
` 
 

 

 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
2009 /29 

 

 2009 އަހަރު: 
 

 - ދައުރު: 
 

  ޖަލްސާވަނަ  29ވަނަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  17 ޖަލްސާ: 
 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 
 

 ދުވަސް   ބުދަ ވީ 2009  އޯަގސްޓް 5 ތާރީޚް: 

   1430 ޝަޢުބާން 15 
 

 ަގއި  9:01ހެނދުނު   ފެށި ގަޑި: ޖަލްސާ 
 

 ށް  11:04ން  10:30 އިންޓަވަލް: 
 

 ށް  13:04ން  12:00 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 
 

 ަގއި   14:30 މެންދުރުފަހު ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި: 
    

 މިނެޓް  51އި ަގޑިއިރާ  3 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 
 

 



 II 

 ހާޒިރީ 

 

 

 އީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނާޒިމްރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ނައިބު ރަ ރިޔާސަތު: 

 

 67 ، އިންޓަވަލް ފަހުނ65ްއިންޓަވަލް ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

 67ހުސްވަުގތުކޮޅަށްފަހު  

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 އާޒިމް ޢަލީމެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ންވޭރުދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ހެ 

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚުލޫފް  

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  

 ދު ރަޝީދު މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަ 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

  هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް  

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް  



 III 

 ބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމން 

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  

 އިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު ވެލިދޫ ދާ 

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 ވިސާމް ޢަލީ  މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް 

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ 

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު 

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  ކުރެންދޫ

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް 

  ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު

 މިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމްމާ



 IV 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް 

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު 

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު 

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ 

 ބަރު މޫސާ ޒަމީރު ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެން

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް 

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު 

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަހީމް ޢަބްދު

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް ޢަބޫބަކުރު 

  ރިޔާޒްދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް 

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް

 ންޙަސަ ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު 

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް



 V 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް 

 ރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއި

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަތީފް 

 

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މުޙަންމަދު ރާމިޒް : މެންބަރު   ތިއްބެވި   ޗުއްޓީގައި 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 

   ޝާހިދު هللاޢަބްދު ބަރުމެން ދާއިރާެގ ކެޔޮދޫ

 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދުމެްނަބުރން:        ސަލާމުގައި ތިއްބެވި  

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު                           

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން

 ކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާކެނދި

                          

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 

 - ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު: 

 

އޮފް   ން: ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު  އެންޑް  މިނިސްޓަރ  ޓްރާންސްޕޯޓް  ހަުއސިންގ، 

 އެންަވޔަރަންމަންޓް އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު އަސްލަމް 

 

 ސާ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވި ޖަލް 

  3 ޢާންމުންގެ އަދަދު: 
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  ،ުޢަބްދުއްރަޙީމް، އަލިފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް، ހިަތދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު  هللا މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  އިންޓަވަލަށްފަހ

ރަޝީދު   ބައިވެމުޙަންމަދު  ޢަލީ  އިންޓަވަލަށްފަހު،އަދި  ރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  ޖަލްސާގައި  ވިސާމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ޖަލްސާއިން   )ކޮމިޓީގައި(   މަޑުއްވަރި 

   ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

  ،ުމުޙަންމަ  ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އަލިފުިށ  މޫސާ،  ޢަބްދުލްޣަފޫރު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުތުރު  ނާޝިޒް  ކުޅުދުއްފުިށ  ޖަލްސާއިން  ދު 

މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު، އަދި ހިަތދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް    ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު،އަދި    ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 
 

 
 

 

 



1 

 . ޖަލްސާ ވަނަ 29 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވަނަ 17 : ނަންބަރު ޔައުމިއްޔާ

 . ދުވަސް ބުދަ 2009 އޯގަސްޓް 05 : ތާރީޚް

 5 . ސާ ފެއްޓުން ޖަލް . 1

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

. ލިސް ފެށުނީ މަޖި . وااله ومن وصحبه آله وعلى

 

 10 . ސުވާލު . 2

 އާދެ، . މެންބަރުން 22 މިވަގުތު ޖަލްސާއަށް ވެވަޑައިގެން ތިއްބެވީ ޢިއްޒަތްތެރި : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ޢިއްޒަތްތެރި މާވަށު ދާއިރާގެ މިއަދު އެޖެންޑާގެ ފުރަތަމަ އައިޓަމަކަށް މިއޮތީ

 އޮފް ހައުސިންގ، މިނިސްޓަރ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް ޢަބޫބަކުރު،

 ރައްވާ ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު އަސްލަމާ ކު 15 

 . ސުވާލުކުރެއްވުމައިގެން ކުރިއަށް ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެން . ސުވާލު

 އާދެ، އަޅުގަނޑުގެ . ވަބަރަކާތު هللا ލައިކުމް ވަރަޙުމަތު އައްސަލާމްޢަ . ` މެންބަރު ދާއިރާގެ މާވަށު

 ސުވާލު ދަންނަވާލުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑު މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން ބޫބަކުރު އަ ޖަމާލް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް

 އެންވަޔަރަންމަންޓް އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު އަސްލަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް : ވާހަކަދެއްކެވުން 20 

 ގެން އެއީ ވަރަށް ގިނަގިނައިން މަނިކުފާނު މިތަނަށް ވަޑައި . ދަންނަވަން ޝުކުރު

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ . ވަރަށް ޒިންމާދާރުގޮތެއްގައި ޖަވާބުދެއްވާތީ

 މަނިކުފާނަށް ގިނަގައިން ވަޑައިގަންނަވަންޖެހެނީ މަނިކުފާނު ހިންގަވާ

 އެހެންވީމާ، އެވާހަކަ . މިނިސްޓްރީއަކީ މެގަރ މިނިސްޓްރީއަކަށްވާތީއޭ

 ހައްދުންމަތީ . ރިއަށް ދާނަން ދަންނަވާލާފައި އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލައިގެން ކު 25 

 ހިތަދޫއަކީ ދައުލަތުގެ ފައިސާއިން ޚަރަދުކުރައްވައިގެން ފަޅު ފުންކޮށްދެއްވައި

އެކަމަކު، އެތާނގެ ބޭނުން ރައްޔިތުންނަށް ކުރެވޭ ވަރަށް އަދިވެސް މަސައްކަތް
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 ހިތަދޫ އަޅުގަނޑުގެ ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ، ، ވީމާ އެހެން . ނުނިމިއޮތް ރަށެއް

 ބޭރުތޮށިލުމުގެ މަސައްކަތް އެއްވެސްވަރަކަށް ނުކޮށް ދޫކޮށްލެއްވިފައި ބަނދަރުގެ

 އަދި އެ ބަނދަރަކީ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންކުރެވޭ އާއި ވަނީ ކޮން ސަބަބަކާހުރެތޯ 30 

 އާއި ތަނަކަށް ހެއްދެވުމުގެ އެއްވެސް ވިސްނުންފުޅެއް ސަރުކާރުން ގެންގުޅުއްވައިތޯ

 2 އަޅުގަނޑުގެ ؟ އިފައިވާ ރޭއްވެވުމަކީ ކޮބައިތޯ ގެންގުޅުއްވާނަމަ އެކަމަށް ރާއްވަވަ

 ހިތަދޫ ބަނދަރު ބޭރުތޮށިލުމުގެ މަސައްކަތް ފެށޭނެކަމަށް ވަނަ ސުވާލަކީ،

 ލަފާކުރެއްވޭ ތާރީޚަކާއި އެ ބަނދަރުގެ ބޭނުން ރައްޔިތުންނަށް ފުރިހަމައަށް ހިފަން

 ޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ ؟ ލަފާކުރައްވަނީ ކިހާތާކުތޯ މަނިކުފާނު ފެށޭނެކަމަށް 35 

 . ރައީސް

 ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު (

 . ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކު ، ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 40 

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

 ށް ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ރައީސްއާއި ދެމެދުގައި ދެކެވެމުންދާ ވާހަކައެއްވެސް ނުވެސް ސެކްރެޓޭރިއޭޓާއި : މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން މޫސާ 45 

 އެހެން . އަޅުގަނޑުމެން އިންތިޒާރުކޮށްގެން މިތިބެނީ ކީއްތޯވެގެން އުޅެނީ . އިނގޭ

 އިދާރީ . ށް ގެންދޭ ދުވަސް ދުވަހު ސުވާލުކުރުމުން މިނިސްޓަރ ޖަވާބުދެއްވާ ކުރިއަ

 އެހެންކަމަށްވާނަމަ، ކުރިއަށް ގެންދަވާނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ . މައްސަލަތަކެއް އުޅެނީތޯ

 . އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުން އޮޅުން ފިލުވާލަން

50 

 މިހާރު މިއަދު . އާދެ، ނިޒާމީ މައްސަލައެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ބަލައިގަންނަންޖެހޭ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 އި ކުރެވުނު ސުވާލުކުރެވުމުން، މިނިސްޓަރު އިޝާރާތް ކުރައްވަނީ މިއީ މިނިސްޓަރާ

ދެން މާވަށު ދާއިރާގެ . މިއަދު މިނިސްޓަރަށް ލިބިފައިވާ ސުވާލު ނޫންކަމަށް
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 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފޮނުއްވާފައިހުރި އެހެން ސުވާލުތަކެއް ހުރެދާނެ 55 

 ން ސެކްރެޓޭރިއޭޓު ކުރަނީ އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ޗެކް . މިނިސްޓަރަށް

 އާދެ، ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ފެލިދޫ ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( ކިހިނެއްތޯ ވެގެން މިއުޅެނީ

 . ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމަށް

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ ( 60 

 ވިދާޅުވެއްޖެ މިއަދު މަނިކުފާނު . އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުފް

 އެހެންވީމާ، އެބަ . ޢިއްޒަތްތެރި ވަޒީރަށް ލިބިފައި އޮތް ސުވާލު ނޫންކަމަށް ކުރެއްވީ : ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން

 އެހެންވީމާ، . އިނގޭ ކޮންމެވެސް އެހެން ސުވާލެއް ވަޒީރަށް ލިބިފައިވާކަން

 . ޝުކުރިއްޔާ . ން އެސުވާލު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޭގެ ވެރިފަރާތަށް ދެއްވުން އެދެ 65 

 އާދެ، މިކަމުގައި ވެގެންއުޅޭގޮތެއް އަޅުގަނޑު ސާފުކޮށްލުމަށްފަހު އަޅުގަނޑު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ކޮންމެގޮތެއްވިޔަސް މިއެޖެންޑާ . ގޮތަކަށް ނިންމަންވެގެން މިމަޑުކުރަނީ

 . ރެވިފައި އެޖެންޑާ މިއޮތީ ކު . ބަދަލުކުރުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއްނޫން 70 

 އެހެންވީމާ، ވެގެންއުޅޭގޮތެއް . އެޖެންޑާ ބަދަލުކުރެވޭނެ އުސޫލުތަކެއްވެސް އޮވޭ

 ސާފުކޮށްލާފައި އަޅުގަނޑު ގޮތަކަށް ނިންމަންދެން އަޅުގަނޑު އެދެނީ ނިޒާމީ ނުކުތާ

 ކޮންމެގޮތެއްވިޔަސް މައްސަލައަކީ ނިޒާމީ . ނުނަންގަވާ މަޑުކޮށްލެއްވުމަށް

 އެހެންވީމާ، މި ދިމާވިގޮތެއް . އެކަން ޤަބޫލުކޮށްފިން އަޅުގަނޑު . މައްސަލައެއް

 ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( . އަޅުގަނޑު ސާފުކޮށްލާފައި އަޅުގަނޑު އެބަ ގޮތެއް ނިންމަން 75 

 އާދެ، މިކަން މި ހިނގާފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު އަޅުގަނޑަށް ދަންނަވަންޖެހެނީ

 އެއީ . ފައިވަނީ ރަނގަޅަށޭ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ލިޔެކިޔުމުން މިކަންތައްތައް ކޮށް

 ޖޫން، މާވަށު 11 ސުވާލެއް 3 ހިތަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފޮނުއްވި

 ގައި ވަނީ 2009 ޖޫން 11 ސުވާލެއް 3 ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފޮނުވި

 ށް އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓަ މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ، ޓްރާންސްޕޯޓް 80 

29 މިސުވާލުތަކުގެ މިސުވާލުތައް ޝެޑިއުލްކުރުމާ ބެހޭގޮތުން އަދި . ފޮނުވިފައި
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 އަދި މި . ގައި ވަނީ ނޯޓިސްދެވިފައި މި އެޖެންޑާކުރެވޭނެކަން 2009 ޖުލައި

 . ނަންބަރު ލިޔުމުގައިވާ ސުވާލުކަމަށްވެސް ވަނީ ދެންނެވިފައި 6 ލިޔުމުގައި އެ

 ރެވުމުން މިނިސްޓަރުގެ އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވަންޖެހެނީ މިއަދު ސުވާލު ކު

 ފަރާތްޕުޅުން މިއަދު ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަ ސުވާލު ނޫންކަމަށް ކުރެވުނީ ވިދާޅުވި 85 

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް މި . ވިދާޅުވުމަކީ އެފަރާތަށް އަރާފައިވާ އޮޅުމެކޭ

 . ލިޔެކިޔުމުން އެކަން ފެންނަން އެބަހުރި މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ލިޔުންތަކުން

 މިނިސްޓަރު އެސުވާލުގެ ޖަވާބު ދެއްވަން ތައްޔާރަށް ނެތްކަމަށްވަންޏާ އެހެންވީމާ،

 . އަޅުގަނޑަށް ޖެހޭނީ މިއަދު މިސުވާލު ޖަވާބުދިނުމުގެ އައިޓަމް ކެންސަލްކުރަން

 އެހެންވީމާ، މިނިސްޓަރު ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވުމަށް ތައްޔާރަށްކަމަށް 90 

 .... ނޑު މިނިސްޓަރަށް ވިދާޅުވުމާއެއްކޮށް ޖަވާބު ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަ

 އާދެ، މިއަދު މިދިމާވި މައްސަލަ މިގޮތަށް ދިމާވުމާއެކުވެސް ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު (

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު . މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވަނީ ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވާނެކަމަށް

 ދެން މިނިސްޓަރ ސުވާލަށް . ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވުމުގެ ފުރުޞަތު އަރުވަން

 މިނިޓް އަޅުގަނޑު 20 ނިމޭވަގުތުން ފެށިގެން ޖަވާބުދެއްވާ 95 

 . ގަވާއިދުގައިވާގޮތުގެމަތިން އިތުރު ސުވާލުކުރުމަށް އަރުވާނެވާހަކަ ދަންނަވަން

 އެހެންވީމާ، މާވަށު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްވި ސުވާލަށް

 ންގޮޅީ ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް، މައްޗަ . ޖަވާބުދެއްވަން މިނިސްޓަރަށް ދަންނަވަން

 . އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ

100 

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

 މިހާތަނަށް ސުވާލުގެ ކިތަންމެ ލަހުން ކުރެވުނަސް ކިތަންމެ . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އިރާގެ އުތުރު ދާ މައްޗަންގޮޅި

 ށް އޮންނަނީ 9:30 ގައި އޮންނަގޮތުން އަނެކައްޗެއްވިޔަސް އެ ގަވާއިދު ދީދީ މާރިޔާ އަޙްމަދު މެންބަރު

 އެހެންނަމަވެސް . އަޅުގަނޑުމެން އެހެން މަސައްކަތްވެސް ހުރޭ . ނިންމަވާފައި : ވާހަކަދެއްކެވުން 105 

 މިނިޓަށް 20 އެހެން ދުވަސްދުވަހާއި ޚިލާފަށް، އަޅުގަނޑުގެ މައްސަލައެއްނެތް

 ށް އެކަމަކު އެހެން ދުވަސްދުވަހުގެ އުސޫލާ ޚިލާފަ . ގެންދެވިޔަސް

ގެންދަވައިފިކަމަށްވަންޏާ އެ އެހެން ޕްރެސީޑެންޓެއް ސެޓްކުރެވެނީކަމަށް ބަލާފައި
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 އެކަން އެނގިގެން ތިބެގެން އަޅުގަނޑުމެން އެކަން ކުރިއަށް ގެންދަންކަމަށް

 . ވާންޖެހޭނެތީ އަޅުގަނޑު މިނިޒާމީ ނުކުތާ ނެގީ 110 

 އެހެންވީމާ، . މާވިކަމަކީ އެހެންނާ ދިމާވާކަމެއްނޫން އާދެ، އަޅުގަނޑު މިއަދު މިދި : ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން

 . ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 157 އަޅުގަނޑު މިނިންމުން މިނިންމަނީ ގަވާއިދުގެ

 . އެހެންވީމާ، މިނިސްޓަރު ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވުން އެދެން 115 

 ބުދިނުމުގެ ކުރީގައި އަޅުގަނޑު ސުވާލަށް ޖަވާ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ،

 މިހެން މިދިމާވަނީ އަޅުގަނޑަށް ހުރި ސުވާލުތައް . މަޖިލީހަށް މަޢާފަށް އެދެން ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް

 އަޅުގަނޑުގެ . އަދި އެހެން ސަބަބެއްވެސް އެބައޮތް . ގިނަކަމުންކަމަށްވެސް ވެދާނެ އެންވަޔަރަންމަންޓް މުޙަންމަދު

 ޓްރީގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކެރެޓަރީންނަށް ތިއްބެވި ދެބޭފުޅުންކުރެ އެއްވެސް މިނިސް : ހަކަދެއްކެވުން އަސްލަމް ވާ 120 

 އެހެންވީމާ، އެ އިދާރީގޮތުން . ބޭފުޅަކު މިނިސްޓްރީއަކުވެސް ނެތް މިވަގުތަކުއެއް

 . އަޅުގަނޑުގެ މިނިސްޓްރީގައި ހުރި ދަތިތަކެއްގެ ސަބަބުންކަމަށްވެސް ވެދާނެ

 މެންބަރު އެބައޮތް ހަމަ އެހެން ސުވާލެއް އަދިހަމަ މިސުވާލުކުރެއްވި ޢިއްޒަތްތެރި

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް . އެއަތޮޅުގެ އެހެން ރަށަކާބެހޭގޮތުން . ކުރައްވާފައި

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޢުލޫމާތު ލިބުނީ، އަޅުގަނޑަށް ތައްޔާރުވެގެން މިއައީ އެ 125 

 ރައްވާފައި އޮތް ނަމަވެސް މިއަދު އެޖެންޑާ ތިކު . ކުރައްވާފައި އޮތް އަނެއް ސުވާލަށް

 . ސުވާލަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން، އަޅުގަނޑަށް ފުރިހަމަ ނޯޓިސް ދެއްވާފައި އޮތީ

 ސުވާލަކަށް އޮތީ، ހިތަދޫ ބަނދަރުގެ ބޭރު . އަޅުގަނޑަށް އެއަށް ޖަވާބުދެވޭނެ

 ތޮށިލުމުގެ މަސައްކަތް އެއްވެސް ވަރަކަށް ނުކޮށް ދޫކޮށްލެވިފައިވަނީ ކޮން

 ދި އެބަނދަރަކީ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންކުރެވޭ ތަނަކަށް އަ . ސަބަބަކާހުރެތޯ 130 

 ހެއްދެވުމުގެ އެއްވެސް ވިސްނުންފުޅެއް ސަރުކާރުން ގެންގުޅުއްވާތޯއާއި،

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން . ގެންގުޅުއްވާނަމަ އެކަމަށް ރާވާފައިވާ ރޭވުމަކީ ކޮބައިތޯ

 ނދަރުތަކުގެ އޮތީ، ހިތަދޫ ބަނދަރު އަދި އެނޫންވެސް ރާއްޖޭގެ ވަރަށްގިނަ ބަ

 . މަރާމާތުކުރުން ނޫނިއްޔާ ވަރަށްބޮޑަށް ހަލާކުވެފައިހުރި ބަނދަރުތައް އެބަހުއްޓޭ

 އެބަނދަރުތައް މަރާމާތުކުރުން ނޫނީ، އަޅުގަނޑު މީގެކުރީގައި މިމަޖިލީހުގައި އެތައް 135
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 ފަހަރެއްގެ މަތިން ދަންނަވާފައި އޮންނާނެ އަޅުގަނޑު މިހާރު ބޭނުންކުރާ ހިތްނުވާ

 ބަނދަރު މަރާމާތްކުރުން ނޫނިއްޔާ އަލުން . ބަނދަރު މަރާމާތްކުރާވާހަކަ ޢިބާރާތެކޭ

 އެކަން ނުކުރެވިފައި އެއޮތީ، . ހެދުން އެއީ މިކަމުގެ އަސްލު ކުރާކަމަކީ މިހާރު

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއްފަހަރާ ބައިވަރު ބަނދަރުތަކެއް އަލުން ހަނދަންޖެހުނީމަ

 އެބަޖެޓްގެ ދަތިކަން މިހެން ހުރީމާ މިކަން ، ހުރި ބަޖެޓްގެ ދަތިކަމުން ދެން އެކަމަށް 140 

 ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ ވިސްނުމަކީ، އަދި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ، މިކަން

 . ކުރުމަށްޓަކައި ތަންކޮޅެއް ލުއިގޮތަކަށް ފައިސާ ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖެހޭތޯ ބެލުން

 ވަހެއްގައި އަޅުގަނޑު އަޅުގަނޑު މިމަޖިލީހުގައި ދަންނަވާފައިވާނެ މީގެއިން ކުރީގެ ދު

 މަސައްކަތްކުރަމުން އެބަގެންދަމޭ އިންޑިއަން އެގްޒިންގ ބޭންކުން މި ޕްރައިވެޓް

 އޭރުން އެމީހުންނަށް އެއްފަހަރާ ބަނދަރުތައް . ސެކްޓަރއަށް ލޯނު ލިބޭގޮތް ހެދުމަށް 145 

 އެހެންވީމާ، އެމަސައްކަތްކުރަމުން . ހެދުމަށް ފައިސާ ތަނަވަސްވެގެންދާނެއޭ

 މިހާތަނަށް އައިއިރު އަޅުގަނޑުމެން އެކި ގޮތްގޮތުން އިންޑިއަން . މޭ އެބަގެންދަ

 އެގްޒިންގ ބޭންކާއެކީގައި އަދި އިންޑިއާ ސަރުކާރާއި އެކީގައި މަސައްކަތްތަކެއް

 އަދި އެމަސައްކަތް ފައިނަލައިޒްނުވެ އޮތީމަ މަސައްކަތް . ކުރެވެމުންއެބަދޭ

 ންނަމަވެސް މިކަމަށްޓަކައި އެހެ . ޢަމަލީގޮތުން ކަމެއް ވާތަން ނުފެންނަނީ 150 

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން ކުރެއްވި . މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުންއެބަދޭ

 ދެން ދެވަނަ ސުވާލަކަށް . ސުވާލުގެ، ފުރަތަމަ ސުވާލުގެ ޖަވާބު ދެވިއްޖެކަމަށް

 ކުރައްވާފައި އޮތީ، ހިތަދޫގެ ބަނދަރުގެ ބޭރުތޮށިލުމުގެ ފެށޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ

 ތާރީޚާއި އެބަނދަރުގެ ބޭނުން ރައްޔިތުންނަށް ފުރިހަމައަށް ހިފޭނެކަމަށް

 އަޅުގަނޑު މި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ދަންނަވަންއޮތީ، . ލަފާކުރައްވަނީ ކިހާ ތާކުތޯ 155 

 ކަމެއް ނުފަށާ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާކަށް ނެތީމޭ އެއީ މިވެނި ހިސާބަކުން އެކަމެއް

 ކުރިން ކުރީގެ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު . ނިމޭނެއެކޭ

 އެކަން އަޅުގަނޑުމެން ބާރުލާފައި . މިދަންނަވާލަދިނީ މިކަން ރޭވިފައި އޮތްގޮތް

 އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މާލަސްތަކެއްނުވެ . ކުރިއަށް އެބަގެންދަމޭ

 އޭރުން . އެކަން ހަމަޖެހިގެންދިޔައިމާ ގިނަ ބަނދަރުތަކެއް ހެދިގެން، ފެށިގެންދާނެ 160 

 ޝުކުރިއްޔާ . ހިތަދޫގެ ބަނދަރުގެ މިހުރި މައްސަލަތައްވެސް ޙައްލުވެގެންދާނެ

. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް
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 އިތުރު ސުވާލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު . އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . މެންބަރު އަޙްމަދު މޫސާ ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި . އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން 165 

 އަޅުގަނޑު ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރާ ކޮށްލަން . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 . ބޭނުން ސުވާލަކީ، ކޮންމެ ދުވަހުވެސް އެމަނިކުފާނު އެދެއްވަނީ އެއް ޖަވާބެކޭ : ވާހަކަދެއްކެވުން އަޙްމަދު މޫސާ

 އަޅުގަނޑުމެން . ނެ ދުވަހެއް އަންނާނެތޯ މިކަމާބެހޭގޮތުން އެނޫން ޖަވާބެއް ލިބޭ

 . ރަށްރަށް ގިރުމާ، ފަޅާ، އަދި މިހާރަކުނޫން . މިތިބެނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކެތްމަދުފައި 170 

 ދެން މަނިކުފާނު މިތަނަށް ވަޑައިގެން އެދެއްވަނީ ހަމަ . ކުރީއްސުރެ ފެށިގެންވެސް

 . އަންނާނެތޯ މިނޫން ޖަވާބެއް ލިބޭނެ ދުވަހެއް . އެއް ޖަވާބެކޭ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެކުރެއްވި ސުވާލުގެ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ،

 ޖަވާބުގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން އޮތީ، އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް 175 

 އެއް ސުވާލެކޭ . އެއްކަމެކޭ ކުރަން މިއުޅެނީ . އް ޖަވާބެއްނޫންތޯއޭ ދެންނެވޭނީ އެ މުޙަންމަދު އެންވަޔަރަންމަންޓް

 އެމަސައްކަތް . އެމަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުންދާ ވާހަކަ . އަޅުގަނޑާ ކުރައްވަނީވެސް : ކަދެއްކެވުން ވާހަ އަސްލަމް

 އަޅުގަނޑު އެކިފަހަރުމަތީން މިމަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެ އެބަދަންނަވައިދެން

 އަޅުގަނޑުމެން އެކި މަރުޙަލާގައި ކަންތައްތައް ވަމުންދާގޮތުގެ މިމަސައްކަތުގައި

 . ފުރަތަމަ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު އޮތްގޮތުގެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަދިނިން . ވާހަކަ 180 

 ދެން، އެކަމަށްޓަކައި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ބަޔަކާ ވަކި ކަންތައްތަކެއް ކުރެވޭހިނދު

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު . ވަމުންދަން އެކަންތައްތައް ކުރެވެމުންދާ ވާހަކަ އެބަ ދަންނަ

 ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި އަޅުގަނޑާ މިކުރެވޭ ސުވާލުތަކަކީ، ހަމަ ދެދުވަހުން އެއްދުވަހު

 އެހެންވީމާ، އެއް . އަޅުގަނޑާ ކުރެވޭ ސުވާލުތަކަކީ ހަމަ ދާދި އެއް ސުވާލުތަކެއް

 . އް އެއަންނަނީ ސުވާލުތަކަކަށް އަންނާނީ ހަމަ އެއްވައްތަރެއްގެ އެއްކަހަލަ ޖަވާބުތަކެ 185 

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . އެއީ އެކަންވާގޮތަކީ

 އާދެ، އަޅުގަނޑު ދެންނެވި ސުވާލާ ގުޅިގެން . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު

ން މިހާރު ބޭނުންފުޅު މިނިސްޓަރ ދެއްވި ޖަވާބުގައި ވިދާޅުވި އެއީ މަރާމާތުކުރު ބޫބަކުރު އަ ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލު
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 . އެ މަފްޙޫމް އެއީ އަލުން ހެއްދެވުމުގެ ވާހަކަކަމަށް . ނުކުރައްވާކަމަށް : ވާހަކަދެއްކެވުން 190 

 އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލުގައި ދަންނަވާލީ އެއީ ހައްދަވަން ފައްޓަވާފައި

 ފައި އޮތް އެއީ ހިތަދޫ ބަނަދަރަކީ އަދިވެސް ނިމި . ނުނިމި އޮތް ބަނދަރެއްގެ ވާހަކަ

 އެހެންވީމާ، އެވިދާޅުވި އެމަސައްކަތްޕުޅާ މިމަސައްކަތާ ވަރަށް ބޮޑަށް . ތަނެއް ނޫން

 . މިމަސައްކަތަކީ ހިތަދޫ މީހުންނަށް ހައްދަވައިދެއްވި ބަނދަރެއް . ތަފާތު

 ހިތަދޫ މީހުންނަށް . މިބަނދަރުގައި ވަކި ހިސާބަކަށް ގޮސްފައި ދޫކޮށްލެވިފައި އޮތީ 195 

 އެއް އުތުރުން ނުވަތަ އިރުމަތިން ޖެހިއްޖެއްޔާ ބަނދަރާ ކިރިޔާވެސް ވައިރޯޅި

 އެހެންވީމާ، . އުޅަނދުތަކަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުން ލިބޭ . ކައިރިކުރެވޭކަށް ނޯވޭ

 އަޅުގަނޑު ސުވާލަކަށް ދަންނަވާލީ ޙަޤިޤަތުގައި، މިބަނދަރު ނިންމާލެއްވުމުގެ

 އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި . ތޯ މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރުން ރާވާފައި އެބައޮތް

 . ކޮންމެވެސްކަހަލަ ބަޖެޓެއްގެ ދަށުން ބަނދަރު ހައްދަވަން ސަރުކާރުން ފައްޓަވާނީ 200 

 އެހުރިހާކަމެއް ކުރެވޭވަރަށް ބަޖެޓްގެ ފައިސާ ހަމަޖައްސަވައިގެން ކޮންމެ

 އެހެންވީމާ، ބަނދަރު ފުންކުރައްވާފައި އައްދަށު ތޮށި ލައްވާފައި ބޭރު . ޒަމާނެއްގައި

 އެކަމުގެ ސަބަބުން ބަނދަރުގެ . ތޮށި ލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް ދޫކޮށްލެވިފައި އޮތީ

 އެއްގޮތަކަށް މިދެންނެވީ، ބަނދަރުގެ ބޭނުން . ބޭނުން އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުހިފޭ

 އެހެންވީމާ، މިނުރައްކާތެރިކަން ބަނދަރުގައި އޮތީމާ . އެކަށީގެންވާގޮތަކަށް ނުހިފޭ 205 

 ން ރާވާފައި އޮތްގޮތަކީ ކޮބައިތޯ އަޅުގަނޑުގެ ޙަޤީޤީ މިމަސައްކަތް ނިންމަވާލައްވަ

 އަދި . އަލުން މަރާމާތުކުރާކަށް އަޅުގަނޑު ނުދަންނަވަން . ސުވާލަކީ

 އެހެންވީމާ، މިތޮށިލުމުގެ . ރީކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ވާހަކައެއްވެސް ނުދަންނަވަން

 ނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް ރާވާފައި އޮތީ ކިހިނެއްތޯ، ބަ

 އެސުވާލު އަޅުގަނޑު . މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްދެއްވާނީ ކޮން ދުވަހަކުންތޯ 210 

 ޝުކުރިއްޔާ . އަޅުގަނޑު އެދެން މިސުވާލަށް ޖަވާބެއް ދެއްވުމަށް . ދަންނަވާލީ

 . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 ޅުގަނޑު ދިން މަޢާފްކުރައްވާތި އަ . އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ،

 ހިތަދޫގެ ބަނދަރުގެ ބޭރުތޮށިލުމުގައި އެބައި . ޖަވާބުގައި އޮޅުމެއްވާނަމަ އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް 215 

ދޫކޮށްލެވިފައި އެވަނީ އޭރު އެމަސައްކަތް އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރެވުނުއިރު މުޙަންމަދު އެންވަޔަރަންމަންޓް
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 . ބިފައިވާގޮތުން ކުރެވިފައިވަނީ ފޭސްތަކަކަށް ބަހާލައިގެން އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލި : ކަދެއްކެވުން ވާހަ އަސްލަމް

 އެހެންވީމާ، އެކަން އެންމެ ފުރަތަމަ . އެހެންވީމާ، ފޭސްއެއްގައި އެކަން

 އެހެންވީމާ، . ކުރެވުނުއިރު އެ ފޭސްގެ ބަޖެޓެއްގައެއް އެކަން ހިމެނިފަކައެއްނެތް

 ދިކަމުގައިވިޔަސް ދެވަނަ ފޭސްއެއްގައި އެކަންކުރިކަމުގައިވިޔަސް އަލުން ހެ 220 

 އެހެންވީމާ، އެކަމަށް ހުރި ބަޖެޓްގެ ދަތިކަން . އެކުރެވެނީ ހަމަ އާ މަސައްކަތެއް

 ދެން، ހިތަދޫ ނޫނަސް ބައިވަރު މިކަހަލަ ރަށްރަށް އެބަހުރި . އެފެންނަނީ

 ކޮންމެވެސްވަރަކަށް މަސައްކަތްތަކެއްކުރެވިފައި އެއް ފޭހަށްވުރެ ގިނަ ފޭހުގައި

 ރާވާ ކޮންމެވެސްވަރަކަށް މަސައްކަތްކުރެވިފައި އެތަން މަސައްކަތްކުރަން

 ރައްޔިތުންނަށް ކޮންމެވެސްވަރަކަށް ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް ނިންމާފައި ބާކީބައި ފަހުން 225 

 ޝުކުރިއްޔާ . ހެދުމަށް ދޫކޮށްލެވިފައި ހުރި ބަނދަރުތައް ބައިވަރު އެބަހުރި

 . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 މާވަށު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . ރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކު އިރާގެ މެންބަރު ހޯރަފުށީ ދާ

 ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލު ޢަބޫބަކުރު މިނިސްޓަރާ ކުރެއްވި ސުވާލާ ގުޅިގެން : ކަދެއްކެވުން ވާހަ އަޙްމަދު ރަޝީދު 230 

 އަޅުގަނޑަށް އުފެދޭ ސުވާލަކީ، ޢާންމުގޮތެއްގައި މިމަޖިލީހަށް ދަޢުލަތުގެ ވަޒީރުން

 . ވައި ސުވާލުކުރެއްވުމުގައި ވަރަށް ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ހޭދަވަމުން އެބަދޭ ގެންނަ

 ހަމައެހެންމެ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މިދަނީ ހަމަ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެވެސް

 . އެއް ސުވާލެއް ތަކުރާރުވަމުން، ހަމަ އެއް ޖަވާބެއް ތަކުރާރުވަމުންދާތަން

 މިހެންވާން މިދިމާވަނީ އަޅުގަނޑުމެން ހަމައެހެންމެ، އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ، 235 

 އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލު އަދި އޮތީ އިނގޭތޯ .. މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ޒިންމާއާއި

 .. އުފެދުނު

 . ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްޙާން ފަޙުމީ ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް، : ކަދެއްކެވުން ވާހަ ރިޔާސަތުން

240 

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

މިފުރުޞަތު އެރުވެނީ މިނިސްޓަރު ދެއްވި ޖަވާބާ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ރާގެ މެންބަރު ފޭދޫ ދާއި
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 އެހެންވީމާ، ތަޤުރީރެއް ދެއްވާތީ އަޅުގަނޑު އެކަން . ގުޅިގެން ސުވާލެއްކުރުމަށް : ކަދެއްކެވުން ވާހަ މީ އަލްޙާން ފަހު

 . ފާހަގަކުރީ 245 

 އެހެންނަމަވެސް، . މާބެހޭ ނުކުތާއެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ބަލައެއްނުގަންނަން އާދެ ނިޒާ : ކަދެއްކެވުން ވާހަ ރިޔާސަތުން

 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސުވާލާއިގެން ކުރިއަށްވަޑައިގެންދެއްވުމަށް

 . ދަންނަވާލަން 250 

 އަލްޙާން هللا ތް އަޑުއެހުމުގެ ކެތްތެރިކަން މާ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އިރާގެ މެންބަރު ހޯރަފުށި ދާ

 އަޅުގަނޑުގެ އުފެދޭ ސުވާލަކީ، މިގޮތަށް އެއް . އާމީން . ފަޙުމީއަށް ދެއްވާށި : ކަދެއްކެވުން ވާހަ އަޙްމަދު ރަޝީދު

 ސުވާލުތަކެއް ކުރެވޭއިރުގައި ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު އަރިހުން ހަމަ

 އޮޅުންފިލުވާލަން ބޭނުންވޭ މިބަނދަރު ތޮށި، ހިތަދޫގެ ބަނދަރު ބޭރު ތޮށި 255 

 މަސައްކަތް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނުކޮށް ދޫކޮށްލާގޮތަށް ސަރުކާރުން

 ހަމައެހެންމެ، ސުވާލުކުރެއްވި ބޭފުޅާ ފަހުން . ނިންމަވާފައިވާކަމަށް މިސުވާލުގައިވޭ

 . އެވިދާޅުވި ތިމަންނާ ޙަޤީޤަތުގައި ކުރަން ބޭނުންވި ސުވާލެއްނޫނޭ މިކުރެވުނީކީ

 އެހެންވީމާ، . ގައި އޮތްކަމަށް މިފާހަގަކުރެވެނީ އެހެންވީމާ، ސުވާލު ބަނޑުތެރޭ

 ރަށުގެ 202 ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިއޮތް . އަޅުގަނޑަށް މީގެން އޮޅުންއަރައިގެންދާތީވެ 260 

 ތެރެއިން ހުރިހާ ރަށްރަށުގެ ސުވާލު ހުރިހާ މިނިސްޓަރުންނަށް ކުރަންޏާ

 . ވާލަކީ އެއީ އަޅުގަނޑުގެ ސު . މިނިސްޓްރީއަށް ކިހާ ދަތިތަކެއް ދިމާވެގެންދާނެތޯ

 އަޅުގަނޑަކަށް އެހާބޮޑަކަށް ސާފެއްނުވި . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ،

 އަޅުގަނޑާމެދު ކުރެވުނު ސުވާލާ ހުރި ޑައިރެކްޓް ރިލޭޝަންޝިޕް ދެންމެ އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް 265 

 އަޅުގަނޑު ހަމަ އެއްޗެއް ސާފުކޮށްލަދޭން ، އެކަމަކު . އެކުރެއްވި ސުވާލުގައި މުޙަންމަދު އެންވަޔަރަންމަންޓް

 އަޅުގަނޑާ އެސުވާލުކުރެއްވި ޢިއްޒަތްތެރި އެންމެ ފުރަތަމަ . ދަންނަވާލާނަން : ކަދެއްކެވުން ވާހަ އަސްލަމް

 ހިތަދޫއާބެހޭގޮތުން މިކުރެއްވި ސުވާލުގައި އޮތީ ހަމަ މަސައްކަތް

 ދެން، އަޅުގަނޑު . ތޯއޭ އެއްވެސްވަރަކަށްނުކޮށް ދޫކޮށްލެވިފައިވަނީ އެއީ ކީއްވެ

 ފުރަތަމަ ޖަވާބުދިނުމުގައި އޮޅުންއަރާކަހަލަގޮތަކަށް އެޖަވާބުދެވުނީތީ އަޅުގަނޑު 270
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 އަޅުގަނޑު . ދެން، އަދި އެކަން ސާފުވެސްކޮށްލަދިނިން . މަޢާފަށްވެސް އެދުނިން

 ދަންނަވާލަން އޮތީ، އަޅުގަނޑުމެން މާކަބޮޑު މައްސަލައެއްނޫނޭ މިމަޖިލީހަށް ކޮންމެ

 ހަކު ހާޒިރުވެ ހަމަ މިތަނުގައި ތިބި މިޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކުރައްވަން ދުވަ

 އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި . ބޭނުންފުޅުވާ ސުވާލުތަކަކަށް ޖަވާބުދިނުމަކީ

 އަޅުގަނޑާ ހަވާލުކުރެވިފައި ހުރި ޒިންމާތަކުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ 275 

 ދެން، މިހާރު . ޖިލީހަށް ޖަވާބުދާރީވުން އެއީ ވަޒީރަކުވެސް ހަމަ ކުރަންޖެހޭކަމެއް މަ

 . ދެން އަޅުގަނޑަށް އެހެންނޫނަސް ވަރަށް ބޮޑަށް އާދަވެސްވެއްޖެ މިކަމަށް

 ބައެއްފަހަރު ހަމަ ބައެއް ދުވަސްދުވަހު ހަމަ ތެދުވެފައި މަޖިލީހަށް ދާން ނެތީމާ

 އެހާބޮޑު އެހެންވީމާ، . ހިތަށްއަރާ މިއީ ހަމަ ރަނގަޅު ދުވަހެއްބާއޭ އަސްލުގައި

 އަޅުގަނޑު ހަމަ 9:30 ން 9:00 އެހެންވީމާ، . މައްސަލައެއްނޫން އަޅުގަނޑަކަށެއް 280 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ހުސްކޮށްފައި އޮންނަނީ އަޅުގަނޑުގެ ޝެޑިއުލްގައި މަޖިލީހުގެ

 ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަޅުގަނޑާ ކުރައްވާނެ ސުވާލަށް

 . ރައީސް

 އާދެ، މާވަށު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ރާގެ މެންބަރު ންދޫ ދާއި މިލަ 285 

 ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލު ޢަބޫބަކުރު މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގއާ ކުރެއްވި ސުވާލާ : ކަދެއްކެވުން ވާހަ ޢަލީ ރިޒާ

 ކީ އަޅުގަނޑު ސުވާލަ ގުޅިގެން އަޅުގަނޑު މިނިސްޓަރަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ

 އަތޮޅުގެ އެންމެބޮޑު އާބާދީއެއް އޮތް ރަށުގައި . ނިސްބަތްވާ ދާއިރާގައި އަދި ށ

 ބަނދަރެއް ހެދުމަށްޓަކައި މީގެ ދެތިން އަހަރެއްހާ ދުވަސްކުރިން ކުރިން ކުރީގެ

 . ސަރުކާރުންވެސްވަނީ ބަޔަކަށް ކޮންޓްރެކްޓްވެސް ހަވާލުކޮށްފައި 290 

 . ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ، މާބެހޭ ނުކުތާއެއް ނިޒާ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

295 

އަޅުގަނޑު ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް ނަގަންޖެހުނީ ޢަލީ ރިޟާ އެ ކުރައްވަންއުޅުއްވާ ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ
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 އަތޮޅުގެ . ގެން ނުބައި މަޢުލޫމާތެއް ހިމަނުއްވައި، ށ ސުވާލުގެ ތެރޭގައި ކަނޑައެޅި : ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން

 ... އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު

300 

 . އެއީ އަދި ސުވާލެއް ނުވެސްކުރައްވާ . އާދެ، ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް ނޫން : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި . އެހެންވީމާ، އިށީނދެވަޑައިގެންނެވުން އެދެން

 . ސުވާލު ކުރިއަށްގެންދެވުން އެދެން މެންބަރު

 އަތޮޅުގެ އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ރަށެއްގެގޮތުގައި . އާދެ، މިހާތަނަށް މިއަދު އަދި ށ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 305 

 އެހެން ރަށެއް ހަމަޖެހުންކަމަށްވިޔަސް މިއަދާ ހިސާބަށްވެސް އެންމެބޮޑަށް އާބާދީއެއް : ޢަލީ ރިޟާ ވާހަކަދެއްކެވުން

 މިލަންދޫ ކަމަށްވާތީވެ އަދި އެކަމަކީ ފާއިތުވެދިޔަ ސަރުކާރުގައިވެސް އެތައް އޮތީ

 ގޮތަކުން އޮޅުވާލެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކެއްކަމަށްވާތީ، އަޅުގަނޑުގެ ހަމަ ބޭނުމަކީ

 . މަޤްޞަދަކީ އެކަން ހަމަ ސަމާލުކަމަށްގެނަސް ހާމަކޮށްދިނުން އިނގޭތޯ

310 

 ސަބަބަކީ . އަޅުގަނޑު ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއަކަށް ފުރުޞަތެއް ނާރުވާނަން އާދެ، : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ސުވާލާއި ޖަވާބުދިނުމުގެ ވަގުތަކީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި ވަގުތަކަށްވާތީ، މިވަގުތު

 ތިގޮތަށް ނިޒާމީ ނުކުތާ އަޅުގަނޑު އަރުވަންވެއްޖިއްޔާ މިކަން

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެހެންވީމާ، މިލަންދޫ ދާއިރާގެ . ކުރިއަށްނުގެންދެވޭނެތީ

 . ސުވާލު ފުރިހަމަކޮށް ނިންމުމަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން 315 

 އާދެ، އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ ފާއިތުވެދިޔަ ދެތިން އަހަރެއްހާދުވަސް ކުރީގައި މިދިޔަ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ކައި ބަޔަކާއި ކޮންޓްރެކްޓްވެސް ސަރުކާރުންވެސް ވަނީ މިބަނދަރު ހެދުމަށްޓަ : ޢަލީ ރިޟާ ވާހަކަދެއްކެވުން

 ހަވާލުކުރެވި އަދި އެތައް ފަހަރެއްގެމަތީން ތިންހަތަރު ފަހަރެއްގެމަތީން މިމަސައްކަތް

 އެއްވެސް ފުރުޞަތެއްގައި އެއްވެސް . ފެއްޓުމަށް ޑޭޓްވެސް ދެވިފައިވަނީ އިނގޭތޯ 320 

 އް ނެތް ޑޭޓެއްގައި މިމަސައްކަތް ކުރެވޭނެގޮތެއް ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެގޮތެ

 ދެން އަޅުގަނޑަށް މިހާރުގެ ސަރުކާރުން މިއަދުގެ މިނިސްޓްރީން . ލިބިފަކާއެއް

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިއޮތްގޮތުގައި ވެއްޖިއްޔާ މި އޯގަސްޓް މަހުގެ ކޮންމެވެސް
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 ހިސާބެއްގައި ނުވަތަ ފަހުކޮޅުގައި މިމަސައްކަތުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިދާނެކަމަށް

 އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ . ގަނޑަށް އެބައޮތް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ލަފާކުރައްވާފައި އަޅު 325 

 މިނިސްޓަރ އަރިހުން ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ މިމަސައްކަތް، މި ބަނދަރުގެ

 މަސައްކަތުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް، ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ތާރީޚެއް

 . ވިދާޅުވެދެއްވަފާނަންތޯއޭ

 އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގެ އަޅުގަނޑު މިއަދުގެ . ރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކު މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ، 330 

 އަޅުގަނޑު . ސުވާލާއި ކިހާވަރެއްގެ ގުޅުމެއްކަމެއް ތިކުރެއްވި ސުވާލުގެ އޮތީކީއެއް އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް

 ޑު ޕްރެސީޑެންޓެއް އެކަމަކު އަނެއް އަޅުގަނ . އަތުގައި އެބަހުރި ތިމަޢުލޫމާތު އެންވަޔަރަންމަންޓް މުޙަންމަދު

 އަޅުގަނޑާއި ކުރެވުނު ސުވާލުގެ ބޭރުން ހަމަ ވަރަށް . ސެޓްކުރާކަށް ބޭނުމެއްނޫން : އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވުން

 މިމަޖިލީހުގެ ހޯލުން . ޑައިރެކްޓްކޮށް އެހެން ރަށެއްގެ ވާހަކަ ތިއެއްސެވީ

 ޅުގަނޑު ޖަވާބު ބޭރުގައިވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ މިޖަލްސާ ނިންމާފައިވެސް ތިކަމަށް އަ 335 

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . އަރުވަފާނަން

 ޢިއްޒަތްތެރި ވަޒީރު މިމަޖިލީހަށް . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 މާ ވިދާޅުވެދެއްވަފާނަންތޯއޭ މިއަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ބަނދަރުތައް އަލުން ހެދު : ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން ޔޫޞުފް

 މަރާމާތުކުރުމަށް ހިމެނިފައިވާ ބަނދަރުތަކަށް، ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ހިމެނިފައިވާ 340 

 . ބަނދަރުތަކަށް އެއްވެސް ބަނދަރަކަށް ފައިސާ ނުލިބި މިހާތަނަށް އެބައޮތްތޯއޭ

 . ޝުކުރިއްޔާ

 ގެ ހަދާފައި އަޅުގަނޑުމެން މިއަހަރުގެ ބަޖެޓް . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ،

 މިމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިއިރު މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވާނީ ވަރަށްބޮޑަށް އަލުން މިއަހަރުގެ އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް 345 

 ދެން . ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން އާ ބަނދަރުތަކެއް ނުހެދުމަށް އެންވަޔަރަންމަންޓް މުޙަންމަދު

 އެހެންވީމަ، ހިނގަހިނގާހުރި ކޮންޓްރެކްޓްތައް އޭރު މަސައްކަތްކުރެވިފައި : އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވުން

 . އެގްރީމެންޓްތައް ހެދިފައިހުރި މަސައްކަތްތައް، އެމަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންއެބަދޭ

 އޭގެތެރެއިން ބައެއް މަސައްކަތް، މަސައްކަތް ހިންގުމުގައި ޢަމަލީ މަސައްކަތުގެ

 ންނަމަވެސް، ހިނގަހިނގާހުރި މަސައްކަތްތަކަށް އެހެ . ލަސްވުންތަކެއް އެބަހުރި 350
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 ކޮންޓްރެކްޓް އައުޓްކުރެވިފައިހުރި މަސައްކަތްތަކަށް ބަޖެޓްކުރެވިފައި އެބަޖެޓް

 ދެން މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ މިންވަރުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ . އެބަހުރި

 . ރައީސް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި . ފަރާތްތަކަށް ފައިސާވެސް ދެއްކެމުންދަނީ

 މާވަށު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު 355 

 ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު ޢަބޫބަކުރު ކުރެއްވި ސުވާލާއި ގުޅިގެން އަޅުގަނޑު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު

 އް ދުރުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިރާ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ތަންކޮޅެ : ވާހަކަދެއްކެވުން

 ފަރެސްމާތޮޑާގެ، މާތޮޑާއަކީ އަބަދުވެސް ދިޔަވަރުބޮޑުވާ ދުވަސްވަރުގައި ރާޅުއަރާ

 އެހެންކަމުން، އެ ދެ ރަށް އެއްކޮށް ހިއްކާލުމުގެ މަސައްކަތް . އެއް ސަރަޙައްދެއް

 އި އެހެންވީމާ، މަސައްކަތާ . ކުރާކަމަށް އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތުލިބިފައިވަނީ 360 

 . ޝުކުރިއްޔާ . ބެހޭގޮތުން މިހާރު ކޮންގޮތަކަށްތޯ މިނިސްޓްރީން ވިސްނަވަނީ

 . ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްހާން ފަޙުމީ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ ( 365 

 ގައި އެބަބުނޭ، ) ހ ( ވަނަ މާއްދާގެ 36 ވާއިދުގެ މިގަ . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްހާން

 އެހެންވީމާ، . މިނިސްޓަރު ދެއްވާ ޖަވާބަކާއި ގުޅިގެންނޭ ސުވާލުކުރެވޭނީ : ފަޙުމީ ވާހަކަދެއްކެވުން

 މިނިސްޓަރު މިތަނަށް ވަޑައިގެން ހުންނަވަނީ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ކުރައްވާނެ

 ހާ ވާހަކައެއް ދައްކަންޏާ އެހެންވީމާ، ހުރި . މަސައްކަތެއް ނެތީތީއެއް ނޫން 370 

 އަޅުގަނޑުވެސް އެބަހުރި އަޅުގަނޑުގެ އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގެ ބަނދަރާ ބެހޭގޮތުން

 އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދަން ފުރުޞަތު ނުދެއްވާށޭ . ސުވާލުކުރަން

 . އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ

375 

 މިއަދުގެ . ހޭ ނުކުތާއެއްކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ބަލައެއްނުގަންނަން އާދެ، ނިޒާމާބެ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ސުވާލާއި ގުޅިގެން ދެއްވި ޖަވާބާއި ގުޅޭ ނޫނީ އެދާއިރާއާއި ބެހޭ ސުވާލެއްތޯ
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 މިނިސްޓަރަށް ފުރިހަމަ . ނިންމުމަށް އަޅުގަނޑު ދޫކޮށްލަނީ މިނިސްޓަރަށް

 ންވީމަ، މިނިސްޓަރަށް އެހެ . އިޚްތިޔާރުލިބިގެންވޭ ޖަވާބުދެއްވުމާ ނުދެއްވުމުގެ

 . އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން 380 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ،

 އިބްރާޙީމް މުއްޠަލިބު ކުރެއްވި ސުވާލަކީ ހަމަޔަޤީނުންވެސް އަޅުގަނޑާއި މިއަދު އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް

 އެޖަވާބަކާއިވެސް، އަޅުގަނޑު ދިން . ކުރެވުނު ސުވާލާއި ގުޅުމެއްހުރި ސުވާލެއްނޫން ންވަޔަރަންމަންޓް މުޙަންމަދު އެ

 ދެން އެކަމަކު އެވިދާޅުވި ސުވާލުގެ . ޖަވާބަކާވެސް ގުޅުންހުރި ސުވާލެއް ނޫން : އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވުން 385 

 . ށް ރަނގަޅަށް އެނގޭ އެއްސެވި މަޢުލޫމާތު ނޫނީ އެއިޝޫ އަޅުގަނޑަށް ވަރަ

 އެހެންވީމާ، ދެން އެކަން . އަޅުގަނޑުވެސް ވިހާބޮޑުވި ރަށުގެ ވާހަކަ އެދެއްކެވީ

 . ކަންއޮތްގޮތްވެސް އެނގޭ . އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ޙާލަތު އޮތްގޮތްވެސް އެނގޭ

 އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިފިން ޕްރޮސީޑެންޓެއް ސެޓްކޮށްފައި އެހެން

 އެކަން އަޅުގަނޑުގެ މަޢުލޫމާތު . ހަކަ ދައްކާކަށް އަޅުގަނޑު ނެތީމޭ ދާއިރާތަކުގެ ވާ 390 

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ހުރިކަމުގައިވިޔަސް

 މިއަދު ވަޒީރާއި ކުރެވުނު ސުވާލުގައި މިވަނީ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ

 އެގޮތަށް އަޅުގަނޑުގެ . ހިތަދޫގެ ބަނދަރުގެ ވާހަކަ ހަމަ މަރާމާތުކުރުމުގެ ވާހަކަ : ވާހަކަދެއްކެވުން އާރިފް

 ދާއިރާގައިވެސް ހިމެނޭ ނޭކުރެންދޫ ބަނދަރާއި، މަކުނުދޫ ބަނދަރުވެސްވަނީ 395 

 މަކުނުދޫ . ނޭކުރެންދޫ ބަނދަރުގެ ފައިކަށިވަނީ ދިގުކުރަންޖެހިފައި ... މަރާމާތުކުރަން

 އެހެންވީމާ، މިގޮތަށް ހިތަދޫ ބަނދަރު . ފައި ބަނދަރުވަނީ މަރާމާތުކުރަންޖެހި

 . ފަދައިން ކިތައް ރަށުގެ ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުމަށް މިއަހަރު ރާއްވަވާފައިވޭތޯއޭ

 . ޝުކުރިއްޔާ

400 

 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ،

 އެހެންވީމާ، އެކަމަކު . އާރިފު ކުރެއްވި ސުވާލުގައި އަދަދެއްގެ ވާހަކަ އެއްސެވީ ޑް އެން ޓްރާންސްޕޯޓް

އަޅުގަނޑަކަށް ކިތައް ބަނދަރުތޯއޭ މަރާމާތުކުރަން އެ އަދަދު ދަންނަވާކަށްނޫން އެންވަޔަރަންމަންޓް މުޙަންމަދު
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 ނދަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ގިނަ އެހެންނަމަވެސް، ބަ . އަޅުގަނޑު މިއުޅެނީކީ : އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވުން

 ޚާއްޞަކޮށް ސުނާމީގެ ކުރިން ހެދިފައިހުރި ބަނދަރުތަކަކީ . ބަނދަރުތައް އެބަހުރި 405 

 ދެން އެއީ ބަނދަރު ހެދުމުގެ . ހަމަ އަލުން ވަރަށް ބޮޑަށް ހަދަންޖެހޭ ބަނދަރުތަކެއް

 ނދަރުތަކުގެ ޕްރޮގްރާމް އެންމެ ފުރަތަމަ ހެދިގެން އެ މަސައްކަތް ކުރަމުންއާއިރު ބަ

 ދެން ހަމައެއާއެކީގައި އަޅުގަނޑު . މަސައްކަތް ކުރެވިފައިހުރި ފެންވަރާ ގުޅޭކަމެއް

 ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ބައެއްފަހަރު ފައިކަށީގެ ވާހަކަ ދެއްކެވީމާ، ބައެއްފަހަރު

 އެބަހުރި ދިމާވެފައި ފައިކަށި ދިގުކުރުމަށް ނޫނީ ނެރު އެހެންގޮތަކަށް އަނބުރާލުމާ 410 

 ކަންތައްތަކަށް ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ހަމަ ވަރަށް ބޮޑެތި ޕްރެޝަރުތަކެއް މިކަހަލަ

 އައިސްގެން ނޫނީ ބަނދަރު އޮތް ސަރަޙައްދު އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކޮށްލަން

 އަޅުގަނޑު . ބޮޑުކޮށްލުމަށް މިކަހަލަ ވަރަށް ބޮޑެތި ޕްރެޝަރުތަކެއް އާދޭ

 އަދިވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ، މީގެކުރިންވެސް މިމަޖިލީހުގައި ދަންނަވައިފިން

 މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށްވެސް އަދި ރައްޔިތުންނަށްވެސް ބަނދަރުތައް 415 

 ހެދުމުގައި ބަނދަރުތަކުގެ ޑިޒައިންކުރުމުގެ ޑިޒައިންކުރުމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ނެރު

 މިއީ . ންތައްތައް އޮންނަންވާ މިސްރާބަކާއި، ފައިކަށި ތޮށީގެ ދިގު މިނާއި މިކަހަލަ ކަ

 ޓެކްނިކަލީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބެލިގެން . ވަރަށްބޮޑު ޓެކްނިކަލް ޑިސިޝަންތަކެކޭ

 އެކަން އެ ޓެކްނިކަލް ބޭފުޅުން އިންޖިނިއަރުން . ހިނގަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެކޭ

 . ނިންމަވާގޮތަކަށް ނޫންގޮތަކަށް އެކަން ކުރަން ޖެހުނީމާ ދިމާވާ މައްސަލަތަކެއްހުރޭ 420 

 އް ގޯސްވެގެންދިޔާމަ އެކަން އެ ގޯސްވީ ވަކި ސަބަބަކާހެދި، އޭރުން ކަމެ

 . އެއްވެސްބައެއްގެ ޒިންމާއެއް އޭގައި ނޯންނަކަހަލަ ގޮތަކަށް އެކަން ގޯސްވެގެންދަނީ

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހުންވެސް އެދެން

 ވާހަކައަކީ، ކޮންސަލްޓޭޓިވް އަދި ރައްޔިތުންގެ އަރިހުންވެސް އެދެން އޮތް

 ދެން އެކަމަށް އިޚްތިރާމް . ޕްރޮސެސްގެ ތެރެއިންލާފައި ގޮސް ވަކިކަމެއް ނިމުނީމާ 425 

 ކޮންސަލްޓޭޓިވް ޕްރޮސެސްއަކީ އެކަމަކު ހަމަ ބޭނުން ހުރިހާގޮތެއް . ކުރައްވައްޗޭ

 އެ ޕްރޮސެސްގެ ބޭނުމަކީ، ޓެކްނިކަލް . ހަދަން އޮންނަ ޕްރޮސެސްއެއްވެސް ނޫން

 ފުޅުން ޓެކްނިކަލް ޑިޒިޝަން ނަންގަވާއިރު އެބޭނުންފުޅުވާ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް ބޭ

 ނޫނީ އެބޭފުޅުންނަށް ލިބިފައިހުރި މަޢުލޫމާތުގައި ހުރި ގެޕްތައް ފިލްކުރުމަށްޓަކައި

 އެހެންވީމާ، އެ . އެހެންވީމާ، އެކަން ހަނދުމަފުޅު ބަހައްޓަވައްޗޭ . ކުރާ ކަމެއް 430
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 ވާހަކަ ޚާއްޞަކޮށް ދެއްކެވީމަ އަޅުގަނޑު މިވާހަކަ ޑިޒިޝަންތައް ފައިކަށީގެ

 އެކަހަލަ . ވަރަށްގިނައިން އަޅުގަނޑަށް ދިމާވާ މައްސަލައެއް . ދަންނަވާލަން މިޖެހުނީ

 މައްސަލަތަކުގައި ވަރަށް އުނދަގޫވެސް އަޅުގަނޑަށް ވޭ އެ ޑިޒިޝަން ވަކިގޮތަކަށް

 ތާއި ޑްވައިޒް ކުރައްވާގޮ ރައްޔިތުން ބޭނުންފުޅުވާގޮތާއި ޓެކްނިކަލް ބޭފުޅުން އެ

 ންވީމާ، ސުވާލުގައި އެއްސެވީ ކިތައް ބަނދަރުތޯ އެއަކަށް އެހެ . ތަފާތުތަކެއް ހުރީމަ 435 

 ށް ވަރަށް އުނދަގޫ މިހެން އަޅުގަނޑަ . ޖަވާބު މިދިނީކީއެއް ނޫން އަޅުގަނޑު

 ދެން ދަންނަވައިފިން ވަރަށްގިނަ ބަނދަރުތައް . އަދަދެއް ކިޔަން މިތާ ހުރެފައި

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . މަރާމާތު ނޫނީ އަލުން ހަދަންޖެހޭ އްޓޭ އެބަހު

 ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރަށް އަޅުގަނޑު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 440 

 ގައިވެސް ކަލައިދޫއަކީ އެއިރެއް ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ، ދަނބިދޫ އަދި ދަންނަވާލަން އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް

 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ އެހެންވީމާ، މި . ރަށެއް ނޫނޭ 2 ބަނދަރެއް ހެދިފައިވާ : ވާހަކަދެއްކެވުން

 އެހެންވީމާ، މި . ބަނދަރެއްގެ އިންތިޒާރުގައި ތިބޭތާ ވަރަށް ޒަމާންވެއްޖެއޭ

 . ރަށުގައި ބަނދަރެއް ހެދޭނެތޯއޭ 2 އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން މި 5 ސަރުކާރުގެ މި

 ވެސް ރަށަކީ ކޮންމެ 2 އި މައިބާދޫއާއި އް ސުވާލަކީ، އިސްދޫއާ ދެން އަނެ 445 

 . ގެ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި 80 . ރަށޭ 2 ފެންވަރެއްގެ ބަނދަރު ހެދިފައިވާ

 ފަޅުތެރެއަށް ރަށުގެ ބަނދަރުވަނީ ފުނޑު ފުނޑުވެ 2 ނަމަވެސް، އެ

 ގެ ފައިބާގެންގޮސް ބޯޓުފަހަރު ވަދެ ނިކުތުމަށް ބިރުގަންނަ ހިސާބަށް ބަނދަރު

 ންވީމާ، މި ތަންތަން މަރާމާތުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެހެ . ހަލާކުވުން ބޮޑުވެފައޭ

 ނޑު ވަރަށް އެހެންވީމާ، އަޅުގަ . މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެ އަލުން ހަދާ ވާހަކަ 450 

 . އްދަވާ ވާހަކަ ވިދާޅުވީމަ އުފާކުރަން މިކަހަލަ ބަނދަރުތައްވެސް އަލުން އެހަ

 ދުވަސްވަރެއް ވިދާޅުވެ ދެއްވުމަކީ، އެހެންވީމާ، މިކަންތައްތައް ފެށޭނެ

 . ރައްޔިތުންނަށްވެސް ވަރަށްބޮޑަށް ހިތްޕުޅުހަމަޖެހިވަޑައިގަތުން ލިބޭނެކަމެކޭ

 އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި ވަޒީރު އަރިހުން މިސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވުމަށް

 . ޑު އެދެން ރަށް އަދަބުވެރިކަމާއެކު އަޅުގަނ އަޅުގަނޑު ވަ 455 

އަޅުގަނޑު މަސައްކަތްކުރާނަން އަޅުގަނޑާ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ސިންގ، މިނިސްޓަރ އޮފް ހައު
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 ކުރެވުނު ސުވާލުގައި އަދި އަޅުގަނޑަށް މިހާތަނަށް ދެވުނު ޖަވާބުތަކާއި ގުޅިގެން އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް

 އޭގެތެރެއިން . ޖަވާބުދެވޭތޯ އެގުޅޭގޮތުން ތިކުރެއްވި ސުވާލުގައި ހިމެނޭ ބަޔަށް އެންވަޔަރަންމަންޓް މުޙަންމަދު

 އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ، އަޅުގަނޑަށް ދެވުނު ޖަވާބުތަކާއި ގުޅޭ ބަޔަކަށް އޮތީ : ވާހަކަދެއްކެވުން އަސްލަމް 460 

 ތިއެއްސެވި އަލުންހަދާ ވާހަކައާއި މަރާމާތުކުރާ ވާހަކަ، ދެން އެކަމުގައި އަޅުގަނޑު

 އަޅުގަނޑު . ން ކުރާކަމެކޭ ނުދަންނަވަން އެއްވެސް ޙާލެއްގައި އެއީ އަޅުގަނޑުމެ

 ދަންނަވަމުން މިގެންދާ ވާހަކައަކީ، މަރާމާތުކުރުން އެބަސް ބޭނުންކުރީމަ ވަރަށް

 އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރާއި . ދުވަސްވެއްޖެ އަލުން އެބަނދަރުތައް ހަދަމުންދާތާ

 ޙަވާލުވުމުގެ ކުރިންވެސް މަރާމާތުކުރުމުގެ ނަމުގައި މި ހެދުނު ބަނދަރުތަކަކީ 465 

 އެހެންވީމާ، އެ ބަސް . ހަދާގޮތަށް އެ ރީ ބިލްޑަކަށް ދިޔަ ބަނދަރުތަކެކޭ އަލުން

 ބޭނުންކުރެވުނީމާ މިދެކޭގޮތް ހީވާ ހީވުން އެ ގޯސްވާތީ ސްކޭލް އޮފް ވޯރކް ނޫނީ

 އެމަސައްކަތުގެ ކުޑަ ބޮޑުމިން މީހުންނަށްވެސް ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެން

 . ގަނޑު ބޭނުން ނުކުރަނީ މިމަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށްވެސް އޮޅޭތީ އެބަސް އަޅު

 އެހެންވީމާ، މަރާމާތުކުރުމޭ ބުނީމަ ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ގިނަ މީހުންނަށް ހަމަ 470 

 ޔަޤީނުންވެސް ހީވާނީ ދެން އެ ވަރަށް ކުޑަކުޑަކަމެކޭ އެތަނެއްގައި އިންނަ

 ނޫނީ ތަންކޮޅެއްގައި ސިމެންތިކޮޅެއް ޖަހާލާ . ރެނދެއްގެ ވާހަކައޭ އެ ދައްކަނީ

 އެހެންވީމާ، އެހާވަރުގެ ކަމެއް ނުކުރެވިގެން ލަސްވެގެންދާންވީ . އެދައްކަނީ ވާހަކައޭ

 އެހެންވީމާ، . އެކަމަކު އެއެއްނޫން އަސްލުގައި ކުރާކަމަކީ . ކީއްވެގެންހެއްޔޭ

 އެ އެހެންވީމާ، . މުހިންމު އެއްޗެއް ވޮކެބްލަރީ ނޫނީ ބޭނުންކުރާ ބަސް އެއީ ވަރަށް 475 

 ން ބޭނުންނުކޮށް އަލުން ހަދާ ވާހަކަ މަރާމާތުކުރުން އެ ބަސް އަޅުގަނޑުމެ

 އެއީ ކޮންމެހެން އަޅުގަނޑުމެން މި ސަރުކާރުން އަލަށް ކުރަމުންދާ . މިދައްކަނީ

 އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ އެގޮތަށޭ . ކަމެކޭވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާކަށް ނެތީން

 އެގޮތަށޭ އަޅުގަނޑުމެން އެކަން . މިކަން ސުނާމީގެ ފަހުން ކުރެވެމުން މިދަނީ

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ކޮންޓިނިއު ކުރާނީވެސް 480 

 ޝުކުރިއްޔާ . ސުވާލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ނިމުނީ އާދެ، މިހިސާބުން އިތުރު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި . ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު

. ކު މަނި މެންބަރު މޫސާ
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485 

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ސުވާކުރާ ގަޑީގައި އަޅުގަނޑުގެ މެޝިނަށް އެއްވެސް ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ޝައްކު . މައްސަލައެއް ދިމާވޭތޯ ބައްލަވާލަ ދެއްވިދާނެތޯ : މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން މޫސާ

 ލްސާގައި ވަރަކަށް ޖަ 10 ގާތްގަނޑަކަށް . އެބައުޅޭކަމަށް ކޮންމެވެސް މައްސަލައެއް 490 

 . ޝުކުރިއްޔާ . އެހެންވީމާ ބަލާފައި މިދެންނެވީ

 ތަކުގެ އަޅުގަނޑަށް ލިބުނު ކަރުދާސްކޮޅު އެއީ . އަޅުގަނޑަށް ޔަޤީން ނެތްކަން ، އާދެ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 އެހެންނަމަވެސް، . ޅުވެސް އޮތް ތެރޭގައި ޢިއްޒަތްތެރި ނަންފުޅު އޮތް ކާރުދާސްކޮ 495 

 ންވީމާ، ތަންކޮޅެއް ކުރީ ބައިގަ ހެ އެ . ލިބުނީ ދެވަނަ ބުރަށް ތަންކޮޅެއްފަހުން އެ

 ންވީމާ، ނިޒާމާބެހޭ ހެ އެ . ފިއްތަވާލެއްވީމަ ރަނގަޅުވާނެހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ

 ގައި 9:30 އާދެ، މިހާރު . ނުކުތާއެއްކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ބަލައެއް ނުގަންނަން

 ބޭފުޅުން ށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ ފެ

 . ވަޑައިގެންނެވީ 500 

 ޤަރާރު . 3

 ލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ގަ އެއީ . ކަށް 2 މިހާރު އަޅުގަނޑު މިދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމް : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ބަހުސް ޤަރާރުގެ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚުލޫފް، 505 

 . މިނެޓް އެބައޮތް 15 ގަޑިއިރާ 1 މިބަހުސްކުރުމަށް އަދި . ކުރިއަށްގެންދެވުން

 އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 . އަޙްމަދު ޙަމްޒާއަށް

 އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . ` ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 510
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 ސަރުކާރަށް މިގަލޮޅުގެ ހުންނަ ފްލެޓްތަކާބެހޭގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ : ވާހަކަދެއްކެވުން އަޙްމަދު ޙަމްޒާ

 ޢިއްޒަތްތެރި . ޤަރާރާބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑު ދެތިން އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން ބޭނުން

 ރައްޔިތުން އުޅޭނެ ރައީސް، މާލޭގައި އުޅޭ ރައްޔިތުންގެ އަދަދު ގިނަވެ މާލޭގައި

 ބިން އެހާވަރަށް ނެތި މިއަދު ސަރުކާރުން ބިނާކޮށްދެއްވާފައިވާ ފްލެޓްތަކެއްގައި

 ރައްޔިތުން ދިރިއުޅެމުން، ބައެއް ރައްޔިތުން ދިރިއުޅެމުންދާއިރު، މިކަމާބެހޭގޮތުން 515 

 . އެހުރި މައްސަލަތަކާބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދައްކާލަން އެބަޖެހޭ

 ރި ރައީސް، އެންމެ ފުރަތަމަކަމަކީ މިފްލެޓްތައް ސަރުކާރުން ޢިއްޒަތްތެ

 ބިނާކޮށްދެއްވީ މާލެއަށް ޚާއްޞަކޮށް ގެދޮރުގެ ދަތިކަން ދިމާވެފައިވާ ރައްޔިތުންނަށް

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ހިތާމައާއެކު . ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައިދިނުމަށް

 ބައެއް ބޭފުޅުން އެތަންތަން ދަންނަވަންޖެހެނީ، މިފްލެޓްތައް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ 520 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑުގެ އެއްވެސް . ކުއްޔަށްވެސް ދެއްވާފައި ހުންނަކަން

 އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، އެކުއްޔަށް . ޝަކުވާއެއްނެތް

 ތަކަށް ދެއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުން އެކުއްޔަށް ދެއްވަނީ އެބޭފުޅުން ކޮންމެވެސް ދަތިގޮ

 . އުޅުއްވާފައި އާމްދަނީއެއް ލިބިވަޑައިގެން އާއިލާގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމަށޭ

 އެހެންނަމަވެސް މިކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޖުމްލަ މަސްލަޙަތަށް 525 

 އެހެންކަމުން މިފަދަގޮތަކަށް އެތަންތަން . ބުރޫއަރާކަމެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން

 އި، ޚާއްޞަކޮށް މިފްލެޓްތަކުގައި އެއް ފްލެޓެއްގައި ކުއްޔަށް ދެވުމުން އެތަންތަނުގަ

 ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ އަދަދު ގިނަވެ އެފްލެޓްތަކުގައި ނުވަތަ އެހިސާބުގައި އެދިރިއުޅޭ

 . މީހުން ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ އެކިއެކި ގިނަގުނަ މައްސަލަތައް އެބަހުރި

 ނަށް ދިމާވެފައި އޮތް އެހެންކަމާއެކު އެފްލެޓްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން 530 

 އަދި އަޅުގަނޑު އެޕާޓީއަށްވެސް . ކަންތައްތަކާމެދު އަޅުގަނޑުގެ ހަމްދަރުދީ އެބައޮތް

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، . ހަމްދަރުދީ އެބައޮތް

 ސަރުކާރުން މިހާރު އެތާނގައި އެތައް ބައިވަރު ކަންތައްތަކެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް

 ސައްކަތްކުރަމުން ދާކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ދާދިފަހުން ޓީވީގެ ޒަރީޢާއިން މޭލޭގެ މަ

 . މުނިސިޕަލްޓީގެ ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަކުން ސާފުވެގެން ހިނގައްޖެ 535 

ގެ  އޭގެތެރޭގައި ޚާއްޞަކޮށް މިހާރު އެތަނަށް އޮފީހެއް ބަދަލުކޮށް ސެކިއުރިޓީ

ން ވަގުތަށް އެތާނގައި ދިރިއުޅޭ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރުމާއި އަދި ވަގުތު
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 ރައްޔިތުންނަށް ދޭންބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ދޭން މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާކަން

 އެހެންކަމާއެކު އެކަމަށް އަޅުގަނޑު އެޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް . ފާހަގަކުރެވޭ

 ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ވިހާވެސް ގާތުން މިއެގްރީމެންޓްގެ ކަންތައްތައް 540 

 އާދެ، . ވައި މިކަންތައްތައް އަވަސްކޮށްދިނުމަކީ އަޅުގަނޑު އެދޭކަމެއް ބައްލަ

 ނުކުތާއެއް މިފާހަގަކުރައްވާފައި އެބައޮތް ޢިއްޒަތްތެރި 3 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،

 އާދެ، . ވަނަ ނުކުތާއަށް ޖެހިލާނަން 3 އަޅުގަނޑު . މެންބަރު ހުށަހެޅުމުގައި

 ލީގެ ގޮތުގައި އޮތްއިރު ނުދެއްކިވާ ފްލެޓްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ކުލި ބޮޑެތި ކު

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . ފައިސާއަށް ކޮންމެވެސްވަރެއްގެ ޙައްލެއް ހޯއްދަވައިދެއްވުން 545 

 އަޅުގަނޑު ހިތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުގެ މާލިއްޔާގެ ޙާލަތު އޮތްގޮތް

 އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ . އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބައެނގޭ

 އެހެންނަމަވެސް . ޤައުމުގެ ދަރަނި ބޮޑުވަމުންދާކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބައެނގޭ

 ދިވެހި ސަރުކާރުން މިވަގުތު ސަރުކާރުންވެފައިވާ ވައުދެއްގެގޮތުގައި ރައްޔިތުންނަށް

 ބޯހިޔާވަހިކަން ވާހިނދު، އެކަމަށް ސަރުކާރުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތަށް 550 

 އަޅުގަނޑު މިޤަރާރުގައި މިއެދިވަޑައިގެންފައިވާ . އެބައޮތް އަޅުގަނޑުގެ ތަރުޙީބު

ކަ 3 ކަމާބެހޭގޮތުން ދަންނަވާލަންޖެހެނީ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިޤައުމުގައި  ލައް

 ބިލެތްދޫ، މަގޫދޫ . އަޅުގަނޑު ތަމްސީލުކުރާ ދާއިރާ ފ . މީހުންގެ އާބާދީއެއް އެބައޮތް

 އާއި އަދި ހުޅުމާލޭގައި އަދި ފީއަލީގެ ރައްޔިތުންގެ ގިނަ ބަޔަކު މާލެ

 އެބައިމީހުންނަށް ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް ޚާއްޞަކޮށް، އަސާސީ 555 

 ޚިދުމަތްތައް އެރަށްރަށުން ހިތްހަމަޖެހޭވަރަށް ނުލިބޭތީ ރައްޔިތުންނަށް އެބައިމީހުންގެ

 ށް ދަރިންނަށް ކިޔަވައިދިނުމަށާއި އާމްދަނީ ހޯދުމަށް މި މާލެއަށާއި ހުޅުމާލެއަ

 އެހެންނަމަވެސް، އެރައްޔިތުންނަކަށް އެއްވެސް ކަހަލަ . ހިޖުރަކޮށްގެން އެބައުޅޭ

 ލުޔެއް ސަރުކާރުން ދިރިއުޅުމަށް، މާލޭގައި ދިރުޅުމަށް ފްލެޓްތަކުގެ ކުއްޔަކަށް

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިފަދަ ކަންކަން ވާންވާނީ . ނުލިބޭ 560 

 ހުޅުމާލޭ ސަރުކާރުން އުފައްދަވާ މާލެއާއި މާލޭގެ . ތީންނޭ ހަމަޖެހޭ އުސޫލުތަކެއްގެ މަ

 ދަފްތަރުގައި ތިބި މީހުންނަށް އެތަނުން ބިން ދޭން ނިންމިއިރު އެތަން ހިއްކާފައި

 މާލޭގެ ދަފްތަރުގައި ތިއްބެވި . ވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންގެ ރުފިޔާއިން

. ފިޔާއަކުންނެއްނޫން ނުވަތަ ހުސްއެކަނި މާލެއަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންގެ ރު
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 އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ސަރުކާރަށް ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ކަން 565 

 ގެންދަވާއިރުވެސް ވީހާވެސް އިންސާފުވެރިކަން ބޮޑު، ހަމަހަމަކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި

 މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ހަދައިގެންނުވާނެ . މިކަން ގެންގޮސްދެއްވުމަށް

 އެގްރީމެންޓްތަކުގެދަށުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުރި ވާޖިބުތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ

 އަދާނުކޮށް ތިބެ، ފައިސާ ނުދައްކާ ތިބުމަށްފަހުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންގެ

 އެހެންނަމަވެސް، . މައްޗަށް އެ ބުރަ އަންނަގޮތަކަށް ކަންކަން ކުރެވިގެންނުވާނެ 570 

 ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ މިފަދަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން މިފުރުޞަތުގައި

 . ބޮޑެތި ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ޙަޤީޤީ މައްސަލަތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ޖަވާބުދޭންޖެހޭނެ

 ޢިއްޒަތްތެރި . ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނެގޭ ފަރާތްތައް އަޅުގަނޑުމެން ދެނެގަންނަންޖެހޭނެ

 މްސީލުކުރާ ރައީސް، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން މިފުރުޞަތުގައި އަޅުގަނޑު ތަ

 ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު މާލެއަށް ހިޖުރަކޮށް މާލޭގައި 575 

 ދިރިއުޅެމުން މިދަނީ އެއްވެސް ކަހަލަ، ސަރުކާރުން އެއްވެސް ކަހަލަ މާލީ

 އާދެ، ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި . އިނާޔަތްތަކެއް އެބައިމީހުންނަކަށް ނުލިބޭ

 ތުން މާލޭގެ ރައްޔިތަކަށް އެމީހަކުވީކަމީ މާތްރަސްކަލާންގެ އެކަން ދިމާކުރެއްވިގޮ

 އެހެންދަންނަވަން ޖެހެނީ ބިންކޮޅެއް . އެމީހަކަށް ލިބުނު ވަރަށްބޮޑު އުފަލެއް

 އޮތްނަމަ އާމްދަނީ ހޯދައިގެން މިޤައުމުގައި ރިވެތިގޮތުގައި އުޅުމުގައި ފުރުޞަތު 580 

 ތުންނަކަށް އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ތަމްސީލުކުރާ ދާއިރާގެ ރައްޔި . އެބައޮތް

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން . އެކަމެއްނެތް

 3 ބޭނުންވަނީ މި ޤަރާރާމެދު އަޅުގަނޑުމެން ފުންކޮށް ވިސްނާ، ޚާއްޞަކޮށް މި

 ވަނަ ނުކުތާގައި މާލީ ޢިނާޔަތްތަކެއް ދިނުމަށް އޮތް ނުކުތާއާއި ބެހޭގޮތުން

 ހަމަހަމަކަމާއެކު މިކަން . ޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ފުންކޮށް ވިސްނަން 585 

 އަޅުގަނޑު ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . ދެކެވެންޖެހޭނެ

 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް މިކަން

 އީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައިކަމަށްޓަކައި ޝުކުރުދަންނަވަމުން މި

 ރައްޔިތުންނަށް މި ދިމާވެފައިވާ ކަންތައްތަކުގައި އަޅުގަނޑުގެ ހަމްދަރުދީ އަދިވެސް

 . ޝުކުރިއްޔާ . އެއްފަހަރު އޮތް ވާހަކަ ދަންނަވަމުން ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލަން 590
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 އާދެ، ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ . އްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކުރި . عليكم اسالم ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިލުފުށި

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ހުށަހަޅާފައި މިވާ ޤަރާރާ ބެހޭގޮތުން : ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާޒް ރަޝީދު

 އާދެ، މިއީ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް . އަޅުގަނޑުވެސް ކުޑަ އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން ބޭނުން

 މިތަނުގައި ދިރުއުޅުއްވާ ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ވަރަށްބޮޑު 595 

 ހަމައެހެންމެ އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . އްސަލައެއްކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން މަ

 ސުވާލުގެ 3 އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާފައިވާ މި

 ތެރެއިން އެތަނުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން އާދެ، ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީ އެތަނުގައި

 މިއީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެތަން . ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ކަންތައް ދިރިއުޅޭ ބަޔަކަށް

 ކުއްޔަށް ދޫކުރެއްވި ސަރުކާރުން ކަމަށްވާތީވެ ސަރުކާރުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތެއްކަމުގައި 600 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއީ ވަރަށްގިނަ މީހުން ދިރިއުޅޭ . މިކަން ވާންޖެހޭނޭ

 ޓުމުގެ އިންތިޒާމުތަކެއް ތަނަކަށްވާތީވެ އެތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއް

 ދުނިޔޭގެ އެހެން . ހަމަޖައްސަންޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން

 ތަންތަނުގައިވެސް މިފަދަ ފްލެޓްތައް ދޫކުރާއިރުގައި އެތަންތަނަށް ވަދެވޭނީ ވަކި

 . ގަޑިއެއްގައި، ވަކިކަހަލަ ފާހެއް އޮވެގެން، ވަކިގޮތަކަށް އޭނަ ސްކްރީންކުރެވިގެން 605 

 މިކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް މިގޮތަށް ނުކޮށް ބަޔަކު ތަނަކަށް ، އެހެންވީމަ

 ލައިފިކަމަށްވެއްޖިއްޔާ ދެން މަޚްލޫފް މިތާ އެ ދިއުޅުއްވާ ރައްޔިތުން އެކަންބޮޑުވާ

 މެއިންޓެނެސްއާއި އަދި ތަފާތު މިކަހަލަ ކަންތައްތައްވެސް ކުރިމަތިވުމަކީ

 ދު ހަމަ މިޤަރާރާއި ގުޅިގެން މާލޭ އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑު މިއަ . އެކަށީގެންވާ ކަމެއް

 މުނިސިޕަލްޓީގެ ދަށުން އެތަން ހިނގާކަމަށްވެއްޖިއްޔާ، ދަށުގައި 610 

 އޮވެއްޖެކަމަށްވެއްޖިއްޔާ އަޅުގަނޑު އެފަރާތަށް ގޮވާލަން މިދެންނެވި ކަހަލަ

 ސެކިއުރިޓީ ސިސްޓަމެއް އެތާނގައި ބެހެއްޓެވިގެން އެތަނަށް ވަދެނުކުންނަ މީހުންގެ

 ނގަޅަށް އެނގޭނެ ކަހަލަ އިންތިޒާމެއްގެ ދަށުން އެތަންތަން ކަންކަން ރަ

 މިކަން މިގޮތަށް ނުކޮށްފިނަމަ މީގެން ކުރިމަތިވާނެ . ބެލެހެއްޓުމަކީ މުހިންމު ކަމެކޭ

 އިތުރު ނަތީޖާތައް މާދުރުނޫން މަސްތަޤްބަލެއްގައެއްނޫން، މިހާރުން މިހާރަށްވެސް 615 

 ނުގައި މާރާމާރީ ހިންގުމާއި ވަރަށް އަދި އެތަންތަ . އެކަންތައް ދިމާވަމުންވެސްދޭ

 ނޭދެވޭ ޢަމަލުތައް އެތަންތަނުން ހިނގާފައި ހުރިކަން އަޅުގަނޑުމެން މިވަގުތުވެސް

އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑުމެން މިފަދަ . ފާހަގަކުރަންޖެހޭ
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 ތާއި ކަންކަން އެތާ އެތެރޭގައި އެ ހިނގަނީ އެތަންތަނަކީ އަޅާނުލެވި އެފަދަ ސަލާމަ

 ސެކިއުރިޓީގެ ޚިދުމަތް އެތަނުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައި ނެތީމަ އެކަންތައްތައް 620 

 އެހެންވީމަ، މިހާރުން މިހާރަށްވެސް އެތަނުގައި ކެމެރާ ބެހެއްޓި . ހިނގަނީކަމަށް

 އެކެމެރާތައް ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ކޮންޓްރޯލްކުރާގޮތަށް ނަމަވެސް ބަހައްޓައިގެން

 ދިނުމަކީ އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރުގެ މައްޗަށް މިދެންނެވި ތަން ބަލަހައްޓަ

 އެކަންކުރެވޭނެ ވަސީލަތްތައް މިއަދު . ލާޒިމްކުރާ ކަމެއްކަމަށް ނިންމަމާ ހިންގަވާށޭ

 އެމިންވަރަށް އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ މިއަދު . އަޅުގަނޑުމެންގެ އެބަހުއްޓޭ 625 

 . ގަނޑު ގޮވާލަން އެހެންވީމަ، އެކަމަށް އަޅު . ޓެކްނޮލޮޖީގެ ގޮތުން ކުރިއަރާފައޭ

 ހަމައެއާއެކުގައި މީގައި ބުނެފައި މިއޮތް ކުލީގެ މައްސަލާގައި ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެއްވިހެން އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު އެއްވެސް މީހަކަށް

 ދެމުން އަންނަ އާމްދަނީއެއް ކަނޑާލުމުގައިވެސް އަދި އެ އާމްދަނީއެއް

 އެހެންނަމަވެސް، ދިވެހި . ސް އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ވިސްނަންޖެހޭ ބޮޑުކުރުމުގައިވެ 630 

 އެކަން އަޅުގަނޑުމެން . ރައްޔިތުންގެ ބޯހިޔާވަހިކަން ހުންނަންޖެހޭނީ އަތްފޯރާފަށުގައި

 އަދި ހަމައެހެންމެ އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ މިއަދުގެ ސަރުކާރުން . އެބަޖެހޭ

 ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ސަރުކާރުގެ މެނިފެސްޓޯގައި ދިވެހި

 އެއީ އެމީހުންގެ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި، އަދި އެކަމުގައި ޢަމަލީ

 މަސައްކަތް މިއަދާ ހަމައަށް ފެށިފައި ނެތްކަމުގައިވީނަމަވެސް ޕްލޭންތަކެއް 635 

 . މިއަދު ތިބީ ކުރެވިގެން އެމަސައްކަތް ފެށުމުގެ އުއްމީދުތަކެއްގައި ރައްޔިތުން

 އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަނީ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ލަސްތަކެއްނުވެ ދިވެހި

 ސަރުކާރަށް މިދެންނެވި ރައްޔިތުންގެ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ

 ފައިސާ ލިބޭނެ ކޮންމެވެސް މަގެއް ތަނަވަސްކޮށްގެން އެފައިސާއިން ރައްޔިތުންނަށް

 ވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އެމަސައްކަތް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް މިސަރުކާރުން ބޯހިޔާ 640 

 މިއީ އަޅުގަނޑުމެން . މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވާކަމެއް . ފައްޓަވާނެކަމަށް

 . މިއީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންގެ އާދޭސް . ބޭނުންވެފައިތިބި ކަމެއް

 އަޅުގަނޑުމެން ޒުވާނުން މިތިބީ މީހުންނާ މިކަމާހެދިގެން އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ

 އެހެންވީމަ، . ނީނދެވިފައި، ނިދާނެގޮތެއް ނެތިގެން ދިރިއުޅެވޭނެ ގޮތެއް ނެތިގެން

 އެހެންވީމަ، މިދެންނެވި ހުރިހާ . މިއީ ޤައުމީ ބޮޑު މައްސަލައެއް ބޯހިޔާވަހިކަމަކީ 645
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 ން ރައްޔިތުންނާ ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭގައި ރިޢާޔަތްކޮށްގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހެ

 ގުޅުންހުރި މިހެން އަސާސީ ކަންތައްތައް އާދެ، ދިރިއުޅުން ފުރިހަމަކުރެވޭނީ

 އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑު ގޮވާލަނީ މިއަދު . ބޯހިޔާވަހިކަމެއްވެސް އެމީހެއްގެ އޮވެގެން

 ސަރުކާރަށް މި ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޚްމަދު މަޚްލޫފް

 އްވާފައިވާ ޤަރާރާމެދުގައި ފުންކޮށް ވިސްނާފައި އެތާނގެ ދިރިއުޅެމުންދާ މިހުށަހަޅު 650 

 ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަގޮތްތަކެއް އެމީހުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި

 އްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރި . عليكم اسالم . ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅުއްވާދެއްވުން

 . ރައީސް

 އާދެ، އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ހުށަހަޅާފައިވާ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މެންބަރު ދާއިރާގެ ތިމަރަފުށި 655 

 މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިއީ ވަރަށް ބޮޑުވެފައިވާ މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ

 އަސްލުގައި މިކަން އުފެދިގެން އައީ މިއަދު މިސަރުކާރު . މައްސަލައެކޭ : ވާހަކަދެއްކެވުން

 މިއީ ކުރީގެ ސަރުކާރުން ހަމަ ރައްޔިތުން ޖައްސާފައި އޮތް . އައިފަހުންނެއްނޫނޭ

 ދުނިޔޭގެ އެއްވެސް . ގޭމެއްގެ ދަށުން ހިނގާފައިވާ ކަމެކޭ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ

 ތަނެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން އަޑެއްނާހަން ބިން ބިޑްހަދައިގެން ކުއްޔަށްދީ ރައްޔިތުންގެ 660 

 ގާ މިކަންކަމަކީ ދުނިޔޭގެ އެއްވެސް ތަނެއްގައި އަތުން ބިމަށް ފައިސާ ނަ

 އަދި ފްލެޓްތައް ކުއްޔަށްދިނުމުގައި މިމައްސަލަ އުފެދެން . ކުރާކަމެއްނޫން

 ދިމާވީވެސް މި ފްލެޓްތައް ކުއްޔަށްދިނުމުގައި ވަރަށްބޮޑެތި މައްސަލަތަކާ

 ބަލާފައި ހުރީ އެގޮތުން ފުރަތަމަ ފްލެޓްތައް ކުއްޔަށްދިނުމުގައި . ކުރިމަތިވެފައި ހުރީ

 . އެއީ ސަރުކާރުގައި އުޅޭ މީހެއްކަމަށްވަންޏާ އޭނައަށް އިސްކަންދެވިފައިވަނީ 665 

 އޭނަގެ . އޭނައަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަކީ ކޮބައިތޯ . އޭނައަށް ލިބޭ މުސާރައަކީ ކޮބައިތޯ

 މިހުރިހާ މިންގަނޑުތަކެއް ބަލާފައި އޭރުގައި ސަރުކާރުގައި . ކިތައް ދަރިން ތިބޭތޯ

 ރުފިޔާ ލިބޭކަމަށްވަންޏާ މާނައަކީ އޭނަ ދިރިއުޅޭ 2000 މުސާރައަށް އުޅޭ މީހަކަށް

 އަދި އޭނަގެ . ރުފިޔާ 4000 ރުފިޔާ ނޫނީ 3000 ފްލެޓަށް ދައްކަންޖެހެނީ

 މިގޮތުން ކުއްޔާއެއްކޮށް ގާތްގަނޑަކަށް . ކަރަންޓާއި ފެނަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ 670 

 . އޭނަ އަތުން ޚަރަދުވޭ . ހަކު ހައެއް، އަށެއްކަހާސް ރުފިޔާ އޭނަ ދައްކަންޖެހޭ މަ

3000 ރުފިޔާ ނުވަތަ 2000 އެކަމަކު އޭނައަށް މުސާރަ ސަރުކާރުން މިދެއްވަނީ
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 އޭނައަށް މުސާރަ . މާނައަކީ ސަރުކާރު ތަނެއް އޭނައަށް ކުއްޔަށް މިދެނީ . ރުފިޔާ

 ދޭއިރުގައި އޭނަ އަތުން މަހަކު ހަތަރު ފަސްހާސް ރުފިޔާ . ދެނީ ސަރުކާރުން

 . އިރުގައި ސަރުކާރަށް އެނގޭނެ އޭނަ ކިހިނެއްތޯ އެފައިސާ ހޯދަނީ އުނިވެގެންދާ 675 

 މިރާއްޖެގައި ކަރަޕްޝަން ހައްދުފަހަނައަޅާ ގޮސްފައިވަނީ މިގޮތްގޮތަށް

 ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލައިގެން ކުރީގެ ސަރުކާރުން މިކަންތައްތައް މިގޮތަށް

 ގޮތުން ކުލި ނުދެއްކި ދެން ފްލެޓްތަކާބެހޭ . ކޮށްފައިވާތީއޭ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ

 ބައެއްފަރާތްތައް އެތަންތަނުން ވަކިކޮށް އެމީހުން މަގުމަތިކޮށްލާ ވާހަކަކަން

 އާދެ، ރަނގަޅު، މިއަދުގެ ސަރުކާރާ ހަމައަށް އާއިރުގައި މިކަންތައްތައް . މިދައްކަނީ 680 

 އެހެންވީމަ، . މިހުރިހާކަމެއްވެސް ހުރީ މިގޮތަށް . ވަނީ ހައްދުފަހަނައަޅާގޮސްފައި

 ގަނޑު މިމައްސަލާގައި ކުރުކުރުކޮށް ދަންނަވަންޏާ ދަންނަވާނީ މި ފްލެޓްތަކުގެ އަޅު

 ރުފިޔާ ދައްކާ 3000 މީހުންނަށް މިހާރު މީހުން ދައްކަމުންގެންދާ ކުލި، މިހާރު

އްކަމަށްވަންޏާ އޭނާއަށް މިކުލި ކުޑަކޮށްދެއްވާށޭ އޭނާއަށް ޔާ 1000 ފްލެޓެ  ރުފި

 އެއީ ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތުގެ . ން ކޮށްދޭންޖެހޭނެ މެއިންޓެއި . ދެއްކޭނެ މިންވަރަކަށް 685 

 . އެކުލި ލިބިގަންނަނީ އެފަރާތުން . އެކުލި ދައްކަނީ އެފަރާތަށް . ޒިންމާއެއް

 ދެން އަޅުގަނޑު . އެހެންވީމަ، މިކަންތައްތަކަކީވެސް ކުރަންޖެހޭނެ ކަންތައްތަކޭ

 ވަރަށް ދަންނަވާނީ އެތަންތާނގައި ޑްރަގްގެ މައްސަލަތަކާއި ބައިވަރު އެކަހަލަ

 މީހުން 5 މީހުން، 4 މިހެން ދިމާވާންޖެހޭ ސަބަބަކީ . ބޮޑެތި މައްސަލަތައް އެބަހުރި

 މީހުން ނިދާ، އެތަނަށް 12 ، 10 މީހުން ވަންނަ ކޮޓަރިއެއްގައި 2 ނޫނިއްޔާ 690 

 ހުޅުމާލޭގައި . ނުތަކާވަރަށް މީހުންވަދެ ތޮއްޖެހޭކަމަށްވަންޏާ މިކަންކަން ވާނީ މިހެން

 މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ޑްރެޖަރެއް ގެނެސްގެން ބިން ހިއްކާފައި 4 ބިން ހިއްކާފައިވެސް

 15 އަކަފޫޓްގެ ބިންކޮޅެއް ވިއްކަން ސަރުކާރުން މިކަނޑައެޅީ 1000 އެތަނުން

 މިމައްސަލަތައް އުފެދެން ދިމާވަނީ ފުރަތަމަ . ލައްކަ ރުފިޔާ 16 ލައްކައާއި

 ންގުޅޭ ހަމަނުޖެހޭ ސަރުކާރުން މިކަންކަން ގެންގުޅޭ ޕޮލިސީއާއި ސަރުކާރުން ގެ 695 

 އެއްވެސް ގޮތެއް ނޫނީ އުސޫލެއް، . ބަބުން މިކަހަލަ އެތައް ކަންތައްތަކެއްގެ ސަ

 ގެނެސް ބިން . ޑްރެޖަރ ގެންނަނީ . ޕޮލިސީއެއް، ޕްލޭނެއް ކުރެހިފަކައެއްނެތް

 ހާސް 1 ހިއްކާފައި ބުނަނީ މާލޭގެ ބިމެއް ވިއްކަނީ، މާލޭގެ އަކަފޫޓެއް . ހިއްކަނީ

އެހެންވީމާ، ހުޅުމާލެއިންވެސް  ދޮޅު . އްޔާ ދޮޅު ހާސް ރުފިޔާއަށޭ ނޫނި . ރުފިޔާއަށޭ
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 ދެން ރައްޔިތުންގެ އަތުން ހިތަށް . ހާސް ރުފިޔާއަށް ބިން ވިއްކެން ޖެހޭނެއޭ 700 

 އަޅުގަނޑު . އެރިހާގޮތަކަށް ބިޑް ހަދައިގެން މިގޮތްގޮތުން ފައިސާ ނަގަމުންދަނީ

 ނޑައެޅިގެން ހަދާފައިވާ، ދަންނަވާނީ، ހަމަ މިއީ ހަމަ ކުރީގެ ސަރުކާރުން ކަ

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ، އެއްވެސް . ރައްޔިތުންނަށް ދީފައިވާ ބޮޑު އަނިޔާއެކޭ

 ކުލި . ޙާލެއްގައި ފްލެޓްގެ އެއްވެސް މީހަކު ކުލިވެސް ނުދައްކާށޭ

 ސަރުކާރުން އެތަންތަން . ތިބޭފުޅުންގެ އަމިއްލަ ތަނެކޭ . ދައްކާނެކަމެއްނެތޭ 705 

 މެއިންޓެއިންކުރައްވާށޭ . ކުލި ދައްކާނެކަމެއްނެތޭ އެކަކުވެސް . އަޅާފައިހުރީ

 އެފައިސާ ޚަރަދުކުރައްވާށޭ . ތިބޭފުޅުން އެކުލި ސަރުކާރަށް ދެއްކަވާ ފައިސާއިން

 އެހެންވީމާ، ސަރުކާރަކީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް . މެއިންޓެއިންކުރުމަށް

 ސާ ނަގަމުން އުނދަގޫކޮށް ރައްޔިތުންގެ އަތުން ނާޖާއިޒްގޮތުގައި ފައި

 އެހެންވީމާ، ކުރީގެ ސަރުކާރުން ވިސްނާފައި އޮތީ ފަހުން . އަންނަބައެއްނޫނޭ 710 

 މިތަނަށް އަންނަ ސަރުކާރަކަށް މިހުރިހާ އުނދަގުލެއް ޖައްސާ އޭގެ ހުރިހާ ބްލޭމެއް

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ، ރައްޔިތުންނޭ ހޭއަރާށޭ މިއީ . މިސަރުކާރަށް ލިބޭނެކަމަށް

 ތިރީސް އަހަރު ކުރީގައި ކުރިން ރާވައިގެން ރައްޔިތުންނާ ބަޔަކުން، މީގެ ވިހި

 . މެދުގައި ކަންކުރަން ރާވާފައި ނުބައި ރޭވުމުގެދަށުން ހިނގާފައިވާ ކަންތައްތަކެކޭ

 ވަނަ އަހަރުގެ ޗައިނާގެ މިޑްލިންގ ޗައިނާ 1983 އަޅުގަނޑު ހަނދާންއެބަހުރި 715 

 ވާލުކުރަނީ، މަނިކުފާނުއޭ ލޭންޑިންގ ކުރަން ލޭންޑިންގގައި އޮތްވާ ރިޕޯޓަރަކު ސު

 ވިދާޅުވަނީ ޖަމާލް . ވަނަ އަހަރުގައި މިރާއްޖޭގެ ތަޞަވުރަކީ ކޮބައިހޭ 2000

 މާނައަކީ ރައްޔިތުންގެ . ޢަބްދުއްނާޞިރުގެ ފަހުކޮޅުގައި އޭނަގެ ޤައުމު އޮތްގޮތޭ

 ހުރިހާ ފައިދާއެއް ހުރިހާ އެއްޗެއް ވަންނާނީ . ނަމުގައޭ ހުންނާނީ މިލްކިއްޔާތު

 ރައްޔިތުން ރެއާއި ދުވާލު . މިއަދު އޮތީ އެހެން ހަދާފައި މިއޮތީ . هللا ވަ . ސަރކާރަށޭ 720 

 އެހެންވީމާ، . ކުރާ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ސަރުކާރަށް ޖަމާވަނީ . މަސައްކަތްކުރަނީ

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ، އަދި އެއްފަހަރުވެސް އަޅުގަނޑު ގޮވާލާނީ، ފްލެޓްގައި

 ތިބޭފުޅުންނަށް . ކަކުވެސް ކުލި ނުދައްކާށޭ ދިރިއުޅޭ އެންމެންނަށް ގޮވާލާނީ ހަމަ އެ

 ސަރުކާރުން ތިބޭފުޅުން ވަންނާނެ ތަންތަން . ތަނެއްވެސް ވައްކެއް ނުކުރެވޭނެއޭ

 ޝުކުރިއްޔާ . އެއީ ސަރުކާރު ޒިންމާއެކޭ . ވައްދާނެ ޖާގަވެސް ދައްކަންޖެހޭނެއޭ 725 

. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް
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ރީ  ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . ތްތެރި ރައީސް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަ ދާއިރާގެ މެންބަރު މަޑުއްވަ

 އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ހުށަހަޅުއްވާފައިމިވާ ޤަރާރަކީ އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ތާއީދުކުރެވޭ : ވާހަކަދެއްކެވުން ވިސާމް ޢަލީ

 ޙަޤީޤަތުގައި މާލޭގެ ފްލެޓްތަކުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ރައްޔިތުންނަކީ ވަރަށް . ޤަރާރެއް 730 

 ދަގޫތަކާއި ކުރިމަތިލަމުން އަންނަ ވަރަށް ދަތި މާހައުލެއްގައި ދިރިއުޅެމުން އުނ

 އެމީހުންނަށް ލުއި ގޮތްތައް ހޯދައިދިނުމަކީ އަޅުގަނޑު ހިތުން . އަންނަ ބައެއް

 އަޅުގަނޑު މިއަދު ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން . މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެކަމެއް

 އިދޭން ކޮށްދެއްވެން ހުރި މަސައްކަތްތައް އެފަރާތްތަކަށް ލުއިގޮތްތައް ހޯދަ

 މިކަހަލަ ކޮންމެކަމެއް ދިމާވީމަ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ކުރީގެ ސަރުކާރޭ . ކޮށްދެއްވަން 735 

 ކިޔާލާފައި އެޒިންމާ އެހެން ބައެއްގެ މައްޗަށް ދޫކޮށްލާފައި އެވާހަކަ ހުއްޓާލައިގެން

 މަސައްކަތެއް މިއަދު މިއަދުގެ ސަރުކާރުގެ . އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުތިބެވޭނެ

 . އެތާނގެ ސެކިއުރިޓީގެ މަސައްކަތަކީ . އެތާނގެ މެއިންޓެނެންސް މަސައްކަތަކީ

 ... އެތާނގެ

740 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ވާހަކަފުޅުދައްކަވާ މެންބަރަށް ދަތިވާގޮތަށް މަޖިލީހުގެ : ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން

 . ޗެމްބަރގައި ވާހަކަނުދެއްކެވުމަށް ދަންނަވަން

ރީ  އެތާނގެ ދެންވެސް ހުރި މައްސަލަތައް ޙައްލުކޮށްދީ އެތާ ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ދާއިރާގެ މެންބަރު މަޑުއްވަ

 ދިރިއުޅެން އެކަށީގެންވާ މާހައުލެއް ހޯދައިދިނުމަކީ މިއަދުގެ ސަރުކާރުގެ : ވާހަކަދެއްކެވުން ވިސާމް ޢަލީ 745 

 ން ދެން އަންނަން އޮތް މިއީކީ ކޮންމެހެން ކުރީގެ ސަރުކާރަކު . މަސައްކަތެއް

 . ސަރުކާރަކަށް ބޮޑު ލަނޑެއް ދޭންވެގެން ރާވާފައި އޮތް ބޮޑު ރޭވުންގަނޑެއްނޫން

 ޕީއިންވެސް މިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި، . އާރް . ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ޑީ

 ޕީވެސް ހަމަ . އާރް . ޑީ . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހަނދުމަފުޅު ނެތުނީކަންނޭނގެ

 ގެން ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންވެސް ސަރުކާރު ލިބޭތޯ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިމަތިލައި 750 

 އެހެންވީމާ، މިއީކީ ކޮންމެހެން އެހެން ސަރުކާރެއް އަންނަންއޮތީތީ . ކުރީމު

 އެސަރުކާރަށް ލަނޑެއްދޭން ކޮށްފައި އޮތް މަސައްކަތެއްގޮތަކަށް އެ

ރައްޔިތުންނަށް މިއަދުގެ ސަރުކާރުން މިވަނީ ބޯހިޔާވަހިކަން . ވިދާޅެއްނުވެވޭނެ
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 އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިގެންދަވަނީ . ފޯރުކޮށްދޭނެކަމަށް ވައުދުވެވަޑައިގެންފައި

 ވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ ރަށަކަށްހެން ފްލެޓް އަޅައިދެއްވާނެކަމުގެ ވައުދުތައް 755 

 އަޅުގަނޑު ހިތުން ފްލެޓް މިހާރު މާލޭގައި އަޅާފައިހުރިއިރު . ވެވަޑައިގަންނަވަމުން

 ޓްތައް ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓަމުން ނުގެންދެވޭނަމަ ކުރިއަށް އޮތްތާނގައިވެސް އެފްލެ

 އަޅުގަނޑުމެން މި ފްލެޓްތައް އަޅައިގެން މި ރަނގަޅުގޮތެއްތޯ ރަނގަޅު

 މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މި . ސިޔާސަތެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ވިސްނާލަންޖެހޭ

ގެ ކަންތައްތައް މިހާބޮޑަށް މެނޭޖްނުކުރެވި  ގެން އެތަންތާނގެ ދިރިއުޅޭ ފްލެޓް 760 

 ރައްޔިތުންނަށް އެތަކެއް އުނދަގޫތަކާއި ކުރިމަތިލަމުންދާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން

 އަނެއްކާ އެހެން ރަށްރަށުގައިވެސް ފްލެޓް އަޅައިގެން މިއުނދަގޫތައް ރައްޔިތުންނަށް

 މިއަދުގެ ސަރުކާރުން އެތާނގެ . ކުރިމަތިކުރަންވީތޯ މިއީ އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ

 އެހެންވީމާ، އެއީކީއެއް . މެއިންޓެނެންސަށް ހަމަ ކޮންމެމަހަކުހެން އެބަ ލާރިނަގާ

 މިމަހު ނަގާ ލާރިން އެތަން މެއިންޓެއިން ނުކުރެވުމަކީ އެއީކީއެއް ކުރީ ސަރުކާރުގެ 765 

 . މިއަދުގެ ސަރުކާރުން އެކަންކަމަށް ޒިންމާވާންޖެހޭނެ . މައްސަލައެއްނޫން

 ތަކެތީގެ ވަބާ ބޮޑުވުމާއި، އެއީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ހަމައެއާއެއްކޮށް އެތާ މަސްތުވާ

 އެއީ ހަމަ މިހާރު . ސެންޓަރަކަށްވެގެންދާން އަޅުގަނޑުމެން ދޫކޮށްލައިގެންނުވާނެ

 އެހާގިނަ ރައްޔިތުންތަކެއް އެއް . ސަރުކާރުގެ ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ޒިންމާއެއް

 ނަ އިޖްތިމާޢީ ބިލްޑިންގއެއްގައި އެއް ހިސާބެއްގައި އުޅޭއިރުގައި ވަރަށްގި 770 

 އަޅުގަނޑު ހިތުން އެތާނގެ ދިރިއުޅޭ އާއިލާތަކުގެ . މައްސަލަތަކާއި ކުރިމަތިވާނެ

 ކުޑަކުދިން، މައުސޫމް ކުދިންނަށް އެތާނގެ އެހުންނަ ސެކިއުރިޓީގެ މައްސަލަތަކާއި

 . ނޫނީ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުން ނޭދެވޭ އަސަރުކޮށްގެންނުވާނެ

 ން އެކުދިން އެކަންކަމުން ރައްކާތެރިކުރެވޭތޯ އަޅުގަނޑުމެން ވީހާވަރަކު

 މިކަހަލަ ގިނަ ބަޔަކު ދިރިއުޅޭ ހިސާބަކަށް . އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނެ 775 

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަށީގެންވާ އަޅާލުމެއް ނުދެވިއްޖެނަމަ އަދި އެތާނގައި ހުންނަ

 ގަނޑުމެން އިޖްތިމާޢީ މައްސަލަތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާނުލައިފިނަމަ އަޅު

 އެތާ އުޅޭ ކުޑަކުދިން، އަޅުގަނޑުމެން . މުސްތަޤްބަލު ހަލާކުވެގެން ހިނގައިދާނެ

 ކުޑަކުދިންނަށް މިއަދު އެކަށީގެންވާ ވިސްނުމެއް އަޅުގަނޑުމެން ނުބަހައްޓައިފިނަމަ

 އަޅުގަނޑުމެންގެ މުސްތަޤްބަލާދޭތެރޭ ވަރަށް އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން 780
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 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހަމަ ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން، ގަލޮޅު . ބަނަކޮށް ދެކޭނީ ވަރަށް

 ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ހުށަހަޅުއްވާފައިމިވާ

 ޤަރާރުގެ ހުރި ކަންތައްތައް އެފްލެޓްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދީ

 . ންނަ މައްސަލަތައް ޙައްލުކޮށްދެއްވުމަށް ފްލެޓްތަކުގައި މިހާރު ދިމާވަމުން އަ

 . ޝުކުރިއްޔާ 785 

 ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާގައި . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުޅުހެންވޭރު

 އެހެންވީމާ، . އިނދެފައި އަޅުގަނޑު މިތަނުގެ ޙާލަތު ހުރިގޮތް ބަލާލަން މިވަނީ : ހަކަދެއްކެވުން މޫސާ މަނިކު ވާ

 . އަޅުގަނޑު އެދެން އަޅުގަނޑުގެ ފުރުޞަތު ކުޑަކޮށް ފަސްކޮށްލަދިނުމަށް

790 

 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދާއިރާގެ މެންބަރު ގެމަނަފުށި

 ރަށް މިފަދަ ޤަރާރެއް ހުށަހެޅުއްވީތީ އަޅުގަނޑު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް މިފަދަ، ސަރުކާ : ވާހަކަދެއްކެވުން އިލްހާމް އަޙްމަދު

 އަޅުގަނޑު . ވަރަށް އުފާކޮށް އެމަނިކުފާނަށް ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން

 މިއީ އަޅުގަނޑުމެން . ދަންނަވާނީ، ފްލެޓްތަކުގައި މިފަދަ މައްސަލަތަކެއް އެބަހުއްޓޭ

 . ރަންޖެހޭ މައްސަލަތަކޭ މިހާރުން މިހާރަށް ޙައްލުކު . ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ މައްސަލަތަކޭ 795 

 ކުރީދުވަހުވެސް އަޅުގަނޑު ދެންނެވިފަދައިން މިސަރުކާރަކީ ފްލެޓްތަކަށް ވަރަށް

 ސަމާލުކަން ދެއްވާ ސަރުކާރަކަށްވެފައި ސަރުކާރުން މިފްލެޓްތަކާދޭތެރޭ، އަޅުއްވާފައި

 ހުރި ފްލެޓްތަކާދޭތެރޭ ސަމާލުކަން ދިނުން ވަރަށް ބުއްދިވެރިކަމަށް އަޅުގަނޑަށް

 ދެން ހުރި ފްލެޓްތަކަކީ އަޅުއްވަން ޚިޔާލުކުރައްވާ ފްލެޓްތަކަކަށްވާތީ އަދި . ފެނެއޭ

 އެހެންވީމާ، މިކަންތައްކުރެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު . ކަމެއް ކުރައްވާކަށް ނުޖެހޭނެ 800 

 ހަމައެއާއެކު ދަންނަވާނީ، ސަރަނގު އާދަމްމަނިކުވެސް . ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން

 ހަރާތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމުގެ އުފުއްލަވާ މުޒާ އެމަނިކުފާނުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު

 ބަދަލުގައި މިކަންތައްތައް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި

 އެމަނިކުފާނު އަވަސްވެގަތުމަކީ އަޅުގަނޑު ވަރަށްބޮޑަށް އެދޭކަމެއްގެ ވާހަކަ

 ޅުވި ފްލެޓްތަކުން ދެންމެ، ކުރީގެ ވާހަކަދެއްކެވި މެންބަރަކު ވިދާ . ދަންނަވާލަން 805 

 އެއްވެސް . ރުފިޔާވެސް ދައްކަވާނެކަމެއްނެތޭ 1000 . ފައިސާ ނަންގަވާ ވާހަކަ

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑު އެކަމަށް . ފައިސާއެއް ދައްކަވާނެކަމެއްނެތޭ
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 . އެމަނިކުފާނު އެވިދާޅުވިގޮތަށް ހަމަ ފައިސާ ދައްކާނެކަމެއްނެތޭ . ތާއީދުކުރަމޭ

 ދެން މިއަދުގެ ސަރުކާރަކީ . ތާއީދުކުރާވާހަކަ ދަންނަވަން އަޅުގަނޑު އެކަމަށް

 ފްލެޓްތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ވަރަށްބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދެއްވައިގެން 810 

 އެވާހަކަ ވަރަށްގިނައިން ވިދާޅުވި ފަރާތަކަށްވާތީ ހަމަ އެފަރާތުގެ މެންބަރަކު

 ގަނޑުމެންނަށް މިއެނގިގެންދަނީ އެފަދަގޮތަކަށް ވިދާޅުވީތީ، އެހެންވީމާ، އަޅު

 އަދި ފައިސާ . ފްލެޓްގެ އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ފައިސާ ދައްކަވަން ނުޖެހޭނެކަން

 . ނުދެއްކެވިއަސް ސަރުކާރުން އެކަމަށް މާބޮޑު ސަމާލުކަމެއްވެސް ނުދެއްވާނެކަން

 އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު . އޭގެ އަދި މައްސަލައެއްވެސް ނުބައްލަވާނެކަން 815 

 މިއަދަކީ ފްލެޓްތަކަށް ފައިސާ ނުދައްކަވާ . ރަށް އުފާވެރި ދުވަހެއް މިއަދަކީ ވަ

 ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި . ދުވަހަކަށްވީތީ އަޅުގަނޑު ވަރަށް އުފާކުރަން

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޑުއިވިގެންދާނީ މާލޭގެ ހެދިފައިވާ ފްލެޓްތަކަށް ފައިސާ

 ހަމައެއާއެކު ހިލޭ . ހިގެން ނުދާތަން ނުދައްކަވާތީ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ޖެ

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު . ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ތިއްބެވޭނެ މަގު ފަހިވެގެން ދާތަން 820 

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ، އަޅުގަނޑު ވަރަށް . އެކަމަށް އުފާކުރާވާހަކަ ދަންނަވަން

ލަ، ހިތާމަކުރަމޭ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މައްސަލަ، ފަޅުގެ މައްސަލަ، ފެނުގެ މައްސަ

 ކަރަންޓްގެ މައްސަލަ، ފެން ބިލުގެ މައްސަލަ، މިހުރިހާ މައްސަލަތަކެއް

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން . އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހެނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން

 . ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނުތައް ހަދަންޖެހޭ . ބަޖެޓްވެސް ފާސްކުރަންޖެހޭ 825 

 އް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ އަސާސީ ޙައްޤުތަ

 . މިހުރިހާކަމެއް ކުރަންމިޖެހެނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން . އެމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ

 ހަމައެއާއެކު މިހެން އައިސް ފްލެޓްތަކުގެ މަރާމާތްނުކޮށްގެން އެމައްސަލަވެސް

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑުމެންނާ . ބަލަންމިޖެހެނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން

 މިހުރިހާ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކެއް ހަވާލުކޮށްލަންވީނޫންތޯ ޢިއްޒަތްތެރި ސަރުކާރުން 830 

 މިހެން މިދަންނަވަނީ، ވަރަށް ހިތާމައާއެކީ . މިކަންތައް ނުކުރުއްވަނީކަމުގައިވަނީނަމަ

 . އެހެން މިދަންނަވަނީ، މިފްލެޓްތަކުގެ މަރާމާތެއް ނުކުރެވޭ . އިނގޭތޯ

 . ޙައްޤުތަކެއް އެތަނަކުން ނުލިބޭ އެބޭފުޅުންނަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ

ނުލިބޭކަމަށްވަނީނަމަ އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހުރިހާކަމެއް
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 އެހެންވީމާ، މިއީ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި . ކޮންޓްރޯލްކުރާ ތަނަކަށް މިވާންޖެހެނީ 835 

 ސަރުކާރަކުން މިކަންތައް ރަނގަޅަށް . ހަމަޖެހޭ އުސޫލެއްނޫން

 ކަމަށްވަނީނަމަ ސަރުކާރުން ޖެހިވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭނެ ހުރިހާ ކުރިއަށްގެންދަވާނެ

 އޭގެބަދަލުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން . މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކެއް އުފުއްލަވަން

 ސަރުކާރުން ކޮންކަމެއްތޯ . ނަރުދަމާ ނިޒާމް ހަމަޖައްސަވައި . ފަޅުވެސްކޮނެދެއްވާ

 ނުބެލެހެއްޓިގެން މިކޮޅަށް އެހެންވީމާ، ސަރުކާރުން މިކަންތައް . ކުރައްވަނީ 840 

 އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއެއްޗެހިތައް ހުށަހެޅިގެން މިއާ

 އަޅުގަނޑު ސަރުކާރަށް . ވާހަކަދައްކަންޖެހޭތީ މިއީ ވަރަށް ހިތާމަކުރަންޖެހޭކަމެއް

 . ތިޔަހެން ނަހައްދަވާށޭ . ގޮވާލަން ޢިއްޒަތްތެރި މަނިކުފާނޭ، ޢިއްޒަތްތެރި ސަރުކާރޭ

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށްވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުން އެއޮންނަ

 . ހުދޫދެއްގެ ތެރެއިން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްލަދޭށޭ 845 

 ދެން، ހަމަމިއާއެކު، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިހާރު . އެހެން ނަހައްދަވާށޭ

 ން އަވަސް ޙައްލެއް ގެންނަވައި މިކަންތައް ހުށަހެޅިފައި މިވާ ޤަރާރަށް ސަރުކާރު

 ދެން، އިތުރަށް މިބަޙުސްކުރުމަށް ފުރުޞަތު، . ރަނގަޅު މަގަކުން ފަހުކޮށްދެއްވާށޭ

 އާ . ދެން އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފުރުޞަތު ނުދެއްވާށޭ

 މިވާހަކަ . ޤަރާރެއްލައިގެން އެކަންތައް ސަރުކާރުން ޙައްލުކޮށްދެއްވާށޭ 850 

 . ޝުކުރިއްޔާ . ނަވާލާފައި އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ނިންމާލާނަން ދަން

 މިހުށަހެޅިފައިވާ ޤަރާރުގައި އަޅުގަނޑުވެސް ދެތިން އެއްޗެއް . ` މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު

 . އެއް ނުކުތާ 3 އޭގެތެރެއިން މި ޤަރާރުގައި ހުށަހެޅިފައި އެވަނީ . ފާހަގަކޮށްލަން : ވާހަކަދެއްކެވުން މުޙަންމަދު ނާޒިމް

 މިނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު، އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގައި އުފެދޭ ސުވާލަކީ، މިތަނުގެ 855 

 . ސެކިއުރިޓީ ކަންތައްތައް ނުބެލިގެން މިއުޅެނީ ކޮންބައެއްގެ ޒިންމާއެއް އޮވެގެންތޯ

 މިމަޖިލީހުގައި ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް ވާހަކަދައްކަމުން މިދަނީ

 އެޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ އާދެ، . ހެވާއި ލާބަ ހޯދައިދިނުމަށް ރައްޔިތުންނަށް

 އެތާނގެ އެގްރީމެންޓް ހަމަވެގެން . ޕީގެ އޮފީހެއް އެތަނުގައި ހިނގި . އާރް . ޑީ

 3 މުއްދަތް ހަމަވެ ނުކުންނަން އަންގާފައި އޮތްތާ މީޑިއާއިން އެބައިނގޭ 860 

ނުގެ ޢިމާރާތުގައި ސެކިއުރިޓީއަށް މިބެލެހެއްޓެނީ އެތަ . މަސްވެގެން ހިނގައްޖެކަން



33 

 ކޮންބައެއްގެ . ކަނޑައެޅިގެން ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާނެ ޖާގައެއް އޮވެގެން

 މިކަހަލަ ވާހަކަ މިތަނުގައި ދެއްކީމާ . އިހުމާލުންތޯ ސެކިއުރިޓީ ނުބެލިގެން މިއުޅެނީ

 ތިމާމެންގެ . ރައްޔިތުން ކުރިމަތީގައި އެންމެ އެދެވޭގޮތަކަށް ނޫން ޖަވާބުދާރީވަނީކީ

 ތިމާމެން މިދެކެވޭ ވާހަކައަށް ރައްޔިތުން . އްޔަތު އެނގެންޖެހޭނެ މަސްޢޫލި 865 

 މިދެކެވޭ ވާހަކައަކީ މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ތިބި . އަޑުއަހާކަން އެނގެންޖެހޭނެ

 ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް ކުރިމަތީގައި ފެންނަން ހުރި ޙަޤީޤަތްތަކާ ޚިލާފަށް ދެކެވޭ

 އަޅުގަނޑު ހަމަ ހިތުގައި އުފެދޭ ސުވާލަކީ، މިވާހަކަތައް ދެކެވުނީމާ . ވާހަކަތަކެއް

 މިމަޖިލީހުގައި މެޖޯރިޓީއެއް އޮތްކަމަށް . ކޮންބައެއްގެ ޒިންމާއެއްތޯ

 ސަރުކާރަށް . ދައުވާކުރަމުންދާއިރު މިއަދުން މިއަދުން އެކަން ޙައްލުކުރަންވީނުންތޯ 870 

 ގައެއް ނެތި އެތަނުގައި ޖާ . ކުޅަދާނަވެގެންވޭ އެތަނަށް ވަދެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަން

 ކޮންގޮތަކުންތޯ އެކަން ސެކިއުރިޓީ . ކިހިނެއްތޯ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާނީ

 އަޅުގަނޑު މާލޭގައި ނެތީސް ޓީވީއިން ދެއްކި ޕްރޮގްރާމެއްގައި . ބަލަހައްޓާނީ

 އަޅުގަނޑަށް އަޑުއިވިގެންދިޔަ، އިވިގެންދިޔަ، ފެނިގެންދިޔަ، އެތަނުން

 . އާދެ، މުނިސިޕަލްޓީ . ށްފައިވާ ފަރާތް ބަލަހައްޓަވަން ސަރުކާރުން ހަވާލުކޮ 875 

 މަސްވެއްޖެއޭ ތިމަންނާމެން ނޯޓިސްދެއްވާފައި އޮންނަތާ އެތަނުން 3 އެބަވިދާޅުވޭ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިކަހަލަ ވާހަކަތަކުން . އެގްރީމެންޓެއްގެ މުއްދަތް ހަމަވެގެން

 ރުގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބައިނގޭ މިކަން މިކުރެވެނީކީ އެންމެ ޒިންމާދާ

 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައިތޯ މި 8 ދެން، އުފެދޭ އަނެއް ސުވާލަކީ، މި . ނޫންކަން

 މިއީވެސް ވަރަށް އެހެންކަހަލަގޮތަކަށް . ފްލެޓްތައް ވީރާނާވެގެން ވެއްޓިގެން މިއުޅެނީ 880 

 އަހަރުވެ، 10 މިފްލެޓްތަކަކީ ގިނަ ޒަމާންތަކެއްވަންދެން، އާދެ، . ދެކެވޭ ވާހަކައެއް

 އަހަރުވެ މިގޮތަށް މަސްތަކެއް ގުނެމުން އާދެ، 15 ، އަހަރުވެ 8

 ... މިއީކީ . މަރާމާތުކުރަންޖެހިފައި ހުރި ކަންތައްތަކެއް މިއީ

 ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 885 

 . މަޚްލޫފަށް

) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (
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 އަޅުގަނޑަށް ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި . އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ގަލޮޅު 890 

 މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅު އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަނޑު މިހުށަހަޅާފައި އޮތް ޤަރާރާ : ވާހަކަދެއްކެވުން އަޙްމަދު މަޚްލޫފް

 މިސާލަކަށް، ސެކިއުރިޓީގެ ވާހަކަ . ނީ ތަންކޮޅެއް އޮޅޭކަހަލަގޮތަކަށްހެން އެގެންދަވަ

 މީގެ ގެނެސްފައި އޮތްއިރު އިނގޭތޯ އެތަނުން އެއް ފްލެޓްގައި މިހާރުވެސް

 އެހެންވީމާ، ބައެއްފަހަރު ވާހަކަފުޅު . ވިލީފުލުހެއް އެބަހިނގަމުންގެންދޭ

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަނޑު . ރައްޔިތުންނަށް އޮޅޭގޮތަކަށް ދެކެވޭތީ 895 

 އެހެންވީމާ، . ށަހަޅާފައި އޮތް ޤަރާރު މާބޮޑަށް ވިދާޅުނުވެ ވާހަކަފުޅުދެކެވޭހެން ހު

 . އެވާހަކަ ދަންނަވާލަން އުޅުނީ

 . އާދެ، އަޅުގަނޑު މިއީ ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްކަމަކަށް ބަލައިގަނެވޭކަށްނެތް : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 900 

 ކަފުޅުދައްކަވާ ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި މަޖިލީހުގެ ވާހަ

 ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ އެބޭފުޅުންގެ މަޢުޟޫޢުއަށް ބައްލަވާފައި އަދި އެބޭފުޅުންގެ

 އެހެންވީމާ، އެމަޢުލޫމާތުތައް ނުބައްލަވާ . މޭޒުކޮޅުމަތީގައިވެސް މިއެއްޗެހި ހުންނާނެ

 ނޑަކަށް މިޤަރާރުވެސް ނުބައްލަވާ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީކަމަކަށް އަޅުގަ

 މަޑަވެލި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު . ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ 905 

 . ކުރިއަށްގެންދެވުންއެދެން

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ހަމަ އަދިވެސް ހަމަ މިޤަރާރުގައިވާގޮތުގެމަތީން މީގެ ޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މަ

 މީގައި އެ ޢިއްޒަތްތެރި . ނުކުތާއެއް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން 3 ފާހަގަކޮށްފައިވާ : ވާހަކަދެއްކެވުން މުޙަންމަދު ނާޒިމް

 . މެންބަރު، ހުށަހެޅި މެންބަރުގެ ސަމާލުކަމަށްވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން 910 

 ފާހަގަކުރެވޭ އެތާނގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށް މާރާމާރީއާއި އަދި ހަޑިހުތުރު

 ދިރިއުޅުއްވާ ރައްޔިތުންގެ ބަހުން އަޑުގަދަކޮށްހެދުމުގެ ސަބަބުން އެތާނގައި

 މިކަން އަންނާނީ އަޅުގަނޑު . މިނިވަންކަން ގެއްލި، މިއީ ކޮންކަމެއްގެ ވާހަކަތޯ

 މިމަޖިލީހުގެ . މިސެކިއުރިޓީގެ ވާހަކަ ހަމަ ވަރުގަދަކޮށް ދައްކަން މިޖެހުނީ

ވާ . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވެސް މިކަން ހަމަ ހެކިވާނެ  ތަނެއްގެ، އެތަނަށް ބޭނުން 915
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 ވިލީފުލުހެއް . މެހައި ކަންތައްތައް ހަމަޖެހިގެންނޫނިއްޔާ އެކަމެއް ނުކުރެވޭނެކަން އެން

 އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނީ . ހިނގާ ވާހަކަވެސް އެބަދެކެވޭ

 އެތަނުގައި ޖާގައިގެ ދަތިކަން އޮތުމުން އެތަނަށް ބޭނުންވާ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަން

 ގަލޮޅުގައި އެހެން ދިމާލަކުން ޖާގަ ލިބިގެން އެތަން އެ އޭރިއާގައި ނުވަތަ

 އަޅުގަނޑު މީޑިއާއިން . ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެހިގެންދާ ވާހަކަ 920 

 އެހެންވީމާ، އެވާހަކަ އަޅުގަނޑު . ހަމަޔަޤީނުންވެސް ހަމަ އަޑުއެހިން އެވާހަކަ

 މާ، ސަރުކާރަކީ ވީ . ހަކައަކީ، ސަރުކާރުންކަމެއް ދެން އޮތް އަނެއް ވާ . މިދެންނެވީ

 އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ޢިއްޒަތްތެރި އެންމެހާ

 މެންބަރުން ވާހަކަދައްކަވަމުންދާއިރުގައި އެބަ ދެކެވޭ ސަރުކާރުން ޒިންމާއެކޭ މިކަން

 ސަރުކާރު މި ޒިންމާކުރުވަން މިޖެހެނީ ތިންބާރު . ރަނގަޅު ވާހަކައެއް . ކުރުމަކީ 925 

 ކޮންމެކަމަކަށް ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވަން . ން މިއޮތީ ވަކިވެފައި އަޅުގަނޑުމެ

 އެކަން . ނުވަތަ ސަރުކާރުން ކަމެއް ހުށަހެޅީމާ ބައެއްފަހަރު ހަނު މިތިބެނީ

 ހަނުތިބުމަކީ މިހާރު . މަނިކުފާނަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެހެންވީމަ، . އާދައަކަށް ވެފައި އޮތް ކަމެއްކަން

 އަޅުގަނޑުމެންވެސް ދެރަވޭ ސަރުކާރުން ކަމެއްކުރަން ގޮވާލީމާ ހަނުތިބެގެން 930 

 މިޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ ޙައްޤެއް ނުޙައްޤުގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން

 އަޅުގަނޑު ގޮވާލަން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ތިބި . މިމަސައްކަތްކުރަމުންދާތީ

 . ޖަވާބުދާރީވާން އެބަޖެހޭ މެންބަރުންނަށްވެސް ސަރުކާރުވެސް ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި

 އަޅުގަނޑުމެން ފްލެޓް . މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލިސް ޖަވާބުދާރީވާން އެބަޖެހޭ

އޭ  އިރާދާކުރެއްވިއްޔާ އެޅުނީމާ އެފްލެޓްތައް ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުނުވާތީ 935 

 އެހެންނަމަވެސް، އެޅިފައި . ތީ މިސަރުކާރުން ފްލެޓް އަޅަން އަދި ނުފެއްޓިފައި މިއޮ

 ހުރި ފްލެޓްތައް ވީރާނާވެގެން ދިޔައީ ކުރީގެ ސަރުކާރުން އެކަމާބެހޭ ރަނގަޅު

 މިއަދު އެކަމާ ޒިންމާވާންޖެހޭނީ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި . ޕްލޭނެއް ނެތީމައޭ

 ތިއްބެވި އެސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގެންވީ ބޭފުޅުންވެސް މިތަނުގައި

 އެކީގައި އަޅުގަނޑުމެން އެބޭފުޅުންނަށް މިކަން ޒިންމާނުކުރެއްވީތީ މިއަދު ތިބުމާ 940 

 މިސަރުކާރުން . އަޅުގަނޑުމެން ޒިންމާވާންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން އެއީކީ . ހިތާމަކުރަން

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިބަލަނީ މިހާރު އެޅިފައިހުރި ފްލެޓްތައްވެސް ރަނގަޅުގޮތުގައި
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 އަދި . އްޔިތުންނަށް ހެވާއި ލާބަޔަށް މަސައްކަތްކުރުން އެކަން މަރާމާތްކޮށް ދިވެހި ރަ

 ދެން އަޅަންހުރި ފްލެޓްތައްވެސް އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ޕްލޭނެއްގެ ދަށުން

 އެފްލެޓްތައްވެސް ބެލޭނެ މެކޭނިޒަމެއް ޤާއިމުވީމާ އެފްލެޓްތައްވެސް 945 

 ންނަށް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތިބި އެންމެހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތު

 ފްލެޓްތައް ދީފައި އޮތީކީވެސް އެންމެ އެދެވޭނެ ގޮތަކަށް . މިކަން ކުރެވިގެންދާނެ

 އަޅުގަނޑުގެ ވަރަށް ގާތް ރަޙްމަތްތެރިންނަށްވެސް ފްލެޓްތައް އެބަހުރި . ނޫން

 ސަރުކާރުގެ ނިޔަތަކީ، . މިމާލޭގައި ގެދޮރުހުރި މީހުންނަށް ފްލެޓް ދީފައި އޮތީ

 އަޅުގަނޑުމެންގެ . އްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ދިނުން ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމަކީ ރަ 950 

 ރަށުގައިވެސް ފްލެޓް އަޅައިފިނަމަ އަޅުގަނޑުމެން ނުޖެހޭނެ ކޮންމެހެން މާލެ އައިސް

 މި ސަލާންޖެހުމުގެ ސަޤާފަތް މިތަނަށް އިތުރުކުރުވީ ރާއްޖޭގެ . ސަލާންޖަހާކަށް

 ނަށް ކެތްނުވާވަރަށް މީހުން އެންމެން އެއްތަނަކަށް ގެނެސް ފްލެޓްތަކެއް އަޅާ އެ ތަ

 މިކަމުން . އެއްކޮށްލީމާ މިއަދު މިމުސީބާތް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވެގެން މިއުޅެނީ

 ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން އޮތް ކަމަކީ މިމާލެއަށް ތޮއްޖެހިފައި 955 

 މުކުރަންވީ ޕްރޮވިންސް ޤާއި 7 ސަރަޙައްދަށް ބަހާ 7 އޮތް ތޮއްޖެހުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ތަން ހެދުނީމާ 6 ތަން 5 ތަނަކަށް ހަދަންވީ ނުވަތަ މިމާލެ ފެންވަރުގެ 4 ނުވަތަ

 އަދި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަޅުގަނޑުމެން . މި ފްލެޓްގެ މައްސަލަވެސް ޙައްލުވެގެންދާނީ

 މި ބޭނުންވާ އަނެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް މިޤައުމު ގެންދެވޭނީ މި ބޯދާ ވިސްނުމާއި މި

 މިނޫން އެހެން ގޮތަކުން ލާހިކައެއްނޫން . ގަނޑުމެން ދޫކޮށްލައިގެން ސިނކުނޑި އަޅު 960 

 އަޅުގަނޑުމެން . މިޤައުމުވެސް ސަކާމަތެއް ނުވާނެ . މިރާއްޖެ ސަލާމަތްވާކަށް

 . ގެންނަން ބޭނުންވަނީ އާ ވިސްނުމެއް އާ ޚިޔާލުތަކެއް އާ ފިކުރުތަކެއް

 ދަލުކޮށްފައި އާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން މިއޮތީ މިސަރުކާރު ބަ

 މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ކަންތައްތައް ނިންމައިދެއްވީމާ . ސަރުކާރެއް ގެނެސްފައި

 މިސަރުކާރަށް ކެރިގެންވޭ . އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ކަންކަން ކުރަން ތައްޔާރަށް 965 

 ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް

 ... ގެންވާ ގޮތުގައި މިމަސައްކަތްކޮށް އެކަށީ

. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން
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970 

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ސަރުކާރާއި ޙަވާލުކުރަން މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު

 : ވާހަކަދެއްކެވުން މުޙަންމަދު ނާޒިމް

 މާލޭގައި މިހިރަ ފްލެޓްތަކާއި . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ` ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ބެހޭގޮތުން ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް : ލަބީބް ވާހަކަދެއްކެވުން އިލްޔާސް 975 

 ހުށަހެޅުއްވި ޤަރާރާއި ބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑުވެސް ބައެއް ނުކުތާތައް ފާހަގަކޮށްލަން

ޓް 144 އާދެ، މާލޭގައި އަޅުގަނޑު ބަލާއިރުގައި ގާތްގަނޑަކަށް . ބޭނުންވޭ  ފްލެ

 މި ފްލެޓްތަކުގައި މިހުންނަނީ ދެކޮޓަރީގެ ފްލެޓްތަކާއި ތިން ކޮޓަރީގެ . މިއިނީ

 މިފްލެޓްތަކުގެ ކުލިވެސް ވަރަށް  ބޮޑު . ފްލެޓްތަކާއި ހަތަރު ކޮޓަރީގެ ފްލެޓްތައް

 . ރުފިޔާއަށް 950 ކޮޓަރީގެ ފްލެޓެއް ގާތްގަނޑަކަށް ދެ . ތަފާތު ގޮތަކަށް މިއޮންނަނީ 980 

 އަޅުގަނޑަކަށް ނެނގޭ ކިހިނެއްކަމެއް . ރުފިޔާއަށް 5000 ހަތަރު ކޮޓަރީގެ ފްލެޓެއް

 މި ފްލެޓްތަކުގައި ދިރިއުޅުއްވާ ގިނަ . މި ފްލެޓްތަކުގެ ކުލި ކަނޑައަޅާފައި މިއިނީކީ

 ފުޅުން އަތުން ކުއްޔަށް އަލުން ބޭފުޅުން މިއުޅުއްވަނީ އެ ފްލެޓްތައް ލިބިފައިވާ ބޭ

 83 ފްލެޓް ތެރެއިން ގާތްގަނޑަކަށް 144 މި . އޭގެ އޯނަރުއަތުން ކުއްޔަށްހިފައިގެން

 . ބޭފުޅުން ކުލި ނުދައްކަވާ 73 . ބޭފުޅުން ބަރާބަރަށް ކުލި ދައްކަވަމުން ގެންދޭ 985 

 200 މެއިންޓަނަންސަށް އަޅުގަނޑު ބަލާއިރު ކޮންމެ ބޭފުޅަކުވެސް ކުލި ދައްކަވާއިރު

 ބޭފުޅުން ކުލި 73 އެކަމަކު، . ރުފިޔާ މިއިންނަނީ މެއިންޓަނަންސަށް ދައްކަން

 ފަރާތުގެ މެއިންޓެނެންސް 73 ރުފިޔާގެ ރޭޓުން 200 ނުދައްކަވާކަމަށްވަންޏާ

 އޭގެ ސަބަބުން ފްލެޓްތައް މެއިންޓެނެންސް ކުރެވޭ . ލާރިއެއް ފްލެޓްތަކަކަށް ނުލިބޭ

 މުއްދަތަކަށް މިކަންކަން ވެގެންދިޔައިރު މިހާ ދިގު . ގޮތް ވަނީ ނުވެފައި 990 

 ފްލެޓްތައްވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މަރާމާތުކުރަންޖެހި ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކަށް

 އަޅުގަނޑު މިދަނޑިވަޅުގައި ފާހަގަކޮށްލަން މާލޭ . ފްލެޓަށްވެ އެކަން ނުކުރެވި

 ންމެވެސް މުނުސިޕަލްޓީގެ ފަރާތުން މިހާޚރު އެތަން މެއިންޓެނެންސް ކުރުމަށް ކޮ

 އެކަމަށްޓަކައި . ފަރާތަކާއި ޙަވާލުކުރެވިގެން އެކަންތައްތައް ކުރިއަށް އެބަ ގެންދާކަން

 އަދިވެސް އެމަނިކުފާނު މުނިސިޕަލްޓީގެ ރައީސް . އެފަރާތަށް ޝުކުރުދަންނަވަން 995 

އެކަންތައްތައް އެތަން ރަނގަޅަށް ކުރެއްވުމަށްޓަކައި އެކުރައްވާ މަސައްކަތަށް
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 އަޅުގަނޑު . ނުމަށްވެސް އަޅުގަނޑު މިދަނޑިވަޅުގައި ގޮވާލަން އެއްބާރުލުން ދި

 މިހެން މިގޮވާލަންޖެހުނީ ދެންމެ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވި

 އެކަން . އާދަމްމަނިކު އެކަންތައްތައް ކުރައްވަނީ އެހާ ރަނގަޅަކަށެއް ނޫނޭ

 އޮތީ އެކަން ކުރައްވަން އަޅުގަނޑު އެބޭފުޅާއަށް ދަންނަވަން . ކުރައްވާށޭ 1000 

ށް  އެގްރިމެންޓްތަކާއި އެއްގޮތަށް އެތަންތާ ހުރި ތަންތަނުން އޮފީސްތައް ނެރެދެއްވުމަ

 ދެން އަޅުގަނޑު . އެމަނިކުފާނު އެކަން ކުރައްވާނެއޭ . އެއްބާރުލުން ދެއްވާށޭ

 ސެކިއުރިޓީ ކަންތައްތައް . ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ އެތާ ސެކިއުރިޓީ ކަންތައްތައް

 އެކަންތައްތައްވެސް . ލުން މިއޮންނަނީ އަޅުގަނޑަށް ހީވާގޮތުގައި ފުލުހުން ބެ

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުން އެކަންތައްތައްވެސް ކުރެވެން މިހާރު އޮތީ 1005 

 މިހާރު އެތާ . އެތާ ހަމަ އެއޮފީސް ނެރެގެން އެތާ ސެކިއުރިޓީ އޮފީހެއް ހަދައިގެން

 ސް އިންނަނީ އެތަނުން ތަންކޮޅެއް ދުރު ދެކިއުރިޓީއާއި މެއިންޓެނެސް އޮފީ

 . ހިސާބެއްގައިވީމަ އެކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަން ތަންކޮޅެއް އުނދަގޫވެގެން އެއުޅެނީ

 އެކަންތައްތައް ރަނގަޅުގޮތެއްގައި ކުރެވޭގޮތަށް ކުރެވޭތޯ

 މި ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން . މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމުގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން 1010 

 ރުން އެކަނަޑައަޅާފައިވާ ގަވާއިދުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑަށް އެނގިފައިވާގޮތުން ސަރުކާ

 ބޭފުޅުން އަމިއްލަކުރުމަށް އެދިފައި އެގްރިމެންޓް ހަދާފައި 81 ގާތްގަނޑަކަށް

 އެހެންނަމަވެސް، މި ކުލި ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުންނާއި އެކިއެކި ކަންތައްތައް . އެބަވޭ

 ކުއްޔާ ބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑު . ސް ވަނީ ނުވެފައި ދިމާވެގެން އެކަންތައްތައްވެ

 ވާހަކަދެއްކިއިރު މިޤަރާރުގައި އެބައޮތް ކުލި ނުދެއްކިވާ ފަރާތްތަކަށް ކޮންމެވެސް 1015 

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ މިތަން، މި ފްލެޓްތައް . ލުއިގޮތަކަށް ހަދައިދިނުމަށް

 އި ދަފްތަރުގައި އަޅާފައިހުރީ ހަމައެކަނި މާލެއާއި މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީގަ

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ . ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ތިބި ބޭފުޅުންގެ ލާރިއަކުން އެކަންޏެއްނޫން

 އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ އަޅުގަނޑު . ހުރިހާ ރައްތޔިތުންގެ ލާރިންނޭ

 ނިސްބަތްވާ އަޑުއަތޮޅުގެ ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތުންގެ ވަރަށް ބޮޑު ޙިއްޞާއެއް މީގައި 1020 

 ބަކީ އައްޑުއަތޮޅަކީ މީހުން ގިނަ އަތޮޅަކަށްވެފައި އައްޑުއަތޮޅުގެ ވަރަށް ސަބަ . ވާނޭ

 އެހެންވީމާ، މިއިން ކުލި . ގިނަ ރައްޔިތުން މާލޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާތީ

ކުޑަކުރާކަމުގައިވަންޏާ ނޫނީ ލުއިގޮތަށް ހައްދަވާދެއްވާކަމުގައިވަންޏާމު
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 އަޅުގަނޑު ދާއިރާއަށް . ނެ އަޅުގަނޑުމެންނަށްވެސް މީގެ ލުއިގޮތެއް އޮންނަންވާ

 ބަލާލާއިރުވެސް މިހާރުވެސް އަޅުގަނޑު ދާއިރާގެ އެތައް ޒުވާނުންތަކެއް މީހުންނާ 1025 

 އިނދެގެން ދަރިން ލިބިގެން އެއް ގެއެއްގައި އެތައް އައިލާތަކެއް ދިރިއުޅެމުން

 . އެބަދޭ ދިރިއުޅޭނެ ގެއެއް ނުލިބިގެން، ބިމެއް ނުލިބިގެން، ތަނެއް ނުލިބިގެން

 ންވީމާ، އެއްބަޔަކު އެޙާލުގައި ތިބިއިރު އަނެއް ބަޔަކަށް ވަކިގޮތެއް ހެދުމަކީ އެހެ

 އެމީހުންނަށް އެކަންތައްތައް ޙައްލުދީފައި އޭގެފަހުން . އަޅުގަނޑު އެދޭކަމެއްނޫން

 އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑު ވަރަށް . މިކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބެލެން އޮތީ 1030 

 ލެޓްތަކުން ކުލިނުދައްކަވާ ބޭފުޅުން ގަވާއިދުން އަދަބުވެރިކަމާއެކީގައި އެދެން މި ފް

 އޭރުން މެއިންޓެނެންސް ކަންތައްތައްވެސް ބަރާބަރަށް ކުރިއަށް . ކުލި ދައްކަވާށޭ

 ސިކިއުރިޓީ ކަންތައްތައްވެސް ބެލެހެއްޓެވޭނެއޭ އެތާ އޮފީސް . ގެންދެވޭނެއޭ

 އި އެއްގޮތަށް ހިއްޕަވައިގެން ތިބި ބޭފުޅުން އެގްރިމެންޓް ހަމަވީމާ އެގްރިމެންޓާ

 އޭރުން އެތަން ބަލަހައްޓަވަމުން ގެންދަވާ މުނިސިޕަލްޓީގެ . ޢަމަލުކުރައްވާށޭ 1035 

 ބޭފުޅުންނަށްވެސް އެތަން ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ގެންދެވޭނެއޭ

 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . ތްތެރި ރައީސް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 އަޙްމަދު މަޙްލޫފް ހުށަހަޅުއްވާފައި މިއޮތް ޤަރާރުގެ މަޤްޞަދަށް އަޅުގަނޑުވެސް : ވާހަކަދެއްކެވުން هللا އީވާ ޢަބްދު 1040 

 މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . މަރުޙަބާ ކިޔަން . ތަރުހީބުކިޔަން

 ފުރަތަމަ ނުކުތާގައި މިއޮތީ ފްލެޓްތަކުގެ . އޮތީ ތިން ނުކުތާއަކަށް ގޮވާލާފައި މި

 މި ފުލެޓްތައް މާލީ ހިޔާއާ ސިނަމާލޭގައާއި ފްލެޓްތައް . މެއިންޓެނެންސްގެ ވާހަކަ

 ދު ޢިއްޒަތްތެރި މިއަ . ބިނާކުރެއްވުނީއްސުރެ މެއިންޓެނަންސްއަށް އަޅާނުލެވި މިދަނީ

 ޢިއްޒަތްތެރި . ތީ އަޅުގަނޑު ހަމަ އުފާކުރަން މެންބަރު މި މެއިންޓެނަންސްއަށް ގޮވާލާ 1045 

 ޕީގެ ސަރުކާރު ވެރިކަމާ ހަވާލުވި ފަހުން ސިނަމާލެއާއި، . ޑީ . ރައީސް، އެމް

 މާލެހިޔާގައި ފުލެޓްތަކުގައި ދިރިއުޅުއްވާ ރައްޔިތުންނާއި އެތައްފަހަރެއްގެ މަތީން

 އި ބައްދަލުކޮށް، ރައްޔިތުންނާ . ބައްދަލުކޮށް މިހާރު މަސައްކަތްތަކެއްވަނީ ފެށިފައި

 ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން، ފުލެޓްތަކުގައި ދިރިއުޅުއްވާ ރައްޔިތުންތަކުގެ ތެރެއިން

 ކޮމިޓީއެއް ހަދައި، ހުރި މައްސަލަތައް ބަލާ މިހާރުވަނީ އެގްރީމެންޓްކުރެވި 1050
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 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު . މަސައްކަތް ފަށާފައި

 ރު ހުށަހެޅުއްވިއިރުވެސް އެގްރީމެންޓްކުރެވި މަސައްކަތްދަނީ މަޙްލޫފު، މިޤަރާ

 ދެވަނަ ނުކުތާއަކަށް މިޤަރާރުގައި ފާހަގަކޮށްފައިމިވަނީ ފްލެޓްތަކުގައި . ކުރިއަށް

 ދިރިއުޅުއްވާ ފަރާތްތަކަށް އަމާންއޮމާންކަން ރައްކާތެރި މާހަޢުލެއް ޤާއިމްކޮށްދިނުމަށް

 . އީސް، މިއީ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑު ތެދެއް ޢިއްޒަތްތެރި ރަ . ގޮވާލާ ގޮވާލުމެއް 1055 

 ޕީއަކީވެސް މިސަރަޙައްދަށް، މި ފްލެޓް ސަރަޙައްދަށް . ޑީ . އަޅުގަނޑުމެން އެމް

 ޕީގެ . ޑީ . އަޅުގަނޑުމެން އެމް . އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި ބީރައްޓެހި ބައެއް ނޫން

 ޕީގެ ފަރާތުން . ޑީ . ފަރާތުން ނިޒާމީ ވޯޓަށް ފެށީއްސުރެ، އަޅުގަނޑުމެން އެމް

 ރަޙައްދަށް ދެތިންފަހަރެއްގެމަތީން ޒިޔާރަށްކުރެވުނު ފަހުންނޭ އަޅުގަނޑު މިސަ

 ދަންނަވާނީ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަޙުލޫފަށް 1060 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން . ޒިޔާރަތްކުރެވިފައިވެސްވާނީ

 ދުގެ އަމާންއޮމާންކަން ދަނީ އެއްކޮށް ފުލެޓް ސަރަޙައް . ބޭނުންވަނީ ތެދުފުޅެއް

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އެސަރަޙައްދެއް އެކަންޏެއްނޫނޭ . ގެއްލިފައި

 . މުޅި މާލޭގެވެސް އަމަންއަމާންކަން މިއޮށްދަނީ ގެއްލިފައޭ

 . ދިތިއުޅެމުން މިދަނީ ވަރަށް ދަތި ޙާލަތުގައި . ބޮއްސުންލައިގެންގޮއްސައޮތީ 1065 

 30 ސް، އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުމީ މުޅި ރަށުގެވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ

 މަސްތުގައި . އަހަރުން ހަގު ކޮންމެ ތިން ޒުވާނަކުން އެކަކު ވަނީ މަސްތުކުރެވިފައި

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޖަލުތަކަށް ލެވުނު ކުދިންތަކަށް އެއްވެސް . ޖެއްސިފައި

 އަލުން އަނބުރާ މުޖުތަމަޢު އިޞްލާޙުކުރުމަށް ފުރުޞަތެއްނުދީ، އެކުދިންތައް

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . ރަށުގެ ޙާލަތު މިއޮތީ މިހެން . ތެރެއަށްވަނީ ދޫކޮށްލެވިފައި 1070 

 މިރަށުގެ ޙާލަތު މިއަދު މިއޮތީ ޤާޟީއެއްގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑާއި ދޭތެރޭ

 ސުވާލުކޮށްލުމަކީ ކަނޑިއާއި ހަތިޔާރު ގެންގުޅުމަށްވުރެ ބިރުވެރިކަމަކަށްވެފައި މިހާރު

 އެހެންވީމާ، ފްލެޓް ސަރަޙައްދުގެ ވާހަކަ އެކަންޏެއްނޫން . ރަށު ތެރޭގައި މިއޮތީ މި

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑަށް މި ފްލެޓް . އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާކަށް އޮތީކީ

 ސަރަޙައްދުގެ ސެކިއުރިޓީ ކަންތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް އަޅުގަނޑަށްވެސް ވަރަށް 1075 

 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . ޙައްލުތަކެއް ފެންނާން އެބަހުރި

އަޙްމަދު މަޙްލޫފު އެވިދާޅުވާހެން އަޅުގަނޑަށްވެސް ފެނޭ މިހާރުވެސް މިހާރުން
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 މިހާރަށްވެސް އެޅިދާނެ އެއް ފިޔަވަޅަކީ، އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތުލިބޭގޮތުގައި

 ދެން ކުލި މަސްދުވަސް ވަން 4 މިހާރުވެސް އެ ފްލެޓް ސަރަޙައްދުގައި އެބަހުރި

 އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި . ނުދައްކާ ހުރި އޮފީހެއް 1080 

 ޕީގެ އޮފީސްހެން . އާރު . މެންބަރު އަޙްމަދު މަޙްލޫފު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީ، ޑީ

 އެއޮފީސް . މަސްދުވަސްވެއްޖެ މިހާރު ކުލި ނުދައްކާ ހުންނަތާ 4 . އެއީ

 ޓީން އެއޮފީސް އެތަނުން ބޭރުކޮށްފައި، މިހާރުވެސް އެ މިސާލަކަށް، މާލޭ މުނިސިޕަލް

 ފްލެޓް ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ ވިލީ ފުލްސް ފުޅާކޮށް، މިބިމަށްވެސް

 ފްލެޓް ސަރަހައްދުގެ އަމަންއޮމާންކަމަށް އިތުރުކަމެއް . އިތުރުކޮށްލެވިދާނެ 1085 

 ކަމަކަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ތިންވަނަ . ގެނެވޭނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން

 މިޤަރާރުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިމިވަނީ ކުރީގެ ބޮޑު ކުލި އޮތްއިރު ކުލި ނުދެއްކިއޮތް

 އަޅުގަނޑު . އެކިއެކި ބޭބޭފުޅުންގެ އަތުން ކޮންމެވެސްވަރެއްގެ ލުޔެއް ހޯދައިދިނުމަށް

 ދަންނަވާލަން ބޭނުމީ އިޤްތިޞާދީގޮތުން ދުނިޔެއަށް މިއައި ހީނަރުކަމުގައި

 ރައްޔިތުންނަށް ވިޔަފާރިތަކަށްވެސް މިއައި ނޭދެވޭ ބަދަލުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ 1090 

 ޕީ ސަރުކާރުން ބިނާނުކުރެވިފައި ހުރި ރިސޯޓްތަކަށް ގްރޭސް ޕީރިއަޑް . ޑީ . އެމް

 ކުދި ވިޔަފާރިތައް . ކޮންމެވެސްވަރެއްގެ ލުޔެއް ހޯދައިދެއްވައިފި . އިތުރުކޮށްދީފި

ލޯނު ދޭނެ ފުރުޞަތެއް ހޯދައިދީ، ވެއްޓެމުންދާ ވަގުތެއްގައި ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް

 ސީން އެޅިފައިވާ . ޓީ . އެސް . ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށްވެސް ލުޔެއް ހޯދައިދެއްވައިފި

 ފްލެޓްތަކުގައި ބޮޑު ޑައުން ޕޭމަންޓެއް އޮތް ވަގުތުގައި ޑައުން ޕޭމަންޓަށްވެސް 1095 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ގަލޮޅު ދެކުނު . ކޮންމެވެސްވަރެއްގެ ލުޔެއް ގެނަސްދީފި

 ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަޙްލޫފަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ޔަޤީންކަންދޭން ދާއި

 ޕީގެ ސަރުކާރުން ފްލެޓް ދާއިރާގައި ދިރިއުޅެމުންގެންދަވާ . ޑީ . ބޭނުންވަނީ އެމް

 ރައްޔިތުންނަށްވެސް ގޮވާލާ، މިޤަރާރުގައި ގޮވާލާފައި މިއޮތްފަދަ ލުޔެއް

 މިސަރުކާރުންވެސް ހަމަ . އްނުވާނޭ ހޯދައިދިނުމަށް މިސަރުކާރުން ޖެހިލުމެ 1100 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ . ޙަމްދަރުދީވާ ކަންތައްތަކޭ މިއީ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަޙްލޫފުގެ ކެމްޕޭން ވަޢުދެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ

 ޕީ ސަރުކާރަކުން . ޑީ . އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެމް . ކުރިމަތީގައި މިއޮތީ

. ޝުކުރިއްޔާ . އްނުވާނެ މިވަޢުދު ފުއްދާދޭކަށްވެސް ޖެހިލުމެ
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1105 

 މިނެޓްގެ 30 މިހާހިސާބުން އަޅުގަނޑު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ހުސްވަގުތުކޮޅެއް އަރުވަން

 ] ށް 11:00 ން 10:30 އިންޓަވަލް [

1110 

 އަޅުގަނޑު . ށްފަހު އަޅުގަނޑު ޖަލްސާ ކުރިއަށް މިގެންދަނީ ހުސްވަގުތުކޮޅަ . ` : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ފުރަތަމަ ފުރުޞަތަށް މިއަރުވަނީ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިސްމާޢީލް

 . ޢަބްދުލްޙަމީދަށް

 ރު ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 1115 

 މިވާ ޤަރާރުގެ ދެވަނަ ޕެރަގްރާފް ކިޔާލުމުން ހުށަހަޅުއްވާފައި އަޙްމަދު މަޙްލޫފް އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު

 ޤަރާރުގެ ދެވަނަ މި . ޙަޤީޤަތް އޮޅޭކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކޭތީ ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ : ވާހަކަދެއްކެވުން

 ރުއުޅުއްވާ މާހައުލަކީވެސް ވަނީ، މިއަދު ފްލެޓްތަކުގެ ބޭފުޅުން ދި ޕެރަގްރާފްގައި

 ވަރަށް ބިރުވެރި މާހައުލަކަށްވެފައި އެތާ ތެރޭ މަސްތުވާތަކެތީގެ ބޭނުންކުރުމާއި

 މާރާމާރީއާއި އަދި ހަނޑިހުތުރު ބަހުން އަޑުގަދަކޮށް ހެދުމުގެ ސަބަބުން އެތާ 1120 

 އެކަންކަމުގެ ދިރިއުޅުއްވާ ރައްޔިތުންގެ މިނިވަންކަން ގެއްލި ތުއްތު ކުދީންނަށް

 އެކު ފާހަގަކުރާ އެފަރާތްތަކުން ހިތާމައާއި އަސަރުކުރާކަމީވެސް ބުން ނުބައި ސަބަ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިކަންކަމަކީ އިއްޔެއަކު މިއަދަކު ހިނގާފައިވާ . ކަމެއްކަމަށް

 ސިނަމާލެ ކިޔާ ފްލެޓް . ނުވަތަ ހިނގަމުން އަންނަ ކަންތައްތަކެއް ނޫން

 އެސުރެން އެ ސަރަޙައްދަކީ ސިލްސިލާ އިމާރާތްތަކެއް ހެދި މީހުން އުޅެން ފެށީ 1125 

 މާރާމާރީއާއި މަސްތުވާތަކެތި ޢަމަލު ހިންގަމުން އަންނަ ސަރަޙައްދެއްކަން ނޭނގޭ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . އެކަކުވެސް މާލޭގައި އުޅޭނަކަމަށް އަޅުގަނޑު ނުދެކެން

 އްދުމުގެ ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުން ހީވަނީ ފްލެޓްތަކުގެ ސަރަޙަ

 ވަނީ މިއަދުގެ ސަރުކާރުގެ ނުކުރެވި މަސްރަހު ގޯސްވެ ފްލެޓްތައް މަރާމާތު

 ނަމަވެސް ޙަޤީޤަތަކީ އެއީ ނޫންކަން މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ . އިހުމާލުންކަމަށް 1130 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ސިނަމާލެ . ރައްޔިތަކުވެސް ޤަބޫލުކުރައްވާނެކަން ޔަޤީން
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 ރާތްކުރެވި މީހުން އުޅެން ފެށީއްސުރެން ފްލެޓް ސަރަޙައްދަކީ އެ އިމާ

 އޮތް ހިންގާ މާހައުލެއް ގެ ވަބާ ފެތުރި މާރާމާރީ ސްތުވާތަކެތީ މަ

 ށްވީހިނދު ހިތާމާއެކު ދަންނަވަންޖެހެނީ ކުރީގެ ސަރުކާރުން އެކަން ސަރަޙައްދަކަ

 ޢިއްޒަތްތެރި . ލުވެފައިވާކަމަށް އެކަމަށް އިޙްމާ . ކުޅެދިފައިވާ ކަން ހުއްޓުވަން ނު 1135 

 އެ ހިނދު ސް، މަސްތުވާތެކެއްޗަކީ ހުރިހާ ނުބާކަމެއްގެ އަސްލުކަމަށް ވީ ރައީ

 ސަރަޙައްދާއި އަދި މުޅީ ރާއްޖޭގައި ހިނގާފައިވާ މާރާމާރީއާއި މީހުން މެރުމާއި،

 ރޭޕްކުރުންފަދަ ނުބާ ޢަމަލުތައް ގިނައިން ހިންގާފައިވަނީ މަސްތުވާތެކިތީގެ ވަބާގައި

 . ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ޙަޤީޤަތެއް ޖެހިފައިވާ މީހުންކަން މިއީ އަޅުގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ޤަރާރުގައި މަސްތުވާތަކެއްޗަށް އަލިއަޅުވާލާފައިވާތީ އެކަމާ 1140 

 މުޅި ރާއްޖެއިން މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާ . ގުޅިގެން ހަމަ އެއްޗެއް ދަންނަވާލާ ހިތްވޭ

ކަ 1993 ފިލުވާލުމަށް ވަރަށް ޖޯޝާއެކު  ތްކުރި މީހެއް ވަނަ އަހަރު މަސައް

 ނަމަވެސް ވަކި . އެތަކެތި އެތެރެވާގޮތާއި އޭގެ ޑީލަރުން ހޯދާދެވުނު . އަޅުގަނޑަކީ

 ކަ މި މަޤާމުގައި ހުރެ އަޅުގަނޑު ހިސާބަކުން އެކަން ހުއްޓިގެން ދިޔަ ވާހަ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . ދަންނަވަން ލަދުވެސްގަނޭ އަދި އެކަމާ ހިތާމަށްވެސް ކުރަން 1145 

 ވިނަމަ މަސްތުވާތަކެތީގެ ށް އެ މަސައްކަތް ހުއްޓާނުލައި ގެންދެ ގޮތަ އޭރު ގެންދިޔަ

 . ޝުކުރިއްޔާ . ވަބާ މުޅި ޤައުމުން ފޮހެވިގެންދާނޭ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާ ހިތް އޮތީ

 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ އާދެ، . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ` ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ޕެޓިޝަންގައި ލޫފް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މި މަޚް އަޙްމަދު މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް 1150 

ކީ : ވާހަކަދެއްކެވުން  ސިނަމާލެ ފްލެޓްތަކުގެ ކުލި ކުޑަ ކުރައްވަން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލައަ

 އެކަން އެހެންނަމަވެސް، . ރަނގަޅު މައްސަލައެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން

 ލެޓްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ކުލި ކުޑަވާނެގޮތަކަށް ކަމުގައިވެސް ވާންޖެހޭނީ ފް

 2 ، 1 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ސިނަމާލެ ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ފްލެޓް . ދަންނަވަން

 ގެ ފެންވަރު އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ އިމާރާތްކުރެވިފައި ހުރިއިރުވެސް 1155 

 ސަރުކާރުގެ އެހީގައި އިމާރާތްކުރެވިފައި ސަބަބަކީ ޗައިނާގެ . ފެންވަރު ދައްކަން

 . ހުރި އިމާރާތްތަކަށްވެފައި އެ އިމާރާތްތައް ކުރީ ޗައިނާ މީހުން ކަމަށްވުން

އެއީ ދިވެހީން އިމާރާތްކޮށްފައި ހުރި އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު މާލެހިޔާގެ ފްލެޓްތައް
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 ރައީސް، މިކަހަލަ ޢިއްޒަތްތެރި . ވުމާއެކު އެތަންތަނުގެ ފެންވަރު ތަފާތުވާނެ ތަންތަން

 ކުރިއަށް ދަސްކުރަންޖެހެނީ ކަންތައްތަކުން އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހެނީ 1160 

 އޮތްތަނުގައި ރާއްޖޭގައި އަޅަން މިބޭނުންވާ ފެލްޓްތައް އަޅާއިރުގައިވެސް އެ އެހީ

 އެހެން . ންކަން މަސައްކަތް ކުރަންވީ ދިވެހީ ރަނގަޅުގޮތުގައި ހޯދުމަށްފަހު އެ އެންމެ

 . އަނެއްކާވެސް އެތަންތަނުގެ ފެންވަރުގެ ވާހަކަ ދައްކަންޖެހޭނެ މަށްވާނަމަ، ނޫންކަ

 އިވާ އިމާރާތްތަކުގެ ފެންވަރު ދަށްވުން އެއީ އެ އިމާރާތްތަކަށް މިހާރު ދިމާވެފަ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . ބޮޑު މައްސަލަކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން އެންމެ 1165 

 ރާގޮތުން އެންމެ ރަނގަޅުވާނީ މިހާރު އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކު 2 ، 1 ސިނަމާލެ

 . ން މިހާރަށްވު . މާރާތެއް އެޅުއްވުން ތަޅާލުމަށްފަހުގައި އެތާނގައި އާ އި

 އުސްކޮށް މިހާރަށްވުރެން ބޭނުންތެރިގޮތަކަށް އެތަނުގެ އިމާރާތްތައް މިހާރަށްވުރެން

 . ގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން އަޅުއްވައިފިއްޔާ އެތަން ރަނގަޅު ވެގެންދާނެކަމަށް އަޅު

 ރައީސް، މިކަހަލަ ކޮންމެ ކަމަކާ ގުޅިގެންވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން އެ ތްތެރި ޢިއްޒަ 1170 

 އެގޮތުން ސިނަމާލޭގައި ހުރި އޮފީހެއްގެ . ޕާޓީތަކުގެ ފައިދާ ނަންގަވަމުން ގެންދަވާނެ

 ހާރު އަޑުއިވިގެންދާނެ ވާހަކަ ދެއްކުމާއި އެވާހަކަތައް އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި

 ހަލަ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ރަނގަޅު ޝައްކެއްނެތް މިކަ . ވާހަކަ

 އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު . ކަންތައްތަކެއްވެސް ވެގެންދާނެ

 އެންމެ އޮފީހަކުންނެއް ނޫން ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ހަމައެކަނި އެތާނގައި ހުރި 1175 

 އެ ސިކިޔުރިޓީ ނުބެލެހެއްޓިގެން . އެތަނުން ސިކިޔުރިޓީ ނުބެލެހެއްޓިގެން އުޅެނީ

 މަސްތުވާ އެއްޗިއްސާއި މާރާމާރީގެ ތަކެއް ވަންދެން އެތާނަކީ ޅެނީ ޒަމާން އު

 އެކަންތައްތައް ތަނަކަށްވާތީ ސަރުކާރަށް އުނދަގޫވެގެން އުޅެނީ ހާއްޔަކަށްވެފައިވާ

 އަކީ މި އާ ލަ މިއަދު ސަރުކާރަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެބޮޑު މައްސަ . ޙައްލުކުރަން

 ޢަމަލުކުރަން ފައްޓާފައިވާ އާ ޤާނޫނުއަސާސީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން 1180 

 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ކުށްވެރީންނަށް އަދަބު ދެވޭނެ ގޮތްތަކާއި ހެކި ހޯދުމަށް

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބައެއްފަހަރު . މިކަހަލަ ހުރިހާކަމަކަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނެއް ނެތުން

 ންމާ ވެނީ އެ ޤާޟީން ނި ޤާޟީން ކުށްވެރި އެކުރެ އެ . ކުށްވެރި އެބަކުރެވޭ ޤާޟީން

 . އެއީ ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް ނިންމާ ނިންމުމެއް ކަމަށް ބެލިގެން ނިންމުން

 އެއީ އެމީހުން . ބައެއްފަހަރަށް އަޅުގަނޑުމެން އެހެން މީހުން އެބަ ކުށްވެރިކުރަން 1185
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 . އްގޮތުގައި ބަލާފައި ނޫނީ ސަރުކާރާއި ދެކޮޅު ކަމެއްކަމަށް ބަލާފައި ކުރާ ކަމެ

 ނިކަމެތި ޙާލުގައި ޑުމެން ރައްޔިތުންތަކެއް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނ

 . ވެއްޖިއްޔާ އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭނެ ކަމެއް އުޅޭކަމަށް

 ކޮންމެގޮތެއްވިޔަސް ކުރިން މި ފްލެޓްތަކަށް ކުލި ކަނޑައެޅިފައިވިއިރު އެކަށީގެންވާ

 ޔަށް ދީގެން ފުންނަށް އެތަންތަން ކުއް ވަރަށްވުރެން ބޮޑު ކުއްޔެއް ހުރުމުން މުވައްޒަ 1190 

 މީހުންނަށް ކުލި ނުދެއްކޭތީ އެތަންތަނަށް އަދި އެތަންތަނުގައި ތިބި . އުޅެން ޖެހުނީ

 އެވެސް އަޅުގަނޑުމެން . ތަކެއް ވައްދައިގެން އުޅެންޖެހުނީ ގިނަ މީހުން

 މިއަދު . ޙާލަތު ބަދަލުވެފައި މިއަދު މިއޮތީ އެކަމަކު . ޙަޤީޤަތެއް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ

 ރިއަށްވުރެން ރަނގަޅު ގޮތް ހޯދުމަށްޓަކައި މިއަދު މިއޮތް އަޅުގަނޑުމެން ކު

 ށް ވެއްޖިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އެހެންކަމަ . އަޅުގަނޑުމެން ގެނައީ ސަރުކާރު 1195 

 ސަރުކާރުން ކުރީގެ ސަރުކާރުގެ ވާހަކަ ދެއްކެމުގެ ބަދަލުގައި މިހާރު

 ގޮތްތަކެއް ރަނގަޅު ކަންތައްތަކެއް ރަނގަޅު ހުރިކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކޮށް

 ރުމަކީ މި ސަރުކާރަށް އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ހޯދާދޭން މަސައްކަތްކު

 ނަ ސަބަބަކީ މި ސަރުކާރު އައީ ގި . ނެ ކަމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން ލާޒިމްވާ

 ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދެއްވުމަށް . ވަމުން ވަޢުދުތަކެއް ރައްޔިތުންނަށް 1200 

 ވާލަނީ މިކަމުގައިވެސް ގައި އަޅުގަނޑު ސަރުކާރަށް ގޮ އެހެންކަމާއެކީ . ވިދާޅުވަމުން

 ދެވެން އޮތް ލުޔެއް ދެއްވާ އަވަހަށް މިމައްސަލަށް ޙައްލުކޮށްދެއްވާ ސަރުކާރަށް

 އެތަނުގެ ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓެވޭނެ ގޮތްތަކެއް އެހެން ބައެއް

 މަވެސް އެތަނުގެ ރުކޮށްގެން ނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިދާޅުވިހެން ކެމަރާ ހަ

 ކިޔުރިޓީގެ ކަންތައްތައް މިހާރަށް ވުރެން ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓާ އަމާންކަމާއި ސެ 1205 

 ތުންނަށް އުޅެވޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށް އެކީ އެތާނގައި އުޅޭ ރައްޔި އޮމާންކަމާ

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ދެއްވުން

 ނުކުތާ އެއީ 3 އަޅުގަނޑު މި ޕެޓިޝަންގައިވާ . ރައީސް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ

 އިންޓަނަންސްގެ މައްސަލައާއި، ސެކިޔުރިޓީ މައްސަލާއާއި، ފައިނޭންސްގެ މެ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު 1210 

 ކުނު ދައިރާގެ މެންބަރަށް މި ފާހަގަކުރީތީ ޢިއްޒަތްތެރި ގަލޮޅު ދެ . މައްސަލަ : ވާހަކަދެއްކެވުން

. ބާއޭ ރަނި މިކަން މިދިމާވީ ކީއްވެގެން އަޅުގަނޑު މިހިތަށްއަ . ނަވަން ދަން ޝުކުރު
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 ދެން އަޅުގަނޑުމެންވެސް ކޮންމެހެން ބޭނުމެއްނޫން މިތަނަށް ތެދުވެފައި ކުރީގެ

 އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން މިއުޅޭ . ސަރުކާރުގެ ވާހަކަ ދައްކާކަށް

 މި ޒާތުގެ . ގަނޑެއް ނެތީމައޭ މިހެންވީ ވާހަކައަކީ މިކަންކަމަށް ޙައްލު ހޯދޭނެ އޮނި 1215 

 . ކުރުން އެއީ ލާމަރުކަޒު . ނީ ހުށަހެޅިފައޭ ނިގަނޑެއް މިހާރު މިމަޖިލީހަށްވާ އޮ

 މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަކަށް ބަދަލުވެ، މާލޭ ސިޓީ ލާމަރުކަޒު ކުރީމާ މާލެ،

 ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް މާލޭގެ ހައުސިންގެ މައްސަލަތައް ހަމަޖެއްސޭނެ

 މިއާއި ޚިލާފަށް ކުރިން މިކަން ހިނގާފައި އޮތީ ވަން . ކެއް ހަމަޖެހޭނެ އުސޫލުތަ

 ބޭފުޅަކު އެތާނގައި ފޯނެއް ހިފައިގެން . މޭން ޝޯއެއްގެ އުސޫލުން 1220 

 ފްލެޓްގައި . ނުހިއްކާތޯ . އެނބުރިވަޑައިގަންނަވާނީ މިތާނގެ ވަޅުދިޔަ ހިއްކައިފިތޯ

 . ފުޅުންކޮޅެއް އުޅޭނީ މިކަހަލަ ކަންކަން ބަލާ އުޅުއްވާ ބޭ . ކިހިނެއްތޯ ވަނީ

 ނިސިޕަލްޓީގައި އެހުންނެވި ރައީސް މިހާރު މު . މިކަން ޙައްލުވާނީކީ އެގޮތަކަށް ނޫން

 އަޅުގަނޑަށް ލަފާކުރެވެނީ . އާދަމް މަނިކަށްވެސް މިމައްސަލައެއް ޙައްލެއްނުވާނެ

 މިމައްސަލަށް ހަމަ ޙައްލުކުރެވޭނީ ސިޓީ ކައުންސިލެއް ހެދިގެން ސިޓީ 1225 

 ހަކަ އަޅުގަނޑު އެހެންވީމާ، އެވާ . އޮނިގަނޑުގެ ތެރެއިންކަމަށް ކައުންސިލެއްގެ

 . ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރީ ޝުކުރިއްޔާ ދަންނަވާލަން މި

 ގަލޮޅު ދެކުނު . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . އްޔާ ޝުކުރި . އައްސަލާމްޢަލައިކުމް . ` އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މަޙްލޫފު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާމިވާ ދާއިރާގެ : ވާހަކަދެއްކެވުން އަފްރާޝީމް ޢަލީ 1230 

 ޤަރާރަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކައަކީ، ސަރުކާރުން އެމީހުންނަށް

 ކަނޑައަޅާފައިވާ ފީ ދައްކަމުންދާއިރު، އެމީހުން އެތަނަށް އެދޭންޖެހޭ ސަމާލުކަމެއް

 އަދި މެއިންޓެއިންކުރުމަށް ނުވަތަ އެތަނުގެ . ކަމެކޭ ނުދެވުން އެއީ ވަރަށް ދެރަ

އް  ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމާ އެތަނުން ދޭންޖެހޭ ސަލާމަތާބެހޭ ޚިދުމަތްތަ

 ދިނުމަށްޓަކައިވެސް ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަ ފީ އެމީހުން ދައްކަމުންދާއިރު، 1235 

 ޑުމެން ވަރަށް އެމީހުންނަށް މިޚިދުމަތްތައް ނުދިނުން އެއީ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް އަޅުގަނ

 އަޅުގަނޑު މިހެން މިދަންނަވާލާގޮތަކީ މި . ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މައްސަލައެއް

 ޚިދުމަތްތައް މިހެން ނުދެވުނީމަ ނިކުންނަ ނަތީޖާއަކީ އެއީ ވަރަށް ނޭދެވޭ

މިގޮތަށް ސަލާމަތާބެހޭ ޚިދުމަތްތައް އެތަނަށް ނުދެވުނީމަ ނުކުންނަ . ނަތީޖާއެއް
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 ގެ ތެރޭގައި އޭގެތެރޭގައި ހިމެނޭ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ނުބައި ނަތީޖާތަކެއް 1240 

 އަޅުގަނޑު ނަންތައް ދަންނަވާލާކަމަށްވަންޏާ ނުވަތަ . ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި

 އެކަންތައްތައް ދަންނަވާލާކަމަށްވަންޏާ އޭގެތެރޭގައި ޑްރަގްގެ ނުބައި ވަބާގައި

 ތައް އެތާނގައި ގިނަވުމާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޅަދަރިން ޖެހުމާ، ބަދުއަޚްލާޤީ މައްސަލަ

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ޅަކުދީންގެ ތަރުބިއްޔަތުކުރުމަށް ވަރަށް ނުބައި އަސަރު، ވަރަށް

 އަދި މީގެއިތުރުންވެސް ސިއްޙީގޮތުން ބަލާއިރުވެސް . ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރަމުންދޭ 1245 

 އެތަނުގެ ނުޠާހިރުކަމާ، މުޑުދާރުކަމުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޅަދަރީންނާއި

 . ނިހެންވެސް ދިރިއުޅެމުންދާ މީހުންނަށް އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރަމުންދޭ އެހެ

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ސަރުކާރަށް ގޮވާލަނީ މިޤަރާރުގައި އަޙްމަދު މަޙްލޫފު

 ކަނޑައަޅާފައި މިހިރަ ކަންތައްތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެއާމެދުގައި ވަރަށް ފުންކޮށް

 ޅު ހަމަތަކާއި އުސޫލުތައް ވިސްނައިގެންނަމަވެސް ވަރަށް ރަނގަ 1250 

 ދެވަނަ . ކަނޑައަޅައިގެންނަމަވެސް އެކަންކަން ކޮށްދޭންޖެހޭނެ ކަންތައްތަކޭ

 ވާހަކައެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ސަރުކާރުން މިކަހަލަ

 . ކަންތައްތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ޙަޤީޤީ ބޭނުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކޮށްދިނުން

 އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ . ޑަށް ވަރަށް ގިނައިން މިވާހަކަ މިގޮތަށް ދަންނަވާލެވޭ އަޅުގަނ

 ހުރިހާކަމެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށްބޮޑަށް ބަލަންޖެހޭނެ ރައްޔިތުންނަށް 1255 

 ފައިދާހުރި، ރައްޔިތުންނަށް ލާބަހުރި، އެމީހުންނަށް ވީހާ ލުއިކޮށް ފަސޭހަކޮށް

 ންނަވާގޮތަކީ ރައްޔިތުން ދޭ އެއްޗެއް އެހެން އަޅުގަނޑު މިދަ . އުޅެވޭނެގޮތެއް

 ކައިގެން، ރައްޔިތުން ދިނީމަ ބޮއިގެން، އެމީހުން ދައްކާ ތަނެއްގައި ނިދައިގެން

 އޭގެ މާނައަކީ ވަރަށްބޮޑެތި މުސާރަ . އުޅޭ ބައެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކީ

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދީގެން އެމީހުންގެ ވަގުތުތަކުގައި އެމީހުންނަށް މިހުރިހާކަމަކާ 1260 

 ވިސްނާ މިހެން ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެވަގުތު އެމީހުންނަށް ނެތީމަ

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސަރުކާރުގެ މުސްތަޤިއްލު މުޢައްސަސާތަކަށްވެސް އަދި ހިންގަވާ

 ބޭފުޅުންނަށްވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށްވެސް ދައުލަތުން

 އިސާއަކީ މީގެ ޙަޤީޤަތަށް ބަލާއިރު ރައްޔިތުންގެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިލިބޭ ހުރިހާ ފަ

 އެހެންވީމާ، އެމީހުންގެ ޙައްޤުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުރިހާ ވަގުތެއް . ފައިސާ 1265 

ހޭދަކުރަންޖެހޭއިރު، އެމީހުން ދިރިއުޅެމުންދާ ފްލެޓްތައް އެއީ އެއްވެސް
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 ވުނީމަ ތާކުންތާކުނުޖެހޭ އެތަނަށް އެއްވެސް ސަމާލުކަމެއްނުދީ މިހެން ދޫކޮށްލެ

 އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޙަޤީޤީ މަސްޢޫލިއްޔަތު ރަނގަޅަކަށް

 އަޅުގަނޑުމެން ބޮޑެތި ގެ ކުއްޔަށް ހިފައިގެން އެތަނުގައި އަރާމުގައި . ނުއުފުލޭ

 ނިދައިގެން މީރު ކާނާ ކައިގެން އަޅުގަނޑުމެން ތިބޭއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް 1270 

 ދީ މި ދިރިއުޅުން އުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދޭ ބަޔަކީ ޙަޤީޤަތުގައި މިމުސާރަ

 އެކަމަކު ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް . އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުން

 އެމީހުންނަށް ފަހިކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް ފަހިނުކޮށްދެވޭކަމަށްވާނަމަ މިއީ

 އެހެންވީމާ، ސަރުކާރަށް . އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ވަރަށް ބޭއިންސާފުން ދާ ކަމެކޭ

 އަދިވެސް އެއްފަހަރު އަޅުގަނޑު މި ގޮވާލަނީ މިކަންތައްތައް ވީހާ އަވަހަކަށް ވީހާ 1275 

 އެއްގޮތަކަށްވެސް . ރަނގަޅަކަށް މިކަން ވީވަރަކުން ރަނގަޅަށް ހަމަޖައްސައިދިނުން

 ކުރީގެ ސަރުކާރުން މިކަން ކޮށްފައިއޮތްގޮތް އެއީ ނުބައިގޮތްކަމަށްވާތީ އެކަމުގެ

 . ނަމުގެ އެކަމުގެ ސަބަބުންނޭ ކިޔާފައި މިކަންކަމަށް ފަރުވާކުޑަނުކުރުން

 އެގޮތަކަށްވެސް ކަންކަން ބަދުނާމްކޮށް، މީހުންގެ ބަދުނާމް ވާހަކަ ދައްކާ މިކަހަލަ

 ކަންކަން ހަދައިގެން ދޫކޮށްލެވޭކަހަލަ މައްސަލައަކަށްވުރެ މާ މުހިންމު މާ އަސާސީ 1280 

 ރައްޔިތުންނަށް މިކަމުގައި ވީހާ ރަނގަޅުގޮތް ، އެހެންވީމާ . މައްސަލައެއް މިއީ

 . ޝުކުރިއްޔާ . ހަދައިދިނުމަށް ގޮވާލަމުން، އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ނިންމާލަން

 މަޙްލޫފު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ

 އަޅުގަނޑު ވަރަށް ހަޅައިދެއްވި ޤަރާރަށް ވާހަކަދައްކާލަން ފުރުޞަތެއް ދެއްވީތީ މިހުށަ ދީދީ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު 1285 

 އަޅުގަނޑުމެން ދަންނަވާލަންޖެހެނީ މިހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް . އުފާކުރަން : ވާހަކަދެއްކެވުން

 ފްލެޓްތަކުގައި . މައްސަލައަކީ ކޮންމެހެން ހަމައެކަނި ފްލެޓްތަކަށް ހިނގާކަމެއް ނޫނޭ

 ން އެކުރެވޭ އެގްރީމެންޓާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރެއްވުމަކީ ހަމަގައިމުވެސް އެ ދެފަރާތު

 އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން އޭގެ ކުރީގައިވެސް މިތާ މެންބަރެއް . ބޭނުންތެރިކަމެއް

 ވިދާޅުވިހެން، ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުގެ ދަށުން ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރާ ރައްޔިތުންގެ 1290 

 އްޔިތުން ރުހުން ލިބިގެން އެކަން ކުރާނެ ބަޔަކު ތެރެއިން އެ ނުކުންނަ ބަޔަކު ރަ

 ރުހުން ހޯދައިގެން ރުހުން އެގޮތަށް ބޭއްވުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް

ކުރުމަށް އެއަށް ދޫކޮށްލާ، އެކަންތައްތަކާއި ދޭތެރޭގައި ވިސްނާއިރުވެސް މި
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 ކަމަށް އަޅުގަނޑު ލާމަރުކަޒީ ކުރުމަކީ އަވަސްކޮށް އެކަން ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމެއް

 އެކަމަކު މިއަދު މިފުރުޞަތުގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން . ދަންނަވަންޖެހޭ 1295 

 ބޭނުންވަނީ އަޙްމަދު މަޙްލޫފު މިގެންނަވާފައިވާ، ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 އަޙްމަދު މަޙްލޫފު މި ގެންނަވާފައިވާ މައްސަލައަކީ ހަމައެކަނި މި ފުލެޓްތަކަށް

 ތަން ތޮއްޖެހި، މީހުން ގިނަވެ، މީހުން ކުދިކުދި . ކަންތައްތަކެއް ނޫނޭ ދިމާވެފައިވާ

 ތަންތަންކޮޅުގައި އުޅެންޖެހި އަދި ފްލެޓްތައް ދޫކުރި ތަންތަން އެއީ އާއިލާއަށް

 އުޅެން ދޫކުރެވިފައިވާ ތަންތަން ކަމަށްވާއިރު، އެތައް އާއިލާއެއް އެތާ އުޅެންޖެހުމުގެ 1300 

 މިކަންކަން . ކަމެއްގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ކަމެކޭ ސަބަބުން ދިމާވާ އިޖްތިމާޢީ ކަން

 މިދިމާވަނީ ސެކިއުރިޓީގެ މައްސަލަވިޔަސް އެހެން މައްސަލައެއްވިޔަސް މި ދިމާވަނީ

 އެހެންވީމާ، އަނެއްކާވެސް ހަމަ . މާލެ ތޮއްޖެހުމުގެ ސަބަބުންނޭ

 ވިސްނަންޖެހެއޭ އަޅުގަނޑުމެން މިދަންނަވާލަންޖެހެނީ އަޅުގަނޑުމެން އެބަ

 ކަޒީ އުސޫލުން ތަން ހިންގާ ސެންޓަރުތަކަށް ބަހާލައިގެން ލާމަރު 1305 

 އެކަންކުރެވޭނެކަހަލަ ގޮތަކަށް ޕްރޮވިންސްތަކެއް ހަދައިގެން މީހުން އެބަ މާލެއިން

 ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެބަދައްކަންޖެހޭ . ބޭރަށް ނުކުންނަންޖެހޭ

 ހޭ އެތަންތާނގައި ވަޅިއާ އެއްޗެހި އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ދައްކަންޖެ . ޓްރެފިކްގެ ވާހަކަ

 ކުރީދުވަހަކުވެސް މިތަނަށް ކުއްލި . ގެންގުޅޭތީ އެކަމާ ކަންބޮޑުވާ ވާހަކަ

 މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިގެންވެސް އެދިޔައީ އަދި ވަޅިއާ ހަތިޔާރާ ގެންގުޅެގެންވެސް 1310 

 އަދި އެފަނޑިޔާރުންނަށާ . އެކަމާވެސް ހަމަ ކަމެއް ނުކުރެވިގެންދިޔަ ވާހަކަ

 އެހެންވީމާ، . ންނަށް އެކަން ވިސްނިވަޑައިގެންނެވިގޮތުންކަމަށްވެސް ވެދާނެ ބޭފުޅު

 ކޮންމެއަކަސް، އެހެންގޮތުންވެސް އެކަން ކިޔާ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން މިދައްކަން

 ތަން ތޮއްޖެހިއްޖެކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކޮށް އަޅުގަނޑުމެން އެ . މިޖެހެނީ

 ވެގެން އަޅުގަނޑުމެން މިތާނގައި މިކުރަންއުޅޭ އަވަހަށް އެކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދަން 1315 

 ކަންތައްތައް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ކޮށްގެން އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރުން މިއައި

 ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް ފުރުޞަތުދީގެން މިތާ އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުގައި ތިބެގެން

 ކޯޅުންތަކެއް ނުކޯޅި އަދި ލާމަރުކަޒީވިޔަސް އެހެންގޮތެއްވިޔަސް

 އެކަންކުރެވޭނެގޮތަށް، އެ ސެކިއުރިޓީއާ އެހެން އެއްޗެއްސާ މިތަންތާ މިހިނގާ

 ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލާ އަދި މެއިންޓެނެންސްއާ ކަންކަން ކުރެވޭނެކަހަލަގޮތަކަށް އެކަން 1320
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 އެކަމަކު، އަޅުގަނޑަށް އެނގިފައިވާގޮތުގައި މިފްލެޓްތަކުގެ އެތެރޭގެ . ގެންދަންވީ

 ލަހައްޓަންޖެހެނީ ސަރުކާރުގެ އެފަރާތުންކަމަށް މެއިންޓެނެންސްވެސް މިބަ

 އެއީ . އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިއީ ހަމަޖެހޭ އުސޫލެއްނޫންހެން . އެބަވިދާޅުވޭ

 އެތެރޭގައި ހުންނަ ތަންތަން ހަލާކުވެގެން އެކަންކުރަންޖެހުމަކީ ހަމަގައިމުވެސް

 ތިކޮށް އުޅޭ އަޅުގަނޑުމެން ގޭގޭގައިވެސް އަދި ދެން ތިބޭ ގޭގޭގައިވެސް ނުލާހިކު ދަ 1325 

 އެހެނެއްނޫން، ކޮމަން . މީހުންވެސް ހަމަ އަމިއްލައަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަންކަމަށްވަނީ

 އެކަހަލަ ކަންތައްތައް ދުނިޔޭގެ އެހެން . ސްޓެއަރޒް ނުވަތަ ބޭރުގެ ގާޑްން . އޭރިއާ

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ދެންނެވޭނީ ތަންކޮޅެއް . ތަންތާނގައިވެސް ކޮށްއުޅޭ

 އުސޫލަކުން މިކަންކުރެވޭނެގޮތަކަށް ވިސްނައިގެން ފްލެޓްތަކަށްވެސް ހަމަޖެހޭ

 ޙައްލެއްގެނެސް މާލެ ތޮއްޖެހުމުގެ މައްސަލައަށްވެސް ޙައްލެއް ގެނެސްގެން އަދި 1330 

 ފްލެޓްތަކަކީވެސް ބައިވަރު އާއިލާތަކެއްއުޅޭ، އޭގެތެރޭގައި ތޮށްޖެހިގެން

 މެން ހަމަ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ނުތިބޭނެކަހަލަ ގޮތަކަށް ވިސްނައިގެން އަޅުގަނޑު

 ލާމަރުކަޒީ އުސޫލާ ދިމާލަށް ގޮސްގެން މިކަން ނިންމައިގެން ނޫނިއްޔާ

 ޝުކުރިއްޔާ . އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް މިކަންކަންކަމަށް ޙައްލެއް ގެނެވޭކަށް ނެތޭ

 . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް 1335 

 އާދެ، ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި . ރި ރައީސް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެ ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ހުށަހަޅުއްވާފައި މިވާ ޤަރާގުގެ މަފްޙޫމް އަޅުގަނޑު ހަމަ : ވާހަކަދެއްކެވުން ވަޙީދު ޢަލީ

 އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން . ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން

 ޓްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މިއައިސްގެންއުޅޭ ޝަކުވާތައް ނުވަތަ ބޭނުންވޭ، މި ފްލެ 1340 

ލައަކީ ކޮންމެހެން މިފާއިތުވި  މަހުގެ ސަރުކާރު ހަމައެކަނި 8 މިމައްސަ

 މީގައި . ޒިންމާވާންޖެހޭ ނުވަތަ ކުރީގެ ސަރުކާރު އެއްކޮށް ޒިންމާވާންޖެހޭކަމެއްނޫނޭ

 ދިގެން އައިސް މިއަދާ ހަމަ ޤަބޫލުކުރެވެން އެބަޖެހޭ ހަމަ ކުރިން މިފްލެޓްތައް ހެ

 ހަމައަށް މިޙާލަތަށް ދިޔައިރު ހަމަ ކުރިން މިކަންކުރެއްވި ބޭފުޅުންގެވެސް

 އަދި މިއަދު ސަރުކާރުގައި ތިއްބެވި . ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ޒިންމާއެއް އޮންނާނެ 1345 

 ބޭފުޅުން މިކަން ޙައްލުކުރުމުގައި އަދި މިހާރު އެއަށްވުރެ މާ ފުރިހަމަ

އެހެންވީމާ، ކަމަކަށް ޙައްލު ހޯދާއިރު އަޅުގަނޑުމެން މި . ޒިންމާއެއްވެސް އޮންނާނެ
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 މަޢުޟޫޢުއިން އެގޮތަށް ވާހަކަދެއްކުމަކީ މިއީ ރައްޔިތުން، ހާލުގައި އުޅޭ

 ރައްޔިތުންނަށް އޭގެން އެއްވެސް ފައިދާއެއްވާނެކަމެއްކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއް

 ރު އިޖްތިމާޢީ ފޭރާމްގެ ގޯތިގެދޮރަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ފެށުންކަމަށްވާއި . ނުކުރަން 1350 

 ހުރިހާކަމެއް ބައްޓަންވެގެން މިއަންނަނީ ގޯތިގެދޮރުންކަމަށްވާއިރު ފްލެޓްތައް، އަދި

 މީގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މިޤަރާރު މިގޮތަށް

 އޮތްކަމުގައިވިޔަސްވެސް ސިނަމާލޭގެ ފްލެޓްތަކުގެ ވާހަކައެއްނޫން، ހުޅުމާލޭގައިވެސް

ކާ އަދި ވިލިނގި  ލީގައިވެސް އަދި މިސަރުކާރަކީ، މި އާ ސަރުކާރަކީ ހަމަ ފްލެޓްތަ

 ވަރަށް އަހުލުވެރި އަދި ގޯތިގެދޮރުގެ ޙައްލު ހޯދައިދިނުމަށް ފްލެޓްތައް އަޅާ 1355 

 މަޤްޞަދު ކަނޑައަޅުއްވައިގެން އުޅޭ ސަރުކާރަކަށްވާތީ ހަމަ އަޅުގަނޑު އެދެން

 ނަވާ މެކްރޯކޮށް މީގެ މުޅި ޙައްލު މިހުރިހާ ދިމާލަކަށް މައިކްރޯކޮށް މިއަށް ނުވިސް

 ނުވަތަ އެކި ދިމަދިމާލުގައި ނުވަތަ ކުރިއަށް މިހެދެމުންދާނެ ފްލެޓްތަކުގެވެސް މި

 . ޙައްލު ލިބޭނެގޮތަކަށް މި ޤަރާރުގެ ސަބަބުން ފައިދާތަކެއް ލިބިގެން އައުން

 ވަތަ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ފްލެޓަށް ދައްކަންޖެހޭ ކުލި ކަނޑާލުމަކޫން ނު 1360 

 އަޅުގަނޑުމެން . މެއިންޓެނެންސް ފީ ކަނޑާލުމަކުން މިކަމަކަށް ޙައްލެއް ނާންނާނެ

 ވިސްނަންވީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައިވެސް އަޅުގަނޑުމެން، ހަމަ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ

 ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެހެން މެލޭޝިއާ

 ތަންތާނގައިވެސް ހަމަ ތަންތާނގައިވެސް އަދި ސިންގަޕޫރު

 . ކޮންޑޮވީނިއަމްސްތަކުގައި މެއިންޓެނެންސް ކަންތައްތައް ކުރިއަށްގެންދާގޮތް 1365 

 އެތާނގައި ދިރިއުޅޭ އަހުލުވެރި ރައްޔިތުންނާ އަދި ސަރުކާރުގެ މުނިސިޕަލް

 . ފަރާތްތަކުން އެގުޅިގެން އޭގެ އެކަންތައްތައް ކުރަމުންދާ އުސޫލެއް މިއޮންނަނީ

 ޖޭގެ ސިޔާސީ މަޞްރަޙު މިހާރު މިއޮތްގޮތުން މަޖިލީހަށް އެހެންވީމާ، ރާއް

 އެއްފަރާތަކުން މިކަހަލަ ޤަރާރުލާފައި އަނެއްދުވަހު ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން

 އެމަޖިލިސް މެންބަރަށް ރައްދުދީ މިހެން ހަދައިގެންވެސް މިކަމަށް ޙައްލެއް 1370 

 އަޅުގަނޑުމެންނާ ވަރަށް އެހެންވީމާ، މުސްތަޤްބަލުގައި ފްލެޓްތަކަކީ . ނޯންނާނެ

 އަހުލުވެރި އެއްޗަކަށްވާނެކަމަށްވީހިނދު މިކަމަކީ އިޖްތިމާޢީ ފޭރާން ފެށިގެން އަންނަ

 މައި ގެ ކަމަށްވާހިނދު އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މި މެއިންޓެނެންސްގެ ކަންތައްތައް،

ރުގެ އެ ސެކިއުރިޓީގެ ކަންތައްތައް އެންމެ ފުރިހަމައަށް އަދާކުރެވޭނެގޮތެއް ސަރުކާ
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 އެހެންވީމާ، . ވުޒަރާއާއި އަދި އެތަނުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން ގުޅިގެން އުފައްދަން 1375 

 އަޅުގަނޑު އެދެނީ މިޤަރާރުގެ ސަބަބުން ހަމައެކަނި ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެބޭފުޅާގެ ދާއިރާއަށް ކަންނޭނގެ މީތި

 އެހެންނަމަވެސް، އޭގެބަދަލުގައި ހަމަ ވިލިނގިލީގައާއި . އޮތީ ޚާއްޞަކޮށްލާފައި މި

 އަދި ހުޅުމާލޭގައި އަދި ރާއްޖޭގެ އެތަންމިތާނގައިވެސް މިއަޅަން ހަމަޖެހިފައިވާ

 ފްލެޓްތައް ދެން މިފަހަރު ހަމަގައިމުވެސް މި އާ ފްލެޓްތަކެއް ފެށިގެން މިއަންނަން 1380 

 އަޅުގަނޑު . ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ އެހެންވީމާ، މީގައި ފެށުންވެސް އެބަ . މިއުޅެނީ

 ހަމަ ޤަބޫލުކުރަން މިހާރު މިހުރި ފްލެޓްތަކަކީ ކުރީގެ ސަރުކާރުން އަޅުއްވާފައި ހުރި

 އޭގެ މިހާރުގެ މެއިންޓެނެންސް މިހިސާބަށް އައިއިރު ހަމަ އެއީ . ފްލެޓްތަކެއް

 ށް ކުރިން މިކަމުގެ ޒިންމާ އެންމެ ފުރިހަމައަށް އަދާނުކުރެވި އޮތީމާ މިޙާލަތަ

 ދެން، ހަމަ މިހާރުގެ ސަރުކާރު ހަވާލުވެގެން އަނެއްކާ އޭރު އޮތީ . އަންނަންޖެހޭނީ 1385 

 . އެގޮތަށް ކިޔައިގެން ވާހަކަދައްކަން ތިއްބަކަސްވެސް އޭގެ ޙައްލެއް ނާންނާނެ

 ރައްޔިތުންނަށް . އެހެންވީމާ، ވަކި ބަޔަކު މީގެ ޝެއަރ ކޮންމެހެންވުމެއްނޫން

 އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ވިސްނުން . އްލު ހޯދުން މުހިންމުވާނީ އެއުޅޭ ޙާލަތުން ޙަ

 ބައްޓަންކުރައްވާ މިނިމިގެންދާ ގޮތެއްގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑު އެދެނީ ފްލެޓްތައް،

 އެހެންވީމާ، މިކަން . ރައްޔިތުންގެ ޙާލަތު ބަދަލުކުރުމަށް މި ފްލެޓް މިއަޅަންމިޖެހެނީ 1390 

 ތަންތާނގެ އެންމެ ފުރިހަމައަށް އަދާކުރެވޭނެ ނިޒާމެއްގެ ދަށުން މި

 މެއިންޓެނެންސްއާ ސެކިއުރިޓީ ރައްޔިތުންނާ ގުޅިގެން އެތަނެއްގައި ދިރިއުޅޭ

 ރައްޔިތުންނާ ގުޅިގެން މި ޓީމެއްގެގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރައްވައިގެން މި

 އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ . ޙައްލުވާނެގޮތަކަށް މިކަން ނިމިގެންދިއުން

 ވަރު މިހާ ދަށު ދަރަޖައަކަށް ގޮސްފައިވާހިނދު މިގޯތިގެދޮރާ އިޖްތިމާޢީ ފޭރާމުގެ ފެން 1395 

 ގުޅިފައިވާ ކޮންމެކަމެއްގެ ކަންތައްތައް މިމަޖިލީހުންވެސް ބައްލަވާއިރު އޭގެ އެންމެ

 ފުރިހަމަ ޙައްލަށްދިއުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރުމަކީ އޭގެ އެންމެ

 . އްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކުރި . ރަނގަޅުގޮތްކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން

 ގަނޑު މިހާރު މިއަރުވަނީ އާދެ، މިޤަރާރުގެ ބަޙުސްގެ އެންމެ ފަހު ފުރުޞަތު އަޅު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 1400 

. ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދުއަށް ހޯރަފުށި
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 މިއަދު މިޢިއްޒަތްތެރި . އްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހޯރަފުށި

 މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން ބަޙުސްކުރެވެމުންދާ ޤަރާރާބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ : ވާހަކަދެއްކެވުން އަޙްމަދު ރަޝީދު

 މި ފްލެޓްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން މިއަދު މިވަނީ 1405 

 . ށްގޮސް އަޅުގަނޑުމެން ހިތާމަކުރަންޖެހޭ މިންވަރެއްގައޭ ވަރަށް ދަށު ދަރަޖައަކަ

 އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ މިފްލެޓްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން ދިރިއުޅޭ ތަންތަނުގެ

 ރައްޔިތުންނަށް އެއްވެސް ސަލާމަތްތެރިކަމެއް ނެތި އަދި ބައެއްގެ ގޭންގްތައް

 . ސާރަކުރަމުންގެންދާ މަންޒަރު ހަދައިގެން މިބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް އުނދަގޫ ފުރައް

 މިހެންކަމުން، އަޅުގަނޑު ގޮވާލަންބޭނުން މިއަދުގެ ސަރުކާރަށްވެސް، މިބޭފުޅުންނަށް 1410 

 ރައްކާތެރިކަމާއި ސަލާމަތް ލިބޭނޭ އިންތިޒާމެއް މިހާރުން މިހާރަށްވެސް

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ފްލެޓްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ . ހަމަޖައްސައިދިނުން

 ށް ބަލާއިރު އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ މި ފްލެޓްތަކުގައި ރައްޔިތުންނަ

 ދިރިއުޅެމުންގެންދާ ގިނަ ރައްޔިތުންނަކީ ސަރުކާރުން މިތަންތަން ދޫކުރެއްވި

 މިހާރު މިފްލެޓްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ގިނަ ރައްޔިތުންނަކީ މި . ބޭފުޅުންނެއްނޫން 1415 

 ން ބޮޑުއަގުގައި ކުއްޔަށް ފްލެޓްތައް ސަރުކާރުން ލިބުނު ފަރާތުން ކުއްޔަށްހިފައިގެ

 މިހެންކަމުން އަޅުގަނޑު ހަމައެހެންމެ، ސަރުކާރަށް . ހިފައިގެން އުޅޭ ބޭބޭފުޅުން

 ގޮވާލަން މިވަގުތު އެފްލެޓްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ބޭފުޅުންނަށް އެތަންތަން ލިބޭނޭގޮތެއް

 އެހެނީ، ފްލެޓްތައް އަދި ކުރީގެ ސަރުކާރުންވެސް . ހަމަޖައްސައިދިނުން

 ޅުއްވައިދިން އެންމެ މުހިންމު އެއް ބޭނުމެއް އެތަންތަނުގައި ފްލެޓްއަ 1420 

 . ޙަޤީޤަތުގައިވެސް ގޯތިގެދޮރުގެ ދަތިކަން ހުރި ބޭފުޅުންނަށް ތަން ލިބުން

 އެހެންނަމަވެސް، ފްލެޓްތަކަށް ބައްލަވާލެއްވީމާ މިތަންތަނުގައި ދިރިއުޅޭ ގިނަ

 އަތުން ބޮޑު ކުލީގައި ބޭފުޅުންނަކީ ކުރިން ދެންނެވިހެން އެލިބުނު ބޭފުޅުންގެ

 ހަމައެހެންމެ، އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ ހަމަ . ކުއްޔަށްހިފައިގެން އުޅޭ ބޭފުޅުން

 އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގެ . އެންމެބޮޑު އެއްކަމެއް، މިފްލެޓްގެ ސިޔާސަތު 1425 

 އެހެނީ، ތަފާތު އާއިލާތަކެއް . މަސްހުނިކުރުމާއި ހަމަޖެހުން ގެއްލިގެންދާތަން

 ށް އައިސް އެއްތަނެއްގައި މަސްހުނި ދިރިއުޅުމެއް އުޅެންޖެހުމުން އެއްތަނަކަ

އެތަންތަނަށްދޭންވާ ރައްކާތެރިކަމާއި ސަލާމަތްކަން ނުދެވުމުގެ ސަބަބުން އިޖްތިމާޢީ
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 ބަލިމަޑުކަމާ ތަފާތު އެހެނިހެން ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވަމުންދާކަން

 ގަނޑުވެސް އެދެން މި ޤަރާރުގައިވާ ފަދައިން އަޅު . މުޖުތަމަޢު ތެރެއިން ފާހަގަކުރެވޭ 1430 

 މި ފްލެޓްގެ މަރާމާތާ އަދި ސާފުތާހިރުކަމަށް މިހާރުން މިހާރަށްވެސް ސަރުކާރުން

 . ދެވެން އޮތް އެންމެ ބޮޑު އަހައްމިއްޔަތުކަމެއްދީގެން މިކަންތައްތައް ކުރުމަށް

 ރި ނުބައި އަޅުގަނޑުމެން މިއަދަކު ނުޖެހޭނެ ކުރީގެ ސަރުކާރުން ކޮށްފައި ހު

 ކަންތައްތައް ކިޔާ އެވާހަކަތައް ދައްކާ އަދި ކުރެވިފައި ހުރި ރަނގަޅު ކަންތައްތަކުގެ

 އަޅުގަނޑުމެންގެ، އަދި އަޅުގަނޑުވެސް . ވާހަކަ ނުދައްކާ ތިބޭކަށްވެސް 1435 

 މަސްޢޫލިއްޔަތެއްނޫން ކުރީގައި ކޮށްފައި އޮތް ނުބައިކަމެއް ނުބައިކޮށް އަތަތީ އެކަން

 އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނީ . ޓުމަށް ބާރުއަޅާ ވާހަކަދެއްކުން އެގޮތަށް ދެމެހެއް

 އެކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް ބާރުއަޅާ އެކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރެވޭތޯ ކުރެވެން

 މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ އެންމެ . އޮތް މަސައްކަތެއްކުރަން

 އްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑަށް ޢި . ބޭފުޅުންގެ ރޫޙުކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން 1440 

 މިފަހަކަށްއައިސް ފްލެޓްގެ ސިޔާސަތެއްގެ ވާހަކަ މިހާރުގެ ސަރުކާރުންވެސް

 އަޅުގަނޑަކަށް މުޅިއަކުން މިސިޔާސަތަކަށް . ދައްކަވާކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން

 އަޅުގަނޑު މިހެން މިދެންނެވީ މި ފްލެޓް ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުން . ތާއީދެއް ނުކުރެވޭ

 ރީގެ މި މާޒީވެދިޔަތަނުން ޢިބްރަތް ލިބިގަނެގެން އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ އެބޭފުޅުން ކު

 . އުޅެމުންދާ ދަތި ޙާލާ އަދި އެބޭފުޅުންނަށް ދިމާވާ ވަރަށް ގިނަ ތަކުލީފުތައް 1445 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިހެން ދިމާވާން މިޖެހުނީ މި މާލެއަށް މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 މިހެން ފުނިޖެހެން ދިމާވީ . ދުވެރިވުން ރައްޔިތުން ގެނެސް ފުނިޖެހެން މެ

 ރާއްޖެތެރޭގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާނެ ވަޞީލަތްތައް ކުރީގެ ސަރުކާރުން

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ވަރަށް އުންމީދުކުރަން . ޤާއިމްކޮށްނުދެވުނީތީ

ގެ މިހާރުގެ ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުން މިކަންތައްތަކަށް ވިސްނާވަޑައިގެން ދި  ވެހިރާއްޖޭ 1450 

 ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން ހަމައެކަނި އެބޭބޭފުޅުންގެ މުހުތާރުތަކާ ތަކުލީފަށް ލިބެން އޮތް

 ފަރުވާއަކީ މާލެކަމަށް ނުދެކި ޕްރޮވިންސްތަކެއް ޤާއިމްކޮށްގެން އެބޭބޭފުޅުންނަށް

 . ޚިދުމަތްދޭން ކުރައްވާ ބުރަ މަސައްކަތަށް އަޅުގަނޑު ޝުކުރުދަންނަވަން

 އީސް، ހަމައެކަނި ޗައިނާ ސަރުކާރު ނުވަތަ ބޭރުގެ ސަރުކާރަކުން ޢިއްޒަތްތެރި ރަ

އް އަޅަން އެހީއެއް ހޯއްދަވައިގެން ކުރީގެ އަލްއުސްތާޛް މަޢުމޫން  ފެލްޓެ 1455
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 ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ސަރުކާރުން ގެންގުޅުނުގޮތް، ސިޔާސަތުގެ ނަތީޖާއެއްގެގޮތުން

 ލެޓްތަކަށް ޖަމާވެ ޑްރަގާ މިދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތައް ރައްޔިތުންނެއް މިކަހަލަ ފް

 މުޖުތަމަޢުގައި ހިނގާ ނުބައި ނުލަފާ އެތައް ކަންތައްތަކެއްގައިޖެހި މަސްހުނިވެ

 އަޅުގަނޑުމެން ނުޖެހޭނެ . ހަލާކުވެގެން ގޮސްފައި 60 % މިއަދު މިވަނީ ޒުވާނުންގެ

 އެއްގޮތަކަށްވެސް އެވާހަކަތައް ދައްކާ އެހަނދާތައް އާކޮށް އެނުބައި ކަންތައްތަކުގެ 1460 

 . ވާހަކަދައްކާ އެކަންތައްތައް ރަނގަޅުނުކުރުމުގެ ވިސްނުމެއްގައި ތިބޭކަށް

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ހުށަހެޅިގެން ބަޙުސްކުރެވެމުން މިދާ

 . ޤަރާރަށް ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތަށް އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި ޝުކުރުވެރިވަން

 ޑުވެއްޖެކަމެއް އަދި މި މުޖުތަމަޢުގައި ހިނގާ އެހެނީ، މިމައްސަލައަކީ މިއަދު ބޮ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެއް ސަރުކާރު ކުރާކަމެއް އަނެއް . މުހިންމު މައްސަލައެއް 1465 

 ކަންހިނގާ . ސަރުކާރަކުން އައިސް ގޯސްކުރުމުގެ ވާހަކަދެއްކުމަކީ ދުނިޔޭގެ އާދަ

 ސިޔާސީ އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން . އެކަން އެހެން ހިނގާނެ . އުސޫލު

 އޮއިވަރުން އެއްކިބާވެ ހެޔޮ ވިސްނުމެއްގައި ތިބެގެން މުޖުތަމަޢުގައި ދިމާމިވާ

 ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭ ފުންކޮށް ވިސްނާ މިކަންތައްތައް ޙައްލުކުރުމަށް

 މަސައްކަތްކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކޮށްފައިވާ ހުވަޔާ އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްޗަށް 1470 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . ލާޒިމްކުރާކަމެއް މިޤާނޫނުއަސާސީ ވާޖިބުކޮށް އަދި

 އަޅުގަނޑު މިނުކުތާގައި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ވަރަށް މުހިންމު އެއްކަމެއް،

 ރާއްޖެތެރޭގައި ފްލެޓްތަކެއް އަޅާއިރުގައި މިސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަވައްޗޭ

 ހަމައެއާއެކު، . އެފްލެޓްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަމާ

 އެފްލެޓްތަކުގައި ދިރިއުޅެމުން ގެންދާނެ ރައްޔިތުން އެއްތަނަކަށް އެއްވެ 1475 

 މަސްހުނިވުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާނެ ސިއްޙީ ގިނަގުނަ މައްސަލަތަކާ އަދި

 މިނޫންވެސް އިޖްތިމާޢީގޮތުން ދިމާވާނެ ދަތިތަކާ ކަންތައްތަކަށް ވިސްނާވަޑައިގެން

 ގައި ދިރިއުޅޭނޭ ރައްޔިތުންނަށް ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަން ކުރީއްސުރެން އެފްލެޓްތަކު

 ދެވޭނޭގޮތަކަށް އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަނުޖައްސާ ރައްޔިތު ބަޔަކު އެއްތަންކުރުވާ އެއް

ކަށްލާ މިހެން ހެދިއްޖެކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ދިމާވާނީ މިހާރު  ފްލެޓަ 1480 

 ން، އަޅުގަނޑު މިހާރުގެ ނަޝީދުގެ މިހެންކަމު . މިދިމާވަމުންދާ މައްސަލަތަކޭ

ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން މިގެންގުޅުއްވާ ފްލެޓް ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ފްލެޓް އަޅުއްވާ
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 ފްލެޓް . އަދި އޮށް އިންދަވައިގެންކަމުގައިވިޔަސް، އަޅުގަނޑުގެ މައްސަލައެއްނޫން

 ފުޅުންނަށް އަޅުއްވާ މިބޭބޭފުޅުން އެއްތަންކުރުއްވާއިރުގައި މިދެންނެވުނުފަދައިން އެބޭ

 ސަލާމާތާ ރައްކާތެރިކަމާއި އަމާންކަމާއި އޮމާންކަމާއެކީގައި ދިރިއުޅެވޭނެގޮތަކަށް 1485 

 . މިނިންމާލަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ... އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަނުޖައްސާ

 ހަމަނުޖައްސާ ރައްޔިތު ބަޔަކު އެއްތަންކުރުވައިފިއްޔާމުން މަޢުމޫނުގެ ސަރުކާރުން

 ޝުކުރިއްޔާ . ބާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަޖުރިބާކުރަންޖެހޭނެއޭ އެދެއްކި ހިތި ތަޖުރި

 . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

1490 

 މިހާރު ބަޙުސަށް ކަނޑައެޅިފައި އޮތް . އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ވަގުތު ހަމަވުމާއެކު ދެން މިހާރު އަޅުގަނޑު ފަހު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ޤަރާރު

 ހުށަހެޅުއްވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 . އަޙްމަދު މަޚްލޫފަށް

1495 

 އާދެ، އަޅުގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ލީހުގެ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖި : ވާހަކަދެއްކެވުން އަޙްމަދު މަޚްލޫފް

 ޝުކުރުދަންނަވަން އަޅުގަނޑު މިހުށަހެޅުއްވި ޤަރާރަށް ތާއީދުކުރައްވާ ދެއްކެވި

 އާދެ، އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި އަޅުގަނޑު މިޤަރާރު ހުށަހެޅީކީ މިއަދުގެ . ވާހަކަފުޅަށް

 ދުގެ ސަރުކާރުން މިތަނަށް ސަރުކާރަށް ގޮންޖެއްސެވުމުގެގޮތުން ނޫނީ މިއަ 1500 

 އަޅުގަނޑުވެސް ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި . އަޅާނުލައްވާތީ އެގޮތަށް އެވިސްނުމަކުއެއްނޫން

 ކުރީގެ ސަރުކާރުން ގޯސްކަމެއްކޮށްފައި ނޫންނަމަ އެދެވޭގޮތަށް ކަމެއްނުގޮސް

 އެގޮތުން އަޅުގަނޑު . އޮތްކަމަށްވާނަމަ އަޅުގަނޑުވެސް އެކަން ޤަބޫލުކުރަން

 ހުށަހެޅިއިރުވެސް އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮށްފައިވާނެ ކުރީގެ މިޤަރާރު

 ސަރުކާރުންވެސް އެންމެ އެކަށީގެންވާގޮތުގައި ފްލެޓްތަކުގައި ދިރިއުޅުއްވާ 1505 

 ހަމައެހެންމެ، މިފަހުން މި އާ ސަރުކާރުގެ . ބޭފުޅުންނަށް އާޅާލެވިފައި ނުވާކަމަށް

 އެގޮތަށް މަސް ތެރޭގައިވެސް އެގޮތަށް، ހަމަ އެކަން 8 މިވީ

 އާދެ، . ކުރެވިފައިނުވާކަންވެސް އަޅުގަނޑު މިޤަރާރުގައި ހަމަ ފާހަގަކޮށްފައިވާނެ

މީގެ ދެދުވަސްކުރިން އަޅުގަނޑާ ހަމަ ބައްދަލުކޮށްފައިވެސް ފްލެޓްގައި ދިރިއުޅުއްވާ
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 . ބައެއް ބޭފުޅުން އެކި މައްސަލަތައް އަޅުގަނޑާ ކުރިމަތިކުރެއްވިކުރެއްވި 1510 

 މީހަކަށް ސިޑި ހަލާކުވެގެން އެ ބަލި ން އެއް ފްލެޓެއްގެ މެދު މިސާލަކަށް، އެތަނު

 މަސްތެރޭ 8 މިހިރީ ހަމަ މިދިޔަ . ނޭރޭތީ އެވާހަކަވެސް ދެއްކި

 އެއްގޮތަކަށްވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން މިއުޅެނީ ކުރީގެ . ހިނގާފައިހުރިކަންކަން

 ހަކަ ދައްކަދައްކާ ސަރުކާރުވެސް އަދި މިއަދުގެ ސަރުކާރުވެސް ކުށްވެރިކޮށްފައި އެވާ

 އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ މިއީ . މިއަށް ޙައްލެއް ނުހޯދި ތިބޭކަށް ބޭނުމެއްނެތޭ 1515 

 އަޅުގަނޑު ނިސްބަތްވާ ދާއިރާކަމަށްވީތީ އެބޭފުޅުން އަޅުގަނޑު މިއަދު މިމަޤާމަށް

 އެހެންވީމާ، އެބޭފުޅުންގެ އެ . އިންތިޚާބުކޮށްދެއްވީ އެބޭފުޅުންވެސް އުންމީދުތަކާއެކީ

 ދުތައް ހާޞިލުކުރުމަށް އަޅުގަނޑަށް ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް އުންމީ

 އަޅުގަނޑު މިމައްސަލަ ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން މުނިސިޕަލްޓީގެ ރައީސް . މިކުރަނީ

 ސަރަނގު އާދަމް މަނިކުވެސް އަޅުގަނޑާއިއެކު ދިޓީވީއަށް އަރާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް 1520 

 ހޭގޮތުން ބަޙުސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެކަކު އަނެއްކަކާ ހަމަ މިމައްސަލައާއި ބެ

 ސެޕްޓެމްބަރުގެ ކުރިން އެތަނަށް އެ 10 އެތާ ދިރިއުޅުއްވާ ރައްޔިތުންނަށް . ލިބުން

 ގެންނަންޖެހޭ މަރާމާތުތައްވެސް ގެންނަންޖެހޭނެކަން މިއަދު އެތާ ދިރިއުޅުއްވާ

 އެހެންކަމަށްވާތީ، އަޅުގަނޑު . ބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަޑައިގެންފައިވާނެ

 ޞަތުގައިވެސް ފުލެޓްތަކުގައި ދިރިއުޅުއްވާ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ޔަޤީންކޮށް މިފުރު 1525 

 ސެޕްޓެމްބަރުގެ ފަހުން އަނެއްކާ މިމައްސަލަތައް ނުނިމިވާނަމަ 10 މިއަރުވަނީ

 ހަމަ އަޅުގަނޑު ރައްޔިތުންގެ . އަޅުގަނޑު އެބޭފުޅުންނާއި ސުވާލުވެސްކުރާނަމޭ

 އާދެ، މިތަނުގައި . ރި ހުރިހާކަމެއް ކޮށްދޭނަމޭ މަޖިލިސް ތެރެއިން ލާފައި ކުރެވެންހު

 އާދެ، . ކޮންމެވެސްވަރަކަށް ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން ސެކިއުރިޓީގެ ވާހަކަ ދައްކައިފިން

 ސެކިއުރިޓީގެ ވާހަކަ މިދައްކަން މިޖެހެނީ އެތަނުގައި ބައެއްކަހަލަ ގްރޫޕްތައް 1530 

 ހަޑިހުތުރު ބަހުން . ހެދިގެން ބައެއް މައްސަލަތައް އެތާ ތެރޭގައި ހިނގަމުންދާތީ

 ވާހަކަދެއްކޭތީ ނޫންނަމަ ބައެއްފަހަރު މާރާމާރީ ހިންގުމާ، މިކަހަލަ ކަންތައް

 އާދެ، މިކަމުގެ ޙައްލަކީ އެއްވެސްޙާލެއްގައި އެތަނަށް ޕޮލިހުން ގޮސްގެން . ހިނގާތީ

 ނޫނީ މުޅި މާލޭގައި މިއަދު . އެމީހުން ތަޅާލާފައި އެތަނުން ބޭރުކޮށްލުމެއްނޫން

 ން، މުޅި ރާއްޖޭގައިވެސް މިއަދު ކުރިމަތިވަމުންމިދާ މާރާމާރީގެ އަޅުގަނޑުމެ 1535 

ޕޮލިހުން ލައްވާ . މައްސަލަތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ހޯދަންޖެހޭ ޙައްލަކީ އެއެއްނޫން
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ކީ  އެމީހުން ގައިގައި ތަޅާލީމަ ނޫންނަމަ ގެންގޮސް ޖަލަށްލީމަ އެކަމެއް ނިމުނީ

 ޅެއް ފުޅާކޮށް ވިސްނައިގެން އެކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން އެއަށް އެއަށްވުރެ ތަންކޮ . ނޫން

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު . ޙައްލު ހޯދަންޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން

 މިމައްސަލަތައް ދިމާވެފައިމިހިރީ ޤައުމުގައި ހުރި އެހެން ބައެއް އިޖްތިމާޢީ 1540 

 ނުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން ޒުވާ . ކަންތައްތަކާއި ގުޅިގެންކަމަށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން

 ޒުވާނުންނާއި ގުޅޭ ގިނަ ޙަރަކާތްތަކެއް . އިތުރު ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދޭންވީ

 ޔޫތު ސެންޓަރުތަކާއި އެހެނިހެންވެސް އެފަދަ ޒުވާނުން ގޮސް އުޅޭނެ . ރާވަންވީ

 ފުލެޓްގައިވެސް ހަމަ ހުސް ބިން އެބައޮތް . މަރުކަޒުތަކެއް ޢިމާރާތްކޮށްދޭންވީ

 ވާން ގުރޫޕަށް އެތަނުގައި ފުލެޓްތަކުގައި ދިރިއުޅުއްވާ އެތަނަށް މިހާރުވެސް އެދާ ޒު 1545 

 ބޭފުޅުންނަށް ދަތިނުވާނެގޮތަކަށް އެކުދިންނަށްވެސް އެތާނގައި ޙަރަކާތްތެރިވެއުޅޭނެ

 ކުޅެހެދޭނެގޮތެއް ހަމަޖެހިގެންދިއުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިކަމުގައި އެންމެ

 އެ . ބަދު ގޭތެރޭގައި ނުތިބެން އެކުދިންވެސް އެތަނަށް އެދަނީ އަ . ރަނގަޅުވާނެގޮތް

 ހުސްވަގުތުގައި އެކުދިންގެ ރައްޓެހިންނާއިއެކު ބޭނުންކުރަންކަމަށް އަޅުގަނޑުވެސް

 އެހެންވީމާ، އެކުދިންނަށް ހެޔޮގޮތުގައި އެކަން ކުރެވޭނެފަދަ ނިޒާމެއް . ޤަބޫލުކުރަން 1550 

 ކީ މުނިސިޕަލްޓީންވެސް ނޫންނަމަ އަދުގެ ސަރުކާރުންވެސް ޤާއިމްކޮށްދެއްވުމަ

 އެހެންވީމާ، އަދިވެސް އެއްފަހަރު . އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިކަމަށް އޮތް ޙައްލުހެން

 މިޤަރާރަށް ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެއްވި ތާޢީދަށް ވަރަށްބޮޑަށް

 . ޝުކުރިއްޔާ . ޝުކުރުދަންނަވަން

1555 

 ދެން މިޤަރާރުގެ ބަޙުސް . އާދެ، މިޤަރާރުގެ ބަޙުސް މިހިސާބުން މި ނިމުނީ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ނިމިގެންދިޔައިރު އެއްވެސް ހުށަހެޅުމެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު

 ރު އޮތްގޮތަށް އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ޖެހޭނީ މިހާރު މިޤަރާ . ހުށަހަޅުއްވާފައެއްނުވޭ

 ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް ހުޅުހެންވޭރު . ފާސްކުރަން ފެނޭތޯ އެހުމަށް ވޯޓަށް އަހަން

 . ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކު 1560 

) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (
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 ހިނގާ ރައީސް، މިތަނުގައި ދުވާލު މިހިނގަމުންދާ، މަޖިލިސް ހިނގާ ގަޑީގައި މި ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ނޫނިއްޔާ އަންނަ ވަގުތު . ކޮމިޓީތައް ކޮންމެވެސްގޮތަކަށް ހަމަޖައްސަވަންވީނޫންތޯ : މޫސާ މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން 1565 

 ފުރުޞަތަށް އެދުނަސް ނުލިބޭނެ މީހުން ކުރީބައިގައި އިޢުލާންކޮށް އަންގަވާދެއްވާ

 ކުރީގައި އަޅުގަނޑު މިއަދު . ބަހައްޓާ ކަހަލަ އުސޫލެއް ހަމަޖައްސަވަންވީނޫންތޯ

 . ދެންނެވިން އަޅުގަނޑުގެ މެޝިނުގައި މައްސަލައެއް އުޅޭކަމަށް ޝައްކުވާ ވާހަކަ

 ދެން ވަރަށް ފާހަގަކުރެވޭ ޙަޤީޤަތުގައި އަނގަތަޅާ ފާޑަށް އުޅޭ މީހުންނަށް މިހާރު

 އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު . މައްސަލައެއްނޫން އެއީއަކީ . ފުރުޞަތު ނުދެއްވާކަމަށް 1570 

 ންވަނީ މިޤަރާރަށް ވޯޓަށް އައްސަވަން ތިއުޅުއްވަނީ މި ކޮން ދަންނަވަން ބޭނު

 މާއްދާއެއްގެ ކޯއްޗެއްގެ ދަށުން ލާފައިއޮތް ޤަރާރެއްކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް

 ވަނަ މާއްދާގައިވާ 69 މިޤަރާރަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ . އެނގިދާނެތޯ

 ތްތޯ މަޖިލީހުން ސަރުކާރަށް ކަމެއް މީގައި އެބައޮ . ގޮތުގެމަތީން ހުށަހަޅާ ޤަރާރެކޭ

 އޮތްކަމަށް ވަނީވިއްޔާ އެކަންވެސް . ލާޒިމުކުރަންޖެހޭފަދަ ނުކުތާއެއް އެބައޮތްތޯ 1575 

 އެހެންނޫންކަމަށް ވަނީވިއްޔާ ދެން ކޮންކަމެއް ކުރަންތޯ ވޯޓަކަށް . ހާމަކޮށްދެއްވާށޭ

 އޮންނަނީ އަޅުގަނޑުމެން މިހާތަނަށް ޤަރާރުތަކަށް ވޯޓަށް އަހާފައި މި . އަހަންވީ

 މިސާލަކަށް . ސަރުކާރަށް މިވެނި ކަމެއް މިވެނި ގޮތަކަށް ކުރުމަށް ލާޒިމުކުރުން

އްގެ މެއިޓެނަންސް ބެލެހެއްޓުން ލާޒިމު ކުރުމުގެ ކުރީގައި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން  ފުލެޓެ

 އެހެންވީމާ، . ލާރި ދީފައި ސަރުކާރަށް ކަންކަން ކުރަންވީ މެންޑޭޓްދީފައި އޮތްކަމެއް 1580 

 އެކަން ނުކޮށްފިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާނީ މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީއަށް ސަރުކާރުން

 ދެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށްވެސް އޮތް ކަންތައްތަކެއް . އަދަބު ދޭންތޯ

 ދެން މިޤަރާރުން އިތުރު މެންޑޭޓެއް އަޅުގަނޑުމެން އެކުލަވަނީތޯ . ހަވާލުކުރެވިފައި

 ގަނޑަށް ސާފުކޮށްދެއްވާފައި ނޫނިއްޔާ އެހެންވީމާ، އެކަން އަޅު . އުފައްދަނީތޯ

 . ޝުކުރިއްޔާ . ވޯޓަކަށް އަހައިފިއްޔާ އަޅުގަނޑަށް ދަތި ވޯޓުދޭން 1585 

 އާދެ، ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނެންގެވީ ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އް . ގަންނަން ނިޒާމީ ނުކުތާއެއްކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ބަލައެއްނު  ސަބަބަކީ ކޮމިޓީތަ

 މަޖިލީހުގެ ގަޑީގައި ހިނގަމުންދާއިރުވެސް މިހަމަ މަޖިލިސްގެ ޖަލްސާއަށް 1590
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 ހަމަ ވެދެވަޑައިގަންނަވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ހަމަ ވެދެވަޑައިގަންނަވައިގެން

 އެބޭފުޅަކު ހަމަޖެހިލާހާ ވަގުތުކޮޅެއް ހަމަ އަޅުގަނޑު އަރުވާފައި ހަމަ ވީއެންމެ

 އެގޮތަށް ހަމަ ދެންމެވެސް . އަވަހަކަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ އެބަ ފުރުޞަތު އަރުވަން

 ދެން ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ . ބޭފުޅަކަށް ފުރުޞަތު އެރުވިން 2 އަޅުގަނޑު

 އެހެންނަމަވެސް، . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށްވެސް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އެރުވިން 1595 

 ދެން މިހާރު ޤަރާރުގައި . ވަޑައިގެންނެވި ދެން އެވަގުތު ފަސްކޮށްލަ ދެއްވަން އެދި

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅުއްވާފައި މިވާ ޤަރާރުގައި ސަރުކާރުގެ 69

 އެހެންވީމާ، ސަރުކާރުގެ . ސަމާލުކަމަށް ވަކިކަމެއް ގެނެސްދިނުން އެބައޮވޭ

 68 ގަވާއިދުގެ . ހަންޖެހެނީ ނައުމަށް އަޅުގަނޑު މި ވޯޓަށް އަ ސަމާލުކަން މިކަން ގެ

 މިނެޓްގެ 5 އެހެންވީމާ، ވޯޓުގެ ކުރިން ޖަހަންޖެހޭ . ގެ ދަށުން ) ޅ ( ނަ މާއްދާގެ ވަ 1600 

 އާދެ، އަޅުގަނޑު ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( . ލު ޖައްސަވައިދެއްވުން އެދެން ރަނގަބީ

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޢިއްޒަތްތެރި ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ރު ވޯޓަށް މިދަންނަވަނީ ހާ މި

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 69 ޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ލޫފް، ރައްޔިތުންގެ މަ މަޚް

 ) ޅ ( ވަނަ މާއްދާގެ 68 އެ ގަވާއިދުގެ ޤަރާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި

 ގޮތުގައި ގެ ދަށުން ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ވަކިކަމެއް ގެނެސްދޭ ޤަރާރެއް 1605 

 . ވޯޓުދެއްވުމަށް ރި މެންބަރުން އިގަންނަވާގޮތަކަށް ޢިއްޒަތްތެ ފާސްކުރުމަށް ފެނިވަޑަ

 ] ވޯޓުދެއްވުން [

 : ވޯޓުގެ ނަތީޖާ 1610 

 63 : ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 57 : ވޯޓު ދެއްވީ

 01 : ވޯޓު ނުދެއްވާ

 04 : ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ 1615
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 . 30 ވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު ފާސް . 58 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . އެހެންވީމާ، މި ޤަރާރު ފާސްވެއްޖެ . 58 ޖުމްލަ 1620 

 މެންބަރުން ހުށަހަޅާ ބިލު . 4

 ވިލުފުށި އެއީ . ކަށް 3 އެޖެންޑާ ނަންބަރު އާދެ، އަޅުގަނޑު މިހާރު މިދަނީ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ސްޓޭޓް ފައިވާ، ހުށަހަޅުއްވާ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ 1625 

 ބޭބޭފުޅުން އެފެންވަރުގެ އަދި މިނިސްޓަރުންނާއި ޑެޕިއުޓީ ، މިނިސްޓަރުންނާއި

 ދެވަނަ ކިޔުމުގެ ހޯދުމުގެ ބިލުގެ ރުހުން މަޖިލީހުގެ ކުރިން ވާލުވުމުގެ ހަ މަޤާމާއި

 އާދެ، މިބިލު ހުށަހަޅުއްވާ މެންބަރަށް . އުން ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ކުރިއަށްގެންދި

 އާދެ، ކޮމިޓީތަކަށް ވަޑައިގަންނަވާ . މިނެޓްގެ ފުރުޞަތެއް އަރުވަން 15 އަޅުގަނޑު

 .. . ބޭފުޅުން ނިކުންނެވީމަ 1630 

 ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު (

 އާދެ، މިއަދު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . އައްސަލާމްއަލައިކުމް . ` ފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ވިލު

 މިނިސްޓަރުން ޑެޕިއުޓީ ، މިނިސްޓަރުންނާއި ޓޭޓް ސް " ހަޅާ ބިލަކީ، ހުށަ އަޅުގަނޑު : ވާހަކަދެއްކެވުން ރަޝީދު 1635 

 ރުހުން މަޖިލީހުގެ ކުރިން ހަވާލުވުމުގެ މަޤާމާއި ބޭފުޅުން އެފެންވަރުގެ އަދި

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު މިބިލު މިއަދު . މި ބިލު " ބިލު ހޯދުމުގެ

 ކަން މިހުށަހަޅަނީ ޔަޤީނުންވެސް ބަޔަކަށް ކޮންމެގޮތަކަށް މި

 މާނަކުރެވުނުކަމުގައިވީނަމަވެސް މީގެ ސަބަބުން ސަރުކާރަށް ޖަވާބުދާރީ

 އަޅުގަނޑުގެ ބޭނުމަކީ މިހާރުގެ ސަރުކާރަށް . ކުރެވޭނެކަމުގެ އެ އުއްމީދުގައި 1640 

 މިސަރުކާރަށް ހިންގަން ދަތިކުރުމުގެ އެއްވެސް . ހިންގުމަށް ދަތިކުރުމެއްނޫން

 ބޭނުންވަނީ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު . ނިޔަތެއް އަޅުގަނޑުގެ ނެތް

 އަދި ހަމަ . ޖަވާބުދާރީ ކުރުވޭނެގޮތަކަށް މިސަރުކާރު ބައްޓަންވެފައި އޮންނަން

އެހެންމެ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މިބަލައިގަނެގެން ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ
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 . ޤާނޫނުއަސާސީންވެސް އަޅުގަނޑުމެން މި އޮތް ނިޒާމަކީ ރިޔާސީ ނިޒާމެއް 1645 

 ން އަޅުގަނޑުމެން މޮޑެލްއެއްކަމަށް ބަލައިގެން އައި އެމެރިކާގައިވެސް އެހެންކަމު

 ހާހާއި ދެމެދުގެ މަޤާމު އުފެއްދުމުގެ ބާރު 7 ހާހާއި 6 އެމެރިކާގެ ރައީސަށް

 މަޤާމަކީ އެއީ ސެނެޓުން ރުހުން ހޯދައިގެން 1000 އޮންނައިރުގައި އޭގެތެރެއިން

 ޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިކަހަލަ މޮޑަން އެހެންކަމުން އަ . ޢައްޔަންކުރާ މަޤާމުތަކެއް

 ޑިމޮކްރަސީއެއްގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން އުޅޭއިރުގައި މިފަދަ ބިލެއް 1650 

 . އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އޮތުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެކޭ

 އެހެންނަމަވެސް، މި ބިލު ދާ ކޮމިޓީން ކުރަންޖެހޭނެ ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަމަށް

 އޭގެތެރެއިން ބައެއް ކަންތައްތައް އަޅުގަނޑު މި ބިލު . ހަމަ ފާހަގަކުރަން އަޅުގަނޑު

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ . ނިންމާލަމުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނަން

 އަދި މިނިސްޓަރުންނާއި ޑެޕިއުޓީ ، މިނިސްޓަރުންނާއި ސްޓޭޓް މާއްދާއަކީ، 1655 

 ހޯދުމުގެ ރުހުން މަޖިލީހުގެ ކުރިން ގެ ހަވާލުވުމު މަޤާމާއި ބޭފުޅުން އެފެންވަރުގެ

 ޑެޕިއުޓީ ، މިނިސްޓަރުންނާއި ސްޓޭޓް މިޤާނޫނަށް ކިޔާނީ، ‐ ) ށ . ( ޤާނޫނެވެ

 ކުރިން ހަވާލުވުމުގެ މަޤާމާއި ބޭފުޅުން އެފެންވަރުގެ އަދި މިނިސްޓަރުންނާއި

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރާ ‐ 2 . ޤާނޫނެވެ ހޯދުމުގެ ރުހުން މަޖިލީހުގެ

 ބޭފުޅުން އެފެންވަރުގެ އަދި މިނިސްޓަރުންނާއި ޑެޕިއުޓީ ، މިނިސްޓަރުންނާއި ޓް ސްޓޭ 1660 

 ‐ 3 . ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދަންވާނެއެވެ 7 ޢައްޔަންކުރާތާ

 ، މިނިސްޓަރުންނާއި ސްޓޭޓް މިޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާއިރު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ

 ގެ ނަންތައް މިޤާނޫނަށް ބޭފުޅުން ރުގެ އެފެންވަ ، މިނިސްޓަރުންނާއި ޑެޕިއުޓީ

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި 30 ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ދުވަހުން ފެށިގެން

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ހަމަ މިއާއެކުގައި . މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދަންވާނެއެވެ 1665 

 މި ދުވަސް އިންކަމުގައި ވީނަމަވެސް 30 އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުން މިހެން

 އެއީ . ބިލު ދާ ކޮމިޓީން މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނުމަކީ އަޅުގަނޑު އެދޭކަމެއް

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިވަރުކަމެއް ކުރެވިދާނެ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑަކަށް 30 ކުއްލިއަކަށް

 އެހެންވީމަ، މި ހުށަހަޅާ މީހެއްގެ ހައިޞިއްޔަތުން އަޅުގަނޑު . ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ

 އެހެންވީމަ، އެވާހަކަވެސް ހަމަ . އް ގެންގުޅެން ބޭނުން މީގެ ފްލެކްސިބަލިޓީއެ 1670 

ވަނަ މާއްދާގައި، 4 . އެކޮމިޓީގެ ސަމާލުކަމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން
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ޔާ  މިޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި އެދޭނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

 މަޖިލީހުގެ ރުހުން މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ‐ 5 . މަޖިލީހަށް ފޮނުވާ ލިޔުމަކުންނެވެ

 ހޯދުމަށް އެދި ފޮނުވާ ކޮންމެ މީހެއްގެ ވަނަވަރާއި އަދި ވަޒީފާ ބަޔާން ވަކިވަކިން

 މިޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޖިލީހުގެ ރުހުން ‐ 6 . ތައްޔާރުކޮށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ 1675 

 މިޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޖިލީހުގެ ރުހުން ލިބިގެން ‐ 7 . ހޯދަންވާނީ ވަކިވަކިންނެވެ

 ޔަންކުރެވޭ މީހުން އެމީހުންނަށް ހަވާލުކުރެވޭ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރެވޭތޯ ޢައް

 ނުވަތަ ނޫންތޯ ބެލުމުގެ ގޮތުން މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާގޮތެއްގެމަތީން މަޖިލީހަށް

 ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މަޖިލީހަށް

 ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މިޤާނޫނު ފާސްވެ ދިވެހި މިޤާނޫނަށް ‐ 8 . ލިބިގެންވެއެވެ 1680 

 ބިލު ހުށަހެޅި ސަބަބު . ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ

 ޓޭޓް މި ބިލު ހުށަހެޅީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ސް . ތެރެއިން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން

 ގެ ބޭފުޅުން ރުގެ އެފެންވަ އަދި މިނިސްޓަރުންނާއި ޑެޕިއުޓީ ، މިނިސްޓަރުންނާއި

 ޢައްޔަންކޮށް ބޮޑެތި މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް ޙަވާލުކުރެވެމުންދާއިރު އެކަމަށް ޤާބިލު

 މީހުންތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބެލިފައިނުވާތީއާއި މިފަދަ ބޭފުޅުންނާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ 1685 

 ކޮންމެ ޒިންމާއެއް އެނގެން އޮންނަންވާނެކަމަށާއި އަދި އެފަދަ ބޭފުޅުންނާ

 ޒިންމާ އަދާނުކުރިނަމަވެސް ޖަވާބުދާރީ ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ޙަވާލުކުރެވޭ

 ހަމަޖެހިފައިނުވާތީއާއި މިފަދަ ބޭފުޅުން ޢައްޔަންކުރުމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުންގެ

 ދައުރެއް އޮތުން މުހިންމުކަމަށް ފެންނާތީއާއި އަދި މިފަދަ ބޭފުޅުންނަކީ ފުރިހަމަ

 ންދޫބުންނަށް ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނެ ރިޔާސީ ނިޒާމެއްގައި ރައްޔިތުންގެ މަ 1690 

 ޢިއްޒަތްތެރި . ބައެއްކަމަށްވާތީވެ އެކަންކަމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ

 އަޅުގަނޑު މި ބިލު . ރައީސް، މިއާއެކުގައި ހަމަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން

 ހުށަހެޅިއިރުގައި އަޅުގަނޑުގެ ވިސްނުން ހުރީ މި ބިލު އިތުރަށް މަޖިލީހުގެ

 އެއްވެސް އެއްޗަކީ އެ ބިލެއް . ޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރިހަމަކުރައްވާނެކަމަށް ޢިއް

 ހުށަހެޅޭއިރުގައި އެ ބިލުގެ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ފެންނަގޮތަށް އެކަން ކުރުމުގެ، 1695 

 ހުށަހަޅާގޮތަށް އެކަންކުރުމުގެ ނިޔަތުގައެއްނޫން އަދި އެކަން އެގޮތަށް ވާނެކަމަށް

 މި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަދި . ވިސްނައިގެނެއްވެސްނޫން

. ވިސްނުމާއެކުގައި މި ބިލަށް އިތުރު އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތް
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 އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންނާއި އަދި ޕްރޮވިންސްތަކަށް

 މިދެންނެވި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުން ކަނޑައެޅިގެންދާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް 1700 

 އެހެންކަމުން . ފަރާތްތަކުން ޖަވާބުދާރީވާންނުޖެހޭކަން އަޅުގަނޑު މިއަދު ފާހަގަކުރަން

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި ބިލުގެ ސަބަބުން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް

 އަތޮޅުކައުންސިންތަކާއި ރަށުކައުންސިލްތަކާއި އަދި ޕްރޮވިންސްތައް

 އެދިމަދިމާލަށް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުން ކަނޑައެޅިގެންދާއިރު

 . ކަނޑައަޅައިފިކަމަށްވަންޏާ އެބޭފުޅުން މި މަޖިލީހަށް ޖަވާބުދާރީވާނެ 1705 

 ހަމަޔަޤީނުންވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ރިޔާސީ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ސަރުކާރު

 ޖަވާބުދާރީކުރުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް ލާ ވެރިން ރައްޔިތުންނަށް

 ކީ އެއީ ރިޔާސީ ނިޒާމެއްގައި އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމެއްކަމަށް ޖަވާބުދާރީވުމަ

 އެހެންކަމުން މި ބިލު ފޮނުވާ ކޮމިޓީއަކުން އަޅުގަނޑު . އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ

 . މިދެންނެވި ކަންކަމާ ދޭތެރޭ ރިޢާޔަތްކުރާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން 1710 

 އްކުމަށް ދޭ އިތުރު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަދި ދެން މިކަމާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެ

 ވަރަށްބޮޑަށް . ފުރުޞަތެއްގައި އަޅުގަނޑު ދައްކަންހުރި އިތުރު ވާހަކަދައްކާނަން

 . ޝުކުރިއްޔާ

 މިބިލަށް ބަޙުސްކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތު . އްޒަތްތެރި މެންބަރު އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢި : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 1715 

 ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގައި . މިނެޓް 30 ރާއި ގަޑިއި 2 ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ

 މިނެޓް ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް 3 މިނެޓް އަދި ދެވަނަ ފުރުޞަތުގައި 5

 ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( އެހެންވީމަ، ބަޙުސަށް އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން . އަރުވާގޮތަށް

 . ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލް ޣަފޫރު މޫސާ

1720 

 ޑެޕިއުޓީ ، މިނިސްޓަރުންނާއި ޓޭޓް ސް . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އުތުރު ދާއިރާގެ ދުއްފުށި ޅު ކު

 ނަށް މަޤާމާއި ޙަވާލުވުމުގެ ކުރިން މި ބޭފުޅުން އެފެންވަރުގެ އަދި މިނިސްޓަރުންނާއި މެންބަރު ޢަބްދުލް ޣަފޫރު މޫސާ

 ށަހެޅުއްވިކަމަށްޓަކައި ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދުމުގެ ބިލު ހު : ކަދެއްކެވުން ވާހަ

 މި . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދަށް އަޅުގަނޑު ޝުކުރުދަންނަވަން

 . އުސޫލެއްގެ ގޮތުން މި ބިލަކީ އަޅުގަނޑުވެސް އެހާބޮޑަށް ތާއީދުކުރާ ބިލެއްނޫން 1725
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 . ނޭ ސަބަބަކީ، މީގައި ބިލުގައި ވަރަށްބޮޑަށް އެބަބުނޭ އެފެންވަރުގެ ބޭފުޅުން

 އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުން މިފާސްކުރާ ބިލެއްވެއްޖިއްޔާ ވަރަށް ކްލިއަރލީ

 ދެން . އެނގެން އެބަޖެހޭ އެ ބިލުގައި އެ ރުހުން ދޭންޖެހޭ ބޭފުޅުންގެ ނިސްބަތް

 މީގައި އަޅުގަނޑުމެން ބަލާލަންޖެހޭ އަނެއްކަމަކީ މި މަޖިލީހުން ރުހުން ހޯދަންޖެހޭ

 މި މަޖިލީހުން . ރުގެ ކިހާ ފެންވަރެއްގެ ބޭފުޅުންނެއްތޯ ބޭފުޅުންނަކީ މިހާރު ސަރުކާ 1730 

 ރުހުން ހޯދަންޖެހޭ ބޭފުޅުންނަކީ ދައުލަތުގެ މިނިސްޓަރުންނާއި ސަރުކާރުގެ އެކި

 މުޢައްސަސާތައް ހިންގުމާ ޙަވާލުވެތިބި، މިނިވަން މުޢައްސަސާތައް ހިންގުމަށް

 ންނާއި މިފެންވަރުގެ ޙަވާލުވެތިބި ވެރިންނާއި އަދި އޭގެ އިތުރަށް އެމްބެސަޑަރު

 މި ކޮންމެ މުޢައްސަސާއަކާއި ޙަވާލުވާ ބޭފުޅަކީ އެބޭފުޅަކު އެތަނުގައި . ބޭފުޅުން

 އެންމެ އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން އެތައް ބައިވަރު މުވައްޒިފުންނާއި ސަރުކާރުގެ 1735 

 ޓޭޓް އެހެންނަމަވެސް، ސް . އެތައް ބައިވަރު މުދަލަކާއި ހަވާލުވާ ޒިންމާދާރު ވެރިން

 ނަކީ މިބޭފުޅުންގެ ބޭފުޅުން ފެންވަރުގެ މި އަދި މިނިސްޓަރުންނާއި ، ޓަރުންނާއި މިނިސް

 މަސައްކަތްކުރައްވާ މިނިސްޓްރީއެއްގެ މިނިސްޓަރެއްގެ ނުވަތަ އެހުންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ

 އެހެންވީމަ، މިބޭފުޅުންނަށް މި މަޖިލީހުގެ . ދަށުން މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ބޭފުޅުން

 ހަމައެއާއެކު . ނޑު އެހާ ތާއީދުކުރާކަމެއްނޫން ރުހުން ހޯދުން އެއީ އަޅުގަ 1740 

 އަޅުގަނޑަށް ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން މިނިސްޓަރުންނާއި ސްޓޭޓް

 މިނިސްޓަރުންނަށް މި މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދާއިރުގައި ރައީސްއަކަށް ހުންނަވާ

 ޕެޝަލް ސް . ބޭފުޅަކަށް ހަމަޖެއްސެވޭނެ ހަމަ އެފެންވަރުގެ އެހެން މަޤާމުތައްވެސް

 އަދި އޭގެއިތުރަށް . އެޑްވައިޒަރ ޓު ދަ ޕްރެޒިޓެންޑްވެސް އެއީ ހަމަޖެހޭނެ މަޤާމެއް

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިފައި އޮތީ އެމްބެސެޑަރުން ފެންވަރުގެ މިނިސްޓަރުންވެސް 1745 

 އެހެންވީމަ، އެދޮރެއް ބަންދެއްނުކުރެވޭނެ . ހަމަ މިޤައުމުގައި ތިއްބެވިތަން

 މިނިސްޓަރުން މި ޑެޕިއުޓީ ، މިނިސްޓަރުންނާއި ޓޭޓް އަޅުގަނޑުމެން މީގައި ސް

 ރައީސަކަށް ހުންނަވާ . މަޖިލީހުން އެޕްރޫވަލް ހޯދުމަށް ހަމަޖެއްސިކަމުގައިވިޔަސް

 ބޭފުޅާއަށް ސަރުކާރު ހިންގުމުގައި އުފައްދަންޖެހޭ މަޤާމުތައް އުފައްދާ އެބޭފުޅުން

 . ނޑުމެން ދޭންޖެހޭނެ އެމަޤާމުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަ 1750 

 ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތު މީހާއާއި ކާތިބުން ފެށިގެން މަތީގެ ހުރިހާ މަޤާމުތަކަކުން

މި މަޖިލީހުން ރުހުން ހޯދަންވެއްޖިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ
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 . މިވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްވެސް ދަތިވާނެ

 އަށްވުރެ ގިނަ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންނާއި 50 ސް އެބަތިބި ސަރުކާރުގައި މިވަގުތުވެ

 މިހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ އެޕްރޫވަލް . ވިއްސަކަށް ނުވަތަ ތިރީހަކަށް ނާއިބުން 1755 

 ހޯދައިގެން، މި މަޖިލީހުގެ އެޕްރޫވަލް ހޯދަންވެއްޖިއްޔާ އެއީ ވަރަށް ބައިވަރު ވަގުތު

 މައެއާއެއްކޮށް އަދިވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަ . އަޅުގަނޑުމެންގެ ގަޑިންވެސް ގެއްލޭ

 . މިއުޅެނީ އުފައްދަންޖެހޭ ކޮމިޝަންތަކުގެ ބޭފުޅުންވެސް ފާސްނުކުރެވިގެން

 އެހެންކަމުން މިބޭފުޅުން މި މަޖިލީހުގެ އެޕްރޫވަލް ހޯދުން އެއީ އަޅުގަނޑު

 އެހެންވީމަ، ޝުކުރިއްޔާ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް . އެހާބޮޑަށް ޤަބޫލުކުރާކަމެއްނޫން 1760 

 . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 އާދެ، މިހާރު ހުސްވަގުތުކޮޅުގެ ވަގުތުވެސް ވަރަށް ކައިރިވެފައިވުމާއެކު އަޅުގަނޑު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 އެހެންވީމަ، ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް، . ދެން އިތުރު މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތުނާރުވާނަން

 . މޫސާ މަނިކު ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 1765 

 ) މިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

 އަޅުގަނޑު ޔަޤީންކޮށްލަން ބޭނުން އަޅުގަނޑަށް ފުރުޞަތެއް އެދެވި ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 އެވަގުތެއް . ލިބޭނެތޯ، ކޮންމެ އިރަކުންނަމަވެސް . ނޯޓުކުރެވިފައިތޯ އޮތީ : ދެއްކެވުން މޫސާ މަނިކު ވާހަކަ 1770 

 ވަގުތެއްގައި އަޅުގަނޑު މިތާ އިންނާނަން ރޭގަނޑު އަޅުގަނޑަށް އެނގިއްޖިއްޔާ އެ

 . ހޭލާހުރެގެންވިޔަސް

 އަޅުގަނޑަކަށް . އާދެ، ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ބަލައެއްނުގަންނަން : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 1775 

 އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑު މިހާރު . އަދިނުވެސް ލިބޭ ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ނަން ލިސްޓެއް

 ދެން ޖަލްސާ ފެށޭނީ . ގަޑިއިރުގެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް މެންބަރުންނަށް މިއަރުވަނީ 1

. އެކެއް ޖަހާއިރު
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 ] ށް 13:00 ން 12:00 ހުސްވަގުތުކޮޅު [ 1780 

 . އާދެ، ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު އަޅުގަނޑު ޖަލްސާ ކުރިއަށް މިގެންދަނީ . ` : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ރިޔާޒް ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިހާރު ބަޙުސްކުރެވެމުން މިދަނީ

 މަ ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ އަޅުގަނޑު ފުރަތަ . ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބިލު

 . ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދަށް ހޯރަފުށި 1785 

 آ محمد سيدنا على والسالم والصلة هللا الحمد . ` ދާއިރާގެ މެންބަރު ހޯރަފުށި  وصحبه وعلى  له

 މިއަދު މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކުރިއްޔާ ޝު . والسالم : ވާހަކަދެއްކެވުން އަޙްމަދު ރަޝީދު

 ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރާއި ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުންނަށް އަދި ފެންވަރުގެ ބޭފުޅުން

 ދުމަށް މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރުމުގެ ކުރިން މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ރުޙުން ހޯ 1790 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ހުށަހަޅާފައި މިވާ ބިލާމެދު އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ،

 އަޅުގަނޑުމެން . ދެރަވާންޖެހިއްޖެކަމެއް . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއީ ދެރަކަމެއް

 ކިހިނެއްތޯ . ވިސްނާ ފިކުރުކުރަންޖެހިއްޖެކަމެއް . ވިސްނަންޖެހިއްޖެކަމެއް

 . ޅެއްގެ ނަން ހުށަހެޅުމުން ކަންތައްވެގެން މިދަނީ މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ބޭފު

 ވަނަ މާއްދާއިން 115 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 1795 

 ލިބިދޭ ބާރުތައް ކަނޑުވާލުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް

 މާނީ ބާރު ވަކިވެއްޖެއޭ، މިޤައުމަށް ޒަ 3 އަޅުގަނޑުމެން . މިފެންނަނީ

 ޑިމޮކްރެސީއެއް ގެންނަންޖެހިއްޖެއޭ ކިޔާ ވާހަކަދައްކަމުން އަޑުފަތުރަމުންގޮސް

 ޙަޤީޤަތުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ވަގުތު އައުމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މިދަނީ

 އަޅުގަނޑުމެންގެ މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން މިބާރުން މިޤައުމުގެ ދެންއޮތް އެހެނިހެން 1800 

 މިއީ ސިޔާސީ ފިކުރެއްގައި ސިޔާސީ ބޭނުމަކަށް . ޓްރޯލްކުރާ މަންޒަރު ބާރުތައް ކޮން

 ސިޔާސީ ފައިދާތަކެއް އަމިއްލަ މުޙްތާދުތަކެއް ފުއްދުމަށް ކުރާ ނުބައި ނުރަނގަޅު

 އަދި މިޤަރާރު، މިބިލު މިޢިއްޒަތްތެރި . ޢަމަލެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން

 ލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިގެންވާ ބާރު ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރައީސު 115 މަޖިލީހަށް

 ކަނޑުވާލުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުމަކީ ޤާނޫނާ އަދި މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ 1805 

ގަވާއިދާވެސް ޚިލާފަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ވާހަކަ
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 އީސް، މިބިލާމެދު ޢިއްޒަތްތެރި ރަ . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަރިހުގައި ދަންނަވަން

 ވިސްނާ ފިކުރުކުރާއިރުގައި ވިޔަފާރިވެރި ބޭފުޅެއްގެ އަމިއްލަ މުޙްތާދާ އަމިއްލަ

 ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށްޓަކައި ސަރުކާރަށް ޖެއްސުންކުރެވިދާނެކަމަށް، އަދި

 ސަރުކާރަށް ތިމަންނަގެ ނުފޫޒު ފޯރުވިދާނެކަމަށް ދޭހަކޮށްދީ މިޤައުމުގެ 1810 

 އްގެ ބާރާއި ނުފޫޒު ކަނޑުވާލެވިދާނެކަމަށް ދެކި ހުށަހަޅާ ރައީސްކަންކުރައްވާ ބޭފުޅެ

 ބިލުތައް މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ވަގުތުނަގާލުމަށްޓަކައި ހުށަހެޅޭކަމީ އަޅުގަނޑު

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެއްގޮތަކަށްވެސް . ދެރަވެ ހިތާމަކުރާ މައްސަލައެއް

 އް ފިއްތައިގެން ނުފޫޒުތަކެއް ހީފުޅުނުކުރައްވާތި ރައީސް ނަޝީދުއަށް ފިއްތުންތަކެ

 ފޯރުވައިގެން އެބޭފުޅާ މިޤައުމަށް ގެންނަން އުޅޭ ހެޔޮވެރިކަން ގެނައުމަށްނުދިނުމަށް 1815 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއީ . ހަމަހިލާ އެހެނެއްނުވާނެ . ހުރަސްއެޅިދާނެކަމަށް

 ތަ އެއްގޮތަކަށްވެސް އެއްވެސް ބޭފުޅަކު، އެއްވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ނުވަ

 މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ވިސްނާ ފިކުރުކޮށްގެން ނުވާނެ މިޤައުމުގެ ވަކި ބޭފުޅަކަށް

 މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް . ވަކި މީހަކަށް ފައިދާހުރިގޮތަކަށް ކަންތައްތަކެއްކުރުމަކަށް

 . ހުށަހެޅިގެން ހިނގައްޖެ ވަރަށް ޢިލްމީ ވަރަށް ތަޢުލީމީ ބޭބޭފުޅުންގެ ނަން 1820 

 ށް ނަތީޖާއަކަށްވެގެން ފެނިގެންދިޔައީ މިޤައުމުގައި ބުރަ އަޅުގަނޑުމެންނަ

 މަސައްކަތުން ރޭގަނޑުގެ ނިދި ނަގާލާ ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރުމަށްދާ ދަރިވަރުން

 ޢިއްޒަތްތެރި . މިއީ މިއީ މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ކުރިކަމަކީ . ނާއުންމީދުކުރުވީ

 ޕާޓީއަކަށް ނުވަތަ މިހާރުގެ ރައީސް، މިހެންވެގެންދިޔައީ އެބޭފުޅާގެ ފިކުރު ވަކި

 އިނދިކޮޅު . ޕީއަކުން ވޯޓެއް ނުދެއްވާނެ . ޑީ . ސަރުކާރަށް ތާއިދުނުކުރަންޏާ، އެމް 1825 

 ޕީގެ ބޭފުޅުން ވޯޓެއް . އާރް . ފިކުރުގެ ބޭފުޅުންނަކަށް ތާއީދުނުކުރައްވަންޏަކާ ޑީ

 ކޮބައިތޯ މިބޭފުޅުން . ކޮބައިތޯ މިބޭފުޅުން ޙާސިލުކުރި ތަޢުލީމް . ނުދެއްވާނެ

 . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއީ ދެރަވެއްޖެ މައްސަލައެއް . ލުކުރި ސެޓްފިކެޓް ހާސި

 އަޅުގަނޑުގެ . އަޅުގަނޑުމެން އިޞްލާޙުވާންވީ . ހިތާމަކުރަންޖެހިއްޖެ މައްސަލައެއް

 . އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމިއްލަ ނަފްސާ ސުވާލުކުރަންވީ . ނަފްސު އިޞްލާޙުވާންވީ 1830 

 އިނގިލިދިއްކޮށް ވާހަކަދެކެވެމުންދާއިރު އަޅުގަނޑުމެން އެކަކު އަނެކަކާ ދިމާލށް

 ކާކުތޯ ޗޯރުކަން . ތިމާ އަމިއްލަ ނަފްސާ އެއްފަހަރުވެސް ސުވާލުކުރައްވަބައްލަވާ

ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ހުންނާނެ ނުބައިކަންތައް ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް . ނުކުރަނީ
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 ކުރާ ނުބައި ނުބައި ފި . އެކަންތައްތައް އަޅުގަނޑުމެން ނައްތާލަންވީ . ކުރެވިފައި

 ޤައުމަށް ދިމާވެފައިމިވާ ދަތި ޙާލުން މިޤައުމު . ވިސްނުމުން އެއްކިބާވާންވީ 1835 

 ސަލާމަތްވޭތޯ މިންނެތް މަސައްކަތްކޮށްގެން އަޅުގަނޑުމެން އެއްބައިވެގެން

 . އެއްބާރުން އަނެއް ބާރަށް އެހީތެރިކަންދީގެން މިކަންތައްތައް ފުއްދޭތޯ ބަލަންވީ

 ޔިތުންނަށް މިއަދަށްވުރެ ފާޤަތި މުސްތަޤްބަލެއް ގެނެވޭތޯ މިޤައުމުގެ ލޮބުވެތި ރައް

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެއްގޮތަކަށްވެސް އަމިއްލަ ބޭނުމާ . މަސައްކަތްކޮށްދެއްވަންވީ

 އަމިއްލަ މުޙްތާދާ އަމިއްލަ ފައިދާއަށް ވިސްނާ ސަރުކާރަކަށް ނޫނީ އެއް ބާރުން 1840 

 ވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބާރު އަނެއް ބާރަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާ ތިމާއަށް ލިބިފައި

 ބޭނުންކުރައްވައިގެން މިކަންތައްތައް އަމިއްލަ މުޙްތާދެއް ފުއްދުމުގައި

 . މިކަންތައްތައްކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާ ފިކުރުކުރަންޖެހިއްޖެ މައްސަލައެއް

 . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ވަގުތު ހަމަވީތޯ

1845 

 . މަވީމާ ދަންނަވާނަން ވަގުތުހަ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްގެ އިޒުނައާއިއެއްކޮށް ދާއިރާގެ މެންބަރު ހޯރަފުށި

 ސަރުކާރު . ދަންނަވަން، ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވުމެއްނޫން ޖެއްސުންކުރުމަކީ : ވާހަކަދެއްކެވުން އަޙްމަދު ރަޝީދު

 ވީވަޢުދެއް ފުއްދަން މަސައްކަތްކުރުމަކުން އެކަމަކަށް ޖަވާބުދާރީކުރުވުމެއްނޫން 1850 

 . ޖަވާބުދާރީވުމަކީ އެވީ ވަޢުދެއް ފުއްދުމަށް އެހީތެރިވުން . ހުރަސްއެޅުމަކީ

 ޖަވާބުދާރީވުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ލާބަޔާ މަންފާކުރުވަނިގޮތަކަށް އެކަންތައްތައް

 އްޔިތުންނަށް ލިބެމުން ޖަވާބުދާރީވުމެއްނޫން އެއްގޮތަކަށްވެސް ރަ . ފަހިކޮށްދިނުން

 . އަންނަ ރަނގަޅުކަމަކަށް ހުރަސްއަޅާ، އެކަމެއް ނޫވާނޭގޮތަށް މަގުފަހިކުރުމަކީ

 ޖަވާބުދާރީވުމެއްނޫން އެއްގޮތަކަށްވެސް އަމިއްލަ އެދުމެއް ފުދޭނެ އަދި މުޖުތަމަޢުގެ 1855 

 ކޮށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިބިލަށް ބަޙުސް . ފައިދާ ނުފުދޭނެގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ

 ވާހަކަދައްކަމުންދާއިރު އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާ ފިކުރުކުރަންޖެހޭނެ، މިއަދު

 ... އަޅުގަނޑުމެން ވަޒީރު ބޭފުޅުންނާ އަދި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންނާ

 . ވަގުތުހަމަވެއްޖެ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 1860
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 މިނެޓް ދެއްވާ 1 . ރައީސް އާދެ، މިނިންމާލަނީ އިނގޭތޯ ޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ހޯރަފުށި

 މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މިބޭބޭފުޅުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ . އަޅުގަނޑަށް : ވާހަކަދެއްކެވުން އަޙްމަދު ރަޝީދު

 ކޮންކަމެއްތޯ . މާދަމާ ޕިޔޯނުން އަދި އޭގެމަތީ މަޤާމްތައް . ރުޙުމާއެއްކޮށް ހޮވަންވީ

 މިހެންކަމުން، މިޢިއްޒަތްތެރި . ނީ އަޅުގަނޑުމެން މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ނުކުރާ 1865 

 މަޖިލީހުގެ އެންމެހައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހުން ވަރަށް އާދޭހާ

 . އިޙްތިރާމާއެއްކޮށް އަޅުގަނޑު އެދެން އަޅުގަނޑުމެން ހިނގަމާހޭ އިޞްލާޙުވާން

 . އަޅުގަނޑުމެން ހިނގަމާހޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބާރު އެހެން ބާރުތަކަށް ނުފޯރުވާން

 ޅުގަނޑުމެންގެ މައްޗަށް ބާރުފޯރުވާ ވާހަކަ ފަހުގައި އެހެން ބޭފުޅުން އަ އޭގެ

 . ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް . ޝުކުރިއްޔާ . ދައްކާނީއޭ 1870 

 މިބިލަކީ ކޮންމެގޮތެއްވިޔަސް ވަރަށް . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ` ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަރެސްމާތޮޑާ

 . ސްކުރެވޭނެ ބިލެއްކަން އަޅުގަނޑަށް ބިލު ފެނުނީމަވެސް އެނގޭ ފޯރިގަދަކޮށް ބަހު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް

 އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި މިއީ މިހާރުގެ : ވާހަކަދެއްކެވުން

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ވަރަށް ރަނގަޅު ފުރުޞަތެއް މިކަހަލަ 1875 

 އީސް، އަޅުގަނޑުމެން ޢިއްޒަތްތެރި ރަ . ބިލެއް ފާސްވެގެން ދިއުން

 ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ސަރުކާރު އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި ސަރުކާރު ބަދަލުވެގެންއައިއިރު

ށް . ވަރަށްގިނަ އެކްޓިވިސްޓުން މަސައްކަތްކޮށްފައި ހުންނާނެ  އެބޭފުޅުންނަ

 އެހެންނަމަވެސް މިބިލުގެ ސަބަބުން މިޤާނޫނުއަސާސީގެ . މަޤާމުތަކެއް ދެއްވަންޖެހޭނެ

 މާއްދާގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރެއް ވަނަ 98 1880 

 ވަޒީރުންނާއި އެފެންވަރުގެ ބޭފުޅުންނާއި ސުވާލުކުރުމާއި އެބޭފުޅުން ޖަވާބުދާރީ

 އެހެންކަމަށްވާއިރު އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި މިޤާނޫނު މިއީ މިހާރަށް . ކުރުވުން

 އެއްގޮތަކަށްވެސް . ވެއްޖެ އެއްޗެއް ކޮންމެހެންވެސް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބޭނުން

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް ފަސޭހަފުޅުވެވަޑައެއްނުގަންނަވާނެ އެބޭފުޅާ

 އެއީ ކޮންމެ . ޢައްޔަންކުރައްވާފައި ހުންނަ ބޭފުޅަކު މަޤާމުން ވަކިކުރަން 1885 

 އެހެންނަމަވެސް މަޖިލީހުން ބައްލަވާފައި އެބޭފުޅަކީ . ފެންވަރެއްގެ ބޭފުޅެއްނަމަވެސް

ޤާމަށް އެކަށީގެންނުވާ ބޭފުޅެއްކަމަށް ނިންމައިފިއްޔާ ޝުކުރުވެރިކަމާއެކީ މަ
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 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު . ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކަން ޤަބޫލުކުރައްވާނެ

 މަސްދުވަހަށް ބަލާއިރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިހާރު 8 ޤަބޫލުކުރަނީ މިވޭތުވެދިޔަ

 ކުރީގައި މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު ހިސާބުގައި . ންދާކަން ޤައުމުގެ ރައީސަކަށް ބަދަލުވަމު 1890 

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނުގޮތާއި މިހާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަންތައް

 ކުރައްވާގޮތާއި، އެމަނިކުފާނުގެ ރޭޑިއޯ ޚިޠާބުތަކާއި މިއެއްޗެހި ބަލާލީމަ ވަރަށް

 . ކަން ރަނގަޅަށް އެބައެނގޭ އެމަނިކުފާނު ޤައުމުގެ ރައީސަކަށް ބަދަލުވާ

 އެހެންކަމަށްވާއިރު މިކަހަލަ ފުރުޞަތެއް މިއީ އެމަނިކުފާނަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ

 އެއީ ޤައުމުގެ ވަޒީފާ ދެއްވާ ތިއްބެވި . ވަރަށް ރަނގަޅު ފުރުޞަތަކަށްވެގެންދާނެ 1895 

 އެތައް ބޭނުމެއްނެތް އެތައް ބޭފުޅުން މިމަޖިލީހުން ފާސްކުރަންޖެހޭ ހިނދެއްގައި

 . ނިކުފާނުގެ ސަރުކާރަށް ލިބިގެންދާނެ ވަރަށްބޮޑު ލުޔެއް ފާސްނުވެދިއުމުން އެމަ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ކޮންމެއަކަސް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާހިތްވަނީ މިއަދު މިޤައުމު

 އޮތް ޙާލަތަށް ބަލާއިރު، މިއަދު މި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮންމެހެން

 އެއީ . މިކަން އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން އެބަޖެހެއޭ . ކުރަންޖެހިއްޖެކަމަކޭ 1900 

 އެހެންނަމަވެސް ސަރުކާރަށް . އެއްގޮތަކަށްވެސް ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަކަށެއްނޫން

 . އަޅުގަނޑު މީތި މާނަކުރާގޮތް މިދެންނެވީ . ފަސޭހަކުރުމަށްޓަކައި ކުރާކަމެއްގެގޮތުން

 ކޮންމެއަކަސް އަޅުގަނޑު . ފަހަރެއްގައި އެހެން ބޭފުޅުން މާނަކުރާގޮތް ތަފާތުވެދާނެ

 ހަމައެއާއެކީގައި . ވި ފަރާތަށްވެސް ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރުވެރިވަން މިބިލު ހުށަހެޅުއް

 މިބިލުން ސަރުކާރަށް އަދި ދިވެހި ޤައުމަށް ރަނގަޅު ފައިދާތަކެއް ވެގެންދާނެކަމަށް 1905 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއަދު މިކަހަލަ ބިލެއް . އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން

 ގޮތުގައި ސްޓޭޓްތަކުގައި ނޫނީ ބޭނުންވެގެން މިހުށަހެޅުނީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ

 ޕްރޮވިންސްތަކުގައި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުން ޢައްޔަންކުރައްވާފައި ތިއްބެވީ

 އެބޭފުޅުންނަށް ހޯމް މިނިސްޓަރުގެ ބާރުވެސް ނުހިނާވަރަށް އެބޭފުޅުންނަށް ބާރު

 . ރައްޔިތުންނާދޭތެރޭ އެބޭފުޅުން ބޭނުންވާގޮތަކަށް ކަންކުރައްވަނީ . އެބައޮތް 1910 

 އެހެންވީމާ، . ވެސް އެބޭފުޅުން ޖަވާބުދާރީ ކުރުވޭނެގޮތެއްވެސް ނެތް އެހެންނަމަ

 މިބިލު އިޞްލާޙުވެގެން އަންނައިރު އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ، ސަރުކާރުގެ

 ކުންފުނިތަކާއި ޕަބްލިކް ކުންފުނިތަކުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުން ފެންވަރުގެ

އެހެންނޫންނަމަ . ން ލިބިގެންނޭ ބޭފުޅުންވެސް ޢައްޔަންކުރެވެންޖެހޭނީ މަޖިލީހުގެ ރުހު



72 

 ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ކަހަލަ ތަންތަން ވެގެން އެދިޔަގޮތަކަށް މުސްތަޤްބަލުގައި 1915 

 އެކަންތައްތައް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން . މިކަންތައްތައް ވެގެންދާނެ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދެއްވި ފުރުޞަތަށް . މިކަހަލަ ޤާނޫނަކަށް އެބަބޭނުންވޭ

 . ޝުކުރިއްޔާ

 ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންނާއި، ޑެޕިއުޓީ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ` ދާއިރާގެ މެންބަރު އިހަވަންދޫ 1920 

 މިނިސްޓަރުން އަދި އެފެންވަރުގެ އެހެން ބޭފުޅުން މަޤާމާއި ޙަވާލުވުމުގެކުރިން : ވާހަކަދެއްކެވުން هللا އަޙްމަދު ޢަބްދު

 މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ބިލެއް ހުށަހެޅި އެބިލަށް މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި

 ބަހުސްކުރެވެމުންދާ މިދަނޑިވަޅުގައި އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ އެއްޗެއް ދަންނަވާލުމަށް

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެން ކަމެއް . ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރާނަން

 ހުސްކުރެވި ނޫނީ ބޭނުންވާއިރަށް މަޖިލީހަށް ބިލެއް ލައި އެބިލަކާދޭތެރޭގައި ބަ 1925 

 އަޅުގަނޑުމެން އެދޭ މަޤްޞަދު ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ކަންކަން ކުރުމަކީ އަޅުގަނޑު

 އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހެނީ . ދަންނަވާނީ، އެއީ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ނޫންކަމަށް

 . ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކުގައި އެކަންކަން ކުރުމަށް އޮތީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ

 ގައި ނޫނީ އެހުދޫދާއި ޚިލާފަށް ނޫނީ ޤާނޫނު ކަނޑައަޅާފައިވާ އެހުދޫދުން ބޭރު

 ގޮތްތަކާއި ޚިލާފަށް ކަންތަކެއް ކުރުމަށް ނޫނީ މަޤްޞަދުތަކެއް ހާސިލުކުރުމަށް 1930 

 . އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވޭނަމަ އެއީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭކަމެއް

 ރީޙަބަހުން މަޖިލީހުގެ ރުހުން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޤާނޫނުއަސާސީގައި ވަރަށް ސަ

 . ހޯދަންޖެހޭ މަޤާމުތަކާއި، ބޭބޭފުޅުންގެ ވާހަކަ ބަޔާންކުރެވިފައި އެބައޮތް

 އެޤާނޫނުއަސާސީއަށް އެގޮތަށް އޮތްހިނދު، ޢަމަލުކުރަމުންދާހިނދު

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙު ނުގެނެސް އެހެންގޮތަކަށް 1935 

 ކުރެވިދާނެކަމެއްކަމަކަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭތީ މަސައްކަތްކުރުމަކީ އެއީ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިބިލުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ . އެވާހަކަވެސް ދަންނަވަން

 ގިނަ ކަންތައްތަކަކީ މިއަދު ކަން ހިނގާގޮތާއި އެންމެ އެއްގޮތަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ

 ޚާއްޞަގޮތެއްގައި މިބިލު . ނުކުރެވޭ ކަންތައްތައްކަމުގައި އަޅުގަނޑަކަށް ޤަބޫލެއް

 ހުށަހެޅި ސަބަބުތަކުގެތެރޭގައި އެބަވޭ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާނުކުރާނަމަ 1940 

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ، މިއަދު . ޖަވާބުދާރީކުރުވޭނެގޮތެއް ނެތްކަމަށް
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 މިޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުއަސާސީގައި މިމަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށާއި އަދި މިމަޖިލީހަށް

 މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނާއި އަދި އެހެނިހެންވެސް ބޭބޭފުޅުން އެކިއެކި

 ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ހާޒިރުކޮށް އެބޭފުޅުން ކުރައްވަމުންގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކާއި އަދި

 އެބޭފުޅުން ވާޖިބު އަދާކުރައްވަނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ ބަލައި ހެދުމުގެ ފުރުޞަތު 1945 

 ކަންއެހެން އޮތްއިރު އަޅުގަނޑުމެން . ވަރަށް ސާފުކޮށް ލިބިދީފައި އެބައޮތް

 އެދޭގޮތްނޫންގޮތަކަށް ކަންދާއިރު، އަޅުގަނޑުމެން މާދަމާ މިކަން އޮންނަންނަވާނީ

 މިގޮތަށޭ ބުނެ ވާހަކަދެއްކުމަކީ އެއީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިޤާނޫނުއަސާސީގެ

 ސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެ . ރޫޙާއިވެސް ފުށުއަރާކަމެކޭ

 މިބަލަނީ ކަންކަން ރަނގަޅުމަގަށް ގެންގޮސް ރަނގަޅުގޮތުގައި ރައްޔިތުންނަށް 1950 

 އެކަން އެމަގަށް . ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މަގުތަކެއް ތަނަވަސްކުރެވޭތޯ

 ކުރުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒިންމާ އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން އެބަ

 ޤާމުތަކަށް ޢައްޔަންކުރާ ބޭބޭފުޅުން އަދި މިފަދަ މަ . އުފުލަންޖެހޭ

 ޢައްޔަންކުރުމަށްފަހުގައި އެބޭފުޅުންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް

 ފަސްޖެހި ނޫނީ އެކަންތައްތައް ޤާނޫނީ އިމުގެތެރެއިން ކުރަމުންނުދާނަމަ ނޫނީ 1955 

 ބަޖެހޭ އެބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ނުލިބޭނަމަ އަޅުގަނޑުމެން އެ

 އެބޭފުޅުން މަޖިލީހަށް ގެނެސް ނުނީ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް ގެނެސް އެކަންތައްތައް

 ވަމުންދާގޮތް ނޫނީ އެކަން ހިނގާގޮތް ބަލައި ސާފުކޮށް އެކަންތައްތައް

 އެހެންނަމަވެސް ޤާނޫނުއަސާސީގައި ވަކިގޮތަކަށް ރުހުންހޯދަންޖެހޭ . ރަނގަޅުކުރުވަން

 އިވީހިނދު އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ، ސްޓޭޓް މަޤާމުތައް ބަޔާންކޮށްފަ 1960 

 މިނިސްޓަރުންނާއި އަދި މިނިސްޓަރުންގެ ނާއިބުންނާއި، އެފެންވަރުގެ މަޤާމުތަކުގައި

 ތިއްބަވާ ބޭބޭފުޅުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރޫޙާއި އަދި މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ

 ބަޔާންކުރެވިފައިވާގޮތާއި ޚިލާފަށް މިމަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދުމަކީ އެއީ

 އަޅުގަނޑު ކުރިންވެސް . ތަކަށްވެސް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންވާނެކަމެއްނޫން އެއްގޮ

 އެއްދުވަހެއްގައި ވާހަކަދައްކަމުން ދަންނަވާލިހެން މިމަޖިލީހަކީ ވެރިކަންކުރާ 1965 

 އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތަކީ ޤާނޫނު ހަދައި އެޤާނޫނުތަކާއި . ފަރާތެއްނޫން

 އެއީ މިމަޖިލީހުގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ . އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ބާރުއެޅުން

އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ މެންބަރުންގެވެސް ވިސްނުންފުޅުގައި . ޒިންމާއަކީ
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 އެކަންތައްތައް އެގޮތަށް ގެންގުޅުއްވާކަމަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ދައްކާ ވާހަކައިން

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު މާދިގު . އަޅުގަނޑަށް ސާފުކޮށް އެނގޭ 1970 

 އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑަށް މިކަންތައްތައް މިގޮތަށް . ތަކެއް ދައްކާކަށްނެތިން ވާހަކަ

 ކުރުމަށް ތާއީދުނުކުރެވޭވާހަކަ، ވެރިކަން ހިންގާ ފަރާތަށް ފުރިހަމައަށް ވެރިކަން

 ހިންގުމަށްޓަކައި އެބޭފުޅަކު ބޭނުންވާ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ޢައްޔަންކުރުމާއި އަދި

 ކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު އޮވެގެން ޤައުމު ދުރުކުރުމާއި، މިކަންކަން

 ހިންގަން ފުރުޞަތު ދިނުމަށްފަހުގައި އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނީ އަޅުގަނޑުމެން 1975 

 އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ . ފުރުޞަތު ދިންގޮތާއި އެއްގޮތަށް އެކަންކުރޭތޯ

 . ނީވެސް މިގޮތަށް މިކަންވުން އަޅުގަނޑު އެދެ . ކަމަކީ އަދި މިމަޖިލީހުގެ ޒިންމާއަކީ

 އަދި އަޅުގަނޑު ބާރުއަޅަނީވެސް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަނީވެސް މިމަގަށް ކަންކަން

 ހިންގުމަށް، މިމަގަށް މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން

 . ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދިއުން 1980 

 އާދެ، ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންނާއި، . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ` ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ބާރަށު

 ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުން އަދި އެފެންވަރުގެ ބޭބޭފުޅުން މަޤާމާއި ޙަވާލުވުމުގެކުރިން : ވާހަކަދެއްކެވުން ޝިފާޒް

 . ގައި މިއަދު މިއޮތީ މަޖިލީހު ރުހުން ހޯދުމުގެ ބިލެއް އަޅުގަނޑުމެން ކުރިމަތީ

 އަޅުގަނޑު އަޖާއިބުވެ އަންތަރީސްވަނީ މި ދާ ސްޕީޑްގައި މިފަދަ ކަންތައްތައް 1985 

ށް  މިމަޖިލީހުން ދާކަމަށްވަންޏާމު ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މުޅި ސަރުކާރު ހިންގުމަ

 މިއަދު ޤާނޫނުއަސާސީގެ . އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުން ޙަވާލުވާން ކީއްތޯއޭ ވާނީ

 ކޮށް މަޖިލީހުން ރުހުން ހޯދަންޖެހޭނެ މަޤާމުތަކާއި، ވަޒީރުންނާއި ވަރަށް ޞަރީޙަ

 މިފަދަ ކަންތައްތަކެއް ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްއިރުގައި، މިހާރު ކިރިޔާ

 ކަމެއްވެލާއިރަށް އެނިސްބަތްވާ ބޭފުޅަކު ނުވަތަ އެމަޤާމަކަށް އަންނަ ބޭފުޅަކީވެސް 1990 

 މީހެއްގެ ގޮތުގައި މިމަސައްކަތްކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ޢައްޔަންކުރާ

 . މިއީ އެއްގޮތަކަށްވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުވެވޭނެކަމެއްނޫން . މިއުޅެނީ

 ކަނޑައެޅިގެން ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޚިލާފަށް ކުރެވޭ އެއްވެސްކަމެއްގައި

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސަޕޯޓްދެވެން ނެތްވާހަކަ ހަމަގައިމުވެސް އަޅުގަނޑު

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މީގެ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ މަޖިލީހުގެ ރުހުން . ދަންނަވަން 1995
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 ވަނަ ނަންބަރުގައި މިއޮންނަނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރާ 2 ހޯދުން،

 ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންނާއި، ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންނާއި އަދި އެފެންވަރުގެ

 މި . އި މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދަންވާނެއޭ ދުވަހުގެ ތެރޭގަ 7 ބޭބޭފުޅުން ޢައްޔަންކުރާތާ

 ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާގޮތާއި، ރޫޙާއި ހުރިގޮތް ވަރަށް

 ދިގެން މިއޮންނަނީ، މިޤާނޫނަށް ދެން އެއާވި . ރަނގަޅަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ 2000 

 ވަރުގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުންނާއި އަދި އެފެން . ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންނާއި

 ދުވަހުގެ 30 ބޭބޭފުޅުންގެ ނަންތައް މިޤާނޫނަށް ޢަމަކުރަންފަށާ ދުވަހުން ފެށިގެން

 30 ކިހިނެއްތޯ . ތެރޭގައި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދަންވާނެއޭ

 މިއުޅެނީ އެންމެ މަޤާމަކަށް ބޭފުޅަކު . ދުވަސްތެރޭގައި މިކަންކުރާނީވެސް

 މިއީ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ . އިރު ނުނިންމިގެން ދެމަސްދުވަސްވީ 2005 

 އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު ޢައްޔަންކޮށްފައި ތިބި . މަސައްކަތްތައް ހުރި ސްޕީޑަކީ

 ހުރިހާ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންނާއި އެފެންވަރުގެ އަނެއްކާ އެފެންވަރުގެ ބޭބޭފުޅުން

 . ސަލައެއް މިއީ ވަރަށް ބޮޑު މައް . އަޅުގަނޑުމެން މެޝަރކުރާނެ ގޮތެއްވެސް ނޭނގޭ

 ކަންތައްތައް މިދާވަރުން ދަންނަންޏާމު ދެންމެވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު

 ފާހަގަކުރެއްވި ދެން މިއާއި ވިދިގެން ހަމަ ރަނގަޅޭ އެކިއެކި ކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑު 2010 

 މެންބަރުންނަކީވެސް މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން އެންޑޯޒްކުރާ ބައެއްގެ ގޮތުގައި

 އަނެއްދުވަހު . ހަމަ އަނެއްދުވަހު އޮފީސްތަކުގެ ވެރިން ދެން . ހަމަޖައްސަން

 މިހިސާބަށް ކަންތައް ދާކަމަށްވަންޏާ . އަނެއްދުވަހު މަސައްކަތު މީހާ . ޕިޔޯނުން

 ރިޔާސީ ނިޒާމެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން ޕްރެކްޓިސް މިކުރަނީ ކޮންކަމެއްތޯވެސް

 ޑުމެން ކުރީގައި  އަޅުގަނ . އެބަޖެޖެހޭ އަމިއްލަ ނަފްސާ ސުވާލުކުރަން 2015 

 އަޅުގަނޑުމެންނަށްވެސް އެނގޭ، ޤާނޫނުއަސާސީއެއް އެކުލަވާލަމުންދިޔައިރުގައި

 ވަރަށް ބޮޑަށް ބަޙުސްކުރެވިގެންދިޔަ ރާއްޖޭގައި އޮންނާނީ ވެރިކަމުގެ ކޮން

 . ވައްތަރެއްތޯ، ކޮން ނިޒާމެއްތޯ، ބަރުލަމާނީ ނުވަތަ ރިޔާސީ ނިޒާމެއްތޯ

 ކީއްވެގެންތޯއޭ . ޔާސީ ނިޒާމެއްކަމަށް އެހެންނަމަވެސް، ރައްޔިތުން ނިންމީ ރި

 ރިޔާސީ ނިޒާމަކަމަށް ނިންމާފައި އޮއްވާ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއްގެ ސިފަތައް ގެންނަން 2020 

 އެހެންވީމަ، ރައްޔިތުން ނިންމާފައި އޮތް ނިންމުމަކަށް . މިޖެހެނީ މަސައްކަތްކުރަން

މަކީވެސް މި އެއާއި އިޙްތިޖާޖުކޮށް އެއާއި ފުށުއަރާގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ކުރު
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 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ސަރުކާރު . ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ކޮށްގެންވާނެކަމެއްނޫން

 ހިންގަވަނީ މިއަދު ސަރުކާރުން ހިންގެވުމާއި ޙަވާލލުވެ ހުންނެވި

 އެބޭފުޅާ . ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޙައިސިއްޔަތުން ހުންނަ މުޙަންމަދު ނަޝީދު 2025 

 މަށްޓަކައި އެބޭފުޅާއަށް އެބޭފުޅާ ގާތުގައި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރު

 ރައީސް . މަސައްކަތްކުރާނީ އެބޭފުޅާއަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ އެންމެ ޤާބިލު މީހުން

 އެހެން . ނަޝީދަށް ޤާބިލު މީހުން ކަނޑައަޅާނީ އެހެން މީހުނެއްނޫން

 ރައީސް ނަޝީދަށް އެނގިލައްވާނެ އެބޭފުޅާއަށް ވަފާތެރިކަމާއި . ބޭފުޅުނެއްނޫން

 މިއީ އަޅުގަނޑުމެން . ޤާބިލުކަމާއެކީ މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ބޭފުޅުންނަކީ ކޮބައިކަން 2030 

 ދެން ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ މި . އެބޭފުޅާއަށް ދައްކަންޖެހޭ މީހުންނެއްނޫން

 ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ޒިންމާދާރުކުރެވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ވާހަކަފުޅުދައްކަވާތީވެ

 ލުގައި ނުވަތަ އިސްތަށިފުޅުގައި ވެފައެއް ނޯންނާނެތާއޭ ރައީސް ނަޝީދުގެ ބޮ

 އެޒިންމާއެއް ވަކިކޮށްލެވުނުކަމުގައި ވީނަމަވެސް، އޭރަށް ބުނެވޭނެތާއޭ  ރައްޔިތުންގެ

 މަޖިލީހަކުންނޭ އެވަޒީރަކު ނުވަތަ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކު ވަކިކުރަނީ، 2035 

 ނަޝީދަކީ އެހާ ފިނޑި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ، ރައީސް . ވަކިކުރައްވަނީ

 އެއީ މާޒީގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަކަހަލަ ފިނޑި . ބޭފުޅެއްނޫނޭ

 އެބޭފުޅާއަށް ވަރަށް ބަރާބަރަށް ހަމަ ގާތުން މޮނިޓަރކުރެވިގެން . ރައީސެއް ނޫނޭ

 . އެވަގުތެއްގައި ނަގަންޖެހޭ ޑިސިޝަނެއް ނެގުމުގެ ޤާބިލުކަން އެބަހުއްޓޭ

 . ޅާގެ އިސްތަށިފުޅުގައި ކަމެއް އެޅިދާނެތީ ވިސްނާކަށްނުޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން އެބޭފު 2040 

 އެއްޗެކޭ . އެއަށްވުރެ ޤާބިލުކަމާއެކީ މަސައްކަތްކުރައްވާ ބޭފުޅެއް ރައީސް ނަޝީދަކީ

 އެހެންނަމަވެސް، ޙަޤީޤަތަކީ . ކިޔަންވީމާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއްޗެއް ކިއިދާނެ

 ހަމަގައިމުންވެސް ވިސްނާކަށްނުޖެހޭ މިދެންނެވި އެއްވެސް ވަރަކަށް އަޅުގަނޑުމެން

 . އެއަށްވުރެ ޤާބިލުކަމާއެކީގައި ވިސްނުން ކުރިއަށް ބަހައްޓާ ބޭފުޅެއް އެބޭފުޅާއަކީ

 ސިޔާސީ ބޭނުމަކަށްޓަކައި މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި 2045 

 ވާހަކައެއް މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން ގެންދާއިރުގައި އަޅުގަނޑު އަބަދުވެސް ދަންނަވާ

 އަޅުގަނޑުމެން މި ޢިއްޒަތްތެރި . ސިޔާސީ ބޭނުމަކަށް ރައްޔިތުން ޤަތުލުނުކުރާށޭ

 މަޖިލީހުގައި ތިބެގެން އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެން ސިޔާސީ ވިޔަކަސް އެއީ

. އެހެންނަމަވެސް، ރައްޔިތުންތަކެއް ސިޔާސީ ނުކުރާށޭ . މައްސަލައެއް ނޫނޭ
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 ކަނޑައެޅިގެން . ތިބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅު ނުކުރައްވާށޭ ސިޔާސީ ބޭނުމަކަށް އެބޭފުޅުން 2050 

 ދުވަހު ތެރޭގައި މިހާރު ޢައްޔަންކޮށްފައި ތިއްބެވި ހުރިހާ ސްޓޭޓް 30 މިދަންނަވަނީ

 މިނިސްޓަރުންނާއި އަދި އެފެންވަރުގެ ބޭފުޅުން، އަޅުގަނޑަށް އަބަދުވެސް

ވަރުގެ ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގޭ މެޝަރ  . ކުރާކަށް ދެންނެވެނީ އެފެން

 އެހެންނަމަވެސް، އެފެންވަރުގެ ބޭފުޅުންނާ އެއްކޮށް ފުދޭވަރެއްގެ ބޮޑު އަދަދެއް

 މިއުޅެނީ އެންމެ ބޭފުޅަކު . އެހެންނަމަވެސް، ކިހިނެއްތޯއޭ މިކަން ކުރާނީ . އޮވެދާނެ 2055 

ށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ދެމަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނަކަ

 . ޢައްޔަންނުކުރެވިގެންނޭ

 . ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު : ން ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތު

2060 

 އަޅުގަނޑު ޢިއްޒަތްތެރި . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު މި ނިންމާލަނީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ބާރަށު

 ނުއަސާސީއާއި ޤާނޫ . ރައީސަށް  ހަމަ ސަމާލުކަމަށްޓަކައި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ : ވާހަކަދެއްކެވުން ޝިފާޒް

 ޚިލާފަށް މިތަނަށް ހުށަހެޅޭ ބިލުތައް އެޖެންޑާކުރައްވަނީ ކީއްވެގެންތޯވެސް އަޅުގަނޑު

 . އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ ރައީސާއި ސުވާލު ނުކުރެއްވޭނެކަންވެސް . އަހާލަން ބޭނުންވޭ

 އެހެންނަމަވެސް، މިއީ ކޮންމެވެސް ޚުދޫދެއްގެ ތެރޭގައި ހިނގަންޖެހޭނެ 2065 

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން ކަންތައްތަކެއްކަމަށް

 . ޝުކުރިއްޔާ

 އަޅުގަނޑު މިޤާނޫނާއި . އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޚިލާފަށް އެޖެންޑާކުރަކަމަށް ކޮށްފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރައްވަތީ 2070 

 ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެބަހުރި . ނަވަން އަޅުގަނޑު ދަން

 . ޤާނޫނުއަސާސީއާއި އެއްގޮތަށް ބައެއް ޤާނޫނުތައް ހަދަންޖެހޭ ވާހަކަވެސް

 ވެސް ޤާނޫނަކުން އަސާސީ ޙައްޤުތައް ) ހ ( ވަނަ މާއްދާގެ 16 މިސާލެއްގެ ގޮތުން

 . ތައް އެބަހުރި އެހެން ހުންނަ ބައެއް ކަންތައް . ހަނިކުރެވިދާނެކަމަށްވެސް އެބައޮތް

 އެހެންވީމަ، ޤާނޫނުއަސާސީގައި ކަނޑައެޅިގެން ޤާނޫނަކުން ކުރެވިދާނެކަމެއް 2075 

އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ޤާނޫނަށް ހެދޭނެ އަދި މިބިލު ... ނުވަތަ
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 އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑު . ބަލައިގެންފައިވަނީ އެ ހަމަތަކަށްފެތޭތޯ ބެލުމަށްފަހު

 ޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދަށް އެވާހަކަ ދަންނަވާލަމުން ތޮއް

 . ފުރުޞަތު އަރުވަން

2080 

 ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަދެ، ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުން ޑެޕިއުޓީ ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 މުގެ ކުރިން މިނިސްޓަރުންނާއި އަދި އެފެންވަރުގެ ބޭބޭފުޅުން މަޤާމާއި ޙަވާލުވު : ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން ޢަލީ

 މަޖިލީހުގެ ރުހުންހޯދުމުގެ ބިލެއް މަޖިލީހަށް ލެއްވިކަމަށްޓަކައި ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ

 އެމަނިކުފާނު ލައްވަ . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުގަނޑު ޝުކުރުއަދާކުރަން

 އެހެންނަމަވެސް، . ބިލުތަކަށް އަޅުގަނޑުވެސް ވަރަށް ތާއީދުކުރަން 2085 

 ވާހަކަފަށަމުންވެސް ދަންނަވާނީ މިބިލު މިހާރުން އެންމެފުރަތަމަވެސް އަޅުގަނޑު

 އަޅުގަނޑު މިހެން . މިހާރަށް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ބޭރުކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން

 ވާހަކަދައްކާ ސަބަބަކީ އަޅުގަނޑުވެސް ޤަބޫލުކުރަން މައްޗަށް މިސަރުކާރު

 ތިބެގެން އެހެންނަމަވެސް، ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި . ބަރޯސާވެފައިވާކަން

 އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ މަސައްކަތްވެސް އެބަ ދާންޖެހޭނީ ޤާނޫނި ޚުދޫދެއްގެ ތެރެއިން 2090 

 އަޅުގަނޑު ތަކުރާރުކޮށް އިއްޔެގައިވެސް . އަދި ވަކި ހަމައަކާއި ލަމައަކަށް

 މިމަޖިލީހުގައި ޢަދްލުއިންޞާފުގެ ނިޒާމަށް މިތާ ގޮންޖެއްސެވުމުގެ ގޮތުން

 ރިޔަސަތާއިވެސް ސުވާލުކުރިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވާހަކަދެއްކެވިއިރު އަޅުގަނޑު

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި މި ބަޣާވަތުކުރަމުންދާ މޮޑަރން . މިކުރެވޭ ކަންތައް އެނގޭބައޭ

 ޑިމޮކްރަސީގެ ތިންބާރު ވަކިވެފައިވާ ނިޒާމުގައި އެއްވެސް ބާރަކީ އަނެއްބާރުގެ 2095 

 ތްކެނޑޭފަދަ ބާރުގަދަ މައްޗަށް ނުފޫޒުފޯރުވޭގޮތަށް ނުވަތަ އަނެއް ދެބާރުގެ ޚުރުމަ

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްވެސް ރީތިބަހުން . ބާރެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއްނުކުރަން

 އަޅުގަނޑުމެން . ދަންނަވަންޏާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސައިޒްގައި ތިއްބަވަންޖެހެނީ

 ބޭނުންވާދުވަހަކުން މިތާ ގިނަ މެންބަރުން ތިބޭ ދުވަހަކުން ވޯޓުލައިގެން

 ވެރިކަން ހިންގާ . އިންޞާފަށްވެސް ހެޓަކަށްދޭން ބޭނުންވެއްޖިއްޔާ މިދެނީ ޢަދްލު 2100 

 އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ . އެވެސް އުސޫލެއްނޫން . ބާރަށްވެސް ދޭންވެއްޖިއްޔާ މިދެނީ

 އެގޮތުން މިބިލު ހުށަހެޅިފައިވާތީ . ހަމައައި ލަމަޔާއިން އިންސާފަށް ވަހަކަދައްކަން

އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ ފަހަގަކޮށްލަންޖެހޭ . ރުކުރަން އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން މިބިލު ބޭ
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 މިކަހަލަ ބިލެއް މިހިސާބަށް . ނުކުތާތަކެއް އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮށްލާނަން

 އެހެންވީމަ، އެކަމަށް ހަމަ . މިއައީ އިންތިހާއަށް ކަންތައްތައް ހަޖަމުނުކުރެވިގެންނޭ 2105 

 ހައްޓަވާ އެކަންކަން މިހާރުގެ ވެރިކަންކުރާ ބާރުންވެސް ވިސްނުންފުޅު ބަ

 އަޅުގަނޑުމެން . އިޞްލާޙުކުރެއްވުންވެސް މިއީ މުހިންމުކަމެއްކަމުގައި ދެކެމޭ

 އަތުގައި ރިކޯޑިންގ އެބަހުރި މީޑިއާގައި އެބައޮތް ޕްރޮވިންސް މިނިސްޓަރުން

 ބައެއްފަހަރު ޢާންމު ތަންތާނގައި އެބަ ވިދާޅުވޭ ތިމަންނާމެން ލާޒިމެއްނޫނޭ

 ންގެ ޝަކުވާ ރައީސާއި ހަމައަށް ގެންދިއުމަކީ، މިއީ ކޮންމެހެން ރައްޔިތު 2110 

 ހަމައެއާއެކު، އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ، އަޅުގަނޑުގެ . މައްސަލައެއް

 ރަސްދޫގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަ . ދާއިރާގެ އެއް ރަށެއްކަމުގައި ރަސްދޫ

 ދޭ އެއްބާރުލުން ކައުންސިލަރާއި ރައްޔިތުންނާއި ގުޅިގެން ހަމަ އަޅުގަނޑަށްވެސް އެ

 އެހެންވީމާ، ވަކިބަޔަކު . ދޭ ވާހަކަވެސް އަޅުގަނޑު މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަން

 ޢައްޔަންކުރާ މަޤާމެއްގައި ތިބޭ ވަކި ބަޔަކު ރައްޔިތުންނަށް އެދޭންވާ ޚިދުމަތްނުދީ 2115 

 އަދި ގޯސްވީމަ އަޅުގަނޑުމެން ނުޖެހޭ ޤާނޫނެއް ފާސްކޮށްގެން މުޅި ނިޒާމު

 އެހެންނަމަވެސް ހަމަ . އެކަމަށް އަޅުގަނޑު ތައީދެއްނުކުރަން . ހަލާކުކޮށްލާކަށް

 ރައްޔިތުންނަށްވެސް ރަނގަޅަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ އަދި މިތާނގައި ކޮންމެހެން

 ނުޖެހޭ މިއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފެންވަރާއި ހައިބަތާއި ލަޔާޤަތުގެ ވާހަކަ

 ގޮތާއި ޚިލާފަށް އެބޭފުޅާ ކުރިން ވިދާޅުވި . ދައްކާކަށްވެސް 2120 

 . ކަންތައްތައްދާކަމަށްވަންޏާވެސް ރައްޔިތުންނަށް އެކަން ދެނެވަޑައިގަންނަވާނެ

 އެއީ . މަތިބަރުނުވާނެ ވާހަކަ ވިދާޅުވެފައި މަތި ބަރުވިއްޔާ ރައްޔިތުންނަށް ފެންނާނެ

 އެކަންތައްތަކަށް އަޅުގަނޑަށްވެސް . ސިއްރުގައި ކުރާ ކަންތައްތަކެއްނޫން

 އެހެންނަމަވެސް، ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުން މިރާއްޖޭގައި އޭރަކު . ން ތާއީދެއްނުކުރަ

 އޮންނަ ސަރުކާރެއްގައި ތިއްބަވާ ހިތާނުކުރާ މީހުންނާއި މިހުރިހާ އެންމެން ދެން 2125 

 މިތަނުން ފާސްކުރަން ވެއްޖިއްޔާމު ދެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެން

 ހަމަ ފާހަގަވެގެންދޭ މިތާނގައި އަޅުގަނޑަށް . ކުރާނެ މަސައްކަތެއް ނޯންނާނެ

 މިނިސްޓަރުން ގެނެސްގެންވެސް ހަމަ އެކި މެންބަރުން ހަމަ އެދާއިރާގެ ބަނދަރުގެ

 . އެއީ ޕޮޕިއުލަރިސްޓް ވިސްނުންވެސް ގެންގުޅެވިދާނެ . ވާހަކަވެސް ދައްކަ

 ތޮއްޑޫގައިވެސް . އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާގެވެސް ރަސްދޫގެ ބަނދަރެއް އަދި ނެހެދޭ 2130
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 އުކުޅަހުގައި މަސް ފެކްޓަރީއެއް . ރެފައިކައްޓަކާ އެއްޗެހި ނެހެދޭ އެބައިން ނެ

 އެހެންނަމަވެސް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ . އަޅަންވެސް އަޅުގަނޑު ބޭނުންވޭ

 ވަގުތުގައި އަޅުގަނޑުމެން މިކަންކަންކަން ކޮންމެ މީހަކީ މާ މަޝްހޫރުމީހަކަށް ވާން

 އެހެންވީމަ، . ޤާނޫނުތަކެއް ނެހެދޭނެ ވެއްޖިއްޔާމު މިތާނގައި އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް

 އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ވެރިކަންހިންގާ ބާރު އެއީ އިންތިޚާބަކުން ކާމިޔާބު 2135 

 ފަރާތަކަށް އެބަޔަކު އެވެރިންކަން ހިންގަންވާ ބާރު އެ ގެންދަން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް

 މާ ނުވަތަ ނުވަތަ ޢައްޔަންކުރައްވާ ފަރާތްތައް ޢައްޔަންކުރުމުގެ ފުރިހަމަ ޒިން

 އެހެންނަމަވެސް، ވަކިވަރަކަށްވުރެ ހައްދުފަހަނަޅާ . އެމަސްޢޫލިއްޔަތު ލިބެންޖެހޭނެ

 އެގޮތުން މިއަދުގެ . ދާ ނިޒާމަކަށް ދަންޏާ އެކަމަށްވެސް ފާޑުކިޔަންޖެހޭނެ

 އޭއިން އެއަންނަ . އެމް . ސަރުކާރުން އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަންއެބަޖެހޭ އެމް 2140 

 އެއްޗަކުންވެސް އިޤްތިޞާދު ފުނޑުފުނޑުވެގެންދާ ކަހަލަ އަޑުތަކާއި ހުރިހާ

 އެހެންކަމަށްވަނީނަމަ ކުރިން . ރަނގަބީލުތައްވެސް ޖަހަމުންދާތަން

 އެވާހަކަދެއްކެވިފަދައިން މައްޗަށް ބަރުވަމުންދާ ސަރުކާރަށް އެބަޖެހޭ އަމިއްލައަށް

 ޤަބޫލެއްނުކުރަން އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު . އިސްނަގައިގެން އެކަން ޙައްލުކުރަން

 ޤާނޫނާ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ނުވަތަ އެބޭފުޅުން ޤާނޫނަކީވެސް އޭރަކު އެ ދެފަރާތަށް 2145 

 ޤާނޫނުގައި އެކިއެކި ވަކީލުންވެސް އެކިގޮތްގޮތަށް . މާނަނުކުރެވޭ އެއްޗެއް

 އެހެންވީމަ، އެމާނަކުރުންތަކުގެ ތެރޭގައި މުޅި ޤައުމު ފުނޑާލަން . މާނަކުރައްވާ

 ވިސްނައިގެން ކަންތައްކުރައްވަންޏާމު ރައްޔިތުން އެކަން އެއްވެސް ބަޔަކު

 ރައްޔިތުންނަށް އެކަން އެނގޭނެ ޕްރޮވިންސް މިނިސްޓަރު ކަންތައް . ދަންނާނެ

 ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭނެ ގޯސްކޮށް ކަންތައްކުރާ ކައުންސިލަރުން . ކުރައްވާގޮތް 2150 

 ކަށް އަޅުގަނޑުމެން އެހެންނަމަވެސް، އެއިން ކޮންމެ އެއްޗަ . ކަންތައް ކުރާގޮތް

 މިމަޖިލީހުން ޤާނޫނުހަދަން ވެއްޖިއްޔާމު އަޅުގަނޑުމެން މިރާއްޖެއަށް ގެންނަންއުޅޭ

 އަޅުގަނޑުމެން . ތިންބާރު ވަކިވެފައިވާ ޑިމޮކްރަސީ ރީތި ނަމޫނާއެއް ނާންނާނެ

 ޤަބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ ރައީސް މަޢުމޫންގެ ޒަޢާމަތުގައިވެސް އިޞްލާޙީ އެޖެންޑާގެ

 ހަމަ އެގޮތަށް އިނދިކޮޅު ޕާޓީގެ އެތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ޕްރެޝަރާއި އަދި ދަށުން، 2155 

 އެޙިއްޞާއާއި އެއްކޮށް މިރާއްޖެއަށް މިއައި އިޞްލާޙީ އެޖެންޑާގެ ޕްރޮގްރާމްގެ

ފުރިހަމަ މޭވާ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ހައްދުފަހަނަޅާފައިވާ ސިޔާސީ މަޝްރަހެއްގައި
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 އްޖިއްޔާމު އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ ހުރި ހުރިހާ ޕާޓީއަކުން ނަގާލަން ވެ

 އެހެންވީމަ، ތަކުރާރުކޮށް އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ . ޑިމޮކްރަސީއެއް ނާންނާނެ

 ހަމައެއާއެކު، އަޅުގަނޑު ގޮވާލަން . މިބިލު ބޭރުކުރަން އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަމޭ 2160 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ރައްޔިތުން މިތިބީ ޙާލަށް އެބޭފުޅާގެ އެޖެންޑާ ނުވަތަ

 އެބޭފުޅާގެ އެ ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ލަޔާޤަތު ބައްޓަންކުރަން އެބަޖެހޭ މިރާއްޖޭގެ

 އިޤްތިޞާދު ފުނޑުފުނޑު ނުވާގޮތަކަށް ނުވަތަ މިއަދު މުޅި ދުނިޔޭގެ

 އިޤްތިޞާދަށްވެސް އައިސްފައިވާ ހީނަރުކަމަށް ވިސްނާ އެބޭފުޅުންގެ މެނިފެސްޓޯ

 ފީޒުކުރުމުގައި ރައްޔިތުން އިނދެނުޖެހޭ ވިޔަސް އަދި ކޮންމެ ވަޢުދެއް ވިޔަސް އެތަން 2165 

 އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑު ގޮވާލަން މި ޕްރޮވިންސްތަކުގެ . ގޮތަށް ކަންތައް ކުރަން

 ރަށު ކައުންސިލާ އަތޮޅު . ވާހަކަ މިހާރު ކޮންމެ އެއްޗެއްގައި އެބަ އާދޭ

 އެބަ މިކަމުގައިވެސް ހަމަ ވަރަށް ޚިޔާލުތަފާތުކަން . ކައުންސިލުގެ ވާހަކަ އެބައާދޭ

 ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތުން ޕްރޮވިންސް ހަދަން ދެކޮޅުކަންވެސް އެބަ . އެނގެންޖެހޭ

 އެހެންވީމަ، އެކަން އިންތިޚާބާއި އެކަން ރާއްޖެއަށް ތަންފީޒުވުމުގެ . އެނގެންޖެހޭ 2170 

 ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން އިޤްތިޞާދަށް އަޑިއަރަމުންދާވަރު މިތިބަ ޕްރޮވިންސް

 ޗަށް ބަރުނުވާނެކަމަށް ވަކާލާތުކޮށް މައްޗަށް މިނިސްޓަރުންތަކާއި އަދި މައް

 މިބަރުކުރެވުނު މީހުންތައް ހަމަ އެބޮޑެތި މުސާރައިގައި ބައިތިއްބާނީތޯ ނުވަތަ

 . އެކަން އެބަޖެހޭ ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބާރުން ނިންމަން . ނޫންތޯ

2175 

 . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަންއުޅޭ . އާދެ، އަޅުގަނޑު މި ނިންމާލަނީ އްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ތޮ

 . ވާހަކައަކީ މިކަމުގައި ހަމަ ޒިންދާރުކަމާއެކު ހަމަ ވިސްނުންފުޅު ބަހަށްޓަވާށޭ : ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން ޢަލީ

 ން ގޮސްގެންވެސް ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލިސް ޤާނޫނު ހެދުމުގައި ހައްދުފަހަނަޅައިގެ 2180 

 ހަމަ އެގޮތަށް ވެރިކަން ހިންގަ ބާރުވެސް ވަޢުދުފުއްދުމުގައި ހައްދުފަހަނަޅާ . ނުވާނެ

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ގޮސްގެން ނުވާނެ

އާދެ، މިއަދު ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލު، މިބިލަކީ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންނާއި . ` މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު
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 ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުންގެ އަދި އެފެންވަރުގެ ބޭފުޅުންގެ މަޤާމުތައް މިމަޖިލީހުން : ނާޒިމް ވާހަކަދެއްކެވުން މުޙަންމަދު 2185 

 މިބިލުގައި ވަރަށް ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން . ރުހުން ހޯދުމުގެ ބިލެއް

 އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު . ވާހަކަދައްކަވައިފި

 އެހެންނަމަވެސް، ފަހަތުން އައިސް ނިންމާލި . ރަތަމަ ބައިގައި ދެއްކި ވާހަކައަށް ފު

 އެއީ ސަބަބަކަށްވަނީ މިސަރުކާރުން . ބަޔަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދެއް ނުކުރަން

 އެއީ . ޤާއިމުވެފައި އޮތީ ޕްރޮވިންސާއި ކައުންސިލުތައް އުފެދުމަށްޓަކައި 2190 

 . ރަޙައްދަކަށް ރާއްޖެ ބައިކުރުން ޞަ 7 މިސަރުކާރުގެ މެނިފެންސްޓޯގައި އެބަވޭ

 ވޯޓުދީގެން މިސަރުކާރު ބަދަލުކުރީމާ އެ . އެއަށް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުދިނީ

 އެހެންވީމަ، . ޔަޤީންވީ މިރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ ޕްރޮވިންސްތައް ހެދުމަށްކަމަށް

 ވެގެން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަށަވަރު . އެވާހަކަވެސް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން

 ... މިދިޔައީ ކުރީގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ 2195 

 އާދެ، ނައިފަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާ ބާރަށް ވަހަކަދައްކަވާކަމަށް : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވިއްޖެ މިހާރު ވާހަކަފުޅުދައްކަވާ މެންބަރަށް އުނދަގޫވާގޮތަށް

 އާދެ، . އެހެންވީމާ، ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް މަޑުން ވާހަކަފުޅުދެއްކުމަށް ދަންނަވަން

 ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ 2200 

 . ދީދީ އަޙްމަދު

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

 . ނަން ވިދާޅުނުވާތީ ޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މައްޗަންގޮ 2205 

 ދީދީ ރިޔާ އަޙްމަދު މާ މެންބަރު

 : ވާހަކަދެއްކެވުން

 ދެން . އާދެ، މިހާރު ނައިފަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 2210 

މިހާރު ނައިފަރު ދާއިރާގެ އަޅުގަނޑު ދެންނެވީމަ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ
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 އަތޮޅު އެހެން ދަންނަވާއިރު ކޮން މީގެކުރީގައި . އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެހެން

 ދެން އެހެންނަމަވެސް، . މެންބަރެއްކަން އެނގިވަޑައިނުގެންނެވިކަމަށް ވިޔަސް

 އަދި މަޑަވެލި ދާއިރާގެ . އަޅުގަނޑު ނިޒާމީ ނުކުތާއެއްކަމަށް ބަލައިގެންފިން

 . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަން 2215 

 އާދެ، އަޅުގަނޑު ހިތާމަކުރަން މިމަޖިލީހުގައި ގިނަދުވަސްވެފައިތިބި ޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު މަޑަވެލި

 މެންބަރުންގެ ކިބައިން އަޅުގަނޑުމެން ކަހަލަ އަލަށް މިތަނަށް އަންނަ މީހުންނަށް : މުޙަންމަދު ނާޒިމް ވާހަކަދެއްކެވުން

 ތީ އެކަހަލަ ކަންތައްތައް އުނދަގޫވަމުންދާ ގޮތަކަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ

 އާދެ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން މިއުޅޭ . ނުކުރުމަށްވެސް އަޅުގަނޑު އިލްތިމާސްކުރަން 2220 

 ޕީން މިޤައުމަށް . ޑީ . ވާހަކައަކީ އަޅުގަނޑުމެން މިކުރި މަސައްކަތް އާދެ، އެމް

 އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން . ގެންނަން ނިޒާމެއް ކަނޑައެޅީމުއޭ

 މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް . ނީ ކޮންގޮތަކަށް ބަރުލަމާނީތޯ ރިޔާސީ ނިޒާމެއްތޯ ފެންނަ

 މިމަޖިލީހުން ކަށަވަރުވެގެން މިދަނީ މިމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ވިސްނުމުގައި ހުރީ

 އެހެންނަމަވެސް، . ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮންނަން ބޭނުންވަނީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއްކަން 2225 

ރައްޔިތުން ނިންމީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮންނަން . ނެއްނޫން ރައްޔިތުން  ނިންމީކީ އެހެ

 މިކަން އަޅުގަނޑުމެން ހަނދާނުން . ފެންނަނީ ފުރިހަމަ ރިޔާސީ ނިޒާމެކޭ

 އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު އުފާކުރަން އަޅުގަނޑު . ކައްސާލައިގެން ނުވާނެ

 ސިފަ އެ . މަސައްކަތްކުރީ، އެޕާޓީވެސް މަސައްކަތްކުރީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް

 މިމަޖިލީހުން ޖެހިގެންދާތީ އޭރުގައި ރިޔާސީ ނިޒާމަކަށް ވަކާލާތުކުރި ގިނަ 2230 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވެސް އޭރުގައި މެންބަރުން ގޮތުގައި ހިމެނިގެން

 ނުދިޔަކަމަށްވިޔަސް މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

 ފައަކަށް ތާއީދުކޮށް މަސައްކަތްކުރާތީ ގޮތުގައި ތިބެގެން މިއަދު ބަރުލަމަނީ ސި

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނު ކާމިޔެކޭ . އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނު ހިތްހަމަޖެހުމެކޭ

 އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ޢިއްޒަތްތެރި ގިނަ . އެއީ 2235 

 މެންބަރުން އެބަ ވިދާޅުވޭ މިމަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް މިދާގޮތުން

 ޅުގަނޑުމެންނަކަށް މިގޮތަށް މިބިލުގައި ބައްޓަންކުރެވިފައި މިއޮތް ގޮތަށް މިބިލުގެ އަ

ރޫޚާއި އެއްގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން މިމަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިކަމަށްވަނީނަމަ
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 އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް މިމަޖިލީހުގައި ދެން މިފަސްއަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި

 އެކަން ޔަޤީންވެ ކަށަވަރު . އް ނޯންނާނެކަން ބާކީއޮތްބައިގައި ކުރެވޭނެ މަސައްކަތެ 2240 

 އެއީ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންނާއި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުގެ ނައިބުންނާއި އަދި . އެބަވޭ

 އެފެންވަރުގެ މަޤާމުތަކެއް ހިމެނުނީމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެން އޭގެ އަސްލު

 ރަނގަޅަށް އެ ޖެހެނީ  ކިހާހިސާބެއްގައިކަންވެސް . މަންޒިލަކަށް ދެވޭކަށްވެސް ނެތް

 ސާފުވެފައި ނެތީމާ އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ޔަޤީން ކެރިގެން ހަމަ ދަންނަވަން އެނގޭ، މި

 ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ދެނެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް 2245 

 އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ލާޒިމުކުރާ މަޤާމުތަކެއް . ނުކުރެވޭނެކަން

 ޤާނޫނުއަސާސީގައި ލާޒިމުކުރޭ . ން ނުކުރެވިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއުޅެނީ އެކަ

 އެކަންތައްތައް . މިމަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދަންޖެހޭ ފަރާތްތަކެއް ކަނޑައެޅިފައި އެބަހުރި

 އަޅުގަނޑުމެން އޭގެ ޒާތަށް ބަލާއިރު ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރޫހުން ނެއްޓިގެންގޮސް

 އަށް ޢަމަލުނުކޮށް މިޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޚިލާފްވެގެންދާއިރުގައިވެސް އަދިވެސް މި 2250 

 އަދިވެސް އިތުރު ބުރައެއް އަޅުގަނޑުމެން ބޮލުގައި އެޅޭގޮތަށް މި ޢިއްޒަތްތެރި

 ހަމަ . މަޖިލީހަށް ބިލު ހުށަހެޅުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ތާއީދުކުރާކަމެއް ނޫނޭ

 އަޅުގަނޑުމެން މިމަޖިލީހަށް . ތާއީދެއްނުކުރަމޭ އެކަމަކަށް ޔަޤީނުންވެސް އަޅުގަނޑެއް

އިންތިޚާބުކުރީ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި މިޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ ފުރިހަމަކަން ރައްޔިތުން

 . މިޤާނޫނުއަސާސީގައި ހެދެންޖެހޭ ޤާނޫނުތަކެއް އެބަހުއްޓޭ . ގެނައުމަށްޓަކައޭ 2255 

 މިކަހަލަ ތާކުތާކުންނުޖެހޭ ޤާނޫނުތައް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި، އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަގުތު

 ކަތް ރައްޔިތުންނަށް އޮޅޭގޮތަކަށް ބޭކާރުވެ، މިތަނުން ކުރެވޭ މަސައް

 މިބިލު ހުށަހެޅުއްވި . މަސައްކަތްވަމުންދާތީ އަޅުގަނޑު ހަމަ ހިތާމަކުރާކަމެކޭ

 7 ހާސް ވަރަކަށް މުވައްޒަފުން ނުވަތަ 7 ފަރާތުންވެސް އެއްބަސްވޭ އެމެރިކާގައި

 ސް، އެހެންނަމަވެ . ހާސް މަޤާމުތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ޢައްޔަންކުރެވޭކަން 2260 

 މިޢިއްޒަތްތެރި . މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދަންޖެހެނީ އޭގެތެރެއިން ހާހެއްހާ މީހުންކަން

 މިއީ . މަޖިލީހުގައި ކޮންކަމަކަށް ޖަވާބު ނުލިބިގެންތޯ އަޅުގަނޑުމެން މިއުޅެނީ

 އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ މި ޓަރމް ނިމެންދެން މި ފުރަތަމަ . ސުވާލު އުފެދޭކަމެއް

މެދުވަހަކު އަޅުގަނޑުމެން އަތަށް އެކުލަވާދެއްވާފައިއޮތް ދައުރު ނިމެންދެން ކޮން

 . މީގައި އެބައޮތޭ ވަޒީރުންނާއި ސުވާލުކުރުން . މިއޮތް ތާވަލްގައި އެބައޮތޭ 2265



85 

 . ކޮންކަމަކާތޯ ޖަވާބުދެއްވަންވީ . ކޮންކަމަކަށް ޖަވާބެއް ނުލިބިގެންތޯ މިއުޅެނީ

 ނާއި ރަށްރަށުގައި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންގެ ނާއިބުންނާއި، ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުން

 ވަޒީފާ އަދާކުރާ ޕިޔޯނުންނާއި އަދި އެފެންވަރުގެ މީހުންނަކީ މިޢިއްޒަތްތެރި

 މަޖިލީހުގައި ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ ބަޔަކަށް ވާންވެއްޖެނަމަ އަޅުގަނޑުމެން ދެން ކުރާނީ

 އެހެންވީމަ، މިހިރަ ކަންތައްތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް . ކޮންކަމެއްތޯ ސުވާލު އުފެދޭ 2270 

 ޤީންއެބަވޭ މިއީ ޤައުމީ މަޞްލަޙަތަށްވުރެ ތިމާއަށް ކަމުނުދާ މީހަކު ނުވަތަ ތިމާގެ ޔަ

 ވިސްނުމާ ޚިޔާލުތަފާތުވާ މީހަކު މަޤާމަކަށް ހުރެވެއްޖިއްޔާ އެމީހާ ވަޒީފާއިން

 މިކަހަލަ . ބޭރުކުރުމަށްޓަކައި ސިޔާސީގޮތުން ޖަހައިގެންއުޅޭ ދަށްމަޅިއެއްކަން

 ތަކަށްވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ކަންތައްތައް ކުރުމަކީ އެއްގޮ

 . މަންފާ ކުރަނިވިގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތަކަށް ނުވާނެ 2275 

 އެކަމަކީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި މިދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް

 ތީ ސޔާސީ ޕާޓީތަކުން މި ދިވެހިރާއްޖެ މިއޮ . ކުރެވޭ ވަރަށް ބޮޑު ބޭއިންޞާފެއް

 ޕާޓީ ނިޒާމެއްގެ ތެރޭގައި ވެރިކަންކުރަންޏާ . ސިޔާސީ ވެރިކަމެއް މިކުރަނީ

 ޤަބޫލުކުރިއަސް ނުކުރިއަސް ސިޔާސީ މަޤާމުގައި ތިބޭނީ ޕާޓީގެ ތެރޭގައި

 ދެން ސަރުކާރުން ވަޒީފާދެއްވާއިރުވެސް . މަސައްކަތްކޮށްފައި އެކަމަށް ޤާބިލު މީހުން 2280 

 .. . އަޅުގަނޑު ގޮވާލަން

 . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި . އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ މީހުންނަށް ވަޒީފާ ދިނުމަށް މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު 2285 

 . ރައީސް މުޙަންމަދު ނާޒިމް

 : ވާހަކަދެއްކެވުން

 އާދެ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންގެ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ` ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތަށް ބަލާއިރުގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑުމެން : މޫސާ މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން 2290 

 ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މުހިންމު އެއް މަސައްކަތާއި ހަމައަށް

ޕީގެ . ޑީ . އެއީ އަޅުގަނޑު އެޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ އެމް . އަދު މިއާދެވުނީއޭ މި
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 ފަރާތުން ވަރަށްބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެން ވަކާލާތުކުރަމުން ގެންދިޔާމު ބަރުލަމާނީ

 އޭގެ ބޭނުމަކަށްވެފައިއޮތީ . ނިޒާމެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ބާއްވަން

 ހަމަ މިހާރުވެސް . ތަށް އެކަން ކުރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވެރިކަންކުރާގޮ 2295 

 އަޅުގަނޑު ވަރަށް އެދޭކަމެއް އެއީ މިހާރު ހުރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

 . އިސްތިޢުފާއަށް ދަންނަވާފައި، މަޖިލީހުން ބޮޑުވަޒީރަކު ނަގައިގެން އެކަން ކުރުން

 އަދި . ފަހަރެއްގައި ރިޔާޒް ރަޝީދަށް ނުވަތަ އަޅުގަނޑަށްވެސް އެމަޤާމު ލިބިދާނެ

 އެހެންވީމާ، މިގޮތަށް މިކަން ކޮށްފިއްޔާ . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށްވެސް ލައްވާލަފާނެ

 . އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނޭ 2300 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ޤާނޫނުއަސާސީގައި އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން ބުނެފައިހުރި

 ކަންތައްތަކެއް ހުއްޓާ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރަން މިއަދު ވަރަށް ގިނަ މުހިންމު

 މިޖެހޭ ނުވަތަ ކުރަން ކުރިމަތިލާ އަންނަ ކަންތައްތަކަކީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ

 ޤައުމީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން އެޕާޓީ ތަމްސީލުކުރައްވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އެޕާޓީގެ

 އި އަދި ވަރަށް ގިނަ މަޤާމު އިސް ބޭފުޅުންނަކީވެސް ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނާއިބުކަމާ 2305 

 އަދާކުރައްވާފައި ތިބި މީހުންކަމަށް ބަލާއިރު އަޅުގަނޑު ދެކެނީ މަޖިލީހުގެ ބިލު

 ހުށަހެޅުމުގެ ރޫޚަށް ބަލާއިރުގައި މިކަމަކީ ހަމަ އެޕާޓީގެ ވިސްނުމާ އެއްގޮތަށް

 ތުމަކީ ވެރިކަން ފަހަރެއްގައި ނުލިބި ރައްޔިތުން ބަލައިނުގަ . ގެނައްސައޮތް ކަމެއްކަން

ގެ  އަދި އެ ހިނގަމުންދާ ސަރުކާރަކުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި، ރައްޔިތުން

 މަޖިލީހުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތަކަށް ހުރަސްއެޅޭގޮތަށް ބިލުތައް ޑްރާފްޓްކޮށްގެން 2310 

 އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރާ މިފަދަ ޕާޓީތަކުގެ އިސްވެރިން . މިތަނަށް ގެނައުމެއްނޫން

 ގެ މަޤާމުގައި ތިއްބެވިއިރުގައި މިކަންކަމާ ނުއުޅުއްވާ ބަންޑާރަ ނާއިބުކަމު

 . ލަސްކުރެއްވީ އޭރު ހަމަ އޭރުގެ ޒަޢީމަށް ތާޢީދުކޮށްގެން އިޚްތިރާމާއެކު ތިބުންބާއޭ

 . ނޫނިއްޔާ ލިބޭ ޢިނާޔަތްތަކުގެ ބޮޑުކަމުން ހަމަ އެއްޗެއް ބުނަން ނުކެރި ތިބީބާއޭ

 އާދެ، ސްޓޭޓް . އޮތީ އެވާހަކައެއް ނޫން އަޅުގަނޑުމެން ދަންނަވާލަން 2315 

 މިނިސްޓަރުންނާއި، ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުންނާއި އަދި އެފެންވަރުގެ ބޭފުޅުން،

 އެއީ . މިރާއްޖޭގައި ފެންވަރު ވަރަށް ފަހަކަށްއައިސް ކަނޑައެޅިގެންދިޔަ

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ މިތަނުގެ ކުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު

ފެންވަރުގެ ކަތީބުން، މިނިސްޓަރުން ފެންވަރުގެ ވިދާޅުވިގޮތަށް މިނިސްޓަރު
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 އެހެންވީމާ، މިހާރު ސަރުކާރުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް . ނާއިބުން އެގޮތަށް ތިބިތަން 2320 

 ފޮނުވާފައިއޮތް ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑާއި އަދި ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ

 ޑުމެންނަށް ތަފާތު ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑަށް ބަލާއިރުގައި މިއަދު މި ފެންނަނީ އަޅުގަނ

 އޭގެތެރޭގައި ސްޕެޝަލް . ވައްތަރެއްގެ މީހުންތަކެއް އުފެދެމުން އަންނަތަން

 އެންވޯއި، ސްޕެޝަލް އެންޖޯއި، މިކަހަލަ ވަރަށް ގިނަ މަޤާމުތަކެއް އުފެދެމުން

 މިމަޤާމުތަކަކީ އެއީ އެފެންވަރުގެ މަޤާމުކަމަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . އެބައާދޭ 2325 

 ހަމަ އޭގެތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުން . ފެނިވަޑައިގަންނަވާތޯ ރިޔާޒް ރަޝީދަށް

 އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ . އެއީ ވަރަށް މުހިންމު ދާއިރާއެއް . ކުރަފަތްޖަހާ މީހުން

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރީންނަށް ކުރަފަތްޖަހާ މީހުންގެ ފަރާތުން އެކުދިންގެ

 ޤުބަލަށް ބަނަކަން ލިބިގެންދާ މުސްތަޤުބަލަށް، ޚާއްޞަކޮށް ފިރިހެންކުދިންގެ މުސްތަ

 ހަމައެއާއެކީގައި ފޫޅުމާ ކޯހުގައި ބައިވެރިވާ މީހުންނަކީ ރައްޔިތުންގެ . ކަހަލަ ބައެއް 2330 

 . މަޖިލީހުގެ ރުހުން އޮންނަންޖެހޭނެ ބައެއްކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ދެކެން

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމަށް އުފަންވާ ދަރިންގެ ބޮލުގައި ދަތި ތިއްބާ ނުވަތަ

 ބޭގޮތަކަށް އެކުދިންގެ ކަންފަތަށް ލޮލަށް ލޭއަރައިގެން މީގެ މައްސަލައެއް ތިއް

 މިކަމަކީވެސް ބަލަންޖެހޭނެކަމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު މިފަދަ ބިލެއް . ދިމާވެދާނެތީ

 ހުށަހަޅާއިރުގައި އަޅުގަނޑު އޮޅުންފިލުވާލަން ބޭނުންވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ 2335 

 ދެންހަމަ މިއާއެކީގައި ތަފާތު ވައްތަރުގެ . ގޮތަކީ ކިބައިން މިއީތޯ މިކަން އޮންނަ

 ގަނޑުބަޑުކުރުމުގެ ވިޔަފާރީގައި ތިބި ބައެއް މީހުންނަކީ، މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑުމެން

 ޤަބޫލުކުރަން ތަންކޮޅެއް ކުރީގައި ރާއްޖޭގައި ރިހާކުރު ގަޑުބަޑުކޮށްގެން ގެނަސް

 . އްތައްވެސް އޮންނަ ވާހަކައާ ވިއްކާ ވާހަކައާއި އަދި ތެޔޮ ގަޑުބަޑުކުރުމުގެ ކަންތަ

 އެހެންވީމާ، މި ފެންވަރު ކަނޑައެޅުމުގެ ތެރޭގައި މިއުޅޭ ޑެޕިއުޓީ 2340 

 މިނިސްޓަރުންނާއި އަދި އެފެންވަރުގެ ބޭފުޅުންގެ މީގައި ޑިފައިންކޮށްފައި މިދެނީ

 ވަނަ މާއްދާގައި 115 އާދެ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ . އެއީ އެފެންވަރުގެ ބޭފުޅުންތޯ

 އްޔާއަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ބާރުތަކުގެ ތެރޭގައި ދައުލަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރި

 ހިންގުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކި މަޤާމުތައް އުފެއްދުމާ، އެކި

 ކުރީގައި ވައްކަންކުރިކަމަށް ބަޔަކު . ކޮމިޝަންތައް އުފެއްދުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވޭ 2345 

މިޝަނެއް އުފެއްދީމަ އެވެސް މީހުން އިނގިލިދިއްކުރާ ބަޔަކު ބުނަމުންމިގެންދަނީ ކޮ
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 މިހާރު އަނެއްކާ މަޤާމަށް ނާދެވުނު ބައެއްކަހަލަ . ރަނގަޅުކަމެއް ނޫނޭ

 ރައީސުންކަމުގައި އުޅުއްވި ބޭފުޅުން ބުނަމުންމިގެންދަނީ މިހާރު އުފައްދާފައި މިހިރަ

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި . މަޤާމުތަކަކީވެސް ރަނގަޅު އެއްޗެއް ނޫނޭ

 ބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ކިތަންމެ މެން 2350 

 ޕާޓީތަކެއް މިތަނުގައި ތަމްސީލު ކުރިކަމުގައިވިޔަސް އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ދައުލަތުގެ

 އަޅުގަނޑުމެންގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކަށް މިއޮތީ . ވަކި މުޢައްސަސާއެކޭ

 ރާތްތަކުން ބޭނުންވާގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ ފަ

 ސަރުކާރު ލެންބުމެއް . ބަމުން ގެންދިއުމެއް ނޫނޭ ގަނޑެއްހެން ޤައުމު ލަން ރާ ދަނޑި

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަފެނޭ މިމަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް ވުޟޫކޮށްގެން މީހުން . ނޫނޭ 2355 

 އަންނަނީ ވަރަށް ންނަން ބުނީމާ ގިނަ ބޭފުޅުން މިމަޖިލީހަށް އަ . ހާޒިރުކުރާ ތަން

 ބައެއް ކޮމިޓީތަކަށް ގެނެވޭ މީހުންނަށް . ޙާލުގައި ވަރަށް ބިރުން ތިބެގެން

 އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ފަރާތުން ބައެއްކަހަލަ ރުޅި މޫނު ދައްކަވާ

 ރަނގަޅު އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ . ކަންތައްތައްވެސް އެބަކުރޭ

 ކަމަށްވީމަ އަޅުގަނޑުމެން ނަގާފައި އޮތް މުސާރަޔާއި އެއްވަރުގެ މެންބަރުން 2360 

 އެހެންނަމަވެސް . ހައިބަތެއް ދެއްކުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންވެސް ހަމަ ކުރަންޖެހޭނެކަމެއް

 ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނަށް އަޅުގަނޑުމެން އިޚްތިރާމްކުރާ ޙާލު އަޅުގަނޑުމެންނަކީ

 އެއީ އިއްޔެގައި މިތަނުގައި . ގެންޖެހޭ ކޮންކަމެއް ކުރާ ބައެއްކަން އެބަ އިނ

 ވާހަކަދެކެމުންދިޔައީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާ ކަނޑައަޅާ ވާހަކަ މާދަމާ ކަންނޭނގެ

 ދައްކާފައި މާދަމާ ކަންނޭނގެ އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާނީ ރިޒާވް ކަނޑައަޅާ ވާހަކަ 2365 

 . ގައޭ ޖެހޭނީ ކޮންމެވެސް އެއް މެންބަރެއްގެ އަތު ފަތި އޮންނަން ތިޖޫރީގެ ތަޅުދަނޑި

 އެހެންކަމަށްވަންޏާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރެއް

 ނޫނިއްޔާ ދައުލަތުގެ ތިޖޫރީގެ ތަޅުދަނޑި ފަތި ބަލަހައްޓަން ޙަވާލުކޮށްގެން

 މެންބަރަކު އާދެ، ރިޔާޒް ރަޝީދު އެހެން އަޅުގަނޑު އެދެން މިތަނުން . ނުވާނެއޭ

 އެއުސޫލުން . ނުގެ ތަޅުދަނޑި ޙަވާލުވާން ނަމަވެސް ދައުލަތުގެ ބަޑި ގުދަ 2370 

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް އަޅުގަނޑުމެން ފުޓްބޯޅަ ކުޅުނަކަސް އެއީ

 އެހެންވީމާ، މަޖިލީހަށް މެންބަރުން ހުށަހަޅާ . ޖޯކަކަށް ކުރާ ކަމެއްނޫން ޙަޤީޤަތުގައި

ންޖެހޭނީ ބިލުތަކާއި އެ ބިލުތަކުގެ ޙަޤީޤީ މަޤްޞަދަށް ބަލާއިރުގައި އެވާ
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 އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ މަސައްކަތާއި ޤާނޫނުއަސާސީގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދީފައި

 އެހެންވީމާ، . އޮތް ބާރުތަކުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭ ކަމެއްގައިކަމަ 2375 

 އަޅުގަނޑު ވަރަށް އަދަބުވެރިކަމާއެކީގައި މިބިލު ހުށަހެޅި ފަރާތައް ދަންނަވާލަން

 ހަޅާ ތިންހަތަރު ވައްތަރެއްގެ މެންބަރުންގެ އާދެ، މި ދާއިރާގެ އަޅުގަނޑު މިހުށަ

 . މީހުންނަކީވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުޙުން އޮންނަންޖެހޭނެ ބަޔަކަށްވުން

 އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަނީ މިޤާނޫނު ޤާނޫނަކަށް ވެގެންދާއިރު ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް

 ޅުމައިކަން ކުރާ މީހުންނާއި ފޫ ކުރަފަލިޖަހާ މީހުންނާއި، . ރާއްޖެ ބަދަލުވުން 2380 

 ކްޓަރުންނާއި އަދި ޚާއްޞަކޮށް މިސްކިތްތަކުގެ މުދިމުންނަކީ އަޅުގަނޑުމެން ޑޮ

 އެއީ މިނިސްޓަރުން ފެންވަރުގެ . މިމަޖިލީހުން އެޕްރޫވްކޮށްގެން ތިބޭ ބައެއްކަމަށްވުން

 ކައި ބޭފުޅުންކަމަށް އެބޭފުޅާ ދެކެވަޑައިގަންނަވާނަމަ މިޤާނޫނު އިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަ

 އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރަން ކޮމިޓީއަކަށް ގެންދާއިރުގައި އެކޮމިޓީން އެބިލު ނުވަތަ އަދި

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން . މިކަންކަންވެސް ވެގެން ދިއުން 2385 

 އޮތީ އަޅުގަނޑުމެން މިކުރާ މަސައްކަތަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީން

 ޤައުމުގެ ކަންކަން . ގެ ތެރޭގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތެކޭ ލިބިދީފައިވާ ބާރުތަކެއް

 ... ރަނގަޅުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަކީ ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވެސް

 . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 2390 

 . ރައީސް ކިތައް މިނެޓްތޯ ދެއްވީ ހުޅުހެންވެރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 : މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން މޫސާ

 . މިނެޓް 5 : ރިޔާސަތުން ވާހކަަދެއްކެވުން 2395 

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ހުޅުހެންވެރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 : މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން މޫސާ

 އާދެ، ވިލިފުށީ ދާއިރާގެ . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޝުކުރިއްޔާ . ` ދާއިރާގެ މެންބަރު ތިމަރަފުށި 2400
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 އަލްފާޟިލް ރިޔާޒް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަނޑު އަޚް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ

 ރަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި މިބިލާ ބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑު ޝުކުރެއް : ވާހަކަދެއްކެވުން

 ސަވާރުވެގެން މިއީ އެބޭފުޅާގެ ސިކުނޑިއަށް ކޮންމެވެސްބަޔަކު . ނުދަންނަވާނަމޭ

 ރާންވެއްޖެއޭ މިބިލު އަޅުގަނޑު ހައި ވީމާ، . ހުށަހެޅި އެއްޗެކޭ

 އެހެންވީމާ، ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ . ކަމަށްޓަކައިވެސް ބަލައިގަތް 2405 

 އިތުރު ބަހުސްވެސް ކުރަން މިތަނުން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ބޭރުކޮށްލަމާ ހިނގާށޭ

 އަކަސް ބިލެއް ހުށަހެޅިފައި އޮތީމާ މިއަށް ކޮންމެ . އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ

 ވަނަ މާއްދާގެ 115 ޤާނޫނުއަސާސީގެ . ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ބުނެލަން އެބަޖެހޭ

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމުގެ ވާޖިބު ) ޅ (

 ކުން ރުމާއި އެ މަޤާމުތަ ން ޢައްޔަންކު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މަޤާމުތަކަށް މީހު 2410 

 އަޅުގަނޑަށް އެބައިނގޭ . މީހުން ވަކިކުރުމާއި އެމީހުންގެ އިސްތިޢުފާ ޤަބޫލުކުރުން

 އްދާގައި މިހާ ސާފުކޮށް މިކަން މިގޮތަށް މިއޮންނައިރުގައި މިމާ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރުގައި މިބިލު ހުށަހަޅައިގެން ރިޔާޒް ރަޝީދަށް މިދިނީ އަޅުގަނޑާ

 ބޭފުޅެއްކަން އަޅުގަނޑަށް އިނގޭ ކިތަންމެ ވަރަށް ކައިރި ގޮނޑިއެއްގައި އިންނަ

 މި ސަރުކާރަކީ ކުޅަދާނަ . ސަރުކާރުވެސް ނުވެއްޓޭނެ ކުރިޔަސް މި އް ވަރެ 2415 

 . ސަރުކާރެއް މިއީ މޮޅެތި މީހުން ތިބި . ލު ސަރުކާރެއް ސަރުކާރެއް ޤާބި

 މިމަޖިލީހުގެ ރުޙުން ހޯދަން ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ލާ ކަމަށްވަންޏާ

 ންނަވާނީ ބައިޝޭޚްކަން ކިޔަވާފައި ތިބި މީހުންގެ ސެޓްފިކޭޓް އަޅުގަނޑު ދަ

 ސަރުދާރުންނާއި . ހޯދަންޖެހޭނޭ ހުއްދަ ދިނުމާ ބެހޭގޮތުން ރުޙުން ދޫކުރުމަށް

 ހާޒިރުކުރަންޖެހޭނެއޭ ސުވާލުކުރަންޖެހޭނެއޭ އަޅުގަނޑު މިތަނަށް ޔޯނުންވެސް ޕި 2420 

 ރައްސާރަކުރުމަށް މިއީ ކަނޑައެޅިގެން ހަމަ ޖެއްސުންކޮށް ފު . ދަންނަވާނީ

 . ސަރުކާރަށް ފުރައްސާރަކޮށް މަލާމާތްކުރުމަށް ބަޔަކު ހުށަހަޅައިގެން އުޅޭ ބިލެއް

 އިސް ތުލުސްދޫގައި ކިޔަވަން ހުރެފައި އަ އަޅުގަނޑަށް އިނގޭ އަޅުގަނޑަކީ ބޭރުގެ

 ޑިގްރީ ހާސިލުކޮށްފައި ނޭ ކިޔައިގެން ޔުނިވަރސިޓީން ތަޅާލައިގެން ކިޔަވައިގެން

 ޖެއައިސް ހުރި މީހެއްކަމުގައި ނުވިޔަސް އަޅުގަނޑަށްވެސް އިނގޭ އައިސް ރާއް 2425 

 ނަވާނީ މި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ދަން . މިކަން ކުރަމުން ގެންދާގޮތް

އަށް ނަން ދެވިދާނެއޭ ޏެއް ނޫނޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މީހުން ކަނޑައެޅުން އެކަން
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 ސްޓޭޓް އި . ސް ލެވިދާނެ ވަރުންނަރުންވެ ގަ . ސްޓޭޓް ގަވަރުނަރުންނަށްވެސް

 އަށް އެ ހުރިހާ ހެންވީމާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ . ކަތީބުންނޭވެސް ބުނެވިދާނެ

 މަޤާމުތައް ދިނުމުގެ . ޙައްޤެއް އެބައޮތް ނަންކިޔުމުގެ ބާރުވެސް ލިބިފައިވަނީ 2430 

 އެހެންކަމުން، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ . ބާރުވެސް މިޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދީފައިވަނީ

 ވާ މިތާ އެތެރޭގައި މި ވާހަކަދައްކަ އިތުރަށް ތުރަށް ބަހުސްކޮށް މީގައި އި

 ސަބަބަކީ . ރުމަށްވުރެން މާ ރަނގަޅުވާނެއޭ މިކަން ނުކޮށް ދޫކޮށްލުން ބަހުސްކު

 ވަރަށް ރަނގަޅަށް ވަރަށް އިންޞާފުވެރި ގޮތެއްގައި ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި

 ގަޅު ވިސްނުންފުޅެއްގައި ވިދާޅުވި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދުވެސް މިކަމަށް ވަރަށް ރަނ 2435 

 އެހެންވީމާ، ވަގުތު ބޭކާރުނުކޮށް . ހޭ އެއްޗެއްކަން ޖެ މިއީ މިތަނުން ބޭރުކުރަން

 އެއްވެސް ޙާލެއްގައި . އަޅުގަނޑު ފަށްފަށުން ދަންނަވާނީ ހިނގާށޭ މި ބޭރުކޮށްލަމާ

 ނަ އަޅުގަނޑު ކައިރީގައި ރިޔާޒް ރަޝީދު އަޅުގަނޑުގެ އަޚް ވިދާޅުވި މިއީ ތިމަން

 މިދެން ހަމަ . އެއްވެސް ޙާލެއްގައި މާބޮޑު ވިސްނުމެއް އޮވެގެން ލީ އެއްޗެއް ނޫނޭ

 ހިނގާށޭ . ކޮންމެވެސް ބަޔަކު ތިމަންނަ ކައިރީގަ ބުނެގެން ތިމަންނަވެސް ކުރިކަމެކޭ 2440 

 މިއީ އެކަމުން މިހާރު އެބޭފުޅާ އިތުރުފުޅެއް ނުހައްދަވާނެކަމަށް . ބޭރުކޮށްލަމާ

 . އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ

 . ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެެރި މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

2445 

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

 ގަންދީ ހުވާކޮށްގެން هللا ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ހަމަ އަޅުގަނޑު ފަދައިން މާތް ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިލުފުށި

 އަޅުގަނޑުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު : ކެވުން ރިޔާޒް ރަޝީދު ވާހަކަދެއް

 އް އަޅުގަނޑު އެހެނެ . މުޙަންމަދު މުސްތަފާ މިތަނަށް ވަޑައިގެން އެއިންނެވީ 2450 

 . އެއްވެސް ބަޔަކަށް އަޅުގަނޑުގެ ސިކުނޑިއަކާ ނުކުޅެވޭނެ . ނުދަންނަވަން

 އެއްޗެއް އަޅުގަނޑު ދެންނެވިއޭ އެހެން އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ނުދަންނަވާ

 ދެން އަޅުގަނޑު . ވިދާޅުވީތީވެ ޔައުމިއްޔާއިން އެކަން އުނިކުރަން އަޅުގަނޑު އެދެން

ދެން އަޅުގަނޑާ ކައިރީގައި މިހެން . ތިހާވަރު ނުކުރަން ދެން އެދެން މުސްތަފާ
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 ފަހަރެއްގައި މިއީ . އިންނަންޏާ އަޅުގަނޑު އަތްފޯރާ ހިސާބުގައި ތިއިނީ 2455 

 މީހުން ދޭތެރޭގައި އޮތް ގުޅުމަށްވެސް މީގެ ސަބަބުން ހީނަރުކަން 2 އަޅުގަނޑުމެން

 ދެން . އަޅުގަނޑު ބޭނުމެއްނޫން އެގޮތަށް އެކަންތައް ވާކަށެއް . އަތުވެދާނެ

 އެދެން ރައީސް އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ނުދަންނަވާ ވާހަކައެއް އެކަމަށް މަޢާފަށް

 . އެންމެ ރަނގަޅުތޯ . އަރިހުންވެސް

2460 

 ދެން . އާދެ، ނިޒާމީ ނުކުތާއެއްގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ބަލައިގަންނަންޖެހޭ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 އަޅުގަނޑަށްވެސް ފާހަގަކުރެވުނު ވާހަކަފުޅު ފައްޓަވަމުންވެސް ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ

 ކަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިމަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާގޮތަށް ނޫންގޮތަ

 އެހެންވީމާ، . މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި މުޚާތަބުކުރައްވާ އެއްޗެއް ވިދާޅުވިކަން 2465 

 އެގޮތަށް ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ޢަމަލުނުކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމުން ވާހަކަ

 . ނިންމާލުމަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން

 ށް ވާހަކަފުޅު ތެރި ރައީސަށް ރަނގަޅުގޮތަކަ ޒަތް އަޅުގަނޑަށް އިނގޭ ޢިއް ދާއިރާގެ މެންބަރު ތިމަރަފުށި

 އަޅުގަނޑު ކިޔަންހުރި އެއްޗެއް ބުނަންހުރި . ނުދެއްކޭނެކަން އެއްވެސް މެންބަރަކަށް މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ 2470 

 ވިސްނަވާނެވެސް . އެކަމަކަށް ފިކުރެއްވެސް ކުރާނެ ކަމެއް ނެތް . އެއްޗެއް ބުނާނަން : ވާހަކަދެއްކެވުން

 ގަނޑު ދަންނަވާނީ މިމޭރުމުން ވާހަކަދައްކަވަމުން މީގެ ކުރީގައި އަޅު . ކަމެއް ނެތް

 . މީހުން ކަނޑައަޅާފައިވޭ 700 މިތާ އޮތް ސަރުކާރުން ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް

 އަޅުގަނޑު ކިތަންމެ . މީހުންވެސް ނުލައޭ 300 އިރުގައި މިއަދުގެ ސަރުކާރުން އޮތް

 ން ދުލުގައި ހިފަހައްޓަން ވަރަކަށް ތިބޭފުޅުން އަޅުގަނޑުގެ އަނގައިގަ ހިފަހައްޓަ 2475 

 . އުޅުނުކަމުގައިވިޔަސް އަޅުގަނޑުގެ ނުހިފެހެއްޓޭނެއޭ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ

 މިކަހަލަ ރޭވުންތެރި ކަމުގައި ސަރުކާރު ފުޑުއްސަވާލަން ސަރުކާރު

އްވާލަން ފާޑުފާޑުގެ އެއްޗެހި ހުށަހަޅައިގެން ތިބޭފުޅުން އަޑީގައި ދުވަސްދު

 ރިޔާޒް ރަޝީދު . ނުކުރެވޭނެއޭ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ތިއްބެވައިގެން މިކަމެއް

 މަޤްޞަދެއް ނެތޭ އެއިންނެވީ މާބޮޑު އަޅުގަނޑު ކައިރީގައި ވިދާޅުވި ތިމަންނަ 2480 

ކައިރީގައި އަޅުގަނޑުގެ ކައިރީގައި ވިދާޅުވި ސާފު ބަހުން އެވެސް އޭނަ
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 އަޅުގަނޑަށް އޭގެއިން އިނގެނީ މިއީ ޔުނިވަރސިޓީ . ޤަބޫލުކަމެއް ނޫންކަން

 ދެން . ތަޅާލައިގެން ރާއްޖެ ވަޑައިގަތް ބޭފުޅަކު އަޑީގައި ހުރެގެން ކުރުވިކަމެކޭ

 .. އަޅުގަނޑު ހަމަ މިމޭރުމުން ހަމަ ކުރިއަށް ގެންދާނީ

2485 

 އާދެ، އަޅުގަނޑު ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވަން މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާއިރުގައި : ކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން ވާހަ

ކާ ޙަވާލާދީ ދަންނަވާއިރުގައި ކަނޑައެޅިގެން އަދި ޚާއްޞަކޮށް  އެހެން މެންބަރަ

 އެއީ . އިންކާރު ކުރަމުން ގެންދަވާއިރުގައި އެގޮތަށް ވާހަކަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވުމަށް

 އެހެންވީމާ، . އަޅުގަނޑުމެން މި ބަހުސްކުރިއަށް ގެންގޮސް އެބަ ނިންމާލަންޖެހޭ

 ތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް އަޅުގަނޑު އެދެން ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ 2490 

 . ގެންގޮސް ނިންމާލަދެއްވުމަށް

 އާދެ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެހެންވީމާ، ކޮންމެ ނަމެއް ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް ދާއިރާގެ މެންބަރު ތިމަރަފުށި

 ޔާރާއި ބާރު ކޮންމެ ނަމެއް ދިންކަމުގައިވިޔަސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެ އިޚްތި މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ

 ތައް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑުގެ އަޚް މިކަހަލަ ބިލު ވީމާ، . ލިބިގެންވޭ 2495 

 ރިޔާޒް ރަޝީދަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ފަށްފަށުން ދަންނަވާނީ މިމަޖިލީހުގެ

 މަސްލަޙަތު ނަގާލާ މިކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި މިކަންތައްތައް ނުކޮށް

ވާ އެއްވެ . ހުއްޓާލާށޭ  ސް ޙާލެއްގައި މީހެއްގެ ސިކުނޑިއަށް އަނެއް މީހަކު ފޮނު

 ނުފޫޒަކުން މިކަންތައްތައް މިހެން ކުރުމުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މީގެ

 ރަޝީދަށް ގަނޑު ހަމަ ފަށްފަށުން ގޮވާލަން ރިޔާޒް އަޅު . މަސްލަޙަތެއް ނޯންނާނޭ 2500 

 މިކަން އަޅުގަނޑުމެން މިގޮވާލަނީ މިބިލު މިތަނުން ބޭރުކުރާށޭ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް

 . މިހެންވާކަމަށްވާނަމަ މަޖިލީހުގެ މަޞްލަޙަތު ގެއްލޭނީ . ނިންމަމާ ހިނގާށޭ

 ވަރަށް ގިނަ . އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި އެބަހުރި ވަރަށް ގިނަ ބިލުތައް

 ވީމާ، އަޅުގަނޑު . ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހިފައިވާ ބައެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކީ

 ށް މިހާރު މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދެއްކޭވަރެއްނުވޭ މިމޭރުމުން، އަޅުގަނޑަ 2505 

 މިކަމަށް ހަމަ ކޮންމެވެސްކަމެއް . އެއްވެސްގޮތަކަށް އިނގޭތޯ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

. ކޮށްދެއްވަންވެއްޖެ
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 އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . އާދެ، ވަގުތުވެސް ހަމަވެއްޖެ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ދިއްދޫ . އްވުން އެދެން އިށީނދެވަޑައިގެންދެ 2510 

 . ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރަށް

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިމަޖިލީހަކީ ތަންކޮޅެއް . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޙްމަދު ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ކޮށް ހިންގޭނެ މަޖިލީހެއްގޮތުގައި މަނިކުފާނު ރިޔާސަތުގައި އިންނަވައިގެން ސީރިއަސް : ވާހަކަދެއްކެވުން ސަމީރު

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު . ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް އާދޭހާއެކު ދަންނަވަން 2515 

 ބާރު ވަކިކޮށްފައިވާ ރިޔާސީ ނިޒާމެއްގައި ފާރަވެރިވުމަށް 3 ދަންނަވާނީ، ޒިންމާ،

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންވެސް ކުރެވޭނެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އޮންނައިރު

 އޭގެބަދަލުގައި، އަޅުގަނޑު ހަމަ . ކަންތައްތަކާއި ނުކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް ހުންނާނެ

 ހިތާމަކުރަން މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާ އަދި ސަރުކާރު

 ތަކާއި މި ހިންގެވުމުގެ ދާއިރާއިން ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ ބާރު 2520 

 މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް މަސްހުނިވާގޮތެއްގެމަތީން ކަންކަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި

 އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން . އަޅުގަނޑުގެ އަޚް، ތ

 ރަޝީދަށް މިވަރުގެ ބޮޑު ރިޔާޒް މިއުޅެނީ، ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 ކާމެދު އަޅުގަނޑު، އެކަންކުރި ބަޔަކާމެދު އަޅުގަނޑު ލަނޑެއްދެއްވީތީ އެބަޔަ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ މިއީ . ކުށްވެރިކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަމޭ 2525 

އެހެންނަމަވެސް، އެމަނިކުފާނާ . އެމަނިކުފާނުގެ ޚިޔާލާ ވިސްނުމާ ފިކުރެއް ނޫންކަން

 ޚިޔާލީ ދުނިޔެއެއްގައި ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ އެހެންނަމަވެސް، މިކަމުގައި

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . އުޅުއްވާ ބަޔަކު މިފަދަކަމެއް މިކުރަނީ

 ވަނަ 115 ޤާނޫނުއަސާސީގެ . މިބިލު ބަލައިގަތީތީވެސް އަޅުގަނޑު ހިތާމަކުރަމޭ

 ގައި ބުނަނީ، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމުގެ ) ޅ ( މާއްދާގެ 2530 

 ޖިބު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މަޤާމްތަކަށް މީހުން ޢައްޔަންކުރުމާ ވާ

 އެމަޤާމްތަކުން މީހުން ވަކިކުރުމާއި އެމީހުންގެ އިސްތިޢުފާ ޤަބޫލުކުރުން އެއީ

 މިބިލުގައިވާ . ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިގެންވާ ބާރެކޭ

 ންގެ މަޖިލީހުގެ މިންގަނޑު ތެރެއަށް ގޮތުގެމަތީން، އެބާރު މިއޮންނަނީ ރައްޔިތު

 އަދި އެއާއެކުގައި، އަޅުގަނޑުމެން . އެހެންވީމާ، އެކަމެއް ނުކުރެވޭނެ . ވަދެގެން 2535
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 އެއަށްވުރެ މާރަނގަޅުވާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ

 ވަޒީރުންނާ ސަރުކާރުގެ މަޤާމްތަކުގައި ތިބޭ . ވަނަ މާއްދާ 98 ޤާނޫނުއަސަސީގެ

 ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ . ސުވާލުކުރުން މީހުންނާ

 އެހެންވެސް މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހަކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވުމަށާއި

 އެމީހަކު އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާއާއި މަސްޢޫލިއްޔަތާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ 2540 

 އެހެންވީމާ، . ކުރެވިދާނެކަމަށް އެބައޮވޭ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާގޮތެއްގެމަތީން އެޒިންމާ

 އަވަހަށް އަޅުގަނޑުމެން މިމަޖިލީހުން ކުރަންވީކަމަކީ އެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން

 އޭރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ . އެޒިންމާ އަދާކުރާނެ ނުވަތަ ކަނޑައަޅާނެގޮތެއް ކަނޑައެޅުމޭ

 ކުވެސް ގެނެސްފައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ތިބި ކޮންމެ ދާއިރާއެއްގައި ކޮންމެ މީހަ

 އެއީއޭ . މިމަޖިލީހުގައި ބޭނުންގޮތަކަށް ސުވާލުކޮށް އެކަންކަންކުރެވޭނެއޭ 2545 

 އޭގެބަދަލުގައި، މިބިލަށް ބައްލަވައިލެއްވީމާ . ޒިންމާދާރުކުރުވުމަކީ

 ވަނަ މާއްދާގެ 2 އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ މިބިލުގެ، މަޖިލީހުގެ ރުޙުން ހޯދުމަށް

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅަންވާނެއޭ 7 ރާތާ މިއޮތީ ބޭފުޅުންނާ ޢައްޔަންކު

 މިއީ . މިނިސްޓަރުންނާ، ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުންނާ އަދި އެފެންވަރުގެ ބޭފުޅުން

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިއުޅެނީ ރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި . ކޮންބައެއްތޯ 2550 

 އޭރުން . ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ލައްވާ އަތުންފައިން ގޯސްހައްދަވަންށޭ

 ނެގޮތަކީ، މިމަޖިލީހުން މިކަން މިގޮތަށް ނިންމެވީމާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހައްދަވާ

 ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންނާ ނާއިބުންގެ ނަމުގެ ބަދަލުގައި އެތަނަށް ކޮންމެވެސް އެހެން

 ނަމެއް ކިޔުއްވާ ޘަފީރުން ނުވަތަ އަމީރުން ނަމަވެސް ކޮންމެވެސް ނަމެއް

 މާ ދެން އެހިސާބަކުން މިމަޖިލީހުން ރުޙުން ކިޔުއްވާފައި މަޤާމްތަކަށް މީހުންލެއްވީ 2555 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެހެންވީމާ، . ހޯދާކަށް އަންނާކަށެއްނުޖެހޭނެ

 ޤާނޫނީކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުޙުމާ ކަންތައްތައް ހޯދަންޖެހޭ

 ޙާލަތްތައް ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު މިބިލުގައި ނެތޭ މި ސްޓޭޓް

 ނިސްޓަރުންނާ ނާއިބުންގެ މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާ ބޭފުޅުންނަކީ މުސްލިމުންކަމުގައި މި

 މިއިންވެސް . ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވާންޖެހޭނެކަމަކަށްވެސް . ވާންޖެހޭނެކަމަކަށްވެސް 2560 

 އެއްވެސްކަމެއް ނެތް އެއްޗެއް ހަމަ މި ބިލެއްގެގޮތުގައި ބަލައިގަނެގެން ރައްޔިތުންގެ

އަޅުގަނޑުމެން ކުރިމަތީގައި އެބަހުރި . އްކަތް ކުރަމުންމިދަނީ މަޖިލީހަށް ހަމަ މިމަސަ
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 ރުޙުންދޭނެގޮތުގެ ވާހަކަ . ވަނަ މާއްދާ 6 ދެން، ބައްލަވާ މި . މުހިންމު ބިލުތަކެއް

 ވަނަ މާއްދާގައި މިބުނަނީ މިޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޖިލީހުގެ 6 މި . މިއޮތީ

 މިބިލުގެ . ހަދާފައި މިއޮތީ މިހާރު މިޤާނޫނަކަށްވެސް . ރުޙުންދޭންވާނީ ވަކިވަކިންނޭ 2565 

 300 . ކިހިނެއްތޯމިވަނީ . ދަށުން ދޭންޖެހޭނީ މިމަޖިލީހުގެ ރުޙުން ވަކިވަކިންނޭ

 ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުން ތިބިކަމަށްވަންޏާ ފަހަރަކު މީހަކު މިމަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިގެން

 . ޅެނީ މިކިހިނެއްތޯ ހަދަން މިއު . އޭގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވައިގެން ކުރިއަށްގެންދަން

 އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާ ސަމާސަކުރައްވަން މިމަޖިލިސް ޖޯކުހައްދަން

 . ރަޝީދަކަސް އަދި އެފަރާތަކަށްވިޔަސް ރިޔާޒް ކޮންމެހެން އުޅުއްވާނެކަމެއްނެތް 2570 

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން އޮތީ، މިފަދަ ކަންތައްތައް މިގޮތަށް ކުރައްވާ ބޭފުޅުން،

 ބާ ބޭނުންކުރައްވައިގެން މިޤައުމު ހަމަ މަގުގައި އެބޭފުޅުންގެ ޢިލްމީ ތަޖުރި

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން އޮތީ، ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ . ގެންދަވަން މަސައްކަތްކުރައްވާށޭ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ހުށަހެޅުއްވި ފަދައިން މިބިލު މިހިސާބުން

 މައެއާއެކުގައި މިބިލަކީ ހަ . މިހާރުން މިހާރަށް ބޭރުކުރައްވަން އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަމޭ 2575 

 އެހެން މިދެންނެވީ، . ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފު ބިލެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން

 ގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ ބާރުތައް ) ޅ ( ވަނަ މައްދާގެ 115

 ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެބާރުތަކުގެ ތެރެއަށް

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ހަމަމިއާއެކުގައި، . ނަން މަސައްކަތްކުރާތީވެ އަރައިގަން

 ޤާނޫނުއަސާސީގައި މާއްދާތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެބަހުރި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން 2580 

 މިމަޖިލީހުގެ ރުޙުން ހޯދަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ މުދަލާ ފައިސާގެ ވާހަކަތައް

 . ޔާން ހާމަކުރަންޖެހޭނެ މުދަލާ ފައިސާ ބަ . ބަޔާންކުރަންޖެހޭނެކަމަށް

 އެހެންނަމަވެސް، ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންނާ ނާއިބުންގެ ވާހަކަ އަންނައިރު އެއިން

 އެހެންވީމާ، ކިހިނެއްތޯ މިބިލު ފުރިހަމަވެގެން . އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނާދެ

 . އަޅުގަނޑު މިއާމެދު ސުވާލު އުފެދޭ . ކިހިނެއްތޯ މިބިލު ބަލައިގެންފައި މިއޮތީ 2585 

 ކަމަކީ ހަމަ މިހިސާބުން މިބިލު ބޭރުކޮށްލަންޖެހޭކަމެއްކަމަށް އެހެންވީމާ، މި

 ދެން، ހަމަމިއާއެކުގައި، މީހެއްގެ ޤާބިލުކަން ބެލުމަށްޓަކައި . އަޅުގަނޑު ދެކެނީ

 އެމީހާގެ ވަނަވަރާ ހަމައެކަނި އޭނާގެ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތައް ފޮނުވާލުމުގެ ވާހަކަ

އި، ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރި އޭނާއަކީ ކޮން ޙާލަތެއްގަ . އެކަނި މިއޮތީ
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 އަޅުގަނޑު . އެކަންވާންކަށެއްވެސް ނުޖެހޭ . މީހެއްކަމަށްވެސް އެނގޭކަށެއްވެސްނެތް 2590 

 ހިތަށްއަރަނީ ހަމަ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންނާ ނާއިބުންގެ ފެންވަރުގައި ހަމަ

 ބޯހަމަނުޖެހޭ ވިސްނުމުގެ އެއްވެސްކަމެއް ނެތް މީހުންވެސް ގެނެސް މިމަޖިލީހުން

 އެހިސާބުން ދެން ވެގެންދާނެގޮތާއިމެދު . ނަށް މަޤާމްދޭން ނިންމަންވީއޭ އެމީހުން

 އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތައް ވެގެންމިދަނީ ދިވެހި . ވިސްނާވަޑައިގަންނަވާ

 ރައްޔިތުން އެމަޤާމްތަކަށް ޤާބިލު މީހުން އައިމާ އެމީހުން ކޮށާނޮޅާލާ 2595 

 މުގެ ސަބަބުން މަޖިލީހުން އެއަންނަނީ އެކަންކަން އެގޮތަށް ކުރު . ތަނެއްގެގޮތުގައި

 ކޮމިޓީއަކަށް އެމީހަކީ އެކަށީގެންނުވާ މީހަކަށްވެފައި އެހެންނަމަވެސް، މަޖިލީހުން

 ދެން، ކިހިނެއްތޯ ހަމަ . އެމީހަކަށް ރުޙުންދީގެން އެމީހަކު މަޤާމާ ހަވާލުކުރަނީ

 . ވިސްނުމުގައި ހަމަ ރަނގަޅުގޮތުގައި މަސައްކަތް އެބޭފުޅުން ކުރައްވާނީ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން އޮތީ، މިއަދު ސިޔާސީ 2600 

 މަޞްރަޙުގައި ސިޔާސީ މަޤްޞަދުތަކެއް ޙާސިލުކުރުމަށްޓަކައި އެމީހުންގެ އަމިއްލަ

 އެދުމާއި ވެރިކަމުގެ ދަހިވެތިކަމުގައި މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ކުރެއްވުމަށް

 . ބަރުންގެ ނާޖާއިޒް ފައިދާ އަދާކުރަން ނަހަދާށޭ އަޅުގަނޑުމެން ޢިއްޒަތްތެރި މެން

 ރަޝީދަށް ދަންނަވާލަން އޮތީ، އަޅުގަނޑުގެ އަޚް، ޢިއްޒަތްތެރި ރިޔާޒް އަޅުގަނޑު

 ދަންނަވަން އޮތީ . އަދި ވަރަށް ގާތްވެސް ބޭފުޅެކޭ . މެންބަރެކޭ އެބޭފުޅާއަކީ 2605 

 . އެއޮތީ ވަނަ މައްދާއާއި ޚިލާފަށޭ މިބިލު ހުށަހަޅާފައި 75 ޤާނޫނުއަސާސީގެ

އެއް ހޯދައިދެއްވުމަށްޓަކައޭ މިކަން  އެމަނިކުފާނު ވަކި ފަރާތްތަކަކަށް ފައިދާ

 . މަނިކުފާނު މިބިލު މިތަނުން ބޭރުކޮށްދެއްވާށޭ . އެކަން ނުކުރައްވާށޭ . މިކުރެވެނީ

 . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ

2610 

 ނޑު ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް މިހާރު އަޅުގަ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ރަޝީދަށް ރިޔާޒް މިއަރުވަނީ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

2615 

މިގަވާއިދުގެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިހާރު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިލުފުށި



98 

 ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގަވާއިދުގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް މަޖިލިސް މެންނަރުންނަށް : ވުން ވާހަކަދެއްކެ ރަޝީދު ރިޔާޒް

 . ލިބިގެންވާ ޙައްޤެއް މަޖިލީހުން މެންބަރުން ބޭނުންވާ ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަކީ

 ވަނަ މައްދާގެ ދަށަކުންނެއް 74 އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ

 ނޭޅޭނެ ބިލެއް އަދި ޤާނޫނާ ތަޢާރުޟުވާ ބިލެއް މިހުށަހަޅައިގެން މިއުޅޭ ބިލަކީ ހުށަ 2620 

 ދެން، ހަމައެހެންމެ، ދެންމެ ވާހަކަފުޅުދެއްކެވި ދިއްދޫ ދާއިރާގެ އަޅުގަނޑުގެ . ނޫން

 .... އަޚް، އަދި

 އާދެ، ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ދަންނަވަން ތިއީ ނިޒާމީ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 2625 

 ސަބަބަކީ، ދެންމެ . ކަށް އަޅުގަނޑަކަށް ބަލައިގަނެވޭކަށެއް ނެތް ނުކުތާއެއްކަމަ

 ދެން، . ވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރެއްގެ ވާހަކަފުޅަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ގެންދަވާތީ

 ހަމަ ގަވާއިދުން ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަޑައިގެންނެވީމާ އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު

 ނގު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް މާފަންނު ހުޅަ . އަރުވާނަން

 . ޢަބްދުއްރަޙީމް هللا މެންބަރު ޢަބްދު 2630 

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

 އަޅުގަނޑު ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް މިނެގީ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ

 ނޫނުއަސާސީގެ މާއްދާއަކާ ހަވާލާދީފައި ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާ ޢަބްދުއްރަޙީމް هللا މެންބަރު ޢަބްދު 2635 

 ވާހަކަދައްކަވަމުންދާއިރުގައި އެޤާނޫނުއަސާސީގެ މާއްދާގައި މިއޮންނަނީ : ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ވަނަ މާއްދާގައި މިއީ އޮންނަގޮތަކީ 74 . މެންބަރުކަމާމެދު ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާސް

 ވާލުމުގެގޮތުން އެހެންވީމާ، އެގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅު

 ޤާނޫނުއަސާސީގެ މާއްދާތައް ނަގައިގެން ނިޒާމީ ނުކުތާ ނަންގަވަން މަޖިލީހުގެ

 ރިޔާސަތުން ފުރުޞަތުދެއްވާތީވެ އަޅުގަނޑު މިމައްސަލަ ރައީސްގެ ސަމާލުކަމަށް 2640 

. މިގެނައީ
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 އެއީ . ނުގަންނަން އާދެ، ތިއީ ނިޒާމީ ނުކުތާއެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ބަލައެއް : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 އާދެ، . ސަބަބަކީ، އެނިޒާމީ ނުކުތާއަކަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތެއް ނާރުވަން 2645 

 ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް އަނެއްކާވެސް ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 . ރަޝީދަށް ރިޔާޒް

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

2650 

 ނުކުތާއެއް މެންބަރަކު ނަގައިފިކަމަށްވަންޏާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ނިޒާމީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިލުފުށި

 އެމެންބަރަކު ނަގާ ނިޒާމީ ނުކުތާ ފުރިހަމަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ރިޔާސަތުން : ވާހަކަދެއްކެވުން ރަޝީދު ރިޔާޒް

 އެހެންވެގެން ދެންމެ އެޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް . ދެއްވަންޖެހޭނެ

 . ކި ވާހަކައަކަށް ރައްދުދެއްވަން އުޅުނީ އަނެއްކާ ނަގާފައި އަޅުގަނޑު ދެއް

 އަޅުގަނޑު ދެއްކި ވާހަކަ ނިންމުމުގެ ފުރުޞަތު އެނުލިބުނީމާ އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން 2655 

 އެހެންވީމާ، ޔައުމިއްޔާއަށާ އަދި މިމަޖިލީހުގެ . އުޅުނު އެއްޗެއް ނޭނގުނީ

 ވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށާ އަދި މިމަޖިލީހުގެ ކަންތައްތައް އަޑުއައްސަ

 އެހެންވީމާ، ރިޔާސަތުން . ބޭފުޅުންނަކަށްވެސް ނޭނގޭނެ ކިހިނެއްކަން މިވަނީ

 މެންބަރަކު ނިޒާމީ ނުކުތާ ނެގީމާ ވަޙީ މަނިކުފާނަށް ބާއްވާނުލައްވާކަމަށްވެއްޖިއްޔަކާ

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން އުޅޭ އެއްޗެއް . ވިދާޅެއްނުވެވޭނެ ތިއީ ނިޒާމީ ނުކުތާއެއްނޫނޭ 2660 

 . ނގޭނީ އެއީ ކޯއްޗެއްކަން އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން މިއުޅެނީ ދަންނަވާ ނިމުނީމާ އެ

 އެހެންވީމާ، އޭގެކުރީގައި އެކަން އެގޮތަށް ކޮށްފިކަމަށްވަންޏާ މަނިކުފާނު ވަކި

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން އުޅުނީ، . ފަރާތަކަށްޖެހިގެން އެކަންކުރެވެނީކަމަށް ބެލެވޭނީ

 ރު ވިދާޅުވީ ވަކިމީހަކު އަޅުގަނޑު ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

 އެހެނެއް . ރިޝަވަތުދީގެން، އަޅުގަނޑަށް ރިޝަވަތުދީގެން މިކަން ކުރީއޭ 2665 

 ކީއްވެތޯ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވާންވީ . ވިދާޅެއްނުވެވޭނެއޭ ދަންނަވަން އަޅުގަނޑު އުޅުނީ

 . މެންބަރަކު މެންބަރަކާދިމާއަށް އެހެން ވިދާޅުވާއިރު އެއީ ނިޒާމީ ނުކުތާއެއްނޫނޭ

 އެހެން . އްދާއެއްގެ ދަށުންތޯ މަނިކުފާނު އެހެން ތިވިދާޅުވަނީ ކޮން މާ

 . ޔައުމިއްޔާ ބައްލަވާ . އެވާހަކަ ދަންނަވަން އަޅުގަނޑު އުޅުނީ . ވިދާޅެއްނުވެވޭނެ

 އެހެންވީމާ، ނިޒާމީ ނުކުތާއެއްނޫނޭ ކިޔައި ތިގޮތަށް ހުރިހާކަންތައް ތިހެން ކޮށް 2670
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 އެހެންވީމާ، . ނގައެއް ނިމެންދެން އަޅުގަނޑުމެންނެއް ނުތިބޭނަން މިތާ

 އަދި މިތަނުގެ ޢިއްޒަތްތެރި . މަނިކުފާނުވެސް ކަންތައް ކުރައްވަންޖެހޭނީ ރަނގަޅަށް

 މެންބަރަކު ނިޒާމީ . މެންބަރުންވެސް ކަންތައް ކުރަންޖެހޭނީ ހަމައާއި އިންޞާފުން

 ނުކުތާއެއް ނަގައިފިކަމަށްވަންޏާ އެނިޒާމީ ނުކުތާއެއްނޫންކަމަށް ނިންމަންޖެހޭނީވެސް

 އަދި . ގަވާއިދުގެ ވަކި މާއްދާއަކުން ނިޒާމީ ނުކުތާއެއްނޫނޭ ބުނަންޖެހޭނެ 2675 

 ހަމައެހެންމެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ އެނަންބަރާއި ޙަވާލާދީފައި އެ މާއްދާގެ ދަށުން

 . އެނިޒާމީ ނުކުތާއެއްނޫނޭ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވާންޖެހޭނެ

 އްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ދިއްދޫގެ އާދެ، ވިލިފުށީ ދާއިރާގެ ޢި : ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން 2680 

ށް  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު ރިޝްވަތު، އެލަފުޒު ބޭނުންކުރެއްވިކަމަ

 އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑު އެލަފުޒު އެގޮތަށް ބޭނުންކުރިކަން . ވިދާޅުވި

 އްދޫ ދާއިރާގެ ދެން އަޅުގަނޑު އޭގައި ދަންނަވަންއޮތީ، ދި . ފާހަގަކުރެވިފައެއްނެތް

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރުގެ ވާހަކަފުޅުގައި އެހެން ބަޔަކު މެންބަރަކު

 ދެން އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި އެގޮތަށް . ލައްވާ ކަމެއްކުރުވިއޭ އެހެން ވިދާޅުވި 2685 

 ކޮންމެ މެންބަރަކީވެސް މިމަޖިލީހުގައި ހަމަ މިނިވަން . ވިދާޅުވެގެންނުވާނެ

 ލުކޮށް މަސައްކަތްކުރައްވާ އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރައްވާ މުސްތަޤިއް

 ދެން ހަމައެއާއެއްކޮށް މިބިލު ބަލައިގެންފައިމިވަނީ ޤާނޫނީގޮތުން . ބޭފުޅެއް

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ވިލިފުށީ ދާއިރާގެ . ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތައް ބެލުމަށްފަހު

 . އަކީ ނިޒާމީ ނުކުތާއެއްކަމަށް ބަލައިގަންނަން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނެންގެވި ނުކުތާ 2690 

 . ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުގަނޑު ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

 އަޅުގަނޑެއް އެއްވެސް ޙާލެއްގައި . އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޙްމަދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ދިއްދޫ 2695 

... ރިޝްވަތެއް ދިން ވާހަކައެއް އަދި ވަކި މީހަކަށް : އްކެވުން ވާހަކަދެ ސަމީރު
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 . އަޅުގަނޑު ތިއިޝޫއަށް ޖަވާބުދާރީވެއްޖައިން އިނގޭތޯ : ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން

2700 

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ ކުރިއަށްގެންދެވުން (

 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށޭ 75 ސާސީގެ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އުޅުނީ، ޤާނޫނުއަ އަޙްމަދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ދިއްދޫ

 ވަނަ މާއްދާގައި މިބުނަނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 75 . މިބިލު ހުށަހެޅިފައި މިއޮތީ : ވާހަކަދެއްކެވުން ސަމީރު

 މެންބަރުން ޢަމަލުކުރަންވާނީ ޤައުމީ މަސްލަޙަތާއި ރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި މަންފާއަށް 2705 

 ރަކު އެމީހެއްގެ ނުވަތަ އެމީހަކާ ޚާއްޞަ އިސްކަންދީގެން އަދި އެއްވެސް މެންބަ

 ގުޅުމެއް އޮތް އެހެން މީހެއްގެ ޒާތީ މަސްލަޙަތެއް ކުރިއެރުވުމަށް މަޤާމުގެ

 އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ މިއީ ޕާޓީގެ އިންޓަރެސްޓަގައި އައި . ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއޭ

 އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ މިއީ ޤައުމީ ޕާޓީގެ އިންޓަރެސްޓްގައި އައި . ބލެއްކަން

 . އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު އެވާހަކަ ދެންނެވީ . ބިލެއްކަން 2710 

 އަޅުގަނޑު ހަމަ . އާދެ، އަޅުގަނޑު ނިޒާމީ ނުކުތާއެއްކަމަކަށް ބަލައެއްނުގަންނަން : ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން

 މީގެކުރީގެވެސް ދަންނަވައިފިން މިމަޖިލީހުން ބަލައިގެންފައިމިވަނީ ޤާނޫނީގޮތުން

 އެހެންވީމާ، . އްތައް ބެލުމަށްފަހު އެކަންތައްތައް ފުރިހަމަވާތީއޭ ބަލަންޖެހޭ ކަންތަ 2715 

 ބިލު ބަލައގެންފައިވާ ވުމާއިދޭތެރޭގައި އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ސުވާލުކުރުމުގެ

 . ފުރުޞަތެއް މިހާރަކު ނެތްހެން

 ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންނާއި، ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުންނާއި އަދި . ` ދާއިރާގެ މެންބަރު ބިލެތްދޫ

 ގެ ރުހުން ހޯދުމުގެ އެފެންވަރުގެ ބޭފުޅުން މަޤާމާއި ޙަވާލުވުމުގެކުރިން މަޖިލީހު : ވާހަކަދެއްކެވުން ޙްމަދު ޙަމްޒާ އަ 2720 

 ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާ ރިޔާޒް ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިލުފުށި . ބިލެއް ތ

 ނުއަސާސީ މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް އަދި އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި އަޅުގަނޑަށް ޤާނޫ

 ޢިއްޒަތްތެރި . ދިފާޢުކުރުމަށް މިފުރުޞަތު ހޯއްދަވައިދެއްވީތީ ޝުކުރުދަންނަވަން

ރައީސް، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ރައްޔިތުން އެއްކުރި ޚާއްޞަ މަޖިލީހުން،
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 ވެރިކަން ހިންގާ . ބާރު ވަކިކުރާނެ ގޮތެއް ނިންމާފައޭ 3 އެމަޖިލީހުންވަނީ 2725 

 . ންނާނީ ކޮން މިންވަރަކަށްކަން ކަނޑައަޅާފައޭ ބާރުގެތެރެއަށް ޤާނޫނު ހަދާ ބާރު ވަ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ކަންދިމާވިގޮތުން އަޅުގަނޑުވެސް ހިމެނުނީ މިދެންނެވި

 އަދި ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގައި ޑްރާފްޓިންގ ކުރެވުނު . ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށް

 ފްޓް ކުރި މި، މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ޢަމަލުކުރަމުންމިދާ ޤާނޫނުއަސާސީ ޑްރާ

 ކޮމިޓީގައިވެސް މެންބަރެއްގެގޮތުގައި އަޅުގަނޑަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު 2730 

 ވަނަ މާއްދާ ފަރުމާކުރަމުންދިޔައިރުގައި 129 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . ލިބުނު

 ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީއަށާއި އަދި ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހަށް އެވިދާޅުވިގޮތަށް

 ނަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުން ނިންމަވާފައިވަނީ އެހެން . ފުރުޞަތު އޮތް

 އެއީ ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ . މިނިސްޓަރުންނާއި ހިސާބުން މިކަން ނިމޭގޮތަށް

 ރައްޔިތުންނަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޤާނޫނުއަސާސީ . މަޖިލީހަށް ފެނުނުގޮތް 2735 

 ހިނދު އެގޮތަށް އެ . ބައްޓަންކުރެވިފައި އޮންނާނެގޮތްކަމަށް ފެނުނުގޮތް

 މިހާރު އެޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެހުށަހަޅުއްވަނީ މިދެންނެވި . ނިންމަވާފައިވަނީ

 ޢިއްޒަތްތެރި . ޤާނޫނުއަސާސީގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަނޑައެޅުން ބަދަލުކުރުމަށް

 އަދި ދަންނަވާލަން . ރައީސް، އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ އެކަން އެގޮތަށް ކުރާކަށެއް

 ސް، މިބިލު ހުށަހެޅުއްވިއިރުގައި އެޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ބޭނުން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ 2740 

 އޭގެތެރޭގައި އެއް ސަބަބެއް އަޅުގަނޑު . ސަބަބުތައް ބަޔާންކުރައްވާފައި އެބަވޭ

 އޭގައި އެބައޮވޭ ބުނެފައި އަދި އެފަދަ ބޭފުޅުން ޙަވާލުކުރެވޭ . ފާހަގަކޮށްލާނަން

 . ންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައިނުވާތީއޭ ޒިންމާ އަދާނުކުރިނަމަވެސް ޖަވާބުދާރީ ކުރެވޭނެ އި

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، . އަޅުގަނޑުގެ ޚިޔާލު ވަރަށްވެސް ތަފާތު

 . ވަނަ މާއްދާ ވަރަށް ސާފޭ 140 އެޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާނޫނުއަސާސީގެ 2745 

 ވަނަ މާއްދާގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް ބުނެފައިއެބަވޭ 140 ޤާނޫނުއަސާސީގެ

 އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާތަކާއި ޤާނޫނަކުން މިޤާނޫނުއަސާސީގަ

 އުފައްދާ މުސްތަޤިއްލު އެހެން މުއައްސަސާތައް ފިޔަވައި ސަރުކާރުން ނުވަތަ

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ގާއިމުކުރާ ކޮންމެ އިދާރާއަކަށް، އާދެ، އަޅުގަނޑު

 ސާއަކަށް މަސްޢޫލުވާނޭ ފާހަގަކޮށްލާނަން ކޮންމެ އިދާރާއަކާއި ކޮންމެ މުއައްސަ 2750 

. އަދި އޭގެއިތުރުން ކީކޭތޯ . ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ހުންނާންވާނެއޭ
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 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދެން . ޤާނޫނުއަސާސީ އެހިސާބުން ހުއްޓައެއްނުލައޭ އިނގޭތޯ

 ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކު . ވަނަ މާއްދާ 140 މިބުނަނީ،

 ކުރެވޭ ކޮންމެ އިދާރާއެއްގެ ނުވަތަ ކޮންމެ މުއައްސަސާއެއްގެ އެމެންބަރަކާއި ޙަވާލު

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް އަޅުގަނޑު . ޒިންމާއުފުލާ ޖަވާބުދާރީވާންވާނެއޭ ހިންގުމުގެ 2755 

 ހިތާމަކުރަން އެޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ބިލުގައި ސަބަބެއްގެގޮތުގައި

 ންނަވާނީ މިކަން ރަނގަޅަށް އަޅުގަނޑު ދަ . އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީވެ

 އެހެންކަމުން، އަޅުގަނޑު . ދިރާސާނުކުރެއްވި އެޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އެއޮތީ

 އަދި . ދަންނަވާނީ އެކަން ރަނގަޅަށް ދިރާސާކުރެއްވުން އެއީ މުހިންމުކަމެކޭ

 99 ހަމައެއާއެކު، އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށް ދަންނަވާލަން ބޭނުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ 2760 

 ވަނަ 99 ވަނަ މާއްދާގައި އެބަބުނޭ، 99 އާދެ، . ވެސް ވަރަށް ސާފު ވަނަ މާއްދާ

 ގައި ބުނަނީ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ރައްޔިތުންގެ ) ހ ( މާއްދާގައި ބުނެފައިވާގޮތުން އޭގެ

 މަޖިލީހަށް ނުވަތަ އެމަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކަށް ހާޒިރުވެ، އެމަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ

 އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބޭނުންވާ، އާދެ، ގޮތެއްގެމަތީން ހެކިބަސް ދިނުމަށާއި، ރަ

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަން އެންގުން މިމާއްދާގައި 2765 

 ބަޔާންވެގެންވާ ފަދައިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ މީހަކު ކުރާ ކޮންމެ

 ބަހުން ސުވާލަކަށްމެ އެމީހަކަށް އެނގިހުރި އެންމެ ރަނގަޅަށް ތެދުވެ ތެދު

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ޖަވާބުދާރީ . ޖަވާބުދޭންވާނެއޭ

 ކުރުވުމުގެ ބާރު މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ޤާނޫނުއަސާސީން

 ޤާނޫނުއަސާސީ ބައްޓަންކުރެވިފައި އޮތްގޮތުން ދިވެހި ސަރުކާރުން . ލިބިދީފައިވޭ 2770 

 . ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ޖަވާބުދާރީވާގޮތަށް ޒީރުންގެ މި އެވަނީ އެކުލަވާލެވިފައި ވަ

 އެނޫންގޮތަކަށް އޮންނަ ކަންތަކުގައި މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ބާރުލިބިދީފައިވޭ

 ކޮންމެ މީހަކުމެ ހާޒިރުކޮށް، އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުން ކޮންމެ ސުވާލެއްކޮށް

 ޙަކޮށް ސާބިތުގޮތެއްގައި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިފަދަ ޞަރީ . ޖަވާބުދާރީކުރުވަން

 މިޤާނޫނުއަސާސީން ކަނޑައެޅިފައި އޮތްހިނދު، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިގޮތަށް 2775 

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިބިލު . ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީވެ އަޅުގަނޑު ހިތާމަކުރަން

 އަޅުގަނޑުމެން މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ބަލައިގަނެ، މިއީ އެހުށަހަޅުއްވާފައި

ށް ޤާނޫނަކަށް ހައްދަވައިފިނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤާނޫނުއަސާސީން، އޮތްގޮތަ
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ށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީން، ޚުދު އަޅުގަނޑުވެސް ވަކާލާތުކުރަމުންދިޔަގޮތަ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް މިޤައުމު ބަދަލުވަމުންއައްޔޭ 2780 

 ރައްޔިތުން ވަކިގޮތެއް ނިންމާ، އަޅުގަނޑުމެން ކިތައްމެ އެދުނުކަމުގައިވިޔަސް ދިވެހި

 . ޤާނޫނުއަސާސީ އެގޮތަކަށް ބައްޓަންވުމުން އެގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ތަބާވާންޖެހޭނެ

 އަޅުގަނޑު ހިތުން އެޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ހުށަހެޅުމަކަށް

 ވެހި އަޅުގަނޑު ހިތުން އަޅުގަނޑު އުފާކުރަން ދި . އަޅުގަނޑަކަށް ތާޢީދެއްނުކުރެވޭ

 ރައްޔިތުން މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވާ އެންމެބޮޑު ދެޕާޓީގެ ފަރާތުން 2785 

 އަޅުގަނޑު . ވަނީ  މިހާރު މިބިލު މިއީ ރަނގަޅުނޫން ބިލެއްކަމަށް ބުނެފައި

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . ދަންނަވާނީ ރައްޔިތުންގެ ބަސް ބުނެފިއޭ

 . ވަރަށް ކުޑަކުޑަ ޕާޓީއެއްގައި ކަންދިމާކުރެއްވިގޮތުން މިވަގުތު ހުންނެވީ

 ... އެހެންވީމާ،

2790 

 . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 އާދެ، އަޅުގަނޑު ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ބިލެ

 އަދި މިބިލު . ޒަތްތެރި ރައީސް، މިބިލު ބަލައިގަންނާކަށް އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ ޢިއް : ޙަމްޒާ ވާހަކަދެއްކެވުން

 އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މިތަޅުމުން ބަލައިނުގަންނަގޮތަށް 2795 

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ނިންމެވުމަށް

 ވިލިފުށީ ދާއިރާގެ ، އާދެ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ` ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިއަދު ހުށަހަޅާފައި މިއޮތް ބިލާއި ގުޅޭގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން : ވާހަކަދެއްކެވުން މުޙަންމަދު ރިޔާޒް

 ބަޙުސްކުރަމުންމިދަނީ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންނާއި، ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުން 2800 

 . ތަކަށް ޢައްޔަންކުރަން މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ދައުރެއް އޮވެގެން މަޤާމު

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުގައިވެސް

 ވިދާޅުވިފަދައިން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮންނާނީ ކޮންކަހަލަ ނިޒާމެއްތޯ ނެގުނު ވޯޓުގައި

 ޤާނޫނުއަސާސީގައި އެކަށައަޅާލެވިފައިވަނީ މިމަޖިލީހުގެ ދައުރެއް އޮވެގެން

 އަދި ދެންމެ . ންކުރާނީ ކޮންކޮން ބައެއްތޯ ކަނޑައަޅާ ނިންމާފައޭ ޢައްޔަ 2805
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 އެޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ޤާނޫނުއަސާސީގެ އެމާއްދާ

 އެކުލަވާލެވުނުއިރުގައި އެފަދަ ފުރުޞަތެއް ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ

 އޮތްގޮތުން ވަނަ މާއްދާ ލިޔެފައި 140 އަދި . މެންބަރުންނަށް ލިބިގެންދިޔަ

 މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ވުޒާރާއަކާއި ހަވާލުވެ ތިއްބަވާ ވަޒީރުން

 އެހެންވީމާ، ހަމަ . ޖަވާބުދާރީވާނެގޮތް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގެން އެބައޮތް 2810 

 ކުރުގޮތަކަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު މިބަޙުސްގައި ވާހަކަދެއްކި ހަމަ ގިނަ

 މިހާރުން މިހާރަށް މިބިލު އަނބުރާ . ނުކުރޭ މެންބަރުން މިބިލަކަށް ތާޢީދެއް

 އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރަންހުރި . ގެންދެވެން އޮތްނަމަ މިބިލު އަނބުރާ ގެންދަންވީއޭ

 މަސައްކަތުގައި މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ވަރަށް މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް

 ޅައިގެން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މިތާނގައި މިފަދަ ބިލެއް ހުށަހަ . އެބަހުރި 2815 

 އެހެންނަމަވެސް، އެޢިއްޒަތްތެރި . ބަޙުސްކުރުމަކީ އެއީ އެންމެ އެދެވޭކަމެއް ނޫން

 . މެންބަރަށް މިއީ މުހިންމުކަމަކަށްވާތީ އެކަން އެޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅީ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޤާނޫނުއަަސާސީގައި . ޚިޔާލު ތަފާތުވުމަކީ މައްސަލައެއްނޫން

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވުޒާރާތައް އުފެއްދުމާއި، އެވުޒާރާތަކަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް

 ބޭބޭފުޅުން ޢައްޔަންކުރުމަކީ އެއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ޤާނޫނުއަސާސީން 2820 

 ލިބިގެންވާ ބާރަކަށްވާތީ، މިފަދަ މަޤާމަކަށް މިފަދަ ނަމެއްގައި މިޢިއްޒަތްތެރި

 ގޮތަކަށްވެސް އެމަޤާމުތަކުގެ ނަން މަޖިލީހުން ކަމެއް ފާސްކޮށްފިނަމަ އެނޫން އެހެން

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން މިފަދަގޮތަކަށް މިކަންތައް . ދެވިގެން ހިނގާދާނެ

 ފާސްކޮށްފިނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކުރެވެނީ ފޫނެތްފަޔަކަށް ފެންފުރުން ކަހަލަ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ބައެއް އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ . ކަމެއް 2825 

 ކަފުޅުގައި ސަރުކާރުގެ ބައެއް މަޤާމުތަކަށް އެކްޓިވިސްޓުން ގޮތުގައި ބޭބޭފުޅުން ވާހަ

 އަދި ގިނަ ސިޔާސީ މަޤާމުތަކެއް އުފެދި . ޢައްޔަންކުރަމުންދާ ވާހަކަ

 އާދެ، ކުރީގެ ސަރުކާރުގެ ވާހަކަ . ޢައްޔަންކުރަމުންދާ ވާހަކަ ވިދާޅުވި

 ބޭފުޅުންނަކީ ސިޔާސީ އެއްހާ 600 ލިޔެކިޔުންތަކުން . ދަންނަވާކަށެއް ނޫން

 އަދި އެގޮތުގައި ސީނިއަރ މިނިސްޓަރުންނާއި، . ބޭފުޅުންގޮތުގައި އެނގެން އެބައޮތް 2830 

 މަޤާމުތަކުގެ އެކިއެކި ނަން ނަން ދީގެން ބޮޑެތި ބޮޑެތި ލައްކަ ލައްކަ ރުފިޔާގެ

މިއަދު އެފަދަ ބަޔަކު ނެތްކަން އަޅުގަނޑު . މުސާރަ ދެމުންދިޔަ ބަޔަކު އެބަތިބި
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 އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އާދެ، ސްޓޭޓް . ކު ޤަބޫލުކުރަން އުފަލާއެ

 އެއްހާ 300 މިނިސްޓަރުންނާއި ނާއިބުން އަދި މިސަރުކާރުގައި މިއަދު މަދުވޭ

 އަދި . ސިޔާސީ މަޤާމު އޮތްކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެމުންދޭ 2835 

 ތޯވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެކްޓިވިސްޓުންގެ ގޮތުގައި މިނުކުންނަ ބަޔަކީ މިއީ ކޮންބައެއް

 . އަޅުގަނޑު ކުޑަ ތަފްޞީލަކަށް ދަންނަވާލާނަން . ވިސްނާލަންޖެހޭ

 އެކްޓިވިސްޓުންނަކީ ރައްޔިތުންގެ ޙިއްޞާއެއްވާކަން ރައްޔިތުން ކޮންބައެއްކަން

 ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤެއްވާކަން އެބައިމީހުން ނޫސްތަކުގައި ލިޔެ، އަދި އަދި އެކިއެކި

 ތުދީ، މަގުމައްޗަށް ނުކުތީމަ އަދި އެނޫން އެހެންގޮތަކަށް މީޑިޔާތަކަށް މަޢުލޫމާ 2840 

 . ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤެއްވާކަން އެބޭބޭފުޅުން ނުކުތީމަ ގެންގޮސް ޖަލަށް ލަނީ

 މަންޑޭލާ ފަދަ ބަރަކް . އެހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެން މިކިޔަނީ އެކްޓިވިސްޓުންނޭ

 ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮބާމާ ފަދަ އަދި މަހާތަމާގާނދީ ފަދަ އަދި މިރާއްޖޭގެ ރައީ

 . މުޙަންމަދު ނަޝީދު ފަދަ ބޭބޭފުޅުންނަކީ މިއީ މިކަމުގެ ލާމަސީލު މިސާލެއް

 އަދިހަމަ މިސަރުކާރުގައި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންގެގޮތުގައި ނާއިބުންގެގޮތުގައި 2845 

 ޢައްޔަންކުރެވިފައި ތިބި ބޭފުޅުންނަކީ ރައްޔިތުންގެ ކަންކަން ނުވެގެން އެގޮތުގައި

 އްޤެއްވާކަން މަގުމައްޗަށް ނުކުތީމަ މީގެ ގިނަ ގިނަ ބޭފުޅުންނަކީ ރައްޔިތުންގެ ޙަ

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން . ބޮޑެތި އަނިޔާތައް ލިބި ޖަލަށްލާފައި ތިބި ބޭބޭފުޅުން

 މިހާރު މިސަރުކާރާ އިނދިކޮޅު ބޭފުޅުން ނުވަތަ ޚިޔާލު ތަފާތުވާ ބޭފުޅުން

 އަޅުގަނޑު ހިތުން މިކަން މިދަނީ ، އެހެންވީމާ . މިވިދާޅުވަނީ އެއީ އެކްޓިވިސްޓުންނޭ 2850 

 . އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބޭނުންގޮތެއްގައި އެނަންތައް ކީދާނެ . އެންމެ ރަނގަޅަށް

 އެހެންވީމާ، މިއަދު އަޅުގަނޑެއް ނެތިން މިކަމުގައި މާ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ވާހަކަ

 ސް އަޅުގަނޑުވެސް ދަންނަވަންއޮތީ ކޮންމެވެސް ބައެއްގެ ފަރާތުންނަމަވެ . ދައްކަން

 އަދި ކޮންމެވެސް ބަޔަކު އެމަނިކުފާނަށް ދީގެންނަމަވެސް މިހުށަހެޅި ބިލަކީ މިއީ

 އަދި މިއޮތީ ކޮންމެވެސްވަރެއްގެ ގޮތަކަށް . އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ބިލެއް ނޫނޭ 2855 

 އަޅުގަނޑުގެ ފަރާތުން އެމަނިކުފާނަށް . ނުކިއްސަރުގޮތަކަށް މިކަން ގޮއްސައޭ

 އަވަހަކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަގުތު ސަލާމަތްކޮށް ވީހާވެސް . ޙަމްދަރުދީ އެބައޮތޭ

. ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . މިބިލު އަނބުރާ ގެންދަވާށޭ
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 ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންނާއި، ޑެޕިއުޓީ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު 2860 

 ޓަރުންނާއި އަދި އެފެންވަރުގެ ބޭފުޅުން މަޤާމާ ހަވާލުވުމުގެ ކުރިން މިނިސް : ޢަލީ ޢާޒިމް ވާހަކަދެއްކެވުން

 މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދުމުގެ ބިލެއް ވަރަށް މުނާޞަބާ ވަގުތެއްގައި، ވަރަށް

 ޙުދުމުޚްތާރުކޮށް ޤައުމު ހިންގަމުންދާ ވަގުތެއްގައި ހުށަހަޅާ މިފަދަ ވާހަކައެއް

 . ޅުގަނޑު އުފާކުރަން ދައްކާލުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުނުކަމަށްޓަކައި އަ

 އެނގިވަޑައިގަންނަވާނޭ ފަދައިން މިފަދަ ބިލެއް ނުވަތަ އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅުމަކުން 2865 

 . މިފަދަ ޚުދުމުޚްތާރު ވެރިކަންކުރަމުންދާ ގެންދާ ގެންދިއުމަކަށް ބުރުލެއްނާރާނެ

 ތެދެއްމެ، . ހުއްޓުމެއްވެސް ނާންނާނެކަން އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ

 އަޚު ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަދައްކަވަމުން އަޅުގަނޑުގެ

 . ވިދާޅުވެއްޖެ، ބޯކޮށާއި މީހުންނާއި ހިޠާނުކުރަމުންދާ މީހުންގެ ވާހަކަ

 ... ގެންނައިރަށް އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ މިފަދަ ބިލެއް ނުވަތަ އިޞްލާޙެއް 2870 

 ކުތާއެއް އަޅުގަނޑު މިއަރުވަނީ މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ އާދެ، ނިޒާމާބެހޭ ނު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދަށް

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ ( 2875 

 އަޅުގަނޑު ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް މިނެގީ އެނގިފައި . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ

 . ހުޅުހެންވޭރު ކަންނޭނގެ އޮންނަނީ . ގައި ކުޑަހެންވޭރު ދާއިރާއެއްނޯވޭ އޮތްގޮތު މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު

 އެހެންވީމާ، އެއީ ކުށަކަށް . އަޅުގަނޑަށް އިވުނުގޮތް ފަހަރެއްގައި ކުށަކަށްވެދާނެ : ވާހަކަދެއްކެވުން

 އެހެންވެ ފުރުޞަތު މި . ވަންޏާ އަޅުގަނޑު ކަންފަތްވެސް ރަނގަޅު ކޮށްލަން 2880 

 . ނެންގެވީ ޝުކުރިއްޔާ

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ޢަލީ ޢާޒިމޭ . އާދެ، ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް ނޫން : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެެއްކެވުން

 އާދެ، އަޅުގަނޑަށް އަމީންޢާންމުގެ ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( އަޅުގަނޑު ދެންނެވީ 2885 

ޒިމް ވިދާޅުވީ ޔަޤީންކޮށްދެއްވާ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާ
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 ޢަލީ ޢާޒިމް . އެހެންވީމާ، ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްނޫން . ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާކަމަށް

 . ވާހަކަ ކުރިއަށް ގެންގޮސްދެއްވުން އެދެން

 ރެންސް ކަންތައް ހަމަޖައްސާލަންޖެހޭހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަވަހަށް އިންޝުއަ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު 2890 

 ތެދެންމެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުން ލެއްވުމުގެ ކަންތައް އަޅުގަނޑުމެން . އިނގޭތޯ : ހަކަދެއްކެވުން ޢަލީ ޢާޒިމް ވާ

 މިކޮޅުން ފާސްކުރާގޮތަށް އޮވެއްޖެނަމަ ވަރަށްގިނަ މެންބަރުން ވިދާޅުވެއްޖެ ހަމަ

 ޚިޠާނުކުރުމާއި، ޚިޠާނުކުރާ މީހުންނާއި، މިޑްވައިފަރީ ކަންތަކުގެ މީހުން މިތަނުން

 ފާސްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ހަމަ އެގޮތަށް . ރާގޮތަށް ދާނެ ވާހަކަ ހަމަ ފާސްކު

 ބައްދަލުކޮށްލުމުން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަނެއްކާވެސް އެކަމުން ސަލާމަތްވެވިގެން 2895 

 . އެހެންވީމާ، މިއީކީ އަދި ޙައްލެކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލެއްނުކުރަން . ދާނެހެން

 ވަޒީފާތަކުން . ހީނަރުކަން އަންނަ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން މިދައްކަނީ އިޤްތިޞާދަށް

 ހަމައެއާއެކު ޖެހިގެން ދެން މިދައްކާ . ސިވިލް ސަރވިސް މީހުން މަދުކުރާ ވާހަކަ

 ވާހަކައަކީ މިނިސްޓަރުންނާއި، ނާއިބުންނާއި، ކައުންސިލަރުންނާއި އަދިވެސް އިތުރު

 ސް ން އަނއްކާވެ އެހެންކަހަލަ ސިޔާސީ މަޤާމުތަކުގައި ބޮޑެތި މުސާރަދީގެ 2900 

 އަޅުގަނޑުމެން މިކަމާ ދޭތެރޭގައި . ރު ފަރާތްތަކެއް ގެންނަ ވާހަކަ ވަޒީފާތަކަށް އިތު

 އަޅުގަނޑުމެން އިޤްތިޞާދަށް މިހާ ހީނަރުވަމުން . ޙަޤީޤަތުގައި ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ

 ކުގެ އަދަދު މަދުކުރުމަށް ވާހަކަ އްގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަޒީފާތަ އަންނަ ދުވަސްވަރެ

 ގޮސް މިޖެހެނި އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިވިލް ހެން ވަޅެއްގައި މި ދެކެވެމުންދާ ދަނޑި

 އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ ސިޔާސީ މަޤާމުތައް . ސަރވެންޓުން ބޭރުކުރާ ހިސާބުގައި 2905 

 އިތުރުވެގެން ދާކަން މިދަނޑިވަޅުގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށް މިފަދަ އަސްލު ބިލެއް

 ގައި އަޅުގަނޑު ހަމަ މިމަޖިލީހަށް ހަމަ ހުށަހަޅަން ވެއްޖެ ދަނޑިވަޅެއްކަމު

 . ޤަބޫލުކުރާތީ އަޅުގަނޑު ކުރިންވެސް މިމުނާސަބާ ވަގުތެކޭ ހަމަ ދަންނަވާލީ

 މިކަމާދޭތެރޭގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވަނީ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުން

 ކަކޮޅު ނިންމާލުމުގެ ވުމާއެކު އަޅުގަނޑު ހަމަ ވާހަ . ވަރަށްބޮޑަށް ވިސްނާލަންވެއްޖެއޭ 2910 

 ލާނީ މިފަދަ ބިލެއްގެ ބަދަލުގައި މިކަންކަން އެހެންގޮތަކަށް ކުރިން ދަންނަވާ

 އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުން . ނިމުމަކަށް ގެންނަން އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންވެއްޖެއޭ

މިކަމާދޭތެރޭ ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނާ އިތުރު އެހެން ކަހަލަގޮތަކަށް މިއަށް
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 ޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ޙައްލެގެނެވޭނޭ ގޮތެއް މިބިލު ފާސްވުމާއި ދޭތެރޭ އަ

 ދައްކަވަމުން މިބިލު އި ގިނަ މެންބަރުންތަކެއް ވާހަކަ މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގަ 2915 

 މިތަނުން ބޭރުކުރުމުގެ ވާހަކަ ދައްކަވަމުންދާތީވެ އެހެންކަހަލަ ވިސްނުމެއް

 އަޅުގަނޑު އެބަ ގެންގުޅެންޖެހޭ މި އަދަދުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ސިޔާސީ

 ޔާއަށްވެސް ވަޒީފާ ދިނުމުގެ ކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ސް އަދަދަ ވެސް ކޮންމެވެ މަޤާމުގެ

 އަޅުގަނޑު ކަށް ފެންނަ ވާހަކަ ދަންނަވާލަމުން އް ކަނޑައެޅުމަކީ މުހިންމު ކަމަ އަދަދެ

 . ޝުކުރިއްޔާ . އިށީނދެލާނަން 2920 

 ދެ، ދުވަހުގެ އާ . އައްސަލާމްއަލައިކުމް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 އެންމެފަހުގެ ވާހަކަދެއްކުން ތެރިންގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑަށްވެސް މި ފުރުޞަތު : އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވާހަކަދެއްކެވުން

 ލިބުނީތީވެ އެންމެފަހުން ކުރާ އިލްތިމާސްތައް މިބިލު ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތްކަމުގައިވާ

 އި އަޅުގަނޑު ދު އަރިހުގަ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީ 2925 

 މިބިލު ހަމަ މިވަގުތުން އަނބުރާ ގެންދެވުމަށް އަޅުގަނޑު އެދޭ ދަންނަވާލާނީ

 އާދެ، އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން އެބޭފުޅާ މިބިލު ހުށަހަޅުއްވާފައި މިވަނީ ހެޔޮ . ވާހަކަ

 އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު މިބިލަސް ތާއީދުނުކުރާ އެއް . ނިޔަތުގައި ކަން

 ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިބިލަކީ ޕްރެކްޓިކަލް ބިލަކަށް ސަބަބެއް

 ޢަމަލުކުރެވޭނެ ބިލަކަށް ނުވާތީވެ އެއަށް މިއީ . ނުވާނެކަމަށްވާތީވެ 2930 

 އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށްވެސް އަޅުގަނޑުމެން

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިނިވަން މުޢައްސަސާއަކަށްވިޔަސް މީހަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް

 ނަންފުޅެއް ހުށަހަޅުއްވައިފިނަމަ ދެން މިމަޖިލީހުގައި މިކަންތައް ދިމާވެގެން

 ހުށަހެޅުމަށްވެސް ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއުޅެނީ އެންމެ ނަމެއް . މިދާގޮތް

 . އެކިއެކި އަރާރުންތަކެއް ވަމުންދާތީވެ ކެއް ދުވަސްތައް ނަގަމުން މިދަނީ އެތަ 2935 

 ޓޭޓް މިނިސްޓަރުންނާއި ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުންނާއި އަދި އެ އެހެންކަމުން، ސް

 ގެ ކުރިން މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް މި ރުގެ ބޭފުޅުން މަޤާމާއި ޙަވާލުވު ފެންވަ

 ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ ވާނެގޮތަކީ މިމަޖިލީހުގައި ދެން ކުރަންހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް

 . ސް އަޅުގަނޑުމެން ހޭދަކުރަންޖެހޭނެ އަހަރު ދުވަ 5 ހުއްޓި މިކަމަށް ކުރިއަށް އޮތް

 ރައްޔިތުންނާއި . އަޅުގަނޑުމެން ކުރިމަތީގައި ވަރަށް މުހިންމު ބިލުތަކެއް އެބަހުރި 2940
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 ރައްޔިތުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން . ސީދާ ގުޅުންހުރި ބިލުތައް އެބަހުރި

 ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ މުހިންމު ޚިދުމަތްތަކާއި ގުޅޭ ބިލުތައް އެބަހުރި މިހެން މިކަހަލަ

 ބިލުތައް ހުއްޓާ އަޅުގަނޑުމެން މިފަދަ ބޭނުމެއް ނެތް ބިލުތައް ހުށަހަޅައިގެން

 މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތައް ހުރަސްއެޅޭގޮތްވުމަކީ އަޅުގަނޑު މިބިލަށް ތާއީދުނުކުރާ

 ބާ ކުރަމުން އަދި އަޅުގަނޑުމެން މިޤައުމުގައި މިހާރު ތަޖުރި . އެއްސަބަބު 2945 

 ބާރުތައް ވަކިކުރެވިފައިވާ ރިޔާސީ . ނޫން މާނީ ނިޒާމެއް މިދަނީކީއެއް ބަރުލަ

 ކުރާ އުސޫލުން އެހެންވީމާ، ރިޔާސީ ނިޒާމެއްގައި އެކަންކަން . ނިޒާމެއް

 ނިމިގެން ދިޔުމަކީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ވާހަކައެއް ގޮތުގައި ސް މިކަންތައްތައްވެ

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން މާގިނަ ވާހަކައެއް ނެތް މުހިންމު ބިލަކަށް ނުވާތީ

 އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު އަދިވެސް އެއްފަހަރު އެދެނީ މިބިލު . އްކާކަށްވެސް ނެތް ދަ 2950 

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . އަނބުރާ ގެންދެވުން ހުށަހެޅި ފަރާތުން

 ވެސްވަރަކަށް އާދެ، އަޅުގަނޑުގެ ޚިޔާލު ކޮންމެ . އައްސަލާމްޢަލައިކުމް . ` މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 އަޅުގަނޑު މިބިލަށް ތާއީދުކުރީމުސް އަޅުގަނޑަކީ މިވަގުތު މިހާރު ވެރިކަން . ތަފާތު : ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޤް މުޙަންމަދު ޠާ

 އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު . ކުރާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާއެއްގައި ހުރި މީހެއްނަމަ 2955 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ . އްގައި މިވަގުތު މިހިރީ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރި މަޤާމެ

 އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑަށް މިއަދު . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން މިއުޅޭ ވާހަކައަކީ މިހާރުގެ . މިބިލަށް ތާއީދުކުރެވެން ނެތީ

 ސަރުކާރުން ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު އަރިހުގައި

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން މިއުޅޭ . ބިލެއްތޯއޭ މިއީ އެދިގެން ހުށަހަޅައިގެން އުޅޭ 2960 

ބީ  ވާހަކައަކީ އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހަށް އައިސް މިއަދު ވަކާލާތުކުރަން މިތި

 މިހާރު އޮތް ސަރުކާރަކީ . މިހާރު މިއޮތް ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވާށޭ

 ކާރު އެސަރު . ރައްޔިތުންނަށް ވައުދުތަކެއް ވެގެން އައިސްފައި އޮތް ސަރުކާރެކޭ

 ޖަވާބުދާރީ ކުރުވޭނީ އެސަރުކާރުން ކަންތައްތައް ކުރާނެ މަގު އެސަރުކާރަށް

 އާދެ، ސަރުކާރުގެ . އެމަސައްކަތް ކުރާނެ ފުރުޞަތުދީގެންނޭ . ދައްކައިދީގެންނޭ 2965 

 ކޮންމެ މުޢައްސަސާއަކީ މި މަޖިލީހަށް ޖަވާބުދާރީ ކުރުވޭގޮތަށް އުފެއްދިފައިވާ

އެހެންވީމާ، . ޖިލީހަށް ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ ބައެއް ވަޒީރުންނަކީ މިމަ . މުޢައްސަސާއެއް
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 މާދަމާނޫން އަނެއްދުވަހު ނޫނީ އޭގެ އަނެއްދުވަހު މިހާރުގެ ސަރުކާރު

 ސަރުކާރަކަށްވުމުގައި ވެފައިވާ ވައުދުތައް ނުފުއްދިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 ން މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވާންވީތޯ ތިމަންނަ ބޭނުންވާ މަޤާމުތަކަށް މީހު 2970 

 އެފުރުޞަތުދޭކަށް . ނުލެވިގެންނޭ ތިމަންނައަށް އެކަންތައްތައް ނުކޮށްދެވުނީ

 އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާއިން، އަޅުގަނޑު . ހަމަގައިމުވެސް އަޅުގަނޑު ބޭނުމެއްނޫން

 އިންތިޚާބުވެފައިވާ ދާއިރާއަށް ވެފައިވާ ވައުދުތައް މިހާރުގެ ސަރުކާރުން

 އްދޭގޮތަކަށް މި މަޖިލީހުގައި އަޅުގަނޑު އެވައުދުތައް ނުފު . ފުއްދައިދޭންޖެހޭނެ

 . މަސައްކަތްކުރުމަކީ އަޅުގަނޑު އިންތިޚާބުކުރި މީހުންނަށް ވެވޭ ބޭއިންސާފެއް 2975 

 އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިހާރު މިހުށަހެޅިފައިވާ ބިލަކީ މިހާރުގެ

 ދުތައް އެއީ އެވައު . ސަރުކާރަށް ފަހަރެއްގައި މުހިންމު ބޭނުންތެރި ބިލަކަށްވެދާނެ

 ނުފުއްދައިފިނަމަ ރައްކާތެރިވެ ސަލާމަތްވެވޭނެ ދޮރެއް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި

 އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑަކަށް ހަމަ . މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މިވާ ބިލުން އެބަ ހުޅުވާލަދޭ

 ތާއީދުނުކުރެވޭ ސަބަބަކީ . އެއްގޮތަކަށްވެސް މިބިލަކަށް ތާއީދެއްނުކުރެވޭނެ 2980 

 ސަރުކާރުން ވެފައިވާ . ރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވަން ބޭނުންވާތީ އަޅުގަނޑުމެން ސަ

 . ވައުދުތައް ރައްޔިތުންނަށް ފުދައިދޭން އަޅުގަނޑުމެން މިތާގައި ވަކާލާތުކުރަންޖެހޭތީ

 އާދެ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑު މިއަދު މިތާނގައި އިނގެން މިބިލަކަށް

 ގަނޑު ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާގައި ހުރިނަމަ އެހެންނަމަވެސް، އަޅު . ތާއީދުކުރެވޭކަށްނެތޭ

 އާދެ، އަޅުގަނޑުވެސް އެދިގެން އަޅުގަނޑުވެސް ބޭނުންވެގެން . ތާއީދުކުރީމުހޭ 2985 

 ސަރުކާރު ދެމިއޮތުމަށްޓަކައި . އުފެދިފައިވާ ސަރުކާރެއް މިހާރު އޮތް ސަރުކާރަކީ

 ތަކެއް ސަރުކާރުގެ ޒިންމާ . ވަރަށް މުހިންމު މިކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް ވެގެން ދިއުން

 ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންގެ އިސްތަށިފުޅުގައި އެޅޭ . ކުޑަވެގެން ދިއުން

 އެގޮތުން މި ބިލުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑު . ބަދުނާމުތަކެއް ކުޑަވެގެން ދިއުން

 އާދެ، . ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ވަރަށްގިނަ ބަދުނާމުތަކަކުން ސަރުކާރު ސަލާމަތްކުރެވޭ 2990 

 އެއްބައި ބޭފުޅުންނަށް ކަމުނުދާ ބޭފުޅަކަށްވާއިރު މިހާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކީ

 އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި . ހަމަގައިމުވެސް އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ކަމުދާ ބޭފުޅެއް

 އަޅުގަނޑު އެޕާޓީއަކަށް . ވެފައިވާ ވައުދުތައް ފުއްދުމުގެ ޤާބިލްކަން ހުރި ބޭފުޅެއް

ކާރުގައި ތިއްބެވި ބައެއް ޕީއިން ހަމަގައިމުވެސް ކުރީގެ ސަރު . ޑީ . ނިސްބަތްވާ އެމް
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 އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑަށް . ބޭފުޅުންނަކީ މާ ކަމުދާ ބޭފުޅުންނެއްނޫން 2995 

 އެޕާޓީގައިވެސް އެބަތިއްބެވި، އެސަރުކާރުގައިވެސް އެބަތިއްބެވި ވަރަށް ރަނގަޅު

 މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނަން، އެންދެރިމާގޭ ޢައްބާސް . ބޭފުޅުން

 . ޑަށް ވަރަށް ކަމުދާ ވަރަށް އެހީތެރި ވަރަށް ރަނގަޅު ބޭފުޅެއް އަޅުގަނ . އިބްރާހީމް

 އެކަމަކު ވަރަށްގިނަ ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑު ގާތުގައި ވިދާޅުވޭ ވަރަށް ކަމުނުދާ

 އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން މިއުޅޭ ވާހަކައަކީ ޚިޔާލަކީ ތަފާތު . ބޭފުޅެކޭ 3000 

 ހުން ޤަބޫލުކުރާގޮތާއި ތަފާތުވުމަކީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތާއި އެހެން މީ . އެއްޗެކޭ

 އަޅުގަނޑު މިބިލަށް ތާއީދުނުކުރަނީ ރައްޔިތުންނަށް ވެފައިވާ . އެކަށީގެންވާ ކަމެކޭ

 މިސަރުކާރުން ހަމަ . ވައުދުތައް ފުއްދުމުގައި މިސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވަންވެގެންނޭ

 . ތެރި ރައީސް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތް . ހިލާ އެފުރުޞަތެއް އަޅުގަނޑުމެން ނުދޭނަމޭ

3005 

 ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު (

 އާދެ، އަޅުގަނޑު މިހާހިސާބުން ބަލާލަން ބޭނުންވޭ ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ޢިއްޒަތްތެރި : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 މެންބަރު މިބަޙުސްގައި މެންބަރުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ގޮތުން

 އެފުރުޞަތު . ނުންފުޅުތޯ ސާފުކޮށްލަން އެއްޗެއް ވިދާޅުވާން ފުރުޞަތެއް ބޭ 3010 

 . އަޅުގަނޑު އަރުވަން

 މި ބިލުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިލުފުށި

 ގެ އަޅުގަނޑު މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން . އަޅުގަނޑު މަޤްޞަދު އެބަ ހާސިލްވޭހެން : ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާޒް ރަޝީދު

 އެހެންވީމަ، މި ބިލު . ވިންދާއި ޝުއޫރު ހުރިގޮތް އެބަ އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ 3015 

 ބޭއްވުމާއި އަދި ނެގުމާއި އެ އިޚްތިޔާރުވެސް އޮތީ އަޅުގަނޑުގެ

 އަތްމަތީގައިކަމަށްވާތީވެ ގިނައިން މިއަށް ފާޑުކީ މިންވަރަކަށް އަޅުގަނޑަށް މި ބިލާ

 ގިނަ މެންބަރުންތަކެއްގެ ވިސްނުން ހުރިގޮތް ބެހޭގޮތުން ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އަދި

 އެހެންވީމަ، ކަނޑައެޅިފައި އޮތް ވަގުތު އެންމެ ފަހު . އަޅުގަނޑަށް އެނގިގެންދާނެ

 ސިކުންތާ ހަމައަށް ދަންދެންވެސް މެންބަރުން މިއަށް ބަޙުސްކުރުމަކީ މިއީ 3020 

ގަނޑުމެން އަޅުގަނޑު މަސައްކަތް މިކުރަނީ އަޅު . އަޅުގަނޑު ވަރަށްބޮޑަށް އެދޭކަމެއް



113 

 މި މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތްކޮށްގެން ކަންކަމުގައި ބަޙުސްކުރެވިގެން އަޅުގަނޑުމެން

 އޭގެއިން ނެރެވެން އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނެރެ ރައްޔިތުންނަށް،

 އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް އެއިރެއްގައި އޮންނަ ސަރުކާރެއް

 ންނަށް ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތް ޖަވާބުދާރީކުރުވުމަށްޓަކައި، ރައްޔިތު 3025 

ތު  އެންމެ ރަނގަޅަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެބޭފުޅުންނާ ޙަވާލުކުރެވޭ މަސްޢޫލިއްޔަ

 . އަދާކުރަމުންދާއިރު އެބޭފުޅުން ޖަވާބުދާރީ ކުރެވޭނެގޮތަކަށް މިކަން ބޭއްވުން

 މެންބަރުން އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ކަމުދާ ވާހަކަތަކެއް މިއަދު

 އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ދެއްކި ވާހަކައަކީ، ވިދާޅުވެ ދެއްކި . ވާހަކަފުޅުދެއްކެވި

 ދެން ދެއްކި ހުރިހާ ވާހަކަތަކަށް . ވާހަކައަކީ އެކަންކަން އަޅުގަނޑު ތާއީދެއްނުކުރަން 3030 

 އަޅުގަނޑު އެކަމަށް . އެއީ އެބޭފުޅުންގެ ވިސްނުން . އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ

 އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑު ދެން ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަތަކަށް . މްކުރަން އިޙްތިރާ

 ދަންނަވަންޏާ ޙަމްޒާއަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ކުޑަކުއްޖެއްގެ

 .... ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ތިބެފައޭ އަޅުގަނޑުމެން

3035 

 ނެފައި މެންބަރުންގެ ނަން ވިދާޅުވެދެއްވުން އާދެ، ނަންގަނެފައި، ދާއިރާގެ ނަންގަ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . އެދެން

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުވި ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިލުފުށި

 އަޅުގަނޑުމެން . ޕާޓީއަކުންނޫން އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ވިސްނަންވީ . ކުޑަ ޕާޓީއެކޭ : ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާޒް ރަޝީދު 3040 

 އެހެންވީމަ، . ވިސްނަންވީ ހުށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަލައަށޭ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ

 އަޅުގަނޑުމެން ކުޑަކުދިންގެ ގޮތުގައި ތިބެފައި މިއަދު ބޮޑެތި މީހުންގެ ގޮތުގައި

 ތިބެގެން މިއަދު މަޖިލީހަށް ނުކުމެ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މިޤައުމު ބައްޓަންކޮށް

 އެހެންވީމަ، . ރު ޖަވާބުދާރީކުރުވަން މަސައްކަތްކުރަމުން މިގެންދަނީ އަދި ސަރުކާ

 . އަޅުގަނޑު އެހާ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއްނޫން އެއީ މި ބިލު މިތަނުން ފާސްނުވުމަކީ އެއީ 3045 

 އެއީ މީގައި އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑު

 ހުން މަސައްކަތްކުރާނީ ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީ

އެއީ މިއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް . އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެ ރަނގަޅުގޮތަކަށް
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 . ބޭނުންތެރި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަމުދާ ބިލަކަށްވެއްޖިއްޔާ މި ބިލު ފާސްވެގެންދާނެ

 ދެން ހަމައެއާއެއްކޮށް ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިދާޅުވި ޤާނޫނުއަސާސީއާއި 3050 

 ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ތަޢާރުޟްވާކަމެއް އަޅުގަނޑުމެން . ތަޢާރުޟްވާ ވާހަކަ މި ބިލު

 . އެކަން އެއްގޮތަކަށްވެސް އަޅުގަނޑުމެން ކޮށްގެންނުވާނެ . ކޮށްގެންނުވާނެ

 ދެން އެހެންނަމަވެސް، އެ . އެހެންވެއްޖެކަމަށްވެއްޖިއްޔާވެސް މިބިލު ފާހެއްނުވާނެ

 މެންބަރުން ވިދާޅުވާއިރުގައި އެވިދާޅުވާ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ތަޢާރުޟްވާ މިންވަރު އެ

 ކަންތައްތަކަކީ އެއީ އަޅުގަނޑު އަމިއްލައަށް އޭގެ ރައްދެއް ދޭންޖެހޭނެ ކަމެއްކަމަށް 3055 

 މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވިދާޅުވި . އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއްނުކުރަން

 ލަން ބޭނުންވަނީ ދެން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާ . މިއެޖެންޑާ ކުރީ ތަޢާރުޟްނުވާތީއޭ

 މަނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޠާރިޤް ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުވި ސަރުކާރު

 ވެފައި ހުރި ވައުދުތައް ފުއްދާނުދިނުމަށް ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ނޫންނަމަ

 އެކަމުގެ އެކްސްކިއުޒެއް ދެއްކުމަށްޓަކައި މި ބިލު ފާސްވެއްޖިއްޔާ ލިބޭ 3060 

 އެއީ . އެވެސް އަޅުގަނޑު ވިސްނާކަމެއް އެއީ . ޞަތުވެގެންދެއޭ ފުރުޞަތަކަށް މިފުރު

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު . ހަމަ ރަނގަޅު ވާހަކައަކަށްވެދާނެ އެކަންތައްތައް

 އަބަދުވެސް ދައްކާ ވާހަކައެއް އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ސަރުކާރު ހިންގަން

 ދެންނެވިން ބިލު އަޅުގަނޑު ހަމަ ކުރިންވެސް . ހުރަސްއަޅާ ބަޔަކަށްވެގެނެއްނުވާނެ

 ހުށަހެޅިއިރުވެސް، ސަރުކާރެއް ހިންގަން ހުރަސްއެޅުމުގެ ބޭނުމުގައި ހުށަހެޅި ބިލެއް 3065 

 އެހެންވީމާ، މިސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ކަމަކަށް ހުރަސްއަޅާ މީހަކަށް . ނޫނޭ މިއީ

 އަދި މިސަރުކާރަށް އެންމެ ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދޭ . އަޅުގަނޑެއްނުވާނަން

 މިއަދު މިތަނުގައި ވާހަކަތައް . ވެސް މުސްތަޤްބަލުގައި އަޅުގަނޑު ވާނަން މީހަކަށް

 ދިޔަގޮތުންނާ މަޖިލީހުގެ ކަންކަންދިޔަގޮތުން އަޅުގަނޑަށް އެބަހީވޭ މިހާރު އަޅުގަނޑު

 އެކަން އަޅުގަނޑު . އެބަޖެހޭހެން މިސަރުކާރު ދަމަހައްޓަން މަސައްކަތްތަކެއްކުރަން 3070 

 ޕީއަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ . ޑީ . ދު އެމް ކުރާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން މިއަ

 މެންބަރުންނަށާއި މިޤައުމުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު

 އަޅުގަނޑު މިއަދުން ފެށިގެން އެބަ ވިސްނަމޭ މިސަރުކާރު . އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން

 ން ދެވެންހުރި ހުރިހާ ހިންގުމަށްޓަކައި އިތުރު ފުރުޞަތުތަކެއް އަޅުގަނޑުގެ ފަރާތު

 . އެކަން އަޅުގަނޑު ކުރާނަން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ . ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދޭން 3075
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 އެއީ އަޅުގަނޑު . މިސަރުކާރު ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައިވެސް މަސައްކަތްތަކެއްކުރާނަން

 އެހެންވީމާ، އެކަމުގެ . ހަމައެކަނި މިކަން މިކުރަނީ އެއީ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި

 މީހަކަށް، މިސަރުކާރު ހިންގުމަށްޓަކައި ހުރަސްއަޅާ މީހަކަށް ހުރަސްއަޅާ

 އެހެންވީމާ، އެވާހަކަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށާ . އަޅުގަނޑެއް ނުވާނަން

 . އަޅުގަނޑުގެ މިވާހަކަ އައްސަވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން 3080 

 ށް ވިސްނޭ އެއްޗެއްގެ އަޅުގަނޑު އެދެނީ ހަމަ މިބިލުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންނަ

 އެހެންވީމާ، މިހިސާބުން . ނަތީޖާގައި މިކަން ރަނގަޅުގޮތަކަށް ވެގެންދިއުން

 އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ދެން އަދި ޢިއްޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު

 ދާގޮތަކުން ފަހުން އަދި އަޅުގަނޑު އެއްޗެއް ދަންނަވަން ވެއްޖެއްޔާ އަޅުގަނޑު

 ދެން، ޠާރިޤްގެ ނިޒާމީ ނުކުތާ ނިމުނީމަ އަދި ކޮންމެވެސް . ން އެވާހަކަ ދަންނަވާނަ 3085 

 . އެއްޗެއް ދަންނަވާލާނަން އަޅުގަނޑު

 ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް، މަނަދޫ ދާއިރާގެ . އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް

3090 

 ) ނުކުތާ ނިޒާމާބެހޭ (

 އާދެ، އަޅުގަނޑު ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް މިނެގީ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 . މިބިލުގެ ބަޙުސް ހިނގާވަރަކަށްގޮސް ނިމެންދެން ތިމަންނަ ބާއްވާލަން ބޭނުމޭ : މުޙަންމަދު ޠާރިޤް ވާހަކަދެއްކެވުން

 ތި ހަމަ އެކަނި ބަޙުސެއްކޮށްލުމުގެ އެހެންވީމާ، އެއްވެސް މަޤްޞަދެއްނެ 3095 

 މަޤްޞަދުގައި ބިލެއް ހުށަހަޅައިގެން ވަގުތުތައް ދުއްވާލުމަކީ އެއީ މަޖިލީހުގެ

 އަޚްލާޤީ މިންގަނޑާ ޚިލާފުކަމެއްކަމަށް ދެކޭތީ ހަމައެކަނި އެބޭނުމުގައި

 . ހުށަހެޅިކަމެއްކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ މިއީ ނިޒާމީ ނުކުތާއެއްކަމަށް

 އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ވަގުތައް ހަމައެކަނި މިތަނަށް . ނިޒާމީ މައްސަލައެއްކަމަށް

 ބިލެއް ހުށަހަޅާލާފައި ބަޙުސްކޮށްލީމާ އަނބުރާ ނަގާގޮތަކަށް ކަންކުރެއްވުމަކީ އެއީ 3100 

 އެއީ ހަމަ ނިޒާމީ މައްސަލައެއްކަމަށް . އަޚްލާޤީގޮތުން ރަނގަޅުކަމެއްވެސްނޫން

. ކުރިއްޔާ ޝު . އަޅުގަނޑު ދެކެނީ
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 އެއީ . އާދެ، ނިޒާމީ މައްސަލައެއްގެގޮތުގައި އަޅުގަނޑަކަށް އެ ބަލައިގަނެވޭކަށްނެތް : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 3105 

 ބަޙުސް ވަކިހިސާބަކަށް ދިޔައިމާ މަޖިލީހުގެ އޮއިވަރު ހުރިގޮތް ތަޞައްވުރުކުރެވުނީމާ

 . ތެއް ނިންމާނަމޭ ވިދާޅުވީ ދެން އަދިވެސް އެބިލު ދަތުރުކުރާ ގޮތް ބައްލަވާފައި ގޮ

 ދެން، އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި އެއީ ބަޙުސްދިޔަގޮތުން

 އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން މިހާރު މަތިވެރި ދާއިރާގެ . ވިދާޅުވި ވިދާޅުވުމެއް

 . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދަށް 3110 

 އާދެ، އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ވާހަކަދައްކަމުން . ޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކުރިއް މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު

 މިގެންދަނީ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ޙުސައިން މުޙަންމަދު

 ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންނާ، ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުންނާ އަދި : ވާހަކަދެއްކެވުން

 ބޭފުޅުން މަޤާމާ ހަވާލުވުމުގެކުރިން މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދުމާބެހޭ ފެންވަރުގެ 3115 

 އާދެ، ވަރަށް ތަފާތު ވާހަކަތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިވެމުން . ބިލެއްގެ މައްޗަށް

 އަޅުގަނޑު ތެދުތެދަށް ދަންނަވަންޏާ މިބިލާ ބެހޭގޮތަކުން އަޅުގަނޑު މިއީ . މިދަނީ

 އެހެންނަމަވެސް، . ތާއީދުކުރާކަމެއްވެސްނޫން ދެކޮޅުހަދާކަމެއް ނޫން އަދި މާގަދައަށް

 . ބައެއް ވާހަކަތައް ދަންނަވާލަން މަޖުބޫރުވުމާއެކީގައި ބައެއް ވާހަކަ ދަންނަވާލީ

 މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން އިވެމުން މިދަނީ މިއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 3120 

 އީ މި . ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ބާރުތަކެއް ކުޑަކުރައްވަން ހުށަހަޅާ ބިލެއްކަމަށް

 ހުރިހާކަމެއްގެ ތެރެއަށް މަޖިލިސް ވަދެގަތުމަށްކުރާ މަސައްކަތެއްކަމަށް ނޫނިއްޔާ

 ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ގެންނަންވީނުންހޭ، މިކަހަލަ އަޑުތަކެއް

 އާދެ، އަޅުގަނޑު . އާދެ، މިއީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ އަޑުތަކެއް . އިވެމުން މިދަނީ

 ތުގައި މިއީ އެފަދަ މަޤްޞަދެއްގައި މި ޢިއްޒަތްތެރި ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮ 3125 

 އަދި މިއީ ސަރުކާރުގެ . މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ބިލެއްކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ނުދެކެމޭ

 . ހުރިހާ ބާރުތައް އުނިވެގެންދާނެކަމެއްވެސްނޫން އަދި މިގޮތަށް ފާސްވިޔަސްވެސް

 އާދެ، އެއީ ވެރިކަން . އަޅުގަނޑު ވަކި ވޯޓުދޭނެގޮތެއްނޫން މިދަންނަވަނީކީއެއް

ހިންގާ ފަރާތަކީ މިބޭފުޅުންވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން ކަނޑައެޅިގެން އެއޮތީ
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 ވެރިކަން . ޤާނޫނުއަސާސީގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ވެރިކަން ހިންގާ ފަރާތަކީ 3130 

ހިންގުމުގެ ހުރިހާ ބާރަކާއި ކަންތަކެއް ހިންގަމުން ގެންދަނީ އެމަނިކުފާނު އުފައްދަވާ

 އެއީ އެއްވެސް އޮޅުމެއްނެތި އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންވެސް . ރުކާރުން ސަ

 އާދެ، އަޅުގަނޑުމެން މިއާއެކީގައި ދެން . މަޖިލީހުންވެސް ޤަބޫލުކުރާކަމެއް

 ހަނދާންކޮށްލަންޖެހެނީ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން، މިހޯލް ތެރެއިން އިވިފައިވާ

 ވަނަ އަހަރު 2008 ޑުތަކާއި، ވަނަ އަހަރު އިވެމުންދިޔަ އަ 2007 އަޑުތަކާއި، 3135 

 ވަނަ ދުވަހު ކުރިން އިވިގެންދިޔަ އަޑުތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން 11 ނޮވެމްބަރު މަހުގެ

 ކޮބައިތޯ . ކޮބައިތޯ ޕާލިމެންޓްރީ ސުޕްރިމަސީގެ އަޑުތައް . ހަނދާންކޮށްލަމާތޯ

 އެހެންވީމާ، . މިމަޖިލީހުން ބަހެއް އޮންނަންވާނެކަމަށް އިވެމުންދިޔަ އަޑުތައް

 ގަނޑު ދަންނަވާނީ މިދެންނެވި ތާރީޚުގެ ކުރިން މިބިލު ހުށަހެޅިނަމަ އެންމެ އަޅު

 ގަދައަށް ތާއީދުކުރައްވާނީ، އެންމެ ބޮޑަށް އެއަށް ތާއީދުކުރާނެ ފަރާތްތަކަކީ 3140 

 ... އާދެ، އަޅުގަނޑު . ކޮބައިކަން މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭނެ

ގެ އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން  މެންބަރު މިހާރު މަޖިލީހުގެ ވަގުތު ހަމަވުމާއެއްކު، ޖަލްސާ

 އެހެންވީމާ، ދެން . ވަގުތު ހަމަވުމާއެއްކޮށް އަޅުގަނޑު ޖަލްސާ ނިންމާލަން ބޭނުންވޭ

 މިނެޓާ ބައިގެ 3 މިބިލުގެ ބަޙުސް އޮންނަ ދުވަހު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް 3145 

 . ފުރުޞަތެއް އަޅުގަނޑު އަރުވާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން

 . ޖަލްސާ ނިންމުން . 5

 

 ވާ ހޯމަ 2009 އޯގަސްޓް 10 އާދެ، ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 3150 

 . ގައި 9:00 ދުވަހުގެ ހެނދުނު

 . ޖަލްސާ ނިމުނީ . العالمين رب هللا والحمد
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