
 

 

 

 

 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 

 

 މަޖިލީހުގެ ޔައުމިއްޔާރައްޔިތުންގެ 
 

 ވަނަ ޖަލްސާ 01ވަނަ ދައުރުގެ  4ވަނަ އަހަރުގެ  4102

 

 

  4102 ޖުލައި 18

 ދުވަސް( )އަންގާރަ

 

 

 

 

4102/01/00ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު:   

 

 01:01ހެނދުނު  ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:

 04:11 : ހެނދުނު ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި
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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު

 

  ދުޢާ .1

 

 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  38އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  ވަގުތު ޖަލްސާ މި

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .3

 15 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން.ދުވަހުެގ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުމާއި ަޔއުމިއްޔާ ފާްސކުރު -3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2112/2/11ޖކުރުން. އެޖެންޑާ ނަންބަރު އއެޖެންޑާ އިޢުލާން -3.1

 ކުާރކަށް ނެތް.ޔައުިމއްޔާ ފާސްކުރުން. މިއަދު ޔައުމިްއޔާެއއް ފާސް -3.2

 20 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަގއި ޓީ އައި ބަދަުލތައް. އިޤްތިޞާދީ ކޮމިތުން އަންގާ އެްނގުން. މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް ިރޔާސަ  2 ައއިޓަމު އެޖެންޑާ

 25އަށް ކިނބިދޫ  ކޮމިޓީ އަޙްމަދުގެ ބަދަލުގައި އެ މުދާޢިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްހާ ގެތީނހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ދަ

ސިޓީ ހަމަޖައްސަަވއިދެްއވުން އެދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން  ރިޔާޟުهللا ރާގެ މޖެންބަރު ޢަބްދުދާއި

ނުކުރަން. ގޮުތގެ މަތިން އެގޮތަށް އިޢުލާ ެގ )ނ( ގައި ވ2ާ..2ްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ ފޮނުވާފައި ވާތީ ރައްޔިތު
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އަޙްމަދުގެ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމު ދާއިރާގެ ނގެތީއިގަންަނވާ ދަސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގަިއ ހިމެނިވަޑައުމީ ޤަ

ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެިދ  ރިޔާޟުهللا ޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއަްށ ިކނބިދޫ ދާއިރާގެ ިޢއް ކޮމިޓީ ބަދަލުގައި އެ

 30ަގިއ )ނ( ގެ 2..2ގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ ވާތީ ރަްއޔިތުން ވާފައިއް ސިޓީ ފޮނު ގްރޫޕުންޖުމްހޫރީ ގްރޫޕުގެ ޕާލިމެންޓްރީ 

 ނގެތީިއގަންނަވާ ދަކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަޑަޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ . ސަލާމަީތ ކުރަންތަށް އިޢުލާނުގޮތުެގ މަތިން އެކަްނ ެއގޮ  ވާ

ޒަތްތެރި މެންބަުރ ނބިދޫ ދާިއރާގެ ޢިއްއަށް ކި ކޮމިޓީ އަޙްމަދުގެ ބަދަލުގަިއ އެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމު ދާއިރާގެ

ވާީތ  ެދއްވުން އެދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިރިޔާޟު ހަމަޖައްސަވައިهللا ޢަބްދު

ެއގޮތަްށ އިޢުލާންކުރަން. ސަރުކާރު  މަތިން އެކަންގޮތުގެ  ގެ )ނ( ަގއި ވ2ާ..2ތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދު ރައްޔި

 35 އެ ގެ ބަދަލުގައި ރިޔާޟު هللا ވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންނާ މެމްބަރު ޢަބްދު ލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންމަސްއޫ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ  ،ެދްއވުން އެދިހަމަޖައްސަވައި އިލްާހމު އަޙްމަދުޒަތްތެރި މެންބަރު ާދއިރާެގ ޢިއް ދަނގެތީއަށް  ކޮމިޓީ

މަތިން ގޮުތގެ  ގެ )ނ( ގައި ވ2ާ..2ތުންެގ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ވާތީ ރަްއޔި ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައި

 ެއގޮތަށް އިޢުލާންކުރަން. އެކަން
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިނިސްޓަރ އޮފް  ،މް ޝަރީފްޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ 5.1ުސވާުލ.  .5 ައއިޓަމު އެޖެންޑާ

އެރުވުމުގެ ކުރިން އާދެ! ސުވާލަްށ ފުރުޞަތުރާ ކުރައްވާ ުސވާލު. ޢަބްދުލްޣަފޫ ޒަމް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަދީބުޓުއަރި

 45ބާ ދަންނަވަން. އާދެ! މަރުޙަ ބޮޑަށް  މަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރަށް ވަރަށްޒަމް އަލްފާޟިލް އަޙްމިނިސްޓަރ އޮފް ޓުއަރި

ނުޑ މިހާރު މި ފުރުޞަތު؛ ގެން ކުިރއަށް ވަަޑއިަގތުމަށްސުވާލައި  ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ މަރަދޫ ދާިއރާގެ ޢިއަުޅގަ

 އިބްރާހިމް ޝަރީފަށް. 

 

 ރާހިމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބް

 50ޓެއް ެއނދަށް ވުރެ ގިނަ ރިސޯ 5111، ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! ސަރުކާުރގެ ވަަރށް ބޮޑު ވަޢުދެއް 

ކުރުން. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނުޑގެ އްަގއި ެގންސްޓުހައުސް ތަޢާރަފުފުޅާ ދާއިާރއެ  އަޮތޅުަގއި ތަޢާރަފުކުުރމާއި އަްއޑު

މިނިސްޓްރީގެ  ކުރުމަށް ތިޔަގެ ވިޔަފާރި ފުޅާ ހައުސްދޫގައި ެގސްޓުޚާއްޞަކޮށް މަރަ، އަތޮުޅގައި  ސުވާލަކީ އަްއޑު

ކުރުމަށް ަޓކައި އްޤީަހުއސް ތަރަތީ ކިހާިހސާބަކަށްތޯ؟ އަދި ގެސްޓުހާރު ެއކަން  ޮގސްފައި އޮމި ޕްލޭނަކީ ކޮބައިތޯ؟

ކުރެވިފައި ތިބީ. އެކަްނކަން ވެސް އެކަން ނު މު ވިޔަފާިރވެރިންމަތްތައް އައްޫޑގައި ނެތިގެން ޢާއްޚިދު ބޭނުންވާ އަސާސީ
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 55ހިސާބަކަށްތޯ؟ މަރަދޫގައި ވާފައި އޮތީ ކޮން މަސައްކަެތއްތޯ؟ ެއކަްނ މިހާރު ގޮސްފައި އޮތީ ިކހާރުމަށް ކުރައް ކު

 ުނވާޮއތްތޯ؟ އަދި ފައްޓަވާފައި ސް މަސައްކަެތއް ތިޔަ މިނިސްޓްރީން ފައްޓަވާފައި އެބަކުރަންޖެހޭ އެްއވެމަށް ޤާއިމުކުރު

 ތޯ؟ ޝުުކރިއްޔާ. އިއެ މަސައްކަތް ފަްއޓަާވނީ ކޮން ތާރީޚެއްގަ  ،ނަމަ

 

 މަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  ވާހަކަދެްއކެވުން:ައޙްއޮފް ޓުއަރިޒަމް  މިނިސްޓަރ

 60ފަދައިން އަޅުަގނޑު ިތ  ިއގަންނަާވނޭނގިަވޑަފުރުޞަތު ދެއްީވތީ. އާދެ! އެ `. ޝުކުިރއްޔާ ވަރަްށ ބޮޑަށް މި

ނޑުސީދާ މަރަދޫަގއި ހުރި ޓޫއަ ސުވާލަށް ޤަބޫުލކުާރ ގޮތުަގއި ދެވޭނީ މުޅި އަްއޑޫ  ރިޒަމް ޕްލޭންތަކާ ިހސާބަށް އަުޅގަ

ހިމެނެނީ  މަތިން އައްޑޫ މި ގޮތުގެ ޓޯގައި ވާނޑުމެްނެގ މެނިފެސް. އާދެ! އަުޅގައެްއކޮށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާ އެކީަގއި

 ނުގެ ތެރޭގައި މި ނަ ފުރަތަމަ ޚާއްޞަ އިޤްތިޞާދީ ޒޯން އަންޞަ އިްޤތިޞާދީ ޒޯނުގެ ބިލުގެ ދަށުއްޚާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ސް އެތައް ބަިއވަުރ ައކީ ައއްުޑއަތޮޅު. މިހާރުވެ ގދ. ޭއގެތެރޭަގއި މެިއން ގޭޓްވޭ އޮތީ އަްއޑޫ، ުފވައްމުލައް އަދި ގއ.

ނޑު ހަމަ އޭގަ ދަނީ. އަ ން އެތަެކއް ައއްޫޑ އެއަރޕޯޓަށް  ކުރަމުންޓުއިންވެސްޓްމަ  65ސަރުކާާރ ، ކޮށްލަންއި ފާހަގަޅުގަ

ޕޯޓު މިހާރުވެސް ެއއަރވެގެން ައއްޑޫ ހޯލްޑު ބޭފުޅުންނާ ޝެއަރ އެ އަދި ޗަމްޕާ އުއްުޗ؛ ބައިވެިރެވގެން ޗަމްޕާ ޢަފީފު

ޝަްނގެ ޓެއެހެންެމ ރަންވޭ ެއކްސްއާ އަދި ހަމައިލިންޕަ ފައި ޝީޓްމަސައްކަތް ނިންމާ އެކްސްޓެންޝަން ޑެރެޖިން

 އެީއ ހެރެތެރެ އާއި  ބެޑް. 1.12ވަނީ ުޓއަރިޒަްމގެ  އަތޮޅުަގއި މި ަދނީ. މިހާތަނަށް އައްޑު ކުރިއަށް އެ ތައްމަސައްކަތް

ރޑް މި ނޑުމެން ތަރައްީޤގެ  ،އެހެންވެ އް. ގެންސްޓުހައުސެ  ހުރީ އެންމެ ޝަންގްރިއްާލއާ ލައިގެން. ަރޖިސްޓަ އަުޅގަ

 70ދުްނމަތި ތަރައްޤީނުވާ ސަބަބަީކ އަދި ބޮޑުތިލަ އަތޮޅާ މާލެ ސަރަހައްދާިއ ައއްޑު ތޯޕްލޭނުގައި އަބަދުވެްސ ކީްއެވގެން

ތް ހުރިހާ އްދުަގއި އޮއި އެންމެ ބޮޑު މައްސަަލ އަކީ ީކއްެވގެންތޯއޭ މާލެ ސަރަހައިލާއިުރގައަޅުަގނޑުމެން ިވސްނަ

ނޑުމެން  ުކރާ ބަޔަކުތާކަށް އިންވެސްޓު އް ޮއއްާވ އެހެންރަކަޗަރެ އިންފްރާސްޓް އަންނަންވީ. އެގޮުތގެ މަތިން އަޅުގަ

ނަޑއަޅާފައި  މިސާލަކަށް  ދަނީ. ަޞކަމެއް ެދވިގެން މިއްޚާ ލުންޞަ އިޤްތިޞާދީ ޒޯުނގެ ބިލު. އެ ބިވާނެ މިއަދު ާޚއް ކަ

ަގިއ  2111ދަނީ. ެއހެންނަމަވެސް  އެ ހުރި ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު ވެސް އަތޮުޅެގ އެބަ . ައއްޑުޅު އަތޮ އަްއޑު

 75ޑޮލަރު ޕަރ ސްކެއަރމީޓަރ، ޯއވަރޯލްކޮށް ހުރިހާ ތަނަކުން  8ގެން ގުޅި ރިޒަމް ޤާނޫނަށް އައި ބަދަލާޓުއަ

ޑޮލަރު ޕަރ  8ރިޯސޓުން ވެސް ްނމެ ކައިރީަގއި އޮންނަ އެ އާނެގެމުންދާއިރުަގއި ކޮަބއިތޯ މިއަދު ތަފާތެއް. މާލެ

ބިމެއްަގއި ޓުއަިރޒަމް  ސަރުކާރުން ދައުަލތުގެ އި ވެސްނުވަތަ ތުރާކުުނގަ  އި ވެސްއަދި ައއްޫޑގަ  ސްކެއަރމީޓަރ

ނޑުމެން ާޚްއޞަ ޒޯނު 8ރަންޏާ ކުތަރައްޤީ ތަކަކަްށ އެ ތަންތަން ޑޮލަރު ަޕރ ސްކެއަރމީޓަރ. ިމކަން ަނއްތާލައި އަުޅގަ

ންދެވޭެނ. އެހެންވީމާ، ޚާއްޞަ އިޤްތިޞދީ ޒޯނުގެ ބިލުގެ ދަށުން ތަންތަނަށް ތަރައްޤީއެއް ޖުގެ ހަދައިގެން ނޫނިއްޔާ އެ

ނޑުމެން  އެންމެ  80 އްމުލަކު ހިމެނޭެއހެންމެ ފުވަހަމަ އަދި ޅާއަޮތޅާއި ުހވަދު އަތޮ  ކުރަނީ ައއްޑުފޯކަސްމި ފުރަތަމަ އަުޅގަ

ތެރެއިން ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ޭއގެ ، ކުރާނަން. އެހެންވެއަދި ހަމަ ބޮޑު ތިލަދުންމައްޗަށް ވެސް ފޯަކސް .ގޮތަށް
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މުޅި އެ ސަރަހައްދުގެ ޭގޓްވޭައކަށް. ެއއީ އެތާނގެ ، އަންނައިރުަގއި ައޅުަގނޑުމެްނ ދެކޭގޮތުަގއި ައއްޑޫ ވާނީ

ދާނެ. މަރަދޫ މެންބަރު ހެންމެ ުޓއަިރޒަމްގެ އެތައް ެބޑުތަެކއް ެއޅިގެންއެއަދި ހަމަ އާއި ޕޯޓްސިޓީ ޕޯޓާ ޕޯާޓއި އެއަރ

ނޑުމެން ތަރައްޤީ 5111ގެ ބަދަުލގައި ެބޑު 11.2މިހާރު  ، ފާހަގަކުރެްއވި ގޮތަށް  ކުެރވިގެންދާނެ. ެއކަމަުކ އަށް އަުޅގަ

 85ެއތައް ބިމެއް ތަރައްީޤކުރަން. ވެސް  ެސންޓަރު ކައިީރގައިކޮްނވެންޝަން ވެސް ދާނީ މިއަުދ ކުރެިވގެންތަރައްޤީ

ނެ. މިއަަދކު ްއޤީއެއް ނުކުެރވޭގަިއގެެނއް ތަރަނަ ޕަރ ްސެކއަރމީޓަރ ޑޮލަރު 8ސް އެހެންނަމަވެސް އެ ބިންތަކުްނ ވެ

ޒޯނު ސަރަހައްދެއް ންތަނަށް ޚާއްޞަ އިޤްތިޞާދީ ތަ ކުރާކަށް. އެހެންނަމަވެްސ އެވަކި ބަޔަކު ނާންނާނެ އިންެވސްޓު

ނޑަ   .އަހަރުގެ ޓެކްސް ބްޭރކެްއ ދީގެން ބަޔަކު އަންނާނެ 11އަހަރުގެ ޓެކްސް ބްރޭކެއް ުނވަތަ  5 އަަޅއި،ކަ

ހުށަހަޅާފައި ހުރި  މި އޮތީ އަުޅަގނުޑމެން ކުރެވެން މިންތަން ތަރައްޤީ ތަ މި ،ޔަޤީނުންވެސް އަންނާނެ. އެެހންވެ

 90ހުރި. އެހެންނަމަވެްސ  ބިމުގެ ދަތިކަްނ އެބަ އަށް ބަލައިލާއިުރ މަރަދޫގައި . މަރަދޫމެހިފަޅިލާގު ،ބިލުތަކާ އެީކގައި 

ނުޑ  ޕޮލިސީ ަގއިގެން ުކރިއަށް ގެންދާ ގެސްޓުަހއުސް މިއަދު އަްއޑޫ ސިޓީ ކައުްނސިލުން އިސްނަ އަކީ އަުޅގަ

 ހަމަ އެހެންމެ އެއަށް ެބކިން ވެސް ދޭނަން. ރާ ޕޮިލސީއެއް. އަދި ކުސަޕޯޓުޔަޤީންކަންދެން ޓުއަިރޒަމް ިމނިސްޓްރީން 

ްސގެ ޕްލޭނުެގ ހައުދޫފައި ހުރި ބިންތަކުގަިއ ގެސްޓު މަރަދޫގެ ޕެރިފަރީގައި ހުރި ޢާއްމު ފަރުދުންނަށް އެގޮުތގެ މަތީން

ފަޅުތެރޭަގއި  ދަނީ. ދާ ވަގުުތަގއި އެތާ ން އަންނަމުން އެވެސްޓަރު ން ރަނގަަޅށް ޕްލޭންކުރެވި، އިށުން މިހާރު ވަރަށް ދަ

ނޑުމެން ޓުއަރިޒަްމގެ ގޮުތަގިއ ފޭދޫ އެހުރި ރަށްތަކެއް. ަމރަދޫ އެބަ  95ތާ ފަޅުތަކުގެ ރަށްތައް ވެސް އަުޅގަ

ސް އާިއ ސްޕޯޓްމެ ވޯޓަރ މައެހެންލިކަރ ކަންތަކާއި ހައަށް ބޭނުންާވ  ހައުސްޕްކުެރިވގެންދިޔައިމަ އެ ގެސްޓުލޮޑިވެ

މަހު  އަތޮުޅގައި މި އަްއޑު ،އަުރވަންޔަޤީންކަން . އަުޅަގނޑުއްޤީކުެރވިގެންދާނެތައް ތަރައެހެނިހެން ކަންތައް

ނޑު މިދި، އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ނިމުމުގެ ުކރިން ވެސް.  ެއްއގައިވިން ައއްޑު ަލއިްވ އިންޓަރިވއުޔަ މަޭހ ދެންނެއަުޅގަ

 ައކީ އެންމެ ބޮޑު  ށް ބަލާއިުރ އައްޑޫރަމުންދާއިރުަގއި އޭގެ ޑީެޓއިލަޕްލޭންކު ސް އަްއޑޫގެ ަތރައްޤީއެހެންނަމަވެ

 100 މި އޮތީ، އްުދ ތަރައްޤީެވގެންާހރު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ައޅުަގނުޑ ދެކޭގޮުތގައި މާލެ ސަރަހަމި އަތޮޅު.ޕޮޓެންޝަލް އެއް 

ުތގެ . އެގޮއޮީތ މި ހިސާުބގަިއ ތަރައްީޤވެފަދު މި ސީޕްލޭން ސަރަހައް؛ އަދި މިހާރު ބ. އަތޮޅު އަތޮޅާިއ އަިރއަތޮޅާ މާލެ

އަހަރު  5ދާނެ. އިާދރަކުރެްއވިްއޔާ މި އަޮތޅަށް ވެގެން އަންނާނެ ދެވަނަ ޒޯނަކީ އަްއޑު މަތިން ދެން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ވެސް ންވާ ބޭނުންމެ މަރަދޫގައި އެހެ އަދި ހަމަ، ެބްޑ ތަރައްޤީވެ  5111ނިމިގެންދާއިރު 

 ޒޯނުގެ ތެެރއިން އިްނވެސޓްމަންޓުތައް ަޞ އިޤްތިޞާދީ ާޚއް، ތަކުގެ ތެެރއިންޓުއަރިޒަްމގެ އިްނވެސްޓްމަްނޓު

 105ޑޫ އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ތަރަްއޤީވެގެންދާނެކަުމގެ ފުރިހަމަ އައް މެން މުޅިނޑުނިގެން އަުޅގަހިމެ ނައިރުަގއި ޭއަގއިއަން

ނޑުގެ މި ުސވާލު  ަޖވާުބ ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ. ގެޔަޤީންކަން ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަރުވަމުން އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ކަމަށް  މި މިނެޓު 15ތު ހުޅުވާލަން. ޖުމްލަ ާވލަށް ފުރުޞަޑީގެ ސުރު ގަ ާޔ. ަވޒީރަށް. އާދެ! މިހާރު އިތުޝުކުރިއް

ނަޑއެޅިފައި  110ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ރާގެއަރުވަނީ މަރަދޫ ދާއި ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މިވަނީ. ފުރުަޞތު ހުޅުވާލަން.  ކަ

 ރީފަށް. ބްރާހީމް ޝައި

 

  ރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:ބްރާހީމް ޝަމެންބަރު އި ރާގެމަރަދޫ ދާއި

 ދާ ވާހަކަެއއް.ވެސް ވިދާޅުވަމުންކުރިންދެްއާވނަމޭ. އެއީ ހަމަ އަްއޫޑ ގޭޓްޭވއަކަށް ހައްދަަވއި، ޖެވިދާުޅެވއްވަޒީރު 

ނޑު ދެންނެވިްނ  ވަރަށް ހިތާމައާ އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑގެ ުސވާލަށް  115އެުކ ދަންނަވަނީ ޖަވާބެއް ނުދެްއވައޭ. އަުޅގަ

ެއނދުގެ މަސައްކަތް އޮީތ  5111 ؟އެްއވެސް މަސައްކަެތއް ފައްޓަަވއިފިންތޯ ޓުއަރިޒަްމގެ މަސައްކަތަށް

ީށގެންާވ ވެސް އަދި އެކަ ރުީވއި އަހަރު 2ްސ ވެ ޓުވެސް ވިދާުޅވެއްޖެ. އެއަރޕޯ ވާހަކަ ުޓގެރޕޯެއއަ އިތޯ؟ހިސާބެއްގަ ކިހާ

ނުދެްއވިކަން ފާހަގަކުެރވޭ. ންނަވަން. މިއިން އެްއވެސް ކަމަކަށް ޖަވާބުކު ދައެ ތާމައާމަސައްކަތެއް ނުކުެރވޭ ވާހަަކ ހި

ނޑު ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތް 11.2ވެސް  އިރުފާނު މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުވި މަނިކު ދެން އެ ކޮްށގެން ކުރީ ބެޑަކީ އަުޅގަ

ނޑު ފާަހގަކުރަން. އެހެްނވީމާ.އަޅު  ހޯދާފައި ހުރި ެއްއޗެހިކަން ވެސްޒަމާނުގައި   120 ..ގަ

 

 މަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  ވާހަކަދެްއކެވުން:ައޙްއޮފް ޓުއަރިޒަމް  މިނިސްޓަރ

ނޑު ހަމަ ކުރިންވެސް ދައާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އާދެ! ައޅު ނުޑމެންގެ ޕްލޭންންނަގަ މަހު  ތައް މިވާލި ފަދައިން އަޅުގަ

ވެސް އަހަރު  1މި ސަުރކާރަށް އަދި ؛ އަރުވަންދުމައްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ހަނހަމަ ޢިކުރާނަމޭ. އަދި އަުޅަގނުޑ ފާޅު

ނޑަްށ ޅު ތަން އަ ދިޔަކުރެިވގެންޖު ތަން ޑްރެ އެެގ ރަންވޭ؛ ގެ ތެރޭތައި ައއްޫޑ ެއއަރޕޯޓުއަހަރު 2ނުފުރޭ. ފާއިތުވި   125ގަ

އަހަރު އަޅުަގނޑު އެންމެ ބުރަ  2ޔަ އެހެންމެ މިދިނަށް ވެސް ފެންނާނެ. އަދި ހަމަންހާ ރައްޔިތުހީވަނީ ދިވެހި ހުރި

އަޮތޅުަގއި  އަްއޑު އެއީ އަރުަވން.ންވެސްޓަރުންނަށާއި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ޔަޤީންކަންއި  މަސައްކަތެއް ކުރަންޖެހުނީ

ތަނެްއ  ަގއި. އެަތއް 8ފެބްރުައރީ  އަހަރު ކުރިން، 2އޮތް ީމެގ  ވަރަށް ހިތާމަވެރި ހާދިސާއެްއ ހިނގާފައި އެބަ

ީދގެން އެކަްނ މާލޭގައި ތިބި ަބޔަކު ހިތްވަރު، ުކ ރޭވިގެން ަވކި ބަޔަ ތައް ތަެނއްަގިއ އަލިފާންޖަހައި،ރޯކޮށްލައި، އެ

 130އަކީ މިކަހަލަ ކަންަތއްތަްއ  ނުނިމޭ. އެހެންނަމަވެސް ހިތާމަ  ކަމުގެ ަމއްސަލަތައް އަދިވެސް ބަަލއިއެ އޮތީ. އެ ކޮށްފައި 

ސް އަޅުަގނޑު ހަމަ މަވެނަންދޭ. އެހެންގެވެރާތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑު ޖެހިލުންކުރާ ފަސްޓުގެ އިްނވެ ޒޯނު އެ ،ހިނގުމުން

ނޑުމެން ޕްލޭންކޮށްލަންއަނެއްާކވެސް ވާހަކަ ހަމަ އަމާޒު މުޅި އައްޫޑގެ  .ދަނީ ކުރަމުން މި. މަރަދޫގެ ކަންތައްަތއް އަުޅގަ

 ،ތަނަށް ހުށަހަޅާފައި ހުރި ބިލުތައް އަުޅގަޑުމެްނ އާދޭހާ އެުކ ދަންނަވަން ކަންތައްތައް ވެސް. އެހެންީވމާ، މި

މަރަދޫ ތަންތާނގެ  އެހެންމެދެއްވާށޭ. އަދި ހަމަވެްސ ފާސްކޮށް ދީ ޒޯނުގެ ބިލުތިޞާިއޤް ާޚއްޞަ ށޭ.ފާސްކޮށްދެއްވާ

 135ތެރިކަމާ އެކީަގއި ތްދާނޭ. ކެއިޢުލާނުކުރެވެމުންއެތާނގައި ކުރާ ތަރަްއޤީތައް އަދި ޚާއްޞަކޮްށ  ؛ބިލުތައް
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ޫދ މަރަ ،ާޔ މުޅި އައްޑޫ ވެސްއިރާދަކުރެްއިވއް ންކާރުން ސަރުދެއްވާށޭ. ައޅުަގނޑުމެސް ވަުގތުއަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެ

 ރިއްޔާ. ކުރާނަމޭ. ޝުކު ވެސް ތަރައްޤީ 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމުފުނަ

ނޑުެގ ުސވާލަކީ .ރުރަީއސް. ޢިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ޝުކު  140ތަކާއި ތަަރއްޤީެގ ވާަހކަ ޕޯޓުެއައރ ،އަުޅގަ

ގޮއްަސ ، މަސައްކަތާ ގުޅޭ ގޮތުން  . އެުރން ވަނީ ނިންމަވާފަެޓއް އެޅުމަށް ސަރުކާއި އެއަރޕޯގަ ދެކެވޭއިުރަގއި ށ. އަތޮޅު

  އޮޔތް ހިސާބެއް ވިދާުޅވެދެްއަވފާނަންތޯ؟

 

 މަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  ވާހަކަދެްއކެވުން:ައޙްއޮފް ޓުއަރިޒަމް  މިނިސްޓަރ

 145 އަޅުަގނޑު އެްނވަޔަރމަންޓް. އެހެންނަމަވެސް ބުްނ ހުއްޓިފަހިސާ އާމައްސަަލ އޮތީ އީ.އައި.އޭ ުޓގެއާދެ! އެއަރޕޯ

ިސވިްލ ޓުއަރިޒަްމގެ ދަށަށް އޮތީ  ވެސް މިލް އެއަރޕޯޓު ޖަނަރީ އާ ުގޅިގެން؛ ެއނގޭނެ ފަދައިންމިނިސްޓްރީ

ނޑު ހަމަ އިސްނަގަިއގެ އެކު ައއިސްފަ. އޭިވއޭޝަނާ ންްޓ މިނިސްޓްރީއާ އެކު އެބަ ން އެންަވޔަރމައެހެންވެ އަުޅގަ

ދާނެ. އެހެްނވެ ގެ ތަރައްޤީގެ އިންެވސްޓްމެންޓް އޮބްލައިްޒެވގެންއީ.އައި.އޭ ހެދުމާ އެީކ ެއއަރޕޯޓު  އެ .މަސައްކަތްކުރަން

 ެއ ހުރަސްތައް ނައްތާލައި،ވަރަށް ައވަހަށް  އްޔާނަމަވެސް އިރާދަކުެރއްވި ހުރަސްތަެކއް އޮީތ. އެހެން އެކަމުަގއި

 150 . ޝުކުރިއްޔާ. ްނދާނެވެސް ވުޖޫދަށް ައއިްސގެރޯޕޓު ށ. ެއއައިރާދަކުރެްއިވއްޔާ 

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުން:މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡި މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ

މިނިސްޓަރާ ދިމާއަށް ދަންނަވާ ވާހަކައެްއ  .ހަމަ އު ރެސްޕެކްޓް މިނިސްޓަރަށްޑިވިތް ކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝު

މިނިސްޓަރުެގ  .ރާްއޖޭގެ ގިަނ ބަޔަުކ ދަްއކާ ވާހަކަެއއް މިއީ ،އަހާ ގޮތުަގއި. އެހެންނަމަވެސް އަުޅަގނޑު އަޑު ނޫން

 155މި  މަސައްކަތް ނުފެށިގެން؟ އުޅެނީ މި  މި އޭރީ އެކޭ. މި ސަބަބާ ހެދިތޯވަރަށް ކޮަރޕްޓް މިނިސްޓް ނިސްޓްރީ އަކީމި

 ކުާރކަށް.އިތުރަށް ުސވާލުދެނެްއ ނުކުރޭެނ ނުކުރޭނެ،  މަސައްކަްތ ނުފެށިގެން؟ ުއޅެނީ މި މިއޭ ހެދިތޯސަބަބަބާ 

  ނުކެރޭނެ މިއަދު ކުރާކަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 160)ވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު(  ޝުކުރިއްާޔ. ޝުކުރިއްާޔ. ޝުކުިރއްޔާ. ޝުކުރިއްާޔ. ޝުކުިރއްޔާ. ޝުކުރިއްާޔ. ޝުކުިރއްޔާ.

ނޑާލަ އަޅުަގނޑު މި  ން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ަވގުތު މަޖިލިްސ އިރުކޮަޅކަށް މެދުކަ
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ނޑުްއވައިެލްއުވން  (އަށް  11:33އިން  11:21: )ޖަލްސާ މެދުކަ
 

 165 (މޫސާ މަނިކުރައީސް ނައިބު ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފަށާނަން. މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އައި  `. މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ގެން ކުިރއަށް ދިއުުމެގ މަސައްކަުތގައި އަުޅގަ

ނޑިފައި ވަނީ ަވޒީރުންނާ ސުވާލުކުުރގެ ަވގުތު   ން.ނުޖެހުމަކާ ގުޅިގެގައި މަިޖލީހުގެ ތެރޭގައި ހިނަގއިދިޔަ ަހމަމެދުކެ

 170 

 . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ދާނަން. އާދެ،  8 ޖެންޑާ އައިޓަމުއެ ނޑު އެޖެއަށް ައޅުގަ ލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން މަޖި 6 ންޑާ އައިޓަމުއަުޅގަ

 175 ހުށަހަޅާ ކަންކަން.

 

 ބިލާއި ޤަރާރު  ލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ. މަޖި 7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 180  ރާރު. ޤަ އިލީހަށް ތަޢާރަފްކުރަންޖެހޭ ބިލާމަޖި، 7ނަންބަރު  މުއެޖެންޑާ ައއިޓަ

 

 . ކުރިން ތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާ ބިލެއްގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން 8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 185 ޞްލާޙުކުރުން.ތަޢާރަފްކުރެވިފަިއވާ ބިލެްއގެ ުކށެއް އި ންކުރި، 8 ައއިޓަމު އެޖެންޑާ

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް .
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 190ޘްމާން ޢުޖަމީލް  ރާގެ މެންބަރުއިދާ ގެމަނަފުށީ ، ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން -1..ޢީ ބަހުސް. އިބްތިދާ  . އައިޓަމު އެޖެންޑާ

ގެނައުމުެގ އިޞްލާޙުނަށް ހޭ ޤާނޫބެ ގެ ޙަްއޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާުކޑަކުދިން  .1/1.ޤާނޫނު ނަންބަރު  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ަވަނ  2ހަރުގެ ވަނަ އަ 2112ަގއި ބޭްއވުނު  2112ޖޫން  .1 ވަނީ އިްއވާފައި މަ ކިޔުންލުގެ ފުރަތަ ބިލު. މި ބި

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ ،ލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ ސަރުކާުރގެ ަފރާތުންޖިމަ ލުަގއި. މި ބިވަނަ ޖަލްސާ 2ދައުރުގެ 

ބިލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ޕޯޑިއަމަށް ވަޑަިއގެން ބިލު  ،ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުޘްމާން. ޢުޖަމީލް  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 195ން މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުތަނުގައި އިންނަަވއިގެން ވެސް ހުށަހެޅުްއވިާދނެ.  އިންހުށަހެޅުއްވިދާނެ. އަދި ބިުލ 

ހެންވޭރު  ނަޑކަށެއް. ނިޒާމާ ބެހޭ ނުކުތާއެއް، މެދުްއކަމުންދާއިރުަގއި ނިާޒމާ ބެހޭ ނުކުތާއެއް ނޭރުވޭނެ އަޅުގަ ވާހަކަދަ

 މް ނިޒާމާ ބެހޭ ނުކުތާއެއް.ގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިދާއިރާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 200 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުން:ވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ އާޡިމެދުހެން

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ޮގތުން  ނޑުމެން އިދިކޮޅު މެންބަރުންގެ ގޮތުަގއި މިތާ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބޭ ފުރުޞަތަކީ ކޮމިޓީަތކުން ނުލިބުނު  ؛މަސައްކަތްކުާރއިރުަގއި ސަުރާކރު ޒިންމާދާރުކުރުވެންޖެހޭ. ައޅުގަ

ނޑުމެންނައަޅުަގނޑުމެންނަށް ފުރުޞަ  ޒީރަކާ ވަ  ތަނަށް ގެނެސްގެން ށް ލިބުނު ފުރުޞަތަކީ ވަޒީރެއް މިތެއް. އަުޅގަ

ނޑު މިއަދު ކުރަން ފެށި ސުވާލަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ވާސު  205 އަތޮުޅގައި ހިންގާ  ޓުއަިރޒަމް ސެކްޓަރެގ އައްޑުލުކުރުން. އަުޅގަ

ނޑުެމން ބެހޭ  ޕްރޮޖެކްޓެއް ނުހިނގާތީ އެަކމާ ޕާޓީގެ ފަރާތުން އަޅުަގނޑުމެންގެ މެންބަރަކު ކުރި  ގެގޮތުން އަޅުގަ

 އަންނަ ސުވާލުތަުކގެ ތެރެއިން... ވިދިގެން ؛ދެވަނަގެ ސުވާލެއް ުސވާލަކީ. އެ ުސާވލު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 210 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު...

 

 (ކުރިއަށް ެގންދެވުން )ނިޒާމީ މައްސަލަ

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުން:ވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމެދުހެން

 215 އެހެންނޫނީ ކަމަކުނުދާނެ.ތު ދެްއވާ. އަޅުަގނޑަށް ފުރުޞަތު ދެްއވާ. އަޅުަގނޑަށް ފުރުޞަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު...

 

 220 (ކުރިއަށް ެގންދެވުން )ނިޒާމީ މައްސަލަ

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުން:ވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމެދުހެން

 ...ތެރި މިނިސްޓަރާ ވަރަށް އިޙްިތރާމާވާލުކުރީ ިޢއްޒަތް އަޅުަގނޑު ސު 

 

 225 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ުތ މުގެ ަވގުބަރު ސުވާލުކުރުން މެޢިއްޒަތްތެރި . މުގެ ވަގުތު މިހާރު ވަނީ ނިމިފަމި ސުވާލުކުރުންބަރު މެ ރިޢިއްޒަތްތެ

ނޑު ތިކަމާ މިހާރު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ވާނަން. އް ާނރުންދާކަށް ފުރުޞަތެ ގެގެން ކުިރއަްށ ގުޅި  ވަނީ ނިމިފަ. އަުޅގަ

ކަމެއް.  ށް އެދޭރަމަކީ ައޅުަގނޑު ވަދެްއވުމެންބަރުން އެއްބާރުލުން ރިިއ ޢިއްޒަތްތެކަމަށް ޓަކުރިއަށް ގެންިދއު

ނޑު ނިޒާމީ ނުކުތާ މި އަރުވަނީ ދާންދޫ ދާއިރާގެ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(   230އަޙްމަދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އަުޅގަ

 . އަސްޢަދަށް

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 235 ެކވުްނ:ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އަސްޢަދު ވާހަކަދެއް

މީހުން ވާހަކަދައްކާއިުރ  ކަނީ. އެއްދައެ  މީހުން ވާހަކަ ރި ގޮަތކަށް އެ ހިތަށްއެތަނުގައި  މި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

ނޑުމެން ބޮރައީސް ވެސް ރައީސް ތި އިންނަވަނީ ބަްއލަވަން.  ގައި ތަނު ޒާމް. މިއިލް ލުަގއި ތި އަުޅވަނީއަުޅގަ

ްއޔާ ނިޒާމީ ިނޒާމީ މަްއސަލައެްއ ެވއްޖެެއއީ ، ދެްނ އެހެންވީމާތަްއ ކުެރއޭ. އެހެިނހެން ކަންތައް ،ހިނގައޭހަމަނުޖެހުން 

 މައްސަލަެއއް. 

 240 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ބަރުން ހުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މެންމަޖިލީއް ކަމަަކށް ބަލައެއް ނުގަންނަން. ނިޒާމީ މައްސަލައެ

ނޑުމެންގެ  ބެލުން ގެޖަލްސާ ކުރިއަށް ެގންދެވޭނީ. ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިުތން އެއްބާރުލުންދެްއވަިއގެން މަޖިލީހުގެ އަޅުގަ

ޔިތުންނަށް ފެންނާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކުރާ ހުރިހާ ކަމެއް ހުރިހާ ދިވެހި ރައް އޮތް. ދޭތެރޭގައި އެބަ މަޖިލީހާ

ނޑު ވަކި ގޮތަކަށް ނުގެންދަން. މަ، އެހެންވީމާ  245ެއ އްޔާ ތާެއއް ގަާވިއދާ އެއްގޮތަށް ނެިގއްޖެނިޒާމީ ނުކު ލީހުގައިޖިއަުޅގަ

އަކަށް އަޅުަގނޑު ުފރުޞަތެއް ނުދޭނަން. ބިލު ދާ ޚިލާފަށް ނެގޭ ނިޒާމީ ނުކުތާއި. ގަވާންއަުރވާނަ ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް

ނޑު ފުރުޞަތު ނޑު އޮޅުއްވައިެދއްވުހައަރުވަން. މަޖިލީހަށް ބިލު ހުށަހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ  ގެމަނަފުށީންނާނީ މަށް ައޅުގަ

ވަގުތު ނިޒާމާ  ން. މި. ކުިރއަށް ގެންދެވުްނ އެދެއަރުވާފަޘްމާނަށް ފުރުޞަތު ޢު ޖަމީލްދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ނޑު ައރުވާކަށް ަގސްތެބެހޭ ނުކުތާ ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ނެތް. މަޖިލީހުގެ ނިޒާމު ގެއްލިފަެއއް އް ނުކުރަން. އެއް އަުޅގަ

 250 ިރއަށް ވަަޑއިގަތުމަށް ދަންނަވަން. ނެތް. ބިލައިގެން ކު

 

 ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ޢުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ގެމަނަ

ށް އަ ސާހިބާމަަތށް ކަުއކުރެްއވި އުއްކުރަން. އަްށ ަޙމްދާއި ޝުކުރު ކަ ވަތަޢާލާތަބާރަهللا `. ގަަދކީރިތިވަންތަ 

އިތުރު އަސްޙާބުން ޝާމިލްކުރަން.  އަދި މިތުރު ޢާލުންނާ އިތުރު އެކަޭލގެފާނުގެމި ޞަލަވާުތގައި ކިޔަން. ޞަލަވާތް

 255މެްނބަރުން. އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް  އްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރިރަ  ،ރި ރައީސްރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ޢިއްަޒތްތެ

ނޑުމެންނަށް ކަށަވަބަރަކާތުހޫ. هللا ވަރަޙްމަތު ޔަޤީްނކޮށްގެން ިމ  ،ވަުރވެދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުައސާސީން އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ހަދާ ކޮންމެ ޤާނޫނަކީ ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ ސަބަބުން   ހެވާއިއަންނަނީ އަޅުގަ

ުކޑަކުދިްނެގ  .1/1.ރު ބަނޫނު ނަންަގއި. މިއަދު ޤާއްެގ ގޮތުކުރެިވގެންދާ ޤާނޫނެބައްޓަންގޮތަށް  މަންފާ ލިބޭ އާއި ލާބަ

 ދަ ިއޞްލާޙެއް. ައޅުަގނޑުމެން މިސް މިފަބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު ިއޞްލާޙަކީ ވެ ަރއްކާތެރިކުރުމާ ޙައްޤުތައް

 260ނޫނަކީ ވެސް އޭގެ ސަބަބުްނ ފައިވާ ކޮންމެ ޤާޔަޤީންކޮށް ،ރާއްޖޭަގއި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީން ކަށަވަރުކޮށް 

ޖެހޭ.  ން އެބަކަށް ވާނޑުމެން ބައްޓަންކުެރވިގެންާދ ޤާނޫނަގޮތަށް އަޅުގަ  ާއއި މަންފާ ލިބޭ ލާބަ ހެވާއި ރައްޔިތުންނަށް

ކަމަކީ  އާދެ، އެންމެ ފުރަތަމައަށް މި ގެނެވުނު އިޞްލާޙަީކ ވެސް މިފަދަ އިޞްލާޙެއް.  ދާވަނަ މާއް 5ޤާނޫނުގެ މި 

 ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި...

 

 265 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.... 

 

 ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ޢުދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ގެމަނަފުށީ 
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 ޖެހޭ.  އެބަ ންލިބިދޭންނަށް ކުދި ނގެނުމުގެ ަޙއްޤު އެއު

 270 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނިޒާމާ ބެޭހ ވުން އެދެން. މަޑުކޮށްލަދެއްުރވަންޖެހޭތީ ނިޒާާމ ބެހޭ ނުކުތާެއއް ައޅުަގނުޑ އަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް.  ،ނުކުތާއެއް 

 

 275 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން:އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް 

ނޑުމެން ސަުރކާރު ޖަވާބުދާރީކުރަން ވެްސ އޮންނަ މި ަމޖިލީހަކީ  ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  މައެކަނި ތަނަށް ހައަުޅގަ

ކުަގއި ކޮމިޓީތަ ،ކޮމިޓީތަުކގައި ެވސް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ެއއްވެސް ކަހަލަ އަޣްލަބިްއޔަތެްއ ނޯންނައިރު ،ވާއިުރގައި 

ނޑުމެން މި  ،ވާއިރު  ކަމަކަށް ވެފައި  ްތކުރަން ދަތިން ހާޒިރުކޮށްގެން މަސަްއކަވެސް ައޅުަގނޑުމެން ަވޒީރު   280 އަުޅގަ

ޓީަތކުން މަޖިލިސް ގުޅިަފއިވާ ޕާ ތަކާތްުލކުރަން އުޅުނީމަ ސަރުކާުރ ހިންގާ ފަރާުސވާ ތަނުގައި ވަޒީރުންނާ

ކުރެވޭ ގޮތަކަްށ  ތަނުގައި ނޫން މަސައްކަތްތައް މި ނުދިނީމަ އެ ންނަށް އެ ފުރުޞަތުައޅުަގނޑުމެ ހުއްޓުވާަލއިގެން 

ނުޑމެން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ނެ ކަމަކަށް. އަޅު ދާލިސް ހިންގިއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ޤަބޫެލްއ ނުކުރެވޭ މަޖި ގަ

 . ނގައިސުވާލުކުރަން މިތާ ރުޞަތު ލިބެންޖެހޭނެ ވަޒީރުންނާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފު

 285 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ހުގެ ކަންކަން ކުރިއަްށ ންނަން. މަޖިލީއްސަލައެއް ަކމަކަށް ބަލައެއް ނުގަބަރު. ނިޒާމީ މަޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެން

ދިއުމަކީ މަޖިލީހުގެ ަރއީްސ އެކަނި ކުރާ ކަމެްއ ނޫން. މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްަތއް ކުިރައށް ގެންދެވެނީ ަރއްޔިތުްނގެ ގެން

ންބަރު ބިލު ހުށަހެޅުމައިގެން ކުރިއަށް ވަަޑއިގަތުމަްށ މެއެކީަގއި. ިޢއްޒަތްތެިރ  ންބަރުންގެ އެއްާބރުލުމާމެހުގެ ލީމަޖި

 290 ދަންނަވަން. 

 

 ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ޢުރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ދާއި ގެމަނަފުށީ

ނޑު ދެންނެވީ  ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި އެންމެ ފުރަތަމަ އެއް ކަމަކީ ޤާނޫނަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙުެގ ތެރެއިން މި އާދެ، އަުޅގަ

 ގެ މެންނޑުވަންޏާ އަުޅގަ . މިސާލަކަށް، ދަންނަވާ ަކމަށްޖެހެއޭ ކުދިންނަށް ހޯދައިދޭން އެބަ އެއުނގެނުމުެގ ޙައްޤު 
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ނޑޭގެ ަރއްޔިތުންއިދާ  295އަކީ  ކުއްޖާ އެ ،ހިނދު ގައި ިކަޔވަމުންދާ 5ގްރޭޑް  ،ެގ ތެރެއިން މޫސަބޭގެ ދަރި މާރިޔާރާގެ ކޮ

 އުޅޭ ކުދިންނަށް ލިބެންޖެހޭ... ަގއި 5ގްރޭޑް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ނިާޒމީ ނުކުތާއެއް މި އަރުވަީނ ރު. މަޑުކޮށްދެއްވުން އެދެން. ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަ

 300 އަށް. هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

 305ސުވާލުކުރުމުގެ  ވަޒީރުންނާ، ޅުެވއްޖެދައްަކވަމުން ވިދާފާނު ދެންމެ ވާހަކަފުޅުކުމަނިޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ނުޑ ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުމީ ގަާވއިދު ފޮތު. ހަމަެވއްޖޭވަގުތު  ލިބޭ މިނެޓު  15ްއޔާ އި އޮންނަ ގޮތުްނ ވެއްޖެގައަުޅގަ

ލިބުނު  ަގނޑުމެންނަށްކުރުަމށް އަޅުުސވާލު ންނާމިނެޓު ވަޒީރު 15އެ  . އެކަމަކުުސވާލުކުރަންެވެގން ވަޒީރުންނާ

ލިސް ވަނީ ރުގެ ފަާރތުން މި މަޖިދެްއވިޔަނުެދްއވަންެވގެން ސަުރކާ. ވަޒީުރ ޖަވާބުލެއް ުނކުރެވޭކަމަކަށް ޤަބޫ

 ހޭނެ ބެންޖެލިޞަތު ފުރު ވާުލކުަރންސު ވަޒީރާ ންއަުޅަގނޑުމެ ތް ވަގުތުކޮޅުބާކީ އޮ، . އެހެންވީމާލަްއވާފަހުއްޓުަވއި

 310 ޤަބޫލުކުރާީތ މަނިކުފާނަށް މި ދަންނަވާލީ. ކަމަށް އަޅުަގނޑު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުެގ މަޖިލީރައްޔިތުންގެ  .ދަންނަވާަލން . އެހެންނަމަވެސްނުކުތާއަކަށް ބަލަެއއް ނުގަެނވޭ ނިޒާމީ ،ންބަރުޢިއްޒަތްތެރި މެ

ރުވަނީ. ތަނަށް ހާޒި ތެްއ ދީގެން ވަޒީރު މި އްދަުސވާލުކުރުަމށް ޓަކަިއ މު ަވޒީރަކާ ގޮތުން  ގަާވއިދު ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ

 315ގައި ތިބޭ ބައެއް ނޫން. ނުތަ ގޮތަށް ވަޒީރުންނަކީ މި ރުން ތިބޭބަހުގައި މަސައްކަތްކުރާ މެންއަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީ

ލީހުގެ މަޖި ،ވުމުންސުވާލުކުރުމަށް ފުުރޞަތު އެރު  ނާތް ފުރުޞަތުގެ ތެޭރގަިއ ަވީޒރުންުސވާލުކުރުުމގެ އޮ  ޒީރުންނާވަ

ައޅުަގނޑު ، ންވީމާހެންދިަޔއީ. އެގުތު ނިމިގެއެ ވަ ކަމެްއަގއި  ޔަދިހިނަގއި ރި މެންބަރުންގެ ތެރޭގައިޢިއްޒަތްތެ

ްސ ވިޔަ ގައިކަމުތައް މުޅިން ފުރިހަމަނުވިލުއަދި ސުވާގޮތުގައި އެ ފުުރޞަތުގެ ތެރޭގައި ުސވާލުކުެރވުނު. ޤަބޫލުކުރާ 

ހުމެއްގައި އޮީތ. ޔަ ހަމަނުޖެދިގައި ހިނގައި މެންބަރުންގެ ތެރޭ ޖިލީހުގެ ިޢއްޒަތްތެރިދިނުމުގެ ތެޭރގައި މަވާބުސުވާލަށް ޖަ

 320 ބެހޭ  ހާޒިރުވެވޭ ަވޒީރުންނާ، ންބަރުންނަށްސުވާލަށް މެލީހުގެ ޖިންދާ މަތަނަށް އަޅުަގނޑު ރިޔާސަުތގައި އި މިވެސް ދެން

ކަ ދަންނަވަން. އެއީ އެ ހަކުރާެނ ވާމަލުސޫލަށް ޢަގޮތުން ސުވާލުކުރުުމގައި ދުިނޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަުކަގއި ެގންގުޅޭ އު
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ެއީއ  .އަދި އިތުރު ުސާވލެއް ެވސް ނުކުެރވުން .ވެސް ނުދިނުން ފިޔަަވއި ަޖވާބު ުސވާލަކަށްރެޭވ ސުވާލެްއ އަމާުޒކު

 އި ގުޅޭ އިތުރު މަސަްއކަތްަތއް މިހެން ދިމާވާތީ އެހެން މާ ދުނިޔޭގެ އެހެން ތަންތަނުގަިއ އެކަން ކުރާ ގޮތަކީ. ކަ

ނޑެއް އިތުަރކަ ދިމާވެފައި އޮތީ. މިކަމާ ގުިޅެގން މި މައްސަލަިއގައި  ބިުލ ނާރުވާނަން.  ށް ެއްއވެސް ފުރުޞަތެްއ ައޅުގަ

ނޑު ފުރުޞަ  325 ތު އަރުވަން. ހުށަހަޅަން އަޅުގަ

 

 ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ޢުދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް  ގެމަނަފުށީ

ޖެހެއޭ.  ށް ވެސް ފޯރުކޮށްދޭން އެބަހުރިހާ ކުދިންނަ އްޤުއުނގެނުމުެގ ޙަނެތި  އާދެ، ައޅުަގނޑު ދެންނެވީ ަތފާތުކުރުމެއް

ކުެރވިގެްނވޭ. މްމައިންބަފައިންާނއި ސަުރކާރަށް ލާޒި ،ތަރުބިްއޔަތު ގެލީމުެމދުމަދަރުސީ ތައު ލީމާއިެއކު ފަށާ ތައުއާއެމަހަ

 330 ސް އެބަން ވެރުން ހިލޭ ފޯރުކޮށްދޭކާސަރުދިންނަށް ކު އެލީމު މެދުމަދަރުސީ ތައު ލީމާއިތައުެއކު ފަށާ އަދި ހަމައެއާ

 ނީ ދީ ލޯބި ޖެއްސުމާއިޔަމަންގަތުމަށާއި ން އިސްލާމްދީނަށް ބޯލަނބައި ކިލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިއެކު ތަޢުޖެހޭ. ހަމައެއާ

 11ޭރޑް ގް ،ން ތަކުގެ ތެރެއިރާމުދީނީ ޕްރޮގް ޖެހޭ. އިދެން ެއބަސަން ހަމަޖައްޢިލްމު އުނގެނެވޭނެ ގޮތް ަދއުލަތު

ނޑުމެންނަށް ދީނީ  ފައި ދާނިންމާ  ޖެހޭ. ބަކުރާ ކުދިބަޔަކަށް ވާން އެއެކު މަސައްކަތް ފުރިހަމަކަމާ ކުދިންނަކީ އަޅުގަ

ސޯޝަލް މީިޑޔާަގިއ  އާއި  ކޭބަްލ ޓީވީ  ޖެހޭ. މުނިޫފހިފިލުވޭނެ ގޮތްތަްއ ހަމަޖައްސައިދޭން އެބަ، ހަމައެއާެއކު ކުިޅވަާރއ

 335މާދަމާ މި ޤައުމުގެ . މޮޑެިވގެން ދިޔަނުދޭނަން ވެްއޔާބިމުގެ އަޚްލާޤް  ގެދިންކު އެ ،ގައި ޖެހިހަނގުރާމައިފިކުރީ  ޖެހި،

ރިވެިތ  ދިންނަކީ ފުރިހަމަ އަޚުލާޤެއްގެކު އެ ،ކުދިން ކަމުގައިވާ ހިނދު މިދެންނެވި ޒިންމާދާރު މަޤާމުތަކުގައި ތިެބނީ

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް މުހިއްމު ބަޔަކަށް ކުދި ނޑު ދަންނަވާނީ މިއަ، ަކމެއް. އާދެ ވުމަކީ އަުޅގަ ދު ައޅުަގނޑުމެންެގ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ...މުޖުތަމަޢު  ން ފެންނަ، މިއަދު އަޅުގަ

 

 340 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރި މެންބަރުން އިށީނދެވަޑަިއގަތުމަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޑުކޮށްލަދެއްވުން އެދެން. ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެ

  އްޒަތްތެރި މެންބަރު...ދަންނަވަން. ޢި

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޘްމާންޢުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ގެމަނަ

 345 އާއި މަންފާ ލިބޭ... ކުދިންނަކީ ޤައުމަށް ލާބަ މަޤާމުތަކުގައި ތިބެގެން ކުރިައށްގެންދާއިރު އެ

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ
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ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެިރ  )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(...މެންބަރަކު ވާހަކަ ަދއްކަމުންދާއިުރގައި މަޖިލީހުގެ، މަޖިލީހުގެ

 މެންބަރު... 

 350 

 ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ޢުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ގެމަނަ

މާދަމާ މި ޤައުމުގެ ، ހިނދުވީ ކަމަށް މުސްތަޤުބަލުމާދަމާގެ ުކޑަކުދިންނަކީ މި ޤައުމުގައި އެއީ ައޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެން  ،ހިނދުވީ ބަޔަކީ މި ކުޑަުކދިން ކަމުގައިޤާމުތަކުަގއި ތިބޭ ޒިންމާދާރު މަ އެންމެހައި މި ޢިއްޒަތްތެރި އަުޅގަ

ބޭފުޅުން  ކުދިންނަށް ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ޓަކައި ތި އެ  ،ކޮށްކުދިންގެ ޙަްއޤުތަކާ މެދު ވަކާލާތު މަޖިލީހުގައި އެ

ނޑުމެން މިމަސައްކަތް ނޑުމެންގެ... ދަންނަވަނީ އަޅު ކޮށްެދއްވާށޭ. އެއީ ައޅުގަ  355  ގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެއްވުމަށް ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ޖިލީހުގެ މަސައްކަތަށް ފުރުޞަތުހުރިހާ މެންބަރުން މަމަޖިލީހުގެ 

)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  ...ނިާޒމާ ބެހޭ ،އެއް ދެއްވުމަށް ދަންނަވަން. ނިޒާމާ ބެހޭ ނުކުތާޞަތުޖިލީހުގެ މަސައްކަތަށް ފުރުމަ

 360 މަސައްކަތް ކުިރއަށް ގެންދިޔުަމށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ

އްޒަތްތެރި މެންބަރުން ޢިދެއްވުމަށް ދަންނަަވން. މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންިދޔުމަށް ފުރުޞަތު

 ދު. ޝާހިهللا ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުހެންޭވރު އުތު ،ެއއްނިޒާމީ މައްސަލަްނ. ދެއްވުމަށް ދަންނަވަފުރުޞަތު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 365 

 ދު ވާހަކަދެއްކެވުން:ޝާހިهللا ރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދުހެންވޭރު އުތު

 ކޮށް ވަޒީރުންނާފުޮގތުގައި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއި ވަރަށް ސާ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ

ސުވާލުކުރުމުގެ އެޖެންާޑ  ަވޒީރުްނނާ ؛އެޖެންޑާ އައިޓަމު މިއަދުގެ އޮތް.  އެބަގޮތް  ކަންތައް ކުަރންވީ ސުވާލުކުރުުމގައި

ސަރުާކރާ އިދިކޮޅު ޕާޓީން ކުރަން  ،އެ ަވޒީރާ އަޅުަގނޑުމެން ތަނަށް ހާޒިރުކުރައްަވއި އައިޓަުމގެ ދަށުން ވަޒީރު މި

ނުޑ ވަނީ ހުއްޓައިާލފަ އެކަން މި ،އެކަމަށް ހުރަސްއަަޅއި ،ކުރިޔަުނދީއް ބޭނުންވާ ސުވާލުތަ  370. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނުގެްނގޮސް މިކަްނ  ޖެހޭނެ. އެކަން ުކރިއަށްވަންދެން ވަޒީރާ ުސވާލުކުެރވެންޓު ހަމަމިނެ 15ުތގައި ގޮ ޤަބޫލުކުރާ

 ގޮތުަގއި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ  ޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާކުަރއްވާ މަަސއްކަްތޕުޅަކީ އަ  ތިޔަ މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ހިންެގވުަމށް

މާ، އެ ުއސޫލުން މިކަން އެހެްނވީ މަސައްކަތްޕުެޅއް. ކުރަްއވަމުން ގެންަދާވ  ޚިލާފަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ނުޑ އެދޭ ވާހަކަ ގެންގޮސް  ދަންނަވަން.ެދއްވުމަށް އަުޅގަ
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 375 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ވާލުކުރުމަށް ދެވުނު ަވޒީރާ ސު ގޮުތގައި ބަަލއެްއ ނުގަންނަން.  ގެއެއް ގޮުތަގިއ، ނިޒާމީ މައްސަލަ  ގެެއއް ނިޒާމީ މައްސަލަ

 ބަރުންނަށް ވަޒީާރ ސުވާުލކުރުމަށްަވޒީރާ ުސވާލުކުުރމަށް ދެވުނު ފުރުޞަތުެގ ަވުގތުގަިއ ޢިއްޒަތްތެިރ މެން ،ފުރުޞަތު

ވުމަށް ޓަކައި ެއްއވެސް ަކމެއް ނުކުރަން. ރިޔާސަތުން މަޖިލީސް ހުއްޓު ރިޔާސަތުން، ދެވުނު. ރިޔާސަތުންފުރުޞަތު

 380ވިޔަސް މަޖިލީހުގެ  އެްއވެސް ކަމެއް ނުކުރަން. މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަކީ ކޮންމެ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތް

ތިބި ބައެއް. ދެއްވަން ސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުަގއި ެއއްާބރުލުންޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަކީ މަޖިލީހުގެ މަ

އެްއގޮތަްށ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް  ދެއްވުމާންބަރުން ެއއްބާރުލުންއެހެންވީމާ، މަޖިލީހުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެ

ެއއްެވސް ގޮަތކުން މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން މަޖިލީސް  ންދެވޭނީ. މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަަތށް؛އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުިރއަށް ގެ 

ނޑު ދަންނަވަން. ވަަޑއިގަުތމަށް ިއގެން ކުރިއަށް އަ ވާކަށް މަަސއްކަެތއް ނުުކރަން. ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ ހުއްޓު އަޅުގަ

 385އާދެ! އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މަޖިލީހުގެ )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(  ...ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ -1..

ގޮތުން ކުަޑކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ، ./1.ރު ދަނީ. ޤާނޫނު ނަންބަ މަސައްކަުތގައި ކުރިއަށް މި

ގެނައުުމގެ ިބލު. ޖުމްލަ ވަގުތު މި ބިލަށް ރިކުރުމާ ބެހޭ ާޤނޫނަށް އިޞްލާޙުޤާނޫނަށް، ކުޑަކުދިްނގެ ަޙއްުޤތައް ރަްއކާތެ

ނަޑއެޅިފައި  ތު ަކނަޑއެޅިފަިއވާ ގޮްތ ަވގު ފުކުރަްއވާތި! ޕާޓީތަުކގެ ފަރާތުންމާ ގަިޑއިރު. މިހާތަނަށް؛ 3ވަނީ  ކަ

ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ  22ޓު މިނެ  28ުކންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ސި  56 ޓުމިނެ 28ގަޑި  1.އެމަށް ލާނަން. ޕީ.ޕީދަންނަވައި

 390ަވިކ  ޓު.މިނެ 5 އަށް ދާލަތު ޕާޓީސިކުންތު. ޢަ 35މިނެޓު  11ކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭ އަށް ސި  32ޓު މިނެ 27އަށް  ޕާޓީ

ޓު. ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގަތުމަށް ދަންނަވަން. މިނެ 5ސްބަތްނުވާ މެްނބަރަކަށް ޕާޓީއަކަށް ނި

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް. 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

 395 ވަނަ މާއްދާ... 132ނު އަސާސީގެ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޤާނޫ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މިމަޖިލީހަށް  ،ައރުވަނީ މިއަޅުަގނުޑ ފުރުޞަތު   ހުށަހެޅިފައިާވ ބިލަށް ވާހަކަެދއްކުމަްށ އަުޅގަ

 އަރުވަނީ. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލަށް ވާހަކަެދއްކުމަށް ދަންނަވަން. 

 400 

 އިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާ
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ނޑު ށް ކަނުކުތާއަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ނިޒާމާ ބެހޭ  ވާހަކަދައްކަނީ.  މިއަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 405ހޭ އިށީނެދވަަޑއިގަތުމަްށ ދަންނަވަން. ނިޒާމާ ބެ ،އަޅުަގނޑު ިނޒާމާ ބެހޭ ނުކުތާއަކަށް ފުރުޞަެތއް ނާރުވަން

އިބްރާހީމް  ؛އެއް ންނަވަން. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައިށީނެދވަަޑއިގަތުމަްށ ދަ ،ނުކުތާއަކަށް ފުރުޞަތެއް ާނރުވަން

 ޝަރީފް، މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 410 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

 ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައި ބަޔާްނވެގެްނަވނީ  132ޤާނޫނުއަސީީސގެ  .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

މެންބަރުންނާއި މުޅި ވަިކވަކި  ގޮުތގައި އަދާކުރުުމގައި  ހަވާލުކުރެވޭ ަމސްއޫލިްއޔަތުތަކާިއ ވާޖިބުަތއް ހެޔޮ މެންބަރުންނާ

ނޑައެޅިަފއިާވ  ،ވުމުގެ އިތުރަށްޖަވާބުދާރީކުރު އަށް ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާވަޒީރުްނގެ މަޖިލިސް  ޤާނޫނުައސާސީަގއި ކަ

 415، މިަތނަށް ވަޒީރު ާހޒިރުކުރުމުން ރީވާންވާނޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.މަޖިލީހަށް ޖަވާބުދާރައްޔިތުްނގެ މަތީން  ގޮތުގެ 

ހިންާގ ބޮޑު ކަރަޕްޝަން  އެންމެ ،މަނިކުފާނަކީ މިާރްއޖޭގެ ތާރީޚުަގއި ދުށް ގައި އެގަްސތު ،ސަރުކާރުން ރާަވއިގެން 

ސް ެއކަން އްކަން ދިމާކުރީމާ އެއްގޮތަކަްށވެވާހަކަ ދަ ބޭފުޅާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ހާލުގައި މެންބަރަކު އެ

ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ިމއަދު  132ވަނީ. ިދވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ  ނުކުރެވިގެން ެއކަން ހުއްޓުވާަފއިހަޖަމު

ނޑައިލާފަ ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީން  . ވަނީ މެދުކަ

 420 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަމުގައި ައޅުަގނޑު  ގުިޅގެން ައޅުަގނޑުމެްނ މި ތި މައްސަލައާ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު،

 ގޮާތ އަދި އެކަމާ  ދިޔަ ިހނގައި ކަންސުާވލުކުރުމުގެ ވަގުުތގަިއ  ވާނީ. ަވޒީރުންނާ ރިޔާސަތުން ޖަވާެބއް ދަންނަާވފައި

ތަާކއި މަޖިލީހުގައި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ ވާނީ. މަޖިލީހަށް ދަްއކާފައިަގނޑުމެން ވާހަކަން އަޅުގުިޅގެ

ނުޑ  ކުރުުމގެ މުހިއްމުަކން ވަރަށްމަސައްކަތް  425ބޮޑު. ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިށީނދެވަަޑއިގަުތމަށް ދަންނަވަން. އަުޅގަ

ނޑު ފުރު ،އެދެން އަރުވާނަން. މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ ޞަތުހުށަހެޅިފައިވާ މަްއސަލަ އަށް އަުޅގަ

ދެއްެކވުމަށް އަޅުަގނުޑ ހަަކފުޅުވާ، އިގެން ކުިރއަށް ވަަޑއިގަތުމަށްއަ އިބްރާހީމް ޝަރީފް ބިލުގެ މައްސަލަ

 .އަރުވަންފުރުޞަތު
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 430  މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

އެްއގޮތަށް  ހިންގަވަންވާނީ. ޤާނޫނުއަސާސީއާ ސްއާއި ެއއްގޮތަްށ މި މަޖިލިއެކަަމުކ ޤާނޫނުއަސާސީ ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

 ،އެއް ނެތް. މަނިކުފާނު ތި ވިދާޅުވަނީއި އަޅުަގނުޑމެން ތިބުމުގެ މާނަވާނަމަ ދެން މިތާނގަ ކަމަށް މިކަން ނުކުރާ

ކަމަކަްށ  އެއީ ނުވާއެކަން ކަމަށް ވިޔަސް ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ދެން  ކަމެއް ހިނގިޚިލާފަށް  އަސާސީއާޤާނޫނު

ލިއްަޔތު އަދާކުރާ ގޮތް ބެލުމަކީ ބިދާރީކުުރުވމާއި ސަރުކާރު މަސްއޫހަދަންވީއޭ. ދެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީރުން ޖަވާ

 435ޞަުތ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ނޯންނަ ގޮތަކަށް މި މަސަްއކަތް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ވާޖިަބކަށް ވީހިނދު، އެ ފުރު

ނޑުމެްނ ބި ނުމަކީ ކޮބައިތޯއޭ؟ކުރިއަށް ގެންދިއުުމގެ ބޭ ހިންގާ ފަރާތް  ލަތްލަކަށް ވާހަކަދައްކަނީ ެވސް ދައުއަުޅގަ

މިއިން އެްއވެސް ކަމަކަށް  .ށް ޓަކައިހުށަހެޅުމަތަނަށް  މިޖަވާބުދާރީކުރުވުމަށް ަޓކައި. ރައްޔިތުންެގ ޚިޔާާލއި ފިކުުރ 

ތެއްަގިއ އެކު ދަންނަވަންޖެހެނީ ފުރުޞަތެއް ނެތޭ. ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤު މިހާ ބޮޑަށް ގެއްލިފައި އޮންނަ ޙާލަ ހިތާމަޔާ

ނުޑ ައތުގައި ނެިތގެނެއް  ؛އެއީ  މިކަން ގެންދާނީކީ. ކަެމއް ނގޭ ކިހނެއްއަޅުަގނަޑކަށް ނޭ  ނޫން މި ބިލު އަުޅގަ

ނޑު ދަންަނަވން މިނީކީއުޅެ ނޑުމެންނަ ،އިގެން ކުިރއަށް ދެވޭނީ މި ބިލަ ،އުޅޭ ވާހަކަ އަކީ  . އަުޅގަ  440ށް ދެވެންވާނީ އަުޅގަ

 ދެން ކުރިއަށް ނުކޮށް ޙަްއޤު، ަވޒީރުންނާ ުސވާލުކުރުުމގެ ަޙއްޤު ފުރިހަމަވީމައޭ. ެއކަން ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ 

ގޮތެއް ނިންމައިފީމޭ. ތާރު ގޮތަކަށް ތިކަމާ ދޭތެރޭ ވަރަްށ ޚުދުމުޚްމަނިކުފާނު  ޢިއްޒަތްތެރި ؛ތިމަން ،ގެންދާ ގެންދިއުމަކީ 

މަތީން ވަޒީރުންާނ  ވަަނ މާއްދާގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއާވ ގޮތުގެ 132ދަންނަވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  އަޅުަގނޑު މި

ނޑައެޅިެގން ގައޮމި މަޖިލީހަށް ސުވާލުކުރުމަށް  ރުކާރުން ހުއްޓުވައިފި. ިމ ގައި ރާަވިއގެން ސަސްތުތް ފުރުޞަތު ކަ

 445ތަނަށް ވަޑައިގަތީ.  ގޮެތއް ނިމިގެން މި ވެސް ަގނުޑވަުރ ތެރެއިން ވަކި އިގަބޭފުޅުން މިތަނަށް ވަޑައިގެްނނެވިއިރު 

އަޅުަގނޑުެމންނާ ދިމާއަށް ނުގޮވާ ހުތުރު ނޑުމެންނާ ދިމާއަށް ފުންމައިގެންފި. އަޅުަގނޑުމެން ސުވާުލކުރާއިަރށް އަޅުގަ 

ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީގެ މެންބަރުން މިތާނގައި އުޅުްއވި ގޮތް ރާމާމަނުކު ކޮށްޓެއްަގއި އުޅޭ ގޮތާ ތަފާތެްއ  އެްއޗެއް ނެތް.

ނަޑކަްށ ޤަބޫލެއްކަމަށް ވިޔަސް ވެސް.  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ،ނެތް   ..ނުކުރެވޭ. ކަން މިހެން އޮތްއިރު އަުޅގަ

 

 450 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އި ގެންަދވާއިުރގަ ދައްަކވަމުންުފޅުމަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު މައްސަލަައކަށް ވާހަކަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން،

އެކަން ކުރަްއވަންޏާ ެއކަން  ކަމެއް. ކުރެްއވުމަީކ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގަިއ ވަރަްށ ބޮޑަްށ މަނާކޮށްފައި އޮތް ގަދައަޑު 

 ޖެހިއްޖެއްޔާ އެ ިފޔަަވޅެއް ފިޔަަވޅެއް އަޅަން  ުވރެ އިތުރަށްހުއްޓުވުމަށް ޓަަކއި ައޅުަގނުޑ ދަންނަވާނަން. އަދި ެއއަށް

 މެންބަރު. ވެސް ައޅާނެ ވާހަކަ ދަންނަަވން. ޢިއްޒަތްތެރި 

 455 
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 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ސުވާލުކުރުމަށް އޮތް ޚިލާފަށް ަވޒީރުންނާ  ވަނަ ާމއްދާއާ 2 ،މި ދަންނަވަނީ  ށްްއޒަތްތެރި އަޅުަގނުޑ ތަކުރާރުކޮއާދެ! ޢި

ނުޑމެން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އޭުޓވާފަފުރުޞަތު ވެރިކަންކުާރ ޕާީޓން ވަނީ ހުއް . އެެހންކަމަށްވަނީިވއްޔާ އަުޅގަ

 ވީހިނދު، އާ  ކަމަށް ވަޒީރުންނާ ސުވާުލކުރުން ހަމައެކަނި ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވުމަށް މިހާރު އޮތް ފުރުޞަތަކީ

 460ވަނީ ހުއްޓުވާފަ. މިއީ ހިތާމަ ހުރި ކަމެއް. މި ސް މިއަދު ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީން ވެ ގޮތްތަެކއް ނެރެގެން އެކަން

 އީސް ިތޔަ ވިާދޅުވަނީ...ރި ރަޢިއްޒަތްތެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ކުރިމަތީަގއި ޮއތީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ުކޑަކުދިންެގ ޙައްޤުަތްއ  ./1.އަުޅގަ

 465އިގެން ކުިރއަށް . ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ބިލަާވހަކަދެއްކުން ނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަށްބެހޭ ޤާނޫ ރިކުރުމާރައްކާތެ

ވާހަކަފުޅު ހުއްުޓަވއިލެްއވީޯތ  ޝަރީފް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްވަަޑއިގަތުމަށް ދަންނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( 

އިގެްނ ވާހަކަެދއްކުމަްށ ލަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ަވގުތު އެބަ އޮތް. ބި)ވަ ނުވަތަ ނިންމަަވއިލެްއވީތޯ؟

ެއއް ގަޮލޅު އުތުރު ބެހޭ މައްސަލަކަށްފަހު(. ނިޒާމާ )ަވުގތުކޮޅައަުރވަން. ަޑއިގަތުމަށް އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތުކުރިއަށް ވަ

 هللا.ދާއިރާގެ މެންބަރު ީއވާ ޢަބްދު

 470 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: هللاޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދުގަލޮ

ނޑުމެން ނެގީމާ، ެއއް އަުޅގަުދގައި އޮންނަނީ ނިޒާމީ މައްސަލަޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަޖިލިސް ގަވާއި

ނޑުމެ ކަމަށް އެއް ނޫން ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވާނިޒާމީ މައްސަލަ  475ނަށް ސަބަބެއް ންވަންޏާ ައޅުގަ

. ެއކަމަކު މަޖިލީހުގެ ރައީސް ތަކުރާުރކޮށް ލެްއވިބައްލަަވއިެއއް ނޫން ކަމަށް ެއއީ ނިޒާމީ މައްސަލަދެއްވަންޖެހޭނެ، 

ްށ ެއއް ސަބަބަކަ ،. އެީއކީ އެްއވެސް ގޮެތއްަގއިތިމަންނާ މިހެން ބުނީތީވިއޭ ،ދަވަނީވިދާޅުވަމުން ތި ގެން

 ލަ؛ނޑުމެން މި ނަގާ ނިޒާމީ މައްސަކަމަކަށް ނުބެލެވޭނެ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ  އްަޖވާބެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއއީކީ

ކުރުމުގެ ގޮުތގައި ަވޒީރާ ސުވާލު  އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ނުހުއްޓުނީތޯ؟، ވަޒީާރއި ސުވާލުކުރުުމގެ ަވގުުތ ހުއްޓުނީތޯ

 480ގެންދާ ދަންނަވަމުން ތުން ތަކުރާރުކުރަމުންގޮވަގުތު އަދި ހަމައެއް ނުވޭ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން އެކަމާ ބެހޭ 

ނޑުމެންނަކަށް . ތިމަންނާ ބުނީތީއޭ، އެއީކީވުން އެދެންސުވާލަށް މަނިކުފާނު ރަނގަޅު ޖަވާބެއް ދެއް  ޖަވާބެއް  ައޅުގަ
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ނ ވެސް ކަމުަގއި ިވޔަސްފާނު ތިތާ ރިޔާސަތުަގއި އިންނެވި މަނިކު -.ނުގެނެވޭ. ަމނިކުފާނު ކަމަކަށް ބަލައެއް ޑުމެން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކަން ކުެރވޭނީ ހަމަ އެއްގޮަތކަށް. ޝުކުިރއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމަ ރިޔާސަތާ  ދޭތެރޭގައި ައުޅގަ

 

 485  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މި މަ ން. ދޭތެރޭ ވަިކ ގޮތަކަށް ކަމެއް ނުކުރަ ޤާމުަގއި އިނދެެގން  ވަކި މީހަކާޢިއްޒަތްތެތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

ނޑަެއޅިފައި އޮން މަޖިލީހުގެ އެޖެންޑާގައި މިައދު ކުރުމުގެ ަވގުުތ. އެ ަވގުތު މިހާރު ވަނީ ނާނެ ވަޒީރާ ުސވާލުކަ

)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ވަގުތު ވަނީ ހަމަވެފަ. އެ ަވގުތު ވަނީ ހަމަވެފަ.  ގުތު ހަަމވުމުގެ ެތރޭގައި ދިާމވި؛ހަމަވެފަ. ވަ

ޖިލީހުގަިއ މަސަްއކަތް ކުިރއަށް ެގންދިއުމަށް ަވގުތު ދެްއވުމަށް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން.

 490ހާ މެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެްނދިއުމަށް ހުރި)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އެދެން! 

ރުން ދެްއވުން އެދެން! މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންިދއުމަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަވެސް ެއއްބާރުލުން

އަްށ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން، މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ކުރި)ަވގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ދެްއވުން އެދެން! އެއްބާރުލުން

އަުޅަގނޑު މި ގެންދަނީ ރިޔސާތުން  ،ދެްއުވން އެދެން! ރިޔާސަތުން ދަންނަވަންޖެހޭ ވާހަކައެއް ގެންދިއުމަށް އެއްބާރުލުން

ތުމަށް ދަންނަވަން. މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށް ގެންދިއުމަްށ ދަންނަވަމުން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީނދެވަޑަިއގަ

 495ދެްއާވވަރަކަށް އަޅުަގނޑަށް މަޖިލީހުގެ މަަސއްކަތް ކުިރއަށް ގެންދެވޭނީ. ލީހުގެ މެންބަރުން އެއްބާރުލުންޓަކައި މަޖި

ނޑަށް މަޖިލީހުެގ ގެްނދިއުމަށް އެއްބާރުލުންއަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ކުރި  ދެްއވާވަަރކަށް އަުޅގަ

ކަމަށް  އްލެއްލުމަކީ ެއއީ ހަމަޖިލިސް ހުއްޓުަވއި ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ؛މަސައްކަތް ކުިރއަށް ގެންެދޭވނީ. އަޅުަގނޑު

)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( އްލު ހޯއްދަވާ! ަކިއގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖިލީހުގެ މަސައްކަުތގައި ވާަހކަދައް ނުބައްލައްާވ!

ޒާމީ މި މައްސަލަިއަގިއ ނިޒާމީ ނުކުތާެއއް އެްއވެްސ ފަރާތަކަށް ދެން ނާރުވާނަން. އެްއވެސް ފަރާަތކަށް ނި އަޅުަގނޑު 

 500މެންބަރުން  ،ނުކުތާއެއް ނާުރވާނަން. ޢިްއަޒތްތެރި އެްއވެސް މެންބަރަކަްށ ނިޒާމީ ނުކުތާެއއް ނާރުވާަނން. މެންބަރުން

ނޑު އެދެން! އަށް ގެންދިއުމަށް ެއއްބާުރލުންމަޖިލީހުގައި މަސައްކަތް ުކރި )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ދެއްވުމަށް އަުޅގަ

ނޑައިލާ ަވގުތާއްމުކޮށް ރަމަޟާންމަހުގެ މަސައްކަތް ޢާމަޖިލީ ،މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން.  ހު މެދުކަ

ނޑައި އެކީ މަޖިލީހުގެ ޖެހުމާ 12ހަމައަށް އާދެވިއްޖެ.  ނޑު މެދުކަ ނޑުމެންގެ ޖަލްސާ މަސައްކަްތ އަޅުގަ ލާަނން. އަޅުގަ

 .  الم عليكموالس  ަޖހާއިރު.  1ދެން ކުރިއަށް ގެންދާނީ 

 505 

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

 (މަނިކުގެ ނައިބު ރައީސް މޫސާ )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ މަޖިލީހު
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 510 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއިމެ `. ައޅުަގނޑުމެން ދާނަން. ބަރަކާތްތެރި  ިއގެން ކުިރއަށްށްފަހުގައި ޖަްލސާގެ މަަސއްކަތަލުމަދުކަ

ވެސް ދެއްވާ  މަހު ކެތްތެރިކަމާ އެކީަގއި މަޖިލިސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ރަމްޟާން

ކަތް ާޢއްމުކޮށް ކުިރއަްށ ޝުކުުރދަންނަވަން. މަޖިލީހުގައި ަމސައް އިއެއްބާރުލުމަށް ވަރަށް އިޚްާލޞްތެރިކަމާ އެީކގަ 

މި ގެންދެވެނީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ދެއްވާ އެއްބާރުލުމާިއ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން 

 515ބޭނުންވާވަރަށް. ރިާޔސަތުގަިއ އިންނަ ފަރާތަކުްނ އަބަދުވެްސ މި ކުރާ ކަމަކީ ގެްނދިއުމަށް  މަސައްކަތްތަްއ ކުިރއަށް

މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންެދވޭތޯ ބަލަނީ. އެގޮތުން ޢިއްޒަތްތެިރ  ެއއްގޮަތށް މަޖިލީހުގައި ހުގެ ގަވާއިދާމަޖިލީ

ވާަހަކދައްކަިއގެން ވަރަށް ރަނގަޅު  ެވސް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުންދިމާވާ އެކިެއކި މައްސަލަތަުކގައި މިހާތަނަށް  ،މެންބަރުން

އިގެން ކަންަތއްތަކަ . އެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެ، ަރއްޔިތުންނަށް ބޭުނންވެފަިއވާ ފަކުރިއެރުންތަެކއް މަޖިލީހުގަިއ ވަނީ ހޯދި

 ،ދިއުމުަގއި ރަްއޔިުތން ކެތްމަދުވެފައިވާ ވަގުެތްއގައި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ޤާނޫނީ ވާޖިބު އަދާކޮށްކުރިއަށް 

 520ޚިޔާލުތަފާތުވުން އޮތްކަުމގައި ވިޔަްސ ގައި މަޖިލީހުށްދިނުމަކީ ރައްޔިުތންގެ ފޯރުކޮޤާނޫނުތައް ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް 

ނޑު ެދެކން. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މަޖިލީހުގެ ރިޔާ ގެންދަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކުރިއަށް ސަތުން މަޖިލީހުގެ ކަމުަގއި އަުޅގަ

ގެ ވަކި މީހަަކށް ބެލުމެއް ނެތި މަޖިލީހު ،ވަކި ޕާީޓއަކަށް  ،ތުކުރުމެްއ ނެތިދޭތެރޭގައި ެއްއވެސް ތަފާ މެންބަރުންނާ

ނޑުމެްނ ތިބެގެން މަސަްއކަތް ކުިރއަށް ގެންދާނަން. މިހާރު އަޅުަގނުޑ މަސައްކަްތ  މި ރިޔާސަތުަގއި އަުޅގަ

މާން ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ޤާނޫނު ޘްޢުށީ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަމީލް ގެމަނަފު ،ފަށައިގަންނަނީ ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން

 525ެގނައުމުގެ ބިުލގެ މަސަްއކަތް. ކުރުާމ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުކުޑަކުދިްނެގ ޙައްޤުތަްއ ރަްއކާތެރި ./1.ނަންބަރު 

ނޑު ފުރުޞަތު  އަރުވަނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ  މިއަޅުަގނޑުމެން މި ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ފަށާއިރު ފުރަތަމަ އަޅުގަ

އެރުވުމުގަިއ ތުމެންބަރުންނަށް ފުރުޞަދީ އަށް. ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުފަރާތުން ހަނިމާދޫ ދާއި

ނޑައެޅުުމގަިއ ެއ ފަރާތްތަކުން  އަޅުަގނޑުމެން މި ގެްނގުޅެީނ ސިޔާީސ ޕާޓީތަކުން މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަްށ ަވގުތު ކަ

ވާތީެވ، ޭއގެ ސުވާެލއް ުކރިމަތިވެއްޖެްއޔާ ޭއގެ ޖަވާބެްއ އަޅުަގނޑުމެން އަުރވާނަން.  ކަމަށް ދެއްވާފަިއވާ އުސޫލުން

 530 އިން ޝަހުދީ.ތެިރ މެންބަރު ޙުސަހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް

 

 އިން ޝަހުދީ ވާހަކަދެްއކެުވން:ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސަ

ޤުތައް ރަްއކާތެރިކުރުމާ އަށް ުކޑަކުދިްނެގ ޙައް ./1.`. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު ޘްޢު ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ،ނަށްބެހޭ ޤާނޫ މާނު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

 535ގޮުތން  ގެނެވޭއިޞްލާޙުމި ިމހާރު  ޤާނޫނުގައި؛ ގެނެވޭ ިއޞްލާޙު ޙަޤީޤަތުގައި މިހާރު މިތާއީދުކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވަން. 
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މި މުޖްތަމަޢުގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މުޖްތަމަޢަށް ވަރަށް ރަނގަޅު ފައިދާަތެކއް ލިބިގެންދާނެ. އަދި ައޅުަގނޑުމެންގެ 

އަޅުަގނޑު ދެކެން. އަުޅަގނޑުމެންގެ މި މަޖިލީހުގެ ކަމަްށ  ކުރާނެ ރަނަގޅު އަސަެރއް ދުޅަހެޔޮކަމަށް ވަރަށް

ނޑުމެންގެ މި ޤައުމަށް ޓަކައި ީވހާވެސް ދުޅަހެޔޮ ރަނގަޅު ާޤނޫނުތަކެއް އުމަސްއޫ ފަންކޮށްދިނުން. ލިއްޔަަތކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަދާ ޤާނޫނުތައް ވީާހވެސް ރަނގަޅަްށ އަޅުަގނޑުެމންގެ  އެހެންނަމަވެސް ތަންފީޒީ އިދާރާތަކުްނ އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް މި ޤާނޫނުތަކުގެ ހެވާއި ލާބަ އަދި މަންފާ ލިބޭ ގޮތަށް  ،ތަންފީޒުކޮށް  540އަުޅގަ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަން. ޙަޤީޤަތުަގއި ކުޑަ  މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދަްނޖެހޭނެ ކުދިންގެ ަޙއްޤުތައް ކަމަށް އަޅުގަ

ލީމީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ތައު ،ބަލާއިރު  ށްކަރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައި ހުރި އިޞްލާޙުތަ

ލިބެންޖެހޭ  އާމި ދާއިރާ  ވެސްއަދި އެހެނިހެން ލީމާކަމާ އަދި މެދުމަދްރަސީ ތައުރެއިްނ ލިބެންޖެހޭ ހަމަހަމަނިޒާމުގެ ތެ

ޚާއްޞަކޮށް ތުއްުތކުދިންނަށް  ،ދިނުމުގައި މިހާރުވެސް ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ތައުލީމު ލާަފއިާވއިރުކަމަށް އަލިއަޅުވައިހަމަހަމަ

ނުޑމެން ފާހަގަ ވެސް ސްކޫލުތައް ލުގައި ހިންގާ ޕްރީގައި ވަރަށް ހާދިނުމުލީމުތައު  545ކޮށްލަން. އަދި ހުރިކަން އަޅުގަ

ިކޔަަވއިދެްއވަމުންދާކަން ވެްސ  ެވސް ވަރަށް ހާުލގައި ކިޔަވާ ަބެއއް ސްކޫލުަތއް ށްއިން ދަށަ 7ގްޭރޑު އޭެގއިތުރަށް 

މިހާ  ،އަޅުަގނޑުމެން މިފަދަ ޤާނޫނަކަށް މިހާ މުހިއްމު އިޞްލާޙެއް ގެންނަން، ަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. ެއހެންވީމާއަޅު

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި  ،މަށްފަހުއަދި ިމ އިޞްލާޙު ައއު ،މަތިވެރި މަޤްޞަދެއްަގއި މަަސއްކަތްކުރަމުންދާއިރު  ައުޅގަ

ނޑުމެްނެގ މު ފީޒީ އިދާރާތަކުން ޖްތަމަޢަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ތަންމިހާރަށްވުރެ ހަމަހަމަ ފުރުޞަތުތަކެއް އަުޅގަ

 550 ކަމަށް އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަން. ުޝކުރިއްޔާ.  މަސައްކަތްކުރަމުންދާނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް.  ،އެއް އްސަލަނިޒާމާބެހޭ މަ

 

 555 ()ނިޒާމީ މައްސަލަ

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ވެސް ވާނެ. އެ ފުރުޞަުތ ދެއްިވ ވާހަަކ ވިާދޅުވެަފއި ިއ އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދިފަ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.

 އެހެންެވގެން  ،ނޭނގޭތީ ގޮެތއް މިހާރު ެއއަށް ވީ ،ކަމަށް ިވދާޅުވެ ތެރެއިން ފުރުޞަތު ގެޒާމީ ނުކުތާ ނި އަޅުަގނުޑގެ

 560 އެކަން ސާފުކޮށްލަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑު ފުރުޞަތު ޢިއްޒަތްތެރި އިކުރީ ދަންފަޅީގަ ރި މެންބަރު.ޢިއްޒަތްތެ  .އެރުވީ ވާަހކަފުޅުދައްަކވަންެމންބަރަށް އަޅުގަ

ނުޑ ފުރުޞަތުެއއްޒާމީ ނުކުތާނި އެުރވީ. ދެ ފުރުޞަތެއް ައޅުަގނުޑ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ެގ ތެރެއިްނ އަުޅގަ

 565އްޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް ޢިގައި އެރުވިން. ެއއް ފުރުޞަތަކީ ނިޒާމީ ނުކުތާ އަށް އެރުވި ފުރުޞަތު. އެ ފުރުޞަތު

އެރުވީ ވެސް ިޢއްޒަތްތެރި ށް ފުރަތަަމ މެންބަރެއްގެ ގޮުތަގއި ފުރުޞަތުދެްއކެވި. ދެން ހަމަ ބިލަށް ވާހަކަދެއްކުމަވާހަކަފުޅު

 އެ ،ކަމަށް ވާނަމަ މޭޒުން ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރުގެ ަވގުތު ާބކީ އޮތް  މެންބަރަށް. އަޅުަގނޑު ބަަލިއލާނަން އިދާރީ

ނޑު ފުުރޞަތު..ވަގުަތކަށް  މް.ޑީ.ޕީގެ ޢިްއޒަތްތެރި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް، އެ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  .އަުޅގަ

. ދެްއކެވޭނެފުޅުވަުގތުގައި  ވާހަކަ، ތް. ވަގުތު އެބަ އޮތް. އެހެންވީމާވެސް ފުރުޞަތު އެބަ އޮ މެންބަރުންނަށް

 570އަރުވަނީ ވިލިނގިލީ  އަޅުަގނޑު ދެން ފުރުަޞތު މި އަރުވާަނން.ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގަތީމަ އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު 

 އިނަށް.މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސަ ތެރިދާއިރާގެ ޢިްއޒަތް

 

 އިން ވާހަކަދެްއެކވުން:ލީ ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސަވިލިނގި

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. 

 575 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ބެހޭ މައްސަލައެއް ވުން އެދެން. ނިޒާމާދެއްމަޑުކޮށްލަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 މަދު ނިހާނު ޙުސައިން މަނިކު.އަޙް

 

 580 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙުސައިން މަނިކު  މަދު ނިހާނުައޙްދާއިރާގެ މެންބަރު ވިލިމާލެ 

މިކަން ފާހަގަކުެރިވގެން ގޮުތގަިއ ެގ ބެހޭ މައްސަލަެއއް ސީދާ ހަމަ ނިާޒމާ ްއޒަތްެތރި ރައީސް.ުޝކުރިްއޔާ ޢި އާދެ،

މި  ނިޒާމީ މައްސަލަ.؛ 15ޗެޕްޓަރ ، .3ނަންބަރު  ންނަވާލީ. މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ ސަފުހާދަ އަޅުަގނޑު މި

 585ޚިލާފު ޢަމަލެއް މަޖިލީހުގެ  ގެ ގަާވއިދާ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެްއަގއި މަޖިލީހު ،ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ަގއި 51ބަޔާންކޮށްދޭ 

ގޮުތގައި އެކަްނ  ގެނިޒާމީ މައްސަލައެއް  ،ނަމަ ކަމަށް މެންބަރަކަށް ފެނިއްޖެ ރައީސް ނުވަތަ މެންބަރަކު ކޮށްފި

ގޮތަކީ،  މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް އެ މެންބަރަކު ގެންނަންވާނޭ. މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަން ގެނައުމަށް ހަދާނެ

ތަކުގަިއ ބުނެލުން. މި ސެޝަންމިހެން ހަރުއަޑުން  ނިޒާމީ މައްސަލައެްއ'' ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް''، ލުމަށްފަހުފުލައިއުއަތް

ކުތާއެްއަގއި މި ދެ ލަފުޒު ގޮުތގައި ނިޒާމީ ނު ގެޖެހުނީ ނިޒާމީ މައްސަލައެއް  އަޅުަގނޑަށް މި ވާހަކަ ދަންނަވާލަން މި
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 590ން ދެއްވީ ނިޒާމީ ނިޒާމީ ނުކުތާއެކޭ. ދެން ރިޔާސަތު ،ވެސް ވިދާޅުވި ތީވެ. ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރަކު ދެންމެ އަންނާ

ތާ ވަނަ މަޖިލީހުގެ އުުޅއްވި ބޭފުޅުން ނިޒާމީ ނުކު 16 ،ސާފުކޮށް ެއއް ގޮތެއް ރިާޔސަތުން ދެއްީވމަ މީގައިމައްސަލަ. 

 .ނީ..ބައި ޮއޅިފައި އޮންނާ ވަަޑއިނުގަންނަވާ ބޭފުޅުންަނށް އެ ވަނަ މަޖިލީހަށް 17ވިދާޅުވަނީ. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑުމެން މިމަޖިލީހުގެ  މެންބަރު.ޢިއްޒަތްތެރި   595ގެންދަނީ ައއު މަޖިލީހެއްެގ  ަގވާއިދަށް އަހުލުވެިރވުމަށް އަުޅގަ

އެްއގޮތަށް ނުގެންދެވިދާނެ.  ރަނގަޅަށް މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ  މަސައްކަތް. އެހެްނވީމާ، ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އެންމެ

ވެިރވުމަށް ކުޑަކޮްށ އަދި ނިޒާމީ ނުކުތާ ނެގުމުަގއި އަހުލު ގަވާއިދާ ފަރާތުން މަޖިލީހުގެ ތަކުގެސިޔާސީ ޕާޓީހުރިހާ 

ކޮށްލަދެްއަވއިފިއްާޔ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް ވަރަށް ފަސޭހަވާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅައިގެްނ މަސައްކަތް

 ޒާމީ މައްސަލަެއއް ަކމަކަށް ނުބަލަން. ކުރިއަށް ަވޑަިއގަތުމަށް ދަންނަވަން. ނި

 600 

 އިން ވާހަކަދެްއެކވުން:ލީ ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސަވިލިނގި

 ،ޤާނޫނަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި، ./1.ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޤާނޫނުގެ  ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ،

ނޑު މި  ޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްާވފައިޘްމާނު އިޢުޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލު  ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ވާތީ އަުޅގަ

 36ޤާނޫނުއަސާީސގެ  ގެނެވުނު އިޞްާލޙަކީ ދަންނަވަން. ހަމައެާއއެީކގައި މިމަނިކުފާނަށް ޝުކުރު ފުރުޞަތުގައި އެ

ނޑު ފުިރހަމަ ގެްނނަންޖެހޭ އިޞްލާޙަކަށް ެއކީަގއި ވަނަ މާއްދާއާ   605 ގޮތުަގއި ތާއީުދކުރަން. ވާީތ، މި ބިލަށް އަުޅގަ

 ނާ ޤާނޫ، މިންވަރަށްއޮތް  ހަމައެއާެއކީަގއި ޤާނޫނަށް މިގެނެވުނު ިއޞްލާޙާއެީކަގއި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބަޔާްނކޮށްފައި

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ހަމައެއާއެކީ  ތަޢާރަޟުނުވާ ގޮތުގެ މަތިން މި ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކުރެވިފަިއވާ އި ގަ ކަމަށް ވެސް އަުޅގަ

ތަޢާރަޟުވާ ބަެއއް ެއހެނިހެން ކަންތައްތަކެއް ވެްސ  ހޭ ާޤނޫނާބެ ްއކާތެރިކުރުމާރަ ުކޑަކުދިންެގ ޙައްޤުަތއް، ./1.

ނޑު މި ފުުރޞަތުގަިއ ފާހަގަކޮށްލަން. މި  އަްށ ތަޢާރަފުވެފައި އޮތް  ވަނަ އަހަރު ދިވެހިާރއްޖެ 1..1 އީ ހުރިކަން އަުޅގަ

 610ވެސް މި ޤާނޫނުގެ ބަެއއް  ންގުުމގެ ޤާޫނނާވާތީ، ިދވެހިރާއްޭޖގެ އިދާރީ ާދއިރާތައް ލާމަރުަކޒީ އުސޫލުން ހި ޤާނޫނަކަށް

ޤާނޫނުގެ ތެރޭން ސްކޫލުަތްއ ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ތެޭރގަިއ ވެސް މި ޕްރީއެބަ ތަޢާރަުޟވޭ. ހަމައެއާެއކީަގއި މާއްދާތައް 

ހަޅުއްވާފައި އޮްތ މި ބިލު، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަ ،އެހެންކަމުންހުރި ިއޞްލާޙުކޮށްލަންޖެހޭ.  ބައެއް ކަންކަން އެބަ

 ،ގެ ޤާނޫނު./1.ލު، މި ބި ،މިއަށްވުރެ ބޮޑަށް ދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހުއަށް ފޮނުވައިގެން މި ބިލު  މި ބިލު ކޮމިޓީ 

ުކޑަކުދިންެގ ޙައްޤުަތއް އެްއގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރެިވގެން ދިވެހިާރއްޖޭގެ  ހެދިފައި ހުރި ހުރިހާ ޤާނޫނުތަކާން ފަހު

ނުޑ  ދެވޭނެތްދޭ ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތްދުމަގޮެތްއގަިއ ޚި ބެހޭ ގޮތުން އެއަްށވުރެ ރަނަގޅު ރުމާރައްކާތެރިކު  615ކަމަށް އަުޅގަ

ސްކޫލުަތކުގެ ޙާލަތާ އަދި ދިވެހިރާްއޖޭގެ އެދުރެގެތަާކއި ޤުރުއާން ޖޭގެ ޕްރީަގިއ ދިވެހިރާއްޤަބޫލުކުރަން. ހަމައެއާއެކީ 
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ރަނަގަޅުކުރުމާ އަިދ  ތާނގެ ފެންވަރުތަން މި ،ބަޔާންކޮށްކަންކަން  މި، ތާަތުކެގ ޙާލައުނގަންނައިދޭ މަރުކަޒު

ކަންކަން ކުރެވޭނެ ގޮތްަތއް ދައުލަތުން  ސާބަހަށް މިން ުއނގަންނައިދިނުމުގެ ގޮތުން ިހލޭތުއްތުކުދިންނަށް ޤުރުއާ

ެގ ./1.ހަމައެއާެއކީަގއި ކަމުގައި ެދކެން. އިމުކޮށްދެވޭނެ މިންވަރު ަކނޑަެއޅުްއވުމަކީ ެވސް ވަރަްށ މުހިއްމު ކަމެއް ޤާ

 620ތަކުން ކަންކަްނ ސަރުކާރުގެ އިދާރާ އެކީަގއި މި ޤާނޫނާއި އެއްގޮތަށް މި މިއަންނަ އިްޞލާޙާޤާނޫނުގައި 

ނޑު މި ުދމުގެ ބާރު މި ޤާނޫނަށް ދީފައިަގވާއިދު ހެތަންފީޒުކުރެްއވުމަށް ޓަަކއި ހައްދަވަންޖެހޭ  ނުވާކަން އަުޅގަ

އެްއގޮތަށް މިކަންކަން  ާޤނޫނާ ހެދުމުގެ ބާރު ދީގެން މިއެހެންވީމާ، މި ޤާނޫނަށް ގަާވިއދު ފާހަަގކޮށްލަން.  ފުރުޞަތުގައި

ންކަން މި ކަ އެްއގޮތަށް މި ގަާވއިދު ހަދަިއ، ެއ ަގާވއިދާ  ތަކުންެއ ުވޒާރާ، ތަންފީޒުކުރެވޭނެ ގޮތްތަެކއް ަކނޑަައޅައި 

ވާތީ އެ ވާހަކަ ވެްސ  ކަމަަކށް އީ އަޅުަގނޑު ިމ ފުރުޞަތުގައި އެދޭފަހިކޮށްދިނުން އެޚިދުމަތް ދެވޭނެ މަގު

 625ަވގުތުަގިއ  އޮތް މި ގުމުެގ ޤާނޫނެއް ވުޖޫދަށް އަިއއްސަސްކޫލު ހިންނަވާލަން. ހަމައެއާއެީކަގއި ޕްރީދަން

ތަެކއް ވެްސ މި މުތަކުަގއި ރަނގަޅު ެފންވަރަށް ޤުރުއާުނގެ ޢިލްމު ުއނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކުެރވޭނެ ނިޒާސްކޫލުޕްރީ

ބޮޑަށް  ޤާނޫނުގެ ތެރޭން ކުަޑކުދިްނނަށް އެ ޢިލްމު އުނގަްނނައިދިނުމަށް ޓަކައި ޤާނޫުނއަސާސީން ވަރަށް

 މި ޤާނޫނާއެކަން ވެސް މި ފުރުޞަުތަގއި ައޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. ހަމައެއާެއކީަގއި  ،ދެްއވާފައި އޮތީތީރުއަޅުްއަވއިބާ

ުކން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަާކއި ތަަކއުންސިލު ،ރަޟުާވ ކަންތައްތައް ތަޢާ ރުކަޒީ ޤާނޫނާލާމަ މި ޤާނޫނުގެ  ؛އެީކގައި 

 630ނުވަތަ ޞިއްީޙ ، ލާމަރުކަީޒ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޕަބްލިކު ހެލްތިންގަވގުތު  މި ،އެާއއެީކގައި ޕަބްިލކު ހެލްތުއަދިހަމަ

އްޙަތަްށ ހުރި. ކުޑަކުދިްނގެ ޞި އެބަ ގައިޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ވެސް މި ޤާނޫނުން ފުރިހަމަކޮށްދޭންވުޒާރާ އި

 ގޮތެްއގައި މި ޤާނޫނުން ެއކީގަ. އެހެންވީމާ، ޖުމްލަ ކަންތައްތަކަކާ ތުން ުކރަންޖެހޭރައްކާތެިރވުމުގެ ގޮ

ނޑުަތއް ތަންފީުޒކޮށް ނަޑއަުޅއްވާަފއި އޮތް މިްނގަ ޤާނޫނުން  މި ،ހަދައި ަތކެއް އިދާރާތަކުން ހިންގާނެ ަގވާއިދު، ކަ

ރާއްޭޖގެ ގެ ކުރީަގއި ދިވެހިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ެވސް ކުރަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ވާހަކަ ނިންމާުލމުބާރު

 635ކުދިންނަށް ހިލޭ ތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް ތުއްތުއި އަިދ އެދުރުގެތައް ނުވަތަ ޤުރުާއނު ކްލާސްޕްރީސްކޫލުތަކުގެ ތެރޭގަ 

 ކުރެިވގެން ށްދެވޭނެ ނިޒާމަކަށް މި އިޞްލާޙުކިޔަވައިދިނުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮ ޤުރުއާނު ކްލާސް، ޤުރުއާނުެގ ޢިލްމު

ނޑު އެދޭއަންނައިރު ބައްޓަންކުެރިވގެން ދެްނ އެާއއެީކަގއި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ހަމަ ވާތީއާ، އަދި ކަމަަކށް ދިއުމަކީ އަުޅގަ

ގޮތުގަިއ  މި ޤާނޫނު ފުރިހަމަ ށް ބަލާފައި ތަކަނު ތަޢާރަޟުވާ އެހެނިހެން ޤާނޫނުމިއަށްވުރެ ބޮޑަށް މި ޤާނޫ

ނޑު އެދޭއިޞްލާޙުކުެރވިގެން  ކަުމގައި ދަންނަވަން. ުޝކުރިްއޔާ.  ެއއްވާހަކަ ިދއުމަކީ ައޅުގަ

 640 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑު ފުުރޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި  ތްެތރި އަުރވަނީ ުކޅުދުއްުފށީ އުތުރު ާދއިރާެގ ޢިއްޒަ މެްނބަރު. ދެން އަުޅގަ

ބެހޭ މައްސަލަެއއް، ކެންދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ނިޒާމާއަށް.  މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ 

 މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން.

 645 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 

 ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން: ޢަލީދާއިރާގެ މެންބަރު  ކެންދޫ

ނޑު މިައދު  އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ނެގީ، އަުޅަގނޑަށް  ބެހޭ މައްސަލައެއް މި ނިޒާމާއަުޅގަ

 650ތެރޭގައި ކަމެއް ކުރެވެމުންދާތީ، އެކަްނ  ޚިލާފަށް މި މަޖިލީހުގެ ުތންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާްއޔިޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގައި ރަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ އެަކން އެގޮތަށް ހިނގަިއގެެންއ ގޮތުަގއި  ހިނގަމުންދާ ގޮތެއް ސާފުކުރުމަށް ޓަކައި. އާދެ، އަުޅގަ

ނަޑއެިޅގެން  66ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  ،ދެންނެވީ ނުވާނެ. މިހެން މި ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(ގެ ކަ

 އަށް އިތުރު ުސވާލުކުރުމާ ގުިޅގެން ިމ މާއްދާެގ )ހ(ގެ ދަށުން އޭނާ  އޮޭވ ަވީޒރަކު ދޭ ޖަވާަބކާ ބަޔާންކޮށްފައި އެބަ

  ަވގުތު ކުިރއަށް ގެންދާނީ ގިަނވެގެން... ދިނުމުގެޖަވާބުއެކު 

 655 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަދި މި އެ ދަންފަޅި ވެސް ވަނީ ނިމިފަ.  ،ސުވާލުކުރުމުގެ ަވގުތު މިހާރު ނިމި . ވަޒީުރންނާޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ިރ މެންބަރު އިށީނދެވަަޑއިގަތުމަށް ކަމެއް ނުވޭ. ޢިއްޒަތްތެ ުގޭޅ މައްސަލަެއއް ކަމަކަށް ތި  ވަގުތު މަޖިލީހުގެ ިނޒާމާ

ދަންނަވަން. އިށީނދެވަޑަިއގަުތމަށް ދަންނަވަން. މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް ހުރިހާ މެންބަރުން އަހުލުވެރިވެަވޑަިއގެްނ 

 660ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ހިނގާ  ގުިޅެގން މަޖިލީހުގެ ނިޒާމު ގެއްލޭ ވަގުތު ތިކަމާ މަސައްކަތް ކުިރއަށް ގެންދަާވނީ. މި

ނުޑ ފުރުޞަތު މިކަ ނޑު ނުދެކެން. އަުޅގަ ައރުވަނީ ކުޅުުދއްފުށީ އުތުރު ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މަކަށް އަުޅގަ

 އަށް. ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާދާއިާރގެ ެމންބަރު ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު 

ނޑު ވެސް އަ ./1.ރު ޤާނޫނު ނަންބަ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  665ށް ހުށަހެޅިފައިވާ ިއޞްލާޙަކީ އަުޅގަ

ތަެކއް ބަދަލު ކޮިމޓީ މަރުޙަލާގައި ވުރެ ގޮތަށް  ތާއީދުކުރާ އިޞްލާޙެއް. އެެހންނަމަވެސް މި އިޞްލާޙު ިމހާރު އޮތް

ނޑު ޤަޫބލުކުރަނީ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ ގެނައުމަކީ ހަމަ  ކޮންމެެވސް  އާވަނަ މާއްދާ 36ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަ

އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ވަނީ.  ވަރަކަށް ތަޢާރަޟުވާީތވެ މި ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކުރުމަށް ޓަކައި ހުށަހެޅިފައި މި
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އެްއވެސް ތަފާތުކުރުމެއް  ،ގޮތުން ވެސް ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ުކއްޖަކަްށމެ ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުމުގައި ވާ 

 670އުޅުނަކަްސ ދިރި  ދިެވހިރާއްޖޭގައިންަނނީ. މިހެން ބުނާއިރުގައި އޮ ބުނެފައި މި ންެވއޭނެތި އުނގެނުމުގެ ަޙއްޤު ލިިބގެ

ކަށް ވާންޖެހޭނެ ެއ ދިވެިހ ދަރިއަ ،ނުޖެހޭ. ދިވެހި މަންމައެއް ުނވަތަ ިދވެހި ބައްޕަައކަށް އުފަންއަދި ޙައްޤު ލިޭބކަށް

މީހުންގެ ކޮްށއުޅޭ އުޫސލު. ކޮންމެހެން ބޭރު . މީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ތަންތަނުަގއި ވެސް މިކަންއިދިނުމުގަޙައްޤު ލިބި

އިން  މީހުންގެ ދަރިން މަދަރުސާ  އެ މީހުންގެ ދަރިންނަށް ކިޔަަވއިދިނުމާއި އެދަރިން މި ޤައުމުގައި ދިރިުއޅޭތީ 

ލޯނަްށ ސި މެއް ނޫން. ރާއްޖޭގެ ދަރިންކުރުމަކީ ައޅުަގނޑުމެްނ ކުރަންޖެހޭނެ ކަން ދިވެހި ސަރުކާރުން ޚަރަދުންދެނިމެ

 675ތަކެއް ރައްޔިތުންނަށް އޮންނަ ޚިދުމަތް ޕޫރަށް ދިޔަޔަްސ ހަމަ އެ ތަންތަނުގެއިންިޑއާ އަށް ދިަޔޔަސް، ސިްނގަ ދިޔަޔަސް،

ިއޞްލާޙުތަކާ ެއއްކޮށް މިކަްނ  މި ޤާނޫނަށް މި ގެނެވޭ ނުލިބޭ. ހަމަ ޕޭކޮށްގެން ޚިދުމަތް ހޯދަންޖެހެނީ. އެހެންވީމާ،

ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން. ޖެހޭނީ ދިވެބަދަލުވާން ހި މަޔަކު ނުވަތަ ދިވެހި ބައްޕައަކަްށ އުފަން ދަރިންނަށްކަން އަޅުގަ

ނޑު އުއްމީުދކުރަން. ހަމައެާއއެކު ެދވަނަ  އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި މިކަން ކުިރއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ސް އޮންނަންޖެހޭނީ ތެއް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނޭ. ހަމަ މިކަން ވެބުނަނީ، ހަމަހަމަކަމާއެއްކޮށް ހުރިހާ ޚިދުމަ މާއްދާގައި މި

 680ރިއެއް ނަގާަފިއ މާއި ލާއަކަށް ނުވަތަ ދިވެހި ބައްޕަައކަށް އުފަން ދިެވހި ދަރިންނަށް. އެއީ ފޯރުކޮށްދިނުދިވެހި މަންމަ

ލީމީ ޚިދުމަތްދިނުމުގައި އުތަ ،ދިނުމުގައި ވެސްކަމެއް. އެހެންވީމާ، ޞިްއޙީ ޚިދުމަތް އެއީ ތަފާތު ދެ ޚިދުމަތްދިނުމާ،

ދިވެހި ާރއްޖޭގެ ަދއުަލތުން ޚަރަދުކުރެވޭނީ ިދވެހި މަންމައަކަށް ނުވަތަ ިދވެހި  ސް ތަފާތުކުރުން އަންނަންޖެހޭނީ،ވެ

ނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ ކޮ ،ބައްޕައަކަށް އުފަން މިޓީ މަރުޙަލާގައި މި ދިވެހި ދަރިންނަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ކަމަށް.  ދާނެބަދަލުވެގެން ،ެވގެން  ހަމަ ރަނގަޅު އިޞްލާަޙކަށްއީ ބައި ައއިްސގެން މި އިުރަގއި އެކުެރވޭމަސައްކަތް

 685 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ހެންވޭުރ  ،އޮތީމަ އިއެިދަވޑަިއގެންފައަރުވަނީ ނިޒާމީ މައްސަލައަކަށް  ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމަށް. އަޅުަގނޑު އެދެން ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ނިޒާމީ 

ނަޑކަށް ފުރުޞަތެއް ނޭރުވޭނެ. އެ މެންބަރަކު ވާހަކަފުޅު، ނަމަ ނުކުތާއެއް ނަންަގަވއިފި  690ދައްަކވަން ހުންނަވަނިކޮށް އަުޅގަ

ޔާ ނިޒާމީ ނުކުތާ އަށް އިރާަދކުރެްއވިއް  އަޅުަގނޑު ކަށް ނުވާތީ. އެހެންނަމަވެސްަކމަ ދު ހުއްދަކުރާއެއީ ަގާވއި

 އަރުވަމުން ގެންދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން.ފުރުޞަތު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 695 
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 ހަކަދެްއކެވުން:މަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ވާދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައް ހެންވޭރު

މަޖިލީހުގައި ކަންތައް ހިނގި  މިއަދުގެނިާޒމީ ނުކުތާ މި ނެގީ  ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު އާދެ!

އޮންނަ ހަނި ފުރުޞަތުގެ  ގޮތް ެއއީ ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަްށ ހިތާމަވެރި ގޮތަކަށް ހިނގަިއދިޔައީ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި

ނޑުވާލަ ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މިން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަސައްކަތްބޭނުން ކަ ށް ދިޔައީ. ޚާއްޞަކޮ ކުެރއްވި ތަން އަޅުގަ

 700ގަިއ ތަނު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިނުޖެހޭނެ ކަމަށާ އަދި އެ ސުވާލުތަަކށް ޖަވާބުދޭން ބައެއް ުސވާލުތައް ނުކުެރވޭނެ

 ބިފައި ޮއންނަ ކުޑަ ފުރުޞަތު...އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލި ވެސްވިދާޅުވުަމކީ ެއއްގޮަތކަށް

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަޑައިގަތުމަށް ދަންނަވަން. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމީ 

 705މަޖިލީހުގެ ަވގުތަކު ހިނގަމުންދާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން  ބަލަނީ މަޖިލީހުގައި އެ ގޮުތަގއި އަުޅަގނޑުމެން މި ގެެއއްމައްސަލަ

ނޑުމެން ތިކަމާ ގުިޅގެން ނިޒާމީ މަްއސަލަތަެކއް ނެގި  ތިެގއްލޭ ކަމެްއ.  ނިޒާމު އެއަށް ަޖވާބުދާރީ  ،ަކމަކީ އަުޅގަ

އަރުވާަފއި އޮތް ކަމެްއ. އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެިރ މީގެ ކުރީ ދަންފަޅީގަިއ ޖަވާބު ރިޔާސަުތގެ ފަރާތުން ،އަޅުަގނޑު 

 ދިޔުމުގައި މެންބަރުންނާ ކަތްަތއް ކުރިޔަްށ ގެންމެންބަރުން މުސްތަޤުބަލްގަިއ އިރާދަކުރެްއވިއްޔާ މަޖިލީހުގެ މަސައް

 ކުރެވޭތޯ ައޅުަގނޑު ބަާލނަން. އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ތި ހާ ކަމެއް ރަނގަޅަށް މަސަްއކަތްހުރި ގުިޅގެން ކުރެވެންހުރި

 710ނަން. ރިޔާސަތުން މަސަްއކަތް ކުރިޔަށް ގެންދާައޅުަގނޑުމެން  ؛މަަސއްކަތް  ކީ އަޅުަގނޑުއެ ބޭފުޅުންގެ ެއއްބާރުލުމާ

އަރުވަނީ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި .ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު

 އަރުވީ.މުބީނަށް. ބިލަށް ވާހަކަދެއްކުމަށް ައޅުަގނޑު ފުުރޞަތުއަޙްމަދު 

 

 ކެވުން:ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއް

 715އްކާލަން ލިބޭ ފުރަތަމަ ދަނޑު ެވސް މި މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑު ވާީތވެ އަ ކަމުގައިފުރުޞަތު  ރައްިޔތުންނަށް ރަމަޟާން މަހުގެ ގެ ދާއިާރގެ، ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ އެންމެހައިުޅގަ

މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ރައްޔިތުންނަށް މި ރަމްޟާން އެހެންމެ، ކުރަން. އަދި ހަމައަރިސް ތަހުނިޔާ  ހެޔޮއެދުމާއި

ނޑު ެވސް ޖުމްލަކޮށް ޤާނޫނު ނަންބަރު ތަހުނިޔާ އަރިސްހެޔޮއެދުމާިއ މަހުގެ  ޤާނޫނަށް  މި ./1.ކުރަން. އާދެ، އަުޅގަ

ހުށަހަޅުއްވި ގެމަނަފުށީ ބިލު އަދި މި  .ގެަނއުމަށް މި ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލަށް ޖުމްލަ ގޮތެްއގައި ާތއީދުކުރަންއިޞްލާޙު

 720ދަންނަވަން. އާދެ! އަޅުަގނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރާ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު މާނަށްޘްޢުޖަމީލް މެންބަރު  ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި

ނޑުމެން މިހިތް އޮތީ މިފަދަ  ނޑުމެން އިުރގަިއ ކޮމިޓީްނ މަރުޙަލާގަިއ މަޖިލީހުން ގެންނަ އިޞްލާޙުަތކެއް އަުޅގަ އަުޅގަ

ެދއްެކވި ބަެއްއ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކުރީގައި ވާހަކަ ޖެހޭ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ވިސްނާލަން. މީގެ އެބަ
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ހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ޖެ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ މިފަދަ އިޞްލާޙެއް ގެންނައިރު ،ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން

ވާނެ ފަދަ އް ޤާއިމު ތުަގއި ރަނގަުޅ ވެއްޓެށް އެންމެ އެދެވޭ ގޮކުދީންނައަންނަ ކުޑަ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދިރިއުޅެމުން މި

ނޑުމެްނގެ އެްނމެ ކަންބޮޑުވުމެއް ކަމުަގިއ ބިލު ފަރުމާ ގޮތަކަށް މި  725ވެެގން އަންނަން. ޙަޤީޤަތުގައި މިއަދު އަުޅގަ

ރާއްޖޭގަިއ  ޒާމެއް މިލިބެމުން އަންނަ ކުދީންނަށް ރަނގަޅު ނި ބޫލުކުެރވެނީ މިރާއްޖޭގެ ފަށާ ތައުލީމުއަޅުަގނޑަށް ޤަ

ނޑުމެން ވެފައި ނެތްކަން. އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިފަދަ ޤާނޫނުތަކެއް ހެދިދާނެ. މީގެކުރިން ވެްސ ޤާނޫނުތަކެޤާއިމު އް އަުޅގަ

ދީ ފާހަގަކުރެއްިވ ރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަހުހަިނމާދޫ ދާއި ؛ތަންފީޛީ އިދާރާތަކުން ވެއްޖެ ހަދާފަ. އެހެންނަމަވެސް 

ނޑުމެންނަށް މި ދިމާވާ މައްސަލަ ،އިންފަދަ އަކީ މި ތަންފީޛީ މަރުޙަލާ އަށް ދިޔައިމަ މި ކަންކަން ނުކުރެވޭ  އަުޅގަ

ނުޑގެ ދާއިާރގެ ރަ މައްސަލަ މި ނޑުމެން ބަލައިލާއިރުަގއި އަުޅގަ  730 ލެތްދޫަގއި ށެއް ކަމުަގއިވާ ބިއަންނަނީ. މިއަދު އަޅުގަ

ކުދިން ވަންނާނެ  ،ްސޫކލް ނެތިބިންާގކަމުަގއިވާ ޕްރީގެ ލީމީ ނިޒާމު ވަނީ ނެތިަފ. އެ ރަށުގެ ަތއު ސްކޫލެއް މިޕްރީ

ެއ ޫރމްގައި މިއަދު އެ ކުދީން ފަ. އެ ކްލާސްރޫމަކަށް އެދިވަނީ ސްކޫލްގެ ކްލާސް  ކުީދން މި އެ ،ގެެއއް ގެދޮރެއް ނެތި

މަންޓުން މިހާރު މެނޭޖް ގައި ނުތިެބވޭނެ ކަމަށް ްސކޫލްމިއަންަނ އަހަރުަގއި އެ ކުދީންނަށް އެ ތަނު އަންނަނީ ކިަޔވަމުން.

ނޑަްށ ފެންނަ. އެހެންވީމާ، ިމއީ ވަނީ އަްނގާފަ ފެނުމުގައި މިފަދަ ޤާނޫނުތަކެއް ހެދިގެން އަންނައިރު ޙަޤީޤަތުަގއި އަުޅގަ

 735އް ރޭިވގެން އަންނަްނ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުަގއި ގެންދެވޭނެ ގޮތްތަކެ  ޖެހޭ މި ތައުލީމީ ނިޒާމު އަޅުަގނޑުމެން އެބަ

ނޑުމެންނަށް ޕްރޮވަިއޑްރިސޯސްތަކެފުރިހަމަ  .ޙަޤީޤަތުގައި ޚާއްޞަ ގޮތެްއގައި ައޅުަގނުޑ  ކޮށްދީފަެއއް ނުހުރޭ.އް އަުޅގަ

ނޑަެއޅިގެން ނޫނިއްާޔ ޅުަގނޑު ފާހަގަކުރި ފަދައިން ތައު ކުީރގައި އަ  ،ފާހަގަކުރަން ލީމީ ނިޒާމަށް ރަނގަޅު ގޮތްތަކެއް ކަ

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ އަޅު ަގނޑުމެްނގެ ދަރީން ރަނގަޅު ގޮުތގައި ތަރުބިއްޔަެތއް ނުކުރެވޭނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ޙުތައް ހުރި އިޞްލާ ތެރޭަގއި ގެންނަންގެކުރެިވގެން އަންނައިރު މީ ލު ކޮމިީޓ މަރުޙަލާގައި މަޝްވަރާ ބި އުއްމީދުކުރަން މި

 740ލީމީ ނިޒާމަށް ރަނގަޅު ެގ ތައުގަޅު ގޮތުަގއި ިދވެހިރާއްޖޭރަނވެސް ހުރިހާ މެންބަރުން  އި،ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނަވަ 

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ  ކުރެިވގެން އަންނާނެ ކަމަށް.ބިލު ފަރުމާ  މިފަދަ ގޮތަކަށް އިންޤިލާބެއް ގެނެވޭނޭ 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ެދއްވި ުފރުޞަތަށް ޓަކައި. 

 

 ދެއްެކވުން:އަޙްމަދު ާޢމިރު ވާހަކަ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ

 745ޤާނޫނަށް މިހާރު  ކުރުމުގެކުދީްނގެ ޙައްޤުަތއް ރަްއާކތެރިކުޑަ ./1.ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާަގިއ  35ދާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރޫހަށް ބަލައިާލިއރުގައި  އޮތް އިޞްލާޙަކީ ޢަމަލަކުރަމުން މިހުށަހެޅފައި މި 

ނުޑގެ  ކަްނ ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނެގން އެބަކޮށްފައިވާ ވާހަކަތަެކއްންބަޔާ  ވަރަށް ސާފު ބަހުން ހުރި. އަުޅގަ

ޭއެގ  އަދި ުކޑަކުދީންނަށް ވެްސ ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުތައް ،ޙައްޤުަތއް ސާސީްނ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭކަންބޮޑުވުމަީކ ޤާނޫނުއަ

 މިެވސް ައޅުަގނޑު ތް ޤާނޫނަކަށް ވާތީވެ، ނިޔަތުަގއި ހުށަހަޅާފައި އޮ އެ؛ ދިނުން ކަމަށްފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހޯދައި
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ނޑުމެން ވިސްނާލަްނޖެހޭ މިފަދަ ބިލެއް އެންމެ  އެހެންނަމަވެސް  ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަްނނަވަން.ބިލަށް   750މިައދު އަުޅގަ

 ،އިރުަގއިދާ ކުރެވިގެންޔާންއެ ޙައްޤުތައް އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް އަދާކުރުމަށް ޤާނޫނުތަކުގަިއ ބަ ،ފުރިހަމަ ވެގެންދާއިރުގައި 

ނ ،ކުރުމަށް ޓަކައި ޤާނޫނުތަެކއް ލިެޔިވގެންދާއިރުަގއިކުދީންެގ ަޙއްޤުތައް ަރއްކާތެރި ކުޑަކުދީންނަށް ުކޑަ ޑުމެންެގ އަުޅގަ

އަށަގަންނަންޖެހޭނެ ކަންތަްއތަކަކީ ވެސް އެއީ ައސާސީ  އިކުރުމަށް ޓަކައި އެ ކުދީްނގެ ކިބަިއގަ މި މުޖުތަމަޢު ސަލާމަތް

ނޑުމެންނަކަށް މި ަޤއުމު  ެއަކން ކުރެިވގެން ނޫނިއްޔާކުރެިވގެން ޔާން އްޤެއް ަކމުގައި ބަގޮތުން ލިބެންޖެހޭ ހަ އަުޅގަ

 755ުއޭޅ  ދެން މަސައްކަެތއް ނުުކރެވޭނެ. ދަންނަވަން މިެވސް ލަތަކަށް ގެނައުަމކަށް އޮތް ޙާލަތުން އެހެން ޙާ މިހާރު މި

ވަނަ މާއްދާަގއި ފަށާ  36ސީގެ ޖެހޭ ޤާނޫނުއަސާުލކުރަންބަ ޤަބޫއެ މެގޮެތއްިވޔަްސ އަޅުަގނޑުމެންވާހަކަައކީ ކޮން

ލީމެއް ކަމަށް ހޭނެ ތައުނަށް ހިލޭ ފޯރުކޮށްދޭންޖެން ކުދީންލީމަކީ ދައުލަތުގެ ފަރާތުތައުލީމާއި މެދުމަދުރަސީ ތައު 

 ތެޭރަގއި ިއސްލާމްދީނަށް ބޯލަބައި ގެިނޒާމުގެ ަތއުލީމު ،ވޭ ކޮށްަފއި އެބަ )ނ( ގަިއ ބަޔާންއެ ާމއްދާގެ  ،ކޮށްފައިބަޔާން

 ސްލާމްދީނަށް ލޯބިޖެއްސުމަށް...ކިޔަމަންގަތުމަށް ބާރުއެޅުމަށާ އަދި އި
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އެދެން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެއްވުންމަޑުކޮށްލަ އްޒަތްތެރި މެންބަރުޢި

ަމކީ މަޖިލީހުގެ ދެއްކުިއ ވާހަކަަގއި މަޖިލީހުގެ އެހެން ތަނަކަށް ވަަޑއިގެން މެންބަރުން ކައިީރގަދަްއކަމުންދާއިރުވާހަކަ

ޝުކުރިްއޔާ  ދެްއވުން އެދެން.އި އެއްބާރުލުންކަމުގަ ކުރާ ކަމެއް ޫނން. ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް މިގަާވއިދު ހުއްދަ

 765 . ކުރިޔަްށ ވަަޑއިގަތުމަށް ދަންނަވަން .ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ އަޙްމަދު ާޢމިރު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުމެން މި ވާކަން އައާދެ! މި ވަނަ މަޖިލީހަށް  17ތުންގެ ޖެހޭ ސަބަަބކީ އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ރަްއޔިހަކަ ދައްކަންުޅގަ

ނޑުމެްނ އަ .ރު ހުށަހެޅި ޤާނޫނެއްބެހޭ ޤާނޫނެއް ުހށަހެޅިގެންދިޔަީއ މީދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ ސްކޫލާޕްރީ ުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ މިކަން ދެކޭތީވެ ގެޕާޓީގެ ފަރާތުން މަސައްކަެތއްމި  ؛ނިސްަބތްވާ މިއަދު އެމް.ޑީ.އޭ އަށް  770، ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަގައިމު  ން ތަކުަގއި ެއކަމުޅި ޤައުމުގައި ަޅދަރީންގެ ހިތްވެސް ައޅުަގނޑުމެންގެ ޕާީޓެގ ފަރާތުން  މިއީ އަުޅގަ

ކަމުގެ  މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކަށް ވާތީވެ މިބުރަ މަށް ޓަކައި ރިހަމަ އަށް އަށަގެންނެވުވަރަށް ފު

ނޑުމެން ޤަބޫލުމުހިއް ނޑުމެން މިއަދު މި ދައްަކންޖެހެނީ. އާދެ! އަޅުގަ  އެބަ ޖެހޭ ން ކުރަމު ކަމުގެ ވާހަކަ ައުޅގަ

ސާފު ކުާރއިރުަގިއ މި ޤާނޫނުގަިއ ހަމަ ޓަކަިއ މި ވާހަކަ ަބޔާން ށްދިނުމަށް އަސާސީ ަޙއްޤުތަެކއް ުކޑަކުިދންނަށް ފޯރުކޮ

 775ނެ ގޮެތއް. ރޭގައި ގެނެވޭލީމީ ނިޒާމުގެ ތެއުޖެހޭ މަސައްކަތުެގ އަޚްލާޤް ތަ ބަހުން މިއަދު ބަޔާންވެގެްނާވން އެބަ

މުކަން ދަރިންގެ ހިތްތަކުަގއި އަަށަގނެވޭނެ ގޮތްތަެކއް ައޅުަގނުޑމެން އެބަ ބަޔާންކުރަންޖެހޭ. އްޤައުމިއްޔަުތގެ މުހި
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ނޑު  ރުކޮށްދިނުން އެީއ ދައުލަތުެގ ފަރާތުން ހިލޭ ފޯ ،ދިނުންލީމުދަންނަވާނީ ހަމައެކަނި ަތއު އެހެންވީމަ، އަުޅގަ

ނޑުމެން އެ ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭ އަސާސީ ޙައްޤެްއގެ ގޮުތގައި ބަޔާންކުރުަމކުން އެކަނި ނުފުދޭނޭ. ޅަދަރިންނަކީ އަޅުގަ

ޓަކައި މުސްތަޤްބަލު ހޯދައިދިނުމަށް ޤާނޫނުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްގެން އެ ޙައްޤު ބަޔާންކުރަން. އަޅުަގނޑުމެްނ  ކުދިންނަށް

 780 ގެ ޤައުމުމިހާރު ނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަ ، ވެގެން މި ދަނީ. އެހެންވީމާލިޔުނު އެއްެޗއް ެއއީ ޙައްޤެްއގެ ގޮުތގައި ބަޔާން 

ބައެއް ބޭފުޅުން ހަމަ  ޖެ؛ރުމާއި ޤައުމިއްޔަތަށް ރާއް މީހުންނަށް އިޙްތިރާމްކު އޮތް މިންވަރުން ޙާލަތު ގޮސްފައި މި

ނޑުމެންނަންޖަހާފަިއ ވާހަކަދައްކާ ކިަޔވާދިވެހިރާއްޖެ އަށް ގޮ ށް ފެންނަމުންދާކަން އެއީ ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން ކުދިން ައުޅގަ

ކަންކަމަށް  ލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި މިހަކަ އަކީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ތައުއުޅޭ ވާ ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. ދަންނަވަން މި

ނޑުމެންނަށް ސަލާމަތް މިހާރަށް ކަތްކުެރިވްއޖެ ކަމަށް ވަންޏާމަަސއް ބާރުއަޅައި ކަން ވުރެ ބޮޑަށް ެއކަމުަގއި އަުޅގަ

 785ލިބިގެންދާނޭ. ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެން ވަޒީާފގެ ބާޒާރަްށ ކުދިން ނިކުންނައިރުަގއި މަސައްކަުތގެ އަޚްލާެޤއް މިއަުދ 

ނޑުމެންނަށް ހަމަ ޤަބޫލު ނޑުމެްނ ކަ މި، ކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތް. އެހެންވީމާދަސްވެފައި ނެތްކަން އެއީ އަުޅގަ ންކަން އަޅުގަ

މަތީން މި ޤާނޫނަށް އިތުރަށް  ގޮތުގެ އެްއގޮތްވާ ވަނަ މާްއދާގެ ރޫޙާ 36އަސާސީގެ ޤާނޫނު ލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއަށްތައު

ނޑުމެންގެ ޕާޓީން  ގައިފުރިހަމަކުރެވިގެން ކޮމިީޓގެ ަމރުޙަލާ ާދއިރުަގއި މިދެންެނވި ކަންަތއްތަކަށް ރިޢާޔަްތކުުރމަކީ އަުޅގަ

ލީމީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކޮށް އެ ންގެ ހިތްތަކުގައި ަތއުއަދި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަޅދަރި ،ވެސް ވަރަށް އެދޭ ކަމަކަށް ވާތީ

 790ޓަކައި އެމް.ީޑ.އޭ އިން ކުރަުމންދާ މަސައްކަތަކީ މިއަދު މި  ކުދިންގެ ހިތްތަކުަގއި ރަނގަަޅށް ތަރުބިއްޔަތު އާލާކުރުމަށް

ދެންނެވި ކަމަކީ  މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ވަރަށް ރަނަގޅަށް ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ކަެމއް. އެހެން މި

އެއްކޮށް އެ އޮތީ. އަދިެވސް  ން، ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކަކާ ނޑުމެން ހުށަހެޅި ގޮތަކަށް ނޫއަުޅގަ ސްކޫލު ބިލު ވެސް ޕްރީ

ންކަން ކުުރމަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަްށ ކަ އެ، މާނަށް އެ ދަނީ ނުލިބި. އެހެންވީއޭގެ ފޮނިމީރުކަން ދިވެހި ރައްޔިތުން

 ލްތިމާސްކުރަން. ޑު ހަމަ އިވެސް ައޅުަގނ

 795 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު ިމ އަުރވަނީ މަރަދޫ ދާއިާރގެ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި  މެންބަރު. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަަލައކަށް އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް. 

 

 800 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ހަކަދެއްކެުވން:ވާބްރާހީމް ޝަރީފް މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އި
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ކަމެއް ނޭނގި، އަޅުަގނޑު ދެ ވަނަ ފުރުޞަތަކަށް  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުަގނޑުގެ ފުރުޞަތު ނިމުނުކަމެއް ނުނިމޭ

ނޑު ހަމަ އެދިފައި އޮންނާނީ ންނަނީމި އޮ އެދުނު ވާހަކަ ފުރުޞަތު އަދި  ފުރަތަމަ ފުރުޞަތަކަށް. އެ. އަޅުގަ

 805ެދ ، އެއް ދެއްވާަފއިަގއި ފުރުޞަތުދެއްވާފައި މަނިކުފާނު ރޫލިންނިޒާމީ ނުކުތާެއއް ނުދެއްވާ. ކުީރގައިއަޅުަގނަޑކަށް 

ނޑު ފުރަތަމަ ވަނަ ފުރުޞަތު ދެއްިވއްޔޭ ކިާޔފައި މި ހެއްދެވި ގޮތް އަުޅަގނޑަށް ކަމަކުނުދޭ. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން އަޅުގަ

ށް ބޮޑު ނިޒާމީ މައްސަލައެއް. ނޑަށް ދެއްވުން އެދެން. މިއީ ވަރައަޅުގައޮތީ. އެ ފުރުޞަތު  ފުރުޞަތަކަށް އެދިފައި މި

ނޑުމެންގެ ފުރުޞަތު ނިނިމި މަޖިލިސް ހަލަބޮލިކަމެއްގެ ތެޭރަގއި ، ނިޒާމީ މައްސަލައަކަށް ިމ ވަނީ އަުޅގަ

 ކުރިއަށްގެންދާ މަްއސަލަ އިނގޭތޯ. ށް ނުދެްއަވިއ ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑަ ލެްއވިއިރު އޮތްހުއްޓަަވއި

 810 

  ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ިހސާބުން އަންނަ ތަރުތީބުން  ގައި އެބަ އޮތް. އެމަޖިލީހުގެ ވާހަކަދައްކާ ލިސްޓު މެންބަރުގެ ނަންފުޅުޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑު މިހާރު ނިޒާމާ ބެހޭ ްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުމަ ޢިއައި އަރުވާނަން. ނިޒާާމ ބެހޭ މައްސަލައެއް ނޫން. ައޅުގަ

 .މަށްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒަިއނާ އާދަށް ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްމައްސަލައަކަ

 815 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ަހކަދެއްެކުވން:ވާ ރޮޒައިނާ އާދަމްދާއިރާގެ މެންބަރު  އަްއޑޫ މީދޫ

ރާެގ މަރަދޫ ދާއި ،މަޖިލިސް ބްރޭކަށް ދިޔައިރުަގއި އެމް.ޑީ.ީޕގެ މެންބަރެއް ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ،ޝުކުރިއްޔާ 

 820ދައްަކވާށޭ. ބިލަށް ވާހަކަފުޅު ވީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ވިދާުޅވި ދަްއކަވަމުްނގެންދެފް ވާހަކަފުޅުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީ

ނޑުމެންނަށް ފެންނަ ގޮތުގައި ޝަރީފްގެ ނީ. އަދި މިހާރު ޕޯޓަލުފައި ވަދެއްވާލަށް ވާހަކަދެއްކުމަށޭ ފުރުޞަތުބި ން އަޅުގަ

 އި ޮއންނަ ގޮތުން ބުރޭކަށް ދާއިރު ގޮެތްއަގއި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގަ މުވަނަ ފުރުޞަތު އެ އޮތީ. އަޅުަގނޑުމެން ޢާއް ދެ

ދޭ ދެ ވަނަ ބުރަކަށް މަޖިލިސް ފެށިގެންދާއިރު. އި ނިންމަން ފުރުޞަތުދަްއކަކަވާހަދަްއކަން ހުންނަ މެންބަރަކަށް ވާހަކަ

 މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅު ނިންމަަވއިަލއްވަން ފުރުޞަތުނުދެްއވައި އިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރިއެކަމަކު ކޮން ގޮތަކުންތޯ މަަރދޫ ދާ

 825  ދެއްވީ؟ހެން ބޭފުޅަކަށް ފުރުޞަތުމަނިކުފާނު އެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ތަުކރާރުކޮށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ދެންނެވިން ވާހަކަފުޅައިގެން ކުރިއަްށވަޑަ  .ޝުކުރިއްޔާ  އިގަތުމަށް. އަުޅގަ

ނުޑ ފުރުޞަތު މަޖިލީހުގެ އެ ދަންފަޅި ނިމެންދެން ޢިއްޒަތްތެރި އެުރިވކަން އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. މެންބަރަށް އަުޅގަ
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 830. އަުޅަގނޑަށް ހީކުެރވިފަިއ އޮތީ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފުރުޞަތު ވާހަކަފުޅުނުދައްކާ މަުޑކުރެްއވީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ޢިއްޒަތްތެިރ  ެއގޮތަށް ެއކަން ނިމިގެންދިޔައީ. އަދި ދަންފަޅި ނިމެންދިޔައިރުަގއި ށް. އެހެން ހިތަށްއަރައިދޫކޮށްލެއްވީ ކަމަ

މަށް. ނިޒާމީ ނުކުތާއެްއ ން ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދިއުވިފަހަރެއްގެ މަތީން އަޅުަގނޑު ދެންނެ ހަތަރުމެންބަރަށް ދެތިން 

ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ފުރުޞަތު އެބަ އޮތް.  ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ތި ނެންގެވީ ، އެހެންވީމާނޫނޭ މި ދެނީކީ. 

ގެ ތަރުތީބުން ވަރަށް އަވަހަށް ފުރުޞަތު ލިބިވަޑަިއގަންނަވާނެ. ޝުކުިރއްޔާ. ރާދަކުރެްއިވއްޔާ ހަމަ މި ލިސްޓުއި

 835 ޚަލީލަށް. هللا ދު އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބް

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޚަލީލްهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑަްށ އަދި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން.  ހަމައެއާއެކު އަުޅގަ

ބެހޭ  ގެ ަޙއްޤުތައް ަރއްކާތެރިކުރުމާދާ ކުޑަކުދިން  ސްކުެރވެމުން މިދާ، ބަހު ގޮތުން މިއަދު ުހށަހެޅިގެން މި ޤަބޫލުކުރެވޭ

ނޑުމެން ބަލައިގަންނަން އެބަ ޖެހޭ. ޅިފައިވާ އިްޞލާޙަކީ ވަރަށް މުހިއްޤާނޫނަށް ހުށަހެ  840މު އިޞްާލޙެއްގެ ގޮުތގަިއ އަުޅގަ

ލް އިތުުރން އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީ ޓަކައި އަދި އޭގެ  އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވި ކަމަށްމި 

ނޑުމެން ކުަޑކުދިންގެ ަޙއްޤުތަުކެގ  ންނަވަން. ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް.ޢުޘްމާނަށް އަޅުަގނޑު ުޝކުރުދަ އަުޅގަ

ލީީމ ނޑުމެން މި ރާއްޖޭގެ ކުދިންގެ ތައުައޅުގަ  ކުޑަކުދިންގެ؛ ވާހަކަދަްއކާއިރު ައޅުަގނޑުމެްނ ވިސްނާލަން އެބަ ޖެހޭ

ޓަކައި މީގެ ކުރިން ސަރުކާރުތަކުން ކޮށްފައި ހުރި މަސައްކަތްތައް. މި މަސައްކަތްތައް ފެށިފަިއ  ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަށް

ނޑުމެން ބަލައިލަން ނުޑ  މު ކަމެއްގެއެންމެ މުހިއްޖެހޭ. އެަބ  ހުރީ ކޮން ހިސާބަކުންތޯ ައޅުގަ  845ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ފްެރންޑްލީ ސްކޫލުތަެކއް ނޫނިްއޔާ ަޗއިލްޑް ފްރެންޑްލީކޮށް  ޑްވަަނ އަހަރުަގއި ަޗއިލް 2116ފާހަގަކުރަނީ 

ަރއްެޓހި މާޙައުލެއްަގއި ިކޔަަވއިިދނުމުގެ ނިޒާމެއް ާރއްޖޭަގއި  ީވހާވެސް ދަރިވަރުންނާކުލާސްރޫމްތަކެއް ހެދިގެން 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންތަން  ފެތުރިގެންދިޔަ ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ މި ަގއި.  2116ދިޔައީ އަޅުގަ ބިލުގެ ސަބަބުން އަޅުގަ

ނޫނިްއޔާ ަބއެއް  ،ޖެހޭ ރާއްޖޭަގއި ިމހާރު ކޮންމެވެސް ވަރަކަްށ ނަމަވެސްނޑުމެން އެބަ ވިސްނާލަންގަ ގޮތުން ައޅު

 850ެކްއ އަލުން ގެތޭނެ ގޮތްތަވާ އިޖުތިމާޢީ ފޭރާން  ފައި މިގޮތުން ވަރަށް ޮބޑަށް ީވދި ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަުފޅުތަކުން ެއނގޭ

ނޑުމެން ރާވަން ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ. އެހެްނވީމާޖެހޭ ކަމަށް އަޅުވެސް އަުޅގަ ގެ ތެޭރގަިއ މިފަދަ ބިލެއްގެ މަޤްޞަދު، ގަ

 ވަރަށް ގިނަ ޓަކައި ކުރުމަށްސިލް ރެވޭ. މިކަން ހާށް ބޮޑަްށ ޤަބޫލުކުޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ވަރައެކަންކަން ހިމެނެން

ނޑުމެން ިވސްނައި، ކުދިންނަށް ތަރުބިްއޔަތުދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރަން  ޖެހޭނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ. ގޮތްގޮތުން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ނޑުމެންގެ މިހާރުެގ މުޖުތަމަޢަ މު ކަމެއްގެ ގޮުތގައި ައޅުގަ އެންމެ މުހިއް ށް ބަލައިލާއިރުގަިއ އަޅުގަ

 855ބޮަޑކަށް މުޖުތަމަޢުގެ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެހާޑެތި މީހުންނަށް ކުާރ އިޙްތިރާމު ޑަށް ފެނިގެން އެބަ ދޭ މިާސލަކަށް ބޮބޮ

މެންނަށް ނުފެނޭ. ން އަންނަ ކުދިންގެ ފަރާުތން ވަރަށް މަދުން ނޫނިއްޔާ އަޅުަގނޑުތެރޭގަިއ؛ ޚާއްަޞކޮށް އަރަިއގެ
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 ފަރާތުން، ބައެއް ކުިދންގެ ފަރާތުން މިކަން ނުފެންނަ ވާހަކައެއް ނޫން މިބައެއް ބޭފުުޅންގެ  އެހެންނަމަވެސް

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރވިގެން އެބަ ދޭދަންނަވަނީކީ. ހަމަ ބޮޑެތި މީުހންގެ ފަރާތުން ކުަޑކުދިންނަށް  ،އެާއއެުކަގިއ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވިގެްނ ނުނޫނިއްޔާ އަާޅލުން ލިބިގެން، ވެސް ލިބިގެންނުދާކަން ޙްތިރާމު ލިބެންޖެހޭ އި ދާކަން އަޅުގަ

ނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެްއ ، އެހެްނވީމާއެބަ ދޭ.  ނޑުމެން މިއަދު ހަމަ ަވރަށް ސީރިޔަސްކޮށް އަުޅގަ  860މިއީ ައޅުގަ

މިކަހަލަ ބިލެއް ހުށަހެޅިގެން އިޞްލާޙުތަެކއް ހުށަހެޅިެގންދާއިރުގަިއ. ކުަޑކުދިން ެއ ކުދިން ބޮޑުެވގެން އަންަނ 

ނޑިތަްއ ހުޅުަވއި މާޙައުލުގަިއ ވަރަްށ ޚާއްަޞ ސަމާލުކަމެއް ދޭން އެބަ ޖެހޭ ލެވޭނެ ގޮތްތަެކްއ އެ ކުދިންގެ ސިކު

 ؛އެ ޕާކުތަުކގެ ތެެރިއން އެ ކުދިން ބޮުޑވާނެ ،ރަށްރަުށގައި ކުަޑކުދިންގެ ޕާކުަތއް ހެދިރޭވުމަށް. ެއގޮތުން 

ކުެރވޭޯތ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ެވސް މަސައްކަތްކުރަން އެބަ ެރއިން ޮބޑުވާނެ ނިޒާެމއް ޤާއިމުއެކްިޓވިޓީތަެކއްގެ ތެ

 865މިފަދަ ޕާކުތަކާިއ ޖެހޭ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ. މަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންކަދައުލަުތން މި ،ޖެހޭ. ޚާއްޞަކޮށް

އެ ކުދިން  މުގެ ސަބަބުންމަސަްއކަތްުކރު ކަކީ ެއ ކުދިން އެހެން ކުދިންނާ އެއްކޮށް އެކުަލވާލައިމައިދާންތަ ކުޅޭކުޅިވަރު 

ޓަކައި  އަދި މުޖުތަމަޢުގައި ބޭނުންތެރި މީހަކަށް ވުމަށް ،ށް ބޮޑުވެެގން އަންނައިރުަގއި ހޭލައިގަނެ އިތުރަށް މުޖުމަތަޢަ

އިލާއިުރގައި ަހމަ މިއާ، މި ބިލާ ވަރަށް ލަން ބަމު ކަމެއް ކަަމށް ޤަބޫލުކުރެވޭ. ދެން އަުޅަގނޑުމެވަރަށް މުހިއް

ލުމަށް ކާރުން މިއަންނަ އަހަރު އެކުލަަވއިރި ކަމެއް އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުން މިހާރު ސަރުހުގުޅުން

ނަޑއަޅަމުންގެންދާ ކަރިކިުޔލަމްގެ ތެރެއިން މި ބިލަްށ ވަރަށް ބޮުޑ ކުރިއެރުންަތކެއް ލިިބގެންދާނެ  870ނޫނިއްާޔ  .ކަ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ. އެއީ އަޅުަގނޑުމެން މި ަޤއުމަކީ ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އަ  ރެއްފީޛުކުރުމަށް ވަރަށް ބޮުޑ ބާތަން ޅުގަ

ނޑަްށ މަޢުލޫމާތު ލިބޭ އިން ސައްތަ މުސްިލމު ސައްތަ ކީ ވަރަްށ ގޮތުން މި ކަރިކިޔުލަމަ ޤައުމަކަށް ާވއިުރގައި އަުޅގަ

 ެލވިފަިއވާުކލެވިގެން އެކުަލވައިއިތުރަށް އިސްލާމީ ރީތި އަޚްލާޤް އޭތެޭރގައި އެޯއގާތެރިކަާމ އަދި ޭއގެ ބޮޑަށް އަޅާލުމާއި

ޭކޝަން ސެކްޓަރަގއި ނޫނިއްާޔ ެއޑިޔު ވަރަށް ޚާއްަޞކޮށް މިފަދަ މުޅިން އައު ނިޒާެމއް  ކަރިކިޔުލަމެއް. އެހެންނަމަވެސް 

 875އަހަރު ެފށޭއިރުަގއި ތަންފީުޛވާއިުރަގއި ވަނަ  2115ލީމީ ނިޒާމުެގ ތެރެއިން ަތންފީޛުވެގެންދާ ަވގުތެްއަގއި ޫނނިއްޔާ ތައު

ނޫނިއްޔާ ެއކަކު ނަމަެވސް، ދެ މީހަކު ނަމަވެސް  ،މަށް ޚާއްޞަކޮށް ޓްެރއިންވެފައި ތިބޭ ޓީޗަރުންތަެކއްއެ ކަ

ނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ. އަޅުގަ ތަނެއް ޖެހޭ. އަދި މިހާހިސާބަށް އެކަން ކުރެވެމުންދާތަކުަގއި އެބަ ތިބެންސްކޫލު

ނގަމުން އެބަ ދޭ. ސްކޫލުތަކުގައި ކޮންމެވެސް ވަރަކަްށ އެކަން ހިގޮތުން މާލޭ  ައޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭ، އެހެންވީމާ

ލޫމާތު ލިބިފައި އޮތީ. ރަށްރަށުަގއި އަދި އެންމެ ރަނގަޅަށް ެއކަްނ ނުހިނގާ ކަމަށް ައޅުަގނޑަްށ މަޢު އެހެންނަމަވެސް

 880ެއ  ،އް ދީގެންކަމަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެ މިއީ އެިޑޔުކޭަޝން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މި، އެހެންވީމާ

ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ. އަދި އޭެގ  ކަރިކިޔުލަމް އެންމެ އެކަީށގެްނވާ ގޮތެްއަގއި ތަންފީޛުކުރުމަށް

ބާރު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ. ވަރަށް ޮބޑަށް  ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް  ސަބަބުން މި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށް

 ރުޞަތަްށ. ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފު
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 885  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ދެމެންބަރު. ރިޔާސަތުން މީގެ ކުރީގަ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި  އް ިޅގެން ބައެ ގު ންނެިވ އެއްަޗކާއި އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާަލން. އަޅުަގނޑު ދެންނެވީ ޖަުދވަލުަގއި ަކނަޑއެިޅގެން މެންބަރުން ސުވާލުއުފެއްދުމާ އެބަ  ގުިޅގެން އަުޅގަ

ސް ކަެމއް ނުކުރެްއވުން. ގެންދާއިުރގައި ޭއނާ އަށް އުނދަގޫވާ ފަދަ ެއއްވެމެންބަރަކު ވާހަަކދައްކަވަމުން  ބަޔާންކުރޭ

ދައްަކވަމުން ގެންދެވިއިުރަގއި އެތާ ކައިީރގައި އެހެން އްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅުދެންމެގައި ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރެގ ޢި

ނޑުނަވައި ހުން މެންބަރަކު ކޮޅަށް ނުޑ އެކަމަށް އިޝާރާްތކުރީ. ެއަކމާ ގުޅިގެން އަުޅގަ  890ެއ  ެގން ވާހަކަދަްއކާތީވެ އަުޅގަ

ނޑުަތކާއި ޖަުދވަލުަގއި ެވސް އެބަ ހުރި މަޖިލީހުގެ ސުލޫކީ ،ގަާވއިދުަގއި، ވާހަކަ ދެންނެވީ. އެހެންވީމާ ަބއިވަުރ  މިންގަ

ނޑު އެ ވާހަކަ ތި ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލީ. އަޅުަގނުޑ  ވާހަކަތައް ިލޔެފަ. އެހެންެވގެްނ އެ ވާހަކަ ދެންނެވީަމ، އަުޅގަ

 ހީމް ޝަރީފަށް. ފުރުޞަތު މިހާރު މި އަރުވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާ

 

 895 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ވެސް  މު ކަމެއް. އަދި ބޮެޑތި މީހުންގެ ޙައްޤުތައްޤުަތއް ރަްއކާތެރިކުރުަމކީ މުހިއްޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ކުަޑކުދިްނގެ ޙައް

ވެްސ މީހެްއގެ ޙައްުޤ މައްސަލަ ިމ ދިމާވަީނ ެއއްަކމެއް. ައޅުަގނޑުމެންެގ ޤައުުމގަިއ  މުރައްކާތެރިކުރުމަީކ މުހިއް

ކާތެރިކުރުމަށް ލިބޭ ވަރަްށ އިމުކުރުމަކީ ޙައްޤުަތއް ރައް ޢަދުުލއިންޞާފު ޤާނުކުެރވޭތީ. ކޮންމެ ަޤއުމެްއގަ ވެސް ރައްކާތެރި

ލެވިފަ. ވިއްިސވިހާ އޮތީ  އިމުކުރުމުގެ ނިޒާމު މިޤާޢަދުލުއިންޞާފު މު ފުރުޞަތެއް. އަޅުަގނޑުމެންގެ ރާއްޖޭަގއި މުހިއް

 900ކޯޓުގައި މިހާރު  މްސުޕްރީ، މް ކޯޓުގެ މައްސަލަައކަށް ވާއިރު ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމާއި ޤާނޫނު މާނަކުރުމަކީ ސުޕްރީ

ބަެއއް.  ފަދަ ހާލެއްގައި ތިބި ަރއްޔިތުން ަޝއްާކިއ ވަހުމްގެ ތެރޭަގއި ތިބެންޖެހޭ ،ބިއްބެވީ ަރއްޔިތުންގެ އިތުބާުރ ގެއްލި

 . އާދެ! ައޅުަގނޑު މި ވާހަކަދަްއކަނީ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގައި.ނޑުމެން ފުންކޮށް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއްމި ކަމަކީ އަުޅގަ 

 ،ދަްއކަނީ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގައިނޑު މި ވާހަކަވިަޔސް އަޅުގަ  ކަމަށް ވިދާޅުވި ބޭފުޅަކު އަދި ދެވަނަ ފުރުޞަތޭ އެއީ

ނޑު މި ދަންނަވާ ވާހަކަ ލަން. އެކަމާއަޅުަގނުޑގެ ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު ދޫކޮށެއް ނު  އަޅުަގނޑު އިްނކާރުކުރަނީ. ައޅުގަ

 905ކުދިްނގެ ޙައްޤުތައް ަރއްކާތެރިކުރުުމގެ ދާއިރު ރައްޔިތުްނގެ ޙައްޤުތަާކއި ުކޑަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނުތައް ހަދަމުންއަކީ އަ

އާދެ! ޖެހޭ.  ްނގެ ނިޒާމު ަބްއޓަންކުރަން އެބަކުރެވޭނެ ގޮތަކަްށ އަޅުަގނޑުމެކާއިރު އެ ަޙއްޤުތަްއ ރައްކާތެރި ދައް ވާހަކަ

ނޑިޔާރުން ތިބޭހާ މަތުސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ޒިޭނގެ ތުހު، މް ކޯޓުގެ އަުގެވއްޓިއަޅުަގނޑުމެްނގެ ސުޕްރީ އެޅިފަިއ ތިބޭ ފަ

ތް ހުށަހެޅިފައި އޮ ހާރުއިތުަރށް މިެގ މާނައެްއ ނޯންނާނެ. ދެން އޭގެ ދުވަހަކު ައޅުަގނޑުމެން ޤާޫނނުތައް ފާސްކުރުމު

 ...ވަނަ މާއްާދއާ 36ނޫނުއަސާީސގެ މި އިޞްލާޙަކީ ޤާ ،ބިލުގެ އިޞްލާޙަށް ބަލާއިރު 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނެތް.  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. އެްމ.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން އިތުރު ެއހެން މެންބަރަކު ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގެންފަެއއް

ޢިްއޒަތްތެރި  މަޖިލީހުެގ ރިޔާސަތަށް، އޮްތ ފުރުޞަތު ތި އޮތީ. މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް، އިތަނުގަ ހަމައެކަނި މި

ން. އެދެމެންބަރު ވާހަކަފުޅުކުރިއަށް ގެންދެވުން އެދެން. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅުކުރިއަށް ގެންދެވުން 

 915 ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅުކުރިައށް ގެންދެވުން އެދެން.  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު،

 

 ކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަ

ނޑު މި ދަންނަާވ ވާހަކަ ނޑުމެން ޤާނޫނުތައް ހަދަމުންއައަކީ  އާދެ! އަުޅގަ ނުތަކަކީ ރައްޔިތުންގެ އެ ޤާނޫ ،ދާއިރުުޅގަ

މު އެއް ދައުރު އަދާކުރާ ްނވާނޭ. ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމުގެ އެންމެ މުހިއްކުެރވޭެނ އެއްަޗކަށް ވާއިތުބާރާ އެކު ތަންފީޛު

 920އޮްތ  ކޯޓުަގއި ތިބެންވާނީ ރައްޔިތުންެގ އިތުބާރު މްވާއިުރ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ުސޕްރީ ކަމަށް ރުޢިއްޔާފަރާތަކީ ޝަ

ވެސް ން އެކަްނ ކުރުމަކީ އެްއގޮތަކަށް މް ކޯޓުގައި ތިެބގެތިބި ފަރާތްތަކަށް ސުޕްރީ އެިޅފައިފަރާތްތަކޭ. ޒިނޭގެ ތުހުމަތު

ވަނަ މާއްާދގައި އުނގެނުމުެގ  36ިއތުރަށް ޤާނޫނުއަސާސީެގ ތްކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނޭ. އޭގެ ހިމާޔަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޙައްޤު 

ވަނަ ާމއްދާެގ  36ނުއަސާީސގެ ޤާނޫ ،އޮތް. ެއންމެ ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑު ފާަހގަކުރަނީ މި ޤާނޫނުން ޙައްޤުެގ ވާހަަކ އެބަ 

ލީމީ ނިޒާމުެގ ތައު، މި އޮންނަނީ އިއީ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަގެ ތެރެއިން ވަރަށް ބޮޑު ބައެއް އުިނވެފަިއވާކަން. އެ )ނ(

 925މަށާއި އިންސާނީ ސްލާމް ދީނަން ޯލބި ޖެއްސުއި ޔަމަން ގަތުމަށް ބާުރއެޅުމަށާއިތެރެއިން އިސްލާމް ދީނަށް ބޯަލނބައި ކި

ކަން ބާއްވަިއގެން މަތްތެރިރަހު މަސަލަްސކަމާއިކޮށް އެއްމެްނގެ މެދުގައި ޞުލްޙަކުރުމަާށއި، ޢާއްމުޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމު

 ؛މާއްދާ މި .ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް. ކަން ކުރުމަށް ބާރުއަޅަންވާނޭކަން މި ،ުމކަން އުނަގންނައިދީޅުމުގެ މުހިއްއު

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި  36ދިނުމުގެ ވާހަކަ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ޙައްޤުތަކަށް ޙުރުަމތްތެރިކޮށްހިތަން ދަސްކޮށް އިންސާނީ

ނަޑއެ އުނިކޮށްފަ. މީ މިކަން ކުރެވޭނެ  ންއޮތީ މި ހުށަހެޅި އިޞްލާޙު ހިނދު ވެސް މިކަން މިވީ ިޅގެން ބަޔާންކޮށްފައިކަ

 930ރުމަްށ ޤުތައް ރައްކާތެިރކުވެސް މި ދައްކައިދެނީ މިއަދުގެ ސަރުކާރުން އިންސާނީ ޙައް ގޮތެއް ނޫން. މިއިން

ނޑައެިޅގެްނ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ންޅާނެކަބާރުނާ ކޮށްފައި ސަރުކާުރެގ މި ބިލުގެ މި އިޞްލާުޙ ްޑރާފްޓު ށްޚިލާފަ . ކަ

ކަން ބާއްވައިގެްނ މަތްތެރިދުގައި ޞުލްޙަމަސަލަސްކަމާއި ރަހުކޮށް އެއްމެންގެ މެއޮތީ. ހަމަ އެހެންމެ ޢާއްމު ފަރާތުން މި 

ވެްސ  ކަމެއް. އެކަން ރާވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ލާޒިމުކު 36ދިނުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ މުކަން އުނގަްނނައިއުޅުމުގެ މުހިއް

ިމ ޤާނޫނުގެ އިޞްލާޙަކީ ކިަތންމެ ބަޔަކު ރަނގަޅަށް އޮްތ ، ޤާނޫނުން އުނިކޮށްފަ. އެހެންވީމާ ވަނީ މި މިހާރު މި

 935. ޤާނޫނެއް ހެދިޔަސް ެއ ނޫންތޯ ވާނީރަނގަޅު ެއއްެޗއް ނޫން. އެހެން ވެސް މީ އެްއޗެކޭ ބުނިކަުމގައި ވިޔަސް 

ަޝރުޢިއްޔާ ައކީ ރަްއޔިތުންގެ  ،އަދުގެ ސަރުކާަރކު ނެތް. ޝަރުޢިއްޔާ ކިލަނުބވެކުރުމުގެ ިވސްނުމެއް މިތަންފީޛު

ތަނުން އެ މީހުންގެ ޤާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަުތ  ކިޔާ ޖޭ.އެސް.ސީއޭ، ހިނދުވާ އިތުބާރު ެގއްލިފައި އޮތް ަތނަކަށް
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ނޑިޔާރުންގެ  ބައެއްގެ؛ ޝަރީޢަްތކޮށްދޭ މަދު މުޅި ރާއްޖޭގެ ދައުަލތް، އަދާކުރުމަށް ފަސްޖެހިފައިވާ ހިނދު މަދު ފަ

 ،ނެތް. އާދެ ކަމެއް ރުވެފަިއވާ ތަނެއްަގއި ޤާނޫނެއް ފާސްވެގެން ކުެރވޭނެ މާ ބޮޑުހިސޯ، އޮވެ  އިދަށުގަ  ގެކޮންޓްރޯލް

ނޑު ބަލައި އަނެއްކާ މި ބިލަށް ދެވަނަ  940ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ  35ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،ލާިއރުއަށް އަޅުގަ

ރެވޭ. އާދެ! ޭއަގއި މި އޮންނަނީ ޢާއިލާގެ ފަރާތުންނާއި ނުވާކަން ފާހަަގކުހިމެނިފައި ބަޔާންކުރަްއވާ ކަންތައްަތއް މީގައި

 ްއކާތެރިަކން ލިބުމަކީ ކުޑަކުދިންނާއިކަމާއި ޚާއްޞަ ރަފަރާތުން ޚާއްޞަ އެހީތެރި ލަތުގެޖަމާޢަތުގެ ފަރާތުންނާއި ދައު

ނޑަކަްށ ނޭނގެ. ހަމަގޮ ވީ ައށް . މި މާއްދާކުދިންނަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެކޭޅަފުރައިގެ  އެހެންމެ އަދި ެތއް އަުޅގަ

ެއްއވެސް ގޮަތކުން  ،ގޮތުން ައނިޔާކޮށް ޖިންސީ ،ކަކޮށް އެއްވެސް ގޮތަކަށް ާހނީއް ށްއިގެ ކުދީންނަކުޑަކުދިންނާއި ޅަފުރަ 

 945އިޒު ފުށުން ނާޖާ އެ މީހުންގެ، އިޖުތިމާޢީ ކަންަތއްތަުކގައި ަބއިވެިރކޮށް ،ތިޞާދީެއކަށީގެންުނވާ ިއޤް، ތަފާތުކޮށް

 . މީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ާލޒިމުކުރާ މަސަްއކަތްޮކށްގެންނުވާނޭވެސް  ކުރުމަށް ހަމަ އެކަކުމަންފާތައް ހާސިލު

މަސަލަސް ކަމަްށ ސުލްޙަ ލޯބިނުކުރާ ސަރުކާަރކަށް ާވތީ، ގޮތް. އެހެންނަމަވެސް މި ަސރުކާރަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުަތަކށް

ޚިލާފަށް  ބާރާތްތަކާޤާނޫނުއަސާީސގައި އި، ޤާނޫނުއަސާީސއާ ސީދާ ުފށުއަރާ ގޮތަށް  ވާީތ، ނުކުރާ ސަރުކާރަކަށްލޯބި

ނޑުމެން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ބަދަލު ކުޑަކުދީްނގެ ޙައްޤުަތކާ އް. ގެނައުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަކީ އަުޅގަ

 950ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއްއވެސް ޤާނޫނެއް ވެސް އިްޞލާޙު ކޮމިޓީ އަށް ޮގސްގެން ބަލާއިރުމި ކަންކަމަކީ 

ނުވާނެ. ކިތަންމެ ގޮތަކަށް ފާސްކޮށްގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާީސާއ ފުށުއަރާ ގޮތަށް ނުވަތަ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފު

ރަން ބޭނުންނުވި ކަމަށް ވިޔަްސ، ކިތަންމެ ވަރަކަްށ ކުހުރުމަތްތެރިސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ން ވަރަކަށް މި ސަުރކާރުން އި

ެއ ކަންކަމަކީ ކުަޑކުދީންނަށް  ސަލަސްކަމާއި އަމާންކަން ާޤިއމުކުރުމަށް ބޭނުންނުވިޔަސް،މަ ަގއި ސުލްޙަެގ މެދުރައްޔިތުން

ރޭ. ލާޒިމް އެބަ ކުނޫުނއަސާސީން ިމކަމަށް ުނވިޔަސް ޤާ ރަށްކަމަށް މި ސަރުކާ ދަސްކޮށްދޭން ބޭނުންވާ ކަމެއް 

ނޑާ ދިމާލަށް އެބަ ބައްލަވާ. އަނޑަށް އެނގޭ ޖަމީލް ޢުޘްމާނު އަޅުގަ   955ލަށް ދަންނަވާ އެއްެޗއް ދިމާ މަނިކުފާނާ އެޅުގަ

ޅެއް ނޫން. މިީއ ތަނަށް ގެންނެވި ބޭފު މިކުރަްއވަިއގެން ބިލު ޑްރާފްޓު ވެސް މި. އެ މަނިކުފާނަކީ އެއްގޮަތކަށްކީނޫން މީ

ވި ެއއްެޗއް. ވާތީ ހުށަހެޅުއް ކޮށްފައި ދެއްވީާމ ސަރުކާރުގެ މެންބަރަކަށްމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުން ޑްރާފްޓުއެ 

 36އާއި ޤާނޫނުއަސާީސގެ  ވަނަ މާއްދާ  35ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ވެސްބުރަކަމެއް ނެތް. އެހެންނަމަ އަޅުަގނުޑގެ ހިތުަގއު

ކަމަށް ވެސް ގެންނަން އްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ސަމާލުރާ ވާހަކަ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޢިކުކަމަށް ލާޒިމް ވަނަ މާއްދާ މި

ނޑު ދަންނަވާލީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު ބޭނުންވާތީ މި ނޑުމެން ޙައްޤުތަކާ ވާހަކަ އަޅުގަ  960މެދު  އަުޅގަ

ކުރުމަކީ ވެސް ރަްއޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީޖެހޭ. ސަރުކާރު  ދައްކަން އެބަ މެދު ވާހަކަ ދަްއކާއިރު ހުރިހާ ޙައްަޤކަމާވާހަކަ

ެގ ކުރެއްވި ގޮތުން ަރއްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހަށް ލިބިގެންވާ ަޙއްޤުެޤއް. މިއަދު މަނިކުފާނު ޢަމަލުލިބިގެންވާ ވަރަށް ބޮޑު ޙައް

ާވ ކަންކަުމގެ ަސރުކާރުން ހިންގަ ،ސުވާުލކޮށް ިލގެން ޮގއްސަ. ެއީއ ވަޒީރުންނާޤެްއ ވަނީ ެގއްއްތެރެއިން ވަރަށް ޮބޑު ޙަ 

ނޑުެމންނަށް ވަނީ ވަަތއްތަުކގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ ޙަތެރެއިން ރައްޔިތުން ކަންބޮުޑވާ ކަން  ރަށް ބޮޑަށްއްޤު އަުޅގަ
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 965ެދްއކުމުގެ ަޙއްޤު ވެްސ އެބަ ެގްއލޭ ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު. މި ހެންމެ، މި މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ. ހަަމއެގެއްިލގެން ޮގއްސަ

ނޑުމެން ޤާނޫނެއް ފާސްކުރާއިރުކަންކަމަށް އޮން  ،އެ ޤާނޫނަކުން ރައްކާތެރިކުރަން ،ނަ ފުރުޞަތު ގެއްލޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ކަުމގެ ަޙއްޤެއް ަރއްކާތެރި އުޅޭ މަޤްަޞދު ނުވަތަ ރަްއކާތެރި ހާސިލުކުރަން މި ކުރެވޭނެ ގޮްތތައް އޮތްޯތ އަުޅގަ

ގޮތުން އެްއވެސް މީހެއްގެ ޙައްެޤްއ ހުރި  ރުގެ ވިސްނުންނީ މިއަދުގެ ސަރުކާއެކު ދަންނަވަންޖެހެ ބަލަންޖެހޭ. ހިތާމަޔާ

ނޑުމެްނނަކަށް ޔަޤީންކަމެްއ ނެތޭ މި  ެއކު  ޔަށް ަރއްކާތެިރކަމާގޮސް ގެހިސާބުން ނިކުމެގެން  މިއަދަކު ނެތޭ. އަުޅގަ

 970ވުމުން އެކަން ޚިލާފު ނަކާދާނެ ޝަރީޢަތެއް ނެތް. ޤާނޫ އްޤެއް. އަުޅަގނޑުމެންގެ ަޙއްޤެއް ގެއްލުަނސްކަމުގެ ޙަ ދެވޭނެ

ބަލަން ދާނެ ތަނެއް ނެތް. ރާއްޖޭގެ ޝަރީޢާގެ މަްއަޗކަށް ރައްޔިތުްނގެ އިތުބާރެްއ ނެތް. މަޖިލީހުގެ ރައީސް 

ނޑިޔާރުން ކޯުޓގައި ބަހައްޓަން މި ނިންމަނީ. އެންމެންގެ ކުރިމަތީގައި ވީ ކަމެއް ުނވާ  ،އިންނަަވއިގެން އޮިރޔާން ފަ

ނު ކިތަންމެ ޤާނޫނެއް ފާސްކުރެވިދާނެ. ޤާނޫ ޙައްޤެއްތޯ މިތާނަގިއ އޮންނާނީ؟ ކަމަކަށް މި ނިންމަވަނީ. ދެން ކޮން

ލިއްޔަތު އަާދކުރެޭވ ޤުތައް ރައްކާތެިރކުރުމުެގ މަސްއޫކުެރވޭނީ ެއ ޙައްަޔސް ޙަްއޤުތައް ރައްކާތެރިގިނައިން ފާސްކުރި

ނޑުމެން ވަރަށް ފުންކޮްށ ބަޔަކަށް ވެގެން. މި ޤާނޫނަށް ބޯލަނބާ ، ވަފާތެރި ،ފަރާތްތަކަކީ އިޚްލާޞްތެރި  975އީ އަުޅގަ

ބިލަކީ  ބެހޭ ގޮތުން. މި ބިލާ ދައްކަނީ މިވާހަކަ ައޅުަގނުޑ މި ؛ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. އާދެ! އަޅުަގނޑުމެން

ނޑު މިތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު. މި ބިލުކުޑަކުދީްނގެ ޙައްޤުތައް ރަްއކާ  ދަންނަވަނީ  ގަިއ އަޅުގަ

ވެސް  ޭއގެތެރޭަގއި ނާފައި،ތައް ހިމައެއް މަފްހޫމުމާއްދާަގިއ ހިމެނޭ ބަ ވަނަ 36ާއއި  ވަނަ ާމއްދާ 35ސާސީގެ ޤާނޫނުއަ

ންނަށް ދަސްކޮށްދިނުމަށް ލާޒިމްކޮށްފައި ކުުރމަށް ދިވެހި ކުޑަކުދީތިރާމުއިޙް ލަސްކަމާއި އިންާސނީ ޙައްޤުތަކަށްމަސަސުލްޙަ

 980އެހެންވީމާ، . މިއީ ކަންޮބޑުވާންެޖހޭ މައްސަލަެއއް. އޮތީ ުއނިކޮށްފަ ބެ މިތިަގއި ަކނަޑއެިޅގެން އެނގިއޮތުން ަގސްތު

ނަޑއެިޅގެން މިއަޅުގަ  ނަޑއެިޅގެން މި ނޑު ކަ ދަންނަވަނީ މި ސަރުކާރަކުންނެްއ  ދަންނަވަނީ، އަޅުަގނުޑ ކަ

 އަދި ިއންސާނީ ޙައްޤުތަކެއް ރަްއކާެތރިއެއް ނުކުަރއްވާނޭ. . ވާނޭކުޑަކުދީްނގެ ޙައްޤުތަެކއް ަރއްކާތެރިެއއް ނުކުަރއް

 ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުތައް ންފީޛުކުރުމާއިކަމެއް ޤާއިމެއް ނުކުރަްއާވނޭ. ޤާނޫނުތައް ތަހަމަރައްޔިތުންގެ މެދުަގއި ހަމަ

ނޑިޔާރު ފަރާތްތަކަކީ ންޖެހޭމު ދައުރެއް އަދާކުރަރައްކާތެރިކުރުުމގެ އެންމެ މުހިއް ވާއިުރަގއި  ގެތައް ކަމަށްފަ

ނޑިޔާުރގެތަކަށް އެ  985 ނޫން ފަރާތްތަކަކަށް  ފަރާތްތަކަށްކޮށްދެްއވާނެ ޅުްނނަށް އިންތިޚާބުތައް ޙުކުްމކޮށްގެން ކާމިޔާބު ފުބޭ ފަ

ފުރުޞަތެއް ނުދޭނެ. މިއީ ފެންނަން އޮތް ޙަޤީޤަތެއް. މި ސަރުކާރަކީ މިއީ ަފނޑިޔާރުްނ ގެނެސްފައި އޮތް ޖުޑީޝަްލ 

ނޑުމެންސަރުކާރެ އިނގޭ. ިދވެހިރާްއޖެ ފިޔަވައި ދުނިޭޔގެ އެހެން ވަރަށް ސާފުޮކށް މިކަން  ނަށްއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑިޔާރަކު ބެހެއްޓުމަށް އެއީ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށް ފާސްކުރި  ތުހުމަތު ސީދާ އޮތް އެްއވެސް ޤައުމެްއަގއި ޒިނޭގެ  ފަ

ނޑިޔާރުން ޒިނޭމަޖިލީހެއް އޮތް ތަނެއް ނޯންނާނެ. މި މަޖިލީހުން ވަ . ހޭނެ ކަމަށް ފާސްކުރައްވާފަކުރަންޖެ ނީ ފަ

ނަޑއެިޅގެން އެހެންވީމާ، މިއީ ވިސްނާލަންެޖހޭ ކަމެއް.  990އެީއ، އެ މައްސަަލ މި ތަނަށް ހުށަހެޅުނު ދުވަހު  .ފާސްކޮށްފަ ކަ

 . ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕީ.ޕީ.ެއމަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުން ވަނީ..
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު...ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، 

 995 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފްމަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް 

 ...މި ކުރެވެނީ ައޅުަގނޑުމެންނަށްމެންބަރުން ވަނީ ފާސްކުރައްާވފައި އެކަން ނުބެލުމަށް. ދެން ކޮން ކަމެއްތޯ 

 1000 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިްއޒަތްތެރި  ންބަރު... )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަަޑއިގަތުމަށް ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެ

ނޑުމެން ގަާވއިުދގައި ބުނާ ގޮތުން މި .މެންބަރު ަގޑިއިރު.  ކުރުމަށް އޮންނަނީ އެއްބިލަށް ބަހުސް އަޅުަގނޑުމެން، އަުޅގަ

ނޑު ދާނަން. އެ ށްއަ 11 ައއިޓަމު ންޑާއެޖެ، ގަިޑއިރު ހަމަެވފައިވާީތވެ މިހާރު އެއް ނުނިމި ހުރި  އީއަުޅގަ

 1005އަރުވާނަން. ހުރިހާ ްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުނަ ފުރުޞަތުގައި ޢިދެއްކުމަށް އޮންމަސައްކަތަށް. ދެން ބިލަށް ވާހަކަ

ނޑަައޅާފަިއވާ މައުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ބިލުގައި އަ ނޑުމެން ކަ ޟޫޢައިގެން ކުރިޔަށް ވަަޑއިގަތުަމށް ުޅގަ

އަށް  ޅިފައި ޮއންނަ ސީދާ މައްސަލަަދއްަކވާއިުރގަިއ ހުށަހެމެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދަންނަވަން. ރައްޔިތުްނގެ މަިޖލީހުގެ 

ގެންާދ ޅުންހުރި ވާހަކަތަްއ ދައްކަމުން ގު ދާއިާރގެ މެންބަރުންނާ ބަރުންގެއަދި ިތޔަ ޢިްއޒަތްތެރި މެން ވާހަކަދެްއކުމާ

ނޑުމެންގެ ދާއިދިވެހިރާްއޖޭގެ  މިންވަރެއް ހުރިހާ ނެ. ންަދވާގެރާަތކުގެ ބޭފުުޅން ބައްލަވަމުންމީޑިޔާތަކުން އަުޅގަ

ނޑު ބޭފުޅުންނަށް ބިލަށް ވާހަކަ ތި ،ަދްއކަންއިނދެގެން ަވކި ގޮަތކަށް ވާހަކަތަނުަގއި  އަޅުަގނޑު މި  1010ދެްއކުމަށް އަުޅގަ

ދައްކަާވއިުރގައި އަނެއް ެމންބަރަކު އެ މެންބަރަކަށް ލްތިމާސްކުރަން. އެހެންނަމަވެސް މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު އި

ދޭ.  އެބަ ކުރެވެމުންބޮލިވެގެންދަނީ. ެއކަން ތަޖުރިބާމުން މަޖިލީސް ހަލައްެކވުދެރަސްއެޅުމުގެ ގޮތުން ވާހަަކފުޅުހު

 ދެްއވުން ވަަރށް ބޮޑަށް އެދެން. ތްތެރި މެންބަރުން އެއްބާރުލުންއެހެންވީމާ، ޢިްއޒަ

 

 1015 . ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް.11

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 އަދުރި މަސައްކަތްތައް. މި މަސައްކަުތގެ ދަށުން މިހު ށް. އެއީ ނުިނމިއަ 11 އެޖެންޑާ އައިޓަމުދަނީ  ޅުަގނޑު މިއަ

 ޙުސައިން އިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާނުމާލެ ދާވިލި ،އަޅުަގނޑުމެން ކުިރޔަށް ގެންަދން އޮތީ ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން

 1020 ގޮތް  ިމގޮތުން މިހާރު ޕާޓީތަކަށް ަވގުތު އޮތްންގެ ަމސައްކަތް. މިކް ޒޯމަނިކު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްސޕެޝަލް އިކޮނޮ

. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ިސކުންތު 12 މިނެޓު 16.ޕީ އަށް ސިކުންތު. އެމް.ޑީ .1 މިނެޓު 52ްށ ދަންނަވައިލާނަން. ޕީ.ޕީ.އެމަ

ންތު. ވަކި ޕާީޓއަކަށް ސިކު 21 މިނެޓު 3ގެ ަވގުތު ވަނީ ހަމަވެފަ. ޢަދާލަތު ޕާޓީ އަށް މް.ޑީ.އޭ ސިކުންތު. އެ 31އަށް 

ނޑު ކުިރޔަށް ދާނަން. ަގވާއިުދގަިއ  މިނެޓު. އާދެ! މި ލިސްޓު  5ނަށް ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރުން އޮްތ ގޮތުން ައޅުގަ

އަށް. هللا އަރުވަން އޮތީ ގަޮލޅު އުތުރު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢީވާ ޢަބްދުޅަގނޑު މިހާރު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުއަ

 1025 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރިޔަްށ ވަަޑއިގަތުމަށް ދަންނަވަން. 

 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: هللاވާ ޢަބްދުލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީގަ

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހީންގެ ެއއަރޕޯޓް ދިވެހީންނަށޭ ކިޔާފައި ޤާނޫނީ ވެރިކަމެއް ވައްޓާލި ބަަޔުކ 

 1030. މުޅި އޭ ހުށަހަޅާފައްޗެއް ބާ އޮތީ ކޯ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅަގނޑު ހިތަށްއަރާ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް މި

. ިވއްކާލަނީ އޮތް ބާޒާރުގައި މިޤަތުގައި މުޅި ދިވެހިރާއްެޖ ފޮތިފޮތިކޮށްލާފައި ކަޅުޙަޤީ ؛ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު 

އޮތީ  ަކނަޑއެިޅެގން ގޮންޖަހާފައި މިޤާނޫނުއަސާސީ އަށް، ފުށުައރަނީ ކޮން ޤާނޫނަކާތޯ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެއްވެްސ  ،ލާފަށްޤާނޫނުއަސާސީގެ މުޅި ރޫހާ ވެސް ޚިހުށަހަޅާފައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް. 

ޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނު ހެދުމެއް ނޫން. ރައްދައުރެއް ނެތް ގޮތަށް. ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހަމައެކަނި ދައުރަކީ ޤާނޫ

 1035ގެ ގޮުތގައި އަެނއް ބާރަށް ފާރަވެރިން ންވުން. ެއއްބާރުވެރިންގެ ގޮުތގަިއ ހަރަާކތްތެރިމު ެއއް ދައުަރީކ ފަރާއެންމެ މުހިއް

ގެންނައިރު ރަްއޔިތުންެގ އޮތް ބޮޑު ަބދަލު ިއޤްތިޞާދަށް މި ޒަތްތެިރ ރައީސް. އެހެންނަމަވެސްިޢއް ،ވުންރަކާތްތެރިހަ

ނޑުމެންނަކަށް ބި ރަކާތްތެރިވުުމގެ އެްއވެސް ފުރުޞަތެއް މިަގއި ހަކަމަށް ފާރަވެރީންގެ ގޮތު ހުން މިމަޖިލީ ލުގައި އަުޅގަ

ޅި އެންޑް ބެލަންސަްސގެ މުރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ެޗކް  .ޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން އެކަންޏެއް ނޫންފައެއް ނެތް. ަރއްދީ

ަރއްޔިތުްނ ދިވެހި  ،. ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީސް ެއކަންޏެްއ ނޫންބިލު ފަރުމާކޮށްފަ އޮތީ މި ޚިލާފަށް މިރޫހާ 

 1040ށް ކޮށްލާއިުރ ލޯކަލް ަކއުންސިލްތަކައެްއކައިރި  ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ބާރު ؛ކޮށްފައި ތިބި އެްނމެންއިންތިޚާބު

 ދީފައިވާ ބާރު ވެސް މި ކޮށްފައިވާ ކައުންސިލަރުންަނށްއަޅުަގނޑުމެން ދީފަިއވާ ބާުރތައް، އަޅުަގނޑުމެން އިންތިާޚބު

ކުިރ ންތިޚާބުރައްޔިތުން އި ވެސް ވަނީ ނިގުަޅއިގަނެފަ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ތައްބިލުގެ އެންމެ މާއްދާައކުން ެއ ބާރު

 އޮތީ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ގަނެފަިއ ބާކީ މި ކުރި އެންމެންގެ ބާރު ނިގުޅައި ޚާބުރައްޔިުތން އިންތި ،މެންބަރުންގެހުރިހާ 

ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  މިކް ޒޯންތައް ހިންގުމަްށ ހުރިހާ ބާރެއް ލިބިފައި މި ބާރު އެކަނި. މި ސްޕެޝަލް އިކޮނޮ
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ނަޑައޅުއްާވ ބޯޑުން ިމ ޒޯންތަަކީކ ؛ ާވ ބޯޑަކަށް އެކަނި. މި ޯބޑުންގިނިކަންޏާ ަކނަޑއަޅުއް   1045ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަ

ނޑަެއޅުން ނީ އިޤްތިޞާދީ ހަރަކާތްތަކެއްތޯ،އެތާ ހުންނާ ،ކު ހުންނަ ޒޯންތަކެއްތޯކޮންތާ ޒޯންަތކަށް ، ޒޯންތަުކގެ ިއން ކަ

އެ ބޯޑަށް ފާރަވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު އަދި  ބޯޑަށް ދީފަ.މި ނީ ވެސް ވަ ހުރިހާ ބާރެއް މި ؛ދިނުމާއި ލުއިކުރުމުގެ ނާޔަތްއި

ނޑު މި ތެރި ރަީއސް. ދިވެހިރާއްޖެ ކަޅުލިބިފައެއް ނެތް ޢިއްޒަތްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް   ބާޒާުރަގއި ވިްއކާލަނީއޭ އަުޅގަ

 ވާ ގޮތެއް، ފައިސާ ަދއުރުނަ ކުރާއިރު ފަިއސާ ަވންނަވާ ސަބަބަކީ މި ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯންތަކަށް އިންވެސްޓު ދަން

 1050ނެތް.  މި ބިލުގައި ލިޔެލާފައި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވެސް  ފައިސާ ނިކުންނަ ގޮތެއް ބަލާނެ ގޮތެއްގޮތެްއ، 

 ނުޖެހޭ ވާހަކަ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޓެކްސްގެ ިނޒާމެްއގެ އެންމެ ދައްކަނީ ޓެކްސް ެވސް ދައްކަން އަޅުަގނޑުމެން މި

ބޮޑު ބޭނުމަީކ،  ބޮޑު ބޭނުމަކީ، މަނިކުފާނަށް ވެސް ރަނަގޅަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. ޓެްކސްގެ ިނޒާމުގެ އެންމެ

ކުރުމަށް ގޮތް ޗެކު ދައުލަތުގެ ތެޭރގަިއ ފައިާސ ޚަރަދުވަނީ ކިހިނެއްތޯ ބެލުން. ދައުލަތުެގ ތެރޭަގއި ފަިއާސ ޚަރަދުވާ

ވިތްހޯލްޑިްނ ިނޒާމު. އެހެންނަމަވެސް މި ސްޕެޝަލް އިކޮޮނމިކް ޒޯުނގައި  އޮންނަ އެންމެ މުހިއްމު ިނޒާމަކީ ޓެކްްސގެ

 1055. ކަސްޓަމްސް ޑިއުީޓ ުނޖެހޭޓެކްސް ދައްާކކަށްހޭ. ޕްރޮފިޓު ނުޖެޓެކްސް ދަްއކާކަށްނުޖެހޭ. ޖީ.އެސް.ޓީ ދަްއކާކަށް

އަދި ޚާއްަޞކޮްށ  ،ޞަކޮށް ޫދކޮށްލާއިރުތަކަކަށް ޚާއްއަހަރަށް ބޭރު ުކންފުނި 65އީސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރަ ނުޖެހޭދައްކާކަށް

ނުޖެހޭ ޢިއްޒަތްތެރި ސްޓަމްސް ޑިުއޓީެއްއ ދައްކާކަށްއެްއވެސް ކަ ،އް ވަންދެން އެއްވެސް ޓެްކސެ އަހަރު 11އޭގެތެރޭން 

ތިމަންނަމެން  ،ވަންެދން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބޭރު ުކންފުންޏެއް އައިްއސަ ިވޔަފާރި ހިންގާފައި އަހަރު 11ރައީސް. 

ނޑުމެން  ކާ ދިޔަޔަސް ިޢއްޒަތްެތރި ރައީސްއް ނުދައްަފއި ދަުއލަތަށް އެްއވެސް ޓެކްސެ ރަޕްޓުވީއޭ ކިޔާބޭންކް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކަށް އެނާކުރާނެ ކަމެއް ނޯން  1060ދޭތެރޭގައި ތް ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މިކަމާ ހުއްުޓޭވނެ ގޮތެއް ނެ ނެ. އަުޅގަ

ނޑަކީ ދިވެިހރާއްޖެޖެހޭ. އަ އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާލަން ެއބަ ންޓު ގެންނަން ފުރަތަމަ އަށް ފޮރިން އިންވެސްޓުމެ ޅުގަ

ތެރި ގެ މީހެއް. ޢިްއޒަތްއިޤްތިޞާދީ ވިސްނުމެއް ތަމްސީލުކުރާ ޕާީޓއެއް  ރައިޓުނެ މީހާ. އަޅުަގނަޑކީ ސެންޓަކިޔާމަރުޙަބާ

ނޑަށް ފޮރިން އިންވެްސޓުމެންޓެއް ވެސް އަދި  ރައީސް. ކުރާ ކޮންެމ  ދިެވހިރާއްޖޭގައިއެހެންނަމަވެސް ައޅުގަ

ނަމަ. ދިވެހި  އަށް ޓެކްސް ދައްކާ ކުރާ ވިޔަފާރިއަކުން ދިވެހިރާއްޖެ ވިޔަފާރިައކަށް ވެސް މަރުޙަބާިކޔެން އަންނަނީ އެ

 1065ިދވެހި  ،އަށް ބަދަލުވެގެން އަކީ ދިވެިހ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ އާމްދަނީ އެ އާމްދަނީ ،ދައުލަތަށް އެ އާމްދަނީ ވަދެެގން

ނޑުމެންނަކަްށ  ގޮތަށް ނޫނިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޓެކްސް ދައްކާތަރައްީޤގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް  ރައްޔިތުންގެ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކަށް މަރުޙަބާދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބޭރު ބަޔަކު ވިޔަސް އިންެވސްޓުކުާރކަ ކިޔޭކަށް ނެތް ޢިއްޒަތްތެިރ ށް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ އަަވއްޓެރި ޤައުމުތަކުގެ ވާަހކަ މިތާނގަރައީސް.  ބޮޑަށް ދެކެުވނު. ލަންކާ، ބަނގްލަދޭޝް،  ވަރަށް އިއަުޅގަ

ބޭނުމަކީ ޢިއްޒަތްތެިރ  ޑު އެއްބޮ ކެއް ހަދައިގެން އުޅޭ އެންމެތަނުގައި ވެްސ ފްރީ ޓްރޭޑު ޒޯނުތަވިއެޓުނާމު ތަން

 1070 ންނަމަވެސް މި ބިލު ތި ރައީސް، އެ ތަންތާނގެ ަރއްިޔތުންނަށް ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތު ލިބުން ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެހެ

ނަޑއެިޅގެން ލިޔެފަިއ ބޭފުޅުން ބައްލަވައި ވަނަ ނަންބަރު ތި 8ގެ 1ބޭފުޅުން ވެސް ބައްލަވައިަލއްާވ! ޖަދުވަލު  ލަްއވާ! ކަ
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ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ، ނާޔަތެއް ދޭނަމޭތިމަންނާމެން އިތުރު އިއޮތީ ބޭރު މުވައްޒަފުން ެގންގުޅޭ ކުންފުނިތަކަށް  އެ

މޭ އް ދޭނަކަމެ ދީފައި އަދި ޭބރު މުވަްއޒަފުން ގެްނގުޅެންޏާ އިތުރު ލުއިބޭރު ިވޔަފާރިަތކަކަށް ފުރުޞަތުނުދައްާކ ޓެކްސް

ނޑުމެންގެ ަވޒީފާ ނުލިބިފަިއ ރަން އޮތް ދިެވހި ވިޔަފާރިތަކާ ޕީޓުކުއެ މީހުންނަށް ކޮމް ބުނާކަމުގައި ވަންޏާ އަދި އަުޅގަ

ނުޑމެން އެބަ ވިސްނާލަންޖެހޭ.  ރޭަގއި ެވސް ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސްދޭތެ ެއކަމާ ،ތިބި ދިވެހި ހުރިހާ ޒުވާނުްނގެ   1075އަުޅގަ

ން ެގ ބޭރުިޑއުޓީ ަކސްޓަްމސްގެ އިޚްތިޞާޞް ނުދައްކަިއ،ސް ޓެކްައޅުަގނޑުމެން މިތާނގައި  ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

މެންޓުކުރަން ދޭކަމުގައި ވަންޏާ ބޮޑެތި އިންވެސްޓު މިހާ ހަރަކާތް ދޭކަމުގައި ވަންޏާ،ބަޔަކު މިތާނގައި އިޤްތިޞާީދ 

ނޑުމެންނަށް ޙަޤީޤަތުގަިއ މި ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ހިނގަން  ތަެކއްއުލަުތގެ ބޭރުން އިުތރު ދައުލަތްދަުބނެވެނީ  އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ  ފުރުޞަތުދެީނއޭ. ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އަޅުަގނޑުމެން  ނުފެންނަ ވޯޓަކަށްގޮުތގަިއ މީ ފެންނަ ައޅުގަ

 1080ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ެއްއ  ،ވެސް ދާންޖެހޭވަރުގެ ކަެމއް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިތާނަގއި ދެކެވުނު 

ނޑުމެން ވެސް ބޭނުން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ،ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވިދާުޅވި  މީ އިޤްތިޞާދީ އިންޤިާލބެކޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭނުންވާ އިޤްތިޞާދީ  އިޤްތިޞާދީ އިންޤިލާބެއް. ހަމަ ވަރަށް ބޭނުން އިޤްތިޞާދީ އިންޤިލާބެއް. އެކަަމކު އަުޅގަ

. ދިވެހި ރަްއޔިުތންގެ މުއްސަނދިކަމަށް ވާންޖެހެނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްކަމަކީ ަޤއުމުގެ މުްއސަނދިއިންޤިލާބަކީ، 

އަްށ ވާންޖެހޭނެ. ކޮންމެ އަމިއްަލ  ިއ ކުިރއެރުމަކީ ދިވެިހ ރައްޔިތުްނގެ ތަަރއްޤީކަމަކާޤައުމަށް ލިބޭ ކޮންމެ ތަނަަވސް

 1085ނޭގ އަށް ވާންޖެހޭނެ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ައޅުަގނޑަށް ވެްސ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެ ފަރުދެއްގެ ަވިކވަކި ތަރައްޤީ

ނޑަށް ވަރަށް ރަނ ޖީ.ޑީ.ޕީ ންމީގެ ގަޅަށް އެނގޭ. އެކަމު ހަމަ އަށް އިތުުރ ކުރިއެރުމެްއ އަންނާނެކަްނ އަުޅގަ

ކޮންމެ މީހަކަށް  ،އިލާއަކަށް ދިވެހި ކޮންމެ ޢާ ައށް ވަދެގެން  އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ެވސް ހެކިވާނެ ިމ ޖީ.ޑީ.ޕީ

ނޑު މި ނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ. އަޅުގަ  31ލަްއވާ! ދަންނަވަނީ ބައްލަަވއި ވަިކވަކިން ކުިރއެރުމެއް އަންނަ ތަނެއް އަުޅގަ

ގިނަ ުދވަސް ވަންދެން މިތާނގަިއ ޓުއަިރަޒމް، ފަތުރުވެރިކަުމގެ އިންޑަްސޓްރީ ރަނގަޅަށް ހިނގައިފި.  ވުރެ  އަހަރަށް

 1090 ަބއްލަާވ!އި! ވިސްަނވަނެޭބފުޅުން ވެސް ހެިކވެަވޑަިއގަްނނަވާ ތި ަމކުތަންމެ ކުިރެއރުމެއް އަިއ. އެކައަށް ކި ޖީ.ޑީ.ޕީ

ތަާކއި، އެ ރަުށެގ އިލާކާއި އެތާނަގއި ދިރިއުޅޭ ޢާތަރަށްއެ ރިޯސޓު ވަަށއިގެން ުހރި  ކަާމއިރިސޯޓެްއގެ ހުރި ތަނަވަސް

ޢިއްޒަތްތެިރ  މި ނުބައްދަލު މުއްސަނިދކަމާ އެ ިރސޯޓުގެ ހުރި، ނަވަސްކަމާިއ، ނޫނީ ނިކަމެތިކަމާތަ މީހުންގެ ހުރި

 އް ތަމްސީލުކުރަްއވަނީ.. ތި ބޭފުޅުން އެ ރަށްތަބޭފުޅުން ހެކިވެވަަޑއިަގންނަވާނެ އަުޅަގނޑަްށވުރެ ބޮަޑށް ތި ރައީސް.

ޢިއްޒަތްތެިރ  .ހުރީ ހެދިފައިތޯ؟ ނޫން ނދަރުތަކާ އާއި ބަ ރަށްރަށުގެ ފެާނއި ނަރުދަމާ ރިސޯޓެްއގެ ހުރި ތަނަވަްސކަމާއި

 1095އަކީ މީހުން އުޅޭ ރަށްތަކަކަށް އެ ުކރިއެރުން ބަދަލުވީެއކޭ ނޫން  ސް ޭއގެ މާނައަށް ކުރިއެުރމެއް އަޔަ ރައީސް. ޖީ.ޑީ.ޕީ

ނުކުްތ ކަންނޭނގެ.  ވޯްލޑް ފެްކޓު ބުކު ސީ.ައއި.އޭ ހަފުތާގައި ނިކުތް ދިރާސާެއްއގަިއ، ތްތެރި ރައީްސ. މިދިޔަޢިއްޒަ

 އެންމެ ހިތާމަވެރި ،އެންމެ ނިކަމެތި ،ދުިނޔޭގެ އެންމެ ދިރިއުޅެން އުނަދގޫ ގޮތުްނ ވެއްެޖއްޔާ ދިރާސާއެްއގަިއ ދައްކާ 

 ނާއި ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތު ނެތުމާއި ކޮރަޕްޝަމުޅި ދުނިޔޭގެ.  ޤައުމުވަނަ  22އަކީ  ތަކުގެ ތެރޭން ދިވެހިރާްއޖެޤައުމު
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ތަކުގެ ތެރޭން މުޅި ދުނިޔޭގެ ިރއުޅެން އެންމެ އުނދަގޫ ަޤއުމު ައކީ ދި ދިރިއުޅުމުގެ ައގު މަްއޗަށް ޮގސްގެން ދިވެހިރާއްޖެ

 1100އަހަރު ލިބުނު  އަށް މި ވެހިރާއްޖެަލއްވާ! ދި ޅަިއކިުޔއްަވއިހަމަެއއާ އައިން ދައްކަނީ.  ކަމަށް ދިާރސާ ވަނަ ޤައުމު 22

 ،ެޑސްޓިނޭޝަނަކީ ިދވެހިރާއްޖެ ކަމަށް މިފަހަރު ވެސް  1 ދުނިޭޔގެ ެއންމެ މުއްސަނދިންގެ ނަންބަރު ،ފަތުރުވެރިކަމުގެ 

ނުޑ މިއަށް އެވޯ  މިއަހަރު ވެސް ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ދިވެހިރާއްޖެ އަީކ.  ދަންނަވާ ވާހަކަ ޑެއް ލިބިފަިއވޭ. މީ އަުޅގަ

އަށް.  ެއކަމަކު އެ ލިބޭ އާމްދަނީ އެބަ ބަދަލުވާންޖެހޭ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އާމްދަނީށް މީ ސުވަރުެގެއއް. ފަތުވެރިންނަ

އަށް ރަނގަޅަށް  މި ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކު ޒޯނުަގއި ެވސް ދިވެހިރާއްޖެ ންނެއް ނުވޭ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް،އެހެ

ނޑުމެން ދޭކަމު ޓެކްސްނުދައްާކ މަސައްކަތް  ނޑު ކަގަިއ ވަންޏާކުާރން އަުޅގަ  1105މި  ންޮބޑުަވނީ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

ވަޒީުރގެ ޖީބަށް ސިޓީއުރަ  މޮޅުމީހާ މޮޅުވާނޭ. ގަދަމީހާ ގަދަވާނޭ.ވެސް ހަމަ އޮތީ އަނެއްކާ  ބިލު ފަރުމާކޮށްފައި މި

 ަޒތްތެރި ރައީސް.ވަނީއޭ. ޝުކުިރއްޔާ ޢިއް . މުއްސަނދިމީހާ އެއަްށވުރެ ވެސް އަދި މުއްަސނދިލާށޭވައްަޓއި

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: ޙުސައިން ޝަހުދީދާއިރާގެ މެންބަރު ހަނިމާދޫ 

 1110އޮތީ.  އަށް ވަރަށް ވެސް ކުޑަ ަވުގތުކޮޅެއް ލިބިފައި މި އަޅުަގނޑުމެންގެ ޕާޓީ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ނޑު  އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑު ަދންނަވާލަން އޮތީ، އަޅުަގނުޑމެންގެ ޕާޓީން ވެސް މި  ބިލަށް، މި ބިލުގެ މައިގަ

ތަކަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ. އަދި މި ބިލުގަިއ އަޅުަގނޑުމެންގެ މި ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު މިހާތަނަށް މިހިރަ މަފުހޫމު

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ކަންބޮޑުވާ ބަެއއް މާއްދާތަްއ ފާހަގަކުރަމުން އެބަ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަިއ ޮގތުގައި  ދޭ. އަޅުގަ

 ،ދާއިރާެއއްަގއި ބަހުސްކުރެވި  ގޮތުން ވަރަށް ފުޅާ  މެންބަރުން ކަންބޮޑުވަމުންދާ ބައެއް މާއްދާތަކާ ބެހޭ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑު އުއްމީދުކުރަން.  އަންނާނެހަމައަށް  ރުމާކުރެވިގެން ައޅުަގނޑުމެްނނާވަރަށް ރަނގަޅަށް މި ބިލު ފަ   1115ކަމަށް އަޅުގަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަަކދެއްކެވުން: ޑަވެލި ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޢާޒުމަ

ނަޑއެޅުމާޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! ސްޕެޝަ ށް އަޅުަގނޑުމެން ލަބެހޭ ބި ލް ިއކޮނޮމިކް ޒޯން ކަ

 1120ވަރަށް ރަނަގޅަށް  އަުޅަގނޑުމެން ތައްއަސަރު ނެބިލުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަްށ ކުރާ މުންދާއިރު މިވާހަކަދަްއކަ

ނޑުެމން ރައްޔިތުން މިއަދު ބޭނުްނެވގެން މިދެނެގަންނަން ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަ ޖެހޭ  އުޅެީނ ކޮން ކަެމއްޯތ އަުޅގަ

. ރައްޔިތުން އުާފވެރިކަން ާފވެރިކަަމށްމި ުއޅެނީ ރައްޔިތުން އުލަން. އާދެ! ރައްޔިތުްނ މިއަދު ބޭނުންވެގެން ބަލައި

 ެގން މެނުވީ. ެއކަން ކުރުމަށްނުދެވޭނެ ރަްއޔިތުންެގ ޖީބުތައް ތަނަވަްސކަންކޮށް ްށ ހޯދައިއަޅުަގނޑުމެން ަރއްޔިތުންނަ

އުމަށް ފޮރިން ދު ހަރުދަނާކުރެވޭނީ މި ޤައިްޤތިޞާދު އެބަ ހަރުދަނާވާންޖެހޭ. އިޤްތިޞާޓަކައި ައޅުަގނޑުމެންގެ 

 1125 މިަތއް ފޮރިން އިންވެސްޓްމެންޓުޔަޤީނުން ވެސް ބިލަީކ ހަމަ މި، އިންވެސްޓްމެންޓުތަެކއް ގެނެިވގެން. އެހެންވީމާ 
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ނޑު ދެކެން. ށް ފޮރިން އިންވެސްޓަުރން ޝައުޤުޤައުމަ ކުރުވުމަށް ޓަަކއި ވަރަށް ވެސް ބޭނުންތެރި ބިލެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ގެ ލެ ދާއިރާ އެހެންވެ މި ފުރުޞަތުގައި ެވސް މި ބިލު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވި ކަަމށް ޓަކައި ވިލިމާ

ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އާދެ! އިންވެސްޓަރުން  މަނިކަށް ވަރަށް އިންސަމެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙު

ނޑުމެން ރަްއޔިތުން މި ބޭނުންވާ އުާފވެރިކަމެްއ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ލިބޭކަށް ނެތް.  ޝައުޤުވެިރކޮށްގެން މެުނވީ ައޅުގަ

 1130ތިބި މާލެ އާއި މާލެ ަކއިިރ  ކުރާނެ އިންވެސްޓަރުން ިމއަދު އެބަްނވެސްޓުޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ުޓއަރިަޒމް ދާއިރާ އި

ނޑުމެން ވިސްނާލަްނ އެބަ މާލެއާ ދުރު ، ޖެހޭ އަތޮޅުތެރޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ރަށްތަކުގަިއ. އެހެންނަމަވެްސ އަޅުގަ

 ޓަރުން އެބަ ދާއިާރތަކަށް އިންވެސްކުރަން އެހެން ފިޔަަވއި ިއންވެސްޓު ޓުއަރިޒަމް އާދެ! .ކުރަންހިސާބުތަކަށް އިންވެސްޓު 

، ންަތއްަތއް ކުރުމަށް. އެހެންވީމާކަ ވެސް އިންވެސްޓަރުން ަޝއުޤުެވރިއެއް ނޫން އެ ހަމަޔަޤީނުން ތިބިތޯ؟

ދެކުނާއި އުތުރުަގއި މިފަދަ  ކެއް ދީގެން ެވްސ އަޅުަގނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޓަރުންނަށް ތަފާތު ިއންސެންޓުތައިންވެ

ނޑުމެން އެބަކަތްަތކެްއ ޓުއަރިޒަމް ނޫން އިޤްތިޞާ ދީ މަސައްއިޤްތިޞާ  1135ޖެހޭ ކުރަން.  ދީ މަސައްކަތްތަެކއް އަުޅގަ

ސަުރކާރުން ތަފާތު  ެވެގން އަިއއިރު ވެސް ހަމަޔަޤީުނން ވެސްުޓއަރިޒަމް ތަަރއްޤީ ހިާރއްޖޭގެޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. ރިހު ަތކެއް ޤާނޫނީ ޮގތުން ނޫންނަމަވެސް ދެވިފައިއިންސެންޓިވް ކަމީ މިއަދު އަޅުގަ

އެހެންނަމަވެސް މިއަދު އަުޅަގނޑުމެންނަށް އިންވެސްޓަރުްނނަށް އެ ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެިރކަން ދެވޭނީ ޤާނޫނީ ނިޒާމެއްެގ 

ޔަތާއި ޓަރުންނަށް ހިމާއިންވެސްލު ޤާނޫނަކަށް ވެގެންދިަޔއިމަ ަގއި މި ބިތެރެއިން. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތު

 1140ޖެޭހ  ޤައުމަށް އެބަ ދީ މަސަްއކަތްތަްއ މިއާދެ! ުޓއަރިޒަމް ފިަޔަވިއ އިޤްތިޞާދާނެ. ރައްކާތެރިކަން ލިިބގެން

ނޑުމެން އެބަޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދު ޓުއަިރޒަމަށް ބިނާވެފައި އޮތް ތަޢާރަފުކުރަން. ހަމައެކަނި މި  ޖެހޭ  އޮތުްނ އަޅުގަ

ނޑު ފާހަގަނިމުމަކަށް ގެންނަން.  ކުރަން. އެހެންނަމަވެްސ އެކަމަށް ވެސް މި ބިލަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް ކަމަށް އަޅުގަ

ޖެހޭނެ. މެދުަގއި ވަރަށް ަރނގަޅަށް ވިސްނާލަން ނަށް ކުރާނެ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކާބިލުން ރައްޔިތުން މެދުގައި، މިމި ބިލާ 

ތަެކްއ އިތުރުވާނެ. އެހެންނަމަވެްސ އަޅުަގނޑުމެން ަރއްޔިތުްނގެ ަޝއްެކއް ވެސް ނެތް ވަޒީފާ ވަޒީފާތަްއ އިތުުރވާނެތޯ؟

ނޑުމެން ކޮށްލަން   1145ރަނގަޅު ސުވާލުަތކެްއ. ސުވާލަކީ ވަޒީފާަތއް ލިބޭނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށްތޯ. މީ ހަމަ އަޅުގަ

އް. ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަިއ ދިރާސާުކރުމަކީ އަޅުަގނޑު ހަމަ އެދޭ އެދުމެއިތުރަށް މި ބިލު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ، އެހެންވީމާ

ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި  ،ބިލު ދިރާސާކޮށް އިތުރަްށ މި ކޮމިީޓަގއި ގެ އިތުރަށްންެއްކސްޕަޓީ ،އިތުރަށް ދިރާސާކޮށް

 މެދުގައި  ަގނޑުމެން މި ބިލާޅު އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލަށް ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް އެަބ ގެންނަންޖެހޭ. އާދެ! އަ

ވެސްޓަރުންނަށް އިން  އްތަްއ ހިނގާފައި ހުިރ ގޮތުން.ެކެވނީ މީގެ ކުރިން ދިވެހިާރއްޖޭެގ ކަންތަދެ ނެގެޓިްވކޮށް ވާަހކަ މި

 1150ގޮތަީކ  ވާ ފަހަރަށް  ތަުކން ގިނައިންސެންިޓވް ތަުކގެ ސަބަބުން. އާދެ! މިސްކިތެއް އެޅުމަށް ޓަކައި ދެވޭދޭ އިންސެންޓިވް

މަތިން  މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ެވސް ނުވާނެ ގޮތުގެ، . އެހެންވީމާޓް ހަދާލެވެނީ. އަމިއްލަ ގެ ހަދާލެވެނީއަމިއްލަ ރިސޯ
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ނޑުމެން އެ  މި ބިލަށް ކޮމިޓީ މަުރޙަލާގައި މި ބިލު އިތުރަްށ ، ބަ އިސްލާޙުތަކެްއ ގެންނަންޖެހޭ. އެހެންވީމާއަޅުގަ

ނޑު އުއްމީދުދިރާސާކު  ތަށް ޓަކައި.އްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަ ބޮަޑށް ޝުކުރި ކުރަން. ވަރަށްރާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

 

 1155 ރިފު ވާހަކަދެއްެކވުން:ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާ

ނުޑ މި ބިލު ުކގެ ބިލު މަޖިލީހަށް ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިްކ ޒޯންތަ ،`. ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ތުން މި ބިލުެގ ޝުކުެރއް ދަންނަވަން. ެއގޮ ަކއި ދިވެހި ސަރުކާރަށް ވަަރށް ޚާއްޞަެދްއވި ކަމަށް ޓަފޮނުއްވައި

އަދި ބިލު ފަރުމާކުރެއްވުުމެގ އެންމެ ބުރަ މަސައްކަތެްއ  ނިސްޓަރާއި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރާކަތްޕުޅުކުެރްއވި މިސައްމަ

ނޑުމެްނގެ މަޝްހޫ ކުުޅދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު  ،ރު ޤާނޫނީ ވަކީލުކޮށްދެއްވި އަުޅގަ

ނޑު ބިލާ މި ޝުކުރެއް ދަންނަވަން. ޚާއްޞަނަޝީދަށް ވެސް   1160އޮތީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ވާލަންދަންނަ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަ

ެއއަށްވުރެ ޮބޑުެވވެން ނެތް މަރުޙަލާއެްއގަިއ  ،ދު ަވކި ހިސާބަކަށް އަިއއްސަ ހުއްޓިަފއި އޮތް މަުރޙަލާއެްއގައި އިޤްތިޞާ

އޮްތ  ބަާރވެފައި  ހުިރ މޭވާައޅައި ށް އުހުަގއި ހެދިފައިއޮތް މޭާވ އަޅާަފއި ަވރަ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެންނަން އީމި

ނޑުމެން އެ  ގަުހގެ ބޮޑުސިންގާ ގަހެކޭ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެ ނޑުމެންނަށް ލިބެން އަންނަނީ އަުޅގަ  މޭާވ އަުޅގަ

ިނޔާ ވެްސ ވެސް ދާނެ. އަ އޮތް ބިެރއް. ެތދެއް. އަރާ ަމގުމަތީގަިއ ެވއްޓި  ގަހަށް އެރުމަށް އެބަ ގަހަށް އަރަިއގެން. އެ

 1165ގައި އޭނަގެ ަރއްޓެހިްނ ނޫނީ ކައިރި ގޭޭގގެ ފުރާޅު ،މޭވާ ބިންނަން އަރުވާ މީހާ ކައިރި ޭގގޭަގއިލިބިދާނެ. 

އޮތް.  ހުރިހާ ބިރެއް އެބަ ވެސް ގެްނގޮސްފާނެ. މިމީހާ  ނަރަށް ލިބުމުގެ ބަދަލުަގއި އެން މޭވާ އޯގެބައިތިއްަބއިގެން މީ 

އޮތް ކަމެކޭ. ެއހެންނޭ ކިޔާފައި، ނޫނިއްާޔ  ހިވެފައިފަވެސް މަގު އުޅެނީ ކޮރަޕްޝަނަށް ންނަވާލަން މި އަކީ ދަ މާނަ

އޮތް ކަމެއް ނޫނޭ.  ޓާެލވޭކަށްއެހެންނޭ ކިޔާފައި ުހއް އިރު އަޅުަގނޑުމެން ފެއިްލވެދާނޭ،މިކަން ކުރުމުގައި އުޅޭ 

ނޑުމެން އެން ވަނަ  1.72އަޅާ ުކކުޅު. ދަންނަ ރަންބިސް މެން ވެސް މިޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ިދވެހިރާއްޖޭަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން މި  1170 11ބިލިއަން،  7ކޮންމެ ައހަރަކު މެ  އް ކުރަމުން. ޮކންމެ އަހަރަކު މެ،ކަމެ އަްނނަނީ އެ އަހަރު އަުޅގަ

، އްޖެ ބިލިއަން ރުފިޔާ އަޅުަގނުޑމެންނަށް ލިބޭ. ދެންމެއަކު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވާހަކަދަްއކަމުން ވިދާުޅވެ

ރައްޔިތުންެގ  މީހުންގެ ވިޔާުނދާކަން. ދިވެހި ކުރަނީ. އެއީ އެނަރުންނަށޭ އޭަގއި ބޮޑަށް ފައިދާތަކުގެ އޯރިސޯޓު

 ަކމެއް ނޫން. ކޮންމެ އިރެްއަގިއ އޮންނަ ސަރުކާރެްއގެ ކަމަށް ސަރުކާރުގެ ވެސް ގޯސް ކަެމއް ނޫން އެީއކީ. ިދެވހިގޯސް

ނޑު ނެތަސް އަިދ ވެިރކަމުަގިއ ހުއްޓަސް،  މިއަށް ކިޔަންޖެހޭނީ މަރުޙަބާއޭ. ޖެހެނީދަންނަާވލަން ވިޔަްސ އަުޅގަ

 1175ތެރި ރައީސް. ތިރީަގއި އޮތަސް، ނެތަސް މިކަހަލަ ކަންކަމަށް ކިޔަންޖެހޭނީ މަރުޙަބާ. ޢިއްޒަތް ޕޮލިޓިކަލް ބްލެސިން

ޅާ މޭާވކޮޅު ނަަގިއގެން އަމޫސުމުގަިއ ، ކޮޅު ޮކންމެ އަހަރަކުހުރި ގަްސގަހުަގއި އަޅާ ޭމވާ ފަށުގައިއަތްފޯރާ

ކޮަޅކުން މިއަަދކު ޭމވާ ތިބެނީ. ޭއގެ ބޭނުން އަޅުަގނޑުެމން އެބަ ކުރަމު. ެއކަމަުކ އެ އަޅުަގނޑުމެން މި

ނޑުމެން އެބަނަށް ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް ނު އަޅުަގނޑުމެން ނޑުމެން  ވޭ. އަުޅގަ ޖެހޭ އެހެން މަރުޙަާލއަކަށް ދާން. އަުޅގަ
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ދަރިންނަށް ހިލޭ ބޭސްފަރުވާ،  އޮތް. ދުވަހަކަށް އިތުރުވަމުން. ހުސްނުވާ އާސަންދަ އެބަ ދަނީ ދުވަހެއް ބޭނުންތައް

 1180ދަނީ ދުވަެހއް  ޖެހޭ. ދިވެހިރަްއޔިތުންެގ އެދުންތައް ލީމު ުއގަންނައިދޭްނ އެބަތައުލީމު އުނގަންަނއިދޭންޖެހޭ. މަތީ ތައު

ނޑުމެްނގެ ދިރިއުޅު ،ދުވަހަކަށް ކުރިއަރަމުން އިލް ޑިީޒޒަސް ނުވަަތ ލައިފް ސްޓަ، ހުރި ގުޅިަފއި މާގިަނވަމުން. އަުޅގަ

ރައްޔިތުން  ވަނީ. ދިވެހި ދަނީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ިއތުރުވަމުން. ދިވެހިން ބަރޯސާ މި ހުރި ބަލިތައް ގުޅިފައި ދިރިއުޅުމާ

ގަހަށް، މި  މި. . ތެދެއްހޭހަދަންޖެ ލިބޭނެ ގޮތެއް އެބަމްދަނީ ވާންޖެހެނީ ދިވެހި ދައުލަތަށް. ދައުލަތަށް އާ ބަރޯސާ މި

ނޑުމެން ރިސްެކއް އެބަ ަނގަންޖެހޭ. މިސާލަކަށް މިކަން  ސިންގާ ބޮޑު ގަހަްށ އަރައިބޮޑު ބިޔަ  މޭވާ ބިންނަން އަުޅގަ

 1185ޓަަކއި ވެސް ިމ  ށްވެދާނެ. ެއކަމަކު އެކަން ހުއްޓުވުމަ ،ތެދެއްނެ. ށް މަގުފަހިވެދާކުރުމުގެ ތެޭރގައި ކޮރަޕްަޝނަ

ިމ  ،އޮތީ ކޮރަޕްަޝން ހުއްޓުވުމަށް ޓަަކއި ަގއި އެ 2އޮތް. ޖަދުަވލު  ަގކުރެވިަފއި ކަްނތައްތަކެއް އެބަބިލުގައި ފާހަ

ދިމާވެދާނެ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލުތައް  ،ބިލުގެ ސަބަބުން ނޫނީ މި ޤާނޫނު ވުޖޫދުވުމުގެ ސަބަބުން އައިސްދާނެ

. މި ެއގްރީމެންޓު ަގއި ލިޔެފ2ައޮްތ ޖަދުވަލު  ބަ ފިަޔވަޅުތަެކއް އެ .ހުއްޓުވުމަށް ަޓކައި ިފޔަަވޅުަތކެއް އަޅަންޖެހޭ

ގަިއ ހިމެނޭ ބައި ހިމަނަންޖެހޭނެ 2ޖަދުވަލު  ލެންގުއޭޖަކުން ބަހަކުން، ކުރާ ބަހުރުވައަކުން ބަޔަާކއި  އަޅުަގނޑުމެން ކުރާ

ނޑުމެން ބިރެއްގަެނގެންމި ބިލުގައި ބަޔާްނކުރެިވގެންވޭ ،ކަމަށް މި ޤާނޫނުގައި  1190ސްކުރާކަށް. މި ބިލު ފާ ނުވާނެ. ައޅުގަ

ެއއީ  ؛ވުމާއި ނުވުންރުގައި ވެްސ ފެއިލްކަމެއް ފަށާއި ކޮްނމެ ،ކަމަކީ ވެސް ތެދެްއ ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

ނީ ފަރުމާކުރުމުގައި ދިރާސާކުރިކުރުމުަގއި ކުީރގަިއ ކަމެއް. މި ބިލު ދިރާސާކުރުމުގަިއ ނޫ ގުޅިފައި އޮންނަ

ހުރި.  ވެަފއި ހުރީ ީކއްވެޯތ ވެސް ބަލާަފއި އެބަ ރި ޤައުމުތަުކގައި ެފއިލްިވއްާޔ ފެއިލް.ޒެޑްަތއް ހަދާފައި ހު އެސް.އީ

ސަރުކާރުެގ ؛ ނޫނީ އިދާރީ ރެޑްޓޭޕް  ނީއޮންނަ ކަމަކަށް މި ވެފައި ހުރި ކަންތައްތަުކގެ ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑުފެއިލް

 1195ނުެވވާނެ ގޮތްަތއް މި ުނވެވާނެ ަތކުރާރު ކަންކަން ހުރިހާ ކަމަކަށް ބަލައިެގން އެ އްޕާން ބޮޑުވުން. މިއިދާރީ ނޮހޮރު

ސަބަބުްނ  ނޫނިއްާޔ މީގެ ؛ހުރި މި ފަރުމާކުރެްއވި ބޭފުޅުން. ދެން ފައިދާ  ބިލުން ހޯދައިދޭން މަސައްކަތްުކރައްވާަފއި އެބަ 

ހުރި.  .ޒެޑްަތއް އެބަޔޭގައި ފްެލރިޝްވަމުންދާ ބޮޑެތިސިންާގ އެސް.އީމިހާރު ހަމަ ދުނި ؛ނަފާ ހޯދާ ޤައުމުތައް  ،ފައިދާ

 އިހަށްދުވަހު އެ  ،މަނިކުފާނު ވަަޑއިގެން  ދު އެޚު، އަޅުަގނޑުމެންގެ ޕީ.ޖީ ލީޑަރު ،އޭގެ ތަޖުރިބާ ވެސް ހޯދައިެގން

މަނިކުފާނުގެ  ދު އެަކންކަން ޚު ވާތީ މި ކުރާ ބިލަކަށްމަނިކުފާނު ޕްެރޒެންޓު . އެތާނަގއި އެއްލަވާފަވަަޑއިގަތީ މިކަން ބަ 

 1200 ،ތަންތާނގައި  އީ. މިސާލަކަށް ދުބާަވޑަިއގެންފަ ވެސް ތަނަށް އި އެ ވަަޑއިގަތީ އެލޮލުން ދެކެވަޑަިއގަތުމަށް ޓަކަ 

ނޑުގެ ަވގުތު  ކަމެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެްއކޮށް ކުިރއަށްދާ ކާިމޔާުބކަމާ އީއެމިރޭޓްސްަގއި މި ެދން އޮތީ އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުަގނޑުމެން  ،ހަމަވާތީ ނިންމާލަމުން هللا  ކަމެއް ނެތޭ. ބިރެއްަގންނާނެއަޅުގަ

 85ން ވާނީ ފައިާދއޭ. ިދވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވާނީ ފައިާދއޭ. މިތާނގައި ިމ ތިއްެބވި އިރާދަފުޅުކުރެްއިވއްޔާ ީމގެ

ނޑު ެވސް ހިމެނޭހެން  ޢިްއޒަތްތެރި  ،މެންބަުރންނަށް އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާަލން ބޭނުންވަނީ 85މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

 1205ފާސްކުރަމާ ހިނގާށޭ. ދެން މީހަުކ ަވއްކަންކޮށްފާނެތީ ކަެމއް  ޔައި ންމާލަނީ. ިމ ބިލަށް މަރުޙަބާކިމި ނި، ރައީސް
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ތާކު ހުއްޓަސް. ވަގަުކ  ވަަގކު ވަްއކަންކުރާނެ ޮކންމެއިނގޭތޯ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ކަމެއް ނެތް  ނުކުރަން ތިބޭނެ

ނޑު ާގުތ ލާނަން. އަުޅަގނުޑގެ ރަދަންނަވައިތާކު ހުއްޓަސް. މިސާލު ބަހެއް  ވަްއކަންކުރާނެ ކޮންމެ ށްޓެއްސެއް އަުޅގަ

ނަ މި ތިމަން .ކުރި ނޫނިއްޔާ ަކސްޓަމްސްގައި އުުޅއްވި ބޭފުަޅކު ވިދާުޅވިއޭސްޓަމްސްަގއި ކުރިްނ މަސައްކަތްކަބުނީ، 

 ކުރިއްޔާ. ސް ތިމަންނަ ހަދާނީ ހަދާނެ އެއްޗެކޭ. ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުޔުނީފޯމް ލައްވާފައި ރާުޅގުނަްނ ފޮނުވިޔަ

 1210 

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަދި ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން. މިހާހިސާބުން އަޅުގަ

 1215ވާ ބުދަދުވަހުެގ ހެނދުނު  2112ޖުަލއި  .އެްއ އޮންނާނީ ތު ައއީ. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާނިންމާލުމުގެ ވަގު
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