް އަޅުގަ

 ތަނެއް ވެސް ނުވެސް އެނގޭ. އެހެންވީމާ، މީ އަސްލު ކަންަތއް ަގއި ދެ ހަފްތާ ުވމަށްފަހުގައި ދެން ދާސިޓީ އެތާ

ފަދައިން މި އުސޫލުްނނޭ  ވެްސ މިދެންނެވި ްށ ކުރިންއަޅުަގނޑުމެންނަ، ހިނގައިދިޔަ ގޮތަކީ. އެެހންވީމާ

ނޑައެޅިަފއިވާ އުސޫލުަތއް ރަނގަޅަްށ  ނޑުމެންނަށް މި ކަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަންތަްއ ކުރެވިފައި ހުރީ. އަޅުގަ

ކޮށްފިްއާޔ ނުން ބަހައްަޓިއގެން މަސަްއކަތްދޭތެޭރގައި ަރނގަޅަށް ވިސް ން ދިރާާސކޮށް ިވސްނައި މިކަމާއަޅުަގނޑުމެ

ުޅަގނޑުމެންގެ ތަރައްީޤގެ މަސައްކަތްތައް މާ ބޮޑަށް ވެސް ހަލުވިެވގެންދާނެހެން. އާދެ! މި ދަންނަވާނީ އަ ޑުއަޅުަގނ

ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ވިސްުނން މިހާރު ސިޔާސީ ގޮތުން  ވާހަކަ ދެން ދެއްކުމުގެ މާ ބޮުޑ ބޭނުމެއް ނެތް. ސަބަބަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ަގބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މި ބަދަލުތައް މިހާރު އަންނަންވެއްޖެ. އެހެންވީމާ، އެ އުސޫުލގެ މަތީން  އޮތް ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑުމެްނނަށް މި ވިސްޭނވިސްނުން  އަޅުަގނޑުމެން މި ވާހަަކ މިގޮތަށް ދެްއކިޔަްސ މިކަމުެގ އަޅުަގނޑަްށ، އަުޅގަ

ނުޑ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ހަ މަ އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މާ ބޮުޑ ނަތީޖާއެއް މިއިން ނުނިުކންނާނެހެން. އެއީ އަުޅގަ

ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ބާރުތަްއ އެކަީށގެންވާ ގޮތެްއަގއި ަރނގަޅު ބަެއްއގެ އަތަށް ގާޫނނުގެ ތެރެއިން ލިބޭ ގޮތް 

ހަމަޖެހިގެންދިއުމަކީ ރަށްރަށް، އަތޮޅުތައް ތަަރއްީޤވުމަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ބާރު ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެްސ، 

ނޑު އެކަން ގިނަ ބޭފުޅުންނަށް ގަބޫލުފުޅުނު ކުރެްއވޭތީ މިކަހަަލ ބަދަލުތައް ގެންނަން ުއުޅއްވަނީ ކަމަށް އަުޅގަ

ނުޑ  ނޑު ތާީއދުކުރަން ބައެްއ މީަގއި ހުރި އިސްލާޙުތަކަށް. އަުޅގަ ގަބޫލުކުރަނީ. އެއީ ަމއްސަަލއެއް ނޫން. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަ ށް ލިބޭ ފުރުޞަތުތަކުގަިއ ކުރިންވެސް ދެންނެވި ގޮތަށް މި ގެނެވޭ އިސްލާޙުަތކުގެ ަސބަބުން ވެސް އަުޅގަ
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އަނެއްާކވެސް ގާނޫނީ ގޮތުން އޮތް ބާރުތަކާއި އޮތް ހަމަތަްއ އެ ކައުންސިލުތަކަށް ހަވާުލވެަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް 

ދެއްވާށޭ. އިތުބާރުކުރަްއވާށޭ. ރާއްޖޭަގއި ތިބި، ރަށްރަށުަގިއ ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަކީ ވެްސ ޤާބިލު، ކަންތައްތައް ކުރަން 

ނޑި ތަނަަވސް ބޭފުޅުންކަން ގަބޫލުފުޅުކުރަްއވާށޭ. ހަމައެކަނި މާލޭގައި، މި ދަން ނަ، ޚިޔާލު ހުރި، ސިކު

ސަރަހައްދުަގއެއް ނޫނޭ ދިެވހިރާއްޖޭގައި ިކަޔވަިއގެން ތިބި، ތަންދޮރުދަންނަ ތަޖުރިބާ ހުރި ބޭފުޅުން ތިއްބެވީކީ. 

އްތަހާވެސް މި ދެންނެވެނީ. މާފުކުރެްއވުން އެދެން! އެއްެވސް އަޅުަގނޑަށް މިދެންނެވި ކަހަލަ މޭރުމެއް ވާތީވެ މިހެން ހަ

ބޭފުޅަކު ެއއްެޗއް ހީފުޅުނުކުެރއްވުން އެދެން. އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ކޮންމެ ގޮތެްއ ިވޔަސް މި 

ޖެޓަށް ވަރަށް ބޮޑު ލުޔެއް ހުށަހެޅިފައިވާ އިސްލާޙުތަުކގެ ސަބަބުން، ތެދެއްމެ؛ ޚަރަދު ކުޑަެވގެންދާނެ. ދައުލަތުގެ ބަ 

ނޑުމެން ރައްޔިތުްނނަށް ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ެއއެްއ ނޫން ބަލަންޖެހޭނެ އެއްޗަކީ.  ވެގެންދާނެ. ެއކަމަކު ހަމައެަކނި އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ރަްއިޔތުންގެ ތެރެއިން ރަށްރަށުގެ  ނޑުމެން ވިސްނާލަން އެބަ ޖެހޭ އަޅުގަ ޚަރަދު ކުޑަެވގެންދާއިރުަގއި ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މިހާރު ގާނޫނީ ގޮތުން ކުެރެވމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް އަންނާނެ ބަދަލާ ދޭތެރޭގައި ވެްސ ތެރޭ ގައި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާލަން އެބަ ޖެހޭ. އާދެ! ކޮންމެއަކަސް އަޅުަގނޑު މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ދަންނަވާލަން އޮތީ، 

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ ތާއީދުކުރާ އިސްލާޙުތަކެކޭ. ހުށަހެޅިފައި ހުރި އިސްލާޙުތަކުގެ ތެރެއިން ބައެ އް ިއސްލާޙުތަކަކީ އަުޅގަ

ނޑު މި ވާހަަކއިަގއި ފާހަގަކޮށްލެްއވި ފަދައިން، ބައެއް މުހިއްމު ކަންތައްތަަކކީ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި މިހާރު  އަދި އަުޅގަ

ަކންކަން އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ލިޔެފައި ހުރި ކަންތައްތަާކ ހަމަ ދިމާ ތަޢާރުޟްވާ ކަންތައްތަކަކަށް ވާތީ، އެ 

ރަނގަޅުކޮށްލަން އެބަ ޖެހޭ. ކުރިންވެސް ދެންނެވި ގޮތަްށ މަދު އާބާދީތައް ނިސްބަތްުކރާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ެއއް 

ނޑުމެންނަށް ތަނަވަސްކޮށްދެްއވާށޭ. އޭރުންޭނ  އުސޫލަކުން ތަމްސީލުކުެރވޭނެ ގޮތް ގާނޫނުގެ ތެެރއިން ތި ޭބފުޅުން އަުޅގަ

ންނަށް ހަމަހަމަ ގޮެތއްަގއި ޤާނޫނުައސާީސގެ ތެެރއިން ހުރިހާ ރަްއިޔތުންނަކީ ހަމަހަމަ ގޮތެްއގައި އަޅުަގނޑުމެ

ނުޑގެ ދުާޢއަކީ  ނޑުމެންނަށް ތަންފީޛުކުރެވޭނީ. އާދެ! އަުޅގަ هللا މުޢާމަލާތުކުރެވޭ ބައެްއގެ ގޮުތގައި އޮންނައޮތުން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވެސް ހެޔޮ ވި ްސނުން ދެއްވުން. ައޅުަގނޑުެމންގެ ރާއްޖެއަށް ތަަރއްީޤގެ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަުޅގަ

ބަަރކާތްލެއްވުން. ުޝކުރިްއޔާ. هللا ފަހިކަން ތަނަވަސްކޮށްދެްއވުން. އަދި އަޅުަގނޑުމެން މި ކުރާ މަސައްކަތުަގއި 

 .عليكم مالس الو

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު އަރުވަނީ ހުޅުހެްނވޭރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި  ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު މޫސާމަނިކަށް. 

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާމަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:
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 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަކަށް ާވހކަދެއްކެމުންދާއިުރގައި މާލޭަގއި ތިބި މީހުންނާއި ރާއްޖޭގެ 

އަތޮޅުތަުކގައި ތިބި މީހުންނާ ތަފާތުކޮށްގެން ބަޔަކު އުޅޭ ާވހަކަދެއްކުމަކީ ވަރަށް ހިތާމަުކރާ ކަމެއް. މި ރައްޔިތުންގެ 

ނޑުމެން މި 85ވާ  މަޖިލިސް އެކުލެވިގެން މި  13ތިބެނީ މާލެއަށް ނިސްބަތްވާ އެންމެ  މެންބަރުންގެ ތެރޭަގއި ައޅުގަ

ނޑު ހަނދާންވާ ގޮ  ؟ތިބީ އަތޮޅުތަކުގެ މީހުން. ކާކުތޯ މި ތަފާތުކޮށްގެން އުޅެނީ ތުން. ދެން މުޅިން މިމެންބަރުން އަޅުގަ

މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޑިމޮކްަރސީ ގެނަިއ އެންމެ ބޮޑު ިސޔާސީ ޕާޓީެގ ލީޑަރޝިްޕގަިއ ވެސް ނުހުންނާނެ މާލެއަށް 

ހިނގަނީ. ސަރުކާރުގެ ކިަތއް ޕަސަންޓުަގއިޯތ  މިޮގތަށް ކަން މި! ވެސް، އެމް.ޑީ.ޕީަގއި. ބައްަލވާ  ނިސްބަތްވާ ހަމަ އެކަކު

ތިބީ އަތޮޅުތަުކގެ މީހުން. އެ ވާހަކަ ނުދައްކާ ޙަޤީޤީ ވާހަަކއަށް ަވޑަިއގަތީމަ ރަނގަުޅވާެނ. ކޮންމެ ކަމެއް ާވ ދުވަހު 

ހު ދައްކަން މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް މިހާވަުރ ކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބައިޯތޭއ އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ. ަރމަޟާން ރޯދަ މަ

ބޭނުން ވާހަކައެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، އެގޮތަށް ވާަހކަެއއް؛ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫުނެގ ވާހަކަދައްަކއި ނިމޭއިރު 

އަޅުަގނޑުމެން ރާއްޖެތެޭރގަިއ ތިބި މީހުންނަށް ވަރަށް ނިކަމެތިކޮންނޭ ކަންތައް ކުރަީނ ބުނާއިރުަގއި، ސަުރކާރުެގ 

އްޖޭގެ ރަށަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން. މާލޭގެ ގެދޮރު ހުރީ އެ މީހުންގެ އަތުގައި. މަޤާމެއްގައި ެވއްޖެްއޔާ ހުރީ ރާ

އަޅުަގނޑުމެން މިތިބީ މާލެ ރައްޔިތުން މިތަނުން ފައިަބިއގެން ދާން ަކއިރިވެަފއި އަެނއްކާ ގިާރވަރަށް. ރަްއޔިތުންގެ 

ދެން މި ވާހަކަ ދެއްކީމަ ދައްކާ މީހާ ގޯސް ؟ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކީ ވެސް ފުވައްމުލަކު ބޭފުޅެއް. ދެން ކޯަޗކަށްތޯ މި ވީ

ނޑު މި ދަންނަވަނީ. ކޮންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ވާހަކަދައްަކވާއިުރ  މި ވަނީ. އެހެން ނުހައްދަވާށޭ އަޅުގަ

މަ ވެރިކަން ރައްޔިތު އެންމެނަކީ އެަކއްަޗަކށް ހަދައިގެން؛ ޙަޤީޤަތަކީ ިދެވހިރާއްޖެ ހިނގަމުންދިޔައީ މާ ކުރީަގއި ެވސް ހަ

އޮތް ދިމާލަކުން ޖިޒީނަގާ އުސޫލަކުން ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުަތްއ ހިނގަމުންގެންދިޔައީ ލާމަރުކަޒުކޮށް. އޭުރަގއި ސިޓީބިޓީ 

ލިޔުމާއި އަދި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމާއި ކަްނކަން ހަމަޖެހިފައި ހުރި ގޮތުން މިހާރު މި ޮއންނަ ގޮތަށް ފޭސްބުުކގަިއ 

ކުްއލިއަކަށް ވަގުތުން ކަތީބު ުކރި ކަމެއް އެނގެން ނެތް. މިހާރު ކަތީބަކަށް އޮިޅގެން ލިޔެގެން، ްޓވީުޓކޮށްގެން 

މަގުމަތިން ދަމުން، ގެއެްއގެ ފުޅަށް ފެޅިފައި ހުރި ތަނުން ގިފިއްެޔއް ބެލިޔަސް އެކަްނ އޮންނަނީ ވަގުތުން އެނޭގ 

ވާހަކަދަްއކަްނޖެހޭނީ. މިއަދުގެ ސަރުކާާރއި  ގޮތަށް. އެހެްނވީމާ، މިއަުދެގ ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ބަލަިއގެން އަޅުަގނޑުމެން

ނޑު ދަްނނަވާލަފާނަން؛ މި ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަކީ ަވކި ޕާޓީައކުްނ  މިއަދުގެ ކަންކަން ހަމަޖެހިފައި ހުރި ގޮތް. އަުޅގަ

ން ކުރަން. ގެނައި އެްއޗެއް ނޫން. ިމއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ނިންމީ އޭރުގައި ލާމަރުކަޒީކޮށް ކަންކަ

އެކަމަކު އޭރުަގއި ިސޔާސީ ިފކުރު ހުރި ގޮތުން ދެން ހަވާުލވެގެން އައީ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ވެިރކަމަށް ވާއިުރަގއި، މި ގާނޫނު 

ނުޑ ހަމަ ވަރަށް ރަނަގޅަށް  އެްއގޮތަކަށް ކުރިއަްށ ގެންިދޔަނުދީ ހިފެހެއްޓި ބަޔަީކ ީޑ.އާރު.ޕީެގ މީހުން. އަުޅގަ

ޕީެގ ސަރުކާރުން މިތަނަށް ގެނައީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ގާނޫނެއް އޭރު ލިޔެގެން، ލާމަރުކަޒީ ދަންނަވައިފާނަން. އެމް.ޑީ.

ނޑު އޭރު ހުރީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރަކަށް. މިއަދު  ގާނޫނު. އަޅުަގނޑުމެން ގެަނއީ. އަުޅގަ

ގޮތަށް ގެނައިމާ މިތާ އެތެރޭގައި މުޅި އެިތ ބޭރުކޮށްލާފައި ހުއްޓަސް. އެ ތަންކޮޅު އިންނަންޖެހޭނެތާ. އެހެންވީމާ، އެ 
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ނުޑ  ހިލައި، އެގޮތްިމގޮތް ހަދާފައި މިއަދު އެ ބޭފުޅުން އަނެއްކާ އޭރި އަނބުރާ ރިވަިއޒްކުރަނީ. ރަނގަޅު ކަމެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ާރްއޖެ ހިނގަންވާނީ ަކއުންސިލަރަކު ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ުނވަަތ ކޮންމެ ސިޓީެއއްގެ  ޭމޔަރު ތާއީދު. އަުޅގަ

ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ނޫން. ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ގޮތަށް ޚިދުމަތްދެވޭ ގޮތަށް ކަންކަން އޮތީމަ ނިމުނީ. ސިޔާސީ ފިކުރު 

އޭގެތެެރއަށް ވަދެގެްނގޮސް ިސޔާސީ ޕާޓީއަްށ ތަޅާފޮޅަމުންޮގސް ސިފައިންެގ ެވސް ސިާޔސީވީމަ ސަރުކާުރ ެވއްޓުނީ. 

ޓުނީ. ިމއަދު ސިާޔީސ ދެ ޕާޓީއަށް ބަހާލީމާ ރަްއޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްނުލިބެނީ. ޕޮލިސް ސިޔާީސވީމަ ސަރުާކރު ވެއް

މިއަދުގެ ސަުރކާރުން ކުރަން މި އުޅޭ ކަމަީކ؛ ދެން މިއަދު އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ މިތާ ކަެމއް ކުާރކަށް މާ ބޮޑު ކަެމއް 

މާ ވެސް ހަމަ ދެބައިމީހުން އެއްވެފަިއ ނޫން. މިއަދު އިދިކޮޅު ޕާޓީއެއް ނެތް. ޤާނޫނުއަސާސީ ދެފަރާތަށް އިރާލަންވީ

ނޑުމެން އިދިޮކޅޭ ިކަޔއިގެން އުޅޭނެ ކަމެއް ނެތް.  އެކަން ކޮށްލަނީ. އެހެންވީާމ، ކޮންމެހެން ވާހަކަދަްއކާއިުރގަިއ އަުޅގަ

ކަްށ ކާލާ މަންނަ ޖެހީމަ ކޮންމެ ކަމެއް ވާ ގޮތަށް މިއަދު މި ޮއންނަނީ. އެހެންވީމާ، އެ އުޫސލުން ކަންކަން ކުރާ ބަޔަ

ހަމަ މިއަދު ކުރެވެންޖެހޭނެ ިމތާ އެތެރޭަގއި އެ ކަންތައް. ކޮންމެހެން ވާހަކަދަްއކަންވީމަ ތެދުވެ ައޅުަގނޑުމެން ޕާޓީ 

އިދިކޮޅު. އިދިކޮެޅއް ނެތް މިައދު. ހަމަ އެއްކޮޅަށް ހުރިހާ ެއންމެން މި ކުރަނީ. މި ޤާނޫނުއަސާސީ މިއީ އަތްނުލާްނ 

ނޑުމެން ނުކުެޅވޭެނ އޮތް ެއއްެޗއް ނޫން. އަުޅަގނޑު މެން އަތްނުލާން ބާްއވާފައި އޮންނާނީ އެންމެ ެއއްެޗްއ. އަުޅގަ

އެްއޗެއް. ކީރިތި ޤުރުއާން އެީއ. އެހެންވީމާ، އެހެން ހުރިހާ އެްއޗެއް ބަދަލުކުެރވޭނެ. އެ ާވހަކަ ނުދައްކާ. ބަދަލުކުެރވޭ 

 ލުކުރެވޭނެ ހާލަތެއް ުކރިއޭޓުކުެރއްވީ. ހާލަތަށް ގެންނަނީ ރައީސް ާޔމީންގެ މޮޅުކަމުން. ޤާނޫނުއަސާސީ ބަދަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދަށް.

 

 ރަޝީދު ވާހަަކދެއްކެވުން:މަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޢާޒް މުޙައްމަދު 

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަށް  2010/7ނު ނަންބަރު އާދެ! ގާނޫ .`

އިސްލާޙުތަކާ ދޭތެރޭަގއި ވަރަްށ ބޮޑެތި ޚިޔާލުތަފާތުވުންތައް ވެސް ރަްއޔިތުންގެ ތެރޭަގއި އެބަ ހުރި. އެހެންނަމަވެސް، 

ނުޑ ދަންނަވާނީ މި ގާނޫނަށް ޮބޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ރަްއޔިތުން ޖުމުލަ ގޮތެއްަގއި އަ ުޅގަ

ގަބޫލުކުރާ ވާހަކަ. ދިވެހިާރްއޖެ އަކީ ޔުނިޓަރީ ދައުލަތެްއ ކަމުގައި ޤާނޫނުއަސާީސގަިއ ބަޔާންކޮށްފައި މި އޮތީ. 

ގޮތަށް. އެހެންނަމަެވސް، ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި އެހެންވީމާ، ިދވެހިރާއްޖެ ިހނގަންޖެހޭނީ ޔުނިޓަރީ ދަުއލަތެއް 

ވޭތުވެިދޔަ ތަނުގައި ފެނިގެްނދިޔައީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާީރ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގައި ެފޑަރަލް ދައުލަތެްއެގ ސިފަ 

މި އޮތީ ޖެހެމުންދިޔަ ތަން. ކައުންސިލުތަކުގެ މެންބަރުން، ނޫނީ ކަުއންސިލުތަކުން ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ިދވެހިރާއްޖެ 
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ނޑުމެްނނަށް ދޭހަވެގެންދިޔައީ. ވަކި  ފެޑަރަލް ސިސްޓަމެއްގެ ގޮުތގަިއކަން އެ ބޭފުޅުންގެ ަމސައްކަތްތަކުން އަުޅގަ

ސަރުކާރުތަކެްއ ގޮތަްށ ކޮންެމ ކައުންސިަލކުން މަސަްއކަްތކުރުމުގެ ނަތީޖާައކީ މިއަދު ޙަޤީޤަތުގައި ކައުންސިލުަތއް 

ނޑު މަޤްޞަދު. އެހެންނަމަވެސް ކައުންސިލުަތއް ވާންޖެހެނީ ޙަޤީޤަތުގަިއ ފެއިލްވާން ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު މަ އިގަ

އެއިެރއްަގއި އޮންނަ ސަރުާކރުގެ ސިޔާސަތުަތއް ތަންީފޛުކުރަންޖެހޭ މުހިއްމު ބައިެވރިޔަކަށް. އެހެންނަމަވެްސ، 

ނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މުހިއްުމ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ވޭތުެވދިޔަ މާޒީން އެ ކަންަތއްތަކެްއ ފެނިގެނެއް ނުދޭ. މި ގާނޫ 

ަކއުންސިލަރަކު އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭނެ ަކމަށް އެބަ އޮތް ގާނޫނުަގިއ  4އިސްލާޙުތަުކގެ ތެރޭަގއި ކޮންމެ ރަށަކުން 

ބަޔާންކޮށްފަ. އެހެންނަމަވެްސ، މީގައި އޮޓަމެޓިކުން އަންހެނުންގެ ކޮމިީޓއަށް އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަަސއްކަތްކުާރ 

ނޑު ދަންނަާވނީ އަޅުަގނޑަށް ގަބޫލުކުެރވޭ ކޮމި ޓީގެ މެންބަރަކު އަންނަންޖެހޭޖެހުން މިއީ ހަމަ އެއްގޮަތކަށްވެސް އަުޅގަ

ނޑު ވެސް އެދެން ައންހެނުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތުތަކެއް، އިންސާފުވެިރ  ކަމެއް ނޫނޭ. ސަބަބަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ދައްކުަވއިދެނީ އަންހެނުންގެ އިންފީރިއާކަން ފުރުޞަތުތަކެއް ދިނުމަށް. އެހެންނަމަވެސް، މީގެން އަ ުޅގަ

އަންހެނުންނަށް އަންަގއިދިނުން. އަންހެނުންނަކީ މާ ދަށް ފަންތީގެ ބަެއއް ކަމަށް އަްނހެނުންނަށް އަންގައިދިނުން. 

ށް ހަމަހަމަ، އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ަދންނަވާނީ އަންހެނުންނަށް، ފިރިހެނުންނަށް ވެސް، ހުރިހާ އެންމެންނަ

އިންސާފުވެރި ފުރުޞަތުތަެކްއ ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަކީ މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ޤަދަރުވެރި ައންހެން ޖީލެއް ބިނާކުރުމަށް 

ޓަކައި ވެސް ހަމަ ކޮންމެހެން މުހިއްމު ކަމެއްެގ ގޮުތގަިއ އަޅުަގނޑު ެދކޭ ވާަހކަ. ދެން މި ގާނޫނުަގއި ހަމަ މުހިއްމު 

އަތޮުޅ ކައުންސިލަށް. ގާނޫނުަގއި ބުާނ ގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލަްށ ކޮންމެ އަތޮަޅކުން ެވސް ދެ ބަދަލުތަކެއް އެބަ އާޭދ 

މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، މި ކަމަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ހުވަދު އަތޮޅު ކަހަލަ ބޮޑެިތ 

ކަމެއް. ކޮންމެ އަޮތޅަކުން ެދ މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރާ  އުނދަގޫ ކަމެއް މެދުވެިރެވގެންދާނެއަތޮޅުތަކަށް ހަމަ ވަރަށް 

ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ. އެހެންނަަމވެސް މީަގއި ވަރަށް ބޮޑަްށ ހިމަނަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެން އިދާރީ ކޮންމެ 

އްމު ކަމެއްެގ ދާއިރާއަކުން ޝާމިލުވުން ޮއންނަ ގޮތަށް އަތޮޅު ކައުންސިލު ވެސް އެކުެލވިގެންދިުއމަކީ ވަރަށް މުހި

ގޮތުަގއި އަޅުަގނޑު ފާަހގަކުަރން. މި ގާނޫނުގަިއ އަދި މުިހއްމު ބަދަލުތަކުގެ ތެޭރގަިއ، ރަށު ކައުންސިުލގެ ރައީާސއި 

ނައިބު ރައީސް މި ހޮވަންޖެހެނީ ރައްޔިތުންގެ ސީދާ ސިއްރު ވޯޓަކުން ކަމަްށ ބަޔާންކޮށްފައި އޮތަސް، 

ސިލްގެ ރައީާސއި ަނއިބު ރައީސް ހޮވަންޖެހޭ ގޮތް ސީދާ ބަޔާންކޮށްފައި އޮތީ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ެއގޮތަށް ރަށު ކައުން

އެހެންނެއް ނޫން. ކައުންިސލުން ނެގޭ ވޯަޓކުން ކަމަްށ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބަޔާްނކޮށްފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ، 

ނޑު ދެކެނީ. އެހެ ންނަމަވެސް މި ކަމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ސީދާ ަކނޑައެިޅގެން ޚިލާފު މާއްދާއެްއެގ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ޙަޤީޤަތުގައި ޤާނޫުނއަސާސީ ިއޞްލާޙުކޮށްގެން ނަމަެވސް ަރްއޔިތުންގެ ސީާދ ވޯަޓކުން ަރީއސާއި ަނއިބު ރަީއސް ހޮވަން 

ނުޑ ދެކެން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް.  އަށް ވުރެ އާ ބާދީ ދަށް  500އޮތުމަކީ މުހިއްމު ކަެމއްެގ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ށްރަށުގެ ޝާމިލުވުން ވެސް ިމ ގާނޫނުން، ނޫނީ ދިވެހިރާއްޖެ ހިންގުމުގެ ތެރޭަގއި ކައުންސިލުތަްއ؛ ދަށް ރަ
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ނޑު ދެކެން. އެހެންވީމާ، ކޮންމެ ރަށަކުން ވެސް، ިދވެހިރާއްޭޖގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންެމ  ހިމެނެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު  ދެކެނީ. އަދަދުތައް ތަފާތުވެދާނެ.  ރަށަކުން ވެސް ކައުންސިްލ އިންތިޚާބުކުރެވެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަުޅގަ

އަށް ވުރެ ދަށަސް، މީހުން ދިރިއުޅޭ ކަމަށް ެވއްޖެއްާޔ  500އެހެންނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޭޖެގ ކޮންމެ ރަށަކުން ވެސް، 

ކައުންސިލެއް އޮންނަންޖެހޭނެ. ކައުންސިލަރުން ތިއްބަވަންެޖހޭނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ 

ނޑުެމންނަށް މި ދޭހަވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބާބެއް މި ކަމަށް އު ސޫލުން ހިންގުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަ

ޚާއްޞަކޮށްފަިއ އޮތުން. އެެހންނަމަވެސް ވަރަށް ަބިއވަރު ބޮޑެތި މައްސަލަތަަކކާ ހެދި މިއަދު މި އިދާރީ ާދއިރާތައް 

ނޑުމެންނަށް ތަންފީޛު  ކުރެވިގެން މި ނުދަނީ. އެހެންނަމަވެސް މި ކަމަކީ... ރަނގަޅު ގޮުތަގއި އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ   މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މަރަދޫޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 ށް.ޝަރީފަ އިބްރާހީމް

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ލާމަރުކަޒީ؛ ދާއިރާތައް އިދާރީ ގޮތުން ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި ގާނޫނަށް 

ބަދަލުގެންނަންޖެހިފައި އޮތް ކަމަށް ދެބަސްވާނެ ހަމަ އެަކކު ވެސް ނުހުންނާނެ. ދުނިޔޭގެ ކަންޮކޅުތަކަށް ބަލާއިުރ 

ަބއެއް ަޤއުމުތަކުަގއި ވަރަށް ފުރިހަމަައށް ހިނގައި، އަެނއްބައި ަޤއުމުތަކުަގއި މުޅިން ފެއިލްވުމުެގ  ލާމަރުކަޒީ އުސޫލަކީ

ސަބަބުން މުޅި ޤައުމުތައް ިއނދަޖެހި، ވަޅުޖެހިގެންގޮސްަފިއވާ ނިޒާމެއް. އެފްރިާކގެ ބަެއްއ ޤައުމުތަކުން މި ނިޒާމުތައް 

ނުޑވެ، ަރއްޔިތުންނަ ނޑުފު ށް އެ ބުނާ ޚިދުމަތެއް ނުދެވި ޚިދުމަތްތަްއ މުޅިން ބަރޯސާވެގެްނގޮްސ މުޅިން ހަލާކުވެ، ފު

ރައްޔިތުން ބިަކވެފަިއވާ މަންަޒރު ވެސް ފެންނާން އޮތްކަމީ ޙަޤީޤަތެއް. މި ކަންކަމުގެ ަމްއޗަށް ބިނާކޮށް ދުނިޔޭގެ ގިނަ 

ނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގަިއ މިކަން އޮތީ ކިހި ނެއްތޯ؟ ރަނގަޅަށް ދިރާސާކޮށް ގާނޫނަށް ފަރާތްތަކުގެ ތަޖުރިބާގެ އަީލަގއި އަުޅގަ

ނޑު ތާއީދުކުރާ އެންމެ  އިޞްލާޙުގެަނއުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުަގއި ައޅުަގނުޑ ދެކެން. މި ގާނޫނުގައި ައޅުގަ

ނުކުތާއެއް އޮތީ. ގެނެވޭ ިއޞްލާޙުގައި. ެއއީ އަންހެނުންގެ ބަިއވެިރވުން ފުޅާކުރުމަށް، އަންހެނުންނަށް ބައިވެިރވެޭވ 

ށް އޮންނައޮތުން. ރާއްޖޭަގއި ވެސް އަދި މުޅި ދުނިޔޭގެ އާބާދީގެ ދެ ބައިކުޅަ އެއް ބައި މީހުން އެ ޤައުމެއްެގ ގޮތަ

ނިޒާމުގެ ތެޭރގައި ހިންގުުމގެ ދާއިރާތަކުަގއި ަބއިވެިރވުމުެގ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްވެަފއި އޮުތމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަުމގަިއ 

ރި ރައީސް. ރާއްޭޖގައި ލާމަރުކަޒީ އިދާރާތައް އެކަީށެގންވާ ގޮުތގައި ނުހިނާގކަން އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަން. ިއްއޒަތްތެ

ފާހަގަކުރެވޭ. މިކަމުެގ އެްނމެ ބޮޑު ސަބަބަީކ ކޮަބއިޯތ؟ އެީއ މިީއ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލިސްތަކެްއގެ ގޮތުަގއި 

ިމ ތަންތަނުގަިއ ވާހަކަެދކެވުނީ. ، ކައުންސިލުތަކަްށ އިހުސާްސާވ ގޮތަކަްށ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ގާނޫނު ަބއްޓަންކުެރވި
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ނުޑގެ ތެރޭަގއި އޮތް ަރއްޔިތުންނަށް ގާތުްނ ޚިދުމަތްކޮށްދޭ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤައުީމ  ދައުލަތުގެ އިދާރީ ހިންގުމުެގ އޮނިގަ

ްއ ތަރައްޤީގެ ތަޞަްއވުރު އިްމޕްލިމެންޓުކޮށް، ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކެްއގެ ގޮތުަގއި ާގބޫލުކުރާ ކައުންސިލަރުންނެ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެައކު ެނތް. ސިޔާީސ ޕާޓީތަކުން އަޮތޅުތަކުަގއި ހިންާގ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލިސްތަކެއްެގ ގޮތުަގއި 

މިއަދު މިކަން ވެފައި މި އޮންނަނީ. އެހެންކަމުން، މި މަޖިލީހުން ފެންނަ ކަހަލަ މަންޒަރުތައް ހިތާމަޔާ އެކު 

ފެންނަނީ. ކައުންސިލްތަުކގެ ތެރެއިްނ ހިންގާ، ދައުލަުތގެ އިދާީރ  ދަންނަވަންޖެހެނީ ކައުންސިލްތަކުން ވެސް މި

ނުޑގެ ތެރޭގައި ހިންގާ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ތަމްސީލުކޮށްދޭ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި މި ތަންތަން  އޮނިގަ

ަމކު މީ ޙަޤީޤަތް. ހިނގަމުންނުދާކަން ހިތާމަޔާ ެއކު ފާހަގަކުރަން. ވަރަށް ގިަނ ބޭފުޅުން ނުރުހޭނެ ވާހަކަެއްއ މީ. އެކަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކައުންސިލްަތއް މި ހިނގަނީ ކުދިކުދި ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލިސް ހިނގާ ގޮތަށް. ސިޔާސީ ފިކުރުަތއް ވަދެ، 

ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރުމުެގ ބަދަލުގައި ެއއް ޕާޓީން އަނެއް ޕާޓީއަްށ ހިންގާ ވާދަވެިރަކމުގެ ޮއއިވަެރްއގެ ތެޭރގައި. 

ޔާ އެކު ދަންނަވަންޖެހެނީ ކައުންސިލުތައް ވަނީ ޣަރަޤުވެފަ. މި ކަންަކން މިހެން ނުވާނެ ގޮތަކަްށ މިއަދު ހިތާމަ

އަޅުަގނޑުމެން ގާނޫނު ބައްަޓންކުރަންޖެހޭނީ. މީސް މީހުން އިންތިޚާބުކުރިޔަްސ، އިންތިޚާުބކުރާ ގޮތަށް ބަދަލުގެނަޔަްސ، 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(، )ށ( ާއއި )ނ(، )ރ(؛ ިމ  232ީސގެ ކޮންމެ ގޮތެްއ ހެދިޔަސް، ޙަީޤޤީ މަޤްޞަދު؛ ޤާނޫނުއަސާ

މާއްދާތަކުން ައޅުަގނޑުމެން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ އެްއެވސް ކަމެްއ ހާސިލެއް ުނވޭ. ސަރުކާރަކުން މުޅި ަޤއުމުެގ 

 ތަރައްޤީގެ ތަަޞްއވުރު ަކނޑަ މި އަޅަނީ. ވިޝަން ްޕލޭން ތައްޔާރުކުރަނީ. އެކަްނކަމަށް ބަޖެޓު ފާސްކުރަނީ

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ޤާއިމެއް ެނތް ކުރެވިފަެއއް. ކައުންސިލް  މިމަޖިލީހުން. އެކަންކަން މޮނިޓަރކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް އަުޅގަ

ހިނގަނީ ރަނގަޅަށްތޯ ގާނޫނީ ގޮތުންތޯ ބަލާ ފަރާތެއް ނެތް. ބެލޭނެ ފަރާތެއް ނެތް. ބެލޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުެރވިފަެއއް 

ންވާ ކަންތައްތައް ރަްއޔިތުންގެ ފަރާތުން ގާތުން ޚިދުމަތްކުރުމަކީ ކޮބައިތޯ؟ ރައްޔިތުްނ ނެތް. ކައުންސިލުތަކަށް ބޭނު

ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ރާއްޭޖގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކުަގއި ހިމެނުމަށް މަސައްކަތްކުުރން. އެ މަސައްކަތް ކުރެވޭ 

އެީކގައި އިދާރީ ގޮތުްނ އެކު ރާތްތަކުން ތަނެއް ނުފެނޭ. އަދި އެ ބަޖެޓް ދެވުނަސް ސަރުކާރުެގ ކަމާ ބެހޭ ފަ

ނަޑއެިޅގެތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ތަންފީޛު ން ކުރެވޭ ތަެނއް ނުފެނޭ. އެ ތަންތަނަށް އެކަީށގެްނވާ ބަޖެޓެއް ކަ

ބެހޭ  ވެސް ނުފެނޭ. އެހެންކަމުން، ޙަޤީޤަތުގައި މި ކަންކަމާ ކުރެވޭ ތަނެއްމިދެންނެވި ގޮތަށް މަސައްަކތް

ރި އަދި މި މޮނިޓަރިންގ ވެސް ަމއްސަލަ އެބަހު  ަގއިމަްއސަލަ އެބަހުރި. އެލް.ޖީ.އޭ  ގެ ވެސްމިނިސްޓަރުން

ސް މައްސަލަ އެބަހުރި. ކައުންސިލުތަަކކީ ސިާޔީސ ވެ  ަތކުަގއިމައްަސލަ އެބަހުރި. ކައުންސިލު ވެސް  ގައި ސިސްޓަމު

ހިނގާ ތަންތަން ކަމަށް  ހަރުެގެއއްގެ ގޮުތގައި ވާދަވެރިކަުމގެ ތެރޭގައިއެ އޮންނަ  ،ސް ހިނގާ ގޮތަށްޕާޓީއެްއގެ މަޖިލި

ކިހިނެއްތޯ ަރއްޔިުތންނަށް ގާތުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނީ. ރައްޔިތުންނަށް ގާުތން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނީ ވެއްެޖއްޔާ 

ހިންގާ ތަންތަން  ީރ ދާއިރާތައްެވސް ލާމަރުކަޒީ ގޮތުން އިދާ ތަންފީޒީ އިދާރާތަކަށް މި ތަންތަން ވެގެން. ޙަޤީޤަތުަގއި

ިވޔަްސ  އެ ތަންތަން ެވގެން. އެ ތަންތަން ެއގޮތަށް ހެދިެގން. މިއީ ކިތަންމެ ހިތްދަތި ވާހަކަެއއް ކަމުަގއިކަމަށް 
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ނޑުމެްނގެއަޅު ނޑު ޭބނުންވަނީ ޤާލާމަރުކަޒީ ިނޒާމު  ަގނޑު ބޭނުމެއް ނޫން އަުޅގަ ނޫނުއަސާސީެގ ނެތިގެންދާކަށް. އަުޅގަ

ގާތުްނ  މަތީން ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރާ ަބޔަކު ރަްއޔިތުންނާކޮށްފައިވާ ގޮުތގެ ަވރުުބގައި ތަަޞއް ވަނަ ބާ 8

ެއީކ  ދިއުން. މި ކަންކަްނ ކުރެވޭނީ ެއުކވެރިކަމާތަން ކަމުގައި އިދާާރތައް ެވގެންދޭ ތަންއްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްރަ

ނ ވަިކ  ،ކުރަން ތިބިގައި ވަކި ގާނޫނުތަެކއް ތަންފީޛުޑުގެ ތެރޭ ތިމަންމެންނަކީ ވެސް ދައުލަތުގެ އިދާރީ ހިންގުުމގެ އޮިނގަ

ކުރަން ތިބި އްތައް އެ އަތޮެޅއްަގއި ތަންފީޛުރައްޔިތުން އެދޭ ކަންތަރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭން ތިބި، ޚިދުމަތްތަކެއް 

އެލް.ޖީ.އޭއިން ވެސް އަދި ، ބޫުލކޮށްގައަދި ސަރުކާރުން ވެސް  ،ބޫލުކޮށް ަކއުންސިލުްނ ވެސް ގަބައެއް ކަުމގައި 

 ..މުެއީކ އެކަށް ސިންކްރޮަނއިޒް.މުޅި މި ނިޒާ ،ބޫލުކޮށްގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު ްއޒަތްތެރި އިތިނަދޫ ދާއިރާގެ އްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އި ޝުކުރިއްޔާ 

 ށް.އަޙްމަދަهللا މެންބަރު ޢަބްދުއްޒަތްތެރި އި ދެކުނު ދާއިރާގެ  ތިނަދޫމާފުކުރަްއވާ!  ށް.އަޙްމަދަهللا ޢަބްދު

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އަޙްމަދުهللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ަކޒީ ިދވެހިރާއްޭޖގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރު) 2010/7ްއަޒތްތެރި ރައީސް. ގާނޫނު ނަންަބރު އި`. ޝުކުިރއްޔާ 

މު އިޞްލާޙުތަކެއް. މިފަދަ އިވާ ިއޞްލާޙުތަކަކީ ވަރަށް މުހިއް ށް ހުށަހަޅާފަ( އައުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނު

ޚަލީލަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ هللا ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއިޓަކައި ނިލަންދޫ ދާއިާރެގ މަށް އިޞްލާޙުތަކެްއ ހުށަހެޅުްއވި ކަ 

 .އިޞްލާޙުަތކެއް ލަސްވެފަިއވާސް ގެންނަން މި އިޞްލާޙުތަކަކީ މިހާރުވެ ްއޒަްތތެރި ރައީސް.އިދަންނަވަން. ޝުކުރު 

މު އިޞްލާޙުތަކެއް. މި އިޞްލާޙުތަކަކީ ވަރަށް މުހިއް ގޮތުަގއި ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް  ބޫުލކުރާއަދި އަޅުަގނޑު ގަ

ދިަޔީއ އެކީގައި ގަބޫލުކުރެިވގެން ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާރީ ދާިއރާތައް ހިންގަން ފެށުމާ ްއޒަތްތެރި ރައީސް.އި

ށް. އަދި ކްރަޓިކު ނިޒާުމގެ ތެރެިއން އަތޮޅުތަާކއި ރަށްރަށަށް ހިންގުމުގެ ބޮޑެތި ބަދަލުތަެކްއ ފެނިގެންދާނެ ކަމަޑިމޮ

އޮންނަ ސަުރކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަްއ  އިގާތުްނ އެއިެރއްގަ  އެާއއެކު ަރއްޔިތުންނާ

 ކޯޅުންހެންނަމަވެސް، އެއާ އިދިކޮޅަްށ ފެނިގެންދިަޔީއ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާަމކީ ލުއިފަސޭހަ ގޮތަކަްށ ލިބިގެންާދނެ ކަމަށް. އެ

ދޭން ބޭނުންވާއިރު ެވސް ެއ ރައްޔިުތންނަށް އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް  . ސަުރކާރުންޚަރަދު ބޮޑު ނިޒާމެްއގެ ގޮތުަގއި ބޮޑު

 ވުމުގެ މެއް. މިހެން ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭ ކަބައެއް ކައުންިސލްތަކުން ހުރަސްއަޅަމުންދާކަމީ ހިތާމަ ކަންކަމަށް

އެއީ މިއަުދ ބޭނުންވާ ތަރައްޤީ މަޝްރޫޢުތައް ހުްއޓިގެންދިޔަކަން ހިންގަން ސަބަބުން ރަށްރަށުގައި ސަުރކާރުން 

ވަނަ އަހަރު ވެރިކަމަށް  2008މި ނަމުގައި  "ެއދޭ ގޮތަށް ވަޠަން" އްޒަތްތެރި ރައީސް.އިހުރި ޙަޤީޤަތް. ފެންނަން 

ޖޫދަށް ައއި ލާަމރުކަޒީ ގާނޫނަށް އެ ފަރާތުން ޢަމަލުކުރަމުންދިޔައީ ވަޠަން ވަަނ އަހަރު ވު 2010 ،ބަޔަކު އައިސް 
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ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ ގާނޫނު އޮތް ގޮތަށް  އެދުނު ގޮތަށްތޯ މިއީ މިއަދު ސުވާލުކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅުގަ

ތެރެއިން ކަންަތއްތައް ުކރަމުންދިޔަ މަންޒަރު. އޭގެ ބާއްވާަފއި ގަދަމީހާ ގަަދއޭ ބުނާ އުސޫލުން އެ ވެރިކަުމގެ 

ގާނޫނުން ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ  ލާމަރުކަޒީ ،ވީ ރައްޔިތުންަނށް އޭގެ އެންމެ ފޮނިމީރުކަން ނުލިބި ނަތީޖާއަކަށް

އިގަންނަނީ ރައްޔިތުން ބަލަ  ނިޒާމު  އަދު މިޚިދުމަތްތަކުން ރައްޔިތުން ަމހުރޫމްވެގެންދިޔަ ތަން. ޭއގެ ސަބަބުން މި

ގެންާދ ސަރުކާރުން ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރަމުން ައދުގެ އްޒަތްތެރި ރައީސް.އިއުސޫލުން.  ދިން އޮޑި ށްނަމޮހޮ

ޑީ.ީޕއަށް ނިސްބަތްވާ ަކއުންސިލުތަކުްނ ާޚއްަޞކޮށް އެމް. ؛ތަކުންތަކަށް ަބއެއް ކައުންސިލުމަސައްކަތް

ނޑުހުރަސްއަޅަމުން މެންނަށް މިައދު ފެނިގެންދަނީ ސަރުކާރުން ރަށްރަށުގައި އަސާީސ ދާތީ ހިތާމަކުރަން. އަުޅގަ

އެ ފަާރތްތަކުން އެ ކަންތައްތަކަްށ  ،ށް ގެންދަން ބޭނުންވާއިރުކާއި ތަރައްޤީ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަޚިދުމަތްތަ

ންދާ ޤީޤަތް އޮުޅވާލަމުޙަކަންތައްތަުކަގއި ރައްޔިތުންނަށް  ،ނަމުގައި ގަރާރުަތއް ނެރެރަސްއަޅަމުންދާ ތަން. އެކި ނަންހު

ތޯ ރަްއޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮަތކީ؟ މިއީޯތ މިއީ ބުކުެރވުނު ޭބނުމަކީ؟ތައް އިންތިޚާމަންޒަރު. މިއީތޯ ަކއުންިސލު

މިއަދު ގިނަ ަރއްޔިތުން އެހެންވީާމ،  އްޒަތްތެރި ަރއީސް.އި ަތްއ އިންތީޚާބުކުރި މާަނއަކީ؟ އަޅުަގނޑުމެން ކައުންސިލު

ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ކުރިން ގެންގުޅުނު ކުރިން ރައްިޔތުންނަށް ޚިދުމަތް  ވުޖޫދަށް އައުމުގެ ދަނީ މި ގާނޫނުބުނަމުން

މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަްށ  ްއޒަތްތެރި ރައީްސ.އިކަމުގައި. ގުޅޭ ިނޒާމެއް  ރައްޔިތުންނާ، ނިޒާމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު 

އިޒު ގޮުތަގއި ރު ބަެއއް ަކއުންިސލުތަކުން ނާޖާދީފައިވާ ބާލިބިދަނީ މި ގާނޫނުން ކައުންސިލުތަކަށް  ފެނިގެން މި

ހިންގާ ތަން. ާޚއްޞަ  ންސިލު އިދާރާތަކުަގއި ސަުރކާރާ އިދިކޮޅު ހަރަކާތްަތއް ރާވައިބޭނުންކުރަމުންދާ ތަން. ކައު

ނުމުގެ ންދަނީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދިިވޔަސް މިއަދު ފެނިގެ ގޮތެްއގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުްނސިލަށް ބަލައިލި ކަމުގައި

މޭޔަރުންނާއި ޑެޕިޔުީޓ ންގަމުންދާ ޖަގަހައެްއގެ ގޮތުަގއި. ހިރާވައި އިދިކޮަޅށް ހަރަކާތްތައް  ބަދަލުގައި ސަރުކާރާ

 ދެމެހެއްޓުމަށް  . ޤައުމުގައި ގާޫނނީ ޙުކޫމަތުގެންާދ މަންޒަރުގާނޫނުތަކަށް ގޮންޖައްަސވަމުން، މޭޔަރުންނަށް ތިބެ

ތިޤުލާލު ަނގާލުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ތަން. ކަރާމާތާއި މިނިވަްނކަމާއި އިސްއަޅަމުންދާ ތަން. ޤަުއމުގެ ހުރަސް

ކަށް ރަްއޔިތުން ޒާހަރާކުރުން މަނާ ސަރަހައްދުތަމު  ،ޭބރުވެ ޙުދޫދުތަކާއި އިންތަކުންކުރުމަށް ލިބިދީފައިާވ މުޒާހަރާ

އީްސ. މިއީ އްޒަތްތެރި ރައިމުންދާ މަންޒަރު. ކުރަގަޅާފައި އަންބާިކޔައި މަސައްކަތްގޮަވިއގެން ގޮސް ޑެޕިޔުޓީ ޭމޔަރު ފޫ

އެހެންވީމާ، ައޅުަގނުޑ  ރައްޔިތުން ކައުްނސިލުތައް ިއންތިޚާބުކުރި ބޭނުމެއް ނޫން. މިއީތޯ ވަޠަން އެދުނު ގޮަތކީ؟

ނޑުމެންނަށް ގަ ވެސް ދަންނަވާނީ މިފަދަ ކަންތައްތަުކން ކަންތައްތައް މިހެން ހުރިިއރުގައި ންޖެހޭ ބޫލުކުރަިމއަދު އަުޅގަ

ޙަޤީޤަތަކީ އަުދގެ ސަރުކާރުްނ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭްނ ބޭނުންވާ ައސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި ތަަރއްޤީ މަޝްރޫޢުތަްއ 

ނިވި ސަރުކާރުްނ ފައިކަްނ. ތިން އަހަރުގެ އަިނޔާވެިރ ފަނާކުރަވަނަ ިގޔަރުަގއި މެކުހަށް ޖަހާ 6ވަނީ  މިއަދު މި

ދަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ދޮޅު  މިއަދު އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ،ިއވާއިރު ރައްޔިތުން އަނދަަވޅަކަށް ަވއްޓާފަ

އަހަރުވީ ސަުރކާރުން ރައްޔިުތންނަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ޚިުދމަތްތަކާއި ރަށްރަށުގެ ތަަރއްީޤގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުުމގެ 
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މި ސަރުކާރަީކ  އްޒަތްެތރި ރައީސް.އި . ންދާ ތަންއިޤްތިޞާދީ ގޮތުްނ ރައްޔިތުން ފުދުންތެރި ބަަޔަކށް ެވގެ ،އިތުރުން

ބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ގަޙަޤީޤަްތ.  ގެބޫލުކުިރޔަސް ނުުކރިޔަސް މިއީ މިއަދުޖާ ނެރެދޭނެ ސަރުކާރެއް. ބަޔަކު ގަނަތީ

އަުދ މިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އިވާެނކަން. ވެސް ނުބާއް ރޮޅާނެ އެންމެ ގަލެއްރުމަށް ޓަކައި ރައީސް ޔާމީން ނުފުނަތީޖާ ނެ

އަށް ތާއީދުކުރާ އިްޞލާޙުތަކެއް. ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި ޞްލާޙުތަކަކީ އަޅުަގނޑު ފުރިހަމަމި ގާނޫނަށް މި ހުށަހެޅިފައިވާ އި

ނޑު ުއއްމީދުކުރަން.  ،މި ގާނޫނަށް އިތުރު އިޞްލާޙުތަކެއް ގެނެސް  އަދި ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

 ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްޒަތްތެރި އި  ދާއިރާގެ ގެަމނަފުށީއަރުވަނީ  އްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއި ޝުކުރިއްޔާ 

 ޢުޘްމާނަށް. ޖަމީލް މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

ގެ ގާނޫނަށް ނިލަންދޫ ްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުއި ޝުކުރިއްޔާ

ަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ ޚަލީލް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙުަތކަށް އަޅުهللا އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުދާއިރާގެ އި 

ނޑުމެން ދެންނެިވން ވަން. އޭރުަގއިޝުކުރުވެރި  ގައި މި ރާއްޭޖގެ ގާނޫނުތަްއ ހަދަންޖެހޭނީ މި ރާއްޖޭ ،ެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ާރއްޖެ ައށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތައްހެދިފައި ހުރި ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް އެކަީށގެންވާ ގޮުތަގއޭ. ވާންޖެހޭނީ އަޅުގަ

ނޑުމެން އެކަިނ ދައްކާ ވާހަަކއެއް ނޫން. މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އެމެރިކާގެ  އޮްފ  އުޓުއިންސްޓިޓި މިއީކީ އަުޅގަ

ްއގެ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާުމ ޤައުމެ ،ކޮށްފަިއވޭމަސަްއކަތްކުެރްއވި ޕްރޮފެސަރ ރިާޗޑް، އޭނަެގ ރިޕޯޓުގައި ަބޔާންރިސާރޗްަގއި 

ޤައުމެްއެގ  އެއީ އެ ނޭ.މު ހަތަރު ކަންތައްތަކެްއގެ މަްއޗަށް އަިލއަުޅވާލަންޖެހޭބައްޓަންކުރުމުަގއި އެންމެ ުމހިއް

އަދި އެންވަޔަރަމަންޓަށޭ. އެހެންވީމާ، މި ސާފުކޮށް  ސޯޝަލް ސްޓޭޓަސްއާއި ޓެކްނޮަލޖީއާ ންޑިޝަާނއިމިކު ކޮއިކޮނޮ

ނޑުމެން ޕިއްޭލ މި މަޖިލިސް ތެރެއަށް ވަްއދާފައި އޭރުަގއި ޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަން ެއނގިތިބެއަ ވެސް އޭނަ  އަުޅގަ

ނީ ޙައްޤުަތއް ހޯދައިދިނުމުެގ ނަމުގަިއ މި ާރއްޖޭަގއި އިންސާ ،ދެއްކި ވާހަކަތަކަްށ އަުޅަގނޑުމެން ދެންނެވިން

އަށް މި ރާއްޖޭަގިއ ލިބިފައި ހުރި އާމްދަނީއާިއ ންތައްތައް ުނކުރާށޭ. މި ރާއްޖެއަޅުަގނޑުމެން ގާނޫނުތައް ހަދައިގެން ކަ

ނޑު  ނޑުމެ ިމ ގަބޫލުކުރާ މާތްވެގެންވާ ިއސްލާންމި ރާއްޖޭގައި އަުޅގަ ނޑުމެން އާދަކާދަޔާއި އަުޅގަ ންެގ ދީނާ އަޅުގަ

ނޑުމެން ިވސްނަންޖެހޭނޭ ެވސް އިިދކޮުޅ  ކުރާިއރު. މިއަދުމުހިއްމު ގާނޫނުތައް ަބއްޓަންމިފަދަ  ސަގާފަތައް އަުޅގަ

ނައިބު ރައީްސ އި ކަމަށް ހެދިގެންއުޅޭ މީހުން ވެސް އެ ވާހަކަދައްކަނީ މި ގާނޫނުގައި ރައީސާފަރާތްތައް 

ތޯ އޮތީ އެންމެ ގިނަ އި. މި ގާނޫުނގެ ކޮން ާމްއދާއެްއގަުޅވާލަިއގެންއިންތިޚާބުކުރެވޭ ގޮތާ ބެހޭ ޮގތުން ވެސް މުޅިން އޮ
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އެ އޮތީ ހަމަ ކުރިންވެސް  މި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މީގަ އިނެތޭ އިނގޭތޯ  މީހަކަށް ރައީސްކަްނ ލިބޭ ގޮތަށް؟ވޯޓު ލިބޭ 

އިން މި ކަންތައް ކުެރވިގެންާދ ނިންމުމެއްގެ ތެރެންސިލުްނ ނިންމާަކއު ،ލަބިއްޔަތުންއޮތް ގޮތަށް. ކައުންސިުލގެ ައޣް

ގޮތަީކ  ވާ މި ކައި މަަސއްކަްތކުރަމުން މި ދަނީ. އެގޮތަްށ ކަްނތައް ކުރީމާވެްސ ޮއޅުވާުލމަށް ޓަ ވާހަކަ. މިއަދު 

ނޑުޮގވާން ހައްދާ މީހުން ެއ މީހުންގެ މަޤާމު ދޫކޮށްލާފައި އައިްސ އެންމެ ގިނަ ވޯުޓ  އޮޑިފަހަރު ދުްއވާ މީހުންނާއި ދަ

ނޑުމެންގެ މިރައީސްކަމަށް ން ހޯދައިގެ ރާއްޖޭގެ މި ސިސްޓަމެއް  ައންނަނީ. އެ އުސޫލަކުންނެްއ މިއަދު އަޅުގަ

ނުޑމެންރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށަކަށް ވަކި  މަސައްކަތެއް ނުކުރާނެ. އަުޅަގނޑުމެން މި ގެ ނަޒަރު ހިންގާލިޔަސް ވަކިން އަުޅގަ

ުޒވާނުން އެބަތިބި. މާސްޓާސް ހަދާފައި ތިބި އެތައް ުޒވާނުން  ިޑގްރީ ހަދާފައި ތިބި އެތައް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިނގޭ

ތުދީެގން ނޫނިއްޔާ މި ކައުންސިލުތަކުގެ ދައުރު ފުރިހަމައަށް އެބަތިބި. އެ ޒުވާނުންތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ފުރުޞަ

ހަމަެއއާެއކު  ؛ޖެހުނީ. މި ގާނޫުނތައް ބަދަލުނުކުރެވޭނެ. އެހެންވީާމ، މި ގާނޫނުަގއި އެ ބަދަލުތަްއ ގެންނަންއަދާ

މި ޤާނޫނުއަާސސީ ، ކޮްށގެން ނަމަވެސްނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ކަމަކީ މި ޤާނޫނުއަާސސީ އިޞްލާޙުއަޅުގަ 

އްޒަތްތެރި އަހަރުގެ ދައުެރއް މި ކައުްނސިލުތަކަށް ދޭން އި 5ޖެހޭ  ކޮްށގެން ނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެން އެބައިޞްލާޙު

އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން  ،އްޒަތްތެރި ރަީއސް. ަކމެއްޑަ މުއްދަތަޭކ އިަދތަކީ ވަރަށް ކުއަހަުރގެ މުއް 3ރައީސް. 

ރަނގަޅު ނިޔަތެްއ ހަމަ އަންނަ މީހަކަށް އެ  ނިަޔތުގަިއ، ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންތެރި މަސައްކަތެއް ކުރުުމގެ

ދޭން.  އަހަރުދުވަހުގެ ަދއުރެއް 5އަހަރުެގ ދައުރަކީ. އެބަ ޖެހޭ  3 މަސައްކަތެްއ ކުރުމުެގ ފުރުޞަތެއް ނޫން

ހަމައެއާެއކު ައޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ގޮުތގައި އާބާދީ ކިތަންމެ ކުޑަަޔސް، އަުޑަގނޑުމެންނަށް ކައުންސިެލއް 

އޮންނަންޖެހޭނެ. ކިތަންމެ ކުޑަ ކައުންސިލެއް ކަުމގައި ވިަޔސް އޮންނަން އެބަ ޖެހޭ. މިސާލަކަށް މި ގާނޫނުގެ ދަށުން، 

ނޑޭ ކައުންސިުލގައި ައޅުަގނ ޑުމެންނަކަށް ޮކނޑޭ ކައުންސިުލގައި ެއްއވެްސ މީހަކު ނުތިބޭނެ. އެކަމަކު މިސާލަކަށް ކޮ

ނޭޑގައި ވެސް މީހުން ދިރިއުޅޭ ކަމަށް ވަންޏާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް، ބޭނުންވާ އަާސސީ ޚިދުމަތްތައް ބޭނުންވޭ.  ކޮ

އް ޤާއިމުކުރަން ބޭނުންވޭ. މި ބޯފެން ބޭނުންވޭ. ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ބޭނުންވޭ. އަދި ބަނދަރު ހަދަން ބޭނުންވޭ. މިސްކިތްތަ

ކަންކަން ކުރުމަށް ަޓކައި ަސރުކާރާ ުގޅިގެން މަަސއްކަްތުކރާ ކައުންސިެލއް އޮންނަންޖެހޭނެ. އެ ަކއުންސިލެްއ ހޯދުމަށް 

ޓަކައި މި ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެންނަންޖެހެނީ. އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ތެރޭަގިއ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ކަންތައްތައް އިޞްލާުޙކުރެިވގެންދާެނ. ހަމައެއާއެކު ަކއުންސިލުަތކަށް ދިމާވާ މައްސަލައަކީ 

ކައުންސިލުތަކުން މަަސއްކަްތުކރާނެ އާމްދަނީއެްއ ނެތް މަްއސަލަ. މިކަންތައް ަޙއްލުކުުރމަށް ޓަކައި ިމއަދު ވެސް 

ޝަނަލް ބޮޑެތި ހޮޓާ ޗެއިންތަކުން ެއބަ ވަދޭ އާއްމުން ދިރިއުޅޭ އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަން ެއބަ ޖެހޭ އިންޓަރނޭ

ރަށްރަށުގައި ގެސްޓްހައުސްަތްއ ހަދައިގެން މަސައްކަްތކުރުމުގެ ނަޒަިރއްޔާުތގައި އެ ދިމާއަށް މިސްރާބުޖަހާފައި ހުރީ. 

ލުތަކެއް ޤާއިމުކުރުމަކީ ވަރަްށ އެހެންވީމާ، އެ ކުރާ އިްނވެްސޓްމަންޓުތަކުން އިޖުތިމާޢީ ކަންކަމަށް ޚަރަދުކުރެވޭނެ އުސޫ

މުހިއްމު ކަމެއް. މިފަދަ ގާނޫނަކުން ނަމަވެސް އަދި އެހެން ގާނޫނަކުން ނަމަވެސް، މީހުްނ ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުަގއި ހަދާ 
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ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމަންޓުތަކުްނ އާމްދަނީ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ ގޮތްތަކެއް، ކޮންެމވެްސ އުސޫލުތަކެއް ހަމަޖެހިފައި 

މަކީ މުހިއްމު ކަމެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރަށްރަުށގަިއ ވެސް ބޭނުންވާ ވަރަށް ިގނަ ކަންތައްތައް އެބަ ހުރި. އޮތު

ބޭނުންވޭ ރަނގަުޅ ފެންވަރު ރަނގަޅު ފެންވަުރގެ ޑޮކްޓަުރން. ރަނގަޅު ބަނދަރުތަްއ ހަދަން ބޭނުންވޭ. ސްކޫލްަތްއ 

ޓަކަިއ ަސރުކާރުން މި ދޭ ބަޖެޓުގެ ިއތުރުން، ރަށްރަށުގަިއ ކުާރ  ޤާއިމުކުރަން ބޭނުންވޭ. މިކަްނތައްތައް ކުރުމަށް

އިންވެސްޓްމަންޓުތަކުްނ ލިބޭ އާމްދަނީގެ ތެެރއިން ކޮންމެެވސް ޕަސެންޓެްއ ެއ ރަްއޔިތުންނަށް ލިބޭނެ އުސޫލުތަެކްއ 

ނޑުމެން ޤާއިމުވެފައި އޮންނަ ގޮތަކަްށ މި ގާނޫނުތައް ބައްޓަންެވެގންދިއުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް. ހަ މައެއާެއކު އަުޅގަ

ވިސްނަން އެބަ ޖެހޭ  ޒުވާނުްނނަށް. ޒުވާނުންނަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތްކޮްށ، މި ކައުންސިލުަގއި އެަބ 

ނޑުމެން  އޮތް ބަޔާންކޮށްފައި އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީތަކުން ވެސް ކޮމިޓީަތކުގެ ރައީސް ވެސް އަންނަންޖެހޭ ވާހަކަ. އަޅުގަ

ންޖެހޭނެ ހުސް އަންހެނުން ހޮވިއްޖެއްޔާ ދެން ކިހިނެއްތޯ ހަދާނީ ކައުންސިލުތަކަށް؟ އެހެންވީމާ، ފިރިހެނުން ގަބޫލުކުރަ

ކޮމިޓީތަކުން ވެސް މީހުން އަންނަން އެބަ ޖެހޭ. ރަށްރަށުގައި އުފެދިފައި ހުރި އެިކއެކި މަދަނީ ޖަމުޢިއްޔާތަްއ 

އި ތިބެން އެބަ ޖެހޭ. ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީ ޙަޤީޤަތުގައި ބިނާވެފަިއ ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރުން ވެސް މި ކައުންސިލުތަކުގަ 

މި އޮންނަނީ ރަށްރަށުގެ ުޒވާނުންނާއި ރަށްރަށުަގއި އުފެދިފަިއ ހުރި ޖަމުޢިއްޔާތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް. އިޖުތިމާޢީ 

ބަ ހުރި. ސްކޫލްތައް ޤާއިމުކޮށްަފިއ ގޮތުން ކުރިއެރުން ހޯދުމަށް ޓަކައި ރަށްރަށުގެ މިްސކިތްތައް ޤާއިމުކޮށްފައި އެ

އެބަހުރި. މީ އަމިއްލަ ޖަމުޢިއްޔާތަކުން ކޮށްފައި ހުރި ކަންތައްތައް. އެހެންވީމާ، ޖަމުޢިއްޔާތަުކގެ ދައުރު ވެްސ 

އި މީގެތެރޭަގއި އޮތުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ގޮތުަގއި އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. މިފަދަ ބިލެއް ހުށަހެޅި ކަމަށް ޓަކަ

ޚަލީލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. هللا އަޅުަގނޑު އަދިވެސް އެއް ފަހަރު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

އެމަނިކުފާނަކީ މިކަމާ ބެހޭ ޚާއްޞަ ތަމްރީނުތަކެއް ަހއްދަވާފައި ހުރި ބޭފުޅެްއ. ދިާރސާތަކެއް ކުރަްއވާފައި ހުިރ 

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އެމަިނކުފާނުގެ މި ގާނޫނުގެ ސަބަުބން ރައްޔިތުންނަށް ހެވާިއ  ބޭފުޅެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ލާބަޔާއި މަންފާ ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން. ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ިއކަރަދޫވަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ށް.ނާޡިމަ މުޙައްމަދު މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ނާޡިމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫ

)ިދވެހިރާއްޭޖގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުަކޒީ  2010/7`. ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ގާނޫނު ނަންަބރު 

( އަށް މި ގެނެވުނު ބޮޑު އިްޞލާޙަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެްއގޮތަކަްށވެސް ގަބޫލުކުެރވޭެނ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނު
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ނުޑ ގަބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި ިމ ގާނޫނު، ލާމަރުަކޒީ ގާނޫނު  ކަމެއް ނޫން. ާތއީދު ެވސް ުކރެވޭނެ ކަެމއް ނޫން. މީ ައުޅގަ

ނޑު ގަބޫލުކުާރ ގޮތުގަ  އި މި ގާނޫނަށް ައއިއްސަ ހުރި އިޞްލާޙުަތކަށް ހަލާކުކޮށްލުމަށް ކުރި ޖަރީމާއެއް. އަުޅގަ

މީހުންނަށް ވުރެ އާބާދީ މަދު ރަށެއްަގއި ަކއުންސިލަކަްށ  500ވަނަ މާއްދާަގއި ބުނެފައި މި އޮންނަނީ  21ބަލައިލާއިރު 

އާބާީދ  500 އެްއވެސް މެންބަރަުކ އިންތިޚާުބކުރެވޭކަްށ ނެތޭ. އަޅުަގނޑުެމންނަށް މީތި ގަބޫލެއް ުނކުރެޭވ މި ކަމެއް. އެ 

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ެއންމެ މެންބަރެއް، ނުވަތަ ދެ  މަދު ރަށްރަށުގެ މީހުން ވޯޓުން ވެސް މަޙްރޫމް މި ވަނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  ނޑަށް މިއަށްވުރެ ރަނގަޅު. އެހެންނަމަވެސް މީ އަޅުގަ މެންބަރެއް ނަމަވެސް ޢައްޔަންކޮށްލުން އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ އަތޮޅު؛ ހދ. ގަބޫލުކުރަން ދަތިއުނދަގޫ މަ ނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން އަުޅގަ އްސަލަެއއް. ޚާއްޞަކޮށް ައުޅގަ

އަތޮޅަކީ ތަރައްޤީ އެންމެ ދަށް، އަތޮޅުން އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ އެންމެ ދަށް، އެއް އަތޮޅަށް ވެފައި މި އަތޮޅުަގއި މިއަދު 

ނޑުމެންނަށް ތި ދެއްވި ޮބުޑ ކޮންމެ ރަށެއްަގއި ފަސް ޢާިއލާ، ފަސް ަކއުންސިލަރުން ބަލަހައްޓަމުން ދާދިޔުން. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ހިތުން ދުވަހަކު ވެސް ފިލައިގެންނުދާނެ އަނިޔާެއއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ފާހަގަކުރަން.  އަނިޔާައކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން  ނޑުެމން ކައިރިއަށް ދާ ކަންކަުމަގއި މިއަށް އަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެން މިއަށް، މާަދމާ ތި ބޭފުޅުން އަޅުގަ

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން، މި ކައުްނސިލަށް އަންހެނުން ކޮމިޓީން އިރާ ދަކުރެްއިވއްޔާ ފުރިހަމަ ޖަވާބެއް ދޭނަން. އަުޅގަ

ޢައްޔަންކުރާ މެންބަރަކީ މި ަވގުތު އަންހެނުން ކޮމިޓީއަށް ޯވޓު މި ވަގުތު ލާ ގޮތަށް ޢަްއަޔން؛ މި ަވގުތު ވޯޓުލާ ގޮތަށް 

ނޑުމެންނަށް ލިބިގެނެްއ ޢައްޔަންކޮްށގެން ޢަްއޔަންކުރާ މެންބަރެ އް ކަމަށް ެވއްޖެްއޔާ، މުޅި ރަށުެގ ބަސް ވެސް ައޅުގަ

ނުޑ ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. އަންހެުނންގެ ކޮމިީޓއަށް ވޯޓުލުމުަގއި އޮންނަ ގޮްތ، އަންހެނުންގެ  ނުދިއައޭ. ިމވެސް އަުޅގަ

ންޖެހޭ. އެއީ މި ަވގުތު އަންހެނުންގެ ކޮމިީޓ ކޮމިޓީން އެްއ ބޭފުޅަކު ކައުްނސިލަށް ޢައްޔަންކުރާ ކަމަށް ަވންޏާ ބަދަލުކުރަ

ޢައްޔަންކުރާނީ ެއ ރަށަކުން، އެ ރަށެްއގައި އެ ވަގުެތްއގަިއ ވޯޓުލާ ަވގުެތއްަގއި އުޅޭ ަބއެްއގެ ވޯޓުން ކަމަށް ވާީތވެ، 

ތާ ުއޅޭ ބަެއްއ އަޅުަގނުޑ ގަބޫެލއް ނުކުރަން ބޮޑު އާބާީދއެއް ރަށުން ބޭރުްނ އާމްދަނީއެްއ ހޯދުމަށް ރަށުން ބޭރު އެތަންމި

ނޑުމެންނަށް ގަބޫލުުކރެވޭ ކަެމއް ނޫން ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. މި ވަގުުތ  ވޯޓުން މަޙްރޫމްެވގެންދިއުމަީކ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސިފަެވގެން މި ދަނީ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނު އެކި ބޭފުޅުން އެކި ގޮްތގޮަތށް މޮޑެމުންމޮޑެމުން ގޮސް 

ހަކުރެއް ކަމެއް، ހުތެއް ކަެމއް ނޭނގި އަތްދަށުން ގޮްސ، މިއަށް ވާނުާވއެއް އިޞްލާޙު މިއަށް އެޅުނީ ލޮނެއް ކަމެްއ، 

ނޑު ވަަރށް ކަންބޮޑުާވ މައްސަަލއެއް.  ހުށަހެޅި ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ނޭނގޭ ހިސާބަށް ކަން ދިޔުން މީ އަުޅގަ

އި ގެަނއުން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ހިތާމަކުރަން، މި ބޮޑު ބަދަލު ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް މިގެނަ

ވަނަ މާއްދާަގއި  51ވަަނ ނަންބަރުގައި ފާހަގަކޮށްފައި މި ވަނީ،  55ގާނޫނު ނަންބަރު، މި އިޞްލާޙުކުރެވުނު ގާނޫުނގެ 

ބުނެފައި މި ވަނީ ކައުންސިލުތަކުގެ ރަސްމީ ބައްދަލުވުންަތކަށް ރައީސާއި ނައިބު ަރީއސް ނޫން އެހެން މެންބަރުން 

ނޑުމެންނަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ ރަށްރަށުގެ އާމްދަނީ ނުލިބޭ، ހަމައެކަނި މިކަމަށް ހަމައެ ކަނި ހާޒިރުވުމަށް. މީ ައޅުގަ

ޓަކައި ަކއުންސިލުގެ ދެ މެންބަރުން ނޫން އެހެން މެންބަރުން އިންތިޒާރުކުރަން ތިބެވޭނެ ކަމަކަށް، ހަމައެކަނި ހާޒިރުާވ 
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ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ހިތްދަތި ޖަލްސާއަކަށް ލާރި ލިބޭ ގޮތަކަށް މީ  ނޑުމެންނަްށ މި އިޞްލާޙުން އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑު ފާހަގަކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ގާނޫނު މި ވަގުުތ ފުޓްބޯޅައެްއގައި ތަޅަމުްނ  އިޞްލާޙެްއކަން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ސިފަެވގެން މި ދަނީ ނޑުމެން، ބޭރުކޮށްލެވޭ އުސޫލުން ބޭރުޮކށްލަން އުޅޭ މަންޒަރު އަޅުގަ . އަޅުގަ

އަަހރުގެ ދިުގ؛ ޓޫިރޒަމްެގ ދިގު  40ޚާއްޞަކޮށް މި ަވގުތު ހދ. އަތޮޅަށް ބަަލއިލާއިުރގަިއ އެންމެ ކުޑަމިނުން 

ނޑުމެންނަށް ލިބިފައި މި އޮތް  މުއްދަތުގައި ޓޫިރޒަމްގެ އެންމެ ރަށެއް ވެސް ހެދިފައިނެތުމުން މިއަދު އަޅުގަ

 5ކައުންސިލަރުން ނެތިގެންދާ ތަން. ނުވަތަ  5ޢާއިލާ ބަލަހައްޓާ  5މެ ރަށެއްގައި ރަށުަގއި، ކޮން 13ހިތްހަމަޖެހުމަކީ 

ކައުންސިލަރުން ނެތިގެންދާ ތަން. މީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އިޞްލާޙު  3ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން ޮކންމެ ރަށަކުން 

އަހަރަށް  5ކައުްނސިލަށް ނުވަތަ  5މި އަލުން އަނބުރާ ގެްނގޮްސ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް އާދޭހާ ެއުކ މި ދަންނަވަނީ 

ނޑުމެން އެންމެން އެދޭއެދުްނ  5ބަދަލުކޮށް، މި  ކައުންިސލަރުންނަށް ތިބެވޭނެ ގޮތް ަހމަޖައްސައިދެްއވުމަކީ އަުޅގަ

 ކަމުގައި ދަންނަވަން. ުޝކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ނޮިޅވަރަން ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަ ރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު ޙުސައިން ޢަރީފަށް. 

 

 ރީފް ވާހަކަދެްއކެުވން:ނޮޅިވަރަން ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޢަ

ނަޑށް މި ފެންނަ ނަޑކީ `. ވަރަށް ޮބޑަށް ުޝކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޙަޤީޤަތަކީ މިއަދު އަުޅގަ ނީ އަޅުގަ

ވެސް މީގެ ކުރިން، އެތައް ައހަރެއްގެ ކުރިން ރާއްޖޭގެ ިސޔާސީ ކަންކަން ހިނގާނުހިނގާ ގޮތާ މެދުގައި ވިސްނަިއ، 

ފިކުރުކޮށް، މިކަންކަން ބަލަިއ އުޅޭ މީހަކަށް ވީތީ މި ގާނޫނު ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނު އެުކލަވައިެލވިގެން މި މަޖިލީހުގެ 

ދިަޔ ހިނދުގައި މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ޕާޓީގެ ބޭބޭފުޅުން އޭރު ދެއްކެިވ ތެރޭގައި ބަހުސްކުެރވެމުން

ނީޑަގއި ވަރަްށ  ވާހަކަތަާކއި، އޭރުަގއި ވޯޓުެދއްވި ގޮތާިއ، މި ހުރިހާ ކަންކަމެއް ައޅުަގނޑަށް ހަނދާނުގައި ސިނކު

ދަންނަވަނީ ވެއްެޖއްޔާ ިމއަދު މި ުއޅެނީ  ރަނގަޅަށް ބިންަވޅުނެގިަފއި ަހރުލާފައިވޭ. ޙަޤީޤަތަީކ ައޅުަގނޑު ތެދުތެދަށް

ނޑު ވެސް ގަޫބލުކުރަން ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނު  ނޑު ލޮލަށް ހެރިގެން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ އޭރުަގއި ފޭހުނު އިލޮށިގަ

ކަްށ. ބައްޓަންެވގެން ައއިސްަފއި މި އޮތީ ދިވެހި ަދއުލަތަށް ެއކަށީގެްނވާ ގޮަތކަށް ނޫން. ެއއަށްވުރެ މާ ބުރަ ގޮތަ

އެހެންނަމަވެސް މި ކަންކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މާ ފަސޭހަކޮށް، މާ ލުއިކޮށް އެ ރައްިޔތުންނަށް އެ ތަނަކުން ހުރި 

ރިސޯސްތަކެއް ބޭނުންކޮްށގެްނ އެ ރަްއޔިތުންނަށް ބާރުތަާކއި އިޚުިތޔާރުތައް ދޫކޮށްަލއިެގން، އެ ތައްތަުނގަިއ އުފެދޭ 

ޅުން ދެއްވާ ގޮަތކަށް މި ކަންކަން އެ ބޭފުޅުންނަށް ދޫޮކށްލީމާ، އެ ބޭފުޅުންނަށް މި ވަޒީފާތައް މުސާރަ ވެސް އެ ބޭބޭފު
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ނޑަކަްށ ނޭނގޭ މިތާަގއި އިްއޔެ ވެްސ  ކަންތައް ކުަރްއވާނެ. ދިވެހި ަދއުލަތުގެ ބަޖެަޓކަށް ބާރެްއ ބޮެޑއް ނުވާނެ. އަުޅގަ

ސް ވާހަކަދެްއކެވި ަބއެއް ިއއްޒަތްތެރި ބޭބޭފުޅުން ވާހަކަދެްއކެވި ބަެއއް އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުންނާ އަދި ކުރީގައި ވެ 

ނޑުމެން މި ؛ވެސް ޔުނިޓަރީ ަދއުލަތެކޭ ުބނެ ނޑާ ުކޅޭހެން ނޫނުދަނީ މި ޤާ އަުޅގަ އަސާސީއަށް ހަމަ ބުޅާ ފިހިގަ

 ކިޔައި  ންއެހެ ؟ފެނޭ. ޔުނިޓަރީ ދައުލަތަކީ މީ ވަކި ވަީޙ ބަސްފުޅުތޯ ތަން މިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އެބަ ކުޅެމުން. އެ

ކުރަނީ. މަސައްކަތް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުންަނށް ލިބިގެންވާ ބާރުތައް ައޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ދޫނުކުރަން މި

ކަހަލަ ކަންތައްތަްއ  މިތާަގއި އަޅުަގނޑުމެން މި ފާސްކޮށް ނިންމާލި އިއެކަން ވެސް ަނގަިއގަންނަންީވ ނޫންތޯ. އިްއޔެގަ 

ދަނީ ޙަޤީޤަތުގައި ރައްޔިތުން  ކަންތައް މި ގޮުތަގއި މިހާރު މި ނގޭޅުަގނޑަށް އެއަ، ްނވީމާފަ. އެހެލައްވާނިންމައި

ނޑުމެންނަށް ގަ ކާފާ ބޮޑު އަނެންހެން ދަންނަވަންޏާ ކުޑަ ކާފު، ، އިތުރަށް އަުޅވެިތވެ  ބޫލުކުރަންދިމާލަށް. މީ އަުޅގަ

ނޑަށް އެ ކައުންސިލަރުންގެ އަދަދުތަްއ މަދުކުރާކަށް ރުހޭނެ ހަމަ  ނގޭ ގޮަތކީ މިއަދަކު ދެނެއް މިއުނދަގޫ ކަމެއް. އަުޅގަ

އިާލ ގެ އެންމެ އާބާދީ ބޮޑެތި އެންމެ ޢާރަށެއް  ތަކަށް ައންނަނީ އެކައުންސިލު އެްއވެސް ރަަށކު ރަްއޔިތަކު ނެތޭ. މި

 ޒަރަކުން ބަލަނީގުޅުންހުރި ފަރާތްތައް. މި ކުޅެވެނީ ޙަޤީޤަތުަގިއ ސިޔާސީ ނަ ފަރާތްތައް. އެންމެ ޒުވާނުންނާ ބޮޑެތި

 ބޫލުކުރަން ވެސް ދަތި ގޮތްގޮތަށް ގެ މަރުޙަބާ ލިބިގެން އަންނާނީ ގަވިްއޔާ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި އަލިފާނަކާ. މިކަމު

 ބޭބޭފުޅުން ވަޑައިގެންެނވީމަ.  ރަށްރަށަށް މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެއްކެވުމަށް އެކަީށގެންވާ ވަގުެތއް ވާހަކަފުޅުރި މެންބަރަކަށް ހިސާބުން އިއްޒަތްތެ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

ގަޑިއިުރގެ ހުސްަވގުތުކޮެޅއް ިއއްޒަތްތެރި  1ހިސާބުން  މި، ވަގުތު ހުރީ. އެހެންވީމާ ގޮތަކަށް ނޫން ގަީޑގެ ކަިށ މި ލިބޭ

 މެންބަރުންނަށް އަރުވަން. 
 

 ]އަށް  13:00އިްނ  11:58ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދުއިންނެވީ؛ )ރިޔާސަތުގައި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ދެވަނަ ދަްނފަޅީގެ މަސަްއކަތް ކުިރއަށް ގެންދިޔުމުަގއި ފުރަތަމަ އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ ކުރިއަށް މި  .عليكم المالس  

ޚަލީލް ހުށަހަޅުްއވާފަިއާވ هللا ތެރި މެންބަރު ޢަބްދު. އެީއ ނިލަންދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތ5.1ްގެންދަނީ އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަްއ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނު( އަށް ިއޞްލާުޙ  2010/7ގާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  ގެނައުުމގެ ބިލު. ބިލުގެ ބަހުސްގެ، އިބްތިދާޢީ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ކުރިއަށް މި ދަނީ. އަޅުގަ

 އަރުވަނީ ވިލިނގިލީ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިނަށް.
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 ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލިނގިލީ

)ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިދާރީ ދާިއރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން  2010/7ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ޚަލީލް هللا ންގުމުގެ ގާނޫނު( އަްށ ިއޞްލާޙުގެނައުމަށް ފ. ނިަލންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދުހި

ނުޑ ވަރަްށ ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަަދއިން،  ހުށަހަޅުއްވާފައި މި ވާ ިއޞްލާޙަށް އަުޅގަ

ުދސްތޫރީ ހަޔާތުަގއި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން އެންމެ ކުުރ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ލާމަރުކަީޒ ހަޔާތުަގއި، ިދވެހިރާއްޭޖގެ

މުއްދަތެއްެގ ތެރޭަގއި އެންމެ ގިނަ ިއޞްލާޙު ގެެނވޭ ގާނޫަނކަށް މި ވަނީ ިދވެހިރާއްޭޖގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރުކަޒީ 

ކައުންސިލްތައް އުފެދިގެްނ  އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނަށް ވެފަ. މީގައި ވެސް ަބއިވަރު ސަބަބުތަކެއް އެބަހުރި. ާރއްޖޭގެ 

ވަނަ ަދއުރު. 2ރައްޔިތުންނަށް ަކއުންސިލްތަުކގެ ޚިދުމަތްތައް ލިބެމުންދިުޔމާ އެީކގައި ވޭތުކުރަމުން މި ދަނީ 

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން ކައުންސިލުތަކުގެ ހިންުގން ހަރުދަނާކުރެއްވުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ބައިވަރު 

ސް އެބަހުރި ކުރަންޖެހިފަ. އެހެންނަމަވެސް އެާއއެީކަގއި ގާނޫީނ ގޮތުން އެކި ފަހަރު އެކި މަސައްކަތްތަެކއް ވެ

މަރުޙަލާގައި އެކި ގޮްތގޮތަށް ެއކި ބޭފުޅުން މިފަދަ ބިލުތައް، ގާނޫނީ އިޞްލާުޙ ގެަނއުމުގެ މަރުޙަލާގައި މި ގާނޫނާ ައިދ 

ލިބި ދާދިޔުން އެއީ ފާހަގަޮކށްލަންޖެހޭ ކަމެއް. އެގޮތުން، މި ނިޒާމަށް އަންނަންޖެހޭ އެންމެ މުހިއްމު ފޮނިމީރުކަން ނު

މިފަހަރު މި ގެނެވޭ އިޞްލާަޙކީ މުޅި ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި މުިޅ ގާނޫނަށް އެކަށީގެްނވާ ރަނަގޅު ބަދަލުތަކެއް ގެނެިވގެން، 

ދިމާވެފަިއ ހުިރ މި ފާއިތުވެދިަޔ ކުރު ުމއްދަތުގައި ިމ ނިޒާމު ޕްރެކްިޓސްކޮށްފައި އޮތް ގޮތުން ެއ ނިޒާމަށް 

ނޑު ގަބޫުލކުަރން. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. މި  ގޮންޖެހުންތަކުން އަރަިއގަތުމަްށ ޓަކައި މީ ރަނގަޅު ވަގުެތްއ ކަމަށް އަުޅގަ

ގާނޫނަށް ގެނެވިފައި ހުރި ިއޞްލާޙުތަކުގެ ތެރޭަގއި ވަރަްށ ބޮޑަށް ތާއީދުކޮށްލަން އެބަ ބޭނުންވޭ މި ކައުންސިލުތަކުގެ 

ނުޑ  ދައުރު އެ އޮތް ގޮތަށް ބާްއވާފައި ަކއުންސިލު މެންބަރުންގެ ދައުރަށް މި އަންނަ ބަދަލު. އެގޮތުން އަުޅގަ

ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން، ކައުްނސިލްތަކުގެ ަރއީސާއި ަނއިބު ރައީސްގެ ަދއުރަކީ ފުލް ޓައިްމ ދައުރަކަށް ހަދާފައި، އަދި 

އަންނަ ބަދަލަކީ މީ މިއަދު މި ނިޒާމަށް ދިމާވެފައި އޮްތ އެހެނިހެން މެންބަރުންތަކަކީ ސިޓީ މެންބަރސްގެ ގޮތުަގއި އެ

ގޮންޖެހުމުން އަރައިގަތުމަށް ޓަކައި ވަރަށް މުހިއްމު ބަދަލެއް. ހަމައެާއއެުކގައި އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ، 

ންދަާވއިރު ރަށްރަށުގެ ރަށު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ަރށު ކައުންސިލްތަކުން ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުންގެ

ކައުންސިލުތަަކކީ ވަރަށް ބުަރޮކށް، ައވަދިނެތި ރައްޔިތުންނަށް، މުޅި ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށް 

ްއގެ ޓަކައި ވަރަށް ބުަރ މަސަްއކަްތތަކެއް ކުރަްއވަމުންގެންަދވާ ަފރާތްތަކެއް. އެހެންނަމަވެސް ެދން މީގެ މަތީެގ ފަށަލައެ

ގޮތުަގއި އަތޮޅު ަކއުންސިލު ޮއވެ، އަތޮޅު ަކއުންސިުލގެ މެންބަރުންގެ މުސާރަ އެތައް ގުަނއެއް ރަށު ކައުންސިލުތަުކގެ 

މެންބަރުންގެ މުސާރައަށް ވުެރ ބޮޑުވެފަިއ، އަެނއްހެން ދަންނަވާ ނަމަ، މި ފަށަލައިގެ ސަބަބުން ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް 

ން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. އެހެންކަމުން މި ގާނޫނަށް މި ގެނެވޭ ބަދަލުތަކުެގ ބަރުހެލިކަމެއް އަިއއްސަ އޮްތކަ
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ތެރެއިން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަިއ ނަމަވެސް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙުގައި އަޮތޅު ކައުންިސލުގެ ދައުރު މިއަށްވުރެ ބޮަޑށް 

އިންތިޚާބުކުރެްއވުމަށްފަހު އެ މުރާޖަޢާކުރައްވަން އެބަ ޖެހޭ. އަތޮޅު ކައުންސިލުެގ މެންބަރުން ރައްޔިތުން 

އިންތިޚާބުކުރަްއވަިއ ހަވާލުކުަރއްާވ މެންޑޭޓަކީ ރަްށވެހިކަމުެގ އެްއވެްސ ޚިދުމަތެއް އަޮތުޅ ކައުންސިލުަތކުަގއި ނެތް. 

ެގ ހަމައެކަނި ވިލަރެސްކުރެްއވުމުެގ ދައުރު. އެގޮތުން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލަން ބޭނުން، އަތޮޅު ކައުންސިލުތަުކގައި ރާއްޖޭ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަްނކުރަްއވާ ބޭފުޅަކު ބަހައްޓަވަިއގެން ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލު، ެއ 

އަތޮޅެްއގެ އަތޮޅުން ހޮަވއިލެވޭ ހުރިހާ ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލުތަުކގެ ރައީސުން ސިޓުކޮށްގެން ެއކުލަަވއިެލޭވ 

ެވގެންދިއުން. ޭއރުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު އެތައް ގުނަެއއް ކުަޑވެ، ޭއގެ ބޮޑީއެްއގެ ގޮުތަގއި އަތޮޅު ކައުންސިލު 

މަސައްކަުތގެ ހަލުވިމިން އިތުަރށް ބާރުވެގެންދާނެ ކަމަށް ފާހަގަކޮށްލަން. ހަމައެާއއެީކަގއި ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުން ރާއްޭޖގެ 

ގެ ތެރެއަށް ސިވިލް ސަރވިސް ގާނޫނު ރައްތަކުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެއްވަމުންގެންަދވާއިރު މި ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނު

ވަދެގެންދިއުަމކީ މިއީ މި ނިޒާމަށް މިއަދު ދިމާވެފައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުން. މި ކަމަށް އެބަ ޖެހޭ 

ކޮންމެވެސް އެއް ަޙއްލެްއ މި ނިޒާމަށް ގެނެޭވ ބަދަލުތަކުގެ ތެރެއިން ގެންނަން. ިސވިލް ސަރވިސް ގާނޫނުން، ިސވިްލ 

ގާނޫނުން މުވަްއޒަފުންނަށް ބާރުފޯރުވަމުންދާއިރު، ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުން ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްފަިއ  ސަރވިްސގެ

މެންބަރުންނަކީ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނު  5މެންބަރުން ނުވަތަ  7އޮންނަ ކައުންސިލަކަށް؛ މި ކައުންސިުލގައި ތިއްަބވާ 

ކުރަްއވާ އެހެނިހެން މުވައްަޒފުންނަކީ ސިވިލް ސަރވިސް ހިންގާ ފަރާތްތައް. ދެން އެ ތަނުގައި މަސައްކަތް އަދާ 

ނުޑ ބޭނުންވަނީ މި ފުރުޞަތުގައި މި ގެނެވޭ ބަދަލުގައި  ގާނޫނުގެ ބާރު ހިންގާ ފަރާތްތައް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ބިގެންދިއުން. ކޮންމެވެސް އެއް ގާނޫެނއްގެ ެތރެއިން ލާމަރުކަޒީެވގެންގޮސް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް މީގެ ފޮނިމީރުކަން ލި

އެހެންކަމުން، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ާރއްޖޭގެ ރަށްރަށަށް ޮގސް ކައުންސިލުތަކާ މަޝްވަާރކޮށް، ކައުންސިލުަތކުގެ އަދި 

ގެ އަހަރުތަކުން ފެިށެގން ޑީސެންޓްރަލައިޭޒޝަން 1990އެހެނިހެން ވެސް ެއކިެއކި ދާއިރާތަކާ އަދި ާރއްޖޭެގ 

ުކގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްޮކށް މި ފަހަރު މި ގެނެވޭ ބަދަލަކީ ދާއިމަށް ގެނެވޭ ރަނގަޅު ސިސްޓަމަށް ހެދިފައި ހުރި ސަރވޭތަ

ނޑު ދެކެން ބޭނުންވާ ދުވަހެއް ކަމުގައި ެދކެން. ހަމައެއާއެީކަގއި މި  ބަދަލެއްގެ ގޮުތގައި ެވގެންިދއުމަކީ އަުޅގަ

ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގައި މި ގާނޫުނގެ ތެރެއިން  ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުންވޭ، އުސޫލީ ޚިދުމަތްތަކަްށ، މި އަންނަ

ބައެއް ޚިދުމަތްތަކަށް އެބަ ާއދޭ ބަދަލު. އެ ހިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމު، ނުވަތަ ކަރަންޓާއި ފެނާއި 

ބަދަލުގެ ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކައުންސިލަރުްނގެ ދައުރު ނުވަތަ ކައުންސިލުގެ ަދއުރަކީ މި އަންނަ 

ތެރެއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުޮކށްދެވޭ ފަދަ ދައުރަކަށް އެަބ ވެގެންދޭ. އޭގެ ސަބަބުން ކައުންސިލުތަކުން ކުރަންޖެހޭ 

މަސައްކަތްތައް އޭގެ އެންމެ އެކަީށގެންވާ މެންޑޭޓު ނޭނިގ އޮތުމަކީ ގާނޫނީ ގޮތުން ުކރިއަށް އޮތް ތާަގއި ވެްސ 

 އްކަން ފާހަގަކޮށްލަން. ކައުންސިލުތަކަށް ދިމާވާނެ ގޮްނޖެހުމެ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދަށް.

 

 ދު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫ އުނގޫފާރު

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަްއ  2010/7ދެ، ގާނޫނު ނަންބަރު އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އާ

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނު( އަށް އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޚަލީލް ހުށަހަޅުއްވާފައި މި ވަނީ ވަރަށް ގިނަ 

ބައެއް އެހެން މެންބަރުން  އިޞްލާޙުތަކެްއ. މި އިޞްލާުޙތައް މައިަގނޑު ގޮތެްއަގއި ބަލައިލުމުން އަޅުަގނޑަށް ދޭހަަވނީ

ވެސް ފާހަގަކުެރއްވި ފަދައިން، ރާއްޖޭގައި ހެދިފައި ހުރި ގާނޫނުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ިގނަ އިޞްލާޙުތަކެއް ައއި ެއްއ 

ގާނޫނުެގ ގޮުތގަިއ. އެހެންނަމަވެސް ިމ ހުރިހާ  އަންނަ ގާނޫނު، އަދި އެއްފަހަރާ އެންމެ ގިނަ އިޞްލާޙުތަކެްއ ެވސް

ނޑަށް މި ހާމަވީއިޞްލާޙު ނޑު ބަލައިލިއިރު އަުޅގަ އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެޭރަގިއ  5މި ވޭތުވެިދޔަ  ،ތަކެއް ވެސް އަުޅގަ

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރެއްވި މަސަްއަކތުގެ ދަށުން ދިމާވި އެކިއެކި ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިވި 

 ަގއި މިހިރަ ލިބިގެންދާ ަވރަށް ބޮޑު ފުރުޞަތެއް ކަމަށް މި ގާނޫނު ގެަނއުމަށްަޙއްލު ދަތިތަކާއި މި ކަންކަމަށް

ނޑަްށ ލިބިފައި އޮތް މާއްދާތަކަށް ގެެނވޭ ނުޑ ގޮެތްއގަިއ  އިޞްލާުޙތަކަކީ. އަުޅގަ ުކޑަުކޑަ ވަގުުތކޮުޅގެ ެތރޭގަިއ މަިއގަ

ނޑަށް ފާހަގަ ހަތަރު ދެތިން؛ ކުެރވުނު ބައެއް މިއަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ވާހަކަެއއް ނުދެއްކޭނެ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަވައި މާއްދާއެްއގެ ވާހަކަ ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަީނ އަުޅގަ ލާނަން. ފުރަތަމަ މާއްދާއެްއގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ވަަނ  11އަތޮޅު ކައުންސިލު އެކުެލވިެގންވާ ގޮތް ގާނޫުނގައި ަކނޑައެޅިަފއި އޮންނަ ގޮތަށް ބަލާއިރު ގާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގެ  231ނޫނުއަސާސީެގ . ޤާވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ގައި 11 ؛ނޫނުއަސާީސގެޤާ މި ބުނަނީ، މާއްދާގައި

ނޑަްށ  .މިހެންށު ކައުންސިލު؛ ބޭނުމަށް ޓަކައި އަތޮޅު ކައުްނސިލު ނިސްބަތްވާ އަތޮޅުގެ ޮކންމެ ރަށެއްގެ ރަ އަޅުގަ

އެބަ ަބޔާންކުރޭ ކޮންމެ އަޮތޅަކީ އިދާރީ ދާއިާރއެްއ ކަމަށް.  އަސްުލ ގާނޫުނގައި  .ހީވަނީ މިއީ ެޓކްނިކަލް ަމްއސަލައެއް

ނަޑށް ގަބޫލުކުެރވޭ ގޮތުަގއި އަޮތޅު ަކއުންސިލު ނިސްބަތްާވ،  އެހެންނޭ ނަން ކިޔަން ވެސް ވާނީ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ގޮތަށް  ގާނޫނުަގއި އޮތްއަށް ބަދަލުކޮށްލައިިފްއޔާ "ކައުންސިލު ނިސްބަތްވާ އިދާީރ ދާއިރާ"ތަން އަތޮޅު  އޮތް" އަތޮޅު"

ނޑު ފާހަގަކޮށްލާނީ 2އޭތި މަގުފަހިވެގެންދާނެ. ދެން  ވަަނ  23ވަނަ މާއްދާ. އެއީ  23ގާނޫނުގެ  ،ވަނަ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ބަިއވެރިވުާމއެކު  ގެ ރައްޔިތުން ،މާއްދާގެ )ށ( ަގއި މިހާރު ިއޞްލާޙުކުރަން ހުށަހަޅުއްވާަފިއ އޮންނައިރު މި އޮންނަނީ

ނަޑއެޅުާމިއ މިގެ އަމާޒުޤީ އްރަށުގެ ތަރަ އަތޮުޅ  ަޑއެޅޭ އަމާޒުތަކާިއ ޕްލޭންތައްގޮތުން ަކނތަާކއި ޕްލޭންތައް ކަ

. ކުރީގެ ގާނޫނުަގއި ވެސް މި ވާހަކަ އޮތް. މީގެ މާަނއަކީ ައތޮޅު ކައުންސިލުން މި ކުރާ ކައުންސިލަށް ފޮނުވަންޖެހޭނޭ

ގެ ޕްލޭނެއް ރަން މި ޖެހެނީ އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީ ންތިޒާމުކުކޮންމެ އަހަރެއްަގއި ވެސް ުކރާ ހުރިހާ ކަމެއް ރާވައި އި 

ެގ ޕްލޭނެއް ހަދައިގެްނކަން. އެެހންނަމަވެސް މީގެ )ނ( ގަިއ ތަަރއްޤީއްޔާ ރަުށގެ އިގެން ރަށު ަކއުންސިލުްނ ވެއްޖެ ހަދަ
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ރުމަށް ރަށު ކުތަންފީޛުސަރުކާރުން އެކަށައަޅާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން ރަށު ކައުންސިލުން  ،ދެން މި ބުނަނީ

މި ދޭހަވަނީ  ބުނީމާ ކައުންސިލާިއ ސަރުކާރުން ަހާވލުކުރާ ކަންތައްަތއް ރަށު ކަުއންސިލުން ކުރަންވާނެ ކަމަށް. މިހެން

ޕްލޭން  އްޤީގެރާވައިގެން ހެދި ތަރަ އެ މީހުން ދުރާލައިކުރަން ކުރަްނ ނުވަތަ ރަށް ތަރައްޤީތަރައްޤީ އެްއކަލަ އަތޮޅު

. ދެން އަނެއްކާ ރިޢާޔަތްކުރުމެއް ެނތް. ހަމަ ސަރުކާރުން ބުނާ ކަމެއް ކޮށްލަން މި ޖެހެނީ. މިހާރު ވީ ތަނެއް ނެތް

ނުޑ ގަބޫުލކުރާ  ޢާރުޟު ެއބަތަ އެހެންވީމާ، މި ހެދުން ލާޒިމުކުރާ ކަމަށް ލޭން ޕް މި ތަަރއްޤީގެ ގޮުތގައި  ވޭ. އަުޅގަ

ހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ ހަމަ މެންޝަންކޮށް ގާނޫނުަގިއ ޕްލޭނަށް ރިޢާޔަތް ވެސް ކުރަްއވަންޖެހޭނެ. އެ ީޤގެވަންޏާ ތަރައް

ނޑު ފާހަގަކުރަނީ. ދެން   ގެ؛ވަނަ މާއްދާ  24 އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. ވަނަ މާއްދާ 24ގެންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

މީގަިއ ވާހަކަެއއް )ބ(، )ޅ(، )ތ( ައދ )ކ( މިއަށް އިޞްލާޙުތަކެއް ގެންނަ ވަނަ މާއްދާގެ  24މީގައި މި ބުނަނީ 

 ،ބިލަކުމި  މުގައި މީގައި )ތ( އަދި )ކ(އަޅުަގނޑު ބެލިބެލު ންނަނީ އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސްބުނެފައި މި އޮ

 އެހެންވީާމ، އެއީ ިލޔުމުގެ ކުެށއް ކަމަށް. ގޮަތކަށްވެްސ ނެތް ެއއް ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާުޙގެ ބިލަކު ފާހަގަވެަފއެއް

ނީ. ދެން ކޮށްލުން ރަނގަުޅވާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑަްށ ފެންނަމިޓީ މަރުޙަލާަގއި ރިޢާޔަތް ށް ކޮވުން ެއކަށީގެްނވޭ. އެކަްނކަމަ

ވަނަ މާއްދާަގިއ ރަށު ކައުންސިލު ެއކުލެިވެގންވާ ގޮތަށް ބަލާއިުރަގއި  25ާލއިރުަގއި އިވަނަ މާއްާދއަށް ބަލަ 25

ޔާންކުރޭ. ދެން މީގައި މި ކަމަށް އެބަ ބަ ކުރާ ކޮމިީޓގެ ރައީސާ ހިމެނެންވާނެ ހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްއަން

 އަހަރެއްހާ ދުވަހު މަސައްކަތްކުރި މީހެއް ވީމާ  ތިންކަމަކީ ައޅުަގނޑު ވެސް ަކއުންސިލެްއަގިއ  އުފެދޭސުވާލު

ަލއިފިއްާޔ އިއްޖޭަގއި ހުރި ހުރިާހ ރަށެއްަގއިހެން ެއއްކޮްށ ނިސްބަތްކޮށް ބަލައަޅުަގނޑަށް އެނގޭ މިހާރުެވސް ރާ

ލެިވގެންުނވާ ރަށްތަްއ ތަރަްއޤީއަށް މަސައްކަްތކުރާ ކޮމިީޓ އެކު ގެމިހާރު ވާނީ އަންހެނުން 25ކަށް %ގާތްަގނޑަ

ނެތީމާ އަސްުލ އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީތަކަށް މަށް ހޭލުންތެރިވެފައިކަންކަ . މީގެ މާނައަކީ ައންހެނުން މިހުންނާނީ

ރައީސާ ހުރުން  ގެ. އެހެންވީމާ، މިއީ އަންހެނުން ކޮމިޓީނުލެވި ހުރީއިމީހުން ނެތިގެން ކޮމިޓީ އެކުލަވަ  ކުރިމަތިލާނެ

އަހަރެއްހާ ދުވަހު ވޭތުވެގެންދިޔުްނ ތިން ލާޒިމުވާ ކަމަށް ވަންޏާ މިކަހަލަ ރަށްތަކުގައި ެއއް މެންބަރަކު ނެތި ހަމަ 

ނަޑށް ފެންނަ ވިސްނާލުން ރަނގަުޅ ތަންކޮޅެއް ކަމަށް ވެސް އެކަީށގެންވޭ. އެހެންވީމާ، މިއީ  ލަ ނީ. ދެން ޖުމު އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަާވލަން ބޭނުންވަނީ އަދިވެސް ެއއް  އިވަނަ ާމއްދާއާ  83 .ދަންނަވާލަން އަދި އެަބއޮތްވާހަކަ  ގޮތެްއގައި އަުޅގަ

 41 އިވަނަ މާއްދާަގއި އެބަ ުބނޭ މި ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރުގައި މި ގާނޫުނގެ ިއންތިޚާބާ ބެހޭ ބައިތަކާ 84

ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން އެްއޗެހިތަކަށް ރައީސް ތަްޞދީޤު ވަަނ މާއްދާ ފިޔަަވއި އެހެން 44 އިވަނަ މާއްދާއާ 

ނޑަށް  44ވަނަ މާއްދާއެއް ުނވަތަ  41ޢަމަލުކުރެވޭނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، މި ގާނޫނުަގއި  ވަނަ މާއްދާެއއް އަުޅގަ

ނޑަށް ލުން ރަނގައިވެސް އިތުރަށް ބަލަ ފެންނާކަށް ނެތް. އެހެންވީމާ، އެއީ ފެނޭ. ދެން ޅުކަމެއް ކަމަްށ އަޅުގަ

ވަނީ ވިއްޔާ މިއީ އުސޫލެްއގެ ގޮތުން މިއަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހުގައި އަސްލުަގިއ  ލާ ކަމަށްއިކުރުގޮތަކަށް ދަންނަވަ 

ވަކި އައުމަކުން  އޮންނަ ދައުރު ވަކި މި ގާނޫނު ކަންތައްތަކުަގއި ކައުންސިލުތަކަށް ލިިބފައި އިއާމްދަނީ ހޯދުމާ
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ދިން އެއްެޗއް ނޫނީ ހަމަ ވިޔަސް ސަރުކާރުްނ ނޑަށް ނުފެނޭ. އެއީ ކޮްނމެގޮތެއް ތަނެއް ައޅުގަ  ދާފުޅާވެގެން

 މީހުންނަށް އެއްވެސް ގޮަތކަށް ހޯދަން... ކައުންސިލަކަށް ުނވެއް ލިބޭނެ. އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މަތިވެރީއަރުވަނީ  ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު

 މުޙައްމަދަށް.  ޙުސައިން

 

 މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ުޙސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ މަތިވެރީ

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އިދާރީ ދާއިާރތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނަށް މިހާރު 

 އޮތް  އަޅުްއވާ މެންބަރަކު ހުށަހަޅުއްވާފައިސަރުކާުރ ހިންގުމަށް ބާރު ،ރުކާރުން ނުވަތަ ސަރުކާުރގެ ތާއީދުކުަރްއވާސަ

ގޮތް ހެދުމަށް  މޮޅު މީހުންނަށް މޮޅު ،ގޮތް އޮތީ ދެރަ މީހުންނަށް ދެރަ  ޖެހެނީ މިޞްލާޙާ ބެހޭ ގޮތުން ދަންނަވާލަންއި

ނޑިިވކި ،ސް ޔައްލެވިގާނޫެނކޭ. ތި ބޭފުޅުން ބެ އެޅުމުގެބާރު ސް ޙަޤީޤަަތކީ މިއީ. ރަށްރަށުގައި ތިބޭނީ ޔަކުޑަކޮްށ ދަތްކު

ދީގެން ކައުންސިެލއް ކީއްކުރަންތޯ ރަްށރަށުގައި ފަސްހަ މީހުންނަށް މުސާރަ މީހުން. ދެރަ މީހުން. މާލޭގައި ތިބޭނީ މޮޅު

ކުަޑ  އިގޮތަށް ކަތީބަކާ  ކުރީގައި އޮތް ހަމަ ؟ރަ ހާސް ރުފިޔާ ދީގެން ހަދަންވީދިހަ ހާސް ރުފިޔާ، ބާ ،ހަދައިގެން

ކުޑަ ކަތީބުން ތިބި ދުވަސްވަރުަގއި  އިވަހު ެވްސ ދުށިން ކަތީބުންނާކަތީބެއް ހުރީމާ ރަނގަޅުވާނެ. އަޅުަގނޑު އިހަކަށްދު

އިސްެވ  ގޮތް. އެހެންވީާމ، މައްސަލަައކީ މިއީ. މަނިކުފާނު އައި ތަރައްޤީ ކުރިއެރުންތަުކެގ ވާހަކަ ފާހަގަކޮށްފައި އޮތް

ލުމަށް ެލްއިވ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ފުޅާއިއިްސވެ ހުންނަވައިގެން އެކުަލވަ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، މަނިކުފާނު ؛ހުންނަވައިގެން 

ތިއްަބވާނީ ކިތައް  މުން ފުވަްއމުލަކުގައިުކރައްވަނީ. ައޅުަގނޑަކަށް ޭނނގޭ މިހެން ވުމަނިކުފާނު ތި މަސައްކަތް

ދެގުނަ ތިއްަބވާކަްނ  ށް ވުެރ، ައއްޑޫ ައތޮޅުގެނީ މިހާރު އައްޑޫ އަތޮޅަަގނޑަށް އެނގެކަމެއް. އަޅު  ލަރުންކައުންސި

ނަޑކަށް ނޭނގޭ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ،  ކަމެއް ލިބޭނޭ ނުލިބޭނޭ ެއއްމިހާރު. އެހެންނަމަވެސް، މީގައި އިސްތިސްނާ އަޅުގަ

ވެސް ނޭނގޭ އިނގޭތޯ. ދެން ތިބި  ެތއްގޮ ދަށުގެ ރަށްރަށަްށ އަދި ވާނެ އަށް ވުރެމި ދަންނަވަނީ ފަސް ސަތޭކަ

ދެއްެކވި ބޭފުޅަކު. ފުޅުމިހާރު މިސާލަަކށް ދެންމެ ވަރަށް ރަނގަޅު ޚިޔާލެއް ހުށަހަޅުްއވައިފި ދެންމެ ވާހަކަ ؛ރަށްރަށުގައި

ކަމަކީ.  . މިއީ މިހާރު ކުރަންޖެހޭންމި ކައުްނސިލުތަކުަގއި ހުންނަވަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަްނކުރަްއވާ ބޭފުޅެއް

ހުރެއްޖެއްޔާ މި ހަމަޖެހުނީ. ދެން މި ކައުންސިލު އޮތަސް ނެތަސް  އްމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަްނކުރާ ބޭފުޅެރައީސުލްޖު

ނޑުގެ އަޚް ކައުްނސިލުތައް ފެއިލްވިނެތް. ކީްއކުރާ ކައުންސިލެއްތޯ؟ އެއީ  މައްސަލަެއއް ނުޑ  ،ވާހަކަ ައޅުގަ އަުޅގަ

 ގޮތަށޭ ރާވާަފއި މި  ުނވާނީ؟ ފެއިލުކުރާކީްއވެގެންތޯ ފެއިލް .ެވސް ވިދާުޅވި ޔެދަރުކުރާ އިއްޒަތްތެރި މުްޞޠަފާ އިއްޤަ

ނޑުމެން ގަސް   ،ީމހުން ހަދާފައި އެއްވެސް ަކހަލަ މާލީ މިނިވަންކަމެއް ގައި މި ރާވަނީ އެތުއޮތީ. އަުޅގަ
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ޓްރީގައި އާދޭްސކުރަން. ޖެހެނީ ހަމަ ފިނޭންސް މިނިސް މި ށްތް މާލީގޮތަކުންނެއް. ފައިާސއަލާމަރުކަޒީކުރުމެއް ނެ

ނުވަތަ އިދާރާތަުކގެ ފާރުަގިއ  ،ޫނން. ރަށްރަށުގެ އޮފީސްތަުކގެ އެްއވެސް ލާރިެއއް ދެނީކީ .ސަލާންޖަހަން .އާދޭސްކުރަން

އްތޯ . ދެން ކިހިނެގައި ލާނެ ކުލަޮކޅެްއ ނުލިބިފަ. މިސްކިތުހަރު ކުލަކޮޅެއް ލާން ނުލިބިފައަ  10އަހަރު،  5ހުއްޓޭ  އެބަ

ތިބެނީ. ހެޔޮނުވާނެ  ދީފައި މި. ކީއްކުރާ ބައެއްހޭ މުސާރަޖޭދެން މިކިޔަނީ ފެއިލްވެއް ؟ން ހަރަކާތްތެރިވާނީމި މީހު

 އިންއޭގެތެރެ  .އިންތިޚާބުކޮށްފަ މީހުން 5 .މީހުން 4 މިހެން ހަދަން އިނގޭތޯ. ރަށްރަށަށް ވީމާ، އާނ! އިންތިޚާބުކުރަނީ

މީހުން. ލާރި  ޕާޓް ޓައިމު ނަކީތިބި މީހުން ދެން .ީމހުން ދޭސާރަމު ،ދީަވޒީފާދާއިމީކޮްށފައި  މިއީ  މީހުން  ދެ

ނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އެބަ ްއޔާޖެހިއްޖެސޭވްކުރަން ނޑުމެްނެގ  ައޅުަގނޑު ދެންނެވިހެން އަުޅގަ ޖެހޭ އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ ދައުރު ،ދާއިރާތަކަށް ވެސް  85 ،ވެސް ވިސްނަންކުރަނީ ކޮންކަމެއްތޯ  މި މަޖިލީހުގައި މި ގައި ވެސްއަުޅގަ

ބޮޑެތި ރަށްރަށަށް ތަންކޮޅެއް  ،ގޮތް ުކދި ރަށްރަށަށް ދެރަ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް .ތަނަށް އައިސްެގން މި މީހުން

ލާއިުރގައި އަުޅަގނޑު ދާއިރާގެ ވާހަަކެއއް ދައްކާލަން އިމެ ރަނގަޅު ގޮތުގެ ވާހަކަ ދައްކަ މާލެއަށް އެން  ،ގޮތް ރަނގަޅު

ންދޫަގިއ ބަނދަރެއް ނެތް. ހިމަންދޫގެ ރަށް ކުިދ ރަށްތަކެއް. އާދެ! ހިމަވަ ހުރީއި ަގނޑު ދާއިރާގަ އާދެ! އަޅު  ޖެހޭ. އެބަ

ނޑައެޅިަފއި އޮތް ބަނދަރެއް.  2013ބަނދަރަކީ  ގެ 2015. ގައި ިހމެނިފައި އެބައޮތް 2014ވަނަ ބަެޖޓުގައި ކަ

ވަނީ  މިހާރު ،ވިދާޅުވީ  އުސިްނގ މިނިސްަޓރުއަހަުރ ވެސް ހަ ބަޖެޓުގައި ވެސް އެަބއޮތް. ައދިއެއް ނުފެށޭ. މިދިޔަ

ބަޖެޓުގައި ޓެންޑަރިން ކަމަްށ ބަލާފައި އޮންގޮއިން ކަމަށް އޮތް ެވސް  އިރުއިޓެންޑަރކުރަން ފޮނުވާފައޭ. ަބޖެޓަށް އަ

ނަޑއަުޅްއވާފަބަ ނަރުދަމާ  މަތިވެރީ ،އުޅޭ އިން ފެށިގެން އެބަ 2013. މަތިވެރީ ނަރުދަމާ ވެސް ލާފައި ފައިސާ ކަ

ތް އޮ ވަރަށް ރަނަގޅު. އެއީ ިމއަދު އެބަ ރޖީ މިނިސްޓަރުމިއަދު އެނަ .2015، 2014، 2013 އިސާފަ

ނަމާދު ބްރޭކުގައި އުުޅއްވާތީ އަިދވެސް ނުުގޅޭ. މިހާރު އެްއ  ރުއެޕޮއިންޓުމަންޓެއް ެދއްވާފަ. ހައުސިންގ މިނިސްޓަ

 ،އަހަރު. ތި ބޭފުޅުން ތިންވެއްޖެ ވެސް ރުދަމާ ދޫގެ ނަރި ފެ ،ދޫގެ ނޫނޭރިއުޅޭތާ. ފެއެިދގެން ވެއްޖެ މަސްދުވަސް

ނޑުަގއި އަުޅއް ސަރުކާރު  އަހަރު ވެއްެޖ  ތިންދެއްވަންެވއްޖެ ނޫންތޯ. ތްހަވަިއގެން ތިއްެބވި ޭބފުޅުން ނަސޭހިންގަވަން ކޮ

ން. އިްއޒަތްތެރި ލާނައިއެހެން ވާހަކައެއް ދަންނަވަ ތީވާހަކަކޮޅާ އެީކގައި ައޅުަގނޑު ަވގުތު ހަމަވެދާނެ އިނގޭތޯ. ދެން މި

ދިެވސް ނޫްސ ދިވެްސ ނޫހުގެ. ވުމާ އެީކގައި ިދވެހި ނޫހުގެ ސަފުހާއެއް.  ރޯދަމަސް ކަމަށް  .ރައީސް

ދޭހެން މި އިވާހަކަ ކިޔަ  އިމަހުގަ ރޯދަމިއީ. ނޫނޭ އް ރުޅިއައިްސގެނެ  ؛އެނިގވަަޑއިގަންަނވާތޯ؟ ދިެވސް ނޫހަކީ

ކަންކަން  ފަދައަލަށް އަިއސްެގން އުޅޭތީވެ މި، ވީމާ ން ކުދިން. ތި ބޭފުޅުން ޒުވާކިޔައިދެނީ ތި ބޭފުޅުންނަށް

ނޫހެއް. އެންމެ އިްސކޮށް އުުޅްއވީ  ންން ނެރުޑީ.އާރު.ޕީ ުޚޞް ޝަ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ކުރީގެދިވެސް ނޫހަީކ  ،ނުހުންނާތީވެ

ޑިޓަރަކީ. މި އެ  ޙުސައިން ދުއްރަޝީމު ަމޤާމެއް ފުރާ ޢަބްދުއްމަނިކު. މިހާރު ސަރުކާރުގެ މުހިޙުސައިން ނިހާން

ވަކި ޕާޓީއެއް ނުވަތަ ަވިކ  ށްބާރު އައުމަ ުމގެދުވަުހގެ އެޑިޯޓރިއަލް. ވެރިކަ ވަނަ 2009ޖަނަވަީރ  23، 22ދަންނަވަނީ 

ބާރުތަްއ ބޭނުންކޮށްގެން ހަމައެކަިނ  އިއެހީތެރިވި ނަަމވެްސ ވެރިކަމަށް އައުމަށްފަހުަގއި ެވރިކަމުގެ ފަސޭހަތަކާ  ތަކެއްޕާޓީ
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ޕާޓީތަކުގެ އެދުންތަެކއް ނޫނޭ. މުޅި ޤައުމުގެ މަޞްަލޙަތަށް ބިނާވެގެން ވެރިކަެމއް  ދިންއެހީތެރިކަން ފުއްދަންޖެހޭނީ

ސަރުކާރު އެްއކޮޅު  ޖެހޭނީޢަމަލުކުރަން  ގައިީޓ ޑިމޮކްރަސީ ޚާއްަޞ ގޮތެްއަގއި ޒަމާނީ މަލްޓިޕާ ،ނަމަ ކުރަން ބޭނުން

ބޮޑެތި މެގަ  ދިނުމުގެފޯރުކޮށް ައސާސީ ޚިދުމަތް އިޔާވަޒީފާ ދިނުމުގަދެކޮޅު މީހުން ވެސް ހަމަހަމަކޮށްގެންނޭ.  އިމީހުންނާ

އުޅޭ މީހުންތައް ލިޔެފައި ންނޭ. މިއީ ތި ޕީ.ޕީ.އެމްގައި ގޮތުގެ މަތީވެްސ ޢަމަލުކުރަންވާނީ މި ހިންގުމުގައިޕްރޮޖެކްޓު 

މީހުންނަށް  އެއޮތްއިރު .ޕީ ސަުރކާރު އެމް.ޑީދައްކާފައި ހުރި ވާހަކަ. ހުރި އެއްޗެހި. ޕީ.ޕީ.އެްމގައި އުޅޭ މީހުން އޭރު 

އެނބުރިގެން.  ށްދުނިޔެއަކޮށްލާފައި ހަނދާންނެތި ނީލާފައި ތި ތިބެއިުއކަ ހިހުރިހާ އެއްޗެ މިހާރު މި .ދޭންވެގެންނަސޭހަތް

 ވަރަށް ބޮޑަށް.  ޝުކުރިއްޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މްހޫރީ ޕާޓީގެ ަވގުތު ނިމުނީ. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ހިސާބުން ޖު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

 ނިޒާރަށް. ޢަލީ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިާރގެ ދެކުނު ހިތަދޫއަރުވަނީ 

 

 ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހިތަދޫ

ނޑަށް ގެނެވޭ . ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ިއޞްލާޙުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް އިރު ެއއްެޗއް ުނބުނެ އިނުމަކީ އަުޅގަ

ނޑު އެ  ،ވާތީ އަުޅަގނޑު ހަމަ އެއްެޗއް ބުނެލަން ކަމަށް މި ވިސްނަނީ. ލާމަރުކަޒީ އުސޫލަކީ  އުނދަގޫ ކަމަކަށް އަުޅގަ

 ،ވިގެނެވޭ ިއޞްލާޙުތަކަކީ ބިނާކުރަނިއިޞްލާޙު .ވާތީ އުސޫލުން އަތޮޅުތައް ތަރައްީޤކުރުމަށް ތާއީދުކުރާ އުސޫލަަކށް

ނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. އެހެްނނަމަވެސް، ފެނިގެން މި ދަނީ  ރައްޔިތުންނަށް ެވސް ފައިދާުހރި އިޞްލާޙުތަެކއް ކަުމގައި ައޅުގަ

 ވަނަ ބާުބގަިއ މި ބުނަނީ އަތޮޅުަތއް ހިންގަން އިދާރީ  8ނޫނުއަސާސީެގ ެއއް ބާބު ިމއީ. ޤާ އްސަަލއެްއ މިއީ. ޤައުމީ މަ

ނ ނޑަށް މި ޤައުމީ މައްސަލަ  ަޑއެޅިފައި މިގޮތުން ހިންގަންޖެހޭ އުސޫލު ކަ  ފެނިގެން މި ވަނީ. އެެހންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ދަނީ ޕީ.ޕީ.އެމުގެ މައްސަަލެއްއގެ ގޮތުަގއި. ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ފިކުަރށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަާވ ބައެއް މެންބަރުންގެ އަމިއްަލ 

ެއއް މިތަނަށް އިޞްލާެޙްއގެ ޮގތުގަިއ ގެނެްސގެން އިޞްލާޙު ދޭތެރެދޭތެރެއިން ާމއްދާ ،އެްއޗެްއގެ ގޮުތގައި. އިުރއިރުޮކޅާ

ނޑަްށ  އީޖެހެނީ. މި ހުށަހަޅަން މި ޤައުމީ މައްސަލަެއއްގެ ގޮުތގައި މި ބޮޑު ގާނޫނު އިޞްލާޙުެވެގން އަންނައިރު އަުޅގަ

ން އެކަްއޗެއް ކިަޔއިގެން ިމ އެންމެ ،ަޤއުމީ މަސައްކަެތއްގެ ގޮތުަގއި ،ގަބޫލުކުެރވެނީ ކަލެކްިޓވް މަސައްކަތެްއގެ ގޮތުަގއި

އިޞްލާޙުކުރަން މަސައްކަްތކުަރމާ ހިނގާށޭ. މިގޮތަށް އިޞްލާޙު އެ މެންބަރަކަށް ފެންނަ ގޮތް މިތަނަށް ހުށަހަޅައިގެން 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި، ނަމަ ޖެހިއްޖެކުރިއަށް ގެންދަން ފާތުވުން ހުންނަހެން ޚިޔާލުތަ ދަނީ އަޅުަގނޑުމެންގެ  އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މައްސަލަަތކާ މި ގާނޫނު ތަންފީޛުވެގެންާދއިރު ެވސް  ޓަމު؛މި ސިސް އެކު ހިނގަންޖެހިދާނެކަމުެގ އަުޅގަ

ކަމުގައި އެބައޮތް. މި ދެންނެވިހެން ކޮންމެ މެންބަރަކު ވެސް އެ މެންބަރަކަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް މި ގާނޫނު  ބިރު މި
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ދޭ  ފެނިގެންދާނެ. މިހާރު އަޅުަގނޑުެމންނަށް ފެނިގެން އެބަ މި ދެންނެވި ނަތީޖާ ،ނަމަ އިޞްލާޙުކުރަން ހިފައިފި

ނޑުމެންނަށް ތާއީދުއިންތިޚާބަށް އަޅުަގނޑުމެން ުކރިމަ ކަތްކުރި ަކއުންސިލަރަކު ހުރެއްޖެއްާޔ ނުކޮށް މަސައްތިލީމާ އަޅުގަ

ލަށް ދަތިކުރަްނ ންސިެއކު މިތަނަށް ގާނޫނު ހުށަހަޅައިެގން ކައުޒާތީ މައްސަަލއިަގއި ވެްސ ޒާތީ ތަޢައްޞަާބ 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން އެބަމަސައްކަތް  މިކަހަލަ ކަންތައްތައް މި އުސޫލުން، ދޭ. އެހެންވީމާ ކުެރވޭތަން ވެސް ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެްއޮގތަކަށް ދިއުމަކީ ިމއީމިކަން ކުރެިވގެން ނޑުމެން  ވެސް ގަބޫލުކުެރވޭނެ ޮގތެއް ނޫން.އަުޅގަ އަުޅގަ

އިާދރީ ގޮތުން މާލޭގަިއ އޮންަނ  ،މި ރާްއޖޭގެ ރަށްތައް ވަިކވަކި ަޖޒީރާތަކެްއގެ ގޮުތަގއި ހުރިއިރުޖެހޭ  ގަބޫލުކުރަން އެބަ

ަރއްޔިތުްނނަށް ހޯދައިދިނުމަށް ދިމާވި  ާކއި ތަަރްއޤީގެ ފުރުޞަތުތައްސަރުކާރަކުން ހިންގަންޖެހިގެްނ ހުރި އުނދަގޫތަ

ނޑުމެން ެއންމެންނަށް ވެސް އިހުހުރަސްތައް އަޅު  މަރުކާޒީ ގާނޫނު ލާ ،ރެވޭ. މިކަންތައް މިހެން އޮްނނައިރުސާސްކު ގަ

ނޑުމެްނގެ ސިާޔސީ  ދިއުމަށް ޓަަކއި. މިކަން ގަބޫލުކުރަން އެބަގެނެވިަފއި އޮތީ މި ކަންތައްަތއް ފަހަނައަަޅއި ެޖހޭ. އަުޅގަ

ޖެހޭ. ރަނގަޅު ގޮްތ  ވިސްނުން ކޮންމެ ގޮތަކަށް ުހއްޓަސް ޙަޤީޤަތް ގަބޫލުކުރަްނޖެހޭ. ރަނގަޅު ގޮތް ިވސްނަން އެބަ

ޖެހޭ. ސިޔާސީ  ގެނެވޭނީ ކޮން އުސޫލުތަކެްއކަން ގަބޫުލކުރަން އެބަޖެހޭ. ރައްޔިތުންނަށް ތަރައްޤީ ގަބޫލުކުރަން އެބަ

ުއޅޭއިރު ސިޔާސީ ވިސްނުުމން ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންހުިރ ކަންކަން ކުރަންޖެހޭ.  ކަންކަމުން އެްއކިބާވާން އެބަ 

ނޑުމެން މި ލާމަރުަކީޒ އިޞްލާޙުކުރަން ހިފާއިރު ދުރަށް ޔާސީ ިވސްނުމާޖެހޭ ސި އަޅުަގނޑުމެން އެބަ  ،ދާން. އަުޅގަ

ޤައުީމ މަސައްކަެތއްެގ ގޮުތގަިއ  ،ޤައުމީ ަމްއސަލައެްއގެ ގޮތުަގއި އީެވސް ދެންނެވިހެން މިއަޅުަގނުޑ ކުރިން

ނުޑމެން އެންމެން ވެސް މިތިބީ މިކަން އެންމެ ަރނގަޅަށް ކުެރވޭނީނަމަ،  އަޅުަގނޑުމެން މިކަން ކުރަން އުޅެފި . އަުޅގަ

ނޑުމެން ނިސްބަތްވާ އަތޮުޅތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓަކައި ހިފާފައި މި  ،އަތޮޅުތަުކގެ ރައްޔިތުން  ނޫނީ ތިބީ. ގާ ައުޅގަ

ޖެހޭ.  ގޮތުން ލިބޭ ބާރުތައް ވެސް އެ ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިުނމަށް ޓަކައި މަސަްއކަތްކުރަްނ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ

ސަތޭކަ ރަްއޔިތުން ނުހިމެނޭ  ޮއވޭ ފަސް ޅުަގނޑުމެން މި ހުށަހެޅިފަިއ އޮތް އިޞްލާޙަށް ބަލާއިރު ެވސް މީގަިއ އެބައަ

ެއ ބޭފުޅުންގެ ވެރިން ހޮވުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނެތް. ކައުންސިަލރުން ހޮވުމުގެ ފުރުޞަތެއް އެ  ،ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް

މަންޓް އޮތޯރިޓީްނ ނިންމާ ކޮންމެވެސް ުއސޫލަކުން އެ ބޭފުޅުްނގެ ވެރިްނ ރނަކަށް ނެތް. މިއީ ޯލކަލް ަގވަބޭފުޅުން

ނަޑއެިޅގެން މި  ،ހާސް މީހުންނެކޭ ދެ ،ހާސް މީހުންނެކޭ ެއއް އްތޯ؟ކޮން އިްނސާފެދަނީ. މިއީ ކޮން އިންސާފެއްތޯ؟  ކަ

ންޖެހެނީ އެއް މިނެއްގައި. ަވކި ގާނޫނީ ގޮތުން މިނަ ،ސަތޭކަ މީހުންނަކީ މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން. މިނަންޖެހޭނީ ފަސް

ނޑު މި ދެންނެވިހެން  ބަޔަކަށް ަވކި ގޮތަކަށް ގާނޫނެއް ނެހެދޭނެ. މިއީކީ އިންސާެފއް ނޫން. ނޑުމެންނަްށ އަުޅގަ އަުޅގަ

ދަނީ ވަިކ މެންބަރަކު ފެންނަ ގޮަތކަށް ެއ ޭބފުޅާ ޚިޔާލު ހުރި ގޮތަކަށް ާގނޫނު ބާރު އޮތީތީ މިތަނަށް މި ފެނިގެން

ނޑު ެއންމެ ބޮޑަށް ހައިރާންވާ ކަމަކީ  ،ނަމަ ޖެހިއްޖެއިގެން މަސަްއކަތްކުަރންޅަހުށަހަ ނަތީޖާ ފެނިގެންދާނެ ގޮތް. އަުޅގަ

ިވސްނޭ ެމންބަރުން ވެސް ހަމަ ތެދުެވ އް ހުށަހެޅިޔަްސ ޕީ.ޕީ.އެމުެގ ހެޔޮމި މަޖިލީހުގައި ޕީ.ޕީ.އެމުން ކޮންމެ އެްއޗެ 

ގާނޫނެކޭ މިީއ.  ވަރުގެ ކަމެކޭ މިއީ. މީގައި މި އޮތް ނުަބއި ގޮތެއް އޮިތއްޔާވާ ހައިރާން ވެ އެއަށް ާތއީދުކުރަނީ. އަަޖއިބު
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ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ހެދޭ ގާނޫނެކޭ މިއީ. މި ގާނޫނަީކ މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ދެމިެގންދާނެ އެއްޗެއް ިމއީ. މިއަށް 

ނުޑމެންނަށް މިއަށް ބަދަ ނުގެެނވި ހިނަގއިދާނެ. ލެއް ެވސް އިޞްލާޙު މަޖިލިސް ދެންވެްސ އޮންނަ ގޮތަކުން އަުޅގަ

ނޑުެމން ވިސްނަން އެބަ، އެހެންވީމާ ަރއްޔިތުންނަށް ޖެހޭ ހެޔޮގޮތުަގއި  މި ގާނޫނަށް ބަދަލުގެންނައިރު އަުޅގަ

ޚިދުމަތްކުރުމަށް ހެދޭ އެއްެޗއްެގ ގޮތުަގއި މަސައްކަތްކުރަން. ހެޔޮ ވިސްނޭ ރަނގަޅު މެންބަރުން މިތާ ތިއްބަވާއިރު ވެްސ 

 ފަސް ހަމަ ރަނގަޅޭ މި ވިދާުޅވަނީ. މި ކިހިެނއްތޯ މި ރަނގަުޅވާނީ؟، ހަމަ ރަނގަޅޭ މެ އެއްެޗއް ހުށަހެޅުނީމާމަ ކޮންހަ

ލިބެންވާނެ. އެހެން  ސަތޭކަ ރައްޔިތުން ތިއްބަްސ އެ ބޭފުޅުންނަށް އެ ބޭފުޅުންގެ ވެރިން ހޮވުމުގެ ުފރުޞަތު

އަުޅަގނޑުމެން އެންމެން ެއކަްއޗެއް  ،މިކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މާ ތޯ؟ އެހެންވީނުކުެރވޭނެ. ެއއީ ކޮން އުސޫެލއްއިސްތިސްނާ

ކިޔަިއގެން މި ގާނޫނު އިްޞލާޙުކުރަމާ ހިނގާށޭ. މީަގއި އެބަހުރި މައްސަލަތަެކއް. ލާަމރުކަޒީ ގާނޫނުަގއި އެބަހުރި 

ވިސްނުމުގައި.  މައްސަލަތަކެއް. އެހެންނަމަެވސް، މި އިޞްލާޙުކުރުމަްށ ޓަކައި މަސަްއކަތްކުރަންެޖހޭނީ ޤައުމީ

ތަނަްށ  އެކު ގާނޫނެއް މިުޅަގނޑުމެންގެ ޒާތީ ތަޢައްޞަާބ ރައްޔިތުންެގ ވިސްނުުމގައި ކުރަންޖެހޭނީ. މިއަށް އަ

 ،ހުށަހަޅައިގެން މަސަްއކަތްކުުރމަކީ މިއީކީ ޒިންމާދާރު ގޮެތއް ނޫން. މިކަމުން އެްއކިާބވެ ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ

ނޑުމެން އެންމެން އެަކއްެޗއް ިކޔަިއގެން ިމ ގާނޫނުއަޅު  އަދިވެސް އިލްތިމާސްކުރަން  ލާމަރުކަީޒ ގާޫނނު  ،ގަ

 އިޞްލާޙުކުރަން މަސަްއކަތްކުަރން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުުކރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 އަނާރާ ނަޢީމަށް.

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، މިއަދު އަުޅަގނޑުމެން ބަހުސްކުރެވެމުން މި ދާ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް 

ނޑު ދަންނަވާނީ  ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ަރއްޔިތުްނެގ ވަރަށް ބޮޑު ސަމާލުކަެމއް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން އަުޅގަ

ލިބިގެންދާ ގާނޫނެްއގެ ގޮތުަގއި އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. އެހެންވީމާ، މި ގާނޫނު ިއޞްލާޙުކުރެޭވއިރު ވީާހވެްސ 

ކަމެއް ކަމުގައި  ބޮޑަކަށް ވީހާެވސް ގިނަ ފަރާތްތަކެްއގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާާދިއ މަޝްވަރާ ހޯދުން މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު

އަށް ވުރެ މަދު އާބާދީގެ  500އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަން. ެއޮގތުން، ދެންމެ ވެސް ބަެއއް ެމންބަރުން ފާހަގަކުރައްަވއިފި 

ރަށްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މި ގާނޫނަށް މި ގެނެވޭ އިޞްާލޙުގެ ސަބަބުން އެ ރަށްރަުށގެ ރަްއޔިތުންނަށް ވެރިޔަކު 

އަުޅަގނޑު ދަންނަވާީނ ޙަޤީޤަތުގައި ކިތަންމެ މަދު  އެބަ ގެއްިލގެންދޭ. އެހެްނވީމާ، އިންތިޚާބުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު 

އާބާދީއެއް އޮތް ރަށެއް ކަމުގައި ވިޔަްސ، އެ ރަށެއްަގިއ ރައްޔިތުން ދިރިއުޅެންޏާ އެބަ ލަފާފުރުމުގެ ނިޒާމެއް 
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ޖެހޭ އެބަ. ެއއީ އެ ރަށުގެ ަރއްޔިތުްނގެ އޮންނަންޖެހޭ. ޞިއްޙީ ނިޒާމެއް އޮންނަންޖެހޭ. ތަޢުލީމީ ނިޒާމެއް އޮންނަން

އަސާސީ ޙައްޤުަތއް ކަށަވަުރުކރުމަށް ޓަކައި. ެއގޮތުން، ވެިރޔަކު ވެސް ހުރުން މިއީ ވަރަްށ މުހިއްމު ކަމެއްގެ ގޮުތގަިއ 

ްއވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ. ވީމާ، ެއގޮތަށް ހުންނަ ރަށްތައް އެހެން ރަށަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ވިސްނުން ސަރުކާރުން ގެންުގޅު

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް ފާހަގަކުެރވޭ. އެހެންކަމަށްވަންޏާ ޙަޤީޤަތުގައި ކުދި ރަށްތަކުން މީހުން ބަދަލުކުރުން އެއީ އެްއ 

ގޮތް. ނޫނީ ކުދި ރަށްތަކުގައި މީހުން އުޅޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަންޏާ އަޅުަގނޑު ެދކޭގޮުތގައި އަޅުަގނޑު ކުރިން 

މަތްތަކެއް ވެސް، ައސާސީ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވެންޖެހޭ އޭރަކު އޮންނަ ދެންނެވި ހުރިހާ ޚިދު

ސަރުކާރަކުން. ދެން ލާމަުރކަޒީ ގާނޫނަށް މި ގެެނވުުނ އިޞްލާޙުތަކަށް ބަާލއިރު، އެބަހުރި ހަމަ ރަނގަޅު 

އް ކޮމިޓީަތއް ވެސް ރަށު ފެންވަުރގަިއ އިޞްލާޙުތަކެއް ވެސް އެބަ ުހރިކަން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. އެގޮތުން، ބައެ 

އެކުަލވައިެލވިގެން އެބަ ދޭ. ެއއީ ރަށު ފެންވަރުގެ ޢުމްރާނީ ގޮތުން ތަރައްޤީކުރުމާ އަދި ިއޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީއާއި އިޖްތިމާޢީ 

ން އަންނައިުރ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުާމއި މިކަހަލަ ކަންތައްތަކަށް އެބަ އަލިއަުޅަވއިލެިވގެންދޭ. މި ކަންތައްތައް މިހެ

ޙަޤީޤަތުގައި މި ގެެނވޭ އިްޞލާޙުތަކުގެ ސަބަބުން މާލީ ގޮތުން ވެސް ދަތިތަކެއް ކުރިމަިތާވ ކަންތައްތަކެއް ވެސް އެަބ 

ކުރިމަތިވޭ. ެއއީ މިހާރު މި ޮއންނަ ގޮތުން ކޮންމެ ރަށެއްަގިއ ވެސް ަކއުންސިލަރުން އިންިތޚާބުކުރުމުން އެ ޢާއިލާތަކަށް 

މަގެއް ތަނަވަްސވެފައި އެބަ ވޭ. އެހެންނަމަވެސް، ކައުްނސިލަރުންެގ އަދަދު މަދުވުމުން އެ މަގު އާމްދަނީ ލިބޭނެ 

ނޑަށް ހީވަނީ ރަށްރަށުގައި ޙަޤީޤަތުގައި އާމްދަނީ ލިބޭނެ އިތުރު  ބަންދުވެގެންދާނެ. ކަން މިހެން އޮތްއިރު، އަުޅގަ

ޕްލޭނެއްގެ ގޮތަށް އެކުަލވައިެލވިގެްނ ގެންދަންޖެހޭ ކަމެްއެގ ގޮތްތަެކއް ތަޢާރަފުކުރުން މިީއ ވެްސ ޤައުމީ ފެްނވަރެްއގަިއ 

ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑު ފާހަގަކުަރން. އެގޮތުން، ހދ. އަތޮޅު އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލާނީ ޓޫރިޒަމް؛ މިހާ ގިނަ ދުވަްސ 

ވެސް ޓޫިރޒަމް ވަންދެން ޓޫރިޒަމް ދިވެހިރާްއޖެއަށް އައިސް މިހާ ގިނަ ުދވަސް ީވއިރު ެވސް، ހދ. އަތޮޅުަގއި އަދި 

ތަޢާރުފުކުރެވިފައެއް ނުވޭ. ިރސޯޓުތަކެއް ދެވިަފއި ހުއްޓަްސ ރިސޯޓުތަކެއް ހުޅުވިފަެއއް ނުވޭ. އަދި އާބާދީގެ ގޮތުން 

ނުޑ ހަމަ މި ފުރުޞަތުގަިއ ވެސް ދަންނަވާލަން ހުރިާހ  ހދ. އަތޮޅަކީ އެންމެ އާބާދީ ގިނަ ެއއް އަތޮޅު. ވީމާ، އަުޅގަ

ީޒ ގާނޫނަށް އިޞްލާުޙގެނެޭވިއރު، ރައްޔިތުްނގެ މި ފަދަ ހުރިހާ ކަންކަމަކަށް ވެްސ މެންބަރުން ވެސް ލާމަރުކަ

 ވިސްނަވާަފއި އިތުރަށް އިޞްާލޙު ގެންނެވުން. ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ިއއް ޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ރިޔާޟް ރަޝީދަށް.

 

 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، މިހާރު މި ބަހުސްކުރަމުންގެންދާ ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނަކީ މީގެ އަސްލު ގާނޫުނ 

ނެްއ. އިޞްލާޙު ގެނަިއގެނައިނުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޭނޭގ ހޯދާލަން ވެސް ވަރަްށ ގިަނ މީހުންނަށް އުނދަގޫވާނެ ގާނޫ

ޖުމުލަ ކިތައް އިޞްލާޙު މިހާތަނަށް ގެނެވިއްޖެ ކަމެްއ. އައްުޑއަށް ނިސްބަތްެވަވޑަިއގަންނަވާ އިްއޒަތްތެރި ބައެްއ 

ނަ އިޞްލާޙު ގެނެއްަސ މެންބަރުން އެ ކަމުނުދާ ވާހަކަ ދައްކާއިރު، މިހާތަނަށް އައިިއރު ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް އެންމެ ގި

އޮތީ ައއްުޑ އަތޮޅަްށ ނިސްަބތްވާ މެންބަރުން. އެހެންވީާމ، މީގެ މާނަައކީ ެއ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ވަރަށް ކަމުނުދާ 

ކަންތައްތައް މީަގއި އެބަ އޮތޭ. އެއީ، އެ އިޞްލާޙުަތއް މިގޮތަށް މި ގެންނަނީ މީގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރީމަ. ދެން 

ންޖެހެނީ ހިނގާފައި ހުރި ސަުރކާރުތަަކށް. ބަލާއިރުަގއި، ަކއުންސިުލތަކުގެ ބާުރ އެންމެ ބާެރއް އަޅުަގނުޑ ބަލައިލަ

އަހަރުގެ މުއްދަތު. ެއ  3ނޯންނަ ގޮތަށް ހިނގާފައި އޮތް މުއްދަތަކަށް އަޅުަގނޑު ަބލާއިރު ވެގެންދަނީ ނަޝީދުެގ 

ިގވަަޑިއގަންނަވާނެ، ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނު އޮތްތާ މުއްދަތުގެ ތެޭރގަިއ ތި ހުިރހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެނ

ބާއްވާަފއި ބޭނުންވާ ގޮތަށް ުހރިހާ ކަމެއް ކުރީ. ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުަގއި އަތޮޅު ކައުންސިުލތަކާއި ރަށު ަކއުންސިލުތަުކެގ 

ވެރިކޮށް ކަންކަން މައްޗަށް ެއކި ނަންނަމުގައި ިއދާރާތައް ހަދައިގެން، ޤައުމީ ިއދާރާ ހަދައިގެން، އެ ޤައުމީ ިއދާރާ މެދު

ކުރަމުންގެންދިޔައީ. ިމއަދު މި ވެރިން އަަރއި މި ވާހަކަ ެދއްީކމާ ދެން މިއަށް އެއްެޗއް ނުުބނެ ޕީ.ޕީ.އެމުން ދާނެ ކަމެއް 

ނެތް. ރަނގަޅަށް ަބވަންީވ މި މީހުންނަށް މިއަދު. ރަނގަަޅށް ބަވަންވީ. މި މީހުން ކުިރ ހުރިހާ ކަމެއްެގ ވާހަަކ 

ޟާން މަސް ވީމަ އަޅުަގނޑުމެން މިހާތަނަށް ވާހަކަނުދައްކާ މި ތިބެނީ. އެކަމަކު މި ތަނަށް އަރާ ތި ދައްކަންވީ. ރަމަ

ކަހަލަ ވާހަކަދައްކަންޏާ މި ވެރިންގެ މާޒީ ހިނގާ ދައްކާލަމާ މިތާގައި. އަތޮޅު އޮފީސްތަކަްށ ހެދީ ކިހިނެއްތޯ؟ ތުލުސްދޫ 

ތާ ތިިބ މީހުންނާ ހަނގުރާމަކޮށްގެން. ހަތިޔާރު ހިފައިގެން އަރާ އަތޮޅު އޮފީސް ބަންދުކުރީ ުފލުހުން އަރުަވއިގެން އެ

އެމް.ޑީ.ޕީ ވެރިކަުމގައި. ށ. އަތޮޅު ފުނަދޫއަށް އަރަިއ ެއ މީހުން ޝަހީދުކޮށްފައި އެ ތަން އެ މީހުންގެ ސަުރކާުރ 

ންޖެހޭނެ މިއަދު. ދަށަށް. ދެން މިއަދު ރައްޔިތުން ދެކެ ލޯބިވެއޭ، ގާނޫނޭ ކިޔަިއގެން ވާހަކަަދއްކަން ލަދުގަންނަ

ނޑުމެން މި ތިބީ ވަރަށް ޒުވާން މެންބަރުންތަކެއް ހޮވާފަ.  އަޅުަގނޑު މިތާ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ މިހާރު. މިތާ އަޅުގަ

ނުޑެގ މި ދައުރުގެ ވާހަކަަދއްކާެލވޭ  އަޅުަގނޑުމެން ހަރުމީހުން މި މަޖިލީހަކު މިހާރު ވާހަކައެްއ ނުދައްކާ. މިީއ އަުޅގަ

ށް ުދވަްސ ކަމަށް ވާީނ ރަނގަޅަްށ ވެއްެޖއްޔާ. އެހެންެވ، ުޒވާްނ ކުދިން ލަްއވާ މި ވާހަކަ ހަތަރުފަސް ވަރަކަ

އަޅުަގނޑުމެން މުސްތަޤުބަލުަގއި ދައްކަންޖެހޭ އެބަ. އެހެންވީމާ، ތެދުވެ ވާހަކަދަްއކާއިުރގައި ތިމާމެންނަށް ކަންތައް 

ނދާނުގައި ބަަހއްޓަިއގެްނ ވާހަކަދަްއކާ ކަމަށް ވަންޏާ ކުރެވިފަިއ ހުރި ގޮުތގެ ވާހަަކ ވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެ ހަ

ނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ އެ ސިސްޓަމަކީ ދިވެހިާރއްޖޭެގ  ތި ކަހަލަ ވާހަަކއެއް ނުަދއްކާެނ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ކަމުދާ ނިޒާމު. އެ  ހަމަ ހިނގާނެ ކުރީގެ ރައީްސ މައުމޫން ގެންގުުޅއްވި ިސސްޓަމު. އެީއ، ދިވެހިރާއްެޖައށް އެންމެ

ނިޒާމާ އެްއގޮތަށް ހިނގާނީ ަރށުގައި ކަތީބުން ތިބެފައި، އަޮތޅުގަިއ އަތޮުޅވެރިން ތިބެފަިއ ެއގޮތަށް ެއކަން ކުރަންޖެހެނީ. 

އެއިެރއްގެ ސަުރކާރެްއގައި ޮއންނަ ސިޔާސަތު އެ ތަންތަނުގައި ދެމެހެއްިޓގެން ނޫނިއްާޔ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް 
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ވާ ޚިދުމަތް ފަސޭހަކަމާއެކު ދެވޭނެ ގޮތެއް ނޯްނނާނެ. ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް ނުބައިކޮށް ބޭނުންކޮށްފި ކަމަށް ދޭން ބޭނުން

ވެއްެޖއްޔާ އާޚިރުަގއި އެ މީހުންނާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެ އޭގެ ހިތި އުނދަގުލާ. މިއަދު ދިާމެވގެން މި އުޭޅ މައްސަަލއަކީ 

ަތއް ލިބުނީމާ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަްށ ގަރާރު ނެރެ، ސަރުކާުރގެ މިއީ. ލާމަރުކަީޒ ގާނޫުނެގ ދަށުން ކައުންސިލު

ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހުއްޓުަވއި ަކންތައް ކުރީމާ ސަރުކާރަށް މަޖުބޫރުވާނެ ގާނޫނަށް ބަދަލުގެންނަން. ގެންނާނަން. މި 

ން ހިތްހަމަޖެހޭ ސަރުކާރުން މިކަން ކުރާނަން. ކޮށްފައި ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ެވސް އެ މީހު

މިންވަރަށް މި ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދޭނަން. އެހެންވީމާ، މިކަން ކުރެވެން އޮތީ މިއަދު؛ މި ކުރަނީ ވަރަށް ޤައުމީ 

ނޑުމެންނަށް މިއަދު އެބަ ޖެހޭ. ސަރުކާރުން ނުކުރިކަމުގައި ވީނަމަެވސް  މަސައްކަތްތަެކއް. މި މަސައްކަތްކުރަން އަޅުގަ

ލަ ގޮތުން ވެސް މަސަްއކަތްކުަރންޖެހޭ އެބަ. މި ކަން ކުރަންޖެހޭ ސަބަބު މި ދެންނެވީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަމިއް

އެހެންވީމާ، މިއަދު ރައްޔިތުްނނަށް ލިބެމުންދާ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ވަޒަންކޮށްލަންޖެހެނީ. ބަލަ! 

ނޑުމެންނަކީ ވަރަށް އާދަިއގެ ލެވަލެްއގަިއ އުޅު ނު ބައެއް. މިއަދު ދިވެހިންނަކީ ފައިވް ސްޓަރ ކުރީަގއި އަުޅގަ

ފެންވަރުަގއި ދިރިއުޅޭ މީހުން. ކޮންމެ މީހެއްގެ ޖީބުގައި ޮއންނާނެ ފައިވް ސްޓަރ ފެންަވރުގެ ކާެޑއް އޮންނާނެ. ެއ 

ބައެއް.  ކާޑުން ނުކުެރވޭނެ ކަެމއް މިައދު ނޯންނާނެ. މިއަދު ދިވެހިންނަކީ ފަިއވް ސްޓަރ ފެްނވަރުެގ ޚިދުމަތް ލިބެމުންދާ

ނޑުމެންގެ ހުރިހާ  ގެ ވެރިކަަމށްއެއީ ރަީއސް ޔާމީން މީހުންނަކީ އެ މަނިކުފާނު ވަޑަިއގެންނެވި ދުވަހުން ފެށިގެން އަުޅގަ

ތުން މި ތިބީ. ދުނިޭޔގެ ކޮންތަނެްއގައިތޯ މި ނޫން ކްލާސް ފެންވަުރގެ ރައްޔިފަސްޓު  ކްލާހުން ދަތުރުކުރާ،މިއީ ފަސްޓު 

ވަރަށް ގިނަ ޤައުމުތަަކްށ  ލިބެނީ އެހެން ކޮންތަނެއްަގއިތޯ؟  އަޅެ، ވިާދޅުވެަބއްލަވާ! މި ޚިދުމަތް ޚިދުމަތް؛

، ޠަފާޙައްމަދު މުޞްދަ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުމީ، އަޅުަގނޑު އަޚް  ވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން ތިބޭ.

ދުނިޔޭެގ  ންސްޕިޓަލުން ކޮންތާކުންޯތ ހިލޭ ބޭސްކުރަމެ ައގު ޮބޑު ހޮއެން ! ކޮންތާުކންތޯ ލިބެނީ؟އަްއސަވާ އައްަސވާ!

ނޑުމެންގެ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ  އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި؛ ސިްނގަޕޫރަށް ވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން އެބަ ތިބި. އަޅުގަ

ންމެ ައގު ބޮޑު ނުލިބޭ. އެ ބަރު ކައިީރ އައްަސވާ ކިހިނެއްތޯ ސިްނގަޫޕރުގައި ކަންތައްަތއް އޮންނަނީ؟އިްއޒަތްތެރި މެން

ސްިޕޓަލުން އެްއކަލަ އައި.ޑީ.ާކޑު ހޮސްޕިޓަލަކުން ނުލިބޭނެ. ެއކަމަކު، ިމއަދު މި ރާއްޭޖެގ އެންމެ ައގު ޮބޑު ހޮ

ލާއިރަށް ކޮންމެ ކާޑެއްެގ ދޮށަށް ގޮސް ޖަހައިޚިދުމަތެއްތޯ ނުލިބެނީ. ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ލިބޭ. ހިފައިގެން ދިޔައިމަ ކޮން

 .މެ ކާޑެއް ެޖއްސަސް ޑޮލަރު ިލބޭ. ދެން ހަމަ އެކި ގޮތްޮގތަށް ހަދައިގެން ކިޔަސްހަމަ ލިބޭ ޑޮލަރު. ކޮން

ވެރިްނ  މި، ބެނީ ރަމަޟާން މަސް ވީމަ ކުރިންެވސް ދެންނެވިެހން. އެހެންވީމާއަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަނުދައްކަްނ މި ތި

ޕީއެމަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުން އެބަ މިއަދު ލިބޭ ޚިދުމަތުގެ ވާހަކަ، މިއަދު މިތާ ޕީ. ކޮށްފައި ހުރި ކަންތަކާއި

އަދާކުރުމުގެ މާނައެއް ނެތް. ިމީއ މި ވަގުތު ައޅުަގނޑުމެން  ދައްކައިދޭންޖެހޭ. މި ބިލު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޝުކުރު

 އެބަ. އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ އަދި މި  ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. މިއީ އަޅުަގނޑުމެން މި އިޞްލާޙުތައް މި ބަދަލުތައް ގެންނަންޖެހޭ 

ނޑު ދާނަން. އަދި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި ނޫން ބަދަލުތަކާ މި ބިުލ  އެކު އަށް ވުރެ ރަނގަުޅ ބަދަލުތަކަކާއެކު އަުޅގަ
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އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން މި ވާހަކަ  ރަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާމީދުކުފާސްވެގެންދާނެ ކަމަށް ުއއް 

 .عليكم الموالس  އަުޑއެއްެސވީީތވެ. 

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

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

 އަށް.هللاޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ސް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިދާރީ ާދއިރާތައް ލާމަރުަކޒީ އުސޫލުްނ ހިންގުމުގެ ގާނޫނަށް ވަރަށް ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރައީ 

ނަމަވެސް، މިފަދަ ބަދަލުތަކެއް ވެސް ގެނެވިަފ. އެހެން ،ވަނީ ހުށަހެޅި ގިނަ އިޞްލާޙުަތކެއް އެކި ަފހަރު މަތީން މި

ނޑު ފާހަގަކޮދާިއރު އަނެއްާކވެސް ގާނޫނެއް އިޞްލާޙުކުރަމުން ވަނީ، ކައުންސިލުތަކުން ކުރަންޖެހޭ ށްލަން ބޭނުންއަުޅގަ

މަސައްކަތްތަެކއްގެ ވާހަކަ ވަަރށް ތަފުސީލުކޮށް ލިޔެފައި އެަބ އޮވޭ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ކައުންސިލުތަކަށް އާމްދަނީ 

ލުތަްއ މައި ސަރުކާރަށް ލިބޭ ޓެކްސްގެ ނިޒާމުން ލިބޭ ފައިސާ މި ކައުންސި ؛ހޯދައި، އެ އާމްދަނީ ލިބޭނެ އުސޫލެއް 

ނަޑއެޅޭނެ އުސޫލެއް ެއއްވެސް  ގެ ރަށްަރށަށްމެދުވެރިެވގެން ރާއްޖޭ  ގޮަތކަށް  ތަރައްޤީ ގެަނއުމަށް ޓަަކއި އެ ަފއިސާ ކަ

ނޑުމެން މިއަދު ެވސް މި އަލިއަުޅަވއިލާފައިނުވާތީވެ މި ގާނޫނުަގއި  ވަީނ  ައޅުަގނޑު ވަަރށް ހިތާމަކުރަން. އަުޅގަ

އެޅެމުން މި މި ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ބާރު ުކރުމަށް ނު ތެރެއިން ތަންފީޛުމި ގާނޫސަލާންޖެހުމުގެ ސިޔާސަތު 

ނޑުމެން ބޭނުން ވަނީ އަބަދުެވސް އެ ސަލާންޖެހުމުގެ  އޮންނަ ސަރުކާރަކަށް އާދޭްސކޮށް ަސލާންޖަހައި، ދަނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ބޭނުމެއް ނުވޭ  ކޮންމެ ރަށަކަށް ވެސް ލިޭބ  ރުކާރުންސަނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ކަންތަްއތައް ކުރަން. އަޅުގަ

ވެސް  ކުޑަ ރަށްރަށަށްއުސޫލެްއގެ ތެރެއިން އެ ލިބެން ޖެހޭ ވަސީލަތެއް ލިބޭކަށް. ކީްއވެގެްނތޯ  ،ނިސްބަތެއްގެ 

ވަސީލަތްތައް ލިޭބ އެހީ، ހަމަ ބޮޑެތި ރަށްރަށަށް  ށަކަށް ވެސް ނުލިެބންވީ؟ލިބެންޖެހޭ އެއްޗެްއ ހަމަ ެއ ކުޑަ ރަ

ދާއިރުގައި މި ގާނޫނުަގއި މި ގާނޫނު އިޞްލާޙުކުރެިވެގން، ކުދިކުދި ރަށްރަށަށް ވެސް ލިބެންޖެހޭނެ. އާދެނިސްބަތުން 

ޚިދުމަތްތައް ތަރައްީޤގެ ޕްޭލންތަކެއް ހަދާ ވާހަކަ. ފެާނއި ނަރުދަމާގެ  ،ވޭ ރަށް ތަފުސީލުކޮށް އެބަ ލިޔެފައިވަ

އެ ވަސީލަތްަތއް ހުރިހާ  ވަސީލަތްތައް ހޯދާނެ ގޮތާއިމި  އެހެންނަމަވެސްކުރުމަށް މަސައްކަތްުކރާ ވާހަކަ. ތަންފީޛު

ނޑު ވަރަށް ހިތާމަކުރަން. އެނގިފައިރަށަކަށް ބެހޭނެ އެއްވެސް ުއސޫލެއް މީގެން   އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ުނާވތީވެ، އަުޅގަ

.ޕީ ުނވަތަ މިއަުދގެ .އާރުޑީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ިދވެހިރާްއޖޭގެ ރަށްތައް ހިންގުމަށް ަޓަކއި މީގެ ކުރީަގއި ވެސް ކުީރގެ 

އަންނަނީ ބަަދލުކުރަމުން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ގާނޫނަކީ ކުރީަގއި  ޕީ.ޕީ.އެމުން އަނެްއކާެވސް ިމ ފިކުރު މި

މާ، އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާރަށް ޖެއްސުންކޮށް، އުދަނގޫކޮށް ކަންތައްަތއް ކުރުމަށް އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރު ވެިރކަުމގައި އޮތީ
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ނުޑ  ޓަކައި އެންމެ ފުރަތަމަ އެުކލަވައިެލވުނު ގާނޫނު. މިއަދު މި ވަނީ އެ ބޭފުޅުން އަމިއްލައަށް ފޭހުނު އިލޮށިގަ

އަނެއްާކވެސް އެހެން ގޮތަކަްށ ތޫނުކޮށްގެން ގަޔަށް ހަރަހަރާ މަޑުމަޑުން ވިކަވިކާ ތިެބން. ދުވާލަކު އެއް ފަހަރު 

ތަޅައިގެން ގޮސް އެންމެ ފަހުން ހުތްކުރޮޅިއަށް ވާވަުރވެފަިއ ތަންކޮޅެއް އެބަ ބަދަލުކުރޭ. މިހާރު މި ގާނޫނު މަސްކުރޮޅި

 މި ވަނީ. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަީނ  1ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް ބާކީ  މިނެޓު. އަުޅގަ

 ތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރަށް. ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަ

 

 :ވާހަކަދެއްެކުވން ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އާދެ! ިދވެހިރާއްޖޭެގ ިއދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުަކޒީ ުއސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނަށް 

ވަރަށް ތަފާތު ވާހަކަތަެކއް ދައްކަމުންދާތީެވ، ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަށް ވެސް  ބޮޑު އިޞްލާޙުތަކެއް ހުށަހެޅިެގންދާ ވަގުތުަގއި

ނޑު  އަޅުަގނޑު މި އެދުނީ ޙަޤީޤަތުގައި މިކަން ހިނގައިދާ ގޮުތެގ ސާފު ވާހަކަތައް މިއަދު އެބަ ދެކެވެންޖެހޭ. އަޅުގަ

ރުކަޒީ ުއސޫލުން ހިންގުމަށް ޓަކައި މި ހަމަ ވަރަށް ހިތާމަޔާ އެކު ދަންނަވަން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަ

މަޖިލީހަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅި ގާނޫނު ހުށަހެޅިގެން ވަގުތީ ކޮމިޓީެއއް ނެިގއިުރގައި އެ ކޮމިީޓގެ ތެރޭަގއި 

މަސައްކަތްކުރުުމގެ ފުރުޞަުތ ވަކި ޕާީޓއަކަށް ނިސްބަތްުނވާ މެންބަރެްއގެ ހައިިސއްޔަުތން އަޅުަގނޑަށް ލިބުނު. އެ 

ނޑާލުމަށް ޓަކައި ޯވޓުދީގެން ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ބުނި، ކޮމި ޓީގެ ތެރޭަގއި މީގެ ޕްރޮިވންސް ކަ

ބަޑި ހިފައިގެން ކަށިމަިތއަޅަިއގެން ވެސް ފަސް އަހަރުދުަވހުގައި ތިމަންނަމެން ބޭނުން މުއައްސަާސއެއް ހަަދއިގެްނ 

ނޑު ނޑު ަރއްޔިތުްނގެ ވެރިކަންކުރާނަމޭ. އެ ުދވަްސ އަުޅގަ މެންނަށް މާޒީެވެގންދިޔަ. އެހެންނަމަވެސް، އޭުރގަިއ އަުޅގަ

ނުޑ އެ ޕްޮރވިންސް ަކނޑާލީ ައޅުަގނޑަށް އޭރުަގިއ އޭެގ ނިޔަތް ސާފުނުވާތީ.  މަޖިލީހުގައި ވޯޓުީދގެން ައުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 ޙިލްމީއަށް.هللا މެންބަރު  ސަޢުދު

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން ޙިލްމީهللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު
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ނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުންމިދާ  ގެ އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭ ) 2010/7ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. މިއަދު އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ  ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫުލން ހިންގުމުގެ ގާނޫނު( އަށް މި ހުށަހެޅިފައި ހުރި އިޞްލާޙުތަކަކީ އަުޅގަ

ހުށަހެޅުން މިހާރު މާ ލަސް ވެސް ވެއްޖެ އިޞްލާޙުތަކެކޭ. އެހެންކަމުން، މި އިޞްލާުޙ ހުށަހެޅުއްވި ކަމަށް ަޓކަިއ 

ނުޑ ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑުމެންގެ ވިލުފުށީ ދާއިާރގެ هللا ޢަބްދުނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  ޚަލީލަށް އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ މީ މި  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ޝުކުރު ނުދެންނެވި ކަމުގައި ވިޔަސް. އާދެ! ައޅުގަ

އުސޫލު ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފުކުރީ ފޮނި ރާއްޖެއަށް މުހިއްމު އިޞްލާުޙތަކެކޭ. ޙަޤީޤަތަކީ ައޅުަގނުޑމެން ލާމަރުކަޒީ 

ނުޑމެންނަށް އެނގެނީ މީ އަދި  އުއްމީދުތަކަކާ އެީކަގއި. އެެހންނަމަވެސް، އެކަން ހިނަގިއގެންދާން ފެއްޓީމާ، އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ދަންނަވާނީ ދިވެހި ސަުރކާރަށް،  ފޮނި އެްއޗެްއ ނޫންކަން، ީމ ހިތި އެްއެޗއްކަން. އެހެންަކމުން، އަުޅގަ

ނުޑގެ އަމިއްަލ  މިއަދުން މިއަދަށް ވެސް މިކަްނ އުވާލަދޭށޭ. ޤާނޫނުއަާސސީްނ ވެސް މިކަން އުނިކޮށްލަދޭށޭ. އާދެ! އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ިމ ކައުންސިލުަތއް ހޮަވއިގެްނ  ނޑު ދަންނަވާ ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ އަުޅގަ ތަޖުރިބާގެ އަީލގައި އަުޅގަ

އް ނެތް. ދެން، މިހެން އަޅުަގނޑު ދެންނެވީމާ ފަހަރެްއގަިއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރަށަށް ލިބުނު މާ ބޮޑު ކުރިއެރުމެ 

ނޑު ދަންނަވަންޖެހޭނީ  ނޑަށް. އެހެންނަމަވެްސ ައޅުގަ ކުޑައިުރކޮޅަށް ފަހުން ފޯނުތަކާއި އޭތިމީތި އަންނާނެ ައުޅގަ

ވަސްތަުކގަިއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މާޒީަގއި ެއމް.ޑީ.ޕީ ވެރިކަމުން ފޭބުމަށްފަހުގައި ދެން އޮތް ަކއުްނސިލުތަކުގެ ދު 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރަށަށް ކައުްނސިލުން އެްއވެސް ޚިދުމަތެއް ކޮށްފައި ނެތޭ. އާދޭ! ޑޮކްޓަުރ ވަޙީދުގެ ސަރުކާުރަގއި ބާޣީ 

ސަރުކާރަށް ެވގެން ސަރުކާރުެގ އެްއވެސް މިނިސްޓަރަކާ އެ ބޭފުޅުން މުޢާމަލާތެއް ނުކުރައްވާ. ދެން، މިހާރު މި އޮތީ 

ވީމާ ީޕ.ޕީ.އެމްގެ ސަރުކާރާ މުޢާމަލާތްކުރަން ފަސްޖެހިފައި އޮތީ. ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ކައުންސިލުަތކުެގ  ޕީ.ޕީ.އެމް ސަރުކާެރއް

މެންބަރުން؛ ކައުންސިލުތަްއ އޮތް ރަށްރަށުެގ މެންބަރުން މާލެ އައިްސ ނުލާހިކު ވަުރގަދައަްށ 

އޭ ބުނަމަކުން އެއީ ޮދގަކަށް ނުވާނެ. މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިުރގައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތިނަދޫ ކަުއންސިލު އޮތީ ނިދާފަ

ނޑަށް މާ ރަނގަޅޭ ރައީްސ މައުމޫނުގެ ދުވަްސވަރުަގިއ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންަކމުން، އަޅުަގނޑު އެދެނީ އަުޅގަ

ްއ ޢައްޔަންކޮްށގެން ތިބި އަތޮޅުެވރިންލައްަވއި ނޫނިއްޔާ އެ ހަމަޖައްސާފައި ތިބި ކަތީބުންލައްަވއި އެ ރަށްތައް، އަތޮޅުތަ 

ނޑު ދަންނަވަްނ ބޭނުން، މި އިޞްލާޙުތަކުގެ  ހިންގަން. އެހެންކަމުން، ެއަކން އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮްށލަމުން އަޅުގަ

ތެރޭގައި އަޅުަގނޑަށް ވަރަްށ ކަމުދާ އިޞްލާޙެއް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ދެ މެންބަރުން ހޮވާހޮވުން. އެހެންނަމަވެސް، 

ނޑު ދަންނަވާނީ މިހާރު އޮ ތް މުއްދަތު ތިން އަހަރަށް ވީމާ ތަންކޮޅެއް ކުޭރ. އެ މުއްދަތު އެބަ ފަސް މީގެ އަުޅގަ

ނޑުމެން އިްއޒަތްތެރި ބައެއް މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވިހެން މުޅި އަތޮުޅަގިއ  އަހަރަށް ދިގުކުރަންޖެހޭ. އަޅުގަ

އެ މަާޤމު ދޫކޮށްލާފައި ދާންޖެހުނީމާ ކެމްޕޭނުކޮށްގެން ހޮވޭ މެންބަރަކު ހޮވޭތާ ތިން އަހަރުދުވަސް ތެރޭގައި އަެނއްާކވެސް 

ހިތަށް ވެސް، ލަޮގނިޑއަށް ވެސް ތަންޮކޅެްއ ބޮޑަށް ައސަރުކުރާނެ. އެހެންކަމުން، އެ މުއްދަތު ފަްސ އަހަރަށް 

ނޑަށް ަހމަ ތާއީދުކުރެވޭ ވާހަކަ އަުޅަގނޑު ދަންނަވަން. އާދެ! އަންހެނުން ކުރިއަރުވާ ކޮމިޓީގެ  އިތުރުކުރަން އަުޅގަ
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ނޑަްށ ހިތަށް އުދަނގޫާވ ގޮެތއް ވޭ. ސަބަަބކަށް  މެންބަރަކު މި ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ ވާހަކަ އޮތީމާ ކުަޑޮކށް އަުޅގަ

ނޑުމެން އަބަދުވެސް މި ދައްކަނީ ދެ ޖިންސު ހަމަހަމަކުރާ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، މި ގާނޫނުްނ  ވަނީ އަުޅގަ

. އަންހެނުންގެ މަންދޫބެއް ހޮވާ ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އަެނއްާކވެސް ޖިންސުތައް ތަފާުތކުރެވޭ

ނޑުެމން ބައެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް އެބަ ވިދާުޅވޭ.  ފިރިހެނުންގެ މަންދޫބެއް ހޮވަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ންބަރު ވިދާޅުިވ ސަބަބެއް ނެތިއެއް ނޫން. އެީއ ޚާއްޞަ ގޮތެްއގައި ައޅުަގނުޑމެންގެ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެ

ގޮތުން ެވއްޖެްއޔާ އަންހެން މެންބަރެއް އިންނަ ކަމަށް ެވއްޖެއްާޔ ފިރިހެން މެންބަރެއް ވެސް އިންނަންޖެހޭ އެބަ. 

ފިރިހެން ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރެއް އިންނަންޖެހޭ. ފަހަރެއްަގއި ދިމާވާ ގޮތުން ބަެއއް ަކުއންސިލުތަކަށް ހޮވޭއިރު ހުރިހާ 

ހެން މެންބަރުން ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ ެދން ނުހުންނާނެ ފިރިހެނަކު ތަމްސީލުކުރާނެ މެންބަރެއް. މެންބަރުންނަކީ އަން

އެހެންވީމާ، ކޮންމެހެނަކުން ވެސް ފިރިހެން މެންބަރަކު ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. އާދެ! 

އި މި ަކއުންސިލަރުން ތިބޭ ގޮތަށް ހަދާފައި މި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ފަސް ސަތޭކަ މީހުންނަށް ވުރެ މަދު ރަށްތަކުގަ 

ނުޑ ދަންނަވާނީ ވަރަްށ ރަނަގޅު އިޞްލާެޙކޭ. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ޙަޤީޤަތަކީ ފަްސ  އޮތް ިއޞްލާޙަކީ އަުޅގަ

 މީހުން  އެ  ނުޖެހޭ އެ ރަށްތަކުަގއި. އެކުަގއި ދިރިއުޅޭ ީމހުން ދިރިއުޅޭކަށްސަތޭކައަށް ވުރެ މަދުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަ

ަގއި ތިބިުމގެ ސަބަބުން ދައުލަތަށް ވެްސ ވަރަށް ބޮޑެތި ޚަރަދުތަެކއް މީހުން އަްސލު ޙަޤީޤަތުގައި އެތާރަށްރަށުގައި؛ އެ 

ވަންޏާ ބޮލަށް އެތަްއ ހާސް، އެަތއް ލަްއކަ ރުފިާޔެގ ޚަރަދު އަހަރެްއގެ މައްޗަްށ  ކަމަށް  ކުރެވެމުންދޭ. ދަންނަވާ

ސް އެ ފަރާތްތަކުގެ . އެ ތިން ސަތޭކަ މީހުން އުޅުނަސް، ދުއިަސއްތަ މީހުން އުޅުނަދައުލަތުން އެ ފަރާތަށް ކުރަންޖެހޭ

. ނޫނިއްޔާ ސްކޫލްތައް ދޭންޖެހޭ ބަނދަރު ހަދައިދޭންޖެހޭ. މިސްކިތް އަޅައިދޭންޖެހޭ. ހެލްތު ސެންޓަރު އަޅައި

ތައް ލައްކަ ރުފިޔާއަކަށް ބޮލަކަށް ޓަކައި އެައދަދު ހިސާބުކޮށްލާއިރު އެ ދޭންޖެހޭ. އެހެންކަމުން، އެ މީހުންނަށް އަޅައި

ނޑަށް ފެނޭ. ހެންކަމުން، އެ ބޭފުޅުން ވެސް ވީޖެހިގެންދޭ. އެ ހާ ބޮޑަކަށް މީހުން ގިނަ ރަށްތަކަށް ބަދަލުކުރަން އަުޅގަ

ފަ. ބޭފުޅުންނަށް އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލާ ވަނީ ހުޅުމާލެއަށް އެ ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގއި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިހާރު އެ

ދަލުކޮށް، އަދި ނޫނިއްޔާ ހެންކަމުން، އެ ފުރުޞަތުެގ ބޭނުން ހެޔޮ ގޮތުގައި ކޮްށެގން ވީހާ އަވަހަކަށް ހުޅުމާލެައށް ބައެ

ހުރި ބޮޑެތި ރަށްތަކަށް ބަދަލުވުމަކީ އެީއ، ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނުޑ ދެކެނީ. އެހެންވީމާ، ދެއްިވ ކައިރީ 

 ށް ޝުކުރިއްޔާ.ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަ  ފުރުޞަތަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އިބްރާހީމްދީދީއަށް.
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 :ވާހަކަދެއްކެވުން އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

ގާނޫނު ނަންބަރު  ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ގާނޫނު، ީއސް. ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން ިއދާރީޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަ 

ނޑު ވެްސ ރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ާގނޫނު( އަިދވެހިރާއްޭޖގެ އިދާ ) 2010/7 ށް މި ގެންވުނު ިއޞްލާޙުތައް އަުޅގަ

ލާމަރުކަޒީ  . ހަމައަންނަނީ ފުލުފުލުން ބަލައިފިން. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ިމ އިޞްލާޙުތައް މި

މި އިޞްލާޙުތަކުްނ  ދަކީ؟ތޯ ީމގެ މަޤްޞައިގާނޫނަށް ވަރަށް ގިނަ އިްޞލާޙުތަކެއް އަތުެވއްޖެ. އެހެްނނަމަވެސް، ކޮބަ 

ވީ؟ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ާދއިރާތަްއ  ަކމެއް؟ ކޮން ފައިދާެއއްކޮން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވީ

ވަަނ  2003މި ގާނޫނު ފާސްކުރިއިުރ މިކަންތައްތަކުަގއި ުއޅުނީ ކޮންބައެއްތޯ. ން ހިންގުުމގެ މަރުކަޒީ އުސޫލުލާ

ގައި  2008ގާނޫނު ުވޖޫދަން އައިސް  އަހަރުން ފެށިގެން މި މަޖިލިސް ތެރޭގައި މި ވާހަކަ ެދެކވެމުން އައިސް މި

ެއްއގޮތަށްތޯ؟ ދިވެިހރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް  ގާނޫނާ ވެރިކަމާ ަހވާލުވި މީހުން ެވރިކަންކުރީ ކިހިނެއްތޯ؟ މި

އި ިމ ހެދިތޯ؟ ކުރީގަ ކު ކުރަންޖެހުނީ ކޮން ސަބަބަކާުބ ބަޔަުއސޫލުން ގާނޫނުގެ ދަށުން އިންތިޚާލާމަރުކަޒީ  ،ހިންގުމަށް

ބެނީ ެއއިރަކު އޮންނަ ކުރިއިުރ ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ތިއި އެ ކަތީބުން ވެިރކަންބުކޮށްފަރާއްޖޭަގއި ކަތީބުން އިންތިޚާ 

ލޯބި ލިބިފައިވާ ބަޔަކު އިންތިޚާބުކުރުުމގެ ؛ ވެރިކަމަކުން ރަްއޔިތުންނަށް ފެންނަ ބަޔަކު ރައްޔިތުންގެ އެންމެ ރުހުން

އިންތިޚާބުކުރީ. އެކަަމުކ  މިތިބީ މިހާރުވެސްއެަކކު ޢައްޔަންކުރާ ގޮތް އޮތީ.  ރުއޭބަދަލުގައި ޢައްޔަްނކުރަނީ. 

ގޭ ނަޝީދު ޢައްޔަންކުިރ ބަޔަކާއި ރައީސް ޔާމީން ޢައްޔަންކުރި ބަަޔކާިއ، ޤާސިމް ރީރު ތިބީ ކެނެ. މިހާކުރީޢައްޔަން

ލިޔަކަސް ރައްޔިތުން އެއް. އެ މީހުން ރައްޔިތުން ވޯޓުކުރި ބައަދާލަތު ޕާޓީން ޢައްޔަން ކުރި ބަޔަާކއިއިބްރާހީމް ޢައްޔަން

ަބިއ މީހުން. އަެނއް ގޮަތކަށް ެއއްބައި ރަނީ ނަޝީދު ބޭނުންވާކުބޭނުން ގޮތަކަށް ނޫނޭ މަސަްއކަތްކުރަނީ. މަސަްއކަތް

ގޮތަށް. މިެއއް ނޫން  ބަިއ މީހުން މިހާރުގެ ސަރުކާރުން ބޭުނންވާ އަެނއް .ޮގތަކަށް އަދާލަތުން ބޭނުންމީހުން 

ކުރަންޖެހެނީ. ޮގތަށް ވެރިކަން ގޮަތކީ. ރަްއޔިތުން ބޭނުންވާ ބުކުރާވެިރކަމުަގއި ަރއްޔިތުން އިންތިޚާ ރައްޔިތުންގެ 

ނޑު ދަންނަވާނީ ނުފޫޒުން އެއްކިާބވެފަ، އެހެންވީމާ ބުކުރީމައޭ މިކަން އި ތިބި ބަޔަކު ރައްޔިތުްނ އިންތިޚާއަުޅގަ

ރައްޔިތުންނަށް ައސާސީ ޚިދުމަތްދިނުމަށް މި  ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ. ގޮތަށް ުކރެވޭނީ. މިގޮތަކަށް މި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ

ނަޑއެިޅގެން ބުނެފަ ވޭ އޮ ނޫނުއަސާސީަގއި އެބަޤާ ދެވޭތޯ؟ ަވކި ކޮޅެްއަގއި  އަާސސީ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް އެބަ .ކަ

ކުރަނީ.  ގޮތަކަށް ނޫންތޯ އެ މީހުން ރަށްރަށުގައި ކަންތައް ގެ ވަިކ ޖަގަހައެްއަގއި ތިބެގެން ވަކި އެއް ޖެހިގެން ވަކި ޕާޓީ 

އްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭއިރު އެގޮތަށްތޯ އިރުަގއި ސަރުކާުރން ރަސަރުކާރުން އިންތިޚާބުވެގެްނ އަންނަ

ލަކަށް އައްޑޫ ސިޓީއަްށ ބަލާއިރު، އަދި އިންސާފު އެގޮތަކަށް ނުކުރޭ. މިސާ ؟ތަކުން މަސަްއކަތް މި ކުރަނީކައުންސިލު

ކަމުގެ ހެކި މި ނޫނުއަސާސީން އެްއވެސް ިއންސާފެއް ނެތްމި ޤާއިރު މި ކައުންސިލުތަކުގެ ތެޭރގައި އިންތިޚާބުކުރެވިަފއިވާ 

އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ  ،ދައްކަނީ. އަްއޑޫ އަތޮޅަކީ ިދވެހިރާއްޖޭަގއި އާބާދީގެ އެންެމ ބޮޑު މީހުން

އައްޑޫ އަތޮުޅގައި ، ކުރޭ ދިވެހިރާއްޭޖގެ. އެހެންނަމަވެސް ައއްޑޫ ރަްއިޔތުންނަށް އެބަ ކަމަށް ރަްއޔިތުން ގަޫބލު އަތޮޅު
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ކައުންސިލަރުން ސަރުކާރުްނ  30 ހިގެން އޮތް ފުވައްމުލަކުަގއިޖެ .ކައުންސިލަރުން 6 ކުރެވިފައި ތިބިތިބީ  އިންތިޚާބު

މީހުން ތިބެގެން  30ދެން  ؛ކޮަބއިތޯ ައއްޑޫ މީހުންނަށް މި ލިބެންވާ ދޭ. މީތޯ މިކަން އޮންނަންވާ ގޮތަކީ؟ މުސާރަ އެބަ

، ވޭނެތޯ؟ އެހެންވީމާ މިކަން މިގޮތަްށ ކުރެ ތްދެވޭނެތޯ؟މީހުންނަށް ޚިދުމަ 6ޮގތަށް  ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދޭ

ކަމެްއ  އޮވޭ ހަމަހަމަ އުސޫލުން ކަންތައްތައް ކުރަން. މިގޮތަކަށް މި ނޫނުއަސާސީަގއި އެބައޮތީ؟ ޤާ އިންސާފުންތޯ މި

ން ހަމަ އުސޫލުޖެހޭ. ހަމަ ގެންނަށް އެބަނުކުރޭ. އެހެންވީމާ، މިހާރުވެސް މި ޤާނޫނުއަސާސީއަްށ އިޞްލާޙު

 އިޖަހާފައި ފާޑުފާޑަށް ވާަހކަދައްކާަފއި ބޮޑުބެރުގަމިކަމެއް ނުކުެރޭވނެ. މިތާޓަކައި.  ދިނުމަށްޚިދުމަތްރައްޔިތުންނަށް 

ކަމެއް ވެްސ ރަްއޔިތުންނަަކށް ނުކުރެވޭ. ރަްއޔިތުންނަށް  ހިނަގއްޖެ. ެއއް  އިމިދިޔަ ދައުުރަގއި ެވސް ހަދާފަ އިނަށާފަ

އަަހރު ހަވާލުކުރި މީހުން ދަތުރުފަތުރޭ، ނަރުދަމާއޭ، ފެނޭ،  5ކުރަން މިދިަޔ ވެރިކަން ދައުލަތުން؛ ކަންތައް ކުެރވޭ

އިތޯ ެއ މިއިން ެއއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފަ ކަމެއް؛ މި ހުރިހާ އި ބުކޮށްފައި ަކއުންސިލުތައް އިންތިޚާއަސާސީ ޚިދުމަތޭ ކިޔާފަ 

ނޑައި ،މީހުން ދިޔައީ. ރާއްޖެ ނުގަިއ ތަންތަވެސް  އިރުތަނަށް އައި  ނަޝީދު މި  ؛ތުރުދިޔައީ. ދަތުރުފަ އިލާފަޤައުމު ފު

އި ރައީސް ަމއުމޫނުެގ ލޯްނޗުފަހަރުގަޔާ  އިޓެކްސީަގޔާ ރނަން ދިޔައީ ވެސް އެއަ އޭނަ ެކމްޕޭ .ދަތުރު ފަތުރުއޮވޭ

ހާ އެްއެޗްއ ހުރި .ޞިއްޙީ މަރުަކޒުތައް ހުރި .ފަތުރު އޮތް. ސްކޫލުތަުކގަިއ ކިޔަަވއިދިންވެރިކަމުަގއި މި ރާއްޭޖގެ ދަތުރު

ގެ ވާހަަކ ފާޑު އި ފާޑުމެން ކައިީރގަތަނަށް އައިސް އަހަރެ ވެރިކަމުން ފައިބަިއގެންދިޔަީއ. މިއަދު މި އިލާފަނޑައިފު

ގޮތް ކަލޭމެން.  ކުރިހަރުމެން ދެކުނީމޭ މިތާ ވެރިކަންއެމް.ޑީ.ޕީ މީހުން މިތަނަށް ވަދެ ތިބެގެން. އަދައްކާނެ ކަމެއް ނެތް 

ންނަމަވެސް މިހާރު ިމ ވަންދެން ހުރީ. އެހެ މި ވާަހކަ ނުދައްކަްނ މިހާ ދުވަސްއި މަހެއްގަ  ރޯދަ ގޮތް. ކަންތައް ކުރި 

ނޑަ އި، ޤަ ޖެހުނީ. ކަންތައްތައް ކޮށްފަފޯރި އަރުަވއިލީމަ އެ ވާހަކަ ދައްކަން އުމުގެ ހުރިހާ ލާރިތަްއ އި، ޤަ ލާފައިއުމު ފު

 އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް  ؛ނޫނުއަާސސީއޭޤާ، ލާަމރުކަޒީ އުސޫލޭ ދިަޔއީ. މިހާރު އިލާފަިވއްަކއިކުންފުނިތަްއ  ިއ،ކައިފަ

ގޮތަކަށް މި އިޞްލާޙުތަްއ ހިންގޭެނ  ،ގޮތަށް ނޫނުއަާސސީން ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގަންވާޤާކަަމކީ  ކުރަންވީ

ބުާވ އިންތިޚާ ން ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައިމިތާ ތިބެގެ އިބުވެފައަހަރަށް އިންތިޚާ 5ގެންނަންވީ. ފުރަތަމަ އަހަރެމެން 

އެމް.ޑީ.ޕީ ވެސް އިޚުލާޞްތެރިްއޔާ ނެއް ކުެރވޭނީ؟ ކިހި ދީފަ. ކިހިނެއް މިކަން ކުެރވޭީނ؟ އަހަރު 3ކައުންސިލަރުންނަށް 

އި މީގަ  ،ގެެނއްސަސާސީއަށް އިޞްލާޙުނޫނުއަސް އިޚުލާޞްތެރިއްޔާ ޕީ.ޕީ.އެމާ ުގޅިގެން މި ޤާވެން އަދި ދެން ތިބި ޕާޓީ

 އެ  އޭރުން ޤާިބލު މީހުން ކުރިމަތިލާނެ .އަހަރަްށ ބަދަލުކުރަންވީ 5އަހަރު ފުރަތަމަ  3 ނޫނުއަސާސީަގއި އޮތްޤާ

ވާންޖެހޭނެ. އައްޑޫ ސިީޓގަިއ ކުރެވޭ ކައުންސިލަރުން ހަމަހަމަ ބުމީހުންނަށް ފުރުޞަތުދިނީމަ. ދެން ރަށްރަށުން އިންތިޚާ

 30ންގޭ. ޖެހިގެން އޮންނަ އަތޮުޅަގއި އެކަަމކު ތިބޭ ތަން ހި .ަކއުންސިލަރުން 6ހާސް މީހުން ތިބޭއިުރ  40

ެއއް  އިއަނެއް ރަށުގަ .ކައުންސިަލރުން 7ވެސް  އިމީހުން ތިބޭ ތަނުގަ 500 . ކީްއކުރާ ބައެއް؟ކައުންސިލަރުން

އޮްތ  މި ގާނޫނުގަިއ އެބަ  އި ކުީރގަިއ؛ބުކޮށްފަގޮތުން ހިންގަން ެއކަކު އިންތިޚާ ކު. ކޮންމެ ރަށަުކން އިދާރީރަކައުންސިލަ

މިހާރު އަލުން އޭިތ އަންނަނީ. ރަށު ކޮމިޓީއާއި  ނު ގެންެނވި ކަމެއް.އެއީ ަރއީސް މައުމޫ. ކޮމިޓީތައް. ކަމެއް ނގަޅުރަ
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 ،ޕީ މެންބަރުންއެމް.ޑީ. އޮްއވާ ުއއްވާލީ ކޮންަބެއއް؟ މިކަން އިމީގެ ކުރީގަ  އަންހެނުންެގ ކޮމިޓީއާ. އަތޮޅު ކޮމިޓީާއއި

ނޑާލަން ދެއްވާ މި ވާހަަކ . އިތުރު ފުރުޞަތު އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ދެތިބެގެން. އެހެންވީމާަތނަށް ވަ މި ެވގެންރާއްޖެ ފު

. އެހެްނވީމާ، މިަކހަލަ ކަންތައްތައް ކޮށްފައި ޖެހޭ. ވަގުތު ދެއްވާ ޕީ.ޕީ.އެމަށް ަވގުތުދެްއވާ އަޅުަގނޑަށް ދައްކަން އެބަ

ނޑައިލާފައި މިތާތިބެ އޮޅުވަން ވާހަކަ އޮތޭ. މީ ރާއްޖޭގެ  ވާހަކަ ދެއްކެން އެބަ މި ރެމެންނަށް. ައހަނުދަްއކާށޭޤައުމު ފު

 ކަން ައއިސްގެްނ ހެޔޮ ވެރިކަން މި ެގ ރައްޔިތުންނަށް މިކަން އެބަ އެނގޭ. މިހާރު މި ވެރިގޮތް. ރާއްޖޭ ކަންތައް ހިނގި 

އޮީތ  ތު ލިބޭ. އެޙަޞިއް ،ތަޢުލީމު ލިބޭ ،ނަރުދަމާ ލިބޭ ،ފެން ލިބޭ .ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދޭން ކުރަނީ

މާ، ނުކުރެވުނު. އެހެންވީ؟ ރަމަޟާން މަހަށް އިނާޔަތް އިތުރުކޮށްދީފަ. ކުރެވުނުތަ ިމކަން އެމް.ޑީ.ޕީ މީހުންނަށް

ންަނށް ކަންތައްތައް ކުރެވޭީތވެ ަރއްޔިތު ،އުމު ތަރައްޤީވެޤަ ނެތް. މިހާރު  ކަމެއް އަރުވަން ވާހަކަދަްއކަން ހަދާނެރުޅި

ނޑާލަންޤަ  ...އުމު ފު

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ނޑު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ   މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާގެ ކެލާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 ށް.ޢާރިފަ ޢަލީ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢާރިފް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލާ

 ށް ރަމަޟާން މަހުގެ ތަހުނިޔާއާއި ވެތި ރައްޔިތުންނަ` ހުރިހާ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ދިވެހި ހުރިހާ ލޮބު

ނޑުމެން  ބާދީ އަދިވެްސ ެއއް ކުމުބާރި ފަހަރު ދަންނަވަން. ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ހުށަހެޅިގެން އަުޅގަ

 ދާ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިދާރީ ާދއިރާތައް ހިންުގމުގެ ގާނޫނަށް ގެނެވޭ މި  ބަހުސްކުރަމުން މި

ނޑުމެން ކޮންމެހެންވެސް ގެންނަށްޖެހޭ އިޞްލާޙުތަކެއް ހުށަހެޅިފަ ނޑުމެން ހަމަ  މި އިއިޞްލާޙަށް އަުޅގަ އޮތީ. އަުޅގަ

ޖެހޭކަން. ންށް ބޮޑެތި އިްޞލާޙުތަކެއް ގެންނަލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަ ،ހުރިހާ މެންބަރުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެބަ ގަބޫުލކުރަމު

 .ބައެއް ޭބފުޅުންނަށް އެބަ ކަންބޮުޑވޭ ގެންނަށް މިތަނަށް ހުށަހެޅީމާޙު ދެން ހިތާމައަކީ މި ގާނޫުނތަކަށް އިޞްލާ

ޚިލާފުނުވާ ކޮންމެ  އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ، ގޮތުން ބެހޭ ޖޭަގއި ހިނގާ ކޮންމެ ކަަމކާރާއްއަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ިދވެހި

ނޑުމެން  ޮމކްރެޓިްކ ވެއްޓަށް މިއަދު ައއިްއސަ . އެއީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ޑިނަށް މިތަނަށް ބިލު ހުށަހެޅޭނޭކަމަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެކަން ނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދޭ. ދެން ޤާގެ ބާުރ ކުރުމު  އޮތް ބަދަލު. އަުޅގަ ނޫނުއަސާސީން އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިާރތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ިހންގުމުގެ ގާނޫނަށް އެންމެ ިގނަ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވި 

އެ  .ޅުަގނޑުމެންގެ ުކރީގެ ައއްޑު އަތޮޅު ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފްމެންބަރަކީ އަ

ނޑު މިައދު . ކަމެއް ވެސް ހަމަ އެ މަނިކުފާނަން ޙައްޤު ތަޢުރީފު އަދާކުރަން. އެއީ ކުރަންޖެހޭ މަނިކުފާނަށް އަޅުގަ
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ރަނަގޅުކޮށްލަން ކަެމްއ  އެއަްށވުރެ، އްޔާ ކަމަށް ެވއްޖެ ންނައަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ގާނޫނަކުން ގޯހެްއ ފެ

ްއޔާ ެއަކން ކުރަމުން ދާންވީ. ދެން ބައެއް ބޭފުޅުްނގެ ވާހަކަުފޅުތަކުަގއި މިއަުދގެ ސަރުކާރުްނ ވެއްޖެ ކަމަށް ފެންނަ

 ،ނުޑ ހަމަ ހިތާމަކުރަންައުޅގަ މަސަްއަކތެއް ނުކުރެއޭ ވިދާުޅވީމާހިސާބަށް އެްއވެސް ދައުލަތަށް ނުވަތަ ބަެއއް ހިާސބު

ނޑުމެން ދެ މީހުްނ  ނެ. ދެންމެއަކު އަުޅަގނުޑގެ ައޚްިއސްދާއްޤީ ނަބޭނުން ވާހާ ބޮޑަށް ތަރައަޅުަގނޑުމެން  އަުޅގަ

ނުޑގެ ައޚް ދެކެވުނު އަިމއްލަ ވާަހކަެއއްގެ  ޙުސައިން މެންބަރުއިްއަޒތްތެރި  ާދއިރާގެ ންނޮޅިވަރަ ،ތެރޭގައި ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ؟އްހޭ ހިނގަނީމި ާރްއޖޭގައި ކޮން މަސަްއކަތެ ެވއްޖެވިދާޅު ޢަރީފް އަދި  ުކޑަުކަޑކޮށް ެއ މަނިކުފާނަށާ އަުޅގަ

ވަގުތު ވެސް ަރއީސް ޔާމީން ވަޑަިއގެންެނވި ފަހުން  ލާަނން މިއިންނަވަޒަތްތެރި ރައްޔިތުންނަށް ދަރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި އިއް 

ރަށެްއގެ ބަނދަރާއި އަދި ބިން ހިއްކުމުެގ  19 !ުކރައްވާތިދަމާއާއި މާފުރަށެއްގެ ނަރު 19އިން ފެށިގެން  2013

ަވގުުތ  ހުރި މަސައްކަތް. މިއި ެއއީ މިހާތަނަށް ނިމިފަ .ބިލިއަން ރުފިާޔގެ މަަސްއކަތް 1.01އެީއ  .މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

 އިއްގަ ރަށެ  9ލިއަން ރުފިާޔެގ މަސައްކަތް. ބި 1.53އެއީ . ރަެށއްގެ ބަނދަރުގެ މަަސއްކަތް 42ދޭ  ހިނގަމުން އެބަ

ކުރުމުގެ ބިން ހިމާޔަތް .ރުމުގެ މަސައްކަތްކުއަދި މޫދު ނުވަތަ ފަޅު ހިމާޔަތް ދޭ ބިން ހިއްކުމާ މިހާރުވެސް އެބަ

ހެދުމުގެ ރަށެްއގަިއ މަގު 18ިމލިއަން ރުފިޔާެގ މަސަްއކަތް.  583ރަެށއްަގއި އެަބ ހިނގަމުންދޭ. އެީއ  9މަސައްކަތް 

ހައުސިްނގ  އިރަެށއްގަ  20ިބލިއަން ރުފިޔާގެ މަސަްއކަތް.  1.157ންދޭ. އެއީ މަސައްކަތް މިހާރުވެސް އެބަ ހިނގަމު

، ގަމުންދާނެ. އެހެންވީމާަތއް ހިނރު ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ޕްރޮޖެކްޓުމި އަހަ އިރަށެްއގަ 27ޕްރޮޖެކްޓްސް އެބަ ހިނގާ. 

ދަންނަވާލަން.  ރި ރައްޔިތުންަނށް މި ވާހަކަޙުސައިން ޢަރީފަށާއި އަދި ރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި އިްއޒަތްތެ އަޅުަގނުޑގެ އަޚް

ނުޑ މި ހިމެނޭ ދާއިރާގެ އަޅުަގނުޑގެ އަޚް ކެލާ  ؛މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމަކީ އަޅުގަ

ދިަޔ މި އިކުރެން އައްސަވާ މި ސަރުކާރު އައުމުގެ ކުީރގަ ދާއިރާގެ ކެލާއަށް ނިސްބަތްެވަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅެއް. ެއކަމަނާ

ާރގެ އަޅުަގނޑު ކުީރގެ ދާއި .ނޯންނާނެ ހުރިތޯ؟ ދުވަހު ެއްއވެސް ޕްރޮޖެކްޓެއް އެ ރަށަށް އަިއއްސަވަރަކަށް އަހަރު 5

ެއ  !އައްަސވާ. މްޡިަވއިކަރަދޫ ދާއިާރގެ މެްނބަރު ނާ ،މްޡިަވޑަިއގަންނަވާ މެންބަރު ނާހަމަ މައި ރަށުގައި ހިމެނި

ދަށް ތެ ރަށަްށ ެއއްެވސް ކަމެއް ހިނގިތޯ؟ޝީުދގެ ވެިރކަމުގަިއ އެ މަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރު ުނަވތަ ރައީސް ނަ

އެއްކޮށް ަހމަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުހިނަގއޭ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު  ޔާިވދާޅުވާނީ ހިތާމަ ޏާ އެ ބޭފުޅުންވިދާޅުވަން

އެަތއް ކަމެއް އެބަ  ިމއަދު ރައީްސ ޔާމީންގެ ސަުރކާރުން ފެިށގެން ،ރައީސް ވަޙީދުގެ ސަރުކާރުްނ ފެށިގެން

ނުޑ މިައދު މިހިރަ ދާއިރާ ތިން  މިއި، މި ާދއިރާެގ ވަށަފަރު ހިމެނޭ ދާއިރާަތކުގަ  ،ފިްއލަދޫ ،ކެލާ  ؛ހިނގަމުންދޭ. އަުޅގަ

ދުވަހު ށް. ދާދި މިދާކަހަމަ އެގޮތަށް އެތައް ރަެށއްގެ އެތަްއ މަސަްއކަތެއް އެަބ ހިނގާ .ރަށުގައި މަަސއްކަތްަތއް ބަިއަވރު

ވެސް ވޯެޓއް ދޭ  ކީ މި ސަރުކާރަްށ އޮޅިގެންތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިނަންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަޢަލީ ޙުސައިން ކެ

ވަރަކަށް ދިހަ ،ވެްސ ސަރުކާރަށް ވޯޓެއް ދެއްވާ ޭބފުޅެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް މީގެ ހަފްތާއެއް އޮޅިގެން .ބޭފުޅެއް ނޫން

 ކެންދޫގެ ބަނދަރުގެ މަސަްއކަތް  ؛ނިސްބަތްވާ މައި ރަށްކުރިން އެ މަނިކުފާުނގެ ދާއިާރގައި އެ މަނިކުފާނު  ދުވަސް
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އިުރގައި ރަށްރަށަްށ ޅުަގނޑުމެން މި މަސައްކަތް ކުރާލާމަރުކަޒީ އުސޫުލގެ ތެރެިއން އަ، ން އެ ދިޔައީ. އެހެންވީމާ ފެށިގެ

ވެސް ކަމެއް  ވެސް ވާނެ ައޅުަގނޑުމެން އެދޭހާ ބާރުމިނުގައި ނާންނަނީ. އެއީ ދުނިޔޭގެ ދުވަަހކުއާދޭ.  ކުރިއެރުން އެބަ

ނޑުމެންނަށް ގާނޫނަކުން ގޯހެއް ފެނިއްޖެއްޔާ އެ ގާނޫނަކަށް އިސްާލޙު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރިހަމަ ބާ ރު ނޫން. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން  މެންބަރުންނަށް ބަރާބަރަށް އިޚްތިޔާރު ލިބިގެން އެބަ 85ނޫނުއަސާސީން މި މަޖިލީހުގައި މިތިބަ ޤާ ދޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ގޯހެއް ފެންނަ ކަމަށް ަވންޏާ. ދެން ޕީ. ަނ ހި ގެންޕީ.އެމްގެ މީހުން މިތަނަށް އެއްޗެއެކަން ކުރަްނވީ އަުޅގަ

ދު ފުޅުން މިއަތްރަޙްމަهللا އެކަން ގޯހިްއޔާ ޯގސް.  އީ މިއަދު ޕީ.ޕީ.އެމް މީހުން.ގޮތުން މިތާ ގިނަ ކަން ދިމާކުރި ވާހަކަ.

ިހ ޗެއެ ބޭފުޅުން މިތަނަށް ގިނަ އެއްއި މި ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވެވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން. މިތާގައި ގިަނއީ ޕީ.ޕީ.އެމާ

ޮގތެއްަގއި. ެއއީ ޑިމޮކްރެޓިްކ  މުއްއާހި އެއްޗެގޮތުން ފާސްވާނީ ވެސް އެ ބޭފުޅުން ގެންނަ  ލާނީ. މިއަދު ކަންދިމާކުރި

ނޑުމެން ޤާަމގު. ެއކަން ހިނގާނެ ގޮތް. މި  ވެއްެޓްއގައި ކަން ހިނގާނެ ނޫނުއަސާސީަގއި ބުނެދީފައި އޮތް ގޮތް. އަުޅގަ

ށް. އެކަމާ އެދިގެން ގެނަިއ ބަދަލުތަކުަގިއ އޮތް ގޮތް. އަނެއްހެން ދަންނަވަންޏާ ކަން އޮތް ގޮތް. ެއކަްނ ހިނގާނީ ެއގޮތަ

ނޑު ދަންނަވާނީ.  އިރާދަފުޅުކުރެްއިވއްޔާ ިމ هللا ހިތާމަފުޅުކުރައްަވއިގެްނ އެކަާމ ކަންބޮުޑވެަވޑަިއގެން ނޫުޅްއާވށޭ އަުޅގަ

 ށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ...ޕީ.ޕީ.އެމަ ،ދާނެވެސް އެނގިގެން ދިަޔއިރުން މިއަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްވެގެންސަރުކާރު

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި ޝުކުރިއްޔާ  ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތުލުސްދޫ އަރުވަނީ  ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ވަޙީދު އިބްރާހީމަށް. މުޙައްމަދު

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް

ކަމުަގިއ ކެްއ ދަްއކާަކށް ބޭނުންނުވެ ހުރިމަހުގަިއ މާ ިގނައިން ވާހަކަތަ ރޯދައާދެ! ައޅުަގނުޑ ވެްސ  .`

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ އިްސލާޙެއް ިއސްލާޙެްއގެ ގޮުތަގިއ ހުށަހެޅިގެން އަންނައިުރގަިއ  ،ވީނަމަވެސް މިއަދު އަުޅގަ

ނުޑ، ފަތިހު އަބަދު އިސްލާޙު ގެންނަ ކަހަލަ ގޮތަކަށް  މެންދުރާއި ދުވެސް ޭއގެ މައްޗަށް ެހނދުނާއިއަބަ ހަވީރު، ރޭގަ

އަސްުލ  ދަގުލެއް ހުރީމާގެ ސަބަބުން އުނކަންތައްތައް ހުރުމަކީ އެއީ އެ ގާނޫނެްއގެ ސަބަބުން ުނވަތަ އެ ކަެމއް

ކައުންސިލުތައް އުފައްދާަފއި ުއމުތަކުގައި ޙަޤީޤަުތގައި ވެސް ޤަ ނަން މި ޖެހެނީ. ދުނިޔޭގެ އެކި ގެންއެހާވަރަށް އިސްލާޙު

ނޑުމެްނގެ މުޅި ހުންނަނީ ވަރަށް އާބާދީ ބޯ، އާބާދީ ބޮޑު ތަން ތަުނގެ  އުމު އެްއކޮށްލީމާ ވާވަރު އެޤަތަނުަގއި. ައުޅގަ

ނުވޭ. އެކަމަކު ެވސް  ތަނުގެ ރަށެްއަގއި ވާ މީހުންގެ އަދަދެއް ހަމައެއް ލު ނުވަތަ ސިީޓއެްއަގއި ނުވަތަ އެކައުންސި

ޓަަކިއ  ޓަކައި ުނވަތަ ކޮންމެެވސް މީހަކުގެ ވާހަކަދެްއކުމަށް ބަ ޖެހޭ ކޮންމެެވސް މީހަކު މަޝްހޫރުވުމަށްއަޅުަގނޑު އެ

މިއަދު  ކަންތައް ކުރަން ޖެހުނީމާ  ނޫނުއަސާީސއަށް ލައިގެން މިޤާންަތއްތައް އިސްތިހާރުކޮށްގެން ލޯކަލް ކައުންސިލުގެ ކަ
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ނޑެްއ މީއަޅުަގނޑުމެ އްޔިތުްނގެ ބޮލުަގއި އެުޅވި . މިއީ ައސްލު އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުްނ ރަންނަށް ލިބިގެން އުޅޭ ލަ

ގޯންޏެއްގެ ސަބަބުން ޙަޤީޤަތުގައި މި އަިނޔާވެިރކަްނ ޙަޤީޤަތުގައި ަރއްޔިތުންނަްށ ލިބިގެން މި ދިޔައީ. މި ތެތް

ނޑުމެން !ހިނގާލިބުނީސް. މިސާލަކަށް ބަލައިލަމާއަނިާޔވެރިކަން އެހެންނޫންނަމަ ނު ކިތަންމެ ވަރަކަށް ކިތަންެމ  އަުޅގަ

ކިތަންމެ މޮޅު ގޮަތކަށް މިއަށް އިސްލާުޙގެަނއި ކަމުަގއި ވީނަމަވެްސ  ،ކަންތައްތަެކއް އިސްލާުޙކޮށްެގން

ނޑުމެންގެ  ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ޙައްޤުަތކެއް އެންމެ ބަރާބަރަށް ފޯރުކޮށްދޭ ކަމަކަށް ނުވާނެ. ސަބަބަކަށް ވަނީ އަުޅގަ

ގަބޫލުުކރަނީ ތިމަންނަމެންނަކީ މިއީ ޚާއްޞަކޮށް ނިސްބަްތވާ ކައުންސިލުތަކުން  ކުން އެމް.ީޑ.ޕީއަށްތައުންސިލުގިނަ ކަ

ވެސް ކުރަން ވާނީ ދައުލަތާއި  ވަކި ދައުލަތެކޭ. ތިމަންނަމެންނަކީ މިއީ ވަކި ސަރުކާރޭ. ތިމަންނަމެން ކޮންމެ ކަމެއް

ދެކޮޅަށޭ. ނަތީޖާއަކަްށ  ެއއްގޮތަށް ނެތް ކަމަށް ވަންޏާ އެކަމާ ރާއެއިެރއްަގއި އެ އޮންނަ ފިކުރަކާއި ތިމަންނަމެންގެ ފިކު

ނުޑ އްޔިުތންނަށް ގެއްލުން ލިިބގެންއެ ރަށްަތކުެގ ރަދަނީ ޙަޤީޤަުތގައި ެވސް ވެގެން ދިުއން. މިސާލަކަށް އަުޅގަ

ދެކޮޅަްށ  ށް އަޅުަގނޑުމެންނާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް ކިތަންމެ ވަރަކަ ؛ދަންނަވާނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާ

ޓަކަިއ ކުރަްއވަން  ޔާމީން ަޢބްދުލްޤައްޔޫމް އެ ރަުށގެ ަރްއޔިތުންނަށްهللا ކަމުަގއި ވީނަަމވެްސ ރައީސް ޢަބްދު ދެްއވިވޯޓު

ނޑުމެން އެންމެންނަށް އެބަ އެނގޭ ައސްލު ެއ ހުރި ކަމަކަށް ފަސްޖެހިވަޑަިއނުގަންނަވާނެ. އެހެންނަމަވެްސ،  އަުޅގަ

ސީދާ ދެކޮޅަށްކަްނ  ހުންނެވީ ލަަކށް ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުދާއިރާގެ މެންބަރު ހުންނެވީ ސީދާ ދެކޮޅަށްކަން. މިސާ

 ެއކަންމަކަށް ަފސްޖެހިވަޑައިުނގެން ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އެކަهللا އެބަ އެނގޭ. އެހެންނަމަވެސް، ރައީސް ޢަބްދު

ސަނަލީ ކިތަންމެ ވަރަކަށް އެ މީހާ ޕާ ،އީ ކިތަންމެ ވަރަކަށްމި، ރެްއވިްއޔާ ކުރިއަށް. އެހެންވީމާ އިރާދަކު ގެންދާނީ

ދާނީ އެްއކަލަ މެންބަރު ފެއިލްވެ، ނަތީޖާއަކަށް ެވގެން، ށްދެްއވާނެކަން. އެހެންީވމާސް ކޮކަމުަގއި ވީނަަމވެ  ދެކޮޅުހެދި

ގޮތަކީ. ެއހެންނަމަވެސް، ދަންނަވާލަން  ދިމާލަށް. މިއީ މިކަން ވާ ެއކަން ކޮށްދެއްވާ ފަރާތާރައްޔިތުން ހިފާނީ އެއްކަލަ 

ދާއިުރގައި ވިސްނަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަެކއް އެބަ ހުއްޓޭ. ހަލަ އިސްލާޙުތައް ހުށަހެޅިގެންބޭނުންވަނީ މިކަ

ހައްޓާފައި ފިރިހެނުންނަށް ވުެރ މާ މައްޗަށް އަުރވާލަިއގެން މީގެތެރޭަގއި ައޅުަގނޑުމެން ައންހެނުން ކުރިއެރުމަށޭ ކިޔާ ބަ 

ނުޑމެން. ވަރަށް ދެރަ ކަެމއް މިީއ.  މި ވޯޓުން ހޮާވ  ދަނީ މީތި ހިމަނަދިނީމާނަތީޖާއަކަށް ެވގެންއުޅެނީ އަސްލު އަުޅގަ

ެލވިފައި އޮތުމަކީ ިމީއ އިލަވަގޮތަށް މީތި އެކު  ވާއެކުގައި ަކއުންސިލު  ނުންގެ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނޭ މީހަކާބަޔަކާއި އަންހެ

ނޑުމެން މަަސއްކަތްކުރަނީ އަންހެނުންނާއި  އަސްލު ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް ަހމަހަމަކަމަށް ވުރެ ބޮޑަށް ގެންދިއުން. އަުޅގަ

ވުރެ ބޮޑަްށ ތަބަކަކަްށ ލަިއެގން އައިްސ ދިނުމަކީ ެއއީ  ފިރިހެނުން ހަމަހަމަކުރުމަށް. އެހެންނަމަވެސް، ހަމަހަމަކުރުމަށް

ކަމެއް.  . ިހންގުމަށް ލިބޭ އަނިާޔއެްއ ެއއީ. ދެރަ ކަމެއް. ދަތިގުމަްށ ލިބޭ ބާރެއް ނޫން އެއީޙަޤީޤަތުަގއި ހިން އަސްލު

ނޫނޭ. ިމީއ  ލާެނ ކަލޭ ތިީއ އަހަރެމެން ހޮާވފައި ހުރި މީހެއްއިއެ ދުވަހު ޮގވަިދމާލަށް  އާހާއެްއކަލަ އަންހެން މީ

ކަންތައް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އެބަ  ޓަަކއި ހުޅުާވފައިވާ ޖާގަެއއް. މި ދެ ކިއުމަށްހިދިމާލަށް އެްއޗި އަސްލު އަންހެނަކާ

ޖެހޭ ރަނގަޅުކުރަން. ދެން އޮތީ ދައުލަުތގެ މިލްިކއްޔާުތގެ ވާހަކަދަްއކަމުން ގެންާދިއރުގަިއ މި ބިލުަގއި ހަމަ 
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ވޭ ބައެއް ފަރާތްތަްއ ކަލަ މަޤާމުތަކަށް ހޮމިއީ މި ބިލުގައި ފާހަގަކޮށްފަިއ އެބަ ހުރި އެއް ،ފާހަގަކޮށްފައި އެބަ އޮތް 

ނެއް މަޤާމަކަށް ން އަދޭންޖެހެނީކީ ނޫނޭ. އެއް މަޤާމުއަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ިއސްތިޢުފާދޭންޖެހޭނޭ. އިސްތިޢުފާ

އިސްތިޢުފާއެއް ނޫން ދޭންޖެހޭނީ. އޭނަ ބަދަލުވާނީ އެހެން މަޤާމަކަށް. މިހާހިސާބުން އަނެއް މަޤާމު  ބަދަލުވީމާ

ކަންތައްތައް މިހެްނ  ދާނީ. އެބައި ވެސް ިއސްލާޙުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ދެން އޮތް އަނެއް ކަަމކީ މިެވގެންސަލްކެން

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މި ގާނޫނު ، ގެންނައިރު މި ބުނަނީއަށް އިްސލާޙުވަނަ މާއްދާ 11ގެ ފުރިހަމަވެގެން ދާއިރުަގއި އަުޅގަ

އަތޮުޅގެ ކޮންމެ ރަށެއްެގ  ކައުންސިލަރުންނަށް ނިސްބަތްވާކައި އަތޮުޅ ޓަ ވަނަ މާއްދާގެ ބޭނުމަށް 231ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

ކުރި ރަށު އެންމެ ގިނަ ވޯޓުން އިންތިޚާބު ރަށު ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތެއްގެ ތެރެއިން އެ ރަށެއްގެ ރަްއޔިތުން

މި މާއްދާ މިގޮތަށް  ،ކަންތައް ވެގެން  އަތޮޅުތަކަށް ހޮވާ ގޮތް. އެހެްނނަމަވެސް، މިގޮތަށްއީ ކައުންސިުލގެ މެންބަރު. މި

ގިނަވެގެން އެަބ  ؟އްޯތ މި ވަނީޅު ކައުންސިލަރެއް. ކިހިނެއަތޮ ގޮތަކީ ކޮންމެ ރަށަކުން، އަތޮޅަކުން އެބަ ނަގާ އޮތީމަ ވާ

އޮްތ  ޔެފައިނުލާ ލިއިއޮތީ ވިސްނަ މިމެދު ވެސް އެބަ ވިސްނަންޖެހޭ.  އާމި މާއްދާ، އިންތިހާ ދަރަޖައަށް. އެހެންވީމާ ދޭ

ނުޑ ދަންނަވަން ބެހޭ ދާއެއް. ދެން އޮތީ މިލްުކކުރުމާމާއް އަޅުަގނޑު ާދއިާރގައި ވެްސ  ،ގޮތުން. ދަންނަަވން! އަުޅގަ

ިކޔާ ރަށެއް. ެއއީ ރަށުގެ ހުާރއިން ުކއްޔަށް ދީފަިއ އޮްތ  "ރަށްަގނޑު"އެބަ އޮތް ހުރާ ކައިީރގަިއ ޮއންނަ ރަށެއް 

ތަްނ  އެ ތަން. އެ ދިނީ އެހެން ބަޔަކަށް އެ ދުވަހުަހކަށްްއވާ ސަރުކާރުން އިތަނެއް. ނަމަވެސް ކުްއޔަށް ދީފައި އޮ

ނަގާފައި އެ ދިނީ. މިއީ އަްސލުގައި ެއްޑވާންސްކޮށް ވެސް ފައިސާ ނަގާފައި ހުރި ތަނެކޭ. އެހެންނަމަވެސް، މިކަން 

މަކީ މިއީ އަސްލު ެއގޮތަށް ކުރެވޭެނ ކުރުކުރުމާއި ތަންތަން މިލްކުމުދާ މިލްކު،  ނެތް. ެއހެންވީމާ ގޮެތއްވެސް ކުރާނެ 

ރަށަށް ދެވޭނީ ހަމައެކަނި އިްޚތިޔާރު މިކަން ސަރުކާރުެގ  އޮތްއުލަތުެގ މިލްކިއްޔާތު. އެބަ ކަމެއް ނޫން. މިއީ ދަ

އެހެންވީމާ، އެއްފަހަރު ިލބޭނީ.  އިޚްތިޔާރު ދިއުމުގެގެންޕްލޭންތަކާއި ނުވަތަ ދައުލަތުެގ ޕްލޭންތަކާއި އެްއގޮތަށް ކުރިައށް 

އްދުަގއި ހުރި ހުރިހާ ކަންތައްތަކެްއ ލިބޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވާނެ. ހަލިބޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވާނެ. ސަރަ ހުރިހާ ފަޅުރަށެއް

އްަސކީ މިހެން އޮންނަންޖެހޭ އެއްޗެްއ އެއް ލިބޭ. ެއހެންވީމާ، މި އެއްޗެއެހެންނަމަވެސް އެއިން ެއއްެވސް އެއްެޗއް ނު

ކޮށްދެއްވޭ ެއްއޗެއް ކަމަށް ވަންޏާ ހުރިހާ މީހަކަށް މިލްކު ކަމަށް އަޅުަގނޑު ގަބޫެލއް ނުކުރަން. ގާނޫނީ ހަމައިން އެ

 ...ދިނުންކަމެއް ވެސް މިލްުކކޮށް

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ޙަސަން މެންބަރު ްއޒަތްތެރިއި  ދާއިރާގެ މިލަންދޫއަރުވަނީ  މެންބަރު. މިހާރު ފުރުޞަތު މިއްޒަތްތެރި އި ޝުކުރިއްޔާ 

 ށް.ޢަބްދުލްޤާދިރަ މުފީދު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަބްދުލްޤާދިރު މުފީދު ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާގެ މިލަންދޫ
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ނޑު މިައދު އްޒަތްތެރި ަރއީސް.އިޝުކުިރއްާޔ އާދެ! `.   ގެ މަހުގެ މެންދުރުފަހު ރަމަޟާން ެވސް އަޅުގަ

ނުޑ ވެސް ކޮންެމވެސް ެއއްެޗްއ ކަރުހިއްާކ ހާލުގައި އިވަރަށް ވަގުުތަގއި  ނެދގެން ވެްސ މިފަދަ ބިލަކަށް އަޅުގަ

ނުޑ ވެސް ބޭނުންވޭ މީގައި ހުރި ކަންތައްތަުކގަިއ، އަދި މީަގިއ  ،ބުނެނުލާ ނިންމާލުމަކީ ބޭއިންސާފަކަށް ވެދާނެތީ އަުޅގަ

ނޑު ވެސް ހާ އި ިމކަންކަންޔާއި ލާބަޔާންފާހުރި ރައްޔިތުންނަށް ހުރި ލުޔާއި މަ ދޭން. އިއްޒަތްތެރި މަކޮށްލައަުޅގަ

ިދވެހިރާއްޖޭެގ ) 2010/7ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ގާނޫނު ނަންބަރު  ޚަލީލްهللا ޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ނިލަންދޫ .ރައީސް

ނޑު ވެސް ެއ ( އަަކޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުއިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރު ށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލަކީ އަުޅގަ

އެ އިޞްލާޙަކަށް ފުރިހަމައަށް ާތއީދުކުރާ އިޞްލާޙެްއ ކަމުަގިއ ދަންނަވަން. އާދެ! މީަގިއ ؛ އަށްގާނޫނަކަށް ފުރިހަމަ

ނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި ފެހި އަުޅގަ .ރައީސް ވަރަށް ގިނަ ސަބަބުތައް ބަޔާންެވގެންވޭ. އިްއޒަތްތެރި 

ވާ  ނޫނުއަސާސީގެ އެކި ބާބުތަުކަގއި ބަޔާންކޮށްދީފައި މިޤާވާ  ނޫނުއަސާސީަގއި ކަާޅއި ހުދުން ލިޔެފައި މިޤާ

ށް ރައްޔިތުންނަ ިއ ބާރަކީ އެއީލިބިދޭ އިޚްތިޔާރާބަޔަކަށް  އަދި އެ ،ހަމައެކަނި އެކަމެއްގެ ސަބަބުންއެީއކީ  ،ކަންތައްތަކީ 

ނޑުމެން މި  .ގެންނުާވނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްކުރުން ކަމުގައި މާނަކޮށްދުއްތުރާލާއި އުނދަގޫ  މިއަދު އަޅުގަ

ގޮތަށް ބައްޓަންުކރަންޖެހޭ ގާނޫނުތަކެއް ކަމަށް  ގެންދާ ގާނޫނުތަކަކީ ިމއަދު މި މުޖުތަމަޢަށް ފެތޭ މި އިޞްލާޙުކުރަމުން

ނޑުމެންނަށް ަގބޫލު ނޑުެމން ކުރި އަމާނާތް ރަްއޔިތުން ހަާވލު ކުރެވޭތީމިއަދު އަުޅގަ ެއކީަގއި  ވަފާތެރިކަމާއަުޅގަ

ނޑުމެން އަިދ  ،ޮމޑެލުމެއް އީކީ ފަހަރެްއގަިއ ެވސް ެވއްޔާގެްނދަނީ. މި އެކަންކަން ކުރަމުން މި މިކަމަށް އަުޅގަ

ލާމަރުަކޒީ  .ރި ރައީސްދުއްޕާނާއި ދުއްތުރާާލއި އުނދަގޫ ކުރުމެްއ ެވސް ނޫން ކަމުގަިއ ދަންނަވަން. އިްއަޒތްތެ

( ގަިއ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ 230ވަނަ ބާބުގައި  8ނޫނުއަސާސީެގ ޤާ؛ ލުން އިދާރީ ދާއިރާތަްއ ހިންގުންއުސޫ

ނޫނުއަސާސީން ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން ކައުންސިލުތަކަށް ަވިކ ޤާއޮތުމަކީ، ެއއީކީ ކޮންމެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އެ އޮންނަ

ނޑު ނުެދކެން. މީ ޚިދުމަތް، ޮކށް ޕާޓީއަކަށް ކަންތައްތައް ދައުލަތެއް ހަދަިއގެން، ވަިކ  ދިނުން ކަމުގަިއ އަުޅގަ

ބޭފުޅުންނަށް ފަަހރެއްަގއި ހީފުުޅވެލަްއވަފާނެ  ުނވާެނ. މީ އެ ނެއްފަހަރެއްގަިއ ވެްސ ޙަޤީޤަތަަކށް ވެސް ެވގެން

ކަންކަްނ  މުގެ ސަބަުބން ޙަޤީޤަތުގައި މިތިމަންނަމެންނަކީ ވަކި ދައުލަތެކޭ. ތިމަންނަމެންނަކީ ވަކި ަސރުކާރެކޭ. މިހެންވު

 ރައްޔިތުންނަށް މިއިން ކޮންެމ ގާނޫނެްއގައި ވެސް ޙަޤީޤަުތގައި ިލއްބައިދޭ ބާރަކީ ަރއްިޔތުންނަށް ވީހާވެސް ގާތުން

ނޑަައޅާފައި މިކޮށްދިނުން ކަމުގަިއ ަތކަށް ރަްއޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރަނިވި ގޮލާބަޔާއި މަންފާ ކަމަީކ  މިވަނީ.  ކަ

ނޑު އަމިްއލަ ވަކި ުފރާޅެއްެގ ދަށުަގއި އިނދެގެން  ،ިކ ގަހެްއގެ ދަުށގައި އަށް ބޭނުންވާ ގޮތަކަްށ ވަ ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ގާނޫނަކުން ލިބިދޭ ބާރަކީ އަޅުަގނޑު ބޭނުްނވާހާ ގޮަތކަށް އެ ކަންކަން ކުރުެމްއ ނޫން. މިއިން ކޮންމެ 

ލާބަ މި  ޔާއިލުޔާއި މަންފާދޭންޖެހޭ އަދި ރައްޔިތުންނަށް ލިއްބައިކަމާއި ޤައުުމގައި ދަމަހައްޓަންޖެހޭ މަސަލަސްސުލްޙަ

ނޑު މި   .އްޒަތްެތރި ރައީސްއި ރި ރައީސް.  ްއޒަތްތެއިދިނުން އިކަންކަމުން ލިއްބަ މިއަދު މި ވަގުުތގައި އަދި  އަުޅގަ

ނޑު ރަަމޟާން މަސް ވީމާއަދި  ،ލިބުނު ވަގުުތގައި  ނުދަްއކާ ވޭތޯ ބަލަން. ނަމަވެްސ، ވާަހކަ ވަރަށް ވެސް އިނީ އަުޅގަ
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ކަމަށް އިޞްލާެޙއް  ނުލާ ނީދެވޭނެއިަދއްކަ އަށް ވާހަކައަޅުަގނޑަްށ ވެްސ މިއަދު ިމ ހުށަހެޅިގެން ުއޅޭ އިޞްލާަޙކީ މި

ނޑު ވެސް  މި ވާހަކަ ދަްއކާލަން ކޮންމެ ވާތީ އްޒަތްެތރި އި . މިއަދު އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތަކަށް އެދުނީހެން އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަާވނީ އަޅުަގނޑު ަގޔަށް ނަމަެވސް އަޅުަގނޑަށް ހެޮޔވަރު ނޫން ލިބާހެއްއަ .ރައީސް ނޫނީ ގަމީހެއް  ،ުޅގަ

ނަޑއިފިްއޔާ  ނޑަނީ ވަރަށް ފަތުގެ މަތިން ޢީުދ ހެދުމެއް ކަގާއާަދކާަދޔާއި ސަ ކޭ. ދިވެހީްނގެ ވާނީ ދުއްތުރާލެން ޭއގެކަ

ނޑުމެން ވެގެންޖެހުމަށް ލިބިގަތުމަށް ޓަކައި. މަން ހިތްހަޭއގެ އިފޮނި އުއްމީދުތަކަކާ ނޑުމެްނ މިއަދު އަުޅގަ ނުވާނެ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އޭގެގެންނަ ކޮންމެ ގާ ނޑުނޫނަކީ އަުޅގަ މެން ަކނޑާ ން ުދއްުތރާލާއި އުނަދގޫާވ ކަމެްއ ކަުމގައި. އަުޅގަ

ނޑަްށ ން ލިބޭނެ ުއފަލެއް ނުވާނެ. ޭއގެހެދުމެއް ކަމަށް ވަންޏާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ވިދޭ ކަށި ން ޢީދު ހެދުމަކީ އޭގެ އަުޅގަ

ބޮޑު  ލާމަރުަކީޒ އުސޫލުން ކައުންސިލު އިދާާރތަކުން ތިބުނާވަރުގެ މާ އިތުަގއި މިހާތަނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގަބޫލުކުެރވޭ ގޮގަ

ނޑުމެންނަަކށް   ،ކުެރވޭ. އެީއ އެކަން ނުކުެރވޭ ސަބަބަކީ ބޫލެއް ނުގަމަންފާތަކެއް ކުރެވިަފއި ހުިރ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ކުަޑކަމުން.  އޮތްވެސް  އޮތް ދައުރުގައި ޙަޤީޤަތުގައި އެ ކަންކަމަށް އެކަީށގެންވާ ބޭފުޅުން ެވްސ ނުލިބެނީ. މި

ނޑު  ،މެންބަރުންނަށް ގޮވާލަން އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި އެންމެހައިނޑު މިއަދުން މިއަދަްށ ވެސް މި އަޅުގަ   އަުޅގަ

ގާނޫނު ތެރެއިން ިއްޞލާޙުތަކުގެ ކޮށްގެން ައޅުަގނޑުެމން ވީ މި ގެނެވޭ ފުރަތަމަ ވެސް ގާނޫނު ިއޞްލާޙު

ން. ރަކުއްކަތްއަހަރަށް ހެދޭތޯ މަސަ 5ކުރެްއވިްއޔާ ފުޅުކޮްށގެން އަުޅަގނުޑމެން މީގެ ދައުރު އިރާދައިޞްލާޙު

ނޑު ވެސް ިމ  ވެސް ދައުރެއް ކަުމގައި ައޅުަގނޑުެއކަށީެގންވާ  މިއީއެހެންނޫނިއްޔާ،  ނުދެކެން. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

މުން އަޅުަގނުޑ އެހެންވީމާ، ެދއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަަކއި ޝުުކރު ދަންނަވަ .ރަމަޟާން މަހު ވަރަށް އަނަގ ވެސް ހިއްކާ 

 .عليكموالس الم ވެސް ަވިކވެލަން. 
 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ!  މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގެންދެވޭނެ ހިސާބަށް މި ގެންދެވުނީ ދެން އިޔާ ޝުކުރިއް

 . ަގއި  10:30ދުވަހުގެ ހެނދުނު  ވާ ބުދަ 2015ޖުލައި  8މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންާނނީ 
 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 


