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 5  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2
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 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 މެންބަރުން. ޢިްއޒަތްތެރި  84އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  ވަގުތު ޖަލްސާ މި

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .3
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން.ދުވަހުެގ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުމާއި ަޔއުމިއްޔާ ފާްސކުރު -3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2118/2/7އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. އެޖެންޑާ ނަންބަރު އޖ/ -3.1

 ޔައުިމއްޔާ ފާސްކުރުން. މިއަދަކު ނެތް އެ ައއިޓަމުގެ ަދށުން. -3.2
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 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޓަމުގެ ދަށުން މަސައްކަތެއް ނެތް.އަންގާ އެްނގުން. މި ަވުގތު މި އައި ރިޔާަސތުން -8ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވާލު. ސު -5ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 30މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް، މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިއުޭކޝަން ޑރ. ޢާއިޝަތު  -5.1

ތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއެރުވުމުެގ ކުރިން، މިނިސްޓަރ އޮފް ޝިހާމާ ކުރައްވާ ުސވާލު. ާއދެ! އަޅުަގނޑު ޢިްއޒަތް

އެިޑއުކޭޝަން ޑރ. ޢާއިަޝތު ޝިހާމަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އާދެ! މިހާރު އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަީނ 

މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ެއޑިުއކޭޝަން ޑރ. ައއިޝަތު ޝިހާމާ 

 ކުެރއްވުމަށް.ސުވާލު
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  ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ނޑު މިނިސްޓަރ އޮފް އެިޑއުކޭަޝނާ ކުރާ ުސވާލަީކ، އަްއޑު  `. ޝުކުިރއްާޔ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ންވާ މި ޒަމާުނގެ ަތއުލީމީ އަތޮޅު މަރަދޫ ްސކޫލުގެ ފެްނވަރު ވަރަށް ބޮޑަްށ ދަށްވެފަިއވެއޭ. އަދި އެ ސްކޫލަށް ބޭނު 

ވަސީލަތެްއ ނެތޭ. ވީމާ، މިަކން ކަން ރަނަގޅުކުރުމަށް ިމހާރު ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފަިއވޭޯތ ާއއި އަިދ ހިމެނިފައިނުވާ 

 40ނަމަ، އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި މި ކަންކަން ހިމަނާފައިވޭތޯ؟ އާދެ! މި ސުވާުލކުަރނީ މަރަދޫ ސްކޫލާއި މަރަދޫ 

ކޫުލގައި ެވސް ޙާލަތު ހުރީ މި ގޮތަށް. އިރުޝާދިއްާޔގެ ވެސް ފެްނވަރު ދަށްކަމުން، އެއީ ެސކަންޑްީރ އިރުޝާދިްއޔާ ސް

ސްކޫލެއް ކަމަށް ވިަޔސް އެ ތަނަށް މަޖުބޫރީ ޙާލަތެއްގައި މެނުވީ މައިންބަފައިން ކުދިްނ ފޮނުވާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން. 

އެއްެގ ގޮތުން އެ ތަން ވެސް ވަަރށް ބޮޑަށް ދަށްވެފައި ވަނީ. ބޮޑު ޚަރަދުކޮށްގެން ފޮނުވަނީ ހިތަދޫ އަށް. މީގެ ނަތީޖާ

 އެހެންވީމާ، ޚިޔާލުފުުޅކުރަްއަވންތޯ...
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! ގަާވއިދު ހަމަޖެހިފައި އޮތް ގޮތުން ހަމަ ސުވާލު ސީދާ 

ނޑުެމންނަށް އިތުރު ސުވާލު ކުެރވިދާނެ.ސުވާލުގެ ަވގުތުަގއި؛ އިތު އާދެ! ވަޒީުރ، ސުވާލަްށ  ރު ގަީޑގެ ަވގުުތގައި އަުޅގަ

 ޖަވާބުދެއްވުމަށް ފުރުޞަތު އަުރވަން.
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  ވާހަކަދެއްެކވުން: މިނިސްޓަރ އޮފް އެިޑއުކޭޝަްނ ޑރ. ޢާއިޝަތު ޝިހާމް

ވަރު ރަނގަުޅ، ހީވާގި މާސްަޓރޒް އޮފް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މަރަދޫ ސްކޫލް ހިނގަމުންދަނީ ފެން

އެިޑއުކޭޝަން ހައްދަވާަފއި ހުރި ޕްރިންސިޕަލަކާއި ސީނިއަރ މެނޭޖްމެންޓަކާ އަދި ޑެޑިކޭޓެޑް އަދި ކޮމިޓެޑް ޓީޗަރުްނެގ 

ޓީމެއްގެ ެބއްލެވުުމގެ ދަށުން. އެ ސްކޫަލކީ ބިނާކުރަނިިވ ތަފާތު ގޮތްތައް ބޭނުންކޮްށގެން ރަނގަޅު ނަތީޖާތަެކްއ 
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 55 13.1ދިންނަށް ހޯދައިދެމުންގެންދަވާ ސްކޫލެއް. ސްކޫުލގެ ޓީޗަރސް ސްޓޫޑަންޓް ރޭޝިޔޯ އަީކ ކޮންމެ ޓީޗަރަކަށް ކު

ކުދިންގެ ނިސްބަތުން. ދަރިވަުރންނާއި ޓީޗަރުންެގ މެދުގަިއ ރަނގަޅު ގުޅުމެއް އެބަ އޮތް. ިމ އަހަރު ޖަނަވަރީަގއި އަލަްށ 

ކަކާ އެކު މަރަދޫ ސްކޫލުގެ ކިެޔވުން އެއް ދަންފަޅި އަށް ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފަ. ކްލާސްރޫމްގެ ބްލޮ 5ބޭނުންކުރަން ފެށުނު 

މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ޚަރަދުކުރެވިފަ. އަދި އެ ސްކޫލުގެ ާޖގަ އިތުރަށް ތަނަވަސްކުރުމުގެ މަަސއްކަްތ  1.1މި ކަމަށް 

ން ވެސް މި މަސައްކަތް އިތުރަށް ކުރިައްށ މިހާރުވެސް ދަނީ ކުރެވެމުން. އަދި މި އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ބޭނުންކޮށްގެ

 60ގެންދިއުމަށް ވަނީ ޭރވިފަ. މީގެތެރޭަގއި ސްކޫލަށް އިތުަރށް ބޭނުންވާ ދެ ކްލާސްރޫމް އިމާރާތްކުރުން ހިމެނޭ. މި 

ނޑަކަްށ  ލައްކަ ރުފިޔާ ހޭދަުކރެވޭނެ. ސްކޫުލގެ ކިަޔަވއިދިނުމުގައި ފުޅާ ދާއިާރއެްއގަިއ  7މަސައްކަތަށް ގާްތގަ

.ސީ.ޓީގެ ވަސީލަތްަތއް ަދނީ ބޭނުންކުރެވެމުން. މަރަދޫ ސްކޫލަކީ ިކަޔވައިދިނުމުގެ ެފންވަރު ރަނގަުޅ، ަސއިންސް އައި

ލެބް ފަދަ ވަސީލަތްތައް އުެފއްދުންތެރިކަމާ ެއކު ޓީޗަރުްނ ބޭނުންކުރަމުންދާ ސްކޫލެއް. މި އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުެގ 

ނޑު ދިަޔިއން. އަދި މަރަދޫ ސްކޫލަށް ދިޔުމުގެ ފުރުޞަތު ވެސް ފަހުކޮޅު އަްއޑޫ ސިީޓގެ ްސކޫލުތަކަށް އަޅު  ގަ

 65އަޅުަގނޑަށް ލިބުނު. އެ ސްޫކލުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުއްވި ިގނަ ކަންތައްތަކެއް ވެސް މިހާރު ވަނީ ހަމަޖައްސައިދެވިފަ. 

ޑު އަދި ފަރުނީޗަރުެގ އެގޮތުން ކުަޑކުދިން ކިޔާނެ ފޮތް ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ވަނީ ހަމަޖައްސައިދެވިފަ. ކަބަ

ދަތިކަން ހައްލުކުރުމުގެ ގޮުތން އެ ތަކެތި ހޯދުމަށް މިހާރު ވަނީ ކޮންޓްރެކްުޓކުރެވިފަ. އޮފީސް ޖާގަިއގެ ދަތިކަްނ 

ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން އޮފީްސ ޖާގަ ބޮުޑކުރުމަށް މިހާރު ވަނީ ހުއްދަެދވިފަ. އުނެގނުމާއި އުނަގއްނައިދިނުުމގެ 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެުޓގައި  2115ފަސޭަހކުރުމުގެ ގޮތުން ދެ ކްލާސްޫރމްގެ ޖާގަ އިތުރުކުރުމަށް،  ވަސީލަތްތައް އިތުރަށް

 70ހިމަނަން ވަނީ ނިންމާފަ. އެއް ދަންފަޅި އަްށ ބަދަލުވުމާ ގުިޅގެން އިތުުރ ފާޚާނާ ބޭނުންވާތީ، ދެ ފާޚާނާ އެޅުމަްށ 

ވުމުގެ ގޮތުން، ުކޅިވަރު ސާމާނު ހޯދުމަށް މިހާރު ވަނީ މިހާރު ވަނީ ހުއްދަދެވިފަ. ކުޅިވަރު ސާމާނުގެ ދަތިކަން ފިލު

އިޢުލާންކުރެވިފަ. ްސކޫލުެގ ބައެއް ޑެސްކުަތއް ާބވުމުގެ ސަބަބުން އެ ެޑސްކްތަްއ މަރާމާތުކުރުމަށް މިހާރު ވަނީ 

 ވޭނެ.ހުއްދަދެވިފަ. މީގެ އިތުރުން ެވސް ބައެއް ފަރުނީޗަާރއި މެޝިނަރީ ވެސް މި އަހަރު އެ ްސކޫލަށް ފޯރުކޮށްދެ

 

 75  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! ނިޒާމީ މައްސަލަައކަށް ފުރުޞަތު؛ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 80  ވާހަކަދެއްކެވުްނ: މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް



4 

 

ނޑު ވަނަ މާއްދާަގއި މި  158މެންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮތުްނ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

އޮންނަނީ ކުއްިލ މައްސަަލއެްއ ހުށަހެޅިއްޖެ ކަމަށް ވަނީ ަނމަ، އެހެން ހުރިހާ މައްސަަލެއއް ހުއްޓުމަކަްށ ގެނެްސ، އެ 

އްސަލަެއއް ހުށަހަޅައިފައި މައްސަލަ އެއް ހުށަހެޅުްއވުުމގެ ފުރުޞަތު ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެހެންވެގެން، ކުއްލި މަ

ނުޑގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕުން ވެސް އެބަ ޚަބަރުދޭ. އެހެންކަމުން،  ނޑަށް އެަބ އެނގޭ. އަުޅގަ އޮތްކަން އަުޅގަ

 85އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ފުުރޞަތު ނުލިބި، އެހެން ކަންތައްތައް އެޖެންާޑގައި ުކރިއަށް ދަނީ ކީއްެވގެންތޯ 

 އޮޅުންފިލުވާލަން ބޭނުން.

 

  ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް، ދެންމެ އެ ނެންެގވި ިނޒާމީ މައްސަލަާއ ގުޭޅ ގޮތުން 

 90ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގަިއވާ ގޮތުން މިހާރު ކުއްިލ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުނީމަ،  181ދަންނަވާލަންޖެހެނީ ގަވާއިުދެގ 

ކުރާ ކަންތައްތައް ފިޔަވައި އެހެން ކަންތަްއތައް މަޑުޖައްސާލުން މި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، ސުވާލު މިހާރު އާދަކޮށް 

ވަކިން ފާހަަގކުރަްއވާފަިއވޭ. އެހެންވީމާ، ުސވާލަށް ފަހު އެ މައްސަލަ ހަމަ މިހާރު ކުރިންވެސް ޢަމަލުކުރަމުންދާ 

ލައިގަެނވެން ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވަމުން، މިހާރު ވަޒީރަށް އުސޫލުން. އެހެންވީމާ، ނިޒާީމ މައްސަލައެްއގެ ގޮުތގައި ބަ 

 ފުރުޞަތ އަރުވަން ޖަވާާބއިެގން ކުރިއަށް ގެންެދވުމަށް.
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  ވާހަކަދެއްެކވުން: މިނިސްޓަރ އޮފް އެިޑއުކޭޝަްނ ޑރ. ޢާއިޝަތު ޝިހާމް

ނޑު އެ މެންބަރު ކުރެްއވި ޖަވާބު އަުރަވއިފި  ން.ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މި ހުޅުވާަލނީ އިތުރު ުސވާލުކުރުމުެގ   100އާދެ! މިހާރު ސުވާުލގެ ަޖާވބު ވަޒީުރ ިއްއވަވާަފއި؛ ިމހާރު އަުޅގަ

ފުރުޞަތަށް. އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް 

 .ޝަރީފަށް

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

 105ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިނިސްޓަރު ަބއެްއ ކަންކަން ކުރަމުން ގެންދާ ާވހަކަ ވިދާުޅވެއްޖެ. އުފާކުރަން. 

ވެސް ިތބޭނެ. އެހެންނަމަވެސް އޮފީހުެގ ސްކޫލެއް ހުރި ކަމަށް ވަީނ ިވއްޔާ ކަންތައްަތއް ކުެރވޭނެ. ސްކޫލުަގއި ީޓޗަރުން 

ދަތިކަމަކީ ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ދަތިކަމެއް. މި ޒަމާނުގެ ވަީސލަތްތަކުގެ ތެރޭަގއި ޓީވީ ާއިއ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމުތައް 
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ވާަހކަ  ބޭނުންކޮށްގެން ކްލާހުަގއި ތަުއލީމްދިނުމުގެ ނިޒާމުތަކާ، މި ކަހަލަ ކަންކަމެއް ނެތް. އޭެގއިުތރަށް އިރުޝާދިއްާޔގެ

ނުޑ ވަރަށް ސާފުކޮށް މި  151އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލިން. އިުރޝާދިއްާޔގަިއ ވެްސ ހަމަ  ކުދިން ވެސް ނެތް. ހަމަ އަުޅގަ

 110 ދަންނަވަނީ، ހިތަދޫ އަށް ކުދިން މި ފޮނުވަނީ. އެކަމާ ދޭތެރޭގައި ވަޒީރު...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސިކުންތު ވީމަ އޮަޓމެޓިކުން މައިކު ަކނަޑއިލާނެ.  31ފުޅުހުންނާނެ ފަދައިން އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނ ހަނދުމަ

 ވަޒީރަށް ފުރުޞަތުއަުރވަން ަޖވާބުދެްއވުމަށް.

 115 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މިނިސްޓަރ އޮފް އެިޑއުކޭޝަްނ ޑރ. ޢާއިޝަތު ޝިހާމް

ޕިއުޓަރގެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. މަރަދޫ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަޅުަގނޑު ސްކޫުލެގ އައި.ސީ.ީޓ؛ ކޮމް

ސްކޫލަކީ ވަރަށް އާދަާޔ ޚިލާފަށް އައި.ސީ.ޓީ ކަންތައް ޭބނުންކުރައްވާ ސްކޫލެްއ. އެ ސްކޫލުަގއި މިހާރު ކްލާސްރޫްމ 

ގެްނ ތެރޭގައި ީޓވީ ބަހައްަޓވަިއގެްނ އެ ބޭފުޅުން ލެޕްޓޮޕްސް ބޭނުންކުރައްަވިއގެން ލެޕްޓޮޕްސް އާއި ީޓވީއާ ގުޅުްއަވއި

 120ކްލާސްރޫމް ތެރޭަގއި މިހާރު ޓީވީ ހުންނާނެ. އަދި  7ކަންތައް ކުަރއްވާނީ. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހެދިފައި މިހިރަ 

އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ޖުލައި ަމސް ނިމުމުގެ ކުރިން އެހެްނ ކްލާސްތަުކގައި ވެސް ީޓީވ ހަރުކުރެިވގެންދާނެ ކަމަށް ެއ 

 ބޭފުޅުން ވިދާޅުވޭ.

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުކުރެންދޫ ދާއި

 125ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ، ކުރެންދޫ ސްކޫލުަގއި ޕްރިންސިޕަލެއް 

ރަށްރަށަށް ދާތީވެ. ނެތުމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުން ވަރަށް ކަންބޮޑުޭވ. އަދި ވަަރށް ގިނަ ރައްޔިތުން ފުރަފުރަިއގެން އެކި 

އެހެންވީމާ، މިނިސްޓްރީގެ ފަާރތުން އެކަމާ ކޮން ފިަޔވަޅެއްޯތ މިހާރު އަޅަން ނިންމާފައި އޮތީ؟ އަދި ކުރެންދޫ ސްކޫާލިއ 

 އޮޅުވެލިފުށީ ްސކޫލުގެ ތަަރއްޤީ ޕްރޮގްރާމު މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި އޮތްތޯ؟

 

 130  ހަކަދެއްެކވުން:ވާ މިނިސްޓަރ އޮފް އެިޑއުކޭޝަްނ ޑރ. އަިއޝަތު ޝިހާމް

ނޑު ތި ފާހަގަކުެރއްވިހެން، ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ފާހަގަކުރެއްވިހެްނ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑުމެން މި އަހަރު އެބަ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސްކޫލުތަކުަގއި ޕްރިންސިޕަލުންގެ ދަތިކަން އެބަ އޮތް. އެގޮތުން މިހާރު އަޅުގަ

ޕްރޮގްާރމެއް ރާއްޖެ އިން ބޭރުގެ ފަާރތްތަކާ ގުިޅގެން އިތުރަށް ޕްިރންސިޕަލުން ތަމްރީންކުރަން. ފައްޓަން ޓްރެއިނިން 
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އެކަމަކު އެހެންވިަޔސް ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރާއްޭޖގެ ޕްރިންސިޕަލުން ނެތް ތަންތަން ބަލައިގެން ައޅުަގނޑުމެން 

 135 ދާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްޔާ.ރާއްޖެއިން ބޭރުން ޕްރިންސިޕަލުން ވެސް އެބަ ހޯދަމުން ގެން

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ދަނގެތީ؛ ަމރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް 

 ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 140 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: އިބްރާހީމް ޝަރީފް މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

ނުޑ ދެންނެވިން އިރުޝާދިްއޔާ  ނޑު މިނިސްޓަުރ އަރިހުން ކުރި ސުވާަލކަށް ޖަވާބެއް ނުދެްއވާ. އަުޅގަ އާދެ! އަުޅގަ

 145އަށް ހިންގަވާ ސްކޫަލކަށް ބަދަލުކުރުމާ ދޭތެރޭ ކަމަނާގެ ޚިޔާލުފުޅަކީ ކޮބައިތޯ؟ މިހާރު  11އިން  1ސްކޫލު ގްރޭޑް 

ނޑު ދެންނެވިން.  އެކަން ނުހިނގާތީ، ސްކޫލަްށ ދަރިވަރުން ނުދާތީ. އެއީ ސެކަންޑްރީ ސްކޫލެއް. އެ ާވހަކަ އަޅުގަ

 އެައކަށް ޖަވާބެއް ނުދެްއވާ. ެއހެންވެގެން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 150ން ބަލައިގަެނވޭކަށް ނެތް. އާދެ! ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ތިޔަ ނެންެގވި ނިޒާީމ މައްސަލަ ގަާވއިދުަގިއވާ ޮގތު

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ދަނގެީތ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމު އަޙްމަދަށް.  މިހާރު އަޅުގަ

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ ކުރިއަށް ެގންދެވުން(

 155 

 ގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާ

ނޑު އިރުޝާދިްއޔާއާ ބެޭހ ގޮތުން ކުރި ސުވާލަކަށް، މަރަދޫ އިރުޝާދިއްޔާ ސްކޫާލ  ނޑު ދެންނެވީ ައޅުގަ އާދެ! އަުޅގަ

ްއ އަްށ؛ އެައކަްށ މިނިސްޓަރު ޖަވާބެއް ނުދެއްވައޭ. އެހެންވީމާ، ޖަވާބެ 1އިން  1ބެހޭ ގޮތުން ކުރި ސުވާލަކަށް، 

ބަޔަކު މީހަކު ހޯދާ ކަމަށް ވަންޏާ ޖަވާބު ލިބެންވާނެ ދެއްތޯ. އެއީ ައޅުަގނޑު މި ދަންނަވާ ވާހަކަ އަކީ. ޖަވާބުެދއްވީމަ 

 160 އެކަން ނިމުނީ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވާއިދު މި އޮންނަ އާދެ! އަޅުަގނޑު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ދަންނަވައިލާނަން. އަޅުަގނޑުެމންނަށް ގަ

ގޮތުން ވާ ގޮތަކީ މިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްގެ 

 165ސުވާލަށްފަހުގައި ވަޒީރު ޖަާވބުދެއްަވއި އަދި ޭއގެފަހުގަިއ އެހެން މެންބަރަކު ސުވާލެއް ވެސް ކުަރއްަވއިފި. ދެން 

ނޑުމެންނަ ްށ މިހާރު ގަވާއިދުަގއި އޮތް ޮގތުން ދެން އިތުރަކަށް އެ ހިސާބަކަށް ދެވޭކަށް ނެތް. އެީއ އެހެންވީމަ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވާ ވާަހކަ އަކީ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އަޅުަގނޑު މިހާރު، އަުޅަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި 

 . އަރުވަނީ ދަގެީތގެ ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމު އަޙްމަދަށް

 

 170 އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ނގެތީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއލްހާމުދަ

ނޑުގެ އޮމަދޫ ސްކޫލުގައި ޕްރިންސިެލއް، އދ. އޮމަދޫ ސްކޫލްަގއި   ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ންގެ ަމއްސަލަ ަވީނ ޕްރިންސިޕަލެއް ނެތިގެން ވަަރށް ބޮޑު މައްސަލަތަެކއް ވަީނ ކުރިމަތިވެފަ. ދިގު ރަުށގަިއ ޓީޗަރު

ހައްލުނުވެފަ. ވަންޫދގައި ޕްިރންސިޕަލެއް ނެތިގެން ވަރަށް ބޮޑަށް ހައްލުވެފަ. ިދއްދޫ ްސކޫލުަގއި ބޮޑެތި މައްސަލަަތކެްއ 

 އެބަ ހުރި. ދަގެތީގެ ްސކޫލުަގިއ ވެސް މައްސަލަތަެކއް އެބަ ުހރި. ވަޒީރު މި ކަންތައް ަހއްުލކޮށްދެއްވާނަންތޯ؟

 175 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ިޑއުކޭޝަްނ ޑރ. ޢާއިޝަތު ޝިހާމްމިނިސްޓަރ އޮފް އެ

ނޑު ހަމަ އެ މެންބަރު ކުެރްއވި ުސާވލާ ބެހޭ ގޮތުން ައޅުަގނުޑ  އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑު އެ މަްއސަލަތައް ސާފުކޮށްލާފައި ހަމަ ހުށަހަޅާލަދޭނަމޭ  .ދަންނަވައިލާނީ ބޭނުންފުޅު ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަ

 

 180 އިން މަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސަ ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ވަޒީރު. ަވޒީރު ޖަވާބުދެްއވުމުަގއި ވިދާުޅވެދެްއވައިފި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްިވ  

ންެނވި ވާހަކަ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަވޒީުރެގ ސުވާލާ ުގޅިގެން އޭޕްރިލް މަހުގައި ަވޒީރު މި ސްކޫަލށް ވަަޑއިގެ

ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުން ަވޒީރާ  31މަޢުލޫމާތުގައި އެްއވެސް ވަރަަކށް އެބަ ހުރިތޯ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރޗް މަހުގެ 

ެއއްެވސް ؟ ގުޅުްއވިތޯ؟ ުނވަތަ އޭޕްރީލް ަމހުގެ ެއްއވެސް ހިސާެބއްަގއި ަވޒީރާ ގުޅުްއވިތޯ ިމ ސްކޫުލގެ ކަންތައްތަުކގައި

 185 ގޮތަކަށް، ިސޓީައކުން، ފޯނުން، އެސް.އެމް.އެްސގެ ޛަރިޢާ ިއން ނަމަވެސް. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މިނިސްޓަރ އޮފް އެިޑއުކޭޝަްނ ޑރ. ޢާއިޝަތު ޝިހާމް
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ނޑަށް ައދި ސްކޫލާ ބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ ފު ރުޞަތެއް އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑަށް ލިބިފަެއއް ނެތް. ޝުކުރިއްާޔ. 

 190 

 އިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން:ސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސަފަރެ

ނޑު މިނިްސޓަރަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ  އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ރަމަޟާން މުބާރިކު ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް. އަުޅގަ

ތޮޑާ ދާއިާރގައި ތިން ރަށް ހިމެނިފައިާވިއރު އެ ތިން ރަށުގެ ސްކޫުލެގ ފެންވަރު އަހަރުން އަހަރަށް ސުވާލަކީ ފަރެސްމާ

ނޑުމެންނަށް ލިބި، އަދި މިނިސްޓްރީއާ ހިއްސާކުެރވިފަިއާވކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވޭ.  ދަށަށް ދާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އަޅުގަ

 195 ފަިއވާ ފިަޔަވޅުތަކަކީ ކޮަބއިތޯ ސާފުކޮށްލަްނ ބޭނުންވޭ. ޝުކުރިްއޔާ. ވީމާ، މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން މިނިސްޓްރީން އަޅުްއވާ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މިނިސްޓަރ އޮފް އެިޑއުކޭޝަްނ ޑރ. ޢާއިޝަތު ޝިހާމް

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ތައުލީމީ ކަންތައްތަކަކީ ހަމަ ވަރަށް ގާތުން މެންބަރުން ބައްލަވަިއ، އަދި އެކަާމ 

ނުޑ މިނިސްޓްރީ އޮފް ެއޑިުއކޭޝަންެގ ވަރަށް ބޮޑަ ށް އަހަމިއްޔަުތކަން ދެއްވާ ކަމެއް. އެހެންެވ، އެ ަކމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑަށް ހަމަ ވަިކވަިކ؛ ަވކި ގޮތަކަށް   200ނަމުގައި ހަމަ އެންމެހައި ބޭުފޅުންނަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އެާއއެީކގައި އަުޅގަ

ހާ ތަނަކާ ބެހޭ ސާފު މަޢުލޫމާތު ނެތީމަ، އަޅުަގނޑު ހަމަ ތި ބޭފުޅުްނ ތައްޔާުރވެގެން އާދެވުނީމާ، ެއހެންވީމަ، ހުރި

 ބޭނުންފުޅުވާއިރަށް ައޅުަގނޑުެމން އެ މަޢުލޫމާތު ތައްޔާރުކުރާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 205 ތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް. ގެމަނަފުށީ؛ ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާެގ ޢިއްޒަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:ވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިދުހެން މެ

 210ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަްނ ގަާވއިދާ އެްއގޮތަށް ރައީްސ ޖަލްސާ ކުރިއަށްގެންދަވާނެ 

ނަޑއެިޅގެން )ނ(ގައި އެބަ އޮތް ބުނެފަ. )ނ(ގައި ބުނާ ެއއްެޗްއ ވަނަ ާމއްދާަގއި ހަ 158ކަމަށް. އެއީ  މަ ކަ

އޮޅުަވއިނުލާނެ ކަމަށް އަުޅަގނޑު އުއްމީދުކުރަން. ޢަލީ ަޙމީދުގެ މައްސަލަިއަގއި ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން ަރއްޔިތުންނަށް 

ށް ސާުފކޮށް އެބަ ބުނޭ؛ މި މާއްާދެގ އޮޅޭ ގޮތަށް ވޯޓުެދއްވި ގޮތަށް މި ކަންތައްތައް ނުކުަރްއވާނެ ކަމަށް. )ނ(ގަިއ ވަރަ

)ށ(ގެ ބޭނުމަށް ޓަކައި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އެއްަގއި އާަދއިެގ މަތީން ހިނގާ ކަންކަމުގައި ބުނެފައި އެ ވަނީ، ޙަމްދު 
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 215ޞަލަވާތާއި ސުވާާލއި ޕެޓިަޝނާއި ަވޒީރަކު ުނވަތަ މެންބަަރކު ހުށަހަޅާ ބަޔާނެކޭ. ދެން ިއތުރު ވާހަަކއެއް ިމއަކު ނާދޭ 

ނޑުެމންނަށް އޮޅޭ ގޮތަށް ކުއްިލައކަށް ވަކި މާއްާދއެްއގެ ަވކި  އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ

ނޑު ވަރަށް ބޮަޑށް އެދެން. ަގާވއިދުަގއި އޮްތ  އަކުެރއް ބުނެފައި އަނެއްާކެވސް ޖަލްސާ ކުރިއަށް ުނގެްނދަވަން އަުޅގަ

ނޑު ވަރަށް ޮބޑަށް އެދޭ ކަމަކަްށ ވާތީ އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ. ގޮތަށް ކަންތައްަތއް ކުެރްއުވމަކީ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން އެ މަްއސަލަ، ކުއްިލ މައްސަަލއެްއގެ ޮގތުގަިއ ހުށަހަޅާފައި، އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ވެސް އަދި 

 220ންތަެކއް ޖުޑީޝަީރަގިއ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ  ފަރާތުން ެވސް ހުށަހަޅަނީ ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް ކަންބޮޑުވު

އުޅޭތީެވ. އެހެންވީމާ، ޖުީޑަޝރީގައި އެ މައްސަލަަތއް ޮއއްަވއި، ަކނަޑއެިޅގެން ރައީސް ެއހެން ކަންތައްތަކެއް ކުިރއަށް 

ނޑު ޤަބޫުލކުރާ ގޮުތގައި ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް މަޖިލިސް ގެންދަވާ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރާތީވެ، އެ ވާހަަކ  ގެންދެވުމަކީ އަުޅގަ

ރާރުކޮށް ދަންނަވައިލީ. މި ަގވާއިދަުކ ނެތް ެއްއގޮަތކަށްވެސް ަވޒީރަކާ ސުވާލުކުުރމުގެ ވާހަަކެއއް. އެހެންވީމާ، ހަމަ ތަކު

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް އަނެްއާކވެސް ސަމާލުކަމަށް ގެަނއުމަށް ޓަކައި ދަންނަަވއިލީ. ޝުކުިރއްޔާ. 

 225 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ނެންގެިވ ނިޒާމީ މައްސަަލއިަގިއ  އާދެ! ދެންމެ މެދު ހެންވޭރު

ދަންނަވަންޖެހެނީ ޢަލީ ޢާޡިމް، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ ތި ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިްނ ވެސް ޢާއްމުކޮށް ހިނާގ 

ނޑުމެން ކަންތައްތަުކގެ ތެރޭަގއި ހަމަ ދެންމެ ވިދާޅު ވެސް ލެއްވި ސުވާލު  އޮތް ވާހަ ކަ. އެހެްނވީމާ، ެއއީ އަުޅގަ

 230ވަރަކަށް މިނެޓު ތެޭރގައި  11މިހާރު މި އުޅެނީ ސުވާުލ އެ މަރުޙަލާގެ ތެޭރގަިއ. ދެްނ ޭއގެ ފަހުގަިއ މިހާރު 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސުވާުލގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީމަ ދެން އޮންނާނީ ކުއްލި މައްސަލަިއގެ ަވގުތު. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑ 

ނޑުމެންނަށް މިހާ ހިސާބަށް މި އޮތީ؛ މީގެ ޢިއްޒަތްތެ ރި މެންބަރުންގެ އަިރހުން ވަރަށް އިޙްތިރާމާ އެކު އެދެން އަުޅގަ

ކުރީަގއި ވެސް ޢަމަލުކޮށްފަިއ ވެސް އޮތީ މިހެން. ހަނދުމަފުޅު އާކޮށްލެްއވުން އެކަީށގެންވާނެ ފަދައިން؛ އެހެންވީމާ، 

 ފުށީ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލު އުޘްމާނަށް. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގެމަނަ

 235 

 ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް އުޘްމާން ވާހަކަދެއްެކުވން:

ނުޑގެ ސުވާލަކީ ާރއްޖޭގެ ތައުީލމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެިވގެން  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އަުޅގަ

ވެސް ޕްީރ ސްކޫލާ ދޭެތރޭ ވަރަށް ޮބޑަށް ފަރުާވކުަޑކުރެިވގެންދާ ތަން. އަިމއްލަ  މި ދަނީ ހުރިހާ ސަރުކާރަުކން

މީސްމީހުން މި ތަންތަން މި ހިންގަނީ ތަންތަން ކުްއޔަށް ހިފައިގެން. ޗީޓަރުްނ ވެސް ނުލާހިުކ ބުރަކޮްށ 

 240ޓަކައި؟ ކުރިއަށް ހުރި  މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ. މި ސަރުކާރުގެ ޕޮލިސީ ައކީ ޮކބައިތޯ މިކަން ތަރައްޤީކުރުަމށް

 ުޝކުރިއްޔާ. ޕްރޮގްރާމުތަކަކީ ކޮަބއިތޯ؟
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 އިޝަތު ޝިހާމް ވާހަކަދެއްެކވުން:މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިުޔކޭޝަްނ ޑރ. ޢާ

ނޑުމެން ތި ފާހަގަކުރެްއވިހެން ޕްރީ ސްކޫލް ަކންތަކުގައި މި އަހަރުގެ އެކި؛  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް، އަުޅގަ

 245އަހަރު ތެޭރގަިއ ސަރުކާުރެގ  5މެނިފެސްޓޯަގއި ވެސް އޮންނާނެ ފަދައިން ޕްރީ ސްކޫލުެގ ކަންަތއްތައް  އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑުމެން ގްޭރޑް  އަށް ތައުލީމީ ފުރުޞަތުތައް ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުވާލަދެވޭ  12އިން  1ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސް، އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ކުރެވިގެންދާ ފަދައިން ހަމަ ޕްރީ ސްކޫލުގެ ކަންތައް ެވސް ހިމެނިގެން ދާނެ. މި ވަގުތު އަޅުގަ

މަސައްކަތަކީ ޕްރީ ސްކޫުލގެ ަކންތައްތައް އޮތް ގޮތް ބަަލއި، އޮޅުންފިލުަވއި އަދި އެާއއެީކަގއި މިހާރު ތިބި ޓީޗަރުންނަްށ 

ނޑުމެން ވަރަްށ ބޮޑަށް ދެވޭ އެަލވަންާސއި ހިންގުުމގެ ޚަރަދާ ފޯރުކޮށްދެވޭ. އެހެންނަމަވެސް ތި ފާަހގަކުެރއްވިހެން އަ  ޅުގަ

ނޑުމެން ހަމަ   250އިތުރަށް ސަމާލުކަން ދޭންވެަފއި އޮތް ާދއިރާެއއް ކަމަށް ވާތީ މި ފަސް އަހަރުގެ ެތރޭގައި އަުޅގަ

 މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްާޔ. 

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! ައޅުަގނޑު މިނިްސޓަރާ ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުާވލަކީ ފ. ބިލެތްދޫ އަކީ ޕްރީ ޝުކު

 255ސްކޫލެއް ނެތި ދަރިވަރުން ޮކޅު މަގުމަތިވެގެން އެއް ގޭދޮށުން އަނެއް ގޭދޮށުން، ވަންނާނެ ތަނެއް ނެތިގެން ދުވަމުން 

އް ހަމަޖެއްުސމަށް ޓަކައި މިހާރު ބިލެތްދޫ ސްކޫލުގެ ކްލާސްރޫމެއް ދީގެން އަންނަ ކުދިންކޮެޅއް. އެ ކުިދންގެ ކަންތައްތަ 

އެ ކުދިންނަށް މި އަހަރު މި ވަނީ ކިަޔަވއިދިނުމުގެ ކަްނތައްތައް ހަމަޖައްަސއިދީފަ. މި އަންނަ އަހަރަށް އެކަްނ 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.  ހައްލުކުރުމަށް ޓަކަިއ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެިޑޔުކޭޝަްނގެ ިވސްނުން ހުރީ ކިހިނެއްތޯ؟

 

 260 އިޝަތު ޝިހާމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޑރ. ޢާމިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިުޔކޭޝަްނ 

ނޑު ހަމަ ސަރުކާުރގެ ވަޢުދެްއ ގޮތަށް ާޤއިމުކޮށްދޭނީ އަުޅަގނޑުމެން އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ  ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

ނާނެކަން. އެހެންވީމާ، މި އަްނނަ އަހަރު ތެރޭގައި ވެްސ ހަމަ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ވެްސ ތައުލީމީ ފުރުޞަތު އޮން

ނޑުމެން މަސައްކަްތކުރާނަން.  ސަރުކާރުން ހަމަ މިއަށް ގޮެތއް ހޯދައިީދގެން ެއ ކުދިން ަމގުމަތިނުވާނެ ގޮތަކަށް އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 265 

 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރުޙަބާ ޢިއްޒަތްތެިރ ަވޒީރު. ައޅުަގނޑުމެން މިނިސްްޓރީ އަށް ގޮްއސަ މިނިސްޓަާރ ޝުކުރިއްާޔ 

ނޑަށް ސާފުެވފައި ހުރީ. އެހެންނަމަވެސް މިފަދަ ފުރުޞަތެއް ދެން  ބައްދަލުކޮށް ވަރަށް ގިނަ މަޢުލޫމާތު އަޅުގަ
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ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ ހއ. ހޯރަފުށީ  ސްކޫލުގެ މަލްޓިޕާޕަސް  އަޅުަގނޑަށް މި ތަނުން މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުވީމަ ކޮށްލަން

ނުޑ   270ހޯލުގެ ކަންތައް އަދިެވސް ހަމަ ކުރިއަށް ނުގޮސް މަޑުޖެހިލާފައި އެބަ އޮތޭ. މިނިސްޓަރު އެ ދުވަހު، އަުޅގަ

ދަނީ.  މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރި ދުވަހު މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި، މިހާރު މިހާރު އޯ.ޕީ.ޕީގައި ތިކަން ހިނގަމުންނޭ

 އަޅުަގނޑު އެ ތަނުން ބޮޑު މީހަކާ ބައްދަލުކޮށްލިއިުރގައި އޭިތ މިހާރު ދެ ފަހަރަށް ބިޑުކޮށް...

 

 އިޝަތު ޝިހާމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޑރ. ޢާމިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިުޔކޭޝަްނ 

ނޑާ ވަރަށް ބައްދަލުެވ، ވާހަކަތަ  275އް ދެެކވިފައި އޮތީ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ތި ފާހަގަކުރެއްވިހެން ައޅުގަ

ނޑުމެން ބަލަމުން އެބަ ދަން. ޝުކުރިއްާޔ.   އަދި އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ އެ ަކންތައް އަުޅގަ

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނުންވާ އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުަގނޑު ޢިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރާ ކޮށްލަން ބޭ

 280ކްލާސްރޫްމގެ އިމާރާތެްއ މި އަހަރު ތެރޭގައި އަޅުްއވައިެދއްވާ ވާހަކަ ހައުސިން  12ސުވާލަކީ ފޭދޫ ސްކޫލުަގއި 

މިނިސްޓަރު ވަނީ ވިދާޅުވެެދއްވާފަ. ދެން މިނިސްޓަރު ިވދާޅުވެދެްއވަފާނަންތޯ ކިހާހިާސބަކު މި މަސައްކަްތ ފެށި، 

ނިމިދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިުޔކޭަޝނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވޭތޯ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ސްކޫުލގެ އިމާރާތް

އަދި ޭއގެއިތުރަށް ފޭދޫ ޕްރީ ސްކޫލު؛ މީ އަމިއްލަ ފަރާތަުކން ހިންގާ ވަރަށް ކުަޑކުޑަ ްޕރީ ސްކޫލެއް މި ހުންނަނީ. މި 

ާއއި އަދި މި ޕްރީ ސްކޫލުގެ ކަންތައް  ސްކޫލުގެ ކަންަތއް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިުޔކޭޝަނުން ކިހާަވރަކަށް ބައްލަވާތޯ

 285 އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކިހާ ައވަަހކަށް ހައްލުެވގެން ހިނގައިދާެނތޯ؟ 

 

 އިޝަތު ޝިހާމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޑރ. ޢާމިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިުޔކޭޝަްނ 

ނޑުމެންނަށް ތި ފާހަގަކުރެްއވިހެން އިމާރާތްަތކުގެ  ތެޭރގައި ވަރަށް ގިނަ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.  އަުޅގަ

މަސައްކަތްތަްއ؛ އެ ގެންދާ މަރުޙަލާތަކުގެ ތެރޭގައި ޓެްނޑަރ ބޯޑާ، މި ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެންދޭ. 

ނޑު ޮއޅުންފިލުވައިލާަފއި ހަމަ ވަކިން ތި ބޭފުޅާ އަށް   290އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ތި ާފހަގަކުރެްއވި މަްއސަލަިއގައި ައޅުގަ

 ވާހަކަ ދަންނަަވން؛ ބޭނުންފުޅިއްޔާ. ޝުކުިރްއޔާ. ހުށަހަޅައިލާނެ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ދުއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫއުނގޫފާރު ދާ

ނޑު ވަޒީރާ ކޮށްަލން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ މި ރަމަޟާން މަހު ސްކޫލުތަކުގެ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

 295ގެ ގްޭރޑުތަުކގެ ކުދިންަނށް އަްއޑު އަތޮޅު މަރަދޫ ސްކޫލާއި ާރއްޖޭގެ އެހެން އިން ފެިށގެން ދަށު 1ގްރޭޑް 
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ނޑު ކޮށްލަން  ސްކޫލުތަކުަގއި ިކޔަަވއިދިނުްނ ހުއްޓައިލާފައި ވާތީ ބެލެނެެވރިން ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮުޑވާތީެވ، އަުޅގަ

ކިތައް އިންަސއްތައާ މަްޝވަރާކޮށްފައިތޯ؟  ބޭނުންވާ ސުވާެލއް ެއއީ. ސްޫކލުތަކުގެ ބެލެނެވެރިންނާ ނޫނީ މެނޭޖްމަންޓުގެ

ވަކިން ޚާްއޞަކޮށް ހަތަރު ސަތޭކަެއއްހާ ސްކޫލު، މަދަުރސާ ރާއްޖެތެރޭަގއި ހުރިއިރު، އެ ސްކޫލުތަުކގެ ކިަތްއ 

 އިންސައްތަ ބެލެނެވެރިންނާ ުނވަތަ...

 300 

 އިޝަތު ޝިހާމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޑރ. ޢާމިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިުޔކޭޝަްނ 

ނޑުމެންނަށް ތި ފާހަގަކުރެއްވިހެން މި އަަހރުގެ ރަމަޟާން މަހު ގްރޭޑް އާދެ! ޝު ކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑައިލާފަިއ މި އޮތީ. ެއއީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް  1އިން ފަށަިއގެން  1 އާ ހަމައަށް ސްކޫލުެގ ިކޔެވުްނ މެނދުކަ

ނޑުމެންނަށް ފަހުން ފާހަގަކުރެވުނީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މަޝްވަރާކުރެވުނު ފަ ރާތްތަކާ އެީކގައި ސްކޫުލގެ ކިެޔވުްނ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނެ ގޮަތށް ވާތީވެ. އަދި ެއއާެއީކގަިއ   305ކަވަރުކުެރވޭނެީތވެ. ކުދިންނަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބި އެކަން ައޅުގަ

 ކަަމކަށް ވާީތވެ. ޝުކުިރއްޔާ.  އެކަމަށް ޓަަކއި، އަޅުަގނޑުެމން ހަމަ ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކޮށްފައި ކުރި

 

 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ކޮށްލަން ޭބނުންވާ ސުވާަލކީ ވަޒީރަށް؛ ކޮންމެއަކަސް މި ަގވާއިުދގަިއ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

 310ކަމާ ެއއްކޮށް ވަޒީރު ަޖވާބުދެްއވާ ކަމަށް ަޓކައި ިމ އޮތް ވަރަށް ވުރެ ވެސް ުފރިހަމަކޮށް މިއަދު ވަރަށް ިހތްހެޔޮ

ކުރަންޖެހޭނީ. ސުވާލު ެތރެއިންލުގެ ސުވާލުކޮށްލަން މި އުޅެނީ. ޢާއްމު ގޮތެްއގައި މި ސުވާލެއް ނުކުރެވޭނެ. އެއީ ުސވާ

ހުމުގެ ކުރީަގިއ އެހެންނަމަވެސް އެހެން ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެ ފުރުޞަތުަގއި ސުވާުލކުރީމަ ޖަވާބުދެްއާވތީވެ. ަގޑި ޖެ

ނޑު ާދއިރާގެ ބުރުީނގެ ސްކޫުލގައި ިކޔަަވއެއްނުެދވޭ. އަދި މަޑިފުށީ  ވެއްެޖއްޔާ ދެްއވާ ޖަވާބު. ިވްއސާރަވެއްެޖއްޔާ އަުޅގަ

 ސްކޫލުގެ ވެސް ޙާލަތަކީ އެއީ. މި އަހަރުގައި އެ ދެ ރަށުގަިއ އެްއވެސް...

 315 

 ކަދެއްެކވުން:އިޝަތު ޝިހާމް ވާހަޑރ. ޢާމިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިުޔކޭޝަްނ 

ނޑަށް އެ ުސވާުލ ފުރިހަމަކޮށް އަޑުނީވުނީމަ.  ނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މާފް އިނގޭތޯ. އަުޅގަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

އެކަމަކު ައޅުަގނޑު ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ތި ބޭފުޅުން އެްއވެސް ކަމަކާ ބެހޭ 

ނޑުމެންގެ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު އޮޅުން ފިލުވާލައި ސްކޫލުގެ ކަމާ ބެހޭ ޮގތުން މަޝްވަރާކޮށްލަން ބޭނުންފުޅިއްޔާ އަުޅގަ

 320 ދޮރުތައް މިހުރީ ހަމަ ހުޅުވިފައި ވާހަކަ. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު
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ނޑުެގ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، މަރުޙަބާ މިނިސްޓަ ނޑު ކޮށްލަން ބޭުނންވާ ުސވާލަކީ އަުޅގަ ރު. އަުޅގަ

ދާއިރާގެ ތާުޖއްދީން ސްކޫުލގަިއ ވަރަށް ބޮޑަްށ ޖާަގއިެގ ދަތިަކން އޮތް ކަމަށް ފާހަަގކުރެވިަފއިވާީތ، ެއ ކަމަށް އެްއވެްސ 

 325 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް؟  15ަގއި  2118ވަރަކަށް ވިސްނެވުން އެބަހުރިތޯ 

 

 އިޝަތު ޝިހާމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޑރ. ޢާޑިުޔކޭޝަްނ މިނިސްޓަރ އޮފް އެ

ނޑުމެންނަށް؛ ރިފާޢަށް ދަންނަވާލަން އޮތީ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިފާޢަށް  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ލާނަމޭ. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން އޮީތ މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުަގނޑު އިތުރަށް އޮޅުން ފިލުަވއިލާފައި ދަންނަަވއި

 330 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނޑު އަނެްއކާވެސް ސުވާލުކުރާނަން. ސުވާަލކީ ިއރުޝާދިއްޔާ ސްކޫލު  އިން  1އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރާ އަޅުގަ

ތޯ؟ އެ ތަނުަގިއ މިހާރު ހުރި ވަސީލަތްތައް އަށް ކިަޔވާ ސްކޫލަކަށް ހެއްދެވުމަށް ކަމަނާގެ ޕްލޭން އޮތީ ކިހިނެއް 11

 335ދެރަކަމުން މައިންބަފައިން ެއ ތަނަށް ކުދިން ފޮނުވަން ުޢޒުރުވެިރވާ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، އެކަމާ ދޭތެޭރގަިއ ކަމަާނ 

 ޚިޔާލުފުޅުކުރަްއވާ ގޮތެއް މި ަތނަށް ހާމަކޮށްދެއްވަފާނަންތޯ؟

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުން:އިޝަތު ޝިހާޑރ. ޢާމިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިުޔކޭޝަްނ 

ނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ އެކަމާ ބެހޭ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުގަ

ނޑު އިތުރަށް ޮއޅުންފިލުވައިލާފައި ބޭނުންފުޅިްއޔާ އެ ޖަވާބު ހުށަހަޅައިލާނަމޭ. ޝުކުރިއްޔާ.  340 ގޮތުން އަުޅގަ

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާ ދޫ ދާއިާރގެކުޑަހުވަ

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! ައޅުަގނުޑގެ ސުވާލަކީ ތައުލީމީ ނިޒާމުެގ ތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑެިތ 

 ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރި ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެިކއެކި ރަްއޔިތުން  ވާހަކަދައްކަމުންދޭ. އެހެންވީމާ، ތައުލީމީ ނިޒާމު

 345ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި، ޚާއްޞަކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަުއލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ޤަުއމިއްޔަތާއި އިސްލާމް ދީން 

އަށަގެންެނވުމަށް ޓައި ކިހާަވރެއްގެ މަަސއްކަތެއް އެިޑޔުޭކޝަން މިނިސްޓްރީން ކުރިއަށް އޮތް މުސްތަޤުބަލުގަިއ 

 ވިސްނަވާަފއިވޭތޯ؟

 

 އިޝަތު ޝިހާމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޑރ. ޢާްނ މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިުޔކޭޝަ
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 350ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަްށ 

ނޑުމެން ބޮޑަށް އަޅާލަންޖެހިފައި އޮތް ދާއިރާެއއް ކަމަށް މި ކަންތައް ވަނީ. އެހެންވީމާ، މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަ 

ވަރަށް ގިނަ އިތުރު މަސަްއަކތްތަކެއް ސްކޫލު ފެންވަުރގަާޔއި އަދި ސްކޫލު ބޭރުން ެވސް ކުރަމުން ގެންދާ ވާހަކަ 

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 355  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑެއޅިފައިވާ ަވގުތު ނިމުނީ. މި އިހިސާބުން އިތުރުގަީޑގަ އާދެ! މި ރ އޮފް އެޑިޔުޭކޝަން ނިސްޓަުސވާލުކުރުމަށް ކަ

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އިޝަތު ޝިހާމަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. . ޢާރޑ

 

 ކުއްލި މައްސަލަ 

 360 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ! މިއަދު މި ޖަލްސާ އަށް ހުށަހެޅުމަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް ވަނީ ލިބިފަ. މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ 

ަވނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ކުއްލި މައްސަަލ،  185މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

 ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން ހުށަހެޅުއްވުުމގެ ފުރުޞަތުއަުރަވން.  181މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

 365 

  ކަެދއްެކވުން:ވާހަ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  185ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ . عليكم المس  لاޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ނޑިޔާރު އަލްއުސްާތޛު ޢަލީ ޙަީމދުގެ މަްއޗަށް ހުށަހެޅިފަިއވާ  އަޅުަގނުޑ ހުށަހަޅާ ކުއްިލ މައްސަލަ. ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ފަ

ކާ ެއުކ ބަރަހަނާކޮށް ޖިންސީގުޅުން ހިންގުމާ، އަދި އެ މަންަޒރުތައް ދައްުކވައިދޭ ވީޑިޯޔގެ ކަސްބީ އަންހެނުންތަކަ

 370 25މައްސަލަ އަީކ ނުވަތަ އޭނާގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅުނު ސުލޫކީ ަމއްސަލަ ައކީ ސާބިތުނުާވ މަްއސަލައެއް ކަމަށް ބުނެ، 

( އިން އެ މަްއސަލަ އެގޮތަށް ޖޭ.އެސް.ސީްނ ވަނަ ދުވަހު ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން، )ޖޭ.އެސް.ސީ 2118ޖޫން 

އެ ނިންމި ނިންމުމަކީ މި ރާއްޖޭަގއި ތާއަބަދަށް ދެމިގެްނާވނެ ބޮޑު ނުބައެްއ ރަމްޒުކޮްށދޭ ލައްަގނެޑއްގެ ގޮުތގަިއ 

ެގ ވެގެްނގޮސްފައި ވީހިނދު، އަިދ އެކަމުގެ ސަބަބުން މި ރާްއޖޭގެ ޖުޑިޝަރީގެ އިޞްލާޙަްށ އެދިއެދި ތިބި ރަްއޔިތުން

އުއްމީދު އެްއކޮށް ގެއްުލވާލަިއ، ޖުޑިޝަީރއާ މެދު އިތުބާރު ެއއްކޮށް ނެތިކޮށްިލ ކަމަކަްށ ވީހިނދު، ޢަލީ ޙަމީުދެގ 

ނޑަކީ ކަސްބީ އަންހެނުންނާ އެކު   375މައްސަލަިއގައި ޖޭ.ެއސް.ސީްނ ނިންމި ގޮތުން ޤާއިމްކުރެިވގެން އެ ދިޔަ މިންގަ

ޑެތި ތުހުމަތުކުެރވިފައި ވީނަަމވެސް، އަދި ެއކަން ދައްކުަވއިދޭ ީވޑިޔޯަތއް ބަރަހަނާކޮށް ޖިންސީގުޅުން ހިންގިކަމުގެ ބޮ
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ޢާއްމުވެފައި ވީނަމަވެްސ، ައދި އެކަމަކީ ޙަޤީޤަތެއް ކަުމގައި އެންމެހައި ރަްއޔިތުްނ ޤަބޫލުކޮށްގެން ތިބިކަމުަގއި 

މުން، މި ރާއްޖޭގެ ޖުިޑޝަރީ މީެގ ވީނަމަވެސް ެއއީ ެއްއވެސް ަމއްސަލަެއއް ނޫންކަުމގެ މިންަގނޑު ކަާމއި؛ އެހެންކަ

ނުޑގެ މަްއޗަށް ކަމަށް ވީހިނދު، ޢަލީ ޙަމީދުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފަިއވާ  ފަހުން ބިނާވެގެންވާނީ އެ ިމންގަ

 380ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަަލއިގެ ލިޔެކިޔުންތައް ކުރިމިނަލް ކޯޓުގައި ވަނިކޮށް އެ ލިެޔކިޔުްނތަކުގެ މަްއޗަށް ކޮފީއެޅުުމެގ 

ބަބުން އެ ލިޔެކިޔުންތައް ހަލާކުވެއްޖެ ކަމަށް ބުނެ އެ މައްސަލަ ހުއްޓުވައިލާފަިއާވ ބީދައިންނާ، އަދި ފުލުހުން ސަ

ތަޙްޤީޤްކުރަމުންދާ މައްސަލަިއގެ ފޮރެންސިކަށް ބޭނުންވާ ކޯޓުއަމުރު ނުދީ އެ ަމއްަސލަ ވެސް ހުއްުޓަވއިލާފަިއވާ 

ނިންމާފައި ވަނީ އެ މައްސަލަިއގެ ޙަޤީޤަތް ހާމަވުމުގެ އެންމެހައި  ބީދައިން އޭނާގެ ކަސްބީ މަްއސަލަ ޖޭ.އެސް.ސީން

ދޮރުތަކެއް ބަންދުކުރުމަށްފަހުަގއި ކަމަށް ވީހިނދު، ެއގޮތުން ޖޭ.އެސް.ީސގެ ތަޙުޤީޤު ކޮމިީޓން މީގެ ކުރިން އެ ަމއްސަލަ 

 385މަތީން އެ ކޮމިޓީން ނިންމާފައި ސާބިތުވާ ކަމަށާއި އަދި ޢަލީ ޙަމީދު ސަސްޕެންޑުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ދެ ފަހަރެއްގެ 

ވީނަމަވެސް އެ ނިންމުންތަކަށް ނާޖާއިޒު ނުފޫޒު ފޯރުވައި އެއަށް ޢަމަލުކުރުން ގަސްތުގަިއ ހުއްޓުވައިލާފައި ވީހިނދު، 

ނޑަެއޅިފަިއވާ  ނޑުެގ ގޮތުަގއި ކަ ނޑިޔާރެްއގެ ސުލޫކީ ކަްނކަން ބަލަންޖެހޭ މިންގަ އަދި އެއަށްފަހު ޖޭ.އެސް.ސީން ފަ

ނޑު ން ގަސްުތގައި ބޭުރވެ ޖުޑިޝަރީގެ މިނިވަންކަާމިއ ޤާނޫނުއަސާސީ ޤުރުބާންކޮށް ޢަލީ ޙަމީދުގެ މަޞްލަޙަތު މިންގަ

އަހަރަށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ދިގުދަންމައި، އެ މުއްދަތުގެ ތެރެއިން އޭނާ  1އިސްކޮށް އެ މައްސަލަ 

ނިޑވަެޅްއ ހޯދުމަށްފަހު އޭނާގެ މައްސަލަ ސާ ނިޑޔާރަކު ސަލާމަތްކުރުމުގެ ދަ  390ބިތުނުވާ ކަމަށް ނިންމާފައި ވީހިނދު، ފަ

ފާސިދުވެ، ކޮރަޕްުޓވެ، އަބުުރ ގެއްލިމ ނުވަތަ ބުލެކްެމިއލްކުރެވިފަިއވާކަުމގެ ބޮޑު ީސރިޔަސް ތުހުމަތެއް އޭާނގެ 

ނޫންކަމާިއ މައްޗަށް ކުެރިވއްޖެ ނަމަ، އަަހރުދުވަސް ވަންދެން އެ މައްަސލައެއް ނުނިންމާ ބޭްއވުމަކީ ެއކަން ކުރާ ގޮތް 

ނިޑޔާރުކަން ކުރުމުްނ  އެ މައްސަަލއެްއ ލަސްނުކޮށް ވަގުތުން ބެލުމާ، އަިދ ެއ ހިނދުގައި ވެްސ އެ ަފނޑިޔާަރކު ފަ

އެއްފަރާތްކުެރވެންޖެހޭކަމީ ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮިމޝަނާ އަދި މި ރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަރީގެ ނިޒާމު އަދި 

 395ުތންނާއި ޤާނޫނީ ގޮތުން ޯކޓުތައް އެކުެލވިގެްނވާންޖެހޭނީ ދަސްކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމަކަްށ ވީހިނދު، ޝަރުޢީ ގޮ

ފާސިދުކަމުން ރައްކާތެރިެވގެންވާ އަދި އަބުރުވެިރކަމާއި އަްޚލާޤުގެ ގޮތުން މަތީ ދަރަޖައެއްގައި ތިއްަބވާ، އަދި ސުލޫީކ 

ނޑުތަާކއި ުއސޫލުތަކުްނ ބޭރުނުވެ މަސައްކަތްކުަރްއވާ، އަދި ކޯޓުގެ ބޭނުންހިފަން ތިބޭ ރައްޔިތުންނަށް ފުރިހަމަ  މިންގަ

ނިޑޔާުރންގެ މަްއޗަށް ކަމަށް ލާޒިްމެވގެން ވާހިނދު، ފާސިުދވެ، ައޚްލާޤާއި އަބުރު ެގއްލި، އަދި  އިތުބާރު ލިބިގެްނވާ ފަ

ނޑިޔާރަކު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެންުޗަގއި އިނުމުެގ  ބުލެކްމެއިލްކުރެވިަފއިވާ ކަމަށް ގިނަ ރައްޔިތުން ޔަޤީްނުކރާ ފަ

 400ޕްރީމް ކޯޓުގެ މިނިވަންކަމާއި މުސްތަޤިއްލުކަން ގެއްލި، އަދި ޭއެގ ސަބަބުން އެހެން ކޯޓުތަކެުގ ސަބަބުން ސު

ނިންމުންތަކަށް ވެސް އެކަުމގެ ނުބައި އަސަރު ފޯރަިއ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއިާވ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ޤާނޫނުއަސާސީން 

ތްކުރެވުުމގެ ޙައްުޤ ނިގުޅަިއގަެނވިފައި ވީތީ، މި ލިބިގެންވާ މިިނވަން، މުސްަތޤިއްލު ކޯެޓއްަގއި އިންސާފުްނ ޝަރީޢަ

ވަނަ މާއްދާގެ  185ކަމުގެ ކަންބޮުޑވުން ފާޅުކޮށް، ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ެގނައުމަށް ޓަކައި މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 
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ނޑުމެްނެގ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ، ޢި ްއޒަތްތެރި ދަށުން މި ކުއްލި މައްސަލަ އަޅުަގނުޑ، އަުޅގަ

 405 ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(  181ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްަވިއ ނިމުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ފެންނަ ކަމަށް  ގައި ވަނީ ުކއްލި މައްސަލަެއއް ހުށަހެޅިއްޖެ ނަމަ، އެ މައްސަލަައކާ މެދު މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރަން

 410ވޯޓެްއ ނަގަްނވާނެ ކަމަށް. ައދި އެ ވޯޓު ނަގާނީ ބަހުަސާކ ނުލައި ކަމަށް. އެހެންކަމުން، މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ހުށަހަޅުއްވި ުކއްލި މައްސަލައާ މެދު ބަހުސްކުރަން ފެނޭތޯ ބެލުމަށް ޓަކައި 

ަވނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުން ޯވޓަށް އެހުމުގެ ކުރިން ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު އިދާރީ މޭޒުްނ  181ގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު

ނޑު މި  5ޖައްސަަވއިދެްއވުން އެދެން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ިމހާރު  މިނެޓު ވެއްޖެ. ެއހެންކަމުން، އަުޅގަ

ކާޑުކޮޅުަތއް ޗެކުކޮށްުލމަށް ދަންނަވާލަން. ހުރިހާ  ކުރިމަތިލަނީ ވޯޓަށް އެހުމަށް. ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

 415ވަނަ  185ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ާކުޑކޮޅުތަްއ ޗެުކކޮށްލުމަށް ދަންނަވާލަން. ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުެގ 

އިާވ ުކއްލި މައްސަަލ ހުށަހަޅުއްވާފަ  ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނުމާއްދާގެ ދަށުން 

 މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރެްއވުމާ މެދު ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތަކށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 420 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  .ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 45    މެންބަރުންގެ އަދަދު: މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ

 425 17    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 14    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 88    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

    12    ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: ވޯޓުަގއި

 430 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
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 12        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވޭ        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
 

 

 435 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިޢއްޒަތްތެިރ  ގެދާއިރާ ުއތުރު މާފަންނުވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން  185އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ކުއްލި މަްއސަލަ މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރެއްވުމާ މެދު، ވޯޓުދެްއވި  ފަހުމީ  އިމްތިޔާޒު މެންބަރު

މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވި ގޮތަށް ބަލާއިރު ފާސްނުވި ވާހަކަ ިއޢުލާންކުރަން. އާދެ! މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް ައއި ބަދަލު. 

ރިޔާްޟގެ ބަދަލުަގއި އެ هللا އި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ ކިނބިދޫ ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގަ 

 440ކޮމިޓީ އަށް ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމު އަޙްމަދު ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެިދ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ 

އާދެ! ރަނގަޅު ނުކުތާެއއް ފާހަގަކުރެިވެގންދިޔައީ. އެއީ ލިޔުމުަގިއާވ  ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވާތީ؛

ނޑު ދަންނަަވއިލާނަން އަލުން. އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވާ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ  ކުށެއް. އަުޅގަ

ޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމު ރިޔާޟްގެ ބަދަލުަގއި އެ ކޮިމޓީ އަށް ދަނގެތީ ދާއިރާގެ ިޢއްهللا ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

އަޙްމަދު ހަމަޖައްސަވައިދެްއުވން އެދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާަފއި ވާތީ، ަރއްޔިތުންެގ 

 445)ނ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން އެކަން ެއގޮތަށް އިޢުލާންކުަރން. އަދި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ެގ 21.2މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ރިޔާްޟގެ ބަދަލުަގއި އެ ކޮމިޓީ އަްށ هللا ިއ ހިމެނިވަަޑއިގަންަނާވ ކިނބިދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދުކޮމިޓީގަ

ދަނގެތީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިލްހާމު އަޙްމަދު ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓްރީ 

)ނ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެކަްނ ގެ 21.2ޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައި ވާތީ، ރައް 

އެގޮތަށް އިޢުލާންކުރަން. ސަާލމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާ ިކނބިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

 450ްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އިލްހާމު އަޙްމަދު ރިޔާްޟެގ ބަދަލުގަިއ އެ ކޮމިޓީ އަށް ދަނގެތީ ދާއިާރގެ ޢިهللا މެންބަރު ޢަބްދު

ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައި ވާތީ، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ާރ )ނ( ަގިއވާ ގޮުތގެ މަތީން ެއކަން ެއޮގތަށް އިޢުލާންކުރަން. ސަރުާކރު މަސްއޫލިއްޔަުތ އަދާކުެގ 21.2ގަާވއިދުެގ 

މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ދަނގެތީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމު އަޙްމަދުގެ ބަދަލުގައި 

ރިޔާޟް ހަމަޖަްއސަވައިެދްއވުން އެދި ޖުމްހޫރީ هللا އެ ކޮމިޓީ އަށް ކިނބިދޫ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޢަބްދު

 455)ނ( ަގއިވާ ގޮުތެގ  ގ21.2ެޓީ ފޮނުއްވާަފއި ވާީތ، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ ޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސި

 މަތީން އެކަން އެގޮތަށް އިޢުލާންކުރަން. 
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 . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 1

 

 460 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޅާ ކަންކަން. މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒުން ހުށަހަ، 1އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

މަޤާމު ހުސްވުމާ ގުިޅގެްނ އެ މަޤާމަށް މީހަކު ޢައްޔަންކުރެްއވުމަށް ޓަކައި ޤާނޫުނ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ  -1.1

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގަިއާވ ގޮތުގެ މަތިން ޢާއްމުކޮށް  3ޤާނޫނުގެ ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެރަލް  2114/11ނަންބަރު 

މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރެްއވުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ދެއްވި ބޭފުޅުްނގެ ތެރެއިްނ، އިޢުލާންކުރުމުން އެކަމަށް އިޖާބަ

 465ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއާވފައިވާ ނަންފުޅުތައް ދިރާާސުކރައްަވއި ގޮެތއް ނިންމެވުމަށް އެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ާދއިމީ 

ފަިއވާ ސިޓީފުޅު މަިޖލީހަށް އިއްަވަވއިދެްއވުމަށް ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވުުމގެ މަްއސަލަ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާ

 އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން.

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

 470 ވެދުން  މަސީޙް މުޙައްމަދަށް.هللا ޢަބްދު އަލްފާޟިލް ރައީސް  މަޖިލީހުގެ ރަްއޔިތުންގެރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

މަޤާމު ހުސްވެފައިވާީތ އެ މަޤާަމށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަްނކުރުމަށް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ . ދަންނަވަމެވެ ސަލާމަށްފަހު

ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( ގައިވާ ގޮުތގެ މަތިން  3ޤާނޫނުގެ ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ  2114/11ޓަކައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ބޭފުޅުންެގ ތެރެއިން  7ދި އެ ބޭފުޅަކު އެ މަާޤމަށް ކުރިމަތިލައްވާަފއިެވއޭ. އަ  7އިޢުލާންކުރުމުން އެކަމަށް އިާޖބަ ދެއްިވ 

އަޅުަގނޑު ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވަނީ ހ. މީނާޒް އަލްއުސްާތޛު މައުމޫުނ ޙަމީދުގެ ނަންފުޅާއި ގއ. 

 475 3ޤާނޫނުގެ ޕްރޮސިިކުއޓަރ ޖެނެރަލްގެ މާމެންދޫ/ ރަތްމަސްގޭ އަލްުއސްތާޛު މުހުތާޒް މުޙްސިްނގެ ނަންފުޅެވެ. ވީާމ، 

ާދގެ )ރ( ަގިއވާ ޮގތުގެ މަތިން ައޅުަގނުޑގެ ހުަށހެޅުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމަަވއިެދއްވުމަށް ަޓކަިއ ރަްއޔިތުންގެ ވަނަ މާއް

މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެރަްލގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއުވން އެދެމޭ. އަދި ދަންނަވަެމވެ. 

ވި އެހެން ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތައް ެވސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުން އެކަމަށް އިޖާބަދެއް

ޖޫން  2. 1835ޝަޢުބާން  18މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި މި ސިޓީއާ އެކު ފޮނުވީމެވެ. އިޙްތިރާމް ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެެމވެ. 

 480 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.هللا . ޚާދިމްކުމް. ޢަބްދ2118ު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުެގ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ އަްށ ފޮނުވަން ނިންމަން. ނިޒާމީ  މި

 މައްސަލަެއއްަގއި ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަށް ފުރުޞަުތއަރުވަން.
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 485 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ެތރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ ވާހަކަެދއްެކވުން:އަްއޑޫ މީދު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތް

ނޑިޔާރުން ތިބޭ ޤައުމެްއަގއި ކީްއކުރާ   އްތޯ؟ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެރަލެޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އޮިރޔާން ފަ

 490 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ އެ ނެންެގވީ ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް ނޫން. 

ވަނަ ނަންބަރުގަިއާވ ގޮތުގެ މަތިން ބޭންކު އޮފް  1ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގެ  24ޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަ -1.2

މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޯއވަރ  51މޯލްޑިވްސް އިން ސްޓޭޓް އިެލކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް )ސްޓެލްކޯ( އަށް ދޫކޮށްފައިވާ 

 495ެގ 2115މާރްޗ  31ތުން ދީފައިާވ ގެރެންީޓގެ މުއްދަތު ގަިއ ދައުލަ 2111ސެޕްޓެމްބަރު  1ޑްރާފްޓު ފެސިލިޓީ އަްށ 

ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށް، ގެރެްނޓީ އާކޮށްދިނުމަށް އެދިަވޑަިއގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފަިއވާ މައްސަލަ. 

 ން.ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއާވފައިވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް ިއއްަވވައިެދްއވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަ

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

 500 ވެދުން ،ަމސީޙް މުޙައްމަދަށްهللا ޢަބްދު އަލްފާޟިލް ަރއީސް  މަޖިލީހުގެ ރަްއޔިތުންގެރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ 

ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެީނ ލިމިޓެޑް )ސްޓެލްކޯ( އަށް . ދަންނަވަމެވެ ސަލާމަށްފަހު

ަގއި ދައުލަތުން ދީަފއިާވ 2111ސެޕްޓެމްބަރ  1މިލިއަން ރުފިޔާގެ އޯވަރ ޑްރާފްޓް ފެިސލިޓީ އަށް  51ާވ ދޫކުރައްވާަފއި

ގެ ިނޔަލަށް އިތުުރޮކށް، ގެރެންީޓ ާއކޮށްދިނުމަށް 2115މާިރޗް  31ގެރެންޓީ މުއްދަތު  13-/ޖީ.ޓީ/އެމް 5/2111ނަންބަރު 

ނޑު އެދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން އަ ޅުަގނޑަށް ހުށަހެޅުމުން، އެކަން އެގޮތަށް ކުރުމަށް އަުޅގަ

 505 2111/13ނިންމާފައިވާތީ، މިދެންނެވި ެގރަންޓީގެ މުއްދަތު އިތުރުކުުރމާ ގުޅޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

. ވީމާ، މި މައްސަލަ ވަނަ މާއްދާ އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މި ސިޓީއާ އެކު ޮފނުވީމެވެ 5ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަުތގެ ޤާނޫނުގެ 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވައި މި މައްަސލައާ މެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމެވި ގޮތެއް 

. ޚާދިމްކުމް. 2118ޖޫން  2. 1835ޝަޢުބާން  18އަންަގވައިެދއްވުން އެދެެމވެ. ިއޙްތިރާމް ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ. 

 ދުލްޤައްޔޫމް.ޔާމީން ޢަބްهللا ޢަބްދު

 510 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވަން ނިންމަން. 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ދިވެހި ދައުލަތުގެ ނަމުގަިއ  13ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  -1.3

ބައިނަްލއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކަށް ޢަމަލުކުރަންވާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  ވެރިކަން ހިންގާ ފަރާތުން ބައިވެިރވާ

 515ހުށަހަޅައި ެއ މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށްފަހު، އެ މަޖިލީހުން ނިންމާ ގޮތުެގ މަތިން ކަމަށް ަބޔާންކޮށްފަިއވާތީ އޮޕްޝަނަލް 

ސަންްސ އެސްޕެޝަލީ ވިމެން އެންްޑ ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ޕްރިވެންޓް، ސަޕްރެސް އެންޑް ޕަނިޝް ޓްރެފިކިންގ އިން ޕާ

ޗިލްޑްރެން )ސްޕްލިމެންޓިން ދަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ކޮްނވެންޝަން ެއގެއިންސްޓް ޓްރާންސްނޭޝަނަލް އޯގަނަިއޒްްޑ 

ކްރައިމް(ަގއި ިދވެހިރާއްޖެ ިއން ބައިވެިރވުމުގެ ަމއްސަލަ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއވާފަިއވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް 

 ވަަވއިދެްއވުމަށް އަމީންޢާްއމަށް ދަންނަވަން.އިއް 

 520 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

 ވެދުން ،ަމސީޙް މުޙައްމަދަށްهللا ޢަބްދު އަލްފާޟިލް ަރއީސް  މަޖިލީހުގެ ރަްއޔިތުންގެރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ 

ޓްރެފިކިންގ އިން  ޮއޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ޕްިރވެންޓް، ސަޕްރެްސ އެންްޑ ޕަނިޝް ދަންނަވަމެވ ސަލާމަށްފަހު

ޕާސަންސް އެސްޕެޝަލީ ވިެމން އެންޑް ޗިލްޑްރެން )ްސޕްލިމެންޓިން ދަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ކޮންވެންޝަން 

 525އެެގއިންސްޓް ޓްރާންސްނޭަޝނަލް އޯގަަނއިްޒޑް ކްަރއިމް(ަގއި ދިވެހިާރއްޖެ އިްނ ބަިއވެިރވުމަށް ނިންމައިފީމޭ. ދިވެިހ 

ހިންގާ ފަރާތުން ބައިވެިރވާ ަބއިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކަށް ޢަމަލުކުރަންވާނީ ރައްޔިތުންގެ ދައުލަތުގެ ނަމުަގއި ވެިރކަން 

މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި އެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށްފަހު، އެ މަޖިލީހުން ނިންމާ ގޮތުގެ މަތިން ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާތީ އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއ  13ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަާސީސގެ 

ޕްރިވެންޓް، ސަޕްެރސް އެންޑް ޕަނިޝް ޓްރެފިކިްނގ ިއން ޕާސަންސް އެސްެޕޝަލީ ވިމެން އެންޑް ޗިލްޑްރެްނ 

 530)ސްޕްލިމެންޓިން ދަ ޔުނައިޓެްޑ ނޭޝަންސް ކޮންވެންޝަން އެެގއިންސްޓް ޓްރާންސްނޭަޝނަލް އޯގަނަިއޒްޑް ކްރައިމް( 

ރާއްޖެ އިން ޢަމަލުކުރުމުގެ މައްސަލަ ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްަވއި އެ މަްއސަލައާ މެދު އަށް ދިވެހި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން ނިންމެވި ގޮތް އަންަގވައިެދއްވުން އެދެމޭ. އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ޕްރިވެންޓް، ސަޕްރެސް 

ސްޕެޝަލީ ވިމެން އެންޑް ޗިލްޑްރެން )ސްޕްލިމެންޓިން ދަ ޔުނައިޓެޑް އެންޑް ޕަނިޝް ޓްރެފިކިންގ އިން ޕާސަންސް އެ

ނޭޝަންސް ކޮންވެންޝަްނ އެެގއިންސްޓް ޓްރާންސްޭނޝަނަލް އޯގަަނއިްޒޑް ކްަރއިމް(ަގއި ދިވެހިރާއްޖެ އިން 

 535ލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު އޮޕްޝަނަ -1ބައިވެިރވުމާ ުގޅޭ ތިރީަގއި މި ދަންނަވާ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ ިމ ސިޓީއާ އެކު ފޮނުވީެމވެ. 

ޕްރިވެންޓް، ސަޕްެރސް އެންޑް ޕަނިޝް ޓްރެފިކިްނގ ިއން ޕާސަންސް އެސްެޕޝަލީ ވިމެން އެންޑް ޗިލްޑްރެްނ 

)ސްޕްލިމެންޓިން ދަ ޔުނަިއޓެޑް ނޭޝަންސް ކޮންވެްނޝަން ެއގެއިންސްްޓ ޓްާރންސްނޭޝަނަލް އޯގަަނއިްޒޑް 

ޅޭ ގޮތުްނ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒުން ަތއްޔާރުކޮށްަފއިާވ ކްރައިމް(ަގއި ިދވެހިރާއްޖެ ިއން ބައިވެިރވުމާ ގު
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( ގެ ސިީޓގެ ކޮޕީ. 2113އޭޕްރީލް  2) 32-1/ސީ 21/2113/25އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ނަންބަރު  -2ކަރުދާސް. 

 540ސިީޓެގ ( 2113އޮގަްސޓް  21) 13-/އީ 131/2113/25މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންްޑ ޓްރެޜަީރގެ ނަންަބރު  -3

 837-.ޖީ.އެފް 31/2113/25/1މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސްގެ ނަންބަރު  -8. ކޮޕީ

. 2118ޖޫން  2. 1835ޝަޢުބާން  8ޤަބޫލުކުެރއްވުން އެދެެމވެ.  އިޙްތިރާމް .ސިީޓގެ ކޮޕީ (2113އެޕްރީލް  11)

  ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.هللا ޚާދިމްކުމް، ޢަބްދު

 

 545 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި މައްސަލަ ޤާއުމީ ސަލާމަާތ ބެހޭ ކޮމިޓީ އަށް ފޮުނވަން ނިންމަން. ނިޒާމީ މައްސަލައަކަށް، މައްޗަްނގޮޅީ އުތުުރ 

 ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 550 

 އަޙްމަދު ދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން: އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ ޗަންޮގޅީމައް

ނޑަށް ފެނުނީ ފިރިހެން  8 ދައުރު މި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި އަންހެނަކަށް އިނެދ އަޅުަގނޑު ހޭދަކުރިއިރު އަުޅގަ

ނޑު މިއަުދ ކަންބޮޑުވޭ މިތާނގައި އަްނހެން ބޭފުޅަކާ ދޭތެރޭގައި   1ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން އިޙްތިާރމާއި ލޯބި. އަުޅގަ

ތެރި މެންބަރު އެ ޢަމަލުކުރަްއވަމުން ގެންދަވާ ގޮތް. އެކަން ކުށްވެިރކުރަްއަވއި، އަިދ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ އެ މެންބަރަށް ޢިއްޒަތް

 555މީހުން ތިބޭއިރު، އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް  5ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް އަްނގަަވއިދެްއވުން އެދެން، މި ތަުނަގއި ހަމައެކަނި 

 ގެންދަވަން. އިޙްތިރާމުކުރަްއވަިއގެން ކުިރައށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ! މަްއޗަންގޮީޅ އުތުރު ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ނެްނގެިވ ނިޒާމީ މަްއސަލަިއގަިއ 

ނޑަށް އެއީ ނިޒާމީ މައްސަަލއެއް ަކމަށް ބަލައިގަނެވޭކަށް ނެ  560ތޭ. ދަންނަވަންޖެހެނީ ގަވާއިުދގަިއ ބުނާ ގޮތުން އަޅުގަ

އަޅުަގނޑު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހުން އެދެން، އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެޖެންާޑަގއި މިއަދު ވަރަށް ރަނގަުޅ 

މަސައްކަތްތައް އެބަ ހުރި. ެއހެންވީމާ، މަސައްކަތްަތއް ކުިރއަށް ގެންދެވުމަށް ފުރުޞަތުދެއްވުން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނޑުމެންނަށް ބްރޭކާ ހަމައަށް ވެސް އެބަ ެދވޭ. އެ ނޑުމެންނަށް ބްރޭކާ ހަމައަށް ދިަޔއިަމ ވެްސ އަުޅގަ ހެންވީމާ، އަުޅގަ

 މި ވާހަކަތައް އިތުރަށް ެދއްކިާދނެ. 
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 565ސް އިންެޓްގރިޓީ ކޮމިޝަނުެގ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މެންބަރަުކ ޕޮލި -1.8އައިޓަުމ  އެޖެންޑާ -1.8

މެންބަރަކު ޢައްޔަންކުރެްއވުމަށް ޓަަކއި ޤާނޫނު ނަންބަރު؛ ނިޒާމީ އިސްތިޢުފާދެއްވާަފއި ވާތީ، ެއ މެންބަރުގެ ބަދަލުގައި 

މައްސަލަެއއްަގއި ހަނދުމަފުޅުހުންނާނެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ބުނާ ގޮތުން، ިރާޔސަތުގަިއ އިންނަ މީހަކު 

މެންބަރުންނަށް މި  ވާހަކަދަްއކަމުންދަނިކޮށް ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ދޭ ގޮތަކަށް ނޫން ހަމަޖެހިފައި އޮންނަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި

ވާހަކަ މި ދަންނަވާލީ ހަމަ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި. އަޅުަގނުޑ ހަމަ ވަރަށް އިޙްތިރާމާ އެކު އެދެން. އަޅުަގނޑު ނިޒާމީ 

ނޑު ހަމަ   570މައްސަލައަކަށް ަގވާއިދުން ެއދިވަަޑއިގަތީމަ ފުރުޞަތުއަުރަވމުން ވެސް ގެންދާނަން. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

ން، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން، އަުޅަގނޑުމެން އެޖެންާޑގައި ވަރަްށ ގިނަ ކަންތައްަތއް މިއަދު އިޙްތިރާމާ އެކު އެދެ

ނޑުމެން ހެޔޮ ގޮތުގައި ބޭނުންހިފަމުން ގެންދިއުން އެއީ މުހިއްމު ކަމެއް  ލިސްޓުކުރެވިަފއި އޮތުމާ އެުކ ވަގުތު އަުޅގަ

ޟުނުކުރައްވާ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑު ކުިރއަށް ކަމުގައި ދެކޭީތވެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު މާ ބޮޑަށް އިޢުތިރާ

ޕޮލިސް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މެންބަރު އިސްތިޢުފާދެއްވާފައި ވާީތ، އެ  -1.8ގެންދާނަން. 

 575ވަނަ  22ގެ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު 2114/5މެންބަރުގެ ބަދަލުގައި މެންބަރަކު ޢައްޔަންކުެރއްވުމަށް ޓަކަިއ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ ނަންބަރުަގއި ާވ ގޮުތގެ މަތިން ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުްނެގ  2ވަނަ ަނންބަރާއި  1މާއްދާގެ )ށ(ގެ 

މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައިވާ މ. ކުރޮޅި އަލްފާޟިލް އާދަމް ާޒހިރުގެ ނަންފުޅު ދިރާސާކުރަްއވައި ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް އެ 

އަށް ފޮނުވުމުގެ ަމއްސަލަ. ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއާވފައިވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް  މައްސަލައާ ގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ

 އިްއވަަވއިދެްއވުމަށް އަމީންޢާްއމަށް ދަންނަވަން. 

 580 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

ވަމެވެ. ޕޮލިސް މަސީޙް މުޙައްމަދަށް. ވެދުންސަލާމަށްފަހު ދަންނަهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

އިންޓެގްރިީޓ ކޮމިޝަނުެގ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މެންބަރުކ އިސްތިޢުފާދެްއވާފައި ވާތީ، ހުސްވެފަިއވާ މެންބަރުކަމަށް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ަގއި ާވ  22ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ  2114/5ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް ޓަަކއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 585ބޭފުޅަުކ މެންބަރުކަމަށް ުކރިމަތިލައްވާފަިއވެ އެެވ. އަިދ  11ރުުމން އެކަމަށް އިޖާބަދެްއވަިއ ގޮތުެގ މަތިން އިޢުލާންކު

ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކުރާނެ މެންބަރުންގެ ނަންތައް ފޮނުވުމުގައި ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާންުކރުމުން އެކަމަށް އިޖާބަދިން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(ެގ  22ފުރުޞަތު ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު  މީހުންނާއި އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ މީހުންގެ ނަންތައް ހޮވާލުމުގެ 

ނޑަށް ފެންނަ  ބޭފުޅުންގެ ތެެރއިން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  11ބޭފުޅަކާއި އިްސެވދެންނެވި  1ދަށުން އޮތަތީ، އަުޅގަ

ގައި ދަންނަވަމެވެ. އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން ނިންމާފައިވާ ނަންފުޅަކީ މ. ކުރޮޅި، އަލްފާޟިލް އާދަމް ޒާހިރުގެ ނަންފުޅުކަމު

ނޑުގެ  2ަވނަ ނަންބަރާއި  1ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ  22ވީމާ، ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ   590ވަނަ ނަންބަރަށް ހަވާލާދީ، އަޅުގަ

ނަޑއެޅުމަށް ޓަަކއި އަލްފާޟިލް އާދަމް އާދަމް ޒާހިރުގެ ނަްނފުޅު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  ހުށަހެޅުމާ މެދު ގޮތެއް ކަ
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ން އެދި އަލްފާޟިލް އާދަމް ޒާހިރުގެ ވަނަވަރު މި ސިޓީއާ އެކު އަިރސްކުރީމެވެ. އަދި ދަންނަވަމެވެ. ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވު

ނޑަްށ  11ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން ހުސްވެފައިވާ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި  ބޭފުޅުންނާއި އަުޅގަ

ިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކަިއ މި ސިީޓއާ އެުކ ފެންނަ ނަންފުޅު އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ލިސްެޓއް ަރއް

 595هللا . ޚާދިމްކުމް. ޢަބްދ2118ުޖޫން  3، 1835ޝަޢުބާން  5އަރިސްކުރީެމވެ. އިޙްތިރާމް ަޤބޫލުކުރެއްވުްނ އެދެމެވެ. 

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މުއައްސަސާތަުކެގ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ އަްށ ފޮނުވަން ނިންމަން. މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަށް މިނިވަން 

 600ވަނަ މާއްާދގެ )ދ( ަގއި ވާ ގޮތުގެ މަތިން ބޭުރ  115ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނު އަސާީސގެ  -1.5

ނަޑއެޅުމަށް ޓަކައި ބްރަސަލްްސގައި ހުންަނ ބެލްޖިއަމަށާ އި ޔޫރަޕިއަްނ ޤައުމުތަކުން ރާއްޖެ އަށް ސަފީރުން ކަ

ނޑައަޅާ ސަފީރުކަަމށް ގ. ސަމަންތާ، އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝިޢާން  ޔޫނިއަނަށް ދިވެހިރާއްޖެ ިއން ކަ

ރެސިޑެންޓް -ޢައްޔަންކުެރއްވުމަށާިއ ބްރަަސލްސް އަށް ަކނޑަައޅާ ސަފީރަކީ ލަންޑަން ހައިކޮިމޝަންގެ ނޮން

ްއާވފައިވާ ނަންފުޅު ދިރާސާކުަރްއވައި ގޮތެއް ނިންމެވުމަްށ، ސަފީރުކަމަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނު

 605މައްސަލައާ ގުޭޅ ދާއިމީ ކޮިމޓީ އަށް ފޮނުމުެގ މައްސަލަ. ރައީސުލްޖުހޫރިއްާޔ ފޮނުވާަފއިާވ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް 

 އިްއވަަވއިދެްއވުމަށް އަމީންޢާްއމަށް ދަންނަވަން. 

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

މަސީޙް މުޙައްމަދަށް. ވެދުްނ ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. هللا ޖިލީހުގެ ރަީއސް އަލްފާޟީލް ޢަބްދުރައްޔިތުންެގ މަ

 610ވަަނ މާއްދާގެ )ދ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮުތގެ މަތިން ބޭރު  115ދިވެހިރާއްޖެގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 

ނަޑއެޅުމަށް ޓަކައި ބް ރަސަލްްސގައި ހުންަނ ބެލްޖިއަމަށާއި ޔޫރަޕިއަްނ ޤައުމުތަކަށް ރާއްޖެ އިން ސަފީރުން ކަ

ނަޑއަޅާ ސަފީރުކަމަށް ގ. ސަމަންތާ، އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝިޢާން، )އައި.ޑީ ާކުޑ  ޔޫނިއަނަށް ދިވެހިރާއްޖެ އިން ކަ

ނަޑއަޅާ ސަފީރަކީ ލަްނޑަން ހައިކޮމިޝަންގެ ނޮން A 152418ނަންބަރު  -( ޢައްޔަންކުރުމަށާއި ބްރަސަލްސް ައށް ކަ

ސިޑެންސް ސަފީރުކަމަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ގަސްތުކުރާތީ ެއގޮތުގެ މަތިން ހަމަޖެއްސުމާ މެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރެ

 615މަޝްވަރާ ހޯއްދަަވއިދެްއވަިއ ވަރަށް އަވަސް ފުރުޞަެތއްގެ ތެރޭަގއި މި އޮފީހަށް އަންގަަވއިދެްއވުން އެދެމެެވ. 

ޔާމީން هللا . ާޚދިމްކުމް. ޢަބްދ2118ުޖޫން  8. 1835ޢުބާން ޝަ 1އިޙްތިރާމް ޤަބޫލުކުރެްއވުން އެދެމެވެ. 

 ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް. 
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 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 620 މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަށް ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވަން ނިންމަން. 

އި ވާ ގޮތުގެ މަތިން ބޭރު ވަނަ މާއްދާގެ )ދ( ގަ 115ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  -1.1

ނޑަެއޅުމަށް ޓަކައި ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮފް ބަންގްލަދޭޝް އަށް ދިވެހިާރއްޖެ  ޤައުމުތަކަށް ރާއްޖެ އިން ަސފީރުން ކަ

ނަޑއަޅާ ނޮން  ރެސިޑެންޓް ހައިކޮމިޝަނަރުކަމަށް ޢައްޔަންކުެރއްވުމަށް ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފަިއވާ ގ. -އިން ކަ

ޭގާއގޭ ޑރ. މުޙައްމަދު ޢާޞިމްގެ ނަންފުޅު ދިރާސާކުރަްއވައި ގޮެތއް ނިންމެުވމަށް މައްސަލައާ ގުޅޭ ދާއިމީ ވައިޖެހޭ

 625ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވުުމގެ މަްއސަލަ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފަިއވާ ސިޓީފުޅު މަިޖލީހަށް އިއްަވަވއިދެްއވުމަށް 

 އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން. 

 

 ްއެވވުން:އިދާރީ މޭޒުން އި

މަސީޙް މުޙަމްދަށް. ވެދުންސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. هللا ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

 630ވަަނ މާއްދާގެ )ދ( ަގއި ބަޔާްނކޮްށފައިވާ ގޮުތގެ މަތިން ބޭރު  115ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ނޑަެއޅުމަށް ޓަކައި ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮފް ބަނގްލަދޭޝް އަށް ދިވެހިާރއްޖެ ޤައުމުތަކަށް ރާއްޖެ އިން ަސފީރުން ކަ

ނަޑއަޅާ ނޮން ( A 181111ރެސިެޑންސް ހައިކޮމިޝަނަރު ކަމަށް ގ. ަވއިޖެހޭގޭ، ޑރ. މުޙައްަމދު ޢާޞިމް )-އިން ކަ

މަޖިލީހުގެ މަޝްވަާރ  ޢައްޔަންކުރުމަށް ގަސްތުކުރާީތ، އޭނާ ސަފީުރކަމަށް ޢަްއޔަންކުރުމާ މެދު ރައްޔިތުްނގެ

ހޯއްދަވައިެދއްަވއި ވަރަށް ައވަސް ފުރުޞަތެްއގެ ތެޭރަގއި މި އޮފީހަށް އަްނަގވަިއދެއްވުން އެދެމޭ. އިޙްތިރާމް 

 635 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް. هللا . ޚާދިމްކުމް. ޢަބްދ2118ުޖޫން  8. 1835ޝަޢުބާން  1ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ. 

 

 :ރިޔާސަތުން ާވގަކަދެްއެކވުން

 މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަށް ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވަން ނިންމަން. 

ވަނަ މާއްދާގެ )ދ( ގައި ވާ ގޮތުގެ މަތީން ބޭރު  115ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  -1.7

ނޑަެއޅުމަށް ޓަކައި ޔުނައިެޓޑް އެރެބް   640އެމިޭރޓްސްއަށާއި ސްޓޭްޓސް އޮްފ ޤައުމުތަކަށް ރާއްޖެ އިން ސަފީރުން ކަ

ނަޑއަޅާ ނޮން  ރެސިޑެންސް އެމްބެސެޑަރު ަކމަށް ޢައްޔަންކުރެްއވުމަށް -ކުަވއިތަށް ދިވެހިރާއްޖެ ިއން ކަ

ޙަމީދުެގ ނަންފުޅު ދިރާސާކުރަްއަވއި هللا ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއާވފައިވާ މ. ކްރެސްްޓވުްޑ، ައލްފާޟިލް ޢަބްދު

އްސަަލއާ ގުޅޭ ާދއިމީ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވުމުގެ މަްއސަލަ. ރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާަފއިާވ ގޮތެްއ ނިންމެވުމަށް މަ

 ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިއްަވވަިއދެއްވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން. 
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 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

ދުންސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. މަސީޙް މުޙަމަދަށް، ވެهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ވަނަ މާއްދާގެ )ދ( ގައި ަބޔާންކޮްށފައި ވާ ގޮުތގެ މަތީން ބޭރު  115ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑަެއޅުމަށް ޓަކައި ޔުނައިެޓޑް އެރެބް އެމިޭރޓްސްއަށާއި ސްޓޭްޓސް އޮްފ  ޤައުމުތަކަށް ރާއްޖެ އިން ސަފީރުން ކަ

ނޑަައޅާ ނޮންކުަވއިތަށް   650ރެސިޑެންސް އެމްބެސެޑަރު ކަމަށް މ. ކްރެސްޓްވުްޑ، އަލްފާޟިލް -ދިވެހިރާއްޖެ އިްނ ކަ

( ޢައްޔަންކުރުމަށް ގަސްތުުކރާތީ އޭނާ ސަފީރުކަމަށް ހަމަޖެއްސުމާ މެދު ރައްޔިތުންގެ 132885Aޙަމީދު )هللا ޢަބްދު

އްގެ ތެޭރަގއި މި އޮފީހަްށ އަންަގވައިެދްއވުން އެދެމޭ. މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާ ހޯއްދަަވއިދެްއވައި ވަރަށް އަަވސް ފުރުޞަތެ

ޔާމީން هللا . ާޚދިމްކުމް. ޢަބްދ2118ުޖޫން  8. 1835ޝަޢުބާން  1އިޙްތިރާމް ޤަބޫލުކުރެްއވުން އެދެމެވެ. 

 ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް. 

 655 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފޮނުވަން ނިންމަން. މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަށް ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ އަ

ވަނަ އިޞްލާޙުގެަނއުމުެގ  2އަށް  1141މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު  41/1ޤާނޫނު ނަންބަރު  -1.4

ވަނަ ނަންބަރުގައި ވާ ގޮތުގެ މަތީން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޑެޕިއުީޓ  3ވަނަ މާއްދާގެ  1ޤާނޫނު ގެ 

 660ޔަންކުެރއްވުމަށް ަރއީސުލްޫޖމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއވާފަިއވާ ހ. ސަނޯރާމާ، އަލްފާޟިލް ގަވަރުނަުރކަމުގެ މަޤާމަށް ަޢއް

ޢާއިޝަތު ޒާހިާރގެ ނަންފުޅު ދިރާސާކުރަްއވައި ގޮެތއް ނިްނމެވުމަށް މައްސަލަާއ ުގޅޭ ދާިއމީ ކޮމިޓީ އަށް ފޮުނއްވުުމގެ 

 އްަވަވއިދެްއވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން. މައްސަލަ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ފޮނުއްވާފަިއވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އި

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

 665މަސީޙް މުޙައްމަދަށް، ވެދުްނސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. هللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރީއސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ނޯރާމާ، އަލްފާޟިލް ޢާއިޝަތު މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ަގވަރުނަުރގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ހ. ސަ

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ  41/1އަށް ހަމަވާނެ އެވެ. އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު  2118ޖުލައި  1ޒާހިރާގެ މަޤާމުގެ މުއްދަތު 

ވަނަ ނަންބަރަްށ  11ވަނަ މާއްދާގެ  1އަށް ދެވަނަ އިޞްލާުޙގެނަުއމުގެ ޤާނޫނުގެ  1141އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު 

ޑެޕިުއޓީ ަގވަރުނަރުކަމުެގ މަޤާމުގަިއ ހުންނެވި އަލްފާޟިލާ ާޢިއޝަތު ޒާހިރާ އިތުުރ ދައުރަަކށް  ރިޢާޔަތްކުރާއިރު މިހާރު

ނުޑ ަގސްތުކުރާތީ،   670ޢައްޔަންކުރުމުެގ ފުރުޞަތު އޮތަތީ، އެ ކަމަނާ އެ މަޤާމަށް އަލުން ޢައްޔަންކުރަްނ އަުޅގަ

ޔަތްކޮށް، މޯލްޑިްވސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޑެިޕއުީޓ ވަނަ ނަންބަރަށް ރިޢާ 3ަވނަ މާއްދާގެ  1އިސްވެދެންެނވި ޤާނޫނުގެ 

ގަވަރުނަުރގެ މަޤާމަށް ހ. ސަނޯރާމާ، އަލްފާޟިލް ޢާއިޝަތު ޒާހިރާ ޢައްޔަންކުރެްއވުމާ މެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 
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ރާމް މަޝްވަރާ ހޯއްދަަވއިދެްއވުމަްށ އެދި، އެ ކަމަނާއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު މި ސިޓީއާ އެކު ފޮނުވީމޭ. އިޙްތި

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް. هللا . ޚާދިމްކުމް. ޢަބްދ2118ުޖޫން  15. 1835ޝަޢުބާން  17ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ. 

 675 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކެގ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ އަްށ ފޮނުވަން ނިންމަން. 

ވަނަ މާއްދާގެ )ދ( ގައި ވާ ގޮތުގެ މަތީން ބޭރު  115ހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދިވެ -1.1

ނޑަައޅާ ނޮން ރެސިޑެންސް -ޤައުމުތަކަށް ސަފީރުން ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ޓަަކއި ސިންަގޕޫރަށް ދިވެހިރާއްޖެ އިން ކަ

 680އްވާފަިއވާ މއ. ރެސްޓިން ހައުސް، އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ސަފީރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރެްއުވމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނު

ޢިނާޔާގެ ނަންފުޅު ދިރާސާކުަރއްަވއި ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް ަމއްސަލައާ ގުޅޭ ާދއިމީ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވުމުގެ ަމއްސަލަ. 

 ންނަވަން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއާވފައިވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް ިއއްަވވައިެދްއވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަ

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

 685މަސީޙް މުޙަމްދަށް، ވެދުންސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. هللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ވަނަ މާއްދާގެ )ދ( ަގއި ވާ ގޮުތެގ މަތީން ބޭރު ޤައުމުތަކަށް  115ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ނޑައެުޅއްވުމަށް ަޓކައި ސިްނަގޕޫރަށް ދިވެހިރާއްޖެ އިން ަކނޑަައޅާ ނޮންރާއްޖެ އި ރެސިޑެންްސ -ން ސަފީރުން ކަ

ޢައްޔަން ކުރަން ގަސްުތކުރާތީ  (A 133753ސަފީރުކަމަށް މއ. ރެސްޓިން ހައުސް، އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޢިނާޔާ )

މަޝްވަރާ ހޯއްދަވައިެދްއަވއި އެ މަޖިލީހުން ނިންމެވި އޭނާ ސަފީރުކަމަށް ހަމަޖެއްސުމާ މެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

 690. 2118ޖޫން  22. 1835ޝަޢުބާން  28ގޮތެއް އަްނގަަވއިދެްއވުން އެެދމެވެ. އިޙްތިރާމް ޤަބޫލުކުރެއްުވން އެދެމެވެ. 

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް. هللا ޚާދިމްކުމް. ޢަބްދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވުމަށް ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވަން ނިންމަން. މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއް 

 695ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ވާ ގޮުތެގ  88މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ޤާނޫނުގެ  2118/1ޤާނޫނު ނަންބަރު  -1.11

އްވާފަިއވާ ލ. މާވަށް/ މަތިން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ފޮނު

މާޒީ، ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރުގެ ނަންފުޅު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް މައްސަލައާ ުގޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވުމުގެ 

 މައްސަލަ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ފޮނުއްވާފަިއވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިއްަވަވއިދެްއވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން. 
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 700 ދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:އި

މަސީޙް މުޙައްމަދަށް. ވެދުންސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. هللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި  2118/1އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުކަމުގެ މަޤާމަށް މީހަކު ޢައްޔަންުކރުމަށް ޓަކައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( ގަިއ ާވ ގޮުތގެ މަތިން ާޢްއމުކޮށް އިޢުލާންކުރުމުން ެއ  88ޤުެގ ޤާނޫނުެގ ލިބިގަތުމުގެ ަޙއް

ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އަޅުަގނޑު ަރއްޔިތުންގެ މަޖީލީހަށް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވަނީ، ލ. މާވަށު/  13މަޤާމަށް އިޖާބަދެއްވި 

 705ވަަނ  88ާމ، މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ މާޒީ، ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރުގެ ނަންފުޅެވެ. ވީ

ނޑުެގ ހުށަހެޅުން ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  މާއްދާގެ )ރ( ަގއި ވާ ގޮތުގެ މަތިން އަުޅގަ

މުގެ ފުރުޞަތު ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވުން އެދެމޭ. އަދި ދަންނަވަެމވެ. އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ މަާޤމަށް ކުރިމަތިލު

ހުޅުވާލުމުން އެ ކަމަށް އިޖާބަދެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެެރއިން ޝަރުތު ހަމަވާ ނަންފުޅުތައް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ 

ޖޫން  23. 1835ޝަޢުބާން  25މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި މި ސިޓީއާ އެކު ފޮނުވީމޭ. އިޙްތިރާމް ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެެމވެ. 

 710 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.  هللا. ޚާދިމްކުމް. ޢަބްދ2118ު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކެގ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ އަްށ ފޮނުވަން ނިންމަން. 

 

 715 ބިލާއި ޤަރާރު  ލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ. މަޖި 7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު. މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މިއަދު މަސައްކަތެއް ނެތް. . މަޖިލީހަށް ތ7ަމު ައއިޓަ އެޖެންޑާ

 

 720 . ކުރިން ތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާ ބިލެއްގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން 4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިޞްލާޙުކުރުން. އެފަަދ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރާކަެށއް  ޢާރަފުކުރެވިފަިއވާ ބިލެްއގެ ކުށެއް. ކުރިން ތ4ަައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 ނެތް. 
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 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 1

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބްތިދާީޢ ބަހުސް. އި 1ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 730، 2111/4މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާާރ ނަޢީމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު  -1.1

ޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރަްއކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނަށް ނުކު

ވަަނ  2118ގައި ޭބއްވުުނ، 2118ޖޫން  1އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވާފައި ވަނީ 

ލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިދެއްވާނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ ވަނަ ޖަލްސާގައި. މި ބި 2ވަނަ ދައުުރގެ  2އަހަރުގެ 

މިނެޓުެގ ފުރުޞަތު  11މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް. އާދެ! އެގޮތުން މިހާުރ ބިލު ހުށަހަޅައިދެްއވުމަށް 

 735ޕޯޑިއަމަށް ، ލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ. ބޭނުންފުޅު ނަމަ، މިހާރު ތިޔަ ހުންނެވި މަޤާމުން ވެސް ހުށަހެޅުއްވޭނެ. ނޫންނަމަ

 ވަަޑއިގެން ޕޯިޑއަމްގެ އެ މަޤާމުގައި ހުންނަަވއިގެން ވެސް ހުަށހެޅުއްވޭނެ. މިހާރު ފުރުޞަތުައރުވަން. 

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

އްކާތެރިކުރުާމއި މާލީ އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރަ

ނޑު މަޤްޞަދަކީ އެއީ ދިވެހިާރއްޖޭަގއި   740އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ބިލު؛ މި ބިލަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅުމުގެ މައިގަ

އެންމެ ބޮޑު އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ބަޔަކީ ނުކުޅެދުންެތރިކަން ހުންނަ ކުދީންކަމުގަިއ ފާހަގަކުރެވޭތީ. އެގޮތުން 

ބިލު ހުށަހެޅުމުގައި ިއޞްލާޙުގެ ގޮތުން ގެެނސްފައި ވާނީ މަދުވެގެން ނުކުެޅދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ އަޅުަގނޑު މި 

ރުފިޔާ ލިޭބނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދިނުން  5111ދަފްތަރުގައިވާ ނިސްބަތް ބަަލއި މަދުވެގެން އެއިން ކޮންެމ މީހަކަށް 

ގެ )ށ( ަގއި ވެސް މި ޮއންނަނީ އުމުރުން ދުވަސްީވ ވަނަ މާއްދާ  35އެދި. އެއީ ސަބަބަކީ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

 745މީހުންނަށް ދޭ އަޅައިލުމާއި ރައްކާތެރިކަމާ ެއއްވަރަށް ނުކުެޅދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ވެސް އެ އަަޅއިލުމާިއ 

ރުފިާޔގެ  5111 ރައްކާތެރިކަން ދޭންޖެހޭ. ެއޮގތުން މިހާރު އަޅުަގނޑަށް ފާަހގަކުެރވޭ އުމުރުން ދުވަްސވީ ފަރާތްތަކަށް

ނޑު ފާހަަގކޮްށލާނަން. ހަމަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންނަށާ އަދި  އެލަވަންެސއް އެަބ ދެވޭ. ެއގޮތުން އަުޅގަ

ރުފިޔާ ޙަޤީޤަތުގައި އެފަދަ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންކުރުމަށް  2111ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް މިހާރު ދެވޭ 

ށް ުނވޭ. ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުްނނަ މީހުންނަށް އާދައިގެ ނޯަމލް މީހުންނަށް ވުރެ އިތުރު އެކަީށގެންވާ މިްނވަރަކަ

 750ޚަރަދުތައް ހިނގާ. އަދި މީެގއިތުރުން އަބަދުވެސް އެ ުކްއޖަކު ނުވަތަ މީހަކު ބެލެހެއްޓުމަށް މީހަކު ހުންނަންޖެހޭ. 

ފައިން ވެފައި ވަނީ މާ އެކަނިވެރި ބަޔަކަށް. މާ ބޮޑު ޚާއްޞަވެ ހުންނަންޖެހޭ. އެގޮތުން ނުކުޅެދޭ ފަރާތްތަކުގެ މައިންބަ

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލާަނން، ޙަޤީޤަތުަގއި ރާއްޭޖގަިއ  އެހީތެރިކަން އެފަދަ ާޢއިލާތަަކށް ބޭނުންވާ ބަަޔކަށް. ެއގޮުތން އަުޅގަ
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ނަޑއެޅުން މިއީ ވަރަްށ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި  ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން އެންމެ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެލަވަންސް ކަ

އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރަން. ެއއީ މިހާރު ރާއްޖޭަގއި މި ސަބްސިޑީ ދެޭވ ފަރާތްތަކަްށ ބަލާއިރު ބަެއއް ފަހަރަށް 

 755އެބައިމީހުންގެ ފޯރުންތެރިކަން ހުންނަ މިންވަރަށް ނުބަލާ، ވަރަށް މުއްސަނދި މީހުންނަށް ވެސް ނުވަތަ ވަރަށް ހަމަ 

ދެވޭ ތަން އެބަ ފެނޭ. އެންމެ ބޭނުންވާ، އެންމެ ޙަްއޤުވާ ފަރާތްތައް ބަހަްއޓާފައި،  ފުދިގެންއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ެވސް

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ  އެހެން ބަޔަކަްށ އެހީތެރިކަާމިއ ދައުލަތުެގ އިާނޔަތްތައް ިލބޭ ތަން އެބަ ފެނޭ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ދޭ ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގެ ވާހަކަ އަްށ ގޮތުަގއި މިއީ މިހާރު ބަދަލުގެންނަންޖެހޭ ކަމެއް. މީގެއިތުރުން ނުކުޅެ

ބަލާއިރު ބައެއް ނުުކޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަކީ ޅަ އުމުރުަގއި ނުވަތަ ޅަފަތުަގއި އެކަީށގެންވާ ފަރުވާެދިވއްޖެ 

 760ން؛ މިސާލަކަްށ ނަމަ ރަނގަޅު، ނޯމަލް ކުދިންގެ ގޮުތގައި ޮބޑެތިެވގެންދިުއމުގެ ފުރުޞަތު އޮވޭ. އެގޮުތން އެ ކުދި

ކިަޔވައިދޭ ތަންތަނުގައި ެވްސ ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތައް ޤާއިމުކުރެވިފައި ހުންނަ ނަމަ، އެ ކުދިންނަށް އާދައިގެ ކުދިން 

ގޮތަށް ނުވަތަ އަމިއްލަ އަށް އުޅެޭވވަރު ކުދިންނަށް ެވގެންދާނެ. އެހެންނަމަވެސް ރާއްޖޭގަިއ އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަްނ، 

ނޑުމެން ބަލާއިރު މިސާލަކަްށ މާލޭގައި ުނކުޅެދުންތެރިކަން އެފަދަ ޚިދުމަތްތަ އް ޤާއިުމވެަފއެްއ ނެތް. މިހާރު އަުޅގަ

ހުންނަ ކުދިންނަށް ކިޔަަވއިދޭ ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ބަަލއިލާއިރު، އެ ތަުނގައި ވެްސ ހަމައެކަނި ބެލެނިވެރިން ެއ 

 765ކުދިްނގެ ިޞއްޙަތަކަށް، ެއ ކުދިންެގ ދުޅަހެޔޮ ކަމަކަްށ މާ ބޮުޑ  ތަނަށް ކުދިން ފޮނުވަނީ ހަމަެއކަނި ަގޑި ފުރާލަން. އެ 

އިތުރު ކުިރއެރުންތަކެްއ ނުިލބޭ. އެީއ ެއކަށީގެްނވާ ވަީޞލަތްތަކެއް ނުހުރޭ. އެކަީށގެންވާ ޚިދުމަތްތަކެްއ ނުހުރޭ. 

ދިންނަށް ކިޔަވައިޭދ އެގޮތުން މިސާލަކަށް ބޭރުެގ ބައެއް ޤައުމުތަކަށް ބަލާިއރު ނުކުޅެދުންތެރިތަކަން ހުންނަ ކު

ސްކޫލްތަކުަގއި ސްީޕޗްތެރަޕިސްޓުން، ފިޒިއޮތެރަޕިސްޓުްނ ފަދަ ބޭބޭފުޅުން ޚާއްޞަވެ ތިއްބަވާ. އެހެންނަމަެވްސ 

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން. ީމގަިއ ޙަޤީޤަތުގަިއ ޕޮއިންޓަީކ،  ރާއްޖޭަގއި އެފަދަ ޚިދުމަތްތަްއ ޤާއިމުވެަފއި ނެތްކަން އަުޅގަ

 770މުޖުތަމަޢުން އަދި ދިވެހި ސަރުކާރުން ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްަނވަންޖެހޭ ނުކުޅެދުންތެރިކަން  އަޅުަގނޑުމެން ދިވެހި

ހުންނަ ކުދިންނަށް ފުރަތަމަ ފަރުވާ ހޯދައިދީ، އެ ކުިދން ނޯމަލް ކުދިންނަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތްކުރަން. އަދި 

ވިސްނަްނވަންޖެހޭ އެްނމެ ޙައްޤުވާ ފަރާތްތަަކކަީކ  މީގެއިތުރުން ހަމަ އެހީތެިރވެދިނުމުގައި ވެސް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް

ކޮބައިތޯ ބަލަިއ، ެއ ކަންތަްއތައް އެންމެ ޙައްުޤވާ ފަރާްތތަކަށް ދައުލަތުގެ އިނާޔަތްަތްއ ވެސް ދިނުމަށް ޚާއްަޞ 

 ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭ. ޝުކުރިއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 775 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ނޑައެޅިަފއި ވަނީ  ގަިޑއިރު. އާދެ،  3ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އާދެ، މި ބިލުގެ ޖުމްލަ ބަހުސްގެ ަވގުތަށް ކަ

ސިކުންތު،  81މިނެޓު  21ގަޑި  1ގަިޑއިރު ޕާޓީތަކަށް ބެހިފައިވާ ގޮތަށް މި ދަންނަވައިަލނީ. ޕީ.ޕީ.އެމް،  3

 35މިނެޓު  11ސުކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭ  32މިނެޓު  27ހޫރީ ޕާޓީ، ސުކުންތު. ޖުމް 81މިނެޓު  51އެމް.ޑީ.ޕީ، 



30 

 

 780ިމނެޓު. އާދެ، ދެން އޮންނާނީ  5މިނެޓު. ވަކި ޕާީޓއަކަްށ ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރަށް  5ސުކުންތު. ޢަދާލަތު ޕާޓީ 

. ިމއަދުެގ އިބްތިދާޢީ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ. އެހެންވީމާ، މި ދެންނެވި އުސޫލުެގ މަތިން ަވގުތު ެދމުން ގެންދެވޭނެ

ނޑަެއޅިފަ. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި  1ތާވަލުަގއި އެހެންނަމަވެސް އޮންނާނީ  ަގޑިއިުރގެ ަބހުސްގެ ަވގުތު ކަ

 ފުރުޞަތުއަރުވަނީ ދަނގެތީ ާދއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމު އަޙްމަދަށް. 

 

 785 އަޙްމަދް ވާހަކަދެއްެކވުން: ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއލްހާމު

ާޚއްޞަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޙައްުޤތައް ރައްކާތެިރކުރުމާއި މާލީ  2111/4ޤާނޫނު ނަްނބަރު ، . އާދެ`

އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅުއްަވއިދެްއވީތީ ވަރަށް އިްޚލާސްތެރިކަމާ އެކު މަކުނުދޫ 

ރުދަންނަވަން. އާދެ، މި ކަމަީކ މިއީ ވަރަށް ސީރިޔަްސ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމަށް ޝުކު

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުގައި ވަރަށް ގިނައިން ވާހަކަެދއްކި މައްސަލަތަކެއް މި މައްސަލަ  މައްސަލަެއއްގެ ގޮުތަގއި އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން، މީގައި ިމހާތަނަށް މި ވާހަކަދެކެވި، މިައށް ހައް  790ލެއް ލިބިފައިނުވާކަން އަކީ. ެއގޮތުން އަުޅގަ

އަަހރު މީހުނަށް ސަބްސިޑީ ުނަވތަ ފައިސާ ދިނުމަކީ ުނވަތަ އެ ބޭފުޅުންނަށް އެހީތެިރކަން  15ވެސް ފާހަަގކުރަން. 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން.  ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އޭެގ ޒާުތގަިއ އެީއ ހަމަ ރަނގަޅު ކަމެއް. އެކަން ކުރަންޖެހޭނެކަން ެވސް އަުޅގަ

އަށް ބޭުނންވެފައި، މަދަދަށް ބޭނުންވެަފއި ތިބި ނިކަމެތި ަރއްޔިތުްނނަށް، ނިކަމެތި ޢާއިލާތަކަށް އެހެންނަމަވެސް އެހީ 

ނޑުމެންގެ ސަުރކާރުަތކުން އަބަުދވެސް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް ައޅުަގނޑު  އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަީކ އަުޅގަ

 795މިަކން އެންމެ އެކަީށގެންވާ ގޮތަްށ ކުރެވުނުތޯ؟ މިއީ ުސވާލަކީ.  ޤަބޫލުކުރަނީ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދާ ހަމައަށް އަިއއިރު

މި މަޖިލީހުގައި ވަރަށް ގިަނ ފަހަރު މި ވާހަކަ ވަނީ ދައްކާފަ. އެހެންނަމަވެސް މިައށް ޢަމަލީ ސިފައެއް ނާދޭ. 

ނޑު އެދެ ން މިކަން އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ހަމަ އާދޭހާ އެކު އެދެން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ކިަބއިން، އަޅުގަ

ހައްލުކުރުމަށް ޓަކައި މަސަްއަކތްތަކެއް ކޮށްދެްއވަން. ތިމާ ައމިއްލަ ދަރިޔަކު އެފަދަ ހާލެްއ ތަޙައްމަލްކުރަމުންދާ ނަމަ 

ތިމާ އަށް އެނގޭނީ އޭގެ ޭވނާއި އޭގެ ެކކުޅުމާއި ޭއގެ ހިތްދަތިކަމާއި އޭަގއި ހުރި ބުރަދަނެއް ތިމާ އަމިއްލަ އަށް 

 800މިއްލަ ޢާއިލާ އެކަން ތަޙައްމަލުކުރަންޖެހޭ ނަމަ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއިން، ވަޒަންކުެރވެނީ ތިމާ އަ

ރަޙްމަތްފުޅުން هللا ތިޔަިއގެ ތެރެއިން، މިއަދު ަމޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅެއްގެ ޢާއިާލގައި ނުތިުބމަކީ ދެން 

ޤީޤަތަކީ މީގައި ތަޙައްމަލުކުރަންޖެހޭ ހިތާމަ އާއި ހިތްދަތިކަން ތި ބޭފުޅުންނަށް ލިބުނު ރަޙްމަތެއް. އެހެންނަމަވެސް ޙަ

ނުޑ ކެމްޕޭން ުދވަްސވަރު. އދ. އޮމަދޫ އަީކ ރާއްޖޭގެ ތާރީުޚގަިއ ެވސް،  ނުޑ ވަނީ އަުޅގަ އަޅުަގނުޑ ދެކެފަިއ އަުޅގަ

އަދަދަކަްށ، ރެޯކޑް  ރާއްޖޭގެ ހިސްޓްީރގަިއ ެވްސ ފެންނަ ގޮތުން ެވއްޖެްއޔާ އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް، އެްނމެ ގިނަ

 805އަދަދަކަށް ޚާއްޞަ އެހީ އަްށ ބޭނުންވާ ކުދިން ނުވަތަ އެންމެ ބޮޑު މުޖުތަމަޢު އޮތް ތަނަކީ އދ. އޮމަދޫ. ނިކަމެތި 

ނަޑކަްށ  ނޑަްށ ވަީނ ރިޕީޓުކޮށް. ގާްތގަ ޢާއިލާތައް ތަަޙއްމަލްކުރަމުންދިޔަ ވޭނާއި ހިތާމަ ލޮލުން ދެެކ، ފެނިފައި އަުޅގަ
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ނޑު ވަނީ ހޭދަކޮށްފަ. އެހެންވީމާ، އެ ރަށުެގ ، ވިއްަސކަށް ދުވަހު ތިރީސް ނުވަތަ ސާޅީސް ުދވަސް އެ ރަށުގައި އަުޅގަ

ބޮޑު އާބާދީެއއް، މި ދެންނެވީ ބޮޑު އާބާދީ އެކޭ، ރާއްޭޖގެ ެއންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ާޚއްަޞ އެހީ އަށް ބޭނުްނވާ ކުދިްނ 

ންނަށް ތައުލީމުދެވޭނެ ނިޒާމެއް ނެތް. ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ތިބޭ ރަށަކީ އެ ރަށް. އެ ރަށުގެ ސްކޫްލގައި މިފަދަ ުކދި

 810ޙަޤީޤަތަކީ އެ ކުދިންނަށް ތަުއލީމު ލިބޭނެ ނިޒާމެއް ވެސް ޤާއިމުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އެ ުކދިންނަށް ރަނގަޅު ދުޅަހެޔޮ 

ންމެ ކުއްޖެްއގެ ޞިއްޙަތެއް ވެސް ހޯދުމަކީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސަރުކާރުްނ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ެއއިން ކޮ

ޙައްޤެއް ވާކަްނ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. ދައުލަތުގެ މާލިްއޔަތުަގއި ހިމެނޭ ކޮންމެ ބައިރުފިާޔ ފޮއްެޗއްަގއި ވެސް. ކޮންެމ 

ލޯލާރިއެްއގައި ވެސް އެ މީހުންގެ ޙައްޤުތަެކއް ވެސް ވާްނޖެހޭނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. ހަމައެކަނި ކުޅެދޭ މީހާގެ 

މީހާގެ ފައިސާތަކެއް ނޫން ދައުލަތުގައި ހުންނާނީކީ. ނުކުޅެދޭ ނުވަތަ ޚާއްޞަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ  ފައިސާ، ކުޅެދޭ

 815ކުއްޖާެގ؛ އެ ކުއްާޖގެ ފައިސާ ނުވަތަ އޭނަގެ ފައިސާ ވެސް އޭގެތެޭރގައި ހިމެނިގެންދާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. މި 

ޖެހޭ މިކަން ހައްލުކޮށްދޭން. އަޅުަގނޑު ހަމަ އާދޭހާ އެުކ  ބީދައިން ވިސްނަިއގެން އަުޅަގނޑުމެން ސަރުކާރުން އެބަ

ދަންނަވަން. ގދ. ތިނަދޫ އަކީ ވެސް މީގެ ބޮޑު ރަށެއް. ޚާއްޞަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ ކުދިންގެ ތެރެއިން ގދ. ތިނަދޫ 

ރު ރަށެއް؛ ވަރަށް އަކީ ވެސް ޚާއްޞަ ޮބޑު ރަެށއްގެ ގޮުތގައި ފާހަަގކޮށްލެވޭ. ރާއްޖޭގެ އާބާދީަގއި ހިމެނޭ ދެތިންހަތަ

ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ރަށްަތުކގެ ތެރެއިން ބޮޑު ދެ ރަެށއްެގ ވާހަކަ މި ދެންނެވީ. އަޅުަގނޑު ސަރުކާރަށް ޮގވާލަން، 

 820ސަރުކާރުަގއި ވަރަށް ޮބޑަށް ެއދެން މާ ބޮޑު ބުރަޔަކަށް ނުާވނެ މިހާރުވެސް ދައުލަތުަގއި ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުން ތިބި 

މިނިސްްޓރީތަކުަގއި ނޭނގޭ. މިއީ ރިއަލިޓީ އަކީ. ކޯޑިނޭޓަރުންގެ އަދަދު ވެސް ނޭނގޭ މިއަދު ތިބި  އަދަދު ވެސް ބައެއް

އަދަދެއް. މިއީ ޙަޤީޤަތަކީ. މިިއން ކޮންމެ ތަނަކަށް އެންމެ ޓީޗަރަކު ފޮނުްއވިޔަސް އެ ބޭފުޅުންނަށް އިނަފް. އެ ބޭފުޅުން 

ކޯޑިނޭޓަރެްއގެ މުސާރަ އަީކ ، 35111މިނިސްޓަރެއްގެ މުސާރަ ައކީ  ހެޕީ. އެ ޢާއިލާތަކުން އުފާވެިރވާނެ. ތީގެ ޑެިޕއުޓީ

. މިއީ ރިއަލިޓީ އަކީ. އެހެންވީމާ، އޭގެ ދޭްއޗެއް އުނިކޮށްލާފައި ނަމަވެސް މި 35111ވެސް ކޯޑިނޭޓަރު ކިޔާަފއި 

 825ސަރުކާރުން ކޮށްދޭްނ  ކުދިންނަށް އަޅާލުން ލިބޭ ގޮަތށް، މި ކުދިންނަށް ޯއގާތެރިަކމާއި ލޯބި ދިނުމަށް ޓަކައި ިމކަން

އެބަ ޖެހޭ. ފޮނި ވަޢުދުތައް ވުމަކުން ހަމައެކަނި ނުފުދޭނެ. ސަރުކާރުގެ ޒިންމާ އާއި ެރސްޕޮންސިބިލިޓީއެއް މި ކަން 

ކުރުމަކީ. މި ތަނަށް އަންނަނީކީ، ވަިލއްޔުްލއަމްރުކަމާ ހަވާލުވަނީކީ ސަމާސާައކަށް ނޫން. އެކަން ކުރުމަށް ޓަކަިއ. މިީއ 

ނޑު ތިޔަ ލޮބުެވތި، އަޅުަގނޑު ހަމަ އާދޭހާ  ޙަޤީޤަތަކީ. އެހެންނަމަވެސް ކިހާވަރަކަށް ކުރެވޭތޯ؟ މިއީ ުސވާލަކީ. އަުޅގަ

އެކު މި އެދެނީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ކިބައިން. ނިކަން ކެިރފޯރުންތެރިކަން ހުރެއްޖެއްޔާ، ނިކަން ގަޓްސް ހުރެއްޖެއްޔާ، 

 830އްވާށޭ. މީކީ ުނކުރެވޭނެ ކަެމއް ނޫން. ތި ބޭފުޅުންގެ ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް ނިކަން ހިތްވަރުހުރެއްޖެއްާޔ، މިކަން ކޮށްލަދެ

ބެއްލެވިަޔސް މިއަދު ސަތޭކަ އިން، ދުއިސައްތަ އިްނ، ތިން ސަތޭކަ އިން، ހަތަރު ސަތޭކަ އިން؛ މިހެން ތިރިއަށް 

ނޑުމެނަށް ފެނޭ ޯއ ލެވެލް އާއި އޭ ލަވރްލ  އައިސް ަފއިބަިއގެން އަންނަނީ. މިއީ ޙަޤީޤަތަކީ. ހަމަ އެ ބުނާ؛ އަުޅގަ

އާއި ެއްއވެސް ެއއްެޗއް ނަހަދާ ތިބި، މަގުމަތީ ތިބި ކުދިން ވެސް. ސޮރީ މިހެން ބުނަންޖެހޭތީ. އެ ބޭފުޅުންނަށް ދޭ 
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ކުޑައިމީސް ބަހެއް ނޫން. އެ ބޭފުޅުން ވެސް މި ޤައުމުގައި އުޅެންޖެހޭނެ، ފައިސާ ވެސް ލިބެންޖެހޭނެ، ތަނަވަސްކަން 

 835ނެ، ބޮޑު މަޤާމުތައް ވެސް ފުރަންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް ޙަޤީޤަތަކީ ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ލިބެންޖެހޭ

އަޅާލަން އެބަ ޖެހޭ. މިއަދު ެވސް ދިވެހި ސަރުކާރުން މި ަކންތަކާ މެދު އަޅައިެލވެނީ ކިާހވަރަކަށްތޯ މިީއ ސުވާަލކީ. 

ވާހަަކދެއްކީމާ ޕީ.ޕީ.އެމް މެންބަރުންނަށް ފަހަރެއްގައި އުނަދގޫ  ނުކުރެވޭ ެއއް ކަމެއް ވެސް. މިއީ ރިއަލިޓީ ައކީ. މި

ވެސް ވެދާނެ. އެހެންނަމަވެްސ ޙަޤީޤަތަށް، އިންސާފަށް ވާހަކަދެއްކުމަކީ ކޮންމެ މީހެއްގެ ވެސް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީެއްއ، 

ރުފަސް ރަށެއް ރާއްޖޭގެ ޒިންމާއެއް. އެ ޒިންމާ އަުޅަގނޑު މި އުފުލަނީ. ައޅުަގނޑު ޮގވާލަން، މިތިބި މިތިބި ހަތަ

 840އާބާދީގެ ތެރޭަގއި، އެންމެ ބޮޑެތި ރަށްތަކުގެ ތެރޭަގއި ހިމެނެނީ. މިކަން ކޮށްލަދެއްވާށޭ ދިވެހި ސާރުކާރުން. މާލޭގައި 

ކަންކަން ކުރާ ތަން ފެނުނީމާ، މާލެ އަށް ކުަޑއިމީސްކޮށް ެއއްެޗކޭ ބުނާކަށް ނޫން. މާލެ ައށް ކަންކަން ކުެރވޭ. މާލޭެގ 

ކުން މި ތައުލީމު ލިބޭނެ ނިޒާމު ޤާއިމުކޮށްދޭ. މާލެ އެކަންޏެއް ނޫނޭ އޮތީކީ. ރާއްޖެތެރޭ މީހާ އަކީ ވެސް ސްކޫލްތަ

އަޅުަގނޑުމެން މި ބަޖެޓްަގއި ހިއްސާވާ އިންސާނެއް. އޭަނެގ ހިއްސާެއްއވޭ. މިއީ ޙަޤީޤަަތކީ. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނުޑ 

ބީދައިން، މާލޭގައި އެކަން ކުރާ ބީދައިން، ރާއްޖޭގެ  ހަމަ އާދޭހާ އެކު މި އެދެނީ މާލޭގައި އެކަން ކުރާ

 845އަހަރު  15ކަންކޮޅުތަުކގަިއވާ ދެތިންހަތަރު ރަށަށް، އެ ބޭފުޅުންނަށް އަޅާލުމާއި ލޯބި ދިނުމަށް ޓަކައި އެކަން ކޮށްދޭށޭ. 

ވާ މީހުންގެ ލިސްޓު މީހުންނަށް ފައިސާދޭ އުސޫލުން، ނިކަމެތި ރައްޔިތުން މި ތަޙައްމަލުކުރަމުންދާ އަޅާލުން ބޭނުން

ރުފިާޔ ވެސް؛ ރަނަގޅު ގޮުތގަިއ  511ރުފިޔާ ެވސް އަުޅަގނޑުމެނަށް ހެޔޮ،  2111ހޯދާފައި އެ މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ 

ފޯރުކޮށްދޭށޭ ބަރާބަރަށް އެ މީހުންނަކީ ކޮބައިކަން ބަލައިެގން. ނުކުރެވޭ އެ ކަމެއް. މިއީ ޙަޤީޤަތަކީ. މިހާހިސާބުން 

 ން އެެހން ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަމުން. ވަްއސަލާމްޢަލައިކުމް.އަޅުަގނޑު ނިންމައިލާނަ

 850 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިހާ ހިސާބުން ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަަވއިދެްއުވމަށް މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް، ހުޅުހެންވޭރު ދާއިާރެގ 

ުތކޮޅަކަށްފަހު( ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކަށް ދަންނަވާލަން. )ވަގު

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކެލާ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފަށް.  މިހާރު އަޅުގަ

 855 

 ރިފު ވާހަކަދެއްެކވުން:ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާ

ތިޔަ މަޤާމަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. މަނިކުފާނު  `. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް

ތި މަޤާމުގައި އިންނަވަިނކޮްށ ފުރަތަމަ އެއްެޗއް ދަންނަާވލަން އަޅުަގނޑަށް ލިބުނު ފަހަރު ކަމަށް ވާތީ މަރުޙަބާ 

މި  ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޝުކުިރއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. މިފަދަ މުހިއްމު ބިލެއް

ނޑު   860މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއެވވީތީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމަށް ވެސް އަޅުގަ



33 

 

ޝުކުރާއި މަރުޙަބާ ދަންނަވަްނ. ތެދުފުޅެއް. މި ރާއްޖޭަގއި ޙަޤީޤަތުގައި އެހީ އަށް ބޭނުްނވެފައި ތިބި، އެންމެ ބޮޑަށް 

ނޑުމެން އެހީ އަށް ބޭނުންވެފައި ތިބި ބަޔަ ކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިން ނުވަތަ މީހުން. އަޅުގަ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ނުވަތަ ކުދިންގެ ދަފްތަރެއް އެބަ ބަލަހައްޓަމު. އެ ދަފްތަރުގައި އޮތް ކަމަށް މި ވަނީ 

ބޭފުޅުންނަށް ވުރެ ވެސް  ޭބފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑުމެން ަޙޤީޤަތުގައި އުމުރުން ދުވަްސވީ  5111ބޭފުޅުން.  5111

ނޑަށް ޔަޤީން. މިހެން މި  ނޑުމެން އެންމެން ވެސް ޤަބޫލުކުރާނެ ޙަޤީޤަތެއްކަން ައޅުގަ  865ކުރީަގއި ައޅާލަންޖެހޭނެކަމީ ައޅުގަ

ދަންނަވަނީކީ އެްއގޮތަކަްށވެްސ އުމުރުން ދުވަސްވީ ބޭފުޅުންނަށް އަޅާލުންތެރިކަން ނުބަހައްޓާށެކޭ ނޫން. މާލީ ގޮތުން 

ނޑުމެން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ބަޔަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން  އެންމެ މުހިއްމު، އެންމެ ޚާއްޞަ ގޮތެއްަގއި އަުޅގަ

ނުޑ ދެންނެވި ވާހަކައެއް. ނުކުެޅދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިން  ހުންނަ ކުދިންގެ ވާހަކަ ދަންނަވާލުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވެސް ހުރީ ނުވަތަ މީހުން ގޮވަިއގެން އުޭޅ ޢާއިލާތައް  ނުވަތަ ޢާއިލާތަުކގެ ބޭފުޅުން އުޅުްއވާ ގޮތް ައޅުގަ

ނުޑެގ ދާއިރާގެ ވެސް ހަމަ ހާލަކީ   870ފެނިފަ. ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންޮކޅުތަކުަގއި. ަވކި ރަށެއް ކިާޔނެ ކަމެއް ނެތް. އަޅުގަ

މުން އަނާރާ ވެސް ވިދާުޅވި ފަދައިްނ، އެއީ. ަބެއއް ހާލަތްތަކުަގއި، ބައެއް ަމއިންބަފައިންނަށް؛ ިމ ބިލު ހުށަހަޅުއްވަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް ވެސް ވިދާޅުވި ފަދައިްނ ބައެއް މައިންބަފައިންނަށް ިއތުރު އެހެން ކަމަކާ އުޅެލާނެ 

އިންެގ ހަމަ އެންމެ ހިނދުކޮޅެއް ވެސް ނުލިބޭ ހާލަތްތައް ވެސް އެބަ ހުރި. ހަމަ އެ ކުދިންގެ ކަންކަމަށް އެ މައިންބަފަ

ހުރިހާ ވަގުތެއް ހޭދަކުރަންޖެހިފައިވާ ފަހަރުފަހަރަކީ ވެސް މަދު ފަހަރުތަކެއް ނޫން. މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ ހަމަ ހުސްވެ، 

 875އެ ކުއްެޖއްގެ ކަމަކަށް ުނވަތަ އެ ބޭފުެޅއްގެ ނުުކެޅދުންތެރިކަން ހުންނަ ބޭފުޅެއްގެ ކަމަކަށް މި އޮންނަނީ 

އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ވެސް މިހާރު މި ޒަމާނުގައި، މަންމަ އާއި ބައްޕަ ވެސް ހުސްކޮށްލަންޖެހިފަ. އެހެންވީމާ، 

މަސައްކަތްކުރާ ޒަމާން މީ. ދެކޮޅުނުޖެހިގެން އުޭޅ ޒަމާން. އެހެންވީމާ، މަންމަ ާއއި ބަްއޕަ އާއި ާޢއިލާގެ އެންމެްނ 

ސް މިފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި ިތއްެބވި އުޅެގެްނ ވެްސ އާމްދަނީ ހޯދަން މި އޮންނަނީ މަސައްކަްތުކރަންޖެހިފަ. އެހެންނަމަވެ

ީމހުން ޤުރުބާންވެގެން އެ މީހުންނަށް ދިމާވެފައި އޮތް ދެރަ  2ޢާއިލާތަކުން މި ޖެހެނީ ކޮންމެވެސް އެަކކު ނުވަތަ 

 880 ޙާލަތުން އަރަިއގަނެވޭނެ ގޮެތްއ ނުވަތަ އެކަން ުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުއްޖާ އަށް އެީހތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ގޮެތއް

ހޯދުމަށް ޓަކައި މި އޮންނަނީ އެ ުކއްޖާ ބެލެހެއްޓުމަށް ަވގުުތތައް ދޫކޮށްލުން، ުނވަތަ ކޮްނމެވެސް ތާކަށް ސަލާންޖަހަން 

ނޑުމެން ވެްސ،  ދާންޖެހި ނުވަތަ ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން އެހީތެރިކަމެއް ހޯދަންޖެހިފައި މި އޮންނަނީ. ދެން އަޅުގަ

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަްށ ހިތާމަޔާ އެކު ދަންނަވާލަން އަޅުަގނޑު ބޭނުްނވަނީ، ވަކި  އަޅުަގނޑު ވެސް ފާަހގަކޮށްލަްނ ބޭނުން

ނުޑ ހަމަ ހިތާމަޔާ އެކު ދަންނަވާލަން ޭބނުންވަނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަްނ  މީހަކު ބަދުނާމެއް ކުރާކަެށއް ވެސް ނޫން. އަުޅގަ

 885އެީއ ހުރިހާ ގޮތަުކން ވެސް ނުުކޅެދުންތެރިކަްނ ހުންނަ ކުއްޖެއް ކަމަށް ެވއްޖެއްޔާ ާޢއިލާ އިން ފެިށގެން ެވސް ބަލަނީ 

ހުންނަ ކުއްޖެކޭ. އެ ުކއްޖާ އަށް ައޅައިނުެލވޭ ފަހަރު؛ ިމސާލަކަށް ހަމަ ހުރެދާނެ ކޮންމެވެސް ެއއް ގުނަވަެނއްަގއި 

ން ހުންަނ ނުކުޅެދުންތެރި ކަމެއް ހުންނަ، އެހެންނަމަވެސް އެހެން ހުރިހާ ގުނަވަންތަަކކުން ހަމަ ވަަރށް ކުޅެދުންތެރިކަ
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ކުދިން؛ ެއއީ އެންމެ ގުަނވަެނއްެގ ސަބަބުން، އެންމެ ގުަނަވނެއްގެ ުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުުރމުގެ ސަބަބުން ޢާއިާލ އިން 

ނޑުމެްނގެ މުޖުތަމަޢުގައި  ވެސް ދެކޭ ހާލަތްތައް ވެސް އެބަ އާދޭ އެ ކުއްޖާ އަކީ މުޅިން ބޭކާރު މީހެކޭ. އަޅުގަ

 890އެގޮތަށް. އެހެންަނމަވެސް މިއަދު މި އޮތީ އެކަން ބަދަލުކުރަންޖެހިފަ.  މިހާތަނަށް ކަން ހިނގަމުން އައީ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެއް ުގނަވަނަކުން ނުކުޅެދުންތެރިކަްނ ހުންނަ ނުވަތަ ހުރެއްެޖ ކަމަށް ފާހަގަކުެރިވއްޖެއްާޔ 

ރި ަކންކަމަށް އެ ުކއްޖާ ނެރެ، އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ދެންހުރި ުކޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ، އެ ުކއްޖާގެ ޤާބިލުކަން ދެންހު

ހިތްވަރުދީ އެބަ ހަދަންޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިހާރު މި ރާއްޖޭަގއި އެކި ާފޑުފާުޑގެ ބަލިތައް ޖެހިގެން އަންނަނީ، 

އަޅުަގނޑުމެން މިހާރުެގ ބަހުރުވައިން ނަމަ، ލައިފް ސްަޓއިލް ިޑޒީޒަްސ ެވސް ޖެހެނީކީ މަދެއްކޮެށއް ނޫން އެިކ 

 895މީހުންނަށް. އަޅުަގނޑުމެން ކުއްޖާ އަަށގަތީއްސުެރ މައިންބަފައިންނަށް ބޭނުންކުރެވޭ ބޭސްތަުކގެ ސަބަބުން  އުމުރުގެ

ވެސް ކުދިންނަށް އެބަ ުނުކޅެދުންތެރިކަންޖެހޭ. މިކަހަލަ ކަންކަމަށް ސަމާލުވެ، ަމއިްނބަފައިން ވެސް އަދި މުޅި 

ނުޑމެންނަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން މުޖުތަމަޢު ވެސް އެބަ ޖެހޭ މި ކަންކަމަށް ެއެވއަރވާން . ޢިއްޒަތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

ހުންނަ ކުއްޖަކު ލިބުނީމަ ުއފުލަންޖެހޭ ބުރަ އާއި ތަހައްމަލުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން މާ ބޮޑުވާނެ. އެހެންވީމާ، ކުއްޖަުކ 

ލަ ކަންކަމަށް ވެްސ ލިބުމަށް އަޅުަގނޑުމެން ތަްއޔާރުާވއިރު ވެސް، ނުވަތަ ޯހދުމަށް ތައްޔާރުާވއިރު ވެްސ މިކަހަ

 900ބަލިވެއިންނައިރު ނުވަތަ އެ ާޙލަތުގައި އިންނައިުރަގއި ބޭސް ފަރިއްކުުޅއްވާ ބޭފުޅުން ވެސް އެބަ ވިސްނަންޖެހޭ ކީއްކަން 

މި ކުރެްއވެނީ. މިކަހަލަ ކަްނކަމަށް ވެސް ސަމާލުކަންދީގެްނ މުޅި މުޖުތަމަޢަށް ދިމާވެފައި މި އޮތް ބޮުޑ ގޮންޖެހުން 

ބޭފުޅުން ތިއްެބވި  5111ރުިފޔާ ދޭ ކަމަށް ެވއްޖެއްާޔ މިހާރު ދަފްތަރުގައި ތިބި ހުރިހާ؛  5111ނީ. ރަނގަޅުކުެރވޭ

ނޑުމެން މަހެްއެގ މައްޗަްށ މި ދައްކަނީ. އަުޅަގނުޑ  25.5ކަމަށް ެވއްޖެއްާޔ  ިމލިއަން ރުފިާޔގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ތަމަ އަޅާލުން ލިބެންވާ ބަޔަކީ މީކަން ައޅުަގނޑުމެން ނުދަންނަވަން ކުޑަ އަދަދެކޭ ެވސް. އެހެންނަމަވެސް އެންމެ ފުރަ

 905އަހަުރވީ ބޭފުޅުންނަށް ފައިސާ ނުދޭށެކޭ ނޫން. އެ ޭބފުޅުންގެ ތެރޭަގއި އެބަ ތިބި  15އެބަ ޖެހޭ ފާހަގަކުރަން. އުމުރުން 

 ވަރަށް މުއްސަނދި ޢާއިލާތަކުްނ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަގުތު  ހަމަވެއްޖެ. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 910 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ އަށް.  

 

 އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން: ކުޅުދުއްފުށީ

ނޑުމެންނަށް ތަފާތު ޚިޔާލުގެ ބޭފުޅުން އިތުރު އިާނޔަތްތަކަށް އެދި ޮގވަމުންދާތީ. އަޅުަގނޑުމެން މިއަުދ އުފާކުރަ  ނީ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން އިޖްތިމާޢީ ރަްއކާތެރިކަމުގެ ބިލުތައް އެމް.ޑީ.ީޕން ހުށަހެޅީމާ އެ ދުވަހު ބުނީ، ދައުލަތުން ކިހިނެއްހޭ ތި 
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ނޑުމެން ނޑުމެން މިއަދު ވަރަށް އުފާވޭ  ހުރިހާ ފައިސާ ދެނީ ރައްޔިތުންނަށް. މިއީ އަޅުގަ  915މި ބުނާ ވާހަކަ އަކީ. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނާ ތަފާތު ޚިޔާލުގެ ފަރާތްތަކުން މިއަދު ފަސް ހާސް ރުފިޔާއޭ ދޭންވީ، ދެ ާހސް ރުފިޔާ މަދޭ ވިދާޅުވާތީ. 

ނީ މި ޤައުމުން. އެއީ ަޤއުމިއްޔަތަށް ަޓކައި އަޅުަގނޑުމެން ބިނާކުރި ަޤުއމިއްޔަތެއް ިމއަދު ފެންނަމުން އެ ދަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ ތަާފތު ޚިޔާލުގެ ބޭފުޅުން ވާހަކަުފޅުދައްަކވާއިުރަގއި ދޮށީ އުމުުރގެ ބޭފުޅުންނަށް ފަސް ހާސް 

ރުފިޔާގެ އިނާޔަތް ބޮުޑކުރެްއވިއިރު ވެްސ ހަމަ ނުކުޅެުދންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަކީ ވެސް ހަމަ އެފަަދ 

 920ބޭނުންވެފައިވާ ފަރާތްތަެކއްކަން. އެހެންނަމަވެސް، މިއަުދގެ ހިތާމަޔަކީ އެއް ަބޔަކަށް ެއ އިނާޔަތްތަކަށް ބޮުޑކުރަން 

އިނާޔަތްތަްއ ބޮޑުކުެރިވގެންދިަޔއިރު، ދެން އެ އިނާޔަތްަތއް ލިބެންޖެހޭ އަނެއް ދެ ފަރާތަްށ އިނާޔަްތ ލިބިގެންނުދާކަން. 

ނޑުމެންގެ މި ތިން ފަރާތަކީ ހަމަހަމަކަމާ އެއްކޮށް އިާނޔަތް ހޯދައިދޭ ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ ންޖެހޭ ތިން ފަރާތް. އަޅުގަ

ސަރުކާރު އޮްތއިރުަގއި ދެ ހާސް ރުފިޔާ އެ ބޭފުޅުންނަށް ހަމަޖައްސައިދިނީ އޭރުގެ ަދުއލަތުގެ އާމްދަނީ އަށް ބަލާފަ. 

ދޮށީ އުމުުރގެ  އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ދަުއލަތުގެ އާމްދަނީ އެަތއް ގުަނޔަކަށް އިތުރުެވގެން ދިަޔއިމާ ހަމައެކަނި

 925ބޭފުޅުންނަށް ފަސް ހާސް ރުފިޔާ ދެއްވުުމގެ ބަދަލުަގއި ާޚއްޞަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ ޭބފުޅުންނާ އަދި ކުދިންނަށާއި 

އެކަނިވެރި ަމއިންނަށް ވެސް މި ފައިސާ ހަމަހަމަ ގޮތެއްގަިއ ލިބެންޖެހޭނެކަން އެއީ އަުޅަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ އުސޫާލއި 

ނޑު. ހަމަެއާއއެ ްއކޮށް ަދއުލަތުން ަވޒީފާެގ ފުރުޞަތު ނެތް ފަރާތްތަކަށް ވެްސ ކޮންެމވެސް ކަހަލަ އިނާޔަތްަތކެއް މިންގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތަީކ  ދިނުމަކީ މިއަދު ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ހޭނެ އެއްެޗއް. އެ ފުރުަޞތު ނުލިބި، ެއ ބޭފުޅުންނަށް ސަރުކާރެއް ޤަބޫުލކޮށްގެން ުއޅެންޏާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބެްނޖެ

ނޑުފުރާނަ މުއްތިކުރާނެ ޮގތްތަކެއް ހޯދައިދިނުމަކީ ދަުއލަތަށް ކޮށްދޭންޖެހިފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން   930ބަ

ތަެކއް ދިނުމަކީ ޤަބޫލުކުރަނީ. އެހެންކަމުން، އެ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ަދއުަލތުގެ ފުދުންތެރިކަން ހުންނަަވރުން އިނާޔަތް

ނޑުމެން މިއަދު ފަސް ހާސް ރުފިޔާ ދޮށީ އުމުރުގެ ބޭފުޅުންނަށް  މިއަދު ކުރަންޖެހިފައިވާ ަކމެއް. އަުޅގަ

ދެމުންގެންދާއިރުަގއި ުޒވާން؛ ނޫކަށި ފުރައިގެ ުޒވާނަކު ާރއްޖެތެރޭގެ ރަށެްއގައި މަަސްއކަތްކުރީމާ މަހެއްގެ މައްޗަށް 

ނޑުމެން މިއަދު ތިން ހާސް ރުފިޔާ ނޫނީ ހަތަރު ހާ ސް ރުފިޔާގެ މުސާރަ ލިބޭއިރު، މިއީ ެވސް އަުޅގަ

 935ވިސްނާލަންޖެހިފައިވާ ކަމެއް. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުުމގަިއ ެއބަ ޖެހޭ އެންމެ ދަށްވެގެން ެދވޭނެ މުސާރަ ަކނަޑއެޅެން. 

ނޑުމެންނަކަށް  އެ މުސާރަ އަކީ ަދއުލަތުން ދޭ އިނާޔަތަށް ވުރެ ޮބޑު ުމސާރައެްއ ކަމުަގއި ެވގެން ޫނނިއްޔާ އަުޅގަ

މިކަން ފޫބެއްދޭކަށް މިއަދަކު ނެތް. ހަމައެއާެއއްކޮށް ދައުލަުތގެ އިާނޔަތްތައް ދޭ ވާހަކަދަްއކާއިރު، ިމއަދުގެ ސަުރކާރުްނ 

ނޑުމެން ފާހަަގ  ޞިއްޙީ ދާއިރާ އަށް ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަންަތއްތައް އަަޅއިުނލާ މިކަންކަން ބޮއްސުންލާފަިއވާކަން އަުޅގަ

ކުރަން. ސަރުކާުރގެ ިސޔާސީ މަޤާމުތައް ގިނަެވގެން އެ ދަނީ. ތި ބޭފުޅުން ވިސްނަވާ! އިހަށްދުވަހު އިްނޑިާޔގައި  އެބަ

 940ބޭފުޅުން މުޅި ސަުރާކރު ހިންގަން. މި ޤައުުމގައި  88ސަރުކާރެއް ާޤއިމްކުރީ. ސްޭޓޓް މިނިސްޓަރުންނާ އެްއކޮްށ 

ރު ގިނަ. މިއީ މިއަދުގެ ޙާލަތު ިއނގޭތޯ. ކޯޑިނޭޓަރުން ލަނީ، ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުން ވެސް މުދިމުންނަށް ވުރެ މިހާ
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ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުން ލަނީ، ނައިބުން ލަނީ. މުޅި ދައުލަުތގެ ަރއްޔިތުންެގ ފައިާސ ެއ ބޭފުޅުން ބޭނުން ގޮތަކަށް ިމ 

ސްޕިޓަލެއް ވެއްޖެްއޔާ ޤައުމުަގއި ޚަރަދުކުރަމުން މި ދަނީ. މަދަރުސާއަކަށް ެއްއޗެްއ ހޯދަން ބުނީމަ ލާރިއެއް ެނތް. ހޮ

އަިއވީައކާއި ޑިސްޕްރިން ގުަޅއަކާ ނޫނީ ލިބޭކަށް ނެތް. އަޅުަގނުޑގެ ދާއިާރގައި ހުިރ ހޮސްޕިޓަލް، ކުޅުދުއްފުށީ 

 945ހޮސްޕިޓަލުގައި ެއްއވެސް ޚިދުމަތެއް މިއަދު ލިބޭކަށް ނެތް. ތިބި ޑޮކްޓަރުންތައް ވެްސ ފުރައިގެންދަނީ. ވިހެއުމުެގ 

ނޑުމެން  ބޯ ފަަޅއިލާަފއި ވިހާއިރު ކުއްޖާ މި އޮންަނނީ. މިއީ މިއަދުގެ ޙާލަތު. އެެހންނަމަވެސްތެރޭގައި ުކއްޖާގެ  އަުޅގަ

މި ދައްކަނީ ކަންތައްަތއް ރަނގަޅުކުރާ ވާހަކަ. ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅުދައްަކވާއިރު ވަރަށް ރީިތކޮށް، ވަރަށް އަސަރާ އެްއކޮްށ 

ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ލިބޭ އަދަދު ވެސް ކުޑަކަމުން. އެހެންނަމަވެސް ދޮށީ ވާހަކަ އެ ދައްަކވަނީ ޚާއްަޞ އެހީ އަށް 

އުމުރުގެ ބޭފުޅުންނަށް ފަސް ހާސް ރުފިޔާ ހަމަޖެއްސެވިއިުރ އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެނގިލަްއވަން އެބަ ޖެހޭ ޚާއްޞަ 

 950. އެހެންނަމަވެސް އެ ދުވަހު އެކަން އެހީ އަށް ބޭނުންވާ ބޭފުޅުންަނކީ ވެސް ހަމަ މި އިނާޔަތް ިލބެންޖެހޭނެ ބޭފުޅުންކަން

ނުކޮށް މިއަދު ެއ ދައްަކވަނީ އެހެން ވާހަަކއެއް. ޖައްަސވަީނ އެހެން ލަަވއެްއ، ިކޔުްއވަނީ އެހެން ފަރިއްސެްއ އިނގޭތޯ. 

ނޑުމެން މި ދަްއކާ ވާހަކަ އަކީ. މިަޤއުމުގެ ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް ހޭދަުކރާ ފައިސާ ައކީ ެއއްެވސް  އެއީ އަުޅގަ

ގައި އެގޮުތަގއި ހޭދަކުރެވިގެްނވާނެ ފައިާސއެއް ނޫން. ރައްޔިތުންގެ އަތުން ޓެކްްސނަގަިއގެން ފައިސާ ސަރުކާުރ ހާލެއް

ހިންގަން ހޯދަނީ. އެހެންވެއްޖެއްޔާ އެ ފަިއސާ އަކީ ަރްއޔިތުންގެ ޚިދުމަތަށް ޓަކައި، ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާނެ 

 955ފައިސާެއއް. ދުވާަލކު އެތައް ސިާޔސީ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ކަންތައްތަްއ ކުރުމަށް ޓަަކއި ހޭދަކުރަންޖެހޭ 

ޢައްޔަންކުރަމުންދާއިުރގައި ަސރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ޓަަކއި ކުރަންޖެހޭ ހޭދަކުރަންޖެހުނީމަ އެ ބުނަނީ ފައިސާެއްއ 

ދާއިރުގައި އެކަިނވެިރ ނެތޭ. މިއީކީ ޤަބޫލުކުެރވޭނެ ަކމެއް ނޫން. ދޮށީ އުމުުރގެ ބޭފުޅުންނަށް ފަސް ހާސް ރުފިޔާ ދެމުން

މައިންނަށާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަްނ ހުންނަ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ިއނާޔަތް ލިބެންޖެހޭނެ. ހަމަހަމަ ގޮތެްއގަިއ މި ތިން ދާއިާރ 

އަށް މި އިނާޔަތް ފޯރުކޮށްދޭން އެބަ ޖެހޭ. ނުޖެހޭ ނަމަ، އެއީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭއިންާސފުން ކުރެވޭ ކަމެއް ކަމުަގއި 

 960. އެހެންނަމަވެސް ވޯޓުެގ ދަހިވެތިކަުމގަިއ ދޮށީ އުމުރުގެ ބޭފުޅުންނަށް މި ަފިއސާ ހަމަޖެއްސީ ެއ ދުވަހު. ވެގެންދާނެ

ޚާއްޞަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ ޭބފުޅުންގެ ފަރާތުން މި ވާހަކަ ދައްކާނެ ބޭފުޅުންނެއް ނެތް. ެއ ބޭފުޅުންނަކީ ގިނަ ފަހަރަށް 

ޅުންނެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ރަނގަޅަށް ހަމަ މަސް ބޭނެން އޮތް އައިނަކުން މި ކަންކަމުގައި އެހާ ބޮޑަށް އުޅެވޭނެ ބޭފު

މަސް ބާނައިލާފައި ިސޔާީސ ބޭނުމަށް ޓަކައި ފަްސ ހާސް ރުފިޔާ ލިބޭ ގޮތަށް ިމ އޮތީ މިކަން ނިންމައިލާފަ. 

އަށް ބޭނުްނވާ  އެހެންވީމާ، ިމއަދު ެއވާހަަކ ދައްާކއިރު ވަރަށް ައސަާރ އެްއކޮށް ވާހަކަދަްއކަނީ ާޚއްޞަ އެހީ

 965ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެ ލާިރ ލިބޭނެ ގޮތެއް ނެތޭ. އެ ލާރި ލިބެންޖެހޭނޭ. މި އުސޫލުން އެ ބޭފުޅުން ވާހަކަ މި 

ދައްކަވަނީ. އެހެންވީމާ، ިމީއ މި މަޖިލީހުގައި ހަމަ މިދިޔަ ދައުރުަގއި ވެސް ހަމަ ހިނގައިދިޔަ ކަންތައްަތއް. މި 

ތިން ފެންނަމުންދިޔައީ. އެ ދުވަހު ބުނީ ކިހިނެއްހޭ ދައުލަތުން ރައްޔިތުންގެ ކަންތައްތައް އަޅުަގނޑުމެްނ ލޯމަ

އެންމެންނަށް ޚަރަދުކޮށްގެން ބަލަހައްޓާނީ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު އެ ބުނަނީ އަދި އިތުރުުކރަންޖެހެއޭ. މިއީ ޙަޤީޤަތަކީ. 
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ބޭސްފަރުާވގެ ިޚދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެ.  ސަރުކާރުން ރަްއޔިތުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭނެ. ސަރުކާރުން ަރއްޔިތުންނަށް

 970ސަރުކާރުން ރަށްރަށުގައި ކިަޔވައިދޭ މަދަރުސާ ރަނގަުޅކުަރންޖެހޭނެ. މިއިން އެއްވެސް ކަމެއް ކުެރވޭ މަންޒަރެްއ 

 އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ. ހައްތަހާވެސް ސަރުކާރުން ސިޔާސީ މަޤުޞަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި ބޭނުންވާވަރަށް

ސިޔާސީ މީހުން، މަޤާމެއް ނެތިއްޔާ ޯކޑިނޭޓަރު، ނޫނިްއޔާ އެސިްސޓެންޓް މެނޭޖަރު ކިޔާފައި ވެސް ތަންތަނަށް 

ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކަށް މީހުން ލަމުން މި ދަނީ. މިއީ ޙާލަތަކީ އިނގޭތޯ. މިއީ ދައުލަތުގެ ފައިސާ ނަހަމަ ގޮތުގަިއ 

ކަށް ކުރެޭވނެ ކަމެއް ނޫން. ރައްޔިތުންެގ ފައިސާ އިން ޚަރަދުކުާރ ބޭނުންކުރަނީ. މިއީ ދައުލަތަަކށް ނޫނީ ސަރުކާރަ

 975ކޮންމެ ލާރިޔަކަށް ވެސް އެަކމުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާއާ އެްއޮކށް ސަރުކާރުން ކަންަތއްތަްއ ކުރަންޖެހޭނީ. ހެޔޮ ވެރިކަެމއް 

ިރކަން ބަދަލުކުރީ. ބަދަލުކުރުމަށްފަހު ކޮށްދޭނަމޭ ބުނެ އެމް.ޑީ.ޕީ ވެރިކަމުގައި އޮްތއިރު، މަތި ބަރުވެގެްނ، ގޯްސވެގެން ވެ

އެ ބޭފުޅުން ހިތަށްނާރާ ރައްޔިތުންގެ ފައިާސއޭ ޚަރަދުކުރަމުން މި ދަނީ. ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރަމުންދަނީ 

މި  ސަރުކާރުެގ ބޮޑެތި ވަފްދުތައް. ދަތުރުކޮށް ދައުލަުތގެ ަފއިާސތައް ބޭނުން ގޮތަކަށް ޚަރަދުުކރަމުން ގެންދަނީ. މިހެން

ކަންކަން ކުރީމާ ރަްއޔިތުންނަށް ކަމެއް ކޮށްދޭނެ ފަިއސާެއއް ނުހުންނާނެ. ރާއްޖޭގެ ހުރި ހުރިހާ ހޮސްޕިޓަލްތައް މިއަދު 

 980އެހެރީ ބަންދުކުރާ ޙާލަތަށް ގޮއްަސ. މިއިން ހޮސްޕިޓަލެްއގައި ބޭނުންކުރާނެ އެްއވެްސ ކަމެއް، އެްއވެސް ކަހަލަ 

ކުވެފައި މިއަދު ވަނީ. ެއހެންކަމުން، މާލެ އަށް އެންމެން ޚިދުމަތް ހޯދަން އަންނަން މެޝިނަރީޒެއް، ހުރިހާ އެްއެޗްއ ހަލާ

މި ޖެހެނީ. މިއީ މިއަދުގެ ޙަޤީޤަތަކީ. އެއިން ތަނަކަށް އެްއެޗއް ހޯދަން ބުނީމަ އެ ބުނަނީ ފައިސާެއއް ނެތޭ. ފައިސާއެއް 

ނިވެރިމައިންނަށް ވެްސ، ޚާއްޞަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ ނުހުންނާނެ އެ ފައިސާ އެހެން ގޮތްގޮތުަގއި ބޭނުންކުރަންޏަކާ. އެކަ

ކުދިންނަށް ވެސް، ދޮށީ އުމުރުގެ ބޭފުޅުންނަށް ލިބޭވަުރގެ ިއނާޔަތެއް މި ޤައުމުން ދެވޭނެ. އެކަން ކުރަން އެބަ ޖެހޭ. 

 985ަގނޑުމެން މި ތިބީ އެކަން ކުރުމަށް ޓަކައި ހަމަަގއިމު ވެސް އެމް.ީޑ.ޕީން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ޓަކައި ައޅު

ނޑުމެން މި ވާހަކަ ދެއްކީ ވެސް. ައޅުަގނޑުމެން މިކަން ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ކޮށްދިނީ ވެސް.  ތައްޔާރަށް. އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ިތބީ އެގޮުތގައި. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.   އަދިވެސް އަުޅގަ

 

 ދީ ވާހަކަދެްއކެުވން:ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހު

 990`. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް، އާެދ، މަޖިލިސް ފްލޯގައި އަލަށް ވާހަކަަދްއކަން ލިބުމާ އެކު އަުޅަގނޑު 

ނޑުމެންގެ ާދއިރާގެ ަރއްިޔތުންނަށް ޝުކުރުދަންނަވަން.  ނޑި އަށް އިންތިޚާބުކޮށްެދއްވީތީ ައޅުގަ ވެސް އަޅުަގނޑު މި ގޮ

ނުޑގެ ދާއިާރެގ އަދި ޭއގެއިތުރަށް މި  ފެށިެގންދިޔަ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ ހެޔޮ އެދުމާއި ަތހްނިޔާ އަުޅގަ

ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށާ އަދި އެންމެހައި ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ރައްދުކުރަން. ާއދެ، މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންެގ 

އަށް މަކުނުދޫ ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  2111/14ކުރިމަތީގައި ބަހުސްކުެރވެމުްނ މި ދާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑުމެންެގ   995އަނާރާ ނަޢީމް ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ބިލަށް ައޅުަގނޑު ވެްސ ތާއީދުކުރަން. ޙަޤީޤަުތގަިއ މިހާތަނަށް އަޅުގަ
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ނޑުމެްނގެ ޤައު ުމގަިއ ތިބި އުމުރުން ދުވަްސވީ މީހުންނަށް ފަސް ހާސް ރުފިޔާގެ އެަލަވންސެއް ދެމުން ައއިއިރު، އަުޅގަ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުަތއް ރަްއކާތެރިުކރުމުގެ ގޮތުން އެ ފަރާތްތަކަްށ މިހާތަނަށް ދެވެމުން އަިއ 

ނޑު ެވސް ޤަބޫލެްއ ނުކުރަން. އަުޅަގނޑުމެންެގ  އެލަވަންަސކީ އެންމެ އިންާސފުވެރި އެަލވަންސެްއ ކަމަކަްށ އަުޅގަ

ކުދިންނާއި މީހުންގެ ޢާއިލާތަކުން އުފުލަމުންދަނީ ވަރަށްެވސް އެހެން ކަހަލަ ވޭނެއް، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 

ނޑުމެން މިއަދު މިތާނގަިއ ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގައި   1000ކުރަމުންދަނީ ވަރަށް އެހެން ަކހަލަ ތަޖުރިބާއެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބިފައި މި އޮތް ފުރުޞަތުގެ ތެރެއި ނޑުމެްނ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ތިބެގެން އަުޅގަ ން އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އާދެ، ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  ފަރާތްތަކަށް މި އެލަވަންސް ބޮޑުކޮށްދޭން މަސައްކަތްކުރަންެޖހޭ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު މިހާރުގެ ކަންކަން ހުރި ޮގތަށް ވެސް ކޮންމެވެސް ަވރަކަށް ބަލައިލުމަކީ މުނާސަުބ ކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރަން. މިގޮތުން ައޅުަގނޑުމެންގެ ަދއުލަތުގެ އެންމެ ބޮޑު، އެންމެ ގިނަ މުަވްއޒަފުން މި ތަމްސީލުކުރާ ސިވިްލ 

ނޑު މި ފުރުޞަތުގައި   1005ސަރވިްސގައި ެވސް ވަރަްށ މަދު މުސާރަކޮޅެއް ލިބޭ މުވައްޒަފުން ތިބިކަން އަޅުގަ

ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެންމެ ފަސް ހާސް ރުފިޔާ، ހަ ހާސް ރުފިާޔގެ ފާހަގަކޮށްލަން. ތިންހަތަރު ކުދިން ބަލަހައްޓާ ބޭ

ނޑުމެން މިފަދަ ބިލުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މިފަދަ  މުސާރައިަގއި އުޅުްއވަމުން އެ ދަނީ. އެހެްނވީމާ، މިީއ އަުޅގަ

ނުޑ އިޞްލާޙުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދަްއކާއިރު މިހެން ހުިރ ދިމާތަކަށް ވެްސ ިވސްނަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅު  ގަ

 ޤަބޫލުކުރަން. ޝުކުރިއްާޔ.

 1010 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު

 11އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ، އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

އި އަާސސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަމުގެ ވާހަކަތަެކއް ވަނަ މާއްދާއާ ދެމެދުގަ 11ވަނަ މާއްދާ އިން ފެށިގެން 

ބަޔާންކޮށްފަިއވީ ހިނދު، އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ދިމާވެގެން މި އުޅޭ މައްސަލަ އަކީ ިމކަން އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް 

 1015ދެންމެ ތަންކޮޅެްއ ކަން. އެހެން މި ދެްނނެވި ކަމަީކ ބައިކޮށް ޕްރެްކޓިސްކުަރން ފެށިތަންފީޛުކުރަން ލިބުނު ފަރާތުން ނު

ކުރިން މެންބަރަކު ވާހަކަދައްަކމުން ވެސް ވިދާޅުެވއްޖެ، މިހުރިހާ ޙައްޤުތަކެއް މީގައި ބަާޔންކޮށްފައި އޮްއވާ ހަމައެކަނި 

އެއްދިމާލަކުން ޙައްެޤއް ނަގަިއގެން އެކަިނވެރި މައިންގެ ވާަހކަ މި ބަޔާންކުރަނީ. އެކަނިެވރި މައިންނަށް އެހީދިނުމުގެ 

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(ގަިއ  38އް ސަުރކާރަކުން ާޚްއޞަކަން ދީގެން ނިންމައިގެްނދިޔައިރުަގއި ޤާނޫނުއަާސސީެގ ކަންތަކެ

ބަޔާންކޮށްފައި މި ވަނީ ކަިއެވންޏެއް ރޫޅިއްޖެ ޙާލަެތްއގައި ދަރިން ތިބި ނަމަ، ެއ ދަރިންނަކީ ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮުތެގ 

 1020އި. އެއީ ަވކި އެކަނިވެރި މައިންެނއް ނޫން، ބަފައިންނަށް ވިޔަސް އެ މަތީން ދައުލަތުން އަޅާލުންޖެހޭނެ ބައެއްގެ ގޮުތގަ 

ނޑަްށ މި ފެނިގެންދަނީ މަކުނުދޫ  ލިބެންޖެހޭ ގޮތަކަށް. އެހެންނަމަވެސް ެއކަނިވެރި ަމއިންނަށް. ދެން މިއަދު އަުޅގަ

އީދުުކރާ ވާހަކަެއއް، ހުށަހެޅުމެްއ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަކީ އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ތާ
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ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގައި ބަޔާްނކޮށްފައި ވަީނ  35ކަމުގައި ދަންނަވާލަން. އެހެން މި ދެންނެވި ކަމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ޢާއިލާގެ ފަރާތުންނާއި ޖަމާޢަތުގެ ފަރާތުންނާއި ދައުލަތުެގ ފަރާތުން ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ލިބުމަކީ 

 1025މުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާިއ ޚާއްޞަ އެހީ އަށް ބޭނުންާވ މީހުންނަށް ލިބެންވާ ޙައްޤެްއ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވަނީ. އު

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގައި ތަފާތުކުުރން އެކަހެރިކޮށްފައި ވެްސ  17މި ޙައްޤު ބަޔާންކޮށްފައިާވއިުރ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ަވނަ މާއްދާގެ )ށ(ަގއި ވަރަށް  17ރިކަން ހުރި ފަރާތްތައްކަން ޤާނޫނުއަސާސީގެ ހަމައެކަނިވާ ފަރާތްތަކަކީ ުނުކޅެދުންތެ

ސާފު ބަހުން ބަޔާންވެގެްނވޭ. މި އަކުުރގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއި ވަނީ މުޖުތަމަޢުގެ ާޢއްމު ޙާލަތަށް ވުރެ ނިކަމެތިކަްނ 

ތެރިަކމެއް ލިބިދޭންޖެހޭ ބަޔަކަށް ލިބިފައިވާ މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން ޚާއްޞަ ރަްއކާ

 1030އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް ޓަކަިއ ނުވަތަ ރައްކާތެިރކަން ދިނުމަށް ޓަކައި ކުރާ ކަންަތއްަތކަކީ މި މާއްދާގެ )ހ(ގައި 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަދަ ތަފާތުުކރުން ކަމުަގއި ނުބެލެވޭެނ ކަަމށް ބަޔާންކޮށްފަިއ ވަނީ. ދަންނަވަން މި އުޅޭ ވާހަކަ އަީކ މި

ހުރިހާ ތަފާތުކުރުންތަކެއްގެ ތެރެއިން ވެސް ޚާއްޞަކަްނ ލިބިގެންވާ ހަމައެކަނި ބަޔަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި 

ފަރާތްތަކޭ. އެހެންކަމަށްީވ ހިނދު، މިއަދު މިނިމަމް ވޭެޖއް ގޮތުަގއި ލިބޭ އިނާޔަތްަތއް ަކނަޑއެިޅގެންދާއިުރގަިއ 

ށް އެކަން ނުިލބޭ ގޮތަށް އޮތުމަކީ ެއއީ މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ އަސާީސ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ލިބެން ހުރި ފަރާތްތަކަ

 1035ޙައްޤުތަކާއި މިިނވަންކަމުގެ ާބބުގެ ތެރޭަގއި ހިމެނިފައިވާ މާއްދާތަކުގެ ރޫހާ ަކނަޑއެިޅެގން ޚިލާފު ކަމެއް ކަމުަގއި 

ނޑު ދަންނަވާނީ މި ބާވަތުގެ އިނާޔަތްަތއް ނުވަތަ މި ބާވަތުެގ ، އަޅުަގނޑު ވެސް ދެކެން. ެއހެންކަމުން އަޅުގަ

އަޅާލުންތައް ސަރުކާރުން ދިުނމުގައި ނުވަތަ ަދއުލަތުން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ައޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ތަންކޮޅެއް ފުން 

ވިސްނުމަކުން ވިސްަނއި، ަސރުކާރާއި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހާ އެއްކޮށް ތަންކޮެޅއް ހަމަހަމަ އުސޫލަކަށް މި ކަންކަން 

ނޑުމެންނަށް ބޭނުންވީމަ، ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް އެަކން ކުރަްއވާ ގޮތަށް އޮތުަމީކ ގެންނަން މަސައް ކަްތކުރަން. މިއަދު އަުޅގަ

 1040މި ދެންނެވި އަސާީސ ޙަްއޤުތަކާއި މިނިވަްނކަމުގެ ބާުބގެ ތެޭރގައި ަބޔާންކޮށްފަިއާވ އެހެން ފަރާތްތަކަށް ޭއެގ 

ކަމަށް ވަނީ ިވއްޔާ އެ ނުވާނެ ަރއްިޔތުންނަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ނިކަމެތިކަން ލިބިގެންދާ ގޮތަްށ ކުރެިވގެންދާ ކަމެއް 

ނޑުމެންނަށް މި އަސާސީ ޙައްުޤތައް؛ އަސާސީ ަޙއްޤުތަުކެގ  ނޑު ވެްސ ހަމަ އެދެނީ އަުޅގަ ގޮތަކަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ޮއންނަންޖެހޭނެ އެއްޗެއް ކަމަށް  ތެރެއިން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އިނާޔަތްތަކަކީ މިދެންނެވި ހަމަތަާކ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތީން

ނޑު ދަްނނަވާލީ. އާެދ، ައޅުަގނުޑގެ ާޕޓީގެ އެހެން މެންބަރުން ވެްސ ވާހަކަދަްއކަން ފުރުޞަތަށް  ވާތީ ެއވާހަަކ އަުޅގަ

ނޑު ވެސް ވަރަށް ދިުގކޮށް ވާހަކަދަްއކަން ބޭނުންވާ މައުޟޫޢަކަށް ވާތީވެ މިކަން   1045އެދިފައިވާީތވެ، މި މައުޟޫޢަީކ އަޅުގަ

ންކޮޅެއް ހަމަ ޢަދުލުވެރިކޮްށ ވިސްނަިއ، ނުކުޅެދުންތެރިަކން ހުރި ކުދިންނަށް އަޅާލުންދިނުމަކީ އަދި ހަމައެކަނި ތަ

ނުޑމެންނަށް ވަރަށް ގިަނ ކަންތަްއތަކުން، ވަރަށް ގިނަ ތަންތަނަށް މިހާރުވެސް އެ މީހުންނަށް  އަޅައިލުެމއް ނޫން، އަުޅގަ

ތިކަމެއް. ޚާއްަޞކޮށް އެިކއެކި މުހިއްމު ޚިުދމަތްދޭ ތަންތަނަށް އަދިވެސް ނުވަދެވޭ ގޮތަށް ހުރުމަކީ މިއީ ހަމަ ދަ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މީހުންނަށް ވަދެވޭނެ ޙާލަތު ވެސް ނެތް. އެހެްނވީމާ، މި ކަންކަމަކީ ސަރުކާރުން 



40 

 

ނޑުމެްނނަށް އެ ފަރާތްތަކަށް ފުރިހަމަ ގޮ  1050ުތގައި އެ އެހީތެރިކަން ވިސްނާަވޑަިއގެން ވަރަށް ފުްނކޮށް ވިސްަނއި އަުޅގަ

 ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް ދެކޭތީ އަޅުަގނޑު އެ ވާހަކަ ދަްނނަވާލީ. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. މި ހިސާބުން މަޖިލީހުގެ ހުސްވަގުތުކޮޅަށް އަޅުަގނޑު ދާނަން. ދެން 

 1055 ގައި. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން. 1011ށާނީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޖަލްސާ ފަ

 

 ]އަށް  13:11އިްނ  12:11ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (ގެ ނައިބު ރައީސް މޫސާ މަނިކު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ މަޖިލީހު

 

 1060 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑާލުމަށްފަހުގައި އަނެްއކާ ވެސް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަިއގެން ކުިރއަށް ދާނަން. `. ހުސްަވގުތުކޮޅަްށ މެދުކަ

ނޑާލިއިރުަގއި ބަހުސްކުރަމުން ގެންދިޔައީ މަުކނުދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑުމެން ހުސްަވގުތުކޮަޅށް މެދުކަ

ގެ ޙައްޤުތައް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން 2111/14މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ރައްކާތެރިކުރުާމއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުެގ ބިލު. ކުރީ ދަންފަޅީގަިއ 

ނޑު ފުރުޞަތުއަުރވަމުން   1065ބަހުސްކުރަމުން ގެންދިއުމާ އެކީަގއި އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ މެންބަރުންގެ ތަރުތީބުން އަޅުގަ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަީނ ގެަމނަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޖަމީލް  ގެންދާނަން. އަުޅގަ

އުޘްމާން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( މާފުކުރައްވާތި ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. ޖަމީލު އުޘްމާނު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

 ދަންނަވަން.  މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރަމުންދާއިރު އިށީނދެވަަޑއިގެން ިތއްބެުވމަށް

 

 1070 މާން ވާހަކަދެއްެކުވން:ށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލު އުޘްގެމަނަފު

 2111/4އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ 

މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ބިލުގައި ގެނެވުުނ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުަތއް ރައްކާތެިރކުުރމާއި 

ނޑުމެން މިއަދު އިނާޔަތްތަކުގެ ވާހަކަަދއްާކއިރު،  އިޞްލާޙަކީ އަޅުަގނޑު ދެޭކޮގތުގައި ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެްއ. އަުޅގަ

އްކާއިރު، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ފައިސާ އާއި ެއކި ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިކަްނ ހޯދާ ވާހަކަ ދަ

 1075އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަެކއް ެއބަ ހުރި. އެހެނިހެން ކަންތައްތަކެއް އެބަ ހުރި. ވަރަށް ގިނަ 

ވަަނ އަހަރު ތެޭރގަިއ  2118ކަންބޮޑުވުންތަެކއް ވެްސ އެަބ ހުރި. މިސާލެްއގެ ގޮތުން ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ 
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ންނަން އެބަ ހުރި، މި އަހަރު ތެރޭގައި ފެންނަން އެބަ ުހރި، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތާރީޚުން ފެ

ނޑުމެން ހަމައެކަނި ފައިސާ އާއި ިއނާޔަތްތަކާ ެއއްޗެހި ީދގެން  މީހެއްގެ ެގ އިން ވަްއކަންކުިރ ވާހަކަ. މިއީ އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރުގެ ތެޭރގައި  2117މި ފެނިގެންދަނީ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަންތައްަތްއ ހައްލުނުކުރެވޭނެކަުމގެ ކަންަތއްތައް

 1080ތާރީޚުން އަޅުަގނޑުމެންނަްށ ފެންނަން އެބަ ހުރި، ގއ. އަތޮުޅ އޮފީސް ތެޭރގައި ބަުދއަޚްލާޤީ ޢަމަލު 

ނޑުމެންނަށް  2112ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މީހަކާ އެއްކޮށް ހިންގާފައި ހުރި ވާަހކަ. ހަމަ އެގޮތަށް  ވަަނ އަހަރު އަޅުގަ

ފައި އެބަ ހުރި ސ. މީދޫގެ ރައްޔިތަކަްށ؛ ނުކުޅެދުންތެިރކަން ހުރި މީހަކާ ބަދްއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގި ވާހަކަ. އާދެ! ފެނި

ނޑުމެން ހަމައެކަނި އިނާޔަތްތަުކގެ ވާހަކަ ަދއްަކިއގެން ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި  ދައްކަން މި އުޅޭ ވާހަކަ އަީކ އަުޅގަ

ރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކެްއ ރަްއކާތެރިެއއް ނުުކރެވޭނޭ. ައޅުަގނޑުމެން އެބަ ކުދިންގެ ަޙއްޤުތަކެްއ، ނުކުެރުޅންތެ

ނޑުމެންގެ މި މީހުންެގ   1085ޖެހޭ މިއާ ގުޅުންހުރި ހުރިހާ މުއައްސަސާަތކުން ހުރިހާ ކަްނތައްތަުކގެ ތެރެއިްނ ވެްސ ައޅުގަ

ނޑުމެން އެބަ ހުރި އެ ކިެއކި މުއައްަސސާތަްއ ހެދިފައި، ނުކުޅެދުންތެރި ޙައްޤުތައް ރަްއކާތެރިކުރުމަށް ޓަކައި؛ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ ހުރި  މީހުން ލާން އެކި ދިމަދިމާ ހެދިފަ. އެކި ކޮމިޝަންތައް ހެދިފަ. އެކި ޒިންމާދާރު މީހުންތައް އަުޅގަ

ނަޑއަޅާފަ. އެހެންވީމާ، ހަމައެކަނިއިާނޔަތްތަުކގެ ވާހަކަ ދައްަކއިގެން އަުޅަގނޑުމެންނަކަްށ މިކަން ހަ އްލެއްނުކުރެވޭނެ. ކަ

ނުޑގެ ދާއިާރގެ ރަްއޔިތުން ވެސް، ގެމަނަފުށީ ދާއިާރ  ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަ އެކަމަުކ، އަުޅގަ

 1090ރައްޔިތުން ެވސް، ަކނޑުހުުޅދޫ ރައްޔިތުން ވެސް އަދި ޮކނޑޭ ރަްއޔިތުން ވެްސ، ދެްއވަދޫގެ ަރއްޔިތުްނގެ ތެރޭަގއި 

ހުރި ޢާއިލާތައް އެބަ ހުރި. މީހުން އެބަ ތިބި. އެހެންނަމަވެސް އެ މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ ވެސް ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

ނޑުމެންނަްށ ދެވޭނެ އެްއޗެއްެސއް ނޫން  ނޑުމެން ހަމައެކަނި ަފިއސާ އިން އަުޅގަ އިނާޔަތާިއ ރަްއކާތެރިކަން، ައޅުގަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ އެ ކުދިންނަށް ތައުލީމު ދެވޭނެ ގޮތް ތަެކއް ޤާއިމުކުރަްނ. އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ؛ މިއީކީ. އަުޅގަ

އެންމެ ކުޑަމިނުން ތި ބޭފުޅުން ވިސްނާަވޑަިއގެން ބައްަލވާ! އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުއްޖަކު ޮގަވއިގެްނ، ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

ނޑުމެން އާޓިފިޝަލް ބީޗަްށ މިސާލަކަށް ހުކުރު ދުވަހެއްގައި ދާ ކަމަށް  1095ވަންޏާ އެ  ހުރި ކުއްޖަކު ގޮަވއިގެން އަުޅގަ

ނޑިއާ އެްއކޮށް ވަދެވޭނެ އިންިތޒާމެއް ހަމަޖެހިފައި އެބަ އޮތްތޯ. ނޫންނަމަ، އަޅުަގނޑުމެން  ބުީރެގ  11ކުދިންގެ ގޮ

ނޑުމެން ކޮންކަހަލަ އިންިތޒާމެއްތޯ ހަމަޖެހިފައި ހުރީ.  އިމާރާތަކަށް އެ ުކއްޖަކު އަަރން ބޭނުންވެއްޖެއްޔާ އަރަން ައޅުގަ

ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނެ ކަންތަެކއް ނޫން މިއީކީ. އަޅުަގނޑުެމން އެބަ ޖެހޭ އެންމެ ފަހުން  ހަމައެކަނި ފައިސާއަކުން

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަްނގެ ފަރާތުން ހަދާފައި އޮތް ިރސަރޗެްއަގއި އެބަ ބުނޭ، ނުުކޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން 

 1100ތައް މުޖްތަމަޢުގައި ހިންގުމަށް ޓަކައި ބޭނުންކުރެއޭ. މިއީ ބޭނުންކޮށްގެން، އެ ކުދިން ބޭނުންކޮށްގެން ނޭއްގާނީ ޢަމަލު

ވަރަށް ބިުރވެރި، ނުަރއްާކތެރި ކަންތައްތަެކއް އިނޭގތޯ. ހަމައެކަނި ލާީރގެ ާވހަކަތަކެއް ވާހަކަަދއްަކއިގެްނ 

ނޑުެމން ވޯޓުދީ ނިންމައިގެން މިކަން ކުރެވޭ ކަށެްއ ނެތް. އެންމެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި އަުޅގަ

ފުރަތަމަ މި ބިލު މި މަޖިލީހަށް، އެންމެ ފަހުން ނިމިގެންދިޔަ މަޖިލީހަށް ބަލައިގަތީ ވެސް ވަރަށް ބޮުޑ 
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ނުޑ ހަނދާންވާ ގޮތުަގއި  ނޑުމެންނަށް މިއަދު  58އަޣްލަބިއްޔަަތކުން. އަުޅގަ ޯވޓުގެ އަޣްލަބިްއޔަތުން. ެއކަމަުކ، އަުޅގަ

 1105ދަލުކުރަމުންދާ ވާހަކަ. މި އަދަދުތައް ބަދަލުކުރަންޖެހޭނެ. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. މި ދައްކަނީ މިއަދަދުތައް ބަ 

ނޑުމެން އިޤްތިޞާދީ ގޮތުްނ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދިރިއުޅުމުެގ ޙާލަތްތަކަށް އަންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެްނ، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން މި އަދަދުތަކަކީ ބަދަލު ކުރަންޖެހޭނެ އަދަދުތަކެއް. އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ ޢާއިލާތަކުން މާލޭަގއި  ޟަރޫރީ ބޭނުންތައް މި ދަނީ އެއް ުދވަހުން އަނެްއ ދުވަހަްށ މައްޗަށް ދަމުން. އަުޅގަ

ނޑު ނޑުމެންނަށް ގޭެގ އަްށ ގޮްސ ިޒޔާަރތްކޮށްލީމާ އަުޅގަ މެންނަށް މި އުޅެމުންދަނީ ވަރަށް ިނަކމެތި ގޮތަކަށް. އަުޅގަ

 1110ފެނިގެން މި ދަނީ ޙަޤީޤަތުގައި މި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން، އަދި ކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ވެސް މި 

މާލޭގައި ދިރިުއޅެމުންދަނީ ަވރަށް ނިކަމެތި ގޮތަކަށް. ެއ މީހުންނަށް ލިބޭ މުސާރައިގެ ވަރަށް ޮބޑު ބަެއއް މި 

ތަންތަނުގެ ކުލީގެ ގޮުތގައި. ރެންޓުގެ ގޮުތގައި ޚަރަުދުކރަމުންދަނީ. އެހެންވީމާ، މި ޚަރަދުކުރަމުންދަނީ ޙަޤީޤަތުގައި 

ނޑުމެން ކަންތައްަތއް ަމގުފަހިކޮށްދޭއިުރގަިއ، ނުކުޅެުދންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް  ރަށްރަށުގެ ރަްއޔިތުންނަށް ައޅުގަ

ން މި ދަނީ އެހީތެރިކަމާ އެއްބާރުލުން ދެމުން މި ވެސް އަދި ކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ވެސް މި ސަރުކާރު

 1115ދަނީ. ހަމަ މާމައިންނާއި ކާފައިންނަށް ދޭ އިނާޔަތްތަކާ އެްއގޮތަށް ކަންަތއްތައް ކުަރމުން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، 

ނޑުމެންނަށް ހަމައެ ކަނި އަޅުަގނޑު މި ބިލަށް ވަރަްށ ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި ައޅުގަ

އިނާޔަތްތަުކގެ ވާހަކަދަްއކަިއެގން މިކަން ނިމޭކަށް ނެތް. ގުޅުންހުރި އެހެން ހުރިހާ ދާއިރާތަކުން ވެސް އެ ކުދިންނަށް، 

އެ މީސްމީހުންނަށް ސެކިއުިރޓީން ދޭން އެބަ ޖެހޭ. ވައްަކމުގެ ކަންތައްތަުކަގއި އެ ކުދިން ބައިވެރިންކޮްށގެންނުވާނެ. 

ނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެން އެ ކުދިންނާ  ެއއްކޮށް ޖިންސީުގޅުން ހިންގާ މަންޒަރުތައް ބަލަން ތިބެގެން ކަމަކުނުދާނެ. އަުޅގަ

 1120އެބަ ޖެހޭ އެ ކުދިން ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ޓަކަިއ، އެ މީހުން ޙިމާޔަތްކުރުމަށް  ޓަކައި ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެްސ 

 މަސައްކަތްތައް ކުރަން. ޝުުކރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި ޝު ކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 1125 މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ އަށް. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލެއްވީތޯ؟

 

 ހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަ

 އަޅުަގނޑު ދޫކޮށްލީ.

 

 1130 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނުޑމެން ފުރުޞަތުދެމުން މި ގެންދަނީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން  ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ! ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލުމުން، އަޅުގަ

 އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ އުސޫލުން. ކުރިއަށް ގެންަދވާ. 

 

  މީ ވާހަކަެދއްެކވުން:ރު އިމްތިޔާޒު ފަހުއިރާގެ މެންބަމާފަންނު އުތުރު ދާ

ނޑަށްވުރެ ކުރިން  ނޑު އޭުރގައި ފުުރޞަތު ދޫކޮށްލި ކަމަށް ދެންނެވުނީ އަުޅގަ  1135ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ަގނޑަށް. އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ ބަެއއް މެންބަރުން ތިބި ކަމަށް ވާތީެވ އޮޅިަވޑަިއގަތުމެއް ކަމަށް ފާހަގަކުރެިވގެން ައޅު

ނޑުމެން އެންމެން ވެްސ  ނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުންދާ މައްސަލައާ ުގޅޭ ގޮތުން އަުޅގަ އާދެ! މިހާރު ހުށަހެޅި، އަޅުގަ

ނޑުެމންގެ މި ާރއްޖޭަގއި ވަލްނަރަބަލް، ނޫނިއްާޔ އެހީތެރިކަމަށް ޭބނުންވެފައިާވ ބޭބޭފުޅުންނަށް  ވަރަށް ކަންޮބޑުޭވ އަުޅގަ

ނުޑމެން އެކަން ދެނެގެންއެހީތެރިކަން ލިބެމުންދާ މި އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން އެންމެ  ,ންވަރު ކުަޑކަމުން. އަުޅގަ

 1140ރުފިޔާގެ އިނާޔަތްެތއް ދޭން  2111ކަމަީކ ނުކުޅެދޭ ކުދިންނަށް ދޭ ެއހީތެރިކަމެއްގެ ގޮުތގައި  އިސްކަމެްއ ދިން ެއއް 

ގޮތުަގޔާއި އެކަިނވެރި މައިންނާ، މި ބާވަުތގެ  ފެށުން. ހަމައެއާއެުކގައި އުމުުރން ދުވަސްވީ ބޭބޭފުޅުން ދޭ އިނާޔަތެްއގެ

ނޑު އުފާކުރަްނ މި ކަންކަުމގެ  ނޑުމެން ސަުރކާުރން ފެއްޓެވި. ދެން، އަުޅގަ އިޖްތިމާޢީ އެިކއެކި އެހީތެރިަކން އަުޅގަ

އް ބޭބޭފުޅުްނެގ މައްޗަށް ބިންާގއެިޅގެން އެ ަކންތައްތައް ފުރިހަމަކުރުމުގެ ޮގތުން، އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމުގެ ގޮތުން ަބއެ

ނަޑކަށް ެއއްވެްސ  ނޑު އެހެންނަމަެވސް މި ވަހަކަތައް ދައްކާއިުރަގއި އަުޅގަ ވިސްނުންފުޅު މި ގޮތަށް ހުންނާތީ. އަޅުގަ

 1145ޔަޤީންކަމެއް ނެތް، މިއަދު މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދަްއކާއިުރ ވެސް މި ކަމަށް ކިތަންމެ ބިލެއް ފާސްކުރިކަމުގަިއ 

ނޑުމެން ކިތަންމެ ވާހަކަދެްއކި ކަމުަގިއ ވީނަމަވެސް މިއީ ކިހާވަެރްއގެ ޙަޤީޤަތަކަށް، ޔަޤީންކަމާ  ވީނަމަވެްސ، އަުޅގަ

އެުކގައި ރަްއޔިތުންނަށް ކަށަވަރުކޮށްެދވިދާނެތޯ އަޅުަގނުޑ ސުވާލުއުފައްދަން. މިސާލެްއގެ ގޮުތގައި މި ކަންތައްަތްއ 

އްޓުމަށް ޓަކައި އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވާ އެއް ފަރާަތކީ މި ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް ޓަަކއި، ާޤނޫނު ޤާނޫނެއް ގޮތުަގއި ދެމެހެ

ނޑު ކުއްލި މައްސަލަެއއް ހުށަހަޅައިފިން އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެންމެހައި  ރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަރީ. މިއަދު ހެނދުނު އަޅުގަ

ނިޑޔާރުންގެ ހިމާޔަުތަގއި   1150މި އޮތް ބޮުޑ މަޖިލިސް ރައްޔިތުންެގ ކުރިމަްއޗަށް ތިަލވެފަިއވާ، ބަރަހަނާ ފިލްމުކުޅެަފއިާވ ފަ

ނުޑ ހަމަ ހައިރާންވެމ އަޖައިުބވެ އަންތަރީްސވެފައި މި ހުންނަނީ. ކިހިނެއްތޯ މި  ފުންމައިގެން ތެދުވި ގޮތާ މެުދ އަުޅގަ

ރާއްޖޭަގއި މި ދެންނެވި ނުުކޅެދޭ ކުދީންނަށް ވެސް ލިބެްނޖެހޭ އިނާޔަތްތައް ކަަށވަރުވާީނ މި ރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަީރގެ 

ނޑިޔާެރްއެގ ދަށުވެފައިވާ ޖުޑީޝަީރއެއް ޙާލަތު މި ގޮތު ގައި އޮންނަހާ ހިނދަކު. ބަރަހަނާ ފިލްމެއްެގ ދަށުވެފައިާވ، ފަ

އޮތުމަކީ ކިހިެނއްތޯ ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ކަންކަްނ ކަށަވަުރެވގެންދާނީ. އެހެްނވީމާ، މިކަުމގެ ކަންޮބޑުވުްނ 

 1155ްތތެރި ރަމްޟާން މަހެއް ކުރިަމތިވެގެންާދއިރުަގއި ޖުޑީޝަލް އަޅުަގނޑުމެން ފާހަަގކުރަން. މުސްލިމު އުއްމަތަކަށް ބަަރކާ

ނޑު ހަމަ ހައިރާްނވެ  ނަޑއެޅި މިންަގނޑާ މެުދަގއި ހަމަ އަދިވެްސ ެއއް ފަހަރު އަުޅގަ ސަރވިސަސް ކޮމިޝަނުން ެއ ކަ

ނޑިޔާރު  ގެެއއްަގިއ އަންތަރީސްވަން. މި ރާއްޭޖެގ ޖުޑީޝަރީ މީގެ ފަހުން އޮންނަންޖެހޭނީ އެ ވިދާޅުވަނީ ކޮންމެ ފަ
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ނޑިާޔރަކު އިނުމަކީ ހަމަ ެއްއވެްސ މައްސަލަެއއް ނޫން ގޮުތގަޭއ ނިންމީ. އަޅުަގނޑު އިނާމު  ބަރަހަނާ ފިލްމުކުޅޭ ފަ

ނޑިޔާރުންނަށް ވެސް އިނާމު ހުށަހަޅަން.  ނޑު ތަކުާރރުކޮށް ދަންނަވާ ވާހަަކއެއް. އަޅުަގނޑު ފަ ހުށަހަޅަން. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނެސްބަލާށޭ މި މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި   1160މެންބަރަކަށް ވެސް އިނާމު ހުށަހަޅަން. އަޅުގަ

ނިޑާޔރުގެެއއްަގއި، ެއއްވެސް ަފނޑިޔާރު ެގެއއްަގއި ބަރަހަނާ ފިލްމުކުޅެ، އެކަން ާޢއްމުވެ  އުޑުދަށުން ެއއްެވސް ފަ

ނޑިާޔރުގެެއއް، އަ  ނޑިޔާެރއް އިންނަ ފަ ޅުަގނޑު ކުރިމަްއޗަށް އެ ބާވަތުގެ ހެްއކެްއ ތިލަވެފަިއވާއިރު އެ ބާވަުތގެ ފަ

ގެނެސްބަލަ! ައޅުަގނޑު އެ ޭބފުޅަކަށް އިނާމު ހުށަހަޅާނަން. ކީްއވެގެންތޯ ދުނިޭޔަގއި ނުހިނގާ ބާވަުތގެ ކަންތައްތަްއ މި 

ނާ މި  ރާއްޖޭގެ މި މުސްލިމު އުއްމަތުގަިއ، މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަތޭކަ އިން ސަތޭކަ މުސްލިމު ޤައުމެއް ކަމަށް ބު

ނުޑ، އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮުތގައި މި ރާއްޖޭގެ...  1165 ރާއްޖޭަގއި ހުއްދަެވގެންވަނީ؟ ކީްއވެގެންތޯ؟ މިއީ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ނިޒާމީ ނުކުތާ އެއް...)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( 

 

 1170 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ދީ

ކުދީންނާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަަކދައްކާއިުރ ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އެ ބިުލގެ ބޭރުން ބައިވަުރ ވާހަކަަތކެްއ 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ މަސްތުވާތަކެތި ބޮިއގެން ހައްޔަރުކޮްށގެން މިތާ  ދައްކަމުންދާ ތަން. މިތާނގައި އަުޅގަ

 1175މީހުން މިތާ އެތެރޭގައި ބައިިތއްބަިއގެން ހަމަ އެ މީހުންގެ ދިފާޢުގައި ވެސް ވާހަކަެދއްކި ތަްނ ފުލުހުންނަށް ބޭނުންވާ 

ބަޔަކު. ތެދުވެ، އެ މީހުން ހިސޯރުކޮށްގެން އުޅުނު ތަންެވސް މިތާ ތެރޭގައި. އެހެންވީާމ، ބޭކާރު ވާހަކަތައް ދަްއކާނެ 

ކުރާ ހުރިހާ ކަމެއް. މި ކުޅޭ ޑުރާމާ އާއި ހުރިހާ އެްއޗެހި ކަމެއް ނެތް. ރައްޔިތުންނަށް އެބަ އެނގޭ މިތާ  ތެރޭގައި 

އެބަ އެނގޭ. އެހެންވީާމ، ަވކި ބައެްއގެ ވާަހކަ ަވކި ބަޔަކު ަދއްކާނެ ކަމެއް ނެތް މިތާނަގއި. ހުރިހާ އެންމެން ވެސް އެ 

މިތާނގެ ަޔއުމިއްާޔ ބެއްެލވީމަ މީހަކު ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ބޭުނންވާ މީހަކު ދިފާޢުކުރަން ވާަހކަދައްކާަފއި މިތާނަގއި ހުރީ. 

 1180ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ. އަުޅަގނޑު ނިޒާމީ ނުކުތާ މި ނެނގީ ވަރަށް މުހިއްމު ިބލެއް މި ތަނަށް ހުށަހެޅިގެން 

ނުޑގެ  ބަހުސްކުރެވެމުންދާއިރު އެ ިބލާ ބެހޭ ގޮތުން ބަހުސްކުރަްއވާ. އޭރުން ހުރިހާ ކަމެއް ަހމަޔަކަށް ެއޅޭނެ. އަުޅގަ

 ލުގެ ބޭރުން ވާަހކަނުދައްަކވާށޭ. ޝުކުިރއްޔާ.ވާހަކަ ައކީ ބި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 1185ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ނިޒާމާ ބެހޭ ނުކުތާއެްއ ނެގެނީ މެންބަރު ދައްކާ ވާހަކަފުޅަށް ޖަވާބުދާރީވުމަކަށް 

ކަށް ބަލައެއްުނގަންނަން. ހުށަހެޅިފައިވާ ނޫން. ނުވަތަ އެކަމާ ގުިޅެގން ވާހަކަދައްާކކަށް ނޫން. ނިޒާމީ ނުކުތާ ކަމަ

 މައްސަލައާ ގުޅިގެން ވާހަކަފުުޅދެއްކެވުމަށް ފުރުޞަތުއެުރވިަފއިވާ މެންބަރު ކުރިއަށް ވަަޑިއގަތުމަށް ދަންނަވަން.

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ

 1190ާޔ. އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކާއިރު މި ދައްކަނީ މި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ޝުކުރިއް

ކަންކަން ކަށަަވކުރުމަށް ޓަކައި ބޭނުންވާ ދައުލަތުގެ ެއްއ ބާރުކަމުގަިއވާ ޖުޑިޝަރީެގ ވާހަކަ. ގަދަމީހާ ގަދަވާން، 

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުގައި ބަލިމީހާ ބަލިވާން، މިގޮތަށް ދޫނުކުރައްވާށޭ. ިމގޮތަށް ދޫކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެ އްވާށޭ. ައުޅގަ

މިގޮތަށް ތިބެގެން މިކަން ކުުރމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެމާހިނގާށޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ރާްއޖޭގައި މި ވަނީ ޙަޤީޤަތުަގިއ 

ނޑުމެން މި ނޑުމެންނަށް މަޖުބޫރު، އަުޅގަ  ވެސް ދައުލަެތއްގެ ސިފަ ެގއްލިފަ. ޤައުމެްއގެ ސިފަ ެގއްލިފަ. އަުޅގަ

ނުޑގެ މަްއޗަށް ލާޒިްމެވެގންވާ ކަމެްއ، ވާޖިުބވެގެްނވާ   1195މަޖިލީހުގައި ވާހަކަަދއްާކއިރު އަޅުަގނޑު ެދކޭގޮުތގައި އަުޅގަ

ކަމެއް، މި ޤައުމުގައި ދައުލަެތއްގެ ސިފަ ޖައްސަންޖެހޭ ކަމަށް ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ވެސް. މި ޤައުމުގެ ޤައުމެއްގެ ސިަފ 

ކުމަކީ. ޤައުެމއްގެ ސިފަޯތ ބައެއް ބާވަުތގެ ފިލްމުކުޅޭ ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީ އަށް ޖައްސަންޖެހޭ ކަމުގެ ވާހަކަ ދެއް

ނިސްބަތްވާންޖެހޭ ބޭބޭފުޅުން މި ރާއްޖޭގައި އެންމެ ބޮޑު ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިންނެވުަމކީ؟ އެއީ ަދއުލަތެްއގެ ސިފަޯތ؟ 

ޝިޔޯ އަތަށް ގޮަވއި، މި ރާއްޖޭގެ ކޮންެމ މުސްލިމު އުއްމަތެއްަގއި އެީއ ދައުލަތެއްގެ ސިފަތޯ؟ ވޮިއޑް އެޓް އިނީ

ނޑު   1200ރައްޔިތެްއގެ ޖީބު ދަަރއި، ަޤއުމުގެ އިސްތިޤުލާލް ގެއްލުަމކީ ެއއީ ދައުލަެތްއގެ ސިފަޯތ؟ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ދެކޭގޮުތގައި ަޤއުމެްއގައި މިހާރު މި ރާއްޖެ...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރި މެންބަރު މަޑުކޮށްދެއްުވން އެދެން! ނިޒާމާ ބެހޭ ުނކުތާއެްއ ުކޑަހުވަދޫ ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ޢިްއަޒތްތެ

 1205 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު

ނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަެއއް މި ނެގީ މަނި  1210ކުފާނަކީ ވެސް ތިއީ ފިލްމު އިންަޑސްޓްރީ ބޭފުޅަކަށް ވެފަިއ، އާދެ! އަުޅގަ

ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގެ ބޭފުުޅންނަށް ކުޑައިމީސްކޮްށ ވާހަކަަދއްކަމުންދާއިރު މަނިކުފާނު ހަމަ ނުހުއްޓަަވއި އިންަނވާތީެވ. 
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ނަޑކީ ެވސް ފިލްމީ ދާއިރާގައި މަަސއްކަްތކުރި މީހަކަށް ވެފައި، ފިލްމީ ދާއި  ރާގެ މީހުންނަށް ނިކަމެތިކޮށް އެއީ އަުޅގަ

ވާހަކަދަްއކަމުނަދާއިރުަގއި ެއަކން ނުހުއްޓަވައި އިނުމަކީ މަނިކުފާނުގެ ޕްރޮފެޝަނަށް ވެސް ސުވާލުއުފެދޭ ކަމަކަްށ 

 ވާތީެވ، ހަމަ އެ ވާހަކަ ދަންަނވާލުމަށް. ޝުކުރިްއޔާ 

 1215 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެއްުނގަންނަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅިފައިވާ ަމއްސަލަ އަށް ނިޒާމާ ބެހޭ ނުކުތާެއއް ަކމަކަށް ބަލަ

ބަހުސްކުރުމުގައި ކުރިއަްށ ަވޑަިއގަތުމަށް، އަޅުަގނުޑ މާފަންނު އުތުރު ދާއިާރގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާުޒ 

 ފަހުމީ އަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 1220 

  ވާހަކަެދއްެކވުން:މީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހު

ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިހާރު މި ރާއްޖޭަގއި މިއޮްތ ސަރުކާަރށް ވަރަށް މުހިއްމު ވާނެ ބްލެްކމެއިލްކުރެވިަފއިާވ ޖުޑިޝަީރ 

ނޑިޔާރަށް ވެސް ވަރަށް  އެއް އޮތުން. ނޫނިްއޔާ ސުޕްީރމް ކޯޓެއް އޮތުން. ހަމަ އެފަަދއިން ބްލެކްމެއިލްކުެރވިފަިއވާ ފަ

 ވާނެ އެ ބޭފުޅާގެ މަާޤމު. އެހެންވީމާ، މި ވާ ގޮަތކީ ނުކުޅެދޭ މީހުންނަށް ލިބެންޖެހޭ... މުހިއްމު

 1225 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު...

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ

 1230ރުކުރުމަށް ޓަކައި ވެސް، ގަދަމީހާ ގަދަވުމަށް ދޫނުކުރުމަށް ޓަކައި ވެސް، ބަލިމީހާ ބަލިވުމަށް ހަމަހަމަކަން ކަށަވަ

ނޑުމެންނަށް މަޖުބޫރުވޭ މި ރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަރީ އިްޞލާޙުކުރަން. މި ނޫން ކަމެއް  ދޫނުކުރުމަށް ޓަކައި ވެސް ައޅުގަ

 މު...ދެން މި ވަގުތު ކުރަން ކޮބައިޯތ މުހިއްމު ކަމެއް؟ އިންސާފު ޤާއި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1235ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ނިޒާމާ 

 ބެހޭ ނުކުތާއެއް މި އަުރވަނީ، ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަށް.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(
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 1240  ވާަހކަދެއްެކވުން: ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް

ނޑު ދަންނަާވލަން ބޭނުންވަނީ ކޮންމެ ބަހުސެއް ވެސް ހިނގަމުންދާއިުރ  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑަެއޅިފަ. އެ މަުއޟޫޢުން ބޭރުން އެތައް ވާހަކަތަެކއް ެދއްކުުމގެ ޖާގަެއއް ަގާވއިދު ހުއްަދއެްއ  އޮންނަނީ މައުޟޫޢެއް ކަ

ނޑިޔާރުންނާ ބެހޭ  ނުކުރައްާވކަން ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސަށް އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ. ކޯޓާ ބެހޭ ވާހަކަތަކެއް ދައްާކފައި، ފަ

ނޑިޔާރުކަން ކުަރއްވަ ުމން ގެންދެވި ބޭފުޅެއް. މިއީ ވާހަކަތަެކއް ދައްަކވަނީ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސަކީ މަގުމަތީަގއި ފަ

ނޑުމެންނަށް ފެންނަން އެބަ އޮތް ކެބިނެުޓގެ   1245އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަން އޮތް ހަމަތައް. ދެ ވަނަ ކަަމކީ އަުޅގަ

ތެރޭގައި ފިލްމުކުޅުނު ވާހަަކ އާއި ބަރަހަނާ ވާހަކަ ދަްއކާ ވާހަކަތަެކއް. ލަދުގަންނަްނ އެބަ ޖެހޭ. ރަލުގެ ވާހަކަ؛ 

ން ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔގެ މަޤާމުގައި ހުރި ބޭފުޅެއްގެ ދިިރއުުޅއްވި ގެކޮޅުން ނެރުނު. މިއީތޯ އަޅުަގނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެ

ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަތަކަކީ. ިމކަހަލަ ވާހަކަތައް ދަްއކައިފިްއޔާ ހަމަ އެތައްއެތައް ވާހަަކތަކެއް ދައްކަން އެބަ ހުރި. 

އުޟޫޢާ ނުގުޭޅ ވާހަކަތަެކއް ދަްއކާކަމުަގއި ވެއްެޖއްޔާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެހެންވީމާ، ދަންނަވާލަން ޭބނުން ވަނީ މަ

 1250ވެސް ފުރުޞަތު އޮންނަންާވނޭ. މައުޟޫޢުން ބޭރުން ވާހަކަދެކެވޭ ކަމަށް ވަންޏާ ެއ ފުރުޞަތު އޮންނަންވާނެ. 

ލިސް ކޮންޓްރޯލްކޮށްދެްއވާށޭ. އެހެންވީމާ، ހުއްުޓަވއިދެްއވާޭށ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ަގވާިއދަށް ފައްތަވައިެދއްވާށޭ. މަޖި 

ނޑު ދަްނނަވާލަން ބޭނުންވި ވާހަކަ އަކީ. ޝުކުރިއްޔާ.  މަޖިލިސް ރަނގަޅަށް ގެންގޮްސދެއްވާށޭ. އެއީ އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1255ތާއެއް ކަމަކަްށ މީ ނުކުމަޖިލީހުގެ ކަންކަން އަދި ހަމައިންނެއްޓިގެންދާ ކަމަކަށް ނުފެނޭ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ނިޒާ

ނޑު ހަމަ އިޝާރާތްކޮށް  ބަލައެއްނުގަންނަން. ހުރިހާ ެމންބަރުން ހުށަހެޅިފައިވާ މަުއޟޫޢަށް ވާހަކަދެްއކެވުމަށް ައޅުގަ

ދަންނަވަން. ވަރަށް އަދަބުވެިރކަމާ އެކީ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ވަަޑއިގަތުމަށް ދަންަނވަން. ކުިރއަށް ގެންެދވުމަށް 

 އަރުވަން، މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާުޒ ފަހުމީގެ ވާހަކަފުޅު.އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު 

 

 1260  ވާހަކަެދއްެކވުން: މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ

މި ރާއްޖޭގައި  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅަގނޑުމެން މަޖިލީހުގައި މި ވާހަކަދެކެވެނީ މިއަދު ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލުަގއި

ހާސް ރުފިޔާގެ އިނާޔަތެްއ ދެމުންދާއިރުގައި ުނކުޅެދޭ މީހުންނަށް، ކުދީންނަށް އެވަރާ ެއއްވަުރެގ  5ބައެއް ފަރާތްތަކަށް 

ނޑުމެން މި ދައްކާ ވާހަކަ އަީކ  އިނާޔަތެްއ ނުލިބޭތީ، ެއކަުމގެ ހަމަހަމަކަން ވެްސ ގެަނއުމުގެ ވާހަކަ. އަުޅގަ

ައށް ގެނެވޭނީ އެކަން ކަށަަވރުކޮށްދެވޭނެ ގޮަތކަށް މި ާރއްޖޭގެ ނިޒާމު ޮއވެގެންނޭ.  ހަމަހަމަކަމެއް މި ރާއްޖެ

 1265އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކިހިނެއްޯތ ކަށަވަރުވާނީ މި ރާއްޖޭގައި ޢާއްމު ފަރުދަކު؛ މިސާލަކަށް ބަރަހަނާ ފޮޓޯއެއް ނޫނިއްޔާ 
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ނޑިޔާރުްނގެ ފިލްމަކުން ފެނިއްޖެ ކަމަށް ަވންޏާ އެ މީހަކު ޖަލަށް ޙުކެއް އެބަ  އާދޭ. މި ާރއްޖޭގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓުގެ ފަ

ނޑިޔާރުގެ މަްއަޗށް އެޅޭނެ ފިޔަވަޅެއް ނެތީމާ  މި ބާވަތުގެ ވީިޑއޯ ފެނި، ޢާއްމުވެ، އެންމެން މިކަން ޤަބޫލުކުރީމާ، އެ ފަ

ނޑު މި ކަންބޮޑުވަނީ. ހަމަހަމަކަމެއް ޤާއިމުނުކޮށްދެވޭނެތީވެ މި ވާހަކަ އަޅުަގނޑު މި ދައްކަނީ. ނުކުޅެދޭ  މިކަމާ އަޅުގަ

ނުޑ  ނިޑޔާރުގެ އިޞްލާޙުވާްނޖެހޭކަމުގެ ވާހަކަ އަުޅގަ ކުދީންނަށް މިކަން، މި އިނާަޔތްތައް ޔަޤީންކޮށްދިނުމަށް ޓަަކއި ފަ

 1270މި ދައްކަނީ. މިއަށްވުރެ ވަކި މުހިއްމު ވާހަކަެއއް އެބަ އޮތްތޯ މި ތަނުގައި ދައްކަން؟ މިައށްވުރެ ަވކި ބޮޑަށް މި ބިާލ 

ނޑު މި ގުޅޭ ވާ ަހކަެއއް އެބަ އޮތްތޯ؟ އެހެންވީމާ، ައޅުަގނުޑގެ ނަަޒރުގައި މި ބިލާ އެންމެ ބޮޑަްށ ގުޅޭ ވާަހކަ އަުޅގަ

ނޑިޔާެރއްެގ، ބަރަހަނާ  ނޑު މި ފާހަަގކުރަނީ. ބަރަހަނާ ފިލްމެއްގެ ދަށުވެަފިއވާ ފަ ދައްކަނީ. މިކަުމގެ ކަންޮބޑުވުްނ އަުޅގަ

ނިޑޔާރެއް  ނޑިޔާުރެގއެްއ ޮއވެދާނެތޯ؟ ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ، ފިލްމެއްގެ ދަށުވެަފއިާވ ފަ ގެ ދަށުވުމަށް ވުރެ ުނުކޅެދޭ ފަ

ނޑުމެން ދައްކާިއރުގައި މިކަން ހުއްޓުވަން، ިމ އަޑު ވެސް މި މަޖިލީހުން،  މިކަމަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

 1275ވަަށިއެގން. އަޣްލަބިއްޔަތު ަބއްލަވާ! ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މި އަޑު ވެސް ަކނުޑވާލުމުެގ ގޮތުން ބައްަލވާ 

އުތުރިއަރަނީ. އުތުރިއަރަނީ. އެހެންވީމާ، މި ވާހަަކ އަުޅަގނޑުމެން ކަންބޮުޑވުމާ އެކު ފާހަގަކުރަމުން މި ވާހަަކކޮުޅ 

 ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1280ސް ހުށަހެޅިފައިވާ މަްއސަލަ އަށް އަމާޒުކޮްށގެން ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ހުރިހާ މެންބަރުން ވެ

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ އެދުމެްއ. ގިނަ ނިޒާމީ ނުކުތާތަކަކަށް ފުރުޞަތުދީފިއްޔާ މަޖިލީހުގެ  ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަކީ އަުޅގަ

ން އެއްބާރުލެއްވުން ކަންކަން ހުށަހެޅިފައިވާ މަްއސަލަ އަށް ސީދާެވގެނެއް ުނދާނެ. އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު

އެދެން. އަޅުަގނޑު ފުރުަޞތު މި އަރުވަނީ، ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމަށް. 

 މައުޟޫޢައިގެން ކުރިއަށް ވަަޑއިގަތުމަށް ދަންނަވަން. 
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 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ނޑު ބަލާނަން އަމާޒަށް ގެންދެވޭތޯ. އާދެ، މިހާރު ކުރެވެމުންދާ އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެ  ރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑު ެވސް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އާދެ،  ބަހުސަށް، މި ހުށަހެޅިފައިާވ ބިލަށް އަޅުގަ

ރުފިޔާ އަކީ  5111ދި ނިމުނީީކ ނޫން. ުރފިޔާ ދިނުމަކުން އަ 5111އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން ެއބަ ޖެހޭ ހަމައެކަނި 

 1290ބޭނުންވާ ެއއްެޗއް. ެއއީ ކުަރންޖެހޭ ޚަރަދުތަކާ، އަދި އަުމދުން މާލެ ފިޔަވައި ާރއްޖޭެގ އެހެން އަތޮޅުަތކުަގއި މި 

އި ބާވަތުގެ ކުދިންނަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކާ، އަދި ތަމްރީނުދިނުމަށް ނުވަތަ ތައުލީމުދިނުމުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ  ނޑުމެން ިވސްނާލަން އެބަ ޖެހޭ އެ ަކންތަކާ. އަުޅގަ މައިންބަފައިން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތަކަށް އަުޅގަ
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ނޑުމެްނ ވިސްނަން އެބަ ޖެހޭހެން އަޅާލުން. ވަރަށް ބޮޑަްށ އިހުމާލުކުރެވިަފއިާވ ތަން  ހަމަމިއާއެކު އަުޅގަ

ނޑުެމން އިސްކަންދޭން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ. ބޮޑެތި ކަންތައްތަ ކަށް، މުހިްއމު ކަންތައްތަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެަނށް މިއަދު މި ފެންނަނީ ބޭކާރު ކަންތައްތަކަށް ޚަރަދުކުރެވިެގންދާ ތަން. މާލޭގައި ވެްސ   1295އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ްސރޫމެއް ހުރެދާނެ ކޮންމެވެްސ ނަމެއްގަިއ ސްކޫެލއް ހުރެދާނެ. އަދި ާރއްޖޭގެ ރަެށްއގަިއ ވެްސ ފަހަރެއްަގއި ކްލާ

ނޑަށް  ވަރެްއގެ ތަމްރީނުތަކެއް ެދވިފަ. އެހެންނަމަވެސް މި ކަންތަްއތައް ފުރިހަމަ އަށް ބަލަނީ ޮކންބައެއްތޯ މިއީ އަުޅގަ

ނޑަށް ވަރަށް  ނޑަކީ މިީއ މި ކަމުގެ ތެރޭަގއި ުއޅޭ މީހެއް. އަުޅގަ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އުފެދޭ ސުވާލެއް. އަުޅގަ

ނޑު  ރަނގަޅަށް އިހުސާސް އެބަ ކުރެވޭ. ޙަޤީޤަުތަގއި ދިވެހިާރއްޖޭަގއި މިފަދަ ކުދިންތަްއ ަބލަހައްޓާ މައިން، އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ އެބަ ޖެހެއޭ މިއަށް ސެލިއުުޓނަގަން. އެ ތަޙައްމަލުކުރާ ޭވނާއި އެ އުފުލާ އުނދަގުާލިއ   1300ބުނާނީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ވިސްނައި އެ ބޭފުޅުންނަ ނޑުމެން ެއއްބާރުލުން ދޭން އެބަ ޖެހޭ. މި ކަންތައްތަްއ ދަތިތައް؛ ެއ އަުޅގަ ށް ައޅުގަ

ކުރަން ތިބި ފަރާތްތަކުން މި ކަމަށް އެކަށީގެްނވާ އެހީތެރިަކމާއި ފޯރުންތެރިކަން އެ ފަރާތްތަކަށް އިތުރު އިނާޔަތްތައް 

ނޑު ނުދީ ކިހިނެއްތޯ މި ކަންތައް ރަނގަޅުކުެރވޭނީ. ޙަޤީޤަތުަގިއ އަޅުަގނޑުމެންގެ ަމއްސަ ލަ އަކީ ބާީކކޮށްލުން. އަުޅގަ

ނޑު މި ފުރުޞަުތގައި ހަމަ  ޤަބޫލުކުރަނީ ބާކީކޮށްލެވެީނއޭ މުޖުތަމަޢުން ވެސް، ސްކޫލުތަކުން ވެސް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 1305ގޮވާލަން ބޭނުންވަނީ މާ ވާހަކަ ދިގުނުކޮށް، ސަރުކާުރގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް، އަދި ޚާއްޞަކޮށް އެިޑއުކޭޝަްނ 

ޓްރީން ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބައްަލވާފައި، މިާހރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ކަންތައްތަކުގެ މޮޑެްލ މިނިސް

ބަލަން ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ވެސް އެކި ތަންތަނަށް ދަތުރުކުރާ ތަން. އެގޮތުން ދަތުރުކުރަންވީނޫންތޯ؟ ޑުބާއީަގއި ވެްސ 

ބަ ހުރި. ދަތުރުކޮށްގެން ވެސް ަރނގަޅު މޮޑެލްތައް ބަލާފަިއ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އޯޓިޒަމަްށ ފަރުވާދޭ ތަންތަން އެ

ނުޑ ދަންނަވާނީ މިހާރު އާބާދީ  ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ގެންނަން އެބަ ޖެހޭ. އެ މޮޑެލްތައް ގެނެްސގެން އަުޅގަ

 1310ދިންނަށް ބޮޑުވަމުންދާއިރު އާބާދީ ތެރޭަގއި ވަރަށް ބޮޑަށް ހިމެނިގެން އެބަ ދޭ މިފަދަ ކުދިންތައް. އެހެންވީމާ، އެ ކު

ފަރުވާ ލިބިގެން އެ ކުދިން ވެސް މުޖުތަމަޢަށް ނެރެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި މި މޮޑެލްތައް ގެނެސްގެން 

މިކަމަށް އަޅާލުން ބަހައްޓަން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ެއ ވާަހކަ އަުޅަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިްއޔާ ވަރަށް ބޮޑަްށ 

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 1315 ކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފު ވާހަކަދެއްކެވުްނ:ކެނދި

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، އަޅުަގނޑު މިއަުދ ހަމަ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ 

ރައްޤީވުމަށް ޓަކައި، ނަޢީމު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ބިލަށް ވަރަށް ފުރިހަމަ އަށް ތާއީދުކުރަން. ޙަޤީޤަތުގައި ޤަުއމެއް ތަ

އަމާން މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުމަށް ޓަކައި ނުުކޅެދޭ ކުިދންނަށާ، އަދި އެހެން މީުހންނަށް ވެސް އެހީތެރިކަން 

ނޑު ވިސްނުމަކީ އޯގާތެިރ  ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. މިއަދު އަުޅަގނޑުމެންގެ ސަުރކާރުގެ މަިއގަ
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 1320ޤީ އޯގާތެިރކަން ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން. އާދެ، އަޅުަގނޑުމެން ެއ ސަރުކާރެްއގެ ގޮތުަގއި، ޙަޤީ 

ނޑުމެންނަށް މިއަދު ކަށަވަރުެވގެންދަނީ  މަޤުޞަދާ އެކީގައި މިއަދު ސަރުކާރާ އެީކގައި ތެދުވެ މި ތިބީ. އަޅުގަ

ތަން. އަދި މަސްވެރިންނަށާިއ  މުސްކުޅިންނަށާއި ދުވަްސވީ ބޭފުޅުންނަށް ފަސް ހާހުގެ އިނާޔަތްތައް ލިިބގެންދާ

ނޑުވެރިންނަށް ވެސް އިނާޔަތްތައް ލިބިގެންދާ ތަން. ައދި ހުސްނުވާ އާސަންދާ އާިއ އެްއޗެހި ލިބިގެންދާ ތަން.  ދަ

އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން ަކންބޮޑެއްނުވޭ މިއަުދގެ ސަރުާކރުން ނުކުޅެދޭ ކުދިންނާ ދޭތެރޭގައި އިހުމާލުވެދާނެ ކަމަކަށް. 

 1325ޑުމެންނަށް އޮތް ޔަީޤންކަމަކީ މި ސަރުކާރުން ފުރިހަމަކަމާއެކީަގއި އެ ކުދިންެގ ބަލަދުވެރިކަން ނަންަގވާނެ އަޅުަގނ

ނޑު ދެޭކގޮުތަގއި މީ ދީނީ ގޮތުްނ ވެްސ، ޤާނޫނީ ގޮތުން ވެްސ ވަިލއްުޔލްއަމުރަށް އޮތް ޒިންމާއެއް.  ކަމަށް. އަުޅގަ

ގެ ޮކންމެ ފަރުދެއްގެ މައްޗަށް ެވސް އޮތް ވާޖިބު ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އަދި ފަރުދީ ޮގތުންނާއި އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެން ިމ ކަމުަގއި އެހީތެިރވާންޖެހޭނީކީ ހަމައެކަނި ސަރުކާރަކުން ޫނން. މުއްސަނދި ބޭފުޅުން  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ޙަޤީޤަތަކީ މިއަދު  ވެސް މި ކަމުގައި އެހީތެިރާވންޖެހޭނެ! އެ ކުދިންނަށް ރަނގަޅު ގޮތްަތއް ހޯދައިދޭންޖެހޭނެ! މިއަދު

 1330ވެސް ިދވެހިރާއްޖޭގެ ުމއްސަނދިން ފައުންޑޭޝަންތައް އުފަްއދައިގެން ވަރަށް ބޮޑެތި ޯއގާތެރިކަން ނުކުޅެދޭ ކުދިންނަށާ، 

ނޑުމެން ދިވެހިާރްއޖޭގެ ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރޭ.  އަދި އެހެނިހެން ބޭފުޅުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭކަން. މި ޙަޤީޤަތް މިއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެން ޝައްެކއްނުކުަރން، މި ސަރުކާރުން މި ބައެއް ބޭ ފުޅުންނަށް ޝަްއުކހީވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް ައޅުގަ

އަހަރު ނިމިގެންދާއިުރ މި ސަރުކާރުން އަުޅަގނޑު ެދކޭގޮުތގަިއ ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ  5ކަންތައްތަްއ ނުވެދާނެ ކަަމކަށް. 

ންނަ ޤައުމުތަކެކޭ އެއް ގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނ ފުރިހަމަ މުޖުތަމަޢެއް އުފެދި ދުނިޔޭގެ ތަހުޒީބުވެފައި އޮ 

ނޑަށް ވެސް އިހުސާްސކުރެޭވ  ނޑު ޝަްއކެއްނުކުރަން. އާެދ، އަުޅގަ  1335ދިރިއުޅެމުންދާ ތަން ފެންނާނެކަމާ މެދު އަޅުގަ

ނުޑގެ ާދއިރާ؛ ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގަ އި ވެްސ ނުކުޅެދޭ ކުދިންނާ ވަރަށް ިގނަ ބައްދަލުވެފައި އެބަ ހުރި. އަުޅގަ

ނުކުޅެދުންތެރިން ވަރަށް ގިަނ ދާއިރާއަކަށް ވެފައި ވާތީ، އަޅުަގނުޑގެ ވިސްނުން ހުރީ ހަމަ އެ ކުދިންނާ ދޭތެރޭގައި 

ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް މިއަދު ވެސް އޯގާތެރިކަން ފާޅުކުރަުމންދާ ގޮތަށް، އަދި އެ ތަޙައްމަލުކުރަމުންދާ އުނދަގޫތައް؛ 

ެއކަނި އެ ކުދީންނަކަށް ނޫން. ނުކުޅެދޭ ކުއްަޖކު ހުރެއްޖެ ަނމަ، އެ ޢާއިާލއަކުން ވެްސ އެ މައިންބަފައިންނަށް، ހަމަ

 1340ތަޙައްމަލުކުރަމުންދަނީ ވަރަށް ބުރަ މަސްއޫލިއްޔަެތއް. އެ ުކއްޖާ ބެލުމަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑެތި ހޭދަތަކާއި ވަގުތުަތކެްއ 

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި  މިއަދުގެ ސަރުކާރުން މި ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލަށް ވަރަށް  ހޭދަކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނުޑ  ފުރިހަމަ އަށް އެއްބާރުލުންދީ މިކަން ވަރަށް އަވަސް ފުރުޞަތެއްގެ ތެރޭަގއި ނިމިގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

 ޤަބޫލުކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ ެދްއވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 1345 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވަކި ޕާޓީައކަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ މެ ންބަރު. އަޅުގަ

 ނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު؛ އާދެ، ަމޑަވެލި ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދަށް. 

 

 މަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަަކދެއްކެވުން:

 1350ިރއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ، ނުކުޅެުދންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރަްއކާތެރިކުރުމާއި އާދެ، ޝުކު

އަށް މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  2111/4އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑުމެން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ިއޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަ ްށ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންަނާވލަން. އާދެ، އަުޅގަ

ރައްޔިތުން މިއަދު ބޭނުްނވެެގން މި ވަނީ، ަރއްޔިތުން ބޭނުންވަނީ އަޅާލުމާއި އެހީެތރިކަން. ޭއގެތެރޭން ެވސް 

ރަށް ލިބޭ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަކީ ެއއްވެސް ަބއެްއެގ އެހީތެރިކަމާއި އަޅާލުން ެއންމެ ކުޑަ މިންވަ

ނޑުމެން ދައުލަތުން މި ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން   1355ފަރާތްތަކެއް ކަމަށް މި ަވނީ ވެފަ. އެހެންކަމުން ައޅުގަ

ނޑުމެން ޤައުުމެގ ކަންތައްތައް މީގެ ކުރިން ހިނގާފައި އޮތް ގޮތުން މި  ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ހީތެރިކަްނ ބޭނުންވާ؛ އާދެ، ޭއގެ ަޙއްޤުވެިރންނަކަށް ނޫން. އެހެންވީާމ، އެހީތެރިކަން މި ލިބެނީ އެންމެ ބޮޑަށް އެ

ުރފިޔާ ވެސް މީގެ އެންމެ ޙައްުޤވެރިންނަށް ލިބުމުގެ މަގު ަސރުކާރުން ފަހިކޮށްދޭނެ ކަމަށް  5111މީގަިއވާ ގޮތުން މި 

ދިވެިހ ރައްޔިތުްނގެ ތެރޭން ގިނަ  އަޅުަގނުޑ ުއއްމީދުކުރަން. ާއދެ، އަުޅަގނޑުމެން ހަމަމިއާެއކީަގއި ވިސްނާލަންޖެހޭ

 1360ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ދަށް. އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުްނގެ ފަރާތުން؛ އާދެ، ސަރުކާރުެގ  5111ބައެްއގެ މިއަދު މުސާރަ އަކީ 

ނޑު ހަމަ  5111ފަރާތުން އެހީތެރިކަމުގެ ގޮުތަގއި  ނޑުެމންގެ ތެރޭން ަރއްޔިތުންތަަކކަށް ދިނުމަކީ އަުޅގަ ރުފިާޔ އަުޅގަ

 5111ަގޑިއިުރ މަސައްކަްތކޮށްގެން  28ނުން ވެސް ކަންބޮުޑވާ ަކމެއް. ެއއީ މުސާަރއިެގ ފަރަުގ؛ ޙަޤީޤަތުަގއި ޔަޤީ

ނޑުމެންެގ ތެރޭން ގިނަ މީހުންނަކަށް. އެހެންވީމާ، ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ދޭ އެހީތެރިކަމެއް އެއް  ރުފިޔާ ނުލިބޭ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މިންވަރެއްަގއި ހިފެހެއްޓުމަކީ އެއީ ވަރަށް  މުހިއްމު ކަމެްއ ކަމުގައި އަޅުަގނޑު ދެކެން. އާދެ، އަުޅގަ

 1365ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ހަމައެކަނި އެހީތެިރކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނީ ފައިާސެގ އެހީތެރިކަމަކުންނެއް ނޫން. 

އިްނ ސަރުކާރުެގ އިމާރާތްތަާކިއ އޭގެތެޭރގަިއ؛ އާދެ، ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ކުިރން ފާހަގަކުރެްއވި ފަދަ

ސަރުކާރުގެ އެންމެހައި ަތންތަނަށް އެ ބޭފުޅުންނަށް އެކްެސސްެވވޭނެ ފަސޭަހ އިންތިޒާމުތަެކއް އެބަ 

ނޑުމެންނަށް ނުކުޅެޭދ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން  ހަމަޖައްސައިދޭންޖެހޭ. މިކަހަލަ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކުްނ އަުޅގަ

ނޑު މި ިއޞްލާޙަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުާރ ވާހަަކ ދަންނަވަން. ވަރަށް ޮބޑަްށ ދެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެ ސް ައޅުގަ

 1370 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު
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ނޑު އަޅުަގނުޑގެ ދާއިާރގެ އެންެމހައި ބޭފުޅުންނަށް ޝު ކުރު `. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

އަދާކުރަމުން ރަމަޟާންމަހުގެ ތަހުނިޔާ ފޮނުވަން. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. މިއަދު ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިމައްޗަށް މި 

ނޑުމެންެގ   1375ހުށަހެޅިގެންދާ ބިލަކީ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް. ސަބަބަކީ، އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ޙިމާޔަތްކުރަން. އެގޮތުްނ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންގެ ނޫނީ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް އަުޅގަ

ރުފިާޔ އަކީ މި ޒަމާނަށް ބަލާއިރު މިހާރުގެ ޚަރަދުތަކަށް ބަލާއިރު އެކަށީގެްނވާ އަދަެދއް ނޫން.  2111މިހާރު ދެމުންދާ 

 5111ހުންނަށް ދޭ އިނާޔަތް ވެސް އަހަރުން މަތީގެ މީ 15އެކަން ފާހަގަކޮށް ައޅުަގނޑުެމންގެ މި ސަރުކާރުން ވަނީ 

ރުފިޔާ އަށް ބޮޑުކޮށްފަ. އެހެްނވީމާ، މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި މި އިޞްލާޙަށް އަޅުަގނުޑ 

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ އެހެން ކަމެއް އެބަ އޮވޭ. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދާއިރާަގއި   1380ތާއީދުކުރަން. އަދި އަުޅގަ

ކުދިްނ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ.  21ނޑުމެްނގެ ރަށުަގއި ިމހާރުވެސް ސްކޫެލއްަގއި ކިަޔވަމުން އެބަ ދޭ އަޅުގަ 

ނޑުމެންެގ ރަށުގެ މި ކުދިންތައް ފޮިނ އުއްމީދުތަެކއް ކުރޭ ސަުރާކރުން ރަނގަޅު އިނާޔަތްަތކެއް  އެހެންކަމުން، އަުޅގަ

ލުަގއި ެއހާ ރަނގަޅަށް ވަސީލަތްތަކެއް ނެތް. ވަސީލަތްތަކަށް ވަރަްށ ލިބުމަށް. މިހާރުވެސް މި ކުދިން ކިޔަވަމުންދާ ސްކޫ

ރުފިޔާ މި އަހަރު އެ  2511ބޮޑަށް ބޭނުންވެފައި އޮތީ. ަހމައެއާެއީކގައި ސަރުކާރުން ޮކންމެ އަހަރަކު ދެމުންދާ 

ނޑު އުއްމީދުކުރަނީ ވަަރށް އަވަހަށް އެ ފައިސާ ލިބިގެން  1385ދާނެ ކަމަށް. ޚާއްޞަ ކުދިންނަށް ލިބިފައެއްނުވޭ. ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގެ ކަންތައްތައް މިހާރު ހުރި  ނޑު އެހެން ކަމެއް އަދި ފާހަގަކުރަންޖެހޭ. އަޅުގަ ގޮތެްއގައި އަުޅގަ

އަހަރުން  15ގޮތުން ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަށް އިނާޔަތްތަާކއި ކަންތައްަތއް ލިބެމުން އެބަ ދޭ. އެހެންނަމަވެސް އުމުރުން 

ނުން؛ މީހަކާިއ ނީނދެ، ކުދީން ނެތް މީހުންނަށް އިނާޔަތެއް ލިބޭ ގޮތެއް ނެތް. މީ ެއްއވެސް ދަށުގެ އަންހެ

ފަންތިއަކަށް، ގިންތިައކަށް ފެތޭ ބަޔަކަށް ނުވޭ. އެހެންނަމަވެސް އެ މީހުންނަށް ކުދިން ލިބިފައިނެތީތީވެ ބަލަހައްޓާނެ 

 1390ށް ވެއްޖެއްޔާމު ެއ މީހުންނަށް އެ ލިބެންޖެހޭ ބަޔަކު ނެތީސް އަދި ފިރިން މަރުވެ، ނޫނީ ފިރިއަކު ނެތް ކަމަ

ނޑަށް  އިނާޔަތްތަެކއް ނުލިބިދާކަން ެވސް ފާހަގަކުރަން. މީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަންޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅގަ

ކަނިވެރި މި ފާހަގަކުރެވެނީ އަންހެނުނ ތަކެއް ވަރިެވގެން ތިބޭ ވާަހކަެއއް ނޫން. އަދި ވަރިެވގެްނ ތިބެގެން ވެްސ އެ 

ނޑު ފާހަަގކުރަން. އެެހންނަމަވެސް ތެދުވެރިކަާމިއ  މައިންނަށް ދޭ އިނާޔަތް ބައެއް މީހުން ހޯދާކަން ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ ދާއިާރގައި ވެްސ  އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކީަގއި ުއެޅމުންދާ ބައެއް އަންހެނުން ވަރަށް ހިތްދަތިކޮށް އަުޅގަ

 1395ފިރި މަރުވެފައި، ދަރިއަކު ނެތް ބައެއް އަންހެނުން. އެހެންވީމާ، މި ކަމަށް މި އުޅެމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވޭ. ިމސާލަކަށް 

ނޑު މަކުނުދޫ ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ މި ބިލަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ  ސަމާލުކަމަށް ގޮވާލަމުން ައޅުގަ

 ދަންނަވަމުން އަޅުަގނުޑގެ ވާަހކަ ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް. 
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 1400ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ މި ބިލަްށ 

ަކވާއިރު މީ އަޅުަގނޑު ެވސް ހަމަ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އަދި އެާއއެީކގައި ބަެއއް ބޭފުޅުން ވާހަކަދައް

ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ބިލެކޭ ވިދާުޅވެ ވާހަކަދަްއަކވާތީވެ ެއއީ އަނާރާ؛ އަުޅަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ގޮުތަގއި 

ނޑު ހަަމ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާާރ އަމިއްލަ އަށް ހުށަހަުޅއްާވފައިވާ ބިެލއް. އެހެންވީމާ، އެކަްނ އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ،  5111ގައި ސާފުކޮށްލަދިނީ. ދެން މި ބިލު ރުފިޔާގެ ވާަހކަ އޮތްއިރު އަުޅގަ

 1405ހާސް ރުފިޔާ އަީކ ެއއީ ވަަރްށ  5އަހަރުން މަތީގެ ޭބފުޅުންނަށް ދޭން ނިންމި  15ޙަޤީޤަތުގައި ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ސަުރކާރުން 

މެއް ނަމަ، މިކަން ވެސް އޮންނާނީ އޭގެތެޭރަގިއ ވިސްނުންތެރިކަމާެއކީަގއި ވަަރށް ކަންތައްތަކެއް ރާވާަފއި ނިންމެވި ކަ

އިން އިތުރުކޮށްަފއި އޮތީމަ  2311ރުފިޔާ އަށް އެ އަދަދު  3111ހިމެނިފައޭ. ޙަޤީޤަތަކީ ޑރ. ަވޙީދުގެ މެނިފެސްޓޯގައި 

ކީަގިއ ރުފިޔާ ދޭން ެކމްޕޭނުތެރޭގައި ނިންމެވި ނިްނމެވުމެއް އެއީ. ެއއާއެ  5111ކުއްލިައކަށް އެއް ުދވަހު ހެނދުނު 

އެހެންވީމާ މީ އިތުރަށް އެހެން ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ އިނާޔަތްތައް އިތުރުެވގެން ނުގޮްއަސ ވަނީ. އަދި އޭގެ ފަހުން 

 1410ވެސް މިހާރު އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގައި ސަުރކާރުގެ ބަޖެޓަށް މިކަން ކުރަން ނުކުޅަދާނަވެގެން އިތުރު ބަޔަަކްށ 

ކާރުން ވިސްނަވާފަެއއް ވެްސ ނެތް. އެހެންނަމަ މި އިޞްލާޙު އަންނާނީ ސަރުކާރުގެ މި އިނާޔަތްތައް ދޭކަށް ސަރު

ފަރާތުންކަން އަޅުަގނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން. އަދި ައޅުަގނޑު ހަމަ މި އިޞްލާޙަށް އިތުރުޮކށްލަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުަގނުޑ 

ންފްލޭޝަނާ އަދި އެހެން މިގޮތަށް ދޭ ދެކެން މި ދެވޭ އިނާޔަތަކީ ކޮންމެ އަހަރަކު އެއް ފަހަުރ މުރާޖަޢާކޮށް، އި

ސޯޝަލް ސެިކއުރިޓީގެ ގޮުތަގއި ދޭ އިާނޔަތްތަކާ ކޮމްެޕައރކުރުމަށްފަހު ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކެއް ކޮންމެ އަހަަރކު 

 1415ވެސް މުރާޖަޢާކުރުމަށްފަހު ގެނެވޭ ގޮތަށް މި އިޞްލާޙަްށ އެ ބައި އިތުރުކޮށް އެޮގތަށް މި އިޞްލާޙު އަދި 

ނުޑ ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގައި ުކރިއަށް އޮތް ތާނަގއި ޮކންމެ ފަހަރަކު މި އަދަދު ފުރިހަމަކޮށްލު މަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެނަށް ސަލާމަތްވާނެ ގޮެތއް. ެއހެންނޫނިއްޔާ ކޮންމެ ފަހަރަކު މި  ރުފިޔާ ޤާނޫނުން  5111ބަދަލުކުރަންނުޖެހި އަޅުގަ

ންޖެހޭނީ. އޭގެ ބަދަލުގައި ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް އެއް އަޅުަގނޑުމެން އަނެްއކާެވސް މަތީ އަދަދަކަށް ބަދަލުކުރަމުންދާ

އަހަރުން މި އަދަދު މުރާޖަޢާކޮށް އެހެން އަދަދުތަކާ ކޮމްޕެއަރކޮށްފައި ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެވޭ ގޮތަށް މި 

 1420ްށ އިޞްލާޙު އޮތުމުން އަުޅަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިަކން މިއަށްވުރެ ރަނގަޅަ

ނޑުމެްނެގ  ކުރެިވގެންދާނެ. ދެން ނުކުެޅދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންގެ ވާހަކަދަްއކާއިުރ ޒަމާނުއްުސރެ ވެސް އަުޅގަ

މުޖުތަމަޢުގައި އެ ކުދިންނަްށ މާ ބޮޑު އަހައްިމއްޔަތުކަެމްއ ދެވިފައި ނެތްކަން ހަމަ ާފހަގަކޮށްލަންޖެހޭ. މި ތަނުގައި 

ރުން ވެސް ފާހަގަކުރެްއވިފަދައިން ސަރުކާރު ސްކޫލްތަކުަގއި ސިޑިލާަފިއ ބައެއް އެހެން ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަ

ހުންނައިރުގައި ލިފްޓު ެއއްެޗްއސެއް ހަމަ އަދިވެސް ނުހުރޭ އެްއވެސް ސްކޫެލްއގަ. ނުހުންނައިރުަގއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

 1425ެއްއގޮތަަކށްވެސް މިހާތަނަށް އެްއވެްސ  ހުންނަ ކުދިންނަށް ސިޑިން އަރައިގެން މަްއޗަށް ދެވޭނެ ގޮަތކީ ެއއީ ޙަޤީޤަތުަގއި

ސްކޫލެްއގަިއ ދެވެމުން އަންަނ ޚިދުމަތެއް ނޫން. ޕްލެޓުފޯމެއް ހަދާފައި ެއ ޕްލެޓުފޯމަކުން ވީލްެޗއަރގައި އިނދެގެްނ 
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ކުދިންނަށް އެރޭނެ ގޮތެއް ެވސް އަޅުަގނޑުމެންގެ އެްއެވސް ސްކޫލަކު ނެތް. އަދި ިގނަ އޮފީސްތަކަކު ވެސް ނެްތ 

އްކަތަށް ދާއިުރ ވެސް. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޭޖގެ ުމޖުތަމަޢު ބަލައިލާއިރުގަިއ ހަމަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މަސަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެއް. ދެން  ބޭފުޅުންނަށް ވިސްނައިގެން ަކންތައްތައް ރޭވިފައި ނެތްކަްނ އެއީ ހަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެން ދަްއކާ 5111  1430ރުފިޔާ ހަމަހަމަ އަށް ނުލިބޭ ކަމަށް ވަންޏާ ދެން  5111އިުރ، މި ރުފިޔާގެ ވާހަކަ ައުޅގަ

ނުޑމެން މިކަމަށް ބަލައިލާއިރުގަިއ އަޅުަގނޑުމެންގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު މާފަންނު އުތުރު  ކޮންތާކަށްތޯ ދާނީ؟ އަޅުގަ

ަގނޑު ހަމަ ތާއީދުކުރަންޖެހޭ. ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވެސް ެއ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް އަޅު 

އަޅުަގނޑުމެން އަުޅަގނޑުމެްނގެ ކޯޓުތަކަށް އިންސާފު ހޯދަން ދާން ބަލައިލާއިރު އެއްކަަލ ނުކުޅަދުންތެރި ކުއްޖާ އަށް 

ނޑުމެން މި  5111 ރުފިޔާ މަހުން މަހަށް ނުލިބުނީމަ، އެ މައްސަލަ ހިަފއިގެން ދާނެ ތަެނއް ހޯދަން ަބލައިލާއިރު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ދާންޖެ ނޑުމެންނަށް އެ ަތންތަނުގައި އަުޅގަ ނޑިޔާރުން ތިބޭ ޯކޓުތަަކށް. އަުޅގަ  1435ހެނީ ޒިނޭކޮށްގެން ހުންނަ ފަ

ނޑުމެން ކޮންމެ ކަަމާކ ގުިޅގެން ވެސް މި ވާހަކަ  ނިޑޔާރުންނާ ދޭތެރެއަުކ އިތުބާރެއް ޯނވޭ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ އެ ފަ

ރުފިާޔ  5111މެ މައްސަލައެްއެގ ނިމުން އައިސް މި ޖެހެނީ ކޯޓުތަުކގައި. މިއަދު ދައްކަންޖެހިފައި މި އޮންނަނީ. ކޮން

ހޯދަން ނުކުޅަދުންތެރިކަން ހުރި ކުދިން ދާން ވެސް މި އޮްނނަނީ ކޯޓުތަކަށް. އޮންނައިުރަގއި ކޯޓުތަަކކީ އިންސާުފވެިރ 

ނޑުމެންގެ ކޮމިޓީތައް ތަނަކަށް ނުވަންޏާ ކޮްނ ތާކަްށތޯ ދިވެހި ރަްއޔިތުން ދާނީ؟ އަޅުަގނުޑ މިއަދު ހިތާ މަކުރަްނ އަުޅގަ

ނޑިނޭޅި ކިޔަމުންދިޔައީ ަރއްޔިތުން ތިަމންނަމެންނާއޭ ހަވާލުކޮށްފައި   1440ބެހުމުގެ މަރުޙަލާގައި ވެސް ީޕ.ޕީ.އެމުން ވެސް ކެ

މި އޮތީ ސަރުކާރު ޖަވާުބދާރީކުރުމާއި ޖުޑިޝަރީ ިޒންމާކުރުމުގެ މަސްއޫލިްއޔަތު. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު 

މެންނަށް ފެނިގެން މި ދިޔައީ ރައްޔިތުން ތި ބޭފުޅުންނާ ހަވާލުކުރެއްވި މަސްއޫލިއްޔަތު ތި ބޭފުޅުން އަޅުަގނޑު

ނޑިޔާުރގެއާ ެއްއކޮޅަށް، ަވކާލާތުކުރަން ތިބި ބައެްއކަން ތި ބޭފުޅުންނަކީ. ތި  އަދާނުކުރަްއވައި ސަުރކާރާ ެއއްކޮޅަްށ، ފަ

ނޑުމެންނަށް މުޅި ބޭފުޅުންނަކީ ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުަގއި މި ތަނުގަ އި ވާހަަކދައްކަން އުޅޭ ބަެއއް ނޫންަކން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ މި ތަނުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ   1445ޤައުމަށް މިއަދު ހާމަވެގެން މި ދިޔައީ. އެއީ އަުޅގަ

ގެ މަޖިލީހަކުން ނުބެހެވޭނޭ. ބައެއް މެންބަރުން ތެދުެވވަަޑިއގެން މި ވިދާުޅވަނީ ޖުޑިޝަީރގެ މައްސަލަތަަކކާ ރަްއޔިތުން 

ނޑައެިޅގެން އެބަ އޮޭވ ޖުޑިޝަރީ ޖަވާބުދާރީކުުރވުމަީކ  އެހެން ވިދާުޅާވއިރުަގއި އަުޅަގނޑުމެންގެ ޤާނޫުނއަސާީސގަިއ ކަ

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ޒިްނމާއެއް ކަމަށް. އެހެން އޮްނނައިރުަގއި މި ތަނަށް ަވަޑއިގެން އެހެން ވިދާުޅވުމަކީ 

ނޑުެމން ނުކުޅަދުންތެރި ކުދިންގެ ވާހަކަ މިއަދު މިތާ ދައްކާފައި އަޅުަގނޑުމެ ންނަށް ޤަބޫލުކުރެޭވނެ ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަ

 1450މުސްކުޅިންގެ ވާހަކަ މިއަދު މިތާނގައި ދަްއކާހަދާއިރުަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ މުޅި ޤައުމު ބޮއްސުންލަިއގެން ދާއިުރގައި 

ނޑުމެން މިއަދު މިތަނުން ބިލެްއ  މި ވާހަކަ މި މައުޟޫޢުގެ ެތރެއަށް ނުފެތޭނެ އެްއގޮތެއް ވެސް ނޯންނާނެ. އަުޅގަ

ރުފިޔާ ހޯދައިދޭން މި  5111ރުފިާޔޭއ އަޅުަގނޑުމެން ދޭނީ ބުނެފައި ބަލައިލާއިުރަގއި ެއއްކަލަ  5111ފާސްކޮށްފައި 

ރުފިޔާ ހޯދައިނުދޭނެ  5111ރުފިޔާ ދިނީމަ ނޫނީ އެ  5111އިންނަ ފަރާތަކީ އަދި އެ މީހާ އަށް ރިޝްވަުތގެ ގޮތުން 
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ނޑުެމންގެ ޤައުމުގެ ޙާލަތު މިއަުދ  މީހެއް ކަމަށް ވަންޏާ ކޮންތާކަށްތޯ ނިކަމެތިން އިންސާފު ހޯދަން ދާނީ. މިއީ އަޅުގަ

ނޑިޔާުރންނާ ގުޅިގެން މައްސަލަަތއް ކޯޓުތަުކގައި ނިންމާފައި އެ   1455އޮތް ގޮތަކީ. ަބއެއް ފަހަރަްށ ޤާނޫނީ ވަކީލުން ފަ

ނުޑމެން ވިސްނަން އެބަ ޖެހޭ ބޭފުޅުންގެ ޙިމާޔަ ތުަގއި މި ތަނުގައި ތެދުެވވަަޑިއގެން ާވހަކަދައްަކވާއިުރގައި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން މިތަނަށް ައިއސް މި ތިބެނީ ޤާނޫނީ ވަީކލުންގެ ހައިިސއްޔަތަކުން ޫނން. ރައްޔިތުްނގެ ަވކީލުންެގ 

ނޑުމެން މިތަނަށް ހައިސިއްޔަުތަގއި ަރއްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްގެން ަރއްޔިތުންނަ  ށް އިންސާފު ހޯދައިދޭން. ިމައދު އަުޅގަ

ނޑުމެން މިތަނަށް  އައިްސ މި ހުންނަނީ ޢަލީ ޙަމީދެއް، އެހެންނޫނީ މުޙައްަމދު ޙަމީދެއްގެ ޙިމާޔަަތކު ޫނން. އަުޅގަ

ނޑިޔާުރގެ  1460އަކީ  އައިްސ މި ތިބެނީ ރަްއޔިުތންނަށް ފައިދާހުރި މަސައްަކތްތަކެއް ކޮށްދޭން. ރަްއޔިުތންނަށް ފަ

ނޑުމެންނާިއ ހުރިހާ އެންމެންނަށް އިންސާފު ލިބޭ އިތުބާރު ހުރި ބަޔަުކ ތިބޭ  އިސްލާމްދީނުގައި އޮންނަ ގޮަތށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ޓުވިާޓގައި ވިދާުޅވެަފއި އޮްތ  ތަނަކަށް ހަދަން. ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރަކަށް ހުންނެވި ބޭފުޅާ ރިޔާޟް އަުޅގަ

ންެވސްޓިޭގޝަނާ ެއްއގޮަތކަށް ނޫނޭ ޖޭ.އެސް.ސީެގ ރިޯޕޓު އޮތީ. އެހެންވީމާ، ެއއީ ތަން އެބަ ފެނޭ ޕޮލިހުން ކުިރ އި

ވަރަށް ބޮޑު މައްސަަލއެއް. ޕޮލިހުން އިންވެސްޓިގޭުޓކުިރ ގޮތާ ޚިލާފަށް ޢަލީ ޙަމީދުގެ މައްސަލަ، ޢަލީ ޙަމީދު 

ނޑުމެން މައްސަލަ ހުށަހެޅީމަ އިންވެސްިޓގޭްޓކުރަން ހާޒިރުނުވެ މިކަން މިހެން ކުރެއްވީމާ ދެން މި ތަނުގައި އަ  1465ުޅގަ

މައްސަލަ ރަތް ފާހަގަ ޖަހާފައި ރައްޔިތުންގެ ބޮލުަގއި ކޮުޅފައިންޖެހީމަ ނިޒާމީ މައްސަލައަކުން މި ކަމެއް ނުފުދޭނެ. 

 ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1470 ބާރަށު ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިއބްރާހީމް ޝުޖާޢު.ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ޝުޖާޢު

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ ކުއްލި މައްސަަލއެއް ވެސް މި ޢިއްޒަތްތެިރ   1475ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު އަުޅގަ

ނޑު ނިޒާމީ މަޖިލީ ހަށް ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް އެ ދެއްެކވި މައުޟޫޢާ ބެހޭ ގޮތުން އަުޅގަ

މައްސަލަެއއް މި ނެގީ. ެއއީ ޢަލީ ޙަމީދުގެ މައްސަލަާއ ުގިޅގެން، އުސްތާުޛ ޢަލީ ޙަމީދުެގ މައްސަލައާ ގުިޅގެން ކުއްލި 

ނޑުމެންނަށް ިމ މައްސަލަެއއް މި ތަނުަގއި ނެގިގެންދިޔަ. އެ ކަ މަށް ާވހަކަދެއްކުމުެގ ބަދަލުގަިއ މިހާރު އަުޅގަ

ނުޑ  ހުށަހެޅިގެން ދާ ވަރަށް މުހިްއމު ބިލަކާ ބެހޭ ގޮތުން. ަމުއޟޫޢުން ބޭރުވެގެންދާތީ ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ

 1480 ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް މި ނެގީ. 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންބަރަކު ދައްަކވަމުންގެންދާ ވާަހަކއާ ގުިޅގެން ޖަވާބުދާީރވުމުެގ ގޮތުން ނިޒާމީ ނުކުތާެއއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މެ

ނުނެގޭނެ. ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ކަމަށް ބަލައެއްނުގަންނަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅުދައްަކވައި ނިންމާލުމަށް 

 1485 އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން. 

 

  ވާަހކަދެއްެކުވން: ޒައިނާ އާދަމްއަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮ

އަޅުަގނުޑ ދައްކަްނ ހުރި ާވހަކަ ނިމުނީ އިނގޭޯތ ެއ ބިލާ ގުޭޅ ގޮތުން. ވަރަށް ޮބަޑށް ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ 

 ރައީސް.

 1490 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުސްުކރަމުން ގެންދިޔަ އިބްތިދާޢީ ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މި ހިސާބުން ހުށަހެޅިފައިާވ، ައޅުަގނޑުމެން ބަ

 ގައި ހުށަހެޅި، ބަހުސްކުރަމުން ގެންދިޔަ ބިލުެގ މިއަދުގެ ބަހުސްގެ ަބއި ނިމުނީ. 1.1ބަހުސްގެ 

  

 1495 .. ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް 11

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . 11ންބަރު އައިޓަމު ނަ އަޅުަގނޑު ދެން ދާނީ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތަށް. އެޖެންޑާ

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  -11.1

 1500ޝްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯްނ ބިލުގެ ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދެވުން. ިއއްެޔަގއި މަަސއްކަތް ނިންމާލެވުނުއިުރގަިއ 

ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުނޭރުވި އެބަ އޮްތ. އެދިަވޑަިއގަންފަިއވާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 

ނޑައަޅާަފިއވާ ަވގުތުަގއި އެދިަވޑަިއގެްނނެވި މެންބަރުންނަށް ވަގުތު  އެހެންނަމަވެސް އިްއޔެަގއި އަޅުަގނޑުމެން ކަ

މް.ޑީ.ޕީެގ ފަރާތުން އަިދ އަރުވާަފއިވާނެ. ިމއަދު މި ބިލުގެ މަސަްއކަތް ފަށާއިުރގަިއ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުންނާއި އެ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެންބަރުން އެދިަވޑަިއގެންފައި އެބަ ތިއްެބވި. ތަރުތީބުން އަުޅަގނޑު ުކރިއަށް ގެންދާނަން. އެންމެ 

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކެލާ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފަށް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު   1505ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ނޑު ފުރުޞަތުައރުވަން ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު މި ވަގު هللا ތު ަވޑަިއގެން ނެތުމާެއކީަގއި އަުޅގަ

 ޚަލީލަށް. 
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  ވާހަކަދެްއކެވުން:ޚަލީލު هللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 1510ޓަކައި. އެންމެ ފުރަތަމަ ވެްސ  ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ އަޅުަގނަޑށް ފުރުޞަތު ދެއްވި ކަމަށް

އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަނީ މި ބިުލގެ ނަން "ާޚއްޞަ އިޤްތިާޞދީ ސަރަހައްދު" މި ނަމަށް ބަދަލުކުރުމަށް. ޢިއްޒަތްތެިރ 

ނޑުމެން މި ދައްކަނީ ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ވަރަށް މުހިއްމު އިޤްތިޞާދީ އިންޤިލާބެއް ގެންނަ ވާހަކަ.  ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ދުނިޭޔގެ ތަޖުރިާބ އިން ތަޖުރިބާ ލިބިގަންނަްނ  އަޅުަގނޑުމެން މި އިންޤިލާބުގެ ވާހަކަ ަދއްާކއިރުަގއި އަުޅގަ

އެބަ ޖެހޭ. ދުނިޔޭގެ ޤައުމުަތކުަގއި މިކަން ކޮށްފައި އޮީތ ކޮން ގޮތަކަށްތޯ އަޅުަގނުޑމެން ބަލައިލަން އެބަ ޖެހޭ. 

 1515ިއސްކަންދަރު ޕްރޮޖެކްޓު ހިންގަމުންދާ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ. ިމ  އެގޮތުން ައޅުަގނޑުމެން ބަލައިލަމާހިނގާ މެލޭޝިޔާގެ

ނޑުމެން މިކަހަލަ ކަމެއް ކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅަގނޑުމެން ފިޔަވަުޅއަޅަްނވާނީ.  ތަޖުރިބާތަކުގެ ޢަލީގައި ޙަޤީޤަުތގައި އަުޅގަ

ތޯ ވެސް ރަނަގޅަށް އެނގިގެްނ އަދި ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ެވސް މިކަހަލަ ކަމަކުން ލިބެނީ ކޮން ކަހަލަ ފައިދާތަކެއް

ނޫނީ ޙަޤީޤަތުގައި ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ވެސް މިކަން އެްނމެ ރަނގަޅަށް ދެނެގަންނަން އުނދަގޫތަެކއް ކުރިމަތިވާެނ 

ގައި. އިޢުލާންކުރެިވގެްނ  2111ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ. އިްސކަންދަރު ޕްރޮޖެކްޓު އިޢުލާންކުރެވިފައި ވަނީ 

ނޑުމެން ފާހަަގކޮށްލަން ެއބަ ޖެހޭ މިއީ މިހާހިސާ  1520ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް އަިއއިުރގަިއ  2118ބަށް އައިއިުރގައި އަުޅގަ

ނަޑކަށް އަހަރަކު % އަށް އިތުރުވަމުން  88އަހަރަުކ %، 88އިންވެސްޓްމަންޓު، މި ތަނުަގިއ އިންވެސްޓްމަންޓު ގާްތގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ އެ ނޭގ ޚާއްޞަ އިޤްތިޞާދީ ސަަރހައްދެއް އިޢުލާންކުެރިވގެން، ގޮސްފަިއވޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އޭގެތެޭރގައި ާޚއްޞަ އިނާޔަްތތަކެއް ދީފި ކަމަށް ވާނަމަ، ވަރަށް ގިނަ އިންެވސްޓަރުންތަކެއް އަންނަން ތައްޔާރު އެަބ 

ނޑުމެން ިމ ދައްކަނީ  ނަޑކަށް  2111ތިބިކަން. އަުޅގަ ިލޔަނަށް ބި 88ބިލިޔަނުން  3.1ވަނަ ައހަރުގައި ގާްތގަ

ނޑުމެން މި ދައްކަނީ.   1525އެވްރެޖުކޮށް ކޮންމެ އަހަރަުކ  88އަަހރު ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި % 7ބޮޑުެވގެންދިޔަ ވާަހކަ އަުޅގަ

އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ކޯޕަރޭްޓ  11ވެސް އިތުުރވެފަިއވޭ. މި ތަުނގައި ދޭ އިނާޔަތްތަކަށް ބަލާިއރުގައި ފުރަތަމަ 

ޞަ އިނާޔަތްތަެކއް ދެިވގެން އެ ދަނީ. އަދި އޭެގއިތުރަށް ނޮލެޖް ވާކަރުން، ނޫނިްއޔާ ޓެކްސެއް ނުަނގާ. ވަރަށް ޚާއް 

ޚާއްޞަ ހުނަރުވެރިން އެ ތަނަށް އަންނައިުރގައި އެ މީހުންނަށް ޚާއްޞަ ކަންތަްއތަކެއް ވެސް ިމ ތަނުަގިއ 

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ައދި އޭެގއިތުރުން ވެ ސް އަުޅަގނޑުމެން ބަލައިލާއިުރގައި މި ޤާއިމްކޮށްދެމުންދާކަން އަުޅގަ

 1530ޕްރޮޖެކްޓުގެ ސަބަބުން، ިއްސކަންދަރު ޕްރޮޖެކްޓުގެ ސަބަުބން މެލޭޝިޔާ ވަނީ ޖުމްލަ ގޮތެްއގައި އީޒީ އޮފް ުޑއިން 

 1ވަނަ އަހަރު  2118ވަނާަގއި އޮވެަފއި،  12ވަނަ އަހަރުަގއި  2111ޤައުމުގެ ެތރެއިން އޭރުަގއި  141ބިޒްނަސްގެ 

ަޤއުމުގެ، އެންމެ ފަސޭހައިްނ  1އަށް،  1ދަލުވެފަ. ިމއީ ވަަރށް މުހިއްމު. މުޅި ދުނިޔޭަގއި ވެސް އަށް ބަ

ޤައުމުގެ ެތރެއިން އެއް ޤައުުމގެ ގޮތުަގިއ މެލޭޝިޔާ ވަނީ ވެގެންގޮސްަފ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ވެސް  1ބިޒްނަސްކުެރވޭ 

ވެގެންދާ ތަން އަޅުަގނޑުމެްނނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ. އަދި އެ ތަނަށް އަންނަ އިންވެސްޓަރުންތައް ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރު
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ނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަން އެބަ ޖެހޭ ޖީ.ޑީ.ޕީ ހިއްސާކުރާ މިންވަރު %  1535އަށް އިތުރުެވގެން އެބަ  1.5ހަމައެއާެއކުަގއި އަުޅގަ

ޕްރޮޖެކްޓަކީ ަގއި ަޓއިމްސް މެގަޒިްނގައި ވިދާުޅެވފައި ވަނީ ދުނިޭޔގެ އެންެމ އެމްބިޝަސް  2112ދޭ. ޖުލައި 

ނޑުމެންނަށް މި ޤައުމުަގއި ެވސް ހެދެން އެަބ  އިސްކަންދަރު ޕްރޮޖެކްޓޭ. މި އެމްބިޝަސް ޕްރޮޖެކްެޓއްެގ ޮގތުގައި އަުޅގަ

ނޑުެގ މެދުަގއި.  ނޑުމެން މި އޮީތ އިންޑިާޔ ކަ އޮތް. ައޅުަގނޑުމެން މި ަޤުއމު އޮތް ސަރަހައްދަށް ބަާލއިުރގަިއ އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ދައްކަނީ އަޅުަގނޑުމެން މި ގަިޑއިރުގެ ފްލައިޓަ  4 ނޑުމެން ދަތުރުކުރާ ކަމަށް ވާ ނަމަ، އަޅުގަ ކުން ައޅުގަ

ނޑުމެން މި އޮތީ.  8.5ޤައުމުގެ  ނޑުމެްނނަށް ކޭޓަރކުރެޭވ ހިސާބުަގިއ އަުޅގަ  1540ބިލިޔަން މީހުންގެ އާބާީދއަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން މި އޮތީ.  ވަރަށް ގާުތގައި. ދުނިޭޔގެ ެއންމެ ބާރަށް ކުރިއަރަމުން އަންނަ އިޤްތިޞާދުގެ ދޮރުމަތީގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަލައިލަން އެބަ ޖެހޭ މިކަހަަލ މަޝްރޫޢުތަކެއް މި ަޤއުމަށް  އެހެންވީމާ، އެފަދަ ތަނެްއަގިއ އޮތްއިުރަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ގެނެސް، ޭއގެ އެްޑވާންޓޭޖު ނެގުމަށް އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އަދި އޭގެއިތުރު ން އަުޅގަ

ބަލާއިރުަގއި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އިޤްތިޞާދު މިހާރު ކުރިއަރަމުން އަންނަ، އެންމެ ވަރުގަދަ އަށް ކުިރއަރަމުން 

 1545އަންނަ އިޤްތިޞާދީ ނާރެސްަތއް ބެންގަލޯރ، ްކއާލަލަމްޕޫރު، އަދި ޭއެގއިތުރުން ސިންގަޯޕރ، ދުބާއީ، އަބޫދާބީ، ގަތަުރ 

ނޑުމެން މި އޮތީ މި ސަރަހައްދުގެ މަދުގައި ައޅުަގނުޑމެން މި އޮތީ. އެހެންވީމާ، ފަދަ ތަންތަނުގެ މެ ދުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ސްޓްރެޓެޖިކް އެްޑވާންޓޭޖުތަކެއް އެބަ ހުރި ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނެއް ޤާއިމުކުެރވިގެްނ  ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަ ނޑުެމން ހަމައެއާއެކު ވިސްނާލަން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދޭން އަޅުގަ ލާއިރުަގއި. ދެން އަުޅގަ

ނޑުމެން  އެބަ ޖެހޭ މިކަހަލަ އިޤަތިާޞދީ ސަރަހައްދެއް، ޚާއްަޞ ިއޤްތިޞާދީ ސަރަހައްދެއް ާޤިއމުކުރެވިގެްނ އަުޅގަ

 1550ބަ ދޭ މިކަމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ކުރާނީ ކޮންފައިދާތަކެއްތޯ؟ ބަލާއިުރގައި ހެސްކިޔާފައި ަވޒީފާތައް އިތުުރވެގެން އެ

ސަބަބުން. ރައްޔިތުންގެ؛ ސީާދ ގޮތެއްަގއި، ސީދާ ގޮެތއްަގިއ ރައްޔިތުންގެ ޖީބުތައް މުްއސަދިވެގެން އެބަ ދޭ މިކަމުގެ 

ސަބަބުން. އެ ސަރަހައްދެްއގެ ޢާއިލާތަކަށް އިޤްތިޞާދީ ތަނަވަސްކަން އެބަ އާދޭ. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެަބ 

ޖެކްޓުތަަކކީ ކޮންމެ ގޮތަކަށް ވެްސ މި ޤައުމުގެ އިޤުތިޞާދު ފުޅާކުުރމަށް ޓަކައި ވަރަށް މުހިއްުމ އެނގޭ ިމކަހަލަ ޕްރޮ

ކަމެއްކަން. މިކަހަލަ ޕްރޮޖެްކޓުތަކެއް، އިޤްތިޞާދީ ސަަރހައްދުތަކެްއގައި ާޤއިމުކުެރވިްއޖެ ނަމަ، އާދަޔާ ޚިލާފު 

ނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކަށް ޖެހޭ އާމްދަނީގެ ނިސްބަތް ބާރުމިނެއްގައި މި ަޤއުމުގެ ެވސް ޖީ.ޑީ.ޕީ ފުޅާެވ، އަދި އަ   1555ޅުގަ

 ވެސް ވަރަށް ޮބޑު ތަން އިތުުރވެގެންދާނެ ކަމަށް، ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ  ޢިްއޒަތްތެިރ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 1560ބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމަށް. އެއަށްފަހު ފުރުޞަތު އަރުވަން އޮތީ މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް މެން
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އިބްރާހީމަށް. އަޅުަގނޑު ކުީރގައި މި ދަންނަވާލީ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން މި ތަނުގައި ހާޒިރުެވވަަޑިއގެން ތިއްބެވުމަްށ 

 ކުިރްއޔާ.ފަސޭހަފުޅުވާނެތީވެ. ޝު

 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑުމެން ކުރިމަތީަގއި މި އޮތް ބިުލ، ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނުގެ ބިލާ ބެޭހ   1565ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ން ސައްތަ މުސްލިމު ޤައުމަަކށް އެްއގޮތަކަްށވެސް ކަމުދާ ގޮތުން ވާހަކަަދއްާކއިރު މި ިބލަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ސައްަތ އި 

ކަހަލަ ބިލެއް ނޫން. ޚާްއޞަކޮށް މީގައި ވަރަށް ަބިއވަރު ކެަޓގަރީތަެކއް އެބަހުިރ އެކުަލވައިލާފަ. ޭއގެތެޭރގައި 

ފްީރ ، އިންޑަސްޓްިރއަލް ެއސްޓޭޓް، އެކްސްޕޯޓް ޕްޮރސެސިން ޒޯުނ، ފްރީ ޓްރޭޑް ޒޯނު، އެންަޓރޕްރައިސަސް ޒޯނު

ޕޯޓް، ސިންގަލް ފެކްޓްރީ އެްކސްޕޯޓް ޒޯނު. އޮފްޝޯ ބޭންިކން ޔުނިޓް. އޮފްޝޯ ފައިނޭްނޝިއަލް ސަރިވސަސް؛ މިހެން 

 1570ގޮސް ަހއި ޓެކްނޮލޮޖީ. މިކަަހލަ ވަރަށް ަބއިވަުރ ކަންތައްަތކެއް ީމގަިއ ހިމަނާފައި އެަބ ހުރި. މި ހުރިހާ ކަމެއް އެްއ 

މެން އެބަ ވިސްނަންޖެހޭ ކިިހނެއްތޯ، މިހާރު ރާއްޭޖގަިއ ިވަޔފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކޮން ފަހަރާ ހުޅުވާލަިއގެން ައޅުަގނޑު

ކަހަލަ ފަސޭހަތަކެއްތޯ ނޫނީ ލުއިތަކެއްޯތ ލިބިގެންދަނީ. ޙަޤީަޤތުގައި މިހާރު މި މަސައްކަްތ ރާއްޖޭަގއި ކުރާ ފަރާތްތަކުން 

ރަށް ބޮުޑ ފުރުޞަތުތަެކއް މީގެން ހުުޅިވގެންދެއޭ. ހަމަ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާީނ އެ ބޭފުޅުން ަބގުރޫުޓވުމަށް ވަ

ހުށަހެޅިފައި މި އޮތް ޤާނޫނުގައި، ޚާއްޞަ އިޤްތިޞާދީ ޒޯުނ ނުވަތަ ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިްކ ޒޯނުގައި އިންވެސްުޓކުރަން 

 1575ށްފަ. މީގެން އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާުރން ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތި ސަްބސިޑީ ދޭ ވާހަކަ ޤާނޫނުަގއި ެއބަ އޮތް ބަޔާްނކޮ

ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ މަގުފަިހވޭ ަވކި ބަަޔކަށް މަންފާ ހޯދައިދިނުމަށް. ސިޔާސީ ބޭުނން ފުއްދުމަށް ވަކި ަބޔަކަށް 

ނަޑއެޅޭ ހިނދު،  މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މީގެން އެބަ ތަނަަވސްވޭ. ހަމަ އެހެންމެ އިޚްތިޞާޞް ކަ

ސްޓްރީތަކަށް ޖަމާެވ، ރަްއޔިތުންެގ ވިސްނުން ޭއގެތެރެއަށް ެއއްވެްސ ވަަރކަްށ ކައުންސިލްތަކުން އެ ތަން ަވކިވެ، މިނި

ނުވަނުމަކީ ވެސް މީގައި ަވރަށް ބޮޑު ކަންތައްތަކެއް، ީމގައި ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލަަތކެއް ދިމާވާނެ ކަމެއް. އަދި 

 1580ރުމަށް ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ލިޭބ ޚާއްޞަކޮށް އަހަރަކު ެއއް ަފހަރު މުރާޖަޢާކުރާ ގޮތަށް އޮތުމަކީ އެކަްނ ބޮޑުކު

ވަރަށް ބޮޑު ފުރުޞަތަކަށްވޭ ޮކންމެ އަހަރަކު އެއް ފަހަރު. ޭއގެއިތުރުން ކަސްޓަމްްސ؛ ޢާްއމު ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނުގަިއ 

ވަކިން؛ ަވކި ަކސްޓަމްސްެއއް މި ކަމަށް ހުުޅވާލުމަކީ ވަރަށް ބަިއވަރު ސުވާލުތަެކްއ އުފެދޭ ކަެމއް އިނގޭތޯ. 

ޞަކޮށް މިކަހަލަ ޒޯނުތަަކކީ މަނީ ލޯންޑްރިން ާއއި ެކސީނޯ އާިއ ނާސިގެަތކާ، އެެހންގޮސް ލެްއިވއްޔާ ެލއްވިހާ ޚާއް

ގޯސް ޢަމަލުތަކެއް ހިންގަން ހުންނަ؛ އެ ޤައުމެްއގެ ޢާއްުމ ޤާނޫނުތައް ނުހިނގާ، ވަަރށް ގިނަ ޤާނޫނުތަކަށް ވުެރ 

 1585ާޤނޫނެއްގެ މައްޗަށް މި ޤާނޫނު  18މި އޮތް ގޮތުން ގާތްަގނޑަކަށް  މައްޗަށް؛ ޚާއްަޞކޮށް މި ބިލުގައި ފާހަގަކޮށްަފއި

އެބަ  އިސްޭވ. ހަމަ އެހެންމެ ބޯޑުެގ ނިންމުންތަކާއި ކޮްނސެޝަން ެއގްރިމެންޓާ، މި ހުރިހާ އެއްަޗކީ ވެސް ީމެގ 

ޖެްއޔާ މީގެ ސަބަބުްނ ކުރިން ހެދިފައި ހުރި ހުރިހާ ޤާނޫނަކަށް ވުރެ މަތީ އެްއޗެއް ކަމަށް އެބަ ބުނެވޭ. ެއހެންވެއް
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ވަރަށް ބޮޑެތި މަްއސަލަތަކެްއ ކުރިމަތިވާނެ. ދެން އަދި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މިހާރު ދެވޭ ޕާމިޓުތައް ބޯަޑްށ 

ބާޠިލުކުރެވެން އޮތުމަކީ ހަމަަގއިމު ވެސް އެ ބޯުޑގެ ކުރިމަީތގައި ސަޖިދަޖެހުމަށް ދެވޭ ފުރުޞަތަކަށް ވާނެ. އެ ބޭފުޅުްނ 

 1590ްށ ޢަމަލުނުކޮށްފިއްޔާ ޕާމިޓް ބާޠިލުކުެރވޭ ގޮތަށް މި އޮންނަނީ ވަރަށް ފަސޭހައިން. އެީއ ބޭނުންވާ ގޮތަކަ

އެްއގޮތަކަްށވެސް އިްނވެސްޓަަރކަށް ވެސް، ިޑވެލޮޕަރަކަށް ެވސް ކަމުދާ ގޮތެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި 

ތަކުގެ ދިފާޢީ ބާރުތަކުން؛ ޚާއްޞަކޮށް އެމެރިކާ އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މީގެ ސަބަބުން ބޭރު ޤައުމު

ސިފައިން ނޫނިއްޔާމުން އެހެން ޤައުމެއްގެ ސިފައިން ރާއްެޖ އަށް އައިސް ރާއްޖޭގެ ަސރަހައްދެއް ދޭއިރުަގއި ދާޚިލީ 

ެކއް މީގަިއ ހަނގުރާމައަކަށް ެވސް މަގުފަހިވެދާނެ ކަންތައްތަެކއް މީގެން އަިއއްސާނެ. މީަގއި ވަރަށް ޮބޑެތި މައްސަލަތަ

ނޑަށް ފެންނަނީ. ދެން ޖުމްލަ   1595އެބަ ހުރި. ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ރަނގަޅުކޮްށގެން މީތި އަލުން ހުށަހަޅަން އަޅުގަ

ނޑު ފާހަގަުކރާނީ މި ކަމަކީ އަސްލު ސަތޭކަ އިން ސަތޭކަ މުސްލިމު ޤައުމަކަށް ކަމުދާ ކަމެއް ނޫނޭ.  ގޮތެްއގައި އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: ނގިލީމާމި

 1600` ރަމަޟާން މަހުގެ ހެޔޮ އެދުމާއި ތަހުނިޔާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ޮލބުވެތި ރަްއޔިތުންނަށް، އަދި 

ކް ޚާއްޞަކޮށް ައޅުަގނުޑގެ ދާިއރާގެ އެންމެހައި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަމުން ދަންނަވާލަން އޮތީ ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމި

ނުޑ ބޭނުންވޭ. އާދެ! މި ކަމަކީ  ޒޯނެްއގެ ބިލުެގ ވާހަކަެދކެޭވިއރު މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އެްއެޗއް ދަންނަވާލަން އަުޅގަ

ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް އޭގެ ާޒތަށް ބަލާއިރު. އެހެންނަމަވެސް މިކަމުގެ ސައިޒާ އަދި މިކަން ކުރެވޭ ގޮތާ، މި ކަންކަމާ 

ނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ. ސަުރކާުރން ދިރާސާކުރައްވާަފއި އޮީތ މެދު ވަރަށް ބޮޑެތި ދިރާސާތަކެ އް ކުރަންޖެހޭކަން އަުޅގަ

 1605ކޮން ސަިއޒެްއެގ، ކޮން ސްކޭލެްއގައިޯތ ބަލައިލުންެވސް ބޭނުންތެރިކަމަށް އަުޅަގނޑު ދެކެން. އާދެ، މީަގިއ 

ނަޑއަުޅއްވާަފއި ހުރި މިހާރުން މިހާރަށް ރާއްޖޭގައި ުކރެވެމުންދާ އިޤްތިޞާ ދީ ދާިއރާތަކުަގއި މަސައްކަްތކުރެޭވ ކަ

ނޑުމެންަނށް ލިބެމުންދާ އާމްދަނީއާ އަދި އެއާ މި ފުށުއަރާ މިންވަރު ހުރީ ކިހާވަރަކަށްތޯ ވެސް  ދާއިރާތަކުން އަުޅގަ

ބިލިޔަން ރުފިޔާެގ ބަޖެޓެްއ  17މިލިޔަން ނުވަަތ   11ބަލައިލަން އެބަ ޖެހޭ. ިމއަދު ދިވެހިރާއްޖެ މިހާހިސާބަށް 

ގެން އެ ހަމަޖައްަސއިގެން ގެންދާއިރު މިއަދު މިހާހިސާބަށް ތަރައްޤީކޮށްދިނުމުގައި ާރއްޖޭގެ އެންމެ ބޮުޑ ފާސްކޮށް

 1610އެހީތެރިކަން ދީފައި މި ވަނީ ޓޫރިޒަމް ސެކްޓަރަށް. ޓޫރިޒަމް ސެކްޓަރުން މި ލިބޭ އެްއޗެއް މި ބިލުަގއި އޮްތ 

އެ ދިމާލަށް ދާކަމަްށ  81މްލަ އަދަދުގެ ފައިާސގެ %ސްޕެޝަްލ ިއކޮނޮމިކް ޒޯްނގައި ޚަރަދުކުާރ ޖު 81ގޮތުން %

ޭއގެ މާނަައކީ ހޮޓެލްތަަކށް ދޭއިރު، އެ ތަންތަނަށް؛ ދެންމެއަކު ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ  81ވަންޏާ އެ ޕްރޮޖެކްެޓްއގެ %

ސް އެކަިނ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުިވ ގޮތުން އިސްކަންދަރު؛ އާދެ! މެލޭޝިޔާގެ އިސްކަންދަރުަގއި ކޯޕަރޭޓް ޓެކް

މާފުކޮށްދެއްވާ ވާހަކަ ވިދާޅުީވ. ދެން އެހެން ޓެކްސްތަުކގެ ވާހަކަެއއް ވިދާޅެްއ ނުވޭ. ދެްނ އެހެންކަމުން، މި ބިލުަގއި 
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 1615މިހާރު މި އޮތް ގޮތުްނ ކޯަޕރޭޓް ޓެކްްސ ކަމަށް ވިޔަްސ އަދި ޕާސަނަލް އިންކަމް ޓެކްސެްއ އިންޓްޮރޑިއުެސްއ 

މަށް ވަންޏާ އެ ކަމަށް ިވޔަސް. ޓި.ޖީ.އެްސ.ޓީ ކަމަށް ވިޔަސް އަދި ލޭންޑް ރެންޓު ދިވެހިރާއްޖެއަކު ުނކުރޭ. ކުާރ ކަ

ނޑުެމން ވިސްނާލަންޖެހޭ، ވަރަށް  ކަމަށް ވިޔަސް ހުރިހާ ެއއްެޗއް ފްރީކޮށްދޭ އުސޫެލއް ހަމަޖެހިގެންދިޔައިމަ އަުޅގަ

ބިލަށް އަުޅަގނޑު ާތއީދު މިކަން ކުރަން.  ރަނގަޅަށް ެއއާ މެުދގައި ބަުހސްކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެއް. އުސޫެލއްގެ ގޮތުން މި

އެހެންނަމަވެސް ެއއް ފަހަރާ ނުވަ ދާއިާރއަކުން، ުނވަ ޒޯްނ އެކްސްޕެރިމަންޓުކުރަން ުނަވތަ ޙަޤީޤަތެއް ހޯދާލަން ކަމެއް 

 1620ަފއި އޮތް ކުރަންވީމަ ައޅުަގނޑަށް ީހވަީނ ވަރަށް ޮބޑު އަދަެދއްހެން. ައނެއްކާ ެޓކްސްެގ އަދަދު އެ ޯބޑު ެއކުލަަވއިލެވި

ނޑު ދަންނަވަިއލާނީ މުޅި އޮޑީގައި ޙަސަނުގެ ދެފައޭ ބުނާހެން، އެ ހުރިހާ  ގޮތަށް ބަލާއިރު މުޅި ބޯޑުގައި މި އޮތީ އަޅުގަ

ބާރުވެރިކަމެއް މި އޮތީ؛ އާދެ، އެ ވަގުަތކު ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ މަޤާމުަގއި ހުރި މީހެއްގެ އަތްަމއްޗަށް ހުރިހާ 

ނޑައިލާަފއި އޮްއސަިއލާ ގޮތަށް. އެހެންވީމާ، އެެހންވެސް އެކަން ކަަމކުނުދެޭއ އެްއޗެއް ދޫކޮށްލާފަ އި ގޯނީެގ ތުންކަ

އަޅުަގނަޑކަށް. އާދެ!  މީގަިއ ވިސްނާލަން އެބަ ޖެހޭ ޤައުމުގެ މަޞްލަޙަތާއި އަމާންކަން. އަދި ޤައުމުގެ ސަލާމަތްކަމާއި 

 1625ަތކެއްތޯ ދަނީ. އާދެ! ކުަޑުކޑަ ަވގުތުކޮެޅއްގެ ތެޭރގަިއ ރައްކާތެރިކަްނ، މީގައި ދަުއލަތުން ކިހާވަރެއްގެ ޚަރަދު

ދައްކައިނުެލވޭނެ ވާހަކަ. އާދެ، މި ވާހަކަ ަދއްކަން ބޭނުން ގާތްަގނޑަކަްށ ަގޑިހެއްހާއިރު މަދުވެގެން ކޮންޓިުނއަސްކޮްށ 

އާދެ، މި ދައްކަނީ ވަރަށް ދިގު ވާހަކަދަްއކާލީމަ މި ބިލުގެ އެކިއެކި މާއްދާތައް ނަަގއިގެން ޭއގައި ބަހުސްކޮށްލަންޖެހޭނެ. 

މުއްތަދަކަށް ދައުލަތުގެ؛ އާެދ، މި ޤައުމުގެ؛ އާދެ! ކުަޑކުޑަ ޤައުމެްއގެ މިނިވަންކަާމއި އިސްތިޤުލާލުގެ މަްއޗަށް 

އަރަިއގަނެފާނެ ބައެއް ކަންތަްއތަކުގެ ވާަހކަ. މީގައި ސާބިުތކޮށްފައި އެބަ އޮތް ފައިނޭްނސް ހޯދާ ގޮތް ހޯދަންނުޖެހޭ 

 1630. އިންވެްސޓުކުރާ ފަރާަތކުން ގެންނަ ފައިސާ އެ ގެންނަނީ ކޮން ގޮތަކަށް ވެސް ެއްއގޮތަކަްށވެސް ބަލައިލަންނުޖެހޭ ކަމަށް

ނޑުމެންނަށް މި  ކަމަށް. ސޯސް އޮފް ފައިނޭންސް ޑިކްލެއަރކުާރކަށްނުޖެހޭ. އެހެންކަމަށްވަންޏާ މީގެ މާނަ އަކީ އަުޅގަ

ގެން ހޯދާ ލާރި އާއި އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންެވންޝަންތަކުގައި މަނާކޮށްފަިއ ހުޅުވައިެލވެނީ މި ތަނަށް ޑްރަގު ވިްއކައި 

ހުރި ގޮތްގޮތަށް ފައިސާ ހޯުދން ނުވަތަ ހަނގުރާމަކޮށްގެން، މީހުން މަރައިގެން ނުވަތަ ެއހެން ގޮތްގޮތުން ވެސް ހޯދާ 

ނޑުމެން މި ތަނަށް ގެނެސް؛ އާދެ! ބްލެކް މަނީ. އާދެ! ބްލެކް ފައިސާ އަޅުަގނޑުމެން ރާއްޖެ އަްށ  ފައިސާ އަުޅގަ

 1635އެތެރެކުރާ ވާހަކަ. މީގެ ސަބަުބން ހުރި އުނދަގޫތަކަކީ ކޮބަިއތޯ. އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮމިއުނިޓީތަކަކަށް ބަލައިލަން ވެސް 

އެބަ ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ބައިވަރު ކަންތައްަތއް މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން އެކި މާއްދާތަކަށް ތަފްޞީލުކޮށް ބަލައިލަން 

ނޑު އެްއގޮަތކަށް ވެސް ޤަބޫެލއް ނުކުރަން  ދާއިާރއަކަށް ެއއް ފަހަރާ ެއކަން އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް.  1އެބަ ޖެހޭ. އަުޅގަ

ހަމައެހެންމެ، ބޯޑު ހޮވާލެވިފަިއ އޮތް ގޮާތއި އެ ޯބޑު ެއކުަލވައިެލވިފައި އޮތް ގޮތަށް ބަަލއިލާއިރު ވެސް އަޅުަގނޑަްށ 

ޙުތަކެއް ޭއަގއި އަންނަންޖެހޭ ކަމަށް. ހަމައެހެންމެ، އެ ޯބޑުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ފެންނަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި އިްޞލާ

 1640މިނިސްޓަރަށް ފެނިގެން، ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެޕްޫރވްކޮްށފިއްޔާ އަނެްއކާ ޓެްކސްތައް ވެސް އަނެްއކާ އެ ހުރިހާ 

ޓީ.ޖީ.ެއސް.ޓީ ކަމަށް ވިޔަސް އަދި ކޯޕަރޭްޓ ، އެްއޗަކަށް މާފުކޮށްދޭ ގޮތަށް. މި ދެންނެވީ ލޭންޑް ޓެކްސް ކަމަށް ވިޔަސް
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ޓެކްސް ކަމަށް ވިޔަްސ، އިްނކަމް ޓެކްސް ކަމަށް ވިޔަްސ، ހުރިހާ އެއްޗެއް. އެހެްނވީމާ، މިއަދު ފައިސާ ދައްކަިއގެން 

ރަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާމްދަނީ އަްށ އެއް ބިިލޔަނަށް ވުރެ ގިަނ ޑޮލަރު އާމްދަނީ އަށް ަވްއދައިދީގެން މަސަްއކަތްކު

ގެންދާ ޓޫރިޒަމް އިންަޑސްޓްީރގައި މަަސއްކަތްކުރަމުންދާ ީމހުންނަށް އޮތް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަކީ ވެސް ކޮބައިތޯ 

 1645ބަލައިލަން އެބަ ޖެހޭ. އެބައިމީހުންނަށް ކުލި ދައްކަންނުޖެހޭކަން ވެސް އެބަ ެއނގޭ. މިހާރު ނެހެދި ހުރި  

ސް އެބަ ދަްއކާ ައޑު އވޭ ކޮންޓިނުައސްކޮށް، އެހެންނަމަވެސް އެ މީސްމީހުން ކުިލ ހަތްދިހައަށްޑިހަ ރަށް ހުރި ވާހަކަ ވެ

ދައްކަންޖެހޭ. އަދި އެހެން ކަންތައްތައް ވެސް، ހަދާނެ މުއްދަތުތަކެއް ވެސް ަކނަޑއެޅޭ. ެއހެންވީމާ، ވަރަށް ޮބޑަށް އަިދ 

ހެދޭ؛ އެގްރިމަންުޓތަކުަގއި ހުންނާނީ ކޮންކަހަލަ ސާފުވާންޖެހޭ ކަންތައްތަެކއް އެބަ ހުރި. އަދި މީަގއި ެއްގރިމަންޓެއް 

ޓާމްސްތަކެއްތޯ ސްޕެސިފިކުކޮްށ މި ޤާނޫނުގެ ތެރެއަށް ގެންނަންޖެހޭ؛ ޤާނޫނެއްގެ ސިފަ އަންނައިރު ޤާނޫނެއްގެ ތެރެއަށް 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންވީމާ، މިދެންނެިވ ގޮތަށް ބަ  1650ލައިލެިވގެން، ިމ ގެންނަންޖެހޭ ބައިތަކެއް ެވސް ހުރި ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ރާއްޖޭަގއި ދިވެހީން ކޮށްނޫޅޭ،  ނުޑމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަ ކަމަކީ އަވަްސކޮށް އަުޅގަ

މިހާތަނަށް އާމްދަނީ ހޯދަމުންނުދާ އާ ކަންތައްަތއް ކުރުަމށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެިވގެްނ ދާ ގޮތަށް މި ބިލު ބޮޑަށް 

ނުޑ ައމާޒުކުރަންޖެހޭ. މިހެން ދަންނަވާއިރު ވެްސ އަުޅަގނޑަްށ ވިސްނޭ ޓޫރިޒަމް ާދއިރާ ބައްޓަންކުރުން އަުޅގަ

ތަރައްޤީނުކުރެވޭ ގޮތަކަށް ާރއްޖޭަގއި މިކަހަލަ ބާވަތުގެ ކަމެއް ނަމަވެސް ކުރުން އުނދަގޫ ކަމަކަށް ވެދާނެ. 

 1655އިންވެސްުޓކުާރ  81ތަކަށް ޓޫރިޒަމް؛ %އެހެންނަމަވެސް މުޅިން ހުރިހާ އެއްެޗއް ޓޫރިޒަމް ސެކްޓަަރށް އަންނަ ފަރާތް

ފަރާތްތަކަށް ހުރިހާ އެއްޗެއް ހިލޭ ދޫކޮށްލަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން ދަތި. އަދި ހަމައެހެންމެ، މިއާ 

ގުުޅވާފައި ރަށްރަށުގެ ފެނާިއ ނަރުދަމާޔާއި ކަރަންޓުގެ ިނޒާމު މިގޮތަށް މާޖުކުރުވަިއެގން ހަދާ ކަހަލަ އުސޫލަކަށް 

ނޑުމެން ބައްޓަންކޮށްފިްއޔާ ެވސް މީގެ ސަބަބުން ވަރަށް ޮބެޑތި ނިކަމެތިކަމެއް ޤައުުމގެ  ވިސްނުން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ސަލާމަތާއި އަމާންކަމުެގ  ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެން ހިނގައިދާނެ. މުސްތަޤުބަލްގެ މިނިވަންކަމަށް، އަުޅގަ

ނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ނަޒަރި  1660އްޔާތު ހިންގާލަންޖެހޭ ކަމެއް. ކުރީގައިވެސް ދަންނަވާލި ފަދައިްނ މައްޗަށް؛ މިއީ އަުޅގަ

އަޅުަގނުޑގެ ޕާޓީގެ ވެސް ެއހެން ބޭފުޅުން ވެސް އެދިވަަޑއިގެންފައި އެބަ އޮތް ވާހަކަަދއްކަން. މިއީ ވަރަށް ަޤއުމީ، 

ނޑުމެްނެގ މިނިވަންކަމުގެ މަްއޗަށް ިވސްނާލައިގެން ނޫން ގޮަތކަށް އެ ިކއެކި ބައިަބިއގެ މަްއޗަށް ވަރަށް ގިނަ އަުޅގަ

ނަޑއަޅާފައި އެބަ އޮްތ މިއިން ކޮންމެ ސްޕެޝަލް  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ނަޒަރިއްޔާުތ ހިންގައިލެވޭކަށް ނެތް. މީަގއި ކަ

އިކޮނޮމިކް ޒޯެނއްަގއި ސިފަިއންނާއި ފުލުހުންނާ އަދި ކަސްޓަމުގެ ޚިދުމަތްތަކާ އަދި އެ ނޫންވެސް ދާއިރާތަުކެގ 

 1665އަހަރުެގ  5އަހަރު ނުވަތަ  15އަހަރު ނުވަތަ  11ހޭނެ ކަމަށް ބުނާއިރު، ެއްއވެސް ެއއްެޗްއ ނުލިބޭ ޚިދުމަތްތައް ދޭންޖެ

މުއްދަތަކަށް އެއިން ޕްރޮޖެކްުޓން އެއްވެސް އެްއޗެއް ނުލިބި، ދައުލަތުގެ ރިސޯސް އިން އެތަނަށް ފޮނުވާ މި ދެންނެވި 

ޭބނުންވާ ޚަރަދާ މި އެްއޗެހި ައރައިގެންދާ ޚަރަދުތައް ވެްސ  ޔުނިޓުތައް ުނވަތަ މި ސަރުާކރުގެ އޮފީސްަތއް ހިންގުމަށް

އަޅުަގނޑުމެން ބަލައިލަން ެއބަ ޖެހޭ. އޭގެން ދައުލަތައް ފައިސާެއއް ލިބިގެން އަންނަނީ ކިހާ ހިސާބެއްގައިތޯ ވެްސ 
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ަގނޑުމެން ކަންަތއްތައް އަޅުަގނޑުމެން ބަލައިލަން އެަބ ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މި ކަންަކމުގެ މައްޗަށް ބަަލއިލެިވގެން އަޅު

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންަވނީ މި ބިލު މި މަޖިލީހުގެ  ނަޑށް ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ  1670ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ފްލޯ އިން ބަލައިގަނެ، އަުޅަގނޑުމެން ކޮމިޓީ އަށް ޮގްސ ކޮމިޓީ ލެވަލްަގއި ވަރަށް ތަފްޞީލީ ގޮތެއްަގއި، ވަރަށް 

ނޑަްށ ރަނގަޅަށް މި ކަމު ނޑުމެން ުކރަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަ ގެ ފަންނީ އެހެން ވިސްނުންތައް ބޭނުންކޮށްގެން އަުޅގަ

ފެންނަ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އަދި ހަމަމިއާެއކީަގއި ިމގޮތަށް މިކަން ކުރަންޖެހެނީ ކޮންމެ ސަރުކާރެއް އޮތަސް ެއ 

އްޔިތުްނގެ މިލްިކއްޔާތަށް އެްއވެސް ކަހަލަ ސަރުކާރަކުން ކުރާ ކަންތަްއތަކުގެ ސަބަބުން ަދއުލަތުެގ މުޅި ރަ

ނަޑއަަޅއިދޭން އެބަ ޖެހޭ.   1675ނެގްލިޖެންސެއް ނުވަތަ ިޚޔާާނތްތެރިވުމަކާ ނުލައި ކަންތައްަތއް ކުެރވޭނެ އުސޫެލއް މީގެްނ ކަ

ވަކި ބަޔަކަށް ަވކި ޢާއިލާއަކަށް ނުވަތަ ވަކި މީހަަކށް ވެރިކަންކުރުމުގެ ނިޒާމު، އޭނަ ކުރާ ނުރަނގަޅު 

ތައްތަެކއްަގއި ދަމަހައްޓަިއ ނެގެހެއްޓުމަށް ޓަަކއި ބޭނުންކުރެވޭ ހަތިޔާރެްއގެ ގޮތުަގއި މިއިން ެއއްެވސް ކަެމްއ ކަން

ބޭނުންކުރެވިގެންުނވާނެ ގޮަތަކށް މި ޤާނޫނު ބައްޓަންކުރެިވގެންދާންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އާދެ، މިއީ 

ނޑުމެންގެ މި އޮތް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމުގެ ސަލާމަތާއި  އަމާންކަމަށް ވެެގންދާނީ. މިއީ ދިވެހި ޤައުމުގެ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ އަތްމަތީަގިއ   1680އަސާސީ ަޙއްޤުތަާކއި މިނިަވންކަމުގެ ބާބު، އަދި އަޅުަގނޑުމެންގެ މިނިވަްނކަން ައޅުގަ

ކުޑަ ވަގުުތކޮެޅއްަގއި ނުދެއްކޭނެ. ދެމިއޮެވގެންދާނެ ގޮތްތަކަކަށް ވެގެންދާނީ. އެހެންވީމާ، މި ހުރިހާ ދިގު ވާހަކަތަކެއް 

ނޑުގެ ޕާީޓގެ އެހެން މެންބަރުންނަށް ދޭންޖެހޭ ވަގުތަށް ބަލާއިރު އަޅުަގނުޑގެ ަވގުުތ  އެހެންނަމަވެސް މިހާރުވެސް އަޅުގަ

ނޑު އިށީނދެލާނަން. އަޅުަގނޑު އެދެނީ މި ކޮމިޓީ ލެވަަލށް ގޮސް ވަރަށް ތަފްޞީލީ  އިތުރުެވއްޖެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ތެްއގައި ބަަލއިލެިވގެން މިަކމުގެ އެްކސްޕާޓުންނާ އަދި ުދނިޔޭގެ މި ބާވަުތގެ ކަންަތއްަތއް ހިންގާފައި ހުރި ތަންތަނުން ގޮ

 1685ކިހާވަރެްއގެ ެޓކްސް ފްީރއެއްޯތ ދީފައި ހުރީ. ައޅުަގނޑުމެްނ ފެން ބޮވަިއގަެނގެން މި ޤަުއމުގެ ނުަވ ޒޯން އެްއ ފަހަރާ 

ނުވަތަ ވަކި ވެރިކަެމއްަގއި ތިބޭ ބަޔަކަށް އެ ބާރުތަްއ ދީގެން އެކަން ކޮށްލުުމގެ  ނަގާ ެއއްވެސް ަބޔަކަށް ީދެގން

ބޭނުމެއް ނެތް. މި ޤައުމު ދުނިޔޭަގއި އޮތްހާ ދުވަހަކު ޮކންމެ ފަސް އަހަރަކުން ފަސް އަހަރަކުން ވެރިކަން އެބަ 

ށް މިހާރު ޤާނޫނުއަސާސީ އަަހރު އެންމެ ގިނަެވގެން ެވސް ވެރިަޔކު ހުންނާނެ ގޮތަ 11ބަދުލުވޭ. ނުވަތަ 

އަހަރުުދަވހުގެ ތެރޭަގއި ޤައުމުަގއި ހުިރ ހުރިހާ ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ  11ބައްޓަންކުރެވިަފއި މި ވަނީ. އެހެންވީމާ، އެ 

ނޑަްށ ހީވަނީ  ނޑުމެން ަދއްކާލަން އެބަ ޖެހޭހެން އަޅުގަ  1690އެްއވެސް މީހަކަށް. އެހެންވީާމ، މި ހުރިހާ ވާހަަކއެއް އަުޅގަ

ަގއި ވަރަށް ަރނގަޅަށް. ދަްއކާލެިވގެން މިައށް ތަފްޞީލީ ގޮތެއްަގއި ބަަލއިލެިވގެން މިއަށް އަންނަްނވީ ކޮމިޓީ ލެވަލް

އިޞްލާޙުތައް ބަލައިެލވުމަށްފަހުގައި މިކަން ކުރަން ފެންނަ ވާހަކަ ދަންނަވާލަމުން އަޅުަގނޑު އިށީނދެލާނަން 

 ވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.

 

 1695 މް ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީ



64 

 

ނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ފްލޯގައި  ނޑު ވެސް ެއއްެޗއް ބުނެލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު އަޅުގަ އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. އާދެ! ައޅުގަ

ބަހުސްކުރެވެމުން މި ދާ ސްޕްޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނާ ބެހޭ ގޮތުން މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް މުހިއްމު، 

ފައިދާހުރި ބިލެއް މަިޖލީހަށް ހުށަހެޅިގެން މި ދިޔަީއ. ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން މި ބިލު މި ހުށަހެޅީ ރާއްޖޭގެ  ވަރަށް

ތަރައްޤީއަާށއި ރާއްޖޭގެ އިޤްިތޞާދަށް މި ވަގުތަށް ބޭނުންވެފައި މިވާ ަފއިސާތައް ލިިބގަތުމަށް ޓަކައި. ހަމަެއކަނި 

 1700އާމްދަނީއަކުން ޤައުމު މިހާރު މި ކުރާ ބޮޑު ޚަރަދު ކުރެވޭކަށް ނެތް.  މަސްވެރިކަމުން، ޓޫރިޒަމުން ރާއްޖެ އަށް ލިބޭ

ނޑުމެން ިވސްނައިބަލާއިރު  މިއަދު ަމޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން މި ދިޔައީ ނުުކޅެދުންތެރިކަން  ހުރި އެގޮތުން އަުޅގަ

އް ހުށަހެޅިގެން ިމ ދިޔައީ. ކުދިންނަށް ފަސް ހާސް ރުފިާޔ ދޭ އިނާޔަްތ؛ ފަްސ ހާސް ރުފިޔާ އަށް އިތުރުކުރުުމގެ ިބލެ

ނޑުމެންގެ ޒިންމާއެއް ރަްއޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަާކިއ  އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަން އެަބ ޖެހޭ. އަޅުގަ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ދޭންވާ އިނާޔަތްތަކާ އަދި މުސްކުޅިންނަށް ދޭ އިނާޔަތްތަކާ އަދި މި ހުރިހާ؛ އަދި 

ނޑުމެން މި އޮތީ ާއސަންދައިގެ ދަށުން ހުސްުނާވ އާސަންދަ ވެސް ހުުޅވާފަ. ރައްޔިތު  1705ންެގ ބޭސްފަރުާވކުރުމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ  ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ޒިންމާދާރު ބަޔަކަށް ވާން. އަޅުގަ އެހެންވީމާ، މި ކަންތައްތައް ކުރުމަށް އަޅުގަ

ދައިދޭން. ހަމައެކަނި ޚަރަދުތައް ކުރެވޭނެ މަގު ދައްކާފަިއ ދިވެހި ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތެއް ވެސް ހަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ސަރުކާރަށް، އެ ަވގުތަކު އޮންނަ  އަޅުަގނޑުމެން މިތާ އިށީނދެތިބެވޭކަށް ނެތް. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ވަސްކޮށްދޭން. ެއގޮތުން ިމ ސަރުކާރަކަށް ރަްއޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދެވޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ާއމްދަނީ ހޯދައިދިނުމުގެ މަގު ތަނަ

ނޑުމެން ސަުރކާުރގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅަިއގެން މި އުޅެނީ ިދވެހި ދައުލަތަށް ިމހާރު އުފުލަންޖެހިފައިވާ، މާލީ   1710ބިލު އަުޅގަ

ގޮތުން އުފުލަންޖެހިފައިާވ ބުރަ ފިލައިގެންދާނީ އަޅުަގނޑުމެްނ ބޭރުން އިންެވސްޓަރުން ގެެނސްގެން މި ިދވެހިރާއްޖޭަގިއ 

ނޑުމެންގެ ޒުވާުނން މި ތިބީ ސްކޫލްތަކުން ނިމިގެން ނިކުންނަ ކުދިންނަށް އިން ވެސްުޓކޮށްގެން ަފއިސާ. އަދި އަުޅގަ

ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތު ނެތިފައި މި ތިބީ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ަވޒީފާގެ ފުރުޞަތު ނެތް. ވަރަށް މަދު ވަޒީފާ. އެހެންވީމާ، 

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ އާ ވަޒީފާތަކެ ނޑުމެްނނަށް ކުރެވެން އޮތީ އިތުރަށް މިހާރު އަޅުގަ އް އުަފއްދަން. މި ކަންކަން އަޅުގަ

 1715ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާތު ޒޯންތަުކގައި އިްނވެސްޓުކޮްށގެން އެ ޒޯންތަކުަގއި ދިިރއުޅޭ ަރއްޔިުތންނަށް ވެސް ފުރުޞަތުތަެކއް 

ނޑުމެން ރާއްޖެތެރޭގައި ދިިރއުޅޭ ހުރިހާ ރައްޔިތުން މާލެ އަށް އައިސް މާލެ ކައިރީަގއި ރިސޯޓުތަކާިއ ހޯދައިދީގެން. އަުޅގަ

މާލޭގައި މަސަްއކަތްކޮްށގެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭ ހުރިހާ އާމްދަނީއެއް މާލެ އޭރިއާ ައށް ހުސްކޮށްގެން މި ކަމެއް 

ނޑުމެންގެ ާދއިރާ ނޑުމެންގެ ޯޒންގައި މަަސއްކަްތކޮށްގެްނ، ައޅުގަ ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ އަުޅގަ ތަުކގަިއ ވާކަށް ނެތް. އަުޅގަ

މަސައްކަތްކޮްށގެން ދިރިއުެޅެގން އާމްދަނީ ލިބޭ ގޮތަށް ހަދަން. އެގޮތުން ސަރުކާރުން ަވރަށް ހެޔޮ ނިޔަތުގައި ވަރަށް 

 1720ރަނގަޅު ވިސްނުމެްއގައި ހުށަހަޅާފައި އޮތް ބިލެއް މި ބިލަކީ. އަޅުަގނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރަން ކޮންމެ އެއްޗެްއގައި ެވސް 

މި ފްލޯ އަށް، މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅެނީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިރާަތކުްނ  ހުންނާނެ އުނި ސިފައެއް.

މުޅި ރާއްޖެ އިން ހޮވާފަިއ ތިބި މެންބަރުން؛ އެއީ ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލިސް. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނަކަށް މި ބިލު 
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ނޑުމެން ފްލޯ އަށް ވެގެންިދއުމުގެ ކުީރގައި މިއަްށ ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް އަޅުަގނޑުމެ ން ގެަނއުމަށް ޓަަކއި އަުޅގަ

ބިލު ހުށަހަޅަނީ. އެހެންވީމާ، ވަރަށް ޒިންމާދާރުކަމާއެްއޮކށް، ވާހަކަދަްއކަިއގެން، ބަުހސްކޮށްގެން މީަގއި ހުރި 

ނޑު ނޑުމެްނ މި ޤައުމަށް ޓަަކއި ކަެމްއ ކޮށްދޭން. އަުޅގަ  1725މެން އުނިކަމެްއވެއްެޖއްޔާ ފިުލވާލަިއގެން ހިނގާށޭ އަުޅގަ

ނޑުމެންނާ ހަމައަްށ  ނޑުމެން މި ހިސާބަށް ެގނައީ. ޭއގެ ފަހުން ޓުއަިރޒަމް އަުޅގަ ކާބަފައިން މަސްވެިރކަމުން ައޅުގަ

އައީ. ުޓއަރިޒަމް ާރއްޖޭަގއި ފެށިއިރު ވެސް ބަަޔކު މީހުން ބުނި މި ކަމެއް ނުވާނޭ މި ރާއްޖެއަކު. މިހާރު ރާއްޭޖގެ 

ޑޫން ފެށިގެން ހއ. އުީތމާ ހަމައަށް ރިސޯޓުތައް އެބަ ހުރި. ކޮބައިތޯ؟ މައްސަަލއެްއ އެތައް ސަރަަހއްދެއް، ާރއްޖޭެގ އައް 

ޖެހޭތޯ؟ ދީން ގެއްލޭތޯ؟ ައޅުަގނޑުމެންގެ ަޤއުމު ފަނާެވގެންދޭތޯ؟ ހުރިހާ ހިސާބެއްގަިއ މި އޮތީ ހަމަ އިޤްތިޞާދީ، ހަމަ 

ނޑުމެން ބޭނުންވަނީ އިހަކަށްދުވަހަުކ މިހާރުވެސް މި އޮތީ ޒޯންތަެކއް އަނެއްހެން ބުނަންޏާ ޤާނޫނުގެ ދަށުން  1730. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަތީަގއި އިންޑިާއގެ ބޮޑު ކުންފުންޏެއް، ޖީ.އެމް.އާރަށް ދިމާވި މައްސަލަ މި ރާއްޖޭގައި އެހެން 

 އިތުރު ކުންފުންޏަކަށް ދިމާނުވުމަށް ޓަކައި އެ ފުރުޞަުތ އިންވެސްޓަރުންނަށް އެގޮަތށް އެ މީހުންގެ އިތުބާރާއި

ޔަޤީންކަން ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި މިކަހަލަ ޤާނޫނުތައް ވުޖޫދަށް ގެންނަން. މިކަން ކުރުމުަގއި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ލޮބުވެިތ 

ނޑުމެންނަްށ އެބަ ފެނޭ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ރައްޔިތުން ވެސް މި ތިބީ ަވރަށް ބޮޑަށް މިހާރު އެއްބާރުލުންދީގެން. އަުޅގަ

ނޑުމެން ދާއިރާ ނޑުމެން ކައިީރަގއި ރައްޔިތުން، އަުޅގަ  1735ތަކަށް ޒިޔާރަތްކުާރިއރު ރައްޔިތުން އެބަ ބުޭނ އަުޅގަ

ތިމަންނަމެންނަށް އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ފުދުންތެރި ޤައުމަކަށް ހަދައިދޭން ރަނގަޅު ޤާނޫނުތަކާއި ރަނގަޅު ބިލުތަްއ 

ނޑުމެްނ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިގެން ކަޭލމެން ޤާނޫނުތައް އުފައްދައިދޭށޭ. ދައުލަތުން މިތިބީ  މިކަން ކުރަން މިހާރު. އަޅުގަ

ނޑުމެން މިގޮތަށް  މިތާނގައި ޒިންމާދާރު ބަަޔކަށް ވާން އެބަ ޖެހޭ. މިދިޔަ ފަްސ އަހަރު ވެސް މަޖިލިސް ތެޭރގައި އަުޅގަ

ނޑުމެްނނާ ޒުވާބުކޮށް ތަޅައިފޮޅާހެދީ. އަނެއްކާ އަެނއް ފަސް އަހަ ރު ހަމަ އޭރު ސަރުކާރުގައި ތިބި ބޭފުޅުންނާއި އަޅުގަ

 1740މިގޮތަށް ދުއްަވއިލީމާ އަުޅަގނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުން ކިހިެނއްތޯ ދިރިއުޅޭނީ. ިދވެހިރާއްޭޖގެ އިޤްތިޞާދު މިހާރު އޮތް 

ހާލަތު މި މަޖިލީހަށް އެންމެ ރަނގަޅަށް އެނގޭނީ. ދިެވހިރާއްޖޭގެ މާލިއްޔަތު ހުރި ގޮތް ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅަށް 

ނޑުމެން ޚަރަދުތައް ކުެރވޭނެ ގޮތް ދަްއކަން. އެނގޭނީ މި މަޖިލީހަށް. އެހެންވީމާ، އަޅު  ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ އަޅުގަ ގަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ، މުސްކުޅިންނަށް އެބަ ޖެހޭ  ޚަރަދުކުރަން. ނުކުޅެދޭ ކުދިންނަށް  ރަނގަޅު، ުކޑަކުދިންނަށް އަުޅގަ

ަގނޑުމެންގެ ަވޒީފާ އަާދކުރަން ޚަރަދުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އަުޅަގނޑުމެން އެަބ ޖެހޭ ނޫންތޯ ސިވިލް ސަރވިްސގަިއ ައޅު

 1745މި ތިބަ މުވައްޒަފުންނާ ދޭތެޭރ ވެސް ވިސްނަން. އެ މީހުްނނަށް އިނާޔަތްތައް ވެސް ލިބޭީނ ޤައުމަށް ެއއްެޗއް ލިބިގެން. 

އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން މި ބިލު ވުޖޫދަށް ގެނެސްގެން މިއިން ދިވެހި ދައުލަތަށް މިއަށްވުރެ ެވސް ފައިދާހުރި 

ބަލަިއ، ސަރުކާރަށް ރަނގަޅު ގޮތްަތއް ބަލައި، ާޢއްމު ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ިމއިން ހުރި ރަނގަޅު ގޮތްަތއް  ގޮތްތައް

ނަޑއި، ކޮށާފައި ހިނގާޭށ އަވަހަށް މި ބިލު ފާސްކޮށްފައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަްށ  ބަލާފައި އުނި އިތުރެއް ހުރިއްޔާ ކަ

އޭރުން ނޫންތޯއޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަސަްއކަެތއް ކުެރވުނު ކަމަށް ވާނީ.  ޤާނޫނަކަށް ހެދުމަކަށް ޓަކައި ފޮނުވާލަން.
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 1750މިތާނގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު އައިސް، ރަމަޟާން މަސް ނޫނިއްޔާ ކައިބޮއިަހދައިގެން ބޮޑު ވާަހކަތަެކއް 

ބުކުރި ފަހުން މިހާރު އެއް ދައްކާފައި ގެ އަށް ދަނީ. އެްއވެސް ކަމެއް ނުކުެރވޭ. އަުޅަގނޑުމެން މި މަޖިލިސް އިންތިޚާ

މަސްދުވަސް މި ވަނީ. ރަްއިޔތުން އެ ތިބެނީ ބަލަން. ކޮިމޓީ މަރުޙަލާގައި ވެސް ހަމަ މި ގޮތަށް ހަޅޭއްަލއިލާ ތިބީ. 

މިއަދު ވެސް މި ތަނަށް ބިެލއް ހުށަހެޅީމާ އެ ބިލުެގ ބޭުރން އަޅުަގނޑުމެން މި ދަްއަކނީ މިދިޔަ އަހަރުަގއި ކުރި 

ޭއގެ ކުރިން ުކރި ކަންތައްތަާކއި އަންނަން އޮތް ޖީލުގައި ކުރާ؛ ބަލަ! މަޖިލީހުގެ ފްލޯ އަށް ބިލެއް ކަންތައްތަާކއި 

 1755 ހުށަހެޅިއްޖެއްޔާ އެ ކަމަށް ބަހުސްކުރަންވީ. 

 

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1760ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު. މަޖިލީހުގެ

ވާ ބުދަ ދުވަހުެގ  2118ޖުލައި  2ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތު މި ހިސާބުން ހަމަވީ. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ 

 ގައި.11031ހެނދުނު 
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