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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
2009 /35 

 

 2009 އަހަރު: 

 
 - ދައުރު: 

 
   ޖަލްސާވަނަ  35ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  17 ޖަލްސާ: 

 
 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 
 ދުވަސް  އަންގާރަ ވީ 2009 އޯގަސްޓް 18 ތާރީޚް: 

   1430 ޝަޢުބާން 27 

 
 ގައި  9:01ހެނދުނު  ޖަލްސާ ފެށި ގަޑި: 

 
 ށް   11:04ން  10:33 އިންޓަވަލް: 

 
 ށް  13:03ން  11:58 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 
 ށް   14:49ން  14:27 ހުސްވަގުތުކޮޅު: ދެވަނަ  

 
 ގައި  17:03 ހަވީރު ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި: 

    
 މިނެޓް  4އި ގަޑިއިރާ 6 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 



 II 

 ހާޒިރީ 

 

 

 ޝާހިދުهللا ޢަބްދުރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް އަލްފާޟިލް  ސަތު: ރިޔާ 

 އަޙްމަދު ނާޒިމް ރައީސް އަލްފާޟިލްނައިބު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  

 

 61 ، އިންޓަވަލް ފަހުނ66ްއިންޓަވަލް ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

 54ޅަށްފަހު ހުސްވަުގތުކޮ ، ދެަވނަ 64ހުސްވަުގތުކޮޅަށްފަހު  

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 އާޒިމް ޢަލީމެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ހެންވޭރުދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 ބަރު އަޙްމަދު މަޚުލޫފް ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެން 

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 މާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކުވިލި 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

  هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  



 III 

 މަޢުޞޫމްهللا ބަރު ޢަބްދުކެލާ ދާއިރާެގ މެން 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް  

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް  

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަ 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  

 ޢަލީ މުޙަންމަދު ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު  

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދުތުޅާ

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް 

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ 

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު 

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު 

  ައޙްމަދު މޫސާ ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް 



 IV 

  ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް

 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 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު

 ރިޔާޒް ރަޝީދު  ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ 

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް 

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު 

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަހީމް ޢަބްދު

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް ޢަބޫބަކުރު 

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް 

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް 

  މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބްފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ

 ޙަސަންފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް 

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު



 V 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ 

  މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް މަރަދޫ ދާއިރާެގ

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަތީފް 

 

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި ޗުއްޓީގައި  

 ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު ކާށި 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް

 

 ރާހީމް ރަޝީދުމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބް : ން މެންބަރު   ިި ސަލާމުގައި ތިއްބެވި 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު 

 މުޙަންމަދު ރާމިޒް މެންބަރު ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ  

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  

                          

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 

 - ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު: 

 

އޮފް   ން: ގެންނެވި ވަޒީރު ޖަލްސާއަށް ވަޑައި  ޢަލީ  މިނިސްޓަރ  އަޙްމަދު  ޑޮކްޓަރ  އާޓްސް  އެންޑް  ޓޫރިޒަްމ 

 ސަވާދު 



 VI 

 

 ޖަލްސާ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވި 

  3 ޢާންމުންގެ އަދަދު: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ުދާއިރާގެ  ، ކުޅުދުއްފުިށ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިއިންޓަވަލަށްފަހ މުޙަންމަދު ޞާލިޙު، ދިއްގަރު  ބްރާހީމް 

ޢަބްދު މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މުލަކު  ނާޒިމް،  އަޙްމަދު  އިބްރާހީމް  هللا މެންބަރު  ރަޝީދު  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އިސްދޫ  އަދި  ޖަލްސާއިން  ޔާމީން، 

 ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

  ،ުމެންބަރު  ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހ ދާއިރާގެ  ޢާދިލް  މަރަދޫ  ހުސްވަގުތުކޮޅަްށފަހު،ޖަ  ޙަސަން  އަދި  ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  ދާއިރާގެ    ލްސާއިން  ހުޅަނގު  މާފަންނު 

ންބަރު  އިރާގެ މެޢަބްދުއްރަޙީމް، ކުޅުދުއްފުިށ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޒިމް، މުލަކު ދާهللا މެންބަރު ޢަބްދު

މެންބަރު  هللا ޢަބްދު ދާއިރާގެ  އުތުރު  ހިަތދޫ  އަދި  އިބްރާހީމް  ރަޝީދު  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އިސްދޫ  އަސްލަމްޔާމީން،  ޖަލްސާގައި    މުޙަންމަދު 

 ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

  ،ުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްާތޒް، ކުޅުދުއްފުިށ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު  މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް، ހަނިމާދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހ

މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު،  މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ވަޙީދު، އަލިފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް، ނައިފަރު ދާއިރާގެ  

ޔާމީން، ބިލަްތދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު هللا ބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޒިމް، މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުުތލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެން

ދެކުނު ފުވައްމުލަކު  އަދި  ޒަމީރު،  މެންބަރު މޫސާ  ދާއިރާގެ  މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު، ކިނބިދޫ  ދާއިރާގެ  ވިލުފުިށ  ޙަމްޒާ،  މެންބަރު ޢަބްދުއަޙްމަދު  ދާއިރާގެ  هللا  

ޖަލްސާގައި    ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  ޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު،  މަސީޙު މުޙަންމަދު 

 ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 
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 . ޖަލްސާ ވަނަ 35 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވަނަ 17 : ނަންބަރު ޔައުމިއްޔާ

 . ދުވަސް އަންގާރަ 2009 އޯގަސްޓް 18 : ތާރީޚް

 . ސާ ފެއްޓުން ޖަލް . 1 5 

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

 . މަޖިލިސް ފެށުނީ . وااله ومن وصحبه آله وعلى

 . ސުވާލު . 2 10 

 މިއަދުގެ . މެންބަރުން 22 ތިއްބެވީ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން މިވަގުތު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ފެލިދޫ ދާއިރާގެ އެޖެންޑާގެ ފުރަތަމަ ނަންބަރަކަށް މިއޮތީ

 ރ ޑް ކަލްޗަރ ޑޮކްޓަ އެން މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް ޔޫސުފް ނަޢީމް،

 އަޅުގަނޑު ފެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި . ލެއް ސުވާ ރައްވާ އަޙްމަދު ޢަލީ ސަވާދާ ކު 15 

 . މެންބަރު ޔޫޞުފު ނަޢީމަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން

 ވަނަ އަހަރުގެ 2009 . ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި ވަޒީރު . ` ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ކުރެއްވި އަތޮޅަށް . ވ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެޕްރިލް މަހުގައި މިހާރުގެ : އްކެވުން ނަޢީމް ވާހަކަދެ ޔޫޞުފް

 ރައްޔިތުންނާއި ގެ ވަޑައިގެން، އެރަށު އެއަތޮޅު ތިނަދޫއަށް ދަތުރުފުޅެއްގައި، 20 

ކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވި ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއްގެ ވާހަކަ ބައްދަލުކުރައްވާ

 އެކަމަކީ އެރަށުން ފަތުރުވެރިކަމަށް . ގަނޑު ބޭނުންވަނީ މިއަދު ސުވާލުކޮށްލަން އަޅު

 އެރަށުގެ ރައްޔިތުން ކައިރީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ދޫކުރައްވާނެކަމަށް ބިން

 ވީމަ، އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ، ކުރުކޮށްލާފައި މިދަންނަވަނީ . ވިދާޅުވެފައި

 ގައި ބިން ދޫކުރައްވާނީ އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ، މިދެންނެވި އުސޫލުން އެރަށު 25 

 . ޝުކުރިއްޔާ . މިއަހަރުގެ ފަހުކޮޅުގައިތޯ ނޫނީ މިއަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅުގައިތޯ

. ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން
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 . އްޒަތްތެރި މެންބަރުން ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޢި . ` އާޓްސް މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް، 30 

 ފެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެކުރެއްވި ސުވާލުގައި . އައްސަލާމްޢަލައިކުމް ޢަލީ ކަލްޗަރ އަޙްމަދު އެންޑް

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ . ސުވާލެއް ހިމެނިގެންވޭ 5 އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ : ސަވާދު ވާހަކަދެއްކެވުން

 އަތޮޅު ތިނަދޫގައި . އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގައި ވ . ވ މިއަހަރުގެ އެޕްރިލް މަހު

 އެއީ ޚާއްޞަކޮށް . ޓޫރިޒަމްގެ ޙަރަކާތްތަކެއް ގެންދަވާނެ ވާހަކަ ފާހަގަކުރައްވާފައިވޭ

 އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރުގެ ހައުސިންގ ޕްރޮޖަކްޓްގެ ދަށުން ގުޅިފައިވާ 35 

 ކިން ޖަވާބުއަރުވަން ސުވާލު އަޅުގަނޑަށް ވަކިވަ 5 އެހެންވީމަ، އެ . މަޝްރޫޢުއެއް

 އަތޮޅު . ފުރަތަމަ ސުވާލެއްގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަނީ ވ . ޤަސްދުކުރަން

 އަޅުގަނޑު . ތިނަދޫން ބިން ދޫކުރުމަށް ޚިޔާރުކުރައްވާފައިވަނީ ކޮން އުސޫލަކުންތޯ

 ކުރިން ފާހަގަކުރެއްވިހެން އެއީ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން އަޅުގަނޑުމެން

 މްގެ އިންޑަސްޓްރީން އޭގެން ކުރެވޭނީ ކޮންކަމެއްތޯ ބަލާފައި ވިސްނާފައި ޓޫރިޒަ 40 

 ލަގްޒަރީ ވިލާ 100 ގެއަކަށް 1000 އޭގެދަށުން ބިނާކުރެވޭ ކޮންމެ . ކުރާކަމެއް

 މިގޮތުން . ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި ކުރިއަރުވަން އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާފައިވަނީ

 . ޅުމަށް އިޢުލާންކުރެވިފައިވަނީ ލަގްޒަރީ ވިލާއެއް އެ 5 އަތޮޅު ތިނަދޫގައި . ވ

 މިމަސައްކަތަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްޓްމަންޓްގެ ދަށުގައި އޮންނަ

 އެހެންކަމުން، ދެވަނަ . އިންވެސްޓް މޯލްޑިވްސްއިން ކުރިއަށްގެންދާ މަސައްކަތެއް 45 

 މިކަން . ސުވާލުގައި ފާހަގަކޮށްލެވެނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ ޕްލޭންކުރެވިގެންދަނީ

 ޕްލޭންކުރެވިފައިވަނީ ހަމަ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް

 ޑިވެލޮޕްޓްމަންޓް ދަށުގައި އޮންނަ އިންވެސްޓް މޯލްޑިވްސްއާއި އަދި ހައުސިންގ

 މިނިސްޓްރީއާއި ގުޅިގެން މަޝްވަރާކުރެވިގެން ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން ކޮމިޓީގެ

 ގޮތުން ދިރާސާތަކެއް މިހާރުވެސް އެހެންވީމާ، މި . މަޝްވަރާގެ ދަށުން 50 

 އެ ދިރާސާތަކުގެ އަލީގައި ޓެންޑަރިންގ ޕްރޮސަސްއެއް . ކުރެވިފައިވަނީ

 ވަނަ ސުވާލެއްގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަނީ ކިހާ 3 ދެން . ފެށިފައިވަނީ

 އަޅުގަނޑުމެން . މިންވަރެއްގެ ބިމެއްތޯ މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ދޫކުރެވެނީ

 ހާސް އަކަފޫޓް އެއީ ކޮންމެ ލަގްޒަރީ ވިލާއަކަށް ދޫކުރެވޭ 20 ނީ އިޢުލާންކޮށްފައިވަ

 ލަގްޒަރީ 5 އެހެންވީމަ، މިގޮތުން ތިނަދޫގައި ދޫކުރެވިފައިވާ . ބިމުގެ ގޮތުގައި 55
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 . ހާސް އަކަފޫޓް ދޫކުރެވޭގޮތަށް އިޢުލާންކުރެވިފައިވަނީ 20 ވިލާއަށްވެސް ވިލާއަކަށް

 ހަގަކޮށްލަނީ މިމަސައްކަތް ވަނަ ސުވާލެއްގެގޮތުގައި އަޅުގަނޑަށް ފާ 4

 ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ދިރާސާއިން ނުވަތަ ޢަމަލީގޮތުން އެއްވެސްކަމެއް

 . ޖަވާބުގައި ދަންނަވާނީ އާދެއޭ ދިރާސާތަކެއް ކުރެވިފައޭވަނީ . ކުރެވިފައިވޭތޯ

 އޭގެދަށުން އަޅުގަނޑުމެން ވަނީ މިހާރު . ހިސާބުތަކެއްވެސް ހެދިފައޭވަނީ 60 

 އަދި ޓެންޑަރިންގ މި މަޝްރޫޢުއަށް . ލާންވެސް ކޮށްފައޭ ޓެންޑަރިންގއަށް އިޢު

 ވަނަ 5 . އެއް 2009 އޯގަސްޓް 31 ޓެންޑަރިންގ އެންމެ ފަހު މުއްދަތަކީ

 ސުވާލެއްގެގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަނީ ރައީސް ވިދާޅުވިގޮތަށް ބިން

 ޑަރިންގ ޖަވާބުގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ޓެން . ދޫކުރެވޭނީ ކޮން ތާރީޚެއްގައިތޯ

 އޯގަސްޓްގެ ނިޔަލަށް ޓެންޑަރިންގ 31 . ޕްރޮސަސް މިހާރުވެސް އެބަ ކުރިއަށްދެއޭ 65 

 އަދި އެއަށްފަހު ޓެންޑަރިންގ ވައިލޭޝަން ކުރުމަށްފަހު . ކުރެވޭގޮތަށޭ އޮތީ

 އަޅުގަނޑު . ހައުސިންގ ޕްރޮޖަކްޓާއި ގުޅިގެން މިމަސައްކަތް ކުރިއަށްދެވޭނޭ

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ބުދެވުނުކަމަށް އުންމީދުކުރަން ސުވާލުތަކަށް ޖަވާ

 . އިތުރު ސުވާލު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން . ޝުކުރިއްޔާ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 70 

 އެންމެފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ފެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި

 . މެންބަރު ޔޫޞުފު ނަޢީމަށް

 . އާދެ، އަޅުގަނޑުވެސް ޤަބޫލުކުރަން ޖަވާބު ލިބިއްޖެކަމަށް . ޝުކުރިއްޔާ އިރާގެ މެންބަރު ފެލިދޫ ދާ

 އެކަމަކު އަޅުގަނޑުގެ ދެވަނަ . އެކަމަށްޓަކާ އަދިވެސް އެއްފަހަރު ޝުކުރުދަންވަން : ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން ޔޫޞުފް 75 

 ސްޓަރ ޕްލޭން، އެ ސުވާލަކީ މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުން މިގެންދަވާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މާ

 އިތުރަށް މުރާޖަޢާކުރައްވާ އެއަށް އިތުރު ބަދަލެއް ގެންނަވަން

 . ޚިޔާލުފުޅުކުރައްވަންތޯއޭ

 މިމަޖިލީހުގައި އަޅުގަނޑު މީގެ ކުރީދުވަހެއްގައި . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އާޓްސް މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް، 80 

ހުރެ ދިން ޖަވާބެއްގައިވެސް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްފައިވާނެ މާސްޓަރ ހާޒިރުވެ ޢަލީ އަޙްމަދު ކަލްޗަރ އެންޑް
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 ޕްލޭން، ޓޫރިޒަމް މާސްޓަރ ޕްލޭން ރިވައިޒްކުރުމަށްޓަކައި މަޝްވަރާތަކެއް : ވާހަކަދެއްކެވުން ސަވާދު

 . އެހެންވީމާ، ހަމަ އެޖަވާބު ތަކުރާރުކޮށް އަރުވަން . މިހާރުވެސް ކުރެވެމުންދާ ވާހަކަ

 . ޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއް

85 

 ހާސް 10 މިނިސްޓަރު ޖަވާބުދެއްވަމުން ވިދާޅުވެއްޖެ، މިއީ ބޮޑެތި . ޝުކުރިއްޔާ ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ބިލެތް

 އަކަފޫޓުގެ ގެތަކެއް ބިނާކުރުމަށް ގެދޮރު ޢިމާރާތްކޮށްދޭ ފަރާތްތަކަށް މި : އަޙްމަދު ޙަމްޒާ ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ރާތްތަކަށްކަމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ދޫކުރެވެނީ އަދި އެފަ . ހުޅުވާލެވޭނެކަމަށް

 ހާސް އަކަފޫޓުގެ ބިން ދޫކޮށްގެން ގެދޮރު 10 އަޅުގަނޑު ސުވާލަކީ މި

 ޢިމާރާތްކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުން މިކަންކަން ކޮށްދިނުމުގެ ފުރުޞަތު ނުވަތަ މިއީ 90 

 . ކިހާވަރަކަށް ކުރެވިދާނެކަމެއްތޯ

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . ރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކު އާޓްސް މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް،

 އެކަމަކު . އަކަފޫޓް 10000 އަޙްމަދު ޙަމްޒާ ހަޤީޤަތުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވަނީ ޢަލީ ކަލްޗަރ އަޙްމަދު އެންޑް

 ހެންވީމާ، އެހަމަ އެ . އަކަފޫޓަށް 20000 އަޅުގަނޑުމެން އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ : ސަވާދު ވާހަކަދެއްކެވުން 95 

 ދެން މި އިޢުލާން ކުރެވިގެން އަޅުގަނޑުމެން . ރަނގަޅުކޮށްލަން އަޅުގަނޑު

 މިވާހަކަތައް ދެކެވި ބޭރު ޤައުމުތަކުގައިވެސް މިވާހަކަތައް ދައްކާ އަދި ރާއްޖެއަށް

 ޒިޔާރަތްކުރާ އިންވެސްޓަރުންނާވެސް މިވާހަކަދައްކާ ވަރަށް ފުރިހަމަ ތަރުހީބެއް

 ދެން މީގައި ރަނގަޅަށް އަޅުގަނޑަށް ޖަވާބެއް . މުން އެބަދޭ މިހާރުވެސް ލިބެ

 އޯގަސްޓަށްފަހު ކިހާވަރެއްގެ 31 އެހެންވީމަ، . އެރުވޭނީ ޓެންޑަރިންގ ނިމުނީމަހެން 100 

 ތަރުހީބެއްތޯ ލިބުނީ އަދި ކިހާ މަޝްރޫޢެއްތޯ ޓެންޑަރ ކުރެވިފައި އޮތީ އޭގެ

 މެނީ ކިހާ ލަގްޒަރީ އިވެލުއޭޝަނަށް ބޭސްކޮށްފައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނިން

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު . ވިލާއެއްތޯ މި މިސިޔާސަތުގެ ދަށުން ތަރައްޤީ ކުރެވޭނީ

 އުންމީދުކުރަނީ އެއަށްފަހު ޖަވާބެއް ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެރުވޭނެ

 . ޝުކުރިއްޔާ . ފުރުޞަތެއް އަޅުގަނޑަށް ދެއްވާނެކަމަށް 105 

ޢިއްޒަތްތެރި ވަޒީރަށް އަޅުގަނޑު ކޮށްލަން . ރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކު ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު
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 ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ ވަރަށް ގިނަ ރަށްރަށަށް ނޫނަސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް : އިލްހާމް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން

 ރައްޔިތުންނަށް . ރަށްތަކެއް ޕިކްނިކް އައިލެންޑްތަކުގެ ގޮތުގައިވަނީ ދޫކުރެވިފައި

 ންމެ އެދެވޭގޮތަށް އެ ޕިކްނިކް އައިލެންޑްތައް ނުހިނގާކަމަށްވެސް އަޅުގަނޑު އެ 110 

 ވީމާ، މިކަންތައް މުރާޖަޢާކޮށް އެހެންގޮތަކަށް ގެންދަވަން . ފާހަގަކުރަން

 . ޝުކުރިއްޔާ . ވިސްނަވަންތޯ

 ދެއްވެން ޝުކުރިއްޔާ މިއަދުގެ ސުވާލުގެ ދާއިރާގެ ތެރެއިން ޖަވާބެއް : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . އޮތްކަމަށްވާނަމަ ޖަވާބު ދެއްވާ 115 

 މިއަދުގެ ސުވާލާއި ސީދާ ގުޅިފައިވާ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އާޓްސް މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް،

 . ސުވާލެއްނޫން ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެކުރެއްވެވީ ޢަލީ އަޙްމަދު ކަލްޗަރ އެންޑް

 އެހެންނަމަވެސް، ޖަވާބެއްގޮތުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނަން ޕިކްނިކް އައިލެންޑްތަކާއި : އްކެވުން ވާހަކަދެ ސަވާދު

 އަދި . ގުޅޭގޮތުން މިހާރު އޮތް ގަވާއިދު އަޅުގަނޑުމެން އިޞްލާޙު ކުރަމުންނޭ މިދަނީ 120 

 އިތުރު ކޮންސެޕްޓެއް އޭގައި ހިމެނޭތޯ މަޝްވަރާ ކުރަމުންނޭ އަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ،

 . އެކި ވުޒާރާތަކާއި އަދި އެކި އިދާރާތަކާއެކު ސަރުކާރުގެ

 އާދެ، އަޅުގަނޑު މިއަދު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިލިފުށި

 ބަރު މިނިސްޓަރާއި ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ ފެލިދެއަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެން : ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން 125 

 ޔޫސުފް ނަޢީމް ހުށަހަޅުއްވާ ސުވާލާ ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޑުއިވެމުން

 މިދަނީ އަބަދުވެސް ކޮންމެވެސް ދިމާލެއްގައި ލަގްޒަރީ ހޮޓަލެއް ނޫންނަމަ މިކަހަލަ

 ދެން ދުނިޔެއާއި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ކޮށްފައިވާ . ގޮތަކަށް ހޮޓާ އެޅޭ ވާހަކަ

 ހަމަ އެއާއެކުގައި ވެއިތުވެދިޔަ، . އެބައިނގޭ އަސަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް

 ރަށެއް އެބައޮތް 30 ، 20 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދޫކޮށްފައި އޮތް 2 ފާއިތުވެދިޔަ 130 

 އެހެންވީމާ، އަދިވެސް . މަސައްކަތް ނުފެށި މިއަދާ ހަމައަށްވެސް އައިއިރު

 މާލުން ރަށްތައް އެމަސައްކަތް އެހެން ނުކުރެވި ހުއްޓާ އަނެއްކާވެސް އިތުރަށް ދިމަދި

 ދޫކުރުމުން މީގެން ދިމާވާނެ މައްސަލަތަކާބެހޭ އެއްވެސް ދިރާސާއެއް އެއްޗެއް

ހައްދަވައިގެންތޯ އަނެއްކާވެސް މިފަދަ ދިމަދިމާލުން ޓޫރިޒަމަށް އިތުރު ފުރުޞަތުތައް
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 އެހެންވީމާ، . އެއީ ބިން ދޫކުރުމުންނެއް އެކަމެއްނުވޭ . ހުޅުވައިގެން މިދަނީ 135 

 ގެ ކެޕޭސިޓީ ހުރީ، ފައިނޭންޝަލް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކެޕޭސިޓީ ހުރި އަޅުގަނޑުމެން

 ޓޫރިޒަމަށް މިފަދަ ކަންކަން . މިންވަރުންކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ ކިހާވަރަކަށް މިކަން ބަލާ . ހުޅުވާލެވެންވާނީ

 ހަމަ އެއާއެކުގައި އަދިވެސް އަދި . ދިރާސާކުރުމަށްފަހުގައިތޯ މިކަން މިކުރައްވަނީ

 އެއްވެސް ވަރަކަށް ނެތް . އިސްކަންދެނީ ޓޫރިޒަމް ފެށިފައި އޮތް އަތޮޅުތަކަށްތޯ 140 

 އެހެންވީމާ، އެދިމަދިމާލަށް އިސްކަން ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި . އަތޮޅުތައް އެބަހުރި

 އަނެއްކާވެސް ޓޫރިޒަމް މިހާރު ފެތުރުފައި އޮތް ތަންތާނަށް އަނެއްކާ މިކަހަލަ

 ނަމުގައި ބިން ދޫކޮށްގެން އެކި ވިލާ ނަމުގައި ތަންތަން އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ ނަން

 ފުރުޞަތު އަނެއްކާ ހުޅުވާލުމުން ކޮންކަހަލަ އަސަރުތަކެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެންނަށް

 . ކުރާނީ 145 

 ންބަރު ވިލިފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އާޓްސް މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް،

 ސުވާލެއްގޮތަށް އަޅުގަނޑު 2 އެކުރެއްވި ސުވާލަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަނީ ޢަލީ ކަލްޗަރ އަޙްމަދު އެންޑް

 ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ މިހާތަނަށް ތަރައްޤީކުރަން ދޫކުރެވިފައިވާ . ފާހަގަކުރަން : ސަވާދު ވާހަކަދެއްކެވުން

 ރާއިން ބިން ދޫކުރަނީ ރިޒޯޓްތައް ތަރައްޤީ ނުވަނީސް އިތުރަށް ޓޫރިޒަމްގެ ދާއި 150 

 ޖަވާބުގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިހާރު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް . ކިހިނެއްވެގެންތޯ

 އެ ރިސޯޓްތައް ތަރައްޤީ ނުވެގެންއުޅޭ . އެތައް ރިސޯޓެއްވެއޭ 60 ދޫކުރެވިފައިވާ

 މީގެ ކުރިންވެސް އަޅުގަނޑަށް ލިބިފައިވާ . އެތައް މައްސަލަތަކެއް އެބަހުރި

 މިމަޖިލީހުގައި އަޅުގަނޑު ޖަވާބު އަރުވާފައިވާނީ އޭގެ ތެރެއިން ބޮޑު ފުރުޞަތެއްގައި

 ކުލީގެ މައްސަލައާއި އަދި ދޫކުރެވިފައިވާ އުސޫލާއި އަދި މިހާރު ދުނިޔެއަށް 155 

 މިހިރި މިހިރަ މައްސަލަތަކަކީ . ދިމާވެގެން އުޅޭ އިޤްތިޞާދީ ހީނަރުކަން

 ޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑުމެން މީގެ އިތުރުން އަޅުގަނ . ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކޭ

 ޓޫރިޒަމްގެ ދާއިރާއިން މިހުށަހަޅާ އިތުރު ބިންތައް، ލަގްޒަރީ ވިލާގޮތުގައި މިހުށަހަޅާ

 ބިންތަކަކީ އެއުސޫލަށް ކުރިން މިރަށްތައް ދޫކުރެވިފައިވާ އުސޫލާއި އެއްގޮތަކަށްނޫނޭ

 އިޤްތިޞާދީ އިޖުތިމާޢީ އަދި . އަޅުގަނޑުމެން މި ބިންތައް ހުށަހަޅާފައިވަނީކީއެއް 160 

މީގެ . ސިޔާސަތެއް ގުޅުވިގެން އަޅުގަނޑުމެން އެކުލަވާލާފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކެއް
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 ތެރޭގައި އިޖްތިމާޢީގޮތުން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ

 ދަތިކަން ފިލުވާދިނުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން އިސްނަންގަވައިގެން މިކުރާ

 ގެ ދާއިރާއަށް އިންވެސްޓްކުރާ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތުތަކެއް މަސައްކަތާއި، ޓޫރިޒަމް

 ހޯދައިދީ އަދި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި އިންވެސްޓްކުރަން ހުންނަ ފައިސާ 165 

 އިޖުތިމާޢީގޮތުން ފައިދާހުރިގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއްވެސް

 މިގޮތުން ، އެހެންވީމަ . ހޯދައިދިނުމުގެގޮތުން މި ސިޔާސަތު ބައްޓަންކުރެވިފައިވަނީ

 ގެއަށް ކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮސް . މީގެ މައިގަނޑު ފޯކަސްއަކީ ގެދޮރު އެޅުން

 މީގައި އަޅުގަނޑުމެން . ސަބްސިޓީއެއް ގޮތުގައި ޓޫރިޒަމުން ބިން މި ދޫކުރެވެނީ

 ބޮޑެތި ކުލި ކުލި ޖަހާފަކާއެއް ރަށްރަށް ދޫކުރަނިކީއެއް ނުވަތަ ބިންތައް 170 

 ހެންކަމުން، އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާތަނަށް ހެދިފައިވާ އެ . ދޫކުރަނިކީއެއް ނޫން

 ދިރާސާތަކުން އަޅުގަނޑު ކުރިންވެސް ފާހަގަކުރިހެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް

 ޑިވެލޮޕްޓްމަންޓްގެ ދަށުގައި އޮންނަ އިންވެސްޓްމަންޓް މޯލްޑިވްސްއާއި، ޓޫރިޒަމް

 ރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ މިނިސްޓްރީއާއި، ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއާއި އަދިވެސް ސަ

 އެހެން ވުޒާރާތަކާއި އިދާރާތަކާއި މަޝްވަރާކުރެވި އަޅުގަނޑުމެން ފުރަތަމަ 175 

 ހާސް 20 މިގޮތުން ކްރޮސް ސަބްސިޓީއެއް ގޮތުގައި . އެކުލަވާލި ސިޔާސަތެއް މިއީ

 މިގޮތުން ދޫކުރީމާ . އަކަފޫޓުގެ ބިން ލަގްޒަރީ ވިލާ އެޅުމަށްޓަކައި ދޫކުރެވޭނެގޮތަށް

 ންވެސްޓްމަންޓަކީ ހައުސިންގގައި ސަބްސިޑީއެއްގޮތުގައި އެކުލަވާލެވި އެ ކުރެވޭ އި

 އިންވެސްޓްމަންޓެއްތޯވެސް އަޅުގަނޑުމެން ބަލާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިރާސާތަކުން

 އެހެންވީމަ، މިގޮތުން އަޅުގަނޑު . ދައްކަނީ އެއީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއްކަމަށް 180 

 އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ޖަވާބު އަރުވަން މިއީ

 ބޮޑެތި ކުލި . އަދި އިންވެސްޓްމަންޓް ފީޒިބުލް ކަމެކޭ މިއީ . ކުރެވިދާނެ ކަމެކޭ

 އެހެންވީމާ، މިކަމުން . ޖަހާ، ހައި ފިކްސްޓް ކޮސްޓެއް މިއަކު ހިމެނިގެންނެއް ނުދޭ

ގެ އަދި ލަގްޒަރީ ވިލާ ކޮންސެޕް . ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށްވެސް ފައިދާކުރާނެ  ޓް

 ދަށުން އެ ވިލާތައް އެޅޭ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށްވެސް މި މުޖުތަމަޢުތަކަށްވެސް 185 

 އެހެން މިދެންނެވީ ލަގްޒަރީ ވިލާއެއް އެޅެނީ ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައެއް . ފައިދާކުރާނެ

 އެއީ ތަފާތަކީ ލަގްޒަރީ ވިލާއަކީ މުއްސަނދި ޓުއަރިސްޓުން އައިސް ވަގުތު . ނޫން

އެ މުއްސަނދި ޓުއަރިސްޓުންގެ ގެއެއްގެ ގޮތުގައި ބިނާކުރެވޭ ، ހޭދަކުރަން އެޅިފައި



8 

 ދެން އެތަންތަނަށް ދެވޭނެ އިތުރު ޚިދުމަތްތައް އެއީ އެރަށެއްގައި މި . ތަންތަން

 އެހެންވީމާ، . ތަރައްޤީކުރެވޭނެ އިތުރު ޚިދުމަތްތަކެއްކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރަނީ 190 

 ވާލީމަ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުން މިއީ މި އުސޫލުގެ ދަށުން މި ކޮންސެޕްޓް އެކުލަ

 އިޤްތިޞާދީގޮތުން އަދި އިޖުތިމާޢީގޮތުން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށްބޮޑެތި

 . އަޅުގަނޑު އުންމީދުކުރަން ޖަވާބު އެރުވިއްޖެކަމަށް . ފައިދާތަކެއް ކުރާނެކަމެއް

 ... އާދެ، މިއަދު . ސް އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު 195 

 : މުޙަންމަދު ނާޒިމް ވާހަކަދެއްކެވުން

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

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ ( 200 

 ފައި ހުރިއިރުގައި އެފަޅިއަށް މާ ބުރަކޮށް ރައީސް، މި މައިކް ސިސްޓަމްތައް ގުޅާ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަފެނޭ ހަމަ ކޮންމެދުވަހަކު އެފަޅި، މި މެދުން . ގުޅިފައިހުރީތޯ : މޫސާ މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން

 ... ބައިކުރެވޭ

205 

 މެންބަރު ކުޑަކޮށް ޢިއްޒަތްތެރި . ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްކަމަށް ޤަބޫލެއްނުކުރަން : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވާލަން ދެންއޮތީ . ކެތްތެރިވެވަޑައިގަތުން އެދެން

 އަޅުގަނޑު މަޑަވެލި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ނަންފުޅު

 . މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން 210 

 މިއަދު ކުރެވިފައިވާ ސުވާލު ދެން . އްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އާދެ، ޝުކުރި މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ދެން . ސިލްސިލާއެއްގޮތުގައި ކޮންމެ މިނިސްޓަރަކާއި ސުވާލުކުރެވެމުން މިދަނީ : މުޙަންމަދު ނާޒިމް ވާހަކަދެއްކެވުން

 އަޅުގަނޑު އެދެން މިއަދު ސުވާލާއި ގުޅުން ނެތަސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،

 ންޓް ދެއްވާގޮތަށް ކޮންމެދުވަހަކަށްދާތީ އަޅުގަނޑު ހަމަ މިތަނުގައި ސްޓޭޓްމެ 215
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 . ކޮންމެދުވަހަކުވެސް މިދަނީ ސުވާލާއި ނުގުޅޭ ޖަވާބުތައް ކަމަށް . ހައިރާންވޭ

 ޝުކުރިއްޔާ . އެވާހަކަ ދައްކާލަންވެގެން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ

 . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 މަނިކުފާނު އެހާ އަވަހަށް ޖަވާބުދެއްވަން . އްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކުރި ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު 220 

 އުޅުއްވީމަ އަޅުގަނޑަށް ވަރަށްބޮޑަށް ޔަޤީންވެއްޖެ މި ސިސްޓަމްގައި މައްސަލަ : މޫސާ މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު އެންމެފުރަތަމަ ދަންނަވާލާނީ މަނިކުފާނުގެ . އެބައުޅޭކަން

 އަތޮޅުގެ ފުލިދޫއާއި ތިނަދޫ ފިޔަވައި އެހެން ރަށަކަށް މި . ވ . ސުވާލެއް ފަރާތުން

 އަޅުގަނޑަށް ޔަޤީން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . ޚިދުމަތް ދެއްވަން ހަމަޖެހިފައިވޭތޯ

 . އަނެއްހެން އިޝާރާތެއް އޮވެގެންނެއްނޫން . ބޭނުންފުޅުވާނެ މިސުވާލު ކުރައްވަން 225 

 ން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުން ބިން ދޫކޮށްގެން، ދެން ހަމައެއާއެކީގައި މިގޮތަށް މީހު

 ވަނަ 16 ގެސްޓްހައުސް އަޅައިގެން، އެ ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމަށްޓަކައި

 . ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ވަރަށްބޮޑު ފާސްކުރުމެއް އޮންނާނެ

 އި އެއާއިގުޅިގެން ތަފާތު އެކިފަހަރުމަތިން ކުރީގަ . ކުޑައެއް ނުވާނެ އެ ފާސްކުރުމެއް

 އަޅުގަނޑު ހައްދުންމަތީގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުރިއިރުގައިވެސް އެއީ ބިން އޮތް 230 

 އަތޮޅަކަށްވާތީ އެތަނަށްވެސް މިފަދަ ފުރުޞަތުތައް ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެގޮތެއް

 ހަމައެއާއެކީގައި މިއަދު . އޮތްތޯ ބެލުމުގެ ވާހަކަ ވަރަށް ގިނައިން ދެކެވިފައިވޭ

 ފިލުވާލަން ބޭނުންވޭ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާއިން ޚާއްޞަގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން އޮޅުން

 ހުޅުމާލެއިން ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ރައްޔިތުންނަށް މިފަދަ ބިން ދޫކޮށްގެން

 ލަގްޒަރީ ވިލާ އަޅަންވިޔަސް އަދި ކުދި ހޮޓާ . އެމީހުންނަށް މިފުރުޞަތު ލިބިދާނެތޯ 235 

 ރައީސަށް ހަމަ ވަރަށް ދެން އަޅުގަނޑު . އެޅުންކަމުގައިވިޔަސް

 . ލަ އެބައުޅޭކަން ޢަދަބުވެރިކަމާއެކީގައި ދަންނަވަން މައިކް ސިސްޓަމްގައި މައްސަ

 . ޝުކުރިއްޔާ . ދެއްވުމަށް އެކަން ބައްލަވައި

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އާޓްސް މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް، 240 

ފުރަތަމަ ސުވާލެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު . ދެ ސުވާލެއް މޫސާ މަނިކު އެކުރެއްވެވީ ކަލްޗަރ އަޙްމަދު ޢަލީ ޑް އެން
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 ފާހަގަކުރަނީ ލަގްޝަރީ ވިލާގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ބިނާކޮށްފައި އޮތް ސިޔާސަތުގެ : ސަވާދު ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ގައި ދަންނަވާނީ އާދޭހޭ ޖަވާބު . ދަށުން އެހެން ރަށްރަށުގައި ބިން ދޫކުރެވޭތޯ

 ހައުސިންގ ޔުނިޓްސް 7000 ލަގްޝަރީ ވިލާއެއްގެ ސިޔާސީ ގުޅިފައި މިވަނީ

 އެހެންވީމަ، މިގޮތުން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި . އެޅުމުގެ ސިޔާސަތަށް 245 

 ހައުސިންގ ޔުނިޓްސް އެޅޭ ކޮންމެ ދާއިރާއެއްގައި ލަގްޝަރީ ވިލާ ދޫކުރުމަށް

 އަދި އެގޮތުގެދަށުން . ޔާސަތު މިހާރު އެކަށައެޅިފައި ވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސި

 ދެން އޭގެ . ޓެންޑަރިންގ ކުރިއަށް އެބަދޭ . އިޢުލާންވެސް ކުރެވިފައި ވަނީ

 ތަފްސީލެއްގެގޮތުން އިތުރު ކޮންކޮން ރަށްރަށެއްތޯ ކަނޑައެޅިގެން ބިން ދޫކުރެވިފައި

 އަޅުގަނޑު އަތަކު އެތަފްސީލު މިވަގުތު . މިވަނީ ޓެންޑަރރިންގ ޕްރޮސެސްގައި 250 

 އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި އެ އެހެންނަމަވެސް، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް . ނެތް

 ދެވަނަ ސުވާލެއްގެ ގޮތުގައި . ލުތައް އަރުވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެން ޞީ ތަފް

 ރީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ލަގްޒަ . ތުން ފާހަގަކުރެއްވެވީ ގެސްޓްހައުސްތަކާ ގުޅޭގޮ

 ރީ ވިލާއަކީ ހަޔަރ ލަގްޒަ . އީ މުޅިން ތަފާތު ކަމެކޭ ސްއާއި މި ވިލާއާއި ގެސްޓްހައު

 . އެންޑް ޓޫރިޒަމް މާކެޓަށް ޓާގެޓްކޮށްގެން އަޅުގަނޑުމެން އެކުލަވާލާފައިވާ ކަމެކޭ 255 

 މި . ގެސްޓްހައުސްގެ ކަންތައް އަޅުގަނޑުމެން ގަވާއިދެއް އެކުލަވާލާފައި ވަނީ

 ން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަމުރެއް ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ޤަރާރެއްގެ ދަށު

 އެ ގަވާއިދު . އައުމާއި ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެން ވަނީ ގަވާއިދެއް އެކުލަވާލާފައި

 ފާސްކުރުމަށް އަދި އޭގައި ޤާނޫނީގޮތުން ހުރި ނުކުތާތައް ފާހަގަކުރަން

 ރިވިޔުކުރުމަށްޓަކައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ވަނީ 260 

 އެހެންވީމަ، ގޮތުން އެމަސައްކަތް ކުރިއަށްދާކަން އަޅުގަނޑު . އި ހުށަހަޅާފަ

 . ޝުކުރިއްޔާ . އުންމީދުކުރަން ސުވާލަށް ޖަވާބުއެރުވިއްޖެކަމަށް . ފާހަގަކުރަން

 އައްޑުއަތޮޅު ވިލިނގިލި ވަރަށް ގިނަ . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . عليكم اسالم ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ދުވަސްވަންދެން އެކި މައްސަލަތަކާހުރެ ނުނިމި އޮތުމަށްފަހު މަނިކުފާނު މުޙަންމަދު ރަޝީދު 265 

 މިނިސްޓްރީއާއި ޙަވާލުވުމަށްފަހު ވަރަށް އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެތަން : ވާހަކަދެއްކެވުން

 ނިންމަވާ ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ ފައިދާވާނެ ގޮތް ހައްދަވާދެއްވިކަމަށްޓަކައި އެކަމަށް

އަދި ހަމަ އެއާއެކު ހެރެތެރޭގެ މައްސަލަވެސް . ޝުކުރުދަންނަވަން ފުރަތަމަވެސް
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 ހައްލުވެ ވަރަށް އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ ފައިދާ

 ހަމަ އެއާއެކު ދަންނަވާލަން ބޭނުން . ލިބިގެންދާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން 270 

 އްދުގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލެއް ސުވާލަކީ އަސްލު އައްޑުއަތޮޅުގެ ހަންކެޑެ ސަރަހަ

 އެޅުމަށްޓަކައި އެތާ އިން ވަކިކޮށް އެތާ ތެރޭގައި ހިނގާ ނުހިނގާ ކަމެއް ނޭނގި

 ރައްޔިތުން ތިބީ . އެހެން އޮންނަތާ މިހާރު އެތައް ޒަމާނެއްވެއްޖެ

 އަޅުގަނޑު ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އެތާ . އޮޅުންބޮޅުންގަނޑެއްގެ ތެރޭގައި

 ނޫނިއްޔާ ކިހާހިސާބަކަށްތޯ އެކަމުގެ މަސައްކަތް . ހޮޓަލެއްތޯ އަޅަނީ ކޮންކަހަލަ 275 

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ގޮސްފައި އޮތީ

 މިއަދުގެ ސުވާލުގެ ދާއިރާގެ ތެރެއިން ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު . ޝުކުރިއްޔާ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . އަރުވަން ޖަވާބުދެއްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ދެއްވަން ފުރުޞަތު

280 

 އަތޮޅަށް . މިއަދުގެ ސުވާލު އަމާޒުވެފައިވަނީ ވ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އާޓްސް މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް،

 އެހެންނަމަވެސް، އެކުރެއްވި ސުވާލަކީ މީގެން . އަދި ލަގްޝަރީ ވިލާއަށް ޢަލީ ކަލްޗަރ އަޙްމަދު އެންޑް

 އެހެންނަމަވެސް، . ނުގުޅޭ ސުވާލެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން ދެކަމަކާވެސް : ސަވާދު ވާހަކަދެއްކެވުން

 ޖަވާބުގައި . ސުވާލުކުރެއްވީތީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުގަނޑު ޝުކުރުދަންނަވަން

 . އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ހަންކެޑޭގެ މަސައްކަތް ސިޓީ ހޮޓަލެކޭ ހަންކެޑޭއަކީ 285 

 . ރ ކުރެވިފައި ވަނީ މީގެ ކުރީ ސަރުކާރު ހަންކެޑޭ ސިޓީ ހޮޓަލެއްގެ ގޮތުގައި ޓެންޑަ

 އަދި އެގްރީމެންޓެއް ކުރެވިފައި އެގްރީމަންޓް ޓަރމިނޭޓްކުރުމަށް ސިޓީއެއް

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުން ވިސްނީ އައްޑުއަތޮޅުގައި ޓޫރިޒަމް . ފޮނުއްވިފައިވަނީ

 . ވެން ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި އެބަޖެހޭ ޓޫރިޒަމް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދެ

 މިގޮތުން އައްޑޫ ޝަންގްރިއްލާ ވިލިނގިލީގައި ހުޅުވުނީމަ އަދި ކްރިޓިކަލް މާސް 290 

 އެހެންވީމަ، ކްރިޓިކަލް މާސްއެއް ހޯދުމަށްޓަކައި . އިން ދެކުނަކަށް ނުލިބޭ

 . ހެރެތެރޭގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރިއަށްދާން އެބަޖެހޭ، އޮޕްރޭޝަނަލައިޒްވާން އެބަޖެހޭ

 ރުކާރުގެ އެކި ވުޒާރާތައް އަދި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީވެސް އެހެންވީމަ، މިގޮތުން ސަ

 އުންމީދުކުރަން އޭގެ . މެދުވެރިވެ ވަރަށްގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން މިދަނީ

 ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ވަރަށް އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަށް 295
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 ކުރުމަށްޓަކައި ހަންކެޑެ މީގެ އިތުރުން އައްޑޫގައި ޓޫރިޒަމް ތަރައްޤީ . ލިބޭނެކަމަށް

 ދޫކުރެވިފައިވާތީ އަދި ހަންކެޑޭގެ އެގްރީމަންޓް ޓަރމިނޭޓްކުރަން ސިޓީއެއް ކުރީގެ

 ސަރުކާރުން ފޮނުވިފައިވީނަމަވެސް މަސައްކަތް އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި

 ކުރިއަށްގެންދެވޭނެގޮތެއް އިންތިޒާމުކުރުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ވަނީ ޓަރމިނޭޓަން

 އަދި އެގްރީމަންޓް އާކުރުމަށްޓަކައި އިޞްލާޙެއް މި . ސިންގކޮށްފައި ލެޓަރ ރެ 300 

 އެހެންވީމަ، އެމަސައްކަތް ކުރިއަށް . އެގްރީމަންޓަށް އެކުލަވާލުމަށް ހުށަހަޅާފައި

 އުންމީދުކުރަން އެގްރީމަންޓްގައި ވާގޮތުގެމަތީން އެކަންތައް . އެބަދޭ

 ގައި ވާގޮތަށް އެކަން އެހެންނަމަވެސް، އެގްރީމަންޓް . ކުރިއަށްދާނެކަމަށް

 ކުރިއަށްނުދަނީނަމަ މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާކަމެއް

 . ޤާނޫނުގެ ދަށުން މި މިނިސްޓްރީން ކުރާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން 305 

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 ލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔޫސުފް ފެ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު

ށް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  ނަޢީމް ކުރެއްވި ސުވާލާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓަރ ދެއްވި ޖަވާބުން އަޅުގަނޑަ

 އެނގުނީ އެކިއެކި ރަށްރަށުގައި ލަގްޝަރީ ވިލާތައް އަޅުއްވަނީ އިޤްތިޞާދީ އަދި : ވާހަކަދެއްކެވުން 310 

 ޔާސަތާއި ގުޅުވައިގެން ރައްޔިތުންގެ އިޖުތިމާޢީ ޙާލަތު އިޖުތިމާޢީ ސި

 މިއާއި ގުޅުވައިގެން އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ . ރަނގަޅުކުރުމަށްކަން

 . ހައްދުންމަތީގައިވެސް އެބަހުއްޓޭ ވަރަށް ރަނގަޅު ބިން ފުރިފައި ހުރި ރަށްރަށް

 ވިދާޅުވެފައި އެރަށްރަށުގައި ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް އަޅުއްވާދެއްވާނެކަމަށް ރައީސް

 އެހެންވީމަ، އެރަށްރަށް ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް އެޅުއްވުމަށްޓަކައި . ހުރި ރަށްރަށް 315 

 އެހެން . މަނިކުފާނު ރާވާފައި އޮތީ ލަގްޝަރީ ވިލާތައް އެޅުއްވުމުގެ ސިޔާސަތުތޯއޭ

 ހައުސިންގ ޔުނިޓެއް، ފްލެޓެއް އަޅުއްވާދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވި 50 މިދެންނެވީ

 . މާވަށު ކައިރީގައި އެއީ ވަރަށްބޮޑު ފަޅެއް އޮންނަ ރަށެއް . މާވަށުގައި ހައްދުންމަތީ

 އެހެންވީމަ، މާވަށަށް . އަދި ވަރަށް އަތިރިމަތި ރީތި ރަށްރަށް ވަރަށް ގިނަ ހިސާބެއް

 މިކަހަލަ ފުރުޞަތެއް އެބައޮތްތޯއޭ މިއީ ހައިސިންގ ޔުނިޓް ތަރައްޤީކުރެއްވުމުގެ 320 

. ސިޔާސަތުގެ ދަށުން
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 މާވަށު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އާޓްސް އޮފް ޓޫރިޒަމް، މިނިސްޓަރ

 އެކުރެއްވި ސުވާލުގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ކުރިންވެސް އަޅުގަނޑު މަޖިލީހަށް ޢަލީ ކަލްޗަރ އަޙްމަދު އެންޑް

 1000 މުގެ ސިޔާސަތު ބިނާވެފައި ވަނީ ކޮންމެ ދެންނެވިހެން ލަގްޝަރީ ވިލާ އެޅު : ސަވާދު ވާހަކަދެއްކެވުން 325 

 ގޮތުން އެކި ރާއްޖޭގެ އެކި މި . ލަގްޝަރީ ވިލާ މި ރެޝިއޯގެ މަތީން 100 ގެއަކަށް

 . އްދުތަކުގައި ހައުސިންގ ޔުނިޓްސް އެޅުމަށް މިހާރު އިޢުލާންކުރެވިފައިވަނީ ސަރަޙަ

 ގްޝަރީ ލަ 100 ގެ، 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓަކަށް 1000 އަދި އޭގެއިން ކޮންމެ

 އެހެންވީމަ، މިގޮތުން ހައްދުންމަތީގައިވެސް މި . ވިލާ އެޅުމަށް ނިންމިފައިވަނީ

 ހައުސިންގ ޔުނިޓްސްއަށް އެޅުމަށް އިޢުލާންކުރެވިފައިވާ ދާއިރާތަކުގައި، 330 

 ދެން . ސަރަހައްދުތަކުގައި ލަގްޝަރީ ވިލާ އެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހަމަ ހުޅުވިފައިވަނީ

 ޝަރީ ވިލާ އެޅުމަށް ބިން ދޫކުރެވިފައިވޭތޯ ނުވަތަ ކަނޑައެޅިގެން މާވަށުގައި ލަގް

 އެއީ މިއަދުގެ ސުވާލާ ސީދާ . އިޢުލާންކުރެވިފައިވޭތޯ އަޅުގަނޑު ބަލާލަންޖެހޭނީ

 . ގުޅިފައިވާ ކަމަކަށްނުވާތީވެ އަޅުގަނޑު އެ މަޢުލޫމާތެއް މިއަދަކު ނުގެންނަން

 ޢިއްޒަތްތެރި އުންމީދުކުރަން އެ މަޢުލޫމާތު ވަރަށް އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި 335 

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . މެންބަރަށް އެކަން

 އަޅުގަނޑު ޢިއްޒަތްތެރި ވަޒީރާ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ` ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ބަރު ޔޫސުފް ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ، ފެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެން : އަޙްމަދު އާމިރު ވާހަކަދެއްކެވުން

 ނަޢީމް ކުރައްވާފައިވާ ސުވާލާއި ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުގެ ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ 340 

 އަތޮޅުގެ ފުލިދޫ އަދި ތިނަދޫގައި ބިން ދޫކޮށްގެން ފަތުރުވެރިކަމަށް . ވ

 ތަރައްޤީކުރުމަށް ބިން ދޫކުރުމަށް މިއަދުގެ ސަރުކާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ

 ފައިވާތީ އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ، ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ ވިދާޅުވެފައި ކަމަށް ހާމަކޮށް

 އަތޮޅުގެ ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ އެއްވެސް ރަށަކަށްވެސް މިކަން ކުރެއްވުމަށް . ވ

 ދެވަނަ ސުވާލަކީ އަޅުގަނޑު ލަގްޝަރީ ވިލާތައް އެޅުމަށް . ޚިޔާލުކުރައްވާފައިވޭތޯ 345 

 ޅުތެރެއިން މިބާވަތުގެ ބިން ދޫކުރުމަށް، ބިން ޚިޔާލުކޮށްފައިވާ ފަދައިން ރަށްރަށުގެ ފަ

 މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފަޅުން ޖާގަ ދޫކުރައްވައިގެން މަސައްކަތް ޓޫރިޒަމް

. ޝުކުރިއްޔާ . ތަރައްޤީކުރުމަށް ވިސްނާފައިވޭތޯ
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 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އާޓްސް މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް، 350 

 . އާމިރު އެކުރެއްވި ސުވާލު، އެއީ ދެސުވާލެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން ޢަލީ އަޙްމަދު ޗަރ އެންޑް ކަލް

 . ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ، ކެޔޮދޫގައި ލަގްޝަރީ ވިލާ އެޅުމަށް ބިން ދޫކުރެވިފައިވޭތޯ : ސަވާދު ވާހަކަދެއްކެވުން

 ކެޔޮދޫގައި ޖަވާބުގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވަނާނީ އަޅުގަނޑު ބަލާލާށޭ ޖެހޭނީ

 މިއަދު އަޅުގަނޑު ގެނައި މަޢުލޫމާތެއްނޫން . ކަނޑައެޅިގެން ބިން ދޫކުރެވިފައިވޭތޯ

 އެހެންނަމަވެސް، އެ މަޢުލުމާތު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވަރަށް އަވަސް . އެއީކީ 355 

 ދެވަނަ ސުވާލެއްގެ . ފުރުޞަތެއްގައި އަރުވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަޅުގަނޑު އަރުވަން

 ހަގަކުރެއްވެވީ ފަޅުތަކުގައި ރިސޯޓް ނުވަތަ ހޮޓާ ނުވަތަ ޓޫރިޒަމް ގޮތުގައި ފާ

 ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާނެ . ޕްރޮޑަކްޓެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ރާވާފައިވޭތޯ

 ފަދައިން މިސަރުކާރުން އެބަ ގެންގުޅެން ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ

 ން ޓޫރިޒަމްގެ ދާއިރާގައި މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން އަޅުގަނޑުމެ . ސިޔާސަތެއް 360 

 އެހެންކަމުން . މަސައްކަތްކުރާހިނދު ވަރަށްބޮޑަށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއްހުރޭ

 ކަނޑައެޅިގެން މިއަދުން މިއަދަށް އެއްވެސްގޮތަކަށް އިތުރު މަޝްރޫޢުއެއް ފަޅު

 ހިއްކައިގެން ނުވަތަ ފަޅުތަކުގައި ނުވަތަ ފަރުތަކުގައި އެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައި

 އެހެންނަމަވެސް، މީގެކުރިން . ތްކަމަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނަން، އާ މަޝްރޫޢެއް ނެ

 ދެން، މިގޮތުން . ފަޅުހިއްކައިގެން ރިޒޯޓް އެޅުމަށް މަޝްރޫޢުތަކެއް ދޫކުރެވިފައިވޭ 365 

 އަޅުގަނޑުމެން ބަލާއިރު ސަރުކާރުން އެބަގެންދޭ މިހާރުވެސް

 . ސިޔާސަތެއް އެކުލަވާލުވުމަށް މަސައްކަތްތަކެއްކުރަމުން ފަޅުހިއްކުމުގެ ޤައުމީ

 . މިގޮތުން، އަޅުގަނޑުމެންގެ މިނިސްޓްރީންވެސް އެމަޝްވަރާގައި ބައިވެރިވަމުންދަނީ

 މިމަޝްވަރާތައް ކޮޅެއްގެ ޖެހުނީމާ އަޅުގަނޑު އުންމީދުކުރަނީ ޓޫރިޒަމްގެ ދާއިރާއަށް

 އެހެންވީމާ، . ކުރެވޭ ތަރައްޤީތައްކުރާ ބުއްދިވެރި އުސޫލެއްވެސް އެކުލެވިގެންދާނެއޭ 370 

 އެއަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެން ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ އިތުރު ތަރައްޤީތަކެއް ފަޅުތަކުގައި

 ކުރަނީނަމަ އެފަދަ އުސޫލުތަކާއެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު

 . ޝުކުރިއްޔާ . ދަންނަވަން

 ގަނޑު ޢިއްޒަތްތެރި ވަޒީރަށް އާދެ، އަޅު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 375
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 ލަގްޝަރީ ވިލާ ތަރައްޤީކުރަން 5 އަތޮޅުގައި . ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ، ވ : މުޙަންމަދު ޠާރިޤް ވާހަކަދެއްކެވުން

 އަތޮޅުގެ މުޅި އާބާދީ އެއްކޮށް ކުރީގެ . ވިސްނުންފުޅު ގެންގުޅުއްވާއިރު ވ

 ފަޅުހިއްކައިގެން އެރަށަށް ސަރުކާރުންވަނީ ފަޅެއްހިއްކައިގެން، ބޮޑުމޮހޮރާ

 އެހެންވީމާ، މި ލަގްޝަރީ ވިލާ . ބަދަލުކުރުމުގެ ވިސްނުންފުޅެއް ގެންގުޅުއްވާފައޭ

 ނޫނީ ފްލެޓްތައް މިއަޅަނީ މީހުންއުޅޭ ރަށްރަށުގައިކަމަށްވާއިރު ކީއްވެގެންތޯއޭ 380 

 ސަބަބަކީ، ބޮޑުމޮހޮރާއަށް ހުރިހާ ރައްޔިތުން . ތިނަދޫގައި އަޅުއްވަން ނިންމެވީ

 އެހެންވީމާ، މަނިކުފާނުގެ . ދަލުވެގެން ދިޔައިމާ އެތަންވާނީ ފަޅުރަށަކަށް ބަ

 ވިސްނުންފުޅު އޮތީތޯއޭ ބޮޑުމޮހޮރާއަށް އެހެން ދާއިރާތަކަކުން މީހުން ގެންނަވަން

 ނޫނީ ތިނަދޫގެ ރައްޔިތުންގެ ބޮޑުމޮހޮރާއަށް ބަދަލުވުމާއި ގުޅިގެން އެހެން

 . ޝުކުރިއްޔާ . ނީތޯއޭ ހިސާބަކުން ތިނަދޫއަށް މީހުން އާބާދުވަ 385 

 މަނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އާޓްސް ރިޒަމް، މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫ

 އެކުރެއްވި ސުވާލަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ، ތިނަދޫގައި އަޅުގަނޑުމެން ޢަލީ އަޙްމަދު އެންޑް ކަލްޗަރ

 ވިލާ އެޅުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ލަގްޝަރީ ވިލާ ކޮންސެޕްޓް، ލަގްޝަރީ : ވާހަކަދެއްކެވުން ސަވާދު

 މީގެއިތުރުން ސުވާލުގައި . އަޅުގަނޑުމެން މިގެންގުޅޭ ކޮންސެޕްޓް ތަންދޭތީވެ 390 

 އަޅުގަނޑު ބޮޑުމޮހޮރާގެ ވާހަކައަށްދާކަށް . ފާހަގަކުރައްވާފައިވޭ ބޮޑުމޮހޮރާގެ ވާހަކަ

 ނަދޫގައި މިކަންކުރަން އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ތި . ނެތީމު

 މިވިސްނާފައި މިވަނީ ލަގްޝަރީ ވިލާ ކޮންސެޕްޓަކީ ވަކި ހޮޓަލެއް ނުވަތަ ވަކި

 އެއީ ލަގްޒަރީވިލާ، . ރިޒޯޓެއްގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރެވޭ ކޮންސެޕްޓެއްނޫނޭ

 އަޅުގަނޑުމެން މިކިޔާ ލަގްޒަރީވިލާއަކީ ނުވަތަ ލަގްޝަރީ ހޯމްސްއަކީ ވަކި 395 

 ވޭ ތަންތަންކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން އެކުލަވާލާފައިވާ ގޭގޭގެގޮތުގައި ބިނާކުރެ

 ދެން، މީގެއިތުރުން އެފަދަ ގެއަކަށް އައިސްފައި އުޅޭނެ . ކޮންސެޕްޓަކަށްވާނީ

 މުއްސަނދި ޓުއަރިސްޓަކަށް ބޭނުންވާނެ އިތުރު ޚިދުމަތްތައްދިނުމަށް ރަށުގެ އެކި

 ގެ ކަންތައްތައް ސަރަޙައްދުތަކުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ އާބާދީ އޮތް ސަރަޙައްދު

 ކުރެވޭނެ އުސޫލެއް ކަނޑައެޅިފައިވާގޮތެއްގެމަތީން ކުރިއަށްގެންދަން އަޅުގަނޑުމެން 400 

އެހެންކަމުން، މުޖުތަމަޢުއަށް އޭގެފައިދާ ސީދާ ކުރާނެގޮތަކަށް . ނިންމާފައިވަނީ
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 5 މިވިސްނުމުގެ ދަށުން ތިނަދޫގައި . މިކަންކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާފައިވަނީ

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ވިލާ އެޅުމަށް ނިމިފައިވަނީ ލަގްޝަރީ

 މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ބުނާގޮތުން މިނިސްޓަރ ވަޑައިގެން . ޝުކުރިއްޔާ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 405 

 މިނެޓްއިރުވަންދެން ސުވާލުގެ މަސައްކަތް 20 ޖަވާބުދެއްވާފަހުން

 . މިނެޓް ހަމަވެއްޖެ 20 ވީމާ، މިހާރު އެހެން . ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް މިއޮންނަނީ

 . އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރަށް އަޅުގަނޑު ޝުކުރުދަންނަވަން

 . ކުއްލި މައްސަލަ . 3 410 

 އަޅުގަނޑުމެންގެ އެޖެންޑާގެ ދެވަނަ އައިޓަމަށްދިއުމުގެކުރިން މަޖިލީހަށް ޢިއްޒަތްތެރި : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު . ސަލައެއް ހުށަހަޅުއްވާފައި އެބައޮތް މެންބަރަކު ކުއްލި މައް

 މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ އެކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ

 . މަޖިލީހުގެ އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމަށް 415 

 ކުއްލި މައްސަލައެއްގެގޮތުގައި . ` . ތެރި ރައީސް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތް އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކުއްލި 70 އަޅުގަނޑު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ : އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން

 މައްސަލައެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅުމުގެ ނޯޓިސް އަޅުގަނޑު

 އެއްގެގޮތުގައި އަޅުގަނޑު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލައަކީ ކުއްލި މައްސަލަ . ދެމޭ 420 

 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންގެ 1 އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ

 ގައި 2009 އޯގަސްޓް 11 މުސާރަ ކުޑަކުރެއްވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން

 ން މި ނިންމެވި ނިންމުމަކީ ނިންމަވާފައިވާތީ ކުއްލިގޮތަކަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހު

 ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނާއި އެމުވައްޒަފުންގެ އާއިލާތަކަށް ވަރަށް ބޮޑު

 ކަންބޮޑުވުމަކާއި މާލީ ދަތިތަކެއް އިޙްސާސްކުރަންޖެހޭނެކަމަކަށްވެފައި ބަރަކާތްތެރި 425 

 ރަމަޟާން މަސް އަޅުގަނޑުމެންނާ ކުރިމަތިވެގެން މިއައި ވަގުތު ވަޒީރުންގެ

 މި ނިންމެވި ނިންމެވުމާމެދު އަދި މި ނިންމެވުމުގެ ސަބަބުން ނުކުމެދާނެ މަޖިލީހުން

ނަތީޖާއާމެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މަޝްވަރާކުރެވެންޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަނޑު
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ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަތައް . ދެކޭތީ ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއް

 މެވި މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަކީ، އެކަން ކުޑަކުރައްވަން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ނިން 430 

 އެގޮތަށްކުރުމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މާލީ އިދާރާތަކުން ލަފާދެއްވާފައިވުންކަމަށް

 ވިދާޅުވެ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭޑިއޯ ހިޠާބްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ

 ދަރަނި ދަޢުލަތުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރައްވާ ބަޖެޓްގެ . ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައި

 ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މާލީ އިދާރާތަކުން ލަފާދެއްވާފައިވާ ކަންކަމަކީ

 ކޮބައިތޯއާއި މިކަންކަން ޢަމަލީ ފިޔަވަޅަކަށް އެޅެމުންދަނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ 435 

 . މިފަދަ ދަނޑިވަޅެއްގައި މިމަޖިލީހުންވެސް ބަލަންޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެމެވެ

 މުވައްޒަފުންނާއި އެމުވައްޒަފުންގެ ދިރިއުޅުމާއި އާއިލާތަކާ ގުޅިފައިވާ މި ސަރުކާރުގެ

 ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މި . މައްސަލައަކީ ވަރަށް ސީރިއަސް މައްސަލައެކެވެ

 ނިންމެވުމުގެ ޢަމަލީ ސިފަ ގެންނަވަން ފައްޓަވާ ހިސާބުން މިޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދަށް

 ދަދެއްގެ އާއިލާތަކަށް އަތްމަތި ދަތިވެ މިކަމުގެ އެނގުންވާނެކަމާއި، ގިނަ އަ 440 

 ދަރަނިވެރިކަން ކުރިމަތިވެ އެކަމުގެ ސަބަބުން ނޭދެވޭ އެތައް މައްސަލައެއް

 ވީމާ، ކުއްލި . އުފެދުމުގެ ބިރު އޮތްކަން މިފުރުޞަތުގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަމެވެ

 ދެއްވުން މައްސަލައެއްގެގޮތުގައި މިމައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑަށް

 . ޝުކުރިއްޔާ . އެދެމެވެ

445 

 ގައި ބުނާގޮތުން ) ށ ( ވަނަ މާއްދާގެ 71 މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ . އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ އެމައްސަލައަކާމެދު ބަޙުސްކުރަން ފެނޭތޯ

 5 ހެންވީމާ، އެވޯޓުނެގުމަށް ޖަހަންޖެހޭ އެ . ނޫންތޯ މަޖިލީހުގައި ވޯޓެއްނަގަންވާނެ

 އަޅުގަނޑު ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( . މިނެޓްގެ ރަނގަބީލު ޖައްސަވައިދެއްވުން އެދެން

 ވޯޓަށް ދަންނަވާލުމުގެ ކުރިން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ޗެކްކޮށްލުމަށް 450 

 ޔިތުން މަޖިލީހުގެ މިހާރު މި ވޯޓަށް ދަންނަވާލަނީ ރައް . ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވަން

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 70 ގަވާއިދުގެ

 އަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހަޅުއްވައިފާ ކުއްލި މައްސަލަ މަޖިލީހުގައި

 ބަޙުސްކުރެއްވުމާމެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް

 . ވޯޓުދެއްވުމަށް 455
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 ] ދެއްވުން ވޯޓު [

 : ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 . އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމު : ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު 460 

 60 : ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 58 : ވޯޓު ދެއްވީ

 00 : ވޯޓު ނުދެއްވާ

 00 : ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ 465 

 . 30 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު . 58 އި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު ވޯޓުގަ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 އެހެންކަމުން، އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު . 58 ޖުމްލަ

 ސަލީމު ހުށަހަހަޅުއްވާފައިވާ ކުއްލި މައްސަލަ މަޖިލީހުގައި ބަޙުސްކުރެއްވުމަށް 470 

 ތްތެރި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ވޯޓުގައި ބައވެރިވަޑައިގެންނެވި ޢިއްޒަ

 މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައިވާގޮތުން ކުއްލި މައްސަލައިއެއްގެ ބަޙުސަށް . ފާސްވެއްޖެ

 އެ މައްސަލަ . ދެވޭ ވަގުތު އެއް ގަޑިއިރު މިއޮންނަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް

 މިނެޓު ދިނުން އެމައްސަލައާމެދު 15 ހުށަހަޅާ މެންބަރެއް ގިނަވެގެން

ޓް 5 އްކެވުމަށް ބޭނުންވާ އެހެން ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ގިނަވެގެން ވާހަކަދެ  މިނެ 475 

 . އެހެންވީމަ، އެގޮތުގެ މަތިން އަޅުގަނޑު މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނީ . އެރުވުން

 އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ، އަޅުގަނޑު، ބައެއް

 އެހެންވީމަ، . ދިވަޑައިގެންފައި އެބައޮތް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެ

 އަޅުގަނޑު މިހާރު މި . އަމީންޢާންމު އަރިހުން މިދެންނެވީ އެ ފޮއްސަވާލައްވާށޭ

 ޝުކުރިއްޔާ ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު . ( ފުރުޞަތަށް ހުޅުވާލީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 480 

 ތަމަ އަޅުގަނޑު އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އެންމެ ފުރަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް މިއަދު ދަންނަވާލަން . ފުރުޞަތުއަރުވާނީ
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 އެއީ އިއްޔެ އަޅުގަނޑު އޮންނާނީ މަޖިލީހުގައި . ބޭނުންވާ ވާހަކައެއް އެބައޮތް

 ވާހަކަދެއްކެވުމުގައި ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އާޔަތް ވިދާޅުވުމާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކައެއް

 ށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފަސޭހަފުޅުކޮށް އެކަމަ . ދަންނަވާފައި 485 

ފް 2 އެރުވުމުގެގޮތުން އަޅުގަނޑު ދެންމެ އަމީންޢާންމަށް ދަންނަވައިފިން  މުސްޙަ

 މިއީ . ފަރާތުގައި އެހެރަ މޭޒުމަތީގައި ބާއްވަވައިދެއްވުމަށް 2 ގެންނަވާ މަޖިލީހުގެ

 އެއީ ކުށެއް މިތަނުގައި . ހަމަ ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު އަޅުގަނޑު އެދޭ އެދުމެއް

 އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑު މިހާރު މި . ވިދާޅުވުމަށް އަޅުގަނޑު ނޭދޭތީ

 އެ . ފުރުޞަތުއަރުވަނީ އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމަށް 490 

 . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް

 އެއީ މި . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއަދަކީ ވަރަށް އުފާވެރި ދުވަހެއް . ` ދާއިރާގެ މެންބަރު އޭދަފުށި

 ކުއްލި މައްސަލައިގައި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް : ވާހަކަދެއްކެވުން އަޙްމަދު ސަލީމް

 މިއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދޭހަވާ އެއްޗެކީ ސިވިލް . މިއަށް ތާއީދުކުރައްވައިފި 495 

 ރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނާ ދޭތެރޭގައި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ ސަ

 އަޅުގަނޑު މިމައްސަލައިގަ މާ ބޮޑު . މެންބަރުވެސް ވަރަށް އޯޤާތެރިކޮށް ތިއްބެވިކަން

 އެއީ އެންމެ ގަޑިއިރެއް މިކަމަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށް . ބަހުސަކަށް ދާކަށް ނެތީން

 ދެން އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ ބޮޑަށް . މިއޮތީ މިމައްސަލައަށް ހުށަހަޅާފައި

 ޢިއްޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅު ހުރިގޮތް ބަލާލާފައި އޭގެފަހުގައި 500 

 އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު . ފުރުޞަތެއް ލިބިޖިއްޔާ މިކަމައިގެން ކުރިއަށް ދާން

 ކީ އެއީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަ . ދެތިން އެއްޗެއް ދަންނަވާލާނަން

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިއަދު ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދޭންތިބި ހަމައެކަނި

 އެހެންވީމާ، ސިވިލް . އެންމެބޮޑު އޯގަނައިޒޭޝަނަކީ ސިވިލް ސަރވިސްއޭ

 ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ޙަރަކާތްތެރިވީ މިންވަރަކުން ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ 505 

 ންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ އެހެ . ރަނގަޅުގޮތުގައި ޚިދުމަތް ލިބިގެންދާނީ

 ސިވިލް ސަރވިސްގެ މީހުން ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް ޙަރަކާތްތެރި ކުރެއްވުމަށްޓަކައި

 އަޅުގަނޑު އެކަމަށް . ކުރެވެން އޮތް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރެއްވުމަށް

ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ފަހަކަށްއައިސް . ސަރުކާރަށްވެސް އިލްތިމާސްކުރަން
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 ބޮޑަށް ދެކެވޭ ވާހަކައެއް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން އަޅުގަނޑު ވަރަށް 510 

 ބައެއް މުވައްޒަފުން ސަރުކާރު . ނުދަންނަވާނަން ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނެކޭ

 ބަދަލުވީފަހުން ޙަރަކާތްތެރިކަން ކޮންމެވެސްވަރަކަށް ކުޑަކަން ނުވަތަ ފަރުވާކުޑަ

 މިއީ އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް . ން ނުކުރާ ވާހަކަ ވާހަކައެއް ނޫނީ އެ އަންގާގޮތަކަށް ކަ

 އަޅުގަނޑަކީވެސް ސިވިލް ސަރވިސްގައި . ޤަބޫލުކުރަން އުނދަގޫ މައްސަލައެއް

 ޙަޤީޤަތުގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ . ވަރަށްގިނަ ދުވަހު މަސައްކުރި މީހެއް 515 

 ގަޑިއިރުވެސް ހަމަ ރައްޔިތުންނަށް 24 މުވައްޒަފުންގެ ހިތުގެ ރޫޙަކީ

 ފަހަރެއްގައި އޮފީހުގައި ވެރިޔަކަށް ހުންނަ މީހަކާ . މުގައި ދެމިހުރުން ޚިދުމަތްކުރު

 މުވައްޒަފުންނާއި ދޭތެރޭގައި އޮންނަ ގުޅުން ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން މިކަހަލަ

 ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބައެއް . މައްސަލައެއް ދިމާވުމަކީ ދުރު ކަމެއްނޫން

 ޒަފުންނަށް ވަޒީފާގައި ޙާލަތްތަކުގައި އެބަފެނޭ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައް 520 

 ހުރެވޭނެތޯ ނުހުރެވޭނެތޯ މިކަހަލަ ސުވާލު އުފެދޭކަހަލަ މައްސަލަތަކެއްވެސް

 މީގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިވޭތުވެދިޔަ މަދު . ކުރިމަތިވޭ

 ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ވަރަށްގިނަ މީހުން ނަފްސާނީގޮތުންވެސް ބަލިވެފައި

 މީހުން މިހާރުވެސް 33 % ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގާތްގަނޑަކަށް . އެބަތިއްބޭ

 ނަފްސާނީ ބައްޔަށް ބޭސްކުރަމުންދާކަމަށް އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި 525 

 ދެން އަޅުގަނޑު . އެހެންވީމާ، މިއީ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ހިތާމަކުރާކަމެއް . އެބައޮވޭ

 ކަށް އަދި އެދެން ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ ގެރަންޓީ އޮންނަގޮތަ

 ... ޤާނޫނަށް މިހާރު އޮތް ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙެއް ގެނެސްގެން ނަމަވެސް

 . ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް މަޑަވެލި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 530 

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިތަނުގައު ދެކެވޭ ވާހަކައަކީ އެއީ . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު

 އަޅުގަނޑު ހިތާމަކުރަން ސިވިލް ސަރވިސް . ތެދު ވާހަކައަކަށް ވާންޖެހޭނެ : މުޙަންމަދު ނާޒިމް ވާހަކަދެއްކެވުން 535 

33 % މުވައްޒަފުންގެ ފިގަރސްތައް އެ ގެނައީ ކޮންގޮތަކުން އެނގިގެންތޯ
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 ންދާ ވާހަކަ ވިދާޅުވީމާ އަޅުގަނޑު ހަމަ މީހުންނަށް ނަފްސާނީ ބޭސްކުރަމު

 ހިތަށްއަރަނީ މިއީ ކޮންގޮތަކުންތޯ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކިހިނަކުންތޯ މިކަން އެނގުނީ

 އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އެނގިފައެއް ނެތް އެއްވެސް . މިކަހަލަގޮތަކަށް ވާހަކަދައްކަން

 ތެރެއިން ޙާލެއްގައި މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ 540 

 އެކަކަށްވެސް ނަފްސާނި ބައްޔަށް ބޭސްކުރަމުންދާކަމަށް އެއްވެސް ޑޮކްޓަރަކުވެސް

 މިއީ ވަރަށްބޮޑު . އަދި އެއްވެސް ރިޕޯޓަކުންވެސް މަޢުލޫމާތު އެނގިފައެއް ނެތް

 . ނިޒާމީ މައްސަލައެއް އިނގޭތޯ

545 

 ވަނަ 23 މަޖލީހުގެ ގަވާއިދު . ޑު ޤަބޫލުކުރަން ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްކަމަށް އަޅުގަނ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ގައި މިއޮންނަނީ ޢާންމުކޮށް އެންމެންނަށް އިނގޭގޮތަށް ހާމަކޮށްފައި ) ހ ( މާއްދާގެ

 އޮންނަ މަޢުލޫމާތެއް ފިޔަވައި އެހެން މަޢުލޫމާތު ފަރުދަކަށް ޙަވާލާދީ އެއީ އޭނާ

 ލީހުގެ ތަޅުމުގައި ވަރަށް މިހާރު މަޖި . ދިން މަޢުލޫމާތެއްގޮތުގައި ބުނެ ވާހަކަދެއްކުން

 މިކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން އިތުރަށް . އާދަކޮށް ހިނގަމުންދާން ފަށައިފިކަމެއް މިއީ 550 

 އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް . ސަމާލުކަން ދޭންޖެހިފައިވާ

 ށް މިވާހަކަ ގެންނަވަމުން އަޅުގަނޑު އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ކުރިއަ

 . ގެންދެވުމަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން

 . އަޅުގަނޑު އެ މަޢުލޫމާތު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދިރާސާކޮށްފައި އިންނާނީ އާދެ، އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު 555 

 އެހެންނަމަވެސް، . އަސްލުގައި އެއަށްވުރެން ތަންކޮޅެއް މަތީން މިމައްސަލަށް އިނީ : އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން

 ޙަޤީޤަތުގައި . ޑު އެ ދަށްކޮށްލީވެސް އޭތި ޔަޤީންކޮށްލުމަށްޓަކައި އަޅުގަނ

 މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައިވެސް އެބަތިބި މިކަން ތަޖުރިބާ ކުރަމުންދާ ޢިއްޒަތްތެރި

 ... މިއީ ހަމަގައިމުވެސް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާކަމެއް . މެންބަރުންވެސް

560 

. މަޑަވެލި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް ، ތާއެއް ނުކު ނިޒާމާބެހޭ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން
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 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

565 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ގޮންޖެއްސެވުމުގެ ގޮތުން . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ޒާމީ ނުކުތާއެއްގޮތުގައި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އެކަން އިތުރަށް ތަކުރާރުކޮށް ނި : މުޙަންމަދު ނާޒިމް ވާހަކަދެއްކެވުން

 ޤަބޫލުފުޅު ކުރެއްވުނީމާވެސް އެއަށް ގޮންޖައްސަވާ ލައްވަންވެގެން އޭގެ އަދި

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު . އިތުރަށް ޕަސެންޓޭޖް މަތިގޮތަކަށް މިފަހަރު އައީ

 އީސަށް ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ޢިއްޒަތްތެރި ރަ 570 

 ޖެއްސުންކުރުމަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް އޮވެގެންވާނެ ކަމެއްނޫންކަމަށް އެވާހަކަ

 . ފާހަގަކޮށްލީ

 ޢިއްޒަތްތެރި . މިފަހަރު ނިޒާމީ ނުކުތާއެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއްނުކުރަން : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 575 

 . މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދެވުން އެދެން

 އަޅުގަނޑަކީ އަދި މިހާތަނަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް . އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އޭދަ

 އަދި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައިވެސް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ . ޖެއްސުންކުރާ މީހެއްނޫން : އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެ . ޖެއްސުމެއް ނުކުރާނަން 580 

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކައަށް . މިވޭތުވެދިޔަ ތަނުގައި ޖެއްސުންކޮށްފައި އޮތީ

 . ހުރަސްއެޅުމުގެ ގޮތުން ކަންނޭނގެ ނިޒާމީ ނުކުތާތައް އެ ނަގަމުން އެގެންދަވަނީ

 އަޅުގަނޑު ފަހަރެއްގައިވެސް މިވާހަކަތަކުގައި ނުބައި މަޢުލޫމާތުތަކެއްދީ

 މީގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިމާވާ އެންމެބޮޑު . ސުންކުރުމުގެ ގޮތަކުންނެއްނޫން ޖެއް

 މައްސަލައަކީ މިތަނަށް ޕެޓިޝަނެއް ނުވަތަ ކުއްލި މައްސަލައެއް ނޫނީ ޤަރާރެއް 585 

 ހުށަހަޅައިފިއްޔާ އެހުށަހަޅާ މީހާގެ އަބުރާ ޢިއްޒަތް ނަގާލުމާއި އެމީހަކަށް

 މާއި ދެން ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އެމީހަކަށް ޖެއްސުންކުރުމާއި އެމީހަކާ ދިމާކުރު

 އެއްޗެއް ލިޔެ ނުދިނުމަށްޓަކައި ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރަމުން

 ބިލެއް ހުށަހެޅިޔަސް . ގެންދާތަން މިމަޖިލީހުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގިގެންދާނެ

 ކީ މިމަޖިލީހުގެ އެބިލަށް ހުށަހަޅާ މީހާއަށް ފުރައްސާރަކޮށް އެމީހާއާއި ދިމާކުރުމަ 590
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 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު . އާދައެއް ހަމަ ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އާދައެއް

 ދަންނަވާނީ މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ޖެހިލުމެއް ނުވާނަމޭ މިކަހަލަ އެއްޗެއް ހުށަހަޅާއިރު

 .. ކިތަންމެ ޖެއްސުމެއްކުރިޔަސް

 އް ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 595 

 . ރަޝީދު

 ) ހޭ ނުކުތާ ނިޒާމާބެ (

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ހަމަ ހިތާމަކުރަން މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު 600 

 ގޮތެއްވާގޮތަކަށް ވާހަކަ ދައްކާވާތީވެ އެ މިތިއްބެވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދެރަ މުޙަންމަދު ރަޝީދު

 . އެހެންވީމާ، އެކަން ހުއްޓަވާލަދެއްވުން އެދެން ޝުކުރިއްޔާ . މެންބަރު : ވާހަކަދެއްކެވުން

 އެހެންވީމާ، . ގަޑިއިރު މިއަދުގެ މަޢުޟޫއަށް 1 ޝުކުރިއްޔާ މިކަމަށް މިއޮންނަނީ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 605 

 ށް ވާހަކަދައްކައިގެން މިކަމާ ބެހޭގޮތުން އިތުރު ވާހަކަތައް އަޅުގަނޑުމެން މަޢުޟޫއަ

 އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންވެސް ބައްޓަންކުރަމުން ގެންދެވުމަށް އަޅުގަނޑު

 . ނަސޭހަތްތެރިވަމުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން

 އެއީ ސިވިލްސަރވިސްގެ . ން މައްސަލައެއް އަޅުގަނޑު އެބަ ހުށަހަޅަ 1 އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު 610 

 މުވައްޒިފުންނަށް މިދިމާވާ މައްސަލަތަކުގައި ހަމައެކަނި ސިވިލްސަރވިސްއަށް : އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން

 . އޮންނަ ޤާނޫނު ބުނާގޮތުން އޮންނަނީ ހަމައެކަނި ރައީސްގެ އިލްތިމާސް ކުރުން

 މައްސަލަތަކުގައި އެހެންވީމާ، މިހާރު ސިވިލްސަރވިސްއަށް ދިމާވެގެން އުޅޭ

 މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަކުން އެމައްސަލަތައް ބެލުމަށް ނުވަތަ އަލުން ކޮމިޓީއެއް

 ޝުކުރިއްޔާ . އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ނިންމާލަން . އުފައްދަވަން އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން 615 

. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް
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 ހުށަހެޅިފައި މިވާ ކުއްލި މައްސަލައަކީ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ނޮޅިވަރަމް ދާއިރަގެ މެންބަރު

 މިމައްސަލަ . އަޅުގަނޑުވެސް ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ މައްސަލައެއް މުޙަންމަދު ނަޝީދު

 ހުށަހެޅުއްވިކަމަށްޓަކައި އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމަށް ވަރަށް : ވާހަކަދެއްކެވުން 620 

 އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ވޭ އިހްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރުދަންނަވަން ބޭނުން

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމަށް މިވަގުތު ދިމާވެފައިމިވާ އިޤްތިޞާދީ ހާލަތަކީ ހަޤީޤަތުގައި

 އަދި މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުންވެސް . އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭފަދަ ހާލަތެއް

 ތައް ކުޑަކޮށް މިކަމާމެދު ވިސްނުންތަކެއް ވިސްނާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ ހަރަދު

 އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާދު އަލުން ހަމަމަގަށް އެޅުވުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް 625 

ށް  ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާކަމެއް ކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކަމެއްކަމަ

 އެފްގެ ބޭފުޅުން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއާއި . އެމް . އިއްޔެ އައި . އަޅުގަނޑު ދެކެން

 ކުރައްވާ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާދު ހާލަތު އޮތްގޮތް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބައްދަލު

 އެހެންވީމާ، މިހާލަތުގައި އަޅުގަނޑުމެން . އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވިދާޅުވެދެއްވާފައިވަނީ

 މިދަންނަވާ ފިޔަވަޅުތަކަކީ . އެބަޖެހޭ ސަލާމަތުގެ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަންވެސް 630 

 ރަ މަސައްކަތް ކުރައްވާ ޢިއްޒަތްތެރި އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިވިލްސަރވިސްގެ ބު

 ބޭފުޅުންގެ މުސާރަފުޅުންނާއި އަދި ސަރުކާރުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރެވެންހުރި އެހެނިހެން

 ދާއިރާތަކުން ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން އަޅަންވީ ފިޔަވަޅެއްކަމުގައި

 . އެބަޖެހޭ އަޅަން ވީނަމަވެސް އެފިޔަވަޅުތައް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަނޑުމެން

 . އެހެންނަމަވެސް އަޅާ ކޮންމެ ފިޔަވަޅަކީ ޕޮޕިއުލާ ފިޔަވަޅަކަށް ވެގެންނެއްނުދާނެ 635 

 އެނގިވަޑާއިގަންނަވާ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އެއްވެސް މީހަކަށް ލިބެމުން އަންނަ

 މުސާރައެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުޑަވުން އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެއްވެސް މީހަކަށް

ސޭހަކަމެއްގެ ގޮތުގައި ހަޖަމު ކުރެވިދާނެ ކަމެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑަށް އެކަން މާފަ

 ސަބަބަކީ އަޅުނޑުމެންގެ ވިސްނުމާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ . ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ

 ދިރިއުޅުމުގެ ކަންތައްތައް މިހުންނަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ މުސާރަ 640 

 ޑުމެންގެ އެކިއެކި އަޅުގަނޑުމެން މިހުންނަނީ މާކުރިން ދުރާލާ ރާވާ އަޅުގަނ

 ކުލިތަކެއް ކުޑައެއްނުވޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މުސާރަ . ކަންކަމަށް ބަހާލާފައި

 އެހެންވީމާ، . މުދަލުގެ އަގު އަދި މިއުޅެނީ އަތްފޯރާފަށަށް ތިރިނުވެގެން . ކުޑަވިއަސް

މިކަންތައްތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަހުރި ވަރަށްބޮޑު ގޮންޖެހުންތަކަކާއި
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 ޑިއުޓީގެ ބިލެއް މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ލައިގެން އަދި އެއަށް . އި ކުރިމަތިވެފަ 645 

 އަދި ހަމަ އެހެން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ . ގޮތެއް އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެނުނު

 އިދާރީ އުސޫލުތަކަކާ އެއްޗެހި އަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ ފާސްކޮށް އަދި އެކަމާ

 އެހެންވީމާ، . އްކަތްތަކެއް ކުރަމުން ބެހޭގޮތުން ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅުމަށް މަސަ

 މިހުރިހާކަމެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއްކޮށް ލިބިގެންނޫނީ މިޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 . މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގައި ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކެއް ހައްލެއްނުވާނެ 650 

 . ޑޮލަރުގެ މައްސަލަ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ބޮޑުވެފައި މިވަނީ

 ތަކުރާރުކޮށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްވެސް އަޅުގަނޑުމެން

 ދަންނަވަމުން މިގެންދަނީ ޑޮލަރު އަގުހެޔޮ ގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް

 އެހެންވީމާ، އެކަމަށްޓަކައި . ލިބިގެންނޫނީ ތަކެތީގެ އަގުހެވެއް ނުކުރެވޭނެ

 ވަމުން ގެންދަވާ ވާހަކަވެސް ކުރެއްވެން ހުރި މަސައްކަތްޕުޅުތަކެއް ކުރައް 655 

 އާދެ، މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް . އަޅުގަނޑުމެންނަށްވަނީ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި

 މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޑޮލަރުގެ މިމައްސަލަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް

 ކައިރި މުސްތަޤްބަލެއްގައި ވަރަށްބޮޑު ހައްލެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް

 އެހެންނަމަވެސް . ގެ އުފާވެރި ޚަބަރެއްވެސްވަނީ ލިބިފައި ލިބިގެންދާނެކަމު

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިމާވެގެން މިއުޅޭ މައްސަލައަކީ 660 

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސިވިލްސަރވިސްގެ މުވައްޒިފުންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރެވޭއިރުގައި

 ގެ މުސާރަ ކުޑަކުރެވޭ އަދި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ މަޤާމުގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން

 އިރުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ރީތި ނަމޫނާއެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޢިއްޒަތްތެރި

 ހުދު އެމަނިކުފާނުގެ މުސާރަފުޅުންނާއި . ރައީސުލްޖުމޫރިއްޔާ އެބަދައްކަވާ

 ނާއިބުރައީސްގެ މުސާރަފުޅުންވެސް ވަރަށްބޮޑު އަދަދެއް ކަނޑުއްވާލައްވަން 665 

 . ހަކަ މިހާރު މިވަނީ އިޢުލާންކުރައްވާ މިވަނީ ވިދާޅުވެފައި ބޭނުންފުޅުވާ ވާ

 އެހެންވީމާ، މިވަގުތު އަޅުގަނޑުމެން ޢިއްޒަތްތެރި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ

 މެންބަރުންވެސް މުސާރައިން ކޮންމެވެސް ބައެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުގެ

 މަށް އަޅުގަނޑަށް އިޤްތިޞާދީ ހާލަތަށް ދޫކޮށްލުން އެއީ ވަރަށް ރަނގަޅުކަމެއްކަ

 އެއީ އަދި މިފުރުޞަތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ރަމަޟާން . ފެނޭ 670 

ޔަތެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ޢިނާ މަހުގެ
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 މިއީ އިޤްތިސާދީ މިހާލަތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް . ނާޔަތެއް ނުނަންގަވާ ޢި

 އެހެންނަމަވެސް . ފައިދާއެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދާނެކަމެއް ވަރަށްބޮޑު

 މީޑިއާ ބައެއް މުއައްސަސާތަކުން ރައްޔިރތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް

 ރުފިޔާ ލިބޭނެކަމަށާއި މިއީ 14500 ރަމަޟާން މަހުގެ އިނާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި 675 

 ޕްރޮޕެގަންޑާ ވާހަކަތަކެއް ވަރަށްބޮޑު އިނާޔަތެއްކަމަށް މިކަހަކަ ވަރަށްގިނަ

 އެހެންނަމަވެސް . އެކަމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ހިތާމަވެސް ކުރަން . ފަތުރާފައިވަނީ

 އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި މިވަގުތު އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމަށް

 ލުވުން ދިމާވެފައި މިވާ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމުގައި އެންމެންގެ ބައިވެރިވުމާއި ޝާމި

 ޙަޤީޤަތުގައި މިއީ ވަރަށްދެރަކަމެއް މިހެން މުސާރަތައް ކުޑަކުރުން . މިކަމަށްދޭން 680 

 އަދި މުސާރަ ކުޑަކުރުމާއެކު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އިތުރު ގަޑީގެ މަސައްކަތް . މިއީ

 ގާތްގަނޑަކަށް އިތުރު ގަޑީގެ . ކުރުންވެސް މިވަނީ ވަރަށްބޮޑަށް މަދުކުރެވިފައި

 . ކަހަލަ ގޮތަކަށް މިވަގުތު ކަންތައްތައް މި ވެފައި މިވަނީ މަސައްކަތް ނުކުރުވާ

 އެހެންނަމަވެސް މިކަހަލަ ނިންމުންތައް ނިންމާއިރުވެސް އަޅުގަނޑުމެން

 ބަލަންއެބަޖެހޭ ބައެއްކަހަލަ ދާއިރާތައް އެބަހުރި ސިއްޙީ ދާއިރާ ތައުލީމީ ދާއިރާ 685 

 މަސައްކަތް ކަހަލަ ދާއިރާތަކުގައި އިތުރު ގަޑީގައި ނެރެގެންވެސް އެބަ

 އަދި ރިސޯސް މީހުންގެ އެހީތެރިކަމާއެއްކޮށްވެސް މިދާއިރާތައް . ކުރަންއެބަޖެހޭ

 އެހެންވީމާ، މި . ހިންގުމަށްޓަކައި އެބަޖެހޭ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންއެބަޖެހޭ

 އަޅުގަނޑުމެން ނަގާ ސަލާމަތުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް ވެގެންވާންވާނީ

 މުވެގެންވާ ފައިދާއަށް މަގުފަހިވެގެންދާ ކަންތައްތައްކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ޢާން 690 

 އެހެންނަމަވެސް މިއަދާހަމައަށް ދިމާވެފައިވަނީ . އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން

 މައްސަލައެއްކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިދާރީ ހިންގުމުގެ

 . ކެއް އިޞްލާޙުކުރަންޖެހިފައި ދާއިރާ ވަރަށްބޮޑަށް މިވަނީ ވަރަށްގިނަ ކަންތައްތަ

 އެފްގެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ވަރަށްގިނަ . އެމް . އައި

އް  މާލީ ކަންތައްތައް އަޅުގަނޑުމެން ހިންގުމުގެ ތެރޭގައި ވަރަށްގިނަ ކަންތައްތަ 695 

 އަޅުގަނޑު އެފް ޕެކޭޖަކަށް . އެމް . ހަޤީޤަތިގައި އައި . ހަރުދަނާކުރަން މިވަނީ ޖެހިފައި

 އެފްގެ އެސިސްޓެންސަށް އަޅުގަނޑުމެން . އެމް . ނިންމާލަމުންވެސް ދަންނަވާނީ އައި

......... ދިޔައީމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ މާލީ އިދާރާތައް
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 . ހަމަވެއްޖެ ވަގުތު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 700 

 ބުން ދުރު މުސްތަޤްބަލެއްގައި އެކަމުގެ ސަބަ . ހިންގުން ހަރުދަނާ ވެގެންދާނޭ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރަގެ މެންބަރު

 . އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މުޅި އިޤްތިޞާދު ހަމައަކަށް އެޅުވޭނޭ މުޙަންމަދު ނަޝީދު

: ވާހަކަދެއްކެވުން

705 

 . ހަމަވެއްޖެ ވަގުތު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެތި ރައީސް ނޮޅިވަރަމް ދާއިރަގެ މެންބަރު

 ންމަދު ނަޝީދު މުޙަ

 710 : ވާހަކަދެއްކެވުން

 ފެލިދޫ . އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއަކަށް . ޝުކުރިއްޔާ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ ( 715 

 ންމު މައްސަލައެއްގައި ބަޙުސް ކުރަމުންދާއުރު އަދި މުހި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިހާ ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 މިނެޓަށް ބޭފުޅުން ވާހަކަދެއްކުމަށް 5 އެހާ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއް ލިބޭއިރު ސީދާ : ޔޫސުފް ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން

 ރައީސްވެސް އެގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރިއަށް . އަޅުގަނޑު އިލްތިމާސްކުރަން

 . އްޔާ ޝުކުރި . ގެންދެވުން  އެދެން 720 

 މާ މައިކް މިނެޓްވީ 5 އަޅުގަނޑު އަމީންޢާންމަށް ދަންނަވަން . ޝުކުރިއްޔާ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ތްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ ބިލެ . ކަނޑާލަދެއްވުން

725 

ގެ ގޮތުގައި ދިވެހި އާދެ، ކުއްލި މައްސަލައެއް . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ` ތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ބިލެ
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 ސަރވިސްގައި ހިމެނޭ މުވައްޒިފުންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރެވުނުކަމަށް ބުނެ ސިވިލް : އަޙްމަދު ޙަމްޒާ ވާހަކަދެއްކެވުން

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މި ކުއްލި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން

 43 ޤާނޫނުގެ އާދެ، ސިވިލްސަރވިސްގެ ޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، އަ

 ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ ވަނަ މާއްދާގައި އެބަބުނޭ ދިވެހި ސިވިލް 730 

 މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިދޭ މުސާރައާއި މާލީ އިނާޔަތްތައް ކަނޑައަޅާނީ މިނިސްޓްރީ

 ޢިއްޒަތްތެރި . އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ލަފާގެ މަތިން ކޮމިޝަނުންނޭ

 ވަނަ 16 ން މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން އަދި ރައީސް އަޅުގަނޑު ހިތާމަކުރަ

 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 17 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްކަމަށްވިއަސްވެސް

 ކަމުގައިވިއަސް މިމަޖިލީހުން ހެދޭ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް ކަންތައްތައް 735 

 ޓްގައި ކުރެވޭ ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާ ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅާއި ކެބިނެ . ކުރެވެންޖެހެނީ

 އިއްޔެ މިޢިއްޒަތްތެރި . މަޝްވަރާތައް އެއީ ނިންމުންތަކެއްކަމުގައި އަދިއެއް ނުވާނެ

 އާދެ . މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނީ ކުއްލި މައްސަލައެއް ގޮތުގައި ނޫހެއްގަ އޮތް ވާހަކައެއް

 އެކަން ނިންމަން ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބުނެފައި އޮންނަނީ މިޢިއްޒަތްތެރި ރައްޔިތުންގެ

 އަދި ދިވެހި ސަރުކާރުން ކަމެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ . ޖިލީހުން މަ 740 

ށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސޮއިކުރިކަމުގައިވިޔަސް އެއީ ދިވެހިންގެ މައްޗަ

 . ދިވެހި ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކަމެއް ނޫން . ލާޒިމުކަމެއް ނޫން

 ގެ މައްޗަށް ޤާނޫނުއަސާސީގައި ކަނޑައެޅިގެން ބުނެފައި އެބަވޭ، ދިވެހި ދައުލަތު

 ކަމެއް ލާޒިމްވާނީ މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ބައިނަލުއަޤްވާމީ އެކިއެކި

 ޖަމާޢަތްތަކާއި ނުވަތަ ދޭދޭ ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައިވެސް ކުރެވޭ އެފަދަ މުހިންމު 745 

 އެކަން އެހެން އޮވެމެ . މުޢާހަދާތައް މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ޤަބޫލުކުރުމުންކަމަށް

 މިއަދުގެ މައްސަލައާއި . އެއްގެގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ގެނެސްފީމު ކުއްލި މައްސަލަ

 ގުޅޭގޮތުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ކެބިނެޓުން ލަފަޔާ އިރުޝާދު

 ކަނޑައެޅިގެން ސިވިލް . އެއީ ނިންމުމެއް ނޫނޭ . ޤައުމުގެ ކަންތައްތަކަށް ދެވޭނޭ

 ވަރަށް ސާފުކޮށް . ށް ސާފު ވަނަ މާއްދާ ވަރަ 43 ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ 750 

 ގައި އެބަބުނޭ، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި ) ހ ( ވަނަ މާއްދާގެ 43

 މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިދޭ މުސާރައާއި މާލީ ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައަޅާނީ

. މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ލަފާގެމަތިން ކޮމިޝަނުންނޭ
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 އަޅުގަނޑު ހަމަ ހައިރާންވެ . ގެ ވާހަކައެއް އިނގޭތޯ މިއަކު ނެތޭ ކެބިނެޓު

 އަންތަރީސްވޭ މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި އަޅުގަނޑުމެން ކަންތައްތައް 755 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ . މިކުރާގޮތުން

 މެން މިޤައުމުގެ މާލީ ޙާލަތު ދަށްވެ، އެއްދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް އަޅުގަނޑު

 މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ޚާއްޞަކޮށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުން

 ރިޒަރވް ކަނޑައެޅުމުގައާއި، މިކަންކަމުގައި ވާހަކަފުޅުތައް ބެހެއްޓެވިގޮތުން

 އެބަޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް ބުނަމުން . އަޅުގަނޑުމެން ހައިރާންވޭ 760 

 ނަވެ، މަތިބަރުވެގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުގެ މިއަންނަނީ ސިޔާސީ މަޤާމުތައް ގި

 ޢިއްޒަތްތެރި . އެފަރާތްތަކަށް ދޭ މުސާރަ ބޮޑުވެގެން . އިޤްތިޞާދު ދަށަށްދާ ވާހަކަ

 ރައީސް، ހަމައެއާއެކު ހިތުގެއަޑިން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ

 ވެހިރާއްޖެއަށް ދި . ސިވިލް ސަރވިސްގައި ތިބި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ގިނަކަން

 4 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭއިރު، މުސާރައިގެގޮތުގައި 7 ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް 765 

 އަޅުގަނޑުމެން ބާކީތިބި . ހާސް ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ އެބަ 32 ބިލިއަން ރުފިޔާ

 މިއީ އިންޞާފުވެރިގޮތެއްތޯ . ބިލިއަން ރުފިޔާ 3 ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް މިއޮތީ

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ދިވެހި ސިވިލް . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހިތުގެއަޑިން އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު

 . ބުރަ މަސައްކަތްކުރާ ރައްޔިތުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން އެކަށޭނަ އުޖޫރައެއް ދޭންޖެހޭ 770 

 އުފުލޭވަރުގެ ބުރައެއްކަމަށް އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންނަށް ނު

 ސިވިލް ސަރވިސްގައި ތިބި ގިނަ މުވައްޒަފުން ވެއްޖެނަމަ އެކަމަށް

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . ކޮންމެވެސްކަހަލަ ރަނގަޅު ޙައްލެއް ގެންނަންޖެހޭނެ

 އަޅުގަނޑު ދިވެހި ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރާ މީހެއްގެ ހައިޞިއްޔަތުން، ޚާއްޞަކޮށް

 ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރާ މީހެއްގެ ހައިޞިއްޔަތުން އަޅުގަނޑު ބިލަތްދޫ ދާއިރާގެ 775 

 މިފުރުޞަތުގައި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެއްވެސް

 މުވައްޒަފަކު، އޭނާއަށް އިތުރުގޮތެއް ނެތި އެވަޒީފާއިން ވަކިވުމަކީ އަޅުގަނޑު

 އޭނާ ރައީސްކަމަށް އާދެ، މިހާރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު، . އެދޭކަމެއް ނޫނޭ

 އަޅުގަނޑު . ވަޑައިގެންނެވީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެއްވަން

 ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި އޭނާގެ ސަރުކާރުން މިދެންނެވިގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރާނެކަމަށް 780
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 އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ދިވެހި ސިވިލް . އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން

 ކިވާ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ކޮންމެވެސް ގޮތްތަކެއް ސަރވިސްއިން ވަ

 ވަޒީފާއަށް އޭނާއަށް ހޯއްދަވާ . ހޯއްދަވާދެއްވާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން

 ނުދެއްވިއްޖެނަމަ، އޭނާ ވަކިވެގެންދާއިރުގައި އޭނާއަށް އެކަށޭނަ ކުޑަ

 ދެއްވާނެކަމީ ވިޔަފާރިއެއްނަމަވެސް ކުރެވޭނެ ހެޔޮ ބަދަލެއް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސަވާ 785 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ފިޔަވަޅުގައި ހުރެގެން . އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާކަމެއް

 އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ . އަޅުގަނޑު ނުދަންނަވަން އެކަންކަން ހަމަޖެހިގެންދާނޭ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު މިފުރުޞަތުގައި . އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތޭ

 ގެ ކުރިން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށާއި، މި ޢިއްޒަތްތެރި ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލުމު

 ... މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ 790 

 . ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ޝުކުރިއްޔާ . ކަމުގެ ޙަޤީޤަތާއި އެއްގޮތަށް މިފަދަ ކަންތައްތައް ގެންނަވަން ތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ބިލެ

 . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް : ޙަމްޒާ ވާހަކަދެއްކެވުން އަޙްމަދު 795 

 އާދެ، ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ

 ގެ ކުޑަކުރަން ކެބިނެޓުން ނިންމެވުމާ ގުޅިގެންނޭ ވިދާޅުވެ، އޭދަފުށީ ދާއިރާ ދީދީ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް އެހުށަހެޅުއްވި : ވާހަކަދެއްކެވުން

 މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވުމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިވާހަކަ މަޖިލީހުގައި ދައްކާލަން 800 

 އާދެ، އަޅުގަނޑުމެން . އެފުރުޞަތު ލިބުނީތީ އަޅުގަނޑު ޝުކުރުދަންނަވަން

 އިންތިޚާބުވަމުންދިޔައިރުވެސް އަދި ކެމްޕޭންގައި ދެކެވުނު ވާހަކަތައް ސަރުކާރެއް

 ވަރަށް ގިނަފަހަރު މިމަޖިލީހުގައި ދެކެވެމުންދާއިރު އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އެންމެ

 ގިނައިން ބުނަމުންދިޔަ އެއް ވާހަކައެއް އަޅުގަނޑުމެން މިކަން މިކުރަނީ

 އަޅުގަނޑުމެންގެ . ޓަކައޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރިންނާއި ދަރިންގެ ދަރިންނަށް 805 

 އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތަށް މި ފެންވަރަށް މި ތިރިއަށްދިޔައީ ކީއްވެކަމެއް އަޅުގަނޑުމެން

އަޅުގަނޑުމެން އެ ބަދަލު ގެނައީ ގިނަބޭފުޅުން . މިއަދު ދައްކާކަށް ނެތީމު
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 ވިދާޅުވާގޮތުގައިވިއްޔާ އެކަން އެގޮތަށް ނުބޭއްވުމަށްޓަކައިކަމަށް ވިދާޅުވެ، މަދު

 އްގެ އަތުގައި މުޅި ރާއްޖޭގެ މާލިއްޔާ ގޮސް ހުސްވެ އޮތީމަކަމަށް ބައެ

 އަޅުގަނޑުމެންގެ . އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުން ހަމަ އަބަދުވެސް ބުނަމުން ދިޔާމު 810 

 ދަރިންނާއި ދަރިންގެ ދަރިންނަށް އަޅުގަނޑުމެން ކަމެއް ކޮށްދޭއިރު އަޅުގަނޑުމެން

 ތެރެ ފެންނަ ސިޔާސަތެއްގެ ދަށުން ބުނަމުންއައީ އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ އެ

 އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުމެއްނޫން އަޅުގަނޑުމެންގެ . ކަންކަން ކުރަން

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގައި މިހާރު މިއޮތް . ޙާލަތު ފޮރުވައިގެން އެކަން ކުރާކަށް

 އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތަކީ ވަރަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިސަރުކާރު ހަވާލުވިއިރުވެސް 815 

 ވަރަށް ދަށަށްގޮސްފައިވާ ޙާލަތެއްކަން އެއީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށްވެސް

 އަޅުގަނޑުމެންގެ . އެނގޭ ކަމެއްކަން އެއީ ހަމަ އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތްކަމެއް

 ބިލިއަން ރުފިޔާއިން ކުރީގައިވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއް 7 ރާއްޖެއަށް މިލިބޭ

 ހާސް 32 ން ރުފިޔާ ޚަރަދުވަނީ ބިލިއަ 5 ވިދާޅުވިހެން ގާތްގަނޑަކަށް

 ބިލިއަން ރުފިޔާއިން ނަރުދަމާއެއްވިޔަސް 3 ދެން ބާކީއޮތް . މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް 820 

 . މަގުތައްވެސް ދިއްލަންވީ . ފަޅު ފުންކުރިއަސް ފުންކުރަންވީ . އަޅަންވީ

 މަސްތުވާތަކެތީގެ . ގޭންގުތައްވެސް ބަލަހައްޓަންވީ . ފުލުހުންވެސް ގެންގުޅެންވީ

 ބިލިއަން ރުފިޔާއަކުން އެހެން 3 ކަންވެސް ކުރުމަށްޓަކާ ދެން ބާކީ އެއޮންނަ އެ ކަން

 ހާސް ރައްޔިތުން ފިޔަވައި ދެން ބާކީ ތިބި ހުރިހާ އެންމެންނަށް 32 ހުރިހާ އެ

 އެއީހަމަ ޢަދުލުވެރިގޮތްތޯ . ބިލިއަން ރުފިޔާ 3 ކަންތައް ކުރަންއޮތީ އެ 825 

 ނޑުމެންގެ ހަމަގައިމުވެސް މިއަދު މި އަޅުގަ . އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ވިސްނާލަންޖެހޭ

 ފިޔަވަޅުމަތީ ހުރެގެން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީ

 ޕީގެ އުސޫލެއްނޫން ހަމަ ކަމެއް ދިމާވާއިރަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އައިސް މިތާ . ޑީ . އެމް

 ބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން މި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި . ވާހަކަތަކެއް ދެއްކުމަކީ

 އަޅުގަނޑުމެން ހަމަގައިމުވެސް ޕާޓީއެއްހެން ނުކުމެ، އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނާއި 830 

 ވާހަކަދައްކާ އެމީހުންގެ ވިސްނުން ހޯދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އަޅުގަނޑުމެން މިރޭ އެބަ

 އަޅުގަނޑުމެން އެމީހުން ގާތަށް ގޮސް އެމީހުންގެ ބަސް އެނގިގެން، . ފަށަން

 ނުންތަކާއިއެކީގައި އައިސް އަދި އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވޭ އެމީހުންގެ ވިސް

އެހެންވީމާ، . މިއަށްވުރެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މިމަޖިލީހުގައި ވާހަކަދައްކަން



32 

 ކުޑަކޮށްލާނީ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އެއްވެސް މީހަކަށް އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މިވާހަކަ 835 

 ގެއްލިގެންގޮސް ނުވަތަ އެ މުސާރަ ކުޑަކުރަންޖެހި ނުވަތަ އެމީހެއްގެ ވަޒީފާއެއް

 އާމްދަނީއެއް އެއްވެސް ދިވެހި އާއިލާއަކަށް މަދުވާގޮތެއް ވުމަކީ އެއީ އަޅުގަނޑު

 ހަމަގައިމުވެސް ބޭނުންވާ ކަމެއް ނޫންކަމަށް އަދި ދަންނަވާލަމުން އަދި

 އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްލައަށް އަޅުގަނޑަށް ހަމަ އެނގިފައިވާގޮތުން ޢިއްޒަތްތެރި

 ނީޝިއޭޓިވެއްގެ ދަށުން ޢާންމު ކޮމިޓީން ހުރިހާ މެންބަރުންވެގެން އެ ރައީސްގެ އި 840 

 އަޅުގަނޑުމެންގެ މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރަ ތިރިކުރަން އެ ބައްލަވަމުން

 ގެންދަވާ އެ ދިރާސާކުރައްވާ ކުރެއްވުމުގެ ނިންމުންތައް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް

 ސް އަވަހަކަށް ނިންމާ އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެންނާ ހިސާބަށް ގެނެސް އެކަންވެ

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންނަށް ނަމޫނާއަކަށްވެ ނުކުމެ އަޅުގަނޑުމެން މި

 އިޤްތިޞާދީ މިއޮތް ޙާލަތު މިއަށްވުރެން ރަނގަޅު ޙާލަތަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ 845 

 ދަރިންނާ ދަރިންނަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ރާއްޖެ އެމީހުންނަށް ރައްދުކުރާއިރު

 މިހާރު އޮތް ޙާލަތަށްވުރެން ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި ދަތި

 ތަޙައްމަލުކުރުމަކީ ހަމަގައިމުވެސް އަޅުގަނޑު ދިވެހި މައެއްހެން އަޅުގަނޑު މިއަދު

 އަޅުގަނޑު ހަމަގައިމުވެސް ވެވެން . ބޭނުންވާ ކަމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން

 އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ޔަޤީން . ނޑު ކުރާ ގޮތަށް މިހުރީ އޮތް ކަމެއްވިއްޔާ އަޅުގަ 850 

 ކުރީގެ ވާހަކައެއް . މިހެންކަން ހުރިހާ ދިވެހިންވެސް ވިސްނާވަޑައިގަންނަވާނީ

 30 . އަޅުގަނޑު އެވާހަކައެއްނޫން މިދައްކަން މިއުޅެނީކީއެއް . ދައްކާކަށް ނެތީމު

 ލަތަށް އަޅުގަނޑުމެން ކަށް އަހަރު ދުވަހު މިތާނގެ ކަންތައްތައް ހުރިގޮތުންނޭ މި ޙާ

 އެހެން ނުބުންނަމަވެސް އެއީ . ދިޔައީ އެހެން ބުނާނެވެސް ކަމެއް ނެތް

 އެހެންވީމަ، އެވާހަކަ . ހަމަގައިމުވެސް އެންމެންނަށްވެސް އެނގޭނެ ވާހަކައެއް 855 

 އަޅުގަނޑަށް ހަމަ . އިތުރަށް ދައްކަން ބޭނުންނުވާތީ އަޅުގަނޑު މިއަދު އިށީނދެލާނީ

 ޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިރާގެ ބޭފުޅުން ހަމަގައިމުވެސް ތިއްބަވާނީ ޔަޤީންކަން ލިބެނީ އަ

 މިގޮތަށް ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އެ ދަތިތަކެއް ދިމާވާ ވަގުތެއްގައިވިއްޔާ އެބޭފުޅުން

 ހަމަ އަޅުގަނޑެކޭ އެއްގޮތަކަށް މިކަމުގައި ބައިވެރިވެ އެކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން

 ގޮތެއް ހޯއްދެވުމަށް ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންނާ އެންމެން އެކީގައި ސޮލިއުޝަނެއް ހޯދޭނެ 860 

އެކަމުގެ ޔަޤީންކަން . އެއްބާރުލުންދެއްވައިގެން އެކަން ކުރައްވަންކަން
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 ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ހަމައިގައުމުވެސް މި މަޖިލީހަށް އަރުވަމުން

 . ދެއްވި ފުރުޞަތަށް

 އާދެ، މިމައްސަލައިގެ ބާވަތުން އެންމެ . ސް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 865 

 ވަރަށް ގިނަ . ފުރަތަމައިނުންވެސް އަޅުގަނޑު ވަގުތު އިތުރުކުރަން ހުށަހަޅަން : ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން ޢަލީ

 މެންބަރުން ސުއިޗަށް ފިތައިގެން ފުރުޞަތަކަށް އެދިއެދި އުޅޭތަން އަޅުގަނޑަށްވެސް

 އާދެ، އެގޮތުން ދެން އަޅުގަނޑު މި . ގޮތުން ފެންނާތީ އެކަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ

 މައްސަލަގައި ދަންނަވާނީ މުސާރަ ކުޑަކުރުމަކީ ޙައްލެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑު ގަބޫލެއް

 އަޅުގަނޑުމެންވާ މުސާރަ ކުޑަކުރުމަކީވެސް ޙައްލެއްކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭނީ . ނުކުރަމޭ 870 

 ޔިތުންގެ ޙާލަށް ފަރާތުންވެސް ކަންކުރާއިރު އިންޞާފުވެރިކަމާއެކު ރައް 2

 ދަރިންނަށްޓަކައި ދަރިންގެ މުސްތަޤްބަލަށްޓަކައޭ . ވިސްނައިގެން ކަންތައް ކުރާނަމަ

 މަސް ފަހުން މުސާރަ 6 މީގެ . ކިޔާފައި މިދައުވެސް މުސާރަ ކުޑަކުރެވިދާނެ

 . ހަމަ ދަރިންނަށްޓަކައި ދަރީންގެ ދަރިންނަށްޓަކައި . އެއްކޮށް ކަނޑާވެސް ލެވިދާނެ

 . އަޅުގަނޑު ގަބޫލެއްނުކުރަން މިއީ ޙައްލެއްކަމަކަށް . ން މިއީ ޙައްލެއްނޫ 875 

 އަޅުގަނޑުމެންގެތެރޭގައި އުޅޭ ސިވިލްސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ޙަޤީޤަތުގައިވެސް

 ދެން، . އެންމެ ފުރަތަމަ އެލަވަންސް ކަނޑައިގެން ދިޔައީ . އެތިބީ ބިކަ ޙާލުގައި

 ހު ކަނޑައިގެން މިދަނީ އެއަށް ފަ . އެއަށްފަހު ކަނޑައިގެން ދިޔައީ އޯވަރޓައިމް

 އެތާ އެ ސިވިލްސަރވިސް . ދެން، ކަނޑައިގެންދާނީ ވަޒީފާ . މުސާރަ

 ވަރަށް ދަތި ޙާލުގައި . މުވައްޒަފުންގެތެރޭގައި ލޯނުނަގައިގެން ތިބި މީހުން އެބަތިބި 880 

 ހަމަ ބިކަ ޙާލުގައި ހަމަ ކެންޕޭނުތެރޭގައި އެދެއްކެވި ފަދައިން ކަންމަތީ

 ރޯދަމަސް އަންނައިރު އަތްފޯރާފަށަށް . ތިބި މީހުން އެބަތިބި ސްޓޯރުތަކަށް ދަރާފައި

 އަޅުގަނޑުވެސް ގަބޫލުކުރަން . އެކަންވެސް ގަބޫލުކުރަން . އެއްވެސް އެއްޗެއް ނާދޭ

 އަދި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށްވެސް . ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ދަތިކަމެއް އައިކަން

 އް ދިމާކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެހެންނަމަވެސް، ކަމެ . ދަތިކަން އައިސްފައި އޮތްކަން 885 

 އެހެން . މުސާރަ ކެޑުމަކީވެސް ޙައްލުކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާކަށް ނެތިން

 ގަބޫލުކުރެވޭނީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ހަދައިގެން މިއުޅޭ ޕްރޮވިންސްތަކާ މައްޗަށް

އެއީ . ބަރުކޮށްގެން މިއުޅޭ ކައުންސިލަރުންނާ އެއްޗިހިވެސް ކަނޑަމުން ގެނދާނަމަ
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 އެކަމަށް . ތާނގައި އެބައޮތް ޕްރޮވިންސް ހެދުމާބެހޭގޮތުންވެސް ބިލެއް ލިބިފައި މި

 އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރަން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް . އަދި ގޮތެއް ނުނިމޭ 890 

 ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާވެސް ބައެއް ކަންތައްތައް ކުރައްވަމުން ގެންދާހިނދުގައި

 ގެ ގޮތުން ދެރަ ނިކަމެތި ރައްޔިތުންގެ މުސާރަ އަޅުގަނޑުމެން ޙައްލެއް ހޯދުމު

 މިއުޅެނީ ކޮންމެހެން ޕޮޕިއުލާ . ކެނޑުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްކަމުގައެއް

 މިކަހަލަ ވާހަކަ ޕްރޮމޯޓްކުރަންޏާ . ވިސްނުމުގެ ވާހަކަ ޕްރޮމޯޓްކުރާކަށްނޫން

 އެއްވެސް އެއީ ސަބަބަކީ އަޅުގަނޑުމެން . އެވާހަކަވެސް ދައްކަން އަޅުގަނޑު މިހުރީ 895 

 ޙާލެއްގައި ސިޔާސީ ކޯޅުމުގެތެރޭގައި ވޯޓުލާން ތިބޭ ރައްޔިތުންނަށް އެއްވެސް

 . ޕާޓީއަކުން ދެރަކަމެއްވާކަމެއް ވާގޮތަށްވަންޏާ އެއީ މައްސަލައެއް

 . އެފުންވެސް އެދިފައިވަނީ ސިޔާސީ މަޤާމުތަކުގެ މުސާރަ ކުޑަކުރަން . އެމް . އައި

 ސުލްޖުމުހޫރިއްޔާވެސް ވިދާޅުވަމުން އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ ރެއާ ދުވާލު ރައީ

 ގެންދަވަނީ ތިމަން ގަބޫލެއް ނުކުރަމޭ މައުމޫނު ސަރުކާރަށްވުރެން ގިނައިން 900 

 މި އުސޫލުން ވާހަކަދައްކަމުން ހަމަ މަގާމުތައް . ސިޔާސީ މަގާމު ހުރިކަމަކަށް

 އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑު އެއްވެސް . އެކަމަކަށް ޙައްލެއް ނާދޭ . އިތުރުކުރަމުން ދަނީ

 ޙާލެއްގައި ގަބޫލެއް ނުކުރަން އަދި މި މަޖިލީހުންވެސް ހަމަ އެއް އޮއިވަރެއްގައި

 މުސާރަ ކުޑަކުރުމަކީ މި ދަނޑިވަޅަށް ރަނގަޅު ކެމެކޭ ކިޔައިގެން ވާހަކަދެއްކުމަކީ

 ވެގެން . އެއީ ކޮށްގެން ވާނެކަމެއްވެސްނޫން . އަޅުގަނޑު އެހާ އެދޭ ކަމެއްނޫން 905 

 ރާޅު މިހާރު . އޮތީ ބަރަވެލި ކަނޑަށް ނުކުމެފައި މިއުޅޭ ގޮތަކީ ދޯނި މިހާރު މި

 އެހެންނަމަވެސް، މާލިމީ މިބުނަނީ ތިމަންނާއަށް . މިއަންނަނީ އެކި ދިމަދިމާލުން

 އެހެންވަންޏާ ފަޅުވެރިން ހުރިހާ . ވަރިހަމައޭ ހަމަ ސިޔާސީ މަގާމުތައް ލާނަމޭ

 މަ ތަކުރާރުކޮށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރަން ހަ . އެންމެން އެއްގަލަކަށެއް ނޭރޭނެ

 މުސާރަ ކުޑަކޮށްގެން . މިދަންނަވަނީ މުސާރަ ކުޑަކުރުމަކީ ޙައްލެއްނޫނޭ 910 

 އަޑިގަނޑަކުން އަރައިގަނެވޭނެކަމުގެ ސިގްނަލް ދައްކާފައި އޮތިއްޔާމުން

 އެހެންނަމަވެސް، . މައްސަލައެއް ނެތް މުސާރަ ކުޑަކުރަން އެއްބަސްވެވިދާނެ

 މަސް ފަހުން ބޮލި ބަހައިގެން 6 . ނީކީނޫން އެއްވެސް ވަރަކަށް އެ ސިގްނަލް އެނގެ

 ކާބަން ނިއުޓްރަލް ޤައުމެއްގެގޮތުގައި . ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބޮލިވެސް ގެންގުޅެވިދާނެ

 ގެ 1950 ހަދަން އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދައްކާއިރު އަޅުގަނޑު ހަނދާން އެބަހުރި 915
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 ޅު ބައްތީގައި އުޅޭ އެއީ ފު . އަހަރުތަކުގައި މިރާއްޖެ ކާބަން ނިއުޓްރަލްކޮށް އޮތްގޮތް

 ޔަޤީންކަމެއް ނެތޭ މިހާރު މި ޤައުމު ކުރިއަށްދާގޮތުން އަޅުގަނޑުމެނަށް މި . އުޅުން

 އެހެން ކަންތައްތައް އޮއްވާ އަތްފޯރާފަށަށް . އަޑިގަނޑުން އަރައިގަނެވޭނެކަމުގެ

 ސަރުކާރުގެ މިހާރުގެ ހުރިހާ . ތަކެތީގެ އަގު އައީކީނޫން، ކުލި ކުޑަވީކީނޫން

 މިއޮންނަނީ ޕަބްލިކް ޕާޓްނާޝިޕް އެގޮތުން ފީދައްކާގޮތަށް، މޮޑެލްއެއް 920 

 އެހެންވެއްޖިއްޔާމުން އަތްމަތި ދަތިކޮށް އެއުޅޭ . ސްކޫލުތަކަށްވެސް ފީދައްކަން

 ރައްޔިތުންގެ މުސާރަ ކުޑަވީމާ އިޤްތިޞާދު ކިހިނެއްތޯ ކުރިއަރައިގެން ދަނީ

 އެހެންވީމަ، . ވާނެކަމަކަށް އަޅުގަނޑުގެ ސިކުނޑި ގަބޫލެއްނުކުރޭ އެގޮތަކަށް މިކަން

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން މިއުޅޭ ވާހަކައަކީ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާވެސް ހަމަ

 އަޅުގަނޑުމެންވެސް . ވަނަ ކުރިއޭ 11 އުންމީދުން ފުރިގެންވާ ހުވައެއް ނޮވެމްބަރު 925 

 އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު . އުފާކުރީމާ މި އަނެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި

 ގައި 13 ، 12 ނެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އައި އެންމެ ފުރަތަމަ ގަބޫލެއްނުކުރަން އަ

 . ރައްޔިތުންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރަންޖެހުނީމަ އެއީ އުފާވެރި ޚަބަރެއްކަމަކަށް

 އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާއަށްވެސް ސަޕޯޓްކުރަން ހަމަ ތައްޔާރަށް

 ނާ އަދި ރާއްޖޭގައި މި އެހެންނަމަވެސް، ސިވިލްސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން . މިތިބީ 930 

 އާމްދަނީ ދަށް މީހުންގެ މުސާރައާ ކުޅޭ އެއްވެސްކަމެއްގައި ސަރުކާރަށް

 ސިޔާސީ މީހުންގެ މުސާރަ . އެއްބާރުލުމަކީ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ އުސޫލެއްނެއްނޫން

 . ހަމަ އެއާއެއްކޮށް ސިޔާސީ ބޭކާރު މަގާމުތައް އުނިކުރަންވިއްޔޭ . ކުޑަކުރަންވީ

 ން ވާހަކަނުދައްކާ ދަރިންގެ މުސްތަޤްބަލަށްޓަކައި މާދަމައަށްޓަކައި މިކަމާ ބެހޭގޮތު

 އަޅުގަނޑުވެސް ގަބޫލުކުރަން . ފަރާތް އެއްވަނީކީނޫން 2 ވާހަކަދެއްކީމަ އެ 935 

 އެހެންނަމަވެސް، ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު މިހާ . އިޤްތިޞާދު އަޑިއަޅާފައި އެބައޮތްކަން

 ހަމަ ޕްރޮވިންސްތަށް ހަދައިގެން ހީނަރުވެގެންދާއިރު އަޅުގަނޑުމެން އަދިވެސް

 އެކަން . ޕްރޮވިންސްތަށް ހަދާކަށް އަދި މި މަޖިލީހަކުން ހުއްދައެއް ނުދޭ . މިއުޅެނީ

 ރައްޔިތުން . ޙައްލުކޮށްފައި އެކަން އަނބުރާ ގެންދެވުމުގެ ވިސްނުމެއްވެސް ނެތް

 . ތް އިންތިޚާބުކޮށްފައި ހުރި އެއްވެސް ކައުންސިލަރެއް މިރާއްޖޭގެ ރަށަކުއެއް ނެ 940 

 އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ސަރުކާރުގެ އިޤްތިޞާދީ އެޖެންޑާ އާގޮތަކަށް

އަހަރު ވަންދެން ރައީސް 5 އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަން . ބައްޓަންކުރަން އެބަޖެހެއޭ
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 . އެކަމާ އަޅުގަނޑުމެން މަރުޙަބާކިޔަން . ނަޝީދު ވެރިކަންކުރައްވާނެކަން

 ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ސިވިލްސަރވިސްގެ މުވައްޒިފުންނާ އެހެންނަމަވެސް، މި ވެރިކަމުގެ

 އަދި މުސާރަ ދަށްކޮށް ލިބޭ މީހުންގެ މުސާރަ ކެނޑިގެންދާކަންކަމަކަށް އަޅުގަނޑެއް 945 

 އަދި އަޅުގަނޑު އެދެން އެހެން އިދިކޮޅި ޕާޓީތަކުންވެސް އަދި . ތާއީދެއް ނުކުރަން

 މެންބަރުންވެސް މިކަމަށް ޕީއަށް ތާއީދުކުރައްވާ ރައްޔިތުންދެކެ ލޯބިވާ . ޑީ . އެމް

 އެއީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކުޑަކޮށްގެން . ވާހަކަނުދައްކަން

 އިޤްތިޞާދު ކުރިއަރާނީ އިޤްތިޞާދު . މި އިޤްތިޞާދު ކުރިއަކަށް ނާރާނެ

 އެފްއާއި ދިމާލަށް ގޮސްގެންވެސް . އެމް . ކުރިއަރާގޮތަށް އުޅެގެން ހަމައެކަނި އައި 950 

 އެފްއިން ފިއްތާލީމަ . އެމް . އައި . ކަށް މިކަމެއް ކާމިޔާބެއް ނުކުރެވޭނެ އަޅުގަނޑުމެންނަ

 އިންޑިޔާއަށް ފިއްތާލީމަ ލާރި ލިބޭކަށެއް . އަޅުގަނޑުމެން ލާރި ލިބޭ ބަޔަކަށް ނެތް

 . ހަމައެކަނި އެންމެ ދިމާލަކަށް ގޮސްގެން މިރާއްޖެ ނުހިފެހެއްޓޭނެ . ނެތް

 މުސާރަ ކުޑަކުރަން ހަމަ އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިގޮތަށް

 މަސްފަހުން 6 އެހެންނަމަވެސް، . ވޯޓުވެސްލެވިދާނެ މެޖޯރިޓީ ވިސްނުން އޮތިއްޔާމު 955 

 އަނެއްކާ މިޤައުމު ކާބަން ނިއުޓްރަލް ޤައުމަކަށް މިޤައުމު އެއްކޮށްވީމާ ދެން ބޮލި

 މި . އެއީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ދަށަށް މިދަނީ . ބަހައިގެން މިރާއްޖޭގައި އުޅެންޖެހޭނީ

 އެހެންވެއްޖިއްޔާ ސަރުކާރުން އެބަޖެހޭ ދޫ ދެއްވަން އެހުރި . ކުރިއަރާތަނެއް ނާދޭ

 އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން އިޤްތިޞާދު . އަމިއްލަ އެޖެންޑާތައް އެއްކައިރި ކުރަން

 އަނެއްކާ ބަރާބަރަށް އައިމަ އެކްޓިވިސްޓުންތަކެއް އަނެއްކާވެސް މަޤާމުތައް 960 

 އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް އެބޭފުޅުންވެސް ރުއްސަންޏާ . އެ ރުއްސަންޖެހޭނެ . ދެވިދާނެ

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއްނުކުރަން ހަމަ . އަޅުގަނޑުމެންވެސް ރުއްސޭނީ

 ޙަޤީޤަތުގައިވެސް ސަރުކާރު އަޅުގަނޑު ހަމަ ސަރުކާރު ދެމި އޮންނަން އަޅުގަނޑު

 ... ތާއީދުކުރަން އެހެންނަމަވެސް،

965 

 ގަލޮޅު ، އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ . ޝުކުރިއްޔާ . ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ލޫފް ޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚް ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއް

އާދެ، އަޅުގަނޑުވެސް އެންމެފުރަތަމަ މި . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު
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 މުހިންމު މައްސަލަށް ހުށަހެޅުއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ : ވާހަކަދެއްކެވުން ލޫފް އަޙްމަދު މަޚް 970 

 ... ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް

 މާމިގިލި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް ، ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . އިބްރާހީމް

975 

 ) ހޭ ނުކުތާ ނިޒާމާބެ (

 އަޅުގަނޑު ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް މިނަގަނީ ވަގުތު ދެއްވުމުގައި ފުރަތަމަ ދެއްވީ މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ޕީގެ . އާރް . މިފަހަރު މިދަނީ ޑީ . ބޭފުޅުންނަށް 3 ޕީއަށް ނިސްބަތްވާ . ޑީ . އެމް : ވާހަކަދެއްކެވުން ޤާސިމް އިބްރާހީމް

 އަޅުގަނޑުވެސް . މާ، މިއީ ހަމަ ރަނގަޅަށްތޯ އެހެންވީ . ސިލްސިލާއެއް ފެށިގެން 980 

 މަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު އަޅުގަނޑުވެސް ދެންމެއަކު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ

 މަނިކުފާނުގެ ސިސްޓަމް މިހިރީ އެއްފަރާތަކަށް ނޫނީ . ބަލާލަން އެބަޖެހޭ

 މިދާގޮތެއް އެއްގޮތަކަށްވެސް ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ . ވަކިގޮތަކަށްތޯ ސިސްޓަމްކުރެވިފައި

 . އިނގޭތޯ

985 

 މަޖިލީހުގެ ފުރުޞަތަށް . ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްކަމަށް ޤަބޫލެއްނުކުރަން : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 އޮންނަގޮތް ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް އަޅުގަނޑު ތަފާތު އެދިވަޑައިގަތުމުގެ ކަންތައްތައް

 މްގައި ފުރުޞަތަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިސްޓަ . ފަހަރުމަތީން ވާނީ ދަންނަވާފައި

 ބޭފުޅުން 20 އެދިވަޑައިގަންނަވަން ދަންނަވާލީ ސިސްޓަމްގައި ރަޖިސްޓްރީވާނީ 990 

 ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅު 20 ބޭފުޅުން ފިއްތެވީމަ އެ 20 އެހެންވީމާ، އެ . ފަހަރަކު

 އޭރުން . ކޮމްޕިއުޓަރަށް ރަޖިސްޓްރީވީމަ އެހެން ބޭފުޅުން ފިއްތަވަމުން ގެންދަވާނެ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ބޭނުންފުޅުނަމަ މިހާތަނަށް . ންދާނެ ރަޖިސްޓްރީވަމު

 ރަޖިސްޓްރީވެފައި އޮތް ކޮމްޕިއުޓަރ ލިސްޓް މިއޮތީ އަޅުގަނޑު އަމީންޢާންމު

 . މެދުވެރިކޮށް އެ ލިސްޓް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ބައްލަވާލައްވަންވެސް ފޮނުވާނަން 995 

މައިގެން ވަކި ތިންބޭފުޅަކަށް މިއީކީ ރިޔާސަތުގައި އިންނަ މީހަކު ވަކިގޮތަކަށް ނިން
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 . ވަކި ތިންބޭފުޅަކަށް ފުރުޞަތު ދެމުންގެންދާ ނިޒާމަކުން ހިނގާ މަޖިލީހެއްނޫން

 މިމަޖިލީސް ހިނގަމުން މިދަނީ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

 އެހެންވީމާ، އެގޮތުގެމަތީން އަޅުގަނޑުމެން . ފާސްކުރައްވާފައިވާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް

 އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ . ގެންދާނީ ކުރިއަށް 1000 

 11 . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚުލޫފް ވާހަކަފުޅު އަލުން ފެއްޓެވުމަށް

 މިނެޓްވީމާ އަޅުގަނޑު 5 ސިކުންތު ކުރިން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައި އޮތީ

 ނގާފައި އޮތީމާ އަޅުގަނޑު ސިކުންތު ހި 11 އެހެންވީމާ، . އެފުރުޞަތު ކަނޑާލާނަން

 އެއްގޮތަކަށްވެސް ވާހަކަތައް . އަލުން ވާހަކަފުޅު ފެއްޓެވުމަށް ފުރުޞަތު އަރުވަނީ

 އަލުން . ބުރުއާރާނެގޮތަކަށް މެންބަރުން ޢަމަލުނުކުރެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު އެދެން 1005 

 . ޝުކުރިއްޔާ . ވާހަކަފުޅު ފެއްޓެވުމަށް އެދެން

 އާދެ، މިމަޖިލީހަށް މިފަދަ މުހިންމު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 މައްސަލައެއް ހުށަހަޅުއްވައި ދެއްވިކަމަށްޓަކައި އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި : ވާހަކަދެއްކެވުން ލޫފް އަޙްމަދު މަޚް

 ، އާދެ . މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން 1010 

 އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލބިފައިވާގޮތުގައި އަބުލްބަރަކާތުލް ޔޫސުފުލް ބަރުބަރީ

 ރާއްޖެ އިސްލާމްކުރި ފަހުން ދުވަހަކުވެސް ސަރުކާރު މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރަ

 މިއީ މަޖަލަކަށް ހަދާފައި . ކުޑަވެފައި އޮތްކަމަކަށް ތާރީޚަކުން ފެންނާކަށެއް ނެތް

 އާދެ، ދަންނަވަން . މިއީ ޙަޤީޤީ ވާހަކައެއް ނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ބުންޏަސް

 މިއުޅެނީ އަޅުގަނޑު ގަލޮޅުދެކުނު ދާއިރާގައި ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރަން ހުރި 1015 

 އަދި . މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މިކަމަކަށް އެއްވެސްވަރަކަށް ތާއީދެއްނުކުރަމޭ

 މެންބަރު ޢަލީ އަޅުގަނޑު ހަނދާން ނެތުމުގެކުރިން ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި

 މިއީ ވަރަށް މުހިންމުކަމަށްވީތީ . ވަޙީދު އެހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން

 . ވަރަށްގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިކަމަށް އެދިވަޑައިގެންފައި އެބައޮތް

 އާދެ، ދެންމެ . އެހެންވީމާ، ވަގުތު އިތުރުކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުގެ ވަރަށްބޮޑު އެދުމެއް 1020 

 ޅު ދައްކަވަމުން ބިލެއްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަމްޒާ ވާހަކަފު

 ފާހަގަކުރެއްވި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރަން އަދި

. ކެބިނެޓުން ނިންމެވުމަކީ އެއީކީ އެއްވެސްބަޔަކު ކަންބޮޑުވާންޖެހޭނެ ކަމެއްނޫނޭ
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 ވެރިކަމާ ޙަވާލުވެގެން އެކަމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ސަރުކާރުން ހަމަ

 ވީއިން ލައިވްކޮށް ދެކުނިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސިވިލް . އަޅުގަނޑުމެން ޓީ 1025 

 ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ޑޮކްޓަރު ލަތީފް އަރިހުގައި ހުންނަވައިގެން ސިވިލް

 އެހެންކަމަށްވާއިރުގައި ބޮޑުކުރެއްވޭނަމަ . ސަރވަންޓުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރެއްވި ތަން

 ޤާނޫނުއަސާސީގައި . އެއީ އަޅުގަނޑުވެސް ޤަބޫލުކުރާގޮތް . ކުޑަކުރެއްވޭނެ މުސާރަ

 އެހެންވީމާ، ދަންނަވަން މިއުޅެނީ މުސާރަ . އެބައޮތް ވަކިގޮތަކަށް ލިޔެފައި

 އެހެންވީމާ، . ބޮޑުކުރެއްވި ވާހަކަ އިޢުލާންކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއޭ 1030 

 މިޝަންގެ ރައީސް ޑޮކްޓަރު އަޅުގަނޑު މިފުރުޞަތުގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮ

 ލަތީފަކީވެސް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި އެއްވެސް މިނިވަންކަމެއްނެތި

 ސަރުކާރުގެ އަމުރުތަކަށް ތަބާވެގެން ވަކިގޮތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ބޭފުޅަކަށްވީތީ

 ޞަތުގައި އެމަނިކުފާނުވެސް އިސްތިޢުފާދެއްވާ ގެއަށް އަޅުގަނޑު މި ފުރު

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން އެއީ އެ . އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ވަޑައިގަންނަވަން 1035 

 މަޤާމުގައި ހުންނަވައިގެން ސިވިލް ސަރވަންޓުންނަށް މިފަދަ ނިކަމެތިކަމެއް

 ލިބެންދާއިރުވެސް އެކަން ދީއްލަވާލައްވައިގެން އިންނަވާތީ އަޅުގަނޑު އެކަމާ

 ޅުގައިވެސް އާދެ، ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަކަފު . ހިތާމަކުރަން

 ފާހަގަކުރައްވައިފި ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ލައްވަމުން ގެންދާ

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރޭ ނޫން އޭގެކުރީ ރޭ ކަންނޭނގެ . މިއީ ޙަޤީޤަތެއް . ވާހަކަ 1040 

 . ޚަބަރު ފެނިގެންދިޔައީ މިކަމާ ގުޅުންވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް

އި ރައްޔިތުންގެ  މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ދުވާލަކު މިވެނިވަރެއް ޚަރަދުވެއޭ ކިޔާފަ

 ޓީވީން ވަކި ފިގަރއެއް ދައްކައިގެން ވަކިގޮތަކަށް މި ޚަބަރު ބަދަލުކުރަމުން

 އަޅުގަނޑު ސިޔާސީ މަޤާމުތަކުގައި . ގެންދިޔަކަމީ އަޅުގަނޑު ހިތާމަކުރާ ކަމެއް

 މުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ އަދަދު ހަމައެކަނި މިހާރުގެ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ މަޤާ 1045 

 އެހެންވީމާ، . ދުވާލަކަށް ހަދާލާއިރު މިލިޔަނަކަށް ވުރެން ބޮޑުވެގެން އެބަދޭ

 އަޅުގަނޑު ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު މި ފުރުޞަތުގައި އަޅުގަނޑު މިއެދެނީ

 ސަރުކާރަށް މިހާރު މިތިއްބެވި ރަށު ކައުންސިލަރުންނާއި އަދި އަތޮޅު

 ސިލަރުންނާއި ހަމައެހެންމެ އެމަނިކުފާނު ސަރުކާރު ހިންގަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކައުން

 އަދަދަށް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންނާއި މިނިސްޓަރުން ބައިތިއްބަވާފައި މިހާރު ޤައުމުގެ 1050
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 އިޤްތިޞާދާއި ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދު މިއޮތް ޙާލަތުގައި އިހަށް

 . މުތަކުން ވަކިކޮށްދެއްވާށޭ އެބޭފުޅުން އިހަށް މިމަޤާ . މަޑުޖައްސަވާލަދެއްވާށޭ

 އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާދު އިރާދަކުރެއްވިއްޔާމު އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން

 މަސައްކަތްކޮށްގެން ރަނގަޅުވާ ހިސާބުން ހަމަ އަނެއްކާވެސް އެ މަޤާމުތައް

 އާދެ، ސިވިލް ސަރވަންޓުންގެ . ދެއްވުމަކީ އަޅުގަނޑު ހަމަ ޤަބޫލުކުރާކަމެއް 1055 

 އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވާހަކަދައްކާއިރު

 ވަރަށްބޮޑެތި ޚިދުމަތް . ޤައުމަށް ވަރަށްބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާ ބައެއް

 އަހަރުވެސް އެ ފަރާތްތަކުން އަޅުގަނޑުމެން ޤައުމަށް 30 މިދިޔަ . ކޮށްދެއްވާ ބައެއް

 ގަނޑުމެންނަށް މިއަދު މިހިސާބަށް ކޮށްދެއްވި ޚިދުމަތްތަކުގެ ސަބަބުން އަޅު

 ސިލުކުރެވިފައި ށް ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާ އަޅުގަނޑުމެންނަ . އާދެވިފައި މިއޮތީ 1060 

 އެހެންކަމަށްވުމާއެކު ކުއްލިއަކަށް ސަރުކާރު . މިހިރީ އެބޭފުޅުންނާއި ހެދީ

 ބަދަލުވީހިނދު އަދި ޚާއްޞަކޮށް ކުރިއަށް އޮތީ ރަމްޟާން މަސް ކަމަށްވީތީ

 އެއްވެސް ޙާލެއްގައި . ދަކަމެއްވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ހިތާމަކުރާކަމެއް މިފަ

 އަޅުގަނޑުވެސް މިއަދުވެސް މިތާ މިވާހަކަދައްކަނީ ކޮންމެހެން ޖެއްސުންކުރުމުގެ

 އަޅުގަނޑަށްވެސް އިނގޭ ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދުވެސް ދަށަށް . ރޫޙެއްގައެއްނޫން 1065 

 އެކަމުން . ޞާދުވެސް އޮތީ ހަމަ ދަށުގައިކަން އަޅުގަނޑުމެން ޤައުމުގެ އިޤްތި . ދާކަން

 ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ޙައްލަކީ ސިވިލް ސަރވަންޓުންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރުން

 ކުރިއަށް މިއޮތީ ރަމްޟާން . ނޫންކަން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ

 ގު ދަނީ އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިހެން ތަކެތީގެ އަ . މަސް

 62000 އަޅުގަނޑުމެންނަށް . ވަރަށް ދަތިތައް ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެ . ބޮޑުވަމުން 1070 

 ރުފިޔާ ލިބޭ ވާހަކަދައްކާއިރު އަޅުގަނޑުމެން އަތުގައި ފައިސާ ހަރުނުލައިގެން

 އުޅޭއިރު އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ އެބޭފުޅުންނަށް ހަމަ އެލިބޭ ކުޑަ މުސާރައިން އަދި

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަކީވެސް ސިވިލް . ވެގެންދާނީ ކިހިނެއްބާއޭ ކަންކަން

 ސަރވިސްގައި އުޅެ އެ މުސާރަ ލިބި މިގޮތަށްވެފައި ހުރި މީހަކަށްވީތީ އަޅުގަނޑަށް

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް އަދަބުވެރިކަމާއެކު . އިނގޭ ދިމާވާނެ ދަތި ޙާލު 1075 

ކަމުގައި ހުރިހާ މެންބަރުން ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހުން މިއެދެނީ މި
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 ތި ދެއްވި . އެއްބާރުލައްވައިގެން މިކަމުން އެ ބޭފުޅުން ސަލާމަތްކޮށްދެއްވުމަށް

 . ޝުކުރިއްޔާ . ފުރުޞަތަށް ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން

 މަދު ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙް . ޝުކުރިއްޔާ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 1080 

 . هللا ޢަބްދު

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

 އަޅުގަނޑު ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް މިނެގީ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 1085 

 ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުވެސް : ވާހަކަދެއްކެވުން هللا އަޙްމަދު ޢަބްދު

 ފި އަދި މާމިގިލި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ޤާސިމް އިބްރާހީމްވެސް ފާހަގަކުރައްވައި

 . އަޅުގަނޑަށްވެސް އެމައްސަލަ ދިމާވެއްޖެ . މިއަދު އެމައްސަލަ ފާހަގަކުރައްވައިފި

 އަޅުގަނޑުގެ މައިކް ސިސްޓަމުން ފުރުޞަތަށް އެދުމުން ފުރުޞަތު

 ޞަތު ލިބިފައި އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑަށް ފުރު . ރަޖިސްޓްރީވީކަމަށް ދެއްކި 1090 

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ . ނެތްކަމަށް މިހާރު ބޯޑުން ފެންނަމުން ދަނީ

 އެހެންވީމާ، ރަނގަޅަށް . ހަމަ ކޮންމެވެސް މައްސަލައެއް މިއަދު އެބައުޅޭކަމަށް

 އަޅުގަނޑު ހަމަ ފުރުޞަތަށް އެދިފައި . އެކަންތައް ބައްލަވާލަދެއްވުން އެދެން

 އެހެންނަމަވެސް، ފެންނަން ނެތީމަ ހަމަ . ވީކަމަށް ދައްކާތީވެ ފުރުޞަތު ރަޖިސްޓްރީ

 . ޝުކުރިއްޔާ . އެވާހަކަ ރައީސްގެ ސަމާލުކަމަށް ދަންނަވާލީ 1095 

 އަޅުގަނޑު ތިކަން ބަލާނަން މިހާރު ތިވިދާޅުވިގޮތަށް ރަޖިސްޓްރީވެފައި . ޝުކުރިއްޔާ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 އެއީ . ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައި މިހާރު މިވަނީ . ނެތީ ކީއްވެގެންތޯ

 ގަޑިއިރަށް ވުރެން ގިނައިރު ވާހަކަދައްކަން މިމަޖިލީހުން 1 ގަވާއިދުގައި އެބުނާ 1100 

 އެހެންވީމާ، މީގެކުރިންވެސް މަޖިލީހުގައި . ފާސްކުރެއްވުމަށް

 މާއެކު ޢަމަލުކުރައްވާފައިވާގޮތަށް އެކަހަލަ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައިވު

މިނެޓްގެ ހުސްވަގުތުކޮޅަށް ދިއުމުގެ 30 އަޅުގަނޑު ޤަސްދުކުރަނީ އަޅުގަނޑުމެން
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 އޭރުން . ކުރިން މިކަމާބެހޭގޮތުން މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމާފައި ބޭއްވުން

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިހާރު ހިތްޕުޅުގައި ތިއޮތް ނުތަނަވަސްކަންވެސް 1105 

 ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަން ބޭނުންފުޅު . މީދުކުރަނީ ފިލައިގެންދާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު އުން

 އެއީ މީގެކުރިންވެސް މިމަޖިލީހުގައި . ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު ލިބޭގޮތަށް

 . އެހެންވީމާ، އެކަމަށްޓަކައި ވޯޓެއް ނަގަން އެބަޖެހޭ . ޢަމަލުކޮށްފައި އޮތްގޮތެއް

 ލު ޖައްސަވައި މިނެޓް ރަނގަބީ 5 އަޅުގަނޑު ވޯޓު ނެގުމަށްޓަކައި ޖަހަންޖެހޭ

 ވޯޓަށް ދަންނަވާލުމުގެ ކުރިން . ޝުކުރިއްޔާ ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( . ދެއްވުން އެދެން 1110 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ޗެކްކޮށްލެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު ހަނދުމަފުޅުކޮށް

 އަޅުގަނޑު މިހާރު ވޯޓަށް މިދަންނަވާލަނީ ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި . އަރުވަން

 ންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ހުށަހަޅުއްވާ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މެ

 އަޙްމަދު މަޙްލޫފް ތާއީދުކުރައްވާފައިވާގޮތުގެމަތީން އޭދަފުށި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި

 މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހެޅުއްވި ކުއްލި މައްސަލައިގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަން 1115 

 އިވާ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުދީ ނިމެންދެން މިމައްސަލަ އެދިވަޑައިގެންފަ

 އެގޮތަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން . ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް

 . ވޯޓުދެއްވުން އެދެން

 ] ވޯޓުދެއްވުން [ 1120 

 : ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު : ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު

 ލޫފް މަދު މަޚް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙް : ކުރެއްވި މެންބަރު ތާއީދު

1125 

 58 : ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 51 : ވޯޓު ދެއްވީ

 01 : ވޯޓު ނުދެއްވާ

 02 : ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ

1130
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 . 27 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު . 52 ގެ އަދަދު ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުން : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 އެހެންކަމުން، މިހުށަހެޅިފައިވާ ކުއްލި މައްސަލައިގައި ފުރުޞަތަށް . 52 ޖުމްލަ

 އެދިވަޑައިގަންނަވާ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވާ ނިމެންދެން

 އަޅުގަނޑު މިކަމުގައި . ފި މިއައިޓަމް ކުރިއަށްގެންދާގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވައި 1135 

 ޢަމަލުކުރަން ޤަސްދުކުރާގޮތަކީ، ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް ފެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި

 . މެންބަރު ޔޫޞުފް ނަޢީމް

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

1140 

 އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ވަރަށް ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެބަ ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 އެކަމަކު، ހަޤީޤަތުގައި މި . ޝަކުވާކުރައްވާ މިސިސްޓަމްގައި މައްސަލައެއްހުރިކަމަށް : ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން ޔޫޞުފް

 ސިސްޓަމަށް އެދެންވާގޮތާ އެއްޗެހި ރިޔާސަތުންނާ . ސިސްޓަމްގައި މައްސަލައެއްނެތް

 ބޭފުޅުން އެއްފަހަރާ އެދުނީމާ 20 . މޭޒުން އެބަ ޢާންމުކޮށް ވިދާޅުވޭ އިދާރީ

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން މިއުޅޭ ވާހަކައަކީ، . ކަންތައް ދިމާވާގޮތް މި 1145 

 . އެކަމަށް މިގެއްލިގެންދާ ނިޒާމީ ވަގުތު ފުރިހަމަ ގަޑިން ކަނޑުއްވައިގެން ނުވާނެއޭ

 ދެވަނަ އެދެން އިތުރު ވަގުތުއޮތްތޯއާއި، ދެން، މިކަމަށް އަދި ފުރުޞަތަށް

 . އާ މިކަންކަންވެސް ސާފުކޮށްލަދެއްވުން އެދެން ފުރުޞަތެއްވެސް މިކަމުގައި ލިބޭނެތޯ

1150 

 މިކަމުގައި މިހާރު . ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްކަމަށް ޤަބޫލެއްނުކުރަން . ޝުކުރިއްޔާ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 މިއޮންނަނީ މަޖިލީހުގެ ފާސްކުރައްވާފައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން

 ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުދީ ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ

 މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ބުނެފައި . ނިމެންދެން މިއައިޓަމް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް

 އޮންނަނީ ކުއްލި މައްސަލައެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުމަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް 1155 

 ތެއްގެ ވާހަކަ މަޖިލީހުގެ ދެވަނަ ފުރުޞަ . މިނެޓުއިރޭ 5 ލިބިވަޑައިގަންނަވާނީ

އެހެންވީމާ، ދެވަނަ ފުރުޞަތެއް ލިބިވަޑައިގަންނަވާގޮތަށް . ގަވާއިދަކު ބުނެފައެއްނެތް
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 ނޫން މަޖިލީހުގައި މިހާތަނަށްވެސް ޢަމަލުކުރަމުން އައިސްފައި އޮތީ އަދި

 އަދި ހަމައެއާއެކު، . މިއައިޓަމްގެ ދަށުން މިއަދު ޢަމަލުކުރަން ޤަސްދުކުރަނީކީވެސް

 ޅުގަނޑު ދަންނަވަން މަސައްކަތްކުރީ މިއަދު އަޅުގަނޑު ރިޔާސަތުން ޢަމަލުކުރަން އަ 1160 

 ޤަސްދުކުރާގޮތަކީ، ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި

 . މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަމުން ގެންދިއުން މިއަދުގެ ވަގުތު ހަމަވަންދެން

 ޖަލްސާއަކާ ހަމައަށް ޢިއްޒަތްތެރި ޖަލްސާގެ ވަގުތު ހަމަވީމާ ދެން އަންނަ

 މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގެންފައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން

 . ތިއްބެވިކަމަށްވަންޏާ އެޖަލްސާއެއްގައިވެސް ފުރުޞަތު އަރުވަމުން ގެންދިއުން 1165 

 އެއީ . އެއީވެސް މަޖިލީހުގައި މިހާތަނަށް ޢަމަލުކުރަމުން ގެންގޮސްފައި ހުރިގޮތް

 އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް އަޅުގަނޑު . ކުރިން މިކަން ހިނގަމުންދިޔަގޮތް މީގެ

 އަދި ހަމައެއާއެކު، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި . ކުރިއަށްގެންދާނީ

 ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ، އެކި ގޮތްގޮތަށް ހުށަހެޅުއްވުންތައް ހުށަހަޅުއްވަމުން

 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައި މިވަނީ ކުއްލި 73 ގެންދަވާތީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 1170 

 ކުއްލި މައްސަލައެއްގައި ވޯޓެއް ނެގުމެއް ނުވަތަ ޤަރާރެއް . މައްސަލައިގެ ނަތީޖާ

 . ފާސްކުރުމެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ނިންމުންތަކެއް ނިންމުމެއް ނޯންނާނެއޭ

 އެމައްސަލައެއްގެ ބަޙުސުން ދޭހަވާނީ މެންބަރުންގެ ޚިޔާލު މައްސަލައިގައި

 އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުގައި ހުށަހެޅުންތަކެއް . ހުރިގޮތެއް

 އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތުއަރުވަނީ . ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނޯންނާނެ 1175 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް ވާހަކަފުޅު

 ޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ނި . ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް

 . މެންބަރު މޫސާ މަނިކު

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ ( 1180 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ވަރަށް ހަމަ ބޭނުންވޭ އެހެންވެސް ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ކާރުން މިތަނަށް ކޮންމެވެސް ބޭފުޅަކު މައްސަލަތަކުގައި އޮންނަހެން ސަރު : މޫސާ މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން

ވަޑައިގަންނަވަން ދަޢުވަތުދެއްވާ ސަރުކާރުންވެސް މިކަމަށް ވިދާޅުވާ އެއްޗެއް
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 އެވާހަކަ ދަންނަވާލީ އެކަން އެގޮތަށް . އަޑުއެހުމަށް ފުރުޞަތު ދެއްވުމަށް 1185 

 . ޝުކުރިއްޔާ . ކުރެއްވިދާނެތޯ

 ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު (

1190 

 އެހެންނަމަވެސް، . ޙަޤީޤަތުގައި ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭކަށްނެތް : ވުން ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ

ހާ  މިކަމުގައި މިހާރު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ހިނގަމުންދާ ހުރިހާކަމަކީވެސް ހުރި

އްކަމުގައިވާތީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިކަމުގައި  ރައްޔިތުންނަށްވެސް އެނގެމުންދާކަމެ

 ޒީރަކު ވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވެގެން އަޅުގަނޑަށް ޢިއްޒަތްތެރި ވަ

 އަންގާލައްވައިފިނަމަ އެވަޒީރަކަށް މިކޮޅަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑު 1195 

 އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ . އަރުވާނަން

 . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބަށް

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އޭދަފުށި ދާއިރާގެ . އައްސަލާމުޢަލައިކުމް . ` މާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަރެސް

ށް އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހެޅުއްވި މިމައްސަލައަކީ ވަރަ 1200 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . މުހިންމު މައްސަލައެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑުވެސް ދެކެން : ވާހަކަދެއްކެވުން

 މިއަދު ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ ވަކި ޕަސަންޓެއް ކުޑަކުރަން

 ނިންމަންޖެހުނު ނިންމުމަކީ، ނިންމަންޖެހިގެން އެނިންމެވި ނިންމެވުމަކީ

 . ޒިންމާދާރުނޫންގޮތެއްގައި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅުއްވަމުން ގެންދެވުމުގެ ނަތީޖާ

 ވިލް ސަރވިސްގެ ބައެއް މުވައްޒަފުންނަށް ނަފްސާނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ސި 1205 

 އެބޭފުޅުންނަށް އަބަދުވެސް އިވޭ ވާހަކައަކީ . ބަލިޖެހިފައިވާ ވާހަކަ އެއީ ޙަޤީޤަތެއް

 ރަށްރަށުގައި ކައުންސެލަރުން . އެބޭފުޅުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ

 ބިރަކީ އެމުވައްޒަފުން ވަކިކުރަން އެރަށްރަށުގެ ތިބި މުވައްޒަފުންނަށް ދައްކަމުންދާ

 އެހެންކަމުން، ސިވިލް ސަރވިސް . ބޭނުންވެގެން އެމަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ވާހަކަ

 ޤާނޫނުގައި ކޮންމެގޮތެއް އޮތްކަމުގައިވީނަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން 1210 

ޢިއްޒަތްތެރި . ވަޒީފާއަދާކުރަމުންދާ ގިނަ މީހުންތިބީ ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގައި
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 ޕީގެ . ޑީ . ސް، މިސަރުކާރުން މުވައްޒަފުންނަށް ބިރުދެއްކުމާއި އެމް ރައީ

 މެންބަރުންނަށް ނުވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ކުންފުނިތަކުގައި ތިބި މުވައްޒަފުން

 ޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް ނޫން ކެންޑިޑޭޓުންނަށް . ޑީ . ވަކިކުރުމާ މިދިޔަ އިންތިޚާބުގައި އެމް

 ވައްޒަފުން ވަކިކުރުމާ އެނޫން ސަރުކާރުގެ ތާއީދުކުރި ކުންފުނިތަކުގައި ތިބި މު 1215 

 މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެ ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތުން އެއްކިބާކުރުމާ މިކަންތައްތަކަކީ

 ޢިއްޒަތްތެރި . ޕީ ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ ކަންތައްތަކެއް . ޑީ . މިއަދުވެސް އެމް

 ކުރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު މިހެން މިދެންނެވީ، އަޅުގަނޑާއެކީ މަސައްކަތް

 ހުރިހާ މުވައްޒަފުން . މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން، އެންމެ މުވައްޒަފެއްނޫން

 ސަރުކާރު . މިސަރުކާރުންވަނީ ކުންފުނިތަކުގައި ތިބި މުވައްޒަފުން ކަނޑާލާފައި 1220 

 . މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި ތިބި އެތައް މުވައްޒަފުންނެއްވަނީ ބިރުވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި

 ތެރި ރައީސް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ނާއިބު ރައީސްގެ ޢިއްޒަތް . އެއީ ޙަޤީޤަތެއް

 މުސާރަ ކުޑަކުރައްވަން ސަރުކާރުން ނިންމެވުމަކީ އެއީ އަޅުގަނޑުމެން އެކަމަށް

 ހަމައެހެންމެ، އަޅުގަނޑުމެންނަށްވެސް ގެއާ އަޅުގަނޑުމެންގެ . މަރުޙަބާކިޔާކަމެއް

 ކޮށްދެއްވާކަމަށްވާނަމަ ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ޚަރަދުތަކެއް ސަރުކާރުން 1225 

 ރުފިޔާ ދެއްވުމުން 5 ، 000 ރުފިޔާއަށް ނޫނީ 10 ، 000 އަޅުގަނޑުމެންގެ މުސާރަ

 އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕޮކެޓް މަނީއަށް ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އާދައިގެ ޚަރަދުތައް

 ކޮށްލަން ބޭނުންވާ އެއްޗެއްކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކޮށްގެން އެގޮތަށް

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . ން އަޅުގަނޑުމެން ތިބި ވާހަކަ ދަންނަވަން މަސައްކަތްކުރަ

 ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދު ދަށަށްދަމުންގޮސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ދަށަށްދާކަން 1230 

 ބިލިއަން 1 އެނގިއެނގިތިބެ މިދިޔަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާ ގާތްކޮށް

 އިތުރުކޮށްދެއްވަން ސަރުކާރުން ރުފިޔާ ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް

 ނިންމެވި ނިންމެވުމަކީ ޒިންމާދާރުގޮތެއްގައި ނިންމެވި ނިންމެވުމެއް ނޫންކަން މިއަދު

 ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދު ދަށަށްދަމުން . އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިދަނީ ސާބިތުވަމުން

 ފުންގެ ދަނިކޮށް ސަރުކާރުން އެތައް މަޤާމްތަކެއް އުފައްދާ އެމަޤާމްތަކުގެ މުވައްޒަ 1235 

 މުސާރަ ކަނޑައަޅުއްވާ އެގޮތަށް އެގެންދެވި ގެންދެވުމުގެ ނަތީޖާއަކީ އަޅުގަނޑުމެން

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ބައެއް މެންބަރުން އެބަވިދާޅުވޭ ޤައުމުގެ . މިއަދު މިދެކޭގޮތް

އެއީ ވަރަށް . މުވައްޒަފުންނަށް ދެއްވާ ވާހަކަ 32000 ބިލިއަން ރުފިޔާ 4 ބަޖެޓުން
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ޙަޤީޤަތަކީ އެއީ އެއް ލައްކަ ފަސްދޮޅަސްހާސް ދިވެހި . އްކަމަށް ކުޑަ ނިސްބަތެ

 އެހެންކަމުން، މިއަދު ސިވިލް . އާއިލާ 32000 ރައްޔިތުން އޭގައި ޝާމިލުވާ 1240 

 ސަރވިސްގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް އަދި ސަރުކާރުގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބޭ

 މެންބަރުން ހިމެނޭ 5 ވެގެން މަދު . ގެއްލުމަކީ އެންމެ މީހަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމެއް ނޫން

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދެން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން . އާއިލާއަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމެއް

 ބޭނުންވަނީ، މިއަދު ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ޢަދުލުއިންޞާފު ގާއިމްކުރުމުގެ ބާރު ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ އަގުވައްޓާލުމުގެ 1245 

 މިމަސައްކަތް ޓީވީ މޯލްޑިވްސްއިން ވަރަށް ބަރާބަރަށް ކުރިއަށް . ސައްކަތް މަ

 ވަރަކަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރު ހިމެނޭ 4 މިއީ ވޭތުވެދިޔަ . އެބަގެންދޭ

 ޕީއިން ދިވެހި ދަޢުލަތުގެ މުހިންމު މުޢައްސަސާއެއްކަމުގައިވާ ފުލުހުންނާ . ޑީ . އެމް

 . ގެންދިޔަ މަސައްކަތާ އެއްގޮތް މަސައްކަތެއް ސިފައިން އަގުވައްޓާލުމަށް ކުރަމުން

 ... އެހެންކަމުން، އަޅުގަނޑު 1250 

 ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . މުސްޠަފާ

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ ( 1255 

 މިހާރު ވާހަކަދައްކަމުން އެގެންދާ މެންބަރު އެވާހަކަދައްކަނީކީ ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދާއިރާގެ މެންބަރު ތިމަރަފުށި

 ހިތަށްއެރިހާ . މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅުންހުރި ވާހަކަތަކެއްނޫން މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ

 ވަނީ އެއްޗެއް ހިތަށްއެރި ވާހަކައެއް ދައްކަވާއިރުގައި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ތިއިންނަ : ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ޝުކުރިއްޔާ . އަޅުގަނޑު އެދެން އެގޮތަށް އެކަންނުކުރުމަށް . ބައްލަވައިގެން 1260 

 އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު . ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްކަމަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރަން : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 މިއަރުވަނީ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުއްޠަލިބް ވާހަކަފުޅު

 . ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް 1265
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 ... ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް

 : ވާހަކަދެއްކެވުން

1270 

 . ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ) ނުކުތާ ނިޒާމާބެހޭ (

 އަޅުގަނޑަކަށް ހަމަ އެއްގޮތަކަށްވެސް ޤަބޫލެއް . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 1275 

 އަދިއެއްފަހަރު އަޅުގަނޑަށް . ނުކުރެވުނު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ތިނިންމެވި ނިންމުން : އަޙްމަދު ޢީސާ ވާހަކަދެއްކެވުން

 އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ މިއަދު . ދެއްވިއްޔާ ރަނގަޅު ތަންކޮޅެއް ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށް

 ހުށަހެޅިފައި މިއޮތް ކުއްލި މައްސަލައާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރި ކޯޓުތައް އަގުވައްޓާލަން

 ބަޔަކު މަސައްކަތްކުރެއޭ ކިޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެދައްކާ ވާހަކައާހުރި އެއްވެސް

 ތަފްޞީލުކޮށް އެއީ ނިޒާމީ އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ތަންކޮޅެއް . ގުޅުމެއް 1280 

 . ނުކުތާއަކަށް ނުވީ ކީއްވެގެންކަން ސާފުކޮށްލަދެއްވިއްޔާ ވަރަށް ރަނގަޅު

 އަޅުގަނޑު އެކަމުގައިވާނީ . ތިނެންގެވީ ނިޒާމީ ނުކުތާއެއްކަމަށް ޤަބޫލެއްނުކުރަން : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 އްވުމަށް އަޅުގަނޑު އެހެންވީމާ، ވާހަކަފުޅު ނިންމާލެ . ގޮތެއް ނިންމާފައި 1285 

 މިހާރު ހުރީ . ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން

 . ސިކުންތު 27

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ނިންމާލަމުން އަޅުގަނޑު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ވަނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން މުވައްޒަފުންގެ ދަންނަވާލަން ބޭނުން އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް 1290 

 މުސާރަތައް ކުޑަކުރުމަށް ނިންމަވާނަމަ އެނިންމެވުމާ ބެހޭގޮތުން ވިސްނަވާއިރު : ވާހަކަދެއްކެވުން

މިހާރު މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ ހުރި ތަފާތާ އެމުވައްޒަފުންނަށް ހަމައެކަނި
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 ނުލިބޭކަން ވިސްނާވަޑައިގެން ލިބެނީ މުސާރަކަމާއި އެއްވެސް އެލަވެންސްއެއް

 . އެމުވައްޒަފުންނަށް އެންމެ ގެއްލުންކުޑަގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ނިންމަވައިދެއްވުމަށް

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް 1295 

 . މިނެޓުގެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް ނަގާނީ 30 އަޅުގަނޑުމެން މިހިސާބުން . ޝުކުރިއްޔާ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ޝުކުރިއްޔާ . މިނެޓަށްފަހު 30 ޑުމެން ބައްދަލުކުރާނީ އަޅުގަނ

 ] ށް 11:04 ން 10:33 އިންޓަވަލް [ 1300 

 އަޅުގަނޑު . ޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތް ފަށައިގެން ކުރިއަށް ގެންދަން އަ . ` : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 . ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަށް

1305 

 މިއަދު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އުތުރު ދާއިރާގެ ކުޅުދުއްފުށި

 ބަޙުސްކުރެވެމުންމިދާ މުސާރަ އުނިކުރުމާބެހޭ މައްސަލާގައި އަޅުގަނޑު މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

 އަޅުގަނޑުމެން ރޯދަމަހާދިމާކޮށް . ދެތިންކަމެއް އެބައޮތް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ : ވާހަކަދެއްކެވުން

 ސަރުކާރުން ނުވަތަ ދަޢުލަތުގެ މުވައްޒިފުންގެ މުސާރައިން މި އުނިކުރުމުގެ

 ސަބަބަކީ . ސަބަބުން ވަރަށް ދަތިތަކެއް އެބޭފުޅުންނަށް ތަޙައްމަލްކުރަންޖެހޭނެ 1310 

 ސްވަރެއްގައި ސަރުކާރުގެ ބާޒާރުގައި މުދަލުގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑަށް މަތިވަމުންދާ ދުވަ

 މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އަދި ދަޢުލަތުގެ އެހެން ދާއިރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ

 މުސާރަ ކުޑަކުރުމުގެ ސަބަބުން އެބޭފުޅުންގެ އާއިލާތަކަށް ވަރަށް ބޮޑެތި

 އަދި  ހަމަ އަޅުގަނޑު އެއާއެއްކޮށް މި . ނިކަމެތިކަމެއް އައިސްގެންދާނެ

 ރުކާރުގެ ދަށްފަންތީގެ މުސާރަ ލިބޭ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން ކުޑަކުރުމުގައި ސަ 1315 

 . އެއްވެސް އެއްޗެއް އުނިނުކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން

 ހަމައެއާއެއްކޮށް، މަތީ މުސާރަ ލިބޭ ބޭފުޅުންގެ މުސާރައިން އެކަށީގެންވާ ބޮޑު

 ކޮންމެވެސްވަރެއްގެ އެއްޗެއް އުނިކުރުމުން މިކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި

މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މާލީގޮތުން . ލުއެއް ލިބޭނެކަން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ
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 ދަތިކަންތައްތަކެއް ކުރިމަތިވާއިރު އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭ 1320 

 ކުރީ ސަރުކާރުންވެސް ސިޔާސީ . މިކަންތައްތައް މިކުރިމަތިވަނީ ކިހިނެއްވެގެންތޯ

 ސަރުކާރަށް . ބޮޑެތި ބަޖެޓްތަކެއް ފާސްކުރަމުންދިޔައީ ބޭނުންތަކަށްޓަކައި ވަރަށް

 ޚަރަދުބޮޑުކޮށް ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓް 50 % ނޫނީ 40 % ލިބޭ އާމްދަނީއަށްވުރެ

 ހަމައެއާއެއްކޮށް މިސަރުކާރުންވެސް އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުން . ފާސްކުރަމުންދިޔައީ

 ނި ބޮޑުވުމުގެ އެހެންކަމުން، ސަރުކާރަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަށްވުރެ ދަރަ . މިއައީ 1325 

 ސަބަބުން ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުތައް ދެކޮޅޮނުޖެއްސުމުގެ ސަބަބުން މިއަދު

 އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭ، ސަރުކާރުން . އަޅުގަނޑުމެން މިއުޅެނީ

 ނިކަމެތިންނަށް އެހީވަމުންދާއިރުގައި އެ ދޭ އެހީތަކަކީ ހަމަ މުއްސަދިންނަށްވެސް

 ސީއަށް ދައްކާ ލާރިއަކީވެސް . ށް، ފޮތްލިސްޓާއި ޖީ މިސާލަކަ . ދެމުންދާ އެހީތަކެއް

 ގާތްގަނޑަކަށް . ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ވަރަށް ބޮޑު ހޭދަތަކެއް ކުރެވެމުންދާ އެއްޗެއް 1330 

 މިލިޔަން ރުފިޔާ އަހަރަކު ޚަރަދުކުރަމުންދާއިރު ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން 120

 އެހެންކަމުން، . ޚަރަދުކުރަންޖެހޭނީ މާލީ ފުދުންތެރިކަން ނެތް ނިކަމެތިންނަށް

 ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައިފިނަމަ އެބައިވެސް ހަމައެކަނި ނިކަމެތިންނަށް ދޭ އެހީގެ

 ހަމައެއާއެކު . ލަތުގެ އާމްދަނީއަށް ވަރަށް ބޮޑު މަންފާއެއް ވެގެންދާނެ ދައު

 އަޅުގަނޑު ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ، ދަށްފަންތީގެ މުސާރަލިބޭ 1335 

 އެއްވެސް އެއްޗެއް އުނިނުކޮށް މިއުނިކުރުން މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން

 . އަޅުގަނޑުމެން ބިނާކުރަންޖެހޭނީ ދަޢުލަތުގެ މަތީ މުސާރަ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށޭ

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް

 ސް ކަންބޮޑުވާ މިމައްސަލައަކީ އަޅުގަނޑުވެ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 1340 

 ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ އަޅުގަނޑުވެސް ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ސިވިލް . މައްސަލައެއް : އަޙްމަދު އީސާ ވާހަކަދެއްކެވުން

 މުސާރަ ކުޑަކުރެވޭކަމަށްވާނަމަ ކުޑަކުރެވެންވާނީ ޤައުމުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތާއި ލިބޭ

 އަޅުގަނޑަކަށް . ށް ބެލިގެން މުސާރައާއި އެކަށޭނަ މިންވަރަކަށް ވަރަށް ރަނގަޅަ

 ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ އެއްވެސްވަރަކަށް އެނގިފައެއް ނެތް ސަރުކާރުން ސިވިލް

 އަޅުގަނޑަށް އެނގިފައިއޮތީ އިޤްތިޞާދީ . މުސާރަ ކަނޑާލަން ނިންމެވިކަމެއް 1345 

މައްސަލަތަކެއް މުޅި ދުނިޔެއަށް، ޚާއްޞަކޮށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވަމުންދާތީ
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 ތައްތައް ފޫބެއްދުމުގެ، އެކަންތައްތައް ޙައްލުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އެކަން

 ސިވިލްސަރވިސްއާއި ވާހަކަދައްކައިގެން އެކަމަށް ގޮތެއް ހޯއްދަވަން ސަރުކާރުން

 އަޅުގަނޑަށް ލިބިފައިހުރި މަޢުލޫމަތު ގޯސްނޫންކަމަށްވާނަމަ . މަސައްކަތްކުރައްވާކަން

 ޤާނޫނެއް އޮތް ވަކި މުޢައްސަސާއެއް، ސަރވިސްއަކީ އަމިއްލަ ވަކި ސިވިލް 1350 

 އަޅުގަނޑަކަށް އެއްގޮތަކަށްވެސް އެނގިފައެއް ނެތް . މިނިވަން މުޢައްސަސާއެއް

 ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ސަރުކާރުން ހަމަ ނިންމަވާއިރަށް ސިވިލް

 . ސަރުކާރުން ބޭނުންވަރަކަށް އެއްވެސް ބެލުމެއްނެތި ކަނޑާލެވިދާނެކަމަކަށް

 ޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި މިކަން ސަރުކާރުން ކުރައްވާނީ ސަރުކާރުން އަޅުގަނ

ށް  ކުރައްވަންޖެހޭ ކަންތައްތައް މިކަމާގުޅިގެން ކުރައްވަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ވަރަ 1355 

 . އަޅުގަނޑަށް ލިބިފައިހުރި މަޢުލޫމާތުތައް ހުރީވެސް އެގޮތަށް . ޒިންމާދާރުގޮތެއްގައި

 . ޅެއްވެސް ސަރުކާރުން ގެންގުޅުއްވާ ޢާންމުންގެ ޚިޔާލުހޯދުމުގެ ވިސްނުންފު

 އަޅުގަނޑު ހަމަ ކުރިން ދެންނެވިހެން މީގެ އެންމެފަހުގެ ނިންމުން ނިންމަވާނީ

 ސަރވިސްއާއި މަޝްވަރާކުރެވި ސިވިލް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ސިވިލް

 އެހެންވެއްޖެކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަނޑު . ސަރވިސްގެ މަޝްވަރާގެމަތިން 1360 

 . އޮތީ އެކަން ވަރަށް ޒިންމާދާރުގޮތެއްގައި ދެފަރާތުން ކުރައްވާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރާހިތް

 . ދެން، އަޅުގަނޑު ހަމަ ކުޑަކޮށް ބަލާލައިފިން ދުނިޔޭގެ ބައެއް ޤައުމުތަކަށްވެސް

 ސަރވިސް ބަލާލިއިރުގައި އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ ދިވެހިރާއްޖެވަރަށް ސިވިލް

 މިތަނުގައި . ގެ ނިސްބަތުން މަޤާމުތައް ގިނަ އެއްވެސް ޤައުމެއް އާބާދީ

 ފާހަގަކުރައްވައިފި، ޤައުމުގެ ސިވިލްސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަދޭން 1365 

 7 ޤައުމުގެ އާމްދަނީއަކީ . ހަތަރުބިލިޔަން ރުފިޔާ އަހަރު ކުރައްވަންޖެހޭ ވާހަކަ

 ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަދޭން ހަމައެކަނި ސިވިލް . ބިލިޔަން ރުފިޔާއޭ

 ދެން މިޤައުމުގައި ތިބި އަނެއް ދެލައްކަ . ން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރަންޖެހެއޭ ބިލިޔަ 4

 . އެތައްހާސް ރައްޔިތުންނަށް ޚަރަދުކުރަން މިއޮތީ ތިން ބިލިޔަން ރުފިޔާއޭ

 އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭ، މިއީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް ވިސްލާނަންޖެހޭ 1370 

 މްދަނީ ވަކި ބަޔަކަށް ޚަރަދުކުރުމަކީ އެއީ ޤައުމަށް ލިބޭ މުޅި އާ . ބޮޑު މައްސަލައެއް

 . އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މިކަމަށް ޙައްލެއްހޯދަން . އެކަން ވެގެންވާނެ ގޮތެއްނޫން

ސަރވިސް މުވައްޒަފުން މަދުކުރުންކަމަށްވިޔަސް އެއީ ސިވިލް އެއީ ސިވިލް
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 އެއް ސަރވިސް މަޤާމުތަކުގެ މުސާރަ ކުޑަކުރުންކަމަށްވިޔަސް މިއިން ކޮންމެވެސް

 ގޮތެއް ޒިންމާދާރު ޙައްލެއް މިކަމަށް ހޯދަންޖެހޭކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ 1375 

 އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް މިތަނުގައި ކުރަން ބޭނުންނުވާ ކަމެއް . ޤަބޫލުކުރަން

 . އަޅުގަނޑުމެންގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ރައްދުވާގޮތަށް ވާހަކަދެއްކުމަކީ

 ދެކެވިފައި ހުރި ބައެއް ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު އެހެންނަމަވެސް، މިތަނުގައި

 އަޅުގަނޑަށް އެބަ މަޖުބޫރުވޭ މިވަގުތު ހިތާމަޔާއެކު ދަންނަވަން ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި

 މެންބަރުންނަށް ރައްދުވާގޮތަށް ބައެއް ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ދައްކާލަން ޙަޤީޤަތަށް 1380 

 ރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެ . ވާހަކަދައްކާކަމަށްވަންޏާ

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި ވާހަކަދެއްކެވިކަމަށް

 . ވާހަކަދައްކަވަމުން ސަރުކާރު ވަރަށް ބޮޑަށް ކުށްވެރިވާގޮތަށް ވާހަކަދެއްކެވި

 ވާ އަޅުގަނޑު ހަމަ އެމެންބަރަށް ހަނދާންކޮށްދޭން ބޭނުން، އެ މެންބަރު އެނިސްބަތް

 ދާއިރާއަކީ ވަރަށް ބައިވަރު ރިސޯޓްތަކެއް ތިބި، ރިސޯޓްތަކުގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ 1385 

 އެބޭފުޅާގެ ވިސްނުންފުޅަކަށް . ވަރަށް ބައިވަރު މުވައްޒަފުން ތިބި ދާއިރާއެކޭ

 .... ހަމަ

 އަޙްމަދު ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް  ނައިފަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . މުޙަންމަދު 1390 

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

 އަޅުގަނޑު ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ނެގީ، މިމަޖިލީހުގެ އެއް މެންބަރަކު . ޝުކުރިއްޔާ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

ދާ އަޙްމަދު މުޙަންމަދު  އަނެއް މެންބަރަކު ދައްކަވާ ވާހަކައަށް ރައްދުދިނުމަކީ އެއީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއި 1395 

 . ޚިލާފް ކަމަކަށްވާތީ އެވާހަކަ ހަނދުމަފުޅުކޮށް އެރުވުމުގެ ގޮތުން ދަންނަވާލީ : ކެވުން ވާހަކަދެއް

 . ޝުކުރިއްޔާ

 ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( 1400
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 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތިވިދާޅުވި . ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭކަށް ނެތް : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ކަށްވާންޖެހޭނީ ޢިއްޒަތްތެރި އެއް މެންބަރަކު އަނެއް ވާހަކަފުޅުގެ މަޤްޞަދަ

 މެންބަރަކާ މުޚާޠަބުކުރައްވާ މިތަނުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވާއިރު އަނެއް މެންބަރެއްގެ

 ޢިއްޒަތާއި ކަރާމަތަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭނެގޮތަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން 1405 

 ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑު ކެނދިކުޅުދޫ ދާއި . ގެންދެވުން

 މެންބަރަށްވެސް ދަންނަވަން ބޭނުން އަދި އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށްވެސް

 ދަންނަވަން ބޭނުން، ވާހަކަފުޅުތައް އެހެން މެންބަރަކަށް މުޚާޠަބުކުރައްވާ

 ދައްކަވާކަމަށްވަންޏާ، މުޚާޠަބުކުރެއޭ މިދެންނެވީ އެހެން ބޭފުޅަކު ދެއްކެވި

 އް ވިދާޅުވާކަމަށްވަންޏާވެސް އަނެއް މެންބަރުގެ ޢިއްޒަތާއި ވާހަކަފުޅަކަށް އެއްޗެ 1410 

 ކަރާމަތަށްވެސް ބުރުލެއް ނާރާނެގޮތަށް މިތަނުގެ އެތެރޭގައި މިދެކެވޭ މަޢުޟޫޢުގައި

 އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު އަރުވަނީ . ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް

 އީސާ ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ކެނދިކޮޅުދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު

 . ގެންދިއުމަށް

1415 

 އަޅުގަނޑު އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ ޢިއްޒަތަށް . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައިސް ކެނދިކޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 އަދި ދައްކާކަށް . ކަރާމާތަށް ބުރުއަރާކަހަލަ ވާހަކައެއް މިތަނުގައި ނުދައްކަން : އަޙްމަދު ޢީސާ ވާހަކަދެއްކެވުން

 އަޅުގަނޑު ހަމައެކަނި ބުނެލަން މިއުޅޭ ވާހަކައަކީ ތޮއްޑޫ . ނިންމާފައެއްވެސް ނެތް

 ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދަށް އަޅުގަނޑު ހަނދާންކޮށްދޭ ބޭނުމޭ،

 އެބޭފުޅާ ނިސްބަތްވާ ދާއިރާއަކީ ވަރަށް ބައިވަރު ރިސޯޓްތަކެއް ހުރި އެދާއިރާގެ 1420 

 ރިސޯޓްތަކުގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ މީހުންތިބި ރައްޔިތުންނަކީ ވަރަށްގިނަ

 ދާއިރާއަކަށްވީއިރުގައި އެބޭފުޅާ އެއްވެސްވަރަކަށް ވިސްނާވަޑައިގެންފައެއްނެތޭ ނޫނީ

 އެބޭފުޅާގެ ވާހަކަފުޅުގައި އެއްވެސްވަރަކަށް ފާހަގައެއްނުކުރައްވައޭ، މިހާރުވެސް

 ރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށްވުރެ ރިސޯޓްތަކުގެ ޕް

 ޚާއްޞަކޮށް ރިސޯޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ދެގުނަ ނޫނީ 1425 

 އަޅުގަނޑަށް ލިބިފައިހުރި މަޢުލޫމާތު ގޯސްނޫންކަމަށްވަންޏާ . ތިންގުނަ ދަށޭ

ސަރުކާރު އެންމެ ދަށް މުސާރަ ނޫނީ އެވްރެޖް މުސާރައަކަށް މިއުޅެނީ، ލިބޭ
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 އުޅޭއިރުގައި މި ޕްރައިވެޓް . ޅެނީ ހަތަރުވަރަކަށްހާސް ރުފިޔާ އާމްދަނީއަކަށް މިއު

 ސެކްޓަރގައި، ރިސޯޓްތަކުގައި އެންމެބޮޑު އާމްދަނީ މިޤައުމަށް ލިބޭ ދާއިރާގައި

ށް 2000 މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ އެވްރެޖް މުސާރައަކީ  ރުފިޔާއަށްވުރެ ދަ 1430 

 މިއަދު ޤައުމު ތަރައްޤީވެފައި އެމީހުންގެ މަސައްކަތުގެ މާޙައުލަކީ . މުސާރައެކޭ

 އޮތްވަރަށް ބަލާއިރުގައި އެއްގޮތަކަށްވެސް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތުގެ

 މިއިން އެއްވެސް ވާހަކަފުޅެއް ނުދައްކާ ސިޔާސީ . މާޙައުލެއްނޫނޭ

 މަޤްޞަދަކަށްޓަކައި ހަމައެކަނި ވަކި ބައެއްގެ ވާހަކަ އެބޭފުޅާ ދެއްކިކަން އެއީ

 . ކުރާކަމެއް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ހިތާމަ 1435 

 . ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

1440 

 އާދެ، ރިޒޯޓް މުވައްޒަފުން ކައިރީގައި މެޑަލްޖެހުމުގެގޮތުން ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ރިޒޯޓް . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެދައްކަވާ ވާހަކައަކީ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަކައެއް : ވާހަކަދެއްކެވުން ޢަލީ ވަޙީދު

 . މުވައްފުންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރާކަށް އަޅުގަނޑު ވާހަކަދައްކާފައެއް ނޯންނާނެ

 އެހެންވީމާ، ވަކި ޖަމާޢަތެއް ހަދައިގެން ރިޒޯޓްތަކުގައި މުޒާހަރާކުރުމަކީ އެރިޒޯޓް

 ންގެ ޙައްޤުތައް ހޯދަދިނުމެއްނޫންކަން އަޙްމަދު ޢީސާއަށްވެސް އަޅުގަނޑު ބޭފުޅު 1445 

 . ހަނދާންކޮށްލަދެން

 . ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްކަމަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރަން . އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ކެވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅުގައިވެސް އެހެން މެންބަރަކު ނުދެއް 1450 

 ވާހަކަފުޅަކަށް އެއްޗެއް ވިދާޅުވުމުގެ ބަދަލުގައި މިތަނުގައި މިދެކެވޭ މަޢުޟޫޢުއަށް

 . ސިކުންތު 30 ދެން، ބާކީ އޮތީ . ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށްގެންދެވުން އެދެން

ން އަދި ހަމަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު
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 މިތަނުގައި ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަދައްކަވަމުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ : އަޙްމަދު ޢީސާ ވާހަކަދެއްކެވުން 1455 

 މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކަނޑާ ވާހަކައާއި މިވާހަކަތައް ދެއްކެވިއިރުގައި އެބޭފުޅުންގެ

 އެއް ޢިއްޒަތްތެރި ވިޔަފާރީގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރުމުގެގޮތުން އޭގެތެރެއިން ބަ

 މެންބަރުން އެބައޮތޭ ދިވެހިރާއްޖެ ސޮއިކޮށްފައި ހުރި ބައެއް މުއާހަދާތަކާ ޚިލާފަށް

 މާއްދާ 3 މަސައްކަތްތެރިންގެ ޤާނޫނުގެ މިނިމަމް ވޭޖްއާ ބެހޭގޮތުން އޮތް

 ކަނޑާލަން މިތަނުން ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު ތެދުވެ ވަރަށް އަޑުގަދަކޮށް ސިވިލް 1460 

 އްޒަފުންގެ މުސާރަ ކަނޑާވާހަކައާއި މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ސަރވިސްގެ މުވަ

 .. ވަކިކުރާ ވާހަކައާއި މިތާ ދެއްކެވިއިރުގައި

 ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް ގެމަނަފުށީ . އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ . ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . މް އަޙްމަދު ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްހާ ދާއިރާ 1465 

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު

 . ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުން ހީވޭ އަޅުގަނޑުވެސްހެން އެވިދާޅުވާ ވާހަކަ ނިސްބަތްވަނީ : މް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން އިލްހާ 1470 

 . މެންބަރެއްގެ ނަން ވިދާޅުވެފައި ވަކި ކަމެއްގެ ވާހަކަދައްކަވާށޭ ، އެހެންވީމާ

 ނޫނިއްޔާ ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބައްލަވާނެދެއްތޯ މިކަންތައް ކާކުކަން

 އެހެންވީމާ، ވަކި ބޭފުޅެއްގެ ނަން ވިދާޅުވެފައި ވާހަކަދެއްކެވިއްޔާ . ނޭނގެންޏާ

 ވާހަކަދެކެވޭތީ މެންބަރުންގެ މެންބަރުންނޭ ކިޔައިގެން . އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ

 . އެހެން ނަހައްދަވާށޭ . ބޮލުގައިވެސް އެޅޭތީ ހިތަށްއެރީ ހަމަ ދަންނަވާލާނަމޭ 1475 

 ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު (

 މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި . ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްކަން އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 1480 

ބަރެއްގެ ވާހަކަ ވިދާޅުވާކަމަށްވަންޏާ އެމެންބަރެއްގެ ބުނެފައި އޮންނަނީ ވަކި މެން
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 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ . ދާއިރާއާއި އެމެންބަރެއްގެ ނަންފުޅު ވިދާޅުވާގޮތަށް

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވަކި މެންބަރެއްގެ ވަހާކަ

 ންބަރެއްގެ ނަންފުޅު ވިދާޅުވިކަމަށްވަންޏާ އެމެންބަރެއްގެ ދާއިރާއާއެކު އެމެ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅުން . ވިދާޅުވުން އެއީ އެކަން އޮންނާނެގޮތް 1485 

 ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި . މިހާރުވަނީ ނިމިފައި

 . މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

1490 

 ތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ހަމަ މަޖިލީހަށް ސާފުކޮށްދޭން ބޭނުން ޢިއްޒަތް ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 އަޅުގަނޑު މިތަނުގައި ދެއްކީ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ . ޔައުމިއްޔާއަށްޓަކައިވެސް : އަޙްމަދު ޢީސާ ވާހަކަދެއްކެވުން

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބްގެ ވާހަކަފުޅު

 ހަކައަކީ، މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި މިއޮތް މަސައްކަތްތެރިންގެ ޤާނޫނު، މިއުޅޭ ވާ

 ވަޒީފާއާއިބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލުގެ ވާހަކަ މިރައްޔިތުންގެ 1495 

 އޯގެ ކޮންވެންޝަންތައް މިދިވެހި . އެލް . މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްގެން އައި

 އޯ ކޮންވެންޝަންތަކާ . ލް އެ . މިއިޞްލާޙަކީ އައި . ސަރުކާރުންވަނީ ޤަބޫލުކޮށްފައި

 ޚިލާފަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ނުވެއްދޭނެ

 . އިޞްލާޙެއް

1500 

 މިހާރު މަޖިލީހުގެ . އިށީނދެވަޑައިގެންނަވާ، އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ . ޝުކުރިއްޔާ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 މެންބަރުގެ ނަންފުޅު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ޢިއްޒަތްތެރި

 . އެއްނޫން ދެން، މިއަދުގެ މަޢުޟޫޢުއަކީ އެ . ޔައުމިއްޔާގައި އޮންނާނެ

 ނޑު އަޅުގަ . ސްކުރާކަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތެއް ނާރުވާނަން އެކަމާބެހޭގޮތުން ބަހު 1505 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ،

. ޙާން ޙުސައިން މަނިކަށް އަޙްމަދު ނި
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 އަޅުގަނޑުމެން ކުރިމަތީގައި ހުށަހެޅިފައިވާ . އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 މި މުހިންމު މައްސަލައިގެ ވާހަކަދެއްކުމަކީ ހަމަ ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކު އެކަމަށް މަނިކު ން ޙުސައިން އަޙްމަދު ނިހާ 1510 

 އެކަމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާނެކަމެއްކަން އަޅުގަނޑަށް . ވިސްނާވަޑައިގަންނަވާނެ : ކަދެއްކެވުން ވާހަ

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ . ހުސްއެކަނި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނެއްނޫން . ޔަޤީން

 ވަޒީފާއަދާކުރާ ކޮންމެ ބަޔަކަށް މިކަމުގެ ބިރުވެރިކަން ވަދެ ސަރުކާރާ ގުޅިފައިވާ

 ސަރވިސްގެ ތެރެއިން ބޭރުގެ ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތްތައްވެސް ސަރުކާރު ސިވިލް

 މީގައި ވަރަށް ބޮޑެތި ވިސްނުންތަކަކާއި ވަރަށް ބޮޑެތި ދެރަތަކެއް އިޙްސާސްކުރަމުން 1515 

 އާ ސަރުކާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމާ ހަވާލުވި ދުވަހުން ފެއްޓިގެން އޭރު . އެބަދޭ

 ޚާއްޞަކޮށް ރައީސް އޮފީހުގެ ކުރީގެ ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތްތައް،

 މީހަކު ވަޒީފާއިން 43 މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ ފަރާތްތައްވެސްވަނީ، ތަފާތު

 އެފަރާތްތަކުގެ އާއިލާތައްވަނީ . ވަކިކޮށްފައިވާކަން މިވަގުތު އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން

 . ފައި ވަރަށް ދަތި ވޭންދެނިވި ކަންތައްތަކެއް މިދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ކުރިމަތިލާންޖެހި 1520 

 ދެން، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގިގެން މިދިޔައީ ފާއިތުވި ދެހަފްތާގައި

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކެބިނެޓްގެ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ސިވިލް ސަރވިސްގެ

 މުވައްޒަފުންނާއި އަދިވެސް އެނޫން ބައެއް ދާއިރާތަކުން މުސާރަ ކެނޑުމާބެހޭ

 މިގެންދަނީ މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ އާދެ، އަޅުގަނޑުމެން ދަންނަވަމުން . ވާހަކަ

 ރައްޔިތުންނަށްޖެހޭ ބޮޑެތި . މެންބަރުން ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ވާހަކަދައްކަން އެބަޖެހޭ 1525 

 މިފަދަ ކޮންމެ މައްސަލައެއްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވާހަކަނުދައްކާ

 ޅުގަނޑުމެން ދައްކަންޖެހޭ އަ . ދެން ވާހަކަދައްކާނެ އިތުރު ބަޔަކު މިޤައުމު ނުތިބޭނެ

 ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުން ކޮންމެގޮތަކުން . މިވާހަކަ

 މިމަޅިން ސަލާމަތްވެވަޑައިގަންނަވަން މަސައްކަތްކުރިނަމަވެސް އެފުރުޞަތެއް

 އަޅުގަނޑުމެން ދަންނަވަމުން ގެންދިޔަ . މަޅި ބެދި ނިމިފައި މިއޮތީ . ނޯންނާނެ 1530 

 އެމަސައްކަތް . މަޖިލީހަށް މިވަންނަނީ ސަރުކާރު ޒިންމާދާރުކުރުމަށޭ އަޅުގަނޑުމެން

 . އަޅުގަނޑު ދަންނަވަންތޯ ތަފްޞީލު ހިސާބުތަކެއް . އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެ

 . އަޅުގަނޑު ދަންނަވަންތޯ މަތިބަރު ސަރުކާރުގެ ވާހަކަތަކެއް މިތާނގައި

 ހަފްތާގައި ދަޢުލަތުގެ ފާއިތުވި . ދަންނަވަންޖެހިގެން އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ

 ބަންޑާރަ ނާއިބު ޓީވީއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންއެދިޔައީ މިޢިއްޒަތްތެރި 1535
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ކި  މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާ ބެހޭގޮތުން މުސާރައިގެގޮތުގައި އަދަދުތަކެއް ދެއް

 މިމަޖިލީހުގެ ހަތަރުފާރުން އެތެރޭގެ ހިނގާ ހުރިހާ ޚަރަދުތަކެއް . މަންޒަރު

 ސްތަކާ ޕޭޕަރުގެ އަދަދުތައްވެސް މިތާ ގެންގުޅޭ ކަރުދާ . އެއަދަދު ދެއްކީ އެއްކޮށްހެން

 . މަޖިލިސް މެންބަރުންގެ މުސާރައެއް އެކަންޏަކުނޫން އެއީކީއެއް . ގުނައިގެން ދެއްކީ

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވަންތޯ ހަމައެކަނި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، 1540 

 ވާ ބާރެއް ސަރުކާރު ހިންގެވުމަށް އެމަނިކުފާނަށް ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިގެން

 އެކަމަށް . ވަޒީފާތަކެއް ދެއްވުން . އެކުރައްވަންޖެހޭ މެންބަރުންތަކެއް އެއްކުރެއްވުން

 ނަމަވެސް، ހައްދުފަހަނައަޅާދާ މިންވަރަށް . އަޅުގަނޑުމެން އިޢުތިރާޟެއް ނުކުރަމު

 އެއް . އެކަން ކުރައްވާކަމަށް ކުޑަކުޑަ މިސާލެއް ދަންނަވާލަން

 އެއް ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓް . ލައްކަ ރުފިޔާ 1 ލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މުސާރައަކީ ރައީސު 1545 

 ޑެޕިއުޓީ . ހާސް ރުފިޔާ 57 މީހުން، 14 މިނިސްޓަރު ގޮތުގައި . ހާސް ރުފިޔާ 75

 4 އެޑްވައިޒަރުން ގޮތުގައި . ހާސް ރުފިޔާ 40 މީހުން، 55 މިނިސްޓަރުގެ ގޮތުގައި

 މީހުން، 9 ޓެންޓުންގެ ގޮތުގައި ޕަރސަނަލް އެސިސް . ހާސް ރުފިޔާ 55 މީހުން،

 ވެރިން ފެންވަރުގައި ރައީސް އޮފީހުގައި ތިބި މެންބަރުންގެ . ހާސް ރުފިޔާ 45

 އަދި ޑެޕިއުޓީ . ހާސް ރުފިޔާ މީހަކަށް 35 މީހުންނަށް 66 . 66 އަދަދު 1550 

 . ހާސް ރުފިޔާ 45 މީހުން، 37 މިނިސްޓަރުން، ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުން ލެވެލްގައި

 ހާސް 12 މިއިން ކޮންމެ މީހަކަށް . މީހުން 177 ގޮތުގައި ކައުންސިލަރުންގެ

 . ކިހާވަރެއްތޯ މަހަކު މިޖެހެނީ . އެނގިވަޑައިގަންނަވާތޯ މީގެ އަދަދު . ރުފިޔާ

 މިއީ އުސޫލެއްގޮތުން މިމުސާރައިގެ ބްރެކްޓް . މިލިއަން ރުފިޔާ 9 ޖެހިގެންމިދަނީ

 އްޗެހި އެއްކޮށްލީމަ އެކަމަކު މީގެ ބޭރުން މިއެ . ތެރޭގައި ހިމެނޭ އަދަދު އެކަނި 1555 

ކަ 4 އެއީ . ހާސް 494 މިއަދަދު ގޮސް ދުވާލަކަށް  ހާސް ރުފިޔާ 94 ލައް

 ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދަށް . ކޮބައިތޯ މީގެ އިތުރުވެގެންއުޅޭ އަދަދު . އަރާވަރަށް އެބަދޭ

 ވެރިކަމާ . ޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން އަޅުގަނ . އެބަހުރި ހީނަރު ކަންތައްތަކެއް އައިސް

ތުމުގެ ކުރީގައި ވިދާޅުވަމުންގެންދިޔައީ ގުލްޒާރުގައި ނަޔާމަގޭ، ވާލުވެވަޑައިގަ ޙަ

 ކޮންތާކުތޯ . ބުލްބުލްތަކާއި ކޮކާތަކާއި، ފަރިވާހިނދު އުޅޭނެޔޭ . ނޫރާނީމާ ފޮޅޭނެޔޭ 1560 

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވަންތޯ . ކޮބައިތޯ ނޫރާނީމާ ފޮޅިފައި . ބުލްބުލްތައް ވީ

ބުލްބުލްތަކާއި . ނުފޮނޭނެޔޭ ގުލްޒާރުގައި ބަލާ މަގޭ، ނޫރާނީމާ . ކެރިހުރެގެން
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 ސިވިލް . މިޤައުމުގެ ޙާލު މިއަދު މިއީ . ކޮކާތަކާއި، މާޔޫސްވެގެން ފިލައިފިޔޭ

 ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންވެސް، ފުލުހުންވެސް އަދި އެނޫން މުޢައްސަސަތަކުން

 ވަނަ 16 . އެންމެ ލޯ ލާރިއެއްވެސް ކެނޑުމަކަށް މިމަޖިލީހަކުން އެއްބަހެއް ނުވާނެ 1565 

 ންގެ މަޖިލިސް ނިމުމުގެ ކުރިން އާ ސަރުކާރަށް ވަނީ ބަޖެޓް ރައްޔިތު

 . އެ ބަޖެޓްގައި ވާނެ ދިވެހި މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ދޭން . ހަވާލުކޮށްފައި

 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ 7 ބިލިއަން ކަމުގައިވާނަމަ، އެ 7 ދައުލަތަށް ލިބޭ އެއްޗަކީ

 އް ހޯއްދަވައިދެއްވުމުގެ ތެރެއިން އިތުރަށް ހޯއްދަވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ އެއްޗެ

 އޭނާ ކުރައްވަންޖެހޭނެ . ކެނެރީގެ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ނަންގަވަންޖެހޭނެ . ޒިންމާ ގ 1570 

 މުގައި ޅަ އޭނާއަށް ވޯޓު ނުދިން މީހުން ނަމުގައި އަޅުގަނޑު މިއަދު މިތަ . މިކަންތައް

 ންގެ މި ފިޔަވަޅު މަތީގައި ހުރެގެން އޭނަގެ އިސްތިޢުފާއަށް ފުރަތަމަފަހަރަށް ރައްޔިތު

 ކެނެރީގެ މުޙަންމަދު ނަޝީދު . ގ . ވަނަ މަޖިލީހުގައި ގޮވާލަން 17 މަޖިލީހުގެ

 އެއީ ދިވެހި ދައުލަތް ހިންގުމަށް މި . އިސްތިޢުފާދިނުމަށް އަޅުގަނޑު ގޮވާލަން

 މަހުގެ ތެރޭގައި މިއިން ޒަމާނަކު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފަކަށް، 8 ހޭދަކުރި 1575 

 ށް އަދި އެނޫން ފަރާތަކަށް އެންމެ ލޯ ލާރި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފަކަ

 . އެގޮތުގައި ދެމިގެންއައީ . ވީ އިތުރެއްވިއްޔާ ވީ . ފޮއްޗެއްވެސް ކަނޑާފައި ނެތް

 ރައްޔިތުންނަށް ލިބެމުންދަނީކީ މާގިނަ . އެއް ޒަމާނެއްގައިވެސް ވަކި ގިނައެއްނޫން

 ންދިޔަ ވަގުތާ ނަމަވެސް، ރައްޔިތުންގެ ގިނަ މަސައްކަތް ކުރަމު . އެއްޗެއް ނޫން

 ގަޑިއާއި ޙާލަތާ ވަގުތުތަކަށް ބަލާއިރުގައި އެ ލިބެންޖެހޭ ކަމެއްގެ ތެރޭން އިތުރު 1580 

 ނަމަވެސް، މިސަރުކާރު . މަސައްކަތްކޮށްލުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިވަޑައިގަންނަވަމުންދިޔަ

ވުމަށްފަހު ޖެނުއަރީ މަސް ތެރެއަށް އަޅައިގެންވަނީ މަސައްކަތުގެ ގަޑި  ފެއްޓެ

 ތުރު އި . ނޭވާއެއްލެވޭނެ ވަގުތެއްވެސް އެއިން މީހަކަށް ނެތް . އި ބަދަލުކޮށްފަ

 މިފަދަ ޙާލަތަކަށް . ސީތެރޭ ކަމެއް ކޮށްލާނެކަމެއް ނެތް މަސައްކަތެއް ކޮށްލާނެ، ގޭބީ

 ރައްޔިތުން ގެނައްސަ، މިފަދަ ދޯކާއެއް ދިނުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދިޔަ 1585 

 ގެ އިސް މެނޭޖްމަންޓް، ސަރުކާރެއް އަދި ސަރުކާރު . ވަރަށްބޮޑު ނިކަމެތިކަމެއް

 . ހިންގަން ނޭނގުމުގެ ސަތޭކައިން ސަތޭކަ ސެޓްފިކެޓެއް ލިބިގެން މިދިޔައީ

 ނަމަވެސް، . ހަމަޔަޤީނުންވެސް މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިޞިއްޔަތަކުންނެއް ނޫން

އެޒަމާނުގައި ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ވާދަކުރަމުންދިޔައިރުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ
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 ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓަށް ތާޢީދުކުރުމުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާފާނަން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ 1590 

 މި . އަރިހުގައި އާދޭސްކޮށްފައޭ މިދެންނެވީ ތިބޭފުޅުން މިގޮތަށް ބަދަލު ނުގެންނަވާށޭ

 . މިއަދު މިއޮތީ އެ ބަދަލު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަން . ހުސް ބަދަލެކޭ މިގެންނަނީ

 ބަޔަކު ރުޅިއަޔަސް ނަޔަސް އަޅުގަނޑުމެން . ނޑުމެން ދައްކާނަން އެވާހަކަ އަޅުގަ

 ކޮންމެވެސް ދިމާލަކުން . ދައްކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޖާގަ އެބައޮތް . ދައްކާނަން

 . ފައިސާ ހޯއްދަވައިގެން މިކަން ކޮށްދެއްވާށޭ 1595 

 . ތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް މަޑަވެލި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

1600 

 އަޅުގަނޑު ރައްޔިތުންނަށް ކުޑާމީސްބަސް ބުނެ، މިމަޖިލީހުގައި ވިލިމާފަންނު މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ށް ދަންނަވަނީ، ން ޙުސައިން މަނިކަ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާ : މުޙަންމަދު ނާޒިމް ވާހަކަދެއްކެވުން

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ މެޖޯރިޓީން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ބަދަލުކޮށްފައިއޮތް ވެރިކަމަކާ

 ހާހަށްވުރެ މަތިން 97 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކީ . ދިމާލަށް

 ވޯޓުލިބިގެން އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެން ހުންނެވި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި 1605 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . އެމަޤާމަށް ޤަދަރުކުރަންޖެހޭނެ . ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 ގެ ލޮބުވެތި މަސައްކަތްޕުޅުކުރެއްވި ރައީސް ހޮވިވަޑައިނުގަތުމަކީ އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭ

 ... މިސް ބަސް ރައްދުކުރަން ރައްޔިތުންނަށް ކުޑައި

1610 

 އެއީ އެހެން . ކަމަށް ޤަބޫލެއްނުކުރަން ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް . އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅަށް ޖަވާބުދެއްވުމަށް މިފުރުޞަތު

 ... އަޅުގަނޑު . އަޅުގަނޑު ނާރުވާނަން

 އެބޭފުޅުން . އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ އޮބި ނޯންނާނެކަން . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު 1615 

ގައި ދިވެހި ޤައުމާއި 1978 އަޅުގަނޑު ދަންނަވަންތޯ . ދުކުރައްވާ ސަރުކާރަށް ތާއީ މަނިކު ނިހާން ޙުސައިން އަޙްމަދު
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 މިލިއަން ރުފިޔާގެ 45 ވާލުވެވަޑައިގަތީ އެންމެ ޙަ މަޢުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް : ވާހަކަދެއްކެވުން

ށް 12 ސަރުކާރު ދޫކޮށްލެއްވިއިރު މިޤައުމުގައި އޮންނާނެ . ބަޖެޓަކާއިއެކު  މިލިއަނަ

 ޒުވާރީ ހަނޑޫ ކާކަށް . ދިވެހި ރައްޔިތުން ބަނޑަކަށްނުޖެހޭ . ގެނަސްދީފައި

 އެއަކަށް އިތުރު . އެކަން ދިވެހި ރައްޔިތުން ޔަޤީންކުރާނެ . ޖެހިފައެއް ނޯންނާނެ 1620 

 ޙުއްޖަތެއް ޙަޤީޤަތެއް ކިޔާދިނުމަކަށް އިތުރު ފަރާތެއް، އެތެރެ ފެންނަ ފެންނަ

 . އެއީތޯ އެތެރެ ފެންނަ ސިޔާސަތަކީ . ވައްކަންކުރުންތޯ ސިޔާސަތަކީ ރޯމާދުވާލު

 އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލެއްނުކުރަން އެއީ . ޓްރާންސްޕޭރަންސީއަކީ އެއީތޯ

 ... އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދާންޖެހޭނީ . ޓްރާންސްޕޭރަންސީއެއް ކަމަކަށް

1625 

 އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ . ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . މް އަޙްމަދަށް ތްތެރި މެންބަރު އިލްހާ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ

 ތިޔަހެން ސަފުން ބާކީވެގެން، މުޅި . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދާއިރާގެ މެންބަރު ގެމަނަފުށި

 . ހެން އުޅޭ ދިރިއުޅުމަކުން ދުވަހަކު މަލެއް ނުފޮޅޭނޭ ގުލްޝަނަށް ހިތްދޫވެގެން ތިޔަ : މް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން ހާ އިލް 1630 

 މުޅި ގުލްޝަނަށް . އަޅުގަނޑަށް މިފެންނަނީ މި މަންޒަރު . މިފެންނަނީ އެ މަންޒަރު

 މިދަންނަވަންއުޅޭ ވާހަކައަކީ . ހިތްދޫވީމަ މަންޒަރު މައްސަލަ ޖެހިގެން މިއުޅެނީ

 ޑޮލަރު . ނަވަނީ ބޭނުންގޮތަކަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަޢުދުވެވަޑައިގަން

 . ފުލެޓްތައްވެސް އަޅުއްވާދެއްވާނެ . ރުފިޔާއަށް ތިރިކުރައްވާނެ 10 އަގުވެސް

 ފަޅުތައްވެސް . ގެދޮރުވެސް ޢިމާރާތްކޮށްދެއްވާނެ . ބޯހިޔާވަހިކަންވެސް ދެއްވާނެ 1635 

 . ކަންމަތީ ފިހާރަތަކަށް ފައިސާވެސް ދެއްވާނެ . ކޮނެދެއްވާނެ

 . ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް މަޑަވެލި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް : ކެވުން ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ ( 1640 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއަދު ހުށަހެޅިފައިވާ މި ކުއްލި މައްސަލައިގައި ނެތް މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު
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 މިއީ ގެދޮރު އެޅުމާއި، ގުލްޒާރުގައި ނަޔާމަގޭ، ފަރިއްސާ . ތަކެއް އަންނާތީ ވާހަކަ : މުޙަންމަދު ނާޒިމް ވާހަކަދެއްކެވުން

 އަހަރުގެ ޅެމެއް 30 ޅެން ކިޔަން އޮތިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްވެސް ހަމަ

 . ކިޔާލެވިދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވާލި 1645 

 އަޅުގަނޑު . ށް ނޭނގުނު ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް ފާހަގަކުރެއްވިކަމެއް އަޅުގަނޑަކަ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 މް އަޙްމަދަށް ވާހަކަފުޅު ބަރު އިލްހާ ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެން

 . ކުރިއަށްގެންދަވަން ފުރުޞަތު އަރުވަން 1650 

 އަޅުގަނޑު ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު މަޑަވެލި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ގެމަނަފުށި

 މުޙަންމަދު ނާޒިމް އަރިހުން އެދެން އަޅުގަނޑު ވާހަކަދައްކާ ނިމެންދެން : މަދު ވާހަކަދެއްކެވުން މް އަޙް ހާ އިލް

 އެ ނޫނިއްޔާ ވާގޮތަކީ ޅެމުގެވެސް އަސްލު ގެއްލިގެންދާނެ . މަޑުކޮށްލަދެއްވާށޭ

 . ދުތަކޭ ވަންއުޅޭ ވާހަކައަކީ މިއީ ވީ ވައު މިދަންނަ . އެހެން ނަހައްދަވާށޭ . ދެއްތޯ 1655 

 މިއީ . ޝަނަށް ހިތްދޫވީމަ ވީގޮތަކީ ވީނުވީއެއް ނޭނގި މި ދިޔައީ އެއްކަލަ ގުލް

 ހުރިހާ މަގު، ފަހަރެއްގައިވެސް ލޯބި މާނައެއްގައެއް ނޫން އިނގޭތޯ މި ޅެންވެރިޔާ

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވަންއުޅޭ . މިއީ ހުރިހާ ސިޔާސީވެސް މާނަ . ލިޔުއްވާފައިވަނީ

 . ހަމަތަކުގެމަތިން ނޫނޭ ވާހަކައަކީ އަވަހަށް ކައުންސިލުންތައް އޮތީ ޤާނޫނީ

 ބޭކާރު . މިލިއަން މަހެއްގެ މައްޗަށް ޚަރަދު އެބަވޭ 2.6 . ކަނޑުއްވާލައްވާށޭ 1660 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްބެމެން . ސިވިލް ސަރވިސްއަކާއި ބެހޭކަށް ނުޖެހޭނެ . ޚަރަދެއް ދެއްތޯ

 . މިކިޔާ ބާޒާރުމަތީގައި އުޅޭ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހަކާއި ބެހޭކަށް ނުޖެހޭނެ

 ޒަކާތު ފަންޑުން ފައިސާ . އެހެން ނަހައްދަވާށޭ . ކަނޑުއްވާލައްވާށޭ ، އެހެންވީމަ

 ޓެލެވިޜަން މޯލްޑިވްސްގައި . ނަންގަވައިގެން ޓީވީ ޗެނަލްތައް ހައްދަވަން ނޫޅުއްވާށޭ

 އަޅުގަނޑު ދަންނަ އަޅުގަނޑު ވަރަށް . އިހަކަށްދުވަހަކުވެސް ޗެނެލެއް އެ އުފެއްދެވީ 1665 

 ހާސް ރުފިޔާގެ މުސާރަ ދެއްވައިގެން 30 ހާސް ރުފިޔާ 20 ގާތް ބޭފުޅުން

 ބަލަ މިޤައުމުގައި ފައިސާ ނެތީސް ކީއްކުރަންތޯ ޓެލެވިޜަން . ގެންދެވީ

. މޯލްޑިވްސްގައި އިތުރު ޗެނަލެއް އުފައްދަވަންވީ
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 . ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، މަޢާފުކުރައްވާތި : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 1670 

 . ބާރަށު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒު

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

 ޓީވީ ޗެނަލެއް ހެދިފައިއޮތީ ޔޫތުންތަކެއް . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު 1675 

 ތެއްގޮތުގައި ވޮލަންޓިއަރކޮށްގެން އެބޭފުޅުން ހިލޭ ސާބަހަށްކުރާ މަސައްކަ މުޙަންމަދު ޝިފާޒު

 އެއީ ދައުލަތުގެ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން . އަމިއްލައަށް އެތާ ޓްރެއިންވެގެން : ވާހަކަދެއްކެވުން

 ރަނގަޅަށް މަޢުލޫމާތު ހޯދައިގެން އެކަހަލަ ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ . ކުރާކަމެއްނޫން

 އަޅުގަނޑު މިދައްކަނީ ޢިއްޒަތާއި ނަފްސުގެ . އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭކަމެއް

 މިދައްކަނީކީ ގޭގޭ ކޮޓަރިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިނގާ . ވާހަކައެއް ނޫން މިތަނުގައި 1680 

 މީސްމީހުންގެ އަބިންނާއި ބެހޭ ވާހަކަތަކެއް ނޫން . ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކައެއް ނޫން

 . މިދައްކަނީކީއެއް

 ހޭ ނުކުތާއެއްކަމަށް ނިޒާމާބެ . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 1685 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅަކަށް . ޤަބޫލުކުރެވޭކަށްނެތް

 . ރައްދުދެއްވުމަށް ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާގައި ފުރުޞަތު ބޭނުންނުކުރެއްވުން އެދެން

 އަޅުގަނޑު ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވާހަކަފުޅު

 . ޞަތު އަރުވަން ކުރިއަށްގެންދެވުމަށް ފުރު

1690 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ވަގުތު މިހެން ބޭކާރުވެގެންދާތީ ދައްކަންއުޅޭ ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ދެން . ވާހަކަވެސް ނުދެއްކި މަޢުޟޫޢު ބޭކާރުވެގެންދާތީ ވަރަށް ހިތާމަކުރަން : އިލުޙާމް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން

 ކަ ދެންނެވުމަކީ އަޅުގަނޑުގެ މިއޮތްކަމަކީ ދެއްތޯ ކޮންމެ އަބަދުވެސް ހިތާމަކުރާ ވާހަ

 އަޅުގަނޑު . އެހެންވިޔަސް ހިތަށްއެރީ ދަންނަވާލާނަމޭ މިވާހަކަ . ދުވަހަކުވެސް ދެއްތޯ

 ދަންނަވަންމިއުޅޭ ވާހަކައަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުންތޯ ޔޫތުން އުފައްދަވާ ޗެނަލް 1695 

ވަޓް . ސާރަ ސަރުކާރު ބަޖެޓުން އެތާ ކަރަންޓް، އެތާ އެއާކޯނު، މު . ހިންގަވަނީ
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 އެވާހަކަ . އެއްތޯ މިއީ ސައޫދީ ރިއާލް . ވަންޏާ އިޒް ދިސް އިނގިރޭސި ބަހުން ދަންނަ

 10 ޑޮލަރުގެ ދަތިކަން އިންތިހާއަށް ފޯރުވާފައި، . ދަންނަވާކަށް ނެތިން އިނގޭތޯ

 އަޅުގަނޑު މިއުޅެނީ . ރުފިޔާއަށް ތިރިކުރައްވާނޭ ވިދާޅުވިޔަސް އެކަމެއްވެސްނުވޭ

 . އެބައޮތޭ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މީގެ ޙައްލު . އަނެއް މަޢުޟޫޢުއަށް ވާހަކަ ދެއްކޭތޯ 1700 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް،

 ނިހާން ހުސައިން މަނިކު ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް ވިދާޅުވެއްޖެ ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެ ކުޑަކުޑަ . ޑަކުޑަ މިންވަރެއް ކުރައްވަންޖެހޭ ޚަރަދުގެ ކު

 އެއިރުން މި ސިވިލް ސަރވިސް . މިންވަރުގެ އޭގެ ބައިކުޅަބަޔަށް ތިރިކޮށްލައްވާށޭ

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ . މިއީ ޙަޤީޤަތް . މަޤާމުތަކާއި ބެހޭކަށް ނުޖެހޭނެ 1705 

 ކޮންމެވެސް އެކަކު ޙިއްޞާކުރާނެ ރައްޔިތުންނާއި ގުޅިފައި ކޮންމެ އާއިލާއެއްގެވެސް

 ޕީ މެންބަރުން . ޑީ . އެމް ރިއަސް ނުކުރިއަސް، ޤަބޫލުކު . ސަރވިސް މަޤާމެއް ސިވިލް

 ޕީއަށް ތާޢީދުކުރައްވާ ބޭފުޅުން . ޑީ . ޤަބޫލުކުރެއްވިއަސް ނުކުރެއްވިއަސް އަދި އެމް

 ޤަބޫލުނުކުރެއްވިއަސް ކުރެއްވިޔަސް ޙަޤީޤަތަކީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއް

 . އެހެންވީމަ، އެބޭފުޅުންނާއި ނުބެހޭށޭ . ޙިއްޞާކުރާނެ ކޮންމެވެސް އާއިލާއެއް 1710 

 އޭ ކިޔާފައި މިތަނަށް ވާހަކަދެއްކެވި އިތުރު . އެފް . އެމް . އަޅުގަނޑުމެންނަށް އައި

 އިން ވިދާޅުވެގެންނޭ މި މުވައްޒަފުންގެ . އެފް . އެމް . ބޭފުޅުންތަކެއް ވިދާޅުވެއްޖެ، އައި

 އިން ވިދާޅުވެ، ދިވެހި . އެފް . އެމް . ބައްލަވާ އައި . ޅެނީ ކަންތައްތައް ކުރައްވަންއު

 ސަރުކާރުން މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ވިދާޅުވި، ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި

 އެފް . އެމް . އައި . އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާ 3 އުނިކޮށްދެއްވާނަމޭ ކުރިއަށް އޮތް 1715 

 އިން އެފް . އެމް . އައި . އެހެންވީމާ، ދޮގު ނަހައްދަވާށޭ . އަކުން ވިދާޅެއްނުވޭ

 ވިދާޅުވެގެނެއްނޫން މި ވަޒީފާ މަދުކުރައްވަން މިއުޅުއްވަނީވެސް އަދި މުސާރަވެސް

 މިޤައުމުގެ ޙަޤީޤަތަކީ ސިޔާސީ މަޤާމުތައް އެއްކަލަ . ތިރިކުރައްވަން މިއުޅުއްވަނީ

 މައްޗަށް ބަރުކުރާ ސަރުކާރުން، މިކިޔާ ޢަބްދުއްރަޙީމްބެގެ ސަރުކާރުގެ މަޤާމުތައް

 ދެން، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަތްފޯރާފަށަށް . މިއީ ޙަޤީޤަތަކީ . ނީ ބޮޑުވެގެން މިއުޅެ 1720 

 ދައްކާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް . ތިރިކުރާ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން މިދައްކަނީ

 ފެނިގެންދިޔައީ ޓެކްސް ބިލަށްވެސް މިމަޖިލީހަށް ގެންނަވަން ވަރަށް މަސައްކަތް

ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައިވެސް ވަރަށް ކުރައްވައިގެން ވަރަށް ގިނަ ގަޑި ހޭދަކުރައްވައިގެން
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ށް  މަސައްކަތްކުރައްވައިގެން ކަންތައްތައް ކުރެއްވި މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަ

 ސަރުކާރުން އިރުކޮޅެއްނުވަނީސް މަތިން އުދުއްސައިގެން ދިޔަގޮތަށް . ފެނިގެންދިޔަ 1725 

 ބަލާ އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދެއްކިއިރު އަޅުގަނޑުމެން . ޓެކްސް ބިލު ގެންގޮސްފި

 އަޑުއެހީމޭ ޓެކްސް ބިލު މަޖިލީހަށް ގެންނަވާ މަސައްކަތް ކުރެއްވީ މި ރަމަޟާން

 . މަހަށް އަތްފޯރާފަށަށް އެއްޗެހި ގެންނަވަންވެގެންނޭ

 ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 1730 

 . މުޙަންމަދު ރަޝީދު

 ) މާބެހޭ ނުކުތާ ނިޒާ (

 އަޅުގަނޑު އަތަށް މި އައިއްސައޮތީ ކުއްލި މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި . ޝުކުރިއްޔާ މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ 1735 

 އެހެންވީމާ، ނިޒާމީ . ޓެކްސް ބިލެއްގެ ވާހަކައެއް ނޫން . މުސާރައިގެ ވާހަކަ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު

 ގައި ރައީސް ބައްލަވާލައްވާފައި އެބޭފުޅާ ހަމަ މަގަށް ނުވަތަ މި ނުކުތާއެއްގެ ގޮތު : ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ހުށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަލައަށް ވާހަކަދެއްކުމަށް އަންގާދެއްވުން އެދެން

1740 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު . ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްކަމަށް ޤަބޫލެއްނުކުރަން : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ގައި މަޢުޟޫޢުއަށް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުމަށް އަޅުގަނޑު ހަނދުމަފުޅުކޮށް ދެއްކެވުމު

 އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި . އަރުވަން

 ނިޒަމާބެހޭ ނުކުތާއެއް ނޮޅިވަރަމް . މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް

 . ދު ނަޝީދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަ 1745 

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

 އެފްގެ ބޭފުޅުން އިއްޔެ މާލިއްޔަތު . އެމް . އައި . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ކޮމެޓީގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮންފިޑެންޝަލް ވާހަކަ ދައްކަވާފައި މުޙަންމަދު ނަޝީދު 1750
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 . އެވާހަކަ އަޅުގަނޑަކަށް ހިޔެއްނުވޭ ޑިސްކްލޯސް ކުރެވޭނެހެނެއް . އެބަހުރި : ވާހަކަދެއްކެވުން

 އެއެއް . މިތާނގައި އަދި އޭގެ އިތުރުން ޓެކްސް ބިލު މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގައި އެބައޮތް

 އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދައްކަވާއިރު ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި . ނުގެންދަވާ

 ވާހަކަދެއްކުމަށް ގަވާއިދު ބާރުއަޅާތީވެ މިވާހަކަ ދެންނެވީ މެންބަރަކުވެސް ތެދުބަހުން

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް 1755 

 ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު (

 ކުޑައިރުކޮޅެއް މިދަނީ ދެންމެ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނެންގެވި : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 1760 

 ސަތުން ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން ހޯދަންޖެހޭ ނިޒާމީ ނުކުތާއާއި ބެހޭގޮތުން ރިޔާ

 . މަޢުލޫމާތެއް އަމީންޢާންމު އަޅުގަނޑަށް ހޯއްދަވާލަދެއްވަން ދަންނަވައިގެން މިއުޅެނީ

 އަޅުގަނޑަށް ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( . އަޅުގަނޑު އެކަން ނިންމާފައި ކުރިއަށްގެންދާނީ

 ގަވާއިދު ބުނާގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާގޮތުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ މަޖިލީހުގެ

 ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް ނެންގެވީމާ ދަންނަވަން މިޖެހެނީ ނިޒާމީ ނުކުތާއެއްތޯ 1765 

 އެހެންވީމާ، ދަންނަވަންޖެހެނީ ނިޒާމީ ނުކުތާއެއްކަމަށް ރިޔާސަތުން . ނޫންތޯ

 އިއްޔެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަކީ ޢާންމުންނަށް . ޤަބޫލުކުރަމޭ

 އެހެންވީމާ، އިއްޔެގެ ކޮމިޓީގެ . ތަށް ބޭއްވެވި ޖަލްސާއެއް ނުވަދެވޭގޮ

 ބައްދަލުވުންތަކުގެ ވާހަކަކޮޅު މަޖިލީހުގައި އަދި ވާހަކަދެއްކެވުމަކީ އެއީ

 އެހެންވީމާ، ކުރިއަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާ ޢިއްޒަތްތެރި . ހުއްދަކުރެވޭނެކަމެއްނޫން 1770 

 އްޓެވުމަށްޓަކައި މިކަން މެންބަރުންވެސް މިރޮނގުން މިކަން ހަނދުމަފުޅު ބެހެ

 އެހެންވީމާ، އެވާހަކަ . ސާފުކޮށްފައި ގޮތެއް ރިޔާސަތުން ނިންމަންޖެހުނީ

 އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި . ދަންނަވާލަން

 ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް މަޑަވެލި ދާއިރާގެ . މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް

 . ތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް ޢިއްޒަ 1775 

) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (
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 އަޅުގަނޑު ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް މިނެގީ އަޅުގަނޑު ހީކުރީ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު

 އެއީ . އެވާހަކަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނަޝީދުގެ ސުވާލުގެ ފަހުބައިގައި އައި : މުޙަންމަދު ނާޒިމް ވާހަކަދެއްކެވުން 1780 

 . ޓެކްސްގެ ބިލެއް މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ސަރުކާރަކުން ނެތް ގެންދަވާފަކައެއް

 އަޅުގަނޑު . އެހެންވީމާ، އެވާހަކަވެސް އިޝާރާތްކުރެއްވި އެޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 އެކަމަކު، އެމައްސަލައިގައި ބަހެއް ނުބުނީތީ . ހީކުރީ އެއަށް ޖަވާބެއް ލިބޭނެކަމަށް

 ނިޒާމީ މައްސަލައެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ ޓެކްސްއާބެހޭ ބިލެއް އެއީ

 އެއީ އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓާބެހޭ ބިލެއްކަމަށް އަޅުގަނޑަށް . ސަރުކާރަކުން ނުގެންދަވާ 1785 

 . އެހެންވީމާ، އެކަން ސާފުކޮށްދެއްވިއްޔާ ރަނގަޅު . މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ހުރީ

 . ޝުކުރިއްޔާ

ށް : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މަޖިލީހުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވާއިރު ޙަޤީޤަތާ އެއްގޮތަ 1790 

 ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ގެންދެވުމަށް ރިޔާސަތުން ތަކުރާރުކޮށް މިގެންދަނީ

 . އިލްތިމާސްކުރަމުން މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރައްވައިގެން ވާހަކަފުޅުދެއްކެވުމަށް

 ތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ އެވިދާޅުވި ފަދައިން ޓެކްސް ބިލުގެ މަޑަވެލި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ

 އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް، އަނެއްކާ . މަސައްކަތް މިހާރުދަނީ ކުރެވެމުން

 އިމްޕޯޓް ޑިޔުޓީ . އަޅުގަނޑަށްވެސް ގޯސްކޮށް ކަންނޭނގެ މިދެންނެވެނީ 1795 

 ނައުމުގެ އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެ . ކޮންމެއަކަސް ނެގުމާބެހޭ ބިލު

 އަދި . ބިލު މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށްފަހުވަނީ ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުއްވާފައި

 ދެން، . އޭގެފަހުން ސަރުކާރަށް ބޭނުންފުޅުވެގެން އެބިލުވަނީ އަނބުރާ ގެންދަވާފައި

 މިއަދުގެ މަޢުޟޫޢުއާއިގެން . ކޮންމެއަކަސް، މިއަދުގެ މަޢުޟޫޢުއަކީ މިއެއްނޫން

 މިހާތަނަށް އަޅުގަނޑުގެ އަތުގައި އޮތް . ވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަންވީ ކުރިއަށްގެންދެ 1800 

 އަދިވެސް އިތުރު . ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅު އެބައޮތް 47 ލިސްޓުގައި އެކަނިވެސް

 އެހެންވީމާ، ވަގުތު . ބޭފުޅުން އެދިވަޑައިގެންފައިވާކަމަށް އަމީންޢާންމު ވިދާޅުވި

 ނަށް ކުރިއަށްގެންދެވޭތޯ ބަލަން ތަންކޮޅެއް ބޭނުންތެރިގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން

އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ގެމަނަފުށީ، އަޅުގަނޑު ނިޒާމާބެހޭ . އެބަޖެހޭ
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 ނުކުތާއެއް ބާރަށު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒަށް 1805 

 . ފުރުޞަތުއަރުވަން

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

 ސް، ކަމެއްގޯހުންގޮސް އެކަން ނިމުނީމާތޯއޭ މަނިކުފާނު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު 1810 

 އަޅުގަނޑު އެނގޭގޮތުންވެއްޖެއްޔާމުން މި . އެކަމާބެހޭގޮތުން އެއްޗެއް ދަންނަވާނީ މުޙަންމަދު ޝިފާޒް

 މޭޒުމަތީގައި އަތުންތެޅުމާ މިފަދަ ކަންތައްތަކަކީ މަނިކުފާނު ހަމަ ބައްލަވަންޖެހޭނެ : ވާހަކަދެއްކެވުން

 އަޅުގަނޑަށްވެސް ވާހަކަދައްކަމުންގޮސް ފެންފުޅިވެސް ނަގާ އެއްލާލީމާ . ތައް ކަންތައް

 އެހިސާބަށް ނުދަނީހެއް . ދެން މަނިކުފާނު ވިދާޅުވާންވީތޯއޭ ތިހެން ނަހައްދަވާށޭ

 އަޅުގަނޑަށް ތިންފަހަރެއްގައި . މިކަންތައްތައް މަނިކުފާނު ބައްލަވަންޖެހޭނެތާއޭ 1815 

 . މިއީ މަނާކަމެއް . މަ މިއަޑުން ތަޅަމުންދިޔަތަން މިއިވިގެންދިޔައޭ މޭޒުމަތީގައި ހަ

 . އެކަހަލަ ކަންތައްތައް މަނިކުފާނުޖެހޭނެ ހަމަ ހުއްޓުވަން

 އެހެންނަމަވެސް، ރިޔާސަތަށް ތިދެއްވާ އެހީތެރިކަމާއި . ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްނޫން : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 1820 

 އަޅުގަނޑު ތަކުރާރުކޮށް . ން އެއްބާރުލެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު ޝުކުރުދަންނަވަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ދަންނަވަން މިތަނުގައި ފެންފުޅި އުކުމާއި

 މޭޒުމަތީގައި ތެޅުމާއި އަދި މިނޫންވެސް އެހެނިހެން ހުތުރު ޢަމަލުތައް

 އެހެންނަމަވެސް، . ތަފްޞީލުކޮށްނެއް ވަކިވަކި ކަންތައްތަކެއް ނެތް . ނުކުރެއްވުމަށް

 ގަނޑުމެން މިޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ ގަވާއިދުގެ އެބަހުރި މަޖިލީހުގެ އަޅު 1825 

 އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުގައި . ޙުރުމަތްކެނޑޭފަދަ ކަންތައްތައް ނުކުރެއްވުމަށް

 . ރިޔާސަތުގައި އިންނަ މީހަކަށް ނޭނގޭނެ ފެންފުޅި އެއްލަވަން ޚިޔާލުކުރައްވާކަމެއް

 ގައިމުވެސް އަޅުގަނޑުގޮސް ތިފެންފުޅު އޭގެކުރިން އަޅުގަނޑަށް އެނގިއްޖެއްޔާ ހަމަ

 ގެ އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާ . އަތުލާނަން

 އަޅުގަނޑު . މް ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށްގެންދެވުމަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްހާ 1830 

އެއީ . ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް މިފުރުޞަތުގައި އަރުވާކަށް ޤަސްދެއްނުކުރަން
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 އަޅުގަނޑު . ބެހޭގޮތުން ކަމެއް މިހާރު ހިނގަމަކުންނުދޭ ގަވާއިދާ ޚިލާފަކަށް ނިޒާމާ

 ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ނިންމެވީމާ ފުރުޞަތު

 . އަރުވާނަން

1835 

 . ޓެކްސް އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓަކީ އެވެސް . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ވަރަށް ދެރަވެއްޖެ ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު

 އަޅުގަނޑު ދެންނެވީ ޓެކްސްގެ . އެވެސް ޓެކްސް . ސަޢުދީ ރިޔާލެއްނޫން އެއީކީ : ވާހަކަދެއްކެވުން އިލްޙާމް އަޙްމަދު

 . އޮޅުވާނުލައްވާތި އިނގޭތޯ . އެބިލު ނެންގެވި ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ދެންނެވީ . ވާހަކަ

 އަޅުގަނޑުވެސް ، ދެން ދަންނަވަން އުޅޭ ވާހަކައަކީ . ވަރަށް ދެރަވެއްޖެ އެކަންތަކާ

 އަޅުގަނޑު ވަރަށް އިޙްތިރާމާއެކު . ވަރަށް ހިތާމަކުރަން މޭޒުގައި ތަޅާ ވާހަކަ 1840 

 . ދަންނަވަން އެއްވެސް ބޭފުޅަކު މޭޒުގައި ތަޅުއްވައި އެކަންތައް ނުކުރައްވާށޭ

 ދެން، ހަމައެއާއެކު، ދަންނަވާލަން . އަޅުގަނޑުވެސް ވަރަށް ހިތާމަކުރާ މައްސަލައެއް

 ކައަކީ، ކޮމިޓީގައި ދެއްކި ވާހަކައެއް އަޅުގަނޑެއް މިތަނަށް އައިސް ބޭނުންވާ ވާހަ

 ކޮމިޓީއާބެހޭ . އަޅުގަނޑުވެސް ނުވެސްދަން އެކޮމިޓީއަކަށް . ކިޔައިނުދެން އިނގޭތޯ

 އެހެންވީމާ، ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . މަޢުލޫމާތެއްވެސް ނުދެން 1845 

 އަޅުގަނޑެއް . އަކީ ރަނގަޅު ވާހަކަފުޅެއްނޫން މުޙަންމަދު ނަޝީދު އެވިދާޅުވި ވާހަކަ

 އެހެންވީމާ، . ކޮމިޓީއާބެހޭ ވާހަކައެއްވެސް ނުދައްކަން . ކޮމިޓީއަކަށްވެސް ނުދަން

 . މަޢުޟޫޢުއިން ބޭރުގައި އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދައްކަންޖެހޭތީ ވަރަށް ހިތާމަކުރަން

 ވާހަކައަކީ އެހެންވެ ދަންނަވަން ބޭނުންވާ . އެވެސް މަޢުޟޫޢުއިން ބޭރުވުން

 ... ގިސްލަގިސްލާފައި ރޯން 1850 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ރިޔާސަތުން ވަކިގޮތަކަށް ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއަށް ކަމެއް : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ނިންމީމާ އެކަމަށް ޖަދަލުކުރައްވާ ވާހަކަދެއްކެވުމަކީ ފުރުޞަތުއެރުވޭނެކަމެއް ނޫން

 އަޅުގަނޑު ފަހަރެއްގައިވެސް ޖަދަލުކުރީކީ . ރަށް ބޮޑަށް މަޢާފްކުރައްވާތި އިނގޭތޯ ވަ ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު 1855 

 އަޅުގަނޑު ކޮމިޓީއެއްގެ ހުރި ވާހަކަތަކެއް . ޙަޤީޤަތަށް މިކިޔައިދިނީ . ނޫން : ވާހަކަދެއްކެވުން މް އަޙްމަދު އިލްހާ

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވަނީ . ވަރަށް ބޮޑަށް މަޢާފްކުރައްވާށޭ . ނުދަންނަވަމޭ

... ސްލަގިސްލާފައި އަދު ރޮވުނަކަސް މިލްކުވެ ލިބޭނަމަ މިޤައުމު ގި
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 . ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 1860 

 ... ޗިސްކޮށްލުމަށް މުޅި ޤައުމު ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު

 : ވާހަކަދެއްކެވުން މް އަޙްމަދު އިލްހާ

 އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 1865 

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި، އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ، މިއަރުވަނީ

 . މަޑަވެލި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް، ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

1870 

 އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްނެގީ ކުރީގައި ރު މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަ

 އަޅުގަނޑު ނެގި ނިޒާމީ ނުކުތާއަށް ވަކި އެއްޗެއް ރިޔާސަތުން އެއީ ނިޒާމީ : މުޙަންމަދު ނާޒިމް ވާހަކަދެއްކެވުން

 ވީމަ އެއީ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅޭގޮތަކަށް ވާހަކަދެއްކެ . ނުކުތާއެއްތޯ ނޫންތޯއެއް ނެތް

 މަޑަވެލި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނެންގެވި ކިޔާފައި ފަހަތުން ދިޔަ ބައެއް

 އަޅުގަނޑުތޯ އެކަން ސާފުނުވީ ކޮންގޮތަކުންތޯ ދިޔަގޮތެއް . އޮޅޭގޮތަކަށް ދިޔައީ 1875 

 އަނެއްކާ އެއީ ނިޒާމީ ނުކުތާއެއްތޯވެސް ސުވާލުގެ ޖަވާބެއްވެސް . ސާފެއްނުވޭ

 ޓެކްސްޓާބެހޭ . ޅުގަނޑު ނެގީ ހަމަ ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް އަ . ރިޔާސަތަކުން ނުދެއްވާ

 ބިލޭ އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓާބެހޭ ބިލެއް . އެއީ ޙަޤީޤަތެއްނޫން . ވާހަކަފުޅުގައި އިޝާރާތްކުރީ

 . ގި ނިޒާމީ މައްސަލައަކީ އެއީ އަޅުގަނޑު ނެ . މިތަނުން ސަރުކާރުން ގެންދެވީ 1880 

 އަޅުގަނޑު ނެގި . އެއަށް މަނިކުފާނު ޖަވާބުދެއްވީ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅޭކަހަލަގޮތަކަށް

 ނިޒާމީ ނުކުތާއެއްކަމަށްވެސް ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ނޫންކަމަށްވެސް އެނގޭގޮތަކަށްނޫން

 . އެވާހަކަ އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކުރީ . ދިޔައީ

1885
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 . މިހާރު ދެވަނަ ފަހަރަށް ތިނެންގެވި ނިޒާމީ ނުކުތާއަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ކޮބައިތޯ : ން ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވު

 ) ގެންދެވުން ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ ކުރިއަށް (

 ދެވަނަ ފަހަރަށް ނެގި ނިޒާމީ ނުކުތާއަކީ މަޖިލިސް ގަވާއިދު ބުނާގޮތުން މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު 1890 

 ޒަތްތެރި ރައީސް އަންގަވަންޖެހޭ މަޖިލީހަށް ނިޒާމީ ނުކުތާއެއްތޯ ނުވަތަ ޢިއް : މުޙަންމަދު ނާޒިމް ވާހަކަދެއްކެވުން

 . އެއީ އަޅުގަނޑު ނެގި ނިޒާމީ ނުކުތާއަކީ . ނޫންތޯ

 ކުރިން އަޅުގަނޑު އެއަށް އެބަސް ބޭނުންކުރެވިފައި ނެތިއްޔާ . ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 1895 

 އަދި އެ ނިޒާމީ . ނެންގެވި ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ކުރިން . އެކަމަށް މަޢާފަށް އެދެން

 ނުކުތާގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅުކޮށް ވިދާޅުވަންވީގޮތްވެސް އަޅުގަނޑަށް ވާނީ

 އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ވިލުފުށި ދާއިރާގެ . ދެންނެވިފައި

 . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަފުޅު ފެއްޓެވުމަށް

1900 

 އާދެ، މިއަދު އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . عليكم اسالم . ` ލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ވި

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހަޅުއްވާފައި މިވާ މައްސަލައާއި : ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން

 އި އަދި ރާއްޖޭގެ ގުޅިގެން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދުނިޔެއަށާ

 އިޤްތިޞާދަށް މި ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޮޑު މައްސަލައާއި ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ

 ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި މިއަދު 1905 

 ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އަންނަމަހުން ފެށިގެން ކުޑަކުރެވޭގޮތަށް

 އަދި . ޅިގެން މިކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ ބަޙުސްތަކެއް ކުރަމުން އޮތުމާއި ގު

 . މިކަމާ ދޭތެރޭ އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވާކަން އަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ ހާމަކުރަމުން

 އާދެ، މިއަދު މަޖިލީހުން ފެނިގެން މިދިޔައީ މިކަމަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކާއި މިކަމަށް

 ޢާންމުގޮތެއްގައި މަޖިލީހުން . އި ހިނގާ ހަމަނުޖެހުން ތާއީދުނުކުރާ ބައެއްގެ ދޭތެރޭގަ 1910 

 އެއްޕާޓީން ޤަބޫލުނުކުރާކަމެއް އަނެއް ޕާޓީން . މިކަންތައް ވެގެންދާގޮތަކީ މިއީ

. ހުށަހަޅައިފިކަމަށްވަންޏާ ނިޒާމީ ނުކުތާ ނަގައިގެން ވަގުތުތައް ބޭކާރުކުރުން
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 ލު މަޤްޞަދަށް އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑުމެން އަސް

 . އަޅުގަނޑުމެންވެސް މިދެވެނީ ނުބައި ދިމާލަކަށް . އަޅުގަނޑުމެން ދަމާ ހިނގާށޭ

 އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ޕާޓީ ކުޑަވެގެން މަޖިލީހުގައި އެއިރެއްގައި 1915 

އް . ފުރުޞަތު ގެއްލިގެނެއް ނުދެއޭ  ޕާޓީ ބޮޑުވުމުކަމުންވެސް އޭގެ އެޑްވާންޓޭޖެ

 އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަންޖެހެނީ . ނަގައިގެންނުވާނޭ އެއްވެސް ބަޔަކު

 ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކެއްގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު . ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައޭ

 އެހެންވީމަ، މިއަދު ސަރުކާރުގެ މި އެޅި ފިޔަވަޅާއި ގުޅިގެން . މިދައްކަނީ

 އަޅުގަނޑުމެން . ހާމަކުރަން އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވާކަން އަޅުގަނޑުމެން އެބަ 1920 

 އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު . ކަންބޮޑުވާންޖެހޭތީވެ އަޅުގަނޑުމެން އެކަން ކަންބޮޑުވަނީ

 އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ސަރުކާރުން މިއަދު އެޅުއްވި ފިޔަވަޅަކީ މިއީ

 . މިއާ ދޭތެރޭ އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭ ފުންކޮށް ވިސްނަން . ކޮންކަހަލަ ފިޔަވަޅެއްތޯ

 އަޅުގަނޑު މި ޤަބޫލުކުރަނީ އެ މުސާރަ . ގެންތޯ މިކަންކުރަން މިޖެހުނީ ކީއްވެ

 އަދި އެއީ . ކަނޑާލި ކަނޑާލުމަކީ އެއީ އެންމެ ރަނގަޅުކަމެކޭވެސްނޫން 1925 

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން މިއާ ދޭތެރޭގައި . ރަނގަޅުކަމެއްނޫނޭވެސްނޫން

 އަޅުގަނޑު ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން ވެއްޖެއޭ، ޙަމްޒާ އިހަށް މަޑުކޮށްލިއްޔާ ރަނގަޅު

 ފަހުން އަޅުގަނޑާ ޙަމްޒާއާއި ސައި ކޮޓަރީގައި އަދި މިއާއި ބެހޭގޮތުން . ނިމެންދެން

 . އަޅުގަނޑުމެން ދެމީހުން މިއަށް ޚިޔާލު ބަދަލުކުރާނީ އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ނިމުނީމަ

 އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން މިއުޅެނީ އަޅުގަނޑު މިއާ ދޭތެރޭގައި 1930 

 އަޅުގަނޑުމެން މިކަމަށް ބަޙުސެކޭ . ޖެހޭ ފުންކޮށް ވިސްނަން އަޅުގަނޑުމެން

 އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑު ނުދަންނަވަމޭ މިއީ ރަނގަޅު ކަމެކޭ އަދި . މިކުރަނީ

 އަޅުގަނޑުމެން މިއަށް ބަޙުސްކޮށްފައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަ . ގޯސްކަމެކޭ

 . ރެވެން އޮތް ކަމެކޭ ލަފައާއި މަޝްވަރާ ސަރުކާރަށް ދިނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކު

 އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި މިއަދު މިސަރުކާރަށް ސަލާމަތްވެވޭކަށެއްނެތް އަދި މި 1935 

 އަދި މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ . ޚަރަދުތައް ކުޑަކޮށްގެން ނޫނިއްޔާ

 މުސާރަވެސް މިއަދު ދެވޭކަށެއްނެތް ސަރުކާރަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ މައްޗަށް

 އެހެންވީމަ، . ންނޫންގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަންކަން ހަމަޖައްސައިގެނެއް ބިނާވެގެ

އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ، ކުރިން އަޅުގަނޑަށް އަޑުއިވިގެން ދިޔައީ ސިވިލް ސަރވިސް
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 އެކަމަކު ފަހުން އަޑުއިވިގެން މިދިޔައީ ސިވިލް . މުވައްޒަފުން މަދުކުރާ ވާހަކަ 1940 

 އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑު . ކުޑަކުރި ވާހަކަ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ

 ދަންނަވާނީ ވަޒީފާތަކަކުން މުވައްޒަފުންތަކެއް މަދުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި މުސާރައަށް

 . ބަދަލެއް ނެގެސްގެން ގިނަ ބައެއްގެ ވަޒީފާ ދެމެހެއްޓުމަކީ އެއީ ރަނގަޅުކަމެކޭ

 ވެގެން ނޫންނަމަ އެހެންވީމަ، މިއާ ދޭތެރޭގައި މިއަދު ބަޔަކު މިތާނގައި ޕާޓީ ބޮޑު

 ޕާޓީ ކުޑަވެގެން ނޫނީ ސަރުކާރު ހިމާޔަތްކުރަންވެގެން ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ޕާޓީ 1945 

 ނޫންނަމަ ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްނުވާ މީހުން ރައްޔިތުންގެ ލޯބި ހޯދަން ސިވިލް

 ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ލޯބި ހޯދަން މިތަނުގައި ޙަޤީޤަތާއި ޚިލާފު

 މީގައި އަސްލަށް . ގަނޑުމެންގެ މައްޗަށް އޮތް ކަމެއްނޫނޭ ވާހަކަދެއްކުމަކީ އެއީ އަޅު

 މީގައި ނުކުންނީ ކޮން ނަތީޖާތައް އަޅުގަނޑުމެން . އަޅުގަނޑުމެން ދަމާ ހިނގާށޭ

 މިތާނގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު މިއަދު ނިޒާމީ ނުކުތާއެއްގައި . ބަލަމާ ހިނގާށޭ 1950 

 އެފްގެ، . އެމް . ހިނގިކަމަށް އައި ފާހަގަކުރައްވައިފި އިއްޔެގައި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ

 . މަގުމަތީގައިވެސް އެވާހަކަ އެބަ ދައްކާ . އެފްގެ ވާހަކައެއްނޫން އެއީކީއެއް . އެމް . އައި

 އިންޓަރނޭޝަނަލް ވަކި ޖަމާޢަތްތަކަކުން މިސަރުކާރަށް ވަކިކަންކަމެއް، މިހާރު

 ންތައްތަކަށް މިއޮތް ޙާލަތުން ވަކިކަންކަމެއް މަޑުޖައްސާލަން، ނޫންނަމަ ވަކިކަހަލަ ކަ

 . އެއީ އަޅުގަނޑުމެން އަޑުއަހަންޖެހޭ ކަމެއް . އެމީހުން ރެކޮމެންޑް ކުރަމުންގެންދޭ 1955 

 . މި މަޖިލީހަށްވެސް މިއަދު ލާޒިމްކަމެއް މިއީ . ހަމައެކަނި ސަރުކާރެއްނޫން

 އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ މިއަދު ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ

 . އަޅުގަނޑު އެކަމާ ހިތާމަކުރަން . މާ އުފާކުރަނީއެކޭނޫން ކެނޑީތީވެ އަޅުގަނޑު އެކަ

 ކިހިނެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެންނަށް . ޙާލަތަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަލަމާ ހިނގާށޭ މިއަދު

 އަޅުގަނޑުމެން ސަލާމަތުގެ އައްސޭރިއަކަށް ދާން އެބަޖެހޭ . ސަލާމަތްވެވެން އޮތީ 1960 

 . ޕްޓްވެގެނެއްނުވާނެ މިހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމު ބޭންކްރަ . މިޤައުމު

 ދުނިޔޭގެ ލޯނު ދޭ ނޫނީ އެހީދޭ މާލީ އިދާރާތަކާއި އިދިކޮޅަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް

 އެހެންވީމަ، މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ . މަސައްކަތެއް ނުކުރެވޭނެ

 . އަޅުގަނޑަށް މިއަދު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ބައްލަވާގޮތުންވެސް އުނދަގޫވޭ . ކަމެއް

 ދި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަޅުގަނޑު ވާހަކައަށް ހުރަސްއަޅަން އަ 1965 

އެހެންވީމަ، މިއީ ވަރަށް . މަސައްކަތްކުރައްވާތީވެސް އަޅުގަނޑަށް އުނދަގޫވޭ
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 މުޅި ޤައުމަށް ކުރިމަތިވެފައި އޮތް . ސީރިޔަސް ވާހަކައެއް އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ

 އާމިރު ވާހަކައެއްނޫން އަޅުގަނޑު ، މިތާނގައި ބާރަށް ވާހަކަދައްކާތީ . ކަމެއް މިއީ

 ވާހަކަ މިތަނުން މެންބަރުން ވަކިގޮތަކަށް ދައްކާތީވެ މެންބަރުންގެ . މިދަންނަވަނީ

 ވާހަކައަށް ހުރަސްއެޅޭގޮތަށް މިތާގައި ވާހަކަދެއްކުމަކީ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް ވާހަކަދައްކާ 1970 

 ގަނޑު ދަންނަވާނީ އެހެންވީމަ، އަޅު . މެންބަރަށް ހަމަ އުނދަގޫވާނެ ކަންތައްތަކެއް

ކެކޭ  އަދި ރައްޔިތުންގެ . މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތަ

 މަޖިލީހުގައި މިހާރު އޮތް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެވެސް މަސްޢޫލިއްޔަތެކޭ މިއަދު މިޤައުމު

 . ސަލާމަތުގެ އައްސޭރިއަކަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ކުރުން

 އަދި ސަރުކާރަށް ލޯނު ނުލިބެން . އޭގެ ރެކޮމެންޑޭޝަން ސަރުކާރަށް ދިނުން އަދި 1975 

ށް  އުޅޭއިރުގައި މިކަންތައްތަކުން އަޅުގަނޑުމެން ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރަ

 . ލޯނު ލިބޭނެ މަގުތަކެއް ފަހިކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދައުރުވެސް އެބައޮތް

 ށް މިއަދު ބޭރުފައިސާ ލިބޭނެގޮތާއި އަދި މިޤައުމަށް އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑުމެންނަ

 ލިބޭ ބޭރު ފައިސާ ހިފެހެއްޓޭނެ ގޮތްތަކެއް ނެތިއެއް އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ

 އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑު . ކަންތައްތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހާސިލްވެގެން ނުދާނެ 1980 

 މިމައްސަލަ ގެނެސްގެން އުފާކުރަން މިއަދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް

 މިއީ ޤައުމީ ބޮޑު މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި މިމައްސަލަ ބަލައިގަނެ މިކަންތައްތައް

 ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވާ ކަމެއްގެ

 . ގޮތުގައި، ކުއްލި މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި މިމައްސަލަ މިތަނަށް ގެނައީތީވެ

 އަޅުގަނޑު މި އުންމީދުކުރަނީ ސަރުކާރުން މީގެ ސަބަބުން ރަނގަޅު އެހެންވީމަ، 1985 

 އަދި ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ، . ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އަދި އަންނާނެކަމަށް

 ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރުމުގައިވެސް،

 ..... ޢިއްޒަތްތެރި

 އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ . އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ޢި : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 1990 

 . ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކަށް

އަޅުގަނޑަށް . އާދެ، މާކަންބޮޑުވާކަމަކަށް ނުފެނޭ . ޝުކުރުއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު
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 އެއީ ބޭފުޅުން ހިނިފުޅުވަޑުވާ . ފެންނަނީ މިއީ އުފާވެރި ޚަބަރެއްގެ ގޮތުގައި : ން މޫސާ މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވު

 އަޅުގަނޑުމެން އިޙްސާސްކުރަންވީ އަޅުގަނޑުމެން . މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދާގޮތުން 1995 

 . މިތިބީ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި މިތަނުގައި ވަކާލާތުކުރަން ތިބި ބައެއް

 ޖޯކުޖަހާކަށްނޫން އަޅުގަނޑުމެން މިތަނަށް ތެދުވެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް

 . އަޅުގަނޑު ވަރަށް ހިތްދަތިވާ މައްސަލައަކަށް މިކަން ދިމާވެއްޖެ . ތިބެންޖެހޭނީއަކީ

 އާދެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް

 އްޔިތުން ތަމްސީލު މިމައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވީތީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ދިވެހި ރަ 2000 

 ކުރެވޭނެ ވާހަކައެއް ދެއްކުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ފުރުޞަތުދެއްވީތީ

 . އަޅުގަނޑު ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކީގައި އެމަނިކުފާނަށް ޝުކުރުދަންނަވަމޭ

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިޤާނޫނުއަސާސީ، އަޅުގަނޑުމެން މި ނިންމި ޤާނޫނުއަސާސީން

 މާޔަތަކާއި މިނިވަންކަމެއް ދެވިފައި އޮތީ ކުރީގެ ސަރުކާރުގެ އެންމެ ބޮޑު ހި

 . ވައްކަންކޮށްފައި ތިބި މީހުންނަށޭ އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ނުކެރޭނެ ބުނާކަށެއް 2005 

 ހަނުހުރުމުގެ ފުރުޞަތާއި، ކޯޓަށް ހާޒިރުނުވުމާއި، ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަންކަން

 . ނުދަންނަވާނަން އިނގޭތޯ ކޮށްފައި ތިބި މީހުން އެކަމަށް އެޅުވުމާއި، އަޅުގަނޑު

 އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަން މިއުޅެނީ މިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ

 ލައްކަ މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮންނަ 3 ޚާއްޞަކޮށް މިރާއްޖެއަކީ . މުސާރައިގެ ވާހަކަ

 މީހުންގެ 30000 އެހެންވާއިރުގައި . ތަނެއްކަން އެނގޭ އެންމެންނަށްވެސް 2010 

 . މީހުން 10 % އިގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން މިދައްކަނީ، ގާތްގަނޑަކަށް އެއީ މުސާރަ

 އެމީހުންނަށް މުސާރަ ދިނުމަށްޓަކައި ދެން ތިބި ހުރިހާ މީހުން ކިހިނެއްތޯ ހަދަންވީ،

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތިބި މަސްވެރިންނާއި، ދަނޑުވެރިންނާއި، . ޤުރުބާން ކުރަންވީތޯ

 މީހުންނާއި، ފޫޅުމައިންނާއި މިހެންގޮސް މިހެން ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތްކުރާ

 އަމިއްލައަށް މީހުންނަށް ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ހަދަންވީ 2015 

 ޤައުމަށް މިވަރުގެ އިޤްތިޞާދީ ހީނަރުކަމެއް އާއިރުގައި . ކިހިނެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެން

 ގެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ އިނގޭތޯ ދާދިފަހުންވެސް ސަރުކާރު ބޭރު

 .... ބޭންކަކުން

 . ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް، އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 2020
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 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިސަރުކާރުގެ އެންމެ ބޮޑު ޚިޔާނާތްތެރިއަކީ މިހާރު އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 .... އެއީ ދުވާފަރަށް . އެވާހަކަފުޅުދައްކަމުން ގެންދަވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރޭ : ދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން އަޙްމަ 2025 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ... ޢިއްޒަތްތެރި، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ޢިއްޒަތްތެރި . ކުރަން ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްކަމަށް ޤަބޫލެއްނު . އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ

 މެންބަރުން މަޖިލީހުގައި ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުމުގައި އެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު 2030 

 އަނެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް އެކަށީގެންވާ ރިވެތި ބަހުން އިޙްތިރާމާއެކު

 ބޭނުންމެއްނެތި . މުޙާޠަބުކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް އަޅުގަނޑު ޢިލްތިމާސްކުރަން

 ހަލަ މުހިންމު ވާހަކައެއް ދެކެވެމުންދާ ވަގުތެއްގައި ތަޅުން ހޫނުކުރުމަށް މިކަ

 އަޅުގަނޑު ހުޅުހެންވޭރު . ވާހަކަފުޅު ނުދެއްކެވުން އަޅުގަނޑު ޢިލްތިމާސްކުރަން

 . ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން 2035 

 ބިލިއަން 7 ގާތްގަނޑަކަށް ތަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަކީ ދައުލަ ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 . ބިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވާކަން އިނގޭ 4 ރުފިޔާ ކަމަށްވާއިރުގަ މުސާރައިގެ ގޮތުގަ : މޫސާ މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން

 މީ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން އަތުގަ ހުރި ބަޖެޓުތަކުގެ ރިޕޯޓްތަކުން ފެންނަންހުރި ހަމަ

 ގަ ޕްރައިވެޓައިޒްކޮށްގެން މަސައްކަތްކުރަން ފެށީމަ ބަޔަކު ރާއްޖޭ . ހަޤީގަތްތައް 2040 

 ހުރިހާ ރީޖަނަލް އެއާރޕޯޓްތަކަކާއި . ކަންބޮޑުވަނީ ކަންކުރިއަށް ހިނގައިދާނެތީވެ

 މިއަދު ބޭނުންވަނީ . އަދި ހަދާފަ ހުރި ބަނދަރުތައްހުރީ ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފަ

 މެންނަށް މިހާތަނަށް ބަލާލެވުނީ އަޅުގަނޑު . އެތަންތަން ވިޔަފާރި އުސޫލުން ހިންގަން

 އަހަރު ކޮށްފަ ހުރި ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ދެތިން 30 އަދި ވޭތުވެދިޔަ

 ބަލާލިއިރުގަ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ރަނގަޅަށް . އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 2045 

އަހަރުދުވަހުގެ 30 އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ އެޓޯލްސް މިނިސްޓްރީގެ ވޭތުވެދިޔަ
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 ރަނގަޅަށް . އަހަރުދުވަހު އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގަ އޮތް އޮއްޗެއް 3 ތެރޭގަ

 . އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ

 މް ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްހާ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާ ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް، : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 2050 

 . މަދު އަޙް

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކުރިއްޔާ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު 2055 

 30 ކުރީގެ . މޫސާ މަނިކު މިހާރު ވާހަކަދައްކަވަމުން ގެންދަވަނީ މަޢުޟޫއަކަށްނޫން : މަދު ވާހަކަދެއްކެވުން މް އަޙް އިލްހާ

 އެހެންވީމަ މަޢުޟޫއަކީ ކޮބައިތޯ . އަހަރުގެ ވާހަކައާއި އޮޑިޓް ރިޕޯޓެއްގެ ވާހަކަ

 . ޝުކުރިއްޔާ . ސާފުކޮށްލަދެއްވުން އެދެން

2060 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު . ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 އަޅުގަނޑުވާނީ ގައި ސް މި މަޖިލީހުގަ މިއަދުގެ ބަހުސް ދެއްކެވުމުގަ މީގެ ކުރިންވެ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ނެންގެވީމަ މައުޟޫއަށް ތަކުރާރުކޮށް ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ

އެގޮތުގެ މަތިން އެހެންވީމާ، . އި ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވާފަ

 . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުވެސް ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަން 2065 

 . ޤައުމަށް ލިބޭ އާއްމުދަނީއަކުން އޮތްއެއްޗެއް މުވައްޒިފުންގެ މުސާރައަކީ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ކަތަކަށް ދޭ އުޖޫރައެއްގެ އެބަޔަކު ކުރާ މަސައް . އެމީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ އެއްޗެއް : މޫސާ މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން

 ދޭންޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ތިބޭ މީހުންނަށް . ދެވޭ އެއްޗެއް ގޮތުގައި

 އަހަރު ދުވަހުގެ ދިގު 30 އި އެދޭންޖެހޭ އެއްޗަށް ބަލާއިރުގަ ، އެހެންވީމާ . އެއްޗެއް 2070 

 ދެން ގެންގޮސް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާގައި އެއްވެސް އެއްޗެއްނެތީމާ ވެރިކަމެއް ނިމި

 އަޅުގަނޑަކަށް ހަމަޔަޤީން ނުކެރޭނެ . ފައިސާ ނުދެވޭ ވާހަކަ ދަންނަވަނީ

މިއަދު ހުންނެވި ހާސްބިލިއަން ރުފިޔާ 1 ދަންނަވާކަށް މިއަހަރަށް ފާސްކުރި
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 . ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޭނާގެ އާއިލާގެ މީހުންނަށް ބަހާ ހުސްކޮށްލި ވާހަކައެއް

 މިދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑު . އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު އެބައޮތް އެކަން ބެލޭނެގޮތް 2075 

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ އެކަން . ހުރިގޮތުގެ ހަޤީގަތް މިކަންކަން ހިނގާފައި

 ވަނަ އަހަރު ކުއްލިއަކަށް 2004 ރާއްޖެގެ ބަޖެޓް ގާތްގަނޑަކަށް މި . އިނގޭތީވެ

 . އަރައިގެން ދިޔައީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްވެސް މިތަނުގަ އިންނަވަނިކޮށް

 ބިލިއަނަށް 13 ދައުލަތަށްލިބޭ އާއްމުދަނީއަށްވުރެ ބޮޑަށް ކަންދެއްކުމުގެ އުސޫލުން

 ކޮންތަނަކުންތޯ . އެއްޗެއް އޮތް ބިލިއަނުގައި 4 ވެގެން ދިޔައީ އެއީ ބަޖެޓު ބޮޑު 2080 

 ދަނީ ބަޖެޓް މިއަހަރު އަޅުގަނޑުމެންގެ އާމް އި އެވަރަށް ލިބޭއިރުގަ . ދަނީ ލިބެނީ އާމް

 ބިލިއަން ނުލިބޭނެ ފައިސާއަށް 4 ފާސްކުރިއިރު އަޅުގަނޑުމެންގެ އެބައުޅޭ

 . އޮއްވާ މިރާއްޖެއިން އިޤްތިސާދީ ހީނަރުކަމެއް އައިއްސަ މިއޮތީ . ބަލައިގެން

 ސް މުން ސަރުކާރުން ފައިސާ ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ވީހާވެ އެހެންވު

 ، މުވައްޒިފުންގެ މުސާރައިން ކުޑަކުރަން ވާހަކަ ދައްކާއިރު ބޮޑަށް ހިފަހައްޓާފައި 2085 

 އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްލަ ނަފްސަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލެއްނުކުރެއްވި ރައްޔިތުންގެ

 އެހެންވީމާ، . އެއްވެސް ކަނޑާކަށް އެންމެ ލާރި މަޖިލިސް މެންބަރުންގެ މުސާރައިން

 އެއީ . ބޫލެއްނުކުރެވޭނެ އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް މުސާރަ ކަނޑާކަށް އެއްގޮތަކަށްވެސް ޤަ

 އެވާހަކަ . ދަނީއެއްގެ މައްޗަށް އަޅުގަނޑުމެން ދިރިއުޅެމުންމިދަނީ ލިބޭ އާމް

 ހުރީ ރަނގަޅަށް ތަކީ ސަރުކާރު ފުރޮޅިގެން އައިއިރުގަ ޙަޤީޤަ . ދަންނަވަން މިއުޅެނީ 2090 

 300 ހަމައެކަނި ތިބި ގައި ހަމައެކަނި އަޅުގަނޑުމެން ބެލީމޭ ތީމުގޭ . ކެވިފައޭ

 އެމީހުން ވަކިކުރާތީތޯ މިކަންތައް . ނިކަން ވިސްނާވަޑައިގަންނަވާ . މުވައްޒިފުން

 . އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުމެއްނޫން އެއްވެސް ބަޔަކު ވަކިކުރާކަށް . ބޮޑުވެގެން މިއުޅެނީ

 މިއަދު އެކިއެކި ދާއިރާތަކުގަ ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގައި ތިބި އެހެންނަމަވެސް

 މީހުން އެމީހުންނަކީ ވިޔަފާރި އުސޫލުން މަސައްކަތްކުރާ ކުންފުނިތަކަށް 2095 

 ދަނީ ސަރުކާރަށް ލިބޭ އާމް . ގެންދާނެ ބަދަލުވެގެން ދިއުމުން ސަރުކާރު ހަމަ ލުއިވެ

 އަޅުގަނޑުމެން މިތަނުގައި ބީ، ތޯ ތި ކިތައް މީހުން ރާއްޖޭގައި . އިތުރުވެގެންދާނެ

 ކުއްލިއަކަށް ހީވީ މިތާއެތެރޭގެ އޮފީސްއޮފީހުގެ ޚާއްސަ މަޖިލިސްގެ ދުވަސްވަރުގައި

 ރައްޔިތުންގެ މުޅި . އެންމެ އާދައިގެ މުވައްޒިފުން ނައިބުންނަށް ބަދަލުވެގެން ދިޔަ

 މަޤާމު އަޅުގަނޑުމެން ކަހަލަ ދެތިން މީހަކު އޮތީ ނައިބެއްގެ ޚާއްސަ މަޖިލީހުގައި 2100
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 ހުރި ކަންތައްތަކެއް އި އެއީ ހަމަ ވޯޓަށްޓަކައި ކޮށްފަ . އެހިސާބަށް ދިޔަ . ނުލިބޭ

 އަޅުގަނޑު  ގޮވާލަން މިއަދުގެ . މިއަދުވެސް އެކަން އެގޮތަށްތޯ ކުރަންވީ . ނޫންތޯ

 ސަރުކާރަށް ބޭނުންނެތް މީހުން ހަމަ ވަޒީފާތަކުގަ ބޭތިއްބުމަށްވުރެ ރަނގަޅުވާނީ

 . އޭރަށޭ އެކަން ރަނގަޅު ކުރެވޭނީ . ވެސް ހަމަ ވަކިކުރިއްޔާއޭ ސިޔާސީ މަޤާމްތަކުން

 ސިވިލް ސާރވިސްގެ މަސައްކަތްކުރަން ތިބި މީހުންގެތެރެއިން ފުލުހުންނާއި 2105 

 މިތިބަ ނަރުހުންނާއި، އި އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ސިފައިންނާ

 އް ހެދުމަކީ ލީމީ ދާއިރާގެ އެއްވެސް މީހަކަށް އެއްވެސް ގޮތެ ޑޮކްޓަރުންނާއި، ތަޢު

 ރަށްރަށުގައި އޭގެ އިތުރުން ބައެއް . އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން

 ނިކުމެގެންގޮސް ދަނޑުހައްދަން ތިބޭ މީހުންގެވެސް ހެނދުނު ސޮއިކޮށްލާފައި

 އެމީހަކު ކުރާ މަސައްކަތަކާއި އެއްވަރުގެ . މުސާރަ ކުޑަ ކީއްވެގެންތޯ ނުވާންވީ 2110 

 ރުމީހުން އަޅުގަނޑުމެންގެ އެބަތިބި ބޭ މިރާއްޖޭގައި . ށް ދޭންވީ އެމީހަކަ އުޖޫރައެއް

 ވަޒީފާ އެހެންވީމާ، . ހާސް ބޭރުމީހުން 80 މަސައްކަތްކުރަމުން އެބަދޭ ތެރޭގައި

 . ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތް . ނެތްޤައުމެކޭ ބުނެވޭކަށްނެތް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް

 މީހުން މިތަނުން އަވަހަށް އަޅުގަނޑު ގޮވާލަން މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް އެމީސް

 ބޭރުން މަނަވަރެއް ކުއްޔަށް ގެނެސްގެން ނަމަވެސް ބޭރުކޮށް . ބޭރުކުރަން 2115 

 އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާދު . ދިވެހިންނަށް މިފުރުޞަތުތައް ހުޅުވާލަދިނުމަށް

 އެއްގޮތަށް ވާހަކަދައްކަން ބައެއްފަހަރު އި ތާ ޙަޤީޤަ އާދެ، . ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި

 ވިސްނާވަޑައިގަންނަވާ . ވަރަށް ކަންތައްގަނޑު ބޮޑުވެގެން އެބައާދޭ ފެށީމަ ދެން

 . މުވައްޒިފުން އެބަތިބި 518 މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓީވީއާއި ރޭޑިއޯ ހިންގުމަށްޓަކައި

 ތިބޭނީ ކިހާވަރެއްކަން ބައްލަވާލެއްވީމަ އި އި ދިޓީވީގަ އާ އެމް . އެފް ދި 2120 

 މުވައްޒިފުންނަށްވުރެ 50 އަޅުގަނޑަށް ޔަޤީން . އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ

 މީ މަތިބަރުވެގެން . އެކަމަކު ޕްރޮގްރާމްތައް ބަރާބަރަށް ދެއްކޭ . ގިނައެއްނުވާނެ

 ވަރިހަމަ މަތިބަރުވެގެން އައިސް ބޯމައްޗަށް ވެއްޓުނަށް އެގޮތަށް . އުޅޭގޮތަކީ

 . ތިބެންވީތޯއޭ އަޅުގަނޑުމެން

2125 

. ތްތެރި މެންބަރު ހަމަވެއްޖެ ޢިއްޒަ ވަގުތު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން
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 ... އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ . ވަގުތު ހަމަވީކަންވެސް އިނގޭ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 : މޫސާ މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން

2130 

 ގެ ދާއިރާ ހޯރަފުށި މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ، އަޅުގަނޑު . ޝުކުރިއްޔާ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙުމަދު ރަޝީދު

 އަޅުގަނޑު ވަރަށް އާދޭހާއެއްކޮށް އެދެން . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދާއިރާގެ މެންބަރު ހޯރަފުށި

 . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . މާ ރުޅިގަދަކޮށް އަޅުގަނޑާ ދިމާއަށް ނުބެއްލެވުން : އަޙުމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން 2135 

 . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާސަތުން އެއްޗެއް ބުނުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަބޭނުންވޭ : ތުން ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަ

 ވިލިފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުވެސް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއިރު އަދި

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިހާރު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާއިރުވެސް އަޅުގަނޑު

 ޔަޤީންކުރައްވާ އަޅުގަނޑު އެއްވެސް . ބަ އެއްޗެއް ވިދާޅުވޭ ބަލާގޮތާއިދޭތެރޭ އެ 2140 

 އަދި ބެލުމުގެ . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކާއި ދޭތެރޭ ތަފާތު ނަޒަރަކުން ނުބަލަން

 ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު އަޅުގަ . އެއްވެސް ޝައުޤުވެރިކަމެއްވެސް އަޅުގަނޑުގެ ނެތް

 ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހޯރަފުށީ މިއަރުވަނީ،

 އަޙުމަދު ރަޝީދު ވާހަކަފުޅު ފެއްޓެވުމަށް އެއީ ކުރިން ވާހަކަފުޅު ފެއްޓެވިއިރު

 . ހުއްޓަވާލާފަ އެއްޗެއް ދަންނަވަންޖެހުނީތީވެ އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން 2145 

 ތްބަލިކަމުން އެހެން އަޅުގަނޑު ހަމަ ހި . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދާއިރާގެ މެންބަރު ހޯރަފުށި

 އްކޭ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި ވާހަކަދެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . ދެއްނެވުނީ : އަޙުމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން

 އެއްވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . އްސަލައެއް ސް މަ މައްސަލައަކީ ވަރަށް ސީރިއަ

 ސަމާސަ މޫޑެއްގައި އި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އަދި އަޅުގަނޑުވެސް މިމައްސަލައިގަ 2150 

 . އަދި ނުވެސް ދައްކާނެ . ވާހަކަ ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެ ސަމާސާ މިޒާޖެއްގައި

 ރވިސްގެ އަޅުގަނޑުމެން މިދައްކަނީ ސިވިލް ސަ އީސް، ޢިއްޒަތްތެރި ރަ

 ރވިސް މުވައްޒިފުންގެ ބައެއްގެ ސިވިލް ސަ . މުވައްޒިފެއްގެ މުސާރަ ކުޑަކުރާ ވާހަކަ

އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭނެ މިބަޔަކަށް ލިބޭ . މުސާރަ ކުޑަކުރާ ވާހަކަ
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 ދަނީއަކުން އެވަޒީފާ އަދާކުރާ ބޭފުޅެއްގެ އަކުން އެބަޔަކަށް އެލިބޭ އާމް މުސާރަ 2155 

 . އަނބިދަރީންގެ ޚަރަދު ބަރަދު ޗަލުވަމުން ކަންތައްތައް ފުއްދަމުން މިގެންދަނީ

 ށް ސެޓްލްވެ ހަމަޖެހި ޒަމާންވީ ދިގުމުއްދަތެއްގައި ޚަރަދުތަކެއް ފުއްދަން ވަކި ގޮތަކަ

 ދަނީއަކުން މިންވަރެއް މަދުވެއްޖިއްޔާ ސް ވަކި ހިސާބަކުން އެލިބޭ އާމް ނިމިގެންގޮ

 މިހެންކަމުން މި . އެއީ ފޫބައްދަން އުނދަގޫ މައްސަލައަކަށް މިމައްސަލަ ވެގެންދާނެ

 މެންބަރުން އަރިހުން ވަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ އެހެންމެހާ ޢިއްޒަތްތެރި 2160 

 ސަކަން ތަންކޮޅެއް ސިޔާ އަޅުގަނޑު އެދެން މިމައްސަލާގައި ލޯތްބާއެކު އި ރާމާ ތި އިޙް

 އެއީ . ސް މޫޑެއްގައި ދެކެވަޑައިގަންނަވާށޭ ކަނޑުވާ ތަންކޮޅެއް ސީރިއަ

 ހަކަށް 30 އަޅުގަނޑުމެން މިވާހަކަ ދައްކަނީ މިޤައުމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ

 . ދާނެ ކުޑަކުޑަ މިންވަރެއްގެ ވާހަކައޭ ހާސް މުވައްޒިފުންނަށް އުނިވެގެން ހިނގައި

 އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާ ފިކުރުކުރަންޖެހޭނެ . އެހެން ނަމަވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް 2165 

 އަޅުގަނޑު ކެރިހުރެގެން ދަންނަވަން . މިކަން މިވާންޖެހުނީ ކިހިނެއްވެގެންތޯ

 އެ . އޮޑިއަށްވުރެ ރިޔާ ބޮޑުވީމައޭ . އޮޑިއަށްވުރެ ރިޔާ ބޮޑުވީމައޭ އިނގޭތޯ

 މިތާ ވާހަކަ . އޮޑިއަކަށް ބޭނުންވާނީ އެއޮޑިއެއް ދުއްވަން ބޭނުންވާ ވަރުގެ ރިޔަލެއް

 ދެއްކެވި ޢިއްޒަތްތެރި  ބައެއް ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި ކޮންމެވެސް ޤައުމީ

 ޤައުމީ އުޅަނދު މާޒީވެދިޔަ ތަނުގައި . ޤައުމީ އުޅަނދެއްގެ ވާހަކަ . ނަމެއްގެ ވާހަކަ 2170 

 ދުއްވާފައިހުރީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އެއްގޮތަކަށްވެސް އޮޑިއަށް ދުއްވިކެޔޮޅަކު

 ގަދަ ކަނޑެއްގައި އޮޑި ބެހިގެންދާ އުސޫލުން އޮޑީގައި . ވާނުވާ ބަލައިންނެއްނޫން

 އެރާޅުން މިރާޅުން ތަޅާފޮޅަމުންގޮސް ސަލާމަތުގެ އައްސޭރިއަކަށް އައިސް އޮޑި

 ވިއިރު ފަޅުވެރިން ކިރިޔާ އަދި މި ދުއްވަން އިނގޭ ކެޔޮޅަކު މިއަދު އޮޑިއާއި ޙަވާލު

 . ބިލިޔަން ރުފިޔާ 7 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިޤައުމަށް ލިބެނީ . ހޭވެރިކަންވީ 2175 

 ބިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައި 4.5 ހަމައެކަނި ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނަށް

 ޤައުމުގެ އެހެން ހުރިހާ ކަންކަމަށް ޚަރަދުކުރަން މިއޮތީ ވަރަށް ކުޑަކުޑަ އެއްޗެއް

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ކެރިހުރެ ދަންނަވަން . ވިސްނާވަޑައިގަންނަވާ

 ރައީސް ނަޝީދު އަރިހު ކެރިވަޑައިގެން ވަކި ބޭފުޅެއްގެ މޫނަ ބަލައިނުގެން މިއަދު

 އެއީ އަންނަން . ތިޔަ އަޅުއްވާ ފިޔަވަޅުތައް ޙަރުދަނާ ކަންމަތީ އަޅުއްވާ ދެއްވާށޭ 2180 

ޢިއްޒަތްތެރި . ސަލާމަތްތެރިކަމާއެކު ގެންގޮސްދިނުމަށޭ އޮތް ޖީލަށްޓަކައި މިޤައުމު
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 ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެން މިތާނގައި ވަރަށްގިނައިން ޅެންކިޔާ ޖޯކުކިޔާ ހަދަމުން

 މުއްދަތެއް ވުޒުރުވެ " މިހެންކަމުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނަން . އެބަގެންދޭ

 ވޭ އަޚުންނޭ ޤައުމު ހިނގައްޖެއޭ ރަންޖެޣަމް ލިއްބައިދެމުން ދެންވެސް ތަރުމަރާ ތެދު

 އެއްގޮތަކަށްވެސް މަލާމަތުގެ ރާގަށް ޅެންހަދާ " އަރާސްތުކޮށްލަން އަލުން 2185 

 މިމަޖިލީހުގެ މިދާ އަގުހުރި ވަގުތު ބޭކާރު ގޮތުގައި ނަގާނުލުމަށް އަޅުގަނޑު

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށްބޮޑަށް ވިސްނާ . އިލްތިމާސްކުރަން

 އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަ ދައްކަމުން މިދާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ފިކުރުކުރަންޖެހޭނެ މި

 މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ވަރަށްގިނަ ބަޔަކު ބޮޑެތި ލޯނުތައް ނެގި އެބަޔަކަށް އެ

 ލިބެމުންދާ އާމްދަނީގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މި ލޯނުތައް ދެއްކުމަށް ވަކިގޮތަކަށް 2190 

 ގެ މިންވަރެއް މިހެންކަމުން މި މުސާރައި . ހަމަޖެހި ނިމިފައި މިވަނީ

 ކުޑަވެގެންދާއިރު އަޅުގަނޑު ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގައި އާދޭހާއެކު

 ދަންނަވަން މިބޭފުޅުން ނަގާ ދައްކަމުންދާ ލޯނަށް ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރު ދައްކަން

 . ޖެހުމުގައިވެސް ލުއި ފަސޭހަގޮތެއް ހޯދާދިނުމަކީ މިވަގުތު މުހިންމުކަމެކޭ

 ލޯނުތަކުގެ ތެރޭގައި ބޭންކްތަކުން ނެގިފައިހުރި ލޯނާއި ހަމައެހެންމެ، މިބުނި 2195 

 ހަމައެހެންމެ، . މިރާއްޖޭގެ މުއްސަންދިން އަތުން ނެގިފައިހުރި ލޯނު ހިމެނިގެންދޭ

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން މި ޤައުމުގެ ބޭންކްތަކުން ބޮޑެތި ލޯނު ނަގާ ނުދައްކާހުރި

 ފުޅުންނަށް ދެއްކެންއޮތް ފަރާތްތަކުންވެސް މިކަމާމެދު ވިސްނާވަޑައިގެން އެބޭ

 ދިނުމަކީވެސް މިވަގުތުގައި މުހިންމު މިންވަރަކުން ބޭންކްތަކަށް އެހީތެރިވެ

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ކަމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން 2200 

 ރު މަސައްކަތް ޖަހާއި 1.00 އަޅުގަނޑުމެން މިހިސާބުން މަސައްކަތް މެދުކަނޑާލާނީ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ޢިއްޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތު އަރުވައިގެން ވާހަކަފުޅު . ފެށުމަށްޓަކައި

 އެހެންވީމާ، . ކުރިއަށް ގެންދެވޭވަރަށް ވުރެން ވަގުތުކޮޅު މިހާރު އެހެރީ ކުޑަވެފައި

 . ވައްސަލަމާޢަލައިކުމް . ގައި 1.00 އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތް ދެން ފަށާނީ 2205 

] ށް 13:03 ން 11:58 ގުތުކޮޅު ހުސްވަ [
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 . އާދެ، ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު އަޅުގަނޑު މިހާރު ޖަލްސާ ފަށަނީ . ` : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ފައިވާ ކުއްލި އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހަޅުއްވާ 2210 

 ޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު އަޅުގަނ . ސް ކުރިއަށްގެންދިއުން މައްސަލައަށް ބަހު

 . ދަމަށް އާ މިއަރުވަނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ

 އާދެ، މިއަދު މިތަނަށް ހުށަހެޅިފައިމިވާ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ޤައުމުގެ ޙާލަތާ ގުޅޭ ވަރަށް މުހިންމު މައްސަލައަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ : ދަމް ވާހަކަދެއްކެވުން އާ ރޮޒައިނާ 2215 

 ފުރަތަމަކަމަކަށްވެސް އަޅުގަނޑު . މައްސަލައެއްކަމަށް އަޅުގަނޑުވެސް ދެކެން

 ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މުސާރަ ކުޑަކުރާ ވާހަކަދައްކާއިރު، ވަޒީފާއާއި ބެހޭ

 ގައިވާގޮތުން އަނެއް މުސާރަ މިހާރު މިއޮތް ) ށ ( ވަނަ މާއްދާގެ 53 ޤާނޫނުގެ

 ޙާލަތުގައި ކުޑަކުރެވޭނެގޮތެއް މިޤާނޫނުގައި ނެތްކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން

 އޭގެފަހުން ދެން ޚަރަދުކުޑަކުރާ ވާހަކަދައްކާއިރު، ވަރަށް ގިނަ ސަރުކާރުގެ . ބޭނުން 2220 

 ސިޔާސަތައް މިއޮތްގޮތަކުންނެއް އަޅުގަނޑަކަށް ނުދެއްނެވޭނެ ސަރުކާރުން

 އެހެން މިދަންނަވާ ސަބަބަކީ . ކުރާކަށޭ މިމަސައްކަތްކުރަނީކީ ޚަރަދު ކުޑަ

 ޕްރޮވިންސްތައް ހަދައިގެން އުޅޭއިރުގައި އަދި ޕްރޮވިންސްތައް ހެދޭނެކަމަކަށް

 އަޅުގަނޑުމެން ދިރާސާކުރަމުންމިދަނީ . ޤާނޫނަކު ނެތް ބުނެފަކާއެއް ނެތް މިހާރު

 ތައް މީ އެހެންވީމާ، އެޤާނޫނު ނުނިމެނީސް ޕްރޮންވިސް . ޕްރޮވިންސްތަކާބެހޭ ޤާނޫނު 2225 

 އެކަމަކު އެތައް . ހެދޭނެ އެއްޗެއްކަމެއްވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އެނގޭނީކީ ނޫން

 ބައިވަރު ގެއަކާއި އެއްޗެހި ބޮޑެތި ޚަރަދުތައް ކޮށްގެން ކުއްޔަށް ހިފައިގެން

 ޕްރޮވިންސް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް، ޕްރޮވިންސް ހަދައިގެން ހިންގުމަށް އެތައް

 . ކާރުން ޚަރަދުކުރާކަން ހަމަ ފާހަގަކުރަންއެބަޖެހޭ ބައިވަރު ލާރިތަކެއް ސަރު

 ކައުންސިލަރުންނަކީ، މިހާރު ތިބި ކައުންސިލަރުންނަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 2230 

 ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ބައެއް ޤާނޫނުގައި އިންތިޚާބުކުރެވެންޖެހޭ ބައެއްކަމަށް އޮއްވާ

 ރިވެފައި ވަނިކޮށް ސިވިލް މިހާރު ކައުންސިލު އިންތިޚާބުވެސް ބޭއްވުމަށް ވަރަށް ކައި

 ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަތައް، މި ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރަތައް

 ހުރިގޮތަށް ބަހައްޓަވާފައި ސިވިލް ސަރވިސް މީހުންގެ މުސާރަ ކަނޑާލުމަކީ

 އަޅުގަނޑު ހަމަ . އަޅުގަނޑަށް ހަމަ އެއްގޮތަކަށްވެސް ޤަބޫލުކުރެވޭކަމެއް ނޫން 2235
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 ގޮވާލަން ޚަރަދު ކުޑަކުރަން ބޭނުންފުޅުވާކަމަށްވަންޏާ މިހާރުން މިހާރަށްވެސް

 އަޅުގަނޑު އަދި ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން . ކައުންސިލަރުންތައް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާށޭ

 ބޭނުންވޭ އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާގެ ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް މިހާރު ވަރަށް

 ހިތްމަފުށީ ޑްރަގް ، އެގޮތުން . ހިތާމަވެރި ކަންތައްތަކާއި ކުރިމަތިވެފައިވާކަން

 ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ ވަރަށް ގިނަ މުވައްޒަފުންގެ 2240 

ކީ . ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާކަންވެސް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން  މިބޭފުޅުންނަ

 އެތަނުން ލިބޭ، ވަޒީފާއިން ލިބޭ އާމްދަނީން ދިރިއުޅުމުގެ ކަންތައް ބައްޓަންކުރާ

 ދު، އެމީހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްލީމާ އެމީހުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ބަޔަކަށްވާހިނ

 ބޭނުންނުވާ ބޭކާރު ޕޮލިޓިކަލް މަޤާމުތައް . ވަރަށްބޮޑު ހީނަރުކަމެއް އެބައާދޭ

 ހުރިގޮތަށް ބަހައްޓަވައިގެން ބައިވަރު ލާރިތައް ސަރުކާރުން ޚަރަދުކުރަމުންދާއިރުގައި 2245 

 3 ހާސް 2 ކަށް އަރައިގަނެ، އެބޭފުޅުން މިކަހަލަ ނިކަމެތި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަ

 ހާސް ރުފިޔާއިން ލިބޭ މީހުން މުސާރަނުދީ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްލުމަކީ އަޅުގަނޑު

 ދެން . ހަމަ އެއްގޮތަކަށްވެސް ހެޔޮވެރިކަމެއްގައި ޤަބޫލުކުރެވޭނެކަމެއް ނޫން

 އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން ހުރާގެ ރައްޔިތުން ކަރަންޓް ބޭނުންކުރަނީ

 3 އެތަނަށް ސަރުކާރުން މިހާރު ގާތްގަނޑަކަށް . އެމީހުންގެ އަމިއްލަ އިންޖީނަކުން 2250 

 އެ ލާރި ނުލިބުމަކީވެސް އެރަށުގެ . ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާ ދައްކަން އެބަހުރި

އް  ރައްޔިތުންގެ ކުރިއެރުމަށާއި ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ބައިވަރު ކަންތައްތަ

 އްޔިތުން ހަމަ އެބަ ގޮވާލާ ކެނޑިނޭޅި ސަރުކާރަށް އެރަށުގެ ރަ . އުނިވެގެންދާކަމެއް

 އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ބައިވަރު ކަންތައްތައް މިހެން ހުއްޓާ . ލާރި ދައްކައިދޭށޭ

 ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަތައް ކަނޑާލުމުން މިތަނުގައި ވަރަށް 2255 

 ން މިހާ ބޮޑު ގިނަ މެންބަރުން އެބަ ވިދާޅުވޭ ވަކިބަޔަކަށް ދައުލަތުގެ ފައިސާއި

 33 މިހާބޮޑު އެއްޗެއް ޚަރަދުކުރާ ވާހަކަދައްކާއިރު . އެއްޗެއް ޚަރަދުކުރާ ވާހަކަ

ތޯ  ހާސް މުވައްޒަފުންގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާއިރު މި ކިތައް އާއިލާގެ ވާހަކަ

 ހާސް މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ލިބިގެން 33 . އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ދެއްކެނީ

 މީހުންވަރު އެބަ 5 އިން ކޮންމެ މީހަކުވެސް ގާތްގަނޑަކަށް އެލިބޭ މުސާރަ 2260 

 ގާތްގަނޑަކަށް އެއްލައްކަ ފަންސާސްހާހަށްވުރެ މަތީ އަދަދެއްގެ . ސަޕޯޓްކުރޭ

މި ތިންލައްކަ މީހުންގެ ޕޮޕިއުލޭޝަނެއް . މީހުންގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން މިދައްކަނީ
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 ވަރަށް ގިނަ މީހުންގެ . މިދަނީ އޮންނަ ޤައުމެއްގައި ވަރަށްބޮޑު ޚަރަދެއް އެހެންވީމަ

 އެހެންވީމާ، މިމުސާރަ ކަނޑާލީމަ އެހުރިހާ . ސަޕޯޓް ބޭސްއެއްގެގޮތުގައި

 މީހުންނަށްވެސް އެމީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ކަންތަކަށް ވަރަށް ދަތިވެގެންދާނެކަން 2265 

 ދެން އަނެއްކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެން . އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން

 ޕްރައިވެޓައިޒްކުރާއިރުގައި ދެން . ޕްރައިވެޓައިޒްކުރާ ވާހަކަ މިދައްކަނީ

 މުސާރަތައް ކަނޑާލާފައި . ކޮންކަމަކަށްތޯއޭ މިހުރިހާ ލާރިއެއް ބޭނުންވެގެން މިއުޅެނީ

 ހުރިހާ . ކޮންކަމެއް ކުރަންވެގެންތޯއޭ މި މުސާރަތައް ކަނޑާލާފައި ލާރި މި ހޯދެނީ

 . ން އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާއިރު ކަންކަމެއް ޕްރައިވެޓައިޒްކޮށްގެން ކުރަ 2270 

 އެހެންވީމާ، އަދި އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތުން އެބަ ފާހަގަކޮށްދޭ

 . ރިކްއެސްޓްކުރާކަމަކަށްވާތީވެ އަޅުގަނޑު މިވާހަކަވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުން

 ރޯދަމަހުގެ ޢިނާޔަތް އެކި މީހުންނަށް އެކިވަރަށް ދިނުމަކީ އަޅުގަނޑަކަށް

 . ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަކީވެސް ހަމަ ރޯދަހިފާ މީހުންނޭ . ލުކުރެވޭކަމެއް ނޫނޭ ޤަބޫ

 މީގެކުރިންވެސް ރޯދަމަހުގެ ޢިނާޔަތް ހަމަ ހުރިހާ އެންމެންނަށްވެސް އެއްވަރަކަށް 2275 

 ދިންގޮތަށް މިހާރުވެސް އަޅުގަނޑު ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށްވެސް

އް . އެއް އަދަދަކަށް ދޭން ހަމަ ރޯދަމަހުގެ ޢިނާޔަތް ހަމަ  އެހެންވީމާ، މިހުރިހާކަމެ

 މިހެން ހުރިއިރުގައި ޚަރަދު ކުޑަކުރެވޭނެ އެތައް ގޮތެއް އޮއްވާ، އަޅުގަނޑު ހަމަ

 ދެކޭގޮތުގައި ސަރުކާރުން ސިވިލް ސަރވިސް ބޭފުޅުންގެ މުސާރަ ކަނޑަންޖެހޭނީ

 ރުން މިހެން އެހެންވީމަ، ކައުންސިލަ . ހަމަ ދެވަނަ އެއްވެސްގޮތެއް ނެތިގެން 2280 

ށް  ބަހައްޓާފައި، ޕޮލިޓިކަލް މަޤާމުތައް އިތުރުކޮށްފައި، ޕްރޮވިންސްތައް ހެދުމަ

 މަސައްކަތްކޮށްފައި، އެތަންތަނަށް ޚަރަދުކޮށްފައި އެތައް ބައިވަރު ކުންފުނިތަކަކާއި

 އެއްޗެހި އެސްޓިމޭޓަށާއި އެއްޗެއްސަށް ނުގޮވާ ބައެއްމީހުންނަށް މަސައްކަތްތަކާއި

 ހަވާލުކޮށް މިލިއަނުން މިލިއަނުން ހަދާއިރުގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ހަމަ އެއްޗެހި

 ނިކަމެތި މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާ . މިވެސް ޚަރަދު ކުޑަކުރެވޭނެ ގޮތްގޮތޭ 2285 

 އަހަރު ދުވަސްވެސް އަދި އޭގެކުރިންވެސް ގޮއްސައޮތީކީ 30 މި . ނުކުޅުއްވާށޭ

 އޭރުވެސް އަޅުގަނޑުމެންނެއް . ނޭ އިކޮނޮމިކް ޑައުން ޓައިމްސް ނައިއްސައެއް ނޫ

 މިއަދު އަޅުގަނޑު . ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައެއް ކުޑަކޮށްފަކާއެއް ނެތޭ

އެއީ . ހަމަ ހިތަށްއަރައޭ ކުރީގެ ސަރުކާރު ހާދަ ރަނގަޅަށޭ ހިންގާފައިއޮތީ
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 8 މުސާރަ ބޮޑުކޮށްފައި ފެބްރުއަރީ މަހު . މިހާތަނަކަށް މުސާރަ ކުޑަކޮށްފަކާ ނެތޭ 2290 

 ސް ހަމަނުވެގެން އުޅެނިކޮށް އަނެއްކާ މުސާރަ ކުޑަކުރުމަކީ ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމެއް މަ

 އަދި ޚާއްޞަކޮށް ބައެއްބޭފުޅުންނަށް އިތުރު ގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރަން . ނޫން

 އެބޭފުޅުން އެބަޖެހޭ އިތުރުގަޑީގައި . މަޖުބޫރު ކުރުވާފައި މިސާލަކަށް ނަރުހުން

 ... މަސައްކަތް

2295 

 ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް ފަރެސް މާތޮޑާ . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ : ހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން ވާ

 . މް މުއްޠަލިބު ބަރު އިބްރާހީ ދާއިރާގެ މެން

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

2300 

 ކިގޮތަކަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ޤާނޫނުގައި ވަ ފަރެސް މާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ކަނޑައެޅިފައި ހުންނަ ކަންތައްތައް ކުރަން އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނޫނީ ނުކުރާކަށް މް މުއްޠަލިބު އިބްރާހީ

 އެހެންވީމާ، ތުލުސްދޫ . ސަރުކާރަކަށް ނޭންގޭނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއްނުކުރަމޭ : ވާހަކަދެއްކެވުން

 އްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ދަމް ދެ އާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ

 ރަމަޟާންމަހުގެ ޢިނާޔަތަކީ މިހާރު . ވިދާޅުވެއްޖެ، ރަމަޟާންމަހުގެ ޢިނާޔަތް 2305 

 . އެވާހަކަ ފާހަގަކޮށްލަން ޤާނޫނުގައި ވަކިގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާފައި އޮތްކަމަކަށްވާތީ

 . ޝުކުރިއްޔާ

 މަޖިލީހުގައި . ބަލައެއް ނުގަންނަން ޅުގަނޑު އާދެ، ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްކަމަކަށް އަ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 2310 

 ކޮންމެ ވާހަކައެއްވެސް އިސްލާމްދީނުގެ އަސާސްތަކާއި ޚިލާފް ނުވާނޭ ގޮތުގެ މަތިން

 އެހެންވީމަ، އެ މެންބަރުގެ ޚިޔާލު އެ މެންބަރު . ދެއްކޭގޮތަށް މިއޮންނަނީ

 އަރުވަނީ އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި . ފާޅުކުރެއްވީކަމަށް އަޅުގަނޑު ބަލަނީ

 . މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލް އަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރަށް

2315 

މިއަދު އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކުރިއްޔާ ` މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު
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 ލައަކީ ވަރަށް އަސާސީ ސަލީމް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކުއްލި މައްސަ އަޙްމަދު ޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ޢަ ޢަބްދުލް

 ން މަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އިޤްތިޞާދީ ދަތިތަކު އާދެ، އެއީ ޤައު . މައްސަލައެއް : ވާހަކަދެއްކެވުން

 ވައްޒިފުންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރުމުގެ ސަލާމްތަވުމުގެ ނަމުގައި ސިވިލްސަރވިސްގެ މު

 އްވުމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރެ ފުޅެއް ސަރުކާރުން ގެންގުޅުއްވާތީ އެކަމާ ވިސްނުން 2320 

 އާދެ، އަޅުގަނޑު . ބަރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމެއް ގޮތުން ޢިއްޒަތްތެރި މެން

 . ލެއްނޫނެ ލެއްގައި މައްސަލައެއްގެ ހައް ލަން ބޭނުންވަނީ މިއީ އެއްވެސް ޙާ ދަންނަވާ

 ޖެހުން ބިނާވެފައިވަނީ އިޖްތިމާޢީ ހަމަ ސަބަބަކީ . ފެށުމޭ މިއީ މައްސަލަތަކެއްގެ

 33000 ކޮންމެ އާއިލާއަކީވެސް އަޅުގަނޑުމެން . މައްޗަށް ރުމުގެ އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެ

 ކާއިރު އަޅުގަނޑު ލަފާކުރެވޭގޮތުގައި އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް މުވައްޒިފުންގެ ވާހަކަދައް 2325 

 އެހެންވީމާ، . އެއީ އެއްލައްކަ ނުވަދިހަ އަށްހާސް މީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފުރާގު

 ލައްކައެއްހާ މީހުންނަށް 2 ބާދީގެ ގެ އެއާ ވެހިރާއްޖޭގެ ދިވެހިރާއްޖޭ ނޑަކަށް ދި ގާތްގަ

 ދާވާއިރު އަދި ސިވިލްސަރވިސްގެ މީހުންގެ މުސާރައިން ސީދާގޮތެއްގައި ފައި

 ކަތްތައްވެސް ބިނާވެގެންވާނީ މަސައް މަސައްކަތްތެރިންނަށް ލިބޭ ނުސީދާގޮތުން

 ޤައުމީ މުވައްޒިފުންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ މައްޗަށް ކަމަށްވާއިރުގައި މިއީ ވަރަށްބޮޑު 2330 

 ޙަޤީޤަތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ހާލަތު ދަށްވެގެންދާ ދަނޑިވަޅު . މައްސަލައެއް

 ރައްޔިތުންގެ ޖެހޭ އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކާމެދު އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެން އަޅަން

 މަޝްވަރާ ނުކުރެވި ކުއްލިއަކަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒިފުންގެ މަޖިލީހާވެސް

 އަޅުގަނޑު އަދި . ން ނިންމުމަކީ އެއީ ވަރަށް ހިތާމަކުރަންޖެހޭކަމެއް މުސާރަ ކުޑަކުރަ

 ފުންގެ މުސާރަ ދަންނަވާނީ މިއަހަރު ކުރީކޮޅު ސިވިލްސަރވިސްގެ މުވައްޒި 2335 

 އެ ޖެހޭ ވަގުތު އިތުރު ކުރެއްވުމުގެ ސަބަބުން ން ކަތް ކުރައް ރައްވާ މަސައް ބޮޑުކު

 ދިޔަ ވަޒީފާތައް ގެން އަދާކުރަމުން ށް ޓައިމްއަ މުވައްޒިފުން އަމިއްލަ ތަންތަނުގައި ޕާޓް

 މިދަނޑިވަޅުގައި އާމްދަނީ ލިބޭނެ އިތުރު ގޮތްތަކެއް . އެވަނީ ގެއްލިފައި

 ން އައި މުސާރަ ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން އެމުވައްޒިފުންނަށް ލިބެންނެތީސް ލިބެމު

 ށް ނޑުމެން މުވައްޒިފުންނަ ގަ އަޅު . މައްސަލަތަކެއް އެބައޮތް އެތައް އިޖްތިމާޢީ ދިމާވާ 2340 

 ތް ފުންނަށް ލިބޭ މުސާރައަށް ރިޢާޔަ ޒި ލޯނު ދޫކުރައްވަނީވެސް މުވައް ބޭންކްތަކުން

 އަދި ނަމަވެސް އިން އޯ . ޓީ . ދި ކްރެޑިޓް ސްކީމަށް އެސް އަ . ކުރައްވާފައި

ޒިފަކަށް ލިބޭ މުސާރައަށް އެހެންތަނަކުން ނަމަވެސް މުދާ ދޫކުރައްވަނީވެސް އެމުވައް
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 ކުއްޔަށް ޔަށް ތަންތަން ހިފައިގެން ތިބޭ މީހުންވެސް އަދި ކުއް . ތްކުރައްވާފައި ރިޢާޔަ

 ހިފައިގެން ތިބެނީ ދެމަފިރިން ނުވަތަ އާއިލާގެ އެތައްބައެއްގެ މުސާރަ 2345 

 އެއްކޮށްލައިގެން ލިބޭ އެއްޗަކުން ކިރިޔާ ކުލިދައްކާ ފެން ބިލާއި ކަރަންޓް ބިލު

 ދެން އޮންނަ ، ދެން ލިބޭ . ކަހަލަ ގޮތަކަށް ދިރިއުޅެވޭ އަދާކޮށްގެން ކިރިޔަކިރިޔާ

 . ބާކީ އެއްޗަކުން ބަނޑުފުރާނަ މުއްތި ކުރުމުގެ ގޮތުން ކާބޯތަކެތި ގަނެލައިގެން

 . އަގުތައްދަނީ މައްޗަށް ތަކެތި ބާޒާރުގެ . މިހެން އޮއްވާ ކުލިތައް ދަނީ އިތުރުވަމުން

 އެނގިފައި އެއްގެ އަގު މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ށް ފިޔާ ބަސްތާ މިސާލަކަ 2350 

 140 ކުރިން އެއް އަހަރު އެއީ މީގެ . ރުފިޔާއަށް 320 ޒާރުގައިވަނީ ބާ އޮތްގޮތުގައި

 . ށް 540 މިހާރު ބާޒާރުގައި އިއްޔެގަ ހުރީ އެއް އަލުވި ބަސްތާ . ށް ލިބުނު އެއްޗެއް

 ބިސްކޭހެއް . ށް ލިބުނު އެއްޗެއް 120 އެއް އަހަރު ކުރިން ބާޒާރުގައި އެއީ މީގެ

 އެހެންވީމާ، ތަކެތީގެ . މުން ދިޔަ ށް ލިބެ 195 ށް 150 ކުރިން ށް ލިބޭއިރު 400

 އަގު މައްޗަށް އަރަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައި ކުލި އިތުރުވަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައި 2355 

 ކުޑަކޮށްލެއްވުމަކީ އިޖްތިމާޢީ ވަރަށްގިނަ ޒިފުންނަށް ލިބޭ މުސާރަ މުވައް

 އި ލެއްގަ އެހެންވީމާ، އެއްވެސް ޙާ . ނެކަމެއް ޤައުމުގައި އުފެދިގެންދާ ތަކެއް މައްސަލަ

 އެތައް ކަންތައްތަކެއް ކުރުމަށް ހުރި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤައުމީގޮތުން ކުރެވެން

 ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމަކާ ނުލާ ހަމައެކަނި މިއީ ހައްލެއްކަމަށް ބަލައިގެން މިކަން

 ދާނީ މިހިސަބުން އުފެދިގެން . ލެއްގައި ހައްލެއްނޫން ކުރުމަކީ މިއީ އެއްވެސް ޙާ 2360 

 ކެއްކަމުގައި އަކާއި އިޖްތިމާޢީ އެތައް މައްސަލަތަ ތިޞާދީ އެތައް މައްސަލަ އިޤް

 ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒެއިނާ އާދެ، ތުލުސްދޫ ދާއި . އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން

 ވަރަށް ގިނަ ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޚަރަދު ކުޑަކުރެވޭނެ

 އި ތިއްބަވާ ސްޓޭޓް ރޮވިންސްތަކުގަ މިސާލަކަށް ބައެއް ޕް . ދާއިރާތައް އެބަހުރި

 ގައި ރުންގެ ނާއިބުންނަށް އެބަތިއްބަވާ އެބޭފުޅެއްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށު މިނިސްޓަ 2365 

 ދެއްވާ 15000 ގައި ށްވެސް ލިވިންގ އެލަވަންސްގެ ގޮތު ދިރިއުޅުއްވާ ބޭފުޅުންނަ

 އަދި ރަށްރަށުގެ . މިވެސް ހަމަ ޤައިމު ކުޑަކުރެއްވިދާނެ . ބޭފުޅުންވެސް އެބަތިއްބެވި

 ކަތީބުން ތިއްބަވާ ރަށްރަށަށް އެއްވެސް ހިންގުމަށްޓަކައި ތިން ހަތަރު އޮފީސް

 ނޑުމެންގެ ބޭނުމެއްނެތި ކައުންސިލަރުން ލައްވާފައި ތިއްބެވުމަކީވެސް އަޅުގަ

 ނުވަތަ . ކައުންސިލަރުންވެސް އުނިކުރެވިދާނެ މި . ޚަރަދުތައް އިތުރުވެގެންދިޔަކަމެއް 2370



89 

 ގޮތްތައް އިތުރުވެގެންދާ ން އާމްދަނީ ލިބޭނެ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާދު ހަމަޖެހިގެ

 ޖެއްޔާ ދުވަސްވަރަކާ ހަމައަށް މަޑުކޮށްފައި އެކަހަލަ ދުވަހެއް ފެނިއް

 އާދެ، ބައެއް . އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިތުރު ވަޒީފާތައް އެފަރާތްތަކަށް ދެވިދާނެ

 7 ބޭފުޅުން އެބަވިދާޅުވޭ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުން މިލިބެނީ އަހަރަކު

 . ބިލިއަން ރުފިޔާ މިދަނީ މުސާރައަށޭ 4 އޭގެ ތެރެއިން . ބިލިއަން ރުފިޔާއޭ 2375 

 ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބިލިއަން ރުފިޔާއަކީ 7 އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

 ދައުލަތުގެ . ބެންޖެހޭ އަދަދުތޯ ނުވަތަ އެއަށްވުރެން ގިނައިން ލިބިގެން ނުވަނީތޯއޭ ލި

 . ނީ ހޯދޭނެ ގޮތްގޮތްރާވާ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުން ދައުލަތަށް އާމްދަ ޒިންމާއެއް

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤާބިލިއްޔަތު ހުރި މިންވަރަކުން އަބަދުވެސް އާމްދަނީ

 އިޤްތިޞާދީ ތަފާތު . ހޯދުމަށްޓަކައި ތަފާތު މަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހޭނެ 2380 

 ތުރު ކުރުމަކީ އާމްދަނީތައް އި މުކޮށް މިޤައުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަޞީލަތްތައް ޤާއި

 ކުރުމަށްޓަކައި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް

 ކަހަލަ އެހެންވީމާ، ޤައުމަށް ކުރިމަތިވާ މި . ވާލުވާ ފަރާތްތަކުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތެއް ޙަ

 ޤައުމަށް އަރައިގަނެވޭ ކަހަލަގޮތްތަކެއް މަގުފަހިކޮށް ހަމަޖެހުމުން އިޤްތިޞާދީ

 އިޤްތިޞާދީ މިނިސްޓަރު އިސްތިއުފާ ދެއްވުންވެސް އަޅުގަނޑަށް ވޭނަމަ ނުކޮށްދެ 2385 

 . ހީވަނީ ރަނގަޅުވާނެހެން

 ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިހާރު . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ބަރު ޢަލީ އާޒިމަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެން

2390 

 ކުރިން ފެށުމުގެ އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

ލައަކީ މު : ޒިމް ވާހަކަދެއްކެވުން ޢާ ޢަލީ  ންމު މައްސަލައަކަށްވެފައި ކުރިއަށް އޮތް މަސައްކަތްތަކަކީވެސް ހި މިމައްސަ

 ންމު މަސައްކަތްތަކެއްކަމަށްވާތީ އަޅުގަނޑު މިއަދުގެ ހި މު މިމަޖިލީހުގައި ވަރަށް

 މައްސަލަ ކުރިއަށް ދެންހުރި ކަންތައްތައް ބޭފުޅުން ވާހަކަދައްކާ ނިމެންދެން

 މެދުހެންވޭރުގައި ދިރިއުޅޭ . ން ގެންދެވުމަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާލަ ކުރިއަށް 2395 

 ހާ ސަރުކާރުގެ ސަރުކާރުގެ މުވައްޒިފުންގެ ނަމުގައާއި އަދި ޖުމްލަކޮށް ހުރި

ހަށް އްސަލައެއް މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީ މުވައްޒިފުންގެ ނަމުގައި މިފަދަ މުޙިންމު މަ
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 ހުށަހެޅުއްވިކަމަށްޓަކައި ކުއްލި މައްސަލައެއް މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް

 މަދު ސަލީމަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހެޅިކަމަށްޓަކައި އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙް

 ފުލުހެއްވިއަސް އާދެ، ޙަޤީޤަތަކީ ސިވިލްސަރވެންޓެއް ވިއަސް . ދަންނަވަން ޝުކުރު 2400 

 ވިއަސް އަދި ނިވަން މުއައްސަސާގެ މެންބަރެއް ވިއަސް މި ސިފައިގެ މީހެއް

 ޖެހޭނީ ޤަތް ރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްކަމުގާވިއަސް އަޅުގަނޑުމެން ޙަޤީ މިޢިއްޒަތްތެ

 ން އުޅޭ ދައްޗަކީ ޤަތަކީ މިވަގުތު ސަރުކާރަށް ދިމާވެގެ ހަޤީ . ޤަބޫލުކުރަން

 މިއަދު . މިއީ ޙަޤީޤަތް . ދައުލަތަށް ވަންނަ އާމްދަނީ މަދުވުން . ފައިސާނެތުން

 ދަންނަވަން މިއުޅޭ . މިކަންޖެހޭނީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންވެސް ޤަބޫލުކުރަން 2405 

 . މުސްކުޅިން ބުނާހެން ރިހޭ ފައިމައްޗަށް ފޮއި ވެއްޓިފައޭ މިއޮތީ ވާހަކައަކީ

 މީގެ ކުރިންވެސް އަޅުގަނޑުމެން މިކިޔާ ގަދަ ދަންނަވަންތޯ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 ޤައުމަށްވެސް ތަފާތު އިޤްތިޞާދީ ނިޔޭގެ އަދި ދުވަހުގެ ތެރޭގައިވެސް ދު އަހަރު 30

 ވެސް މިފުރުޞަތުގައި މެން ގޮސްފައިވާކަންވެސް އަޅުގަނޑު ދަތިކަކާއި ކުރިމަތިވެގެ

 ވެއިތަށް އެރުމާއެކު ދުނިޔޭގެ ބަލާލާއިރު އިރާޤު ކު މިގޮތުން . ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ 2410 

 އިޤްތިޞާދު ހީނަރުވެ ތެލުގެ އަގުބޮޑުވެ ރާއްޖެއަށްވެސް އިޤްތިޞާދީ ބޮޑެތި

 ހަމަ . ޖެހޭ ށްލަން ދަތިތަކަކާއި ކުރިމަތިވެފައިވާކަން ހަމަ މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮ

 ގައިވެސް ހަމަ މިފަދަ އިޤްތިޞާދީ 11 އެއާއެކު ސާސްރޯނގާ އާއި ސެޕްޓެމްބަރު

 އެހެންނަމަވެސް މިކަންތައްތަކުން . ކާއި ހަމަ މިރާއްޖެއަށް ދިމާވި ތަ ދަތި

 ނަމަވެސް . އުފަލާއެކު ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ހަމަ ރައިގެންފައިވާކަން އަޅުގަނޑުމެން އަ 2415 

ށް 30 ދަންނަވަންތޯ މިހުރިހާ ކަމެއްވެސް އެއިރުގެ ސަރުކާރުން އާދެ، ގަދަ  އަހަރަ

 ކެތްތެރިކަމާ މާއި ވިސްނުންތެރިކަމާ ކުރިމަތިލީ ވަރަށްވެސް ޙިކުމަތްތެރިކަ

 . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . އެކުގައިކަންވެސް އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ

 ނެވި ކަންވެގެން ދިޔަގޮތަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންނާއި ހަމައަށް މިދެން

 އަޅުގަނޑުމެންގެ . ހާސްކަން ކުރިމަތިވާން ނުޖެހޭކަން ކަންތައްތަކުގެ އުނދަގޫތަކާ 2420 

 ސަރުކާރަކުން ގެ ޔަކަ އެއިރު އެފަދަ ކަންތައްތައް އިހްސާސްވި ރައްޔިތުންނަށް

 ދުވަހަކުވެސް ގައިވެސް ތެރޭ އަހަރު ދުވަހުގެ 30 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ނުދޭކަން

 ސަރުކާރުގެ މުވައްޒިފެއްގެ މުސާރަ ކުރިންވެސް ޢިއްޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރަކު

އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ 30 އަލިއަޅުވާލި ފަދައިން ދުވަހަކުވެސް
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 . ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން މުވައްޒިފެއްގެ މުސާރަ ކުޑަކޮށްފައި ނުވާކަން 2425 

 ހަމަ އެއާއެކު ދެރަ ނިކަމެތި ރައްޔިތުންގެ މުސާރަ ދެވެންނެތްކަމަށްބުނެ

 ހަމަ . ހޭ ވަޒީފާތައްވެސް މަދުކޮށްފައި ނުވާކަންވެސް އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކުރަންޖެ

 ދިޔައީ އެއް ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް އެއާއެކުގައި ޤައުމުގެ ހަޒާނާ

 ޙަޤީޤަތަކީ އެއިރު ޤައުމު . އިތުރުވަމުންކަންވެސް މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ

 ހުނަރުވެރި އެއްވެސް ހުރި ތަޖުރިބާ ހިންގަންތިބީ ލޯހުޅުވޭ ކަންތައްތަކަށް ޤާބިލު 2430 

 އްޓޭ ވިސްނުންތެރިންކަންވެސް އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ވަގުތަކު ހަމައިން ނުނެ

 އެބޭފުޅުންގެ ޙިކުމަތު ޢަމަލީ ބޭނުންކުރައްވައިގެން އެފަދަ . ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭނެ

 . ކަންކަމަށް ޙައްލު ހޯއްދަވައި ދެއްވަމުން ދިޔަކަންވެސް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން

 ވެއްޓުމޭ މިބުނާ ބަހަކީ ނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު މިދަންނަވާ ރިހޭ ފައިމައްޗަށް ފޮއި

 ޤައުމު ހިންގުމަށް ނުކުޅެދޭ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވެފައިވާ ފަރާތްތައް ސަރުކާރު 2435 

 . ހިންގަމުންދާ ވަގުތެއްގައި އިޤްތިޞާދީ މިވަރުގެ ބޮޑު ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވިކަން

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ގެޒަޓުގައި

 އަޅުގަނޑަށް ) ށ ( ވަނަ މާއްދާގެ 53 ފައިވާ ވަޒިފާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ޝާޢިރުކޮށް

 ދޭހަވަނީ ނުވަތަ އަޅުގަނޑަށް މާނަކުރެވެނީ، އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރަ އެ

 އެހެންނަމަވެސް، . ފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާނުކޮށް ކުޑަ ނުކުރެވޭނެ ވާހަކަ 2440 

 . ށީގެންވާކަމެއް ހަމަ މިމާއްދާވެސް އެހެންގޮތަކަށް ހަމަ މާނަކޮށްލުމަކީ އެކަ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ސަރުކާރުން މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރުމުގެ ކުރިން

 . އެހެން މުހިންމު ފިޔަޅުތައް އެޅުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން

 އެގޮތުން މަތި ބަރުވެފައިވާ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ މަޤާމުގައި ތިއްބެވި ފަރާތްތަކުގެ

 މުސާރަ ކުޑަކުރުމާއި، އެފަދަ ފަރާތްތައް މަދުކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައިވެސް 2445 

 މިހުރިހާވެސް، މިހާރުވެސް ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ މަޤާމުތަކުގައި . އަޅުގަނޑު ދެކެން

 އަށްވުރެން ގިނަ މުވައްޒަފުން ޙަރަކާތްތެރިވަމުންދާކަމީ އަޅުގަނޑުމެން 200

 މިއީ ސަރުކާރަށް . އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަންކަންވެސް

 ދިއުމުގެކުރިން ރައްޔިތުންނަށް ދައްކަމުންދިޔަ ހުވަފެނާއި މުޅިން ޚިލާފު ތަފާތު

 ވުމާއެކު އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ، މިފަދަ ބޮޑު މައްސަލައެއް . ވާހަކަތަކެއް 2450 

ނިންމުމުގެ ކުރިން އެހެން ގޮތްތަކެއް އޮތްތޯ ބަލައި، ސަރުކާރުގެ މުސާރަ
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 ކުޑަކުުރުމުގެ ކުރިން އެހެން ގޮތްގޮތަކެއް އޮތްތޯ ބަލާ ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި

 މަސްލަޙަތު ނުގެއްލި، ގިނަ ނިކަމެތި ރައްޔިތުންތަކަކަށް ނިކަމެތިކަން

 އިހްސާސްވިޔަ ނުދީ މިކަންތައްތައް އެހެންގޮތަކަށް ބައްޓަންކުރުމަށް އަޅުގަނޑު

 . ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ . ގޮވާލަން 2455 

 ޤައުމަށް މިއަދު ބަނަކޮށްލިހާ ގިނަ ފުސްވިލާ އައުމަށް ދެވޭހާ ދައުވަތާއެކު " . ` ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 މުޝްކިލާ ނައުމަލް އަދާއިގެން ހުށަހެޅޭ ގިނަ މައްސަލާއި އައުމުން މުޝާވިރުކޮށް هللا ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 ފަދަ މައްސަލައެއް މިއަދު މި ތަޅުމަށް އާދެ، މި ". ކުރަންވީ ފައިސަލާ : ވާހަކަދެއްކެވުން

 ގެނެސްދެއްވީތީ އޭދަފުށީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލާ އަޙްމަދު ސަލީމަށް 2460 

އާދެ، މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަން . އަޅުގަނޑު ނިހާޔަތަށް ޝުކުރުވެރިވަން

 ޤައުމުގެ ވަރަށްގިނަ ބައެއްގެ . މިއުޅެނީ ވަރަށް ސީރިއަސް މައްސަލައެއް

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިއީ ވަރަށް ހިތާމަހުރި . އާމްދަނީއާއި ގުޅޭ ވާހަކައެއް

 ވަނަ އަހަރުގެ 1978 އާދެ އަޅުގަނޑަށް އެނގިފައި އޮތްގޮތުން ވެއްޖީއްޔާ . ވާހަކައެކޭ

 . ވަނަ ތާރީޚުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެމަތީ ވެރިކަމަަށް މއ 11 ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 2465 

 2008 ތާޛު މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޙަވާލުވެވަޑައިގެން ކިނބިގަސްދޮށުގޭ އަލްއުސް

 ވަނަ ތާރީޚުގައި ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތީން އެ 11 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ

 މަޤާމުން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއިރު ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް އެންމެ

 މިކަހަލަ ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ފަހަރަކުވެސް އަޅުގަނޑަށް އެނގިފައިވާގޮތުން

 ރުފިޔާއިން އޭރުގައި 100 ދުވަހުން ދުވަހަށް ދިޔައީ މުސާރަތައް ބޮޑުވަމުން . ނެތް 2470 

 ން 8000 ން 7000 އޮތް މުސާރަ އެމަނިކުފާނު މަޤާމުން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއިރު

 އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު . ގުނާލެވޭކަން މިއީ އަޅުގަނޑު އުފާކުރާކަމެއް

 ރަންޖެހެނީ ރައީސް މައުމޫނަކީ ޤާބިލު، ހަރުދަނާ ދުރުވިސްނިވަޑައިގަންނަވާ ޤަބޫލުކު

 މިކަމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑު މިއަދު ފަޚުރުވެރިވެ އެ . ކުޅަދާނަ ޒަޢީމެއްކަން

 ހަމައެއާކީގައި، . މަނިކުފާނަސް ސާބަހާއި އައްސަރިބަސް ރައްދުކުރަން 2475 

 ން އަކުރުން ފަވާލަންޖެހޭ އަހަރުގެ ސަރުކާރަކީ ގަދަ ރަ 30 ދަންނަވާލަންޖެހެނީ

 އަހަރު 30 . ސަރުކާރެއްކަން މިއަދު މިއޮތީ އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހިފައޭ

މަސްވިއިރު 8 ސަރުކާރު ނިންމަން އަލަށް އާ ބަޔަކު ސަރުކާރާއި ޙަވާލުވިތާ
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 އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއުޅެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ލިބޭ

 އަޅުގަނޑު . ކޮށް އެމީހުންނަށް ލިބޭ ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑާލަންޖެހިގެން މުސާރަ ކުޑަ 2480 

 ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑު އެދާއިރާއެއް ތަމްސީލުކުރާ ހައްދުންމަތީ ފުނަދޫ ދައިރާގެ

 ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި އަޅުގަނޑު މިއަދު ސަރުކާރަށް ގޮވާލަމޭ ސަރުކާރުގެ

 ސަރުކާރު މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރަ . އެއްވެސް މުވައްޒަފުން މަދުކޮށްގެން ނުވާނެއޭ

 ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބޭ ޢިނާޔަތް ކަނޑުއްވައި . ކުޑަކޮށްލައިގެން ނުވާނެއޭ

 މިކަން މިގޮތަށް ނުކޮށް ސަރުކާރު ނުހިންގޭ ކަމަށްވަންޏާ . ލައްވައިގެން ނުވާނެއޭ 2485 

 އަހަރު 30 މިހިނދުން މިހިނދަށް މިއަދުގެ ސަރުކާރު އިސްތިޢުފާ ދެއްވާފައި

 މިދެންނެވިގޮތަށް ސަރުކާރު ހިންގެވި ބޭފުޅުންނާއި އާދެ، މުސާރަ ކުޑަނުކޮށް،

 ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑާނުލާ، މުވައްޒަފުން މަދުނުކޮށް ސަރުކާރު ހިންގެވި ފަރާތްތަކާއި

 އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ އަދިވެސް މި ޙާލަތުގައިވެސް ޤައުމު . ޙަވާލުކުރައްވާށޭ

 އާދެ، ޝައްކެއްވެސް ނެތް މިއަދަކީ އަޅުގަނޑުމެން . އެގޮތަށް ހިންގަން ތައްޔާރަށޭ 2490 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންނާއި ގުޅޭގޮތުން

 މަޝްވަރާކޮށްލުމަށް ވަރަށް މުހިންމު ފުރުޞަތެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދިޔަ

 ން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ދައުލަތުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރަ . ދުވަހެއް

 ބޭނުންކަމުގައިވަންޏާ ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ހައްދަވައިގެން އުޅުއްވާ ޕްރޮވިންސްތައް

 އެކަންކުރުން ހުއްޓަވާލައްވާފައި އެ ޕްރޮވިންސްތަކުގެ . މިހާރުން މިހާރަށް ހުއްޓާލާށޭ 2495 

 އެކިއެކި މަޤާމުތަކަށް ޢައްޔަންކުރައްވާފައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ވަޒީފާއިން

 އާދެ، ހަމައެއާއެކީގައި ދަންނަވާލަން . ށް ފޮނުއްވާ ލައްވާށޭ ވަކިކުރައްވާފައި ގެއަ

 . ބޭނުންވަނީ، ދުނިޔެއަށް އިޤްތިޞާދީ ދަތިކަން އައީ ހަމައެކަނި މިއަދަކު ނޫނޭ

 2004 މީގެކުރިންވެސް ގަލްފް ހަނގުރާމައިގައި، އިރާގާއި އެމެރިކާ ހަނގުރާމައިގައި

 ޔޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ބޮޑެތި ނެދެވޭ ވަނަ އަހަރު ކުރިމަތިވި ސުނާމީ ކާރިޘާގައި ދުނި 2500 

 އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުން ވެއްޖީއްޔާ . އަސަރުކޮށްފައި އެބަހުއްޓޭ

 . ވަނަ އަހަރުވެސް މިކަހަލަ އިޤްތިޞާދީ ދަތިކަމެއް ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވި 1994

 ވާ އެކަމަކު އޭރުގައި ހުންނެވި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކެބިނެޓާ މަޝްވަރާކުރައް

 އެފް އަށް ދިޔައިމަ ދިމާވާ . އެމް . ސަބަބަކީ އައި . އެފްއަށް ނުދާން . އެމް . ނިންމެވީ އައި

 އަޅުގަނޑަށް . ކަންތައްތައް އެބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ 2505
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 މަޢުލޫމާތު ލިިބިފައި އޮތްގޮތުން ވެއްޖިއްޔާ އޭރު، އެދުވަހު ކެބިނެޓްގެ

 . ވި ވަޒީރުން މިއަދުވެސް މިމަޖިލީހުގައި އެބަތިއްބެވި ބައްދަލުވުމުގައި ތިއްބެ

 އަޅުގަނޑު ކޮންމެހެން ނަން ދަންނަވާކަށް ނެތީން އޭރުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ވިދާޅުވި

 އޭރުގެ . އެއްވެސް ސިފައެއްގައި ދިވެހި ޤައުމު އަޅުވެތިކުރާކަށް ބޭނުމެއްނޫނޭ

 ޔޫމް ކުރެއްވީ އެންމެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައް 2510 

 ބޭނުންވާ ފައިސާ ބައްލަވާވަޑައިގެންނެވީ އޭރުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު . ފޯނުކޯލެއް

 ވަޑައިގެން އެ ފައިސާ ހިއްޕަވައިގެން ޤައުމަށް ވަޑައިގެން އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތު

 ރައްޔިތުންނަށް އިޤްތިޞާދީ ދަތިކަމެއް . ދުވަހުން ދުވަހަށް އައީ ރަނގަޅުވަމުން

 ލިބޭ . މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކުޑައެއްނުކުރޭ . ށް ނުޖެހޭ އިހްސާސްކުރާކަ

 ޢިނާޔަތްތައް މަދެއްނުކުރެއޭ މިއީއޭ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ޤައުމުގެ ރައީސްކަމުގެ 2515 

 އެފަދަ ބޭފުޅުން މިއަދުވެސް . މަޤާމުގައި ތިއްބަވަންޖެހެނީ އެފަދަ ޤާބިލު ބޭފުޅުންނޭ

 ކަންތައްތަކަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެގެން ތިއްބެވީ ހަމަ މިޤައުމަށް މިދެންނެވި ކަހަލަ

 އަޅުގަނޑު މިހެން . މިއުޅޭ ކަހަލަ ކަންތައްތަކާ ކުރިމަތިލާކަށް ނުޖެހޭނެއޭ

 އާދެ، ހަމައެއާއެކީގައި . މިދަންނަވަނީ ސާބިތުކަމާއެކީގައި ފަޚުރުވެރިކަމާއެކީގައި

 ނީ ކުރީ ދަންނަވާލަން ބޭނުން އަނެއް ވާހަކައަކީ، އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މިދައްކަ 2520 

 އަހަރުގެ ސަރުކާރުގެ އިސްކޮށް ތިއްބެވި ބޭފުޅުން 30 ވޭތުވެދިޔަ

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ . ޚިޔާނާތްެތެރިވެވަޑައިގެންނެވި ވާހަކަ

 ޚިޔާނާތްތެރިވިއިރުވެސް . ޚިޔާނާތްތެރިވުމުން ކޮބައިތޯއޭ މައްސަލައެއް

 ލާން ޖެހިގެންއުޅޭ އިޤްތިޞާދީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންނަކަށް މިއަދު މި ކުރިމަތި

 ދެން ތިޔަ ބޭފުޅުން ސާބިތުކޮށްދެއްވަންވީ . ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފަކައެއްނެތޭ 2525 

 ދެދުވަހުން އެއްދުވަހު ނޫސް ކޮންފަރެންސެއް . ނޫންތޯއޭ ޚިޔާނާތްތެރިވެފައި އޮތްކަން

 ޑުފާޑުގެ ބާއްވައިގެން އަރާ ބޭބޭފުޅުންގެ އަނބުރާ ޢިއްޒަތް ނަގާލުމަށްޓަކައި ފާ

 . ރިޕޯޓްތައް ހުށަހަޅަންވީކީ ނޫނޭ

 އާދެ، ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ނަންގަވަން، ގަވާއިދު އަދި ޤާނޫނުއަސާސީ ކޮން : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 2530 

އެއީ ސަބަބަކީ އަޅުގަނޑު . މާއްދާއެއްގެ ދަށުންކަން ވިދާޅުވެފައި ނެންގެވުން އެދެން
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 ބަރަކު ދައްކަވަމުންގެންދަވާ ވާހަކައާއި ފުރުޞަތެއް ނާރުވާނަން އެއްވެސް މެން

 . ގުޅިގެން ނިޒާމީ ނުކުތާ ނަގާކަށް

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ ( 2535 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައިސް، ވާހަކައެއް ދައްކަމުންދާއިރުވެސް ޤާނޫނާއި މިމަޖިލީހުގެ މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 އެއުސޫލުން . މީ ނުކުތާއެއް ނަގަންޖެހޭނެ ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާކަމަށްވަންޏާ ހަމަ ނިޒާ މުޙަންމަދު ޠާރިޤް

 ބަލާއިރު ސަރުކާރަށް ޚިޔާނާތްތެރިވުމަށް ބާރުއަޅާ ގޮވާލާ ގޮވާލުމަކީ އަޅުގަނޑު : ވާހަކަދެއްކެވުން

 .. ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި 2540 

 . އާދެ، ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ބަލައެއް ނުގަންނަން : ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . ށީނދެވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދެން އި

 . ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންގޮސް ދެއްވުން އެދެން 2545 

 އަޅުގަނޑަށް އިނގޭ އަޅުގަނޑު މިވާހަކަ . ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ންނާއި، ދައްކަމުންދާ ވާހަކަތަކުން ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް އެކަންތައް ދައްކަމުންދާ ރާގު هللا ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 އެކަމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑު . ހަޖަމްކުރަން އުނދަގޫވެވަޑައިގަންނަވާނެކަން : ވާހަކަދެއްކެވުން

 އެހެންނަމަވެސް، ދަންނަވާލަން . އެބޭފުޅުންގެ އަރިހުން ނިހާޔަތަށް މަޢާފަށް އެދެން 2550 

 އަހަރު އެއީ ތިބޭފުޅުންގެ ނިވާ 30 ވާހަކައަކީ، ވޭތުވެދިޔަ ބޭނުންވެގެން މިއުޅޭ

 އަހަރު ދުވަހުގެތެރޭގައި 30 ފަތްގަޑަކަށް ހައްދަވައިގެން މަސައްކަތްކުރައްވާއިރު އެ

 އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނެތޭ މިދެންނެވި ކަހަލަ ކަންތައްތައް ތަޖުރިބާ

 . ނޑު މިއުޅެނީ އިނގޭތޯ އެވާހަކަ ދަންނަވާލަންވެގެން އަޅުގަ . ކުރަންޖެހިފަކައެއް

 ހަމަ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކުޑަކޮށް، އެމީހުން ލިބޭ ޢިނާޔަތްތައް މަދުކޮށް، 2555 

 މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް، އަޅުގަނޑުމެން މިދައްކަނީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ

 އުނިކުރާއިރު އެ 20 . % އުނިކުރާ ވާހަކަ 20 % މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން 33000

... ކިތައް މީހުންކަން ތިބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަަޑައިގަންނަވާތޯ ވަކިކުރެވެނީ
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 ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިހާރު . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 2560 

 އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ، މަޑަވެލި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 . ޒިމަށް މުޙަންމަދު ނާ

 އާދެ، މިއަދު ހުށަހެޅިފައިވާ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ` މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ރަނގަޅު . މައްސަލައަށް އަޅުގަނޑުވެސް ދެތިން ނުކުތާއެއް ފާހަގަކޮށްލަން : ވާހަކަދެއްކެވުން މުޙަންމަދު ނާޒިމް 2565 

 ގޮތުން މިއަދު ދިވެހި ދައުލަތުގެ އަހަރުގައި ކަންތައް ވެގެންދިޔަ 30 ވާހަކައެއް ގަދަ

 މާލިއްޔާ ލޯވަޅުއެޅި އެތަނުން ބޮޑު ބާގަނޑެއް ހެދިގެން މިއަދު މިމައްސަލަ

 އަޅުގަނޑުމެން ބަލަން އެބަޖެހޭ ކިތަންމެވަރަކަށް މިޤައުމަށް . ދިމާވެގެން އުޅެނީ

 ލިބެނީ މިވެނިވަރެކޭ ދެންނެވިޔަސް ތަފާތު ހިސާބުތައް އަޅުގަނޑުމެން ބަލަން

 ބިލިޔަން 7 ތަފާތު ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި މި ޤައުމަށް ލިބެނީ . ޖެހޭ އެބަ 2570 

 މިއީ މިއަދަކު ލިބޭ އެއްޗެއްވެސް ނޫން ވޭތުވެދިޔަ ތިންހަތަރު އަހަރު . ރުފިޔާ

 ދެން . ބިލިޔަން ރުފިޔާ 7 ދުވަހުގައިވެސް މިޤައުމަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަކީ ހަމަ މި

 ފުންގެ މުސާރައަށް ސިވިލް ސަރވިސް ބަލަން އެބަޖެހޭ ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަ

 ބިލިޔަނަށް 5 އެހެން ބަލާއިރު . މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް ދަނީ ކިހާވަރެއްތޯ

 ވުރެން މަތީގައި މިއުޅެނީ ދެން އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް ކުރަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް 2575 

 އެހެންވީމާ، މި ދައުލަތުން މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ . ބިލިޔަން ރުފިޔާ 1.4 މިހިރީ

 އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ

 މާލިއްޔާއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ ހަމަ ކުޑަކުޑަ މިންވަރަކީ އަޅުގަނޑުމެން

 ޤަބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި

 ބޭ އެއްޗަކާއި، އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ ޚަރަދާއި، ކަންތައްތައް ކޮށްދެވޭނީ މިޤައުމަށް ލި 2580 

 . މިދޭތި ބެލެންސްވެގެން ނޫނިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަމެއް ނުކުރެވޭނެ

 އަޅުގަނޑުމެން މިސަރުކާރެއް ބޭނުމެއްނުވޭ ރައްޔިތުން ރުއްސައިގެން ދިވެހި

 އަންނާން . އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާކަމެއްނޫން . ނޫޓުޖަހައިގެން މިކަންކުރާކަށް

 ވަނަ އަހަރުގެ އިންތިޚާބަށް ބޭނުންވެގެން ސިޔާސީ މަޤާމްތަކާއި އަދި 2013 އޮތް

 ސިވިލް ސަރވިސްގައި ތިބި ބޭކާރު މުވައްޒިފުން، އަޅުގަނޑު ނުދަންނަވަމު 2585
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 ފަހަރެއްގައިވެސް ސިވިލް ސަރވިސްގަ އެބަތިއްބެވި ވަރަށް ހަރުދަނާގޮތެއްގައި

 . ތެރިކަމާއެކީ މަސައްކަތްކުރާ ބައެއް ފަރާތްތައް ވަރަށް ރަގަޅުގޮތެއްގައި އިޚްލާޞް

 . އެފަރާތްތަކަށް އަޅުގަނޑު އެއްގޮތަކަށްވެސް ކުޑައިމީސްބަހެއް ރައްދުކުރަނީކީނޫން

 އެހެންނަމަވެސް އެބޭކާރުގޮތުގައިތިބޭ މުވައްޒިފުންނަކީ މިޤައުމުގެ ހެވާއިލާބައަށް،

 ހޯއްދަވައިދެއްވާފައި އެބޭފުޅުން އެބޭފުޅުންނަށް އުޅެވޭނެ ރަނގަޅުގޮތެއް ސަރުކާރުން 2590 

 ސިވިލް ސަރވިސްއިން ވަކިކުރުމަކީ އެއީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި މިޤައުމަށް އުނިވާނެ

 އަދި އެމަޤާމްތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށްވެސް ނުހަނު . ކަމެއްނޫނޭ

 އަޅުގަނޑު ދެން ދަންނަވަންއޮތީ، ސިޔާސީ . އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކީ ކުރެވޭނެކަމެކޭ

 މިހާރު . ތަކުގައި ތިއްބެވި މީހުންގެ ވާހަކަވެސް މިތަނުގައި އެބަދެކެވޭ މަޤާމް

 ވަޒީރުންެ މަޖިލީހުން ނިންމަވާފައި ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން އިޢުލާންކޮށްފައޭ އެއޮތީ 2595 

 ޕަސެންޓް އުނިކުރާ 25 ސިޔާސީ މަޤާމްތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން

 މަޖިލީހުގައި މެންބަރުން އެވާހަކަ އެގޮތަށް ދެން މިއަދު މިއިއްޒަތްތެރި . ވާހަކަ

މިއީކީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ވަކިބަޔަކަށް . ދެކެވޭތީ އަޅުގަނޑު ހިތާމަކުރަމޭ

 މި ސަރުކާރު ބަދަލުކުރީ ރައްޔިތުން . ވިސްނައިގެން މިސަރުކާރު ކުރާކަމެއްނޫނޭ

 ހެޔޮވެރިކަމެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނީ . ހެޔޮ ވެރިކަމެއްކުރާށޭ 2600 

 . ޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ އެއްޗަކާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚަރަދާއި އެއްވަރުވެގެން އަ

 އެެހެންނޫނިއްޔާ މާލިއްޔާއިން ދިވެހި ނޫޓުޖެހީމާ މިއަދު ޑޮލަރުގެ އަގުމައްޗަށް

 ދުނިޔޭގެ އެއްވެސް ޤައުމަކުން ކުރާކަމެއްނޫން ފޮރިން، . ގޮއްސަ މިއޮތީ

 އްވަރަަކަށްނޫނިއްޔާ އެޤައުމުގެ އެޤައުމަކަށް ލިބޭ ފޮރިން ކަރަންސީއާއި އެ

 މިޤައުމަށް މިއަދު ދިމާވެގެން މިއުޅޭ . މާލިއްޔާއިން ދެވޭ ނޫޓެއް ނުޖަހާ 2605 

 އަހަރެއްހާ 2 މައްސަލައަކީ، އަތްނުފޯރާ ފަށަށް މުސާރަ ބޮޑުކުރީ ވޭތުވެދިޔަ

 . އޭރުގައި ސިވިލް ސަރވިސްއެއް ނެތޭ . ދުވަސްތެރޭގައި ސިޔާސީ ބޭނުމަކަށްޓަކައި

 ތެރި މަޖިލީހުގައި ތިބި އެންމެހާ މެންބަރުންނަށް މިޢިއްޒަތް

 އެނގިވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭނެ އޭރުގައި އޮތީ ހަމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް

 . އިންތިޚާބުކޮށްފައި ހުންނަ ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވީމާ މަޤާމްތައް ދެވޭ ގޮތަށް އޮތީ 2610 

 ޅުގަނޑު އަޑަށް މިއަދަކު އޮތީ އެގޮތަކަށްނޫނޭ އަ . މިއަދަކު އޮތީ އެގޮތަކަށްނޫނޭ

ބާރުލާފަ މިދަންނަވަނީ، އެބޭފުޅާ އެ ބޭނުންވީމާ އެބޭފުޅާއަށް ވޯޓު ހޯދަން
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 ފޮށިމަތީގައި އަތްއެޅުމަށްޓަކައި މުސާރަތައް ބޮޑުކުރަމުން ދިޔައީ މަޤާމްތައް

 މިއީ ދުނިޔޭގެ އެއްވެސް ހަމައަކުން ލަމައަކުން ބަލައިގެން . އިތުރުކުރަމުންދިޔައީ

 . މިޤައުމުގައި އެބަތިއްބޭ ބައްތިރީސްހާސް މުވައްޒިފުން . އްނޫނޭ ކޮށްފައި އޮތް ކަމެ 2615 

 މިއީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކަށް ބަލާއިރު މިއީ ކޮން ޤައުމެއްގަތޯ މިކަން މިގޮތަށް

 ނޯތް ކޮރެއާ . ސިވިލް ސަރވިސްގެ ރޭޓް މިގޮތަށް އޮތް ޤައުމެއްނެތޭ . އޮތީ

 ނޑުމެން މިއުޅެނީ ހަނގުރާމައެއް އަޅުގަ . އެއީ ހަނގުރާމަމަތީ ޤައުމެކޭ . ނޫނިއްޔާ

 އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުމެއްނޫން އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރެއް . ކުރަންތޯ ވެރިކަމާހުރެ

 ޢިއްޒަތްތެރި . މިހާރު ބޭނުންވެގެން މިއުޅެނީ ހެޔޮވެރިކަމެއް ކުރަން . ބޭނުމެއްނޫން 2620 

 ކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭނުމެއްނުވޭ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒިފުން ހަތިޔާރަަ

 ވަަނަ އަހަރުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމީހުންގެ 2013 ބޭނުންކޮށްގެން އަންނާންއޮތް

 . މިއުޅެނީ މިޤައުމަށް ހެޔޮވެރިކަންކުރަން . ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން މިކަންކުރާކަށް

 މިޤައުމަށް ލިބޭ އެއްޗަކުން މިޤައުމު ހިންގުންތެރިކަމާއެކީގައި ހިންގޭތޯ

 މިއީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންވެސް ހަމަ . ރަނީ އަޅުގަނޑުމެން މި މަސައްކަތްކު 2625 

 ހާހެއްހާ މުސާރަ ލިބޭ 4 މިޤައުމުގައި އެބަތިއްބޭ . ހިތުން ރުހުމުން ޤަބޫލުކުރާކަމެކޭ

 އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މިކަން ހަމައަކަށް . ވަރަކަށްހާސް ބިދޭސީ މުވައްޒިފުން 80

 އްކަނީ ސިވިލް އަޅުގަނޑުމެން މުސާރަ ކުޑަކުރާ ވާހަކައޭ މިދަ . އަޅުވަން

 . ސަރވިސްތެރޭގައި ސިވިލް ސަރވިސްގައި ތިބި ބޭފުޅުންނާއި މަޝްވަރާކޮށްގެންނޭ

 . ސިވިލް ސަރވިސްތެރޭގައި އެބަހުއްޓޭ ހަމަޖެހޭ އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައެޅިފައި 2630 

 ވަރަަކަށް ހާސްމީހުންނޭ ސިވިލް 18 އަޅުގަނޑުމެން މިބަދަލު ގެނައިމާ

 ކީ ތިބި މީހުން މިއުޅެނީ އެމީހުންގެ އޭރުން ބާ . ސަރވިސްގައި ތިއްބަވާނީ

 . އެމީހުންނަށް އުޅެވޭނެ މަގެއް ހޯދައިދޭން މިއުޅެނީ . ވަޒީފާތައް ދޫކޮށްލާކަށްނޫނޭ

 ރަނގަޅުގޮތުގައި ތާހިރުކަންމަތީގައި މިޤައުމުގައި އުޅެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދައިދޭން

 ން، މިތާނގައި ވާހަކަދައްކަވައިފި ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . މިއުޅެނީ 2635 

 ރަނގަޅުވާހަކައެއް، ނަފްސާނީ ބަލިޖެހިފައި ތިބިބައެއް ވެއްޖިއްޔާ، އަޅުގަނޑުމެން

 މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ބޭނުން އެބަވޭ ރަގަޅު ޚިދުމަތެއް ކިހިނެއްތޯ ކުރައްވާނީ

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުން އެބަވޭ . ނަފްސާނީ ބަލިޖެހިފަ ތިބި ބަޔަކުލައްވާ

ޕަސެންޓް މީހުންނަށްވެސް ރަނގަޅުގޮތް 33 ހިފައި ތިބި ނަފްސާނީ ބަލިޖެ



99 

 އަޅުގަނޑު ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން އެބޭފުޅުންނަށްވެސް ރަނގަޅުގޮތެއް . ހޯދައިދިނުން 2640 

 ހޯދައިދެއްވާފައި އަދި އެހެން ގޮތްގޮތަކުން ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ

 ރެވޭނެ މާޙައުލެއް ޤާބިލިއްޔަތާއެކީގައި ޤާބިލުކަންމަތީގައި ތިބެގެން މަސައްކަތްކު

 ސިވިލް ސަރވިސްތެރޭގައި ގާއިމުކޮށްދިނުމަކީ މިސަރުކާރުގެ މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި

 ސަރުކާރު ބޭނުންވަނީ ފަހަރެއްގައިވެސް އެބޭފުޅުންނަށް ވެސް . އަޅުގަނޑު ދެކެމޭ

 ދެރަގޮތެއް، އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި އެއްވެސް ރައްޔިތަކަށް ނިކަތިކަމެއް 2645 

 . ރުން ނުދޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އޮތީމައޭ މި ސަރުކާރު ބަދަލުކުރީ މިސަރުކާ

 މިސަރުކާރު ފުރަތަމަ ވައުދުވީ، . މިސަރުކާރު ބޭނުންވަނީ ހެޔޮވެރިކަން ކުރަން

 ކެންޕޭންތަކުގަވެސް ވައުދުވަމުން އައީ އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުމެއް ނުވެއޭ ބޮޑު

 ... ކުޑަ ސަރުކާރެކޭ . ސަރުކާރެއް ގެންގުޅޭކަށް

2650 

 . ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . އްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ ޢި : ސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން ރިޔާ

 ގެ މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ، ފޭދޫ ދާއިރާ ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު (

 . ން ފަހުމީއަށް ޙާ އްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލް ޢި

 އާދެ، މިއަދު މިހުށަހެޅިގެން އުޅޭ . އްޒަތްރި ރައީސް ޢި ޝުކުރިއްޔާ . ` ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 2655 

 މައްސަލައަކީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ، މީހަމަ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ ލެޔާއި : ފަހުމީ ވާހަކަދެއްކެވުން ން ޙާ އަލް

 . އަޅުގަނޑުމެންގެ ނޭވާލުމާއި ގުޅިފައިވާ ނުރައްކާތެރި ބޮޑު މައްސަލައެއްގެ ވާހަކަ

 ގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުގައި އަޅުގަނޑާއި ހަމައަށް އައިއިިރު އެހެންނަމަވެސް އަޅު

 ދެކެވުނު ވާހަކައަށް ބަލާއިރު ދަންނަވާލަންޖެހެނީ، މިވާހަކައިގެ ރޫޙް ހުރި ގޮތުން

 ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތު މިހާދަށަށްގޮސް . ވަރަށް ހިތާމަކުރަން އެބަޖެހެއޭ 2660 

އަށް ހުރަސް  އެޅޭފަދަަ ވިސްނުންތަކަކާއެއްކޮށް ރައްޔިތުންގެ ގިނަ ބައެއްގެ އާމްދަނީ

 ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ބައްޓަންކުރަން މަޖުބޫރުވާ ޙާލަތަކަށް މިއަދުގެ ސަރުކާރު

 ދާންޖެހުނު މައްސަލަ ޤަަބޫލުނުކުރެވިގެން ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ

 އްލަ ނަފްސް މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާކަމަކީ އެއީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ، އަމި

 އެންމެފުރަތަމަ ތިމާމެންގެ ކުށާއި، . އިސްލާޙުކުރުމުގެ ރޫޙު ނެތްކަމުގެ ދަލީލެކޭ 2665 

ތިމާމެންގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަމާއި، ތިމާމެންގެ އުނިކަން ޤަބޫލުކޮށްގެން މެނުވީ އެކަން



100 

 އިސްލާޙްނުކުރެވޭނެކަމަކީވެސް އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިންސާނީ ފިޠުރަތާއި

 8 އަހަރެއްގެ ވާހަކައާއި 30 . އިރު ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް ޠަބީއަތަށް ބަލާ

 . މަސްދުވަހެއްގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަން މިތަނަކު މިވަގުތު މުހިންމެއްނޫން

 އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ 2670 

 ލަތުގައި ދިވެހިން ދިރިއުޅޭ ދިވެހި ދައު ކޮންމެ މައްސަލައަކީ، ނިކުންނަ މަޞްރަޙަށް

 ދިރިއުޅުމުގައި އެމީހުންގެ ދިރިއުޅުމަށް އަންނަ އެމީހުންގެ ކޮންމެ އުނިކަމަކީ

 އެމީހުންގެ މުސާރައަށް އެމީހުންކުރާ މަސައްކަތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީއަކަށް އަންނަ

 ސަތުގެ ކޮންމެ އުނިކަމެއްގެ ޙަޤީޤީ ސަބަބަށްވާނީ މިޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދީ ސިޔާ

 އެހެންވީމާ، ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ މިއަދު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ . ފެއިލްވުމޭ 2675 

 އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތު ފެއިލްވެގެން ދުނިޔޭގެ އެހެނިހެން ތަންތަނުން މީހުން

 އައިސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތު ރާވަން މަސައްކަތްކުރާ ޙާލަތަށް

 މިލިއަން 37 އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑުން . މިއަދު މިއޮތީ ގޮސްފައޭ

 ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ނަގާކަމަށްވެއްޖެއްޔާ މިނޫންގޮތަކަށް މިކަންކުރެވޭނެ އެއްވެސްގޮތެއް

 އަޅުގަނޑު . ޤަބޫލުކުރެއްވިޔަސް ނުކުރެއްވިޔަސް ކަމުގެ ޙަޤީޤަތަކީ މިއީ . ނެތް 2680 

 ޙަންމަދު ނަޝީދުގެ ހަނދާން އެބަވޭ ކެންޑިޑޭޓް މުޙަންމަދު ނަޝީދުއާ ރައީސް މު

 ކޮބައިތޯ މިއަދު ކަންމަތީ . ވާހަކަފުޅުގެ ކުލައާއި ރާގަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު

 އަތްފޯރާފަށަށް ދިރިއުޅުން ގެނައުމުގެ . ފިހާރަތަކުން ދަރަނިކެނޑުމުގެ ވާހަކަ

 ގޯތިގެދޮރުގެ ހިޔާވަހިކަމާއި ގުޅިފައިވާ ނިޒާމަކުން . ސިޔާސަތުތައް ކޮބައިތޯ

 . މުގައި ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ ވާހަކަ ކޮބައިތޯ މިއަދު ދަތުރުފަތުރުކުރު 2685 

 އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު މިއޮތީ ޙަޤީޤަތުގައި ކީހާ ޅެން . ވާހަކަދެއްކިދާނެ

 ދަންނަވަން މިއުޅޭ ވާހަކައަކީ، މިސަރުކާރަށް . ފަރިއްސަށްވެގެން ގޮސްފައި

 ރިމަތިވެގެން ށް ކު ކުރިމަތިވެގެން މިއުޅޭ މައްސަލައަކީ، އަދި މިޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދަ

 މިއުޅޭ މައްސަލައަކީ މުސާރަތައް ކަނޑާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އަދި އެހެނިހެން

 މަޤާމްތަކުގައި ތިއްބެވި ދިވެހިރައްޔިތުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް މަގުމައްޗަށް ނެރެން 2690 

 . ދޫކޮށްލަން މިޖެހޭ ޙަޤީޤީ ސަބަބަކީ ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތު ފެއިލްވުން

 ވިސްނުމެއްނެތި ހުސް ވާހަކަތަކެއް ދައްކާ އަޅުގަނޑުމެން މިސަރުކާރު ދުރު

ރައްޔިތުންނަށް ހުވަފެންތަކެއް ދެއްކުމުގެ ހިތި ނަތީޖާ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން
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 މިއަދު ދައްކަން އޮތް . އެހެންވީމާ، މިއަދު ނެތް ޙައްލެއް . ދެކެމުން މިދަނީ

 ހުޅުހެންވޭރު . ސްފިއޭ އަހަރުގެ ސަރުކާރުން ލާރިތައް ކާލައިގެން ގޮ 30 ވާހަކައަކީ، 2695 

 ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުވެއްޖެ

 އެހެންނަމަވެސް، ދާދި . ސަރުކާރު ހަވާލުވިއިރު އެއްވެސް ލާރިއެއް ބަޖެޓަކު ނެތޭ

 އިހަށްދުވަހު ގަވަރނަރ މިތަނަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވަޑައިގަންނަވާފައި

 ންނަށް ދެއްވި މަޢުލޫމާތުގައި އެބައިނގޭ ދަޢުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި، އަޅުގަނޑުމެ

 އަހަރުގެ ސަރުކާރުގެ ނެގި 30 ދަޢުލަތުގެ ރިޒަރވްގައި ހުރީ ކިހާވަރެއްކަމާ ކުރީގެ 2700 

 މަސް ދުވަސް ތެރޭގައި މިސަރުކާރުން ނެގި 8 ލޯނުގެ އަދަދަކީ ކޮބައިކަމާ، މިދިޔަ

 ބެލިއިރު ޙަޤީޤަތަށް ބަލާއިރު އެބައިނގޭ މިހުރިހާ އެއްޗެއް . ލޯނަކީ ކިހާވަރެއްކަން

 ކުންފުންޏެއް ވިއްކާލާ . މިސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތެއް ނެތްކަން، ވިސްނުމެއް ނެތްކަން

 ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނެއް ނަގައިގެން އައިސް އޭގެން ކެޕިޓަލެއް ހަދައިގެން . ވާހަކަ

 މިވާހަކަތައް ދައްކަން މިޙާލަތެއްގައި . ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއް ހަދާ ވާހަކަ 2705 

 އެހެންވީމާ، މިދަންނަވަން މިއުޅޭ ވާހަކައަކީ، މިމައްސަލައިގެ ޙަޤީޤީ . މިތިބެނީ

 . ސަބަބަކީ މުސާރަތަށް ކަނޑާލުމަކީ މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ރުހޭކަމެއް ނޫން

 އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ރުހުނަސް ނުރުހުނަސް މިސަރުކާރަކަށް

 އެއްކަލަ ރައީސް . މިމުސާރަ ކަނޑަންއެބަޖެހޭ . ހެދޭކަށެއް ނެތް ދެވަނަ ދެގޮތެއް

 މިލިއަން 300 ނަޝީދު ކެމްޕެއިންކުރެއްވި ދުވަސްވަރު ޖީބަށް ލައްވައިގެން އުޅުއްވި 2710 

 އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ . މިލިއަން ޑޮލަރު ނާދޭ އަދިވެސް 300 . ޑޮލަރެއް ނައޭ

 ނަތީޖާއަކަށްވީ ގޮތްހުސްވެގެން މިލިއަން ޑޮލަރު ނައުމުގެ 300 އެ . އެހުވަފެނުގައި

 ދަނޑުގެއްލި، މަރިޔަނބުގެއްލި، ކަތިވަޅިގެއްލި މިޙާލަތަށް ދިޔައިމާ ދެން މިޖެހުނީ

 އަހަރުގެ ވެރިކަންކުރިއިރުވެސް އިންޓަނޭޝަނަލް 30 އެންމެފަހުން މީގެކުރީގެވެސް

 ތިއްބެވި އެހެންނަމަވެސް، މިޤައުމުގައި ކުރީގައި . މަނިޓަރީ ފަންޑުން ލޯނުވެސްދެއޭ 2715 

 ސިޔާސީ މާހިރުންނާ ކުރީގައި މިޤައުމުގައި ތިއްބެވި އިޤްތިޞާދީ މާހިރުންގެ

 ސިޔާސަތުތައް ބައްޓަންކުރެވި ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރަށް

 އެހެންވީމާ، މިހާރު . އަސަރުނުކުރާގޮތަށް ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދު ކުރިއެރުވުން

 ޤަބޫލުކުރަންޖެހެނީ، ތިމާމެންގެ މިވާހަކަތައް ދައްކާއިރު ވިސްނަންޖެހެނީ

 ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ބަދަލުކޮށްގެން . ސިޔާސަތުތައް ބަދަލުކުރަންޖެހިއްޖެކަން 2720
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 ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދާ ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދާ މިޤައުމުގެ ލިބެންހުރި ވަޞީލަތްތައް

 ބޭނުންކޮށްގެން ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިކުރާނެ ވާގީ ޙާލަތަކަށް

 އެހެންވީމާ، މިހާރު މިސަރުކާރުން މިދައްކާ . އަޅުގަނޑުމެން އަންނަންޖެހިއްޖެކަން

 . ވާހަކަތަކާ މިއީ އަޅުގަނޑުމެން އެއްގޮތަކަށްވެސް ޤަބޫލުކުރާ ވާހަކައެއްނޫން

 ސަރުކާރަށް . އަޅުގަނޑުމެން އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ސަރުކާރަށް ގޮންޖަހާކަށްނެތިން 2725 

 ސަރުކާރުގެ . އުނދަގޫކުރާކަށްވެސް ނެތީމު . މު ދުއްތުކުރާ ކުރާކަށްވެސް ނެތީ

 ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވެން އޮތް ހުރިހާ

 އެގޮތުން، . ކުރާނަން . މަސައްކަތެއް މިމަޖިލީހުގެވެސް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ކޮށްދޭނަން

 ޓީ ކުރުމަށްޓަކައި ޑިއު ގެ އަގު ތިރި ދިވެހި ސަރުކާރުން ޑިޔުޓީގެ ބިލުގައި ކާބޯތަކެތީ

 ކަނޑަންވެގެން ހުށަހެޅި ބިލަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ އަޣްލަބިއްޔަތު އޮތް 2730 

 ކޮމިޓީއަކުން ފުރިހަމަ ސަޕޯޓްދީގެން އެބިލުގެ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން ނިންމިތަނާ

 އެއީ އަތްފޯރާފަށަށް ދިރިއުޅުން . އަނެއްކާ އަނބުރާ ގެންދެވީ ކީއްވެގެންތޯ

 ވީ . އެހެނެއްނޫންވީކީއެއް . އަޅުގަނޑުމެން ހުރަސްއެޅީތީތޯ . ފާނެތީ އައިސް

 ޤައުމުގެ ޙާލަތު . ހުސް ވާހަކަދެއްކުނީ . ސިޔާސަތެއްނެތީ، ވިސްނުމެއްނެތީ

 ދިރާސާނުކޮށް ހުސް އަނގަތަކެއްތަޅައިގެން އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް 2735 

 ... އެހެންނަމަވެސް، . ނީ އޮޅުވާލުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއްކޮށް އެކަން ކާމިޔާބުކުރެވު

 . ހަމަވެއްޖެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަގުތު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .... މިހާރު މިއޮތީ އަމިއްލައަށް ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 2740 

 : މީ ވާހަކަދެއްކެވުން ފަހު ން ޙާ އަލް

 ބެހޭ ނުކުތާއެއް ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ނިޒާމާ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 އަޅުގަނޑު އެދެން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކު

 . ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް މިޖަލްސާގެ ނިޒާމް ތެރޭގައި ހިނގާކަމެއް ވިދާޅުވުމަށް 2745 

 ދެއްވުމަށް، އެއްވެސް މެންބަރަކު ދައްކަވާ ވާހަކައަށް، ދެއްކެވި ވާހަކައަކަށް ޖަވާބު

. ރައްދުދެއްވުމަށް ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް ނެގުމުގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑު ނާރުވާނަން
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 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

2750 

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުމީ އެއްވެސް މެންބަރަކު އަޅުގަނޑު ނުދައްކާ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 . ދެއްކިކަމަށް މިތަނުގައި ވިދާޅުވުން އެއީ ކުށެކޭ ވާހަކައެއް : މޫސާ މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން

 އަޅުގަނޑު މިހާރު . ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ބަލައެއްނުގަންނަން : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 2755 

 ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު

 . މުޖުތާޒަށް

 މިފަދަ ކުއްލި މައްސަލައެއް . އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ގެ މެންބަރު ހަނިމާދޫ ދާއިރާ

 ހުށަހެޅުމަކީ، ހުށަހެޅުއްވައިދެއްވިކަމަށްޓަކައި އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މުޙަންމަދު މުޖުތާޒު 2760 

 ދެ، ވަޒީރުންގެ އާ . މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން : ވާހަކަދެއްކެވުން

 މަޖިލީހުންކަމަށްވިޔަސް އަދި އެހެން މަޖިލީހަކުންކަމަށްވިޔަސް އެމީހެއް އެވަޒީފާއަށް

 ވަތްއިރުދޭ މުސާރައަށްވުރެ ކުޑަ މުސާރައެއް އަދި އެމުސާރަ އެއަށްވުރެ

 . މަތިކުރުމަށްފަހު ކުޑަކުރުމަށް އެއްގޮތަކަށްވެސް އަޅުގަނޑަކަށް ތާއީދެއް ނުކުރެވޭ

 ވަނަ މާއްދާގައި އަރިމަތީ ސުރުޚީގައި މިވަނީ 54 އާއިބެހޭ ޤާނޫނުގެ އާދެ، ވަޒީފާ 2765 

 ގައި މިބަޔާންކުރަނީ ) ށ ( ހަމަ މިމާއްދާގެ . މުސާރައައިގުޅޭގޮތުން މަނާ ކަންތައްތައް

 ވަޒީފާދޭ އެއްވެސް ފަރާތަކުން އޭނާގެ މުވައްޒަފުންނަށްދޭ މުސާރައާއި ޢުޖޫރައިން

 ޤާނޫނުގައިވާ ‐ 1 . ނަނިވި ޙާލަތުތަކުގައޭ އެއްވެސް އެއްޗެއް އުނިކުރެވޭނީ އަން

 ގޮތުގެމަތީން ނުވަތަ ކޯޓުގެ އަމުރަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީން އުނިކުރަންޖެހޭ އެއްޗެއް

 ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މުވައްޒަފަކަށް ހޯދައިދީފައިވާ ގެއެއް ނުވަތަ ‐ 2 . އުނިކުރުން 2770 

 ވާ ނުވަތަ އޭނާ ދިރިއުޅޭނެ ތަނެއް ހޯދުމަށް ނުވަތަ ކުއްޔަށްހިފުމަށް ދީފައި

 އެމުވައްޒަފަކަށް ވިއްކާ މުދަލަކަށް ލިބެންވާ ފައިސާއާއި ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ އޭނާ

 އެމުވައްޒަފަކަށް ދޫކުރާ ލޯނަކާ ނުވަތަ އޭނާ ގެރެންޓީކޮށްދީގެން ހޯދައިދޭ ލޯނަކާ

ނުވަތަ މުސާރައިގެ އެޑްވާންސްގެގޮތުގައި ދީފައިވާ އަދަދަކާ ގުޅޭގޮތުން
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 އްދަ ލިޔުމަކުން ލިބިގެން އެހުއްދަދޭ އަދަދަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފަކަށް މުވައްޒަފެއްގެ ހު 2775 

 ‐ 3 . ބަޔަށްވުރެ ގިނަ ނުވާނޭހެން އުނިކުރާ ކުރުން 1 ބައިކުޅަ 3 ލިބޭ ޢުޖޫރައިގެ

 އެމުވައްޒަފެއްގެ ޗުއްޓީއާގުޅޭ ނުވަތަ ބޭސްފަރުވާއާއި ގުޅޭގޮތުން އިންޝުއަރެންސްއާ

 ޓް ފަންޑަކަށް ދެއްކުމަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާއި ގުޅޭ ފަންޑަކަށް ނުވަތަ ޕްރޮވިޑެން

 އާދެ، މިޤާނޫނުގެ މިމާއްދާގައިވާގޮތުގެމަތީން . ގުޅޭގޮތުން އުނިކުރާ އުނިކުރުން

 މިހާރު ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ މިޤާނޫނާ ޚިލާފު 2780 

 ލް ސަރވިސް ސަރުކާރުގައި ހިމެނޭ ސިވި . ނިންމުމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން

 މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ޚިޔާލު ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭއިރު ސިޔާސީ

 ސްޓޭޓް . މަޤާމްތަކުގައި ތިބޭ މީހުން ޚާއްޞަކޮށް، ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުން

 ރަށު ކައުންސިލަރުންފަދަ . އަތޮޅު ކައުންސިލަރުން . މިނިސްޓަރުންގެ ނާއިބުން

 އެހެންވީމާ، . ކުރުމުގެ އެއްވެސް ޚިޔާލެއްނެތް މަޤާމްތަކުގައި ތިބޭ މީހުން ވަކި 2785 

 އަޅުގަނޑު ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ މިފަދަ މަޤާމްތަކުގައި

 ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން އެބޭފުޅުންގެ މަޤާމުން ވަކިކުރުމުގެ ޚިޔާލު، އެފިކުރު

 އެއްވެސް ބައެއް ކައުންސިލަރުން އެބަތިއްބެވި . ނުގެންގުޅުއްވަނީ ކީއްވެގެންތޯއޭ

 މިއީ . މަސައްކަތެއް، އެމީހުންކުރާނެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނެތް ކައުންސިލަރުން

 ބަރަކާތްތެރި . އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ކަންބޮޑުވާންވެސްޖެހޭ މައްސަލައެއް 2790 

 ރަމަޟާންމަސް ކުރިމަތީގައި އޮއްވާ މިފަދަގޮތަކަށް ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ

 ރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމެވި ނިންމެވުމަކީ ވަރަށް ދެރަކޮށް ކުޑަކުރެއްވުމަށް ވަޒީ

 . އެތައް ބަޔަކަށް އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރިމަތިވެފައިވާކަމެއް . ކުރެވިފައިވާކަމެއް

 އެހެންކަމުން، ސަރުކާރުން މިގޮތަށް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކުޑަނުކުރެއްވުމަށް

 ގަނޑު ކުރިންވެސް ދެންނެވި އެއީ އަޅު . އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ދަންނަވަން 2795 

 އެއީ ވަޒީފާއާއިބެހޭ ޤާނޫނު . ފަދައިން ވަޒީފާއާއިބެހޭ ޤާނޫނާ ޚިލާފުކަމެއް

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ރަމަޟާންމަހުގެ . ތަންނުދޭކަމެއް

 އެލަވަންސްއަށް ވަރަށް ބޮޑު އެއްޗެއް ލިބޭކަމަށް ޤައުމީ ޓީވީން، އާދެ ސަރުކާރުގެ

 މަޢުލޫމާތުތަކެއް ހާމަކޮށްފައިވާތީ އެކަން އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ޓީވީން ދޮގު

 އާދެ، ޓީވީ މޯލްޑިވްސްކަމުގައިވިޔަސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ . ކުށްވެރިކުރަން 2800 

އަޑުކަމުގައިވީނަމަވެސް އަދި އެހެން މީޑިއާގެ ވަޞީލަތެއްކަމުގައި ވީނަމަވެސް
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 . ޒިންމާދާރުކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި ކަންތައްތައް ކުރައްވަންވާނީ ތެދުދޮގު ބަލާ ވަރަށް

 އާދެ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ހުރި ވާހަކަތައް މިހާހިސާބުން ދަންނަވާލެވިއްޖެކަމަށް

 ވަރަށް ބޮޑަށް . އެހެންކަމުން، މިހާހިސާބުން ނިންމާލާނަން . ޤަސްދުކުރަން

 . ވަބަރަކާތުހޫ هللا ވައްސަލާމުޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތު . ޝުކުރިއްޔާ 2805

 ... އާދެ، . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ` ގެ މެންބަރު ނައިފަރު ދާއިރާ

 : ވާހަކަދެއްކެވުން އަޙްމަދު މުޙަންމަދު

 ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއަކަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 2810 

 . އި ވިދާޅުވާގޮތަށް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީން ބަޔާންކުރައްވާފަ

 . ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް، ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

2815 

 މަޖިލީހުގެ ވާހަކަދައްކަވަމުން ގެންދަވާއިރުގައި މިކޮޅުން ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަމްޒާ އަޑުގަދަކުރައްވާތީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އުނދަގޫވާތީ : ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާހަކަދެއްކެވުން

 . އެވާހަކަ ދަންނަވާލީ

2820 

 އަޅުގަނޑަށްވެސް އެކަން . އާދެ، އަޅުގަނޑު ނިޒާމީ ނުކުތާއެއްކަމަށް ޤަބޫލުކޮށްފިން : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 އިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ހަމައެކަނި ބިލެތްދޫ ދާ . ފާހަގަކުރެވިފައި އޮތީ

 . އެހެން ބައެއް މެންބަރުންވެސް އެގޮތަށް ވާހަކަދައްކަވާ . ޙަމްޒާއެއްނޫން

 އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑު ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށްވެސް އެވާހަކަ

 ވާހަކަފުޅުދައްކަވާ މެންބަރުންނަށް އުނދަގޫނުވާނެ ގޮތެއްގަމަތީން . ދަންނަވާލަން 2825 

 އް މެންބަރަކު އަނެއް މެންބަރަކާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ގެންދެވުމަށް ވާހަކަފުޅު އެ

 މިހާރު އަޅުގަނޑު ނައިފަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަ . ދައްކަވާނަމަ

. ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަން
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 ފުންގެ މުސާރަތައް ކުޑަކުރައްވަން ނިންމެވި ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަ . އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު 2830 

 ނިންމެވުމާއި ގުޅިގެން އެމައްސަލަ މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނެވުމަށްޓަކައި މި އަޙްމަދު މުޙަންމަދު

ށީ : ވާހަކަދެއްކެވުން  ކުއްލި މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި މި މަޖިލީހަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި އޭދަފު

 . ރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމަށް ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެ

 އާދެ، މިމައްސަލައަކީ ހަމަ މިވަގުތައް ބަލާއިރު ހަމަ ވަރަށް ހުޠޫރަތްތެރި

 ޚާއްޞަކޮށް ރޯދަމަސް މިހާ ކައިރިވެފައި ވަނިކޮށް މި ޚަބަރެއް . މައްސަލައެއް 2835 

 ލް ސަރވިސްގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާ ސިވި

 މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިގެން ދިޔައީ ވަރަށް ފުން އަސަރުތަކެއްކުރަމުން މި ޚަބަރާއި

 އާދެ، އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރާ މި މުސާރަ ކުޑަކުރަން ބައްލަވާއިރުގައި . ގުޅިގެން

 މިއަށްވުރެ ހަމަ ރަނގަޅު ދަނޑިވަޅެއް ނެތްބާއޭ މިކަހަލަ ކަމަކަށް

 ކުރިމަތިވަމުން އަންނަ މި ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަހާ . ވިސްނާވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި 2840 

ށް  ދިމާކޮށް އަނެއްކާ މިހާރުގެ ރައީސަކީ ދީނީ ކަންތަކަށް ނުލާހިކު ޙުރުމަތްތެރިކޮ

 އެފަދަ ބޭފުޅަކު މިފަދަ ޚުޠޫރަތްތެރި . ހިތްތަވާ ވަރަށް ޤަދަރުކުރައްވާ ބޭފުޅެއް

 ގެވި ކަމަކީ އެއީ ވަރަށް ދަނޑިވަޅެއްގައި މުސާރަ ކުޑަކުރުމުގެ ކަންތައް ނެން

 އާދެ، ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ . ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް

 އެއީ . ކުޑަކުރައްވަންޖެހޭ ސަބަބެއް އެއްގޮތަކަށްވެސް އަޅުގަނޑަކަށް ނުވިސްނޭ 2845 

 ސަރުކާރުން ލާރި ނެތިގެން ކުރާ ކަމެއްކަމުގައިވާނަމަ މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް

 އި ކުރެއްވި މަސައްކަތުގެތެރޭގައި ވިދާޅުވެފައި އެބައޮތް އައުމަށްޓަކަ

 ތިމަންނަމެންނަށް ވެރިކަން ލިބިއްޖެކަމުގައި ވަނީވިއްޔާ އެއަރޕޯޓާއި ޓޫރިޒަމުން

 އެހެންވިއްޔާ މިހާރުވެސް ހަމަ އެ ދާއިރާތަކުން . ލިބޭ އެއްޗަކުން ޤައުމު ހިންގޭނެއޭ

 އްކާ މިސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައިރު ދެން އަނެ . އެ ލިބޭ އެއްޗެއް ލިބެމުން އެބަދޭ 2850 

 އަހަރުދުވަހު ވެރިކަންކުރެއްވި ބޭފުޅަކު ވެރިކަން 30 ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާ ވޭތިވެދިޔަ

 އޭގައި . ދޫކޮށްލާފައި ވަޑައިގަންނަވަނީ މުޅި ޚަޒާނާ ހުސްކުރައްވައިގެންކަން

 އެހެންވީމަ، އެބޭފުޅުންނަށް އެކަން . އެއްވެސް އެއްޗެއް ނެތްކަން

 އެއްވެސް . ޑައިގަންނަވާ އެބޭފުޅުން މަސައްކަތް ފައްޓަވާނީ ސުމަކުންކަން އެނގިވަ

 300 ބައެއް ބޭފުޅުން އެވިދާޅުވިގެން . އެއްޗެއް ނެތްގޮތަށް ބައްލަވައިގެންކަން 2855
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 މިލިޔަން ޑޮލަރާއި، އެތަކެއްހާސް ފްލެޓާއި، އެތަކެއްހާސް ޓީޗަރުންނާއި މިހުރިހާ

 ނަތާ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި މިކަންތައް އެއްޗިއްސާއެއްކޮށް ވެރިކަމަށް އަން

 އިންތިޒާމްކުރައްވާނޭކަމަށް ސަރުކާރުން ވައުދުވެވަޑައިގަންނަވަމުން ވެރިކަމަށް

 ކޮންމެއަކަސް ރައްޔިތުން އެމަނިކުފާނަށް ވޯޓުދެއްވީ ކުރީ . ޙަވާލުވެވަދައިގެންނެވީ

 ންކުރައްވާފައިވުމާއި އަހަރުވަންދެން ވެރިކަ 30 ސަރުކާރުގެ މުއްދަތު ދިގުކަމާއި، 2860 

 އަދި އެތައް ފަރާތްތަކަކުން އެސަރުކާރުގެ ބޮލުގައި އަޅުވާ ޚިޔާނާތާއި މަކަރާއި

 ފޭރުމާއި އެކަހަލަ އެތައް ޢިލްޒާމުތަކެއް ރައްޔިތުން ބަލައިގަނެ އަދި މިސަރުކާރުން

 . އެކަންތައް ހެޔޮކަންތައް ކޮށްދޭނެކަމަށް ވިދާޅުވެގެން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވީ

 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 8 އެހެންނަމަވެސް، ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވިތާ

 ގާތްގަނޑަކަށް މިހާރު މަސައްކަތް ފައްޓަވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ގެންނަވަން ވިދާޅުވި 2865 

 ހެޔޮވެރިކަން އޭގެ އިދިކޮޅަށް ބަދަލުވެގެންދާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މިހާރު ވާހަކަފުޅު މި

 ލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒިފުންނަކީ ސަރުކާރުގައި އާދެ، ސިވި . ބަދަލުވެގެން ދަނީ

 . ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ބޭފުޅުންތަކެއް

 ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރުން

 ފުރަތަމަ ހުށަހަޅުއްވާއިރު ސަރުކާރު އިޚްލާޞްތެރިކަން ހުރިކަމުގައިވާނަމަ އެންމެ 2870 

 ކުރައްވަންވީ ކަމަކީ ސަރުކާރުން އިސްކުރައްވާފައިވާ ސިޔާސީ މަޤާމުތައް

 އެވަރުންވެސް ދެކޮޅުނުޖެހިއްޖެކަމުގައި ވަނީވިއްޔާ ދެން އެވީ . އުނިކުރެއްވުން

 އެކަމަކު ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް . އެހެނިހެން މުވައްޒަފުންގެވެސް މުސާރަ ކުޑަކުރަން

 ގެންނަވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އެއްވެސް ކަހަލަ ބަދަލެއް ނު

 . ކުޑަކުރުމަށް މި ވިދާޅުވާ ވިދާޅުވުމަކީ ފަހަރެއްގައިވެސް ޤަބޫލުކުރެވޭނެކަމެއްނޫން 2875 

 އާދެ، ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓް ދެކޮޅުނުޖެހި ދާއިރުގައިވެސް ސަފީރުންތައް އެއްދުވަހުން

 ކުންފުނިތައް . ހުޅުވަނީ އެމްބަސީތައް . އަނެއްދުވަހަށް އިތުރުކުރަމުން ދަނީ

 މުވައްޒަފުން . އަދި ޕްރޮވިންސް އޮފީސްތައް ހުޅުވަމުން ގެންދަނީ . އުފައްދަނީ

 އެހެންވީމަ، މި އަދިވެސް އެވަރުން ނުފުދިގެން . ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަމުންދަނީ

 އެހެންވީމަ، މިކަންކަން . ނުފުއްދޭވަރުގެ ވައުދުތަކެއް ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ 2880 

 ހުއްޓަވާލައްވާފައި މި މަޤާމުތައް އުނިކުރެއްވުމަށްފަހުގައި، . އްވަންވީއޭ ހުއްޓަވާލަ

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ދެން މިދެންނެވި ސިޔާސީ މަޤާމުތައް އުނިކުރެއްވުމަށްފަހު
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 އަދި މިހާރު ސިވިލް . މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަވަންވީއޭ

 ބެހޭ ޤާނޫނު ބުނާގޮތުން ކިތަންމެވަރަކަށް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި އަދި ވަޒީފާއާއި

 ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުންވެސް އަދި ރައީސްވެސް އެމުވައްޒަފުންގެ މުސަރަ ކުޑަކުރުމަށް 2885 

 އެގޮތަކަށް . ނިންމެވިނަމަވެސް އެއީއަކީ އަދި އެހާ ފަސޭހައަކުން ކުރެވޭނެކަމެއްނޫން

 ކީ އެބޭފުޅުން އާދެ، މިހާރު ސަރުކާރުން ކުރައްވާކަމަ . އެކަމެއް ނުކުރެވޭނެ

 އާ މީހުން ވަޒީފާއަށް . ހިތްޕުޅުހަމަނުޖެހޭ މީހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރައްވަނީ

 . ގެންނަވަނީ

2890 

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ : ވުން ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެއް

 ކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ހިތަދޫ  ދެ

 . މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފަށް

 އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު . ވަބަރަކާތޫ هللا އައްސަލާމްޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތު . ` ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު 2895 

 ޒަތްތެރި މެންބަރު މިވާހަކަދައްކަމުންދާ މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއް : ޙަސަން ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން

 ޙަޤީޤަތުގައި މިހާމުހިންމު . އަޙްމަދު ސަލީމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުއަދާކުރަން

 މައްސަލައެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނެސްދެއްވީތީ އަދި ވަގުތާއި

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ބޭނުމާއި ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ވަރަށް މުހިންމު

 ޙަޤީޤަތުގައި ސަރުކާރުން . ޑަށް ފާހަގަކުރެވެނީ މައްސަލައެއްކަމަށް އަޅުގަނ 2900 

 މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އުނިކުރެވޭއިރު ކޮންމެވެސް އޭގެ ކޮންމެވެސް ޕަސަންޓެއް

 އުނިކުރެއްވުމަށް ވާހަކަތަކެއްދެކެވި އަދި ގޮތްތަކެއް ނިމުމުގެ މަރުޙަލާގައި ވަނިކޮށް

 ކޮންމެވެސްއަކަސް . އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް މިމައްސަލަ މިއައިސްފައިމިވަނީ

 ސިޔާސީގޮތުން ބަލާއިރު އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަންޖެހޭކަމަށް

 ސިވިލްސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ އަދަދަކީ ބައްތިރީސްހާސްކަމަށް . ޤަބޫލުކުރެވޭ 2905 

 ވީކަމުގައި ވިޔަސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެ ބައްތިރީސްހާސް މީހުން އާބާދީ

 ޅިފައިވެއޭ ގާތްގަނޑަކަށް ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ދެބައިކުޅަ އެއާއިގު . އެކަންޏެއްނޫނޭ

 ހަމަ އެއާއެކު މިހާރު . ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ އަދަދެއް ޙިއްޞާކުރެއޭ

ރުފިޔާ ލިބޭ ބާރަވަރަކަށްހާސް 2000 އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވިގެންދާނެ
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 މަ، މިހުރިހާ އެހެންވީ . މީހުން އުމުރުން ދުވަސްވެފައިވާ ބޭފުޅުން ތިއްބެވިކަން 2910 

 ފަރާތްތަކަކީވެސް ހަމަ ސަރުކާރަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ އާމްދަނީގެ މައްޗަށް

 ބަރޯސާވެގެން އެކަންތައްތަކުގެ މަތީގައި ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދިރިއުޅުން

 އެހެންކަމަށްވެއްޖިއްޔާ އެލިބޭ އެއްޗެއް . ބައްޓަންކޮށްގެން ތިއްބެވި ބޭބޭފުޅުން

 ން ދިރިއުޅުން ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްޓަކައި ކެނޑިގެންދާއިރު އެބޭބޭފުޅު

 ލޯނުނެންގެވުމާއި އަދި ގޭތެރޭގައި ކަންތައްތަކާއި އަދި އެނޫންވެސް ކަންތައްތައް 2915 

 ރާއްވަވާ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ލިބޭ އެއްޗަކަށް ދެކޮޅުޖެއްސޭކަހަލަ ގޮތަކަށް އެކަން

 ށް އެކަންތައްތައް އޮއްވާ އެހެންވެއްޖިއްޔާ އެކަހަލަ ގޮތަކަ . ބައްޓަންކުރައްވާފައިވާނެ

 ކުއްލިގޮތަކަށް މިކަހަލަ ކަމެއް ނިމިގެންދާއިރު ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިތަކާއި

 ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެކަން އެއީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންވެސް ވިސްނަންޖެހޭނެ

 ކޮންމެއަކަސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަށްވުރެ . ޙަޤީޤަތެއް 2920 

 ރުކާރުން މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ބޮޑަށް ނުވަތަ ސަ

ގެ . ވިސްނާވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ  ސިވިލްސަރވިސް

 ފަރާތުންވެސް މިކަމާ ދޭތެރޭގައި މުވައްޒަފުންނަށް ރަނގަޅުގޮތްތައް

 އިތުރު ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށްޓަކައި ވިސްނާވަޑައިގެން އިތުރު ދިރާސާތަކެއް ކުރައްވާ

 ގޮތްތައް ހޯއްދެވުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް 2925 

 އާދެ، އިއްޔެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ . އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ

 ވަރަކަށް ރުފިޔާ މަހެއްގެ މައްޗަށް 13000 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައިވެސް ވިދާޅުވި

 އެހެންވެއްޖިއްޔާ . ބޮލަކަށް ޚަރަދުކުރެވިގެން ދާކަން ޖަލުގައި ހޭދަކުރެވޭ ކޮންމެ

 އަޅުގަނޑުމެންގެ އެބަޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ އާބާދީގެ ތެރޭގައި މިހާރު ވަޒީފާ ނެތް

 ފަރާތްތަކާއި ދޭތެރޭގައިވެސް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން އެފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާ 2930 

 ކަހަލަ ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ހޯއްދަވައިދެއްވުމުގެ ޚާއްޞަ މަޝްރޫޢެއް ރާއްވަވާ މި

 . އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދުން

 ހަމަ އެކަންތައްތައް ކުރަމުންދާއިރު އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް

 އްކަތެއް އެމީހަކު ހިތްހަމަނުޖެހޭކަހަލަ ގޮތެއްގެ މާޙައުލެއްގައި ތިބެގެން މަސަ

 ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމަށްޓަކައޭ އެމުވައްޒަފުން . ރަނގަޅަށް ނުކުރެވޭނެއޭ 2935 

އެހެންވެއްޖެއްޔާ އެމުވައްޒަފުން ހިތްހަމަޖެހޭކަހަކަ . މަސައްކަތްކުރަމުން އެދަނީ
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 އަދި ހަމަ ކުރެވޭ . ރަނގަޅު މާޙައުލެއް އެފަރާތްތަކުން ހޯއްދަވައިދެއްވަންޖެހޭނެއޭ

 އުޖޫރަވެސް ހަމަ މަހުންމަހަށް ގަވާއިދުން ދުވަހަށް ލިބެންވާ ދުވަހަށް މަސައްކަތުގެ

 އިތުރުގަޑިކަމުގައި ވިޔަސް ބަންދު ދުވަސްތަކުގެ ފައިސާކަމުގައި . ލިބެންޖެހޭނެއޭ

 މިހާރު ވަރަށް ގިނަގިނައިން ދިމާވާކަމެއްކަމަށް އަޑުތައް . ވިޔަސް ލިބެންޖެހޭނެއޭ 2940 

 ބަންދުވަސްތަކުގެ ފައިސާ އެއްމަސް އިވެމުންދޭ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއާއި

 އަދި ކުރިއަށް އޮތް ރަމްޟާންމަހަށް . ފާއިތުވެފައި އޮންނައިރު ލިބިގެންދާކަން

 އިތުރުގަޑީގެ ތާވަލްތަކާއި އެއްޗެހި ރޭވޭއިރު މަސައްކަތް ނުކުރާގޮތަކަށް ނުވަތަ

 ކަށް އެއްޗެއް ނުލިބޭގޮތަކަށް އޮންނައިރުވެސް އިތުރުގަޑިއަށް ނުކުންނަންޖެހޭގޮތަ

 އެއީ ސިއްޚީ . މިކަހަލަ މަޢުލޫމާތުތަކެއްވެސް ލިބެމުންދަނީ . ރޭވެމުންދާކަން 2945 

 އެހެންވީމަ، އެވާހަކަވެސް އަޅުގަނޑު . ދާއިރާއިން ލިބެމުންދާ މަޢުލޫމާތެއް

 ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑުމެން އިތުރަށް ވިސްނާލަންޖެހޭކަމަށް . ދަންނަވާލީ

 ރެއްވުމުގެ ބަދަލުގައި އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވެނީ މުސާރަކުޑަކު

 ޚަރަދުކުޑަކުރެއްވުމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކެއްވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން

 މިސާލަކަށް، އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާ ގަޑިއަށްވެސް . ބޭނުންވޭ 2950 

 ގަޑިއިރަށް މިހާރު ބަދަލުކުރައްވާ އެގޮތަށް 7 މިސާލަކަށް . ބަދަލުގެނެވިދާނެ

 އިފިއްޔާ އޭރުން ކަރަންޓްގެ ޚަރަދާއި މިހެންގޮސް ކިތަންމެ ކިތަންމެ ބަދަލުކުރައްވަ

 އޭގެ ސަބަބުން ނަތީޖާއަކަށްވެގެންދާނީ . ކަންތައްތަކެއް ބަދަލުވެގެންދާނެ

 މަސައްކަތްކުރާ ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަ މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރުގަޑީގައި

 މަށް ވަގުތު މަސައްކަތްކުރުމަށް ފުރުޞަތު ލިބި އިތުރަށް އާމްދަނީ ހޯދު 2955 

 އެހެންވީމަ، އެކަހަލަ ގޮތަށް މަސައްކަތްކުރުންވެސް އެއީ . ލިބިގެންދާނެ

 . އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިވަގުތުކުރަންޖެހޭކަމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ

 ހަމައެއާއެކު ސިޔާސީ މަޤާމުތައް މަދުކުރެއްވުން ފައިސާނުދެވޭގޮތަކަށް އެއްވެސް

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ . ންނުކުރެއްވުން ކަހަލަ މުވައްޒަފަކު ބޭނު

 ... މިކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭގައި 2960 

. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން
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 ... މުވައްޒަފުން މިކަންތަކާ ދޭތެރޭގައި ސިވިލްސަރވިސްގެ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 : ޙަސަން ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން 2965 

 މިހާރު ފުވައްމުލަކު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން

 އާދެ، މިފަދަ މުހިންމު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ` ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ 2970 

 ސްކޮށްލުމަށް ކުއްލި މައްސައެއްގޮތުގައި މި ޢިއްޒަތްތެރި މައްސަލައެއްގައި ބަހު މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް

 މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީތީވެ އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު : ޙަސަން ވާހަކަދެއްކެވުން

 އާދެ، މިބަޙުސްކުރެއްވި މައްސަލާގައި . ކުރުދަންނަވަން ސަލީމަށް އަޅުގަނޑު ޝު

 އަޅުގަނޑު އެއްގޮތަކަށްވެސް ހައިރާނެއްނުވޭ މިއަދު ސަރުކާރުން މި މުވައްޒަފުންގެ

 މިހެން މިދެންނެވީ މިއަހަރުގެ ބަޖެޓް . މުސާރަ ކުޑަކުރައްވަން ނިންމެވި ނިންމެވުން 2975 

 ގުޅިގެން ހަމަ ވަރަށް ހަމަޖެހިގެންއައިސް މިސަރުކާރު ވެރިކަމަށްއައުމާއި

 ކުރީކޮޅުގައި މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރައްވަން ނިންމެވިދުވަހުވެސް އަޅުގަނޑު

 ހަނދާންއެބަހުރި ސިވިލްސަރވިސްގައި އުޅުއްވާ ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން

 ބިލިޔަނެއްހާ 7 އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ގާތްގަނޑަކަށް . އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޑުއިވުނު

 އަހަރެއްގެ މައްޗަށް ލިބޭ ބަޔަކަށްވާއިރުގައި ކުއްލިއަކަށް މި އެއް ބިލިޔަން ރުފިޔާ 2980 

 ޕީގެ . ޑީ . އާދެ، އެމް . ރުފިޔާގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރުމުން މިކަން މިގޮތަށް ކުރެވޭނެބާއޭ

 ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައުމަށްޓަކައި ކުރައްވަމުން ގެންދެވި މަސައްކަތުގައި ކުރެއްވި

 ވަޑައިގެންފައި އޮތީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަތައް ކެމްޕެއިންގައި ވަޢުދުވެ

 އެހެންކަމަށްވުމާއެކުގައި، ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމާއެކު . ބޮޑުކުރައްވަން

 އެކެން . އަވަސްވެވަޑައިގެންނެވީ ހަމަ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރެއްވުމަށް 2985 

 ކަފުޅުގައި އެހެންނަމަވެސް، މީގައި ބައެއް ބޭފުޅުން އެވާހަ . އެއޮތީ ކުރައްވާފައި

 ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން މީގައި ކަންބޮޑުވާ މައްސަލައަކީ ބައެއް ބޭފުޅުން، އިސްކޮށް

 މިތިއްބެވި ބައެއް ބޭފުޅުންނަކީ އެހާ ތަޖުރިބާލިބިވަޑައިގެންފައި ނެތް

 ބޭފުޅުނަށްވުމާއެކުގައި އެއްގޮތަކަށްވެސް މިސަރުކާރަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ

 ށް ބެއްލެވުމަކަށްނެތި ކުއްލިއަކަށް މިދެންނެވި އާމްދަނީއާއި މިކަންތަކަ 2990
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 އާދެ، މުސާރަ ބޮޑުކުރެއްވުމަށްފަހުގައި . ވަޢުދުފުއްދެވުމަށްޓަކައި އެގެންނެވި ބަދަލު

 އެއީ އެއާއެކުއެކީގައިހެން ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންގެ . ދެން ކުރެއްވީ ކޮންކަމެއްތޯ

 ގަޑިއިރުގެ 7 ށް، 2:30 ން 7:30 ކުރިން . މަސައްކަތުގެ ގަޑިއަށް ބަދަލުގެންނެވީ

 ބަދަލުކުރެއްވީމަ . ށް 4 ން 8 މަސައްކަތްކުރަން އެއޮތް އޮތުން ބަދަލުކުރެއްވީ

 ގަޑިއިރުކަމުގައި ވިޔަސް ޙަޤީޤަތުގައި 7 ގަޑީގެގޮތުން . ކިހިނެއްތޯ ވެގެންދަނީ 2995 

 . މުވައްޒަފުންނަށް އެގެއްލިގެން ދަނީ ގާތްގަނޑަކަށް ދޮޅުގަޑިއެއްހާއިރު

 ސަރވިސްގައި ވެސް އެނގޭ، އަޅުގަނޑަކީވެސް އެދުވަސްވަރު ސިވިލް އަޅުގަނޑަށް

 އުޅުނު މީހަކަށްވާތީވެ ގިނަ މުވައްޒަފުންގެ ވިސްނުންފުޅާއި އެބޭފުޅުންގެ ޝުޢޫރުތައް

 ޙަޤީޤަތުގައި އެބޭފުޅުންނަށް އިތުރު ބުރައަކަށްވެގެންދިޔައީ . ހުރިގޮތް

 އަދި އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ . ޖެހި މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރަން 3000 

 3000 ތިއެންމެ ބޭފުޅުންނަށް ސަރުކާރުގެ އެންމެކުޑަ މުސާރައަކީ ގާތްގަނޑަކަށް

މެ 4100 އޭގެފަހުން . ރުފިޔާ މިދެންނެވި މުސާރަ ބޮޑުވުމުގެ ކުރިން  ރުފިޔާ އެން

 ގައި އާދައިގެ މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރަ ބޮޑުވެގެންދިޔައިރުގައި ގިނަ ބޭފުޅުންނަކީ ކުރީ

 މިދެންނެވި އާމްދަނީން ހަމަނުޖެހޭތީވެ ގަޑިތައް ހަމަޖެހިފައި އޮތްގޮތުން

 އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކޮށްގެން ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި މަސައްކަތްކޮށްގެން 3005 

 އެގޮތުން ބައެއް ބޭފުޅުންނަކީ ސަރުކާރުން ލިބޭ . އާމްދަނީ ހޯދަމުންދިޔަ ހޯދުން

 ނީ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި މަސައްކަތްކުރަމުން އާމްދަނީއަށްވުރެ ބޮޑެތި އާމްދަ

 އެހެންކަމަށްވުމާއެކު، އެބޭފުޅުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ . ހޯދަމުން ގެންދެވި ބޭފުޅުން

 އެހެންނަމަވެސް، . ބޭނުންތައް ފުއްދެވުމަކަށް މާބޮޑު އުނދަގުލެއްނެތް އޭރަކު

 ޓް ސެކްޓަރގެ މުސާރަބޮޑުވުމާއި ގުޅިގެން ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ބައެއް ޕްރައިވެ 3010 

 ވަޒީފާތައް ގެއްލި އެބޭފުޅުންނަށް އެވަގުތު އެލިބެމުންއައި އާމްދަނީން ހަމަޖައްސަން

 މަޖުބޫރުވެ ކޮންމެއަކަސް މުސާރަ ބޮޑުވީމަ އެއްކަލަ މިދެންނެވި ޕްރައިވެޓް

 ސެކްޓަރގައި ނޫޅެ ހަމަޖެހެން އޮތް މުވައްޒަފުން އެމީހުންގެ ދިރިއުޅުން

 އިތުރު ކުރިއެރުން ކޮށް ކުރީގައި ދިރިއުޅެމުންއައި ޙާލަތަށްވު އެހެންގޮތަކަށް ބައްޓަން

 ގެނައުމަށްޓަކައި ބައެއް ބޭފުޅުން އުޅުއްވާ ފްލެޓްތަކާއި އެއްޗެހި ބަދަލުކޮށް މުޅިން 3015 

 އެހެން އޮއްވާ ގާތްގަނޑަކަށް . އެހެން ގޮތަކަށް ދިރިއުޅުން ބައްޓަންކުރެވިފައި އޮތީ

އަކަށް މި މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ މަސްދުވަސް ނުވަނީސް މިއޮތީ ކުއްލި 8
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 ބިލިޔަން ރުފިޔާ 7 ކޮންމެއަކަސް ސަރުކާރަށް . ކުޑަކުރައްވަން ނިންމަވާފައި

 ލިބޭއިރުގައި ސަރުކާރުން ނުނިންމަވައޭ ކުރިން ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނަށް

 ޙަޤީޤަތުގައި . ކުއްލިއަކަށް މިހާބޮޑު ބަދަލެއް ގެނައުމަށް މުސާރަ ބޮޑުކުރެއްވުމަކަށް 3020 

 އެއީ މުސާރައަށް . ބިލިޔަން ރުފިޔާ މިހާރު ޚަރަދުކުރަން މިޖެހުނީ ކީއްވެތޯ 4.3

 އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުގައި . ބަދަލުގެންނެވީމަ ކުއްލިއަކަށް

 ސަރވިސްގައި ތިއްބެވި މުވައްޒަފުންގެ ވާހަކަ މުވައްޒަފުން އިތުރުވެގެން ސިވިލް

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖެއަކީ . ޑުވުން ފާޅުކުރައްވާތީ އެކަމަށް ބައެއް ބޭފުޅުން ކަންބޮ

 ޖަޒީރާ ޤައުމަކަށްވާއިރުގައި ކުދިކުދި ރަށްތަކުގައި މިދިރިއުޅޭއިރުގައި 3025 

 އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ މަޤާމުތައް

 ނުވާ މަޤާމުތަކެއް ސިވިލް އެހެން ހުއްޓާ ކީއްކުރަންތޯ ބޭނުން . ރާއްޖެތެރޭގައި އެހެރީ

 ސަރވިސްގެ އިތުރުން ސިޔާސީ މަޤާމުތަކެއް ރާއްޖެތެރެއަށް އުފައްދަވާފައި ކޮންމެ

 ޙަޤީޤަތުގައި މި ދުނިޔެއަށް މި އޮތް . ރަށަކަށް ކައުންސިލަރަކު ލައްވަންވީ

 ކުވައިތު . އިޤްތިޞާދީ ގޮންޖެހުންތައް މިއައީ މިއަދަކު އެކަންޏެއްނޫން 3030 

 ފަދަ 11 ފް ހަނގުރާމަ، އިރާޤް ހަނގުރާމު އަދި ސެޕްޓަރ ހަނގުރާމަފަދަ ގަލް

 އެހެންނަމަވެސް، . ކިތަންމެ ކަންތައްތައް ދިމާވެއްޖެ އަޅުގަނޑުމެން ދުނިޔެއަށް

 އަޅުގަނޑުމެންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށް ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވިހެން އެއްވެސް

 އެހެންނަމަވެސް، މިހެން . ރިއަށް ކަހަލަ ދަށަށްދިއުމެއްނެތި މިދިޔައީ މިހާތަނަށް ކު

 މިކަންތައް އޮއްވާ މި ދެންނެވި ގޮތަށް މިބަދަލު، އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރަށް 3035 

ކީ  މިބަދަލު ގެނެސްގެން މިހާތަނަށް އައިއިރު އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވާ އެއްކަމަ

 ސަރުކާރުގެ ބައެއް މުޢައްސަސާތަކުން ބައެއް މުވައްޒަފުން ލައްވާ އަޅުގަނޑުމެން

 ގައިއެވާ ގޮތާއި ޚިލާފަށް ) ހ ( ވަނަ މާއްދާގެ 25 ޤާނޫނުއަސާސީގެ މި

 އާދެ، ބައެއް ޓީޗަރުން ބައެއް ސްކޫލްތަކުގެ . މަސައްކަތްކުރަމުންގެންދާކަން

 ވުރެ ބޮޑުކޮށް 10 % ވުރެ، މުސާރައިގެ 10 % މެނޭޖްމަންޓުން އެމީހުންނަށް އެ 3040 

 މަޖުބޫރުކުރުވާ އެމީހުން އެހެންނަމަވެސް، އެމީހުން ފާޑަކަށް . އޯވަރޓައިމް ނުދީ

 އެއީ ސްކޫލްތަކުގައި ހިންގާ އެކްސްޓްރާ . ލައްވާ މަސައްކަތްކުރުވަމުން އެބަގެންދަވާ

 މިސާލަކަށް ގާލްގައިޑްސް އަދި ކެޑޭޓްފަދަ . އެކްޓިވިޓީޒް ހަރަކާތްތަކަށް

ބައެއް ބޭފުޅުން މިކަމާ ކޮންމެވެސްވަރަކަށް . ހަރަކާތްތަކަށް އެބަ ނެރުއްވާ ޓީޗަރުން
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 ޢުތިރާޟުކުރެއްވީމަ މިވިދާޅުވަނީ ހަމަހުން ފުރަމުންމިގެންދާ އެޕްރައިޒަލް ފޯމުގައި އި 3045 

 . އެހެންނޫނީ މަސައްކަތެއް އެއްބާރުލުން ނުދޭކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާނެކަމަށް

 އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުގައި މިއީ އެބޭފުޅުންނަށް މި މަޖުބޫރުކުރުވައިގެން މަސައްކަތް

 . ނޫނުއަސާސީގެ ކުރިން މި ދެންމެ މާއްދާއާއި ޚިލާފަށް މިކުރެވެނީ މިދެންނެވި ޤާ

 މިހާރު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަގުތުހަމަވެއްޖެ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 3050 

 އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ބާރަށު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު

 . ޝިފާޒަށް

 . އާދެ، މިއީ ވަރަށް މުހިންމު މައްސަލައެއް . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ބާ

 މިމުހިންމު މައްސަލައާއިމެދު ބަޙުސްކުރަމުންދާއިރު އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 3055 

 ންމީދުކުރަމުން އައި ގޮތަކަށެއްނޫން އަޅުގަނޑު އު . ކަންތައްތަކެއްވެސް އެބަހުރި : ވާހަކަދެއްކެވުން

 . މިއަދު ޗެމްބަރ ތެރޭގައި ބޭބޭފުޅުންގެ ބަޙުސް ކުރިއަށް މިގެންދިޔައީކީ

 އަހަރެއްގައި 30 މައްސަލައިގެ ސީރިއަސްކަމަށްވުރެ ބޮޑަށް ސިޔާސީ ބޭނުމަކަށް

 މަސްދުވަހެއްގައި އަޅައިގަނެގެން އޭގެއިން ނެއްޓެން 8 އަޅައިގަނެގެން އަނެއްބަޔަކު

 އެހެންނަމަވެސް، ޢިއްޒަތްތެރި . ނޭނގިގެން އުޅުނުތަން އަޅުގަނޑަށް ފެނިގެންމިޔައީ 3060 

 ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެން މިކަމާ ސީރިއަސްކޮށް ވިސްނާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިތާނގައި ތިއްބަވައިގެން މިހޭދަކުރާ ގިނަ ވަގުތުތަކަކީ

 ޢިއްޒަތްތެރި . އަޅުގަނޑު އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން މުހިންމު ވަގުތަކަކަށްވުމަށް

 ރައީސް، މިއަދު ސަރުކާރާއި ޙަވާލުވެ މުހަންމަދު ނަޝީދު ފުރަތަމަވެސް

 އެބޮޑުކުރެއްވުމަކީ މިއިންދުވަހަކުވެސް . ސިވިލްސަރވަންޓުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރެއްވި 3065 

 މުސާރަ ކަނޑާލުމުގެ އޭގެ ހެއްކަކީ މިހާރު . ބޮޑުނުކުރާވަރުގެ އަދަދެއް، ޕަސަންޓެއް

 އަދި އުނިކުރިކަމުގައިވީނަމަވެސް 5 % އެ މަޝްވަރާތައް ކުރަމުންދާއިރުގައިވެސް އެ

 . ކުރިން ލިބެމުންއައި މުސާރައަށް އަދިވެސް ހަމަ އެއްވަރަށް އޮތް ވާހަކަ

 . އުނިކުރިނަމަވެސް 5 % އެއަށްވުރެވެސް ބޮޑުކޮށް އަދި އިންވާހަކަ އެ

 . ވެސް އުނިކުރާކަށެއް 5 % ސް އެދޭކަމެއްނޫން އެ އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުވެ 3070 

އެހެންނަމަވެސް ޤައުމު މިއަދު މިއޮތް ޙާލަތަކީ އުނިކުރަން ޖެހިއްޖެއްޔާ
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 ޕީ ސަރުކާރުގެ . ޑީ . މިއީ އެމް . އުނިކުރަންވެސް ޖެހޭ ފަދަ ޙާލަތެއް

 . ކައުންސިލަރުންތަކެއް ލައިގެން މުޅި ޤައުމަށްއައި އިޤްތިޞާދީ ހީނަރުކަމެއްނޫން

 ޅުގަނޑުމެން މިތަނުގައި ބަޙުސްތައްކުރަމުންދާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަ

 މިތަނުގައި . ހާދަވަރުގަދަ ބަޔަކު ތިބިތަނެކޭ . އިޙްސާސްކުރެވެނީ މިއީވާ ޤައުމެކޭ 3075 

 ހެދި މުޅި ދުނިޔެއަށް އިޤްތިޞާދީގޮތުން ހާދަބޮޑު ކައުންސިލަރުންތަކެއްލުމާ

 ޢިއްޒަތްތެރި . އެކޭ މިތާ މިއުޅެނީ ހާދަވަރުދަގަ ބަ . ހީނަރުކަމެއް އައިސްފިއޭ

 ރައީސް، ވަޒީފާއި ދެމިތިބި މީހުންގެ އަދަދު ސިވިލްސަރވަންޓުންގެ އަދަދު ޤައުމުގެ

 އަރައިގެންއަންނައިރު މިއީ ޢިއްޒަތްތެރި ބައެއް މެންބަރުންވެސް 33 % އާބާދީ

 ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން ދުނިޔޭގައި އެއްވެސް ތަނެއްގައި މި ޕަސަންޓޭޖަކީ 3080 

 އެހެންނަމަވެސް، މިސިޔާސަތު . ޅުގަނޑަށް ފެނިފައި އޮތް ޕަސަންޓޭޖެއްނޫން އަ

 ޕީގެ މެނިފެސްޓޯއެއްގައި ހިމެނިފައިވާނެ ސަރުކާރުގެ ހިންގަން . ޑީ . ބަދަލުކޮށް އެމް

 . އެމެނިފެސްޓޯ ރައްޔިތުން ބަލައިގަތް . ތިއްބެވި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު މަދުކުރާނެ

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުމަކީ . ލުކުރެއްވީ އެއަށް ވޯޓުދެއްވާ ސަރުކާރު ބަދަ

 ހެޔޮވެރިކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން މިސްރާބުޖަހާއިރުގައި ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް 3085 

 ހަމަ މަދުކުރާނީވެސް ހަމަ ތިބެފަކާ . އަޅުގަނޑުމެން މަދުކުރަންޖެހޭނެ 33 % މިއަދު

 ލި އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެންނާ ނުރުހޭ ބައެކޭ ކިޔާފައި އެއްކައިރިކޮށް

 މީގެކުރީގައި މިބޭފުޅުންނަށް ފެނިގެންދާނީ އެއިރެއްގައި އޮތް . އުސޫލަކުން ނޫނޭ

 ސަރުކާރާއި ކިރިޔާވެސް ކަތިނަޒަރަކުން ބަލާލައިފި ބޭފުޅެއްކަށްވަންޏާމު

 . ސަންޕެންޝަނެއް، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމެއް އެއުސޫލަކުންނެއް މިހާރު ނުހިނގާ 3090 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން . ތްތެރި ރައީސް މިއީ އެސިސްޓަމެއް ނޫން މިހާރު ޢިއްޒަ

 ތެރޭގައި ގެ މިއަދު ހަނދުމަފުޅުކުރަންޖެހޭނެ މިއީ ކުރީގައި އޮތް ޚުދުމުޚްތާރު ވެރިކަމު

 . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑުގެ ވަގުތުު ހަމަވެދާނެ . އޮތް ސަޤާފަތެއް ނޫންކަން

 މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ . އޭގެ ކުރިން އަޅުގަނޑު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވޭ

 ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގެން ތިއްބެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ . ވަގުތު އިތުރުކުރަން 3095 

 ވާހަކަފުޅު، ފުރުޞަތު އިތުރުކޮށްފައިވާކަމުގައިވާނަމަ އަޅުގަނޑު އެކަމަށް

 އަޅުގަނޑު މިދަންނަވާ، އަޅުގަނޑުގެ ހުށަހެޅުމަކީ މިޖަލްސާ، . ތާއީދުވެސްކުރަން

ގެ ވަގުތު އިތުރުކޮށް ކުރިއަށްގެންދަން ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް މިއަދުގެ މިޖަލްސާ
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 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެން ރަށްރަށުގައި . ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި

ގެ  މަދުކުރަން މިކިޔާ މުވައްޒަފުންގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރުގައި އެބަތިއްބޭ މިހާރު 3100 

 މިއަދު މިއޮތީ . ބޮޑު މައްސަލައެއް މިއީ ވަރަށް . ސަރުކާރަށް ޤަބޫލުނުކުރާ ބަޔަކު

 އަޅުގަނޑުމެން . ސަރުކާރެއްކަން ޤަބޫލުނުކުރާ ސިވިލް ސަރވަންޓުން އެބަތިއްބެވި

 ބައެއް ކަތީބުން ބައެއް ރަށްރަށުގައި ދެ . ލޯމަތީގައި ހާމަވަމުންދާ ކަންތައްތައް މިއީ

 ވަހު އޭނަ އަނެއްދު . ކަތީބަކު ތިބެންޏާމު ދުވާލަކު އެކަކު، އަނެކަކު ގޭގައި

 މިޙާލަތުގައި ކަންތައްތައް ކުރައްވާ . އަންނަންޏާ އަނެއް ބޭފުޅާ އަނެއްދުވަހު ގޭގައި 3105 

 އަޅުގަނޑު ގޮވާލަން މިއަން މިއަދަށްވެސް އެފަދަ ބޭފުޅުން . ކަތީބުން އެބަތިއްބެވި

 ދެން އަޅުގަނޑު ވަރަށް އުފާވޭ . އަޅުގަނޑު ގޮވާލަން . ވަޒީފާއިން ވަކިކުރައްވަން

 ވެސް ހަމަ ތިބޭފުޅުންނަށް، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް، މިއަދު އަޅުގަނޑު

 ޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު . އާރު . ޚާއްޞަކޮށް ޑީ

 ހަމަ އުފާކޮށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ، ތިބޭފުޅުންނަށްވެސް އަޅުގަނޑުމެން 3110 

 އެއްޗެހި . ލަންވާނެއޭ މިކިޔާގޮތަށް އެއްޗެހި ކިޔާލަން ލިބޭފަހަރު އެއްޗެހި ކިޔާ

 އެފަދަ ފުުޞަތެއް ލިބުނީމަ . ހާދަ އެއްޗެހި ކިޔާލާހިތުންނޭ ތިބޭނީ . ކިޔާލަންވާނެއޭ

 ތިބޭފުޅުންގެ . އެއްވެސް ސޮލިޑް އެއްޗަކަށް ނުވިކަމުގައިވީނަމަވެސް ކިޔާލާށޭ

 އަޅުގަނޑު ހަމްދަރުދީވަން އެފަދަ ފުރުޞަތެއްގެ ބޭނުންހިފަން . ފުރުޞަތޭ

 ލިބި އެންމެ އެދެވޭގޮތެއްގައި އަދިވެސް ބޭނުންނުކުރެވޭ ބޭފުޅުން އެބޭފުޅުންނަށް 3115 

 މަސް ދުވަހުގެ ހެޔޮވެރިކަމެއް 8 އޭގެ ހެއްކަކީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . ތިބީތީވެސް

 މަސްދުވަސްވަނީ ހެޔޮވެރިކަމެއް 8 މިހާރުވެސް ޤާއިމްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް،

 ކަމަށް ޔޫތުންގެ ބަޔަކު އިސްނަގައިގެން އެ . ޤާއިމްކުރަން މަސައްކަތްކުރަމުންދާތާ

 އަޅުގަނޑުމެން . މިއީ އަޅުގަނޑު އަޖައިބުވާކަމެއް . ޗެނަލެއް ހެދީތީވެސް ގޯސްވެއްޖެ

 . މިދައްކަނީވެސް ޒުވާނުންނަށް ހުރި ފުރުޞަތުތަކުގެ ބޭނުންކުރަންޖެހޭނެ ވާހަކަ 3120 

 ... އެވެސް ހަމަ

 . އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . ރު ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ، ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 . އަޙްމަދު މޫސާއަށް 3125
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 ފުށީ ދާއިރާގެ އަޅުގަނޑު މިފަދަ ބިލެއް ހުށަހެޅުއްވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް، އޭދަ ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 އެ . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމަށް ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން : އަޙްމަދު މޫސާ ވާހަކަދެއްކެވުން

 މިޢިއްޒަތްތެރި . އަޅުގަނޑު ކުޑަކުޑަ ދެތިން އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން މިތެދުވީ

 ނަ ބަހުސްތައް މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިކަމާދޭތެރޭގައި ވަރަށް ގި 3130 

 އެހެންވީމާ، . އެކި ޕާޓީތަކުގެ ނޫނީ އެކި ގޮފިގޮފީގެ ބޭފުޅުން . ކުރަމުން ހިނގައްޖެ

 މިބިލަކީ ވަރަށް . އަޅުގަނޑު ކޮންމެހެން ޕާޓީގޮތުން ވާހަކަދައްކާކަށް ނޫން މިތެދުވީކީ

 އެއީ އަޅުގަނޑަށް އަންނަ ފޯނުކޯލްތަކަށް . އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ބިލެއް މިއީ

 ގައި، މި ފޯނުކޯލްތަކަށް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަންނަ ފޯނުކޯލްތަކަށް ބަލާއިރު

 ބަލާއިރުވެސް ކޮންމެ ބޭފުޅަކުވެސް ވިދާޅުވަނީ ތިބޭފުޅުންގެ މުސާރައެއް 3135 

 ތެދުފުޅެއް . ތިމަންނަމެންގެ މުސާރަ ކުޑަވާ ވާހަކަ މި ވިދާޅުވަނީ . ކުޑައެއްނުވެއޭ

 ންބަރުންގެ މުސާރަ ކުޑަވާ އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެ . އެއީ

 އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޢިނާޔަތް ކުޑަވާ . ވާހަކައެއް އަދި ވިދާޅެއްނުވޭ

 . ވަރަށް އުފާކުރަން ޢިނާޔަތް ކަނޑާލީމަ . ވާހަކަ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވިދާޅުވި

 އެހެންނަމަވެސް، . އެކަމަކު ކުރިން އަޅުގަނޑު ހިތުގައިއޮތީ ޢިނާޔަތް ލިބޭނެކަމަށް 3140 

 އަޅުގަނޑު . ޅުގަނޑު ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން އެކަމާވެސް އަ

 މަހުގެ ވާހަކައެއް ނޫން 8 އަހަރު ދުވަހުގެ ވާހަކައެއް ނޫނީ 30 ދަންނަވަންމިއުޅެނީ

 ވަރަށް ރާއްޖޭގެ ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑުވެފައިވާ . އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަންއުޅެނީކީ

 ނިންމެވުމަކަށް އަޅުގަނޑު ވަގުތެއްގައި މިކަހަލަ، ސަރުކާރުން ނިންމެވި

 އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން މިމަޖިލީހުގައި އަޅުގަނޑު . ތާއީދެއްނުކުރަމޭ 3145 

 ރައްޔިތުން ހޮވާފައި މިތިބީކީ ކޮންމެހެން ޕާޓީއަކަށް ފާޑުކިޔާ ނޫނީ ވަކި ބަޔަކަށް

 އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ކަންތައް . ފާޑުކިޔާކަށެއް ނޫން

 އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑު ގޮވާލަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސާއި، . ށްޓަކައި ނިންމުމަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހާއި އެއްބާރުލައިގެން މި ދަތި ދަނޑިވަޅުގައި އަޅުގަނޑުމެން

 ހުރިހާ ބޭފުޅުން އެއްބާރުލައްވަވައިގެން މިކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދުން އެއީ، އަދި ލޯނެއް 3150 

 ތެއް ހަދައިގެންނަމަވެސް ރައްޔިތުން ނަގައިގެންނަމަވެސް އަދި ކޮންމެގޮ

ރަމަޟާންމަހު ރޯދަ ހިފޭނެގޮތެއް ހެދުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް
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 އަޅުގަނޑު އެއްގޮތަކަށްވެސް އެކަމާ، ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި . މުހިންމުކަމެކޭ

 މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުގައި ވަގަށްގޮވާ، އަބުރަށްއަރާ، އެގޮތަށް ވާހަކަދައްކާކަށް ނޫން

 އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑު ބޭނުމެއްނޫން ވައްކަންކުރި . ޅުގަނޑު މި ތެދުވީކީއެއް އަ 3155 

 އެހެންނަމަވެސް، . މީހަކަށް ވައްކަންކުރިކަމުގެ ޖަޒާ ދެއްވޭ ދުވަހަކުން ލިބޭނެ

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަންއޮތް ވާހަކައަކީ، މިކަމަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް އެކި މެންބަރުން

 އަޅުގަނޑު ވަރަށް . ކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެކޭ އެކި ޚިޔާލު ހުއްޓަސް މިކަމަ

 އާދޭހާއެކުއޭ މިދަންނަވަނީ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ސިވިލް

 ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނާއި ދޭތެރޭގައި ވަރަށް ރަނގަޅަށް ވިސްނަވައި މިކަމަށް 3160 

 ތަކުން އަޅުގަނޑު ނިންމާލަމުން ދަންނަވާލަންއޮތީ، ތަރި . ގޮތެއް ނިންމަވާދެއްވުން

 ވިދުވިދުއަރާ، ފަރިކަން ފިލައިގެންނޭދިޔާ، ބަރިޔަކަށް ފޮޅިގެން އެއައި މާތަށް

 . ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް . މިލައިގެންނޭދިޔާ

 އާދެ، ކުއްލި މައްސަަލައެއްގޮތުގައި މިމައްސަލަ މަޖިލީހަށް މިއަދު . ` ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 3165 

 އާދެ، . ވާފައިމިވާ މައްސަލައަކީ ވަރަށްވެސް މުހިންމު މައްސަލައެއް ފޮނުއް : ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން ޔޫޞުފް

ލައިގެ މުހިންމުކަން އިތުރަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސާބިތުކޮށްދެނީ  މިމައްސަ

ލައާ ބެހޭގޮތުން މިއަދު ނެންގެވި ދެ ވޯޓުގައިވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ  މިމައްސަ

 ރިންވެސް ދެންނެވިހެން އާދެ، ކު . މެންބަރުން ދެއްވި ތަރުޙީބުގެ ސަބަބުން

 އާދެ، ސަރުކާރަށް . މައްސަލަައަކީ ވަރަށް މުހިންމު އެހާމެ ބޭނުންތެރި މައްސަލައެއް 3170 

 ފައިސާ ނުލިބި، ސަރުކާރު ހިންގަން ދަތިވީމާ ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ

 ސަރުކާރަށް ފައިސާ . ކުޑަކުރުން އެއީ ޙައްލެއް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ނުދެކެން

 ރުކާރު ހިންގަން ދަތިވީމާ ސަރުކާރު މުވައްޒަފުން ވަކިކޮށް ގެއަށް ނުލިބި، ސަ

 އާދެ، . ފޮނުވާލުން އެއީވެސް މިކަމަށް އޮތް ޙައްލެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑު ނުދެކެން

 ސަރުކާރެއް ނަގާ ކޮޅަށްޖެހޭނީ ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންނަށް އިހާނެތިގޮތްތައް 3175 

 ހޭނީ ސަރުކާރުން އަދާކުރަންޖެހޭ ސަރުކާރެއް ނަގާ ކޮޅަށްޖެ . ހަދައިގެނެއް ނޫން

 ޒިންމާތަކެއް ހުރިކަން ޤަބޫލުކޮށްގެން، އެ ޒިންމާތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކޮށްގެން

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ސަރުކާރުގެ . ސަރުކާރެއް ނަގާ ކޮޅަށްޖެހޭނީ

ން ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށްވެސް ސަރުކާރު . ވަރަށް ބޮޑެތި ޒިންމާތަކެއް އެބަހުއްޓޭ
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 . އެ ޒިންމާތަކެއް އަދާކުރަންޖެހޭ ވަރަށް މުހިންމު ޒިންމާތަކެއް އެބަހުއްޓޭ 3180 

 ސަރުކާރުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންނަށް ރައްކާތެރިކޮށްދޭންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަގުނަ

 އާދެ، ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންނަށް އެކަށީގެންވާ މުސާރައެއް . ޙައްޤުތަކެއް އެބަހުރި

 ވަޒީފާ ނެތިގެން މަގުމަތީގައި އުޅޭ މީހުންނަށް . ންމާއެއް ދިނުމަކީ ސަރުކާރުގެ ޒި

 އެހެންނޫނިއްޔާ އަޅުގަނޑުގެ މި . ވަޒީފާ ހޯދައިދިނުމަކީވެސް ސަރުކާރުގެ ޒިންމާއެއް

 ދެރަ ޙާލުގައި މިވާގޮތަކީ، އެކިއެކި ފާޑުފާޑުގެ ކުށްތަކަށް އަރައިގަންނަ މީހުން 3185 

 އާދެ، އަޅުގަނޑުމެން . ގިނަވަނީ ގިނަވެ މަގުމަތީގައި އެގޮތްމިގޮތަށް އުޅޭ މީހުން

 ކުންފުންޏަކަށް ބަލާލިކަމުގައިވިޔަސް އެބައިނގޭ އެ ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ

 އާދެ، . އަދާކުރާ މީހުންނަކީ އެއީކަން ކުންފުނީގެ އެންމެ މުހިންމު ބަޔަކީ

 ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުން އެއީ . ސަރުކާރުވެސް ދެކެންޖެހޭނެ މިގޮތަށް

 އެހެންވީމާ، . ރަށް އެންމެ މުހިންމު މީހުންކަމުގައި ސަރުކާރުން ދެކެންޖެހޭނީ ސަރުކާ 3190 

 އެމީހުންގެ . ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންނާއި ދޭތެރޭގައި އޯގާތެރިވާންޖެހޭނެ

 އެހެންނޫނިއްޔާ އަޅުގަނޑަށް . ހިތްތައް އަތުލައިގެން ސަރުކާރަށް ކުރިއަށްދެވޭނީ

 . ކާރު ނަގާ ކޮޅަށްޖަހަން އަބަދު ޖެހިފައި އޮންނާނީ ދަންނަވަންޖެހޭނީ، ހަމަ ސަރު

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ސަރުކާރަށް މި ގޮވާލަނީ . މާނައަކީ އަރިއަޅާލާފައޭ އޮންނާނީ

 ތިޔަ ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ބޭކާރު ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރައްވާ، ކުރައްވަމުންގެންދަވާ 3195 

ވުރެ . ވިސްނަވާށޭ އިސްރާފު ހުއްޓާލައި މިހާރުގެ ޙާލަތާއި ދޭތެރޭގައި  މިއަށް

 ޒިންމާދާރުގޮތަކަށް ސަރުކާރު ހިންގެވުމާއި ދޭތެރޭގައި ވިސްނަވައި،

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ވަރަށްގިނަ . އިޤްތިޞާދުކުރައްވަން ދަސްކުރައްވާށޭ

 މެންބަރުން ވާހަކަދައްކަވައިފި ކައުންސިލަރުން އިތުރުވާ ވާހަކައާއި، އެމީހުންނަށް

 ހަމައެއާއެކުގައި . އި، އެމީހުންގެ މުސާރަ ބޮޑުވާ ވާހަކައެއް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދާ 3200 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ދައްކަވައިފި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންވެސް އެއްދުވަހުން

 . އަނެއް ދުވަހަށް ގިނަވާ ވާހަކައާއި، އެމީހުންގެ ޚަރަދު ބަރަދު ބޮޑުވާ ވާހަކަ

 ތްނުފޯރާ ބޮޑެތި މުސާރަ ރައީސް އޮފީހަށް އެކްޓިވިސްޓުން ވައްދާ ވާހަކައާ، އަ

 އަދި މީގެއިތުރުން ދުވާލަކު . އެމީހުންނަށް ދޭ ވާހަކަވެސް ދައްކަވައިފި

 މި ކޮންމެ އެމްބަސީއަކީ އަހަރެއްގެ . އެމްބަސީވެސް ހަމަ ހުޅުވަމުން އެދަނީ 3205 

މިލިއަނާ ދޭތެރޭގެ ދިވެހި ރުފިޔާ 9 މިލިއަނާއި 8 މައްޗަށް ގާތްގަނޑަކަށް



120 

 ހަމަ މިހެން މިކަން ހުރިއިރު ދުވާލަކު އެއްފަަހަރު . އެއް ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ މިޝަން

 މިތަނަށް އެބަ ނަންފުޅެއް ފޮނުވާ ސަރުކާރުން އެމްބަސީއަށް ފޮނުވަން

 އެކަަމަކު އަޅުގަނޑުމެން މީގެ ނަމެއް ފާސްނުކޮށްފިއްޔާ . ފާސްކުރެއްވުމަށް

 ދެން . ނީ ސަރުކާރަށް ޖެއްސުންކުރާކަމަށް މިވަ . ކިހިނެއްވަނީ . ކިހިނެއްތޯމިވަނީ 3210 

 ކިހިނެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެން ނަންނަން ފާސްކުރާނީ މިގޮތަށް މި ޚަރަދު

 އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ނިންމާލަމުން ދަންނަވާލަންއޮތީ، . ބޮޑުވަމުންދާއިރު

 އިރާދާކުރެއްވިއްޔާ ރަނގަޅުގޮތެއް . ހިތްވަރުކުރައްވައިގެން ހަމަ ކުރިއަށްގެންދަވާށޭ

 ތިއްބަވައިގެން ސަރުކާރު ހިންގެވުމަށް އެހެންނަމަވެސް، ހަމާގައި . ފެންނާނޭ

 . ޝުކުރިއްޔާ . ވިސްނާވަޑައިގަންނަވާށޭ 3215 

 އާދެ، އަޅުގަނޑު އެންމެފުރަތަމަ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ` ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ބާރަށު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެ : އިލްޔާސް ލަބީބު ވާހަކަދެއްކެވުން

 ޝިފާޒް އެހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަމޭ މިޖަލްސާ

 ވާހަކަދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންފައި ތިއްބެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވާހަކަދައްކަވާ 3220 

 އާދެ، . ދެން އަޅުގަނޑު މިއަދުގެ މަޢުޟޫއާއިގެން ވާހަކަދައްކާނަން . ނިމެންދެން

 ޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކުއްލި މައްސަލައަކީ ވަރަށް މުހިންމު މިއަދު މިމަ

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދީ . މައްސަލައެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން

 . މިއީ ކުއްލިއަކަށް މިއަދު އިއްޔެއަކު ވީކަމެއްނޫން . ޙާލަތު މިއޮތީ ވަރަށް ދަށްވެފައި

އި މިއީ އެތައް ދުވަހެއްގެ ކަންތައްތަކަކާ  އި ޖެހިގެންއައިސް އަޅުގަނޑުމެންނާ 3225 

 އަހަރު ވަންދެން ވެރިކަމުގެ ވާހަކަ ނުދައްކަން 30 . ދިމާވެފައިވާކަމެއް

 އަޅުގަނޑުމެން ކިތަންމެވަރަކަށް އުޅުނަސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ދިމާވާ

 ކަންތައްތައް ދިމާވެފައި އިންނަގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން އެވާހަކަ ނުދައްކައެއްނެތް

 އަހަރު ތެރޭގައި ފުރަތަމަފަހަރަށް ރަނގަޅު 30 . އްތަކުގެ ވާހަކަ ދެއްކޭކަށް މިކަންތަ

 އިންތިޚާބަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހުނީމަ ކެމްޕޭންކުރެއްވުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާއިން 3230 

 ރައްޔިތުންނަށް އެތައް ކަމެއް ކޮށްދޭން ވަޢުދުވެ، އެތައް ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް ނެތް

 ން ނިންމާ، އެހުރިހާކަމެއް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހި ލާރިއަކުން ޚަރަދުކުރަ

. އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ އެކަން އަޅައިގެން . ރައްޔިތުންގެ ބޮލުގައި މިއޮތީ އެޅިފައި
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 އެކަންތައްތައް . މިކަންތައްތަކުން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން ޙައްލު ހޯދާނަން

 ރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ ވަނަ އަހަ 2008 . އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނެ 3235 

 އާދަޔާއިޚިލާފަށް މިރާއްޖޭގައި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގަން އެކި ފަރާތްތަކާއި

 އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނޭނގުނު އޭރު . ކޮންޓެކްޓްތަކުގައި ސޮއިކުރެވެމުންދިޔަތަން

 . ލާރި ހުރިކަމެއް ނެތްކަމެއް . ލާރި މިއަންނަނީ ކޮންތަަނަކުންކަމެއް

 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އޭރުގެ ފިނޭންސް 2008 ކަށްވެގެންދިޔައީ ނަތީޖާއަ

 . މިނިސްޓަރު އިސްތިޢުފާދެއްވާފައި ވަޑައިގަތްތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނު 3240 

 އަޅުގަނޑު ހަމަ ޤަބޫލުކުރަނީ އޭރު ހަމަ އެކަންތައްތައް ނުވާނެކަން

 ފާދެއްވާފައި އެމަނިކުފާނަށްވެސް ޤަބޫލުކުރެއްވޭތީއޭ އެމަނިކުފާނު އިސްތިޢު

 ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުގެ އާމްދަނީއަށް ބަލާލާއިރު ގާތްގަނޑަކަށް . ވަޑައިގަތީ

 . މި އިތުކުރަންވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ . ބިލިއަން ރުފިޔާ 7 މިލިބެނީ

 . އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމަށް އެންމެބޮޑު އާމްދަނީއެއް މިލިބެނީ ރިސޯޓްތަކުން 3245 

 އަހަރަށް 15 އަހަރަށް 10 ލިބެން ބަލާއިރު މިއިންނަނީ، ރިސޯޓްތަކުން އާމްދަނީ

 ދެން އަޅުގަނޑުމެން މިޖެހެނީ . އެޑްވާންސަށް ލިބެންއޮތް އެތިކޮޅުވެސް ނަގާފައި

 . ޤައުމު ހިންގަން އެބަޖެހޭ . ކޮންމެވެސް އެހެންގޮތަކުން ލާރިއެއް ހޯދަން

 ނުހޯދާ ވާނެ އެކަންތައްތައް ކުރަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބޭރުން ފައިސާއެއް

 ބިލިއަން 5.6 ބިލިއަން ތެރެއިން 7 ޤައުމަށް ލިބޭ . އެއްވެސްގޮތެއް ނެތް 3250 

 އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި މި އަޅުގަނޑުމެން ޚަރަދުކުރަނީ

 ދެން ތަޢުލީމަށާއި ޞިއްޙީ ކަންތައްތަކާއި، ނަރުދަމާ އެޅުމަށް، . މުސާރައަށް

 ބިލިއަން 1.5 ތުގައި މިއޮންނަނީ ގާތްގަނޑަކަށް ބަނދަރު ހެދުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އަ

 އަޅުގަނޑުމެން ހޮސްޕިޓަލްތަކުން، ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުން . ރުފިޔާ ގާތްގަނޑަކަށް

 ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ނުދެވިގެން، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް 3255 

 މާ، މިކަންތައްތައް އެހެންވީ . ނުދެވިގެން މިއުޅެނީ ޚަޒާނާގައި ލާރިއެއް ނެތިގެން

 އެހެންވީމަ، މިކަންތައްތައް ޙައްލުކުރުމަށް . ދިމާވާ ސަބަބު އަޅުގަނޑު މިދެންނެވީ

 . އަޅުގަނޑުމެން ދެން ބަލަންވީ ކުރިއަށްދިޔަ ސަރުކާރަށް އެއްޗެހިގޮވުމެއް ނޫން

 އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްލައަށް . އެކަންތައްތައް ޙައްލުވާނެގޮތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުން

 ކަމުގެ ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅުންގެ . ތަކެއް މިތާތިބެގެން ކިޔަކަސް ނުއެއްވާނެ ގޮތް 3260
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އް  ލަފާގެމަތިން އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރުންވެސް އަދި އަޅުގަނޑުމެންވެސް ކަންތައްތަ

ގެ . އެމް . އެގޮތުން މިހާރުގެ ސަރުކާރުން އައި . ކުރަންވާނީ  އެފްގެ ބޭފުޅުން

 އެހެންވީމާ، އެބޭފުޅުން . މުން އެ ގެންދަވަނީ މަޝްވަރާއާއެކީ އެކަންތައްތައް ކުރައްވަ

 އެ ކުރައްވާ ކަންތައްތަކަކީ، އަޅުގަނޑުވެސް ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި މިހާރު ދެން

 މާދަމާ، މިއަންނަ އަހަރު އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުން . މުސާރަ ކުޑަނުކޮށް ވާކަށް ނެތް 3265 

 އެހެން . އަނެއް އަހަރު އެއަށްވުރެ ބޮޑު މުސާރައެއް ދޭން . ބޮޑު މުސާރަ ދޭން

 ދެވެންއޮތީ މިހާރު މުސާރައިން ކުޑައެތިކޮޅެއް މަދުކޮށްގެންނަމަވެސް އިތުރަށް

 މިޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދު ހަރުދަނާކޮށް ރަނގަޅު ނިޒާމަކަށް މިޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދު

 . އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް މުސާރަ މަދުކުރަން މިޖެހެނީ . ބައްޓަންކޮށްގެން

 އެބޭފުޅުން ދެރަ ނިކަމެތިގޮތަކަށް ކަންތައްތައް އެއީ އެއްގޮތަކަށްވެސް 3270 

 އަޅުގަނޑުމެން މުސާރައިގެ އިތުރަށް އެބަޖެހޭ ސިވިލް ސަރވިސް . ކުރުމަކަށެއްނޫން

 އެއްގޮތަކަށްވެސް އެބޭފުޅުން ވަޒީފާއިން . މުވައްޒަފުންގެ އަދަދުވެސް މަދުކުރަން

 ޅުގަނޑުމެން އަ . ކަނޑާލާފައި ގެއަށް ފޮނުވާލާ ވާހަކައެއްނޫން މިދެންނެވީ

 މުވައްޒަފުންގެ މަދުކުރަން މި ކުރަންޖެހޭ ގޮތްތަކަށް އަޅުގަނޑު ބަލައިލާއިރު

 ވޯކްސް ކޯޕަރޭޝަނެއް އުފައްދާފައި . އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަހުރި ހެދޭނެ ގޮތްތައް 3275 

 ޕަބްލިކް ވޯކް . މިހާރު ޕަބްލިކް ސަރވިސް ޑިވިޝަންގައި، މަޢާފުކުރައްވާތި

 ސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ އެ ވޯކް ސަރވިސް ޑިވިޝަންގައި މަ

 200 ޑިވިޝަނުން އެ ކޯޕަރޭޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ހައްދަވާފައި އެއިން ގާތްގަނޑަކަށް

 ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން، . އެއްހާ ބޭފުޅުން ބަދަލުކުރޭވޭނެ އެ ކޯޕަރޭޝަން

 ހަކަށް 350 ޑަކަށް މިހާރު ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނަށް ހައްދަވާފައި ގާތްގަނ 3280 

 ނެޝަނަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަން . ބޭފުޅުންނަށް ބަދަލުކުރެވޭނެ

 ބޭފުޅުން 600 ، 500 އުފައްދަވާފައި، އެ ކޯޕަރޭޝަންގެ ދަށަށް ގާތްގަނޑަކަށް

 މިހެންގޮސް އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން ރިޔާސީ . ބަދަލުކުރެވޭނެ

 އެ ކުޑަ . ސަރުކާރެއް މިޤައުމުގައި އުފައްދަން ކެމްޕޭންގައި ވަޢުދުވިގޮތަށް ކުޑަ

 އެއްވެސް ބަޔަކަށް . ސަރުކާރު އަޅުގަނޑުމެން އުފައްދަން އުޅޭގޮތަކީ މިއީ 3285 

 ގާތްގަނޑަކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ މިދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރުން . ގެއްލުންވާގޮތަކަށް ނޫން

. ބައި މަދުކުރަން 1 / 3 ވިދާޅުވާގޮތުން އެބަޖެހޭ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ
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 އެ މަދުކުރި އެ . އެ މަދުކޮށްގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަންތައްތައް ކުރެވެންއޮތީ

 ... މަދުކުރާ

3290 

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ޖަލްސާގެ ވަގުތު . ށަހެޅުމެއް މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި އެބައޮތް ހު

 މީގެކުރީގައި . އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު އެބަޖެހޭ ވޯޓަށް ދަންނަވަން . އިތުރުކުރުމަށް

 ހުށަހަޅާ ފާސްކޮށްފައިވަނީ ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް

 . އް އެކަމަކީ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ނޫނަސް ކުރެވިދާނެކަމެ . ފުރުޞަތު އެރުވުމަށް 3295 

 އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި މިއޮތް ހުށަހެޅުމަކީ،

 އެހެންވީމާ، . މިޖަލްސާގެ ވަގުތުގައި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން

 މިނެޓުގެ ރަނގަބީލު 5 ވޯޓަށް ދެންނެވުމުގެ ކުރިން ޖަހަންޖެހޭ

 ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ފެލިދޫ ) ކަށްފަހު ވަގުތުކޮޅަ . ( ޖައްސަވައިދެއްވުމަށް ދަންނަވަން

 . ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔޫޞުފު ނަޢީމް 3300 

 ) ނުކުތާ ބެހޭ ނިޒާމާ (

 މިހާރު ވޯޓަށް ތި އައްސަވަނީ ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގެން ތިއްބެވި ހަމަ ހުރިހާ ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ނޫނީ މިއަދުގެ . އްކަވާ ނިމެންދެން ޖަލްސާ ގެންދަންތޯ މެންބަރުން ވާހަކަދަ : ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން ޔޫޞުފް 3305 

 . އެޖެންޑާގައި ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ނިމެންދެން ޖަލްސާ ކުރިއަށްގެންދަންތޯ

 ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު (

3310 

 އަޅުގަނޑު . އާދެ، ނިޒާމީ ނުކުތާއެއްގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ބަލައެއް ނުގަންނަން : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ށް ސާފުކޮށް ދެންނެވިން މިއަދުގެ ބަޙުސްގައި ވާހަކަދެއްކުމަށް ވަރަ

 އެދިވަޑައިގެންފައި ތިއްބެވި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވާ ނިމެންދެކަށް

ހު . ( ޖަލްސާގެ ވަގުތު އިތުރުކުރަން ހުށަހަޅުއްވާފައޭ އޮތީ ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަ
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 ޒަތްތެރި މެންބަރުން މަޖިލިސްކުރާ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަދިވެސް ހިނގަމުންދާތީ ޢިއް 3315 

 . މާލަމްތެރޭގައި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރެއްވުމަށް އެދެން

 ވޯޓަށް ދަންނަވާލުމުގެ ކުރިން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު (

 ޓަށް އަޅުގަނޑު މިހާރު ވޯ . ކާޑުކޮޅުތައް ޗެކްކޮށްލެއްވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވަން

 މިދަންނަވާލަނީ ބާރަށު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް

 ހުށަހަޅުއްވާ، ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު 3320 

 ތާއީދުކުރައްވާފައިވާގޮތަށް އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް

 ލާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ހުރިހާ ހުށަހެޅުއްވި ކުއްލި މައްސަ

 މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވާ ނިމެންދެން މިއަދުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް

 ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާގޮތަކަށް

 . ވޯޓުދެއްވުމަށް 3325 

 ] ވޯޓުދެއްވުން [

 : ނަތީޖާ ވޯޓުގެ

 ރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް ބާރަށު ދާއި : ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު 3330 

 އިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް ދާ ހުޅުމީދޫ : ތާއީދުކުރެއްވި މެންބަރު

 60 : ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 48 : ވޯޓު ދެއްވީ

 04 : ވޯޓު ނުދެއްވާ 3335 

 05 : އްވާ ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެ

 . 27 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު . 52 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 އެހެންކަމުން އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް . 52 ޖުމްލަ 3340 

ދިވަޑައިގެންފައިވާ ހުރިހާ ހުށަހެޅުއްވި ކުއްލި މައްސަލާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަން އެ
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 މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވާ ނިމެންދެން މިއަދުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް

 ބާރަށު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް ހުށަހަޅުއްވާ، ހުޅުމީދޫ

 ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު ހުށަހެޅުއްވުން މަޖިލީހުން

 30 މިއަދުގެ މަސައްކަތަށް އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލާއިރު އަދި . ފާސްކުރައްވައިފި 3345 

 އެހެންވީމަ، . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގެންފައި އެބައޮތް

 އަޅުގަނޑު ޤަސްދުކުރަނީ މިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ޖަލްސާގައި ތިއްބަވާތާ،

 މިނެޓްގެ 15 ހެންވީމަ، މިހިސާބުން އަޅުގަނޑު އެ . ޖެހީއްސުރެ ތި ތިއްބެވީ 1

 ގައި އަޅުގަނޑު މަސައްކަތް ފަށައިގެން 2:45 . ހުސްވަގުތުކޮޅެއް އަރުވާނަން

 އެއީ ވަރަށްގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަން . ކުރިއަށްގެންދާނީ 3350 

 މިމަސައްކަތް އޮތީމަ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބާރަށް މިކަން ގެންގޮސްގެން މިއަދު

 މިނެޓްގެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް 15 އެހެންވީމަ، މިހިސާބުން ފެށިގެން . ނިންމޭނީ

 . ޢަލައިކުމް ވައްސަލާމް . ރުންނަށް އަރުވާނަން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

 ] ށް 14:49 ން 14:27 ހުސްވަގުތުކޮޅު [ 3355 

 މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު މިނެޓްގެ ވަގުތުކޮޅަކަށް 15 އަޅުގަނޑުމެން . ` : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ، . މަސައްކަތް މިފެށުނީ އަަނެއްކާވެސް

 . އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީއަށް

3360 

 އޭދަފުށީ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް . ` އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް މިއަދު މިހުށަހެޅުއްވި ކުއްލި މައްސަލައަކީ، : އަފްރާޝީމް ޢަލީ ވާހަކަދެއްކެވުން

 މިހާރުން މިހާރަށް ބަލާއިރު އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެހެންވެސް ވާހަކަދައްކާލަން

 ސަލައާއި އެއީ ރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނާއި މިމައް . ޖެހިފައި އޮތް މައްސަލައެއް

ލާގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން . ސީދާ ސީދާ ގުޅުންހުރި ކަމަކަށްވާތީ  މިމައްސަ 3365 

 ބޭނުން ވާހަކައަކީ، އިޤްތިޞާދީގޮތުން މުޅިދުނިޔެއަށް އައިސްގެން މިއުޅޭ ނޭދެވޭ

 އެހެންކަމަށްވާނަމަ މިއީ އެތަނެއްގެ . އަސަރު ދިވެހިރާއްޖެއަށްވެސް ދަނީ ކުރަމުން

ނަގަހައްޓައި ދިނުމުގެގޮތުން ރައްޔިތުން އެކަމަށް އެއްބާރުލުން ދައުލަތާއި ސަރުކާރު
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 ޤައުމުގެ ތަޢުލީމީ ޙާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމުގައިވެސް އަދި . ދޭންޖެހޭނެކަމެއް

 އިޖްތިމާޢީ ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމުގައިވެސް އެތަނެއްގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ރައްޔިތުންގެ 3370 

 ދީ ޙާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމުގައިވެސް ދައުރު އޮންނަންޖެހޭފަދައިން، ތަނުގެ އިޤްތިޞާ

 ހަމަ . އެތަނެއްގައި ދިރިއުޅެމުން ގެންދާ މުއާޠިނުންގެ ދައުރު އޮންނަންޖެހޭ

 މިފަދައިން ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް ލާބައާއި ފައިދާހުރި ހުރިހާކަމެއް ކުރެވުމުގެ

 ގޮތުން، ލާބަހުރި ހުރިހާކަމެއް ކުރެވުމުގެ މަގުފަހިކޮށް ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަކީ

 އެތަނެއްގެ ދައުލަތާއި ސަރުކާރުން އެތަނެއް މުވާޠިނުންނަށްޓަކައި ކޮންމެހެން 3375 

 ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނާއި ވަޠަންގެ މަސްލަޙަތަށްޓަކައި . ކޮށްދޭންޖެހޭކަމެއް

 ސަރުކާރުން ކޮށްދޭންޖެހޭ އެންމެ މުހިންމު އެއްކަމަކީ، ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ

 އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި . ކޮށްދިނުން އެމީހުންނަށް ފައިދާ ހުރިގޮތުގައި ހޭދަ

 މިއަދުގެ ސަރުކާރަކީ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އެމީހުންނަށް އެންމެ ފައިދާހުރި

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ . ގޮތެއްގައި ހޭދަކުރާ ސަރުކާރެއްކަމުގައި ދަންނަވާ ލެވޭކަށްނެތް 3380 

 އްޖޭގެ ލޮބުވެތި ހުރިހާ ރައްޔިތުން ހެކިވެވަޑަައިގަންނަވާނެފަދައިން ދިވެހިރާ

 ޤާނޫނުއަސާސިއާއި ޚިލާފަށް އަދި ދީމްޤްރާތީ އުސޫލުތަކާއި އޭގެ ރޫޙާއި އިދިކޮޅަށް

 މިހާރުގެ ސަރުކާރުން ޕްރޮވިންސްތައް އުފެއްދުމާއި، ކައުސިލަރުން ލެއްވުމާއި،

 އާދައާއި ޚިލާފަށް ސަރުކާރު ހިންގުމަށް ބޭނުންވާވަރަށްވުރެ މާގިނައިން ސިޔާސީ

 ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޚިލާފަށް . ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވޭ މަޤާމުތަކަށް ބޭފުޅުން 3385 

 ޕްރޮވިންސްތައް އުފެއްދުމާއި، އަދަދު ނުކުރެވޭހާ ގިނގުނަަ ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް

 އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު . މީހުން ޢައްޔަންކުރެވުމުގެ ނަތީޖާއަކީ ކޮބައިތޯ

 ރާއްޖޭގެ . ން ރާއްޖެ ބަޑަށްޖެހު . މިދެކެމުންގެންދާ ދަތިޙާލު އެއީ އޭގެ ނަތީޖާ

 ރައްޔިތުންގެ އަތުން، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި ތިބި ސިވިލް ސަރވިސްގެ

 މީގެ ޒިންމާ . މީހުންގެ މުސާރަ އެކަށީގެން ނުވާވަރަކަށް ކުޑަކޮށްލުން 3390 

 މީގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ . އުފުލަންޖެހޭނީ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް މިހާރުގެ ސަރުކާރު

 އިސްވެ ދަންނަވާލެވުނު ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް މިހާރުގެ . އެހެން އެއްވެސް ފަރާތެއްނެތް

 ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް، ޕްރޮވިންސްތައް އުފެއްދުން، ކައުންސިލަރުން

 ލުން، މިހުރިހާ ކަމަކަށް ދިޔަ ޚަރަދު އަޅުގަނޑުމެން އެއްކޮށްލައިފިއްޔާ އެއީ

 އިސާ ހޭދަކުރެވުނުނަމަ ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު މިފަ . ވަރަށްބޮޑު ޚަރަދަކަށްވާނެ 3395
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 ދަންނަވާލަން . އަޅުނޑުމެންނަކަށް މިޙާލަތަކަށް އަންނާކަށް ނުޖެހޭނެކަން ޔަޤީން

 ބޭނުން ދެވަނަ ވާހަކައަކީ، މިސަރުކާރަކީ މިއީ ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮއެދިގެން

 ރައްޔިތުންނަށް ލާބައާއި މަންފާ ހުރި ކަންތައްތައް ކުރާ ސަރުކާރެއް ނޫންކަން

 ނެއްކަމަކީ، ޤައުމުގެ ކަންތައްތައް އެއްވެސް އިންތިޒާމެއް ނެތި ހާމަކޮށްދޭ އަ

 ހަމަ ހިތަށް އެރީ އެކަމެއް . އެއްވެސް ކަހަލަ ތަރުތީބެއް ނެތް . ކުރަމުން ގެންދާކަށް 3400 

 ހަމަ ހިތަށް އަރަންވީ މިހާރު ސިޔާސީ ވަޒިފާތަކަށް މީހުން މިވެނި . ކުރަންވީ

 ރަންވީ ކުއްލިއަކަށް ދުނިޔޭގެ ހަމަ ހިތަށް އަ . ވަރަކަށް ޢައްޔަންކުރަންވީއޭ

 ހަމަ . އެކަމެއް އެކުރެއްވީ . އެކަމެއްއެވީ . ކޮންމެތަނެއްގައި މިވެނިކަމެއްވާންވީއޭ

 . އެގޮތަށް ކުރެއްވި ކަންތައްތައް ނޫންތޯ މި ޕްރޮވިންސްތައް އުފެއްދުން

 ޤާނޫނުއަސާސީގައި . ކަނޑައެޅިގެން ޤާނޫނުގައި ނޯންނާނެ މިގޮތަކަށެއް 3405 

 ނުވަތަ، ކަނޑައެޅިގެން ޤާނޫނުއަސާސީގައި މިއޮންނަނީ 12 އެއޮތީ ކަނޑައެޅިގެން

 އޮއްވާ އެނޫން އެހެންގޮތަކަށް . އަތޮޅަށް ރާއްޖެ ބަހާލަންޖެހޭނެކަމަށް 20

 ކަންތައްތައް ކުރެވިގެން ވަރަށްބޮޑު ޚަރަދެއް ސަރުކާރުން ކުރެއްވިކަން އެއީ

 ކާރުން ކަންތައްތައް ކުރަން ރައްޔިތުންނަށް ލާބައާއި މަންފާ ހުރިގޮތަށް ދިވެހި ސަރު

 އަޅުގަނޑަށް އެނގިފައި އޮތްގޮތުގައި . ބޭނުންނުވާކަމުގެ ވަރަށް ކުލަގަދަ ހެއްކެއް 3410 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚަށް ބަލާއިރު މިހާތަނަށް ދުވަހަކުވެސް ނެތް ރައްޔިތުންގެ ނުވަތަ

 ސްބަތުން އަދި ރާއްޖެކަހަލަ ނި . ސަރުކާރުގެ މުވައްޒިފުންގެ މުސާރަ ކުޑަކޮށްފައެއް

 ވަރަށްގިނަ ބަޔަކު ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާތަކަށް ބަރޯސާވެފައި އޮތް ތަނެއްގައި ހަމަ

 ކުއްލިއަކަށް އެއްވެސް ކަހަލަ ތަރުތީބެއް ނެތްގޮތެއްގައި މިހެން ކުރަންޖެހުނުކަން

 . އެއީ އަޅުގަނޑު ހިތުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު ވަރަށްބޮޑު ހިތާމައެއް 3415 

 އަދި މިކަމަކީ މިއީ ބައެއް . ވަރަށް އިހާނެތިކޮށް ކުރެވުނުކަމެއް . ވަރަށްބޮޑު ވޭނެއް

 53 އެހެން މެންބަރުންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިހެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒިފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ

އް . ވެސް ޚިލާފަށް ކުރެވިފައިވާކަމެއް ) ށ ( ވަނަ މާއްދާގެ  އެހެންވީމާ، މިހުރިހާކަމެ

 ... މިހެން ހުރީމާ

3420 

. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަގުތުހަމަވެއްޖެ : ކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން ވާހަ
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 ... އަޅުގަނޑު ދިވެހި ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން ބޭނުންވަނީ ޕްރޮވިންސްތައް އުފެއްދުމަށް އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 : އަފްރާޝީމް ޢަލީ ވާހަކަދެއްކެވުން

3425 

ގެ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މެންބަރު އިރާގެ މަޑުއްވަރީ ދާ  އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ސަރުކާރުގެ ދޯދިޔާކަމު

 ޝިކާރައަކަށް އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ޤައުމީ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދޭން ތިބި ސިވިލް : ވިސާމް ޢަލީ ވާހަކަދެއްކެވުން

 އަޅުގަނޑަށް މިއަދު އެއްގޮތަކަށްވެސް . ސަރވިސްގެ މުވައްޒިފުން ނަހަދަމާތޯއޭ

 . މުސާރަ ކުޑަކުރާކަށް ތާއީދެއް ނުކުރެވޭނެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒިފުންގެ

 އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ސަރުކާރުން އަދި އެހެން 3430 

 ) ހ ( ވަނަ މާއްދާގެ 43 ނިންމެވިކަމުގައިވިއަސް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނޫގެ

 އެހެންވީމާ، . ގައިވާގޮތުން އެކަން ކުރެއްވޭނީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކޮމިޝަނަށް

 ސރވިސް ކޮމިޝަނުން ހަމަ އެކަން ނުކުރެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ސިވިލް

 އަޅުގަނޑުމެން މިއަދަށް ބަލާލާއިރު އަޅުގަނޑުމެން މި އިޤްތިޞާދީ . ދަންނަވާލަން

 ހަމަ އެއާއެއްކޮށް . ހީނަރުމުގެތެރޭގައި ރައްޔިތުން ތިބީ ވަރަށް ކަންބޮޑުވެފައި 3435 

 . މަސްވެރިކަންވެސް އެހާ ދަށް . އާމްދަނީ ހޯދޭނެ މަގުތައް މިވަނީ މަދުވެފައި

 އާމްދަނީ ހޯދަން އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާގައި އެންމެގިނަ ވަޒީފާތައް ދެއްވާ ބަޔަކަށް

 މިހާރު އެ ރިޒޯޓުންވެސް . ރިޒޯޓް 1 އަތޮޅުގައިވެސް . މުޅި ރ . ރިޒޯޓް 1 މިތިއްބެވީ

 ވަރަށްގިނަ މުވައްޒިފުން ކަނޑާލާފައި ބޭރު މީހުންނަށް އެ ވަޒީފާތައް ދެމުން

 މިކަހަލަ ދަނޑިވަޅެއްގައި ރައްޔިތުން އެންމެބޮޑަށް އިތުބާރު ކުރާނީ، . ންދަނީ ގެ 3440 

 މިކަންކަން ރަނގަޅުކޮށް ދިނުމަށް މިކަހަލަ ކާރިޘާތަކުގައި ރައްޔިތުން ބަލާނީ

 މިއަދު ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުންނަށް އެއިތުބާރު ނުދެއްވާ މިކަހަލަ . ސަރުކާރަށް

 އްޓަވައިފިއްޔާ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ، ސީރިއަސް ފިޔަވަޅުތައް އަޅުއްވަން ފަ

 އިޤްތިޞާދާއި ދޭތެރޭގައި ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވުން އިތުރުވެ އަޅުގަނޑުމެންގެ

 ހަމަ . އިޤްތިޞާދު މިއަދަށްވުރެވެސް ހަލާކުގެ ތެރެއަށް ގެނބިގެން ހިނގައިދާނެ 3445 

 ހަޤީޤަތުގައިވެސް ރަމަޟާން މަސް ކުރިއަށް އޮތްވާ މިކަހަލަކަމެއް ސަރުކާރުން

 ކުރައްވައިފިއްޔާ އަޅުގަޑު ދަންނަވާނީ، ހަމަ މިހާރު ނަފްސާނީ ބަލިނުޖެހި ތިބި

 ސަރުކާރުން މިހާރު ވަޒީފާއާއި މުސާރަތައް ކުޑަކުރަން . ބަޔަކުވިއްޔާމު ޖެހޭނޭ

. ނިންމަވާފައިވާއިރު މަސައްކަތްކުރާ ގަޑިއަކަށް ބަދަލެއް ގެންނަވާފައެއްނުވޭ
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 ރާ ގަޑި އިތުރު ނުކުރެއްވި ނަމަވެސް މިހާރު ޙަޤީޤަތުގައި މިހާރު މަސައްކަތްކު 3450 

 މަސައްކަތް ކުރާ ގަޑިތައް ހަމަޖައްސާފައި އޮންނަގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް

 އިތުރު އާމްދަނީ ހޯދޭނެ ފުރުޞަތުތައް މިވަނީ . ދަތިތަކާއި އެބަކުރިމަތިވޭ

 ށް ދަރިން މިހާތު އެދެއްވާ ހުސްގަޑިކޮޅަކީ ޙަޤީޤަތުގައި އެ، މިސާލަކަ . ކުޑަވެފައި

 ގެއަށް . ގެންގުޅޭ މަޔަކަށް މާބޮޑުކަމެއް އޭގެއިން ކުރެވޭނެ ގަޑިއެއްނޫން

 ގަޑިއިރުތެރޭ އޮފީހަކަށް 1 ގޮސްފިއްޔާމުން ދަރިންނާއި އަޅާލާފައި ކައިގެން 3455 

 މިކަހަލަ ގޮތަކަށް މިކަން އޮތްއިރު އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ، މުސާރަ . ނާދެވޭނެ

 އްކަތްކުރާ ވަގުތަށްވެސް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ކުޑަކުރައްވާކަމަށްވަންޏާމު މަސަ

 ދެން ވަރަށްފަހުންވެސް ސަރުކާރުން . ރިޢާޔަތެއް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން އެބަޖެހޭ

 ވިދާޅުވި ކަހަލަ ހަމައެކަނި މިހާރު ސަރުކާރުން ކުރައްވާކަމަކީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ

 މެހެން މާގިނައިން އެހެންކަމަށްވަންޏާމުން އަޅުގަނޑުމެން ކޮން . ބިލުތައް ދެއްކުމޭ 3460 

 ސަރުކާރު . ވަގުތު ސަރުކާރު މިވައްޒިފުން ދޭކަށްވެސް ނުޖެހޭނެކަންނޭގެ

 ބަދަލުވެގެން އައިއިރުގައި ހަމައެކަނި ސަރުކާރުން މިކުރެެއްވިކަމަކީ، ބަދަލަކަށް

 ރައްޔިތުން ވޯޓު ދިނީމަ ބަދަލުވެއްޖެކަން ދައްކާލުމުގެ ގޮތުން އެކިކަހަލަ އިޤްތިޞާދީ

 މިސާލަކަށް ފެލިވަރުކަހަލަ ސިނާޢީ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދިޔަ . ރެއްވީ ކަންކަން ކު

 ރަށްރަށް ޕްރޮވިންސްގެ ކެޕިޓަލްއަށް ހައްދަވާ ކޮންމެވެސްގޮތަކަށް އެކަންވެސް 3465 

 މަސްވެރި ރަށެއްވިއްޔާމުން ދަނޑުވެރިކަންކުރަން ރަށެއް . ބަދަލުކޮށްލެވޭތޯ ބެއްލެވީ

 . މަސައްކަތް ބަދަލު ކޮށްލެވޭތޯ ބެއްލެވި ދީގެން މީހުންގެ އާމްދަނީގެ ހޯދުމުގެ

 ނޫނިއްޔާމުން ކުރީ ސަރުކާރުގެ އިޙުސާންތެރި އޯގާތެރި ރަނގަޅު ރައީސަކު

 ހުންނެވީމަ ނުލަފާކަން ދައްކާލައިގެން ނަމަވެސް ބަދަލެއް ރައްޔިތުންނަށް ދެއްކެވޭތޯ

 ނިޔޭގެ އެކި ފެބްރުއަރީމަހު މުސާރަ ބޮޑު ކުރެއްވިއިރު އޭރުވެސް ހަމަ ދު . ބެއްލެވީ 3470 

 ކަންކޮޅުތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެން ކުރިމަތިލަމުން މިދަނީ އިޤްތިޞާދީ ހީނަރުކަން

 ހަމަ ރާއްޖޭގައިވެސް . ކަމަކަށޭ ކިޔާފައި މީހުންތައް ވާހަކަދައްކަމުން ގެންދިޔަ

 . އެހެންނަމަވެސް ސަރުކާރުން މުސާރަ ބޮޑުކުރެއްވީ . އެވާހަކަ އެގޮތަށް ދެކެވުނު

 ލުތައް ނުދެއްކި ހުރިކަމާއި، ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ބިލުތައް އޭރުގަވެސް ހަމަ ބި

 އެހެންނަމަވެސް ކީއްތޯ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ . ހުރިކަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ 3475 

އިންތިޚާބު ކުރިމަތީގައި އޮތީމަ އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަންވެގެން އެކަންކަން
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 ޅުވާނެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާވެސް ދެން ބައެއްބޭފުޅުން ވިދާ . ސަރުކާރުން ކުރެއްވީ

 ސިޔާސީ މަޤާމުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންވެސް މުސާރަ . މުސާރަ ކުޑަކުރައްވައިފިއޭ

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މުސާރަ . ކުޑަކުރައްވައިފިއޭ

 ކަނޑާލި، އެއްކޮށް ކަނޑާލިއަސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކީ ދައުލަތުން 3480 

 އެހެންވީމާ، . ގެ ހުރިހާކަމެއް ބަލަހައްޓައިދެމުން ގެންދާ ބޭފުޅެކޭ އެމަނިކުފާނު

 އެބޭފުޅާއަށް މުސާރަ ލިބުމަކާއި ނުލިބުމަކާއި، އާދައިގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ

 ދެން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާނީ، . މުވައްޒަފަކަށް ލިބުމަކާ އެއްހަމައެއް ނުކުރެވޭނެއޭ

 މިލިއަން ޑޮލަރު ރާއްޖެއަށް 300 ގެންދިޔަ ކެމްޕޭނުތެރޭގައި އެބޭފުޅުން ވިދާޅުވަމުން

 އަދި މިތާގެ ފްލޯރގައިވެސް ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަމުން . ގެންނާނެ ވާހަކަ 3485 

 އެކަމު އެފައިސާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނުނަމަ . ގެންދެވި ފައިސާ ލިބިއްޖެއޭވެސް

 އަޅުގަނޑުމެން މިއަދަކު މިހާ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ދަށް ފެންވަރެއްގައި

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ހަމަ . ޅުގަނޑުމެން ތިބޭކަށް ނުޖެހުނީސް އަ

 މިކަހަލަ ދަތި ދަނޑިވަޅެއްގައި އާދައިގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒިފުންނަށް

 . މިކަމުގެ ތުރާ ފޯރުނުވާނެ ގޮތަކަށް ސަރުކާރުގެ ކަންކަން ބައްޓަން ކޮށްދެއްވާށޭ 3490 

 ތު ބަދަލުކޮށްދެއްވާ މިއަށްވުރެ ރަނގަޅަށް މިހާރު ސަރުކާރުގެ އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަ

 މީގެ ކުރިންވެސް ރާއްޖެއަށް އަޑިގަނޑުތަކަކާއި . މިކަންކަން މެނޭޖްކޮށްދެެއްވާށޭ

 ސުނާމީ ކާރިޘާގައިވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހާ ޙާލުބޮޑުވެގެން . ކުރިމަތިވެއްޖެއޭ

 ރާދަކުރެއްވިއްޔާ ދިޔައިރު އެވެސް ކަޑައްތުކޮށްފައި އޭގެންވެސް އަރައިގެންފި އި

 ... އަދި މިނޫނަސް ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެކި ކާރި . އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ 3495 

 ޝުކުރިއްޔާ އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަގުތުހަމަވެއްޖެ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ރަށް މިއަރުވަނީ، ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާމި

 އަޅުގަނޑުވެސް، އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ` ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 3500 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހަޅާފައިވާ ކުއްލި މައްސަލައަކީ : އަޙްމަދު އާމިރު ވާހަކަދެއްކެވުން

 ކޮށް ވިސްނަންޖެހިއްޖެ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މަޖިލީހުން ވަރަށް ފުން

އަދި މިފަދަ މައްސަލައެއް މިފަދަ . މައްސަލައެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން
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 ނާޒުކު ދަނޑިވަޅެއްގައި ހުށަހެޅިކަމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑު އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ

 . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމަށް ވަރަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން 3505 

 ކަންބޮޑުވޭ އިނގޭތޯ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިރާއެއް އަޅުގަނޑުވެސް ވަރަށް

 ތަމްސީލުކުރަން ހުރި މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މުޅި ދުނިޔެއަށް އައިސްގެން މިއުޅޭ

 އިޤްތިޞާދީ ހީނަރުކަމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންވެސް މިކަމުގެ

 ންނަވާނީ އާދެ، އަޅުގަނޑު ދަ . ބިރުވެރިކަމެއްގެތެރޭގައި ތިބެންޖެހުނު މައްސަލަ

 މިއީ . އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން މިއުޅޭކަމެއް ކުރުމުން މިކަން އެއްކޮށް ޙައްލުވާނެބާއޭ 3510 

 . ކިހާވަރަކަށް ބާއޭ މިކަން ޙައްލުވެގެންދާނީ . އަޅުގަނޑު ހަމަ ހިތަށްއަރާ ސުވާލެއް

 ވަނަ އަހަރުގައި 1994 އަޅުގަނޑަށް އެގިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ދޮގު ނޫންކަމަށްވާނަމަ

 ހީނަރުކަން ދުނިޔޭގައި މިއަށްވުރެ މާބޮޑަށް އައިސްފައިވާކަމަށް އިޤްތިސާދީ

 އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް މިކަމުގެ އެއްވެސް . އަޅުގަނޑަށް ޚަބަރުލިބޭ

 އެހެންވީމާ، މިހާރު އަޅުގަނޑަށް އެބަ ފާހަގަކުރެވޭ މިކަން . އަސަރެއްނުކުރޭ 3515 

 ށްވެސް އަޅުގަނޑުމެން ދުނިޔޭގައި ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވާވަރަށްވުރެން ބޮޑަ

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް މިކަމުގެ ބިރުވެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި

 އަޅުގަނޑު ފަހަރެއްގައިވެސް ނުދަންނަވަން . މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާކަން

 އެކަމު އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ . އިޤްތިޞާދީ ހީނަރުކަން އައިސްފައި ނެތްވާހަކައެއް

 މުވައްޒަފުންނަކީ މިއަދު އާއިލާތަކެއް 32000 ސްނާލަންޖެހޭ ވަރަށްބޮޑަށް ވި 3520 

 ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެމީހުންގެ އެމުސާރަ ހޭދަކޮށްގެން ދިރިއުޅުމުގެ ދުވަސްތައް

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ، މުސާރަ މިގޮތަށް . ކަޑައްތުކުރަމުންދާ ރައްޔިތުންތަކެއް

 ންބޮޑުވޭ ތަކެތީގެ އަގާއި، ކުއްޔާއި ކުޑަކޮށްލާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް ކަ

 އެހެންގޮސް އެތައް އެތައް ޚިދުމަތްތަކަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ހޭދަކުރަންޖެހޭ ފައިސާގެ

 އަޅުގަނޑުމެން އިންތިޒާރު . ކުރިއަށް މިއޮތީ ރަމަޟާން މަސް . އަގެއް ތިރިއެއްނުވޭ 3525 

 ވާހަކަ ކުރަމުން އަންނަނީ، އަޅުގަނޑުމެން މިމަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ބިލެއްގެ

 ދެކެވިގެންގޮސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންވެސް އުންމީދު

 . ކުރި ކާބޯތަކެތި އަތްފޯރާފަށަށް އެބިލުގެ ސަބަބުން ތިރިވެގެންދާނެކަމަށް

 އެހެންނަމަވެސް އެކަންވެސް އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ޔަޤީންކަމާއެކު ދަންނަވަންކެރޭ

 ޟާން މަހުގެ ކުރީގައި އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އެކަމެއް އެބިލުގެ ސަބަބުންނެއް ރަމަ 3530
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 އެހެންވީމާ، މިކަންކަމަކީ . އެބިލުވެސްވަނީ އަނބުރާ ގެންދަވާފައި . ނުވާނެކަން

 . އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ގައިމުގައިވެސް ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މައްސަލައެއް

 ފަހަރެއްގައިވެސް އަޅުގަނޑު ނުދަންނަވަން ސަރުކާރުން ހިންގުމަށްޓަކައި

 އަދި މުސާރަ . ސަރުކާރުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރަން ނުޖެހޭނެ ވާހަކައެއް

 . ކުޑަކުރަންޖެހޭ ޙާލަތެއް އަތުވެއްޖެނަމަ މުސާރަ ކުޑަކުރަން ނުޖެހޭނެ ވާހަކަވެސް 3535 

ށް  އެކަމަކު މިބާވަތުގެ ކަމެއްކޮށްލާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ވަރަށްބޮޑަ

 މިތާ ވަރަށްގިނަ . ތަކާމެދު ވަކިގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ނުރުހޭ ފަރާތް

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، އަޅުގަނޑު ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށްލަން ތޮއްޑޫ

 ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަހީދުގެ، ހަމަ އެވްރެޖްކޮށް އެބޭފުޅާ ދެއްކެވި

 ންވީމާ، އަޅުގަނޑު މިކަމާ އެހެ . ހުރިހާ ވާހަކައަކަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން 3540 

 . ގުޅޭގޮތުން މާދިގު ވާހަކައެއް ދައްކާކަށް ޙަޤީޤަތުގައި ނުވެސްނެތްމެ

 އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑަކީވެސް ދާއިރާއެއް ތަމްޞީލުކުރަން ހުރި މީހަކަށް ވާތީވެ

 އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާގެވެސް މިކަމުގެ ހަމަ ހިތްދަތިކަން ނުވަތަ މިކަމުގެ ސަބަބުން

 ނިކަމެތިކަން ތަޙައްމަލުކުރަންޖެހޭ އެތައް ރައްޔިތުންތަކެއް ތިބިކަން ލިބިދާނެ

 އެހެންވީމާ، އެކަމާ ގުޅިގެން އަޅުގަނޑު . އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކުރަންޖެހޭ 3545 

 ދަންނަވާނީ، ސިޔާސީ މަޤާމުތައް ހަމަ އުނިކުރުމަށް، އަޅުގަނޑަށް މިތަނުން ޚަބަރު

 ފާހަގަކުރައްވައިފި ސިޔާސީ ލިބިއްޖެ ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

 . ށް އުނިކުރުމަށް ސަރުކާރުން ވިސްނަވާފައިވާކަމަށް 25 % މަޤާމުތައް

 އެކަމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑު ހަމަ ސަރުކާރަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވާން މިއުޅޭ ވާހަކައަކީ، ވަކިކުރަން ބޭނުންވާ . ދަންނަވަން 3550 

 އަޅުގަނޑު . މިހާރުވެސް އެބަ ކުރައްވައޭ . ސް ވަކިކުރައްވައޭ ސިޔާސީ މަޤާމުތައްވެ

 ހަމަ ވަރަށް ކެރިހުރެ ދަންނަވާނަން، އަޅުގަނޑު އެދާއިރާއެއް ތަމްސީލުކުރަމުންދާ

 ޕީ ގެ ހަމަ . ޑީ . ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާކަމަށްވާ، އެދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލަރަކަށް އެމް

 ރި އަތޮޅު ކައުންސިލަރު، އެބޭފުޅުން އިސްބޭފުޅުކަ ލާފައިހުރި، އިސްކޮށްފައި ހު

ވި  ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ހަމަ ވަކިގޮތަކަށް ކަންތައް، އަޅުގަނޑު ދަންނަވަންކެރޭ ދިމާ 3555 

 އެއް ސަބަބެއްކަމަށްވޭ . ނުރުހުން ފާޅުކުރި ސަބަބުވެސް . ސަބަބުތައްވެސް

އެ ސަރުކާރުން ތާއީދުކުރި މެންބަރަކު . އަޅުގަނޑު މިތަނަށް އައުން އިނގޭތޯ
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 ވުނީ އެކައުންސިލަރުގެ މައްސަލައެއްކަމަށް ހަދާފައި އެހެން ކައުންސިލަރަކު ނުހޮ

 ލައިގެން އެއްކަލަ ކައުންސިލަރުގެ ޢަމަލުތައް މިހުންނަ . މިހާރު އެތަނަށް ލައިފި

 ގޮތަކީ، ލޯންޗް ދަތުރު ކުރަމުންދާއިރުވެސް އޭނަ ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމެއް 3560 

 ޑްރައިވަރު ގެންގޮސްސަ ސަސްޕެންޑްކޮށް ދިމާވެއްޖެކަމަށްވަންޏާ އެއްކަލަ ލޯންޗް

 އޭނައަށް ބިރުދައްކާ ކަންތައް، މިބާވަތުގެ ކަންކަން ނުކުރައްވާށޭ އަޅުގަނޑު މިއަދު

 ސަރުކާރުގައި ތިބި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒިފުންނަކީ . ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން

 ކައި ސަރުކާރު ހިންގުމަށްޓަ . ސަރުކާރަށް އުނދަގޫ ކުރާކަށް ތިބިބައެއްނޫނޭ

 ސަރުކާރު ސިވިލް ސަރވިސް، ތަންކޮޅެއް ކުރީދުވަހަކުވެސް ދަންނަވާފައިވާނެ 3565 

 ސަރުކާރުގެ ސިވިލް ސަރވިސްއިންނަށް އަޅުގަނޑު މިއަދު ހަމަ އިޙްތިރާމް

 ތިރާމް ވަރަށްބޮޑަށް އިޙް ހަމަ މެން އެބޭފުޅުންގެ އެ ޚިދުމަތަށް އަޅުގަނޑު . ކުރަންޖެހޭ

 ޅުގަނޑުމެންނަށް އެކިއެކި ޚިދުމަތްތައް އެ މަސައްކަތުންނޭ އަ . ކުރަންޖެހޭ

 ކަމަށްވަންޏާ ކޮންމެ ސަރުކާރެއް އޮތަސް އެހެންވެއްޖެ . ށް ފޯރުކޮށްދެވެނީ ރައްޔިތުންނަ

 އެ ސަރުކާރެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަން ތިބޭ ބަޔަކީ މަލްޓި ޕާޓީ ސިސްޓަމެއްގެ 3570 

 . ނޫނޭ އުނދަގޫކުރާނެ ބައެއް ޓީ ވިސްނުން ހުއްޓަސް ސަރުކާރަށް ތެރޭގައި ޕާ

 އަޅުގަނޑު ހަމަ ކެރިހުރެ ދަންނަވަން ކެރޭ އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާގައި ތިބި އެއްވެސް

 އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް އެހެން . މަށް ބޭފުޅަކު އެގޮތަށް އެކަން ނުކުރައްވާނެކަ

 އަޅުގަނޑުވެސް މިއަދު ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން މިއަދު ސަރުކާރު . ނަހައްދަވާށޭ

 އޭގެތެރޭގައި ފުރަތަމަ މީހުންތައް، ށްޓަކައި ހަމަ ބޭކާރު ހިންގެވުމަ 3575 

 ބޭކާރު މީހުންތައް ހަމަ މަދުކޮށް . އިސްކުރަންޖެހެނީކީ ސިވިލް ސަރވިސް އެއްނޫން

 ސަރުކާރު ހިންގުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އައިސްގެން މިއުޅޭ އިޤްތިޞާދީ

 ވެންހުރި ހީނަރުކަމުން އަޅުގަނޑުމެން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް ކުރެ

 އެކަމު މިވަރުކަމެއް ކޮށްލާއިރު ހަމަ ވިސްނަންޖެހޭނެ . ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރަން

3580 

 . ކޮމިޓީއެއްގެ މަސައްކަތް އެބަ ފެށޭ 2 ގައި 3.00 . ޝުކުރިއްޔާ . ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ދު 3.00 . އި ނަންބަރު ކޮމިޓީ ކޮޓަރީގަ 3 އިޖްތިމާޢީ ކަންކަމުގެ ކޮމިޓީ  އިޤްތިޞާ

އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި . ނަންބަރު ކޮމިޓީ ކޮޓަރީގައި 2 ކަންކަމުގެ ކޮމިޓީ
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 ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު އަޅުގަ . މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް އެވާހަކަ ދަންނަވާލީ

 . ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރަށް މިއަރުވަނީ، 3585 

 އަޅުގަނޑު މިއަދުގެ މިހުށަހަޅާފައިވާ ކުއްލި . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ބަރު މެން ދިއްދޫ ދާއިރާގެ

 ޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، މުގެ ކުރީގައި އަ މައްސަލައާމެދުގައި ވާހަކަދެއްކު : އަޙްމަދު ސަމީރު ވާހަކަދެއްކެވުން

 ފަދަ ބޮޑެތި ދިމާވެފައިވާ މި ރައީސް، ޤައުމާއި ރައްޔިތުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

 އެއްވެސް ސީރިއަސްކަމެއް ނެތި މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނަޔަސް މައްސަލަތައް 3590 

 މެންބަރެއްގެ އަދު މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ހީ މަޖާކޮށް ސަމާސާކުރަމުންދާކަމީ މި

 އަދި ހަމައެއާއެކުގައި . އެކަމާ ނުހަނު ހިތާމަކުރާ ވާހަކަ ހައިސިއްޔަތުން އަޅުގަނޑު

 މަނިކުފާނު ކުރައްވާ މަސައްކަތަށް އެ މަގުންދިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި އެކަންކަން

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . ވަރަށްބޮޑަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަވެސް ދަންނަވަން އަޅުގަނޑު

 އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ޒިންމާދާރުގޮތެއްގައި 3595 

 އުފެދެންވެގެންނޭ އުފެދެނީ އި ޝައްކު މަސައްކަތްކުރާ ކަމާމެދު ރައްޔިތުންގެ މެދުގަ

 ތަކީ އަޅުގަނޑުމެން ބަލަމާތޯ މިއަދު ހެނދުނުގެވެސް ޙާލަ . އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ

 މިއަދު ހެނދުނުވެސް ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަ ކުރާ ވާހަކަ . ކޮބައިތޯ

ނީ، ން ވަޒީރަކު ހާޒިރުކޮށް މިބުނަ އަޅުގަނޑުމެން އެއްކޮޅުން ދައްކާފައި އަޅުގަނޑުމެ

 މިވެނި ރަށެއްގެ ތޮށިގަނޑު މިވެނި ރަށެއްގެ ބިންހިއްކުން މިވެނި ރަށެއްގެ 3600 

 މިކަންކަން ކޮށްދެވޭނީ ފައިސާއާއި . މިވެނިކަމެއް ކަންތައްތައް ކޮންއިރަކުހޭ ކޮށްދެނީ

 ފައި ދެން އަޅުގަނޑުމެން މިބުނަނީ، މިކަން މިގޮތުގެމަތީން އޮވެ . ނުލާ ކިހިނެއްތޯއޭ

 ސަރުކާރުން ޚަރަދު . މާ ޚަރަދު ބޮޑޭ . ކުޑަ ކުރަންޖެހޭނެއޭ ޚަރަދުތައް ސަރުކާރުގެ

 އަޅުގަނޑު ނުދަންނަވާނަން އަޅުގަނޑު މިހާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އި ކުޑަކުރުމުގަ

 60 އެއްގޮތަކަށްވެސް އަލުން މުޙަންމަަދު ނަޝީދަށް ދަންނަވާނީ، އަލްފާޟިލް 3605 

 ގަވައިގެން ޑްވާންސަށް ނަން އަހަރުގެ ކުލި އެ 15 ދެއްވާފައި ފަޅުރަށް ކުއްޔަށް

 ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނާއި އަދި މިހާރުގެ ޚަރަދުތައް ހަމަޖައްސާލައި

 ބަދަލެއް އަށް ނުވަތަ އެއްވެސް ޢިނާޔަތެއް އެނޫންވެސް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ

 ދެމެހެއެްޓިނިވި ގޮތެއްގައި އެކަންކަން . ނުގެންނަގޮތަކަށް ކަންކަން ނުކުރައްވާށޭ

 ނަތީޖާއެއްގޮތަށް ވާނީ މިރާއްޖެއަށް ހެޔޮމަގުން ވާށޭ އެކަންކަން ކުރެއްވުމުގެ ކުރައް 3610
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 އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށްވެސް ކަންތައްތައް . ކަންތައްތައް ވެގެން ދިއުމޭ

 ގޮތުންވެސް ރަނގަޅުވެގެންދާނީ އިޤްތިޞާދީގޮތުންވެސް އަދި އިޖުތިމާޢީ

 މިފަދަ މައްސަލައެއް ލާލާނަން، އަޅުގަނޑުމެން ބަ . ންނޭ ވެގެން ދާނީ އޭރު ރަނގަޅު

 ހުށަހެޅިގެން ދިއުމާއެކުގައި އަޅުގަނޑުމެން ބަލާލަން ބޭނުންވޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 އެމަނިކުފާނުގެ ރިޔާސީ ރޭޑިޔޯ ޚިތާބުގައި . ކޮން ވާހަކައެއްތޯ ވިދާޅުވެފައި އޮތީ 3615 

 ސިޔާސީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރޭޑިޔޯ ޚިތާބުގައި ވިދާޅުވެފައިވޭ، އެމަނިކުފާނު

 މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބެވި މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރެއްވުމަށާއި ސިވިލް

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންއާ . ގެން ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މަޝްވަރާ ކުރައްވައި

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުވީ ސިވިލް މަޝްވަރާ ކުރައްވައިގެން،

 މިކަން މިގޮތަށް ކަނޑާލެއްވުމަކީ ސް ނުކޮށް ސް ކޮމިޝަނަރ މަޝްވަރވެ ސަރވި 3620 

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ . ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮށްގެން ނުވާނެކަމެކޭ

 ބުކުރައްވާ ވިދާޅުވީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އެމަނިކުފާނު ޤައުމާއި މުޚާޠަ

 އި ކުރެއްވެން މަޝްވަރާ ކުރައްވައިގެން އޭގެ އެންމެ ހެޔޮގޮތުގައި ރަނގަޅުގޮތުގަ

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ . އޮތްގޮތަކަށް އެކަން ކުރެއްވުމަށް މިއަދު ބޭނުންވެއޭ

 ރާއްޖޭގެ މާލީ ޙާލަތާއި އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތު މިހާރު ހުރިގޮތަށް ބަލާއިރު މިހާރު 3625 

 ތަކުން ދިމާވެދާނެ ދަތި ނިކަމެތި ޙާލަ ޤައުމަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވަމުންދާ އަދި

 ތުން ސަލާމަތްކުރުމަށާއި ދިވެހި ޤައުމު މާލީގޮތުން ސަލާމަތް ޤައުމާއި ރައްޔި

 ނުވެވޭވަރުގެ ފުންވަޅުގަނޑަކަށް ވެއްޓި އެކަމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުން ނިކަމެތި

 ޙާލުގައި ޖެހިދާނެކަމަށްޓަކައި އެފަދަ ޙާލަތަކަށް ނުގޮސް އެކަމަށް އެކަށޭނެ ޙައްލެއް

 ޤަބޫލުކޮށް އެ ފަރާތްތަކުގެ ލަފަޔާއި ހޯދޭނީ ދުނިޔޭގެ މާލީ އިދާރާތަކުގެ ބަސް 3630 

 . އިރުޝާދުގެ ދަށުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް މިއަދުގެ ސަރުކާރުން އަޅައިގެންނޭ

 ޓަކައި މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އެކަންކަން ކުރެއްވުމަށް

 މުގައި އެއްބާރުލުން މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް ދެއްވުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަ

 އަޅުގަނޑުމެން ޒިންމާދާރުގޮތެއްގައި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . އަޅުގަނޑު ދެކެމޭ

 ޤައުމުގެ ޙާލަތު މިއަދުވެސް ވާއިރު އަޅުގަނޑުމެން މިދައްކަނީ، ކުރައް ކަންކަން 3635 

 ރަށްވެސް ކަންކަން އޮތްގޮތަށް ބަލާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދުން މިހާރުން މިހާ

ނޑު ދަންނަވާނީ ރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަޅުގަ . ވާހަކަ ބޭނުންވާ
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 އިވެސް ދިވެހި މިހާރުވެސް ވަނީ މިރޭގެ ވަގުތެއްގައި ކަލާފާނު ސްކޫލްގަ

 ރައްޔިތުން ސަރުކާރުގެ . ރައްޔިތުންނާއި ޙިއްޞާކުރެއްވުމަށް ނިންމަވާފައޭ

 މިއީއޭ . ތޯއޭ ޚިޔާލުފުޅަކީ ކޮބައި ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރެއްވުމާމެދު ރައްޔިތުންގެ 3640 

 އޭގެ ބަދަލުގައި ކަންކަން ހިތުހުރިހާގޮތަކަށް . ހެޔޮވެރިކަމުގެ މިސާލަކީ

 އަޅުގަނޑު ނެތީމޭ . ކުރައްވަމުންދިޔަ ޒަމާން އަޅުގަނޑުމެން ފަހަނަޅާ ހިނގައްޖެއޭ

 އެހެންނަމަވެސް، ހިތާމަޔަކީ . ވާހަކަ ދައްކާކަށެއް ގޮތުގެ އަހަރު ކަންތައްތަކުގެ 30

 މެވެސް ޙާލަތު މަޖުބޫރުކުރެވޭ ކޮން އްކީމާ އަޅުގަނޑަށްވެސް ކަ މިތާ ދެ އެވާހަ

 އެހެންނަމަވެސް، ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ . ތެރެއަށް ގެންނަން މިންވަރެއް އެވާހަކައިގެ 3645 

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ހިތި . ންގެ މާޒީއާއެކުގައި ހިނގައްޖެއޭ އެދުވަސް އަޅުގަނޑުމެ

 ރި ބައެއް މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި ޢިއްޒަތްތެ ތައް ދިމާވެފައި މިއޮތީ، ކަންތައް

 ނެތޭ މުސާރަ މިރާއްޖޭގައި ޝަމްސުއްދީނު ރަދުން ހިސާބުން ފެށިގެންވެސް

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ކީއްކުރަންތޯ އެ ރަދުންނަށްވުރެން . އެއް ކަ ކުޑަކޮށްފަ

 ކުރިންވެސް މިރާއްޖޭގައި މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވެރިކަމަށް ޙަވާލުވިފަހުން މުސާރަ 3650 

 އެކަންވެސް ޤަބޫލުފުޅު . ރެއްވިވަރަކަށް މުސާރަވެސް ނެތޭ ބޮޑުކުރައްވާފައެއް ބޮޑުކު

 . ނަށް ހިސާބުގެ މަޢުލޫމާތެއް ން ތިބޭފުޅުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާނަ . ކުރައްވާށޭ

 ޑު މިދަންނަވަނީ ހަމަ އޭގެ އަޅުގަނ އަހަރުގައި ހިނގި ޚަރަދުކަމަށް، ވަނަ 2008

 ޅގަނޑު މިދަންނަވާ ހުރިހާ ވާހަކައަކީ އަ . މަންޓާ އެކުގައި އިނގޭތޯ ޑޮކިއު

 . އަޅުގަނޑު އަތުގައި އޭގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ހުރެގެން ދަންނަވާ ވާހަކަތައް 3655 

 ވަނަ އަހަރު ސިވިލް ސަރވިސް 2008 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާފައިވާ ޚަރަދު

ކަ 8 ކޮމިޝަނުން ނެރިފައިވާ އަހަރީ ރިޕޯޓްގައި އެބޭފުޅުން ފާހަގަކުރައްވަނީ  ލައް

 ވަނަ އަހަރު 2008 އެހެންނަމަވެސް . އިސައްތަ ހަތްދިހަ ހަހާސް ރުފިޔާކަމަށް ދު

 އަށެއް ހަތް މިލިޔަން ހަތްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ތިންހާސް ހަސަކޭތަ ސާޅީސް ( 7.773

 ފުންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭ ބަޖެޓުން ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަ ) ޕޮއިންޓް އަށާރަ ރުފިޔާ 3660 

 1.718 ވަނަ އަހަރު 2007 ށްވަންޏާމު ޖުމްލަކޮށް ދަންނަވާ ކަމަ . ހިނގާފައިވޭ

 މުސާރައާއި، އޮފީހުގެ ތަކެއްޗާއި، މުވައްޒަފުންގެ މިލިޔަން ރުފިޔާ މުޅި ކަންކަމަށް،

 އްކާ ސަރުކާރުން ދޭ އެހީއާއި މިއީ އަނެ ވައިގެ ދަތުރުތަކާއި، ޚަރަދުތަކާއި،

ލިޔަން މި 19.2 ވަނަ އަހަރު 2008 ތިހާރާއި މިހުރިހާ ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު އިޝް
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 ނަވާރަ މިލިޔަން ދުއިއްސަތައްހާސް އައްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ތިނެއް ޕޮއިންޓް ވިހި 3665 

 ޢިނާޔަތާއި ލާރި ޚަރަދުވެފައިވޭ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި

 . އެހެނިހެން ކަންތައްތަކަށް

 . ހަމަވެއްޖެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަގުތު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

3670 

 . ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މެންބަރު ދިއްދޫ ދާއިރާގެ

 : ވާހަކަދެއްކެވުން އަޙްމަދު ސަމީރު

 ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އާދެ، މި މުހިންމު ދަނޑިވަޅުގައި . ` ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 އްސަލައެއްގޮތުގައި މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް އަޙްމަދު ކުއްލި މަ : ވާހަކަދެއްކެވުން މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 3675 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަލީމް،

 . އަޑީން ޝުކުރު ދަންނަވަން އެންމެ މމައްސަލަށް ހުށަހެޅުއްވީތީ އަޅުގަނޑު ހިތުގެ

 ޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނެކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މިގިނަ ވަގުތުގައި އަ

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ޚިޔާލު ވިސްނުންހުރި ގޮތް

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިކަމަކީ މިއަދު އެކަނި ކުރަންވެއްޖެ . ސަރުކާރަށް އެނގުން 3680 

 ފައި ކުރަންޖެހި ދު ކުޑަކުރުމަކީ މާކުރީއްސުރެވެސް ސަރުކާރުގެ ޚަރަ . ކަމެއްނޫން

 ބިލިޔަން ރުފިޔާ 7 އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިދާޅުވި ފަދައިން . އޮތްކަމެއް

ކީ 10 ބިލިޔަން ރުފިޔާ ނުވަތަ 12 ލިބޭ ތަނަކުން  ބިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރުމަ

 ކުއްލިއަކަށް މީގެކުރީގައި ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް . އެއީ ކުރެވިދާނެ ކަމެއްނޫން

 ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުރުމަށްޓަކައި ނުލިބޭ ފައިސާއެއް އަހަރު ނުވެހުރި 30 3685 

 300 ނާތީޖާއެއްގޮތުން އެންމެފަހުން ފާސްކުރި ބަޖެޓްގައި . ބަޖެޓްގައި ޖެހީ

 ނަ އަދަދެއްގެ ކޮންޓެކްޓަރުންނަށް ރުފިޔާ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ގި މިލިޔަން

 ހާ 700 ޓްތަކަށް ގަމުންދާ ކޮންޓެކް އަދި އޭގެއިތުރުން ހިނ . ދޭންޖެހިފައި އޮތުން

 ކަމެއް ނެ މި ސަރުކާރުން ކުރަންޖެހޭ . ޔަން ރުފިޔާ މިއަދު ދޭންޖެހިފައި އޮތީ މިލި

 ރަށް ވަރަކަށް ފަޅު 100 ރުން އަނެއްކާ އޭގެއިތު . ކޮންޓްރެކްތައް ދެމެހެއްޓުމަކީ 3690 

ކުއްޔަށް ދޫކޮށް ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވި ފަދައިން ފައިސާ ހޯދައިގެން
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 އެއީކީ ބުއްދި ހަމަޖެހޭ އުސޫލުން އެކަން . އް ދެކޮޅު ޖައްސަންވީތޯ ސަރުކާރެ

 ބޭންކް، އަދި ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ދިމާކޮަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ . ކުރެވޭނެ ކަމެއްނޫން

 . ބަޔަކަށް 5 ދެތިން ހަތަރު ނީ ރިޒަރވް މިދި 75 % ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ

 . އްޔިތުން، ކުދި ވިޔަފާރިވެރިން ކޮން ބައެއްތޯ ދިވެހި ރަ އޭގެއިން މި ޤްރުބާވަނީ 3695 

 އަޅުގަނޑު މިއަދި ލަދުގަނޭ ދިވެހި ރައްޔިތުން ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . ރާ ވާހަކަ މިތާނގައި ދެއްކެވީމަ މިތާނގައި ޤްރުބާންކު

 މިއަދު ދައުލަތާއި ރައްޔިތުންނަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެފައި ހުރި ފައިސާ

 ސް މުސާރަ ކުޑަނުކޮށް މިކަން ކުރެވޭ ކަމަށްވަންޏާ އެކަން ހޯދައިގެންނަމަވެ

 ނަފްސާނީގޮތުން މިއަދު ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވަނީ . ކުރަންވީ 3700 

 ން އަޅުގަނޑު ތެދުފުޅެއް އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިދާޅުވި ފަދައި . ލިބެމުން

ޓް 16 މިއަދު ނެރިފައިވާ އެއީ ކީއްވެތޯ . ން ޤަބޫލުކުރަން އެކަން ހިތުގެއަޑި  އޮޑި

 ރިޕޯޓުން މިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއަށް ޚިޔާނަތްތެރިވެފައި ހުރި މިންވަރު

 30 ދިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ވޭތުވެ . ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އެނގުނީތީ

 ން ރިކަ ޚިޔާނާތްތެރިވެފައި ހު އަހަރު އޮޑިޓް ސިފައިގައި ރައްޔިތަކަށް ފައިސާއަށް 3705 

 ކަރަޕްޝަން ކޮމިޝަނެއްގެ ގޮތުގައި އޮވެ އެތަނުން ބަލާ ‐ އެންޓި . އެނގުނީ ކާކަށްތޯ

 . ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރިޕޯޓްކޮށް މަތި ފަޑީގައި ފޮރުވާފައި ބާއްވަނީ މައްސަލަތަކަށް

 ޝަރީޢަތުގެ ކުރިމައްޗަށް ވަތަ މަދު ކަތީބެއްގެ މައްސަލަ ބޭނުންވާ ބަޔަކު ނު

 ނޫނުގެ ވެރިކަން މިރާއްޖޭގައި ޤާ . އްޗަށް ގޮސްފައި އޮތީ ޢަދުލުއިންޞާފު ކުރިމަ

 . ހިންގާ މިހާހިސާބަށް ދިއުމުގެ ނަތީޖާއެއްގޮތުން މިއަދު މިކަން ވާން މިއޮތީ ނި 3710 

 ވީނަމަވެސް މިރާއްޖޭގެ ފަދަ ވާހަކައެއް ދެއްކިކަމުގައި މިކަން ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި ކޮންމެ

 އާދެ، މި ސަރުކާރު . ނުފެނޭ ޑަކަށެއް ޤަބޫލުކުރާނެކަމަށް އަޅުގަނ ރައްޔިތުން މިކަން

 މުވައްޒަފުން 1026 ބަދަލުވެ މަދު ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ސިވިލް ސަރވިސްއިން

 ނަތީޖާއަކީ . މުންދިޔަ ބޭރު ގަނޑުގައި ލިޔަ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ ވާހަކަ ހަވީރު ނޫހުގެ

 އެޓޯލްސް ފަދަ މީސްމީހުންނަށް އަލުން އެ . ކޮބައިތޯ ވަޒީފާއިން ވައްކެއް ނުކުރޭ 3715 

 މިއުޅޭކަމަކީ ކުރަން . މަށްފަހުވެސް ވަޒީފާތައް ދެވެމުންދިޔައީ މިނިސްޓްރީ އުވާލު

 ސަރުކާރު ސިވިލް ސަރވިސް ކުޑަކޮށް ބޭރުން ފައިސާ ހޯދާ ކުންފިތަކެއް ހަދައި

ގައި އެފައިސާ ބޭރުން ގެނެސް ކު ންފުނިތަކެއް ގޮތުގައި އެކުންފުނި ތަކެއްގޮތު
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 މިކަން ކޮންމެހެން ޗެލަންޖެއްގެ ގޮތުގައި . އެދޭގޮތަށް ރައްޔިތުންނަށް ހިންގުން

 . ޕީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ނޭނގެނީކީ ނޫން . އާރް . ނުވަތަ ވާހަކަދައްކަވާ ޑީ 3720 

 އެހެންނަމަވެސް، އިދިކޮޅު ޕާޓީއެއްގޮތުން އަނެއްބަޔަކު ބަދުނާމުކޮށް ވާހަކަދެއްކުމަކީ

 . ދެމި ތިބެންޖެހޭނެ . ންނަންޖެހޭނެ އެކަން އަޅުގަނޑުމެން ދަ . އެއީ ކުރާނެކަމެއް

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކުވެސް ވިދާޅުވި ފަދައިން

 ބިލިޔަން ރުފިޔާ އަސާސީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް މިއަދު 1.4 ޕީއަށް . އައި . އެސް . ޕީ

 ބިލިޔަން ރުފިޔާއަކީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ 4 . ކަނޑައެޅިފައި މިއޮތީ 3725 

 މީހަކަށް 10 ލައްކަ ރައްޔިތުން ތެރެއިން ކޮންމެ 3 . ދޭންޖެހޭނެ މުވައްޒަފުންނަށް

 ސިވިލް ސަރވިސް . ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފަކު މިއަދު އެބަހުރި

 ޢިއްޒަތްތެރި . މީހުން މަޤާމުން ވަކިނުކުރެވި އެބަތިބޭ ކުޑަކުރެވިގެންދާއިރުގައި އެބައި

 ދޮޅުލައްކައިން ދެ ރައީސް، މިއަދުވެސް ސީނިއަރ މިިނިސްޓަރުންގެ ގޮތުގައި

 ބައްލަވާ . ގޮތުގައި މީހުން ބައިތިއްބައިގެން މުސާރަ ދީފައިވޭތޯ ލައްކައިން މަޤާމުގެ 3730 

 ސީނިއަރ މިނިސްޓަރުން ގޮތުގައި މަޤާމުގައި . ހިރާއްޖޭގެ ބަޖެޓްތައް ދިވެ

 އަދި ހަމަ ޚާއްޞަ . ބައިތިއްބަވާފައި ތިއްބާ ކިތައް ބޭބޭފުޅުންތޯ މުސާރަ ދީފައި އޮތީ

 ގޮތުގައި ނުވަތަ އެނޫން އެހެން މަޤާމުތަކުގައި ރިންގޮތުގައި ނުވަތަ މުޢާވިނުން ހީތެ އެ

 ދަނީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކިތައް ސާރަ ދެމުން ބައިތިއްބައިގެންވެސް މިއަދު މު

 ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެދޭ އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކައަކީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ . ބޭފުޅުންނަށްތޯ 3735 

 ން ވަކިކުރައްވާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދީފައި އެބޭފުޅުން މަޤާމު ޢިނާޔަތެއް

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް . ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާހުރިގޮތަކަށް މިކަން ކޮށްދެއްވާށޭ

 ކިޔަވާ ކުދީންނަށް އިނގޭ އެއްކަމެއް ހަމަ އޭރުވެސް މިހާރުވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 . ކަން ން ފައިސާވެސް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ އަދި އެނޫން އެހެ . ފޮތް ފަންސުރު ދޭކަން

 ... މިލިޔަނާއި ގާތަށް 200 ން ނުވަތަ މިލިޔަ 180 އަދި ހަމައެހެންމެ 3740 

 . ހަމަވެއްޖެ ވަގުތު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ... މިއަދު މުސްކުޅިން ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 : ވާހަކަދެއްކެވުން މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 3745
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 އާދެ އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި . ތެރި ރައީސް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތް . ` هللا ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 އަޅުގަނޑު ވާފައި މިވާ ކުއްލި މައްސަލައިގައި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހަޅުއް : މް ވާހަކަދެއްކެވުން މައުސޫ

 . ވާހަކަ ދަންނަވާލަން ތިން އެއްޗެއް އޮތީމަ ފުރުޞަތަށް އެދި މި ދަންނަވާލަންޖެހޭ ދެ

 މިތަނުގައި ޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، މަކަމަށް އަ އާދެ، އެންމެ ފުރަތަ 3750 

 އެބަ ވިދާޅުވޭ ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަަކަދެއްކެވިއިރު ތަކުރާރުކޮށް

 ތާރީޚް . މަސްވެގެން އުޅޭ ވާހަކަ 8 މި ސަރުކާރަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،

 މަހާއި 9 ސަރުކާރަށް ރަނގަޅަށް ބައްލަވައިފިއްޔާ އިނގޭނެ މިހާރު ހަނދުމަހުން މި

 ތުންގެ އަޑުއަހާ މި ވާނުވާ ބަލާލައި ދުނިޔެއަށް ނޭވާލާ ރައްޔި . ދުވަސް ފުރިއްޖެ 9

 އާދެ، މިއީ . ކޮންމެވެސްވަރަކަށް ހަމަހެއަށް ސަރުކާރު ވަޑައިގަންނަވަން ޖެހިއްޖެ 3755 

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން އި ސިވިލް ސަރވަންޓުންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރާ މައްސަލައިގަ

 އްޒަތްތެރި ރައީސް، މުވައްޒަފުންގެ ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް، ސިވިލް އޮތީ ޢި

 . ތެއްނޫނޭޭ ގޮ ންތައް ކުރެއްވުމަކީ ޒިންމާދާރު މިކަ ސަރވަންޓުންގެ ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް

 ތަނަކީ . އެބަހުރި ފެބްރުއަރީގެ ދުވަހެއް . އަޅުގަނޑު އަދިވެސް ވަރަށް ހަނދާން

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ވަރަށްގިނަ ތްތެރި ޢިއްޒަ . ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 3760 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ވަރަށްގިނަ ބޭފުޅުންނާއި ވަރަށް ވަޒީރުންނާއި،

 ޚަބަރެއް ޤައުމަށް ވަރަށް މުހިންމު . މުހިންމު ޕްރެސް ކޮންފަރެންސެއް ދެއްވި

 ގެ މުސާރަ މިއިއްވާ ޚަބަރަކީ ކޮބައިތޯ ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުން . އިއްވައިދެނީ

 ތްތެރި އަސްލު މިކުރެއްވި ކަމަކީ ކޮބައިތޯ ޢިއްޒަ . ރި ޚަބަރު ބޮޑުކުރުމުގެ އުފާވެ

 . އި ބިންމައްޗަށް ވައްޓާލީ ދަމާލާފަ . އަތޮކޮޅަށް ދަމާލީ ރައީސް، ރައްޔިތުންތަކެއް 3765 

 މިއަދު . ތީ ވައްޓާލައިފިއްޔާ ތަދުވުން ކުޑަވެދާނެ އެހުރި ހިސާބުގައި ހުއްޓާ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . ގެ އިޙްސާސްތައް ރަނީ މިކަމު އަޅުގަނޑުމެން މި ތަހަައްމަލްކު

 އެދުވަހު ، އާދެ، ސިވިލް ސަރވެންޓުންގެ މުސާރަތައް ކެނޑުމާ ދޭތެރޭ ވިސްނަނީ

 އޭގައި . ޕްރެސް ކޮންފަރެންސެއް ބޭއްވީމު ޕީ އޮފީހުގެ . އާރް . އަޅުގަނޑުމެން ޑީ

 . ބީ ސްޓަންޓެކޭ އިންތިޚާ މިޑިޔާއަށް ހާމަކުރީމު މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ދެންނެވީމު، 3770 

 ވިޔަފާރިއާއި ނިޔޭގެ އެކިއެކި ނޫސް ފަތުރާ ވަޞީލަތްތަކުން، ވެސް ހަމަ ދު އެއީ އޭރު

ބެހޭ ޖަމާޢަތްތަކުން ދުނިޔޭގެ އިކޮނަމީއަށް އަންނަ ކަންތައްތަކުގެ އިންޒާރު ދެމުން
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 ބޭބޭފުޅުންނަށްވެސް ހަމަ އޭރު ހަމަ މިޤައުމުގައި ތިއްބެވި ސަރުކާރުގެ . ދިޔައީ

 ޓުއަރިޒަމުން . އަންނަގޮތް އިގަންނަވާނެ ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދުވަމުން އެނގިވަޑަ

 ނަގާފައި އޮތްކަންވެސް އެޑްވާންސަށް 15 % ބެންޖެހޭ ލާރިން ރަށްތަކުން ލި 3775 

 ދެން . ކުރީ ހުއްޓާ އެކަންތައް މިހުރިހާކަމެއް . އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ

 އޮތް ލާރި ބެން ކޮންމެކަމަކީވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޓުއަރިޒަމުން ލި

 ޖަހާލީމަ އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެސް ހަމަ ހިސާބުތައް . މަޢާފުކޮށްދެއްވީ

 ދެން . އެކަންތައްތައް އެހެން އަހަރަކަށް ބަދަލު ކޮށްލާއިރު މިއަހަރަށް ތާށިވާނެކަން

 އަނެއްކަމަކަށް މިކުރައްވަނީ ހަމަ ކޮންމެ ބޭފުޅަކުވެސް އެބަ ވިދާޅުވޭ ސިވިލް 3780 

 އާދެ، ކޮންމެ މެނޭޖަރަކަށްވެސް ސަރުކާރުގެ . ދު ގިނައީއޭ ސަރވަންޓުންގެ އަދަ

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގައިވެސް ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ

 އޭރުން ހަމަ . މުވައްޒަފުން ގިނައިއްޔާ ވަޒީފާއަދާކުރާ ގަޑި މަދުކޮށްލައްވާށޭ އިނގޭތޯ

 އްވިކަމަކީ އަދި ވަޒީފާގެ އެކަމުން ސަރުކާރުން މިކުރެ . އެކަންތައް ކުރެވޭނެއޭ

 ސައްކަތްކުރުމަށް ލިބޭ ކޮށްލައްވާފައި މީހުންނަށް މަ . ގަޑިވެސް އިތުރުކޮށްލެއްވީ 3785 

 އަދި . ދެވަނަ އާމްދަނީއެއް ހޯދަން ލިބޭ ފުރުޞަތު ބަންދުކޮށްލެއްވީ ފުރުޞަތު،

 އާދެ، . ޚަރަދުތައްވެސް އެތައް ގުނައަކަށް އިތުރުކުރެއްވި ސަރުކާރުގެ ރިކަރަންޓް

 ންތަކަކީ ޒިންމާދާރުކޮށް ސަރުކާރުން ކުރެއްވިނަމަ ތަންކޮޅެއް ރަނގަޅަށް މިކަ

 މިކަންތައްތަކާ ސަރުކާރުން ވިސްނާވަޑައިގެންނެވިނަމަ . ކަންތައްކުރެވުނީސް

 އެެހެންނަމަވެސް، މިއަދު ހަމަ . ތަންކޮޅެއް ރަނގަޅަށް މިކަންތައް ގެންދެވުނީސް 3790 

 އަޅުގަނޑުމެންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރަން މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މިވަގުތު ސަރުކާރުން

 16 . % ވާހަކަދައްކާއިރު ޙަޤީޤަތުގައި މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ މުސާރަ ކުޑަވެއްޖެ

 . ދުވަސް ތެރޭގައި ބޮޑުވެއްޖެ 9 މަހާއި 9 އަށްވުރެ ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން މިދިޔަ

 ދަށްވީއޭ 16 % އޭގެމާނައަކީ، މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މުސާރަ ޙަޤީޤަތުގައި

 މިހުރިހާކަމެއް މިހެން ހުރިއިރު އަދިވެސް ސަރުކާރުން . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް 3795 

ކާ  ރައްޔިތުންނަށް ރަނގަޅު މަޢުލޫމާތުދީ އިތުރު ހުވަފެންތައް ނުދައް

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަމުގައި، ސިވިލް ސަރވަންޓުންނަށް ދެރަގޮތެއް

 ށް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ނުހަދާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ސިވިލް ސަރވަންޓުންނަށް ދިނުމަ

އަޅުގަނޑު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށްވެސް . ވަރަށް މުހިންމުވާނެހެން



142 

 ސިވިލް . މިގޮވާލަނީ މިކަމުގައި ވަރަށް ޒިންމާދާރުކަމާއެކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާށޭ 3800 

 ކުއްލިއަކަށް މިކަހަލަގޮތަކަށް . ސަރވަންޓުންނަށް އެބޭފުޅުންގެ ޙައްޤު ލިބެންޖެހޭނެއޭ

 ޝުކުރިއްޔާ . ކުޑަކުުރުމަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ކޮށްގެންވާނެކަމެއް ނޫނޭ މުސާރަ

 . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 މިއަދު ހުށަހެޅިފައި މިވާ މައްސަލަ ކުއްލި . އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 3805 

 ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް މައްސަލައެއްގެގޮތުގައި އޭދަފުށީ : ވާހަކަދެއްކެވުން ޢަލީ ރިޒާ

 މިކަން މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްދެއްވިކަމަށްޓަކައި އެމަނިކުފާނަށް

 އާދެ، ހުށަހެޅިފައި މިވާ . އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގެއަޑިން ޝުކުރުދަންނަވަން

 . މައްސަލައަކީ ވަރަށްވެސް މުހިންމު މައްސަލައެކޭ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ

ލައިގެ ބާވަތުން، މީގެ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި  މައްސަ 3810 

 . އަޑުއިވިގެންދިޔައީ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންތަކެއް މަދުކުރަން އުޅޭ ޚަބަރު

 އެޚަބަރު ލިބުމާއެއްކޮށްވެސް ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެތައް މުވައްޒަފުންތަކެއް އެކަމާ

 އް ފޯންކޯލްތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންނާ ކުރަމުންދިޔަ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް އެތައް އެތަ

 އެކަން އެހެން . އެއީ ކިހިނެއްވާކަމެއްތޯ، އެއީ ކިހާވަރެއްގެ ޙަޤީޤަތްތޯ ބަލަން

 އޮއްވާ އަނެއްކާ ބޯމަތިވެގެން މިއައީ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ 3815 

 ތަކެއް ހަމަ މިއާއެއްކޮށްވެސް އެތައްއެތައް މައްސަލަ . ކުޑަކުރާ ވާހަކަ

 މީހުން ގުޅައިގެން 30 ، 20 ، 12 ، 10 މިކަމާގުޅިގެންވެސް ހަމަ ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ، ސިވިލް ސަރވިސް . މިކަމުގެ މަޢުލޫމާތުތައް އެބަބަލަން

 މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރުމަށްވުރެން މިވަގުތު ސަރުކާރުން ވިސްނަންވީ

 ތައް ބެކާރުގޮތުގައި އެހެން ކަންތައްތައް ކުރެވޭ ސަރުކާރުން ކުރާ ބޭކާރު ޚަރަދު 3820 

 ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ . ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށޭ

 ކުޑަކުރާއިރުގައި އެއީ ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ، ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ލިބޭ

 އެންމެ ލާރިއެއް ކަނޑާލިޔަސް އެއީ ވަރަށް . އާމްދަނީއަކުން އެ މަޙްރޫމްކޮށްލެވެނީ

 ސުވާލަކަށް . ގިނަ ބަޔަކަށް އެކަމުގެ އަސަރުކުރާނެކަމެކޭ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ

 ދަންނަވާނަމަ އިއްޔެގައި ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރ މިތަނަށް ވަޑައިގެން، 3825 

ޢިއްޒަތްތެރި ހޯމް މިނިސްޓަރ މިތަނަށް ވަޑައިގެން ވިދާޅުވި ޖަލުގެ ތިބި
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 . ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރާ ވާހަކަ 13000 ގައިދީންނަށް ބޮލަކަށް މަހެއްގެ މައްޗަށް

 އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭގޮތުގައި . އަޅުގަނޑު ހަމަ ހައިރާންވާވަރުގެ އަދަދެއް އެއީ

 ސިވިލް . ވަރަކަށް ރުފިޔާ ބޮލަކަށް 433 ވެއްޖެއްޔާ އެއީ ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް

 ށް ސަރވިސްގެ އާދައިގެ މުސާރައަށް ލިބެނީ ކިހާވަރެއްތޯ ބަލައިލާއިރު ގާތްގަނޑަކަ 3830 

 ސިވިލް ސަރވިސް . ރުފިޔާ 4333 ގައިދީއަކަށް . ވަރަކަށް ރުފިޔާ މިޖެހެނީ 150

 މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރައަށް، ޙަައްޤުގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ މުސާރައަށް

 ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ އާދައިގެ މީހަކަށް ނުވަތަ . ރުފިޔާ 150

 200 ކަތްކުރާ އެހެނިހެން މީހުންނަށްވެސް މިޖެހެނީ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުން މަސައް

 މިހުރިހާ . އެއްހާ ރުފިޔާ މިޖެހެނީ 300 ނުވަތަ 250 ރުފިޔާއާއި 3835 

 13000 އެންމެންނަށްވުރެވެސް ގައިދީންނަށް ކުރާ ޚަރަދު ބޮޑުވެ މަހެއްގެ މައްޗަށް

 އަށްވުރެން ގިނަ ގައިދީން ޖަލުގައި 900 ރުފިޔާ ބޮލަކަށް ޚަރަދުކުރާއިރު

ށް 120 އިރުގައި އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް ތިބި  މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ މަހެއްގެ މައްޗަ

 އަޅުގަނޑު ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށްވެސް . މިއީ ވަރަށް ބޮޑު އަދަދެއް . އެޚަރަދުވަނީ

 ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން ބޭނުން، އެގައިދީންގެ މުސާރައިން ޚަރަދުކުރާ ލާރި ތެރެއިން 3840 

 އެއަށްވެސް ގައިދީއަކަށް މަހެއްގެ މައްޗަށް . ކުޑަކޮށްލަދެއްވާށޭ 25 % އެންމެ

 އެއްހާ 11000 ގާތްގަނޑަކަށް . އަށްވުރެން ގިނަ ރުފިޔާ 10000 އެބަޖެހޭ

 މިލިއަން ރުފިޔާ 29 ކުޑަކޮށްލިކަަމަށްވިޔަސް މަހެއްގެ މައްޗަށް 50 . % ރުފިޔާ

 ސިވިލް ސަރވިސް . ހަކަށް މިލިއަން ރުފިޔާ އެބަ ސޭވްކުރެވޭ 30 ނުވަތަ

ށް 15 % ންގެ މުސާރައިގެ އެވްރެޖް މުވައްޒަފު  ކުޑަކޮށްލީމާ މި ސަރުކާރަ 3845 

 މިލިއަން، މިދޭތެރޭގެ އަދަދެއް 60 މިލިއަން ނުވަތަ 52 ސޭވްކުރެވެނީ

 50 % މީހުން ކުރާ ޚަރަދުން 900 ހަމައެކަނި ޖަލުގެ ގައިދީންގެ . އަންދާސީއަކަށް

 ން އޮތްކަމަކީ، ދެ . މިލިއަން ރުފިޔާ އެބަ ސޭވްކުރެވޭ 30 ކުޑަކޮށްލިކަމަށްވިޔަސް

 އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުން އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްތަކުގައި ކޮންމެ މަހަކު ކޮންމެ ރަށަކުން

 ސަރުކާރުގެ ކޮންްމެ މުޢައްސަސާއަކުން ހިސާބު ހިފައިގެން ނުވަތަ މުސާރަބަލާދާ 3850 

 މުސާރަ ބަލާދާ ދަތުރު މިކުރަންޖެެހެނީ އަތޮޅުގައި . ދަތުރެއް އެބަކުރޭ

 ރަށަށް ނުވަތަ ބޭންކް ހުންނަ ރަށަށް ހިސާބާ މުސާރައައި އަތޮޅުވެރިކަންކުރާ

ކޯޓުން ދަތުރެއް، ސްކޫލުން ދަތުރެއް، . ކޮންމެ މުޢައްސަސާއަކުން . ހިފައިގެން
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 . އޮފީހުން ދަތުރެއް، ހޮސްޕިޓަލުން ދަތުރެއް ނުވަތަ ސިއްޙީ މަރުކަޒުން ދަތުރެއް

 އާއި 2000 ނުވަތަ 1600 ނުވަތަ 1500 ދަތުރަކަށް އެބަ ޚަރަދުވޭ ގާތްގަނޑަކަށް 3855 

 އަޅުގަނޑު ކުޑަކުޑަކޮށް ބަލައިލެވުނުއިރުވެސް ގާތްގަނޑަކަށް . ކައިރި އަދަދެއް

 މިދަތުރުތައް އެއް ދަތުރަކަށް ހަތަރު މުޢައްސަސާއިން އެއް ދަތުރުކޮށްލިކަމަށްވިޔަސް

 . ރުފިޔާ 5000 ، 4000 ކޮންމެ ދަތުރަކުން އެބަސޭވްކުރޭ، ރަށަކަށް އެބަސޭވްކުރޭ

 އަޅުގަނޑުމެން އަތޮޅަށް . ހަކުވެސް ޚަރަދުކުރަންޖެހެނީ ލާރިން ކޮންމެ މަ

 އަށްވުރެ ގިނަ 60000 ރަށަށްވުރެ ގިނަވެސް 15 . ރަށް އެބައިވޭ 15 ބަލާއިރުގައި 3860 

 . ރުފިޔާ ހަމައެކަނި މިދަތުުރުތަކުންވެސް އެބަސޭވްކުރެވޭ 75000 ރުފިޔާ،

 ތްގަނޑަކަށް މިލިއަނަކަށްވުރެ އަތޮޅަށް ބަލައިލާއިރުގައި ގާ 20 އެހެންކަމަށްވެއްޖެއްޔާ

 ދެން އޮތީ ކައުންސިލްތަކުގެ . ގިނަ ރުފިޔާ ހަމައެކަނި އެކަމަށްވެސް އެބަސޭވްކުރެވޭ

 ކައުންސިލްތަކަކީ މީގެކުރިން އެތައް ދުވަހެއްގެ ކުރިންވެސް މުސާރަދެމުން . މުސާރަ

 2 މިކައުންސިލަރުންގެ މުސާރައަށް އެކަނިވެސް . އަންނަ ކައުންސިލްތަކެއް 3865 

 ހަމައެކަނި މީތިކޮޅު . ލިއަނަަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އެބަ ޚަރަދުވޭ މަހެއްގެ މައްޗަށް މި

 . ދެން އޮތީ އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް . ކަނޑާލިޔަސް މިއީވެސް ލައްކަ ލާރި

 ސްކޫލްތަކުގައާއި އަދި އެހެނިހެން ތަންތާގައި ކުރާ ޚަރަދުތަކަށް ބަލާއިރުގައި

 ންފަރެންސްތަކަށް، ބައެއްކަހަލަ ދަތުރުތަކަށް، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ބައެއްކަހަލަ ކޮ

 އިތުރުވާ ދަތުރުތަކަށް ވަކިން ކުރަން ނުޖެހޭ ޚާއްޞަކަމެއްނެތް އެކިއެކި 3870 

 އެކިއެކި . ކަންތައްތަކަށްވެސް އެބަޚަރަދުކުރެވެއޭ ވަރަށް ބައިވަރު ލާރި

 ކުރުން މިވެސް ހަމަ މިވަގުން މިވަގުތަށް . ސެމިނާތަކަށާއި އެކިއެކި ވޯކްޝޮޕްތަކަށް

 ލާޒިމްނޫންކަމެއްވެއްޖެއްޔާ މިޚަރަދުތައްވެސް ކުޑަކުރައްވާފައި ހަމަ ސިވިލް

 ސަރވިސް މީހުންގެ މުސާރަ، ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ

 އަޅުގަނޑު ހަމަ އާދޭހާއެކު ދަންނަވަން، ސަރުކާރަށް . މިއޮތްގޮތަށް ބާވައިދެއްވާށޭ 3875 

 4 ލާރިއެއްގެ މިންވަރުވެސް ކުރިއަށް މިއޮތް ގޮވާލަން، މިމުސާރައަށް ހަމަ އެންމެ ލޯ

 މިއީ ހަމަ އެޅިދާނެ ވަރަށް ބޮޑު . މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުޑަނުކުރައްވާށޭ

 . އެތައްއެތައް ބަޔަކަށް މިކަމުގެ ތުރާލާއި ވޭނާ ހިތްދަތިކަން ލިބޭނެ . ޅައެއްޗެކޭ

 ށް ނޫންވިޔަސް ކުރިއަށްއޮތީ ރަމަޟާން މަސްކަމަށްވިޔަސް އަދި ރަމަޟާންމަސްކަމަ

 މިލިބޭ މުސާރައަށް ޑިޕެންޑްވެގެން ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ރާވާ 3880
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 ޕްލޭންކުރެވިފައި ނުވަތަ ލޯނުނެގިފައި ނުވަތަ މީހުންގެ އަތުން ދަރަންޏަށް

 ... މުދާނެގިފައި އެތައް ބައިވަރު ބަޔަކު އެބަތިބި

 . ހަމަވެއްޖެ ވަގުތު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

3885 

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދާއިރާގެ މެންބަރު މިލަންދޫ

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ޢަލީ ރިޒާ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މިހާރު ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން މަޖިލީހުން : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ސުރެ ހިންގަމުންގެންދާ ޕާލިމެންޓްރީ އެޑިޔުކޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ކުރީއް 3890 

 އާއި ދޭތެރޭގައި މަޖިލީހަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 3:30 އާއި 3 މިއަދު

 ޤިޔާސުއްދީން ސްކޫލްގެ ކުދިން މިހާރު މަޖިލީހަށް އެބަ ޒިޔާރަތްކުރަމުން

 އެހެންވީމާ، ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި އެވާހަކަ . އެބަގެންދޭ

 އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ . ގަމުންދާ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ އެކަން ހިނ

 . ޙަމީދުއަށް هللا އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 3895 

 އާދެ، އަޅުގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ހަމަ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ` އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ޅުގަނޑު މިބަޙުސްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑު ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަ ޙަމީދު هللا ޙަމްދޫން ޢަބްދު

 މިމަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ބަލައިލުމަށްޓަކައި މިމަޖިލީހަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައި ތިބި : ވާހަކަދެއްކެވުން

 އާދެ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން . ސްކޫލް ކުދިންނަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ މަރުޙަބާ ކިޔަން 3900 

 ވާހަކައަކީ، އެންމެ ފުރަތަމަ އެއްކަމަކަށް، މިއަދުގެ ކުއްލި މައްސަލަ ބޭނުންވާ

 މިގޮތަށް ހުށަހެޅުއްވިކަމަށްޓަކައި އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު

 އަޅުގަނޑުމެން މިމަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި . ސަލީމަށް އަޅުގަނޑު ޝުކުރު ދަންނަވަމޭ

 ކަކީ ޙަޤީޤަތުގައި މިމައްސަލައާއިބެހޭގޮތުން މި މިދެކެވެމުންދިޔަ ގިނަ ވާހަކަތަ

 މުހިންމު މައްސަލައާއިބެހޭގޮތުން ސަރުކާރުން ގޮތެއް ނިންމެވުމުގައި ހަމަ ވަރަށް 3905 

ޔަ  ބޮޑަށް ވިސްނާވަޑައިގަންނަވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވަ ނުކުތާތަކެއް ފާހަގަވެގެންދި

ބަރަކުވެސް ފާހަގަކުރެއްވި އަޅުގަނޑުގެ އެއް ނުކުތާއަކީ، ދެންމެ މެން . ވާހަކަތަކެކޭ
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 ދުވަސްވީ ސަރުކާރު ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަން އެބަޖެހެއޭ 9 މަހާއި 9 މި

 ބަޖެޓަކީ ދުވަހުން ދުވަހަށް . ޒިންމާދާރުގޮތަކަށް ބަޖެޓް ރާވާ ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް

 ބަޖެޓަކީ ދުރާސާ . ހުން ބަލައިގެން ބަދަލުކުރަމުން ގެންދަންޖެހޭ އެއްޗެއްނޫން 3910 

 ން އެކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ތައްޔަރީތައްވެގެން އަދި ފަންނަނީ ފެންވަރުގެ ވިސްނައިގެ

 މަޝްވަރާތައްވެސް ކޮށްގެން، އެމަޝްވަރާތަކުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ނިންމަންޖެހޭ

 އަޅުގަނޑު ހިތުން ފެބްރުއަރީ މަހު ރަނގަޅަށް . ތަންފީޛުކުރަން އެއްޗެއް

 ފިޔަވަޅުއެޅުއްވި އެޅުއްވުމަކީ ދިރާސާކުރުއްވާފައި އެއެޅުއްވި، މުސާރަ ބޮޑުކުރަން

 އެއީ މުޅި ދުނިޔޭގެ . ޙަޤީޤަތުގައިވެސް ސަރުކާރަށް ހެއްދެވުނު ވަރަށް ބޮޑު ގޯހެކޭ 3915 

 އިޤްތިޞާާދީ ޙާލަތު ދަމުންދަ މިޞްރާބު އެނގިތިބެ ނުވަތަ އެކަމާބެހޭގޮތުން

 އެއްވެސް ރިޢާޔަތެއް ނުކޮށް މަޑުމަޑު ފިޔަވަޅެއް އަޅުއްވައިގެން އަނެއްކާ

 ހުން، އޭގެ ހައެއްކަމަސްފަހުން އަނެއްކާ އެއްމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މުސާރަ އޭގެފަ

 އަޅުގަނޑު ވަރަށް . ކުޑަކުރައްވަން ނިންމެވުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ހިތާމަހުރިކަމެކޭ

 ތާއީދުކުރަން މަޖިލީހުގެ ދެ ދާއިރާގައި، މަޖިލީހުގެ ބަޙުސްގެ ތެރޭގައި ގިނަ 3920 

 ޚާއްޞަކޮށް، އެއްވެސް ކަހަލަ ބަދަލެއް ސިވިލް . މެންބަރުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތައް

 ސަރވިސްގެ ބޭފުޅުންނަށް މުސާރައަށް ނުގެނައުމަށްޓަކައި ގޮވާލެއްވި ހުރިހާ

 އަޅުގަނޑު . ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަފުޅުތަކަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ތާއީދުކުރަން

 ސް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ އެއް ނުކުތާއަކީ، އަނެއް ނުކުތާއަކީ ސްޓެޓިސްޓިކް

 ނުވަތަ ތަފާސްހިސާބު ބޭނުންކުރުމުގައި ވަރަށް ގިނަފަހަރު އަޑުއަހާ ރައްޔިތުންނަށް 3925 

 މިސާލަކަށް ހަތަރު މިލިޔަން . އޮޅުންއަރާ ކަހަލަ ގޮތްގޮތަށް އެބަ ބޭނުންކުރޭ

 32000 ނުވަތަ 33 ރުފިޔާގެ ވާހަކަ މިދެކެވެނީ ސަރުކާރު ވަކި ބަޔަކަށް

 އެއީ . އެއީ ވަރަށްބޮޑު އޮޅުމެކޭ . ކެވެނީ މީހުންނަށް ޚަރަދުކުރެވޭ ވާހަކަ މިދެ

 މުވައްޒިފުންނަކީ ޙަޤީޤަތުގައި، ކޮންމެ 32000 ނުވަތަ 33 އެއްކަމަކީ މި

 މުވައްޒަފަކީވެސް ހަމަ އާއިލާއަކަށް އެ ޚަރަދުކުރަން ލިބޭ މުސާރައިން ޚަރަދުކުރާ 3930 

 އެހެންކަމަށްވާނަމަ އަޅުގަނޑުމެން އާއިލާއެއްގައި ޖުމްލަގޮތެއްގައި . ބައެކޭ

 ތިބޭކަމަށްވަންޏާ މި އެއްލައްކަ ފަންސާސްހާސް މީހުންގެ 5 ހައުސްހޯލްޑެއްގައި

 ކުޑަކުރާ ކޮންމެ މުސާރައަކީ އެއްލައްކަ ފަންސާސްހާސް . ވާހަކަ މިދެކެވެނީ

ކުރާނެ އެއީ މިހާރު ހަމަ ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ދެބައިކުޅަ . މީހުންނަށް ހަމަ އަސަރު
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 ނީ ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ދެބައިކުޅަ މިދައްކަ . އެއްބައޭ ހަމަ ދަންނަވާނީ 3935 

 . އެއްބަޔަށްވުރެވެސް ބޮޑު ބަޔަކަށް ވަރަށްބޮޑު އަސަރެއް ކުރާނެކަމެއްގެ ވާހަކައޭ

 ދުވަސްވީ ސަރުކާރަށް ދަންނަވާލާނީ މިކަމާ 9 މަހާއި 9 އަޅުގަނޑު ހަމަ މި

 ކީ އަނެއް ނުކުތާއަ . ދޭތެރޭގައި ވަރަށް ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު ފިޔަވަޅުއަޅުއްވަންވާނޭ

 ބިލެއްގެ ވާހަކަ ދެކެވޭއިރު މީގެތެރޭގައި ހިމެނޭ ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް، 4 މި

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އެކިއެކި ރަށްރަށުގައި ތިބި ދިވެހި ފަރުދުންނަށް ދޭންޖެހޭ 3940 

 އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކެއް ދެންޖެހޭ ޚިދުމަތްތެރިންގެ މުސާރަތަކެއްވެސް މީގެތެރޭގައި

 ޓީޗަރުންނާއި، ހެލްތު ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ މީގެތެރޭގައި . ހިމެނޭ

 މިއީ ހަމަ . ބޭފުޅުންގެ މުސާރަތައްވެސް މީގެތެރޭގައި ހިިމެނިގެން އެބަދޭ

 ބޭކާރުގޮތުގައި ކުރެވޭ ޚަރަދެއްކަމަށް ބަައްލަވައިގެން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާކަމަށްވަންޏާ

 . ކޭ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެއީ ރައްޔިތުންނަށް ދައްކާލެވޭ ވަރަށްބޮޑު އޮޅުމެ 3945 

 އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ވަރަށްބޮޑަށް ސަރުކާރުން މިހާރު،

 ސަރުކާރު ޚާއްޞަކޮށް މި އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ބޭފުޅުން،

 ޚާއްޞަކޮށް އެންމެ އިސް ސިޔާސަތުތައް ނިންމަވާ ބޭފުޅުން ފަންނީ ދާއިރާގައި،

 ގައި ތިއްބެވި ފަންނީ ބޭފުޅުންގެ މަޝްވަރާ، ލަފާ ފުރިހަމައަށް އޮފީސް އޮފީހު

 ހިސާބުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރައްވައިގެން . ހޯއްދަވައިގެން ނިންމެވުންތައް ނިންމަވާށޭ 3950 

 މީގައި ހުންނާނޭ ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި ޚަރަދުކުޑަކުރަން . ނިންމެވުންތައް ނިންމަވާށޭ

 މިއަންނަނީ ސަރުކާރު ސިވިލް . އްތައް ބޭނުންވަންޏާ ކުރެވޭނެ ވަރަށްގިނަ ކަންތަ

 ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރަން ނިންމާ ނިންމުމަކީ ވަރަށް ފަހުގެ

 އަޅުގަނޑުވެސް ޤަބޫލުކުރަން . މަރުޙަލާއަކުން ނޫނީ ނިންމަންޖެހޭ ކަމެއްނޫން

 އެކަމަކު . ރާއްޖޭގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އަދަދު ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން ވަރަށްބޮޑު 3955 

 ރާއްޖޭގެ ވަކިވަކި . ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން ރާއްޖޭގައި ދާއިރާތައްވެސް ވަރަށްގިނަ

 ރަށްރަށަކީ ކޮންމެ ރަށަކީވެސް ހަމަ އިޖުތިމާޢީ އިޤްތިޞާދީ އަދި އިދާރީ

 ނުވަތަ އަދި އެއްވުރެ ގިނަ ރަށްރަށުގައި 194 . ޚިދުމަތްތަކެއް ދޭންޖެހޭ ރަށްރަށެއް

 ދިރިއުޅެމުންގެންދާއިރު މިއިން ކޮންމެ ރާއްޖޭގައި އާބާދީ އެކި ސައިޒުގައި

 މިއިން ކޮންމެ . ރަށަކަށްވެސް ދޭންޖެހޭ ވަރަށްގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް އެބަހުރޭ 3960 

ޚިދުމަތެއް، އެއީ ތަފާތު ޚިދުމަތެއް ދިނުމުގައިވެސް ވަރަށްގިނަ މުސާރަވެރިން އެބަ
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 އެހެން . އަދި ސަރުކާރުގައި ގެންގުޅޭ އަދަދު ހަމަ ގިނަވެސްވާނެ . ގެންގުޅެންޖެހޭ

 ޤައުމުތަކާ އަޅާ ކިޔާއިރު ނިސްބަތުން ބަލާލެވޭ ކަހަލަ އަދަދެއްނޫން ޙަޤީޤަތުގައި

 އެހެންވީމަ، މިކަމަށްވެސް ރިޢާޔަތްކޮށް ދުނިޔޭގައި އަދި ކޮންމެ . މިއީކީ

 ތަނެއްގައިވެސް ކަމެއް ކުރިޔަސް ރާއްޖޭގެ ޙާލަތަށް ބަލާފައި ރާއްޖޭގެ އެކި 3965 

 ރިފައި ތިބި އާބާދީތަކަށް ޚިދުމަތްތަކެއް ދިނުމަށް ކަންކޮޅުތަކުގައި ތިބި، ފެތު

 އަޅުގަނޑުގެ . ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެން ނިންމުމެއް ނިންމާކަށްނުވާނެ

 އެންމެ މުހިންމު އެއް ވާހަކައަކީ އަލުން މި ސަރުކާރު ވިސްނަވާލައްވާށޭ

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާވެސް . ވަގުތުކޮޅެއް ނަންގަވައިގެން

 ރާކުރައްވައިގެން އަދި ބަޖެޓްގެ، މިހާތަނަށް ބަޖެޓް ތަންފީޒުކުރަމުން މަޝްވަ 3970 

 ގެންދިޔައިރު މަސައްކަތް ކުރި ހުނަރުވެރިންނާއި މިހާރުވެސް ހަމަ ސަރުކާރުގައި

 މަސައްކަތްކުރަމުންގެންދާ ހުނަރުވެރިންނާވެސް މަޝްވަރާކުރައްވައިގެން އެބޭފުޅުންގެ

 އްކަތް ޙަވާލުކުރުވައިގެން ނަމަވެސް މަޝްވަރާގެމަތީން އެބޭފުޅުންނާ މަސަ

 މިއީ މިހާރު . މިސަރުކާރު ޚަރަދުކުޑަކުރުމަށްޓަކައި އެހެން ގޮތްތަކެއް ހޯއްދަވާށޭ

 އަޅުގަނޑުމެން . އަޅުއްވަން ޚިޔާލުކުރެއްވި ފިޔަވަޅަށް އިހަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ 3975 

 އަޑުއަހައިފީމު ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަވާ ނިންމެވުމަކީ މުޅިން

 މިކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން މަރުޙަބާކިޔަން . ތަންފީޒުކުރަންޖެހޭ ނިންމެވުމެއްނޫންކަމަށް

 އެހެންނޫންނަމަ ކުރީދުވަހު މި ނިންމެވި ނިންމެވުން މުޅި ޤައުމަށް . ޙަޤީޤަތުގައި

 . ތަންފީޒުވެގެންދާއިރު ވަރަށްގިނަ ބަޔަކަށް ވަރަށްބޮޑު ގެއްލުމެއް ކުރިމަތިވެގެންދާނެ

 އެކު އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންވެސް އެހެންކަމަށްވުމާ 3980 

 ޒިންމާދާރުގޮތަކަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ އަދާކުރާ ހުރިހާ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް

 ... އެއްވެސް ޙާލެއްގައި . ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ސަމާލުވެވަޑައިގަންނަވާށޭ

 . ވަގުތުހަމަވެއްޖެ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

3985 

 . ޝުކުރިއްޔާ އިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިނގުރަ

 ހަމީދު هللا ޙަމްދޫން ޢަބްދު

: ވާހަކަދެއްކެވުން
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 . އްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކުރި . وبركاته اهللا ورحمت عليكم اسالم . ` ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 3990 

 އްވުމަށް ސިވިލް އާދެ، ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރެ : ވާހަކަދެއްކެވުން ނާޒިމް ރަޝާދު

 ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމެވި

 ނިންމެވުމާއި ގުޅިގެން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް މިމައްސަލަ

 ގެނައުމަށް އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކުއްލި

 ހަމައެފަދައިން ދިވެހި ސިވިލް . ޑުވެސް ތާއީދުކުރަން މައްސަލައަށް އަޅުގަނ 3995 

ކީ  ސަރވިސްގައި ތިއްބެވި އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް އުނިކުރުމަ

 ކަނޑައެޅިގެން އަޅުގަނޑު . މިފަދަ ދަނޑިވަޅެއްގައި އަޅުގަނޑު އެދޭކަމެއްނޫން

 ރުގެ މާލީ ޙާލަތު އެހެންނަމަވެސް، ދިވެހި ސަރުކާ . އެކަންތައްތަކާ ދެކޮޅުހަދަން

 ހުރިގޮތުން އެކަން ކޮންމެހެން ނުކޮށް ވާންނެތިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެކަންކުރުމާ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި . މެދުގައި އަޅުގަނޑުވެސް ދެކޮޅެއްނުހަދާނަން 4000 

 ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މިކަމާމެދު މާ ސީރިޔަސްކޮށް ނަންގަވާ ކަމަކަށް

 ސަބަބަކީ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދެކެވެމުން . ނޭ އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެ

 ދިޔައިރުގައި، ބަޙުސް ކުރެވެމުން ދިޔައިރުގައި ހީ ސަމާސާ ކުރުމާއި ކަންތައްތައް

 އެހެން ދުވަސްދުވަހާއި ޚިލާފަށް މިފަދަ . ވަނީ ވަރަށްބޮޑަށް އިތުރުވެފައި، ގިނަވެފައި

 އި ރައިވަރު ކިޔުމުގެ އޮއެވަރެއްވެސް މި ޅެންކިޔުމާ . ކަންތައްތައް ފެނިގެންދިޔަ 4005 

 ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި މި ބަޙުސްގެ ތެރޭގައި ހިނގާދިޔަކަން އަޅުގަނޑު

 ވަނަ 43 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ . ފާހަގަކޮށްލަން

 ގައި ލިޔެވިފައި ވަނީ ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ ) ހ ( މާއްދާގެ

 ފުންގެ މުސާރައާއި އުޖޫރަ ކަނޑައަޅުއްވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ މުވައްޒަ

 އެހެންކަމުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން . ލަފާފުޅުގެމަތީން ކޮމިޝަނުންކަމަށް 4010 

 ކުރަން އޮތް ކަމެއްގައި މިފަދަ ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިގެން މި ޢިއްޒަތްތެރި

 އާދެ، . ންދާކަމުގައި އަޅުގަނޑަށް އިހްސާސްކުރެވޭ މަޖިލީހުގެ ވަގުތުތައް ބޭކާރުވަމު

 ދެން އަޅުގަނޑު މި ބަލާލަނީ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ

 ކުއްލި މައްސަލައެއްގެ ނަތީޖާއާއި . ވަނަ މާއްދާ 73 ގަވާއިދުގެ . ގަވާއިދު

 ހެއްދެވި ބެހޭގޮތުން ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ވަރަށް ޞަރީޙަ ޢިބާރާތުން މި ގަވާއިދު 4015
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 މި ގަވާއިދު ހެއްދެވީވެސް ހަމަ ޒިންމާދާރު . ބޭފުޅުން ލިޔުއްވާފައިވޭ

 މެންބަރުންތަކެއްކަމަށްވާއިރު އަޅުގަނޑުމެން މިއަށްވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް

 ވަނަ މާއްދާގައި މިވަނީ، 73 . ބަލައިލުމަކީ ނެތްކަމެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑު ނުދެކެން

 އް ނެގުމެއް ނުވަތަ ޤަރާރެއް ފާސްކުރުމެއް ނުވަތަ ކުއްލި މައްސަލައެއްގެ ވޯޓެ

 އެމައްސަލާގައި ބަޙުސް . އެނޫންވެސް ނިންމުމެއް، ނިންމުމެއް ނޯންނާނެ ވާހަކަ 4020 

 ދޭހަވާނީ މެންބަރުންގެ ޚިޔާލު މައްސަލާގައި ހުރިގޮތްކަމަށް މީގައި

 ޅުގަނޑު ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރުގައި މިމައްސަލާގައި މިހާ ދިގުކޮށް ބަޙުސްކުރުމަކީ އަ

 މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލުތަކަށް . ދެކޭގޮތުގައި ބޭކާރުކަމެއް

 ބަލާއިރު މިއަދު މިވަނީ އަތްފައިގެ އިނގިލިތަކުން ގުނާލެވޭވަރަށްވުރެ ގިނަ އަދަދަށް

 އަށްވުރެ ގިނަ ގަވާއިދު 160 ހަމައެކަނި ގަވާއިދަށް ބަލާލިޔަސް . ބިލު ހުށަހެޅިފައި 4025 

 ކަށް ބަދަލުކުރަންޖެހިފައިވާއިރުގައި މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ވަގުތުތައް ޤާނޫނުތަ

 މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ . މި ބޭކާރުކުރެވެނީނޫންބާވައޭ އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރާ

 ވަގުތުތައް ބޭނުންކުރެވޭގޮތާއި މެދުގައި ކިތައް ކިތައް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

 މިބިލަށް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަން . ޅުގަނޑުގެ ހިތަށްއަރާ ވިސްނާވަޑައިގެންނެވިބާވައޭ އަ

 އެދިވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަގުތު ދެއްވާކަމުގައިވާނަމަ 4030 

 ނިޒާމީ . ޖަހާލައިފިކަމަށްވަންޏާ ތިންސަތޭކަ ހަތްދިހަ ފަސްމިނެޓް 5 ގުނަ 75

 ބަލާއިރު ގާތްގަނޑަކަށް ނުކުތާތަކާއި ރައީސް ވާހަކަފުޅާއި މިކަންތައްތަކަށް

 އެހެންކަމަށް . ހަތަރުސަތޭކައަށްވުރެ ގިނަ މިނެޓް މިބިލަށް ހޭދަވެގެންދާނެ

 ބަލާލާއިރުގައި މިއީ މިމަޖިލީހުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާއަށް ބަލާއިރު ތިންދުވަަހުގެ

 މަޖިލީހުގެ ދުވާލެއްގެ ޚަަރަދަށް ބަލާއިރުގައި ހަތަރުލައްކައާއި . ވަގުތު ގާތްގަނޑަކަށް 4035 

 ފަސްލައްކައާއި ދޭތެރޭގައި ޚަރަދުވަމުންދާއިރުގައި މިއީ އަޅުގަނޑުމެން

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން މިއުޅޭ ވާހަކައަކީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މި

 ގުތު ބޭނުންކުރާގޮތާމެދުގައި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ކިތައް މެންބަރުންބާވައޭ ވަ

 އާދެ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކުރެވޭކަމަކީ ފާޑުފާޑުގެ . ވިސްނަމުން މިދަނީ 4040 

 . ޕެޓިޝަންތައް ހުށަހަޅައިގެން މަޖިލީހުގެ އަގުހުރި ވަގުތައް ބޭކާރުކޮށްލެވެމުންދަނީ

އަޅުގަނޑުވެސް ޤަބޫލުކުރަން، ބައެއް ޕެޓިޝަންތަކަކީ ވަރަށް އަގުހުރި
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 ޤައުމަށް ދިމާވެފައިވާ ބޮޑެތި . އް، ވަރަށް މުހިންމު ޕެޓިޝަންތަކެއް ޕެޓިޝަންތަކެ

 އެގޮތުން އަޅުގަނޑު . މައްސަލަތަކާމެދުގައި ވާހަކަދެކެވެންޖެހޭނެ ޕެޓިޝަންތައް

 ފާހަގަކޮށްލަން ޑޮލަރުގެ ދަތިކަމާއި، ކުދި ވިޔަފާރިތައް ބަނގުރޫޓްވެގެންދާއިރު 4045 

 މިމަޖިލީހުން ގޮވާލާ ގޮވާލުންތައް އެވިޔަފާރިތައް ހިއްލާލުމަށް އަޅުގަނޑުމެން

 ޕެޓިޝަންތަކަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާއިރު އެއީ މުހިންމު ޕެޓިޝަންތަކެއްކަަމަށް

 އެހެންނަމަވެސް، އަނެއްބައި ޕެޓިޝަންތަކަކީ ހަމަ ބޭކާރު . އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން

 ބައެއް . ޕެޓިޝަންތަކެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ ވަރަށް މަޢާފާއެކުގައި

 ޕެޓިޝަންތަކަކީ ކަމުގެ ޙަޤީޤަތް އޮޅުވާލުމަށް ރޭވިގެން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ 4050 

 ޕެޓިޝަންތަކެއް އަޅުގަނޑު ދެކޭވާހަކަ، އަޅުގަނޑުގެ ޚިޔާލުގައި އަޅުގަނޑު

 . ދެކޭވާހަކަ އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ ވަރަށް އިންޞާފުވެރި ބުނުމެއްކަމަށް ދެކިގެން

 ލުކުރަން ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން ކޮންމެކަމެއް އާދެ، އަޅުގަނޑުވެސް ޤަބޫ

 ކޮށްދެވިފައިވާއިރު ހަތަރުފަސްއަހަރު ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްތަކެއް ވަކިތަނެއްގައި

 އެއީކީ . ބައިތިއްބައިގެން ކޮށްދެވިފައިވާކަމަށްވާނަމަ އެކަންޖެހޭނެ ފާހަގަކުރެވެން 4055 

 ތައްތަކެއްކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަނުކޮށް ދޫކޮށްލެވޭނެވަރުގެ ކަން

 އާދެ، އަނެއްކަމަކަށް އަޅުގަނޑަށް މިކުރެވޭކަމަކީ . އަޅުގަނޑަަކަށް ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ

 އެއީ . މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ވަގުތު ބޭކާރުކޮށްލުންކަމަށްވެސް ދެންނެވިދާނެ

 ސުވާލުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ތަކުރާރުކޮށް އެއްރަށެއްގެ އެއްކަމަކާބެހޭގޮތުން

 ޒަތްތެރި ވަޒީރުންނާއި އަޅުގަނޑުމެން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ޢިއް 4060 

 މިއީވެސް އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ވިސްނާލުން . ސުވާލުކުރައްވަމުން އެބަ ގެންދަވާ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ކުއްލި . އެންމެރަނގަޅުކަމެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން

 އްޒަތްތެރި މެންބަރުންވެސް އެވިދާޅުވާގޮތަށް މައްސަލައާއި ބެހޭގޮތުން ހުރިހާ ޢި

 އަޅުގަނޑުވެސް ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑުވެސް ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ

 މުސާރައިން ހަމަ އެންމެ ލާރިއެެއްވެސް އުނިކުރަން ނުފެންނަ ވާހަކަ، އެމީހުންނަށް 4065 

 ހަކަ ނަ ވާ ލިބޭ ޢިނާޔަތްތައްވެސް އެންމެ ލާރިއެއްވެސް އުނިކުރަން ނުފެން

 އެހެންނަމަވެސް ސަރުކާރަށް އިތުރުގޮތެއް ނެތީހިނދެއްގައި އެގޮތަށް . ދަންނަވަން

 ކަންތައް ކުރުން ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅުކަމުގައި އަޅުގަނޑުވެސް ދެކެމުން

. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ނިންމާލަން
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4070 

 އާދެ، ސިވިލް ސަރވިސްގެ . އްޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކުރިއްޔާ ޢި . ` މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް އުނިކަމެއް އައުން އެއީ އެ އުނިކަން އަންނަ މީހާއަށް : މުޙަންމަދު ޠާރިޤް ވާހަކަދެއްކެވުން

 އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންވީ . ޤަބޫލުކުރަން ފަސޭހަކަމަކަށް ނުވާނެ

 މިހުރިހާ ކަމަކަމަށްވެސް . މު މިއަދު އޮތީ ކިހާހިސާބެއްގައިތޯ ޤައުމުގެ ޙާލަތަށް، ޤައު

 އާދެ، އަޅުގަނޑުމެން ބުނަމުންމިއައީ . އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭނެ 4075 

 އަޅުގަނޑުމެން ވެރިކަން މިބަދަލުކުރަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރިންނާއި ދަރިންގެ

 ގަނޑުމެންގެ ދަރިންގެ އެހެންކަމަށްވަންޏާ މިޤައުމު އެބަޖެހޭ އަޅު . ދަރިންނަށްޓަކައޭ

 ރަނގަޅު އިޤްތިޞާދެއް . ދަރިންނަށްޓަކައިވެސް ރަނގަޅުގޮތުގައި ދަމަހައްޓަން

 މިޤައުމުގައި ނެތި މިޤައުމު އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ މަގަކުން ކުރިއަކަށް

 އާދެ، ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން . ނުގެންދެވޭނެ 4080 

 މެންވެސް ކަންބޮޑުވޭ އެމުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން ބައެއް ދައްކާއިރު، އަޅުގަނޑު

 އެހެންނަމަވެސް، ޤައުމުގެ މުސްތަޤްބަލަށް ބަލާއިރު މިވަގުތުން . އުނިވާ އުނިވުމަށް

 މިވަގުތަށް ކޮންމެހެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް އެއީ އަޅަންޖެހޭނެ ފިޔަވަޅެއްކަމަށް

 ސިވިލް ސަރވިސްގެ ، އާދެ . ހަމަގައިމުވެސް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން

 މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު މަދުކުރުމުގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު އަޅުގަނޑުމެން ދައްކައިފީމު 4085 

 އެއީ . މިޤައުމު މިނޫނަސް ދަތި އުނދަގޫ ދުވަސްތައް ގުނަމުން ގޮސްފައިވާކަން

މިރާއްޖޭގެ އެންމެވަރުގަދަ، އެންމެވަރުގަދަ އެއަރލައިން . ޙަޤީޤަތެއް

 އޭގެ ނަތީޖާއަކަށްވާނީ މިޤައުމުގެ . އީ ކޮންފަދަ ގޮތަކަށްތޯ ބަނގްރޫޓްވެގެންދިޔަ

 ޑީގެ މައްސަލައާއި މިފަދަ . އައި . ބީ . އެފް . އިޤްތިޞާދަށް އޭގެ އަސަރުކުރުން

 އެންމެފަހުގެ . އެތައްބައިވަރު ކަންތައްތަކެއް މިރާއްޖޭގައި ވަނީ ހިނގާގޮސްފައި 4090 

 ޚުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތާރީޚަށް އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލާއިރު، އެންމެފަހުގެ ތާރީ

 އެއެއްޗިއްސަށް ބަލާލިޔަސް . މިފެންނަނީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ރިޕޯޓަށް

 ހަމަގައިމުންވެސް އެއާއި ދޭތެރޭގައި ރަނގަޅަށް ވިސްނާ މީހަކު ވިއްޔާ ހަމަ ބިރުން

 މިޤައުމުގައި އިޤްތިޞާދުގައި މިހާވަރުގައި މިޙާލަތުގައިވެސް . ފިއްކަނޑައިގެންދާނެ

 އާދެ، އަޅުގަނޑު . އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ޝުކުރުކުރަންޖެހޭކަމެއް އޮތްކަން 4095 

ދަންނަވާނީ ސިވިިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަކީ ވަރަށް ޒިންމާދާރުގޮތެއްގައި
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 އެހެންނަމަވެސް، އޭގެތެރެއިން . މަސައްކަތްކުރާ، މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ބައެއް

 ގައި އެމަސައްކަތްކުރެވެނީ އަޅުގަނޑުމެން ބަލާލަންޖެހޭނީ އެންމެ ޒިންމާދާރުގޮތު

 އާދެ، މުވައްޒަފުންތަކެއް . ކިތައް މީހުންނަށްތޯ، ކިތައް މުވައްޒަފުންނަށްތޯ

 ވަކިކުރާވާހަކަ ދައްކާއިރު ޙަޤީޤަތާއި އެއްގޮތަށް ވާހަކަދެއްކުން އެއީ ވަރަށް 4100 

 އާދެ، އަޅުގަނޑުމެން މިދައްކަނީ ސިވިލް . މުހިންމުކަމެއްކަަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން

 ވިސްގެ ވަޒީފާއި ތިއްބެވި މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެކި ދާއިރާތަކުން އެކިި ސަރ

 ގޮތްގޮތަށް ކުންފުނިތައް އުފައްދާ އެކުންފުނިތަކުގައި ވަޒީފާގައި އެމީހުން

 ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް އެމީހުން އެއްވެސް . ޝާމިލުކުރުވާ ވާހަކަ

 އާދެ، އަޅުގަނޑު ހަމަ . މިދެއްކެނީކީ ކަމެއް ނެތި ދޫކޮށްލާ ވާހަކައެއްނޫން 4105 

 ސަރުކާރުން އެދެން އެގޮތަށް ކުންފުނިތަކަށް ބަދަލުކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް

 އެމީހުންގެ ވަޒީފާގެ ރައްކާތެރިކަން ލިބޭނެ މަގަކަށް އެކަންތައްތައް ކުރިއަށް

 މެހެން ވަކި އާދެ، އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދައްކަންޖެހޭނީކީ ކޮން . ގެންގޮސްދެއްވުމަށް

 އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދައްކަންޖެހޭނީ މިޤައުމުގެ . ޕާޓީގެ ވިސްނުމަކު ނޫން

 އެހެން ވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން . މަސްލަޙަތާއި މިޤައުމުގެ ކުރިމަގަށް ވިސްނައިގެން 4110 

 ވިސްނަން އެބަޖެހޭ ސިވިލް ސަރވިސް ގައި މިހާރު ތިބި މުވައްޒަފުންނަކީ އެކަމަށް

 ސިިވިލް ސަރވިސްގެ . ވެސް ބަލަންއެބަޖެހޭ އެންމެ ޤާބިލު މީހުންތޯ

 މުވައްޒަފުންގެތެރޭގައި ކިތައް މީހުންތޯ މަސައްކަތެއް، މަސްޢޫލިއްޔަތެއް

 . އެއެއްވެސް ވިސްނަން އެބަޖެހޭ . ކުރާނެކަމެއް ނެތް ކިތައް މީހުން އެބަތިބިތޯ

 އެހެންކަމަށްވާއިރު އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ އެއްވެސް ކަމެއްނެތި 4115 

 ރަހާސް ރުފިޔާ ދީފައި އެއްވެސްތާކުން އެއްވެސް ޒިންމާއެއްނެތް މީހަކު ދިހަބާ

 ބަހައްޓާއިރު، އަޅުގަނޑުމެން ރަށްރަށުގެ ހޮޅުއަށިތަކުގައި ތިއްބަވާ އެންމެ އާދައިގެ

 އެމީހުންވެސް ބޭނުންވާނެ އެވަޒީފާ، . މީހާވެސް ބޭނުންވާނެއޭ އިނގޭތޯ ފައިސާ

 ދާކުރެވޭނެ ހަމަ ތަނަކަށްގޮސް ސޮއިކޮށްލާފައި އެމީހުންނަށްވެސް އަ . އެކަހަލަ ވަޒީފާ

 . އެއެއްނޫން އަޅުގަނޑުމެން މިދައްކަންއުޅޭ ވާހަކައަކީ . އައިސް ތިބުމުގެ ވަޒީފާ 4120 

 އަޅުގަނޑު މިދައްކާ ވާހަކައަކީ ޒިންމާދާރު ވަޒީފާއެކޭ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކޮންމެ

 ކުރާނެކަމެއް ނެތް ވަޒީފާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތެއް، . މުވައްޒަފަކުވެސް އަދާކުރަންވާނީ

އެހެންވީމަ، ވަޒީފާ އެންމެ . ވަޒީފާއެއް އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުމެއްނޫނޭ ބަހައްޓާކަށް
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 އެކަށީގެންވާގޮތުގައި އަދާކުރާ އެއަދާކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި އަދި އެވަޒީފާގައި

 މަސްޢޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތަކެއް ހުރި ވަޒީފާތައް އެއްގޮތަަކަށްވެސް 4125 

 އެމީހުންނަށް ރަނގަޅު ޙިިމާޔަތައި ރައްކާތެރިކަންވެސް . ވާނެ އުނިކޮށްގެނެއްނު

 ހަމައެހެންމެ ސިިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ . ވަޒީފާގެ ތެރެއިން ލިބެންވާނެ

 ބޭނުން ހިފައިގެން ސިޔާސީ މަޤާމުގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނަށް މިޤައުމުގެ

 ންގޮތަކަށް އެކަންތައްތައް އެނޫ . ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދަންވެސް އެނގެންޖެހޭނެ

 އާދެ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަފެނޭ، . ވާކަމަށްވަންޏާ އެއީކީ ރަނގަޅުގޮތެއްނޫން 4130 

 ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެންމެ އާދައިގެ މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް

 ބައެއްކަހަލަ ދާއިރާތަކުގައި ތިއްބަވާ މުވައްޒަފުންނަށް އެބަ ލިބޭ ބައެއްކަހަލަ

 އެންމެ އާދައިގެ . އެބޭފުޅުންނަށް އުޅެނީ މާ ތަނަސްކޮަށް . ރަ، ވިހާ މުސާރަ މުސާ

 މަޤާމުގައި ފެށުނީއްސުރެ އުޅޭ މީހުން އެބައުޅެއޭ އެންމެ އިސް މަޤާމުތަކުގައި އުޅޭ

 އެހެންވީމަ، . މީހުންނަށްވުރެ މާއަގުބޮޑު މާ ބޮޑެތި މާ މުއްސަނދި ދިރިއުޅުމެއްގައި 4135 

 މިކަންތައްތައް . ހަލަ ކަންތައްތަަކަށް ވިސްނަން އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މިކަ

 އެހެންވީމާ، . ބަލައިގެން މިކަންތައްތަކުން ނަތީޖާ އަޅުގަނޑުމެން ނެރެން އެބަޖެހޭ

 އެހެންވީމަ، އެފަރާތްވެސް . ކޮރަޕްޝަނާއި ތަންތަން މި ހުންނަންޖެހެނީ ‐ އެންޓި

 . ގު އުޖާލާކުރެވޭނީ ޒިންމާދާރުވެގެން މިޤައުމުގެ ކުރިމަ . އެބަޖެހޭ ޒިންމާދާރުވާން

 އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި މިރާއްޖޭގެ މުސްތަޤްބަލް އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރިންގެ 4140 

 . ދަރިންނަށްޓަކައި ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކޮންކަމެއް މިއަދު ކުރަންޖެހޭނެ

 މިސަރުކާރު އެކުލަވާލެވިފައިމިވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރިންނާއި ދަރިންގެ

 އެހެންވީމާ، މިރާއްޖޭގެ . ނަށްޓަކައިކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ބުނަމުންއައީ ދަރިން

 ... އިޤްތިޞާދު

4145 

 . ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ... ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި މިވަގުތުގެ ޙާލަތަށް ބަލާފައި އަޅަންޖެހޭ ކޮންމެފިޔަވަޅެއް މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ޤް މުޙަންމަދު ޠާރި

4150
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 އަޅުގަނޑު މިވަގުތު ކޮމިޓީތަކަށް ވަޑައިގެންތިއްބެވި ޢިއްޒަތްތެރި . ޝުކުރިއްޔާ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވެސް . މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ދަންނަވާލަން

 މިމައްސަލައާއި . ދަވާތީ މިކޮޅުގައި ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތުގެ އަޑު އައްސަވަމުންގެން

 ބެހޭގޮތުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަން ނަންނޯޓްކުރައްވާފައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ކޮމިޓީގެ

 މަސައްކަތުން ވަގުތު ހޯއްދަވައިގެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމަށް ވަޑައިގެން 4155 

 އެއީ ލިސްޓްގައި . ވާހަކަފުޅުދެއްކެވުމުގެ ފުރުޞަތު ބޭނުންފުޅުކުރެއްވުން

 ޓްކުރައްވާފައިވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެތެރެއިން މަޖިލީހަށް ނަންނޯ

 ވަޑައިގެންތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އެރުވުމަށްފަހު ނެތް ބޭފުޅުންނަށް

 އެހެންވީމާ، މިހާރުވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ . ފުރުޞަތެއް އެރުވޭކަށް ނޯންނާނެ

 ބެވި ބޭފުޅުންގެ ސަމާލުކަމަށް އެދެކޮމިޓީގައި ތިއް . ދެކޮމިޓީއެއް ހިނގަމުންއެބަދޭ 4160 

 އަދި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިމަސައްކަތަށް . މިވާހަކަ ދަންނަވާލީ

 ދަތިނުވާނެގޮތަކަށް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ރާއްވަވަމުން ގެންދެވުމަށްވެސް އަޅުގަނޑު

 އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މިހާރު މިއަރުވަނީ ގަމު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި . ދަންނަވާލަން

 . ބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެން

4165 

 އާދެ، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ` ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުފް

 މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި : ޢަބްދުލްޣަފޫރު ވާހަކަދެއްކެވުން

 ފުށީ ދާއިރާގެ އޭދަ ލުކަމަށްޓަކައި މަޝްވަރާކުރެވުނުހިނދު މިމަޖިލީހުގެ ސަމާ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް މިމައްސަލަ ކުއްލި މައްސަލައެއް ގޮތުގައި

 މަޖިލީހަށް ގެނެސްދެއްވިކަމަށްޓަކައި އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 4170 

 ދިވެހި އާދެ، . އަޙްމަދު ސަލީމަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރުދަންނަވަން

 ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން އެއްޗެއް އުނިވެގެންދިއުމަކީ

 އާދެ، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ . އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށްބޮޑަށް ކަންބޮޑުވާކަމެއް

 . މުވައްޒަފުންނަކީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމަށްޓަކައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން

 ރައިން އެއްވެސް އެއްޗެއް އުނިވެގެންދިއުމަކީ އެހެންކަމުން، އެބޭފުޅުން މުސާ 4175 

 ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ ކޮންމެމީހަކުވެސް . އަޅުގަނޑަށްވެސް ޤަބޫލުކުރެވޭކަމެއްނޫން

ދިރިއުޅުމުގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ބިނާވެފައިވާނީ އެމީހަކަށް ލިބޭ މުސާރައެއްގެ
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 ގެ ދިރިއުޅުމުގެ މައްޗަށްކަަމަށްވާއިރު، އެމުސާރަތަކަށް ބަލާ އެމީސްމީހުން

 އެގޮތުން އެކި މީސްމީހުން . ކަންތައްތައްވެސް ހުންނަނީ ބައްޓަންކުރެވިފައި

 އެއްބައިމީހުންގެ ލޯނުތަކާއި . މިހުންނަނީ އެކިކަހަލަ ކަންތައްތަކެއްކޮށްފައި 4180 

 އަނެއްބައި މީހުންގެ ކްރެޑިޓް ސްކީމް އެއްޗެހި ނެގުމާއި، މިކަހަލަ ކަންތައްތަކަކަށް

 ށް އެލިބޭ މުސާރައެއްގެ މައްޗަށް އެމީހެއްގެ ކަންތައްތައް ބަލައި އެމީހަކަަ

 އެހެންކަމުން، ކުއްލިގޮތަކަށް މުސާރައިން އެއްވެސް . ހަމަޖެހިފައި މިހުންނަނީ

 . އެއްޗެއް އުނިވެގެންދިއުމަކީ ހަމަ އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ޤަބޫލުވާނެކަމެއްނޫން

 ސާރައެއްގޮތުގައި އެހެންކަމުން، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިމުސާރަ ބޮޑު މު 4185 

 ބަދަލުވެގެންގޮއްސަ މިއޮތީވެސް މިއަހަރު ކުރީކޮޅުކަމަށްވީއިރު ކުއްލިއަކަށް އަނެއްކާ

 މުސާރަ ކުޑަވުމަކީ އެއީ ވަރަށްބޮޑު ނުތަނަވަސްކަމެއް އެމުވައްޒަފުންނަށް

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ، މުސާރަ ބޮޑު މުސާރައަކަށް . ލިބިގެންދާނެކަމެކޭ

 ރުގެތެރޭގައި ހެދިއިރު މިމުސާރަ ބޮޑުކުރެވިފައި މިވަނީ އެހާ އަޅުގަނޑުމެން މިއަހަ

 އެއީ ސަބަބަކަށްވަނީ މުސާރަ . ޒިންމާދާރުގޮތެއްގައެކޭ މިހާރު ދެންނެވޭކަށް ނެތޭ 4190 

 ބޮޑުކޮށް ހައެއްކަމަސްދުވަސްތެރޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރުމަށް

 މި އިޤްތިޞާދީ ވިސްނާއިރު، މިއަހަރު ފެށިގެންއައިއިރުވެސް އަޅުގަނޑުމެން

 ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ހަމަ ރިޢާޔަތްކޮށްގެންނޭ މުސާރަތައް ކަނޑައަޅާފައި

 އަދި ހަމައެހެންމެ ދައުލަތް ހިންގުމުގެ އެހެނިހެން ކަންތައްތަކުގައިވެސް . ހުންނާނީ

 އެއީ ބައެއް . ކަންކަން ކުރެވިފައިހުރި އެހާ ޒިންމާދާރުގޮތެއްގައޭ ދެންނެވޭކަށް ނެތޭ 4195 

 ނުގެ ބައެއް ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކަށްވުރެ ބައެއް ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ ތަންތަ

 ބަޖެޓް ކުޑަވެ އެތަންތަނުން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްނުދެވި އަނެއްބައި ތަންތަނުގެ ބަޖެޓްގެ

 ބައެއް އައިޓަމްތަކުގައި އެހާ މުހިންމުނޫން އައިޓަމްތަކަށްވެސް ބޮޑެތި އަދަދުތައް

 މެ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ހުރި އައިޓަމްތަކަށް ކަނޑައެޅި، އަދިހަމައެހެން

 ބަޖެޓް ކުޑަވެ، އެކަހަލަ ގޮތްތަކަށް ބަޖެޓް މިހާރުވެސް ބަޖެޓްގެ ބައެއް 4200 

 އެހެންކަމުން، . އޮފީސްތަކުގައި ހުރިކަން އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވޭ

 ހުރި ކަންތައްތަކަކީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަަށް ގޮތެއް ހަދަން ވިސްނާއިރު މިހެން

 ކޮބައިތޯ ބަލައި އެކަންކަމަށް ކޮންމެވެސްވަރެއްގެ ދިރާސާއެއްކޮށްގެން މެނުވީ

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރުމަށް ވާހަކަދެއްކުމަކީ އަޅުގަނޑު ހިތުން
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 އަޅުގަނޑު މިހެން . އެއްގޮތަކަށްވެސް އަޅުގަނޑުމެން ކޮށްގެންވާނެކަމެއްނޫނޭ 4205 

 ތައް ހަމަޖެއްސުމުގައި މުސާރަ ހަމަ މިބަލަނީ އެއީ އެމީހާގެ މިދެންނެވީ މިޚަރަދު

 އާމްދަނީއަށް ލިބޭ ހަމައެކަނި، ކުރީގައި ވަޒީފާތަކުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ދެގަޑިބައި

 މަސައްކަތް ނިންމާލާފައި އަދިނ އެހެނިހެން ކޮންމެވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްލުމުގެ

 ނަމަވެސް، ވަޒީފާގައި އުޅޭ ވަގުތުތައް އެހެން . ފުރުޞަތު ކޮންމެވެސްވަރަކަށް އޮވޭމެ

 އިތުރުކުރުމާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރު މަސައްކަތެއް ކުރުމުގެ 4210 

 ހަމައެހެންމެ މިމުސާރައަށް ބަދަލުގެނައުމުގެ ވާހަކައާއި، . ފުރުޞަތެއް ނޯވޭ

 ން މުވައްޒަފުން މަދުކުރުމުގެ ވާހަކައަކީ މިއީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފު

 . ނޫންނަސް އަދި ބައެެއް އެހެން މަޤާމުތަކުގައި ތިބި މީހުންވެސް ކަންބޮޑުވާކަމެއް

 މިސާލަކަށް، ބައެއް ތަންތަން ޕްރައިވެޓައިޒްކުރާ ވާހަކަ، ހޮސްޕިޓަކްތަކުގަޔާއި

 ތަންތާނގައި ތިބި މީހުންވެސް އެ ޕްރައިވެޓައިޒްކޮށްފިނަމަ އެތާނގައި ތިބި 4215 

 ހަމައެހެންމެ ބައެއް . ފާ ގެއްލިދާނެތީ ކަންބޮޑުވޭ މުވައްޒަފުން އެސަރުކާރު ވަޒީ

 ތަންތާނގައި ބައެއް ރަށްރަށުގައި ވަޒީފާތަކުގައި ތިބި މީހުންވެސް އެމީހުންގެ ވަޒީފާ

 ގެއްލިގެންދާކަހަލަ ގޮތަކަށް ބައެއް ކައުންސިލަރުންގެ ވާހަކަތައް ހުންނަގޮތުން ހަމަ

 ންކަމުން، މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން އެހެ . އެބޭފުޅުންވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވޭ

 މިމަޖިލީހުގައި މިކަމާމެދު ވާހަކަދައްކާއިރު ހަމަ މިކަންކަމުގެ މައްޗަަށް ހަމަ 4220 

 . ވިސްނާލުމަކީ ކޮންމެހެން ހަމަ ކުރަންޖެހޭނެކަމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރެވެނީ

 އޮތްތޯ އެހެންކަމުން، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މުސާރަ ކުޑަނުކޮށް އެއްވެސް ގޮތެއް

 ބަޖެޓްގެ އެހެން އައިޓަމްތަކާއި އަދި އޮފީސްތަކުގައި ކުރަންހުރި ޚަރަދު ތަކަށް

 ބަލައިގެން ނަމަވެސް މުސާރަ ކުޑަނުކޮށް އެއްވެސްގޮތެއް ވާންއޮތްތޯ މިއަދު ބެލުމަކީ

 އެހެންކަމުން، އަޅުގަނޑު . އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެކަމެކޭ 4225 

 ގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރުމަކީ ދަންނަވާނީ ސިވިލް ސަރވިސް

 އެމުސާރަ ކުޑަކުރަންޖެހޭ ފަދަ . އެއްގޮތަަކަށްވެސް އަޅުގަނޑަަކަށް ފެންނަކަމެއްނޫނޭ

 ... ޙާލަތަކަށް މިއަދު ޤައުމުގެ ކަންތައް އައިސްފައިވާނަމަ

ޖެ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން  ރުޞަތު މިއަރުވަނީ، އިސްދޫ އަޅުގަނޑު މިހާރު ފު . ޝުކުރިއްޔާ . ވަގުތު ހަމަވެއް 4230 

. ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމަށް
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 އަޅުގަނޑު . އާދެ، އަޅުގަނޑު ވަރަށް ކުރުކުރުކޮށް ދަންނަވާލާނަން . ` އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 އޭރުން . ނުވާނެއޭ ދަންނަވާނީ މުސާރަ އެއެްގޮތަަކަށްވެސް ކުޑަކޮށްގެން ރަޝީދު އިބްރާހީމް އަޙްމަދު

 މުސާރަކުޑަކޮށްގެނެއް އެއްރަށުން . އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އައިސްކްރީމެއް ނުބޮވޭނެއޭ : ވާހަކަދެއްކެވުން 4235 

 ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީ، . އަނެއްރަށަށް ކޮފީއެއް ބޯލާކަށެއް ނުދެވޭނެއޭ

 ށް އިންޓަނެޓާއި މޯބައިލްފަދަ ތަރައްޤީ މި ތަހުޒީބު، މިފަދަ ވަޞީލަތްތަކާއެއްކޮ

 ތަހުޒީބު ދިރިއުޅުމެއް އުޅެމުންދާ އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހި ރައްޔިތުން މިހާރު

 އެދިރިއުޅުން އޅުގަނޑުމެންނަށް ތަކުރާރުކުރެވޭނީ ކިހިނެކުންބާއޭ އަޅުގަނޑު

 ޤައުމުގެ ޙާލަތާއި ދޭތެރޭގައި ވިސްނަންޖެހޭނީ ސިިވިލް ސަރވިސްގެ . ހިތަށްއަރާ 4240 

 . ން އެންމެފުރަތަމަ ވިސްނަންޖެހޭ ޤައުމުގެ ވެރި . މުވައްޒަފުންނެއް ނޫން

 ވިސްނުމަށްފަހުގައި އަޅުގަނޑުމެން ޚަރަދުކުޑަކުރަން ކުރާނީ ކޮންކަމެއްތޯ

 ގޮތެއްވެސް ހަދާނެ . ކުރެވެންއޮތީ ކޮންކަމެއްތޯ ބަލަންޖެހޭނެ އޭގެކުރިން

 ނެތިއްޖިއްޔާ ދެން ޖެހޭނީ އަޅުގަނޑުމެން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ރައްޔިތުންނާއި ހަމައަށް

 އަޅުގަނޑަށް ފެންނަގޮތުގައި، އެންމެފުރަތަމަ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގެގޮތުން . ދާން 4245 

 އަޅުގަނޑަށް ފެންނަގޮތުގައި ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ކުއްޔަށް ހިފާފައިހުރި ވަޒީފާ

 . ދެވިފައި ތިބި އެމްބަސެޑަރުންނާއި، އެމްބަސީތައް ބަންދުކުރަންވީ ދުވަސްކޮޅަކަށް

 ރީގައި އެމްބަސީތައް ގިނަވެގެން އުޅުނުހެން މި ވެރިކަން ފެށިގެންއައިތާ ކައި

 އަދި ބައެއް އެމްބަސީތައް ބަންދުކުރި ހަނދާންވެސް . އަޅުގަނޑަށް ހީވީ

 އެހެންވީމާ، މިހާ އަވަހަށް އެމްބަސީތައް ހުޅުވަން އެދިމާވީ . އަޅުގަނޑުމެން ބަވޭ 4250 

 ގައި ޤައުމަށް އިތުރު ތަރައްޤީއާއި ތަނަވަސްކަމެއް ލިބިގެންތޯއޭ އަޅުގަނޑު ހިތު

 އެއަށްފަހުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަހުންނަމަ މައިފިތުފަރާތުން . ސުވާލު އުފެދޭ

 ނެރެފައި ތިބި ކައުންސިލަރުންނާއި އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތޮޅުތަކަށް ލައްވާފައި

 ތިބި ޕްރޮވިންސް މިނިސްޓަރުންނާއި އަދި އެއްވެސް އަދަދެއް ބަލާލުމެއްނެތި

 ބޮޑެތި މުސާރަ ދެއްވާ . ޓަރުން ވަކިކުރައްވާާށޭ ލައްވާފައި ތިބި ސްޓޭޓް މިނިސް 4255 

 އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި . ބޭފުޅުން ވަކިކުރީމާ ބޮޑު ބައެއް ކެނޑިގެންދާނޭ

 މަސައްކަތްކުރާ ޢާމިލުންނާއި، ސްކޫލްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ދެރަ ނިކަމެތި

އިގެ ރައްޔިތުން މަސައްކަތްތެރިންނާއި، އޮފީސްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ އާދަ
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 އާދައިގެ މަޤާމުގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންގެ މުސާރަފުޅު ކުޑަކުރިއަސް

 . އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޚަރަދު ކުޑަވެގެންނެއް ނުދާނޭ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ 4260 

 އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން، އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތޮޅު، އަޅުގަނޑުގެ

 ޔަ ވިދާޅުވާފަދަ ގިނަ ވަޒީފާތަކެއްގައި އުޅޭ ޒޯނަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުންނަކީ ތި

 އެހެންވީމާ، . ދަނޑުވެރި ބައެއް . އަޅުގަނޑުމެންނަކީ މަސްވެރި ބައެއް . ބައެއްނޫން

 . މަސްކުރިން ކަނޑައިގެންދިޔަ ކަނދުފަތިތައް އަވަހަށް ހަރުކޮށްދެއްވާށޭ 3 މީގެ

 ބޭ އެއްޗަކުން އޭރުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޚަރަދު ކުޑަކޮށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލި 4265 

 އަޅުގަނޑުމެން ވެއިތުވެދިޔަ ސަރުކާރޭ ކިޔާފައި . އަޅުގަނޑުމެން އުޅޭތޯ ބަލާނަމޭ

 8 އަހަރޭ 30 އަަހަރޭ ދަންނަވާއިރު އަޅުގަނޑު ބޭނުމެއްނޫން 30 ދަންނަވާއިރުގައި،

 ހަމަގައިމު އަޅުގަނޑަށް އެނގިގެން އެބަހުރި ކަނދުފަތި . މަސް ދުވަހޭ ކިޔާކަށެއް

 . ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ކަނދުފަތި ހަރުކޮށްދީފައި 10 ސްގެން ކަނޑައިގެންގޮ

 މަސްވެގެންދާއިރުގައި ހެޔޮ ސަރުކާރެކޭ، ހެޔޮބަދަލެކޭ، ބަދަލެއް 3 އެހެންވީމާ، 4270 

 ގެންނަމާހިނގާށެކޭ ކިޔައިގެން އަތްގުޅާލައިގެން އެންމެން މިކުރީ ކީއްބާވައޭ

 ރާއެކު މިދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑު ވަރަށް އަސަ . އަޅުގަނޑުގެ ހިތަށް އެބައަރާ

 އަޅުގަނޑު ބޭނުމެއްނޫން އެއްވެސް މީހެއްގެ ބޮލުގައި ބަނދުނާމެއް އަޅުއްވާ މިވާހަކަ

 އަޅުގަނޑުމެން މިކިޔަނީ ހިނގާށޭ އެކަހަލަ ކަންތައްތައް ދޫކޮށްލާފައި . ދައްކާކަށެއް

 ޙަޤީޤީ މާނައިގައި ޤައުމު ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ޤައުމީ ނަމުގައި ހުރި ބަޔަކާއި 4275 

 އެތިބި ބަޔަކަށް ނުކުރެވޭނަމަ އަނެއްކާ އެހެން . ގުޅިގެން ރަނގަޅަށް ކުރިއަށްދާން

 ބަޔަކާއި ޙަވާލުކޮށްގެން މިޤައުމުގައި ތިބި ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ރަނގަޅު ގޮތްތަކެއް

 އެހެންވީމާ، މިބިލު . ގެނެވޭތޯ ބަލަމާ ހިންގަވާށޭ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ

 އްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ހުށަހެޅުއްވި، މި ކުއްލި މަ

 މެންބަރަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަމުން، އަޅުގަނޑަށް ދެއްވި 4280 

 . އައްސަލާމްޢަލައިކުމް . ފުރުޞަތަށް ޝުކުރުއަދާކުރަމުން އަޅުގަނޑު ނިންމާލާނަން

 އާދެ، އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . ރައީސް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު

އަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހަޅާފައިވާ މި މައްސަލައަކީ ތެދުނިޔަތެއްގައި ހުށަހަޅާފައިވާ މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ
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 އަޅުގަނޑު . މައްސަލައެއްކަމުގައިވާނަމަ އަޅުގަނޑު އޭނައަށް ޝުކުރުދަންނަވަން : ވާހަކަދެއްކެވުން 4285 

 ނީ ސިވިލް ސަރވަންޓުންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މިއަދު ދަންނަވާ

 އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދައްކާއިރުގައި ވިސްނަވަންވީ މިއަދު މިސަރުކާރުން

 ޓްވެފައި އޮތް ކުންފުންޏަކާއި ހަވާލުވިއިރު، މިސަރުކާރުގެ މިސާލަކީ ބެންކް ކަރަޕް

 ނަން މަޝްހޫރު ، ނަން މަޝްހޫރު . ރަނގަޅު . ވާލުވުން ކަހަލަ މިސާލެއް ޙަ

 ބްރޭންޑެއް ހަމައެކަނި ކުންފުނި ޙަވާލުވިއިރުގައި މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރަށް ލިބުނީ 4290 

 ހަމަ . ކުންފުނީގެ ބަޖެޓުގައި ނެތް އެކައްޗެއްވެސް . ހަމައެކަނި ނަން އެކަނި

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިއަދު . ދެންޖެހުނީ ދަރަނި ނަގަން

 އަޅުގަނޑުމެން . ރުގައި މިއަދު މިސާލަކީ މިއީއޭ މިސަރުކާރާއި ޙަވާލުވިއި

 ރައްޔިތުންނަށް އަޑުއިއްވާކަށް ދަޅަދައްކާކަށް ސަރުކާރުން މުސާރަ ކުޑަކުރިއްޔޭ،

 މީގެ ނަތީޖާއަކީ . ސަރުކާރުން އިހާނެތިގޮތް ހެދިއްޔޭ މިވާހަކަ ދައްކާނެކަމެއްނެތް 4295 

 ރަން ޖެހިގެން މިއުޅެނީ މިހުރިހާކަމެއްގެ ހިތި ނަތީޖާ އަޅުގަނޑުމެން މި ތަޖުރިބާކު

 އަހަރާއި ނުލާ 30 އަޅުގަނޑު . މިތާ އޮތް ސަރުކާރުގެ ސަބަބުން ކުރީގައި

 އެއީ އަޅުގަނޑު ދަންނަގޮތުގައި މިރާއްޖޭގެ . އެއްވެސްކަމެއް ނުނިންމާނަން

 ތާރީޚުގައި މިދުނިޔޭގެ ތާރީޚުގައި މި އޭޝިޔާގެ ތާރީޚުގައި އައިސްފައިވާ މި

 . ރުން މިއަދުގެ ސަރުކާރު އިނދަޖައްސާލާފައި މިއޮތީ ޑިކްޓޭޓަރ ބެއަރގެ ސަރުކާ 4300 

 އަޅުގަނޑު އެބައިނގޭ މީގެ ކުރީގައި އޮތް ސަރުކާރުން ދިޔައީ އަހަރަކު އެއްހާސް

 ކުރަމުންއައިސް ކޮންމެ އެއްހާސް . މިލިއަން ރުފިޔާ ދަރަނިވެރިކުރުވަމުންދިޔައީ

 މިފައިސާ ދިޔައީ . މިލިއަން ރުފިޔާ ދަރަނިވެރިކޮށްފައި އެދިޔައީ ޖީބަށްލަމުން

 147 . އެކިއަހަރުތަކުގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބެންކްތަކަށް ރިވިޓްކުރަމުން ދިޔައީ

ވަތަ  މިލިއަން ޕައުންޑްގެ ބެންކް އެކައުންޓެއްގައި އެހާ އަދަދެއްގެ 150 މިލިއަން ނު 4305 

 މިލިއަން 300 މިއީ . ޕައުންޑް ހުރިކަމަށް އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވަނީ

 އެކަމަކު މިއަދު މި ސަރުކާރަށް ބްލޭމްކުރާކަށް މިއަދުގެ މިސަރުކާރު ކުރި . ޑޮލަރު

 . މިސަރުކާރު ކުރިއަރުވަންއެބަޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް . ކަމެކޭ ކިޔާކަށް ޖާގައެއްނެތް

 އެއްލައްކަ . ރުފިޔާ ދިނީވެސް ސަރުކާރުން 2000 މިއަދު ތިބި ނިކަމެތިންނަށް

 . އުފައްދާ ބޭސްކޮށްދިނީވެސް މިސަރުކާރުން މީހުންގެ އިންޝުއަރރެންސް ސްކީމެއް 4310 

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ގޮވާލަން، ސިވިލް
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 ސަރވިސްގެ ކޮމިޝަނަރ ޑޮކްޓަރ ލަޠީފް ދެއްވާ ޚިޔާލަށް މަނިކުފާނު

 މުސާރަ ކުޑަކުރަން ޚިޔާލު 20 % ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ . ބޯނުލަންބަވާށޭ

 އެއްވެސްޙާލެއްގައި މިއަދުގެ . ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަރ ލަޠީފް ހުށަހެޅީ

 މިއަދުގެ ސަރުކާރުން މިހާރުވެސް ދަނީ . ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ޚިޔާލެއްވެސްނޫން 4315 

 އަޅުގަނޑަށްވެސް އެބައިނގޭ . ފައިސާ ދިނުމަށް ވިސްނަމުން 20 % މި

 ނަށް ކޮށްދީފައި އަޅުގަނޑުމެން މިފަދަ ހެޔޮކަމެއް ސަރުކާރު އައިސް ރައްޔިތުން

 އިރުކޮޅަކުން އެއްހާސް ރުފިޔާ ދީފައި ނޫނިއްޔާ ދެހާސް ރުފިޔާ ދީފައި ކޮންމެހެން

 މީގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ މިތާ . ފަސް ރުފިޔާ ނުޖެހޭނެ ސަބަބެއްވެސް ނެތް

 އެތެރޭގައި މިމަޖިލިސް ތެރޭގައި ތިމަންނަމެންގެ އަތުގައި މެޖޯރރިޓީ އެބައޮތޭ ކިޔާ، 4320 

 ތުންގެ ސިކުނޑިއަށް ނުބައި އެއްޗެހި ލާދޭކަށެއް ޤައުމު ރާއްޖޭގެ ރައްޔި

 ހަޅުތާލުވާގޮތަށް ރައްޔިތުންނާއި ސަރުކާރާއި ޖެހޭގޮތަށް މިތާ އެތެރޭގައި އެވާހަކަތައް

 އަޅުގަނޑު . އަޅުގަނޑަށްވެސް އެނގޭ މި ވަމުން އަންނަ އެއްޗެއް . ނުދައްކާށޭ

 ންގަޕޫރުގެ އިޤްތިޞާދު ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން ސި 15 ހަނދާންއެބަހުރި މީގެ

 ހަލާކުވެ ފުނޑުފުނޑުވެގެން ދިޔާމާ އެއްހާސް ޑޮލަރު ލިބެމުންއައި ސިންގަޕޫރު 4325 

 ޑޮލަރު ލިބެމުންއައި މީހަކަށް އޭރު ސަރުކާރުން ދިނީ ސިންގަޕޫރު ސަރުކާރުން

 ފުރަތަމަ ކަނޑާލާފައި 40 % އޭގެ ހަމަސްދުވަސް ފަހުން . ޑޮލަރު 600 ދެމުންއައީ

 މާނައަކީ ކުރީ ދިން . ދިނީ 50 % ން އިޤްތިޞާދު ރަނގަޅުވީމާ މަސްދުވަސް ފަހު 6

 މިއީ ޤައުމުތަކަށް އެކި ވަގުތުގައި . އިތުުރުކޮށްދިނިއްޔޭ 10 % މުސާރައަށްވުރެ

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް . އަންނަ ޙާލަތަކަށް ބަލާފައި ޤައުމުތަކުން އަލަށް ކުރާކަމެއްނޫން 4330 

 ކޮބައިތޯ މިދަތި ފުރަތަމަ . އްނޫން މި ދަތިއަރައިގެންއުޅެނީ އަޅުގަނޑުމެން އެކަންޏެ

 އެމެރިކާގެ މުއްސަނދި މަހުޖަނު ބެންކެއް . އަޅުގަނޑުމެންނާއި ކުރިމަތިވިކަމަކީ

 ބެންކް ކްރާފްޓްވެގެން ފުނޑުފުނޑުވެގެން ދިޔާމާ އެމެރިކާގެ ސަރުކާރަށް ސެލަވޭޖް

 މިއީ . ނުކުރެވުނީމާ ދުނިޔެއަށް ދިމާވެގެންއުޅޭ މައްސަލައެއް މިއީ

 ޙާލެއްގައި މިސަރުކާރުގެ ނާޤާބިލުކަމުން މިސަރުކާރަށް ނޭނގިގެން އެއްވެސް 4335 

 އެކަމާބެހޭ . މިސަރުކާރަކީ ޤާބިލު މީހުން ތިބި ސަރުކާރެއް . ކުރާކަމެއްނޫން

 މިސަރުކާރު ދަންނާނެ މިސަރުކާރު . މާހިރުން، ޢިލްމުވެރިން ތިބި ސަރުކާރެއް

ޑު ފަށްފަށުން ގޮވާލަން މި އެހެންވީމާ، އަޅުގަނ . އަމިއްލައަށް ސެލަވޭޖް ވާނެގޮތް
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 އަޅުގަނޑުމެން އެއްގޮތަކަށްވެސް ރައްޔިތުންނަށް އަޑުއިއްވާކަށް ރައްޔިތުންނަށް ދަޅަ

 ތިއަށްތުރެ މާ ރަނގަޅުވާނެ . ދައްކާކަށެއް މިވާހަކަ ދައްކަމާހިނގާށޭ 4340 

 ހާސް 62 މެންބަރުންނަށް މަހަކު 77 ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެންގެ މި

 ... އަޅުގަނޑު ގޮވާލަން ހުރިހާ މެންބަރުން . ރުފިޔާ ލިބޭ

 އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ . ޝުކުރިއްޔާ . ވަގުތުހަމަވެއްޖެ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދަށް 4345 

 ގުޅިފައިމިއޮތީ އަޅުގަނޑުމެންެ . ށް ވާހަކަ ދެއްކެންއޮތް މަޢުޟޫޢުއެއް ވަރަށް ދިގުކޮ މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ

 އަޅުގަނޑު އައްސަރިބަހާ ސާބަސްދެން ދަރާވިކިފައިއޮތް . ދަރިން، ދަރިންގެ ދަރިން ރަޝީދު މެންބަރު މުޙަންމަދު

 ކަމާ ޤައުމެއް ނަގާ ކޮޅަށްޖަހަން ވަރަށް ކުޑަކުޑަ ރައީސަކު ވިސްނުންތެރި : ވާހަކަދެއްކެވުން

 ޙިކުމަތްތެރިކަމާއެކު ކުރިއަށްގެންދާތީވެ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު 4350 

 އަޅުގަނޑު ނޭދެން ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެވެސް އަދި . ހިތްވަރާ ސާބަސްދެން

 ކުންފުނިތަކުގެވެސް އަމިއްލަ ވިޔަފާރިވެރިންގެވެސް މުވައްޒަފަކު، މަސައްކަތްކުރާ

 އެކަން ވަރަށް ރީއްޗަށް . ފިޔާއެއްވެސް ކެނޑޭކަށެއް މީހެއްގެ މުސާރަ އެންމެ ރު

 އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރެއް ބަދަލުމިކުރީ ޙިކުމަތާ ވިސްނުމާ . ސާބިތުވެއްޖެ

 ހެޔޮބަދަލެއް ގެނަސް ރައްޔިތުންނަށް އަތްފޯރާފަށުގައި . ހިތްވަރާއެކު ހެޔޮ ބަދަލަކަށް 4355 

 ކައިރިވެގެންއާއިރު ފިޔާ އަގު ތިރިކުރުމުގެގޮތުން މީގެ ކުރީގައި އަޅުގަނޑު ރޯދައާއި

 އޯއިން . ޓީ . އެހެނަސް މިހާރު އެސް . ރުފިޔާއަށް ގަތިން 40 ރުފިޔާއަށް 35 ކިލޯއެއް

 10 ތަރުކާރީ ކިލޯއެއް . ރުފިޔާއަށް ފިޔާ ކިލޯއެއްވެސް 10 ލިބެމުންދާނެ

 އެހެނަސް އަމިއްލަ ވިޔަފާރިވެރިއަކު . ރުފިޔާއަށް 1 ކުކުޅުބިހެއް . ރުފިޔާއަށް

 އެއެއްޗެހިތައް ބޮޑު އަގުގައި ވިއްކުމަކީ އެއީ ސަރުކާރު ގެންގޮސްގެން 4360 

 އަޅުގަނޑު މިހާރުވެސް ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން . ޒިންމާވާންޖެހޭކަމެއް ނޫން

 އެލްއިން . އެސް . މިލިއަން ޑޮލަރާއި، އެމް 380 ޑީގައި ގެއްލިފައިވާ . އައި . ޕީ . އެފް

 އަދި އޮޑިޓަރ މިލިއަން ޑޮލަރު 600 ބޯޓް، އެއަރމޯލްޑިވްސް 98 ވިއްކާލާފައިވާ

 ރިޕޯޓުގެ ގެއްލިފައިވާ ނުވަތަ ބޭނުންކޮށްފައިވާ ފައިސާތައް ވަގުތުން ނަގާ މިހާރު އެ

 ކަނޑަން ޤަސްދުކޮށްފައިވާ މުސާރަ ހަތަރު ގުނައަށް ބޮޑުކޮށްފައި ރައްޔިތުން މިއަދު 4365
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 ހަމަޔަޤީނުންވެސް . އުދުހިލާފައި އެކި ތަންތަނަށް ދެވޭގޮތަށް ހަމަޖައްސާލަދޭށޭ

 ލިބިއްޖެކަމުގައި ވަނީނަމަ އަޅުގަނޑު ސަރުކާރާއި ހަވާލުވެގެން މިފައިސާ

 މިއީހަމަ ގެއްލުވާލާފައިވާ . ގުނަ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްދޭނަން 4 ހުރިކަމުގައިވިޔަސް

 އަޅުގަނޑުމެން ލަދެއްނުގަނޭ . ބަޔަކު ބޭނުންކޮށްފައިހުރި އެއްޗެއް . އެއްޗެއްނޫން

 ޅަންއުޅޭކަށް އެކަންތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތުން ނެތް އެއްޗަކުން ފޫގަ 4370 

 އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ މި ބިއްލޫރި ތަށީގައި ހުންނަ އެއްޗެހި . ހާމަނުކުރާކަށެއް

 ދަތިވެލާއިރަށް އާގުބޯޓެއް . ފެންނަހެން ދެފުށް ފެންނަގޮތަށް ސަރުކާރެއް ހިންގަން

 ލާރިއަށް ޑޮލަރު 3.93 ބޯޓް، އަޅުގަނޑުމެން ދުށީމޭ 98 ވިއްކަމުން ވިއްކަމުންގޮސް

 . ރުފިޔާއަށް ބޮޑުގުޅަ ކޭބައެކޭ އަޅުގަނޑުމެން ނުކިޔަން 10 . ގަތް ދުވަސް

 މެދުގުޅަ . ރުފިޔާއަށް ބޮޑުގުޅަ ކާނީ 10 އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު ކޮންތާކުންތޯ 4375 

 މިއޮތީ ޤައުމު ދިރުވާލާފައި ބަޔަކު . ފަސްލާރިއަށް ކިހިނެއް އަޅުގަނޑުމެން ކާނީ

 މި ކޮޅަށް . ކޮޅަށްޖައްސަން ދިޔާމާ އަޅުގަނޑުމެން މިއުޅެނީ މި ނަގާ

 ޖެއްސުމަށްޓަކައި ހައެއްކަ މަސް ނުވަތަ ދެމަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިހާރުވެސް

 ލިބިއްޖެނަމަ، އަޅުގަނޑުމެން މިކަންތައް ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި މިތަނަށް ހުށަހެޅީމޭ

 ށް އެކަމަކުވެސް ބިލުތައް އޮތްގޮތަށް އޮއްވާ ހަމަ އެއްކަލަ ވަކިމީހަކަ . ބިލުތަކެއް 4380 

 ނުވަތަ . ލާރި ހޯދުމަށްޓަކައި ބިލެއް ގެނަސްގެން މިތަނުގައި ސައްލާކޮށްފައި އެބައޮތް

 10 % ރައްޔިތުންގެ ، 10 % އެކަންތައްތައް ދޫކޮށްލައްވާށޭ . ބަޙުސްކޮށްފައި އެބައޮތް

 ހަތަރުވަރަކަށް ފަސްވަރަކަށް . އެއްޗެއް ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި، ކޮބައިތޯ ޓުއަރިޒަމް

 މިއީކީނޫން އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ ރީތި . ޓުއަރިޒަމް މަތީގައި މީހުން އެބަތިބި

 އަޅުގަނޑު ބޭނުމީ މިބޭފުޅާވެސް . މިސާލެއް ދައްކަން ބޭނުންވަނީކީ 4385 

 އަޅުގަނޑަށްވެސް އަޅުގަނޑު އާއިލާ މީހުންނަށްވެސް ހަމަ ރިސޯޓުގައި

 ނޫން މީހުންނަކަށް 10 . މީހުންނަކަށް ނޫން ރިސޯޓް އެޅޭނީ 10 . އުޅެވެންޖެހޭނެ

 އެހެންވީމަ، މިދެންނެވީ . އިތުުރުކުރަން ބޭނުން 90 . % ވިޔަފާރި އޮންނަންވީކީ

 ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މުޢައްސަސާތަކަށް ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް މިގޮވާލަނީ،

 މިލިއަން 380 ބޯޓާއި، 98 ގެއްލިފައިވާ ނުވަތަ ބޭނުންކޮށްފައިވާ، ވިއްކާލާފައިވާ 4390 

 މިލިއަން ކާލާފައިއޮތީ 600 ވާ ގޮތްގޮތުން ހޯދައިގެން އައިން ކާލާފައި . ޑީ . ޑޮލަރު އެފް

އެއަރމޯލްޑިވްސް ކަމަށްވެއްޖިއްޔާ އޭތި ބަނގުރޫޓްކޮށްލި މީހަކު ޝަރީޢަތު
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 މަޖިލީހަށް ގެނަސްގެން މިއަދުން މިއަދަށްވެސް އެލާރި ގެނަސް އަޅުގަނޑުމެންނާއި

 އަގުހެޔޮކޮށް ރޯދަމަހަށްޓަކައި އަޅުގަނޑު އެއޮތީ . ހަމައަށް ގެނަސްދެއްވާށޭ

 . އޯއިން މިހާރުވެސް އެގެންދަނީ ނުއަގުގައި ނަމަވެސް އެއްޗެހި ވިއްކަމުން . ޓީ . އެސް 4395 

 މިމަޖިލިސް ތެރޭގައި ބައެއް ބޭފުޅުން ބޭނުންކުރައްވައިގެން އަގުބޮޑުކޮށް ފިޔާވެސް

 ކަނޑައެޅިގެން ދޮގެއްކަން އަޅުގަނޑު މި . ދޮގެއް، ދޮގެއް . ވިއްކާ ވާހަކަ

 1 . ރުފިޔާއަށް ފިޔާ ކިލޯއެއް 10 އޯގައި އެހެރީ . ޓީ . ސް އެ . ސާބިތުކޮށްދެނީ

 10 އަލުވި ކިލޯއެއް . ރުފިޔާއަށް 10 ތަރުކާރީ ކިލޯއެއް . ރުފިޔާއަށް ކުކުޅު ބިހެއް

 . އޯއިން ގެންނަ އެއްޗެއް . ޓީ . ހަނޑޫ، ހަކުރު، ފުށަކީ ޢާންމުކޮށް އެސް . ރުފިޔާއަށް 4400 

 އޯއިން ގެނަސްގެން އެ . ޓީ . ޢާންމުކޮށް ނުގެންނަ އެއްޗެހި ރޯދަމަހަށްޓަކާ އެސް

 އުޅެވޭނެގޮތަށް ތުންނަށް އަތްފޯރާފަށުގައި ކައިބޮއެ ވިއްކަނީ ހަމަ ރައްޔި

 هللا އަޅުގަނޑުމެން ހެޔޮވެރިކަމެއްކުރާނަން . ހަމަޖެއްސުމުގެގޮތުން

 އަޅުގަނޑުމެން ވެރިކަން މިކުރަނީ ވިސްނުންތެރިކަމާ . އިރާދަފުޅުކުރެއްވިއްޔާ

 . އަޅުގަނޑުމެންގެ ގައިގައި އެބަހުރި ހިތްވަރު . ގެން ޙިކުމަތްތެރިކަމާ ހިތްވަރުލައި 4405 

 ކިތައްމެވަރެއްވިޔަސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުގައި މިއަންނަ އަހަރުން ނަމަވެސް

 ހުރިހާ ކުދިން އެއަރޕޯޓުން އެހެން ގޮތްގޮތަށްވެސް ފެންނާނެތަން ފެންނާނެކަމަށް

 ގަނޑު ހުރިހާ އަޅު . ޤަބޫލުކުރަމުން، ދެއްވި ފުރުޞަތަށްޓަކާ ޝުކުރިއްޔާ

 ބޭފުޅުންނަށްވެސް ގޮވާލަން ހަރުކަށި ޢިބާރާތުން ނުވަތަ އެހެންގޮތަކުންނަމަވެސް

 ބިލެއް މިތަނަށް ހުށަހަޅައިގެން މި ލާރިކޮޅު އަވަހަށް ގެނަސްގެން ރައްޔިތުންގެ 4410 

 މުސާރަ ތިންގުނައަށް ނުވަތަ ހަތަރު ގުނައަށް ބޮޑުކޮށްދިނުމަށް

 . ޔާ ޝުކުރިއް . މަސައްކަތްކޮށްދެއްވާށޭ

 މިއަދު ހުށަހެޅިގެން އަޅުގަނޑުމެން ބަޙުސްކުރާ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ޤައުމީ . ކުއްލި މައްސަލައަކީ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް ހަމަ ވަރަށްބޮޑު މައްސަލައެއް : ވާހަކަދެއްކެވުން ޢަލީ ޢާރިފް 4415 

 ން އަދުގެ ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން އަޑުއެހި . މައްސަލައެއް

 ވަޑައިގަންނަވަންވެގެން ކެމްޕޭންކުރެއްވިއިރުގައި ވިދާޅުވަމުންގެންދެވި ތިމަންނަމެން

 . ހިލޭ ކަރަންޓާއި، ބޯފެނާއި ހުރިހާ ތަކެއްޗެއް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭނަމޭ

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތާއި ހަމަ ޢާންމު އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް
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 މިއަދު . އެހެންނަމަވެސް، ޙަޤީޤަތަކީ އެއެއްނޫން . އަތްފޯރާފަށުގައި ބަހައްޓާނަމޭ 4420 

 ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އެތައް ބަޔަކު . އަޅުގަނޑުމެން މިއުޅެނީ ވަރަށް ޙާލުގައި

 . އުންމީދުކޮށްގެން ތިބި ތިމަންނަމެންނަށް މިހޮވުނީ ހެޔޮވެރިކަމެއްކުރާނެ ސަރުކާރެކޭ

 . އެހެންނަމަވެސް، ޙަޤީޤަތަކީ އެއެއްނޫން . ންފާއޭ ފައިދާއޭ ތިމަންނަމެންނަށް ވާނީ މަ

 ހާސް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ 30 މިހާރުވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ

 5 ކުޑަކުރާއިރު، އެއިން ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް މަދުވެގެން ބަރޯސާވާނެ 4425 

 އްލަކަ ފަންސާސްހާސް ވީމަ އެ 5 ހާސް ގުނަ 30 އޭގެމާނައަކީ . ވަރަކަށް މީހުން

 ހާސް ކަނޑާއިރު 30 އެހެންވީމާ، . މީހުންގެ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ލެއާ އެކުޅެވެނީ

 . ރަނގަޅު . އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ވިސްނަންޖެހޭ މިކުރެވެނީ ކިހާވަރެއްގެ ކަމެއްކަން

 ރާއްޖެއަށްވެސް އަދި ދުނިޔެއަށްވެސް އިޤްތިޞާދީ ހީނަރުކަމެއް ނާންނަ ވާހަކައެއް

 އެހެންނަމަވެސް، މިފަދަ އެތައް . ވާކަށެއް ނޫން އަޅުގަނޑު މިއުޅެނީ ދަންނަ 4430 

 ޙާލަތްތަކެއް ކުރީގައިވެސް ދިމާވެގެން އެކަމާހުރީ އެކި ފިޔަވަޅުތައެއް އެޅި

 ސަރުކާރުންވެސް ކުރައްވާ ބައެއްކަހަލަ މިއަދުގެ . އެމައްސަލަތައް ޙައްލުކުރެވިފައި

 މި އާދައިގެ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ބޭކާރު އިސްރާފު ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރައްވާ

 މުސާރަތަކާއި ނުކުޅުއްވާ މިކަން ޙައްލުކުރެވޭނެ އުސޫލުތަކެއް ހޯއްދެވުމަކީ

 އަޅުގަނޑު މިދަންނަވާ އިސްރާފު . ކޮންމެހެން ކުރަންވެއްޖެކަމެއް 4435 

 ޚަރަދުތަކުގެތެރޭގައި މިތާނގައި ވަރަށްގިނަ ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރައްވައިފި

 ވައިގެން އެބޭފުޅުންނަށް ބޮޑެތި މުސާރަ ދެއްވަވާ އެ ކައުންސިލަރުން ލައްވަ

 މުސާރައިން އަދުގެ ސަރުކާރު ހިންގަވާ ޕާޓީއަށްވެސް ކޮންމެވެސް ނިސްބަތެއް

 އެކަހަލަ . އަޅާކަހަލަ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާތަނަށް ޚަބަރުލިބިފައި ހުރީ

 . އެބަ އޮތް ހުށަހަޅާފައި ކައުންސިލަރުންވެސް ލައްވަވާއިރުގައި މިޤާނޫނަށް، ބިލެއް 4440 

 އެ ޤާނޫނަކަށް ވަންދެން މަޑުކުރައްވާ، ދެން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރައްވާ

 ދަތުރުފުޅުތައްވެސް މަދުކުރައްވާ ހައްދަވައިގެން ޚަރަދުކުޑަކުރެއްވޭނެ ކިތަންމެ

 އެކަންކަމުން ހަޤީޤަތުގައި ވަރަށްބޮޑެތި . ގޮތެއްވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހޯއްދެވިދާނެ

 އިއްޔެގައިކަންނޭނގެ އަޅުގަނޑު ހަނދާންވަނީ މިހާރު . ސާ ސަލާމަތްކުރެވޭނެ ފައި

 ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކަނޑައަޅުއްވާ ތިން ސަފީރެއްވެސް މިތަނުން ރުހުން ދެއްވި 4445 

އެތައް، މިޝަންތަކުގައިވެސް މިތިއްބަވަނީ ހައެއްކަ އަށެއްކަ . ދެބޭފުޅަކަށް
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 ން މިލިޔަނުން ދިވެހި ރުފިޔާ އި 8 އިން 7 އެހެންނަމަވެސް، . މުވައްޒަފުން

 މިދުވަސްކޮޅު އެކަންކަން ނުކުރައްވާ . ޚަރަދުކުރައްވާ އެތަންތަނަށް

 އަޅުގަނޑަށްވެސް އެނގޭ . މަޑުޖައްސަވާލެވިއްޖިއްޔާ ވަރަށް ރަނގަޅުވާނެކަމަށް ފެނޭ

 . ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރަން މިޝަންތަކެއް ހުންނަން އެބަޖެހޭ 4450 

 ނަމަވެސް، މިދުވަސްކޮޅަށް މަޑުކޮށްލައްވާފައި އެކަހަލަ ކަންތައްތައް އެހެން

 މަޑުކޮށްލެއްވީމަ އިޤްތިޞާދަށް، އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާދު ރަނގަޅުވާއިރަކަށް

 ކޮންމެހެން އެކަން . އެކަންތައްތައް މަޑުކޮށްލައްވާށޭ އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ

 ބަރު ލިބޭގޮތުގައި ބައެއް ރަށްރަށުގެ ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޚަ . ނުކުރާށެކޭނޫން

 ސަރުކާރު ޢިމާރާތްތަކުގެ ކަރަންޓް ފީ ނުދައްކާތާވެސް އެތައް މަހެއްވެއްޖެ ރަށްރަށް 4455 

ކޭ 8 މަހެކޭ، 9 އަޅުގަނޑަށް ބައެއް ރަށްރަށުން . އެބަހުރި މިރާއްޖޭގައި  މަހެ

 ގަނޑަށް އެހެންނަމަވެސް، އަޅު . އެސްވެސް އެބަ ފޮނުވާ . އެމް . ކިޔައިގެންވެސް އެސް

 ހަމަ އެނގޭ ބައެއް ރަށްރަށުގައި ގިނަ ދުވަސް ވަންދެން ކަރަންޓް ފީ ނުދައްކާ

 ދެން އޮތީ މި . ހުރިކަންވެސް އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ޔަޤީންކޮށް ދަންނަވަން ކެރިދާނެ

 ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަންނަވަމުން ކުރީގައި ވިދާޅުވި އެންމެ ރިޒޯޓަކުންވެސް، 4460 

 އެފަދަ ޤާބިލްކަން . ބޭ ފައިސާއިންވެސް މިޤައުމު ހިންގިދާނޭ އެންމެ ރިޒޯޓަކުން ލި

 . ޤާބިލްކަން ނެތެކޭ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާކަށެއްނޫން . ތިމަންނަމެން ގައިގާ އެބަހުއްޓޭ

 އެހެންވީމަ، . އެހެންނަމަވެސް، އެކަމެއް އަދިއެއް ވެފައެއްނެތް ގައިމުވެސް

 ދިވެހި ސިވިލް ސަރވަންޓުންގެ ، އެބޭފުޅުންގެ ޤާބިލްކަން ހުރިއްޔާ ދިވެހިރައްޔިތުން

 މުސާރަ ކުޑަނުކޮށް އެބޭފުޅުން ޤާބިލްކަން ބޭނުންކުރައްވައިގެން ދިވެހި 4465 

 ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ މިކަހަލަ ކޮންމެ ކަމެއްގައި އެހީތެރިވެދެއްވާށޭ އަޅުގަނޑު

 ދެން މިތާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ބައެއް ބޭފުޅުން އެބަ . ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން

 އަހަރަށް ރިޒޯޓްތައް މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ރިޒޯޓްތައް މީހުންނަށް 15 ވިދާޅުވޭ

 . ދީފައި އެތައް ދުވަހެއްގެ ފައިސާ ނަގާފައޭ ސަރުކާރަށް ނަގާފައޭ ހުރީ

 އެހެންނަމަވެސް، އެ ރިޒޯޓްތައް ލިބުނު ބޭބޭފުޅުން އެ ރިޒޯޓްތައް ނަހައްދަވާތީއޭ 4470 

 ނިހެން ގޮތްގޮތުން އަންނަންޖެހޭ ފައިސާ، އިނގޭތޯ ކުލީގެ ގޮތުގައި ނޫނިއްޔާ އެހެ

 އެންމެ ކުޑަމިނުން ޓެކްސްގެގޮތުގައި އަންނަންޖެހޭ ފައިސާވެސް ނައިސްގެން

އެހެންވީމަ، މިދިޔަ . މިއުޅެނީ އެ ރިޒޯޓްތައް ނުހިންގާތީއޭ، އެތަން ނުނިންމާތީއޭ
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 ފުޅުން ތި ތިބޭ . ސަރުކާރުގެ އިސްތަށިފުޅުގައި އަޅުވާފައި އެކަން ހުއްޓަވާނުލައްވާށޭ

 ތިއްބެވީ އެތައް ވައުދެއް ވެވަޑައިގެން ހެޔޮވެރިކަމެއް ކުރައްވާނަމޭ ވިދާޅުވެގެންނޭ 4475 

 އެކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންވެސް، ކީކޭތޯ ދަންނަވާނީ . ރައްޔިތުން ވޯޓުދެއްވާފައި

 . އަޅުގަނޑުމެންވެސް ޤަބޫލުކުރަމޭ މިއަދުގެ ސަރުކާރުގައި ތިބޭފުޅުންނޭ ތި ތިއްބެވީ

 . ޤާބިލްކަން ދައްކަވައިގެން ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ހޯއްދަވައިދެއްވާށޭ ތިބޭފުޅުންގެ

 . ވަގުތުހަމަވެއްޖެ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 4480 

 . އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ޢަލީ ޢާރިފް

 ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ . ސް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ . ` އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 4485 

 މުސާރަ ކުޑަކުރާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ ކުއްލި މައްސަލާގައި : ވާހަކަދެއްކެވުން هللا އަޙްމަދު ޢަބްދު

 ބަޙުސްކުރަމުންދާހިނދު އަޅުގަނޑު ހަނދާނަށް އަންނަނީ، އަޅުގަނޑުމެން މި

 ގައި ތިބެ ރައްޔިތުންނަށް ކަމުގެ ޙަޤީޤަތް ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ގޮތު

 އަޅުގަނޑުމެން ބައެއް ކަހަލަ . އޮޅުވާނުލާ ޒިންމާދާރުގޮތުގައި މިކަން ކުރަމާހިނގާށޭ

 މަސްދުވަސްވީ ސަރުކާރުގެ ބޮލުގައި 8 ކަންތައްތައް ފޮރުވުމަށްޓަކައި މިއަދު 4490 

 ބުގައި ހުކުރުދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚިޠާ . ކަންތައްތަކެއް ނާޅުވަމާ ހިންގަވާށޭ

 ވިދާޅުވީ، ސިވިލް ސަރވިސްއާއި މަޝްވަރާ ކުރައްވައިގެން މުވައްޒަފުންގެ

 އަޅުގަނޑު . މުސާރައަށް ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ވިސްނުންފުޅު ގެންގުޅުއްވާ ވާހަކަ

 ހަމަ މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށްލަން ސަރުކާރުން ކުއްޔަށްހިފާފައި ހުރި ޢިމާރާތްތައް

 މުގެ ވިސްނުންފުޅެއް ގެންގުޅުއްވާ އަދި ދެންމެގައި ޢިއްޒަތްތެރި ދޫކޮށްލެއްވު 4495 

 މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ، މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ

 ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން ދަތުރުފަރުތުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރެއްވުމުގެ ވިސްނުންފުޅެއްވެސް

 ރަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުތަކުގެ ގެންގުޅުއްވާ އަދި ސަރުކާރުން ރާއްޖެއިން ބޭ

 އަޅުގަނޑު . ޚަރަދުތައްވެސް ކުޑަކުރެއްވުމުގެ ވިސްނުންފުޅު ގެންގުޅުއްވާކަން

 ދަންނަވާނީ ޤައުމެއް ހެޔޮ މިސްރާބަށް ގެންދެވޭނީ ކަންތައްތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް 4500
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 ކޮންމެ ކަމެއް އިޞްލާޙުގެ މަގަށް ގެންދަން ހިފާއިރަށް . ޤުރުބާންކޮށްގެންނޭ

 އަޅުގަނޑުމެން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތްކުރާ މެންބަރުން އެއީ

 ރައްޔިތުންނަށް ދެރައެއްދޭން ނޫނީ އެހެން ބަޔަކަށް ދެރައެއްދޭން ކުރާ

 މަސައްކަތެއްކަމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅޭކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ޤައުމު

 ނޭ އެ ޤައުމު ގޯހަށް ފޮނުވާ ބަޔަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ނުވާ . ދާނީ ގޯހުން ގޯހަށޭ 4505 

 . އަޅުގަނޑުވެސް ޤަބޫލެއްނޫން މީހަކަށް ލިބޭ އެއްޗެއް ކުޑަކުރާކަށެއް . ވެގެންނުވާނޭ

 އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭ ޤައުމުގައި ނެތް އެއްޗެއް ދެވޭނީ

 ޓްތައް ނުހަދާ ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެބަ ވިދާޅުވޭ ރިޒޯ . ކިހިނެއްތޯވެސް

 . މިތާ ކުއްޔަށް ދިން މުއްދަތު ފަހަނައަޅާ ދިޔައިރު ނުހެދި އޮތީމައޭ ޓެކްސް ނައީ

 އެހެން ބުނާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން ނޫނީ އެބޭފުޅުން އެހެން ވިދާޅުވާއިރު 4510 

 ރިޒޯޓްތައް . އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ވިސްނާލަންޖެހޭ ނުހެދި އޮތީ ކީއްވެގެންތޯވެސް

 އެ ރިޒޯޓްތައް ކުށްޔަށްދިން ފަރާތްތަކުގައި އެ ރިޒޯޓްތައް ނުހެދިގެން މިއުޅެނީ

 ހަދަން ހުރި ފައިސާކޮޅު އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް ނަގާ އެބޭފުޅުން ޚަރަދުކުރަން

 ދެން އެބޭފުޅުންނަށް ފައިސާ ލިބޭނެ އެހެންގޮތެއް . ހުރި ފައިސާކޮޅު ހުސްކޮށްލީމަ

 ވެސް ރިޒޯތްތައް ހެދޭނެގޮތެއް ނެތިގެން ތިންހަތަރު ފަސް ހަ އަހަރުވެގެން ދާއިރު 4515 

 އެކަމުގެ ނަތީޖާއާއި މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ކުރިމަތިލާން ޖެހިގެން . ނެތިފައި ތިބީ

 . އެރަށްތައް ނުހެދި އޮތުމުން ވަޒީފާތައް ނުލިބިގެން މިއުޅެނީ . މިއުޅެނީ

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގައި އެރަށްތައް ހުޅުވި ސަރުކާރަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ

 އް ކުރީގެ ސަރުކާރަށްވެސް ތަނަވަސްކޮށްދެވުނުނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ގޮތްތަކެ

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ . މިއަދު މި ޙާލުގައި ތިބޭކަށްނުޖެހޭނެ 4520 

 ހަމައެއާއެކު އަޅުގަނޑު ވަރަށް ހިތާމަކުރާ . ވަޞީލަތްތައް އޮންނާނީ ޤާއިމްކުރެވިފައި

 . ތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވި ވާހަކައެއް، އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ

 އަކީ ނަފްސާނީ ބައްޔަށް މިހާރު 33 % ސިވިލް ސަރވިސްގައި ތިބި މުވައްޒަފުންގެ

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެއީ އެބޭފުޅުންނަށް . ފަރުވާކުރަމުންދާ ވާހަކަ ބައެއްކަމަށް

 . ދެކޮޅު އަޅުގަނޑު އެކަމާ ކަނޑައެޅިގެން . ކުޑައިމީސްބެހެކޭ އެވިދާޅުވެވުނީ 4525 

 އަޅުގަނޑު ނުދަންނަވާނަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިވިލް ސަރވިސްގައި

އަޅުގަނޑު . ނަފްސާނީ ބައްޔަށް ބޭސްކުރާ މީހުން ކަމަކަށް 33 % ތިއްބެވީކީއެއް
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 އަޅުގަނޑު ހަމަ ކެރިހުރެގެން ދަންނަވާނީ އެއީ ރަނގަޅު . އެކަމަކާ އެއްބަހެއްނޫން

 އްޒަތްތެރި ރައީސް، ޤައުމުގައި ޢި . އެއީ ގޯސް ހިސާބެކޭ . ހިސާބެއް ނޫނޭ

 ޤައުމަށް ލިބޭ . އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތު އޮތްގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ 4530 

 ޤައުމުގެ މާދަމާގެ ޙާލަތު . އާމްދަނީއާއި ދޭތެރޭ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ

ހޭ  އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ކުރާ . އޮންނާނެ ގޮތަކާ ދޭތެރޭ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެ

 . ފެންނާނީ މީގެ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި . ސައްކަތެއްގެ ނަތީޖާ މިއަދަކުނޫން ފެންނާނީ މަ

 މީގެކުރިން އަޅުގަނޑަށް ޤައުމު އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތު މިގޮތަށް ނުދާނެގޮތަކަށް ކަންތައް

 ކުރެވި އަދި ދުރުވިސްނޭ ސިޔާސަތެއްގެ ދަށުން ކަންތައްތަކެއް ރާވާ ޤައުމުގެ 4535 

 ނުވެއްޓޭނެގޮތަކަށް ޤައުމުގެ ރިޒާރވެއް ޤާއިމްކުރެވިފައި އިޤްތިޞާދު ވަޅުގަނޑަކަށް

 އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު . އޮތްނަމަ މިއަދު މިޙާލަތަކަށް އަންނާކަށް ނުޖެހުނީސް

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނު ފައިސާ . މިދައްކަނީ ކޮން ވާހަކައެއްތޯ މިތާ ތިބެގެން

 ނގިލިދިއްކުރެވޭ ޚިޔާނާތުގެ ޤައުމުގެ އެކިއެކި ބޭބޭފުޅުންނާ ދިމާލަށް އި . ކޮބައިތޯ

 މިއެއްޗިހި ހޯދާ އަޅުގަނޑުމެން . އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތައް ކޮބައިތޯ . މައްސަލަތައް ކޮބައިތޯ 4540 

 މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ބޮޑުކުރަންވީނުންތޯ . މިޤައުމަށް ފައިސާ ހޯދަންވީނުންތޯ

 ހަމަ މި ފްލޯރގައި އަޅުގަނޑުމެން އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުގެ ވާހަކަ . އޭގެއިން

 އްކާއިރަށް މެޖޯރިޓީގެ ބޭނުންކުރާ ކޮންމެ ބޭފުޅެއް އެބަވިދާޅުވޭ ތިމަންނާމެން ދަ

 އެކަމަކު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ރިޕޯޓްތަކުގައި އެހެރީ ސާފުކޮށް . ކުރިކަމެއް ނޯންނާނެ

 ޤައުމަށް ކޮށްފައި ހުރި . ފެންނަން ޤައުމަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެފައި ހުރި މިންވަރު 4545 

 ބައެއް . ނުއަގުގައި ވިއްކާފައި ހުރި މުދާ . ންތައް ބޮޑެތި ޚިޔާނާތްތަކާއި ވައްކަ

 ލައްކަ، 5 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިދާޅުވެއްޖެ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް

ކަ 5 މިލިޔަން ރުފިޔާ ނޫނީ 5  . ލައްކަ ރުފިޔާ ދުވާލަކަށް ޚަރަދުކުރާ ވާހަ

 ހާސް 50 ލައްކަ 4 އަޅުގަނޑުމެން މިޤައުމުގެ އެންމެ ރައީސަކު ބަލަހައްޓައިފިން

 އޭރު . އޭރު ކޮބައިތޯ ސިޔާސީ މަޤާމުތައް . ރުފިޔާ ދުވާލަކަށް ޚަރަދުކޮށްގެން 4550 

 އަޅުގަނޑުމެން އެވާހަކަތައް މިއަދު . ކޮބައިތޯ ދެން ހުރި އެހެން މަޤާމުތައް

 ނުދައްކަންވީ ކީއްކުރަންތޯ، ޒިންމާދާރުކޮށް ކަންކުރައްވާކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ހުރިހާ ވާހަކައެއް . ވީނުންތޯ މިތާގައި އެވާހަކަ ދައްކަން

ހާސް ރުފިޔާ އެންމެ ރައީސަކަށް 50 ލައްކަ 4 ތެދުކޮށް ދައްކަވާކަމަށްވަންޏާ
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 ދައްކައިގެންނޭ . ޚަރަދުކުރާ ވާހަކަވެސް އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަމާ ހިނގާށޭ މިތާ 4555 

 އުމަށް ލިބޭ އާމްދަނީއާއި އަޅުގަނޑުވެސް އެއްބަސް، ޤަ . ކަންކަން ހައްލުކުރެވޭނީ

 ޤައުމުގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ލިބޭ މުސާރަތައް ރަނގަޅުގޮތުގައި

 އަދި . ޤައުމުގައި ދުޅަހެޔޮ މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާވެފައި އޮންނަންވާނެ . އޮންނަންވާނެ

 އެހެންނަމަވެސް، އޭގެ . ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ދުވަހެއް ދުވަހަށް ރަނގަޅުވާންވާނެ

 ފަހަތުގައި އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ޤައުމުގެ އާމްދަނީ އިތުރުވާނެ ގޮތްތަކެއްވެސް 4560 

 30 ދުރުވިސްނެވޭ ބޭފުޅުން މިއަދު ކީއްވެތޯ އެކަން ނުކުރައްވާ . ހޯދަން

 މިއަދު މިޙާލަތުގައި . އަހަރުވަންދެން މަސައްކަތްކުރައްވާފައި ދޫކޮށްލެއްވީ ޤައުމު

 އަޅުގަނޑު ވަރަށް . މުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މިއޮތީ އެދުވަހު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅު

 ކެރިހުރެ މިދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑުމެން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިސަރުކާރުގައި

 އަދި ލިބޭ އެއްޗަކުން . ކޮޅަށްވެސްޖަހާނަމޭ ސަރުކާރު . އާމްދަނީވެސް އިތުރުކުރާނަމޭ 4565 

 ރައްވަން ޤައުމު ޚަރަދުތައް އެއް ފެންވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓޭތޯ މަސައްކަތް ކު

 އެކުރައްވާ މަސައްކަތްވެސް ކާމިޔާބުކުރައްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަޅުގަނޑުގެ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ހަމަ މިފުރުޞަތުގައި މި ޢިއްޒަތްތެރި . އެބައޮތޭ

 މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ގޮވާލަން އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުގައި

 ރަ މިލިޔަން މިލިޔަން ރުފިޔާ ޤައުމަށް ހޯދުމަށްޓަކައި ކުރެވެން ފާހަގަކޮށްފައި އެހެ 4570 

 އަޅުގަނޑުމެން ޒިންމާދާރުކޮށް . ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރަމާ ހިނގާށޭ

 އެވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާއިރަށް މި ޢިއްޒަތްތެރި . މަސައްކަތްކުރަމާ ހިނގާށޭ

 ޑިޓް ރިޕޯޓް ނެރުނު މީހާ މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އަޑުއިވެނީ އެ އޮ

 އެއެއްނޫން . އެއީތޯ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ކަންކުރަންވީގޮތަކީ . އެއްލާލާ ވާހަކަ

 ބިލިޔަން 7 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ކަންކުރަންވީގޮތަކީ 4575 

 .... އާމްދަނީ ލިބޭ ޤައުމެއްގައި މުސާރައިގެ ގޮތުގައި

 އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ، ހިތަދޫ . ޝުކުރިއްޔާ . ގުތުހަމަވެއްޖެ ވަ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް

4580 

މި ކުއްލި މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން ހަމަ . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް عليكم اسالم ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު
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 އެއްޗެއް ދަންނަވާލުމުގެ ކުރީގައި އަޅުގަނޑުގެ ހަމަ އެންމެ އިސް ލަމް މުޙަންމަދު އަސް

 މަސްޢޫލިއްޔަތެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެނީ އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ : ވާހަކަދެއްކެވުން

 މެންބަރުން މުސާރައަކާއި ގުޅޭގޮތުން ބަހުސެއްކުރާއިރު އަޅުގަނޑު ހަމަ

 ނީ، މި މަޖިލީހުގެ ޢާންމު ކޮމިޓީގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކުގެ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަ 4585 

 ތެރޭގައި އެބަ ހިމެނޭ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން

 އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު އެކޮމިޓީގައި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ . ދިރާސާކުރުމަށް

 ލިބިދެވޭ ޢިނާޔަތްތަކާއި މުސާރަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް މިހާރު

މެ 20 % ރަނގަޅަށް ދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހު، އަޅުގަނޑު ހުށަވެސް އަޅަން  އެން

 މަދުވެގެން އެ މުސާރައިން މިވަގުތަށް ޤައުމުގެ ޙާލަތު މިއަދު އޮތްގޮތަށް ބަލައި އެ 4590 

 އެގޮތުން މި ދިރާސާގެ ރިޕޯޓެއް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް . އުނިކުރުމަށް

 ންނަށް ބަހުސްކޮށްލުމަށް ލިބިގެންދިއުމަކީ އަޅުގަނޑު އެދޭކަމަކަށްވާތީ އަޅުގަނޑުމެ

 އަޅުގަނޑުވެސް ވަރަށްބޮޑަށް ކަންބޮޑުވޭ . އެވާހަކަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

 ދައުލަތުގެ އެއްވެސް ވަޒީފާއެއްގައި އަޅުގަނޑުވެސް ހިމެނޭގޮތަށް ލިބެމުންދާ

 މަ ނުވަތަ ހުރި ވަޒީފާއިން އެމީހަކު މުސާރައަކަށް ބަދަލެއް އަންނަކަމުގައި ވަނީނަ 4595 

 . ވަކިވާންޖެހޭ ޙާލަތަކަށް ދާކަމުގައިވަނީނަމަ އެއީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މައްސަލައެއް

 . ކޮންމެ މީހަކުވެސް ކަންބޮޑުވާނެ އެމީހަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ މަދުވާކަމުގައިވަނީނަމަ

 އުޖޫރަ މި ދެން މީގައި އުފެދޭ ސުވާލަކީ އާމްދަނީ މި ލިބެނީ ނުވަތަ މުސާރަ

 ދައުލަތުގެ އެކިއެކި މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބަވާ . ލިބެނީ ކޮންގޮތަކުން ކޮންތާކުންތޯ

 ބޭބޭފުޅުންނަށް މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ލިބެން މިޖެހެނީ އަދި ދެވެނީ ދައުލަތަށް 4600 

 ދައުލަތަށް އެ އާމްދަނީ ނުލިބޭކަމުގައިވަނީނަމަ . ލިބޭ އާމްދަނީއަކާއި ގުޅިވައިގެން

 ކުޑަކުރަންޖެހުމަކީ އެއީ އަޅުގަނޑުމެން އެކަމާ ކަންބޮޑުވެގެން ދެން އެ މުސާރަތައް

 އެހެން ދަންނަވާލަން . ނުކުރާށޭ ބުނެ ނުކޮށް ތިބެގެންވެސް ވާން އޮތްގޮތެއްނޫން

 މިޖެހެނީ ސަރުކާރުން މިހާރުވެސް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އެކި މަޤާމުތަކުގެ

 ރަދުކުރަން ކަނޑައަޅާ ކޮންމެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ ދީ އަދިވެސް ޚަ 4605 

 . ޚަރަދެއްކުރުމަށްޓަކައި ފައިސާ ޗާޕްކޮށްގެން އެކަން ކުރެވިދާނެއޭ ކުރީމަ

 އެހެންނަމަވެސް، އޭގެ ނަތީޖާއަކީ މިހާރުވެސް އަޅުގަނޑުމެން ޤައުމުގައި ދުވަހުން

ފައިސާ . ފައިސާ ގިނަވަނީ . ދުވަހަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މިދާ ނަތީޖާ
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 ބޭރު ފައިސާއަށް ޑިމާންޑްކުރާވަރަށް ބޭރު . ވެގެން ބޭރު ފައިސާ މަދުވަނީ ގިނަ

 ފައިސާގެ އަގުވެއްޓިގެން . އަދި ފައިސާގެ އަގުވެއްޓިގެން ދަނީ . ފައިސާ ނުލިބެނީ 4610 

 ދިވެހި ރުފިޔާގެ . ދިއުމުން އޭގެ އަސަރުކުރަނީ ކޮން ބަޔަކަށްތޯ އުފެދޭ ސުވާލަކީ

 އަސަރުކުރަނީ އެ ފައިސާ އެ ލިބޭ އަށް ދަށަށް ދިއުމުން އޭގެ 20 % އަގު

 އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުމެން . އާމްދަނީއެއްގެ ބޭނުންތެރިކަން އެބައޮތްތޯ ސުވާލަކީ

 މިފަދަ މައްސަލައެއްގައި ޒިންމާދާރުގޮތެއްގައި ވިސްނާ ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅުމަކީ

 ގެން އަޅުގަނޑު ހަމަ ޤަބޫލުކުރާގޮތުން ސަރުކާރުން ވަރަށް ކެރި . މުހިންމުކަމެއް 4615 

 ސިޔާސީ މީގެ ނަތީޖާއަށް ވިސްނުމެއްނެތި، އެހެން ދަންނަވާލަން މިޖެހެނީ އަދި

 ބަޔަކު މީގެތެރެއިން، ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އެ މަދުވާ ބައެއްގެ ހިތްހަމަނުޖެހުން

 އޮތްކަމުގައިވިޔަސް އަދި ހަމަ އެހެންމެ ސިޔާސީ އެކިއެކި ފިއްތުންތަކާއި ސިޔާސީ

 ޗަކަށް ބެލުމެއްނެތި ޤައުމުގެ މުސްތަޤްބަލަށްޓަކައި ވަރަށް ޕާޓީތަކުން ބުނެފާނެ އެއް

 ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ކުރެވޭ . ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެކޭ އަޅުއްވަން އެ ނިންމެވީ 4620 

 ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމާއި އަދި އާމްދަނީ ހޯދާނެ އެހެން މަގުތައް ކޮށްޓެވުމަށްޓަކައި

 އެބަ ހިމެނޭ ޓެކްސް އެކި އޭގެތެރޭގައި . ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތް

 އަޅުގަނޑުވެސް، . ގޮތްގޮތުން ދައުލަތަށް ނެގުމަށްޓަކައި ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތް

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައިވެސް މިހާރު އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ދެ ބިލެއްގެ މަސައްކަތް

 އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު އެ ކޮމިޓީ ސްޓޭޖްގައިވެސް މިހާރު ކަން . ކުރެވެމުންދޭ 4625 

 ނގާގޮތް ކިތައް ބޭފުޅުންތޯ ބައްލަވަނީ، ކިތައް ބޭފުޅުންނަށްތޯ ހި

 ކޮމިޓީތަކުގައި ތިއްބަވާ ބޭބޭފުޅުންނާއި އެބޭބޭފުޅުންގެ . ވަޒަންކުރެވިގެންދަނީ

 އަމިއްލަ މަސްލަޙަތާއި ގުޅޭގޮތުން ދެކެވޭ ވާހަކަތަކާއި ނިންމޭ ނިންމުންތަކުގެ

 މުން އަޅުގަނޑު ހަމަ އެހެންކަ . އަސަރު މިކުރަނީ އެ ރައްޔިތު މީހާއަށް

 . ޤަބޫލުކުރާގޮތުން މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހިއްޖެކަމެއް 4630 

 މާދަމާއަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން މިޤައުމު މާދަމާގެ ދަރިންނަށްވެސް

 ގެންގޮސްދިނުމަށްޓަކައި މިތާނގައި މާދަމާވެސް ދިރިއުޅޭ ބަޔަކަށް މިޤައުމުގައި

 ނެގޮތަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ޤައުމަށް މި ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ހިތްހަމަޖެހިގެން ދިރިއުޅެވޭ

 . އެއްވަރަކަށް ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ އެންމެހާ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންޖެހޭ

 އަދި އެގޮތުން އާމްދަނީ . އެގޮތުން ފިޔަވަޅުތައް ދަނީ އެޅެމުން 4635
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 ކަމާއެކު ދަނީ އިތުރުކުރުމަށްޓަކައިވެސް މިސަރުކާރުން ހަމަ ވަރަށް ސާބިތު

 އެހެން ދަންނަވާލަން މިޖެހެނީ މިސާލަކަށް ޓެކްސްއަށް . މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން

 ބަލާކަމުގައި ވަނީނަމަ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނަގަން ފެށުމުންވެސް

 އެހެންނަމަވެސް، އެ . ވިޔަފާރިވެރިންގެ ތެރެއިން އެތައް ބަޔަކު ހިތްހަމަނުޖެހޭ

 އަޅުގަނޑު ހަމަ . ބަލާލުމެއްނެތި ބިލުތައް ދަނީ ފޮނުއްވަމުން ހިތްހަމަނުޖެހުމަށް 4640 

 ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ޒިންމާދާރުކަމާއެކު

 ދެން މުސާރައާއި ގުޅޭ ވާހަކަ ދައްކާއިރު އަޅުގަނޑު . މިކަންކަން ނިންމަވާދެއްވާށޭ

 ގެ ޤާނޫނު ކިޔާ ޤާނޫނެއްވެސް ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ، ސިވިލް ސަރވިސް

 އެޤާނޫނުގައިވެސް އެކަން ކުރުމަށްޓަކައި ވަކި ގޮތްތަކެއް . ފާސްކުރެވިފައި އެބައޮވޭ

 .... އެހެންކަމުން ސަރުކާރުން ހަމައެކަނި . ކަނޑައެޅިފައި އެބައޮވޭ 4645 

 . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަގުތުހަމަވެއްޖެ، : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 އަޅުގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ދަންނަވާނީ، . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ގެ މެންބަރު ދާއިރާ ވެލިދޫ

 ޖަލްސާއަކުން އެއްޖަލްސާ މި 3 މަޖިލިސް ގަވާއިދު ހަމަޖެހިފައިވާގޮތުން ކޮންމެ : ވުން ވާހަކަދެއްކެ ޢަލީ މުޙަންމަދު 4650 

 ލަ މެންބަރުންގެ ވަނައަށްވާ ޖަލްސާ މި ޚާއްޞަކުރެވެނީ އަމިއް 3 ޚާއްޞަކުރެވެނީ،

 . ޙަޤީޤަތުގައި މިއަދަކީ މިހަފްތާގެ އަމިއްލަ މެންބަރުންގެ ދުވަސް . ދުވަހަށް

 . ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް، ތިނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

4655 

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

 ގަޑި ބައިވަންދެން 1 ގެ ގަވާއިދު ބުނާގޮތުންވެއްޖެއްޔާ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މަޖިލިސް ތިނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 މިހާރު މަޖިލިސް ހިނގަމުންދާތާ . ކަންނޭނގެ މަޖިލިސް ކުރިއަށްގެންދެވެނީ : މުޙަންމަދު ޤަސަމް ވާހަކަދެއްކެވުން

 މިތަނުން ވަރަށްގިނަ . އެހެންވީމަ، ބްރޭކެއް ލިބެންޖެހޭނެ . ދޮޅުގަޑިއިރުވެއްޖެ 4660 

 ޒަތްތެރި މެންބަރުން ހަމަ މިހާރު ބޭރަށް ނުކުންނަންޖެހިފައި، މިހާރު ހަމަ ޢިއް

މަޖިލިސް . ކޯރަމް ގެއްލި ނުގެއްލި ކަހަލަގޮތަކަށް މަޖިލިސް ކުރިއަށްމިދަނީ
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 ހެޅި ހުށަ އަދި ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ތާއީދުކުރި މެންބަރުވެސް

 ޑި ންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިގަ އެހެ . ތް ނެ މެންބަރުވެސް މިގަޑީގައި ހާޒިރުވެ

 އެހެންވެ އެވާހަކަ . ހަމަ ބްރޭކެއް ދިނުންކަންނޭނގެ އެންމެ ރަނގަޅުވާނީ 4665 

 . ފާހަގަކޮށްލީ

 ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު (

4670 

 ތުން އެއީ މަޖީލީހުގެ ގަވާއިދު ބުނާގޮ . ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްކަމަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 މިނެޓް އިރުގެ 30 މަޖިލިސް ފެށިގެން ހިގަމުންދާތާ ދޮޅުގަޑިއިރުވީމަ

 އެހެންވީމާ، އެހުސްވަގުތުކޮޅު . ހުސްވަގުތުކޮޅެއް އަރުވަން މިއޮންނަނީ

 ދެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން . އެރުވުމަށްފަހު މަޖިސް މިހާރު މިކުރިއަށް ގެންދަނީ

 މަޖިލިސް ގެން ވަގުތު އިތުރުކޮށް ސް މީގެކުރިންވެ ފަދައިން ނދުމަފުޅު ހުންނާނެ ހަ 4675 

 ން އެދިވަޑައިގެންފައި ތިއްބަވާ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަ ކުރިއަށްގެންދާއިރު،

 މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުންގެ ލިސްޓަށް ބަލައިގެން

 ން އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . މިގެންދަނީ ޅުގަނޑު އަ ހަމަޖައްސަމުން

 . އުންމީދުކުރަން ދެއްވާނެކަމަށް އަޅުގަނޑާއި އެކީ ކެތްތެރިކަމާއެކު މަޑުކޮށްލަ

 އަދި މިހާރުވެސް . ޅުގަނޑު ލަހެއްނުވެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް އަރުވާނަން އަ 4680 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ނުކުމެވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާ

 އެހެންވީމާ، . ނގޭ އިރު އެ ނޑު މިތާ އިންނަ އަޅުގަ ދާކަން އެބަ ލިބިވަޑައިގަންނަވަމުން

 އްވުން ކަމާއެކު ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލަދެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެގޮތަށް ކެތްތެރި

 މެންބަރު މިތާ ން ހުށަހެޅުއްވި ޢިއްޒަތްތެެރު ވަގުތު އިތުރުކުރައްވަ އަދި މި . އެދެން

 ރުވަނީ، އަ މި ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑު . ކޮށްލަން އިންނެވިކަންވެސް އަޅުގަނޑު ފާހަގަ 4685 

 . ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދަށް

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އުޅުނީ މިއަދަކީ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އާދެ، ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ
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 އޮންނަ ދުވަސްކަމަށްވާތީ، މިއަދުގެ އް މައްސަލަތަ ބިލުތަކާއި މެންބަރުންގެ މިއީ : މުޙަންމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން

 މަޖިލީހުގެ ށަހެޅިފައި މިއޮތީ، މައްޗަށް ހު އެޖެންޑާގައި މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރި 4690 

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 70 ގަވާއިދުގެ

 . މު މައްސަލައެއް ން ވަރަށް މުހި . ފައިވާ މައްސަލައެއް އަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހަޅުއްވާ

 މަށް ޒިފުންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރެވޭކަ ސަރވިސްގެ މުވައް މިދެންނެވީ ސިވިލް

 ދެން ހަމަ . ސަލައެއް މައް ކެވޭތީ އެކަމާބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ ވާހަކަދެ

ލައިގެ އިތުރުން ދެން މިއޮތީ އަމިއްލަ މެންބަރަކު ފޮނު  . ވާފައިވާ ބިލެއް މިމައްސަ 4695 

 ހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބިލަކީ ޚާއްޞަ އެ އާދެ، އެ

 ބޭނުންވާ އެހެންވީމާ، ދަންނަވާލަން . ންމު މައްސަލައެއް އީވެސް އެހާ މުހި މި . ބިލެއް

 މެންބަރުންގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައެއް ބޭނުމެއް ގަނޑުމެންނަށް މިއަދު އަޅު އެއްޗަކީ

 ގޮތުގައި އެ ދުވަހެއްގެ ގަނޑުމެންނަށް ޅު ކަމަށްވެއްޖިއްޔާ މާދަމާ އަ އެހެން . އޭ ނުކުރެވެ

 ދާއިރު އެންމެ ފުރަތަމަވެސް އާދެ، އަޅުގަނޑު ވާހަކަ ކުރިއަށް . ބޭނުން ކުރެވިދާނެތޯ 4700 

 ކަމަށްޓަކައި ހުށަހެޅުއްވި ގަނޑުމެންގެ ނޯޓިސްއަށް ގެންނައި މިމައްސަލަ އަޅު

 ގޮތުގައި އާދެ، އަޅުގަނޑުވެސް ދެކޭ . މެންބަރަށް ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން

 ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަކީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމުގައި އެންމެބޮޑު

 ޙަޤީޤަތުގައި ޕޮލިޓިކަލް . ރޯލެއް، އެންމެ އަވަދިނެތި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން

 މަޤާމުތަކުގައި ތިބޭ މީހުން އެނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ކުލައެއް ގެނެސްދިނުމަށްޓަކައި 4705 

 ސިލްކުރުމަށްޓަކައި ކުރާ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް، ރެއާއި ދުވާލު ނޫނީ އެކަން ޙާ

 އެހެންކަމުން ސިވިލް . މަސައްކަތްކުރަނީ ހީވާގި ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން

 ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރުމަކީ އެއީ ކުރިން ވާހަކަދެއްކެވި ގިނަ

 . ޤަބޫލުނުކުރެވޭކަމެއް މެންބަރުންނެކޭ އެއްފަދައިން އަޅުގަނޑަށްވެސް ހަމަ

 އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނޫންގޮތެއް 4710 

 ނެތިއްޖިއްޔާ ދެން ކުރަން، އެނޫންގޮތެއް ނެތްކަމަށްވަންޏާ ކޮންމެހެން

 އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑަކަށް . ޖެހޭކަމަށްވަންޏާ ޖެހޭނީ ހަމަ ކުރަން

 ނޑުމެން ކުރިމަތީގައި މިއޮތް މަހާއި އަދި ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ މިހާރު އަޅުގަ

 ހަމައެހެންމެ މިހާރު ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒިފުންނަށް ކުރީގައި ލިބެމުންއައި

 މިދެންނެވީ . ޢިނާޔަތްތަކުންވެސް ކޮންމެވެސް ބައެއް މިހާރު ވަނީ މަދުވެފައި 4715
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 . އި ވަނީ އިތުރުގަޑިއާއި އިތުރު ދުވަހާއި މިއީ މިގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީވެސް ކުޑަވެފަ

 އެހެންކަމަށްވާއިރުގައި އަދި އެމީހުންނަށް މިހާރު ލިބޭ މުސާރައިން އެއްޗެއް

 ކެނޑިގެން ދިއުމަކީ އެއީ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް ފޫނުބެއްދޭވަރު، ދެކޮޅުނުޖެއްސޭވަރުގެ

 އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑަކަށް މިކަމަކަށް، ސިވިލް ސަރވިސްގެ . ކަމެއް

 އެހެންނަމަވެސް، . ކަށް ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން ކަނޑާ 4720 

 ޕޮލިޓިކަލް ދާއިރާތަކުން، ޕޮލިޓިކަލް މަޤާމުގައި ތިބި ފަރާތްތަކުން ކޮންމެވެސް

 އަދި ހަމަ އެހެންމެ އެއާއެއްކޮށް މި . ވަރެއްގެ ކެނޑުމެއް ކެނޑެންޖެހޭނެކަމަށް

 މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަތުންވެސް އެއްޗެއް މަދުވެގެން ދިއުމަކީ،

 ޙަޤީޤަތުގައި . ސާރައިންވެސް ކެނޑިގެން ދިއުމަކީ އެއީކީއެއް މައްސަލައެއްނޫން މު

 އަޅުގަނޑު މިވާހަކަދައްކަނީ އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖެއަށް މި ދިމާވެފައިމިވާ 4725 

 ދުނިޔެއަށް އައި މި . އިޤްތިޞާދި އަޑިގަނޑުން އެރުމަށް ވަނީ ދަތިވެފައޭ

 . މިވަނީ އޭގެ އަސަރުކޮށްފައި އިޤްތިޞާދުގެ ހީނަރުކަމުގައި ރާއްޖެއަށްވެސް

 ބިލިޔަނަށް އަރާފައިވާއިރުގައި 7 އަހަރަށް ބަލާއިރުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ 3 ވޭތުވެދިޔަ

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެންމެ ބޮޑު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހެނީ އާމްދަނީ

 އެގޮތުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާނަން އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތޮޅާއި . އިތުރުކުރުމަށޭ 4730 

 އެރަށަކީ މަސްވެރިކަމުގެ ވަރަށްބޮޑު . ވަރަށް ކައިރީގައި ވާ ރަށެއް ފެލިވަރު އެއީ

 ސިނާޢަތެއް ހިންގާ އަދި ހަމަ އެތަނުން ގިނަ މަސައްކަތެއްކޮށް އަދި ގިނަ ބަޔަކަށް

 މިހާރު އަޅުގަނޑަށް ޚަބަރުލިބޭގޮތުގައި . ތަނެއް ލިބޭ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުވެސް

 އެތަނުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން . ބޮޑަށް ދަށްވެފައިއޮތީ އެތަނުގެ ޕްރޮޑަކްޝަން ވަރަށް

 މިހެން އާމްދަނީގެ މައްސަލަތަކެއް އުޅޭއިރު، . ވަރަށްބޮޑަށް ދަށްވެފައި އޮތީ 4735 

 މިދެންނެވީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަތިތަކެއް އުޅޭކަމަށްވަނީވިއްޔާ އެކަހަލަ

 ޅުގަނޑުމެންނަށް މަސައްކަތްތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނީ އިތުރަށް މަސައްކަތްކޮށް އަ

 ލިބޭ އެއްޗެއް އިތުރުކުރާ ވާހަކަ . މިދެންނެވީ އިތުރުކުރާށޭ ލިބޭ އެއްޗެއް

 އެހެންނަމަވެސް، . ފުން ތިބިގޮތަށް ތިބީ ރުގައި އެތަނުގައި ތިބި މުވައްޒި ދައްކާއި

 . ތަނުން މުވައްޒަފުން ތިބޭނީ ކަމަށް ވަނީވިއްޔާ އެ އެތަނުން އުފައްދާ އުފެއްދުން މަދު 4740 

 . ކަނޑާލެވޭނެ ފުންތައް ބާކީވެެގެން ކެނޑިގެން، ކޮޅަކުން އެ މުވައްޒަ ދެން ދުވަސް

އެހެންކަމުން، . ންގޮތަކުން އެމީހުންގެ ބޭނުމެއްނުހިފިދާނީ ނޫނީ ކޮންމެވެސް އެހެ
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 އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިކަހަލަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިންވެސްޓްކުރެވިފައިހުރި

 . އް އަޅުގަނޑުމެން ނަގަންޖެހޭ މިކަހަލަ ތަންތަނުން ލިބެންހުރި ފައިދާތަކެ

 ޙަޤީޤަތުގައި މުސާރަ، މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ މިއިން ބައެއް އުނިވެގެންދިއުމަކީ 4745 

 ރަ ދަށްކުރުމަކީ އެއީ ޙަޤީޤަތުގައި ރާއްޖެއަށް ރާއްޖެ މި މީހުންގެ މުސާ އެ ނޫނީ

 ނަށް ކުރިއަށްދާދިއުމަށް ޙަޤީޤަތުގައިވެސް ހުއްޓުމަކަށްއައިސް ދަށަށްދާކަމަށް މީހުން

 އެހެންކަމުން، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ، އެހެންގޮތެއް ދެން . ބެލެވޭނެ ކަންތައްތައް

 އެހެންގޮތެއް ނެތިއްޔާ ނޫނީ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް މިހާރު

 10 % އަދި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި ވާހަކަދައްކައިގެންކަމުގައިވީނަމަވެސް 4750 

 . އެއީކީއެއް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭކަމެއްނޫނޭ ގެ އުނިވުމެއް އައުން 5 % އާއި

 އޭގެއިތުރަށް އަޅުގަނޑުމެން އާމްދަނީ ހޯދަންވީ އެހެން ވަޞީލަތްތަކުން ކުރެވެންއޮތް

 އެންމެބޮޑަކަށް މަސައްކަތްކޮށްފައި ދެން އެހެންގޮތެއް ނެތިއްޔާ ނޫނީ މިކަމާ

 އާދެ، . ލުކުރެވޭކަމެއް ނޫން އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށްދިއުމަކީ އެއީ އަޅުގަނޑަކަށް ޤަބޫ

 އަޅުގަނޑަށް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަގުތުވެސް ހަމަވާން ކައިރިވުމާއެއްކޮށް އަޅުގަނޑު 4755 

 ވަރަށް ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން . އިތުރު ވާހަކަތަކެއް ދައްކާކަށް ނެތިން

ލައިގައި ވާހަކަދައްކައިފި  ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑުގެ އެންމެބޮޑު . މިމައްސަ

 ސަރންއަކަށްވެގެންދިޔައީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި މިއޮތް ކޮން

 ބިލަށްވެސް ލަސްތަކެއް ނުވެ މާދަމާނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް

 ... ފުރުޞަތުލިބިގެން 4760 

 އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ، ފުނަދޫ . ޝުކުރިއްޔާ . ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމަށް ދާއި

 މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމައްޗަށް . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ` ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ 4765 

 ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލައަކީ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ދިވެހި : ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން

 އިލާތަކަކާއި ގުޅުންހުރި، އެބައިމީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ އުފާ ފާޤަތިކަމާއި، އެތައް އާ

 ތަނަވަސްކަމާއި، ޞިއްޙީ ދުޅަހެޔޮކަމާއި، މިހުރިހާ ކަމަކާ ގުޅި ލާމެހިފައިވާ ވަރަށް

އެހެންވީމަ، މިމައްސަލަ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ . މުހިންމު މައްސަލައެކޭ
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 އާދެ، އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ، ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްދެއްވި ފަރާތް 4770 

 . އަޙްމަދު ސަލީމަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރުދަންނަވަން

 ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށްވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެފަދައިން މިތަނުގައި

 ވި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ވާހަކަފުޅުދެއްކެވި ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަމުންގެންދެ

 ވަރަށް ކުޑަ ނިސްބަތެކޭ މި ސިވިލް ސަރވަންޓުންގެ ގޮތުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން

 ޚާއްޞަކޮށް ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ . ސަރުކާރުން މިގެންދަނީ 4775 

 ސަރުކާރު ޕާޓީގެ މިތާ ތިއްބެވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެގޮތަށް

 އެކަމަކު އެއީހަމަ . ގެންދެވި މަންޒަރު އަޅުގަނޑު ދުށިން ވަކާލާތުކުރައްވަމުން

 މިއަދުވެސް އަޅުގަނޑަށް ދަންނަވަންޖެހެނީ އެއީވެސް ހަމަ ރައްޔިތުންނަށް

 އެކަންއޮތީ އެހެން . އޮޅުވާލުމަށްޓަކައި ޙަޤީޤަތާއި ޚިލާފަށް ދެކެވޭ ވާހަކައެކޭ

 ގަޅަށް ޤައުމަށް ނޫންކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ އެކަނިމާއެކަނި އިނދެ ރަނ 4780 

 ހެޔޮއެދިގެން ރައްޔިތުންނަށް އިޚްލާޞްތެރި ހިތަކުން ފިކުރުކޮށްލައިފިކަމަށްވަންޏާ

 އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ މަދު ނިސްބަތެއް ނޫންކަން ސިވިލް ސަރވަންޓުންގެ

 . މީހުންނަށް ލިބޭ މުސާރައާ ޢިނާޔަތްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައި މިޤައުމު އޮތީކީއެއް

 ރައްޔިތުން 1 / 2 ދިރިއުޅޭ ކުޑަކުޑަ އާބާދީގެ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިޤައުމުގައި

 ކަހަލަ ގޮތަކަށް ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާތަކުގައި، ސިވިލް ސަރވިސް ވަޒީފާތަކުގައި 4785 

 ތިބެގެން ލިބޭ މުސާރައެއްގެ މައްޗަށް އެބައިމީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ އަސާސީ

 އެހެންވީމާ، އަލަށް . އްވެސް ބިނާވެފައޭއޮތީ ޚިދުމަތްތަކާއި އެހެން ހުރިހާ ކަންތައްތަކެ

 އައި ސަރުކާރަކުން ކުޑަ ހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި މުސާރަ ބޮޑުކޮށް، އަޅުގަނޑު

 ދަންނަވާނީ ފެން ނެތް ބޮޑު ކާޓެއް ބިނދެލީ އަޅުގަނޑުމެން ހީކުރީ ވަރަށް ވަރި

 . ވާނެކަމަށް ވަރަށް ކާށިގަނޑު ވަރުގަދަ . ވަރަށް ހުނި ގިނަވާނެކަމަށް . ބޯވާނެކަމަށް 4790 

 އެއްބިލިއަން ރުފިޔާގެ . ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާތަކެއް ކުރާނެކަމަށް

 އެދުވަހުވެސް ބޮޑުކޮށްލީއިރުވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ . މުސާރަ އެ ބޮޑުކޮށްލީ

 ޙަޤީޤަތުގައި އެއްވެސްކަހަލަ ޢިލްމީ ދިރާސާއެއް އެއްވެސްކަހަލަ ޢިލްމީ

 ޅަށް ފުންކޮށް ޤައުމު އޮތް ޙާލަތާއި ކަންކަން ހުރިގޮތާއި، ނަޒަރިއްޔާތަކުން ރަނގަ

 އަޅުގަނޑުމެން ކުރިމަގުގައި ދާންއޮތް މަންޒިލާއި މިކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި 4795 

އެދުވަހުވެސް އަޅުގަނޑުމެން ބުނަމުންދިޔައީ . ނުވިސްނާކަން މިކަންކަން މިކުރީ
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 ގަނޑުމެން އެންމެން މި އިހަށްދުވަހުއޭ މުސާރަ އަޅު . ހެޔޮނުވާނޭ މިގޮތަށް ހަދާކަށެއް

 އަނެއްކާވެސް ހަމަ ރައްޔިތުން ރުއްސުމަށްޓަކައި އާ ސަރުކާރުން މިކަން . ބޮޑުކުރީ

 ޙަޤީޤަތުގައި މިއަދު މިއޮތީ އެކަން . މިގޮތަށް ކުރީމަ ޤައުމު ދާނީ އިނދަޖެހިގެންނޭ

 މިހާރުވެސް ބުނަމުން އެގެންދަނީ މިޤައުމު . ހިތާމައިގެކޮޅަށް ހިތާމަ . ފެންނަން 4800 

 އެކަމަކު ކިހިނެއްތޯ ރައްޔިތުން އިތުބާރުކުރާނީ ޢިއްޒަތްތެރި . ޅަށް ނަގާނަމޭ ކޮ

 އެއްކޮޅުން ފައިސާއެއް ނެތޭ، މުސާރަތައް . އިތުބާރުކުރެވޭކަށްނެތޭ . ރައީސް

 ކުޑަކުރަންވީއޭ، ނިކަމެތި ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ މުސާރަތަކޭ ކުޑަކުރަން މީގައި

 ލާތުކުރެވޭކަހަލަގޮތަކަށް ސަރުކާރުގެ ޕާޓީއަށް އެންމެ ޙައްޤުކަންބޮޑީ ކިޔައިގެން ވަކާ

 . ޙަމްޒާ ވިދާޅުވީ ހައިރާންވޭ . ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުން މިތާ މި ވަކާލާތުކުރަނީ 4805 

 . އަޅުގަނޑު ހައިރާން މައްޗަށް ހައިރާންވޭ އިނގޭތޯ

 . ދާއިރާއާއި އެކީގައި ނަން ވިދާޅުވޭ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 އާދެ، ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ އިޝާރާތްކުރެއްވީ ރު ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަ 4810 

 ހައިރާން މައްޗަށް . އަޅުގަނޑު ވަނީކީ ހައިރާނެއްވެސްނޫން . ހައިރާންވޭ ތިމަންނަ : ޢަލީ ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން

 ކުރުމަށްޓަކާ އިނގޭތޯ ޚަރަދު ކުޑަ . ހައިރާންވެ އަންތަރީސްވޭ މިކަންކަން މިދާގޮތުން

 ފައިސާ ނެތިގެން އުޅޭ ސަރުކާރަކުން ޢަމަލުކުރާގޮތަކަށް ނޫން ބައެއް

 ނިކަން . ކަންތައްތަކުގައި ޢަމަލުކުރާތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިފެންނަނީ

 ދެކެވަޑައިގަންނަވާ މިހާރުވެސް މިހާރު ގޮސް ޓީވީ ދަށުގައި އިށީނަސްވެސް، ރޭޑިޔޯ 4815 

 ކުދިކުދި ވޯކްޝޮޕްތަކާއި ސެމިނާތަކާއި ދަށުގައި އިށީނަސްވެސް ސަރުކާރުން

 ކައިރި ރިސޯޓްތަކުގައާއި . ތަނަކުން ތަނަކު ނުޖެހޭ، މާލޭގައެއްވެސް ނޫނޭ އިނގޭތޯ

 ދުނިޔޭގެ އެހެން . އާރަށުގައާއި ތަންތާ ބާއްވަމުންދާ މަންޒަރު އެފެންނަނީ

 ން ސަރުކާރުތަކުން މިހެން އިނދެޖެހުނީމާ، ލާރި ނެތުނީމަ ކަންތައްކުރާ ބީދައަކު

 އަންނަ ކޮންމެ މުނާޞަބަތެއް މުޅި ޤައުމުގައި ރަން ކުލަ . ނޫނޭ މިކަން ކުރެވެނީ 4820 

 ދަމައިގެން، އެޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ ކުލަ ދަމައިގެން، ސަރުކާރު ޕާޓީގެ ކުލަ

 ދަމައިގެން ގޮނޑިއެއް ހުއްޓަސްވެސް، މޭޒެއް ހުއްޓަސް އެ ކުލަޔަށް ބަދަލުކޮށްގެން

އެހެންވީމާ، ކީއްކުރަންތޯ އެ . ދާ މަންޒަރު މިފެންނަނީ ބޭކާރު ޚަރަދުތައް ކުރަމުން
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 ޚަރަދުތައް ކުރައްވަމުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ކުޑަ

 އަނެއްކާ ކަނޑައެޅިގެން . މިއީ ހައިރާންވާންޖެހޭކަމެއް . މުސާރަކޮޅާ ކުޅެންމިއުޅެނީ 4825 

 ތެރި މެންބަރުން އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލިމަ އެބައިނގޭ ބައެއް ޢިއްޒަތް

 ... ވިދާޅުވިފަދައިން ހަމަ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް

 ޝުކުރިއްޔާ އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ، ހެންވޭރު . ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރަށް 4830 

 އާދެ، ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މެންބަރު ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ

 ކުޑަކުރެއްވުމަށް މިހުށަހަޅުއްވާ ހުށަހެޅުއްވުމާ ދޭތެރޭގައި އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު

 މާވެގެންމިއުޅޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު ދި . އަޅުގަނޑުވެސް ފުރުޞަތުހޯދީ : ވާހަކަދެއްކެވުން

 ދެން . މައްސަލަތަކަކީ އެތައްކަމެއް ގުޅިގެން އައިސްއޮތް މައްސަލަތަކެއް 4835 

 އެމައްސަލަތައް އަޅުގަނޑުމެން ސިޔާސީ ފިކުރެއްގެތެރޭގައި މިތާނގައި

 ވާހަކަދައްކަމުންދިޔަނަމަވެސް އެވާހަކަ ދައްކަވާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް

 އެހެންވީމަ، އޭގެ ތަފްޞީލަށް އަޅުގަނޑު . ގެންމިއުޅޭގޮތް އޮޅުންފިލާނެ މިކަންކަން ވެ

 އެހިސާބުން އެބައި ދޫކޮށްލާފައި އަޅުގަނޑުމެން . އަނެއްކާ އިތުރަށް ދާކަށްނެތިން

 މިގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން . ދެން ވިސްނަންވީ ދެން އަޅުގަނޑުމެން ކިހިނެއްތޯ ހަދާނީ 4840 

 އިއޮތް މައްސަލައިން މި ދައްކާ ވާހަކައަކީ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިމާވެފަ

 ސަލާމަތްވާން އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާ ވާހަކައަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިކޮނޮމީ

 އޭގެމާނައަކީ މިހާރުވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެބަދައްކަން . ތަފާތުގޮތަކަށް އަނބުރާލަން

 . ހަމައެކަނި ސިވިލް ސަރވަންޓުންގެ މުސާރަ ކުޑަވާ ވާހަކަ މިދައްކަނީ

 ނޑުމެން ވިސްނާލަންއެބަޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިރާގައި އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަ 4845 

 މިރާއްޖޭގައި އެބަތިބި މަސްވެރިންވެސް އެބަތިބި، ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ދާއިރާގައި

 . މަސައްކަތްކުރާ މީހުންވެސް، ޓުއަރިޒަމް ދާއިރާގެ މަސައްކަތްކުރާ މީހުންވެސް

 ލިބިގެންއުޅޭ އެތައް ބަޔަކު އެހެންވީމާ، އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކުގެ ތެރެއިން ވަޒީފާ

 . އެބޭބޭފުޅުންގެ މުސާރައިގެ ވާހަކަވެސް އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަންޖެހޭނެ . އެބަތިބި

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން . އެބޭބޭފުޅުންނަށްވެސް މީގެ އަސަރުކުރަމުންއެބަދޭ 4850
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 ހަމައެކަނި ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ ވާހަކަ އެކަންޏެއްނޫން މިތާނގައި

 އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޅި ޤައުމުގެ އިކޮނޮމީއަށް ވަމުންދާގޮތުގެ އެ . ދައްކަންވީކީ

 އެހެންވީމާ، މިހާރު . ނަޒަރަކުން އަޅުގަނޑުމެން މިކަމަށް ބަލަންވީ

 އަޅުގަނޑުމެންނަށްވެސް އެބަ ހީވާކަހަލަ ކަންމިއޮތީ ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންނަކީ

 ހާ ވޯޓެއް ހޯދައިގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ މިރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް އަޅުގަނޑުމެން ހުރި 4855 

 ވެރިކަން ދަމަހައްޓަން އުޅުނު ވައްތަރެއްގެ ނިޒާމަކަށް ލޮޅުމެއްއަރާތީ މިކަަމާ

 ދެން ކުރިމަތީގައި މިއޮތީވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޯކަލް . ކަންބޮޑުވަނީއޭ

 . އެހެންވީމާ، މިގޮތަށް މިވާހަކަތައް ދެކެވިދާނެ . ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބުތައް

 އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު ސަރުކާރު ހިންގަންތިބި ޕާޓީގެ މެންބަރެއްގެ

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް . ހައިޞިއްޔަތުން އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ މިކަމަށް ކުރިމަތިލާން 4860 

 މި ސިޔާސީ ބޭނުމަކަށް ދެކެވޭ ވާހަކައެއްކަން . އިނގޭ މިކަމަށް ފާޑުކިޔާނެކަން

 މީގައި ދެން ވާނެގޮތަކީ އަޑުއަހަންތިބޭ ، އެހެންވީމާ . އަޅުގަނޑުމެންނަށްވެސް އެނގޭ

 ދެން އަޅުގަނޑުވެސް . ބޭފުޅުން ނިންމަވާނީ މިއީ ކޮންގޮތަކަށް ހިނގާކަމެއްތޯ

 . ޤަބޫލުކުރަން އެއްވެސްބޭފުޅަކު ބޭނުންފުޅެއް ނުވާނެ މުސާރަ ކުޑަވާކަން

 . އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން މިކަމަށް ކުރިމަތިލާންއެބަޖެހޭ 4865 

 . ވީމާ، މީގެ ހިތި އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ހަމަ އެއަށް ކުރިމަތިލާން އެހެން

 އަޅުގަނޑުމެން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިކަން މިއަށްވުރެ ރަނގަޅުގޮތަަކަށް

 . އަޅުގަނޑުމެން މި އުންމީދުކުރަނީ މިއީ ހަމަ ވަގުތީ ކަމެއްކަމަށް . އަނބުރާލާނަން

 ރަނގަޅު ހިސާބަަކަށް ބުރާ އަނ މުސާރަތައްވެސް . ދަތިކަންވެސް ދާނެ ޑޮލަރުގެ

 އެހެންމަަވެސް، މިވަގުތު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަޖެހޭ މިކަން . ފަހުން އަރާނެ 4870 

 ނުދައްކާ އަޅުގަނޑުމެން އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު އިތުރު މާގިނަ ވާހަކަތަކެއް . ކުރަން

 މިކަމަށް ކުރިމަލާންކަމަށާއި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިކަން ހަމަ ހަމަޔަކަށް މިތިބީ

 . ކުރިއްޔާ ޅިގެންދާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަޅުގަނޑު އަރުވަން ޝު އެ

 އާދެ ހުށަހެޅިފައިމިވާ ކުއްލި . ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ` ުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ގ 4875 

 މިއީ ބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަންބޭނުންވަނީ، ޙަޤީޤަތުގައި މައްސަލައާއި : ވާހަކަދެއްކެވުން މް ރިޒާ އިބްރާހީ

.... ވަރަށް
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 . ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް، ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

4880 

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

 . ނީ ތެދުވާއިރަށް ތި ބައިންދަވަ . ގައި ކޮމިޓީއަކަށް ދާންވެެގެން މިތެދުވަނީ 4:30 މެންބަރު ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ

 . ރަނގަބީލު ޖައްސަވާ އިތުރު މީހުން ގެނެސް ދެއްވުން އެދެން : ވާހަކަދެއްކެވުން މޫސާ މަނިކު

4885 

 ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު (

 އަޅުގަނޑު ގުރައިދޫ ދައިރާގެ ޢިއްޒަަތްތެރި މެންބަރު . ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްނޫން : ދެެއްކެވުން ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް، ބާރަށު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި . ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދަވާ 4890 

 . މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ސައިކޮޓަރީގައި ކޮފީ ޝޮޕަކަށް އެތަން ހައްދަވައިގެން އެތައް މެންބަރު ބާރަށު ދާއިރާގެ 4895 

 އެހެންނަހައްދަވާ މޫސާ މަނިކު . ތިއްބަވާ ބައިވަރު މެންބަރުންނެއް އެބަ މަދު ޝިފާޒް މުޙަން

 ... އެފާހަގަކުރެއްވިގޮތަށް އެބޭފުޅުންވެސް މިތަނަށް ވަނުމަށް އިޝާރާތް : ވާހަކަދެއްކެވުން

 އެެހެންވީމާ، ރަނގަބީލު ޖައްސަވައިދެއްވުން، . މިވަގުތު ޖަލްސާގައި ކޯރަމެއްނެތް : ދެއްކެވުން ވާހަކަ ރިޔާސަތުން 4900 

ހު . ( އްސެވީ ރަނގަބީލު ދެންމެ އެޖެ  އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަ

 މިއަރުވަނީ، ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޒާ ވާހަކަފުޅު

. ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް
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 އާއި އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލީ މިމައްސަލަ . ޝުކުރިއްޔާ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 4905 

 ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުވެސް ވަރަށް ކަންބޮޑުވާކަމެކޭ މިއީ ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ : ވާހަކަދެއްކެވުން މް ރިޒާ އިބްރާހީ

 މުސާރަ ކުޑަކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސަވާކަމުގައިވާނަމަ، އެއީ މިހެން މިދެންނެވީ

 ވީ ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ އެބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތުގެ ވަގުތު ދިގުކުރެއް

 2:30 ން 7:30 ކުރިން ހެނދުނު . އެބޭފުޅުންގެ މުސާރަ އިތުރުކުރެއްވުމަށްފަހުގައި

 އާ ހަަމައަށް ވަގުތު ދިގުކުރެއްވީ އެބޭފުޅުންގެ 4 ން ހަވީރު 8 އޮންނަ އޮތުން 4910 

 އާ ހަމަައަށް 4 އެހެންވީމާ، ވަގުތު މިހާރުވެސް ހަމަ ހަވީރު . މުސާރަ އިތުރުކޮށްފައި

 ގައި މުސާރަ ކުޑަކުރެއްވޭކަމުގައިވާނަމަ އެ އަޅުގަނޑު ދާއިރު . ދެމިގެން އެބަދޭ

 މީގެކުރިން އެބޭފުޅުންނަށް . ދަންނަވާނީ ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންނަށް ލިބޭ ގެއްލުމެކޭ

 ގައި ވަޒީފާގެ ކަންތައް ނިމޭތީވެ އިތުރަށް އާމްދަނީ ހޯދަން މަސައްކަތްކުރެވޭ 2:30

 ދިނުން ކަހަލަ ނުވަތަ އެނޫންވެސް މިސާލަކަށް ޓިއުޝަން . ފުރުޞަތު އެބަ ލިބިގެންދޭ 4915 

 ތަފާތު ޕާޓްޓައިމް ވަޒީފާތައް އަދާކޮށްގެން އެބޭފުޅުންނަށް ސަރުކާރުން

 ލިބިވަޑައިގަންނަވާ މުސާރައިގެ އިތުރަށް އާމްދަނީއެއްގެގޮތުގައި ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް

 . ލިބިވަޑައިގެން އެބޭފުޅުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސާލެވޭ

 ންނަމަވެސް މިހާރު ސަރުކާރުގެ ވަގުތު މި ދިގުކުރުމުގެ ސަބަބުން އެކަމުގެ އެހެ

 ސަބަބުންވެސް ވަރަށްބޮޑެތި އުނދަގޫތަކެއް ގިނަ ބަޔަކަށް ކުރާކަމުގެ ޝަކުވާ 4920 

 އެހެންނަމަވެސް މުސާރަ ރަނގަޅުވާކަމުގައި . އަޅުގަނޑާ ހަމައަށްވެސް އެބައާދޭ

 އެހެންނަމަވެސް . ޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ ވާނަަމަ އެއީ މައްސަލައަކަށް ނުވާނެހެން އަ

 މި ކުރިމަތިވެފައި މިއޮތީ ރަމަޟާން މަސް ކަމަށްވާއިރުގައި މުސާރައަށް ލިބޭ

 އެއްޗެއްގެ ބޮޑުބައެއް ނުވަތަ އެއްވެސް މިންވަރެއް އުނިކޮށްލައިފިކަމުގައިވާނަމަ އެއީ

 ދެން . ފާހަގަކުރެވޭ އެފަރާތްތަކަށްލިބޭ ވަރަށްބޮޑު ގެއްލުމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑަށްވެސް 4925 

 ށް ބަލާއިރު އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލެއް ) ށ ( ވަނަ މާއްދާގެ 53 މި ވަޒީފާބެހޭ ޤާނޫނުގެ

 އޭގައި އެބަބުނޭ ވަޒީފާދޭ އެއްވެސް . ނުކުރެވޭ މުސާރަ ކުޑަކުރެވޭނެ ކަމަކަށެއް

 ފަރާތަކުން އޭނާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރައިން އެއްވެސް އެއްޗެއް

ކުގައޭ ކިޔައި އެ ޙާލަތްތަކެއް ބަޔާންކުރެވޭ އުނިކުރެ  . ވޭނީ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަ

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި އެޤާނޫނުގެ ދަށުން އެގޮަތަށް މުސާރަ 4930 

އެހެންވީމާ، މިއީ . ކުޑަކުރުމަކީ ރަނގަޅުކަމަކަށް ނުވާނެކަމަށް ދެކެނީ
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 ކުޑަކުރާތީވެ އެކަމާ ކަންބޮޑުވާ އަޅުގަނޑުވެސް ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ

 ފަހަރެއްގައިވެސް އެއްވެސް ސަރުކާރެއް ބަދުނާމުކުރާކަށް . ވާހަކަ ދަންނަވާލަން

 ކުރީގެ ސަރުކާރަށްވެސް އަދި މިއަދުގެ . އަޅުގަނޑު ވާހަކަ ދައްކާކަށް ބޭނުމެއްނެތް

 ސް އަޅުގަނޑު މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް ގޮވާލަނީ މިއަދު ސަރުކާރުވެ . ސަރުކާރަށްވެސް 4935 

 . ހަމަ ވިސްނާވަޑައިގަންނަވާށޭ ރައްޔިތުންގެ ޢާންމު ޙާލަތު ރަގަޅުކުރެވޭތޯ

 އެހެންނަމަވެސް . އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެގޮތަށްކަންނޭނގެ މަސައްކަތްކުރައްވާނީވެސް

 މިދެންނެވި މިހާރުން މިހާރަށް ސަރުކާރު މުވައްޒަފުން މުސާރަކުޑަކުރައްވާ ގޮތަށް

 ބޭފުޅުންނަށް ލިބޭ ގެއްލުމަކަށްވާތީ އެކަމާ އަޅުގަނޑު ނިންމާކަމުގަ ވާނަމަ އެއީ އެ

 . ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ކަންބޮޑުވާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން 4940 

 މިމައްސަލަ މިމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ` ރު ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަ

 ސަލީމަށް، އާދެ، އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މެންބަރު އަޙްމަދު މަދު ޒުބެއިރު މުޙަން

 އަޅުގަނޑު ވަރަށް ކަންބޮޑުވެ ޙައިރާންވާ . އަޙްމަދު ސަލީމަށް ޝުކުރުދަންނަވަން : ވާހަކަދެއްކެވުން

 ސިވިލް ސަރވިސް . މިޚަބަރު އަޅުގަނޑު އެހީ ވަރަށް ހިތާމައާއެކީ . މައްސަލައެއް 4945 

 އަޅުގަނޑަކީ މިމަޖިލީހަށް . މްދަރުދީ ފާޅުކުރަން މުވައްޒަފުންނަށް އަޅުގަނޑުގެ ހަ

 ލިބޭ އާމްދަނީއަކީ ވަރަށް . އިންތިޚާބުވުމުގެކުރިން ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފެއް

 . ދެކޮޅުޖެހެމުން ނުޖެހެމުންދަނީ . ވަމުން ނުވަމުންދަނީ . ކުޑަކުޑަ އާމްދަނީއެއް

 ށްގިނަ މީހުންނަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކީ އާދެ، އެންމެންނެއް ނޫން ވަރަ

 އެމީހަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އެމީހެއްގެ އާއިލާއާއި އެމީހެއްގެ ދިރިއުޅުން 4950 

 . ވާރުތައިން މާކަބައިވަރު އެއްޗިހިތަކެއް ލިބިފަނުވާ މީހެއް . ހަމަޖައްސަންޖެހޭ މީހެއް

 އެގޮތުން ލިބެމުން އަންނަ އެއްޗަކަށް ބަރޯސާވެގެން ދިރިއުޅުމުގެ ކަންތައްތައް

 ލިބޭ މިންވަރަކުން އެންމެ ޕަސެންޓެއް . ށް ހުރިހާ ކަމެއް ރާވަނީ ހަމަޖެއްސުމަ

 އަޅުގަނޑު . އުނިވިޔަސް އެމީހެއްގެ ދިރިއުޅުމަށް ވަރަށްބޮޑު ހީނަރުކަމެއް އަންނާނެ

 ހިތާމައާއެކީ ދަންނަވަނީ، ދަންނަވަންޖެހެނީ އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކައިގައި ސިޔާސީ 4955 

 ޙަޤީޤަތެއް އަޅުގަނޑު . ލެވޭނެއޭ އެއްވެސް ކުލައެއް، ރަހައެއް، ވަހެއް އެކުނު

 . އަޅުގަނޑަށް އެނބުރިލާންޖެހެނީ އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާއާއި ދިމާއަށް . ހާމަކުރާނަމޭ

އަޅުގަނޑަށް އެތަނުގެ ޙަޤީޤަތް އެންމެ . އާދެ، ދުވާފަރު ދާއިރާއާއި ދިމާއަށް
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 ޢާއިލާ 76 . ރަގަޅަށް އެނގޭތަނެއްގެ ވާހަކައިން އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ މިފަށަނީ

 ޢާއިލާއަށް ގެދޮރުލިބޭނެ ދުވަހެއް ވަގުތެއް 76 މި . ބަތިބި ގެދޮރުނެތިފައި އެ 4960 

 ޢާއިލާގައި 76 މި . އެނގޭނެ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް މިހާރަކު ފެންނާކަށްނެތް

 މިމެންބަރުންގެތެރޭގައި . ހާ މެންބަރުން 400 ނޫނީ 300 އެބަހިމެނޭ ގާތްގަނޑަކަށް

 މިޢާއިލާތައް ދިރިއުޅެމުންދަނީ . ގިނައީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒިފުން

 . ގިނަބަޔަކު ދިރިއުޅެމުންގެންދަނީ މާލޭގަ ތަންތަން ކުއްޔަށް ހިފައިގެން . އެކިތަންތާ

 އެގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރައިން އެންމެ ލާރިއެއް 4965 

 . އުނިވިކަމުގައިވިޔަސް މިމީހުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ބޮޑު ލޮޅުމެއް އަންނާނެ

 އަޅުގަނޑު މިކަމާއި ވަރަށްބޮޑަށް ކަންބޮޑުވެ އަޅުގަޑަށް މިކަމަކަށް ށްޓަކައި އެސަބަބަ

 ނުނިންމާ އޮތްކަމަށްވާނަމަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިކަން . ތާއީދެއް ނުކުރެވޭ

 ޙާލުގައި ޖެހިފައިތިބި ބަޔަކު ތިބިކަން ހަނދުމަފުޅު . މިގޮތަށް ނުނިންމަވައްޗޭ

 76 ރަށްބޮޑަށް އަޅުގަނޑު މިދެންނެވީ މީގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ވަ . ކުރައްވައްޗޭ 4970 

 އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގެ ހަމްދަރުދީ އެމީހުންގެ މައްޗަށް ވަރަށް . ޢާއިލާއަށް ކުރާނެއޭ

 ހަމަ މިފިޔަވަޅުމަތީ ހުރެ އަޅުގަނޑު ހާމަ ކޮށްލަން ބޭނުންވޭ، . ބޮޑަށް އެބައޮތޭ

 އޮތް ފައިސާ މިދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް ކޮންމެ ގޭބީސީއަކަށް ލިބެން ކަނޑައެޅިފައި

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިރާއަކީ . މިހާރު ލިބޭނެ މަގެއް ފެންނަންނެތް ވާހަކަ

 އިންސައްތަ މަސްވެރިކަމަށް ބަރޯސާވެގެން މަސްވެރިކަން 75 ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން 4975 

 ކާނާގެ މިއަގުބޮޑު ފައްތަރުގައި، ބާނާނެ މަހެއް ނެތް . ކުރަމުން އަންނަ ރައްޔިތެއް

 ހުންގެ މުސާރައިން ކުރިން ދެންނެވިފަދަައިން އެންމެ ލޯލާރިއެއް ދަނޑިވަޅުގައި މިމީ

 . އުނިވިކަމުގައި ވިޔަސް، އެމީހުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ހާދަ ނޭދެވޭ އަސަރެއް ކުރާނެއޭ

 މިމީހުންގެ ދިރިއުޅުން މިހާރު ބިނާވެފައި މިއޮތީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ

 ފައިންނަށާއި، އެމީހުންގެ މައިންބަ . މުއައްޒަފުންނަށް ލިބޭ މުސާރައިން 4980 

 އެއްބަނޑުތިމާގެ މީހުންނަށާއި، ކުދިދަރިންނަށް ހޭދަކުރަމުން މިގެންދަނީ މިލިބޭ

 ވީމާ، އަޅުގަނޑުގެ އެންމެ ފަހުގެ ބަހަކީވެސް މިކަމަކީ ކޮންގެން . އާމްދަނީއަކުން

 ސިވިލް ސަރވިސް މުއައްޒަފުންނަ ލިބެމުންދާ މުސާރަ އެގޮތުގައި . ނުވާނެ ކަމެކޭ

 ދެއްވި . އިތުރު ޢިނާޔަތްތައް އިތުރަށް ލިބެން ޖެހޭނެ . އޭ ލިބިދޭން ޖެހޭނެ

 . ފުރުސަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ 4985
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 އާދެ، މިހާރު ހުށަހެޅިގެން . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކުރިއްޔާ . ` މާމިގިލީގެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު

 ސަލަގައި އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަތައް އަޅުގަނޑު މިވާހަކަދެކެވެމުން މިދާ ކުއްލި މައް : އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން ޤާސިމް

 އާދެ، އަޅުގަނޑު . އަމާޒުކުރާނީ އަޅުގަނޑަށް އެނގިހުރި ކަންތައްތަކެއްގެ މައްޗަށް

 ދަންނަވާލަން އޮތީ އެންމެ ފުރަތަމައިން ވެސް ބޮޑުކަމަކުން ނުވަތަ ބޮޑު 4990 

 ން ޖެހެނު ނުރައްކަލަކުން ނުވަތަ ބޮޑު ދެރަކަމަކުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި އެކުރަ

 އަޅުގަނޑު މިސާލަކަށް ދަންނަވާނީ، ބަލިމީހަކު . ކަމެއް ކުރަންޖެހޭނެއޭ

 އިންފެކްޝަން ވެގެން ނުވަތަ ސަލާމަތްނުވާ ދަރަޖައަށް ދިޔައިމާ ބައިޕާރސް

 ސާރޖަރީއެއް ހަދަނީކީ ނުވަތަ ބްރެއިން ސާރޖަރީއެއް ހަދަނީކީ އެއީ ކުރާ ހިތަކުން

 ރަނގަޅު . ސް މީހަކު ކުރާކަަށް ބޭނުމެއް ނުވާނެ ނޫނޭ އެއްގޮތަކަށްވެސް ހަމަ އެއްވެ 4995 

 ސިއްޙަތެއްގައި ހުރެވިދާނެކަމަށްވަންޏާ އެކަން ކުރަން ބޭނުންވާނެ އެއްވެސް މީހަކު

 އެހެންނަމަވެސް ޙާލަތު ދިމާކުރާގޮތުން ދުނިޔޭގައި އެމީހަކު . ނުހުންނާނެ

 ދިމާވީ އޭނަ ޖެހޭނީ ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ހުރުމަށްޓަކައި މަޖުބޫރީ ޙާލަތަކަށް

 އެކަން . އެކަމަކުން ސަލާމަތްވެވޭނެ ގޮތެއް ނޯންނާނެ . އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރަން

 ނުކޮށްފީވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދުނިޔޭގެ ސައިންސުން އަންގައިދެވިފައި 5000 

 އޮތްގޮތުން އަދި އަޅުގަނޑުމެން އެކަމަކަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހުމަށް

 އާއި، މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނުގައިވެސް އަންގަވާފައިވާގޮތުގެ ކީރިތި ރަސޫލާ

 އެހެންވީމާ، އެގޮތުން . މަތިން އަޅުގަނޑުމެން ޖެހެނީ އެކަމަކަށް ތައްޔާރުވެގަންނަން

 . ދިވެހި ސަރުކާރުން މިއަދު އަޅުއްވާފައިވާ ފިޔަވަޅާމެދު އަޅުގަނޑު މަރުޙަބާ ކިޔަން

 އެފްގެ ބޭފުޅުން . އެމް . ލާއިރު އިއްޔެ އައި އާދެ، އެކަމަކީ މިއަދުގެ ޙާލަތަށް ބަ 5005 

 އަޅުގަނޑުމެންނާއި ބައްދަލުކޮށް މިމަޖިލީހުގައި ދެއްކެވި ވާހަކައިންވެސް

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގިގެން ދިޔައީ ހަމަކަށަވަރުންވެސް މިއަދު

 އާދެ، މިއަދު އެނޫން އެހެން ގޮތެއް . އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނޫން ޙާލަތެއް ނެތްކަން

 އެއީ ވަކި . ދައުލަތުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރަން މަޖުބޫރުވެފައިވާކަން . ން ނެތްކަ

 ދާއިރާއެއްނެތި ވަކި ފަރާތެއް ނެތި ހުރިހާ އެންމެން ހަމަހަމަވާ ގޮތެއްގައި މިއަދު 5010 

 އެހެން . އަޅުގަނޑުމެން އެކަން ކުރަންޖެހޭކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޔަޤީންކޮށްދިނުން

ޖެހޭ ކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ފައިސާ ނުވެއްޖިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން
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 ރުފިޔާ އަށް ޑޮލަރު 18 ރުފިޔާ ނުވަތަ 20 ރުފިޔާ، 19 ޑީވެލިއުކުރުން އާދެ،

 އެހެންކަމަށްވެއްޖިއްޔާ މިއަދުގެ ސަރުކާރަކަށެއް ނުޖެހޭނެ . ބަދަލުވެގެން ދިއުން

 އެގޮތަށް މީހުންެގެ މުސާރަތަކާއި އެއްޗެހި ކުޑަކޮށް ޚަރަދުތަކާއި އެއްޗެހި 5015 

 އެހެންނަމަވެސް ޙަޤީޤަތުގައި ނަތީޖާއަކަށްވެގެން ދާނީ މިދެންނެވި . ޑަކުރާކަށް ކު

 ގޮތަށް ފައިސާ ޑީވެލިއުކޮށްފިއްޔާ ވާނީ ހަމަ އެއްނަތީޖާއެއް ނުވަތަ

 އާދެ، ދުނިޔޭގެ ފައިނޭންޝިއަލް . އެއަށްވުރެންވެސް ދަށް ނަތީޖާއެއް ނުކުމެގެންދާނެ

 އަދި ފައިސާގެ މައްޗަށް . ށް ލޯނެއް ނުދޭނެ އިންސްޓިއުޓްޝަންތަކުން ދިވެހރާއްޖެއަ

 ޤައުމުގެ އެކިއެކި ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ފައިސާ . އިތުބާރު ގެއްލިގެންދާނެ 5020 

 މިހެންވެއްޖިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެން . ދިނުމުގެ ދޮރުތައް ބަަންދުވެގެން ދާނެ

 ތިކަމުން އެހެންވީމާ، އެބޮޑު އެނިކަމެ . އޮތް ނިކަމެތިކަން އެއަށްވުރެ މާބޮޑު

 ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި މިއަދު އަޅުގަޑުމެންނަށް މަޖުބޫރީ ޙާލަތަކަށް އޮތީ، ހިތާއި

 ދެކޮޅަށް ނަމަވެސް ކޮންމެ ގޮތަކުންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމު

 ޤައުމު ބެންކްރަޕްޓްވެގެންދާ ހިސާބަށް އަޅުގަނޑުމެން ގޮސްގެނެއް . ސަލާމަތްކުރުން 5025 

 މިއަދު . ދިމާމިވީ އެއްދުވަހަކު ދެދުވަހަކުން ނޫން އާދެ، އެހެންވާން . ނުވާނެ

 އަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓަށް ބަލާލާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އިނގޭ ކުރީއްސުރެ

 އިކްއުމިލޭޓެޓް ޑެފިސިޓް ބޮޑުވަމުން ބޮޑުވަމުން އައިސް މިއަދާހަމައަށް

 ގާފައިވާ ގާތްގަނޑަކަށް ސަރުކާރުން ބައްލަވައިގެންފައިވާ ނުވަތަ ސަރުކާރުން ނަ

ޔާ 8 ބިލިއަން ނުވަތަ 7 ޓްރެޜަރީ ބިލްތަކާއެއްކޮށް ގާތްގަނޑަކަށް  ބިލިއަން ރުފި 5030 

 އެހެންވީމާ، މިވަރުގެ ބޮޑު ދަރަންޏެއް . ޑޮމެސްޓިކް ޓެތް . ކައިރި އަދަދެއް އެބައުޅޭ

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ބޮލުގައި އަޅައިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެނެއް އިތުރަކަށް

 މިޙަޤީޤަތުގެ . އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަނުކޮށެއް ހިންދަމައެއްނުލެވޭނެ

 ޢިއްޒަތްތެރި . މައްޗަށް އަޅުގަނޑުމެން ހިތާއި ދެކޮޅަށް ނަމަވެސް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ

 މެންބަރުން ފާޅުކުރެއްވި ޚިޔާލުުގައި އަޅުގަނޑު ހަމަ ގައިމުވެސް އެއަކާއި ދެކޮޅެއް 5035 

 ސް ދާއިރާއަކުން ކުޑަކުރުމަކީ ނުވަތަ އެއްވެސް މީހެއްގެ މުސާރަ އެއްވެ . ނަހަދަން

 އެމީހަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީއެއް މަދުވެގެން ދިއުމަކީ އެއްވެސް މީހަކު އެދޭނެކަމެއް

 އަޅުގަނޑުވެސް އަދި އެހެން ބޭފުޅުންވެސް ހަމަ އެކަކުވެސް އެކަން ޤަބޫލެއް . ނޫން

އަޅުގަނޑުމެން އެެހެންނަމަވެސް ޙާލަތަކަށް މެދުވެރިވެގެެން އައިމާ ދެން . ނުކުރެވޭނެ
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 އެކުރަން ޖެހުނު ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނީ ހިތާއި ދެކޮޅަށް ނަމަވެސް ކުރާށޭ 5040 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއަދުގެ ޙާލަތަކީ . އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ

 އެފްގެ . އެމް . އަޅުގަނޑުމެން މިއޮތީ ހަޤީޤަތް ގަބޫލުކުރިޔަސް ނުކުރިޔަސް އައި

 އެކަން އަޅުގަނޑުމެން ނުކޮށް އަޅުގަޑުމެން . ހިފައި ޕްރޮގްރާމް ލޯނަށް ދާންޖެ

 ހިފަހައްޓާލެވޭނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތުގައި އެވަރުގެ ރިޒާވެއް ބިނާކުރެވިފައި

 . އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަޞީލަތް ވަރަށް މަދު . އެހެންނަމަވެސް އެގޮތެއްނެތް . ހުރިނަމަ 5045 

 އްސުރެން ފެށިގެން އާދެ، މިއަދުގެ ޙާލަތަކީ، މީގެ ދެއަހަރު ތިންއަހަރު ކުރީ

 މަސްވެރިން އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅުމުން އަންނަނީ ކޮންފަދަ

 . ޙާލަތެއްގައި ކިހާވަރެއްގެ އާމްދަނީއެއް ލިބިގެންތޯ އަޅުގަނޑުމެން ބަލާލަމާތޯ

 އަޅުގަނޑުމެން ބަލާލަމާތޯ ޓުއަރިޒަމް ދާއިރާއަށް މިއަދު ލިބިގެން އަންނަ

 ކޮންފަދަ ޙާލެއްގައިތޯ ޓުއަރިސްޓް . އާމްދަނީއެއްތޯ އާމްދަނީއަކީ ކިހާވަރުގެ 5050 

 އެމީހުންނަށް ސަރުކާރަށް ދައްކަން ޖެހޭ . ރިސޯޓްތައް ހިންގާމީހުން ތިބީ

 ޓެކްސްތަކާއި އެއްޗެއްހި ދައްކާ ބޭނުންވާ އެއްޗެއްހި ގެނެސް މަރާމާތުކޮށް

 އާދެ، . ކަން އަޅުގަނޑަށް ޔަޤީން ނެތް . ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން އެބަހުރިތޯ

 އަޅުގަނޑު ބަލާލަމާތޯ ރާއްޖޭގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ މަސަައްކަތް ކުރާ

 އެކުންފުނިތައް ހުރި ޙާލަތާއި އެމީހުން ބެލެން . މީހުން ކޮންފަދަ ޙާލެއްގަައިތޯ ތިބީ 5055 

 އެއާއި ޚިލާފަށް އަޅުގަނޑުމެން . ޝީޓާއި ފައިނޭޝިއަލް ޙާލަތު، ކަށަވަރު ނެތްކަން

 ނުވަތަ ހާސް މުއައްޒަފެއްގެ ވާހަކަ 33 ނީ ސަރުކާރުގައި މަސައްކަތްކުރާ މިދައްކަ

 އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަން . މުވައްޒަފުންގެ ވާހަކަ 32000 ނުވަަތަ 34000

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުގެ ސަލާމަތަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން . އެބަޖެހޭ އިނގޭތޯ

 ންވީމާ، އެގޮތުން އަޅުގަނޑު އެހެ . އެންމެންވެސް ސެކްރިފައިސްއެއް ކުރަންޖެހޭ 5060 

 މިޙާލަތާ ހަމައަށް އައީ ކީއްވެގެންތޯ، ދުނިޔޭގެ . ދަންނަވަންޖެހުނީ މިދެންނެވިހެން

 .. ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަންތައް މިދަނީ ފުނޑުފުނޑު

 . ހަމަވެއްޖެ ވަގުތު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

5065 

) ހަކަދެއްކެވުން އޮފް މައިކްގައި ވާ ( މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު



189 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން އިބްރާހީމް ޤާސިމް

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާސަތަށް ތިދެއްވާ އެއްބާރުލެއްވުމަށްޓަކައި : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 5 ބަހުސްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާ ކޮންެމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށްވެސް ހަމަ 5070 

 މިނެޓް ހަމަވާއިރު އަމީންޢާންމު 5 އަދި ހަމަ . މިގެންދަނީ މިނެޓް އަރުވަމުން

 އެޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެދިވަޑައިގަންނަވައިގެން . މައިކް ކަނޑާލައްވާ

 އެހެންވީމާ، ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް، ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ . އެކަންކޮށްދެއްވަނީ

 . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު

5075 

 ) ނުކުތާ ނިޒާމާބެހޭ (

 ގަވާއިދުގެ ކޮން މާއްދާއެއްގެ ދަށުންތޯ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު

 . މެންބަރަކު ވަހަކަފުޅުދައްކަވަން ހުއްޓާ ރައީސް މައިކް ކަނޑުއްވާލައްވަނީ މުޙަންމަދު ނަޝީދު

 . ޝުކުރިއްޔާ : ވާހަކަދެއްކެވުން 5080 

 ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު (

 ވަނަ 72 އެއީ ގަވާއިދުގެ . ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭކަށްނެތް : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 5085 

 މާއްދާގައި މިބުނެފައި އޮންނަނީ މައްސަލައަކާއިމެދު ވާހަކަދެއްކުމަށް ބޭނުންވާ

 ކޮންމެ މެންބަރަކަށް، އެމައްސަލަ ހުށަހެޅި މެންބަރުނޫން އެހެން މެންބަރަކަށް

 މިނެޓް އަޅުގަނޑު އަރުވަމުން 5 އެހެންވީމާ، . މިނެޓޭ 5 ދެވޭނީ ގިނަވެގެން

 މިނެޓް ހަމަވީމާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެކަން 5 އަދި އެ . ގެންދިޔައީ

 ސާފުކޮށްދިނީމާ، ދެންނެވީމާ އިތުރަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާތީ ފެލިދޫ ދާއިރާގެ 5090 

 މުކަމަށް ގެންނެވީ މިއަދުގެ ލިސްޓު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަނޑުގެ ސަލާ

 ދެން، އެކަން . ދިގުކަމާއެކު ރިޔާސަތުން އެކަން ރަނގަޅަށް ތަންފީޒުކުރަން ފަށާށޭ

އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް އަޅުގަނޑު . ރިޔާސަތުން ތަންފީޒުކުރެވުނު އެއްްގޮތް އެއީ
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 ނު އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ މާފަން . ޢަމަލުކުރަމުން މިގެންދަނީ

 . ޢަބްދުއްރަޙީމަށް هللا ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ހުޅަނގު 5095 

 އެންމެ ފުރަތަމައިނުންވެސް . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެެރި ރައީސް . ` ދާއިރާގެ މާފަންނު ހުޅަނގު

 ތި ދުވަހުގެ އަޅުގަނޑު ސަމާލުކަމަށް ގެންނަން ބޭނުންވަނީ މިވޭތުވެދިޔަ ބުރާސްފަ ޢަބްދުއްރަޙީމް هللا މެންބަރު ޢަބްދު

 އިރުއޮއްސުމުގެ ވަގުތަކާއި ކައިރިވެފައި ހުއްޓާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ : ވާހަކަދެއްކެވުން

 ސިޔާސީ ލީޑަރުންކަމުގައިވާ ކެބިނެޓް މިނިސްޓަރުުން ބައްދަލުކުރައްވާ، 5100 

 ރައީސަލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވަންދިޔަ ކެބިނެޓް ބައްދަލުވުމަކުން

ކާ 3 ގެ ) ހ ( ވަނަ މާއްދާގެ 54 ރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދިވެހި  ގައިވާކަމަ

 މިގޮތުން އެމަނިކުފާނު އިލްތިމާސްކުރެއްވުމުން އެ . ބެހޭގޮތުން ކަމެއް ނިންމިކަން

 ކެބިނެޓުން ނިންމެވީ މިޤާނޫނަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ނުހިތާތީކަމަށް އަޅުގަނޑު

 ވަނަ މާއްދާގެ 54 ގޮތުން މަނާ ކަންތައްތައް، އެއީ މުސާރައާއިގުޅޭ . ފާހަގަކޮށްލަން 5105 

 ގައި މިވަނީ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް 2 ވަޒީފާދޭ އެއްެވެސް ފަރާތަކުން، ، ) ހ (

 ލިބިފައިވާ މުސާރައަކުން ނުވަތަ ލިބެންވާ މުސާރައަކުން ނުވަތަ އެފަދަ

 ށް މުސާރައެއްގެ ބަޔަކުން ނަމަވެސް އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބިގެންވާ ފައިދާ ސީދާކޮ

 ހަމަ . ނުވަތަ ނުސީދާކޮށްވެސް ހުރަސްއެޅޭ ޒާތުގެ އެއްވެސްކަމެއްކޮށްގެން ނުވާނެއޭ

 މަނާކަމެއްގެގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން އެދުވަހު ކެބިނެޓުން އެނިންމި 5110 

 އެއީ އެމަނިކުފާނު އިލްތިމާސް މިކުރައްވަނީ ސިވިލް ސަރވިސްއަށް . ނިންމުމަކީ

 އަޅުގަނޑުވެސް ޤަބޫލުކުރަން އެމަނިކުފާނަށް . ކޭ މުސާރަ ކުޑަކުރުމަކީ އެދޭވެކަމެ

 އެކަމަކު، ހަމައެއާއެއްކޮށް، އަޅުގަނޑު . އިލްތިމާސްވެސް ކުރެވިދާނެކަމަށް

 ޤަބޫލުކުރަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިއަދުގެ ޙާލަތު އޮތްގޮތުން އެމަނިކުފާނު

 ވާހަކައަކީ، ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ . އެކަންކުރުއްވަން މަޖުބޫރުވެވަޑައިގަތީ ކީއްވެތޯ 5115 

 ގެ 2008 ، 2007 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށްޓަކައި

 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުސާރައެއް 2 ބަޖެޓްގައި އަދި ދިވެހި ދައުލަތުގެ ފައިސާއިން

 ދިވެހި ސިވިލް ސަރވަންޓުންނާ އަދިވެސް އެހެނިހެން މުޢައްސަސާތަކުގެ

 ންކަމަށް ޚަރަދުކުރަމުންދަނިކޮށް ހަމައެކަނި ވެރިންނަށާ އަދި އެހެނިހެންކަ

 ބިލިއަން ރުފިޔާ 1 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށްޓަކައި 5120
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 އަދި ހަމައެއާއެކު، ސިޔާސީ . ސިވިލް ސަރވިސްއަށް އިތުރުކޮށްދެއްވި

 . އްވި ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުކޮށްދެ 1 މަޤާމްތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް

 ކޮށްދެއްވުމަށްފަހުގައި އޭޕްރީލް މަހުގައި ގެނައި ބަޖެޓްގައި ދިވެހި ދައުލަތަށް

 ދަންނަވާލަން . ބިލިއަން ރުފިޔާ 5.2 ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރި ފައިސާއަކީ

 މިއޮތީ މުސާރައާއިގުޅޭ ކަންތައްތަކަށް 72 % ބޭނުންްވަނީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ 5125 

 ބަށް ން އޮއްވާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާ މިގޮތަށް މިކަ . ގޮސްސައޭ

 އެމަނިކުފާނު ނުފޫޒު ފޯރުވަން ކުރި މަސައްކަތެއްގެ، އެމަނިކުފާނު ނުފޫޒު ފޯރުވަން

 . ކުރެއްވި މަސައްކަތެއްގެ ނާޖާއިޒްކަމެއްގެކަން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ

 هللا ބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު މީގެކުރިން އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެން

 ވާހަކަދައްކަވަމުން ވިދާޅުވި މިކުރާ މަސައްކަތަކީ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ނަތީޖާ 5130 

 މިއަހަރު . ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ނަތީޖާއެއް ނުފެނުނޭ . ފެންނާނެ މަސައްކަތެކޭ

 ކުރީކޮޅު ކުރިކަމެއްގެ ސަބަބުން މިހާރު މިއޮތްޖެހުނީ މިއޮތް ސިވިލް ސަރވިސްގެ

 ވެސް އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރަން އަދި އެބޭފުޅުންނަށް ލިބޭ މުވައްޒަފުން

 . މިއީ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ޤަބޫލުކުރެވޭކަމެއް ނޫން . މުސާރަވެސް ކުޑަވެގެންދަނީ

 އަޅުގަނޑު ހަމަ ޤަބޫލުކުރަން މުސާރަ ކުޑަކުރިއިރުގައި، މުސާރަ ކުޑަކުރަންވެގެން 5135 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ލަފާާދެއްވިއިރުގައި ކީއްވެތޯއޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 އޯއާ ބޭންކް އޮފް . ޓީ . އެމަނިކުފާނަށް ލިިބިގެންވާ ބާރެއްގެ ދަށުން އެސް

 އޯއަށް ނުފޫޒު ފޯރުވިނަމަ . ޓީ . އެސް . މޯލްޑިވްސްއަށް ނުފޫޒު ނުފޯރުވީ

 ސިވިލް ސަރވަންޓްސްއިން އެތަނަށް ދައްކަންޖެހޭ ދަރަނި . މާރަނގަޅުވީސް

 އަދި ހަަމައެއާއެއްކޮށް، ބޭންކް . އެދެވިގެންވާކަމެއް ކުޑަކޮށްދިނުމަކީވެސް މާބޮޑަށް 5140 

 އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ލުއި ލޯނު ނަގާފައިވާ ސިވިލް ސަރވަންޓުންނަަށް އޭތި

 މިފަދަ ކަންތައްތައް ނުކުރައްވާ . މަޢާފްކޮށްދިނުމަކީވެސް މާބޮޑަށް އެދެވިގެންވާކަމެއް

 ން ފެށިގެން 1 ރ ސެޕްޓެބަ . ކީއްކުރަަންތޯއޭ މުސާރަ ކަނޑުއްވާލަން މިއުޅެނީ

 ހަމައެއާއެއްކޮށް، . މުސާރަ ކަނޑުއްވާލައްވާ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއިވެނީ

 އަޅުގަނޑު ބުނެލަން ބޭނުންވޭ، އަދި ހަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހެން 5145 

 ކުންފުންޏެއްކަމުގައިވާ ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންއިން ހުޅުމާލެއާއި

އިރާތަކުގަައި ދިރިއުޅޭ، ފްލެޓްތަކުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ އަދިވެސް ރާއްޖޭގެ އެހެން ދާ
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 ރައްޔިތުންގެ އަތުން ނެގެމުންދާ ކުލިވެސް މަޢާފްކޮށްދިނުމަކީ މީގެތެރޭގައި

 ހަމައެކަނި މުސާރަ ކަނޑާލައިގެން ރައްޔިތުން ޙާލަތަށް . ހިމެނެންޖެހޭނެކަމެކޭ

 ންދާ އާމްދަނީ ހަމައެކަނި ޤައުމަށް ލިބެމު . ވައްޓާލުމެއްނޫން މީގެ ބޭނުންވަނީކީއެއް 5150 

 ކީއްވެތޯ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންނަށް، . އެއްބަޔަކަށްތޯއޭ މަދުކޮށްދޭންވީ

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަށް ލިބެމުންދަ ފައިސާ

 އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭގޮތުގައި ޖެނުއަރީ މަހުގެ . މަޙުރޫމްކުރުވަންވީކީއެއް

 ރަން މުސާރައިގެ ސަބަބުން ބައެއް ރައްޔިތުންވަނީ ތެރޭގައި ކުރިން މި ބޮޑުކު

 ބައެއް . އެބޭފުޅުން ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ތިއްބަވާނެގޮތް ނިންމަވާފައި 5155 

 ރުފިޔާއަށްވެސް 6000 ރުފިޔާއަށް ލިބޭ، އެކޮމޮޑޭޝަނުން 5000 ރައްޔިތުންވަނީ

 ދެއްކި ހުވަފެންތަކެއްގެ . ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށްޓަކައި . ބަދަލުވެފައި

 އެކަމަކު، މިއަދު މިދިމާވެގެންއުޅޭ މައްސަލައިގެ ސަބަބުން އެބޭފުޅުން . ސަބަބުން

 އެެކޮޓަރިއެއް . ރުފިޔާއަށްދޭ ކުޑަ ކޮޓަރިއަކަށް 350 ދެން ދާންޖެހޭނީ

 އެފްލެޓްތައް . އެފްލެޓްތަކެއް ނީންދުނު . އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ފެންނާކަށް ނެތް 5160 

 ދެން، ހަމައެއާއެއްކޮށް އަޅުގަނޑު . ށެއްވެސް ނުލިބުނު އިންދާނެ އޮ

 އެފްގެ ޕޮލިސީ ފްރޭމް . އެމް . ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި މިސަރުކާރުގެ ނާޤާބިލުކަމުންނޭ އައި

 އެފް ޕޮލިސީ . އެމް . އައި . ވަރކް މިޤައުމަށް މިހާރު އަންނަން މިޖެހުނީ

 އުމެއް އިނދަޖެހުމާ ފްރޭމްވަރކަކީ ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތު ދަށްވެގެންގޮސް އެޤަ

 އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން މިހާާރުން . ހިސާބަށް ދިޔައިމާ ނޫނީ ނާންނަ އެއްޗެއް 5165 

 މިސަރުކާރުގައި އިޤްތިޞާދީ . މިހާރަށްވެސް އެކަން އިމްޕްލިމެންޓްކުރަންވެއްޖެކަމަށް

 ... ޙަވާލުވެގެން ހުންނެވި ބޭފުޅާއަކީވެސް ސައިކޮލޮޖިސްޓެއްތޯއޭ ނުވަތަ އި ވުޒާރާއާ

 . ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ : ސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާ

5170 

 ... އިކޮނޮމިކް ތިއަރީއިން ދާއިރާގެ މާފަންނު ހުޅަނގު

 ޢަބްދުއްރަޙީމް هللا މެންބަރު ޢަބްދު

: ވާހަކަދެއްކެވުން
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 . ޒިމް ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް، މަޑަވެލި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 5175 

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

 ވަނަ މާއްދާގެ 115 އާދެ، އަޅުގަނޑު ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް މިނެގީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރާގެ މެންބަރު މަޑަވެލި ދާއި

 ދައުލަތުގެ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅައި ސިޔާސަތުތައް . ގެ ދަށުން ) ބ ( : ވާހަކަދެއްކެވުން މުޙަންމަދު ނާޒިމް 5180 

 ގުޅޭ އިދާރާތަކަށާއި މުޢައްސަސާ އަންގައި އެތަންތަނަށް ބޭނުންވާ ސަރުކާރުގެ ކަމާ

 މިއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކުރަންޖެހޭ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ . އިރުޝާދުދިނުން

 ކަނޑައެޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ . މައްޗަށް މިޤާނޫނުއަސާސީ ލާޒިމްކުރާކަމެއް

 ށް އެމޭރުމުން ވާހަކަދެއްކީމާ އެއީ ނިޒާމީ މިވެނިކަމެއް ޤާނޫނާޚިލާފަށް ކޮށްފިކަމަ

 މިއީ މިދިވެހިރާއްޖޭގެ . މިޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް ވާހަކަދެއްކެވެނީ . މައްސަލައެއް 5185 

 ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް އަސާސެއްގެގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައި އޮތް މައިގަނޑު

 ދެއްކެވޭނެ މިއާޚިލާފަކަށް ވާހަކައެއް މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ނު . އަސާސް

 . ޔާ ޝުކުރިއް . އެއްވެސް މެންބަރަކަށް

5190 

 ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު (

 ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް . ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްކަމަށް ޤަބޫލެއް އަޅުގަނޑު ނުކުރަން : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ނެންގުވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިވަޑައިނުގަންނަވާނެ އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު

 އަޅުގަނޑުގެ ލިސްޓްގައި ދެން އޮތީ، . ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅަކަށް ރައްދުދެއްވުމަށްޓަކައި 5195 

 އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު . ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު

 . އަރުވަން

 ހުށަހެޅުއްވި މި ކުއްލި މައްސަލަ . އައްސަލާމްޢަލައިކުމް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމަށް އަޅުގަނޑު : ވާހަކަދެއްކެވުން އަޙްމަދު ރަޝީދު 5200 

އަދިހަމައެއާއެކު މި ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހަޅަމުންދިޔައިރު . ސަނާކިޔަން
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 އަޅުގަނޑުވެސް އަޑުއަހަމުން އަދި ކިޔަމުންދިޔައިރު އަޅުގަނޑު ވަރަށް

 ދުކޮށްގެންހުރި ޕޮއިންޓެއް މީގައި މަދުވެގެންދިޔަކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން އުންމީ

 އަޅުގަނޑު އުންމީދުކޮށްގެން ހުރީ ރާއްޖޭގައި މިއުޅެނީ އިޤްތިޞާދު . ބޭނުންވޭ

 އުޅޭއިރުގައި ރާއްޖޭގެ ޚިޔާނާތްތެރިން، . ދަށަށްގޮސްގެން ލާރިލިބޭވަރު މަދުވެގެން 5205 

 ވެ ބައިތުލްމާލުން ގެއްލިފައިހުރި ލާރި އަނބުރާ ރައްޔިތުންނަށް ޚިޔާނާތްތެރި

 ސަރުކާރަށް ހޯދައި އިޤްތިޞާދު މުއްސަނދިކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލާނެކަމަށް

 އަސްލު . ނަމަވެސް، އެވާހަކައެއް ނެތް . މީގައި އޮންނާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ހީކުރިން

 . މުން އިނގޭތޯ މައްސަލައަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހިތްތިރިކަ

 ޑީގެ . އައި . ޕީ . އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، މިހިނދުން މިހިނދަށް އެފް 5210 

 އެލްއިން . އެސް . މައްޗަށް އޮތް ތިންސަތޭކަ އަށްޑިހަ މިލިޔަން ޑޮލަރާއި، އެމް

 މިލިޔަން 600 ބޯޓާއި އެއަރމޯލްޑިވްސްއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާ 98 ވިއްކާލާފައިވާ

 އަދި . ން ދައްކައިފިޔަސް މާދަމާ މުސާރަ ބޮޑުވެގެންދާނެއޭ ޑޮލަރު މިރޭ ޑޮލަރު

 ހަމައެއާއެކު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށްވެސް އަޅުގަނޑު ގޮވާލަން، ބޭންކް

 މޯލްޑިވްސްއިން ލޯނުނަގާ ނުދައްކާފައިވާ މީހުން އަތުން މިހިނދުން މިހިނދަށް 5215 

 މިލިޔަން 2000 . ން މިއީ މަދުއަދަދެއްނޫ . އެލޯނުތައް އަދާކުރުމަށް ދެންނެވުމަށް

 ރުފިޔާގެ ލޯނުތައް ނަގާފައި އެބަހުރި ސުވިމިންގޕޫލް ލާފައިހުރި ލޯންޗާއި އަދި

 110 އަދި ހަމައެއާއެކު ކަސްޓަމުން ހޯދަންޖެހޭ . އެހެނިހެން ކަންކަންކުރުމަށްޓަކައި

 މިލިޔަން ރުފިޔާ މިހިނދުން މިހިނދަށް ކަސްޓަމުންވެސް އެލާރި އެމީހުން އަތުން

 އަދި ހަމައެއާއެކު، އަޅުގަނޑު ސަރުކާރަށް . އަޅުގަނޑު އިލްތިމާސްކުރަން ހޯދުމަށް 5220 

 ގޮވާލަން ވީހާވެސް އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މި ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންހުރި

 ކޮށްގެން ރައްޔިތުން އަތުން . ލާރި ހޯދާ ބައިތުލްމާލަށް ޖަމާކޮށް މިކަންތައް ކުރުމަށް

 އަޅުގަނޑު އެކަމަށް . ގޮތަށް ކަންތައްތައް ކޮށްދޭށޭ އެއްޗެއް މަދުނުވާގޮތަށް، ގިނަވާ

 . ޝުކުރިއްޔާ . ސަރުކާރަށް އިލްތިމާސްކުރަން

5225 

 ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގެން މިވަގުތު މަޖިލީހަށް ވަޑައިގެން ތިއްބެވި . ޝުކުރިއްޔާ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

. ބުން މިނިމުނީ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވާ މިހިސާ
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 އެހެންވީމާ، އެޖެންޑާ އައިޓަމް، ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް، އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ

 . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް

5230 

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

 އަޅުގަނޑު ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް ނެގީ އަޅުގަނޑުގެ ކުއްލި މައްސަލައިގައި އެއްޗެއް އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 އެއީ ޚިޔާނާތްތެރިންގެ މައްސަލަ ބެލުމަށް މިމަޖިލީހުން ކޮމިޓީއެއް ނަގަން . މަދުވާތީ : އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން

 .... އަޅުގަނޑަށް ފެނެއޭ 5235 

 .. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ ކުރިއަށްގެންދެވުން ( 5240 

 . ނިންމަވަން މިމަޖިލީހުން ކޮމިޓީއެއް ނަގަން މެންބަރު ދާއިރާގެ އޭދަފުށި

 : އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން

5245 

 ކުއްލި މައްސަލައެއްގެ ދަށުން ވަކިކަމެއް ހުށަހަޅާ ވަކިކަމެއް ފާސްކުރުމެއް ނޯވޭ، : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 އިގެ ދަށުން އެހެންވީމަ، މިމައްސަލަ . އިތުރު ޤަރާރެއް ފާސްކުރުމެއްނޯވޭ

 މާމިގިލީ ދާއިރާގެ . ހުށަހެޅުއްވޭނެ ހުށަހެޅުމެއްކަމަކަށް ރިޔާސަތުން ޤަބޫލެއްނުކުރަން

 . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް

5250 

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

ޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވި އަ . އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ދާއިރާގެ މެންބަރު މާމިގިލި
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ބި : ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން  ވާހަކައަކީ، އަޅުގަނޑުމެން މިދައްކާ ވާހަކައަކީ ދިވެހި ޤައުމުގެ ސަރުކާރުގެ ތި

 ސިވިލް ސަރވަންޓުންކަމަށް ވިޔަސް އަދި އެހެން ދައިރާތަކެއްކަމަށް ވިޔަސް 5255 

 މީހުންގެ 33000 ދާންވީ ވަކި އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޅި ޤައުމު ހަލާކުވެގެން

 އަޅުގަނޑަށް . ޙައްޤުގައިތޯއޭ ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމު ސަލާމަތްކުރަންވީތޯއޭ

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން . ވިސްނޭގޮތުގައި އެވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން މިދައްކަނީ

 ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފިސާރި ރަނގަޅަށް އެވާހަކަދައްކާލަން އަދި އިތުރު

 . އްވާތޯ ދަންނަވާލަން އަޅުގަނޑު މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުންމިކުރީ ވަގުތެއްދެ 5260 

 މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ . ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްކަމަށް ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 5 ގޮތުން ކުއްލި މައްސަލައެއްގައި ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެެރި މެންބަރަކަށްވެސް އެރުވޭނީ

 . އެގޮތުން މިގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން އަޅުގަނޑު މި މަސައްކަތްކުރީ . އިރު މިނެޓް 5265 

 އަޅުގަނޑު މިހާރު ދަންނަވައިފިން މި ހުށަހެޅި . މިހިސާބުން މިމަސައްކަތް މިނިމުނީ

 އަޅުގަނޑު . ކުއްލި މައްސަލައިގެ އެޖެންޑާ އައިޓަމް މިހިސާބުން މިނިމުނީއޭ

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިޙާން ނިޒާމާއެއް ނުކުތާއަކަށް ފުރުޞަތު

 . ޙުސައިން މަނިކަށް އަރުވަން

5270 

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

 އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ ދަންނަވާލަން، މިފުރުޞަތު ހުޅުވާލެއްވީތޯ ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 . ން އެވާހަކަ އެހެންވެގެ . ބަހުސްކުރަން މަނިކު އަޙްމަދު ނިޙާން ޙުސައިން

 5275 : ވާހަކަދެއްކެވުން

 ހަމަ ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްގެ ފުރުޞަތުގައި . ފުރުޞަތު ހުޅުވައެއް ނުލަން . ނޫން : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ތިއީވެސް ނިޒާމީ ނުކުތާއެއްކަމަކަށް . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަދައްކަވަނީ

 . ހިސާބުން މިއަދުގެ ޖަލްސާ ނިންމާލާނީ އަޅުގަނޑު މި . އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއްނުކުރަން 5280
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 ވާ ބުދަދުވަހު 2009 އޯގަސްޓް 19 ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ގައި 9:00 ހެނދުނު 5285 

 . ޖަލްސާ ނިމުނީ . العالمين رب والحمدهللا

_______________  5290




