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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
2009 /38 

 

 2009 އަހަރު: 

 

 - ދައުރު: 

 

   ޖަލްސާވަނަ  38ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  17 ޖަލްސާ: 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 

 ދުވަސް  އަންގާރަ ވީ 2009 އޯގަސްޓް 25 ތާރީޚް: 

  1430 ރަމަާޟން 4 

 

 ގައި 10:30ހެނދުނު  ލްސާ ފެށި ގަޑި: ޖަ

 

 ށް  13:01ން  12:00 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 

 ގައި  14:05 މެންދުރުފަހު ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި: 

    

 މިނެޓް 34އި ގަޑިއިރާ 2 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 
 



 II 

 ހާޒިރީ 

 

 

 ޝާހިދުهللا ޢަބްދުރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް އަލްފާޟިލް  ރިޔާސަތު: 

 

 72 ، އިންޓަވަލް ފަހުނ67ްއިންޓަވަލް ކުރިން   ޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: ވަ 

  

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 އާޒިމް ޢަލީމެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ހެންވޭރުދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاއުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު ަގލޮޅު

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚުލޫފް  

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މީމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހު 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

  هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ޝިފާޒްބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު  

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް  

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް  



 III 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު ކުޅުދުއްފު 

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ސާކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީ 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 ެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީމަޑުއްވަރި ދާއިރާ 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް 

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ 

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު 

 ދު ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަ

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ 

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް 

  ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު



 IV 

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް 

 ޝާހިދު هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެޔޮދޫ

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ ބިލަތްދޫ

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު 

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު 

 މަދު މުސްޠަފާ ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަން

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް 

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު 

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަހީމް ޢަބްދު

 ބޫބަކުރު އަމާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް 

 މުޙަންމަދު ރާމިޒް މެންބަރު ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ 

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް 

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް 

 އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބްފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް

 ޙަސަންފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް 



 V 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު 

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބްހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަތީފް 

 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި ގައި  ޗުއްޓީ 

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 

 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު : ން މެންބަރު   ިި ސަލާމުގައި ތިއްބެވި 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ 

                           

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 

 - ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު: 

 

އޮފް ން: ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު  އެންޑް    މިނިސްޓަރ  ޓްރާންސްޕޯޓް  ހަުއސިންގ، 

 އެންަވޔަރަންމަންޓް އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު އަސްލަމް 

 

 ޖަލްސާ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވި 

  1 ޢާންމުންގެ އަދަދު: 
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  ،ުޢަބްދުއްރަޙީމް، ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ  هللا ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚުލޫފް، މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހ

ނާޝިޒް މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އަލިފުިށ  މަނިކު،  ޙުސައިން  ނިހާން  އަޙްމަދު  އާދަމް  މެންބަރު  މެންބަރު ރޮޒައިނާ  ުތލުސްދޫ ދާއިރާގެ  އުތުރު ،  ހިަތދޫ  އަދި 

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.   ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް

 
 



1 

 . ޖަލްސާ ވަނަ 38 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވަނަ 17 : ނަންބަރު ޔައުމިއްޔާ

 . ދުވަސް އަންގާރަ 2009 އޯގަސްޓް 25 : ތާރީޚް

5 

 . ސާ ފެއްޓުން ޖަލް . 1

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

 . މަޖިލިސް ފެށުނީ . وااله ومن وصحبه آله وعلى

10 

 . ސުވާލު . 2

 . މެންބަރުން 32 މިވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވީ ޢިއްޒަތްތެރި : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 މިއަދުގެ އެޖެންޑާގެ ފުރަތަމަ އައިޓަމަކަށް މިއޮތީ، ދާންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި

 އުސިންގ، ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް އޮފް ހަ މުޙަންމަދު ރިޔާޟް މިނިސްޓަރ މެންބަރު 15 

 . އެންވަޔަރަންމަންޓް އަލްފާޟިން މުޙަންމަދު އަސްލަމާ ކުރައްވާ ސުވާލެއް

 އަޅުގަނޑު ދާންދާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޟަށް ފުރުޞަތު

 . އަރުވަން

 ޒަތްތެރި ވަޒީރު އަރިހުން އާދެ، ޢިއް . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ` ދާއިރާގެ މެންބަރު ދާންދޫ 20 

 މާމެންދޫ ބަނދަރު . ދާންދޫ އަދި ގއ . ގއ އަޅުގަނޑު ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ، : ވާހަކަދެއްކެވުން މުޙަންމަދު ރިޔާޒް

 ހަލާކުވެފައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން އޮޑިދޯނިފަހަރު އެޅުމަށް އަދި އަރާ ފޭބުމަށް ދަތި

 މާމެންދޫގެ ބަނދަރުގެ . ގއ އަދި ދާންދޫ . ގޫތައް ކުރިމަތިވަމުންދާތީ، ގއ އުނދަ

 ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ؟ އޭ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ދުވަހެއް ވިދާޅުވެ ދެއްވަފާނަންތޯ

 . ރައީސް 25 

. ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން
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 ދާންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . ސް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ،

ކް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް  މުޙަންމަދު ރިޔާޟް ކުރެއްވި ސުވާލުގައި ދާންދޫގެ ބަނދަރު ހެދުމަށް ޖޭބި 30 

 ލޯނެއްގެ ދަށުން ސުނާމީ ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން، އެޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ބަނދަރެއް އެންވަޔަރަންމަންޓް މުޙަންމަދު

 ހެދުމަށް، އޮތް ބަނދަރު އަލުން ރީ ކޮންސްޓްރަކް ކުރުމަށް ނިންމާ މިހާރުވަނީ : ދެއްކެވުން އަސްލަމް ވާހަކަ

 . ޓީ ހޯގާރޑް ކިޔާ ކޮންޓްރެކްޓަރަކާ އެކީގައި . އެގްރީމެންޓެއްގައި ސޮއިކޮށްފައި އެމް

 . ފުޅާމިން ހުރި ބަނދަރެއް 360 ފޫޓް ދިގުމިނުގައި، 500 މިބަނދަރަކީ ކުރީގައި

ޓް 360 ފޫޓް، ފުޅާމިނުގައި 720 ދޭއިރު ދިގުމިނުގައި ބަނދަރު އަލުން ހެ  ފޫ 35 

 ބަނދަރު މަސައްކަތް . ހުންނާނެގޮތަށް ބަނދަރު މިހާރު ޑިޒައިންކުރެވިފައިވަނީ

 . ހިނގާނީ އިންޖިނިއަރިންގ ސްޓޭންޑަޑްސްއަށް ބޭސްކޮށްފައި އޮންނަ ޑިޒައިންއަކަށް

 ން ބްރޭކް ވޯޓަރއެއް މާނައަކީ ކޮންކްރީޓް ކީވޯލެއް ލާފައި ބޭރުގައި ރަބަރމައު

 ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ޢަމަލީގޮތުން ފެށޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ، . ލާފައި

ކީ މެއި  ދެން މި ކޮންޓްރެކްޓަކީ . 2010 ކޮންޓްރެކްޓަރ ހުށަހަޅާފައި އޮތް ތާރީޚަ 40 

 އެއް ބަނދަރަށްވުރެ ގިނަ ބަނދަރު ހަދަން އޮތް ކޮންޓްރެކްޓަރަކަށްވީމަ މިހާރު

 ސް އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިކޮށްފައި އޮތްކަމުގައިވިޔަސް މޭ މަހާއި ސޮއިކޮށްފައި، ވާކް

 ދެން . ހަމައަށް މަސައްކަތް ޢަމަލީގޮތުން ރަށުގައި ފެށުން ލަސްވެގެން އެދަނީ

 އަކާއި 2010 މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ ހުށަހަޅާފައި އޮތީ އޮކްޓޫބަރ

 މާމެންދޫގައި ބަނދަރަކީވެސް . ގއ ، މާމެންދޫގައި ބަނދަރެއް ހެދުމަށް . ގއ . ހަމައަށް 45 

ތް  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެއްވިފަދައިން ވަރަށްބޮޑަށް ހަލާކުވެފައި އޮ

 . ފޫޓް ފުޅާމިނުގައި އޮންނަ ބަނދަރެއް 250 ފޫޓް ދިގުމިނުގައި 500 . ބަނދަރެއް

 މިބަނދަރު ހެދުމަށް ސަރުކާރުން ޕްލޭންކޮށްފައި އޮތީ، އަޅުގަނޑު މިހާރު ވާނެ،

 ތަންކޮޅެއް ކުރީދުވަހެއްގައި އަޅުގަނޑު މަޖިލީހުގައި ދެންނެވިން އިންޑިއަން

 އެގްޒިންގ ބޭންކްގެ ލޯނެއްގެ ދަށުން އަޅުގަނޑުމެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 50 

 . ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއް، އަޅުގަނޑުމެން ލާރި އެލޮކޭޓް ކުރާވާހަކަ

 އެހެންވީމާ، އެމަސައްކަތުގެތެރޭގައި . ކަ މިލިއަން ޑޮލަރެއް އެލޮކޭޓްކުރާވާހަ 150

 މާމެންދޫއަށް އަޅުގަނޑުމެން ހިމަނާފައި އެކަމަށް ބޭނުންވާ، އެ އަޅުގަނޑުމެން . ގއ

 18 މިދެންނެވި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ހިންގާނެ މަޝްރޫޢުތައް ކަނޑައަޅާފައި އެ

 ވްކުރި ގައި ބޭއްވެވި ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ކައުންސިލްއިން އެޕްރޫ 2009 އޯގަސްޓް 55
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 އަޅުގަނޑުމެން އެކަމަށް ކަނޑައެޅީ . މާމެންދޫ ހިމެނިފައިވާނެ . ލިސްޓެއްގައި ގއ

 ފޫޓަށް ދިގުކޮށްފައި 600 ފޫޓް ދިގުމިނުގެ ބަނދަރު 500 މިހާރު އޮތް

 މިލިއަން 2.3 އަޅުގަނޑުމެން އަންދާޒާކޮށްފައި އޮތީ، . އެމަސައްކަތްކުރުމަށް

 ރު އިންޑިއަން އެގްޒިންގ ބޭންކަށް މިހާ . ޑޮލަރސް މިކަމަށް ޚަރަދުވާނެކަމަށް

ކައި އަޅުގަނޑުމެން ވާނެ  އަޅުގަނޑުމެން މިދެންނެވި މަޝްރޫޢުތައް ހުށަހެޅުމަށްޓަ 60 

 އެހެންވީމާ، . ފޮރިން އެފެއާޒް ތްރޫކޮށް އެމަސައްކަތްކުރަން ހުށަހަޅާފައި

 މާމެންދޫގެ ބަނދަރުގެ . އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެކަން ހަމަޖެހިގެންދާއިރު ގއ

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ވެސް ޙައްލުވެގެންދާނެ މައްސަލަ

 އަޅުގަނޑު . އިތުރު ސުވާލުކުރައްވަން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން . ޝުކުރިއްޔާ : ހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން ވާ 65 

 މިހާރު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ، ދާންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު

 . ރިޔާޟަށް

 ޢިއްޒަތްތެރި ވަޒީރު ޖަވާބުދެއްވަމުން . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދާއިރާގެ މެންބަރު ދޫ ދާން

 ވިދާޅުވެއްޖެ ޖޭބިކް ލޯނެއްގެ ދަށުން ދާންދޫގެ ބަނދަރު ސޮއިކުރެވި : ވާހަކަދެއްކެވުން މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 70 

 ބިކް އަޅުގަނޑު ސުވާލަކީ، ދާންދޫގެ ބަނދަރު މިހެދެނީ ޖޭ . ކުރިއަށްދާވާހަކަ

 ދެން . ލޯނެއްގެ ދަށުން ކިހާ އަދަދެއްގެ ފައިސާއެއް ހޭދަކުރައްވައިގެންތޯ

 މާމެންދޫއާއި ގުޅޭގޮތުން ޢިއްޒަތްތެރި ވަޒީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެގްޒިންގ ބޭންކްގެ

 އަޅުގަނޑު . ލޯނެއްގެ ދަށުން މާމެންދޫގެ ބަނދަރު ހެދިގެން ކުރިއަށްދާނެވާހަކަ

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޑުއިވިފައި ، މާމެންދޫގެ ބަނދަރު . ސުވާލަކީ، ގއ 75 

 . އޮތްގޮތުންވިއްޔާ މިސަރުކާރު ބަދަލުވުމުގެ ކުރިން ހަމަ ފަށާކަހަލަގޮތަކަށް އޮތީ

 އެހެންވީމާ، މަނިކުފާނު ވިދާޅުވެދެއްވަފާނަންތޯ އޭރު އެވާހަކަ ދެކެވުނީ ފައިސާ

 ންދޫ ކީއްވެތޯ މި އެގްޒިންގ ބޭންކްގެ ލޯނުގެ ދަށަށް މާމެ . ލިބިފައިހުރެގެންތޯ

 އޭރުގެ މަނިކުފާނު މިނިސްޓްރީއާ ޙަވާލުވުމުގެކުރިން މިކަމާ . ބަނދަރު މިދިޔައީ

 . ގުޅިގެން އޭރުގެ ސަރުކާރުން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރައްވާފައި އޮތްތޯ 80 

. ޝުކުރިއްޔާ
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 އްވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފުރަތަމަ ކުރެ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ،

 ދާންދޫގެ . ސުވާލު، ކިހާ ފައިސާއެއް ޚަރަދުކޮށްގެންތޯއޭ ދާންދޫގެ ބަނދަރު ހަދަނީ ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް

 ހާސް އެމެރިކާ 70 ލައްކަ 7 މިލިއަން 2 ބަނދަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ވެލިއުއަކީ އެންވަޔަރަންމަންޓް މުޙަންމަދު 85 

 ބަނދަރު ހެދުމަށް އަޅުގަނޑު އޮފީހާއި ޙަވާލުވިއިރު ދެން މާމެންދޫގެ . ޑޮލަރު : އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވުން

 ނޫނީ އެކަމަށް ވަކިގޮތެއް . އެއްވެސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައި އޮތްތޯއޭ

 ވަނަ އަހަރު 2008 އަޅުގަނޑުމެން އޮފީހާއި ޙަވާލުވީ . ނިންމިފައި އޮތްތޯއޭ

 އެއަހަރަކު ، އޭރު އެއަހަރުގެ ބަޖެޓަކުއެއް މާމެންދޫ ބަނދަރު . ގައި 11 ނޮވެމްބަރ

 ދެން . ގައިމުވެސް މާމެންދޫ ބަނދަރު ހަދާކަށެއްނޫން ކަނޑައެޅިފައި އޮތީކީއެއް 90 

 މިހިނގާ އަހަރުގެތެރޭގައި މާމެންދޫ ބަނދަރު ހަދަން ނިންމާފައި އޮތްކަމެއް

 ދެން އޭރުގެ ސަރުކާރުން ވަކިގޮތަކަށް . އަޅުގަނޑަކަށެއް އެނގޭކަށެއްނެތް

 ޝުކުރިއްޔާ . ގަނޑަކަށްނޭނގެ ދަންނަވާކަން ވިސްނަވާފައި ނެތްކަމެއް އަޅު

 . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

95 

 އަޅުގަނޑު ވަޒީރާއި . އައްސަލާމްޢަލައިކުމް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ޝުކުރިއްޔާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިލިފުށި

 ބަރު މުޙަންމަދު ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ، ދާންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެން : ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާޟް ރަޝީދު

 ކުރެއްވި ސުވާލާއި ގުޅިގެން، މިފަދަ ބަނދަރުތައް ހެދުމަކީ ސުނާމީއަށްފަހުގައި

 އަދި ވަރަށްގިނަ ރަށްރަށުގެ ބަނދަރުތައް . ވަރަށްބޮޑުވެފައި އޮތް މައްސަލައެއް

 ދެން މިސުވާލާއި ގުޅިގެން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ، . މިގޮތަށް ނުހެދި އެބަހުރި 100 

 . ވި ބަނދަރުތަކުގެތެރެއިން މިހާރު ނުހެދި އޮތީ ކިތައް ބަނދަރުތޯ ސުނާމީގައި ހަލާކު

 އަދި ކިހާތަނެއްގައި ސުނާމީގައި ގެއްލުންލިބުނު ރަށްތަކުގެ . އެ ސާފުކޮށްދެވިދާނެތޯ

 . ބަނދަރުތައް ހަދައި ނިމޭނެތޯ

 ވާބެއް ދެއްވަން މިއަދުގެ ސުވާލުގެ ދާއިރާއިން ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރ ޖަ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 105 

 . ބޭނުންފުޅުނަމަ ފުރުޞަތު އަރުވަން

 އަޅުގަނޑަކަށް މިތާ ހުރެފަކަ މިވެނި އަދަދެކޭ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ،

އެހެންނަމަވެސް އެބަހުރި ސުނާމީ ކާރިޘާއާއި ގުޅިގެން . އެހާވަރު ދަންނަވާނޭނގެ ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް
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 ނުހެދި ހުރި، ހަލާކުވި ބަނދަރުތެރެއިން ވަރަށް ބައިވަރު ބަނދަރުތައް އަދިވެސް ޔަރަންމަންޓް މުޙަންމަދު އެންވަ 110 

 ގިނަ ބަނދަރުތައް ނުހެދި ހުރީ، ސުނާމީ ކާރިޘާގައި ގެއްލުންވި . ނުހެދި : އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވުން

 ޔާސަތަކީ، ބަނދަރުތައް ހެދުމަށް ސަރުކާރުން އޭރު ގެންގުޅުއްވާފައި އޮތް ސި

 . އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ލިބޭ އެހީގެ ދަށުން އެމަސައްކަތް ކުރަން

 ދެން މިކަމުގައި، . ދެން ވަރަށްގިނަ ފަރާތްތަކުން އެއިންޑިކޭޝަންވެސް ދެއްވި

 އަޅުގަނޑު މިއަދުގެ ސުވާލާއި ގުޅިގެން، ދާންދޫގެ އެ ސުވާލުގައި، އެއީވެސް 115 

 އަހަރުވީފަހުން ޢަމަލީގޮތުން 4 . މަސައްކަތެއް ސުނާމީ ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން

 އެއީ ހަމަ މިކަހަލަ ކަންކަމުގައި ހަމަ . އެމަސައްކަތް ފެށޭ ހިސާބަށް މިއައީ

 ދެން އެ ޕްރޮސެސް ދިގުވުމުގައި އޮވޭ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ . ޕްރޮސެސް ދިގުވަނީ

 ދުވަސްތައް އެހެންވީމާ، ނަގާ . ފަންޑްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮސީޖަރ ފޮލޯކުރުންވެސް

 އެހެންނަމަވެސް ހަމަ . އަހަރު އެއީ ތަންކޮޅެއް ބޮޑުވަރު 4 ދެން . ނަގަމުންދަނީ 120 

 އެޕްރޮސެސްގެތެރޭގައި ކަންތައްތައް ލަސްވެގެންގޮސް މިހާ ގިނަދުވަސްވެފައި

 ދެން، އޭގެތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ މިކަންކުރުމުގެ ކެޕޭސިޓީގެ . މިހުންނަނީ

 ކުރީގައިވެސް އަދި މިހާރުވެސް . ނޑު ޤަބޫލުކުރަން މައްސަލަވެސް އުޅޭކަމަށް އަޅުގަ

 އެހެންވީމާ، . މިނިސްޓްރީތަކުގެ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގައި އެ ކެޕޭސިޓީ އިޝޫއުޅޭ

 ކުރެއްވި ސުވާލުގައި ކިތައް ބަނދަރުތޯއޭ ނުހެދިއޮތީ ސުނާމީގައި ހަލާކުވި 125 

 ނީ އަދަދެކޭ ބަނދަރުގެ ތެރެއިން، އެއަށް ސީދާ މިތާ ހުރެފައި އަޅުގަނޑަށް މިވެ

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ދަންނަވާކަށް ނޭނގޭ

 އަޅުގަނޑު މިނިސްޓަރު މިއަދު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ` އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ލެއް ދެއްވި ޖަވާބުގައި ފާހަގަކުރެއްވި ބައެއް ނުކުތާއާއިބެހޭގޮތުން ދެތިން ސުވާ ޙަމީދު هللا ޙަމްދޫން ޢަބްދު 130 

 އެއްކަމަކަށް، މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވި ޖޭބީގެ ލޯނުގެ . ދަންނަވާލަން އެބަބޭނުންވޭ : ވާހަކަދެއްކެވުން

 އެހެންވީމާ، ލިސްޓެއް . ދަށުން އެއް ބަނދަރަށްވުރެ ގިނަ ބަނދަރު ހިމެނިފައިވޭތޯ

 ގެންގުޅުއްވާނަމަ މިލިސްޓުގައި ނުވަތަ އިންޑިއަން އެގްޒިމް ބޭންކްގެ ދަށުން

 ނަލް ޕްލޭނިންގ ކައުންސިލްއިން މިހާރު އެޕްރޫވްކުރައްވާފައިވާ ލިސްޓުގެ ނެޝަ

 ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވޭތޯ އަޅުގަނޑު ހިމެނޭ، އަޅުގަނޑު ރިޕްރެޒެންޓްކުރާ ދާއިރާ 135 

އެއީ ޚާއްޞަކޮށް، ފައިނު، ކިނޮޅަސްގެ ބަނދަރުހެދުމާއި އަދި އިނގުރައިދޫ،



6 

 މަރާމާރު ނުވަތަ އަލުން އިނަމާދޫ، ރަސްމާދޫ، މިރަށްރަށުގެ ބަނދަރު

 ރީބިލްޑްކުރުމުގެ އެއްވެސް މަޝްރޫޢުއެއް މިއަދު ތިޔަފާހަގަކުރެއްވި ދެލިސްޓުގައި

 . ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ އެހެން ލިސްޓުގައި ހިމެނޭތޯ

140 

 . އަޅުގަނޑު ދެ ލިސްޓެއްގެ ވާހަކަދެންނެވިން . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ، މި

 އެ ކޮންޓްރެކްޓްގައި އެލިސްޓު . ފުރަތަމަ ދާންދޫ ހިމެނިފައި އޮތް ކޮންޓްރެކްޓް އެންޑް ސްޕޯޓް ޓްރާން

 އެއީ ތަންކޮޅެއް ކުރު ލިސްޓެއްވީމާ އަޅުގަނޑު . އަޅުގަނޑު އަތުގައި އެބައޮތް ންމަދު މުޙަ އެންވަޔަރަންމަންޓް

 ހާބަރެއް 28 އަނެއް ލިސްޓު އެއީ ، ދެން . އެލިސްޓު ދަންނަވާވެސްދީފާނަން : ހަކަދެއްކެވުން ވާ އަސްލަމް

 28 އަޅުގަނޑު އަތުގައި މިތާކު މިވަގުތަކުއެއްނެތް އެ . އެބައޮތް ލިސްޓުކުރެވިފައި 145 

 އެހެންވީމާ، މަޢާފާއެކީގައި ދަންނަވަންޖެހެނީ އަޅުގަނޑަށް . ރަށުގެ އެލިސްޓެއް ނެތް

 ންނަމަވެސް، އެހެ . ރަށުގެ ލިސްޓު މިތަނުގައި މިވަގުތު ކިޔައިދެވޭކަށްނެތޭ 28 އެ

 . ދާންދޫ ހިމެނޭ ކޮންޓްރެކްޓްގައި ހުރި ރަށްރަށް އަޅުގަނޑު ކިޔާލަދީފާނަން

 އިސްދޫކަލައިދޫ، . ފޮނަދޫ، ލ . ފުނަދޫ، ލ . ފުނަދޫ، ދާންދޫގެ އިތުރުން ށ . ށ

 . ދިޔަމިގިލި އަދި މާލޭގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއާ ދިމާލުން އެއްގަމު ތޮށި . ތ 150 

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 ދިމާލުން ތޮށިގަނޑު ހަދާ ވާހަކަ އި އާދެ، މާލޭގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއާ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ވިދާޅުވީމާ އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ، ދާންދޫގެ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޟް : ހަކަދެއްކެވުން ވާ މަނިކު މޫސާ

 ން ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރުގެ މިހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ދާންދޫގެ ބަނދަރާބެހޭގޮތު 155 

 . ޖަވާބުގައި ވިދާޅުވެއްޖެ ބަނދަރުތައް ސަރުކާރުން ފައިސާގަ ހަދަމުންގެންދާ ވާހަކަ

 އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ، ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާގޮތަށް މާލޭގެ

 އިރުއިތުރު ފަރާތުގައި އެއޮތް ބަނދަރު އެއީ އެސަރަޙައްދުގައި ދިރިއުޅޭ މަސްވެރިން

 މިހާރު އެމީހުންވަނީ އެތަނުން ފަހާ . ކުރިން ބޭނުންކުރަމުންގެންދިޔަ ތަނެއް

 ކޮބައިތޯ . އަޅުގަނޑުވެސް އެބަ ހޯދަން . ވީދިމާލެއްވެސް ނޭނގޭ . ގެއްލުވާލާފައި 160 

 މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ބަނދަރުގެ . އެމީހުންނަށް އޮތް ޙައްޤަކީ

 މިހާރު އެތަނަކީ ފެރީ ލަފާ . ދަންޖެހޭނީ ބޭނުންކުރަންޖެހިއްޖެއްޔާ ކިހިނެއްތޯ ހަ

ހަމައެއާއެކީގައި، ހުޅުމާލޭގެ ބަނދަރުވެސް މީހަކަށް . ތަނަކަށް ހަދާފައި އެއޮންނަނީ
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 އެހެންވީމާ، މާލޭގެ މިސަރަޙައްދުގައި . ބޭނުންކުރެވޭފަދަގޮތަކަށް ނޫން އެއޮތީ

 އިތޯ އެއްޗެހި ދިރިއުޅޭ މަސްވެރިންނާ އޮޑިދޯނިފަހަރު ގެންގުޅޭ މީހުން ކޮންތަނެއްގަ 165 

 ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ . އަޅައިގެން ބަނދަރުކޮށްގެން ތިބެން ނިންމަވާފައި އޮތީ

 . ކޮބައިތޯ އެކަމުގައި

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްވި ސުވާލުގައި . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ، މި

 ރަޙައްދު، އެ ސަރަޙައްދު އެއޮތްގޮތަށް ހަމަ ފެރީ މިހާރު ފެރީ ފުރާލަފާ ސަ ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް 170 

 ދެން، މާލޭގެ ބަނދަރުގެ ދަތިކަމާ ތާށިކަން . ފުރާލަފާތަނެއްގެގޮތަށް އޮންނާނީ ންމަދު މުޙަ އެންވަޔަރަންމަންޓް

 ތަކެއް ޙައްލުކުރުމަށް ހުޅުހެންވޭރުވެސް ހިމެނޭގޮތަށް ހުޅުމާލޭގައި ސަރުކާރުން ޕްލޭން : ހަކަދެއްކެވުން ވާ އަސްލަމް

 އެބަކުރަމުންގެންދަން އެތަނަށް މަސްދޯނިފަހަރު އަދި އެހެން އުޅަނދުފަހަރަށް އެތަން

 އަޅުގަނޑު އުންމީދުކުރަން އޭރުން . ބޭނުންކުރެވޭނެގޮތަށް އެތަން ތަރައްޤީކުރުމަށް

 ދެން، މާލޭގެ . ކޮންމެވެސްވަރެއްގެ ލުޔެއް އަންނާނެކަމަށް ބަނދަރުގެ ދަތިކަމަށް 175 

 އެހެންވީމާ، . ންޑްކުރާކަށެއް ހަމަޔަޤީނުންވެސް ޖާގައެއްނެތް ބަނދަރު އެކްސްޕޭ

 މާލެ ކައިރިން ކޮންމެވެސް ތަނެއް . މާލޭގެ ބަނދަރެއް އެކްސްޕޭންޑެއް ނުކުރެވޭނެ

 ނޫނީ ގްރޭޓަރ މާލޭ ރީޖަން، އެ ސަރަޙައްދުގެ ތެރޭގައި ބަނދަރެއް ހެދިގެން

 . ޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއް . ކޮންމެވެސްވަރެއްގެ ލުޔެއް އަންނާނީ

180 

 އަޅުގަނޑު ޢިއްޒަތްތެރި ވަޒީރާ ސުވާލުކޮށްލަން . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ކުރެންދޫގެ ބަނދަރުވަނީ . ޅ . ބޭނުންވަނީ މިއަދުގެ ސުވާލާ ގުޅުންހުރި ސުވާލެއް : ހަކަދެއްކެވުން ވާ އަޙްމަދު މޫސާ

 އަނެއްކާ ނެރުފައިކަށި، އުތުރު . އްލުންވެ ހަލާކުވެފައި ސުނާމީގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ގެ

 އޭގެސަބަބުން ރަށް ގިރަމުން ވަރަށް ބޮޑަށް . ފަރާތާއި ދެކުނު ފަރާތްވަނީ ވެއްޓިފައި

 ވަރަކަށް ފޫޓާ 100 ގާތްގަނޑަކަށް . ބިރުގަންނަ ހިސާބަށް މިހާރު ހިނގައްޖެ 185 

 މަނިކުފާނުގެ ، އެހެންވީމާ . ހަމައަށް ރަށުގެ ގިރުން މިހާރުވަނީ ގޮސްފައި

 މިނިސްޓްރީއިން އެއްވެސްކަހަލަ ދިރާސާއެއްކޮށްފައި ނޫނިއްޔާ އެއްވެސް

 ކިހާހިސާބެއްގައިތޯ ނޫނީ . ޕްރޮޖެކްޓެއްގައި ހިމެނިފައިވޭތޯ ކުރެންދޫ ބަނދަރު

 . ޝުކުރިއްޔާ . މަސައްކަތް ފެއްޓޭނީ ނޫނީ ޚިޔާލުވެސްކޮށްފައިވޭތޯ

190
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 އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަނޑަށް މިއަދު ހަމަ . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކުރިއްޔާ ނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ، މި

 . ވަރަށް ބޮޑަށްވެސް އެބަ އަޅުގަނޑަށް ކުރެވުނު ސުވާލުން ބޭރަށް އެބަދެވޭހެން އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް

 އެކަމަކު، އަޅުގަނޑަށް ޔަޤީންކަމާއެކީގައި ދަންނަވަންކެރޭ އެއްޗެއް ންމަދު މުޙަ އެންވަޔަރަންމަންޓް

 އަޅުގަނޑު ހަނދާންވަނީ އަޅުގަނޑު، ލިސްޓް ޗެކްކޮށްލާނަން . ދަންނަވައިދޭނަން : ހަކަދެއްކެވުން ވާ އަސްލަމް

 . އިންޑިއަން އެގްޒިން ބޭންކަށް ހުށަހެޅި ލިސްޓުގައި ކުރެންދޫ ހިމެނިފައިއޮތްތޯ 195 

 އަޅުގަނޑު ހަނދާނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އާދޭ ކުރެންދޫ އެލިސްޓުގައި ހިމެނުމަށް

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ޑު މަސައްކަތްކުރި ހަނދާން އަޅުގަނ

 އަޅުގަނޑު ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު އަރިހުން . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 އްޖެ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެ : ވާހަކަދެއްކެވުން ޒާހިރު އާދަމް 200 

 ދާންދޫވެސް އެއީ އަދި މާމެންދޫވެސް އެއީ ސުނާމީގެ ބަނދަރުތަކުގެ ތެރެއިން . ގއ

 .... އަދި އެކަންތަކަށް . ހަދަން ނިންމާފައި ހުރި ބަނދަރުކަމަށް

 . ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް، ފެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

205 

 ) ހޭ ނުކުތާ ނިޒާމާބެ (

 ދެންމެ ސުވާލުކުރައްވަމުން އެގެންދެވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފުރަތަމަ ވިދާޅުވި ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 . ދެތިން ބަސްފުޅުގެ އަޑު ރަނގަޅަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނީވޭތީވެ އެވާހަކަ : ކެވުން ޔޫސުފް ނަޢީމް ވާހަކަދެއް

210 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށްގެންދެވުން . ބެހޭ ނުކުތާއެއްނޫން ނިޒާމާ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . އެދެން

 އަޅުގަނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 215 

 ވާ ދާއިރާ، ގައްދޫ ދާއިރާގައި އަޅުގަނޑުގެ، އަޅުގަނޑު އިންތިޚާބު އިންތިޚާބުވެފައި : ވާހަކަދެއްކެވުން ޒާހިރު އާދަމް

ކުރީއްސުރެ . ހިމެނޭ ވާދޫ، ގައްދޫ، ވާދޫ އަކީވެސް ވަރަށް ހާލުގައި އޮތް ދެތަނޭ
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 . ފެށިގެން ވާދޫއަކީ ސުނާމީގެ ބަނދަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާ ރަށެކޭ

 . ކޮންމެހެން އެ ބަނދަރާ ބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑު އެއްޗެއް ދަންނަވާލާކަށްނޫން

 އަޅުގަނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މީގެ ކުރީގައި އަންނަނީ ކުވައިތު އެކަމަކު 220 

 މިހާރު މިއަންނަނީ . އެފްއާއި މިކަހަލަ ތަންތަނުގެ ވާހަކަ . އެމް . ފަންޑާއި، އައި

 އެހެންވީމަ، އެގްޒިންގ ބޭންކުގެ މި . މުޅިން އެގްޒިންގ ބޭންކުގެ ވާހަކަ

 . ރެ ރަށެއްވެސް ހިމެނިފައިވޭތޯއޭ ޞަދަޤާތުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން މި ދެރަށުންކު

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

225 

 އެގްޒިންގ ބޭންކަކުން ޞަދަޤާތެއް ނުދޭ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ،

 ދެން އެހެންވީމަ، . އެގްޒިންގ ބޭންކުން އަޅުގަނޑުމެން ނަގަނީ ލޯނެއް . އިނގޭތޯ ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް

 އަޅުގަނޑު . ދެން އެއްސެވީ ދެރަށުގެ، އެ ދެރަށް އޭގެތެރޭގައި ހިމެނިފައި އޮތްތޯއޭ އެންވަޔަރަންމަންޓް މުޙަންމަދު

 އެ . އެ ލިސްޓް ޗެކްކޮށްލުމަށްފަހު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އެ ޖަވާބު އަރުވަފާނަން : އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވުން

 ނޫނިއްޔާ އަދި އެހެން ލިސްޓެއްގައިވެސް . ދެ ރަށް ލިސްޓްގައި ހިމެނިފައި އޮތްތޯ 230 

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . އިންތޯ

 އަޅުގަނޑު ސުވާލެއް ދަންނަވާލަން . އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ބީކްގެ ފަރާތުން ހައްދަވާދެއްވާ ދެންމެއަކު ވިދާޅުވެދެއްވައިފި ޖޭ ބޭނުންވަނީ : ވާހަކަދެއްކެވުން ޤާސިމް އިބްރާހީމް

 އަޅުގަނޑަށް ވިދާޅުވެދެއްވަފާނަންތޯ ކިހާ . ބަނދަރުތަކުގެ ނަންތަކާ ރަށްރަށުގެ 235 

 ހަމަ އެ ޕްރޮޖެކްޓް ނިމޭނީ ހަމަ ހުރިހާ . ފައިސާއެއް އެކަމަށް ޚަރަދުވޭތޯ

 ދެން އަޅުގަނޑު . ތަންތަނުންވެސް އެއްފަހަރާ އެއްގޮތަށްތޯއޭ ތާރީޚްތައް

 ކުނބުރުދޫގެ ބަނދަރުގެ ހެދުމުގެ ކަންތައް އޮތީ . އޮތީ އދ ދަންނަވާލަން

 ގެ ފެންފުށީގެ ބަނދަރުގެ އެއްވެސްކަހަލަ މަސައްކަތެއް، . އދ . ކިހާހިސާބެއްގައިތޯ

 އިންޑިއަން އެގްޒިންގ ބޭންކުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ޕްރޮޖެކްޓަރުން ހިންގަވާގޮތަށް 240 

 ދަނގެތީގައި ބަނދަރު . އދ އަދި ދަނގެތީގައިވެސް، . ހަމަޖެއްސެވިފައި އޮތްތޯ

 ހެދުމުގައި އެއްވެސްކަހަލަ މަސައްކަތެއް މަނިކުފާނުގެ މިނިސްޓްރީގެ ތެރެއިން

. ޝުކުރިއްޔާ . މިކަންކަން ސާފުކޮށްލަދެއްވުން އެދެން . ހިނގަމުންދޭތޯ
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 ން އަޅުގަނޑު އަޅުގަނޑަށް ވީމިންވަރަކު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ، 245 

 ފުރަތަމަ ސުވާލަކަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެއްސެވީ ކިހާ . ޖަވާބުދެވޭތޯ ބަލާނަން ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް

 އަޅުގަނޑު ދެންނެވީ ލިސްޓްގައި ޖުމްލަ ކޮންޓްރެކްޓް . ފައިސާއެއް ޚަރަދުވޭތޯއޭ އެންވަޔަރަންމަންޓް މުޙަންމަދު

 . އަތަކުއެއް ނެތް ޖުމްލަ ކޮންޓްރެކްޓް ވެލިޔު މިވަގުތަކުއެއް ވެލިޔު، އަޅުގަނޑު : އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވުން

 އެކަމަކު އެވްރެޖްކޮށް ބަނދަރަކަށް ދެމިލިޔަނާއި ތިން މިލިޔަނާ ދޭތެރޭގެ ޚަރަދު

 ތަނުގެ 7 ދެން މި . ބަނދަރެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެދަނީ 7 . އެބަވޭ 250 

ކޮ  2010 ށްފައި އޮތީ ނޮވެމްބަރު މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ ޝެޑިޔުލް

 ދެން އޭގެތެރެއިން ބައެއް ބަނދަރުތަކުގެ، އެންމެފަހުން ނިމޭއިރު . އާއި ހަމައަށް

 މީގެތެރެއިން . ހުރިހާ ބަނދަރެއްވެސް އެކުއެކީގައި ދާކަހަލަގޮތަކަށް

 ފޮނަދޫ، ފުނަދޫ، ދިޔަމިނގިލީ އެ . ޝެޑިޔުލްކޮށްފައި އޮތްއިރު ފޮނަދޫ ބަނދަރު، ށ

 އަޅުގަނޑު . ތަންކޮޅެއް ކުރީގައި ފެށޭ ދެން ބާކީ ހުރި ތަންތަނަށްވުރެ ބަނދަރުތައް 255 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . އަތުގައި އެބައޮތް ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ވާރކް ޝެޑިޔުލް

 ބޭނުންފުޅުވާނަމަ އަޅުގަނޑު އެ ވާރކް ޝެޑިޔުލް އެޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . އަރުވަފާނަން

 އާދެ، އަޅުގަނޑު ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 260

 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޑުއިވެމުންދިޔަ ސަރުކާރުން 2003 : ވާހަކަދެއްކެވުން ޢިލްޔާސް ލަބީބް

 ށެއްގެ ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން ވިދާޅުވަމުން ގެންދިޔަތަން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަ

 ދެން އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ ރާއްޖޭގެ . އަހަރު ތެރޭގައި 3 ހައްލުކޮށްދެއްވާނެކަމަށް

 ދެން އަޅުގަނޑު . ހުރިހާ ރަށެއްގައި ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން ހައްލުކޮށްދެވިފައިތޯ ވަނީ

 ރަށްބޮޑަށް ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ ހުޅުދޫ އަދި މީދޫގެވެސް ބަނދަރު ވަނީ ބަ 265 

 ކިހާހިސާބެއްގައި ހުޅުދޫ އަދި މީދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ . ވީރާނާވެ ހަލާކުވެފައި

 ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި . ކަންތައްތައް ކުރިއަށްގެންދެވޭވަރު ލަފާކުރައްވާތޯ

 . ރައީސް

 ލަފާފުރުމުގެ އެބަހުރި ރާއްޖޭގައި އަދިވެސް . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ، 270 

ދެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް ފާޑެއްގެ ވާހަކައެއްހެން . ދަތިކަން ހުރި ރަށްރަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް
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 ރައްޔިތުންނަށް އެކި ރައްޔިތުންނަށް ވިސްނެނީ . މި ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަމުގެ ވާހަކަ އެންވަޔަރަންމަންޓް މުޙަންމަދު

 މީގެކުރީގެ ސަރުކާރުން . ތަށް ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަމުގެ ވާހަކަ ދެއްކީމަ އެކިގޮ : އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވުން

 ގެންގުޅުއްވި ސިޔާސަތަކީ ލަފާފުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ސްޓޭންޑެޑްގެ

 އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް . ބަނދަރެއް އެންމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ހެދުން 275 

 . ލުނުކުރާ ހިސާބަށް މިދަނީ މިފާހަގަކުރެވުނީ ވަކިހިސާބަކަށް އައީމަ އެ ޤަބޫ

 ބަނދަރުހަދަން ފަށާތަނުން މަސައްކަތް ހުއްޓުވާލާ އެ ކުޑަވެގެން ރަށުގައި

 އެހެންވީމަ، ލަފާފުރުމުގެ . އޮޑިދޯނިފަހަރު ގިނަ ވާހަކަ، އެޝަކުވާ އަންނަނީ

 ދަތިކަން ޙައްލުކުރުމުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަމަކު އޭރު ގެންގުޅެވިފައި އޮތީ

 ށްބޮޑަށް ހާބަރ ބޭސިންގއެއް ހަދާފައި ކީވޯލްއެއް ހަދާފައި ބްރޭކް ވޯޓަރ ހަމަ ވަރަ 280 

 ބޮލަށް ވަންނަނީ . ހެދުންކަމަށްވާތީ އެފިކުރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ހުރީ

 އެހެންނަމަވެސް، ބައެއް ރަށްރަށް އަޅުގަނޑު . މުޅިންވެސް ބަނދަރޭ

އް ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި އެބަހުރި ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން ހަ  އްލުކުރުމަށްޓަކައި އަދި ހާބަރެ

 ހާބަރެއްގެ އެ އޮންނަ . ނުހެދިޔަސް ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރެވޭނެ ރަށްރަށް

 އެހެންނަމަވެސް، ރަށްކާތެރިކަމާއެކީގައި ރަށަށް އަރާ . ފަސޭހަތަކެއް ނުލިބިދާނެ 285 

 ދެން އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ މިވާހަކަ އަޅުގަނޑު . ފޭބޭނެ ގޮތް ދެއްކޭނެ

 ނަވާއިރުވެސް ވަރަށް އުނދަގޫ ވާހަކައެއްކަން ލަފާފުރުމުގެ ވާހަކަ ދައްކާފައި ދަން

 އެހެންނަމަވެސް، ވަރަށްބޮޑަށް އެ ސިނޯނިމަސްކޮށް . ބަނދަރުގެ ވާހަކަ ނުދެއްކީމަ

 ލަފާފުރުމަކީ، ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުމަކީ . އެ ބަސް މިހާރު ބޭނުންކުރަނީ

 ހުރި ރާއްޖޭގެ އަދި ބައެއް ރަށްރަށް މަދުން ނަމަވެސް އެބަ . ބަނދަރު ހެދުންކަމަށް 290 

 އެއްވެސްގޮތަކަށް އެރަށަކަށް އަރާފޭބޭނެ ގޮތެއް ބަނދަރެއް ނޫނީ ޖެޓީއެއް ނަމަވެސް

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ނެތް ރަށްރަށް

 ޒީރުގެ ޖަވާބުގައި އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި ވަ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ދާންދޫގެ ބަނދަރު ސުނާމީ ރީކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ދަށުން ހަދަން . ވިދާޅުވެއްޖެ ގއ : ވާހަކަދެއްކެވުން ނާޒިމް ރަޝާދު 295 

 އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ، ސުނާމީ ރީކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ . ހަމަޖެހިފައިވާ ވާހަކަ

 އި އަދި އަތޮޅު ގޮއިދޫގެ ބަނދަރު ހަދަން ހަމަޖެހިފައިވޭތޯއާ . ދަށުން ބ

އަޅުގަނޑު މިހެން . ހަމަޖެހިފައިވާނަމަ ފެއްޓޭނެ ތާރީޚަކީ ކޮބައިތޯ
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 މިސުވާލުކުރަންޖެހުނީ ދާދި ފަހުންވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ބަނދަރުގެ

 މަސައްކަތް ފެއްޓޭ ވާހަކަ އަޑުއިވިފައި އަނެއްކާ ކުއްލިއަކަށް އެވާހަކަ 300 

 ފުކޮށްލުމުގެގޮތުން އަޅުގަނޑަށް އެހެންވީމަ، މި ވާނުވާއެއް ސާ . އަޑިއަށްހިނގައްޖެ

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . މިސުވާލަށް ޖަވާބެއްދެއްވުން އެދެން

 އަޅުގަނޑު ވަރަށް މަޢާފްއާއެކީގައި ތުޅާދޫ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ،

 މް ރަޝާދަށް ދަންނަވަން އޮތީ އަޅުގަނޑު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޒި ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް 305 

 މިތާނގައި ހުރެގެން އަޅުގަނޑުގެ ސިކުނޑިން ހަމަ ތިއަށް ޖަވާބުދޭން، އެ އެންވަޔަރަންމަންޓް މުޙަންމަދު

 އެހެންވީމަ، ވަރަށް . މަޢުލޫމާތުއަޅުގަނޑުގެ ސިކުނޑީގައި މިވަގުތަކު ނެތޭ : އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވުން

 ނަވަން އަޅުގަނޑަށް ތިއަށް ފުރިހަމަ ޖަވާބެއް މި މަޖިލީހުގައި މަޢާފްއާއެކީގައި ދަން

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . މިވަގުތު ދެވެން ނެތް ވާހަކަ

310 

 އަޅުގަނޑުވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ވަޒީރު އަރިހުން . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ ދާންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް : ވުން ވާހަކަދެއްކެ އަޙްމަދު އާމިރު

 ކުޑަހުވަދޫއަކީވެސް ސުނާމީ . ރަޝީދު ކުރައްވާފައިވާ ސުވާލާ ގުޅޭގޮތުން

 ކާރިޘާއަށްފަހު ބަނދަރުގެ ބޭރުތޮށި ވަރަށްބޮޑަށް ހަލާކުވެފައިވާ ރަށެއްކަން

 ހަމައެފަދައިން . ސް ދަންނަވާފައިވާނެ އަޅުގަނޑު ތަންކޮޅެއް ކުރީދުވަހެއްގައިވެ 315 

 މާއެނބޫދޫއަކީވެސް އެކްސަސް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން

 ހައްލުކޮށްދިނުމުގެގޮތުން ބަނދަރެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ހަމަ ދެންމެ ދެންމެ

 ފެށިދާނެކަމުގެ ޚަބަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެތައްފަހަރެއްގެ މަތީން ލިބިފައިވާ

 އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ މި ދެރަށުގެ މަސައްކަތް އެއްވެސް . ށެއް ރަ

 ޕްރޮގްރާމެއްގައި، ތިބޭފުޅާ ދެންމެ ތިވިދާޅުވި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް 320 

 ވާނަމަ އޭގެ މަސައްކަތް ފެށޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ . ޕްރޮގްރާމެއްގައި ހިމެނިފައިވޭތޯ

 . ޔާ ޝުކުރިއް . ތާރީޚަކީ ކޮބައިތޯ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ ވާހަކަފުޅުގައި އަޅުގަނޑަށް . ޝުކުރިއްޔާ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ވިދާޅުވާން ބޭނުންފުޅުވީ ދާންދޫ 325
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 އެހެންވީމާ، ޔައުމިއްޔާއަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން . މުޙަންމަދު ރިޔާޟް

 . އަޅުގަނޑު ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން . ޅުކޮށްލާނަން ރަނގަ

 ވަރަށް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި އަޅުގަނޑާ މިއަދު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ،

 ވް ވީމަ ދެން އަޅުގަނޑުވެސް ތަންކޮޅެއް އެކޮމަޑޭޓި . ސުވާލުތައް މިއަންނަނީ ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް 330 

 ކުޑަހުވަދޫއަކީ، އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތްގޮތުން . ކަންނޭނގެ އަންނަނީ އެންވަޔަރަންމަންޓް މުޙަންމަދު

 ކުޑަހުވަދޫގެ ބަނދަރުގެ އެއްގަމުތޮށި މީގެކުރިން ވަނީ އަލުން ހަދާފައި މިހާރުގެ : އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވުން

 އަޅުގަނޑު . ނުހަދާ ދޫކޮށްލެވިފައި ބޭރު ކަނޑުތޮށި އޮތީ . ސްޓޭންޑަޑަށް

ށް 28 ޔަޤީންކޮށްލާނަން އަޅުގަނޑު ކުރިން ދެންނެވި  ރަށުގެ ތެރޭގައި އެރަ

 އަޅުގަނޑުގެ ހަނދާނަށް އާދޭ އެވެސް ހަމަ ސިކުނޑީގައި . ހިމެނިފައި އޮތްތޯ 335 

 މަޖިލީހުގެ މިވަގުތު ނިންމާފައި އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ކުޑަކުޑަ . ގެންގުޅުނު ރަށެއްކަމަށް

 ޝުކުރިއްޔާ . ވޭތޯ ޔަޤީންކަން ދެވިދާނެ ހިމެނިފައި އިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އެ

 . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 ބަނދަރުތަކާ ބެހޭގޮތުން މި ސުނާމީގައި ހަލާކުވި . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު 340 

 ބޭނުން ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރަށް ވާހަކަދެކެވޭތީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ޙުސައިން މުޙަންމަދު

 ސުނާމީގައި ހަލާކުވި ހުރިހާ ބަނދަރުތަކެއް ހެދުމުގެ ވަކި ޕްރޮޤްރާމެއް ރޭވިފައި : ވާހަކަދެއްކެވުން

 . އެކަން ނިންމާލުމަށް ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑައެޅިފައި އެބައޮތްތޯއޭ . އެބައޮތްތޯއޭ

 ވަރަށްބޮޑަށް ހަލާކުވެފައި އެއީ އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާގައިވެސް މަތިވެރި ބަނދަރު

 އަޅުގަނޑު ދެވަނަ ސުވާލަކަށް ދަންނަވާލަން . އޮތުމާއެކީގައި އެހެން މިދަންނަވާލީ 345 

 ބޭނުންވަނީ، އަޅުގަނޑުމެން މިދިޔަ އަހަރު ވަރަށްގިނައިން އަޑުއަހަމުންދިޔަ ލަވައެއް

 ސްކޫލް މަގުތަކަށް ގާ އެޅީ ނޯވޭންނޭ، ހޮސްޕިޓަލް ހެދީ އިންޑިޔާއިންނޭ، " އެބައޮވޭ

 ނެ މި ނިޒާމީ ވަރަށްގިނައިން އިވިފައި ހުންނާ . މިކަހަލަ ލަވައެއް " އެޅީ ޖަޕާނުންނޭ

 އަޅުގަނޑަށް އޭގެއިން ދޭހަވީ . އި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ތެރޭގައި ވޯޓުގެ ތެރޭގައާ

 އަޅުގަނޑުމެންގެ . ބޭރުގެ އެހީއަށް ބަރޯސާވުމަކީ އެހާ ރަނގަޅު ކަމެއްނޫނޭ 350 

 ދެން މިހާރަކަށްއައިސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް . ރިސޯސަސްއޭ ބޭނުން ކުރަންވީ

އިވެމުން މިދަނީ ޖޭބިކް ލޯނޭ ނޫނީ އެގްޒިންގ ބޭންކުން ނަގާ ލޯނެއްގެ ވާހަކަ
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 މިކަމުގައި މަނިކުފާނުގެ ވިސްނުންފުޅަކީ . މިކަހަލަ ކޮންމެ ކަމަކާ ގުޅިގެން

 ންގެ އަށް ބަރޯސާވުމާއި އަޅުގަނޑުމެ މިކަންކަމުގައި ބޭރުގެ ރިސޯސް . ކޮބައިތޯއޭ

 . ޝުކުރިއްޔާ . ރިސޯސް ބޭނުންކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން 355 

 މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ބުނާގޮތުން މިނިސްޓަރަކު ދެއްވާ ޖަވާބު . ޝުކުރިއްޔާ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 މިނެޓްއިރު ވަންދެން އިތުރު ސުވާލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު 20 ދެއްވުމަށްފަހު

 މިހިސާބުން ސުވާލުގެ . މިނެޓް ހަމަވެއްޖެ 20 މިހާރު އެހެންވީމާ، . އޮންނަނީ

 . އަޅުގަނޑު ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން . ވަގުތު މިނިމުނީ 360 

 . ބިލު ހުށަހަޅާ މެންބަރުން . 3

 މެންބަރުން . ދުގެ އެޖެންޑާގެ ދެވަނަ ނަންބަރަށް އަޅުގަނޑު މިހާރު މިދަނީ މިއަ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 އަޙްމަދު ޢީސާ މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ކެނދިކުޅުދޫ . ބިލު ހުށަހަޅުއްވާ 365 

 ..... ށް ވަޒީފާއާއިބެހޭ ޤާނޫނަ 2 / 2008 ޤާނޫނު ނަންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ،

 މިބިލުގެ ދެވަނަ . ވުން އިއްވެ ކިޔުން ފުރަތަމަ ބިލުގެ ގެ ގެނައުމު އިޞްލާޙު ވަނަ

 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ 17 ވަހު، ވާ ހޯމަ ދު 2009 އޯގަސްޓް 31 ކިޔުން އޮންނާނީ

 . ވަނަ ޖަލްސާގައި 40 މަޖިލީހުގެ

370 

 . ބިލު ހުށަހަޅާ މެންބަރުން . 4

 މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާގެ ކު . 3 އެޖެންޑާ އައިޓަމް : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ޔާންކުރުމުގެ ތަރުޖަމާކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ،

ޓް 31 މިބިލުގެ ދެވަނަ ކިޔުން އޮންނާނީ . ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުން  އޯގަސް 375 

 . ވަނަ ޖަލްސާގައި 40 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 17 ވާ ހޯމަ ދުވަހު، 2009

. ބިލު ހުށަހަޅާ މެންބަރުން . 5
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 މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ދެކުނު ދާއިރާގެ ދުއްފުށި ކުޅު . 4 އެޖެންޑާ އައިޓަމް : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 380 

 ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ތަންތަން މުޙަންމަދު ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ،

 މިބިލުގެ ދެވަނަ ކިޔުން . ން ޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވު

 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 17 ވާ ހޯމަ ދުވަހު، 2009 އޯގަސްޓް 31 އޮންނާނީ

 ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ( . ވަނަ ޖަލްސާގައި 40

385 

 . ބިލު ހުށަހަޅާ މެންބަރުން . 6

 ދާއިރާގެ ވިލުފުށި . ށް 5 ގެ އެޖެންޑާ އައިޓަމް އަޅުގަނޑު މިހާރު މިދަނީ މިއަދު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ރަޝީދު ޟް މެންބަރު ރިޔާ

 ދެވަނަ ކިޔުމުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ލީއެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ބިލުގެ މާ 390 

 ގަޑިއިރާ 2 މިބިލަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށް ކަނޑައެޅިފައި ވަނީ . އުމަށް ކުރިއަށްގެންދި

 3 މިނެޓް އަދި ދެވަނަ ފުރުޞަތުގައި 5 ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގައި . މިނެޓް 30

 މިބިލު . މިންވަރު މިކަމަށް ލަފާދެއްވާފައިވާ ކޮމިޓީން މިއީ މަސައްކަތު . މިނެޓް

 ދާއިރާގެ ވިލުފުށި ހުށަހަޅުއްވާ ދެއްވުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑު އެންމެފުރަތަމަ

 . ރަޝީދަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން ރިޔާޟް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 395 

 ޅުގަނޑު އަ އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . ޢަލައިކުމް އައްސަލާމް . ` މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި

 ތެރިކަން ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް މާލީއެހީ މިހުށަހަޅާ ބިލަކީ : ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާޟް

 ‐ ) ހ ( . ބިލުގެ ފުރަތަމަ މާއްދާ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން މި . ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ބިލު

 ނުމުގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދި ހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް މާލީ މިއީ ޚާއްޞަ އެ 400 

 މިޤާނޫނަށް ކިޔާނީ ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ‐ ) ށ . ( ޤާނޫނުއެވެ

 ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ‐ 2 . ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނެވެ މާލީއެހީތެރިކަން

 މީހުންކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މާލީ ތަނަވަސްކަން ލިބިފައި ނުވާ މީހުންގެ ތެރެއިން

 ނީގޮތުން ދިމާވެފައި ނުކުޅެދުމުގެ ސަބަބުން ޖިސްމާނީގޮތުން ނުވަތަ ނަފްސާ

 ދިނުމަށްޓަކައި ދާއިމީ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުންތައް ފުއްދާ 405
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 ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކޮންމެ ‐ 3 . ލިބިފައި ނުވާ މީހުންނަށެވެ ޤާބިލުކަން

 ދި އެފަދަ އަ . ރުފިޔާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ދޭންވާނެއެވެ 2000 މީހަކަށް މަހަކު

 މީހަކީ އާމްދަނީއެއް ލިބޭ މީހެއްނަމަ އެމީހަކަށް ދޭންވާނީ އެމީހަކަށް ލިބޭ

 ހަމަކުރުމަށް ބޭނުންވާ ރުފިޔާ 2000 އާމްދަނީއަށް ވާވަރު އުނިކުރުމަށްފަހު

 މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ‐ 4 . ވާ ފައިސާއެވެ އަދަދަށް 410 

 މިއީ . އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމަނަންވާނޭ ނަ ވަ 2010 މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ

 ޖެޓްގައި ހިމަނަންޖެހޭ ސަރުކާރަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ތެރެއިން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ބަ

 މިޤާނޫނުގެ ދަށުން އެހީދޭންޖެހޭ މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ‐ 5 . ފައިސާއެކެވެ

 ޓްރީން ސޯޝަލްސެކިއުރިޓީގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ މިނިސް

 އަދި ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ޢާންމުންނަށް އެރަޖިސްޓްރީ . އެކުލަވަންވާނޭ 415 

 މިޤާނޫނަށް ‐ 6 . ބެލެވޭނެ ފަސޭހަ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއޭ

 ޢަމަލުކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެއިރެއްގެ

 ބެލެހެއްޓުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ މިނިސްޓްރީއަކަށް ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީގެ ކަންކަން

 މިޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު މިޤާނޫނު ފާސްވެ ދިވެހި ‐ 7 . ލިބިގެންވެއެވެ

 މިޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން . ސަރުކާރުހެ ގެޒެޓްގައި ޝާޢިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ 420 

 ޝާޢިއުކުރާ ދުވަހުން ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ދިވެހި ފަށާނީ މިޤާނޫނު ފާސްވެ

 ނުވާ ލިބިފައި ބިލު ހުށާހެޅު ސަބަބު މިއީ މާލީގޮތުން ތަނަވަސްކަން . ފެށިގެންނެވެ

 .. ދިމާވެފައިވާ ޖިސްމާނީގޮތުންނާއި ނަފްސާނީ ގޮތުން

 . ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް މަނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ތޯރިޤް : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 425 

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

 ބެހޭ ނުކުތާއެއް މިނެގީ ނޑު ނިޒާމާ ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަ މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 މިބިލު ހުށަހެޅުމަށް ޑުމެން މިބިލަށް ކަނަޑާއަޅާފައި އޮތް ވަގުތުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނ : މުޙަންމަދު ތޯރިޤް ވާހަކަދެއްކެވުން 430 

ން، އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި މެނޭތޯ ދަންނަވާލަންވެގެ ވެސް ހި މިނަގާ ވަގުތު
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 . ބިލެއް ހުށަހަޅާއިރު ހަމަ ޚުލާސާ ގޮތެއްގައި ބިލުގެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީމަ ނިމުނީ

 . ޝުކުރިއްޔާ . އެވާހަކަ ދަންނަވާލީ ހަމަ ދާތީވެ ވަރަށް ބޮޑަށް އެހެންނޫނީ ވަގުތު

435 

 އެހެންނަމަވެއސް ޢާންމުގޮތެއްގައި . ކުތާއެއްކަމަށް ޤަބޫލެއްނުކުރަން ނިޒާމާބެހޭ ނު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ޓް 5 މަޖިލީހުގައި ޢަމަލުކުރަމުން މިގެންދާގޮތަކީ މައްސަލަ ހުށަހަޅައިދެއްވުމަށް  މިނެ

 . އެހެންވީމާ، އެއުސޫލުން އަޅުގަނޑު ގަޑި ބަލަމުން މިގެންދަނީ . މިއަރުވަނީ

 . ށް ފުރުޞަތު އަރުވަން އަޅުގަނޑު ވިލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރަ

440 

 ހަމަ ރަނގަޅު ވާހަކަފުޅެއްކަމަށް އެވިދާޅުވީ އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިލިފުށި

 ށްވެސް ރަނގަޅީ އެގޮތަށް އެކަން އަޅުގަނޑަ . އަޅުގަނޑުވެސް ޤަބޫލުކުރަން : ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާޟް

 މުގައި ލުއެއް ދެއްވީތީވެ، އަދި މިކަން އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް މިކަ . އޮތިއްޔާ

 ދެއްކީތީވެ އްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުގަނޑަށް ގެންދާނެ ފަސޭހަމަގެއް އެ ޢި

 މިބިލު މިހިސާބުން އަޅުގަނޑު ބަލަނީ . ދަންނަވަން ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރު އަޅުގަނޑު 445 

 ޅުގަނޑު ކުރިއަށް ދެން އަ . ވިއްޖެކަމަށް ހުށަހަޅައި ދެ އަޅުގަނޑަށް މިއަދު

އި އޭގައި އޮތް އަމިއްލައަށް ވިދާޅުވެފަ ބޭފުޅަކުވެސް ނުގެންގޮސް އޮތް ބައި ކޮންމެ

 ރުޞަތު ފު އެއްޗެއް ވިސްނިގެން ބިލާއިގެން ކުރިއަށް ވަޑައިގަތުމަށް އަޅުގަނޑު

 . ރި ރައީސް ށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެ ވަރަ . އަރުވަން

450 

 މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ޢިއްޒަތްތެރި ޚިޔާފާޅުކުރައްވަން ބިލަށް . ޝުކުރިއްޔާ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން . ހުޅުވާލަން

 ޝުކުރިއްޔާ . ވަބަރަކާ هللا ލައިކުމް ވަރަޙްމަތު ޢަ އައްސަލާމް . ` ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް މާލީ އާދެ، ޚާއްޞަ އެ . ތެރި ރައީސް ޢިއްޒަތް : ވާހަކަދެއްކެވުން ނާޒިމް ރަޝާދު 455 

 ބެހޭ ބިލެއް މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައި ފޯރުކޮށްދިނުމާއި އެހީތެރިކަން

 ރަޝީދަށް އަޅުގަނޑު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ދެއްވީތީ ވިލިފުށީ ދާއިރާގެ

ފާނުގެ ގެނީ އެމަނިކު ނ ދެ، މިއިން އެ އާ . ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް އަރިސްކުރަން
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 ވާ މީހުންނާ މެދުގައި އުފެދިފައިވާ ލޯތްބާއި އި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުން ގަ ހިތްޕުޅު

 ދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ އެފަދަ ފަރާތްތަކާ މެ . އިޙްތިރާމެއްގެ ބޮޑުކަން 460 

 އެހެންނަމަވެސް މިބިލު . ގައި އުފެދިފައިވާ ޙަމްދަރުދީގެ ބޮޑުކަން ހިތްޕުޅު

 . މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ބަލައިގަންނަން އަޅުގަނޑަށް ނުފެންނަ ވާހަކަ ދަންނަވަން

 ސަބަބަކީ ސަރުކާރުން ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް

 ހުށަހެޅި އެބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން މިހާރު މިމަޖިލީހަށް ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ބިލެއް

 ރައީސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި . ނިމިފައިވާތީ 465 

 ހަޅުއްވާފައިވާ މިވާ މިބިލަކީ ސަރުކާރުން ހުށަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައި

 އި މިވަނީ ޚާއްޞަ ވަނަ މާއްދާގަ 25 . ދާގެ އެއްބައިކަމަށް ވަނަ މާއް 25 ބިލުގެ

 ދިނުމާއި ސާމާނު އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ސަރުކާރުން ފައިސާގެ އިނާޔަތެއް

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ކުރަން ހުރި . ހޯދައިދިނުން

 ށް ބޭނުންވާ ދުވަހު އަޅުގަނޑުމެން ޚާއްޞަ އެހީއަ 1 . މަސައްކަތްތައް ވަރަށް ގިނަ 470 

 ހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ބިލެއް ހުށަހަޅާ، އަނެއްދުވަހު މީހުންނަށް މާލީ އެ

 ހަޅާ، އަނެއްދުވަހު ވީލް އެއިޑްސް ހޯދައިދޭނެ ބިލެއް ހުށަ ރިންގ އެމީހުންނަށް ހިއަ

 ކާރުވެގެން ންވެއްނަމަ މަޖިލީހުގެ ވަގުތު ބޭ ޗެއަރ ހޯދައިދޭނެ ބިލެއް ހުށަހަޅަ

 އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން . ގައިދާނެކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ވިސްނޭ ނ ހި

 ޅުގަނޑު މިހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވަނީ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވެސް އަ 475 

 ވަރަށް އަޅުގަނޑު . ތާޢީދުކޮށް މިބިލު މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ބޭރުކުރަން

 . ޒަތްތެރި މެންބަރުގެ އަރިހުން ފަށް އެދެން މި ބިލު ހުށަހަޅައިދެއްވި ޢިއް މަޢާ

 ކު ޚާއްޞަ ބޮޑުކަމާއެ މުޙިންމުކަން އެހެންނަމަވެސް ވަގުތު ސަލާމަތްކުރުމާ ބިލުގެ

 . ނީ ހަމައެކަނި މާލީ އެހީތެރިކަމެއް ނޫން ބޭނުންވަ ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީއަށް

 ހަޅުއްވާފައިވާ ބިލަކީ ނުންވާތީއާއެކު ސަރުކާރުން ހުށަ އެހީތެރިކަންވެސް ބޭ އެހެނިހެން 480 

 ވަރަށް ފުރިހަމަ ބިލެއްކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ އަޅުގަނޑު މިހުށަހެޅުން

 މެންބަރަކު މިއަށް 1 އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ކޮންމެވެސް . ން ހުށަހަޅަ

 . މިއަދުގެ މަޖިލީހުން ނިމޭނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން މިގޮތަށް ތާޢީދުކުރައްވާ މިކަން

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

485
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 ވާހަކަފުޅާބެހޭ ގޮތުން މެންބަރު އެދެއްކެވި ޝުކުރިއްޔާ ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ރިޔާސަތުން ކޮންމެވެސް ކަހަލަ މަޢުލޫމާތެއް އަރުވަން ޖެހޭނެކަމަށް ދެކޭތީ އެވާހަކަ

 މިބިލަކީ ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވި ބިލު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ކުރިން . ދަންނަވަން

 އެހެންކަމުން . ރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބިލެއް ށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެ ވިލިފު

 މުގެ ކުރިން ޢިއްޒަތްތެރި އެޖެންޑާ ކުރު . ރިޔާސަތުން މި އެޖެންޑާ ކުރަންޖެހުނީ 490 

 މިބައި ބިލުގައި ކަމުގައި ސަރުކާރުން ފޮނުވާފައި އޮތް މަޝްވަރާ ކުރިން މި މެންބަރާ

 އެހެންވީމާ، . ބޭނުންފުޅުވާގޮތަކީ ކޮބައިތޯ އަމަލުފުޅުކުރައްވަން މިކަމުގައި ހިމެނޭތީ

 ން ބޭނުންކޮށްފައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިބިލު ހުށަހަޅަން އެ ފުރުޞަތު ރިޔާސަތު

 އަޅުގަނޑު މިހާރު ބިލާބެހޭގޮތުން . ބޭނުންފުޅުވާތީ އެފުރުޞަތު އެރުވީ

 ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅުދެއްކުމުގެ 495 

 . ޙުސެން ވަހީދަށް

 އާދެ، އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ދަންނަވާލަން . ރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކު ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ބޭނޭނުންވީ ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު އެވިދާޅުވީގޮތަށް : ޙުސެން ވަހީދު ވާހަކަދެއްކެވުން

 އި މިބިލުގައި ހިމެނޭ މުޅި ޖުމްލަ ބިލުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާކަމެއް ހިމެނޭ މާއްދާއެއްގަ 500 

 ބެހޭގޮތުން ސަރުކާރުން ކުރުމާ ރައްކާތެރި ޙައްޤުތައް ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުން

 ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށްވެސް . ފޮނުވާފައި އޮތް ބިލުގައި

 މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މިއޮތް ބިލު މަޖިލީހުން އަނބުރާ ގެންގޮސްފައި ތާޢީދުކުރެވޭ

 ގެ ޙައްޤުތައް އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުން އޮތް ޚާއްޞަ ރުކާރުން ފޮނުވާފައި ސަ

 2000 އެއީ އެބިލުގައި މިލިބޭ . ބެހޭ ބިލު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރައްކާތެރިކުރުމާ 505 

 އެހީތެރިކަން ރުފިޔާގެ އިތުރުންވެސް އަދި އެހެންވެސް ގޮތްގޮތުން ޚާއްޞަ

 ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ޙައްޤުތަކެއް ހުރިހާ ބޭނުންވެފައިވާ މީހުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުވެސް ޤަބޫލުކުރަން ވަރަށް މާތް މަޤްޞަދެއްގައި . އެބައޮތް

 އެހެންނަމަވެސް . ވަރަށް ހެޔޮ ނިޔަތެއްގައި ހުށަހަޅާފައި އޮތް ބިލެއްކަމަށް

 އް މާ ތަފްޞީލުކޮށް އޭގައި މާގިނަ ބައިތަ ރުން ހުށަހަޅާފައި އޮތް ބިލު ސަރުކާ 510 

 ނޑުވެސް ހަމަ ތާޢީދު ކުރަނީ މިބިލު އަނބުރާ ގެންދަވާފައި ހިމެނޭތީ އަޅުގަ

. ޝުކުރިއްޔާ . ސަރުކާރުން މިކަމަށް ހުށަހަޅާފައި އޮތް ބިލު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް
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 އެހެން ބޭފުޅުންވެސް ވިދާޅުވީ ފަދައިން މިބިލަކީ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ

 އޭގެ ބަދަލުގައި . ދާއިރާއަށް ފޯކަސް ކުރެވިފައި އޮތް ބިލެއް 1 ހަމަ އެކަނި މޫސާ ދުލްޣަފޫރު މެންބަރު ޢަބް 515 

 . ސަރުކާރުން މިކަމަށްޓަކައި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބިލަކީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ބިލެއް : ވާހަކަދެއްކެވުން

 ގެންދިއުން އަނބުރާ މިބިލު އެހެންކަމުން މަޖިލީހުގެ ބަޙުސް މާދިގުނުކޮށް

 . ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ޅުގަނޑު ހުށަހަޅަނީ އަ

 އާދެ، ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވެފައިވާ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު 520 

 ހުށަހަޅައި މުގެ ބިލެއް ށް ދިނު މީހުންނަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮ : އަޙްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން

 ރަޝީދަށް ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ދެއްވިކަމަށްޓަކައި ވިލިފުށީ ދާއި

 ރަޝީދު މިބިލު އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ރިޔާޟް . ވަން އަޅުގަނޑު ޝުކުރުދަންނަ

 އަދި މިބިލު ހުށަހެޅުއްވިއިރު ދެންމެ . ހުށަހަޅެއްވީ ވަރަށް މާތް މަޤްޞަދެއްގައި

 އެހެންކަމުން . އިން ސަރުކާރުން މިބިލު ހުށަހެޅިފައެއްނެތް ފަދަ ހަގަ ކުރެވިދިޔަ ފާ 525 

 ދެބިލަކަށް ބަޙުސް ކުރުމުގައި އިތުރު ވަގުތުތަކެއް އް މަޤްޞަދެއްގައި އެއްކަމަކަށް އެ

 . ރަޝީދުގެ ބިލަށް އަޅުގަނޑު ތާޢީދުވެސް ކުރަން ދާނެތީ ރިޔާޟް ފާއިތުވެގެން

 އެދޭ ހާލު ން ރަޝީދު އަރިހު ޟް ބުރާ ގެންދިއުމަށް ރިޔާ އެހެންނަމަވެސް މިބިލު އަނ

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލަން

530 

 އާދެ، . ތާޢީދުކުރެވޭ މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް ހުށަހެޅުމަށް . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ނުމަކީ ދި ރިކަމެއް ލަތުން އެހީތެ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ދަޢު ން މުޙަންމަދު އި ޙުސެ

 އެހެންވީމާ، މިމަޖިލީހުގެ ފްލޯރއިން ބޭރުކޮށްލުމަކީ . އަޅުގަނޑަށް ތާޢީދުކުރެވޭކަމެއް : ވާހަކަދެއްކެވުން

 އަޅުގަނޑަށްވެސް އެނގޭ މިހާރު . ކިހިނެއްވާނެ ކަމެއްބާއޭ އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ

 ހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޅުއްވާފައި އެބައޮތް ޚާއްޞަ އެ ހަ ސަރުކާރުން ހުށަ 535 

 ކީވެސް ދި އެއްކަމެއް ދެބިލުގައި ހިމެނުމަ އަ . ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ބިލެއް

 އެހެންނަމަވެސް މިބިލު އަނބުރާ ގެންދިއުމާއި ނުގެންދިއުމަކީ . ކަމެއްނޫން ހަމަޖެހޭ

 ސަލަ އެމައް މި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުން . ފަރާތުގެކަމެއް ހުށަހެޅުއްވި

އަޅުގަނޑުމެން ޤަބުލުކުރާހިނދު އަދި އެމީހުންނަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚާއްޞަ
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 ސަމާލުކަމާ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ބަޔަކަށްވާ ހިނދު، މިބިލުގައި އަޅުގަނޑުމެން 540 

 ބަލައިނުގަނެ ބޭނުންކޮށްލީމާ، ކޮށްފިނަމަ އަޅުގަނޑުމެން އެބުނަނީ ކުޑަކޮށް

 ގަނޑު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އެބަ އަޅުގަނޑަށް އެހެންކަހަލަ އެއްޗެއްކަމަށް އަޅު

 އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަނބުރާ ނުގެންދަވައިފިނަމަ އަޅުގަނޑަށް . ފެނޭ

 ދެން އަދި އެހެންގޮތެއްވެސް . ފެންނަނީ ބަލައިގެންފައި އެ ކޮމިޓީއެއްގައި ބާއްވަން

 އީ ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގެ މި ޓޭބަލްކުރެވޭގޮތުން މި . އެބަދިމާވޭ 545 

 އެހެންވީމާ، ސަރުކާރުން އަންނަ ބިލު . ބިލު އަންނާނީ ކިހާހިސާބެއްގައިކަމެއްވެސް

 ފާސްވާހިސާބަކުން ފެށިގެން މި އަދި މިބިލު ފާސްވެއްޖެނަމަ އެ

 އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ދަތިވާނެ . ބާޠިލުކުރާގޮތަށްވެސް ބޭއްވިދާނެ

 އެއީ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ . ދުކުރަން ވޯޓުދޭން މި ބަލައިނުގަނެ ރައް

 މީހުންނަށް އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުވާން ހުށަހެޅިފައިވާކަމަކަށްވާތީވެ، އެހެންނޫން 550 

 ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު މިތާ މިދެއްކޭ ވާހަކަ ބަލައިގަނެފައި އަނބުރާ

 ލު މަޖިލިސްގައި އެހެންނޫނިއްޔާ މިބި . ގެންދަވައިފިއްޔާ އެކަން އެހިސާބުން އެނިމުނީ

 . މިހެން އޮތްކަމަށްވާނަމަ މި ބަލައިގަތުމަށް އަޅުގަނޑު ވޯޓުދޭނަން

 އަޅުގަނޑު ދެކޮމިޓީއެއްގެ ވާހަކަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ . ޝުކުރިއްޔާ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 555 

 ނަންބަރު 2 ގައި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ 11:00 . ސަމާލުކަމަށް ދަންނަވާލަން

 ގައި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންނާއި ޑެޕިއުޓީ 11:00 . މިޓީ ކޮޓަރީގައި ކޮ

 މިނިސްޓަރުންނާއި އަދި އެފެންވަރުގެ ބޭފުޅުން މަޤާމާއި ހަވާލުވުމުގެ ކުރިން

 ނަންބަރު ކޮމިޓީ 3 މަޖިލީހުން ރުހުން ހޯދުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރައްވާ ކޮމިޓީ

 ރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ތޮއްޑޫ މިވާހަކަ ދަންނަވާލާފައި އަޅުގަނޑު މިހާ . ކޮޓަރީގައި 560 

 ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދަށް ފުރުޞަތު އެރުވުމުގެ ކުރިން

 . ވިލިފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު . ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

565 

ގަނޑު ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް މިނެގީ ގަވާއިދުގެ، މަޖިލިސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅު ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިލިފުށި
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 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް . ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 42 ގަވާއިދުގެ : ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާޟް

 އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ބިލެއް ހުށަހެޅޭ މެންބަރުންނަށް ލިބިގެންވަނީ ކޮން

 . ބަރުން ބިލު ހުށަހަޅަނީ މިތަނަށް ކީއްވެގެންކަން މެން . އިމްތިޔާޒްތަކެއްކަން

 އެހެންނަމަވެސް، މިހާރަކަށްއައިސް މިތަނަށް، މަޖިލީހަށް މެންބަރަކު ބިލެއް 570 

 ހުށަހަޅައިފިކަމަށްވަންޏާ ބައެއްމީހުން އެބިލުގައި ޙައްދުޖަހަންވެސް މިތާނގައި

 . އެހާވަރުވެގެންދާއިރުވެސް ރިޔާސަތަކުން އެއްޗެއް ވިދާޅެއްނުވޭ . ބުނަނީ

 ވީމަ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެއް އެއީ އެޢިއްޒަތްތެރި އެހެން

 އެހެންނަމަވެސް، އެއްވެސްގޮތަކަށް . މެންބަރެއްގެ ޚިޔާލު މިތަނުގައި ފާޅުކުރެއްވުން

 އެހުށަހަޅާފައި އެ އޮތް ބިލާއި ބެހޭގޮތުން މިތާ އަދަބާ ޚިލާފު ގޮތަގޮތަށް 575 

 ތުޅާދޫ . ނެކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއްނުކުރަން ވާހަކަދެއްކުމަކީ އެއީ ކޮށްގެންވާ

 ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު ތަޅާ ބޭރުކުރަން ވާހަކަ، މިތަނުން

 ބޭރުކުރާ ވާހަކަ ވިދާޅުވާއިރުގައި، އެ މެންބަރަކަށް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާތޯ

 ދާގެ ދަށުން ވަނަ މައް 42 އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ މިގަވާއިދުގެ

 އަދި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް . މެންބަރުންނަށް މިފުރުޞަތު ލިބިގެންވާކަން 580 

 އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާތޯ މެންބަރުންނަށް މިފުރުޞަތު އޮންނަތީކަން މިޙައްޤު

 ދެން އެވަރުވެގެންދާއިރުގައިވެސް . އޮންނަތީކަން މެންބަރުން ބިލު ހުށަހަޅަނީ

 ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންނާއި އެފެންވަރުގެ . ވޭ ރިޔާސަތުން އެއްޗެއް ވިދާޅެއްނު

 މީހުންގެ ވާހަކަ އެއާއިގުޅޭ ބިލުވެސް މިތަނަށް އާއިރުގައިވެސް އަޅުގަނޑު މިތަނުން

 އެކަމަކު ކިހިނެއްތޯ މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށް . ތަޅާ ބޭރުކުރާވަރު . ބޭރުކުރާވަރުކުރި 585 

 އެހެންވީމާ، . ށް ފަހުން ވިސްނުނިއްޔޭ އެއީ ބަލައިގަންނަންޖެހޭ އެއްޗެއްކަމަ

 އެވަރުކޮށް އަޅުގަނޑު ގައިގައި ހައްދުޖަހާ މިތަނުން ބޭރަށްނެރޭވަރުވާއިރުވެސް

 ރިޔާސަތުން އެކަހަލަ ކަންތަކަށް އަޅާނުލާތީވެ އަޅުގަނޑު ހިތަށްއެރީ މިއަދު

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މެންބަރުންނަށް މިވަރު ޙައްޤެއް ލިބިފައި 42 މިގަވާއިދުގެ

 ންޏާ މިޙައްޤުގެ ބޭނުންކުރުމަކީ މެންބަރުންގެ މައްޗަށް ލިބިގެންވާ އޮވެއްޖެކަމަށްވަ 590 

 އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ބޭނުންގޮތަކަށް ޚިޔާލު . ޙައްޤެކޭ

 އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު މިބިލު ހުށަހެޅީ މިގަވާއިދުން . ފާޅުކުރެވިދާނެ

ބިފައިވާ އިޚްތިޔާރުގެ އަޅުގަނޑަށް ލިބިފައިވާ އިމްތިޔާޒާ އަދި ގަވާއިދުން ލި



23 

 އެހެންވީމާ، . މެންބަރެއްގެ ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތަކުގެ ތެރެއިންނޭ . ތެރެއިންނޭ

 މި . އެމެންބަރަކު ބޭނުންގޮތަށް ޚިޔާލު ފާޅުކުރެއްވުމަކީ އެއީ ހަމަ އޮތްކަމެއް 595 

 ބޭރުކުރުމަކީވެސް މި ފާސްނުކޮށް އަނބުރާ ފޮނުވާލުންވެސް މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވާ

 އެހެންނަމަވެސް، މަޖިލީހުގައި މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް . އީ ޙައްޤެއް އެ

 ކުރަންވެގެން މިތަނަށް އައިސްތިބި މެންބަރުންތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަށް

 ހުރަސްއެޅޭގޮތަށް މިތާ ވާހަކަދެއްކުމަކީ އަޅުގަނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ ރިޔާސަތުން

 . ޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކުރިއް . ފުރުޞަތުދެއްވަންޖެހޭނެކަމެއްހެން 600 

 ވަނަ މާއްދާތޯ 42 މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 އާދެ، . ކޭ 43 ފައްޓަވަމުން ވިދާޅުވި . ވަނަ މާއްދާތޯ ތި ހަވާލާދެއްވީ 43 ނުވަތަ

 މަޖިލީހަށް، . ން ވަނަ މާއްދާގައި މިބުނަނީ މަޖިލީހަށް ބިލު ހުށަހެޅު 42 605 

 އެންމެފުރަތަމަ ދަންނަވަންއޮތީ ތިނެންގެވީ ނިޒާމީ ނުކުތާއެއްކަމަށް

 . ވަނަ މާއްދާގައި މިބުނަނީ މަޖިލީހަށް ބިލު ހުށަހެޅުން 42 . ޤަބޫލެއްނުކުރަމޭ

 . މަޖިލީހަށް ބިލު ހުށަހެޅެންއޮތް އުސޫލުގެމަތީން މަޖިލީހަށް ބިލު ހުށަހެޅުއްވީ

 ވާފައިވާތީ ރިޔާސަތުން މިބިލު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް އެގޮތުގެމަތީން ހުށަހަޅުއް

 ދެންއޮތީ . އެއީ ރިޔާސަތުން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ . މިގެނައީ 610 

 މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހުށަހެޅޭ . މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި މިހާރު މި ދެކެވެމުންދާ ވާހަކަ

 އްވުމާ ނުކުރެއްވުމުގެ ވާހަކައަކީ ބިލެއް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން މެންބަރުން ޤަބޫލުކުރެ

 އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި . މިމަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި އަލަށް ދެކެވޭ ވާހަކައެއް ނޫން

 މެންބަރު ރިޔާސަތުން ވަކިގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރާކަމަށް ވިދާޅުވެ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަކީ

 ނޑު އިނދެ، މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުގައި އަޅުގަ . ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ވާހަކައެއް ނޫން 615 

 މަޖިލީހުގައި ދެކެވޭ ވާހަކަ ހުއްޓުވާހިސާބަށް ހިނގައްޖެނަމަ އަޅުގަނޑު

 އެނޫން ހިސާބަކަށް ދާކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަނޑު ހަމަ ފުރުޞަތު ދެމުން . ހުއްޓުވާނަން

 އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި . ގެންދާނަން

 . ށް މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދަ
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 އާދެ، އަޅުގަނޑު ވިލިފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 މެންބަރު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށާއި އަދި ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު : ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން ޢަލީ

 އެހެންކަމުން، . މައަށް ތާޢީދުކުރަން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށްވެސް ވަރަށް ފުރިހަ

 އަޅުގަނޑު . މިބިލުގައި އަޅުގަނޑުގެ ޚިޔާލު އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާނަން

 ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި މިބިލަކީ ހަމަ ވަރަށް މުހިންމު ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށްވެސް 625 

 ހަމައެއާއެކު، އަޅުގަނޑު އަތުގައި ސަރުކާރުން . ބޭނުންވެފައިވާ ބިލެއް

 ވާ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ހުށަހަޅާފައި

 ދޭތި އަޅާކިޔާލާއިރު ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލަކީ، މިބިލު . ބިލުވެސް އެބައޮތް

 ވިލިފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބިލުގެ ބައިތައް

 ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެ ލިބެން، އަޅުގަނޑުމެން އެކުލެވޭގޮތަށް ޚާއްޞަ އެހީއަށް 630 

 ހޯދައިދޭން މިއުޅޭ ޙައްޤުތައް މާފުރިހަމައަށް ލިއްބައިދޭ ބިލެއްކަމަށް އަޅުގަނޑަށް

 އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި މަޖިލީހުން ކަމެއް ނިމިގެންދާއިރުގައި . ޤަބޫލުކުރެވޭ

 ށަހެޅިތޯ ނުވަތަ މެންބަރެއް އަޅުގަނޑަށް ހަމަގައިމުވެސް މުހިންމީކީ ސަރުކާރުން ހު

 އަޅުގަނޑަށް މުހިންމީ އެޚިދުމަތް ލިބިގެންދާ ފަރާތަށް އެންމެ . ހުށަހެޅި ބިލެއް ނޫން

 އެގޮތަށް ވިސްނާނަމަ އަޅުގަނޑަށް . ފުރިހަމައަށް ލިބިގެންދަނީ ކޮންގޮތަކަށް އޮތީމަތޯ 635 

 ފުށީ އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ ވިލި . ފުރިހަމައީ ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލު

 ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެހުށަހެޅުއްވި ބިލު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން

 ބޭރުކޮށްލަން މެންބަރު ވިސްނުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލަންޖެހޭ އެހެން ނުކުތާއެއްވެސް

 އެއީ މިއީ ފައިސާ ދޭ ކަހަލަ ކަންކަން . އެބައޮތްކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން

 މާ، އަޅުގަނޑަށް ހަނދާން އެބަހުރި އިމްޕޯޓް އެހެންވީ . ހިމެނޭ ބިލުތައް މިއީ 640 

ކި  އެކްސްޕޯޓްގެ ޤާނޫނު ކޮމިޓީއެއްގައި އޮވެ، އެބިލު ކޮމިޓީއެއްގައި އޮވެ ވަ

 ހިސާބަކަށް މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ އޮއްވާ ސަރުކާރުންވަނީ އޭތި އަނބުރާ

 ހެޅުއްވި އެހެންވީމާ، ވިލިފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިހުށަ . ގެންދަވާފައި

 ބިލު އަޅުގަނޑުމެން ބޭރުކޮށްލާއިރު އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރާ ކޮން ގެރެންޓީއެއްބާއޭ

 އޮތީ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ބިލު 645 

 . ސަރުކާރުން ވަކި ހިސާބަކުން ގެންދަވާނެކަމެއް ނުވަތަ ނޫންތޯ

އްޔާމުން އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ތަޅާދޫ ދާއިރާގެ އެނުގެންދަވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އޮތި



25 

 އެއީ ސަބަބަކީ، މީގައި އެ . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވިގޮތަށް ތާއީދު

 ފުރިހަމަވެގެން އަންނައިރު އެ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް މާ

 މިބިލުން ފުރިހަމަގޮތުގައި އެލިބިދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތައް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ 650 

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު އެދެން ވަގުތުކޮޅެއް ދެއްވާފައިނަމަވެސް . ލިބިދޭތީ

 މީގެކުރިންވެސް މިތާ އެބަހުރި ހަމަ ބޮޑު ދެ ޕާޓީންނާ މަޝްވަރާކޮށް

 އެހެންވީމާ، ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި . ކަންތައްކޮށްފައި

 ގެން ނަމަވެސް މީގައި ފަސޭހައިން އެބިލާބެހޭގޮތުން ހުސްވަގުތުކޮޅެއް ދެއްވައި

 . މިކަން ނިމޭނެގޮތަކަށް މިކަން އަވަސްކުރުމުގެގޮތުންވެސް ކުރުމަކީ ނެތްކަމެއްނޫން 655 

 މެންބަރުން މިގޮތަށް ވާހަކަދައްކާ ނިމެންވެއްޖެއްޔާމުން 77 އޭގެއިތުރުން،

 ހަކަ އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް އަޅުގަނޑު އެދޭ ވާ . މިއެއްތާކުންވެސް ނުޖެހި މިކަންދާނީ

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ރިޔާސަތުގައި ދަންނަވަން

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މިކަމުގައި އިސްނަންގަވައިގެން . ޝުކުރިއްޔާ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 660 

 ޙައްލެއް ހޯއްދެވުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

 . ރިޔާސަތުންވަނީ އެމަސައްކަތްކޮށްފައި . ކޮށްދެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު އެދެން އެކަން

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މިހާރު މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ ތިނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި

 . މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމްއަށް

665 

 ... ޝުކުރިއްޔާ ތިނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 : ވާހަކަދެއްކެވުން މުޙަންމަދު ޤަސަމް

 . ނިޒަމާބެހޭ ނުކުތާއެއް ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

670 

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

ޢިއްޒަތްތެރި އެބަވިދާޅުވޭ، މިތާ ހަމަ ވަރަށް ފާޅުކޮށް އެބަވިދާޅުވޭ ރިޔާސަތުން ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިލުފުށި
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 އެއީ ކޮންމަސައްކަތެއް ކޮންގޮތަކަށް ކުރެއްވި . މަސައްކަތްކުރެއްވި ވާހަކަ : ދެއްކެވުން ވާހަކަ ރިޔާޟް ރަޝީދު

 އަޅުގަނޑާ . ތި ތަފްޞީލެއް ދެއްވަންވީނުންތޯ ތީގެ . ވާހަކައެއްތޯ ތިވިދާޅުވަނީ 675 

 ވާހަކަދެއްކި ވާހަކަތޯ ތިވިދާޅުވަނީ ނޫންނަމަ، ސަރުކާރުން މިބިލު އަޅުގަނޑު

 . ރުކާރުން ބިލެއް ހުށަހެޅުއްވީތީވެ ވާހަކަދެއްކި ވާހަކަތޯ ހުށަހަޅާފައި އޭގެފަހުން ސަ

 . އަޅުގަނޑު މިއަދު، އަޅުގަނޑު ރޯދަ . ތަފްޞީލެއް ދެއްވަންވީނުންތޯ ތީގައި

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަކާ މާދިގުކޮށް މިކަމުގައި

 . ތޯ ދެއްކެވީ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް، ކޮންވާހަކައެއް . ވާހަކަދައްކާކަށް ބޭނުމެއްނޫން 680 

 . ވިދާޅުވެބައްލަވާ

 . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތިނެންގެވީ ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްކަމަށް ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . އަޅުގަނޑު އުންމީދުކުރަނީ އަޅުގަނޑު އެންމެންވެސް މިތިބީ ރޯދައަށްކަމަށް 685 

 މީންޢާންމު މެދުވެރިކޮށް އަޅުގަނޑުވާނީ ދެބިލުގައި ފުށުއެރުމެއް އުޅޭތީ މަޖިލީހުގެ އަ

 މިކަމުގައި . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރާ މިމައްސަލައިގައި ވާހަކަދައްކާފައި

 އަޅުގަނޑު އުންމީދުކުރީ މިކަމުގައި . ޢަމަލުކުރައްވަން ޤަސްދުކުރައްވާގޮތެއް ހޯދާފައި

 މިމައްސަލަ އެކަމަކު، އެކަން މިއަދު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް . ޙައްލެއް ނެރެވޭނެކަމަށް

 ދެން، އަޅުގަނޑަށް . ގެނައުމާ ހަމައަށްވެސް ހޯދިފައި ނެތީމާ މިކަން މިކުރީ 690 

 ފެންނަނީ ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވައިގެން ހައްލެއް

 އަޅުގަނޑު ތިނަދޫ ދާއިރާގެ . ގެނެވޭތޯ އަދިވެސް މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ގެންދެވުން

 . ރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމްއަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން ޢިއްޒަތްތެ

 ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނާ ދޭތެރޭ ތިބަހައްޓަވާ . ޝުކުރިއްޔާ ތިނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 695 

ށް : ވާހަކަދެއްކެވުން މުޙަންމަދު ޤަސަމް  ގާތްކަމަށްޓަކައި ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަ

 އަޅުގަނޑުވެސް މިބިލާބެހޭގޮތުން ދަންނަވަން އޮތީ . އަޅުގަނޑު ޝުކުރުދަންނަވަން

 ހަމަ ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދުވެސް ހަމަ

 ހުށަހެޅުއްވިގޮތަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ ބިލު މާ ފުރިހަމަކަމަށް ފެންނާތީވެ ރިޔާޟް

 ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު އެދެން މިބިލު ރަޝީދު އަރިހުން އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ 700
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 . ގެންދެވުމަށްފަހު ސަރުކާރުގެ ބިލާއިގެން ކުރިއަށްގެންދެވުން . ހަމަ ގެންދެވުމަށް

 އަޅުގަނޑަށް މިބިލަކީ، ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ ބިލަކީ މާފުރިހަމަ ބިލެއްކަމަށްވާތީވެ

 ތަށް އަޅުގަނޑުވެސް ވަގުތު ސަލާމަތްކުރުމުގެގޮތުން ދެއްވި ފުރުޞަ

 . ޝުކުރިއްޔާ . ޝުކުރުދަންނަވަމުން އިށީނދެލާނަން

705 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . މިހުށަހެޅިފައިވާ ބިލަކީ ވަރަށް މުހިންމު ބިލެއް . ` މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު

 . އަށްކަން އަޅުގަނޑު އުންމީދެއްނޫން، އަޅުގަނޑު ހަމަ ޔަޤީން އަޅުގަނޑު ހުރީ ރޯދަ : ވާހަކަދެއްކެވުން މުޙަންމަދު ނާޒިމް

 އަޅުގަނޑުމެން ޔަޤީން . މަނިކުފާނު އުންމީދުކުރެއްވީތީ އަޅުގަނޑު ހިތާމަކުރަން

 ދެން، ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު . ރޯދައިގައި މިތިބީ

 އެއީ މިބިލު ހުށަހެޅުއްވި . ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން 710 

 ޕޮއިންޓަކަށް މިއިނީ މިވާހަކަ 6 ންބަރުގެ މިބިލުގައި މިވަނީ، ޢިއްޒަތްތެރި މެ

 ދެން، އަޅުގަނޑު އަތްމަތީގައި މިއޮތީ ސަރުކާރުން . ހުށަހެޅިފައި މިއިނީ

 މިބިލު ކިޔާލީމާ މިއީ ރައްޔިތުންނަށް މިލިއްބައިދޭން . ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލު

 ދެން، . ކޮށް މިއޮތީ އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް މިކުރާ ޙައްޤުތައް އެހާމެ ފުރިހަމަ

 މީގައި ސުވާލަކަށް މިއޮންނަނީ ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ 715 

 ވަޙީދުގެވެސް ވާހަކަފުޅުގައި އިޝާރާތްކޮށްފި މިބިލު މިތާ އޮވެދާނެތޯ ނުވަތަ

 ދެން، އެއީކީ އެއްވެސް . އެސުވާލުގެ ޖަވާބެއް ލިބުނީމާއޭ ފަސޭހަވާނީ . ނޯންނާނެތޯ

 ކޮންމެ ފަރާތަކުން ބިލެއް ހުށަހެޅިޔަސް ބިލު . ކަމެއްނޫން ބަޔަކަށް ޔަޤީން

 ގެންދިއުމުގެ މަރުޙަލާގައި މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ގަވާއިދު ހަމަޖެހިފައި

 ހަމައެގޮތުން، ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު . އޮންނަގޮތުން ގެންދިއުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮވޭ 720 

 ދެން، . ނީ އެގޮތަށް ގެންދަވާފައި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ބިލެއްވެސްވަ

 ސަރުކާރުން ގެންދެވި ބިލުގެ ވާހަކަ ތަކުރާރުކޮށް އެހެން ސިޔާސީ ބޭނުމަށްޓަކައި

 ދެންނެވީމާ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ހައިރާންވޭ ކީއްވެގެންތޯ އެބިލު ގެންދިޔައީ

 . އެބިލު ގެންދިޔައީވެސް މަޤްޞަދުތަކެއް އޮވެގެން . އަޅުގަނޑު ހަމަ ހިތަށްއަރާ

 . އްޔިތުންނަށް ހެވާ ލާބަޔަށް ވިސްނިގެން އެބިލު ސަރުކާރުން ގެންދަވާފައިވަނީ ރަ 725 

 އެއްވެސް ބަޔަކަށް . އެބިލު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން އޭގެ މަޤްޞަދު އެނގެނީ

. ނޭނގޭނެ މިތަނުގައި އެކަންކުރީ ކިހިނަކުން ކޮން މަޤްޞަދެއްގައިކަމެއް
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 އަދި . ށަހެޅިފަކާއެއްނެތް އެމަޤްޞަދު މިތަނަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ހު

 މަޤްޞަދެއް، ގެންދިޔަ މަޤްޞަދެއްވެސް ސަރުކާރުންވެސް މިޢިއްޒަތްތެރި

 . މަޖިލީހަކަށް އެކަހަލަގޮތަކަށް ބަހެއް އައިކަމެއް އަޅުގަނޑަކަށް އެނގިފަކާނެތް 730 

 އެހެންވީމާ، ބިލު ގެންދިއުމާ ބިލު ނުގެންދިއުމާބެހޭގޮތުން ސިޔާސީ ބޭނުމަކަށްޓަކައި

 ވާހަކަދެކެވެންޏާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްވެސް އެކަމަށް ހަމަ ވާހަކަދެކެވިދާނެ އެގޮތަށް

 . އެދެކޮޅަށްވެސް ވާހަކަދެކެވޭނެ . ނިކަން ރީއްޗަށްވެސް އަދި ބަދުނާމުވާގޮތަށްވެސް

 . މިއަދު ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލުގެ މިދެބިލެއް މިއޮތީ . އެއީކީނޫން މިއަދުގެ މަޢުޟޫޢުއަކީ

 ރުކާރުން ހުށަހެޅިޔަސް އަދި ޢާންމު ރައްޔިތުން އަޅުގަނޑުމެން މިބަލަނީ ސަ 735 

 ހުށަހެޅިޔަސް އެބިލުގައި ރައްޔިތުންނަށް އެކަށޭނަ މަންފާކުރުވަނިވިގޮތަކަށް އޭގައި

 އެއީ ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި ބިލެއް . ޙަޤީޤީ ފައިދާ މިލިބެނީ ރައްޔިތުންނަށް

 . ރަކު ހުށަހެޅިޔަސް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅިޔަސް އަދި ޢިއްޒަތްތެރި އަމިއްލަ މެންބަ

 އެހެންވީމާ، މިދެބިލުގައި ހުރި ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު އަޅުގަނޑަށް ތާއީދުކުރެވެނީ،

 އަޅުގަނޑަށް ޔަޤީންކުރެވެނީ މިބިލު ކިޔާލީމާ ހަޔަޤީނުންވެސް ސަރުކާރުން 740 

 ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލުގައޭ ރައްޔިތުންނަށް އެކަށޭނަގޮތަކަށް، ރައްޔިތުންނަށް

 . ށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެފައިދާކުރުވަނިގޮތަކަށް ކަނޑައެޅިފައި މިއޮތީ ތަފްޞީލީގޮތަކަ

 މަތީގައި މި ސުރުޚީ ބެލީމާވެސް އެބައެނގޭ މިއީ ހަމަ . މިއީ ހަމަ އެއް ބިލެކޭ

 އެކަމަކު، . މިކަމުން މިދޭހަވަނީ ނުވަތަ ރައްޔިތުންނަށް މިލިބެނީ ހަމަ އެއްކަމެއްކަން

 ންޖެހޭ ޙައްޤުތައް ރަނގަޅުގޮތުގައި ތަފްޞީލުކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ލިބެ 745 

 ފުރިހަމަގޮތުގައި ބިލެއްގެ ސިފައިގައި އޮތީ ސަރުކާރުން ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލަށްވާތީ

 އަޅުގަނޑު ހަމަ ތާއީދުކުރަނީ މިބިލު ހުށަހެޅި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ހަމަ ވަރަށް

 މިމަޖިލީހަށް އިޙްތިރާމާއެކީގައި އަޅުގަނޑު އެދެނީ މިކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ

 . ކޮންމެވެސްކަހަލަ ޙައްލެއް ލިބޭނެގޮތަކަށް މިއީކީ އެއްވެސްކަހަލަ މައްސަލައެއްނޫނޭ

 އެޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށްވެސް އަޅުގަނޑު ކުޑައިމީސް ބަހެއް ރައްދުކުރަނީކީ ނޫނޭ 750 

 އެހެންވީމާ، މިކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ މިމަޖިލީހަށް . ރޯދަމަސްވީމާ

 ސޭހަވާނެ ލުޔެއް، މިދެބިލު އެއްކޮށްލައިގެން ނަމަވެސް ކުރެވޭނެ ކޮންމެވެސްކަހަލަ ފަ

 އަދި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ ވާހަކަދައްކަވައިގެން . މަގެއް ދައްކަވާލަދެއްވިއްޔާ ރަނގަޅޭ

އެމެންބަރަކީ ހަމަ ޕާޓީއަކުން ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރަކަށްވާތީ . ނަމަވެސް
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 ޓީތަކާ ވާހަކަދައްކައިގެން މިބިލުގައި އެމެންބަރަށްވެސް އެބައޮތް ސިޔާސީ ޕާ 755 

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކުރަންއުޅޭ މަސައްކަތް އަވަސްކޮށްލަދިނުމުގެ ހަމަ ރޫޙު

 އެހެންވީމާ، މިކަން ކޮށްލަދެއްވައިފިއްޔާ ހަމަ . އެބައޮތޭ އަޅުގަނޑަށް ދެންނެވޭނީ

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނގަޅޭ

 އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުޅުހެންވޭރު 760 

 މެންބަރުންގެ . މައްސަލައަކާގުޅިގެން މަޖިލީހުގައި ބަޙުސްކުރަން މިއޮތީޖެހިފައި : ވާހަކަދެއްކެވުން މަނިކު މޫސާ

 ހުންގޮސް އެންމެފަ . ތެރޭގައި އެކަކު އަނެކަކާ ވާހަކަދައްކަމުން މިގެންދަނީ

 ރަމަޟާންމަހު މިކަން ތަންކޮޅެއް މައްޗަށް ހިނގައިދާނެތީ އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ

 އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ވިލުފުށީ . އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން

 ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު މިބިލު ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮންނަނީ 765 

 ގަވާއިދުގައި ބުނާގޮތުން އެއްކަމަކާ ގުޅިގެން ދެ ބިލު . ގައޭ 2009 ޖޫން 9

 އަތުވެއްޖެއްޔާ މަނިކުފާނުގެ ޒަޢާމަތުގެ ދަށުގައި މިކަންކުރައްވަން ނިންމަވަނީ

 ސަރުކާރުގެ ބިލު އައިސްފައި . މިއުސޫލުންތޯ މިކަންކުރައްވަނީ . ކޮންގޮތަކަށްތޯ

 ވަނީ މަހަކަށްވުރެ އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ހީ . ގައި 2009 ޖުލައި 14 މިއޮތީ

 އެހެންވީމާ، ކީއްކުރަންތޯ ރިޔާޟް ރަޝީދު، . ގިނަދުވަސްވެފައި ކަންނޭނގެ މިއޮތީ 770 

 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ބިލެއް ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮއްވާ ސަރުކާރުގެ

 . ބިލު ބަލައިގަނެ ޓޭބަލްކުރެއްވީ އަޅުގަނޑު ސުވާލުކުރަން ބޭނުން މަނިކުފާނާ

 . ގޮތަށް ކުރުމުގެ ސަބަބުން އަސްލުގައި މިހެން މެދުވެރިވެގެން މިއުޅެނީ އެކަން މި

 ބިލު ހުށަހެޅުއްވި . އެއްގޮތަކަށްވެސް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މައްސަލައެއްވެސްނެތް

 ދެން، ބިލު . ސަރުކާރުގެ މައްސަލައެއްވެސް ނެތް . ފަރާތުގެ މައްސަލައެއްވެސް 775 

 އަޅުގަނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް . ންދެވޭ ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް ބިލު އަނބުރާ ގެ

 ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ، އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް ޤާނޫނުގެ ބިލު ގެންގޮސްގެން ނިއުސް

 ކޮންފަރެސް ބާއްވާ މަތިމައްޗަށް އަރައިގެން އެވާހަކަދައްކާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް

 ހޯދުމަށް ނުވަތަ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެއްވޭ އެބިލަކީ ސަރުކާރުން ބަޖެޓަށް ފައިސާ

 ކޮމިޓީއަކަށް . ލުއިކުރުމަށް ވަކި މިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައަޅާ މިތަނަށްލީ ބިލެއް 780 

ގެންގޮސް ކޮމިޓީއަކުން ސިޔާސީ ބޭނުމުގައި ބަނގުރަލާ، އޫރުމަހާ އޭތިމީތި
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 އެއަށްލައިގެން އެގޮތްމިގޮތް ހަދައިގެންގޮސް ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔާ ހާސްވާ ހިސާބަށް

 ރުކާރުން ގެންގުޅެންޖެހޭ ވަކި އުސޫލުތަކެއް ގެންގުޅެ ސަރުކާރުން ދިޔައިރުގައި ސަ

 ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ސިޔާސީ ކުލަ

 މާބޮޑަށް ޖެހިގެންގޮސް ދައުލަތަށް ފައިސާ ނުލިބިދާނެތީވެ އެ ބިލު ސަރުކާރުން 785 

 އެހެންވީމާ، އެވާހަކަ . ށްގެން ގެންނަން އަނބުރާ ގެންދެވީ އެހެންގޮތަކަށް ބައްޓަންކޮ

 އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ، މިބިލު . ދެން އެވާހަކައެއްނޫން . ޙަޤީޤަތަށް ދައްކަވަންވީ

 . މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ މިހާރުވެސް ވޯޓަކަށް އަހައި ބަލައިގަނެވިދާނެއޭ

 . މިކަމާބެހޭގޮތުން ވާހަކަނުދައްކާ ބަލައިގަނެވިދާނެއޭ

790 

 . ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް، މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ : ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

ރީ  އަޅުގަނޑު މިއީ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ އިންނަ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދާއިރާގެ މެންބަރު މަޑުއްވަ 795 

 އެހެންވީމާ، އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް ބިލު ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާކުރެވުނުއިރު . ހެއް މީ : ވާހަކަދެއްކެވުން ވިސާމް ޢަލީ

 އެހެންވީމާ، އެކޮމިޓީގައި ކަންތައް ހިނގަމުންދިޔަގޮތާއި . އަޅުގަނޑުވެސް އިނިން

 ޚިލާފަށް މިތާ ވާހަކަފުޅުދައްކަވާތީވެ އަޅުގަނޑު ހަމަ އެމަޢުލޫމާތު

 . ޝުކުރިއްޔާ . ށް ދަންނަވާލަންވެގެން ރަނގަޅުކޮށްދެއްވާށޭ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަ

800 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ދައްކަވާ . ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްކަމަށް ޤަބޫލެއްނުކުރަން : ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން

 އަޅުގަނޑު . ވާހަކަފުޅަށް ޖަވާބުދެއްވުމަށް ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް އަޅުގަނޑު ނާރުވާނަން

 . ތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް

805 

 ދެން އަޅުގަނޑު އިތުރަކަށް އެއްޗެއް . ޙަޤީޤަތް އެނގެނީ އެ ބައްލަވާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުޅުހެންވޭރު

. އެއީ އަސްލުގައި އެކަމުގެ ޙަޤީޤަތަކީ . ނުދަންނަވާނަން : ވާހަކަދެއްކެވުން މަނިކު މޫސާ
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 ނުކުތާއެއް، މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް ނިޒާމާބެހޭ : ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން

 . މުޙަންމަދު 810 

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

 އާދެ، ދެންމެ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މޫސާ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޙްމަދު ދާއިރާގެ މެންބަރު މީދޫ

 ންބަރު އެދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަކީ ހަޤީޤަތާއި މަނިކު އެދެއްކެވީ، ޢިއްޒަތްތެރި މެ ސިޔާމް މުޙަންމަދު 815 

 އަޅުގަނޑަކީވެސް އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ އިންނަ . އެއްގޮތަށް ދެއްކި ވާހަކައެއްނޫން : ވާހަކަދެއްކެވުން

 އެކަން ހަމަ ރަނގަޅަށް . އެކަން އެގޮތަކަށްނޫން ދިޔައީކީ . މެންބަރެއް

 ... ދަމުންދަނިކޮށް އެކަން އާ ސަރުކާރުން

820 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އަޅުގަނޑު މިހާރު ވަނީ ތިކަމާބެހޭގޮތުން ރިޔާސަތުން ގޮތެއް : ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން

 އަޅުގަނޑު ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ . ނިންމާފައި، އިށީނދެވަޑައިގަތުން އެދެން

 . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ވޭރު ހުޅުހެން 825 

 މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ސަރުކާރުން ފޮނުއްވި ބިލު ވަރަށް : ވާހަކަދެއްކެވުން މަނިކު މޫސާ

 ހަމައެއާކީގައި . ގޭ ފުރިހަމަކޮށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އޮތްކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނ

 ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުނަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ބިލުގެ

 އެހެންވީމާ، މިދެބިލު އެއްކޮށް ކޮމިޓީއަކުން މަސައްކަތް . ވާހަކަ މިއޮތީ

 ކޮންމެގޮތެއްވިޔަސް މިބިލު . ނުކުރެވޭނެކަމަކަށެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ 830 

 އަޅުގަނޑު މީގެ . ޒަތްތެރި މެންބަރު މިއޮތީ މިބިލު ހުށަހަޅުއްވާފައި ހުށަހެޅުއްވި ޢިއް

 މިހާރު . ތާއީދުކުރަނީ ޙުސައިން މުޙަންމަދު، އާދެ، އެއީ ކޮން ދާއިރާއެއްތަ

 އާދެ، މަތިވެރި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، . ނުވެސްނެތް ފެންނަންވެސް

 . ތޯ ރަމަޟާން މުބާރިކް އަޅުގަނޑަށް މިބަލައިގެން، މަޢާފްކުރައްވާތި އިނގޭ

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ފެނޭ އިނގޭތޯ އެގޮތަށް މިބިލު މިއަދު ދެން 835
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 ސްނުކޮށް މިބަލައިގަތުމަށްފަހުގައި ދެން ގައިމުވެސް، ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ އިތުރަށް ބަޙު

 . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދުގެ ހިތްޕުޅުގައިވެސް ޝައްކުވެސް ފިލައިގެންދާނެ

 ބިލު އެތެރެވެއްޖެކަމަށްވަނީވިއްޔާ، ސަރުކާރުން ދެން މިތަނަށް ބިލު މި

 ހުށަހަޅައަޅާފައި ކުއްލިއަކަށް ގެންދާ އުސޫލުން ގެންދިޔަކަމުގައިވިޔަސް ރިޔާޟް

 މަސައްކަތްތަކެއްކޮށްގެން . ރަޝީދުގެ ބިލު ނުގެންދަވާކަމަށްވަނީވިއްޔާ އޮންނާނެ 840 

 ންބަރުންނަށް ލިބޭ ދުވަހު އަނެއްކާ މެންބަރަކު މިތަނަށް ބިލު ހުށަހެޅުނީމަ މެ

 އެތަނަށް ސަރުކާރުގެ ބިލެއް ވައްދައިގެން އެވާހަކަ ދައްކައިގެން މެންބަރުގެ ބިލު

 . ބޭރުކޮށްލުމަކީ އަޅުގަނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ އެންމެ ރަނގަޅުކަމެއްހެންނެއް

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ކިބައިން އެދެނީ މިބިލު

 ލައިގަތުމަށް ރައީސް ލައްވާ ވޯޓަކަށް އައްސަވައިގެން މިބިލު ބަލައިގަނެ، ދެން ބަ 845 

 . ހަމައެއާއެކީގައި ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ބިލު ދާ ކޮމިޓީއަކަށް މިބިލު މިސްރާބުކުރުން

 ދެން އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަށް މަނިކުފާނު ވަރަށް އިޙްތިރާމާއެކީގައި ޖަވާބުދެއްވުން

 ގޮތަށް އިދާރީ މިކަހަލަ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް މި އެއީ ސުވާލަކީ، . އެދެން

 ތާކުނުޖެހޭ ކަންތައްތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވާހަކަދައްކަން ކުރިމަތިކުރުވީމާ ތާކުން

 ގައި މިބިލު ލާފައި އޮއްވާ 2009 ޖޫން 9 ސުވާލަކީ . މިޖެހެނީ ކީއްވެގެންތޯއޭ 850 

ކީ  އެއް ބިލަކަށް ރައީސް، ނުވަތަ ރިޔާސަތުގެ ނަޒަރުގައި ނެތީތޯ މިދެބިލަ

 އަޅުގަނޑުގެ މިނިޓްކޮޅުގެ ބާކީ ވަގުތެއް އޮތިއްޔާ މަނިކުފާނު . ވެދާނެކަމަށް

 އަޅުގަނޑަށް ޖަވާބުދެއްވީމަ ދެން އިތުރު ދެތިން އެއްޗެއް ދަންނަވާލީމަ ދެން

 އަޅުގަނޑުގެ މިނިޓްކޮޅު ހަމަވާނެކަމަށް ވިސްނައިގެން އަޅުގަނޑު މިވާހަކަ

 . އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިކަމަށް ޖަވާބެއް ދެއްވާނެހެން މަނިކުފާނު . މިދަންނަވަނީ 855 

 އަޅުގަނޑުގެ ހުށަހެޅުމަކީ، އާދެ، އަޅުގަނޑުގެ ތާއީދުކުރުމަކީ ޙުސައިން މުޙަންމަދު

 މިވާހަކަ، ބަހުސް މަދުކޮށްލުމަށްފަހު މިބިލު . ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރުން

 ކުން މިބިލު ދާ ކޮމިޓީއަކަށް ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓަކަށް އައްސަވާ ވޯޓުން ނިމޭގޮތަ

 ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް . ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބިލުވެސް ފޮނުވާލުން

 އެނގޭ އިނގޭތޯ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ވަރަށްބޮޑަށް އަޅާލައި 860 

 އުޅެފައި އޮތީމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހަކު ގޮސް

. އަރަންވިޔަސް އަރާނެ ތަނެއްވެސް ނެތް ފައިބާނެ ތަނެއްވެސް ނެތް ދޯންޏަކަށް
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 އެކަހަލަ މީހަކު މިދެންނެވީ މަގުމަތީ ޓްރެފިކްގައިވެސް ވަކި ޚާއްޞަކަމެއް ނެތް

 އެހެންވީމާ، ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައި އޮތް ބިލުގައި ވަރަށްގިނަ . ޤައުމެއް މިއީ

 ތެރިކަން ފިޔަވައި ވަރަށްގިނަ ކަންކަން ހަމައެކަނި މާލީ އެހީ . ބައިތަކެއް އެބައޮތް 865 

 މީގެ އޮތީމަ، އެބިލާއި ހަމައަށް ނުގޮސް މިދެންނެވީ މިދެބިލު އެއްކޮށް

 އަޅުގަނޑު ހަމަ އިޙްތިރާމްކުރަން ރިޔާޟް . މަސައްކަތްކުރެވޭނެއޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް

 . އަދި އެކަމަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ތާއީދުވެސް ކުރަން . ރަޝީދު ހުށަހެޅި ބިލު

 ޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ، ބޭރުކޮށްނުލައި ހަމަ ބަލައިގަނެފައި ދެބިލު އެއްކޮށް އަ

 ރައީސް ޖަވާބު ދެއްވާނެކަމުގެ އުންމީދުގައި . ކޮމިޓީއެއްގެ މަސައްކަތްކުރުން 870 

 . އަޅުގަނޑު އިށީންނާނަން

 . ދުގައި ބުނާގޮތުގެމަތިން މަޖިލިސް ހިނގަމުންދަނީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއި . ޝުކުރިއްޔާ : ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކުރައްވާ ސުވާލުތަކަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ދޭ ޖަވާބުތަކަށް

 . އަލުން ޖަވާބުދީ، ރައްދު ދިނުމުގެ އުސޫލަކުންނޫން މިމަޖިލިސް ހިނގަމުންދަނީ 875 

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވަންއޮތީ، . އެހެންވީމާ، އެފުރުޞަތެއް އަޅުގަނޑެއް ނާރުވާނަން

 ޖިލީހުގެ އިދާރާއިން އިދާރީގޮތުން މިކަންކޮށްފައި އޮތީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު މަ

 ޖޫންގައި ވިލިފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް 9 އެއީ . ބުނާގޮތަށޭ

 . ރަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި ބިލުގައި މިވަނީ، ވަރަށް ހަނި ދާއިރާއަކުން އޮތް ބިލެއް މިއީ

 ވި ބިލު މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ބަލައިގަންނަން ފަހުން ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއް 880 

 އެއީ އެބިލަކީ ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޚާއްޞަ . މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ތަންދެއޭ

 އެނޫންގޮތަކަށް . އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނާބެހޭގޮތުން އެކުލަވާލާފައި އޮތް ބިލެއް

 ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ކަންކުރަން ފަށައިފިކަމަށްވާނަމަ

 އެނޫންގޮތަކަށް ކަންކުރަން ފަށައިފިނަމަ ސަރުކާރުން ކަންކަމާބެހޭގޮތުން

 . ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ބޮޑެތި ބިލުތައް ހުންނާނީ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމާއި ހަމައަށް ނައިސް 885 

 މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި އެކަމަށް . އެހެންވީމާ، އެކަމަށް ފުރުޞަތު އެބައޮންނަންޖެހޭ

 . އެހެންވީމަ، އެގޮތަށް އަޅުގަނޑު ނިންމާފައި އެވަނީ . ފުރުޞަތު އެބަ އޮންނަންޖެހޭ

 މަޖިލީހުން މިކަމަށް ގޮތެއް ނިންމެވުންއޮތީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ

ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި، 15 މީގެކުރިންވެސް ހުންނާނެ . އަތްޕުޅުމަތީގައި
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 ހުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައި ހުންނާނެ ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ 16 އަދި 890 

 އެއްދާއިރާއަކާ ގުޅޭގޮތަށް ދެ ބިލެއް އައިމަ އެދެބިލު އެއް ކޮމިޓީއަކަށް

 އެހެންވީމާ، . އެއް ބިލަކަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްފައި . ގެންގޮސްގެން ނިންމާފައި

 މިކަންތައްތައް ކުރެއްވުމުގެ އިޚްތިޔާރު އޮތީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ

 މިބިލާބެހޭގޮތުން މަދުން ވާހަކަދެއްކެވުމުގެ އިޚްތިޔާރުވެސް އޮތީ . ތްޕުޅުމަތީގައި އަ

 އަޅުގަނޑު މިތާ އިނދެގެން . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަތްޕުޅުމަތީގައި 895 

 ކުރާނެކަމަކީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ބުނާގޮތުގެ މަތިން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

 ވޯޓަކަށް އަހާނީ މަޖިލީހުން ބިލާއި ދޭތެރޭގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާ ނިމުނީމަ

 އެއީ މިތާ އިންނަ މީހަކަށް . ޢަމަލުކުރައްވަން ޤަސްދުކުރައްވާގޮތެއް ހޯދުމަށް

 އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ މާފަންނު އުތުރު . ކުރެވެން އޮތްކަމަކީ

 . ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަޙުމީ 900 

 އާދެ، ޚާއްޞަ އެހީއަށް . އައްސަލާމްޢަލައިކުމް . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މެންބަރު ތުރު ދާއިރާގެ މާފަންނު އު

 ބޭނުންވާ މީހުންނާއި މެދުގައި ވިލިފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް : ވާހަކަދެއްކެވުން އިމްތިޔާޒު ފަޙުމީ

 މަށް އެމަނިކުފާނަށް ރަޝީދު އޯގާތެރި ނިޔަތެއް ގެންގުޅުއްވާތީ އެކަ

 އެހެންނަމަވެސް، މިމަޖިލީހުގެ އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން . ޝުކުރުދަންނަވަން 905 

 ދެންމެ ޚިޔާލު ފާޅުކުރެއްވި ފަދައިން މިބިލަށްވުރެ މާ ތަފްޞީލުން މާ އޯގާތެރި މާ

 ތީ، ގިނަ އެހީތަކެއް ފޯރުކޮށްދޭ އެހެން ބިލެއް މިމަޖިލީހަށް މިހާރުވެސް ހުށަހެޅިފައިވާ

އް . އެއީ ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވި ބިލު  ހުށަހެޅިފައިވާތީ މިބިލަށް ވާހަކަތަ

 ކުރިއަށްގެންދެވުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމަށް ނުފެންނާތީ، މިބިލު އަނބުރާ

 އެހެން . ގެންދެވުމަށް އަޅުގަނޑުވެސް އިލްތިމާޞްކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން 910 

 ހާސް ރުފިޔާ އެއީ 2 ހެޅުއްވި ބިލުގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަ މިދެންނެވީ މި

 ޚާއްޞަ އިނާޔަތެއްގެގޮތުގައި ލިބިދޭ ވާހަކަ އޮންނައިރުގައި، ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި

 އަދި ތަކެތީގެ އެހީތަކާއި، ޢާލާތްތަކުގެ . ބިލުގައިވެސް ހަމަ އެވާހަކަ އެބައޮތް

 ބިދެވޭގޮތަށް މިސާލަކަށް، ފުރޮޅުލީގޮނޑި ފަދަ ތަކެތީގެ އެހީތައްވެސް ލި . އެހީތައް

 އަހަރު ވަންދެން ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްވެސް 18 އަދި ތަޢުލީމް . މާފުޅާކޮށް އެބަހުރި 915 

އެހެންވީމާ، . ހިލޭ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ލިބިދޭންޖެހޭނެކަން ފާހަގަކޮށްފައިވޭ
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 މިއަށްވުރެ އަދި ތަފާތު އެތައް އެތައް ކަންތައްތަކެއް މިބިލުގައި، ސަރުކާރުން

 އި ފާހަގަކޮށްފައިވާތީވެ، މިބިލު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވި ބިލުގަ

 . ބިލު އަނބުރާ ގެންދެވުމަށް އަޅުގަނޑުވެސް އިލްތިމާޞްކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން

 . ޝުކުރިއްޔާ 920 

 ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި އާދެ، ވިލިފުށި . ޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއް . ` هللا ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 . މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު މިހުށަހެޅުއްވި ބިލަކީ ވަރަށް މުހިންމު ބިލެއް : މް ވާހަކަދެއްކެވުން ޞޫ މަޢު

 އަޅުގަނޑަށް ކުޑަކޮށް މިއަދު މިތާ އިންނައިރު ސިހުންވެސްއަރާފައި މިއިނީ

 އެހެންނަމަވެސް، މިނިވަން . މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅު ދާގޮތުން 925 

 . ކަމާއެކު ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމަކީ ހަމަ ވަރަށް ބަރާބަރުކަމެއް މާހަޢުލެއްގައި މިނިވަން

 އާދެ، މިބިލުގެ ސުރުޚީއަކަށް މިއޮތީ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް މާލީ

 ސަރުކާރަށްވެސް ޚާއްޞަ އެހީއަށް . އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ބިލު

 އްސަ ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވެގެން މާލީ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް ސަލާންޖަހަމުންގޮ

 ސްޓްރަކްޗަރ އެޖެސްމަންޓްސްތަކެއް ގެންނަ ދުވަސްވަރެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ 930 

 ރައްޔިތުންނަށް ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މާލީގޮތުން އެމީހުންނަށް އެހީތެރިކަމެއް

 އާދެ، . ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ބިލެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިކަމީ ވަރަށް ރަނގަޅުކަމެއް

 ސަރުކާރުން . ށަހަޅުއްވާފައިއޮތް ބިލާއި މިބިލާއި ހާސްތަން ތަފާތު ސަރުކާރުން ހު

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޚާއްޞަ 35 ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ބިލަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ

 . އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭގޮތުން އޮތް ބިލެއް 935 

 ށް ގެރި ވެއްޓުނީމަ ގެރި ނަގާ އުސޫލުން އެބިލުގައި ބޮޑުބަޔަކަށް މިއޮންނަނީ ވެވަ

 ކައުންސިލެއް ހަދާ ވާހަކައާއި، އެ ކައުންސިލަށް މީހުން ލާ ވާހަކައާއި،

 މިހެންގޮއްސަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވެފައިވާ މީހުންނަށް ސީދާ

 ފައިދާއެއް އެހެންނޫނީ ސީދާ އެހީއެއް ލިބޭނެ ދުވަހެއް މިބިލުން އަދި

 25 ދެން ބައެއް މެންބަރުން ރިޢާޔަތްކުރައްވައިފި މިބިލުގެ . ށްވެސް ނެތް ފެންނާކަ 940 

 މީގައި އެބައޮތޭ ރިޔާޟް ރަޝީދު އެހުށަހެޅުއްވި ބިލުގެ . ވަނަ މާއްދާއަށް

 އެހެންނަމަވެސް، އޭގައިހުރި ވާހަކަތަކަކީ . އާދެ، އެ ޖުމްލަ އެބައޮތް . ވާހަކަތައް

. އްޔިތުންނަށް އޮޅޭގޮތަށްހުރި ވާހަކަތަކެއް ވަރަށް ދޯދިޔާކޮށް ޕޮއިންޓްތަކެއް ނެތި ރަ
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 އޭގެ އަލީގައި ވާނެގޮތަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ

 މީހުންނަށް ހަމަހަމަކަމާއެކު އެހީތެރިކަން ނުލިބި، އެމީހުން ނިކަމެތި ޙާލަތަކަށް 945 

 އަޅުގަނޑު ސަޕޯޓްކޮށް، އާދެ، މިބިލަށް އަޅުގަނޑު ވާހަކަދައްކާއިރު މިބިލަށް . ދާން

 މިބިލު ބަލައިގަނެ، ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް މާލީ އެހީތެރިކަން

 އަވަސްގޮތުގައި ލިބޭނެގޮތް ހަދައިދިނުމަށް މިމަޖިލީހުގައި އެދޭ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު

 އާދެ، އެއާއެކުގައި އަޅުގަނޑު މިބިލަށް ދެތިން އިޞްލާޙެއް އެބަ . ދަންނަވަން

 ވަނަ މާއްދާގައި މިއޮތީ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ 2 ދެން ފުރަތަމަ . ން ހުށަހަޅާލަ 950 

 މީގެތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ މަޤްޞަދަކަށް . މީހުން

 . ކަނޑައަޅާފައިމިއޮތީ ވަޒީފާ އަދާނުކުރެވޭ މީހުނަނަށް ޚާއްޞަ އެހީއެއް ދޭ ވާހަކަ

 ސަބަބުން އެމީހާއަށް ޚާއްޞަ ދެން އޭގައި އެބަހުރި އެމީހެއްގެ، ލިބޭ އާމްދަނީގެ

 އެހީއެއް ދީގެން ނޫނީ އެމީހާއަށް ފުރިހަމަ ދިރިއުޅުމެއް އުޅެން ދަތިވާނެތީ ޚާއްޞަ

 ވަނަ މާއްދާއަށް 2 އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑު މި . އެހީއެއްގެ ވާހަކަ މިއޮންނަނީ 955 

 އެއީ އެ ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ކުދިން . އިތުރުކުރަން އެބަ ހުށަހަޅަން ތެލަސީމިޔާއަށް

 ވަނަ ނަންބަރުގައި މިއޮންނަނީ 3 ދެން . މިބިލުގެ ތެރޭގައި ހިމަނާ ވާހަކަ

ޔާ 2 އެބޭފުޅަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އެއްޗެހިތަކެއް އުނިކޮށްފައޭ  ހާސް ރުފި

 އަޅުގަނޑު ހިތުން އެގޮތަށް އޮތުމަކީ ވަރަށް މެނޭޖްކުރަން . އަރުވަންޖެހޭނީ

 ވަޒީފާ ނެތް ބޭފުޅަކަށް ލިބޭ އެބޭފުޅަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ، . އުނދަގޫވާނެކަމެއް 960 

 އަނެއްދުވަހު . ރުފިޔާ 2 އެއްދުވަހު ފަޅޮލެއް ވިއްކާލައިގެން . އާމްދަނީ ތަފާތުވާނެ

 އެހެންވީމަ، އެގޮތަށް އާމްދަނީ . ރުފިޔާ 3 މަހަށް ދެވިއްޖިއްޔާ މަހުން

 ތަފާތުކޮށްފިއްޔާ ސަރުކާރުން އިންތިޚާބަކާ ގާތްކޮށްފައި ބޭބޭފުޅުން ގޭގެއަށް

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަނީ . ން ދެއްވާ ރުފިޔާ ތަފާތުކޮށް ދެއްވަފާނެ ވަޑައިގެ

 2000 އަދި އެއާއެއްކޮށް އެ . ހާސް ރުފިޔާ އޮންނަން 2 ކަނޑައެޅިގެން ހަމަ ސީދާ 965 

 ނޫނީ ބޭފުޅެއްގެ ބަލަދުވެރިއެއް އެ ރުފިޔާއަކީ އެބޭފުޅެއްގެ އެކައުންޓަށް، އެހެންނޫނީ

 4 ދެން މި . ރުފިޔާކަމުގައި އޮންނަން 2000 ށް ދާ ބެލެނިވެރިއެއްގެ އެކައުންޓަ

 . ވަނަ އަހަރުކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި 2010 ވަކިން އެބައޮތް ވަނަ މާއްދާގައި

 އަޅުގަނޑު ހިތުން އެއީ ޖެހިގެން އޮންނައަހަރުގައި މިޤާނޫނުގެ ދަށުން

 ގެ ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ޖެހިގެން އޮންނައަހަރު 970
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 އާދެ، މި އިޞްލާޙުތަކާއެކު . ބަޖެޓްގައި ހިމަނަންވާނެއޭ، އެގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރަން

 އަޅުގަނޑު މިބިލު މަޖިލީހަށް ބަލައިގަނެ ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވާ މިކޮޅަށް އަލުން

 އަނބުރާ ގެނެސް މި ބިލެއްގެ ސިފައިގަ ރާއްޖޭގައި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ

 އި، އަވަސް މުއްދަތެއްގައި ޚާއްޞަ އެހީއެއް މީހުންނަށް އަވަސް ސިފައެއްގަ

 . ލިބޭނެގޮތް މެދުވެރިވާނެކަމުގެ އުންމީދުގައި އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ނިންމާލަން 975 

 . ޝުކުރިއްޔާ

 މި ބަރަކާތްތެރި ރަމްޟާންމަހު މިމާލަމްގައި . އައްސަލަމްޢަލައިކުމް . ` މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ވާހަކަދައްކާ ފުރުޞަތުކަމަށްވާތީވެ މި ބަރަކާތްތެރި ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލު އަބޫބަކުރު

 ރަމްޟާންމަހުގެ ތަޙުނިޔާއާއި ހެޔޮއެދުންތައް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށާއި މިމަޖިލީހުގެ : ވާހަކަދެއްކެވުން 980 

 މެންބަރުންނަށް އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް އަދި

 އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށާއި އަދި  އަޅުގަނޑު ނިސްބަތްވާ މާވަށު ހައްދުންމަތީގެ

 އާދެ، މިއަދު މަޖިލީހަށް . ދާއިރާގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް އަރިސްކުރަން

 ހުށަހެޅިފައި މިއޮތީ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް މާލީ އެހީތެރިކަން

 އްވިޔަސް ގަވާއިދުން ކޮންމެގޮތެ ހިތުން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ބިލަކީ އަޅުގަނޑު 985 

ށް  ހުށަހެޅިގެން އައިސްފައި އޮތް ބިލަކަށްވާތީވެ މިއޮތީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަޙުސަ

 އެހެންވީމާ، މި ބޭރުކުރުމާއި ބޭރުނުކުރުގެ ބަޙުސަކީ އަޅުގަނޑު ހިތުން . ހުޅުވިފައި

 އެހެންކަމުން، އަޅުގަނޑު ބިލުގެ . ކުރަންޖެހޭނެކަމެއްކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ނުދެކެން

 ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް މާލީ އެހީތެރިކަން . އްޗަށް ބަލާލާނަން މަ

 ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ބިލުގެ ދެވަނަ މާއްދައަށް އަޅުގަނޑު އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަން 990 

 . ސަބަބަކީ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުން މިއަދު ގިނަވެފައިވާކަން . ބޭނުންވޭ

 އާދެ، . ލީހުގެ މެންބަރުންވެސް ޚާއްޞަ އެހީއަށް އެބަ ބޭނުންވޭ މިމަޖި

 އެއީ ބައެއްފަރާތްތަކުން . ހަމަގައިމުންވެސް އަޅުގަނޑު ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވޭ

 ދިމާކުރުމާއި، ޚާއްޞަކޮށް ބައެއް ތަންތަނުގައި ތިއްބާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އެއް

 ނާތީވެ މެންބަރަކު އަނެއް މެންބަރަކަށް ދިމާވާކުރުމާއި މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ހުން 995 

 ދެން ހަމައެފަދައިން، . އަޅުގަނޑުވެސް ޚާއްޞައެހީއަށް އެބަ ބޭނުންވޭ

ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާކަމަށް ބުނެފައިވާ ބައިތެރޭގައި ޖިސްމާނީގޮތުން
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 ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ އިތުރަށް އުމުރުން ދުވަސްވުމުންވެސް އޭނައަށް

 ރޭގައި ހިމަނަން އަޅުގަނޑު މަސައްކަތްކޮށްއުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނެތް މީހުން މީގެތެ

 މިކަން އެހެން ބިލަކުން ޙާސިލުވިކަމަށްވިޔަސް މިބިލުގައި އެބައި . ބޭނުންވޭ 1000 

 އިރާގެ ދެން ކެލާ ދާ . ހިމެނުމަކީ މުހިންމުކަމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން

 މް ވިދާޅުވިފަދައިން ތެލަސީމިޔާ މަޢުޞޫ هللا ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 އްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ ބަޔަކަށްބަލާ އެބައިވެސް މީގެތެރޭގައި ކުދިންނަކީވެސް ހަމަ ޚާ

 ވަނަ 3 ދެން މިބިލުގެ . ހިމެނުމަށް އަޅުގަނޑުވެސް ތާއީދުކުރާވާހަކަ ދަންނަވަން

 މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، މިހާރުވެސް އަޅުގަނޑުމެން މިފައިސާ ކޮންމެވެސް 1005 

 މުޅިން ހަމަނުޖެހޭތީ މިންވަރެއްގައި ކޮންމެވެސްވަރަކަށް އެބަ ދެވެމުންދޭ އަދި

 ރަޖިސްޓްރީނުކުރެވިގެން ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ނުލިބުނުކަމަށްވިޔަސް އެކަން

 ހިނގަމުންދާއިރުގައި ދިމާވާ މައްސަލައަކީ މީހަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަށް

 ރިޢާޔަތްކޮށްފައި އޭނައަށް ދޭ ޢިނާޔަތްތައް ކެނޑުމަކީ ފަސާދައަށް

 ސަބަބަކީ އެއްވެސްމީހަކު، . ޤަބޫލުކުރަން މަގުފަހިވާނެކަމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު 1010 

 ނުކުޅަދޭމީހަކު ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހަކުވެސް އޭނަގެ ހުނަރެއް

 ބޭނުންކޮށްގެން ކުރާ މަސައްކަތްކުރުމަށް ހިތްވަރުދިނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން

 ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޢިނާޔަތެއް އޭނައަށް ލިބޭތީ އޭނަ ކުރާ . ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް

 . ކަތަކަށް ހުރަސް އެޅުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކޮށްގެންވާނެކަމެއްނޫން މަސައް

 2000 މިސާލަކަށް، ސަރުކާރުން ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތަކަށް ދެއްވާ 1015 

 ރުފިޔާ ދެއްވިއެއްކަމަކު އޭނަ މަސައްކަތް އޭނަގެ މިސާލަކަށް،

 ންނަ މީހަކު ފައިގެނުކުޅެދުންތެރިކަން ނުވަތަ އަނގައިގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހު

 އޭނަގެ ކޮންމެވެސް އެހެން ހުނަރެއް ބޭނުންކޮށްގެން އޭނަ އާމްދަނީ ހޯދުމަކީ އޭނަ

 ދަޢުލަތުން ދޭ ޢިނާޔަތެއް ކެނޑެންޖެހޭނެ ސަބަބެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު

 އެހެންވީމަ، އެމީހަކަށް ލިބޭ އަމްދަނީއެއް މީގައި ހިމަނާފައި . ޤަބޫލެއްނުކުރަން 1020 

 ތުން ކަނޑައަޅުއްވާފައި އޮންނަ އެއްޗެއް އެމީހަކަށް ދަޢުލަ . އޮންނާކަށް ނުޖެހޭ

 އޭރުން ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ އުފެއްދުންތެރިކަން . ދޭންޖެހޭނެ

 ވަނަ 4 ދެން، . ޤައުމަށް ފެނުމަށްވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ހިތްވަރު ދެވޭނެ

ން ފާސްކުރާ އެއީ މިހެ . މާއްދާއަށްވެސް އަޅުގަނޑު އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅާލާނަން



39 

 ބިލެއްގައި ކަނޑައެޅިގެން ވަކި އަހަރެއްގެ ވާހަކަ ލިޔުމަށްވުރެ ހިނގާއަހަރާއި 1025 

 ކުރިއަށްއޮތްއަހަރުގެ ވާހަކަ ގެނައީމަ އަޅުގަނޑު ހިތުން ޢާންމުކޮށް އޮންނަ

 އެހެންވީމާ، . ޤާނޫނަކަށްވާއިރު މާހަމަޖެހޭނެ ގޮތެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން

 ނޫނުގެ ދަށުން މި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ކަނޑައެޅިގެން މިޤާ

 ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓްގައި ހިމަނަންވާނެއޭ، އޮތީމަ މި ހީވަނީ 2010 ދޭންޖެހޭ ފައިސާ

 ހަމައެކަނި މިއަހަރު މިޤާނޫނު ހިންގާފައި އަންނައަހަރު އުވާލަންޖެހޭކަހަލަ 1030 

 މިޤާނޫނު އޮންނާނީ، ވަނަ އަހަރު އަންނަންވާއިރުގައި 2010 އެއީ . ޤާނޫނެއްހެން

 އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ޤާނޫނުގައި ހިމެނުމަށްވުރެ . މި ތާރީޚް އޮންނާނީ މާޒީވެފައި

 ރަނގަޅުވާނީ ހަމަ ހިނގާއަހަރުގެ ވާހަކައާއި ކުރިއަށްއޮތްއަހަރުގެ ވާހަކަ

 އެހެންކަމުން، މިބިލު . ހިމަނުންކަމަށްވާތީވެ އަޅުގަނޑު އެ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާލަން

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ފައިދާ ވެ، ޤާނޫނަކަށް 1035 

 ކޮމިޓީއަކަށް ، ލިބުމަށް އަޅުގަނޑު އެދޭތީވެ، މިބިލާމެދު މެންބަރުން ގޮތެއް ނިންމަވާ

 ތިޔަ ހުރިހާ ، އަޅުގަނޑުވެސް ތާޢީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން ފޮނުއްވުމަށް

އް ބޭފުޅުންނަށް އަދިވެސް އެއްފަހަރު މިމަހުގެ  ތަޙްނިޔާއާއި ހެޔޮއެދުންތަ

 . ޢަލައިކުމް ވައްސަލާމް . ގަނޑު އިށީންނާނަން ރައްދުކުރަމުން އަޅު

1040 

 އަޅުގަނޑު އެދާއިރާއަކުން . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ` ދާއިރާގެ މެންބަރު ތިމަރަފުށި

 ޅުގަނޑު މިގޮނޑިއަށް ވަރަށް ބުރަކަމާއެކު ވަރަށް ބުރަކޮށްއުޅެ އަ މިގޮނޑިއަށް މުޙަންމަދު މުސްތަފާ

 މި ބަރަކާތްތެރި ރަމްޟާންމަހުގެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް އިންތިޚާބުކުރި ތިމަރަފުށި : ވާހަކަދެއްކެވުން

 މިމަޖިލީހަށް އަދި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށާއި، . ހެޔޮއެދުމާއި ތަޙްނިޔާ އަރިސްކުރަން

 ވާ، މާލީ އެހީތެރިކަން އާދެ، މިބަޙުސްކުރެވޭ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުން . ހިމަނައިގެން 1045 

 ނަވާނީ މިބިލަކީ ފޯރުކޮށްދިނުމާ ބެހޭގޮތުން ބޭނުންވާ ބިލާ ބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑު ދަން

 އް އަޅުގަނޑު މާބޮޑު ބަޙުސްތަކެ ވާ ބިލަކަށްވާތީވެ، މީގެން ޅާފައި މިހާތަނަށް ހުށަ

 ވަރަށް ސާފުކޮށް މިކަން އޮތްގޮތް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިކަމަށް . ކުރާކަށް ނެތީމޭ

 ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދުވަނީ ވަރަށް ސާފުކޮށް

 ނީ މިބިލު އަޅުގަނޑުގެ އަޚް އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުވެސް ތާޢީދުކުރަ . ކިޔައިދީފައި 1050
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 ޑު އަޅުގަނޑު މިބިލަށް މާބޮ އެހެންކަމުން، . ބުރާ ގެންދިއުމަށް ރަޝީދު އަނ ރިޔާޟް

 . ޝުކުރިއްޔާ . ވާހަކައެއް ދައްކާކަށް ނެތީމު

 ޑުމެންގެ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވާއިރު އަޅުގަނ މިއަދުގެ މިބިލާއި . ޝުކުރިއްޔާ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ރަޝީދުގެ ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ވިލިފުށީ ދާއި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، 1055 

 ބަ ޢިއްޒަތްތެރި އެ ނަންފުޅު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި އޮތްގޮތަށް ނޫންގޮތަކަށް

 އަޅުގަނޑު ހަމަ އެކަންތައް ސަމާލުކަމަށް . ކުރެއްވޭ ތަކުރާރު މެންބަރުންނަށް

 ރަޝީދު އެގޮތަށް ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ވިލިފުށީ ދާއި . ގެންނާނަން

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް . ބޭނުންފުޅު ކުރެއްވުމަށް

 . ފުރުޞަތު އަރުވަން ލަބީބަށް އަޅުގަނޑު 1060 

 އާދެ، ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ` ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 މީހުންނަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ބިލު މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް : އިލްޔާސް ލަބީބް ވާހަކަދެއްޖެވުން

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް އި ވިލިފުށީ ދާއިރާގެ ކަމަށްޓަކަ ވައި ދެއްވި ހުށަހަޅުއް

 މަށް ންމު ބިލެއްކަ އާދެ، މިއީ ވަރަށް މުހި . ންނަވަން ދަ ރަޝީދަށް އަޅުގަނޑު ޝުކުރު 1065 

 ރާއްޖޭގައި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ވަރަށްގިނަ ސަބަބަކީ، . އަޅުގަނޑު ދެކެނީ

 އަދި އަޅުގަނޑަށްވެސް އަދި . މީހުން އެބައުޅޭކަމަށް ބައެއްބޭފުޅުންވެސް ވިދާޅުވެއްޖެ

 އެ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ތިބިއިރުވެސް . ތިޔަ އެންމެހާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް އިނގޭނެ

 އިރު އެބޭފުޅުންގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް އެއީ ކިތައް އާ އަޅުގަނޑުމެން އަދި މިހާތަނަށް

 އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު . ނެތް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އެނގިފަކާއެއް ބޭފުޅުންކަމެއް 1070 

 . ވޭއެއް ކުރެވުނު އި ސަރ ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގަ 2003 ބިފައިވާ ގޮތުގައި ލި

 މީހުންނަކީ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ 3.4 % އެސާރވޭގައި ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ

 ށް އަޅުގަނޑަކަށް އަދި ރވޭއެއްކަމަ އެއީ ކިހާ ސައްޙަ ސަ . މީހުންކަމުގައި ވަނީވެފައި

 ގޮތުގައި ހަމަ ގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ އެހެންނަމަވެސް، އަޅު . އެނގިފަކާއެއް ނެތް

 ރާއްޖޭގައި މިކަހަލަ . އުޅޭނެ އެހާކަށްހާވަރު ރާއްޖޭގައި ގާތްގަނޑަކަށް 1075 

 . ނޑު ދެކެން އަޅުގަ އެބަ ކުރަންޖެހޭކަމުގައި ރވޭއެއްކޮށް މިހާރުން މިހާރަށްވެސް ސަ

ރިކަމެއް އެބޭފުޅުންނަށް އެހީތެ ފައިކޮށް، ރވޭއެއްކޮށް އެބޭފުޅުން އައިޑެންޓި ސަ
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 އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު . ންމުކަމެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެނީ ކޮށްދިނުމަކީ މުހި ފޯރު

 އެބަ މަސައްކަތް ކުރައްވާ މިކަހަލަ ގޮތުން މިހާރުވެސް ސަރުކާރުން ބިފައިވާ ލި

 . އެބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތު ހޯއްދަވާ އެކަންތައްތައް ކުރައްވަން ސަރވޭއެއްކޮށް، 1080 

 ރު އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ވިސްނަން އެބަޖެހޭ އެއީ މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ކުރައްވާއި

 ފައިދާ ނަގަން ދޭންއުޅޭއިރު އޭގެ ނާޖައިޒު ސަރުކާރުން ބަޔަކަށް އެހީއެއް

 65 ންދޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެމު . މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކުވެސް އުޅޭނެ

 އެ ކޮށްދޭއިރު، ލީ އެހީތެރިކަން ފޯރު ކާރުން މާ ހަރުވެފައި ތިބި މީހުންނަށް ސަރު އަ

 . މުންދާތަން ކަތް ކުރަ ލާރި ހޯދަންވެސް ބައެއް ބޭފުޅުން އެކިގޮތްގޮތަށް މަސައް 1085 

 ދެންމެ މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުންވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޑު އިވިގެންވެދިޔަ

 . ބައެއް ބޭފުޅުން ތިމަންނާމެންނަކީވެސް ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނޭ

 ކުރަންޖެހެނީ ދުނިޔޭގައި މިކަން ޑުމެން މިކަން ކުރާއިރު އެހެންވީމާ، އަޅުގަނ

 ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ބިލާއި ، އާދެ . އެކަންތައްތައް ކުރާގޮތަށް ބަލާފައި

 އެއީ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ . ނޑު އެއްޗެއް ދަންނަވާލާނަން ބެހޭގޮތުން އަޅުގަ 1090 

 ގައިވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެބައޮތް މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ބިލު

 އާދެ، އެބިލުގައި . ންވާ މީހުން ބަލާނީ ކިހިނެއްތޯ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނު

 ގޮތުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތަށް ޚާއްޞަ އެހީއަށް މިއޮންނަ

 ، އެހެންވީމާ . ބޭނުންވާ މީހުން ކަނޑައަޅާ އެފަދަ މީހުންގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލުން

 އެއީ . ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަލަން މިޖެހެނީ 1095 

 ޚާއްޞަ ހަމަ ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުގައިވެސް ހަމަ ރާއްޖޭގައިވެސް ތިބޭނީ

 ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ކަމަށް ތިބޭ މީހުން ތިބޭގޮތަށް ހަމަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުން

 މާ، ދުނިޔޭގައި އޭގެ މިންގަނޑެއް އޮތީމަ އެހެންވީ . އެންމެންނަށް އެބައިނގޭ

 މިންގަނޑަށް ފޮލޯރކޮށްގެން ބެލުމަކީ ރަނގަޅުކަމެއްކަމުގައި ޑުމެންވެސް އެ ނ އަޅުގަ

 ދެންމެ ދެން ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިދާޅުވެއްޖެ . އަޅުގަނޑު ދެކެނީ 1100 

 ބިލުވެސް ދެން އަޅުގަނޑު ދެ . ވަރަށް ތަފާތޭ ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވި ބިލާ މިއާ

 ކިޔާފައި ބެލިއިރު ހަމަ މީގައިހުރި ހުރިހާ މާއްދާއެއް ސާރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާފައި

 އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިބިލު އަނބުރާ . އެ ބިލުގައި އެބަ ހިމެނޭ

ވަންޏާމު ހަމަ މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން މި ދަވަން ބޭނުންފުޅު ނުވާކަމުގައި ގެން
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 މުގައިވަންޏާ މި ދެ ބިލު އެއް ކޮމިޓީއަކަށްގޮސް އެއްކޮމިޓީއެއްގައި ބަލައިގެންފި ކަ 1105 

 އަދި . މަސައްކަތްކޮށްގެން މިއަށް ރަނގަޅު ޙައްލެއް އައުމަކީ އަޅުގަނޑު އެދޭގޮތް

 ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ވީހާވެސް އަވަހަށް މީގެ އެހީތެރިކަމަށް އަދި

 ލިބޭނެގޮތް އޮތުމަކީ ރަނގަޅުގޮތްކަމުގައި މިއަށްވުރެން ރަނގަޅު އެހީތެރިކަމެއް

 ދެން ބައެއްބޭފުޅުން ވިދާޅުވެއްޖެ ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާ ބިލު . އަޅުގަނޑު ދެކެން

 ވެސް ސަރުކާރުން މިބލު . އްތޯއޭ އަނބުރާ ނުގެންދަވާނެކަމުގެ ގެރަންޓީ އޮތީ ކިހިނެ 1110 

 ޓީން ރައްޔިތުންނަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ބިލުވެސް ކޮމިޓީއަށް ގެންގޮސްފައި ކޮމި

 ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ލިބޭނެގޮތާއި ޚިލާފަށް

 އެބޭފުޅުންނަށް މީގެ މަޤްޞަދާއި ޚިލާފަށް ކަންތައްތައް ވާކަމުގައިވަންޏާމު ހަމަ

 އެއީ ސަރުކާރުން ބިލެއް . ސަރުކާރުން ގެންދަވާނޭ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ

 މިބިލު . މަޤްޞަދުތަކެއް އޮވެގެން ކަމެއް ހާސިލުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅަނީ ކޮންމެވެސް 1115 

 ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާފައި މިއޮތީ ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް

 އެހެންވީމާ، މިކަމާ ޚިލާފަށް ކަންތައްތަކެއް . ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި

 ހަމަ ބިލު އަނބުރާ ހިނގާކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ސަރުކާރުން

 އޭގެ ބަދަލުގައި ހަމަ މި ރައްޔިތުންނަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާފައި . ގެންދަވާނެއޭ

 އޮތްގޮތަށް ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރިގޮތަށް މިބިލު ބައްޓަންކުރައްވާ މިބިލާ 1120 

 ބެހޭގޮތުން ކޮމިޓީ ސްޓޭޖްގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ކަމުގައިވަނީނަމަ އަޅުގަނޑަށް

 އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް . ނުގެންދަވާނެ އަނބުރާ ޤީން މިބިލު ސަރުކާރަކުން ހަމަ ޔަ

 ސަރުކާރުގެ ވިސްނުންފުޅުހުރިކަން އަޅުގަނޑަށް އިނގޭތީވެ އަޅުގަނޑު އެވާހަކަ

 އެހެންވީމާ، މިބިލު ހަމަ މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ގޮތެއް . ދަންނަވާލީ

 ސްޓޭޖްގައި އަނެއް ސަރުކާރުން ނިންމަވައިގެން ކޮމިޓީއަކަށް ގޮސްފިއްޔާ ކޮމިޓީ 1125 

 . ހުށަހެޅުއްވި ބިލާއެކީ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެކަމުގެ އުންމީދު އަޅުގަނޑު ކުރަން

 . ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ

 އާދެ، މިއަދު ހުށަހެޅިފައި މިވާ ބިލަކީ މީގެ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ނޑު ހަމަ މިބިލު އެޖެންޑާ ކުރާނީ އަޅުގަ . ރޫޙަށް ބަލާއިރު ވަރަށް ބޭނުންތެރި ބިލެއް : ކަދެއްކެވުން ވާހަ މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 1130 

. ގަނޑަށް ވަރަށް މުހިންމު ބިލެއް އަޅު . ކޮންދުވަހަކަށްތޯވެސް ބަލަމުން އައި ބިލެއް
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 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު މިއަށް ބަހުސްކުރަމުންދާއިރު

 ސް މިއައި ވަރަށް އެއްގޮތް ބިލެއް މިތަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަން ސަރުކާރުންވެ

 މިއަށްވުރެން މާ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ގިނަ ޙައްޤުތަކެއް . ފާހަގަކުރަންޖެހޭ

 ޙިމާޔަތްކުރެވޭގޮތަށް ޑިޒައިންކޮށްފައި އޮތް ބިލެއް މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް 1135 

 ތެރި ރައީސް، ވަރަށް ތަފާތު ދެ ޢިއްޒަތް . ފޮނުއްވާފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރަންޖެހޭ

 އެހެންނަމަވެސް، އެއްގޮތް ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަމުގައިވިޔަސް މިއީ ވަރަށް . ބިލެއް

 ކުޑަކުޑަކޮށް ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް މާލީ އެހީތެރިކަން

 މީގައި މި . ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ބިލުގެ ނަމުގައި ހުށަހަޅާފައި އޮތް ބިލެއް

 ށް ބޭނުންވާ މީހުން ޑިފައިންކޮށްފައި މިވާގޮތަކީ ޚާއްޞައެހީއަށް ޚާއްޞައެހީއަ 1140 

 ބޭނުންވާ މީހުންކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މާލީ ތަނަވަސްކަމެއް ލިބިފައިނުވާ މީހުންގެ

 ތެރެއިން ޖިސްމާނީގޮތުން ނުވަތަ ނަފްސާނީގޮތުން ދިމާވެފައިވާ ނުކުޅެދުމެއްގެ

 ށްޓަކައި ދާއިމީ ވަޒިފާއެއް އަދާކުރުމުގެ ސަބަބުން ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުންތައް ފުއްދުމަ

 މިއީ އަޅުގަނޑު ހަމަ ހިތަށްއަރަނީ މިހާވަރުން . ޤާބިލުކަން ލިބިފައި ނުވާ މީހުންނޭ

ލެވޭނެ އެއްޗެއް ނޫނޭ މިއީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި . މިވަރު މާ ކުޑައޭ . ފުއްދާ 1145 

 އްޞަ ށް ޚާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު ފެންނަމުން ދަނީ މީހުންނަށް ވުރެން ބޮޑަ

 . ންގެ އަދަދު މީހުންނަށްވުރެން މާގިނަ ކުދި . ން ން ތިބި ތަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދި

 އެހެންވީމާ، މިއަށްވުރެން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މިހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ހުރިހާ

 އަޅުގަނޑުގެވެސް . ފަރާތްތައް ޝާމިލުވާގޮތަށް ބިލެއް މިތަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާތީވެ

 ލު ހުށަހަޅުއްވައި ދެއްވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިލުފުށީ ވަރަށްބޮޑު އެދުމެއް މިބި 1150 

 ރަޝީދު އަރިހުން އަޅުގަނޑުވެސް ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ދާއި

 ލާޞްތެރިކަމާއެކު އެދެން މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށްޓަކައި މިއަށް އިޚް

 ކޮންމެވެސްކަހަލަ ނެގޯޝިއޭޓްކޮށްގެން ނަމަވެސް އަވަސް އަލިމަގެއް ހޯދަދިނުމުގެ

 ޢިއްޒަތްތެރި . އެކަމަށް ހެދޭ ވާހަކަވެސް ދަންނަވަން . މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމަށް

 ހަމައެކަނި މާލީ އެހީތެރިކަމެއް ނޫން ރައީސް، އަޅުގަނޑު މިހެން މިދަންނަވާލީ 1155 

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބޭނުންވޭ އެކި ގޮތްގޮތުން . އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބޭނުންވަނީކީއެއް

 މިކަހަލަ އެހީތަކަށް ބޭނުންވާ އެކިއެކި ކުދީންނަށް އެކުދީން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް

ންތައް ހަމަޖައްސާނެ ދަތުރުފަތުރު ކުރެވޭނެ ގޮތްތައްވެސް، އެކުދީން ކިޔެވުމުގެ ކަ
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 އެހެންވީމާ، . ގޮތްތައްވެސް، އެކުދީންނަށް ބޭސްފަރުވާ ކުރެވޭނެ ގޮތްތައްވެސް

 މިހުރިހާ ގޮތްތަކެއް ހަމަޖެހޭނެ ފަދަ ބިލެއް މިތަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާތީ އެބިލުގެ 1160 

 މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ އަޅުގަނޑުވެސް

 ކުޑަކޮށް މިކަން އަވަހަށް ނިމުމަކަށް ބޮޑަށް ސް ފުރުޞަތުވެސް ވީހާވެ

 ގެނައުމަށްޓަކައި ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ އެއްބާރުލުމާއެއްކޮށް އަވަސް ކޮށްދިނުމުގެ

 . ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށްބޮޑަށް . ނިޔަތުގައި އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ކުޑަ ކޮށްލާނަން

1165 

 މުބާރަކުބާދީ ތަޙުނިޔާއާއި މަހުގެ ން މްޟާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ރަ . ` މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް

 އަދި ހަމައެއާއެކު އަޅުގަނޑު . އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށް ދަންނަވަން : އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން

 ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައި މިވާ މިހާރު ރިޔާޟް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ،

 ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ބިލުގެ ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް މާލީ އެހީތެރިކަން

 މުހިންމުކަމުގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ދައްކަވަމުން އެބަ 1170 

 އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެހެންވެސް . އާދެ، މިކަމަކީ ވަރަށް ބޭނުންތެރިކަމެއް . ގެންދަވާ

 އަޅުގަނޑު އޭގެތެރޭގައި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ . ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމެއް

 ، މިކަމުގައި މިބިލު ބަލައިގަނެ މިބިލު ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވަން އަޅުގަނޑު ހުށަހެޅުއްވި

 އާދެ، ސަރުކާރުން ބިލެއް . ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން ހުށަހެޅުއްވި

 ފޮނުއްވާފައިވާތީ ކޮންމެހެން މިބިލު އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުން ބަލައިނުގަތުމަކީ 1175 

 އާދެ، . ރަނގަޅު ގޮތްކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ނުވިސްނޭތީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެ

 އެހެން މިދެންނެވީ ކޮންމެހެން ސަރުކާރުން ބިލެއް ގެންދަވާފާނެތީކީ ނުވަތަ

 މިހާރު ހަމަ ހުށަހެޅިފައި ހުށަހެޅުމުގެ މައްޗަށް މިއަދު . ނުގެންދަވާފާނެތީކީ ނޫން

 ޖިއްޔާ ހަމަ ވީހާއަވަހަކަށް ފާސްކޮށްދެއްވާފައި އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަކަށް ގެންދެވިއް

 . މިމަސައްކަތްކޮށްގެން މި ތަޅުމަށް ގެނެސް އަނެއްކާ ކަންތައްތައް ކުރެވިދާނެ 1180 

 މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ބުނާގޮތުން މިހުށަހަޅޭ ބިލަކަށް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅައިގެން

 ށްވެސް އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީ ލެވަލްގައި ގެނެވޭ ބަދަލުތަކަކީ ވަރަށްބޮޑެތި ބަދަލުތަކަ

 އެހެންވީމާ، މިފުރުޞަތު މިގޮތަށް . އަދި ކުޑަ ބަދަލުތަކަށްވެސް ހެދިދާނެ . ހެދިދާނެ

 އޮތީތީ މިގޮތަށް މިބިލު ބަލައިގަނެ މިގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ

 އާދެ، ދެން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން . ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ 1185
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 ކާރުން ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ބިލުގެ ފުރިހަމަކަން އަދި ބޭނުންވަނީ ސަރު

 އަޅުގަނޑުމެން އެވާހަކަ އެބަ ދައްކަން އަދި ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އޭގައި ހިމެނިފައި

 ހަމައެހެންމެ، މިކޮމިޓީއަކަށް . ހުރި ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަވެސް އެބަ އިނގޭ

 ދެ ބިލު އެއްކޮށްވެސް ބަލައިގަނެފައި މިއާއި އެއާއި ދޭތި އެއްކޮށްވެސް މި

 . މަސައްކަތްކުރެއްވުމުގެ ވާހަކަވެސް ބޭފުޅުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ދައްކަވައިފި 1190 

 އެހެންވީމާ، އެވާހަކަފުޅަށް އަޅުގަނޑުވެސް ތާއީދުކުރާތީ ކޮންމެހެން މިބިލު

 އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިގަންނަންޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ވާހަކަ

 މިބާވަތުގެ ކަންތައްތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އެހީތެރިކަން ދީގެން ދަންނަވަމުން

 އެއްބާރުލައިގެން ކަންތައްތައް ގެންގޮސް ނިންމާލުންކަމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް

 ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް އަޅުގަނޑު ތާއީދު އަރުވަމުން 1195 

 . އްސަލަމާޢަލައިކުމް ވަ . އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަކޮޅުވެސް ނިންމާލާނަން

 އަޅުގަނޑު މި ރަމްޟާންމަހުގެ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ` އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 މިމަޖިލީހުގައި އެއްޗެއް ދަންނަވާ ފުރަތަމަ ދުވަސްކަމަށްވާތީވެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ : ވާހަކަދެއްކެވުން هللا އަޙްމަދު ޢަބްދު

 ނަށް އަދި އަޅުގަނޑު ތަމްސީލުކުރާ ދާއިރާގެ ލޮބުވެތި އެންމެހައި ރައްޔިތުން 1200 

 ހެޔޮއެދުމާއި ތަޙުނިޔާ ރަމްޟާންމަހުގެ އެންމެހައި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް މާލީ . އަރިސްކުރަން

 ރި މެންބަރު ރާގެ ޢިއްޒަތްތެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާ ބެހޭގޮތުން ވިލުފުށީ ދާއި

 ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ބިލަކީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މާތް ރިޔާޟް

 އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންވެސް . މަޤްޞަދެއް ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ބިލެކޭ 1205 

 ކަންތައްތައް ރަނގަޅުގޮތުގައި ގެންދިއުމަށް އަދި ރައްޔިތުންނަށް ރަނގަޅުގޮތް

 ރެވޭ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ޔޮ ވިސްނުމުގައި ކު ހޯދާދިނުމުގެ ހެޔޮ ނިޔަތުގައި، ހެ

 ރަޝީދު ކުރައްވާ މަސައްކަތެއްކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ ރިޔާޟް

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަނޑުމެން ރަނގަޅަށް . އެވާހަކަވެސް ދަންނަވާލަން

 އީވެސް ކަންތައްތައް ކުރަމުންދާއިރުވެސް އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް އިޚްތިޔާރުކުރުމަކީ އެ 1210 

 އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާނުލާ ދޫކޮށްލަންވީ ކަމެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑަށް

އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ހިތްއޮތީ . ޤަބޫލުނުކުރެވޭތީ އެވާހަކަވެސް ދަންނަވާލަން
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 ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް ހުށަހެޅުއްވުނު

 ހަމައެއާއެކު . އި ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ބިލެއް ބިލަކީވެސް އެގޮތަށް އެ މަޤްޞަދުގަ

 ދައުލަތުން ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާ 1215 

 ބެހޭގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ބިލަކީވެސް ހަމަ އެ މަޤްޞަދުގައި، އެ ނިޔަތުގައި

 ރަޝީދު ޟް ބިލަށް ބަލާލާއިރުގައި ރިޔާ 2 މި . ބިލެކޭ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

 ހުށަހަޅުއްވާ ބިލުގައިވާ ހުރިހާ ކަންތަކެއް ދައުލަތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

 ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ބިލުގައިވެސް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީވެ ވިލުފުށީ ދާއި

 ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާ ބިލުގައި ހިމެނިފައިވާ ގިނަ ކަންތައްތައް ދައުލަތުން ރިޔާޟް 1220 

 ބިލުގައިވެސް ހިމެނިފައިވާތީވެ ވަގުތު ސަލާމަތްކުރުމާއި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

 މަސައްކަތުގެ މަސައްކަތުގެ ސްޕީޑް އަވަސްކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެވެސްކަހަލަ

 ރަނގަޅު ވިސްނުމެއް ގެންގުޅެއް މި ދެ ބިލު އެއް ބިލެއްގެގޮތުގައި މަސައްކަތް

 ޢިއްޒަތްތެރި . ނަވާލީ ކޮށްލެވިދާނެކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނާތީ އެވާހަކަވެސް ދަން

 ރައީސް، ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި، 1225 

 ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމާއި އެބައިމީހުންގެ

 އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހެޅިފައި މިވާ ބިލުގެ ސަބަބުން

 ދަންނަވާނީ ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅު ހެޔޮ އަޅުގަނޑު

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ . ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިގެންދާނެއޭ

 މީހުންގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި މާލީ އެހީގެ އިތުރުން އެމީހުންގެ 1230 

 ނަށް ދިމާވެފައި އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ސަބަބުން އެމީހުން

 ދަތި އުނދަގޫތައް ޙައްލުކުރުމަށްވެސް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބިލުގައި

 ވަރަށްބޮޑަށް ބާރުއަޅުއްވާފައިވާތީ އެކަމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ

 ތައްތައް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ތަޢުލީމީ ފުރުޞަތުތަކާއި ޞިއްޚީ ކަން . ދަންނަވާލަން

 . ލިބިގަތުމާއި މިފަދަ ކަންތައްތަކަށް މި ބިލުގައި ވަރަށްބޮޑަށް ބާރުއަޅާފައިވޭ 1235 

 ހަމައެކަނި މާލީ އެހީގެ އިތުރުން މިފަދަ ކަންތައްތަކަކީވެސް ޚާއްޞަ އެހީއަށް

 ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ކޮންމެހެން ލިބެންޖެހޭ އަސާސީ ޙައްޤުތަކެއްކަމުގައި

 އަޅުގަނޑު ހަމަ އަދިވެސް ބާރުލާ ދަންނަވާލަން އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ

ބޭނުންވަނީ މި ދެބިލު އެއްބިލެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށްލުން ހަމަ އެންމެ
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 އަޅުގަނޑުމެން އެގޮތަށް ވިސްނުންފުޅު . ރަނގަޅުކަމެއްކަމުގައި ފެނެއޭ 1240 

 ގެންގުޅެލާފިއްޔާ އިތުރަށް އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅު ހައްލުތަކެއް ހޯދިގެން

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ބިލުގައި ޚާއްޞަ އެހީއަށް . ގައިދާނެކަމަށް ފެނެއޭ ހިނ

 ބޭނުންވާ މީހުން ތިބޭނެ ތަންތަނުގެ ފެންވަރު ކަނޑައެޅުމާއި، އެމީހުން ތިބޭނެ

 މަރުކަޒުތައް ހުންނަންވާނެގޮތާއި ނޫނީ އެމީހުން ބަލަހައްޓާނެ ގޮތްތައްވެސް

 ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ބިލަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަޔާންކުރައްވާފައިވާތީވެ ފުރިހަމަކޮށް 1245 

 އިތުރަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުކުރައްވާފައިވާ ބިލަށް ތަރުހީބުދީ އެބިލު ޤާނޫނަކަށް

 ހެދުން އެއީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑަށް ފެންނަގޮތުގައި އެންމެ

 ށްލަން ކެލާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ހިތާމައާއެކު ފާހަގަކޮ . ރަނގަޅުގޮތޭ

 މަޢުސޫމް މި ބިލުގައި ނެތް ވާހަކަތަކެއް، هللا ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 މި . ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަކަތަކެއް ފާހަގަކުރެއްވީތީވެ އެކަމާ އަޅުގަނޑު ކަންބޮޑުވޭ 1250 

ޔާ 12 ބިލުގެ  ވަނަ މާއްދާގައި އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭގޮތުގައި ތެލަސީމި

 ގައި ތެލަސީމިޔާ ކުދިންނަށްވެސް ) ނ ( ވަނަ މާއްދާގެ 12 ކުދިންވެސް،

 ގައި އޮތް ) ނ ( އަދި . އެފުރުޞަތު ލިބިގެންދާކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން

 ތަފްސީލު ނޫނީ ހިމެނިފައިވާ ބައިތައް އިތުރަށް ތަފްސީލުކޮށްލަން

 އަށް، ބޭނުންވާކަމުގައިވާނަމަ އަޅުގަނޑަށް ސީދާ ބަހުން ތެލަސީމިޔާ ކުދިން އޭގެތެރެ 1255 

 އެމާއްދާގެ ތެރެއަށް ހިމަނާލެވިދާނެކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނާތީ އެވާހަކަވެސް

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު އެދެނީ މި ބިލަކީ މާތް . ދަންނަވާލީ

 މަޤްޞަދެއްގައި، ރަނގަޅު ނިޔަތެއްގައި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބިލަކަށްވާތީވެ އަދި

 ރިޔާޟް ރަޝީދު ވިލުފުށި ދާއިރާގެ ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާފައި ބިލާއި

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މި ބިލާއި ގިނަ ކަންތައްތައް ނޫނީ މި 1260 

 ބިލުގައި ހިމެނިފައިވާ ހުރިހާކަމެއް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބިލުގައި

ހިމެނިފައިވާތީވެ އިތުރަށް އަޅުގަނޑުމެން ވަގުތު ބޭކާރުކޮށްނުލާ، ވަގުތު

 މާލަތްކުރުމުގެ ގޮތުން ރަނގަޅަށް ވާހަކަދައްކާލާ މި ދެބިލާ ދޭތެރޭގައި ރަނގަޅަށް ސަ

 ވިސްނުމަށްފަހު އެއް ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވައިގެން ނަމަވެސް ނޫނީ މި ދެބިލަކީ

 އެއްބިލެއްގެ ގޮތުގައި ހަދާލައިގެން ވާހަކަދައްކާލާ ނިންމާލެވޭނެކަމަށް އަޅުގަނޑަށް 1265 

. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ލީ ފެންނާތީ އެވާހަކަ ދަންނަވާ
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 އާދެ، އަޅުގަނޑުވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 އިސްވެގަންނާނީ އަޅުގަނޑު މިދާއިރާއަށް އަޅުގަނޑު އެދާއިރާއެއް : ވާހަކަދެއްކެވުން އަޙްމަދު އާމިރު

 ދާއިރާއަށް ހޮއްވަވާދެއްވި ޢިއްޒަތްތެރި ލޮބުވެތި ތަމްސީލުކުރުމަށްޓަކައި މި 1270 

 އާދެ، އަޅުގަނޑުވެސް . ރައްޔިތުންނަށް ރަމަޟާންމަހުގެ ތަހުނިޔާ އަރިސްކުރުން

 ވިލުފިށި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބިލަށް

 ތްތެރި މެންބަރުން މިތާގައި ވަރަށްގިނަ ޢިއްޒަ . ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން

 . ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި ސަރުކާރުން މިކަމާ ގުޅޭ ބިލެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ވާހަކަ

 ސަރުކާރުންވެސް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލުގައި . އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން، ތެދު ވާހަކައެއް 1275 

 ވިލުފިށި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދުގެ ބިލުގައިވާ ބައެއް

 އެހެންނަމަވެސް، . ތައް ހިމެނިފައިވާކަން އަޅުގަނޑުވެސް ފާހަގަކުރަން ކަންތައް

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ބިލުގެ ސުރުޚީއަށް ބަލާލީމަ މި ބިލަކީ ދެބިލެއްގެ ގޮތުގައި

 ވިލުފިށި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު . ބުނެވިދާނެ ދެބިލެކޭ

 އްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް މާލީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބިލުގައި މިވަނީ ޚާ 1280 

 މި ބިލު މިގޮތަށް މިހެން އޮއްވާ ސަރުކާރުން . އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ބިލު

 ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ބިލެއް

 ންނަވާނީ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުން މަޖިލީހުން އޭތި ބަލައިގަތުމަކީ އަޅުގަނޑު ދަ

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރީކޯ މޫސާ މަނިކު މަޖިލީހުގެ އިދާރީ

 މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ވިދާޅުވި ވިދާޅުވުމަށް އެއްވެސް ގޮތަކުން 1285 

 އެހެންވީމަ، މި ދެބިލަކީ އެއްކަމެއް ހިމެނޭ . ގުޅުންހުރިކަމެއްނޫނޭ

 ގައި ދެބިލު ހަމަ ވަރަށް ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި ދެބިލެއްކަމަށްވާނަމަ ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާ

 މެންބަރުން ހާމަކުރެއްވި ފަދައިން ކޮމިޓީއަކަށް ގެންގޮސް ކޮމިޓީގައި މި ދެބިލު

 . އެއްކޮށް މަޝްވަރާކުރުމަކީ ހަމަ މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން

 ދެއްނުކުރަން ފަހަރެއްގައިވެސް އަޅުގަނޑު މި ބިލު މިތަނުން ބޭރުކޮށްލުމަކަށް ތާއީ 1290 

 މި ބިލުގައިވާ ކަންތައްތަކަކީ . މި ބިލަކީ ހަމަ ވަރަށް މުހިންމު ބިލެއް . އިނގޭތޯ

 . އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި މިހާރުން މިހާރަށްވެސް ހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް

ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ވަރަށްގިނަ މީހުންތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި
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 އަޅުގަނޑުވެސް . ނިކަމެތި ޙާލުގައި އެބަ ތިބި ކަންކޮޅުތަކުގައި ވަރަށް

 އެދާއިރާއެއްވެސް ތަމްސީލުކުރަމުން މިގެންދާ ދާއިރާއެއްކަމުގައިވާ ކުޑަހުވަދޫ 1295 

 ދާއިރާގައި ވަރަށްގިނަ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުން މިހާރުވެސް ވަރަށް

 މަ، މިކަން އެހެންވީ . ދަތިޙާލުގައި އެމީހުންނަށް އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތި އެބަ ތިބި

 ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ކޮމިޓީއަކަށް ގެންގޮސްގެން ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާގައި މީތި

 ނިމިގެން ޤާނޫނެއްގެ ސިފާގައި މިކަން ބަދަލުވެގެން އައިސް މި ޚިދުމަތްތައް މިފަދަ

 ފަރާތްތަކަށް ހަމަ ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ ކޮންމެހެން 1300 

 އަޅުގަނޑު ހަމަ . ރަންޖެހިއްޖެ ކަމެއްކަންނޭނގެ އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ކު

 މިފުރުޞަތުގައި ދަންނަވާލަން، ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ކަންކަން

 ކުރުމުގައި އަޅުގަނޑު ހަމަ ހިތާމައާއެކު ދަންނަވާލަން އިމާރާތްތައް ކުރެވިފައި

 ޞަ އެހީއަށް ހުންނަގޮތާއި އަދި އެހެނިހެން ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުންވެސް ޚާއް

 ބޭނުންވާ މީހުންނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބައެއްކަން ނުދަނެ ތަންތަން ހެދިފައި 1305 

 ހުންނަކަމީ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ ރައްޔިތުންވެސް

 އެހެންވީމަ، މިކަންކަމުގެ މައްޗަށް . އެކަމަށްޓަކައި ހިތާމަކުރާ ކަމެއްކަންނޭނގެ

 އްގެ ސިފާގައި މިކަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން މިކަންކަމުގެ އަޅުގަނޑަށްވެސް މި ބިލެ

 މައްޗަށްވެސް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ސަމާލުކަން ދިނުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުން

 އާދެ، ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައި އޮތް ބިލުވެސް އަޅުގަނޑު . ކަމެއްކަންނޭނގެ 1310 

 ސަރުކާރުން އަޅުގަނޑަށްވެސް ހީވަނީ މިއަދުގެ މި ބަޙުސްއަކީ . ކިޔާލައިފިން

 ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލާ ބެހޭ ބަޙުސެއްނޫންކަމުގައިވާތީވެ އެބިލުގައި ހުރި ކަންތައްތަކާ

 އެބިލުގައިވެސް އަޅުގަނޑު . ގުޅޭގޮތުން އަޅުގަނޑު ބަޙުސްކުރާކަށްނެތިން

 މިއަދުގެ ބަޙުސްއަކީ . ބަޙުސްއަކަށް ދާން ބޭނުންވާ ވަރަށްގިނަ ކަންތައްތައް އެބަހުރި

 ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ވިލުފިށި ދާއި 1315 

 ބިލުކަމަށްވާތީވެ އެ ބިލުގައި ހުރި ވާހަކަތައް އެކަނި އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާލާފައި

 އެހެންވީމަ، ގިނަ . ނިންމާލުންކަންނޭނގެ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތަކީ

 ދައިން އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ މި ބިލު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ހާމަކުރެއްވި ފަ

ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވުމަށް މާދިގު ބަޙުސްއަކާނުލައި
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 ދެއްވި ފުރުޞަތަށްޓަކައި . އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން 1320 

 . ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ

 މިހާތަނަށް އަދި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންފައިވާ . ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 އަދި ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެބައޮތް 17

 މިހާރު . މިހާރުވެސް އެބަ އިޝާރާތްކުރައްވާ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެން 1325 

 12:00 . މަސައްކަތުގެ އާދެވިފައި އަޅުގަނޑުމެން މިވަނީ ހުސްވަގުތުކޮޅަކާ ހަމައަށް

 ނަންބަރު ކޮމިޓީ 1 ގައި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް

 . ކޮޓަރީގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ދަންނަވާލަން

 . ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް . 13:00 އަޅުގަނޑުމެން ދެން މަސައްކަތް ފަށާނީ

1330 

 ] ށް 13:00 ން 12:00 ވަގުތުކޮޅު ހުސް [

 އެންމެފުރަތަމަ . އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތް ފަށައިގެން ކުރިއަށް ގެންދަން . ` : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ގައި ކޮމިޓީއެއްގެ މަސައްކަތް އެބަ ފެށެއޭ 13:00 ނަވާލަން އޮތީ، ދަން

 ގެ މުސާރައާއި އެހެނިހެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު 1335 

 ނަންބަރު ކޮމިޓީ ކޮޓަރީގައި 3 ޢިނާޔަތްތަކާއިބެހޭ ބިލު ދިރާސާކުރައްވާ ކޮމިޓީ

 މިހާރު ފުރުޞަތަށް . ޖަހާއިރު ފެށޭނެކަމަށް އެބައޮތް 13:00

 . އެދިވަޑައިގަންނަވާފައިވާ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަމުންގެންދާނަން

 ތަމަ ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި އަޅުގަނޑު އެންމެފުރަ

 . މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 1340 

 އަޅުގަނޑު ޙަޤީޤަތުގައި މިބިލާބެހޭ ގޮތުން . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ޙަޤީޤަތުގައި ސަރުކާރުން ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ދެތިންނުކުތާއަކީ މިބިލަކީ : ޒަމީރު ވާހަކަދެއްކެވުން މޫސާ

 ހުށަހަޅުއްވާފައިމިވާ ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް

 އެކަމަކު، އަޅުގަނޑުމެން . ރައްކާތެރިކުރުމާއިބެހޭ ބިލާއި ވަރަށް ގުޅުންހުރި ބިލެއް 1345 

23 ވަނަ އަހަރު ޑިސެމްބަރު 2008 މިވަގުތު ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ އަނެއް ޕޮއިންޓަކީ
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 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ 16 ވަނަ ޖަލްސާ، އެއީ 30 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައި އޮތް

 ރުފިޔާއަށްވުރެ މަދުނޫން 2000 . ވަނަ ޖަލްސާގެ ނިންމުމެއް އެބައޮވޭ 30

 އަހަރުންމަތީ މީހުންނާއި 65 އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ދިވެހިރައްޔިތުން ތެރެއިން އުމުރުން

 ންނާއި މިސްކީނުންނާއި އަދި ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނާއި ޔަތީމު 1350 

ށް  ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތަށް، ދިވެހިރައްޔިތުންނަ

 އަދި މިފައިސާ ދޫކުރުމަށް ހަމަޖައްސާ . ރުފިޔާ ހަމަޖެއްސުން 2000 މަހަކު

 އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މި . އުސޫލެއް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުން

 މުން މިހެން މަޖިލީހުން ނިންމަވާފައި އޮވެ އަދި އޭގެއިތުރުން ސަޕްލިމެންޓްރީ ނިން

 އެޕްރިލްގައި މިމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި 30 ވަނަ އަހަރު 2009 ބަޖެޓް 1355 

 ފާސްވެގެންދިޔައިރުގައި މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ

 ބުރީ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު މުޙަންމަދު ހުށަހަޅުއްވާ މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރު

 ތާއީދުކުރައްވައިގެން ފާސްވެފައި އެބައޮވޭ، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ

 2000 ޚައްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުން ދެނެގަނެ އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ކޮންމެމަހަކު

 އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަނޑުމެން މިވަގުތު . ރުފިޔާ ޢިނާޔަތެއް ދޭންޖެހޭނެއޭ 1360 

 މްޕްރަމައިޒެއްގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން ޕާޓީތަކުން ދައްކާއިރުގައި އެބަ ކޮ

 ބަލާލަންޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ މިދެންނެވި ތާރީޚްތަކުގައި ނިންމާފައި މިހިރަ

 އެޕްރިލް ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް 30 ނިންމުންތަކަށް އަދި އޭގެއިތުރުން

 ންނެވުނު ޢިއްޒަތްތެރި ދެ ފާސްވެގެންދިޔައިރުގައި ހަމަ އެބައޮވޭ، ކުރިން ދެ

 މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވައިގެން ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި އުޅޭ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ 1365 

 ތެރެއިން ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ހެލްތް އިންޝުއަރެންސް

 . ދޭންޖެހޭނެކަމަށްވެސް މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ނިންމަވާފައި އެބައޮތް އިނގޭތޯ

 ހެންވީމަ، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިކަންތައްތައް މިގޮތަށް ހުރިއިރުގައި މީގައި އެ

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ރިޕޯޓްނުކުރެވިފައި ހުރީމަކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ

 އަތޮޅު ވިލުފުށީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތ . ތ 1370 

 އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑަށް . ޅުއްވާފައި މިއޮތީ ރިޔާޟް ރަޝީދު މިބިލު ހުށަހަ

 ޤަބޫލުކުރެވޭގޮތުގައި މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅިފައިމިވާ

ސަރުކާރުން ފޮނުއްވާފައިވާ ބިލުގައި ހިމެނޭ މިދެންނެވި ބައިތައް ހިމެނޭ މަފްޙޫމް،
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 ންގެ ތެރޭގައި އެއީ މިވަގުތުން މިވަގުތަށް ގަވާއިދަކަށް ހެދިގެން އަޅުގަނޑުމެ

 ސަރުކާރުން ބޭނުންކުރުން، ޢަމަލުކުރަން ފައްޓަވައިފިނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި 1375 

 . ކޮމްޕަރަމައިޒްކޮށްފައި މިބިލު ގެންދެވިދާނެކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ

 އެހެންނޫންކަމަށް ވެއްޖިއްޔާ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިބިލު ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން

 އަދި ފަހުން މިބިލު އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރުން ، ފާސްކުރަން އެބަޖެހޭ

 ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ބިލު ނިމުމުން އަޅުގަނޑުމެން މި މަންސޫޚުކުރާގޮތަށް

 ހަމަ މިނުކުތާއަށް ވާހަކަދައްކާއިރު . އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލީ . ނަމަވެސް 1380 

 އެހީއަށް ބޭނުންވާ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ބައެއް ކަންތައްތައް މި ޚާއްޞަ

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން މިދޭތެރެއިން އަޅުގަނޑު . ފަރާތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން ހުރީމަ

 ނޫހުން ކިޔުނިން، ކެއަރސޮސައިޓީ ފައިސާގެ ދަތިކަން ހުރީމަ، އަޅުގަނޑު ހަމަ

 މިމަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް މިކަންތައް ގެންނަން ބޭނުންވެގެން މިވާހަކަ މިއަދު

 ދެމަހެއްހާދުވަސް ތެރޭގައި އެބޭފުޅުން ދެއްވަމުންދިޔަ . ލަނީ މިދަންނަވަ 1385 

 އެހެންވީމާ، އިޤްތިޞާދީގޮތުން މިހާ . ޚިދުމަތްތައްވެސް ހުއްޓާލަންޖެހިދާނެކަމަށް

 ދަތިދުވަސްވަރެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ

 ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކޮމްޕްރަމައިޒްނުވާނެ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން މިމަޖިލީހު

 ހަމައެއާއެކު، އަޅުގަނޑު . ލްތިމާސެއް މަވާ ނިންމެވުމަކީ އަޅުގަނޑުގެ ޢި ނިން

 ދާއިރާގެ ވެއްޖެކަމަށް ވެއްޖިއްޔާ ވިލުފުށި މިވަގުތުން މިވަގުތަށް ބަލާކަމަށް 1390 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު މިމަޖިލީހަށް މިހާރު ފޮނުއްވާފައި އޮތް ބިލު

 އެކަމަކު، ހަމައެއާއެކު، އެނޭވާގައި . އިގަންނަން އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަމޭ ބަލަ

ކާރު  ން ކުރިން އަޅުގަނޑު އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ސަރު

 ވެއްޖިއްޔާ މިބިލު ޢަމަލުކުރަން ފައްޓަވައިފިކަމަށް ގޮތަށް ގަވާއިދެއްގޮތަށް މިދެންނެވި

 އެހެންވީމަ، ދެއްވި . އްނޯންނާނެ ޙަޤީޤަތުގައި ބަލައިގަތުމުގެ މާބޮޑު ބޭނުމެ 1395 

 . ފުރުޞަތަށް ޝުކުރުދަންނަވަން

 އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލައިފިން ވަގުތު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 . ސަލާމަތްކުރުމުގެ ގޮތުން އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް

1400 : ވާހަކަދެއްކެވުން
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 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މެންބަރު ރާގެ މެދު ދާއި ފުވައްމުލަކު

 ޢިއްޒަތްތެރި . އަފުން ރަށު ހުށިހައި އެންމެނަށް ރޯދަ މުބާރިކް . ރަމްޟާން މުބާރިކް : ވާހަކަދެއްކެވުން ޝިފާޤް މުފީދު

 ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާ ނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ވިލުފުށި ރައީސް، އަޅުގަ

 އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް މިބިލު މިހުށަހެޅުއްވީ ވަރަށް މާތް މަތިވެރި 1405 

 ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖްތަމަޢުގައި . މަޤްޞަދެއްގައި

 މިއަދު ދިރިއުޅެމުންދާ ޙާލަތު އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ސަމާލުކަމަށް . ގެނެވިއްޖެ ސަމާލުކަމަށް

 އެހެންނަމަވެސް، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެން މި ވިސްނަން . ގެނެވިއްޖެ

ށް 2000 މިޖެހެނީ ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް  ރުފިޔާ ދީފައި ފުށްދާލަކަ 1410 

 މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަން އެމީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޙިމާޔަތާއި އެ . ނޫން

 އެމީހުންނަށް އަޅުގަނޑުމެންހެން . އަޅުގަނޑުމެން އެމީހުންނަށް ހޯދަދޭން އެބަޖެހޭ

 ރަނގަޅު ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމެއް ލިބޭނެ މަގު އަޅުގަނޑުމެން ފަހިކޮށްދޭން،

 ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް މާލީ ޢިނާޔަތް . ތަނަވަސްކޮށްދޭން އެބަޖެހޭ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އިއްޔެގެ މިއަދެއްގެ ވާހަކައެއްނޫން 1415 

 އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ، މިމަޖިލީހުގައި މަޝްހޫރުކޮށް ދެކެވޭ

 މަޝްހޫރު ހަދައުރުގެ ތެރޭގައިވެސް ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް

 ކުން މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދެވެން އޮތް މިންވަރަ

 ރުފިޔާގެ އެލަވަންސެއްގެ ހަނދާން 500 . ޕްރޮގްރާމެއް ހިނގަމުންދިޔަ

 ޚައްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެވަރު ފޯރުންތެރިކަން . އަޅުގަނޑުމެން ވަނީ 1420 

 އަދި ހަމައެއާއެކު، އޭރުއްސުރެން . ނެތް މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދިޔަ

 ށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް ސަރުކާރު ބަދަލު ވެގެންދިޔައިރުވެސް ސަރުކާރު އަލަށް ފެ

 ޙަވާލުވި ސަރުކާރުންވެސް ވިދާޅުވެފައި އޮތީ ކުރީގެ ސަރުކާރުން ރަނގަޅުކަމެއް

 ރަނގަޅު ސިޔާސަތެއް ގެންގުޅެމުންއައިސްފައި އޮތްކަމަށްވަންޏާމު އެސިޔާސަތު

 އްޒަތްތެރި ރައީސަށް އަޅުގަނޑު މި ޢި . އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދަވާނެކަން 1425 

 އިޝާރާތްކުރަނީ ޢާންމު ޙާލަތު ސަރވޭކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މިހާރުވެސް

މިއޮތީ  އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާއިން . ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގައި އެބަ ހިނގައޭ
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 ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ . އަޅުގަނޑާހަމައަށް ހަމަ އެގޮތުން އައިސްފައިއިން ފޯމެއް

 އަކީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ތިބި ޚާއްޞައެހީއަށް ވާހަކަ

 ބޭނުންވާ މީހުންނަކީ ޖިސްމާނީގޮތުންނާއި ނަފްސާނީގޮތުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން 1430 

 65 ރުފިޔާގެ އެލަވަންސެއް 2000 ދިމާވެފައި ތިބި މީހުންކަމަށް ބަލާ އެމީހުންނަށް

 ސް ދޭ އުސޫލުން ދޭން ނިންމައިފިކަމަށްވަންޏާ އަހަރުންމަތީގެ މީހުންނަށް އެލަވަން

 ދެންމެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު އެފާހަގަކުރެއްވި

 ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޅުގަނޑު ހިތުން ސަރުކާރަށް މިހާރުން މިހާރަށްވެސް

 އެއްނޫން އެހެންނަމަވެސް، އެއީ . އެކަން ކޮށްދެއްވުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތް 1435 

 މާލީގޮތުން ކުޑަ ފައިސާކޮޅެއް ދީފައި އެމީހުންނަށް . އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ ގޮތަކީ

 ބޭނުންވާ ޙިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ނުލިބޭފަދަ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ކަންކަން

 އެހެންވީމަ، . ނިންމުމަކީ އެންމެ ބުއްދިވެރިގޮތްކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ނުދެކެން

 ވާލަން ބޭނުންވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ހަމަ އަޅުގަނޑު ދަންނަ

 ޤަބޫލުކުރަމޭ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިމަޖިލީހަށް މިބިލު 1440 

 ހުށަހެޅުއްވި މަޤްޞަދު ވަރަށް ފުރިހަމައަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޙާސިލުވެ

 އްޒަތްތެރި މެންބަރު ހަމައެއާއެކުގައި މިބިލުގައި އެ ޢި . ކާމިޔާބުވެގެން ހިނގައްޖެއޭ

 ހުށަހަޅުއްވާފައިހުރި ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއްހެން ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް

 ބިލުގައި ހިމެނިފައި އޭގެއިތުރަށް މިދެންނެވި ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް

 ބޭނުންވާ ހުރިހާ ޙިމާޔަތަކާއި ރައްކާތެރިކަމެއް ލިބިދޭފަދަ ގޮތަކަށް 1445 

 ރެވިފައި އޮތް ބިލެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައި އޮތީތީވެ އަދި ބައްޓަންކު

 އެމަނިކުފާނަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ މިދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަމާލުކަމަށް ޚާއްޞަ އެހީއަށް

 ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޅާނުލެވި މިހާތަނަށް އޮތްމިންވަރު

 ނުވެސް ޚުދު މިމަޖިލިސްވެސް ސަމާލުކަމަށް ގެނަސްދެއްވިޖެކަމަށް އެމަނިކުފާ

 ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާނެތީކަން އަޅުގަނޑު ޔަޤީންކުރާހާލު އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން 1450 

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަޙުސް ކުރުކުރަން އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ މެންބަރުން

 މިއަށްވުރެ ރަނގަޅު ޢިނާޔަތެއް ލިބިދެވޭނެ . ބޭނުންމިވަނީ ހަމަ އެންމެ ސަބަބަށްޓަކާ

 އެހެންވެ، އެޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ބިލު . އް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮތީތީވެ މަގެ

ހުށަހެޅުއްވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަރިހުން އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ މިބިލު އަނބުރާ



55 

 ޝުކުރިއްޔާ . ގެންދެވުމަށް ދަންނަވާ ޙާލުގައި އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލަން 1455 

 . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 އަޅުގަނޑު ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލުޙާމް . ޝުކުރިއްޔާ : ތުން ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަ

 އަޅުގަނޑުމެންގެ މައިކް ސިސްޓަމްގައި . އަޙްމަދަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން

 . އެހެންވީމަ، ހިނދުކޮޅެއް މިކަމަށް އެބަ ބޭނުންވޭ . މައްސަލައެއް ޖެހިފައިހުރީ 1460 

 ޙާމް އަޙްމަދަށް ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލް ދާއި ގެމަނަފުށި ) ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު (

 . އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން

 ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިލިފުށި . ޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކުރިއް ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ހެޅުއްވި ބިލަކީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ވަރަށް މުހިންމު ރިޔާޟް ރަޝީދު، މިހުށަ : ޙާމް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން އިލް 1465 

ކޭ  . އެމަނިކުފާނު ވަރަށް މާތް މަޤްޞަދެއްގައި ހުށަހެޅުއްވި ބިލެކޭ . ބިލެ

 ހަމައެއާއެކު، މިހާރު ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް

 ޑު މިވަގުތު ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުންނަށް ފޯނުކުރަމުންދާކަންވެސް އަޅުގަނ

 ވީމާ، އަޅުގަނޑު . ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މި ޢިނާޔަތްތަކުގެ ބޭނުމުގައި

 ދަންނަވާނީ ސަރުކާރުން ބިލެއް ހުށަހަޅާފައިމިވަނީ ރިޔާޟް ރަޝީދު މިބިލު 1470 

 އެހެންވީމާ، މިބިލު އަޅުގަނޑު . ހުށަހެޅުއްވިތާ ފުދޭވަރަކަށް ދުވަސް ފަހުން

 އިވެސް އަޅުގަނޑު ނުދަންނަވަން ރިޔާޟް ދަންނަވާނީ، ސަރުކާރަށް ފަހަރެއްގަ

 . ރަޝީދު ބިލެއް ހުށަހެޅުއްވިފަހުން އެކަން އެނގިވަޑައިގެން ބިލެއް ހުށަހެޅުއްވީއެކޭ

 . އެހެންކަމަށްވިޔަސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިބިލަކީ ވަރަށް މުހިންމު ބިލެކޭ

 . ބިލެކޭ މިހާރުން މިހާރަށް ކޮމިޓީއަށް ގެންގޮސްގެން މިއަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 1475 

މަ  އަޅުގަނޑުވެސް ތާޢީދުކުރަން ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލަކީ އެހާ ފުރިހަ

 ބިލަކަށްވާނަމަ، އެއްކޮމިޓީއަށް ގެންގޮސްގެން މި ދެބިލު އެއްކޮށްލައިގެން

 އަޅުގަނޑު . މަސައްކަތްޕުޅު ކުރިއަށްގެންދެވުން އެއީ އަޅުގަނޑު ތާޢީދުކުރާގޮތެއް

 ވަނަ މާއްދާ އޮތްގޮތުން އަޅުގަނޑު 3 ރު އަޅުގަނޑަށް ދަންނަވާނީ މިބިލަށް ބަލާއި

 ރުފިޔާ، އާމްދަނީ ލިބޭ 2000 ވަނަ މާއްދާ، އެސަބަބަކީ 3 . އެހާ ތާޢީދެއްނުކުރެވޭ 1480 

ރުފިޔާ ދޭއިރު މިދޭންޖެހެނީ އެމީހާއަށް ލިބޭ 2000 ފަރާތެއް ވެއްޖެއްޔާ
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 ކުރަން ބޭނުންވާ ރުފިޔާ ހަމަ 2000 އާމްދަނީއަށް ބަލާފައި އޭގެ ނުލިބޭ ބައި ނުވަތަ

 . އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި އެއީ ހަމަޖެހޭ އުސޫލަކަށްނުވެދާނެ . ބައި

 އަނެއްކާ އެއީ ދެމެހެއްޓެނެވިގޮތެއްގައި އެކަންތައް ކުރަން ފަސޭހަގޮތަކަށްވެސް

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި މީހަކަށް ފައިސާ ލިބުނަސް . ނުވެދާނެ 1485 

 ރުފިޔާ ދިނުމަކީ އަޅުގަނޑު 2000 ވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ނުލިބުނަސް އެ ދެއް

 ދެން އަޅުގަނޑު ހަމައެއާއެކީ ދަންނަވާލަން . ދެކޭގޮތުގައި ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް

 ބޭނުންވަނީ ރަމަޟާންމަހަށްވާތީ ރަމަޟާންމަހުގެ ހެޔޮއެދުންތައް ޓީވީ ބައްލަވާ

 ހަމައެއާއެކު، . ކުރަމޭ ފަރާތްތަކަށާއި، ރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް އަރިސް

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކައަކީ ރަމަޟާންމަސްވީމަ މިކަމާ ބިލާ 1490 

 ގުޅުވާފައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކައަކީ، ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ

 މީހުންގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު، ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަކީ އެކިގޮތުގައި

 މިހާރު ރަމަޟާންމަހަށް ބަލާއިރު . މާނާގައި ބަލާއިރު ތަފާތު ބޭފުޅުންނޭ އެކި

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިފެންނަނީ ބާޒާރުމަތީގައި ކަރާ މާރުކޭޓް ސަރަޙައްދުގައި

 ކަރާތަކާއި އެއްޗެހި ގެނަސްގެންއުޅޭ ފަރާތްތައް ކަރާތައް ނުވިއްކިގެން ނުވަތަ 1495 

 ގަ ނުލިބިގެން ކަރާތައް ހަލާކުވެގެން ދޯނިން ބަލާނެ ތަނެއް ނެތިގެން ނުވަތަ ޖާ

 . ގެނައްސަހުރި ކަރާތަކާއި އަދި އެހެނިހެން އެއްޗެހިތައް ހަލާކުވެގެންދާ މަންޒަރު

އަދި ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން ބޭނުންވޭ . މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ހިތާމަކުރަން

 ގޮވާލަން މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް . މިބިލާއެއްކޮށް މިކަންތައްވެސް ޙައްލުކޮށްދެއްވާށޭ

 ބޭނުންވޭ، ރަމަޟާންމަހުގައި އެބޭފުޅުން ގެނައްސަހުރި އެއްޗެހިތައް ދޯނިތަކުގައި 1500 

 އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން މިއީ ބިލާ ނުގުޅޭ . ފުރުޞަތުދެއްވާށޭ . ހަލާކުވެގެންދަނިއްޔޭ

 އެހެންވިޔަސް އެ ޚާއްޞަ އެހީއަށް މިވަގުތު ބޭނުންވާތީ . ވާހަކައެއްކަން

 އެހެންވީމާ، . ތުދެއްވާށޭ ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން ބޭނުންވަނީ އެބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަ

 ހަމަ ކުރިން ދެންނެވިފަދައިން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ހަމަ ދެބިލު

 އެއްކޮށްގެން ކޮމިޓީއަށް ގެންގޮސްގެން މިކަންތައް ކުރުމަކީ އަޅުގަނޑު ވަރަށް 1505 

 އިލްތިމާޞްކޮށް ސަރުކާރަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ އަނެއްކާވެސް . އެދޭކަމެކޭ

 ދަންނަވާލަން ކަރާ މާރުކޭޓް މީހުންނަށް ނުވަތަ ކަރާ ގެންނަވާ ފަރާތްތަކަށް

. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . އެކަންތައް ހަމަޖައްސާލަދެއްވަން
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 އަޅުގަނޑު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ދަންނަވާލަން، . ޝުކުރިއްޔާ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 1510 

 އަނެއްކާވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިލިފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް

 ރަޝީދުގެ ނަންފުޅު ގެންނަވާއިރު، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެޢިއްޒަތްތެރި

 މެންބަރާއި އޮންނަ ގާތްކަމެއްގެ ސަބަބުން ކަންނޭނގެ ވަރަށް ލުއިގޮތަކަށް

 ގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވާއިރު މަޖިލީހުގެ އެކަމަކު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމު . ވިދާޅުވަނީ

 އަދި ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި . ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ގެންގޮސްދެއްވުން އެދެން 1515 

 މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ދަންނަވާލަން، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ބުނާގޮތުން މަޖިލިސް

 އް މަޖިލީހުގެ އަޑުއަހަމުންގެންދާ މީހުން ބަޙުސްގައި ބައިވެރިކުރެވޭގޮތަށް މިވާހަކަތަ

 އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ . ތަޅުމުގައި ދެއްކުމަކީ ޙުއްދަކަމެއް ނޫން

 . ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާޙީމް މުއްޠަލިބަށް

1520 

 އަޅުގަނޑުވެސް އަޅުގަނޑުގެ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ` ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު

ދު މް މުއްޠަލިބު އިބްރާހީ  ދާއިރާގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ރަމަޟާންމަހުގެ ތަޙްނިޔާއާ މުބާރަކްބާ

 . އަދި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސާއި، މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށްވެސް . އަރިސްކުރަން : ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ންނަން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިބިލު އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ މަޖިލިސްއިން ބަލައިގަ

 ސަބަބަކީ، މިވަގުތު މަޖިލިސް އެޖެންޑާގައި ހުރި ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރުގައި 1525 

 ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބިލު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިމަޖިލިސްއިން ގޮތެއް

 ނިންމާ، އަނެއްކާ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ނިންމާފައި ފާސްކުރުމާ ހަމައަށް އާދެވޭއިރު

 ޙަޤީޤަތުގައި އޭރު އޮންނާނީ އަޅުގަނޑު . ވެދާނެ ވަރަށް ގިނަދުވަސްތަކެއް

 އެހެންވީމާ، . ޤަބޫލުކުރާގޮތުން މިއަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުވެސް ހަދާ ނިމިފައި

 އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ މިބިލު އަވަހަށް ބަލައިގަނެ، ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވީމާ 1530 

 ސަރުކާރުގެ ބިލު އަދި އޭގެފަހުން . ކޮމިޓީން ނިންމުމަށްފަހުގައި ބިލު ފާސްކުރަން

 ފާސްކުރާއިރުގައި، އެބިލު ފާސްކުރުމާއެކު މިބިލު ބާޠިލުވާނެކަމަށް

 މިގޮތަށް އަޅުގަނޑު . އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ނިންމިދާނެ

 މިހުށަހެޅީ ރިޔާޟް ރަޝީދު އެއްގޮތަކަށްވެސް، ވިލިފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި

 ންފުޅުވެވަޑައެއްނުގަންނަވާ ކަންނޭނގެ މިބިލު މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ބޭނު 1535
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 އެހެންވުމާއެކީގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށްވެސް އެންމެ . އަނބުރާ ގެންދަވާކަށް

 ފަސޭހަވާނީ ދެން މިއަށް ގޮތެއް ނިންމާފައި އެޖެންޑާގެ ދެންއޮތް އައިޓަމަށްވެސް

 އަވަހަށް އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުވެސް ތާޢީދުކުރަން މިބިލު ބަލައިގަނެ، . ދެވޭނީ

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . މިމައްސަލަ ނިންމަން

1540 

 ވިލިފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި . ` އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ކޮށްދިނުމުގެ ބިލު ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރު : އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން

 ހުށަހެޅުއްވީތީ، އެޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވަރަށްބޮޑަށް އަޅުގަނޑު

 ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ވާހަކަދައްކާއިރު، . ޝުކުރުދަންނަވަން

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މިޤައުމުވެސް މިހާރު މިއޮތީ ޚާއްޞަ 1545 

 އެފްގެ ޚާއްޞަ އެހީއަށް އަޅުގަނޑުމެން . އެމް . އެއީ އައި . އެހީއަށް ބޭނުންވެފައޭ

 ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ކެބިނެޓުވެސް މިހާރުވަނީ . މިއަދު މިވަނީ ބޭނުންވެފައި

 ފަހަރެއްގައިވެސް ނުކުޅެދޭ . ނުކުޅެދުންތެރި ބަޔަކަށް ޤައުމު ހިންގުމުގައިވެފައި

 .... މީހުންނަކީ

1550 

 . އް، މަޑަވެލި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

 އާދެ، މިހާރު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ގެންދަވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އާދެ، މިއަދު މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު 1555 

 އަހަރު ވަންދެން 30 މި . އަކަށް ނޫން ވާހަކަދައްކަމުންދަނީ ހުށަހެޅިފައިވާ މަޢުޟޫޢު : ދެއްކެވުން ވާހަކަ މުޙަންމަދު ނާޒިމް

 މިޤައުމުގެ ޚަޒާނާގައި ހުރި ފައިސާތަކެއްގެ، އެވާހަކަ ދައްކަންވެއްޖެއްޔާ

 އެހެންވީމާ، އެކަން . އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދައްކަން ފެއްޓިދާނެ ރަމަޟާންމަހެއްގައި

 . ހުއްޓުވައިދެއްވުން އެދެން

1560
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 އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅަށް . ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްނޫން : ވުން ވާހަކަދެއްކެ ރިޔާސަތުން

 އަޅުގަނޑު އޭދަފުށީ . ޖަވާބުދެއްވުމުގެ ގޮތުން އެފުރުޞަތު ބޭނުމެއްނުކުރެވޭނެ

 . ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން

1565 

 އީސް، އަޅުގަނޑު ވާހަކަދެއްކުން ކުރިއަށް މިގެންދަނީ ޚާއްޞަ ޢިއްޒަތްތެރި ރަ ދާއިރާގެ މެންބަރު އޭދަފުށި

 ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވަނީ ހަމައެކަނި . އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ވާހަކަ : ވާހަކަދެއްކެވުން އަޙްމަދު ސަލީމް

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އެއް އަތް ނެތް ނުވަތަ ލޯ އަނދިރި ނުވަތަ ކަންފަތް

 ނޫނީ ދެ ފައި ނެތް . އެއް ފައި ނެތް މީހުންނަކަށްނޫން ބީރު ނުވަތަ

 އަޅުގަނޑުމެން ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ފަރާތްތަކެއް . މީހުންނަކަށްނޫން 1570 

 އެގޮތުން އަޅުގަނޑު ދެންނެވީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުވެސް މިއަދު . އެބަހުރި

 މިޤައުމުގެ އެންމެން މިއީ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް . މިވަނީ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވެފައޭ

 . އެޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޤަބޫލުކުރިއަސް ނުކުރިއަސް . ޤަބޫލުކުރާނެ އެއްޗެއް

 އަހަރުގެ ޚިޔާނާތުގެ 30 ފަހަރެއްގައިވެސް އަޅުގަނޑުމެން މިދައްކަނީ

 . އެވާހަކަ ދައްކަންވެއްޖެއްޔާ އަޅުގަނޑުވެސް މިހިރީ ތައްޔާރަށް . ވާހަކައެއްނޫން 1575 

 . ހަމަ ދެއްކޭނެ

 ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް، ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝިފާޤް : ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން ރި

 . މުފީދު

1580 

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި މިއޮތީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފުވައްމުލަކު މެދު

 . ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންގެތެރެއިން ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވެފައިވާ މީހުންގެ ވާހަކަ : ވާހަކަދެއްކެވުން ފީދު ޝިފާޤް މު

 . އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުގެ މާލީ ޙާލަތުގެ ވާހަކައެއްނޫންހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ 1585 

 . އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ކަސިޔާރުވެގެންހެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިދެވެނީ

. ޝުކުރިއްޔާ
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 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް . ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްނޫން : ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން 1590 

 . ގެންދެވުންއެދެން

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ވާހަކަދައްކާ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް މި ނިޒާމީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އޭދަފުށި

 . ނުކުތާގެ ސަބަބުން ވަރަށް ދަތިވޭ މިވާހަކަތައް ކުރިއަށް ގެންދަން : ދެއްކެވުން ވާހަކަ އަޙްމަދު ސަލީމް

 އަޅުގަނޑުމެންވެސް މިތިބެނީ ހަމަ ކޮންމެ ވާހަކައެއް ދެއްކިއަސް ނިޒާމީ ނުކުތާ 1595 

 އެކަމަކު ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަކަށް އެކަމެއް . ނުނަގާ ހަމަ އަޑުއަހަން

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރިހަމަ ކޮންމެފަދަ . ރި ކަމެއް މިއީ ހިތާމަހު . ހަޖަމެއްނުވޭ

 އަޅުގަނޑުމެން ތިބޭނީ ހަމަ . ވާހަކައެއް އަޅުގަނޑުމެންނާ ދިމާލަށް ގޮވިއަސް

 ވިލިފުށީ . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިބިލަކީ ވަރަށް މުހިންމު ބިލެއް . ތައްޔާރަށް

 ހުށަހަޅުއްވާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކީ މިފަދަ ވަރަށްގިނަ ބިލުތައް 1600 

 އެހެންވީމާ، މިފަދަ ބިލުތައް ހުށަހަޅުއްވާ މިމަޖިލީހުގެ . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއް

 އެހެންވީމާ، އެފަދަ ބޭބޭފުޅުން މިއަށް . ތިއްބެވީ ވަރަށް މަދު މެންބަރުންކޮޅެއް

 ފަހަރެއްގައިވެސް . ހުށަހަޅާ ބިލުތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މިއަށް ސަޕޯޓްދޭން

 ތްތެރި މެންބަރުން އެހުށަހަޅުއްވަނީއަކީއެއް ހަމަ އަމިއްލަފުޅަށް ފެންނަ ޢިއްޒަ އެ

 އެމަނިކުފާނަކީވެސް . ރައްޔިތުން އެދިގެން ހުށަހަޅާ އެއްޗެހި އެއީ . އެއްޗެއްނޫން 1605 

 ދެން . އަދި ކުޑަ ޕާޓީއެއްނަމަވެސް ހަމަ ޕާޓީއެއްގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއް

 ގައި އޮންނަ ރޫޙެއް، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މިމަޖިލީހު

 ބިލެއް ހުށަހެޅިއަސް އަދި ޤަރާރެއް ހުށަހެޅިއަސް، ކުއްލި މައްސަލައެއް

 ހުށަހެޅިއަސް، އަދި އެހެން ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހެޅިއަސް، އެ ހުށަހަޅާ މީހާއަށް

 އެއީ . މަލާމާތްކޮށް އެމީހާ އިނދަޖައްސާލާކަހަލަގޮތަކަށް ވާހަކަދެއްކުން މިއީ 1610 

 އަޅުގަނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ . ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ހުށަހެޅިއަ ނުދިނުމަށްޓަކައި

 ޢިއްޒަތްތެރި، ވިލިފުށީ . ރިޔާޟް ރަޝީދަކީ އެފަދަ ޖެހިލުމެއްވާނެ ބޭފުޅެއްހެންނެއް

 ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަކީ އެފަދަ ޖެހިލުމެއްވާނެ

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ރިޔާޟް . ހިއެއްނުވޭ ބޭފުޅެއްހެންނެއް އަޅުގަނޑަކަށް

 އަޅުގަނޑު މިރޮނގުގައި . ރަޝީދަށް އަދިވެސް އެއްފަހަރު ޝުކުރުދަންނަވަން 1615
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 އެހެންނަމަވެސް ނިޒާމީ ނުކުތާގެ . ދައްކަންހުރި ވަރަށްގިނަ ވާހަކަ އެބަހުރި

 ސަބަބުން އަޅުގަނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ މިމަޢުޟޫގައި އަޅުގަނޑަށް ކުރިއަށް

 އެކަމަކު އަޅުގަނޑު ވަރަށް ކެތްތެރިކަމާއެކީގައި އަދިވެސް . ނެހެންނެއް ދެވިދާ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެންގެ މިއަދުގެ . އެއްޗެއް ދަންނަވާލެވޭތޯ ބަލާނަން

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދުވެސްވަނީ ޤައުމު ހިންގުމުގައި 1620 

 . އަޅުގަނޑުމެން ޙަޤީޤަތް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ވާހަކައެއް މިއީ . ނުކުޅެދުންތެރިވެފައި

 . ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް، މަޑަވެލީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ ( 1625 

 މި ޤައުމުގެ . ޅިގެން އުޅެނީއަކީއެއް މި ނުކުޅޭދޭ މީހުންގެ ބިލެއްނޫން މިހުށަހެ ދާއިރާގެ މެންބަރު މަޑަވެލީ

 ދެން އެގޮތަށް ވާހަކަ ގެންދަންޏާ ދެން . ސަރުކާރު ނުކުޅެދިގެންނެއްނޫން މިއުޅެނީ : ވާހަކަދެއްކެވުން މުޙަންމަދު ނާޒިމް

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށްވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ މި ނިޒާމީ ނުކުތާއަކަށް މިވަނީ،

 އަކަށްނޫން މިހާރު ވާހަކަ ކުރިއަށް ގެންދަވާ މިއަދު ހުށަހެޅިފައިވާ މައުޟޫ 1630 

 އެހެންވީމާ، އެގޮތުން . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަތައް އެދަނީ ކަފިވެގެން

 ރިޔާސަތުން އެއްޗެއް ވިދާޅުނުވެ ހަމަ ނިޒާމީ ނުކުތާއަކަށްވެސް ނުވެ ދަންޏާ

 . އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިކަން މިދަނީ ފާލުން ނެއްޓިގެންހެން

1635 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މައުޟޫއަށް . ނިޒާމީ ނުކުތާއެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން : ވާހަކަދެއްކެވުން ން ރިޔާސަތު

 . ވާހަކަފުޅު ބިނާކުރެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު ނަސޭޙަތްތެރިވަން

 މެންބަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު އެދެން މަޑަވެލީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު އޭދަފުށި

 އަވަހަށް ނިޒާމީ ނުކުތާގެ ފުރުޞަތުތައް ދެއްވުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑު ވާހަކަ : އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން 1640 

 އެހެންވީމާ، އެ ނިޒާމީ ނުކުތާގެ ފުރުޞަތު ދެވުމަށްޓަކައި . މެދުކަނޑާލަން

. އަޅުގަނޑު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްގެ ކިބައިން އެދެން
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 އަޅުގަނޑު ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު، : ދެއްކެވުން ވާހަކަ ރިޔާސަތުން

 މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް . ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލައްވައިފި 1645 

 . މުޙަންމަދަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން

 އާދެ، ނުކުޅެދޭ . ވަބަރަކާތު هللا އިކުމް ވަރަޙްމަތު އައްސަލާމްޢަލަ . ` ދާއިރާގެ މެންބަރު މީދޫ

 މީހުންނަށް ފައިސާގެ އެހީއެއް ދިނުމަށްޓަކައި، ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މުޙަންމަދު ސިޔާމް އަޙްމަދު

 ... މީހުންނަށް ފައިސާގެ އެހީއެއް ދިނުމަށްޓަކައި : ވާހަކަދެއްކެވުން 1650 

 ތާއެއް، މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމާބެހޭ ނުކު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . މުޙަންމަދު ރަޝީދު

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ ( 1655 

 އަޅުގަނޑަށް ތާނަކިޔަން އެނގޭގޮތުން މިއޮތީ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދާއިރާގެ މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު

 މީހުންނަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ރިޔާޟް ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މުޙަންމަދު ރަޝީދު މެންބަރު

 ނުކުޅެދޭ މީހުން، . ރަޝީދު، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބިލެއް : ވާހަކަދެއްކެވުން

 އެހެންވީމާ، މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ނިޒާމީ . އެއްފައި ނެތް މީހުންގެ ބިލެއްނޫން މިއިކީ 1660 

 އަޅުގަނޑު ކެތް ނުވެގެން މިތެދުވީ . ޑު ފާހަގަކޮށްލަން ނުކުތާއެއްގެގޮތުގައި އަޅުގަނ

 ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް . އިނގޭތޯ

 . ޝުކުރިއްޔާ . ދިވެހި ބަހުން . ހުށަހަޅާފައިވާ، ވަރަށް ރީތި ބަހުން މީތި މިއޮތީ

1665 

 އަޅުގަނޑުމެން . ކުތާއެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން އާދެ، ނިޒާމާބެހޭ ނު : ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ބުނާގޮތުން މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދައްކަންޖެހޭނީ ޢާންމުކޮށް

 އެހެންވީމާ، މިހާރުގެ ރަނގަޅު ޢިބާރާތަކަށް މިވަނީ، . ބޭނުންކުރާ ރީތި ޢިބާރާތުން

ގަނޑުމެން ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި އެހެންވީމާ، އަޅު . ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުން
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 ފުރުޞަތު އަރުވަން . މެންބަރުންވެސް އެގޮތަށް އެބަސް ބޭނުންކުރެއްވުމަށް 1670 

 . އަޅުގަނޑު މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ދާއިރާގެ މެންބަރު މީދޫ

 ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ބިލު އިނގޭތޯ، މި އަޅުގަނޑުވެސް މިވާހަކަ ދައްކަން މިއުޅެނީ މުޙަންމަދު ސިޔާމް ދު އަޙްމަ

 އަސްލު ބުނަން ބޭނުންވާ އެއްޗެއް ނުބުނެވިގެން . ތަންކޮޅެއް ތަފްޞީލުކޮށް : ވާހަކަދެއްކެވުން 1675 

 ކަމަށް އުޅެނިކޮށް ކެތްތެރިކަން ކޮޅުންލައިގެން ދިއުމަކީ ވަރަށް ހިތާމަކުރާކަމެއް

 އާދެ، މިފަދަ ބިލެއް މިމަޖިލީހަށް އައިސް ރައްޔިތުންނާ . އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން

 . ހިސާބަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިވަނީ ލަސްތަކެއްވެސްވެފައި

 އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުން

 ކުޅެދޭ މީހުންނާއި އަދި އެކި ފަންތީގެ މީހުން އޭގެތެރޭގައި ނު . ވަރަށްގިނަ 1680 

 އުޅޭއިރުގައި މިޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ . އަޅުގަނޑުމެންގެތެރޭގައި އެބައުޅޭ

 މީހުންނަށް ބޭނުންވާ އެހީ އަޅުގަނޑުމެން ދޭއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ

 ބަޖެޓް އަޅުގަނޑުމެން މިދިޔައަހަރު . ވަރަށްގިނަ ކަންތައްތަކެއް އޮވޭ

 ފާސްކުރިއިރުގައިވެސް ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ކޮންމެ މީހަކަށް

 ރުފިޔާ ދިނުމަށްވަނީ ބަޖެޓް ފާސްކުރިއިރުގައި އެ މިމަޖިލީހުން 2000 1685 

 ނަމަވެސް މިއަދާ ހިސާބަށް ދިޔައިރުގައި މިއަދުގެ . ފާސްކުރައްވާފައި

 ވާ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެއްވެސް ސަރުކާރަކުންނެއް އަދި ޚާއްޞަ އެހީއަށް މިބޭނުން

 ނަމަވެސް . ފައިސާއެއް ދެވިފައި ނެތްކަން ހިތާމައާއެއްކޮށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން

 އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި މަޖިލީހުން ސަރުކާރަށް ވަކިކަމެއް ކުރަން

 އިވާނަމަ ނުކުރެވޭކަމުގަ . އަންގައިފިކަމުގައިވާނަމަ އެކަން ސަރުކާރުން ކުރެވެންޖެހޭނެ 1690 

 އެނުކުރެވޭނެ ސަބަބުތަކާއި، އެކަންތައްތައް މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް

 އެހެންނޫނިއްޔާ ޒިންމާދާރުގޮތުގައި . އަދި މަޖިލީހަށް އެންގެންވެސްޖެހޭނެ

 އަޅުގަނޑު ސަރުކާރަށް . އެކަންތައްތައް ނުކުރެވުނީކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން

 ރި ރަމަޟާންމަހުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ މި އަހަރުގެ ގޮވާލަން މި ބަރަކާތްތެ

 ބަޖެޓް ފާސްކުރިއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން ފާސްކުރިފަދައިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާއްޞަ 1695 

. ރުފިޔާގެ ޢިނާޔަތެއް ދިނުމަށް 2000 އެހީއަށް ބޭނުންވާ އެންމެހާ މީސްތަކުންނަށް
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 ވެސް ރައްޔިތުންނަށް އަދި މިކަން ނުވެވޭކަމުގައިވާނަމަ ވެވޭނެ ދުވަހެއް

 އާދެ، . އަންގައިދިނުމަށް ނޫނިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އަންގައިދިނުމަށް

 އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުން ކޮންމެ ބިލެއްވެސް ފާސްކުރިކަމުގައިވީނަމަވެސް އަދި

 ކޮންމެ ޤާނޫނެއް ފާސްކުރިކަމުގައިވީނަމަވެސް އެއިރެއްގައި އޮންނަ ސަރުކާރަކުން 1700 

 ގޮތުގައި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަމުގެ އަތް ޒިންމާދާރު

 . ފޯރުނުކޮށްދޭކަމުގައިވާނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ޤާނޫނުތައް ހެދުމުގެ ބޭނުމެއްނެތް

 އަޅުގަނޑުމެން . އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށްގިނަ ޤާނޫނުތައް މިތަނުން އެބަހެދޭ

 . ންފީޛުކުރަން އެބަ ދެން ބޭނުންވާ ޤާނޫނުތައް ހަދައި ސަރުކާރަށް އެ ތަ

 ދިންއިރުގައި ވޭތުވެދިޔަ ސަރުކާރަކުންވެސް އަޅުގަނޑުމެން މިމަޖިލީހުން ހަދާފައި 1705 

 އެއްގޮތަކަށްވެސް ނޫން ކަންތައްތައް ކުރީ، ކޮށްފައި އި އޮތް ޤާނޫނުއަސާސީއާ

 އަދި މިމަޖިލީހުން ހަދާފައި އޮތް ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތަކަށްވެސް ނޫން . އޮތީކީ

 އަދި މިސަރުކާރުންވެސް އެގެންދަނީ އެގޮތަށް . ށްފައި އޮތީކީ ކަންތައްކޮ

 އެހެންވީމާ، ސަރުކާރެއް ހިންގަން ތިބޭ އިސް . ކަންތައްކުރަމުން

 ބައެއްކަމުގައިވާނަމަ ރައްޔިތުންގެ ޒިންމާތަކުގައި ބޮލުއަޅައިގެންތިބި 1710 

 ބޭ ބައެއްކަމުގައިވާނަމަ އަޅުގަނޑުމެން މިރައްޔިތުން އިންތިޚާބްކޮށްފައި މިތި

 ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ސަރުކާރަށް ގޮވާލާ ޤަރާރުތަކާ ސަރުކާރަށް ކުރަން

 އެހެންނޫނިއްޔާ އެދަނީ . މަޖުބޫރުކުރާ ކަންތައްތައް ސަރުކާރުން ކުރެވެންޖެހޭނެ

 އަޅުގަނޑު މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް މިގޮވާލަނީ މިގޮތަށް . ވަރަށް ނުބައި މަގަކުން

 ރާރުތަކާ އަދި މިމަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި ހުންނަ މިމަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި ހުރި ޤަ 1715 

 ޤާނޫނުތައް ފުރިހަމައަށް ތަންފީޛުކުރުވާ އަދި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ

 . މީސްމީހުންނަށް މިހާރުން މިހާރަށް އެމީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޢިނާޔަތްތައް ދިނުމަށް

 ޙާނަހޫ ވަޠަޢާލާ ސުބް هللا އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް

 އިކުމް އައްސަލާމުޢަލަ . މިބަރަކާތްތެރި ރޯދަމަހުގެ ހެޔޮ ނަސީބާއި ދަރުމަދެއްވުން

 . ވަބަރަކާތު هللا ވަރަޙްމަތު 1720
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 .. އަޅުގަނޑު ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު : ހަކަދެއްކެވުން ވާ ރިޔާސަތުން

 ތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަންއަށް ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ

 . އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަން

1725 

 އާދެ، ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ބަޔަކު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ

 މިކަހަލަ ދަނޑިވަޅެއްގައި މިފަދަ އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގައި މިހާރު އުޅެމުންދާ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް

 ބިލެއް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީތީ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް : ހަކަދެއްކެވުން ވާ ޙަސަން

 އާދެ، އަޅުގަނޑުވެސް މިބިލު ބަލައިލުމުން . ރަޝީދަށް ޝުކުރުދަންނަވަން

 ހަޅުއްވާފައިވާ ޚާއްޞަ އަޅުގަނޑަށްވެސް ފާހަގަކުރެވުނީ ސަރުކާރުން މިހާރު ހުށަ 1730 

 ވަނަ 25 އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ބިލުގެ

 . މާއްދާގައި މިބިލުގައި މިހިމެނިފައި މިވާ މާލީ އެހީ ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް އެބައޮތް

 އެހެންކަމަށްވުމާއެކު، މިބިލު އަޅުގަނޑަށްވެސް ފެންނަނީ މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން

 ބަލައިގަނެ ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުއްވާފައި ހަމައެއާއެކުގައި، ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާފައި

 އޮތް ބިލުވެސް އެއް ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުއްވައިގެން އެކޮމިޓީގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ 1735 

 އާދެ، އަޅުގަނޑު މިމަސައްކަތް . މިޤާނޫނަކަށް ހައްދަވައިދެއްވުމަށް

 ފްޞީލަށްނުގޮސް މިހާހިސާބުން އަޅުގަނޑުގެ އަވަސްކުރުމުގެގޮތުން މާބޮޑު ތަ

 . ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ . ވާހަކަކޮޅު ކުރުކޮށްލާނަން

 އާދެ، ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ` ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު 1740 

 ބިލެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ، ވިލުފުށީ މީހުންނަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އަޙްމަދު މުޙަންމަދު

 އާދެ، . ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަށް ޝުކުރުދަންނަވަން : ހަކަދެއްކެވުން ވާ

 ކޮންމެއަކަސް، އެމަނިކުފާނު މިބިލު ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ

 މިމަޖިލީހަށް ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް 2009 . ރަނގަޅު މަޤްޞަދެއްގައިހެން

 ހުށަހެޅުއްވިއިރުގައި ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވިދާޅުވި ފަދައިން 1745 

ށް  މިމަޖިލީހުގައި ބަޙުސްކުރެވި ހިނގަމުންދިޔައިރުގައި އެބަޙުސްގެ ތެރޭގައި ބަޖެޓަ

 އަހަރުގެ 65 އެއީ . ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ބައި އިތުރުކޮށްފައި އޮތް

ން ކަނޑައެޅުއްވި ޢިނާޔަތުގެ ތެރޭގައި ހަމަ އެއާއެއްކޮށް މިބައިވެސް ބޭފުޅުންނަށް ދޭ
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 އެހެންނަމަވެސް، ފަހުން ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް އައިއިރުގައި . ހިމަނާފައިވޭ

 އެހެންވީމާ، ސަރުކާރުން އެވަގުތު . އެބައިވަނީ އުނިކުރެވިފައިހެން ހީވަނީ 1750 

 ންނޭނގެ އެކަން އެކަންކުރަން ބޭނުންފުޅުވެވަޑައިނުގަންނަވާތީ ކަ

 ފުރަތަމަ ބަޖެޓްގެ ބަޙުސް ހިނގިއިރުގައި އެކަންވަނީ . އުނިކުރައްވާފައިވަނީ

 ކޮންމެއަކަސް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަން ފަސްވެގެން ލަސްވަމުންދާތީ . ފާސްވެފައި

 ކަންނޭނގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުވެސް ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާތީ މިމައްސަލަ

 މިފަދަ ބިލެއް ހުށަހެޅުއްވުމާއެކުގައި އެބިލު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ، އާދެ . ހުށަހެޅުއްވީ 1755 

ޔާ  ބޭރުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި މިބިލުގެ ކަންތައް އަވަހަށް ނިންމޭނެކަމުގައިވަނީވިއް

 ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެލިބެންޖެހޭ ޢިނާޔަތެއް

 އާދެ، ސަރުކާރުންވެސް އެބައޮތް ބިލެއް . ލިބުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުންކަމެއް

 އެބިލަކީ އަޅުގަނޑުވެސް ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި މިބިލަށްވުރެ . ހުށަހަޅުއްވާފައި

 އެބިލުގައި އެތައް ގިނަ ކަންތަކެއް . އެތައްގޮތަކުން ބޭނުންތެރި ބިލެއް 1760 

 އެހެންނަމަވެސް، އެބިލު އަދި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް . ހުށަހަޅުއްވާފައި އެބަވޭ

 ސްގެން ބަޙުސްކުރެވިގެން އެއާދޭތެރޭގައި ގޮތެއް ނިންމޭނީ ކޮންދުވަހަކުންކަމެއް އައި

 އެހެންވީމާ، ވީހާވެސް އަވަހަކަށް މިކަން ކުރެވެން އޮތްކަމުގައިވަނީވިއްޔާ . ނޭނގެ

 މިބިލު ބަލައިގަނެ މިބިލުގައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކޮށްދިނުމަކީ މިވަގުތު ޚާއްޞަ

 . ތިބި މީހުންނަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރިކަމެއްކަމަށް ދެކެން އެހީއަށް ބޭނުންވެފައި 1765 

 އަޅުގަނޑު ހިތުން ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވެފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި އުމުރުން

 އަހަރުންވެގެން މިޢިނާޔަތްދޭ ބޭފުޅުންނަށްވުރެ މާ ނިކަމެތިޙާލުގައި އުޅުއްވާ 65

 ފުޅުންނަށް މިފަދަ ޢިނާޔަތެއް ދިނުމަކީ އެހެންވީމާ، އެބޭ . ބޭފުޅުންވެސް އެބަތިއްބެވި

 ސަރުކާރުން ހަމަ މިހިނދުން މިހިނދަށްވެސް ކޮށްދޭންޖެހޭނެކަމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު

 ޤަބޫލުކުރާތީ މިބިލު ބަލައިގަނެ ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވައިގެން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް 1770 

 ޅުއްވާފައިވާ މިބިލުގެ މަޤްޞަދު ހާސިލުކުރެވޭތޯ ބަލަންވީ ނުވަތަ ސަރުކާރު ހުށަހަ

 ބިލާ ގުޅުވައިގެން މިބިލުގެ ކަންތައް ނިންމަވައި މި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ

 ބޭފުޅުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޢިނާޔަތްތައް ލިބޭނެގޮތް ހައްދަވައިދެއްވުމަކީ އަޅުގަނޑުވެސް

 . ޝުކުރިއްޔާ . އެދޭކަމެއްކަމަށްވާތީ އެވާހަކަ ދަންނަވާލައި ޝުކުރުދަންނަވާލަން

1775
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 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށާއި އަދި . ` އިރާގެ މެންބަރު ބިލެތްދޫ ދާ

 މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި އެންމެހާ : ހަކަދެއްކެވުން ވާ އަޙްމަދު ޙަމްޒާ

 ޢާއާއި ތަހުނިޔާ އަޚުންނާއި އުޚްތުންނަށް އަޅުގަނޑު ރަމަޟާންމަހުގެ ހެޔޮދު

 އަދި އަޅުގަނޑުގެ ނަމުގައި ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށާ ދިވެހި . އަރިސްކުރަން

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޚާއްޞަ އެހީއަށް . ރައްޔިތުންނަށްވެސް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން 1780 

 ވިލިފުށީ . ބޭނުންވާ މީހުންނަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ބިލެއް ތ

 އްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހެޅުއްވިކަމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑު ދާއިރާގެ ޢި

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިހާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ . ޝުކުރުދަންނަވަން

 މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަންނަވަންވެގެން އޭނާ ކުރެއްވި ކެންމްޕޭނުގައި

 . ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިކަންފޯރުވުން ވިދާޅުވެދެއްވާފައިވޭ ޚާއްޞަ އެހީއަށް 1785 

 ރުފިޔާ 2000 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް މިހާރު 65 އެގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ރުފިޔާގެ އަދަދަކީވެސް 2000 އާދެ، މި . ލިބެމުންދާކަމީ އަޅުގަނޑު އުފާކުރާކަމެއް

 ންނަންވެގެން ޕީއާއި މުޙަންމަދު ނަޝީދުގެ ސަރުކާރު މިހާރު ސަރުކާރަށް އަ . ޑީ . އެމް

 ރުފިޔާވެސް 2500 އެހެންނޫންނަމަ ދޮޅުހާސް ރުފިޔާވެސް، . އުފެއްދި އަދަދެއް

 އެހެންވީމަ، މިކަން އުފަންކޮށްފައިވާ . މިބިލުގައި ހިމެނުމަކީ ހަމަ ނެތްކަމެއްނޫން 1790 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ހިތާމައަކީ . ފަރާތް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ

 އާއެކީ ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރަށް ދަންނަވަން، އެހުށަހެޅުއްވި އަޅުގަނޑު ވަރަށް މަޢާފް

 މެންބަރު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޕާޓީގެ ޢިއްޒަތްތެރި ވެރިންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވި

 ބޭފުޅުން ކުރީ ސަރުކާރުގައި ހިމެނިވަޑައިގެން އިސް މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބެވިއިރުގައި

 ހާރު އެބޭފުޅުންނަށްވެސް މިކަން މި . މިކަހަލަ އެއްވެސް އޯގާތެރިކަމެއްނެތް 1795 

 ސާފުވެވަޑައިގެން ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަން ކޮށްދެންޖެހޭކަން

 މިއަދު . ވިސްނިވަޑައިގެންނެވިކަމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑު ވަރަށްބޮޑަށް އުފާކުރަން

 . އެބޭފުޅުންވެސް އެތިއްބެވީ ރައްޔިތުންނާއެކުގައިކަމަށް ފާހަގަކުރަން

 ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު : ވުން ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ 1800 

. މަޚްލޫފް
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 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

 މިއޮތް ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަހު ބިލެތްދޫ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު 1805 

 . ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަމްޒާ އެދައްކަވަނީ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފަށް ވާހަކަ : އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ވާހަކަދެއްކެވުން

 ކުރީގެ ސަރުކާރުންވެސް ހަމަ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އައީ އެހީ

 މިސަރުކާރުން ނުލިބިގެން އަޅުގަނޑުމެން ކައިރިއަށް އައިސް ރޯ މީހުން . ދެމުން

 . ޝުކުރިއްޔާ . ހަކަ ފާހަގަކޮށްލީ އެހެންވީމަ، އެވާ . ވަރަށްގިނަ

1810 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ދައްކަވާ . ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްކަމަށް ޤަބޫލެއްނުކުރަން : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 އަޅުގަނޑު ބިލެތްދޫ . ވާހަކަފުޅަށް ޖަވާބުދެއްވުމުގެ ގޮތުން ފުރުޞަތެއް ނޭރުވޭނެ

 . ތުއަރުވަން ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަ

1815 

 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 16 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ހިތުން ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ވަރަށްގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް، ޚާއްޞަކޮށް ބޭސްފަރުވާއަށާއި : ވާހަކަދެއްކެވުން އަޙްމަދު ޙަމްޒާ

 ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓް 2009 އެގޮތުން . ކަތްކުރި އެހެނިހެން އެހީތަކަށް މަސައް

 . ފާސްކުރިއިރު ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށްވެސް ބަޖެޓްގައި ހިމަނާފައިވޭ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިބިލަށް އަޅުގަނޑުމެން . އެއީ އަޅުގަނޑުމެން އުފާކުރާކަމެއް 1820 

 ކާރުން އިތުރު ބިލެއް ބަލާލާއިރުގައި މިބިލުގައި މިވާ ކަންތައްތަކަކީ މިހާރު ސަރު

 . ހުށަހަޅުއްވާ ވަރަށް ފުރިހަމަކޮށް ބިލެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކަންތައްތަކެއް

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑަށް . އަޅުގަނޑު އިދާރީ ނުކުތާއެއް ދަންނަވާލާނަން

 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެއް މަޢުޟޫޢުއެއްގެ 16 އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި

 ވަނަ 17 އާދެ، މި . ބިނާކޮށްގެން ދެބިލެއް ހުށަހެޅިފައެއްނުވޭ މައްޗަށް 1825 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަމެއް، އެންމެ ފުރަތަމަވެސް

 މިފަދަ ބިލެއް ޢީއްޒަތްތެރި ރައީސް ޤަބޫލުފުޅުކުރެއްވީ ކުރީގެ

 ގެ އިނާޔަތުގެ މައްސަލައާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި މިހާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

. އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި މިއީ ވަރަށްބޮޑު ނިޒާމީ މައްސަލައެއް . ގުޅޭގޮތުން
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 މިކަމާބެހޭގޮތުން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ވަރަށްބޮޑަށް އަޅުގަނޑު އެދެން ގަވާއިދުގެ 1830 

ވަނަ މާއްދާ ބުނެފައި އޮންނާނެ ކޮމަންވެލްތުގެ ޤައުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރަނީ 157

 އެހެންވީމަ، އެކަން ސާފުކުރެއްވުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި . ކިހިނެއްތޯ

 އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި މިބިލުން މިހާރު ރައްޔިތުންނަށް . އަޅުގަނޑު ދެކެން

 ވަނަ އަހަރު އޮތް ބަޖެޓް 2009 ހޯދައިދިނުމަށް މިހުށަހަޅާފައިވާ ކަންތައް ކުރީ

 ވީއިރު މި ބިލުން . ން ވަނީ ކޮށްނިންމާފައި ފާސްކުރިއިރު މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު 1835 

 އެކަން . މިހާރު ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ މަޤްޞަދު އެއޮތީ ހާސިލްވެފައި

 އާދެ، އަޅުގަނޑު ހިމެނޭ ކޮމިޓީއެއް . އަޅުގަނޑުމެން ޖެހެނީ ތަންފީޛުކުރަން

 އި އާދެ، އަޅުގަނޑު އެދެނީ އެކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ބަޖެޓްގަ . މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަކީވެސް

 ފާސްކުރައްވާފައި އޮތްގޮތަށް މިހާރު އިނާޔަތް ނުލިބޭ ބަޔަކު ވާނަމަ އިނާޔަތް ނުލިބޭ

 ދިވެހި ރައްޔިތުން ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވެފައިވާ ބޭފުޅުން ވާނަމަ 1840 

 އޭރުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް . އެބޭފުޅުންނަށް އެހީ ހޯދަދެއްވަން މަސައްކަތްކުރެއްވުން

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު . ންތައް ހަމަޖެހިގެންދާނީ ވަގުތުން ވަގުތަށް މިކަ

 ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ރާއްޖޭގައި ޚާއްޞަކޮށް

 އަހަރުން މަތީގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤަދަރުވެރި ރައްޔިތުން، އެމީހުންނަކީ ހަމަ 65

 އެހެންވީމަ، މިބިލުގައި ވަކި . އެކޭ ވަރަށްބޮޑަށް ޚާއްޞާ އެހީއަށް ބޭނުންވެފައިވާ ބަ 1845 

 ޚާއްޞައަކީ ވަކި ޓެކްނިކަލް މާނައެއްގައި ހިމަނައިގެން އަޅުގަނޑުމެން މި ބިލުގައި

 އެމާނަ ނުހިމަނާ ނަމަ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ވަރަށްގިނަ ބަޔަކަށް ސަރުކާރުން

 ޢާފާއެކު އަދި އެހީވުމަކީ އެ އެހީވުމުގެ ޚިޔާލަކީ މަ . މިހާރު ދަނީ އެހީވަމުން

 ޕީގެ މެންބަރުންނަށް ޚާއްޞަކޮށް އެއީ މިހާރު އޮތް ސަރުކާރުން . އާރު . ދަންނަވަން ޑީ

 އެހެންކަމުން . އެއީ ކުރީގެ ސަރުކާރުން އުފެއްދި ޚިޔާލެއްނޫން . އުފެއްދި ޚިޔާލެއް 1850 

 އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި

 ތުސަލާމަތްކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ވަކިގޮތަކަށް ރައީސް، ވަގު

 ރޭވުމުގެ ގޮތުން މި ދެބިލު އެއްކޮށް ގެންދެވޭނެގޮތަށް މަސައްކަތް ބައްޓަންކުރެއްވުން

 . އަޅުގަނޑު އެދޭކަމެއްކަމުގައި ދަންނަވަމުން އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލަން

 . ޝުކުރިއްޔާ 1855
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 ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅުގައި އިޝާރާތްކުރެއްވި . ޝުކުރިއްޔާ : ކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން ވާހަ

 އެހެންވީމަ، އެއާބެހޭގޮތުން ކުރިންވެސް . މަޖިލީހުގެ ނިޒާމީ މައްސަލައަކާ ބެހޭގޮތުން

 އެއީ މަޖިލީހުގެ . ދަންނަވާފައި އޮތްގޮތުގެމަތީން ދަންނަވަން އަޅުގަނޑަށް ޖެހެނީ

 ކުރީގެ . ތައް އަޅުގަނޑު މިގެންދަނީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ކަންތައް 1860 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭ އިނާޔަތްތަކާބެހޭ ބިލު

 ހުށަހެޅިފައިވަނިކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބުއަށް

 އެ . ބެހޭ ބިލެއް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން ދިޔައީ ލިބިވަޑައިގަންނަވާ އިނާޔަތްތަކާ

 ބިލުގައި އެއްބައިގާ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިވަޑައިގަންވަންޖެހޭ

 އިނާޔަތްތަކާބެހޭ ބައެއް ހިމަނުއްވާފައި އޮތް އޮތުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި 1865 

 ހޭ އިނާޔަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވަންޖެ

 ހުށަހެޅޭ ބިލެއް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ޤަބޫލުނުކޮށް އަނބުރާ ފޮނުވާލަންޖެހޭ

 ހަމައެގޮތަށް މި ބިލާ ބެހޭގޮތުންވެސް ކުރިން . ސަބަބެއް ކަމަކަށް ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ

 މާ ދަންނަވާފައިވާނީ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މާލީ ޢިނާޔަތެއް ދިނު

 ބެހޭގޮތުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ބިލެއް ހުށަހަޅުއްވާފައި 1870 

 ވަނިކޮށް ސަރުކާރުން ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނާ ބެހޭ ޙައްޤުތަކާ ފުޅާ

 ދާއިރާއެއްގައި ބިލެއް ފޮނުއްވީމަ އެ ބިލު އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަކީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު

 ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ނުފެންނާތީ އެ ބިލު ސަރުކާރުން ހުއްދަކުރާކަމެއް

 އެހެންވީމަ، އެކަމާބެހޭގޮތުން . ފޮނުއްވިގޮތަށް ބަލައިގެންފައި އެޖެންޑާކޮށްފައި އެވަނީ

 ކުރިންވެސް މިވާހަކަ ވާނީ . މަޖިލީހުންގެ ރިޔާސަތުން މިވަނީ ގޮތެއް ނިންމާފައި 1875 

 ރުމަށް ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި އެހެންވީމަ، ބަޙުސް ކުރުކު . ދަންނަވާފައި

 މެންބަރުންވެސް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ގެންދަވާތީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން

 ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާތަކުގައި ކަންތައް ނިންމުމަށްފަހު އަލުން އެވާހަކަ

 ތަކުރާރުކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ފުރުޞަތު ނާރުވާނެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު

 ހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ އަޅުގަނޑު މި . ދަންނަވަން 1880 

 . ޙަމީދަށް هللا ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު

އަޅުގަނޑުވެސް މިފުރުޞަތުގައި . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ` އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު
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 އެހީތެރިކަމުގެ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ބިލެއް ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް މާލީ ޙަމީދު هللا ޙަމްދޫން ޢަބްދު

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި ކަމަށްޓަކައި : ވާހަކަދެއްކެވުން 1885 

 އެކަމަކު އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވާ . އެމަނިކުފާނަށް ޝުކުރުދަންނަވަން

 ވޭގޮތުގެމަތީން ސަރުކާރުންވެސް އެއްވާހަކައަކީ މިހާރު މިބަޙުސްގައި ވާހަކަދެކެ

 މިކަމަށް މީގެ ދާއިރާ ހިމެނޭކަހަލަ ބިލެއް ހުށަހަޅާފައިވާތީ މި ދެބިލު

 . އެއްކޮމިޓީއެއްގެ ތެރެއިން މަޝްވަރާކޮށް ކުރިއަށްގެންދިއުން ވަރަށް މުހިންމު

 އެކަމަކު މިހެން ދަންނަވާއިރުވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން އަޅުގަނޑުމެންގެ 1890 

 . އިން ބައެއް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ބައެއް މެންބަރުން ހަމަ ފާހަގަކުރެއްވި ފިކުރެއް ތެރެ

 އެއީ ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާ ބިލުތަކަށް ވަމުންދާގޮތް އަސްލު އަޅުގަނޑުމެންނަށް

 ސަރުކާރުން ވެވަޑައިގަންނަވަމުންދާ . ޙަޤީޤަތުގައި އިތުބާރާއެކު ދަންނަވާކަށް ނޭނގެ

 ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑުމެން . ޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ ވައުދުތަކަށް ވާގޮތް އަ

 އެހެންވެ މިކަހަލަ މާބޮޑު އިތުބާރެއް ނެތީމަ އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަނީ ހަމަ މި 1895 

 ދެން . ބިލުވެސް ބަލައިގެންފައި އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ހަމަ ކުރިއަށްގެންދަން

 ށަހެޅުއްވި ބިލު މި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާއިރު ސަރުކާރުން ހު

 ދެން މި . އަތުވެއްޖެކަމަށްވަންޏާ އެކޮމިޓީގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއަށް މި ލައްވަން

 ބިލުގެ މަސައްކަތް ވިލުފުށި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ބިލުގެ

 މަސައްކަތް ކޮމިޓީގެ ފެންވަރުގައި ކުރިއަށްދާއިރު އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން 1900 

 އްވާހަކައަކީ މީގައި މިދާއިރާ، މި ބިލުގެ ދާއިރާ ފުޅާކުރުމަކީވެސް ހަމަ ބޭނުން އެ

 އެއީ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ދޭންވާ ތަފާތު އެމީހުންގެ . އޮތްގޮތެކޭ

 ޙައްޤުތައް ލިބިދިނުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަހަލަ ކަންތަކާ ޤާއިމްކުރަންޖެހޭ އެކިއެކި

 އެކަމުގެ . ކާބެހޭގޮތުން މި ފުޅާވެސް ކުރެވިދާނެ މުޢައްސަސާތަކާއި ޚިދުމަތްތަ

 ޤާބިލްކަން އަޅުގަނޑު ހަމަ ޔަޤީން މި މަޖިލީހުގެ އެކަމާބެހޭ ހޮއްވެވޭނެ ކޮމިޓީގެ 1905 

 މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދަވާއިރު . މެންބަރުންގެ ކިބައިގައި ހުންނާނެކަން

 ނުންވޭ ޚާއްޞަ އެހީއަށް އެއްކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ހިތުން ފާހަގަކޮށްލަން އެބަ ބޭ

 މި ލަފްޒު ބޭނުންކުރާ ' ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުން ' ބޭނުންވާ މީހުންގެ،

 ދެން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިއީ އަލަށް ސަރުކާރުން އުފެއްދި ނަމެއް . ކުރުން

 އަޅުގަނޑުމެން މިއީ ހަމަ ކުރީ ސަރުކާރުންވެސް ވަރަށްގިނަ . ނޫނޭ 1910
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 ނެ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުން، ޚާއްޞަ ހޭދަތަކެއްކޮށްފައި ހުންނާ

 އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ މީހުން މިކަހަލަ އެގޮތުން ކިތަންމެ ޚަރަދުތަލެއްވެސް،

 ރާއްޖޭގެ މިހާތަނަށް . ކިތަންމެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއްވެސް ހިންގާފައި ހުންނާނެ

 ސަރުކާރުގެ ހިންގަމުންގެންދާ ޕްރޮގްރާމެއް ހުރިކަމަށްވަންޏާ ހުންނާނީ ވޭތިވެދިޔަ

 ދެން މިކަން އިތުރަށް . މަސައްކަތުން ޤާއިމްކޮށްފައޭ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ 1915 

 ރަނގަޅުގޮތުގައި ކުރިއަށް . ފުޅާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު މިސަރުކާރަށް ލިބިފައި އެބައޮތް

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވާ . ގެންދެވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންވެސް އެދޭގޮތް

 މި ލަފްޒު އެބަ ޚާއްޞަގޮތަކަށް ' އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުން ޚާއްޞަ ' އެއްވާހަކައަކީ

 މީގައި މިހާރު މިވާހަކަދެކެވެމުންދާ ބިލުގައިވެސް އެބައުޅޭ . މާނަކުރަން އެބަޖެހޭ

 ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ މައްސަލަ އަޅުގަނޑު އަމިއްލައަށް ދެކޭގޮތުގައި، ނަޒަރުން 1920 

 މާއްދާގައި މި ވިދާޅުވަނީ އެ އެއީ ދެވަނަ . ދެކޭގޮތުގައި މައްސަލައެއް އެބައުޅޭ

 ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުން ޢިބާރާތް މާނަކުރައްވާފައި، ދެވަނަ މާއްދާގައި

 ވަނީ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މާލީ ތަނަވަސްކަމެއް

 މާވެފައި ޖިސްމާނީގޮތުން ނުވަތަ ނަފްސާނީގޮތުން ދި ލިބިފައިނުވާ މީހުންގެ ތެރެއިން

 އަޅުގަނޑު ހިތުން މާލީ ތަނަވަސްކަން ލިބިފައި ނެތަސް، ލިބިފައި . އާދެ، މިގޮތަށް 1925 

 ހުއްޓަސް ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުން ތިބޭނެ ޖިސްމާނީގޮތުންވެސް އަދި

 އެހެންވީމާ، ޖުމްލަގޮތެއްގައި މި ފުޅާ މާނައަކީ . ނަފްސާނީގޮތުންވެސް

 ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީގޮތުން ދިމާވެފައިވާ ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަކީ

 ސަބަބުތަކެއް ހުރުމުން ޢާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ކަހަލަ ނުކުޅެދުމެއް ނުވަތަ އެހެން

 ދެން މިބިލުގައި އެގޮތަށް މާނަކުރެވިފައި، ބައެއްކަހަލަ ކަންތައްތައް ނުކުރެވޭގޮތަށް 1930 

 އެހީ މިސާލަކަށް މާލީ ބަޔާންކުރައްވާ ނުވަތަ މިޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރަމުންދޭ

 އެކަމަކު . މަކީ އަދި އެހެންކަމެއް ތަނަވަސްކަން ހުރި ބައެއްކަމަށްވަންޏާ ނުދިނު

 ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަކީ ވަކި މާލީ ތަނަވަސްކަމަކާ ގުޅުންހުރި

 ނަފްސާނީގޮތުން ދިމާވެފައިވާ ، އެއީ ޖިސްމާނީ . ކަމެއްނޫނޭ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ

 ދެން މި ލަފްޒު މާނަކުރުމުގައި ވަރަށްބޮޑަށް . އްގޮތުގައި ބެލެންޖެހެނީ މައްސަލައެ 1935 

 ވިސްނާފައި މިހާރުވެސް ފަންނީގޮތުން ބޭނުންކުރެވޭ ލަފްޒެއް ގޮތުގައި އަޅުގަނޑަށް

ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ ނުވަތަ . ފެންނަނީ ހަމަ ޚާއްޞަކޮށް ބޭނުންކުރަން
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 މިގޮތުން މަސައްކަތް ކުރިއަށް . ށް ޚާއްޞައެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ މީހުންކަމަ

 ދެން އަޅުގަނޑު ހިތުން ބިލުގެ މަސައްކަތް . ވާއިރު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ގެންދަ

 ވަނަ އަހަރަށް ބަޖެޓްގައި 2010 ކޮންމެހެން ލާޒިމް އެ . އަވަސްކުރަން އެބަޖެހޭ 1940 

 ގެން ހިމަނައި ގެ އަދަދު މީގެ އެހީތެރިކަމެއް ހިމަނައިގެން ނުވަތަ މިއަށް ފައިސާ

 . ގެންދާކަމަށްވަންޏާ ވަރަށް އަވަހަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަން އެބަޖެހޭ

 އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި މިބިލު ބަލައިގަތުން ، މިގޮތުން އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ

 ބަލައިގަންފައި މަސައްކަތް ފަށައިގަންފައި ދެން ސަރުކާރުގެ ބިލު އައި . މުހިންމޭ

 އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަން . ގެތެރެއަށް ގެންދާނީ ދުވަހަކުން މަސައްކަތް އޭ 1945 

 . ބޭނުންވަނީ ޙަޤީޤަތުގައި މިހާރުން މިހާރަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އެބަހުއްޓޭ

 މްޕްލިމެންޓްކުރަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން އެބަދޭ މިދިޔަ ސަރުކާރުން އި

 ހިގެން އޭގެ ހަނދާން ކުރަން ފެއްޓި ކިތަންމެ ޕްރޮޤްރާމެއް މިހާރު ފަސްޖެ މަސައްކަތް

 މީގެތެރޭގައި . ނެތިގެން މިސާރުކާރުން އަދި އެކަމާ އަޅާނުލެވިގެންދާ ކިތަންމެ ކަމެއް

 މިއަދު ހެނދުނު ދެކެވުނު ވާހަކަވެސް ވަރަށް މުހިންމު ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން 1950 

 މިހާރު އެކަމުން ކުރިއަށް . ޙައްލުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢަކީ ނިންމަން އޮތް އެއްޗެއް

 ޕްރޮޤްރާމްވެސް މިހާރު މަދަނަ ހަމައެގޮތަށް . ސަރުކާރުން މި ވެނީ ނުގެންދެ

 ހަމަ މަސްތުވާތަކެތި ޕްރޮޤްރާމްވެސް ހަމަ ލަސްވެގެން ، ލަސްވެގެން މިދިޔައީ

 އެހެންވީމާ، މިގޮތުން އަތްފޯރާފަށަށް ގެންނަންޖެހޭ ކިތަންމެ ނުގެނިވިދާކަން . މިދަނީ

 ގެ މަސައްކަތްވެސް މިހާރު ކުރިއަށް މިބިލު . އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ 1955 

 ތާނގައި މާބޮޑު އިތުބާރެއް ގެންދަން މިޖެހެނީ މިގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް އޮތް

 މެންބަރަކު ގޮތުން އެހެންވީމާ، އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އަމިއްލަ . ނެތީމައޭ

 ހުށަހެޅުއްވީތީވެ މި ބަލައިގަނެ ކުރިއަށް ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާއަށް ގެންދިއުމަށް

 . ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ . އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން

1960 

 ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ` ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއި ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މިބިލު ވިލުފުށި މާލީ އެހީތެރިކަން : އިބްރާހީމް ރިޒާ ވާހަކަދެއްކެވުން

 އެމަނިކުފާނަށް އަޅުގަނޑު ރަޝީދު ހުށަހެޅުއްވިކަމަށްޓަކައި ރިޔާޟް

ޙަޤީޤަތުގައި މިބިލަކީ އަޅުގަނޑުވެސް ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ހަމަ . ދަންނަވަން ޝުކުރު
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 އަދި މިބިލު . ރަނގަޅު ނިޔަތެއްގައި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބިލެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން 1965 

 ވަނަ 3 މިބިލުގެ . ޑަށް ފެންނަ ވަހަކަދަންނަވަން އިގަންނަންވެސް އަޅުގަނ ބަލަ

 ގޮތަށް ރި މެންބަރުން ހުށަހެޅުއްވި ޑު އިޞްލާޙެއް ބައެއް ޢިއްޒަތްތެ މާއްދާގައި އަޅުގަނ

 އެއީ ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ ކޮންމެ . ބޭނުންވޭ އަޅުގަނޑުވެސް އިޞްލާޙުކޮށްލަން

 ން ދެން ފަހަތު . އުލަތުގެ ބަޖެޓުން ދޭންވާނެ ރުފިޔާ ދަ 2000 މީހަކަށް މަހަކު

 އެއީ އަދި އެފަދަ މީހަކީ އާމްދަނީއެއް . މިއޮންނަ ބައި އަޅުގަނޑަށްވެސް ކަމުނުދަނީ 1970 

 ކަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަށް ވާވަރު ލިބޭ މީހެއްނަމަ އެމީހަކަށް ދޭންވާނީ އެމީހަ

 މިހެން ، އޭ ފައިސާ މަކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދަށްވާ ރުފިޔާ ހަ 2000 އުނިކުރުމަށްފަހު

 އެއީ އެއްޗެއް ދިނުމަށް . އޮތީމަ މި ފަހަތުބައި އަޅުގަނޑަށްވެސް ކަމަކު ނުދޭ

 ކަނޑައަޅައިފިނަމަ އެ ކޮންމެ މަހަކުވެސް އެ ލިބެންވާ އެއްޗެއް ލިބުން އެންމެ

 އިތުރަށް އަދި ދެން މިބިލުގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ . ރަނގަޅުގޮތަކީ 1975 

 ގޮތުން ކޮންމެ މީހަކަށް ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ ކޮންމެ މީހަކަށް މި މިހާރު މިއޮތް

 ރުފިޔާ ދޭންޖެހޭކަމަށް ކަނޑައެޅީމާ ސުވާލު އުފެދެނީ މިހާރު ދައުލަތުގެ 2000

 . ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުން އެބަތިބި ވަކި މަރުކަޒެއް ހަދާފައި ލާފައި

 ކަންތައްތަކެއް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އި ހުރިހާ އެމީހުންނަށް ހުރިހާ ޢިނާޔަތްތަތަކަކާ

 އެހެންވީމާ، އެމީހުންގެ ވާހަކަ މީގެ އައިސް . ށްދެމުން އެދަނީ ފޯރުކޮ 1980 

 އިސްތިސްނާއެއްގެ ގޮތުގައި ނެތީމަ އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ އެމީހުން މިބިލު

 އެހެންވީމާ، އެ . މިގޮތަށް ފާސްވެއްޖިއްޔާ އެމީހުންނަށްވެސް ދޭންޖެހޭނެއޭ

 ތުރުކޮށްލަން އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާތީ އެވާހަކަ ދަންނަވާލަން އިސްތިސްނާ އި

 ދެން މިބިލު ޖުމްލަގޮތެއްގައި ރަނގަޅުކަމަށް ފެންނާތީ . އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ

 ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި . ބަލައިގަންނަން ފެންނަކަމަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން 1985 

 . ރައީސް

 ނުކުޅެންދުންތެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން މާލީ . އްޒަތްތެރި ރައީސް ޔާ ޢި ޝުކުރިއް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ނެތް މީހުންނަށް މާލީ އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ތަނަވަސްކަން ހޯދޭނެގޮތެއް އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު

 މިދާ އެހެންކަމުން، މިހާރު ބަހުސްކުރެވެމުން . އަޅުގަނޑުވެސް ތާއީދުކުރާ ކަމެއް : ވާހަކަދެއްކެވުން 1990 

. ދެކެން ބިލަކީ ބަލައިގަތުން އެންމެ ރަނގަޅު ބިލެއްކަމަށް އަޅުގަނޑުވެސް
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 ރޫރީ ބޭނުންތައް ފުއްދޭވަރުގެ އާމްދަނީއެއް ނުލިބޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޟަ

 . ޢިނާޔަތެއް ދެއްވަމުން ސަރުކާރުން ގެންދަވަނީ މީހުންނަށް ވަރަށް ކުރީއްސުރެ

 އައިސްފައިވަނީ އެންމެ ރަނގަޅަކަމަށް މުން ވެ އެ ޢިނާޔަތްތައް ދެ ނަމަވެސް،

 ސަބަބަކީ މިފައިސާ ލިބުން އެންމެ ޙައްޤުކަން . އަޅުގަނޑު ދަންނަވާ ހިތެއްނުވޭ 1995 

 އެފައިސާ ލިބެން ނުޖެހޭ ބައެއް މީހުންނަށް ، ބޮޑު ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ނުލިބި

 2000 ގެއިތުރުން އާމްދަނީއަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މީ . އިވާތީ ލިބެމުން ގޮސްފަ

 އަހަރުވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް މިއަދުގެ ސަރުކާރުންވެސް 65 ރުފިޔާ ނުލިބޭ އުމުރުން

 އަދި އެފައިސާ މިހާރު ދަނީ . ރުފިޔާ ދެއްވަން ފައްޓަވާފައި 2000 ވަނީ

 އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތިވަމުންދާކަމަށް މިފައިސާ ދެއްވުމުގައިވެސް ދަތި . ދެއްވަމުން 2000 

 ތެރި ރައީސް، މިއިން އެއްވެސް ޢިނާޔަތެއް ޢިއްޒަތް . ޚަބަރުތައް ލިބެމުންދޭ

އް ފައިވާ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަމަށް ދެއްވަމުން ގެންދަވަނީ ހެދި  ނުވާތީ މިފަދަ ޢިނާޔަތްތަ

 . ވެދާނެކަމަށް އަޅުގަނޑުވެސް ދެކެން ދިމާ މުގައި ދަތި އުނދަގޫތަކެއް ދިނު

 ޅުގަނޑުވެސް އެހެންކަމުން، ޚާއްޞަ ޢިނާޔަތްތައް ދެއްވުމަށް ޤާނޫނެއް އޮތުމަކީ އަ

 ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއި މެއްކަމަށް ދަންނަވަމުން ވިލުފުށި ތާއީދުކުރާ ކަ 2005 

 ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާފައި މިވާ ޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައި މިވާ ބިލާއި، ރަ ރިޔާޟް

 ކޮމިޓީއަކަށް ދިރާސާކުރުމަށް ފޮނުވަން ތާއީދުކުރަމުން ބިލާ މި ދެ ބިލު އެއްކޮށް އެއް

 . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކުރިއްޔާ . ގެ ވާހަކަ ކުރުކޮށްލާނަން އަޅުގަނޑު

 ގިނަ މެންބަރުން މިތަނުގައި ހަމަ އެންމެ ފުރަތަމަވެސް . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 2010 

 މިފަދަ ބިލެއް ވާހަކަފުޅުދެއްކެވި ފަދައިން އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ބުނެލަން އޮތީ : ވާހަކަދެއްކެވުން އަޙްމަދު ޢީސާ

 ވަރަށް ބޮޑަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވިކަމަށްޓަކައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް

 އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން . ދަންނަވަމޭ ޝުކުރު އަޅުގަނޑުވެސް

 25 މިބިލުގެ މިއާ ވަރަށް އެއްގޮތް އެބަޖެހޭ ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައި މިއޮތް ހަމަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް މަޤްޞަދު ވަރަށް ވަނަ މާއްދާގައި 2015 

 އަނެއްކާ . ވަނަ މާއްދާގައި އެބައޮތޭ 25 ބޮޑަށް ފުރިހަމަވާގޮތަށް މިބިލުގެ

 ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވި ބިލު މިއަށްވުރެން މާ ތަފްޞީލުކޮށް ޚާއްޞަ އެހީއަށް

ބިލަކަށް ވީހިނދު ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް މާބޮޑަށް ހިމާޔަތްކޮށްދޭ
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 ޑަށް ހީވަނީ މިދޭތީގެ ވާހަކަ މިތަނުގައި ދައްކަންވީމާ މަޖިލީހުގައި ނ އަޅުގަ

 . ވެގެންދާކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ބޭކާރު އް ތިތަކެ ވަރަށްބައިވަރު ވަގު 2020 

ކީ  އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިބިލު ހުށަހެޅުއްވި މަޤްޞަދަ

 ހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކޮށްދީ އެމީހުންގެ ޚާއްޞަ އެ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެނަބަރަށްވުރެން ހޯދައިދިނުންކަމަށް ވީހިނދު އެއަށްވުރެން ތަކެއް ޙައްޤު

 ގަނޑަށް ހީވަނީ ވަގުތު މާފުރިހަމައަށް ސަރުކާރުގެ ބިލުގައި އެކަން އޮތުމާއެކު އަޅު

 ކައިގެން ކޮންމެވެސް ގޮތަކަށް މިކަން ދައް ކުރުމުގެ ގޮތުން ވާހަކަ ސަލާމަތް 2025 

 ދެން މިކަހަލަ ބިލެއްގެ ވާހަކަދެކެވޭއިރު މިކަހަލަ . ޙައްލުކުރަން އެބަޖެހޭހެން

 ކުތާތަކެއް ހަމަ ހިމަނާލަން ބޭނުންވާ ނު ވަރަށް ޑުވެސް ނ ބިލެއްގައި ހަމަ އަޅުގަ

 ލޭއަޅާ ދަންނަވާކަމަށްވަންޏާ ތެލެސީމިއާ ކުދީން މިސާލެއްގެގޮތުން . އެބަހުރި

 ކުދީންނަކީ ވަރަށްބޮޑެތި ޚަރަދުތަކެއް ވަރަށްބޮޑު ތަކްލީފްތަކެއް މައިންބަފައިން

 މިހާރުވެސް އުފުލަމުންދާ ހަމަ އެކުދީންނަށް ރައްކާތެރިކަން ލިބެންޖެހޭ 2030 

 ތެލެސީމިއާ ކުދީންގެ ޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ބަޔަކަށްވީތީ އެ ކަމުގައި އަ ބައެއް

 ގެނެވިފައި މިކަހަލަ ބިލެއްގައި އެއްދިމާލަކުން ވެސް މިބިލުގެ ކޮންމެވެސް ވާހަކަ

 ދެން ހަމަ އޭގެ އިތުރުން މިހާރުވެސް . އޮތުމަކީ އަޅުގަނޑު ވަރަށް އެދޭކަމެކޭ

 އެއްވެސް ގޮތަކަށް އެހެންމީހެއްގެ . އެބަތިބި އުފެދުމުގައިވެސް ނުކުޅޭދޭ ކުދީން

 ކުދީން ރެވޭ ޙާލަތުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ކަންތައްނުކު އެހީއާއި ނުލާ ހަމަ އެއްގޮތަކަށްވެސް 2035 

 މުޅި ދިރިއުޅުން އެނދުގައި . އަޅުގަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައިވެސް އެބަތިބި . ބައިވަރު

 އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ކުދީންނަށް ހަމަ ޚާއްޞަ އެހީއަށް އެބަ . ވެއިތުކުރަންޖެހޭ

 . ނުންވޭ ހަމަ ޙާއްޞައެހީ އެބަބޭ ބޭނުންވޭ ވަރަށްބޮޑެތި ރައްކާތެރިކަމެއް

 ސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން މިއުޅޭ ވަހަކައަކީ މިއީ ހަމަ ދާދި އެހެންނަމަވެ

 އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ދެބިލުގެ ވާހަކަ . ބިލަކީވެސް އެކައްޗެކޭ 2 ކަށް އޮތް އެއްގޮތަ 2040 

 މަޖިލީހުގެ ވަގުތުތައް ހަމަ . މިތަނުގައި ދައްކާށޭ މަސައްކަތް މިކުރެވެނީ

 ންބަރަކު މިތާ ފާހަގަކުރެއްވި މެ ންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި އެހެ . ބޭކާރުވެގެންނޭ މިދަނީ

 ކޮމިޓީ އެއްކޮމިޓީއަށް ގެންގޮސްގެން ބިލު 2 ފަދައިން ކޮމިޓީއަކަށް ގެންގޮސްގެން

 ވަނަ ގޮތަކީ ސަރުކާރުން 2 . މަރުޙަލާގައި ކޮންމެވެސް ގޮތަކަށް މިކަން ކުރުން

 ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބިލު ފުރިހަމަކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 2045
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 އެގޮތަށް އެއީވެސް ގޮތެއް . އެހުށަހެޅުއްވި ބިލު އަނބުރާ ގެންދެވުން

 އަޅުގަނޑު ހަމަ ކުރިންވެސް ދެންނެވިން އަޅުގަނޑު . ކަމަށްވާނަމަ ރުހިވަޑައިގަންނަވާ

 މާތް ޤަބޫލުކުރަން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިބިލު ހުށަހަޅުއްވާފައި މިއޮތީ ވަރަށް

 ވުރެން މާ ފުރިހަމައަށް ފުރިހަމަވާކަމަށްވަންޏާ އެ މަޤްޞަދު މިއަށް . މަޤްޞަދެއްގައި

 އިންކާރެއް ނުކުރަން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެއްވެސް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއް 2050 

 ވާހަކަދެކެވިގެން ފުރިހަމައަށް އޮތް ބިލު ބާއްވާފައި ދެން އޮތް ކުރައްވާނެކަމަކަށް

 ފަހަރު އެގޮތަށް އަދިވެސް އެއް އަޅުގަނޑު އެހެންވީމާ . ބިލު ގެންދާކަށެއް އަނެއް

 . އަޅުގަނޑު އިށީންނާނަން ވަގުތު ސަލާމަތް ކުރުމާއެއްކޮށް އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަމުން

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

2055 

 އާދެ، ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 އި ދިނުމުގެ ބިލާ ބެހޭގޮތުން މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގަ ތެރިކަން ފޯރުކޮށް މާލީ އެހީ : ން އާދަމް ވާހަކަދެއްކެވު ޒާހިރު

 އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިބިލަކީ ވަރަށް ކުރުކުރު ވާހަކަދެކެވެމުން ދާއިރުގައި

 އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިބިލާމެދު އަޅުގަނޑުމެން . ބިލެއް

 މިހެން މިދެންނެވީ މިބިލުގެ . ހެން ރަށް ފުޅާދާއިރާއެއް ވިސްނާލަންޖެހޭ ދާއިރާއަކީ ވަ 2060 

ރުފިޔާ ދަޢުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚާއްޞަ އެހީއަށް 2000 ވަނަ މާއްދާގައި އެބަބުނޭ 3

 ރުފިޔާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 2000 ބޭނުންވެފައިވާ ކޮންމެ މީހަކަށް މަހަކު

 ކަށް ދޭންވާނީ ނަމަ އެމީހަ މީހަކީ އާމްދަނީ ލިބޭމީހެއް އަދި އެފަދަ . ދޭންވާނޭ

 . ހަމަވާވަރަށޭ ރުފިޔާ 2000 އެމީހަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ވާވަރު އުނިކުރުމަށްފަހު

 ވަރަކަށް ކިހާ ދެ، ކޮންމެ ގޮތެއްވިއަސް މިއީ ކިތައް މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ އަދި އާ 2065 

 އެހެންވާއިރު . ގޭ ނ ބޭރުކޮށްލަންޖޭހޭ ފައިސާއެއްކަމަށް އަޅުގަޑުމެންނަކަށް އަދިއެއްނޭ

 މެން ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުގެ މިއަދުގެ ހާލަތަށާއި އަޅުގަނޑު

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދީ ހާލަތު މިހާރު އޮތް ގޮތުން

 ޢިއްޒަތްތެރި . އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރަށް މިކަން ކުރެވިދާނެތޯ

 ށްލާފައި ޤާނޫނެއް  ބޭރުކޮށްލީމާ ރައީސް އަޅުގަނޑުމެން މިތަނުން ޤާނޫނެއް ފާސްކޮ 2070 

 މައްޗަށް އަދި ސަރުކާރަށް އޭގެ އެއޮތީ މުޅި ޤައުމަށް އަދި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް

އެހެންކަމަށްވާއިރު މިފަދަ . އެ ބައިންޑްވެފައި އެއޮތީ . ބޯލަބަންޖެހިފައި އެއޮތީ
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 ކޮށްލާއިރު އެއްޗެއް އަޅުގަނޑުމެން މިތާ ތިބެގެން ފާސްކޮށްލާފައި ބޭރު

 އެހެންވީމާ، . ގު އެބަހުރި ނ ގުރޮ ނ ންޖެހޭ ވަރަށްގިނަ ރޮ ޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަ އަ

 އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ވިސްނަންޖެހޭ މިއީ ކުރެވިދާނެވަރުގެ ކަމެއްތޯ ނުވަތަ 2075 

 ބަލާފައި އަޅުގަނޑުމެން ރުގައި އި ންވީމާ، އެހުރިހާގޮތަކަށް ބަލާ އެހެ . ނުވާނެކަމެއްތޯ

 އި ދޫކޮށްލުން އެއީ ލެއް ފާސްކޮށްލާފަ މިކަހަލަ ބި ނޫނިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން

 މިއީ . މިބިލަކީ މިއީ މުޙިންމު ބިލެއް . މާބޮޑަށް ފެންނައެއްޗެއްނޫން އަޅުގަނޑަކަށެއް

 ޢިއްޒަތްތެރި . އެކަމަކަށް އަޅުގަނޑުވެސް ދެކޮޅެއް ނަހަދަން . ކުރަންޖެހޭކަމެއް

ވާ ވަނަ މާއްދާގައި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭ 2 ރައީސް ދެން މިއޮތީ މިބިލުގެ  ނުން 2080 

 މީހުންކަމަށް ބުނެފައިވަނީ މާލީ ތަނަވަސްކަމެއް ލިބިފައިނުވާ މީހުންގެ ތެރެއިން

 ޖިސްމާނީގޮތުން ނުވަތަ ނަފްސާނީ ގޮތުން ދިމާވެފައިވާ ނުކުޅެދުމެއްގެ ސަބަބުން

 ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށްޓަކައި ދާއިމީ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމަށް ޤާބިލުކަން

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިފަދަ މީސްމީހުންގެ އާމްދަނީ ލިބުމަށް . މީހުން ލިބިފައި ނުވާ

 ބަލާއިރުގައި އާމްދަނީ ކަލްކިއުލޭޓް ކުރާއިރުގައި އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެމީހެއްގެ 2085 

 . ންގެ ހާލަތަށްވެސް ވިސްނާލަންޖެހޭހެން ލާމްދީނީ ގޮތުން އެމީހުންގެ ވާރިޘު އިސް

 . ރިއަކީވެސް މިފަދަ މީހަކަށް ވެދާނެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަލްޓިމިލިއަނަރެއްގެ ދަ

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެބޮޑު ފިހާރަ ހިންގާ އެންމެ މުއްސަނދި މިހާގެ

 އެހެންވީމާ، އެމީސްމީހުންނަށްވެސް . އަންހެނުންނަކީވެސް މިފަދަ މީހަކަށް ވެދާނެ

 ރުފިޔާ ދޭންވީތޯ މިއީ އަޅުގަނޑުމެން މިބިލު 2000 އަޅުގަނޑުމެން 2090 

 ބައްޓަންކޮށްފައި މިބިލު ނިންމާފައި މިބިލު ދޫކޮށްލާ ގައި މިބިލު ދިރާސާކުރުމު

 އިރުގައި އަޅުގަޑުމެން މިބިލުގެ ތެރެއަށް އިންކްލޫޑް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއްހެން

 ވަނަ މާއްދާގައި މިބުނާ 3 އަދި ހަމަ އެހެންމެ މިބިލުގެ . އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ

 . ގޮތުގައި ބޭއްވުމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ ރުފިޔާއަކީ އެޖެސްޓަބަލް އެއްޗެއްގެ 2000

 ޤައުމުގެ މާލީ ހާލަތު މިހެން މިދަންނަވަނީ ސަރުކާރުގެ މާލީ ހާލަތު ނެތިގެން 2095 

 ރުފިޔާއަށް މިކަން 1000 ވިއްޔާ ވަނީ ނެތްކަމަށް ނެތިގެން ދެވޭނެދުވަހެއް

 ގެ ވެގެން ބަޖެޓް ރަނގަޅު ލަތު ހާ އަދި މާލީ . ކުޑަކުރެވޭނެގޮތަށްވެސް އޮންނަންޖެހޭނެ

 ސިންގަޕޫރުން ބޮޑުވެގެން އިތުރަށްދާކަމަށްވަނީވިއްޔާ ފުއްދުންތެރިކަން

ލާރި ބަޖެޓްގައި ހުރިކަމަށްވަންޏާ އެ އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ބަހާލާހެން
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 ނެގޮތަކަށް އަދަދު އިތުރުކޮށްގެންވެސް އެކަން ކުރެވޭ ވެސް އެވެސް ބެހޭނެގޮތަކަށް 2100 

 އެހެންވީމާ، މިހުރިހާކަމަކަށް . ގަނޑު ދަންނަވާނީ ބައްޓަން ކުރަންޖެހޭނޭ އަޅު މިބިލު

 އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާއިރު އަޅުގަނޑު ކުރިންވެސް ދެންނެވި ފަދައިން މިބިލަކީ

 ޓް ކުރެވިފައި އޮތް ކިތަންމެ ކުޑަ ކިތަންމެ ކުރު ގޮތަކަށް ޑްރާފް

 ވިއަސްވެސް މިބިލަކީ ވަރަށް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން ބިލެއްކަމުގައި

 އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންނަށް . ވިސްނަންޖެހޭ ބިލެއް 2105 

 ކޮށްދޭން ކުރެވޭ، އެހެންނަމަވެސް . ހޯދައިދޭންޖެހޭ ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމެއްމިއީ

 އަޅުނޑުމެން މިތަނުން ފާސްކޮށްލާ ދޫކޮށްލާއިރުގައި އެކަން ކުރެވޭނެތޯ ނުކުރެވޭނެތޯ

 ހުގައި އެކަން ނިންމުމަކީ ހަމަ ވިސްނާ ދިރާސާ ކުރުމަށްފަ އަޅުގަނޑުމެން

 ފެންނާތީ އަޅުގަނޑު އެވާހަކަ އެގޮތަށް އަޅުގަނޑަށް މުޙިންމުކަމެއްކަމަށް

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ދަންނަވާލީ 2110 

 ރިޔާޟް ރަޝީދު މިމަޖިލީހުގެ ވިލިފުށީ އާދެ، މިއަދު ހުށަހެޅިފައި މިވާ . ` ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން . އަދި ހަމައެހެންމެ، ސ ދާއިރާގެ މެންބަރާއި : ދު ވާހަކަދެއްކެވުން ޢަލީ މުޙަންމަ

 ޢާދިލް ދެބޭފުޅުން މިމަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިމިވާ ބިލާ ބެހޭގޮތުން އެއްޗެއް

 ދަންނަވާއިރު، ޙަޤީޤަތުގައި މިބިލުގައި ހިމެނިފައިވާ މައިގަނޑު މައްސަލައާއި 2115 

 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައިވަނީ ދެފަހަރެއްގެމަތިން 16 ވެދިޔަ ބެހޭގޮތުން ވެއިތު

 2000 އެއީހަމަ މިބިލުގައި މިވާގޮތަށް . ތަފާތު ހުށަހެޅުންތަކެއްވެސް ފާސްކުރެވިފައި

 . ރުފިޔާގެ އެލަވަންސެއް ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަށް

 އް އެގޮތަށް ހަމަޖެހިގެންދިއުމުގައި އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެކަންތަ

 ދަތިތަކެއްވެގެންދަނީ އަޅުގަނޑުމެން ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނޭ މިބުނާ 2120 

 ޓަރމް ނޫނިއްޔާ މި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންކަމަށް ކޮލިފައިވާ ނޫނީ

 . ހޭ އެޝަރުތުތައް ހަމަވާ މީހުންގެ ހިސްޓްރީއެއް އެންމެފުރަތަމަ ތައްޔާރުކުރަންޖެ

 އޭރުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއެނގެނީ ރާއްޖޭގެ އެކިހިސާބުގައި މިތިބީ މިބިލުގައި

 ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ބަޔާންކޮށްދެވިފައި މިއޮންނަނީ ޚާއްޞަ

 ބޭނުންވާ މީހުންކަމަށް ބުނެފައިވަނީ މާލީ ތަނަވަސްކަމެއް ލިބިފައިނުވާ މީހުންގެ 2125 

ނުވަތަ ނަފުސާނީގޮތުން ދިމާވެފައިވާ ނުކުޅެދުމެއްގެ ތެރެއިން ޖިސްމާނީގޮތުންނާ
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 ސަބަބުން ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށްޓަކާ ދާއިމީ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމުގެ

 މިއީ މިބިލުން އަޅުގަނޑަށް ޚާއްޞަ އެހީއަށް . ޤާބިލުކަން ލިބިފައިނުވާ މީހުންނޭ

 މިބިލު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަޤީޤަތުގައި . ބޭނުންވާ ފަރާތްކަމަށް ދޭހަވާ އެއްޗަކީ

 ހުށަހެޅުއްވި ބޭނުމަކީވެސް އަޅުގަނޑަށް ބިލުގައި ބުނުއްވާ ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން 2130 

 ރުފިޔާގެ އެލަވަންސެއް މިހާރު ކުރީގެ މަޖިލީހުންވެސް ފާސްވެފައިވާގޮތަށް 2000

 މިކަން އެފައިސާ އެފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންނުދާތީ އެކަމާގުޅޭގޮތުން . ލިބިގެންދިއުން

 ވީހާވެސް އަވަސްގޮތެއްގައި ޙައްލުކޮށްދިނުމަށްޓަކާ މިބިލު ހުށަހެޅިފައިވާކަމަށް

 އާދެ، މިބިލާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކާއިރުގައި މިބިލު . އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ

 އަދި ހަމައެހެންމެ، . ޖޫންގައި 9 ހުށަހެޅިފައިވަނީ، މިމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވަނީ 2135 

 ފްޞީލު އަދި މިފަރާތްތަކަށް، ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މިބިލަށްވުރެ މާ ތަ

 ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ މާލީ އެހީއާއި އަދި އެމީހުންނަށް އެމީހުންގެ އެމީހުންނަށް

 ލިބެންޖެހޭ އެކިއެކި ކަންތައްތައް ލިބިދިނުމުގައި އަދި އެމީހުންގެ ޙައްޤުތައް

 ހާރު ސަރުކާރުން ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށްޓަކާ ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް ވަނީ މި

 އެބިލު މިމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިމިވަނީ . ހުށަހަޅުއްވާ ބިލުގައި ހުށަހަޅުއްވާފައި 2140 

 އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގެ މި ދެބިލު އެއްކޮށް އަޅުގަނޑުމެން . ޖުލައިމަހު ތެރޭގައި

 ބަލައިގަނެގެން އެއް ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވައިގެން ދެ ބިލު އެއްވެގެން މާރޖްވެގެން

 އެއީ މި ދެހުށަހެޅުމަކީވެސް އަދި އެއް ހުށަހެޅުމެއްގައި އެބިލުގައި، . މެއް އަންނާނެކަ

 ވަނަ މާއްދާއިން މިބިލުގައި މިބުނާ 25 ސަރުކާރުން ފޮނުއްވާފައިވާ ބިލުގެ

 ކަންތައްތައް ކަވަރކުރެވިފައިވީނަމަވެސް، މިދެބިލު އެއްވެގެން، އެއް ބިލަކީ އަމިއްލަ 2145 

 އަނެއް ބިލަކީ ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާފައި . ލެއް ފަރާތަކުން ފޮނުއްވާފައި އޮތް ބި

 އެބިލުގައި މިވަނީ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް . އޮތް ބިލެއް

 ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށްޓަކާ އަދި އޭގައި ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް އެބައޮތް އެކަންތައްތައް

 ން މާދިގު ވާހަކަތަކެއް ނުދައްކާ، އެހެންކަމުން، މިބިލާ ބެހޭގޮތު . ބަޔާންކޮށްފައި

 އަޅުގަނޑުވެސް ދަންނަވަން ބޭނުންވާ އެއްޗަކީ މިހާރު ސަރުކާރުން ފޮނުއްވާފައި 2150 

 އޮތް ބިލު އައުން ލަސްވާކަމަށް ވަނީވިއްޔާ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މިވާހަކަދައްކާ

 ބޭނުންވާ ބިލުގައި މިވާ ކަންތައްތައް ހަމަޖެހިގެން މީގެ ލާބަޔާ މަންފާ އަދި މިކަމަށް

ދެން ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވައިގެން . ފަރާތްތަކަށް ލިބޭނެގޮތްވުމަކީ އެއީ މުހިންމުކަމެކޭ
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ކީ  މިބިލާ ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމާ ހަމަ ޤާނޫނަކަށްވެގެން މީގެ ފައިދާވެގެންދިއުމަ

 އަޅުގަނޑުވެސް އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނެކޭ އެއްގޮތަށްވެސް 2155 

 ތީ، އަދިވެސް އެއްފަހަރު މިފަދަ މުހިންމު ބިލެއް މަޖިލީހަށް އެދޭކަމަކަށްވާ

 ހުށަހެޅުއްވިކަމަށްޓަކާ ހުށަހެޅުއްވި ދެބޭފުޅުންނަށް ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަމުން،

 ވީހާވެސް އަވަހަކަށް މިބިލު މަޖިލީހުން ނިންމާދެއްވުމަކީ އަޅުގަނޑުގެވެސް

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ލީ ވަރަށްބޮޑު އެދުމަކަށްވާތީ އެވާހަކަ ދަންނަވާ

2160 

 އެންމެފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުވެސް އަޅުގަނޑުގެ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ

 ދާއިރާއަށް، މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ރަމަޟާންމަހުގެ ޢަބްދުއްރަޙީމް هللا މެންބަރު ޢަބްދު

 އަދި ހަމައެއާއެއްކޮށް، ޚާއްޞަ އެހީއަށް . ހެޔޮދުޢާއާ ތަޙްނިޔާ އަރިސްކުރަން : ދެއްކެވުން ވާހަކަ

 ބޭނުންވާ މީހުންނަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ބިލުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ

 ދާއިރާގެ މީހުންނަކީ ވަރަށްބޮޑަށް ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ގިނަބަޔަކު 2165 

 އަޅުގަނޑާއި . ދާއިރާއެއްކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން އެދާއިރާގައި ދިރިއުޅޭ

 އަޅުގަނޑުގެ އަޚު އިބްރާޙީމް ރަޝީދު، މިވަގުތު ވަޑައިގެން ނީންނެވިއެއްކަމަކު

 އަޅުގަނޑު ހަމަ އެމަނިކުފާނުގެ ފަރާތުންވެސް އެމަނިކުފާނުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ

 މިގޮތުން . ނުން މިކަހަލަ މީހުންގެ ވާހަކަވެސް ކުޑަކޮށް ގެނަސްލާން ބޭ

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެފުރަތަމަ ފާހަގަކުރެވެނީ މި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ 2170 

 މެންބަރުން ފާހަގަކުރާއިރު 11 މީހުންގެ ތެރޭގައި ޚާއްޞަކޮށް މި މާލޭގެ

 . އެންމެބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްދޭންޖެހޭނެކަމަށް ތެލަސީމިޔާ ކުދިންގެ ވާހަކަ

ގެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ތެލަސީމި  ޔާ ކުދިން ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުން

 . އެއީ މީހުންނަށްނުވެ ފަހަރެއްގައި ކުދިންނަށް ވާތީވެ . ތެރޭގައި ނުހިމެނިދާނެ

 18 އެހެންވީމަ، ހިއެއްނުވޭ އުމުރުން . އަހަރުވީމަ 18 މީހުންނަށް މިވަނީ އުމުރުން 2175 

 ށްވުރެ މަތިންތޯ ވަކި އުމުރަކަށްވުރެ ދަށްވީތޯ ވަކި އުމުރަކަ . އަހަރު ވާނެހެން

 ރިޔާޟް ރަޝީދު މިބިލު ހުށަހަޅާ، . މިވެސް އެބަޖެހޭ ފާހަގަކޮށްލާފައި ބާއްވަން

 ވިލިފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު މިބިލު

 ސަރުކާރުން މިއަށްވުރެ ފުރިހަމަ ބިލެއް . ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ މާތް މަޤްޞަދެއްގައި

 2000 އެމަޤްޞަދަކީ . ށްވުރެ މާތް މަޤްޞަދެއްގައި ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ އެއަ 2180
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 މިއަދު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބިލު . ރުފިޔާވެސް ނުލިބޭނެގޮތް ހަދާލުން

 ފާސްވެގެން ނޫނިއްޔާ ކޮމިޓީ ސްޓޭޖްގައި މިއަށްވުރެ ރަނގަޅު އިޞްލާޙުތަކަކާއެކު

 ރުގެ މައްޗަށް ރުފިޔާ ދިނުމަކީ ސަރުކާ 2000 ހިނގައިފިކަމަށްވަންޏާމު، އެ

 އެހެންނަމަވެސް، ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބިލު . ލާޒިމުކަމެއް

 އެބޭފުޅުން ހަމަ ބިލު . ފާސްވެގެންދާނެތޯ ނުދާނެތޯވެސް އެވެސް ކުރެވޭ ސުވާލެއް 2185 

 މިހާރު މިއޮތީ އަތްފޯރާފަށުގައެއް ނޫނޭ . ގެންގޮސްދާނެ ވަކިހިސާބަށް ގެންދާއިރު

 މަ ފާހަގަކޮށްލަން މިޤާނޫނު، މިބިލު ފާސްވެގެންދާއިރު ދެން އަޅުގަނޑު ހަ . ކިޔާފައި

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީ ނިޒާމު ވަރުގަދަވެގެންދާނެކަމާއި މިކަހަލަ

 ކަންތައްތައް ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާނެ ބަޖެޓެއްވެސް އެކުލެވިގެން މިބިލުގެ

 ބަޖެޓުގައި ހިމެނުމަކީ ރުފިޔާ 2000 ހަމައެކަނި އެ . ތެރެއަށް އަންނަންޖެހޭނެކަމަށް 2190 

ޔާ 2000 ނޫނިއްޔާމު އެ ދަފުތަރެއްގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ އަދަދުން ގުނަކޮށްފައި  ރުފި

 އެކަން އެޑްމިނިސްޓަރކޮށްފައި އެކަން . ހިމެނުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތެއްނޫން

 އެހެންނޫނިއްޔާމު . ކުރިއަށްގެންދާނެގޮތެއްވެސް ބަޖެޓުގައި ހިމެނެންއެބަޖެހޭ

 ހިދާނެ ޕޯސްޓްގެ ޛަރިއްޔާއިން މި ހަވާލުނުވެގެން ސްޕެޝަލް އެންވޯއީއޭ އުޅެންޖެ

 ކިޔާ ބޭފުޅަކު ގޭގެ ވަތްގަނޑަށް މި ލާރި ލާގޮތަށްވެސް މިކަން ހަމަޖެހިގެން 2195 

 ކޮންމެހެނެއް . މިއީހަމަ ވެދާނެ ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ މިދައްކާލަނީ . ހިނގާދާނެ

 އިންތިޚާބާ . ވެފައިއޮތީ އެހެން މިހާތަނަށް މިކަން . މިކަން ނުވާނޭކޭ ނޫން

 ރުފިޔާ ހިފައިގެންގޮސް އެކިކަހަލަ ފޯމްތަކުގައި 2000 ދިމާކޮށްފައި އެކިގޮތްގޮތަށް

 ސޮއިކުރުވާ، އެކިކަހަލަ ކަންތައް ކޮށްފައިވަނީ މި ޕާޓީން، މިއަދު ވެރިކަންކުރާ

 އެހެންވީމާ، އެފަދަ ބަޔަކު ތިބި ތަނެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް . ޕާޓީން 2200 

 ރަނގަޅަށް ވަރަށް ކޮންކްރީޓްކޮށް ބިލެއް ހަދާފައި، ބިލެއް ގެންގޮސްދީގެން

 ނޫނިއްޔާމު މިކަން ނުކުރެވޭނެކަން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަނޑަށް

 މިސަރުކާރަކީ މިހާތަނަށް ދިވެހިންނަށް ދެއްކިހާ ވަޢުދަކާ، ދެއްކިހާ . ޤަބޫލުކުރެވެނީ

 ޢިއްޒަތްތެރި . ކުރީގައި އޮތް ސަރުކާރެއް ދަޅައެއްގެ މަތީގައި އަތްޖެހުމުގެ ވަރަށް

 ... ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ . ރައީސް، އަޅުގަނޑުގެ ވަގުތު އަދި ދިގުކޮށްދެއްވުން އެދެން 2205
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 ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް ފުވައްމުލަކު މެދު . ނިޒާމާބެހޭ، އިށީނދެވަޑައިގެންދެއްވާ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ފާޤު މުފީދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝި

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ ( 2210 

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މެންބަރު ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ

 އަހަރު ދުވަހުގެ 2 އިސް ރަށްވެހީންގެ ނަމުގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރައްވާފައި، : ވާހަކަދެއްކެވުން ޝިފާޤު މުފީދު

 މުސާރަ ދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވި ސަރުކާރުން އެކަން ނުވެގެންވެސް

 އަދި . އެކަންވެސްކުރަންޖެހުނީ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން މި ނިސްބަތްވާ ސަރުކާރަށް 2215 

 އެހެންވީމާ، ކަނޑައެޅިގެން . ރުފިޔާ މިދެނީވެސް އަޅުގަނޑުމެން 2000

 މަތީގައި ސަރުކާރަށް، ސަރުކާރަށް ޖެއްސުންކޮށް އަދި ރައްޔިތުންގެ ކުރި

 ރައްޔިތުންނަށްޓަކާ ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތަކެއްގެ އަގު ގެއްލިގެންދާގޮތަށް

 . ވާހަކަދެކެވެމުންދާއިރު ރައީސް ހަމަ ތިހުންނަވަނީ ފުރުޞަތު ދެއްވައިގެން

 ... އަޅުގަނޑުމެން މިތާ ތިބެގެން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް 2220 

 ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް . އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ . ގަންނަވާ ނިޒާމާބެހޭ، އިށީނދެވަޑައި : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއްނުކުރަން އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު . ނޫން

 ދައްކަވަމުންގެންދަވާ ވާހަކަފުޅަށް ޖަވާބުދެއްވުމުގެގޮތުން ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ 2225 

 ތެރި މެންބަރު އަޅުގަނޑު މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް . އެރުވޭނެކަމަކަށް

 . ޢަބްދުރަޙީމަށް ވާހަކަފުޅު ނިންމެވުމަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން هللا ޢަބްދު

 ... އާދެ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މަދަނައިގެ ޕްރޮގްރާމަކީ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ

 2230 ޢަބްދުއްރަޙީމް هللا މެންބަރު ޢަބްދު

: ވާހަކަދެއްކެވުން
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 ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް މަތިވެރި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . މުޙަންމަދު

2235 

 ) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ (

 އަޅުގަނޑު . އަޅުގަނޑު ވާހަކަދައްކަވާ މެންބަރުގެ އަރިހުން މަޢާފަށް އެދެން މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު

 އަޅުގަނޑު ނިޒާމީ . ނިޒާމީ ނުކުތާއަކަށް އެދުނީ އެބޭފުޅާ ތެދުވުމުގެ ކުރީގައި ޙުސައިން މުޙަންމަދު

 ނުކުތާއަކަށްއެދެންޖެހުނީ މެންބަރަކު ދައްކަވާ ވާހަކައަކަށް ޖަވާބުދެއްވުމަށް ނިޒާމީ : ވާހަކަދެއްކެވުން 2240 

 ނުކުތާއެއް ނަގައިގެން މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަވަމުން ގެންދެވިއިރު މާގިނައިރު

 . ފުރުޞަތުދެއްވައިގެން އިންނެވީތީވެ

 އަޅުގަނޑު ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް . އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ، އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 2245 

 އަޅުގަނޑު މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . ނާރުވާނަން

 . ވާހަކަފުޅު ނިންމާލެއްވުމަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން

 އެންމެ ފުރަތަމައިނުން އަޅުގަނޑު ވާހަކަދެއްކުން ކުރިއަށްގެންދާނީވެސް މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ

 އަޅުގަނޑު ވާހަކަދައްކަމުންގެންދާއިރުގައި އެހެން ބޭފުޅަކު ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ޢަބްދުއްރަޙީމް هللا މެންބަރު ޢަބްދު 2250 

ކު : ވާހަކަދެއްކެވުން  ތާ އެބޭފުޅަކަށް ނަންގަވައިފިކަމަށްވަންޏާ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުން ނިޒާމީ ނު

 ހަމައެއާއެކު، އަޅުގަނޑު . ދޭންޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަނޑު އިޝާރާތްކުރަމުން

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ . ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، މަދަނައިގެ ޕްރޮގްރާމަކީ ފ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ ހައްދަވައިގެން ކުރިއަށްގެންދަވާ

 ވަނަ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 16 ޕްރޮގްރާމެއްކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ 2255 

 ބަޖެޓްގައި ހިމަނާފައިވާކަމަށާއި މިހުރިހާކަމެއްގެ ވާހަކަ އެދެއްކެވީ ހަމަ އެއީ

 ވަނަ 16 . ހަމައެކަނި އެމަނިކުފާނު ކުރެއްވިކަމެއްނޫނޭ . ކަނޑައެޅިގެން ދޮގެކޭ

 . އޭ ޕީ އަތުގަ . އާރް . މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އެންމެ ފުރަތަމައިނުން އޮތީ ޑީ

އެހެންވީމާ، އެދެޕާޓީގެ އިސްނެގުމުގެމަތިން . އެއަށްފަހުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަތުގައޭ



85 

 މިތަނުން ހެދުނު ޤާނޫނުތަކަށް ދިވެހި . ކުރަމުންދިޔަ ކަންތައްތައް މިހުންނަނީ 2260 

 މިތަނުން އައި ޤަރާރުތަކަށް ދިވެހި . ސަރުކާރުން އޭރުގައި ބޯލަނބަމުންނޭ ދިޔައީ

 އެކަމަކު، މިއަދުގެ ސަރުކާރުގެ ޤަރާރުތަކަށާ . ނބަމުންނޭ ސަރުކާރުންދިޔައީ ބޯލަ

 ދާދި . ބިލުތަކަށާ ޤާނޫނުތަކަށް ބޯލަނބާތޯ، މިއީ ކޮށްލަންޖެހޭ ސުވާލެއް

 އިހަކަށްދުވަހު އަޅުގަނޑުމެން މިތަނަށް އިންޖީނުގެތަކާ ބެހޭގޮތުން، ޔުޓިލިޓީސް

 ދުވަހު ގޮސްފައި އޭގެ އަނެއް . ކުންފުނިތަކާ ބެހޭގޮތުން ޤަރާރެއް ފާސްކޮށްފިން 2265 

 މިއީ ރައްޔިތުންގެ . މިއީ އެހެންވީމާ، ކޮންކަހަލަ ސަރުކާރެއްތޯ . ސޮއިކުރީ އަނެއްކާ

 . ޙައްޤުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސަރުކާރެއްތޯ

 . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަގުތުހަމަވެއްޖެ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

2270 

 ... ބޭނުންވަނީ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ

 ޢަބްދުއްރަޙީމް هللا މެންބަރު ޢަބްދު

 : ވާހަކަދެއްކެވުން

 މިހާރު މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ވަގުތު . ޝުކުރިއްޔާ . ހަމަވެއްޖެ ވަގުތު : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 2275 

 އަޅުގަނޑު މިއަދު ޖަލްސާ ނިންމާލުމުގެކުރިން . ކަނޑައެޅިފައިވާ ހިސާބުން މިނިމުނީ

 ންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުން ވާހަކައަކީ ރަމަޟާންމަހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެ

 ގަޑިތައް އަޅުގަނޑުމެން ހަމަޖައްސަވާފައި މިއޮތްގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ޢާންމުކޮށް

 . މަސައްކަތްކުރަމުންގެންދާ ވަގުތުގެ ތެރެއިން ދޮޅުގަޑިއިރު މިދަނީ މަދުވެގެން

 މަކަށް އަންނާތީއާއެކު އަޅުގަނޑު އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ މިދައުރުވެސް ނިމު 2280 

 . ޤަސްދުކުރަނީ މި ބުރާސްފަތި އަދި އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހުވެސް ޖަލްސާ ބާއްވަން

 . މިވާހަކަ ދަންނަވާލަމުން އަޅުގަނޑު މިއަދު މިއަދުގެ ޖަލްސާ މިނިންމާލަނީ

2285
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 . ޖަލްސާ ނިންމުން . 7

 ވާ ބުދަދުވަހުގެ 2009 އޯގަސްޓް 26 އެއް އޮންނާނީ ދެން، މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . 10:30 ހެނދުނު 2290 

 . ނިމުނީ މަޖިލިސް . العالمين رب هللا والحمد

_______________ 
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