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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
2009 /30 

 

 2009 އަހަރު: 
 

 - ދައުރު: 
 

   ޖަލްސާވަނަ  30ވަނަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  17 ޖަލްސާ: 
 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 
 

 ދުވަސް  ހޯމަ ވީ  2009 އޯަގސްޓް  10 ތާރީޚް: 

   1430 ޝަޢުބާން 19 
 

 ަގއި  9:00ހެނދުނު  ސާ ފެށި ގަޑި: ޖަލް 
 

 ށް  11:03ން  10:31 އިންޓަވަލް: 
 

 ށް  13:03ން  12:04 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 
 

 ަގއި   15:52 މެންދުރުފަހު ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި: 
    

 މިނެޓް 29އި ގަޑިއިރާ  5 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 
 

 



 II 

 ހާޒިރީ 

 

 

 ޝާހިދުهللا ޢަބްދުއަލްފާޟިލް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް  ރިޔާސަތު: 

 

 71 ، އިންޓަވަލް ފަހުނ65ްއިންޓަވަލް ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

 70ހުސްވަުގތުކޮޅަށްފަހު  

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 އާޒިމް ޢަލީމެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ހެންވޭރު 

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚުލޫފް  

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  

 ދު މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީ 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

  هللاޙްމަދު ޢަބްދުއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަ 

 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  



 III 

 ެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާ 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ 

  ސަލީމްފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ  

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ 

 ރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރުދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަ 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް 

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ 

 ވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު ހިންނަ

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު 

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ 

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް 

  ބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެން

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު



 IV 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް 

 ޝާހިދު هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެޔޮދޫ

 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 

 އަޙްމަދު ޢާމިރުކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު 

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ 

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް 

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު 

 هللا މެންބަރު ޢަބްދުއްރަހީމް ޢަބްދުފޮނަދޫ ދާއިރާެގ

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް ޢަބޫބަކުރު 

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް 

 ންމަދު ނާޒިމް މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަ

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މުޙަންމަދު ރާމިޒް

 ޙަސަންފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް 



 V 

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

  އިލްޔާސް ލަބީބްހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަތީފް 

 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް : މެންބަރު   އްބެވި ތި   ޗުއްޓީގައި 

 

 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދުމެްނަބުރން:       ސަލާމުގައި ތިއްބެވި  

  ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު                          

 ސިމް އިބްރާހީމްމާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާ         

 

 މަޖިލީހުގެ ދަތުރުފުޅެއްގައި  

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު           ންއުޅުއްވާ މެންބަރު: ގެ ވަޑައި 

                          

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 

 - ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު: 

 

 އެޑިއުކޭޝަން ޑޮކްޓަރ މުސްތަފާ ލުތުފީޓަރ އޮފް މިނިސް ން: ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު ހުސްނުއްސުޢޫދު 

 



 VI 

 ޖަލްސާ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވި 

  7 ޢާންމުންގެ އަދަދު: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ުފުނަދޫ ދާއިރާގެ  )އިންޓަަވލްކުރި ސަލާމް( ގެ މެންބަރު ޢަލީ އާރިފް  ޢަބްދުއްރަޙީމް، ވައިކަރަދޫ ދާއިރާهللا ، މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއިންޓަވަލަށްފަހ ،

އަސްލަމް  هللا މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް، ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު  މުޙަންމަދު، ހިަތދޫ  )އިންޓަަވލްކުރި  މަސީޙު 

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.   )އިންޓަަވލްކުރި ސަލާމް(ރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު ހިަތދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަ ،ސަލާމް(

  ،ުސަލާމް(   ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހ( އަޙްމަދު  އިލްހާމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުިށ  އަދި  )ސަލާމް(،  އާދަމް  ރޮޒައިނާ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ޖަލްސާއިން    ުތލުސްދޫ 

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  އަލިފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު،އަދި  އެވެ.ވަކިވެވަޑައިގެންނެވި
 

 
 

 

 



1 

 . ޖަލްސާ ވަނަ 30 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވަނަ 17 : ނަންބަރު ޔައުމިއްޔާ

 . ދުވަސް ހޯމަ 2009 އޯގަސްޓް 10 : 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

 . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 26 މިވަގުތު މަޖިލީހަށް ޙާޒިރުވަޑައިގެން ތިއްބެވީ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ޢިއްޒަތްތެރި ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މިއަދުގެ އެޖެންޑާގެ ފުރަތަމަ އައިޓަމަކަށް މިއޮތީ،

 ޑޮކްޓަރ އުކޭޝަން އެޑި މިނިސްޓަރ އޮފް މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް، މެންބަރު

 އަޅުގަނޑު ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި . އް ކުރައްވާ ސުވާލެ އާ ފީ ޠު މުސްޠަފާ ލު 15 

 މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން ސުވާލާއިގެން ކުރިއަށް

 . ވަޑައިގަތުމަށް

 ދުނިޔޭގެ ނޑުގެ ސުވާލަކީ، އާދެ، އަޅުގަ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 މިހާރު ބޮޑުބައި ޓީޗަރުންގެ 1000 ވިދާޅުވި ގެންނަވާނެކަމަށް މިތަނުން އެތަން : ވާހަކަދެއްކެވުން ރޮޒައިނާ އާދަމް 20 

 . އޭ؟ ޝުކުރިއްޔާ އަތޮޅުތަކުގެ ސްކޫލްތަކުގައިތޯ ރަކާތްތެރިވަނީ ހަ

 ތްތެރި މެންބަރުން، އައްސަލަމްޢަލައިކުމް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޢިއްޒަ . ` މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ . ވަބަރަކާތޫހު هللا ވަރަޙްމަތު : ވާހަކަދެއްކެވުން މުސްޠަފާ ލުޠުފީ

 އަޅުގަނޑުމެން . އާދަމް ކުރެއްވި ސުވާލާ ގުޅޭގޮތުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން 25 

 ލަ ވާހަކަތައް އެކި ތަންތަނުގައި އެކިފަހަރު ކެމްޕެއިންކުރަމުން ދިޔައިރު އެކިކަހަ

އޭގެތެރޭގައި ތަފާތު ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން . ދެކެވެމުންގޮސްފައި ހުންނާނެ



2 

 ޕީގެ އިއްތިޙާދުގެ . ޑީ . އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންގެ އެމް . ވާހަކަދެކެވިފައިވާނެ

 އަޅުގަނޑު . ވަޢުދުތައް ވާނީ އިއްތިޙާދުގެ މެނިފެސްޓޯގައި ބަޔާންކުރެވިފައި

 ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ޓީޗަރުންނާ ބެހޭގޮތުން ތިސުވާލުކުރައްވާފައިވަނީ މިއަދު ރާއްޖޭގެ 30 

 . ޓީޗަރުންގެ ޙާލަތު އޮތް މިންވަރު ސާފުކުރެއްވުމަށްކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ

 12 ން 1 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން، މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގްރޭޑް

 ހަހާސް ޓީޗަރުން ތިބިއިރު . ހަސަތޭކަ ތިރީސް ހަތަރު ޓީޗަރުން މިތިބީ ށް ހަހާސް

 ދިވެހިން އެބަތިބި ހަތަރުހާސް ކޮންމެވެސްވަރަކަށް ޓީޗަރުން، ހަތަރުހާސް

 އެހެންވީމަ، . ފަންސާސް ޓީޗަރުން، އެއީ ޓީޗަރުންގެ ފަސްދޮޅަސް އިންސައްތަ 35 

 ބިދޭސީން ތިބީ . ޓީޗަރުން ޓީޗަރުންގެ ފަސްދޮޅަސް އިންސައްތަ މިހާރު ތިބީ ދިވެހި

 ދިވެހިންގެ ތެރެއިން . އެއީ ތިރީސް ނުވަ އިންސައްތަ . ދެހާސް ހަތްސަތޭކަ

 ދިވެހި ޓީޗަރުންގެ . ތިބީ 80 % އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ، ތަމްރީނުވެފައި

 އެހެންނަމަވެސް، ދިވެހިންގެ . ޓީޗަރުން 20 % ތެރެއިން ތަމްރީނުނުވެ އަދި އެބަތިބި

 މްރީނުވެފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ތޭރަ އިންސައްތަ އެއީ ހަމައެކަނި ތެރޭގައި ތަ 40 

 ޕަސަންޓް ދިވެހި 81 % އެހެންވީމަ، . ގްރެޖުއޭޓް ފެންވަރުގެ ޓީޗަރުންނަކީ

 . ތަމްރީނުވެފައި ތިބި ޓީޗަރުންނަކީ ގްރެޖުއޭޓް ފެންވަރަށްވުރެ ދަށުގެ ޓީޗަރުން

 ނައިރު މިގެންނަނީ އެންމެ ވަނަ އަހަރަށް ޓީޗަރުން ގެން 2009 އަޅުގަނޑުމެން

 އެއީ ތިބޭފުޅުންނަށް . މަދުން ޓީޗަރުން ގެނެސްގެން ފަރުޖެހޭ މިންވަރަށް

 އާއި ދެމެދުގައި 17 % އާއި 14 % އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ރާއްޖޭގެ ބަޖެޓްގެ 45 

 ތަޢުލީމަށް ޚަރަދުވީނަމަވެސް މިހާރު ޓީޗަރުންގެ މުސާރައަށް ނޫނީ މުވައްޒިފުންގެ

 މިއޮންނަނީ އެހެން 27 . % ވުރެ ގިނަ ޕަސަންޓް 70 % ރާ މުސާރައަށް އެބައަ

 އެހެންވީމާ، ވީހާވެސް ޓީޗަރުން މަދުކުރުމަކީ ތިހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް . ކަންތަކަށް

 އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑުމެން މިބަލަނީ ވީހާ މަދުން ޓީޗަރުން . ބޭނުންފުޅުވާނެ ކަމެއް

 އެއީ މިހާރުވެސް . ންދަން ބޭނުންކޮށްގެން ކިޔަވައިދިނުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެ 50 

 އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ބައެއް ތަންތަނުގައި ޓީޗަރ ޕިއުޕިލް ރޭޝިއޯ، ޓީޗަރަކަށް

 އަޅުގަނޑުމެން . ގައިވެސް 8 ގައި، އެބައުޅޭ 14 ޖެހޭ ނިސްބަތް އެބައުޅޭ

 ވޯރލްޑް ބޭންކުންވެސް . ވުމަށް 20 އުންމީދުކުރާ މިންވަރަކީ ޓީޗަރަކަށް މަދުވެގެން

އެހެންނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ އާބާދީ ކުޑަކަމާއެކުގައި . ނީ އެގޮތަށް ހަދަން އެދެމުންދަ
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 . ސެކަންޑަރީ ތަޢުލީމުވެސް ފުޅާވަމުންދާތީ މިގޮތަށް ހަދަން ދަތިވަމުން މިދަނީ 55 

 އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން . ޓީޗަރުން އަދަދު މަދުކުރަން ބޭނުންވަނީ

 260 ންނަށް ކޮލެޖުން ލިބުނު ވަނަ އަހަރަށް އަޅުގަނޑުމެ 2009 ބޭނުންވަނީ،

 ޓީޗަރުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނު، އަދި އެހެނިހެން އިތުރު 260 ޓީޗަރުން،

 ވަނަ އަހަރަށް ގެނެވުނު ބޭރު 2009 . ޓީޗަރުން ލިބުނު 128 ދިވެހިރާއްޖެއިން

 ހަތަރު ސަތޭކަ، . ޓީޗަރުންގެ އަދަދަކީ ހަތަރުސަތޭކަ ސާޅީސް ހަޔެއް 60 

 ން އަޅުގަނޑުމެން ބޭރު ޓީޗަރުން ގެންނަން މިޖެހުނީ ފައްސަތޭކައަށްވުރެ މަދު

 އެވަރުވެސް ގެންނާކަށް ޙަޤީޤަތުގައި ނުޖެހޭނެ ތިބި ޓީޗަރުން ސްކޫލް . މިދިޔަފަހަރު

 . މިސާލަކަށް މިފަހަރު މިތިބީ ޓީޗަރުން ގާތްގަނޑަކަށް ހަމަވެފައި . ތަކުގައި ތިބޭނަމަ

 މާއި ޤްރުޢާން ފިޔަވައި، އެއީ އެ މަދު ޓީޗަރެއް ފިޔަވައި، އެއީ ދިވެހިބަހާއި އިސްލާ

 ދެން ވަރަށް މަދު މާއްދާއެއް މިސާލަކަށް، އާޓްސް، . ޓީޗަރުން ނުލިބޭތީ 65 

 . ކުރެހުންކަހަލަ މާއްދާއަކަށް ޓީޗަރުން މަދުވިޔަސް ގިނަ ޓީޗަރުން މިތިބީ ހަމަވެފައި

 މިހުރިހާ ޓީޗަރުން ތިބެއްޖެއްޔާ މިއަންނައަހަރު އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ބޭރުން

 އެހެންނަމަވެސް، ވާގޮތަކީ ބޭރުގެ ޓީޗަރުން . ޗަރުން ގެންނާކަށް ނުޖެހޭނެ ޓީ

 ގިނައިން ތިބުމާއެކުގައި އަހަރު ނިމޭއިރު އެމީހުންގެ ތެރެއިން ވަރަށް ބޮޑު ބައެއް

 އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑުމެން . ރާއްޖެ ދޫކޮށް ދޭ އަދި އަހަރު މެދުތެރޭގައިވެސް ދޭ 70 

ކަށް ޓީޗަރުން އެބަ 800 ރިބާއަށް ބަލާއިރު އުންމީދުކުރަނީ ގާތްގަނޑަކަށް ތަޖު  ވަރަ

 800 ޓީޗަރުން އެބަދޭ، 600 . ސިސްޓަމް ދޫކޮށް ކޮންމެއަހަރެއްގެ ތެރޭގައި އެބަދޭ

 މި ދާ ޓީޗަރުންގެ ތެރެއިން އެއްބަޔަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް . ޓީޗަރުން ބޭނުންވޭ

 ލުނުވާނަމަ ޓީޗަރުން ޓީޗަރުން ބަދަ . އަނެއްބައި ގެންނަން މިޖެހެނީ . ލިބޭނެ ކޮލެޖުން

 ސިސްޓަމް ދޫކޮށްނުދާނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުދިން އިތުރުވާ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު 75 

 އެހެންނަމަވެސް، . ޓީޗަރުންނަށްވުރެ ގިނައިން އަހަރަކަށް ބޭނުމެއްނުވާނެ 200

 ދިވެހި ޓީޗަރުންވެސް އިތުރު ތަމްރީނަށް ބޭނުންވެގެން ކޮލެޖްގެ ޑިގްރީއަށް

 ބޭރުގެ ޓީޗަރުން އަނެއްކާވެސް . ންނާނެ އަދި ބޭރަށްވެސް ދާނެ ބޭނުންވާނެ، ވަ

 އެހެންވީމަ، ޓީޗަރުން ގެންނަން މިޖެހެނީ . ފުރައިގެން އެމީހުން ވަޠަނަށް ދާނެ

 އެހެންވީމަ، ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ އެއްވެސް އިރެއްގައި . އިތުރަށް 80 

. ނާކަށް ނުޖެހެއޭ ޓީޗަރުން އެއްފަހަރާ ގެން 1000 މިފަހަކަށްއައިސް އަޅުގަނޑުމެން
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 އަޅުގަނޑުމެން ޓީޗަރުން ގެންނަން މިޖެހެނީ އެފަހަރަކަށް ޓީޗަރުން ބޭނުންވާ އެންމެ

 1990 އެގޮތުން . އެގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ޓީޗަރުން މިގެންނަނީ . ކުޑަ މިންވަރަކަށް

 އެހެން . ވަނަ އަހަރަށްވެސް ބޭރުން މިގެނެވުނީ ފައްސަތޭކައަށްވުރެ މަދު ޓީޗަރުން

 ޓީޗަރުން އަޅުގަނޑުމެން ގެންނާކަށް ނުޖެހޭނެ އެއްވެސް އިރެއްގައެއް 1000 ވީމަ، 85 

 ދެން، މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަރަށް ބޮޑު ބޭނުމެއް . އަދި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކިޔަވައިދޭން ތަފާތު ޤައުމުތަކުގައި ދިވެހިން ނުލިބޭކަމަށްވަންޏާ

 ހަމައެކަނި އިންޑިއާގެ، ސައުތު އިންޑިއާގެ . ބުން ތަފާތު ޤައުމުތަކުން ޓީޗަރުން ތި

 ޓީޗަރުންނަށް ބަރޯސާވުމުގެ ބަދަލުގައި ތަފާތު ޤައުމުތަކުގެ ޓީޗަރުން ކިޔަވައިދޭން

 އެއީ ދިވެހިރާއްޖެ މިވަނީ ދުނިޔެއާއި ވަރަށް ބޮޑަށް . ތިބުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް 90 

 ކަމަށްވެފައި ޓޫރިޒަމް ގުޅިފައި އަދި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ބިނާވަނީ ޓޫރިޒަމަށް

 ދާއިރާއަށް ދުނިޔޭގެ ވަރަށް ގިނަ ޤައުމުތަކުން މީހުން އަންނާތީ ސްކޫލް ނިމޭ

 ކުދިންނަށް ތަފާތު ޤައުމުތަކުގެ މީހުންގެ ތަޖުރިބާއާއި އެމީހުންގެ ތަންތަނުގެ

 އާދަކާދައާއި އެނގުމަކީ މުހިންމުކަމެއްކަމަށްވާތީ އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަން

 ނިޔޭގެ އެތަންމިތަނުން ޓީޗަރުން ގެނައުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ދު 95 

 އެގޮތުން މިހާރު . ބޭނުންވާ އަހަރަކަށް ބޭނުންވާ ޓީޗަރުންގެ ތެރެއިން

 2500 އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިސްޓަމްގައި މަސައްކަތްކުރަމުން އެބަތިބި އިންޑިއާގެ

 . ޓީޗަރުން 5 ދޭޝްގައި ޓީޗަރުން، ބަންގްލަ 153 ވުރެ ގިނަ ޓީޗަރުން، ލަންކާގެ

 2 ނޭޕާލުން ގެނެވިފައި އެބަތިބި . ޓީޗަރުން 13 ޕާކިސްތާނުން ގެނެވިފައި އެބަތިބި

 6 އިނގިރޭސިވިލާތުން ގެނެވިފައިވޭ . ޓީޗަރުން އެބައުޅޭ 24 މިސްރުގެ . ޓީޗަރުން 100 

 މީގެ ހުރިހާ ތަނެއްގައިވެސް ހުރިހާ . ޓީޗަރުން 9 ޖަޕާނުން އެބަތިބި . ޓީޗަރުން

 އްނޫން، އިންޑިއާ، އިނގިރޭސިވިލާތް އަދި ޖަޕާން ސަރުކާރުގެވެސް ތަނެއްގައެ

 އެބަތިބި އިތުރު ޓީޗަރުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބެން އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ

 މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މިގެންނަނީ ޓީޗަރަކު މަދުވެއްޖިއްޔާ . މިންވަރަކުން

 ށް ބޭނުންވެއްޖިއްޔާ ޗަރެއްގެ ބަދަލުގައި، ޓީޗަރަކު އިތުރު މާއްދާއަކަ އެޓީ 105 

 އެހެންވީމާ، އެގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ޓީޗަރުން . އެޓީޗަރެއްގެ ބަދަލުގައި

 ބަލަމުން އެހެންވީމާ، މިއަންނަ އަހަރުވެސް އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު . މިގެންނަނީ

ވަރަކަށް 200 ގެންދަނީ މިހާރު ތިބިގޮތަށް ޓީޗަރުން ތިބެއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ
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 ޗަރުން އަޅުގަނޑުމެން އެ ޓީ . އިތުރަށް ގެންނަންޖެހޭނީ ން ޓީޗަރުން އަޅުގަނޑުމެ

 ންނަށް ތަފާތު ތަޖުރިބާ ކުދި ދުނިޔޭ އެކި ތަންތަނުން ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނީ 110 

 އޭގެތެރޭގައި ވަރަށްބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެން ސަމާލުކަން އެބަދެން ހަމަ . ދިނުމަށްޓަކައި

 މުޤައްރިރުކަމަށްވެފައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި މުޤައްރަރު މިކިޔަވަނީ ބޭރުގެ

 އިނގިރޭސި ބަހުން މާދަރީ ބަހުން ވާހަކަދައްކާ . އިނގިރޭސިބަހުން ކަމަށްވާތީ

 މިއަންނަ . އެގޮތުން އެއަދަދު މިހާރު މިގެންދަނީ އިތުރުކުރަމުން . ގެނައުމަށް މީހުން

 އެހެންވީމާ، މި . އަހަރުވެސް އެއަދަދު އަޅުގަނޑުމެން އިތުރުކުރަމުން ގެންދާނަން 115 

 ރުންނާއި ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ކުރެއްވި މިސުވާލުގައި އަޅުގަނޑު ޗަ ޓީ

 ދަންނަވާނީ ކުރުގޮތަކަށް ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑުމެން އެތައް މިތަނުން ޓީޗަރުން

އް އެ ވާހަކަތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކެމްޕެއިން ގެންނާނެކަމަށް ދެއްކި ވާހަކަތަ

 . ކުގެ ތެރޭގައި ބައެއް ވާހަކަތައް އެއީ ތެރޭގައި ދައްކާފައިހުރި ވާހަކަތަ

 ބޭނުންވާ . ޓީޗަރުން އެއްފަހަރާ ބޭނުންވާ އަދަދެއް ނޫނޭ 100 އެހެންނަމަވެސް، 120 

 ދުނިޔޭގެ އެތައް މިތަނުން ހަމަ . މިންވަރަކުން މިގެންދަނީ ގެންނަމުންނޭ

 މިހާރު ބޭނުންވާ ޓީޗަރުން ވަނީ . އަޅުގަނޑުމެން ޓީޗަރުން އެބަ ގެންނަމޭ

 އެ ޓީޗަރުން ވަނީ ރާއްޖޭގެ އެތައް މިތާނގައި މަސައްކަތް . އޭ ގެނެވިފަ

 . އެމީހުންގެ ޚިދުމަތް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދަނީ ލިބެމުންނޭ . ކުރައްވަމުންނޭ ދަނީ

 . އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހީކުރަން އެސުވާލުގެ ޖަވާބު ލިބިވަޑައިގެންފިކަމަށް 125 

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 ޢިއްޒަތްތެރި ވަޒީރު އެދެއްވި ޖަވާބާ ގުޅިގެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން . ޝުކުރިއްޔާ : ކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން ވާހަ

 ފެލިދޫ ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( ޅުވާލަން ސުވާލުކުރެއްވުމުގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑު ހު

 . ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް 130 

 އަހަރު ފުރުމުގެ 1 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އާ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް . ` ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުފް

 ހިރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ފެލިދިއަތޮޅުގެ މުނާޞަބަތުގައި ދިވެ : ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން

 އާދެ، އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ، . ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން

 ޓީޗަރުންގެ ރުން ނުލިބުމުގެ ދަތިކަން، ޗަ ވެފައިވާ ޓީ މިހާރު ދިމާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް 135
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 . މިއީ އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ . ދަތިކަން ޙައްލުކުރެއްވުމަށް ކިތައް އަހަރު ނަގާނެތޯ

 ދެން އަޅުގަނޑު ވަރަށް އެދެން ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރުގެ އަރިހުން ސުވާލު

 . އި ސީދާ ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވުމަށް ކުރެވުނީމާ ބޮޑު ތަޤްރީރެއް ދެއްވުމުގެ ބަދަލުގަ

 . ޝުކުރިއްޔާ

140 

 . މަނިކު ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ) ކުތާ ނިޒާމާބެހޭ ނު (

 ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެ މިންވަރު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ވަޒީރު ދެއްވަންވީ ޖަވާބު ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު 145 

 އަޅުގަނޑުވެސް އެބަހުރި ބައެއް އަންގާ ކަހަލަގޮތަކަށް އޮންނަނަމަ ކަނޑައަޅައިގެން : މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން މޫސާ

 ވަޒީރުންނާއި ސުވާލުކުރުމުގައި މިއޮންނަނީ ވަޒީރު . ވާހަކަތައް ދަންނަވާލަން

 ން ހުރިހާ މީހުން ދައްކާ ވާހަކައެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ޖަވާބެއް އަޅުގަނޑުމެ

 ނޫންކަމަށްވާތީވެ އެގޮތަށް އެކަން ހަމަޖެހެންޏާ ދެން ދުވަހަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް

 . ފުރުޞަތު ދެއްވައްޗޭ ވަޒީރުން ސައިޒް ކޮށްލާފައި ބައިދަން 150 

 ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި . ރަން ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްކަމަށް ޤަބޫލެއް ނުކު . ޝުކުރިއްޔާ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ވަރަށް ކުޑަ . އެދެން މެންބަރުންވެސް ވަގުތަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތްތެވުން

 އެހެންވީމާ، ސުވާލުކުރުމުގެ . ވަގުތުކޮޅެއް މިއޮންނަނީ ވަޒީރާ ސުވާލުކުރަން 155 

 ސްޓޭޓްމަންޓެއް ހެއްދެވުމުގެ . ވަގުތުގައި ސުވާލުކުރެއްވުން އަޅުގަނޑު އެދެން

 އަޅުގަނޑު . ން މިއީކީ އެއްވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތެއް ނޫ

 . ޢިއްޒަތްތެރި ވަޒީރަށް ޖަވާބުދެއްވުމަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން

 ސުވާލަކީ ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ޓީޗަރުން ޙައްލުކުރުމަށް، ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް ވެފައިވާ މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން 160 

 އެ ދަތި ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި . ދަތި ޙައްލުކުރެވޭނީ ކިހާ ދުވަހަކުން ހެއްޔޭ : ން ވާހަކަދެއްކެވު މުސްޠަފާ ލުޠުފީ

އެ ޙައްލުކުރުމަށް މިހާރުވެސް ދިމާވާ . ވަރަށްބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރަމުން މިދަނީ
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 ން ތަމްރީނުވުމުގެ ޓީޗަރުން ރާއްޖޭގެ ކުދި މައްސަލައަކީ ބޭނުންވާ މިންވަރަށް

 އެހެންވީމާ، އެ އަދަދަށް ބަލާއިރު . ނުވަންނަނީ މަރުޙަލާއަށް ވަންނަ މިންވަރު

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިދަނީ މިހާރު ޕްރައިމަރީ ފެންވަރުގައި ގާތްގަނޑަކަށް މިތިބީ 165 

 އެހެންނަމަވެސް، ސެކަންޑްރީގައި . ހަމަ ޓީޗަރުންގެ އަދަދު ހަމަވުމާ ކައިރިއަށް

 ފުޅުންނަށްވެސް ދެން ތިބޭ . ދެންނެވި ފަދައިން ބޭރު ޓީޗަރުން ގިނައިން މިއުޅެނީ

 އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ރާއްޖެ ތަޢުލީމް މިއުޅެނީ ފުޅާވުމެއްގެ ތެރޭގައި ޕްރައިމަރީގެ

 ޑްރީއަށް ވެގެން ސެކަންޑްރީ ނިމުނީމަ މިހާރު ހަޔަރ ސެކަން . ހަމަވީމަ ސެކަންޑްރީ

 އެހެންވީމާ، ކުރިއަށް . އާއެކުގައި މިދަނީ ޓާޝަރީ ތަޢުލީމް ފުޅާވަމުން ހަމައެ . މިދަނީ 170 

 ތް ތަނުގައި ޓީޗަރުންގެ އަދަދު ހަމަވުމަށް ހަމަވާނެ މިންވަރު ބިނާވާނީ ޓީޗަރުން އޮ

 އެހެންވީމާ، އެ . ވަޒީފާއަށް ޝައުޤުވެރިކަން ދޭ މިންވަރެއްގެ މައްޗަށް ބެލިފައި

 ޝައުޤުވެރިކަން ދޭނެ މިންވަރެއް ބިނާ ވަނީ އެހެން ވަޒީފާތަކުގެ ނިސްބަތުން

 ގެ ޢިނާޔަތްތަކާއި، ވަޒީފާއަދާކުރުމުގެ ފަސޭހަތަކާއި އެމީހުންގެ މުސާރައާއި، އެމީހުން

 އެހެންވީމާ، އެއަށް ކަނޑައެޅިގެން މިވެނި . މިކަންތައްތައް ހުރިގޮތެއްގެ މައްޗަށް 175 

 މުއްދަތަކުން ޓީޗަރުންގެ މިންވަރު ހަމަވާނެއޭ ދެންނެވުމަކީ އެއީ އަޅުގަނޑަށް

 ތަފާތު ކަންތައްތަކުގެ އެހެން އެއީ މުސްތަޤްބަލުގައި ދިމާވާ . ހީވަނި ދަތިކަމެއްހެން

 . ޝުކުރިއްޔާ . މައްޗަށް އެ އަދަދު ބިނާވެފައި އޮންނާނެތީ

 އަޅުގަނޑު ކުރި ސުވާލާ އާދެ، ދެންމެ . އްޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކުރިއްޔާ ޢި ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 180 

 . ގައި ވީ ވަޢުދުތަކެއްގެ ވާހަކަ ގުޅިގެން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެ ކެމްޕެއިން : ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާހަކަދެއްކެވުން

 ވާހަކައަކާ އި އޮތީ ކެމްޕެއިންގައި ދެއްކެވުނު އަޅުގަނޑު ސުވާލުކޮށްލާފަ

 އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލު ބިނާކޮށްފައި އޮތީ މިހާރުގެ . ގުޅިގެނެއްނޫން

 1000 ފެށުނުއިރުގައި މިހާރު މިއަހަރު ފަހުން ޖުމްހޫރިއްޔާ ހޮވިވަޑައިގެން ރައީސުލް

 ސިވިލާތުން ގެންނަ ވާހަކަ ވިދާޅުވެފައި އޮތީމަ އެ ޓީޗަރުން ޓީޗަރުން އިނގިރޭ 185 

 . މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިއްޖެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ

. ނިޒަމާބެހޭ ނުކުތާއެއް މަޑަވެލި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން



8 

 ) ކުތާ ނިޒާމާބެހޭ ނު ( 190 

 ވަރަށް ރީއްޗަށް މިއަދުގެ ސުވާލު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ރާގެ މެންބަރު މަޑަވެލި ދާއި

 ސުވާލުގައި ކޮށްފައިހުރި . ފެންނަން ލިޔުމުން ކުރިމަތީގައި މިއޮތީ ގެ އަޅުގަނޑުމެން މުޙަންމަދު ނާޒިމް

 އިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި އާދެ، ތުލުސްދޫ ދާ . ޖަވާބުތަކެއް ނޫން އެކަމަނާ އެ ދެއްވަނީ : ވާހަކަދެއްކެވުން

 މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ކުރައްވާފައި އޮތް ސުވާލު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށް 195 

 .. ޓީޗަރުން 1000 އެބައޮތް ދުނިޔޭގެ އެތައް މިތަނުން ގެންނަވަން ވިދާޅުވި

 އަޅުގަނޑު . އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ . އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ . ޝުކުރިއްޔާ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ޢިއްޒަތްތެރި ވަޒީރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން 200 

 1000 ޗަރުން ކަމަށްވަންޏާ، ޓީ 1000 ހިރާއްޖެއަށް ބޭނުންވަނީ މިހާރު ދިވެ މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

 އެކަމަކު ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ، ކުރިން އަޅުގަނޑު . ޓީޗަރުންވެސް ލިބިދާނެ : ވާހަކަދެއްކެވުން މުސްޠަފާ ލުޠުފީ

 ވާބުގައި ދެންނެވިފަދައިން އެވަގުތަކު ބޭނުންވާ މިންވަރަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ޖަ

 ދެންނެވިން، ޓީޗަރުންގެ މުސާރައަށް އެބަ އަރައޭ . ޓީޗަރުން މިގެންނަނީ 205 

 މިހާރުވެސް . އަށްވުރެ ގިނައިން 70 % އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ ބަޖެޓްގެ

 . ޓަކައި މަސައްކަތްކުރަމުން އަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ ޓީޗަރުންގެ އަދަދު މަދުކުރުމަށް

 އެހެންވީމަ، އިނގިރޭސިވިލާތުން ނޫން އަދި އެހެންތަނަކުން ޓީޗަރުން

 ލިބެންތިބިކަމުގައިވިޔަސްވެސް އަޅުގަނޑުމެނެއް އެ ޓީޗަރުންނެއް ނުގެންނާނަމު

 . އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޓީޗަރުން އެވަގުތަކަށް ބޭނުންވާ ނިސްބަތަކުން ނޫނިއްޔާ 210 

 ސިވިލާތުން ގެންނަ ޓީޗަރުން އަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ ހަމަ މިހާރުވެސް އިނގިރޭ

 އެގޮތަށް މިދިޔަ ހަފްތާގެ . އެވަގުތަކު ބޭނުންވާ މިންވަރަކަށް ގެންނަމުން

 ތެރޭގައިވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ޓީޗަރުން

 . އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބޭނުންވީމަ، ދެ ޓީޗަރަކު އަޅުގަނޑުމެން ގެނައިން

 އެހެންވީމަ، އެގޮތަށް . ރުވެސް އެބަތިބި އަންނަން ތިބަތިބި ޓީޗަރުން މިހާ 215 

. އެއީ އެހާ މިންވަރަށް ބޭނުންވާކަމަށްވަންޏާ ގެނެވޭނީ . މިދަންނަވަނީ
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 އެއީ، ބަޖެޓުން އަޅުގަނޑުމެން . އެހެންނޫނިއްޔާ އަޅުގަނޑު ގެންނާކަށް ބޭނުމެއްނުވޭ

 ދި އެހެން ބަޔަކަށްވެސް އިތުރު ޚަރަދުތަކެއް ކޮންމެހެން ޓީޗަރުންނަށް އަ

 އަޅުގަނޑުމެން . ބޭނުންކުރާކަށް ބޭނުމެއްނުވޭ މިގޮތަށް ކަންތައްތައް ހުރީމަ

 ބަޖެޓްގެ އެހެން ހުރިހާ ކަމަކަށް 27 % ވަރަށްބޮޑަށް ވިސްނަން އެބަޖެހޭ 220 

 އެ އަދަދަކީ ރާއްޖޭގެ ހުރި . މިއޮންނަނީ، ސްޓާފުންގެ މުސާރަދިނުމަށްފަހުގައި

 ތަކުގައި ދޭންޖެހޭ ވަސީލަތްތަކަށް ބަލާއިރު ވަރަށް ކުޑަ ސްކޫލުތަކާއި އެ ސްކޫލު

 އެހެންވީމަ، ޓީޗަރުންގެ އަދަދު . މިންވަރެއް، ވަރަށް ތާށިކޮށް މިއުޅެނީ

 އިދާރަކުރެއްވިއްޔާ ކުރިއަށް އޮތްތާނގައިވެސް އަޅުގަނޑުމެން ބަލާނީ ވީހާ

 . ޝުކުރިއްޔާ . އެފިޝިއަންޓްކޮށްގެން މަދުކުރެވޭތޯ 225

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މެންބަރު ތިނަދޫ ދާޢިރާގެ

 .... ރޮޒައިނާ އާދަމް ކުރެއްވި ސުވާލާ ބެހޭގޮތުން : ވާހަކަދެއްކެވުން މުޙަންމަދު ޤަސަމް

 . ރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް، ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 230 

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

 އަޅުގަނޑު ސުވާލު ނުނިމެނީސް އޭރު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް މަޑަވެލި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނަންގަވައިގެން : ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާހަކަދެއްކެވުން 235 

 އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކައިގެ އަނެއްބައި . އިށީންނަންޖެހުނީ އަޅުގަނޑު

 . ކޮންޓިނިޔުކުރަން ލިބޭނެތޯ އަހާލަން

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަނޑު ވަޒީރަށް ފުރުޞަތު އެރުވިއިރު އަޅުގަނޑުގެ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 240 

 އަޅުގަނޑު . އެކަން ދިޔައީ އެހެންވީމަ، އެގޮތަށް . ސަމާލުކަމަކަށް ނުގެންނަވާ

 މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ އަޅުގަނޑު ކުރިން ފުރުޞަތު އެރުވި ޢިއްޒަތްތެރި

. ރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް ދާއި އެއީ ތިނަދޫ . ރަށް މެންބަ
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 އި ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ކުރެއްވި ސުވާލާ ތިނަދޫ ދާޢިރާގެ މެންބަރު 245 

 . ގުޅިގެން މިނިސްޓަރު ދެއްވި ޖަވާބާއި ގުޅިގެން އަޅުގަނޑު ކުރާ ސުވާލެއް މިއީ : ވާހަކަދެއްކެވުން މުޙަންމަދު ޤަސަމް

 މިނިސްޓަރު ދެއްވި ޖަވާބުގައި ވިދާޅުވެއްޖެ މިހާރު ޙަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ޓީޗަރުންގެ

 އަދި . ރުންކަމަށް ޓީޗަރުންނަކީ ތަމްރީނު ނުލިބި ޙަރަކާތްތެރިވާ ޓީޗަ 20 % ތެރެއިން

 މި ޕަސަންޓްތައް . ޓީޗަރުން ރާއްޖޭގައި ޙަރަކާތްތެރިވަމުންދާކަމަށް 39 % ބޭރުގެ

 މަދުކުރެއްވުމަށް މިނިސްޓްރީން ކިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަމުންދާތޯ އަޅުގަނޑުގެ 250 

 . ސުވާލަކީ

 . ރާއްޖޭގެ ޓީޗަރުން މަސައްކަތްކުރުން އެޑިޔުކޭޝަންގެ އަމާޒަކީ މުޅި ސިސްޓަމްގައި އެޑިއުކޭޝަން އޮފް މިނިސްޓަރ

 އެހެންނަމަވެސް، ކުރިން އަޅުގަނޑު ސުވާލަކަށް ދެންނެވި ޖަވާބުގައި ދެންނެވި : ވުން ވާހަކަދެއްކެ ލުޠުފީ މުސްޠަފާ

 ފަދައިން ޓީޗަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ ނިސްބަތް އޮންނަ މިންވަރަކުން މިކަން 255 

 ސްބަތް މަދުކުރުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ އެހެންވީމަ، އެ ނި . ކުރިއަށް މިދަނީ

 މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި އެއްކަމެއް ޓީޗަރުންނަށް ރަނގަޅު ގޮތްތައް

 އެއީ ޓީޗަރުންގެ މުސާރައަށްވެސް އެދެވޭ . ހަދައިދިނުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުން

 އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް . ކުރިއެރުމެއް މިދޭތެރެއިން އައި

 ކުރެވިގެން ދަނީ އަޅުގަނޑުމެން ކައިރި އަވަށްޓެރި ޤައުމުތަކުގައިވެސް ފާހަގަ 260 

 އެހެންވީމަ، އޭގެ އަސަރު . ޓީޗަރުންގެ މުސާރައަށް ކުރިއެރުން ވަނީ އައިސްފައޭ

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޓީޗަރުން ލިބުމުގައި ކުރާނެ މިންވަރެއް މިހާރު އަޅުގަނޑަކަށް

 ންނަށް ބޭނުންވާ ޕްރޮފެޝަނަލް ދެން އޭގެ އިތުރަށް ޓީޗަރު . އެހާ ނޭނގެ

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް، އެއީ ޓީޗަރުން އަބަދުވެސް ބޭނުންވާތީ އެފުރުޞަތުވެސް

 ހަމައެއާއެކުގައި . ތަނަވަސްކޮށްދެވޭތޯ ޓީޗަރުންނަށް މަސައްކަތްކުރަމުން މިދަނީ 265 

 ޓީޗަރުންނަށް މަތީ ތަޢުލީމަށް ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދުނުމަށްޓަކައިވެސް ތަފާތު

 އެވެސް ޓީޗަރުން . ރާމްތައް ސަރުކާރުން ރާވައިގެން ކުރިއަށް މިގެންދަނީ ޕްރޮގް

 އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ . މިފަންނުގައި ބޭތިއްބުމަށާއި މަސައްކަތްކުރަން

 ތިބޭފުޅުންނަށް ޓީޗަރުންގެ ތެރެއިން ވަރަށްގިނަ ބަޔަކު އެކި ދާއިރާތަކަށް

 ރީގެ ޓީޗަރުންގެ ތެރެއިން ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައިވެސް ކު . ބަދަލުވެގެންދޭ 270
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 ވަރަށްގިނަ، ވަރަށްގިނަ ނޫންކަމުގައިވިޔަސްވެސް ކޮންމެވެސް އަދަދަކަށް ބޭފުޅުން

 ސަރުކާރުގެ އެހެން ދާއިރާތަކަށް ޓީޗަރުން އެބަ ދޭ އެހެން . އެބަ ތިއްބެވި

 އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން . ވަސީލަތްތަކާއި ކަންތައްތައް ރަނގަޅުވީމަ

 . ވަރަށްބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރެވޭ ކޮލެޖަށް ޓީޗަރުން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވަނީ

 ހަމަ މިއާއެކުގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ކޮލެޖްތަކަށްވެސް އެބަ 275 

 އޭގެ . މަސައްކަތްކުރޭ އިތުރު ޓީޗަރުން ތަމްރީންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފުޅާކުރުމަށް

 އެންމެ އަގުހެޔޮކޮށް އެންމެ ރަނގަޅު އިތުރުން އަޅުގަނޑުމެން އެބަ އިންޑިޔާގެ

 ފެންވަރެއްގައި ޓީޗަރުން ތަމްރީނުކުރެވޭނެ ފަރާތްތަކާއި ވާހަކަދައްކައިގެން އިތުރު

 ސްކޮލަޝިޕްތަކެއް އެހެން ސްކީމެއްގެ ތެރެއިން ހަދައިގެންވެސް ޓީޗަރުން

 އެހެންވީމަ، ދިވެހި ޓީޗަރުން . އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިދަނީ ކުރަމުން 280 

 ދުމަށްޓަކައި ވަރަށްބޮޑު މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުން މިދަނީ ހަމައެކަނި ހޯ

 ދިވެހި ޓީޗަރުން ތިބުމުގެ ސަބަބުން ދިވެހި ކުދިންނަށް . ޚަރަދަށް ބަލައިގެނެއްނޫން

 ޘަޤާފަތާއި އާދަކާދައިގެ ތެރެއިން ކިޔަވައިދިނުމަށް ފަސޭހަވެގެންދޭ ކުދިން

 ދެން މީގެ އިތުރުން ބޭރު ޓީޗަރުން . ތީ ރަނގަޅަށް އެމީހުންނަށް އެނގޭ

 ހީވެދާނެ އެޓީޗަރުންނަކީ ވަރަށް މޮޅު އަޅުގަނޑުމެން ގެންނައިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް 285 

 މިތިބެނީ 50 % ޓީޗަރުންގެ ތެރެއިންވެސް ގެނެވޭ ޙަޤީޤަތުގައި ބޭރުން . ޓީޗަރުންނޭ

 . ލިބެނީ އެއީ ޑިގްރީ ނަގާފައި ތިބޭ މީހުން މި . ޓީޗަރުންގެ ތަމްރީނު ހަދާފައި

 ހަދާފައި ގ އެމީހުންނަކީ ކޮންމެހެން ޓީޗިން . އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިދޭ މުސާރައަށް

 ފަންސާހަކަށް ޕަސަންޓް އޭގެ ތެރެއިން . ކޮންމެހެންނެއް ތިބި މީހުންނެއްނޫން

 ދިވެހިރާއްޖެއިންވެސް އަޅުގަނޑުމެން . ހަދާފައި ތިބިމީހުން ގ ޓީޗިން މިއުޅެނީ 290 

 ބޭރުންވެސް ނަގަން . ހަދާފައިތިވބި މީހުން ގ ޗިން މިހާރު ނަގަން ބޭނުންވަނީ ޓީ

 އެހެންވީމާ، ބޭރުން ގެންނަ . ހަދާފައި ތިބި މީހުން ގ ބޭނުންވަނީ ޓީޗިން

 ން މޮޅު ބައެކޭ ނުދެންނެވޭނެ ދިވެހި ޓީޗަރުންނަކީ ވަކި ދިވެހިންނަކަށްވުރެ

 ނީ އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ބޮޑަށް ބާރުއަޅަ . ރަނގަޅަށް ތަމްރީނުވެއްޖިއްޔާ

 މިންވަރަކުން ހަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިވެހިން ތަމްރީނު ކުރުމަށްޓަކައި ލިބޭ 295 

 އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް މިކަން ފަސޭހަވެހެންދާކަން . ކުރަމުންމިދަނީ އެކަންތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މުޅިން ތިބީ ބޭރުގެ ތިބީ ކުރީގައި ޕްރައިމަރީގައި . އެނގޭނެ
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 . ވެފައި އެތިބީ މިހާރު ޕްރައިމަރީ ދިވެހިންނަށް ، އެހެންނަމަވެސް . ޓީޗަރުން

 މިއަދަދު ، އެހެންވީމާ . މްރީނުވަމުން އެދަނީ ސެކްންޑްރީއަށް މިހާރު ދިވެހިން ތަ

 ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި މަދުވަމުންދާނީ ޓީޗަރުންނަށް ލިބޭ އިނާޔަތްތަކާއި 300 

 މެހެއްޓޭ މިންވަރު ދެ ފަސޭހަތަކާއި އެމީހުންނަށް ވަޒީފާއަށް ޝައުޤުވެރިކަން ދޭ

 . ޝުކުރިއްޔާ . މިންވަރެއްގެ މައްޗަށް

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 : މޫސާ މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން 305 

 . ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް، މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ) ތާ ނިޒާމާބެހޭ ނުކު (

310 

 އަޅުގަނޑު ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް މިނެގީ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ދައްކަނިކޮށް ފުޅު އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވާހަކަ : ރިޤް ވާހަކަދެއްކެވުން މުޙަންމަދު ޠާ

 ބަރަކަށް ލިބެންޖެހިފައިވާ ވަގުތު ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް ނެގުން އެއީ އެމެން

 އަދި އެމެންބަރަކު . ކެންސަލްވާންޖެހޭނެ ސަބަބެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ނުދެކެން

 އެއީ . ސް އަޅުގަނޑު ނުދެކެން ސަމާލުކަމަށް ގެންނަންޖެހޭނެކަމަކަށްވެ 315 

 . ރެޓޭރިއޭޓާއި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ބައްލަވައިގެން އެކަންތައް ގެންދަވަންޖެހޭނެ ސެކް

 ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒެއިނާ އަޅުގަ

 އާދަމްގެ ވަގުތު ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާގެ ސަބަބުން ކެންސަލްވެގެން ދިއުން އެއީ

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ވެގެންވާނެ ގޮތެއްކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ނުދެކެން

320 

 ތްތެރި މެންބަރު ތިފާޅުކުރެއްވި ޢިއްޒަ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްކަމަށް އެކަމަކު . ދަންނަވަން ޚިޔާލުފުޅަށް ޝުކުރު
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 އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ . ޤަބޫލުނުކުރަން

 . މަނިކަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ 325 

 . ބޯޅަ މެޗެއް ބާއްވަން ސް، އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ އިތުރު ފުޓް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ ވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުޅުހެން

 އާދެ، ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ . ވަރަށް ގުޅުން ގާތްވެގެން ދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ : މޫސާ މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން

 މުސްތަފާ . ނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ޑރ މެންބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް މި

 ފީއާއި ކުރައްވާފައި މިވާ ސުވާލުގައި ދުނިޔޭގެ އެތަން މިތަނުން ލުޠު 330 

 ޓީޗަރުންގެ ބޮޑުބައި މިހާރު ހަރަކާތްތެރިވަނީ 1000 ގެންނަވާނެކަމުގައި ވިދާޅުވި

 އާދެ، މި ސުވާލާއި ގުޅިގެން ޢިއްޒަތްތެރި . އަތޮޅުތަކުގެ ސްކޫލުތަކުގައިތޯ

 ގަނޑަށް އިތުރު ސުވާލެއް ކުރަން މިޖެހެނީ ދެއްވި ޖަވާބުގައި އަޅު ނިސްޓަރު މި

 އިރުގައި ތަންކޮޅެއް ކުރީގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެހި ޓީޗަރުންގެ ވާހަކަ ވިދާޅުވި ދި

 . ލަތަށް ދެން އަޅުގަނޑުމެން އަޑު ނާހާ ތިބީއަކީ ނޫން ހާރުގެ ޙާ އަޑުއިވެމުންދިޔަ މި 335 

 އި ދިވެހިން ވަރަށް އޮޅުން ފިލުވަން ބޭނުންވޭ ޓީޗަރުންގެ ގޮތުގަ ، އެހެންނަމަވެސް

 ގިނަ އަދަދަކަށް ތިއްބެވިކަމަށް ވިދާޅުވާއިރުގައި ކުރީގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ

 އޯލެވެލް ނަގައިގެން ނުކުންނަ ކުދިންވެސް ބައެއް ސިޔާސީ . ސީ . ޖީ އަޑުއިވޭ ހަމަ

 ، ނަމަ ކައުންސިލަރުން މިހާރު ދެން ބުނާ މީހުންގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ކަތީބުން،

 ޅުވެރިން ކަހަލަ ބޭބޭފުޅުންގެ ބޭނުމަށް މިހާރުވެސް ތިބޭނެތޯ އެބޭފުޅުންގެ އަތޮ 340 

 ބޭބޭފުޅުން ލައިގެންތޯ ތިވިދާޅުވަނީ އެ . ލާފައި އާއިލާގެ މީހުން ސްކޫލުތަކަށް

 ންކަމަށްވަންޏާ އެއީ ކޮންގޮތަކުން އެހެ . ތަޞައްރަފް ފުދޭ ޓީޗަރުން ތިބި ވާހަކަ

 . އެފަދަ ކިހާ މީހުންނެއްތޯ މިހާރު ތިބީ . ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރެވިފައި ތިބިމީހުންތޯ

 ދެވަނައަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ބޭރުގެ ވަރަށް ގިނަ އަދަދައްގެ

 ށް ދެވޭ އިނާޔަތްތަކުގެ ޓީޗަރުން ތިބިއިރުގައި ދިވެހި ޓީޗަރުންނާއި ބޭރު ޓީޗަރުންނަ 345 

 ވިދާޅުވަނީ ބޭރުން ތަފާތުބޮޑުވެ އެވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޑު އިވެމުންދާތީވެ، ތި

 އެހެންކަމަށް . ގެންނަ ޓީޗަރުންނަކީވެސް އެހާ ފެންވަރު ރަނގަޅު ބަޔަކަށްނުވޭ

 ރާތްތަކަށް ވާއިރުގައި ދިވެހި ޓީޗަރުންނަށް ދެވޭ އިނާޔްތަކުގައި މިދެންނެވި ބޭރުގެ ފަ

 . ޝުކުރިއްޔާ . ކިހާވަރެއްގެ ތަފާތެއް އެބައޮތްތޯ ދެވޭ އިނާޔަތްތަކާ

350



14 

ގެ ، މިހާރު ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ ޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ އޮފް އެ  ވަކިގޮތަކަށް ވަކި ފަރާތަކާ ގުޅިފައި ތިބި ޓީޗަރުން

 . ސިސްޓަމްގެ ތެރޭގައި މިހާރު ތިބޭނެތޯ ފެންވަރު ނެތްކަމުގައިވިއަސްވެސް : ވާހަކަދެއްކެވުން މުސްތާފާ ލުތުފީ

 މަ އެ ދަންނަވާނީ ކުރިން އެގޮތަށް ޓީޗަރުން ތިބިކަމަށް ވަނީނަ އަޅުގަނޑު

 ކީ ހަމަ އެކަށީގެންވާކަމެއް، ޓީޗަރުންގެ ތެރޭގައި ހަމަ މިހާރުވެސް އެޓީޗަރުން ތިބުބަ

 އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް މިކުރަނީ އެގޮތަށް ތިބި . ތިބޭނެ 355 

 ގޮސް ފެންވަރު ތިބި ޓީޗަރުން ތް ޓީޗަރުންދާނެ، ސިސްޓަމުން ފެންވަރު ނެ ، ޓީޗަރުން

 ކައި އަޅުގަނޑުމެން އެކަމަށްޓަ . ކަށް ކަންތައްތައް ކުރަންވެގެން އަންނަނާނެގޮތަ

 ންސް ތަޢާރަފް އެ ލައިސަ . ން މި ބޭނުންވަނީ ތަޢާރަފްކުރަ ންސް މި ޓީޗަރ ލައިސަ

 ބެލުމަށްފަހުގައި . ބަލަނީ ކުރުމަކީ އެޓީޗަރަކު އެއީ ފުދޭތޯ ނުފުދޭތޯ

 ތަޢުލީމް ކަމަށްވަންޏާ ފުދުމަށްޓަކައި ލިބެންޖެހޭ ހުނަރުތަކާއި ނުފުދޭ 360 

 ފުރުޞަތުގައި އެ . ދެނީ ލިބިގަތުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޭނައަށް

 އަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމާއި ވަޒީފާގައި ހުރުމުގެ އޭނަ ބޭނުން ނުހިފާކަމަށްވަންޏާ އެނަ

 އެހެންވީމާ، ސިސްޓަމުންދާނެ ފެންވަރު ނެތް ޓީޗަރުން . ފުރުޞަތު ނުލިބިދާނެ

 ދެން އަނެއް ސުވާލަކީ . ފެންވަރު ހުރި ޓީޗަރުން އަންނާނެ . ނގައި ކުރިއަށް އޮތްތާ

 . ކިހިނެއްތޯ އޮތީ އް ފަސޭހަތައް ދިވެހިންނާއި ބޭރު ޓީޗަރުންނަށް ދެވޭ ފުރުޞަތުތަ 365 

 ބޭރު ޓީޗަރަކަށް ވިއަސް ދިވެހި ޓީޗަރަކަށްވިއަސް އޭނަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ރަށްނޫން

 ންޏާ އޭނައަށް ދެވޭ އިނާޔަތްތައް ހަމަ އެހެން ރަށެއްގައި މަސައްކަތްކުރާކަމަށްވަ

 ދެން ބޭރު ޓީޗަރަކުވިއަސް ރާއްޖޭ ޓީޗަރަކުވިއަސް . ހުރުމުގެ ނިސްބަތުން އެއްވަރު

 އެމުސާރަ އޭނައަށް ދެވިފައި މިއޮންނަނީ އެވަޒީފާ، ވަޒީފާގައި މުސާރައަށް ބަލާއިރު

 ރުން ގިނަފަހަރަށް ބޭ . އޭނަގެ އަތުގައި އޮތް ސެޓްފިކެޓެއްގެ ނިސްބަތުން 370 

 ހަމަ ގިނައީ ޑިގްރީ ފެންވަރުގެ . މިގެނެވިފައި ތިބެނީ ޑިގްރީ ފެންވަރުގެ ޓީޗަރުން

 ދިވެހި ޓީޗަރުންގެ ތެރޭގައި ޑިގްރީ ނެތް ޓީޗަރުން ވަރަށް ގިނައިން . ޗީޓަރުން

 . އެއީ ޑިގްރީ ނެތް ޓީޗަރުން 87 % އެހެންވީމާ، ގާތްގަނޑަކަށް . އެބަތިބި

 މިހާރު ޑިގްރީ ފެންވަރުގެ ޓީޗަރުންނާއި ފާތުވާނެ އެހެންވީމާ، އެމީހުންގެ މުސާރަ ތަ

 . ދޭންޖެހޭ އެއްޗެއް ދެވޭ ބޭރުގެ ޓީޗަރުންނަށް ދެން ކޮށްތައް . އޮތްގޮތުން 375 

 އެ . އަޅުގަނޑުމެން ބޭރުގެ ޓީޗަރުން މިގެންނަނީ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން

ތުގައި ކުރާއިރު ހަޤީޤަ . ން މިކަންތައް މިކުރަނީ ކޮންޓްރެކްޓުގައި އޮންނަ އުސޫލަކު
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 އެމީހުންގެ ކޮލިފިކޭޝަނާއި އެމީހުން . މިހާރު އެތަފާތުތަކެއް އެގޮތަކަށް ނޯންނާނެ

 ރާއްޖޭގައި ވަރަށްގިނަ ޓީޗަރުން ތިބޭނެ . މިގޮތަށް ބަލާފައި ވަޒީފާ އަދާކުރާތަނާއި

 ބޭރުގެ ޓީޗަރުން މިބެލެނީ އެއީ އެމީހުން . އެމީހުންގެ ރަށުގައި ވަޒީފާއަދާކުރަން 380 

 ބަލާފައި އެމީހުންނަށް އެބަ ދެވޭ . ންގެ ވަޠަނުން ބޭރުގައިކަމަށް މިތިބެނީ އެމީހު

 . އެއީ ކޮއްތު ޚަރަދާއި މިބައިތައް . ހުރިހާ މީހުންނަށްވެސް އެ ދޭ އިނާޔަތްތައް

 ދެން ހުރިހާ ކަމަކުންވެސް ބޭރު ޓީޗަރުންނާއި . އެހެންވީމަ، އެގޮތުން މިދަންނަވަނީ

 އެގޮތުން . ޅުގަނޑުމެންގެ ސިޔާސަތެއް ދިވެހި ޓީޗަރުން އެއްގޮތްކުރުމަކީ އެއީ އަ

 . ޝުކުރިއްޔާ . ރާއްޖޭގެ ޓީޗަރުން ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައިވެސް އިތުރުވަމުންދާނެ 385 

 އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު . ޝުކުރިއްޔާ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް، ތުލުސް . މުޙަންމަދު ނާޒިމް

 . އާދަމް

390 

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

 އަޅުގަނޑު އޭރު އިށީންނަމުން ބުނިން އިނގޭތޯ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ލާފައި ހުރީމަ އެކަމަކު މައިކް ކަނޑާ . އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ އަދި ނުނިމެއޭ : ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާހަކަދެއްކެވުން

 ދެން މަނިކުފާނު . އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މަނިކުފާނަށް އެވާހަކަ އަޑުނުއިވުނީހެން 395 

 ވަޒީރަށް ފުރުޞަތުދިނީމަ އިންޓަރަޕްޓްނުކުރުމުގެ ގޮތުން އެބައި ނުމުނީމަ

 . އަޅުގަނޑަށް ފުރުޞަތު ދެއްވާނެކަމަށް ހީކޮށް އަޅުގަނޑު އިށީނީ

 އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ ، އާދެ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 400 

 އެކަމަކު ކުރިން ވިދާޅުވި . މެންބަރު ތިވިދާޅުވި ވާހަކަ އަޅުގަނޑަށް އަޑުއިވިއްޖެ

 ވާހަކަ އަޅުގަނޑަކަށްވެސް އަދި ސެކްރެޓޭރިއެޓުގެ ބޭފުޅުންނަކަށްވެސް

 ތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަނޑަށް އެހެންވީމަ، ޢިއްޒަ . އަޑުއިވިފައެއްނެތް

އަޅުގަނޑު މިމަސައްކަތް . މަޢާފްކުރައްވާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ހީކުރަން
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 އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ މަޑަވެލި ދާއިރާގެ . ކުރިއަށްގެންދާނަން 405 

 . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް

 އިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ތުލުސްދޫ ދާ . ޝުކުރިއްޔާ މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު

 މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންއާއި ކުރައްވާ ސުވާލަށް މިނިސްޓަރު ދެއްވި ޖަވާބާއި : ވާހަކަދެއްކެވުން މުޙަންމަދު ނާޒިމް

 ދިވެހި، އިސްލާމް ޓީޗަރުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް . ގުޅިގެން އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން 410 

 ހަމަ އެއާއެކީގައި މިސުވާލުގައި އެބަވޭ . ޖަވާބުދެއްވައިފި މަދުކަމަށް މިނިސްޓަރު

 ދުނިޔޭގެ އެތައް މިތަނުން، ވީމާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް އޮޅޭގޮތް އެބަވޭ

 އެހެންވީމަ، ދުނިޔޭގެ އެތައް މިތަނުން އޮތީމަ މިއީ . ކޮންތަނެއްކަން ނޭނގޭތީ

 ޖެހޭ ކަމެއްކަމަށް ޤާނޫނީގޮތުން ވަޒީރަކު ކުރައްވަން ޖެހިވަޑަގަންނަވަން ނު

 މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ޖަވާބުދިނުމަކީ . އަޅުގަނޑަށް މި ޤަބޫލުކުރެވެނީ 415 

 އެހެންވީމަ، އެތައް މިތަނުން . ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ ކަމެއް

 ވަރަށް ރަނގަޅު . އޮތީމަ މި ބުނެވޭ އެއްޗެއްވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސާފެއްނޫން

 ދީފިއްޔާ މިއީ ކޮން އެތައް މިތަނެއްތޯއާއި އަދި އިސްލާމް، ދިވެހި މިކަން ސާފުކޮށްލަ

 . ޝުކުރިއްޔާ . ޓީޗަރުންގެ ވާހަކަ

420 

 މިހާރު ސުވާލަށް މަޖިލީހުގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތު މިހިސާބުން . ޝުކުރިއްޔާ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ޖަލްސާތަކުގައި އަދި މި ފަހުން އެހެން . މިއަދަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތު . ހަމަވީ

 . ސުވާލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެ

 ޕެޓިޝަން . 3 425 

 ޝުކުރުދަންނަވަމުން، އަޅުގަނޑުމެން އެޖެންޑާ އަޅުގަނޑު ޢިއްޒަތްތެރި ވަޒީރަށް : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ފަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދުވާ . އަށް މިހާރު މިދަނީ 2 އައިޓަމް

 އިރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާ ޕެޓިޝަނެއް މުޙަންމަދު ޒުބެ

 އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި . ހުށަހެޅުއްވުން 430 

. މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބެއިރަށް
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 އްޒަތްތެރި ރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި ޢި ޝުކުރިއްޔާ . عليكم اسالم . ` ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް . މެންބަރުން ންމަދު ޒުބެއިރު މުޙަ

 މިހުށަހަޅަނީ ސުނާމީ ކާރިޘާގައި ޙާލުގައި ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ދުވާފަރަށް : ކަދެއްކެވުން ވާހަ 435 

 ބަދަލުކުރެއްވި ކަނދޮޅުދޫ ރައްޔިތުންނާއި ވިލުފުށީގައި އަލުން އާބާދުކުރެވުނު

ގެ ރައްޔިތުންނަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ އެރަށު

 އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް މީހުން ބަދަލުކުރެވޭ ޙާލަތްތަކުގައި ބަދަލުވާ . ޕެޓިޝަން

 ފަރާތްތަކަށް މާލީގޮތުން އެހީތެރިކަން މިހާތަނަށް ސަރުކާރުން އައީ

 މުދާ ވީރާނާވެދިޔަ ކަނދޮޅުދޫ ސުނާމީގެ ސަބަބުން ގެދޮރާއި . ފޯރުކޮށްދެއްވަމުން 440 

 އަދި ވިލުފުށީގެ ރައްޔިތުން ދާއިމީ ހިޔަލަށް ބަދަލުކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން

 އެބައިމީހުންނަށް މާލީ އެހީތެރިކަމެއް ފޯރިކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ސަރުކާރުން އާދެ،

 މިގޮތުން، އެކަށީގެންވާ މާލީ އެހީއެއް ކޮންމެ . ކުރީގެ ސަރުކާރުންވަނީ ވިދާޅުވެފައި

 . ސީއަކަށްވެސް ދެއްވާނެކަމަށް އެކިފަހަރުމަތީން ސަރުކާރުން ވިދާޅުވެފައިވޭ . ބީ . ގޭ

 ޢާންމު އުސޫލެއްގެގޮތުން ސަރުކާރުން އެކަންކުރައްވަމުން ގެންދަވާތީ ޢާންމު 445 

 ކަނދޮޅުދޫއަކީ . ރައްޔިތުން ތިބީ އެކަންކޮށްދެއްވާނެކަމުގެ ފޮނި އިންތިޒާރުގައި

 އެންމެންގެ ދިރިއުޅުން ވީރާނާވެ އެހެން ރަށަކަށް ސުނާމީގެ ސަބަބުން މުޅި ރަށުގެ

 ވިލުފުށްޓަކީވެސް ސުނާމީގެ ސަބަބުން މުޅި ރަށް . ބަދަލުވާން މަޖުބޫރުވީ ރަށެއް

 އަހަރުވަންދެން ރަށުން ބޭރުގައި އުޅެންޖެހުނު 4 ވިރާނާވެ އެރަށުގެ ރައްޔިތުން

 ޔާތަކުގައި އަހަރުވަންދެން އެކި ރަށްރަށުގެ ވަގުތީހި 4 މިގޮތުން، . ރަށެއް 450 

 އުޅުމަށްފަހު ކަނދޮޅުދޫ އަދި ވިލުފުށީ ރައްޔިތުން ދާއިމީ ހިޔާތަކަށް

 ބަދަލުވިކަމުގައިވިޔަސް ގެދޮރުނެތި ޙާލުގައިޖެހުނު ކަނދޮޅުދޫ އަދި ވިލުފުށީ

 ޢިއްޒަތްތެރި . ރައްޔިތުންގެ މާލީ ނިކަމެތިކަމަށް އަދިވެސް ޙައްލެއް ލިބިފައެއްނުވޭ

 ކުރެއްވި ކަނދޮޅުދޫ ރައްޔިތުންނާ ވިލުފުށީގައި އަލުން ރައީސް، ދުވާފަރަށް ބަދަލު

 . އާބާދުކުރެވުނު އެރަށުގެ ރައްޔިތުން ތިބީ މާލީގޮތުން ވަރަށް ނިކަމެތި ޙާލެއްގައި 455 

 ސަރުކާރުން މާލީ އެހީތެރިކަމެއް ދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައި އޮތް ވިދާޅުވުމުގެ

 ގިނަ ބަޔަކަށް ދާއިމީ މިދެރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން . އިންތިޒާރުގައި

ހިޔާވަހިކަން ލިބުމުގެ ހިތްހަމަޖެހުން ލިބުނުކަމުގައިވިޔަސް އަލުން ދިރިއުޅުމެއް
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 ފަށައިގަތުމަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމުގެ ޤާބިލުކަމެއް

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދާއިމީ . ން ގިނަ ބަޔަކަށް ލިބިފައެއްނެތް އަތްމަތިދަތިކަމު 460 

 ން ލިބުނު މިދެރަށުގެ ކޮންމެ މީހަކީވެސް މުޅި ދިރިއުޅުން އަލުން ހިޔާވަހިކަ

ތީ 4 . އާ ދިރިއުޅުމެއް ފެށި މީހެއް . ބިނާކުރަންޖެހިފައިވާ މީހެއް  އަހަރުގެ ވަގު

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިގޮތުން، . ހިޔާތަކުގައި ދިރިއުޅުންވޭތުކޮށްފައިވާ މީހެއް

 ގައިޖެހުނު ކަނދޮޅުދޫގެ ރައްޔިތުންނާ ދުވާފަރަށް ބަދަލުކުރެއްވި ސުނާމީގައީ ޙާލު

 ވިލުފުށީގައި އަލުން އާބާދުކުރެވުނު އެރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުން 465 

 އާރާސްތުކުރުމުގައި އެހީތެރިކަމުގެ އަތެއް ފޯރުދިނުމަކީ ކޮންމެހެން

 މިޕެޓިޝަން އަޅުގަނޑު މިހުށަހަޅަނީ . ކުރަންޖެހޭކަމެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން

 ނެވި މައްސަލަތައް ފާހަގަކުރެވޭހިނދު، ދުވާފަރަށް ބަދަލުކުރެއްވި އިސްވެދެން

 ސުނާމީގައި ޙާލުގައިޖެހުނު ކަނދޮޅުދޫ ރައްޔިތުންނާ ވިލުފުށީގައި އަލުން

 އާބާދުކުރެވުނު އެރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ނިކަމެތިކަން ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށްގެނެސް 470 

 ގެ ރައްޔިތުންނަށް މާލީ އެހީތެރިކަމެއް ސަރުކާރުން ވިދާޅުވެފައިވާ ފަދައިން އެދެރަށު

 ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބާރުއަޅާ އެދެރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިކަމަށް

 މިޕެޓިޝަން މިހުށަހަޅަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ . ޙައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް

 ލައި ޖު 29 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . ގެ ދަށުން ) ނ ( ވަނަ މާއްދާގެ 39 ގަވާއިދުގެ

 ވީ ބުދަދުވަހު ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު 2009 475 

 ހުށަހެޅުއްވި ބިލަކީ، ހުށަހެޅުއްވި ކުއްލި މައްސަލައަކީ ސީދާ ދުވާފަރުގެ

 ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ގުޅުމެއްހުރި މައްސަލައެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު

 ޙާލަތުހުރިގޮތުން މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވުމަށް ފާހަގަމިކުރަނީ އެދުވަހު އަޅުގަނޑުގެ ބަލި

 ޢުޒުވެރިވެފައިވާތީ، އެކަމާބެހޭގޮތުންވެސް އަޅުގަނޑު ދެވަނަ ފުރުޞަތެއްގައި

 އަލިއަޅުވާކަން ބޭނުންވާޙާލުގައި، ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރުދަންނަވަމުން 480 

 މި . އޭގެކުރިން މިޕެޓިޝަން ހުށަހެޅި ފަރާތް ދަންނަވާލާނަން . އިށީންދެލަން

 ޕެޓިޝަން ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވާފައިވަނީ ޢަބްދުއްލަޠީފް މޫސާ އިސްމާޢީލް

. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ . ކަނދޮޅުދޫ . ރ / ބޮކަރުމާގެ
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 މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ބުނާގޮތުން ޕެޓިޝަނެއް . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 485 

 ފަހު މަޖިލީހުން އެހެންގޮތަކަށް ނުނިންމާނަމަ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުމަށް

 އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ . ދިޔައީކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން

 . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ ޢާދަމްއަށް

 ބަޙުސްކުރުމަށް އަޅުގަނޑަށް މިޕެޓިޝަނަށް . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 490

 . ޝުކުރިއްޔާ . އެހެންވީމާ، އެކަން ހުށަހަޅާލަން . ފެންނަ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން : ވާހަކަދެއްކެވުން ރޮޒައިނާ ޢާދަމް

 . އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން އެހުށަހެޅުމަށް . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު

ރިޔާޟް ރަޝީދު

 495 : ކަދެއްކެވުން ވާހަ

 . ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައިވަނީ މިޕެޓިޝަނަށް ބަޙުސްކުރުމަށް . ޝުކުރިއްޔާ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 އެހެންވީމާ، ޕެޓިޝަނަށް ބަޙުސްކުރަން ފެނޭތޯ ބެލުމަށް ވޯޓެއްނެގުމަށްޓަކައި

 . ން މިނެޓްއިރުގެ ރަނގަބީލު ޖައްސަވައިދެއްވުން އެދެ 5 ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު،

 އަޅުގަނޑު ވޯޓަށްދަންނަވާލުމުގެކުރިން . ޝުކުރިއްޔާ ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( 500 

 . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅު ޗެކްކޮށްލެއްވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން

 އަޅުގަނޑު މިހާރު މިދަންނަވާލަނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 ލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރޮޒައިނާ ޢާދަމް ހުށަހަޅުއްވައި ވި

 ރަޝީދު ތާއީދުކުރައްވާފައިވާގޮތަށް، ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 މުޙަންމަދު ޒުބައިރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި ޕެޓިޝަން، ޕެޓިޝަން 505 

 ޢިއްޒަތްތެރި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމުގެކުރިން މަޖިލީހުގައި ބަޙުސްކުރެއްވުމަށް

 . މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާގޮތަކަށް ވޯޓުދެއްވުމަށް

 ] ވޯޓުދެއްވުން [

510 

: ވޯޓުގެ ނަތީޖާ
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 . ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ ޢާދަމް : ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު

 . ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު : ތާއީދުކުރެއްވި މެންބަރު

 59 : ގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު ހާޒިރުވެވަޑައި 515 

 56 : ވޯޓު ދެއްވީ

 00 : ވޯޓު ނުދެއްވާ

 01 : ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ

520 

 . 29 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު . 56 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ޝަން ކޮމިޓީއަށް ގެންދިއުމުގެކުރިން އެހެންކަމުން، މިޕެޓިޝަން ޕެޓި . 56 ޖުމްލަ

 . ބަޙުސްކުރުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވައިފިކަމަށް އަޅުގަނޑު ބަލައިގަންނަން

 11:15 އަޅުގަނޑު އެހެންނާވެސް މިކަން ކުރިއަށްގެންދާގޮތަށް، މިއަދު

 ހިނގަންދެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަމުން ގެންދާނަން ހަމަ 525 

 އަޅުގަނޑު . ނާވެސް ފުރުޞަތުއަރުވަމުން އެގެންދާ އުސޫލުގެމަތީން އެހެން

 ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާށޭ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދެންނެވީމާ

 ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގަތުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވަމުން މިހާރު ސެކްރެޓޭރިއެޓުން

 ތެރި މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުތައް މިހާރު އެދިވަޑައިގެންފައި ތިއްބެވި ޢިއްޒަތް

 ކެންސަލްކޮށްލެއްވުމަށްފަހު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިހާރު ފުރުޞަތަށް 530 

 ގައި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ 9:30 . އެދިވަޑައިގަތުން ހުޅުވާލަން

ކަ 1 ޖަލްސާއެއް  ނަންބަރު ކޮމިޓީ ކޮޓަރީގައި އޮންނާނެ ވާހަ

 މިބަޙުސްގައި ޢިއްޒަތްތެރި ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( . ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން

 މިނެޓްއިރުގެ ވަގުތު 3 މެންބަރުންނަށް، ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށްވެސް

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއެރުވުމުގެ ކުރިން . ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ 535 

 ކުރުމުގެގޮތުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން، މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ހަލުވި

 ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އިސްބޭފުޅުންނާ މަޝްވަރާކޮށްލުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑު

ރިޔާސަތުން އިރުކޮޅަކަށް ބަދަލުވެލާނަން އަޅުގަނޑު މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް
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 އަޙްމަދު ނާޒިމް މިބައި . އަޙްމަދު ނާޒިމްއާ ރިޔާސަތު ހަވާލުކޮށްފައި

 އާދެ، އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު ) ޅަކަށްފަހު ވަގުތުކޮ ( . ކުރިއަށްގެންގޮސްދެއްވާ 540 

 މިއަރުވަނީ މިޕެޓިޝަން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ދުވާފަރު

 މިނެޓްގެ ފުރުޞަތެއް 5 . މުޙަންމަދު ޒުބައިރަށް . ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް

 . އަޅުގަނޑު އަރުވަން

 އާދެ، މިޕެޓިޝަން ހުށަހަޅަންޖެހުނު މައިގަނޑު . ރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކު ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު 545 

 އެއް ސަބަބަކީ، މިދުވާފަރާބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތެއް އެއްވެސް ދިމާލަކުން މުޙަންމަދު ޒުބައިރު

 ހާރަކު ދުވާފަރުގެ ކަންތައްތަކާ ހަވާލުވެފައިއޮތް ފަރާތެއް މި . ސާފުނުވުމުގެ ސަބަބުން : ވާހަކަދެއްކެވުން

 ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހެޅުމުގެކުރިން . އެނގޭ އެއްވެސް ފަރާތެއް ނެތްކަމަށްވާތީ

 ޢިއްޒަތްތެރި . އަދި ލިބޭތޯ މު މިކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދޭތޯ އަޅުގަނޑު އެކިގޮތްގޮތަށް ބެލީ

 ސް، މި ޕެޓިޝަން ހުށަހެޅުން ލަސްވިކަމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑު ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ރައީ 550 

 އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި މިކަމަށް . އިން ނިޙާޔަތަށް މަޢާފަށްއެދެން ރައްޔިތުންގެ ކިބަ

 މިއީ އެހާވެސް . ޙައްލެއް މީގެ ކުރިން އޮތް މަޖިލީހުން ހޯދިފައި އޮންނަންޖެހޭނެ

 ކަނދޮޅުދޫގެ ރައްޔިތުންނަކީ މީރުކެއުން . ނާޒުކު އަދި މުހިންމު މައްސަލައެއް

 ތައްމަތީގައި ދިރިއުޅުނު ކައިގެން، ރީތި އަންނައުނު ލައިގެން، އަރާމު

 ޖާގައިގެގޮތުން ކަނދޮޅުދޫ ކިތައްމެ . ރައްޔިތެއްކަން މުޅި ދިވެހިރާއްޖެ ހެކިވޭ 555 

ތީ  ކުޑަނަމަވެސް، އެރަށުގައި އެރައްޔިތުން ދިރިއުޅުނީ އުފާ ފާޤަތިކަންމަ

 ނަމަވެސް، ސުނާމީ ކާރިސާގައި މުޅި ރަށް ސުންނާފަތިވެ، . ކެރިފޯރުންތެރިކަމާއެކީ

 ވަނަ ދުވަހު 2004 ޑިސެމްބަރު 26 . ގެ މުދާ ގެދޮރު ވީރާނާވެދިޔައީ އެބައިމީހުން

 . އިރުއޮއްސެން ދަނިކޮށް ރަށް ދޫކޮށްލާފައި އަތޮޅުގެ އެކި ރަށްރަށަށް ބެހިގެންދިޔައީ

 އަހަރު ދުވަސް ވަންދެން ވަރަށް ވޭނާ 4 އެގޮތަށް އެބައިމީހުން އާދެ، އެރައްޔިތުން 560 

ށް 2008 ޑިސެމްބަރު 10 ހުގައި އެއަށްފަ . ކެކުޅުމުގައި އުޅެންޖެހުނު  ގައި ދުވާފަރަ

 އާދެ، އެކި ރަށްރަށުގައި ދުވާފަރުގެ . މަސް ދުވަސް 8 ބަދަލުކުރެވި މިއަދަށް މިވީ

 ރައްޔިތުން، ކަނދޮޅުދޫގެ ރައްޔިތުން ދިރިއުޅެމުންގެންދިޔައީ ވަރަށް

 އެކީ އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތައް ބައިވަރު ކުރިމަތިވަމުންދިއުމާ . ނުތަނަވަސްކަންމަތީ

 މަހަށް، ފަރަށް ދިޔަ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ތިބީ ރަށުގައި އެއްވެސްތާކަށް ނުގޮސް 565
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 އެހެންވުމުގެސަބަބުން ލިބެމުންދިޔަ އާމްދަނީ އެއްގޮތަކަށްވެސް . މަޑުކުރަންޖެހިފައި

 އާދެ، އެކި ރަށްރަށަށް މީސްމީހުން ބެހުމުގެ ސަބަބުން . ނުލިބެމުންދިޔައީ

 މަސްވެރިން . ނިފަހަރުގެ އަދަދު އިންތިހާއަށް ގިނަ ވިއްކާލަންޖެހުނު އޮޑިދޯ

 . މަހަށްދާނެގޮތެއްނެތި ރަށުގައި މިދެންނެވި ސަބަބު ކުރިމަތިވުމާއެކީވެސް މަޖުބޫރުވީ

 އެންމެ އަންނައުނުގަނޑެއް ނޫނީ . އާދެ، އަތުގައި އެންމެ ލޯ ލާރިއެއްވެސް ނެތް 570 

 އެއްވެސް އާމްދަނީއެއް އަހަރު ދުވަސް ވަންދެން 4 މިޙާލުގައި ތިބި ބަޔަކު . ނެތް

 ނުލިބި، ތިބިތާކު ތިބެންޖެހުމުން ދެން އެމީހުންގެ ދިރިއުޅުން އޮންނާނެގޮތާ

 ދުވާފަރަށް ދިޔައިރު އެއިން . ދޭތެރޭގައި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލިސް ވިސްނަވާލައްވާ

 އެއްވެސްމީހެއްގެ އަތުގައި އިށީނދެލާނެ ގޮނޑިގަނޑެއް އޮށޯވެލާނެ އެނދެއް،

 އަލަމާރިއެއް ނެތްކަން މި ފުރުޞަތުގައި އަސަރާއެކީ އަޅުގަނޑު އެއްޗެހި ލާނެ 575 

 . އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ދުވާފަރަކީ އަލަށް އާބާދުކުރެވުނު ރަށެއް . ފާހަގަކުރަން

 އާބާދީއާއި ތަރައްޤީ އެއްފަސްކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން އާބާދުކުރެވުނު

 އާދެ، . ރަށަކީ ދުވާފަރު ރަށެއްކަމަށް ޝަރުތު އެންމެބޮޑަށް ފުރިހަމަވާ އެއް

 ދުވާފަރުގެ ރައްޔިތުންނަށް މާލީ އެހީތެރިކަމެއް ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދެއްވާނެ ވާހަކަ

 . އެކަމުގެ ދޮގުތެދު އަޅުގަނޑު ހޯދީމު . އެކިފަހަރުމަތިން ވިދާޅުވެފައިވޭ 580 

 އެގޮތުން އަޅުގަނޑުގެ ވައަތްފަރާތުގައި މިއިންނެވި . އެކިފަރާތްތަކާއި ވާހަކަދެއްކީމު

 ރީގެ ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓަރ، އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކު

 ހަމައެހެންމެ، ކުރީގެ . ޙަމީދަށްވެސް އަޅުގަނޑު ވާހަކަދެއްކީމު هللا ޙަމްދޫން ޢަބްދު

 ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ، މާމިގިލީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް

 އަދި މިވަރުން ފުއްދާނުލަންވެގެން . އިބްރާހީމްއާއިވެސް އަޅުގަނޑު ވާހަކަދެއްކީމު 585 

 މިއީ އަސްލެއްއޮތް ކަމެއްކަން މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށާއި، މުޅި ދިވެހިރާއްޖެއަށް

 އަންގާދިނުމުގެގޮތުން ކުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛް

 ދީ ތަރައްޤީ އަދި އާބާ . މަޢުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާވެސް އަޅުގަނޑު ބައްދަލުކުރީމު

 . މިލަންދޫއަށް އަޅުގަނޑު ދަތުރެއްކުރީމު . އެއްފަސްކޮށްފައިވާ ރަށެއްކަމުގައިވާ ށ

 އެދަތުރު އަޅުގަނޑު ގޮސް އެރަށުގައި ސަރުކާރުން އަޅުއްވާދެއްވާފައިހުރި ގެދޮރު 590 

 50 އާދެ، އެމީހުންނަށް ސަރުކާރުން . ބަލާ ރައްޔިތުންނާއި ޚިޔާލު ބަދަލުކޮށްލީމު

ހުންގެ ދިރިއުޅުން އާރާސްތުކުރަންދެއްވާފައިވާކަމުގެ ޔަޤީންކަން ހާސް ރުފިޔާ އެމީ
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 އެގޮތުން އަޅުގަނޑު މި ޕެޓިޝަން މިހުށަހެޅީ މިފަދަ ނިކަމެތި . އަޅުގަނޑަށް ލިބުނު

 ރައްޔިތުންތަކެއް މިހާ ގިނަދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އެކި ދިޔަމަތީގައި އުޅުމަށްފަހު،

 ންނަށް ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ ކީއްކުރަންތޯ އެއްރަށަކަށް ޖަމާވީހިނދު މިބައިމީހު 595 

 އެއަށްވުރެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާވެސް ލިބުން އަޢުލާކަމަށްވާތީ ހުރިހާ އެންމެންގެ

 . ސަމާލުކަމަށް މިކަން ގެނައުމަށް

 . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

600 

 . ދައްކަންހުރި ވާހަކަ ވަރަށް ގިނަ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ، އާދެ ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 . ޝުކުރިއްޔާ . އަދިވެސް އިތުރު ފުރުޞަތަކަށް އަޅުގަނޑު އެދުމުން އިށީނދެލާނަން މުޙަންމަދު ޒުބެއިރު

 : ވާހަކަދެއްކެވުން

 ރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އާދެ، ދުވާފަ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 605 

 މުޙަންމަދު ޒުބެއިރު މިއަދު މިހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަނަކީ ވަރަށް މުހިންމު : ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާހަކަދެއްކެވުން

 . އަދި ހަމައެކަނި މިދާއިރާގެ މައްސަލައެއްނޫން މިމައްސަލައަކީ . ޕެޓިޝަނެއް

 ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައިވެސް ތުލުސްދޫގައި އަޅުގަނޑު ނިސްބަތްވާ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ

 އެބޭފުޅުން . އެބަތިއްބެވި ރިނބިދޫއިން ބަދަލުކުރައްވާފައި ތިބި ބައެއް ރައްޔިތުން

 . ވަރަށް ފަހުން ގެދޮރު މިހާރު އަޅާ ނިމިގެން އެތަނަށް ބަދަލުވެއްޖެ 610 

 އޭގެތެރޭގައިވެސް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން ހައެއްކަ އާއިލާ އަދިވެސް

 އެބޭފުޅުންނަށް ކުރީގެ . ގެދޮރަށް ނުވެދެވިފައި އެ ސައިޓްގައި އެބަތިބިކަން

 ސަރުކާރުން އެކަންޏެއްނޫން، މިސަރުކާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާވެސް ވަނީ

 ވިދާޅުވެފައި ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާގެ އެ އެހީ ގެއަށް ބަދަލުވާއިރުގައި

 އެހެންވީމަ، ދުވާފަރު ދާއިރާގެ . ދެއްވާނެކަމަށް ފަރުނީޗަރާއި އެއްޗެހި ގަތުމަށް 615 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުވެސް ފާހަގަކުރެއްވިހެން އެބޭފުޅުންވެސް ތިބީ ވަރަށް ނިކަމެތި

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ސަރުކާރަށް އިލްތިމާޞްކުރަން . ޙާލަތެއްގައި

 ށް ވީހާވެސް ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވަން ވިދާޅުވެފައިމިވާ ފައިސާގެ އެހީ ރައްޔިތުންނަ

އަދި މިހާރު ގެދޮރަށް ނުވަދެވި ތިބި އާއިލާތަކަށްވެސް . އަވަހަކަށް ފޯރުވައިދެއްވުމަށް
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 ޝުކުރިއްޔާ . ގެދޮރުގެ އެހީތެރިކަން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ފޯރުވައިދިނުމަށް 620 

 . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް 2004 ދެ، އާ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުފް

 ދިމާވި ބޮޑުރާޅުއެރުމުގެ ޙާދިސާގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ : ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން

 ރައްޔިތުންނަށްވަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ދިމާވެފައި، ދަތިތަކާއި 625 

 ޞާދު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑުތަން މިގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތި . ކުރިމަތިލާންޖެހިފައި

 އަދި އޭގެއިތުރުން . ފަހަތަށްޖެހިފައިކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަނީ އެނގިފައި

 އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ އުމްރާނީގޮތުން އެބައިމީހުން ކޮށްފައިވާ ވަރަށް ގިނަގުނަ

 ދިރިއުޅުމަށް އެބައިމީހުން ކުރަމުންދިޔަ . ހޭދަތައްވަނީ ބިމާ ހަމަވެފައި

 މާއި އެހެންވެސް އެތަކެއް ކަންތައްތަކެއްވެސް ވަނީ ބަނގުރޫޓްވެގެން ދަނޑުވެރިކަ 630 

 އާދެ، އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު އޭރުގެ ސަރުކާރުން ކުރަމުންއައި . ގޮސްފައި

 ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއްގެ ސަބަބުން އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށްވެސް ވަނީ މީހުން

 ގެދޮރުވެސް އަޅައިދެވި އަދި ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރެވި ކޮންމެވެސްވަރަކަށް މީހުންނަށް

 އާރާސްތުކުރުމަށްޓަކައި އިތުރު އެހީގެގޮތުގައި ބައެއް ރަށްރަށުގެ ބޭފުޅުންނަށް

 ފައިސާވެސް ލިބިފައިވާކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ޕެޓިޝަން ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތުގެ 635 

 އެހެންނަމަވެސް، އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް . މަޢުލޫމާތުން އެބަ އިނގޭ

 ބަދަލުކޮށްފައިވާ އަދިވެސް ވަރަށް ގިނަ މީސްމީހުންނަށް މިފައިސާތައް ނުލިބިގެން

 މިގޮތުން ދުވާފަރުގެ . އެމައްސަލަޖައްސަމުންދާކަންވެސް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން

 ރައްޔިތުންނަށް، އެބައިމީހުންގެ ދިރިއުޅުން އާރާސްތުކުރުމަށްޓަކައި ދޭންޖެހޭ އިތުރު

 ސަރުކާރުން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފަންސާސްހާސް އެހީއެއްގެގޮތުން އޭރުގެ 640 

 ރުފިޔާގެ އެހީ ވީހާ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި އެމީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިއަދުގެ

 އާދެ، އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ބަދަލުކުރި . ސަރުކާރަށް އަޅުގަނޑު ގޮވާލަން

 އުޅެމުންދާ ރައްޔިތުންގެ މީހުން ފިޔަވައި، އެބައެއްގެ ވަޒަނުގައި މިހާރުވެސް ދިރި

 މެދުގައިވެސް އަދިވެސް ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަންވެސް އަޅުގަނޑު

 މިގޮތުން ގެދޮރު ބިމާހަމަވެފައިވާ މީހުންނަށް އަދިވެސް . މިވަގުތުގައި ފާހަގަކޮށްލަން 645 

އަދި އޭގެއިތުރުން އެބައިމީހުން . މުޅިން ގެދޮރުގެ ދަތިކަންވަނީ ފިލައިގެން ނުގޮސް
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 ޒަމާނުއްސުރެ އާމްދަނީ ހޯދަމުންއައި ގަސްގަހުން އެމީހުންނަށް ލިބެމުންދިޔަ

 އާދެ، އެއީ ސުނާމީގެ ސަބަބުން އެގަސްތަކަށް . އާމްދަނީ މިއަދުވަނީ ނުލިބިފައި

 އާދެ، މިގޮތުން ކުރީގެ . ދިމާވި އެގަސްތައް ހަލާކުވެ ގޮސްފައިވުމުގެ ސަބަބުން

 ޓަކައި ބަޖެޓްގައި ފައިސާވެސް ވަނީ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ދިނުމަށް 650 

 އާދެ، މިގޮތުން ގަސްގަހުންނާއި އަދި . އެކުލަވާލާފައިކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން

 އެނޫންވެސް ގޮތްގޮތުން ގެއްލުން ލިބިފައިވާ މީހުންނަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ

 ފައިވާ ފައިސާވެސް ދީ، މި ސުނާމީގެ ކަންތަކުން އަޅުގަނޑުމެން، ސުނާމީން ލިބި

 ގެއްލުމުގެ ކަންތައްތަކުން ދާއިމީ ޙައްލެއް ހޯދުމަށްޓަކައި މިއަންނަ އަހަރު

 ނިމުމުގެކުރިން މިހާރު މިހިރަ މައްސަލަތައް ނިންމުމަށްވެސް އަޅުގަނޑު ސަރުކާރަށް 655 

 އާދެ، މިގޮތުން ގެދޮރުއެޅުމުގެ މައްސަލަ ދިމާވެފައިވާ މީހުންނަށް އަލުން . ގޮވާލަން

 މަވެސް ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއް ޙައްލުކުރުމަށް އަޅުގަނޑު އެ ސަރވޭކޮށްގެންނަ

 . ޝުކުރިއްޔާ . މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން

 ޤުދުރަތީ އެކިއެކި ކާރިޘާތަކާއި އަދި . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ` އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 660 

 ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިއުނދަގޫ އެކިއެކި ޙާދިސާތަކާއި : ވާހަކަދެއްކެވުން هللا އަޙްމަދު ޢަބްދު

 އަދި ޚާއްޞަކޮށް ސުނާމީ ކާރޘާއާއި ގުޅިގެން ދިމާވި . މައްސަލަތަކުގެ ވާހަކަ

 ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ ޕެޓިޝަނެއްގެގޮތުގައި މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި،

 ދަންނަވާނީ ތަފާތު އެކިއެކި މިމަޖިލީހުގައި ބަޙުސްކުރަމުންދާހިނދު އަޅުގަނޑު

 ޤުދުރަތީ ކާރިޘާތަކާއި އަދި ޙާދިސާތަކާއި ގުޅިގެން ގެއްލުންލިބި އެބައިމީހުންގެ 665 

 ދިރިއުޅުން ނިކަމެތިވެފައިތިބި ނޫނީ އެބައިމީހުން ދިރިއުޅެން ކުރި މަސައްކަތް

 ގެއްލިގެންގޮސްތިބި އެތައް ބައިވަރު ދިވެހި ރައްޔިތުންނެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ސުނާމީގައި ގެއްލުން ލިބުނު . ކަންކޮޅުތަކުގައި އެބަތިއްބޭ

 އަޅުގަނޑު ހަމަ . މީހުންނަށް އެހީނުވާށެކޭ ދަންނަވާކަށްނޫން އަޅުގަނޑު މިއުޅެނީއެއް

 ހުރިހާއެންމެންނަށްވެސް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ ސަރުކާރުގެ ކެރިފޯރުންތެރިކަންހުރި 670 

 ސަރުކާރަށް އެކަމުގެ ކުޅަދާނަކަން ލިބިގެންވީ މިންވަރަކުން މިންވަރަކުން އަދި

 މިކަންތައްތަކުގައި އެއްބާރުލުމާ އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް އަޅުގަނޑުވެސް ބޭނުންވާތީ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ސުނާމީ ކާރިޘާގައި ނޫންނަމަވެސް . އެވާހަކަ ދަންނަވާލަން
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 މީހުންނަށް އެކިވަރުގެ ގެއްލުންތައް ޤުދުރަތީ އެކިއެކި ކަންކަމާ ގުޅިގެން އެކިއެކި

 އަޅުގަނޑު . ލިބި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާކަން މިއަދު އަޅުގަނޑު ހަނދާނަށްއާދޭ 675 

 ހަނދާނަށްއާދޭ އަޅުގަނޑު ތަމްސީލުކުރާ ދާއިރާގައި ދާދި މިދާކަށްދުވަހު މި ކުރި

 ލަވަޖަހާ ވިއްސާރައާއި ގުޅިގެން ހޮނުއަޅާ އެތައް ބައެއްގެ ގެދޮރުގައި ހުރި ޓީވީއާއި

 ސެޓާއި އަދި މިބާވަތުގެ އިލެކްޓްރޯނިކް އެތައް ސާމާނެއް ފުނޑުފުނޑުވެގެންގޮސް،

 އެބައިމީހުންގެ ޅަދަރިންނަށް ޓީވީން ބަލާލަން ދެވަނަފަހަރަށް ޓީވީއެއް ގަނެވޭނެ

 . ފުރުޞަތުނެތިވެސް މީހުން އެބަތިބިކަން މިކަންތައްތައް އަޅުގަނޑު ހަނދާނަށްއާދޭ 680 

 ޤުދުރަތީ ވަޞީލަތެއްކަމުގައިވާ ކަނޑުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ ހަމައެއާއެއްކޮށް،

 މަސްވެރިކަން ދަށްވެ، ނޫނީ އެބައިމީހުންނަށް އެކިގޮތްގޮތުން ކުރަމުންދާ

 މަސައްކަތަށް ކަނޑުގެ ވަޞީލަތްތަކުން ލިބެމުންދާ އާމްދަނީ ދަށްވެ ހާލުގައި

 . ވަރަށް ދަތިޙާލުގައި މިފަދަ މީހުންވެސް ތިބީ . ޖެހިފައިވާ މީހުންވެސް އެބަތިބި

 މިސާލަކަށް، މަސްވެރިންނަށް މަސް ނުބޭނުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވެފައިވާ ދަތި 685 

 އަޅުގަނޑު ތަމްސީލުކުރާ ދާއިރާގައި ދާދިމިދާކަށްދުވަހުވެސް މި . ޙާލުވެސް އެބައޮތް

 ބޭނި މަސް ކުދިވެގެން ނޫނީ މަސްކޮޅު ނުބޭނިގެންގޮސް ހާލުގައިޖެހިގެން އެތައް

 މާ އިޙްތިޖާޖުވެސްކުރަމުންދިޔަކަންވެސް އަޅުގަނޑު ހަނދާންއާކޮށް ބަޔަކު އެކަ

 . އެވާހަކަވެސް މި ޕެޓިޝަނަށް ވާހަކަދެއްކޭ ދަނޑިވަޅުގައި ހަނދާންއާކޮށްލަން

 އަޅުގަނޑު މި އިޝާރާތްކުރަނީ އިހަވަންދޫ މަސްވެރިން، އެމީހުން ބޭނޭ މަސްކޮޅު، 690 

 ހަށް ފުރޭނެގޮތެއް ނެތިގެން ކުރި ކުދި މަސްކޮޅަށް އެކަށީގެންވާ އަގެއް ނުލިބި މަ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޤުދުރަތީގޮތުން ދިމާވާ މިފަދަ . އިޙްތިޖާޖުގެ ވާހަކަ

 ހުރިހާކަމަކަށްވެސް ޙައްލު ހޯދައި، ރައްޔިތުންނަށް ރަނގަޅު

 ލުއިފަސޭހަގޮތްތައްވުމަކީ އަޅުގަނޑު ވަރަށްބޮޑަށް އެކަމަށް އެދޭކަމަކަށްވާތީ،

 . ލުކަމަށްގެނައުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތަކަށްއެދުނީ އެވާހަކަތައްވެސް ސަމާ 695 

 . ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ

 . ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރިޒާ : ރިޔާސަތުން  ވާހަކަދެއްކެވުން

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ ( 700
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 އާދެ، އަޅުގަނޑު ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް މިނެގީ . ތްތެރި ރައީސް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަ ދާއިރާގެ މެންބަރު މިލަންދޫ

 ދެންމެ ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި : ވާހަކަދެއްކެވުން އަޙްމަދު ރިޒާ

 މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު، މުޙަންމަދު ޒުބައިރުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުވެއްޖެ،

 . ހާސް ރުފިޔާ ދެއްވި ވާހަކަ 50 ންދޫއަށް ބަދަލުވި ގެތަކަށް ކޮންމެ ގެއަކަށް މިލަ 705 

 އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެބޭފުޅާއަށް ލިބިފައިއޮތް މަޢުލޫމާތުގެ އޮޅުމެއްހެން ނުވަތަ

 އެއީ . އެބޭފުޅާއަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވި ބޭފުޅާއަށްވެސް އޮޅިފައިއޮތް އޮޅުމެއްހެން އެއީ

 ތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި މާކަނޑޫދޫއިން މިލަންދޫއަށް ބަދަލުވި އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާ

 ރައްޔިތުންނަށް ހަމައެކަނި ސަރުކާރުން ދިން ފައިސާއަކީ އެބޭފުޅުން ކުރިންސުރެ

 އިންދަވާފައިހުރި ރުއް ރުކާއި، ގަހާއި އެއެއްޗެއްސަށް ދޭންޖެހޭ ބަދަލުގެ ފައިސާ 710 

 . ށްގެނައުމަށް މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި އެހެންވެގެން އެކަން ސަމާލުކަމަ . އެކަނި އިނގޭތޯ

 އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑަކަށް : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 އެއީ މެންބަރު މަޖިލީހުގައި ދައްކާ ވާހަކައަށް ރައްދުދެއްވުމާ އެ . ބަލައެއްނުގަނެވޭނެ 715 

 މިކަހަލަ ކަންކަމަކީ ގަވާއިދު ހުއްދާ އިޞްލާޙުކުރެއްވުމާއި ދެއްވާ މަޢުލޫމާތު

 ކުރާކަމެއް ނޫން، މިހާރު އަޅގަނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ މަޑަވެލި ދާއިރާގެ

 . ދު ނާޒިމަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަ

 އާދެ، މިއަދަކީ މިހުށަހެޅިފައިވާ ޕެޓިޝަނަށް . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު 720 

 އަޅުގަނޑު . އެބަހުރި ފާހަގަކޮށްފައި ނުކުތާއެއް 5 މުހިންމު ބަލާއިރު މީގައި ދު ނާޒިމް މުޙަންމަ

 ރައްޔިތުންނަށް މި ބަދަލުވި އި ކަނދޮޅުދޫއިން ދުވާފަރަށް ޤަބޫލުކުރާގޮތުގަ : ވާހަކަދެއްކެވުން

 ބި އަކީ އަޅުގަނޑުމެން މި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތި ދިމާވެގެންއުޅޭ ހިތާމަވެރި ޙާދިސާ

 ހަމައެއާއެކީގައި މިގޮތުން . ލޮބުވެތި އެންމެހާ ރައްޔިތުންވެސް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް

 ސުނާމީއަށް ފަހުގައި އަދި މިރަށް ނޫނަސް މިގޮތަށް ދިމާވެފައިހުރި ރަށްތަކުގައި 725 

 އަދި ވޭތުވެދިޔަ . މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަން މިޙާލަތުގައިކަން ރައްޔިތުން ތިބީ

މި ސަރުކާރުން ނަމަވެސް ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ މިކަހަލަ ސަރުކާރުން ނަމަވެސް
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 މަށް ހަމައެދި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ކުރު މުސީބާތްތަކުން ސަލާމަތް

 ފުރުޞަތުގައި ހަމައެއާއެކުގައި އަޅުގަނޑު މި . އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ

 ގެ އެރަށު ދުގައި ބަޔަކު އަނިޔާތަކެއް ކޮށް ތިނަދޫއަކީ ޤަސް . ފާހަގަކޮށްލަން ގދ 730 

 ގޮތަކަށް ތިނަދޫއިން މީހުން ބޭލީ ވަރަށް ހިތްދަތި ތްތެރި އިހާނެ ނަށް ން ރައްޔިތު

 އި ކުރީގެ ސަރުކާރުން ވަނީ މިޢިއްޒަތްތެރި ކުރީގެ މަޖލީހުގަ . ގޮތަކަށް

 އެހެންނަމަވެސް، . އަށްވެސް އެހީތަކެއް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާ ނިންމާފައި ތިނަދޫ

 އަންހެނުންނާއި މާބަޑު މީހުން ކުއްލިއަކަށް އަޅުގަނޑު ހިތާމަކުރަން ކުޑަ ކުޑަ

 ރޭގަނޑެއްގެ ދަންވަރު ގަޑިއެއްގައި ވާރޭވެހެމުން ދަނިކޮށް އެމީހުން ރަށުން ބާލާ 735 

 އަހަރު ވަންދެން 5 މުދަލެއް ގެދޮރެއް ބޭނުން ނުކުރޭވޭގޮތަކަށް އެއްވެސްކަހަލަ

 ވެސް އެ ސަރުކާރުން މަށްފަހުގައި ބޭލުމަށް ފަހުގައި އަނބުރާ ތިނަދޫއަށް އައު ރަށުން

 . އެއްވެސްކަހަލަ އެހީތެރިކަމެއް ނުދީކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން މި ފުރުޞަތުގައި

 ތުންނަށް މި އިން ބަދަލުވި ރައްޔި ކީގައި މި ދުވާފަރުގެ ކަނދުޅުދޫ ހަމައެއާއެ

 ކުން ދިމާވި މައްސަލައަކަށް ވާހިނދު މިކަމަށް ދިމާވެގެން މިއުޅޭ ޤުދުރަތީ ކާރިޘާއަ 740 

 . ން ވެދެވެން އޮތް އެހީތެރިކަމެއް ދިނުމަކީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާކަމެއް ސަރުކާރު

 އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން ބަލަން އެބަޖެހޭ މިއަދުގެ ސަރުކާރުގައި ދައުލަތުގެ

 ކެރިކުޅަދާނަ ވެގެންވޭތޯ މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ކަމެއް ނިމި ބަޖެޓްގައި މިކަމަށް

 މި ދެއްކޭ އިރުގައިވެސް އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެން ބަހުސްކުރެވޭ

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލިއްޔާ . ހޭ ވާހަކައަށްވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގެން ވާން އެބަޖެ 745 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލިއްޔާ އެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން މިބަލާ . ތީ ކިހިނަކުންތޯ އޮ

 ސް ކޮމިޓީއަކަށްވެ ބެލުންތަކުން އެބައިނގޭ ދާދިފަހުން މިތަނުގައި ބޭއްވި

 އިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގެ ގަވަރުނަރު ވަޑައިގެން ދެއްކެވި ވާހަކަ އޭ . އެމް . އެމް

 . ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލިއްޔާގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ނެތްކަން ވަރަށް ސާފު

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގުން އެބަ ވާންޖެހޭ މި ސަރުކާރު ބަދަލުވިއިރުގައި 750 

 ދޭން ބުނެފައިހުރި ކަންތައްތަކެއް ކުރަން ވަޢުދުތަކެއްވެފައި ހުރިކަމަށްވިޔަސް އަދި

 . ބުނެފައި އޮތްކަމުގައިވިޔަސް އެކަން ކޮށްދެވޭނީ ކޮން އުސޫލަކުންތޯ ކޮންގޮތަކުންތޯ

 އެއަށް . އެއީ ހުރިހާކަމެއްވެސް އައިސް މިގުޅި ހުއްޓެނީ ފައިސާގެ މައްޗަށް

ތެރި މަޖިލީހުގައި ބަލާއިރުގައި މާލިއްޔާގެ ފައިސާ ނެތިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން މިޢިއްޒަތް
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 ތިބެގެން އަދި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެދޭހާގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ކުރުމަށް 755 

 ވޭ ކޮންމެ އެބަ އެއީ މިކަން ކުރުމަށްޓަކައި ފައިސާ ޚަރަދުން . ބާރެއްނޭޅޭނެ

ށް 50 ގޭބިސީއަކަށް ވާ ވާހަކައެއް އަޅުގަނޑުމެންނަ  ހާސް ރުފިޔާއެއްގެ ޚަރަދު

 ޖީއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން ބަލަން އެބަޖެހޭ ދައުލަތުގެ އެހެންވެއް . މިދެކެވެނީ

 ހަމަ . ފޯރުންތެރިކަން އެބަހުރިތޯވެސް ކަން އްޔާގައި މިކަމަށް ކެރިކުޅަދާނަ މާލި

 މާލިއްޔާގައި ފައިސާ ނެތްކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ޔަޤީނުންވެސް އެތަނަކު 760 

 ސަލަށްވެސް ބޮޑުވެގެން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާގެ ޙާލަތަކީ މިއަދު ޑޮލަރުގެ މައް . ސާފު

 ޟާން މަހުގެ މުން މިއަންނަ ބަރަކާތްތެރި ރަމަ ކުރިމަތިވަ ގޮސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް

 ރުފިޔާއަށް 19 ރުފިޔާ، 18 ކާބޯތަކެތި ގަތުމަށްޓަކައި ޑޮލަރެއްވެސް މިލިބެނީ

 އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި . ހުރީ މި މިވަގުތުގެ ބްލެކް މާކެޓްގެ އަގު

 . ސާ ދައުލަތުގެ ޚަޒާނައިގަ ނެތުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވެގެން އުޅޭ މައްސަލައެއް މިފައި 765 

 މިކަން ކުރުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ވިސްނުންތެރިކަމާއެކީގައި

 ޚިކުމަތްތެރި ކަމާއެކީގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި

 އެހެންނޫނިއްޔާ . އް އެގޮތަށް ބިނާކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މިދެކެވޭ ވާހަކަތަ

 އި ރައްޔިތުންނަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެ ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި ރަނގަޅުގޮތެއްގަ

 ވާހަކަދެކެވޭ ކަމަކަށް ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް އަޅުގަނޑެއް ޤަބޫލެއް ހެޔޮއެދިގެން 770 

 މިމަޖިލީހުގައި އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދެކެނީ މިކަން ޙައްލުކުރެވޭނީ . ނުކުރަން

 ކޮންގޮތަކުންތޯ ކޮން އުސޫލަކުންތޯ އަޅުގަނޑުމެންނަށްވެސް ހަމަ ޕެޓިޝަނެއް

 ހުށަހެޅުނީމާ ހަމަ ރައްޔިތުން ލޮލުގައި އަނދުނެއް އެޅުމުގެ ބޭނުމުގައި ވާހަކަތަކެއް

 އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން މިކަން ކުރެއްވުމުގެ . ދެކެވިދާނެ

 އިވިޔަސް ނޑުމެން ކިތަންމެ ވަރަކަށް މިކަން ކޮށްދޭން ބޭނުންވިކަމުގަ ނިޔަތް އަޅުގަ 775 

 ން ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ޚަޒާނައިގަ މިވަގުތުތަކުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ހުރިގޮތު

 ކަމެއްކަމަކަށް މިފައިސާ ހުރިގޮތުން މިކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނެ

 އެއީ ސުނާމީ ކާރިޘާގައި . ކުރަން ޔަޤީނުންވެސް ޤަބޫލެއް ނު އަޅުގަނޑެއް ހަމަ

 ކުގައި ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްތަ . އެއްނޫން ރަށެއްގެ މައްސަލަ އް ދިމާވެގެން މިއުޅެނީ އެ

 ތިބި ވަރަށް އެބަ ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތޮޅު ހުވަދުއަތޮޅުގައިވެސް 780 

އެ ނިކަމެތި . ންދާ ބަޔަކު ހިތާމަވެރިގޮތަކަށް އަދިވެސް ފޭލިގެ ތަކުގައި ދިރިއުޅެމު
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 އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް ހަމަ ސް ރައްޔިތުންނަށްވެ

 އަކަށް ވާންޖެހޭނެކަމަށް ވެސް އަދި ސަރުކާރުގެވެސް ޒިންމާ މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން

 ނުހަނު މާ، މި ޕެޓިޝަން ހުށަހެޅި ފަރާތައް އެހެންވީ . ޑު ޤަބޫލުކުރަނީ އަޅުގަނ

 އެއީ މިކަހަލަ ކަމެއްގައި . ދަންނަވަން ކީގައި އަޅުގަނޑު ޝުކުރު ރިކަމާއެ އިޚްލާޞްތެ 785 

 ހަމަ އަޅުގަނޑަށްވެސް ޤަބޫލުކުރެވޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެދާއިރާއަކުން ހޮވިފައި

 އިރާއެއްގެ ރައްޔިތުންގެ އިޙްސާސްތައް އެންމެބޮޑަށް ހުންނަ މެންބަރަކަށް އެ ދާ

 ޔަޤީނުންވެސް އެ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ކަކަށްވާނީ ހަމަ 1 އެނގިވަޑައިގަންނަވާ

 ރި މެންބަރު ދުވާފަރު އި އާދެ، މި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެ އެހެންކަމާއެކީގަ . މެންބަރު

 ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު މި ހުށަހެޅުއްވި ޕެޓިޝަނަށް 790 

 ތުންނަށްޓަކައި އަދި އެމަނިކުފާނު އެއަތޮޅުގެ ރައްޔި . އަޅުގަނޑުވެސް ތާއީދުކުރަން

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް . ދަންނަވަން ޝުކުރު ބަހައްޓަވާ ގާތްކަމާއި އޯޤާތެރިކަމަށްޓަކައި

 . ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ

 މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު 795 

 ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ވަރަށްގިނަ ރައްޔިތުންތަކެއް ހަމަ ނޑުވެސް ޕެޓިޝަނަކީ އަޅުގަ މުޙަންމަދު ޝިފާޒް

 ޢިއްޒަތްތެރި . ނިކަމެތި ޙާލުގައި އަދިވެސް އުޅެމުންދާތީވެ ހުށަހެޅިފައިވާ ޕެޓިޝަނެއް : ކަދެއްކެވުން ވާހަ

 ރައީސް، މިއީ ހަމައެކަނި ދުވާފަރު ރައްޔިތުންނަކަށް، ވިލިފުށީ ރައްޔިތުންނަކަށް

 އަޅުގަނޑު ވަރަށް ޝުކުރުވެރިވަން މި ޕެޓިޝަން . ސަލައެއްނޫން ދިމާވެފައިވާ މައް

 . ހުށަހެޅުއްވީތީ ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބެއިރަށް 800 

 އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކައަކީ އަޅުގަނޑުމެން

 އަޅުގަނޑުމެން . ތަކެކޭ ތު ގު ތްދަތި ވަ ދަތި ހި އެދުވަހު ތަހައްމަލް ކުރަމުންދިޔައީ ވަރަށް

 އެއްބަޔަކު އަނެއް ރުކުރަމުން ދިޔައީ އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތު އެ ޙާލުގައި

 ދުރަތީގޮތުން ދިޔައީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް ޤު އެހީތެރިވަމުން ބަޔަކަށް

 މިއީ މީހަކު . އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިމާވެފައިވި ހިތްދަތި ކަމަކަށްވާތީވެ 805 

 ންނަމަވެސް، ހިތާމައަކީ އެހެ . ޑުމެންނަށް ކުރިމަތިކުރުވި އުނދަގުލެއް ނޫނޭ އަޅުގަނ

 ދުރަތީގޮތުން މިފަދަ ހިތްދަތި ކަމެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދުވަސްތަކެއް މިއަދު ޤު

ހޭދަކުން ޖެހުނުކަމުގައިވީނަމަވެސް މިއީ އެކިއެކި ބޭނުމަށްޓަކައި އޭގެ ސަބަބުން
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 އެބަ ކަންތައްތައް ދިމާވީތީ ދެން ވަކި ބަޔަކު އެހެން ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް

 އުޅުއްވާ އަޅުގަނޑަށް ހަމަ އިނގޭތީ މި ފާހަގަކުރަނީ ވަކި ބަޔަކު އެބަ އުޅުއްވާ 810 

 މިއީ . ހުރިހާކަމެއް އެކަމާ މަތިކޮށްފައި އަތުންފައިން މަސައްކަތް ނުކުރާ ބަޔަކުވެސް

 ޖެހޭނީ ކަމެއްދިމާވީމާ ދެން އަޅުގަނޑުމެން ޢަޒުމަކަށް ވާން . ވަރަށް ހިތާމަހުރިކަމެއް

 ހަމަގައިމުވެސް ސުނާމީގައި . ހިތްވަރުލާފައި އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭތޯ ބެލުން

 ވަރުގެ ގެއްލުމެއްވީ ރަށެއް މާލީގޮތުން އެހެން އެއްވެސް ރަށަކަށް ނުވާ

 ޔަ ހުރިހާ އެ ހިތާމަށްވެރި އެ ބިންބޮޑު ރަށުގައި ހައްދަމުންދި . ބާރަށަކީ . ހއ 815 

 . މުޅި ދަނޑުކަރަ ހަމަ ބިމަށްވެފައި ހަމަ ނީ ތެދަށް ބުނަންޏާމު ގައި ވަ ޙާދިސާ

 އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުން ބަލަމުން ދިޔައީކީ ބަޔަކު

 އަޅުގަނޑުމެންނަށްވެސް އާއި އިވެމުންދިޔަ ބަދަލުގެ . ކަމެއްކޮށްދޭނެ ކަމަކަށެއް ނޫން

 ކެޔޮ ގަސްތައްވެސް ބޭރުން ފަތް އަދި ރާއްޖެއިން އެހީތަކެއްވެސް ދޭނެ ވާހަކައާއި

 . ގެނެސްދޭނެ ވާހަކައާއި ގެއްލުންވި ކޮންމެ ގަހަކަށް ގަހެއްވެސް ލިބޭނެ ވާހަކައާއި 820 

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިވުނު ހަމައެކަނި ހަމަ އެހެންމަވެސް ހިތާމައަކީ އެއީ

 ކޮންމެވެސްވަރެއްގެ އެހީތެރިކަމެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނުލިބެއެކޭ . އަޑަކަށްވީކަން

 އެހެންނަމަވެސް، ބާރަށާއި ޖެހިގެން އޮތް ފިއްލަދޫއަށް . އަޅުގަނޑު ނުބުނާނަން

 ސުނާމީގައި ވީ ގެއްލުމުގެ ކަންތައްތައް އަޅުގަނޑު ރަށަށް 2 ބާރަށާއި މި

 އަޅުގަނޑު މިއީ . އަދިވެސް ފިލައިގެންދާނެ ކަންތައްތަކެއްނޫން ހަނދާނުން 825 

 އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ ފިއްލަދޫއަށްވެސް . ފިއްލަދޫއަށްވެސް އެކަމުގެ ދަތުރުކުރި މީހެއް

 އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، . ވެފައިއޮތް ގެއްލުން

 ސަރުކާރުން ބަޔަކަށް ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދޭކަމަށްވަންޏާމު ޙާލުގައި ތިބީ ހަމައެކަނި

 ކަންތައްތައް . ތެދުފުޅެއް، މިއީ ހިތާމަވެރިކަމެއް . އެއްބައެއްނޫނޭ

 މިބީދައިން އަޅުގަނޑުވެސް އެދެމޭ އަޅުގަނޑުމެން . ންވެސްޖެހޭނެ ކޮށްދޭ 830 

 ރައްޔިތުންނަށް ވީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ސަރުކާރުން ދޭން މީގެކުރީގެ ސަރުކާރުން

 އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ގޮވާލަން . ދޭން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަޢުދުވެފައިވާތީ

 މުގެ ބަދަލު ހަމަ މިހާރުން ސަރުކާރަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަނޑުވެރިންނަށް ވީ ގެއްލު

 ހަމަ މިބީދައިން ދުވާފަރުގެ އެ ޢިއްޒަތްތެރި . މިހާރަށްވެސް ހޯދައިދޭން

 ރައްޔިތުންނަށްވެސް އެ  ތަޙައްމަލްކުރަމުންގެންދާ ހިތްދަތިކަމަށް އަލިމަގެއް 835
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 އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު . ހޯދައިދެއްވުމަށް ސަރުކާރަށް އަޅުގަނޑުވެސް ގޮވާލަން

 ން މިދަނޑިވަޅަކީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މާލީގޮތުން މުޅި ޤައުމަށް ވަރަށް ޤަބޫލުކުރަ

 . ހީނަރުކަމެއް އައިސްފައި އޮތް ދުވަސްވަރެއް

 . ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 840 

 ނިންމާލަމުންވެސް ކުޑަކުޑަ އެއްޗެއް އަޅުގަނޑު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މިޙާލުގައި ތިބެން މިޖެހުނީ . ބުނެލަން ބޭނުންވޭ މުޙަންމަދު ޝިފާޒް

 ސުނާމީއަކީ ޤުދްރަތީގޮތުން . އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްލައަށް ކުރިކަމަކުންނެއް ނޫނޭ : ކަދެއްކެވުން ވާހަ

 މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ . އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިމަތިވި ކާރިޘާއެކޭ 845 

 ދެއްވި ނިޢުމަތަށް هللا އަޅުގަނޑުމެން މިކަން ޤަބޫލުކޮށް . ޙަޤީޤަތެކޭ

 ޝުކުރުކުރަމުން ހިތްވަރުލާ ދިރިއުޅުން އާރާސްތުކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަން

 . ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް . ވެއްޖެއޭ

 ސުނާމީ ޙާދިސާގައި ގެއްލުންލިބުނު ދުވާފަރު . ތްތެރި ރައީސް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ 850 

 ދާއިރާގެ ގެއްލުންލިބުނު ދުވާފަރުގެ ރައްޔިތުންނަށް މާލީ ޢިނާޔަތެއް ހޯދައިދިނުމުގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

 ރި މެންބަރު ގޮތުން މި ޕެޓިޝަން ހުށަހެޅިކަމަށްޓަކައި ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެ : ވާހަކަދެއްކެވުން

 . މުޙަންމަދު ޒުބެއިރަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރުދަންނަވަން

 ކުޅުދުއްފުއްޓަކީވެސް ސުނާމީގައި ވަރަށް ބޮޑެތި . އަޅުގަނޑު ހިމެނޭ ދާއިރާ ހދ

 އެހެންނަމަވެސް، ވަރަށް ގިނަ އާއިލާތަކަށް . ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވާ ރަށެއް 855 

 ކަހަލަ އެހީތެރިކަމެއް ނެތި ލިބިފައިނުވާކަން ވަރަށް އަދިވެސް އެއްވެސް

 މިއަދު އަޅުގަނޑު މިވާހަކަދެކެވޭ ދުވާފަރަކީ ސަރުކާރުން . ހިތާމައާއެކު ފާހަގަކުރަން

 އަދި . ވަރަށް ބޮޑު ހޭދައެއްކޮށްގެން ދުވާފަރު އާރާސްތުކުރެވިފައިވާ ރަށެއް

 ނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ އެހީގެ ހަމައެއާއެއްކޮށް ބޭރުގެ އެކި ޤައުމުތަކުން ވަރަށް ގި

 އަޅުގަނޑަށް . ގޮތުގައި ލިބިގެން ވަރަށް ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ރަށެއް 860 

 މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ގާތްގަނޑަކަށް ތިންސަތޭކަ މިލިޔަން ޑޮލަރު

މިހުރިހާ . މިހާތަނަށް މި އާބާދަކުރުމަށާއި އެކި ކަންކަމަށް ޚަރަދުކުރެވިފައިވޭ
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 އިސާއަކީ މުޅި ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް އެފަރާތްތަކުން ހަދިޔާއާއި އެހީގެގޮތުގައި ފަ

 ނަމަވެސް ދިވެހިރައްޔިތުން މިފައިސާ ދުވާފަރު ރައްޔިތުންގެ . ދީފައިވާ ފައިސާ

 އެހެންކަމުން، . މިލިބުނު ގެއްލުމަށް ޚަރަދުކުރުމަށްޓަކައި މިއަދުވަނީ ހަދިޔާކޮށްފައި 865 

 ހިފައިތިބި ސުނާމީގައި ޙާލުގައި ޖެހިފައި ތިބި އެހެން މިއަދު ސުނާމީ ޙާލުގައި ޖެ

 ދާއިރާތަކަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުންގެ ކަންތައްތައް ނުކުރެވިހުރިހިނދު ހަމައެކަނި

 ދުވާފަރު ދާއިރާގެ، ދުވާފަރަށް މިބިލު ގެއްލުމުގައި އެހީތެރިވުމަށް މިތަނަށް

 ވަރަށް ބޮޑު ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހެޅުން އެއީ އެހެން ފަރާތްތަކަށް ކުރެވޭ

 ޙަޤީޤަތުގައި ވޭތުވެދިޔަ . ބޭއިންސާފެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން 870 

 ހަތަރުއަހަރުދުވަހު ސަރުކާރުން ސުނާމީގައި ޙާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަސްހާހެއްހާ

 . ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދިޔައީ

 އަދަދެއް ގެދޮރު އިމާރާތްކުރެވި އަދި ގިނަ އަދަދެއްގެ ހަމައެއާއްކޮށް ވަރަށްގިނަ

 އަޅުގަނޑުމެން . ބޭފުޅުންގެ އާއިލާތަކާއެކު އުޅެވޭނެގޮތް މިއަދު ވަނީ ތަނަވަސްވެފައި

 އަބަދުވެސް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ދިމާވުމުން އެކަމުގެ ފުރިހަމަ ބަދަލެއް 875 

 . ސަރުކާރަކަށް ނުދެވޭނެކަން

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި : ކެވުން ކަދެއް ރިޔާސަތުން ވާހަ

 . މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބެއިރު

880 

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

 އަޅުގަނޑުގެ މި ޕެޓިޝަންގެ ރޫޙަކީ . އާދެ، ނިހާޔަތަށް މަޢާފްކުރެއްވުން އެދެން ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 އަޅުގަނޑުގެ . ހުސްއެކަނި ދުވާފަރު ދާއިރާއަށް އެއްޗެއް ހޯދުމުގެ ރޫޙެއް ނޫން އިރު މުޙަންމަދު ޒުބެ

 ނިޔަތަކީ ސުނާމީގައި ޙާލުގައި ޖެހިފައިތިބި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ބަދަލެއް ލިބުން : ވާހަކަދެއްކެވުން 885 

.... އަދި ދަންނަވަން . ނޫނީ ޢިނާޔަތެއް ހޯދުން
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 ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްގެ ދަށުންނެއް ބޭނުންފުޅު . މާބެހޭ ނުކުތާއެއް ނޫން ނިޒާ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 890 

ށް . ވާހަކައެއް މަޖިލީހުގައި ނުދެންނެވޭނެ  އެހެންވީމަ، އިށީނދެވަޑައިގެންނެވުމަ

 ދަންނަވަމުން ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު

 . ނިންމާލުމަށް ދަންނަވަން

 ސުނާމީ ކާރިޘާގައި ޙާލުގައި ޖެހުނު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ކުޅުދުއް 895 

 ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ދީލަތި ގޮތެއްގައި ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުން އެހީތެރިކަން މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

 ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް ކުރީގެ ސަރުކާރުންވެސް . ފޯރުކޮށްދެމުން މިއައީ : ވާހަކަދެއްކެވުން

 އަދި . އެއީ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް ހަމަ ކޮށްދޭން ބޭނުންވާތީ . ކޮށްދޭނަމޭ ވިދާޅުވި

 މިހާރުގެ ސަރުކާރުންވެސް ސުނާމީގައި ޙާލުގައިޖެހިފައިވާ އާއިލާތަކަށް ވަރަށްގިނަ

 އެއީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް ކޮށްދޭން . ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދޭން ވަޢުދުވެސްވޭ 900 

 ނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަންތައްތައް ކޮށްދެވޭނީ މިޤައުމުގައި . ންވާތީ ބޭނު

 . މާލިއްޔާގައިހުރި ފައިސާއެއްގެ ނިސްބަތަކުން އެކަންތައްތަކަށް ޚަރަދުކޮށްދެވޭނީ

 މިހާރުވެސް މިޤައުމުގައި ވަރަށް ބޮޑު ޚަރަދުތަކެއް ކޮށްދެވިފައިވަނީ ސުނާމީ

 އެއީ މިކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެން . ފުޅުންނަށް ކާރިޘާގައި ޙާލުގައި ޖެހިފައިވާ ބޭ

 އެހެންކަމުން، ސުނާމީ ހާދިސާގައި . ކޮންމެމީހަކުވެސް ވިސްނާލަންޖެހޭނެ ކަމެއް 905 

 އިތުރަށް އެއްވެސް އެހީތެރިކަމެއް ނުލިބިފައިތިބި ބޭފުޅުންނަކީވެސް އަޅުގަނޑުމެން

 ހެންކަމުން، މި އެ . ހަމަ އެބޭފުޅުންގެ ކަންތައްތައްވެސް ކޮށްދޭންޖެހޭނެ ބޭފުޅުން

 އިތުރަށް އަޅުގަނޑުމެން މިކަމުގައި އެހީތެރިވާންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަމެއްނުވެ

 މި ހަމައެކަނި ވަކި ފަރާތަކަށް މިކަމުގައި އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އެއީ

 އަދި . ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރެވޭ ބޭއިންސާފެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން 910 

 ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުނުކޮށް ހޭ ތަފާތު އެކި  ދާއިރާތަކުގެ އްކޮށް މިކަމާބެ ހަމައެއާއެ

 ރަށުގެ މައްސަލަތައް ޕެޓިޝަނުގެ ގޮތުގައާއި ކުއްލި 196 ރާއްޖޭގައި އޮތް

 މައްސަލާގެ ގޮތުގައި އަދި ހަމަ ޤަރާރުގެ ގޮތުގައި މިމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން ދިއުން

 ރަށް ބޮޑު ހުރަހެއް އެޅިގެންދާކަމެއް ކަމުގައި އެއީ މިމަޖިލީހުގެ މަސައްކަތަށް ވަ

 ތައް އެކި ދާއިރާތަކުގެ ބޭފުޅުން މިމައްސަލަ . އަޅުގަނޑު މިއަދު ފާހަގަކޮށްލަން 915 

. ހިމެނޭ ދާއިރާއެއްގެ ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވާތީ މިހުށަހަޅުއްވަނީ އެބޭފުޅަކު
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 ޑުމެން ނަމަވެސް އަޅުގަނ . ލަތެއްގައި ބޫރީ ޙާ އެހެންގޮތަކަށް ބުނާނަމަ މަޖް

 އް ހަދަންޖެހިފައިވާ ހިނދު އެޤާނޫނުތައް ކެ މިމަޖިލީހުން ވަރަށްގިނަ ޤާނޫނުތަ

 ތަކާއި ކުއްލި ނަކަށް މިޕެޓިޝަން ޅާ ދާއިރު އަޅުގަނޑުމެން އަ ހެދުމުގެ މުއްދަތު ފަހަނަ

 މައްސަލާގެ ސަބަބުން މިމަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް މިއަދު މިވަނީ 920 

 އެހެންކަމުން . ނުގެންދެވިފައި

 . ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ކަމާބެހޭ އެ ޅުންނަށްވެސް މިގޮވާލަނީ މިކަންތައްތައް އަޅުގަނޑު ހުރިހާ ބޭފު ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ 925 

 މަޝްވަރާކޮށްގެން ހައްލުކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ރައްޔިތުންވެސް ވުޒާރައަކާ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

 މިމަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ގެންގުޅުއްވައިފިނަމަ : ކަދެއްކެވުން ވާހަ

 . ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ . އަޅުގަނޑުމެންނަށްވެސް ފަސޭހަވާނެ

 ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު 930 

 ލުގައި ޖެހުނު ޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ސުނާމީ ކާރިޘާގައި ޙާ މުޙަންމަދު ޒުބޭރު މިޢިއް : ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން އަޙްމަދު

ކީ  ބޭފުޅުންނަށް އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަ

 ރުވެރިވާ ރި މެންބަރަށް ޝުކު މިކަމަށްޓަކައި އެ ޢިއްޒަތްތެ އަޅުގަނޑު ވަރަށް އުފާކޮށް

 ދިސާއެއް އީ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް ހިތާމަވެރި ޙާ މި ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ކަމެއް

 މިފުރުޞަތުގައި އަޅުގަނޑު ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ގައިދިޔަ ދުވަހެއް ނ ހި 935 

 ނގާދިޔަ ހިތާމަވެރި ފާހަގަކޮށްލަން ކުރީގައި އެއިރުގެ ސަރުކާރުންވެސް މިހި

 ރިކަމެއް މިންވަރުން ވަރަށް ބޮޑު އެހީތެ ކަން ހުރި ގައި އެއިރުގެ ކެރިފޯރުންތެރި ކާރިޘާ

 . ދިސާގައި ދިމާވި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދިންކަމަށް މިޙާ

 އެއިރުގެ މުޅި ސަރުކާރު އެޓެންޝަނަށް އައިސް އަދި ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 ލުގައި ޖެހުނު ޘާގައި ޙާ މިކާރި ވަރަށްގިނަ ރައްޔިތުންތަކެއް ހަމަ މިރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި 940 

 ބޭފުޅުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދިޔަ މަންޒަރު ޚުދު އަޅުގަނޑު

 ގައި ގެދޮރުނެތި ހަމަ އެހެންމެ މިކާރިޘާ ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ލޮލުންވެސް ދުށިން

ގެއްލިގެންދިޔަ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށްޓަކައި ކުރީގެ
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 އްވަމުން ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދޭން ބުނީ ހެޔޮނިޔަތެއްގައި ންވެސް ވަޢުދުތަކެ ސަރުކާރު

 ކަމެއް ކޮށްދެވޭނީ ކަމެއްކޮށްދޭން . ހެޔޮ ރޫޙުގައި ކޮށްދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި 945 

 . ބުންޏަސް އެކަމެއް ކުރުމަށް އެތައްއެތައް ސަބަބުތަކެއް މެދުވެރިވެގެން

 ނުވަތަ މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ނުވަތަ ކަމެއްކޮށްދޭން ސަރުކާރަކުން ކަމެއްކުރަން

 އެއީ ރަނގަޅުކަން ވިސްނުމުގެ ރޫޙު އަދި . ޖަމާއަތަކުން ބުނުން އެއީ ކުށެއްނޫން

 މިއީކީ ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . މަޤްޞަދު ރަނގަޅުވީ . އެކަމަށް އެދޭ އެދުން

 ވަންވީ އެއްބައެއްގެ ބޮލުގައި ބަދުނާމު އަޅުވާ އަނެއްބައެއްގެ ބޮލުގައި ބަދުނާމު އަޅު 950 

 އަދި މިވަގުތަކީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަނޑުމެން ހޮވައިދިން . ވަގުތެއްނޫން

 ންތަކެއްގެ ވަރަށް ކުދިކުދި ގެއްލު ކުދިކުދި ދާއިރާތަކުގެ ރަށްތަކުގައި ލިބުނު

 ވަރަށްދެރަ ތަކްލީފާއި ދެރަ ބޮޑެތި، ވަރަށްބޮޑެތި ގައި ވާހަކަދައްކާ މިކާރިޘާ

 ނާއި އެރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުން އެއްވަރު ކުރަންވީ ތަޙައްމަލު ކުރި ރައްޔިތުން

 200 މިދިވެހިރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ވަގުތެއްވެސްނޫން 955 

 . ހާ ރަށުގެ ތެރެއިން ހުރިހާ ރަށަކަށްވެސް ކޮންމެވެސްވަރަކަށް ގެއްލުންތަކެއްވި

 މިޕެޓިޝަނުގައި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެހެންނަމަވެސް

 . ރަށަކީ ހަޤީޤަތުގައިވެސް ވަރަށްބޮޑު ގެއްލުން ލިބުނު ދެރަށޭ 2 ފާހަގަކޮށްފައި މިވާ

 މިހެންކަމުން އަދި މީގެ އިތުރަށްވެސް އަޅުގަނޑުވެސް ފާހަގަކުރަން ވަރަށް ބޮޑެތި

 މި އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން މި . އެހެން ރަށްރަށްވެސް އެބަހުރި . ގެއްލުންތައް ލިބުނު 960 

 އޮތް ސަރުކާރެއްގެ އްލުންތައް ލިބުނު ރަށްރަށުގެ މީހުންނަށް އެއިރެއްގެ ގެ

 ރިކަން ހުރި މިންވަރަކުން އެހީއެއް ދިނުމަކީ ހަމަ ކުރުން ލާޒިމް އަދި ކެރިފޯރުންތެ

 ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން

 އެންމެހާ މިމަޖިލީހުގެ ރި މިޢިއްޒަތްތެ މިފުރުޞަތުގައި އަޅުގަނޑު އެދެން

 މެންބަރުންގެ އަރިހުން އެއްވެސް މެންބަރަކު ކެމްޕޭނު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތަކަށް 965 

 ދިސާއެއްގެ މިދައްކަނީ ހިތާމަވެރި ޙާ އަޅުގަނޑު . މިފުރުޞަތު ނަހައްދަވާށޭ

 . ހިތާމަވެރި ކަމެއް މިޤައުމަށް ދިމާވި މުސީބާތެއްގެ ވާހަކައޭ . ހިތާމަވެރި ވާހަކައެކޭ

 އުމުގައި ދިރިއުޅޭ އެތައް ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނެއް އެތައް ދެރަ ނިކަމެތިކަމެއް މި ޤަ

 ދާނަށް ނ އަޅުގަނޑުމެން އެދުވަސް ހަ . ތަޙައްމަލު ކުރަމުންދިޔަ ދުވަހެއްގެ ވާހަކައޭ

 ކަން ތަޙައްމަލުކުރި ނިކަމެތި މި ގެނެސް މިއަދު އެކަމަށްޓަކައި ދެރަވެ 970
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 ހިތުގައި އޯގާވެރިވެ އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެންގެ

 ވެ މަސައްކަތްކޮށްގެން ކަމުގައި އެއްބައެއްވަންތަ އެއްބައިވަންތަ ރައްޔިތެއް

 އެހީތެރިކަމުގެ މިރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިކަމުގެ އަތެއް ފޯރުކޮށްދެވެން އޮތްގޮތަކަށް

 ން އަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެ އަދި ކުރަ

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ޖެހިއްޖެކަމެކޭ 975 

 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ހަމަ އާދެ، އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ށް ހަމަ ހިތުގެ އިޙްލާޞްތެރިކަމާއެކީ ވަރަ ވަރަށް ސަލީމް ދެއްކި ވާހަކައަށް : ދު ވާހަކަދެއްކެވުން ޢަލީ ވަޙީ

 ށް އަޅުގަނޑު ހަމަ އެއާއެއްކޮ . ތާޢީދު ކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން ވަރުގަދައަށް

 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް 2009 ހަރުގެ ފަހުން ވަނަ އަ 2004 ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ 980 

 ދާންތައް ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށްގިނަ ބައެއްގެ ހިތުން ނ އައިއިރު ސުނާމީގެ ހަ

 ލުގައި ތިބި އެ ޙާ ފިލައިގެން ދިޔައިރު އެހެންނަމަވެސް . ފިލައިގެން ގޮސްފިއޭ

 ލުގައި ބަޔަކު އަދިވެސް ދަތި ޙާ ގިނަ ހަމަ ގިނަމީހުންގެ ތެރެއިން އަދިވެސް

 ދުވާފަރު މިއަދު ގެ ނ އެކަމުގެ ޔަޤީންކަމުން ކަންނޭ . އުޅޭކަން އެއީ ހަޤީގަތެއްކަން

 ގަނޑު އަޅު . ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިފަދަ ޕެޓިޝަނެއް މިގެނެސްދެއްވީ 985 

 ޅުއްވީ ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިޕެޓިޝަން ހުށަހެ

 ދި ރެއްވި ފަދައިން ހަމަ އެކަނި ދުވާފަރު ވިލިފުށި އަ ހަމަ އެބޭފުޅާވެސް ފާހަގަކު

 ސުނާމީއަކީ މުސީބާތެއްގޮތަށް . އްޤު ހޯދައި ދޭކަށެއްނޫން ވަކި ރަށްތަކެއްގެބައެއްގެ ޙަ

 އެހެންވީމާ، އެކަމާ އަޅުގަނޑުމެން . އެއް ޤުދުރަތީ ކާރިޘާ ށް ދިމާވި މިޤައުމަ

 ވީ ހަލާކުވުމާއި މިކަންކަމާއި މިހުރިހާ . ވިއްސާރަވެގެން ހޮނު އެޅުމާއި ޓީ 990 

 މައްސަލަތަކެއް އެއްކޮށްލައިފިއްޔާމުން މިކަމުގެ އަސްލަށް އަޅުގަނޑުމެން ފޯކަސް

 ން ބައެއް ބޭފުޅުންވެސް ދެން ހަމަ އެހެ . ކުރުމަށް ދަތިތަކެއް ދިމާވާނެ

 ބޭފުޅުންނަށް މި ޖެހޭ ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ވިސްނަން

 ސަރުކާރުގެ މިވަގުތު އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދޭން ސަރުކާރު އެދޭއިރުވެސް

 ލުގައި ތިބި އަޅުގަނޑުމެން ސުނާމީގައި ޙާ . ލަތު އޮތްގޮތަށްވެސް އިޤްތިޞާދީ ޙާ 995 

 ހެޔޮ ނިޔަތުގައިވެސް ހަމަ ކުރީގެ ސަރުކާރުންވެސް ވަރަށް ރައްޔިތުންނަށް ހަމަ

އަދި އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި . ހިކުމަތްތެރި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވި
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 މާގިނަ ދައްކާކަށް އަދި ނުކުރެއްވެއެކޭ . މިއަދުގެ ސަރުކާރުންވެސް ކުރައްވާނެ

 ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ . ދުވަސްތަކެއް ވީކީއެއްވެސް ނޫން

 އަކަށް މިއަދު އެހީތަކެއްދޭން އަޅުގަނޑުމެން ރޯދަމުހުގެ ފަދަ ކާރިޘާ އެބަޖެހޭ ސުނާމީ 1000 

 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިންވެސް 26 ނުވަތަ ޑިސެމްބަރު . ކުރިންވެސް ދޭން ނިންމިދާނެ

 ވެއްޓި ޤައުމު ނު މިފަދަކަމެއްކުރާއިރު އިޤްތިޞާދީ ސުނާމީއަކަށް މި . ނިންމިދާނެ

 އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން މިޤައުމަށް ސުނާމީ . ކުރާގޮތަށް އެބަ ވިސްނަންޖެހޭ މިކަން

 އަތުވެއްޖެކަމަށް ވަނީނަމަ ހަމައެކަނި އޭގައި އަސަރުކުރާނީ ކުރީ ސުނާމީގައި

 ހެންވީމާ، އެ . ޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ދިވެހިރާއް . ރި މީހުންނަކަށެއްނޫން އަސަރުކު 1005 

 ދަ ކަންކަމުގައި ވަރަށް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ވިސްނަންޖެހޭ މިފަ

 ޙިކުމަތްތެރިކަމާއެއްކޮށް މުޅި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް މީގެން ގެއްލުމެއް

 ގަނޑު ޅު ހަމަ އެއާއެއްކޮށް އެނޭވާގައި އަ . ނުވާފަދަގޮތަކަށް މިކަން ކުރަން

 ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ހަޤީޤަތުގައިވެސް މިއަދު ލޯނެއް ހޯދުމަކީ އަލިމަހެއް

 ލަތާއި ރާއްޖޭގެ ބޭންކްތަކުގައި ޙާ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ . ހަލަކަމެއް ހޯދުންކަ 1010 

 ރައްޔިތުން މިފަދަ ކަންތައްތައް ދިރިއުޅުމެއް ފައްޓަވަން ނުވަތަ ދިރިއުޅުމެއް

 . އާރާސްތުކުރަން މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ހޯދުން މިވަނީ ވަރަށް ދަތިކަމަކަށް ވެފައި

 އަހަރު ދިރިއުޅުން ބަރުބާދު 5 ޖެހޭ މިދިޔަ އަޅުގަނޑުމެން މިނޭވާގައި ފާހަގަކުރަން

 ނުވެ ތިބި މީހުންގެ ދިރިއުޅުމަށްވެސް މިއަދު އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ވަމުންދާ

 އެއްގައި މުޅި ދިރިއުޅުން މަ ސުނާމީފަދަ ކާރިޘާ އެހެންކަމަށް ވަނީނަ . ދަތިތައް 1015 

 އިގެން ނުވަތަ ދިރިއުޅުމެއް ފައްޓަ ތިބިބަޔަކު ބަރުބާދުވެ އެހެން ރަށަކަށް ބަދަލުވެފައި

 . ލު އަދި އެއަށްވުރެ މާބޮޑުވާނެ އެރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ދަތި ޙާ ދިރިއުޅުން ކުރި އެ

 މިކަން ގެ އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތަށްޓަކައި އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު

 . އަދި މިކަން ޕާކް ކުރެވިގެންވެސް ނުވާނެ . ދާންނައްތާލައިގެންވެސް ނުވާނެ ނ ހަ

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވަނީ މީގައި ރާގޮތުގައި މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫކުކު 1020 

 އެއީ ލޭ ނަގަންޖޭހޭ މިހާ އެއްކޮށް . މެކޭ ކަ މިއީ ހަމަ ލޭއެޅުން ކަހަލަ

 އެހެންވީމާ، ސަރުކާރަށް ބުރަ ނާރާ ކަހަލަ . ހަލާކުވެއްޖިއްޔާވެސް ކަމަކުނުދާނެ

 ގެއްލުންނުވާފަދަ މި ޖުމްލަ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ، ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ

ލުގައި ޖެހުނު ވަކި މީގައި ޙާ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ހަރު އަޑުން ގޮވާލަން ސުނާ
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 ޚާއްޞަ ނުކޮށް އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށްވެސް އެއެދެވޭ ރައްޔިތުން ރަށެއްގެ 1025 

 ވެފައި އޮތިއްޔާ އެވައުދު އުސޫލެއްގެގޮތުން ކުރިންވެސް އަދި މިހާރުވެސް ވައުދެއް

 އެންމެ އެކަށީގެންވާ އެންމެ ޒިންމާދާރުގޮތަކަށް އެކަން އޮތް ން ފުއްދެ

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ކޮށްދެއްވުމަށް

 ދުވާފަރު އަދި . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ޢަލައިކުމް އައްސަލާމް ވިލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު 1030 

 ށް ސުނާމީގައި ލިބުނު ގެއްލުމާއި ގުޅިގެން މާލީ ވިލިފުށީގެ ރައްޔިތުންނަ : ރިޔާޒް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން

 ދި މިހުށަހެޅިފައިވާ ޕެޓިޝަނާ ގުޅޭގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެ

 އަދި . އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެކޭ

 އްލުން އަޅުގަނޑު ނިސްބަތްވާ ދާއިރާއަކީ މީގެ ބޮޑު ގެ . ކަންބޮޑުވާ މައްސަލައެކޭ

 ޚާއްޞަކޮށް މިޕެޓިޝަނުގައި ފާހަގަކުރައްވާ ވިލިފުށީ . ލިބުނު ދާއިރާއެއް 1035 

 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު އެއަތޮޅު ބުރުނީގައި 4 ރައްޔިތުންނަކީ

 ދިރިއުޅުމަށްފަހުގައި އަލުން އެމީހުންގެ ބޯހިޔާވަހިކަން ވިލިފުށްޓަށް ބަދަލުވުމާ

 މީހުންގެ ދިރިއުޅުން މިހާރު ވިލިފުށީގައި ގުޅިގެން އަލުން ވިލިފުށްޓަށް ބަދަލުވެ އެ

 މައްސަލައަކީ އާދެ، މިކަން އަޅުގަނޑަށް ބޮޑުވާ އެއް . އުޅެމުންދާ ރައްޔިތުންތަކެއް

 ލަކީ އެއީ އަޅުގަނޑުމެން އެކަމާ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މިއަދު އެމީހުން އެތިބަ ޙާ 1040 

 ބަދަލުވީއިރުގައި އެމީހުން ވިލިފުށީ ރައްޔިތުން ޚާއްޞަކޮށް ވިލިފުށްޓައް . މިންވަރެއް

 ކުގައި ސިޓިންގ ރޫމްތެރޭގައި ނޫންނަމަ އެރައްޔިތުން އަތުގައި އެލިބުނު ގެތަ

 ކޮޓަރިތެރޭގައި ބަހައްޓާލެވޭވަރުގެ އެނދެއް ގަނެވޭވަރުވެސް އެމީހުން އަތުގައެއް

 ލަތެއްގެ ތެރޭގައި އެމީހުންނަށް ވިލިފުށްޓަށް އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ދަތި ޙާ . ތް ނެ

 ހަމަ އެއާއެކު ދުނިޔެއަށާއި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް މި . ޖެހުނީ ބަދަލުވާން 1045 

 މި ބޮޑު ހީނަރުކަމުގެ ތެރޭގައި އަދި އެހެން މީހަކަށްވެސް ކުރިމަތިވެފައި އޮތް

 އެމީހުންނަށް މިދެންނެވިފަދަ މާލީ އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދެވޭފަދަ ތަނަވަސްކަމެއް

 ދުވެފައިވާ ވައުދުވުމެއްގެ ވާހަކަ މި އެހެންކަމުން ކުރީގެ ސަރުކާރުން ވައު . ނެތް

 އެއީ އެގޮތަށް އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް . ޕެޓިޝަންގައި ފާހަގަކުރައްވާފައި އެބައޮތް

 ކޮންމެއަކަސް . ރުފިޔާގެ އެހީއެއް ދެއްވާ ވާހަކަ 5000 ބަދަލުވާ އާބާދީތަކަށް 1050 

ކޮންމެއަކަސް އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިޔުމުން ފެންނަން ނެތް . 50000
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 އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިވޭ އަޑެއް، ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ދީފައި އޮތް

 ދެން އެފަދަ ކަމެއް އެހެން އޮވެއްޖެކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ . އެއްޗެއް

 އޭރުގައި މި ގިނަ . ކުރީގެ ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓަރު މިތާގައި އެބަ އިންނެވި

 އެހެންވީމަ، އެމަނިކުފާނުގެ . ވަޑައިގެންނެވި ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއްގައި ބައިވެރިވެ 1055 

 ވާހަކަފުޅުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޭރުގެ ސަރުކާރުގައި މިކަމުގައި ގެންގުޅުއްވި

 ސިޔާސަތު މިތަނުގައި ހާމަކޮށްދެއްވައިފިނަމަ އަޅުގަނޑުމެން ޢިއްޒަތްތެރި

 ސް އަޅުގަނޑު ކޮންމެއަކަ . މެންބަރުންނަށް ވަރަށްގިނަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ލިބިގެންދާނެ

 ދަންނަވާނީ ހަމަ އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވިހެން ދުވާފަރު އަދި

 ވިލުފުށި ރައްޔިތުން ފިޔަވާ ސުނާމީގައި ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބުނު ފަރާތްތައް 1060 

 އެބޭފުޅުންނަށް އެކިކަހަލަ އިނާޔަތްތައް ނޫންނަމަ އެކިކަހަލަ އެހީތެރިކަން . އެބަތިބި

 އަދި މިއަދުގެ . ކޮށްދިނުމަށް އޭރުގައިވެސް މަސައްކަތްކުރަމުންގެންދިޔަ ފޯރު

 . ސަރުކާރުންވެސް މަސައްކަތްކުރައްވާނެކަން އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެ ދެރަކަމަކީ އާ ސަރުކާރެއް އައި އިރުގައި ދުނިޔެއާއި

 އަޅުގަނޑުމެންގެ . ފައި މިހުރީ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ބޮޑު ހީނަރުކަމެއް ކުރިމަތިވެ 1065 

 ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް، ސުނާމީގައި ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓްތައް އައިސްފައި ހުރީ ބޭރުގެ

 އަނެއްކާވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑު ގޮވާލަނީ . އެކި ޖަމާޢަތްތަކުން

 ށް މި މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް މިފަދަ ޖަމާޢަތްތަކުގައި މެދުވެރިވެގެން މިދެންނެވި ގޮތަ

 ސުނާމީގައި އަދިވެސް އާރާސްތުނުކުރެވި ހުރި ބޯހިޔާވަހިކަން ނުލިބި މާލީގޮތުން

 ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފައި ހުރި އާއިލާތަކަށް މިދެންނެވި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ 1070 

 ހަމައެއާއެކު އަޅުގަނޑު ނިސްބަތްވާ . މަގެއް ތަނަވަސްވޭތޯ މަސައްކަތްކޮށްދެއްވާށޭ

 މަޑިފުއްޓަކީވެސް މުޅި ރަށް ހަމަ . އަޅުގަނޑު ދާއިރާގެ މަޑިފުށި އަނެއް ދެރަށަކީ

 ފަނާވެގޮސް އެމީހުން ރަށުން ބަދަލުވާންނުޖެހުނުކަމުގައިވީނަމަވެސް އަލުން

 ހަމަ . އެރަށުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ބައެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު މާނަކުރާ ބައެކޭ

 އަތޮޅު . ހަމައެހެންމެ މ . މިދެންނެވި ފަދަ ޙާލަތެއްގައި އެމީހުންގެ ޙާލުވެސް 1075 

 ކޮޅުފުއްޓަކީވެސް އެއީ ހަމަ މިދެންނެވި މިންވަރަށް ހަލާކުވެ ފަނާވެގޮސްފައި އޮތް

 އެހެންވީމަ، މި ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ބޮޑެތި ގެއްލުން ލިބުނު ތަންތަނަށް . ތަންތަން

އަޅުގަނޑުމެން ކަންކަން ކޮށްދޭއިރުގައި އިސްކަންދޭންޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަނޑު
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 އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ ޖުމްލަގޮތެއްގައި . ލުކުރަން ޤަބޫ

 ސުނާމީގައި ގެއްލުން ލިބުނު އެކި ފަރާތްތައް ތަފާތުކުރުން އަޅުގަނޑުމެން 1080 

 އެހެންނަމަވެސް، ނިސްބަތުންނެއް އަޅުގަނޑުމެން . ގެންގުޅެންޖެހޭނެއެކޭނޫން

 ޔަކަށް، ދަތި ޙާލުގައި ތިބޭ ބޮޑަށް ގެއްލުން ލިބުނު ބަ . އެކަންކަން ކުރަންޖެހޭނީ

 ބަޔަކަށް އެހީތެރިކަން އަވަހަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މިސަރުކާރުންވެސް އަދި ކުރީގެ

 އަދި މި މަޖިލީހުންވެސް ކަންކަން . ސަރުކާރުންވެސް އިސްކަންދޭންޖެހޭނެ ކަމެކޭ

 ކާ ބަލާ ދިރާސާކުރާއިރުގައި ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދާއިރުގައި މިދެންނެވި ކަންތައްތަ 1085 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ނިންމާލަމުންވެސް . ދޭތެރޭގައި ވިސްނަންޖެހޭނެ

 ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަމާލުކަމަށް މިމައްސަލަ ގެނެސްދެއްވީތީވެ މި

 މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށްބޮޑަށް

 ޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން މިއަދު މި ހަމަ އެއާއެކުގައި އަ . ޝުކުރުދަންނަވަން

 . މަޖިލީހުގައި ސުނާމީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ކޮމިޓީއެއް ނެގިފައި އެބައޮތް 1090 

 އެހެންވީމަ، މި ކޮމިޓީގެ ދައުރެއްވެސް މަސްޢޫލިއްޔަތެއްވެސް މިކަމުގައި

 އެހެންވީމަ، މިދެންނެވި ހުރިހާ . އޮންނާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން

 އްގެ އެހީތެރިކަމާއެކުގައި މިކަން އެމެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި މަޤްޞަދު ފަރާތްތަކެ

 . ހާސިލްވާނެގޮތަށް މިކަން ކޮށްދިނުމަކީ އަޅުގަނޑު މިއަދު ސަރުކާރަށް ގޮވާލާކަމެއް

 . ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް 1095 

 ... ގަނޑު މިހާރު ވަގުތު ހަމަވެފައި އޮތީމަ އަޅު ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 : ވާހަކަދެއްކެވުން އަޙްމަދު ޙަމްޒާ

 . އަދި ވަގުތު ހަމައެއްނުވޭ އިނގޭތޯ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 1100 

 އާދެ، މި ސުނާމީ ކާރިޘާއާއި ގުޅިގެން . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ވާ އަދި ޚާއްޞަކޮށް ދުވާފަރާއި އަދި  ވިލުފުށީގެ ރައްޔިތުންނަށް މި ޙާލުގައިޖެހިފައި : ވާހަކަދެއްކެވުން އަޙްމަދު ޙަމްޒާ

 ދިމާވެފައިވާ ކަންތައްތަކާ ބެހޭގޮތުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބެއިރު

 މިހުށަހެޅުއްވި މި ޕެޓިޝަނާ ގުޅޭގޮތުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ދެތިން 1105
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 ކީ އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ފުރަތަމަ ކަމަ . ވާހަކައެއް އެބައޮތް

 ސުނާމީގައި ބަދަލުކުރެވުނު އެއްވެސް ބަޔަކަށް ކުރީގެ ސަރުކާރުން މިގޮތަށް ފައިސާ

 ކުރީގެ ސަރުކާރުން އެއްފަސްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން . ދީފައެއްނުވޭ

 އަޅުގަނޑަށް ބަދަލުކުރެވުނު ބައެއްފަރާތަކަށް އެގޮތަށް ފައިސާ ދީފައިވާކަމަށް

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ހިތުން ސުނާމީއަކީ . މަޢުލޫމާތު ލިބެނީ 1110 

 މި . އަޅުގަނޑުމެން މިރާއްޖެއަށް ދިމާވި އެންމެ ނުރައްކާތެރި އެއް ކާރިޘާ

 ކާރިޘާއާއި ގުޅިގެން ޙާލުގައި ޖެހުނު ރައްޔިތުންނަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަމްދަރުދީ

 އަބަދުވެސް، އަޅުގަނޑު މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ އަދި އަޅުގަނޑުމެން . އެބައޮތް

 މެންބަރެއްގެ ހައިޞިއްޔަތުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާގެ

 ރައްޔިތުންނާއި އަދި ޚުދު އަޅުގަނޑުވެސް އެދެމޭ މިދެންނެވި ރައްޔިތުންނަށް 1115 

 ރާސްތުކޮށް ވީހާވެސް އަވަހަށް ބޯހިޔާވަހިކަމާއި އެބައި މީހުންގެ ދިރިއުޅުން އާ

 އާދެ، އަޅުގަނޑަށް ބައެއްފަރާތްތަކުން ސުވާލުކުރޭ . ނިމިދާނެގޮތެއް މެދުވެރިވުން

 މިސާލަކަށް ހުޅުދުއްފާރަށް ބަދަލުކުރެވުނު އުނގުލު އަދި ގާއުނޑޫދޫ ރައްޔިތުންނަށް

 އަޅުގަނޑަކަށް . ސަރުކާރުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުދެއްވާކަމަށް އެބައި މީހުން ބުނޭ

 އަޅުގަނޑު އެކަންވެސް މި މަޖިލީހުގައި ފާހަގަކޮށް . ދޮގެއް ނޭނގޭ ތެދެއް 1120 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ . ދަންނަވާލަން ބޭނުން

 ސަރުކާރުން ނުހަނު ބޮޑު ބޭރުގެ ޤައުމުތަކުން ސަރުކާރަށް ސުނާމީއާއި ގުޅިގެން

 މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ އަޅުގަނޑަށް . އެތައް ފައިސާތަކެއް ދޭނެކަމަށް ބުނި

 އެހެންނަމަވެސް، . މިލިޔަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވޭ 361 ގޮތުގައިވެއްޖިއްޔާމު އޭރުގައި

 ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓްގެ ނިޔަލަށް އޭރު ސަރުކާރުން 2005 ، 5 އޯގަސްޓް 1125 

 މިއީ ޑިޒާސްޓަރ . މިލިޔަން 199 ބާކީ ހުރި . މިލިޔަން 162 ޚަރަދުކުރެވިފައިވަނީ

 އާދެ، އަޅުގަނޑު . ންޓަރުން ޢާންމުކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތު މެނޭޖްމަންޓް ސެ

 ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ޚާއްޞަކޮށް މި ދުވާފަރަށާއި ވިލުފުށްޓަށް ބަދަލުކުރެވުނު

 ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުން ބޮޑު ހޭދައެއްކުރައްވައިގެން ގެދޮރު

 . ސައްކަތެއްކޮށްދެއްވާފައިވަނީ އިމާރާތްކުރައްވާ، ބަނދަރު ހައްދަވާދެއްވާ އެތައް މަ 1130 

 އަދިވެސް ސަރުކާރުން އެރައްޔިތުންނަށް ނުހަނު ބޮޑެތި ކަންތައްތައް ކޮށްދެއްވުމަކީ

އެހެންނަމަވެސް، މިކަންކަން ކުރެވޭނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ . އަޅުގަނޑު އެދޭކަމެކޭ
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 އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން . މާލިއްޔާގައި އެކަން ކުރެވޭނެ މިންވަރު ހުރެގެން

 ނުންވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިފުރުޞަތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ކިޔާ ބޭ

 ލަވައެއްގެގޮތުގައި ނުހަދާ ޢަމަލީގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތުގެ އަޑިން ޤަބޫލުކުރާ 1135 

 ކަމަކަށް ހަދަމާ ހިނގާށޭ، ޤައުމަށް ތިމާ ކޮށްދޭނީ ކޮންކަމެއްތޯއޭ ނުވަތަ ތިމާއަށް

 ވާލުނުކޮށް މިގޮތަށް ހިތުގެ އަޑިން ޤަބޫލުކޮށްގެން ޤައުމު ކޮށްދޭނީ ކޮންކަމެއްތޯއޭ ސު

 އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަން ފަށައިފިނަމަ އިސާހިތަކު މިޤައުމުގެ ކަންތައްތައް

 ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި . ރަނގަޅުވެގެންދާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން

 . ރައީސް 1140 

 މިނެޓްގެ 30 މިހާހިސާބުން އަޅުގަނޑު . ތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ހުސްވަގުތުކޮޅު މެންބަރުންނަށް އަރުވަން

 ] ށް 11:00 ން 10:30 އިންޓަވަލް [ 1145 

 އަޅުގަނޑު . އާދެ، ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު އަޅުގަނޑު ޖަލްސާ ފަށަނީ . ` : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ންނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ވިލިމާފަ

 . އަޙްމަދު ނިޙާން ޙުސައިން މަނިކު

1150 

 އާދެ، ސުނާމީ ކާރިޘާގައި ޙާލުގައި ޖެހުމުގެ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ރައްޔިތުންނާއި ވިލުފުށި އަލުން ސަބަބުން ދުވާފަރަށް ބަދަލުކުރެއްވި ކަނދުޅުދޫ އަޙްމަދު ނިޙާން ޙުސައިން މަނިކު

 އާބާދަކުރެވުނުއިރު ރައްޔިތުންނަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދި : ވާހަކަދެއްކެވުން

 އެދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބެއިރު ހުށަހަޅުއްވާފައިމިވާ

 އްޔިތުންނަށް ދަތިވާ ޕެޓިޝަނަށް އަޅުގަނޑުވެސް މަރުޙަބާ ކިޔަން މިފަދަ ކަމެއް ރަ 1155 

 ހަމަ ކޮންމެކަމަކީ ސަރުކާރުން އެންމެބޮޑެތި އަހަމިއްޔަތުކަމެއް ދީގެން އެކަން

 އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންވެސް ޤަބޫލުކުރަމު . ކުރިއަށް ގެންދަވަންޖެހޭ ކަންތައްތައް

 ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިންނާއި ކުރިމަތިލި ސުނާމީގައި ޙާލުގައި 26 ޑިސެމްބަރު 2004

ށްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށްޓަކައި ކުރީގެ ސަރުކާރުން ޖެހުނު ރަ
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 ކުރައްވަމުން ގެންދިޔަ ބުރަ މަސައްކަތަށް އަޅުގަނޑު އައްސަރިބަހާއި ސާބަސް 1160 

 އަދާކުރަން މިވަގުތު މިޙާލަތުގައި ރަށްތައް އެއްކޮށް ހަލާކުވެގެންދިޔަ ދެރަށެއް

 ންވަރަކަށް ރައްޔިތުންނަށް އުޅެވޭވަރު އަލުން އާބާދުކޮށް މަރާމާތުކޮށް ރަނގަޅު ފެ

 ކޮށްދެއްވުމަށްޓަކައި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން އެހީތެރިކަމާއެކުގައި މިހާރު ވަނީ

 ނަމަވެސް ބަދަލުވުމަށްފަހު ރައްޔިތުންގެ ޢާންމު . އެކަންތައް ނިމިފައި

 ދިރިއުޅުމާއިހަމައަށް ވާސިލުވުމަށްޓަކައި ގަންނަންޖެހޭ ސާމާނުތަކާއި ބައެއް 1165 

 އްތަކަށް އެވިދާޅުވާފަދަ ގޮތަކަށް ކުރީގެ ސަރުކާރުން އެހީތެރިކަމެއް ކަންތަ

 ފޯރުކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައި އޮތްކަމުގައި ވާނަމަ އެކަމެއް ކުރެއްވުން އެއީ

 އަދި އެފަދަ . މިސަރުކާރުގެ މައްޗަށްވެސް ލާޒިމުކަމެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑު ގޮވާލަން

 ޤަތުގައިވެސް ސަރުކާރުގެ މާލިއްޔާގައި ނުވަތަ ކަމެއް ކުރެވޭނީވެސް ހަމަ ޙަޤީ

 އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ފައިސާއިން ގަންނަންޖެހޭ އެއްޗެއްކަމުގައިވާނަމަ ފައިސާ 1170 

 އަދި . ލިބިގެންކަން، އެވެސް އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުރަންޖެހޭ ތެދު ޙަޤީޤަތެއް

 ނެކަންވެސް އެއްވެސް ސަރުކާރަކުން ރައްޔިތުންނަށް ފިއްތުމަކަށް މަސައްކަތްނުކުރާ

 ނަމަވެސް މިފަދަ . އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ވަރަށް ބޮޑު ޙަޤީޤަތެއް

 ކަންތައްތަކަށް  ވާހަކަދެކެވުމުންދާއިރުގައި ޤައުމުގެ މިފަދަ ހުރިހާ ޙާލަތްތަކުގެ

 ހަމައެކަނި އެންމެ  ދެރަށެއް އެކަންޏަކުނޫން . މައްޗަށް  ބަރޯސާކުރަންޖެހޭނެ 1175 

 އަތޮޅު . މ . ގެއްލުންލިބިގެން ގެދޮރުތައް ހަލާކު ވެގެންދިޔައީކީ ސުނަމީގެ ސަބަބުން

 އަދި އެނޫންވެސް ރަށްތައް އެބައިން އަދިވެސް އާބާދުނުވާ . ކޮޅުފުށިވެސް އެބައޮތް

 ރަށްތައް އަދިވެސް ދާއިމީ ހިޔާވަހިކަމަށް ނުދެވޭ ސުނާމީގެ ރެފިއުޖީން އެބަތިބިކަން

 އަދި . ންކުރަންއެބަޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން މިހިނދުން މިހިނދަށް ހަނދާ

 އެމަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް  ގެންދިއުމަށްޓަކައި މިހާރު މި ޢިއްޒަތްތެރި 1180 

 މަޖިލީހުގެވެސް ޚާއްޞާ ކޮމިޓީއެއް ނެގި ސަރުކާރާއި އެކުލަވާލައިގެން

 . މަސައްކަތްކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާކަންވެސް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން

 ދަންނަވާލުމުން ރަށެއްގެ ރައްޔިތުންނާމެދު މިވަރުކަމެއް އާދެ، މިހާކަ މިހެން

 އޮތަތީވެ ވާހަކަދައްކާ ޙާލު އަޅުގަނޑުވެސް ހިތަށްއަރާ ހަމަ ކުޑަކުޑަ އެއްޗެއް

 އެއީ މަޑަވެލި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި . މިތަނުގައި ތާރީޚަށްޓަކައިވެސް ނޯޓްކޮށްލާނަމޭ 1185 

ތިނަދޫއަކީ . ގަކުރެއްވި ފަދައިން ގދ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަ
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 އެރަށަކުން ރައްޔިތުން ހަމަ ވަރަށް ކުޑަކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއް ދީފައި ސަރުކާރުން

 ވަޒީރުލްއައުޒަމުގެ މަޤާމުގައި ކުރީގެ ރައީސް އަލްމަރުޙޫމް . ބަލާފައި އޮތް ރަށެއް

 އަހަރެއްގެ އިބްރާހީމް ނާޞިރު ހުންނަވައިގެން ވަޑައިގެން ފަސްދޮޅަހުގެ ކުރީގެ ފަސް

 ތެރެއިން ވަނީ އެރަށުން ހަމަ ކުއްލިގޮތަކަށް މީހުން ބާލާ ވަރަށް ޙާލުގައި 1190 

 އަދި އޭގެފަހުން އަލުން އާބާދުކުރެވުނުއިރު ލޯ . ރައްޔިތުން ފޮނުވާލާފައި

 ސެންޓެއްގެހާ މިންވަރުވެސް އެރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެދިރިއުޅުން ޤާއިމުކުރަން

 ފަދަ ޕެޓިޝަނެއްގެ ގޮތުން ނަމަވެސް ޤަރާރެއްގެ ނެދެއްވާ މައްސަލަވެސް އެއީ މި

 ގޮތުގައި ނަމަވެސް ބަލާ ދިރާސާކޮށް މިފަދަ މަޖިލީހަކުން، އެއީ އަޅުގަނޑުމެން

 މިއަދު ޢަމަލުކުރަމުން މިދާ ޤާނޫނުއަސާސީއަކީ ދިވެހިންނަށް ވަރަށް ފަހިކަން 1195 

 އްޖެ ދިވެހިރާ . ގެނެސްދޭ ވަރަށް ޙައްޤުތައް ލިބިގެންދާ ޤާނޫނުއަސާސީއެއް

 އެހެންވީމަ، މިފަދަ . މިހާތަނަށް ދުށް އެންމެ ވަރުގަދަ ޤާނޫނުއަސާސީ

 ޤާނޫނުއަސާސީއެއްގެ ދަށުން ނަމަވެސް ކޮންމެވެސްބަޔަކު މަސައްކަތްކޮށްގެން

ކީ  އެބަޔަކަށް ބަދަލެއް ނުވަތަ ކޮންޕެންޒޭޝަނެއް ދެއްވުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަ

 އަލުން އާބާދުކުރުމަށްފަހު . ނޑު ގޮވާލަން ކޮންމެހެން މުހިންމުކަމެއްކަމުގައި އަޅުގަ 1200 

 ތިނަދޫ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަ ދެވުނު އެއްވެސް އެއްޗެއް ނެތްކަން އެއީ

 . ޔަޤީންކުރާކަމެއް ކުރީގެ ސަރުކާރުންވެސް އަދި އޭގެކުރީގެ ސަރުކާރުންވެސް

 މިޙާލަތަށް މިވަގުތު މިވާހަކަ ދަންނަވަން މިއަދު ސަރުކާރަށް އަޅުގަނޑު ގޮވާލަން

 ތީ އެބޭފުޅުން އެބޭފުޅުންގެ ކެމްޕެއިން ވަޢުދުތަކުގެ މަތީން ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށޭ، އޮ

 އަޅުގަނޑު ހަމަ ރަނގަޅަށް ހަނދާން . މެނިފެންސްޓޯގެމަތީން ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށޭ 1205 

 އެބަހުއްޓޭ ފާއިތުވެދިޔަ ރިޔާސީ ކެމްޕެއިންގެ ކުރިން މިއަދުގެ ސަރުކާރާއި މިވަގުތު

 އްބެވި ބޭފުޅުން އެކިއެކި ކެމްޕެއިން ފޯރަމްތަކުގައި ޙަވާލުވަޑައިގެންތި

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލިއްޔާގައި ލޯލާރިއެއް . ވިދާޅުވެދެއްވާފައިހުރި ވާހަކަތައް

 ނެތްނަމަވެސް ވެރިކަމާއި ޙަވާލުވާތާ ވިހިދުވަހާ ފަންސަވީސްދުވަހާ ދޭތެރޭގައި

 އް ކޮބައިތޯއޭ އަޅުގަނޑު ތިންސަތޭކަ މިލިޔަން ޑޮލަރު ހޯދާނެކަމަށް ވިދާޅުވި ވަޢުދުތަ 1210 

 އެވަޢުދުތަކުގެމަތީން އެބޭފުޅުންނަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްދޭން . ގޮވާލަން ބޭނުން

 އެއީ ރައްޔިތުންނަށް މިފަދަ ކަންތައްތައް . އަޅުގަނޑު ބޭނުން މިވަގުތު މިޙާލަތުގައި

ކޮށްދެވޭނީ އާޚިރުގައި ފައިސާއިންކަމުގައިވާތީވެ ފައިސާ ހޯއްދެވެންހުރި ގޮތަކަށް
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 އިސާ ހޯއްދަވައިގެން ރައްޔިތުންނަށް ބަދަލެއް ދޭންޖެހިއްޖެކަމުގައިވާނަމަ ފަ

 ބަދަލެއްދޭން ނުވަތަ އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދޭންވެއްޖިއްޔާ އެހީތެރިކަމެއް 1215 

ށް  ފޯރުކޮށްދޭން މިފަދަ ކާރިޘާތަކުން ގެއްލުންލިބިފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަ

 ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭން މެންބަރެއްގެ އެލިބެންޖެހޭ އެއްޗެއް ހޯދަދެއްވުމުގައި

 . ޙައިސިއްޔަތުން ހަމަޔަޤީނުންވެސް އަޅުގަނޑު މިހިރީ އަތުކުރި އޮޅާލައިގެންނޭ

 މިމަސައްކަތަށް އަވަސްވެވަޑައިގަންނަވާށޭ ސަރުކާރުކާރަށް ދަންނަވާލަމުން

 . އަޅުގަނޑަށް ދެއްވި ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރުދަންނަވަމުން ވަކިވެލަން 1220 

 . ވަބަރަކާތު هللا ލައުކުމް ވަރަޙްމަތު މްޢަ ވައްސަލަ

 އާދެ، ސުނާމީ ކާރިޘާއަކީ . ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ` ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިފަހަކަށްއައިސް ރާއްޖެއަށް ދިމާވި އެންމެބޮޑު ނުރައްކާތެރި : މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން މޫސާ

 ޔިތުންގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ނިކަމެތި ޙާލުގައި ރައް . އެއް ޙާދިސާ 1225 

 ޖެހިގެންގޮސް ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ނިކަމެތި ކަންތައްތަކެއް މެދުވެރިވެފައިވާ

 މީގެސަބަބުން ގެއްލުން ލިބުނީއަކީ ވަކި ރަށެއް ވަކި . ޙާދިސާއެއް މިކަމަކީ

 އްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ޖުމްލަގޮތެއްގައި މުޅި ރާ . އަތޮޅެއްގެ ރައްޔިތަކަށް ނޫން

 އަދި މިއާގުޅިގެންއައި އިޤްތިޞާދީ ދަތިކަމާއި . މިކަމުގެ ގެއްލުން ކުރިމަތިވި

 އަޅުގަނޑުމެން ޙާލުގައި ޖެހުނު ޖެހުން ހަމަ މުޅި ދިވެހިރައްޔިތު އެންމެންހެން 1230 

 އާދެ، މިކަން ވަކިބައެއްގެ ނުވަތަ ވަކި . ޙިއްޞާކޮށްފައިވާ ކަމެއް މިކަމަކީ

ވުރެ ސަރުކާރެއްގެ  ބޮލުގައި އަޅުވައިގެން އެސަރުކާރަކަށް އެވާހަކަދެއްކުމަށް

 އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ދަޢުލަތުގެ މާލީ ފުދުންތެރިކަން ހުރިވަރަކުން ވެވެންހުރި

 ވަނަ 16 . އެހީތެރިކަން ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ފޯރުކޮށްދިނުން އެއީ އޮތްކަމެއްކަން

 ނާމީ ކޮމިޓީގައި އަޅުގަނޑު މިއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެކުލަވާލެވުނު ސު 1235 

 ގަނޑުމެންގެ ރާއްޖެއަށް ދުވަހަކުވެސް ބޭރު ޤައުމަކުން، އަޅު . މަސައްކަތްކުރި މީހެއް

 ބޭރު ޤައުމުތަކުން ނުވަތަ ބޭރުގެ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން އެހީނުވާވަރުގެ

 ނުންކުރެވިފައިވަނީ އެ އެހީތައް ބޭ . ބޮޑެތި އެހީތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދިޔަ

 . އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކަށޭ އަޅުގަނޑު ހަމަގައިމުވެސް ނެތިން ދަންނަވާކަށް

 ސުނާމީއާއި ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އުފެދިފައިވާ ކޮމިޓީއަށް އެކަމާބެހޭ 1240
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 މަޢުލޫމާތު ނުލިބި މާފަހުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގެންފެށީ ރަށްރަށުގެ ވަލުތެރޭގައި

 ރޭޓަރުތަކާއި އެއްޗެހިހުރެ، ފެން ޕްލާންޓްތަކާއި އެއްޗެހި އޮޔާގޮސް ޖަނަ

 އެހެންނޫން މިއަދު އަސްލުގައި ޕެޓިޝަން ހުށަހެޅުއްވި . ކަންކަންވެފައި އޮތްކަން

 ފަރާތުގެ އެންމެ މުހިންމުކަމަކަށް މީގައި ބައްލަވާފައިމިއޮތީ ދެރަށަކަށް

 ނެ ތަނަވަސްކަމަށްޓަކައި ކުރީގެ ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ރައްޔިތުންނަށް ދިރިއުޅެވޭ 1245 

 އާދެ، ސަރުކާރު . ސަރުކާރުންވެފައިވާ ވަޢުދެއްގެގޮތުން ފައިސާތަކެއް ދިނުން

 ބަދަލުވެގެންދިޔައިރުގައި މިއޮތީ ދުނިޔެއަށް އިޤްތިޞާދީ ވަރަށްބޮޑު ދަތިކަމެއް

 ދެންމެގައި ވާހަކަފުޅު އެދެއްކެވި ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި . އައިއްސަ

 މިލިއަން 300 މެންބަރު ނިހާން އެވިދާޅުވި ވިދާޅުވުމަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާނީ

 އެކަން ރަނގަޅަށް މަޢުލޫމާތު ބެއްލެވީމަ . ޑޮލަރު މިސަރުކާރުން ހޯދައިފިއޭ 1250 

 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ 300 އިންޑިޔާ ސަރުކާރުން . އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ

 މިލިއަން ޑޮލަރު 300 ޢުދުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން މިސަރުކާރުގެ ވަ . ލިބިއްޖެ

 ވަރަކަށް ފޮއްޓަށް އަޅާލައިގެން ކޭސް ގޮތުގައި ގެންނާކަށްނޫން 18 ސައިފަތް ފޮށީގެ

 އެފައިސާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބި، އޭގެ ބޭނުން މިހާރު . އަޅުގަނޑުމެން ބުނިއްޔަކީ

 ސްޓްރީއަށާއި އޭގެތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަ . ދަނީ ކުރެވެމުން 1255 

 އަދި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރެވޭ، އިންޑިޔާގެ އިމްޕޯޓްކުރެވޭ މުދަލަށާއި

 އަދިވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަޖެޓަށް ވީ ދަތީގެގޮތުގައި ކޭސްގެ ގޮތުގައިވެސް ބައެއް

 އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތް ރަނގަޅަށް އެނގިވަޑައިގެން . ފައިސާ މިހާރު ވަނީ ގެނައްސަ

 300 މިސަރުކާރުގެ ވަޢުދުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ . ކެވުން އެދެން އެވާހަކަ ދެއް

 މިލިއަން ޑޮލަރު މިހާރު ލިބިފައިވާކަން އަޅުގަނޑު ވަރަށް ޔަޤީންކަމާއެކީގައި 1260 

 އިތުރަށް މަޢުލޫމާތު ހޯއްދަވަން ބޭނުންކަމަށްވަނީވިއްޔާ އަޅުގަނޑު . ދަންނަވަން

 . ރުޞަތުވެސް އެބައޮތޭ ދަންނަވާނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާއި ސުވާލުކުރުމުގެ ފު

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސުނާމީ ކާރިޘާގައި . އާދެ، އެއެއްނޫން މިއަދުގެ މަޢުޟޫޢުއަކީ

 ހާލުގައިޖެހިފައިތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން ފައިސާ، ކުރީގެ ސަރުކާރުން ވެފައިވާ

 . ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ފައިސާ ދޭކަމަށްވަނީވިއްޔާ ދޭނީ ހަމައެކަނި ދެރަށަށްތޯ 1265 

 . ހަނދާންކޮށްލަންއެބަޖެހޭ ކޮޅުފުށީ ރައްޔިތުން ތިބި ޙާލު އަޅުގަނޑުމެން

މިރައްޔިތުންނަށް ގެދޮރު ލިބި، މި ދެރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ގެއަށް
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 . ވަދެވިފައިވީކަމުގައިވިޔަސް އަދިވެސް ގެދޮރު ނުލިބޭ ރަށްރަށް އެބަހުރި

 ންމަތީގެވެސް ހަމައެއާއެކީގައި އަޅުގަނޑު ކުރީގައި އެއަތޮޅަކަށް ނިސްބަތްވާ ހައްދު

 ބައެއް ރަށްރަށުން މީހުން ބަދަލުކުރެވިފައިވާއިރުގައި މާލީ އެއްވެސް އެހީތެރިކަމެއް 1270 

 . އެފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުން ދީފައި ނުވާކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން

 ހަމައެއާއެކީގައި މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަބަޔަކު މިކަން

 އޭގެތެރޭގައި މާލޭގެ ފިހާރަތަކާއި މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ . ތަޙައްމަލުކުރަމުންގެންދިޔަ

 ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް ސުނާމީގައި ގެއްލުން ލިބިފައިވާއިރުގައި، މާލޭގެ

 އެއްވެސް ރައްޔިތަކަށް އެއްވެސް ފިހާރަވެރިއަކަށް އެއްވެސްކަހަލަ އެހީތެރިކަމެއް 1275 

 ރިވަރަށް ބަލާއިރުގައި ދައުލަތުގެ މާލީ ފުދުންތެރިކަން ހު . ލިބިފައެއްނުވޭ

 މިރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ފައިސާ ލިބޭއިރުގައި ކޮންމެވެސް ނިސްބަތެއް މާލޭގައި

 ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނާއި، ސުނާމީގައި ގެއްލުން ލިބުނު މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް

 އެހެންވީމާ، ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީއަށް ގޮސް . ދިނުމަކީ އަޅުގަނޑުވެސް އެދޭކަމެއް

 މާލީ ފުދުންތެރިކަން ހުރިވަރަށް ބަލާއިރުގައި ހުޅުމާލެއާއި، މާލެއާއި އަދި ދައުލަތުގެ 1280 

 ވިލިނގިލީގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިފައިވާ ދަތިކަން ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި މާލީ

 އެހީތެރިކަމެއް ދެވޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާނަމަ، އަޅުގަނޑު މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް

 . ހުންނަށްވެސް އެހީތެރިކަމެއްދިނުން ގޮވާލަން މިދާއިރާގައި ދިރިއުޅޭ މީ

 އަނެއްބައި މީހުންނަށް ޕަންޕާ އެހެންގޮސް . އެއްބައިމީހުންނަށް ގެދޮރު ލިބުނީ

 އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑަށް އެނގިގެން މާލޭގެ . ގޮދަނޑިއާއި އެއްޗެހި ލިބުނީ 1285 

 ޑަކަށް ރައްޔިތުންނަށް ޢާންމުކޮށް ބަހާފައިވާ އެއްވެސް އެއްޗެއް އޮތްކަމެއް އަޅުގަނ

 އެހެންވީމާ، މިކަން އަޅުގަނޑު ވަރަށް ހިތާމަޔާއެކީގައި . އެނގިފައެއްނެތް

 އަޅުގަނޑުމެން މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަކީ ރާއްޖޭގައި މިދިމާވި ސުނާމީ . ފާހަގަކުރަން

 ކާރިޘާއާއި ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތުގައި ހުރި ލާން ގެންގުޅޭ އަންނައުނުކޮޅު

 .... އޭގެ . އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ބަހައިގެން ފިޔަވައި ހުރިހާ އެއްޗެއް 1290 

 . ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

މާނައަކީ ބޭރުން އެހީތެރިކަމެއް ލިބޭކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މާލޭގެ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު
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 ކޮންމެވެސްވަރެއްގެ މިންވަރެއް ލިބޭނެގޮތެއް ރައްޔިތުންނަށްވެސް އޭގައި : މޫސާ މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން 1295 

 އެހެންވީމާ، ބަޖެޓަށް އިތުރުކޮށްގެން . ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސާދެއްވަންޖެހޭނެ

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިކަން ކުރާއިރުގައި މި ދެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޭ މާލީ

 ނގިލި ހިމެނޭގޮތަށް އެހީތެރިކަމާއެކީގައި މާލޭގެ ރައްޔިތުންނާއި ހުޅުމާލެއާއި، ވިލި

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ދެއްވުން އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން

1300 

 ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ` ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ތާޢީދުކުރަން މި މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު ހުށަހެޅި ޕެޓިޝަން އަޅުގަނޑު މުޙަންމަދު ރިޔާޟް

 އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވެސް ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ޕެޓިޝަން : ވާހަކަދެއްކެވުން

 ށްފަހު އަހަރަ 4 ވާހަކަފުޅުދެއްކެވި ފަދައިން ސުނާމީ ޙާލުގައިޖެހުނު ރައްޔިތުން

 ވަޒަނަށް ނުވަތަ ޙަވާލުކުރެވޭ ގެއަށް ބަދަލުވާއިރުގައި އެތަނުގައި އެ ރައްޔިތު 1305 

 ހާއަށް ދިރިއުޅެވޭނެ ނުވަތަ ހިފާ ގެންގުޅެވޭނެ ސާމާނު ގަނެވޭނެ މީ

 . ކޮންމެވެސްގޮތެއް ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަނޑުވެސް ޤަބޫލުކުރަން

 އަދި މިކަމަކީ ކުރީގެ ސަރުކާރުން ސުނާމީ ޙާލުގައި ޖެހުނު ރައްޔިތުންނަށް

 އެހެންވީމާ، އެކަން . ގެންދެވިކަމެއް ތަކުރާރުކޮށް ވަޢުދެއްގެ ގޮތުގައި ވިދާޅުވަމުން

 މި ސަރުކާރުން ތަންފީޒުކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއްކަމަށްވެސް 1310 

 އެހެންނަމަވެސް، މިކަން އަޅުގަނޑުމެން ބަލާލަންޖެހެނީ . އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން

 ނަ އާދެ، ސުނާމީ ކާރިޘާގެ ޙާލުގައި ޖެހުނު ވަރަށްގި . ރަށަކަށް ނޫން 2 ހަމައެކަނި

 އަދި ބައެއް ރަށްތަކުގައި . ރައްޔިތުން މިއަދުވެސް ތިބީ ބޯހިޔާވަހިކަން ނުލިބިފައި

 އަނެއްބައި ރަށްތަކުގައި އެފަދަ ހިޔާތަކަށް . ވަނީ މިފަދަ ބިންގާވެސް ނޭޅި

 ސުނާމީ ކާރިޘާގައި ޙާލުގައި ޖެހުނު ދުވަހުން އާދެ، . ރައްޔިތުންގެ ބަދަލުވެ ތިބީ 1315 

 ތާއި، ކަރަންޓްގެ އެހީ މިހާހިސާބަށް ދެމުން ނަށް ކޮއް ށިގެން އެފަދަ ރައްޔިތުން ފެ

 އޭރުގެ ސަރުކާރުންވެސް މިހާރުގެ ސަރުކާރުންވެސް ގެންދާކަން އަޅުގަނޑަށް

 އަދި ހަމައެހެންމެ އޭރުގައި ބޭރު ޤައުމުތަކުން ފައިސާގެ އެހީއާއި . އެނގިފައި އޮތީ

 ންމެ އެކަށީގެންވާގޮތަށް އަދި އެނޫން އެހީތައް ވެދެމުން ގެންދެވިއިރުގައި އެކަން އެ

 ނުބެލި އަދި ޚިޔާނާތެއްގެ ގޮތުގައި ހިނގަމުން ގޮސްފައި އޮތްކަން އޭރު 1320 

ވަޒީރު އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު ވަނީ މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި އޭރުގެ ޢިއްޒަތްތެރި
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 އަދި އެފަދަ ކަންކަމަށް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅިފައި އޮތްކަން . ވިދާޅުވެފައި

 ރައީސް، ސުނާމީ ކާރިޘާގައި ޢިއްޒަތްތެރި . ތާމަޔާއެކު ދަންނަވަން އަޅުގަނޑު ހި

 ން ލިބުނު ރައްޔިތުން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން މިކަން ގެއްލު

 އަދި އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި . ކުރެވިގެން ދާންޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ޔަޤީންކުރަން 1325 

 އިން އިޤްތިޞާދީ މި ބަނަ ދަނޑިވަޅުގައި މެންބަރުންވެސް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި ފަދަ

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެ ފަސޭހަކަމާއެކުގައި މިކަންކުރެވޭނެ އެންމެ ގެއްލުން

 ކުޑަވާގޮތެއްގައި މިކަންކުރެވޭނެ ގޮތެއް މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ވިސްނުމަކީވެސް

 ވެގެންދިޔަ ރި ރައީސް، ބަދަލު ޢިއްޒަތްތެ . އެއީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް

 ރުކާރުގައި ކޮންމެވެސްވަރަކަށް ޚަރަދުކުރަމުންދިޔަ ގޮތުގެ ތަފްސީލެއް ސަ 1330 

 ރުފިޔާ ޖެހިފައިހުރި 500 ކުޑަކުޑަކޮށް ބަލާލާއިރުގައި ކަރަންޓް ޔުނިޓަކަށް

 ރުފިޔާ ޖެހިފައި ހުރި 300 ކަރަންޓް ޔުނިޓަކަށް . ރަށްތައްވެސް އެބަހުރި

 ތްތެރި މަޖިލީހަށް އެކި ދިމަދިމާލުން އަދި މިޢިއްޒަ . ރަށްތައްވެސް އެބަހުރި

 ހުށަހަޅާފައި ހުރި ރިޕޯޓްތަކަށް ބަލާލާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެވާހަކަ

 މީޑިޔާއިން ރައްޔިތުން ބަލަމުންދާއިރު ދައްކާލަން ނުކުރޭ ޙާލަތުގައި ކަންކަން 1335 

 ސް އެބަ ޚިޔާނާތުގެ ކަންތައްތައް އިންތިޚާއަށް ބޮޑުވެފައި ހުރިކަންވެ . ހުރިކަންވެސް

 ވަޒީރަކު މަޖިލީހުގައި ރައްޔިތުންގެ އަޅުގަނޑު މިދަންނަވާލަނީ . ފާހަގަކުރެވޭ

 ކަނޑައެޅިގެން އެކަން ކުރަމުންދިޔަ ޔާއިރު ޖަވާބުދާރީވެ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ދި

 ބޭފުޅުން އެކަމުގެ ޚިޔާނާތްތެރިވަމުން ދިޔައިރުގައި އެކަމަށް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅި

 . އޮތްކަން މިހިސާބުން ގޮސްފައި 1340 

 . ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިފަދަ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވަރަށްގިނަ ވާހަކަ ދައްކަންވެސް ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 އެހެންނަމަވެސް، ވަގުތު ހަމަވުމާއެކު އަޅުގަނޑު އިށީންނާނަން . އެބަހުރި މުޙަންމަދު ރިޔާޟް 1345 

. ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ : ވާހަކަދެއްކެވުން
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 ޑިތީމު ދާއިރާގެ ނ އާދެ، މިހާރު އަޅުގަނޑު އެންމެފަހު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ކަ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިނަށް

1350 

 ވަނަ 2004 އާދެ، . ވަބަރަކާތު هللا ތު އައްސަލާމްޢަލައިކުމް ވަރަޙުމަ . ` ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 އަހަރުގެ އޭޝިއަން ސުނާމީއަކީ ދުނިޔޭގެ ވަރަށްގިނަ އޭޝިޔާގެ ވަރަށްގިނަ މުޙަންމަދު ޙުސައިން

 ޤައުމުތަކަށް ޚާއްޞަކޮށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވާ : ދެއްކެވުން ވާހަކަ

 ލިބުނު ގެއްލުންތަކުގެ އަޑިގަނޑުން އެ ސުނާމީގެ ސަބަބުން . ސުނާމީއެއް

 . އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަރަށްގިނަ ރައްޔިތުންތަކަކަށް އަދިވެސް ވަނީ އަރައިނުގަނެވި 1355 

 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 4 އެކަމަށްޓަކައި މަސައްކަތްތަކެއް ވޭތުވެދިޔަ

 ވަނަ އަހަރު ހިނގަމުންދާއިރު މިއަހަރުވެސް ވަރަށް ހިތްވަރާ 5 އަދި . ކުރެވިފައިވޭ

 އާދެ، މިއަދު ހުށަހެޅިފައިވާ . އެކީގައި އެކަމާބެހޭ މަސައްކަތްތައް ދަނީ ހިނގަމުން

 މިވާ ޕެޓިޝަންގައި ވިދާޅުވެފައި މިވާ ކަންތަކަކީ ހަމައެކަނި ވަކި ދެރަށަކަށް

 ނަމަވެސް، މިކަން ސުނާމީގައި އެހެން . އި ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމެއް އާމަޒުކުރައްވާފަ 1360 

 ކަމުގައި ކަމެއް ންމެންނަށް ނިސްބަތްވެގެން ދާންވާނެ ޙާލުގައި ޖެހުނު ހުރިހާ އެ

 އަދި އޭގެއިތުރަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ . އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން

 ނުކުތާއަކީ ބަޔަކު އެބައި މީހުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ވަރަށްބޮޑު ލޮޅުމެއް އަރައިގެން

 ން ތަނެއްގައި ވަރަށްބޮޑު ހަލަލެއް އައިސްގެން އެބައި މީހުން އަލުން އެހެ

 އެކަމާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ . ވަޒަންވެރިވުމަކީ އެއީ ވަރަށްވެސް ބޮޑުކަމެކޭ 1365 

 ފަރާތުން ކޮށްދެއްވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި މާއްދީ ވަސީލަތްތައް ބިނާކުރައްވާ

 ދެއްވަންޖެހޭ އެހީތެރިކަން ދެއްވުމުގެ އިތުރަށް އެބައި މީހުންގެ އާ ވަޒަނަށް

 މާލީގޮތުން އެހީތެރިވެ ދެއްވުމަކީވެސް ހަމަ އެބައިމީހުންނަށް ން ބަދަލުވުމާއި ގުޅިގެ

 އާދެ، . ދޫކޮށްނުލައްވާ ކުރައްވަންޖެހޭނެ ކަމެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަމޭ

 މަށް ބޭނުންވެފައިވާ ބައެއް އެފަދަ ތެރިކަމާއި އެފަދަ ހިތްވަރުދިނު އެފަދަ އެހީ 1370 

 ޑަށް ބޭނުންވެފައިވާ ބައެއް ސުނާމީގައި އަޅާލުމަށް ވަރަށްބޮ އެފަދަ އެހީތެރިކަމާއި

 ރަށުގެ މީހުންނަކީވެސް އަދި އެހެން 2 މި . ޙާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަކީ

 އަދި އޭގެއިތުރަށް އެނޫން ގޮތްގޮތުންވެސް އެބައި . ރަށްރަށުގެ މީހުންނަކީވެސް

ކަށް އާ ދިރިއުޅުމެއް ފަށާ ކޮންމެ ބަޔަ ރަށުން އެހެން ރަށަކަށް ބަދަލުވެ މީހުންގެ
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 ފަދަ އެހީތެރިކަމެއް އަޅާލުމެއް ބާއްވަވައި ވާ މީގައި މި އިޝާރާތް ކުރައްވާފައި 1375 

 ރަށުގެ 2 އެހެންވީމާ، މި . ދެއްވުމަކީ ހަމަ ކޮންމެހެންވެސް ބޭނުންވާކަމެއް

އި  މީހުންނަށާއި އަދި މިނޫނަސް ސުނާމީގައި ޙާލުގައި ޖެހިފައިވާ އެހެން މީހުންނަށާ

 ވެސް އެބައި މީހުންގެ ރަށް ދޫކޮށް އެހެން ރެ އަދި މިނޫން ސަބަބުތަކާއި ހު

 ރަށްރަށަށް ގޮސް އަލުން ދިރިއުޅުން ފަށަންޖެހޭ މީހުންނަށް މީގައި މި

 އިޝާރާތްކުރައްވާ ފަދައިން ކުރިންވެސް ލިބެމުން އައިސްފައި އެވާ މާލީ ޢިނާޔަތް 1380 

 ންޖެހޭ ށް ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތު ތަންދޭގޮތުން ގެންނަ އަދަދަ އެ

 ބަދަލެއް ގެނެސްފައިވެސް އެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވުން އެއީ ވަރަށް ބޮޑަށް

 އާދެ، ވަކި އަތޮޅެއް ވަކި . ބޭނުންވެފައިވާ ކަމެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން

 ރަށެއް ޚާއްޞަނުކޮށް އަޅުގަނޑު މިދަންނަވާލީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށްރަށެއްގެ

 ޝާމިލްވާގޮތުގެމަތީން ވާ ގޮތުގެމަތީން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެންވެސް މީހުން ޝާމިލު 1385 

 އެފަދަ ޙާލެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ކޮންމެ ބަޔަކަށް . އަޅުގަނޑު މިވާހަކަ ދަންނަވާލީ

 އާދެ، މި . މިދެންނެވިފަދަ އެހީތެރިކަން ދެއްވުން އެއީ ހަމަ ކޮށްދެއްވަންވާނެ ކަމެކޭ

 ތުން އަޅުގަނޑުގެ ޝުޢޫރު ފާޅުކޮށްލުމަށް ޕެޓިޝަންގައިވާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮ

 عليكم وسالم . ފުރުޞަތުދެއްވިކަމަށްޓަކައި ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން

 . وبركاته اهللا ورحمت 1390 

 މިހާހިސާބުން މި ޕެޓިޝަންއަށް . އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް، . ކަނޑައެޅި ވަގުތުހަމަވެއްޖެ ބަޙުސްކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން

 . އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ

1395 

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

 اهللا އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު  ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . بسم

 މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޒުބެއިރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިހުށަހެޅުއްވި : އަފްރާޝީމް ޢަލީ ވާހަކަދެއްކެވުން

 ޕެޓިޝަނަކީ މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަރަށްގިނަ ހިސާބުތަކާއި ގުޅިފައި ހުރި 1400 

ދައްކަވަން ފުޅު ޕެޓިޝަނަކަށްވާތީ އަދި ވަރަށްގިނަ މެންބަރުން ވާހަކަ
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 ނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި މިއަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ޕެޓިޝަނަކަށްވާތީ އަޅުގަ

 ޖަހުމާ ހަމައަށް މީގައި އިތުރަށް ވާހަކަދެއްކޭގޮތެއް 12 ބައިގަނޑިއެއްހާއިރު ނުވަތަ

 ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާ ވާހަކަ ދަންނަލަން މިފުރުޞަތުގެ

 . ޝުކުރިއްޔާ . ބޭނުންކުރަން 1405 

 މަޖިލީހުގެ . ގަނޑު ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްކަމަކަށް ޤަބޫލެއްނުކުރަން އާދެ، މިއީ އަޅު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ގަވާއިދު ބަޔާންކުރާގޮތުން ވަގުތު އިތުރުކުރަން ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭނީ ބަޙުސްގެ

 ނިޒާމީ ނުކުތާއެއްގެ ދަށުން ވަގުތު އިތުރުކުރައްވާކަށް . ވަގުތުގެ ތެރޭގައި 1410 

 އަޅުގަނޑު މި ޕެޓިޝަންގެ ބަޙުސް އެހެންވީމަ، މިހާހިސާބުން . ހުށައެއްނޭޅުއްވޭނެ

 ނިންމީކަމަށް އިޢުލާންކޮށް މިހާތަނަށް ވާހަކަދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންފައި ހުރި

 . މެންބަރުންގެ ނަންތައް އިޢުލާންކޮށްދެއްވުމަށް އަމީންޢާންމަށް ދަންނަވާލަން

 . ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް، އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ

1415 

 ) ޒާމާބެހޭ ނުކުތާ ނި (

 . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ތިވިދާޅުވި އެއްޗެއް އަޅުގަނޑަށް އެބަ އެނގޭ އާދެ، އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މަޖިލީހުގައި މި ޕެޓިޝަނަށް : އަފްރާޝީމް ޢަލީ ވާހަކަދެއްކެވުން

 ޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ އެއްގަޑިއިރު ހަމަވެއްޖެކަން ގަ 1 ވާހަކަދެއްކުމަށް އޮތް 1420 

 އެހެންވީމަ، . ރިޔާސަތުން އިޢުލާންކުރުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑު މިހެން މިދަންނަވާލީ

 . އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި އެގަޑީގެ ތެރޭގައި މިދަންނަވާލެވުނީ

 އަޅުގަނޑު ހަމަ . ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއްނުކުރަން ނޫން، ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 1425 

 އިޢުލާން، އަޅުގަނޑު އެންމެ ފަހު ފުރުޞަތުކަމަށް އިޢުލާންކޮށްފައި އަޅުގަނޑު

 ފުރުޞަތު އެރުވުމަށްފަހުވެސް ބަޙުސް ނިމުނީކަމަށް ދެންނެވިފަހުން ނިޒާމާބެހޭ

މިކަމުގައި އިތުރު އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑު ދެން . ނުކުތާއަށް އެދިވަޑައިގެންނެވީ
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 ... އަމީންޢާންމަށް އަޅުގަނޑު . ނިޒާމީ ނުކުތާ އަރުވާކަށް ޤަސްދެއްނުކުރަން

 ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް، އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަމްދޫން 1430 

 . ޙަމީދު هللا ޢަބްދު

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

 އަޅުގަނޑުވެސް ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް މިނެގީ . ރި ރައީސް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 1435 

 އަޅުގަނޑު ހަނދާންވާގޮތުން ޕެޓިޝަން ހުށަހެޅުއްވި ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ޙަމީދު هللا ޙަމްދޫން ޢަބްދު

 މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބެއިރު ވާހަކަފުޅުތެރޭގައި ތިމަންނައަށް އަދި އިތުރު : ވާހަކަދެއްކެވުން

 ތެއް ދެއްވަން، އަދި ފުރުޞަތު ދެއްވަން އަސްލުގައި ފާހަގަކުރެއްވި ފުރުޞަ

 30 ދެން އަޅުގަނޑުމެން ހީކުރީ ދެން ކުރިއަށް އަދި ވާހަކަދައްކަވަން . އިނގޭތޯ

 ހަކަށް މެންބަރުން ތިއްބެވުމާއެކު ޙަޤީޤަތުގައި އޭރުވެސް އެވާހަކަ ވިދާޅުވެފައި 1440 

 އަޅުގަނޑު ހިތުން . ށް ލިބޭނެކަމަށް އޮތީމަ އެފަދަ ފުރުޞަތެއް އަޅުގަނޑުމެންނަ

 މިހާރު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަން ފުރުޞަތު ލިބިވަޑައިގެންނެވި ބައެއް މެންބަރުން

 ވާހަކަފުޅުތަކަކާއި ގުޅިގެންވެސް ހަމަ ވަރަށްގިނަ ސުވާލުތައްވެސް އެބަހުރި

 އަޅުގަނޑުމެން އިތުރު ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތުދީގެން ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް

 އެހެންވީމަ، . ދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު، ވަރަށް މުހިންމު މަޢުލޫމާތު އެބަހުރި ހާމަކޮށް 1445 

 އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ތާއީދުކުރަން އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް

 ދެން ބަޙުސްގައި . ނުކުތާއެއްކަމަށް ބަލައެއްނުގަންނަން އާދެ، އަޅުގަނޑު ނިޒާމީ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 1450 

 . މެންބަރުން ކުރާ ސުވާލުތަކަށް އަނެއް މެންބަރަކު ޖަވާބުދޭ އުސޫލެއްވެސް ނޯވޭ

 ނިންމާލާފައި . އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑު ހަމަ މި ބަޙުސް މިހާހިސާބުން ނިންމާލަނީ

 ންނަވަމުން އަޅުގަނޑު ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްވެސް އިތުރަށް ނާރުވާނެ ވާހަކަ ދަ

 އަމީންޢާންމަށް މިދަންނަވާލަނީ މި އިތުރަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވާ މެންބަރުންގެ

 . ނަންތައް އިޢުލާންކޮށްދެއްވުމަށް 1455
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 ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބެއިރު ރައްޔިތުންގެ : އިދާރީމޭޒުން އިއްވެވުން

 ޕެޓިޝަނަށް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންފައިވާ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި

 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް، ‐ 1 މެންބަރުން؛ 1460 

 ‐ 3 މާވަށު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލު އަބޫބަކުރު، ‐ 2

 ‐ 4 ބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން، ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެން

 އިނގުރައިދޫ ‐ 5 މަޢުސޫމް، هللا ކެލާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ‐ 6 ޙަމީދު، هللا ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު

 މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ‐ 7 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ، 1465 

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ‐ 8 މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ،

 ‐ 10 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު، ‐ 9 މުސްޠަފާ،

 ކެނދިކުޅުދޫ ‐ 11 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު،

 ތިނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ‐ 12 ރު އަޙްމަދު ޢީސާ، ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

 އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ‐ 13 މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް، 1470 

 ‐ 15 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު، ‐ 14 އިބްރާހީމް،

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ‐ 16 ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު،

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ‐ 17 ، هللا ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ‐ 18 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަބިލް،

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ‐ 19 މެންބަރު އިލްޙާމް އަޙްމަދު، 1475 

 އޭދަފުށި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް، ‐ 20 ލަޠީފް، ޙަސަން

 ގަމު ‐ 22 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު، ‐ 21

 މަނަދޫ ދާއިރާގެ ‐ 23 ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު،

 މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ‐ 24 ޠާރިޤް، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ‐ 25 މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު، 1480 

 ހުޅުމީދޫ ‐ 27 މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް، ‐ 26 ރިޒާ،

ންގޮޅި ދެކުނު މައްޗަ ‐ 28 ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް،
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 ނައިފަރު ދާއިރާގެ ‐ 29 ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު،

 ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ‐ 30 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު،

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ‐ 31 މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު، 1485 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ‐ 32 މުޙަންމަދު،

 މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ ‐ 33 އަސްލަމް،

 . هللا ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު ‐ 34 އަޙްމަދު ދީދީ،

1490 

 މިހާރު . ނިމުނީ 2 އިޓަމް އެޖެންޑާ އަ ނޑުމެން އެހެންވީމަ، ޝުކުރިއްޔާ އަޅުގަ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް، އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ . އަށް 3 މިދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމް

 . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ ( 1495 

 މަޖިލީހަށްވެސް އަދި އަޑުއައްސަވާ ހުރިހާ މުޅި . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ... އަޅުގަނޑު . ބޭފުޅުންނަށްވެސް މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާތީ : އަފްރާޝީމް ޢަލީ ވާހަކަދެއްކެވުން

1500 

 ޗެއް މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި އެއްވެސް އެއް . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 އާދެ، . ވިދާޅުވުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްގެ ދަށަކުން ނޯންނާނެ

 ... މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި އެއްޗެއް ވިދާޅުވުމުގެ ފުރުޞަތެއް

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ ކުރިއަށްގެންދެވުން ( 1505 

 ންމަށްވެސް ދަންނަވާފައި ދަންނަވާފައި އޮންނާނީ ގަޑިޖެހުމުގެ ކުރިން އަމީންޢާ ... އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 އެހެންނަމަވެސް، . އޮންނާނީ އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުމޭ މީގެ ވަގުތު އިތުރުކުރަން : އަފްރާޝީމް ޢަލީ ވާހަކަދެއްކެވުން

ރިޔާސަތުން، އޭރު ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވަމުން ގެންދެވި ބޭފުޅާ އެނޫންގޮތަކަށް
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 ދެއްތޯ ކަމުގެ ޙަޤީޤަތް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީމަ މިއީ ހަމަ ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް 1510 

 އެހެންވީމަ، އެވާހަކަ ދަންނަވާލަން . އޮޅިގެންދަންޏާ ނިޒާމީ ނުކުތާއެއްނޫންތޯ އެއީ

 . ބޭނުންވަނީ ހަމަ

 . ނިޒާމީ ނުކުތާއެއްކަމަށް ޤަބޫލެއްނުކުރަން : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 1515 

 . ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ . 4

 އަށް 3 ނިންމާ އެޖެންޑާ އައިޓަމް 2 ޅުގަނޑުމެން މިހާރު އެޖެންޑާ އައިޓަމް އަ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދި . ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ . މިދަނީ 1520 

 ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން އިލެކްޝަންސް ) ށ ( ވަނަ މާއްދާގެ 168 ޤާނޫނުއަސާސީގެ

 8 / 2008 ނޫނު ނަންބަރު ކޮމިޝަނަށް މެންބަރުން ޢައްޔަނުކުރުމަށްޓަކައި ޤާ

 ވަނަ 3 ގެ ) ށ ( ވަނަ މާއްދާގެ 29 ގެ ) އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު (

 ފޮނުއްވި ނަންފުޅުތައް ހޫރިއްޔާ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން، ރައީސުލްޖުމް

 މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ ކުރެއްވުމަށް ދިރާސާ އެނަންފުޅުތައް މަޖިލީހަށް އިއްވައި، 1525 

 މެންބަރުންގެ 7 ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ 2 ގެ ) ހ ( މާއްދާގެ ވަނަ 152 ގަވާއިދުގެ

 މިގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް . ން ހޮއްވެވު ކޮމިޓީއެއް ވަގުތީ

 ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީފުޅު އިއްވަވާލަދެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު އަމީންޢާންމު އަރިހުން

 . އެދެން

1530 

 ގައިވާ ) ށ ( މާއްދާގެ ވަނަ 168 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ : އިދާރީމޭޒުން އިއްވެވުން

 ޤާނޫނު ޢައްޔަނުކުރުމަށްޓަކައި މެންބަރުން ކޮމިޝަނަށް އިލެކްޝަންސް ގޮތުގެމަތީން

 މާއްދާގެ ވަނަ 29 ގެ ) ޤާނޫނު ކޮމިޝަނުގެ އިލެކްޝަންސް ( 8 / 2008 ނަންބަރު

 ފޮނުއްވެވި ހޫރިއްޔާ ލްޖުމް ރައީސު ، ގޮތުގެމަތީން ނަންބަރުގައިވާ ވަނަ 3 ގެ ) ށ ( 1535 

. ސިޓީފުޅު އިއްވެވުން
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 އާދެ، ދެންމެ ތިއިވިވަޑައިގަތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައި އޮތް : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 2 ގެ ) ހ ( ވަނަ މާއްދާގެ 152 އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ . ސިޓީފުޅު 1540 

 ބަރުންގެ ވަގުތީ ކޮމިޓީއެއް ހޮވުމަށް ކޮމިޓީއަށް މެން 7 ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ . މެންބަރުން ނަންފުޅުތައް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން

 . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް

 . ހުށަހަޅާލާނަން އަޅުގަނޑު ކޮމިޓީއެއް . އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 1545 

 އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާލާ ކޮމިޓީގައި މިހިމެނެނީ، ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް

 މެންބަރު މޫސާ މަނިކު، ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙާމިދު : ވާހަކަދެއްކެވުން

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު، ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ

 މޫސާ، ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މޫސާ، މާވަށު ދާއިރާގެ

 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލު އަބޫބަކުރު 1550 

 ތެރި މެންބަރު އަދި ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ރޮޒައިނާ އާދަމް

 ލިސްޓަށް އްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅި ޢި . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 . އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން : އަޙްމަދު ޢީސާ ވާހަކަދެއްކެވުން 1555 

 އިތުރު ލިސްޓެއް ހުށަހަޅުއްވަން އެއްވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު . ޝުކުރިއްޔާ : ކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން ވާހަ

 އެދިވަޑައިނުގަންނަވާތީ މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ލިސްޓުގައިވާ ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް

 . އަމީންޢާންމު އިއްވަވާލަދެއްވުން އެދި ދަންނަވަން

1560 

) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު (
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 ) ށ ( ވަނަ މާއްދާގެ 168 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ : އިއްވެވުން އިދާރީމޭޒުން

 ގައިވާގޮތުގެ މަތިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް މެންބަރުން ޢައްޔަން ކުރުމަށްޓަކައި 1565 

 މާއްދާގެ 29 ގެ ) އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު ( 8 / 2008 ޤާނޫނު ނަންބަރު

 ގޮތުގެމަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވި ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 3 ގެ ) ށ (

 ވަނަ 152 ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ

 މެންބަރުންގެ ވަގުތީ ކޮމިޓީއެއް 7 ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 2 ގެ ) ހ ( މާއްދާގެ

 ޖުތާޒް ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު މު . ހޮއްވެވުން 1570 

 ހުށަހަޅުއްވާ، ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ

 ‐ 1 ތާއީދުކުރައްވާފައިވާ ލިސްޓްގައި ހިމެނިވޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަކީ؛

 ދެކުނު ހެންވޭރު ‐ 2 . ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކު

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ‐ 3 . މިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙާ

 ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ‐ 4 . ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ 1575 

 މާވަށު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ‐ 5 . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މޫސާ

 ޒަތްތެރި މެންބަރު ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއް ‐ 6 . ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލު އަބޫބަކުރު

 . ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ‐ 7 . ޢަލީ ޢާރިފް

1580 

 ޒަތްތެރި މެންބަރަކު ހުށަހެޅިފައިވަނީ އެންމެ ލިސްޓެއް ކަމަށްވެފައި އެއްވެސް ޢިއް : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ލައިގަތީކަމަށް ނުކުރައްވާތީ އެގޮތަށް އެލިސްޓް މަޖިލީހުން ބަ އިޢުތިރާޒް

 އެގޮތަށް ނުކުރައްވާތީ މެންބަރަކު އިޢުތިރާޒް އެއްވެސް ޢިއްޒަތްތެރި . ނިންމަންކަމަށް

 އެހެންކަމުން އެޖެންޑާ އައިޓަމް . މަޖިލީހުން ބަލައިގަތީކަމަށް އަޅުގަނޑު ނިންމަން

 . ނިމުނީ 3 1585 

. ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓް . 5
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 ދިވެހިރާއްޖޭގެ . ން ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓް ކޮމިޓީ . ށް 4 އެޖެންޑާ އައިޓަމް މިހާރު މިދަނީ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ވާ ގޮތުގެމަތިން ގައި ) ދ ( ވަނަ މާއްދާގެ 115 ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 1590 

 ސަފީރުން ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ޖަޕާނުގައި ހުންނަވާ ބޭރުޤައުމުތަކަށް ރާއްޖެއިން

 ޚަލީލް ލްފާޟިލް އަޙްމަދު އުތުރުގޭ އަ . ރާއްޖޭގެ ސަފީރުކަމަށް ގ ދިވެހި

 ކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާއަކަށް އެދި ޢައްޔަން

 7 އެނަންފުޅު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް މަޖިލީހުން ހޮއްވެވި ، ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ

 މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް . މެންބަރުންގެ ވަގުތީ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުއްވުން 1595 

 ވައި ދެއްވާނީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ހުށަހަޅުއް

 އަޅުގަނޑު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު . މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު

 . އަރުވަން

 އަޅުގަނޑު މިދަންނަވާލަދެނީ ޖަޕާނުގައި . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު 1600 

 ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރުގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ މަދު ނަޝީދު މުޙަން

 އުތުރުގޭ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޚަލީލް ޢައްޔަންކުރުމަށް . އާދެ، ގ . ނަންފުޅު : ވާހަކަދެއްކެވުން

 އްޔަންކުރި ކޮމިޓީގެ ނޭތޯ ނުފެނޭތޯ ބެލުމަށްޓަކައި ޢަ ންދިނުމަށްފެ މަޖިލީހުގެ ރުހު

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުވާފައިވާ . ކުރިގޮތާއި މިރިޕޯޓް ސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން މަ

 20 މަޖިލީހުގައި ދިރާސާކުރުމަށްފަހުގައި މި ނަންފުޅު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނީ 1605 

 ލީހަށް އިއްވާ އެނަންފުޅާ އެ ނަންފުޅު މިމަޖި . ދުވަހުގައި ވަނަ 2009 ޖުލައި

 . މެންބަރުންގެ ވަގުތީ ކޮމިޓީއެއް ހޮވުނީ 7 ށްޓަކައި ބެހޭގޮތުން ދިރާސާކުރެއްވުމަ

 މް ދާއިރާގެ މެންބަރު ނޮޅިވަރަ މެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަކީ؛ އެކޮމިޓީގައި ހި

 ރި ލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެ ފުވައްމު އަޅުގަނޑު، މުޙަންމަދު ނަޝީދު،

 ރި ރާގެ ޢިއްޒަތްތެ ންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ރަފީޤު ޙަސަން، ފުނަދޫ ދާއި މެ 1610 

 ރި މެންބަރު ލީ ސަލީމް، ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެ ޢަ އަލްފާޟިލް މެންބަރު

 ރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެ ދުވާފަރު ، هللا ޢަބްދު އަބްދުއްރަޙީމް އަލްފާޟިލް

 ރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޒުބެއިރު، މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެ

 ރި މެންބަރު ލް އަދި ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެ އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޢާދި

 ގައި 2009 ޖުލައި 22 މިކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން . މުޙަންމަދު މުސްތަފާ 1615
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 ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރެއްގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ހޮވިގެން އެއަށްފަހުގައި ބާއްވަވާ،

 އްދަލުވުމުގައި ބަ 3 މި . ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވީމު 3 ކޮމިޓީން އަޅުގަނޑުމެން

 އަޅުގަނޑުމެން ނިންމީ މިނަންފުޅުގެ ވެރިޔާއާއި އަޅުގަނޑުމެން، ޚަލީލް

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދަންނަވާލައިގެން ގެނެސް އިންޓަވިއުއެއްކުރުމަށްފަހު އަދި

 ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެން ހޯދަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް، އެއީ 1620 

 މަށާއި އަދި ފޮރިން މިނިސްޓްރީއަށް ދަންނަވާލައިގެން ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކުރު

 ޖަޕާނުގައި ހުންނަވާ ސަފީރު ކުރައްވަން އެމަނިކުފާނުގެ މެންޑޭޓަކީ ކޮބައިތޯ

 އަޅުގަނޑުމެން ބަލާލައިގެން ކުރައްވަންޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ކަންތައްތައް

 ސްދޭނެ ދެން، މިކަންތައްތައް ކުރުމަށްފަހުގައި މާކް . އޮޅުންފިލުވާލުމަށް

 ކްރައިޓީރިއާއެއް އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑައެޅީ، އެކްރައިޓީރިއާގައި މިއޮތީ ޤާބިލިއްޔަތާ، 1625 

 އެކްސްޕީރިއެންސްއާ، ލީޑަރޝިޕްއާއި ވިޜަންއާ، އިންޓަގްރިޓީއާ އަދި ތަޢުލީމު

 ޙާސިލުކޮށްފައިވާ ދާއިރާއާއި މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާއިހުރި މިކަހަލަ ބައިތަކަށް

 މާކްސް 20 މިއިން ކޮންމެ ބަޔަކަށްވެސް . އިލީ އަޅުގަނޑުމެން ބަލަ

ޔާ 70 މި މިންގަނޑު އަޅުގަނޑުމެން ބެލީ . އަޅުގަނޑުމެންދިނީ  މާކްސް ލިބިއްޖެއް

 އެޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅާ ފާސްވީކަމަށް މީގައި ރުހުންދޭން ފެންނަކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން 1630 

 ބެލުމުގައި ކުރީގައި ދެން، މިގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ބެލި . ދަންނަވަން މަޖިލީހަށް

 މި އާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ސަފީރެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ބަންގްލަދޭޝްގައި

 އެހެންވީމާ، އެކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ . ހުންނަވާ ސަފީރެއް މިވަނީ ކަނޑައެޅިފައި

 އެހެންވީމާ، . މިންގަނޑު ގެންގުޅުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން ނިންމާފައި މިވަނީ

 ޑަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެސް ހަމަ އެމިންގަނޑު އަޅުގަނޑުމެން އެމިންގަނ 1635 

 ގެންގުޅުނީ އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް

 ޤަބޫލުފުޅުކުރެއްވުނީ އުސޫލެއްގެގޮތުގައި މިކަހަލަ ކަންތައްތައް އަޅުގަނޑުމެން

 ކޮންމެ ފަހަރަކު އަޅުގަނޑުމެން . އެއްގޮތެއްގައި ހިފެހެއްޓުން ރަނގަޅުވާނެކަމަށް

 މާކްސްދޭ ކްރައިޓީރިއާއާ ކުޅެ މިހެން ހެދުން އެއީ އެހާ ރަނގަޅުވާނެކަމެއްކަމަށް

 ބައްދަލުވުން 3 އެހެންވީމާ، މައިގަނޑުގޮތެއްގައި . އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނުފެނުނީ 1640 

 ބާއްވާ މާކްސްދިނުމަށްފަހުގައި އަޅުގަނޑުމެން . އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބޭއްވުނީ

ދެން، މިކޮމިޓީއިން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި އަލްފާޟިލް . ތްތަކެއް ނިންމީ ގޮ
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 އަޙްމަދު ޚަލީލްއާ އިންޓަވިއުކުރުމަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެން އެވްރެޖް

 އެހެންވީމާ، މިކަމާގުޅިގެން . ލިބިވަޑައިގަތް 82.29 % މާކްސްއެއްގެގޮތުގައި

 ން ޖަޕާންގައި ކަނޑައަޅުއްވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާގޮތުގެމަތީ 1645 

 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޚަލީލް ކަނޑައެޅުމަށް / އުތުރުގޭ . ރާއްޖޭގެ ސަފީރުކަމަށް މ

 މަޝްވަރާދެއްވުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަކަމަށް މަޖިލީހަށް ދަންނަވަން

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް . އަޅުގަނޑުމެން ނިންމީ

 . އިދާރާއިން ވަރަށް ބޮޑު އެހީތެރިކަމާ އެއްބާރުލުން ލިބިގެންދިޔަ މަޖިލީހުގެ

 ޚާއްޞަކޮށް، ކޮމިޓީގެ ސެކްޝަންގެ ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނު 1650 

 އަދި އެކަމަށްޓަކައި . އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން

 ންގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި އަމީންޢާންމަށާ ކޮމިޓީގެ ސެކްޝަ

 އަދި މަޖިލީހުގެ މިހޮއްވެވި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ވަރަށް . ޝުކުރުދަންނަވަން

 އެހެންވީމާ، . ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެންފައިވެސްވޭ

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . އެކަންވެސް ފާހަގަކުރަން 1655 

 މިހާރު އެހުށަހެޅުއްވި ރިޕޯޓާބެހޭގޮތުން . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ޚިޔާލުފާޅުކުރެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަން

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި . ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓާމެދު ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް

 . ފުރުޞަތު އަރުވަން މެންބަރު މޫސާ މަނިކަށް އަޅުގަނޑު 1660 

ގެ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު  އާދެ، މިކަމަށްޓަކައި ހޮއްވެވި ކޮމިޓީ

 ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު އެހުށަހެޅުއްވި ރިޕޯޓުގެ މައްޗަށް ބަލައި : ވާހަކަދެއްކެވުން މޫސާ މަނިކު

 ގައިވާގޮތުން ) ދ ( ވަނަ މާއްދާގެ 115 ގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ އަޅުގަނޑު ދިވެހިރާއްޖޭ

 އެބޭފުޅުންގެ ލަފަޔާއެކީގައި މިނަންފުޅު އާދެ، މުޙަންމަދު ޚަލީލްގެ ނަންފުޅަށް 1665 

 ޖަޕާނުގައި ހުންނަވާ ސަފީރެއްގެގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ރުހުންއޮތް

 ށް ތާއިދުކުރާ ވާހަކަ ވާހަކަދިނުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑު އެހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަ

 އެހެންވީމާ، ވަގުތު ސަލާމަތްކުރުމުގެގޮތުން އަޅުގަނޑު އެދެނީ . ދަންނަވަން

އަޅުގަނޑު އުންމީދުކުރަން އިތުރު . މަނިކުފާނު މިކަމަށް ވޯޓަކަށް އެއްސެވުން
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 މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިނުގެން މިއަދު މިކަން ނިންމަވާނެކަމަށް ވަރަށް 1670 

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ތައް ހުރުމާއެކީގައި ގިނަ މަސައްކަތް

 ސަރުކާރުގެ ފަރާތްޕުޅުން ބޭރު ދަޢުލަތްތަކުގައި . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ނުއްވާ ތިއްބަވާ ސަފީރުން ކަނޑައެޅުއްވުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮ ބޫބަކުރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލު އަ

 ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކުރައްވަން މަޖިލީހުން ހޮއްވަވާ ކޮމިޓީތަކުން ކުރައްވާ : ވާހަކަދެއްކެވުން 1675 

 . މަސައްކަތްޕުޅަކީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ވަރަށް ޒިންމާދާރު މަސައްޕުޅުތަކެއް

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބައެއްފަހަރު އެބޭފުޅުން ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅަށް

 ޑުމެންނަށް ފާޑުކިޔެނީ އެބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތްޕުޅު ރަނގަޅަށް އަޅުގަނ

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާވަރަށްވުރެ . ވަޒަންނުކުރެވޭތީކަމަށްވެދާނެ

 އެބޭފުޅުން ހަމަގައިމުވެސް އެކިގޮތްގޮތުން ވިސްނުންފުޅު ބަހައްޓަވައިގެން 1680 

 ޅުއްވި ސަބަބުތަކާބެހޭގޮތުން އެބޭފުޅުންގެ ޤާބިލިއްޔަތާ އެބޭފުޅުން އެކަމަށް ހުށަހެ

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް . ދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހުގައި ރިޕޯޓެއް މިހުށަހަޅުއްވަނީ

 . ވަރަށް އުނދަގޫ އެބޭފުޅުންގެ ނިންމެވުމާ އިނދިކޮޅަށް އެއްޗެއް ދަންނަވަން

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުވެސް ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ

 ސަބަބަކީ، . ކު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން މަނި 1685 

 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޚަލީލްއަކީ އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި

 ސަބަބަކީ، އެމަނިކުފާނަކީ . މިފަދަކަމަކަމަށް ހަމަ އެންމެ ޤާބިލު އެއް ބޭފުޅެއް

 ގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ، ތަޖުރިބާތަކެއް ވަރަށް ކުރީއްސުރެ ޚާރިޖީ ދާއިރާ

 އެހެންވީމާ، ޖަޕާން ސަރުކާރަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި . ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅެއް

 ހުންނަ ސަފީރަކު ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅު މިކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ބައްލަވައި އެ 1690 

 ބަސްދީގަތުންތައް މަސައްކަތްޕުޅާ ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނުގެ ޤާބިލިއްޔަތާ ދޭތެރޭގައި

 ބާއްވަވައި މިކަމަށް މިވަނީ ވަރަށް މަތީ އަޣްލަބިއްޔަތަކުން، ވަރަށް މަތީ

 އެހެންވީމާ، . އިން އެބޭފުޅާ މިއޮތީ ހޮވިވަޑައިގެންފައި 82.29 % މާކްސްއަކުން،

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑުމެންވެސް މިކަމަށް މާގިނަ ވަގުތުތަކެއް ހޭދަނުކޮށް

 ކަމަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް ރުހުން އޮތްކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ އެމަނިކުފާނު އެ 1695 

އެހެންވީމާ، . މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ވޯޓުދެއްވާ އެކަން ނިންމަވައިދެއްވުން
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 އަޅުގަނޑު ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ހުށަހެޅުމަށް

 ރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ޝުކު . ތާއީދުކުރަމުން އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލަން

 . ރައީސް

1700 

 އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ކޮމިޓީން . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ

 / އުތުރުގޭ . މިހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރިޕޯޓް މިއިންގޮތަށް ބަލައިގަތުމަށާއި އަދި މ ޢަބްދުއްރަޙީމް هللا މެންބަރު ޢަބްދު

 އަޙްމަދު ޚަލީލް ޖަޕާނުގައި ހުންނަވާ ސަފީރަކަށް ފެންނަކަމަށް އަލްފާޟިލް : ވާހަކަދެއްކެވުން

 ދެން، މީގެކުރިން ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ . އަޅުގަނޑަށްވެސް ތާއީދުކުރެވޭތީ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާގޮތަށް އަޅުގަނޑުވެސް 1705 

 . ޝުކުރިއްޔާ . ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން

 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު / އުތުރުގޭ . އާދެ، ގ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދާއިރާގެ މެންބަރު ފެލިދޫ

 ޚަލީލަކީ މީގެކުރިންވެސް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރައްވާފައިވާ : ވާހަކަދެއްކެވުން ޔޫޞުފް ނަޢީމް

 ... ބޭފުޅެއް 1710 

 . ނުކުތާއެއް މަޑަވެލި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް ނިޒާމާބެހޭ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

1715 

 މިނަންފުޅުގެ އެޑްރެސް އަންނައިރުގައި ދެގޮތަކަށް ވިދާޅުވަމުންދާތީ އެކަން މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު

 . ން ރަނގަޅުކޮށްލަދެއްވުން އެދެ : ވާހަކަދެއްކެވުން މުޙަންމަދު ނާޒިމް

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ . ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން . ޝުކުރިއްޔާ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 1720 

 އެގޮތަށް . އުތުރުގެ . ގ / ވާހަކަފުޅުގައި ރިޕޯޓްގައި އޮތްގޮތަށް އަޙްމަދު ޚަލީލް

 ވާހަކަފުޅު އަޅުގަނޑު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވުން އެދެން

. ކުރިއަށްގެންދެވުމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން
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 އާދެ، . އުތުރުގެ އިނގޭތޯ . އާދެ، އަޅުގަނޑު ކުރިން ދެންނެވިހެން ރަނގަޅުގޮތަކީ ގ ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫޞުފް 1725 

 ގޮތުގައި މިބޭފުޅާއަކީ އަޅުގަނޑު ދެކޭ . މިބޭފުޅާއަކީ އަޅުގަނޑުވެސް ދަންނަ ބޭފުޅެއް : ވާހަކަދެއްކެވުން ނަޢީމް

 ހަމަ މިކަމަށް ވަރަށް ޤާބިލު، ކުރިންވެސް ދެންނެވި ފަދައިން މިކަން

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބޭފުޅެއްގެ ތަޖުރިބާއާއި އެބޭފުޅެއްގެ ވަޒީފާއަދާކުރުމުން

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަން ގާއިމްވެފައިވާ ބޭފުޅަކަށްވާތީވެ އަދި މިކަމަށްޓަކައި

 މިޓީންވެސް އެކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޔަޤީންކޮށްދީ، މަޖިލީހުން ހޮއްވެވި ޚާއްޞަ ކޮ 1730 

 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޚަލީލް / އުތުރުގެ . ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ބޭފުޅަކަށްވާތީވެ ގ

 މިމަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް އަޅުގަނޑުގެވެސް ތާއީދު އޮތީމާ އެގޮތަށް މަޖިލީހުން

 . ޝުކުރިއްޔާ . ލާނަން ނިންމަވައިދެއްވުމަށް އެދި އަޅުގަނޑު ވާހަކަ ކުރުކޮށް

 . އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލީ އިނގޭތޯމި . އައްސަލާމުޢަލައިކުމް ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ 1735 

 މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

 : ވާހަކަދެއްކެވުން

 އިތުރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފުރުޞަތަށް . ޝުކުރިއްޔާ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ގެންފައިނެތުމާއެކު މިކަމުގައި ވޯޓަކަށްދަންނަވަންޖެހޭތީ އެދިވަޑައި 1740 

އެހުމުގެކުރިން ޖަހަންޖެހޭ  މިނެޓްގެ ރަނގަބީލު ޖައްސަވައިދެއްވުމަށް 5 ވޯޓަށް

 އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( . ންމު އަރިހުން އަޅުގަނޑު އެދެން އަމީންޢާ

 ބަރުންގެ ކާޑުކޮޅުތައް ދަންނަވާލުމުގެކުރިން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، މެން

 އަޅުގަނޑު މިހާރު މިދަންނަވާލަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ . ޗެކްކޮށްލެއްވުމަށް އެދެން

 ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ) ދ ( ވަނަ މާއްދާގެ 115 ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 1745 

 ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ރާއްޖެއިން ސަފީރުން ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ޖަޕާނުގައި ހުންނަވާ

 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޚަލީލް / އުތުރުގެ . ޖޭގެ ސަފީރުކަމަށް ގ ދިވެހިރާއް

 ޢައްޔަންކުރެއްވުމާމެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާގޮތަކަށް

 . ވޯޓުދެއްވުމަށް

1750
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 ] ވޯޓުދެއްވުން [

 : ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 69 : ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 1755 

 66 : ވޯޓު ދެއްވީ

 00 : ޓު ނުދެއްވާ ވޯ

 00 : ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ

1760 

 . 34 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު . 66 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 115 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އެހެންކަމުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ . 66 ޖުމްލަ

 ސަފީރުން ރާއްޖެއިން ޤައުމުތަކަށް ބޭރު ، ގޮތުގެމަތިން އިވާ ގަ ) ދ ( މާއްދާގެ ވަނަ

 އުތުރުގޭ . ގ ސަފީރުކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުންނަވާ ޖަޕާނުގައި ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި،

 މިމަޖިލީހަށް ފެންނަކަމަށް ވޯޓުގައި ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ޚަލީލް އަޙްމަދު އަލްފާޟިލް 1765 

 . މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރައްވައިފި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ޢިއްޒަތްތެރި

 . އެއް މިހިސާބުން މި ނިމުނީ 4 އަޅުގަނޑުމެން އެޖެންޑާ އައިޓަމް

 ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ ބިލު . 6

1770 

 ދާއިރާތައް ދާރީ އި ދިވެހިރާއްޖޭގެ . ކަށް 5 މިހާރު މިދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމް : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 މަރުޙަލާ ބަހުސްގެ ކިޔުމުގެ ދެވަނަ ބިލުގެ ހިންގުމާބެހޭ އުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ

 ބާކީ . ގަޑިއިރު 7 ކަނޑައެޅިފައިވަނީ މަށް ބަހުސްކުރު ބިލަށް މި . ން ކުރިއަށްގެންދެވު

 ފުރުޞަތުގައި ކޮންމެ ފުރަތަމަ . އަދި އެބައޮތް މިނެޓް 25 ގަޑިއިރާއި 2

 މިބިލަށް . ނެޓް މި 7 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށްވެސް އަރުވަމުންމިގެންދަނީ 1775 

 އަލްއުސްތާޛު ޖެނެރަލް އެޓަރނީ ޢިއްޒަތްތެރި ހަމަޖެހިފައިވަނީ ވާބުދެއްވުމަށް ޖަ

އަލްފާޟިލް އެފެއާޒް ހޯމް އޮފް މިނިސްޓަރ ޢިއްޒަތްތެރި އަދި ޙުސްނުއްސުޢޫދު
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 އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން . ޝިހާބު މުޙަންމަދު

 އަޅުގަނޑުގެ . ބުން ފުރުޞަތު އަރުވަމުންގެންދާނަން އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ތަރުތީ

 ލިސްޓުގައި އެންމެފުރަތަމަ މިއޮތީ މަނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 1780 

އްކަވަމުން ގެންދަވަނިކޮށް ވަގުތު . މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  ކުރީދުވަހު ވާހަކަފުޅު ދަ

 އަޅުގަނޑު . ބައޮތް މިނެޓް ބާކީ އެ 5 އަދި . ހަމަވެގެން ވާހަކަފުޅު މެދުކަނޑާލެއްވީ

 . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން

 އާދެ، ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ` މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 1785 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމާބެހޭ ބިލުގައި އަޅުގަނޑު : މުޙަންމަދު ޠާރިޤް ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ލުކުރާގޮތުގައިވެސް ކޮންމެވެސްވަރެއްގެ އިޞްލާޙުތަކެއް ގެންނަންޖެހޭ ޤަބޫ

 އެހެންނަމަވެސް، އިޞްލާޙުތަކެއް ގެނެވޭނީ ބިލު ބަލައިގަނެ، ކޮމިޓީއަކަށް

 އާދެ، މިމަޖިލީހުގައި އަޅުގަނޑުމެން . ގެންދެވިގެންކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ

 ންދޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ވާހަކަދައްކަމުންމިދާއިރު އަޅުގަނޑަށް އެބަ އިވެމު 1790 

 ދާއިރާތައް މިބިލުގައި މިވާގޮތަށް އިދާރީ ދާއިރާތައް އެއްކޮށްލައިގެން ޕްރޮވިންސެއް

 އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު . ގޮތުގައި ނޫނީ ރީޖަންއެއްގެގޮތުގައި ނުހިންގޭނެކަން

 އަސާސީގެ ހަމަ ކުރީދުވަހުވެސް ފާހަގަކޮށްލިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު

 ވަނަ މާއްދާގައި މިބުނަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގަންވާނީ 230

 އާދެ، އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާ ނުކުތާއަކީ މިއަދުވެސް ހަމަ . ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުންނޭ 1795 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ އިދާރީ ދާއިރާއެއް ވަކިން ހިންގާ ވާހަކައެއް

 މްޢުކޮށް މިއަންނަނީ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގަންވާނީ ޖަ . މިޤާނޫނުއަސާސީއަކު ނާދޭ

 އޭގެމާނައަކީ އެއް އަތޮޅެއް ނުވަތަ އެއް އިދާރީ ދާއިރާއެއް . ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުންނޭ

 އާދެ، . ލާމަރުކަޒީކޮށް ހިންގުމަކީ މިޤާނޫނުއަސާސީ ޙުއްދަކުރާކަމެއް ނޫނޭ

 ބޭނުންވޭ، އަޅުގަނޑު އަޅުގަނޑު މިބިލަށް ވާހަކަދައްކާއިރު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން 1800 

 ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ

 . ވިސްނުމަކީ ހަމައެކަނި މިއަދު މި އުފެދިގެންއުޅޭ ސަރުކާރުގެ ވިސްނުންފުޅެއްނޫން

 ގިނަ އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ މިއަދު މިމަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ވަރަށް

އަޅުގަނޑު . ޕީގެ ބޭފުޅުން . އާރު . ބޭފުޅުންނަކީ ކުރީގެ ސަރުކާރު ނިސްބަތްވާ ޑީ
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 ހިތަށްއަރަނީ ކީއްވެގެންބާވައޭ އެބޭފުޅުންނަށް ކުރީގެ ސަރުކާރުން ކުރައްވާފައިއޮތް 1805 

 ޕީގެ ޢިއްޒަތްތެރި . އާރު . ޑީ . އެއްވެސްކަމެއް ކަމުނުގޮސްގެން މިއުޅުއްވަނީ

 ރުން ކުރެއްވި ކަންތައްތައް ކަމުނުގޮސްގެން މިއުޅޭ މެންބަރުންނަށް ކުރީގެ ސަރުކާ

 އާދެ، އަޅުގަނޑު . ސަބަބެއް ހަމަ އެއްގޮތަކަށްވެސް އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގެ

 ދަންނަވާލަންމިއުޅޭ ވާހަކައަކީ މީގެކުރިންވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް

 އިގަންނަވާނެ ލާމަރުކަޒީކޮށް ހިންގުމުގެ ވިސްނުމުގައި ތިބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑަ 1810 

 އެކިއެކި ރީޖަންތަކުގައި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ހައްދަވައި އެމަގުން ކަންތައްތައް

 6 އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި . ގެންދިއުމުގެ ވިސްނުންފުޅު ގެންގުޅުއްވާފައިވާކަން

 އަޅުގަނޑު . ރީޖަނެއްގައި މިހާރުވެސް ހުންނާނެ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ހުޅުވިފައި

 30 މިއުޅޭ އަނެއް ވާހަކައަކީ މީގެކުރީގައި ވެއިތުވެދިޔަ ސަރުކާރުގެ ދަންނަވަން

 ހަކަށް އަހަރު އެއީ ހިނދުކޮޅަކަށްވުމުގެ ސަބަބުން ވަގުތު ނުލިބިގެން މިގޮތަށް 1815 

 8 މި ވެއިތުވެގެން ހިނގަމުންމިދާ . ޕްރޮވިންސްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ނުހިންގިފައޭ އޮތީ

 ދިގު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މިއުޅެނީ މި މަސް ދުވަހަކީ ދިގު މުއްދަތަކަށްވެ، އެ

 އިދާރީ ދާއިރާތައް ވަކިކޮށްލާ ޕްރޮވިންސްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގުމުގެ ވިސްނުމުގައި

 އަހަރަކީ 30 މީގެ ކުރީގެ . އެމަސައްކަތް ވަރަށް ބާރަށް ކުރެވެމުންއެބަދޭ

 ންނޭ އިދާރީ ހިނދުކޮޅަކަށްވެގެން ދިއުމުގެ ސަބަބުން އެހާ ވަގުތު ނުލިބުމުގެ ސަބަބު 1820 

 އާދެ، އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ . ދާއިރާތައް މިގޮތަށް ހިންގިފައިނެތީ

 އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރަން ބޭނުންވާ ވެރިކަމަކީ ރައްޔިތުންނާއި ގާތުން ކުރަމުންދާ

 އަތޮޅުގެ އެންމެ މީހުން . އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ނ . ވެރިކަމަކަށްވާން އެބަޖެހޭ

 . މަގޫދޫއަކީ މިއަދުވެސް އަރާ ފޭބުމުގެ ދަތިކަން ބޮޑު ރަށެއް . ދޫ މަދު ރަށް މަގޫ

 އަޅުގަނޑުމެންގެ މި . އެންމެކުޑަމިނުން ފާލަންގަނޑެއްހާހިސާބުވެސް ނެތް 1825 

ށް  ވިސްނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ގާތުން ވެރިކަން ކުރެވި، ރައްޔިތުން އެދޭގޮތަ

 އް ބައްޓަންކުރެވިގެން މަގޫދޫ ރައްޔިތުންގެ ކަންތައްތައް ކުރެވޭނެ މަގަކަށް ކަންތައްތަ

 އެރަށަށް އަރާ ފޭބުމުގެ . ފަޅުވެސް ކޮނެވެންވާނީ މަގޫދޫ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާގޮތަށް

 އެރަށު . ނިޒާމު ހަމަޖެހިގެންދާންވާނީ އެރަށު ރައްޔިތުންނަށް ފެންނަގޮތަކަށް

 ދޫގައި ހަމައެހެންމެ، އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން މިލަ . މީހުންނަށް ފައިދާ ހުރިގޮތަކަށް 1830 

. އެހެންނަމަވެސް، އެއޮތީ އާޓީފިޝަލް ބީޗެއް ހެދިފައި . ފަޅު ކޮނެވިފައިވޭ
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 އަޅުގަނޑު ދަންވަންމިއުޅޭ ވާހަކައަކީ ހެދި ފަޅުތެރެ ތިލަވެގެންގޮސް މިހާރު އެއޮތީ

 އެއީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާގޮތެއް . އާޓިފިޝަލް ބީޗެއް ގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައޭ

 އެހެންނަމަވެސް، މާލޭގައި ހުރި . ނިމިފައެއް ނޫނޭ ފަޅު އަދިވެސް ވަނީ . ނޫނޭ

 އެއަތޮޅާއި . ސަރުކާރުގެ މުޢައްސަސާތަކަށް އެނގެނީ އެއީ ނިމިފައިއޮތް ތަނެއްކަމަށް 1835 

 . އެރަށުގެ އެއްވެސް މުޢައްސަސާއަކަށް ނޭނގޭ އެތަން ނިމިފައިއޮތްކަމެއް

 އި ގާތުން އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މި ކުރަންއުޅޭ ވެރިކަމުގައި ރައްޔިތުންނާ

 ވެރިކަންކުރުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރެވިގެން ނޫނީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ރައްޔިތުން

 ރައްޔިތުން އެދޭ ކަހަލަ ވެރިކަމެއް . އަތްފޯރާހިސާބަކަށް ކަންތައްތަކެއް ނުގެނެވޭނޭ

 ހަމައެހެންމެ، ކަރަންޓްގެ ކަންތައްތަކަށް ބަލާލިޔަސް، . ޤާއިމެއް ނުކުރެވޭނޭ 1840 

 އް އޮތީ ރައްޔިތުން އެދޭގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ މަގަށް ގެންދެވޭނެ އެހުރިހާކަމެ

 މަނަދޫގެ ފަޅު ވަނީ ސުނާމީގައި . ވިސްނުމެއް މިބިލުން އަޅުގަނޑަށް ފެނިގެންމިދަނީ

 އެކަމާބެހޭ އެއްވެސް . ހަލާކުވެގެންދިޔަގޮތަށް އަދިވެސް މަރާމާތު ނުކުރެވި

 މަރުކަޒީ އުސޫލުން ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތައް އެހެންވީމާ، ލާ . މަސައްކަތެއް ނުކުރެވޭ

 ހިންގަން ފެށުމުން ސަރުކާރު އެތަނާއި ކައިރިވެ، ރައްޔިތުންނަށް ކައިރިވުމުގެ 1845 

 ނަތީޖާއަކަށްވާނީ އެމަސައްކަތްތައް އެއަތޮޅުގައި ކުރެވޭނެ މަގަކަށް ކަންތައް

 މަގަކަށް އެއަތޮޅަކަށް ލިބޭ މަންފާ، އެއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ކުރާނެ . ގެންދިއުން

 އަދި ހަމައެހެންމެ، މާފަރުގައި އެއަރޕޯޓް ހެދުމުގެ . ކަންތައްތައް ކުރެވިގެންދިއުން

 ވާހަކަތައް ދައްކަމުންދާއިރު، އެމަސައްކަތްވެސް ކުރިއަށްދާނެ ކަހަލަ ހަލުވިކަމާއެކު

 ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން ކުރަންޖެހޭ . ކުރިއަށްދާނެގޮތެއް އެބަޖެހޭ ފެންނަން 1850 

 ހުންނާއި ގާތުން އަތޮޅުން ނޫނީ އެ ޕްރޮވިންސުން ކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް އެމީ

 މަގަކަށް ކަންތައްތައް ގެންދެވިގެންކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ރައްޔިތުން

 ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރިގޮތެއްގައި . އެދޭފަދަ ވެރިކަމެއް މިތާނގައި ޤާއިމްކުރެވޭނީ

 ޅުގަނޑު ހަމަގައިމުވެސް ލާމަރުކަޒީ އެހެންވީމާ، އަ . ކަންތައްތައް ކުރެވިގެންދާނީ

 އުސޫލުން މިކަންތައްތައް ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް މި 1855 

 ޕްރޮވިންސްތަކަކަށް ބަހާލައިގެން ސަރުކާރުގެ މުޢައްސަސާތައް ހިންގޭނެ މަގަކަށް

... މީގެ އެންމެބޮޑަށް . ކަންތައް ގެންދިއުމަށް ވަރަށްބޮޑަށް ތާޢީދުކުރަން
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 . ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ : ހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން ވާ

1860 

 އަޅުގަނޑު ތާޢީދުކުރާ ސަބަބަކީ ރައްޔިތުންނާއި ގާތުން ވެރިކަން ކުރެވި، މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ރައްޔިތުންނަށް ދަތިވެފައިހުރި ކަންތައްތައް ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ޙައްޤުތައް : މުޙަންމަދު ޠާރިޤް ވާހަކަދެއްކެވުން

 ގައި ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެ މަގަކަށް ކަންތައްތައް ކުރެވޭނީ ހޯދައިގަތުމު

 . މިގޮތަށް ކަން ކުރެވިގެންކަމަށްވާތީ އަޅުގަނޑު ތާޢީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް 1865 

 ފްލޯރގައި ވަރަށް މިބިލަކީ މަޖިލީހުގެ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 އެހެންނަމަވެސް، ބަޙުސްގައި މާގިނަ ވަގުތުތަކެއް އަދި . ގިނަދުވަސްވެފައިވާ ބިލެއް އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙް

 އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ބިލާބެހޭގޮތުން . ހޭދަކުރެވިފައި ނެތް : ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ރިހާ ޚިޔާލެއް މިހާރު މިވަނީ ފާޅުކޮށް ނިމިފައި ފާޅުކުރަންވީ ގާތްގަނޑަކަށް ހު 1870 

 ހަމަ ޖުމްލަގޮތެއްގައި . އެހެންކަމުން، އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ވީހާވެސް ކުރުކޮށްލާނަން

 އެއަށްފަހު . އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ދެތިން ވާހަކައެއް ދަންނަވާލާނަން

 . ޓަކާއި ދިމާއަށް ދަތުރުކުރުން އަޅުގަނޑުގެ ހުށަހެޅުމަކީ މިބިލުގެ ބަޙުސް ކުރުކޮށް ވޯ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ޤައުމު ހިންގުމަށް

 އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުހައި ޤައުމުގެ ކުރިއެރުމާއި ޤައުމުގެ . ތާއީދުކުރަން 1875 

 ތަރައްޤީއާއި އަޅުގަނޑުމެން މިބޭނުންވާ ޑިމްކޮރަސީ މިޤައުމަށް ގެނެވޭނީ

 މިހާތަނަށް . ޒޭޝަން ސިސްޓަމަކަށް މިޤައުމު ހިންގައިގެން ޑީސެންޓްރަލައި

 މިރާއްޖެއަށް އަންނަންވީ ތަރައްޤީ ސްޕީޑްގައި ގެންނަންވީ ސްޕީޑްގައި ނާދެވި

 ބާރުތަކާއި ހިންގުން އެއްތަނަކަށް . މިއޮތީ މިގޮތަށް މިކަން ނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން

 . ރިވުން ކުޑަކަމުގެ ސަބަބުން ޖަމާވެފައިވުމާއި ވެރިކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެ 1880 

 އެހެންކަމުން، ޤައުމު ތަރައްޤީކޮށް ޒަމާނީ ޑިމޮކްރަސީއެއް ޤާއިމުކުރަން

 . ބޭނުންކަމަށްވާނަމަ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލަށް ޤައުމު ހިންގުން ބަދަލުކުރަން އެބަޖެހޭ

 އެގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ސިޔާސީގޮތުންނާއި އިދާރީގޮތުންނާއި މާލީގޮތުން އެބަ

 ސިޔާސީގޮތުންކަމަށްވާނަމަ ރަށު ފެންވަރުގައި . ރެލައިޒޭޝަން ކުރަންޖެހޭ ޑީސެންޓް

 ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރާ ބައެއްގެ މައްޗަށް ކަންތައްތައް ނިންމުމުގެ ބާރު އެބަ 1885
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 އިދާރީގޮތުންކަމަށްވާމަ ކަންކަން ހިންގުމުގެ ބާރު އެފަރާތްތަކަށް ނޫނީ . ދޭންޖެހޭ

 ގޮތަށް ވިޔަފާރީގެ ކަންތައްތަކުގައި ޢާންމު ހަމަ އެ . އެރަށްރަށް އެބަ ދޭންޖެހޭ

 ރައްޔިތުން ބައިވެރިވުމުގެ މިނިވަންކަން މިހާރަށްވުރެބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ

 މިފަދަ ބިލެއް ޑްރާފްޓްކުރެއްވިއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން ޤާނޫނީގޮތުން . ދޫކޮށްލަންޖެހޭ

 ރަތަމަކަމަކަށް ފު . ވިސްނާލަންޖެހޭ ދެކަމެއް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން 1890 

 . ޤާނޫނުއަސާސީގައި އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ޔުނިޓަރީ ދަޢުލަތެއްކަން އެބަ ބަޔާންކުރޭ

 ޔުނިޓަރީ . ހަމައެގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ރިޔާސީ ނިޒާމަކަށް ޤައުމު ހިންގާ ބައެއް

 މިސާލަކަށް . ދަޢުލަތެއްގައި އަސާސީ ދެތިންކަމެއް އެބަ އެއްގޮތަކަށް ހުންނަންޖެހޭ

 ނަމަ ޤާނޫނުތައް ހެދުން، އޮންނަންޖެހޭނީ ވަކި އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ ދަންނަވާ

 އެޤާނޫނުތައް ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އެއް އުސޫލަކުން . އެއް މަޖިލީހެއްގެ ދަށުގައޭ 1895 

 ވަކިވަކި ޤާނޫނުތައް ހެދުމުގެ ބާރު އެކިއެކި . އެއްގޮތަކަށް ހިނގަންޖެހޭނީ

 ހަމަ އެގޮތުން ޓެކްސްގެ . ނެއްނުވާނެ ސަރަޙައްދީ މަޖިލިސްތަކަށް ދޫކޮށްލެވިގެ

 ޓެކްސް ނެގެންޖެހޭނީ އެއް އުސޫލަކުން އެއްހަމައަކުން އެންމެންގެ . ނިޒާމު

 އެކި އަތޮޅުތަކުގައި ނޫނިއްޔާ އެކި ޞަރަޙައްދުތަކުގައި އެކިގޮތްގޮތަށް . މައްޗަށް

 ހަމައެގޮތުން މައި ސަރުކާރުގެ ރެޕްރެޒެންޓޭޝަން . ޓެކްސް ނެގިގެނެއް ނުވާނެ 1900 

 މިއުސޫލަށް ބަންޓަކް ކުރެވިގެން މިޤާނޫނު . އިރާތަކުގައި އޮންނަންޖެހޭނެ ދާ

 ހަމައެގޮތުން ރިޔާސީ . ޑްރާފްޓްކުރެވެންޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ

 . ނިޒާމަކަށް ބަލާއިރު ޑިފެންސްގެ ބާރު އޮންނަންޖެހޭނީ މައި ސަރުކާރުގެ ދަށުގައި

 ބަޖެޓަކީ މުޅި ޤައުމަށް އެއްކޮށް . ދަށުގައި ބަޖެޓް އޮންނަންޖެހޭނީ މައި ސަރުކާރުގެ

 މައިގަނޑު މިއުސޫލުތަކުގެ މައްޗަށް . ފާސްކުރެވޭ ބަޖެޓަކަށް ވާންޖެހޭނެ 1905 

 އާދެ، . ބިނާކުރެވިގެން ހެދޭ ޤާނޫނެއްކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަނޑު އެއަށް ތާއީދުކުރަން

 ނީ ކޮންކޮން ދެން އޮތީ  ލާމަރުކަޒުކުރާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން އެބާރުތައް ދޫކޮށްލާ

 ރަށު ފެންވަރުގައިތޯ، އަތޮޅު ފެންވަރުގައިތޯ ނުވަތަ . ބައެއްގެ އަތްމައްޗަށްތޯ

 ކޮންމެގޮތަކަށް ކަންކުރި ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން . ޞަރަޙައްދީ  ފެންވަރުގައިތޯ

 ބާރުތައް ދޫކޮށްލާއިރު ނޫނިއްޔާމު މާލީގޮތުން ކަންތައްތައް ވަކިބަޔަކަށް 1910 

 އެކަށީގެންވާ އާބާދީއެއް ނެތި . އެއް އެބަ އޮންނަންޖެހޭ ދޫކޮށްލާއިރުގައި އާބާދީ

މިއަދު . އެދެވޭގޮތެއްގައި ކަންކުރެވޭނެކަމަކަށް އަޅުގަނޑަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ
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 . މިހުށަހެޅިފައިވާ ބިލުގައި މިއޮތީ މިއަދުގެ ސަރުކާރުން މިކަންކުރަން ބޭނުންވާ ގޮތް

 ޕީގެ އިއްތިހާދުން ހުށަހެޅި . ޑީ . މް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިންގެ ތެރޭގައި އެ

 ޞަރަޙައްދަކަށް 7 ޕީ ސަރުކާރުން ހިންގާނީ . ޑީ . ހުށަހެޅުމަކީ ރާއްޖެ އެމް 1915 

 ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމަކުން އެކި އެރަށްތައް ގުޅުވާ . ބަހާލައިގެންކަމުގައި

 މިއީ . އެޞަރަޙައްދުތަކުގައި އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދެވޭކަމަށް

 ޕީ އިއްތިޙާދަށް . ޑީ . މިއީ ރައްޔިތުން އެމް . އްޔިތުންނަށް އެނގިފައި އޮތް ކަމެއް ރަ

 . ގޮތުގައި ޤަބޫކޮށްފައި އޮތްކަމެއް ވޯޓުދިންއިރުގައި އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ

 ޕީގެ އިއްތިހާދުން . ޑީ . އެހެންކަމުން، މިއަދު މިހުށަހެޅިފައިވާ ބިލުގައި އެމް 1920 

 ރަށު ފެންވަރުގައި . އެކަންކުރަންވީގޮތް ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އެބައޮތް

 ރަށު . ބިދޭ ހޮވާ ރަށު ކައުންސިލުތަކަކަށް އެކަށީގެންވާ ބޮޑެތި ބާރުތަކެއް އެބަ ލި

 ފެންވަރުގައި ރަށުގެ ތަރައްޤީއާއި ރަށު ކުރިއެރުމަށް ކުރަންވާ ކަންތައްތައް

 އެއަށްފަހު ޕްރޮވިންސްތަކަކަށް . ނިންމުމުގެ ބާރު ރަށު ކައުންސިލަށް އެބަ ލިބިދޭ

 ބަހާ އެ ޕްރޮވިންސްތަކުގައި ޕްރޮވިންޝަލް ކައުންސިލު ނުކީނަމަވެސް އަތޮޅުތަކުން 1925 

 އްގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކައުންސިލަކަށް އެސަރަޙައްދު އިންތިޚާބުކުރާ ބައެ

 ހަމައެގޮތަށް ސަރުކާރު . ތަރައްޤީކުރުމާއި ކަންތައްތައް ނިންމުމުގެ ބާރު އެބަ ލިބިދޭ

 ތަމްސީލުކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮވިންޝަލް މިނިސްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ

 ނޑު ހިތުން މިއީ އަޅުގަ . ޞަސަރަޙައްދަކަށް މިނިސްޓަރަކު އެބަ ކަނޑައަޅުއްވާ

 . އަޅުގަނޑު މިދަންނަވާ ރިޔާސީ ނިޒާމެއްގައި މިކަންކުރުން އެންމެ އެކަށީގެންވާގޮތް 1930 

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑު . އާދެ، އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ހަމަ ކުރުކޮށްލާނަން

 ކުރިންވެސް މިދެންނެވި ފަދައިން މިބިލާ ބެހޭގޮތުން މިހާރު ވަރަށް ގިނަ

 ވިފައި ހުރުމުން އަޅުގަނޑުގެ އަޚުން އެ އެދިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ވާހަކަތަކެއް ދެކެ

 . ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރުދަންނަވަން . އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ކުރުކޮށްލާނަން

1935 

 އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ހަމަޖައްސާފައި . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 އާއި ހަމައަށް މިއޮންނަނީ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް 1:00 ހިސާބުން އޮންނަގޮތުން މި

 . ގައި 1:00 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން އަލުން މަސައްކަތްފަށާނީ . ބޭނުންކުރުން

. ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް
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1940 

 ] ށް 13:00 ން 12:00 ހުސްވަގުތުކޮޅު [

 އަޅުގަނޑު . ން ކުރިއަށް ގެންދަން އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތް ފަށައިގެ . ` : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެންމެފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ

 . ޢަލީ އާރިފަށް 1945 

 ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ` ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ

 އަޅުގަނޑުވެސް ދެތިން އެއްޗެއް ބެހޭގޮތުން ބިލާ ހިންގުމާބެހޭ އުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ : އާރިފް ވާހަކަދެއްކެވުން

 އަޅުގަނޑުވެސް މިބިލާ ބެހޭގޮތުން ދައްކަންހުރި ގިނަ . ދަންނަވާލަން ބޭނުން

 . ވާހަކަތައް ގިނަ ބޭފުޅުން ދައްކަވާފައިވާތީ ވީހާވެސް ކުރުކުރެވޭތޯ ބަލާނަން 1950 

 ވަނަ ބާބަކީ 8 ހޭގޮތުން ބަހުސްކުރެވުނުއިރު ޤާނޫނުއަސާސީ ޑްރާފްޓްކޮށް އެއާބެ

 އެގޮތުން ރައްޔިތުންގެ . ބާބެއް ކެވުނު ދައަށް އެއާބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެ ވަރަށް ގަ

 ބަލާއިރު އަޅުގަނޑުވެސް ވަރަށް އެގޮތަށް . ޔިތުންނަށް ލިބިދިނުން ރިކަން ރައް ވެ

 އެމީހުން ބޭނުން އަޅުގަނޑު ހިމެނޭ ދާއިރާގެ ރަށްތަކުގައި ހުރި ކަންތައްތައް

 އަމިއްލައަށް ނިންމާ ކޮން ކަމެއްތޯ ފުރަތަމަ ކުރާނީ ބަލާލާ އެކަމެއް ކުރުމުގެ ބާރު 1955 

 ށިގަނޑާ ބޭސްފިހާރައެއް އެގޮތުން ބަލާއިރު ވައިކަރަދޫ ތޮ . އެމީހުން އަތުގައި އޮތުން

 ނޭކުރަންދޫއަށް . ސްކޫލްގެ ކަންތައްތައް ތަރައްޤީކުރުމާއި ހިމެނޭ ހުރުމާއި

 ނދަރުގެ ފައިކައްޓާއި ކޮންޕިއުޓަރ ލެބެއް ހެދުމާއި ސިއްޙީ ބަލާއިރުގައި ބަ

 މަރުކަޒުގެ ކަންތައްތަކާ އެމީހުންގެ އަތްމަތީގައި އެބާރު އޮތުންވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ

 ރަމްފަރަށް ދެން މައިވާދޫ މީހުންނަށް ބަލާއިރު އެމީހުން ނޮޅިވަ . ވަރަށް ބޭނުން 1960 

 އެމީހުންގެ އަތުގައި ލޯކަލީ އެހެންވީމާ، އެބާރުވެސް . ބަދަލުވުމުގެ މައްސަލަ

 ތާއީދުކުރާ ހަމަ އެކަންކަން ކުރެވޭނެ އުސޫލެއް އޮތުން އެއީ އަޅުގަނޑުވެސް

 ބަލާއިރު ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އަންހެނުންގެ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރެއް މަކުނުދޫއަށް . ކަމެއް

 ކުރުމާއި، މިހިރަ ކަންކަންމީ ހުރުމާއި ސްކޫލް ތަރައްޤީކުރުމާއި، ބަނދަރު މަރާމާތު

 އެމީހުންނަށް އެމީހުންގެ އަތްމަތީގެ ބާރު އޮވެގެން ކުރެވެން އޮތިއްޔާ ވަރަށް ހަމަ 1965 

ބަލާއިރު މިބިލަށް އެގޮތަށް . ފުރިހަމައަށް ކަންކަން ކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް
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 އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު . އަޅުގަނޑުވެސް ޖުމްލަގޮތެއްގައި ތާއީދުކުރަން

 އެގޮތުން ބަލައިރު . ގައި އެބަހުރި ޤަބޫލުނުކުރާ ކަންތައްތަކެއް މިބިލު

 ޕްރޮވިންސްތަކަކަށް ބަހާލައިގެން މިކަންކުރުމަކީ އަޅުގަނޑަކަށް ތާއީދުކުރެވޭ

 ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ބަލާއިރު ރާއްޖޭގެ ހިންގުން ލާމަރުކަޒީ ކުރާއިރު . ގޮތެއްނޫން 1970 

 ކީ ދާއިރާއަ 21 . ދާއިރާއަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރުމަށް ޤާނޫނުއަސާސީ އެބަބުނޭ 21

 އެއަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން އެއީކީ އެއްވެސް . އަތޮޅާ މާލެއާއި 20

 ދެން އަޅުގަނޑަށް ތާއީދުނުކުރެވޭ އަނެއްބަޔަކީ މިބިލުގައި . މައްސަލައެއްނޫން

 ހިމެނޭ މި އޮތޯރިޓީ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް . ހިމެނޭ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

 ވަނަ މާއްދާއަކީ 61 ށް ބަލާއިރު އެ ތިން މާއްދާއަ . ވަނަ މާއްދާ 61 ، 60 ، 59 1975 

 އެއީ އެތައް މިލިޔަން . ވަރަށް ބިރުވެރި މާއްދާއެކޭ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ

 ރުފިޔާއެއް ޚަރަދުކޮށްގެން ރައްޔިތުން ހޮވާ އިންތިޚާބުކުރާ ކައުންސިލްތަކެއް

 އެ އޮތޯރިޓީގެ ކޮމްޕޮޒިޝަން . އުވާލުމުގެ ބާރު މިއޮތޯރިޓީއަށް އެބައޮތް

 ބޭފުޅުންނަކީ އެއިރެއްގައި ހުންނަވާ 8 މީހުން އޭގައި ތިބޭއިރު 11 ކީ މިއޮންނަގޮތަ

 އެހެން އޮތުމަކީ މި މުޅިއެތި . ބޭފުޅުން 8 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކު ޢައްޔަންކުރާ 1980 

 މުޅި ރާއްޖޭގެ އިންތިޚާބު ބާއްވައިގެން އެތައް މިލިޔަން ރުފިޔާއެއް ޚަރަދުކޮށްގެން

 8 އެއީ އެ . މެއް ނެތްކަން ދޭހަކޮށްދޭ މާއްދާއެއް ބާއްވާ އިންތިޚާބުގެ އެއްވެސް ބޭނު

 ބޭފުޅުންނަށް މިއޮންނަނީ ބާރު ބޭނުންފުޅުވެއްޖެ 11 ބޭފުޅުންނަށް އެހެންނޫނީ މި

 އުވާލުން ނޫނީ ކައުންސިލަރަކު ވަކިކުރުން ކޮންމެއިރެއްގައި ކައުންސިލްތައް

 ވެސް އެ މާއްދާއަކަށް އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަކަށް އެއްގޮތަކަށް . މިކަހަލަ ކަންތައްތައް 1985 

 އަޅުގަނޑު ފަށަމުން ދަންނަވައިފިން ޖުމްލަގޮތެއްގައި މިއަށް . ތާއީދެއްނުކުރެވޭ

 . އެހެންވީމާ، މީތި ބަލައިގަންނަން އަޅުގަނޑުވެސް ތާއީދުކުރަން . ތާއީދުކުރަމޭ

 ޕްރޮވިންސްތައް އުނިކުރުމާއި ޝަރުތަކީ މި . އެހެންނަމަވެސް، ޝަރުތަކަކާ އެއްކޮށް

 ލެވަލްގައި މި ޕްރޮވިންސްތައް އުނިކުރުމާއި މި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް ކޮމިޓީ

 މި ބަލައިގަންނާނެ އެއީ އަޅުގަނޑަށް ހަމަ . ޒިޝަން ބަދަލުކުރުން ކޮމްޕޮ އޮތޯރިޓީގެ 1990 

ކީ  ދެން އެހެން މާއްދާތަކުގައިވެސް އެހެން ބޭބޭފުޅުން . ހަމައެކަނި ޝަރުތަ

 . އިތުރުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އުނިތަކާއި ނޫނީ ހުރި އަޅިއަޅުއްވާ ލައްވައިފި

އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީ ލެވަލްގައި މިހުރިހާ ކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކުރައްވާނެކަމަށް
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 އަޅުގަނޑުވެސް މި ބަލައިގަންނަން ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން ޝަރުތުކޮށް

 . އިށީންނާނަން ޝުކުރިއްޔާ 1995 

 ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އަތޮޅުތަށް . ތްތެރި ރައީސް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަ . ` ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ

 ހިންގުމަށް ޤާނޫނުއަސާސީން ސަރުކާރަށް ލާޒިމްކުރާހިނދު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ : ދެއްކެވުން ސަލީމް ވާހަކަ

 އަތޮޅުތަކަކަށް އެބާރުގެ މައްޗަށް ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެން އަންނާނެ ހުރިހާ ހެވަކާއި

 ބެއް ހޯދާދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ ޒީ އި ތަހު ކުރިއެރުމެއް ތަރައްޤީއާ 2000 

 އެހެންކަމުން، ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން . އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް

 ށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާކަމެއް ކުރުމުގައި އަޅުގަނޑުގެ ހިންގުމަ

 ފަރާތުންވެސް ލިބެން އޮތް އެއްބާރުލުމެއް ލިބޭނެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު މި

 މިކަން އިންތިޒާމުކޮށް ކުރުމަށް އަލަށް އެކުލަވާލެވުނު . ރުޞަތުގައި ދަންނަވަން ފު

 ޤާނޫނުއަސާސީން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ތާރީޚުތައް މިހާރުވެސް ފަހަނާޅާ މިއޮތްގެން 2005 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއަދު ސަރުކާރުން ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އަތޮޅުތައް . ދަނީ

 ނުގައި އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ވަރަށްގިނަ މުހިންމު ހިންގުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޤާނޫ

 އްކަމެއްގެ ގޮތުގައި އޭގެތެރެއިން އެ . ކަންތައްތައް ހުރިކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން

 ތަޢާރުޟުވާ ފާހަގަކުރަނީ ބައެއް ކަންތައްތައް ޤާނޫނުއަސާސީއާއި އަޅުގަނޑު

 މި ލަފްޒު ވަނަ ބާބުގައި އަތޮޅު 8 މިގޮތުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ . މައްސަލަ 2010 

 . ގެނެވިފައި ވަނީ މިހާރުވެސް ރާއްޖޭގައި އަތޮޅު މިބަސް ބޭނުންކުރެވޭ މާނައިގަ

 އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މި ބަހުސްކުރާ މިބިލުގައި އަތޮޅު މި

 ބަހުސް ބޭނުންކުރެވިފައި ވަނީ މިހާރު ސަރުކާރުން އުފެއްދޭތޯ މަސައްކަތްކުރަމުން

 ޕްރޮވިންސޭ ކިޔައިގެން ސަރަޙައްދު . މިބަހުގެ ގޮތުގައި އެގެންދަވާ ޕްރޮވިންސް

 ހިންގުމަށް އެކުލަވާލެވޭ ކައުންސިލަށް އަތޮޅު ކައުންސިލް ކިޔާ ކަމީވެސް 2015 

 ކަނޑައެޅިގެން ޤާނޫނުއަސާސީއާއި މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ކަން ހިނގަމުންއާއި

 މިބިލު . މަގާއި ޚިލާފުކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވަންޖެހޭ

 މެންބަރުން 11 ރުމާކުރެވިފައިވާގޮތުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުގައި ފަ

 ން މެންބަރުން ތިބުމަކީ ރައްޔިތު 8 ތިބޭއިރުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރާ

 ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރާ ދި އަ . ހޮވާ ކައުންސިލްތަކުގެބާރު ކެނޑިގެންދާނެ ކަމެއް 2020
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 އަދި . ގަނޑު ހުރެ މިކަން އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުވެސް ނުކުރެވޭ މީހެއްގެ ގޮތުގައި އަޅު

 ކައުންސިލްތަކުގެ މައްޗަށް މިބޯޑުގެ ނުފޫޒު އޮންނަގޮތަކަށް މިބިލު ފަރުމާކުރެވިފައި

 އޮތްކަމީވެސް ހަމަ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި އަދި ޑިމޮކްރަސީގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު

 ދާގައި ރައްޔިތުން ވަނަ މާއް 64 ބިލުގެ . ކަމެއްކަމުގައި ދަންނަވަންޖެހޭ

 މެންބަރުންގެ 8 އިންތިޚާބުކުރާ ކައުންސިލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރާ 2025 

 ބޯޑަކުން އުވާލެވޭގޮތަށް އޮތުމަކީވެސް ހަމަ މިއީ ވަރަށް ހެއްވާކަމެކޭ އަޅުގަނޑު

 ގައި އެބައޮވޭ ) ކ ( ވަނަ މާއްދާގެ 25 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ބިލުގެ . ދަންނަވާނީ

 . ކޮށްފައި ތަޢުލީމަކީ ރަށު ކައުންސިލުންދޭ ޚިދުމަތެއްކަމަށް ބަޔާން ޕްރައިމަރީ

 ޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ފުންކޮށް މިވެސް ވަރަށް އަޅުގަނ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . ވިސްނާލަންޖެހޭނެ ކަމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން 2030 

 ނަމޫނާ ހިންގުމެއްގެ ތެރެއިން ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި

 މިއަދު އަތޮޅުތަކުގެ ނިކަމެތި ރައްޔިތުން ތަޖުރިބާ ކުރަމުން މިގެންދަނީ ވަރަށްދަތި

 ހަމަޔަޤީނުންވެސް . އުނދަގޫ ކަންތައްތަކެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން

 ގާތުން . ރައްޔިތުން ތަޖުރިބާ ކުރަނީ މާޔޫސްކަން ޅުގަނޑުގެ އަތޮޅުގެ ގިނަ އަ

 ދުމަތް ލިބުމުގެ ބަދަލުގައި ދުރުން މާދުރުން ކޮންމެ ޚިދުމަތެއް އަތްނުފޯރާ ފަށުން ޚި 2035 

 މީގެކުރިން . ހޯދަންއުޅުމުގެ ހިތި ތަޖުރިބާ މިއަދު ރައްޔިތުން ކުރަމުން މިދަނީ

 އި ވިހެއުމާއި ކުޑަކުދީންގެ ފަރުވާފަދަ އަދި އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ލިބެމުން އަ

 އްދަތަކަށް ބޭސްކުރަންޖެހޭ ކުދީންގެ ފަދަ ޚިދުމަތްތައް ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ދިގު މު

 ޚިދުމަތްތައް ލިބުމަށްވަނީ ވަރަށްބޮޑަށް ހޮސްޕިޓަލުން ލިބޭއިރު މިހާރު އަތޮޅު

 ހަމައެއާއެކުހެން އަޅުގަނޑު . ތާށިވެފައި ނުލިބެއޭ ދެންނެވުމަކީ ކުށަކަށްނުވާނެ 2040 

 ންގެ ދިރިއުޅުން މީހު ފާގަކަކުރަން އަތޮޅުގެ އެތައް ޒުވާނުންނެއް އެބައި

 ރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާނެ ބިންކޮޅެއް ހޯދަންވެސް ދާނެ މަގެއް އާރާސްތުކު

 ރަށްރަށުގެ މިސްކިތްތަކުގެ ކަރަންޓް . އުޅޭނެގޮތެއް ހޯދަންވެސް ނޭނގި ވަނީ

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ހަމަ . މާދަމާވެސް ކަނޑާލާ ހިސާބުގައި ހުރީ

 ޕްރޮވިންސް ކޮންސެޕްޓަށް ތާއީދުނުކުރެވޭނެ އެއްގޮތަކަށްވެސް މިބިލުގައި މިއަންނަ 2045 

 . އްވި ފުރުޞަތަށްޓަކައި ޝުކުރިއްޔާ ދެ . ވާހަކަވެސް ދަންނަވަން

. ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް
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 ދާއިރާތައް ހިންގުން ދެ، ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާރީ އާ . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މައްޗަންގޮ

 އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރިއިރުވެސް ވަރަށް ދިގު ދީ ދީ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު 2050 

 ބަހުސްކުރެވި އދި މިކަން މިއީ މިގޮތަށް ހިނގަންޖެހޭނެކަމަށް ބުނެ އަޅުގަނޑުމެން : ވާހަކަދެއްކެވުން

 ޤާނޫނުއަސާސީގައި ވަރަށް ބާރުލާފައި އެންމެން އެއްބާރުލުން ލިބިގެން ހިމަނައިގެން

 އެހެންވީމާ، މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާރީ . ގެނައި ބާބެއް

 ދާއިރާތައް ހިންގުން އެއީ އެނޫންގޮތަކަށް ކުރަން ބޭނުންވާނެކަމެކޭ ނުވަތަ އެކަމަށް

 އެސްތައް އައިސްގެން ތިމަންނަމެންނަކަށް ތާއީދުކުރެވޭކަށް ނެތޭ ނުވަތަ . އެމް . އެސް 2055 

 ސްކުރުމަކީ ހަމަގައިމުންވެސް ކުރެވޭނެ އެކި ހުއްޖަތު ދައްކައިގެން މިކަން ލަ

 އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް ދައްކަމުންއައީ ރައްޔިތުންނާ ގާތުން . ކަމެއްނޫން

 ރައްޔިތުންގެ ޚިދުމަތްތަކާއި ރައްޔިތުންގެ ކަންކަން ނިންމުމުގެ ބާރު އެމީހުންނަށް

 ކް އަދި އަޅުގަނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޑިމޮކްރެޓި . ވީހާވެސް ވަރަކަށް ދޭން

 އުސޫލުން ކަންކަން ނިންމުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ބާރުއަޅާ ވާހަކަ ދައްކާ އެކަން 2060 

 ކުރިއަށްގެންދިޔައިރުވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެމުހިންމު އެއްކަމަކަށްވީ ވީހާވެސް

 ވަރަކުން އަޅުގަނޑުމެން ބާރުތައް ރައްޔިތުންނާ ގާތުން އެކަންކުރެވޭނެކަހަލަ

 އަދި . އް އޮވެގެން ކުރެވޭނެކަހަލަ ގޮތަކަށް ދޫކޮށްލުމަށް ގޮތަކަށް ރައްޔިތުންގެ ބަހެ

 އޭރު، ހަމަ އޭރު ޢައްޔަންކުރެވިފައި މާލޭގައި ސަރުކާރުން ތިބޭ އެކިއެކި މީހުންނާ

 ދޭތެރޭގައި ރައްޔިތުން ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރަމުންދިޔައިރު އަދި ޤާނޫނުއަސާސީ 2065 

 އްޔިތުން އެކަން ބޭނުންވެގެން އިޞްލާޙުކުރަމުން ދިޔައިރުވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ރަ

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ހަމަގައިމުންވެސް މިކަން ކުރުމަށް . ވާހަކަދައްކަމުންއައީ

 އާދެ، އަޅުގަނޑު އެންމެފުރަތަމައިނުންވެސް ހަމަ . އަވަސްވެގަންނަން ޖެހިއްޖެ

 ނޑު ވާހަކަފަށައިގަތުމުގެ ކުރިންވެސް އަޅުގަނޑު އެންމެފުރަތަމައިނުންވެސް އަޅުގަ

 ހުށަހަޅާލަން ބޭނުންވަނީ މިއަދުގެ މިބިލުގެ ކަންތައްތައް ނިމެންދެން ވަގުތު 2070 

 އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު ވަރަށް . އިތުރުކުރަން އަޅުގަނޑު ހަމަ ހުށަހަޅަން

 މިހާރު ރައްޔިތުން . ގިނަދުވަހު އެކިގޮތްގޮތަށް މިކަމާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކިއްޖެ

 އަޅުގަނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީގައިވެސް އިންތިޤާލީ . އިގެންފައި ތިބީ މިކަމާ ފެންބޮވަ

މަރުޙަލާވެސް ލިޔުނުއިރު ވަކިދުވަސްތަކެއްގެ ތެރޭގައި މިކަން ކުރެވެންޖެހޭނެކަމަށް
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 އެހެންވީމާ، މިކަމަށް . ލިޔެވިފައިވީއިރު އެމުއްދަތުވެސް މިހާރު ފަހަނަޅާ ހިނގައްޖެ 2075 

 ނޑުމެން ހަމަގައިމުންވެސް ގޮތެއް ނިންމަން އަވަސްވެގަތުމަކީ އަޅުގަ

 އާދެ، މިބިލުގައިހުރި ގިނަ ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން ވަރަށް . މުހިންމުކަމެއްކަމަށްދެކެން

 ގިނަ ވާހަކަތަކަކީ ކޮންމެގޮތެއްވިޔަސް . ގިނަ ބޭފުޅުން ދައްކަފުޅު ދައްކަވައިފި

 ބަހުރި އެހެންވިޔަސް ބައެއް ކަންތައްތައް އެ . އަޅުގަނޑަށް ތާއީދުކުރެވޭ ވާހަކަތަކެއް

 އޭގެތެރޭގައި . ބިލުގައި އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ 2080 

 އަޅުގަނޑު އެހެން . ކައުންސިލަރުންގެ އަދަދު ގިނަކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން

 މިދަންނަވާލީ މިއީ ބަޖެޓަށް ވަރަށްބޮޑު ބާރު އަންނާނެކަމާއި އަދި ފުލްޓައިމްކޮށް

 . ރިކަމެއްކަމަށްވެސް އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރާ ތިބުމަކީ ކިހާވަރެއްގެ ބޭނުންތެ

 އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ އިނގިރޭސިވިލާތްކަހަލަ ތަންތަނުގައި ކައުންސިލަރުންހެން

 މިތިބޭ ލޯކަލް ކައުންސިލަރޒްއަކީ ކޮންމެހެން ފުލްޓައިމް އެކަމުގައި އުޅޭ 2085 

 ، އެހެންވީމަ . ޕާޓްޓައިމްކޮށްވެސް ކުރެވޭކަހަލަ ގޮތަކަށް އޮންނަނީ . ބައެއްނޫން

 . އެކަހަލަ ގޮތަކަށް އޮތުމަކީ އަޅުގަނޑު ހަމަ ދެކޭގޮތުގައި ވިއްޔާ ބޭނުންތެރިކަމެއް

 ދެން އަދި . އެބޭފުޅުންގެ ދަށުން ކަންކަން ކުރައްވާނެ ބޭފުޅުން ތިއްބަވާނެ

 މީގެއިތުރުންވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަރިހުން އޮޅުންފިލުވާލަން

 ން މި އިލެކްޝަން އޮންނާނެކަހަލަ ގޮތަކަށް ބޭނުންވޭ، ކޮންމެ ތިންއަހަރަކު 2090 

ކީ  ވިސްނުންފުޅު ގެންގުޅުއްވާފައި އެހެރީ ކިހިނެއްތޯ، އެއީ އިލެކްޝަނަށް ބޭއްވުމަ

 ހަމަގައިމުންވެސް ވަރަށް ޚަރަދުބޮޑުކަމެއްކަމަށް ވާއިރު އިލެކްޝަނެއް ތިންއަހަރުން

 ފައި އޮތީ ކިހިނެއްތޯ އެހެން އޮތުމަކީ ފަހަރެއްގައި އެވިސްނުންފުޅު ގެންގުޅުއްވާ

 މިއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފްލޯރއިން އިވިގެން . އަޅުގަނޑު ބަލާލަން ބޭނުންވޭ

 ހިނޖައްގެ ކައުންސިލުންގެ ކަންތައް ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރާ ބަޔަކު، ބަޔަކު 2095 

 . ޢައްޔަންކުރާ ބަޔަކަށް ރޫޅާލުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުމަކީ އެއީ ރަނގަޅުކަމެއްނޫންކަން

ގެ ގޮތުން އެދައްކަވަނީ ރަނގަޅު ވާހަކައެއްކަމަށް އަޅުގަނޑުވެސް އުސޫލެއް

 އެކަމަކު، މީގައި މިހިރަ ކަންތައްތައް ދިމާވެގެން މިހާރު ތަކުރާރުކޮށް . ޤަބޫލުކުރަން

 އެމީހުން ނުކުޅެދުން ނުވަތަ ވަސީލަތްތައް ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން މިކަހަލަ

 އެކަމުން އެނުކުމެވޭނެ ގޮތެއްވެސް އޮތުމަކީ ކަންތައްތައް ވަމުންދާކަމަށްވަންޏާ 2100 

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން . ހަމަގައިމުންވެސް ބޭނުންތެރިކަމެއްކަމަށް ދެކެން
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 ކޮމިޓީއެއްގައި މިބިލު ގެންގޮސްގެން ހަމަގައިމުންވެސް އެކަމާބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކާ

 ޝައްކެއްވެސް އެއަށް ކޮންމެވެސް ގޮތެއް ހޯދިދާނެކަން އެއީ އަޅުގަނޑަށް ހަމަ

 ކައުންސިލުތައް ރޫޅާލަން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެކަންކުރާނީ . ނެތްކަމެއް

 ކިހިނެއްތޯއާއި އެކަން ކުރެވޭނެ ގޮތެއް އޮތުމަކީ ބޭނުންތެރިކަމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު 2105 

 އަޅުގަނޑުމެންގެ މިބަޙުސްގެ ތެރޭގައި ދެން . ހަމަގައިމުންވެސް ޤަބޫލުކުރަން

 ގެ ކޮންމެވެސްވަރަކަށް އިޝާރާތްކުރެވިއްޖެ މިއީ ޔުނިޓަރީ ދެކެވިގެން ހިނޖައް

 ދަޢުލަތެކޭ ލިޔެވިފައިވާއިރު އަޅުގަނޑުމެންގެ މިޤާނޫނު ލިޔެވިފައި އޮތްގޮތުން އެ

ކަމަށް އަޅުގަނޑަކަށް ކޮންމެހެން އެގޮތަކަށް މީގައި މިބިލުގައި  ފެޑަރަލިޒަމަށް ތަންދޭ

 އަޅުގަނޑަށް . ތަށް މާނައެއް ނުކުރެވޭ މިހިރަ ކަންކަން ލިޔެވިފައިހުރިގޮތުން އެގޮ 2110 

 ހަމަ މާނަކުރެވޭގޮތުގައި ވިއްޔާ ހަމަ މިގޮތަށް މިކަން އޮވެގެން މި ލާމަރުކަޒީ

 އުސޫލުން އިދާރީ ހިންގުމުގެ ތެރެއިން ޔުނިޓަރީ ދަޢުލަތެއްހެން އޮވެގެން މިކަން

 ގަނޑަށް އެހެންވީމަ، އަޅު . ކުރެވޭނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެހެރީ ބިލުގައި ލިޔެވިފައި

 އެހެންވިޔަސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ . މުޅިން އެގޮތަކަށް ނޫން އެކަން ފެންނަނީ

 އަޅުގަނޑު . ޔަޤީން ކޮމިޓީއަކަށް ގެންގޮސްގެން މީގައި ޙައްލެއް ހޯދިދާނެކަން 2115 

 އުފާކުރަން އަޅުގަނޑުމެން މި ލާމަރީކަޒީ އުސޫލުން މިކަންކަން ހިންގަން ނިންމުމާ

 ހަމަޔަޤީނުންވެސް އަޅުގަނޑު ރެޕްރެޒެންޓްކުރާ ގުޅިގެން، އަޅުގަނޑަށް

 ދާއިރާކަމަށްވާ މައްޗަށްގޮޅި އުތުރު ދާއިރާއަކީ ހަމަގައިމުންވެސް ލޭންޑް ލޮކް ނުވަތަ

 . ދެފަރާތުންވެސް އައިސް ބެދިފައި އަދި ރައްޔިތުން ވަރަށް ޙާލުގައި އުޅޭ ތަނެއް

 ން ނިންމަން ލިބި އެމީހުންގެ އެހެންވީމަ، އެމީހުންގެ އަތްމައްޗަށް އެމީހުންގެ ކަންކަ 2120 

 ބިން ބޭނުންކުރާނެ ގޮތާއި އެއްޗެހި އެމީހުން އަމިއްލައަށް ނިންމަން އެމީހުންނަށް

 ފުރުޞަތު ދީގެން އެމީހުން އިންތިޚާބުކުރާ ބައެއް ނުވަތަ އެހިސާބުގަނޑުން

 ށް އިންތިޚާބުކުރާ ބަޔަކަށް އެކަން ލިބިގެންދިއުމަކީ ހަމަގައިމުންވެސް އެމީހުންގެ ހިތަ

 ފިނިކަމެއް އައިސް އެމީހުންނަށް ރަނގަޅު ގޮތްގޮތް ހޯދައިދިނުމަށް އެމީހުންގެ

 ތެރެއިން މަސައްކަތްކުރާނެ އިތުރު ބައެއް ނުކުންނާނެ ގޮތަކަށް އެކަން ކުރެވޭނެ 2125 

 މާލޭގައި މިއޮތް ތޮޖެހުމަށް ޙައްލެއް . ވަސީލަތެއް ހޯދިދާނެގޮތެއްކަމަށް ދެކެނީ

 ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން މިކަންކަން ހިންގުމަށް ލިބޭނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި

އަޅުގަނޑުމެން ބާރުއަޅައިގެން އަތޮޅުތަކުގެ ތެރޭގައިވެސް ހަމަ އިކޮނޮމިކްގޮތުން



80 

 ވަޔަބަލް ތަންތަން ހެދިގެން އެތަންތަނަށް މީހުންނަށް އަމިއްލައަށް އަމިއްލައަށް

 ތްތައް ލިބޭނެކަހަލަ އިޚްތިޔާރުކޮށް އެމީހުންގެ މީހުންނާ ގާތުން އެމީހުންނަށް ޚިދުމަ 2130 

 އަޅުގަނޑު . ގޮތަކަށް އެވަސީލަތްތައް ހަމަޖެހިގެން އެމީހުން ގޮސްގެން ކަން

 އުންމީދުކުރަން އަޅުގަނޑުގެ މިހުށަހެޅުން، އާދެ، މި ވަގުތު އިތުރުކޮށްގެން މިއަދު

 ނިންމުމަށް އަޅުގަނޑުގެ މިހުށަހެޅުމަށް ކޮންމެވެސް ބޭފުޅަކު

 ން އަޅުގަނޑު އިތުރަށް ކަންކަން ހުރިއްޔާ އަޅުގަނޑު ދެ . ތައީދުކޮށްދެއްވާނެކަމަށް

 . ކޮމިޓީއަށްގޮސް ފާހަގަކުރާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން އަޅުގަނޑު އިށީނދެލާނަން 2135 

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް

 ތް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުގަނޑު ދެން އޮ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 13:00 . ފުރުޞަތު އެރުވުމުގެ ކުރިން މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ދަންނަވާލަން

 އެއީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއާއި  ޤައުމީ . ގައި ދެ ކޮމިޓީއެއް ފެށިގެން އެބަ ހިނގާ 2140 

 ގައި ގަވާއިދު ކޮމިޓީ ދެނަންބަރު ކޮމިޓީ ރޫމްގައި 13:15 އަދި . ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީ

 ކޮމިޓީ ޖަލްސާތަކުގައި ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ . ނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން ފެށޭ

 މިޖަލްސާގައި މިހާރު މި ދެކެވެމުންދާ ވާހަކަގައި . ސަމާލުކަމަށް ދަންނަވާލަން

 ބަޙުސްގައި ބައިބެރިވުމަށް ނަންނޯޓުކުރައްވާފައިވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަގުތު

 ޅުދައްކާވާ ވާހަކަފު އެބޭފުޅަކު އެބޭފުޅަކާ ޖެހުނީމަ ބައްލަވައިގެން މިކޮޅަށް ވަޑައިގެން 2145 

 އަޅުގަނޑު މިހާރު . މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ މި އުސޫލު ގެންގުޅުއްވިއްޔާ

 . ރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ތިނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެ

 ޑުގެ ވާހަކަފެއްޓުމުގެ ކުރިން ނ އަޅުގަ . އީސް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަ ތިނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ : މުޙަންމަދު ޤަސަމް ވާހަކަދެއްކެވުން 2150 

 ވަގުތު އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް މަޖިލިސް ހުށަހެޅުއްވި މިއަދު

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ، ތެރި ރައީސް ޢިއްޒަތް . އަޅުގަނޑު ތާޢީދުކުރަން

 ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ބިލެއް މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައި

 ރާގެ އެންމެހާ ލޮބުވެތި ދާއި ދެއްވިކަމަށްޓަކައި އަދުގެ ސަރުކާރަށް އަޅުގަނޑުގެ

 ޒަތްތެރި ރައީސް ޢިއް . ދަންނަވަން ތުންގެ ނަމުގައި ޝުކުރު އަޚުންނާއި އުޚު 2155



81 

 ވެއިތުވެދިޔަ މާޒީގައި ހަވަރު ތިނަދޫ އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ކާނބަފައިންވަނީ

 މިފަދަ ދުވަހަކަށް މިފަދަ މަސައްކަތަކަށް މިފަދަގޮތަކަށް ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް

 އާދެ، ހުވަދޫ . ތަކެއްވެފައި ތަކެއް މަސައްކަތްކޮށް އެތަކެއް ޤުރުބާނީ ހިންގުމަށް އެ

 އަޅުގަނޑުމެން ކާބަފައިން އޭރުވެސް ޔުނު ބަޢާވާތުގެ ހަޤީޤީ ބަޢާވާތޭ ކި

 ދަގޮތަކަށް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތައް ހިންގާނެ އެދެމުންދިޔައީ މިފަ 2160 

 މިފުރުޞަތުގައި މިބައާވާތުގައި ފުރާނަ ގެއްލިފައިވާ މަރުޙޫމުގެ ނަންތައް . ދުވަހަކަށް

 . ދާއިމީ ނިޢުމަތް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަން ދާންކޮށް އެފަރާތްތަކަށް ސުވަރުގޭގެ ނ ހަ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިބިލަށް ނަޒަރު ހިންގާއިރު މިބިލަކީ އެކަށީގެންވާ ފުރިހަމަ

 ބިލެއްކަމަށް ފާހަގަކޮށް މިބުރަ މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވި އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް

 . ވަން ދަންނަ ގައި އަދިވެސް އެއްފަހަރު ޝުކުރު އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާގެ ނަމު 2165 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިބިލުގައި ބަޙުސްކޮށް ވާހަކަފުޅު

 ލާމަރުކަޒީ އުސޫލަށް ވަމުން ޝުޢޫރުތައް ފާޅުކުރަމުން ވިދާޅުވި ދައްކަ

 މިބިލު ހުށަހަޅުއްވާފައި މިވާގޮތަށް އާދެ، އެކަމަކު . ތާޢީދުކުރައްވާވާހަކަ

 ސަރަޙައްދަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް 7 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް

 ބޭފުޅުން ހަޤީޤަތުގައި އެ . އްވާ ކަމުގައި ގެންދެވުމަށް އެބޭފުޅުން ތާޢީދު ނުކުރަ 2170 

ށް 7 އެދައްކަވާ ވާހަކަފުޅުތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް  ސަރަޙައްދަކަ

 ޅިފައި މިވާ ރޫޙަށް ބަހާލައިގެން ތާޢީދު ނުކުރާކަމަށްވަންޏާ ހަޤީޤަތުގައި ބިލު ހުށަހެ

 އެބޭފުޅުން . ބަލާލާއިރު ލާމަރުކަޒީ އުސޫލަކަށް އެބޭފުޅުންނަކަށް ތާޢީދެއް ނުކުރެވޭ

 ދާއިރާ 21 ށް އަތޮޅަ 21 ގަވަމުން  މިދާގޮތަށް ތާޢީދު މިކުރައްވަނީ މިހާރުވެސް ހިން

 މުން ހަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުގެ އާދެ، އެގޮތަށް ހިންގު . ހިންގުމަށް 2175 

 ޕީ އިން ރާވާފައި އޮތްގޮތަށް . ޑީ . ރަދުތައް ބޮޑުވެ އަޅުގަނޑުމެން އެމް ޚަ

 . ކުރަމުން ރައްޔިތުންނާއި ގާތުން އިދާރީ ކަންތައްތައް ހިންގުމަށް ބޮޑެތި ޚަރަދުތައް

 އިދާރީ މި ޙަޤީޤަތުގައި އެހެންވީމާ، އެބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅުދެއްކީ ޙަޤީޤަތުގައި

 ކަވާ ންގުމަށް ތާޢީދު ނުކުރާތީ އެބޭފުޅުން ދައް ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހި

 ބަޙުސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިބިލު . ވާނީ ވާހަކައޭ އަޅުގަނޑު ދަންނަ 2180 

 . މުންގެންދިޔަ ންކޮޅުތަކުން އަޅުގަނޑަށްވެސް ގުޅަ ފެއްޓުނުފަހުން ރާއްޖޭގެ އެކިކަ

ގިލި ދާއިރާ އަދި ނ ގަނޑު ދަންނަވާލަން ވިލި އަޅު ޚާއްޞަކޮށް އޭގެ ތެރެއިން
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 ދިޔަ މިބިލަކީ ގެން މުން ގުޅަ ތުލުސްދޫ ދާއިރާއިންވެސް އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް

 އަދި ޚާއްޞަކޮށް ދިވެހިރައްޖޭގެ އިދާރީ . އެބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ކަމުދާ ބިލެއްކަމަށް

 ށްވެސް ހަމަ އޮތުމަށް އެބޭފުޅުންނަ އެގޮތުގައި ސަރަޙައްދަކަށް 7 ދާއިރާތައް ހަމަ 2185 

 ވާހަކަދެއްކެވި ށް ވަރަށް ގިނަ ފަހަރުމަތިން އަޅުގަނޑަށް ގުޅާފަ ތާޢީދު ކުރެވޭކަމަ

 ޓަކައި މިވާހަކަވެސް މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް

 ތެރި ތް ރި ރައީސް މިބިލުގެ ބަޙުސްގައި ބައެއް ޢިއްޒަ ޢިއްޒަތްތެ . ދަންނަވާލަން

 ޔިތުން ރަން މިފަދަ ބިލެއް ރައް ތަޢީދުކު އަޅުގަނޑުވެސް މެންބަރުން އެދުނު ފަދައިން

 ންމުމަކީ ކޮން ނިންމުމެއްތޯ ބެލުމަށް އެދެނީ ކޮން ގޮތެއްތޯބަލާ ރައްޔިތުން ނި 2190 

 މިކަމަކީވެސް ރައްޔިތުން މިމަޖލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ

 . ދުކުރަން ޓެއް ނެގުމަށްވެސް އަޅުގަނޑު ތާޢީ ތަޢީދުކުރާކަމެއްވަނީނަމަ އެފަދަ ވޯ

 ފުރިހަމަ އީސް ކުރިންވެސް އަޅުގަނޑު ދެންނެވި ފަދައިން މިބިލަކީ ޢިއްޒަތްތެރި ރަ

 ލުން ލިބިދޭ ކުރެވޭތީ އަޅުގަނޑު އެދެނީ މިބި އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލު ބިލެއްކަމަށް

 އެންމެހާ ބާރުތައް ރައްޔިތުންނަށް އަތޮޅުތަކަށް ޕްރޮވިންސްތަކަށް ލިބިދޭނޭ ގޮތަކަށް 2195 

 . ޞަތަށް ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ދެއްވި ފުރު . މިބިލު ފުރިހަމަވެގެންދިއުން

 އާދެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ

 އަސާސީގެ ޖަދުވަލު އުސޫލުން ހިންގުމާ ބެހޭ ބިލާ ބެހޭގޮތުން ޤާނޫނު ލާމަރުކަޒީ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް

 ގައި ވަރަށް ސަރީޙަ އިބާރާތުން ކަޅާ ހުދުން އެވަނީ އިދާރީ ދާއިރާތައް ބަޔާން 2 : ވުން ޙަސަން ވާހަކަދެއްކެ 2200 

 ހުޅުމާލެ، މި ނގިއްޔާ ވިލި ހިމެނޭ އަތޮޅާއި އަދި މާލެއާއި މާލެ 20 އެއީ . ކޮށްފައި

 ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ގޮތުން ސަރަޙައްދަށް 21 ސަރަޙައްދު، ޖުމްލަ

 އާދެ، . ރަނގަޅަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައި އި ވަރަށް އަސާސީގަ މި އޮތީ ޤާނޫނޫ

 ވަނަ މާއްދާގައި ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް 230 ޤާނޫނުއަސާސީގެ

 ނގިގެން ން ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެ ) ނ ( އަދި ) ށ ( ހިންގުމަށް މިއޮތް މިމާއްދާގެ 2205 

 ށު އާދެ، އެއީ ރަ . އުފެއްދޭނެ ކައުންސިލްތަކަކަކީ ކޮބައިކަން އެބަދޭ

 އެއްގޮތަކަށްވެސް ނެތް ޕްރޮވިންޝަލް . ކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލް

 ކައުންސިލްތަކަށް މި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމައެކަނި . ކައުންސިލްތަކެއްގެ ވާހަކަ

މަށްޓަކައި ވޭ ހިންގު ދޭހަ ބަލާއިރުވެސް އެބަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް މިއިން އެބަ
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 . ތީ ނޑުމެންނަށް ބައްޓަން ކުރެވިފައި މިއޮ ގަ ކިހިނެއްކަން ޤާނޫނުއަސާސީގައި އަޅު 2210 

 ވަނަ މާއްދާގައި އެވާ ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް 26 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިބިލުގެ

 އެއީ އާބާދީ . ވިސްނާލަންޖެހޭ އެބަ އިތުރަށް އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރުންގެ އަދަދާމެދު

 ން 3000 އިރުގައި އާބާދީ މެންބަރުން ހިމަނުއްވާފައިވާ 5 ން ދަށަށް 3000

 މިބިލުގައި ބައްޓަން ކައުންސިލަކަށް ހޮއްވަވާގޮތަށް މެންބަރުން 7 މައްޗަށް މިއޮތީ

 އާބާދީއަކާ ގެ 5000 ގޮސް ން މައްޗަށް ދެންމިދަނީ 3000 އެ . ކުރައްވާފައި 2215 

 މެންބަރުން ތިއްބަވާ 7 ދާއިރުގައި ވަރަށް ބޮޑު ރޭންޖެއް މިދަނީ . ދެމެދަށް

 އީ ތަފާތު ވަރަށްބޮޑު އާބާދީއަކަށް ވުމާއެކުގައި އާދެ، އެ . ކައުންސިލުތަކަކަށް

 7 ދޭތެރޭގައި 10000 އާއި 3000 މިދެންނެވީ އަޅުގަނޑު މީގައި ހުށަހަޅާގޮތަކީ

 އެއޮންނަ ހަމައަށްދެވެންދެން ޅުން ތިއްބަވާފައި ދެން ސިޓީ ކައުންސިލަކާ ބޭފު

 މިދެންނެވީ . މެންބަރުން ހަމަޖައްސަވަން 9 އާބާދީއާއި ދޭތެރޭގައި 2220 

 ގައި މިވާގޮތުން ) ށ ( ވަނަ މާއްދާގެ 140 އާދެ، މިބިލުގެ . އުންސިލެއްގައި ކަ

 މިޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަކާއި މީހުން

 ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ޤުދުރަތީ ގޮތުން އެއްރަށެއްގެ ގޮތުގައި އޮންނަ

 ގޮތުގައި އިދާރީގޮތުން ވަކިވަކިން ދެރަށުގެ ރަށެއްގެ ދެބަޔަކީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ވަކި

 އަދި . ހިންގާނީ އެއް ކައުންސިލަކުންނޭ ންގަމުންދާ ދެރަށެއްނަމަ އެދެރަށެއް ހި 2225 

ން  ކުރީން ދެރަށުގެ ގޮތުގައި ވަކިވަކީން ހިންގަމުންދިޔަ ދެރަށް ހިންގާނީ މިގޮތު

 ، އާދެ . ކުންނޭ އަވަށު ބޯޑަ ރަށު ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އުފައްދާ އުފެއްދޭ

 ންނަކީ ހަމަ މިހެން އޮތުމުން އަޅުގނޑު ހިތަށްއަރާ މިބިލު ބައްޓަން ކުރެއްވި ބޭފުޅޫ

 1 އި އެންމެގިނަ އަވަށްތައް އެކުލެވޭ އަދި ޒަމާނުއްސުރެ ޤައިމުވެސް ރާއްޖޭގަ

 ކީ ށްތަކަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ރަށަ ވަކި އަވަ ދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުން ރަށެއްގައި އި 2230 

 ޅަށް ފުވައްމުލައް ގައި މިބޭފުޅުންނަކީ ވަރަށް ރަނގަ އް ކަމަށްވާއިރު ފިވައްމުލަ

 ދެއަވަށެއްގެ ގޮތުގައި މި އެކަނި ބޭފުޅުން ކަމަށްވާއިރުގައި ހަމަ ގިވަޑާއިގަންނަވާ ނ އެ

 ގެންނަވާފައި އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރާ ނަންތައް މިތަނަށް ރަށްރަށުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ

 އާދެ، އެހެންކަމުން . ދާން ނައްތަވާލެއްވީ ނ މަތިން ހަ ކީއްވެގެންބާވައޭ ފުވައްމުލައް

 އުފައްދަވާ، އް ކެ އަވަށްއަވަށަށް ވަކިން ބޯޑުތަ މިދެންނެވި އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ 2235 

ގަމަކީވެސް . މީގެ އިތުރުން ލ މިއޮތްއޮތުން ފުވައްމުލަކާއި އަދި އުފައްދަވަން
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 2 ހިންގަމުންދާ ން ހަމަ އިދާރީ ދާއިރާތައް އަވަށަށްވުރެ ވަކި 2 ވި މިދެންނެ

މެ 2 ވާތީވެ މި ރަށްކަމަށް  ރަށާމެދުގައިވެސް ހަމަ މިދެންނެވި އުސޫލުން ކޮން

 އާދެ، . އްގައި ވަކި ބޯޑެއް އޮވެގެން ހިންގޭނެ ގޮތަކަށް ބައްޓަން ކުރެއްވުން އަވަށެ

 ދޭ މިންގަނޑަށް ބަލާއިރުގައި ގެ ދަރަޖަ އެއް ގައިވާ ސިޓީ 2 ޖަދުވަލް ދެން ބިލުގެ 2240 

 މީހުންގެ 25000 ނޑު ދަންނަވާލިހެން މިއޮތީ ގަ ސް އަޅު އާބާދީ ކުރިންވެ

 އްގައި ދެވެންޖެހޭ އެތަނަކުން ލިބެންޖެހޭ މިހުންނަ އެއީ އެރަށެ . އާބާދީއަކަށްވުން

 . އާބާދީއަށް ބަލާއިރު މިދެންނެވީ ބޮޑު އަދަދެއް އެބައޮތް ޚިދުމަތްތަކަށް ބަލާއިރު

 ތަކާއި އަދި ތަރައްޤީވެފައިވާ އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރާ ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ޤައުމު

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް . ވަރަށް ކުދި އާބާދީތައް އް ޤައުމުތަކަށް ބަލާއިރު ބައެ 2245 

 ޤައުމުތަކުގައިވެސް އެބޭފުޅުން ތައް އޮންނަ ބަލާއިރުގައި ވަރަށް ބޮޑެތި އަބާދީ

 ، 5000 އެބައްލަވާ މިންގަނޑުތަކަކަށް ފެތޭކަމަށްވަންޏާ އާބާދީ މިއޮންނަނީ

 ށް ވާއިރުގައި އެހެންކަމަ . ޑައަޅުއްވާފައި ސިޓީ ކައުންސިލަކަށް ކަނ 10000

 ތިން ލައްކައެއްހާ ކަހަލަ ކުޑަކުޑަ ރާއްޖެ އަރަނީ އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑު ހިތަށް

 އާބާދީއަކަށް އާބާދީއެއް އޮންނަ ޤައުމެއްގައި ކީއްވެގެންބާވައޭ މިހާބޮޑު މީހުންގެ 2250 

 ގެ އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު އާދެ، . ހުނީ ވަންޖެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އާބާދީ މިގެންނަ

 މުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މިވާހަކަދެއްކެވި އަޅުގަނޑުމެންގެ އަޚް ފުވައް ކުރިން

 ޢީދުކުރަނީ ހެޅުއްވިގޮތަށް އަޅުގަނޑުވެސް ތާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަސީހް ހުށަ

 ދެން އާދެ، . ގެ އާބާދީއަކަށް ހައްދަވަން 10000 ސިޓީ ކައުންސިލެއްގެ އާބާދީއަކީ

 61 ގެ ސް ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން މިބިލު އެހެން ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވެ 2255 

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ ހިންގުމަށް އެކުލަވާލެވޭ

 އާދެ، މި އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން . މެންބަރުން 11 ބޯޑުގައި އެބަ ހިމެނޭ

 ންމެ އިލެކްޝަނެއް ބާއްވަން އެތައް މިލިޔަން ރުފިޔާއެއް އަޅުގަނޑުމެން މިއިން ކޮ

 ޚަރަދުކޮށްގެން މި އިލެކްޓްކުރެވޭ ބޭފުޅުން އެ އިލެކްޓްކުރެވިގެން މިއޮންނަ

 . ކައުންސިލްތައް އުވާލުމުގެ ބާރު މިއޮތީ ވަރަށް މިދެންނެވި ބޯޑަށް ދެވިފައި 2260 

 ފުޅުންނަކީ އެވަގުތެއްގައި އެހެންކަމަށްވުމާއެކު މި ބޯޑުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭ

 ބޭފުޅަކު 8 އޮންނަ ސަރުކާރުން ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓަރުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބަވާ

ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާއިރުގައި އެއްގޮތަކަށްވެސް އެބޭފުޅުންނަށް ދެވިގެންވާނެ
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 އިޚްތިޔާރެއްކަމަކަށް، ބާރެއްކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ނުދެކެން ދިމާވާ ކަންތައްތަކަކާހެދި

 އެހެންކަމުން މިދެންނެވި މާއްދާއަކީ . ދެންނެވި ކައުންސިލްތައް އުވާލުމުގެ ބާރު މި 2265 

 އާދެ، . އަޅުގަނޑު އެއްގޮތަކަށްވެސް ތާއީދުކުރާނެ މާއްދާއެއްނޫންކަމުގައި ދަންނަވަން

 ވަނަ މާއްދާގައި މިވާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކާއި އިދާރާތަކުން 65 މި ބިލުގެ

 ގާ ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް ރާވާ ވިލަރެސްކުރަންވަނީ ޕްރޮވިންސްތަކުގައި ހިން

 ޕްރޮވިންސްގެ މިނިސްޓަރު ބެއްލެވުމުގެ ދަށުންނޭ އޮތުމުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މި

 އެއީ މި ބިލުގެ . ބިލުގައި މިވާ މަޤްޞަދާއި ވަރަށްބޮޑަށް ޚިލާފުވެގެން އެބަދޭ 2270 

 ޖަވާބުދާރީ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވީހާ ގާތުން

 ވަނިވިގޮތެއްގައި އެބޭފުޅުންނަށް އެ ލިބެންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ހޯދައިދީ

 އިޖުތިމާޢީގޮތުންނާއި، އިޤްތިޞާދީގޮތުން އަދި ޘަޤާފީގޮތުން އެރަށްރަށް

 ޙަޤީޤަތުގައި މިހެން އޮތުމުން . ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއްކުރުން

 ޒީ އުސޫލުން މި ހިންގަން އުޅޭ ހިންގުން މިހާތަނަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ލާމަރުކަ 2275 

 އަޅުގަނޑުމެން މި ތަޖުރިބާކުރަމުން އައި އައުން ޤާނޫނުއަސާސީންވެސް އެކަމަށް

 ކަނޑައެޅިގެން އެ ބާރުދޭ އަތޮޅުތައް ކަނޑައެޅި ވެރިރަށުން ބޭރަށް ދިޔައީމަ

 ރެ ބޮޑަށް ދުރަށް ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ލާމަރުކަޒީ އުސޫލު އެއަށްވު

 ދާއިރާއަކަށް މުޅި ރާއްޖެ ބަހާލެވުނީމަ އޭގެ ސަބަބުން 7 އެއީ . މިދަނީ އިނގޭތޯ

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރުވެސް ބައެއް ތަޖުރިބާތަށް މިހާރުވެސް މިދަނީ 2280 

 7 މިސަރުކާރުން އުފެއްދެވި ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގަވަން މި ނިންމެވި

 ދާއިރުގައި . ށް މިހާރު ތަޖުރިބާކާކުރެވެމުން މިދަނީ ދާއިރާއަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަ

 ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މިހާރުވެސް އެ ލިބިގަތުމަށްޓަކައި ހަމަ

 އެހެންކަމަށްވާއިރު މިދެންނެވިގޮތަށް . މިދެންނެވި ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރަން

 ކާއި އަޅުގަނޑުމެންނާ ދަތުރުކުރަން ޖެހުމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ޚިދުމަތްތަ 2285 

 ދުރުވީމަ އެކަމަށް ހޭދަކުރަންޖެހޭ ވަގުތާއި ޚަރަދާއި މިހުރިހާގޮތަކުން ބަލާއިރު

 . އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު ވަނީ އިތުރު ބުރައަކަށްވެފައި

 . ވަގުތުހަމަވެއްޖެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

2290
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 ވަނަ 152 ދެ، އަޅުގަނޑު ނިންމާލަމުން ދަންނަވާލާނީ އަދި މި ބިލުގައި އާ ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ

 ގައިވާ ރަށްރަށުގެ 153 މާއްދާގައިވާ ޢާންމު ތަންތަނުގެ ނަން ބަދަލުކުރުމާއި، މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް

 ނުވަތަ މަގުތަކާއި، ޕާކްތައް ފަދަ މައިދާން ފަދަ ތަންތަން ބަދަލުކުރަން : ޙަސަން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ބަދަލުކުރައްވަން ފެނިވަޑައިގެންފިނަމަ އެރަށެއްގެ ކައުންސިލަށް އެ ލިބިގެންވާ ބާރު

 . މިއީވެސް އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި އެއްގޮތަކަށްވެސް މިކަން އޮވެގެންވާނެގޮތެއްނޫން 2295 

 އެއީ ވަރަށްގިނަ ދުވަސްވެފައި ހުރި މުހިންމު ނަންތައް ދެވިފައި ހުރި ތަންތަން

 ބޭފުޅަކަށް 3 ބޭފުޅެއްގެ ތެރެއިން 5 ންސިލެއްގައި ތިއްބަވާ ހަމަ މި ކައު

 އޭގެ ބަދަލުގައި އެކަހަލަ ކަންތައްތައްވެސް . ފެނިވަޑައިގަތީމަ ބަދަލުކުރެއްވޭނެ

 ކުރެވެންޖެހޭނީ އެރަށެއްގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ނެގޭ ވޯޓަކަށްފަހުގައިކަމަށް

 . އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ 2300 

 . ވަގުތުހަމަވެއްޖެ : ކެވުން ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް

 . ރިއްޔާ އިނގޭތޯ އާދެ، ޝުކު ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ

 2305 މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް

 : ޙަސަން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް، ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ .. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ރު މޫސާ މަނިކު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

2310 

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

 ގެ ) ހ ( ވަނަ މާއްދާގެ 25 އަޅުގަނޑު ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް މިނެގީ ގަވާއިދުގެ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 . ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޚިލާފު ވާހަކަފުޅެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެއްކެވީމަ . ދަށުން : ދެއްކެވުން މޫސާ މަނިކު ވާހަކަ

 ގައި ބުނަނީ، ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ) ށ ( ވަނަ މާއްދާގެ 230 ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ 2315 

 އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތީން

ކާއި، އިދާރާތަކާއި، މަޤާމުތަކާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކާއި، އަތޮޅުކައިންސިލްތަ
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 . އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިގެންވާ ވާހަކަ ސިޓީކައުންސިލްތައް އުފެއްދުމުގެ ބާރު ރަ

 ފަހަރެއްގައިވެސް ޤާނޫނުއަސާސީ . އަދި މިކަންކަން ކުރަންޖެހޭނީ ޤާނޫނަކުންކަމަށް

 އެހެންވީމަ، މަޖިލީހުގެ . މަނަލެއްނުކުރޭ ޕްރޮވިންސް ކައުންސިލް އުފައްދާކަށް 2320 

 . ޝުކުރިއްޔާ . ސަމާލުކަމަށްޓަކައި އެވާހަކަ ދަންނަވާލީ

 . ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްކަމަށް ޤަބޫލެއްނުކުރަން . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު : ން ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތު

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްދެއްވި ނުކުތާ އެއީ 2325 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަން ފުރުޞަތު ލިބުނީމަ ގެންނަވާނެ

 އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު އަރުވަނީ . މަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ނުކުތާއެއްކަ

 . ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލް ޙަމީދަށް

 ވަނަ ބާބުގައި 8 ޤާނޫނުއަސާސީގެ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 2330 

 ށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ބަޔާންކޮ ޙަމީދު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލް

 އުސޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ބިލެއް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީތީ ޢިއްޒަތްތެރި ބަންޑާރަ : ކަދެއްކެވުން ވާހަ

 ޢިއްޒަތްތެރި . ނާއިބަށާއި މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް އަޅުގަނޑު ޝުކުރުދަންނަވަން

 ޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމަކީ ވަރަށް ރައީސް، ދިވެހިރާއް

 އެހެންކަމުން އިދާރީ ދާއިރާތައް . މުހިންމު ކަމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑުވެސް ދެކެން 2335 

 ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގަންޖެހެނީ ކީއްވެގެންކަން މިފުރުޞަތުގައި އަޅުގަނޑު

 ލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގަން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި އުސޫ . ދަންނަވާލާހިތްވޭ

 މިޖެހެނީ ރާއްޖެތެރޭގެ ރައްޔިތުން އިޖުތިމާޢީ، އުމްރާނީ އަދި އިޤްތިޞާދީ އަދި މާލީ

 އަދި އެމީހުންނަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ . އަޅުވެތިކަމުން ސަލާމަތްކުރުމަށް

 ންގެ ޚިދުމަތްތަކާއި އިޖުތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ އަދި މާލީ ކަންކަން ކުރުމަށް އެމީހު 2340 

 އަދި . އަމިއްލަ ޚިޔާލާއި ފިކުރު ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެމީހުންނަށް ހުޅުވާލުމަށް

 ގުރައިދޫއަށް ބަދަލުވުން ފަދަ އަދި . ވިލުފުށީގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހުނު ސްކޫލެއް ތ . ތ

 ކާށިދޫ ފަދަ ރަށްރަށުގެ ދަނޑުވެރިކަމާއި އެހެނިހެން ކަންކަމަށް އެރަށްރަށުގެ

އެކިއެކި ޖަމުޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކުން ލިބޭ އެހީ އެރަށްރަށަށް ނަމުގައި ބޭރުގެ
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 ޚަރަދުނުކޮށް އެހެން ކަންކަމަށް ޚަރަދުކުރާ އުސޫލު ހުއްޓި ސީދާ އެރަށަކަށް ލިބޭ 2345 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ބިލު . އެހީގެ ފައިދާ އެރަށަކަށް ކުރާނެކަމަށް ފެންނާތީ

 އް ރާއްޖެތެރޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ޤާނޫނަކަށްވުމުން މިދެންނެވި ފުރުޞަތުތަ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . ހުޅުވިގެންދާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ޔަޤީންކުރަން

 ޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އަތޮޅުތައް ހިންގުމުގައި

 ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑި މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވުމުން 2350 

 ގަނޑު ޤަބޫލުކުރާހިނދު، މި ބިލުގެ މާއްދާތަކާއި ހާސިލްކުރެވޭނެކަމަށް އަޅު

 ބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑަށްވެސް ފެންނަ އެއްޗެއް ދަންނަވާލުމަށް މިފުރުޞަތުގެ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ބިލުގެ މާއްދާތަކަށް ބަލާއިރު ބައެއް . ބޭނުންހިފާހިތްވޭ

 އެގޮތުން މި . ން މާއްދާތަކަށް އިޞްލާޙުތަކެއް އަންނަންޖެހޭކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެ

 ވަނަ މާއްދާ މި ބިލުގައި އޮތުމަށްވުރެ 157 ވަނަ މާއްދާއާއި 156 ބިލުގެ 2355 

 ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާބެހޭ ޤާނޫނުގައި އޮތުން ރަނގަޅުވާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު

 އަދި ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން . ދެކެން

 ކަމަކަށްވާތީ މިކަމަށް މީހުން ބިނާކުރުމާބެހޭ ޚާއްޞަ މާއްދާއެއް އަލަށް ތަޖުރިބާކުރާ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . ބިލުގައި އޮތުން ރަނގަޅުވާނެކަމަށްވެސް އަޅުގަނޑު ދެކެން

 މިބިލުގައިވާ ޖަދުވަލްތަކަކީ ޤާނޫނުގެ ބައެއްކަމަށް ބަޔާންކުރާ މާއްދާއެއްވެސް 2360 

 އަދި ކައުންސިލުތަކުން ހަދާ ގަވާއިދުތައް . އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޙުދޫދުގެ 233 ހުންނަންވާނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ

 . ތެރޭގައިކަމަށް މިބިލުގައި ބަޔާންކުރުން ރަނގަޅުވާނެކަންވެސް އަޅުގަނޑު ދެކެން

 އަދި ކައުންސިލުތަކުގެ ޖިއޮގްރަފިކަލް ބައުންޑްރީތައް އެނގޭގޮތަށް އޮތުމާ،

 ކައުންސިލުތައް ނިސްބަތްވާ ރަށްރަށަށް ޕްރޮޕަޓީތައް ކަނޑައެޅިފައިއޮތުން 2365 

 ނުވަތަ މިކަން ކަނޑައެޅޭނެ ނިޒާމެއް . މުހިންމުކަމަށްވެސް އަޅުގަނޑު ދެކެން

 ޢިއްޒަތްތެރި . މިބިލުގައި ބަޔާންވެފައި އޮތުން މުހިންމުކަމަށްވެސް އަޅުގަނޑު ދެކެން

 އާއި އެއްގޮތަށް އެއްގޮތްކުރުމަށްޓަކައި ވަނަ މާއްދާ 156 ރައީސް، މިބިލުގެ

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށެއްގެ ރަށްވެއްސެއް ކަމާބެހޭ ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭކަމަށް

 އަޅުގަނޑު ދެކޭތީއާ، ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާއި، ޓޫރިޒަމާއި ބެހޭ ޤާނޫނާއި، ފަޅުރަށްރަށާއި 2370 

ޢާރުޟްވާކަމަށް ބެހޭ ޤާނޫނާއި، މިޤާނޫނުތައް މިބިލުގެ ބައެއް މާއްދާތަކާއި ތަ
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 އަޅުގަނޑު ދެކޭތީ، ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާގައި މިޤާނޫނުތަކަށް ބަލާލުން

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިބިލުގައިވާ ރަށު . ރަނގަޅުވާނެކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ

 ކައުންސިލުތަކާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލުތަކާއި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރރިޓީއާއި

 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެކަމަށް 277 ނަށް އަހަރު ޕްރޮވިންސްތަކުގެ އިސްވެރިން 2375 

 . ލަފާކުރެވޭތީ، ކައުންސިލުތަކަށް ހޮވޭ މެންބަރުން މަދުކުރުމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ

 ހާސް މީހުންނަށްވުރެ ދަށް އާބާދީ އޮންނަ ކޮންމެ ރަށެއްގެ ރަށު 1 އެގޮތުން

 ރަށުގެ އާބާދީގެ ހާހާއި ދެމެދުގެ ރަށް 5 ހާހާއި 1 . މެންބަރުން 3 ކައުންސިލަށް

 ހާހުން މަތީގެ އާބާދީގެ ރަށްރަށުގެ ރަށު 5 . މެންބަރުން 5 ރަށު ކައުންސިލަށް

 . މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރާގޮތަށް އޮތުމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ 7 ކައުންސިލަށް 2380 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިބިލާމެދު ވަރަށް ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

 އެކު މިބިލު ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވާ ދިރާސާކުރުމަށް ޚިޔާލުފާޅުކުރައްވާފައިވުމާ

 ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި . ތާޢީދުކުރަމުން އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލާނަން

 . ރައީސް

2385 

 . އަޅުގަނޑު ކުޑަކޮށް ބަލިކޮށް މިއުޅެނީ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 އާދެ، އެންމެފުރަތަމަ . އެހެންނަމަވެސް، ވާހަކަ ކުރިއަށްގެންދަން އެބަޖެހޭ : ވުން ފަހުމީ ވާހަކަދެއްކެ ން އަލްޙާ

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ޝުކުރު ދެންނެވުމުގެގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙު ގެންނަވައި، ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ވެރިކަން

 ށް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރި ހިންގުމުގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑުމެންނަ 2390 

 މިދިޔަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސްޓިޓިއުޝަނަލް އެސެމްބްލީގައި ތިއްބެވި ދިވެހި

 ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ގިނަ މެންބަރުންނަށާއި، އެކަމުގައި

 ބޮޑަށް އެ ރޫޚުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވި އެންމެހާ މެންބަރުންނަށްވެސް ވަރަށް

 އެއަށްފަހު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިއަދު ލާމަރުކަޒީ . ޝުކުރުއަދާކުރަމޭ

 އުސޫލުން ވެރިކަން ހިންގުމަކީ މިއީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް 2395 

 އެހެންނަމަވެސް، މިމައްސަލައިގައި . ދެކޮޅުހެދެން އޮތް މައްސަލައެއް ނޫނޭ

 އަންނަ ހިސާބަކީ ސަރުކާރުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިޔާލު ތަފާތުވުން މި

ހުށަހަޅުއްވާފައިއޮތް ބިލެއްގައި ވަރަށް ފާޅުކަންބޮޑުގޮތެއްގައި ޚުދުމުޚްތާރު އުސޫލުން
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 ވެރިކަން ހިންގުމަށްޓަކައި މާއްދާތަކެއް އެކުލަވާލާ އެބިލު މިމަޖިލީހަށް

 ތަށް އެއްވެސްޙާލެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނާއި ގާ . ހުށަހަޅުއްވާފައިއޮތީތީ 2400 

 ރައްޔިތުން އެދޭގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ ވިސްނުމާ އެއްގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ ވެރިކަން

 ހިންގުމަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީން ނުވަތަ އެޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ

 އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ . ޕާލަމަންޓޭރިއަނުން އިންކާރުކުރަނީކީނޫން

 ދައްކަދައްކާ ތިއްބާ ކުއްލިއަކަށް ސަރުކާރު ބަދަލުވުމާއެކު މިވާހަކަ މިގޮތަށް

 7 ޕީގެ ސަރުކާރުން ޤާނޫނުއަސާސީއާ ކަނޑައެޅިގެން ޚިލާފަށް . ޑީ . އެމް 2405 

 ޕްރޮވިންސްއެއް އުފައްދަވައި، ސަރުކާރުގެ ބުރަދަނާ ބަރުހެލިކަން އިތުރުވާގޮތަށް

 ރިކަން އެ ކައުންސިލުގެ ކައުންސިލަރުންތަކެއް ޢައްޔަންކުރައްވައިގެން އެ ފެއްޓެވި ވެ

 ސިސްޓަމް މިހާރު މިއޮތީ ފެއިލްވެފައިކަން ވަރަށް ގިނަ ދިވެހި ރައްޔިތުން

 އެހެންވީމާ، މިސަބަބަށްޓަކައި އަޅުގަނޑު އެންމެފުރަތަމަ ދަންނަވާލަން . ޤަބޫލުކުރޭ

 ބޭނުންވަނީ މުޅި މިބިލު ބައްޓަންކުރައްވާފައިއޮތީ އަދި ބިލުގެ ހުރިހާ މާއްދާތަކެއް 2410 

 ރުކަޒީ އުސޫލުން ވެރިކަން ހިންގުމަށްޓަކައި ބާރުތައް އެކި ފަރާތްފަރާތަށް ލާމަ

 ބަހާލެވިފައި ހުރިއިރު ބަހާލެވިފައިއޮތީ ވަރަށްބޮޑަށް ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފު

 އުސޫލަކަށް ކަމަށްވާތީ އަޅުގަނޑު އެއްގޮތަކަށްވެސް މިބިލު ބަލައިގަންނާކަށް

 ހިރާއްޖޭގައި ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ވެރިކަން އެހެންނަމަވެސް، ދިވެ . ތާޢީދެއްނުކުރަމޭ

 ހިންގުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ލާޒިމުކުރާ ކަމަކަށްވާތީ އެކަން ކުރުމަށް 2415 

 އެހެންވީމަ، މި ޕްރޮވިންސްގެ މައްސަލަ ނުރައްކާތެރި . އަޅުގަނޑު ތާޢީދުކުރަން

 ޅިގެން ވަރަށް މައްސަލައަކަށް މި ވާންޖެހޭ ސަބަބަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ކަނޑައެ

 20 ދާއިރާއަކަށް ބަހާލެވި 21 ޞަރީޙަ ޢިބާރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް

 ދާއިރާގެ ގޮތުގައި ހިންގުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާއިރު 20 ދާއިރާއަށް އިދާރީ،

 އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގައި އުފެދޭ ސުވާލަކީ ކީއްވެގެންތޯއޭ ސަރުކާރުން މިގޮތަށް މި 2420 

 ދާއިރާއަށް ހަދައިގެން ސަރުކާރުން 7 މަސްހުނިކޮށްލައިގެން . ނިންމަވަންޖެހެނީ

 ބޭނުންހާ ނުފޫޒުތަކެއް ފޯރުވޭގޮތަށް އޭގެތެރެއިން ސްޕަރ ޕަވަރެއް އުފައްދައިގެން

 އަޅުގަނޑު މި ސްޕަރ ޕަވަރއޭ . މިމަސައްކަތް ހިންގާގޮތަށް މި ހަމަޖެއްސީ

 ލޯކަލް ގަވަރުމަންޓް މިދަންނަވަނީ މިހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ބިލުގައި އެބައޮވޭ

 މި އޮތޯރރިޓީއަކީ . އޮތޯރރިޓީއޭ ކިޔާ ވަރަށް ވަރުގަދަ އޮތޯރރިޓީއެއް 2425
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 ބޭކަލުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ 7 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރައްވާ

 އެހެންވީމާ، މިތަނުން ނިންމޭ ކޮންމެ ނިންމުމަކީ . ބާރުގަދަ އޮތޯރރިޓީއެއް

 ންމޭ ނިންމުމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ޚުދުމުޚްތާރު އުސޫލުން ނި

 އަހަރުގެ ވެރިކަމުގައި މިކަހަލަ 30 މީގެކުރިން . ބަލައިގަންނަންއެބަޖެހޭ

 އެހެންނަމަވެސް، . ކަންތައްތަކެއް ހުރި ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަމުން އައިން 2430 

 ން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ހިތާމަޔާއެކު ހަމަ ވަރަށް ލަދުގަންނަންއެބަޖެހޭ ރައްޔިތު

 ތުން އެދޭގޮތަށް ވެރިކަން ހިންގާނެކަމަށް ވަޢުދުވި އަތްފޯރާފަށުގައި ރައްޔި

 ސަރުކާރަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ވެރިކަން ހިންގަން ނިންމިފައި

 ގުމަށްޓަކައި އޮތް ނިންމުމުގެ ތެރެއިން މިގޮތަށް އަތްގަދަކޮށްގެން ވެރިކަން ހިން

 އަޅުގަނޑު އަދިވެސް އެއްފަހަރު . އި މިތަނަށް ފޮނުއްވީތީ ޤާނޫނެއް ބައްޓަންކުރައްވާފަ 2435 

މޭ  ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިގޮތަކަށް މިކަން ކުރާކަށް އަޅުގަނޑު ނުވެސް ރުހޭނަ

 އަދި އަޅުގަނޑު އެދާއިރާއެއް ތަމްސީލުކުރާ ފޭދޫގައި ތިއްބެވި ގިނަ

 ކު ހަމައެއާއެ . ރައްޔިތުންނަކީވެސް މިކަން ޤަބޫލުކުރާ ބައެއް ނޫނޭ

 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ވަރަށްގިނަ މިމަޖިލީހުގައި

 ތިއްބެވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ފަރާތުން އަޅުގަނޑު މިވާހަކަ އަޑުއަހާފައި 2440 

 އޮތީތީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ވެރިކަން ހިންގަން އަޅުގަނޑުމެން ތާއީދުކުރިކަމަށް

 ރަންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށް ވިޔަސް މި ޕްރޮވިންސް ހެދުމަކީ ވިޔަސް އަދި އެކަމަކީ ކު

 އަދި މީގެއިން ނުކުންނަ . އެއްގޮތަކަށްވެސް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާކަމެއް ނޫނޭ

 އަނެއް މައްސަލައަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މި ފެށުނީއްސުރެން ފެށިގެން ޒަމާނުއްސުރެ

 ވައްޓަފާޅިއަކަށް ވަކި ރައްޔިތުން ދިރިއުޅެމުން މިއަންނަނީ ވަކި ގޮތަކަށް ވަކި 2445 

 އެހެންވީމަ، ކުއްލިއަކަށް މުޅި ސަޤާފަތާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ . އުސޫލަކަށް

 އައިޑެންޓިޓީ ބަދަލުކުރުމަކީ މިއިކީވެސް މާފަސޭހަކަމެއްނޫން، ވަރަށް ގިނަ ދިވެހި

 މިހާރު މުލައްޑޫއާއި ފުވައްޑޫއާއި އުތުރު . ރައްޔިތުން ޤަބޫލުނުކުރާކަމެއް މިއީ

 އި މަތީއުތުރު ޕްރޮވިންސާއި ތިރީ ޕްރޮވިންސާއި މިއެއްޗެހި ހަދައިގެން ޕްރޮވިންސާ

 އެހެންވީމަ، މިހާލަތަށް . އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނޭނގޭ އުޅެވޭ ނޫޅެވޭ ތަނެއް 2450 

 ދިއުމަކީ މިއީވެސް މިޤައުމުގައި މިއޮންނަ ޤައުމިއްޔަތާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ

ސޫލަށް ބަލާއިރު މިއީ އާދަކާދައާއި ދިވެހި ރައްޔިތުން އުޅެމުންއައި އު
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 ދެން ހަމައެއާއެކު، ތަރައްޤީކުރުމުގެ ވާހަކަތައް، . ކޮށްގެންވާނެކަމެއް ނޫން

 ތަރައްޤީކުރުމުގެ ބާރުތައް އަތޮޅު ކައުންސިލުތަކާއި ރަށު ކައުންސިލުތަކަށް ދޭ

 ވާހަކަ ދައްކާފައިއޮތްއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ރަށްރަށާއި އެކިއެކި އަތޮޅުތަކުގައި 2455 

 އެހެންވީމާ، މިއުސޫލުން ކަންތައް . ސޯސަސްތައް ހުރީ އެކި ވަރަށް ރި

 ކުރާކަމަށްވެއްޖިއްޔާ މިބާރުތައް ދީގެން އަތޮޅު ކައުންސިލެއްވެސް މިގަވާއިދުގެ

 ދަށުން މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ބާރުތައް އެބަ ލިބޭ ބިން ވިއްކުމާއި ބިން ތަންތަނަށް

 . ސިލަށްވެސް ބާރުލިބިގެންވޭ ހަމަ އެގޮތަށް ރަށު ކައުން . ކުއްޔަށްދިނުމާއި

 އެހެންކަމަށްވެއްޖިއްޔާ އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ މި ކޮންފްލިކްޓްތައް މިވެގެން 2460 

 އަނެއްކާ އަތޮޅު ޑިވެލޮޕްކުރުމާއި ޕްރޮވިންސް . އަންނައިރު ކާކުތޯއޭ ގޮތެއް ނިންމަނީ

 ފައި ޑިވެލޮޕްކުރުމާއި ކަންތައްތައް މިއޮންނަނީ މިބިލުގެ ދަށުން ރައްޔިތުންނަށް ދީ

 ފްލެޓް 200 އޮންނައިރު ކުއްލިއަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެބަ ވިދާޅުވޭ ފޭދޫގައި

 އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑަކަށް . ކިހިނެއްތޯ މިވަނީ . އަޅުއްވައިދެއްވާނަމޭ

 އެއްގޮތަކަށްވެސް މި ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ މިއިކީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ވެރިކަން 2465 

 ރައްޔިތުން އެދޭގޮތަށް ރައްޔިތުން ބޭނުންވާގޮތަށް ހިންގުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް

 އެމީހުންގެ ކަންތައްތައް ރާވާ ހިންގުމަށް ފުރުޞަތު ދޭން ހެދިފައި

 އެހެންވީމަ، މިބިލުގެ މާއްދާތަކާއި . ޑިޒައިންގކުރެވިފައި އޮތް ބިލެއްކަމަކަށެއް

 ތަކަކީ އެއީ މިބިލުގައި މިދަންނަވާ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ދީފައިހުރި ބާރު

 ދީމުގްރާތީ ރީތިހަމަތަކާއި އުސޫލުތަކާއި ކަނޑައެޅިގެން ޚިލާފުވާ ކަންތައްތަކަކަށްވާތީ 2470 

 . މިބިލު ބަލައިގަތުމަކީ ހަމަ އެއްގޮތަކަށްވެސް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާކަމެއް ނޫން

 މިއީ ދުނިޔޭގެ އެއްވެސް ތަނެއްގައި އެއްވެސް ޤައުމެއްގައި ކުރާކަމެއް ނޫން

 އުސޫލުން ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައި ތިބި ބައެއް ޑިމްކްރަސީގެ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކު ނުވަތަ ހެޑް އޮފް ސްޓޭޓަކަށް ހުންނަވާ ބޭފުޅަކު

 އެހެންކަމަށް . ބޭކަލުންވެގެން އެމީހުން އެމަޤާމުން ވަކިކުރުމަކީ 7 ޢައްޔަންކުރައްވާ 2475 

 މީހުންވެސް މަޤާމުން ވެއްޖިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުކުރެވޭ

 . ވަކިކުރާނެ ބޮޑީއެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އުފެއްދުމުގެ ބާރު ދޭން އެބަޖެހޭ

 އެހެންވީމަ، ރައްޔިތުންގެ ވެރިކަން  ހިންގާ . އެއީ ޑިމޮކްރަސީކަމަށް ވެއްޖިއްޔާ

އަތްފޯރާފަށަށް ކަންތައްތައް ގެނެސްދިނުމުގެ ވާހަކަތައް މިސަރުކާރުން ދައްކަވާއިރު
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 ޅުގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ ސަރުކާރުގެ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ޑިމޮކްރަސީގެ އަ 2480 

 ރީތި އުސޫލުން ވެރިކަން ހިންގުމާމެދު ސަރުކާރުގެ ނިޔަތް އޮތީ ރަނގަޅަށްކަމާމެދު

 އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގައި މިބިލުގެ މި ޑިޒައިންނާއި މިބިލު ވައްޓަފާޅިއަށް ބެލިއިރު

 އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑު ސަރުކާރަށް . އޭ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝައްކު އުފެދިއްޖެ

 އިލްތިމާސްކުރަނީ އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޢިއްޒަތޔްތެރި ބަންޑާރަ ނައިބުވެސް

 ވަޑައިގެން އިންނެވުމާއެކު އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މާތް މަނިކުފާނޭ، 2485 

 ގައި މި ބިލަށް އިޞްލާޙުތައް އަޅުގަނޑުމެން ގެންނައިރު މަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރު

 ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން މި އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް

 7 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ރޫޚު އޮތީކީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި . އެއްބާރުލުން ދެއްވާށޭ

 ޕްރޮވިންސް ހަދައިގެން އެމީހުންގެ އައިޑެންޓިޓީ ބަދަލުކޮށްގެން ސަރުކާރުން

 ންގެ ވެރިކަމުގެ ނަމުގައި ހުދު މުޚްތާރު އުސޫލުން ޑިމޮކްރަސީގެ ނަމުގައި ރައްޔިތު 2490 

 އެހެންވީމަ، މި ޕްރޮވިންސްތައް . ވެރިކަން ހިންގިޔަދިނުމުގެ ރޫޙެއްގައެއްނޫނޭ

 އެހެންނަމަވެސް، ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު . ހަދާކަށް ތާއީދެއްނުކުރާނަން

 ކަށް ގެންގޮސްގެން ދެއްކެވިއިރު ފާހަގަކުރައްވާފައި މިއޮތީ މިބިލު ކޮމިޓީއަ

 . އެހެންވީމަ، އެރޫޙަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން . އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ވާހަކަ

 އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު މިބިލު ބަލައިގަންނާކަށް ވޯޓެއް ނުދޭނަން މިސަބަބަކީ 2495 

 އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ވެރިކަން ހިންގަން، މި އޮޅުވާނުލައްވާތި

 ގަނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް މިވާހަކަ ދެއްކީމަ އަޅު . އިނގޭތޯ

 އަޅުގަނޑުމެން މިޤައުމު . ޕީން ބޭނުންވަނީ ކަންތައްތައް ލަސްކުރާށޭ . އާރު . ޑީ

 އަޅުގަނޑުމެން . ހިންގިޔަނުދޭން އުޅޭނީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި އެހެނެއްނޫން

 ގޮތުގެމަތީން ސަރުކާރު މިމަސައްކަތްކުރަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ 2500 

 ޒިންމާދާރުކުރުވާ މިޤާނޫނުއަސާސީގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލާއި

 . އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީން ވެރިކަން ހިންގަން

 . ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

2505 

. ންސް ހެދެން ނެތީ އެހެންވީމާ، އެ އުސޫލުން ވެރިކަން ހިންގުމަށްޓަކައި ޕްރޮވި ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު
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 އެއީ . ޕްރޮވިންސް ލައިގެން މިބިލު ބަލައިގަންނަން އަޅުގަނޑު ހަމަ ބޭނުން ނެތީ : ފަހުމީ ވާހަކަދެއްކެވުން އަލްޙާން

 . ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހި ރައްޔިތުން އެގޮތަށް އެދޭތީ

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

2510 

 އާދެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ . ވަބަރަކާތުހޫ هللا އައްސަލާމްޢަލައިކުމް ވަރަޙުމަތު . ` މެންބަރު ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ

 އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމަކީ ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި މުޙަންމަދު ޙުސައިން

 މުގެ މައްޗަށް އެހެންވީމާ، އެގޮތުގެމަތީން އެކަން ކުރު . ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަމެއް : ވާހަކަދެއްކެވުން

 އަޅުގަނޑުމެން ބާރުއަޅާ އެކަމާ ގުޅޭ ޤާނޫނުތައް އަޅުގަނޑުމެން ފާސްކޮށް އެކަން

 އާދެ، ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން . ކުރެވޭނެ މަގުތައް އަޅުގަނޑުމެން ވަނީ ހޯދަންޖެހިފައި 2515 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރާ ދާއިރާތައް ހިންގުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ޤާނޫނު

 ނޫނު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހެދޭނީ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ލާމަރުކަޒީ ހަދާއިރުގައި އެޤާ

 އުސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ވަކި މޮޑެލެއް

 އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ކަންތައްތައް . ޤަސްދުކޮށްގެން

 މުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަކީ މިކަ . އިންތިޒާމްކުރާނީ ކިހިނެއްކަން ކަނޑައަޅައިގެން 2520 

 ކަށްވާކަމަށް ވަނީވިއްޔާ މިނިވަން ޚިޔާލުގެ އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ރޯޝަން ޚިޔާލުގެ ބަޔަ

 އަޅުގަނޑުމެން ފުރަތަމަ ކުރަންޖެހޭ ސުވާލަކީ އަޅުގަނޑު ހިތުން އަޅުގަނޑުމެން

 ކުރަންޖެހޭ ސުވާލަކީ ކީއްވެތޯ މަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގަމުން ގެންދިޔައިރު ނުވި

 . ން ކަންތައްތަކެއް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ކުރަންތޯ އަޅުގަނޑުމެން މިއުޅެނީ ކޮ

 އެސުވާލަށް އަޅުގަނޑުމެން ވީހާ ސީދާކޮށް ޖަވާބުދެވުނު މިންވަރަކުން އެ ސުވާލަށް 2525 

ށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުރިހާ އިޚްލާޞްތެރިކަމަކާ އެކީގައި އަޅުގަނޑުމެންނަ

 އެ . ނަށް ރަނގަޅު މޮޑެލެއް ހޮވޭނީ ޖަވާބުދެވުނު މިންވަރަކުން އަޅުގަނޑުމެން

 އަޅުގަނޑު . މޮޑެލެއްގެ މައްޗަށް އަޅުގަނޑުމެން ޤާނޫނު ބިނާ ކުރަންވާނީ

 ގައި ރާއްޖޭގެ 2 އެއްގޮތަކަށް ދާކަށް ނެތީން ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖަދުވަލު

 އިދާރީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅި ބަޔާންކުރެވިފައި ހުރުމާއި އަދި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 2530 

 ވަނަ މާއްދާއާއި ހަމައަށް ލާމަރުކަޒީ 235 ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިގެން 230

 އުސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގައި ކަންތައްތައް ކުރަންވާގޮތުގެ އިންތަކާއި

މިންތައް ބަޔާން ކޮށްފައި އޮތް އޮތުމުގައި ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ވާހަކަދައްކާކަށެއް
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 މާހިރުންނާއި ޤާނޫނު ތަރުޖަމާ ކުރައްވާ ޤާނޫނީ . އަޅުގަނޑު ޤަސްދެއްނުކުރަން

 އާދެ، . ފަރާތްތަކުން އެކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން ނިންމަވަންވާ ނިންމެވުންތައް ނިންމަވާނެ 2535 

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަނޑުމެން ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމާ

 ކިތަންމެ ގޮތްތަކެއް ކުރިމަތިލާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަންތައްތައް ކުރެވޭނެ

 އާދެ، އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހިންގުމުގެ އިހުގެ އުސޫލުތައް ނުވަތަ . އެބަހުއްޓޭ

 އޯލްޑް ޕަބްލިކް މެނޭޖްމަންޓްގެ އުސޫލުތަކުގެ ދަށުންވެސް ލާމަރުކަޒީ ކުރުމަށް

 އަދި ހަމައެފަދައިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނިއު ޕަބްލިކް މެނޭޖްމަންޓްގެ . ކުޅެވިދާނެ 2540 

 ލުތައް ބޭނުންކޮށްގެންވެސް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ މޮޑެލެއް އުސޫ

 އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މިއޮތް ބިލު . ޤާއިމްކުރެދާނެ

 އާދެ، ލާމަރިކަޒީ އުސޫލުން . ހުށަހެޅިފައި އޮތްގޮތަކީ ޑީސެންޓްރޮލައިޒްކުރުމުގައި

 ނޭޖްމަންޓްގެ އުސޫލުތައް އަތޮޅުތައް ހިންގުމުގައި އޯލްޑް ޕަބްލިކް މެ

 އާދެ، މައި ސަރުކާރުގެ މޭޒުތަކެއް ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ . ބޭނުންކުރައްވައިގެން 2545 

 ޓްރޯލެއް މައި ބިއުރޯތަކެއް ސަރަޙައްދު ތަކެއްގައި ޤާއިމްކުރައްވާފައި ހުރިހާ ކޮން

 ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުގައި އޮވެފައި އެ ޤާއިމްކުރެވޭ ނުވަތަ އެ ޑީ

 ކުރެވޭ އުސޫލުން އަތޮޅުތަކެއްގައި ސަރަޙައްދު ތަކެއްގައި ޤާއިމްކުރެވޭ ކޮންސެންޓް

 އޮފީސްތަކަކަށް ނުވަތަ މޭޒުތަކަކަށް ބައެއް މުވައްޒަފުން ބަދަލުވެ އެތަންތާނގައި

 ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަކާ އަދި ސިޔާސީގޮތުން ޑީ ސެންޓްރަލައިޒްކުރުން ނުވަތަ 2550 

ކެއް އިންތިޚާބުކުރުމާއި އަދި ހަމަ ޑިވޮލިއުޝަންގެ އުސޫލުން ރަށު ކައުންސި  ލްތަ

 ޑީ ސެންޓްރަލައިޒޭޝަންވެސް ފައިނޭންޝަލް ފަދައިން ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް

 ހިމެނޭގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށު ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ހޯދުމާއި

 ޚަރަދުކުރުމުގެވެސް ވަކި މިންވަރެއްގެ ބާރުތަކެއް ދީގެން ރާވާފައި އޮތް މޮޑެލެއް

 މީގައި އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންވީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގައި . މިއޮތީ 2555 

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދަތިވެގެން މިއުޅޭ ކަމަކީ މަރުކަޒީ އުސޫލުން އަޅުގަނޑުމެން

 ޤައުމުގެ ހުރިހާ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަކާއި ޤައުމުގެ ހުރިހާ ވަސީލަތްތަކެއް

 އަޅުގަނޑުމެން މި ކަނޑައަޅަމުން ގެންދިޔަ މަރުކަޒީ ގޮތެއްގައި . ބޭނުންކުރުން

 ގެންދިއުމުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރައްޔިތުންގެ ހުރިހާ އެންމެންނަށް

 ހަމަހަމައަށް ލިބޭ ހަމަހަމާވާގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ ހުރިހާ އެންމެންނަށް އޭގެ ފައިދާ 2560
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 ގެން އުސޫލަކުން މިކަންތައްތައް ނުކުރެވުނީ އެމީހުންގެ މަންދޫބުން ބައިވެރިކޮށް

 މީގައި މިއޮތްގޮތުން ކަމަށްވަނީވިއްޔާ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފެންވަރުގައި ނުވަތަ

 ރަށު ކައުންސިލްގެ ފެންވަރުގައި ރައްޔިތުންގެ ފެންވަރުގައި ރައްޔިތުން

 އިންތިޚާބުކުރާ ބަޔަކު މީހުން ބައިވެރިކޮށްގެން އެކަންތައްތައް ކުރުމުގެ މަގުން

 ގަނޑުމެން ކީއްތޯވާނީ މިދެންނެވި އުސޫލަށް ނުހިނގުނީމާ ކަމަށްވާނަމަ އަޅު 2565 

 އާދެ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއަށް އައި ސިޔާސީ . އެކަންތައް ބަދަލުކުރަން

 ހޭލުންތެރިކަމާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއަށް އައި ޙައްޤުތައް ހޯދުމާއި ޙައްޤުތައް

 އި މިވާ ލިބިދިނުމުގެ ހޭލުންތެރިކަމާއި އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއަށް އައިސްފަ

 ރައްޔިތުން ބައިވެރިވުމާއި ބައިވެރިކުރުވުމުގެ ރޫޙާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން ރަށު

 ކައުންސިލްތައް ހޮވިގެން އެ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް ވެރިކަން ހިންގަން 2570 

 ތިބޭ ބަޔަކީ އެ ރަށެއްގެ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރުއްވައިގެން ތިއްބަވާ ބައެއްކަމުގައި

 އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން އެކަކުވެސް އެކަމަކަށް އިންކާރު ވުމަކީ

 އާދެ، ރަށު ކައުންސިލްތައް އޮންނަންޖެހޭނެ އެ . ކުރާނެ ކަމެއްނޫން

 ކައުންސިލްތަކަށް ދެން ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމަކީ މިޤާނޫނުގައި މިއޮތް ފަދައިން އަދި

 އެކި ފަންކްޝަންތައް ޙަވާލުކުރެވިފައި އެ މިއަށްވުރެންވެސް ބޮޑަށް އެމީހުންނަށް އެކި 2575 

 ފަންކްޝަންތައް އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ލިބިދެވިފައި އެ

 ކައުންސިލްތައް އެ ކައުންސިލްތަކުން އެ ފަންކްޝަންތައް އަދާކުރާ ގޮތެއްގެ

 ން މައްޗަށް އެމީހުން ޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހޭ ފަރާތަކީ ރައްޔިތުން ކަމުގައިވެފައި އެމީހު

 އެކަންތައް ފުރިހަމައަށް ނުކޮށްފި ކަމަށްވަނީވިއްޔާ ދެން ފަހަރަކުން އިންތިޚާބު

 މިހާރު . ނުކުރުމުގެ ވަސީލަތުން އެމީހުން ކަންކަމަށް ދޫނުކުރެވޭގޮތަށް ހަމަޖެހުން 2580 

 މިއޮތް ސިސްޓަމްގައި އަތޮޅު ކައުންސިލް އެބަވޭ ރަށު ކައުންސިލްގެ

 އަނެއްކާ . ނުވަތަ ބެލެނިވެރިޔަކަށް ކޮންމެވެސްވަރެއްގެ ބަލަދުވެރިޔަކަށް

 ޕްރޮވިންސްތައް އުފެދިގެން ޕްރޮވިންސް ހިންގަވާ މިނިސްޓަރަކާ އެ ފަރާތްތަކެއް

 އެއުސޫލު އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަނޑުމެން . އަނެއްކާ އެބަވޭ ބަސްކިޔާ ބަޔަކަށް

 މީގައި މި އަދ މިއާއެކީގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން . އުނިކޮށްލަންޖެހޭހެން 2585 

 ޕްރޮވިންސްތަކަކަށް ކަނޑައަޅާފައި މިވާ އުސޫލުން އަތޮޅުތައް އަޅުގަނޑުމެން

. ބަހައިގެންނޫންގޮތެއްގައިވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޑީސެންޓްރަލައިޒްކުރެވިދާނެ
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 އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާގެ މީހުންނާ އަދި އަޅުގަނޑު ވާހަކަދެކެވިފައިވާ،

 ގޮތަކަށްވެސް ޤަބޫލުކުރާ އުސޫލެއްނޫން ވާހަކަދައްކާފައިވާ ގިނަ މީހުން އެއް

 ރާއްޖޭގައި ކުރިއްސުރެ ޤާއިމްވެފައި މިހިރަ އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ އެމީހުންގެ 2590 

 އައިޑެންޓިޓީ ގެއްލޭގޮތަށް، އަތޮޅުތަކުގެ އައިޑެންޓިޓީ ގެއްލޭގޮތަށް އަތޮޅުތައް ބޮނޑި

 ވެރިން ވަކިން ބޮނޑިއަށް ބަނދެ އެއީ ޕްރޮވިންސްތަކަކަށްވެ އެތަންތަން ހިންގަވާ

 އެމީހުން އެދެނީ . ކަނޑައެޅި މިގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތުމަކަށް އެމީހުން ނޭދެ

 އަތޮޅުތަކުގެ އައިޑެންޓިޓީ ރައްކާތެރިވެފައި އޮވެފައި ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުން

 އިންތިޚާބުކުރާ ބަޔަކު ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ކަންތައްތައް ހިންގާގޮތަށް ތިބެފައި 2595 

 ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމަށް ރޭވޭ ރޭވުމުގައި އިކުއިޓީގެ އުސޫލުން އަދި ރާއްޖޭގެ

 ހުރިހާ އެންމެންވެސް ހަމަހަމަވާ އުސޫލުން އެކަންތައްތައް ރޭވިގެން ޤައުމުގެ

 ތަރައްޤީއަށް އެންމެ މަގުފަގުފަހިވާނެ ގޮތެއްގެ މަތީން ކަންތައްތައް

 ލްނަރަބަލް ނުވަތަ ނާޒުކު ރާއްޖެ ކަހަލަ އިޤްތިޞާދީގޮތުން ވަ . ހަމަޖެހިގެންދިއުން

 ޤައުމަކަށް އެއްގޮތަކަށްވެސް މީގައި ހުށަހެޅިފައިވާ މިއޮތް މޮޑެލްގެ މައްޗަށް 2600 

 ބައިބައިކޮށްލާފައި ސަރަހައްދުތަކަކަށް ބަހާލައިގެން ގެންދަން މިއޮތް މޮޑެލަށް

 . ޢަމަލުކުރުމަކީ ރަނގަޅުވާނެ ގޮތެއް ކަމަކަށެއް އަޅުގަނޑަކަށް ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ

 ދެ، ބައްލަވާލައްވާ އަޅުގަނޑުމެން ފަދަ ޤައުމެއް، ތިންސަތޭކަ ހާހެއްހާ މީހުން އާ

 ތިބި ޤައުމެއް އަދި އަޅުގަނޑު ފަދަ ބިން ކުޑަ ޤައުމެއް ދުނިޔޭގައި ލާމަރުކަޒީ

 އުސޫލުން ކަންތައްތައް ހިންގާ ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން މިއޮތް މޮޑެލަށް 2605 

 ބޭނުންކޮށްގެން ކާމިޔާބީތަކެއް ހާސިލްކޮށްފައި އޮތް ދަތުރުކޮށްގެން، އެ މޮޑެލް

 އާދެ، އެހެންވީމަ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިހާރު . ޤައުމެއް ވަރަށް މަދުވާނެ

 މައިކަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވަމުން ގެންދަވާތީ އެކަމަށްވެސް އަޅުގަނޑު

 ސޫލުން ހިންގުމަށް ވިސްނާލާފައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ލާމަރުކަޒީ އު

 މިހާރު މިއޮތް . ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ރަށުކައުންސިލްތައް ހޮވުމަށް ތާއީދޭ . ތާއީދޭ 2610 

 މޮޑެލަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްތައް ހޮވަ ހޮވައިގެން އެއީކީއެއް އެއުސޫލުން ހިންގުމަކީ

 އަތޮޅުކައުންސިލް ހޮވޭކަމަށް ވަނީވިއްޔާ ހަމަ . އެއީކީއެއް ރަނގަޅު އުސޫލެއް ނޫނޭ

 ޕްރޮވިންސްތައް ހައްދަވަން . ންމެ އަތޮޅަކަށް އަތޮޅުކައުންސިލެކޭ ހޮވެންވަނީ ކޮ

އާދެ، . ކަނޑައަޅުއްވާފައި އޮތް މޮޑެލް އެއީ ރާއްޖެއަށް ކަމުގާ މޮޑެލެއް ނޫނޭ
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 މިކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބަލައިގެން އަޅުގަނޑުމެން މި ބިލު އިޞްލާޙުކޮށްގެން 2615 

 ނޑުމެންނަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމަށް އަޅުގަ

 އަދި އެކަމަށް އަޅުގަނޑު . މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ޢިލްތިމާސްކުރަން

 ورحمت عليكم وسالم . ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ . ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން

 . وبركاته اهللا

2620 

 ގަނޑު މި ބިލާމެދު އައީ ވަރަށްބޮޑަށް އަޅު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 އެހެންނަމަވެސް، ދައްކަންހުރި ވާހަކަވެސް އެބަހުރި ވަރަށް . ތައްޔާރުވެގެން : ވާހަކަދެއްކެވުން އަޙްމަދު ސަމީރު

 އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ބިލަށް އަވަސްކުރުމުގެ ގޮތުން މި . ގިނައިން

 ވުމުގެ ގޮތުން، އެ މަޤްޞަދުގައި އަދި ބިލުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނު

 ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ދިވެހި ރައްޔިތުން މި މަޖިލީހަކީ ކާމިޔާބު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާ 2625 

 މަޖިލީހަކަށް ހެދުމަށް ގޮވާލަމުންދާ މިދަނޑިވަޅުގައި ނަތީޖާ ނެރެދެވޭ މަޖިލީހަކަށް

 ންދީ މި މަޖިލިސް ހެދުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުވެސް އެކަމަށް އެއްބާރުލު

 އެހީތެރިކަންދޭން ބޭނުންވާތީވެ އަޅުގަނޑު މިއަދުގެ ވާހަކަ ވީހާވެސް ކުރުކޮށް

 ދެތިން އެއްޗެއް ދަންނަވާލާފައި އަޅުގަނޑުގެ ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލުމުގެ ވިސްނުން

 އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީގެ ލީޑަރުގެވެސް . އަޅުގަނޑު މިހުރީ 2630 

 ރައީސް، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ޢިއްޒަތްތެރި . އެދުމުގެމަތީންނާވެސް އެކުގައި

 ބޭނުންވަނީ ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުގައި އެބަ ފާހަގަކުރައްވާ

 އަޅުގަނޑު . ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޚިލާފުކަމަށް ޕްރޮވިންސް ހެދުމުގެ ވާހަކަ

 މިދަންނަވަނީ ވަރަށް ސާފުކޮށް ކެރިގެން މިދަންނަވަނީ ޤާނޫނީ އެއްވެސް ބިނާއެއް

 އެހެންވީމަ، ވަރަށް . ފުޅުންނަކަށް ނުދެއްކޭނޭ ޕްރޮވިންސް ނުހެދޭނެ ކަމަކަށެއް އެބޭ 2635 

 އަދި ބައެއް . ހިތާމަކުރަން ރައްޔިތުންނަށް އޮޅޭފަދަގޮތަކަށް އެވާހަކަތައް ވިދާޅުވާތީ

 ޤާނޫނީ ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅުގައި އެކަންކަން، ޒުވާން ބޭފުޅުން އެކަންކަން އޮޅޭކަހަލަ

 އަޅުގަނޑު ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ . ޅުތައް ދައްކަވާތީ ގޮތަކަށް އެވާހަކަފު

 ވަނަ 230 ވިސްނުންފުޅަށް ގެނައުމަށްޓަކައި ދަންނަވާލާނަން، ޤާނޫނުއަސާސީގެ

 އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް . މާއްދާ 2640 

ލުންނޭ މިގޮތަށް އޮތްނަމަ ހިންގަންވާނީ ކޮންމެ އަތޮޅެއް ވަކިން ލާމަރުކަޒީ އުސޫ
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 އޭރަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން . ވަރަށް ރަނގަޅުވީސް

 އަތޮޅުތައް ހިންގާއިރު އަތޮޅުތަކުގައި ޕްރޮވިންތައް ޤާއިމްކޮށްގެން އެކަން

 އެހެންނަމަވެސް، މިމާއްދާ އޮތީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް . ނުކުރެވޭނެ

 އެހެންވީމަ، ދާއިރާތައް . މަރުކަޒީ އުސޫލުންނޭ އިދާރީ ދާއިރާތަށް ހިންގަންވާނީ ލާ 2645 

 ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން އެމާއްދާއިންވެސް އެބަ

 އަޅުގަނޑުމެން . ހަމަ އެއާއެކުގައި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ފުރަތަމަ ބާބު . ޤާއިމްކުރެވޭ

 ފާހަގަކުރަން އެބަޖެހޭ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވާއިރު

 ވަން ނަންބަރުގައި ވަނީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ 4 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ފުރަތަމަ ބާބުގެ

 އަދި މިބާރުތައް . އެންމެހާ ބާރުތައް ފެށިގެން އަންނަނީ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިންނޭ 2650 

 އެހެންވީމަ، މިއުޅެނީ އެރައްޔިތުންގެ . ދެމިއޮންނާނީވެސް ރައްޔިތުންގެ ކިބާގައޭ

 އެބާރުތައް ބޭއްވުމަށާއި ރައްޔިތުން އަމިއްލައަށް ކަންކަން ކިބާގައި

 ޑިސައިޑްކުރުމަށާއި އެރައްޔިތުން އަމިއްލައަށް ކަންކަން ނިންމުމުގެ ފުރުޞަތު

 އެހެންވީމަ، އެކަން . ޕްރޮވިންސްގެ ގޮތުގައި އަދި އެނޫންވެސް ގޮތްގޮތަށް . ދިނުމަށް

 ރިއަށްގެންދިއުމަށްޓަކައި އެގޮތަށް ކުރުމަށްޓަކައި އެފުރުޞަތު ދީގެން ކު 2655 

 ވާހަކަދެއްކެމުންދާއިރު އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ މިމައްސަލަ އަވަހަށް

 . ނިންމުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ކުރުކޮށްލާފައި އަޅުގަނޑު އިށީންނާނަމުއޭ

 އަޅުގަނޑަށް މީގެ ކުރިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ހުށަހެޅުމެއް މި މަޖިލިސް

 ދަވާ މިމައްސަލަ ވަކިގޮތަކަށް ނިމެންދެން ގެންދިއުމަށް ތާއީދުކުރާ ކުރިއަށްގެން

 . ވާހަކަ ދަންނަވަމުން ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރުދަންނަވަން 2660 

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 230 ޤާނޫނުއަސާސީގެ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ހިންގުން ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ބިލަކަށް ދިވެ : ވާހަކަދެއްކެވުން މޫސާ ޒަމީރު

 އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި ބަޙުސްކުރަމުންދާއިރުގައި އަޅުގަނޑަށް

 2009 ޖުލައި 1 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އަޅުގަނޑުމެން 298 ފާހަގަކޮށްލެވޭގޮތުގައި 2665 

 އެގޮތުން . ގެ ކުރިން ކޮށް ނިންމަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކެއް މިއީ

 ރަށުކައުންސިލްތަކާއި، ސިޓީކައުންސިލްތަކާއި އިންތިޚާބުކޮށް އަޅުގަނޑުމެން

. ކޮންމެއަކަސް މި މުއްދަތު މިހާރު ފަހަނައަޅާ ގޮސްފައި މިވަނީ . ނިންމަންޖެހޭ
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 ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ މޭޒުމަތީގައި މިވަގުތު މިއޮތް ބިލަށް ބަލާއިރު އަޅުގަނޑަށް

 ކީ ދެން އަނެއްހެން މާބޮޑު ޤާނޫނީ މާހިރެއްނޫނަސް ފާހަގަކުރެވޭ އަޅުގަނޑަ 2670 

 އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވެނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރޫޙާއި މުޅިން އެއްގޮތަކަށްނޫނޭ

 230 އަޅުގަނޑު މިހެން ދަންނަވާލީ . ބިލުގެ މައިގަނޑު ކަނޑައެޅިފައި މިއޮތީކީ

 ގައި ކަނޑައެޅިފައިވަނީ ރަށުކައުންސިލާއި، ) ށ ( ވަނަ މާއްދާގެ

 ޅުކައުންސިލާއި، ސިޓީކައުންސިލް އުފެއްދުންކަމަށްވާއިރު ޕްރޮވިންސް އަތޮ

ގެ  ކައުންސިލް ވާހަކަ އެއްވެސް ވަރަކަށް އައިސްފައި ނެތި އަދި ޤާނޫނުއަސާސީ 2675 

 ދާއިރާއަށް ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ހިންގުން ބަހާލެވިފައިވާކަން 21 ގައި 2 ޖަދުވަލު

 ތުގައި، އަޅުގަނޑަށް ކަނޑައެޅިގެން އޮތްއިރު އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮ

 ފާހަގަކުރެވޭގޮތުގައި އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރޫޙާއި އެއްގޮތަކަށްނޫން މިވަގުތު މިބިލު

 މި ބިލުގައި މިވާ އޮނިގަނޑަށް އަޅުގަނޑުމެން ޢަމަލުކުރަން ފަށައިފިނަމަ . އޮތީކީ

 ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ އެއްފަރާތުންވާ ފަސޭހައަކަށްވުރެ ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް މިހާރުން 2680 

 އެގޮތުން . މިހާރަށް ބަލާއިރު އުނދަގޫތަކެއްވާނެކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ

 އަތޮޅު މީހަކު ދިއުން . އަތޮޅު ކުޑަހުވަދޫއަށް މ . މިސާލަކަށް ބަލާލާކަމަށްވެއްޖިއްޔާ ދ

 އަތޮޅު މީހަކު ދިއުމަށްވުރެ މިހާރުވެސް އަޅުގަނޑަށް . އަތޮޅަށް ތ . ނޫނިއްޔާ ލ

 އަޅުގަނޑު . އި ހުރިހާގޮތަކުން ބަލާއިރުވެސް މާލެ އައުން ހީވަނީ ޚަރަދުގެ ގޮތުންނާ

 . އެއްގޮތަކަށްވެސް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ރާއްޖެ ހިންގުމާ އިދިކޮޅު ހަދަނީކީނޫން 2685 

 އެކަމަކު އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ޙާލަތު އެގޮތަށް މެދުވެރިވެގެން ނޫނިއްޔާ

 އްޖިއްޔާ މިހާރުން މިހާރަށް އަޅުގަނޑުމެން އެފަދަގޮތަކަށް ބަދަލުކޮށްފިކަމަށްވެ

 ބަލާއިރު އިޤްތިޞާދީ ގޮތުންނާއި އަދި އޭގެއިތުރުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަތުރުފަތުރުގެ

 ގޮތުން މިހާ ދަތިކޮށް ހުރި ވަގުތެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން މިފަދަ ބިލެއް

 ބައެއް މެންބަރުންގެ ވާހަކާގައި އެބަ . ފާސްކޮށްފިކަމަށްވެއްޖިއްޔާވާ އުނދަގޫވާނެ 2690 

 ޅުވޭ އެމެންބަރުން އެރައްޔިތުން އެތިއްބެވި ހިސާބެއްގައި ތިއްބަވައިގެން ވިދާ

 އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު . އެބޭފުޅުންގެ ކަންތައްތަކަށް އަމިއްލަ ގޮތް ވިދާޅުވެވޭނޭ

 މިއޮތް އަޅުގަނޑު ކުރިން ދެންނެވި ޖަދުވަލުގައި އޮތްގޮތަށް ބަހާލެވިގެން

 ން ހިންގިކަމުގައިވިޔަސް އެކަންތައް ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލު

 ދެން މައިގަނޑުގޮތެއްގައި މި ބިލު މިއޮތްގޮތަށް ބަލައިގަތުމާ . އެގޮތަށް ކުރެވޭނެ 2695
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 އެއީ ކުރިން ދެންނެވިހެން ޖުލައި . ދޭތެރޭގައި އަޅުގަނޑު އިޢުތިރާޟެއްނުކުރަން

 ޙަލާގައި މި އެކަމަކު ކޮމިޓީ މަރު . ގެ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން ނިންމަންޖެހޭ 2009

 ބިލުގެ މައިގަނޑު އޮނިގަނޑަށް ބަދަލުތަކެއް އަޅުގަނޑު ގެންނަން އަޅުގަނޑު ހަމަ

 އެއީ މި ޕްރޮވިންސް ސިސްޓަމަށް އަޅުގަނޑުމެން . ބޭނުންވާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން

 ބަދަލުކުރާކަމަށްވެއްޖިއްޔާ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ފުރަތަމަ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް 2700 

 އަދި އޭގެއިތުރުން ރައްޔިތުންނަށް އެޙާލަތު . ނަން އެބަޖެހޭ އިޞްލާޙު ގެން

 މެދުވެރިވާން އެބަޖެހޭ މިހާރު މި ބިލުގައި ޕްރޮޕޯސްކުރެވިފައި މިއޮތްގޮތަށް

 ދެން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި މިވަގުތު ރޫޙް . އަޅުގަނޑުމެން ބަހާލުމަށްޓަކައި

 ބިލު ކޮމިޓީއަކަށް ގެންގޮސްގެން ހުރިގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ވީހާވެސް އަވަހަށް މި

 ނިންމުމަށް ވާހަކަދެއްކެވެމުންދާއިރުގައި އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެއީ 2705 

 އަޅުގަނޑުމެންވެސް، އަޅުގަނޑު ނިސްބަތްވާ ޕާޓީންވެސް ބޭނުންވާ ގޮތްކަމަށް

 ދެން އަޅުގަނޑުމެން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ވިސްނުން މިހުރީ . ވެދާނެކަންނޭނގެ

 ޓްކަރްޗަރއަށް މިބަދަލު ގެނައުމަށް ދަންނަވާފައި އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ މިބިލުގެ ސް

 ދެން ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ . މި ކޮމިޓީއަކަށް މި ބިލު ގެންދިއުމަށް ތާއީދުކުރަން

 އަނެއް ނުކުތާއަކީ، އަޅުގަނޑުމެން މި ބިލާ ދޭތެރޭ ވާހަކަދައްކަމުން ދިޔައިރުގައި 2710 

 އި މައްސަލަތަކެއް ހުރީމަ ވާހަކަދެއްކީމަ މީގެ ކުރިންވެސް މިފަދަ އެހެން ބިލެއްގަ

 އަޅުގަނޑުމެންގެ މޭޒުކޮޅުމަތީގައި މި ބިލު އޮއްވާ ބަދަލުވެގެން އައިސްފައި

 އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ އަސްލުގައި މީގައި މިރޫޙް . އެބައޮތް

 ބަށް ބަދަލުކޮށްލަން ބޭނުންކަމަށްވެއްޖިއްޔާ އަދިވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ބަންޑާރަ ނާއި

 . އަދިވެސް ފުރުޞަތު އަބައޮތޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ މޭޒަށް މި ބިލު ބަދަލުކޮށްލައްވަން 2715 

 އެއީ ހަނދުމަފުޅު ހުންނާނެ ކަންނޭނގެ، ޓެކްސްގެ ބިލުވެސް އަޅުގަނޑުމެން

 މިކޮޅުގައި ވާހަކަދައްކަމުން ދަނިކޮށް އަޅުގަނޑުމެން މޭޒުކޮޅުމައްޗަށް ތަފާތު ބިލެއް

 ގަކުރެވޭ ބައެއް ސަރުކާރު ހިންގަވާ ޕާޓީގެ ބޭފުޅުންވެސް އަޅުގަނޑަށް ފާހަ . އައީ

 އަޅުގަނޑުމެންގެ މިދެކެވުނު ވާހަކައަށް ބައެއްފަހަރު ތާއީދުކުރެއްވިކަން ސައި

 އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑު ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް . ކޮޓަރީގައި ނަމަވެސް 2720 

 އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ މި ބިލުގައި މިއޮތް ސްޓްރަކްޗަރގައި

އަދި އޭގެއިތުރުން . ފާހަގަކުރި ޕޮއިންޓަށް ވިސްނާލައްވާފައި ބަދަލު ގެނެސްދެއްވާށޭ
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 ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ވާހަކަދެކެވެމުންދާއިރުގައި މިބަދަލު ކޮންމެހެންވެސް

 . ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން . ގެނެސްދެއްވާށޭ

2725 

 އަމީންޢާންމު އަޅުގަނޑު ކައިރީގައި ވިދާޅުވޭ މައިކް ސިސްޓަމްގައި . ޝުކުރިއްޔާ : ން ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވު

 އެހެންވީމަ، ސިސްޓަމް . ކޮންމެވެސް ކަހަލަ މައްސަލައެއް މިހާރު އެބަ އުޅެއޭ

 އަޅުގަނޑު އެކަން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް . އަލުން ރީސްޓާޓްކޮށްލަން އެބަޖެހޭ

 މައިކް ސިސްޓަމަށް ދިމާވެގެން ) ކޮޅަކަށްފަހު ވަގުތު . ( އަމީންޢާންމަށް ދަންނަވަން

 މިއުޅޭ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްލުމަށް ކުޑަވަގުތުކޮޅެއް ޓެކްނިކަލް ޓީމުން އެބަ 2730 

 މިނެޓްގެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް މިހިސާބުން 15 އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑު . ބޭނުންފުޅުވޭ

 ނަން ޖަލްސާގެ މިނެޓްގެ ވަގުތުކޮޅަށްފަހު އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް ދަންނަވާ 15 . ނަގާނަން

 15 އަޅުގަނޑު . ވަގުތު އިތުރުކުރުމަށް މިހާރު ހުށަހެޅި ތާއީދުލިބިފައިވާގޮތަށް

 . ޓްގެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް މިހިސާބުން ނެގީ މިނެ

2735 

 ] ށް 14:20 ން 14:04 ހުސްވަގުތުކޮޅު [

 ބޭފުޅުން މިހާރު މައިކް ސިސްޓަމް ރަނގަޅުވެއްޖެކަމަށް ޓެކްނިކަލް . ` : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 އިރާދަކުރެއްވިއްޔާމުން މެޝިންތައް . އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތުދެއްވަނީ

 އަޅުގަނޑު މެދުކަނޑާލަމުން ދެންނެވިހެން ވަގުތު، . ރަނގަޅުވެފައި ހުންނަނީ 2740 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލު ހިންގުމާބެހޭ ބިލު ވަކިގޮތަކަށް

 ރިއަށް ގެންދެވުމަށްވަނީ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި ނިމެންދެން މިޖަލްސާ ކު

ލިބިފައި  . އެހެންވީމާ، މިހާރު އޮންނާނީ އެ ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓަށް ދެންނެވުން . ތާއީދު

 . އެހެންވީމާ، ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖައްސަވައިދެއްވުން އެދެން

 ޝުކުރިއްޔާ އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް ދަންނަވާލުމުގެ ކުރިން ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( 2745 

 . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ޗެކްކޮށްލެއްވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވަން

 .... މައްޗަންގޯޅި އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ހުށަހަޅުއްވާ

 އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް . އަޅުގަނޑު ވާހަކަދައްކަން ފަށާއިރަށް މައިކް ސިސްޓަމް ނިވޭތީ

މައްޗަންގޯޅި އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ . މިދަންނަވާލަނީ
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 އަޙްމަދު ދީދީ ހުށަހަޅުއްވާ ތިނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު 2750 

 ޤަސަމް ތާއީދުކުރައްވާފައިވާގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ

 ންދެން މިޖަލްސާ ކުރިއަށްގެންދަވަން އުސޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ބިލު ވަކިގޮތަކަށް ނިމެ

 . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާގޮތަކަށް ވޯޓުދެއްވުމަށް

 ] ވޯޓުދެއްވުން [ 2755 

 : ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 . މައްޗަންގޯޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ : ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު

 . މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް ތިނަދޫ ދާއިރާގެ : ތާއީދުކުރެއްވި މެންބަރު

2760 

 62 : ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 51 : ވޯޓު ދެއްވީ

 06 : ވޯޓު ނުދެއްވާ

 04 : ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ 2765 

 . 29 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު . 57 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 އެހެންކަމުން، މި އެޖެންޑާ އައިޓަމް ނިމެންދެން މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް . 57 ޖުމްލަ

 އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތަށް . މިއަދު ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވައިފި 2770 

 . އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަމުން ގެންދާނަން

ގެ ކޮމިޓީތަކުގެ މަ  ސައްކަތަށް ވަޑައިގަންނަވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވެސް ކޮމިޓީ

 މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ގެންދެވިޔަސް ލިސްޓުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަން

 އެދިވަޑައިގެންފައިވާކަމަށްވަންޏާ މިކޮޅަށް ވަޑައިގެން މިމަސައްކަތް ހަލުވިކަމާއެކު

 . ރެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު އެދެން ކުރިއަށްދާނެގޮތަށް މަސައްކަތް އިންތިޒާމްކު 2775 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާ
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 . ބޭފުޅުން މިހާރު ނުކުމެވަޑައިގަތުމަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަރުވާނަން

 އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު (

 . ތެރި މެންބަރު ޢިލްޔާސް ލަބީބްއަށް ޢިއްޒަތް

2780 

 އާދެ، މި ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ` ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ދަޢުލަތް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ބިލު މިމަޖިލީހުގެ ފްލޯރގައި އޮންނަތާ ވަރަށް : ވާހަކަދެއްކެވުން ޢިލްޔާސް ލަބީބް

 އެހެންވީމާ، މި . ކަމަކު، ބަޙުސްކުރެވުނީ މާގިނަ ދުވަހަކުނޫން އެ . ގިނަދުވަސްވެއްޖެ

 . ކޮމިޓީއަށްގެންގޮސް އަވަސްކުރުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑު މިފުރުޞަތު ދޫކޮށްލަން

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް 2785 

 ވަނަ 230 ޤާނޫނުއަސާސީގެ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ` ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގަންވާނީ ) ހ ( މާއްދާގެ ބްދުލްމުޙްސިން ޙަމީދު ޢަ

 ގައި ) ށ ( ވަނަ މާއްދާގެ 71 ހަމަ މިޤާނޫނުގެ . ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުންކަމުގައި : ވާހަކަދެއްކެވުން

 އިދާރީ 21 ގައި ބުނާ 2 އިދާރީ ދާއިރާއެއްގެގޮތުގައި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖަދުވަލު 2790 

ކީ  ދާއިރާ ކަނޑައެޅިފައިވާއިރު އިދާރީ ދާއިރާތައް ޕްރޮވިންސްތަކަށް ބަހާލުމަ

 ވީމާ، . ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރޫޙާ ޚިލާފުކަމެއްކަމުގައި ދަންނަވަންޖެހޭ

 ލާމަރުކަޒީކުރުމުގެ ރޫޙާ ޚިލާފަށް އަތޮޅުތަކަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުތައް ތިންހަތަރު

 އްދާ ޕްރޮވިންސް އޮފީހަކަށްދީ ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރު އަތޮޅު އެއްކޮށްލުމަށްފަހު އުފަ

 . ހިންގުން މަރުކަޒީވެގެންދިއުމަށްވެސް މަގުފަހިވާ ސިފައެއްކަމުގައި ދަންނަވަންޖެހޭ 2795 

 މަރުކަޒީ ރަށް ހަމަޖައްސަމުން ގެންގޮސްފައިވަނީ ޑިމޮކްރެސީގެ . މަރުކަޒީ ރަށް

 ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް ރީތި ހަމަތައްކަމަށް މިސަރުކާރުން ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވާ

 . ރައްޔިތުންގެ އެއްވެސް ބަހެއް ނެތިކަމުގައި މިއަދު އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން

 މިސާލެއްގެގޮތުން އަޅުގަނޑު ނިސްބަތްވާ މެދު ޕްރޮވިންސްގެ މަރުކަޒީ

 ރަށުގެގޮތުގައި ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ އެޕްރޮވިންސްގެ އާބާދީއާ އެންމެ 2800 

 މީހުން ހިމެނޭއިރު ކަނޑައަޅާފައިވާ މަރުކަޒީ ރަށާއި 18700 ދުރަށް އާބާދީގައި

 ބައެއް ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް މެދު . މީހުންނާ 3000 ގާތީ އެންމެ

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން . ޕްރޮވިންސްގެ މަރުކަޒީ ރަށަށްވުރެ މާލެވެސް މާގާތް
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 . ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ސިޔާސަތު މިއިން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދައްކުވައިދޭ

 ދުރަތީގޮތުން ރާއްޖޭގައި އާބާދީ ފެތުރިފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު މިގޮތަށް ގިނަ ޤު 2805 

 އަތޮޅުތަކެއް އެއްކޮށްލައިގެން ހިންގުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ އެއަތޮޅުތަކުގެ

 ރައްޔިތުންނަށް އިތުރު ތަކުލީފުތަކެއް ގެނުވާނެކަމެއްކަމަށް މިސަރުކާރުގެ

 ކަނޑުހުރަސްކޮށް . މަކުރަން މާހިރުންނަށް ނޭނގުނީތީ އަޅުގަނޑު ހިތާ

 ދަތުރުފަތުރުކުރުމަކީ ފަސޭހަކަމަކަށްނުވާތީ އަތޮޅުތައް ބާރުވެރިކުރުވައިގެން

 މިކަން ރާއްޖޭގެ ދާދި މިދާއްކަށްދުވަހު ތާރީޚުގައިވަނީ . ލާމަރުކަޒީކުރަންޖެހެނީ 2810 

 އަތޮޅު ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ހިންގުމަށް އުނދަގޫތަކެއް . އ . ސާބިތުކޮށްދީފައި

 ވަނަ އަހަރުގައި އެއަތޮޅު ބައިކޮށްފައިވަނީ ކީއްވެގެންތޯ 1990 ތިވުމާއެކު ކުރިމަ

 ހަމަ މާކަނޑު ހުރަސްކޮށްފައި ރައްޔިތުން ކުރަންޖެހޭ . އަޅުގަނޑު ސުވާލުކޮށްލަން

 ދެން، އަޅުގަނޑު . ދަތުރުތައް ވީހާވެސް ގާތުން ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި

 ކައުންސިލްގެ . އިވާ ކައުންސިލްގެ އުމުރު ވަނަ މާއްދާގަ 7 ފާހަގަކޮށްލަން ބިލުގެ 2815 

ކީ 5 އަހަރު އޮތުމުގެ ބަދަލުގައި 3 އުމުރުގެގޮތުގައި  އަހަރަށް ބަދަލުކޮށްލުމަ

 އަހަރު ދުވަހަކީ އެކުލަވާލެވޭ ޕްލޭނެއްގެ 3 އެހެނީ، . މުހިންމުކަމެއްކަމަށް ފެނޭ

 އްދާގައިވާ ވަނަ މާ 56 . ދަށުން ނަތީޖާއެއް ޙާސިލުކުރުމަށް ވަރަށް ކުރު މުއްދަތެއް

 ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ މީހަކު ޕްރޮވިންސް ކިޔަސް . ޕްރޮވިންސްގެ މިނިސްޓަރ

 އަދި އަތޮޅު ކިޔަސް އެތަނެއްގައި އެންމެ އިސްކޮށް ބެހެއްޓުމަކީ ޑިމޮކްރެޓިކް 2820 

 އެހެންކަމުން، މިބިލު ފާސްވެގެންދާއިރު ރައްޔިތުން . ހަމަތަކާއި ތަޢާރުޟުވާކަމެއް

 ޅުގެ އެންމެ އިސް މީހާގެގޮތުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭގޮތަށް އިސްކުރާ ވެރިޔަކު އަތޮ

 61 . ފާސްވުމަކީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާގޮތަށް އަތޮޅު ހިންގުމަށް ލިބިގެންވާ ބާރެއް

 ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީ . ވަނަ މާއްދާގައި ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓޯ

 ޔިތުންގެ ރުހުމަށްވުރެ ބޮޑަށް އެކުލަވާލުމުގައިވެސް މިބިލުން މިފެނިގެންދަނީ ރައް 2825 

 ސަރުކާރުގެ ރުހުން އޮތްގޮތަށް ކަންކަން ހިންގުމަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ބޯޑު

 އެހެންކަމުން، މިބޯޑަށް ޢައްޔަންކުރާ މެންބަރުންނަކީ . އެކުލެވިފައިވާ މަންޒަރެއް

 ން އެންމެ ކުޑަމިނުން މިފަދަ ކަންކަމާގުޅޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކުން ރުހު

 މިހެން ހަދަންޖެހެނީ . ލިބިގެން ރުހުންދޭ ބަޔަކަށްވާންޖެހޭނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން

 ސަރުކާރަށް ތާއީދުނުކުރާ އަތޮޅުތަކަށް ނުވަތަ ރަށްތަކަށްދޭ ބަޖެޓާއި އެހީތަކާއި 2830
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 ޕްރޮޖެކްޓްތައް އަތޮޅުތަކުގެމެދުގައި ބެހިގެންދަނީ އިންޞާފުވެރި އުސޫލަކުންތޯ ބެލެނީ

 އީސް، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަންއޮތީ އެތައް ޢިއްޒަތްތެރި ރަ . މަށްވާތީ މިފަދަގޮތަކުންކަ

 ޒަމާނެއް ވަންދެން ރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ އިދާރީ ދާއިރާތައް އުވާލުމަކީ

 ވީމާ، ޖުމްލަކޮށް ދަންނަވާނަމަ މިބިލު މިހާރު . ރައްޔިތުން ބޭނުންވާގޮތެއް ނޫންކަން

 ބިލުގައި ހިމެނިފައިވާ ޕްރޮވިންސް ބައި އޮތްގޮތަށް ބަލައިގަންނަކަމަށްވާނަމަ 2835 

 . އުނިކޮށްލުމަށްފަހު ބިލު ބަލައިގަތުމަކީ ފެންނަކަމެއްކަމުގައި ދަންނަވަން

 . ޝުކުރިއްޔާ

 ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . ޝުކުރިއްޔާ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . މޫސާ މަނިކު 2840 

 ) ހޭ ނުކުތާ ބެ ނިޒާމާ (

 އަޅުގަނޑު ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް މިނަގަނީ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ގައި ބުނަނީ އިދާރީ ދާއިރާތައް ) ނ ( ވަނަ މާއްދާގެ 231 ޤާނޫނުއަސާސީގެ : މޫސާ މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން 2845 

 އަހަރޭ 3 ލުތަކުގެ އުމުރަކީ ދިގުވެގެން ހިންގުމަށްޓަކައި އިންތިޚާބުކުރެވޭ ކައުންސި

 އެހެންވީމާ، ޤާނޫނަކުން އެއެއް ބަދަލެއްނުކުރެވޭނެކަމަށް . ކަނޑައެޅިގެން އެބައޮވޭ

 ޤާނޫނުއަސާސީގައި އޮތްއިރު، ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙު ގެންނަންޖެހޭ

 . މައްސަލައަކަށްވާތީ އަޅުގަނޑު ހަމަ ސަމާލުކަމަށް ދަންނަވާލީ

2850 

 . ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( : ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން

 ޤާނޫނުއަސާސީގެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވާހަކަ ދައްކާ

 އެއީ . ނިމުނީމަ ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ ނެންގެވުމަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން

 މިކަމާބެހޭގޮތުން . ދާގައި އެބައޮތް މިވާހަކަ ވަނަ މާއް 231 ޤާނޫނުއަސާސީގެ 2855 

 އަޅުގަނޑުމެން ޚިޔާލު ތަފާތުވުމެއް އުޅޭކަމަށްވާނަމަ ޤާނޫނުއަސާސީ

އެމަރުޙަލާގައި . އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޖިލީހަށް
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 އެނޫން މަރުޙަލާތަކުގައި . އެވާހަކަތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެއްކޭނެ

 ނުއަސާސީގައި ހުރި އުސޫލުތަކާއި ޚިލާފަށް އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދައްކަމުން ޤާނޫ

 . ގެންދާކަމަށްވަންޏާ މިމަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދަތިވާނެ 2860 

 . އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ މައިގަނޑު އުސޫލުތަކެއް ބަހައްޓަން އެބަޖެހޭ

 . ހޭ ނުކުތާއެއްކަމަށް މި ޤަބޫލުކުރީ އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މިމައްސަލަ ނިޒާމާބެ

 އަޅުގަނޑު ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްގައި ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ކެލާ ދާއިރާގެ

 . މަޢުސޫމަށް هللا ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

2865 

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

 ދެއްކެވި ޢިއްޒަތްތެރި ދެންމެ ވާހަކަފުޅު . އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް هللا ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 . މެންބަރު މުޙުސިން ހުށަހެޅުއްވީ އިޞްލާޙުކުރަން އެގޮތަށް ފެންނަކަމަށް : މަޢުސޫމް ވާހަކަދެއްކެވުން

 އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙެއް ގެންނަން ޖެހިއްޖިއްޔާ 2870 

 އެބޭފުޅާ . ނަވާލަން އެހެންވެ، އެވާހަކަ ދަން . އަދި އެއީ މުޅިން އެހެން މަރުޙަލާއެއް

 ދެއްކެވި ވާހަކަ އެއީ ގޯސް ވާހަކައެއްކަމަށް ހަދާފައި، ނިޒާމީ ނުކުތާއެއްގޮތުން

 . ޝުކުރިއްޔާ . އެވާހަކަ ގެނައިމަ އަޅުގަނޑު އެކަން ހުށަހަޅާލަންވެގެން

2875 

 ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެނެންގެވީ ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 އެއީ އެކަމާބެހޭގޮތުން މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން މިހާރު މިވަނީ . ޤަބޫލެއްނުކުރަން

އެހެންވީމާ، އިތުރަށް މިމަޢުޟޫޢުގައި ބަޙުސްކުރާކަށް އަޅުގަނޑު . ގޮތެއް ނިންމާފައި

 އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ބާރަށު ދާއިރާގެ . ފުރުޞަތެއް ނާރުވާނަން

 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . ތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދަށް ޢިއްޒަ 2880 

 . އަޙްމަދު ރަޝީދަށް ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް

) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (
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 އަޅުގަނޑު ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް . އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު 2885 

 މިނަގަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ގަވާއިދުގައި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ވާހަކަފުޅު : ހަކަދެއްކެވުން އަޙްމަދު ރަޝީދު ވާ

 ދައްކަވަނިކޮށް ވާހަކަފުޅު މެދުކަނޑާލާ، ކެލާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 އެއީ މަޖިލިސްގެ ގަވާއިދާއި . މަޢުސޫމް ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް ނެންގެވީ هللا ޢަބްދު

 . ކަމަށްވާތީ އެވާހަކަ ދަންނަވާލަން ޚިލާފުކަމެއް

2890 

 . އެކަމާބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑު ވަނީ ގޮތެއް ނިންމާފައި ކުރިން . ޝުކުރިއްޔާ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 އެއީ . އެހެންވީމާ، ތިއީވެސް ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭކަށް ނެތް

 . ކިގޮތެއް ނިންމާފައިއޮތްކަމެއް ކުރިން ނިމި އަޅުގަނޑު އެކަމާބެހޭގޮތުން ވަ

 މިއޮތީ ނިޒާމާބެހޭ . އަޅުގަނޑުމެން މިމަސައްކަތް ހަލުވިކުރަން އެބަޖެހޭ މިއަދު 2895 

 . ނުކުތާއެއް މަނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

 ދެ، އަޅުގަނޑު ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް މިނެގީ އާ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 2900 

 ވަނަ މާއްދާގައި ލިޔެފައި 230 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ : މުޙަންމަދު ޠާރިޤް ވާހަކަދެއްކެވުން

 . މިއޮންނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގަންވާނީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުންނޭ

 ހަކަ މިދެއްކެނީ މިއުސޫލުން ހިންގުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިވާ

 . އެހެންވީމާ، މިއީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް . ޚިލާފުކަމެކޭ

 ޖަމްޢުކޮށް ބުނެފައިމިއޮތީ އެއް ދާއިރާއަށްވުރެ ގިނަ ދާއިރާ ގުޅިގެންކަން ލާމަރުކަޒީ 2905 

 މަރުކަޒީ އުސޫލުން ނުހިންގޭނެކަން އެއް ދާއިރާއެއް ލާ . އުސޫލުން ހިންގަންވާނީ

 ވަނަ މާއްދާގައި 230 ސާބިތުވާ ކަނޑައެޅިގެން ރީތިކޮށް ލިޔެފައި މިއޮންނަނީ

 . ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގަންވާނީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުންނޭ

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ އިދާރީ ދާއިރާއެއް ހިންގަންވާނީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލަކުންނެކޭ

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ޤާނޫނުއަސާސީގައި ލިޔެފައި އޮތިއްޔަކީ ނޫން 2910
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 މިތަނުގައި ކުރެވެމުންދާ ބަޙުސާއި . ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްކަމަކަށް ޤަބޫލެއްނުކުރަން : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ބެހޭގޮތުން މިހާރު ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްގެ ދަށުން ތި ވާހަކަފުޅުދެއްކެވީ

 އަޅުގަނޑު . އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްކަމަށް ޤަބޫލެއްނުކުރަން 2915 

 ކުރިން ދަންނަވަމުންދިޔަހެން މިއަދު މިމަސައްކަތް ނިމެންދެން މަޖިލީހުގެ

 އެހެންވީމާ، އިތުރު . މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދަން މިއޮތީ ފާސްކުރައްވާފައި

 . ންދެވޭތޯ އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންއެބަޖެހޭ ހުރަސްތަކެއް ނެތި މިކަން ކުރިއަށްގެ

 އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 . މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ 2920 

 . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޝުކުރިއްޔާ އަޅުގަނޑަށް ތި ދެއްވި ފުރުޞަތަށް . ` ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ބިލު ޠަފާ މުޙަންމަދު މުސް

 ހުށަހެޅިފައިވާ މިބިލަށް ޖުމްލަގޮތެއްގައި ބަލައިލާއިރު އެނގެނީ މިބިލަކީ މައިގަނޑު : ވާހަކަދެއްކެވުން

 ގެ އަދި މިބިލު . ހުރިހާ ބައިތަކެއް ހިމަނާ ރަނގަޅަށް ޑްރާފްޓްކުރެވިފައިވާ ބިލެއްކަން 2925 

 ކަމެއްގެ 4 މުޅި ރޫޚަށް ބަލާއިރު ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ލާމަރުކަޒު ކުރުމުގައި

 އެއީ . މައްޗަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އަލިއަޅުވާލާފައިވާކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން

 . އިދާރީގޮތުންނާއި ސިޔާސީގޮތުންނާއި މާލީ ގޮތުންނާއި ވިޔަފާރީގެގޮތުންކަމަށް ވުން

 ޒު ކުރުމަކީ އެސަރަޙައްދެއްގައި ދިރިއުޅޭ ބައެއް ކަންކަން އިދާރީގޮތުން ލާމަރުކަ

 ކުރުމުގެ އެބަޔަކު އަމިއްލައަށް ރޭވުމާ ހިންގުމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތާއި ބާރުތައް 2930 

 . ސަރަޙައްދީ ފެންވަރުގައާއި އަތޮޅު ފެންވަރުގައާއި އަދި ރަށު ފެންވަރުގައި ދިނުން

 ކަނޑައަޅާ ރައްޔިތުންގެ ސިޔާސީގޮތުން ލާމަރުކަޒު ކުރުމަކީ ސިޔާސަތުތައް

 . ތެރެއިން އެރައްޔިތުން ޤަބުލުކުރާ ބަޔަކަށް ކަންކަން ނިންމުމުގެ ބާރުދިނުން

 ލާމަރުކަޒު، މާލީގޮތުން ލާމަރުކަޒު ކުރުމަކީ އެސަރަޙައްދަކުން ލިބެންހުރި މާލީ

 ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އިންތިޚާބުކުރެވިފައިވާ ކައުންސިލުތަކަށް ޚަރަދުތައް 2935 

 މާއި އަދި އާމްދަނީ ނުވަތަ ފައިސާ ހޯދުމުގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ކުރު

 ވިޔަފާރީގޮތުން ލާމަރުކަޒު ކުރުމަކީ ހޯލްސޭލް މަރކެޓްތައް . މިނިވަންކަންދިނުން

ސަރަޙައްދުތަކުގައި ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ޤާއިމްވެ، މާލޭގައި ތޮއްޖެހިފައިވާ
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 ފަތުރާލާ، މާލެއިން ކޮންޓްރޯލްކުރާ ވިޔަފާރިތައް ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ކަންކޮޅުތަކަށް

 އެކިއެކި ވަޞީލަތްތަކާއި ވިޔަފާރިތައް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި 2940 

 ސަބްސިޑީ . އަދި ޓެކްސް ކަނޑާލުން . ދޫކޮށް އިޚްތިޔާރުދިނުން . ދޫކޮށްލުން

 ސް މި ލަނޑުދަނޑިއަށް ވާޞިލުވުމަށް ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހުނަ . ދިނުން

 އެގޮތުން . މިއީ ވަރަށް ފައިދާހުރި ނިޒާމެއްކަން އަޅުގަނޑަށް އެނގިފައިވަނީ

 އަޅުގަނޑު ނިސްބަތްވާ ދާއިރާގައި ސަރުކާރަށްވެސް އަދި ރައްޔިތުންނަށްވެސް

 މިއަދާ ހަމައަށް ދިޔައިރުވެސް ހަމަ އެއްވެސް އެއްޗެއް ލިބިފައިނުވާ ފަޅު ރަށްތަކެއް 2945 

 ފަޅުރަށް އެހުރީ 20 ސޯޅަ ފަޅުރަށް ނޫނިއްޔާ އެ ފަޅުރަށްތަކުގައި . އެބަހުރި

 މިހެންވެއްޖެނަމަ މިދާއިރާގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން، އެމީހުން ބޭނުންވާގޮތަކަށް އެމީހުން

 ބޭނުންވާ ބައްޓަމަކަށް މިއެތި ރާވައިގެން، އެމީހުން އަމިއްލައަށް ބިޑްކޮށްގެން

 ރަށުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭނީ މިރަށްރަށް ޓޫރިޒަމްގެ ދާއިރާއަށް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ މިރަށް

 މީގެ މާނައަކީ މިހާރު އެމީހުންނަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް މި . ވަރަށް އުފަލުގައި 2950 

 އިރާދަކުރެއްވީތީ މިކަން މިގޮތަށް ހިނގާފިނަމަ މިރަށްރަށުގެ . ރަށްރަށަކުން ނުލިބޭ

 މީހުންނަށް އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ހިސާބުކުރިގޮތުގައި ހުރިހާ އެއްޗެއް

 ކަނޑާ އަދި ސަރުކާރަށްވެސް ދޭންޖެހޭ އެއްޗެއް ދައްކާ، ހުރިހާ އެއްޗެއް

 ހާސް ރުފިޔާއާއި ދޭތެރޭގެ 15 ހާހާއި 10 ޓެކްސްތައް ކަނޑާ، މަދުވެގެން ބޮލަކަށް

 އެކަންވާނީ އެކަންވާނީ މިބިލު . މިއީ ވަރަށްބޮޑު އެއްޗެއް . އާމްދަނީއެއްޖެހޭ 2955 

 އެއްތަނަކަށް ހުރިހާ މުއްސަނދިކަމެއްގެ ރައްޔިތުން މިހާރު މިއޮތީ . ފާސްވެގެން

 . ތޮއްޖައްސާފައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުން މިތިބީ ވަރަށްބޮޑަށް ބިކަހާލުގައި

 އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ މިރާއްޖެތެރޭގެ ރައްޔިތުންވެސް އަޅުގަނޑުމެން މިހަމަ

 މަ ކާން ބޭނުންވާގޮތަށް މެކްޑޯނަލްޑުން ހަދާ ކުކުޅާއި ސަބްމެރިންއާއި ޕިއްޒާއާއި ހަ

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ބަޔަކު . ބޭނުންވާނެ 2960 

 އެމީހުންނަށް ލިބިގެންވާ، އެމީހުންނަށް ލިބިގެންވާ މިކަންކަމުން އެމީހުން

 . ކަމެއްނޫން މަޙްރޫމްކޮށްފައި ބޭއްތިބުން އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ކޮށްގެންވާނެ

 ން ކުރިއަރާފައިވާ ވެއްޓެއް މިދާއިރާތަކުގައި ގޮތު އިޤްތިޞާދީގޮތުންނާއި އިޖުތިމާޢީ

 އަޅުގަނޑުގެ ކެމްޕެއިނުގައި އަޅުގަނޑު ދިޔައީ . އެބަޖެހޭ ޤާއިމުކުރަން

 ވަކާލާތުކުރަމުން އަނބިދަރިން ކައިރީގައި ރަށުގައި ތިބެގެން އާމްދަނީ ލިބޭނެ 2965
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 ވަޞީލަތްތަކެއް ޤާއިމުކޮށްދިނުމާއި، އިޖުތިމާޢީގޮތުން އިޤްތިޞާދީގޮތުން

 ރިއަރާފައިވާ ވެއްޓެއް މިދާއިރާތަކުގައި ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކު

 ޤާނޫނުގައި . އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިއޮތީ އެދުވަސް އައިއްސަ هللا . ކޮށްދޭނެކަމަށް

 އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއްނުކުރަން . މިއޮތީ ކަންކުރަންވީގޮތް ކަނޑައަޅާ ބަޔާންކޮށްފައި

 މު ޤާއިމުނުކުރެވޭނެކަމަށް ބައެއް މެންބަރު، އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ޕްރޮވިންސް ނިޒާ 2970 

 ޤާއިމުނުކުރެވޭނެކަމަށް ވަކާލާތުކުރިކަމުގައިވިޔަސް އަޅުގަނޑު އެކަން

 ގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް ) ށ ( ވަނަ މާއްދާގެ 230 ސަބަބަކީ . ޤަބޫލެއްނުކުރަން

 ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމަށްޓަކައި

 ނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތީން އިދާރާތަކާއި މަޤާމުތަކާއި ޤާ

 ރަށުކައުންސިލުތަކާއި އިދާރާތަކުގެ ވާހަކައަކީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެއީ 2975 

 އެހެންވީމަ، ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ އިދާރާތަކެއް ހެދުމުގެ . ޕްރޮވިންސްތަކޭ

 . ބިދެއޭ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ލި . އިޚްތިޔާރާއި ބާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބޭ

 އެކަމަކު . އެހެންވީމަ، ޕްރޮވިންސް ނިޒާމު ޤާއިމުކުރެވޭނެއޭ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ

 މީގައި އަޅުގަނޑުވެސް ވިސްނާލާއިރުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލު، މީގަ އިން،

 ޤާނޫނުއަސާސީގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުތައް އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުން 2980 

 އެހެންނަމަވެސް، މި ނިޒާމުގައި އަޅުގަނޑު . މުޅިން އެއްކިބާކުރެވޭކަށެއް ނެތް އެ

 ހަމަ ދަންނަވާނީ ރަށާއި ކައުންސިލާއި ޕްރޮވިންސާއި ސީދާ ގުޅޭނެ ނިޒާމެކޭ

 އޭރުންނޭ އެހެންޏާ މިއޮތީ ހަމަ ކުރީގައި . މެކޭނިޒަމެކޭ އަޅުގަނޑުމެން ރާވަންވާނީ

 . ސްޓްރީ، އަތޮޅު އޮފީސް، ރަށު އޮފީސް އެޓޯލްސް މިނި . އޮތްގޮތަށް މި ދާނީ

 އެހެންވީމަ، މި އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މީގެތެރެއިން މި ދޭތެރެ މެދުގައި އޮންނަ 2985 

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑުމެން . މީޑިއޭޓަރ ބައި ކަނޑާލަން

 . ނގާށޭ މިބިލަށް ވާހަކަދައްކާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނުމުގައި ބަހައްޓަމާ ހި

 ޕްރޮވިންސާއި ރަށާއި ސީދާ ގުޅާލެވޭ ކަހަލަ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް، މިޤާނޫނު

 އިޞްލާޙުވެގެންދާއިރު ނޫނީ މިޤާނޫނު ހެދިގެންދާއިރު މިގޮތަށް މީތި ބައްޓަންކުރެވޭނެ

 ދެން ހަމަ ދެންމެ ދާދިފަހުން . ގޮތަކަށް ނިންމަމާ ހިނގާށޭ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ 2990 

 ތްތެރި މެންބަރަކު ވިދާޅުވެއްޖެ މި މޮޑެލަކަށް މަސައްކަތެއް ވާހަކަދެއްކެވި ޢިއްޒަ

މިމޮޑެލްއަށް . އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއްނުކުރާނަން އެވާހަކައެއް . ނުކުރާނެއޭ މިރާއްޖޭގައި
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 އަޅުގަނޑު . މަސައްކަތްކުރާ ޤައުމުތައް އެބަހުރި ވަރަށް ފައިދާހުރި މޮޑެލެއް މިއީ

 އާ، ސަލަމަން އައިލެންޑް، ކައިރީގައި އޭގެތެރެއިން ނަގަނީ ބާބޭޑޯސް، އޮސްޓްރޭލި

 އަޅުގަނޑަށް އެނގިފައި އޮންނަގޮތުން ސްރީލަންކާއަކީ . މިއޮތް ކޮލަމްބޯ ނަގާނީ 2995 

 އެކަމަކު، އެމީހުންގެ . އަހަރުވަންދެކަށް ރެއާއިދުވާލު ތަޅާފޮޅި ތަނެއް 25 ވޭތުވެދިޔަ

 ގެ މި ހަރުދަނާ އެމީހުން . އިޤްތިޞާދު އެންމެ ދުވަހަކުވެސް ނެތް ދަށަށް ގޮސްފައެއް

 ގެ އަރުތަކުގައި 1980 ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ

 . ޖޭ ވަރުދަނާ . އާރު . އެޤައުމުގައި ހުރި ވެރިމީހާ އެތަނަށް ގެނައި ނިޒާމެއް މިއީ، ޖޭ

 އޭނަ މި ނިޒާމު ތަޢާރަފްކޮށްފައި އޭނަ ވިދާޅުވިކަމަށްވަނީ ތިމަންނަ ޤައުމުގައި 3000 

 . ހިންދެމިލައިގެން ހުންނާނެ ފުރުޞަތު ތިމަންނަމެންނަށް ލިބުނީއޭ ތިމަންނަމެންނަށް

 ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބާރަށް ހިނގާ . އެހެންވީމަ، މި ނިޒާމަށް ފާޑުކިޔޭ ނިޒާމެއް ނޫނޭ

 ދެން އަޅުގަނޑުމެން އެއްޕާޓީން އަނެއް ޕާޓީއަށް . އެންމެވަރުގަދަ ނިޒާމޭ މިއީ

 ތައް ހިންގަން މިތިބީ އޭނަ ރަނގަޅޭ މިތިބީ އަޅުގަނޑުމެން ތަޅާފޮޅުމާއި ކަންތައް

 އޭނަ އަމިއްލައަށް ރަނގަޅޭ ބުންޏަންސް އޭނަ . ބުނެފައި އަނެކަކު ނޫނެކޭ ބުނަން 3005 

 އަމިއްލައަށް ރަނގަޅުކަމެއްކަމަށް ފެނުނުކަމުގައި ވިޔަސް އަނެއް ޕާޓީ ރަނގަޅޭ

 އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑުމެން ހިނގާށޭ މި އުސޫލު . ބުނެފިއްޔާ ޤަބޫލުނުކުރުން

 މި އުސޫލު ދޫކޮށްލާފައި އަޅުގަނޑުމެން މިގޮތަށް ތަޅާޅާ ތިއްބާ މިހާރު . ކޮށްލަމާ ދޫ

 ތިންބާރު ތަޅާތަޅާ ތިއްބާ ޝަރުޢީ ދާއިރާއިން . މިއޮތީ ދިމާވެފައި މާނުބައި ގޮތެއް

 ހުރިހާ ބާރެއް އޮތީ ރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ . ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ނަގާފައި މިއޮތީ 3010 

 ތިއްބާ ގެންގޮސް ހައްޔަރުކުރަން ވެއްޖިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން މިތާ . ދާއިރާގައި

 . އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ހިނގަށޭ އެކައްޗެއް ކިޔަމާ . ހައްޔަރުކުރެވެނީ

 . ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ : ކެވުން ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް

3015 

 . ޝުކުރިއްޔާ . އެހެންތޯ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ

: ވާހަކަދެއްކެވުން
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 އަޅުގަނޑަށް ވެސް މިބިލުގައި ހުށަހަޅުއްވާފައި . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު 3020 

 އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް . މިއޮތް މައިގަނޑު މަފްޙޫމަށް ތާއީދުކުރެވޭ : ވިސާމް ޢަލީ ވާހަކަދެއްކެވުން

 މިއީ ޤާނޫނުއަސާސީގައިވެސް ، އާދެ . ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުން

 އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ހިތާމަޔާއެކީ ދަންނަވަންޖެހެނީ . ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއް

 މިހުށަހަޅުއްވާފައި މިއޮތް މޮޑެލްއަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރޫޚާއި ޚިލާފު މޮޑެލްއެކޭ

 އެއީ އަޅުގަނޑު މިހެން މިދަންނަވާލަނީ . އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ޖެހެނީ 3025 

 ނޫނުއަސާސީގައި ކަނޑައެޅިގެން އަތޮޅުތައް ލާމަރުކަޒު ހިންގާކަހަލަ ރޫޙެއްގައި ޤާ

 ޕްރޮވިންސްތައް ހަދައިގެން . ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަސްތައް އައިސްފައިވަނީ

 ދެން ބައެއް މެންބަރުން ވިދާޅުވާނެ . ލާމަރުކަޒީ އުސޫލު ހިންގާ ވާހަކައެއް ނާދޭ

 ނެހެދޭނެއޭ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ނެތީމަ ކަންނޭނގޭ ޕްރޮވިންސްތައް ކަނޑައެޅިގެން

 އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި އެކަން އެގޮތަކަށް ކޮށްގެން . ޕްރޮވިންސްތައް ހެދޭނެއޭ 3030 

 އެއީ އަތޮޅުތައް ރަށު ކައުންސިލުތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލުތަކުގެ ވާހަކަ . ނުވާނެ

 ނަނީ މިބިލުގައި އަތޮޅުގެ ކައުންސިލުތައް އަންނައިރުގައި މިއަން . މިއަންނަނީ

 އެހެން . ތިންހަތަރު އަތޮޅެއް އެއްކޮށްލާފައި އެއީ އަތޮޅު ކައުންސިލެއްގެ ގޮތުގައި

 . އައުމުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިއީ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑު އޮޅުވާލުމެކޭ

 . އަޅުގަނޑުމެން އަތޮޅު މިކިޔަނީ ޢާންމު ވާހަކަދެއްކުމުގައި ވަކި މާނައެއް އޮވެގެން 3035 

 އެޅިގެން އަތޮޅު އެހެން އަތޮޅު ކަނޑައެޅިގެން ޤާނޫނުއަސާސީގައިވެސް ކަނޑަ

 . މާނަކޮށްދީފައި ނެތްނަމަވެސް އަތޮޅު ގެނެސްފައި ވަނީ ވަކި މާނައެއްގައި

 އެހެންކަމުން، ތިންހަތަރު އަތޮޅު އެއްކޮށްލާފައި އެއީ އަތޮޅު ކައުންސިލު އޮންނަގޮތޭ

 . ށް ބޮޑު އޮޅުވާލުމެއް ކިޔާފައި އެމާއްދާއެއް ގެނައުމަކީ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ވަރަ

 އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ ކީއްވެގެންބާއޭ ޕްރޮވިންސްތައް ނެހެދޭނެއޭ 3040 

 ޤާނޫނުއަސާސީގައި ނެތީމަ ޕްރޮވިންސް ހެދޭނެއޭ ވިދާޅުވާއިރު މި އަތޮޅު

 މިބަސް " އަތޮޅު . " ކައުންސިލަށް މި ޕްރޮވިންސް ކައުންސިލު ވިދާޅުނުވީ ކީއްވެބާއޭ

 ވެސް އަތޮޅު ކައުންސިލަކީ މި ޕްރޮވިންސް ކައުންސިލުގެ މިހާބޮޑަށް އޮޅުވާލައްވާފައި

 ދެން އަޅުގަނޑު . ގޮތުގައި މިއޮންނަން ޖެހުނީ ކީއްވެބާއޭ އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރާ

 ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރުން މި ޕްރޮވިންސްތައް 3045 

ކުރައްވާ މަސައްކަތް މި ހައްދަވައިގެން ޕްރޮވިންސް އޮފީސްތައް ހައްދަވައިގެން
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 އެހެންވީމާ، . މި ސިސްޓަމްވަނީ ފޭލްވެފައޭ . ރައްޔިތުން ބަލައެއް ނުގަނެއޭ

 އެއީ އަޅުގަނޑު ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން މިހާރު އެ މަސައްކަތް ހުއްޓުވާލާށޭ

 އަޅުގަނޑުމެން މިޤާނޫނުގެ މަސައްކަތް މިހާރު މިކުރެވެމުންގޮސް އަޅުގަނޑުމެން

 މަކީ އެއީ ދާއިރުގައި ޕްރޮވިންސްތައް ނެތު ންނަ ހިސާބަށް ޤާނޫނެއްގޮތަށް ބަލައިގަ 3050 

 މިތާ ވަރަށްގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން . ހަމަ ވަރަށް އެކަށީގެންވާ ކަމެއް

 ގަނޑު ހަމަ އެހެންވީމާ، އަޅު . ޕްރޮވިންސްތައް ނަހަދާން ވަކާލާތު ކުރައްވައިފި

 ކިހިނެއްތޯ ޢާންމު ދެން ޕްރޮވިންސްތައް ހެދީމަ މިވަނީ . އެހެން މިދަންނަވާލީ

 . އަތޮޅު ހިމެނޭ އުތުރު ޕްރޮވިންސް . ރައްޔިތުންނަށް ވިސްނާލާއިރު މިސާލަކަށް ރ

 އަތޮޅު ކައުންސިލަށް . ބ އަދި ޅ . ރ . ރު ޕްރޮވިންސްގައި މި ހިމެނެނީ ނ އުތު 3055 

 އަތޮޅު . މެންބަރުން އަންނައިރުގައި ރ 3 މިއަންނަނީ ކޮންމެ އިދާރާ ދާއިރާއަކުން

 އާއިމަ . މެންބަރުން 3 އަތޮޅުން 3 އުތުރު . ވިންސެއް އެބައާދޭ ހިމެނޭ އުތުރު ޕްރޮ

 އަތޮޅަށް ބޭނުންވަނީ ކޮންކަމެއްތޯ ނޫނީ . ޅުގެ މެންބަރުން ނިންމަނީ މި ރ އަތޮ 3 އެ

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެއީ އެހެންކަމަށްވަންޏާ، . ންކަމެއްތޯ ބޭނުން ނުވަނީ ކޮ

 އުސޫލު މިއޮންނަ ވަރަށްބޮޑު ބޭއިންޞާފެކޭ އަދި މިހާރު ލާމަރުކަޒީ 3060 

 ދެން އަޅުގަނޑު ހިތައަށްއަރާ މިބިލުގެ . ވަރަށްވުރެންވެސް މަރުކަޒީ ކުރެވެނީއޭ

 ލޭޔަރެއް މީގެތެރެއަށް ލުން ބާއޭ ޑިމޮކްރަސީގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ އިތުރު

 ދެން މިވާގޮތަކީ . ށް ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަންކުރެވޭ މިހާރު އަތޮޅު އޮފީސް މެދުވެރިކޮ

 އިސް ޕްރޮވިންސް އަ އިސް، އަތޮޅު ކައުންސިލް އައިސްފައި ސިލް އަ ރަށު ކައުން

 ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކާ ހަމައަށް ދެވޭއިރު މިއޮންނަނީ ލޯކަލް ގަވަރުމަންޓް އައިސް، 3065 

 އެހެންވީމާ، . ތަކުން ގިރާކޮށްފައި ނޫނީ ނުދެވޭ ކަހަލަގޮތަކަށް ތް ވަރަށްގިނަ ހަރުފަ

 ސޫލުން ހިންގަން އެންމެ ރަނގަޅުގޮތަކަށް މިއީ އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ ލާމަރުކަޒީ އު

 ންނަށް ދެން އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ މިބިލުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެ . ވާނެއެކޭ

 ބާއޭ ސަރުކާރަށް އިތުރު ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންނާއި ޤާނޫނީގޮތުން ޙައްޤު ދެނީ

 ތަށް ޕްރޮވިންސް އުފައްދަވާގޮ 7 އެހެން މިދަންނަވާލަނީ މިހާރު . މީހުން ލައްވަން 3070 

 . ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުން އެބަތިއްބެވާ 7 ޕްރޮވިންސަށް 7 މިބިލުގައި އޮތްއިރު

 ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންނަކީ މިމަޖިލީހުގެ ފްލޯރއަށް ގެނެސްގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް

އަދި އެބޭފުޅުންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއްވެސް . ސުވާލުކުރެވޭނެ ބައެއްނޫން
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 އަތޮޅުގައި ހުންނަ ޕްރޮވިންސްގައި ހުންނަ ، އެހެންވީމާ . ނެގޭނެ ބައެއްނޫން

 ސަރުކާރުގެ އެންމެއިސް ފަރާތަކީ އެ ޕްރޮވިންސް މިނިސްޓަރު ކަމަށްވާއިރުގައި 3075 

 ދެން ޕްރޮވިންސް . އެއީ އެހާ ރަނގަޅުގޮތަކަށް ނުވާނެ . އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރާ

 ގައި ) ށ ( ވަނަ މާއްދާގެ 56 މިއަންނަނީ އޮފީސްތައް ހެދުމުގެ މައްސަލަ

 ރޮވިންސް އޮފީސްތައް އަނެއްކާވެސް ހަމަ ރައްޔިތުންނަށް އެއްވެސް ބަހަކާނުލާ ޕް

 އަޅުގަނޑު . މިއަދުގެ ސަރުކާރުން މި އެކި ތަންތާނގައި ޤާއިމްކުރަމުން މިގެންދަނީ

 ޕީއަށް އެންމެގިނަ ވޯޓު ލިބުނު ރަށްރަށުން ލިބޭ . ޑީ . ހިތަށްއަރަނީ މިއީ އެމް 3080 

 އެއީ ކެމްޕެއިން ދުވަސްވަރު ބައެއް . ހަދިޔާއެއްގޮތުން ލިބޭ އެއްޗެއް ބާއޭ

 ތިބޭފުޅުން އަޅުގަނޑަށް ވޯޓު ދެއްވައިފިއްޔާ ވިދާޅުވަމުން ގެންދިޔަ މެންބަރުން

 މިރަށުގަ ޕްރޮވިންސް އޮފީސް ހެދޭނެޔޭ ނޫނިއްޔާމު ނުދެއްވައިފިއްޔާމު ޕްރޮވިންސް

 ނެއްގައި އެހެންވީމާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭނުންފުޅު ތަ . އޮފީހެއް ނެހެދޭނެއޭ

 ބޭނުންފުޅު ރަށެއްގައި ޕްރޮވިންސް އޮފީސް ހަދަން ލިބޭ ފުރުޞަތަކީ މި ސިޔާސީ 3085 

 ވަކި މަޤްސަދެއް ހާސިލްކުރަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެވޭ ފުރުޞަތެއް ބާވައޭ

 ވަނަ މާއްދާގައި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް 61 ދެން މިއޮންނަނީ . އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރާ

 ވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަކީ މާބޮޑު އިޚްތިޔާރަކާއި ބާރަކާއި ލޯކަލް ގަ . އޮތޯރިޓީގެ ވާހަކަ

 ލިބިގެންވާ ބައެއްނޫނޭ މާބޮޑު މަސްއޫލިއްޔަތެއް އޮންނަ ބައެއްނޫނޭ ކުރީދުވަހު

 އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު . ބަންޑާރަ ނައިބު ވިދާޅުވި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން 3090 

 ކެއް، ކައުންސިލްތަކެއް ހިތަންއަރަނީ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރާ ކައުންސިލްތަ

 ރޫޅާލުމުގެ ބާރު މި ލޯކަލް ގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް އޮއްނައިރު އެއީ ކިހާވަރެއްގެ

 އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރާ ކައުންސިލްތަކެއް . ބާރެއްބާއޭ

 އަދި ނިސްބަތުން ކުރު މުއްދަތަކަށް އެންމެ ދިގުވެގެންވެސް މިއޮންނަނީ ތިން

 ކުރު މުއްދަތަކަށް އިންތިޚާބުކުރާ ކައުންސިލްތަކެއް . ހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް އަ 3095 

ބި  ރޫޅާލުމުގެ ބާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރާ ގިނަ މެންބަރުންތަކެއް ތި

 79 . ވަނަ މާއްދާއަށް 79 ދެން އަޅުގަނޑު ޖެހިލާނަށް . ކޮމެޓީއަކަށް ލިބިގެންނުވާނެ

 އުންސިލް ބައިވެރިނުވެ ޤައުމީ އިދާރައަކުން ނުވަތަ ވަނަ މާއްދާގައި މިވަނީ ކަ

 އެފަދަ އިދާރާއެއް މެދުވެރިކޮށް ޕްރޮވިންސްގައި ނުވަތަ ސިޓީ ސަރަޙައްދުގައި

 އިންސައްތައަށް ވުރެން ބޮޑުނޫން 40 ޤާއިމްކުރާ ވަސީލަތްތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީގެ 3100
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 ންސިލް ނުވަތަ ސިޓީ މިންވަރެއް ކަނޑައެޅޭ މިންގަނޑުތަކެއްގެ ދަށުން އަތޮޅު ކައު

 މިހެން މިވާހަކަ އޮންނައިރުގައި އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރާ . ކައުންސިލަށް ދޭންޖެހޭނެއޭ

 މިބިލު ޤާނޫނަކަށް ވެގެންއައިސް މިހިންގަން ފަށާއިރުގައި ޖެހޭނެ އެންމެބޮޑު

 އެހެންކަމަށްވާއިރު ވަސީލަތްތައް . މައްސަލައަކީ، ވަސީލަތްތައް ބެހުމުގެ މައްސަލައޭ

 . ގެ މައްސަލައަށް މިބިލުގައި އެކަށީގެންވާގޮތަކަށް އެޑްރެސް ކުރެވިފައެއް ނެތް ބެހުމު 3105 

 އަދި ވަސީލަތްތަށް ބެހުމުގައި ބައިވެރިވާނީ ކޮންފަރާތްތަކެއްތޯ އެއްވެސްވަރަކަށް

 އަޅުގަނޑު ހިތުން ވަސީލަތްތައް ބެހުމުގަ ބައިވެރިވާނެ . ބަޔާންކުރެވިފައެއް ނެތް

 ގޮތާއި ކަނޑައެޅިގެން މިބިލުގައި ލިޔެވިފައި ފަރާތްތަކާ މިކަން ހިނގާނެ

 ދެން މިއޮންނަނީ އެވަސީލަތްތަށް ކުރިއަށް އޮންނަ އަހަރަށް . އޮންނަންވާނެ

 . ކައުންސިލަށް ދޭނެ މިންވަރު ކަނޑައަޅާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިންނޭ 3110 

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މީ ހަމައެކަނި ސަރުކާރުގެ އެއް މިނިސްޓްރީން

 އެއީ ވަރަށްގިނަ ބައެއްގެ ދިރިއުޅުމާ ގުޅިފަހުރި . ވޭވަރުގެ ކަމެއްނޫނޭ ނިންމާލެ

 ކަންކަން އަދި އެއްކޮޅުން މިތިބީ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބު ކޮށްފައި ތިބޭ

 އަނެއްކޮޅުން ހަމައެކަނި މިނިސްޓްރީ އޮފް . ކައުންސިލްތަކެއް އަތޮޅުތަކެއް ހިންގަން

 ... ފައިނޭންސްއިން 3115 

 . ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ : ކެވުން ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް

 ވަނަ މާއްދާގައި ދައުލަތައް 80 ހަމަ . މިކަން ނިންމާލީމަ އެކަން ހަމައެއްނުޖެހޭނެ މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު

 . ދޭންޖެހޭ ބައިވެސް މިއޮންނަނީ ހަމައެކަނި ފިނޭންސްއިން ކަނޑައަޅާގޮތަށް : ވިސާމް ޢަލީ ވާހަކަދެއްކެވުން 3120 

 އަޅުގަނޑު . އެހާ ހަމަޖެހޭ ގޮތެއް ނޫނޭ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެހެންވީމާ، އެއީ

 ޖުމްލަކޮށް ދަންނަވާލާނީ މިބިލަށް އަޅުގަނޑު ކޮމިޓީއަކަށް ގެންގޮސްގެން

 ވަނަ މާއްދާގައި 298 މިކަންކުރަން މި ތާއީދުކުރަނީ ހަމައެކަނި ޤާނޫނުއަސާސީގެ

 .. އަޅުގަނޑުމެން

3125 

 ބެހޭ ނުކުތާއެއް ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ނިޒާމާ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

. މުސްޠަފާ
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 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

3130 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ވާހަކަދައްކަ ދައްކާ ހުއްޓާ ވަގުތު ހަމަވީމަ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 އެކަމުން ރައީސް ދެވަނަ . ވަގުތުން ހުއްޓާލިން ރައީސް ވިދާޅުވީމަ އަޅުގަނޑު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ

 އެހެންވީމާ، . ފަހަރަށް ވިދާޅުވާން ތައްޔާރުވިއިރުވެސް ހަމަ ކުރިއަށް ގެންދަވަނީ : ވާހަކަދެއްކެވުން

 . އެހެން ނުހައްދަވާށޭ އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ

3135 

 އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު . ލެއްނުކުރަން އާދެ، ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްކަމަށް ޤަބޫ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 މިއަރުވަނީ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު

 . ނިންމަވާލެއްވުމަށް

3140 

ރީ  298 އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އުޅުނީ ހަމަ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތަތެރި ރައީސް ދާއިރާގެ މެންބަރު މަޑުއްވަ

 ކާ ހަމައަށް މި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކާއި، އަތޮޅު 2009 ޖުލައި 1 މާއްދާގެ ވަނަ : ވިސާމް ޢަލީ ވާހަކަދެއްކެވުން

 ކައުންސިލްތަކާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ބާއްވާ ނިންމަންޖެހޭނެކަމަށް

 ގޮތުން އެކަންޏޭ މިބިލު ބަލައިގަންނަން ތީމަ އެކަން އަވަސްކޮށްދިނުމުގެ އޮ

 . ޝުކުރިއްޔާ . އީދުކުރަނީ ތާ މި ން އަޅުގަނޑު ކޮމިޓީއަކަށް ގެންދަ 3145 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ

 އުސޫލުން ހިންގުމާ ބެހޭ ބިލު ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވިކަމަށްޓަކައި ވަރަށް މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

 މިބިލާ ބެހޭގޮތުން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި . ދަންނަވަން ޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު އި : ވާހަކަދެއްކެވުން

 އަޅުގަނޑުމެން މިބިލަކީ . ހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި ވަރަށްގިނަ ބޭފުޅުން މިހާރު ވާ 3150 

 ބަލައިގަތުމަށްފަހު ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވައިގެން ބައެއް އިޞްލާޙުތައް ގެންނަންޖެހޭ

 ސަބަބަކީ ޔުނިޓަރީ ދައުލަތެއްގެ ބަޖެޓް . ޤަބޫލުކުރަން ބިލެއްކަމަށް އަޅުގަނޑުވެސް

 ރުމަކީ އެ ނިޒާމާ ކަޒީ އުސޫލުން އަތޮޅުތަކަށް ދޫކު ވަކިކޮށް ލާމަރު

ޚިލާފުކަމަކަށްވާކަމާއި އަދި އެއާއެއްކޮށް ރިޔާސީ ނިޒާމެއްގައި ހުންނަންޖެހޭ ބައެއް
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 ގަނޑުމެން ހަމައެއާއެކު އަޅު . ސިފަތައް މިބިލުގެ ދަށުން އުނިވެގެން ދާކަން 3155 

 ޙައްދުތަކުން ން އައުމުން ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ މިބިލު ފާސްވެގެ

 އެ އަދަދަށް ވަޒީފާ . ހާ ވަޒީފާތައް އިތުރުވެގެންދާނެ 750 ގާތްގަނޑަކަށް

 އިތުރުވެގެންދާއިރު މާލީގޮތުން ބަލާއިރު ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓަށް ވަރަށްބޮޑު ހޭދައެއް

 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ޚަރަދު 300 ގާތްގަނޑަކަށް . ރަން އެބަޖެހޭ މިބިލުގެ ސަބަބުން ކު

 އެހެންކަމުން، މިހާރު ތިބި . އިތުރުވާ ވަޒީފާތަކަށް މިބިލުގެ ސަބަބުން އަންނާނެ 3160 

 ކަތީބުންނާއި، ބޮޑު ކަތީބުންނާއި އެ ދަރަޖައިގަ ތިބި ބޭފުޅުންނަކީވެސް މި

 ނުވެއްޖިއްޔާ އެބޭފުޅުންގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައިގެން މި އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު

 ކޮންމެހެން ވަޒީފާ އުވިގެންދާނެ ބޭފުޅުންގެ ގޮތުގައި މިބިލުގައި ފާހަގަކުރެއްވުމަކީ

 އަދި އެކަން އެހެންވެގެން . ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން

 ށް ދިއުމުން އެއީ އެބޭފުޅުންނަށް އެއްވެސްކަހަލަ އުނިކަމެއް ލިބޭނެ ކަމެއްކަމަ 3165 

 ސަރުކާރުން އެ ކުރީގައިވެސް އަދި މިހާރު އޮތް ، އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއްނުކުރަން

 މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަކީ ރައްޔިތުން ޚިދުމަތުގައި ބައިތިއްބަވާފައި ތިބި

 ތިބޭފުޅުންނަށް ވީހިނދު ރައްޔިތުން އެބޭފުޅުން ބަލައިނުގަތީމާ ދެން އެހިސާބުން

 އީ ނިމުމަކަށް އަންނަންޖެހޭނެ އެއްޗެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ފުޅުންގެ ވަޒީފާ އެ އެބޭ

 ހަމައެއާއެކު އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން މިބިލުގައި އެބޭފުޅަކު . ޤަބޫލުކުރާތީ 3170 

 ނިސްބަތްވާ ދާއިރާގެ ރަޖިސްޓްރީ މީހެއްގެ ގޮތުގައި މި އިންތިޚާބަށް

 ފުޅަކު އެ އޭގެ ބަދަލުގައި އެބޭ . ކުރިމަތިލެވޭގޮތަށް ފާހަގަކުރައްވަވާކަންވެސް

 ދާއިރާއަކަށް އިންތިޚާބުވުމަށްފަހު އެބޭފުޅެއް އެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި

 ދިރިއުޅުއްވަންޖެހޭގޮތަށް މިބިލުގައި ފާހަގަކުރައްވައިފިއްޔާ އިންސާނީ ވަސީލަތް

 ރާއްޖެތެރޭގައި އެވަރަށް ތަރައްޤީ ނުވާހިދު އިތުރު ޚިޔާލުތަކާއި ވިސްނުންތައް މި 3175 

 ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި . ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން ދާއިރާތަކަށް ލިބިގެންދާނެ

 . ރައީސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް

 އާދެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ށް މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ވަރަށް ލާމާރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ބިލަ : ވާހަކަދެއްކެވުން އަޙްމަދު ރަޝީދު 3180 

. ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުން ވަރަށް ޢިބްރަތްތެރި ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ދައްކަވައިފި
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 އެހެންކަމުން، އަޅުގަނޑު މިބިލާމެދު އަޅުގަނޑުގެ ފިކުރުގައި ހުރި އެއްޗެއް އަދި

 ވަގުތު ން ށް ދަންނަވާލެވޭތޯ ބަލާނަ ވިސްނުމުގައި ހުރި ވާހަކަތަކެއް ވީހާވެސް ކުރުކޮ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޒަމާން ބަދަލުވެއްޖެ ޢިއްޒަތްތެރި . ސަލާމަތްކުރުމުގެ ގޮތުން

 ހިތާމަޔަކީ މި . ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުން ބަދަލު ކުރަންޖެހިއްޖެ 3185 

 ރައީސް ޢިއްޒަތްތެރި . ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރައްޔިތެއްގެ ޙާލަތު ބަދަލެއްނުވެއޭ

 . ނޑުމެން އިޙްތިޔާކުރަން ޖެހިއްޖެ އަޅުގަ ން އާ ގޮތްތައް ބަދަލުކުރަ ޙާލަތު

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ . އާމަގުތަކަށް މަސައްކަތްކުރަން ޖެހިއްޖެ

 އިދާރީ ބައިތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގާ ޕްރޮވިންސްތަކެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ

 އަޅުގަނޑު ދެކެނީ ސަރުކާރުގެ އަދި މިބިލުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދެއްކަމަށް 3190 

 . ރައްޔިތުން ދެވެމުން އަންނަ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނާ ވީހާވެސް ކައިރިން ދިނުން

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަތޮޅެކޭ އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިކިޔާ އަތޮޅެއްގެ

 އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ކުޑަ މިންވަރެއްގެ . އާބާދީއަކީ ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރެއް

 ކުޑަ އާބާދީއެއްގެ ބަޔަކަށް ޚިދުމަތްތަކެއް ދޭއިރުގައި އެތަނުގައި ޚިދުމަތް

 ލިބިގަންނަންތިބި އާބާދީގެ މީހުން މަދުވީމާ ދެވޭ ޚިދުމަތެއް ފުރިހަމަގޮތުގައި 3195 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޕްރޮވިންސްތަކެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ މައިގަނޑު . ނުދެވޭނެ

 ކޮށްގެން ޕްރޮވިންސެއް ޤާއިމުކޮށް މަޤްޞަދަކީ ތިންހަތަރު އަތޮޅެއް އެއް

 ރައްޔިތުންނަށް މާލެއިން ދެމުން އަންނަ ޚިދުމަތް ވީހާވެސް ރައްޔިތުންނާ ކައިރިން

 . މިނޫން އެހެން މަޤްޞަދެއް އޮތްކަމަކަމަށް އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ . ދިނުން

 ތުން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ކުރީންސުރެ މިރާއްޖޭގައި ރައްޔިތުން އަޅުވެތިކޮށް ރައްޔި 3200 

 އަޅުދާސްކޮށް މިމާލެއަށް މުހުތާދުތައް ފުއްދަން އަންނަން އޮތް އޮތުމަށް

 އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން ޖެހިއްޖެ . އަޅުގަނޑުމެން ނިމުމެއް ގެންނަންޖެހިއްޖެ

 އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ކުރިން އޮތް ބޯދާ . ވެރިކަންވެސް ބަދަލުވެއްޖެކަން

 ޢިއްޒަތްތެރި . އަޅުގަނޑުމެން ދުރުވާންޖެހިއްޖެކަން ޚިޔާލު އޮޔާލާ ބޯދާ ފިކުރުން

 . ލާމަރުކަޒުކުރަން މިބިލުގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި މިވަނީ ހަތަރުބަޔަކަށް . ރައީސް 3205 

 އަޅުގަނޑު . އެއީ އިދާރީގޮތުން ސިޔާސީގޮތުން މާލީގޮތުން ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން

 ރޮނގުން ރައްޔިތުންނަށް ކުރުކޮށްލާފައި ދަންނަވާލަން މި ހަތަރުބަޔަށް، މި ހަތަރު

ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ވީހާވެސް ކައިރިން ދިނުމަށޭ ޕްރޮވިންސްތަކެއް
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 އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުގެ . ޤާއިމުކުރުމަށް މިބިލުގައި ކަނޑައެޅިފައި މިވަނީ

 ފިކުރާއި ވިސްނުމާއި އަދި މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ އެހެން ބޭފުޅުން ދެއްކެވި 3210 

 އަޅުގަނޑު އެހެން ބޭފުޅުންނަށް . ކައާއި ތަފާތުވުން އެއީ މައްސަލައެއްނޫން ވާހަ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެން . އިޙްތިރާމްކޮށް ޤަދަރުކުރާނަން

 ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ މާލެއިން ދެވޭ ޚިދުމަތެއް ރެއްޖެތެރޭގެ ރަށެއްގައި އުޅޭ ލޮބުވެތި

 . އަންނަން ހިނގާނޭ ބޮޑު ޚަރަދު ރައްޔިތަކު އެޚިދުމަތް ލިބިގަންނަން މާލެ

 މިހެންކަމުން ސަރުކާރުން މިގެންނަން ވިސްނެވި ހެޔޮ ބަދަލަށް އަޅުގަނޑު 3215 

 ތާއީދުކޮށް އަދި މިބިލު ކޮމިޓީއަކަށް ބަލައިގަނެ އަދި ކޮމިޓީގެ ޢިއްޒަތްތެރި

 މެންބަރުންގެ ފިކުރާއި ވިސްނުމަށް ގެންނަ ބަދަލުތަކެއްގެ މަތީން މިބިލަށް

 މަކީވެސް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ކަމެއްގެ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން ބަދަލުގެނައު

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކޮށް ޝުކުރުދަންނަވަން

3220 

 ހުށަހެޅިފައިވާ މިބިލަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދާއިރާގެ މެންބަރު އުނގޫފާރު

ކީ 20 ބޭނުންވާ ވާހަކަތަކަކީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ރާއްޖެ : ޢަލީ ވާހަކަދެއްކެވުން އަފްރާޝީމް  އަތޮޅަކަށް ބަހާލުމަ

 މިއާއި މުޅިން . ޤާނޫނުއަސާސީގައި ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަމެއް

 ދާއިރާއަކަށް ރާއްޖޭގެ 7 ޕްރޮވިންސަކަށް ނުވަތަ 7 ޚިލާފަށް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން

 ރާގެ ބަހާލުމަކީ އެކަމުގެ ޝަރުޢިއްޔަތު ޤާނޫނުއަސާސީގައި އިދާރީ ދާއި 3225 

 ވަރަށް އަވަހަށް ވިދާޅުވެވިދާނެ . ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަމެއް ނޫން

ކީ 7 ވާހަކައަކީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ދިވެހިރާއްޖެ  ދާއިރާއަކަށް ބަހާލުމަ

 ތަނެއްގައިހެއްޔޭ އޮތީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ކޮން . ޤާނޫނުއަސާސީ މަނާކުރާ ކަމެއްނޫނޭ

ށް 7 ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން  ދާއިރާއަކަށް ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަކަ

 އެހެންނަމަވެސް، މީގެ ޖަވާބުގައި ދަންނަވާލަންޖެހެނީ . ބަހާނުލެވޭކަމަށް 3230 

 ޤާނޫނުއަސާސީގައި ކަނޑައެޅިގެން ވަކިގޮތަކަށް ކަމެއް ބަޔާންކުރެވިފައި އޮންނައިރު

 ކަމެއް ކުރެވޭނީ އެކަމެއް ކުރުމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެނޫން އެހެން ގޮތަކަށް

 ރައްޔިތުންނަށް ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންވެގެންހުރި ފައިދާތަކެއް އެކަމެއް

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިހާހިސާބުން މިއޮންނަނީ . ކުރުންވާކަމުގައިވާނަމަ

 އަކަށް ދާއިރާ 7 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުން މިއުފައްދާފައިވާ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން 3235
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 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ބަހާލުމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ކުރަނީ

 7 މިގޮތުން ބަލާއިރު . ފައިދާތޯ ނުވަތަ ގެއްލުންތޯ ބަލާލުމުގެ މުހިންމުކަން

ށް  ދާއިރާއަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ބަހާލުމުން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަ

 ވާ އެއްވެސް ފައިދާއެއް އޮންނަކަމުގައި އަޅުގަނޑަކަށް . އްލުން ކުރަމުންދަނީ ގެ

 މިސާލަކަށް، މިގޮތަށް . ހަމަގައިމުންވެސް ވާ ފައިދާއަށްވުރެ ގެއްލުން ގިނަ . ނުފެނޭ 3240 

 . ބަހާލުމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތައް ސަތޭކަ މީހުންގެ ވަޒީފާ ގެއްލިގެންދޭ

 ވަރަކަށް 80 އަކީ އޭގެއިތުރުން ގާތްގަނޑަކަށް އަޅުގަނޑުގެ އަންދާޒާ

 ޕަސަންޓް މީހުންނަކީ މިކަމަށް 80 ޕަސަންޓްވަރަކަށް މީހުން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި

 ޕީގެ . ޑީ . ޕީގެ މެނިފެސްޓޯއަށް ސީދާ އެމް . ޑީ . އެމް . ތާއީދުނުކުރާ މީހުން

 މެނިސްފެސްޓޯއަށް ތާއީދުކޮށް ވާހަކަދައްކާ އެއަށް ވޯޓުދެއްވި މީހުންނަކީ 3245 

 ޕީގެ މެނިފެސްޓޯއަށް ތާއީދުކުރެއްވި . ޑީ . ދު އެމް ޚު . ފަންސަވީހަކަށް ޕަސަންޓް

 ދާއިރާއަށް ބަހާލަން 7 ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިންވެސް ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަކީ މިގޮތަށް

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދެން . ޤަބޫލުނުވާ މީހުންކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން

 . ޒީ ކުރަނީ އޮތީ މިބިލުގެ މަޤްޞަދަށް ބަލާލުން، ކީއްވެގެންތޯ ލާމަރުކަ

 ލާމަރުކަޒުކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ އެންމެ މުހިންމު އެއް ބޭނުމަކީ ރާއްޖޭގެ އިދާރީ 3250 

 ދާއިރާތަކުގެ ކަންތައްތައް ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ކަންތައްތައް މާލޭގައި ޖަމާވެފައި

 ނުބޭއްވުން، ރާއްޖޭގެ މީހުން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް އެމީހުންގެ އާދަކާދައާއި

 އެމީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ކަންތައްތައް ބައްޓަންކުރުމުގައި އެމީހުންގެ ޞަޤާފަތާއި

 އެމީހުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް އެތަނުން އެތަނަށް ކަންތައްތައް ވުމުގެ ފަސޭހަކަށް

 އެހެންނަމަވެސް، ބިލަށް ރަނގަޅަށް ބަލާލެވިއްޖެއްޔާ . އެމީހުންނަށް  ފަހިކޮށްދިނުން 3255 

 އި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފެނިގެންދާނެ ޙަޤީޤަތަކީ ކޮންމެ ޕްރޮވިންސެއްގަ

 ހަމަ ސީދާ . ޢައްޔަންކުރައްވަ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރެއް ހުންނަވާނެ

 އޭގެ . ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭނުންވެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް އެތަން މަރުކަޒީކުރަން

 މާނައަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަތްޕުޅަށް އެތަން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ބާރުތައް،

 ހުން ދަންނަވާލަންޏާ ކަހާލުމުގެ އިދާރީތަކުގެ ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ދިވެހިބަ 3260 

 ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާގެ އޯޑަރަށް އަތްޕުޅަށް ގެނައުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

. މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރެއް އެތަނަށް ކަނޑައަޅުއްވާނީ
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 ރައްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެހި އެހެންކަމަށް ވެއްޖިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން ދި

 ހެދި ފެހި މި ވަނަ މަޖިލީހުން 16 ތަ އިންތިޚާބުކުރި ކުރީގެ ޢައްޔަންކުރި ނުވަ

 އަތޮޅަކަށް ބަހާލުމުގެ ޙަޤީޤީ މަޤްޞަދު ކިހިނެއްތޯ 20 ޤާނޫނުއަސާސީގައި 3265 

 ދެވަނަ ކަމަކީ މިގޮތަށް ދާއިރާތަކަށް ނުވަތަ . ހާޞިލެއް ނުވާނެ . ހާޞިލުކުރާނީ

 ކުރުމުގެ ދެވަނަ ބޭނުމަކީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އެމީހުން ބޭނުންވާ ލާމަރުކަޒީ

 ހަމަ . ފަސޭހަކަން ގެނެސްދިނުން ހުން އެދޭގޮތަށް ކުރުމުގެ ކަންތައްތައް އެމީ

 ން މާލޭގައި ހުންނަ އޮފީހަކަށް ބޭނުންވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު މާލެއާއި ގުޅައިގެ

 އެގޮތަށް އެކަންކަން ކުރުން އެއީ ސްގެންނޫނީ ކަންތައްތައް ނުވާ ހިސާބަށް ދިޔާމަ ގޮ 3270 

 ކޮންމެ މީހަކު ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި ދެކުނާއި ނުވަތަ ހުރިހާ . ދަތިކަމެއް

 ކަންކަން އެމީހުން ކަންކޮޅުތަކެއްގައި ތިބި މީހުން ބޭނުންވާގޮތަށް އެމީހުން ބޭނުންވާ

 ކޮންމެހެން މާލޭގައި ހުންނަ އޮފީހަކުން . ތަށް އެތަނުން އެތަނަށް ބޭނުންވާ ގޮ

 އައިސްގެން ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ވީހާ ފަސޭހަކޮށް އެމީހުންނަށް

 ކަންތައްތައް . ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ކަންތައްތައް ތަރުތީބުކޮށްދިނުން 3275 

 އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ކުރިން . މިއީ ކަމުގެ ހަޤީޤަތް . ހަމަޖައްސައިދިނުން

 ވަކިކުރުމެއްވެސް މިބިލުގައި މިއޮތް ދަންނަވާލިހެން ފަސޭހަކަމެއްވެސް ބާރުތައް

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަންކުރާ ސްޓޭޓް . ހަމަތަކަށް ބަލާއިރުގައި ނާންނާނެ

 ޙަޤީޤަތުގައި މިނިސްޓަރެއް ހުންނަވާކަމަށްވަންޏާ އެކަން ދާނީ ކޮންމެ ގޮތަކުންވެސް

 ނަކަމަކީ ދެވަ . ވަޑައިގަންނަވާގޮތަށް ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާ ބޭނުންވެ އެކަން ދާނީ 3280 

 މިތިބީ އެގޮތުން . އަތޮޅަކަށް މީހުން ބަހާލެވިގެން 20 ރާއްޖޭގެ ޒަމާނުއްސުރެ މިއޮތީ

 ވައްޓަފާޅިއާއި ކުރާ މީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ . މީހުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހަމަޖެހިފައި

 މަސައްކަތްތަކާއި މަސްވެރިކަން ކުރާމީހުން މަސްވެރިކަން ކުރާގޮތާއި

ވެރިކަން ކުރާގޮތާއި ކެއުންބުއިމުގެ އާދަ ދަނޑުވެރިކަންކުރާ މީހު  ން ދަނޑު

 ގެ އާއި އެންމެ ކުޑަމިނުން ވާހަކަދެއްކުމުގެ ރާގާއި އޭ ކާދަ ކާދަ 3285 

 . ށުންތެރިކަންވެސް މިހުންނަނީ އެކި އަތޮޅު އަނެއްއަތޮޅާއި ތަފާތު ވެފައި ބަސްމޮ

 ކާއި އަތޮޅުގެ މީހުން އެއްތަނަކަށް ޖަމާކޮށް އެމީހުންގެ އާދަކާދަތަ 4 އެހެންވީމާ،

 އެމީހުން ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް މުގުރާލާ މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ކުރުމަކީ

ހަމަ ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާ ނުވަތަ ސަރުކާރުން މިގޮތަށް . ވަރަށް ދަތިކަމެއް
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 ކަށް ބަލާލުމެއްނެތި މިކަހަލަ ބިލުތައް ހުށަހެޅުމަކުން ވަރަ އެކަހަލަ އެއްވެސް 3290 

 އަދި ޤަބޫލެއްވެސް . ޤަބޫލުކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އެކަން

 ކުއްލިއަކަށް މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ބަދަލުކޮށްލުމަކީ ޢިއްޒަތްތެރި . ނުކުރެވޭނެ

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ކަންތައްތައް . ރައީސް ވަރަށް އުނދަގޫކަމެއް

 ރަނގަޅަށް ކުރާއިރުގައި ރާއްޖޭގެ އާދަކާދައާއި މީހުން އެތައް ސަތޭކަ އަހަރަކުން

 ރި ކަންތައްތައް ކުރަން އޮންނަ އެމީހުން ކަށީގައި ހިފާފަ ސެޓްވެފައި ހު 3295 

 އެހެންވެގެން އިސްލާމީ ޤާނޫނޫގައި އާދަކާދައަކީ ޙުކުމްތަކަށް . ސޫލުތަކެއް ހުރޭ އު

 ހުއްޖަތެއްގޮތުގައި ނުވަތަ އާދަކާދައަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ޙުކުމްތައް ނެގުމުގެ ބޮޑު

 ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ކީރިތި . އި އޮންނަނީ ކަނޑައެޅިފަ މަސްދަރެއްގެ ގޮތުގައި

 ރަސޫލާގެ ސުންނަތުން ކަނޑައެޅިގެން ކަމެއް ނެތިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންގެ

 އާދަކާދައިގެ މަތިން ކުރާކަމެކޭ ބުނެލެވުނީމަ އެހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް 3300 

 ރާއްޖޭގެ އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން ނިންމާލަމުންވެސް . ފުދޭނެ

 މަރުކަޒީ އަތޮޅަށް ބަހާލައިގެން ލާމަރުކަޒީކޮށް 20 ޤާނޫނުއަސާސީގައި އޮތްގޮތަށް

 ނޫންކޮށް ޑީސެންޓްރަލައިޒްކޮށް ސެންޓްރަލައިޒް ނުކޮށް ކަންތައްތައް ކުރުމަކީ

 އަދި އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި އޮންނަގޮތް . އަޅުގަނޑު ވަރަށް ތާޢީދުކުރާކަމެއް

 އަދި . ންތައްތައް ކުރުމަށް ސަރުކާރަށް އަޅުގަނޑު ގޮވާލަން ކަމަށްވާތީ އެގޮތަށް ކަ 3305 

 ލާފަށް ސީއާއި ކަނޑައެޅިގެން ޚި މިބިލު ބަލައިގަތުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނޫއަސާ

 ވޯޓުދެވެން އޮންނާތީ ހަމަ އެސަބަބަށްޓަކައި މިބިލު  ބަލައިގަނެވެން އަޅުގަނޑަށް

 ރިހާ މެންބަރުންނަށްވެސް އަދި މަޖިލީހުގެ ހު . ނެތް ވާހަކަވެސް ދަންނަވަން

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ޤާނޫނޫއަސާސީއަށް އިޙްތިރާމް ކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން

 .. މިބިލު ބަލައިގެން ނުވާނެކަމާއި އެހެންވީމާ . ރަންޖެހޭނެ ކެމެކޭ ކޮންމެހެން ކު 3310 

 . ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ލާޙުކޮށްގެން އިޞް މިބިލު ބަލައިގެން ނުވާނެކަމާއި މިބިލު އަލުން ، އާދެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ނޑައަޅައިގެން އަލުން އަތޮޅަށް އެހެން ކަ 20 ޤާނޫނުއަސާސީގައި އޮތްގޮތަށް : އަފްރާޝީމް ޢަލީ ވާހަކަދެއްކެވުން 3315 

ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް އެގޮތަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަޅުގަނޑު މިބިލު ފޮނުވާލަން
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 ވަރަށްބޮޑަށް . ވުމަށް ދަންނަވާލަމުން އަޅުގަނޑު އެގޮތަށް ނިންމާލަން ވޯޓު ދެއް

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 އާދެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ` ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުފް 3320 

 ބާބު ޚާއްޞަ ކުރެވިފައީވަނީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާރީ ވަނަ 8 ޤާނޫނުއަސާސީގެ : ޢަބްދުލްޣަފޫރު ވާހަކަދެއްކެވުން

 މިބާބުގައި އިދާރީ ދާއިރާތައް . ހޭ ބާބެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގުމާ ބެ ދާއިރާތައް

 . ލާމަރިކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމާ ބެހޭ އަސާސީ ސިފަތައް ބަޔާންކުރެވިފައިވޭ

 ހަދަންޖެހޭ ޤާނޫނު ގޮތުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީކޮށް ހިންގުމަށްޓަކައި މި

 އިދާރީ ދާއިރާތައް އާދެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ . އެބާބުގައި ބާރުއަޅާފައިވޭ ހެދުމަށް 3325 

 ހިންގުމާބެހޭ ބިލެއް މިމަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިދެއްވިކަމަށްޓަކައި ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން

 އާދެ، . ދަންނަވަން ށް އިހްލާޞްތެރިކަމާއެކީ ޝުކުރު ޢިއްޒަތްތެރި ބަންޑާރަނާއިބަ

 ވަނަ މާއްދާގައި 12 ގެ ޑު ނަޒަރު ހިންގާލިއިރު މިބިލު އަޅުގަނ ކުޑަކޮށް ލަށް މިބި

 ބުނާ އަތޮޅު ކައުންސިލް އެކުލެވިގެންވާ ގޮތާމެދު އަޅުގަނޑަށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް

 އާދެ، މިބިލުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލް އުފެދިގެންވާ ގޮތަށް . ނުތަނަވަސްކަމެއްއާދޭ 3330 

 . އިރާތަކުން އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރުންގެ މައްޗަށޭ ބަލާއިރު މިއޮންނަނީ އިދާރީ ދާ

 ޕްރޮވިންސްގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ އިދާރީ ދާއިރާއަކުން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް

 މިގޮތަށް އައިމާ އަޅުގަނޑަށް ބޮޑަށް . މެންބަރުންނޭ 3 އިންތިޚާބުކުރާނީ

 އްގެ ފާހަގަކުރެވެނީ އަތޮޅު ކައުންސިލަކަށްވުރެ ބޮޑަށް ޕްރޮވިންސް ކައުންސިލެ

 . ކައުންސިލް އަނެއްކާ ހަރަކާތްތެރި ވަމުންމިދަނީ ޕްރޮވިންސްގައި . ގޮތުގައި 3335 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިބިލު އަޅުގަނޑު ނަޒަރު ހިންގާލިއިރު އަނެއް މާއްދާއަކަށް

 ވަނަ 26 . ވަނަ މާއްދާ 26 އަޅުގަނޑަށް މިފާހަގަކުރެވޭ މާއްދާއަކީ މިބިލުގެ

 . ވަރަކަށް ކަންބޮޑުވުން އުފެދުނު މާއްދާއެއް މާއްދާއަކީ އަޅުގަނޑު ކޮންމެވެސް

 މިމާއްދާގައި މިބުނަނީ އިދާރީ ދާއިރާތައް ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލް އެކުލެވިގެންވާނީ

 މިތަންކޮޅު އަންނާތީ . އެރަށްރަށުން އިންތިޚާބު ކުރެވޭ މެންބަރުންގެ މައްޗަށޭ 3340 

 އިދާރާއެއް ގައި ވަކި ގެ ނަމު އަޅުގަނޑު ހިމެނޭ ދާއިރާގައި އަޅުގަނޑުގެ ރަށު

 ދަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަކި ގަމުން މި ނ ނެތްނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިރާތައްހި

. ރަށު އޮފީސްތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ނުހުރޭ . ތަކެއްގެ ގޮތުގައި އަވަށް
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 އެހެންވީމާ، އެމާއްދާ އެގޮތަށް . އަޅުގަނޑުމެންގެ މިހުންނަނީ އަވަށު އޮފީސްތަކެއް

 އެއީ މާޒީގައިވެސް . މެވެސްވަރެއްގެ ކަންބޮޑުވުމެއް އައި އޮތީމަ އަޅުގަނޑު ކޮން 3345 

 ދިމާވެފައި ހުރިގޮތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރީގައި ޓެލެވިޒަން މޯލްޑިވްސްގެ

 ޚިދުމަތް ދޭންވެގެން ފުރަތަމަ ވަޑައިގެންނެވި ޓީމުންވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަށަށް

 އި އެމީހުންގެ ޚިދުމަތް ޚިދުމަތްދިނުމަށްޓަކައި ކޮންމެވެސް އެއް އަވަށެއްގަ

 ވަޑައިގެންނެވިފަހުން އަނެއް . ޤާއިމުކުރައްވާފައި އެބޭފުޅުން ވަޑަގެންނެވި

 އަވަށްތަކުން ވަރަށްބޮޑަށް ޝަކުވާކޮށް މައްސަލަ ޖެއްސީމަ އެންމެފަހުން ވަޒީރު 3350 

 ވަރަށް ކޯފާވެގެން ވިދާޅުވީ ތިމަންނާމެން ނުޖެހޭނޭ މަގުމަގަށާއި ތުޑިތުޑިއަށް

 . އެކަހަލަ ކަމެއް ވެދާނެތީ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ކަންބޮޑުވި . ށެއް ޚިދުމަތްދޭކަ

 ކިއުމުން ) ށ ( ވަނަ މާއްދާގެ 161 އެހެންނަމަވެސް މިބިލު ކިޔަމުންގޮސް މިބިލުގެ

 އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑަށް . ސާފުވެގެންދިޔަ ޅުގަނޑަށް އެމާއްދާ ވަރަށްބޮޑަށް އަ

 ވަނަ މާއްދާގެ 161 މަކަށް އައިސް ޖެހުން މިހާރު ހިތްހަމަޖެހު ނު އެލިބުނު ހިތްހަމަ 3355 

 އެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ރަށު ކައުންސިލުތަކާއި އެބައި ދެން އަޅުގަނޑަށް ން ) ށ (

 ދެން މިބިލުގައި އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ އަނެއްކަމަކީ . ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބިއްޖެ

 އަހަރު 3 ކައުންސިލުތަކުގެ އުމުރު، ކައުންސިލުތަކުގެ އުމުރެއްކަމަށް މިއޮންނަނީ

 އަހަރު ދުވަސް އައިއްސަ އެއޮތީ 3 އެހެންނަމަވެސް، އެ . ކަނޑައެޅިފައި

 . ޤާނޫނުއަސާސީގައި އެގޮތަށް އޮތީމަކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ 3360 

 އެހެންނަމަވެސް، ކައުންސިލުތައް، ކައުންސިލުތަކުގެ ޤާބިލުކަމާ ޤާބިލުކަން

 ގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭގޮތުން އެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް، ޒިންމާދާރުކުރުވުމަށްޓަކައި އަޅު

 އެއަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް ދިގު މުއްދަތަކަށް އަދި ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ގެންނަންޖެހޭ

 އިޞްލާޙެއް ގެނަސްގެންނަމަވެސް އޮތުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ފެންނަގޮތުގައި އެ

 ށް ޒިންމާދާރުގޮތެއްގައި ކައުންސިލުތައް އުފެދިގެންދާނެކަމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑަ 3365 

 ދެން އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ އަނެއް މާއްދާއަކީ ޢިއްޒަތްތެރި . ޤަބޫލުކުރެވޭ

 . ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ އެ ލޯކަލް ގަވަރުމަންޓް އޮތޯރރިޓީ 61 ރައީސް، މިބިލުގެ

 މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާއިރު 11 ލޯކަލް ގަވަރުމަންޓް އޮތޯރރިޓީ މި

 ނަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރާ މެންބަރުކަމަށް މެންބަރުން 8 މީގެތެރެއިން

 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ 2 ވުމަކީ އަޅުގަނޑު މިބިލަށް ބަލާލިއިރު މިބިލުގެ 3370
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 ރައްޔިތުންގެ އަމިއްލަ ނިންމުމަށް މަގުފަހިވުމުގެ ބަދަލުގައި އެ ނިންމުމަށް

 8 ކީ އެ އެ ސަބަބަ . ހުރަސްއެޅޭނެކަމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ

 މެންބަރުންނަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރައްވާ މެންބަރުންކަމަށްވީތީ އެ

 މެންބަރުންގެ މައްޗަށްކަމަށް 8 އޮތޯރރިޓީގެ ހުރިހާ ބާރުތަކެއް އެކުލެވިގެންވާނީ އެ

 ދެން އަޅުގަނޑުމެން މިބިލުގައި ފާހަގަކޮށްލެވުނު . އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ 3375 

 ބިލުގެ ސިޓީގެ ދަރަޖަ ދިނުމުގައި ބަލާ މިންގަނޑާމެދު އަނެއްކަމަކީ މި

 އެހެންނަމަވެސް، އެކަން އެގޮތަށް . އަޅުގަނޑަކަށް އެހާބޮޑަކަށް ހިތްހަމައެއްނުޖެހޭ

 ކުރައްވާފައި އެއޮތީ ސިޓީ އެހެން ތަންތާނގައިވެސް، ދުނިޔޭގެ އެހެން ދުނިޔޭގެ

 އެހެންނަމަވެސް، . ނެ އެހެން ތަންތާނގައިވެސް ސިޓީ އުފައްދާގޮތަށްކަމަށްވެދާ

 ފުވައްމުލަކުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޞީޙު ކުރީދުވަހު ވިދާޅުވި ބައެއް ތަންތާގައި 3380 

 އެހެންކަމުން، . މީހުންގެ އާބާދީއަށްވެސް ސިޓީތައް އުފައްދާފައި 5000 އެބަހުއްޓޭ

 އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ފެނޭ މިރާއްޖެ އުފެދިފައި މިހުންނަނީ ހަމަ ވަރަށް

 25000 ކުދިކުދި ރަށްތަކެއްކަމަށްވެފައި އެރަށްތަކުގައި އާބާދުވުމަށް ބަލާއިރު މި

 މީހުންނަކީ މިއީ ވަރަށް ބޮޑެތި ރަށްރަށުގައި ނޫނިއްޔާ ހަމަ އުޅެވޭނެވަރަށްވުރެ

 ވަރަށް ބޮޑު އާބާދީއެއްކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ ހަމަ އެއަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް 3385 

 އް ހުންނަ ތަންތަނަށްވެސް ސިޓީ އުފެއްދޭނެކަހަލަގޮތަކަށް މިބިލު ކުދިކުދި އާބާދީތަ

 ބައްޓަންވެގެންދިއުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަމަ ތަންތަން

 ދެން، މިބިލުގައި ވަރަށް ގިނަ . ކުރިއަރާދިއުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެކަމެއްކަމަށް

 އްވެސްގޮތަކަށް މިބިލު ކަންތައްތަކަށް އަލިއަޅުވާލާފައި ހުރިއިރުވެސް އެ

 އެއްފަސްކުރުމުގެ ކަންތައްތަކަށް މާބޮޑު އިސްކަމެއްދީފައިނެތްކަން އަޅުގަނޑަށް 3390 

 އަޅުގަނޑު މިހެން މިދެންނެވީ ރާއްޖޭގައި މިހިރި ކުދިކުދި . ފާހަގަކުރެވޭ

 ރަށްތައްކަމަށްވެފައި ބޮޑެތި ރަށްރަށް، ބޮޑެތި އާބާދީތައް ހުންނަ، ބޮޑެތި

 ވަސްކަންހުރި ތަންތަނަށް މީހުން ވަޒަންވެރިވުމަށްޓަކައި ބިމުގެގޮތުން ތަނަ

 ބާރުއެޅުމަށް ކޮންމެވެސްކަހަލަގޮތެއް މިބިލުގައި އެކުލެވިފައި އޮތުމަކީ އަޅުގަނޑަށް

 . ހީވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މިކަންކަމަށް ކުރިއެރުން ލިބިގެންދާނެކަމެއްހެން 3395 

 ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ އެހެންނަމަވެސް، މިބިލު ފަރުމާކުރެވިފައި މިވަނީ އިދާރީ

ކަންތައްކަމަށްވާއިރު އެކަން އެހެން އޭގެ ނުހިމެނިދިއުމަކީވެސް ހަމަ އެންމެ
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 ދެން، އަދި އެކަންކަމާބެހޭ ވަކި ޤާނޫނެއް އޮތުމަކީވެސް . ރަނގަޅުކަމެއް ކަންނޭނގެ

 . ހަމަ އެކަށީގެންވާކަމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނާތީ ހަމަ އެވާހަކަވެސް ދަންނަވާލީ

 ދެން، މިބިލުގައި ހުރި ބައެއް ކަންތައްތަކަކީ ހަމަ އެއްގޮތަކަށްވެސް 3400 

 އިޞްލާޙުކޮށްގެން ނޫނިއްޔާ ހަމަ މިބިލު ހަމަ ބަލައިގަންނަންވެސް ދެންމެ

 ... އަފްރާޝީމް، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަފްރާޝީމް

 . ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

3405 

 އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަފްރާޝީމް އެފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ބައެއް ކަންތައްތަކަކީ ހަމަ މިބިލުގައި އިޞްލާޙުކޮށްގެން ނޫނީ ބަލައިގަންނަންވެސް ޔޫޞުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު

 . ސް ފާހަގަކުރެވޭ ހަމަ ކަމުނުދާވަރު ކަންތައްތައް ހުރިކަމަށް އަޅުގަނޑަށްވެ : ވާހަކަދެއްކެވުން

 އެހެންކަމުން، މިޤާނޫނުއަސާސީއާ ފުށުއަރާ އެއްވެސް މާއްދާއެއް

 އޮތްކަމުގައިވަނީނަމަ އެމާއްދާއެއް އުނިކޮށްފައި ނޫނީ މިބިލު ބަލައިގަތުމަކީ 3410 

 ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި . އަޅުގަނޑަށް ފެންނަކަމެއްނޫންކަމުގައިވެސް ދަންނަވަން

 . ރައީސް

 މިހާރު ދެން . ގަޑިއިރު 7 މިބިލަށް ބަޙުސްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ . ޝުކުރިއްޔާ : އްކެވުން ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މިހިސާބުން ޤަސްދުކުރަނީ މިބިލަށް . މިނެޓް 12 ބާކީ އޮތީ 3415 

 ޖަވާބުދެއްވުމަށް ވަޑައިގެން އިންނެވި ޢިއްޒަތްތެރި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްއަށް

 އެއީ . ދެން އެހެން މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން ފުރުޞަތެއް އަރުވާފައި

 މިހާތަނަށް އައިއިރު ވަރަށް ގިނަ ޚިޔާލުފުޅުތަކަކާ ސުވާލުތަކެއްވަނީ މަޖިލީހުގެ

 އަޅުގަނޑު މިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި އެޓަރނީ . ތަޅުމުގައިވަނީ ފާޅުކުރައްވާފައި

 . މިނެޓްގެ ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން 7 ޖެނެރަލްއަށް 3420 

 އާދެ، ބައެއް ބޭފުޅުން ކުރައްވާފައިވާ ސުވާލުތަކާ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޙުސްނުއްސުޢޫދު ޖެނެރަލް އެޓަރނީ

 އަދި ސާފުކުރައްވަން އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ކަންތައްތަކާބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑު : ވާހަކަދެއްކެވުން

ތްތެރި މެންބަރު އެގޮތުން، ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ . އެއްޗެއް ދަންނަވާލާނަން
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 މުޙަންމަދު ޙުސައިން ކުރެއްވި ސުވާލެއް، ކީއްވެގެންތޯ މި މޮޑެލް މިބިލު 3425 

 އަޅުގަނޑު އެއާބެހޭގޮތުން . ޑްރާފްޓްކުރުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައި އޮތީ ކީއްވެގެންތޯ

 ދަންނަވަން ބޭނުންވާ އެއްޗަކީ، މި މޮޑެލް ޤަބޫލުކުރުމުގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި

 އެހެން . ޚަރަދުކުޑަކުރުން އެއީ އެއް ސިފައެއްކަމުގައި ބަލައިގެންނޭ ބެލިފައި މިއޮތީ

 މިދެންނެވީ، ސުވާލުކުރެއްވީ ކީއްވެގެންތޯ، ކުރިން ހިނގަމުންއައި ކޮންކަމެއް

 ގޯސްވެގެންތޯ ނުވަތަ އަތޮޅުތައް ވަކިވަކިން ހިންގީމާ ކޮންކަމެއް ގޯސްވެގެންތޯ 3430 

 ލަށް މިބިލު ބައްޓަންކުރެވިފައި މިއޮތީ ޕްރޮވިންސްތަކަށް ހަދާފައި ޕްރޮވިންސްގެ އުސޫ

 އެއަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވި ނުކުތާއަކީ، . ކީއްވެގެންތޯ

 ވަނަ ބާބުން އެބަޖާގަދޭ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމަށްޓަކައި 8 ޤާނޫނުއަސާސީގެ

 އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ސިޓީ ކައުންސިލާ، ރަށު ކައުންސިލާ އަދި އެހެނިހެން

 ޖާގަދޭކަމަށްވެއްޖެއްޔާ . ތަކާއި މަޤާމްތައް އުފެއްދުމަށް އެބަޖާގަދޭ އިދާރާ 3435 

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިމޮޑެލް މިގޮތަށް އެކަށައެޅުމުގެ އޮތީ ޤާނޫނީގޮތުން ކޮން

 ވަނަ ބާބަކުން ހުރަހެއްނާޅާ 8 އެގޮތުން ބަލާއިރު، ޤާނޫނުއަސާސީގެ . ހުރަހެއްތޯ

 8 ޖާދަދީފައި އޮތީ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ މީގެން . ވަކި މޮޑެލްއެއް އެޑޮޕްޓްކުރާކަށް

 ވަނަ ބާބުން ޖާގަދީފައި އޮތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނަކުން

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން މިބިލު . ކަނޑައަޅާ މޮޑެލްއެއް އެޑޮޕްޓްކުރަން 3440 

 ޑްރާފްޓްކުރުމުގައި ކުރިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ނުވަތަ އަތޮޅުތައް

 ގަމުން އައި އައުމަށް ބަދަލުގެނެސްގެން ނުވަތަ ބަދަލު އަންނާނެގޮތަކަށް އަތޮޅު ހިން

 ކައުންސިލްތައް އުފައްދަން މިނިންމީ ޚަރަދުކުޑަކުރުން އެއީ މައިގަނޑު އެއްކަމަށް

 20 އެގޮތުން، އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާ އެއްކަމަކީ، އަޅުގަނޑުމެން . ބެލިގެންނޭ

 އިދާރީ ދައިރާގައި ކައުންސިލްތަކެއް 21 އިދާރީ ދާއިރާގައި ނުވަތަ 3445 

 21 މެންބަރުން ބައިތިއްބައިގެން 7 އިންތިޚާބްކުރާކަމަށްވެއްޖެއްޔާ އެންމެކުޑަމިނުން

 ދާއިރާގައި އަޅުގަނޑުމެން ކައުންސިލަރުން ނުވަތަ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން

 . ންބަރުން އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ ކައުންސިލް މެ 147 އިންތިޚާބްކޮށްފިއްޔާ ތިބޭނެ

 ރުފިޔާގެ 30000 ނުވަތަ 25000 އޭގެ އެބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް

 އޭގެބަދަލުގައި، . މުސާރައެއްދޭކަމަށްވެއްޖެއްޔާ ބޮޑު ޚަރަދެއް އެބަހިނގާ 3450 

2 އިދާރީ ދާއިރާއެއް ނުވަތަ 3 އިދާރީ ދާއިރާއެއް ނުވަތަ 4 އަޅުގަނޑުމެންނަށް
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 އިރާތަކުގައި އެއަތޮޅުތަކުގެ އައިޑެންޓިޓީ ދާއިރާ އެއްކޮށްލައިގެން އެދާ އިދާރީ

 ނުގެއްލޭ ގޮތަށް މިޤާނޫނު އަސާސީއަކުން ހުރަހެއް ނާޅައޭ އެއް އަތޮޅު

 7 އެހެންވީމަ އެގޮތުގެ މަތިން . ކައުންސިލަކުން މިދެންނެވި އަތޮޅުތައް ހިންގާކަށް

 އިރާ އިދާރީ ދާ 20 އިދާރާއެއްގަ އިދާރީ ދާއިރާ ނުވަތަ 21 އަތޮޅު ކައުންސިލަކުން 3455 

 އެހެންވީމަ . މެންބަރުން 49 ހިންގައިފިއްޔާ ތިބޭނީ އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކު

 މެންބަރުންގެ އަދަދު ވަރަށްބޮޑުތަން ކުޑަވުމާއެއްކޮށް އޭގެ ނިސްބަތުން ޚަރަދު

 މީ އަޅުގަނޑުމެން މިމޮޑެލަށް ދިއުމުގެ އެއް . ވަރަށް ބޮޑުތައް ކުޑަވެގެން އަންނާނެ

 ދެން ސުވާލުކުރެއްވީ ކޮންކަމެއްތޯ އިތުރަށް . ތީ ސަބަބެއްކަމަށް ވިސްނާފަ މިއޮ

 އަދެ، އަޅުގަނޑު ހަމަކުރިންވެސް . ހާސިލްވަނީ ކޮންކަމެއްތޯ ހާސިލްނުވެގެންތޯ 3460 

 ސަރަޙައްދެއް މާލެ ގޮތަށް ތަރައްޤީ ކުރެވިގެން 7 ދަންނަވާލިހެން އަނެއްކަމަކީ

 ހިފަ މިއޮތް އާބާދީ ނުވަތަ މިފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރެވިގެން ނޫނިއްޔާ މާލޭގަ ތޮއްޖެ

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެމަރުކަޒުތަކަށް ނުވަތަ އެހެން ތަންތަނަށް ރާއްޖޭގެ

 ނުގެންދެވޭ ކަމަށްވެއްޖިއްޔާ މިއޮތް އިޖްތިމާއީ މައްސަލަތައް މާލެއަށް . ނުގެންދެވޭނެ

 ދިމާވެފައިވާ އިޖްތިމާއީ މައްސަލަ އަދި އޭގެ ސަބަބުން މުޅި ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ 3465 

 އިޤްތިސާދީ . މާއީ މައްސަލަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހައްލެއް ނުކުރެވޭނެ އިޖްތި

 7 އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް . މައްސަލަތަކެއް ހައްލެއް ނުކުރެވޭނެ

 އިކޮނޮމީ ވަކިވަކިން ޑިވޮލޮޕް ނުކުރާ ކަމަށް ވެއްޖިއްޔާ މިމާލޭގަ 7 ސަރަޙައްދެއްގަ

 ކަށް އެހެންދިމާއަކަށް ގެންދިއުމަކީ ތޮއްޖެހިފަ މިއޮތް އާބާދީ އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަ

 އެއީ މިމޮޑެލް އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިގަތުމުގަ މިގޮތަށް މި . މުސްތަޙިއްލު ކަމެއް 3470 

 ދެން ބައެއް . މިއޮތް އެއްކަމަކީ އެއީ . ފަރުމާ ކުރުމުގަ މިބިލްގަ ވިސްނާފަ މިއޮތީ

 ލެއޭ ބޭފުޅުން ސުވާލުކުރައްވާފަ އޮތް ޔުނިޓަރީ ދައުލަތެއްގެ ސިފަ އެބަގެއް

 ދުނިޔޭގެ . އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން އެވާހަކައެއް . ޕްރޮވިންސްތަކެއް އުފެއްދީމަ

 ޔުނިޓަރީ ދައުލަތްތައް އެކުލެވިފައިވާ ޤައުމުތަކުގަ ޕްރޮވިންސްތައް ހަދާ

 އެހެންވީމަ . ޕްރޮވިންސްތަކަށް ބާރުދީގެން ހިންގަމުން ގެންދާކަން އެއީ ހަޤީޤަތެއް 3475 

 އެބަޖެހޭ ޔުނިޓަރީ ދައުލަތެއްގެ ސިފަ ގެއްލިގެންދަނީ އަޅުގަނޑުމެން ބަލާލަން

 އެއީ . ބާރެއްގެ މައްޗަށް 3 ދައުލަތެއް ބެހިފަ މިއޮންނަނީ . ކޮންކަމަކާ ގުޅިގެންތޯ

ދައުލަތް . ޤާނޫނު ހަދާ ބާރާއި އަދުލުއިންސާފްގެ ބާރާއި އަދި ހިންގުމުގެ ބާރު
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 މަށްވެއްޖިއްޔާ ނުވަތަ މި ބައި ޑީސެންޓްރަލައިޒް ނުކުރާ ކަ 3 މި . ހިންގުމުގެ ބާރު

 ބާރުގެ ހިމެނޭ ބާރުތައް އުފެއްދޭ ޕްރޮވިންސްތަކަށް ނުވަތަ ސްޓޭޓްތަކަށް 3 3480 

 ބަދަލުނުކުރެވޭ ކަމަށްވެއްޖިއްޔާ އެއީ ފެޑެރަލް ނިޒާމެއްގެ ސިފަތައް އެކުލެވިގެން

 އެގޮތުން . އެހެން ބަޔަކަށް ބާރުތައް ދޫކުރެވެނީ ކަމަކަށް މާނައެއް ނުކުރެވޭނެ

ހާރު ޤާނޫނު އަސާސީގެ އަޅުގަ  6 ނޑުމެން ހަމައެކަނި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި

 ވަނަ މާއްދާގަ އެބައޮވޭ ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބާރު މިޤާނޫނުއަސާސީގައި

 ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެ މަތިން ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވަނީ 3485 

 ހޭ އެއްޗަކީ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެ . ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށޭ

 އަޅުގަނޑުމެން މިޤާނޫނު މެދުވެރިކޮށް ޑީސެންޓްރަލައިޒް މިކުރަނީ ޤާނޫނު

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިފައިވާ ދައުލަތް 6 އަސާސީގެ

 . ޖުޑިޝަރީގެ ބާރުތަކެއް އަޅުގަނޑުމެން ޑިވޯލްއެއް ނުކުރަން . ހިންގުމުގެ ބާރުއެކަނި

 ހަދާ މަޖިލީހަށް ލިބިފައިވާ ޤާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރު އަތޮޅަކަށް ނުވަތަ އަދި ޤާނޫނު 3490 

 ހަމައެކަނި ޑިވޯލް މިކުރަނީ ވަކި އަދަދަކަށް . ޕްރޮވިންސްއަކަށް ޑިވޯލްއެއް ނުކުރެވޭ

 ވަނަ މާއްދާގައި މިބުނާ 6 ވަކިމިންވަރަކަށް ޑިވޯލް މިކުރަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ

 ދައުލަތް ހިންގުމުގެ ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިފައިވާ

 ބާރުތަކެއް ނަގާފަ އޭގެތެރެއިން ބައެއް ޕްރޮވިންސްތަކަށް ނުވަތަ އަތޮޅުތަކަށް ބައެއް

 ނުވަތަ އިންތިޙާބް ކުރެވޭ ކައުންސިލްތަކަށް . ރަށްތަކަށް މިހަވާލުކުރެވެނީ 3495 

 ގެ ތެރެއިން މިހަވާލުކުރެވެނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިފައިވާ ބާރުތަކު

 އެހެންކަމަށްވުމާއެކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކިހާވަރަކަށްތޯ ޖާގަ ލިބެނީ . ބާރުތަކެއް

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކޮންޓްރޯލް ނުވަތަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ބާރު މި

 ޕްރޮވިންސްތަކުގެ ނުވަތަ އިންތިޙާބް ކުރެވޭ ކައުންސިލްތަކުގަ ރަށްތަކުގެ މައްޗަށް

 . ކުގެ މައްޗަށް އެއޮންނަ އޮތުން ހުއްޓުމަކަށް އައިސްގެން ނުވާނެ ނުވަތަ އަތޮޅުތަ 3500 

 ވަނަ މާއްދާ އާ ޚިލާފް 6 އެކަމެއް އެކަން ކުރާކަމަށްވެއްޖިއްޔާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ

 އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑު މިބުނަނީ އަތޮޅުތަކުގަ ނުވަތަ ޕްރޮވިންސްތަކުގަވެސް . ވާނެ

 ކައުންސިލް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރެއް ހުރުމުން ނުވަތަ ލޯކަލް

 އޮތޯރިޓީ އޮތުމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ބާރު އަދިވެސް އަތޮޅުތަކަށާއި ރަށްތަކުގެ

 . އެގޮތަށް ބުނާނެ ޖާގައެއް ނުލިބޭ . މައްޗަށް ހުދުމުޙުތާރު ގޮތެއްގަ އެބައޮވޭ 3505
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 ތިޙާބްކޮށް ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާއަކީ މިޤާނޫނުއަސާސީއާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން އިން

 އެމަޤާމަށް މީހަކު އައްޔަންކުރަނީ . ރައްޔިތުން އިންތިޙާބް ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތެއް

 ވަނަ މާއްދާގައި 6 އެހެންވީމަ ޤާނޫނުއަސާސީގެ . އިންތިޙާބް ކުރަނީ ރައްޔިތުން

 . އެބަބުނޭ ދައުލަތް ހިންގުމުގެ ބާރު މިއޮތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަތްމަތީގައޭ

 އެބާރުތައް . އްޖިއްޔާ އެފަރާތުގަ އޮންނަ ބާރުތައް މަހުދޫދުވެގެންނުވާނެ އެހެންކަމަށްވެ 3510 

 އެއޮތްގޮތަށް އޮވެގެން މިޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާ މިންވަރަކަށް

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިގެންވާ ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ނަގާފަ އަތޮޅު

 އުންސިލްތަކަށް ކައުންސިލްތަކަށާއި ރަށުކައުންސިލްތަކަށާއި ސިއްޙީ ކަ

 އެހެންވީމާ މި މުޅި ބްރޯޑް ކޮންސެޕްޓަށް ހަނިނުވާނެ ގޮތެއްގެ . މިހަވާލުކުރެވެނީ

 މަތިން މި ބިލް ކޮމިޓީއަށް ގެންދެވި އިތުރަށް ދިރާސާ ކުރެވި އެކަން އިތުރަށް 3515 

 . މިބިލު ފުރިހަމަ ކުރެވޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑުވެސް ޤަބޫލުކުރަން

 .. ވަގުތު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޙުސްނުއްސުޢޫދު އެޓަރނީ ޖެނެރަލް 3520 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން

 އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ މި ބިލާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ . ޝުކުރިއްޔާ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ނު އުތުރު ދާއިރާގެ ދެއްކުމަށް އެންމެފަހު ފުރުޞަތު ލިބިވަޑައިގަންނަވާ މާފަން

 . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީއަށް 3525 

 އާދެ، މި ބިލަކީ އަޅުގަނޑުވެސް ތާއީދުކުރެވޭ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މެންބަރު މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ

 މުހިންމުކަން އަޅުގަނޑުވެސް ދެކޭތީ ބިލަކަށް ވާތީއާއި އަދި މިބިލު އަވަސްކުރުމުގެ : ވާހަކަދެއްކެވުން އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ

 ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާއަކަށް ފޮނުވުމަށް އަވަސްވެގަތުމުގެ ބޭނުމުގަ އަޅުގަނޑުވެސް

 ވައްސަލާމް . ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލާފަ ފަހު މީހެއްގެ ގޮތުގަ ވާހަކަ ދައްކާ ނިންމާލަން 3530 

. އަލައިކުމް
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 ޑިއިރުގެ ބާކީ ވަގުތުކޮޅެއް އޮތީމަ އަޅުގަނޑު ދެން ގަ 7 އަދިވެސް . ޝުކުރިއްޔާ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . އެދިވަޑައިގެންފައޮތް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށްވެސް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން

 . މައްޗަށްގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު 3535 

 އްތިފާގުން އަޅުގަނޑަށް ކުޑަކޮށްނަމަވެސް އި . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މައްޗަންގޮ

 އަޅުގަނޑު މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ . ވަގުތުކޮޅެއް ލިބުނީތީވެ ހަމްދާ ޝުކުރުކުރަން މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު

 މާއްދާ 161 ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމާ ބެހޭ ބިލު އޭގެ އިންނަ : ވާހަކަދެއްކެވުން

 ޔޭކަން މިތަނުގަ އަޑުއަހަން އިންއިރުގަ ވަރަށްގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި ރަގަޅަކަށް ނުކި 3540 

 އަޅުގަނޑަށް އިނގޭ އެއްޗަކީ މި ޢިއްޒަތްތެރި . މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުން ދޭހަވެއްޖެ

 މަޖިލީހުގައި ވަރަށްގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުން އަޅުގަނޑަށް

 ނެއްގައި ވިޔަސް އާކަމެއް ކުރަންޏާމު ވިސްނުނީ ރާއްޖޭގައި ވިޔަސް އަދި އެހެންތަ

 އެއީ ނޭނގޭ ކަމެއްކުރަން އުޅެންޏާމު ޚާއްސަކޮށް . ވަރަށް ކަންތައް ބޮޑުވާނެ

 . މިކަންއޮތީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޅުގަނޑަށް ޤައިމުވެސް ފެނިފަ . ކަންތައް ބޮޑުވާނެ 3545 

 ހަލަބޮލިކަމެއް ރާއްޖޭގައި ރިޔަލު ދޯނި ދުއްވާފަ އިންޖީނަށް ބަދަލުކުރި ހަމަ މިކަހަލަ

 އިންޖީނުގެ އިންޖީނުތަނެއް ގެނެއްސަ އޭރު ހުރިވެރިއަކު އިންޖީނުއަޅަން . އައި

 އިންޖީނުގެ އަޑުއިވުނީމަ . ބުނީމާ ކެޔޮޅުން ބުނަނީ މަސްތައް ދުއްވައިގަންނާނޭ

 އެހެންނަމަވެސް އެތަރު . މިކަހަކަ ހާސަރުތަކެއް ދެމި . މަސްތައް ދުވެފިލާނޭ

 އޭރުގެ ހުރި ރައީސް ދޯންޏެއް އަތުލައިގެން އެދޯނީގެ މިތަނަށް މޮޑެލްކުރުމު 3550 

 އެކަމަކު ދޯނީގެ އިންޖީނުއަޅާ ނިމުމުން އެ . ވެރިމީހާ ޖަލަށްލިކަންވެސް އިނގޭ

 އެގޮތުން އަޅުގަނޑު މި . އިންޖީނު އެޅީމަ އެފައިދާވާ ކަންވެސް މިހާރު ޤަބޫލުކުރެވޭ

 ލުން ޕްރޮވިންސްތަކެއް ހެޔޮވެރިކަމެއް ތަޢާރަފްކުރުމުގެ ގޮތުން ލަމަރުކަޒީ އުސޫ

 ސްޓޭޓަކަށް ހަދައިގެން މިއުޅެންޖެހުނީ ކައިރިން ރައްޔިތުންނަށް 7 ހަދައިގެން

 . ބައިވެރިވުންވެ އަވަސްވުމާއި ފަޤީރުކަން ނައްތާލުމަށް މަގުފަހުކުރުމުގެ ނިޔަތުގަ 3555 

 މާލެއިން ލިބޭ ތެޔޮ އައްޑުއަތޮޅު ނުވަތަ ތިނަދޫ ހިސާބުގަނޑުން ލިބޭ އަގު

 އެހެނަމަވެސް މިމަރުކަޒުތައް ހެދުމުން އެމީހުން އަމިއްލައަށް . ތަފާތު މިހާރުވެސް

 އިމްޕޯޓްކުރުމާއި އެކްސްޕޯޓްކުރުމާއި ކަންތައްތައް ދިއުމުން އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ

މީގެ ކުރީގަ އައްޑުއަތޮޅުގަ ވަރަށް . ގޮތުގައި އަގުހެޔޮކޮށް އެއްޗިހިތައް ލިބޭނެ
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 . ސް އަޅުގަނޑު މިފުރުޞަތުގައި ބޭނުންކޮށްލާނަން އަގުހެޔޮކޮށް އެއްޗިހި ލިބުނުކަންވެ 3560 

 އާއި އައްޑުއަތޮޅާއި ފުވައްމުލަކާ . އެއީ އެބޭފުޅުންވެސް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ގދ

 ސިފަކުރެވިފަ އަދި އޭގެ އޭތި ބޮޑަށް . އެކުވެގެން މުދާ އެތެރެކޮށް ދިޔަ ޒަމާނެއްގަ

 އެބޭފުޅުން ވަރަށް އެހެންވީމަ . ފައިދާފެނިފަ ވަނީ މިދެންނެވި އަތޮޅުތަކަށް

 އެހެންވީމާ އަނެއްކާ އަޅުގަނޑަށްވެސް . އުންމިދުކުރޭ މިކަންތައްތަށް ފާސްވުމަށް

 ވަރަށް ގިނަ ރަށްރަށުން ވެސް ވަރަށް ގިނަ އަތޮޅުތަކުންވެސް އެބަގުޅާ ލާމަރުކަޒީ 3565 

 އުސޫލުން ވެރިކަން ހިންގާ ގޮތް އަޅުގަނޑަށް މިހާރު މި އޮތީ އައްޑުއަތޮޅުން

 އެހެންވީމާ އިދާރި ގޮތުންނާ ސިޔާސީ ގޮތުންނާ . ރަކަށް ފެނިފައޭ ކޮންމެވެސް ވަ

 މާލި ގޮތުންނާ ވިޔަފާރީ ގޮތުން އެމީހުން ކުރިއަރުވަން ބޭނުންވާ ބަޔަކަށް ވާތީވެ އެ

 ބޭފުޅުން އެ އިދާރީ ގޮތުންނާ ހުރިހާ ގޮތްގޮތުން އެ އަވަސް ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު

 ލިބުނު ފުރުޞަތަކަށްޓަކައި ކައިރީގައި ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެމުން ދާތީވެ 3570 

 ޝުކުރުދަންނަވާ އަވަހަށް ވޯޓަކުން މި ފާސްކުރައްވާ އެބޭފުޅުންނަށް އިދާރީ ގޮތުން

 ލާމަރުކަޒީ ކުރެވޭނެ މަގު ތަނަވަސް ކޮށްދިނުމަށް އެދި މި ޢިއްޒަތްތެރި

 . ޝުކުރިއްޔާ . މެންބަރުންގެ އަރިހުން އެދެމުން އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ކުރުކޮށްލާނަން

 އެއީ . ގަޑި އިރުވީ 7 ޝުކުރިއްޔާ މިހާރު މި ބިލާ ބޭގޮތުން ވާހަކަ ދެކެވެމުންދާތާ : ތުން ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަ 3575 

 . މަސައްކަތު ކޮމެޓީން މި ބިލަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ވަގުތު

 ވަގުތު ހަމަވިއިރު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގެން ފުރުޞަތު ނޭރުވިވާ ބޭފުޅުން

 ނަންފުތަށް ދަންނަވާލާނަން މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ،

 ބާރަށު ދާއިރާގެ އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް،

 ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޒް، 3580 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑަށް ވަނީ ފުރުޞަތު އެ . މުޙަންމަދު ޒުބައިރު

 . ގަޑިއިރު ހަމަވިއިރު ފުރުޞަތު ނޭރުވިފައިވާ ބޭފުޅުން 7 އެއީ . ނޭރުވިފަ

 ދެން އޮންނާނީ . އެހެންވީމަ މިހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަހުސް މި ނިމުނީ

 މެވުމަށްޓަކައި ބެހޭ ގޮތުން މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިން ވޯޓަކަށް ދެއްނެވުން މި ބިލާ

 އެހެންވީމާ ވޯޓަށް ދެންނެވުމުގެ . ކޮމެޓީއަށް ގެންދިއުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާތޯ 3585 

ކުރިން ޖަހަންޖެހޭ ފަސްމިނެޓުގެ ރަނގަބީލު ޖައްސަވައި ދެއްވުމަށް އަމީންޢާންމުގެ
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 އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( . އަރިހުން އަޅުގަނޑު އެދެން

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ޗެކްކޮށްލެއްވުމަށް ދަންނަވާލުމުގެކުރިން

 އަޅުގަނޑު މިހާރު މިދަންނަވާލަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ . ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވަން

 ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ބިލު މަޖިލީހުން 3590 

 ގަންނަވާގޮތަކަށް ކުރިއަށްގެންދިއުމާމެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައި

 . ވޯޓުދެއްވުމަށް

 ] ވޯޓުދެއްވުން [

3595 

 : ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 69 : ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 54 : ވޯޓު ދެއްވީ

 10 : ވޯޓު ނުދެއްވާ 3600 

 01 : ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ

 . 33 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު . 64 އަދަދު ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 އެހެންކަމުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން . 64 ޖުމްލަ 3605 

 މަޖިލީހުގެ . ހިންގުމާބެހޭ ބިލު މަޖިލީހުން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ފާސްކުރައްވައިފި

 ޖެނަމަ މިއޮންނަނީ ގަވާއިދުގައި ބުނާގޮތުން ބިލު ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ފާސްވެއް

 މަޖިލީހުގެ ކޮން ކޮމިޓީއަކަށްތޯ ގެންދަވާނީ ނުވަތަ ވަކި . ކޮމިޓީއެއް ކަނޑައެޅުއްވުން

 . މިކަމާބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑު ތަޅުން ހުޅުވާލަން . ކޮމިޓީއެއް ނަންގަވާނީތޯ

 . ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކު 3610 

ބިލާމެދު މެންބަރުން، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ބަރު ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެން
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 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅާ މެންބަރުންގެ ޚިޔާލާއި ފިކުރު މިކަމުގައި ހުރިގޮތާ : ވާހަކަދެއްކެވުން މޫސާ މަނިކު

 ގަނޑު ވޯޓުދެއްވުމުގައި ގެންގުޅުއްވި ރިވެތި މާތް އުސޫލުތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާ އަޅު

 . މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއެއް ހޮވުން 11 އެދެނީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ބައިވެރިވާގޮތަށް 3615 

 އެހެންވީމާ، މިކޮމިޓީ ހޮވުމުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުޑަކުޑަ ހިނދުކޮޅެއް ބޭނުންވާ

 މިހިނދުކޮޅު ދައްމާލުމަށް ވޯޓެއް . ވާހަކަވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން

 އެކުލަވާލުމަށް ކޮންމެވެސް މެންބަރަކު މެންބަރުން 11 ނުދެއްވިޔަސް

 . ޝުކުރިއްޔާ . ތާއީދުކޮށްދެއްވާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު އުންމީދުކުރަން

3620 

 އެންމެ ފުރަތަމަ މިއޮންނަނީ ކޮމިޓީގެ . އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެހެންވީމާ، . އަދަދު ކަނޑައެޅުން މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް

 11 މޫސާ މަނިކު އެހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން : ވާހަކަދެއްކެވުން

 . މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއަށް

3625 

 ށް އަޅުގަނޑު މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމްއަ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ . ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލައްވައިފި . ފުރުޞަތުއަރުވަން

 . ޢަބްދުއްރަޙީމަށް ފުރުޞަތުއަރުވައިފިން هللا ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 އަޅުގަނޑަށްވެސް ތާއީދުކުރެވޭ މަޖިލީހުގެ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ 3630 

 . ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުންނާއެއްކޮށް ބައްދަލުވުމަށް ވަގުތުކޮޅެއްދޭން ޢަބްދުއްރަޙީމް هللا ދު މެންބަރު ޢަބް

 11 އެކަމަކުވެސް، އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާލަން ބޭނުންވޭ ކުރިއަށް މިކޮމިޓީ، : ވާހަކަދެއްކެވުން

 މެންބަރުންނަށް ނިންމުމަށްފަހުގައި އަޅުގަނޑުމެން މިކޮމިޓީގައި ތިއްބަވާނެކަމަށް

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ‐ 1 މިނިންމަވާ މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި

 ... މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް 3635 

 މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ބުނާގޮތުން ފުރަތަމަ ކޮމިޓީގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުނީމާ އޭގެފަހުން : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

. ވާނަން ނަންތައް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑު އަރު
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 . ޝުކުރިއްޔާ . އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ 3640 

 ޢަބްދުއްރަޙީމް هللا މެންބަރު ޢަބްދު

 : ވާހަކަދެއްކެވުން

 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު، : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ) ގުތުތކޮޅަކަށްފަހު ވަ . ( ފުރުޞަތުދޫކޮށްލައްވައިފި 3645 

 . މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަރުވައިފިން

 މިބިލަށް ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑަށް . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 . މެންބަރުން ތިބީ 4 ބާކީ . މާ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ދެރަވަން ނުލިބުނީތީ އެކަ މުޙަންމަދު ޒުބައިރު

 އަޅުގަނޑުގެވެސް . އޭގެތެރެއިން ބައެއް މެންބަރުން ފުރުޞަތުދޫކޮށްލީސް ކަންނޭނގެ : ވާހަކަދެއްކެވުން 3650 

 އެގޮތުން، ސިޔާސީ . ވަރަށް ފުން އިޙްސާސްތަކެއް މިބިލާ ދޭތެރޭގައި އެބަހުރި

 އް ނަންގަވާއިރު އެކޮމިޓީގައި އަމިއްލަ ޕާޓީތަކަކުން އެކުލެވިގެން ކޮމިޓީއެ

 ޙައިސިއްޔަތުން ހޮވިފައި ތިބި މެންބަރުންކޮޅެއް ހިމަނުއްވާލެއްވުމަކީ އަޅުގަނޑު

 . ޝުކުރިއްޔާ . އެދޭއެދުމެއްކަން ދަންނަވާލަން މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުން މިހިފާލީ

3655 

 ޓީއެއް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ކޮމި . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ދެންމެ ދުވާފަރު ދާއިރާގެ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު އެދެއްކެވި ވާހަކަފުޅާ ދޭތެރޭގައި

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ . ވިސްނާވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު އުންމީދުކުރަން

 . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގެންފައި 3660 

 . މިހާރު ދޫކޮށްކޮށްލީ . އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން އުޅުނީ އިނގޭތޯ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 : ވާހަކަދެއްކެވުން އަޙްމަދު ޢާމިރު

 އެއީ . ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައިވަނީ އެންމެގޮތަކަށް ) ގުތުކޮޅަކަށްފަހު ވަ . ( ޝުކުރިއްޔާ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 3665 

އް . މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއަކުން މިބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް 11  އެނޫންގޮތަކަށް ޚިޔާލެ

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ޤަސްދެއްނުކުރަން އެކަމަށް ވޯޓަކަށް . އައިސްފައެއްނެތް
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 ންބަރުން އެކަމަށް ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާކަމަށް މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެ . ދަންނަވާކަށް

 މެންބަރުން ހިމެނޭ ކޮމިޓީއަކުން މިބިލު 11 އަޅުގަނޑު ނިންމަނީ،

 އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް މަޖިލީހުން ނިންމެވީކަމަށް އަޅުގަނޑު . ދިރާސާކުރެއްވުމަށް 3670 

 އެމަސައްކަތް . ދެން އޮތީ ނަންތަކެއް ހުށަހެޅުމުގެ މަސައްކަތް . ބަލައިގަންނަން

 މިހާރު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެވެސްވަރަކަށް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން

 . ކުޑަ ހިނދުކޮޅެއްދީގެންއިނުމަށް ގެންދަވާތީ އަޅުގަނޑު ޤަސްދުކުރަނީ އެކަމަށް

 ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( 3675 

 ޅާ ކޮމިޓީގައި އަޅުގަނޑު ހުށަހަ . އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 މިހިމެނެނީ؛ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމް، ފުނަދޫ މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް

 ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް، ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި : ވާހަކަދެއްކެވުން

 ންމަދު މުޖުތާޒް، ތުލުސްދޫ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު، ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަ 3680 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ ޢާދަމް، ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 އަޙްމަދު ޢާމިރު، އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް،

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު، ހިތަދޫ

 ތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް، ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އު

 ތްތެރި މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކު އަދި ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ 3685 

 . އަޙްމަދު ޙަމްޒާ

 އަތޮޅު ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ . ހދ އެޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އާދެ، . އާދެ، މުޖުތާޒް ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޖުތާޒް އެހުށަހެޅުއްވި ލިސްޓަށް އަޅުގަނޑު ހިތުގެ : ވާހަކަދެއްކެވުން މޫސާ މަނިކު

 އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކީގައި ތާއީދުކޮށް އެކަމަށް މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވުމަށް އެދޭ ވާހަކަ 3690 

 . ތުން މިވާހަކަ ދަންނަވާލަން ވަރަށް ފުންކޮށް އަޅުގަނޑު އަވަސްކުރުމުގެގޮ

. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް
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 . އެއްވެސް އިތުރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގެންފައެއްނެތް : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 އެލިސްޓް . ލިސްޓަކަށް 1 އެހެންވީމާ، ހުށަހެޅި ތާއިދުލިބިފައިވަނީ 3695 

 ފަރެސްމާތޮޑާ . ނޑު އަމީންޢާންމު އަރިހުން އެދެން އިއްވާލަދެއްވުމަށް އަޅުގަ

 ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް ފުރުޞަތަށް

 . އެދިވަޑައިގެންފައި

ގައި އެއްވެސްވަރަކަށް އަމިއްލަގޮތުން . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު  މިލިސްޓު 3700 

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު . ހޮވިފައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނެއް ހިމެނިފަކައެއްނެތް ޠަލިބް އިބްރާހީމް މުއް

 މެންބަރުން 3 މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން 11 ހުށަހަޅަން މިހާރު މި : ވާހަކަދެއްކެވުން

 ދެއްވާފައި އެލިސްޓް . އަމިއްލަ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ހިމަނައިދެއްވުމަށް

 . ޝުކުރިއްޔާ . ށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްދެއްވަން އިޞްލާޙުކޮށްލުމަ

3705 

 ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . މުޖުތާޒް

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

3710 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިހުއްޓަންވެސް . އީސް އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަ ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 އަމިއްލަ . ކަނޑައެޅިގެން ހަމަ މިމަޖިލީހުގައި ޚިލާފަށް ވާހަކަދެއްކޭތީ . ޖެހޭނެދެއްތޯ މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް

 އަމިއްލަ މެންބަރުންގެ . ލައިގެން އަޅުގަނޑު ލިސްޓުން ހުށަހެޅީ މެންބަރުންވެސް : ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ތްތެރި ރައީސް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަ . ހުން ލައިގެން ތެރެއިން ތިން މީ

3715 

 ފަރެސްމަތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް . ޝުކުރިއްޔާ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 އެހެންވީމާ، . އިޝާރާތްކޮށްލައްވައިފި ތިމަންނަ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ދޫކޮށްލެއްވީއޭ

 މު އަރިހުން މިހާރު އެދެނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަޅުގަނޑު އަމީންޢާން

 . އެހުށަހަޅުއްވާ ތާއީދުލިބިފައިވާ ލިސްޓް އެއްފަހަރު އިއްވާލަދެއްވުން 3720
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 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ބިލު : އިދާރީމޭޒުން އިއްވެވުން

 ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ހަނިމާދޫ ދާއިރާ . ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވުން

 މުޖްތާޒު ހުށަހަޅުއްވާ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކު 3725 

 މެދުހެންވޭރު ‐ 1 ތާއީދުކުރައްވާފައިވާ ލިސްޓްގައި ހިމެނިވައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަކީ،

 ޢިއްޒަތްތެރި ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ‐ 2 . ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް

 . ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ‐ 3 . މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް

 ތުލުސްދޫ ‐ 5 . ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްތާޒް ‐ 4

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ‐ 6 . ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް 3730 

 އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ‐ 7 . ރު އަޙްމަދު އާމިރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ‐ 8 . މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ‐ 9 . ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު

 ތެރި މެންބަރު ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް ‐ 10 . މުޙަންމަދު އަސްލަމް

 . ބިލަތްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ ‐ 11 . މޫސާމަނިކު 3735 

 ހުށަހެޅި ތާއީދު . ދެންމެ ތިއިވިވަޑައިގަތީ ހުށަހެޅި ތާއީދުލިބިފައިވާ ލިސްޓް : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ނެތް އިތުރު ލިސްޓެއް ހުށަހެޅިފައެއް . ލިބިފައިވަނީ އެންމެ ލިސްޓަކަށް

 އެހެންކަމުން، އެއްވެސް މެންބަރަކު އިޢުތިރާޟުނުކުރައްވާކަމަށްވަންޏާ މި 3740 

 ލިސްޓްގައި މިވާ ކޮމިޓީއަކީ މިބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް މިމަޖިލީހުން ކަނޑައެޅުއްވި

 އެހެންވީމަ، އެގޮތަށް މަޖިލީހުން . ކޮމިޓީކަމުގައި އަޅުގަނޑު ބަލައިގަންނަން

 މިހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު . ލައިގަންނަން ނިންމެވީކަމަށް އަޅުގަނޑު ބަ

 . މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާސްކުރެއްވިގޮތަށް މަސައްކަތްކޮށް ނިމުނީ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . އެއީ އެޖެންޑާ އައިޓަމް ނިމެންދެން މަސައްކަތްކުރުން 3745 

 ން 3:00 އަދު އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން މި . އިށީނދެވަޑައިގަތުން އެދެން

ޢާންމު ކޮމިޓީއާއި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ އަދި . ފެށިގެން ދެ ކޮމިޓީއެއް ހިނގަމުންދިޔަ
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 ން ފެށިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ 4:30 މިއަދުގެ

 ޢިނާޔަތްތަކާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރައްވާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް

 ގައި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު އެކުލަވާލާ 8:00 އަދި ހަމައެއާއެކު، މިރޭ . އެބައޮތް 3750 

 ނިޒާމާބެހޭ . ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއްވެސް އެއް ނަންބަރު ކޮމިޓީ ރޫމްގައި އެބައޮތް

 . ނުކުތާއެއް ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މޫސާ

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

3755 

 މަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއިރުގައި ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ ހިނގާ ވާހަކަ ވިދާޅުނުވިކަން ވަރަށް ބަރު ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެން

 . ހިތާމަޔާއެކު ދަންނަވަން : އަޙްމަދު މޫސާ ވާހަކަދެއްކެވުން

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދިޔައީ މާލިއްޔަތު . މަޢާފްކުރައްވާތި : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 3760 

 . ޖަހާއިރު ފަށަން އޮތް ކޮމިޓީއެއްގެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ 3 . ކޮމިޓީގެ ވާހަކަ

 ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ... އަޅުގަނޑު

 . މޫސާ މަނިކު

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ ( 3765 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކިޔާ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް މުޚާތަބުކުރާއިރު ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

ތީ : މޫސާ މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން  މުޚާތަބުކުރަންޖެހޭއިރު މިހާރު މަނިކުފާނާއި އެކަހަލަ އެއްޗެހިތައް އަންނާ

 . އަޅުގަނޑަށް ނިޒާމީ މައްސަލައަކަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ ދަންނަވާލީ

3770 

 ކޮށް ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވެސް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް ޚުރުމަތްތެރި : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ދެން މިހާރު މިއަދު ވަރަށް ގިނައިރު . ހިތްތެވުމަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން

އަޅުގަނޑު . މިތަނުގައި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތިބެވިއްޖެ
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 ދަންނަވާލަން މިއުޅުނު ވާހަކައަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތް މިހިސާބުން 3775 

 ޖަހާއިރުވެސް 8 މިރޭ . މުނަސް މަޖިލިސް ކޮމިޓީތައް އަދިވެސް ހިނގަމުންއެބަދޭ ނި

 އެހެންވީމާ، ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ތިކުރައްވާ . ކޮމިޓީ އެބައޮތޭ

 މިއަދު އަޅުގަނޑު . މަސައްކަތްޕުޅަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަމޭ

 އް ބޭފުޅުންނާއި މަޝްވަރާކުރަމުން މަޖިލީހުގެ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އިސް ބައެ

 މިގެންދަނީ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ހަލުވިކުރުމަށް ޚާއްޞަކޮށް މަޖިލީހުގެ 3780 

ތޯ  ގަވާއިދު މިމަސް ނިމުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން އެކުލަވާލާ ނިންމާލެވޭ

 އަދި އޭގެއިތުރުން ހަފްތާއަކު އަޅުގަނޑުމެން . އެމަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދިއުމަށް

 މަސައްކަތްކުރަމުންގެންދާ ދުވަސް މިހާރަށްވުރެ އިތުރުކުރަން އަޅުގަނޑުމެން

 މިގޮތުން މި ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހާއި ދެން . ވާހަކަދައްކަމުން އެބަ ގެންދަން

 ހަށް ޖަލްސާ 12.30 ކުން 9 އަންނަ ހަފްތާގެވެސް ބުރާސްފަތި ދުވަހު 3785 

 އަދި އިތުރުކޮށްގެން . ކެވިފައިވަނީ އަޅުގަނޑުމެން ބާއްވާގޮތަށް މިހާރު ވާހަކަދެ

 އެހެންވީމާ، . މަސައްކަތްކުރަންޖެހުނަސް އެކަންތައްތައް އަޅުގަނޑުމެން ކުރާނަން

 އެކަމުގައި ތިޔަ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ތިދެއްވާ އެއްބާރުލެއްވުމަށް

 . ޝުކުރުދަންނަވަމުން، އަޅުގަނޑު މިއަދުގެ ޖަލްސާ މިހިސާބުން ނިންމާލާނީ
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 ވާ އަންގާރަދުވަހު 2009 އޯގަސްޓް 11 ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ގައި 9.00 ހެނދުނު
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 . ޖަލްސާ ނިމުނީ . العالمين رب هللا والحمد
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