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 (އްމަދު ނަޝީދުމުޙަ ރައީސްރައީސް،  މަޖިލީުހގެ؛ ޔާސަތުގައި އިންނެވީ)ރި

 

 ޖަލްސާ ަވނަސްފަ ސްސާންފަެގ ަވނަ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހު 19

 (ުދވަސް ހ މަ) 2019 ަބރުއޮކްޓ   21

 

 

  :ާވހަކަެދއްެކުވން ރިޔާސަތުން

  މަޖިލިސް  .به ومن واالهوصح لهآ ىل عو هللا لوسر ىعل المالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  .2

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ހ މަީވ  2019 ޮއކްޓ ބަރު 21 ،ބައްދަލުުވން. މިއަދަކީަވނަ ފަސްފަންސާސް ަވނަ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  19މިއީ 

ށް ޖަލްާސއަަވުގތު  ސް. މިދުވަ  ނަަވ 1441 ރުޞަފަ 22 ަވނަ ުދަވސް. 4ނަކަތުްނ  މިީއ ހޭ ދުަވސް.

 2. ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުަގއި އެބަތިބި  މެންބަރުން 2 މެންބަރުން. ސަލާމުގައި އިްއޒަތްތެރި 38ތިއްެބީވ  ަވަޑއިެގންރުވެ ހާޒި

 .ޭވ މެންބަރުން

 

 ން ކުރުން ލާޢު އި  ޑާ އެޖެން .3

 

 ްއެކުވން:ދެކަާވހަ ރިޔާސަތުން

 . 2019/55ދުެގ އެޖެންާޑއަކީ އޖ/އަމި

 

 ން އަންގާ އެންގުން ސަތުރިޔާ  .4

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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ެގ ދާއިރާ ދުހެންޭވރުއަދި މެ ެގ ލީޑަރުއެމް.ޑީ.ީޕެގ ޕާލިމެންޓްރީ ްގރޫޕު؛ ޮގތުންޅޭމާ ުގަކންކަން އިްއާވ ރިޔާސަތުމިއަދުެގ 

ނޑުމެން ަވީނ، ޓީ އަުޅަގއޮތް. އެ ސިއެބަ ިސޓީފުޅެްއ މި ތަނުގައި ލިޔުއްާވަފއިާވ   ޢާޡިމްންބަރު ޢަލީއިްއޒަތްތެރި މެ

އެހެންީވމާ، ިއއްޒަތްތެިރ  ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ުގޅުންތަކުެގ ކޮމިޓީއަށް ފޮުނާވފަ. ،މަޖިލީހުެގ އިދާރާއިން ަވނީ

. ައޅުަގނުޑ ަވރަށް ޮބޑަށް ބަލައިަގންނަން، ަވރަށް ިގަނ ަގއިއ ަގސްޓު  19މެންބަރުެގ ސިޓީފުޅު މި މަޖިލީހަށް ލިބުނީ 

ލޫމާތު އޮޅުންފިލުިވން. މި ޢުޮގތުން މަ ޅޭުގއިާވ ކަމަށް. ޤައުީމ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމިޓީގައި ައޅުަގނޑު މިކަމާ ދުަވސްެވފަ 

ައޅުަގނަޑށް. ެވދުން ސަލާމަށްފަހު   ؛ލާނަން. ރަްއޔިތުންެގ ަމޖިލީހުެގ ރައީސްވައިއެްއޗެއް ދަންނަ  ސިޓީަގއިާވ

 .ރެގ ސެކެޓްރީ ެޖނަރަލްެގ އެްޑަވިއޒަރ ޑ(އ .ައއި.ސީ) ރޭޝަން ޒޭޝަން އޮފް ކ ޕަ އ ަގނައިދަންނަަވމެެވ. އިސްލާމިކް

ެގންދަާވތީ، އެ ފަދައިން ންކަމަށް ފާޑުިވދާޅުަވުމންމުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު، ދިެވހިރާއްޖޭެގ ދާިޚލީ ކަ

ދެްއުވމަށް އިތ  ބައްލަވަ ިވދާުޅަވނީ އ .ައއި.ސީެގ ސެކެޓްރީ ޖެނަރަލްެގ ިވދާުޅުވމަކަށްދިެވހިރާއްޖޭެގ ދާޚިލީ ކަންކަަމށް ފާޑު

 ؛ންކަމުންއެީކަގިއ މި މަޖިލީހުގައި އެދިފަ. އެހެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މި ަވނީ ަވރަްށ އަދަުބެވރިކަމާ

ުގޅޭ ކޮމިީޓއަށް ަވނީ ފޮުނިވފަ. ކޮމިޓީެގ  ޮގތުން ޤައުމީ ސަލާމަާތއި ޚާރިޖީ ުގޅުންތަކާ ިމކަމާ ުގޅޭ !ދެަވޑަިއަގންނަާވެވ

ނިންމަާވފަިއ،  އިދާދި އަަވަހށް ބައްލަަވމިކަން މުޤައްރިރު ަވނީ ެގންދަަވނީ ަބއްލަަވމުން ކަމަށް.  ،ވީ މުޤައްރިރު ިވދާޅު

ެގނެޭވ އިޞްލާުޙެގ ލާމަރުކަޒީ ބިލަށް  ،މިއަދު އަޅުަގނޑުެމން އެބަ ހުށަހަޅަންދެްއާވެނ ކަމަށް. އިންަގވަ ނިންމެުވން އަ

އެީއ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ަވރަށް ިގަނ  ،އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެގައި ފެށޭނެ. ތްތެރި މަޖިލީހު ބަހުސް މިއަދެގ ިއއްޒައީތިދާއިބު

އޭެގ މަންފާއާއި ފައިދާ، ޭއެގ ސަބަބުން އެ މީހުންެގ ދިރިއުޅުމަށް   ރައްޔިތުންނަށް، ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ެވސް މެ

އޮކްޓ ބަުރަގިއ  21 ށަހެޅެނީ.ޮއކްޓ ބަރުަގއި ލާމަރުކަޒީ ބިލު މި ހު 21 މިއަދު .ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ާގނޫެނއް

ކޮމިޓީއަށް ދާނެ  އޮކްޓ ބަުރގައި ބިލު އަޅުަގނުޑ ލަފާކުރަނީ  23ކުރާ ޮގތް. އަޅުަގނޑު ލަފާ އީމި ؛އަޅުަގނޑު ލަފާކުރަނީ

ލަފާކުރަން  . ދެން އަޅުަގނޑުއޮކްޓ ބަރުެގ ނިޔަލަށް ބިލު ކޮމިޓީގައި އޮންނާނެ ކަމަށް 30ކަމަށް. އަޅުަގނޑު ދެކެނީ 

މީދުކުރަން އްެނޭވނެ ކަމަށް. އަދި އަުޅަގނޑު އިންތިހާއަށް އު ބަުރގައި ބިުލ އަލުން އަނބުރާ ތަޅުމަށް ެގންނޮެވ 6އަދި 

ބަޖެޓުެގ ކުރީަގއި ލާމަރުކަީޒ  ،ުޅަގނޑު މި ދެކެނީއަބަުރގައި މި ބިލަށް ވ ޓަށް އެހޭނެ ކަމަށް. އެހެނީްވމާ، ންނޮެވ 13

ެގެނުވނު  ،ޒީ ާގނޫނުބަރު މަސް ރީތިކޮށް މެދުޖެހޭއިރުގައި ާލމަރުކަންެވބިލުެގ އެންމެހައި ކަްނކަން ނިމި، ދެން ނޮ

ޮކމިޓީތަކުެގ މަސަްއކަތް މިއަުދ އިޞްލާޙުތަކާެއކު ލާމަރުކަޒީ އައު ހަޔާެތއް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފަށައިަގނެޭވނެ ކަމަށް. 

. ތެއް މިއަދު އެބަ ކުރަްއާވދެ މަސަްއކަ އެ ކޮމިޓީން ؛ލާނަން. ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއިއޮތް ޮގތް ދަންނަވަ 

ުގޅިެގން މ ލްިޑްވސް ޕޮލިސް ސަރިވސަްސއަށް ެގންނަްނ  ކުރެޭވ މަސަްއކަތާުކރުމަށް ާގނޫނު އިޞްލާޙުފުލުހުންެގ 

މެދު  އިްނ ފޮނުއްާވފަިއާވ ިސޓީއާުގޅޭ ޕްެރޒެންޓޭޝަނެއް ދިނުމަށް، މ ްލޑިްވސް ޕޮލިްސ ސަރިވސް ބޭނުންާވ ބަދަލުތަކާ

ެގއްލިފަިއާވ މައްސަަލ هللا، އަޙްމަދު ރިޟްާވްނ ޢަބްދުއެހެންެމ ހަމަ. ާވނިންމައެބަ އަދު ޮގތެްއ މިޓީަގިއ މިމި ކޮ

އެ ކޮމިީޓަގިއ ލުެވފަިއޭވތ  ބެލުމުެގ މައްސަލަ ެވސް މާހުމ ލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސަރިވސަސް އިން އި ކުރުމުގައިތަޙުޤީޤު
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ރުފަތުރާ ބެހޭ ބިލު  ޮގތަށް ޮއތީ. ދަތު ަމސައްކަތް ފައްަޓާވގައި އެ ބޭފުޅުންެގ  9:30 މިއަދު އެބަ ދިރާސާކުރޭ.

ުގޭޅ  ަގއި ފަށާނެ. މިނިަވން މުއައްަސސާތަކާ 9:30 ެއ ކޮމިޓީ ެވސް ؛ކުރެްއުވމަށް ހޮްއެވިވ ސަބް ކޮމިޓީޑްރާފްޓު

ން ފަށާނެ. ޖަހާއިރު ޕެންޝަން އެޑްމިިނސްޓްރޭޝަން އޮފީހުެގ އަހަީރ ރިޕ ޓު ދިރާސާކުރަ 10 ؛ކޮމިޓީެގ ސަްބ ކޮމިޓީ

ބައްދަލުކޮށްލައްާވނެ.  ޮކރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުެގ މެންބަރުންނާ-ޖަހާއިރު އެންޓި 11 ެގ ޮކމިޓީންމިނިަވން މުއައްސަސާތަކު 

ގައި ޮއޑިޓަރ ޖެނަރަލް ނެރުއްާވފައިާވ އެްމ.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ މެދުެވިރކޮށް  2014 އޮްކޓ ބަރު 29މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން 

ނުންކޮށްެގން ހިންާގފަިއާވ ޑޮލަރު ބޭ މިލިއަން 1 ފިޔާއާިއ އެމް.ޓީ.ޑީ.ީސެގރު ައންމިލި  77.1 އެމް.ޕީ.އެްލެގ

ަގއި ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނެރުއްާވފަިއާވ އޮޑިްޓ  2016 ފެބުރުަވރީ 4ޑިޓް ރިޕ ޓް، އަދި ކާ ުގޅޭ ޚާއްޞަ އޮ މުޢާމަލާތްތަ

ެގ ޚާްއޞަ ޮއޑިޓް ( )އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީންރޭޝަންެގ އެްނޑް ޕަބްލިކްރިލޭަޝންސް ކ ޕަސް ާމެކޓިލްިޑްވެއއީ މ ؛ ރިޕ ޓް

ބައްދަލުކުރަްއާވ.  މިއަދުކޮމިީޓން މާލިއްޔަތު އެބަ  ލަރްެގ އޮފީހުެގ ބޭުފޅުންނާުއޓަރ ޖެނެސިކިޕްރޮން  ުގޅޭ ޮގތުރިޕ ޓާ

ިޑ އަށް އިޞްލާުޙެގނައުުމެގ ބިލުެގ ސުންަގ)ޮއޑިޓް ާގނޫނު(  2007/4ާގނޫނު ނަންބަރު ޔަތު ކޮމިޓީން ހަމަ މާލިއް

އެކު ާވ ަހމަ މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓަގިއ ދަުއލަތުން އެކި ފަރާތްތަކާ  ެވސް އެަބ ފައްަޓާވ. ކަނޑައަުޅްއަވިއ ދިރާސާކުަރްއަވން

ތަށް ކޮށް، ދައުލަތިޒާމުތަކާ މެދު ެގންުގޅޭ އުސޫލުަތްއ މުރާޖަޢާއިލްމާލީ  ޖެހޭކުރަންދާއެއްބަްސުވންތަުކެގ ދަށުން އަ 

ންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެ ރުމަށް ޮގަވއިލައި ތުޅާޫދ ދާއިރާބަރުނުާވނޭ އުސޫލެއް ގާއިުމކު

 ،ޖަހާއިރު  11ކުރުން މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީގައި އެބައޮތް. އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގައި ަގޑި އިތުރު ރުެގ ުސންާވ ަގރާޅުއްާވފައި ހުށަހަ

ޝަނަލުން   ޕްރޮފެތުެހން ހެލްާނއި އަންރުން ެގންނަ ިބދޭސީ ޑޮކްޓަކޮށްެގންހެލްތުަގއި ރަޖިސްޓްރީ ފްމިނިސްޓްރީ އޮ

 އެބަ ބައްދަލުކުރައްާވ.  ބޭފުޅުންނާހެލްތުެގ ފްމިނިސްޓްރީ އޮދަާވ ުގޅޭ ޮގތުން ކުރަްއަވމުންެގންެގނައުުމގައި ޢަމަލު

 އިޞްލާުޙެގނައުުމެގ އަށް 2014/11ުކރުމުެގ ާގނޫނު، ެއއީ ޓްރީގައި ިވޔަފާރި ރަޖިސް 12:30ތިޞާދީ ކޮމިޓީަގއި އިޤް

، ޖަހާއިރު 2ދުރުފަހު ިއ މެންން އެބަ ފައްޓަާވ. ސްޓޭޓް އ ްނޑް ެއންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގަ ބިލު ދިރާސާކުރައްަވ

ންހުރި ުގޅުޮގތާ އިދިޔަ ނަގ ފާހަަގކޮްށފައިާވ މުހިންމު ކަންތައްަތއް ހިަގއިެގ ާޚއްަޞ އޮޑިޓް ރިޕ ޓު އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ

ނިތަކުެގ މާލީ  ދައުލަތުެގ އިދާާރތަކާއި ކުންފުލާސާ ރިޕ ޓް އަދިލަތަކުެގ ޚުއިދާރާތަކުެގ ނިޒާުމގައި ހުިރ މައްސަ

ޮއޑިޓަރ  ތުންޮގކުރާންޖެހޭ ކަންކަމާ ުގޅޭ  އިތުުރުކރުމަށްޓަކައި ުވންއި ހިންުގން ހަރުދަނާކޮށް، ޖަާވބުދާރީކަންކަމާ

ކަންކަްނ ހިމަނުއްަވއި އެސް.އ .ީއ ކޮމިޓީއަްށ ހިރާއްޖޭެގ ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހެޅި ކަރުދާހުަގިއ ާވ ޖެނެރަލް ދިެވ

ޅުންނާ އެ ކޮމިޓީ އެބަ  ޝްަވރާކުރުމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ބޭފުޅުއްާވފަިއާވ ރިޕ ޓާ ުގޭޅ ޮގތުން މަހުށަހަ

ޭޅ ޖަހާއިުރ، ކަަރންޓުެގ ޚިދުމަތުެގ ބިލާ ގު  2ރު. ހަމަ ޖަހާއި  2 ޅުން ކުރަްއަވނީއެ ބޭފުބައްދަލުކުރަްއާވ. އެކަން 

ާވ ސަބް ޑައަޅާަފއި. ެއއީ، ކަރަންޓުެގ ބިލު ޑްރާފްުޓކުުރމަށް ކަނތްތަކާ އެބަ ބައްދަުލކުރޭކަމާ ުގޅުންހުރި ފަރާޮގތުން 

ތުން ަތއް ރައްކާތެރިކުރުމާ ުގޭޅޮގޑަކުދީްނެގ ޙައްޤުޖަހާއިރު ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީްނ ކު 2ކޮމިޓީ. ހަމަ 

އެބަ ބައްދަލުކުރަްއާވ. ޤައުމީ ތަރައްޤީާއއި ތަރިކަ  ެގ ބޭުފޅުންނާ)އާކް( ރެންޗިލްޑް އެްޑޮވކޭޓިްނގ ދަ ރައިޓްސް އޮފް
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ގައި. 2:45 ބައްަދލު އެބަ ކުަރއްވާ  ެގ ބޭފުޅުންނާިޑެވލޮޕްމަންޓު ހައުސިންގ އެންޑް އާބަންކޮމިޓީން މިނިސްޓްރީން އޮފް 

 ކޮމިޝަން  ްބރ ޑްކާސްޓިްނގ  އިލާ  ކައުންސިއާމީޑި ންއަދި މިނިަވން މުައއްސަސާަތކުެގ ކޮމިޓީެގ ސަބް ކޮމިޓީ 

 ަގއި.  8:30ރޭ  ތަކުެގ ބޭފުޅުން ބައްދަލު އެބަ ކުރަްއާވ މިއާ ޮގތުން މީޑި ުގޅޭ އެްއކޮށްލުމާ

 

 ހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން މަޖިލީ  .5

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ަވނީ،  ަގއި މި 5.1އި ެގ ތެރޭަގކަންކަމު ޅާސްެގ މޭުޒން ހުށަހައަޅުަގނޑު ދެން ރިޔާސަތުން، މަޖިލީހުެގ ރައީ

ސުޕްރީމް ކ ޓުެގ ފަނޑިޔާރުކަމުެގ ނަ މާއްދާެގ )ހ(ެގ ދަށުން، ަވ 148އްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނުއަސާސީެގ ދިެވހިރާ

ފާޠިމަުތ އަލްއުސްާތޛާ  ،، ސ. ހުޅުދޫ ގ ރަންިވލާއަލްއުސްާތޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރާއި ،މަޤާމަށް ގދ. މަޑަެވލީ މޭނާ

އްާޔ ރިސުލްޖުމްހޫރައީފޮނުްއަވާވފަިއާވ މަްއސަލަ. އްޔާ ރިސުލްޖުމްހޫތުން ރައީޮގޢައްޔަންކުރުމާ ުގޭޅ  ދިޔާނާ

އްަވވައިެދްއުވމަށް އަުޅަގނުޑ އަމީންޢާއްމު އަރިހުަގއި ދަންނަާވއިރުަގއި، ސިޓީފުުޅ މަޖިލީހަށް އިފޮނުއްަވާވފަިއާވ 

ުވމެްއަގިއ ބައްދަލު  ޕާލިމެންޓްރީ ޔޫނިއަންެގ އިންޓަރ ،އްމުއަމީންޢާ ؛އަމީންޢާއްމަށް މަރުޙަބާ ދަންނަަވން

 ެވަވޑަިއަގތުމަށް ދުަވްސކޮޅަކު ބެލްްގޭރުޑގައި އުޅުްއުވަމށްފަހު ަވޑަިއެގން އެ އިންެނީވ. އަމީންޢާއްމު.ބައިެވރި 

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވުވން:

އްޖޭެގ ދިެވހިރާަވމެެވ. ށްފަހު ދަންނަސަލާމަން ، ެވދުދަށްޙައްމަދު ނަޝީސް މުެގ ރަީއސް، ރައީރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހު

ެގ އްޖޭ ިދެވހިރާ) 2010/13ބަރު އާއި، ާގނޫނު ނަންނަ ާމއްދާެގ )ހ(ަވ 148ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާީސެގ 

ސުޕްރީމް ކ ޓުެގ ، ޮގތުެގ މަތީންށްފަިއާވ ސަތާރަަވނަ މާއްދާެގ )ރ(ަގއި ބަޔާންކޮެގ ފަނޑިޔާރުންެގ ާގނޫނު(

ޝަލް ަސރިވސް ކޮމިޝަނުެގ ފަރާތުން މީހަކު ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި، ޖުޑީ ފަނޑިޔާރުކަުމެގ މަޤާމަށްިއާވ ހުސްެވފަ

، ސ. އަލްއުސްާތޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރާއި ،ގދ. މަޑަެވލީ މޭނާ ާވ ނަންތަކުެގ ތެެރއިން،އަޅުަގނޑަށް ހުށަހަޅުްއާވފައި 

 ފަނޑިޔާރުކަމުެގ މަޤާމަށްެގ ސުޕްރީމް ކ ުޓެގ ރާއްޖޭދިެވހި ދިޔާނާފާޠިމަތު އަްލއުްސތާޛާ  ،ހުޅުދޫ ގ ރަންިވލާ 

ފެންނާތީ، އެ ބޭފުޅުންެގ ަނންފުޅު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދްއަވިއ، ެއ އަުޅަގނޑަށް  ޢައްޔަންކުރުމަށް

ެގ އްޖޭ ދިެވހިރާ ) 2010/13ބަރު ާގނޫނު ނަންެވ. މަޖިލީހުން ނިންމެިވ ޮގތް އަނަްގަވއިދެްއުވން އެދެމެެވ. އަދި ދަންނަަވމެ

ން ޝަލް ސަރިވްސ ކޮމިޝަނު ޖުޑީ ، ޮގުތެގ މަތީންާވ (ަގއިނސަތާރަަވނަ މާއްާދެގ )ެގ ފަނޑިޔާރުންެގ ާގނޫނު(

ހުެގ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި މި  ފޮނުއްާވފަިއާވ ނަންފުޅުތައް އެ މާއްދާެގ )ރ(ަގިއާވ ޮގުތެގ މަތީން، ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީ



5 

 

. ޚާދިމްކުމް، 2019ޮއކްޓ ބަރު  17 .1441ޞަފަރު  18. ރާމު ޤަބޫލުކުރެއްުވން އެދެމެެވސިޓީއާެއކު ފޮނުީވމެެވ. އިޙްތި 

 ޞާލިޙް.މަދު ބްރާހީމް މުޙައްއި

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

  ށް ފޮނުަވން ިނންމިއްޖެ.ރިއްޔާ އަމީންޢާއްމު. މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަޝުކު

 

 އިބުތިދާއީ  ބަހުސް  .6

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އެޖެންޑާެގ ހަަވނަ އައިޓަމަްށ އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި ދަތުރުކުރީ. ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ހުޅުމާލޭ ދާއިރާގެ 

ެގ އިދާރީ ާދއިރާތަްއ )ިދެވހިރާއްޖޭ 2010/7 ާގޫނނު ނަންބަރުޅުްއާވފަިއާވ، ހުށަހަންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް އިްއޒަތްތެރި މެ

 14ަވނީ، ޞްލާުޙެގނަުއމުެގ ބިލު. މި ބިލުެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއާވފައި ނޫނު(އަށް އިާގުގމުެގ ސޫލުން ހިންލާމަރުކަޒީ އު

ަވނަ ޖަލްސާގައި. މި ބިލު މަޖިލީހަށް  52ނު، ނަާވރަަވނަ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ބޭްއވު  ގައ2019ިއޮކްޓ ބަރު 

ންބަރު ހުޅުމާލޭ ދާިއރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެ. ންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒްިރ މެހުޅުމާޭލ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެ ހުށަހަޅުއްވައިެދްއާވނީ،

 .ޢަލީ ނިޔާޒް

 

 ެދއްެކުވން:ާވހަކަ ނިޔާޒް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅުމާލެ

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ެގ އިދާރީ ދާިއރާތައް )ދިެވހިރާއްޖޭ  2010/7ބަރު ާގނޫނު ނަންޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

މި ބިލު ހުށަހެޅުމުެގ މަޤްޞަދަކީ، ސަރުކާރުން މި ބިުލ  އާދެ!ްޞލާޙުެގނައުމުެގ ބިލު. ނޫނު(އަށް އިާގހިންުގމުެގ 

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންުގމުެގ ެގ އިދާރީ ދާއިރާަތއް )ިދެވހިާރއްޖޭ 2010/7 ާގނޫުނ ނަންބަރުހުށަހެޅުމުެގ ބޭނުމަކީ، 

ލުތަުކެގ ުތެވދިޔަ މުްއދަތުގައި ަކއުންސިތަކުެގ ތެރެއިން، ޭވެގ ދަށުން ކައުންސިުލތަކަށް ލިބިދީފައިާވ ބާރުނޫނު(ާގ

ާވ ނުމާއެކު، ޤާނޫނުއަސާސީން ކަނޑައަޅާަފއިވަކިކުެރިވފަިއާވ ާބރުތަކާއި ޒިންމާތައް އަލުން ޢިޔާދަކޮށްދި ކިބައިން

ލުތަުކެގ ކަްނކަން ސިއުންންެގ ބައިެވިރުވމާއެުކ ކަނިޒާމާ ެއްއޮގތްާވ ޮގތުެގ މަތީން، ަރއްޔިތުްނެގ މަންދޫބު ލާމަރުކަޒީ

ޮގތުަގއި.  ެގއް ޞްލާޙެއި އި ެގނެޭވޓަކަ ހިންޭގނޭ މަުގ ފަހިކޮށްދީ، ކައުންސިލުތައް އަލުން ފުރިހަމައަށް ބާރުެވރިކުރުމަށް

 ާވހަކަަދއްކާނަން.އަޅުަގނޑު އަދި ޮގތުން  އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅިން. ދެން މިއާ ބެހޭ ޙުސް. މި އިްޞލާ ރައީއިްއޒަތްތެރި

 

 ކަދެްއެކުވން:ން ާވހަރިޔާސަތު
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ށް އަޅުަގނޑު ފަނަރަ މިނެޓުެގ ފުރުޞަތެއް ންބަރަހުޅުމާލޭ ދާއިރާެގ އިއްަޒތްތެރި މެމެންބަރު.  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

 އަރުަވން.

 

 ެދއްެކުވން:ާވހަކަ ނިޔާޒް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅުމާލެ

އެއީ  ،ަވނަ ބާބުއަށް ލެުވނު ޤާނޫނުައސާސީެގ އިއެކުލަވަ  ަވނަ އަަހރު 2008އާދެ،  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ދިެވހިރއްޭޖެގ އިާދރީ ދާއިރާތައް ހިންަގންާވީނ  ،އެބަބުނޭ އަށް ަވނަ މާއްދާ  235ަވނަ މާއްދާއިން  230ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

 .ދާތައްން މާއްލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ކަމަށް. އަދި ހަމައެހެންމެ ޤާނޫނުައސާސީަގއި އެބަހުރި ަވރަށް ިގނަ އެހެނިހެ

ން ެއއްެވްސ އި. އެހެންނަމަެވސް، މިތައް އެބަހުރި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބުނެދީފަދައުލަތް ހިންުގމުެގ އެިކއެކި މަފްހޫމު

މި ނިޒާމު ނޫން ޮގަތކަށް  ،ޑުބަޑުކޮށް ކަމެއް އުިނކޮށްެގންެނއް ެވްސ އަދި އެހެން ކަމެއް ކޮްށެގްނ ެވސް މި ިނޒާމު ގަ 

ަވނަ އަހަރު  2009ނުހިންޭގނެކަން ޤާނޫނުއަސާީސން ކަށަަވރުކޮށްދޭ. ނަތީޖާއަަކށްީވ ަތއް ރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާ

ސަރުކާުރެގ ފަރާތުން ެއންމެ ފުރަތަމަ ރައްޔިތުންެގ ަމޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ބިލަކަށް   ،އެމް.ޑީ.ޕީެގ ފުރަތަމަ ސަރުކާުރަގއި 

 ،ހިންުގމުެގ ބިލު. އެ ބިލުެގ މަޤްޞަދަކީ ސޫލުންެވެގންދިަޔއީ ދިެވހިާރއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުަކީޒ އު

އަިދ  ،ަރއްޔިތުން ފުދުންތެރި ބަޔަކަށް ހެދުން ،ންުވރައްޔިތުން ބާރުެވރިކުރު .ޞަދުމިހާރުެވސް އޮތް މަޤް ،އޭރުެވސް 

 ނަަވ 2011 ،ނޫުނ ފާސްެވެގންާގަވނަ އަހަރު އެ  2010ާގތުން ދިނުން.  ރަށްރަށުެގ އިދާރީ ހިންުގން ރައްޔިތުންނާ

ށް ހުށަހެޅި  ނޫނަާގަވަނ އަހަރު  2009އަޅުަގނޑުމެން  .ވެއްޖެތައް އިންތިޚާބު އަހަރު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކައުންސިލު

ަވނަ އަހަރު ފާސްކުެރުވނު  2010ބިލުގައި ހުރި ކަްނކަން ނޫނަސް ކޮންމެެވސް މިންަވަރކަްށ އަުޅަގނޑުމެންނަށް 

ޮގތުން އެ ކަންކަން ނުކުރެިވ  ޢަމަލީ ،ލިޔެިވފައި ހުރި. އެހެންނަމަެވސް .ކަންކަން ހުރި ނޫނުަގއި ލާމަރުކަޒު ކުރުމަށް ާގ

ަވނަ އަހަރު އަނެއްާކެވސް ަކއުންސިލުތަްއ  2014 .ރެހު ެވސް ަބއިަވރު  ސަބަބުަތކާއީ ހުރިކަން ެވސް އެަބއިނޭގ. އެ 

ހަމަ  ، އިންތިޚާބުވި ްނސިލުތައްެވސް ަކއުެވސް އަނެއްކާ  ހަރުަވނަ އަ 2017މަ މި ާގނޫނުެގ ދަށުން. ހަ ިވ،އިންތިޚާބު

ހަރު މި ާގނޫނުެގ ތެރެއިން ކައުންސިލުތަްއ ަވނަ އަ 2017 ،މި ާގނޫނުެގ ދަށުން. އެހެންނަމަެވސް

އް ކެލާޙުތަޞްަވަރށް ބޮޑެތި އި ހަރު ެގނައި ާގނޫނަށްއަަވނަ  2010 ،ކުރީަގއި ،ރުުރަގއި އޭ ދިޔައިންބުެވެގޚާއިންތި

އިދާރީ ދާއިރާތަްއ  ެގސީލުން ރާއްޖޭލާކުރިން ލާމަރުކަޒީ  ،ހުރީ ނުމަކަށް ެވަފއިބޭ އައިސްަފއިޭވ. އެ އިސްލާޙުތަުކެގ

ރައީްސ  .ން. ެއއީ ސަބަބެއް ެވސް ޮއެވެގންކުރުހުރި ބާރުތައް އަލުން އަނބުރާ މަރުކަޒުހިންުގމަށްޓަކައި ދީފައި 

ތިމަންނާެގ  ،ޅުގައި ިވދާޅުެވަފއި އޮތްމަ ފާރާއްޖެ މަރުކަޒީ ތަނެއްެގ ޮގުތގައި ހިންުގން. ހަ ،ޔާމީނުެގ ސިޔާސަެތއް ެއއީ

ރައްޔިތުްނ ެއއީ ، ކުރުމޭ. އެހެންނަމަެވސްއެޮގތަށް ތަރައްޤީ  ،މީހުން ހުޅުމާލެއަށް ޖަމާކޮށް 70ސިޔާސަތަކީ ރާއްޭޖެގ %

 ެގ ފަރާތުންަވނަ އަހަރު އަުޅަގނުޑމެން އެމް.ޑީ.ޕީ 2017އިނޭގ.  ސީދާކޮށް އެބަ ،ޮގތް ނޫންކަން ސާފުކޮށް  އެދޭ

ނަށް އަުޅަގނޑުމެން 65%ރުެގ ދަށުން. ކައުންސިލުތަުކެގ ޢާުނކުތީ ލާމަރުކަޒީ ރާއްޭޖެގ ޝި  ޚާބަށްެގ އިންތިކައުންސިލު 
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އި އަޅުަގނޑުމެން ދިޔައީ ޖަޒީާރ ރާއްޖެ މެނިފެސްޓ އާއެކު. ރިޔާސީ އިންތިޚާުބަގ ެގހަރު ަވނަ އަ 2018 ލިބުނު.

ބުނީ ރަްއޔިތުން  .ެގންެއއް ހިފައިކުރާނެ މެނިފެސްޓ ޮގތަށް ަތރައްޤީ ލޭރާއްޖެ ަޖޒީރާަވންތަ ސިފަ ނުގެއް ،އަނެއްާކެވސް 

 އިނޭގ. ބަުތން ނުރުހޭކަން އެށް ަރއްޔިރާއްޖެ ހިންުގމަ ،ޮގތުން ސަރުކާރުަތއް ހިންުގމަަކށް އެހެްނީވމާ، މަރުަކޒީއާެއކޭ. 

ފަހަރު  ބަެއއް އި،ކި ބަހަނާތައް ދައްކަ ކުރަން ތިބޭ ފަރާތްތަކުން އެކިއެ ެވރިކަން ،އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑުމެންނަަކށް

ކުރާްނ ަގިއ ެއކަން ނުތުފަހަރު ހަމަ ަގސް ބަެއއް ،ަމތިކޮށްފަހަރު އާބާދީ  ބަެއއްއަސާސީަގއި ހުރި މާއްާދތައް. ނޫނުޤާ

 ޤީޤަތެއް. އެެހންީވމާ، މި ސަރުކާރަށް  ެފނުނީ އަދި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ޙަ ހުރުން އެއީެވެގން މި ބާރުތައް ނުދީ ހުރި 

އަުޅަގނޑުމެން މި  ،ެވސް އޮތީ އިމެނިފެސްޓ ގަ  ެގ19އެޖެްނޑާ  ،ެވސް އޮތީ  އިޖަޒީރާ ރާއްޖެ މެނިފެސްޓ ގަ  ،ފެނުނީ

ބާއަށް ބަލާއިރުަގިއ އަހަރުެގ ތަޖުރި 8ކަމަށް. މިދިޔަ  ސޫލުންއިރާތައް ހިންަގްނާވނީ ލާމަރުކަޒީ އުދާއިދާރީ 

އެހެން  ،ާގނޫނަށް ބަދަލުތައް ެގނެސް ،އެއް ސަބަބަކީ ؟ތ ެވެގންތީ ީކއްއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަންކަްނ ނުކުރެިވ އޮ

ަގއި އެބަހުިރ ާގނޫނު ،އެންމެ ބޮޑު މައްަސލައަކީ ބާރުތައް ހިފެހެއްޓިފައި ހުރުން. އަނެއް ،ާގނޫނުތައް މަތިކޮށް

ހެއްޓުން. ކުނި ޚިދުމަތްތަކެއް. މިސާލަކަށް ަމުގތައް ބެލެ ރަށްެވހި ކައުންސިލުތަކުން ކޮންމެހެންެވސް ދޭންޖެހޭ

ކަމަށް ލާމަރުކަޒީ  ަބއިަވރު ޚިދުމްތަެކއް ދޭންޖެހޭނެއް ބެލެހެއްޓުން. އެހެންޮގސް ބައިަވރުމެނޭޖުކުރުން. މިސްކިތްތަ

ިގރުން  ރަށް .ބަނދަރު މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން .ެއބަބުނޭ އަށް މާއްދާަވނަ 42ަވނަ މާއްދާިއން  24ާގނޫނުެގ 

 ،ފެނާއި ،ބެހެލެއްޓުން. ކަރަންޓާއި  ،ާޓއި ކަނުޑތޮށިަގނޑު މަރާމާތުކޮށްށްަގމު ތޮެއުޅން. އެއްޅުހުއްޓުުވމަށްޓަަކއި ފިޔަވަ 

ޮގސް ކުރުން. މިހެންން ުކނި މެނޭޖުއްެގ މަތީބެލެހެއްޓުން. ެއކަށީެގްނާވ ޮގތެ  އްުމ ޚިދުމަތްތައްނަރުދަމާެގ ނިޒާމު ފަދަ އާ

ބުނާ އެ ާގނޫުނގައި  ،ާގނޫނުގައި އެބަބުނޭ. އެހެންނަމަެވސް އެަބއިަވރު ޚިދުމަތްތައް ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް ބައިަވރު

 ންަވރާެގްނާވ މިށީއައިިއރުގައި ެއކަ ތަކުން މިހާތަނަށްދައުލަ ،ކަން ކުރުމަށްޓަަކއި އެްއެވސް ސަުރކާރަކުންމިންަވރަށް އެ

 .ސް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީުރިވފަހީ ޫދކު. އެދިނުމަށްޓަކައި ބަޖެޓް ދޫކުރެިވފަާގތަށް ެވސް ނެތް މި ޚިދުމަތްތައް ފ ރުކޮށް

. ފައި އޮތީކޮށްބައްޓަން ނޫނުގާ ޮގތަށް  ޭވންކަން ކުރެ ބާުރަގއި ކައް. އަމިއްލަ ޚްޞެެވސް ާގނޫީނ ޝަ ތަަކކީކައުންސިލު

 ،އެކަން ކުރުމަށްޓަަކއި ،. އެހެންނަމަެވސްޭވެވސް ވެ  މިއްަލއަށް ދަރަނިެވރި ާވ ެވސް ުކރެޭވ. އަޢުމިއްލައަށް ދައަ

ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތް   ޓަކައި،ދިނުމަށްއިންގައިެގން ަރއްޔިުތންނަށް ފައިދާ ހ ދަހިޒީ އުޫސލުން  ލާމަރުކަމިކަންކަން

އިނޭގ. އިްއޒަތްތެރި  ޅާފައި އޮތްކަން އެބަޮގުތން ހުރަސްއަ ދިނުމަށްޓަކައި ެއކިެއިކ ސަބަބުތަކާ ހުރެ މާލީފ ރުކޮށް

ަކއުންސިލުތަކަްށ ށް މަބުނާ ޚިދުމަތްތައް ދިނު އްދާަގިއ އެ  މާަވނަ 24 ާއއިަވނަ ާމއްދާ 42 ،ާގނޫނުަގއި ބުނާ .ރައީސް

އެއްެވްސ ވެސް. މިހާތަނަކަށް  މަތް ދިނުމަށްއެންމެ ކުަޑކޮށް ޚިދު ،ން ުރފިޔާ ބޭނުންޭވބިލިއަ 1.4ށް ކައަހަރަ

މިިލއަން  800 ރީެވސް ދެިވފައި ހު ެވސް ެއކަން ކުެރިވފަެއއް ނެތް. އެންމެ މައްޗަށް އާ ާގަތށްމިެވސް  ސަރުކާރަކުން

ދެން  ،ިބލިއަން ބޭނުންާވއިރުަގއި 1.4ެވހި ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ށްއާދަިއެގ ރަ ،ންމެ ބޭސިކްސް އެޔަރުފިޔާ. އެހެންިވ

ެވސް ަކއުންސިލުތަކަށް  އިތުރު ފުރުޞަެތއް ،ެވސް ކަެތއް ނެ އިތުރު މަަސއްުކރެޭވ ތް ަބއި ހ ދަންބާކީ އޮ
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ޙުަގއި އެންމެ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދީފަިއ ލާޞްެގންނަ އި ރު މި ފަހަ ީވމާ، ސަރުކާރުން މިފ ރުކޮށްދީފައެއް ނުޭވ. އެހެން

ކުރަީނ ާޚއްޞަ 5% ޮގތުން ަކުއންސިލުތައް ބާރުެވރިކުރުމަށް. އެޮގތުން ދައުލަުތެގ އާމްދަނީެގ މާލީ ،މިަވނީ

 40% މްދަނީެގ ލިބޭ އާލިން ިގރިތަުކެގ ބިމު ކު ިއ،ފަޅާ ،އެހެންމެ ރަށްރަށާއިކައުންސިލުތަކަށް. އަދި ހަމަ

 ރަްށެވހި ،ޭވކުރެ ކައުންސިލތަަކށް ޚާއްޞަ ،ދަނީ ަވނީ ަކއުްނސިލުތަކަށް. ނަތީޖާއަކަށް ެވެގން މިކުެރިވފައި ޚާއްޞަ

ބެލި ލަތުެގ ބަޖެޓަށް އުހަުރެގ ދައަ ަގނޑަކަށް މިާގތް ،ކުެރޭވ އަަދދުޚާއްޞަ އް ދިނުމަށްޓަކައި ަކއުންސިލަށްޚިދުމަތްތަ

ނެކަން ޭވ، ާގނޫނުން ލާޒިމުކުރާ މިންަވރަށް އެކަން ކުރެ ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އެބައަާރ. އެހެންީވމާ 1.8 ނަމަެވސް އެ

އެ ދިކަން މުއްސަނރަށެއްެގ  އެ ،ެވސް އެދެނީ އެންމެން ،ނޑުމެންަގއަޅު  .އެބަ ޔަޤީންެވެގންދޭ. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް

ައޅުަގނޑުމެްނެގ ެވްސ އަތޮޅަްށ ދިނުމަށް. އެީއ  އްަސނދިކަންމު  ެގއަތޮޅެއް  އެ، ެއހެންމެހަމަ ދިނުމަށް. އަދި ރަށަށް 

އުމުަގއި ޤަ އުެމއް. މި ޤަހިނާގ އޮތް އޮީތ ހިނަގ ނޑުމެންނާ ހިސާބަށް ައއިއްަސ މިަގއަޅު ،ސްެވިވސްނުމަކީ. އެހެންނަމަ

އުުމެގ ޤައި އެބަހުރި. އަދި ކާރުތައް ހިންާގފަލަތްތައް ހިންާގފައި ެއބަހުރި. ސަރުމިހާތަނަށްެވސް އެކި ޮގްތޮގަތށް ދައު

 ކަން އެައތޮޅެއްެގ ުމއްސަނދި . މިސާލަކަށް އެބަހުރިސް ބޭނުންކޮށްފަިއ އެެވ މުްއަސނދިކަން ،ެވސް ަވސީލަތްތައް

ޖޭެގ ން ހުރި މުއސަނދިކަމަށް ބަލާއިރުަގއި ާރއްަވުގތު ފެންނާ މި ،ނަމަ ޮގތަްށ ާގނޫުނ ފަރުމާކޮށްފި ށް ލިބޭ ކައަތޮޅަ

ނުދެކޭ.  ުގތަކުވަ  ރަކުން މިކަމަކަށް ސަުރކާ ތްޮގއަތޮޅަށް. އެއީ އެންމެ ރަނަގޅު ހަތަރު ންމެ ލިބެނީ އެނދިކަން މުއްސަ

 ޖެހިފައެއްިވފަެއއް ނެތް. ހިސާބުރެކުަކން މިހާތަނަށް ެވލިއުްއެގ މުއްސަނދިޅެ ތޮެއްއެވސް އަ ،ނޑު މިދަންނަަވނީަގއަޅު

މްދަނީ ލިބޭ މިންަވރު. އާހަެރއްެގ ަމްއޗަށް ދައުލަތަށް އަ ،އެބަހުރި އްން އޮތް ހިސާބުތަކެފެްނނާ ،އެހެންނަމަެވސްެންތ. 

ންކޮށްެގން ޓުއަރިޒަްމ ލިބެނީ އަތޮޅުތަކުެގ ފަޅުރަށްަތްއ ބޭނު މި އަތޮޅުތަކުން ދައުލަތަށް އެްނމެ ިގނަ އާމްދަނީ

އަހަރު  މިދިޔަ ،ޗަށްއްޓަށް ބޭނުންކުރާ ޓުއަރިސްޓް ރިސ ޓްަތކުން. އެ ރިސ ޓްތަކުްނ އަހަރެްއެގ މަންޑިެވލޮޕަމަ

ރަނީ އދ. ހިއްސާކު 50%ިއ ތެރޭގަ ކަމަށް. އޭެގ ބިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ލިބޭނެ 1.5 ށްފައި އެަބއޮތްއަންދާޒާކޮ

 ޓަކައި ސަރުކާރުން އޮތީ ނައުަމށްޙައްލެއް ެގ މިކަމަށްއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އި ކ.އަތޮޅު.  ،އަތޮާޅއިއަތޮޅާިއ، ބ. 

ހަމަޖެހޭ އުސޫލަކުން ނުަވތަ އެއްބަްސެވޭވ  ށް،ޖަމާކޮ ކައި އެއްތަނަކަށްށް ބެހުމަށްޓަޔަހަމައަތޮޅުތަކަށް ހަމަ 40%މި 

 ،ަތކުެގ ތެޭރަގއި ަބއި ކަންތައްއާބާދީ ހިމެނޭ. އެއް ،ތަުކެގ ެތރޭަގއި ބަހާިއރުގައި ބަލާ ކަންަތއް ބެހުން.މިއުލާއަކުން ފ 

  ހުރި ުގޅުމަށް  ކާހުރި ރަށްތަދެންކެޕިޓަލް ރަށާއި  އި،ަތްއ ބަލަޓުސަރުކާރުތަކުން އެ ރަށަކަށް ހިންާގ ތަރައްޤީެގ ޕްރޮޖެކް

ެވްސ މިއަށް  ޓުމަށްޓަކައިދެމެހެއްްސ ބަލާ. އަދި ހަމަހަމަކަން ދުރުމިނަށް ެވހުރި  ރަށާެއ ެވސް ބަލާ. އަދި މާލެާއއި 

ކޮްށ ންމެ އިސްަގއި އެލާމިއުމި ފ  ،ކީމިއުލާެއއް. މާނައަފ އޮތް އި ޮގތަށް ހަދާފަދޭ ެވއިޓޭޖް އެބަދޭ. ބުރަދަން 

 މިހާރު ދިރިއުޅޭ އާބާދީތަކަށް ޚިދުމަތްތަކެއް ދޭ ،ނޫން. އެެހންނަމަެވސްއެހެނެއް  ،ނޫން ؟ހެއްޔޭ ދޭންޖެހެނީ އާބާދީއަށް

މިއުާލަގިއ އެހެންީވމާ، މި ފ  އެީއ ޙަޤީޤަތެއް. ން ބޮޑުާވނެކަންދަބުރަ ންޖެހޭދޭ އިދީއަށް އޭގަ އްޔާ އާބާކަމަށް ވެއްޖެ 

ާގނޫނުގައި ެގނެުވނު ދެން މި  .ުނަވަތ ބުރަދަނެއް ދީފައި އޮތީ އާާބދީއަށް. ިއއްޒަތްތެރި ރަިއސް ޖެއްބޮޑު ެވއިޓޭ އެންމެ
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އްޔާ ރަުށެގ ވެއްޖެ  ޮގތުން ދިއުން. މި ާގނޫނުގައި ބުނާ ިޅެގންޞާޞް ކަނަޑއެތިޚްރަށްތަކުެގ އި ،މުހިންމު އެއް ބަދަލަކީ

މީޓަރުެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ  700 ކަމަށް. މީޓަރު 700 ށިެގންހާ ހިސާބުން ފެަރށުެގ ރާޅުޖައެ  ،ރަާށއިކީ ޞަތިޞާޚްއި

ކަމަށް މި ާގނޫނުަގއި ިއ ތިޞާްޞެގ ެތރޭަގޚްއިއެ ރަުށެގ ނެނީ ފިނޮޅު ހިމެ ،ފަޅުރަށްަފޅު،  ،ަވސީލަތްތަކެއް  އިއެންމެހަ

ެއއީ  ،ށްމަކަރަށުެގ މެދު ދެ ،ަޑ ނަމަމީޓަރަށްުވރެ ކު 1400 މެދުދެކަނޑައެިޅެގން އެބަދޭ. މީހުން ދިރިއުޅޭ ދެ ރަުށެގ 

އެ  ،ނަމަ ރަށެްއ އޮތް  އަލްްޓރިއިންޑަސް ،ާވ ރިސ ޓްއި މީޓަުރ ަކިއރީަގ 700 .އޮތީ ަފއި މިޅާކަމަށް ކަނަޑއަ ބައުންޑްރީ

ރަށު ކައުންސިލުެގ  ،ނަމަ ނުހިމެނޭ. އެއްފަެޅއްަގއި ފަޅުރަށްތަެކއް އޮތް އި ބައިގަ  ތިޞާޞް މިޚްރަށުެގ އި

ތިޞާްޞެގ ތެރޭަގއި ޚްރަށުެގ އެއްެވސް މިންަވރެއް ރަށު ކައުންސިލުެގ އިފަޅު އެ ؛ަގއި ހިމެނޭނީެގ ޮގތުތިޞާޞްޚްއި

 ފައި ހުރިތިޞާޞް ކަނޑައެޅުުމަގިއ ބަލާޚްެގ އިލުސިަކުއން ރަށު  އީމި .އީސްިރ ރަތެކަމަށް. އިްއޒަތް ހިމެނޭނެ

 .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ؟ަބއިހޭ ކޮލުެގ އިޚްތިޞާަޞކީއަތޮޅު ަކުއންސި ،ހޭއިކޮބަ ،ސުާވލަކީ ންނައަދެން މިންަގނޑު. 

އުމެްއިއ ޤައަޅުަގނޑުމެންެގ ުގދުރަތީ މުއްސަނދިކަން އެއްެވސް  ،އަޅުަގނޑު ކުރީަގއި ދިން މިސާލަށް ބަލާއިރުަގއި 

 ،ށްފައިކޮމިހާތަނަށް ސަރުކާރުތަކުން ބޭނުން ،ޖެހޭ. ެއހެންނަމަެވސް އޮންނާކަށް ނުެވސް ނޫން.  އޮތީކީ ހަމަހަމަކޮށެއް

ހިސާބުތަކުން   ކަން މިކުރުންތަކެްއ ހުރި ތަފާތު ަވރަށް ބޮޑެތިޮގތުން ހުރިށް އެކަންކަން ބޭނުންކޮށްފައި އަދި ތަރައްޤީއަ

ެވސް، އަޮތޅުެގ ފަޅުރަށްތަުކެގ މިލްކުެވރިކަން ކޮންމެ ތަނެއްަގއި އޮތް ނަމަެވސް، ެއ ފެންނާން އެބަހުރި. އެހެންނަމަ 

. ބޫލެއް ުނކުރަންނެ ކަމަކަްށ އަުޅަގނޑުމެން ަގާވެގން ނޫން ޮގތަކަށް ބޭނުންުކރެިވ ރުހުމާއެކު ަރއްޔިތުްނެގ ޅެްއެގއަތޮ

 .އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުަރން. މާ، ެއކަމަށް މި ބިލުގައި ސަމާލުކަން ދޭއެހެންީވ

ެވރިކުރުމަށް މި ނުން ބާރުެގން މި ދަނީ، އަްނހެއްެގ ޮގުތަގއި ފެނިދަލެްތ މުހިންމު ބައަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެން އޮ

އް. ބަހުސްކުރެޭވ، ަވރަށް ފުޅާކޮށް ބަހުސްކުރެޭވ މައްސަލައެ  .އިއްޒަތްތެރި ރައީސްއްސަ އޮތް ަބދަލު. ާގނޫނުަގއި ެގނެ

. އިނޭގށް ން އަުޅަގނޑަޭވ ކަެމއްކަ، މި ފްލ ގައި ެވސް ނުެވއަދި އެއީ އަުޅަގނޑުމެންނަްށ މުޅިއަކުން އެއްބަްސެވވޭ 

ާމ، ސަރުކާރުން އަނެްއކާެވްސ އަުޅަގނޑުމެންެގ ކިބައިން . އެހެންީވސް، އެީއ ސަުރކާރުެގ ިސޔާސަތުއެހެންނަމަެވ

 ސިޓީ ަކއުންސިލުތަކުގެ  ާކއިސިލުތައެޮގތުން، ރަށު ަކއުން ށް.މަނައިދިނުަވކާލާުތކޮްށދީ، އެކަން ހިމަ އެދެނީ، ެއކަމުގައި

އުލާެއއް މަށް ސަރުކާރުން އެދޭ. އެކަން ކުރާނެ ޮގުތެގ ފ މިކަމަށް ުވ ންހެނުންައކީ އަ 33%މެންބަރުންެގ 

 ދޭތެރޭަގއި އެއްބަްސުވމަކަށް އާެދިވފަިއ ލާކޮށް ސިޓީ ކައުންސިްއޞަން ޚާ، އަދި ަވކިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ތަފްސީލުކޮށް

 މީަގއި ހިމެނިެގންދާނެ  ެވސް 33ކަށް އާެދިވ، %އެއްބަސްުވމަ ޑުމެން މި ދެކެނީ،ުޅަގނނެތް. އެހެންނަމަެވސް، އަ

ރި އިތުުރ  ާގނޫނުގައި އެބަހުތއަންހެނުންެގ ކޮމިޓީ އިތުރަށް ބާރުެވރިކުރުމަށްޓަކައި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސްކަމަށް. 

ޤީއަށް އަދި ހަމައެކަނި އަންހެނުންެގ ތަރައް ހޭނެ ކަމާއި، ބަޖެޓެއް ދޭންޖެނާފަ. އެޮގުތން، ަވކިމާއްދާތަކެއް ހިމަ

ބައެްއެގ ޮގުތަގއި  ކަހާޭގދޮްށ ކުނިއަދި އި، ސައި ހަދަތްތަކަީކ، ރަށަށް އަންނަ މެހުމާނުންނަށް ރާމަސައްކަތްކުރާ ފަ

ދާތައް ހިމަނާފައި އޮތްކަްނ މާއް ، ެއކިެއކިއި އެިކއެކި ފިަޔަވޅުތައް މީގަ ބާރުެވރިކުރުމަށްޓަަކއި އަންހެނުން ނޫން ޮގތަށް 
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ސިލަރުން ެވްސ ދިމާާވ ެއންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަަލއެއް ކަމަށް ކައުން ށްމައަޅުަގނޑަށް އެބަފެނޭ. ަކއުންސިލުތައް ހިންުގ

 ބަރުންސެޕްޓެ 23 ،ދުަވުހެގ ތެރޭަގއި އަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ ާގތްަގނޑަކަށް ިމދިޔަ އެއް އަހަރުއަދި މިހާތަނަށް 

 ކާިއ،ޔާސީ ފަރާތްތަ ސި އެއީ ؛ުކރަންޖެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކާކަމުގައި މަްޝަވރާމިިހސާބަށް  އިން ފެށިެގން މިއަދ2018ާ

ބެލުމުގައި ެވސް އަިދ ބެލި ކުން ދި އިންޓަނޭަޝނަލް އެކިއެކި ޖަމުޢިްއޔާތައަ ،ާގނޫނީ ފަރާތްތައް ކާއި،އިދާރީ ފަރާތްތަ

ަވނަ ދައުރަށް އަދި ތިން ؛ތިބި ަކއުންސިލަރުން ެވްސ މިހާރު އިންތިޚާބުެވފައި ، އެުޑއެހީމަ ެވސްއްކުރާ ޝަކުާވތަ 

. އިދާީރ ފަށަލައިގައި އޮތް ުގޅުން ލައާއިސިޔާސީ ފަށަ ،ޝަކުާވައކީ އިޭވ ތިބި މީހުންެގ ފަރާތުން ެވސް އިންތިޚާބުެވފައި

 ،މެއް ޤާަވރަށް ބާރުަގދަ މަ .ކަމަށް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ުގމަށް ދަތިާވއެ ުގޅުމުެގ ސަބަބުން ަކއުްނސިލުތައް ހިން

. ތު ެވރިޔާެގ މަްސއޫލިއްޔަ ޒިންމާދާރު ކުރޭ.ބޫލުަގަކއުންސިލަރުން  ވަޒީާފއެއް ަކއުންސިލުތަުކެގ ތެރޭގައި އޮންނަ ކަމަށް

 ،އެހެންނަމަެވސް. ެއއީ މަްސއޫލިއްޔަެތއް ން.މެއް ެވްސ ނޫޤާރިވސް ާގނޫނުަގއި އޮްތ މަޙަޤީޤަތުގައި އެީއ ިސިވލް ސަ 

ެވސް ނުރަނަގޅު ނުފޫުޒ ކަމަށް ދެިކެގން ެއ މަސައްކަތް ކުރެްއިވ ފަރާތްތަުކން  މެއްޤާއެ މަސްއޫިލއްޔަތު ެއއީ މަ

ނުކުރިކަްނ އަދި ނުކުރާކަން އެބައޮތް ޮގތަށް މަސައްކަތް ސިލުތަކުން އެދޭ އަދި ކައުން، ކައުންސިލުތަކަށް ފ ރުަވއި

އިދާރީ ޮގތުން އެންމެ  ؛އެްނމެ އިކައުންސިލުަތކުގަ  ،ެގްނނަނީ ، މި ާގޫނނުގައި އަުޅަގނޑުމެން މި. އެހެންީވމާންފެންނަ

ބުެވަފއި ތިބި ޚާއިންތި ށްކުރަްނާވނީ ަކއުްނސިލައްޔަންޢައަދި އޭާނ ކަން. ލްކްރެޓަީރ ޖެނެރަސް ފަރާތަކީ ސެ އި

ކުރާ އުސޫލުން ެއކަްނ އްޔަންޢަ އިންމިހާރު މިނިސްޓްރީތަކަށް ޕީ.އެސް. ކަމަށް އެކުަގއި ެގ މަޝްަވާރއާ ރުންކައުންސިލަ

 ،އެހެންނަމަެވސް .ރަނަގޅު ބަދަެލއް ަކމަށް ާވނެ އީމި .އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ކުރުމަށް މި ާގނޫނުަގއި މި ބުނަނީ

ކަމަށް ދެކިެގން  ހުންނަ އިދާރީ މީހާ ހަމައެކަނި ކައުންސިލުތައް ނުހިާގ ސަބަބަކީ އެތާ ،އަޅުަގނޑު ދަންނަަވން ބޭނުން

 ިވސްނުން އެބަ . ނުދާނެ އިނޭގތ . އެީއކީ ހަމައެކަނި ސަބަބެއް ޫނން. ބަިއަވރު ސަބަބުތަްއ އެބަހުރިކަމަކު

  . ޖެހޭންއެބަ ެގންނާ އްއަދި ހަމަ އެހެންމެ ތަރައްޤީެގ ިވސްނުމެ އެބަޖެހޭ. ދޭންތަކަށް ޖާަގޔާލު ޚި ތަފާތު .ހޭއިސްކުރަންޖެ

ކުރަީނ އަުޅަގނޑުމެން މަސައްކަތް. އަީކ ތަރައްީޤއަށް މަސައްކުރާ ޕާީޓއެއް އެްމ.ޑީ.ޕީ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ކަންކަން ތަރައްީޤެގ  މެނިފެސްޓ ަގިއ ހުރި ކުރަނީ އެމެން މަސަްއކަތްަގނޑުައޅު .ަލިއެގންއިއެކުލަވަ  އެއްމެނިފެސްޓ 

އެ ޕްރޮްގރާމުތައް ހިްނޭގނެ  ،ދުަވހުެގ ތެޭރަގިއ ޕްރޮްގރާމުތަކަކަށް ބަދަލުކޮށް އޮނިަގނަޑކަށް ލަިއެގން ފަްސ އަހަރު

ހިންަގން  ޕްރޮްގރާމުތައް  އިންާދިއރާ 33ކުރުމަށްޓަކަިއ ޒުޮގތަށް. ައޅުަގނޑުމެންެގ މެިނފެސްޓ ަގިއ ހުރި ކަންކަން ަތންފީ

ތަފާތު ހަ   .ކުރުމަށް ެވސް އެބައޮތްޤީދާ ަވރުަގދަޢަ. އޭެގތެރޭަގއި އިސްލާީމ ކަނޑަައޅާފަ ަވނީ އަޅުަގނޑުމެން

ޤީދާ ޢަައޅުަގނޑުމެންެގ އިސްލާމީ  ،ސިޔާސަތެްއެގ ތެރެއިން ހަތްދިހަ އެތައް ހަރަކާތެއް މި މެނިފެސްޓ ގައި އެަބއޮތް

ފިތުަނ  ،ދީނުެގ ނަމުގައި ބައިބައިުވން އުަފއްދައިނޑުމެންެގ ތެރޭގައި އިްސލާމްައޅުގަ  .ކުރުމަށްޓަކައިދަ ަގރުަވ

އަޅުަގނޑުމެްނ  .ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ާވނެނުދީެގންއުފެއްދުމަށްޓަަކއި ކައުންސިުލތަކުން އެއްެވސް ަވރަކަށް ޖާަގ

ކުރުމުެގ ިވްސނުމުގައި ަކއުންސިލުތަކަްށ އްކަތް ތަރައްީޤއަށް މަސަ އެމް.ޑީ.ޕީައކީ ތަރައްީޤއަށް މަސައްކަތްކުރާ ަބެއއް.
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ުޅަގނޑުމެންެގ ރަށުެގ އަމުގައި، ިވސްނުށް ބ ދާ ާވނީ ެވސް. އަުޅަގނޑުމެންނައެމް.ޑީ.ޕީެގ ިޓކެޓުަގއި މީހުން ހޮެވން

މެން އެދެނީ އަޅުަގނޑު .ހިސާބުން އެަކނި ިވސްނަިއެގން ައޅުަގނުޑމެންނަކަށް ކުރިއެރުމެއް ނުިލބޭނެ އާބައުންޑްރީ

 .ބަރަކާތްލެްއުވންهللا ކުރާ މަސައްކަތުަގިއ މާތް މިއަުޅަގނޑުމެން އެދެނީ އަުޅަގނޑުެމން  .ރާއްޖެއަށް ކުިރއެރުން

 ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް. ة هللامحكم وريس الم علوال. ކުރެްއުވންދުަވސްތަކެއް މިންަވރު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާަގތި

 

  :ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން

ލަނީ. ބަހުސްެގ ަވުގތު އަޅުަގނޑު އިހުޅުަވއަޅުަގނޑު މިހާރު މި ބަހުސްެގ ަވުގތު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ެރިވފަިއާވ ލާމަރުަކޒީ ކުޓުލިޑޭކޮްނސޮ، ަވނީ މިހާރު އެއްކުެރިވފަިއާވ ޕ ޓަލްގައި އެ .ާލއިރުަގއި ދަންނަާވަލންއިހުޅުަވ

 އިޞްލާޙު. ަގއ2010ިފުރަތަމަ ާގނޫނު މި ެގނުެވނީ  ،ކުރައްަވއިފި ރާތްޝާބަރު އިންދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެ ާގނޫނު.

ަވނަ އަހަރު އިޞްލާޙެއް، ދެަވަނ  2011ދެން  ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު.އެއީ  ،ަވނަ އަހަރު 2010 ،އެއަށްފަހު ެގނެިވއްޖެ

ަވނަ  5ަގއި.  2015ެވސް ޞްލާޙު ަވނަ އި 4ގައި.  2015ަވަނ އިޞްލާޙު ެގނެުވނީ ނީ. ތިން ެގެނުވއިޞްލާޙު

ފުޅުންނަށް ަގއި. ތި ބޭ 2017ަވނަ އިޞްލާޙު  7ަގއި.  2015ަވނަ ިއޞްލާޙު ެވސް  6ަގއި.  2015އިޞްލާޙު ެވސް 

 ،އޮތް ބިލު ބިލު އެީއ މިދެންނެިވ ހުރިހާ އިޞްލާޙުތަކެއް ެއްއކުރުމަށްފަހުގައި ފެނިަވަޑިއަގންނަވާ  ންޕ ޓަލްއި

ރުަވނީ މަރަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް  ޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަލިޑޭޓެޑް ބިލު. އަުޅަގނކޮންސޮ

 .ޝަރީފަށް

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް 

ުކރުމުެގ ބަހުސް މި ކުރަނީ  ެވރި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އަުޅަގނޑުމެްނ ކައުންސިލުތައް ބާރު

، ރަްއޔިތުންނަށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުެގ ފެްނަވރު މަތިކޮށްުދަވހަށް ުދަވހުން  ،ާގތުން މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތްތަކާއި ޔިތުންނާރައް

ފަދަ  ދެންނެިވަރއްޔިތުން އެޭދ ޮގތަކަށް މި ،ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި މަްޝަވާރކުރެިވެގން ރައްޔިތުންނާ ،ދަނާކޮށްހަރު

ަވރުަގަދކުރުމަކީ އަބަުދެވސް  ހަރުދަނާކޮށް ާގނޫނު ތަކުެގކައުންިސލު .އީސްތެރި ރަ ިއއްޒަތް ޚިދުމަތްތައް ފ ރުކޮށްދިނުން.

ްއ އެަބއޮތް. ަބއެްއ ިވސްނާލަންޖެހޭ ޕޮއިންޓެ، އެކަމަކު  ދުނިޔެއަށް އަންނަ ބަދަލާއެކު ކުރަމުން އަންނަންޖެހޭނެ ކަމެއް.

 ނޫން. ރަނަގޅު ާވހަަކއެއް  މި ދައްކާ ާވހަކަކީ  ،ޖެހޭނޭއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ެއ ައތޮޅެއްެގ ލާރި އެ އަތޮޅަކަށް ިލބެން

ެގ އެންމެހައި ރައްޔިތުްނެގ ރާއްޭޖެގ ހުރިހާ އަތޮޅެއްެގ ހުރި ހުރިހާ ަވސީލަތްތަކަކީ ދިެވހިރާއްޖޭ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ފެންނަ ކަހަލަ  ން ޕޭނުސްއްޔާ މިއަުދ  ރާަވންވެއްޖެންމިލްކުކަން ހަނދާންކުރަންާވނެ. އެނޫން ޮގތަކަށް އަޅުަގނުޑމެ

ހަޅުތާލާއި ހަނުގރާމަ ރާއްެޖއިން ެވްސ ފެނިެގންދާނީ. މި ކަންކަމާ ދޭތޭރެަގއި ިވސްނަން ފުންކޮށް އެބަޖެހޭ. 

 ،ފަސްަގނޑާއި  ،އި މާބިލަތެްއ ހިންާގަވރުެގ އުލަތެއް. ފެޑަރަލް ދައުދިެވހިާރއްޖެއަީކ ޔުނިޓަރީ ދަ  .ީއސްއިްއޒަތްތެރި ރަ
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ތް. މި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ. އަޅުަގނޑު މި ދަންނަަވނީ ކައުންސިލު ކު ނެއުމަޤަރައްޔިތުންނެއް މި 

އުޭޅ  ރާއްޖޭަގއި ޖެހިެގން މި  ބާރުެވިރުކރުަވންޖެހޭނެ. ކީްއެވެގންތ  ނޫން. ކައުންސިލު އެއްބާރުެވރިނުކުރުާވ ާވހަކަ 

 ޮގތުން ކެޕިޓަްލ ރީޖަނާއި ރާއްޖޭެގ އަތޮޅުތަކާ ތްލަތުެގ ިސޔާސަތު އޮއުމައްސަަލއަކީ މީެގ ކުރީަގއި ދަ ؟މައްސަލައަކީ

އަިދ  .ކުޑަުވން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްއެ ތަންތަނަށް ކުރެޭވ ޚަރަދު  ،އޮތް ފަރަުގ ެއއް ދުަވހުން ައނެއް ދުަވހަށް ބޮޑުވެ 

ބެެގްނ ެއ ސަރަހައްދެއްެގ މީހުން ެއ ސަރަހައްދެއްަގއި ތި ،ެގ ނާރުތައް ކަނޑަައޅައި ޤީ ރާއްޖޭެގ ެއކިެއކި ތަރައް

ނެތުން. ރަނަގޅު އާމްދަނީެގ ުފރުޞަތުތައް ލިބިފައި ،ވަޒީާފެގ ފުރުޞަތުަތކާއި ،ދަޢުލަތުން ފ ރުކޮށްދޭނެ ޚިދުމަތްތަކާއި

އުމުގެ ޤަރައްޔިތުންނަށް މުޅި  އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުގައި ރާއްޭޖެގ އެންމެހައި .ޝަކުާވަތއް މި ޖެހެނީމުެގ ކަމި

މިހާރު  ،ދާލަތުެގ މަުގން ކުރިއަރަންޖެހޭނެ. އަދި ަވކިން ާޚއްޞަކޮށްޢައިޖުތިމާޢީ  ،ަކމާއެކުމުއްސަނދިކަން އިންސާުފެވރި

ެގ ޤީ އިުމކުރެޭވނެ ޮގތް ހ ަދއިދޭން އެބަޖެހޭ. ތަރައްޤާ އްތަަވޒީފާެގ ފުރުޞަތުއަޅާނުލެިވ ދޫކުރެިވަފއިާވ އަޮތޅުތަކަށް 

މު އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް  ންންޖެހޭ މުހިފ ރުކޮށްދޭ؛ތް ތުން ޚިދުމަލަތުެގ ފަރާއުފުރުސަތު ހ ދައިދޭންޖެހޭ. ރައްޔިތުންނަށް ދަ

ހަމައެކަނި  ެވސް އަޅުަގނޑުމެންށް އަނެއްކާ ޚިލާފަޔާއެ .އިމުކުރަންެޖހޭޤާފެންަވރު މަތިކޮށް ހ ދައިދެޭވނެ ަވސީލަތްތައް 

 ަގއި ރައްޔިތުންެގ ތެރޭ  ުހރިހާރާއްޭޖެގ ،ލިބޭ ފައިާސ ބަހާނެ ޮގތެއް  ެއ އަތޮަޅކުން ،ށް ަވކި އަތޮޅަކަ ،ކަށްޔަަވކި ބަ 

ކަްށ ފުަވއްމުލަ ިވްއޔާ ނީަވޖެ ކަމަށް އްއިމުނުކުރެޭވ ޮގތަށް ރާއްޭޖަގިއ ކަްނތައްތައް ާވންޖެހިޤާދާލަތު ޢައިޖުތިމާޢީ 

 ަވކި ،ރަށަކީ ަވކި މީހެްއެގދިެވހިރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ފަޅު ،ނޫން ؟ައތޮޅަށް ލިބޭނީ ކ އްޗެއްތ  އައްޑޫ ؟ކ ްއޗެއްތ  ލިބޭނީ

އް. ެއއަްށ ޤެ އްޙަ ،މެހައި ލޮބުެވތި ރައްޔިތުންެގ މިލްކެއްންނޫން. އެއީ މުޅި ދިެވހިރާއްޖޭ އެ ްއެގ ެއއްެޗއްބައެ

ާގނޫުނެގ  ހޭބާރުަތއް ދެމުންދާއިރުަގއި މޮނިޓަރިންގ ނިޒާުމ ަވުރަގދަކުރަންޖެ .އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް ންޖެހޭނެ.ިވސްނަ

 ދުލުެވރިކަމާއެކު ރާއްޭޖެގޢަ ، އިންސާފުެވިރކަމާއިބެހުމުގައި ެވސް ންމެ ރިސ ސްތައްހެއެއަދި ހަމަ. ތެރެއިން

ންޖެހޭނެ. ނެޝަނަލް  ހ ދަ އަރކުެރޭވނެ ޮގތްތައް އެުކަގިއ ރިސ ސްތަްއ ޝެ ރައްޔިތުންެގ މެދުަގިއ ހަމަހަމަކަމާ

 އި ކަނަޑއަޅާލޮޕްމަންޓް ޕްލޭނެއް އޮްނނަންޖެހޭ. ހާސިލުކުރަން ބޭނުންާވ ލަނޑުދަނޑި ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކަޑިެވ

ޚިދުމަތްތައް  ،ދޭތެރޭގައި ބާރުތައް ބަިއކުެރޭވނެ ޮގތާއި  އުމީ އިާދރާތަކާއި ކައުންސިލުަތކާ، ޤައުސޫލުތަާކއި

ކަނަޑއެިޅ ން ާގނޫނުެގ ތެެރއި ،ތައް ޭރިވދޭނެ ނިޒާމުށްކަށް އެހީތެރިކަން ފ ރުކޮޔަކު ައނެއް ބަޔަ ބަެއއް ،ފ ރުކޮށްދިނުމާއި

ބަރާބަރަށް   ޓްލް އޮޑިފައިނޭންޝަ ،އޮޑިޓް ޕާފ މަންސް ،ނޑައެޅެންޖެހޭ. އޮޑިްޓޮކށްތައް ކަ މިންތަކާއިނުބަޔާންާވންޖެހޭ އި

ލުތަުކން މަސްއޫލިއްޔަާތއި ާވޖިބު ކައުންސި ެގ ޕްލޭާނ އެްއޮގތަށްޤީ އުމީ ތަރައްޤަކުރަންޖެހޭ. އަދި އެހެންެމ 

ޮގތަްށ ފ ރުކޮށްދެންޖެހޭ މިންަވރު  އެދޭްއޔިތުން ަރއްޔިތުންނަްށ ފ ރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ރަ ،ތ ާއއިއަދާކުރޭ

ލާފަިއ ނިންމޭކަށެއް. އިއަދި ހަމައެކަނި މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަކަށް ނ ންނާނެ ކައުންސިލުތަުކެގ ބޮލަށް ކަނޑަ ،ބަލާށާއި

 ،ން ޒީފާ ލިބިެގމީހުން ެވސް މިއުޅޭ ޮގތަށް ަވ ހަމަ މާލޭ  ،ރާއްޭޖެގ ރައްޔިތުން އެބަ ބޭނުންޭވ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 އް ޓެށްެވ ،އުލެއް ޙަފުރިހަމަެވެގން އުޅެޭވެނ މާ އްމި ހުރިހާ ކަމެ ،ަތޢުލީމީ ޚިދުމަތް ލިބިެގން ،ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ލިބިެގން 
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ނަ ރަށްތައް ިގ ޮގތުން އެ އަތޮޅުތަުކގައި ަވރަށް އޮތް އިބައެއް އަތޮޅުަތއް ބެހިފަ ؛އޮންނަން. ތެދެއް  ފައިއިމުެވޤާ

 ؟ނުލިބޭނީތ  އެ މީހުންނަށްެއއްެވސް އެްއޗެްއ އްާޔ ސް ނެތް. އެހެންެވއްޖެމުލަކުެގ އެންެމ ރަށެއް ެވއެބަހުރި. ފުަވއް

ކުރަން އެބަޖެހޭ.  ކެޭޕސިޓީ ބިލްޑު .ރިޢާޔަތްކުރަން އެބަޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ށް މައްޗައެހެންީވމާ، މި ކަންކަމުެގ

ައދި އެކަށީެގްނާވ ޮގތަކަށް ެއ އޭ ބުނުމަކުންނެއް ރުތައް ދޫކޮށްލީހަމައެކަނި ާގނޫނެްއެގ އަކުެރއްަގއި ތިމަންމެން ބާ

މި ކަންކަމުެގ މައްޗަށް ފުންކޮށް ރިޢާޔަތްކުރަން އެބަޖެހޭ. އަޅުަގނޑު ހަމަ   .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ކަންކަމެއް ނުހިނާގނެ.

ނެތް.  ހަރުދަނާ ޮގތެްއަގއިއެކު ފާހަަގކުަރން އަދި ެވސް އޮޑިޓިްނެގ ނިޒާމު ެވސް އެކަީށެގންާވ ޔާހަމަ ހިތާމަ

ލާމަރުކަުޒކޮށް  ،ކޮރަޕްޝަން ކޮށް އޮތްެވްސ ސެންޓްރަލައިޒްމިހާރު، ނޑުމެންެގ ތަޖުރިބާެގ އަލީަގއިއަޅުަގ

 ،އިުމކޮށްެގންޤާ ބެލެހެއްޭޓ ނިޒާމުތައް އްނުާވނެ. އަުޅަގނޑުެމން މި ހުރިހާ ކަމެޑީސެންޓްރަލަިއޒްުވމަށް ފުރުަޞތު ދީެގން

 ައދި އެ މީހުން އެދޭ ޮގތަށް އެ ،އިންސާުފެވރިކަމާެއކު ،ކުާގތުން ހަލުިވކަމާއެ  ނާަރއްޔިތުން ،ޮގތަކަށްރައްޔިތުން އެދޭ 

ެވްސ އިމުކުަރންޖެހޭނީ. އެއްޮގތަކަށް ޤާަބިއެވރިުވން އޮެވެގން ޚިދުމަތް ފ ރުކޮށްދޭނެ ނިޒާމެއް  ،ހުންެގ ބަސް އޮެވެގންމީ

އްޖޭަގއި ހުރި މިސްޓޭކްތައް ިދެވހިރާ އުުމތަކުން ހަދާފައިޤަ އިމުކުރުމުަގިއ ދުނިޔޭެގ ބައެއް ޤާމި ނިޒާމު 

ބުރަތް ލިބިެގން އަުޅަގނޑުމެން މި ކަންކަން ުކރަންޖެހޭނީ. ހަމަ އަޅުަގނޑު ޢިނުޖެހޭ. ެއކަންަކމުން ާވކަށްތަކުރާރު

ނުކުންނާނެ  ،ނަމަ ނުވެއްޖެރިސ ސް ބެހުމުގައި އިންސާފުެވރި  ންނަނީފެ އެ ންގައި ެވސްމިހާރު ސްޕޭ ،ދަންނަާވނީ

އުމީ ޤަ މާލެ ެވސް އަދި މި ހުރިހާ ތަންތަނުގައި ެވސް  ،އަތޮޅު ެވސް  ައއްޑޫ .ަރއީސްމައްސަލަތައް. ިއއްޒަތްތެރި 

ލަޙަތު  ޞް ަވންޏާ ރާއްޖޭެގ ާއއްމު މަށްކަމަ މިލްކިއްޔާތު އިންސާުފެވރިކަމާެއކު ބެހިެގންދާނެ ޮގތަކަށް ކަންކަން ނުކޮށްފި

 މު އެއްޗަކީ.ންްނ އެންމެ މުހިެގއްލޭނެ. ރިސ ސް އެލްކޭޝަ

 

 ން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތު

ނިލަންދޫ  ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުަވނީ ޢަބްދުލްމުޙްސިން ޙަމީދު

 ދާއިރާ.

 

 ސިން ޙަމީދު ާވހަކަދެއްެކުވން:ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙް

ިދެވހިރާއްޭޖެގ ިއދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަީޒ ) 2010/7. ާގނޫނު ނަންބަުރ ރައީސް އިްއޒަތްތެރި ޔާއާދެ! ޝުކުިރއް

ޓަަކއި ހުޅުމާލެ ެގނައުުމެގ ބިލެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވިއދެއްިވ ކަމަށްށް އިޞްލާޙު( އައުސޫލުން ހިންުގމުެގ ާގނޫނު

 އަުޅަގނުޑެގ ދާއިރާެގ އެންމެންެގ އިޔާ ެގ އަމިއްލަ ނަމުަގނޑު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒަށް އަޅުަގ

ދަންނަަވން. އާދެ! ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ެވސް ަވިކ ޚާއްޞަ ބާބެއް މިކަމަށް    ބޮޑަށް ޝުކުރުށްނަމުގައި ަވރަ

ުތެގ ނެ ޮގހިންަގްނާވ ،ހިމަނާފައިޭވ. ދިެވހިރާއްޭޖެގ އިދާރީ ދާއިރާތަްއ ހިންަގންާވނީ ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން ަކމަށާއި
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ނެއްެގ ދަށުން އެކަން ކުރަންާވނެ ކަމަށް ަވރަށް ތަފުސީލުކޮށް އެ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްދީފައިޭވ. ާގނޫތަފުސީލެއް އަދި 

 ،ޮގތަކަށް ބަލާއިރު އުފެދިފަިއަވނީ. އަދި މި ާގނޫނަށް މިއަދު މި ެގނެޭވ އިޞްލާޙުތަކަީކ ޖުމުލަ 2010/7 ،އެޮގތުން

 4ުޙތަކެއް. މި އިޞްލާޙު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުެގ ކުރިން ޮގތުން ެގނެޭވ އިޞްލާ މުެގކައުންސިލުތައް ބާރުެވިރކުރު

ަގރާރުަގއި ެވސް އަދި  4. ޖުމުލަކޮށް މި ެވސް ަވނީ އިޞްާލޙެއް ހުށަހެޅިފަ ށްަގރާރަާކއި އަދި ޤާނޫނުއަާސސީއަ

ެއ ޮގތުްނ އް ާބރުެވރިކުުރުވން. ލުތަަކއުންސި ،ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ހުށަހެޅިފަިއ އޮތް އިޞްލާޙުެގ ަމއިަގނުޑ ބޭނުމަކީ

މާލެއާއި  ،މާލީ ތަނަަވސްކަން ކައުންސިލުތަކަށް ހ ދައިދިނުމާ ބެހޭ ަގރާރެއް ،ަގރާުރެގ ތެރޭަގއި  4ފައިާވ ހުށަހެޅި

އަދި ރަށްރަށުެގ  ،ަގރާރެއް ބެހޭ   ދޫކުރުމާޓް މާލެއާއި ރަށްރަށުން ފްލެ ،ދޫކުރުމާ ބެހޭ ަގރާރެއް ރަށްރަށުން ގ ތި

އަދި ަކއުންސިލުަތކުެގ ުމއްދަތު އިތުުރކުރުމަށް  ، ބެހޭ ަގރާެރއް ދިނުމާށްއުންސިލުަތކަކަން ެއ ރަށްރަށުެގ ކަނދިމުއްސަ

އާދެ! އެމް.ޑީ.ީޕެގ  ؛އިޞްލާެޙއް. އާދެ، ހުރިހާ އިޞްލާޙުތަކެްއެގ ަމއިަގނުޑ ބޭނުމަކީ ާވޤާނޫނުއަސާސީއަށް ހުށަހެޅިފައި 

ެގ ނޫނީ ޤީ ރަށްރަށުެގ ތަރައްދުތަުކެގ ތެރޭަގއި ަވޢުޔާސީ ކެމްޕޭނުެގ ެގ ރިމެނިފެސްޓ ގައި ެވސް އަދި އެ ބޭފުޅުން

ބާރުތައް ހ ދައިދިނުމުގައި ރަށްރަށުެގ ކަންތައްތަްއ  އުންސިލުތަކަށްކަނޫނީ ރަށްރަށުެގ  ންކަކެއްރަށްރަށުެގ މިލް

ްއ ޮގތުން މި އިޞްލާޙުތަ ުގޅޭ މި ބާރުތައް ކައުންސިލުތަކަށް ދިނުމާ  ،ކުރަންާވނީ އެ ރަށަކުން ކަމަށް ބަޔާންކޮށް

ޓަކައި އެމް.ޑީ.ީޕެގ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އަދި މުޅި އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ެވސް ަވރަށް ކަމަށް ދިޔަމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިެގން

 ދިރިއުޅޭ  ެގނެޭވނީ އެ ރަށްރަށުަގއި ޤީޮގުތަގިއ ރަށްރަށުެގ ތަރައް ދަންނަަވން. އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ބޮޑަށް ޝުކުރު

އަުޅަގނޑުމެން ރަށުަގއި  .ރަށަށް ދިމާެވފައިާވ މައްސަލަަތއްއެ ރަށް ،ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް އި  ރަށްރަށުގަ  ނޫނީ އެށްކަޔަބަ

.  ނީ އަބަދު މައްސަލަޖެހިފަ. ކަރަންޓް ހުންނަސާފު ބ  ފެނެއް ލިބޭކަށް ނެތް. ނަރުދަމާ ހުންނަނީ މައްސަލަޖެހިފަ

ހ ދޭ މާލީ  ތަނުންނޫީނ އެ ތަން ،މާލީ ތަނަަވސްކަން  ިލބޭ ށްރަށުންރަ އެމި ބާރުތަްއ ިލބިެގންނޫނީ ، އެހެންކަމުން

ެއ ރަށްަރށުެގ ަރއްޔިތުން ބޭނުންާވ  ،އަށްޤީލިބިެގންނޫނީ ެއ ރަށްރަށުެގ ތަަރއް ށް ތަނަަވސްކަން އެ ރަށްރަށަ

މި ހުށަހެޅިފައިާވ  އި ތެްއަގޮގ ުނކުރަން. އެހެންކަމުން ޖުމުލަ ދެޭވނެ ަކމަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލެއްދައިފޮނިމީރުކަން ހ 

ނަމަ އަޅުަގނޑު ަވރަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. އަޅުަގނޑު ެވސް އެދެނީ މި ތަކަށް ދަންނަާވއިޞްލާޙަށް ހަމަ ކުރު ޮގ

 އީސް.ިއްއޒަތްތެރި ރަ ދިއުން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާމި އިޞްލާުޙަގއި ހަމަ ފުރިހަމަާވ ޮގތަށް ފާސްެވެގން  ،ާގނޫނު

 

 ެކުވން:ާވހަކަދެއް  ރިޔާސަތުން

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުަވނީ ބާރަށު ދާިއރާެގިއއް ޝުކުރިއްޔާ

 އަށް.هللا އަޙްމަދު ޢަބްދު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން:هللا ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަްޙމަދު ޢަބްދު
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ދިެވހިރާއްޭޖެގ އިދާރީ ދާިއރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ) 2010/7ރު ީއސް. ާގނޫނު ނަންބަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަ

އަިދ  ށްމި ަވުގތަ ހުށަހަޅާފައިާވ ބިލަކީ އަޅުަގނޑު ަގބޫލުުކރާ ޮގތުގައިެގނައުމަށް ޙުިއޞްލާށް ( އަހިންުގމުެގ ާގނޫނު

ލަ މި ބިލުގައި ބައެއް ކަހަ .އީސްމު އަދި އެހާމެ ބޭނުންތެރި ބިލެއް. އިްއޒަތްތެރި ރަންދިެވހިރާއްޖެއަށް ަވރަށް މުހި

އަދި އިތުރަށް ެއކަންކަމުްނ  އި ކޮށްލަމަފުރިހަ އިތުރަށް ަގއި މިޓީ ސްޓޭޖަށް ދާއިރު ކަންތައްތަްއ އެބަހުރި އަޅުަގނޑުމެން ކޮ

ަގއި މި ބިލު ކޮމިޓީެގ މަރުޙަލާ ،، އަުޅަގނޑު އެދެންރަނަގޅު ނަތީޖާތަކެއް ނެެރިވދާނެ ޒާުތެގ. އެހެްނީވމާ

ކުރުމުެގ ޮގތުން ިވސްނަންޖެހޭ މެދު އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުަރއްަވމުން ެގންދަވާއިުރގައި މިދެންނެިވ ކަންތަްއތަކާތްމަސައްކަ

 މި .ހުރި ކަންކަމަށް ެގަނއުން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްމާއްދާތަކުަގއި  އަދި ެގންަނންޖެހޭ ބަދަލުތައް ،ިވސްނުންތަކާއި 

ތަކުެގ ދައުރު ަވރަށް ބޮޑުތަން ާވނީ ކައުންސިލުއި ައޅުަގނޑު ދަންނަރުތަކަށް ބަލާއިރުަގބިލުން ލިބިެގންދާ ބާ

ތަކުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަާކއި އުފުލަންޖެހޭ އެކު ަކުއންސިލުއެއާ. އަދި ހަމަމިހާރަށްުވރެން އިތުރުެވެގންާދނޭ

ެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ޞްޞާތި ަތކުެގ އިޚްއުންސިލުއަދި ކަ .ޒިންމާތައް ެވސް ޮބޑުެވެގންާދނެ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް

ކުރުމުެގ ބޭނުންތެރިކަްނ އެކު މަސަްއކަތްކަމާއެކު މިދެންނެިވ ޮގތަށް ހަރުދަނާ އަދި ޒިންމާދާރުކަންކަމަށް އަންނަ ބަދަލާ

ގައި ައޅުަގނޑުމެން ދޫކޮށްލެޭވ ބާރުތަކަކީ ޙަޤީޤަތު ތަަކށް މިެވސް ހަމަ އެހާމެ ބޮޑު. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކައުންސިލު

އަިދ ރައްޔިތުން އިންތިޚާުބކުރާ  .ކުރުުވންަރއްޔިތުން ބާރުެވރި  ،އް ކަމުަގއިވާ ަދއްކަމުން އަންނަ އެއް ާވހަަކއެއަބަދުެވސް 

 ،އުންސިލަުރން މެދުެވރިކޮށް ރަށްރަށުެގ ކަންތައްތައް ހިންުގާމއިްއޔާ ކަ އްޖެެވ މަންދޫބުން މެދުެވރިކޮށް ނޫނީ

މަރުަކީޒ ސަރުކާރަށް ބަރ ސާެވެގން  .ތްތެރި ރައީސްިވސްނުން. އިްއޒަ ބަދަލު ެގނައުމުެގ ެދޭވ ހެޔޮއެކަންތައްަތކަށް އެ

އްލެއް ލިބިެގންދާނެކަން ެވސް އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން. ޙަދިޔުމަށް ކަންކަން ނިންމުމަށް އެތައް ަވުގެތއް ހޭދަެވެގންދާ

ން ކުެރޭވނެ ޖާަގ ލަ އިސްެނުގމުެގ މަތީަތކެއް ކަުއންސިލުތަކުެގ އަމިއްެއކުމެ އާމްދަނީ ހ ދުމުެގ އެަތއް ކަންތައްހަމަ އެއާ

ަތކަށް ލިބިެގންދާ އެުކ ކައުންސިލުެއއާ ެވސް މިދެންނެިވ އިޞްލާޙުަތކުން ލިބިެގންދާކަން އަުޅަގނޑު ފާހަަގކުރަން. ހަމަ

ެގ އަދި ަރއްޔިތުން  އާއި ކުރިއެރުމާައދި ރަށްރަށުެގ ތަރައްޤީ  ،އާމްދަނީ މިހާރަށްުވރެ އެތަްއތަނަކުން ބޮޑުެވެގންޮގސް

އެީއ  ،ބިލުން ފަހިެވެގންދާތީ ިގނަ ކަންތަްއތަކެއް ކުެރިވެގންދާނެ މަުގ މި  މާ ތަށް ޓަަކއި މިހާރަށްުވރެޙަލަޞްއި މަޔާލާބަ

ކާއި އަދި ރަށްރަށުެގ ރައްޔިތުންނަށް ފ ރުކޮށްދޭންޖެހޭ އާއްމު ޚިދުމަތްތަ .ހަމަ އުފާކުރާ ކަމެއް. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް

ހަމަތައް  ،ތަާކއި، އުސޫލުތަާކއިން ކުރާނެ އިންތިޒާމުުނރައްކަުލެގ ހާލަތްތަކުަގއި ަކންކަ ރަށްރަށަށް ދިމާާވ ުކއްލި

ފަރާއި އަދި ، އި ފަޅާުގޅިފައިާވ  ރަށާ ،އެކުދިނުމާއަދި ސަރުކާރަށް ދޭންޖެހޭ އެއްބާރުލުން ،އެކަަށއަޅައި  ިއ،ރާަވ

ާއއި ނަފާ. މަންފާން ހ ދެން އޮތީ އިންތިހާއަށް ބޮޑު ރާެގ ތެޭރަގއި ހިމެނޭ ބޭނުންކޮށްެގެގ ާދއިޞް ޞާތިފަޅުރަށްތައް އިޚް

ބާރުތަުކެގ ބޭނުންކުރަމުންދާއިރުަގިއ  ބާރުތައް ދޫޮކށްލާއިރު އަދި މި ައޅުަގނޑުމެން މި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ޅުަގނޑަްށ ބޮޑަށް އޮންނަންޖެހޭ. އަ ހާރަށްުވރެކުރެޭވނެ ޮގެތއް ެވސް އެބަ މިތައް ޒިންމާދާރުއަޅުަގނޑުމެންެގ ަކއުންސިލު

ކުރުމުެގ ކުރުމާއި، ޒިންމާދާރުބޮޑަށް ފާހަަގެވެގންދޭ ރިޕ ޓު  ލާއިުރަގިއ ތަންކޮެޅއް އިބިލުން ޒިންމާތަކުެގ ަމއްަޗށް ބަލަ މި
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އަދި އިތުރަށް  ގައިބިލު ޓަަކއި ައޅުަގނޑުމެން މިޮގތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަްތތަކަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ެގނައުމަށް

އެ ބާރުތަާކއި  ،ކުާރއިރުލިްއޔަތުތައް ަހާވލުޢޫއީސް. ބާުރތަކަކާއި މަސްަގޅު ކަުމަގިއ. އިްއޒަތްތެރި ރަިވސްނާލުން ރަނ

ާވނެ. އަދި ަޖާވބުދާރީާވންޖެހޭ ހާލަތްތަކެއް ެވސް  ެއކު އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުާރއިުރގައި ޒިްނމާތަކެއްލިއްޔަތުތަކާޢޫމަސް

ެވްސ ައޅުަގނޑުމެންނަށް  މިދެންނެިވ . އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. މިހާރުހޭނެންޖެެވކުރުން ފުރިހަމަކުރެާވބުދާރީހުންނާނެ. ޖަ

އަިދ  ،ކުރުމާއިޮގތަށް ބަލާއިރުަގއި ޒިންމާދާރު ނޫނީ ކަން ހިނާގ ،އެކި ދިމަދިމާލުން ފެންނަ މަންޒަރުތަކަށް ބަލާއިރު

ޑު ކަމުގައި ފާހަަގެވެގންދޭ. ކަންކަން އޮތުމުެގ ބޭނުންތެރިކަން ބޮ ޒިންމާދާރުކޮށް މަސައްކަތް ހިންޭގނެ ޮގތަށް

އެކު ަވރަށް ޮބޑެތި އާމްދަނީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ދޫކޮށްލެޭވ ބާރާ  ،މިއަދުެގ ޙަޤީޤަތަކީ ާރއްޖޭގެ ތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތް

  ރަށުެގ އޮތް ރީިތ ފަޅާއި، ފަރާއި އަދި ބައެއްހ ދުމުެގ ަވސީލަތްތައް ފަހިެވެގންދާނެ. ޖެހިެގން އޮންނަ ފަޅުރަށާއި އަދި

އްޔާ ޖަންަގލި ޮގތަށް އޮްނނަ ތަންތަން ބޭނުންކޮށްެގން ެވްއޖެ ނޫނީ ،ތަާކއި އަދި ކަނޑޫފާަތއްރަށްރަށުގައި ހުރި ުކޅި

ޖެހޭ. އެކު އެބަ އަންނަންފިކުރު ެވސް މިއާ ެއ ިވސްނުމާއި ،ެވސް ފައިދާ ހ ދުމުެގ ފުުރޞަތު ލިބިެގންދާއިރުަގއި

ދެންނެިވ ަމަގްށ ބަބުން އެަކންކަމަށް މަުގފަހިެވެގންދާނެ. އަދި މިއަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި މިބިލުެގ ސަ

ތަކަށް އައުމަށް ެވސް ފުުރޞަތު ލިބިެގންދޭ. އަުޅަގނޑު ަކއުންިސލު ،ޤުެވރިކަން ފާޅުކޮށް އު ކުރާނެ ބަަޔކު ޝަ މަސައްކަތް

 ،އުރު ދިުގކުރުމަށް އޮެވެގ ދަަތކުސްނުން އަދި ސަރުކާުރެގ ިވސްނުން ކައުންސިލުއުފާކުރަން އަުޅަގނޑުމެންެގ ާޕޓީެގ ިވ

ނޫނީ ެވެގންދާއިުރަގިއ  ،އަހަރު ކަމުަގއި ހެދިެގންދާއިރު 5ެގ ދައުރަީކ ެއކު އައިސް ކައުންސިލު އެ އިޞްލާޙު ެވސް މިއާ

ާރނެ ޓީމުތައް ނޫނީ މީހުން  ނޫނީ މިދެންނެިވ މަަގށް މަސަްއކަތްކު ،ހުރި ިވްސނުން މުެގމިދެންނެިވ ކަންކަ

ކަންކަން  މި ،ހަާވލުެވެގންދާނެ. އެެހންނަމަެވސް ލިބިެގންދާނެ. އަދި ރަށްރަށުެގ ކަްނކަމާއަޅުަގނޑުމެންނަށް 

އަދި ާގނޫނުަގއި މިދެންނެިވހެން ކަންކަން  .ކުރަންޖެހޭއަޅުަގނޑުމެން ަވރަށް ރަނަގޅަށް ެގންދެޭވނެ ޮގތަކަށް ތަުރތީބު

ާވނީ މިއީ ންތައްތައް ފުރިހަމަކޮށްލީމަ އަޅުަގނޑު ދަންނަސްޓޭޖުގައި އިތުރަށް ފުރިހަމަކޮށްލަންޖެހޭ ކަ ހުރި ޮގތް ކޮމިޓީ

 ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ބިލެކޭ. ަވރަށް ހަމަ ަވރަށް ރަނަގޅު އަދި އެާހމެ ހެޔޮ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އަރުަވނީ ކެލާ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޞަތުތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަ

 ށް. އިބްރާހީމް ޝަރީފަ

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްާރހީމް ޝަރީފް

ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ  ެގނައުމަށް ހުޅުމާލޭޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ލާމަރުކަޒީ ބިލަށް އިޞްާލޙު

ަގިއ  2008ދަންނަަވން. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް،  ެދއްީވތީ އަޅުަގނޑު އެ މެންބަރަށް ޝުކުރުްއވައިހަޅުނިޔާޒް ހުށަ
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 ،ކުެރިވުކރަން. ރައްޔިތުންނާިއ، ާރއްޖޭެގ ރަށްރަށް މަރުަކޒުއަޅުަގނޑުމެން މި ފެހި ޤާނޫނުއަސާސީ ެގނައީ ހަމަހަމަ

ކުރެިވެގންދާީތެވ. އަުޅަގނުޑމެން މި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ން ަތފާތުތަަރއްޤީަވމުންދާ ތަރައްީޤކުރު ،އެްއކުރެވި  ،ކުެރިވިގންތި

އިން ފެށިެގން.  2008ކުރަމުން އަޅުަގނޑުމެން ެގންދަން ފެށީ ޒުބާބު ތަންފީ އެ  ،ލާމަރުކަޒީ ބާބެއް ލިޔެ

. ބަދަލުކުރެިވފަސާބަށް މި ާގނޫނު އޮތީ ެއކި ޮގްތޮގތަށް ހިިމހާ ،ިގނަ ތަފާތު ސަބަބުތައް ދިމާެވ ަވރަށް ،އެހެންނަމަެވސް

ކަންމަތީގައި ރަށްރަށުެގ ނުަވަތ ރާއްޭޖެގ ހަމަހަމަ ،އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިާގޫނނުެގ އެންމެ މުހިންމު ބޭނުމަކީ

ށުން ލިބިެގންދިޔުން. ޚިދުމަތްތައް ެވސް ރަށްރަ ޙީއްޞިދިޔުން. ހަމަހަމަކޮށް ޚިދުމަތްތައް ދެމުން އާމާލެ ރަށްރަށާއި

 ،ޔިތުންނަށް ދާން ފަސޭހަާވނެ. އެހެންނަމަެވސްއްމާލޭގައި ހޮސްޕިޓަލްތައް ހުރީމަ މާލޭެގ ރަ ،އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަން 

ރަށްރަށުެގ ރަްއޔިތުން ެވސް ަހމަ އެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ލިޭބ ޚިދުމަތް ހ ދަން އެބަ އަންނަްނޖެހޭ. އެހެންުވމުެގ ސަބަބުން 

އާސަންދަ ހަމަހަމަކަމާއެުކ  ރައްޔިތުންނަށް ެވސް ހުރިހާ ފުކޮށް ރާއްޖޭެގތަޢާރު ަވނީ ާއސަންދަ ނިޒާމުއަޅުަގނޑުމެން

. ެއހެންނަމަެވސް، ތަފާތުތައް އެަބހުރި. އެ ތަފާތުތައް އަުޅަގނޑުމެން ނައްތާލުމަށް ޓަކައި  ހަމަޖައްސާފަތްލިބޭނެ ޮގ

 މި ހަމަޖެއްސީ އްކެދެޭވނެ ޮގތްތަ ރަށަށް އްއިމުކުރީ. އެއް ރަށުން އަނެޤާމި ެގ ނިޒާމެއް އަުޅަގނޑުމެން ދަތުރުފަތުރު

ން ޓު. އަުޅަގނޑުމެން ބަޖެސްތެރި ަރއީ ތްރުން. އަދިެވްސ ތަފާތުތައް ަވަރށް ިގނަ ިއއްޒައަޅުަގނޑުމެންެގ ސަުރކާ

ންާވ ޤީޔަ ށްމި ޚަރަުދކުރެެވނީ އެކި ާދއިރާތަކަށް އެކި ރަށްރަށަށް އެިކަވރަށް. އަޅުަގނޑުމެންނަ ފައިސާ ޚަރަދުކުރާ

ފައިާވ ަޙއްޤުތައް އަުޅަގނުޑމެންނަށް ލިބެނީ ނުަވތަ އެ ަބޔާންޮކށް ސީަގއިޤާނޫނުއަސާ ،ހޭޖެއް އެބަ އޮންނަންޕްލޭނެ

ޕްލޭނެްއަގިއ އަޅުަގނޑުމެންެގ ޮކން ހިސާބެއްަގއިތ . މިކަން ، ކޮންއިރަކުންތ   ޚިދުމަތްތައް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ލިބެނީ

ަގނުޑމެން މި ޖެހެނީ ަވޒީރުންެގ ތައް ހ ދުމަށް އަޅު ބައެއް ިޚދުމަތްއެކުެލިވފައި އޮންނަން އެބަޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން

ާދ  ޖެހޭ. އެ ބޭފުޅުންެގ އަރިހަށްބަބައްދަލުކުރަން އެ ވަޒީުރންނާބައެއް  ށްފަހަރަ ހަތަރުދުާވލަކު ތިނ .ށް ދާންހަރިއަ

ހުންނަ  ޅަކާއެ ބޭފު ނާުޅަގނުޑމެންއިން ލިބެނީ. އެ ރަްށރަށަށް މި ލިބެނީ. އަހަ މި ޚިދުމަތްތައް ފަސޭށްޅުންނަފުބޭ

ެވްސ ށް ކައަުޅަގނޑުމެން އެްއޮގތަ ،ރި ވަޒީރު ލިބޭތަން ފެނިެގން އެބަދޭ. މިއީ އިްއޒަތްތެ ތައްތްތްކަމަކުން ބަެއއް ޚިދުމަާގ

 ،ެގންދޭބި ލިށްާގނޫނުތަުކގައި ައޅުަގނޑުމެންނަ ،ނޫނުައސާސީަގއިަގބޫލުކުރާނެ އުސޫލެއް ނޫން. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ޤާ

 އެ  .ންމެން ސުާވލުކުރަައޅުަގނޑުދޭތެރޭގައި  ރަްއޔިތުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތްތަކާ ،ހަށް ހާޒިރުކޮށްަވޒީރުން މި މަޖިލީ

އޮންނަ  ، ަވޒީރަކާ ސްިރ ރައީްއޒަތްތެއި ކުރަްނާވނީ. އްމެން ެއ ކަންތައްތަ އަޅުަގނޑުެގ ބޭނުންކޮށްެގްނ ތުފުރުޞަ

ކުރާ ލު އަުޅަގނޑުމެން ަގބޫުޒެވެގންދިއުން އެީއ އަމާ ތައްތްޚިދުމަ  ؛ތައް ފ ރުތްރަަށކަށް އެ ޚިދުމަުގޅުމަކުންނެްއ އެ 

އެްއކޮށް އާ އެ ޖެހޭ. ހަމައެބަ ންެގްނުގޅެ ، މި ހަމަހަމަކަން އަޅުަގނޑުމެންންީވމާހެއް ނޫން އެީއކީ. އެ އުސޫލެ

ޖެހޭނީ ހަމަ  އްތައް ެވސް އަުޅަގނޑުމެން ކުރަންތަަވހިކަމުެގ ކަންޔާއި ރަށްރަުށގައި މި ފ ރުކޮށްދެމުންދާ ބ ހިަގރާއްޖެތެރޭ

ން އެ ރަށެއްަގިއ ހައުސިންގ ޔުނިޓުތައް މަކުން. އެއް ރަށެއްަގއި ަވޒީރަކާ އޮްނނަ ުގޅުސޫެލްއެގ މަތީއުއެއް 

 ރަނަގުޅެވެގން ތައް އްމަރުކަުޒެގ ކަންތަޞިއްީޙ  ެގެއ ރަށު ަރކުންަވަވޒީުރ ކައިރީ ކިޔޭ މިންުނާވނެ.  ނެއްިގނަެވެގން
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  ަރއީސް، އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ  ރިހަމަކަމާއެކު މި ބެހިެގންދާން. އިއްޒަތްތެނީ ހަމަ ން ޖެހޭމެނުާވނެ. އަުޅަގނޑުދީެގން

ާރ އަުޅަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ބަޖެޓެއް ެއއްެވސް ޮގތެްއގައި ބަޖެޓު ފާސްކު  ،ަވޒީރުންނަށް އިލްތިމާސްކުރަން 

ނުާވނެ. ޮގސްެގންށްރަށަށް ން ކަންތައްތަކެއް ެއ ރަހުރި ކަންތައްތައް ނޫން އެހެ އުސޫލާ ނުަވތަ ބަޖެޓުަގއި ކަނޑައަޅާަފއި

ދޭ. އެބަ ބިންާގ އެޅިެގން ންނަ ުގޅުމަުކންމިސާލަކަށް، އޮ ތައް ެވސްއްބައެއް ރަށްރަށުަގއި ބަޖެޓުަގިއ ނެތް ކަންތަ

އް ެއ ޅާ ކަންަތއްތައަކަނޑައަުޅަގނޑުމެން ނުާވނެ. ބަޖެޓުގައި ންމިހެން ެވެގ ،ންއެބަދޭ. ނޫ މަސައްކަތް ފެށިެގން

، އަޅުަގނޑުމެްނެގ ތެރޭަގިއ ސް ރި ރައީތެރި ވަޒީރު، ިއއްޒަތްހަމަހަމަކަން އިއްޒަތްތެ .ަގއި ކުރެެވމުންދާނީރަށެއް

މެން ޓެކްސް ދައްކަނީ ެއްއަވރަކަށް. އަުޅަގނޑުމެން ޖީ.ެއސް.ޓީ ދައްކަނީ ެއްއަވރަކަށް. ހޭ. އަޅުަގނޑު ޖެއޮންނަން އެބަ

 ެގސަުރކާރު  ،ެގ ތެރޭަގއިން، މި ހަމަހަމަކަން ރައްޔިތު ށް. އެހެންީވމާ ކައެްއަވރަ  އަޅުަގނޑުމެން ބީ.ޕީ.ޓީ ދަްއކަނީ

. އެކަމަށް ބަޖެހޭއުފަންީވތީ ލިބެން އެށް ށްރަށަރަ ،މަތެއްތެރޭގައި އޮންނަން އެބަޖެހޭ. މާލޭގައި އުފަންީވތީެވ ލިބޭ ިޚދު

އްެގ ޮގުތަގއި ެގނެސް މި އަސާސީަގއި ބާބެލާމަރުކަޒީ ާގނޫނެއް ޤާނޫނު ؛ސާސީއަނޫނުޤާމި އަުޅަގނޑުމެން  ޓަކައި

  ަވންޏާ ކަމަށް ، މި ކަންތައްތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ސަމާލުކަންދީެގން ނޫން ޔައީ. އެހެންީވމާދިއް ކުރަމުންތަކަން

 ބޭނެ. ޝުކުރިއްޔާ ދެްއިވުނލި ރައްޔިތުންނަކަށް މެއްލާމަރުކަޒީ ާގނޫނަށް އަުޅަގނޑުމެންެގ ފޮިނމީރުކަ ނަށްއަޅުަގނޑުމެން

 ރުޞަތަށް. ފު

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ށް.  ަޝހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމަهللا އަރުަވނީ ޢަބްދުމިހާރު މި ފުރުޞަތު . އަޅުަގނޑުރުރި މެންބަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

 

 ން:ެކުވާވހަކަދެއްޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް هللا ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަުރ ޢަބްދު 

ޒީ ާގނޫަނށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިަލށް ާވހަކަދަްއކަމުންދާއިރުަގއި ލާމަރުކަ ސް. އާދެ!ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީ 

ަވނީ  ޒީ ާގނޫނެއް އުފެދިފައި މިރަތަމަ ލާމަރުކަރި ރަީއސް، ފުނުން އިއްޒަތްތެއަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭ

 މިއަދު އަުޅަގނޑުމެންެގ މި ނީ ތެރިެވަފއިަވކާތްރަހަ. އަދި އެ ާގނޫނު އުފެދުމުަގއި އެންމެ ިއސްކޮށް ަވނަ އަހަރ2010ު

ލ ކަލް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޝުކުިރއްޔާ  ށްލަން.ހުެގ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްކަން ެވސް އަުޅަގނޑު ހަަމ ފާހަަގކޮލީމަޖި

 8ނީ ދަ މި މިހާރު ށްޒީ ނިޒާމަ. ލާމަރުކަ ގައިހަރުަވނަ އަ 2011ަވނީ  މިިވފައި އްބޭފުރަަތމަ އް ބެންތިޚާކައުންސިލު އި

ެވހިާރއްޖޭެގ ކަންކޮޅުަތކުަގއި ތިބި ދިއަހަރު ފުރެންދާއިރުގައި މިއަދު  8ރި ރައީސް.  އިއްޒަތްތެމަށްއަހަރު ފުރު

ައޅުަގނޑުމެން ަގބޫލުކުރަން. ިއއްޒަތްތެިރ މަށް ކަ ސާްސކުރެޭވނެހުމު ކަމެއްކަން އިންރައްޔިތުންނަށް މިއީ ކިހާ މުހި

ދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަ، މިސްާވން އެބަޖެހޭ. އެހެންނަމަެވޮގތުން ލާމަރުކަޒު  މާލީޮގތުންނާއި އަދި އިދާރީ .ރައީސް

ތަން  ދިޔަކަުމން މަރުކަޒީެވެގން ،ެވފައި  ައހަރު ފުރެންދާއިރުގައި ނަމުން ލާމަރުކަޒީ 8 ،އޮތީ ފެނިފައި މި
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އިންތިޚާބު. ލު  ަކއުންސިލްކަީތ ލ އޮ ކުިރއަށް މި .ސްރި ަރއީ ޒަތްތެއް އޮތީ. އި ނަށް ފެނިފައިއަޅުަގނޑުމެން

އަުޅަގނުޑ  އި!ަގން ަވރަށް ފުންކޮށް ިވްސނާަވަޑއިަގންަނާވތި މި އިންތިޚާބަށް ދާއިރުތުރަްއޔި އިދިެވހިރާއްޖޭެގ އެންމެހަ

ކަންކޮޅުތަުކގައި ތިބި  ެގރާއްޖޭ . ެގ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަ ދަންނަާވލަން ބޭނުންހަމަ ަވރަށް ސާފުކޮށް ދިެވހިރާއްޖޭ

ސްނުން ހަމައެކަނި ިވ ެގާވ ޮގތަށް އެ ރަށް ތަރައްޤީުކރުމުންެއދިެގން އެ ރަްއޔިތުން ބޭނު ބަލާންނަށް ހެވާއި ރައްޔިތު

އްޤުތައް ކަަށަވރުކުރުމަްށ ޙަގައި އޮތީ އެމް.ޑީ.ީޕ އެކަނި. އަދި އެ ރައްޔިތުންެގ ޖޭރާއް ށް މިކަޕާޓީއަ ެގންުގޅޭ ސިާޔސީ

ގައި މަސަްއކަތްކުރަްނ ޤުންެގ ޙައްތުސްެގން ެވސް އެ ރަްއޔިނަށް ބަދަލުެގނެ ޙުކޮްށެގން އަދި ާގނޫލާނު އިޞްނޫޓަކައި ާގ

ޕީެގ ކެންޑިޑޭޓުން އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ .މި ޕާޓީެގ އެމް.ޑީ .މައެކަނި އެމް.ޑީ.ޕީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްހައޮތް ޕާޓީއަކީ 

 ،ންތިޚާބުގައި ާވަދކުރަނީއި ބަރުން އެކުރިއަށް އޮތް އިންތިޚާުބަގިއ ބޮޑުތަނުން ާވދަކުރާނެ. މި އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެން

ރަްއޔިތުންނަށް ފ ރުކޮށްދިނުމުެގ ރާްއޖޭެގ ކަންކޮުޅގައި ތިބި އަޅުަގނޑުމެން މި ެގންނަ ާގނޫނީ އިޞްލާޙުތައް ދިެވހި

ން ކޮްށެގން ތިބި ބައެްއ. ައޅުަގނޑުމެލު. އަުޅަގނޑުމެންނަކީ ިމަކން ފުރިހަމައަށް ަގބޫއި އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްބޭނުމުަގ

ޕީ ފިޔަަވއި .ޖޭެގ ަރއްޔިތުންނަށް ޓަކައި. އެހެންނަމަެވސް، މިާހތަނަށް އެމް.ޑީއުޅެނީ ދިެވހިރާއް މިކަން ކުރަން މި

ކޮށްފަެއއް ނެތް. މަސައްކަތްދޭކަްށ ބާރު ށްޅުކުރާކަށް އަދި ރައްޔިތުންނަމި ނިޒާމު ރަނަގ އުފެދުނު އެްއެވސް ެވިރކަމަކުން 

 ލާމަރުކަޒުެވެގން ރަށްރަށުަގއި  ،ެވސް ަގބޫލުކުރަނީ އަދުަގނޑުމެން މިހޭ ކަމެއް. އަޅު މެން ިވސްނަންޖެމިއީ އަުޅަގނޑު

ޮގތުން ކަންކަން ކުރުމުެގ ބާރުެވރިކަން  ޮގތުންނާއި އިދާރީ ރައްޔިތުން ލާ ވ ޓުން އިންތިޚާބުާވ ކައުންސިލަރުންނަށް މާލީ

ތީމު ދާއިރާަގިއ . ހަމަގައިމު ެވސް މިއަދު ކަނޑިރެޭވނޭއެއް ނުކުޤީ ރައްތަ އެ ރަށްތައްއެ ބޭފުޅުންނަށް ލިބިެގން މެނީުވ 

ުމެގ މަްއސަލަ އެބައޮތް. މިހެންޮގސް ދޫކުރުމުެގ މައްސަލަ އެބައޮތް. ބިން ދިނުގ ތި  ،ުއޅޭ މައްސަަލައކީ ދިމާެވެގން މި

ކައުންސިލުަތކަށް  ،ައކީހަކަާވ ާވއަޅުަގނޑުމެން މި ދަންނަ އެތައް ަމއްސަލަެއއް ެއބަ ދިމާޭވ. އެހެންނަމަެވްސ،އެތައް 

ެވއްޓުްނ  ަފއިދަށަށް އަުޅަގނޑުމެން ެވްއޓެންޖެހޭެގއެ ކައުންސިލުަތއް ހިނަގންފެށީމާ މައި ަސރުކާރު ،ބާރު ލިބި

ލުކަމަކުން  ރި ރައީސް. އަުޅަގނޑުމެންނަށް އަބަދުެވސް އިނޭގ އަުޅަގނުޑމެންެގ ހުރި ޤާބިޒަތްތެއް ެގންދާނެ އިވެ ކުޑަ

ލުކަމަކުން އެ އެ ބޭފުޅުންެގ ހުރި ޤާބި ،ޅުަގނޑުމެްނެގ ަކއުންސިލުތައްއެބަޖެހޭ. އަ ތަރައްޤީާވން އަޅުަގނޑުމެން

މި ނިޒާމު  ،ތައް  ތަރައްީޤާވން މި ޖެހެނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންނަމަެވްސ، މިައދުެގ ޙަޤީޤަތަކީށްބޭފުޅުންެގ ރަ

ބިފައެއް ނެތް. ރުޞަތެއް ލިކޭނެ ެއްއެވސް ފު ެގ ޤާިބލުކަން ދެއްފުނޑުފުނޑުކޮށްލުމުެގ ސަބަުބން އެ ކައުންސިލަރުން 

މިއަދު ރާއްޖޭެގ ަރއްޔިތުްނ ަގބޫލެއް ނުކުޭރ ކައުްނިސލަރުންނަކީ އެްއެވސް ަބއެްއ ކަމަކަށް. އެހެންނަމަެވްސ، 

 އަޅާ ެއއްއިން ވ ޓު ިގނަ ެއންމެ ަތއިން ރަްއޔިތުންއްރާއްޖޭަގިއ ލާ ވ ުޓެގ އިންސަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މިހާތަަނށް މި

ޚާބު ެއއީ ލ ކަލް ކައުްނސިލު އިންތިޚާބުަގއި އަޅާ ވ ުޓ. އެއިްނ ެވްސ އެނޭގ އެްއަޗކީ ދިެވހިރާއްޭޖެގ ަރއްޔިތުން އިންތި

މިކަން ބޭނުންާވކަން. ލާމަރުކަޒީާވން ބޭނުންާވ މިންަވރު. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ައޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގުތަގިއ  ،މި ނިޒާމު

 ސުޕަރކަމަށް. އަދި އައިްސ އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ެވެގން މި ިބލު އަންނާނެައށްުވރެ ފުރިހަމަޓީ މަރުޙަާލަގިއ މިއަދި ކޮމި
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ެއ  ،މެޖ ރިޓީ އޮންނަ މި މަޖިލީހުން އިރާދަކުރެްއިވްއޔާ އަޅުަގނޑުމެން ރަށްރަށުގައި ތިބި ރައްޔިތުންެގ ަޙއްުޤަގއި 

އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ  ،އަޅުަގނޑުމެން ފާސްކޮށްރަށްތައް ތަރައްޤީކުރުމުެގ ިވސްނުމުގައި އިރާދަކުެރްއިވްއާޔ މި ބިލު 

ތިިބ ެގން ިދެވހިރާއްޭޖެގ ެއންމެހާ ކަންކޮޅުތަކުަގއި ެވ ކުރުމަށްފަހުަގިއ ާގނޫނަކަށް ުގދީ ސްމްހޫރިއްޔާ ތަރައީސުލްޖު

ކުިރއްާޔ ޮބޑަށް ޝު ިއ މަންފާ ކުާރނެ ކަމަށް. ދެްއިވ ފުރުޞަތަްށ ަވރަށްޔާމި ާގނޫނުެގ ލާބަ  ،ރައްޔިތުންނަށް މި ބިލުގެ 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

  ުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއކެ 

އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މެދު ހިތަދޫއަރުަވނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ށް. ރަޝީދަ އަޙްމަދު މެންބަރު

 

 ން:ާވހަކަދެއްެކުވ އަޙްމަދު ރަޝީދުހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

މި އިޞްލާޙުތަކަކީ  ؛ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނަށް ސަރުކާރުން މި ހުށަހަޅުއްާވ ިއޞްލާޙުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

. ެއކަމަށް ރަށްތަކާ ،ސިޓީތަކާއި  ،ާވން ހުުޅާވލަދިން ހެޔޮ ބަދަލެއް. ެއއީ އަތޮޅުތަާކއިޙަޤީޤީ މާނައިަގއި ރަށްތަްއ ަތރައްޤީ

ެއކު އަުޅަގނޑު ުޝކުރު ދަންނަަވން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، މި  އިޚްލާޞްތެރިކަމާައށްޓަކައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ކަމަށް ދޫކޮށްފައިާވ ރަށްތަުކެގ ހިމެނޭ ފަތުރުެވރިކަމަށާިއ ދަނޑުެވރި ަގިއ  އިޚްތިޞާޞް އިޞްލާޙުެގ ސަބަބުން ރަށުގެ 

 ބޭނުމަށް ދޫކޮށްފައިާވ ބިންތަުކެގ ރަށުން ަގސްޓުހަުއސްތަކަށާއި މިނޫންެވސް ،ަކއުންސިލަްށ ފަހިެވ 40%ކުލީެގ 

ަކއުންސިލަށް އެބަ ޖަމާެވ. އަދިެވސް ިމނޫންެވސް ކިތަންމެ ފީތަެކއް އެބަ ޖަމާޭވ. ހަމަ އެހެންމެ  100ެގ %ކުލީ

ފުެވރި އުސޫަލކުން ސާކަނޑަެއޭޅ އިން ުނގައިކައުންސިލުަތކަށް ޖަމާކުރެޭވ ާގނޫ ،ފަިއސާއަކީ  5%ދައުލަތުެގ ބަޖެޓުެގ 

ުވރެ ދަުށެގ  ރުފިޔާއަށްމިިލއަން 5 ،. އަދި އެހެންމެ ރަށު ފެންަވރުގައި ހިންާގ މަޝްރޫޢުތައްއް ކަމެ ކުރެޭވ

އަިދ އެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ފައިާސ ެވސް ަކއުންސިލަށް އެަބ  ،މަޝްރޫޢުތަކުެގ ހިންުގމުެގ ާބރު ކައުންސިލަށް ލިބި

ކަމެއް. ކުންފުނިތައް   ހާމެ މުހިންމުެގންދަނީ ެވސް އެސް ދެްނ ފަހިެވެވ މީގެއިތުރުން .މާކުރެޭވ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްޖަ

ކ ޕަރޭިޓްވސް އުަފއްދަިއެގން ިވޔަފާރިކުރުމުެގ ފުރުޞަތު ކައުންސިލަށް ފަިހެވެގން އެބަދޭ. އާމްދަނީ ހ ދުމުެގ  ިއ،އުފައްދަ

ެގން އެބަދޭ. މި  ެވސް ކައުންސިލަށް ފަހިެވ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމުެގ ބާރު ިއޤްތިޞާދީ ،އިމުކޮށް ޤާ ަވޞީލަތްތައް

މި  .ެވެގންދާނީ ކޮންމެ ރަށެއް ތަރައްޤީެވ ކުރިއަާރން ލިބޭ ފަހި ފުރުޞަތަކަށް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްބަދަލުތައް 

ސީދާ ރައްޔިތުންެގ ވ ަޓކުްނ ސިޓީ ކައުންސިލުެގ މޭޔަާރއި އަތޮޅު ކައުންސިުލެގ ރައީސް  ،ާގނޫނުން ފަހިެވެގން އެބަދޭ

އިދާރީ ކަންކަްނ ބަލަހައްޓާނެ ސެކެޓްރީއެްއެގ  ެގނުންެގ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަްތކުރާ ކޮމިޓީހޮުވމުެގ ފުރުޞަތު. އަންހެ

އަދި އެ ކޮމިޓީެގ މެންބަރުންނަށް ެވސް އުޖޫރަެއއް  ،އެ ކޮމިޓީ ހިންުގމުެގ ބަޖެޓެއް ކަނޑަެއޅި  ،ހަމަޖެހި މުޤާމަ
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ރީން ލައްާވ ޮގަތށް ކައުންސިލުެގ ޒިންމާދާުރ ކެޓްސެ ން އެބަދޭ. ހަމަ އެހެންމެ އޮފީސްތަކުެގ ޕާމަނަންޓްކަނޑައެިޅެގ

މި ނިޒާމުގައި ހ ދިފައިާވ ހެޮޔ  ،ށް ބެލިކަމުގައި ިވަޔސްޢައްޔަންކުެރޭވ. މިއީ ޔޫަރޕަ ެއކުެވރިޔާ ަކއުންސިލުެގ ރުހުމާ

ނަރުދަމާެގ  ،ާޓއިކަރަން ،ތެރޭގައި ފެނާއި ެގކަށް މި ލިބިދޭ ފަހި ފުރުޞަތުކައުންސިލުތަ .ތްތެރި ރައީސްބަދަލެއް. އިްއޒަ

ަވަނ  3ޚިދުމަތް ކައުންސިލުތަކުން ފ ރުކޮށްދިނުމުެގ ފުރުޞަތު ކައުންސިލަށް އެބަލިބޭ. އަދި ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްަގއި 

އުންސިލަްށ އެބައޮތް. ހަމަ އެހެންމެ  ކުރުމުެގ ފުރުޞަތު ެވސް ކަ އެކު ެއއްބަްސުވމެއް ުއފައްދައިެގން މިކަންފަރާތަކާ

ދިނުމުގެ   ން ތަންތަނު ރަށްެވހިކަމުެގ ޚިުދމަތް އެ ިއ،އަަވށު އޮފީސްތައް އުފައްދަ ެގ ބެލުމުެގ ދަށުންކު ސިޓީ ކައުންސިލުތަ

މިދެންނެިވ އިންތިޤާީލ ބޮޑު ބަދަލަކީ ދިެވހިާރއްޖޭެގ  .ފުރުޞަތު ެވސް ފަހިެވެގްނ އެބަދޭ. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް

އަކު މިހާތަނަށް ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރާ ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގައި މިހާތަނަށް ދުށް ކަންތައްތަކެއް ނޫން. މިއީ ތާރީޚު

 ގެ ދުަވސް ރަްއޔިތުންނަށް މި ހ ދައިދެނީ އެމް.ޑީ.ޕީ އެ  ،ރައްޔިތުންނަށް ދޫކޮށްލި ބާުރތަކެއް ނޫން. ނަމަެވސް 

އިއްޒަތްތެރި  .ޖިލީހަކުންެއމް.ޑީ.ޕީެގ ސުޕަރ މެޖ ރިޓީ އޮތް މަ ،ކު ހުރެއެމް.ޑީ.ީޕެގ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަ ން.ސަރުކާރު

އި ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ އިންތިޚާބުަގއި އަުޅަގނޑުމެން ޔާއަުޅަގނޑު ދަންނަަވން އޮތީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުަގ .ރައީސް

ެގ ނަމުަގއި 19އެޖެންާޑ  ،ޔައިން ދިރައްޔިތުންނަށް ީވ ހޮޅި ަވުޢދެއް ނޫނޭ. އޭުރެވްސ އަުޅަގނޑުމެން ދަންނަަވމުން

ަރއްޔިތުން  ިއ،ަރއްޔިތުްނެގ ާގތަށް ހިނަގ .ެއއްކޮށް ޙުތަކާަވރަކަށް ާގނޫނު އެބަ ެގންނަމޭ އިޞްލާ  19އަޅުަގނޑުމެން 

ކުރަނީ އެ  ބޭނުންާވ ކަންތައްތައް ލިްސުޓކޮށްެގން ޭއަގއި ހުރި ކަންކަްނ. މިއަދު އިރާދަކުެރިވްއޔާ ައޅުަގނޑުމެން މި

އީ. މިއަުދ މަސްެވރިކަމުެގ ާގނޫނެޭކ ުވޖޫދަށް ެގނަ އި ޓަކަތޭ. ިއއްޔެ އަުޅަގނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށްމަސައްކަ

 ކުރުމަށް ޓަަކއި ލާަމރުކަޒީ ާގނޫނު ރަްއޔިތުންނާަރއްޔިތުން ބާރުެވރިވެ  ،ެގންނަނީ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަުޅަގނޑުެމން މި

ބަޔަކު ބޭނުްނެވެގން ަވިކ  ުޅަގނޑުމެްނ މިކަމުގައި ދާނީ ކުިރއަށޭ. ަވކިދެނީ. އިރާދަކުރެއްިވއްާޔ އަ ހަމައަށް ފ ރުކޮށޭ މި

ައޅުަގނުޑމެން ފުރުޞަތެއް ނުދޭނަމޭ.  ލާކަްށ އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ އިކަންކަމެއް އިސްކޮްށެގން ަޤުއމުެގ މަޞްލަޙަތު ނަގަ 

މި ޤައުމު  އްކޮށްއެ  ެގން ސަރުކާރާސް މެންބަރުން މިތިބީ ކޮނޑާއި ކޮނޑު ަޖއްސައި އަޅުަގނޑުމެން އެމް.ޑީ.ީޕެގ މަޖިލި

ރައްޤީކުރުމަށް ޓަަކއި ކުރިއަށްދިޔުުމެގ ިވސްނުުމގައޭ. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑުެމން އެ ފުރުޞަތެއް އެއްެވސް ތަކުރިއަށް 

ޔާ އަިދ މެދު މި މަޖިލީހުން އިރާދަކުރެްއިވއް ބަޔަކަށް ނުދޭނަމޭ. ޤައުމުެގ ަމޞްލަޙަތު ނަާގލަން މަސައްކަްތކުރާ ބަޔަކާ

ން. ދިރުާވނީ އެމް.ޑީ.ޕީތު އްޔަޝަޙްޝިިއސްލާމީ ނަމޭ. ދިެވިހރާއްޖޭެގ ޅާއަސަރުކާރުން ެވސް ައޅުަގނުޑމެން ފިޔަަވޅު

ން. އަޅުަގނޑުމެން މިތިބީ އެކަުމގައި ކުިރއަށްދާން. އަުޅަގނޑު ދަމަހައްޓާނީ އެމް.ޑީ.ޕީ އިއިސްލާމީ ަވޙުދަތު ނަަގހައްޓަ 

ލާުލ އިން މި ޤައުމުެގ އިސްތިޤުހުންނާނަން. ކާބަފައިން ފަދަކަމުގައި އެަކކަށް ދެމިެވސް އިރާަދކުރެްއިވްއޔާ އެ 

އަކީ ހުންނާނަން. އެމް.ޑީ.ޕީން. އަުޅަގނޑު އިރާަދުކރެއްިވއްޔާ އެކަމުަގއި ެވސް ދެމިދަމަހައްޓާނީ އެްމ.ޑީ.ޕީ އިނަަގހައްޓަ

ތަށް ދު ފުއްދަން ކެރޭ ޕާޓީއެޭކ. ޝުކުރިއްާޔ ދެްއިވ ފުރުޞަބޮޑުތަނުން ަވޢު  ރައްޔިތުންނަށް ަވޢުުދާވ އަދި އެއަްށުވރެ މާ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 
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  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ާދއިރާެގ އިހަަވންދޫއަރުަވނީ މެްނބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

 ށް. ޝިފާޢަ މުޙައްމަދު

 

 :ާވހަކަދެއްެކުވން ޝިފާޢުއިހަަވންދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު 

ިއދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން ހިންުގމުެގ ާގނޫނު  ،އާދެ! ހުށަހެޅިފައިާވޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ހުށަހެޅިފައި ހުރި އިޞްލާޙުތަކަކީ ދިެވހި އެންމެ ރައްޔިތުްނ މިހާރު އެންމެ އިންތިޒާރުކުރަމުންދާ މި މަޖިލީހުން އެދޭ 

މި ެގނެސްދެނީ ައތޮޅުތެރޭަގިއ ތިބި ރަްއޔިތުން ބިލުން ހުށަހެޅިަފއިާވ  .ޒަތްތެރި ަރއީސްއެންމެ މުހިންމު ބަދަލުތައް. ިއއް

ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންާވ އަސާސީ ރިސ ސްތައް ަބހާލުމުެގ ފުރިހަމަ ނިޒާމެއް.  ،އަޮތޅުތެރެއަށް ،ބާރުެވރިކުުރުވމާއި

މިހާުރެވސް  ،ޙުތަކަްށ ބަލާއިރުަގއިބޮޑެތި އިޞްލާ ލާމަރުަކޒީ ާގނޫނަށް ހުށަހެޅިފަިއާވ ުމހިންމު .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 ،ަގއިއަހަރުދުަވަހކީ ރައްޔިތުްނެގ ލެަވލް  3 ،ބަދަލަކީ  ކައުންސިލުތަކުްނ އެދެމުންދާ އެންމެ މުހިންމު އެއް ،ރައްޔިތުން

ާވތީ، އެ ުމއްދަތު ކުރަން ކުރު މުްއދަތަކަށް ޒުޓަކައި ތަންފީތަރައްޤީ ހ ދުމަށްއި ަގއި ޕްލޭނުތަްއ ހަދަރަށެއްެގ ެލަވލް

އަހަރަްށ  5މި ބިލުެގ އިތުރުން ޤާނޫނުައާސސީއަށް ހުށަހެޅިފައިާވ ަކއުންސިލުތަކުެގ ަދއުރު ތުރުކޮށްދިނުން. ެއޮގތުން އި

ަވުގތު ަކުއންސިލުތަކުން އެދޭ އެންމެ މުހިންމު ބަދަލުކަން އަުޅަގނޑު  އިތުރުކުރަން އެ ހުށަހެޅިފައި ޮއތް ހުށަހެޅުމަކީ މި

މި ބިލުން އަންހެނުން ބާރުެވރިކުރުުވމަށް ޓަަކއި  ،. އެޮގތަށް ޤާޫނނުއަސާސީއަށް ބަދަލު އަންަނއިރުލަންަގކޮށްފާހަ

ކަްނ އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުެރޭވ. ފުރިހަމަ މަގެއް ކޮށިފައި އޮތް ކައުންސިލުތަކަށް އަންހެނުން އިންތިޚާބުކުރެޭވނޭ

 ،ެވސް ފާހަަގކުރިހެން ޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒްެގ އިއް ދާއިރާދެމުން ހުޅުމާލޭ އިއެްއކޮށް ބިލު ހުށަހަޅައެއާ 

ެއުކ ސިޓީ ަކއުންސިލުތަކުަގއި ެއއާކުެރޭވ. ހަމަ ކަމަށް ބަހުްސ އެބަ އަޅުަގނޑުމެންެގ ތެޭރގައި ައދިެވސް މި

މިޓީ ކުރަީނ ކޮއަުޅަގނޑު އުއްމީދު އެަބއޮތް.މެދު އަދިެވސް ސުާވުލ  އަންހެނުންެގ ޕްރޮޕ ޝަން ިހމެނޭނެ ޮގތަކާ

ޓަކައި މި ބިލު އެނބުރި ހަމައަށް ާގނޫނަކަށް ހެދުމަށް  އަޅުަގނޑުމެންނާ ،ޙަލާގައި އެކަމަށް ޙައްެލއް ލިބިމަރު

ެވސް އަންހެނުންެގ ިހއްސާ  ހުރިހާ ތަނަކުން ،ސިޓީތަކާއި  ،ހަމަޖެހޭ ނިޒާމަކުން ރަށްތަކާއި ،އަންނައިރުަގއި ފުރިހަމަ

 ،ތަކުން މިކުރާ ކަމަކީ ޙުލާޞްއަުޅަގނޑުމެން މިެގންނަ އި  .ަރއީސްއްޒަތްތެރި އި  މަށް.ހ ދޭނެ ޮގތެއް ފެނިެގންދާނެ ކަ

މިހާރުެވސް  .ދެނީ. އިއްަޒތްތެރި ރައީސް މި ތަރައްޤީކުރުމުެގ ބާރު ރަށްތަކަށް ރަށް ރަށު ތަރައްޤީ ރަށްތަކަށް ބަހާލަނީ.

ސެންޓްރަލް މާލެއިން ހިންަގންޖެހުމުން   ޤީތަރައްރަށު  ،ޮގންޖެހުމަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިމަތިެވފައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު

 ،ބޭނުންާވ މިންަވރާއި  ،ރެމންޓާއިރަށެްއެގ ރިކުއަ .ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ދަތިތައް. އުނދަޫގތައް. ކުރިމަރިެވފައި އޮތް

ބުކުާރ ޚާތަރައްޤީއަށް ކުރަން ހުންނަ ކަންކަން އެންމެ ރަނަގޅަށް އެނޭގނީ އެރަަށކަށް ރައްޔިތުން އިންތި
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 އަުޅަގނޑުމެން ތިޔާރުޚްެގންދިއުމުެގ ފުރިހަމަ ބާރާއި އިއެކަްނަކން ިވލަރެސްކޮށް ކުރިއަށް  ރުންނަށް.އުންސިލަކަ

މިއީ  ެވސް ނާންނާނެ. އެދޭ ބަދަލު އެ ރަށްތަކަކަށް ދުަވހަކު  ނަށް ދީެގން ނޫނީ ރައްޔިތުންކައުންސިލަރުން

ެއކު އެ ރަށްތައް މާލީ އިއެއާ  މު އެއް މަސައްކަތް.ންްނމެ މުހިން ކުރާ އެޙުލާޞްއަޅުަގނޑުމެން މި ާގނޫނަށް މެިގންނަ އި

ްނ އަޅުަގނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީ ،ބާރުެވރިކުރުުވން ެއއީ ރައްޔިތުން މިއަދު އެދި ޮގވާ  ޮގތުން މާލީ ،ޮގތުން މިނިަވންކޮށް

ޒިންމާެގ  ،ބާރުެވރިކުރުވި މާލީ ޮގުތން  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މު ހަދިޔާ.ންރައްޔިތުންނަށްދޭން ބޭނުންާވ އެންމެ މުހި

ރައްޔިތުން ބޭނުންާވ  .ދެން ރަށްތައް ތަރައްޤީެވެގންދާނީ ރައްޔިތުން އެދޭ ޮގތަށް ތެރޭގައި ރަށު ތަރައްޤީ ހިމެނުނީމާ

ތަކުްނ ޙުލާޞްމި އި .ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ެއއްޮގތަށް. އެނބުރޭ ިވސްނުމާއި ިފކުރާ ޮގތަށް. ރަްއޔިތުންެގ ސިކުނީޑގައި

 ލިބޭ އާމްދަނީައކީ  ކުން ކުރާ މަސަްއކަތްތަކަށްކައުންސިލްތަ ،މު އެއް ބަދަލަކީންމެ މުހިންނަށް ފެންނަ އެންއަޅުަގނޑުމެ

 ހުޅުާވލަދެނީ ތަކުން މިޙުލާޞްމި ކައުންސިލް މި އި  .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ުވން. ލިބޭ ެއއްަޗކަށް ތަަރއްޤީއަށް ެގއެރަށު

ންދާެނ ެގރަށްރަށުެގ އިްޤތިޞާދު ކުރިއަށް އެ ،ބޭނޭ މަުގތައް ފަހިކޮށްތަުކެގ މަސަްއކަތުން އާމްދަނީ ލިކައުންސިލު

 ލިބޭ.ތިޔާރާއި ބާރު ސީދާ ކައުންސިލަރުންނަށް އެބަޚްއެ އި މަުގތައް ސީދާ ަކއުންސިލަރުންނަށް އެބަ ލިބެންޖެހޭ.

 .އީސްއިްއޒަތްތެރި ރަލިބޭ. ކުރުމުެގ ޒިންމާާއއި ބާރު ސީދާ ކައުންސިލަރުންނަށް އެބަ އެރަށްރަށުެގ އިޤްތިޞާދު ފުރިހަމަ

 މެންޓަކުން ރފުނިޖެހިފައިާވ ސެންޓްރަލް ަގަވ ހިސާބަށް. ކުުރމާ ދިެވހިރާއްޖެ މިނިަވންޤީޤީޙަ ދަނީ އަޅުަގނޑުމެން މި

ރައްޔިތުން އެދޭ  ،ބަދަލު މިއީ ރަްއޔިތުން ެއދޭ .އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ށް.އަދިމާ ަވިކަވކި ރަށްތައް މިިނަވންުކރުމާ

ހުރި ަވސީލަތްތަްއ  އިރަށުަގ .އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  މު ކަމެއް. ންއުޅުމަށް މުހިއެދޭ ދިރި ރައްޔިތުންތަރައްޤީ، 

އެ މިނިަވންކަން ރައްޔިތުންނަްށ  ރަށުެގ ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ. މިނިަވންކަން އެ ބޭނުންކޮށްެގން ރަށް ތަރައްޤީުކރުމުެގ

 .އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ކައުންސިލަރުންނަށް ދިނުން.ކުރާ ބުޚާންތިކިޔަނީ ރައްޔިތުން އި އަޅުަގނޑުމެން މި މަށްދިނު

 ،ކުރެޭވނޭ ުއސޫލުތަކެއް ޒިންމާދާރު .އަުޅަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން އެކުބަަދލުތަކާ މި މުހިއްމު ،ެއކުއިމިއާ

ޤައުމީ  .އީސް ތެރި ރައިްއޒަތްމި ާގނޫނުަގއި ެއކުލެެވންޖެހޭނެ.  ،ފުރިހަމަ އުސޫލުަތކެއް މި ާގނޫނުތަކުަގއި ،ޮގތްތަެކއް

ންކުރެޭވނޭ ޮގތްތަެކްއ މި ބިލުތަކުަގިއ ހިމެނެން ޤީަކން ޔައެްއޮގތަށް ރަށްތައް ތަރައްޤީކުެރެވންދާނެ ޕްލޭނާ ތަރައްޤީެގ

 ތަކަށް މަުގފަހިކޮށްދޭ ބަޔަކަށް.ސެންޓްރަލް ަގަވރމެންޓް ާވންޖެހޭނީ ކައުންސިލު .އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް އެބަޖެހޭ.

ޮބޑެއް ތަކުން އާބާދީެގ ކުަޑއެއްޙުލާޞްމި އި ،އަުޅަގނޑަށް ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިްތހަމަޖެހުމަކީ . ރައީސްތެރިއިްއޒަތް

 .ފެންނާތީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ތަކުންޙުލާޞްނެތި ކޮންމެ ރަށެްއ މިނިަވންެވެގންދާ މަންޒަުރ މި އި ބެލުމެއް

އަިދެވސް ެއކަމެްއ  ،ރަށު ަބންދުން ރައްޔިތުން ފިލުަވން ކިޔަސް ،އިމުކޮށް ޤާ ނިޒާމެއް ދަތުރުފަތުރުެގއަޅުަގނޑުމެން 

 .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ާވތީ. އަތްމަތީަގިއ ކަމުަގއި ދުރުަގއި ތިބި ބައެްއެގ  ކޮންްޓރ ލް އޮތީ މާ ،ނުާވ ސަބަބަކީ ނުޭވ.

މީރުކަން ލިބެނީ ހަފުތާއަކު ނިޒާމުެގ ފޮނި ރުފަތުރުެގދަތު ؛މޮޅަދޫ ،އަޅުަގނޑުެގ ާދއިރާަގއި ހިމެނޭ އެންމެ ކުޑަ ރަށް

. ނުރުހޭ ދުަވހަކު ނުަވދޭރަށަށް ަވންނަނީ. ހިތް . ފެރީ ިނޒާމު އޮޕަރޭޓްކުރާ މީހުން ހިތްރުހިްއޖެއްޔާ އެއެއް ުދަވހަކު
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ށު  ލުން ނޫނީ ރަ ުޅ ކައުންސިއަތޮ ދުރުގައި ތިބޭ ބައެއް. މާ .ދެން އެކަން ރިޕ ޓްކުރަން އޮންނަނީ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއަށް

ެވްސ ރައްޔިތުންނަށް އޭެގ ފޮނިމީރުކަމެއް ނުލިބޭނެ.  ކުރެިވެގން ނޫނީ ދުަވަހކު ކޮންޓްރ ލްން މިކަންކަންކައުންސިލު

  ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އަރުަވނީ މިލަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުަގނއަޅު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.ޝުކުރިއްޔާ 

  ޢަލީ ރިޟާއަށް.

 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ ާވހަކަދެއްެކުވން:

ލެިވެގން ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިހަދިެވހިރާއްޖެ ިއދާރީ ދާއިރާތަކަކަށް ބައާދެ!  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 .2010/7 ؛ދިެވހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިާރތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންުގމުެގ ާގނޫނު ،އިާވ ާގނޫނުދާފަހަ ހިންުގމަށް

އަުޅަގނޑު ހަނދާން  .ކުރެުވނު މަަސއްކަެތއް މިއީ ލީހުގައިަވނަ ަރއްޔިތުްނެގ މަޖި 17 އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރީަގއި

މި މަޖިލީހަށް  އިލައިެއމް.ޑީ.ޕީެގ ސަރުކާރުން އެބިުލ އެކުލަވަ  .. އެ އޮތް ޮގތްދިޔަ ޮގތް ބިލު އެކުެލިވެގން އެބަހުރި އެ

. ބަރުންކޮޅެއް ތިބެނީ. ަވރަށް ުކަޑކުޑަ މެންެވސް ނ ޭވ އޭުރަގިއ އަޅުަގނޑުމެންެގ މެޖ ރިޓީެއއް ؛އެކީަގއި  ހުށަހެޅުމާ

ބަލި   ނދާން އެބަހުރިނޑު ހައަުޅގަ  ދިަޔއީ.ކުރަމުންން އޭރު މަސައްކަތްިއދިކޮޅު ފަރާތްތަކު އެކީގައި ސުޕަ މެޖ ރިޓީއާ

ން އެކި ޮގްތޮގތަށް އެ ބިލަްށ އެކިެއކި ފަހަރު މަތީ  ޙުލާޞްއަށް ުވރެ ިގނަ އި  700ަވންޏާ،  ހަނދާނެއް ނޫން ކަމަށް

ްށ އަދިމާ ުވމާޢަޮގތަށް ރުޖޫ މިއަދު އަުޅަގނޑު އުފާޭވ އަެނއްާކެވްސ އެ ބިުލެގ އަސްލު އޮތް ދިޔަ.ހުށަހެޅިެގން

 ؛ފަހު ފެށި މަސައްކަތް އަނެްއކާެވސް އެތައް އަހަރަކަށް ދުަވހު އަުޅަގނޑު ހިތުން އެ ންނާތީެވ. ފެތަން ކުރާތްމަސައްކަ

 ޙަޤީޤީ ނަށް މީެގ ހު އަނެއްާކެވސް ދިެވހިރާއްޭޖެގ ރައްޔިތުންފަ ށްއަހަރަ 10 އަހަރު، 9ަވނަ އަހަރުން ފެށިެގްނ  2011

ަގއި އިާރދަކުރެއްިވއްޔާ ދާދި އަަވހަށް އެކީ  ތަކާޙުލާޞްެގނެޭވ އިމި ާގނޫނަށް  .ިއންތިޒާމެއްން ާވސިލުެވޭވނޭ މީރުކަފޮނި

މިސާލަކަްށ  މު ކަންތައްތަކެއް އެބަ ފަހިކޮށްދޭ.ން. މި ާގނޫނުން ަވަރށް މުހިމު ކަމެއްންފަހިެވެގންދާނެ. ެއއީ މުހި

 ޙަޤީޤީެވސް  ޓީތަކަކީެއ ކޮމި ؛ތްކުާރ ކޮމިޓީތައް އްޤީއަށް ަމސައްކަނަމަކަށް އުފެދިފައި އޮތް ައންހެނުންެގ ތަރަ

ެއ  ؛ކުރާބޭފުޅުްނ  އެ ،ކޮމިޓީތަކެްއެގ ޮގުތގައި މަަސއްކަތްކުެރޭވނެ އިންތިޒާމަާކއި އަދި ެއ ކޮމިޓީތަކަްށ އުޖޫަރެއއް

 އެކީަގއިހަމައެއާ އެިޅެގން އެބަދޭ.ެވސް އެކަީށެގންާވ އުޖޫަރއެއް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު އެކަށަ ކުރާ މަސައްކަތަށްކަނބަލުން 

ތިބޭ ބައެއް.  ތަކަކީ މިއަދު ހަމަ މޮހޮނަށް އޮޑި ދީފައި އޮންނަހެންަކއުންސިލު ؛ތައްންޭވ ކައުްނސިލުލަން ބޭނުދަންނަާވ

 ކަމެއް  ނުކުެރޭވ ،ެވސް  އޮންނަނީ. ކުެރޭވ ަކމެއް ްއ ޮގތަށްެވނެ ހަމަ ދަތްނެތް ކަޅު ؛ތަަކކަށް ކުެރޭވ ކަެމއްކައުންސިލު

 އެބަ ތަކަށް އަާމޒުކައުންސިލު ހުރިހާ ރައްޔިތުންެގ އިނިގލި ެގން ތިބޭތައް ަވށައި ަކއުންސިލު އެކަމަކު ެވސް ނެތް.
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އެ  ،ރަށެްއގައި މަެގއް ހަދަންެވެގން މަ،ނަާވަކއުންސިލުން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ލަސްާވތީެވ. ިމސާލެއް ދަންނަ ކުރެޭވ

 ، އެއް ޭމޒުމަތިންބޭުނންާވ ސިޓީ މަުގ ހެދުމަށް ކައުްނސިލުން އެ ންސިލުން ބޭނުންީވމާ،އު ކަ ެގ އެ މަުގ ހަދަން ސިޓީ

ނުަވތަ ކޮންމެެވސް ުވޒާރާެއއްެގ ، އަނެްއކާ މިނިސްޓްީރއެްއަގިއ ހުންނަ މޭޒުމަތިން ،މޭޒުމަިތން ެގއަތޮޅު ަކއުންސިލު 

 ނަާގ. އެނބުރި އެ މަސްދުަވސް 3ދާން  ށްލާއަޙަދާންާވ މަރު އެ މޭޒުމަތިން ދަތުރުކޮށް ،ޒެއްެގ މަތިންއެހެން މޭ

ކުޅަ ެއއްބައި ބައި  ޭއެގ މާނައަކީ އަަހރެއްެގ ދެ މަސްުދަވސް ނަާގ. 3ެވްސ އަނެއްކާ އަނެއް  ންނަންބު އަެގ ޖަާވސިޓީ

ދަތި  ،ނުލިބިފައޭ. އެކަހަލަ އުނދަޫގ އޮްނނަނީ ިގނަ ފަހަރަށް ެވސް މި ދާއިުރގައި ސިީޓެއއްެގ ަޖާވބުފާއިތުެވެގން

 ެގެނޭވ ބަދަލުތަކާ ، މިއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި ބަދަލުަތކާއި ،ސްއެހެންނަމަެވ އައީ.  މަސައްކަްތކުރަމުން މިއި ަގހާލެއް

 ެއކީަގއިތަކުން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ަވރަށް އަަވްސެވެގންދާނެ. ހަމަެއއާމި ކައުންސިލު އެީކގައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް

 ެވސް މި ޒަރޫރީ ކަންތައްެމ އެން ކުދި ، ަވރަށް ކުދިުކދިާވ ަވރަށް ކުދި އަްށޓަކައި ބޭނުން  ތަރައްޤީ ޢީރަށުެގ އިޖުތިމާ

އެދޭ  ،އެ ވުޒާާރައކުން އެދޭ ޮގަތކަށް ،ެގ ރުހުމާއިއެ ވުޒާާރއެއް  ކޮންމެެވސް ވުޒާާރައކަށް ބަރ ސާެވެގން އޮންނަނީ

ކެއް ތް ދާފައި އިންނަ ބޮމަެގއްަގއި އަނ ،ދަންނަާވނަމަ މިސާލަކަށް  މިންަވރަކަށް ނޫނީ ނުކުެރޭވނެ އިންތިޒާމެއް.

 ެވސް  އިދާރާއެްއަގިއ ގ ތިތެޭރަގއި ހުންނަ ަގހެްއ ކަނޑާލަން ދުަވސް ނަާގފާނެ. ުނަވތަ އަހަރު ސް ެވ ކުރަންބަދަލު

 ާގނޫނަށް މި ،ދަތި ޮގަތކަށް އޮތީ. އެހެންނަމަެވސް ،ަވރަށް ުއނދަޫގ ފާނެ.އިެވސް ނަގަ  އަނެއްކާ އަނެއް އަހަރުދުަވސް 

ެވސް ރަްއޔިތުްނ  ގައި މިކަހަލަ ކަންތައްތައްއެކީ ކާއި ބާރުތަތިޔާރުތަކާޚްލިބޭ އިލަށް  ކަުއންސިެގނެޭވ ބަދަލުތަކާއި އަދި

 ތަރައްީޤެގ ކުރިަމުގ ބައްޓަންކުރެިވެގންދާނެ ކަމަްށ އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ. ބާރުމިުނަގއި  ،ަގއިއެދޭ ސްޕީޑު 

 އްކުދި ކަންތައްތަދިއެީކަގއި ތަރައްޤީެގ މިދެންނެިވ ަކހަލަ ކު ލިބޭ ބޮޑު ބާރުެވރިކަމާެއކީަގއި މާލީ ޮގތުން ހަމައެއާ

 ކުދި އަދަދުތަކެއް ނޫން.ތަކަކީ ކުދިން ދަށުެގ ޕްރޮޖެކްޓުމިލިއަން ރުފިޔާއި 5 ؛ެވސް  އަދި ބޮޑެތި ކަންތައްަތއް ،ެވސް

 ެލޭވނެ.އިއް ހަމަޖައްސަރަށްރަށުގައި ބޭނުންެވފައި ހުރި ަވރަށް ިގނަ ކަންތައްތަ ަވރަށް ިގނަ ކަންތައްތައް ުކރެޭވނެ.

އަުޅަގނުޑ  ،ނަމަ ޖެލީ ބާރުެވރިކަމުެގ ބޭނުން ހެޔޮ ޮގތުަގއި ހިފިއްލިބޭ މާ ޓަކައި މިހަމަޖެއްސުމަށް  އެކަންތައްަތއް

އެީކަގިއ ހަމައެއާ   ތަރައްޤީެގ މަންޒިލަށް ާވސިލުެވޭވނެ.ަޙޤީޤީބޭނުްނާވ  މި ހިތުން ދާދި އަަވހަށް ރާއްޭޖެގ ރައްޔިތުން

 ޒިްނމާދާރު ެވރިޔާެގ މަޤާމު އެހެްނ ޮގތަކަށް ބަދަލުާވން އެބަޖެހޭ.، ންތުމު ބަދަލެއް އެބައާދޭ އަުޅަގނޑު ހިންަވރަށް މުހި

އަުޅަގނޑަށް އަިދެވސް  ،މު ކަމެއް. އެ ބަދަލުެވސް މި ާގޫނނުން އެބަ ލިބިދޭ. އެހެންނަމެަވސްންއެއީ ހަމަ ަވރަށް މުހި

  ، ތައް. މިސާލަކަށް ދަންނަާވނަމަކުރަންޖެހޭ ބައެއް ކަހަލަ ކަންތައްޙުލާޞްހަމަ އެބަހުރި މި ާގނޫނުން ކޮންމެހެން އި

 3ެވސް  މީހުން ހަމަީވމަ 3000. ކައުންސިލަރުން 3ތިބެނީ  ެވސް މި މީހުން ތިބޭ ރަށެއްަގއި 200އާބާދީަގއި 

 ނުަވތަ  މާލީ ބާރުެވރިކަން ދޭއިުރގައި ؛ފައިސާ ބަދަލުާވންޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅަގނޑު ހިތުން މިއީ ކައުންސިލަރުން.

ަވރަށް ބޮޑަށް  ިމކަމާާލގައި ޙަކޮމިޓީ މަރު އާބާީދެގ ނިސްބަތުން. ައުޅަގނޑު ހިތުން ބަދަުލޭވ ފައިސާދޭ އުސޫލު އެބަ

ެވސް އޮތީ އެކަހަލަ ޮގތަކަށް.  އެީކގައި އަންހެނުންެގ ތަަރއްީޤއަށް މަސަްއކަތްކުރާ ކޮމިޓީހަމަ ެއއާ  ިވސްނަން އެބަޖެހޭ.
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އަުޅަގނޑު ހިތުން އެންމެ ދަށްެވެގްނ ތިބޭނެ އަދަެދްއ  .ށްތިބޭ ކަހަލަ ޮގތަކަ  މެންބަރުން 5ެވްސ  ކޮންމެ ރަށެއްަގއި

ާގނޫނުެގ ތެރެއިން ހ ދުމަކީ އަުޅަގނުޑ  އާބާދީ ޮބޑުާވ ނިސްބަތުން އެކަން ޮބޑުކުެރޭވނެ އިންިތޒާމެއް ،އިކަނޑައަޅާފަ 

ދޭތެރޭަގއި  ސްއޫލިްއޔަތާދީ ބޮޑުީވމަ އުފުލުންޖެހޭ ބުރަ މަާއބާ ،ހިތުން ކައުންސިލުތަކުން އުުފލަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތާއި 

ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި  ަރއްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން ިޚދުމަތްދެޭވނެ ނުަވތަ ރަނަގަޅށް ،ެވސް ކުަޑކޮށް ފަރަުގ

ަގިއ އިތުރަްށ ލާޙަކޮމިޓީ މަރު ،ފުރުޞަތެއް ކަމަށް ެވދާނެ ކަމަށް އަުޅަގނޑު ެދކޭތީވެ  އެކަށަެއޅިެގންދާނެ ރަނަގޅު

ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ުޝކުުރ  ،ެވމު ކަމަށް ފެންނާތީންރާސާކުރުން ކޮންމެހެން މުހިންތައްތަްއ ދިދިރާސާކުރަންޖެހޭ ކަ

 ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ޝުކުރިްއޔާ ދަންނަަވން.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ޒަތްތެިރ ެގ ިއއްދާއިރާ  ހިންނަަވރުއަުރަވނީ ފުރުޞަތުޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާުރ މި އާދެ! 

   ޖީހާން މަޙްމޫދަށް.މެންބަރު 

 

 ހިންނަަވރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދް ާވހަކަދެއްެކުވން:

ެގންނަންޖެޭހ  ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދައިރާތައް ހިންުގމަށްޓަކައި ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ދާއިރާެގ  ެދއްިވ ަކމަށްޓަކައި ހުޅުމާލޭއިއިން ހުށަހަޅުއްަވޛަީރޢާެގ ޙުލާޞްނަ އި މި ާގނޫނަށް ެގންމު ބަދަލުތަކެއްންމުހި

  ރައްޔިތުން ަނމުގައި ޝުކުރު ދަންނަަވން.ހިންނަަވރު ދާއިާރެގ އެންމެހައި ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒަށް

މި ާގނޫނަށް ހުށަހަޅާ   ކުރަނީތުަގސް ޞަތު ބޭނުންކޮށްލަން ބޭނުންކުރަންއަުޅަގނޑުެގ މި ފުރު. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ޮގތުން މި ބާބޫަގިއ  ުގޅޭ ކޮމިޓީަތކާ އަންހެނުންެގ ،ޑަބްލިއު.ޑީ.ސީސް ެއއީ ،ަވނަ ބާބަށް 6 ؛ތަުކެގ ތެރޭަގއިޙުލާޞްއި

ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ހަމަ އަޅުަގނޑު  ތެރި ރައީްސ.ޮގތުން ިއއްޒަތް ުގޅޭ ތަކާޙުލާޞްާވ އި ހުށަހަޅާފައި ،ހިމެނިފައި

އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބުންޚާިއންތި 3ތަުކެގ ލ ކަލް ކައުންސިލު ،ބުންޚާއިންތި 3މި ޭވތުެވދިޔަ  .ކޮށްލަން ބޭނުންަގހަފާ

ށް އާބާދީެގ ަވރަ ،ނަމަ ޕަސެންޓޭޖެއް ނުަވތަ ކ ޓާެއއް ކަނޑަނާަޅިއފި ޞައަުޅަގނުޑމެން ޚާއް ،ލިބުނު ފިލާަވޅަކީ

ތަުކަގިއ ަކއުންސިލު ޅަ އެއްަބއި ހިއްާސާވ އަންހެނުންެގ ައޑުކުއިބަ  އެއީ ދެ ،އާދެ! އަްނހެނުން ؛އެއްމު ބަންމުހި

ރަނަގުޅ  އަދި އިތުރު މަްޝަވރާތަްއ ކުރެެވމުންދާއިރު ،ލާަގއިޙަކޮމިޓީ މަރު ،އެހެންކަމުން ފަނޑުެވެގންދާނޭ.

ެވސް  ގައިމުނޑު ހަމައަޅުަގ ތަުކަގއިކައުންސިލުދިއުމަކީ ންންނަށް ކަނޑައެިޅގެ އަންހެނު 33%އިން ޢާރީޛަފ މިއުލާއެްއެގ 

އިތުރުން އަުޅަގނޑު ހަަމ ީމެގ .އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ަލން.ތާއީދުކުރާ އަދި ެއކަމަށް އެޭދ ކަމެއް ކަމުަގއި ދަންނަާވ

ތަްއ ށް އަންހެނުންެގ ކޮމިޓީލާތަކުގައި ތަކުރާުރކޮޙަމި ބާބުެގ އެކިއެކި މަރު ،ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންަވނީ

 ންނޭ އެިކއެކި ޮގުތން ބަޔާންކޮށްފައި އެބައޮތް.ެގ ަލފާެގ މަތީޖެހޭނީ ކައުންސިލު ަގންހިނ ،ކުރަންޖެހޭނީސައްކަތްމަ
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އަންހެނުންެގ ކޮމިޓީތަްއ  މިހާރުެވސް ،މިއީ ައޅުަގނޑުމެން ިވސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. މިހާރުެވސް .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އެންމެ ބޮޑަށް އޮތް ޖެހޭ ޮގތަށް ހިނުގމަށް ަގންހިނ ،ުތަގއި ހިންުގަމށްއަންހެނުންެގ ކޮިމޓީތައް ޭއެގ ޒާ ،ހިންުގމަށް

 ؛ފަންްކޝަނަލް އިންޑިޕެންޑެންސް ،އެހެންކަމުން އަންހެނުންެގ ކޮމިޓީތަކަްށ އޮތުން. ތަުކެގ ުނފޫޒުކައުންސިލު ،ހުރަހަކީ

ދޭންޖެހޭ މިޓީތަކަށް އަންހެނުންެގ ކޮ ކައިކުރުމަށްޓަ ެއކުަގއި ަމސައްކަތް ފުރިހަމަ ބާރާ ،ެއުކަގއި ިތޔާރާޚްއެއީ ފުރިހަމަ އި

 ، ެއއީ މު ކަމެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ންަވރަށް މުހި ާގނޫނީ ބާރުެވރިކަން ދޭންޖެހޭ. ާގނޫނީ ބާރުެވރިކަން ދިނުމަްށޓަކައި

ކަލް ކައުންސިލުން ނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުގައި ލ  ބުާވންެޖހޭނީ އަޅުަގޚާއިންތި ބުކުރާ ޮގތް.ޚާއަންހެނުންެގ ކޮމިޓީތައް އިންތި 

މި  ،އްަލކީޙައަޅުަގނޑު ަގބޫުލކުރާ ޮގުތަގިއ މިއަށް އޮތް  ބަކުންެނއް ނޫން.ޚާތަކުން ބާްއާވ އިންތިަކއުންސިލު ،ބާއްވާ 

ްންސ ެވސް އެުކއެީކގައި އިލެކްޝަ ބުޚާއަންހެނުންެގ ޮކމިޓީތަކުެގ އިންތި ،ބު ބޭއްޭވއިރުޚާތަުކެގ އިންތިކައުންސިލު

އްާޔ އަުޅަގނުޑ ތަކަްށ ލިބިެގން ނޫނިއަންހެނުންެގ ކޮމިޓީ ިސއްޔަތުނޫނީ ހައިދިއުން. އެ ާގބޭއްިވެގން ކޮމިޝަނުން

ކޮމިޓީތަކެއް ހަމައަށް މި  ދެކެން ބޭނުންާވ ތަސައްުވރާ ، އަުޅަގނޑުމެން މިިއއްޒަތްެތރި ރައީސް ަގބޫލުކުރާ ޮގުތގައި

ަވނަ  6މި ާގނޫނުެގ  މިހާރު ،އޮންނަނީ ެވސް މި ކޮމިޓީތަކުެގ ބަޖެޓް ކަނަޑއެޅުމުަގއި ހަމަ ެއޮގުތން ާވސިލެއް ުނާވނެ.

ތަުކެގ ލަފާެގ ޖެހެނީ ކައުންސިލު ކަނަޑއަޅަން މި ،ަވނަ ބާބުަގއި އޮތް ޮގތުްނ ނަމަ 6 ެގޙު ލާޞްއިމި  ،ބާބުަގއި 

ތިޔާރު ޚްތަކަށް ފުރިހަމަ އިެވސް އަންހެނުންެގ ކޮމިޓީ  ޓް ކަނޑައެޅުުމަގއި އަޅުަގނޑު ެދކޭޮގުތގައި ބަޖެ މަތިން.

އަންހެނުންެގ  ،އަންހެނުންެގ ކޮމިޓީތަކަށް ެވސް ތިޔާރުޚް ޓް ހޭދަކުރާ ޮގތުެގ ފުރިހަމަ އިޖެބަ އަދި .ދޭންޖެހޭނެ

މެންބަރުންެގ  އަދި އަންހެނުންެގ ކޮމިޓީތަކުަގއި މަސައްކަތްކުރާ ހޮިވަވަޑއިަގންަނާވ ކޮމިޓީތަކަށް އޮންނަންާވނެ.

މު  ންާގނޫނުގައި ކަނޑައެޅިަފއި އޮތުމަކީ ަވރަށް މުހި ބެންޖެހޭނެ ކަމަށް މިމުސާރައެއް ކަނޑައެިޅެގން ލި މެންބަރުންނަށް

ކަށް ަވކި އަދަދެްއެގ ފަިއސާއެއް ނޫން. މިއީ ހަމަ އައަކަށް އުޖޫރައެއް ނޫން. ކޮންމެ މީޓިންކޮންމެ މީޓިން ކަމެއް.

 ިމ ރިޓީ އަންހެނުންެގއޮއެ ޕްރި ،މުކަންންއެ މުހި ،އްަޔތުމި ާގނޫނުން އެ ހައިސި  ،މުސާރައެއް ކަނޑަެއޅިެގން

ލީ  ހުޅުމާލެ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަ ،އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު  ދޭން އެބަޖެހޭ. ހަމައެ އުސޫލުންކޮމިޓީތަކަށް

 ،ަގއި ާގނޫނު އަންހެނުންެގ ކޮމިޓީތަުކެގ މެންޑޭޓް މި  ،ެވްސ ަވރަށް ާތީއދު ނިޔާޒު ފާހަަގކުރެްއިވހެން ައޅުަގނޑު

ކުރެިވެގން ކުރާނީ ޞަޚާއް އަންހެނުންެގ ކޮމިޓީތަކުން ރަށު ތަރައްޤީއަށް އި އޮތުން.ާގނޫނުަގއި ސީދާ ސާފުކޮށް ލިޔެިވފަ

އި މަްޝަވރާ މީަގިއ ފަޔާ ެގ ލަކޮްށ އަންހެނުންޞަާޚއް ،މަްޝަވާރކޮށްެލެވލްަގއި މެދު ކޮމިޓީ  ކަމާކަންމި  .ކަމެއްތ ކޮން

ކުރާޭނ  ،ޞްޞާތިޚްއި ،ޓީތަުކެގ މެންޑޭޓްންެގ ކޮމިއަންހެނު .މު ަކމަށް އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރަންންހ ދައިެގން ަވރަށް މުހި

މި ކޮމިޓީތަްއ  އަނެއްާކެވސް ،ނޫންނަމައެހެން ކަންތައް ެއއީ މި ާގނޫނުަގއި ކަނޑައެޅިަފިއާވ ކަންކަން ކަުމގައި ުވން.

 ،ތުަގއިއްސާ ފުރިހަމަ ޮގރަށު ތަރައްޤީެގ ހި ،ކުރަމުން ައންނަހެންނީ މިހާރުެވސް މަސަްއކަތްސައްކަތްކުރަމުންދާމަ

ައޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން  އެކު އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،މި ނުކުތާތަކާ ކޮމިޓީތަކަށް ނުލިބި. ޮގތުަގއި މި މާނަީވ

 ން ތަުކެގ ލަފާެގ މަތީަކއުންސިލު ،ަތކުެގ ލަފާކައުންސިލު ންމާދާރުެވިރޔާައކީޒި ެވސް ކޮންމެ ކައުންސިެލއްެގ ،ބޭނުންޭވ
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ެއީއ  ،މެންބަރުން ެގންދަާވތީ މުކަން ފާހަަގކުރައްަވމުންންުމހި ުވމުެގ ކަށްެއޅިެގންދާ މަޤާމަެރޭވ ނުަވތަ ކަނޑަކުއްޔަންޢަ

، ެދއްިވ އީސްްއޒަތްތެރި ރަޝުކުރިްއޔާ އި  ެވސް ތާއީދުކުާރ ކަމެއްެގ ޮގުތގައި ދަްނނަާވލަން. އަޅުަގނޑު

 ފުރުޞަތަށްޓަކައި.

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

އަރުަވނީ ހ ރަފުށީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  މިހާރު މި ފުރުޞަތުރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

 އަޙްމަދު ސަލީމަށް.

 

 ދެއްކެުވްނ:ހ ރަފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ާވހަކަ

ތުަގިއ ޙަޤީޤަދިޔުމަކީ ންމުެގ ބިލު ހުށަހެޅިެގެގނައުޙުލާޞްލާމަރުކަޒީ ާގނޫނަށް އި  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

 ެވސް ހަމަ ަވރަށް ބޮޑަށް އިންތިޒާުރކުަރމުން އައި ައއުމެއް. އެެހން ކަމަށްޓަކައި މި ބިލު އަޅުަގނޑު

 ދަންަނަވން. ބޮޑަށް ޝުކުރުރަށް  ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރަށް އަޅުަގނޑު ަވހުށަހަޅުއްވައިެދްއިވ ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ 

މި ރޮނުގން  ނިކުފާނު ަވރަށް ިގނަ މަސައްކަތްތަެކއްމަ އް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި އެއަޅުަގނޑަށް އިނޭގ ރަނަގުޅ ބިލެ

ުގމުެގ ިވސްނުމަީކ އާދެ! ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ދިެވހިރާއްޖެ ހިން ެވއްޖެކަން. ކުރަްއާވތާ ަވރަށް ިގނަ ދުަވސް

އަުތަގއި ، ައޅުަގނޑުމެންނަށް އިނޭގ. އްއެްމ.ޑީ.ޕީެގ ިވސްނުމެ ،ފާހަަގކުރެްއިވ ފަދައިންކުރިން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ކޮންމެ މީހަކަށް ުކރަން ކެރޭ ކަމެްއ ނޫންކަން. އަުތަގއި އޮްތ ނުފޫޒެއް އެހެން މީހަކަށް ދޫކޮށްުލމަކީ ކޮންމެ، އޮތް ބާރެއް 

ފަހަރަކު   މެއިޚްލާޞްތެރި ެވރިންނަށް. އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ނަމޫނާ ކޮންަވރަށް  ،އެކަން ކުެރެވނީ ަވރަށް ހިތްަވރުަގދަ

 ޮގތެްއގައި މި ިވސްނުން އުަފންެވެގން އައީ އިްއޒަތްތެރި ާޚއްޞަ. ަވނީ އެމް.ޑީޕީެގ ެވރިކަމުަގއި ެވސް ފެނިފައި މި

ރައީްސ  ،ރު މަނިކުފާނަށްއެކަމަށް ަޙއްޤު ޝުކު  ،ރައީސްެގ ިރޔާސީ ދައުުރަގއިަކން އަޅުަގނޑު އުފަލާެއކު ފާހަަގކޮށް

ާވ ފުރިހަމަ އިޞްލާޙުަތއް  ށް ހުށަހެޅިފައި މި ނޫނަާގމައެއާެއކުަގއި މިހާރު ލާކަުރކަޒީ ނަޝީދަށް ދަންނަަވން. އަދި ހަ

ދި އަ ،ލިޙް އެ ިވދާުޅިވ މޭރުމުންޞާަރއީސް ިއބްރާހީމް މުޙައްމަދު  ،ސީ އިންތިޚާބުަގއި ިވދާުޅެވފަިއާވ ޮގތަށްރިޔާ

ްށ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަެދްއިވ ކަމަށް ޓަަކއި އިސް ފުރިހަމައަށް މި މަޖިލީހަށް މިހާ އަަވހަށް ފޮނުއްަވވެ  އެއަްށުވރެ

ބާރުތައް އޮންނަންޖެހޭނީ ރައްޔިތުންެގ އަތުަގއިކަން.  ،ނޭގޑުމެންނަށް އެ ނެވސް އަުޅަގނޑު ުޝކުރު ދަންނަަވން. އަުޅަގ

ޮގަތކީ އެހެެނއް  އަުތަގއިކަން. އެހެންނަމަެވސް، ޙަޤީޤަުތަގިއ ކަންހިނާގއޮންނާނީ ެވސް ރައްޔިތުްނެގ އަދި ބާރުތައް ދެމި

ުރގައި ލާމަރުަކީޒ އިެވރިަކން އައި  އި މިހާރު އޮތްދިެވހިރާއްޖޭގަ  ،ުޅަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މި ފެންނަމުންދާނޫން. އަ

ުރ ނަމަެވސް މާލޭެގ ހަތަ ބަލަިއލި. މާލޭ ސިޓީ ަކއުންސިލަށް އަުޅަގނޑުމެން ެއކަނި ހޮޅިއަށް އެިޅފަނިޒާމު އޮތީ ޭނާވ

 .. އެްއެވސް ބާރެްއ ނެތް ބައެއްެގ ޮގތުަގއިސިލަރު އަުތން ނަާގފަހާ އެްއޗެއް އޮތީ ކައުންސަހަރާ ފިޔަވައި ހުރި
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ކަުޒ ޓަކައި. އާދެ! ލާމަރުކުރަނީ ެވރިކަްނ އަނބުރާ ރަްއޔިތުންނަށް ދިނުމަށް އަނެއްާކެވސް އަުޅަގނޑުމެން މަސައްކަތް މި

ލާމަރުކަޒު ޮގތަކަށް  ތިން ،މަރުޙަލާއެއްަގއިތިން  ،އި ަގއް ލެ ލެަވ ތިންމުެގ ާވހަކަ އަުޅަގނޑުމެްނ ދައްކާއިުރގައި ކުރު

ދެޭވ. ދެން ހަމަ  އަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ެގންޮގސްހަމަ  ެވރިކަން ރައްޔިތުންނާ ،އެބަކުެރޭވ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް

ދާރީ ހިންުގުމެގ ށް އިހަމައަ ރަްއޔިތުންނާ ،އޮތުން ުކޑަކުރުމަށްފަހުން ަމރުކަޒުކުެރިވފަިއ އޮތް ޮގތު ަގިއ އިދާރީއެާއއެކީ 

އޭެގ އެންމެ  ،ދަނީ އެންމެ ފުރިހަމައަށްފެންނަމުންމި މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް . ބާރުތައް އެބަ ެގންޮގސްދެޭވ

އަށް ހަމަ ޞްލާޙުެގ ތެރެިއން ރައްޔިތުންނާކުރުން ެވސް މި އިްށ މާލީ ލާމަރުކަޒުއަޅުަގނޑުމެން އެދޭ ޮގތަ

ެވްސ  ދިެވހިރާއްޖޭަގއިމި ުކޑަ ަވރަްށ ިގނަ ބާަވތްތައް  ށް ެވރިކަމުެގައޅުަގނޑުމެންނަ. ކޮށްދެޭވކަންފ ރު

ެވްސ ތަޖުރިބާކުރެިވެގން ހިނގައްޖެ. ރަސްކަން، ިރޔާސީ ެވރިކަން އަދި ފާޑަކަްށ ލާމަރުކަުޒކުރެިވެގން ހިންިގ ެވރިކަްނ 

 އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ މި ފެންނަ ހިނގައްޖެ. އެހެންނަމަެވްސ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރުއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގން

ކުރުމުެގ ފޮިނމީރުކަން ދިެވހި ރައްޔިތުންނަްށ މި އިޞްލާޙުތަކާެއކު އޭެގ ލާމަރުަކޒު ،ންނެެވން އޮތީއިޞްލާޙުތަކާެއކީ ދެ

 ޅުަގނުޑމެން ބަލައިލާއިރުގައި ަވރަށް މި ބިލަށް އަ .އީސްންދާނެ ކަމަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައެންމެ ރަނަގޅު ޮގތަކަށް ފެިނެގ

 ،ިގނަ ކަންކަމަކީ ރައްޔިތުންނާ ާގތުން .ކޮށްލަންއަޅުަގނޑު އުފަލާެއކު ފާހަަގނަކަން ިގނަ ކަންތައްތަކަކަށް ބަދަލު އަން

ހަމައަށް ާވިސލުކޮށްދިނުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ  ްއ ރައްޔިތުންނާއަދި ބާރުތަ، ހަމައިން ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށާއި ރައްޔިތުންނާ

ތަަކްށ ކައުންސިލު ،ށް ދެކެން އެދޭ މަންޒަރެއްއަުޅަގނޑުމެން ަވރަށް ބޮޑަ ކޮށްލަން.ަގނުޑ ފާހަަގއިޞްލާޙުތަކެްއކަން އަޅު 

އަުޅަގނޑަްށ ، އި އާެއުކަގިދއުން. ހަމައެައހަރަށް އިތުރުެވެގންފަސް އަހަރުެގ ދައުރު  ތިންމިހާރު ކަނޑައެޅިފައި އޮތް 

އޮންނަނީ މުޅި ރައްޔިތުންެގ  ެގ ރައީސް ހޮަވން މިުއންސިލުއޮތް ރޫހަށް ބަލާއިރުގައި ކަމިހާރު  އިބިލުގަ  ،ެވސް އިނޭގ

ޮގތުން އިތުރު ތަކުލީފުތަކެއް އަުޅަގނޑުމެްނ  މާލީ ޮގތުންނާއި އިދާރީ ،ނަމަ އެހެން އެަކން އޮވެއްޖެ .ވ ޓެއް ަނަގިއެގން

މި  ޟޫޢެއްއުޖެހޭ މަބަހުސްކުރަންއިތުރަށް އަދި  އަުޅަގނޑު ދެޭކޮގތުގައި ކަމެއް. ކީ އެކަށީެގންވާ އުފުލަންޖެހުމަ

އޮތް ޮގތަްށ އޮތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މިހާރުެވސް ކައުންސިުލެގ ރައީސް ހޮަވްނ މިޟޫޢަކީ. އަުޅަގނޑު ދެކެީނ  އުމަ

ށް. އަންހެނުންެގ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތްކުރާ ރަނަގޅުެވެގން ހިނަގިއދާނެ ކަމަ ،ސޭހަެވފަ ެވސް ބޮޑުތަނުން މާ

އަުޅަގނޑު ނުހަނު . ީއ ރަނަގުޅ ފާލެއްނޫނު ަބއްަޓންެވެގން އައުން އެާގތްަތްއ ދޭ ޮގތަށް މި ކޮމިޓީއަށް އިތުރު ަވސީލަ

ހަރުެގ ޮގތުަގއި މިފަ ަގޫބލުކުރާއަޅުަގނޑު  .ތާއީދުކުރާ ކަމެއް ކަމުަގިއ ދަންނަަވން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އަތޮުޅ ުރެވރިާވންޖެހޭެނ. އަުޅަގނޑު ެދކެނީ ތައް ޭއެގ އެންމެ ފުރިހަމަ ޮގތުަގއި ބާލުއިޞްލާޙުތަކާެއކު ރަށު ކައުްނސި

ކުޑަެވެގންދާންޖެހޭނެ ކަމަށް. ޚިދުމަތް ހ ދުމާއި،  ނުންއޮތުން ނުހަނު ބޮޑުތަތަކަށް ބަރ ާސެވފައި އޮތްކައުންސިލު

 ތޮޅުޮގތް ކަނޑަެއޅުމުަގއި އަ އަށްއަދި އަމިއްލަ  ،މަޝްރޫޢުތައް ހިންުގމާއި ،ތަރައްޤީކުރުމާއި ،ފުން ހ ދުމާއިމުަވްއޒަ

އޮތުން މުޅިން ނިމުމަކަށް ެގންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަން. ބަރ ސާެވފައި އޮންނަ މިހާރު ތަކަށް ކައުންސިލު

ބާރުތައް ދެެވންޖެހޭނީ  ފަހަރު މި ،ތްތެރި މެންބަރުން ފާހަަގކުރެްއިވ ފަދައިން ހަމައެއާެއކީަގއި ކުރިން ަބއެްއ އިްއޒަ
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ޚިދުމަތުެގ ރޫހު ހުރި ކައުންސިލަރުންެގ އަތްަމއްޗަށްކަން އަުޅަގނޑުމެން މި  ،ރަްނ ކެރޭޒިންމާއަދާކު ،ޒިންމާދާރު

ރެން މާ ރަނަގޅަށް ުވަވރަށް ލިޔެފައި އޮތް ކަށަަވރުކުރަން އެަބޖެހޭ. ސުލޫކީ މިންަގނޑުތަްއ މިހާރު ންނޫނުާގ

އަންނަން ެވސް  ޮގތްތައްޭވެނ ލުކުރެޢަމަ ،ނަމަ ސުލޫކީ މިންަގނޑާ ޚިލާފުވެއްޖެ އަދި ،އަޅުަގނޑުމެން ލިޔަންޖެހޭ

 ،ނަމަެވސްަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ މެންބަރެއް ކަމުަގއި ީވ އީއެ ؛އެބަޖެހޭ. އިންތިޚާބުކުރެޭވ ޮކންމެ މީހަކީ ެވސް

 ޮގުތގައި މި ކުރެޭވނެ އުސޫލުަތކެއް އަޅުަގނޑުމެން ެގންނަންޖެހޭނެ. އަޅުަގނޑު ދެކޭ ަވކި  ،ވެއްޖެނަމަ ޚިލާފު މިންަގނޑުތަކާ

އުސްިމންތަކަކަށް ތަރައްޤީކުރާެނކަމީ  ެއުކގައި ިދެވހިރާއްޖެ މާ ހަލުިވިމނުގައި ތަަރއްޤީެގ މާ ހަރުެގ މި އިޞްލާޙުތަކާފަ

هللا ކުރާ މަސައްކަތުަގިއ އިރާދަކުރެްއިވްއޔާ މާތް  މިއެްއެވސް ޝަްއކެއް އޮތް ކަމެއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން 

  ޝުުކރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ބޮޑަށް ަވރަށް  ބަރަކާތްލައްާވނެ. ެދއްިވ ފުުރޞަތަށް

 

 ރިޔާސަތުން ަވހަކަދެްއެކުވން:

އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ދެކުނު ކުޅުދުއްފުށީއަރުަވނީ އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު .ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު

 . ށްމުޙައްމަދަ ޖަމްޝީދު މެންބަރު

 

 ހަކަދެއްެކުވން:ާވ  މުޙައްމަދު ޖަމްޝީދު މެންބަރު ދާއިާރެގ ދެކުނު ކުޅުދުއްފުށީ

 ؛ބަހުސްކުރެެވމުންދާ ބިލު ޖިލީހަށް ހުށަހެޅިއްޔިތުންެގ މަްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރަ އި ކުިރއްޔާޝު هلل الحمد. سم هللاب

ައްށ (ނޫނުާގދިެވހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުަކޒީ އުސޫުލން ހިންުގމުެގ ) 2010/7ނޫނު ނަންބަރު ާގ

 އިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ަވރަށް ހުޅުމާލެ ދާ ،ރަށްދެްއިވ މެންބަމި ބިލު ހުށަހަޅުއްވައިެގަނއުމުެގ ބިލު. އިޞްލާޙު

ލިބިަގތީ  ިގނަ ާޕޓީ އެކުލެޭވ ެވރިކަމުެގ ިނޒާމެއް އަުޅަގނޑުމެން ،ާވނެ ފަދައިންލައް ބޮޑަށް ޝުކުރުެވިރަވން. އެނިގ

 ،ތެރެއިން . އެ ެވރިކަުމެގންއެއީ އެމް.ޑީ.ޕީ ެވިރކަ ،ކަމުެގ ތެރެިއންަވނަ އަހަރު. އެ އަހަރު އުފެދުނު ެވރި 2008

ކުރަން ދިެވިހ މިޮގތށް ެވިރކަން .މި ބަސް "ލާމަރުކަޒު"ށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ރައުސުލްމާލަީކ ދިެވހި ރައްޔިތުންނަ

. ރައީސްެގ ޒަޢާމަތުގައިރައްޔިތުންނަށް ފުރުޞަތު ލިބުން. އެ ެވރިކަުމގައި މި ފުރުޞަތު ދެއްީވ ިއއްޒަތްެތރި 

. ތައްާވ ަކއުންސިލުކަށް ހޮިވފައިަވނަ ަދއުރަތިން މިއީ މިހާރު ަވނަ އަހަރު. 2011ތަްއ އުފެދުނީ ކައުންސިލު

 . ހޮާވއިރުއް ހޮާވނެތަަވނަ ދައުރަކަށް ކައުްނސިލުހަތަރުއަޅުަގނޑުމެން މިއަންނަ އަހަރުގައި އިރާަދކުރެްއިވްއޔާ 

ދެނީ ފުރިހަމަ ބާރުތަކެއް. މާލެ ނުަވތަ ކެޕިޓަލް ސިީޓގައި  ނޫނަކުން މިާގަކށް ތަ ކައުންސިލު އަޅުަގނޑުމެން

 އްދެއްަގއި އުޭޅ ރައްޔިތުންތަކެއް ބޭނުންވާ ހަޮގތުން އެ ސަރަ  ބާރުތައް ދޫކޮށްލަނީ އިދާރީއެްއކުރެިވަފއި ހުރި އިދާރީ

ލިބޭ ނަތީޖާއަކީ  ެވސް ިމއީ. އޭރުން ކޮށްދޭން އުޅޭ ކަމަކީ .ޮގތަށް ހިންަގން. އަުޅަގނޑުެމން ކުރާ ކަމަކީ މިއީ

ދިެވިހ  ،ެވެގން މެުނީވ . މިހެންރަނަގޅު ޮގތް ލިބިދިނުން ،ރުކަން ނެތިޮގސްީގފަ  ،ފުދުންތެރިކަން އިތުރުެވ
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ގެ  ޙްލިޞާރަީއސް އިްބރާހީމް މުޙައްމަދު  .ތިބި ހާލަތަކުން އަރައެއް ނުަގނެޭވނެއަދު މިމީހުން ރައްޔިތުންނަށް އެބައި

 .އެއީޓަކައި މިކުާރ ކަމަކީ މި ނިޒާމު ަވުރަގދަކޮށް ހިންުގމަށް  އެމް.ޑީ.ޕީެގ ަސރުކާރުން ދެަވނަ ފަހަރަށް ،ސަރުކާރުން

ލާމަރުކަޒީ   ހަމައަށްަވނަ އަހަރާ 1953 ،ދިެވހި ތާރީޚަށް ބަލައިލާއިރުަގއި މީެގ ޒަމާންތަކެއް ކުރިން.ނެތް ޝައްެކއް

ހުެގ ތާރީޚުތަކުގައި ަވނީ ަވރަށް ން އެބައޮތް. އެކަމަކު ެވސް ޭއެގފައްޖޭެގ ރަށްަތއް ހިންިގކަން ފެންނައުސޫލުން ރާ

ާޚއްޞަކޮށް ޮބޑެތި  ،މާލޭ ސަރުާކރުެގ ބާރުެގ ދަށަށް ިގނަ ަރށްތައް ،ޮކންޓްރ ލްކުރެިވ ،ބޮޑަށް އެކަްނ ހިފެހެއްޓި

ްސެގ ޒަޢާމަތުގައި. . މިކަން ނިމުމަކަށް އަީއ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީރަށްތަކުެގ ހިްނުގމުެގ ބާުރެވރިކަން ެގނެސްފަ

އިން އެ ރަްއޔިތުންނަށް އެ ރަްއޔިތުން މިއަދު ބޭނުންަވނީ މި ނިޒާމުެގ ތެރެ ،ކުޅުުދއްފުށީެގ ރައްޔިތުން ،އަޅުަގނޑުމެން

އަުޅަގނޑުމެން  ،ފުދުްނތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް. ެއހެންެވެގން، ތަނަަވސްކަާމއި ލިބިފައިާވ މުްއސަނދިކަމާއި، 

އަުޅަގނޑުމެްނ ިޑެވލޮޕްމަންޓް ކ ޕަރޭޝަން.  އުފެއްީދ ކުޅުދުއްފުށީ އުފެއްދީ ނު ކައުންސިލުންަވނަ އަހަރު ލިބ2011ު

ަގނޑުމެްނ ޅުއެއީ މި ާގނޫނުެގ ދަށުން މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ުކރެޭވނެ ކަމެއް. އަ   ހިންަގން.ބޭނުންޭވ އެ ކުންފުނި

އެއަރލައިން ހަދަން.  ކުޅުދުއްުފށީ ބޭނުންޭވ ލައިން ހަދަން. އަުޅަގނޑުމެންގ ޝިިޕން ބޭނުންޭވ ކުޅުދުއްފުށީ

އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަުޅަގނޑުެމންނަށް މި ާގނޫނުެގ ދަށުން އެ ކަންކަން ކުރެޭވނެ. އެ ަކންކަން ކުރަން އަޅުަގނޑުމެން 

ނަ ަވ 2011ުރ ެގނެސްޭދން. އެހެންީވމާ، ތަނަށް އައިސް. އަޅުަގނޑުމެންެގ ަރއްޔިތުންަނށް މި ތަޞައްުވ މި ތިބީ މި

 ލިބިފަ. ޓަށްށްޕްރޮޖެްކޓެއް ުކޅުދުއްފު 23ސަުރކާރުން  ޭއރުެގ ،ޭވ. އޭރުަގއި އްުޅަގނޑުމެން އުފެއްީދ ކައުންސިލެ އަހަރު އަ

. ެއ އަުޅަގނޑުމެން މިއަދު މި އަންނަނީ ރައީްސ ޞާލިޙްެގ ސަުރކާރު ޒަޢާމަތުގައި.އެއީ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްެގ 

ބޭނުންަވނީ ިދެވހި  ޔާަދކުރަން.ޢިއަލުްނ އަނެްއކާ އެ ދުަވސް  ންރުޕީެގ ސަުރކާ.ެއމް.ޑީ ،މަނިކުފާނުެގ ޒަޢާމަތުަގއި

 ަގއި އެ ތަނެއް ، ނަމައި މަންފާ. ފުދުންތެރިކަން ނެތިއްޖެޔާރައްޔިތުންެގ ކުިރއެުރުވން. އެ ރައްޔިތުްނެގ ލާބަ

ނެ. އެހެން ކަމަށް ިރކަން އަންނާފާެވީމހުންެގ ހިތްތަކަށް އުދިޔުމުން އެބައިހަލަބޮލިކަން އިތުރުާވނެ. ފަީގރުކަން ނެތި

 ކަމަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް އުފާެވރިކަާމއި ހަމަޖެހުން ލިބޭނީ އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަީކ ފުދުންތެރި ބައެއް  ،ީވހިނދު

ށް ފަސްދޮޅަހަކަދޭތެރޭގައި އޮތް ތަފާތު  މު ރައްޔިތުންނާއް ޤައުެމއް، އެ ަޤއުމެއްެގ ކެޕިޓަލް ސިީޓއާއި އާެވެގން. 

ކަންަތއް ެވެގން މި އުޅެނީ. އެ ކަންތައް ދިމާެވެގން މި  ޮބުޑީވމަ، އެއީ ޮބޑު ނުރަްއކަލެއް. އެ ދިޔައީމާެގން ދެމިހަރަށްއަ

 ،ަވޅުމި މުހިންމު ފިޔަ ؛ހަރުދަނާ ސިޔާސަތު  ކުރުމަށް ޓަކައި ސަުރކާރުން ެގނައިއުޅެނީ. އެ ކަންތައްަތއް ޙަްއލު

ަވރަށް ކެރޭ، ަވރަށް ހިތްަވރު  ،ން ކެރޭނީ ަވރަށް ުކޅަދާނަކެއް ދޫކޮށްލަބާރުތަެވިރކަމެްއެގ ފަރާތުން  ،އެނިގަލއްާވނެ

އުފެދުމަކީ ެއީއ އެމް.ޑީ.ީޕެގ ނަސީބު. އެއީ ިދެވހި ރަްއޔިތުންެގ ނަސީބު. ްނ އެމް.ޑީ.ީޕގައި . އެފަދަ ެވރިކުޔަހުންނަ ެވރި

އިން އިރާދަކުރެއްިވއްީތ ބަދަލުެގ ތެރެ ލާޙާއިެގންނަ އިޞްމި އެހެން ކަމަށް ީވހިނދުގައި ައޅުަގނޑުމެން މި ާގނޫނަށް 

 ރައްޔިތުންނަށް މި ފުރުޞަތު ހ ދޭނެ. ޝުކުރިއްޔާ. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި މެދުކަނޑާލަނީ އިންޓ ލުެގ ަވުގތަށް. 

 

 {އަށް 11:04އިްނ  10:27 :ޅުސްަވުގުތކޮހު}

 {هللاލީހުެގ ަނއިބު ަރއީސް އީާވ ަޢބްދުަމޖި؛ ސަުތގައި ިއންެނީވ)ރިޔާ

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން: ތުންސަޔާރި

 ބަހުސް. ެއއީ އީތިދާ ެގންިދޔަ އިބުައޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތް ިމ ފަށަނީ ހެނދުނުެގ ދަންފަޅީަގއި ކުރިއަށް `. 

ދިެވހިރާއްޖޭެގ އިދާީރ  ،ހުށަހެޅުއްވި  ނިޔާޒް ޢަލީ  މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ރާެގދާއި މާލެހުޅު، ެގ ފަރާތުންސަރުކާރު

ދަްއކަން ެގަނއުމުެގ ބިުލެގ ބަހުސް. ާވހަކަފުޅުދާއިރާތައް ލާމަރުަކޒީ އުޫސލުން ހިންުގމުެގ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙު

 މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ދެކުނު ހިތަދޫ ،ެގ ތެރެއިންއެދިަވޑަިއެގންފައި ތިއްެބިވ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

 .ނާޒިލް އިބްރާހީމް

 

 ާވހަކަެދއްެކުވން: ނާޒިލް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު ހިތަދޫ

، ލާމަރުކަީޒ ބިލަްށ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ލާމަރުަކޒީކޮށް ާރއްޖޭެގ އިދާރީ ާދއިރާތަްއ ހިންުގމަށް

މި ބިލު  ހިސާބަށް  އަޅުަގނުޑމެންނާ ލީ ނިޔާޒްޢަމެންބަރު ެގ ިއއްޒަތްތެރި ހުޅުމާލެ ދާއިރާ ެގންނަންއިޞްލާޙު

ާގތުން ލާަމރުކަޒީކޮށް ީވހާެވސް  .ދަންނަަވްނ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޓަަކއި ޢަލީ ނިޔާޒަށް ޝުކުރުެގނެސްދެްއިވ ކަމަށް

ހަރުން ފެށިެގްނ ަވނަ އަ 2009އްދުމަށް ަވޢުެދއް. މި ަވޢުދު ފު ެގރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފ ރުކޮށްދިނުމަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ

، އަުޅަގނޑުމެންނަށް އިކުަރމުން އައިސް މި ިދޔަ ސަުރކާރުން މިކަމަށް ހުރަސްތަކެްއ އަޅަ އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތް 

ެވްސ އޮުތން އަލުން އަެނއްކާ ނުެގންދެިވ މަޑުޖެހިފައި އޮތް ށް ކުިރއަށްމިކަމަށް އަުޅަގނޑުމެން ބޭނުންިވ ހިސާބަ

އަުޅަގނޑުމެން ހުރިާހ  ،ކުރާ މަސައްަކތަށް މި ެގނެސްދޭން އެީކަގއި  ަގނޑުމެން މި ަވޢުދުތަކާންނަށް ައޅުރައްޔިތު

ދަންނަަވން.  ެވސް އަުޅަގނޑު ޝުކުރު  ކޮށްދެއްާވ އެހީެތރިކަމާއި ެއއްބާރުލުމަށް ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް މެންބަރުން

އައްޫޑ ސިީޓއަކީ  ،ފ ރުކޮށްދޭން ބަލާއިރު ކެއްނަށް ޚިދުމަތްތަލާމަރުކަޒީކޮށް އަުޅަގނޑުމެން .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ހިސާބަށް އައިސް ޚިދުމަތް  މާލެއާ ރައްޔިތުންެގ ޚިދުމަތް ބޭނުންީވމާ ތް ތަން.އެންމެ ުދރުގައި އޮ މާލެއާ ކުރާެވރިކަން

ލާމަރުކަޒީ ޑުމެންނަށް ތަނަކީ އައްޑޫ ސިޓީ. މިހާރު އަޅުަގނ ަވމުންދާ އެއް ތަކެއްއެންމެ ދަތި އުނދަޫގހ ދުމުގައި 

  އޮތްށްދޭން މަުގމަތީ އަޅާފައިމި ެގނެޭވ ބަދަލުތަކުން، އިޞްލާޙުތަކުން އަްއޫޑ ސިޓީގައި ކަރަންޓު ފ ރުކޮ ށްާގނޫނަ

ކަން ެވެގންދާނެ ސިީޓެގ ަކއުންސިުލެގ މިލްކަކަށް ޑޫވ ަކކީ ެވްސ އައްނީ އެިޅފައި އޮތް ނެޓްނަރުތަކަކީ ެވސް ނޫ
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ައސާސީ  ،ތަޢުލީމާއި ، ނިޒާާމއިޙީޞިއް .ޒަތްެތރި ރައީސްއްއި . އެބަ ކަށަަވރުކޮށްެދޭވ އަޅުަގނޑަށް މި ބިލުން

ިއ ލިބިެގން އެބަދޭ. ލަށް ަވރަށް ފުރިހަމަ ބާރުތަކެއް ިމ ބިލުަގއެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް ފ ރުކޮށްދިނުމުގައި ަކއުންސި

 33ދިނުމުެގ ޮގތުން %ޞަތުތަްއ ހ ދައިރު ފުރުއަންހެނުންނަށް އިތު ،އިތުރަށް އަންހެނުން ބާރުެވރިކުުރުވމާއިއޭގެ 

 ކައުންސިލުތަުކެގ ިހއްސާ އަންހެން ބޭފުޅުންެގ ާވެނކަން ައުޅަގނޑުމެންނަށް މި ބިލުން ކަަށަވރުކޮށްެދޭވ. ޑަބްިލއު.ޑީ.ސީ 

ދިޔުމަކީ ބިެގންބްލިއު.ީޑ.ސީތަކަށް ލިކުރާ މަސައްކަުތެގ ުފރިހަމަ ބާރުެވރިކަން ޑަ އެ ބޭފުޅުން ،ތުންނާއިޮގ ފުރިހަމަ މާލީ

ެވްސ، ކޮންމެ  ކޮްނމެ ރަށެއްގެ  .ެވސް މި ބިލުން އަުޅަގނުޑމެންނަށް ލިބިެގންދާ ޙައްޤެއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

އެީކަގިއ،   ޕްލޭނެއް ހެދި، އެ ްޕލޭން ރައްޔިތުންނާޒްސިޓީއެްއގައި ެވސް ލޭންްޑ ޔޫޅެްއަގއި ެވސް ނޫނީ ކޮްނމެ އަތޮ

ބޭނުންާވ ކަންަތއްތަްއ  ،ރައްޔިތުްނެގ ވ ޓަކުން ޫނނީ ރައްޔިތުން ބޭނުންާވ ޮގތަށް ،ންެގ ެއއްބާރުލުމާއިރައްޔިތު

 .ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް .ށްދޭ ަކމެއްންކޮޤީލުން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޔަދިޔުަމކީ ެވސް މި ބިހިމެނިެގން، ފާސްެވެގން

ބަެއްއެގ އަމިއްލަ ބޭންެކއް އުފެއްދޭނެ.  އެތަުކަގއި ނީ، އަތޮޅުނޫނީ ރަށްރަުށަގިއ ނޫ ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސިޓީތަުކަގއި

 އައްޑޫ ސިީޓގައި ެވސް، ައއްޑޫ  ،ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންއެކީަގއި  އަުޅަގނޑު ހަމަ ަވރަށް އުފަލާ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ންކެއް ެވްސ ޮގތުަގިއ، ސިޓީ ބޭ ެގނަމުަގިއ، އަްއޑޫ ސިޓީ ރައްޔިތުންެގ ނަމުަގިއ ސިޓީ ބޭންކެއް ެގސިޓީ

ހުރިހާ އިންތިާޒމުތަކެއް މި ބިލުން ފަހިެވެގންދާނެކަމީ އަްއޑޫ ސިީޓ  ލަތްތަކެއް،ސީ ންދާނެ ހުރިހާ ަވއުފެދިެގ

 ކަންތައްތަެކއް ިމޮގތަށް ައޅުަގނޑުމެން މި ހުރިހާ  .އީސްރައްޔިތުންނަށް ެވސް ލިިބެގންދާނެ އުފަލެއް. އިްއޒަތްތެރި ރަ

ހަާވލުެވ ހުންނަ  ލާމި ަވުގތު ަކއުންސި ރު ެވރިޔާެގ ޮގތުަގއިެގ ޮގތުަގއި، ޒިންމާދާިވެގންދާއިުރ ސިިވލް ސަރިވސްލެ

ށް ބޮޑަށް ެވސް މީހާ ހޮުވމުގައި ެވސް ސިޓީ ކައުންސިުލެގ ރ ލެއް މީގައި އޮންނާނެކަމީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ަވރަ

 ހިއްސާ  5ސަރުކާރުެގ % ުމެގ ޮގުތންރުެވރިކުރުއިތުރަށް މާލީ ޮގތުން ކައުްނސިލުތައް ބާއަދި އޭގެ  .ފާހަަގކުރެޭވ ކަެމއް

ިދޔުމަކީ މިހާރު ކައުންސިލުތަކަށް ލިބިެގންދާ މާލީ އެހީތެރިކަން  ބެހިެގންއްއެްއެގ ދަށުން ކައުންސިލުތައޮންނަ ފ މިއުލާ

ަރއްޔިތުންނަށް  ިދޔުމުން އެ ރަށެްއެގކަން އެަތްއ ުގނަައކަށް، އެތައް ސަތޭކަ ުގނައަކަްށ އިތުުރެވެގންމާލީ ބާރުެވރި ނޫނީ

ތަކަްށ ލިބިެގންދާ ބާރު އެއީ އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލާ ކަމެއް. ކައުންސިލު ދިނުމުގައި ސް ަކއިރިން ޚިދުމަތްީވހާެވ

 ޞް ޞާ ތިރަށުެގ އިޚް ،ކަމަކީ ބޮޑަށް ފާހަަގކޮށްލާ އެއް މިފުރުޞަތުގައި އަޅުަގނޑު އެންމެ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް.  ިދޔުން. ޝުކުރިްއޔާެވެގންކ އްެޗއްކަން ކަށަަވރު  ލިބޭނީ ަބޔަކަށް  އެ ،ކަނޑައެޅި 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ގައްދޫ ދާއިާރެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު.

 

 ގައްދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު އަްޙމަދު ޒާހިރު ާވހަކަދެއްެކުވން:
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އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ،ބިލު މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ެގށަހެޅޭ އިޞްލާޙުމި ހުލާމަރުކަޒީ ާގނޫނަށް  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ

މެންބަރުން ނުހަނު ބޭނުންެވެގން އުޅޭ އެއް ބިލު. ދިެވހިާރއްޖެ އެންމެ ފުރަތަމަ ެވސް  ހުެގހުރިހާ ރައްޔިތުން މަޖިލީ

ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކެއް  .އައީމުްނ ކަޒީކޮށް ތަރައްޤީކުރަމާނެއް ަވންދެކަްށ މަރުއޮތީ ތަރައްޤީކުރަން މަރުކަީޒޮކށް. އެތައް ޒަ

މަސައްކަތް އެޮގތަށް ިދެވހިރާްއޖެ ބައްޓަންެވފައި އޮްތއޮތުން  އެ ިއ،ޮގތަށް ހަދަ ެއއްތަަނކުން ލިބޭ، އެއްތަނަކަށް ޖަމާކޮށް 

 ަރއްޔިތުންނަށް އެއި ތިބޭ ރަށްަތުކަގ، ރާަތކުަގއިދާއި ،އަތޮޅުތަުކަގއި ،ން އެކަން ނިުމމަކަށް ެގނެސްއެމް.ޑީ.ޕީ މި

ތަަކްށ ބާރު ަކއުންސިލު ޓަކައި ލާމަރުަކޒީ ބިލެއް އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހަޅައިެގްނ އެންެގ ކަންކަން ނިންމުމަށްބޭފުޅު

ގައި މަރުަކީޒ ޭވުތެވދިޔަ ޒަމާންތަކު  .ެގންދަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ކުރަމުން މިދޭންެވެގން އަުޅަގނޑުމެން މަސައްކަތް

. ކުރިކުރިމަތި ދަތިތަެކއް ައޅުަގނޑުމެންނާ،  ބަިއަވރު ުއނދަޫގތަކަާކއިސަބަބުން އެތައް ރާއްޖެ ހިންުގމުެގޮގތުން 

. ކުރިމަތިެވފަ ަވނީ ބޮޑު މައްސަަލއަކަށް ައޅުަގނޑުމެންނާ އެޮގތުން އެއްތާކަށް ިގނަ ީމހުން ތޮއްޖެހުން މިއަދު މި

 އެ ރަށްތައް އެ، ަތކަށް ދީއުންސިލުތަކުެގ ބާރު ކަލުއުންސި ތަކަށް ކަ ކައުންސިލު ،ދިެވހިރާއްޖެ ލާމަރުކަޒީކޮށް 

 މައްސަލައަށް ަވރަށް ދިނުމުން މިބޭފުޅުންނަށް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންުގމުެގ ބާރު ާގނޫނެްއެގ ދަށުން އަޅުަގނޑުމެން 

ފާެގ ދިރިއުޅުމެއް. ަވޒީ ން ބޭނުންަވނީ ތާހިރުއްލުތަކެއް ލިިބެގންދާނެ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ައޅުަގނޑުމެޙަބޮޑެތި 

އެކު ލިބުްނ ޭބސްފަރުާވ ަރއްޔިތުންަނށް ފަސޭހަކަމާ ، ފަރުާވޙީ އްޞި ،ނިޒާުމ ރަނަގުޅެވ ޙީއްޞި ފުރުޞަތެއް. 

 ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން ރާއްޖެ ހިންިގެގން ނޫން ،މިކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ުކރެޭވނީއަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންަވނީ. 

ަޙއްޤު މިންަވުރ  ،ކުރެޭވނީުޅަގނޑުމެންނަށް ރަށްތައް ތަރައްޤީ ކަމެއް ނުކުރެޭވނެ. އަ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިޮގތަކަށް

ހުިރ  އިއަދި ދިެވހިރާއްޖޭެގ އަތޮޅުަތކުގަ  5ލަުތެގ އާމްދަނީެގ %އުދަ ،ވާ ބިލުގައި  ރައްޔިތުންނަށް ދީެގން. އާދެ! މި

 ދިެވހިރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ނިސްބަތުން 40% މި އާމްދަނީެގ ،އްޔާއިތަކުން ލިބޭ ކުރަށްތަކުން ލިބޭ ކުއްޔާއި، ފަޅު

ޖެހެނީ   ބޮޑު ބާރެއް. އާދެ! މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން މި ކުރަން ލިބޭ ަވރަށްރަށްތައް ތަރައްޤީ ރަށްތަކަކަށް ބަހާލުމަކީ އެ

ީސާދ ަވނީ.  އް މިފަހުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކިރިާޔ ކަމެ އެދިެގން އެތަްއ ދުަވސްތަެކއް ޭވުތާވ އިސަރުކާރުގަ 

ރަުށ ތަކަށް، ރަށްރަށު ކައުންސިލު ،އެކު ރަށްރަުށގައި ހުރި ކަންކަން ޮގތް ުވމާ ތަކުން މިކަން ުކރެޭވންސިލުކައު

ރަށްތަުކެގ  .ނުދާނެ. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސްބޮޑު ަކމަކަށް ެވެގން ކަންކަްނ ނިންމުމަކީ މާ ރައްޔިތުންނަށް މި

ކަންކަން ރައްޔިތުން ބޭުނންާވ މިންަވރަށް ެގެނޭވނީ  މި  ،ޒާމާއިނި  ، ޞިއްޙީާގއި މަ  ރަށްތަުކެގ، ބަނދަރުތަކާއި

ަމުގފަހިކޮށްދީެގން ނޫން ޮގތަކަށް ާރއްޖޭެގ  މަށްކަާގޫނނަކުން އެ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރަށްތައް ލާމަުރކަޒީ އުސޫލުން ހިންަގން

 ،ނުންަވނީނޑުމެން ބޭ. އަުޅަގށް ނުެގެނޭވނެރަށްތަަކކަ އަުޅަގނޑުމެން ބޭނުންާވ ތަރައްީޤއެްއ އެ ؛ރަށްތަކެއް ތަރައްޤީ 

ފިތުނަފަސާދައެއް. ައޅުަގނޑުމެން  ،ތާހިރު ދިރިއުޅުމެއް. ހަމަޖެހެިގން ދިރިއުޅެން. ައޅުަގނުޑމެން ބޭނުމެއް ނޫން

ށް ހުރިާހ ުކރުާވފައި އެއްތަނަކަެއކަނިެވރި  ،ކަްނކޮޅުތަުކަގއި ތިބި ރައްޔިތުން ބިަކކޮށް ދިެވހިރާއްޖޭެގ އެކި ،ބޭނުމެއް ނޫން

ެގން ފިތުނަަފސާދައިެގ ތެރެއިން މި ަޤއުމު ހިންާގކަށް އަުޅަގނޑުމެން ޭބނުމެއް ނޫން. އަުޅަގނޑުމެން ކޮށް ޖަމާބާރެއް
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ހަމައަށް  ބޭނުންަވނީ ތަރައްޤީ. ތަރައްޤީ ެގެނޭވނީ ރައްޔިތުންަނށް ރައްޔިތުންެގ ބާުރެވރިަކން ރައްޔިތުންނާ

ކުރެޭވނެ ކަމަކަށް އަުޅަގނޑު ަގބޫެލއް ދު ތަރައްޤީޖެ މިއަމިރާއްޮގތަކަށް  ނޫން ެގނެސްދީެގން. ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން

އިސާހިތަކު މި ދިެވހިރާއްޭޖެގ  ،ބާރު ދީފިނަމަ ނުކުރަން. މިއަދު ެވސް، މިައދު ެވސް ދިެވހިރާއްޭޖެގ ރައްިޔތުންނަށް އެ

 މި ،މީދުކުރަނީ އް އު، ައޅުަގނޑުހެްނީވމާއެ މަންޒަރު. އަުޅަގނޑަށް އެބަފެނޭ އެ ؛ަތން ރަށްތައް ތަރައްީޤެވެގންދާ

އްުލެވެގންދާނެ ކަމަށް. އެޮގތުން އަުޅަގނޑު ޙަކޮމިޓީ މަރުޙަލާފައި ބައެއް ކަންތައްތައް  ،ާވ ކަންތައްަތއް ބިލުގައި މި

 ފުދޭނެ  ންނަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް. ރަށު ކައުންސިލުންއޮ ތަުކގައިއިތުރަށް އަތޮޅު ކައުންސިެލއް އަތޮޅު ،ަގބޫލެއް ނުކުރަން

، އެ އަތޮޅު ކައުންސިލަކީ ިއތުރު ހުރަހެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެނީ. އެހެންީވމާ. ކުަރނީނޑު ަގބޫލުކަމަށް އަޅުަގ

ން.  އިލާނަހިސާބުން ނިންމަ ުކރަން. އަޅުަގނުޑެގ ާވހަކަ މިބިލަށް ެގންނާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު އުއްމީދު އިޞްލާޙު މި

 ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ކުރިއްޔާން. ޝުބޮޑަށް ޝުކުރުއަދާކުރަ ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ޓަަކއި ަވަރށް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ަވޙީދު.هللا ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ދިއްދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ަވޙީދު ާވހަކަދެއްެކުވން:هللا ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 2010/7 އި،ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް ހުށަހަޅަ އިރާެގ ރައީސް. ހުޅުމާލޭ ދާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

ގައި ލިބުުނ  2008ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ؛ (ދިެވހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ާދއިރާތައް ލާމަރުކަީޒ އުސޫލުން ހިްނުގމުެގ ާގނޫނު)

ުގޅިެގްނ  ުގން. މިކަމާދާރީ ދާއިރާތަްއ ހިންޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބާބެްއެގ ޮގތުަގއި ހިމެނޭ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އި

ަތއް ވެއްޖެ. ކައުންސިލުއަހަުރ ހޭދަ 8ާގނޫނުެގ ތެެރއިްނ އަުޅަގނޑުމެންނަށް  ަގިއ ުވޖޫދަްށ އަިއ. އެ 2010ާގނޫނެއް 

ވިއްޖެ. ކުރެތަޖުރިބާ ،ޮގތް ަވރަށް ރަނަގޅަށް ރައްޔިތުންނަްށ ފެނި ތަކަށް ަވމުންދިޔަޮގތާިއ، ކައުްނސިލު ދިޔަހިނަގމުން

ފުދުންތެރި ަކއުންިސލްތަކެއް އުފެއްދުން. މަރުަކީޒ  ،ބާރުެވރިެވރި ،ލާމަރުަކޒީ ާގނޫނުެގ ބޭނުމަކީ ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި

ސިލެއް ނުިވ. ޭވތުެވދިޔަ ހާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ެއަކން  ،ކުރުން. އެހެންނަމަެވސްާވ މިްނަވރު ކުޑަސަރުކާރަށް ބަރ ސާ

ން. ލާމަރުކަީޒ އުސޫުލ ުވުނ ތަ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރެިއ ިގަނުގނަކުރުމަށް ަޓކަަމރުކަޒު ،ތަނުގައި ފެިނެގންދިޔައީ 

ބިލު މީހުން ނެތް  ޤާ. އަބަދުެވސް ބުނަުމންދަނީ ހެދިބޭނުންާވ ބާރުތައް ދޭން ދެކޮޅުިއަގުތމަށް ފުރިހަމަ ޮގތުގައި ހިންގަ 

ނެތް ކަމަްށ ރެޭވނެ ބަަޔކު ން ކުކަންކަ މެ ފަހަރަކު އެެއއްެޗއް ދޫކޮށްލަންޖެހޭ ކޮންއަދި  ،ކަމަށް. ކޮންމެ ކަމެއް ެވސް 

މިައދު މި ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙުގެ  .ދައްކަިއެގން ހިފެހެއްޓުން ޭވުތެވދިޔަ ތަނުަގއި ކުރެިވަފއި ޮއތީ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ކުރުުވން. އަދި ރުެވރި ކަނޑައެޅުން. އަންހެނުން ބާޞްޞާތި ކުރުން. އިޚްމާލީ ޮގތުން ލާމަރުކަޒު ،ދަކީޤްޞަމައިަގނޑު މަ

. ދައުލަުތެގ ންކަާމލީ ބާރުެވރި ،ކަމަކީ ލާުޙެގ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑަށް ލިބިެގންދާ އެއްއިޞްމި ާގނޫނުެގ މި 
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ފަދަ ތަންތަނުެގ ކުީލެގ  ތަކަށް ލިބިެގން އެބަދޭ. ިބމާއި، ރަށާިއ، ފަާޅއި، ފަރު ަކއުންސިލު  5އާމްދަނީެގ %

އިން ަޑށް ރައްޔިތުންނަށް އެ ބޮ ާދއިރުަގއި އެންމެެގންކުެރިވސް. ލާމަރުަކޒު. ިއއްޒަްތތެރި ރައ40ީއާމްދަނީެގ %

ތަކުން ަކއުންސިލުތައް އެުކގައި ރަށްރަުށެގ ްޕރޮޖެކްޓު މާލީ ބާރުެވރިކަމާމާލީ ބާރުެވރިކަން.  ،ކަމަކީ  ކުރާނެ އެއްމަންފާ

އި މުޅި ރާއްޭޖަގ ގައިއެކު އެއާ ކަމެއް. ހަމަ ދީ ދުެވލި ހަލުއިެވެގންދާނެޞާތިޤްރާއްޖޭެގ އި ހިންގައިަގންނާނެ. މިއީ މި

މަސައްކަތް ފެށީމާ  އެުކގައި އެ ބާރުެވރިކަމާތަކުން ެވެގންދާނެ. ަކއުްނސިލުހަލުއި  ،ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތައް އަަވްސެވ

 ަރއްޔިތުންނަށް ދޭ ،ޮގސްާވ ލަސްތައް ނެތިެގންބާރުތަުކެގ ަސބަބުން ދާ ެވެގންއަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މަރުކަޒީ 

 ،ދީ ދުެވލި ހަލުިވެވޞާތިޤްޭއެގ ސަބަބުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރާއްޖޭެގ އި ެވެގންދާނެ. ރަނަގޅު ،ވެ ައަވސްޚިދުމަތްތައް 

ތުގައި ަރއްޔިތުންނަްށ ޤީޤަޙައާއްމު ަރއްޔިތުންެގ ފުދުންތެރިކަމާއި ދިރިއުޅުމަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އަންނަމުންދާނެ. 

ނަށް މި ހ ދައިދެެވނީ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ންމެޭވނެ ޮގތެއް އަުޅަގނޑުުކގައި ރަުށގައި ުއޅެއެ ހިތްހަމަޖެހިެގން އުފާެވރިކަމާ

 ށްމިއަދު ރައްޔިތުންނަށް ަވރަ ،ނަމަ ޮގުތަގިއ ެއކަން ކުެރުވނު ގައި މި ާގނޫނު ފާްސެވެގން ައއިުރގައި ފުރިހަމަ 2010

އެހެންނަމަެވސް، މިހާުރ ސް. ދިޔައީ އިމުެވެގންޤާ އި ޚިދުމަތްތަކެއް ަރށްރަށުަގ  ރަނަގޅުށްަވރަ ،ރަނަގޅު ބާރުތަެކއް

ތުަގިއ ޙަޤީޤަތަކަކީ ފަށާ ޕްރޮޖެކްޓު ކައުންސިލުތަކުންރަްއޔިތުން  ،އަލުން މި ބާރު ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ފ ރުކޮށްދީެގން

 ެގންދެޭވނީ ފާިރއެއް ފުޅާކޮށް ކުރިއަށް ިވޔަކުެރިވެގންދާނެ ކަމެއް. ޅުރަށްރަށުެގ އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ ރަނަގ

ށް ބިނާުކރެިވެގން. ރަނަގޅު ފެރީެގ ނިޒާމެއް އެބަ ބޭނުންޭވ. މަުގތަްއ ރަނަގޅަށް އެބަ ހެދެންޖެހޭ.  ުކެގ މައްޗަަވސީލަތްތަ

 ޮގތުގައި ހާސިލުެވެގން.  ރަނަގޅު ޚިދުމަތްތަކެއް ދެޭވނީ މި ދެންނެިވ ކަންކަން ެވސް ރަށްރަށުގައި ފުރިހަމަ

 ހުރި ބާރުތަެކއް ދޫނުކުރުމުެގ ސަބަބުން މަރުކަޒީކޮށްފައި  ،ނޑުމެނަށް މި ފެންނަނީިމއަދު އަުޅަގ ،އެހެންނަމަެވސް

ެވސް މި ބަރ ާސާވންޖެހެނީ  ތަރަްއީގ ހާސިލުެވފައެްއ ނެތް. އެހެްނީވމާ، އަުޅަގނޑުމެން އަބަދު ޙަޤީޤީރަށްރަށުެގ 

ޮގސް ނެއްޓިެގން ކަން އަުޅަގނޑުމެނަށްސަރަހައްދަކަށް. އެހެންީވމާ، އެ ކަންމަރުކަޒުކުރެިވފައި ހުރި ނޫނީ  .މާލެއަށް

 މި ށް ދެޭވނެ ޮގތެއް މި ާގނޫނު އިޞްާލޙުެވެގން އަންނައިުރގައި މުޅި ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަށް މި ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކޮ

ނަގުޅ ކައުންސިލުތަކަށް ރަ ލުެވެގންދިޔައިމާ އަހަރަށް ބަދަ 5ަވނީ. އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ މިހާުރ ކަނޑައެޅިަފއި އޮތް ދައުރު 

ލާމަރުކަޒީ   ރާއްޖޭަގއި ،ެގ މަޝްޫރޢުތައް ރަނަގޅަށް ހިންަގިއަގނެޤީެގ ތަރައްިވެގންދާނެ. ހަމަ ރަށުކުދިންތަކެއް ހޮ

ޔޭެގ މުޅި ދުނިޔެއަށް ެވސް ހަަމ ރަނަގޅު މިސާލެްއެގ ޮގުތަގއި ފެނިެގންދާނެ. ދުނި ،ނިޒާމު ފުރިހަމައަށް ހިނގައި

ިވެގން. މިއަދު ދުނިޔޭެގ ބޮޑެތި ތަށް އެ ކަންކަން ކުރެ އި ހުރީ މި ދެންނެިވ ޮގެވފަޤީއުމެއް ެވސް ތަރައް ޤަހުރިހާ 

. އޭެގ ސަބަބުން ރަނަގުޅ ެވފަޤީ ސިޓީަތއް ހުރީ ަވރަށް ފުރިހަމައަށް ތަރައް ،ތަކާއިޢުެގ މަޝްރޫޤީ އުމުތަކުަގއި ތަރައްޤަ

އަނެއް ތަނަށް  ހަކަމާއެުކ އެއްތަނުން ފަސޭށްިވޔަފާީރަގިއ ުއޭޅ ފަރާތްތަކަ ،ރެިވިއމުކުޤާ ޓްރާންސްޕ ޓް ނިޒާމެއް 

އުމުތައް ޤަ ރަނަގޅަށް އެބަ  ، ލިބި ޓްފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި މާކެ ،މީހުނާ ބައްދަލުވެ ޮގުތަގއި  ރަނަގޅު ،ދަތުރުކުރެިވ
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 ކުރެްއިވްއޔާ މި އިޞްލާޙުން ދީެގން ހ ދޭނެ. އިރާދަ ބާރުެވރިކަންކުރިއަރާ. އެ ކުރިއެރުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެވސް މި 

 ނެ. ޝުުކރިއްޔާ.ލާވައިރައްޔިތުން ހެއް 

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން: ރިޔާސަތުން

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް.  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިރާގެ  ޝުކުރިއްޔާ

 

  ޙުސައިން ޝަހީމް ާވހަަކދެއްކެުވން:ހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެްނބަރު

ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް  ރާެގޞަތަށް. ހުޅުމާލެ ދާއިރި ަރއީސް ދެްއިވ ފުރުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

ުގމުެގ ދިެވހިާރްއޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާަމރުކަޒީ ުއސޫލުން ހިން) 2010/7ާގނޫނު ނަންބަރު  ،ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ

 ،ހެޅުމުެގ ބޭނުމަކީުރކާރުން މި ބިލު ހުށަސަ ދުކުރަން.އިޞްލާޙަްށ އަުޅަގނުޑ ާތއީ ،ނަ ބަދަލަށް ްށ ެގން( އަާގނޫނު

ދަށުން  ެގ(ދިެވހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިާރތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންުގމުެގ ާގނޫނު) 2010/7ާގނޫނު ނަންބަރު 

ފަިއާވ ދަތުަގއި ކައުންސިލުަތުކެގ ކިބައިން ވަކިކުެރިވޭވތުެވިދޔަ މުއް ،ދީފަިއާވ ބާރުތަކުެގ ތެރެއިންކައުންސިލުތަކަށް ލިބި

 އަޅުަގނޑުމެން މި ާވހަކަ .އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ޔާދަކޮށްދިނުން.ޢިއަުލން އަނބުރާ  ތައްންމާޒި ،ކާއިބާރުތަ

ސްގައި ހިމެނޭ ތަންތަނަކީ އެ އަ ރޭޑިރުެގ މީޓަ 700ޞާޞް ތެރޭގައި ތިޚްރަށެއްެގ އި ،ދައްކާއިުރަގއި އެބަ ބަލައިލަންޖެހޭ

 .ތަނެއްތ . ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް އިާދއެްއ ލިބޭއެ ރަށަށް ެއްއެވސް ފަ ،ާވ ތަނެއްތ  ރަށަށް އެްއެވސް ކަމެއް

މިހާރު މަޖިލީހަށް   ،ަގނޑުެމން މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރާއިރުަގއި އަުޅަގނޑުމެން އެަބ ކިޔަމުކައުންސިލުތަކަށް އަޅު 

ން ކައުންސިުލެގ އަންހެ 33އަޅުަގނޑުމެން % ކޮމިޓީތަުކަގއި އެބަ ާވަހކަދެކެޭވ ،ހުށަހެޅިެގން އެބަ ބަހުސްކުރެޭވ

ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އެކަން ބަހާނެ ޮގެތއް  މަށް. އަޅުަގނޑު ަވރަށް ތާއީދުކުާރ ކަމެއްކަނބަލުންނަށް ދިނު

ކޮންމެ  ،ކޮްނމެ ރަށެއްގައި ެވސް  .އެީކަގއި ނިންމަންޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުަގނޑުމެން އެބަ އިންސާފުެވރިކަމާ

 ،ކުރަމު އަށް މަަސްއކަތްކުރަން އަުޅަގނޑުމެން އިންތިޚާބު އެބަޤީއަންެހނުންެގ ތަރައް ދާއިރާެއއްަގއި ެވސް

ކައުންސިުލަގއި  ،ބަރުން ނަގައިެގްނ ނަމަެވސްކިޔާަފއި މެންބަރެއް. އިތުރަށް ޑަބްލިއު.ޑީ.ސީއަށް މެން.ޑީ.ސީ އުޑަބްލި

މުޅި ރަށަށާއި އަންހެނުންނަށް   ުގިޅެގން ކައުންސިލާ ،ޑަބްލިއު.ޑީ.ސީ ތަމްސީލުކުރެޭވނެ ޮގތަކަށް ކައުންސިލުެގ ދަށުަގއި 

 ޓައިމް ފުލް ،މުސާރައެއް ދެިވެގން ،ބަޖެޓެއް ދެިވެގން  ،ކުރަން  ެކއްއްކަތްތަކުެރޭވނެ މަސަޤީ ކުެރިވެގން ތަރައްޞަޚާއް

ަގއި އަުޅަގނޑަްށ ކަމެއްެގ ޮގތު  ންޖެހޭނެ ރަނަގޅުރަހަމަޖެއްސުމަކީ މިކަމާ ުގޅިެގން ކުެގ ޮގތުަގއި މި ބޭފުޅުން ބޭފުޅުން

ގައި އިދާރީ ދާއިރާތައް އެަބއޮްތ  2ޤާނޫނުައސާސީެގ ޖަދުަވލު ހަމަ އެއާެއކުަގއި  .ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް  ނޭ.ިވސް

ދިެވހިރާއްޖޭެގ އިދާީރ  ،ަވނަ މާއްާދގައި މި ބުނަނީ 230ާގނޫނުއަސާީސެގ  ،. އެކަން ކުެރިވފަިއ މި އޮތީބަޔާންކޮށްފަ

ާގނޫނަށް  ،ހައި ގައި ޖަޓުޮގސް ައޅުަގނޑުމެންެގ ަބޖެނިމިެގން ޮގތުެގ ާވހަކަ. މިކަންދާއިރާތައް ހިންަގްނާވނެ 
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ފުޅުންނަށް އަތޮޅުތަކުެގ ބޭ 5ސަރުކާރުެގ ާއމްދަނީއަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ޖުމުލަ އަދަދުެގ % ،ެގނެސްބަދަލު

ުނަގނެޭވ ކޮންމެ އިއުފުލަ ،ރަާށއި ފަޅު ،ނުހިމެނޭ ިގރިތިޞާްޞަގއި ޚްއި އެ ރަެށއްެގ ،އަދި އެ އަތޮެޅއްގެ  ،ދޫކޮށްލައި

ހުޅުމާޭލެގ  ،އި ލޭެގ ރައްޔިތުންނާދޭން ނިންމާއިުރަގިއ މާ 40އެްއޗަކުން އަުޅަގނޑުމެން % އި ލިބޭެގ ޮގތުގަ ލީ ކު އެްއޗެއް 

މަޙްރޫމް. މިއީ ބޮޑުަވރު އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަޅުަގނޑުމެްނެގ  ިވލިިގީލެގ ރައްޔިތުންނާ ،ރައްޔިތުންނާއި 

ކޮޓަރި އަުޅަގނޑު. އެކަހަލަ  2ށަިއެގން އިން ުނޭވ. ދެން ަވ ޑަކަށް މެދު ކޮޓަރި އަުޅަގނޓްމަންޓެްއގައި އިންނައެޕާ

ުގިޅެގން ބަދަލެއް ެގންނަން ޖެހެންޏާ އެ   ހުއްޓަސް ޤާނޫނުައސާސީއަށް މިކަމާ ޮގތްޮގތަށް ާގނޫނުަގއި ކުރީަގިއ ލިޔެފައި

ޮގުތގައި  ެގމާލެއަކީ ެވރިރަށު  ، މާލެ ެވސް ހިމަނާފައިޅުެގ ރަށެްއެގ ޮގުތގައިމާލެ އަތޮ ،ބަދަލުތެރޭގައި މިެވސް ެގނެސް 

ާރއްޖޭެގ ެއއްެވްސ އަޮތޅެްއެގ އެްއެވސް ރަެށްއެގ އެްއެވސް  މި އޮތީމަ މައްސަަލއެްއ ނެތް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، 

ތަނުަގިއ  މެން މިތެރި ަރއީސް. އަުޅަގނޑުއެކު މި ލިެބންޖެހޭނެ އިއްޒަތްކަމާއެްއެވސް ރަެށއް ބާީކނުެވ ހަމަހަމަ ،ބޭފުޅަކު

ރަނަގުޅ  ރައްޔިތުންނަށް މާ ތެޭރެގނުޖެހޭ. އަތޮޅުނުޖެހޭ. ާވކަށްޮގތް. ާވކަށް ދަނީ މާލޭ މީހުންނަށް މޮޅު އަބަދުެވސް މި

ާޅ ާވހަަކ. ދައްކަނީ ކޮންމެ ރަށެްއަގިއ ެއއަރޕ ޓެްއ އަ ޮގތްޮގްތ ާވންޖެހޭ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅަގނޑުމެން މިހާރު މި

 ،ިވދާޅުވީ ަވޑަިއެގން  ެގ ޭބފުޅުންރާ ބެހޭ ކޮމިޓީއެއްަގއި ެވސް ސިިވލް ޭއިވއޭޝަންަގނޑު ދިޔަ ދަތުުރފަތުމިއަދު އަޅު 

އެްއ ަވނީއޭ. ހުރިހާ ފްލައިޓެއް ޑިލޭ ކަލާކ ޭއ އެއަރޕ ޓު ނާޅަހަށޭ. އެޅީާމ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކައިރި ަކއިރީަގއި މާތް

ބ ޓެްއ  .އޭބ ޓެއް ނުނެެގ ުކންތިރީަގިއތ  ނުބަލާ އަނެއް އެއަރޕ ޓަ ،ތ  ތް އެތި އޮތީ މަތީގައިއެއަރޕ ޓަށް ޖައްސާަފއި އޮ

ލާށޭ. އަދި ތިމަންނަމެންނާ މަޝްަވރާނުކޮށް ތިކަން އި ނުކުރާށޭ. ހުއްޓަ ނުޖެއްސޭ. އެހެންީވމާ، ތިޔަކަން

 ަގއި ވައްލަބިސް ނުހިމެނޭ ރަށެއް ،މެނޭަގިއ ހިޞްޞާރަެށއްެގ ިއޚްތި ،ނުެގންަދާވށޭ. ާރއްޖޭެގ ރަށްރަށުަގއި ކުރިއަށް

ދަްށ އަދި އަުޅަގނޑުމެން މި ަގވާއި .ރަށަކަށްއެ  100ރަށް އޮންނައިުރަގިއ އެ ރަެށއްެގ % ންއަޅަ

އޮންނަނީ. އެކަން އޭ ުބނީމާ ެވސް ަވއްލަބިސް ައޅަްނ އޮންނަ ަގީޑަގއި ެއކަނި ެއ ރަށަކަށް  40% އްސާބަދަލުެގނެ

އިރަށް ދީެގން ހަމަ ލާރި ލިބޭ ބިހަކީ ެވސް. އެެވސް ނުލިބޭ. ކުއްޔަށް ލަަވއް ،އޮންނަ އެއްެޗއްއެެވސް ހިމާޔަތްކޮށްފައި 

ކުލި ެވސް އަންނަނީ. ެއ ރަށު މީހުންނަކަށް ނ ޭވ.  މިނިސްޓްރީއަކަށް އެ އަނެއްކާ މާޭލގައި އިންނަ ޮކންމެެވސް

 ބޭފުޅުންނަށް މިކަމުންންޖެހޭނީ އެ ަރށެއްެގ ކަންކަން ާވންޖެހޭނީ. މިކަންކަން ާވ އެހެންީވމާ، މިޮގަތކަށް ނޫން މި

އަތޮޅު ކުޑަހުަވދޫަގއި  ދ. !ބައްލަވާ  ؛އެ ރަށް ކުރިއަރާނީދަކަށް ާވންޖެހޭނީ. ޤްޞަޖެހޭނެ. އެއީ މީެގ މާތް މަފައިދާކުރަން

އަހަރު،  32، އަހަރު 35ލާއިުރ އިައހަރު ވެއްޖެ. ހިތްަވރު އެބަހުިރ. މުވައްޒަފުންނަށް ބަލަ 50ހޮސްޕިޓަލެއް ހިންާގތާ 

މާލޭ  .މެދުނުކެނޑި އުޅެފަ ވަޒީފާއަހަރު އެހެރީ  19ކަމެއް ނެތް.  އެހެްނޮގސް ކިޔާނެ ،ސް އަހަރުބައްތިރީ

. ްގލަޭދޝުން މީހުން ެގންނަންޖެހެނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްކަށް މީހަކު ނުިވ. އަބަދުެވސް ބަނއައި.ޖީ.އެމް.ެއޗަ

ނުދެނީ އިއްޒަތްތެރި ފުރުޞަތުއެީއ. ރަނަގޅު ބަެއއް  ،އުޅޭ ،ބަހުރި. ކެރޭދިެވހިންެގ އަޚުލާޤު އެބަހުރި. ފެންަވރު އެ

ޕިޓަލެއް ހިންިގއިރުގައި ސަރުކާރުން ބޭނުންާވ އަހަރު ަވންދެން ހޮސް 50ދެްއަވންޖެހޭ. ކުޑަހުަވދޫަގއި  ،ރައީސް
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ންކަމެއް ޤީްއޒަްތތެރި ރައީސް. ޔަމީހުން ތިބޭނީ މިހާރު އައި.ޖީ.ެއމް.އެޗަްށުވރެ ކުރީަގއި އި ޕްމަންޓު ދިންނަމަ އެިވއިކު 

ގައި ެއ ހާހަށްުވެރ ިގނަ އާބާދީ އެތާނ 4އެކީގައި  ލީމާ ނުދަންނަ މީހުންނާއިއެއީ. އެަތއް ރަށަކުން ެގނެސް އަޅަ

ަމުގަގއި ާތރުއެޅިފަ. ެއއަރޕ ޓު އެބައޮތް. ބާީވހަކަށް ަގނޑު އެަބއޮްތ ؟ ދިރިއުޅެނީ އުފަލާިއ އަރާުމގައި. ކ ްއޗެއްތ  ނެތީ

ހާުލަގިއ  އެ .ދުަވަހކު މަހަށް ދަނީ ހާލުގައި ެވްސ ކޮންމެ ނެތް. ަގންނާނެ މީހެއް ނެތް. އެ  އް ޮގތެ ދާން. ކިރާނެ ހަށްމަ

ޮގްސ  ކަމެއް ނެތިެގން ުކރާނެ .ރޖީ އިތުުރެވެގންެވސް ޮގސް އެ އަންނަނީ ޭގަގއި އެނަ ެވސް. އެ ެއއްޗެހި އުކަން

 އްޔާ. ބާނައިެގން ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޝުކުރި މަސް

 

  ން:ހަކަދެްއެކުވރިޔާސަތުން ާވ

 . ނިހާދު މުޙައްމަދު ެމންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ފޭދޫ

 

  ކަދެއްކެުވން:ާވހަ ނިހާދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޭދޫ

ަގނޑު ިއޞްލާޙު ހުށަހެޅި މިއަދު ބަހުސްކުރެޭވއިރުަގއި އަޅު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނަށް 

ިއެގން ނިކުމެ މިއަދު މެނިފެސްޓ އަކާ ޖަޒީރާ ރާއްޖެ  ،ެވސް ޝުކުރު ދަންނަާވލަން ބޭނުނަްވނީ އިނުންފުރަތަމަ އެންމެ

ެގ ަވޢުދު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ށް.ހަާވުލެވަވަޑއިެގން ހުންނެިވ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަ ެވރިކަމާ

ާވތީެވ. އަދި މި ބިލު ޓަާވފައި އްމި މަސައްކަތް ފަ ،ސްހަމައަށް ެގނެ ޑުމެންނާޓަކައި މި ާގނޫނު އަޅުަގނފުއްދުމަށް

އާދެ! ހުޅުމާލޭ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ؛ ހުށަހެޅުއްިވ އަުޅަގނޑުމެްނެގ ލާމަރުކަޒު ނިޔާ، ލާމަރުކަޒު ނިޔާ

ދަންަނަވން.  ބޮޑަށް ޝުކުރު ަވރަށް ކުރެްއިވ ބުރަ މަަސްއކަތަށް ޓަަކއި އަޅުަގނޑު ަޢލީ ނިޔާޒަށް ެވސް ނިޔާޒް

ހުށަހެޅިފައިާވ ބިލުަގއި  ،ޓަކައި މިހާރު މި ެގނެިވފައިވާ ދު ފުއްދުމަށްަގނޑުމެން ީވ ަވޢުޅު އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަ

 .މިހިރަ ިގނަ އިޞްލާޙުތަކަްށ އަުޅަގނޑު ާތއީދުކުރަން. ސަބަބުތައް ަވރަށް ބަިއަވރު. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް

އިން ބޭރުން މަލެއް  ބިޓަކަށް މަލެއް ފޮނުާވލަން ރާއްޖެ ލާއިރުަގއި އަުޅަގނޑު ެގ ައއްޑޫ ސިީޓއަށް ބައަޅުަގނޑުމެން

ުނޭވ. މާލެ  ޮގެތއް އެ މަެލއް ނާދޭ. ެގނެވޭ  ހަމައަކަށް އާނުޭވ. ައއްޑޫ  މަަސއްަކތްކުރީމާ އެކަެމއް ލަންެވެގންއެތެރެކޮށް

އެތަނުން ނެތް. އެއީ އެ ޚިދުމަތް  ޮގތެއްއަށް ެއ މާ ފޮނުޭވނެ ހަމަ ެގނެސްެގން ނޫނިްއޔާ ައޅުަގނޑަށް އެ ުކއްޖާއާ

އެފަދަިއން އަޅުަގނޑު ކަންމަތީަގއި  ހަމަކަމެްއެގ ާވހަކަ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް.  މިއީ ަވރަށް ުކޑަކުޑަ .ނެތީމާދެެވން

 ެއއަރޕ ޓާ ،އޮެވަފއިއިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕ ޓެއް  ެވއްޖެްއޔާޑައަށް ބިދޭސީައުކ ަވޒީފާއަށް ެގންނަންހިންާގ ކަ

ޮގތެްއ ނ ޭވ. މާލެ ެގނެްސެގން ނޫިނއްޔާ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ެއ  ން ިވސާ ޖެހޭނެއެތަނަކު ކަސްޔަ މީހާ ެގނެ އަށް އެމަހަ

ަވރަށް ބާރަށް  ؛އެތެރެކުރާ ށްޚިދުމަތެއް ެވސް ދެޭވކަށް ނެތް. އަޅުަގނޑުމެންެގ ހާލަތު ހުރީ މިހެން. ކަސްޓަމްސަ

އިްއޒަތްތެިރ  ،ކަ. ރަނަގޅު ާވހަކަެއއްތެރެކުރެޭވ ާވހަނެ ައއްޑޫއަށް ުމދާ އެރާއްޖޭެގ އެންމެން ކިޔާއަޅުަގނޑުމެން ދިެވހި
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ށް. ޖެހެނީ މާލޭ ކަސްޓަމަ ރައީސް. މުދާ އެތެރެކުރެޭވ. ެއހެންނަމަެވސް، މުދަލުެގ އަުގ ފާސްކުރަން ފ މު ހުށަހަޅަން މި 

ދަލެއް މު . އެދުަވހަކުޖަހާފަ 3އޮންނަނީ   މިެވެގން އަންނައިރުަގއިއަުގ ފާސް ،ދުަވހު ހަތަރުދަމު ތިބެ ހުށަހަޅައިެގން އެ

ޖެހެނީ ޑެމަރޭޖު ދައްކަިއެގން. މިފަދަ ޮގތުން އަުޅަގނޑުމެން މުދާ ނެރެން ފަހަރު ހާލަތު ދިމާކުރާ ނުނެރެޭވ. ބަެއއް

މީ އެއީ ކަެމންނަށް ޙައްލު ލިބޭާވ އިޞްލާޙުން އަުޅަގނޑުމިއަދު މި ހުށަހެޅިފައި ،އެތައް ުގނަ ދަތިތަކެއް ހުރިިއރުަގއި 

ައއްޑޫ ސިީޓ  ،ހަމަ އެހެން އެކަން އޮތްއިުރަގއި  .މެއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސްކަ ރާ އަޅުަގނޑު ަވރަށް އުފާކު

ސްޕީޑު ބ ޓުން  އޮންނަނީ ދ ނި ނޫނިއްޔާމ ަވނީ ަވރަށް ތަފާތު ޮގތަކަށް. ދެ ރަށް ނޫނީ ދެ އަަވށް މިއެކުެލިވެގން 

ޓަަކއި ކައުންސިުލ ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށްުކރާ ކައުންސިލަރުން މަސަްއކަތްއި. ެއ ދެ ދާއިރާގައި ދަތުރުކުރެޭވ ހިސާބުގަ 

ައއްޑޫ  ؛ޖެހެނީ ކަނޑު އުޅަނދެއް ބޭނުންކޮށްެގްނ. މިއަދުެގ ހާލަތަކީ ހުރިހާ ކައުންސިލަރުން ެވސް އިދާރާއަށް ދާން މި

ނަމަެވސް، ާގނޫުނ ެގނެއީ. އެހެންމަރުކަޒުކުރަންެވެގން ސިޓީ ކައުންސިލު މިއަދު އޮތީ ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުަގނޑުމެން ލާ

ފާއިުތެވދިޔަ ސަރުކާރުން ެގނެއްަސ  ؛ހުރިހާ ކަުއންސިލަރުން ވަޒީފާ އަދާކުރަްނ ދާން މި ެގނެުވނު  .ކުެރިވފަމަރުކަޒު

ން ަވޒީފާ އޮްތ އިޞްލާޙެްއެގ ސަބަބުން ުހރިހާ ކައުންސިލަރު އިަގވާއިދަށް ެގނެސްފަ ،އޮތް އިޞްލާެޙއްެގ ސަބަބުން

ކަުއންސިލަރުންެގ ދާއިރާތަކުަގއި ، ކައުންސިލު ިއދާރާއަށް. އެހެންކަމުންޖެހެނީ ހިތަދޫގައި ހުންނަ ދާން އަދާކުރަން

ދޭންާވ ޚިދުމަތްތައް އޮންނަނީ ފުރިހަމައަށް ނުދެިވ. ަވރަށް ބައިަވރު އުނަދޫގތައް އެބަހުރި. އެހެންނަމަެވސް، މިއަުދ 

އްލު ލިިބެގންދާނެ. އަދި ައއްޫޑ ސިީޓެގ ޙަ  ީވތީއިރާދަކުރެއް  ނަށްންޞްލާޙުން އަުޅަގނޑުމެއަޅުަގނޑުމެން މި ެގންނަ އި

. އެހެންނަމަެވސް، މިއަދު މި ާގނޫނަށް ހުށަހެޅިފައި ހުރި  ބޮޑަށް ބާީކެވފަ ފޭދޫ އޮންނަނީ ާގނޫނީ ޮގތުން ަވރަށްމަރަދޫ

ުކ ސް ަކއުންސިލަރަފޭދޫ އަަވށަށް ެވމަރަދޫއަުޅަގނޑުމެންަނށް އިރާދަކުރެްއީވތީ ައއްޫޑ ސިޓީެގ  ންއިޞްލާޙު

ހަމަ އަދިެވސް އެއްފަހަރު  ،ކަމެއް. އެހެންކަމުން . އެއީ ައޅުަގނޑު ހަމަ ަވރަށް އުފާކުރާ ލިބިެގންދާނެ

ޓަަކއި މަސައްކަތް ކޮށްެދއްިވ ކަމަށް މިއަުޅަގނޑުމެންނަށް  ިއ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިފަދަ އިޞްލާޙުތަކެއް ެގނެސްދެްއަވ

 ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންަނަވން. ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ.  ަވރަށް އަށް އަދިެވސްޒު ނިޔާލާމަރުކަ

 

  :ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ ވައިކަރަދޫނެތް.  ަވަޑއިެގން ؛ެވލިދޫ ދާއިރާެގމެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި 

 .ޒިޔާދު ޙުސައިން

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: ން ޒިޔާދުއިޙުސަދާއިރާެގ މެންބަރު ަވިއކަރަދޫ 

ހުށަހަޅާފައި އޮތް ިއޞްލާޙުތަކަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ެވްސ  ސަުރކާރުެގ ފަރާތުން ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

 ކުރިން  ަވރަށް ބޭނުންތެރި އިޞްލާޙުތަެކއް. މިީއ ަޙޤީޤަތުގައި ީމެގ މާ ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަވރަށް ުމހިންމު
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ހަމައަށް އަިއިއރު މީެގ ޢަމަލީ ފިޔަަވޅެއް  ޮގތް. އެހެންނަމަެވސް، މިއަދާ ޖެހޭން ހިނަގންދިެވހިރާއްޖޭަގއި މިކަ

. ބޮޑެތި ބިޔަ  ބޮޑަށް ނިކަމެތިެވފަ ަވނީ ަވރަށް އަތޮޅު މިއަދު މި ހދ. ،ނެތުމުން އަޅުަގނޑުމެން އަތޮޅުއެޅިފައި

އިން މީހުން ހިޖުރަކުރާ އެއް ރަށަށް ިގނަ ެގ އެންމެއީ ރާއްޖޭއެއި މިއަދު ަގ. ރަށްތަކަކަށް އެކުެލިވެގްނާވ ބޮޑު ބިޔަ ހދ

ެއ އަތޮޅުަގއި އިޤްތިޞާދީ ެއއްެވސް ހަަރކާތެއް ނެތުން.  ،ަވނީ. ސަބަބަކަށް ަވނީ ެވފައި މި އެއް އަތޮޅަށް

 ކަން ރަށުެގ ކަންއަމިއްލަ ެގނަށް އަޅުަގނޑުމެންންއިޞްލާޙުތަކުން އަޅުަގނޑުމެ އޮތް ޓަަކއި މިހާރު މި ކަމަށްއެ

ިމކަމުގައި އެންމެ ހިތްހަމަޖެހޭ އެއް ކަަމކީ. މިއަދާ ހަމަޔަށް  ބާުރ ލިބުން މިއީ އަޅުަގނޑު މުެގ އިޚުތިޔާރާއިމުނިން

ހަކަްށ ލިޔެެގން އެކަމަށް އަހަުރ، ފީމާލޭ އޮ ،ނަމަ އްޖެެވއަޅުަގނޑުމެން ކަމެއް ބޭުނން ،ރާއްޖޭެގ ކަްނކަން ހިނާގ ޮގަތކީ

ކުރަން  މަސައްކަތެއްބެހޭ  ހަމަެއކަނި ަވިއކަރަދޫގައި ެވސް މަސްެވިރކަމާ  ؛ަވސް ިގނަ ދުސްއަްށުވރެ ެވއެ ،ދެ އަހަރު

. ލާފައިކަތް ުހއްޓައްމިހާރު އޭނަ ަވނީ އެ މަސަ ،އަހަރު ފަހުން 7މީހަކަށް ބިމަކަށް އެދިެގން ލައިެގން ުއޅޭތާ 

އަޅުަގނޑުމެން މިހާރުެވސް  .ންށް އެދިެގޅެނީ އެ ބިމައު  އޭެގފަހުން ދެަވނަ ފަރާތެއް އަނެއްކާ ކުރިމަތިލަިއެގން

ތިޔާެރއް، ބާރެއް. ދަނީ. އަދިެވސް އަުޅަގނޑުމެންނަކަްށ ނ ޭވ ރަށުެގ ކަްނކަން ނިންމުމުެގ އިޚް މިމަސައްކަތްކުރަމުން 

ރު އަތޮުޅެގ ބާއަތޮުޅެގ ކަންަކން ނިންމުމުެގ  ،ތައްޞްޞާތި އަތޮޅުެގ އިޚް ،ހަމަ އެހެން މި ބިލުަގިއ ައނެއް ކަމަކީ 

ރުެވްސ ހާތް މިށެއް އެަބއޮރަގައި ތިން  .ހޭ. ހދއްސާެއއް އޮްނނަންޖެހި ންމެެވސް ަވެރއްެގ  ެވސް ކޮށްނަރައްޔިތުން

 އަހަރު. 15ދޫކޮށްފައި އޮންނަތާ  ށް މިހާރުށަން ެއއް ރަ ތަަރްއޤީކުރުމަށް ދޫކުރެިވފަ. ޭއެގތެެރއިއްރިސ ޓުތަ ެގއަރިޒަމް ޓު

ނަ ރަށް ަވ3އަހަރު.  9 ،ރަށް  ްސ އެްއެޗއް ނެތް. އަނެއްމަ ެއްއެވނެޭވނެ ހަމިކަުމަގިއ ބުޅު ަރއްޔިތުންނަށް އަތޮ

ނޑުެވރިކަމަށް ދަދެން ހުރި ރަށްރަށް ހުރީ  ންމެެވސް ަވރެްއެގ ރިސ ޓެއް ފާޑަކަށް ހަަދއިެގން ހިންާގ.ކޮ އެބައުޅޭ

ހުރި ެއއްެވްސ އި މަށް ދީފަނޑުެވިރކަ ދަ ،ރަށަކުންެއއްެވްސ އަތޮޅުެގ  މިއަދު ޮގތަށް.ިއ ެއކި ޮގތްއާވާ ަވރު ،ިވފައި ރެކުދޫ

ށް ތަނަފާއެއް ެނތް. މި ކަންކަމުގައި ޮގތް ނިްނމުން އަޅުަގނޑުމެން އަ، ްއެވސް މަންފާއެއް  އެއަތޮޅަށް ލިބޭނެރަށަކުން 

 ނެރެޭވނެ. އްއެނަމަ ހަމަގައިމު ެވސް މިއަށްުވރެ ައަވހަށް މީެގ ނަތީޖާ އަުޅަގނޑުމެްނނަށް ލިބިއްޖެ ،ދެއްަވއިފިނަމަ

ޓުއަރިޒަްމ  ،ަވނީ ައހަރު މި 11ހެކްޓަރުެގ ބިމެއް ދޫކޮށްފައި އޮންނަތާ މިހާރު  14 ެވސް ންފަރުަގއިނޮޅިަވރަ

ބޮޑު  ސްެވެގންދާއިރު ެވސް އަުޅަގނޑުެމންނަށް ކުރެޭވނެ އެްއެވސް ަކމެއް ނެތް. ކުރެޭވނެ މާތަރައްޤީކުރަން. ެއކަން ލަ

ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެނޭގނެ  ،ނީމާށް ދިނޑުމެންނަރު ައޅުަގރެ. މި ބާހު ތަކާބުނާ ަސބަބު މި ،ނެތީކަމެއް 

 ؛ެވސް ހަމަނަކީ އަޅުަގނޑުމެން ދާއިރާަގއި ައޅުަގނޑުމެން ރަށްރަށުަގއި ަކންކަން ހުންނާނެ ޮގތް. އަުޅަގނޑުމެން

ޚިލާފަށް   ޔާރަށް އާދަ އެއް އިރާގެ ރާެއއް. ދާއިއެުކލެިވެގްނާވ ދާ ރަށެއްެގ މައްޗަށް 3ދާއިރާއަކީ ެވސް ތަފާތު  ރަދޫކަަވއި 

ެވސް އެ އުޅެނީ އިންޖީުނެގ  ދުއަހާރު ަވނީ ފުރިބާރުެވފަ. ނެއްލައިދޫަގއި ެވސް މިމިބޮޑު. ދެން ތިބި ރަށްރަށް 

 . ޖެހިެގން އޮތީއްނެ ތަނެއް ނެތިެގން. އެ ރަށަކު ނެތް މިއަދު އެ ރަށުެގ އިންޖީނުެގ ބަހަްއޓާނެ ތަނެޓާބަހައް

ހެންނަމެަވސް، ައޅުަގނޑުމެން އަތޮޅު ރައްޔިތުންެގ ެއއްެވްސ ނުކޮށް. އެށް ބޭނުންކަމަކަ  ެވސްއެއް  ؛ހިރިނައިދޫ
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ކުެރޭވ ޒު އަިއސް މި ތަންފީށް ޖޫދަުވމި ާގނޫނު  މުގައި.ބާެރއް ނެތް ެއ ރަށާ ދޭތެރޭަގިއ ޮގެތއް ނިްނމު، ތިޔާރެއް އިޚް

ތިޞާދީ ބުނާ އިޤް މި ؛ެގ ބާރު ތެދުުވމު ޗަށްފައިމައް  ހިސާބުން އަޅުަގނޑު ަގބޫުލުކރަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަމިއްލަ

ަވރަްށ  ،އައިސް . މިއީ އަޅުަގނޑުމެން އުފާާވ ކަމަީކ. މިފަހުންގައި އުފެއްުދމުެގ ބާރު ލިބިެގންދާނޭ .ރަކާތެއް ހދހަ

ން ުކއްޔަށް ކަނޑައަޅާަފއި އޮތް ައުގަތކެއް އެބަހުރި ބި ންރީ ތެރޭގައި ެވސް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓް އަހަރު މި ،ފަހުން

ެގ ރަށްރަށުން ބިން ދޫނުކުރެޭވނެކަން އެ .ތުލުސްދޫެގ ބިން ދޫކުރާ އަުގގައި ހދ ،އަުގަތކަކީ އަުގ. އެ ދޫކުރާނެ 

އްދާ މީހާ މަހަުކ ހައަކަފޫުޓެގ ަދނޑެއް  1000 ،ލާރިއަށް ައކަފޫޓެއް 60ގައި .ބޭފުޅުންނަށް އެނިގލަްއަވންޖެހޭނެ. ހދ

، އަުޅަގނޑުމެން ރަށުގައި އުފައްދާ ެއްއޗެްއ ސްެވމަނަ. ެއހެންެވދާނެޑަ އަދަދުން ކުފަހަރުގައި މި ؛ފިޔާ ދިނީމާރު 600

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނެްތ މާ ރަނަގޅު ނިޒާމެއް ައދި ެވސް އެ. ންިވްއކަން ދާން މި ޖެހެނީ ފެރީ ނިޒާމު

އް އަނެ ްއޔާެވއްޖެންސަލްކެ ، ަގދަެވެގން އެ ުދަވހު ެފރީ ކެންސަލްވީ  ،ާތެގ އެްއޗެހިކަނޑައެޅިަފއެއް. ެއއް ހަފު

ތާ ަވންދެން މި ދެ ހަފު، ތާބަހައްޓަންޖެހޭނީ. ކާބ ތަކެތީެގ ާވހަަކ އަުޅަގނުޑމެން މި ދައްކަނީ. ހަފު ތާއަށްހަފު

  . ހދ ؛އެންމެންނަށް. ހދ ،އޮތީ ށް މިނައް އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ނެތް. އަޅުަގނޑުމެންތެ ނެ ޮގޓޭ ދެމެހެއްއްއެްއޗެއްސެ 

އޮތް އެއީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް  .ޓާ ހަމައިންށްން މި އަންނަނީ ކުޅުދުއްފުމެނިންމެއް ކަސް ހުރިހާ ގައި ެވ .ށ ،. ހއ ،

ތަރައްޤީކުރުމަށް ެވސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ލިބޭ  ، ކުޅުުދއްފުށީކީ. އެހެންީވމާ ތަރަކާހަތިޞާދީ ހަމައެކަނި އޮތް އިޤް

 ،ނޑުމެްނ ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމަކީަގއަޅު ެވސް، . ެއހެންނަމައެައރޕ ޓް މިހާރު ހެދިއްޖެ އިއް. ކުޅުުދއްފުށީގަ ރެބާ

ޓަރު. ންރެ އިންނަ ަކއުއްސުޓަލް ހުޅުވީ ޕިކައުންަޓރަކީ އެ ހޮސްއިންނަ  ެވސްކުޅުދުއްފުށި ހޮސްޕިޓަލުަގއި މިހާރު

 ނިމާދޫ ހަމަ ހަ ،ހަަތރު ފަހަރަކުއަދިއަދަށް ދަންދެން އެތަނަަކށް އެްއެވސް ބަދަެލއް ނާދޭ. ނަން ބަދަލުވެއްޖެ ތިން

ެވސް އެންމެ ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕ ޓް. އެއީ ހަނިމާދޫ ދުއްފުށީެގ ެއއަރޕ ޓަކީ މިހާރުޅުލުާވ އުސޫލުން. ކުޓް ބަދައެއަރޕ 

، މި ބަދަލުެގންނަން  އޮތީ. ެއހެންީވމާ ހުޅުާވފައި ފެންަވރުެގ އެއަރޕ ެޓއް އަުޅަގނޑުމެން ހުުޅވިއިރު ެގ އަހަރުތަުކގައި 80

މިކަމާ  އަޅުަގނޑު ،ތިޔާރު މި ާގނޫުނން ލިބޭތީޚްއިބަސް ބުނުމުެގ ނަށް މި ަގނޑުމެންައޅު ،ންާވތީނުއަޅުަގނޑުމެން ބޭ

 ަވރަށް  ށްރި މެންބަރު ނިޔާޒަކަމަށް ޓަކައި ހުޅުމާލޭެގ އިްއޒަތްތެ   ހުށަހެޅިލުހަރު މި ބި ފަ  އުފާކުރަން. އަދިެވސް އެއް

 ަވން. ޝުކުރިއްާޔ. ނަބޮޑަށް ޝުކުރު ދަން

 

  ުވން:ްއކެ ހަކަދެާވރިޔާސަތުން 

 ެމންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން.  ޑޫ ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރިއްތޮ

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: ތޮއްޑޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން
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ަވނަ  8 ހިންުގމުެގ ާގނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިާވ ންޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލު

 ،މު ދަނޑިަވޅެްއަގއިން، ަވރަްށ މުހިސްދުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީއަށް ތާއީފުރިހަމަ ަގނޑު ެވސް ޅު އިޞްލާޙަށް އަ

އޮތީ ލ ކަލް  ދަނީ. ކުރިމަތީގައި މި ހެޅިެގން މި ށަށް ހުހަ އިޞްލާޙު މަޖިލީ މު މަޤްޞަދެއްގައި މިންަވރަށް މުހި

 ބަދަލުތަކެއް ޙަޤީޤަުތގައި ށް ޮބޑެތިއީސް، ަވރަތެރި ރަ ޒަތްން ިއއްކުރިމުެގ  ދިއުށްިއންތިޚާބަ ޚާބު. އެތިންސިލު އިންކައު

 ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން މިކަމުން  ޚާއްޞަކޮށް ރަށްރަށުގައި ،ންރާއްޖޭެގ ކައުންސިލުތަކު ަވރަކަށް އަހަރު މި ދިހަމިދިޔަ 

 ،މަކީ ކަ މުންހިމު އި އެންމެގަ  ބޮޑަްށ މި އިޞްލާޙުތަުކަގިއ ފާހަަގުކރެިވފަިއޭވ. މިޮގތުްނ ބަލާއިރު ށް ަވރަލިބިަގތް ތަޖުރިބާ 

ކަށަަވރުކޮށްދޭ. އެ ރަށެްއެގ  ބައެކައުންސިލުތަުކެގ އާމްދަނީ އެ ކައުންސިލުތަކަށް ލިބޭނެކަން މި އިޞްލާޙުތަކުން 

ހަަމގައިމު ެވސް އެ ރަށްރަުށގައި  މިއަދު ނޑައެޅުމަކީ ށަށް ލިބޭ އެްއޗެްއެގ ޮގުތަގއި ކަރަެއއީ ެއ  100% ެގއާމްދަނީ

ންނެިވ ޮގތަްށ މި ދެ ޮގތުން ެވިރާވނެ ކަމެއް. ހަމައެާއއެީކަގއި މާލީރުފަޚު ،ެވއުފާއި ކަޓަ ކަމަށްްއޔިތުން އެރަދިރިއުޅޭ 

ޭއެގ ސަބަބުން ަވރަށް ިގނަ ަކންކަން އެ ކައުންސިލުތަކަށް  ،އަކީ 5ދޭ %ްގރާންޓުެގ ޮގތުގައި  ތުެގ ބަޖެޓުންދައުލަ

އި ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް، ފާހަަގކޮށްެލޭވ. ެގ ޮގތުގަ ނެ ކަމެއްނަްސެވެގންދާ ތަމަުގ  ކުރެޭވނޭ މިއްަލއަށްއިސްނަަގިއެގން އަ

ާޚްއޞަކޮށް ަވރަށް ިގނަ ރާއްޭޖެގ  ،އަތޮޅު މާފުށިން. މާފުށީެގ ރައްޔިތުން މާލެ އައީ ތާގައި ައޅުަގނޑު މިމިދިޔަ ހަފު

 ށް ރަސް. ަވރައީ ރިތެ، އިްއޒަތްންމާފުށީެގ ރައްޔިތުން އުޅެނީ ަވރަްށ ހިތްހަމަޖެހިެގންނޭ. ނޫ ،ރައްޔިތުން ދެކޭނެ

ފުށި އޮތީ މާގައި މިހާރު މާފުށި އޮތީ.  ހާލަތުޅޭފޫޓުެގ ކޮޓަރިެއްއގައި ޢާއިލާތައް އު 12ފޫޓު  12ނީ. ޅެލުގައި އުހާދަތި

ރޭ . ާވއި. ޗަަކިއަގއިހިނާގފައި ދާންޖެހެނީ ޗަކަ ެވލީގަ  އިަގެގ މަުގތަކު ށީފުރިފަ. އެހެންނަމަެވސް، މާފު އިެގސްޓުން އަރަ 

ާވނެ ޮގތެއް ނޫން.  ންސް ައޅުަގނޑުމެން ބޭނުެވނަނީ ޗަކަ ހެދިފަ. މިއީ އެއްޮގތަކަށް ރަށް އޮން  ްއޔާ މުޅިއްޖެހިެވ

 ހިއް ިމ ދިެވްކސެ ޓެޑުއެންެމ ބޮ ،ތެރެއިން ބަލާއިރުަގއި ެއއް ރަަށކުން ެއންމެ ިގނަ އާމްދަނީޖެޓަކީ މެދުރާއްށްފުމާ

 ތައް އަންނަން މި އަންނަނީ ން. އެ ރަށަށް ބަދަލުްއ އަންނަބަދަލުތަކެއެބަޖެހޭ ށް ދައުލަތަށް ވައްދާ އެއް ރަށް. އެ ރަށަ

ކްްސެގ ްގރީން ޓެ ،އެްއޗަކުން ކްސްެގ ޮގތުަގއި މި ލިބޭޓެއެކީަގއި ްގރީން  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި ެގނެޭވ ބަދަލާ

ބޭ ތަކަށް ލިއުންސިލު އެީއ އެ ކަދާންޓެއް ސީަވކި ޕަސަ ނަާގ ޓެްކސްެގ ށުެގ ެގސްޓްަހއުސްތަކުންރަޮގތުަގއި ރަށް

ކުނި  ؛ހުރި ކަންކަންރަށްރަށުެގ މިހެން  މި ޮގތުން ސީދާ ،އީއެްއޗެްއެގ ޮގުތަގއި ކަނޑަެއޅިެގންދިއުން އެ 

ކަމުަގއި އަުޅަގނޑު ކަމެއް  މުން މުހިށްާވްނޖެހޭ ކަންތައްތަކަ އްކާތެރިކުރުމަށް ޓަަކއިރައި އަދި ތިމާެވށި ކުރުމާމެނޭޖު

 ަރސްދޫ، ރާެގ ޮތއްޑޫ،ތްތެރި ަރއީސް، އަޅުަގނޑުެގ ާދއިރާ ތޮްއޑޫ ދާއިރު ިއއްޒަކޮށްާލއިޮގތުން ފާހަަގދެކެން. މި

ހާލަތަކީ އިްއޒަތްތެރި  ނަ ެގސްޓްހައުސްަތއް ުހރި ދާއިރާ. މި ދާއިާރެގ ރަްށރަށުެގިގއުކުޅަހަީކ އަިރއަތޮުޅެގ އެންެމ 

ެމނޭޖްކުރެޭވނެ ނިޒާމެއް ނެތް  ނި. ކުއިއްގަ ށް ފެންަވރެަވރަށް ދަ   ހުރީއްިވ ޮގަތށް މަުގތަރައީސް، މި ދެންނެ

ލެޭވނެ ޮގތެއް ނެތް. ެއ އިޓެއް ނުެވސް ނެތް. ކުނި ނަްއތަށް ކޮަވުގތު ކުނި ުތަގިއ ތޮއްޫޑގައި މިޤީޤައިމުކުރެިވަފއެއް. ޙަޤާ

 މި .ކަށްޮގތަކަހަލަ ތީ މިއް ނެތް. ރަސްދޫަގއި ެވްސ އޮއެއިމުެވފަ ޤާ  ރަށުަގއި އެ ަވުގުތ   ޮގެތއް މިނެމާކުރެޭވޖަކުނި 
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ކުނި ނައްތާލުމުގައި އެބަހުރި ަވރަށް ިގަނ  ،ކޮށްކުިނ މެނޭޖު ،ރެުވނު ކަމުަގއި ިވޔަސްކުކުނި މެނޭޖުޮގތަށް  ދެންނެިވ

ހާލަތުގައި. އެހެންނަމަެވސް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މި ރަށްރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރާ  ެވސް ޮއތީ މި ދަތިތަކެއް. އުުޅސް

ބޫލުކުރޭ ތިމަންނަމެން މި ދައްާކ ަގއެ ބޭފުޅުން އެބަ . ށްުވރެން މާ މަތީގައިއަމި އް ހުރީ ުއއްމީދުތަފަތުރުެވރިންެގ

ަވރަށް ިގނައިން ެއ  ؟ތ އްަވނީ ކިހިނެދައްކާ ފައިާސއަށް  ެގ ޮގުތަގއިްގރީން ޓެކްސް ސީދާ ޮގތުން  ؛ޓެކްސް ފައިސާ

ތަުކގައި އެންމެ ބޮޑަށް ރިިވއުތަުކަގިއ ންކި ބުކިންނާނެ އެކިއެއީ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެބޭފުޅުން ކުރާ ސުާވލުތަކެއް އެ

މިކަންކަްނ  .ިގނަ ާވހަކަ ޕްލާސްިޓކު، ން ާވހަކަރަށްރަށް ސާފުނޫ ،އަންނާނެ އެަކއްަޗކީ ތިމާެވީށެގ ާވހަކަތައް 

 އިލާޙުގަ ގައި މި ިއޞްއެކީ ެގން. ދެން ހަމަ އެއާ ްއލެއް ައއިސްޙަޮގތަށް މިކަމަށް  އަންނަނީ ިމދެންނެިވމި  ންއްލުކުރެެވޙަ

އެީއ  33% ،އަުޅަގނޑު ެވސް ަވރަށް ބޮަޑށް ތާއީދުކުރަން. ރަށް ބޮޑަށް އެބައޮތް އަންެހންނުން ބާރުެވރިކުރުާވ ާވހަކަަވ

އަުޅަގނޑު ަވރަްށ ކަން މި ބިލުގައި ފާހަަގެވެގންދާކަން. ހަމަ ޙަޤީޤަތުަގއި ެވސް އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކުރެޭވ އެްއޗެއް 

 .ކުރޭަގނޑުމެން ދާއިރާގައި ެވސް ަވރަށް އެކްޓިްވކޮށް ކައުްނސިލުން އެބަ މަސައްކަތްޅުއަަވުގތު  ޭވ އެއީ މިބޮޑަށް އުފާ

ކަމަށް  ލަކޮްށ ނަތީޖާ ނެރެޭވނެ، ޖުމުއެހެންީވމާ .މީެގ އިސް މޭސްތިރިްނެގ ޮގތުގައި ތިބީ އަންހެން ކަނަބލުން

މާލީ  ،އައި ޮގތުންއި ލާމަރުަކީޒ ާގނޫނު ގަ ނުިދޔަ ތަޭވތުެވ ،އަކީަމއެކަނި ދިމާާވ މައްސަލަ ހަ .ބޫލުކުރަނީަގއަޅުަގނޑު 

އެީކގައި މަޖިލީހުން އަލުން އަނބުރާ މި ބިލު ާގނޫނަކަށް ާވ  މި އިޞްލާޙުތަކާ ،އެހެންނަމަެވސް .ބާރުެވރިކަން ނެތުމުން

ފަސް  ،އިތާރާނެ ޮގޖެޓު ރ ލުކުބަ. އްލެއް އަންނާނެޙަަތކަށް ހިސާބުން ފެށިެގން ކައުންސިލުތަކުެގ އެ ހުރި ކަންބޮޑުުވން

އޮތީ ަކއުންސިލުތަކަްށ  މިލިއަން ރުފިޔާެގ ދަށުެގ ޮބޑެތި ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިންުގމުެގ ފުރިހަމަ އިޚްރިޔާރާއި ބާރު އެ

އިއްޒަތްތެރި  ނީމާެގ ބާރު ކައުންސިލުަތކަށް ލިބުރަށްރަށުގައި މިހެން ހުރި ކަންކަން ހިންުގމު ،އެހެންީވމާ .ލިބިފަ

ޭވ ޮގުތަގިއ ކައުްނސިލުތަކުން ަވރަށް ބާުރ ސްޕީެޑްއަގިއ ތަރައްީޤެގ ކަްނކަން ރެކުބޫލު ަގ އަުޅަގނޑަށް ،ރައީސް

 ލަ ހުންނަ ކަންކަމަށް ޖުމު އްލުކުރުމުަގއި މިހެންޙަދާނެ. ރަށްރަށުގައި ުހއްޓިފައި ހުރި އިޖްތިމާޢީ ކަންކަން ކުރިއަށް

އަދި ެދަވނަ ފުރުޞަތަކަށް އަުޅަގނުޑ  ،ެރޭވތީކުލުބޫަގސް ުޅަގނޑަށް ވެ އަކަމަށް  ދާނެލެްއ ފެނިެގންއްޙަ ޮގތެްއަގިއ ބޮޑު 

 އެދޭ ާވހަކަ ދަންނަާވލަން. ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ްށ ކޮމިޓީއަ ދަމްމެންބަރު ރޮޒައިނާ އާއިްއޒަތްތެރި އްޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ އަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

އްޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ އަރުާވނަން އަައުޅަގނޑު މިހާރު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު، ޖެހޭތީެވންަނަވންަގއިަވޑަ 

 . ށްމެންބަރައިްއޒަތްތެރި 

 

 ާވަހކަދެއްެކުވން: ްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމްއަ



45 

 

 ،ހުރިަވރަށް ުގޅުން ރަްއޔިތުންނާ ،ން މި ދަނީމުރަކުހުސްަގނޑުމެން ބަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިއަދު ައޅު

ޭދ ކައުންސިލުަތކުެގ ާވހަކަ. ައުޅަގނޑު ހަމަ ަވރަށް ބޮޑަށް އެންމެ ާގތުން ޚިދުމަތް އަދި ަރއްޔިުތންނާ ،ަވރަށް މުހިންމު

 ކައުންސިލު ރުހާަގއި މިސިޓީައއްޑޫ  އަުޅަގނުޑެގ ދާއިރާެގ ެއއް ރަށަކީ ،ުގޅިެގން ހުސާފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންޭވ މި ބަ 

ކަން. މިހާރު ކައުންސިލުތައް ނުކުރެިވދާ ެއއް ރަށްޕްރެޒެންޓުެވސް ާގްތަގނަޑކަށް ރެޮގތުން އެްއޮގަތކަށ އެކުެލިވފަިއާވ

އާ މީދޫއާއި ފޭދޫއަޅުަގނޑުެގ ާދިއރާއަކީ މަރަދޫ ،އެކުެލިވެގްނާވ ޮގތުން އަްއޫޑ ސިޓީގައި ާދއިރާތަކަށް ބެިހފައިާވއިރު

ހުރަސްކޮށްަފއި ދަތުރުކުރަންޖެހޭ ރަށަކަށް  އަދި ެދ ރަށަކީ ކަނޑު ،ކަމަށް ވާއިރު  ިއާވ ދާއިާރއެއްފަދިން އުފެެވެގއެއް 

ފޭދޫެގ ، މަރަދޫއެހެންީވމާ .ޮގތުން ަކއުންިސލަރެއް މި ހުންނަަވނީ މީދޫގައި މިހާރު ކައުންސިލު ެއކުލެިވފަިއާވ ،ވާއިރު 

ުގިޅެގްނ  އެީކގައި އެ ރަުށގައި ހިނާގ ކަންތައްތަކާއަދި ހަމަ އެއާ  .ނުހުރޭ ފުޅަކު ެވސްބޭ  ބަލަހައްޓާނެއޮފީސް އަަވށު 

ެއކަންކަން ާގތުން ބަލާނެ ބޭފުަޅކު ެވސް ނުހުރޭ. އަުޅަގނޑު  ،ކައުންސިލަށް އެ މަްއސަލަތަްއ ެގންދާނެ ބޭފުޅަުކ ެވސް

ޮގތަށް ބިލު  އް ލިބޭްއލެޙަލައަށް އްސަމި ިބލު އެކުލެިވެގން ައއިއިުރަގއި މި މަ ،ަވރަށް އުފާކުރަން

ަބއެއް ކަހަލަ ހިތްހަމަނުޖެހުންތައް އަތުެވެގްނ  ންތް ޮގތުއެހެންނަމަެވސް މިހާރު އެ މާއްދާ އޮ .ފަރުމާކުރެިވފަިއާވކަން

 އޮްތ ެއއްހިތަދޫ ކަހަލަ ބޮޑު އާބާދީ، ަކއުންސިލަރޭ ބުނީމާ ޮއތް ޮގތުން ރަށަކަށް ެއއްެއއީ މިހާރު  .ހިނގައިދާނެ

، އަުޅަގނޑު ީމެގ ކަމެއް. އެހެންީވމާ ރެރއް ލިބުމަކީ އެީއ ެވސް ހަމަ ަވރަށް އަންފެއަލަސި ަކއުންނަކަށް އެންމެތަ

 ރެއްކޮންމެ ދާއިރާއަކަްށ ަކއުންސިލަ، ަވނަ ރަްއޔިުތންެގ މަޖިލީހުގައި ެވސް ހުަށހަޅާފައި އޮންނާނެއި ސަތާރަ ކުރީގަ 

ކަމަށް ަވންޏާ ެއއިްނ ކޮންމެ ރަށެްއގައި ެވސް  ށްޗަެގ މައްނީ ދެ ރަެށއް ަވްއ އުފެދިފައިާދއިރާއެ  ،ހުރުމުެގ އިތުރުން

 ،ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނުެގ އެްނމެ މައިަގނޑު އަސާަސކީ އަޅުަގނޑުމެންގެ . މަދުެވެގން ެއއް ކައުންސިަލރު ހުރުން

ތައް ތުން ނިންމުންުގޅޭނެ ޮގ ކަންކަމާ އެ، ާގތުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބަޔަކު ރަށުގައި އެކަން ކޮށް ރައްޔިތުންނާ

، އެއް ރަށެްއެގ ާވހަކަ ދައްކާނެ މީހަކު ކައުންސިލުގައި ނެތުމަކީ އެ ރަށެްއެގ ތިބުން. އެހެންީވމާ ންމަންނި

 ައޅުަގނޑު ަވރަށް ބޮޑަށް ހަމަ ؛މީދުކުރަނީއް، އަޅުަގނޑު އު ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ަވރަށް ބޮޑު ދެރައެއް. އެހެންީވމާ

ފޭދޫއަށް ކައުންސިލަެރއް ަމރަދޫ ،ދާއިުރަގިއ އަުޅަގނުޑ އެދެނީންމުކުރެެވކަމަށް ބަހުސްެވސް މި  ލާަގއި ޙަމިޓީ މަރުކޮ

އަންހެނުން ކުރިއަރުާވ  ،ިދއުން. ދެން އަޅުަގނޑު ާވހަކަދަްއކާލަން ބޭނުންަވނީލިބޭނެ ޮގތެއް މިކަން ކަނޑައެޅިެގން

މަިއަގނޑު ޮގތެްއަގިއ ، އި ަގެގ ތެރޭާވ ބަދަލު އިމިހާރު ާގނޫަނށް ެގނެިވފަ  .ޮގތް އޮތް ކޮމިޓީެގ ކަންަތއްތައް މިހާރު މި

ެވސް އަެނއްކާ އި އޮތީ. މީގަ  ެވފައި މިކުެރޭވނެ ޮގތަކަށް ޫނން މިހާރު ބައްޓަންކުރުުމެގ މަސައްކަތްއަންހެނުން އެމްޕަަވރ

ެއ  ،ކަމަކު  ެތއްމިޓީެއއްެގ ނަމުގައި އޮކޮ ،ބޫލުކުރަންެޖހޭ ކޮމިޓީއެއްަގއަޅުަގނޑުމެން  ،ދިމާާވ މައްސަލައަކީ ހަމަ މި

އެކަށީެގންާވ ަވރަށް  .ކަށް ކުރެޭވނެ މަަސްއކަތްތަކެއް ނ ންނާނެ. އެ ކޮމިޓީއަށް ބަޖެޓު ެވސް އެބަ ިލބެންޖެހޭއަޓީކޮމި

 ތަކެއް ެވސްކުަރންޖެހޭ ޓާެގޓުމަސައްކަތް  ންެއީކގައި ކޮމިޓީމީހުން ެވސް ކޮމިޓީަގއި ެއބަ ތިބެންޖެހޭ. އަދި އެއާ

 އުޭޅ ލަނޑުދަނޑިތަކަީކ ކޮަބއިކަްނ ަވރަށް ސާފުކޮށް އެނެގން ރަން މިކުލުހާސި. ހޭޖެން އޮންނަ އެބަ ެލިވފައިއިއެކުަލަވ
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ދާއިރު ެއކަން ނެ ޮގތަށް މި ާގނޫނު އިޞްލާޙުކުރެިވެގންދާ، އެކަްނ ފުރިހަމައަށް ބައްޓަންެވެގން އެބަޖެހޭ. އެހެންީވމާ

އިުރަގިއ ން. މިސާލު ނަާގޓީސި  އަްއޑޫ ނަންލު ނަާގސް ައޅުަގނޑު ހަމަ މިސާވެ ައނެއްކާއެބަޖެހޭ.  ކުރެިވެގން ދާން

ކުރަން މި ޖެހެނީ މަސައްކަތް ެއ ދާއިރާެއއްަގއި އަސްލުަގއި ،ެގންޑަބްލިއު.ޑީ.ސީަގއި ކޮންމެ ދާިއރާއަކުން ެއކަކު ހުރެ 

 .ޕެޗުތަކަށް ،ށްއަދިމާއި މި ހުންނަނީ އެކި ދިމާޙަޤީޤަތަކީ އަުޅަގނުޑމެން ބެހިފަ ،ިވޔަސް ެވސް މުޅި ސިޓީހެން ކަމަށް

އަންހެނުން  މީޫދެގ، އެބަޖެހޭ. މީދޫގައި ންންނަކުރެޭވެނ ޮގތެއް އޮތެރޭގައި މަަސއްކަތް  ގެ ަތކުޕެޗްއްޔާ އެ އްޖެ ެވންއެހެ

، ހިތަދޫގައި ތިބި އަންހެނުން އި އެބަޖެހޭ. ހިތަދޫަގންކުރެޭވނެ ނިޒާމެއް އޮންނަކުރިއެުރުވމަށްޓަކައި މަަސއްަކތް

ތަކުން ކުރިއަށް ޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން މި ޑަބްލިއު.ޑީ.ސީންއެބަ އޮންނަ  އްކެތައްތަކުެރޭވެނ ކަންކުރިއެުރުވމަށްޓަކައި 

 ކަމަށް  ކުރަން އެބަޖެހޭ. އަްނހެނުން ބާރުެވރިކުރުާވލާނެ މީހުން އުފެއްދޭތ  މަސައްކަތްރިަމތިކު ކަށްއޮންނަ އިންތިޚާބުތަ

އެ މަސައްކަތް .  އެބަޖެހޭން ދޭ ެގނެސްކަށްގ ލެަވލަަވންޏާ އަޅުަގނޑުމެން އަންހެނުން އެބަ ޑިސިޝަން މޭކިން

ތަކަީކ ެއ ށް ަތއްޔާރުކުެރިވެގން. ޑަބްލިއު.ީޑ.ސީއުމަމުތަކަށް ެގނަޤާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެޭވނީ އަންހެނުން އެފަދަ މަ

މް ޕްލެޓްފ  ، އެއެހެންީވމާ . މޭއަޅުަގނޑު ދަންނަާވީނ އެންމެ މުހިންމު ޕްލެޓްފ  ؛މަސައްކަތް ކުރަން އޮތް ެއންމެ

ރު މި ، މިހާކަެމއް ނޫން. އެހެންީވމާ އެ އޮުތމުެގ ބޭނުމެއް އޮތް ،ނުކުރާ ކަހަލަ ޮގަތކަށް އޮތުމަީކ ެއއީތްމަސައްކަ

 ،ަވނީއެ ބޭފުޅުންެގ ކޮމްޕޮޒިޝަން އެކުލެިވެގން  ،ތައް ކަނޑައެޅި ދާއިރުަގިއ އެ ބޭފުޅުންނަށް ޓާެގޓުެވެގންާގނޫނު ބައްޓަން

އިންތިޚާބަކީ ހަމަ  ެއކީަގއިކަމެއް. އަދި ހަމަ ެއއާ މަކީ މުހިންމުުވ ޮގަތކަށްްތ ުކރެޭވނެ ކުރަން އުޅޭ މަަސއްކަ

އެީކގައި އިލެކްޝަންްސ ކޮިމޝަނުން ބާއްާވ އިންތިޚާބަކަްށ ާވން އެބަޖެހޭ. މާ ދެރަަވުރ   އިންތިޚާބާކައުންސިލުތަުކެގ

 ދިއުމުެގ ަޝއުޤުެވިރކަން ެވސް ންލާވ ޓު ެގަރއްޔިތުން  ،ެއ ކައުްނިސލުތަކުން ބާއްާވ އިންތިޚާބަކަްށެވބައެްއެގ ޮގތުަގއި 

އެުކއެީކަގއި  ަކއުްނސިލު އިންތިޚާބާ ، ެއކަން ދިއުމުެގ ބަދަލުަގއިދޭތެރޭަގއި ނޮއޮންަނ ކަހަލަ ޮގތަކަށް އެކަމާ

ދާނެ. ންއަންހެނުންެގ ކައުންސިލުތައް ެވސް ެއކުލެިވެގ، އެީކަގއި  ިގނަ ރަްއޔިުތންެގ ބައިެވިރުވމާ ެގންދިޔައިމާ

އެތަނުަގއި  ،ންނަމަެވސްއެހެ. އަންހެުނންެގ ކައުްނސިލުތައް ަކއުްނސިލުެގ ދަށުަގއި އޮތުމަކީ  ،ންނޫ އްސަލައެ މައް

، ކުރާ ބަޔަކަށް އަބަދު ހަދައިެގން ސާބަހަށް މަސައްކަތްބެންޖެހޭ. އެ މީހުންނަކީ ހިލޭތި ކުރާނެ ަބޔަކު އެބަ މަސައްކަތް

ތަން މިދިަޔ  ދިޔަިމ ފެންނަނީ އެ މަސަްއކަތް ުނކުރެިވެގން ށްނަނޑުމެންެވްސ އަުޅަގ ުއޅުނީމާއެކަން އެޮގތަްށ ކުރަން

ކަމެްއ  ެގންދިއުމަީކ ަވރަށް މުހިންމުކުރިއަށް  ުކރެިވެގން، ެއޮގތަށް ބަްއޓަންެއހެންީވމާ .ުކަގިއ ެވސްކައުންސިލުތަ

ށް ތްތެރި ރައީސައްޒަމުން އިުކރަމީދުއްއު ށް މަކަ ކަމުގައި ދަންނަަވން އިތުރު ފުރުޞަތެއް އަޅުަގނޑަށް ެވސް ލިބޭނެ

 ދަންނަަވން.  ޝުކުރު

 

  ން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވ
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، އެހެްނީވމާ .ށް އޮތީމި ބިލުެގ ބަހުސަލަ ހަތަުރ ަގިޑއިރު ޖުމު. ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ަވުގތު އެަބއޮތް

 ެވސް ލިބިަވަޑިއަގންނަާވނެ ތު ފުރުޞަ ހަމަ ދެަވނަ ހަތަރު ަގޑިއިުރެގ ތެރޭަގިއ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް

 .ޒަރީރު ޙަސަން މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މަތިެވރިަވޑަިއެގންނެުވމުން. އެދި

 

 ާވހަކަެދއްެކުވން: ޒަރީރު ަޙސަން މެންބަރު ދާއިރާެގ މަތިެވރި

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން  ރާތައް އިދާރީ ދާއި ދިެވހިރާއްޭޖެގ) 2010/7ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ާގނޫނު ނަންބަރު 

ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ  މި ބިލު ހުށަހެޅުއްީވތީ ހުޅުމާލޭ ؛ަވނަ އިޞްލާޙެއް ެގނައުުމެގ ބިލުއަށްށް ( އަހިންުގމުެގ ާގނޫނު

 ކުރުއެކު ޝު ލާޞްތެރިކަމާއިޚްށް އަުޅަގނޑު ހަމަ ޒަޢަލީ ނިޔާރ ޒީރާ ކޮމިޓީެގ ެޗއަޖަ ެގ އަޅުަގނޑުމެން ،މެންބަރު

އުސޫުލން ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރަށްތަކާިއ ސަރުކާރުން ލާމަރުކަޒީ ، ސަރުކާރުެގ މިހާ ޅަފަތުަގއި  ެއއްކޮށްމަ އެއާހަ .ންއަދާކުރަ

ޖިލީހަށް މި ބިލު މިހާ ކުރީކޮޅު ފޮނުއްިވތީ ސަރުކާރަށް ެވްސ އަދި އަތޮޅުތައް ހިންުގމަށްަޓކައި ރައްޔިތުްނެގ މަ

ކޮށް ރާއްޖޭެގ ލާމަރުކަޒީ .ނެތް އާދެ، އެްއެވސް ޝައްެކއް ކުރަން.އަދާ ޝުކުރު ކުއަޅުަގނޑު އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެ 

އް. ައޅުަގނޑުމެން އެމް.ޑީ.ީޕެގ ިވސްނުމެ އީ ެގަނިއ ފިކުރެއް. މިން އެމް.ޑީ.ޕީ އީ ހިންުގަމކީ މި ރަށްތަކާއި އަތޮޅުތަކާ

ހިންަގްނ  ،ދީ ބާރުތައް ށްަތކަާކއި އަތޮޅުލާމަރުަކޒީ ުއސޫލުން ރާއްޖޭެގ ރަށްތަ، ހަާވލުެވ ަވނަ އަހަރު ެވރިކަމާ 2008

ދިޔަ. ފެށި ހިސާބުން ޙަޤީޤަތުގައި ަވރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެްއ އަޅުަގނޑުމެންެގ ރަށްތަކުްނ އަތޮޅުތަކުން ފެނިެގން

ެވްސ އަނެްއކާ ،ކީ ަވކި ހިސާބަކުން އަުޅަގނޑުެމންެގ ެވިރކަން ބަޣާާވތަކުްނ ަވއްޓާަލއިޔަމަހިތާ ،އެހެންނަމަެވސް

ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ަވނީ ނަަގއި  ،ތާރު ެވރިކަން ފެށިޚްމުދުޚުދިޔަ ކުރަމުން އި ގަ  ރާއްޖޭމާނުއްސުރެންޒަ

ން ެވސް އަުޅަގނޑުމެން މަުގމަތީގައި ތިބެެގްނ ހިސާބު އާދެ، އެ .ލައްާވފަދިޔަ ބޭފުޅުންެގ މުށުތެރެއަށް ކުރަމުންެވރިކަން

ތޮޅުތަކަށް ބާރުދޭ ާވހަކަ. އާދެ، މިއަދު އަނެއްާކ އަ ،ށަށްރަށްރަ ،އަކީ ދިޔަ ާވހަކަ އަބަދުެވސް ައޅުަގނޑުމެން ދައްކަމުން

 ސް މި ހުބަ، އެްއކޮށް ެވރިކަމަށް އަރާ. އަުޅަގނޑުމެން މިއަދު ާވހަކަ މި ދައްކަނީ ތިބީ ކ ލިޝަނަކާ އަޅުަގނޑުމެން މި

. މަށްދިނުތައް  ބާރުށްކަޅުތައަތޮ ށް އަދި ިދެވހިރާއްޖޭެގ ރަށްތަކަ ،ކުރަނީ އެކަމަށް. އާދެ! ލާމަުރކަޒީ ާގނޫނު ތަންފީޒުކޮށް

 ޭޖެގއަޮތޅަކީ ރާއް އާދެ! އ. ؛އަޅުަގނޑުމެންެގ އަތޮޅު  ،އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ެއއް އަތޮޅެްއަގއި ،އިެއ ައތޮޅެއްގަ  ،އެ ސަރަހައްެދއްަގއި ،ސްޔަލިއިެވސް އަދި މުިޅ ދުނިޔެއަށް ބަލަ  ނިސްބަތުން

 ނިމިދިޔަ ،މަެވސްނަޮތޅު. އެހެންއޮްތ އަތޮޅު. އެންމެ ިގނަ ނެޗުަރލް ރިސ ސްތައް އޮތް އަޓްތައް މެ ިގނަ ރިސ އެން

ދަނީ  މެން މިޑުނލާަފއެއް ނެތް. އަޅުަގއިސަރުކާރުތަކުން އަުޅަގނޑުމެްނެގ އަތޮޅާ ދޭތެޭރގައި އެްއެވސް ަވރަކަށް އަޅަ

އެަތއް ބިލިއަން ރުފިޔާެއއް ދައުލަތަށް ދައްކަމުން.  ،ންިމލިއަޗަށް އެތައް ެގ މައްޗަށް އަހަރެްއެގ މައްލަތުން މަހެއްދައު

ޖެކްޓެްއ ތަކުަގއި ބޮޑު އެްއެވސް ޕްރޮށްނުޑމެންެގ ދާއިރާެގ ރަކާރުތަކުން އަުޅަގނިމިދިޔަ ސަރު  ،ކީޔަނަމަެވސް ހިތާމަ

ހިމަންދޫެގ ، ސްޔަލިއިލަމަންދޫއަށް ބަހިމަންދޫ. ހި ،ަގކޮށްލަން ބޭނުންނުޑ އެޮގތުން ފާހަާގފައެއް. އަުޅަގނެތް ހިން
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މް އިބްރާހީ ،އަށް ބޮޑު. ނަމަެވސްއިމުކުރެިވފަެއއް ނެތް. ލަފާފުރުމުެގ ދަތިކަން އިންތިހާޤާެވސް  ނަރުދަމާއި ފެނާ

ޗާލު ބޮޑު ނަލަ އިނީ ހިމަންދޫަގދަ މިއަދު ،ވެ ނު ނަ ދުަވްސތަކެއްިގ ސަރުކާރު ހަާވލުެވ މާ ޙްޞާލި މުޙައްމަދު

ކަތް ނިމި ޚިދުމަތް ީލ މަސައްމަގައި އެ ބަނދަރުެގ ޢަބަރުންދަކުރެްއިވއްޔާ ިޑސެ. އިރާދަނީ ހަދަމުން ދަރެއްބަނ

ެވސް ބަލާއިރު  ށްދެން މާޮޅސް. މާޅޮހަ ނޑުމެންއަުޅަގ .ރި ރައީސްތެފ ރުކޮށްދޭން ފެށޭނެ. އިްއޒަތްތުންނަށް ރައްޔި

. ނިމިދިޔަ ސަރުކާރަކުން ުކެވފަށް ހަލާ ަވރަށް ބޮޑަެވްސ ަވނީ ހުެގ ބަނދަރުލުަގއި. މާޅޮހާ އެ މާޅޮސް ެވސް އޮތީ

ެވސް ަވނީ އެ  ހާލުަގިއ. ައދި މަތިެވރި ަވނީ އެދޫ ެވސް ރިކޮށްފަެއއް ނެތް. ފެ ެވސް ކަެމއް ެވސް އެއް އިމާޅޮހުަގ

ެގ މި ސަުރކާރު ،ރަންނޑުމެން މިއަދު އުފާކުައޅުަގ ،ހާލުަގއި. އެހެންނަމަެވސް ދޫ ެވސް ަވީނ އެހާލުގައި. ފޮޅު

 އި ެވސް އަސާީސ އެންމެހަ ން. އަދި އެހެނިހެެވސް ފެނާިއ ނަރުދަމާ ަވނީ ޖެހިފަ ެގރަށެއް  ންމެކޮމި އި ބަޖެޓުަގ

ނޑުމެން ލާމަރުަކީޒ އުސޫލުން ރަށްަތއް ހިންަގްނ ބަލާއިރުަގއި އަުޅަގ .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް .ަވނީ ޖެހިފައް ތަޕްރޮޖެކްޓު

ބަޖެހޭ ކޮންމެެވސް ަވރަކަްށ ިވސްނާލަން. އާދެ! ެއޮގތުން މެން އެސް އަުޅަގނޑުެވ ކަށްުދތަޢުަގިއ ީވ ަވ 19އެޖެންޑާ 

ކަމެއް. އަުޅަގނޑުމެން ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނަށް  ންމުހިމިއީ ަވރަށް މު ؛ން ން ކަނޑައެޅުކަރަށްރަށާއި އަތޮޅުތަުކެގ މިލްުކެވރި

ކުެވރިކަން ކަނަޑއެޅިެގްނ ެގ މިލްިއ އތޮޅުަތކުށާރަށްރަ ،ލާޙުތައް ެގންނައިުރަގއި އެބަޖެހޭ ަވރަށް ސްޕެސިފައިޮކށްޞްއި

ން. ހަމަ އެއާެއއްކޮށް ައޅުަގނޑު ދިއުޮގަތށް އެ ާގނޫނުަގއި ަވރަށް ަތފްސީލުކޮށް ލިޔެިވެގން މައްސަލަތަކެއް ނުޖެހޭނެ

ްއ މުދާތަ އިހައުފުލޭ އަދި ނުއުފުލޭ އެންމެ ،ދުރަތީ ަވސީލަތްތައްުގ ؛ސަރަހައްދުކަމުެގ މިލްކުެވރި ،ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން

އާދެ! އަތޮުޅ  ؛ެވސް އެބަޖެހޭ ތަފްސީލުކޮށް ކަނޑައެިޅެގން ކައުްނސިލުތަކަށް މުެގ ފުރިހަމަ ބާރުކުރުންބޭނު

ިދއުން. ބަޔާންކުެރިވެގންކަމެއް  ހުރިހާ އެ ަވރަްށ ތަފްސީލުކޮށް ށްތަކަށް ެވސް އެނެގން އޮންނަ ޮގކައުންސިލުތަ

އެ  ،ދާއިުރަގއި ޞާޞް ކޮންމެ ރަށެއްެގ ަކނޑައެިޅެގންތިޚް އި ެގއުންސިލު ެގ ކަށުށްރަނޑު ފާަހަގޮކށް ރަުޅަގއެއާެއކު އަހަމަ

ެވސް އެބަޖެހޭ ެއ  ރުބާމެ ހެޮޔ ޮގުތގައި ބޭނުންކުރުުމެގ ފުިރހަމަ ރަށުެގ ފަޅުތެރޭަގިއާވ ުގދުރަތީ މުއްސަނދިކަން އެން

ނިފައިާވކަން. ކަމެއް ހިމެ ުހރިހާ ޙުތަކުަގއި އެމި ެގނެޭވ ިއސްލާ ،ނުޑ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންއަުޅަގ ން.ރަށްތަކަށް ދޭ

 ިއ،ެވރިކުުރަވންހެންެވރިން ިސޔާީސ ޮގތުން ބާރު ޚާއްޞަކޮްށ އަ ، ފާހަަގޮކށްލަން ބޭނުންއެާއއކު އަުޅަގނޑު 

 ބާރުެވިރ ބަޔަކަށް  ،ެވސް ހަަރކާތްތެރި އިދާނުގަ ތިޞާދީ އަދި ިސޔާސީ މައިޤްއި ،ޭޖެގ ިއޖްތިމާޢީއަންހެންެވރިންނަކީ ރާއް

ާވތީ ެއކަމަށްޓަަކއި ައޅުަގނޑު ހަމަ ސަުރކާރަްށ ާގނޫނުަގއި ިހމެނިފައި މިނަގުޅ އިްސލާޙުތަކެއް ރަކައި ހެދުމަށްޓަ

އެ  ،ކަމަކީ  ންމެ ބޮޑު އެއްަފއި އޮތް އެ މިހާރުެވސް ަރށްރަށުގައި ދިމާެވ .އަދާކުރަން. އިްއޒަްތތެރި ރައީސްޝުކުރު 

އުލެއް ނެްތ ޙަކުރެޭވ. އެ މާނު މީހުންނަކަށް ސަޕްލައިއެއް  އެހެން ރިސ ޓްަތކަށް އުފެއްދުންތަްއ ކައިރިރަށުގައި އުފައްދާ 

ލާޙު ޞްލާމަރުކަޒީ ާގނޫނަށް އި  ، ހަމަ ހުށަހަޅާލަން ބޭނުންއަުޅަގނޑު ،އިމުކުރެިވަފއެއް. އެހެންކަމުންޤާ

ޭވނެ ުނަވތަ ކުރެލައިަކށް ސަޕްތައުެފއްދުންތަްއ އެބަޖެހޭ ކައިރީ ރިސ ޓުރަށުގައި އުފައްދާށް ދާއިުރގައި އެ ރަެގނެިވެގން

 ؛ފުށުގައިރަށް ،ލަން ބޭނުންނޑަށް ފާހަަގކޮށް އެއާއެކު ައޅުަގދިއުން. ހަމަެވްސ ހަމަޖެހިެގން އްިވްއކޭނެ އިންތިޒާމެ 
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ހައުްސެގ ެގްސޓް ،ިވޔަފާރިއަކީ ަވުގތު އެންމެ ަވުރަގދައަށް ކުެރެވމުންދާ ެއއް   މާލެ ަކއިރީ ހިސާބުގައި މިޚާއްޞަކޮށް

ކުރުން. ރަނަގޅު ޓުކެދަްއޗަކީ މާ ެއއް ަވުގތު ދިމާެވަފއިާވ އެންމެ ބޮޑު  ިވޔަފާރިއަށް މިހައުްސެގޓްފާރި. ެގސް ިވޔަ

ން އެބަޖެހޭ މިހާރަށްުވރެ ބޮޑަށް އެބަޖެހޭ ެގސްޓްހައުްސތައް ސަރުކާރު ހެދިެގންކް ޕްލޭނެއް ސްޓްރެޓެޖި ންގ މާކެޓި

އެ ިވޔަފާރިއަށް ަވންނަްނ  ން،އަށް ަވންނަޓްހައުސް ެގސް ،ންށްލަން ބޭނުފާހަަގކޮއަުޅަގނޑު އެއާެއކު މާކެޓްކުރަން. ހަމަ

ކުެރޭވނީ އް ތަރައްޤީށެޑު. ެއއީ ރަބޭނުންާވ ޒުާވނުންނަށް ލ ނު ލިބުމުެގ ދަތިކަން އަދިެވސް އިންތިހާއަށް ބޮ

ތުން ްސެގ ޮގެވނީ ފައިނޭންއިމުކުރެިވެގން. އެކަން މި ުކރެޤާ ޕްރޮޑަކްިޓްވ ުޒާވނުންތަކެްއ އެ ރަުށަގިއ  ،ފުއްދުންތެރި

ން. މުދިއުޭވނެ ލުއި ޮގތްތަކެއް ހަމަޖެހިެގންރެ ކުރެއިސްކެޕިަޓލް  ،ތަކެއް ޓްެވސްޓްމެންންބާރުެވރި ނުަވތަ ކެޕިޓަލް އި 

 ...ނުންޮގތުން ައޅުަގނޑު ހަމަ ހުށަހަޅަން ބޭއެ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މް ރަޝީދު. ރު އިބްރާހީމެންބަ ދު ދާއިރާެގރި މެންބަރު . މާފަންނު މެ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު ާވހަކަދެއްެކުވން:

ރާތައް ލާމަރުަކޒީ އުސޫލުްނ އިޖޭެގ އިދާރީ ދާދިެވހިާރއް) 2010/7ރިަރީއސް، ާގނޫނު ނަންބަރު ތެޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތް

ުޝކުުރ ނިޔާޒު ހުށަހަޅުްއާވފަިއާވ ިމ ިއސްލާޙަށް އަުޅަގނޑު  ޢަލީ ރާެގ މެންބަރުދާއި ހުޅުމާލޭްށ ( އަާގނޫނު މުެގހިންުގ

މި ދަނީ.  ެވެގންއިސްލާޙު . ހުށަހެޅިފަ  ޙުލާޞްއުޭޅ އިބާބަކަްށ އެބަ 14 ދު ެވްސ ކުރަން. މީަގއިއީއަދި ތާ އަދާކުރަން. 

ހުޅުމާލެ،  ؛ހިމެނޭ ގައި މިމާލެ ދާއިރާ  ؟ހުރީ މާލެއަށް ާވނީ ކިހނެއްތ މި ނޑުެގ ިވސްނުން ާދއިރުަގއި ައޅުަގެވެގން

އިްއޒަތްތެރި  ީމޓަރެއް އެކަނިކިލ ހަމައެކަނި އަކަ ނަނީއޮން މި ސަރަަހއްދުތަކުެގ ތެޭރގައި މާލެ މި ،ިގލިނިވލިމާލެ، 

ަގއި ތެރޭ ެގމީޓަރުެގ ރޭޑިއަސް  700 ،މަރުކަީޒ ާގނޫނުެގ، ލާމަރުކަޒީ ާގނޫުނގައި އެބަ ބަޔާންކުރޭ ަވަށއިެގްނާވ. އީސްރަ

ލައްކަ މީހުން.  5ގައި އޮތީ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް، ޞްތިޞާޚް އެ އި ކުކަމަށް. އެކަމަ ޞްތިޞާޚްއީ އިބައި އެހިމެނޭ 

ދާނެ. އެ   ަގޑިއިރު ެދ ފަހަރު ފާޚަނާއަށް 24 ؛ހާސް މީހުން ބޭނުންކުރޭ 50ލައްކަ  4ާގތްަގނަޑަކށް މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ 

ނުކުރެޭވނެ. މާލެ ތިޞާެދއް ައޅުަގނުޑމެންނަށް ބިނާއިޤް އިންތީ. އެ އޮ ތެޭރގައި ެގސް އަފާޚަނާއިން ބާލާ ނަޖިސް އެ ރޭޑި

  ޮގތުން، މި  އޮތް ެށއް. ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނު މިހާރުރަެގ ތޮޅުއަ މި މާލެއަކީ ކ. .އިއްޒަތްެތރި ރައީސް .މި އޮތީ ތޮއްޖެހިފަ

ައޅުަގނުޑ  އީމިރި. ހު އެބަނެ ޮގތްތަެކއް ތިޞާދީ ކަންކަން ކުެރޭވޮގތުން މާލީ ބާރުެވރިކަން، އިޤް އޮތް އިޞްލާޙު

 ބުަރ ަވރަށް ެގމުަޙއްމަދު ނަޝީދު ައޅުަގނޑުެމންެގ ކުީރެގ ަރއީސް އައީ  ކުރާ އެްއ ސަބަބަކީ. ިމ އިޞްލާޙުތާއީދު

، ެގލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްާރހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްޚާްއޞަކޮްށ ރައީސުފާހަަގކުރަން. އަދި މަސައްކަތުންކަން އަޅުަގނޑު 

 ނަމަނެތް ، އެ ަގބޫލުކުެރެވނީ ހުރި. އަުޅަގނޑަށްން މީގައި ަވރަށް ބޮޑަްށ އެބަ ިވސްނު ނަޝީދުެގ އީސްރަ
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ައޅުަގނުޑ ަވރަށް ބޮޑަށް މިހާރުެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް، މުޙައްމަދު ނުކުރެޭވނެކަން. އެ ކަމެްއ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ޖެހޭ ލޭަގއި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން އެބަމާ ެގންއަޅުަގނޑުމެ ން ަވރަށް ބޮޑަށް ހިތުެގ އަޑިން.ރައަދާކު ނަޝީދަށް ޝުކުރު

ހާްސ  90 ،ހާސް 80އި ާގްތަގނޑަކަށް ަގިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. މާލޭ .އެކި ތަންތާނަގއި ދިރިއުެޅޭވެނ ޮގތްތަކެއް ހ ދަން

 ކާޑު  ަވުރ، އިތެރޭގަ  ފޫޓު ފްލައިުވޑް ފިލައެްއެގ 6ޫފޓު،  12 ނީއުޅެ ރައްޔިތުން ، މިރައްޔިތުން ތިބިއިުރަގއި 

ތިޞާދީ ޮގތުން  އެއީ އިންސާނުންނަށް ދިރިއުޅެޭވނެ ޮގތްތަެކއް ނޫން. އިޤްދިރިއުެޅނީ.  ެގ ތެރޭަގއިއްޓެށްފޮ

 ހުރި އެސް.ޓީ.އ  ުގދަންތަކާ  ، މާލޭަގއި އިބާލަ މާލެއިންއެްއެޗހި  ހުރި ވ ކްޝޮޕްތަކާ މާލޭަގއި ، ޮގތްކުެރޭވނެިވޔަފާރި

، ރާއްޭޖަގއި ދިރިއުެޅޭވނެ ޮގތްތަކަށް، އި ެވސް ބާލަ ތަްނތަން ހުރި ީލގައިިވލިނިގައދި  އި،އެްއޗެހި މާލެއިން ބާލަ

ކުރަންޖެހޭ.  އެބަ އްދެއް ބިނާހަޖެހޭ. ެވށިފަހި ސަރަުކރަން އެބަ މާލެއަކީ ތަނަަވސްތަަނކަށް، ެވށިފަހި މާލެއެއް ބިނާ

އަދި ކިރިާޔ  ؛ ރަށްތަކަށްރާއްޭޖެގއޮތް.  އެބަެވށިފަހި މާލެ އަތޮޅެއް ބިނާ އެބަ ކުރަންޖެހޭ. މިކަން ކުރެޭވނެ ޮގތްތައް

ދުެގ ރަްއޔިތުންނަށް އެ އްހަން. އެ ސަރައިމުކުރުޤާނީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބޭންކުތައް ލަދިެވހި ތާރީޚު މި ދޫކޮށް

ިވެގްނ އިމުކުރެިވ، މާލީ މުޢާމަލާތްތައް ހިންޭގނެ މަުގތަްއ ފަހިެވ، އެ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރެޤާ ދުަގއި ބޭންކުތަްއ އްހަސަރަ

ގައި އިންނަ މީހަކު ޕްލޭން އް އޮފީހެ ޓްރީއެއްެގސަރުާކރު މިނިސް ނުަވތަ ާވނެ. މާލޭެގ ސަރުކާރުަގއިނު އްޔާނޫނި

 ށަކުންއެ ޕްލޭނެއް ނުިހނާގނެ. އެ ރަެށްއެގ ރަްއޔިުތންނަށް އިނޭގނީ އެ ރަ މަލުކުރާށޭ ބުނީމާޢަމި ޕްލޭނަށް  ހަދާފައި،

ކުރަން އޮތް ދަނޑުެވރިކަަމށް ބިން ބޭނުން ،ްނނަށް އެނޭގނީރަްއޔިތުއެ ރަށެއްެގ އްދު. ހަހައުސް އަޅާނެ ސަރަެގސްޓް

ސަރުކާަރކުން އްދު. ހަސަރަ ން އޮތްއްދެއްަގއި ދިިރއުޅެހަ އެ ސަރަ އްދު. ެއ ރަށެްއެގ ަރްއޔިތުންނަށް އިނޭގނީ ހަސަރަ

އަންނާީނ  އިންއެާގނެ. ނުހިނކަމެއް ނޫޅެޭވނެ. އެ ަވކިން މިެވނި ތަނެއްަގއި ދިރިއުޅޭށޭ ބުނީމަމާލޭގައި ތިބެފައި 

 އީއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި  ރައްޔިތުންނޭ ކަނަޑއަޅާނީ .ކުރާނީުބނޭ ރައްޔިތުންނޭ އަމުރުމި ބިލުގައި އެބަ މައްސަލަ.

ށް ނަކުރެޭވ. އަުޅަގނޑުމެންމި ދަނީ މިކަން ކުރެިވެގން. މިއިން ޒަމާނަކު ނު ގައި އަލަށްޚުކުރުމަކީ. ދިެވހި ތާރީ ލާމަރުކަޒު

ދިެވހި ރަްއޔިތުންނަށް ހުރިހާ  ،ކުރީމަ. މިޮގތަށް ަރއީސް ަނޝީދު ފަރުމާކޮށްފައި އޮތީ މާީވ ބަޣާާވތް ހެން ދިމިކަން މި

ޭވނެ ޮގތްތައް ފުޅާކުރުމަށް އޮީތ ތިޞާދީ މަސައްކަތް ކުރެ ން. އެ ރަްއޔިތުންެގ ތިބި ތަނަކުން އިޤް ދޭ ބާރުެވރިކަން

ނީ ދިެވިހ ހަލާކުކޮށްލާފައި އޮތީ. އަެނއްާކެވސް މި ދަ ލު އޭރު ިއ، މުޅި ބިކޮށްފަާޣާވތްރޭިވފަ. އެހެންނަމަެވސް ބަ

ދެނެއް. ރަށު  ނުޖެހޭނެހައްދަން ބިން ނުލިބިެގން އުޅޭކަށް. ރަށު ރައްޔިތުންނަށް ދަނޑުޭދން ބާރުެވރިކަން އްޔިތުންނަށްރަ

ނުޖެހޭނެ ދެނެއް. މިކަން  ށްއުޭޅކަ ެގ ނޭޅިެގންއްޔިތުންނަށް އޮޑިހަުރެގ އަާޅނެ ސިޓީއެއް މާލެއަށް ފޮނުަވިއެގން އޮޑިހަރު ރަ

މި ދިޔަ ެވިރކަމުަގއި.  އޮތްއެބަ  ނާކޮށް މުޅި ާރއްޖޭެގ ބިމަށް އަުގ ކަނަޑއަޅާފައި ަހއުްސތަކަށް ބިެގސްޓްެވސް ކުރެޭވނެ. 

ށް ށް ބިނާކޮއުސަހަ ހައުްސއޭ. އެހެންީވމާ، އެ ެގސްޓްތުން އަޅާނީ ރާއްޭޖެގ ރަށްތަކުަގއި ެގސްޓްހަމައެކަނި ދިެވހި ރައްޔި

ޖެހޭ. އެއީ އަދިރި އެބަ ށްކަ ޔަރުފިޔާ ކަރަ  35ކުން ެއބަ ނަާގ ޔަކަރަ ެގހައްދާ މީހާދަނޑު ،ޮގަތކީ ާވ ހެދީމަ ުގއަ

 އީާވއިދުތައް ހެދީމަ. އެޮގތް، ަގ މަ ާވނދެެގން ާގނޫނު ހެދީކޮޓަރިެއއްަގއި ނުަވތަ ސަރުާކރު އޮފީހެއްގައި މާލޭަގއި އި
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ަހއުސް މަށް ެގސްޓްހެދީމަ. އެ ބި ޔާ ޖެހޭ އޭރަށް އެހެންުރފި 35 ށްކަޔަ ކަރަ ކަމެއް.ށްަފއި އޮތް ކޮ ަގއިޔާމީން ސަރުކާރު

އަުޅަގނޑު  .ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިހަުއްސ އެކަންޏެއް ނޫން އަޅާނީޔާލަށް ެގނެއްސައި، ެއކަމަކު ެގސްޓްއަޅާނެ ކަމަށް ޚި

، އެއް ާހެވްސ އަަވހަށް ެވށިފަހި މާލެީވނަށް ތުންޔިއް ދިިރއުޅޭ ރަ ކުރާ ާވހަކަ ަދންނަަވން. އަދި މާލޭަގއިތާއީދު ށްމި ބިލަ

 .ްއުވން އެދެންހަމަޖައްސައިދެ ކަންތައްަތއް އިންތިޒާމު ެގަވޢުދުެވފަިއާވ މިންަވރަށް ީވާހެވސް ައަވހަށް ފްލެޓާއި ގ ތީ 

ޝުކުިރއްޔާ . ކުރަންދުމީއްަގނުޑ އުމަުގފަހިާވނެ ކަމަށް އަޅު  ށްކައެ ކަންަތއްތަ ފުރިހަމަެވެގން މި ބިލުެގ އަޅުަގނޑުމެން

 ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް.

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .ޣަނީ ޢަބްދުލްޙަކީމްމެންބަރު ޢަބްދުލް  ިއްއޒަތްތެރި ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ

 

  ާވހަކަދެއްކެުވން: ޢަބްދުލްޙަކީމް ޢަބްދުލްޣަނީ މެންބަރު ދާއިރާެގ ކުރެންދޫ

ެދއްިވ އިލާމަރުކަޒީ ާގނޫނަށް ިއޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްަވ، 2010/7ންބަރު . ާގނޫނު ނަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ށް ހުށަހެޅިފައިާވ ާގނޫނަދަންނަަވން.  ޝުކުރުށް ނިޔާޒަ ޢަލީ  މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރެާގ މާލެހުޅުކަމަށް ޓަކައި 

އެކަހެިރ  އުންސިލުތަކަށްދޭ. ކަރު ލިބިެގންކުރުމުެގ އިޚްިތޔާ ށްަކއުންސިލުތަކަސަބަބުން އަސާީސ ކަންކަން އިޞްލާޙުެގ 

ންދާނެ. ޞާދީ ފެންަވރު ރަނަގުޅެވެގތިއަޮތޅުެގ އިޤް ،ެވ، ރަށުެގހިމިހާރަށްުވރެ ުގޅުން ބަދަ އަތޮޅުަތކާ ކާއި ތަރަށް

ބޭންކުތަްއ  ،މަޖެހުމާއިކައުންސިލުތަކަށް އަމިއްލަ ިވޔަފާިރއަށް ޒިންމާާވ ޮގތަށް ހަ ،ވަޒީާފެގ ފުރުޞަތުތައް އުފެްއދުމާއި

ދިޔުން މިއީ ަރށުެގ ތަރައްޤީ އިންތިހާއަށް ލ ނު ފަސޭހަަކމާއެކު ރަށުެގ ަރއްޔިތުންަނށް ލިބިެގން ،އިއުފެދުމާ

އެންމެހައި ދިެވހިންނަށް ރާއްޖޭެގ ކޮންމެ ރަށަކުން،  ،ކަަށަވުރެވފައިޔާަވހިކަން ބ ހި ކުރިއަރަިއެގންދާނެ ކަެމއް.

ފާހަަގކުރެޭވ. ލާމަރުކަީޒ ހަނިކަން  ނަށް ލިބުމުެގ ފުރުޞަތުމިހާތަ ، ނަމަެވސްއްދަކުން ޤާނޫނުއަސާީސގައި އޮތްހަސަރަ

  ރަްށެވރިކަމުގެ ުއޅޭ ރަށުން ކަނޑައެޅޭެގން ދިެވހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ދިރިޅި ުގ ާގނޫނަށް ެގނެޭވ އިޞްލާޙުަތކާ

ލަތްތައް ހުރި ސީަވބިމާއި ރަެށއްަގިއ އުސޫލެްއެގ ތެރެއިން ބިން ނުަވތަ ފްލެޓް ދިެވހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ެވސް އެ 

ކުޑަ އަދި  ުކރެންދޫއަކީ ބިން ؛އަޅުަގނޑުމެންެގ ދާއިރާން. ރަންކުޤީމިންަވރަކުން ލިބިެގންދާނެކަން އަޅުަގނޑު ޔަ

އަތޮުޅެގ އެހެން ރަށްރަުށން ރާއްޖޭެގ އެހެން ެވސް  ،ޑުކުރުމުެގ ފުރުޞަތު ުކޑަ ރަށަކަށް ާވހިނދު، ބިން ބޮޑު ބޮ

ޓަކީ އަތޮޅުެގ އިރުމަީތ ށްއަދި އޮޅުެވލިފުންކުރަން. ޤީމެުގ ފުރުޞަތު ލިބިެގންދާނެ ކަމަށް ޔަން ހ ދުހިޔާަވހިކަރަށަކުން ބ 

 ،ވަޒީާފެގ ފުރުޞަތާއި  ،ދުމަތްތަާކއިހުރެ ޒަމާނުްއސުރެ އަސާސީ ޚި ދަތުރުފަތުރުކުރުުމެގ ދަތިތަކާފަރާތުގައި 

 ،ކަން ެވސް ފާހަަގކުރަން. އެހެންނަމަެވސް ރަށެއްތުތަްއ ކުޑަާއއި ޢުމްރާނީ ޮގތުން ކުރިއެރުމުެގ ފުރުޞަިވޔަފާރި

 އިޞްލާޙުތަާކއެކު ރާއްޭޖެގ ހުރިހާ ރަށަކަށް ލިބިދޭ  ެގނެޭވ ސަރުކާރުެގ ސިާޔސަތުތަކާއި އަދި ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނަށް
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އެުކ ފުޅާ ެގ ާވިގهللاން، އޮުޅެވލިފުށި، ކުރެންދޫ ެވެގންދާނީ މުން ރައްޔިތުން މިނިަވްނުވދުރަށު ބަން ،ކުރިއެރުމާއި 

ދެ! ލާމަރުކަީޒ ފަޚުރުެވރި ރަްއޔިތުންތަކެއް ދިރިއުޅެމުންދާ ދާއިރާައކަށް. އާ ،ހިރު ދިރިއުޅުމެއް ދިރިއުޅޭތާދުންތެރި، ފު

 ކުިރއްޔާ. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝު ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ާގނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިާވ އިްޞލާޙަށް ތާއީދުކުރާ ާވހަކަ ދަްނނަާވލަން.

 

  ުވން:ހަކަދެްއކެ ރިޔާސަތުން ާވ

 .ސަޢީދު އަޙްމަދު މެންބަރު ިއްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ ެގމަނަފުށީޝުކރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

  ާވހަކަދެއްެކުވން: ސަޢީދު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ެގމަނަފުށީ

މަޖިލީހަށް   ެގ ބިލުހުށަހެޅުމުލާމަރުކަޒީ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ސަރުކާުރެގ ފަރާތުން 

ދަންނަަވން. މި  ަވރަްށ ބޮަޑށް ޝުކުރުެދްއީވތީ ހުޅުމާލެ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު ޢަލީ ނިޔާޒަށް އިހުށަހަޅުއްަވ

ަގިއ ކުރިން މި ދިޔަ ސަރުކާރު، ީމެގ ސަބަބުން ކޮށްހަށް ހުށަހެޅިެގން މި އައީ ަވރަށް ިގނަ ދިރާސާތައްލީބިލު މަޖި

 ޙައްޤުތަކެްއ އަޮތޅުތެރޭެގ ަރއްޔިތުންނަށް ލާމަރުކަީޒ ާގނޫނުން ލިބިެގންދާ ޮގތަްށ  އެތައް ންފަިއާވނިުގޅަިއެގ

ދަނީ ފެނިެގން ށްމި ބިލުެގ އެންމެ މުހިންމު އެއް ސިފައެއް ކަމަްށ އަޅުަގނޑަ ،ެގން. އަުޅަގނޑު ަދންނަާވނީބައްޓަންވެ 

އަުޅަގނޑުެމންނަށް ފެނިެގންދާނީ މިކަން  މުކަންމުހިން ތުން. މީެގއޮއަންހެނުންނަށް ޚާއްަޞެވފައި އޮތް 33މި ބިލުެގ %

ކޮންމެހެންެވސް އަޅުަގނޑުމެން ދިޔައިަމ. އަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ ައންހެނުން ބާރުެވރިކުރުމަކީ ރަނަގޅަށް ހިނަގިއެގން

 ންސިލުލް ކައުބިލުެގ ސަބަބުން މިއަންނަ ލ ކަ މި .ކޭންނަންޖެހިފައި އޮތް ަކމެއަަވހަށް ފަށައިަގ ،ކުރަން ލަސްެވފައި

ތެރޭަގއި ތަމްސީލުެވެގންދާނެކަްނ ިގނަ އަންހެނުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަތޮޅު ުވރެއަންހެނުންނަށް 33އިންތިޚާބުަގއި %

ތްކުރާ ހުރިާހ އެންމެން އުފާކުރުން ޙައްޤު ޔަޤީންެވެގން އެބަދޭ. މިއީ ައޅުަގނޑުމެން އިންތިޚާބީ ދާިއރާގައި މަަސއްކަ

ަގނޑު މި އިނީޝިއޭޓު ނަަގއިެގން މިކަން ކުރުމަށް ރާްއޖޭެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ އި އަޅު ޓަކަކަމެއް. މި ކަމަށް

އަުޅަގނޑު ށް ެވސް ުޝކުރު ދަންނަަވން. ކުރެްއިވ ބުރަ މަސައްކަަތްއ އެ މަނިކުފާނަލިޙް ޞާއިބްރާހީމް މުޙައްމަދު 

ދިއުން. ކަނޑަައޅަިއެގން ޞްޞާ ތިޚްެގ އިރަށްަތކު ،ކީޔަމު ސިފަންޫނނުެގ ދެަވނަ މުހިާގލާމަރުކަޒީ  ،ނަާވނީދަން

 އެހާ ފުރިހަމައަކަްށ ޞްޞާތި ޚްއި ެގރުަގއި ނެތް ރަށު އިނޫނު ަބއްޓަންެވެގން އައި ާގ އަޅުަގނޑުމެން މީެގކުރިްނ މި

އްދުން ފެށިެގން ހައަންނައިރުަގއި އެ ރަށެްއެގ ރާޅުޖަހާ ސަރަ ނޫނު ފާސްެވެގންާގ ކަނޑައެޅިަފއެއް. އެހެންނަމަެވސް، މި

 ތެރޭގައި ކަނަޑއެިޅެގންދާނެ. އަދި އެ ރަށަކުން ކުލެީގ ޞްޞާތި ޚްރަށުެގ އި އީ އެއެ  އްމީޓަރުެގ ރޭޑިއަސެ ކަތޭހަތް ސަ

ަގއި ކަނަޑއެިޅެގންދާނެ. އެ ރަށެއްެގ ނޫނީ އާމްދަނީެގ ޮގތު ށް ލިބޭއެ ކައުްނސިލަޮގތުަގއި ލިބޭ ހުރިހާ ފައިސާއަކީ 

ކުލި ެވްސ  40ން ބޭރުގައި ހިމެނޭ ތަންތަނުެގ %ޞުޞާ ތިޚްްއެގ އިތެޭރގައި އެ ރަށެ ެގޞްޞާ ތިޚްއި ެގއަތޮޅު

ޭވ. އަުޅަގނޑު މި ބިލަށް ެގންނަްނ އޮދާނެ ކަމަށް އެބަބެހިެގންތަކަށް ހަމަޖެހިެގްނދާ ފ މިއުލާެގ ތެރެއިން ކައުންސިލު
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ރަށު  ޮގތަށް ނޫނު އޮތްާގެވސް ިމ  ެވސް އެަބއޮްތ. އެއީ ކުީރަގއި އްދި އިތުރު ެއްއ އިޞްލާޙެބޭނުންާވ އަ

ްށ ންނަކައުންސިލަރު ތިންަކއުންސިލަރުން  ފަސް ތަކަްށ ެވްސ މިދިޔަ ސަރުކާރުްނ ބަދަލުކޮށްފަިއ އޮތް ކައުންސިލު

 ކަމެއްެގ ޮގތުަގއި ށް ބަދަލުކުރުން އެއީ ެވސް ނުހުންނަރުންނަކައުންސިލަ ފަސްބަދަލުކުރުން އަނބުރާ ބަދަލުކުރި

އެ  ،އަުޅަގނޑުމެްނ އެީއ ެވސް ރަނަގޅު ބަަދލެއް ކަމަށް ފެންނާތީރުެވސް އަޅުަގނޑު ދެކެން. އެހެންީވާމ، މިހާ

ބަދަލުެވސް މީެގތެރެއިން ހިމެނިެގންދާނެ ކަމަށް އަުޅަގނޑު ުއއްމީދުކުރަން. އަދި ެއޮގތަށް މެންބަރުންެގ ިވސްނުން ެވްސ 

ިމ . އަތޮޅަކީ ބޮޑު އަތޮެޅއް ހުަވދޫ އަތޮޅު ނޫނީ މުޅި ގއ. ،ޮގާވލަން. އަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ  ބެހެއްޓުމަށް އަޅުަގނޑު

އިދާރީ ދާއިާރެގ ޮގުތަގިއ ައދި  .އަތޮޅުެގ ފުރިހަމަ މަންފާ މި ައތޮޅުަގިއ ދިރިއުޭޅ ހުރިހާ ރަްއޔިތުންނަށް ލިބެން އެބަޖެހޭ

ން  ިވސްނުއިްނތިޚާބީ ދާއިރާެގ ޮގުތަގއި ރާއްެޖ ތަރައްޤީކުރުުމެގ ،ަވަރކަށް ބަދަލުކޮށް ކޮންެމެވސްއޮތުން އޮތް މި  ރާއްޖެ

ޮގތުަގއި ރާއްޖެ ތަަރއްޤީކުރުމުެގ  ެގެވސް އަުޅަގނޑުމެން ެގްނުގޅެން އެބަޖެހޭ. އަުޅަގނޑުމެްނ އިންތިޚާބީ ދާއިރާ 

  ދާއިރާ އެބަ ހިމެނޭ. އަށް ެވސް އިންތިާޚބީ  އަތޮޅުަގއިދޫ މިހާރު ހަުވ ،ިވސްނުން ެގންުގޅެން މި ަވާކލާތުކުރާ ސަބަބަކީ

އަހަރެްއެގ  ފަސްކޮންމެ އެއީ ރަށް. ެގ ބަދަުލަގިއ އިންތިޚާބީ ދާއިާރެގ ެވރި .ގދ ،ގއ.  ؛ާދއިރާއަށް  އެހެންީވމާ، މި

ރާެގ ، އިދާރީ ާދއިޮގތުަގއި ައޅުަގނޑު ދެކެން. އެހެންީވމާ ެގތެރޭގައި ތަަރއްޤީކުރުމަށް ފުރުޞަތު ލިބިެގންދާނެ ރަށެއް

ުމެގ ތަރައްޤީކުރު އްާޔ ެގމަނަފުށީގައި ވެއްޖެ ދާއިރާ ނަފުށީއެީއ ެގމަ ؛ބަދަލުަގއި އިންތިޚާބީ ދާއިރާެގ ރަށްަތއް ެގރަށްތަކު

ދާންދޫ ތަރައްޤީކުރުމުެގ ިވސްނުން  އްޔާދާންދޫ ދާއިރާ ވެއްޖެ  އެބަޖެހޭ. ެގންުގޅެންއަުޅަގނޑުމެން  ިވސްނުން

އި އޮތް ބެހިފަ ،ިވލިނިގލީ ތަރައްޤީކުރުުމެގ ބަދަލުގައިއަޮތުޅެގ ޖެހޭ. ހަމައެކަނި ގއ. އަޅުަގނޑުމެން ެގންުގޅެން އެބަ 

އަޅުަގނޑުމެންެގ ިވސްނުްނ  މަށްތަރައްީޤކުރުހަމަ ިވލިނިގއްެޔކޭ އެްއޮގތަށް  ،ކުރުންރަށް ތަަރއްޤީދާއިރާެގ ެވރި ތިން

މު ކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅަގނޑު ދެކެން. މީެގ ންހިށް މި އިޞްލާޙު ެގނައުން އެއީ މުނޫނަާގލާމަރުކަޒީ  ،ެގންުގޅެ 

އަުޅަގނުޑ ކަން ެވސް މާއެކު ައަވސް މުްސތަޤުބަލެއްަގއި ތަރައްީޤެވެގންާދނެފަސޭހަކަސަބަބުން ިގނަ ރަށްތަކެއް 

 ަގބޫލުކުރަން.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން

 . ޢަފީފު ޙަސަން މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ިވލުފުށީ

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ޢަފީފު ަޙސަން މެންބަރު ދާއިރާެގ ިވލުފުށި

މި ބަދަލު އަޅުަގނޑުމެްނ  ،އީސް. އާދެ! ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ރާއްޖޭެގ ދާއިރާތައް ހިންުގންތެރި ރަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް

 ޓަކައި. އާދެ!ށްޤްޞަދަމު މަން ދިެވހިރާއްޖޭެގ މިހާރު މި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް މި ެގނައީ ަވރަށް މުހި

 ންޖެހޭނީ އެ ދާއިރާއެްއެގ ރަްއޔިތުން  ެގންދަެވސް ހިްނަގމުން ދިެވހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ހުިރހާ ދާއިރާއެއް
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ކަމަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ަގބޫލުކުރެިވެގން.  ށްއަދި އެ ދާއިރާެގ ަރއްޔިތުން ބޭނުންާވ ޮގތްތަކަ ،އިންތިޚާބުކުރެިވަފއިވާ 

 ،ކުެރިވުގދީ ސްކުރެުވނު ިދެވހިރާއްޖޭެގ ޤާޫނނުއަސާސީ ތަގު ދީސްަވނަ އަހަރު ތ2008ަމިޮގތުްނ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ަވނަ އަހަރު އޮތް ރިޔާީސ އިންތިޚާބަށްފަހު ެވރިކަމަށް އައި އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަުރކާރުން  2008 އަދި ދިެވހިރާއްޖޭަގއި

އަދި ލާމަރުަކޒީ ުއސޫލުން ރައްޔިތުން ބޭނުންާވ  ،ނޫނެއް ފާސްކޮށްާގހިންުގުމެގ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާރީ ާދއިރާތައް 

ރަށުގައި ތިބެެގން އެ ރަށުެގ ކަންތައްަތއް ެއ މީހުން ބޭނުންާވ ޮގތްތަކަކަށް  ދޫބުންނަށްެގ މަންޮގތްތަކަކަށް އެ ަރއްޔިތުން 

ށް ނޫނަާގއޭެގފަހުން މި  ،ނަމަެވސް. ނެއް ފާސްކުރިންނޫާގ ޓަކައި އަުޅަގނޑުމެން އޭރު ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ކަން

މަފްހޫމް މުޅިން   އްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތަްއ ހިންުގމުެގޫސލު ރާޙަޤީޤަތުގައި ލާމަރުކަޒީ އު ،އެތައް ބަދަލުތަކެއް ެގނެވި 

ަވނީ މިިދަޔ   ެގނެސްފައި މިެގންދިއުމަށް ބަދަލުތަކެއްަގމުންހިން ކަންތައްަތއްމަރުކަޒީ ޮގތްތަކަްށ ރާއްޖޭެގ  އި،ނައްތާލަ

މި ދާއިރާތައް  ،އޮތީ ފައި މިބިތެރޭަގއި. ެއއަްށފަހު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަެނއްާކެވސް ފުރުޞަތެއް ލި ތަުކެގދުަވސް

އެ ދާއިރާެގ ަރއްޔިތުން ބޭނުންާވ ޮގތްތަކަކަށް އެ މީހުން އިންތިޚާބުކުރާ ބައެްއެގ  ،ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުން

ެގެނޭވ ޮގތަށް ަކންކަން ކުރުން. އާދެ! މިހާރު ން އެ ދާއިރާއަށް ކުިރއެރުން ލިބޭ ޮގތަށް ތަރައްޤީއަތްމައްޗަށް ޫދކޮށްލަިއެގ

 ،ދަނީ ަގކުރެިވެގން މިާވ އިޞްާލޙުތަކުެގ ތެޭރގައި އަުޅަގނުޑމެންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަ މި ޅިފައިހުށަހެ

ރަނަގުޅ  ށްަވރަ ،މުން ތަކަށް ަވރަްށ މުހިސިލުނޫނުެގ ދަށުން އިންތިޚާބުކުރޭެވ ކައުންގާ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ލާމަރުކަޒީ 

  ށް ރިުވމަތެފުދުންމާލީ ޮގތުން ަގއި ތެއްޞަ ޮގއްޚާ . ދަނީ ދެިވެގން މިރުަތކެއް އިޚްތިޔާ ،ކެއްފުރުޞަތުތަ

ެއްއެގ ދާއިރާ އެއާެއކު އެދި ހަމަދެން. އައެބަ ތަކެއްނޫނުެގ ދަށުން ފުރުޞަތުާގ މި ނޑުެމންކައުންސިލުތަކަށް ައޅުަގ

ދަނީ. އަދި އެ  އިުރަގއި ަވކި ހިސާެބއް ޭއަގިއ ހިމެނިެގން މިތިޞާޞް ކަނޑަެއޅޭޚް ެވސް އި އްެގށެންމެ ރަކޮ

ދަނީ އެ  ެވސް މި ތަނެއް ފަޅުރަްށރަށް ެވސް އަދި ހުރިހާ ،ރަާށއި ،ެގ ތެޭރގައި ހިެމނޭ ފަޅާއިޞްހްތިޞާއި

އިސްަނަގިއެގްނ  ތަކުަގއިކައުންސިލުން އަމިއްލައަށް ަކންތައް ،ެގ ދަށަށް. އާދެ! މީެގ ބޭނުމަކީކައުންސިުލެގ ބާރު

ރަށުެގ  ،ރަުށެގ ރައްޔިުތން ބޭނުންާވ ޮގތަށް ،ާވ ޮގތަށް ބޭނުންކުރުން. އަދި އެމީހުންމަސަްއަކތްއެރަށުެގ ތަރައްީޤއަށް 

ެގ އެއާެއކު ޕީ.އެސް.އަިއ.ޕީކުރިއަށް ެގންދިއުން. އަދި ހަމަ ަރށުެގ ތަރައްޤީެގ ކަންަތއްތައް ރަށްޔިތުންނާ ުގޅިެގން އެ

ށްލެެވނީ. އަިދ މި ދޫކޮ ށްދަށުެގ މަޝްޫރޢުތައް ކައުންސިލުތަުކެގ މަްއޗަ ރެިމލިއަނަށްުވ 5 މަޝްރޫޢުެގ ތެރެއިން

މަޝްރޫޢުތައް ެވްސ ެވސް  ެގ މަޝްރޫޢުތައްއުީމ އިދާރާތަކުން ހިންާގ ޕީ.ެއސް.އައި.ޕީ ޤަެވސް  އޭެގއިތުރުން

ަކއުންސިލުތަކުެގ ދައުެރއް  ،ން ބޭނުންާވ ޮގތަކަށް އެ ަކއުްނސިލުތަކު ،ކައުންސިލުތަުކެގ ބެލުމުެގ ަދށަށް ެގންޮގސް 

 މިބަޔާން ތަުކގައި ާވ އިސްލާޙު އަުޅަގނުޑމެންނަށް ހުށަހެޅިފައި މި  ެގންދިއުމަށްއަށް ކުރި ޤީއޮެވެގން އެތަންތަން ތަރައް

ތަްއ ދި މި ބަދަލުއް. އަކެބަދަލުތަމުހިންމު މި ބަދަލުތަކަކީ އަޅުަގނޑުެމންނަށް ނުހަނު  .ރި ރައީސްއިްއޒަތްތެކުރަނީ. 

އިުރގައި އެ ެގންދާށް ެގ ކަންތަަތްއ ކުރިއަރާއްޖޭ ުލން މިެގނެސްެގން ނޫނީ އަުޅަގނުޑމެންނަށް ލާމަރުކަޒީ އުސޫ

އެ  ،ކީމަކަ ންމު ހިެއންމެ މު  ،. އެހެންކަމުންޭވބައޮތަކެްއ އެންޖެހުންކުރުމަށް ަވރަށް ބޮޑު ޮގޤީދާއިރާތައް ތަރައް
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 އް ޢުތަަކއުންސިލުތަކަްށ އެަކއުންސިލުތަކުން ބޭނުްނާވ އެިކއެކި މަޝްރޫ ށުދާއިރާތަކުެގ ޚާއްަޞ ޮގެތްއަގިއ ރަ

މާލީ ޮގތުން ފައިސާ ހ ދުމަށް   ދިބޭފުޅުންނަށް ލިބޭ އިޚްތިޔާރުތައް. އަ އެ ންެގންދިއުމަށްޓަަކއި މާލީ ޮގތުށް ކުރިއަ

ފުރުޞަތުތައް. ާއދެ! މިކަމަކީ އަޅުަގނޑުމެން ަވރަށް ބޮޑަށް ިވސްނާފައި އިޚްތިޔާރުތައް. ދެޭވ އެބޭފުޅުންނަށް ލިބޭ 

ނޑުމެން އެ ބަސް ިވސްނަންޖެހޭ މި  އެއާެއކު އަުޅަގއާދެ! ހަމަ .އްދަލުތަކެޖެހޭ ބަންެގންނަ ށްމިއައަޅުަގނޑުމެން 

ން ޅުބޭފު ދާއިުރގައި އެހަާވލުކޮށްެގން ރުންނާޒިންމާތައް ކަުއންސިލުެގ މެންބަ ، މިއިޚްތިޔާރުތައް ، މިބަދަލުތައް ެގނެސް

 . އާދެ! އެންމެ ބޮޑު ެގންދަންމުންލަހޭ ަވރަށް ާގތުން ބަެވސް އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެ ެގންދާ ޮގތް ންމުކުރަ ކަންތައް

 އެ ،ޮގތުަގއި  ންމު ހިމުދަނީ އެންމެ ރެިވެގންކުިއޚްތިޔާރުތަކެއް ދޭއިުރގައި އެ ފައިސާ ޚަރަދުފައިާސެގ މިަވރުެގ  ،ކަމަކީ

ދައުލަުތެގ ، އަުޅަގނޑުމެްނ އެބަޖެހޭ ބަލަން. އަުޅގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ތ ުހރި ޮގތަކަށްދާއިރާއަކަްށ އެންމެ ފައިދާ

ކުރުމުަގއި އަދި ފައސާ ޚަރަދު ،ކުރެިވެގންދަނީފަިއސާ ޚަރަދު ަގއިާވ ޮގތަށްތ ށް ޒިންާމާވންޖެހޭ ާގނޫނުސާއަފައި

މިއީ ަވރަްށ މުހިންމުކޮށް އަޅުަގނޑުމެްނ ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް.  ،ޢަަމލެއް ހިނާގތ  ެގކޮރަޕްޝަނު އެްއެވސް 

ޮގަތކަށް މި  ދާނެކުރެިވެގންެގ މާލީ ކަންަތއްތަްއ ޮއޑިޓު ތަކު އުންސިލުއެހެންީވމާ، އަހަރަކު ެއއްފަހަރު މިދަންނަާވ ކަ 

ކު އަތޮޅު އެއާއެ ކަމެއް. ހަމަ ންމުހިޮގތުަގއި ަވރަށް މުެެސް ެއއީ އަުޅަގނުޑ ދެކޭ ިދއުންވ ކުރެިވެގންާގނޫނުަގއި ބަޔާން

ޚާއްަޞ  ؛ަގއި ާދއިރާއެ ،ދެނީ ިސޓީ ކައުންސިލުަތކަށް ެވސް އަޅުަގނޑުމެން ބާރު މި ،ކައުންސިލުތަކަށް ެވސް 

ންވާ ސިޓީަގއި ކުރަންޖެހޭ މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތްތަކަށް ބޭނު ،ބާރުދެނީ ޮގތެްއގައި ސޓީ ކައުްނސިލުތަކަށް އަުޅަގނޑެން

ކަންަތއްތަްއ  އެ ،ރަފުކޮށްޢާއެ ޚިދުމަތްތަކަށް ތަރައްޤީކޮށް އަދި ރައްިޔތުންނަށް ފަސޭހަ ޮގތްތަކެއް ތަ އި،ދަފައިސާ ހ 

ދާއިރު އަދި މި ބިލު ކޮމިޓީއަކަށް ދާއިރުަގއި މި މި ބިލު ފާސްެވެގން .ސްއީއިްއޒަތްތެރި ރަ .ޓަަކއިދިއުމަށްެގންކުރިއަށް 

ާވހަކަިއެގ  ޭވދެކެ މިއަދު އަުޅަގނޑުމެން މިކަމަށް އަުޅަގނުޑ ަގބޫލުކުރަން.  ޙުތަކެއް ހުރިބިލަށް ެގންނަންޖެހޭ އިސްލާ

އުމަކީ ދިެގނެްސ ިމ ބިލު ފާސްެވެގން އް ޖެހޭ އިސްލާޙުތަންނަންމިއަްށ އަދި އިތުރަށް ެގ ،މައްޗަށް ބިނާކޮށް 

އެންމެ  ހިމެނޭ އިގަ  19 ޑާ ންެގ އެޖެގައި އަދި އަުޅަގނޑުމެންނޑުމެން އެދޭ އަދި އަުޅަގނޑުމެންެގ މެނިފެސްޓ  ޅުަގއަ

ޞަތަށް ަވރަށް ިވ ފުރުދެއްކަ ދަންނަަވން. ކުރާ ާވހަދުއީފުރިހަމައަށް ތާ ށް އަޅުަގނޑު މި ބިލަ .މުހިންމު އެއް ކަންތައް

 ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ނޑު އަުޅަގބޮޑަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މުޣުނީ.  ޝުކުރުއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލް 
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ރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދިެވހި ،ހުށަހެޅި މިރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ދިެވިހ  ،ހުށަހެޅީތީހުށަހެޅި އިސްލާޙު  މިެގންނަން ދާއިރާތައް ލާމަރުަކޒީ އުސޫުލން ހިންުގމުެގ ާގނޫނަށް ިއސްލާޙު

މި ބިލަކީ  .ންބަރަށް ަވރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަަވން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް މެހެޅި ހުށަ ބިލު  އަދި މިސަރުކާރަށް 

އަޅުަގނޑު  ،އެހެން މިދަންނަަވނީ .ލަސްެވފަ އިސްލާޙުތައް ެގންަނން މިހާތަނަށް މި ބިލެއް.  މިހާރު ލަސްެވފައި އޮތް

ޖޭަގއި އޮތް އެންމެ ބޮޑު އަދި ރާއްސް ޔަލިއަތޮޅަކީ ދުނިޭޔެގ ނިސްބަތުން ބެ އަތޮޅު، މި ހުަވދޫ ، ނިސްބަތްާވ ގދ.

ހުރިހާ ދުަވހު އަޅުަގނޑުމެން ކުރަމުްނ  މި ންހުރި ދޮންެވލި ަގއިތޮުޅގައި ހުރި ފަޅުރަށްތަކުެގ ޮގނޑުދޮށުއަ މިތޮޅު. އަ

ިރ ަގއި ހުއުނުގޅުން. މާލެާއއި މާލެ ކައިރި ރަށްތަކު ދަތް ،ން ކުރަމުން އައި ކަމަކީ އިހަކަށްުދަވހާ ޖެހެންދެ ،ކަމަކީ އައި

ކުރަމުްނ ލިން އެ ދޮންެވނޑުމެން ޅުަގދިޔަީއ. އަވިއްކަމުންއަދި ިވޔަފާރިެވރިން ޑޮލަރަށް  ދޮންެވލިން މާލޭ ރައްޔިތުންނާ

 ބޮޑުތަނުން ައޅުަގނޑުމެން ބަދަލުކޮށްލުމަށްޓަކައި މި ބިލު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމައެކަނި ދަތްއުނުގޅުން.  ،ކަމަކީ  އައި

އަުޅަގނޑުމެންެގ  ،ށްފަހުކަމެއް. އަދި ޚާއްަޞކޮށް މި ބިލު ައއުމަ ޑުެމން ނިހާޔަތަށް އުފާކުރާނއަުޅަގދާކަމީ ބާރުލިބިެގން

ނުދާނެކަމީ ބޭނުން މީހަކަްށ ދޫކޮށްނުލެިވެގން ،ބޭނުްނ ޮގތަކަށް ،މައި ސަރުކާރަްށ ބޭނުންާވ ަވުގތަކު ފަޅުރަށްތައް

 އް ކައުންސިލުން ނޫީނ ރަށު ކައުންސިލުެގ ބަހެތޮޅު މެން އައަޅުަގނޑުކަމެއް.  ކުރަން ބޭނުންާވންޤީނޑުމެން ޔައަޅުަގ

އަތޮުޅގައި ހުިރ  އިހުިރ ބިންތަކާ އިރަށުގަ  ،އަތޮޅުަގއި ހުރި އިމެންެގ ރަށާ ނޑުކޮންމެެވސް މީހަކަށް އަުޅަގެގ މާލޭ ،ނެތި

 ޮގތަށް މީެގ ކުރިން  ޭވނުެވ ެވސް ަކއިރި ން ރަށަކާއިއެ އަތޮޅުެގ އެްއެވސް ަރއްޔިތަކަްށ އެ ،ފަޅުރަށްތައް ދިނުމަށްފަހު

ކުރަން. ެއީއ ދުއީިނހާޔަތަށް ތާ ށްބިލަ އަުޅަގނޑުމެން މިނިމުމަކަށް ެގންނަން އެަކންތައްތައް  ޮގއްސަ. ކަންަތއްތައް އޮތީ

ނޑުމެން އަތޮޅަށް ޅުަގއަ ،ފައިދާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރަށަށް ،ނަފާންާވ ނޑުމެންނަށް ލިބެމި ހުރިހާ ކަމަކުން އަޅުަގ

ދަނީ ތިނަދޫގައި ހުރި   ެވސް އަދުމި ގައިތިނަދޫ .ކަމަކީ ރައީސް ެއއީ ދެން އޮތްސް އެދޭތީ. އަދިެވ ލިބުން

 ޏެއްެގ ދަށުަގއި ނޑުމެން މާލޭެގ ހުރި ކުންފުންެގން ތިަނދޫ މަުގމައްޗަށް ނަޖިސް ބޭރުާވން. އަުޅަގޖަންްގޝަންތައް ފުރި

 ންނަންދެންެލއް ެގއްޙަ އްތަކަށްކަންތައެނީ މާލޭން ހެޖެބެންތި  ނޑުމެން މިއަުޅަގ ،ސަބަބުން ތަން ހުރުމުެގތަންތަން މި

ދޫކޮށްލައިެގން އަުޅަގނޑުމެްނ  ންހަމަ ނަޖިސް ބޭރުާވ ،ބިލިއްލެއް ނުޙަ އެއްެވސް އެަކންތަކަށް ،ނުލެވި އިޅަ އަ އެކަންތަކާ

 ،ލާުޙކޮށްޞްކަށް އިަވހަ  އަާގނޫނު ީވާހެވސް  ނޑުމެން މިޖެހެނީ. މިކަންތައް ނިމުމަކަށް ެގނައުމަށްަޓކައި އަުޅގަ ތިބެން

އްލުކުރުުމެގ ޙަކަންތައް  މި ،ަކއުންސިލަށް ބާރުެވރިކަންދީ ެގރައްޔިތުން ،ރައްޔިތުންނަށް ބާރުެވރިކަން ދިނުމަށްފަހު

  . ެވސް ހޮސްޕިޓަލެއް ހުރޭ  އި ތިނަދޫގަ  .ބޭފުޅުންނަށް ދޫކޮށްލަންޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް އި ބާރު އެފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރާ

ޝަނެއް ން ބޭނުންާވ ބޭހާއި އޮޕަރޭޖެ ތިނަދޫަގއި ހޮސްޕިޓަލެއް ހުންނަތާ. ޑޮކްޓަރުން އެބަތިބި. އެކަމުވެއް ންށް ޒަމާަވރަ

ކަންތައް   ނެތް. މިމެޝިނެއް  ،ބަލާއިރު ރޭ ނަަގންތް. އެްކސްޔާ ބޭނުންާވނެ ަވސީލަތެއް ނެކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ

ެނ ޅޭއު ،ބިން ނެތިެގން އިން. އަޅުަގނޑުމެން ރަށުގަ ންނައަ އަށްނީ މާލެޖެހެ ން މިމެމިޮގތަށް ހުންނާތީެވ، އަުޅަގނޑު

ނަްށ ެވސް ައޅުަގނޑުމެން އިއްލުކުރުމަށްޓަކަ ޙަ ން އަންނަނީކީ. މިކަންތައްތައް ނޑުމެތަނެއް ނެތިެގނެއް ނޫން ައޅުަގ
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ަގނުޑ ައޅު ،އެހެންކަމުންމެއް. ކަ ބޭނުންާވ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރާިއ ބާރު މި ބިލުން ލިބިެގންދާކަމީ އަޅުަގނޑު އުފާކުރާ 

ނޑުމެން ަގޅުމަތްތައް އަބޭނުންާވ އަސާސީ ޚިދުނޑުމެންނަށް އަޅުަގ ،ާގނޫނަކަށްެވއެދެނީ މި ބިލު ީވހާެވސް ައަވހަކަށް 

 ރި ރައީސް. ތެނޑުމެންނަށް ލިބުން. ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްބޭނުންާވ ބާރުެވިރކަން އަުޅަގ ަކއިޓަށްލިބުމަ އިއަމިއްލައަށް ހ ދަ

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ތުން ރިޔާސަ

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު.  

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ާވހަކަދެއްެކުވން:

ބަރަްށ ންރާެގ މެއިދާ ދެްއީވތީ ހުޅުމާލޭއިއްވަ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ލާމަރުކަީޒ ާގނޫނަށް ިއސްލާޙު ހުށަހަޅު

 ،މަރުކަޒީ ބަންދުން މިނިަވންެވ އޮތީ. މިމި ބިލާއެކީ ހުށަހެޅިފައި  އިސްލާޙުތަކެއްންމު ހިރަށް މުކުރަން. ަވރު އަދާޝުކު

 ނޑުމެން އެކަމާ ށް ކުރަްނހުރި ކަންތައްތައް ކުެރޭވނެ ޮގތް މި ބިލުން ހަމަޖެހިެގންދާނެކަމީ އަުޅަގީޤއައްރަށްރަށުެގ ތަރަ

ކަމުަގއި  ންަގކަރަންޓް ހިން އަދިެގން ބނަދަރު އަދި ފެން . ރަށުެގ ފެށި ނޫން އްކަމެ  ކުރާ އްމެދު އެއްެވސް ޝަްއކެ

އޮތީ. ރަށުަގިއާވ ބިންތަކަީކ  ކުރެިވފައި މި ބިލު މި ބާރުތައް ކައުންސިލުތަކަށް ލިބޭނެ ޮގތަށް ފަރުމާ މި ،ީވނަމަެވސް 

އަތޮޅު  ،ރަށްތައް ،ންތަންުޅަގިއާވ ތަދި އަތޮކަމުގައި ެވެގންދާނެ. އަ ދަށުން ހިންޭގނެ ތަންތަން ބެލުމުެގ ކައުންސިުލެގ 

ދިއުަމކީ ރަށްރަށާއި ައދި އަތޮޅު ބާރުެވރިެވެގންދާނެ ކަންކަން ނުކުރެޭވނެ ޮގތަށް ބަދަލުެވެގންތި ބަހެއް ނެ ކައުންސިުލެގ

އޮތީ  ެވސް މާމެންދޫެގ ބަނދަރު އި ނޑު ދާއިާރަގކަމެއްކަން ެވސް ހަމަ ފާހަަގކުރެޭވ. މިހާރުެވސް އަުޅަގ

މައި  ،ިމއަންނަނީ ންެވކަން ކުރެއެ ނޑުމެން ކަން ހިނާގ ޮގތުން އަުޅަގމިހާރު  ،. އެހެންނަމަެވސްޖެހިފަރަންކުޑުބޮ

 އިމާ ޔަންދިެގމި ބިލު ާގނޫނަކަށް ވެ  ،. އެހެންނަމަެވސްކޮށްދިނީމަ އެއަށް ކުރަންެޖހޭ  ކަންތައްތައް ސަރުކާރުން

 އިކަުމަގ ކުިޅަވރުެގ ކަމެއް  ،ެވސް  ނުންާވ ކަންތައްަތއްނަށް ބޭ ުޒާވނުންއްލު ލިިބެގްނދާނެ. އަދި ޙަމިކަންކަމަށް 

 ބިލު މި ކަެމއް ކަުމގައި ީވނަމަެވްސ ަކއުންސިލުން އެކަން ކުރުމުެގ ފުުރޞަތު ލިބިެގންދާނެ އަދި އެނޫން ،ީވނަމަެވސް 

ށް ލާމަރުަކުޒ ިމޮގތަ އް އެބައޮތް.މެކަންކަންބޮުޑާވ އެހެ އަުޅަގނޑު  ،މަ. އެހެންނަމަެވސްއިާގނޫނަކަށް ެވެގންިދޔަ

މާލެ  ،ދަނީ ަވރަށް ބޮޑަށް މި ސަރަހައްދަށް މިނަމުން ނޑުމެނަށް އަދިެވސް ފެންދާއިުރގައި އަުޅަގކުރެިވެގން

 ،މީދަކީއްެގ އު ންަގނޑުމެތަން. އަޅު ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތައް ހިންިގެގންދާ ،ޝްރޫޢުތައްސަރަހައްދަށް ތަރައްޤީެގ މަ

ަވރަށް ހާލުަގއި  ،ެވސް މާލޭ ރަްއޔިުތން ،ކޮށްހުޅުމާލެ ތަރައްޤީ .ންޖެހޭރަކު ެވސް ަދށްއްހަމި ސަރަ ؛ރަށްރަށުގައި

 ކޮްށެގން ރަށްރަށުަގއި ކީ ލާަމރުކަޒީމަސްނުއަޅުގނޑުެގ ިވ ،މަެވސްއުޅޭ. އެހެންނަ ަވރަށް ިގނަ ަރއްޔިތުން ހާލުގައި

ބޮުޑ  ށްަވރަ ކަމާ އެީކގައި ެވސްރިެވރު. މި ބާހިެގންނޭޭވނެ ޮގތްަތއް ހަމަޖެރަށްރަށުގައި ތިބެ އެ  ،މީހުން ތިބޭނީ

ރަދުތައް ބޮޑެތި ޚަ ،ތައްބޮޑެތި އިންެވސްޓްމެންޓު ކުރާ  މި ސަރަހައްދަށް މި، އްލުތަކެއް ލިބިެގންދާނެ. އެެހންނަމަެވސްޙަ
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ުޑ އަޅުަގނޑުމެން އަތޮޅަކީ ެވސް ަވރަށް ބޮހޭ. އެބަޖެ ކުރަން ، ބޮޑެތި އަތޮޅުތަކަށްއަތޮޅުތަކަށް ،ހަމަ ރަށްރަށަށް

 ޙީމީހުން ޞިއް ޅޭ ދީ ަވރަށް މަދު. އެތަުނަގިއ އުއާބާ ،ަވރަށް ޮބޑު. އެހެންނަމަެވސް ެވްސ  މުެގ ޮގތުންބިޅެއް. އަތޮ

މާލެ  ،މިކޮޅަށް އޮންނަނީ ޖުބޫރުެވފައި މިީވނަމަެވސް މަ އިކަމުގަ ބޭސްފަުރާވ ހ ދަން ،ީވނަމަެވސް އިކަމުަގހިދުމަތް ހ ދަން

އްދަށް ކުރާ ބޮޑެިތ ހަމާލެ ސަރަ ،ޮގތަށް  ނިމުމެއް އަންނާނީ މިދެންނެިވންކަމަށްެއކަރަާވން. ހިޖުއްދަށް ހަސަރަ

އަތޮޅުތަަކށް ކުރެިވެގން. ެދއްިވ ފުުރޞަތަށްޓަކައި ަވރަށް ބޮޑަށް  ،ދާއިރާތަކަށް ،ަތއް ރަށްރަށަށްއިންެވސްޓްމެންޓު

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 . ޟްރިޔާهللا ދުރު ޢަބްތިމަރަފުށީ  ދާއިރާެގ މެންބަ

 

 ރިޔާޒް ާވހަކަދެްއެކުވން:هللا ތިމަރަފުށީ  ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

މިއަދު މި  ،އްކުމުެގ ކުރިންފެ ރި މެންބަރު ާވހަކަފުޅު ިއއްަޒތްތެ. ޟްރިޔާهللا ތިމަރަފުށީ  ދާއިރާެގ މެންަބރު ޢަބްދު

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ަނންލާއިންމަހަމައަށް ނި ސަށް އަޅުަގނޑުމެން ކަނޑައެޅިަފިއާވ ަވުގތު ިމއަދާހުބަ

ެގންދާނީ. ދެން ފަށައެިގން ކުރިއަށް ނޑުމެން މާދަމާ ހެދުނު ަގޑިއިރު އަުޅަގ އެއްބާކީ އޮތް ާވހަކަފުޅުދެްއކުމަށްފަހު. 

ދި އިތުރު ަވުގތު ބާީކ ޓް. އެއަށްފަހު އަހުރި މަސައްކަތް. އެއައަްށފަހު ކޮމިޓީ ރިޕ  ނުނިމި ،ފަށާނީނޑުމެން އަޅުަގ

هللا ތިމަރަފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު ނަންބަރު ންޑާސްެގ ދެަވނަ އެޖެހު ބައީދާތިނޑުމެން ފަށާނީ އިބު އަުޅަގއޮތިްއޔާ

 . ޟްރިޔާ

 

  ާވހަކަެދްއކެުވން:ޟްރިޔާهللا ތިމަރަފުށީ  ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

ާގނޫނަށް ދާ ލާމަރުކަޒީ ެރެވމުންކުސްހުެވްސ މިހާރު ބަ ނޑު`. ޝުކުިރއްާޔ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އަުޅގަ 

ލާޙު ހުށަހެޅުްއުވމުން ޞްލާނަން. މި އިއިތަމަ ދަންނަަވފުރަ ންމެއެ ދުކުރާ ާވހަކައީްށ ތާޙަލާޞްހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ އި

ޔިތުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށ ރައް  ،ެގ ރަށްތައް ަސރުކާރުން ރާއްޖޭ ޭވުތެވދިޔަ ،ދަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދޭހަެވެގްނ މި

ކަމެއް ކުިރޔަނުދިނުމަށް  ެއއްެވސް ،ހުއްދަނުދީކަންކަން މައި ަސރުކާރުން  ހުރި ރަށުގައިށް ރަން ހުރިޚިދުމަތްދޭ

 ،ެގ ސަރުކާުރން އެ ިވސްނުންފުޅުަގއިޙްލިމް މުޙައްމަދު ސާހީޓާފައި އޮތް ހިފެހެްއޓުން ރައީސް އިބްރާހިފަހައް

ނޑު ޔަޤީންކުރަން. ޅުަގއަ ކަަމށް އްާވފަިއާވ ބިލެއްށަހަޅުހު ްއގައިޔިތުންނަށް އެ ބާރުތައް ދިނުމުެގ ިވސްނުންފުޅެރައް

 ،ށްއެކޭ ެއއްޮގތަނޑުމެން ރަށްރަށުެގ ަރއްޔިތުން ބޭނުންޭވ ތަަރއްޤީ. ހަމަ މާލެަގއަޅު .އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

ންޭވ. އަިދ ބޭނު ބައެދުމަތްތައް ެވސް ޚި ޙީއްޞިެވސް ބޭނުންޭވ.  ބްރިޖުހުޅުމާލެއެކޭ އެްއޮގތަށް ތަރަްއޤީ ބޭނުންޭވ. 



59 

 

އެބަ ބޭނުންޭވ. ރަށްރަށުެގ ރައްޔިތުން އާދޭސްކޮށްފައި  ާވންތިޞާދު ރަނަގޅު ޤްންމު ކަމަކަށް އިހިއެންމެ މު ؛ތިޞާދުޤްއި

ާރެގ އިެވސް އަޅުަގނޑުެގ ދާ ގައިމު ންނަށް ބޭނުންވެއޭ މިއަށްުވރެ ރަނަގޅު ދުަވހެއް. ހަމަމީހު އެ ،ބުނަނީ މި

 ހޮިވފައި މިސަރުކާރު މި ެދއް ދީެގން އީތާ ބޮޑު ށްމި ސަރުކާރަ މީދާ އެުކގައިއް އު ެއއީ. އެމީދަކީ އްރައްޔިތުންެގ އު 

އަދި ޭވމަންޑޫއަށް  ެގ ތިމަރަފުށިރާއިތިމަރަފުށީ ދާ ތެރޭގައި ެގއަހަރު 5 ކުރަން މިޔަޤީން ނޑުޅުަގަވނީ. އެހެންީވމާ، އަ 

ކާުރެގ ެވސް އަދި ސަރު  ުޙެގ ސަބަބުންލާޞްއި ާގނޫނަށް ެގންނަ ،ެގންނަ މި ށްލާމަރުަކޒީއަ  ެވސް ގައިމުހަމަ

ނޑުމެން މިއަދު އަުޅަގ .ސްންކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީޤީނޑު ޔަކަމަށް އަޅުަގ ންނާނެތަރައްީޤ އަތެރެއިން ސިޔާސަތުެގ 

 ގެ ށުޤީޤަތުަގއި ރަށްރަޙަެވސް  ސާބުން ފެިށެގންއައި ހި ށްއަސާީސ ުވޖޫދަނޫނުޤާއާ  ޤީޤަުތގައިޙަކުރާއިރު ސްހުބަ

ްށ އަދިެވސް ނުނިންމޭ. އެހެންީވމާ، އަުޅގނޑު ަގބޫލުކުރަީނ ކަތް އެންމެ ފުރިހަމައަޮގ ީވ ރޭޝަން ހިންަގން ނިސްޓްއެޑްމި

 މައެކަނި މިހަ. ުވންއް ކުރެސްހު ަގއި ަވރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެްއގައި ބަސްޓޭޖު ޓީކޮމި ،ލީަގއި ލާޙުތަކުެގ އަ ޞްމިހާރު އޮތް އި

  ، ހުރި  ރިބާ މިފަދަ ތަޖު ،. ޕްރޮފެޝަނަލީހިނާގށޭނިންމުމަކަށް ނަހަދަމާންމާެގން ނިނިންމުމަކީ ސިޔާސީ މީހުން ތިބެ

ިޒރުކޮށްެގން އެންމެ ރަނަގުޅ ހާެވސް  މީހުން އެއި، ކޮމިީޓއަށް ތ  ބަލަ އިތިބި މީހުންނަކީ ކޮބަ ބިފައިލި ތަޢުލީމު

ކޮށްފީމު. ޖުރިބާތްތަެކއް ތަފާތު ޮގނޑުމެން ތަތ . އަޅުަގއި ރާއްޖެއަށް ެއންމެ ރަނަގޅު ޮގތަކީ ކޮބަ  މި ،ކީމޮޑެލަ

 ،ތުންނަށް އުފުލޭަވުރެގއިރުގައި ރައްޔިމަޖިލީހުން ފާސްކުރާއަުޅަގނޑުމެން އެހެންީވމާ، ދެން އަނެްއކާެވްސ އާ އެްއެޗއް 

 މީހުންނާ  އެ ަވުރެގ ަމސައްކަތްތަެކއްއިންތިޚާބުކުާރ މީހުންނަށް ކުރެޭވ ޔިތުންނަށް ކަންކަން ކުެރޭވަވުރެގ އަދިރައް

 ކޮންމެ ރަށެއްގެ  ،ެވސް ދެކެން ބޭނުންަވނީ މަގައިމުކަމަށް އަޅުގނޑު ަގބޫުލކުރަނީ. އަުޅަގނޑު ހަ ހޭނެކުރަންޖެހަާވލު

ހެެދިވެގންާދ ެވސް ިވސްނުމާ އެއްކޮށް  ެއއީ ޕްރޮެފޝަނަލް މީހުންެގ ދާއިރުަގއިޕްލޭން ހެދިެގން ެވސް ލޭންޑް ޔޫސް

ނިމުނީމާ، ދެން އޭެގފަހުން އޭެގ ކޮންމެ  އިރީން ދެއްަވގ މިނިސްޓްޕްލޭނިންުވން. އަދި އެ ހުއްދަ  ކަުމގައިއެްއޗެއް 

 ،ކަށްތަނިސްޓްރީމި ެއހެނިހެންނޫނިއްޔާ  ،ށްހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަ އިރަށް ެވސްޖެހޭކުށްޔަށް ދޭން ށްބިމެއް ބަޔަކަ

ޭވ ޮގތަށް ކުރެެވސް ކަމެއް ނުީވ އެއް ެގން މެނުއިމިފަދަ ތަންތަނަށް ހުށަހަޅައިެގން ހުއްދަ ހ ދަ ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

ތަކުގައި ަވރަްށ ހުށަހެޅުންަގބޫލުކުރަން. މި ހުށަހެޅިފައިާވ  ތުން ނިމުމަކަށް އަންނަންޖެހޭނެ ކަމުގައި އަޅުަގނޑު އޮއޮންނަ

 ންހެންއަ ،އްޞަކޮްށ ކަނބަލުންނަށްން. އަދި ަވކިން ޚާ ފާހަަގކުރަ  ނޑުއަުޅަގ ރަނަގޅަށް ތަފްސީލުކޮށް އެަބހުރިކަން

ކުރުުމެގ ކަތްރަށުގައި މަސައް  ،ޔާސީ މައިދާނުަގއި އަދި ޚާްއޞަކޮށް ކައުންސިލުަތކުަގއިސި ފުރުޞަތު ލުންނަށް ކަނބަ

މިކަމާ  ؛ކަމެއް. އަުޅަގނޑު ދެޭކޮގތުަގއި ބާ ދަންނަާވޙަނޑުމެން ހަމަ މަރުލިބިެގންދާކަމީ ެވސް އަުޅަގމިއިން ފުރުޞަތު 

ކަމެއް.  . މި ހުރިހާށަހެޅިފަަވނީ ހު ސާސީއަށް ެވސް މިހާރު މިއަނޫނުޤާުޅަގނޑުމެން އަ ކަމެއް ުގޅުހުންހުރި

ން. ސެއް ކުރަހުެވސް ހަމަ ރަނަގޅު ބަ އިންތިޚާުބކުރާ ިވސްނުމަށް ުއންސިލުެގ ރައީސް ކަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ އަ

 ޓޭޖުގައި މިއާ ބެހޭމިޓީ ސްއެބަޖެހޭ. ކޮ ތ  ބަލަންއިޮގތަކީ ކޮބަ ރައްޔިތުން ބޭނުންާވ؟ ކީ ކޮަބިއތ ރަނަގޅު ޮގތަ އެންމެ

ނޫނިްއާޔ  ،ތަުކަގއި މިހާރު ތިއްބެިވ ބޭފުޅުންަގއި ކައުންސިލުނޑު ަގބޫުލކުރާ ޮގތުދާއިރުަގއި އަުޅަގކުރަމުންެުސްބަޮގތުން 
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މަޢުލޫމާތު ވެސް  އެބޭފުޅުންެގ ،ސްެވ ފައި ތިއްެބިވ ބޭފުޅުންެގ ތަޖުރިބާ ކުަރްއާވމީެގ ކުރިންެވސް ޭއގައި ަމސައްކަތް

 ށް މި ކުަރން. އަޅުަގނޑުމެންނަމީދުއްކަުމގައި ައޅުަގނޑު އުކުރާނެގައި މަސަްއކަތްޓީޮކމި މުަގއިން މިކައްދަަވިއެގހ 

. އަދިެވސް އެ ހުއްޓުމަަކްށ ތަން އަންނަ، މާލެ ސަރަހައްދަށް ސަރަހައްދަށް މި އެނބުރި ރަށްރަށުން މީހުންފެންނަނީ 

ދިއުުމެގ ސަބަބުން . ރަުށެގ ރަޖިސްޓްރީން މީހުން މަދުެވެގންދާކުޔަޖަހާފައި އެބަތިބި އެތައް ބަ ދަފުތަރުގައި ނާދޭ.

ލަތު އޮތް މިންަވަރކީ. ހާއަދަދު ެއބަ މަދުެވެގންދޭ. އެހެންީވމާ، މިއީ  ްނެގރުތިޭބ ކައުންސިލަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހޮަވން

އިރުަގއި އަުޅަގނޑު ަގއި މަްޝަވރާުކރެިވެގންދާ ޓޭޖުކޮިމޓީ ސް ،އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑު ެދޭކޮގތުަގއި މި ބަހުސް

ރަން ދަފުތަރުގައި ިމހާރު ތިބި ރަށްރަށް ނިސްބަތާްވ މީސްމީހުންނާ ދޭތެރޭގައި ެވސް ކޮންމެެވސް ރަނަގޅު އުއްމީދުކު

 ކަށް ާވންޔަެހއްަގއި ތިބި ބަރެރާއްޖޭެގ ކޮންމެެވސް އެޑް ެވސް އެ މީހުންނަކީ .ކަމުގައި އްލެއް އެބަ އަންނަންޖެހޭޙަ

 ގެ ދުކުރަން މި ބިލުެގ ސަބަބުން އަޅުަގނޑުމެންއަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑު އުއްމީކަމުގައި  ހޭޖެއެބަ

. މި ދާނެ ކަމަށްށްކުރިއަ ހަލުިވ ފުރުޞަތުތަކެއް ލިިބެގން ،އަށް އިތުުރ ފުރުޞަތުތަކެއް ލިބިެގން ޤީ ރަށްރަށުެގ ތަރައް

 ތެރިކަމާއެކު ުޝކުރުޞްއިްއަޒތްތެރި މެންބަރަށް ަވރަށް ިއޚްލާ ބިލު ހުށަހެޅުއްިވ ފުރުޞަތުގައި އަުޅަގނޑު ހަަމ މި

އެއް ރާއްޖޭެގ ރައްޔިުތންނަށް ެވސް ލިބިެގންދާނެ  ފެހި މާދަމާ ދަންނަަވން. އަޅުަގނޑުމެން ުއއްމީދުކުރަނީ އަދަށްުވރެން

 ކަމަށް. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

އިްއޒަތްތެރި  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ަވަޑއިެގންެނުވމާއެކު ރި މެންބަރު. އަދި ާވހަކަފުޅުނުދައްަކވާ އިްއޒަތްތެ ޝުކުރިއްޔާ

 ޡިމް. ޢާިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ   މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުާވނަން. މެދުހެންޭވރު ދާއިރާެގ

 

 ޡިމް ާވހަކަދެއްކެުވން:ޢާޢަލީ މެދުހެންޭވރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫުލން ހިންުގމުެގ ާގނޫނަށް މި ޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިެވހިރާއްޖޭެގ އިދާޝުކުރިއް

ާގނޫނު  ތެޭރގައި އެންމެ ިގނަ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅި އެއް ާގނޫނަށް މި ެގއަހަރު 8 ދިޔަޭވތުެވދިހަަވރަކަށް، މި  ިދޔަޭވތުެވ

އެ  ،ރީމިހި ަވރު. އަުޅަގނޑުމެން ިވސްނުމާއި ފިކުރާސަބަބުތައް ބައި ނޫން. އެއްހިނަގއްޖެ. ސަބަބުތަކެްއ ނެތިެވެގން

އަކަށް އެ ބާރެްއ އެ އަތޮޅަށް އެ ބާރެއް ދޫކޮށްލުން. އެ ސިޓީ ، އެ ރަށަށް ދޫކޮށްލުން ،ބާރެއް މީހެއްެގ ރަށަށް

މަކީ އެމް.ޑީ.ޕީން މި ިވސްނު ،ކީ ފިކުރަދޫކޮށްލުން. މިއީ އަުޅަގނޑުެމންެގ ިވސްނުން އަުޅަގނޑުެމންެގ ފިކުރު. މި 

ޔާލުކުރާ މަދު ބައެއް ށް ޚިޅަދިކޮ އި މި ިވސްނުމާއި މި ފިކުރާ ،ފިކުރެއް. އެހެންނަމަެވސް ،ުވޖޫދަށް ެގނައި ިވސްނުމެއް 

 މާށް އެނޭގ ާވަހކަެއއް. މިއީ މިީއ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެނަ .ނަމަެވސް މި ރާއްޖޭގައި ަމސައްކަތްކުރަމުންދާކަން

އަުޅަގނޑުމެން ހުރިހާ  !ނިކަން ިވްސނަާވ .ކަން ހިނަގމުންދިޔަ ޮގތް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްކަން ންސުރެން މިކުރި
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 ،އަޅުަގނޑުމެންެގ އަުތގައި ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލިސް އޮވެ  ،އަުޅަގނޑުމެންެގ އަުތގައި ހުރިހާ ބާރެއް އޮެވމެ ؛ބާރެއް

ބާރު ބޭނުން   ،ކުރުމުެގ ިވސްނުން ކަށް ކަންކަންބޭނުން ޮގތަ ންައޅުަގނޑުމެ ،އަޅުަގނޑުމެންެގ އަުތގައި ަސރުކާރު އޮެވ

ައޅުަގނޑުމެން އެކަން މި ދޫކޮށްލަނީ ރައްޔިތުންނަށް. ބާރުތައް ފެށިެގން   ،ޮގތަކަށް ނަަގން ފުރުޞަތު ލިބިފައި އޮްއާވ

ީކ ޔަ ބައިހުސާްސާވ ،ނީ ރައްޔިތުންެގ އަުތަގިއކަން ެއނޭގއޮންނާއަންނަނީ ރައްޔިތުންނާ ހިސާބުން. އެ ބާރުތައް ދެމި

ަވކިްނ ޚާއްަޞކޮށް އަދި  ،ނަމަ އޮތް އިހިސާބުން. އެހެން ަބއަކަށް މި ބާރު ލިބިފަ އެމް.ޑީ.ޕީކަން ިމ އެނެގނީ މި 

. ރައްޔިތުން މަޖިލިސް  ނީިއލާނޫނުައސާސީ ުއަވޤާ ،ލާނެ ޮގތަކީއިހަދަ ،މީނަށް މި ބާރު ލިބިފައި އޮތްނަމަރައީސް ޔާ

ޮގތަށް އޮްތ ެވިރކަމެްއެގ  ނުކުެރޭވަގއި ެވރިކަންޖޭއީ ަވކި މީހަކަްށ ނޫނީ މި ރާއްއެ  ؛ެވރިކަން ބަދަލުކުާރނީ .ލާނީއިއުވަ 

. ޗައިނާ ދާނެ ހިސާބަށް ލާއިނިންމަބުނެ  ހުންނަންޖެހޭނީ ތިމަންނާއޭ ގައިހަމައެކަނި މި ރާްއޖޭެގ ެވރިކަމު  ،ޮގތުަގއި

ހިސާބަށް ދާނެ. އެހެންނަމަެވސް،  ނ ންނަމިސާލަކަށް ބަލާ ހިސާބަށް ދާނެ. މި ރާއްޖޭގައި އިތުުރ އިންތިޚާބެއް 

ތަށް ކަންކަްނ ޮގއަުޅަގނޑުމެން ބޭނުންާވ ޮގތް ،ކީފިކުރަ ،އެމް.ޑީ.ޕީެގ ިވސްނުމަކީ  ،އަޅުަގނޑުމެންެގ ިވސްނުމަކީ 

ފުޅުން މި ޮގތަށް ކަންކަން ބަދަލުކުރަން ބޭނުންނުާވ ބައިަވރު ސަބަބުތައް މި ބޭ .ބަދަލުކުރުން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ނުންަވނީ ރައްިޔތުން އަޅުެވތިކަުމގައި ތިބެްނ. ބޭނުންަވނީ ރައްޔިތުން މީހުން ކައިރިއަށް އަިއސް ބަހުރި. ބޭއެ

އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިކަން ކޮށްލަދޭށޭ. އަޅުަގނޑުމެްނެގ  ،ޖަހަން. މައި ސަރުކާރު ކައިރިއަށް ައއިްއސަ ބުނަންންސަލާ

 ،ބޮޭވނޭ ޮގތެއް. މިކަން ކޮށްލަދޭށޭ. އެހެންނަމަެވސްޔިތުންނަށް އަޅުަގނޑުމެން ރައް ،ރަށުގައި ނެތޭ ސާފު ބ ފެން

ނުންާވ އެ ސިީޓއަކަށް އެ ރަްއޔިތުންނަށް ބޭ ،އެ ރަށަކަށް ،އަތޮޅަކަށް އެ ރީ ހިމި ިވސްނުމާއި ފިކުރާ ެގއަޅުަގނޑުމެން

މި  ،ޒީކުރާކަށްމި މަރުކަ .ކޭނޫނެ ؛ލާ ،ކުރުން. ލާމަރުކަޒީ ންޖެހޭ ކަންކަންއަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި ދެންެވސް ފ ރުކޮށްދޭ

ނެތޭ. އަޅުަގނޑުމެން މި ެވސް  . ތަލައްބުސްކުރާކަށް ބޭނުމެއްނޫނޭ މި އެއްތަންުކރާކަށް ބޭނުމެއް ،ޖަމްޢުކުރާކަށް

ދީާނއި ސިާޔސީ ކަންތައްަތކާ  ؛ނުުކރާށޭ ކަންކަން. ލާދީނީ. ެއއްނެތޭ  ެގންާނކަށް ބޭނުމެއްށްކަންކަން ެއއް ތާކަ

 ިވސްނުުމގައި އަުޅަގނޑުެމން އަބަދުެވސް މަސދަްއކަތްުކރަމުން މި ދަނީ. އެހެންީވމާ،  އެ، ފިކުުރަގއި  ށޭ. އެރާނުކުއެއް

އަުޅަގނޑުމެން މި ދެންނެިވހެން   ،އެ ިވސްުނމުގައި އަުޅަގނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު  ،އެ ފިކުރުަގއި

ތަކުން އަބަދުެވސް މަސައްކަތްކުރަމުންދާނީ މިީއ ފަރާތްޚިޔާލު ތަފާތު  ދިކޮޅު ައޅުަގނޑުމެންނާއަޅުަގނޑުމެންެގ އި

. ރައްޔިތުން ބޭނުންަވނީ އެ ރަށެއް ޤީރައްޔިތުްނ ބޭނުންަވނީ ތަރައް ،ން ޮގތެއް ކަުމގައި. އެހެންނަމަެވސްރަނަގޅުނޫ

 ،އެ ރަށަކަށް އްރުތަކެ  ބަިއަވރު ބާށް ުތަގިއ ަވަރށްިގނަ ބާރުތަކެްއ ަވރަޙަޤީޤަކުރަން. އެހެންކަމުން، މި ބިލުގައި ޤީތަރައް

ތުަގިއ ޙަޤީޤައެ ސިޓީއަކަްށ އެބަ ދެިވެގންދޭ. އަޅުަގނުޑ ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި މި ބިލުގައި މާ ބޮޑަކަށް  ،އަތޮޅަކަށް  އެ

ހުރި   މާލެ ތަމްސީލުކުރަން ،ނީަވިކން ޚާއްޞަކޮށް މާލެއަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަަވންޖެހެ ؛ސިޓީތަކަށްދޭ ބާރުތައް

ރަްއޔިތުންެގ  ގެ މާލޭ ،ތުން އަުޅަގނޑު ދަންަނަވންޖެހެނީ މާލޭެގ ނިކަމެތިކަމާ ދޭެތރޭަގއި ްއޔަމެންބަރެއްެގ ހަިއސި

ނުާވކަްނ ސް ފުރިހަމައަށް ދެިވފައިެވންޖެހޭ ބާރުތައް އަދިދޭ  މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ،ނިކަމެތިކަމާ ދޭތެރޭަގއި 
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ެގ ރައްޔިތުްނނަކަށް ނެތް ތަނަަވސްކަެމއް ނުދީ މާލޭއަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން. އެ ބާރުތައް މާލެ ސިޓީ ަކއުންިސލަށް 

ކަށް ދޫކުރުމުެގ ފުރުޞަތު ޔަބޭނުން ބަ  އެ ރަށެއްެގ ބިން ،އަތޮޅުތަކަށް ދީފައި އޮންނަ ފުރުޞަތު ،ށްލިބޭކަށް. ރަށްރަށަ

ޔާަވހިކަްނ ބ ހި ،ދޮރުމާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ެއބަ ދޭންޖެހޭ މާލޭެގ ރައްޔިތުންނަށް ެގ ،އަތޮޅުތަކަށް ދީފައި އޮންނައިރު 

އެ ތަންތަން ތައްޔާރުކުުރމުެގ ފުރުޞަތު މާލޭ ސިޓީ   ،ހަަދން ،ދޫކުރަން. މާލޭެގ ތަންތަން ަވކި ޮގތްޮގތަކަށް ބިނާކުރަން

އެފަދަ ކަންަކން އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުަރީނ  .. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސްނޫން މި ބިލުގައި އޮީތކީ ކައުންސިލަށް ދޭ ޮގަތކަށް

މާލޭެގ ރައްޔިތުން އުޅެނީ  ،ނަށްބަދަލުެވެގންދާންޖެހޭ. ބ ހިޔާަވހިކަން މާލޭެގ ރައްޔިތުންގައި އެބަ ކޮމިޓީ ސްޓޭޖު

އްލުކުރުމުެގ ޙަ އްލުކުރަންޖެހޭ. އެ ކަންކަން ޙަދަިތކަމުަގއި. އުނދަުގުލގައި. އެ ކަްނަކން އެބަ  .ނިކަމެތިކަމުގައި

އުންސިލަށް. ރައްިޔތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައި އޮތް ސިޓީ ކަ ލޭއޮތީ އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގުތގައި މާ ފުރުޞަތު ދެެވން

 ،ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ ައޅުަގނޑުމެން މި ބިލު ފަރުމާެވެގން ،އި ާވީތެވދީެގންކަމުަގ ކައުންސިލަކަށް އެ ބާރުތައް 

 ންބ ހިާޔަވހިކަ ،ކޮމިޓީ ްސޓޭޖުން ނުކުމެެގން އަންނައިުރަގއި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ެވސް ެގދޮރު ،ނުކުމެެގން

ނޫން މި   އެޗް.ީޑ.ސީައކަށް ނޫނިއްޔާ ،ނޫން ކަށްއަނޫން. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން ކަށްޔަދިނުމުެގ ފުރުޞަތު ަވކި ބަ

ތެރެއިން ކައުންސިލަްށ މާލެ ތު މާލޭ ސިޓީ ލޭެގ ރަްއޔިތުންނަށް ތަންތަން ދިނުމުެގ ފުރުޞަމާ ،ދޭންޖެހެނީކީ. މި ތަންތަން

 ށްފަޅާ ެވސް އެކުަގއި ކަމަޝާރާތްކުރަނީ ހުޅުމާލެއާ އެކުަގއި އަދި ުގޅީ މި އި އަޅުަގނޑު މާލެ؛ ތަންތަން ދިނުމުެގ

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ބާރުތަެކްއ ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނުޑ  ށްނަށް ެވސް އެ ކަްނކަމަމާލޭެގ ރަްއޔިތުން ،ާވތީވެ 

 ޒަތްތެރި ރަީއސް.ިއއް  ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާށްއެ ާވހަކަ ެވްސ ދަންނަާވލީ. ަވރަ ،ަގބޫލުކުރާތީވެ 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޖަހާއިރު. 1ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެން އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތް ފަށާނީ  ޝުކުރިއްޔާ

 

 {އަށް 13:05ްނ އި 12:30 :ޅުުތކޮސްަވުގހު}
 އީސް، ރަީއސް ުމޙަްއމަދު ނަީޝދު(ހުެގ ރަ ަމޖިލީ؛ ީވންނެ ޔާސަުތގައި އި ރި)

 

 ސައްކަތް ނުނިމި ހުރި މަ  .7

 

  ން:ެކުވރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއް 

  .7އެޖެންޑާ ނަންބަރު  ،ހުރި މަސައްކަތުން  ފަށަނީ ނުނިމި ޢަލައިުކމް. އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި ައއްސަލާމް `.
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ެނ ދެޭވ މިނުންޑައެންމެ ކު ،ާވފަިއާވއް ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު ހުށަހަޅުެއއީ ދުާވފަރު -7.1

މި ބަހުސްަގއި  ޮގުތން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ަގރާރުެގ ބަހުސް ކުރިައށްެގންދިއުން. ުގޅޭ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމާ

  ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީއަށް.އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުަވނީ މަކުނުދޫ

 

  ާވހަކަދެއްެކުވން:ޢީމަކުނުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާ

މިދިޔަ ބަހުސްގެ ނިންނާނީ އޮ  އިއަުޅަގނޑު އެދިފަ  ؛ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ރައީްސެގ ސަމާލުކަަމށް ޝުކުރިއްޔާ

 ފުރުޞަތަށް.

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

ައޅުަގނޑުމެން  ،ތު. މި ބަހުސްެގ ފުރުޞަަވނީ މި ބަހުސްެގ ފުރުޞަތަށް ެވްސ އެދިަވަޑިއެގންފަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ތު ޞަފުރު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ބޭނުންެވޑަިއަގންނަަވންޏާ މި ބަހުސް މަޑުކޮށްފައި މި އޮތީ ަވކި ހިސާބަކުން.

 ފުރުޞަތުއަރުާވފަ.މިހާރު މި އޮތީ  ،ނަމަެވސް . އެހެންދޫކޮށްލެިވދާނެ

 

  ާވހަކަދެއްެކުވން:ޢީމަކުނުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާ

ެދއްާވަފއި އިެދއްުވން އެދެން ތަންކޮޅެއް ަފހަތަށް ޖައްސަަވ ތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑަށް ކުޑަުކޑަ ފުރުޞަތެއްއިްއޒަތް

 އިނޭގތ .

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން: ރިޔާސަތުން

ހެންޭވުރ ދެކުނު ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެިރ  ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުަވނީ ޝުކުރިއްޔާ 

 ރު ޙުސައިން ޝަހީމަށް. މެންބަ

 

 ހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް ާވހަަކދެއްކެުވން:

ދިެވހިާރއްޖޭަގިއ  ،ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްާވަފއިވާ  ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ުދާވފަރު ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްާޔ 

 ،ނެ އެންމެ ުކޑަ އުޖޫަރ ކަނޑަެއޅުމަކީ އެމް.ޑީ.ޕީންވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުން ެދޭވ ،މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް 

ެގ އިރާދަފުޅާއި ާވިގފުޅުްނ هللاށް ީވ ަވޢުދެއް. ޔިތުންނަފަޚުރުެވރި އެްނމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީން ރައް ެގދިެވހިރާއްޖޭ

ފޮނިމީރުކަން  ބަހުސް މި ކުރެެވީނ ރަްއިޔތުންނަށް އޭެގ އި،ހުށަހަޅަމިއަދު ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުަގއި ައޅުަގނޑުމެން 

ތަްއ އަުޅަގނޑުމެންެގ މި ާރއްޖޭެގ ރައްޔިތުންެގ ސިނާޢަތް .ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް ޓަކައި.ެގނެސްދިނުމަށް
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މީހުން  އަދި އެ ،ޮގުތގައި ރާއްެޖއަށް އެތެރެވެ  ރަްނޓުންެގއިމިްގއިލީަގލް  ަވނީ މި ޑުެވެގން ޮގއްސަނފުނޑުފު

އުފެދުނު ބޮޑު އިލީަގލް ުގިޅެގން   ތިބި ބަޔަކު ޮކށްފައިާވ ަވުގ ިވޔަފާިރއަކާމުަގއި ެއކަމުެގ ޒިްނމާ ނަަގިއެގންކުރުއެތެރެ

 ހަދާތަކާ ޢާާވމީ މުގު ރާއްޖެއިން ބައިނަލްއަ ުހރިހާ މީހުން މި އެ .އްެގ ސަބަބުން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްލޭބަރ ފ ސެ

ނަފްސަށް ެވްސ އްޒަތުއްޢިހުންެގ މީ އެ ،އެކީަގއި ބޭރުކުަރން އެބަޖެހޭ އަމާންކަމާ ެވރިކަާމއިޙައެްއޮގތަށް ސުލް

ރާއްޖޭަގއި އުފެދިެގން އަިއ  ން. އަޅުަގނޑުމެންެގ މިނުާވ ރީތި އުސޫލުެގ މަތީރާމަތަށް ެގްއލުންކަ ،ނުވާ ެގއްލުން

މަސައްކަތްކުާރ ސިމެންތީެގ މީހުންެގ މަސައްކަތް ަވނީ މުޅިން ބޭރު  ،ސިމެންތިޖަހާ، ފޮފަނަާގ ،ފަންނުެވރި ރާނާ

ރާއްޭޖެގ ެއކި . ޮގއްސަ. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސްން އެކަން ރާއްޭޖެގ މީހުންެގ އަުތން ބީެވެގޮގސް  އްޗަށްްއެގ އަތްމަ އެބަ

އުރާލަިއެގން އަތް  އި،އްދުަގއި ކުރި ަވޑާުމެގ މޮޅެތި މަސައްކަތްތައް ކުިރ މޮޅެތި މީހުންެގ މަސައްކަތް ހުއްޓާލަހަސަރަ

ކުރާ ައހަރަށް ހިންަގން ހަާވލު 5ނެޭވނެ. މިއީ މި ޤައުމު ނުަގމިއަދު ޖެހެނީ ޭގގައި އިންަނން. މިކަމެއް ބަލައި

ުކރަންޖެހޭ ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ހައްޔަރު  އިސަރުކާރަކުން ެވފަިއާވ ބޮުޑ އިހުމާލު. ހިފަ

ތަން ބަލަން  ދާންރަށްރަށުަގއި ތިިބ ފަރާތްތައް، ހުނަުރެވރި ފަރާތްތަްއ ބިއްޖެހެމު ،ދަތިވެ އަޅުަގނޑުމެންެގ އަތްމަތި

 ،ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑު އެމް.ޑީ.ޕީއޭ މިދަންނަަވނީ  ،ެވޭވކަށް ނެތް އޮ އަޅުަގނޑުމެން އެމް.ޑީ.ީޕއަކަށް 

އިސްނެީގ.  އިން މިކަމުަގާވތީ. އެމް.ޑީ.ޕީ ކަމަށް ަގއިއްއަޅުަގނޑު ހޮިވެގން ައއިްސ މިހިރީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ިޓކެޓެ 

ދައްކަނީ ާވހަކަ ހުގައި މިއަދު މިްއ ބުނީ. އަޅުަގނޑުމެން ރައްިޔތުންެގ އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީން މިކަމުގައި ބަހެއެމް.ޑީ.ޕީ

ރަްއޔިތުންނަށް ީވ ަވޢުދު ރައްޔިތުންނަށް ފުއްދައިދެއްުވމަށް ޓަަކިއ  ،ަވކާލާތުކޮށްދިން އަޅުަގނޑުމެން ކުރީ ދުަވހު

 ާގތުަގއިޔަފާރިކުރާ ކުންފުނިތަކުެގ ެވރިން އަުޅަގނޑު އަުޅަގނުޑެގ ިވ ން،ިގނަ ރައްޓެހި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ަވރަށް

 މެން ބަނޑަށްކުރާ މީހެކޭ. މި އެްއޗެއް ދީފިއްޔާ އަހަރެެވސް ިވޔަާފރި އީތި ،ުހސައިންއޭ  !ކ އޭލާކަމާތް !އޭ ،ބުނޭ

ންާވ އަދަދެްއ އެކަީށެގ ،ރަނަގޅު. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމަ ދޭންޖެހޭ ،ނުާވނޭ؟ ެވދާނޭމެން ބަުގރޫޓުއަހަރެ؟ ޖެހޭނޭ

 ރައްޔިތުންނަށް ފ ރުކޮށްދޭންޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި އިޭވޖެއްެގ ޮގތުަގއި ކަނަޑއަޅަ އަޅުަގނޑުމެން މިނިމަމް

 ކުާރނެ ަވކި އިތުރު މީހަކު މިކުރަން ނޫޅެފިއްާޔ މިކަމަށް ހޭލައިެގން ނިކުމެ ަވކާލާތު  ން ތެދުެވ މިކަންއެމް.ޑީ.ޕީ

ޑޮލަުރ  150ެވސް ނެތީ.  ހިސާބަށް އައިއިުރަގއި ތެރި ރައީސް. ނެތް. ނެތީތީ މި ޤައުމު މިހާރާއްޖެއަކު ނެތް އިްއޒަތް

ެގންުގޅޭ މީހާ ެވސް އިންނަނީ ގައި ހަތްތަރީެގ ރިސ ޓު ،ރިސ ޓް  ،ޓެކްސްއިްނ ެވސް ަވުގހަދާފައި  ށްއިތުރަ ،ދީފައި

ނުކުެރިވެގން ސާބިތު ހާ ަވރިީވމާ ޮގްއސަ ަވރިހުރެ އަނބިމީ ސަބަބަކާ ެވސް. ކޮންމެނަށް ެވކްސިން ުނދެިވފަންއަނބިދަރީ

ހާސް ރުފިޔާ ދައްކަން ނަގާ   40ނުޖެހޭ. ހާލުގައި އުޭޅކަށް ރަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއައަރަނީ. ޖޫރިމަނާޖޫރިމަނާ

ތެރި އިްއޒަތް ،ެވސް ކ ުޓަގިއ ދަޢުާވކޮށްފި ލަްއކަ ރުފިޔާ ހ ދަން މިއަދު 7ޮގސް ހާސް ނުދެްއކިެގން  40 ،ސައިކަލަށް

މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން  ،ން ދޫކޮށްލާަފއިުއމުގައި އުޅެޤަ ރައީސް. މިފަދަ ހާލުަގިއ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުން މި

 ާގނޫނު ހަދަން އަުޅަގނޑުމެން މިތާގައި ތިޭބއިރު އަުޅަގނޑުެމން ލަދުަގންނަން އެބަޖެހޭ. ިމހެން ޖޫރިމަނާއެއް ނުނެޭގނެ.
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އަިދ  .ާވނެިނޔާތަކެއް ުނެވޭވނެ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ކޮންެމެވސް ހައްދެއް އޮންނަންރައްޔިތުންނަށް މިކަހަލަ އަ

ސަިއކަލު ެވސް އަތުލާފައި ހަމަ  ަގާވއިދުން ނުދެއްކުނީމާ ށްހާސް ރުފިޔާދޭ ސައިކަލަ 40. ފަސައިކަލު ެވސް އަތުލާ

ލްޑް އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. މިއީ ގ  ށްލަމިއީ ސައިކަ .ުކރަނީލައްކައަށް ދަޢުވާ  7 އަރަނީ. ޖޫރިމަނާ އަރަނީ. އަރަނީ.

ހުރި ނަމަެވސް ރަނަގުޅތާ ޖޫރިމަނާ ނަާގއިރު. އޭރުން  ދި ސަިއކަލު ީދފައިމައިނެއް ނޫނިއްާޔ. ތަންކޮެޅްއ ބޮޑުަވރު. އަ

ތުން ޤައުމުގައި ައތްލައިފިއްޔާ ހަމަ ސަލާމަމި ތާ. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ސްއި ޓެކްސީ ދުްއަވިއެގން ެވސް ެއ ދެއްކިއްޖަ

އޮތީ ހަމަ  . މުޅި ޤައުމު މިޖެހެނީ ފަށަން ބަލުން މިކަެމއް ެވސް ނެްތ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުލން އޮތް ެއއް

ރިސ ޓްތަުކަގިއ  ،ކުރާއިރު . އަޅުަގނޑުެމންެގ އިްއޒަތްތެރި ލޮބުެވތި ަރއްޔިތުން ރަށްރަށުަގއި މަސަްއކަތްކޮށްފަސުންނާފަތި

ރިސ ޓާއި އަދި ފިނޭންސް  5 ،ތަކަށް ހ ދަިއެގން އެްއ ރިސ ޓް ހުޅުާވ މީހާކުާރއިރުަގއި ހ ދުުނ ޮގމަސައްކަތް

ބަހެއް ނުޭވ  ލައިެގން އިންނައިރުަގއި ެވސް ެއއްރިސ ޓް ހަދާ ރަށް ަބނޑުދަށު 20  ނެިގން ލިބުނީމާމިނިސްޓަރުކަ

ިވދާޅުެވޭވ ހަމަ ބަސް .ަތނެއްަގއިާލކަށް. އަދި އިންނަަވނީ ެވސް މިކަހަލަ އިެގ ޮގތުަގއި އަަދދެއް ކަނޑަައޅަޭވޖު މިނިމަމް

 ؟ރިސ ޓް ހަދާފައި މިހިރީ ތާކުން އައިއިރު ެގަނއި ކ ްއޗެއކޮން !ހަދަނީ. ބަލައިދިކޮޅު މިއާ މެ،ތަނެއްަގއި އިންނަާވ

ަވަޑިއެގންނެުވނީމާ  ،ޤުރުބާންކޮށްެގން ެއަވރަށް އާެދުވނީާމ ެވސް ރައްޔިތުްނެގ ދަލާ ރައްޔިތުްނެގ ލެާޔއި، ިދެވހި ދިެވހި

 ،ބުނަނީ ދައްކާއިުރަގއި މިދައްކަނީ.  ެވސް މީހަކަށް ެއއްެޗއް ދޭކަްށ ނޫޅޭ. ޓެކްސް ދަްއކާ ާވހަަކ އަޅުަގނޑުމެން މި

ކުން ނުލިބޭނޭ. ކަލޭމެންނަށް ލިބޭނީ މިތާ ޔަކުން ނުލިބޭނޭ. ޑަިއިވންގ ސެންޓަރަކުން ނުލިބޭނޭ. ބާޔަސްޕާނ! އުހޫ

ހަދާ ތާކަށް ނޫނޭ ޓެކްސް ދައްކަނީ. އަންނަ މީހާ މަުގ ށްރިސ ޓަ ،ށް އަންނަ. ބަލަ އެތަނަކޭމަުގހަދާ ބައިން ލިބޭ ޓެކްސެ

 ..ނީ.ދަ މީހަކު ޓެްކސް ދައްކާފައި ދަނީ. ޓިޕްސް ދީފައި އެމުޅި ރިސ ޓަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  .8

 

 ދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަ

ެއހެން އައިޓަމަކަށް. އެއީ ކޮިމޓީތަކުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ެގކުރަނީ އެޖެންޑާތުއެނބުރެން ަގސް އަޅުަގނޑު މިހާރު

ދޫ ިގނަ މަހިބަ .މަސައްކަތްަތކަްށ އަުޅަގނޑު ދާންޖެހޭ. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު ައރުަވނީ އދހުރި  ލިބިފައި

 ،އްލުކޮށްދެްއުވން އެދި ހުށަހަޅާފައިާވ ޕެޓިޝަންޙަކަމުެގ ދަތިކަްނ ދާ ބ ހިޔާަވހިކުރަމުން އްމަލްޙަރައްޔިތުން ތަ

ސާކޮށް ނިންމި ޮގތުެގ ރިޕ ޓް. މި ރިޕ ޓް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ން އަލުން ދިރާ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ
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އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ރު. އެހެންނަމެަވސްޞީނަދެއްާވނީ މުލަކު ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިއބްރާހީމް އިހުށަހަޅަ

ބޭފުޅަުކ ރިޕ ޓް  އެ ،މަނަ ބޭފުޅަކު އިންނެވި  ،ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީެގ އެހެން މެންބަރަކު ަވުގތު ކޮމިޓީަގިއ. އިންނެީވ މި

މުލަުކ ދާއިރާެގ އަރުަވނީ މިހާރު މި ފުުރޞަތު އަުޅަގނޑު)ަވުގތުޮކޅަކަށްފަހު( ޮބަޑށް އެދެން.  ހުށަހަޅައިދެއްުވން ަވރަށް

ޕެޓިޝަން ޮކމިޓީން މިހާރު ނިންމަާވފައިާވ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް. އެީއ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރުެގ ޮގުތަގއި 

 ޮގތުން.  ރިޕ ޓް ހުށަހަޅައިދެއްުވމަށް. ަމހިބަދޫެގ ިގނަ ރައްޔިތުްނެގ ބ ހިޔާަވހިކަމާ ުގޅޭ

 

  ާވހަކަދެއްކެުވން:ރުޞީ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަމުލަކު ދާއިރާެގ

މަލުކުރަުމންދާ ބ ހިޔާަވހިކަމުެގ ދަތިކަން އްމަހިބަދޫެގ ިގނަ ރައްޔިތުން ތަޙަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިއީ އދ.

ށް އަުޅަގނޑުމެންެގ އެއްކޮ ޙައްލުކޮށްދެްއުވމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިާވ ޕެޓިޝަެނއް. މި ޕެިޓޝަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބުމާ

ޕެޓިޝަން މެދު މަޝްަވރާކުެރިވފަ.  މި ޕެޓިޝަނާަވރާކުެރިވފަ. މެދު މަޝް ން ކޮމިޓީން ަވނީ މި ރިޕ ޓާޕެޓިޝަ

 19ަގއި ބޭްއުވނު  2019 އޮކްޓ ބަރު  3ލާނަން. އިެގންދެިވ ޮގތް އަުޅަގނޑު ަދންނަަވކޮމިޓީން މި މަސައްކަތް ކުރިައށް

މަހިބަދޫެގ ިގނަ  އދ.  M-19/PT/2019/01ނަންބަރު ޕ ޓްަވނަ ޖަލްސާގައި ރި 48ެގ ހުޖިލީމަރައްޔިތުްނެގ  ަވނަ

ަކން ޙައްލުކޮށްދެްއުވމަށް އެދި މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަުރ ދަތިެގ މުމަލުކުަރމުންދާ ބ ހިޔާަވހިކައްރައްޔިތުންތަެކއް ތަޙަ

ކޮށް ނިންމި ސާކޮމިޓީން ދިރާ ، ޕެޓިޝަންޓިޝަން  ޕެާވށް ހުށަހަޅާފައިޕެޓިޝަން ކޮމިޓީއަ އަޙްމަދު ޠާރިޤް މަޖިލީހުެގ

، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ސްއެއްކޮށް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީ  އަުޅަގނޑުމެންނަށް ލިބުމާމި ޕެޓިޝަން  ދެ،ޮގތުެގ ރިޕ ޓް. އާ

  ހޭ ބެމިކަމާ  ފީހުން އަޅުަގނޑުމެންނަށްއޮބ ހިޔާަވހިކަމުެގ މައްސަލައަކަށްާވީތެވ ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ  އީމި ،އޮފީހުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފޮނުާވފައިާވ ސިޓީަގިއ  ،މިޮގތުން އޮޅުންފިލުުވނު.ލޫމާތުތައް ޢުމަ

އަްތފ ރާފަށުގައި ރަްއޔިތުންނަށް  ،އްާވ ސިޔާސަތުަތކާއިޅު ސަުރކާުރން ބ ހިޔާަވހިކަމަށް ެގްނުގ ،ބަޔާންކޮށްފަިއަވނީ

ނިްޓ ޔުހައުސިންގ  ،އް ފ ރުކޮށްދެއްަވމުންދާކަން. މިޮގތުންޔާަވހިކަމެ އެކަީށެގންާވ ެފންަވރުަގއި ބ ހި ،ެވއެހީތެރި

ާވ ންމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުއިެގޮދރު  ގައި ދިިރއުޅުމަށްތީ ތަ ގ ަވނު  ަގތުމަށް ނިޓުޔު، ަހއުސިންގ ންތަރައްޤީކުރުމުެގ އިތުރު

އެއާއެއްކޮްށ  ން. ހަމަސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަކައި ޓަމަށްނުިއ ފ ރުކޮށްދިަގންސް އަތްފ ރާފަށުނޭފައި

ހައުސިންގ ޔުނިޓުަތްއ   ތަރައްޤީކުރެޭވންާޔސަތުެގ ދަށުއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ސަުރކާރުެގ ބ ހިޔާަވިހކަމުެގ ސި

އް ޏެކުންފުންާވ ސާއްރު ހިރިއުޅުން ކ ޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުެގ ނަމުގައި ަސރުކާދިއެކަން ހިްނުގމަށް ފަހި  ،ތަރައްޤީކުރުމާއި 

 ން އަރބައުސިންގ އެންްޑ ހަ ކ ޕަރޭޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް  ން،ދިރިއުޅު  ފާހަަގކުރެޭވ. ފަހިއުފައްދާފަިއާވކަން

އެްއޮގތަްށ  ޔާއެންްޑ އިންފްރާސްްޓރަކްޗަރެގ ލަފަ ލޮޕްމަންޓް އަިދ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްޭލނިންގ ޑިެވ

ެގންދަާވެނކަން މަސަްއކަްތތައް ކުރިއަށް  ބެހޭ އެޅުމާ ތައްަހއުސިންގ ޔުނިޓު  އްދުގައިހަދި މާލެ ސަރައަ ،އަތޮޅުތެރެ

ހިޔާަވހިަކން ފ ރުކޮށްދޭންީވ ރަށްތައް ، ބ ރު ދެނެަގތުމާއިވަ ހަަގކޮށްފަިއޭވ. މީތެރޭގައި ބ ހިޔާަވހިކަން ބޭނުންާވ މިންފާ
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ކަްނ ަވރާތައް ކުިރއަށްދާޝްންޓުތަާކއެކު މަމަހިންާގނޭ އިންެވސްޓް ޝްރޫޢުތައްމިފަދަ މަ ،ހަަގކުރުމުެގ އިތުރުން ފާ

 ،ކަމުން މަހިބަދޫއަކީ ބ ހިޔާަވިހކަން ބޭނުންާވ ރަށެްއެގ ޮގުތގައި ފާހަަގކުރެިވފަިއާވ ރަށެއް .އދހަަގކުރި. އަދި ފާ

ނިންމުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރަްއާވނެކަން ެވްސ ެގންދާނޭ ރަށްތައް ަވނަ އަހަރު ބ ހިާޔަވހިަކމުެގ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް 2020

ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީން މިނިސްޓްރީ އޮފް  ،ރި ރައީްސ، އަޅުަގނޑުމެންއެްއކޮށް އިްއޒަތްތެއާ އެ ފާހަަގކުރަްއާވފަިއޭވ. ހަމަ

ންފިލުާވފަިއާވނެ. އެ ފަރާތުން ޅުލޫމާތު އޮޢުންޓުެގ ފަރާތުން ެވސް މަމަލޮޕްއަރބަްނ ޑިެވއެްނޑް ހައުސިންގ 

ްއޔިތަކީ ެވްސ ކޮންމެ ރަ ،ފަިއަވނީެވސަރުކާރުެގ ބ ހިާޔަވހިކަމުެގ ސިޔާސަތު ބިނާ  -1 ؛ފާހަަގކޮށްފަިއާވ ފަދައިން

ާހސް ޢާއިލާއަށް ބ ހިާޔަވހިކަން  20ށް އަާމޒުކޮށް ސަރުކާރުން މުޅި ާރއްޖެއަ ،އިކަށް ހެުދމަށާތަރުެވރި ަރއްޔިެގދޮ

ޕަރޭޝަން  ސަރުކާރުން އުފައްދާފައިާވ ަފހި ދިރިއުޅުން ކ  -2. ފަފާހަަގކޮށް ފަިއާވކަންޓާފ ރުކޮށްދިނުމުެގ މަސައްކަތް ފައް

މާރާތްކުރުމުެގ މަސަްއަކތް ފައްޓަާވފަިއާވކަން ެވްސ އިހާސް ސ ޝަލް ހައުސިންގ ޔުނިޓް  20 ،މެދުެވރިކޮށް

ން ނެްތ ރަށްރަށުެގ އެޅުމަށް ބިން ދެެވން ނެތް އަދި ފުލެޓް އެޅެ ެގދޮރު ެއއްކޮށްއާއެ  . ހަމަފާހަަގކުރަްއާވފަިއޭވ

 ،ނަމަެވސް  ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅުމަށް ގ ތި ދޫކުރެިވފައި ހުރިއެ ންނަށް ބ ހިޔާަވހިކަން ތަނަަވސްކޮށްދިނުމަށްޔިތުރައް

ހާްސ  މާރަތްކުރާ ޮގތަށް ހަމަޖައްސަާވަފއިާވކަްނ ފާހަަގކުރެޭވ. ިވހިއިނުކޮށް ފަޅަށް ހުރި ގ ތިތަުކަގިއ މާރާތްއި

 ބެލުމަށްފަހު އެ ރަށުެގ ހައުސިްނގ ނީޑްސްއަށް މަހިބަދޫގައި އެ .އދ ،މަޝްރޫޢުެގ ތެރެއިން ެގހައުސިންގ ޔުނިޓު 

 ކަ އެ ސިީޓަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއޭވ. އަދި ހަމަހަޭވނެ ާވމާރާްތކޮށްދެއިްއ ތަޔުނިޓު ގ ބޭނުންާވ ސ ޝަލް ަހއުސިންށްރަށަ

 10އަކަފޫުޓެގ  1400އަދި  ،ޔުނިޓު 7ޓުެގ ައކަފޫ 2000 ، އަޅާނަމަޓްހައުސިންގ ޔުނި ަގއި މަހިބަދޫ އެްއކޮށް އދ.އެއާ 

ލޭންޑް  ބިން މާރާތްކުރެޭވނެއި ފުލެޓް  50އަކަފޫުޓެގ  1000ނަމަ ދާމާރާތެއް ހައި  ުފލެޓްބުރީެގ 4ނުަވތަ  ޔުނިޓް

 ށް ބ ހިޔާަވހިކަމަށް އެންމެ ބޮޑަމަހިބަދޫެގ  އދ.ދި ޔޫސްޑް ޕްލޭނުަގއި ކަނޑަައޅާފައިާވކަން ފާހަަގކުރަން. އަ

ބ ހިޔާަވހިކަން  ކަށްތަށް އެ ރަށްކޮރިން މެދުެވޝަން ކ ޕަރޭޅުފަހި ދިރިއު ،ފައިާވ ރަށްތައް ފާަހަގކޮށްބޭނުންެވ

އްކަތްތައް ައަވސްަކމާއެކު މިނިސްޓްރީން ކުރަމުންދާކަން ެވސް ފާހަަގކުރަން. ސަރަންޖެހޭ މަފ ރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ކު

މިކަމާ ުގޅުންހުރި  ،ދިަޔއިރު ފާހަަގކުރިންށްއަމަސަްއކަތް ކުރި މިއަދި އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަޅުަގނޑުމެން 

ފޮނުާވފައިާވ  ިސލު އިދާރާއިންންއެޮގތުން ކައު ންތައް އެ ރަށުެގ ކައުންސިލު އިދާރާއިން ެވްސ ހ ދަން. ޔުލިޔެކި

ރަށުެގ ބ ހިޔާަވހިކަމަްށ ުކ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދީފައިަވީނ މި މާއެކައުންސިލު އިންތިޚާުބުވ -1 ؛މަޢުލޫމާތުތަކުެގ ތެރޭަގއި 

  ެގނެސްދީފައިާވކަން ފާހަަގކުެރޭވ. އދ.ށްކަމަލުން ސަރުކާރުެގ ސަމާކައަދި މި ،ޙައްލެއް ހ އްަދވައިދިނުމަށްކަން 

މަުގފަހިކުރުމަށް ޓަކައި  ނޭވޭ ކުރެންެވސް ފަިއދާހުރި ޮގތްޮގތަށް ބޭނުޅުމަށާއި އެނޫން ރިއުދި މަހިބަދޫގައި ހުރި ބިންތައް

 ލިމިެޓޑާ ހަާވލުކޮށް ްޕރައިެވޓްޓަރ ސޮިލއުޝަން ަވނަ އަހަރު ވ  2018ރަށުެގ ލޭްނޑް ޔޫސްޑް ޕްލޭނެއް ލުން ސިކައުން

މ ލްިޑްވސް ލޭންްޑ ޔޫްސ ، އި ޮއފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ެއންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރއާ މިނިސްޓްރީ ،ނިމި އިހަދަ

ސިނާޢީ  ެއއްކޮށް މިހާރުެއއާެވސް ފާހަަގކުރޭ. ހަމަ  ާވކަން އެޕްރޫްވކޮށްަފއި ންއެންޑް ާސޭވ ޮއތ ރިޓީ ންގ ޕްލޭނި
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ެގންދަަވނީ މިދެންނެިވ  އެނޫްނެވސް ކަންކަމަށް ދޫކުރެޭވ ިބންތައް ކައުންސިލުން ދޫކުަރއްަވމުން މަސައްކަތްތަކަާށއި

ޓަަކއި ެގދޮރު ނުަވތަ ފްލެޓު އިމާރާތްކުރުމަށް  މި ޕްލޭނުގައި ދިރިއުޅުމަށް ؛ކަންމަތީން ޕްލޭނުތަކުަގިއާވ ޮގުތެގ

ގައި  2019ޖަނަަވރީ  23ެވސް ފާހަަގކުރި.  ކަންަފިއާވ ބިންތައް ުހރީ އެކަމަށް ާޚއްޞަކުެރިވަފއިކަނޑައަޅާ

ކަމަށް ެގނައުމުެގ ޮގތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް ކައުންސިލުން މިކަން ސަރުާކރުެގ ސަމާލު

ަގިއ  2019ޗް މާރި 13ކަން ފާހަަގކުރި. އަދި ާވއެކު މަޝްަވާރކުރެިވަފއި އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރެގ ބޭފުޅުނާ

ާވހަކަަތްއ  މި އިއެކު ބައްދަލުުކރައްވަ ރިއްޔާ އަލްާފޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާރައީސުލްޖުމްހޫ

 ޕްރީލު އެ 5ެއއްކޮށް އިްއޒަްތތެރި ރައީސް، ެވްސ އެ ަކއުންސިލުން ފާހަަގކުިރ. ހަމަ އެއާ ާވކަންހިއްސާކުރަްއާވފައި 

ކޮށްެދއްާވެނ ާވ ބ ހިާޔަވހިކަމުެގ މައްސަލަ ޙައްލުމަހިބަދޫއަށް ަވަޑިއެގން އެ ރަށަްށ ދިމާެވފައި  ުދަވހު އދ.ަވނަ 2019

 ެގ މަހިބަދޫ ެވްސ ެއ ަކއުންިސލުން މަޢުލޫމާތު ދެއްާވ. މި ެޕޓިޝަނަކީ އދ. ާވކަން މަނިކުފާނު ިވދާުޅެވފައި ކަމަށް އެ

ތަުކެގ މަޢުލޫމާުތ ލުން ކުަރއްާވަފއިާވ ބުަރ އަދި މުހިންމު މަސައްކަތްލުމަށް ަކއުންސިއިބ ހިޔާަވހިކަމުެގ ދަތިކަން ފިލުަވ

އެްއޮކށް ފާހަަގކޮށްފަިއޭވ. ކޮމިޓީެގ  ޔާެވްސ ެއ ކައުންސިލުން ހިތާމަ ކަމަށްލާަފއިާވ ޕެިޓޝަނެއް އިނެތި އެކުަލަވ

ތިކަން ޙައްލުކުރުމަށް އެދި އްމަުލުކރަމުންދާ ބ ހިޔާަވހިކަމުެގ ދަ ޙަމަހިބަދޫެގ ިގނަ ރަްއޔިތުން ތަ ނިންމުން. އދ.

ބަުރ ކްޓ އޮ  7ސޮރީ!  ؛ކޮމިޓީަގއި ކުެރުވނު މަޝްަވރާަގއި ަސތާރަޮގތުން ޕެޓިޝަން  ުގޅޭ ޝަނާހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ ޕެޓި

ދިމާެވފަިއާވ  މަހިބަދޫެގ ރައްޔިތުންނަށް ަވނަ ބަްއދަލުުވމުަގިއ އދ. 6އަހަރުެގ  ެއ ކޮިމޓީެގ މި ުނ،ަގއި ޭބއްުވ 2019

އެ ރަށުެގ  ،އްލުކުރެިވދާނެ ކަމަށް ފެންނާތީއާއިބ ހިޔާަވހިކަމުެގ ދަތިކަން ަސރުކާރުެގ ސިޔާސަުތެގ ތެރެިއން ޙަ

ލާފަިއާވ ސިޔާސަތުެގ ތެެރއިންނާިއ އިރައްޔިތުންނަށް ދިމާެވފަިއާވ ބ ހިޔާަވހިކަމުެގ ދަތިކަން ަސރުކާރުން އެކުަލަވ

ަގިއ ސަރުކާރުެގ ކަމާ ުގޭޅ ފަރާތްތަކުކޮމިޓީން  ދެްއުވމަށްއްލެއް ހ އްދަަވއިޕްލޭންތަކުެގ ތެރެއިން އެކަަމށް ޙަ

ކަމަށް މަޖިލީހުން ތާއީދުކޮށްދެްއުވމަށް ކޮމިޓީން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްުވމަށް  މިކަން ،އެދިަވޑަިއަގންނަާވ ކަމަާށއި

ަޑއިެގންެނިވ މެންބަރުންެގ އިއްތިފާޤުްނ ނިންމާފައިޭވ. މި ކޮމިޓީްނ  ަބއިެވިރެވަވަގއިވ ޓު ކޮމިޓީއަށް ހާޒިުރެވަވަޑއިެގން

ކުރަމުންދާ ބ ހިޔާަވހިކަމުެގ ދަތިކަން އްމަލްޙަމަހިބަދޫެގ ިގނަ ރައްޔިތުން ތަ .ދިރާސާކުރަްއާވފަިއާވ އދ

ާވނެކަން ފާހަަގކުރަން. ޮގުތގައި ހިމަާނފައި ެގ 1 ޙައްލުކޮށްދެްއުވމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިާވ ޕެޓިޝަން މި ރިޕ ޓު ޖަދުަވލު

 .އީސްއިްއޒަތްތެރި ރަ ޝުކުރިއްޔާ ެދއްިވ ފުރުޞަތަށް 

 

  ހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވ

ޝުކުިރއްާޔ އަރުަވނީ ރިޕ ުޓެގ ބަހުސްެގ ަވުގތަށް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ށް. މެންބަރައިްއޒަތްތެރި  ާދއިާރެގ މުލަކުދެްއުވމަށް ހުބަސް ިވާދޅުެވރުަވނީ ފައައަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުުރޞަތު

 .އިބްރާހީމް ނަޞީރު
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 ާވހަކަދެއްކެުވން: ކު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީރުމުލަ

ކޮށްެދއްުވމަށް އެ މަހިބަދޫއަށް ދިާމެވފަިއާވ ބ ހިާޔަވހިކަމުެގ ދަިތކަން ޙައްލު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އދ.

ދިރާސާކޮްށ  އި،ން ބަލައަުޅަގނޑުމެން ޕެޓިޝަން ޮކމިޓީ ،ަބޔަކު ހުށަހަޅާފަިއާވ ޕެޓިޝަން ރަށުެގ ރަްއޔިތުންެގ ިގނަ

އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީގައި މަޝްަވރާކުެރުވނު ިގަނ  ، މި މަޖިލީހަށް ރިޕ ޓު ހުށަހަޅާފައިީވ ހިނދު އި،ނިންމަ

ެގންުގޅުްއާވ  ންސަރުކާރު ،ފަދައިން ން އަޅުަގނޑު ކުރިްނެވސް ދެންނެިވހެމެންބަރުންނަށް ފެނިަވޑަިއެގންނެިވ

އިން މިރަށަށް ެވސް ޙައްލު ލިބިެގންދާނެ ކަމަށް ފެންނާތީ، އެކަންކަމަށް އަުޅަގނޑުމެން ބ ހިޔާަވހިކަމުެގ ޕްލޭނުެގ ތެރެ 

ބ ހިޔާަވހިކަމުެގ ކަންކަްނ މިދެންނެިވ ައދި ރާއްޖޭެގ އެހެނިހެން ރަށްރަށަށް ެވސް ދިމާެވފަިއާވ  ،ރިޢާޔަތްކޮށް

 ، މި ރަށަށް ެވސް އެކަން ލިބިެގންދާނެތީެގންުގުޅއްާވ ސިޔާސަތުަތކުެގ ތެރެއިން ންކޮށްދެްއުވމަށް ސަރުކާރު ޙައްލު

 .އަުޅަގނޑުމެްނެގ ކޮިމޓީގައި މަްޝަވރާކުެރިވެގންިދޔަ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ،އެކަން ައޅުަގނޑުމެން ފާހަަގކޮށް

 ންކަމަށް ައަވސްކަ މި ،ިހނދުކަމަށް ީވބޮޑަްށ ރަްއޔިތުން ޭބނުންެވފައިާވ ެއއް  ހިކަމަކީ މި ާރއްޖޭަގިއ އެންމެބ ހިޔާަވ

 އިެގންުގުޅއްާވ ޕްލޭނަށް އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީން އަދި ދިެވހިރާއްޭޖެގ އެންމެހަ ސަރުާކރުން ޙައްލެއް ހ އްެދުވމަށް

މި ޕެޓިޝަން ދިރާސާކުރެއްިވ ކޮމިީޓެގ  .ަގނޑު އެދެން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްރައްޔިތުން ެވސް ތާއީދުކުެރްއުވމަށް އަޅު

ާވނެ. ީވމާ، އަުޅަގނުޑ މި ރިޕ ޓުގައި ހިމެނިފައި ންހާޒިރީ އިޑަިއެގންނެިވ އެންމެހަބައްދަލުުވންތަކަށް މެންބަރުން ަވ

ންނަާވ ޮގަތކަށް މިކަން މި ރިޕ ޓުަގއިާވ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނނަށް ފެނިަވޑަިއަގ އެދެނީ މި ރިޕ ޓަށް މި މަޖިލީހުން

 ދެއްުވަމށް. ޝުކުރިއްޔާ ެދއްިވ ފުުރޞަތަށް. އިޮގތަށް މިކަން ނިންމަ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މެން ވ ުޓެގ ަވުގތުަގއި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ކޮމިޓީެގ ރިޕ ޓަށް ވ ޓަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު

 އެ ކޮމިޓީގެ  .ފެނޭއަުޅަގނޑަށް އެބަ ،ނަމަ އެހޭނެ. މިނިަވން މުއައްސަާސ ކޮމިޓީެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އިންނެިވ

ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުެރްއުވމަށް މަށް ޤާކޮމިޝަނަރުެގ މަދެްއުވން އެދެން. އެ ރިޕ ޓަކީ އިންފޮމޭަޝން އިރިޕ ޓު އިްއަވވަ 

  ނިންމި  ށްމިނިަވން މުއައްސަސާތަުކެގ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮ ތައްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްާވފަިއާވ ނަންފުޅު

 ، މިނިަވން މުއައްަސސާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުއިއްޒަތްތެރި ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ )ަވުގުތކޮޅަކަްށފަހު( ޮގތުެގ ރިޕ ޓު. 

 .ނަސީމް ލުމީކާއީ މެންބަރު

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: އަޙްމަދު ނަސީމް ލުަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރެގ މެންބަރު މީކާއީ
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ޓަކައި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަށްމަށް ޢައްޔަންކުރުޤާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުެގ މަ

ނިންެމިވ ޮގުތެގ ރިޕ ޓު. މިީއ ާގނޫނު  އިފޮނުާވފައިާވ ނަންފުޅުތައް މިިނަވން މުައއްސަސާތަުކެގ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއަވ

 ،ތީންމަ ަވނަ މާއްާދެގ )ރ( ަގއިާވ ޮގތުގެ  44ެގ (ލިބިަގތުުމެގ ަޙއްޤުެގ ާގނޫނު އިމަޢުލޫމާތު ހ ދަ) 2014/1ނަންބަރު 

 29 ،އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުެގ މަާގމަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް ޓަަކއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮުނއްާވަފއިާވ ނަންފުޅުަތއް

ަގއި ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގައި ަވނަ ޖަލްސާ 26ަވނަ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ  19 ،ަގއި ބޭްއުވނު 2019ޖުލައި 

ރާސާކުރުމަށް ަޓަކއި މިނިަވން ުމއައްަސސާތަުކެގ ކޮމިީޓއަށް ފޮނުްއުވމުން އެ ނަްނފުޅުތައް ދި ،އިޢުލާނުކުރުމަށްފަހު

 -1 ؛ނިންމެިވ ޮގތުެގ ިރޕ ޓު. ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިަވޑަިއަގންނަާވ މެންބަރުންނަކީ އިކޮމިޓީން އެ މައްސަލަ ދިރާާސކުރަްއަވ

 -3ނު ދާއިރާެގ މެންބަރު، އަޅުަގނޑު. ަގލޮޅު ދެކު -2އާދަމް.  މެންބަރު ރޮޒައިނާްއޒަތްެތރި އި މީދޫ ދާއިރާެގއަްއޑޫ

އިނުގަރއިދޫ ދާއިާރެގ ، هللا، ބާރަށު ދާިއރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުިވލިމާލެ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު އުޝާމް

ާދއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު  ެވލިދޫމް ރިޟާ، ުގރައިދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު އިބްރާހީ މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު،

ޝަފީޤް. ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު  هللا ެވލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު !މާފުކުރައްާވތި ސަނީފް،هللا ޢަބްދު

އިސްދޫ  ، ަގމު ދާއިާރެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ިވސާމް،ޙްމަދު ަޙލީމްއަ، ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް

 2014/1 . ާގނޫނު ނަންބަރުސަނީފްهللا ދެކުނު ާދއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއަިދ ތިނަދޫ  ،މެންބަރު ޢަލީ ޙަމީދު  ދާއިރާެގ

އިންފޮމޭޝަން  ،ަވނަ މާއްދާެގ )ރ( ަގިއާވ ޮގތުެގ މަތީން 44ެގ (ެގ ާގނޫނުޤު އްޙަލިބިަގތުމުެގ  އިމަޢުލޫމާތު ހ ދަ)

ން އްދާަގިއާވ ޮގތުެގ މަތީަވަނ މާ 47ަވނަ މާއްާދއާއި  44 ކުރުމަށްޓަކައި އެ ާގނޫުނެގއްޔަންޢަކޮމިޝަނަރުެގ މަޤާމަށް 

ރެްއުވމަށް ކުއްޔަންޢަެގ ތެރެއިން ެއ މަޤާމަށް ލާނުކުރުމުން އެ ކަމަށް އިޖާބަދެއްިވ ބޭފުޅުންޢުމުކޮށް އިއްއާ

އެ ހަތަރު  ފަިއޭވ.ބޭފުެޅއްެގ ނަންފުޅު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ފޮނުާވ 4 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ފެނިަވަޑއިަގންަނާވ

   ޙަސަން، މ. ޟްޔާއަލްފާޟިލް ފަ .ިވލުފުށި ތ. ،އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ، އަތަމާެގ -1 ؛ބޭފުޅުންނަކީ

 ން، މ. ޝަރުަވ. އަްލއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ސައުުގ މާލެ. އަްލއުސްާތޛު އަޙްމަދު އާހިދު ރަޝީދު، ހ. ،ހަޒާރީިވލާ

އިންފޮމޭޝަން  ކުރެއްުވމަށް ޮފނުއްުވމާެއކުސާމިނިަވން މުއައްަސސާތަކުެގ ކޮމިީޓއަށް މި މައްސަލަ ދިރާ ެވންޫކާވ.

 އި މަޢުލޫމާތު ހ ދަ) 2014/1ާގނޫނު ނަންބަރު  ،ޖެހޭނެ ކަމަށްމީހެއްަގއި ހުންނަންއްަޔނުކުރާ ޢަ ކޮމިޝަނަރުެގ މަޤާމަށް

އިާވ ަވނަ މާއްދާަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ސިފަތަްއ މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފަ  45 ެގ(ެގ ާގނޫނުޤު އްޙަލިބިަގތުމުެގ 

ަގިއާވ ޮގުތެގ ަވނަ މާއްދާެގ )ހ(  201ރާތްތަކުަގިއ ފުރިހަމަޭވތ  ެބލުމަށްޓަކައި ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިުދެގ ފަ

އިތުރުން މަތީަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ފަރާތްތަކުަގިއ މީެގ ެލުވނޭ.އިމުަވއްޒަފުންެގ ަމއްޗަށް ޕެނަލެއް އެކުަލަވ 3 ،ންމަތީ

ނަ މާއްާދަގިއ ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ސިފަތައް ފުރިހަމަޭވތ  ަކށަަވރުކުރުމަށްޓަަކއި ތިީރަގިއ ަވ 45އިސްެވދެންެނިވ ާގނޫނުެގ 

. ސުޕްރީމް ކ ޓު، ހައި ކ ޓު، ކްރިމިނަލް 1 ން ނިންމި. ދެންނެުވމަށް ކޮމިޓީ މުއައްސަސާަތކަށް ލިޔުމުން ބަޔާންކޮށްފަިއާވ

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  ، ސަރިވސް. އެއަށްަފހުޑިްވސް ކަރެްކޝަނަލްކ ޓު، އިލެްކޝަންސް ކޮމިަޝންސް އަދި މ ލް
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ބޭފުޅަކު  އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުެގ މަޤާމަށް ،ންަވނަ މާއްދާެގ )ރ( ަގިއާވ ޮގުތެގ މަތީ 201ަގާވއިދުެގ 

ޝަުކާވެއއް ޭވތ  މުންެގ އްމެދު އާ ުވމަށްޓަަކއި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްާވަފއިާވ ނަންފުޅުތަކާެރއްކުއްޔަންޢަ

 ށްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ފޮނުާވފަިއާވ ނަންފުޅުތަކަ ން ނިންމި.ލާނުކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޓީޢު މުކޮށް އިއްލުމަށްޓަކައި އާ ބެ

ެއ  ،ން)ރ( ަގއިާވ ޮގުތެގ މަތީ ަވނަ މާއްާދެގ 201ން ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިުދެގ ުމެގ ކުރިކުރުއިންޓަރިވއު

ުމެގ ފުރުޞަތު ށަހަޅާފަިއާވ ފަރާތްތަކަށް ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުުވމުަގިއ ާވހަކަދެއްކުރެފަރެލްެގ ޮގތުގައި ހު ފަރާތްތަކުން

އެ ާމއްދާެގ )ބ( ަގިއާވ  ،ަވނަ މާއްާދެގ )ނ( އާއި  201ެގ . އަދި ަރއްިޔތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުން ދީފައިޭވކޮމިޓީ

ަރއްޔިތުންެގ  ،ޓަރިވއުކޮށްަފއިޭވ. މީގެއިތުރުންއިން ހޫރިއްޔާ ފޮނުްއާވފަިއާވ ނަންފުޅުތަކާަރއީސުލްޖުމް ،ޮގތުެގ މަތީން

ނުއްާވފަިއާވ ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮ ،ންަވނަ މާއްދާެގ )ރ( ަގިއާވ ޮގުތެގ މަތީ 201މަޖިލީހުެގ ަގވާއިުދެގ 

 އެއިން  ،ލާނުެގ މުއްދަތު ހަމަިވއިރުޢުއިިވ ކުރެއްެބލުމަށް  މުންެގ ޝަުކާވއެއް ޭވތ އްޮގތުން އާ  ުގޅޭ ނަންފުޅުތަކާ

ާގނޫނު  ؛ކޮމިޓީެގ ނިންމުން .ުގިޅެގން ޝަކުާވއެއް ހުށަހެޅިފައިުނާވަކން ކޮމިޓީއަށް ފާހަަގކުެރުވނު ފަރާތަކާ އެްއެވސް

ން ތީަވނަ މާއްދާެގ )ރ( ގައިާވ ޮގތުެގ މަ 44 ެގ(ެގ ާގނޫނުޤުއްޙަލިބިަގތުމުެގ އި މަޢުލޫމާތު ހ ދަ) 2014/1ނަންބަރު 

 ޓަކައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްާވފަިއާވ ނަންފުޅުތަކާރުމަށްކުއްޔަންޢަ ކޮމިޝަނަރުެގ މަޤާމަށް އިންފޮމޭޝަން

ަގއިާވ ޮގުތެގ މަތީން  ަވނަ ާމއްދާެގ )ޅ( 201ކުރުމަށްަފހު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިުދެގ ން އިންޓަރިވއުކޮމިޓީ

ަވކިން ވ ޓަށް ންމެ ނަންފުޅަކަށް ަވކި ަކއި ކޮނަންފުޅުތައް ކަނޑައެޅުމަށްޓަ ނޭަމށް ފޮނުއްާވތަޅު ެގރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހު

ކުރެއްުވމަްށ އްޔަންޢަތިރީަގިއާވ ފަރާތްތަކީ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުެގ މަޤާމަށް  އެއްެސިވ. މިޮގތުން

ަވަނ ބައްދަލުުވުމަގިއ  43 އަހަުރެގ ކަމަށް މިނިަވން މުއަްއސަސާތަުކެގ ކޮމިޓީެގ މި ފެނިަވޑަިއަގންނަވާ 

 -1 ފާސްެވފަިއާވ ފަރާތްތައް. ލަބިްއޔަތުންޣްއަ ެގބައިކުަޅ ދެބައި 3މެންބަރުންެގ  ްއވި  ވ ޓުދެހާޒިރުެވަވަޑއިެގން

 ޙަސަން މ. ޟްޔާފައަޙްަމދު . އަލްފާޟިލް 2ިވުލފުށި.  ތ.، އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ފިާޔްޒ މޫސާ، އަތަާމެގ

 ޝުކުިރްއޔާ. މާލެ.، ރުަވުގ ދު އާހިދު ރަޝީދު، ހ.އަލްުއްސތާޛު އަޙްމަ .3 ލެ.، މާހަޒާރީިވލާ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ާލއިރުަގއި ރިޕ ޓަށް އިއަޅުަގނޑު މި ިރޕ ޓްެގ ބަހުސްެގ ަވުގތު ހުޅުަވ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 ،ން ނަންފުޅަކަށް ނޫންކަންންުކރަޤީކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ެއއް ބޭފުޅެއް. އަުޅަގނޑު ޔަ ބަހުސްކުރެއްެވން އޮތީ

 .ށްާވަފއިަވނީ ނަންފުޅުތަކަެވސް ކުަރއް އިންޓަރިވއު އުޅެނީ. މި ެވެގންބޭބޭފުޅުންނަށްކަން އަޅުަގނޑުެމން މިކަން ކުރާން

 ރޮޒައިނާ އާދަމް. އާދެ! ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ދެއްެކުވން:އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ާވަހކަ
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ކޮށްލަްނ ރޝެއަ ތަޅުމާ އަުޅަގނުޑ ހަމަ މި ޮކމިޓީެގ ެޗއަރެގ ހައިިސއްޔަުތން ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ 

 .ކޮމިޓީެގ ރިޕ ޓް..ބޭނުންާވ 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 އަށް ޕާޓީ  4 ،ބޭފުޅުންނަށް 4އިިސއްޔަތުން. ހަތްތެރި މެންބަރު ާވހަކަުފޅު ތިޔަ ަދއްަކަވނީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެންބަރުެގ އިްއޒަ

 އެުރެވން އޮތީ.އަޅުަގނޑަށް ފުރުޞަތު

 

 :ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ާވަހކަދެއްެކުވންއަްއޑޫ މީދޫ 

މިއީ އިނޭގތ   ެވސް ައޅުަގނުޑ ހަމަ ދަންނަާވލަން ބޭނުންާވ ާވހަކައަކީ މެންބަރެްއެގ ހައިސިއްޔަތުން އެމް.ޑީ.ޕީެގ

ޕޮއިންޓް ހުިރހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ  3 އޮތްއެނެްކސްަގިއ  ،މެ ފަހުންމި ރިޕ ޓްެގ އެން ޒަތްތެރި ރައީސް.އިއް 

ެވސް ައޅުަގނޑުމެން ރޭަގއި މިކަްނ  ޕާލިމެންޓްރީ ުގރޫޕުަގއި އަުޅަގނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީެގ ،ސަމާލުކަމަށް ެގނެސް

، ހުރިާހ ނައުމަށްޓަކައި. އެހެންީވމާސް ހަމަ މިކަން ެގެވ  ސަމާލުކަމަށްެއހެން މެންބަރުންެގ ،ތީެވޑިސްކަްސކޮށްފަިއާވނެ

 ޕޮއިންްޓ ބައްލަާވލަެދއްުވްނ އެދެން. 3، ެއ ތިބޭފުޅުންެގ އަތްޕުުޅަގިއ ރިޕ ޓް އެބައޮތް. އެހެންީވމާ ެވސް މެންބަރުން

  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ެއއް ނެތް.ޮގތުން ބަހުސްކުރާަކށް އެދިަވަޑިއެގންފަ ުގޅޭ ޕ ޓާމި ރި ޕާީޓއެްއެގ ފަރާތުންސިާޔސީ އާދެ! އެހެން 

 . ޮގތުން ވ ޓަށް އަހާނަން ުގޅޭ އެހެންީވމާ، ައޅުަގނޑު ވ ުޓެގ ަގީޑަގއި މި ރިޕ ޓް ބަލަިއަގތުމާ 

 

 ން ހު ވ ޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވ ޓަށް އެ .9

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

  މް ރަޝީދު އިބްރާހީްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިދާއިރާެގ  މާފަންނު މެދުވ ޓް.  ެގ ފުރަތަމައަޅުަގނޑު މިހާރު މިއީ މިއަދު

ެގނުަވއިދިނުމަށް ޒަމާީނ ތަރައްޤީ  ،ރަށު އުެފްއދުންތަކާއި ިވޔަފާރިތައް ރަުށ ބަންދުން މިނިަވންކޮށް ،ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ

ފެނިަވަޑއިަގންަނާވ ޮގަތކަށް  ނަށްރި މެންބަރުންތެޮގތުްނ އިްއޒަތް ުގޅޭ ބަލައިަގތުމާން ލާ ަގރާރު މަޖިލީހުއިޮގވަ 

 ވ ޓުދެްއުވން އެދެން.
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 ]ވ ޓުދެްއުވން[

 

 ވ ޓުެގ ނަތީޖާ:

 މް ރަޝީދުމެންބަރު އިބްރާހީމާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ   ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 

 87    މެންބަރުންެގ އަދަދު:މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ 

 74    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 73    ފެންނަ ކަމަށް ވ ޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވ ޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ވ ޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: ަވކި ޮގތަކަށް ވ ޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް 

   73     ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:ވ ޓުަގއި 

 37      އަދަދު:ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ 

 ފާސް        ވ ޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ވ ުޓަގއި . މެންބަރުން 74ީވ ހާޒިުރެވ ތިއްބެ . 87؛ ކީދެންމެ ނެުގނު ވ ޓުެގ ަނތީޖާ. މަޖިލީހުެގ އަދަދަ

 ނުދެްއާވކި ޮގަތކަށް ވ ޓުށް ވ ޓުދެްއިވ މެންބަރަކު ނެތް. ަވކަނުފެންނަ ކަމަމެންބަރުން.  73އިެވިރެވަވޑަިއެގންެނީވ ބަ

މި . 37 ނީބޭނުންަވއެހެންީވމާ، ފާްސުވމަށް މެންބަރުން.  73ަވޑަިއަގތީ ނެތް. ވ ުޓަގއި ބަިއެވިރެވެވސް  މެންބަރަކު

 (ފާސްެވއްޖެ. )ަވުގތުކޮަޅކަށްފަހު ަގރާރު

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އްލުކޮށްދެްއުވން އެދި ޙަުކރަމުންދާ ބ ހިޔާަވހިކަމުެގ ދަތިކަން ލްއްމަޙަދެަވނަ ވ ޓް. އދ. މަހިބަދޫެގ ިގނަ ރަްއޔިތުން ތަ

ޕެޓިަޝން ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ  ،ރިޤް ހުށަހަޅުއްާވަފއިވާ ޠާއަޙްމަދު މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

  ނަށްތްތެރި މެންބަރުންްއޒައި މެދު ފާސް ކުރެްއުވމާ ނިންމި ޮގތުެގ ރިޕ ޓް އިން ދިރާސާކުރައްވަ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

ދެން އޮތް ވ ޓުެގ  ؛ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން)ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު(  ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގަތކަށް ވ ޓުދެްއުވން އެދެން.

 ،މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެްނބަރުެގ ަގރާރު މި ދަނީ ،ނަތީޖާ އަޅުަގނުޑ ދެންނެުވމުެގ ކުީރަގއި 

 .ިވފަފޮނު ޓީއަށްަވނީ ދިރާާސކުރުމަށްޓަކައި އިޤްތިޞާދީ ކޮމި ، އެ ަގރާރުށް. އެހެންީވމާއިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއަ
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 ]ވ ޓުދެްއުވން[

 

 ވ ޓުެގ ނަތީޖާ:

  މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ   ިވ މެންބަރު:ހުށަހެޅުއް

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 74    ައދަދު: ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ

 71    ފެންނަ ކަމަށް ވ ޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    މެންބަރުންެގ އަދަދު: ނުފެންނަ ކަމަށް ވ ޓުދިން

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ވ ޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ވ ޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   71     ވ ޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 36      ނުންާވ އަދަދު:ފާސްުވމަށް ބޭ

 ފާސް        ވ ޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

ފެންަނ . 74؛ ހާޒިުރެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ އަދަދަކީ. 87؛ ދެންމެ ނެުގނު ވ ޓުެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުެގ އަދަދަކީއާދެ! 

 ބަރަކު ނެތް. ަވކި ޮގތަކަށް ވ ޓުނުދެްއާވ މެންބަރަކުމެންބަުރން. ނުފެންނަ ކަމަށް ވ ޓުދެއްިވ މެން 71ކަމަށް ވ ޓުދެްއީވ 

މި  ،. މި ަގރާރ36ުާވނީ މަށް ބޭނުންުވފާސްމެންބަރުން. އެހެންީވމާ،  71ަވޑަިއަގތީ އިެވިރެވވ ޓުަގއި ބަ ނެތް. ެވސް

. އިއްޒަތްތެިރ މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އަރިހު ދަންނާަވލަން ބޭނުންއަުޅަގނޑު  ފާސްވެއްޖެ. ޕެޓިޝަން

އަލުން އަނބުާރ  ރު ޕެޓިޝަން ހުށަހަޅުއްާވފައި އޮތްއިުރަގއި ކުީރ ދުަވހު އެއަްށ ާވްނީވ ޮގތް ސާުފނުެވ އޮތީމަ މެންބަ

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ، ން އަުޅަގނޑުމެނަށް ލިބިއެކުަގއި ސާފުެވެގ މިހާރު ާވންީވ ޮގތާ ،ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީއަށް ޮގސް

  ަވުގތުކޮަޅކަށްފަހު(. )ަވނީ ފާްސެވފަ ކުން އެލަބިއްޔަތަޣްަވސް އަ ޕެޓިޝަން ަވރަށް ތަނަ

 

  :ާވހަކަދެްއެކުވން ރިޔާސަތުން

 ކުެރްއުވމާއްޔަންޢަތ. ިވލުފުށި ، އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ، އަތަމާގެ  އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުެގ މަޤާމަށް

 ދެްއުވން އެދެން.ޮގތަކަްށ ވ ޓު މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ
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 ]ވ ޓުދެްއުވން[

 

  ވ ޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 74    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 72    ފެންނަ ކަމަށް ވ ޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވ ޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00  ޮގތަކަށް ވ ޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ވ ޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: ަވކި

   72     ވ ޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 37      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް        ވ ޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

. ހާޒިުރެވ މެންބަރުން 74ވ ޓުގައި ަބިއެވރިެވަވަޑިއެގންނެީވ . 87؛ އަދަދަކީ ނު ވ ޓުެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުެގދެންމެ ނެުގ

ްއިވ މެންބަރަުކ ނުފެންނަ ކަމަށް ވ ޓުދެމެންބަރުން.  72ވ ުޓގައި ަބިއެވރިެވަވަޑިއެގންނެީވ  މެންބަރުން. 74ތިއްބެީވ 

 .72 ެގންނެިވ މެންބަރުންެގ އަދަދަކީެވަވޑައި ެވސް ނެތް. ވ ޓުގައި ބަިއެވރި  ނެތް. ަވކި ޮގތަކަށް ވ ޓުނުެދްއާވ މެންބަރަކު

އިންފޮމޭޝަން  ،އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ފިޔާޒް މޫސާ އަތަމާޭގ ިވލުފުށީ .ތ ،އެހެންކަމުން. 37ނީ ފާސްުވމަށް ބޭނުންަވ

 ެގން އެުގޅި  ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިީލހުން ފާސްުވމާކުރެއްުވމަށް ފެިނަވަޑއިަގންަނާވ ކަމަށްްއަޔންޢަރުެގ މަޤާމަށް ކޮމިޝަނަ

 ަވުގތުކޮަޅކަށްފަހު()ބޭފުޅާއަކީ އެ ކޮމިޝަނަރު. 

 

 . އިބުތިދާއީ ބަހުސް 6

 

 :ާވހަކަދެްއެކުވން ރިޔާސަތުން

ޒަތްތެިރ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް މަޑުްއަވރީ ދާއިރާެގ އިއް  ،އަރުަވނީއާދެ! އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ  ންދިނުަރއްކާެތރިކަމަށް ސަމާލުކަން ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ ކަނޑުދަތުރުކުރުމުެގ ސަލާމަތާއި
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 މަޖިލީހުެގ މި މަޖިލީހުެގ ަގިއ ބޭްއުވނު  2019ބަރު ންސެޕްޓެ  4މި ަގރާރުެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއުވނީ  .ަގރާރު

ޒަތްތެރި މެންބަރު އާދަމް . ަގރާުރ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއާވނީ މަޑުްއަވރީ ދާއިރާެގ ިއއްަވނަ ޖަލްސާަގއ46ި

 ޝަރީފް.

 

 މަޑުއްަވރީ ާދއިރާެގ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ާވހަކަދެއްެކުވން:

 ބަހުސްެގ އީތިދާއިބު  ނުަވތަފެށެނީ ޮގތުން މި ަގރާރުެގ ބަހުސް މި ކަންދިމާިވ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ަވނީ ކޮންމެެވސް  ަވުގުތ މިހާރު މި މި ،ާވީތެވ  ކަމަށްފެށެނީ ެއއް މަސްދުަވހުެގ މުއްދަތަކަށްފަހު  މަސައްކަތް މި

ެވސް އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ލާތް ކެނޑިފައި ކަމަށް ުވމަކީ އެކަީށެގންާވ ކަމެްއ. އެހެންނަމަޢާމު ަވރަކަށް މީެގ

 ޒަމާނުއްސުރެ  ައދި ރާއްޖޭަގއި ،ާވީތއާއި  ޮއތީ ކަނޑު ކަމަށް އަުޅަގނޑުމެންެގ ަވަށއިެގްނ މި އިެގން ދިެވހިރާއްޖޭެގ ަވށަ 

އަުޅަގނޑުމެންެގ  ،އެކީަގއި ަވރަށް ބޮޑެތި ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތައް ހިނާގފައި ހުރުމާ ކުރުުމގައިެވސް ކަނޑުދަތުރު

 އިުތރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ހިތުން ކަމަށްޓަކައިޑުދަތުުރެގ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރި ރާއްޖޭެގ ކަނ

އެނަމާ  ،ިދޔަގައިުޗ މަހުެގ ެތރޭގައި ހިނަވނަ އަހަރުެގ މާރި 2004 ެވްސ އެބަ ަގބޫލުކުރޭ. މެންއަޅުަގނޑުމެން އެން

ކަނުޑ  ،ވައިަމޑު .ން ސިްއސުާވލި ަވރަށް ނުރަްއކާތެރި ހާދިސާއެއްބ ޓުެގ ހާދިސާައކީ ފަހުެގ ތާީރޚެއްަގއި އަުޅަގނޑުމެ

ދިޔަ. އަުޅަގނޑުމެން އެ  ިގނަ ބައެއްެގ ފުރާނަ ެގްއލިެގންހާދިސާެގ ސަބަބުން ަވރަށް ދިަޔ އެއިމަޑު ދުަވހެއްަގއި ހިނަގ

ެވސް ދު އިލާތަކަށް މިއަޢާމް ފުރާނަތަކަށް ސުަވރުޭގެގ ދާއިމީ ނިޢުމަތް ލެއްުވން އެދި ދުޢާކުރަން. އަިދ ޞޫޢުހުރިހާ މަ

 އިއްޭޖަގރާ ،ރު ެވސް ދިޔަ ޮގތަށް ބަލާއިއިލާއިުރަގއި ކަން ހިނގަ އިއަށް ިވސްނަ ސާހާދި ހަމަ އެ ކެތްތެރިކަން އެދެން. 

އަދި ައޅުަގނޑުމެން އިތުރަށް ިވސްނަންޖެހޭކަން އެބަ  ،ކަނޑުދަތުރުކުރުމުަގއި ނުރައްާކތެރިކަން އިންތިހާއަށް ބޮޑުކަާމއި

ފަރުެގ ންނޮިޅަވރަ ަގްސޓް މަހުެގ ތެޭރގައި ހދ.މިދިޔަ އ  ،އެނިގެގންދޭ. ޭއެގފަހުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް އިހަށްދުަވހު

ކުރުމުގައި ސަލާމަތާއި ރި ކަންތައްތަކަކީ ެވސް އަޅުަގނޑު ހިތުން ކަނޑުދަތުރުެވމަދިމާިވ ހިތާ ލާއަކަށްމް ޢާއިޞޫޢުމަ

މު ފިޔަަވޅުތަެކއް އަޅަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ންައޅަންޖެހޭ މުހި އި،ޓަަކއި އަުޅަގނޑުމެން ފުންކޮށް ިވސްނަރައްކާތެރިކަމަށް

އެހެންނަމަެވސް، އަޅުަގނޑުމެން މި ބާަވތުެގ ހޭ. ސް އެބަ ަގޫބލުކުރަންޖެެވ އަޅުަގނޑު ހިތުން އަޅުަގނޑުެމން އެންމެން

ދަތުރުކުރާ  ،އެބަޖެހޭ ކުރަންަގބޫލު މިއަދު ހަކަތައް ދައްކާއިރު ހަމައެކަނި ައުޅަގނޑުމެންނަށްމައްސަލަެއއްަގއި މި ާވ

ްއޗަކީ އެ އް ުނފުދޭކަން. އެ ަތކެނުަވަތ ހަމަައށް ހުރިތ  ބެލުމަކުންނެ އުޅަނދެްއަގިއ ހުންނަ ަވސީަލތްތައް ހުރިތ 

ކުެރިވފައި ހުންނަ ތަކެތި ކަމަށް ަވސީލަތްތަކަކީ އެންމެ މި ޒަމާނުެގ ނުަވތަ އެންމެ މިހާރާ އެްއޮގތްާވ ޮގތަށް އަޕްޭޑޓު

ަވރަށް ބޮޑަށް އިލެކްޓްރ ިނކް މިއަދު ކަހަަލ ަވސީލަތްތަަކކީ  ބޭނުންކުރާ ބަެއއް ަގއިާވން އެބަޖެހޭ. ދަތުރުކުރުމު

ހުންނަނީ އަޅުަގނޑުމެންެގ ާރއްޖޭެގ ފަރުތަކާއި މި ހުރިހާ އެއްޗެްއ  ތްތައް މިއަދި އެ ަވސީލަ .ލަތްތައްަވސީ

އްާޔ ނުކުރެިވ ހުންނަ ކަމަށް ވެއްޖެއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެތަކެތި ރަނަގޅަށް އަޕްޑޭޓު ،. ހުންނަިއރުކުރެިވފަްގރޭޓް އިންޓެ
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މެން ެއކަން ަގބޫލުުކރަން އެބަޖެހޭ އަުޅަގނޑުމެްނ އަޅުަގނޑުެއއާެއކީަގއި ހަމަ ނިކުމެދާނެ މައްސަލަތަކެްއ ެވސް އެބަހުރި.

ތަކެތި ލ ންޗުގައި ުނަވަތ  ޓަަކއި އެ ދަތުރުކުރާއިރު އަޅަންޖެހޭ ަވކި ކަހަލަ ސާމާނުތަކެއް އަުޅަގނޑުމެން އެޅުމަށް

ބުމުެގ އަޅަިއެގން ތި ،ޮގތާއި  ާވކަމުަގއި ިވަޔްސ ެވސް އަދި އެަވރަކުން ނުފުދޭކަން. އެތަކެތި އަޅަންބ ޓުގައި ހުރި

އަދި މީހުންނަށް އެ ކަންކަން  .އަުޅަގނޑުމެން އެބަެޖހޭ މީހުން ހަލުެވރިކުރުަވން ކަށްހުރިހާ ކަމަ މި ،ރައްކާތެރިކަާމއި

ފަހަރުގައި ދަތުުރކުރާ ހުރިހާ އެންމެންނަށް ެވސް ިމ ލ ންޗު ،ޓަކައި އަުޅަގނޑުމެން ބ ޓުފަހަރުގައިދަސްކޮށްދިނުމަށް

މުކަން ކިތަންމެ ންރާއްޖޭަގއި ކަނޑުދަތުުރެގ މުހިކަން އެނެގންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ަގބޫލުކުަރން. ކަން

ށް މަސްެވިރކަމާިއ އެނޫންެވސް ކަންތައްތައް ކުރުމުގައި ައޅުަގނޑުމެންނަ އިރާއްޖޭަގ ،ކަމުަގއި ިވަޔސް ެވސްބޮޑު

އް ުއޅަނދުފަހަރު ބަނދެިވފައި ހުންނަ ޮގތުން ނުަވތަ އެނޫން ަބއެ، ކުރެިވފައި ހުރި ތަފާތު ތަޖުިރބާތަކަށް ބަލާއިރު

. ެވސް ކުރިމަތިެވފައި އެބަހުރި ތައްސާހާދި ނުރައްކާތެރިަވރުެގ ބޮޑެިތ ހުރެ އަުޅަގނޑުމެން ހީނުކުރާ ެވސް ސަބަބުތަކާ

ދެ ބުރިއަްށ ސްއޮޑިފަހަރު މާކަނޑަށް މަސްެވިރކަމަށް ނިކުމެ ހުއްޓާ މަ ،ހުންނާނެތި ބޭފުޅުން ހަނދުމަފުޅު

ޭއެގ ޒާުތގައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ެއ  ،ދަނީ ޮގސްފައި އެބަހުރި. މިކަހަލަ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިެވެގން މިބިންދައިެގން

ރު ހުންނަ ޮގތުން ކަމަްށ ނުަވަތ ިކްއސަ ،ބަނެދިވފައި ހުންނަ ޮގތުން ،އުޅަނދެއް ފަރުމާކުެރިވފަިއ ހުންނަ ޮގތުން

ެއއީ ޓަަކއި ބޭނުންކުރެޭވ އާލާތްތަކަކީ ނުަވތަ ަވސީލަތްތަަކކީ ުނަވތަ އެ އުޅަނދު ބަނުމަށް .ެއކަށީެގްނާވ ކަެމއް ުވމަކީ

ުވމަކީ ެވްސ  ބަނދެިވފައި ހުންނަ އެއްޗެހި ކަމަށް ،ނުކުރެވި އެކަން އެންމެ ރަނޅަށް އެކަން ކުރަންީވ ޮގތަށް 

 މީެގ ނުަރއްކާތެރިކަން މި  މަތިެވެގންދިަޔއިމާކޮންމެ ހާލަތެއްަގިއ ނަމަެވްސ މި ަކންކަން ކުރި .އެކަީށެގންާވ ކަމެއް

ސަުރކާރަކަށް ެވސް ަވރަށް ބޮޑެތި  އަދި ހަމައެާއއެީކަގއި ތަަކކަާށއިއަންނަނީ އޭަގއި ތިބޭ ބަޔަކަްށ އޭެގ ސަބަބުން ޢާއިލާ

ކަެމއްަގއި  މިކަހަލަ ،، ައޅުަގނޑުމެން މިކަހަލަ ބަުހސެއްަގއިތަކުލީފުތައް އުފުލަންޖެހިފަިއ އެބަހުރި. އެހެންީވމާ

ނުލާ ނުަވަތ އިކަހަލަ ަވސީލަތްތަެކއް ހުރުން ެއކަިނ ެއއީ ފުއްދަ  ާވހަކަދަްއކާއިުރ ހަމައެކަނި ަދތުރުކުރާއިުރގައި ަވކި

ނި ނިންމާލުމުެގ ބަދަލުަގއި ކަހަލަ ެހދުމެއް ނުަވތަ ަވިކ ކަހަލަ ެއއްެޗއް އަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް ެއކަ ދަތުރުކުރާއިރު ަވކި 

ދަތުރުުކރާ އުޅަނދުެގ ސަލާމަތާިއ  ިވސްނަންޖެހޭ. ދަތުރުކުރާއިރުަގއިއެބަ ފުންކޮށް  އަްށުވރެއަޅުަގނޑުމެން އެ

ދަތުރުކުރާ ުއޅަނދުގައި ތިބޭ މީހުންެގ ސަލާަމތާއި ރަްއކާތެރިކަމަށް ޓަަކއި   ،ދައިންރައްކާތެރިކަމަށް ިވސްނަންޖެހޭ ފަ

ީކގައި އަޅަންޖެހޭ ލައިފްޖެކެްޓ ކަހަލަ ތަކެްއޗަކީ ެވްސ ހަމައެާއއެ ،ޭހލުންތެރިކުރުމާއި ،ޔާރުކުރުމާއިމީހުން ތައް

އަދި އެ ަވސީލަތްތައް ފަސޭހައިން އަތުޖެހެން ހުންނަ ޮގތަށް ހުންނަ ތަކެތި   ،މީހުންނަށް ފަރިތަކަމާއެކު އަަޅން ދަންނަ

ރުކުރުމުެގ ށް ދަތުނުަވތަ ކަޑިންމަތަަކކީ ައޅުަގނޑުމެންނަ ،އި ކަމަށް ާވން އެބަޖެހޭ. ނެރުަތކަކީ ެވސް މީެގ ޒާުތަގ

ނުދެިވ އެންމެ އެކަީށެގންާވ ަވރަށް ސަމާލުކަން ކަުމަގއި ނުަވތަ އެ ،ތެރެއިން ބަެއއް ހާލަތްތަުކަގިއ އެތަން ހުންނަ ޮގތުން 

ޮގސްފައި ހުންނަ ބައްތި ވެއްިޓެގން ފަހަރަށް ހުންނަ ނެރު ބަެއއްނުަވތަ  ،ނެތިެގން ބައްތިހުރުމުެގ ސަބަބުން ނެރު

ޅުމުެގ އުޅަނދުފަހަރު ަވންނަން އު ،ނުަވތަ ނުބެލެހެއްޓި ހުންނައިރު ،ންމެ ރަނަގަޅށް އެކަން ނުކުރެިވހާލަތްތަކުގައި އެ
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ޮގުތގައި މިކަހަަލ  . އެހެންީވމާ، ައޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާނާގފަތައް ހިސާތެރޭގައި ެވސް އެބަހުރި ބޮޑެތި ނުރައްކާތެރި ހާދި

ހަމައެކަނި ަވކި ކަމަކަށް ފ ކަސްކުރުމުެގ ބަދަލުަގއި  ކުރާއިރު މި މަސައްކަތް ކަމެއްަގއި ައޅުަގނޑުމެން

ފަހަރު  ލ ންޗު. ުގޅޭ ހުރިހާ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ިވސްނަން ކާތެިރކަމާކަނޑުދަތުރުކުރުމުެގ ސަލާމަާތއި ރައް

ކުރާ ކަތްއި މަަސއްލ ންޗުަގ ،ބަނދެފައި ހުންނަ ކިއްސަރާ ހަމައަށް ެވސް އަުޅަގނޑުމެްނ އެބަޖެހޭ ބަލަން. ދަތުރުކޮށް

އަދި   ،ހުންނަ މީހާ އޮޑިެވރިަޔކަށް ެއކީަގއި ކެޕްޓަނަކަށް ހުންނަ މީހާ ނުަވތަފަޅުެވރިންނާއި އަދި ހަމައެއާ

އް  މު މަޢުލޫމާތެންއެއާެއކީަގއި އެ އުޅަނދު ދުއްަވން ހަާވލުކުރާ ކެޮޔޅަށް ނުަވތަ ކެޕްޓަނަށް އެނެގންޖެހޭނެ މުހިހަމަ

ަގނުޑ ދިއުަމކީ އަޅު އެުކލެިވެގންމުނިއެބޮޑަށް  ުވރެއް އަޅުަގނޑުމެންެގ ތެރޭަގއި މިހާރަށްމި ހުރިހާ ކަމެ ،އެނުގމާއި 

ހުންނަ  ންޔާރުކަޝިހު މު ކަމެއް ކަމުގައި ދެކެން. އަޅުަގނުޑމެންެގ މީހުންެގ ހުނަރުެވރިކަމާއިންދެކޭޮގުތގައި މުހި

ބަެއްއ  ،ާވތީ  ކަމަކަށް މަކީ ަވރށް ފަސޭހައަދި ހަމައެާއއެީކަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކަނޑުދަތުރުކުރު ،ޮގތުން

ުގޅޭ ާދއިރާތަކުން ނެރެފަިއ ހުންނަ ނަސޭހަތާއި ނުަވތަ  ކަމާ ،ންެއިކ މުއައްަސސާތަކު ގެ ހާލަތްތަކުގައި ަދއުލަތު

 ނެތި ެވސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަހުރި ޮގތުން ނެރެފައި ހުންނަ އިރުޝާދަށް ބެލުމެއް ނުަވތަ މިކަމާ ުގޅޭ  ށް،އިންޒާރަ

ަވތަ ކަނޑު ެވެގން ނުއިކަނުޑ ނުބަ ،. އެހެންނަމަެވސް، މޫސުން ގ ސްވެ ބައެއް ހާލަތްތަުކގައި ދަތުުރކުރެިވފަ

  އިރުޝާދާދަތުރުކުރުމުަގއި ެވސް ދައުލަތުން ދޭ ުނަވތަ ކަނޑު ަގދަެވފައި އޮންނައިރެްއަގއި ައުޅަގނޑުމެން ،ފައިގ ްސެވ

މެދު   އިހުމާލުެވެގންދާ ހާލަތްތަކުަގއި ލިބޭ ެގއްލުމާ މާކަންކަ ނުކޮށް އެ އި،ކަމާމުންއެްއޮގތަށް ކަންތައްތައް ކުރުުމެގ މުހި

ކުރަންޖެހޭ ކުރު ފި އިމި ކަންކަމަކީ ެވސް އަުޅަގނޑު ދެކޭޮގުތގައި އަުޅަގނޑުމެްނ ިވސްނަ ،އިއަޅަންޖެހޭނެ ޮގތްތަކާ ފިޔަަވޅު 

އަިދ  ،ލައިފް ޖެެކޓްއެޅުމާ  ، ޮގތެްއގައި ދަންަނާވނަމަލަ ކަމަށް އަުޅަގނަޑށް ަގބޫލުކުެރޭވ. އެހެންީވމާ، ޖުމުމައްސަލަތައް

 ން ުވރެމި ކަންަކމުެގ މައްޗަށް މިހާރަށް ،ިވއްސާަރީވަމ ދަތުރުނުކުރުމާއި ުވރެވަކިކަހަލަ ދުަވސްަވެރްއގައި ަވކި ަވރަކަށް 

މު ންަގނޑު ދެކޭޮގުތަގިއ މުހިއަދި މިކަންކަމާ ުގިޅެގން ައޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުތަްއ އެޅުަމކީ އަޅު  ،ކުރުމާއިބޮޑަށް ހޭލުންތެރި

ުގިޅެގްނ  މި ކަންކަމާ ،ާވއިދުތަކާއިގަ  ،ައޅުަގނޑުމެްނ މި އުސޫލުތަކާއި  .ދެކެން. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް ކަމެއް ކަުމގައި

ެވސް  މަންޓްތައް ތައްޔާރުކުރަމުންާދއިރު އަުޅަގނޑުމެން ިވސްަނންޖެހޭ އެހެން ކަމެއްއު ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ އެކި ޑޮކި 

ދަތުރުތައް މި ކުރެެވނީ އެިކ  އިފި ކަމަށް ާވނަމަ،ނޑުދަތުރުެގ މުޅި ސިނާޢަތަަކށް ބަލައޮތް. އެއީ ާރއްޖޭަގއި ކަ އެބަ

ޓަކައި އެބަ ކުރޭ. މީހުން އުފުލުމަށްފަހަރަށް މަސްެވރިކަމަށް އެބަ ކަނޑުމަތީގައި މަސަްއކަތް ބޭނުންތަކުގައި. ބަެއއް

އެަބއާދޭ. ތަްއ ތްތަްއ ކަނޑުމަީތަގއި ކުރާ ހާލަތްލަ މަސައްކަކަހަ ރާަގއި އެކިއިުޓައރިޒަމްެގ ދާ  ެގންދޭ.ކުެރިވތައް ދަތުރު

ުލއިތަކެްއ ނުަވތަ ަވކި ކަހަލަ ކަހަލަ  މި ހުރިހާ ކަމަކީ އަުޅަގނުޑ ދެކޭޮގުތަގިއ އެ ކަންކަުމެގ ނިސްބަތުން ަވކި 

ހުރިހާ   މިހޭ. އެހެންީވމާ، ލުކުރަން އެބަޖެ އް ކަމަށް ަގބޫކަންތައްތަ  ނެއެކުެލިވފައި ހުންނަންޖެހޭ އަށްއުސޫލުތަެކއް އެ

އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގުތގައި  ކުރިއަށް އޮތް ތަނުަގިއ އަޅުަގނޑުމެން ރާއްޖޭެގ ެގން ކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

 ންކަަސލާމަތާއި ރައްކާތެިރކަމަށް ޓަަކއި ތަްއޔާރުކުެރޭވ ުއޅަނދުތަުކެގ ސަލާމަތާއި ަރއްކާތެރި  ރުމުެގފަތުރުކުކަނޑުދަތުރު
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ެއއާެއީކަގިއ އެ ކަންކަމާ ުގޅުންހުރި އަދި ހަމަ ، މީުހންެގ ސަލާމަތާއި ަރއްކާތެިރަކމަށް ެވސްދަތުރުކުރާ އި ޭއަގ ،ެވސް

ުގޅިެގން  އަދި މި ކަްނކަމާ ކަޑިންމަތަކާ ރަށުެގ ރަށް ،ނަމަ މިސާަލކަށް ދަންނަާވ ކަމަށް ާވ ؛އެހެން އިދާރާތަކުން

މު ކަމެއް ންއްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮްށެގން މިކަްނ ކުރުމަކީ މުހިޖެހޭ ކަންކަމުެގ މަ ފަރާތްތަކުން ބަލަންހާޒިންމާާވންޖެހޭ ހުރި

 ާވތީެވ އެ ާވހަކަ ދަންަނާވލީ. ަވރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ޓަަކއި. ކަމަށް

 
 ާވުލެވަވޑަިއަގތުން{ފު ރިޔާސަތާ ހަްނބަރު ުޙަސއިން ޢަފީ}ިވލުފުށީ ދާިއާރެގ މެ

 

 ްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެ

ަގިޑއިރު. އަދި މި  4ަވނީ މި ަގރާރަްށ ބަހުސްކުރުމަށް ކަނޑައެޅަފއި ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. އާދެ! އާދެ! 

އިތުރަށް ަގރާރުެގ ފަހުބަސް ައދި  .ލިބިަވޑަިއަގންނަާވނެ މިނެޓު 15ލަ ަގރާރު ހުށަހެޅުއްިވ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރަށް ޖުމު 

ތައް ބޭނުންކުރެިވދާނެ. އާދެ! އެއްެޗއް ިވދާުޅުވމަށް ބާކީ އޮތް މިނެޓު އިތުރުއެހެންެވސް ޅުުވމަާށއި އަދި ިވދާ

 އިމިނެޓާ 24އި ަގިޑއިރާ 2ުރެގ ތެރެއިން ލިބޭނީ ަގޑިއި 4ަފއިާވ މަށް ކަނޑައެޅިއެމް.ޑީ.ޕީއަށް މި ަގރާރު ބަހުސްކުރު

ންތު. ސިކު 21 އިމިނެޓާ 20ށް .އެމަސިކުންތު. ޕީ.ޕީ 21މިނެޓާއި  20ިސކުންތު. ޖުމްހޫރޫ ޕާޓީއަށް  29

ަވކި ޕާޓީައކަށް  .ސިކުންތު 8 އިމިނެޓާ 14ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  12 އި މިނެޓާ 16ޕީ.އެން.ސީއަށް 

މިހާރު މި ަގރާރުެގ  ިސކުންތު ލިބިަވޑަިއަގްނނަާވނެ. 30މިނެޓާއި  3ތްެވަވޑައިުނަގންނަާވ ޮކންމެ މެންބަރަކަށް ނިސްބަ

 .މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ހަނިމާދޫ ޅުިވފަ.އޮތީ ހު ބަހުސް މި

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރު ދާއިރާެގ ހަނިމާދޫ

 މި ޮގތުން ހުށަހެޅިފައި ުގޅޭ ރުުމގައި ބަަހއްޓަންޖެހޭ ސަމާލުކަމާކުދަތުރުފަތުރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ކަނޑު

 ،ކަނޑު އޮންނައިުރަގއި  99ރާއްޖޭަގއި %، އަުޅަގނޑުމެން ަގޫބލުކުރަންޖެހޭނެ ަވރަށް މުހިންމު ަގރާރެއް. ރަކީަގރާ ާވ

ެގއްލުންތަްއެވ، ަވރަށް ިގނަ ފަރާތްތަކެއްެގ  ަވރަށް ބޮޑެތި ދިސާތައް ދިމާެވފައި ަވނީ މަދަކުންނެއް ނޫން. ހާތަފާތު 

މާލު ެވސް ހުއި ފަރުދުންެގ. އިހުމާލުން ެވސް ފަރާތުެގ މާަވނީ ދެ ދި ޮގްއަސ. މި ކަންކަންަވނީ ެގއްލިެގން  ފުރާނަ

ދަތުރުފަތުރާ  ކަނޑު އޮތް.، މީގައި ެއބަސް އީ އިއްޒަތްތެރި ރަށްަވރަށް ބޮޑަމާލު ެވސް ހުއޮތް މީަގިއ. ދައުލަތުެގ އި އެބަ

ޖެހޭ. ޭއެގ ސަބަބުްނ ެވްނ އެބަރެމަލުކުޢައްޭޖަގިއ ރާދުތަކެއް ހެދި، އެ ަގވާއިދުަތކަށް ބެހޭ ޮގތުން ހަރުދަނާ ަގާވއި 

ކުރާއިރުަގިއ ދަތުރުފަތުރު ަކނޑު ،ރައްޔިތުންނަށް އިތުރު ރަްއާކތެރިކަމެއް ލިބިެގންދާނީ. އަުޅަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކުރަން

އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ޖެހޭ އަދު އެބަ މިކުރަން ޖެކެްޓ އަަޅން މަޖުބޫރުލައިފްކުރާ ހުރިހާ ދަތުރުެވރިން ރާއްޖޭަގއި ދަތުރު

ކަމެއް ެއއްކޮށް ދަތުުރފަތުރުކުރުމުެގ ފުރިހަމަ މިކަން ކޮށްެގން ނޫނިއްޔާ އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ
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ލޫމާތުެގ ޢުދޭ މަ ލަުތެގ މުައްއސަސާތަކުންއުހަމަ އެއާެއއްކޮްށ މޫސުން ލަފާކޮށް، ދަެނޭވނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުެގ

ެވްސ  ޖެހޭ. ޔެލ  އެލަރޓް ނެރެފައި އޮްއާވފަރާތްތަކުން އެކަމަށް ސަމާލުާވން އެބަކުާރ ށް ބިނާކޮށް ދަތުރުމައްޗަ

ދަނީ. ދިޔުމުެގ ސަބަބުން  އެރީމާ ފުރައިެގންށްއެ ބަޔަކަށް ފެންނަ ޮގތަކަށް، އެ ބަޔަކު ހިތަ .ނުދީއެްއެވސް ސަމާލުކަމެއް 

ދޭތެރޭގައި ެވްސ  މިފަދަ ފަރާތްތަކާ ،ކަމުންނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެން ދިސާތައް މަދެއްހާދިމާެވފައި ހުރި 

ރާއްޖޭެގ ަވރަށް ިގނަ ްއކޮށް ޖެހޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމައެާއއެއަޅަން އެބައެޅޭނެ ފިޔަަވޅުަތކެއް އަުޅަގނޑުމެން އެކަށަ

ރުގައި ެއ އެަފދަ އުޅަނދުފަހަ ،ދާއިރުަގއި މުންަވިއެގން ދަތުރުކުރައަދަދެްއެގ ޕެސެންޖަރުން ޮގ ރަށްރަށުގައި ިގނަ

ސަލާމަތީ ޮގތުްނ ހުންނަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ެވސް ފުރިހަމައަށް ނެތި، އެ  ،ލިސްޓު ނެތް ތާނގައި ެގޕަސެންޖަރުން

ރުން ޕަސެްނޖަރުން ޮގަވިއެގން އުތު 400، 300. ރާއްޖޭަގއި ޮއިޑއެްއގައި ނީމަސައްކަތް ކުެރެވމުންދާ ހާލަތްތައް ިގަނަވ

 ،ެވސް ޭއެގން ަގއިތާއެއް ވާއިރު ހަފު ،ދިސާެއއް ހިނގައިފި ނަމަހާރުަގއި ކަނޑުމަތީެގ ނުަވތަ ދެކުނުން މާލެ އަންނައި

ކޮންަބއެއްތ   ،ނީނުަވތަ އެ އުޅަނދެްއގައި ތިބި މީހުންެގ ލިސްޓު ހަމަކޮށް، ކޮންބައެއްތ  ެގއްލު އިއެ ދ ންޏެއްަގ

ރި ރަީއސް ނެތް. އެހެންީވމާ، މި ކަންކަމަީކ ނީ ެވސް ދެނެަގނެޭވނެ ޮގތެއް ިއއްޒަތްތެނޫނީ ކޮންބަެއއްތ  ެފނު ،ނިޔާީވ

ޮގތުަގއި ައޅުަގނޑުމެން މި ދެކެނީ. މި ކަންކަން ނުކޮށް  ގެ ކަމުކަންަވރަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަެމއް ދީެގން ކުރަންޖެހޭނެ 

ދަދު އަިދެވސް މި އުެޅނީ މަރުިވ މީހުންެގ އަ ،ދެ ދުަވސްވެއްޖޭ  ،ދިާސއެއް ދިާމީވމާ، ަވރަށް ދެަރއޭހާެވސް އަނެއްކާ 

މިހެން ބުނުމުެގ ބަދަލުގައި ދައުލަުތެގ ކަމާ ބެހޭ  ،ެގއްލުނު މީހުންެގ އަދަދު ެވސް ނޭނިގެގންނޭ ،ެގންނޭެވސް ނޭނގި 

ަގިއ ަވކިން ޚާްއޞަކޮށް ޓްރާންސްޕ ޓް މިނިސްޓްރީން މި މަސައްކަތް ަވރަށް މުހިންމު ކަމެއްެގ ޮގތު މުއައްސަާސއިން 

ލާނެ އިއަޅަ މަ އެ ހިާސބުން ދެން އެކަން އެ ނިމުނީ. ދެން އެ ކަމަކާދިަޔއިއިކަމެއް ހިނަގޖެހޭ. މިއަދު ކުރާން އެބަ

އެކަްނ  ،އަެނއް ދުަވހު ަވަރށް ބާރަށް އެ ާވހަކަ ދައްކާނެ. އެހެންނަމަެވސް ،އިޔާެއ ރެ ،މީހެއް ނެތް. އެ ދުަވހާއި

 . މިީއީކ ނޫން ކަންކަން ާވންޖެހޭނެްއޒަތްތެރި ރަީއސްއި ނޫޅޭ  ކުލާ މީހައިޅަ އަ މަ ދެން އެ ހިސާބުން އެކަމަކާދިޔައި

ކުެގ މަތީން ކަންކަން ހަމަތަ އި ދުނިޔޭެގ ީމހުން ކަންކަން ކުރާ އުސޫލާ ،ޮގތަކީ. ައޅުަގނޑުމެންެގ މާީޒެގ ތަޖުރިބާއާއި 

ޅުަގނޑުމެންނަށް މި ޖެހޭ. އަބަިވސްނެން. އެ އުސޫލުން ކަންކަން ކުރަން އެޖެހޭ އެބަނަށް ކުރަން އަޅުަގނޑުމެން

ަގިޑއިރަކުްނ ދިމާނުާވ ހަމަ އެްއެވސް ކަމެއް ނެްތ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަލިފާނުެގ  24ދިސާ ކޮންމެ ހާރި ހިތާމަެވ

މި ކަންކަްނ  ،ދިސާތައް ދިމާަވނީ. އެެހންނަމަެވސްހާދިސާ ދިމާަވނީ. އެހެްނ ހާ ދިސާ ދިމާަވނީ. ކަނޑުމަތީެގހާ

ނުދާކަން މުންޓަަކއި އެކަީށެގްނާވ ފިޔަަވޅު ެއޅެޑަކުރުމަށްއި ނޫނީ މި ކަންކަމުން ލިބޭ ެގއްލުން ކު ޓަކަ ހުއްޓުުވމަށް

ކުރަންޖެހޭ  ދިސާއެްއ ދިމާީވމަ ެވސް ހާން. ަވރަްށ ޖަޒުބާުތަގިއ އަލިފާނުެގ ރައެުކ ފާހަަގކުޔާހިތާމަ މެންޑުނއަޅުަގ

ދަްއކާ.  އެ ާވަހކަ ަވރަށް ބާރަށްހަމަ ާރތްތައް ެވސް ކުރުުމގައި ސަުރކާުރ ެވސް އަދި އަމިއްލަ ފަ ތައްކަން

 އިނޭގތ   ދަނީާވހަކަ ހުލިެވެގންއެ ނަުގލަށް ޮގސް ޑުނއިރު ީވމަ އެ ހިސާބުން ބޮަގޑި  48ހަމަ  ،އެހެންނަމަެވސް

ށް އިމުކޮށް، ރަްއޔިތުންނަޤާއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިީއކީ ނޫން ކަންކަން ހިނަގންޖެހޭނެ ޮގތަކީ. ރަނަގޅު ނިޒާމުތަްއ 
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ހަމަ ެވސް އަނެއްކާ  ،އްޔާނިނޫންުގޅެންޖެހޭނެ. އެހެންން ކުރުމުެގ ިވސްުނން ެގރައްކާތެރިކަން ލިބޭނެ ޮގތަްށ ކަންކަ

އެއީ އެކަން ހިނަގމުން އަންނަ އުސޫލު. އެ އުސޫލު ކުރާރުަވމުންާދނެ. ތަދިސާތައް ރާއްޖޭަގއި ހާމިފަދަ ހިތާމަެވރި 

، ިމ ކަންކަމުން ރައްޔިތުންނަށް އިަގާވއިދުތަކަާކއި ރަްއޔިތުން މިަކމަށް ހޭލުންތެރިކުރުަވބަދަލުކުރެޭވނީ ހަރުދަނާ 

ން. މިީއ ސައްކަްތ ކޮްށެގމަ އެ  ،ތައް ހިންަގއިދީޕްރޮްގރާމުސަރުކާުރން މިކަމަށް ހޭލުންތެރިކަމުެގ  ޓަކައި އަރަިއަގތުމަށް

 ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް އި އޮތް މަސައްކަތެއް. ުޝކުރިއްޔާހިނދަށް ެވސް ކުރަންޖެހިފަމިހިނދުންއަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މި

 އީސް.އިްއޒަތްތެރި ރަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިާރެގ މެދުހެންޭވރުއަރުަވނީ  މި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތު

 . ށްޢާޡިމަ ޢަލީ މެންބަރު

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ މެދުހެންޭވރު

ދިނުމަށް އިތުރުކުރުމަށް ންދަތުރުކުރުުމެގ ަސލާމަތާއި ރައްކާތެިރކަމަށް ސަމާލުކަީއސް. ކަނޑުއްޒަތްތެރި ރަ ޝުކުރިއްާޔ އި 

 އަޅުަގނޑުމެްނެގ ތެރޭަގއި ކުރާ ޮގތުަގއި ަވރަށް ެވސް މުހިންމު ަގރާރެއް. ކައި ހުށަހަޅާ މި ަގރާރަކީ އަޅުަގނޑު ަގބޫލު ޓަ

، އިަވނީ ބޮއްސުންލަ ެގ ކަންަތއްތައް ެވްސ މިހުރިހާ ދަތުރުފަތުރެއް ،ކަންަތއް ެއަކންޏެއް ނޫންކަނޑުދަތުރުެގ 

އި ދެްއިވ ކަމަށް ޓަކަ އިއްވަ އާދެ! މި ަގާގރު ހުށަަހޅު ؛ގ ްސެވެގން ކަންކަން ޮގއްސަ. ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންަބރު

، ރައްޔިތުންެގ ސަމާލުކަމަށްދަންނަަވން. މިފަދަ ކަންކަން  ށް ޝުކުރުޑައިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުަގނޑު ަވރަށް ބޮ

ޖެހޭ ދުެވސް ކުރަމުންދާންބަރުކާރުެގ ސަމާލުކަމަށް ެގަނއުމަކީ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންެގ ހައިސިއްޔަތުްނ އަސަ

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ދެންމެ ާވހަކަދައްަކަވމުން  .މަސައްކަތެްއ ކަުމގައި އަުޅަގނޑު ދެކެނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ނޫނީ މީަގއި  ެވ،ކަންތަކުަގިއ ޒިންމާ ބައެއްެގ ާވހަކަ މި ދެ ،ިވދާޅުީވ ޢަބްދުލްޣަފޫރުމެންބަރު  ރިއިްއޒަތްތެ

މި  ،ފުރަތަމަ ބަޔަކީ ؛އުެޅއޭ. އެ ތިން ބަޔަކީއެބަބައެއް އުޅެޭއ. އަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ ތިން ބައެއް  ޖެހޭ ދެމައްސަލަ

އަުޅަގނޑު އެ  ؛އަހަރަކީ 8ޮގތަށް. މި ޭވތުެވިދަޔ އި ކަްނަކން ކުރާ ދިނުމުަގހުއްދަ ދޭ ފަރާތްތައްއުޅަނދުފަހަރަށް ހުއްދަ

ޚިލާފަށް ނެތް  އަހަރަކީ ޙަީޤޤަތުަގއި ިދެވހިރާއްޖޭަގއި ކޮރަްޕޝަން އާދަޔާ 8މި ޭވތުެވދިޔަ  ،ކަމަށް ޖެހިލުމުެގ ކުރިން 3

، މެއް ނޫންެއްއެވސް ކަ ؛ކަމެއް އަހަރުކަން އަޅުަގނުޑ ފާހަަގކުރަން. ކޮންމެ  8ޮގސްފަިއާވ މިންަވރަކަށް ކުިރއަށް 

 ދަ އެ ހުއްޖެހިލުންާވންީވ ކަމެްއ ނޫން.  އެްއެވސް ކަަމކާ ފައިސާ ފޮއްެޗއްދީފައި އެކަުމެގ ހުއްދައެއް ހ ދާކަށް ެއއީކީ

 3ދެންނެިވ  އަުޅަގނޑު ކުރިން މި ،އެހެންކަމުންަވރަށް ފަސޭހައިން ލިބެމުން އަުޅަގނޑުމެންެގ ތެޭރަގިއ ދަނީ. 

 ނެތި، އްއެްއެވސް ބެލުމެމުެގ ހުއްަދ ދޭ ފަރާތްތައް އެ ުއޅަނދެއް ބޭނުންކުރުހުއްދަ ،ކަމަކީ ތެެރއިން އެއްކަންތަކުެގ 
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މި ހުއްދަތައް  ؛ާވދިނަސްނޫނީ ސީ ،ރ ޑްާވދިނަސްދެމުންދޭ. އަކުން އެބަ ހުއްދަކ ލަކުން، އެްސ.އެމް.އެސް ހަމައެކަނި ފ ނު

ުއޅަނދެްއެގ ހާލަުތ  ަގމުަގިއ ދުއްވާ އެ ުދއްާވ، އެއް  ނޫން. ނޫނިއްޔާ އްެގނެބަލައި  އި އެ އުޅަނދުފަހަރަށް އަރަ މި ދެނީ

ދޭ ފަރާތްތައް ފުރަތަމަ  އެހެންީވމާ، ހުއްދަދަނީ. ދެމުންހުއްދަ ނާކޮށްފައިބަލާފައެއް ނޫން. އެ މީހަކަށް ލިބޭ ލާރިކޮޅަކަށް ބި

ކަންކަން ނުާވނެ ޮގތަްށ އެބަ ކަންކަން  ޖެހެއޭ. މިބަުކރަނީ މީގައި ޒިންމާދާރުާވްނ އެކަމަކަށް ައޅުަގނޑު ަގބޫލު

ކުރަން ތިބޭ ފަރާތްތަްއ. އެ އުޅަނދެްއ މާލެއިން ޒުމި ކަްނކަން ތަންފީ ،ކަމަކީ  ޖެހޭ. ދެަވނައޮންނަންބައްޓަންެވފަިއ 

ސެންޖަރުންެގ ހުއްދަ ޕެ ރަނަގޅު ބައެއް ފަހަރު ކިތައް މީހުން، ލަންއިއިުރގައި ެއއަްށ އަރާ ބަލަދާނައްޓާލަިއެގން

ަގނޑުމެން މި ތިބެނީ. އެއީކީ އެ ހުއްދަ ދީެގން އަޅުތިބޭ. އަރާ އެބަންނަނީ ކިތައް މީހުންނަށްތ . އޭެގ ޑަބަލް މީހުން އޮ

ކުރަން ތިިބ ޒު، ތަންފީއެހެންީވމާ ނިމުނީ. ުގޅާފައި ބުނަނީ ދޫކޮށްލާށޭ. ކަށްމައްސަލަެއއް ނޫން. ކޮންމެެވސް ތިމާެގ މީހަ

ެއއްކަަލ  އްޔާފަރާތްތަކަކީ ެވސް އަުޅަގނުޑ ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި މައްަސލައެއް. ެއްއަގމުަގއި ދުއްާވ ުއޅަނދެއް ވެއްޖެ 

ކޮށް ފޭކު  ،އެއީ ަރނަގޅު ެއއްެޗއްތ  އްޔާނެތަސް ހެޔޮ. އެ އިެދއްޖެ ދާއިރު ލަންއިރ ޑްާވދިނަސް ސްިޓކަރ އިންތ  ބަލަ

ކުރާ ފަރާތްތަކުެގ ނެތް. ިމއީ ޒު ބިލިްއޔަތުކަން ެވސް އަުޅަގނޑުމެންެގ ތަންފީޤާލުމުެގ އިހަދައިެގން ުއޅޭ ެއއްެޗއްތ  ަބލަ

 ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތައް. އެ  އެ  ،ބަަޔކީަވނަ  3ބޮޑު މައްސަަލއެއް. އަުޅަގނުޑމެން ަގބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް މިއީ. 

އަށް އަރާ މީހާ އެ ،ދުްއަވން ހުންނަ ކައްިޕ ެވސް އިއޭގަ  ،އެ ުއޅަނދުެގ ެވރިފަރާތް ެވސް ؛ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތައް

ީމހުންނަށްކަން. ތިމަންނަ މިއީ   20ތިބެެވނީ  އިނެގންޖެހޭ މީަގެވސް އެބަ ޒިންމާާވންޖެހޭ. ެއއަށް އަާރއިރުަގއި އެބަ އެ

އަރާއިުރގައި  ެވސް އެބަ ަގބޫލުކުރަންޖެހޭ. ތިމަންނަ އެއްަގމުގައި ދުްއަވން އެަވރުއެރެނީ.  ހާކަން މިއަށް މިަވނަ މީ 21

، ލިބެނީ ކަމެއްއިން ުހރިހާ ނިކަމެތިަގއި އެ އާޚިރު  ،ނިމޭިއރުަގއި  ،މިއަށް ހުއްދަ ައސްލު ދެިވަފިއާވ ެއްއޗެއް ނޫންކަން 

ފަރާތެއް   ، ދެމީހާ ެވސް އެބަ ޒިންމާދާރުާވންޖެހޭ. އެހެންީވމާ ، އެ. އެހެންީވމާމީހާއަށް ހުރިހާ ެގއްލުމެއް ލިބެނީ އެ

ެވސް މިކަހަލަ ކަންކަމުގައި ައޅުަގނުޑ ަގބޫލުކުރަނީ އެބަޖެހޭ މިއަށްުވރެ ބޮޑަށް ސަމާލުާވން.  ފަރާތް 3ނޫން. 

އަދި ާގނޫނުތަކަށް  ސް،ށް ެގނެއަުޅަގނޑުމެން މިފަދަ ކަންކަން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ސަމާލުކަމަ ،އެހެންީވމާ

ދޭން ތިބޭ ުހއްދަ ،ކުރަނީ ރަނަގޅަށްތ ޒުތިިބ ފަރާތްތައް އެ ތަންފީ  ކުރަންޒުތަންފީ ،ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ެގެނސް

ޖެހޭ. ބޭނުންކުރަނީ ރަނަގޅަށްތ  ައުޅަގނޑުމެން އެބަ ބަލަންކުރާ ފަރާތްތައް ބޭނުން ،ފަރާތްތައް ހުއްދަދެނީ ރަނަގަޅށްތ 

އަޅުަގނޑުމެން  ،ނަމަ ސަމާލުކަމެއް ނުދޭ ދޭތެރޭ މިކަންކަމާ ،ނަމަ އަޅުަގނޑުމެން ތަކުރާރުކޮށް މިކަންކަން ނުބަލާ

ެއކިއެކި ކަންކޮޅުަތކުަގއި ެއކި  ރާއްޖޭެގ ިގނަ ހިތާމަެވރި ހާދިސާތަކެއް މި ،ނަމަ މިކަމާއި ދޭތެރޭގައި ާވހަކަނުަދއްކާ

ކަމެްއ  ކަމެއްެވސް އަުޅަގނޑަށް ނޭނެގ ކޮން ދައްކަމުންދާއިރުާވހަކަ  ދުަވހު ހިނަގމުންދާނެ. މިއަދު މި 

ކުެރިވެގން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކަންކަުމަގިއ ނިްގެލކްޓު ،ދަނީކީ. އަޅުަގނޑުމެން މިފަދަ ކަންކަން ދޫކޮށްލެިވެގންހިނަގމުން

ޮގތަްށ މި ސަރުކާރުން ކަްނކަން  އޮތް އަހަރު 8ޭވުތެވދިޔަ  ކުރަީނ މި، ައޅުަގނޑު ަގބޫލުތިބެޭވތީެވ. އެހެންީވމާ 

ކުރަން އަރާ ފަރާތްތަްއ ޒުތަންފީ  ،ދީެގން ހުއްދަދިނުން އްކޮޅެ ނުދާނެ ކަމަށް. ހަމައެކަނި ފައިސާކުރަމުން
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، އަުޅަގނޑު ބޭނުން އަދިެވސް އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުން ޮގތަަކށް އަޅުަގނޑުމެން ސަރުކާެރްއ ީވމަ ،ނުކުރުންޒުތަންފީ

ާވީތެވ  ކަންކަމުގައިކަންނުކުރުން. މިއީ ައޅުަގނޑުމެން ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ކަން ބޭނުން ޮގަތކަށް ބޭނުންޮގތަކަށް ކަން

ޓަަކިއ މިމަޖިލީހަށް މި ަގރާރު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަުޅަގނޑު އަދިެވްސ ެއއްފަހަރު މިކަން ސަމާލުކަމަށް ެގނައުމަށް

 ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ަވރަށް ޮބޑަށް ދަންނަަވން.  ޝުކުރު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އަރުަވނީ ފެލިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތު މި

 . ށްއިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދަ

 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދު ާވހަކަދެއްކެުވން:

ބެހޭ   ކުރުަމށް މި ހުށަހެޅި ަގރާރާތެރި ރަީއސް. އާދެ! ކަނޑުދަތުރުކުރުްނ ރައްކާތެރިކަން ކަަށަވރުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތް

ޮގތުން އަުޅަގނޑު ދެތިން ެއއްެޗއް ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުްނޭވ. އަދި މި ަގރާރު ހުށަހެޅުއްިވ މަޑުްއަވރީ ދާއިާރެގ 

ދަންނަަވން. އާދެ! ޓްރާންސްޕޮޓޭޝަންެގ  ކުރުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފަށް ނިހާޔަތަށް އަޅުަގނޑު ޝު

ަދނީ ރަނަގޅަށް ނޫން. ކޮންމެ ދިމާލަކުން ެވްސ ޮއޑިެއްއ ށްއަކުރިމަސައްކަތްތަްއ ޙަޤީޤަތުަގއި މި ދިެވހިރާއްޖޭަގއި 

، ޅޭ ބާރު ުނުގޭޅ ނުބައްދަލު ބާރު އޭގައި ޭބނުންކުރަންީވ. ނުުގ އެއާ ބަންނަންީވ. އޮިޑއެއް ބަންަނންީވ. ނޫނިއްޔާ

ދަނީ ަވކި ސްޕީޑެްއެގ މައްޗަށް ބިނާކޮށް. ަވކި ީސ  ެވެގން މިއް ޑިަޒއިންއެލްހަ ،މިދަންނަަވނީ ނުބައްދަލު ބާރޭ

އަދި އޭތި  އި،ނުާވ ފެންަވުރެގ އިންޖީނު އަޅަޓަަކއި. ެއއަްށ އެކަށީެގންކޮންޑިޝަނެްއ، ަވކި ސްޕީެޑްއގައި ދުށްުވމަށް

ދޭ. މިދިޔަ ހުކުރު  ދަ ހިތާމަެވރި ހާދިސާތައް ދިެވހިރާއްޭޖގައި ތަކުރާުރަވމުން އެބަދުއްުވުމެގ ނަތީޖާއެްއެގ ޮގތުްނ މިފަ

ޓަަކއި އަުޅަގނޑުމެންެގ ތެޭރަގއި ބޮޑު ބ ޓު ދުއްިވ ކަމަށް ސްޕީޑު  ދުަވހު ެވްސ ހަޤީޤަތުަގިއ ުނަގަވއިދުން ބަަޔކު

ދިަޔއީ. ީމެގ ކުީރެގ ެވެގންރުންތަކަކަށް ެގއްލުން ޮގއްސި. ނަތީޖާއެްއެގ ޮގތުން ޕެސެންޖައެކްިސޑެންޓެއް ހިނަގިއެގން

އަުޅަގނޑުެމންެގ ލޮބުެވތި ރައްޔިތުްނެގ  ،އިެވނީ އަޅުަގނޑުމެންެގ ދިެވހިންެގ ހާދިސާތަކުގައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި

 ،އޮތ ރިޓީ ަވންޏާ އަުޅަގނޑުމެްނެގ ޓްރާންސްޕ ޓު ަކމުގައިން. މިއީ ޙަޤީޤަތުަގިއ ދަންނަާވތަ ފުރާނަ ގެއްިލެގންދާ

ކުރެޭވތީ ކަމުގައި އަުޅަގނޑު ހަމަ ނު އެންމެ ެއކަށީެގްނާވ ޮގތުގައި ެރގިއުލޭޓް އިމީގަ ށް ކުރާ ފަރާތަިގއުލޭޓު ރެ

ަވިކ  ނީނޫ ،ަވކި ސްޕީަޑކަށް ނީނޫ ،ކަށްކުރެިވެގންދަނީ ަވކި ސީ ކޮންޑިޝަނައް ޑިަޒއިންއެލްދަންނަާވލަން ކެރޭ. ހަ

އިންޖީނު އަޅަންޖެހޭ  2 ، ނުބައްދަލު ބާރު ބޭނުންކޮށްަޓކައި. އެއިހ ސްޕަަވރުެގ ޮގތުަގއި އެޅުމަށް ފެންަވރެްއެގ އިންޖީނު

ދިޔުން ެވސް އެކަީށެގްނޭވ. ފަޅައިެގން ލްތަކެއް އެބަހުރި. ހަެއއަށް އަންނަ ތަފާތު އިންޖީނު އަަޅއިެގން ދުއްީވމާ 3ތާކަށް 

 ،ޮގތަށް ރަނަގޅު ނޫން ހާދިސާތައް ދިމާުވމުެގ ފުރުޞަތު ެވސް ފަހިެވެގން ެއބަދޭ. ދަންނަާވލަން ބޭނުންެއއްއަދި ެއއާ
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ތަކަީކ ކުރާ އުޅަނދުބޭނުންށް އާއްމުކޮށް ައޅުަގނޑުމެން ޓްރާންސްޕޮޓޭޝަނަ ،ަވންޏާ ކަމުަގއި މިސާލަކަށް ދަންނަާވ

މީހުންެގ  60ފޫޓް ަގލްފް ކްރާފްެޓްއގައި ާގތްަގނޑަކަށް  43ނޫނީ  48. 43ނޫނީ  48 ިނއްޔާނޫ 38ަގލްފްކްރާފްޓް 

 ،ޖާަގ ެގމީހުން 60 ،އޮތ ރިޓީ ދެްއާވ މީހުން އަރުަވން. އެކަމަކު ަޙޤީޤަތަކީ ،ންޖާަގ އެބަ ޓްރާންސްޕ ޓް މިނިސްޓްރީ

ތަކަށް ކަމެއް. ަގއި ނެތްކަން. ައޅުަގނުޑމެންނަކަށް ނޭނެގ ހުއްދަ ހ ދަނީ ކޮންޮގލ ންޗު އެ އަރުާވަވުރެގ ޖާަގ

ކަމެއްކަން. ހަމަ ެއޮގތަްށ ކަމާއި އަދި މިއީ ނުަރއްާކތެރި ލިބޭުހއްދަ އެބަ  ،ދަންނަާވލަްނ ކެރޭ ާވހަކަައކީ ،އެހެންނަމަެވސް

. އެކަމަކު މީހުންެގ ޖާަގިއެގ ފުރުޞަތު ދީފަ 30. މީހުންެގ ޖާަގިއެގ ފުރުަޞތު ދީފަ 32ފޫޓް ެއއްަޗކަށް އެބަހުރި  38

 ންނާއި ކެޕްޓަނުންނާކަށް މީހުން. އެއީ ކުރޫށާީވހައައެއަށް މި ެއރެނީ  ަވންޏާ ގައި ދަންނަާވަކމުގައިލަ ޮގތެއްޖުމު

ރެސްިކޔު ބ ޓުތަްއ  ށް ޙަޤީޤަތުގައިމީހުންެގ ޖާަގިއެގ މަތީ އުޅަނދުތަކަށް ބޭރު ދުނިޔޭގައި އޮންނަ ޮގތަ 60 ލައިެގން.

ޕެސެންޖަރުން އުފުލާ ބ ޓު   ،ނޫނިއްޔާ މުދާ އުފުލާ ބ ޓު ކަމުގައި ިވޔަސް ،ޖެހޭނެ. އެ ުއޅަނދެއްަގއިކުެރެވންއެލޮކޭޓް

އަްށުވރެ މަތީެގ  60ާގްތަގނޑަކަށް  ،އުފުލާ ބ ޓުތަކުަގއި ހުންކަމުަގިއ ިވޔަސް، ެރސްކިުޔ ބ ޓު ޙަޤީޤަތުަގިއ މީ

ކަންކަން  ޔޭަގއި ެވސް މިބޭރު ދުނިޕެސެންޖަރުން އުފުލާ ބ ޓުތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަން. 

މިއަދު ަޙޤީޤަތުަގއި ިދެވހިރާއްޖޭަގއި  ،ެއކީަގއި ައޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަާވލަން ކެރޭއެއާމިއުސޫލުެގ ދަށުން ހަމަ  ހިނަގނީ

ެގ ތެރެއިްނ އޮްތ ފެރީ ސިސްޓަމު ކޮށްފައި މިއިމުޤާައޅުަގނޑުމެން  ،ަގއި މީހުން އުފުލާ އުޅަނދުަގިއ، ފެރީ ސިސްޓަމު

ފަހަރު. މިއީ ދަނީ ހަމައެކަނި ބ ޓުކުެރިވެގންރެންސްއަބޭފުޅުން ޙަޤީޤަތުގައި ހަމައެކަނި އިްނޝުއުފުލާ ހުން މީ

އުފުލާ  އިުކރެެވންޖެހޭނީ. އޭގަ ރެންސް އައިންޝު ކަމެއް. ހުސްއެކަނި ބ ެޓއް ނޫންހަޤީޤަތުގައި ަވރަށް ނުަރއްާކތެރި

ކުެރެވންޖެހޭނެ ރެންސްއަެވސް ިއންޝު އިތުރުން ލަެގޖު އޭގެ ކުރެެވންޖެހޭނެ. އަދިރެންސްއަ ސިންޖަރުން ެވސް އިންޝުޕެ

ޖެކެޓް އަދި މީެގ ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް އެންމެ ދަންނަާވލަން ބޭނުނޭްވ. ލައިފްހަމަ ކަމަށް އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުގައި 

ނެ ކަމެއް. އަދި ހަމަ  ކުރަންޖެހޭއެކަީށެގންާވ ޮގެތއްަގއި އެިޅފައިޭވތ  މިއީ އަުޅަގނޑުމެްނ އަބަދުެވސް މޮނިޓަރ

ކަންކަން ރަނަގޅަށް  މި އުޅަނދުތަކަށް އަރާ ބޭފުޅުން ެވސް އެބަޖެހޭ މި ،އެުކއެީކގައި ހަމަ ދަންނަާވލަން ކެރޭއެއާ 

އިތުރުން ެއއަށްުވރެން އިތުރަށް މީހުން އަދި އޭގެ  ،އާއިބައްލަަވން. ސަލާމަތީ ަވީސލަތްތައް ބަރާބަރަށް ހުރިތ 

ެގސްޓްަހއުްސ  އި ކަންަކމަކީ ހުއްޓެންޖެހޭނެ ކަންކަން. ދިެވހިރާއްޖޭެގ ެއކިެއކި ކަްނކޮޅުތަުކަގ އަރުަވއިެގްނ ދޭތ . މި

އިން ލިބޭ ޮގންޖެހުމަކަށް ެވްސ ޙަޤީޤަތުަގއި މިއީ މި ،ިވޔަފާރިތައް ތަފާތު އެިކއެކި ލެެވލްަގއި ހިނަގމުންދާއިުރަގއި 

ދު އީކުރާ ދަތުރުތަކުގައި މިދިޔަ ބޮޑު ކަމަށް ހީކޮށް  ަވުގތެްއަގއި ލިބޭ ފައިދާއެްއެގ އެ  ށް،ެވދާނެ. ލިބޭ ފައިދާއަ

 ަވންޏާށް ކަމަ ދިަޔއީ ޙަޤީޤަތުަގއި ދަންނަާވއް ފަރަން އަރައިެގންެގ ލ ންޗެ ފޫޓު 43ބަންދުގައި ެވސް ާގތްަގނޑަަކށް 

 ަވސީލަތްތައް ނެތޭ މި  ޭއެގ އެކަށީެގްނާވ ަވސީލަތްތައް ނެތުމުެގ ސަބަބުން. އެކަށީެގންާވ ،ރޭަގނުޑެގ ަގިޑއެްއަގއި

ިގރިަތކާއި އަދި  ،ދިެވހިރާއްޖޭެގ ފަރުތަކާއި ؛ހަމައަށް ެވސް ދިެވހިރާއްޖޭަގއި އެކަީށެގންާވ މެޕެއް މިއަދާ ،ބުނަނީ

. އެހެންުވމުެގ ސަބަބުން ެވްސ ެއއްއް ނެތް ނެރެިވފަޝަނެޮގތުން އަޕްޑޭޓް ވާ  ުގޅޭ ޮގތާ އެތުރިފައި އޮތް ކަނޑުތައް
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ން އެބަޖެހޭ ޓްރާންސްޕ ޓް އޮތ ރިޓީ ؛ިޒންމާދާރުާވ ފަރާތްތައް ، ޙަޤީޤަތަކީކެއް އެބަ ދިމާޭވ. އެހެންީވމާމައްސަލަތަ

 ިއ،މިއަށް އަަޅންޖެހޭ ފިޔަަވޅުތައް ައޅަ އި،ދާއިރާއެއްަގއި މިކަމުގައި ިވސްނަ މިކަމުގައި ތަންކޮެޅއް ރަނަގަޅށް ފުޅާ

 ،ަވނީ ހަމައަށް ެގނެސްދިނުން. ައދި މީެގ ބޭނުމަކަށް ނާއްލެއް އަުޅަގނޑުމެންެގ ަރއްޔިތުންޙަމީެގ ދާއިމީ 

އިތުރުްނ އަދި ޭއެގ ،ޓުއަރިސްުޓންނާއިއެތެރެާވ އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ، ންޖަރުންނާއިސެޕެއަޅުަގނޑުމެންެގ 

 ިމޮގތަށް މި  .ކުރުމުެގ ބޭނުމުގައިތެރޭަގއި ހިމާޔަތްއިތުރުން ޓްރާންސްޕ ޓް މިނިސްޓްރީ ެވސް މީެގއަދި ޭއގެ  ،ެވރިފަރާތް

 ،ނޫން ޮގތްޮގތަށްއްލުެވެގންދާނެ. އެޙަކަންކަން  އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި މި ،ނަމަވާ  ކަމުަގއިކަތް ކުެރޭވމަސައް

ަވންާޏ  ނުަބއްދަލު ބާރުެގ ބޭނުންކޮށް މިކަހަލަ ަކންކަން ކުރާ ކަމަށް ،ސްީޕޑުުނުގޅޭ  ލްއާހަމިދެންނެިވ ޮގތަށް 

. ދެްއިވ އެބަދޭ ެވްސ އަބަދުެވސް ައއުމުެގ ފުރުަޞތު ފަހިެވެގން ށްމުޖުތަމަޢަ އިން ނޭދެޭވ ައސަރު މުޅިޙަޤީޤަތުގައި މި 

 ދަންނަަވން.  ބޮަޑށް ޝުކުރު ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ަވރަށް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އަރުަވނީ ހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތު މި

 ށް. މެންބަރު ޙުސައިން ޝަމީމަ

 

 ހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޙުސައިން ޝަމީމް ާވހަަކދެއްކެުވން:

ިމ  ،ހުށަހެޅުއްާވފައިާވ ާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފްޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މަޑުއްަވރީ ދާއި

ދޭންޖެހޭ ކަންކަން އިތުރަށް ކުރުމުގައި ސަމާލުަކންމިއީ ކަނޑުަދތުރުފަތުރު ،ކަމަކީ ކުަރން. މިަގރާރަށް އަުޅަގނުޑ ތާއީދު

އެ  ،ަގާވިއދުތަކުގައި ހިފެހެއްޓުމާއި  ހުރި ހެދިފައި، ކުރުމާއިަގވާއިދުަތއް ހަރުދަނާ ،އެކަންކަމަށް ސަާމލުެވ ،ދެނެަގނެ

ިއއްޒަތްތެިރ  ރުމަށް ކޮންމެހެން ެވްސ އަުޅަގނޑުމެން ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެއްކުއެްއޗެހި ރަނަގޅަްށ ސުަޕަވިއޒް

 ލާއިރުަގއި ިގނަ އިދެން އެކަމަކަށް އަުޅަގނޑުމެން ބަލަ ،ދިމާީވމާ ،ރައީސް. މިކަހަލަ ކަންކަން ހިނާގފައި ހުންނައިރުަގއި

ރުމުެގ ތެރޭަގއި ދިމާާވ ކުލ ންޗެއް ކޮޕީ ހަރަށް ކަންެވފައި އޮންނަނީ ކޮންމެެވސް ތަނަކުން ެގެނިވފައި އޮންނަ ސްޕީޑުފަ

އެހެން ެގ ޑިަޒއިްނތަކާ ެއއްޮގތަްށ ބަނީމާ އޭ ،ނޫނީ އެްއ ކުންފުންޏަކުން ބ ެޓއް އުެފއްދީމާ ރަށަކުން  މައްސަލަ. ެއއް

ރާއްޖޭެގ ެއކި ތަންތަނުގައި އެ ބ ޓު ކޮޕީކޮށްެގން އެއް މާކެޓަކަށް ިވްއކާއިުރގައި ބޮޑަށް ސޭްލސް ިމ ތަންތަނުން، 

ހޭދަކުރާ  ،އީ އެ ބ ޓަށް ޚަރަދުކުރާއެންމެ ޮގތެއް. އެހަމަ އޮންނަނީ އޭެގ ައަގށް. ައުގ ތިރިކުރެޭވނެ މި އޮންނަނީ 

ެއއީ މިކަހަލަ  ،. މެޓީރިއަލްށް ނ ޭވ ސައިޒަކުންެނއްކުރެޭވކަ ށްދަމެޓީރިައލް ދަށްކުރުން.  ،ެގ ައުގމެޓީރިއަލް

 ނުކުރެޭވ. ފަލަެއއް ދިގެއް .ާވތީ  ެއއްަޗކަށްޅާަގނޑަކަށް އައް ތަ ،ާވތީ  ޑަކަށް އަޅާ އެްއޗަކަށްލްފަހަރަކީ މިއީ މ ޗުންލ 

މީެގ  ،އޮންނަ ޮގތަކީުކރަން ށްއަުގ ދަ ހަމައެކަނި ،ންނަނުކުެރޭވ. އެހެންީވމާ، މިއަށް ހެދެން އޮ ކުެރއް ،ނުކުރެޭވ
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މާ ހެްސކިާޔފައި ބޮޑެތި އިންޖީނު އެޅީ ،ބިހަކާ ެއްއަވރަށް މަޑުކޮށްަފއިފަށަލަތައް މަދުކުރުން. ފަށަލަތައް މަޑުކޮްށެގން ެވލާ

ތައް ސާރާޅެއްެގ މަތިން ެވސް މީިތ އެކޮުޅކޮޅުން ެވސް ެއއްަލނީ. އެހެންީވމާ، ިގނަ ފަހަރަށް ނުރައްކާތެރި ހާދި

  ދަރެއް ބޭނުމެއް ނބަ ޮގތުން ހުރިހާ މޫސުމަކަށް އެ ެގ ބަނދަރުތައް ހެދިފައި އޮންނަރާއްޖޭ .ހިނާގފައި މި އޮންނަނީ

ރަށުގައި ަބއެއް މޫސުމަށް ހުރީ. އެހެންީވމާ، ނެރުްނ ށް  އަރާ ަބނދަރު ރާއްޖޭެގ ިގނަ ރަޅުރާ ޑުނުކުރެޭވ. ބޮ

 ފަަހރު ފަރުމަތިން ެވސް ަވންނަނޫނީ ަވންނަން އަންނަ ،ފަހަރު އަންނަނީނުކުންނައިރުަގއި ެއކޮުޅކޮޅުްނ ެވސް އެއްލާ

ހިލަ ހަަޅޖަހާ މޫސުމެއްގައި ޮބޑު ތަން މި އަްނނަނީ އެހެންީވމާ، ޮބޑަށް ަވންނަ ތަން އަންނަނީ. ތޮށިމަތިން ެވސް

އަތޮުޅގައި ެވްސ . ށ ރަށްބޮުޑެވފައި އޮންނަ ަރށް ޮފނުަގނޑު ރާޅުެގ ހުދުުނފެންނަ ަވރަށް ންނަ ތޮށި ެވސް ޖަހާފައި އޮ

ބ ޓު ބެހޭ ވުޒާާރއިން ޖެހިަވޑަިއަގންަނާވ ރާއްޖެއަށް ކްާލސް އަޅުަގނޑުމެންެގ ކަމާ ،ބައިަވރު. އެހެންކަމުންހަމަ 

ކަހަލަ ޮގތަކަށް.  ނުދާފުނުޑެވެގންޖެހޭިއރަށް މުޅި އެތި ފުނޑު ،އިންޓްރޮޑިުއސްކުަރއްަވން. ެއއީ ހަމަ ޕާޕަރެއްހެން

ންނާނެ. އެކަމަކު، ެވސް އޭެގން ަރއްޔިތުންނަށް ލިޭބ ސޭފްޓީ ކަމެްއަގިއ ކޮސްެޓއް އޮ  ކޮންމެ ،ތެދެންމެ

 ން ދަުތރުކުރާ ފަޅުެވރިންނަށާއި އަިދ އެއަށް އަރާ ޕެސެންޖަރުންނަށް ލިބޭނެ ރައްކާތެރިކަ އިޭއަގ ،ރައްކާތެރިކަާމއި

 ،އްސަށް އެްއޗެއެއް ތަށްަގނޑަކަށް އަޅާ  ،ެއއް ަސއިޒަކަށް ބަންނަ ،. އަެނއް ކަމަކަށް ައުޅަގނޑަށް ފާހަަގަވނީބޮޑުާވނެ

ބެހޭ މިނިސްޓްރީން އެކި އަދަދަށް މީހުން އުފުލުމުގެ  އްސަށް ހަމަ ކަމާހުންނަ އެއްޗެސީޓް ޖަހާފައި އެްއޮގތަކަށް 

ދެން ދިމާވާ   ކެޕޭސިީޓގައި ީމހުން އުފުލީމާ އ ަވރ ،ތި ލ ްޑެވެގ ސަބަބުން އެހުއްދަދީފައި ހުންނަ މައްސަލަ. އޭ

ޮގސް މޫދަްށ މީހާ ވިއްަސިއެގން ާވއިރު އެކްިސޑެންޓެއް ،ނެތުމާއި އްށީންނާނެ ތަނެ. އިމައްސަލަތައް ެވސް ހަމަ ބަިއަވރު

ހަކަތަ ދުއްުވމަށް  އެކަީށެގންނުާވ ބާރުަގދަ ،ފާހަަގަވނީ ،އަޅުަގނޑަށް ދިމާަވނީ ކަަމކަށް އަެނއް ؛ެވއްޓި ެގއްލުމާ

އި އެ ތަންފީޒުަވމުންނުދާ މައްސަލަ. ލަ އިެގްނާވ ަގާވއިދެއް މިނިސްޓްރީން އެކުލަަވބޭނުންކުރުމަށް ެވސް ހަމަ އެކަށީ

 5އިންޖީނު ެވސް އަޅަނީ.  3 .އިންޖީނު ެވސް އަޅަނީ 4 ؛މީހަކު ހިތަށްއެރި އަދަދަކަށް ފަހަރުގައި އެކުދިކުދި ލ ންޗު

ެވސް ދަނީ. ހަމަެއކަނި އިންޖީނު ފެނުަގއި ޖެހިފައި އިންނަ ަގޑިަތއް ެވްސ  އި އުދުހިފަތިއިންޖީނު ެވސް އަޅަނީ. އޭ

 ކަނޑުމައްޗަށް އަަރިއެގން ދުއްާވލަން ނުކުންނައިރުގައި އެބަެފނޭ ބައެއް ދުަވސްދުަވުހަގިއ ން. ައޅުަގނޑުމެބައިަވރު

ހިއްލިފައި އިންަނ  ބ ޑު އިންޖީނުތައް އެކަނި ފެނުަގއި ޖެހިފައި މުޅި ލ ންޗުޓްހަމައެކަނި ފަހަތުކޮޅުަގއި އިްނނަ އައު

ހި ދެިވެގންދާތީ ދިމާާވ މައްސަލަ. ދެން އަެނއް ށް ހުއްދަތަާކ އެްއޗެމަންޒަރު ެވސް. އެހެންީވމާ، މިކަހަލަ ޮގތަކަ

މީހާ   ސް ކުންފުނިން އަންނަ ހި ހިނީގމާ އިންޝުއަރެންޗެ ތަކާ އެއް ޓްރާއްޖޭަގއި މިހެން އެކްސިޑެން ،މައްސަލައަކީ 

ޓަލް ލޮސްެގ ޮގުތަގިއ ޓ  ކަށް ނެތޭޔަެއއް ބައި އެބައޮތޭ ފެންމަތީގައި. އެހެންީވމާ، ތި  އިހަތަރުބައިކޮށްފަ ތީެގންބުނެފާނެ 

މާ، ރާއްޭޖެގ އިންުޝއަރެންސް ކުންފުނިތަކުން ެވސް އެބަޖެހޭ ަސމާލުކަންދީެގން ރައްޔިތުންެގ . އެހެްނީވދެޭވކަށް

ދުކުުލެވރި ބަދަލެއް ލިބޭނެ ޮގތަކަށް ޢަ ،ާވ އިންސާފުެވރިއަުގޮބޑެތި މުދަލަށް ލިބޭ ެގއްލުންތަކުަގއި ެއކަށީެގން 
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އިންޝުއަރެންސް ެވސް ނިްނމަން ޕޮލިސީއާ އެއްޮގތަށް. ެއއީ ހަމަ ރަނަގޅު ޕޮލިސީ ގަނެފައި ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް  

 ތަށް.ެދއްިވ ފުރުޞަ ދިމާާވ ެގއްލުންަތއް ެވސް ހަަމޖެހޭ މިނިމައިޒްކޮށްދޭން. ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް

 

 ނިންމުން 

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން: ރިޔާސަތުން

ަވުގތު އިތުރު މެންބަރަކު އެދިަވަޑއިެގންަފއި ނެތް. އަދި މާލަމުގައި ެވްސ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މި ޝުކުރިއްޔާ

މެންބަރުން  ،ހިނަގމުންދާތީެވަވރަށް މަދު މެންބަރުންކޮޅެއް މި ތިއްބެީވ. ަވރަށް ިގނަ ކޮމިޓީތަކުެގ މަސައްކަތް މިހާރު 

ހިސާބުން މިއަދުެގ  ުކެގ މަަސއްކަުތގައި ޝާމިުލެވެގން އުުޅއްަވނީ. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑު މިތަަވުގތު ކޮމިޓީ މި

ާވ އަްނާގރަ  2019ޮއްކޓ ބަރު  22ޖަލްސާ ނިންމާލުމަށް ަގސްތުކުރަން. އާދެ! ދެން މަޖިލީހުެގ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ 

  މަޖިލިސްކުރާ ޭގަގއި. ،ހާއިރުޖަ 9ދުަވހު ހެނދުނު 

 

 . މުނީނި ޖިލިސްމަ . نميعاللا رب   هلل مدوالح

____________ 

 

 

 




