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  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 5 މަޖިލިސް  .بسن هللا الرحوي الرحين، الحود هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آلو وصحبو وهي وااله

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 10 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  މެްނބަރުން. 20ވަގުތު ޖަލްސާ އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  މި

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .3

 

 15  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .2023/2/5/މިއަދުގެ އެޖެންާޑގެ ަނންބަރަކީ އޖ -3.1

 ޔައުމިްއޔާ ފާސްކުރުން. މި ައއިޓަމުގެ ދަށުން މަސައްކަެތއް ނެތް. 3.2އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -3.2

 

 އެންގުން.ރިޔާސަތުން އަންގާ . 4
 20 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ރިާޔސަުތން އަންގާ އެްނގުން. ކޮމިޓީތަުކގެ ބައްދަލުވުން .4ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

ހަމައަށް ތިން ކޮމިޓީއެްއގެ ބައްދަލުވުން މަޖިލީހުގައި  އ2:55ާފެށިގެން މެންދުރުފަހު  ންއި 9:49އިއްޔެ  -4.1

 ހިނގާފައިވޭ. 

 25ގައި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ، ކޮމިީޓ  9:39ވާ ކޮމިޓީތައް މިއަދު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި 4.2 އައިޓަމު އެޖެންޑާ -4.2

ގަިއ  11:15ގަިއ.  3ގަިއ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީެގ ސަބް ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮަޓރި  9:39ަގއި.  1ކޮޓަރި 

ގައި އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ  11:15ގައި.  1ސަރުކާރުގެ މަްސއޫލިްއޔަތު ައދާކުރާ މިންވަރުބަލާ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 
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ބެހޭ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ  މުއައްސަސާތަުކގެ ކަންތަްއތަކާ ަގއި މިނިަވން 11:15ގައި.  2ސަބް ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

 3ަގއި ގަާވއިުދ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ޮކޓަރި  2:99ަގއި.  2ގައި ާމލިއްޔަތު ކޮމިީޓ، ކޮމިޓީ ކޮޓަިރ  2:99ަގއި.  3ކޮޓަރި 

 30ގައި މުިޅ  3:99ަގއި.  1ަގއި މުޅި މަޖިލީހުގެ ކުޑަ ކޮމިީޓގެ ސަބް ކޮމިޓީ "ބީ"، ކޮމިޓީ ޮކޓަރި  2:39 ގައި.

 ަގއި. 1މަޖިލީހުގެ ކުޑަ ކޮމިޓީގެ ސަްބ ކޮމިޓީ  "ސީ"، ކޮމިޓީ ޮކަޓރި 

 

 . ސުވާލު 5
 

 35 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްއަކތެއް ނެތް.ވާލު. މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މަސަސު  5ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 

 . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 6

 

 40 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުގެ ރައީްސގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މިއަދަކު މަސައްކަތެްއ މަޖިލީ 6އައިޓަމު  އެޖެންޑާ

 ނެތް.

 . މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު 7

 

 45  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކުރަންޖެހޭ ބިލާއި، ޤަރާރު. މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފު 7ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

ޢަލީ ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ފެުނގެ ބިލުެގ  ެގ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ވިސާމުމަޑުއްވަރީ ާދއިރާ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -7.1

 . ެފނުގެ ބިލުފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވުން، 

ޢަލީ  ގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ވިސާމުަމޑުްއވަރީ ދާއިރާ  ،ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން 7.2ޑާ އައިޓަމު އެޖެން -7.2

 50ގެ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ިޞއްޙީ ޚިުދމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެިރންގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ިކޔުން އިްއވުން. ިޞއްޙީ ޚިދުމަތު

 .ފަންނީ މަސައްކަތެރިންގެ ބިލު

 

 ރުފުކުރެވިފައިވާ ބިލެއްގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން . ކުރިން ތަޢ8ާ
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 55  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުރެއްިވއްާޔ އެފަދަ ކުެށއް ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން. އިާރދަ ރަފުކުރެވިފަިއވާ ބިލެްއގެ ރިްނ ތަޢާ. ކ8ުައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

  އިޞްލާޙުކުރާކަށް ނެތް.

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 9

 60 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 ގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟު ދާއިރާ ރާތުން ވިލުފުށީ،ސަރުކާުރގެ ފަ 9.1ބަހުސް.  . އިބްތިާދޢ9ީައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

ދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަުގން ޓެކްސްނެގުުމގެ ޤާނޫނަށް މު 2911/19ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ ަގިއ ބޭއްވުނު މި އަހަރުގެ ދެ  2913ޖޫން  4ވަނީ އި ލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއާވފަ. މި ބިއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު

 65އް ވޭ. އެ ކުށް މިހާރު . މި ބިލު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނުއިރު އޭަގއި އިްމލާ ކުށެދައުރުގެ ދެވަނަ ޖަލްސާގަ 

އޮންނާނެ. މި ބިލު  ވަޑަިއގަންނަާވ ގޮތަށް އެ ސަފުހާފެނި ކުރުމަށްފަހު ޕޯޓަލްގަިއ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށްއިޞްލާޙު

ނުޑ ދާއިރާ ށަހަޅުއްވައިދެްއުވމަށް ވިލުފުށީމަޖިލީހަށް ހު ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދަށް އަޅުގަ

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 

 70 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާޟު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށީ

ނެގުުމގެ ޤާނޫނަްށ ސްޚިދުމަތުގެ އަގުްނ ޓެކް މުދަލާއި 2911/19އްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޝުކުރި. السالم عليكن

 ސަުރކާރުން މި ބިލު ޙުގެ ބޭނުމަކީ އަދި ަސބަބަކީ،އިޞްލާޙެއް ގެަނއުމަށް ސަުރކާރުން މި ހުށަހަޅުއްާވ ިއޞްލާ

ނެގުުމގެ ދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެްކސްމު 2911/19މަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނު ނަންބަރު ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ މިހާރު ޢަ

ދުމަތުގެ އަގުން ދޭ ފަރާތްތަކުން ވިއްާކ މުދަލާއި ޚިރޭގައި ވަިއގެ ދަތުރުގެ ޚިދުމަތްޤާނޫނުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތެ

 75ޚިދުމަތުން  އިން ިދވެހިންގެ އަުތން ވެސް ނެގެނީ ޓޫރިޒަމް ާދއިރާގެ މުދަލާއި ރިސްޓުންނެޭކ އެއްފަދަނަގާ ޓެކްސް ޓޫ

  ނެގޭ ރޭޓުން ކަމުަގއި ވާތީ...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުހޅުމީދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު.އެއް، ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ

 80 
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 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު ވާހަކަދެއްެކވުން:

އިްނ  2913ޖެނުއަރީ  1. 3ގެ ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( 15 އި މި ބުނަނީވަނަ މާއްދާގަ  3ތްތެރި ރައީސް މި ބިލުެގ ޢިއްޒަ

 85މެއި އަށް މިހާރު ނިމިގެން ހިނގައްޖެ.  31އިން  2913ޖެުނއަރީ  1. 8ގެ ނިޔަލަށް %2913މެއި  31ން ފެށިގެ

ނޑު ހިތުން މާޒީ ހިނެއްވާ ކަެމއްތޯ؟އަށް ވެްސ ޤާނޫނު ހެދޭތޯ، ހަދާތޯ އެއީ ކި އަޅުަގނޑުމެން މާޒީ އަށް ޤާނޫނު  އަުޅގަ

 . މި ތަނަކުން އެއް ނޯވޭ ހެދުމުގެ ހުއްދަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ިވލުފުށީޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ބަހުސްގަ  90އްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ޢި އި ތިޔަ ނުކުތާ ފާަހގަކުެރއްވޭނެ. އަުޅގަ

 ން. އަރުވަމެންބަރަށް ފުރުޞަތު

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާޟު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށީ

ގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ނެގުމުމުދަލާިއ ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް  2911/19ނޫނު ނަންބަރު ހުށަހެޅި ސަބަބަކީ ޤާ

 95ތުން ނަގާ ޓެކްސް ލާިއ ޚިދުމަދޭ ފަރާތްތަކުން ވިްއކާ މުދަދިވެހިރާއްޖެގެ އެތެރޭެގ ަވިއގެ ދަތުރުފަތުރު ޚިދުމަތް

ނެޭގ ާރގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތުން ޓެކްސްފަަދއިން ދިވެހިންގެ އަތުން ވެސް ނެެގނީ ޓުއަރިޒަމް ދާއިޓޫރިސްޓުންނެކޭ އެއް

ދިވެހިންގެ  ތަކުގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ޓެްކސްނެގޭ ރޭޓުންއެ ނޫން ދާއިރާ ،ވާތީ އެކަން އިޞްލާޙުކޮށް ރޭޓުން ކަމުގައި

ގެ ގޮތުން ިމ އާމްދަނީ ލިބޭ ވަސީލަތްަތްއ އިތުރުކުރުމު  ޖެއްސުމާ، ަދއުލަތަށްގޭނެ ގޮތް ހަމައަތުން އެ ޓެކްސް ނެ 

ނެ ފަދައިން ޖެހޭ އިޞްލާޙުތަކެކެވެ. އާދެ! ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާޤާނޫނަށް ގެންނަން

ނޑުމެން ަވނީ މުދަލާއި ތަކެތީެގ ައގުްނ ރިކަމަންޑޭޝަްނގެ ތެޭރގަ އަޅުަގނޑުމެން ބަޖެޓު ފާސްުކރިއިރު ބަޖެޓު  100އި އަުޅގަ

ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތަށް މި  2913އެހެންކަމުން އިތުރުކުރުމަށް އެއްބަްސވެފަ.  ނަގާ ޓެކްސް

ވުންތަކެްއ ނެގުަމށް ވަނީ ެއއްބަސް .ީޓ ާއއި އަދިވެސް އިތުރު ެޓކްސްދެންނެވި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުަތކުން ޖީ.އެސް

މިައދު މި ގެންނަ ބަދަލުތަކުެގ  ،އެއްބަްސވެފަ. އަޅުަގނޑު ފާަހގަކޮށްލަން ބޭނުން މި ގެންަނ ބަދަލުތަކުގެ ތެޭރގައި 

ނޑުމެންނަށް ތެ ރޭގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ބަޖެޓު ދިރާސާކުރަމުން ދިޔައިރު ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން އަޅުގަ

 105އިުތރަށް އެ ތަކެތިން ޖީ.ެއސް.ޓީ  އިސަރުކާރުން މި ގެންނަ އިޞްލާޙުތަުކގެ ތެރޭގަ ެވސް  ުނވެޭވ ކަންތައްަތއްއެއްބަސް

 މަކީ މީ އަޅުަގނޑުމެން މުޅި ބިލު ޭބރުކޮށްލުމުގެ ބަދަލުަގއި މިއާ ކަ މި، ށަހަޅުއްވާަފއިާވކަން. އެހެންވީމާނަގަން ހު

ނޑުމެންނަށް މަޝްވަރާމެދު ން މިކަން އިޞްލާޙު ވެސް ކުރެވިދާނެ. ދެން ޓީދާނެ ކަންތައްތަްއ. އަދި ކޮމިކުެރވިގައި އަުޅގަ
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ނޑުމެން ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ އެްއވެްސ މީހަކު ނުފެނޭ މިއަދު ވެސް  އިމީގަ އުފާވެރި އަދި ހިތާމަެވރި ކަމަކީ އަޅުގަ

ނޑަ  މިައދު އަޅުަގނޑު އެކަނި މި، ތަނަކުން. އެހެންވީމާ މި ގެ ކަްށ ނުފެނޭ މިފަދަ ޓެކްސްތާ މި އިނީ. ދެން އަުޅގަ

ނޑުގެ ވާޖިބެްއގެ ކުރެވޭނެ ކަމަކަށް ވެސް.  ތަކެއް މިތަނަށް ހުށަހަޅަިއގެން އަދި މިކަންބިލު  110އެހެންނަމަެވސް އަުޅގަ

ޖެހޭ މީހަކީ އަޅުަގނޑު. ެއގޮތުން ށަހަޅަންހުމި ތަނަށް ފޮނުވި މިއަދު  ގޮތުަގއި އޮތީ ސަރުކާުރގެ ފަާރތުން މި ބިލު މި

ވެސް ޤަބޫލުކުރަްނ ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ އަތުްނ  ވެސް އަޅުަގނޑު އިހުށަހަޅާއިރުގަ ައދި މި .އަޅުަގނޑު މި ހުށަހަޅަން

ކަން ޖެހޭނީ. މިސްަތއް ވާންޖެހޭނީ ވަގުާތއި އިޤްތިޞާދީ ހާލަތަްށ ރިޢާޔަތްކުރެވިފައި ެނގޭ ޓެްކސްއަކަށް ވާންނަގާ ޓެކް

ތެރެއިން، މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙުގެ ތެެރއިން  ެޖހޭނެ. އަދި މިއަދު މި ހުށަހެޅޭ ޤާނޫނުގެއަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން

 115ކުރަން ބުނާއިރު ގޮތަށް އިޞްލާޙު ވިަވނަ ނަންބަރު އަންނަނަ 3 ގެ)ނ( ވަަނ މާއްދާގެ )ށ(، 15ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ 

ނޑުމެން ބަޖެޓު އިުރގައޮތް 8ގެ ނިޔަލަށް %2913ެމއި  31އިން ފެށިގެން  2913ޖެނުއަރީ  1ބުނޭ  އެބަ އި އަުޅގަ

ނޑުމެން އޮންނާނެ މިހާރު ނަގަމުންދާ ބެޑް ިއ ވާހަކަދެއްކި ކޮމިޓީގަ ދާނެ ެއއްެޗއްކަން. ެޓކްސް ައކީ ުއިވގެންއިރު ައޅުގަ

ނޑުމެން މިއަދު މިކަމާ މީ އަޅުަގނޑުމެންގެ މަޢުލޫމާތު އަ ނޑުމެން މިކަން ދިރާސާކުރާއިުރގައި ައޅުގަ ދި އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަނދާން ންމެ އެހެހަމަ މެއް. އަޅުަގނޑުމެން އޮންނާނީ މި އުނިކޮށްފަ. އަދިކުރަންޖެހޭ ކަބަހުސްކުރާއިރު އަުޅގަ

 120ނޫންތޯ އެކަްނ ޔަޤީންކުރުމަކީ މި ކޮމިޓީން ، މި އޮތީއެހެންނަމަވެސް މި ބަޖެޓު ރިކަމަންޑޭޝަނާ ެއއްގޮތަށްޯތ 

މިކަން ފާސްކުރަން  ގޮތަށް ދިއުމަކީ މި އޮތްތަނަށް ހުށަހެޅިގެން މިއަދު މި ބިލު މި، ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންވީމާ

އަދި ފަތުރުވެިރކަމާ ބެހޭ ، ން މިކަން ދިރާސާކޮށް އަށް ފޮނުަވިއގެްނ، ކޮމިޓީ ކޮމިޓީ . އަދި ިމކަންލާޒިމުވާ ކަެމއް ނޫން

ނޑުމެން ޮކމިޓީތަކުގަިއ ޢަމަލުކުރަ ކަުމގައި ީމގެ ުކރިން ވެސް ގުޅުންހުރި ކަމަކަްށ ވާީތވެ މި ސިނާޢަތާ  މުންދާ އަުޅގަ

އި މަޝްވަާރ ވެްސ ުޓތަކުގެ ހިންާގ ފަރާތްތަކުެގ ލަފަޔާާއއި ުޓއަރިޒަްމ މިނިސްޓްރީ އަދި ރިސޯގޮތުން މަޓީ 

 125 ތަނަށް ސަރުކާރުން ފޮނުވި ކަމުަގއި ހޯދަންޖެހޭ. މީ އެއްގޮތަކަްށެވސް އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މި އަޅުަގނޑުމެން މި

ނޑެއް ޖަހަިއ، މާ މި ތަޞްދީޤުކޮށްގެން މިއަށް މާދަ ވައި،އަނބުރާ ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނު އަލުން ގޮތަށް ތަްއގަ

ނޑު ހަމަޢަ  އެބަ  އިމީގަ  ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަލުކުރަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް ނޫން. އަދި ހަމަ އެހެންމެ އަޅުގަ

ގަްނ މި ޓެްކސް ނަ އިގެ ސަުރކާރުގަ އެހެންނަމަވެސް އެމް.ޑީ.ޕީ ަނގާ ވާހަކަ. އޮތް ޑީސަާލއި ޕެޓްރޯލުން ެވސް ޓެކްސް

ނޑުމެން އެ ން. އެމް.ޑީ.ީޕގެ ެއންމެ ވޯޓަކާމަސައްކަތްކޮްށ އެކަްނ ނުކުރީ އަޅުަގނޑުމެ އޮތީ  ވެްސ ނުލައި ިމައދު އަުޅގަ

 130އެއީ އަޅުަގނުޑމެން ކުރި ކަމެއް. އެމް.ޑީ.ީޕެގ ތަނުން ފާސްކޮށްފަ.  ގޮތަށް ީޑސަލާއި ޕެޓްރޯލުން މި ޖީ.އެސް.ޓީ ނުނެގޭ

ހެންނަމަވެސް މިއަދު އަނެއްާކ ސަރުކާރުން އެބަ ޕްރޮޕޯސްުކރައްވާ ޑީސަލާއި ޕެޓްރޯލުްނ އެންމެ ވޯޓަކާ ވެސް ނުލާ. އެ 

ޚިދުމަތުގެ އަގު ެޓކްސްނަގަން. ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަން. އެހެންަނމަވެސް މިކަން ކުރާއިުރގައި ވެސް އަުޅަގނޑު މި ކޮމިޓީ 

ަގނޑުމެން ސަރުކާުރން އެތެރެކުރާ ތެލުގެ އަުގ އަށް ވެސް ޮގވާލަން ބޭނުންަވނީ މިކަން ކުރާ ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ އަޅު

 ހެޔޮކުރަންޖެހޭ. އެ ހެޔޮނުކޮށް މިހާރު އޮތް އަގަށް މިކަން ކޮްށފި ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ މީގެން މައްސަލަތަެކއް...
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޤަސަމު. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، ތިނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(
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  އްެކވުްނ:ވާހަކަދެ ރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޤަސަމުތިނަދޫ ދާއި

ނޑަެއޅިގެން ސާފުކޮށް އެބަ އޮްތ  72ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ  ވަނަ މާއްދާަގއި ކަ

އި ވިަޔސް އެ މެންބަރަުކ ބިލު ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ އެ ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން އަމިއްަލ މެންބަރަކު ބިލު ހުށަހެޅިަކމުގަ

ނަޑށް ފާހަގަކުރެވެނީ ރިާޔުޟ  މެންބަރަކު އެ ބިލާ ދޭތެރޭ ރުހި ޤަބޫލުވެގެން ކަމަށް. ެއހެންކަމުން މިހާރު އަޅުގަ

 145ބޭފުޅާ ރުިހ ރަޝީދުގެ ވާހަކަފުޅުން އެބަ ހާމަވެގެންދޭ ެއ ބޭފުޅާެގ ރުހުމާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅިގެންދާ ިބލެއް ކަމަށް. އެ 

ޤަބޫލުވެގެން ޭއަގއި ސޮިއކޮްށފައި އޮތްކަުމގައި ވީނަމަވެްސ އެ ބޭފުޅާ މިހާރު ދައްކާ ާވހަކަތަކުން އެނގި ހާމަވަމުްނ 

އެބަ ގެންދޭ މަޖުބޫރު ހާލަތެއްގައި އެ ބޭފުޅާ ބިލު ހުށަހަޅުއްާވކަން. އެހެންކަމުން މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު ބުނާ ގޮތުން 

ބިލު އެ ބޭފުޅާ އަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ގެއްލިގެން އެބަ ދޭ. އެހެންކަމުން މި ވާހަކަ ވެއްެޖއްޔާ މިހާރު މި 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(. 72އަޅުަގނޑު މަނިކުފާނުގެ ސަމާލުކަމަށް ޓަކައި ދެންނެވިން. ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

 150 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ )ހ(. ސަރުކާުރގެ ބިލެްއ ނަމަވެްސ ނުވަަތ 72(ަގއި ބުނެފަިއ މި ވަނީ، ވަަނ މާއްދާެގ )ހ 72މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

އަމިއްލަ މެންބަރެއްގެ ބިެލއް ނަމަވެސް މަޖިލީހަށް ބިލު ތަޢާރަފުކުރާ މެންބަރަކީ އެ ބިލުެގ ސްޕޮންސަރެވެ. މަޖިލީހަށް 

ރުމަށް ޓަކައި، މަޖިލީހަށް ބިލެއް ބިލެއް ތަޢާރަފުކުރެވެނީ އެ މެންބަރެއްގެ ޙަޤީޤީ ރުހުމާ އެީކގަިއކަން ސާބިތުކު

 155ތަޢާރަފުކުރެވޭނީ އެ ބިުލގައި އެ ބިލު ހުށަހަޅާ މެންބަރުގެ ނަމާއި ސޮއިކުރުމަށްފަހު ހުށަހެޅުމުންނެވެ. ދެން މަޖިލީހުގެ 

ގެ ރިޔާސަތުން އަޅުަގނޑު އެ ފުރުޞަތުއެރުވީ ެއއީ ަގވާއިުދަގއި ބުނާ ގޮތަށް ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ޙަޤީޤީ ރުހުމާ އެކުގައިކަން ސާބިތުކުރުމަށް ޓަކައި ސޮިއުކރައްވާަފއި އޮތް. ދެން ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު، 

ބިލު ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތުދިނީމަ މި ތަނުގައި ދަްއކަވަުމންގެންދަވާ ވާހަކަ އިން ޙަީޤޤީ ރުހުމެއް އޮތްކަން ުނވަތަ 

ވާހަކަ ދެްއކެވީމަ. އެކަމަކު ެއއީ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު މަޖިލީހުގައި ނެތްކަން އަޅުަގނޑަށް އެނގޭނީ އެ 

 160ވާހަކަދެްއކެވުުމގައި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ލިބިވަޑައިގަްނނަވާ ފުރުޞަތެއް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު އެ ފުރުޞަުތ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަރުާވނަން.
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 ވާހަކަދެްއެކވުން:ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު 

ނޑު  ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުަގނުޑ މިހާ ބޮޑު ތަފްޞީލަކަށް ިމ ދަނީ މި ބިލު އަުޅގަ

ނާޑ   165ހުށަހަޅަން އެޖެންޑާކުރުމާ ގުިޅގެން އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ޭބފުޅުން އައިސް އަުޅގަ

ވިދާޅުިވ، މީގައި ަކންބޮޑުވުންތައް އެބަ ހުއްޓޭ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު މި  ބައްދަލުކުރެްއވި މިއަދު. އެ ބޭފުޅުން

ދަންނަވަނީ މީގައި ކަންބޮުޑުވމެއް އޮެވއްޖެ ކަމަށް ވަންާޏ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަން އިޞްލާޙުކުެރވިދާނޭ ކޮމިޓީގަ. 

ނޑުމެން މިއަދުން މިއަދަށް ނިންމަންޖެހޭ  އެއްެޗއް ނޫނޭ. އެހެންވީމާ، ޭއެގ  އެހެންވީމާ، ެއްއވެސް ެއއްަޗކީ އަުޅގަ

ނޑު މި ދަނީ. އަޅުަގނޑު މާ ބޮޑު މީހަކަށް ެވގެން، މާ ވަުރގަދަ މީހަކަށް ވެގެން ތި ބޭފުޅުންާނ  ތަފްޞީލަށް އަޅުގަ

ނޑަީކ   170އިދިކޮޅަށް މި ތަނަށް އެްއެޗްއ ލައިގެްނ ކިހިނެއްތޯ މިކަްނ ކާމިޔާބުކުރަނީ؟ އެހެނެއްނުާވނެ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

 މީހެއް. މި ތަނުގައި ދިވެހި ސަރުކާރު، މިހާރު އޮތް ސަރުކާރު ހަމައެކަނި ދިފާޢުކުރާ މީހަކީ އަޅުަގނޑު. އެންމެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު.
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 ލަ()ނިޒާމީ މައްސަ

 

  ދެްއކެވުްނ:ވާހަކަހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ެގ  59ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް މި ނެގީ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

 180ށް. އަދި އަދަބެއް ެވްސ ދަށުން. އެ މާއްދާގެ ރޫހަކީ ޤާނޫނެއް ނުހެދޭނޭ މާޒީއަކަށް. ކުރިއަށް ގޮސްަފއި އޮތް ަކމަކަ

ނުދެވޭނޭ. އެހެންވީމާ، ޓެކުހެްއ ވެސް ނުނެގޭނެ. އަދި އެއަްށ ބަދަލެއް ވެސް ުނގެނެވޭނެ ުކރިއަށް ގޮްސ ނިމިފައި އޮްތ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(އާ ޚިލާފަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް ބައެއް މިހާރު  59ކަމަކަށް. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ުޙގައި ެއބަ ހިމެނޭ. އެހެންވީމާ، މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރޫހާ ޚިލާފު މާއްދާ އެއް އޮތް ބިލަކަށް ވާތީ ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާ

 މި ފްލޯ އަށް ހުށަހެޅޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލެއް ުނކުރަން.

 185 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ބީބު، ދެންމެ ނެންގެވި ނިޒާމީ މައްސަލަިއގައި ހަވާލާެދއްީވ ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަ

ނަޑއެޅިަފއިނުވާ ކަމަކަށް ފަހުން ހެދިފައިވާ ޤާނޫނަކަށް  59ޤާނޫނުއަސާސީެގ   190ވަނަ ާމއްދާ. ޤާނޫނުަގއި ކުެށއް ކަމަށް ކަ

ކުެށއް ކަުމގައި އިސްލާމީ ގެ )ހ(. ވަކި ކަމެއް ކުރުން ުނވަތަ ަވކިކަމެއް ނުކޮްށ ދޫކޮށްލުން ެއއީ 59އަދަބުނުދިނުން. 

ޝަރީޢަތުގައި ނުވަތަ ޤާނޫނުަގއި ބަޔާންކޮށްފައި ނެތީސް ެއ ކަމެއް ކުރި މީހަކަށް ނުވަތަ އެކަމެއް ނުކޮށް ދޫކޮށްލި 

މީހަކަށް އެކުރި ކަމަކާ ނުވަަތ ނުކޮށް ދޫކޮށްލި ކަމަކާ ގުޅުވަިއގެން އަދަބުދީގެންުނވާނެ ެއވެ. އަދި ކުށެއް ކުރިއިރު ެއ 

ނޑައެޅިަފއިާވ އަދަަބށް ވުރެ ބޮޑު އަދަބެއް އެ ުކށްކުރި މީހަކަށް ދީގެންނުވާެނ އެވެ. ކުށެްއ ކުރުމާއި ެއ ކުށަށް  ކަ

 195ކުށެއް ކުރި މީހާ އަށް ުޙކުމްުކރުމާ ދެމެދު އެ ކުރި ކުށެްއގެ އަދަބަށް ޤާނޫނަށް ގެންނަ ބަދަލަކުން ލުޔެއް ދީފަިއވާ ނަމަ 

ބައިނަލްއަްޤވާމީ ޤާނޫނުގައި ޖިނާޢީ ކުެށއް ކަމަްށ  -ނުގައިާވ އަދަެބވެ. )ށ(އެމީހަކަށް ދޭންވާނީ ފަހުން ހެދުނު ޤާނޫ

ނަޑއަޅާފަިއވާ ކަެމއް ކުރާ މީހަކާ މެދު ޝަރީޢަތްކުރުމާއި އަދަބުދިނުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅަ އެވެ. މި ބިލު  ކަ

ނޑު މި ބިލުެގ  ނުދަނީސް. އެހެންވީމާ،ޚު ފަހަނައަޅައިވަނީ މި ތާރީ ވާފައިއްފޮނުސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މަޖިލީހަށް  އަުޅގަ

ނޑު ވިލުފުށީ ދާއިރާެގ، ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް  މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިުއމަށް ފުރުޞަތުއަރުވާނަން. އަޅުގަ

 200 ިރޔާޟު ރަޝީދަށް ފުރުޞަތުއަުރވަން.މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ނޫން. އަޅުަގނޑު 

 

 ގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:ވިލުފުށީ ދާއިރާ

މިނެޓު ވެސް އަދި ވާހަަކ އެއް ނުދެއްކޭ. އެހެްނވީމާ،  2އަޅުަގނޑު ބަލައިލަން ބޭނުން ބާކީ އޮތީ ކިތައް މިނެޓުތޯ. 

ކީ އަޅުަގނޑު ކުިރއަށް ދާން ފަސޭހަވާނެ. މި ނެގޭ ނިޒާމީ މައްސަލަތައް ގިނަކަމުން އަުޅަގނޑަކަށް ނޭނގޭ މިހާރު ބާ

 205 އޮތީ ކިތައް މިނެޓު ކަެމއް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިނެޓު އަދި ބާކީ އެބަ އޮތް. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، މަނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޠާރިޤު. 5

 

 210 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ދެއްެކވުން:ވާހަކަ ރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޠާރިޤުމަނަދޫ ދާއި

ނޑު ޤަބޫލުުކރާ ގޮތުގައި މިހާރު މި ބިލު  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް އަޅުަގނުޑ މި ނެގީ އަޅުގަ

ހުށަހެޅިއްޖެ. ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރަށް ވެސް މި ބިލުެގ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާަގއި ަބހުސްކުރެްއވުމުގެ ފުރުޞަުތ 

 215އެ ަވޑަިއގަންނަވަނީ ބިލު ހުށަހެޅުމަކަށް ނޫން. ބިލުގެ ތަފްޞީލުތަކަށް ެއ  ލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު
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ވަަޑއިގަންަނވަނީ. އެހެންވީމާ، ބަހުސަށް އެ ވަޑަިއގެންނެވެނީ. އެހެންވީމާ، އެއީ ައޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ނިޒާމީ 

ހުށަހެޅުމުގެ ވަގުތު މީ. މީ ބަހުސްގެ މައްސަލަ އެއް. މި މައްސަލަ މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މި އޮތް ބިލަކީ މި ބިލު 

ނޑު ފާހަަގކޮްށލީ.  މަރުޙަލާ އެއް ނޫން. އެހެންވީާމ، އެކަން އަުޅގަ

 

 220  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިނެުޓެގ  19އާދެ! ނިޒާމާ ބެހޭ މަްއސަލަ އެްއ ނޫން. ބިލު ހުށަހެޅުމަށް ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރަކަށް ވެްސ 

ނޑު ފުރުޞަތު މަޖިލީހުގެ  ަގވާއިުދގެ ދަށުން ައޅުަގނޑުމެން އަުރވަމުން މި ގެންދަނީ. އެހެންީވމާ، އެ ފުރުޞަތު އަުޅގަ

މި އެރުވީ. ހަމައެކަނި ބިލު ހުށަހެޅުމަށް އޮންނަ ވަގުތު. އެ ވަގުތު އެހެން މެންބަރުން ވެސް ބޭނުންފުޅުކުރައްާވ 

ޅުަގނޑު ފުރުޞަތުއަުރާވނަން. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އަ  ބީދައިން ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވެސް

 225 .މެންބަރު އިްބރާހީމް ރަޝީދުޢިއްޒަތްތެރި މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އެްއ، 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ކަދެއްކެވުން:މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަ

ނޑު މި ެނގީ މި ބިލު ހުށަހެޅިއިުރަގއި ރި ރައީސް ިޢއްޒަތްތެ  ެއއް ރި ަރއީސް، ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަޢިއްޒަތްތެ  230އަުޅގަ

 25، %29މީގެން ލިބޭ %. އަށް ވިްއކައިލާފަ 29އާ ޮއތީ %ދާލަތު ޕާޓީ ން ެއއްބަްސވެފަިއވޭ ސަރުކާރާއި ޢަސަރުކާރު

ދޭ. އެހެންވީމާ، ޤައުީމ ތިބީ. އެހެންނަމަވެސް ޤައުީމ ޕާޓީއަކަށް އެްއވެސް އެްއޗެްއ ނު ލާފައި ގޮސް އެ އަށް ިވއްަކއި

 ބޭނުމެއް ވެސް ނެތް މިހާރަކު...ޕާޓީން މި ހުށަހެޅުމުގެ 

 

 235  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު، ބަހުސް މަރުޙަލާގައި ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ތި ވާހަކަަތއް ދެްއކެވުމަށް 

ނުޑ  ރިާޔޟު މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ލުފުށީވިފުރުޞަތު ލިބިވަޑަިއގަންނަާވނެ.  ރަޝީދަށް އަުޅގަ

 ފުރުޞަތުއަރުވަން. ނިޒާމާ ބެޭހ މައްސަލަ އެްއ، ހުޅުމީދޫ ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިއލްޔާސް ލަބީބު.

 

 240 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ދެްއކެވުްނ:ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު ވާހަކަ
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ޖޫން  1 -4މާއްދާގެ )ށ(ގެ  15ވަނަ މާއްދާަގއި މި ބުނަނީ،  15ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ބިލުގެ  ޝުކުރިއްޔާ

ޖޫން ވެސް މިހާރު ނިމިގެން ހިނގައްޖެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  1ިއންސައްތަ. އެހެންވީމާ،  15އިން ފެށިގެން  2913

 245ކްސްދަްއކާފައި ތިބި ީމހުން އަތުން އިތުރަށް ލާރި އެހެންވީމާ، މި ޤާނޫނު ފާްސވެއްެޖއްޔާމު މާީޒވެ ދިޔަ ތަުނން ޓެ

ނެގެން އެބަ ޖެހޭ، ނަގަން ެއބަ ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނުައސާސީ ރޫހާ ޚިލާފު ކަމެއް ެއއީ. އެހެންވީާމ، އަުޅަގނޑު 

 އެހެން މާއްދާ އެއް މިހާރު މި ދެއްކީ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއަޅާފަ. ައޅުަގނުޑ  ޢިއްޒަތްތެރި  250މެންބަރު، ތާރީޚުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން މިހާރު ވަނީ ގޮތެއް ކަ

ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ޤާނޫނުއަސާީސއާ ޚިލާފަށް އެއްެވސް މެންބަރަކު މަޖިލީހުގައި ވޯޓެއްދެްއަވއި، ޤާނޫނެްއ 

ނޑު ނުބަލަން. އަދި ފާްސކުރެ  ވިލުފުށީްއވި ނަމަވެސް އެ ޤާނޫނެއް ބާތިލުެވގެންދާނެ. ފާސްކުރަްއވާނެ ކަމަކަށް ައުޅގަ

މިނެޓުގެ ފުރުޞަތު އަދި އެބަ  5ބިލު ހުށަހަޅުއްަވއި ނިންމެވުމަށް ، ރަޝީދު ރިޔާޟު މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ

 އޮތް. އެހެންވީމާ، އެ ފުރުޞަުތއަރުވަން.
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 ވުން:ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެ 

އާދެ! މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ކަންބޮޑުވުެމއް އޮތް ކަމަކަްށ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

އަޅުަގނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. އެއީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިޤްިތޞާދު ނަގައި ކޮޅަށް ޖެހުމަީކ، އިޤްތިޞާދު ދެމެހެއްޓުމަކީ 

އް. އެހެންކަމުން ސަރުކާުރން މި ބިލު މި ތަނަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ރަނގަުޅ އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެ

 260މަގުސަދުގަ. މި ަމގުސަދު ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި، މި މަގުސަދު ހާސިލުެވއްޖެ ނަމަ މީގެ ފައިދާކުރާނީ ިދވެހި 

ކްސްގެ ސަބަބުން، ީމ ރައްޔިތުންނަށް. އާދެ! ައޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ މިއަދު މި ނެގޭ ޓެ

ޓޫރިސްޓުންގެ އަތުން ނެޭގ ޓެކުހެއް. އެހެންނަމަވެސް ުދނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަާކއި އަޅުަގނޑުމެންނާ ވިޔަފާީރގެ 

ނޑުމެން އިްޤތިޞާދަށް ކުރާނީ ކޮންކަހަލަ  ރޮނގުން މި އޮތް ވާދަވެރިކަމާ، މި ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު މީގެން އަޅުގަ

ނޑު ކުރިން ފާހަަގކުރިހެން  އަސަރުތަެކއްތޯ، މިކަމާ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ބަހުސްކުރެވިދާެނ. އަދި ހަމައެހެންމެ އަުޅގަ

 265ޑީސަލާއި ޕެޓްރޯލުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގައިފި ނަމަ ދެން ވެގެންދާނީ ކޮންކަހަލަ ބަދަލުތަކެއްތޯ؟ ކިހާވަރެްއގެ ޕަސެންޓެއްތޯ 

ްއވެސް އިޞްލާަޙކީ އެ ޮއންނަ ގޮތަށް މި މަޖިލީހުން އިތުރުކުރާނީ؟ މި މަޖިލީހަށް ފޮނުވޭ އެްއވެސް ބިލަކީ، އެ

ފާސްވެގެންދާ ެއްއޗެއް ނޫން. އެކަން ކުރަނީ މި ބިލެްއ ދާ، ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީއަުކން. އެ ކޮމިޓީން ނިންމާ 

މާ، ނިންމުމެއްގެ މަތިން. އަދި ެއ ނިންމުމަށްފަހުގައި އެއަށް ުހށަހެޅޭ އިޞްލާޙަކާ އެުކގަިއ ނެގޭ ވޯަޓކުން. އެހެންވީ

ނޑުމެން އެްއެވސް މީހަކު މި ކަމާ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. އަދި  މިއަދު އަުޅގަ
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 270ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، ައދި ޚާއްޞަކޮްށ އެމް.ީޑ.ޕީ އަށް ނިސްބަތްެވަވޑަިއގަންނަާވ މެންބަރުން މިކަމަކާ މާ 

ނޑު ކުރިން ަދއްކަމުން  ކަންބޮޑުވާނެ ކަމެއް ނެތް. ިމައދު ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ ެއއްެޗއް މި ތަނަކުން ފާހެއްުނވޭ. ައޅުގަ

ނޑޭ. ޕަސެންޭޓޖު ނަންގަވައިގެން ތިއްެބވި  އައި ވާހަކަ ައކީ މި ސަރުކާރު ދިފާޢުކުރަމުން ހަމައެކަނި ދާ މީހަކީ އަޅުގަ

ހިމާޔަތްކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ނުވަަތ  އިނގޭތޯ. އަދި. އެހެންނަމަެވސް މިއަދު މީގެ ޙަޤީޤަތަކީ މިއަދުގެ މި  ސަރުކާރު

ނޑަށް މިތާ  އަޅުަގނޑު މި ދައްކާ ވާހަކަަދއްކަން ނާޒިމުމެން ފުރުޞަތުދިނީމަ ނާޒިމު ބޭނުންވާ ވާހަކަ ވެސް އަުޅގަ

 275ދެއްކޭނީ. އެހެންވީާމ، މި ތަނަށް ބިލެއް ސަރުކާރުން ފޮނުވުމަކުންނެއް މީގެ މަގުސަދު އަދި ައޅުަގނޑުމެްނ 

ހޭ ކަހަލަ ގޮތަަކށް ނޫން ހާސިލުވެގެންދަނީކީ. އެހެންވީމާ، މިއަދު ވެސް ޮގާވލަން ބޭނުންވަނީ ސަރުކާރު ކަންބޮޑުވާންޖެ

ކޯލިޝަން ތެރޭގަިއ ތިބި މީހުންގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާުރލުން ސަރުކާރަށް ލިބިގެން ނޫނީ މި ކަމެއް ނުކުރެވޭޭނ 

މިހެން މި ކަންތައް ކުރީމަ ދިވެހި ރައްޔިތުން ކުރިމަތީގައި ހަމަ އިނގޭތޯ. މަކަރުވެރި ގޮަތކަށް ޕަސެންޓޭޖު ނަގައިގެން، 

ނޑުެމން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. އިްއޔެ ކަން ެވގެންދިަޔީއ  އެ މީހުންގެ ައގު މި ވެއްޓެީނ އިނގޭތޯ. މިއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން މިއަދު އޮތީ، މެޖޯރިޓީ އޮތީ މި ތަނުގަ. އެހެން  280ނަމަވެސް އިއްެޔަގއި ވެްސ ކިހިނެއްތޯ؟ މި ސަރުކާރަށް އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ، ފެއިްލެވގެންދިޔައީ އިނގޭތޯ. މިއަދު މި ބިލު ދިފާޢުކުރުމަށް ޓަކައި ވެސް މިތާގަިއ 

އިނީ އޭދަފުށީ ާދއިރާެގ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމާ އަދި ުކޑަހުވަދޫ ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަުދ 

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ މިއަދު ވެސް މި ބިލު މި ތަނަށް ބަލައިގަެނވޭނީ ސަރުކާރަށް  އާމިރު. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނަޑކަށް ނުފެނޭ މީގައި  ތާއީދުކުރާ ބޭފުޅުން ވަޑަިއގެން، މި ބިލަށް ވޯޓުދެއްވަިއގެން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކަންބޮުޑވުްނތަކެއް މީަގއި މާ ބޮޑު އޮން   285ނަންޖެހޭ ކަމަކަށެއް. އެހެންނަމަވެސް ކުރިން އަުޅގަ

ފާހަގަކުރި ގޮތަށް ޑީސަލާިއ ޕެޓްރޯލުން މި ނެގޭ ައގު، ޖީ.އެސް.ޓީ ނެޭގ ކަމަށް ެވްއޖެއްޔާ ތެލަކީ ސަުރކާރުން 

ތިރި އަށް. އެ ކޮންޓްރޯލްކުރާ ެއްއޗަކަށް ވާީތވެ، މިހާރު ހުރި އަގަްށވުރެ ހެޔޮ ައގެްއގަިއ ތެލުެގ ައގު ގެންނަންޖެހޭ 

ނުޑ މި ކަމަކަށް ތާއީެދއް ނުުކރާނަން. ވަރަށް ސާފުކޮށް މި  ނޫން ގޮތަކަށް މިކަން ކުރާ ކަމަށް ެވއްޖެއްޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ މިއަދު ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެޔޮ ފީފާ އެއް ހުރީ  ދަންނަވަނީ. ހަމައެހެންމެ އަޅުގަ

 290ލަަރށް ވުރެ ދަށުގައި އުޅެނީ. އެެހންނަމަވެސް ދުނިޔޭގެ ބާޒާުރަގއި މި ދެންނެވި އަގަށް ެތޔޮ ޑޮ 28ޑޮލަރަށް ވުރެ،  39

ޑޮލަަރށް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ މާކެުޓގަިއ  299ހުރިއިރުގަިއ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ާމކެޓުަގއި މިއަުދ ވެްސ ތެޔޮ ިވއްކަމުން ގެންދަނީ 

އި ތެޔޮ ވިްއކަމުންދަނީ. ދެން މި ވާހަކަ ދައްކާއިރަށް ހަމަ ތެޔޮ އިހުަގއި ހުރި އަގަށް މިހާރުވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގަ 

 ކުއްލިައކަށް ބަެއއް މީހުން...

 

 295  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



12 

 

ނޑު ބިުލގެ ބަހުސަިއގެން ކުރިއަށް ދިއުުމގެ ކުރިން  ޢިއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ ވިުލފުށީއާދެ! ަވގުތު ހަމަވެއްޖެ. ައުޅގަ

ލަން ބޭނުން. ބިލުގައި ހުށަހެޅުއްިވ ބަެއއް ކަންަތއްތަކަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިހާރު ގެ އަރިހުން ސާފުކޮށް މެންބަރު

އިންކާރުކުަރއްވާ. ެއއީ ތެުލގެ ސަބްސިޑީ އާއި ިމ ކަންތަކާ ބެހޭ ގޮތުން. ޙަޤީޤަތުަގއި ހަަމ ބިލުގެ މަަސއްކަތް ކުރިއަްށ 

 ދާއިރާގެ ލުފުށީއަޅުަގނޑު އެބަ ޖެހޭ ސާފުކޮށްލަން. ވި ގެންދަން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ބޭނުންފުޅުތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ 

 300 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުއަުރވަން.

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު 

އިނގޭތޯ.  ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ ިރޔާސަތުންނެއް ނޫންހެން މި ކަމުގައި ގޮތެއް ނިންމާނީ

ނޑު ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ ކުީރގަ. މީގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުާމ  ނޑު ދެންނެވިން އަުޅގަ އަޅުަގނޑު ވާހަކަެދއްިކއިރު ައޅުގަ

ނާޑ ވާހަކަދެއްިކއޭ. އެހެންވީމާ،   305ދޭތެރޭގައި އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ިނސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ބަެއްއ ބޭފުޅުން އައިސް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ބިލު  އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ އޭގައި ކަންބޮުޑވުމެއް އޮްތކަމުަގއި ވީނަމަވެސް އެ ކަންބޮުޑުވމަށް އަޅުގަ

ނޑު މި ދެްއކީ. ެއއަްށ  ނޑުމެންނަށް ގެނެވޭނޭ. އެ ވާހަކަ އަުޅގަ ބޭރުކޮށްނުލައި، އެ ކަންޮބޑުުވމަށް ހައްލު އަޅުގަ

 ތަފްޞީލެއް ދޭން އަޅުަގނޑު މަސައްކަތް މި ކުރީ.

 

 310  ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ވަރަށް ބޮޑަްށ ސާފުެވއްޖެ. ޝުކުރިްއޔާ. ވަރަށް ބޮަޑށް ސާފުވެއްޖެ. މި ބިލަށް 

ނަޑއެޅިފައި މި ވަނީ. ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑިއގަންނަާވ  3ބަހުސްކުރުމަށް  ަގޑިއިރު މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ދަށުްނ ކަ

ނޑު ެއންމެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅު ަގނުޑ ފުރުޞަތުއަުރވަމުން ގެންދާނަން. އަުޅގަ

 އަރުވަނީ ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބަށް.

 315 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު ވާހަކަދެްއކެވުްނ:

މުދަާލއި ޚިދުމަތުގެ ައގުން ެޓކްސްނެގުުމެގ  2911/19`. ޝުކުިރއްާޔ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ޤާނޫނު ނަންަބރު 

ޤާނޫނަށް މިއަދު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވީ ވިލުފުށީ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟު 

ނޑުމެންނަ ށް ދޭހަވީ ރަޝީދު. އެ ބޭފުޅާ، ރިޔާޟު ރަޝީދު ވެސް މި ބިލު ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވަމުން ވާހަކަފުުޅން އަޅުގަ

ނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ޢިއްޒަތްތެިރ   320އެ ބޭފުޅާ ެވސް މި އިޞްލާުޙތަކަށް ތާއީދުނުކުރަްއާވކަން. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު  މެންބަރު އަރިހުން ވަރަށް އަދަބުވެރިކަމާ އެކު އެދެން، ިމ ބިލު އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް. ދެވަނަ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާ، އެީއ  4ވަނަ މާއްދާ އާިއ  3ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ބިލުގެ  ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ
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ނުޑ ދެކެނީ. ެއއީ  ޖެނުއަރީ  1މާއްާދގެ )ށ(ގަިއ ބުނަނީ  15ޤާނޫނުއަސާސީެގ ރޫހާ ޚިލާފު ދެ މާއްދާ ކަމަށް އަުޅގަ

ރުން. މިހާރު އެ ޓެކްސްނަގާ ވާހަކަ ުޓއަރިަޒމް ސެކްޓަ 8ގެ ނިޔަލަށް %2913މެއި  31އިން ފެށިގެން  2913

 325މުއްދަތު ފަހަނަޅައި ހިނގައްޖެ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރޫހަކީ މާޒީ އަށް ފަހަތަށް ގޮސްފައިވާ ުދވަސްތަކަށް ޤާނޫނުހަދައިގެން 

ވަނަ މާއްދާގެ  15ވަނަ މާއްދާަގއި ވެސް ިމ ބުނަނީ  4އަދަބުދީ، ޓެކްސްނަަގއި، އެ ކަންތަކެއް ނުކުެރވޭނެ. އަދި 

ޖޫން ވެސް ހިނގައްޖެ.  1އިން ފެށިގެންނޭ. މިހާރު  2913ޖޫން  1ނަގަންފަށާނީ  ޓީ.ޖީ.ެއސް.ޓީ 15)ށ(، %

އެހެންވީމާ، މިއީ ޤާނޫނުއަާސސީގެ ރޫހާ ވެސް ޚިލާފަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ިއޞްލާޙުތަކެއް. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުަގއި ީމ 

ހެންނަމަވެސް ރިޔާސަތުން މި ބިލައިގެން ފްލޯގައި ބަހުސްކުރެވޭނެ ިއްސލާޙުތަކެއް ކަމަށް ވެސް އަުޅަގނޑު ނުދެކެން. އެ

ނޑު ަބެއއް ކަންަތއް ދަންނަވާލަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ބިލު   330ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމަާވފައި ވާީތ އަުޅގަ

ހުށަހަޅުއްވަމުން ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ވިދާޅުީވ، މި ބިލަީކ ޢާއްމު ރަްއޔިތުންގެ އަތުްނ ޓެކްސްނެޭގ ބިލެއް ނޫނޭ. 

ނަޑއެިޅގެން ދޮގު ވާހަކަ އެއް. މިީއ ހަމައެކަނި ރާއްޖެ އަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަތުން އިޞްލާ ޙެއް ނޫނޭ. ކަ

ނޑައެިޅގެން ދޮގު ވާހަކަފުެޅއް، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި  ޓެކްސްނެގޭ ބިލެކޭ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވީ. ކަ

ން ޓެްކސްނަގާ ވާހަކަ ެއއް ނޫން. މީގައި އެބަ ބުނޭ ޕެޓްރޯލާއި ބިލުގައި މި ބުނަނީ ހަމައެކަނި ޓުއަރިޒަމް ސެކްޓަރު

ނުޑމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ ިއމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް ޤާނޫނަްށ   335ޑީސަލުން ޓެކްސްަނގާ ވާހަކަ. އިހަށްދުވަހު އަުޅގަ

ސް ިޑއުޓީ އެްއ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އިޞްލާޙު ހުށަހެޅި ތަން. އެ ޤާނޫނުގައި އޮންނާނެ ޑީސަލާއި ޕެްޓރޯލަށް އެއްވެ

ނޑުމެން ކުިރން އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާުރގައި ާފސްކޮށްފައި އޮންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ބަޣާވާތަކުން  ނުނެގޭނޭ. އަުޅގަ

ވެރިކަންކުރާ ފަރާތްތަކުން އެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައީ އިްމޕޯޓް ޑިއުޓީނަގަން ީޑސަލާއި ޕެޓްރޯލުން. އެ ބިލު މިހާރު 

އި ވެއްޖެ. ސަރުކާރުން ބޭނުންވަނީ މަްސވެރިން ކޮންމެ ުދވަހަކު މަހަށް ފުރަން ދޯންޏަށް އަާޅ މިތާ ކޮމިޓީއެްއގަ 

 340ޑީސަލުން އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީަނަގން. މި ހުށަހެޅީ އެ ޑިއުޓީެގ އިތުރަށް އަނެއްކާ އެ މީުހން ކޮންމެ ދުވަހަކު ގަންނަ 

ރައްޔިތުން އަތުން ޓެކްސްނުނަގާފަ. ހަމައެކަިނ  ޑީސަލުން ޖީ.އެސް.ޓީނަގަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކޮބައިޯތ ޢާއްމު

ފަތުރުވެރިން އަތުންނޯ ތިމަންނަމެން ފައިސާ ނަގަން މި ުއޅެނީ. މަހަށް، ރާއްޖޭަގއި މަްސވެރިކަންކުރާ ފަރާަތކީ ބޭރުެގ 

މުން ދަތުރުކުާރ ފަތުރުވެރިންތޯ؟ އެ ބޭފުޅުން އެއީ ިދވެހި ަރއްޔިތުންނަށް ުނވީތޯ؟ ކޮންމެ ުދވަހަކު ދަތުުރފަތުރުގެ ނިޒާ

ފަރާތްތަކުން އަގު މި ދައްކަީނ އެ ދާ ޚަރަދާ، ހުރިހާ އެއްޗަކަށް ބަލާފައި އެ ފަރާތަކުްނ އަގުހަދާފައި މި އޮންނަނީ. 

 345އޮންނައިރު ޭއގެ އެންމެ ބޮުޑ އެްއޗަކީ ތެލަށް ދާ  ޚަަރދު. އެ ތެލަށް އިމްޕޯޓް ިޑުއޓީ ނަގާފައި އަނެްއކާ ެއއަށް 

ށަހެޅީ. އެހެންވީމާ، މާލޭ ބަުހގެ ޓިެކޓު ވެސް ައގު ބޮުޑކުރަންޖެހޭނެ. ރާއްޖޭގެ ފެރީ ިނޒާމުެގ ޖީ.އެސް.ޓީނަގަން މި ހު

ހުރިހާ ދަތުރުފަތުރުގެ އަގު ބޮޑުކުރަންޖެހޭނެ. އެއަރލައިްނތަކުގެ ޓިކެުޓގެ ައގު ބޮޑުކުަރންޖެހޭނެ. ސައިކަލް ދުއްވާ 

ރަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، މިއީ ހައްތަާހވެސް ާޢއްުމ މީހުންނަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު އަާޅ ޕެޓްރޯލްެގ ައގު ޮބޑުކު

ރައްޔިތުންނަށް ކުރާ ބުރަ. ހަމަ ސީދާ ޢާއްމު ރައްޔިތު މީހާ، ދިވެހި ރައްޔިތު މީހާ، ނިކަމެތި ރައްޔިތު މީހާ ފެލައިލަން 



14 

 

ނުޑ ޢިއްޒަތްތެިރ ހުރިހާ މެންބަރުން  350ނަށް ދަންނަވާލަން ހުށަހަޅާފައި އޮތް ިއޞްލާޙުތަެކއް ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ބޭނުންވަނީ މި ތަނުން މި ބިލު ބޭރުކުރާށޭ. ދިވެހި ރަްއޔިތުންގެ ރަްއޔިތުންގެ ލޭ ޮބއިގެން ާރއްޖޭގެ ވެރިކަމެްއ، 

އިޤްތިޞާދެއް ހައްެލއް ުނވާެނ. ހައްލުވާނީ ާރއްޖެ އަށް ިލބޭ އާމްދަނީ އަށް ބަލާފައި ެއ އާމްދަނީ އަށް ބެލެންެސއް 

ޞާދު މެނޭޖުކުރަން އެނގޭ ބަޔަކަށް. އެއީ އެމް.ޑީ.ޕީ. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް އެނގޭނެ ލާރި އުފައްދާނެ ގެނެވޭ ގޮަތކަށް އިޤްތި

ގޮތް. އެކަން ކުރަން ނޭގޭނެ ބަޣާވާތަކުން ވެރިކަމަށް ައއިްސ ތިބި މީހުންނަށް. އެކަން އެބަ އެނގޭ ނޫންތޯ. ކުރީގައި 

 355ހީމް ފަދަ ބޭފުޅުން ޖީ.އެސް.ޓީ؛ ޓުއަރިޒަމް ެސކްޓަރުްނ މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާ

ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަން ދިަޔއިމަ އުާޑއި ބިމާ ދޭތެރޭ ފުމެފުމެ ތިބީ. ނުނެގޭނޭ. ޓުއަރިޒަމް ބަނގުރޫޓުވާނޭ. ރާއްޖެ އަށް 

ނޑުމެން ދެންނެވީ % 15ގެސްޓަކު ނާންނާނޭ. މިއަދު ވިދާޅުވަނީ % ހޭނީ. އޭ ަނގަންޖެ 8ނަގަން ހިނގާށޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެން % ނޑުމެން ރިާޔސީ ެކންޑިޑޭޓު ރަީއސް ނަޝީދު  6ފުރަތަމަ އަޅުގަ އިންޓްރޮިޑއުސްކުރީ. މިހާުރ އަުޅގަ

އަށް ވުރެ މަީތެގ ޖީ.އެސް.ޓީ ެއއް ނުނަގާނޭ.  19ވިދާޅުވަނީ އެމްޑީ.ޕީ ސަރުކާެރއްަގއި ޓުއަިރޒަމް ސެކްޓަރުން ވެސް %

ނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ ާރއްޖޭެގ ޓުއަިރޒަްމ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ ާރއްޖޭގެ ޫޓއަރިޒަ  360ްމ ސެކްޓަރ. އަުޅގަ

ސެކްޓަރ ފުާޅވެގެންދާނެވަރު. ގެސްޓު ަހއުސްތަކާ އަދި މިނޫންވެސް ވަސީލަތްތަކުން ރާއްޖޭގެ ުޓއަރިޒަމް ެސކްޓަރ 

ގެ ެޓކްސެއް ަނގަންޖެހެނީ. ފުޅާވެގެންދާނެ. ދިަޔއިމަ، ޭއެގ ފައިދާ ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ކުރާނެ. އެއަށް ެއކަށޭނަ ވަެރއް

ނޑުމެން މިހާރުވެސް މި ބުނަމުންދަނީ %19އެއީ އެންމެ ގިަނެވގެން % ަގއޭ  8އޭ ނަގަންޖެހޭނީ. % 8. އަުޅގަ

ނޑުމެން ތާއީެދއް ނުކުރަޭމ. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީްސ، އެ  8ހިފަހައްޓަންޖެހޭނީ. މިހާރު % އަށް ވުރެ އިތުރުކުރާކަްށ ައޅުގަ

 365ކޮށްފިްއޔާމު ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް މިކަން ވަރަށް ބޮޑު ބުރަައކަށް ާވނެ. އަދި މި ވިޔަފާރި ެވްސ ނޫން ގޮތަކަށް މިކަން 

ކުރިއަކަށް ނާރާނެ. ދެން ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާުޅވި ހަމަ ޓުއަރިސްޓުން އަތުންނޭ ެއހެން އެއްޗެހި ވެސް ަނގަނީ. 

ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސްނެގުމުގެ ޤާނޫނު ބުނާ ގޮތުން  މީގައި މިހާރު ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނު ބުނާ ގޮތުން، މުދަލާއި

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނުން، ޢާޢްުމ ރައްޔިތު މީހަުކ ކުރާ ފޯނުޯކލަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ެއއް ނުެނގޭ. އެހެންނަމަވެސް މީަގއި މި 

ކޮށްގެން ޕޯސްޓުެގ ބުނީ ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާަގއި ނުވަތަ ދައުލަތުެގ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ

 370ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ފިޔަވަިއ އެހެން ތަންތަނުން ޓެކްސްނެގޭނޭ. ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނުްނ ވެސް އެބަ ނެގޭ. ކޮންމެ 

ދުވަހަކު ރާއްޖޭގެ ނިކަމެތި ރައްޔިތުން ކުރާ ފޯންކޯލުތަކުން ޓެކްސްނަގާ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. ޓެކްސް ވެސް ނަގަންީވ. 

ތުްނ އަތުން ޓެކްސްނުނަގަމޭ ކިޔާފައި ަރއްޔިތުންނަށް އޮުޅވައިލާފައި ިމކަން ކުރަންނީ އެކަމަކު ޢާއްމު ަރއްޔި

ކީއްކުރަންތޯ؟ ކުރަން އުޅޭ ކަެމއް ސާފުކޮށް ބުނެދީފައި، ރަްއޔިތުން ހޭލުންތެރިކޮށްފައި، ނަގަންއުޅޭ ސަބަބަކާ އެ ހުރިހާ 

ނީ ގޭަގއި އިންނަ ފޯނުބިލަށް އަރާ ެއއްަޗކު ޖީ.އެސް.ީޓ އެްއޗެއް ކިަޔއީދީފައި ނަގަްނވީ. ތިމަންނަމެން ފޯނުކޯލަކުން ނޫ

 375ނޯންނާނޭ ކިޔާފައި ބިލު އަންނައިރު އޮންނަ ގޮތަށޭ މި އިޞްލާޙު މި އޮތީ ގެނެއްސަ. އެހެންވީމާ، ތި ބޭފުޅުން ޢާއްމު 

ަސއިކަލާ،  ރައްޔިތެްއ، ޭގގައި ހުންނަ ގޭެގ ހުރިހާ އެންމެންގެ މޮަބއިލަށް ޖީ.އެސް.ީޓ. ޭގގެ ުހރިހާ އެންމެންގެ
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ކާރުތަކަށާިއ އަާރ ކާރަކަްށ ޖީ.އެސް.ޓީ ަދއްކަން އެބަ ޖެހޭ. އަދި އޭެގއިތުރަށް އެ ހުރިާހ ެއއްެޗއްެގ ޑީސެްލގެ އަުގ 

ރުފިޔާ އަށް  19ރުފިޔާ މި ނަގަނީ. އެއަށް ެވސް ނުދެޭވނެ ދެން  19ބޮޑުވީ. މި ތަނުން ހުޅުލެ އަށް ދާއިރު 

. ެއއަށް ުޓއަރިސްޓަުކ 6ޖީ.ެއސް.ޓީ އަނެއްާކ %، 29، %15އިމްޕޯޓް ިޑއުޓީ % ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެީއ ީޑސަލާއި

 380އަށް. އެހެންވެ ޓިެކޓަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ެއކަންޏަށް  15އަރައިފިްއޔާ އަެނއްކާ ޖީ.އެްސ.ޓީ ބޮޑުކޮށްލާ، ބޮުޑކުރަންޖެހޭ %

ފިޔާ އަށް ދާނީ. އެހެންވީމާ، މިީއ ރު 19ރުފިޔާ. އެހެންވީމާ، ކިހިނެއްތޯ މި ތަނުން ހުޅުލެ އަށް  15ވެސް އެބަ އަރާ 

ސީދާ ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް އުނަދގޫކުރަްނ، ޢާއްމު ރަްއިޔތުން އަތުން ލާރިނަގަން ހުށަހަޅާފައި އޮތް އިޞްލާޙެއް. 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ަބއްޓަްނކުރަންޖެހޭނީ އިޤްތިޞާދު އެނގިގެން. އިޤްތިޞާދަށް ވާުނވާ 

ިގގެން. ެއއަށް އިތުރަްށ ގެއްލުންނުެވ، އަސަރުުނުކރާ ގޮތަކަށް. އިޤްތިޞާދު ރަނގަޅުވާންޖެހޭ ގޮަތކަށް. އެނ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދަނީ   385އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ މި ސަރުކާރުން އެކަން ކުރަން އުޅޭ ތަނެއް. މިއަދު އަޅުގަ

ިލއަން ރުފިޔާގެ އޯޑީ ފެސިލިީޓ އެއް ަނގަން. ސަރުކާރުން މި 59މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ އަށް ސްޓެްލކޯ އިން މިއަންނަނީ 

މިލިއަެނއްހާ ރުފިާޔ. ސަރުކާރުން އެ ފަިއސާ ދެްއކީމަ ނުޖެހޭނެ ބޭންކު އޮފް  599އެބަ އޮތޭ ސްޓެްލކޯ އަށް ަދްއކަން 

ޑީ ނަގާފަިއ މިލިއަން ރުފިޔާގެ އޯ  59މޯލްޑިވްސް އިން ޯއޑީ ފެސިލިޓީޒް ނަގާކަށް. ބޭންކު އޮްފ މޯލްޑިވްސް އިން 

ނޑުމެންނަްށ  ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ސްޓެލްކޯގެ ބިލަށް ފަިއސާ ނުދައްކާ. ކިހިނެއްތޯ މިކަން ކުާރނީ؟ އެއީ އަުޅގަ

ނޑު ނިންމާލަމުން ވެސް ދަންނަވާލަން އޮތީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ   390ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ގެންދަވާށޭ. މިއީ ިދވެހިރާްއޖެ އަށް، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ލޮބުެވތި ރައްޔިތުންނަށް އެްއވެްސ  އަރިހުން މި އިޞްލާޙު އަނބުރާ

ފައިދާހުރި އިޞްލާޙެއް ނޫނޭ. މިއިން ވާން އޮތީ ގެއްލުމޭ. ައދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާަދށް ވެސް، ސަރުކާރަށް ލިބޭ 

ވީމާ، މި ބިލު އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް ޢިއްޒަތްތެރި އާމްދަނީ ވެސް އިތުރުވާ ގޮަތކަށް އޮތް އިޞްލާޙެއް ނޫނޭ. އެހެން

މެންބަރުން އަރިހުން އެދެމުން، އަދި ނުގެންަދވައިފި ނަމަ ހުރިހާ މެންބަރުން އަރިހުން އަޅުަގނޑު އެދެނީ މި ބިލު 

 395      ބޭރުކޮށްދެއްވާށޭ. ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ޙްމަދު އާމިރު ވާހަކަދެްއެކުވން:ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަ

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! މުދަލާއި ޚިުދމަތުގެ ައގުން ޓެްކސްނެގުުމގެ ޤާނޫނަށް ސަރުކާރުން 

ނޑު ބަލައިގަންނަ އިޞްލާޙެްއ  ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙަކީ ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން އަުޅގަ

 400ނަވަން. އެހެންނަމަވެސް މި ިއސްލާޙުަގއި ކަްނބޮޑުވުންތަެކއް ހުރި ނަމަ، ޮކމިޓީގެ ކޮމިީޓގެ މަރުޙަލާަގއި ކަމުގަިއ ދަން

ނޑުމެން ހިތާމައާ  ނޑުމެންނަށް ހަމަ ނެތް ކަމެއް ނޫން. މިއަދު އަޅުގަ މިއަށް ވުރެ ފުރިހަމަ އަށް މިކަން ކުރުމަކީ އަޅުގަ

 ންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި... އެކު ފާހަގަކުރަނީ ިދވެހިރާއްޭޖގައި ަރއްޔިތު
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 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 405 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: މަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމު

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު ސުވާުލޮކށްލަން ބޭނުންވޭ މިއަދު ފުރުޞަތު ދެއްވަމުްނގެންދަނީ 

.ޕީ ނެގުމަށްފަހު ޕާޓީ ައކީ ޕީ.ޕީ.އެމު. ޕީ.ޕީ.އެމުން ވެްސ އެދިލަްއވާފައި އެބަ އޮތް. ކޮންގޮތަކަށްތޯ؟ އެީއ އެމް.ޑީ

އެހެންވީމާ، ކީްއެވގެންތޯ ަވިކ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްުނވާ ެމންބަރަކަށް އަމިއްލަ ފަރާތުްނ ވަަޑިއގެންނެވި މެންބަރަކަށް 

 410ބަކީ؟ އެީއ ވަރަށް ގިނަިއން މައްސަލަޖެހޭ ބޭފުޅެްއ ފުރުޞަތު ދެވަނަ އަށް ެދއްަވންޖެހުނީ؟ ކޮބައިތޯ ދެއްވާ ަތރުތީ

ކަމަށް ވާތީ. ފުރަތަމަވެސް ުފރުޞަތު ލިބިގެން މި ދިޔައީ އެ ބޭފުޅާ އަށް ިއއްެޔަގއި ެވސް، ޭއގެ ކުރީ ުދވަހުަގއި 

 ވެސް. އެހެްނވީމާ، މިއީ ކިހިެނއް ހިނގާ ކަމެއްތޯ ވިދާލުވެެދްއވައިިފއްޔާ ވަރަށް ރަނގަޅު.

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ޔާސަތުން ވާރި

ނޑުމެން ހަތަރުވަރަކަށް އަހަރު މި ވީ ބަހުސްތައް ކުިރއަށް   415ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ އަުޅގަ

ގެންދާތާ މި ގޮތަށް. އެހެންވީމާ، ފުރުޞަތުދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތް ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

. ޕާީޓތަކުން އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ތަރުތީބުން ފުރަތަމަ މިއަދު ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގަީތ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ނޑު ފުރުޞަތުއެރުވީ. އެއަށްފަހު ކުޑަުހވަދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީގެ ބޭފުެޅއް. އެހެްނވީމާ، އެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުގަ

. އެއަށްފަހު އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު އެދިވަަޑއިަގތީ

 420އަޙްމަދު ސަލީމު، ޕީ.ޕީ.އެމުން އެދިވަަޑއިގެންފައި އެބަ އޮތް. އެހެންވީމާ، ޕީ.ޕީ.އެުމެގ ބޭފުޅަކު އެދިވަަޑއިގަތުުމގެ 

ނޑު ފުރުޞަތުއެުރވީ. ކުރިން ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެއރި މެންބަރު އަްޙމަދު އާމިރު އެދިވަަޑއިގަތީަމ އަޅުގަ 

 އަޅުަގނޑު ކުޑަހުވަދޫ ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު ވާހަކަދެްއެކުވން:

ނޑުމެންނަްށ މިއަދު މި ފެންނަމުންދަނީ ތިމާމެން އަމިއްލަ އަ  425ށް ކުިރ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ އަުޅގަ

ކަމެއްގެ ފަޚުރު، އަމިއްލަ ައށް އެކަމުން ދުރުހެލިވާން މަސައްކަތްކުރާ ތަން. ދިވެހިާރއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ އަތުން 

ނޑު ެވސް މިއީ އެ ބިލަށް އިޞްލާޙުތަކެއް ހުށަހެޅި މީހެއް. އަދި  ޓެކްސްނެގުުމގެ ބިލު މިތަނަށް ތަޢާރަފްކޮށް، އަޅުގަ

ނުޑގެ ހަމަ ޚާއްޞަކޮށް ނިމިގެންދިަޔ  ސަރުކާރުން އެ ބިލު ހުށަހެޅިއިރުަގއި ޖީ.އެސް.ޓީެނގުާމ ގުޅޭ ގޮތުން އަުޅގަ

ވިސްނުން ވެސް ހަމަ އޭުރަގއި އެ ސަުރކާރުގެ ވިސްނުާމ އެްއގޮތަށް އަުޅަގނޑު ވެްސ ތާއީދުކުރަން. ދައުލަތަށް 

 430ށްނުދެވޭނެ ކަމަށް އޭރުެގ އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތްތަކެްއ ހަދައިގެން ނޫނިއްޔާ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮ
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ނޑު ވެސް ދިވެހި  ނުޑ ކައިރީ ވިދާުޅވި ވިދާުޅވުމަކީ އަުޅގަ ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާ ޚުދު ފޯނުން ގުޅުއްވާަފއި އަުޅގަ

ރައްޔިތެްއގެ ހައިިސއްޔަތުން ޤަބޫލުކުރާ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތައް އޮތީ ނަގާ މިންވަރާއި ނަާގ 

ނޑުމެން ވެސް އިޞްލާުޙ ހުށަހެޅިން. ހުށަހެޅީމަ، އެ ތާރީޚު. މި ކަން ކަމުގައި ޚިާޔލު ތަފާތުވުން އުފެދިގެން އަޅުގަ

އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުަރއްވާނެ ކަމަށް ވެސް ހަމަ އޭުރގެ ެއންމެ ބޮޑު ޕާޓީ ކަމަށްވާ އޭުރގެ ސަރުކާރު ހިންގާ ފަރާތުްނ 

ނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ. ވިދާޅުިވ. އެހެންނަމަވެސް ޯވޓަށް އެހި ަވގުުތގައި އެކަ  435ްނ ެވގެން ދިޔަ ތަނެއް އަުޅގަ

އެހެންނަމަވެސް ރަްއޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި، ރަްއޔިތުންނަށް ފޯރުކޮްށދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތް 

ނޑުމެންނަށް ޤަ ނޑުމެން އެ ދުވަހު ތާީއދުކުރިން. ނަތީޖާއަކަށް، އުޅގަ ބޫލުކުެރވޭ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑުމެން  ނޑުމެންނަކަށް އަުޅގަ ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތްތަެކއް މި މަޖިލީހުން ހަދައިދީގެން ނޫނިްއޔަކާ އަުޅގަ

ނޑުމެން  ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ައސާސީ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯުރކޮށްނުދެވޭނެ. އަދި ާޚއްަޞކޮށް ހަމަ އަުޅގަ

ނޑުމެން  2913ލީހުން ފާސްކޮށްގެންދިޔަ، ަރއްޔިތުްނގެ މަޖި  440ވަަނ އަހަރުގައި ފާސްކޮށްގެންިދަޔ ބަޖެޓުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ޭއގެތެރޭަގއި ކަންތައް  ރެކޮމެންޑޭޝަނެްއގެ ގޮތުަގިއ  ރަްއޔިތުންނަށް އާމްދަީނ ލިބޭނެ ގޮތްތަްއ، އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ ދައުލަތަްށ ކޮށްދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ވަނީ ފާސްކޮށްދީފަ. އެހެންކަމަށްވާނަމަ އަުޅގަ

ނޑައެިޅެގން ސީދާ ޒާތީ ގޮތުން ޖެްއސުންކުރުމުގެ ނިޔަުތގައި އެ  އާމްދަނީ ލިބޭނެ ބިލުތައް މި ތަނަށް ހުށަހެޅީމާ ކަ

ބޭރުކޮށްލުމަކީ ެއއީ ަޤއުމަށް ހެޔޮއެދިގެން ކުެރވޭނެ ކަމެްއ ނޫނޭ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މި ާބވަުތގެ 

ނޑު ހިމެނޭ މެންބަރަކަށް ނުވި ނަމަވެސް ކަންކަން ރައް  445ޔިތުްނގެ މަޖީލީހުގެ ބަޖެޓުގެ ދުަވސްވަުރގަިއ، ކޮމިޓީގައި އަުޅގަ

މިލިއަްނ ރުފިޔާ ރިކަރަންޓު ޚަރަދުގެ  389އަޅުަގނަޑކީ ކޮމިީޓގައި ަވގުުތތައް ވަރަށް ގިނައިން ބަލަމުްނ ދިޔަ މީހެއް. 

އި، އަިދ އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވާ ދާއިރާަތކުގެ ތަަރއްޤީެގ މަޝްރޫޢުތަްއ ތެރެއިން ނަަގއި ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީގެ ތެރެއަްށ ލަ

މިލިއަން ރުފިޔާ  1މިިލއަން ރުފިޔާ ނުވަތަ  2ހިމެނުމަށް ޓަކައި ބައެއް ަރށްރަށުގައި ނަންޖަހާލުމަށް ޓަކައި 

ނޑުމެންނަށް ފެނި ގެން މި ދިޔަީއ ހިމެނިގެންދިޔަ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން ވެސް ިމއަދުގެ ސަރުކާރުން އަުޅގަ

 450ރަށެއްގެ ނަރުދަމާ ހެދުމަށް ޓަކައި އެކަން  31އަޅުަގނޑުމެންނާ ދޭތެރޭގައި ވެފަިއވާ އެއްބަްސވުމާ ވެސް ޚިލާފަށް 

ކުރެިވގެންދިޔަ ތަން. ދަންނަވަން މި އުޅޭ ވާހަކަ އަކީ ވަިކ ފިކުރަކަށް ބެލުމެއް ނެތި ޢަދުލުވެރިކޮށޭ އެކަން ކޮށްފަިއ 

ނުޑ އެ ދާއިރާއަކަށް ނިސްބަތްވާ ދ. އަތޮޅު މާއެނބޫދޫގެ  އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅަގނޑު ވެސް މިއީ އަުޅގަ

 28ނަރުދަމާގެ ކަންތައް އެންމެ އިސްކަމެްއގެ ގޮތުަގއި ދަންނަވަމުން އައިްސ، އެ ނަރުދަނާ ޤާއިމުކުރުމަށް ޓައި 

މިލިއަން  19ވަަނ އަހަރުަގއި  2913ްށ މިލިއަން ރުފިޔާެގ ބަޖެޓުކުެރވިފަިއވާ ކަމަކަ 28މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެުޓ، 

 455ރުފިޔާ ހިމެނިއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ އެކަން ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް އެންވަޔަރމަންޓް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުެވގެން އެކަމަށް ޓަކަިއ 

ނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީގައި ކުރި މަަސއްކަތު 4މަސައްކަތްކޮްށ،  ން މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނިފައި އޮއްވާ ިއތުރަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެްނ މި  9މިލިއަން ރުފިާޔ ހިމެނިގެން  5ލިބުނު  މިލިއަން ރުފިޔާ ިހމެނުނީމަ، އެކަމަކު ިމއަދު ައުޅގަ
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ނޑު ހަމަ  ނަޑއެިޅެގން ސީދާ ވިދާުޅވި ގޮާތ ިޚލާފަށް އެކަން ކުެރވިގެން ިދޔަ ތަން. އަުޅގަ ދިޔައީ އެކަމަކު ކަ

ސަރުކާރަށް ވެްސ ގޮވާލަން އޮތީ ދައުލަުތގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންކަން  ދަންނަވަން މި އުޅޭ ވާހަކަ ައކީ މިއަދުގެ

 460ކުރުމަށް ބޮޑަށް އިްސކަންދެްއާވށޭ. އަމިއްލަ އަށް ަވކި ތަންަތނެއްަގއި އާ ކަންތައްަތކެއް ުކރުމުގެ ބަދަލުގަިއ ދައުލަތުގެ 

ނޑަެއޅިފަިއވާ ކަންތައްަތއް ކޮ ށްގެން ނޫނިއްޔާމު އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް މިއަދު މިކަން ބަޖެޓުގައި ކަންތައްަތއް ކުރުަމށް ކަ

ނޑުމެންނަށް ަސރުކާރު؛ ވިލުފުށީ ާދއިރާެގ  ކުރެވޭކަށް ނެތޭ. އެހެންވީމާ، މި ދެންނެވި އުސޫލުން ކަންަތއްތައް އަުޅގަ

ނޑު ެވސް މިއީ ސަރުކާރަށް ާތއީދުކުރުންަމތީގައި މި ތާ ދެމިހުރި މީހެއް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާުޅިވ ފަދައިން އަުޅގަ

މި ސަރުކާރު ދެމިއޮތްހާ ހިނދަކު އަޅުަގނޑަށް ެވސް މި މަޖީލީހުގައި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި މެންބަރެއްގެ 

ނުޑ   465ހައިސިއްޔަތުން ކުރެވެން އޮތް ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްދޭނެ ވާހަކަ އަޅުަގނޑު އޮންނާނީ ތަކުރާރުޮކށް ދަންނަވާފަ. އަުޅގަ

ނޑު  9ކާރެ ެއންމެ ޕަސެންޓެއް ވެސް، %ހަމަގައިމު ެވސް ސަރު  ނޑު ހިމެނޭ ޕާީޓ އަށް ވެސް އަދި އަުޅގަ ވެްސ އަުޅގަ

އަމިއްލަ ހައިިސއްޔަތުން ެވސް ސަރުކާރަކުން ނަގާފަިއ ނޯންނާނެ. އަދި ބައިވެރިުވމެއްގެ ތެރޭަގއި ައޅުަގނުޑީވ 

މަތް ފޯރުޮކށްދިނުމަށް ޓަކައި ައޅުަގނުޑ އެއްބަްސވުމެއް ވެްސ ނޯންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް ަރއްޔިުތންނަށް އޭގެ ޚިދު

ވެސް ޤަބޫލުކުރާ ސަރުކާރަަކށް ވާތީ ސަރުކާރަށް އެއްާބރުލުންދިނުމުގެ ގޮތުން އަޅުަގނޑު ވެސް މި ދަނީ މި 

 470މަޖީލީހުގައި މަސައްކަތްކުރަުމން. އެހެންނަމަވެސް މިއަުދގެ ސަރުކާރުން ެއކަންކަްނ ކުރެވެމުންދަނީކީ އެންމެ 

ކޭ އަޅުަގނަޑކަްށ މިއަދަކު ނެތް ދެންނެވޭކަެށއް. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑު ދަންނަވަން އޮތީ ބަޖެޓުަގއި ޢަދުލުވެރިކޮށެ

 އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ޓަކައި ހިމެނިފައިވާ ކަންަތއްތަކަށް ައޅުަގނޑު މިތިބީ ތާއީދުކުރަންށޭ...

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: އިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމުއޭދަފުށީ ދާ

 475ލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި ޓެކްސްގެ ބިލަށް އުސޫލެްއެގ `. އާދެ! ވި

ނޑު ވެސް ތާއީދުކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ައޅުަގނޑުމެން ބޭނުން ޓެކްސްނަގަން. އެކަމަުކ  މަތިން އަޅުގަ

. ކިހާހިސާބަކުންތޯ މި ޓެކްސް ހުއްޓޭނީ. އަޅުަގނޑުމެން އެ ބަލައިަލންޖެހޭ ޓެކްސްނަގަންވީ ކިހާހިސާބަކަށްތޯ

އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ އަހަރަކު ޓެކްސް ބަދަލުކުރަްނީވތޯ. ނޫނީ ދައުލަތުގެ ޚަަރތުތައް ކުަޑކުރަންވީތޯ. މިީއ 

ނޑުމެން  އަޅިަގނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. މި ަޤއުމަށް ލިބޭ އެްއޗަކުން މި ަޤއުމު ހިންގޭެނ ނިޒާމެއްތޯ އަުޅގަ

 480މުކުރަންވީ؟ ނަގަމުން، ަނގަމުން، ނަގަމުން ގޮސް ަރްއޔިތުންގެ އަުތގައި ހުރި ހުރިހާ ލާރި އެއް ނަގާނެ ނިޒާމެްއ ޤާއި

ނުޑމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. ކިހާހިސާބަކުންތޯ؟ ދުނިޔޭެގ ހުރިހާ ތަނެއްގައި ޓެކްްސ  ރާވަންވީތޯ؟ މިއީ އަިޅގަ

ޒާމު މިހާރު އަންނަނީ މަޑުމަޑުން ކުޑަަވމުން. ބޮޑުވުމުގެ ބަެއއް ނޫން ނިޒާމަކީ އޮތް ެއއްެޗއް. އެެހންނަމަވެސް އެ ނި

މިހާރު އޮންނަނީކީ. ކޮންމެ ވެރިައކު ވެސް ވެރިކަމަށް އަންނައިރު ބުނަނީ ޓެްކްސ ކުޑަކުރާނަމޭ. އެހެންވީމާ، 

ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް.  އަޅުަގނޑުމެން ދާންވީ ެޓކްްސގައި އަދިވެސް ަމއްޗަށްތޯ ނޫީނ ތިރިއަށްތޯ، މިއީ ައޅުަގނޑުެމން
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ނޑުމެންނަށް  ނޑުމެންގެ މައްސަލަައކަށް ެވގެން މި އުޅެނީ ޚަރަދު ބޮޑުވުން. ޓެކްސް އަުޅގަ  485ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

އަްށ ވެްސ ޖެްއސިދާނެ. ހަމަ އެވަރަްށ ދައުަލތުގެ ޚަރަދު ބޮުޑކޮށްފިްއޔާ ެދން  29އަށް ެވސް، % 15އަނެއްާކވެްސ %

ނޑުމެން ދެކޮޅުޖައްސާނީ؟ ުނޖެއްސޭނެ. މިހާރުވެސް ކަރުދާސް ކުންފުނީގެ ނަމުަގިއ ކިހިނެއްތޯ އަނެ  އްކާ އަުޅގަ

މިހާރުވެސް ހުރީ. ކުރިެއކޭ އެްއގޮތަށް ހަމަ މަޤާމުތައް ދެމުން ވެސް އެބަ ގެންދޭ. އެހެންވީމާ، މި ކަންކަްނ 

ޅުަގނޑުމެންނަކަްށ މި ކަންކަން ހަމަޖެއްސޭނެ ހުއްޓާލަިއގެން ނޫނީ، އިޚްާލސްތެރިކަމާއެކީ ނޫނީ މަސަްއަކތްކޮށްގެން އަ 

 490އެްއވެސް ގޮތެއް ނޯންނާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ޓެްކސްެގ ވާހަކަ ދައްާކއިުރގައި އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ މި 

ޓުަގއި އަހަރުގެ ބަޖެޓު، ދެންމެ ކުަޑހުވަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ވިދާޅުވި ފަދައިްނ އަޅުަގނޑުމެން ބަޖެ

ނޑުމެންނަކަށް  ނަޑއެޅިފައި ހުރި މައްސަަލތަކުގެ ވާހަކަަތުކގެ ތެރޭން ވެސް. މި ލިބޭ އެއްޗަކުން އަެނއްާކވެސް އަުޅގަ ކަ

ރަށުގެ ތެޭރަގިއ  6ނޭނގޭ ކުރާނީ ކޮްނކަމެއްކަްނ ވެސް. އޭދަފުށީގެ ބަނދަރަީކ އެންމެ ފުރަތަމަ ހިއްކަން ނިންމި 

ސަރުކާރުން އޮޅުަވިއލާގެން ނަމަވެސް، މަކަާރއި ހީލަތުން ނަމަވެސް އެ ހަތަރު  ހިމެނޭ ރަށެއް. އެހެންނަމަވެސް މި

 495ރަުށެގ ތެރޭން ވަނީ އޭދަފުށީ ކަުޓަވއިލާފަ. މީ، ައޅުަގނޑުމެން ިވސްނަންޖެހޭ މައްސަލަ އެއް.  6ރަށުގެ ތެރޭން ވަނީ، 

ންކުީރ އޭދަފުށީ ލައިގެން. އެކަަމކު، އޭދަފުީށ ަރށެއްގަ. އިޢުލާ 6ކީްއވެގެންޯތ އިޢުލާންކުރުމަށްފަހުގައި ސޮިއކުރީ އެހެން 

ނުޑމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. ކޮންމެ ސަރުކާެރއް އޮަތސް ކަންކަން ހިްނގަންވާނީ  ކަޓުަވއިލާފަ. މީ، އަުޅގަ

ނަޑއެޅި ގެްނ އިންސާފުން. ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ފައިސާ ހިމެނުނުއިރުގައި ޭއދަފުށީގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާނަމޭ ސަރުކާރުން ކަ

ބުނި. އެހެންނަމަވެސް ބަޖެޓު މަޖިލީހަށް އައިއިުރގައި ބަެޖޓުގައި ނެތް އެ ފަިއސާ ހިމެނިފަ އެއް. އެހެންނަމަވެްސ 

 500މިލިއަން ރުފިޔާ މި އަހަރަށް  14ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ަމސައްކަތްޕުޅުން ބަޖެުޓގައި އޭަދފުށީގެ ބިން ހިއްކުމަށް 

ނު އެންމެ ބޮޑެތި އަދަދުގެ ތެރޭން އެއް އަދަދު ެއީއ އޭދަފުށި. އެއަށްވުރެ ކުިދ ހިމެނުނު. ބިން ހިއްކުމަށް ހިމެނު

ރަށްރަށުގެ ބަނދަރުތައް ހިްއކުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމީ. ކޮބައިތޯ އޭދަފުއްޓާ ދޭތެރޭަގިއ މި ސަރުކާރުން ގެްނގުޭޅ 

ައޅުަގނޑަކީ ސަރުކާރަށް އެންމެ ؟ މިކަހަލަ ނުބައި ސިޔާސަތު ކީްއވެގެންތޯ ގެްނގުޅެނީ؟ ކޮަބއިތޯ މައްސަލަ އަކީ

ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ތާއީދުކުރަމުން އައި މީހެއް. މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް މިހިރީ ހަމަ އެގޮތުގައި އަިދވެސް. 

 505އެހެންނަމަވެސް ޙަޤީޤަތުަގއި މި ސަރުކާރަށް ތާއީދުކޮށްގެްނ ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ގެއްުލމެއް ލިބުނު މީހަކީ ވެސް 

ނުޑގެ ިތން ފިހާރައިގެ އެހެރީ ބިއްލޫިރތައް މިހާރުވެސް ތަޅައިލާފަ. އޭދަފުށީ  ދާއިރާގެ މެންބަރު. ނިކަން ބައްލަވާ! އަުޅގަ

އިތުރަށް ތަޅާލަފާނެތީ އަޅުަގނޑު އެހެރީ ައޅުަގނޑު ބިްއލޫރިތައް ނުލާ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުަގނޑު ވޭެންއ 

ނޑަށް މި ސަރުކާރަށް ތާއީ ުދކުރުމުެގ ސަބަބުން ލިބުނު ެގއްލުމޭ. އެކަމަުކ ައޅުަގނޑަށް ީވ ފުރޮޅާލި. މީ އަުޅގަ

ނޑުމެން  ކޮންކަމެއްތޯ؟ މި ސަުރކާރުން ވެސް ދިނީ ގެއްލުން. މި ަސރުކާރުން ވެްސ ދިނީ ެގއްލުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ތާއީދުކޮށްގެން ތިބެވޭނީ އަުޅަގނޑުމެންނާ ދޭތެރޭގައި ވެސް ޢަމަ  510ލުކުރާ ގޮތެއްގެ މަތިން. މިކަން ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަީނ ރައްޔިތުްނެގ ޙައްޤުގަ. މި އޮތް ކުޑަުކަޑ  މި ސަރުކާރު ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ
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ނޑު ބޭނުންވާ ކަމެއް ނޫން.  ނެޑއް ހިންގުމަކީ އަުޅގަ ދުވަސްކޮުޅގެ ތެޭރގައި ސަުރާކރު ވައްޓާަލއި މިތާަގއި ކޯޅުްނގަ

އިންތިޚާބާ ހަމަ އަށް މި ސަރުކާރު ގެންދިއުމަކީ އަޅުަގނޑު ވެސް އެދޭ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެްސ ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އިޚްލާސްތެރި ކަމެއް ހުންނަންޖެހޭނެ. ކަންކަމުގައި ތެދުވެރިާވންޖެހޭނެ. މަކަރާއި ހީލަތް ހަދައިގެންުނވާނެ. ދެން، ދެން، 

ނޑުމެން ބަޖެޓުގެ ރިކޮ ނޑައެިޅގެން ޒީޯރ އަޅުަގނޑުމެން މި ދަނީ އަޅުގަ  515މަންޑޭޝަނުގެ ތެރޭަގއި އޮްނނާނެ ކަ

ޕަސެންޓުގައި ހުރި އެްއވެްސ އެަޗކުން ޑިުއޓީ ނުނެގޭނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް ބިުލ މަޖިލީހަށް އައިއިުރގައި އެ 

ަޗކުން ހުރީ އެކޮުޅކޮޅުންޖަހައި ބަހައްޓާަފިއ މަޖިލީހާ ދެކޮޅަށް ޒީރޯ ަޕސެންޓުގަިއ ހުރި ހުރިހާ އެްއޗަކުން ގިނަ ެއއް

ޑިއުޓީ ނަގަން ހުށަހަޅާފަ. ކީއްެވގެންތޯ އެހެން އަންނަންވީ؟ ދެން، ހުރި އައިޓަމުތަކުން ހަމަ ޑިއުޓީ ބޮޑުކުރަން 

އަންނަންވީތޯ؟ ައޅުަގނޑުމެްނ ޓެކްސް ނިޒާެމއް ޤާއިމުުކރީ ޖީ.އެސް.ޓީ މި ތަނުން ނަގަން ފެށީ. ޑިުއޓީ ނިޒާމު 

 520ރަކަށް ފަހު ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭަގއި ުއވައިލާ ގޮތަށް. އެީއ، ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން މަޑުމަޑުން މަޑުންމަޑުން ގޮްސ އަހަ

ކަމުގައި ވިޔަސް ެއކަން އެޮގތަށް އެ ނިޔަތުގައި އެކަން ކުރީ. އެހެންނަމަވެސް ޙަޤީޤަތުގައި މި ޖެހުނީ ޖީ.އެސް.ޓީ 

ވެސް ބޮުޑކުަރން. ދެން، ބޮޑުކުރަންނުޖެހޭ  ވެސް ބޮޑުކުރަން. އަެނއްކޮޅު ޓެކްސް ވެސް ބޮުޑކުރަން. އަެނއްކޮޅުން ިޑއުޓީ

ނުޑމެން ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސް.  އެްއވެސް އެްއޗެއް ނެތް. ިމީއތޯ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހައްލަކީ؟ ނިކަން ބައްލަވާ! އަުޅގަ

ަކ މިލިައން ރުފިޔާ ފައިދާގެ ވާހަ 599މިދިޔަ ތިން މަސްދުވަހު ތެރޭގައި ަފއިދާ އަށް ވަރަށް ަފޚްރުވެރިކަމާެއކު 

 525މިލިއަން ރުފިޔާ. ފައިދާތޯ މިވީ؟ މީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އަތުން ފޭރިގަތީޫނންތޯ ފައިސާ. މީތޯ ޤައުމީ  599ދައްކައިފި. 

ބޭންކުން ފައިދާ ހޯދަންޖެހޭ މިންވަރަކީ؟ ޤައުމީ ބޭންުކ، ިދެވހި ބޭންކު އުފެއްދުމުގެ ަމގުަސދަކީ ކޮބައިތޯ؟ ިދވެހި ބޭންކު 

ަމޑުމަޑުން ގޮސް ޑިވެލޮޕްމަްނޓު ބޭންކަކަށް އެ ތަން ަބދަލުކޮށްލުން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އުފެއްދުމުގެ ަމގުސަދަކީ

މިިލއަން ރުފިާޔެގ  599ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދޭ ތަނަކަށް އެ ތަން ހެދުން. ެއ ތަނުން ބޮޑުސިންގާ މަހަުކ 

މީ ދިވެހި ޤައުމީ ބޭންކުގެ ޢަމަލުތަްއ ، ފައިދާހޯދާކަށް ނޫން ބޭންކުގެ މަގުސަދުަގއި އޮންނާނީކީ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ނޑުމެން އެއަރޕޯޓު ނެގީ، ޖީ.އެމް.އާރު އަތުން. މައްސަލަ އެއް ނެތް. އެ ހިސާބުން   530ހުރި ގޮތް. ދެން ކޮބައިތޯ، ައޅުގަ

ބުނީ ޑޮލަރު ހައްލުވީއޭ. ކޮބައިތޯ ޑޮލަރު؟ ކޮންތާކުތޯ ވީ؟ އެއަރޕޯޓުން މިހާރުވެސް ކޮންމެ ދުވަހަކު ފަސް ލައްކަ 

ލަރު، އެއް މިލިއަން ޮޑލަރު އެބަ ވަދޭ. ވަންނަނީ ކޮންތާކަށްތޯ؟ އެއިން ޑޮލަރެއް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް، ޑޮ

ވިޔަފާިރވެރިންނަކަށް ނުލިބެއޭ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ިވޔަފާރިވެރިން މަގުމަތީގައި ސަލާްނޖަހައިގެން ގަންނަ، ބަންގާިޅ 

ގަނެގެން މުދާ އެތެރެކުރަނީ މި. މީތޯ މި ޤައުމުގަިއ ކަންތައްަތްއ މީހުންނާއި އިންޑިއާ މީހުންެގ އަތުން ޑޮލަރު 

 535ހިނގަންޖެހޭ ގޮތަކީ؟ ާކކުތޯ ސަރުކާރުަގއި ނޫނީ ކޮން ޑިާޕރޓްމަންޓަކުންތޯ، ކޮން މިނިސްޓްރީއަކުންތޯ މި ޑޮލަުރެގ 

ވާހަކަ ދެއްކީ؟ ޢިްއޒަތްތެިރ  ވާހަކަދެްއކީ؟ ވިޔަފާިރވެރިންނަށް ޑޮލަރު ނުލިބޭ ވާހަކަ، ދަތިވާ ވާހަކަ ދެްއކީ؟ ކާކުތޯ އެ

ނޑުމެން ވިސްނާލަްނޖެހޭ ކަންތައްތައް. މި އޮތް އަންނަނީ ރަމްޟާން މަސް.  ރައީސް. އެހެންވީމާ، މިހިީރ އަުޅގަ

ރުފިޔާ އަށް. ގަެނގެން ތަކެތީގެ ައގު ޑިއުީޓއާ، މި ހުރިހާ އެްއޗެހި  18ރުފިޔާ އަްށ،  17ޑޮލަރެއް މި ގަންނަންޖެހެނީ 
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ށް ދިޔައިމަ ޮކން ބަޔަކަށްތޯ މީގެން ެގއްލުންވެގެން މި ދަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއިން ެއްއވެްސ ލައިގެން މަްއޗަ

ނޑުމެން؛  ނޑުމެން ވިްސނައި ނުލާ ޓެކްސާ އަނެއްަކއްަޗކާއި އަނެްއކަްއޗަކާ ަނަގމުން ގޮސް އަުޅގަ  540ކަމަކަށް އަުޅގަ

ންޖެހޭ. ރައްޔިތުންނަށް އެބަ ެޖހޭ، ރައްޔިތުްނގެ އަތުން މި ޓެކްސްނަގަްނވީ. އެކަމަުކ، ދޭ ޚިދުމަތްތައް ވެސް ރަނގަުޅވާ 

ނޑުމެން ހަމައެކަނި މިތާ މަޖިލީސް މެންބަރުން  ނޑުމެން ފައިސާ މި ނަގަނީ އަޅުގަ ހުރިހާ ލާރި އެއް ނަގަނީ. އަޅުގަ

ކަމަތިމީހާގެ އަތުން، ނޫނީ ސަރުކާރުަގއި ތިއްބެވި މީހުންގެ އަތަކުން ނޫން. މި ލާރި މި ނަގަނީ ދިވެހި އެންމެ ނި

އަތުން ވެސް ނަގަމުންގެންދާ ފައިސާ އެއް މީ. އެހެންވީމާ، މި ފައިސާ ހެޔޮ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވެންޖެހޭނެ. ދެން، 

 545އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ ބޮޑު ފައިދާ ލިބޭ، ދެން ލިބޭ ކަމަށް ބުނާ އެސް.ޓީ.އޯ. ދެންމެ، ރިޔާޟު ރަޝީދު އެ ވިދާޅުވި 

ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު ވިާދޅުވި ފަދައިން ތެލުގެ ައުގ  ފަދައިން، ކޮބައިތޯ؟ ވިލިފުށީ

މިލިއަން ރުފިޔާއޭ އިނގޭތޯ. އެ  39ކީްއވެގެންތޯ ުކޑަނުކުރެވެްނވީ؟ އެ ތަނުން ދެއްކީ ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭަގއި 

ނަށް. އާދައިގެ ުކޑަ ވިޔަފާިރވެރިަޔކަށް އޮތް ބޮޑު އެސް.ޓީ.އޯ އިން. ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ބިމެއް ހިލޭދީފައި ހުރީ އެ ތަ

ނޑާ ެތލުގެ ކަންަތއް ހަވާލުކޮށްބަލަ.  ވުރެ ވެސް ުކޑަ ފައިދާ އެްއ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މިހިީރ މައްސަލަތައް. އަުޅގަ

 550 މިލިައން ރުފިޔާ ނެރެދޭނަން. ހަމައެކަނި ތެލުން، އެސް.ޓީ.އޯގެ  299މަސްުދވަހުގެ ތެޭރގަިއ  3ހަމައެކަނި ތެލުން 

އެހެން ވިޔަފާރިތައް ުހއްޓައިާލފަ. ކޮބައިތޯ އެސް.ީޓ.އޯ އަްށ ވަންނަ ފައިދާ؟ މި ފައިދާ ވަންނަންޖެހޭ ތަނުން ނުވަދެ، 

ކޮންތާކުން މި ފައިދާ ވަންނަނީ؟ ފައިދާ ވަންނަންނުޖެހޭ ތަންތަނުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ވިްއކަމުންދަނީ ތިނޯހާއި 

ނީ. ކިއްލި ދަޅާ އެ ހިސާބުން. ކިއްލި ވެސް ވިްއކަްނ ފަށައިފި އެސް.ޓީ.އޯ އިން. އަލަނާސީއާ، މިހެން ގޮސް ީކކޭ ބުނާ

ރައްޔިތުންނަށޯ މި ޚިދުމަތްކުރަނީ. މީގެ ވެސް އަމާަޒކީ ވިޔަފާިރވެރިންގެ ުދވަސް ދުްއވާލަިއ، އެސް.ޓީ.ޯއގެ ތެލުެގ 

 555ރިހާ ގެއްލުމެއްެގ ފޫބެއްދުމަށް މި އޮންނަނީ ބޭނުންހިފައިގެން އެހެން ވިޔަފާރިވެރިން؛ އެސް.ޓީ.އޯ އިން ލިބޭ އެހެން ހު

ތެލުގެ ތެރޭން ލާފަ. ހުރިހާ ގެއްލުމެްއ ފޫބައްދަނީ ތެލުެގ ތެރޭން ލާފަ. އެހެންވީމާ، ީޑސަލްގެ އަގު ުދވަހަކު ވެްސ 

އި ވަިކ މައްޗަކަށް ނުދާނެ. ސަރުކާރުްނ ޑީސަލް ވަިކ ކުންފުންޏެއްެގ ތެރޭގައި ހިމަނަިއގެން، އެސް.ޓީ.އޯ ތެރޭން ަނގާފަ

ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުަގއި ހިަމނައިގެން ނޫނީ ކުޅަދާނަ ެއއް ނޫން ެއސް.ޓީ.ޯއ ތެރޭަގއި ޑީސަްލގެ ބަަހއްޓަިއގެްނ 

ޑީސަލްގެ ައގު ދަށްކުރާކަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މީގެ ހުރިހާ ގެއްލުމެއް ލިބިގެންދާނީ މަސްވެރިންނާިއ 

ނޑުމެން ވިސް  560ނާލަންޖެހޭ ކަންކަން މި ހުންނަނީ. ދެން، އަޅުަގނޑުމެން ބަލައިލަމާ، ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް. މީ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ިޑއުޓީ އަށް ބަލައިލާއިރު ކުީރގެ ބިލުަގިއ މި އޮތީ ގާތްަގނަޑކަށް ހަމަ ޚާއްޞަކޮށް ުޒވާނުންނަށް 

ނޑު އެަކއްެޗއް ދަންނަަވިއލާނަ ން. އެނަރޖީ ޑްރިންކު. އަމާޒުކޮްށގެން ގިނަ ކަންަތްއތައް ހުރީ. އޭގެތެރޭން އަުޅގަ

ޑިއުޓީަނގަން. ޮކބައިތޯ؟ މުޅި ދުނިޔޭގެ އެންމެ  699، %599، %499ރެޑުބުލް ކަހަލަ އެއްޗެހީގެ ާވހަކަ. އެއިން %

ގިނައިން އެނަރޖީ ޑުރިންކު ިހނގާ ެއއް ތަން މީ ދިވެހިާރްއޖެ. ކީްއވެގެންތޯ އެއަްށ ދިވެިހރާއްޖޭަގއި މިހެން މި ދަނީ؟ 

 565ލިމުންނަށް ހުއްދަވާ މިންވަުރގެ އެްއަޗކީ ރެޑްބުލް ދަޅެްއ ބޯލުން. ެއ މިންވަރުން ވެސް ުބޔަނުދޭން މީ މުސްލިމުން. މުސް
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ވެގެން މަސަްއކަތް މި ކުރަނީ މިހާރު. ދެން، އަނެއްކާވެސް ދާންވީ ރަލާ ދިމާލަށޯ. ދެން، ގަދަކަމުން އެ މީހުން ވަގަްނ 

ނޑުމެްނގެ އިސްލާމްދީނުގަިއ ޙަރާމް ކަެމއް ކުރަން ަމގުފަހިކޮށްދިނުން. މި އެްއޗެހިތައް މި ގޮތަށް  ރާބޮއިގެން އަުޅގަ

ހަމަޖައްސަނީ. އެހެންވީމާ، އެނަރޖީ ޑްރިންކު ދަޅެއް ބޯލައިގެން ހަމަ ނުލާހިކު ހިތްހަމަޖެހިލައިގެން. ެއވެްސ 

ނޑުމެން ގެންދަން ިމ ބުޔަނުދޭންވެގެން އެ މަަސއްަކތްކުރަނީ. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީްސ، އެހެްނވީމާ، ކޮންަމގަކަށްތޯ އަޅުގަ 

ނޑުމެން  ނޑުމެން އެ މީހުން ގެންދަން މި އުޅެނީ. އެހެންވީމާ، މިހިރީ އަޅުގަ  570އުޅެނީ. އަނެްއާކވެސް ދީނާ ދުރަށް އަޅުގަ

ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ކާކުތޯ މި ކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި ވިސްަނނީ؟ ބަޖެޓެއް ވަރަށް ފަހުން؛ 

ނޑަެއީޅކީ.  އަޅުަގނޑުމެން ނޑުމެން ކަ ބިލިއަން ރުފިޔާެގ  15.3އެބަ ކިޔާ ކުަޑ ބަޖެޓެކޭ. ކުޑަ ބަޖެޓެއް ނޫނޭ އަޅުގަ

ބަޖެޓަކީ މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިން ލައްކަ މީހުންނަށް ކުޑަ ބަޖެޓެއް ނޫނޭ. ދިވެހި ދައުލަތުގެ ކަންތައްތައް އަމާުޒކުރާނީ ެއ 

ހުރިހާ ތަރައްޤީ އެއް ގެންާނކަށެއް. ެއ ކަމެއް ނުވެސް ކުރެވޭނެ.  މިންވަރަށް. އަޅުަގނޑުމެން ނުޖެހޭ އެއް ފަހަރާ

 575ދުނިޔޭގައި އެކަން ވެފަ އެއް ނެތް. ދުނިޔޭގެ ެއްއވެސް ަތނެއް ތަރައްީޤވާންވީ އެންމެ މައްޗަކަށް ތަަރއްޤީވި ތަެންއ 

ރިއަށް ދާން. ދުވަހަކު ވެސް ނެތް. ޚުދު އެމެރިކާ އަށް ބެލިޔަސް އެ މީހުން ވެސް އަބަދުވެސް ބޭނުންވަނީ އިތުރަށް ކު

ތިމަންނަމެންނަށް ފުދިއްޖޭ ދެން މި ހިސާބުން ތިމަންނަމެން އިތުރަށް ތަރައްޤީ ލިބިދާނެ ކަމެއް ނެތޭ. އެހެންނެއް ނެތް. 

ދުނިޔެ އެކުލެވިަފއި އޮތީ އެެހންނެއް ނޫން. އަބަދުވެސް ހޯދިހޯދިހެން ކުރިއަށް ދިއުމުގެ މަގު މި އޮތީ. ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑުމެން ާއމްދަނީ ހޯދާނެ އެހެން ވަސީލަތްތައް މަސައްކަްތކުރާކަށް ނޫޅޭ އިނގޭތޯ ހޯދަިއގެން. ، ރައީސް އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ   580އަބަދުވެސް މި ބަލަނީ ހަމަ މި ލިބޭ އާމްދަނީގެ ތެރޭން ލާފައި ެއއްެޗއް އަނެއްާކވެްސ އަތުލެވޭތޯ. އަުޅގަ

ކައިލީމާ ވަރަށް ޖޯކުޖަހައި، ވަރަށް މަލާމާތްކޮށް، ވަރަށް ޔާމީން ތެލުެގ ވާހަަކ ދައް هللا ރިޔާސީ ކެްނޑިޑޭޓު ޢަބްދު 

މީގެ ސާދަ ސަތޭކަ އަހަރުން ކުރިން ެއ އޮތީ އަްނަގވާފައޭ ބިުމގައި هللا ފާޑުފާޑުގެ އެްއޗެހި ިކޔާ. ެއކަމަކު، މާތް 

ނާށޭ. އޭރަކު ތެލެްއ ޚާޒާނާތައް ާވކަން. އެްއޗެހި ަކލޭމެން ހޯދާށޭ. ހޯދައިގެން އެއިން ކަލޭމެން އެއިން ފައިދާ ލިބިގަން

ވެސް ނުހޯދާ. ތެޔޮ ހޯދި ފަހުން މާ ގިނަ ދުވަހެއް ވެސް ނުވޭ. ބިމުގައި ހުރި ހުރިހާ ޚާޒާނާތަކަކީ ދުވަހަކު ވެސް 

 585ހުސްވާނެ އެްއޗެއް ނޫން ެއީއކީ. މީސްތަނުން ނިމިދަންދެން އެ އެްއޗެހި ހުންނާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެހެންވީމާ، 

ވަީސލަތްތައް އެބަ ހޯދަންޖެހޭ. ެއހެން ގޮތްތައް އާމްދަނީ ހޯދަން އެބަ ހޯދަންޖެހޭ. އެހެން  އަޅުަގނޑުމެން އެހެން

ނޑުމެްނ ވިސްނުން ބަހައްަޓއިގެްނ  ވިސްނުންތައް ގެންނަންޖެހޭ. ހަމައެކަނި އެންމެ ދިމާއެްއގައި އަުޅގަ

ވެްސ ނުކުރެވޭނެ. ރައްޔިތުންނަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އާމްދަީނ އެއް ވެސް އިތުެރއް ނުުކރެވޭނެ. އެހެން ކަމެއް

ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކެއް ވެސް ނުދެވޭނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަޅުަގނޑުމެން ޓެކްސާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްާކއިރުަގއި 

 590އަޅުަގނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަން، ޓެކްސްގެ ިނޒާމަކީ އަުޅަގނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރާ އެްއޗެްއ. އަޅުަގނޑު އަބަދުވެސް މި 

ނުޑ ބު ނޑައަޅަންޖެހޭ. ކިހާ ހިސާބަކުންތޯ އަޅުގަ ނޑުމެން ކަ ނޑެއް އެބަ އަުޅގަ ނާ އެއްޗަކީ ެއކަމަކު މީގަިއ މިންގަ

ވާހަކަިއގެ ކުީރގައި ދެންނެވި ފަދައިން މީތި ހުއްޓައިލާނީ. ކިހާ ހިސާބަކަށްތޯ އަޅުަގނުޑމެން ގެންދާނީ؟ ކޮންމެވެސް 
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އް އޮންނަންޖެހޭނެ. ކޮންމެ ވެރިޔަކު އަންނަިއރަށް އެ މީހާ އަށް ފެންނަ ޕްލޭނެއް އޮންނަންޖެހޭނެ. ކޮންމެވެސް ނިޒާމެ

ނުޑމެން ވެރިކަން މިސާލަކަށް،  ގޮތަށް ކަންތައް ކުރަންެވއްޖެއްޔާ ކިހިނެއްތޯ ަޤއުމުގެ ަކންތައްތައް ދާނީ؟ އަުޅގަ

 595ގޮތަކަށް މި އޮތީ ބަދަލުވެފަ. ބަދަލުވިއްޔޯ. ނޫނީ ބާޣާވަަތުކން އައިްއޔޯ. ނޫނީ އެހެން ގޮތަކަށް ައިއއްޔޯ. ތި ައއި 

ނޑުމެްނ ގަސްތުކުރީ ރަނގަޅު އަާމަޒކަށް ދާން. އެ އަމާޒަށް ވާިސލްނުވާ ކަމަށް ވަންޏާ ދެން  އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ކިހިނެއްތޯ ވާނީ. ހަމަކުިރއެޭކ އެްއގޮތަށް ކަްނކަން ހިނަގމުންދާނީ. ވެރިކަން ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ލިބުނީމާ ދެން 

ރަންޖެހެނީ ވެރިަކން ދިފާޢުކުރަން. ދެން އަންނަ، އަނެްއކާ ކުިރއަށް އޮތް ާތގައި ވެސް ވެރިކަން ހޯދަން. މަސައްކަތްކު

ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ވުރެ ބޮޑަށް ނިޔަތް އޮންަނނީ ވެރިކަން. ދެން، ކިހިނެްއތޯ އަޅުަގނޑުމެން ޤައުމުެގ 

 600ްއ ދައުަރށް ވުރެ ގިނަ ދައުުރގައި ެވރިކަންނުކުރެވޭނެ ނިޒާަމކަށް ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންާދނީ. އެހެންވީމާ، އެ

އަދިވެްސ ޤާނޫނުއަސާީސ ބަދަލުކޮށްގެން ނަމަެވސް، އޭރުްނ ދެން އެ ަދއުރުެގ ތެރޭން އޭނަ އަްށ ކުެރވޭނެ ކަެމއް 

ނޑަކަށް ނުފެނޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ޢިއްޒަްތތެރި ރަ ނުޑެގ ކުރެވޭނީ. އިތުރު ދައުރެްއ ދޭކަށް އަުޅގަ އީސް، އަުޅގަ

ވާހަކަ ތަންކޮޅެއް ދިގު ވެްސ ވެއްޖެ ކަންނޭނގެ. އެހެންނަމަވެސް، މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ދައްކަން ހުރި ވާހަކަތަްއ 

ނުޑ ވެސް އުސޫެލއްގެ ގޮތުން  އަދިވެސް ވަރަށް ގިނަ. އަުޅަގނޑު ވެސް ވާހަކަޮކޅު ނިންމައިލާނީ މި ބިލަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް އެކަށީގެްނވާ ގޮތަކަްށ  ތާއީދުކުރަމޭ. އެހެންނަމަވެސް   605މި ނަގާ ނިޒާމު އަޅުގަ

ޚިދުމަތްދެވޭނެ ނިޒާމަކަށް، އެކަީށގެންވާ މިންވަަރކަށް ެޓކްސްގެ ިނޒާމު ޤާއިމުކުރަން. އަނެއްާކ މީގަިއ ނިކަން 

 5. ެއކަމަކު، 15ތުން ަނގަނީ %ރުފިޔާ މީހެއްެގ އަ 599ވިސްނައިަބއްލަާވ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ަފއިދާ އަށް 

. ނިކަން ވިސްނައިަބއްލަވާ. މީ ކޮން ހަމަހަމަ 15ބިލިއަން ރުފިޔާ ފައިދާ ލިބޭ މީހާ އަތުން ވެސް ނަގަނީ %

އުސޫލެއްތޯ؟ މީތޯ ހަމަހަމަ އުސޫލަކީ؟ ބޮޑެތި ފައިދާ ލިބޭ ނިޒާމުތަކުން ބޮޑެތި އަދަދުތަްއ ތަންކޮޅަށް ބޮޑުކޮށް ނެގީމާ، 

 610ތަށް އިތުރަށް އާމްދަނީ އަންނާނެ ކަންތައްތައް. މީ އެއް އުސޫލަކުްނ؛ ދުނިޔޭގެ އެހެން ތަންތާގައި މި މި ވެސް ދައުލަ

ނިޒާމު އޮންނަނީ މިހެންނެއް ނޫން. ބޮޑެތި ފައިދާ، ބިލިއަނުން ބިލިއަނުން ލިބޭ ތަންތަނުން ނެގޭ އަދަދުތައް އިތުުރވާނެ. 

ނާިއ ފަގީރުންނާ ދޭތެރޭގައި ުހންނަ ތަފާތު ކުޑަކުރެވޭނީ. ޕަސެންޓޭޖު ވެސް އިތުުރވާެނ. އޭރުން މުއްސަނދިން

ރުފިޔާ ފައިދާ ލިބޭ  599. އެްއކަަލ 15މުއްސަނދިމީހާ އަތުން އެންމެ މުއްސަނދިމީހާ އަތުން ވެސް މި ނެގެނީ %

. ކޮބައިތޯ އެ ތަފާތު ކުޑަކުެރވޭނެ ނިޒާމަީކ؟ ނުކުރެވޭނެ. އެހެްނވީމާ، 15މީހާ އަތުން ވެސް މި ަނގަނީ %

ނޑުމެްނ އަ  615ޅުަގނޑުމެން މުއްސަނދިންނާއި ފަގީރުންނާ ދޭތެރޭގައި ތަފާތު ކުޑަކުރަން ބޭނުން ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ

ޖެހޭނީ މި ނިޒާމުގެ ތެރޭން ލާފައި އެ އުސޫލުތަކަށް ފައްަތން. އެ މީހަކު ހިތަށްއެރި ގޮތަކަށް ނޫންކަން ކުރަންވީކީ. 

ކަންތައްަތްއ ކުރިއަކަށް ނުދާނެ. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް، ައޅުަގނުޑ  އެގޮތަށް ކޮްށގެން ދުވަހަކު ެވސް މި ޤައުމުގެ

ނޑު މިއަްށ  އަދިވެްސ ދަންނަވާލަން ބޭނުްނ އޭދަފުށީެގ ބަނދަރުގެ ވާހަކަ. މި ޓެކްސްަނގަިއގެން ލިބޭ ލާރިން، އަުޅގަ

ޤީންކަން ލިބުނީމާ. ތާއީދުކުރާނީ، މިއަށް ޯވޓުދޭނީ ވެސް އޭދަފުށީ ބަނދަރުހެދުމުގެ މަސައްކަތްކުރާނެަކމުގެ ޔަ
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 620އަޅުަގނަޑކަށް އެ ޔަޤީންކަާމެއކީަގއި ޕާޓީ އެއް ބަދަލެއް ުނކުރެވޭނެ. އެ ކަމެއް އަުޅަގނޑަކަށް ނުކުރެވޭެނ، ބަނދަރު 

ނެހެދިޔަސް. އެއީ ކުރެވޭނެ ަކމެއް ނޫން. ހަމައެކަނި އަތޮޅުގައި އޮްތ، ފަޅު ހިއްކުމަށް ޓަކައި އަުޅަގނޑު ޕާޓީ އެްއ 

ނަން. އެއީ، އަޅުަގނޑު ކުރާނެ ކަެމއް ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެހެނެއްނޫން، ސަރުކާރަށް؛ ބަދަލެއް ނުކުރާ

އަޅުަގނޑު ކުރީަގއި ވެސް އެްމ.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރަށް ެއއްބާރުލުްނދިނުމުގެ އެއްބަްސވުމެްއަގއި ސޮއިކުރިން. މި ސަރުކާރަށް 

ދަނީ ދެމުން. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް ދޭނަން. ވެސް މިހިރީ އެއްބާރުލުންދޭން ތައްޔާރަށް. މިހާރުވެސް މި 

 625އެީއ، ކޮންމެހެން ޕާޓީ ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. ރައީސަކަށް އޮންނަ ބާރެއް ެވްސ ނޫން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުންނަ ޕާޓީއަކަށް ސޮއިކޮްށެގން ނޫނީ އެއްވެސް ކަމެއް ުނކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ާޤއިމުކުރުަމކީ އެއީ ރަ 

އަށް އޮންނަ ބާރެްއ ނޫން. ެއހެންކަމަށްވަންޏާ އެ މީހަކީ ަޤއުމުަގއި ހުރި އެންމެ ބޮޑު ިޚޔާނާތްތެރިޔާ. ޤައުުމގެ ހާލަތު 

ނުޑ މި ބުނާ ސަބަބަކީ ައޅުަގނޑު ިއއްޔެ  ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް މި އޮީތ ވަރަށް ހާުލގަ. ވަރަށް ދަުށަގ. ދަށޭ، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ތެޭރގައި އެންމެ ވަުރގަދަ އަްށ ދީނީ ޚަބަރުތަކުގެ ސު ނޑަްށ ައޑުިއވުނީ، އަުޅގަ ރުޚީަތކުެގ ެތރޭން އަުޅގަ

 630ނަސޭހަތްދީފައި ރޮވިފައި އުޭޅ މީހަކު ޚިޔާނާތްތެރިެވގެްނ ވަޒީފާ އިން ވަިކކުރި ާވހަކަ. ނިކަން ބައްަލވާ! މީ 

ހެންވީމާ، އެ ހިސާބަށް ޤައުމުގެ ކަންތައް ހިނަގއްޖެ. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ ހާލަތު ހުރި ހިސާބު. އެ

 އެއް ަދއްކާަފއި ޚިޔާނާތްތެރިެވގެން ވަޒީފާ  މި ހުރިހާ ވާހަކަ ،ތް ރަްއޔިތުންނަށް ދޭން ތެދުވެފައިދީނީ ނަސޭހަފައި ރޮއި

ނެއްކާ މި ބުނާ މީހާ އައެްއތޯ؛  މަ ދެން ކާކު ދައްކާ ވާހަކަށް ޤައުމުގެ ކަންތައްަތއް ދިޔައިލަތައިން ވަކިކުރީ. މި ހާ

އަށް ވަންނަން  ެއއް އިނދެގެން ެއއީ ބުެދއް ކަމަށް ަބލާފައި ެއ ގެ  ދަޅެްއގަިއ ގެރި ެގއެްއަގއި ޯކްސޓު އަކީ ކޮބައިތޯ. 

 635ދަެޅއް ޭގަގއި އިނެދގެން ފުރަތަމަ ވެސް ބުނީ ިތމަންނަ އަށް ވަދެވޭނީ ކޯސްްޓ  އިންކާރުކުރި މީހާ އިނގޭތޯ. ކޯސްޓު

ަގއި ދެން ދީނީ ލުގަިއ ތިބި މީހުން ޚިޔާނާތްތެރިވެގެން ުނކުންނައިރުެއއީ ބުެދކޭ. މިފަދަ ހާ ރުނީމައޭ.ދަޅު ނެ

ނޑުމެން ބުނާނީ ކީކޭތޯ؟ދޭތެރޭގަިއ ެވސް  ޢިލްމުވެރިންނާ ެއްއ  ހުރިހާ މީހުންނަށް ނިސްބަތްކޮށް މި ވާަހކަ އަުޅގަ

ނޑުމެްނެގ ތެރޭގައި ގޯސް މީހުން އުޅޭ ނުދެއްކޭނެ. ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރޭގައި ެވސް އެބަ އުޅޭ ޯގސް މީހުން . ހަމަ އަޅުގަ

އެންމެ ފުރަތަމަ ނަރަކަ  ވެސް އޮންާނނެ. ޙަދީޡެއްގައި ޤުދުސީهللا ވެސް އުޅޭނެ. މާތް  މީހުންގެ ތެރޭގައި  ފަދައިން އެ

 640ްއެވގެންތޯ ކަމަށް. މަލާއިކަތުން ދަންނަވާނެ، އެ ކީއަށް އެއްަލއިލާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ވެސް ޢިލްމުވެރިން ހިމެނޭނެ 

 މީހުންނަށް ލިބުނު ޢިލްމު ނަހަމަ  މީހުންނަކީ ދުނިޔެމަތީގައި އެ ވަޙީކުަރއްވަީނ، އެ ޢިލްމުވެރިން އެއްލައިެލވެނީ؟

ފުރަތަމަ ބުރުގައި  ނަރަކަ އަށް އެންމެ މީހުން  ގޮތުަގއި އަމިއްލަ އެދުމަށް ބޭނުންކުރި މީހުންނޭ. އެހެންވެެގންނޭ އެ

ތްތެރި ރައީސް، މިއީ ޢިލްމުވެިރޔަަކށް ވިޔަްސ، މިއީ އެހެން މީހަކަށް ވިަޔސް، ަރއްޔިތުްނެގ ޖެހެނީ. ޢިއްޒައެއްަލއިލަން

މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށް ވިަޔސް، ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަކމުގައި ވިޔަްސ، ދައުލަުތގެ ަވޒީރަކަށް ވިޔަސް ކަން އޮީތ 

 645މީހެްއގެ މޮުޅކަމަކުން،  ތަޤްވާވެިރކަމަކުން. އެ މީހެްއެގ ހުންނަ މީހަކަށް ކަން އޮތީ އެ ޙުކުމް ެއއްގޮަތކަށް. އެ

 إِى  ކީރިތި ޤުރުއާުނގައި ވަޙީކުަރއްވަނީ، " هللا މަޤާމަކުން ލިބޭނެ އެއްވެސް ެއއްެޗއް ނެތް. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މާތް

http://www.almoslim.net/node/114523
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ِ  ِعْندَ  أَْكَرَهُكنْ  އޮތީ ކީރިތި  އަންނަނީ. މިޭނ މީހެްއގެ ހުންނަ ތަޤްާވވެރިކަމަކުން މީހެއްެގ މާތްކަން އެ އެ"  أَْتقَاُكنْ  هللا 

ދީނީ  މާ ފުއްޕާަފއި ައޅުަގނޑުމެން މީައޅުަގނޑުމެން ، ށް ސާފުކޮށް އެނގެން. އެހެންވީމާ ޤުރުއާނުގެ އާޔަަތކުން ވަރަ

ދީނީ ޢިލްމާއި ޙިދާަޔތާ މިއީ މުޅިން ދޭްއޗެްއ،  ނުވާނޭ.ޢިލްމުވެރިންނޭ. ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެްއވެސް ކަމެއް 

 650. މިއީ މީހަކަށް ދެއްވީމަ ނޫނީ އަދި ޢިލްމު ހުއްޓަކަސް ނުލިބި ހިނގައިދާނެ އެهللا ދާޔަަތކީ މާތްޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޙި

ހަކަށް މީ ދެްއވާނެ. ެއީއ ކިތަންމެ ނިކަމެތިުރއްސެވި ައޅަކަށް ޙިދާޔަތް. هللا ޖެހޭ ކަމެއްއަޅުަގނޑުމެން ިވސްނަން

ނޑުެގ ވާަހކަ ނިންމައިވިޔަްސ، ޢިލްމެއް ނެތް މީހަަކށް ވި ައޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަށް ހެޔޮ هللا ލާނީ މާތްޔަސް. އަުޅގަ

 .وبركاتو هللا تورحو عليكن سالمالوކިަބއަށް ދުޢާކުރަމުން. هللا ވިސްނުން ދެްއވުމަށް އެދި މާތް

 

 655  ވުން:ވާހަކަދެްއކެ މަޢުޞޫމުهللا ލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކެ

ދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ައގުްނ މު 2911/19ޝުކުިރއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ާޤނޫނު ނަންބަރު  .`

ވާ  ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައި މި ރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރިޔާޟުނެގުުމގެ ޤާނޫނަށް ިވލުފުށީ ދާއިޓެކްސް

ނުޑ ހިތުގެ އަ ހު ކޮންމެވެްސ ވަރަކަްށ ދިރާސާކުރުމަށްފަ ރާ ކަންތައްތަާކއިޑިްނ ތާއީދުކު އިޞްލާޙުަގއި އެބަ ހުރި އަުޅގަ

ައޑިްނ  އަދި ތާއީދުނުކުރާ ކަންތައްތަްއ. އާދެ! އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އަޅުަގނޑު ހިތުގެ ތާއީދުކޮށްފާނެ ކަންތައްތަކާ،

 660ކުާރ މަގުން ދަތުރުފަތުރުަގއި ވަިއގެ ާލނަން. އާދެ! މި އިޞްލާޙު ގެނެިވއްޖެ ނަމަ ރާއްޖޭތާއީދުކުރާ ބައި ދަންަނވައި

ނުޖެހޭނެ. މިހާރު މާލެއިން ފުރައިގެން ތިލަދުންމައްޗަށް ދަތުރުކުރާ ބޭފުޅުންގެ ދެކޮޅު ނަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްާކކަށްދިވެހިން

ނިޑގެންދާނެ. އެހެންީވމާ 175ޓިކެޓަށް ޖީ.އެސް.ީޓގެ ގޮތުަގއި ދައްކާ  ޞްލާޙުގެ ލުމުެގ މި އި، ރުފިޔާ ަވރު ކެ

ނޑު މަގު . އެއީ ޤާނޫުނގެ ދެ ވަަނ ސް އެބަ އޮްތ މި މާއްދާ އިޞްލާޙުކުާރ ވާހަކަ ިލެޔފަދުަތކުގެ ެތރޭގައި ވެސަމައިގަ

 -5ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގެ   15. އޮތީ ބިލުަގއި ހުށަހަޅާފަ ކުރުން މިނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙު އަން 5މާއްދާގެ )ހ( ގެ 

 665ލާއި ދޭ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކުން ޓުއަރިސްޓުންނަށް ވިްއކާ މުދަތްގެ ޚިދުމަދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ ވަިއެގ ދަތުރުފަތުރު

އާދެ! މި ޤާނޫނަށް ގެންނަ  ުޓން ކިހިނެއްތޯ ފާހަގަކުރާނީ؟ކޮށްފާނެ ޓުއަރިސް އެކަނި ގޮުތގަ. ދެން ބޭފުޅުން ސުވާލު

. ޤާނޫނު ބަސް މާނަކޮށްފަ ނަ މާްއދާގެ ގޮުތގައި "ުޓއަރިސްޓު" މިވަ 68ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭަގއި ހުށަހަޅާފައި އެބަ އޮތް 

ގެ ދިވެިހރާއްޖޭގެ އިިމގްރޭޝަންގެ ޤާޫނނުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ޓުއަރިސްޓް ވިސާެއއްަގއި ދިވެހިރާއްޖެ  2997/1ނަންބަރު 

ރުމަށް ކޮންމެވެސް ވަރެްއެގ ކަންތައް މެނޭޖުކު ގޮތުން މި އަނެއްހެން އިާދރީ، ކޮންމެ މީހެއް ކަމަށް. އެހެންވީމާއެތެރެވާ 

ނޑުމެން ިދވެހިންނަށް  ކުރެވޭނެ. އޭރުންއް ހުއްޓަސް ވެސް މެނޭޖުދަތިތަކެ  670ަވއިގެ ދަތުރުަތއް ކުރުމުަގއި ައުޅގަ

ނޑުމެން ަވއިެގ ދަތުރުފަތުރުެގ ދަްއކާ ވާނެ. ކޮންމެގޮތެއް ޖީ.އެސް.ޓީ ނު ވިޔަްސ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މިހާރު އަުޅގަ

ނޑު ހިތުގެ އަިޑން ތާއީދުކުރާ، ހެންވީމާތުުރކުރަން މި ޖެހެނީ. އެތެރެއިން ގިނަ ފަހަރަށް ދަ މާއްދާ އެއް.  އެީއ އަުޅގަ

 .މަޖިލީހުގެ..

http://www.almoslim.net/node/114523


26 

 

 

 675  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ހުްސަވގުތުކޮެޅއް މިނެޓު 39މަތީން  ވާ ގޮތުގެސާބުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއި ހި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އަޅުަގނޑު މި

ނުޑ  11ނަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަރުވާ ޖަހާއިރު އަޅުަގނޑުމެން އަލުން މަސައްކަތް ފަށާނީ. ފަށާއިރު އަޅުގަ

ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް  މަޢުޞޫމުهللا އްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއެންމެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުއަރުވާނީ ކެލާ ދާއިރާގެ ޢި

 .عليكن مالسالوބަރުންނަށް އަރުވަން. ގެ ހުސް ވަގުުތކޮޅެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންމިނެޓު 39ހިސާބުން  ގެންދެވުމަށް. މި

 680 

 ]އަށް  11:93އިްނ  19:39ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ  ނޑުމެންގެ މި ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ަފށައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާއިުރ އަުޅގަ `. އަުޅގަ

ނޑުމެން މަސަ ނޑާލިއިރު ވާަހކަފުޅުދައްަކވަމުން ގެންދެވި ކެާލ މިއަދު ފުރުޞަތުއަރުވާނީ ކުިރން އަޅުގަ  685އްކަްތ މެދުކަ

މަޢުޞޫމަށް. އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި މަސައްކަތްކުރަނީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު هللا ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު . ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު ހުށަހ9.1ަ

މުދަލާިއ ޚިދުމަތުގެ ައގުން ޓެކްސްެނގުމުގެ ޤާނޫނަށް ިއޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު. ކެލާ ާދއިާރގެ  2911/19ނަންބަރު 

 މަޢުޞޫމު. هللا ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 690 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: މަޢުޞޫމުهللا ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ރައީސް. އާދެ! ައޅުަގނޑު ކުރިން ވާަހކަދައްކަމުްނ ހާމަކޮށްފައިވާނެ ފަދައިން މި `.ޝުކުިރއްޔާ، ިޢއްަޒތްތެރި 

އަށް މި ހުށަެހޅިފައިާވ އިޞްލާަޙކީ ވަރަށް  5ވަނަ ާމްއދާގެ )ހ(ެގ  15އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފައިާވ މާއްާދތަކުގެ ތެެރއިން 

ތުން ަވއިގެ ދަތުުރފަތުރުން ނަގާ ޖީ.އެސް.ީޓ މުހިއްމު އަޅުަގނޑު ވަރަށް ާތއީދުކުރާ ިއޞްލާޙެއް. އެއީ ިދވެހިންގެ އަ

ނޑުމެްނ  ނުޑ ކުިރންވެސް ދެންނެވިން ަބއެއް މާއްދާތަކަކީ އަުޅގަ  695އުނިކުރަން މި ވަީނ ހުށަހެޅިފަ. ދެން އަުޅގަ

އަށް  4ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ  15އަދި  3ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ  15ވިސްނާލަންޖެހޭ މާއްދާތަކެކޭ. އެގޮތުން މި ބިލުގެ 

ނޑުމެން ިވސްނާލަންޖެހޭ. އާދެ! މިހާރު މި  ހުށަހެޅިފައިވާ ޖީ.އެސް.ީޓެގ އަދަދުތައް އިތުރުކުރުމާ ބެޭހ ގޮތުން އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑުމެން މި ނަގަމުންދާ ޖީ.އެސް.ޓީގެ ޕަސަންޓު...

 

 700  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 705  ވާހަކަދެއްކެވުން: މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު

ނޑައެިޅގެން އިތުރުފުޅު އެ ހައްދަވަނީ. އުނިކުރާކަށްނޫން. މިހާރު ނަގަމުންދާ ަވއިެގ  ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ކަ

 މަތަކީ...ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތުން އެ ޚިދު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 710ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމުަގއި އެ ފުރުޞަތު ލިިބވަަޑއިގަންަނވާނެ. ައޅުަގނުޑ 

 މަޢުޞޫމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. هللا ކެލާ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަބްދު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:މަޢުޞޫމު هللا ބްދުކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަ

އާދެ! ދާދި ދެންމެއަކު އަޅުަގނޑު ދެންނެވި ވާހަކަ އަކީ ޓެކްސް ބްރެކެޓުަތއް މި ހިމެނިފައިވާ ގޮތަށް ޖީ.އެސް.ީޓ 

ނޑުމެން  15އަށް ތޯ، % 8އިތުރުކުރާނީ % ނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަންަތއްތަކޭ. އާދެ! އަުޅގަ  715އަްށ ތޯ މިއީ އަުޅގަ

މަކަށް ާދއިރު މުސްތަޤްބަލުގައި ކޮންމެވެސް ާތރީޚެއްަގއި ދައުލަތަށް ލިބޭ ާއމްދަނީ އެބަ ޖެހޭ ދައުލަތުން ޓެކްސް ނިޒާ

ކުރާ ޚަރަދުތަކާ އެއްވަުރކުރަްނ. އެހެންނޫނީ ދައުލަތުގެ ދަރަނި ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ބޮޑުަވމުންދާނީ. އެހެންވީމާ، އެ 

ނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ތަހުޒީބީ ަޤއުމުތަކުަގއި ވެސް ެޓކްސް ނިޒާަމީކ ދިމާލަށް ދެވޭނީ އާމްދަނީ ިއތުރުކޮށްގެން. އެ

އޭ ބުނުމުން އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި ބޭފުޅުން ހައިރާނެްއ  15ހިނގަމުން އަންނަ ނިޒާމެއް. އެހެންވީމާ، ޖީ.އެސް.ޓީ %

ނޑުމެންނަށް މި ވީ ގޮތަކީ ޖީ.ެއސް.ޓީ ނަގަްނފެށުނީ ކުއްލިއަކަށް. ދެން   720އިުތރުވަމުން ވެސް މި އަންނަނީ ނުވާނެ. އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫުލކުރާ ގޮުތަގއި ޖީ.އެސް.ޓީ ދުނިޭޔގެ އެހެްނ  ވަރަށް ބާރު ސްޕީެޑއްގަ. އެެހންވީމާ، މުސްތަޤްބަލުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ިވސްނާލަންޖެހެނީ މިހާރުވެސް  ޤައުމުތަކުަގއި ވެސް ަނގާ ފެންވަރަށް އިތުރުެވގެންދާނެ. ދެން މީގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ސަރުކާރު ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު  2913ން ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއްގެ ވާހަކަ ދައްަކވަުމންދާއިރު އަުޅގަ

ބިލިއަްނ  1.8ފާސްކުރިއިރު މި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި ވަނީ ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓު ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮުތގައި 

 725މަނައިގެން. އިތުރަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ކަންކަމުގެ ތެރޭަގއި ޓެކްްސ ރުފިޔާ އެއީ އިތުރަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެކަމުގައި ހި

ނިޒާމަށް ގެންނަ ބަދަލުތައް، މިންވަރުތައް، ޓެްކސްގެ މިްނވަރުތަކަށް ގެންނަ ބަދަލުތައް ވަނީ ހިމަނާފަ. އެހެންވީމާ، 

ނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭނެ އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނާލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް މިއީ. އެެހންނަމަވެސް، ެއއާެއއްކޮށް ައޅު ގަ
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އަޅުަގނޑުމެްނގެ މައި އިންޑަސްޓްރީ ފަތުރުވެރިކަން ފަދަ އިންޑަސްޓްރީތަކުން ޓެްކސްތައް ނަގަމުންދާއިރު އެ 

އިންޑަސްޓްރީ އަށް އޮބިނޯންނަވަރަށް ޓެްކސްނެގުމަކީ އެ ިއންޑަސްޓްރީ އަްށ ބޮޑެތި ގޮްނޖެހުންތަކާ ދިމާވެދާނެ ކަމެއް. 

 730ނޑު ދެންނެވިން މި ބިލުގައި އަުޅަގނުޑ ތާއީދުނުކުރާ މާއްދާތައް ެވސް އެބަ ހުރި ވާހަކަ. އާދެ! އާދެ! ދެން އަޅުގަ 

ޖީ.އެސް.ޓީ އެްއޗެްއގެ ގޮތުަގއި  9ވަނަ ައއިޓަމު. އެއީ ޑީސަލް. އެއީ % 19ގެ  1އެގޮތުން މި ޤާނޫނުގެ ޖަުދވަުލގެ 

ނޑަްށ ތާއީ ނޑުމެން ޖީ.އެސް.ޓީ އޮތުން އުނިކުރަން ހުށަހަޅާަފއިވާ ކަމަކަށް އަުޅގަ ދެއް ނުކުެރވޭ. ޑީސަލުްނ އަުޅގަ

ނޑުމެން ޖީ.ެއސް.ީޓ ނަގާނެ ކަމެއް ނެތް. އެީއ  ނަގާނެ ކަމެއް ނެތް. ހަމަ އެާއއެްއކޮށް ޕެޓްރޯލުން ވެްސ އަުޅގަ

ގަިއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޢާއްމު ދިރިއުޅުމާ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިަފއިވާ ކަެމއް. އެހެންވީމާ، ުކރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކު 

ނޑުމެންނަށް އެފަދަ ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭގައި ވިސްަނއި، ވިޔަފާރިތައް ވެސް އެފަދަ   735ތަންކޮޅެއް ފަހުން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެކަހަލަ ކަމެއް ކުރެވުަނސް ކައިިރ މުސްތަޤްބަލެްއަގއި  ޓެކްސްތަކަށް ެރޑީެވގެން ައންނައިރު އަުޅގަ

ނޑަށް ތާއީުދކުރެވޭ ކަމެއް ނޫން. ދެން ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގާ އެްއޗެއް  ޑީސަލާއި ޕެޓްރޯލުން ގެ ގޮުތގައި ހިމެނުމަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެން އެހެން ބޭބޭފުޅުން ދައްކާ ވާހަކަ އަށް ވެސް ުކޑަކޮށް ެއްއޗެއް ބުނެލަން  މިފަދަ ބަހުސެއްގައި އަުޅގަ

ވިދާުޅވި ުޓއަރިޒަމް  މުހިއްމުވާނެ. ހުޅުމީދޫ ދާިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީުބގެ ވާހަަކފުޅުގައި

 740ފުޅާކުރަމުންދާނެ ވާހަކަ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާެރްއގަ. ުޓއަރިޒަްމ ބޮއިކޮުޓކުރަން ދުނިޭޔގެ ކަްނކޮޅުތަުކގަިއ ެއކި މޭރުމުން، 

އެކި ބަހުރުަވއިން ޮގވަމުން ޮގސްފައި، ދެން ހަމަ އެ ބޭފުޅުން ޓުއަރިޒަމް ފުޅާކުރާ ވާހަަކ ދެއްކީމަ ެއއީ ރައްޔިތުްނ 

ރާނެ ކަމެއް ކަމަށް މި ތަނުގައި ބަހުސްކުަރްއވާިއރު ވިސްާނވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭނެ. ދެން ދެއްކެީވ ބިލުތަްއ ސުވާލުކު

ނުދެއްކި ހުރި ވާހަކަ. އެސް.ީޓ.އޯ ވެސް ަދއްކަންވެަފއި ހުިރ ބައިވަުރ ފައިާސ ހުރި ވާހަަކ. އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާުރގަިއ 

ންޖެހޭނެ މިހާރު ރާއްޖޭަގއި ކުދި އެންމެ ކުަޑުކދިންނަށް ވެސް އެބަ އެނގޭ ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް ވިސްިނވަަޑއިގަންަނވަ

 745ބިލިއަން ރުފިާޔގެ ިބލު އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުްނ ނުދައްކާ އޮްތކަން. ޢާްއމު ވިޔަފާރިވެރިްނގެ. ކުދި  1.6

ފިޔާ. އެހެންވީމާ، އެ ބިލިައން ރު 1.6ވިޔަފާިރވެރިންނާއި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާިރވެރިންގެ ބިލުތަްއ ނުދައްކާ އޮތޭ. 

ނޑުމެންގެ ރައްޔިތުން  އަހަރު  3ބިިލއަން ރުފިޔާ އިން  15ފައިސާތައް ނުދައްާކ، ސަރުާކރު އަދި އޭެގއިތުރަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ސުވާލުކުރާނެ. އެހެްނވީމާ،  ތެރޭ ދަރަނިވެރިކުރުވާަފއި، ެދން މި ދެ ވާހަކަ ބަހުސްގެ ތެރޭގައި ބުނީމަ އަުޅގަ

ޅުން ބަހުސްުކރައްާވއިރު ޓުއަިރޒަމް ފުޅާކުރާނަމޭ ވިދާޅުވާއިރު ހަނދުމަފުޅުބަހައްޓަވާތި، ތިޔަ ބޭފުޅުން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ބޭފު

 750އަހަުރގެ  3ޓުއަރިޒަމް ބޮިއކޮޓުކުރަން ކުެރއްވި މަަސއްކަތް ދިވެހި ރަްއޔިތުން ހަނދުމަހުންނާނެ. ހަމަ އެއާެއއްކޮށް 

ތުންގެ ދަރަނިވެރިކަން އިތުރުކުރިކަްނ ވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުން ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން ދިވެހި ރައްޔި 15ތެރޭގައި 

ނޑުމެން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކަންތައްތަކެްއ ކުާރއިރު މި ކަންަތއްތަްއ ެވސް  ހަނދުމަހުންނާނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އި ވަންޏާ އެ ވާހަކަ އަްށ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅޭ ގޮތަށް ާވހަކަފުޅުނުދައްކަަވއި، މިއީ ެވސް ހިނގާފައި ހުރި ކަމެއް ކަމުގަ

ވެސް އިޢުތިރާފުެވވަަޑިއގެން، އޮޅުވާލުމުަގއި ކުަޑކޮށް، ޚާއްޞަކޮށް ރިޔާސީ އިންިތޚާބަށް ކެމްޕޭން ފަށައިގެން 
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 755އުޅޭއިުރަގއި ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލުުމގެ ބައި ކުޑަކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ތެދުބަސް ބުނެ، ރައްޔިތުން އެކަީށގެންާވ 

ލިބޭތޯ މަސައްކަތްކޮށްިފއްޔާ އެމް.ޑީ.ޕީ އަްށ ދެ ވަނަ ބުރަށް ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭނެ. އާދެ! މި  ގޮތެްއގައި ާތއީދު

ހިސާބުން އަޅުަގނޑު އެދެނީ މި ބިލަކީ ރައްޔިތުންނާ ުގޅޭ އާމްދަނީގެ ބިލަކަށް ވާީތ ވަރަށް ައވަހަށް ކޮމިީޓއަކަްށ 

ޤާނޫނަކަށް ބަދަލުވެގެންދިއުން. ޝުކުރިްއޔާ، ޢިްއޒަތްތެރި  ގެންގޮސް މި ދެންނެވި ކަންަތކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މި ބިލު

 ރައީސް.
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގަިޑއިރު މި ހިސާބުން މި ހަމަވީ. 1މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއިވާ ގޮުތެގ މަތީން އިބްތިދާޢީ ބަހުސަށް މިއަދު އޮތް 
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  ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

ަސރުކާރުގެ ފަރާތުން، ވިލުފުށީ  -19.1މި ހުރި މަސައްކަތް އަށް. ނުނި 19ންޑާ އައިޓަމު އަޅުަގނޑު މިދަނީ އެޖެ

ކުަޑކުދިންގެ ޙައްޤުަތއް  91/9ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ގެނައުމުެގ ބިލުެގ ަބހުސް ކުރިއަްށ ގެންދިއުން. މި ބަހުސްގަިއ އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނަްށ އިޞްލާޙު 

 770މިނެުޓއިރު.  39މިނެޓުއިރު އެބަ އޮތް. ޑީ.ާއރު.ޕީ އަށް  41މިނެޓު އެބަ އޮްތ އަދި ބާކީ. ޕީ.ޕީ.އެމަށް  2ގަޑި  1

. އަދި ވަކި ޕާީޓއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ މިނެޓު 5މިނެޓު. ޤައުީމ ޕާޓީ އަށް  5މިނެޓު. ޕީ.އޭ އަށް  9ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް 

ނުޑ ފުރުޞަތުއަުރވަމުން  މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްަކަވން އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަުޅގަ

ނޑު ެއންމެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުއަރުަވން އޮތީ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ  5ގެންދާނަން ކޮންމެ މެންބަރަކަށް  ގެ މިނެޓުއިރު. އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު. މި ވަގުތު؛ އެއީ ިއއްޔެ ވާހަކަފުޅުދައްަކވަން ފެްއޓެވި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މި 

 775ވަގުތު ަވޑަިއގެންނެތީމަ އަުޅަގނޑު ދެން ފުރުޞަތު މި ައރުވަނީ މަނަދޫ ދާއިރާގެ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު 

 ޠާރިޤު. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މެންބަރު މުޙައްމަދު ޠާރިޤުމަނަދޫ ދާއިރާގެ 

ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ުކޑަކުދިންގެ ަޙއްޤުތަްއ ރަްއާކތެރިކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް  .`

 780އިޞްލާޙެއް ގެނައުން އެއީ ަހމަގައިމު ެވސް ައޅުަގނޑު ާތއީދުކުރާ ކަެމއް. ުކޑަކުދިންެގ ޙައްޤުތައް ަރއްކާތެރިކުރުާމ 

ހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙެއް ެގނައުމުގެ ތެޭރގަިއ މި ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަުކގަިއ ހުރި ބައެއް ކަންތައްތަާކ ދޭތެރޭަގއި ބެ
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ސުވާލުއުަފއްދަންޖެހޭ. ހަމަގަިއމު ވެސް ޤާނޫނަކުން، ގަާވިއދަކުން، އުސޫަލކުން، ހަމައަުކން މައިވަންތަކަމުގެ ގުޅުަމކީ 

ނަޑއިލެވޭނެ ުގޅުމެއް ނޫން.  ނިޑގެްނދާނެ، ވަކިކުެރވޭނެ ގުޅުމަކަްށ ނުވާނެ. އެހެންނަމަވެސް ކަ ލޭގެ ގުޅުމަކީ ކެ

އަޅުަގނޑުމެން ތަަޞއްރަފުފުދި، ބޮޑެތިވެަފއި ތިބޭ މީހުންގެ ހައިސިއްޔަތުން ޤަބޫލުކުރަންެޖހޭ ޙަޤީޤަތްތަކެއް އެބަ ހުރި. 

 785ޙަޤީޤަތަކީ މިއަދު ވެްސ އަޅައިލާނެ މީހަކު ނެތިފައި އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ އެންމެ މުހިއްމު، އެންމެ ބޮޑު އެއް 

ތިބި ވަރަށް ބަިއވަރު ކުިދންތަކެއް ދައުލަތުން ބަލަހަްއޓަމުންދާކަން. ކުޑަކުދިންެގ ހިޔާގައި އެ ތިބަ ކުދިްނގެ 

ނޑުމެންނަށް އެނގިފަިއ މި އޮްނނަނީ ކޮންމެ ކުއްޖަ ނުޑމެން ދަންނަ ކަމެއް. އަުޅގަ ކު ވެްސ، މަޢުޞޫމުކަން އެއީ އަުޅގަ

ކޮންމެ އިންސާނަުކ ވެްސ ދުނިޔެ އަށް އަންނަނީ ފިުޠރަތުގެ ސާފުކަންމަީތގައިކަން. އެ ކުއްޖާ ޔަހޫދީއަކަްށ، 

ނަޞާރާއަކަށް، މަޖޫސީައކަށް، ނޫނީ އެހެން މީހަކަށް ވެސް ހަދަނީ އޭނާގެ މައިންބަފައިން ނުވަތަ ދިރިއުޅޭ މާޙައުލުެގ 

 790ހާލުގައި ދައުލަތުން ބަލަމުންދާ ކުދިންގެ އެ އިހުސާސްތައް އެއީ  ތެރެއިންކަން. އެހެންވީމާ، އެ ނިކަމެތި

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޙަޤީޤަތުަގއި ވަޒަންކުެރވޭނެ އިހުސާެސއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެންނަަކށް އެ ކުދިންގެ ހިުތގަިއ 

ށް ލޮލުން ފެންނަ އަޅަމުންދާ ވޭނެއް އަޅުަގނުޑމެންނަކަށް ޙަޤީޤަތުގައި ނޭނގޭނެ. އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަ

ނޑުމެްނގެ ގަިއގައި ައއިސް ބައްދައިާލ  ޙަޤީޤަތަކީ އެ ކުދިން އެ ތިަބ ނިކަމެތިކަން. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދަރިން އަުޅގަ

ގޮތަށް އެ ކުދިން ވެސް ެއ ކުދިންގެ މައިން ބަފައިްނެގ ގަިއގައި ގޮސް ަބއްދާލައި، ލޯބިން ބޮސްދީ ހަދަން 

 795ން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ޙަޤީޤަތެއް. ައޅުަގނޑުމެްނ ޤަބޫލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ ބޭނުންވާނެކަން. މީ އަުޅަގނޑުމެ

ނޑުމެން ލޯބިން ބައްަދއިލާ ގޮތަްށ އެ ކުދިން ބައްާދލީމަ އެ ކުދިންނަށް ެއ ލިބޭ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދަރިން ދެެކ އަުޅގަ

ނުޑމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހެނީ އެ ކުދިން ވެސް އެފަދަ  ލޯބިން ބައްދައިލާނެ މީހަކު، އުފަލުަގއި އުފާ. ހަމަ އެހެންމެ އަޅުގަ

އުޅެވޭނެ ގޮތްތަެކއް ބޭނުންވާެނކަން. ވަރަށް ހާލުގައި ތިބި ުކދިންކަން އެއީ އެ ތަނަން ޮގސް ވަދެ ބަލައިލީމަ އެނގޭީނ 

އެ ކުދިން އެ އުޅޭ ހާލު. މި ބިލުގައި ހުށަހެޅިފަިއ ުހރި ކަންތައްތަާކ ުގޅޭ ގޮތުން ވާހަކަެދއްކުމުެގ ތެރޭަގިއ 

 800އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންކުރާ ބައެއް ބަސްަތކަކީ އެންެމ އެކަީށގެންނުވާ ބަސްަތކަަކށް ވެދާނެ. އެހެންނަމަވެްސ 

އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންެޖހޭ ޙަޤީޤަތަކީ މި ބިލު ހުށަހެޅުމުގައި ިސޔާސީ ބޭނުންތަކެއް ފުއްދުމަށް ބައިަތކެްއ 

ހެންނަމަވެސް މީގެން އެބަ ޖެހޭކަން ހައްލެއް ހޯދައިދޭން. ހިމެނިފައި އޮތުމަކީ ވެސް އެކަީށގެންވާ ކަމެއް. އެ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ައޅައިލާނެ ކުއްޖަކު ނެތް ިނކަމެތި ހާލުަގއި ތިބި ކުދިންނަށް ގޮތްތަެކްއ ހޯދައިދޭން އެބަ ޖެހޭކަން. 

ގައި ހަވާުލވާ ކުދިން އަަހރު ތެރޭ 5ވިހާތަނުން، ވިހާ ަވގުތުން ެފށިގެން ދައުލަތާ ހަވާުލވާ ކުިދން ވެސް އެބަ ތިބި. 

 805އަހަުރ ތެރޭަގއި ހަވާުލވާ ކުދިން އެަބ ތިބި. އެހެންގޮްސ ބޮޑެތި ކުދިން ެވސް އެބަ ތިިބ، ހަމަ ބޮޑެތި  19އެބަ ތިބި. 

އަހަރުން ދަށް. އެހެންނަމަވެސް ކުަޑކުދިންގެ ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު އޮްތ  18ކުދިންނޭ އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ 

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން މި ކަންކަން ކުދިން. އެހެންވީމާ، މި ކަހަލަ ވާހަކަތައް ަދއްކަމުންދާއިރު ައޅުގަ

ނޑުމެން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގަިއ  ގެންދާ ގޮތާ ދޭތެރޭގައި ވެްސ ވިސްނަން. ހަމައެކަނި އަުޅގަ
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ކަށް ހައްލެއް ނުލިބޭނެ. ހަމައެކަނި ދައުލަތުގެ ތިބެ، މިތާގައި ކަންބޮުޑވެ އެ ވާހަކަ ދެްއކުމަކުން މި ކަމަ

 810މުއައްސަސާަތކުން މި ކަންކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރުަމކުން ވެސް މި ކަމަކަށް ހައްލެއް ނުލިބޭނެ. ޢަމަލީ 

ނޑުމެން ދާދި ފަހުން އަުޑެއހީމު ކުޑަކުދިންގެ ހި ާޔަގއި މަސައްކަތްތަެކއް ކުެރިވގެން މި ކަމަށް ހައްލެއް ލިބޭނީ. ައުޅގަ

ތިބި ކުޑަ ދެ ކުއްޖަކު ޖަަލށް ލައި، ހައްޔަުރކޮށްގެން އުޅޭތީވެ ިހއުމަން ރައިޓްްސ ކޮމިޝަނުން ކަންބޮޑުެވގެން 

ނޫސްބަޔާންތައް ނެރެ، އެިކެއކި ބަޔާންތައް މީިޑޔާެގ ެއިކ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮްށގެްނ ރައްޔިތުންެގ ސަމާލުކަމަށް 

ސް މިއަދާ ހަމައަށް އަިއއިރު ކޮަބއިތޯ ހިއުމަން ަރއިޓްސް ކޮމިޝަނުން އެ ެދ މިކަން ގެނަިއ ހަނދާން. އެެހންނަމަވެ

 815ކުދިންގެ ޙައްުޤގައި ކުެރވުނު ކަމެއް. ކޮންކަެމއްތޯ ކުރެވުނީ؟ އެ ބޭފުޅުން އެ ކުރެްއވި މަސައްކަުތގެ ނަތީޖާއަކަށް ީވ 

ސާސީއާ ަކނޑަެއޅިގެން ޚިލާފުވި ކަމަްށ އިތުރު ދުވަސްތައް ޖަލުަގއި އެ ކުދިން ބޭތިއްބުން. އެހެންނަމަވެސް ޤާނޫނުއަ

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން އެބަ ހުރި ފާޅުަގއި މީިޑޔާަގއި ވިދާޅުވެފަ. އެ މީހުްނގެ ބަޔާންތަުކަގއި އެަބ ހުރި 

ެއޅުނު  ބުނެފަ. ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްަގއި މިކަހަލަ ވާހަކަތަެކއް ދެްއުކމަށްފަހު އަދި އަދަށް ދާންދެންވެސް ެއކަމާ ގުިޅގެން

ނޑުމެން  އެްއވެސް ފިަޔވަެޅއް ނެތް. ާޤނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާުފވުމަކީ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް ުކޑަކުަޑ ަކމެއް ނޫން. އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ދައްކަނީ އަަޅއިލާނެ މީހަކު ނެތިގެން ދައުލަތުެގ   820މި ދައްކަނީ ކުޑަުކޑަ މަޢުޞޫމު ކުދިންގެ ވާހަކަ. އަުޅގަ

ިބ ކުދިންގެ ވާހަކަ. ކުަޑކުދިންެގ ހިޔާގައި ތިބި ކުދިްނގެ ވާހަަކ. އެހެންވީމާ، އެ ކުދިންނަށް އެހީތެރިކަން ބޭނުންވެފައި ތި

ރައްކާތެރިކަން ލިބޭނެ ގޮތްަތކެއް ޤާނޫނީ ނިޒާމުގެ ތެރެިއން ހޯދައިދިނުމަކީ އެއީ މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ައދު ލާޒިމުކުރާ ކަމެްއ. ކުރަންެޖހިފައިވާ ކަެމއް. އެހެްނވީމާ، މެންބަރުންގެ ގޮތުަގއި މިތިބަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަްއޗަށް މި

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ތިބި ކުދިންނަށް ބެލެނެވެރިކަމުގެ ގޮތުން އެހެން 

 825ދައިދޭން. މި ނިޒާމު ފަރާތްތަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ެއ ކުދިން ބެލޭނެ ނިޒާމެއް މި ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން އެބަ ޖެހޭ ހޯ

ހަމަޖައްސައިދީގެން ނޫނިްއޔާ އެ ކުދިންނަށް ހަމަޖެހުމެއް ިލބޭކަށް ނެތޭ. ެއ ކުދިން މިާހރު އެ އުޅޭ އުޅުމަށް ވުރެ 

ރަނގަޅު އުޅުމެްއ ހޯދައިދޭން އެބަ ޖެހެއޭ. ރަނގަޅު ގޮެތއް ހޯދަން އެބަ ޖެހެއޭ. އެހެންވީާމ، ެއ މަގަށް ގެންދިއުމަށް 

އި ހުރި ކަްނތައްތައް އިޞްލާޙުކޮްށގެން ެވސް އެ މަގަށް، އެ ކުދިން ރަނގަޅު މަގަށް ގެންދެވޭނެ ޓަކައި މި ބިލުގަ 

 އެހެން ގޮތެއް ހޯދައިެދވޭނެ ޮގތަކަށް މި ބިލު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ަބއްޓަންކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް... 

 830 

 :ދެއްެކވުންޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ާވހަކަވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަމާ

ުކޑަކުދިންގެ ޙައްޤުަތއް  91/9ޤާނޫނު ނަންބަރު . وبركاتو ورحوت هللا السالم عليكن ރައީްސ.` ޢިއްޒަތްތެރި 

ނުޑ  ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި، ވާހަކަދެކެވެމުންދާއިރުަގއި އަުޅގަ

އް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. ސަބަބަކީ ކުޑަކުދިންނަކީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ޤައުުމގެ މާދަމާގެ ވެސް މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އެްއޗެ

ނޑުމެންގެ މުޅި ޤައުމު ބިނާވެގެްނވާނީ އެ ކުދިން ތަރުބިއްަޔތުކުރެވޭ ގޮެތްއގެ މައްޗަްށ.   835މުސްތަޤުބަލް. އަޅުގަ
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ނުޑ ހަމަގައިމު ވެސް  އެހެންކަމުން ކުަޑކުދިންގެ ަޙްއޤުތައް ރަްއކާތެރިކުރުމަށްޓަަކިއ ކުރެވޭ ކޮންމެ މަސަްއކަތަކަްށ އަުޅގަ

ތާއީދުކުރަން. އަދި ެއކަމުަގއި ވެވެން އޮތް ކޮންމެ އެއްބާރުުލމެއް ވެސް އަޅުަގނޑު ދޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އާދެ! މި 

ތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ބިލުގައި މި އޮތީ ކުޑަކުދިްނގެ، މި ހަވާލާދިން ޤާނޫނަށް ޗެޕްޓަރެއް އިތުރުކުރާ ވާހަކަ. އެީއ ދައުލަ

ނޑުެމން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ެގންނަ ގިނަ ކުދިންނަކީ ެއ  ކުދިން ގެނައުން. އަުޅގަ

 840ކުދިންގެ މައިންބަފައިްނގެ ިއހުމާލްވާ ކުދިންކަން. އާދެ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތަފާތު ަޚބަރުތަކުން އެނޭގ ގޮުތަގއި 

ޙައްޤުތަެކއް އެންމެ ބޮޑަށް ހިމާޔަތްކުރުުމެގ ޒިންމާ ހަވާުލވެފަިއވާ ފަރާުތން ކުއްޖާ އަށް އިހުމާލުވެ، ކުއްޖާެގ ހުރިހާ 

ކުއްޖާ ވިހާ ވަގުތުން ފެށިގެްނ ނުވަތަ ވަރަށް ޅަފަތުަގއި ަމގުމަްއޗަށް ނުވަތަ ކޮންމެެވސް ތަނަކަށް އެއްަލއިލާ ކުދިންެގ 

ން. އެހެންވީާމ، ކުޑަކުދިްނގެ ޙައްޤުަތއް ރަްއކާތެރިކުރުމަށް ޓަަކއި، ހަމަ ވާހަކަ ައޅުަގނޑުމެން ޚަބަރުަތކުން އަުޑއަހަ

އެކަނި އެންމެ ޤާނޫނެއްގެ ތެރެއަށް މާއްދާ އެއް އިތުރުކޮްށގެން މި ކަންތައް ކުރެވޭނެ ބާވައޭ އަުޅަގނޑު ހިތުގަިއ 

ނޑުމެންގެ  845ެތރޭގައި ފެތުިރގެން މި ދަނީ  ސުވާލުއުފެދޭ. ސަބަަބކީ މި އަޚްލާޤީ މައްސަލަ، އިޖުތިމާޢީ ވަބާ އަުޅގަ

ނުޑގެ ިވސްނުން ތަފާތު ދިމާލަކަށް ދަނީ އެހެން  ކިހާހިސާބަކުންތޯ ޤައުމީ ފެންަވރެއްަގއި ވިސްނަންެވއްޖެ. އާެދ، އަުޅގަ

ބޭފުޅުންނާ ފަހަރެއްގައި ޚިާޔލުފުޅު ތަފާތުވެދާނެ. އާދެ! އަޅުަގނޑަށް ފާހަގަކުެރެވނީ މި ބާވަތުގެ އިޖުތިމާޢީ 

އް އިތުުރވެގެންިދުއމުގެ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ޅަ ދަިރންގެ ނުވަތަ މުޖްތަމަޢުގެ މައްސަލަތަ

ތަރުބިއްޔަތުގެ މުޅި މަންހަޖަށް އައިސްަފއިވާ ބަދަެލއްގެ ަސބަބުން. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނުޑމެން ތައުލީމީ ނިޒާމު އެހެން 

 850އި ުސާވލުއުފެދޭ. އާދެ! އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ހަމަެއކަނި ަވކި ގޮތަކަށް ަބއްޓަންކުރަންނުވޭާބަވއޭ ައޅުަގނޑު ހިތުގަ 

ނޑުމެންގެ މަންހަޖު ބަދަލުކޮށްގެން ތައުލީމުދިނުމުގެ ސަބަބުން އަޅުަގނޑުމެންގެ  ބަޔަކު ތައުލީމުދޭ ގޮތަށް ައޅުގަ

ލުއުފެދޭ ކަމެއް. އާދެ! އިޖުތިމާޢީ ހާލަތަށް އައިސްަފއިާވ ބަދަލާ މެދު އަލުން ިދރާސާކުރާކަށްނުވޭާބަވއޭ މީ ސުވާ

ާސނަވީ މަރުޙަލާގައި ވެސް ކުިދން ހޯދާ ނަތީޖާ މަތިވަމުންދާ ކަމާ މެދު އަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު

ފަޚުރުވެރިވެ، މެޑެލް ޖަހަމު. އެހެންނަމަވެސް ޢަމަލީ މައިދާނުގައި އެ ކުދިންގެ މަސަްއކަތްތަކާއި އެ ކުދިްނގެ އަޚްލާޤާިއ 

 855ނަ ގޮތާ ދޭތެރޭގަިއ ވިސްނަނީ ކިތައް މީހުންތޯ؟ ކުއްޖަކު މޮޅުވުަމކީ ހަމައެަކނި އޭތަކެއް ލިބުމެއް ނޫން. އުޅުން ހުން

ތައުލީމުދިނުމަކީ އަދި ތަރުބިއްޔަތުދިނުމަކީ އިންސާނާ ޭއނާގެ މުޅި ޝަޚްޞިްއޔަތު ބައްޓަންކޮށް، ހެޔޮަމގަށް އޭާނ 

ނޑު ނޑެްއގެ ތެރޭަގިއ  ގެންދިޔުމަށް ކުރެވޭ ކަމެއް. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ ދަންނަވާނީ އިސްލާީމ ގިުއގަ

ނޑުައޅައި ވިހާ ކުއްޖަކު ެއއްލަެއއްނުލާނޭ. އެހެންވީމާ، މި މައްސަލަ  ތަރުބިއްޔަތުކުެރވިފަިއވާ މީހަުކ އޭނަ ބަ

ޭރގަިއ ހައްލުކުރުމުގެ ހަމައެކަނި ކުަޑކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ަރއްކާތެިރކުރުމަށް އަޅުަގނޑުމެން ހަމައެކަނި ޤާނޫނެއްގެ ތެ

 860ބާބެއް އިތުރުކޮށްަލިއގެން މިމައްސަލަ ހައްލުކުެރވޭކަެށއް ނެތް. އާދެ! ައޅުަގނޑުމެްނ ކުރާ ކޮންމެ ކަެމއް ެވސް 

ކުރަންޖެހޭނީ މުޖުތަމަޢު ބައްޓަންކުރުމަށް ޓަކަިއ ހެޔޮ ގޮުތަގއި ބިނާކުރުމަށް ަޓކަިއ ކުެރޭވ ކަމެްއގެ ގޮތުަގ. އަޅުަގނޑު 

މަށް ދާދިފަހުން ގެނައި ބަދަލަކީ އަޅުަގނޑުމެން ނަމެއްަގއި ކިޔާ ެއއް ދަންފަޅީެގ ފާހަގަކޮށްލަން ތަޢުލީމީ ނިޒާ 
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ނޑުމެންގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމަށް ނުވަތަ ޤައުމަށް ލިބުނު  ސްކޫލްތަކުގެ މަފްހޫމު. އެ މަފްހޫމަކީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ައޅުގަ

ނޑުމެން ވިސްނާަލންޖެހޭ. އާ ނުޑ ދަންނަ ގޮތުަގއި އެއް ދަންފަީޅގެ ފައިދާ އެްއ އޮތްތޯ ުނވަތަ ެނތްތޯ އަުޅގަ ދެ! އަުޅގަ

 865ނިޒާމަކީ ކުދިންގެ ަޙއްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮްށ، ކުދިން ހެޮޔޮގތުގައި ަބއްޓަންކުރުމަށް ޓަަކިއ ވަރަށް މުހިއްމު ނިޒާމެއް. 

ށް ގޮްސ ެއ އެހެންނަމަވެސް ެއ ނިޒާމު ާޤއިމުކުރެވިަފއި އޮންނަންޖެހޭނީ ކުއްޖާ ްސކޫލަށް ހެނދުނުހެނދުނާ ދާ ގޮތަ

ކުއްޖާ އަށް ބޭނުންވާ ހުރިާހ ކަމެއް ސްކޫލް ތެެރއިން ުކރެވިގެްނ، ގުޅިލާމެހިފަިއވާ ަތރުބިއްޔަުތގެ ހަރާކާތްތަކެްއގެ 

ތެރޭގައި ކުއްޖާ ުއޅެ، އެ ުކްއޖާ އެ ހަރަކާތުަގއި އުޅެ ވަުރބަލިވެގެން ހަވީރު ގެޔަށް ދާ ގޮތަކަށް. އޭރުން އެ ުކއްޖާ 

ނޑުމެން ެއއްަދންފަޅީގެ ސްކޫޭލ ކިޔާަފއި މި ގިނަެވގެން މަގުަމއްޗަ ްށ ނިކުުތމުގެ ފުރުޞަތެއް ނޯންނާނެ. އެކަމަކު އަުޅގަ

 870ކުރެވޭ ކަމަކީ ހަމަ ކުރިންެވސް ކުރި ކަންތައްތައް. ހަމައެކަނި ތަފާތަކީ މެންދުރުކުރީގެ އެކަނި ސްކޫލްަތކުަގިއ 

ތީޖާއަކަށް ވަނީ މުޅި މެންދުރުފަހު ހުރިހާ ކުދިން މުވަްއޒަފުން އުޅެފައި ބަންދުކޮށްލާފައި ނިކުމެގެންދިޔުން. ނަ

މަގުމައްޗަށް ނިކުމެ، އުޅޭނެ ޮގތަކަށް އުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިވެގެންދިޔުން. ެއކަމުގެ ސަބަުބން އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތައް 

ހެޔޮ ބަދަެލއް ނެތް. އިތުރުވަނީ. އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އެތައް ގެއްލުންަތކެއް ލިެބނީ. ތަޢުލީމީ ނިޒާމަށް އައި އެްއވެސް 

ނޑު ިހތުން ކުދިންގެ ތަރުބިއްޔަތު  އެހެންވީމާ، ކުދިންގެ ަޙއްޤުަތއް ރައްކާތެިރކުރުމާ ބެހޭ ވާހަކަދައްާކއިރު އަުޅގަ

 875ހެޔޮގޮތުަގއި ބައްޓަްނކުރުމަށް ޓަކައި ވަރަށް ފުންކޮށް، ވަރަްށ ފުޅާކޮށް ވިސްނަންެވއްޖެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. 

ކުަޑކުދިންގެ ޙަްއޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ޓަަކއި މިއަދުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރުގައި މި ޤާނޫނަށް ބާބެއް ، އެހެންވީމާ

ނޑު ވެްސ  އިތުރުކޮށްގެްނ ނަމަވެސް އިހުމާލުކުރެވިފަިއވާ ކުދިން ބެލެެހއްޓުމަކީ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެްއ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަ މަެއކަނި ބަލިވީމަ އެ ަބއްޔަށް ޭބސްދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ބަލިްނ ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެްސ އަުޅގަ

ރައްކާތެިރވެ ތިބުމަށް ޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް ެއޅުން އެއީ ޚަރަުދގެ ގޮތުން ބަލާިއރު ވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަްށ 

 880މުސްތަޤުބަލަކަށް، ދުރު  މާ ފައިދާހުރި ގޮތަކަށް ވެދާނެ. އެހެންވީމާ، މުޅި ޤައުމު ބައްޓަންކުރުމަށް ޓަކައި ދިގު

އަމާޒަކަށް ައޅުަގނޑުމެންގެ ެއންމެންގެ ވިސްނުން ބައްޓަންޮކށްގެން މި މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤީ ހައްލު ހޯދުމަށް ޓަކައި 

މަސައްކަތް ފަށާކަށްނުވޭާބަވއޭ. ސަބަބަކީ ކުަޑކުދިންގެ ަޙްއޤުތައް ރައްކާތެިރކުރުމަކީ ެއުކދިންނަށް ލިބެންވާ އެންމެހައި 

ތައް އަާދކުރުން. އެ ުކދިން ހެޔޮ ގޮތުގައި ތަރުބިްއަޔތުކުރުމަކީ ވެސް އެ ކުދިންނަށް ލިބިފައިވާ ޙައްޤެއް. އެ ޙައްޤު

ނޑުމެން ެއ ޙައްޤުން ެއ ކުދިން މަޙްރޫމުކޮށްފައި އެ  ޙައްޤުން ެއ ކުދިން މަޙްރޫުމވެގެންުނވާނެ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

 885އެ ކުދިން ުކރާ ޢަމަލުތަކުން އަޅުަގނޑުެމން ސަލާމަތްކުރުމަށް ޓަކައި  ކުދިން އެކަހަލަ ގޮތަކަށް ޮބެޑތިވެގެން ދެން

ޤާނޫނަށް ބާބުތައް އިތުރުކުރިކަމުގައި ިވޔަސް ވެސް ހަޤީޤީ މައްސަލަ އޮތް ތަނުގައި އޮްނނާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑ 

ޑު ާތއީދުުކރަން. އަދި މަނަދޫ ދާއިރާގެ އިލްތިމާސްކުރަން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަިއ، މި ބިލު ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވުމަށް އަޅުަގނ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވީ ހުށަހެޅުމެއް ކަމަށް ވަްނޏާ އަޅުަގނޑު އެއަށް ވެސް ތާއީދުކުރަން. އެހެންނަމަވެްސ 

މީ ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްަނއި، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި ެވސް ވަރަށް ފުޅާ ދާއިާރއެްއގައި ބަހުސްކޮްށގެން ހައްެލއް 
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ނޑުގެ ޖުމްލަ ޚިޔާލަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު  ނޑު ފާހަގަކުަރން. އަޅުގަ  890ގެންނަންވެއްޖެ މައްސަލަ ެއްއ ކަމަށް އަޅުގަ

ކުރިމަތިވެފައި މި އޮތް އިޖުިތމާޢީ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ޓަކައި މި ވަގުތަށް ޤާނޫނަްށ ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް 

މިމައްސަލަތައް އިތުރުވެ، މަގުމަްއޗަށް ދޫކޮށްލެޭވ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކަްށ ގެންނަންޖެހޭނޭ. އެހެންނަމަވެސް 

އިހުމާލުވެވޭ މައްސަލަ އިތުުރަވމުންދާ ދިޔުން ހުއްޓުވުމަށް ޓަކައި ެއއަށްވުރެ ފުޅާކޮށް، ެއައށްވުރެ ދުރު މުސްތަޤުބަލަށް 

އިން ދަރިން ތަރުބިއްޔަތުކުރެވޭނެ ކަހަލަ ގޮތަކަްށ ފިޔަވަޅު އަޅަްނެވއްޖޭ. އެކަން ކުރެވޭނީ އިސްލާމީ ިގއުަގނެޑއްގެ ތެރެ

 895އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމު ބައްޓަންކޮްށ، އަޅުަގނުޑމެންގެ ޤައުމީ މަންހަޖު ިއޞްލާޙުކޮށްގެންނޭ. އެހެންވީމާ، 

ވިޔަސް ވެްސ އަދި ެއއީ ެއއް ދަންފަޅީގެ ސްކޫލެއް ކަމަށް ވިަޔސް ނުަވތަ އެހެން ގޮތަކަށް އެކަންަތްއ ކުރިކަމުަގއި 

ނޑުމެންެގ މަންހަޖުގައި އިޞްލާޙުކުަރން ހުރީ ބަލައި، މިގޮތަްށ  އަޅުަގނޑުމެން ކޮން ކަންތައްތަކެއްތޯ އަުޅގަ

އިޞްލާޙުކޮްށގެން ކުަޑކުދިން ތަރުތިބިއްޔަތުކުރުމުގެ ަޙއްޤު، އެ ކުދިންނަށް ލިބެންޖެހޭ ހެޔޮ ގޮުތގައި ަބއްޓަންކުރުުމެގ 

ނޑުމެންގެ މުޅި ނިޒާމު ބައްޓަންުކރަން އެބަ ޖެހޭ. އޭރުން  ޙައްޤު އެ ކުދިންނަށް ލިޭބނެ ގޮތަކަށް އަުޅގަ

 900އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ދިމާވާ، ކުއްލިުކއްލި އަށް މި ދިމާާވ މައްސަލަ މުޖުތަމަޢުގައި ިދމާނުވާނެ. ދަރިން ވިހާފަިއ 

ނޑުމެން އެއްަލއިނުލާނެ. ނެސްޕްރޭ ދަަޅށް ލާފައި ަވޅެއް ނުލާނެ. އެެހންވީމާ، މި ކަންަތއް ތައް ކުުރމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ފަންނީ ހުރިހާ ކުޅަދާނަ ކަމެއް ހޭދަކޮށްގެން ނަމަވެސް މިކަން  އެންމެން އެއް ވިސްނުމަކުން ވިސްނަިއ، އަުޅގަ

ނޑު ެވސް މި ބިލު ކޮމިޓީއަަކށް ފޮނުވަިއގެން ދިރާސާކޮްށ  ނޑުެގ ބޭނުމަކީ. އަުޅގަ ކުރަންވެއްޭޖ ދަންނަވާލުން، ައޅުގަ

ނުޑެގ ގެ ންނަން ފެންނަ އިޞްލާޙުތަކެއް ގެަނއުމަށްފަހުގައި ފާސްކުރަން ތާއީދުކުރާ ވާހަަކ ދަންނަވަމުން އަޅުގަ

 905 . ووبركات السالم عليكن ورحوت هللاوވާހަކަކޮޅު ނިންމާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 މަދު އާމިރު ވާހަކަދެްއެކުވން:ޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްކު

ކުަޑކުދިންގެ ަޙއްުޤތައް ރަްއކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ  91/9އްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ޤާނޫނު ނަންބަުރ ޝުކުރި

ނޑު ހިތާއި ރޫހުން ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރާ ބިލެއް ކަމުގައި ައޅުަގނުޑ  ޤާނޫނަށް މި ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙަކީ އަުޅގަ

ނުޑ މިހެން މި ދެންނެ ނޑެއް ާމނަ އެއް ނުކުރަން މި ބިލުގެ ދަންނަވަން. އާދެ! އަުޅގަ  910ވީ ފަހަރެއްަގއި ވެސް އަުޅގަ

މަގުސަދަކީ ފަހަރެއްަގއި ވެްސ ލޭގެ ގުޅުން ވަިކކުރެވޭނެ ޫރހުގެ މައްޗަށް އެކުަލވައިެލވިަފއިވާ ބިލެއް ކަމަށް. ެއކަމެއް 

ން ކިތަންމެ ވަރަށް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުެވްސ ކުރެވޭނެ. ެއއީ އިލާހީ ޤާނޫނު. އެ ޤާނޫނު އަޅުަގނޑުމެ

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ހަދާ ޤާނޫނެއް  ބަދަލުކުރަންއުޅުނަސް އެ ބަދަލެއް ވެސް ނުކުރެވޭނެ. އަދި ހަމައެއާެއކު އަުޅގަ

ވެސް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ ުނވަތަ ިއސްލާމްދީނުގެ ައސްލުތަކާ ޚިލާފަށް ޮއވެއްޖެ ނަމަ ެއއީ ވަގުތުން ބާތިލު އެްއޗެްއ 

ނޑުމެ ނުޑ ކަމަށް އަުޅގަ  915ްނގެ މި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ވަރަށް ާސފު ބަހުން ބަޔާންވެގެްނވޭ. ެއހެންކަމަށްވާނަމަ އަުޅގަ

ދަންނަވާނީ ދީނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން މިކަން ފުންކޮށް ބެލުމަށްފަހު ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާގައި ކިރިޔާ ވެސް ކަމަަކްށ 
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މަރުޙަލާގައި ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެކޭ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ބިލު  ރިޢާޔަތްކުރަން ވާނަމަ، އެަކން ކުރުމަކީ ކޮމިޓީގެ

ނޑުމެންނަށް  ނަޑކަށް ހަމަަގއިމު ެވސް ެއގޮތަކަށް މާނަ ެއއް ުނކުރެވޭ. އަުޅގަ އެކުަލވައިލާފަިއ އޮތް ގޮތަކުްނ އަުޅގަ

ނުޑމެން ދެ ފަރާތަށް ހަމަހަމަ  މިއަދު ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ މައިވަންތަ ކުލުނާިއ ބަފަިއވަންތަ ކުލުނަކީ ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިހާރު މި ކުރެވެމުންދާ ޝަރީޢަތުގެ؛ މިހާރު މި   920އުސޫލަކުން އޮންނަ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

އަހަރު ވުމުން އެ  7ކުރެވެމުންދާ އިސްލާމީ ޝަރީަޢތް، ބޭރުފުށަށް ކުރެވެމުންދާ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި ކުްއޖާ އަށް 

ށް ދިޔުމުެގ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވޭ. އެެހންވީމާ، އޭގެ މާނަ އަކީ އެ ކުއްޖާގެ ބަފާގެ ކިަބއިން ލޭގެ ކުއްޖާ ދާނެ ކޮޅަކަ

ނޑުމެން މި މުޖުތަމަޢު  ގުޅުން ެކނިޑގެންދަނީކީ ޫނން. އެހެންވީމާ، މި ދެްނނެވި އުސޫުލގެ މަތިން ައޅުގަ

ޓަކައި ނުވަތަ ުތްއތުކުދިންނާ މެދު އިހުމާލުވާ  ސަލާމަތްކުރުމަށް ޓަކައި މިައދު ތުއްތުކުދިންނަށް އަޅާލުްނދިނުމަށް

ނޑަެއޅުން މީ ޤާނޫނީ ހަމައަށް ވަރަށް ފުންކޮށް ގެންނަންޖެހޭ ކަމެއް.   925ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅުެއޅޭނެ އުސޫލުތަެކއް ކަ

އި މިކަން ކުާރ އެހެންނަމަވެސް މި ބާވަުތގެ ަކންކަން ކުރުމުގަިއ ފަންނީ ބޭފުޅުންނާ އަދި ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުގަ 

އުސޫލާ، ައޅުަގނޑުމެންނަކީ ސައްތަ އިން ސައްތަ ޤައުަމކަށް ވީތީވެ ައޅުަގނޑުމެންަނށް އިސްލާމްދީނުގައި މިކަން 

ނޑު ހަމަ  އޮންނަ ގޮާތ، މި ކަންކަމުެގ މައްޗަްށ ބެލުމަކީ ައޅުަގނޑުމެން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤައުމަށް ދިމާވެގެންއުޅޭ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަ އަކީ ޙަޤީޤަތުގައި މީ. މިކަން  ދަންނަވަން، މިއަދު އަޅުގަ

ނުޑމެންގެ މި ޤައުމު ސަލާަމތެއް ނުކުެރވޭނެ. މިއަދު   930އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހައްލުކުެރވިގެން ނޫިނއްޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ އެތަްއ މައިންބަފައިންނެއް މިއަުދ މިތި ބީ ނުކުޅެދުންތެރިވެފަ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ެއނގޭ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ައޅުަގނުޑމެންގެ ކޮންޓްރޯލުން ނެއްިޓގެން ދަރިންތައް ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް އުޅެމުންދާ ތަން. 

ކުޑަކުދިންނަށް ލިބިފަިއވާ ޙަްއޤު އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކުރުމަކީ ުކޑަކުދިންނަކީ ަހމަބުއްދި ލިބިފައިވާ ބަަޔކަްށ 

ނޑުމެންނަށް ބަދަލުކުރެވޭނެ ޤާނޫނެއް ނޫން.  ނުވާތީވެ އެ މީހުންގެ މައްޗަްށ ބޮޑެތި މީހުން ލައްވާފައި ަވނީ. މީ އަޅުގަ

 935އެހެންކަމަށްވީީތވެ ައޅުަގނޑުެމން އެ ހަމަ ބުއްދި އަށް އަންނަންދެން އެ ކުއްޖާ އަށް ލިިބގެންވާ އެންމެ ބޮޑު ަޙއްޤަީކ 

ނޑުމެން ސަލާަމތުން ތިބޭ މީހުން ނޑުމެންނަށް މި އޮތީ ޤާނޫނެއް.  މިއަދު އަުޅގަ އަޅާލުން. އެގޮުތގެ މަތިން އަުޅގަ

ވަނަ  35އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އޮތް ދުސްތޫރީ ހަމަތަކުގެ ތެރޭގަިއ ވެސް ވަރަށް ސާފުބަހުްނ ބަޔާންވެގެްނވޭ 

 މާއްދާގައި ާޢއިލާގެ ފަރާތުންނާއި ޖަމާޢަތުގެ ފަރާތުންނާއި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޚާއްޞަ...

 

 940 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

 ނިޒާމީ މައްސަލަ އެްއ،  ކޮަމންޑޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(



36 

 

 

 945 ދު ވާހަކަދެްއކެވުްނ:އިން ވަޙީސަކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙު 

ީތވެ ކުީރަގއި ނުފެންނަ މަންޒަރެްއ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ނިޒާީމ ރިވެތި އުސޫލުތަުކގެ ވާހަމަ ދައްކަވަމުންދާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭރަށް ދަތުރުކުރަްއާވއިރުަގއި އެ ަޤއުމެްއގައި ުހންނަ ހުރިހާ ފައްޅިތަކަށް 

 ޒިޔާރަތްކުަރއްވަންޖެހޭތޯ ދަންނަވާލަން.

 

 950 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރެއިން ހިނގަުމންދާ ކަމެއް ނޫން ތި ވިދާުޅީވކީ. އެހެންވީމާ، ނިޒާމާ ބެހޭ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މަޖިލީހުގެ ނިޒާްމގެ ތެ

 މައްސަލަ އެއް ނޫން. އަޅުަގނޑު ކުޑަުހވަދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 މަދު އާމިރު ވާހަކަދެްއެކުވން:ޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްކު

ނޑުމެން މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ އާދެ! ޝުކުރިއް   955ވަނަ މާއްާދ  35ޔާ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް އެބަ އެނގޭ ޢާއިލާެގ ފަރާތުންނާއި ޖަމާޢަތުގެ ފަރާތުންނާއި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން  އަށް ބަލައިލިޔަސް އަުޅގަ

ކީ ކުަޑކުދިންނާއި ޅަފުރަިއެގ ކުދިންނަށް ލިބިގެންާވ ޙައްެޤކޭ. ިމ ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމާއި ާޚއްަޞ ރައްކާތެިރކަން ލިބުމަ

ޙައްޤު އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފޯރުކޮށްދެވުނު ކަމަށް ވާނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމައެކަިނ 

ލެވޭ ކުދިންގެ ކަންަތއް މައިންބަފައިން އިހުމާލުވާ ނުވަތަ މައިންބަފައިންގެ އިހުމާލުން ދަރިންނާ ދޭތެރޭގައި އަަޅއިނު

ނޑުމެންނަށް އެބަ ޖެހޭ   960އެކަނި ބެލުމެއް ނޫން. މައިންބަފައިންނަށް ނުކިޔަމަންތެރިވާ ކުދިންގެ ކަންތައް ވެސް ައޅުގަ

ނޑު ހަމަ ވަރަށް ފަޚްރުވެރިކަމާެއކު ދަންނަވައިލާނަން މި ޤައުމުގަިއ  ބެލެން. ދައުލަތުން އެކަން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ. އަޅުގަ

ރެވިަފއިވާ ނިޒާުމގެ ތެރެއިން ކުޑަކުދިްނގެ މަރުކަޒު، ކުރީގެ ބަހުން ނަމަ އިޞްލާޙިއްޔާ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ޤާއިމުކު

ނޑުމެންނަށް ތަރުބިއްޔަުތެވގެން އައިސް މި މަޖިލިސް  މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ވެސް ފެނިގެންދޭ އެ މަރުކަޒުން އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ އެފަދަ މަރުކަޒެއް ަވރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްަގއި މި ތަމްސީލުކުރަމުންދާ ބޭފުޅުން. އެހެންވީމާ، އަ ުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ިމ ޤައުމު ދެން ސަލާމަތެއް ުނކުރެވޭނޭ. ަޤއުމުަގއި މިހާރު   965ޤައުމުަގއި ޤާއިމުކުެރިވގެން ޫނނިއްޔާ އަުޅގަ

އަޅާލުންދިނުމަށް ޓަކައި ބަޖެޓުގައި ވެސް މިސްބިހޭވިޔަރ ހުންނަ ކުދިންނާ ދޭތެރޭގައި ދައުލަތުން ވަރަށް ފުރިހަމަ އަށް 

ނޑުމެން އެކަން ކޮްށގެން ނޫނިއްޔާމު  ހިމަނައިގެން ނަމަވެސް އަދި ެބލެނިވެރިންގެ އަތުން ފީނަަގިއެގން ނަމަވެސް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަންނަން އޮތް ޖީލުތައް ސަލާމަތްކުެރޭވ ވަރަށްވުރެ ޮބޑަށް ައޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި ތަނަށް 

ނޑުމެންގެ ޖީލު ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުެގ ތަޢާރަ ނޑުމެންނަށް މި އޮތީ އަޅުގަ ފުވެފައިވާ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީަގއި އަުޅގަ

 970ވަނަ މާއްދާގެ ރޫހާ  35ތެރެއަށް ޮގއްސަ. އެހެްނވީމާ، މިކަން ކުރުމަށް ޓަކައި މި ދެންނެވި ބީދައިން ޤާނޫނުއަާސސީގެ 
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ނޑުމެން އެން ނޑުމެްނގެ ޅަ ދަރިން އެްއގޮތްާވ ގޮުތގެ މަތިން އަުޅގަ މެން ގުިޅގެްނ މަސައްކަތްކޮްށގެން ނޫނިްއާޔ އަުޅގަ

ނޑު ސަރުކާަރްށ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސަލާމަތެްއ ކުރެވިދާނެ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ނުދެކެން. އެހެންކަމުން އަުޅގަ

ލާމަތްކުރުމުގެ ބަދަލުަގިއ ގޮވާލަން، މި ބިލުގެ ތެރެއަްށ ހަމައެކަނި މައިންބަފައިންެގ އިހުމާލުން ލިބޭ ގެއްލުމުން ސަ

މައިންބަފައިންނަށް ނުކިޔަމަންތެރި ދަރިން ވެސް ދައުލަތުން ބެލޭނެ ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސައިީދގެން މި ޤައުމު 

 975 ސަލާމަތްކޮށްދެއްވުމަށް ޓަަކއި މަސައްކަތްކޮށްެދއްވާށޭ. ުޝކުިރއްޔާ. 

 

 ދެއްކެވުން:މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަ

ނޑުމެން ުކަޑކުދިންގެ ޙައްޤުަތއް ހިމާޔަްތކުރުމުގެ ބިލެްއ މި އޮތީ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

އަނެއްާކވެސް. އެހެންނަމަވެްސ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ ވާަހކަދެްއކި ބޭފުޅުންނަށް މި ކަމުގެ 

 980ދެ! އެްއވެްސ ހައްލެްއ ނެތްކަން. ތަރުބިއްޔަުތކުރެވޭެނ ގޮެތއް ވެސް ނެތްކަން. މި ހައްލެއް ފެންނަން ނެތްކަން. އާ

ކުދިންނަށް ހަދާނެ ގޮތް ނެތް ގޮތް ނެތި، ހުސްވެަފއި ިތބި ބައެއްކަން. ޢަބްދުލްޢަީޒުޒ ޖަމާލު ވެސް ފާހަގަކުރެްއވީ 

ދިރާާސ އިން އެްއވެސް ެއްއޗެްއ  އަހަރު ވެސް ދިރާސާކުރީ. އެކަމަކު 39ތިމަންނަމެން ޖެހޭނީ ދިރާސާކުރާށޭ. 

ނޑުމެްނ  ނޑުމެންނަށް މި ކަމުގެ ހައްލު ފެނޭ. މިކަުމގެ ހަްއލުކޮށްދެވެން، އަުޅގަ ނުފެނުނު. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް 5ހައްލުކުރަން މާ ގިނަ ުދވަހެްއ ނުނަގާނެ. ހަމައެކަނި ބޭނުްނވަނީ ހަމަ   އަހަރުދުވަހުގެ ުމއްދަތެއް. އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް ކުރެވޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އިންސާނާ، ކުަޑކުއްޖާ؛ މިތާ ތިބި ހުރިހާ   985މި ހުރިހާ ކަމެއް އަޅުގަ

އެންމެންނަކީ ވެސް ކުޑަކުދިން. އެއްއިެރއްަގއި ކުަޑކުދިން. މާޒީަގއި ކުަޑކުދިން. މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ދައުުރގަިއ 

ޠާރިޤު، މި ، هللاއްެޤއް ނުދޭ އެ ކުދިންނަކަށް އޭރުގަ. މިތާ ތިބި އީވާ ޢަބްދުކުޑަކުދިން. ެއއްެވސް ހިމާޔަތެއް، ޙަ

މީހުންގެ އެއްވެސް ގެ އެްއ ނެތް. މާލޭގައި ދިރިއުުޅނީ. އެއްވެސް ބަެއްއގެ ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ެވސް ނެތް. 

މާލޭގަިއ ބޭރު ެއކިެއިކ ، އެހެންނަމަވެސް މިހާރު މި ޖެހިގެން އުޭޅ މައްސަލަ އަީކ މާލޭގައި ބޯހިާޔވަހިކަން ޮތއްޖެހި

 990ރަށްރަށުން ޚިދުމަތްތައް ހޯދަން އަންނަ މީހުން ޚިދުމަތްތައް ނުލިބި ތޮއްޖެހި، މާލެތެރެ އަށް ތޮއްޖެހި، އިޖުތިމާޢީ ހުރިހާ 

މައްސަލަތަކެއް ޖެހުނީ. މަސްތުވާތަކެތި ގިަނވީ. މަސްތުވާަތކެތި ގިނަވީމަ މަސްތުވާަތކެިތ ބޮއިގެން ތިބެނީ. ޖަލުގައި 

ވިހަނީ. ެއކި ކަންތަްއތައް. ދެން އެހާހިސާބުން ިމ އަންނަނީ އެހެން ކަމެްއ. މިކަން ހައްލުކުރުމަށް ޓަަކއި  ވެސް

ލެނިވެރިއަަކށް ތިމަންނަމެން ހަވާލުކުރަން ޔަަވއި މަޒްނޫޢީ ބެޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ތިމަންނަމެން ގުދުރަތީ ބެލެނިވެރިޔާ ފި

ނޑު މި ދެނީ. އެހެންނަމަވެސް ގިނަ ފަހަރަށް ސަރުކާރުން ބޭނުމިއްޔާ ޤާނޫނަކުން ހަވާ ލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަ

 995ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން މީގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނަގާފައި ހުންނަނީ. މައިންނާ ދަރިން ވަކިކުރުމަށް ޓަކައި ވަކި މީހަކަށް 

ޫސލެއް މި އޮތީ ާޤއިމުކޮށްފަ. ނުވަތަ ދައުލަތުން އޭނަ ކުެށއް ކޮށްފިޭއ ިކޔާފައި މައިންާނއި ދަރިންނާ ަވކިކުެރވޭ އު 

ނޑަެއޅިފައި ޤުރުއާނުަގއި ވެސް ޮއވޭ. ެއ  އެހެންނަމަވެސް މީގައި ޮއވޭ އިސްލާމްދީނުގައި ވެސް ގޮތްަތކެއް. ހަމަ ކަ
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މީހާގެ ބޮޑުދައިތަ ުނވަތަ ޮބޑުބޭބެ ނުވަތަ ވާރިސުްނގެ ލިސްޓެއް. ވަރަށް ސަރީޙަ ަބހުން ވާރިސުންގެ ިލސްޓެއް. 

މީގައި ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި މަސައްކަތްކުރަނީ މިހާރު ކުޑަުކްއޖާ ނަމުގައި، އެ ުކއްޖާެގ އެހެންނަމަވެސް 

 1000ބެލެނިވެރިއަުކ، ގުދުރަތީ ބެލެނިވެރިޔާ ފިަޔަވއި މަޒްނޫޢީ ެބލެނިވެރިއަކަށް ދިނުމަށް. އަނެއްކާ އިތުރު މައްސަލަތަެކްއ 

ހައްލަކީ މިހާރު މާލޭގައި ތޮްއޖެހިފައި މި އޮތް ތޮއްޖެހުން  އަންނަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ މީގެ ސަބަބުން. ހަމައެކަނި

ހައްލުކުރުން. ރާއްޭޖގަިއ، ާމލޭގައި ާޚއްަޞކޮށް، މާލޭަގިއ އެބަ ހުރި ކުިދކުދި ކޮޓަިރތެރޭގައި ތިީރސް، ާސޅީސް، 

ަގއި ތިބޭ. ފަންސާސް މީހުން ނިދާ. ފަންސާސް މީހުން ނިދާއިރު ވިއްސަކަްށ، ތިރީހަކަށް ކުަޑކުިދން އެތާ ކައިރީ 

މިހުރިހާ މައްސަލަތަކެއް ނިކުންނަނީ ބޮޑު ހާއްޔެއްހެން މާލެތެރެއިން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު 

 1005މިޖެހިގެން އުޅޭ އެންމެ ބޮުޑ މައްސަލަ، މިކަންތައްަތއް ހައްލަކީ ބޯހިޔާވަހިކަން. ހުުޅމާލެ އިން ދޫކުރާ ހުރިހާ 

އިސާތައް ނެގުން ހުއްޓައިލާަފިއ ހިލޭ ދިނުން. ހިލޭ ދޫކޮށްލުން. ވަރަށް ފަގީރުވެފައި ތިބި ފްލެޓުތަކަށް މިހާރު ނަގާ ފަ

ބަޔަކު ތިބީ. މިހާރު މި އޮތީ އަނެއްާކވެސް އިތުރަށް މުދަލާއި ޚިދުމަތުން ޓެކްސްނެގުމުެގ ބިލުތަކާ އެއްޗެހި ައއިއްސަ. 

ނޑަަކށް ނުހެދޭނެ. ދައުލަތެއް،  ޑީސަލާއި ޕެޓްރޯލުން ޓެކްސްނަގަނީ. އިތުރަށް ރައްޔިތުންނަކީ ވިޔަފާރި މުދާގަ

ސަރުކާރެއް ޤާއިުމކުރަނީ ރަްއޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ޓަކައި ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ަރއްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްނުކޮށް 

 1010ނުންާވ އެިކއެކި ަރއްޔިތުން އަތުްނ ފައިސާނަަގއިގެން މުޅި ޤައުމުަގއި ހުންނަ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ އޭނަ ބޭ

ކަންތައްތަކަށް، އޭނަ ބޭނުންާވ ބަޔަކަށް، އޭަނގެ ޕާޓީ އަށް ނުވަތަ އޭނައާ ގުޅޭ ޕާީޓއަކަްށ ޕަސެންޓާއި ބައިައޅަިއގެން 

އުޅެން ހިންގާ ސަރުކާރެްއ ނޫން. އެގޮތަކަށް ނޫން ރައްޔިތުން ދައުލަތް ބިނާކޮށްފައި އޮތީ. ޤާނޫނުއަސާީސ 

މި ކަމުގެ ހައްލަކީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މީގެ ސަބަބުން ދެން ނިކުންނާނެ އިތުރު އެކުަލވައިލާފައި އޮީތކީ. އެހެްނވީމާ، 

މައްސަލަތައް އެބަ އުޅޭ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ދުނިޭޔަގއި ިމހާރު ކަންތައް ކުާރ ގޮަތކީ ަދރިން ނުލިބޭ މައްސަލަތަކުަގއި 

 1015ރިއަކު އެޑޮޕްުޓުކރަން ބޭނުންވެއްޖޭ ތިމަންނަ. މީގެ  ސަބަބުން ތިމަންނަ ައށް ދަރިއަކު ނުލިބެއޭ. ުނވަަތ ތިމަންނަ ދަ

ތިމަންނަ ކުއްޖެއް ވެސް ހޯދަން. ބޭރުގައި ސާގެޓު މަދަރ، ބޭބީ ސެލަރ، ސްޕާމް ބޭންކު، މީ ހުންނަ ތަންތަން. އެ 

ާރ ހިސާބަށް، އެ ދަރަޖަ އަށް މި ދަނީ. އެ ހިސާބަށް ދާނެ. އެ ދަރަޖަ އަށް ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މީ އެމެރިާކގައި ކު

. ސާގެޓް ބޭނުމިްއޔާ ދަރިން ހޯދޭނެކަމެއް. ސްޕާމް ބޭންކުން ހުޭރ ވިްއކަން. ސްޕާމް ބޭންކުްނ ސްޕާމު ގަންނަން  

ންޑިޔާ އިން ވެސް ިލބޭ ޚިދުމަތެއް ެއއީ. ދަރިން ުނލިބޭ މީހުން ގޮސް ދަރިން ހޯދަންވީ އެހެން މީހެްއގެ ފަިނ މަދަރ އި

 1020ސް، މި ރާއްޭޖގެ ހާލު މިހާރު މި ދާ ހިސާބަކީ. އެހެންނަމަވެސް މި ހިސާބަށް ބައިންދައިގެން. ިމއީ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީ

ނޑުމެންނަށް ހައްލުކުެރވެން އޮތް. ބޯހިޔާވަހިަކމާ، މި ހުރިހާ ކަމެއް ތޮއްޖެހިފައި އޮތް މާލެ، ހުޅުމާލެ  ނުގޮސް އަުޅގަ

ތޮއްޖައްަސިއގެން މުޅި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ  އާއި ވިލިނިގއްޔާ އެއްތަނެްއެގ ތެރޭގައި ހުރި ދުްއވާ ވެހިަކލްތަކާ މާލެ އަށް

ރައްޔިތުންނަށް އެއްތަނަކުން ިޚދުމަތްދޭ އުސޫލު ހުއްޓައިލާފައި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުން އެ ތަނެއްަގއި ގުދުރަތީ ވަސީލަތް 

ހުރިާހ  އެ ތަނަކަށް ލިބޭ ގޮތަށް އެަތނެއްގެ ަރއްޔިތުންނަށް ދިރިއުެޅވޭ ގޮތަށް ބޯިހޔާވަހިކަމާ، ެގސްޓު ހައުސްތަކާ މި
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 1025ސިޔާސަތެއް ތަންފީޛުކުރީމަ ަރއްޔިތުން ތިބޭނީ އުފަލުގަ. އުާފވެރި ދިރިއުޅުމެއް ހޯދަންޖެހޭނީ. އީމާންތެރި ދިރިއުޅުމެއް، 

ޚުލްޤުވެރި ދިރިއުޅުމެްއ. މިއީ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަޅުަގނޑުމެން މި ޤާނޫނުއަސާސީ؛ ެއހެންނަމަވެސް ބުދު ހަދާފައި، 

ކަލާނގެއޭ ކިަޔއިގެން  އި، ޓްރައިނިީޓ؛ ތިންކަުއަވންތަށް އަޅުކަންކޮށްފައި، ެއއަށް ޚާދިމާ ކިޔާފަބުދު ތަޅާފައި، އެ ބުދަ

ކްރިސްޓިއަން ފައްިޅއަކަށް ަވދެފައި އެ ތަނުގައި އަޅުކަުމަގއި ބަިއވެރިވެަފއި، ކުދި ުއްއބައްތި ދިއްލާފައި، މަގުމަތިން 

ނިތްކުީރގައި ހާކާފަިއ، މިއީ ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް މި ރާއްޖޭގެ  ގެރިުގއި ފެނުނަސް އެއަށް ައޅުކަންކޮށްފަިއ، އޭތި

 1030 ވެރިކަމުަގއި ހުރި މީހާގެ...

 

 ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:މައްޗަންޮގޅީ 

ހުށަހެޅުއްވި ކަމަށް  އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ކުޑަކުދިންގެ ޙަްއޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނެއް

ޓަކައި ައޅުަގނޑު ޝުކުރުދަްނނަވަން. އެހެންނަމަވެސް މިީއ ހެޔޮ ނިޔަތުގައި ކޮށްފައި ޮއތް ކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު 

ނަޑކަށް ހަނދާނަކަށް ައއިސް،  ނޑުމެން ގާްތގަ  1035ޝައްކުކުރަން. މިހެން މި ދެންނެވީ ދާދި މިދާކަށްދުވަުހ އަުޅގަ

ކިޔާފައި ބަާޣވާތެްއ ކޮށްފަިއ  هللا اكبرވަނަ ދުވަހު  7ވަނަ އަހަރު ފެބްރުއަީރ މަހުެގ  2912އިްއޔެހެން ހަނދާންވޭ 

ޙަރާމް، އިސްލާމްދީނުގައި ަޙރާމްކުރެވިފަިއވާ ކަންތައްަތކުެގ ތެރެއިން ބަޣާވާތެއް ކޮށް، އާސާރީ ސަލްޓަން ޕާކުަގއި 

ތުކުރުމަށް ޓަކައި ޔަހޫދީން އަތުން ލާރިނަަގިއގެން ެއ ބަހައްޓާފައި ހުރި ބުދުތަްއ ަތޅައި، އަެނއްކާ އެ ބުދުަތއް މަރާމާ

ބުދުތައް ހަދައި، އެ ބުދުތައް ގެންގޮސް ހިލާީލގެ އަށް ަވއްދައިގެން އެއަށް ސަޖިދަޖަހައި، ކާލީމާ ނަމުގައި ނަންދީގެްނ 

 1040ޤީޤީ ވެިރކަން؛ މި އުޅެނީ. މި ބައިމީހުންަގނޑު މި ކުރަމުންދާ މަސަްއކަތަކީ ރަްއޔިތުންނަށް އަނުދންއަޅުަވއި، ޙަ

އަހަރު ދުވަހުަގިއ ވެރިކަންކޮށް، އެ މީހުން  39ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮށްދޭން އެމް.ޑީ.ޕީން އައުމާ އެްއކޮށް 

އަީޑގައި ތިެބގެން އަލިފާންފޮއްޓެްއގައި ަރއްޔިތުން މާލޭެގ މީހުން އަލިފާންފޮއްޓެއްގަިއ ދިރިއުޅެމުން ގެންގޮްސ 

ނޑިތަެކއް ތިބީމާ ވާނެ ހައެތި އެ ވީ. ކުޑަކުދިްނެގ  ކުޑަކުދިްނގެ ތެރޭަގއި އަލިފާންފޮއްޓެްއގައި ހިމެނޭ އަދަދަްށ ދަ

ޙައްޤުތައް ަރއްކާތެިރކުރުމަށް ޓަކައި ަރއްޔިުތ މީހާ ފުރާވަަރށް އެރީމާ ަކިއވެނިކުރާނެ. ެއހެންނަމަވެސް ބޯހިޔާވަހިކަމެއް 

 1045ުތންނަށް ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮށްިދނުމަށް ޓަކައި އެމް.ޑީ.ޕީން ނެތް. ތާހިރު ދިރިއުޅުމެއް ގެނައުމަށް ޓަަކއި، ރަްއޔި

ވަޢުދުވެފަިއވަނީ ބޯހިޔާވަހިަކމުގެ ފްލެޓުތަކެއް އަަޅއިޭދން. އަތްފޯރާފަށުގައި ތަކެީތގެ ައގުތައް ތިރިކޮށްދޭން. 

ދިން، އަދި ޑްރަުގގެ ވަާބ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުން މުޅި ރާއްޖެ އެްއކޮށް ގުުޅވާލުމަށް. ޑްރަުގގެ ވަާބގައި ޖެހިފަިއވާ ކު

ވަނަ ފުރުޞަތެްއގެ ގޮތުގައި އެ މީހުން ތަމްރީނުކޮށް، މަސައްކަތްތެރިންގެ ގޮތުަގިއ  2އިން އެ ކުދިން ސަލާމަތްކޮްށ 

ހާނުވަން. އަދި އެ މީހުންނަށް ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތުތައް ހުުޅަވިއދިނުމަށް. ކަންކަން މިހެން ހުރިއިރުަގއި، އެހެންނަމަވެސް 

 1050ދެ ަފއިައޅައިލާފަިއ ވަރަށް ވަރުގަަދ އަށް. ެއ ބޯވަ ބޯޮކޅުން ދަްއކައިލާ ތަނުން ފެންނަނީ ރައްޔިތުމީހާ ބޯވާ އިނ

އިސްކޮޅަށް ހަމަ އިސްކޮޅަްށ ދެމިލާ ތަން. އެހެންނަމަވެސް ރައްޔިތުމީހާ ހަމަ އިސްކޮޅަށް ދެމިލާ ގޮތަށް 
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هللا ގައި ހިފައި، ޯބވަ ހަދާ އެއްަޗކީ ދަމައިގަންނަނީ. އެއީ ދެމިގަނެދެމިގަނެ އޮްއވާ ފައިެގ ހިފާފައި ރައްޔިތުމީހާގެ ފައި

ނޑު މި ދަންނަވަނީ ރައްޔިތުްނގެ ަޙއްޤުަގއި ަރއްޔިތުްނގެ ބަްސ  اكبر ިކޔާފައި ބަާޣވާތެްއ ކުރީ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ހަކަ ބުނީ. ބަޖެޓުގައި ޖެހީ. ބުނާ މީހަކު ބުނީމާ އެ ކަމެއް ސަރުކާރުން ކޮށްދޭންޖެހޭނެ. ހިރިމަރަދޫގެ ބަނދަރެއް ހަދާ ވާ

 1055ރ.އަތޮޅު ވާދޫ ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ވެރިކަްނކުރި މީހަކު އެްއވެސް ދައުެރއްަގއި އެ ތަނަްށ ޒިޔާރަތްކޮށްފަ ެއއް ނުވޭ. 

އެހެންނަމަވެސް އެމް.ޑީ.ީޕގެ ސަރުކާރު ޮއއްވާ ަރއީސް ަނޝީދު އެ ތަނަށް ވަަޑިއގެންނެވި. އަދި އެއަށްފަހު ބަޣާވާތާުކން 

ންކުރުމަށްފަހު ރަްއޔިތުންގެ ހާލުއަހުވާލު ބަަލއިލުމަށް ދިޔައިން. ދަންނަވަން މި އުެޅނީ އަމާބުނީމަ ފަރަށް ދާ ވެރިކަ

ނޑަށް މި ފެންނަނީ. ދާދި އިހަކަށްދުވަހު ބިލެތްދޫ އަށް އަޅުަގނޑު  ގޮތަށް ކަމެއް ކުރާ ގޮތަށް ުކރަމުންދާ ތަން އަޅުގަ

ނޑިދޯނިފަހަރު ކެތްކުެރެވނީކީ ނޫން. ހެޔޮ ނިޔަތުގަިއ ދިޔައިން. ބިލެތްދޫގެ ބަނދަރު ހަދަން އެ  ބުނާ ގޮތަށް އޮތީ. އޮ

 1060ކަމެއް ކުރާ ކަމަށް ވަނީ ނަަމ، ކުަޑކުދިންގެ ަޙއްޤުތަްއ ރަްއކާތެރިކުރުމަށް ޓަަކއި ބިލެއް ފާސްކުރާ ކަމަށް ވަނީ ނަަމ 

ހިޔާވަހިކަުމގެ އަދި ތާހިރު ދިރިއުޅުމެއް ޓެކްސްތަކާ ެއއްޗެހިތައް ަނާގ އަގުތިރިކޮށް، ތަކެީތގެ ައުގތައް ތިރިކޮށް، ބޯ

ނޑުމެން މި ދަނީ ސެޕްޓެމްބަރ މަހު  ަގއި. އެ ނަާގ ވޯޓުްނ އަެނއް ދިވެހިާރއްޖެ މި އޮންނަނީ 7ދައްކައިދޭން އަުޅގަ

ހާ މާފުށީގައި ސާމްޕަލެްއގެ ގޮުތަގއި ދަްއކާފަ. އެ ރަުށގައި ުޒާވނެއް ނެތް ވަޒީފާ ނެތް. އެްނމެ ކުޑަމިނުން އަންހެންމީ

 ވެސް ެގސްޓުމީހާގެ ދަރިފުޅު ބަލައިލަިއގެން އޭނަ ޑޮލަރު ަނގާ. މިއީ ައޅުަގނޑުމެން މި ދައްކާ ތާހިރު ދިރިއުޅުމަކީ... 

 1065 

 އިރު ވާހަކަދެްއކެުވން:އިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޒުބަދުވާފަރު ދާ

 ` އަްއސަލާމްޢަލައިކުމް. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް... 

 

  ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

 1070 ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ޔާސް ލަބީބު ވާހަކަދެްއކެވުްނ:ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލް

 1075ކޮމިޓީން ުކރީގެ އެޓަރނީ ޖެނެރަލަކަށް ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ިމ މަޖިލީހުން އޮންނާނެ ބަލަން ނިންމާފައި މާލިއްޔަތު 

ހުންނެވި ޢާޒިމާ ޝުކޫރު އޭުރ އިނގިރޭިސވިލާތުގެ ބޭފުަޅކު ގެނެސްގެން ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް އެތައް ފަިއސާތަެކއް ރާއްެޖ 

 އިން ބޭރުކުރި ވާހަަކ، ބަޔަކަްށ ދިން ވާހަކަ. މިހާރު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އެބަ އޮތް އެ މަްއސަލަ ބަލާފައި އެކަން ކުރި 
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ނޑަްށ  ބޭފުޅުންނާ ދޭތޭރެ ފިޔަވަޅުއެުޅމަށް. އެހެންވީމާ، މިކަން މިހާރުން މިހާރަށް މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަ

 ފެންނާތީ ނިޒާމީ މައްސަލައެްއގެ ތެރެއިން ައޅުަގނޑު އެ މައްސަލަ މި ހުށަހެޅީ. 

 1080 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަ ގޮތުން މަޖިލީހުގައި މި ވަގުތު ހިނގަމުންދާ މައްސަލަ އެއް ިނޒާީމ އާދެ، މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުަގއި އޮން

މައްސަލައަކަށް ވާނީ. އެހެްނވީމާ، ތި މައްސަލަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ގަވާއިުދގަިއާވ ގޮތުގެ މަތީން އެ ކޮމިޓީން 

ންބަރު މުޙައްމަދު ޒުބައިރަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ދެކެނީ. ުދވާަފރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެ 

 1085 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަުތއަރުވަން. 

 

 އިރު ވާހަކަދެްއކެުވން:ރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޒުބަދުވާފަރު ދާއި

ުކޑަކުދިްނގެ ޙައްޤުަތްއ ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައި މި ވާ ، 91/9އާދެ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ތަކެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން. އެހެންނަމަވެސް ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުަރން އިޞްލާޙުތަކަކީ ރަނަގޅު ިއޞްލާޙު

ނޑުމެންނަކަށް މިހާރު   1090ބަލާއިރު އަޅުަގނޑުމެންގެ ެތރެ އޮތް ގޮތާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނާލަން އެބަ ޖެހޭ. އާދެ، އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި އިުހގައި އުޅުުނ  ނުފެނޭ އިހުގައި އަޅުަގނޑުެމންގެ ތެރޭގައި ތިބި ކަހަލަ ބެލެނިވެރިންނެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި އިުހ އުޅުނު ކަހަލަ ރައްޔިތުންނެއް. އެހެންވީމާ، ުކޑަކުދިްނގެ  ކަހަލަ މައިންބަފައިންނެއް. ައޅުގަ

ންީވ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރަން އަޅުަގނޑުމެން ިއސްނަާގއިރު އެންމެ ފުރަތަމައިނުން ވެސް އިޞްލާޙުކުެރވޭތޯ ބަލަ

އިސްެވ ދެންނެވުނު ކަންަތއްތައް. މިއަދަކު ވެިރއަކަށް އިޙްިތރާމުކުރާ ރައްޔިަތކު ނެތް. މިއަދަކު ފުލުހަކަށް ސިފައިްނެގ 

 1095މީހަކަށް ބަލައިލައި، ކަމޭހިތަިއ، އިޙްތިރާމުކުރާ ަރއްޔިތަކު ނެތް. އަޅުަގނޑުމެން ެވސް މި ތިބެނީ މި ފަސްމައްޗަށް 

ޔެެގ ދިވެހިރާއްޖެ ދުށީމު. މިއަުދގެ ދިވެހިާރއްޖެ ބަލަމުން މި ގެންދަނީ. ދެ ދުވަސް އަަޅިއ އުފަންވެ ބޮޑެިތވެފަ. އިއް 

ކިރައިލާއިުރ، ދެ ދުވަހަށް ނަޒަރު ހިންގައިލާއިރު، ހާހަކާއި ސުމަކާ ދެމެދު ހުރި ފަރަގު ފެންނަން އެބަ ހުރި. ސުވާލަކީ 

ދަރަޖަ އަށް މި ކަންަތއްތަްއ ދާންޖެހުނު ސަބަބު މިއީީކ  މި ދަރަޖަ އަށް މި ކަންތައްަތއް މި ދިަޔއީ ީކްއވެގެންތޯ. މި 

ނޑުމެން އެންމެންނަށް އެނގޭ ކީްއވެގެްނކަން މި އުޅެނީ. ވެގެން މި އުޭޅ  ވަންހަނާވެފައި އޮތް ކަެމއް ނޫން. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ާރއްޖެ ނޭނެގނީ. މިތާގައި މިތިބަ މީހުންެގ އަދަދު އޮޅުނީ ނޑުމެންނަށް ައޅުގަ  1100. މި ތަން ގޮތަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ތެރެ މި ޮއީތ  އާބާދުވެފައި އޮތް ގޮތް ޮއޅުނީ. ބޭރުގެ އުސޫލުަތއް މި ތަނަށް ތަޢާރަފުވުމުގެ ސަބަބުން އަުޅގަ

ނޑުމެްނެގ މެދުގައި އޮތް ރައްޔިަތކު  ފިތުނަފަސާދަވެފަ. ވަރަށް ރީތި ދިރިއުޅުމެއް އުޅުނު އުުޚއްަވތްތެރިކަމެއް އަުޅގަ

އަނެަކާކ ސީދާ ކުރިމަތިލަިއގެން ވާަހަކނުދެއްކޭ ދަރަޖައަށް ގޮްއސަ. މަޔަކު، ބަފަަޔކު އެ މީހެއްގެ  މިހާރު މި ތިބީ އެކަކު

ދަރިއަކާ ދޭތެޭރގައި ވިސްނާަލނީކީ ނޫން. ިވސްނުން އޮންަނނީ ދިމާ އެހެން އަތަކަށް. މި ކަންކަން ރަނގަޅުކުރަން ިމ 
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 1105ހެޅޭ ރަނގަޅު އިޞްލާޙަކުން ކަންތައްތަކަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ޖެހެނީ. މިކަންކަން ރަނގަޅުކޮށްގެން މެނުވީ މިހެން ހުށަ

ނޑުމެން ކަންތައްތައް ސަރަަޙކުރުމުގަިއ، މާނަކުރުމުަގއި ެވްސ  ނޑަަކށް ނުފެނޭ. އާދެ، އަުޅގަ އަންނާނެ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ވޭ މީހުންނަކީ ޙަޤީޤީ މި އޮންނަނީ ވަރަށް އެހެންކަހަލަ ގޮތަކަށް. އެކަނިވެރިަމިއން، މި ސުރުޚީގެ ދަށުން އިނާޔަތް ދެ

ނޑު ހިތުަގއި އުފެދޭ ސުވާެލއް. ކޮންމެހެން ބަޔަކަށް އެްއޗެއް ލިބޭތީ  މާނައިގައި އެކަިނވެރިން މަިއންތޯ މިއީ އަޅުގަ

އެކަމާ ހިތްނުތަނަވަސްެވގެން ނޫނީ ދެކޮޅުވެރިެވގެން ދަންނަވާ ވާހަކަ ެއއް ނޫން މީކީ. އަޅުަގނޑު ެއކަނިވެރިަމއިންެގ 

 1110ރަނީ ހުވަފަްތވެފައި ތިބި އަންހެނުން. އަޅައިލާނެ ވާލެްއ، ިއޔާރަުކ ނެތި ތިބޭ އަންހެނުން. ގޮތުަގއި މާނަކު

އެހެންނަމަވެސް މީހެއްގެ އިުހމާލުން އެކަނިވެރިވާ ނޫނީ ދޫކޮށްލެވޭ އަންހެން މީހާ އަކީ އެކަނިވެރިަމއެްއގެ ގިންީތގައި 

ނޑު ޤަބޫލެއްުނކު ރަން. ޤަބޫލެއް ުނވެސް ކުރެވޭ. ެއހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެްނެގ ހިމަނަންޖެހޭ އަންހެނެއް ކަމަކަށް އަުޅގަ

ތެރޭގައި މި އޮންނަނީ ކަންކަމަށް ނުރަނގަޅު ހިތްވަރުދިނުން. ރަނގަޅު ގޮތުަގއި ހިތްވަރުދިނުމެއް ނޯވޭ. ވަގުތު ނެތުމާ 

ގެ ކުރިން ގެންނަންޖެހޭ އެކީ ައޅުަގނުޑގެ ވާަހކަކޮޅު ނިންމާލަމުން ދަންނަވައިލާނީ މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙުަތއް ގެަނއުމު

ނޑުމެން ެއކަމާ ދޭތެރޭގައި ފުންކޮށް ިވސްނައިލާފައި އަުޅަގނޑުމެްނ   1115ބައިވަރު އިޞްލާޙުތައް އެަބ ހުއްޓޭ. އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިޞްލާުޙަވމާ ހިނގާށޭ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގޮސްދެްއވުަމށް މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު ނާޒިމު، ދިއްގަުރ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ މި ހިސާބުން ކުރިއަށް ގެން 

 1120ދާއިރާގެ މެންބަރު ވަޑަިއގެްނދެއްވުމަށް ދަންނަވަން. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 هللا.އަޙްމަދު ޢަބްދު

 

 ެކވުން:ވާހަކަދެއް هللا މަދު ޢަބްދުހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްއި

ުކޑަކުދިްނގެ ަޙއްޤުތައް ހިމާޔަްތކުރުމާ ބެހޭ ، 91/9`. ޝުކުިރއްާޔ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ޤާނޫނު ނަްނބަރ 

ނުޑމެންނަށް  ނޑު ދަންނަވާނީ އަުޅގަ ނޑިވަުޅގައި އަުޅގަ  1125ގައި މި ޤާނޫނު 91ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފައިވާ މި ދަ

ލަތު އޮތް ގޮތާ އަދި މިއަދު ދިވެހިރާއްޭޖގެ ުކޑަކުދިންގެ ހާލަތު އޮތް ގޮތް ފާސްކުރިއިުރގައި ާރއްޖޭގެ ުކޑަކުދިންގެ ހާ

ވަރަށް ތަފާތޭ. ކުޑަކުދިން ިދރިއުޅެމުންދާ މާޙައުލު ވެސް ތަފާތޭ. އަދި އެ ކުދިންގެ ޯބހިޔާވަހިކަމުގެ ހާލަތު ެވސް 

ްސ، އަދި ުކދިން ކުރަމުންދާ ކަންތައްތައް ތަފާތޭ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ާރްއޖޭގައި ކުދިންނަށް ހުުޅވިފަިއާވ ފުރުޞަތުތައް ވެ

ނޑުމެންނަށް މާޒީ  ވެސް މިއަދު އެ ުދވަހާ އަަޅިއބަލާއިރު ވަނީ އެަތއް ގޮަތކުްނ ބަދަލުވެފަ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަ

 1130އަށް ވިސްަނއިލާއިުރަގއި ކުޑަކުދިންނާ މެދު ތަފާތު ގޯނާކޮށް، ނޫނީ ތަފާުތ އަނިޔާތައް ކުަޑކުދިންނަށް 

ންދިޔައިރުގަިއ ވެްސ ެއ ކުދިންގެ ަޙއްޤުތަުކގައި ޫނނީ އެ ކުދިްނގެ ދިފާޢުގަިއ ބަހެއް ބުނަން ނުކެރި ތިބި ލިބެމު
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ނޑުމެން ާވނީ މާޒީގެ ތެެރއަށް ލާންފަށާފަ. މިއަދު ައޅުަގނޑުމެން މި ވަނީ ުކޑަކުދިންެގ ތެރޭަގިއ  ދުވަސްތައް އަުޅގަ

މުންދާ އެިކެއކި އަިނޔާތަކާިއ ެއ ކުދިންނަްށ ކުރެވެމުންދާ ގޯނާތަކުން ހިންގޭ ނޭދެވޭ ޢަމަލުތަާކއި ެއ ކުދިންނަށް ލިބެ

ނުޑ  ސަލާމަތްކުރުމަށް ޓަކައި ާޢިއލާތަކަށާއި މައިންބަފައިންނަްށ ވެސް ހިްތވަރުލިބެންފަށާފަ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

 1135އެކޭ. ނޫނީ ވެއްޖެްއޔާ ދަންނަވާކަށް ނެތިން މިއަދު ވެސް ެއކަން ޭއގެ އެްނމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިނަގމުންދެ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއކަން ޮއތީ ހިތްހަމަޖައްސާލައިގެން ިތބެވޭ ހިސާބަށް ގެެނވިފަެއކޭ. ޤާނޫނީ ގޮތުން ހިމާޔަތާއި 

ރައްކާތެރިކަން ލިބެންޖެހޭ ކުިދންނަށް އެ ކުދިންގެ ޅަ އުުމރު އުފާވެރިކަާމއި ހިތްހަމަޖެހުމާ އެއްކޮށް ލިބޭނެ ގޮތަކަްށ 

ނީ މި ޤާނޫނު ބައްޓަންކޮށް، ބަދަލުގެންނަންޖެހިފައި ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މިއަދު މި ވަ

މިއަދު ކުޑަކުދިންނަށް އެ ކުދިން ދިރިއުޅޭ މާޙައުލަކީ އަމާން، ރައްކާތެރި މާޙައުލެއް ކަމުެގ ޔަޤީންކަން ހޯދައިދިނުމަށް 

 1140އް މި ވަނީ ގެްނނަންޖެހިފައި ކަމުގައި ދަންނަވަން. ހަމައެާއއެްއކޮށް ބަެއްއ ޓަކައި ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަ

ނޑުމެންނަށް ސަުރކާރުން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ކުދިންނަްށ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަަގކުރަްއވާ ފަދައިން މިއަދު އަުޅގަ

ތުގަިއ ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތޯ، ނޫނީ ެވއްޖެްއޔާ އަޅާލުމަށް ޓަަކއި ޭރވިފަިއވާ ސިޔާސަތުތަކަީކ ޭއގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮ

އޭގެ އެންމެ ރަނގަޅު ލަފާ އާއި މަންފާ އެ ކުދިންނަށް ލިބެމުންދޭތޯ ވެސް އަޅުަގނުޑމެން ބަލައިލަން އެބަ ޖެހޭ. 

 އަޅުަގނޑަށް އެނގޭ މި ވާަހކަ މިހެން ދަންނަވާއިުރގައި ވެސް މިއަދު ވެސް ދަތި ާހލުގަިއ، ޔަތީމު ހާލުަގއި އުޅޭ 

 1145ކުދިން ރާއްޖޭަގއި އެބަ ތިބިަކން. އަދި އެ ކުދިންނަށް އެހީެތރިކަމުގެ އަތްދިއްކޮށްލާނެ ފަާރތަކަށް ބޭނުންވެފަިއވާކަން. އެ 

ކުދިންނަށް މަދަދުވެރި ބައެްއެގ އެހީތެރިކަމާ ނުލައި އެ ކުިދންގެ މުސްތަޤުބަލު އަލިކުެރޭވނެ ގޮތެއް ވެސް ނެްތކަން. 

ނޑުމެންނަށް އެނގޭ އެއް ކަމަކީ ެއކަނިވެރިމައިްނގެ ސަބަބުން އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރިޔަ ްސ، ނުކުރިޔަސް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ  . ދާކަންދަތި އިހުސާސްތަކެއް ކުެރވެމުންކުަޑުކދިންނަށް ތަފާތު ހިތްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޫނީ ވެްއޖެއްޔާ އަުޅގަ

ލާނެ އެހީތެރިންނަށް ތަުކގައި އަޅައިއެ ކުދިންގެ ސްކޫލް ދަުއރަށާ، އެ ކުދިންގެ އެހެނިހެންވެސް ކަންތައް

 1150ދޭތެޭރގަިއ  ރިމައިންނަށް ދެވޭ އެހީތެރިކަާމ، ނޫނީ އިނާޔަތާބޭނުންވެފައިާވކަން. ބަެއއް ބޭޭބފުޅުންގެ ކަންބޮުޑވުން ެއކަނިވެ 

ނޑުމެން ކަންޮބޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ެއއީކީ އޮތްކަމުަގއި ވީނަމަވެސް ނުޑ ގެ ގޮުތގައި އައަުޅގަ ުޅގަ

ނޑު ޤަބޫުލކުރަނީ ވެްސ މި ދެންނެވި  . ސަބަބެއްނުދެކެމޭ ކަމަށް އަޅުަގނުޑ ފާހަގަކުރާނީ ެވސް ނޫނީ އަުޅގަ

އަށް ކޮންެމވެްސ  އަށް އެ ުކއްޖާ ކުއްޖާ ނޫނީ ކުޑަ ުކއްޖާ އަޅުަގނުޑމެން މި ދެންނެވި ޔަތީމުއެހީތެރިކަމަކީ ެއއީ 

ޓަކައި ެވވޭ  ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގުމަށް ބޮޑުވުަމށްއްޖާ ހެދިމިންވަރެއްގެ ހިތްހަމަ ޖެހުމަކާ އަދި އެ ކު

ނުޑމެންނަށް މިއަދު ،ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސްްއގެ ގޮުތގަ. އެހީތެރިކަމެ  1155ވަނީ މިފަދަ ހާލުގައި ތިބި  ވެސް މި އަުޅގަ

ސޫލުން ަކންކުރުމަށް ނުކުޅެދިފަ. ބައެއް ކުދިންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ެއހެން ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި ކަންކުރާ އު

 ޤާނޫނީ ެބލެނެވެރިކަން ހަމަޖައްސަިއ،އެހެން ޤައުމުތަުކގައި ބެލެެނެވރިކަމުގެ ޤާނޫނު ޮއވޭ. އަދި އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނޑަެއޅޭނެ ޮގތްތަކެއް ދިވެހިރާއްޖެ އި އަކު ނެތް. ބައެއް ޤައުމުތަކުގަ  ޤާނޫނީ ގޮތުން އެ ކުދިންގެ ބެލެނެވެރިން ކަ
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އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަ ތަރައްޤީވެފަިއވާ ޤައުމުތަުކަގއި ވެސް މިފަދަ ކަންތައްތަްއ ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން 

ނޑުމެން ބަިއންތިޒާމު، ހަމަޖެހޭނެ ގޮތްތައް ރޭވި  ނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ކަމަީކ މިއަދު އަުޅގަ  1160ެއއް ކުރެވިފަިއވޭ. އަުޅގަ

ބަފައިން ކަމުގައި ބުނާ މައިން ނުޖެހޭ ކަމެއް ށް ވެކްސިންދިނުމަކީ ެވސް އެއީ ކުރަންކަހަލަ ހާލަތްތަކުގައި ުކޑަކުިދންނަ

ދޭ ވެކްސިްނއަކީ  ޓަކައި ކުރުމަށްަރްއކާތެރި ބަލިތަކުން ސަލާމަތްވެސް ތިބޭކަން. އަދި ުކޑަކުިދންނަށް ދިމާވާ އެކިއެކި ނު

ތައްތަކުްނ ދިނުމުގެ ކަންއި މި ދެންނެވި ވެްކސިންކަުމގައި ބުނެ ނޫނީ ދިމާ؛ ެއކަމާ ގުުޅވަ ގުޅުންހުރި ކަމެއް ދީނާ

ނޑުމެންނަ ކުޑަކުދިން މަޙްރޫމުކުރާކުރުމަށް   ތް ކަށް މިއަދު ޤާނޫނުގެ ތެރޭގައި އޮވެސް ނިމުމެއް ގެނެވޭނެ ޮގތެއް އަުޅގަ

ނޑު ނުދެކެން.   1165ބަފަިއްނ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެއީ މައިންކަންތައްތަކަކީ ވެްސ އަޅުަގނޑު  މިފަދަކަމަކަށް އަުޅގަ

އެޅޭ ހުރަހެއް. ނޫިނއްޔާ އެ ކުދިންގެ މުސްތަޤުބަުލގައި ޓަަކއި  ކުދިންގެ މުސްތަޤުބަލަށްކުރިކަމުަގއި ވީނަަމވެސް ުކޑަ 

ނޑުމެން ރައްކަލަކުްނ އެ ކުދިން ސަލާމަތްދިމާވެދާނެ ނު ކުރުމަށް ކުެރޭވ މަސައްކަތަށް އެޭޅ ހުރަހެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ޓަަކިއ ކުރަންޖެހުނު ކޮންމެ ކަމެއް ކުރަން. އެ ކުދިންނަށް  ކަމަށްސަާލމަތާއި ރައްކާތެރި ކުދިންގެޖެހޭ ކުޑަ އެބަ

. ކުޑަކުދިންނަށް ޖެހޭ ހުރިހާ އިޞްލާޙެއް ގެންނަށްލިބޭނެ ގޮތަށް ޤާނޫނަށް ގެންނަން ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން

 1170އެ ކުދިންނަށް މި ދެންނެވި  .އިމުކޮށްދީވެއްޓެއް ޤާ އަމާން، ޔާތަކާއި ގޯނާތަކުން އެ ކުދިން ސަލާމަތްކޮށްލިބެމުންދާ އަނި

 ގޮތުަގއި ދިރިއުެޅވޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދޭން. ޤާނޫނީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމަކީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ޒިންމާ 

ނޑުމެން އެކަްނ ކުރަންޖެހޭނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ނޑު ދަންނަވާީނ ދިވެހިރާ ،އެއް. އަުޅގަ އްޖޭަގ ކުަޑކުދިންނަށް އަުޅގަ

ގޮތުން ހޯަދންޖެހޭ ހޯދުންތަކާއި ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތައް ައޅުަގނޑުމެން  ބެހޭ މި ދިމާވެފަިއވާ ކަންތައްތަކާ މިހާރުވެސް

މެުދ ވިސްނުމަށްފަހުގައި އަޅަންެޖހޭ ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް  ވުރެ ފުޅާކޮށް ބަލައި ހޯދައި، އޭގެ ނަތީޖާއާ މިހާރަށް

ނޑުމެން ުކރާ ކަންތައްތަކަކީ މުސްތަޤުބަަލށްވަނީ ައވަސްެވގަްނނަންޖެހިފަ މިއަދު މި  1175ޓަކައި އޭގެން ފައިދާަތކެްއ  . އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ކަމުގަިއ ހަދަން މި ލިބޭ ކަންކަން ނުޑ އެދެނީ އަުޅގަ  ހުިރހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، ވަނީ ޖެހިފަ. އަުޅގަ

ދޭތެރޭ ވިސްނާވަަޑިއގެން އަދި  ންބަރުން ވެސް ފުންކޮށް މިކަމާކެވޭ ހުރިހާ މެދެމި މަޖިލީހުގެ ބަހުސްގައި ވާހަކައަދި 

 ...ވާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި އޮްތ މި ބައްޔަށް ފަރު

 

 1180 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާޟު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށީ

ުގޅިގެން  ބަހުސްކުރެވެމުންދާ ބިލާ އަުދ މި ހުށަހެޅިގެން މިޝުކުިރއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި. السالم عليكن

މެވެްސ އެްއޗެއް ދަންނަވާލުމަީކ ުގޅިގެން ކޮން އެއް ވާަހކަތަކާޢިއްޒަތްތެރި ބަެއއް މެންބަރުން ދެއްކެވި ބަ 

މި ޤާނޫނަކީ ކުަޑކުދިންެގ  91/9ކަމަށް އަުޅަގނޑަށް ފެންނާތީވެ މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން މި ހިފީ.  ބޭނުންތެރިކަމެއް

ލާފައި އޮތް ޤާނޫނެއް. މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމުގެ މަގުސަުދގައި ެއކުލަަވއި، މާޔަތްކޮށްދީޙައްޤުތައް ހި

 1185މު އެ ޙައްޤުތައް އިތުރަްށ ފުރިހަމަކުރުމަކީ މުހިއް ވޭ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު ވެސް ޙައްޤުތަެކއް ކަަށވަރުވެަފއިމިއަދު 



45 

 

ނޑުކަމެއް. އެއީ އެްއވެސް ޤާނޫނަކު ްށ އޮންނަ ޙައްޤުތަކަކީ އެއީ އަބަދު ެއއަމެންނަކަށް ކަށަވަރުކޮށްދީަފއި ން އަޅުގަ

ފަދަ ޤާނޫނުތައް އެުކގަިއ އަުޅަގނޑުމެން މި އިުރގައި އެ އަންނަ ބަދަލުތަކާދާަޤއުމު ކުރިއަރަމުންެއއީ  ،ނުގެނެސްބަދަލު

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެ. ެއއީ ޖެހޭއިޞްލާޙުކުރަން ން މި ހުށަހެޅިފަިއާވ ގޮތު ބެހޭ އި ބަދަލާއް. ެއގޮތުން މި ގެނައަުޅގަ

ކޮންމެވެސް މީހެއްެގ  ،ދައްަކވަމުން ފާހަގަކުރަްއވައިފިޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުގޮތުން ބައެްއ ޢިއް ބެހޭ އިޞްލާޙާ

 1190ޗަށް ނޫންނަމަ އޭނަގެ މައިވަްނތަކަން ނޫނީ ބަފައިވަންތަކަްނ އެހެން މީހެއްގެ މައް ދަރިއަކު އޭަނގެ ޙައްޤުަތއް،

ނޫނީ މަޖުބޫރުން މިކަން ކުރާ ވާހަކަ އެކަހަލަ ގޮތަކަްށ  ހަވާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް.ބަދަލުކުރާ ވާހަކަ. އެކަން ެއގޮތަށް ދޭ

ނޑު ދަންނަވަން މީ އެ ހާލަތުގައި ކުރާ ދޭ. ެއހެންނަމަވެސް ވެސް ދޭހަވެގެން އެބަ . މީ ދަރިން ކަމެއް ނޫނޭ މީ އަޅުގަ

ޅޭ. ނޫންނަމަ އެހެންވެސް ޖިންސީ ގޯނާތަކެއް ލިބެމުންދާ އެއްަލއިލާ ކުދިން އެބަ އު ، ނުބަލައިގެން ެއއްލައިލާ މީހުން

ނޑުމެންނަށް މަދުން ނަމަވެސް ފެންނަމުންދޭ. އެހެންވީމާ، އެ ކުދިންނަށް  ކުދިންތަކެއް މި މުޖުތަމަޢުގެ ތެރެއިން އަުޅގަ

 1195ޓަކައި، މި ޤާނޫނަށް ގެންނަ ފުރިހަމަ  ދިނުމަށްދައިއުޅުމުގެ ފުރުޞަތާއި ޖާގަ ހޯ އެ ުކދިންނަށް އިއުލެްއގަރަނގަޅު މާޙަ

އެރީަމ އޮންނަނީ އަޅުަގނޑުމެން ހިތަށް އެހެންމެ މިކަން ކުރަން ވެސް މިމި އިޞްލާޙުތަކަކީ މީ. ހަމަ، އިޞްލާޙުތަކެއް 

ދަރިޔަކު ހަމަ ހުންނަ  އިދެމަފިރިއަކަށް ިލބިފަ އި. އަދި މިކަން ކުރާއިުރގަކަށް ެވސް ނޫން މި އޮންނަނީކީގޮތަ ކުރެވޭ

ނޫންނަމަ އޭަނެގ  ،ކަްށ ނުލާނެ. އަދި އޭަނގެ ބެލެނެވެރިކަންގެން ގެްނގޮސް ުކޑަކުދިްނގެ ހިޔަލަހުއްާޓ ނަަގއި އިގޭގަ 

ނޑުމެްނ  އިއެހެން މީހެއްގެ މައްޗަށް އޭަނގެ ނުރުހުމުގަ މައިވަންތަކަން ބަދަލެއް ވެސް ނުުކރާނެ. މީ އަޅުގަ

 1200ބޭެގ އިރު ހީަވނީ ކުޑަހުވަދޫ އިބްރާހީމްދައްކާ ވާހަކަ ހެންނަމަވެސް މިހާރު ބައެްއ ފަހަރުޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. އެ

ކޯޓަށް ގޮސް އޭނަެގ ނަމަށް ބަދަލުކުރަނީއޭ. މީ ޙަޤީޤަތް  ،ނަަގއިގެން ގޮސް އުޭޅ ކޮންމެވެްސ މީހަކު ަވގަށް މިތާ ،ދަރި

ޤީޤަތް އޮޅޭ ގޮތަކަށް މި ވާހަކަތައް އެބަ ދެކެވޭ. މީެގ އަށް ޙަ ހާ މީހާައޑުއަ، ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް އޮޅޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް

އެހެން މީެހއްެގ މައްޗަްށ އޭަނގެ ބެލުން ޝަރުތުކުރަނީކީ ވެސް ނޫން.  ،ެއއް ޙަޤީޤަތަކީ ެއއެްއ ނޫން. މީހެއްެގ ދަރި

އި ތިބޭކުދިން ތިވެފައަދި އޭަނގެ ބެލެނެވެރިކަން ބަދަލުކުރަީނކީ ވެސް ނޫން. މި ކުރާ ކަމަކީ މަގުމަ އިއޭނަގެ ނުރުހުމުގަ

 1205ނަށް ރަނަގުޅ ނޫންނަމަ އެ ކުދިން ،އުލަކަށްއި ތިޭބ ކުދިންނަށް ރަނގަޅު މާޙަ ބިަކވެފަ ،ެނތް ލާނެ މީހަކުނޫންނަމަ އަޅައި

ސައްކަެތއް މި ކަމަކީ މީ. އެާއއި މިކަާމ، ޓަކައި ރަނގަޅު ނިޔަުތގަިއ ކުރާ މަ ދިނުމަށްދިރިއުޅުމެއް ހޯދައި

 ބެހޭ ން އަޅުަގނޑު ކަހަލަ މީހަކު މިއާ ހުރި. ދެ ވަރަށް ބޮޑު ތަފާތުތަކެއް އެބަ ދައްާކދެއްކުމާއަޅުަގނޑުމެން މި ވާހަކަ

ދެއްކުަމކީ ެއއީ ދެން އެހާ ރަނަގޅު ގިނަ ވާަހކަ ބެހޭ ގޮތުން މާ ބިލު ހުށަހަޅާ މީހާ މިއާ، ދެއްކީަމ ބުނާނެގޮތުން ވާަހކަ

ނޑެއް ނޫން. އެކަމަކު ވާ . އަ އިނގޭތޯ ވެސް އެއް އެ ކަމެއް ނޫނޭ. ރަނގަޅު ވާހަކަ  އޮތް ެއއްެޗއް  އިގޮތަކީ މީގަ ޅުގަ

 1210އްޔާ މިކަން ސާފުޮކށްދިނުމަކީ މަގުމަތިން ދާ މީހުން ވެސް ބަެއއް ފަހަުރ ކަމަށް ވެއްޖެ  މާ ރަނގަޅަށް ސާފުނުވާ

ނުޑމެންނަށް މިތާ ހުއްދަ އޮންނަ ނަމަ ކުރަންޖެހޭ  ބެހޭ  ސް މިއާމަތިން ދާ މީހުންނަށް ވެމިހެން މަގު ،ކަމެއް. އަޅުގަ

ނޑުމެން ަދއްކަން ފުރުަޞތު މިގޮތުން ވާހަކަ  އެ ގެ ުއޫސލު އޮންނަ ގޮތުން އެހެންތަނުން ހަމަ ދޭންވީ. އެކަމަކު އަުޅގަ
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ވީ. ތަނަށް ގެންނަްނވީ. ޭއ.ޖީ ވެސް ގެންނަން ކަމެއް ނޯވޭ ހަމަޖެހޭކަށެއް. ދެން ހަމަ އަދި އެހެން ފަރާތްތައް ެވސް މި

ނިޑެއއްގަ ހަ އިތަނުގަ ގެނެސް މި ހުށަހަޅާ ބިލުތަކާ  ސަރުކާރުންކުީރގައި ބައިންދެގެން ވެސް ކުރަންވީ.  އިމަ ގޮ

 1215 އަދި އެހެން ބޭފުޅުން ވެސް  .ދެއްކުުމގެ ފުުރޞަތު ޮއވޭ. އެކަން ކުރަން ވަަޑއިގަންަނވާ އޭ.ޖީ ވެސްގުިޅގެން ވާަހކަ

އުސޫލުތައް ވަރަށް  މިކަމުގެނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި އެހެންނަމަވެްސ މިހާރު މި އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅުގަ ވަަޑއިގަންަނވާ.

ނޫނީ މީގެ ސަބަބުން އަންނާނެ ޫނންނަމަ މީގެން ލިބޭ ފައިދާ، ، މި ބިލު ހުށަހަޅާ މީހަކު، ފަ. އެހެންވީމާބޮޑަށް ބަދަލުވެ

އެއްގޮތަްށ  ލުކޮށް އަޅުަގނޑުމެން ޙަޤީޤަތާޖެހޭ ވަރަށް ތަފުސީ އާއި ެގއްލުން އެބަ އޮތް ފަިއދާ އިމީގަ  ،ކުރިއެރުން

އި ތިިބ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މިއަދު މި ދެންނެވި ގޮތަށް އެކަނިވެިރވެފަ، ޖެހޭ. އެހެންވީމާ މިކަން ހާމަކުރަން އެބަ

ނޑު ދަންނަ ކިަތންމެ މީހަކު ިތބި މީހުން އެބަ އިބޮޑުކޮށްފަ ކުދިން ބަލައި  1220 ވެސް އެގޮތަށް ތިބި. ޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަ

ތިބި މީހުން  އިލީމު ހާސިލްކޮށްދީފަިއ، އެ މީހުންނަށް މަތީ ތައުލީމަ ގެނެސް ބޮޑުކޮށްފައްލައިމައިންބަފައިން ދަރިފުޅު އެ

ން ނޫންނަމަ ރަނގަަޅށް އެ ކުދިންގެ ހާލަތު ބަދަލުކުރުމަށް ދައުލަތު ބި. އެހެންނަމަވެސް ެއ ކުދިން އޭރަށް ވުރެތި އެބަ

ން ކުރަންވެގެން މި ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުތަކެއް މި ގެންނަނީ. އެކަ، ސަރުކާރުން މިއަދު ވިސްނުމުަގއި މިހިރީ. އެހެންވީމާ

ކަންތައްތަެކއް ހުރެއްޖެްއޔާ ެއ  ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ގިނައި އަދި ައޅުަގނޑުެމން ކުރަނީ މި ބިލުގައަޅުަގނޑު ުއއްމީދު

ނޑުމެން މި ން މިކަން ރަނގަޅުކޮްށެގން އައިަގއި މި ިބލު ކޮމިޓީއަކަްށ ޮގސް، އެ ޮކމިޓީެއކު ހުރިހާ ކަމަކާ  1225މަ އަުޅގަ

ރުން މިތާ ދެއްކެިވ ދާނެ. އަދި ޢިްއޒަްތތެރި މެންބައެންމެ ރަނގަޅަށް ހާސިލުވެގެންހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ މަގުސަދު 

 ކަމަށް ވެސް ުއއްމީދުުކރަން.  ދިރާސާކޮްށގެން މިކަން ކުރާނެކަންތައްތައް  ެއްއގޮތަށް މި ވާހަކަފުޅާ

 

 ރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަ

 1230 ގެންނަށް މި ...ވަނަ އިޞްލާޙު ބެހޭ ބިލަށް  ކުދިންގެ ަޙއްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާ` ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ކުޑަ

 ފައިވާ ނިޒާމަކީ ޓަކައި މި އުފެދި ކުރުމަށްކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްފަހަރު ކުޑަ ވަނީ ހުށަހަޅާފަ. އެހެންނަމަވެސް މި

ނޑަެއޅިފަިއާވ  ުނވަތަ ބެލެނެެވރިޔަކު ބަލަދުވެރިޔަކު ނެތް ުކއްޖަކު ދައުލަުތން އެހެން މީހަކަށް ބަލަން ހަވާލުކުރުމަށް ކަ

ނޑުމެން މި ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ، ނިޒާމެއް. އެހެންނަމަވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ކުރިން މިކަން މިހެން  އަުޅގަ

ނ ޖެހުނު ސަބަބެއްދިމާވާން ނޑުމެން ކޮ ޑުމެން ިވސްނާލަންެވސް އަުޅގަ ންމެ ބިލެއް ގެނެްސ މިާތ ޖެހޭ. އަޅުގަ

 1235ކަމުގައި ަރއްޔިތުންނަށް  މި ،ކަމުގަިއ ހައްލެއް ގެނެސް  ދިނުން. މިބޭނުމަކީ މިަކމަށް ހައްލު ހޯދައި ދެްއކުމުގެވާހަކަ

ނޑައަަޅއި، ެއގޮތަށް ތަރުތީބުކުރުން. ޢިއްޒަތްމީގެން ފައިދާ ތެރި ރައީސް، މިގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފި ކުރުވަނިވި ގޮތްތަކެއް ކަ

މަރުޙަލާ ެއއް  3ނަމަ އިތުރަށް އަންނާނީ ަމއްސަލަތައް. ކުަޑކުއްާޖ؛ އާެދ! އިންސާނާ، ކޮންމެ މީހަީކ ވެްސ 

ކަޑައްުތކުރާ އިންސާެނއް. އޭާނގެ ތުއްުތއިރު އަންނާނެ. އޭާނގެ ުޒވާއިރު އަންނާނެ. އޭާނެގ މުސްކުޅިކަން އަންނާނެ. ެއ 

މަރުޙަލާގެ ތެރޭގައި ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް، ައޅުަގނޑުމެން އެބަ ވިސްނަންޖެހޭ ފާއިތުީވ  3އެ ނިމުނީ. މި ހިސާބުން 



47 

 

 1240އަހަރުދުވަސް ތެޭރގައި މާލެ އަށް ވެފައި އޮތް ގޮްތ ވެސް އެބަ ވިސްނާލަންޖެހޭ. ތޮއްޖެހިގެން ގޮސް އެއް  39

ޭރގަިއ ވިހިތިރީސް މީހުން، ެއާއ އެްއވަރަށް ހަމަ ކުޑަކުދިން ތަނެއްަގއި ކޮްނކްރީޓު ޖަންަގްއޔެްއގަިއ ކުދިކުދި ކޮޓަރި ތެ

އެއް ކޮޓަރިތެޭރގައި ނިދައި، އެ އުޅޭ މާޙައުލުގެ ސަބަބުްނ އުފެދިފައިވާ ގިނަގުނަ ނޭދެވޭ ޢަމަލުތަކެއްގެ ސަބަބުން 

ޔަތީމުންގެ ގޮތުަގިއ ، ޖިންސީ ގޯނާކުރުމާ އަދި ޢާއިލާތައް ރޫޅި، ރާއްޖޭަގއި ޝަރުޢީ ނިޒާމު އޮތް ގޮތުން ތަރިކަ ނުބެހި

ތިބި މީހުންނަށް އަޅައިނުލެވި، އަދި ހަމައެއާެއއްކޮށް ަޒކާތް ނުދައްކަިއ، މުދަލުގެ ޒަކާތް ނުދައްކަިއ، ެއއާެއއްކޮށް ޭއގެ 

 1245ފަހުން ޤާނޫނު ހެދި، މިހާހިސާބަށް އައިއިުރގައި ވެސް މި ތަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލެއް؛ އެއީ އިންކަމް ޓެކްްސގެ ބިލަށް 

ސް އެ ފާސްނުކޮށް މި ޤައުމަށް ޖެހިފައި އޮތް މުސީބާތުން އަރައިގަތުމަށް މި ތަނުން އެއްވެސް ބަޔަުކ ވެ

ނޑަށް ފާހަގަކުެރވެނީ. އަދި ަދުއލަތުން ވެސް، ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ގުދުރަތީ ބެލެނިވެރިާޔ  މަސައްކަތްނުކުރާކަން އަުޅގަ

ނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ފިޔަވައި މަޒުނޫޢީ ބެލެނިވެިރޔަކާ ހަވާލުކޮްށ، ޢި އްޒަތްތެިރ ރައީސް ހަވާލުކުރާއިރު ައޅުގަ

އިސްލާމްދީނުގެ އުސޫލުތަުކެގ ތެރޭގައި ކީރިތި ޤުރުއާުނގައި ވެސް ވަރަށް ޞަރީަޙ އިބާރާތުން ތަރުތީބުވެފައިވޭ 

 1250ތްއިރު ވެސް އެއަށް ބެލެނިވެރިންނަކީ ކޮބައިކަން. ވާރުތަވެރިންނަކީ ކޮަބއިކަން. މި ހުރިހާ ސިފަތަކެއް ފެންނަން އޮ

ނޑުމެންނަށް ޖެހޭނެ މައްސަލަތައް މާ ބޮޑު،  އިސްކަންނުދީ ވަކިން ޤާނޫނެްއ ހަދައިގެން މި ކަންތައް ކުރީމަ ދެން އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑުމެން މި ދަންނަވާ ވާހަކަ އަކީ މި ހައިރާީކ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ގުދުރަތީ 

ނޑު މި ދެންނެވީ، ޤުދުރަތީ ހައިރާކީ އޭ ހައިރާކީައކާއި ައޅުަގނޑު މެން ދެ ހައިރާކީ އެއް ހަދައިފިން. ހައިރާކީ އޭ އަުޅގަ

ދެން އިންސާނާ. ދެން ޢާއިލާ. މިއީ އެންމެ މަްއޗަްށ މާތް ރަސްކަލާނގެ. ދެން هللا. އަޅުަގނުޑ މި ދަންނަވަނީ 

 1255މި ގޮތް ކަމުނުގޮސްގެން ދުނިޔެ  އިންސާނާ ބިންމަތީގައި މަޙްލޫޤަކަށް. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ތަރައްޤީީވވަރަކުން އިތުރަށް ަކންތައްތައް ކުރުމަށް ޓަަކއި ިއޤްތިޞާދީ ގޮތުން ނުވަތަ ތަަރއްޤީގެ ޤާނޫނުތަެކއް ހެދުމަށް 

ނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީ އެްއ ހަދައިގެން ަވކިން ހައިރާކީ އެްއ ހަދައިިފން. މި ހައިރާކީެގ އެންމެ  ޓަކައި އަުޅގަ

ށް ހުންނަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. އެ ދައުލަތަށް އިންސާފުކޮށްދޭންޖެހޭ މީހާ. ޢަދުލުވެރި ދައުލަތެްއގެ ހުރިހާ އިސްކޮ

ނޑައަޅާ ީމހެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ައކީ.  އަހަުރގެ މާޒީ އަށް  39ކަމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން ކަ

ނޑު މި ދެންނެ ނުޑ  39ވި ނުކުތާ އަށް ވިސްނާފައި އަނެއްާކވެސް. ވިސްނާލަން އެބަ ޖެހޭ އަުޅގަ  1260އަހަރު ތެރޭަގއި އަުޅގަ

ސުވާލުއުފެދެނީ ބޯހިޔާވަހިކަެމއް ފޮރުނުކޮށްދިން. ޔަތީމުންނަކަށް އަޅަެއއްނުލެވުނު. ނަރުދަމާ އެއް އަޅަެއއްނުލެވުނު. 

އްޖެހުނީ. މާލެ ކޮޓަރިތަކަށް ޮތއްޖެހުނީ. ބޯފެނެއް ނެތް. އަސާީސ ެއްއެވސް ޚިދުމަތެއް ނެތް. މާލެ އަްށ އޮތް އެންމެން ތޮ

ދެން އަޅުަގނޑުމެން މިތާތެރޭގަިއ، ކޮންކްރީުޓ ޖަންގަލީގެ ތެރެއިން ވިސްނުމެއް ވިސްަނއިގެން ހައްުލކުރަންެވއްޖެްއާޔ 

ްއޔިތުން މިކަމެއް ހައްލެއް ުނވާނެ. އޭުރގައި ވިސްނަމުން ދިަޔއީ މިއީ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މިީއ ޖަޒީރާ ރަށްތަކެްއ. ރަ

 1265އުޅެމުންައއީ ޖަޒީރާވަންތަކަުމެގ ތެރޭގަ. އެިކއެކި ޖަޒީރާަތުކގަ. ކިތަންމެ ވަރަކަށް އާބާދީ އެއްފަސްކުރާށޭ ބުންޏަސް 

އެއްފަްސކުރާކަށް ވެސް ބޭނުެމއް ނެތް. އެީއ ދިވެހިރާއްޖެ ތަރުތީބުވެފައި އޮތް ގޮތް. ޖަީޒރާތަކެްއގެ މަްއޗަށް ބެހިފަިއ 
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ަގއި ިވސްނާފައި އޮތީ ުކޑަކުދިން ަނއްތައިލާނެ ގޮތެއް، ނުވިހާނެ ގޮތެްއ، ދޭތެރެ ދުރުކުރާނެ އޮތީ. އެހެންވީާމ، އޭރު 

ގޮތެއް. ޭއގެ ނަތީޖާެއްއގެ ޮގތުން ބިދޭސީން ވެސް ގިަނީވ މި ތަނަށް. ބޭރުމީހުން ެވސް ައއީ. އެކި ާފޑުފާޑުގެ 

ސް ވީ. ދޭތެރެދުރުކުާރ ކޮންމެ މީހަކަށް އަްއޑަނަ އިންޖެކްޝަންތައް ބޭނުންކޮްށެގން ކުޑަކުދިން ނުުކޅެދޭ މީހުންނަށް ވެ

 1270ވެސް ދޭން ފެށީ. ރަށްރަށް ފަޅުވީ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ފަޅުވީ. އަނެްއކާ ބިދޭސީން އައިްސގެން ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

އެހެރަ  އިޖުތިމާޢީ އެތައް ބަިއވަރު މައްސަލަތަެކއް ވެސް އުފެދުނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ަކމުގެ ހައްލަކީ މިހާރު

ދޫކޮށްފައި ހުރި ހުރިހާ ފްލެޓުތައް ޙައްޤޭ ހިލޭ. ހުޅުމާލެއިންާނ އެކި ތަންތަނުން ދޫކޮށްފައި ހުރި ފްލެޓުތަކާއި ބިންތަކަށް 

އެްއވެސް ފައިސާ އެއް ަނަގއިގެންުނވާނެ އެްއވެސް ަރއްިޔތެއްގެ އަތުން. ެއއްވެސް ަރއްޔިެތއްގެ އަތުން ނެގުމުެގ 

ކަްށ ނެތް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިވޔަފާރިތައް ކުރަމުން ދިޔައީ ނަަގންޖެހޭ ޒަކާތެއް ނުނެގި. ެއ ޙައްޤެއް ައޅުަގނޑުމެންނަ

ނަޑއަޅާފައި އޮތް ވިޔަފާިރ ފައިދާ، ކުންފުނިތަކުންނާިއ   1275ހިސާބުން ޤާނޫނުއަސާސީ ހެދީ. ދެން ވިޔަފާރީގެ ފައިދާ އަްށ ކަ

ލިބޭ ފައިދާ އިން ބަިއުކޅަ ބައެއް ަނގަން. ެއވެްސ  ބޮޑެތި މަހުޖަނުން އަތުން ލިބޭ، އެ މީހުންގެ ިޑވިޑެްނޑުން އެ

 ނުދިން، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1280ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު. އާދެ، މިހާހިސާބުން ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން އެދިަވޑަިއގެންނެވި؛ އާދެ! މަނަދޫ 

 ދު ޠާރިޤު. ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޠާރިޤު

ޝުކުރިްއޔާ، ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުން މި ގެންދަނީ ކުޑަކުދިންގެ  .`

 1285މި ަމއްަސލަ އަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ހަަމ  ޙައްޤުތައް ަރއްކާތެިރކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ިއޞްލާޙުގެ ބިލަކަށް.

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް މި  އެހާމެ ޚައްސާސް މައްސަލަ އެއް ކަމަށް ވާީތވެ މި ކަމަށް ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ވެސް އަޅުގަ

ނޑަށް ކުޑަކުދިްނގެ ހިޔާ ބަލައިލަން ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު މި  ނޑު ވަަރށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވޭ. އަުޅގަ އެދުނީ. އާދެ! އަުޅގަ

ނޑު ެއކަން ބަލަމުން މަޖި ލީހުގެ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ލިބުން. ހަމަ އެހެންމެ އަދި ެއ ނޫން ހައިސިްއޔަތަކުން ވެްސ އަުޅގަ

ގެންދަން. އަދި ެއ ތަނަށް ތަފާތު ގޮތްގޮތުން ުކޑަކުދިްނގެ ހިާޔގެ ކަންތައްަތކުަގއި އެހީތެރިެވވޭތޯ ކުެރވެން ހުރި 

ނޑު ޢަމަ ނޑަށް ފެނޭ ުކޑަކުދިންެގ މަސައްކަތްތަުކގައި ވެސް އަުޅގަ  1290ލީ ގޮތުން ބަިއވެިރވެވޭތޯ މަަސއްކަތްކުރަން. އަުޅގަ

ހިޔާގައި އެ ތިބަ ކުދިންނާ ދޭތެރޭގައި ކަންތައްަތއް ކުެރވެމުންދާ ގޮތް. އެ ކުދިން ދެރަވެަފއި ތިބޭވަރު. ޙަޤީޤަުތގަިއ މި 

ން ސިޔާީސ ވާހަކަތަކެއް ދެްއކުން މިއީ މައުޟޫޢުގައި އަޅުަގނޑުމެްނ ވާހަކަދައްާކއިރު ސިޔާސީ ކަމަކަށް ހަދައިގެ

ނޑުެމންގެ އަންނަން އޮްތ ޖީލުގެ  އަސްލު ރަނަގޅު ގޮެތއް ނޫން. މިއީ ވަރަށް ސީރިޔަސް ަމްއސަލަ އެއް. މިއީ އަުޅގަ
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ނޑުމެން އެންމެ ފުރަތަމަ ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަ އަކީ ިމއެއް ވެސް  ވާހަކަ ައޅުަގނޑުމެން މި ދަްއކަނީ. ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

 1295ނޫން. މި ކުދިން އުފަންކުރަނީ، އުފަންވަނީ މައިންބަފައިްނެގ އަތްމައްޗަށް. އެ މައިންބަފަިއން މިހާރުގެ ޖީލު އަންނަން 

އޮތް ދުވަސްަތއް ރަނގަޅުކުރުަމށް ޓަކައި ރަނގަުޅކުރަން މި ޖެހެނީ. އެ ކަންކަން، އެ ހާިދސާތައް ނުހިނގާނެ ގޮތަކަށް. 

އެ ފަރާތަކުން،  އެ ކުއްޖާ ބަލާ ،މައްޗަށް ެއއްލައިނުލާނެ ގޮތަަކށް. އެ ބެލެނިވެރި މީހާކުޑަކުދިން ވިހެއުމަށްފަހު މަގު 

ކުއްޖާ ައކީ ބޭނުންެވގެން، ަމއިންބަފައިން ބޭނުންެވގެން ހޯދާ ކުއްޖަކަށް ވާން މި ޖެހެނީ. ލޯބިން ބަލައި ބޮޑުކުރާ 

ންމެ ލޯބިން ބަލައި ބޮޑުކުރިޔަސް މިހެންވެޭއ. ވަރަްށ ކުއްޖަކަށް ވާން މި ޖެހެނީ. ދެން ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާުޅވާެނ ކިތަ

 1300ލޯބިން ބަލައި ބޮުޑކުރި ކުދިްނ އެބަ ުހއްޓޭ. ތިމަންނަ ައީކ ކާލީމާ އަްށ ައޅުކަންކުާރ މީހެކޭ. ތިމަންނާ ކާލީމާ އަްށ 

ނޑުމެން ލޯބިްނ އަޅުކަންކުރީމާ ހިތްހަމަޖެހުން ލިބިއޭ. އުާފވެރިކަން ލިެބއޭ. އެހެންވެސް އެބަ ބުނޭ. އެއީ ވެސް އަޅު  ގަ

ނޑުމެން މި ދައްކާ ވާހަކަ ައީކ މައިންބަފައިން އެބަ ޖެހޭ  ބަލައި ބޮޑުކުރާ ދަރިންނޭ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ރަނގަޅުވާން. މައިންބަފައިން ދައްކާ މަގުންނޭ ކުދިން ހިނާގނީ. ރަނގަޅު ޖީލެްއ، ރަނަގުޅ މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރެވޭނީ 

ެރވިގެން. ދަރިންދެކެ ލޯބިވުމަކީ އެ ކުދިންނަކީ އިސްލާމީ ރަނގަޅު ތަރުބިްއޔަތުގެ މަތީަގއި ރަނގަޅު ޢާއިލާތަެކއް ބިނާކު

 1305ބިނާކުރެވޭ ކުދިންތަކަކަށް ހެިދގެން. އެ ކުދިންނަކީ ކާލީމާ އަށް އީމާްނވާ، ކާލީމާ އަްށ އަޅުކަންކުާރ މީހުން ކަމަށްވާ 

ްނބަފައިންގެ ަދއުރެއް އޮންނާނެ. މައިންބަފައިންެގ އިހުމާލެއް ކުދިން އުފަންކޮށް، ެއ ކުދިްނ ެއގޮތަށް ބޮުޑވުމުަގއި މައި

އޮންނާނެ. މައިންބަފައިންނަްށ އަޅާލަްނވީވަރަްށ އަަޅއިނުެލވުމުގެ ނަތީާޖއެްއގެ ގޮތުްނ ކަމަށް ހަމަަގއިމު ވެސް 

މަީތގަިއކަން  އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަނީ. އޭެގ ސަބަބަކީ ކުއްޖާ ުއފަންވެގެން އަންނަނީ ފިޠުރަތުގެ ސާފުކަން

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ. ެއހެންވީމާ، މިފަދަ ދަރިން ބަލައި ބޮޑުކުާރ މައިންބަފައިން ެއބަ ޖެހޭ މުޖުތަމަޢުގެ ކަންކަމާ 

 1310ހަވާލުވުމުަގއި ވިސްނަން. އެަފދަ ކަންކަމަށް ބޭނުންެވގެން ަވކާލާތުކުރާ، ަރއްޔިތުްނގެ ަޙއްުޤތައް ދިފާޢުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް 

ރާ މީހުންގެ ގޮުތގައި، އެފަދަ މައިންބަފައިން ނިކުީތމާ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ސުވާލުއުަފއްދަން. ޢާއިލާަގިއ ވަކާލާތުކު

ތިބި ދެތިން ކުއްޖަކު ރަނގަޅު ިއސްލާމީ ތަރުބިއްޔަުތެގ މަތީގައި ބަލައި ބޮޑުުނުކރެވުނު ބަފަޔަކު ކިހިނެއްތޯ 

ނައުމަށް ތާއީދުކުރެވޭނީ. ރަނގަުޅ، ަވރުގަދަ އިސްލާމީ ަދއުލަތެްއ ޖަމާޢަތެއްގެ، ޤައުެމއްެގ ވެިރއެްއގެ ގޮތުަގއި ގެ

ނޑުމެން މި ކުރަނީ. ރަނގަޅު، ވަުރގަދަ އިސްާލމީ ދައުލަތެއް އުފެއްދޭީނ  އުފެއްދުމުެގ މަސައްކަްތ ައޅުގަ

 1315ތީަގއި ބިނާކުެރޭވ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ުކޑަކުދިން ަރނގަޅުކޮްށގެން. އެ ކުދިންނަީކ ރަނގަޅު އިސްލާމީ ތަރުބިްއޔަތެްއގެ މަ

ނޑުމެންނަށް އެނގޭ ކުޑަކުދިްނގެ ހިޔާަގއި ތިިބ  ކުދިންތަކަކަށް ހަދަިއގެން. ާއދެ! މި ވާހަކަދައްކަމުންދާއިުރ އަުޅގަ

ކުދިންނަށް ލިބިފައި ހުރި ނިކަމެތިކަމުގެ ވާހަކަ. އެ ކުދިންނަށް އަޅާލުމަށް ޓަަކިއ މުޖުތަމަޢުން ކޮށްދެވެނީ 

ބެލެހެއްޓުމަށް ޓަކައި އެާތަގއި ތިބި މުަވއްޒަފުްނގެ ަދތިކަން. އެ ތަުނގަިއ ހުރި  ކޮންކަމެއްކަން. އެ ކުދިން

ވަސީލަތްތަުކގެ ދަތިކަން. އެ ުކދިންނަށް ލިބޭ ހިމާޔަތްތައް. ހަމަ އެގޮތަށް އެ ތަުނގައި ަވޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންނަށް ލިބޭ 

 1320ކުޑަމިނުން އެތާަގިއ އެ ކުދިން ބަލަހައްޓަން  އިނާޔަތްތަުކގެ ކަންތައް ވެްސ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ. އެންމެ



50 

 

މަސައްކަތްކުރާ އެާތގެ މުަވްއޒަފަކަށް އެާތ ތެރެއިން ފެންފޮދެއް ބޯލުމުގެ ހުއްދަ ވެސް ނޯވޭ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، 

ދުމަތެއް ކިހިނެއްތޯ އެ ކުދިން ބެލެހެއްޓުމަށް ޓަކައި އެތާ މަސައްަކތްކުރާ މީހުންނަށް އެ ތަނުން އެއްެވސް ކަހަލަ ޚި

ނުލިބި، އެ ކުދިން ގޮަވއިގެްނ އެތާގައި އުޅޭނީ. މިހުންނަނީ ސީރިއަސް ކަންތައްތަްއ. ަވރަށް ކުދިކުދި ކަންތައްތައް. 

އެހެންނަމަވެސް އެކަން ޭއެގ ނިސްބަތުން ބަލާއިރު އެއީ ވަރަށް ބޮޑެތި ކަންތައްތައް. އެހެންވީމާ، އެބަ ޖެހޭ ެއ 

 1325މަރުކަޒުތަުކގެ ހަދަންޖެހޭ ގަާވއިދުތައް ވެްސ، އެތަަނކާ ގުޅޭ ގޮތަށް އެ ކުދިްނ  ތަންތަނުގެ ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ

ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮަތަކށް، ރަނގަޅަށް ތަރުބިްއޔަތުކުެރވޭނެ ގޮަތކަށް އެ ގަާވއިދުތައް ބިނާކުރަން، ބައްޓަންކުރަން. 

ނޑު ދަްނނަވަން މި ުއޅޭ ވާހަކަ އަީކ މިހާރު ހު ށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙަކީ، މި ިއޞްލާޙުެގ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ތެރެއަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްެގން ނަމަވެސް ކޮންމެހެން ފާސްކުރަންޖެހޭ އިޞްލާޙެކޭ. މިހާރު އެތިބަ އަޅައިލާނެ ކުދިން 

ުލވެގެން ނެތިފައި، އަަޅއިލާނެ މީހުން ނެތިފައި ތިބި ކުދިންނަށް ގޮްތތަކެއް ހޯދައިދޭން އެބަ ޖެހޭ. އެ ކުދިންނާ ހަވާ

 1330ރަނގަޅު ތަރުބިއްޔަެތއް ދެވޭ ކަހަލަ ޢާއިލާތަކެއްގެ ތެރެއަްށ އެ ކުދިން ގެންދެވޭނެ ނިޒާމެއް ގަާވއިދެްއގެ ތެރެއިން، 

ނޑު ހަމަގައިމު ވެސް މި ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލަށް، ބިލު  ޤާނޫނެއްގެ ތެރެއިން ހަމަޖެހިގެންދާން މިއަދު އެބަ ޖެހެއޭ. އަޅުގަ

ކުރަން. ހަމަ އެހެންމެ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ރަނަގޅު ބަދަލުތަކާ އެުކ މި އިޞްލާޙު ޤާނޫނަކަށް ބަލައިގަތުމަށް ތާއީދު

 .تو وبركا السالم عليكن ورحوت هللاوވެގެންދާނެ ކަމަށް ައޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަން. 

 

 1335  ދެއްކެވުން:ވާހަކަމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

ނޑު މި ބިލަށް ދެވަނަ ފަހަރުވެސް އަނެއްކާ ފުރުޞަތަކަށް ެއދުނީ މީގައި ހައްލު މި އޮތީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ ސް، އަުޅގަ

ނޑު މި . ކިތަންމެ ވަަރކަށް އަުޅަގނޑުމެން މިކަންތަްއ ކުރަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަން އުޅުނަސް އަުޅގަ

ނޑުމެން އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ  ދެންނެވިހެން މިހާރު ހުރި އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތައް، ައޅުގަ

އަހަރުގެ ާމޒީގެ ތެރެއިން ފޯރުނުކޮށްދިނުމުގެ ސަބަބުން މިހާހިސާބަށް އަިއއްސަ އޮތީ. ރާއްޖެތެޭރެގ  39ފަރާތްތަކަށް 

 1340އެ މީހުންގެ ރައްޔިތުން މާލެ އަންނަނީ ބޭސްފަރުވާ އަށް. ރާއްޖެތެރޭ ަރއްޔިތުން މާލެ އަންނަނީ ތަޢުލީމު ހޯދައިދިނުމަށް 

ދަރިންނަށް. މި ހުރިހާ ބޭނުންތަކެްއގެ ތެރޭަގއި މި ޚިދުމަތް، ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކެއް ހޯދުމަށް ޓަކައި މާލެ އަންނަނީ. 

މާލެ ތޮއްޖެހިފަ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ވިސްާނވަަޑއިގަންަނާވ! މިހާރު ތިބި ހުރިހާ އެންމެންނަކީ އެމްބަސީ ދޮރުމަތީަގއި 

ނާއި ބަފައިންނާ މިހެން ގޮސް ޢާއިލާތަކުގެ މީހުން އެ ތިބީ އައިސް އިންިޑއަން އެމްބަސީ އެތިބީ. ހަމަ މައިން

ދޮރުމައްޗަށް ތޮއްޖެހިފައި މިހާރުވެސް. އެ މީހުންގެ ދަރިންނާއި އެ މީހުންގެ ކުދިން ހަމަ ރަށްރަށުގައި ތިބޭނެ. 

 1345މަސް ވަންދެން ވިސާ  2ބެނީ އައިސް މަްސ، ދޫކޮށްލާފައި އެ ތިބީ މާލެ ައިއސް، މާލޭގެ ގެސްޓު ހައުސްަތކުަގއި އެތި

ނެޑއް ނުލިބި. އިންިޑއާ އަްށ ދާން ވިސާ ނުލިބި. މިހާރު އުޅެންޖެހޭ ހާލު އެއީ.  އަަހރު ވެސް އުޅުނީ އެ ހާލުގަ.  39ގަ

ދާ މާލޭގައި ބޯފެނެއް، ނަރުދަމާ އެއް ހުންނަނީކީ ނޫން. މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ އަދި ރާއްޖެެތރޭ ރައްޔިތުންގެ ވާރުތަމު
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 5އަހަރު،  3އަހަުރ،  2ބަހަން، ގޯތިގެދޮރު ނުބެިހގެން ގޮސް ކޯޓުދޮށުަގއި އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން، އަހަރު، 

އަހަރުޭވ މުޅި ޢާއިލާ ބިކަެވ، ރޫިޅ، ގެ ިވއްކާލަިއ، އިންޑިާއ އަށް ޮގސް އިންިޑއާަގއި އެބަ އުޅޭ.  19އަހަރު، 

 1350ހާސް މީހުން އެބަ ތިބި އިންޑިއާގަ. ލަންާކެގ  29ހާސް،  15އް ހާސް، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އެތަ

އެތައް މި ތަނަށް ހިޖުރަކޮށްފި. މެލޭޝިޔާގެ އެތައް މިތަނަށް ހިޖުރަކޮށްފި. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ީމހުން ކިޔަވަން ވެސް ިކެޔވި. 

ރަން އެ ިތބެނީ. ރާއްޖޭގަިއ، މާލޭގައި ކިެޔވި ހުރިހާ އެންމެން ބޭރު ހޮސްޕިޓަލުތަކާއި އެަތއް މިތަނުގައި މަސަްއކަތްކު

އަޅުަގނޑުމެން މި ތިބީ ކޮންކްރީޓު ޖަންގައްެޔއް ހަދައިގެްނ. އެްއވެސް ތަރުތީބެއް، ެއްއވެސް ސިޔާސަެތއް ނެތުމުގެ 

ނޑުމެން ޢިއްޒަތްތެިރ  ނޑުމެން ިމ ދަރަޖައަށް އަންނަންޖެހުނީ. ދެން މިހާރު ވިސްނަންީވ އަުޅގަ ސަބަބުން އަުޅގަ

 1355ގެ ވަޙީ ބަސްފުުޅގައި ަވރަށް ސާފުކޮށް މި ކަންތައްތައް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުަގިއ هللاކީރިތި ޤުުރއާނުަގއި، ރައީސް، 

ނޑުމެން  ފެންނަން އެބަ ހުރި. އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމެއް އުސޫލުަތކުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެވޭ ފެންވަރަކަށް އަޅުގަ

. ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް، އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން އިންތިހާ އަށް؛ މިހަދާ ޤާނޫނަކުން ހަމަ ޔަޤީން ނުދެވޭނެ. ކަށަވަރު

އެހެންނަމަވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މީ ދުނިޔެއިން ަހްއލުގެނެވޭ. މީ ައޅުަގނޑުމެން ހަމައެކަނި މި ރާއްޖެއަކަށް 

އިތިޔޯޕިާއގައި އޭދަ ؛ ބިލިއަން މުސްލިުމންނަށް 1.5ނޫނޭ. މުޅި ދުނިޔެއިން ހައްލުގެނެވޭ، މުޅި ދުނިޭޔގައި ތިބި 

 1360ނިކަމެތި ކުއްޖާ ފަގީރު މަްނމަ އެއް ކައިރީ ކާންނުލިބި، ހިކި އަނަރޫފަެވ، ެވއްޓިފަިއ އޮންނަ ކުއްާޖއާ ެއއްކޮްށ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަނގައި ކޮަޅށްޖެހޭހާ ބާރު އެބަ ހުރި ިއްސލާމީ އުއްމަުތގަ. އެހެންނަމަވެސް ެއއްކަމެްއ ެވސް ނުކުރޭ. 

ތަކަށް ހުރިާހ އެންމެން ވެިރވެގަެނގެން ތިމަންނަމެންގެ ތެޔޮވަޅުތަެކޭކ ކިޔާފަިއ ަވކި ަޝއިޚެްއގެ ހުރިހާ ތެޔޮވަޅު

ތެޔޮވަޅަްށ ހަދައި، އޭނާެގ ާޢއިލާގެ ދަށަށް މުިޅ ޤައުމު ެގނެސް، ސަޢޫދީ ޢަރަބިްއޔާ ިއން ފެށިގެން ޮގސް ހުރިހާ 

ަތކަކީ އިންސާނާ އަްށ މާތް ަރސްކަލާންގެ ގުދުރަތީ ގޮތުން ތަނެއްަގއި ތިބި؛ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ިމ ހުރިހާ ތެޔޮަވޅު

 1365 119ހަމަ ދެއްވާފައި ހުރިހާ އެންމެނަށް ބެހިގެންދާންޖެހޭ އެއްޗެހި. އެހެންނަމަވެސް ކިހާވަރެއްތޯ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ެއއްެޗއްސެްއ ނޫން  ޓްރިލިއަން ޑޮލަރު އެބަ ލިބޭ އިސްލާމީ ުއއްމަތަށް. އެެހންނަމަވެސް މި ހުރިހާ އެްއަޗކީ ބެހޭ

ޓްރިލިއަން ޑޮލަރު ބަހައިފި ކަމަށް ވަންޏާ އިތިޔޯޕިާއގައި އިންނަ ފަގީރު ކުއްޖާ އަށް  119ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި 

ހާސް ޔޫ.ެއސް ޑޮލަރު. އެބަ ލިބޭ. އެ ކުއްާޖެގ މަންމަ އާއި އެ ުކއްޖާއާ އެްއކޮށް ލިބޭ. އެ ކަމެއް ނެތް.  85އެބަ ލިބޭ 

ޖެ އަށް. އެތައް ގިަނގުނަ ެގއްލުންތަެކްއ ރާއްޖެ އަްށ ވި. ެއކަމަކު އެއްބަަޔކު ބުނީ އެީއ ކޯފާޭއ ސުނާމީ އެރީ ރާއް

 1370ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ލެއްވީ. ޯކފާއެކޭ. ގުދުރަތީ މުސީބާތެއް ނޫން. ކޯފާއެކޭ. އެހެންނަމަެވސް ޔޫރަޕުގެ ބަޔަކު އެަތްއ 

ނޑު ބައިވަރު ފައިސާަތކާ އެްއޗެިހ ވެސް ދިން. ކޮބައިތޯ ޢަރަ ބިން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެތައް ބަެއއްެގ؛ އަުޅގަ

މިދަންނަވަނީ އިސްލާމީ އުްއމަތާ ހިސާބުން މުޅި ދުނިޔެ ތަރުތީބުވެފައި އޮންނަ ގޮުތން އަޅުަގނޑުމެން ފުންކޮށް 

ވެްސ ކަމެްއ ވިސްނާފައި މި ކަމަށް ހައްލެްއ ގެންނަން ބޭނުން ކަމަށް ަވންޏާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަްއލުގެނެވޭނެ. އެއް 

ނޑުމެންނަްށ  ނޫން މިއީކީ. ިދވެހިރާއްޖޭަގިއ މިހާރު ތިބި މީހުން؛ މިތާ މިއޮތް ބިލު ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ



52 

 

 1375ހުށަހަޅާފަ. އާމްދަނީން ޓެކްސްނެގުން. ލިބޭ އާމްދަނީން، މުއްސަނދިންނަށް ލިބޭ ޑިވިޑެންޑުން ޭއގެން ބައިކުޅަަބއި 

ފޮނުވާފައި އޮންނަތާ ކިަތންމެ ދުވަހެއް. އެ ދައްކާލިަޔސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބޮޑު ނަގަންެވގެން މި ތަނަށް ބިލެއް 

ނޑުމެންނަށް ދޫކޮށްފައި އެހެރަ ނަޝީދު އެޅުްއވި ހުރިހާ ފްލެޓުތަކަށް  ހައްލެއް ލިބިގެންދާނެ. މިހާރު ރާއްޖޭގައި އަުޅގަ

ސް. ދައުލަތެއް ބިނާުކރަނީ ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި. ދާ މީހުންނަށް ހަމަ ހިލޭ އެ ތަނަށް ފޮނުވައިދެވޭނެ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީ

ރައްޔިތުން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ޓަަކ އެއް ނޫން. ަރއްޔިތުންނަށް ޓަކައި ޤާނޫނުައސާސީ ހެދީ. 

 1380އި ހުރިހާ އެއްޗެްއ ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ސަރުާކރު ހެދީ. ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި މުއައްސަސާ ހެދީ. ރައްޔިތުންނަށް ޓަކަ

އޮތީ. ރައްޔިތުންނަށް ޓަަކއި، ޓަކައި ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންނަމަވެސް ޓަކަިއ، ޓަަކިއ ދީނާ، އޭއްެޗކޭ، މީްއޗެކޭ 

ކިޔަިއގެން ޮގއްސަ، ެއއްަކުއަވންތަކަން ޤަބޫލުނުކުރާ؛ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެ ފައްޅިއަަކށް ނެތޭ މިއިން ޒަމާނަކު، 

ގެން އިްސލާމީ އުއްމަތުގެ އެްއވެސް މީހަކު ވަދެފައި ނެތް ތާކަްށ އޭނަ ވަނީ. ކީްއެވގެންޯތ އިން ފެށި  1967

އަޅުަގނޑުމެން ނުވަންނަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެ ތަނުގައި އެ އޮތީ ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް، ައޅުަގނޑު 

 1385ކިޔާެނ އެމްޕެރާ ހިރަގުލް. ރޯމްގެ  ދަންނަވައިލާނަން. ޙަދީޘްފުޅެްއގައި ވެސް އޮންނާނެ. ކުރިްނ ސިޔަރަތުަގއި ވެސް

ހިރަގުލަށް ކީރިތި ރަސޫލާ ފޮނުއްވާފައި އޮންނަ ފަތްކޮޅުަގއި އޮންނާނެ، ކަލޭމެންނާއި އަހަރުމެންނާ ހުރި ތަފާތަކީ 

ކަލޭމެން ޢީސާގެފާނު ކަލަކަްށ ހަދައިގެން އުޅޭ ަމއްސަލައޭ. އެ މައްސަލައޭ އޮތީ ކަލޭެމންނާއި އަހަރެމެންނާ ތަފާތު. 

އަށް ޝިުރކުުކރާ މައްސަލައޭ ކެލޭމެން އޮތީ. هللا ތަފާތަކީ ޢީސާގެފާނު ކަލަކަށް ހަދައިގެން އުޅޭ މަްއސަލައޭ.  ހުރި

ނޑު ވަރަށް އުާފވީސް އެ ފައްޅި އަށް ވަދެ މަރިޔަމް  ކީްއވެގެންތޯ މަރިޔަމް ސޫރަްތ ހިފައިގެން ގޮސް ނުކީ. އަުޅގަ

 1390ޤުރުާއނުގަ. ބާރުބާރަށް ކިަޔވާށޭ ޮއންނަނީ. އެ މީހުންގެ މެުދގަިއ  ސޫރަތް ބާރަށް ިކޔަވާޭށ ބުނެފައި އޮންނަނީ ކީރިތި

 އުފެދިފައި އޮތް ޚިލާފު ވަރަށް ސާފުކޮށް...

  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އާދެ! މިހާހިސާބުން ވާހަކަދަްއކަން އެދިަވޑަިއެގންނެވި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި 

 1395ށް ފުރުޞަތުއަރުވައި ނިމުނީ. އާދެ! ެދވަނަ ފުުރޞަތު އިހަވަންދޫ ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަުދ މެންބަރުންނަ

 هللا.ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު

ނޑު މި ބިލާ ގުޅިގެން ދެވަނަ ފުރުޞަތަ ކަށް ވެސް އެދި ދަންނަވާލަން އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަޅުގަ

 1400މި ޖެހުނީ މިއަދުގެ މި މައުޟޫޢަކީ އަޅުަގނޑުމެން އެކަާމ މެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ފިކުރު ހިންގައި، ނަޒަރުކުރަންޖެހޭ 

މައްސަލައަކަށް ވާތީ. ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް، މަނަދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޠާރިޤު ވެސް އެ ފާހަގަކޮށްެލއްިވ 
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އަޅުަގނޑުމެން ކުަޑކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ އަދި ެއުކދިން ބޮޑުވަމުންދާއިރު އެ ުކދިންނާ ދޭތެރޭގައި ދޭންޖެހޭ ފަދައިން 

ނޑުމެން ިމ  ސަމާލުކަމާއި ރައްކާތެިރވުމުގެ ވާހަކަދަްއކާއިުރގައި ައޅުަގނުޑ ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މިއަދު އަޅުގަ

އި ތަރުބިއްަޔތުކުރުމަށް ޓަކައި އަދި އިސްލާމީ ރީތި އުސޫލުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކުޑަކުދިން ރަނގަޅު ގޮތުގަ 

 1405އާދަކާދަތައް އެ ކުދިންގެ ކިަބއިަގއި އަށަގެންެނވުމަށް ޓަަކިއ މިއަދުގެ ަދއުލަތުން ިއސްނަގަިއގެން ާޚއްޞަ ގޮތެްއގަިއ 

ިރަޔކީ އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސްވެ

ގޮތުަގއި މިފަދަ ކަންތައްަތކުަގއި ހީާވގިކަާމއެކު މަަސއްކަތްުކރެވޭނެ މީހަކަށް ެވސް އެބަ ވާންޖެހޭ. އެފަދަ ފަރާތްތަުކެގ 

ނޑުމެންނަްށ ތުހުމަތުގެ އިނގިލި އިސްާލމީދީނާ ދޭތެރޭގައި ދިްއކުރެވޭ ފަދަ ބަޔަކަށް ެވގެންނުވާ ނެ. ދަރިންނަކީ އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޠާރިޤު ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަކިަވކި ކަލާނެގތަކަށް ފާޅުގައި ތާއީދުކޮްށ، 

ނޑު  ނޑުމެންނަށް މިތާގައި އުފައްދައި ގެްނގުެޅވޭ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ  1410ސަޕޯޓުކޮށް ވާހަކަދެެކވޭ ދަރިންފަސްކޮޅެއް އަުޅގަ

ނޑުމެްނެގ ޅަދަރިންގެ ކަރުގައި، ނޫނީ ދަންނަވާނީ މިއީ ވެސް އަ ޅުަގނޑުމެންނަށް އޮތް ނުރައްކަލެކޭ، ބިރެކޭ. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދަރިންގެ ކަރުގައި ސޮލީބު އަުޅވާލަިއގެްނ ރެޔާއި ދުވާލު އުެޅވޭ ަކމަށް ވަންޏާ އެއީ ވެސް 

މެއް. އަޅުަގނޑުމެންގެ ދަރިންނަކީ ޢީސާއީ އަޅުަގނޑުމެން ެއކަމާ ދޭތެރޭ ވިސްނައި ފިކުުރކޮށް، ނަޒަރު ހިންގަންޖެހޭ ކަ

ދީނަށް ލޯބިކުރާ، ތިމަންނާމެންނަކީ ޢީސާއީ ދީނުގެ ީމހުންނޭ ބުނެ، އެ ދީނުގެ އާދަކާދަތަާކއި ސަގާފަތަްށ 

ނޑުމެން ވިސްަނއި ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް.   1415އަހުލުވެރިކޮްށ، ތަރުބިއްޔަތުކުެރވިފަިއވާ ކުދިން ކަމަށް ވަންޏާ އެއީ އަުޅގަ

އްޒަތްތެރި ރައީސް، މިފަދަ ހުރިހާ ކަމަކީ މިއަދު މި ޤައުމުަގއި ދިމާވެދާނެ ކަމަށް، މި ޤައުމުގައި ދިމާވެދާނެ ޢި

ނޑަށް އެބަ ައޑުިއވޭ އެކި ފަރާތްތަކުން، އަިދ  ކަންކަންކަމުަގއި ވިސްަނއި، ފިކުރުކުރަންޖެހިފައިވާ ކަންތައްަތއް. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިއަދު މި ޤައުމުގައި އެންެމ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަން ހުރި ވީޑި އޯތަކުން މިފަދަ ގޮތްގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން އަނެއްާކވެސް  އިސްކޮށް ިތއްބެވި ބޭފުެޅްއެގ ނުވަތަ ހުންނެވި ބޭފުޅެްއެގ ކަންކަން ހިނގަމުންދާކަން. އަުޅގަ

ނޑުމެ  1420ންގެ އިސްާލމްދީން ކުރިއެރުވުމަށް ަޓކައި މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ މިފަދަ ޤާނޫނުތަކަށް ވާހަކަދެެކޭވއިުރގައި އަުޅގަ

ދީނަށް ޓަކައި، ޤައުމަށް ަޓކައި މަސަްއކަތްކުެރއްވި ބޭުފޅުން، މި ބޭބޭފުޅުންގެ ފަހަތަށް ޖެހިވަޑައިގެން މިފަދަ 

ދީނަށް ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭަގއި އެްއެވސް ކަންބޮޑުވުމެއް ނެތި ތިއްެބވި ތަން. އަޅުަގނޑުމެންގެ މި މާތްވެގެްނވާ އިސްލާމް

ނަޞްރުދޭން ކަމަށް ބުނެ ތިބި މީހުން ސީދާ ތިމަންނާގެ ދަރިފުޅު ނޫނީ ތިމަންނާ މިއީ މިވެނި މީހެކޭ ބުނާއިރުަގއި 

ވެސް އެ ކަންތައްތަކަށް ބީރުަކންފަތެއް ދީގެން، ލޯމަރާލައިެގން ތިބޭ މަންޒަރު. މީ އަޅުަގނޑުމެން ދުޅަހެޔޮ އިސްލާމީ 

ނޑުމެންެގ ޖީލެއް ނޫނީ އިސްލާމްވަންތަ ދައުލަ  1425ތެއް ބިނާކުރަން އުޅޭއިުރގައި ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. އަުޅގަ

މާތްވެގެްނވާ އިސްލާމްދީން މިތާ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ޤާއިުމކުރެވޭނީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ވަލިްއޔުލްއަމުރަކީ 

ދީނާ ދެކޮޅަށް ހަރަކާތްތެރިވެ،  އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިކުރާ މީހަކަށް ވެގެން. އެ ފަރާތުގެ ދަރިންނަކީ ސީދާ

ޢަމަލުކުރަމުންދާ ބައެއް ކަމަްށ ވަންޏާ، ނޫނީ ެއ ކުދިންނަީކ އެގޮުތގެ މަީތގައި ތަރުިބއްަޔތުވެފައި ތިބި ކުދިން ކަމަށް 
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ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ  ނޑުމެން ެއކަންަކމާ ދޭތެރޭ ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުގަ ވަންޏާ އަުޅގަ

 1430އަޅުަގނޑުމެން އިސްލާމްދީނުަގއި ނަހީކުރައްވާަފއިވާ ކަންަތްއތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ކަެމއްާވ ލިވިން ޓުގެދަރ ކިޔަިއގެން 

ވެސް އެބަ ުއޅޭ. ައޅުަގނޑުެމން ވިސްނާލަން އެބަ ޖެހޭ ެއއީ ކޮންކަެމއްތޯ. އެކަމުެގ ނަތީޖާ އަކީ ކޮަބއިތޯ. ިމގޮތަށް 

ނޑުމެްނނަށް މިހުރިހާ ކަމަކުން ސަލާމަތްވެވޭނެ ގޮތަށް ކުަޑކުިދންގެ ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކޮށް  ވިސްނައިލާަފއި އަުޅގަ

ބައްޓަންކުރުމަކީ އެީއ ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ަކމެއް. ައޅުަގނޑު ިމ ވާހަކަެދއްކީމާ، ނޫީނ މި ވާހަކަަތކުެގ 

ުދވަސްތަުކަގއި އުޅެންޖެހުނީމާ ދިމާވި ކަމެްއ ރައްދެްއގެ ގޮތުަގއި ަބއެއް ަފރާތްތަކުން ވިދާުޅވޭ އެީއ ޤަުއމުން ބޭރުގައި 

ނޑުމެންނަކީ   1435ކަމަށް. އެއީ ުޢޒުރެއް ނޫން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ަޤއުމުްނ ބޭރުގައި އުޅުނުކަުމގައި ވީަނމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ޖެހޭނީ އިސްލާމީ ރީތި އާދަތަކާއި އުސޫލުތައް   އިސްލާމްދީނުގެ އަހުލުވެރިްނަކމުގައި ވަނީ ނަމަ އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދަރިންނަށް ދަސްކޮށްދީ، އެ އާދަކާަދއިެގ މަތީގައި އެ ކުދިން ތަރުބިއްޔަތުކުރަން. ައޅުަގނޑުމެްނ 

ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ދިރިުއެޅން ޖެހުމަކީ އެއީ އަޅުަގނޑުެމން ކާލީމާ ކަލާނގެ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން. އެއީ 

ކަށް ދާންވީ ސަބަެބއް ނޫން. އެއީ ައޅުަގނޑުމެްނ ކަރުގައި ސޮލީބު ައޅަިއގެން އަޅުަގނޑުމެން ޢީސާއީ ދީނުެގ އުސޫލުތަ

ނޑުމެން ރާއްޖޭަގިއ ނެތް ވަސީލަތްތައް ހޯދުމަށް ޓަކައި ނޫނީ ނެތް ޢިލްމު   1440އުޅެންޖެހޭ ސަބަބެއް ވެސް ޫނން. އަޅުގަ

ނުޑމެންގެ ދަރިން ގޮވަިއގެން ގޮސް ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ެއކިެއކި ޢާއިލާތަކުން  ހޯދުމަށް ޓަކައި އަޅުގަ

ދިރިއުޅެމުންދާއިރުަގއި އެފަަދ ކަންތައްތަކަކީ އަުޅަގނޑުެމން ފުންކޮށް ވިސްނައި، ނަޒަރުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. 

އަޅުަގނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮްށ ވެސް ދަންނަވާނީ، އަދި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކަންބޮުޑވުން ވެސް އޮތީ ައޅުަގނޑުމެްނ 

ނޑުމެން ފުންކޮށް ިވސްނައި، މި ކުޑަކުދިްނގެ ވާހަކަދަ ްއކަިއ މިފަދަ ޤާނޫނެއް ހެދެމުންދާއިރުަގއި މީ އަުޅގަ

ނޑު   1445ކަންތައްތަކަށް ަހއްލެއް ޤާޫނނުގެ ތެރެއިން ހޯދަންޖެހިފަިއވާ ކަންަތއްތައް ކަމުގަ. ައދި ޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަ

ނޑުމެން މިފަދަ ޤާނޫނުތައް ވުޖޫދަށް ެގނައުމަށް ލިބިގެ ނޑުމެންގެ ދަންނަވާނީ އަުޅގަ ންދާ ބާރަކަްށ ވެގެންދާނީ އަުޅގަ

ވަލިްއޔުލްއަމުރަީކ، ނޫނީ މުސްލިމު ދައުލަތެއްގެ ގޮުތަގއި އޮތް މި ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސްފަރާތަކީ މިފަދަ 

ކަންތައްތަކުން ެއއްކިާބވެ ހުރި، މިފަދަ ކަންތައްތައް ނުކުާރ މީހަކަށް ވާންޖެހޭ މީހަކަށް ހެދުން. އެފަދަ މީހުންނާ 

ނޑުމެން ތިބުން. އެފަދަ މީހުންނަށް މިފަދަ ފުރުޞަތުތައް ނުދިނުން. އެހެންނޫނީވެއްޖެއްާޔ ދުރު ގައި އަުޅގަ

 1450އަޅުަގނޑުމެން މިކުރާ މަސައްކަތަކީ ބޭކާރު ކަމަކަށް ެވގެންދާނީ. އެހެންނޫނީވެއްޖެްއޔާ އަޅުަގނޑުމެން މިކުރާ 

ންނަށް، ނޫނީ ދިވެހި ކުޑަކުދިްނނަށް އޮންނާނީ ނުލިބި. އެީއ މަސައްކަތުން ލިބެންވާ ނަތީޖާ ދިވެހި އެންމެހައި ރަްއޔިތު

ނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑު ދެވަަނ  އަޅުަގނޑުމެން ހިތާމަކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް، އެކަން އެހެން ހިނގައްޖެ ނަމަ. އަޅުގަ

ނުޑގެ ކަންބޮުޑވުން މި ކަމުގައި އޮތީމާ. މިކަމާ ދޭތެރޭގަ ނޑުެގ ފުރުޞަތު ވެސް ހޯދަން މި ޖެހުނީ އަޅުގަ އި އަުޅގަ

ނުޑގެ ވިސްނުން މި މަޖިލީހުގައި ހާމަކުރުމަށް  ހިތުގައި ހުރި ޝުޢޫރުތަްއ ހަމަ ހާމަކޮށްލުމަށް ޓަކައި. ައދި އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުާރ ގޮތުަގއި މި ބިލު ކޮމިޓީ އަށް ބަލަިއގަނެ، ނޫނީ ޮކމިޓީ މަރުޙަލާގެ މަސައްކަްތ   1455ޓަކައި. އަުޅގަ
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ވި މަގުން މަސައްކަތްކޮށް، މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދޭނެ ގޮތަކަށް އަޅުަގނޑުމެްނެގ ހިނގަމުންދާއިރުގައި މިދެންނެ

މަސައްކަތްތައް ަބއްޓަންކުރުަމކީ ެއއީ މުހިއްމު ކަމެއް. ެއއީ އަދި އަޅުަގނޑުމެން ކޮްނމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ދެްއވި...

 

 1460 އްެކވުން:ޒާ ވާހަކަދެބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމް

`. ުކޑަކުދިންގެ ަޙްއޤުތައް ރަްއކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އަޅުަގނުޑގެ އަްޚ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު 

ނުޑ ދެތިން ނުކުތާ ެއއް ދަންނަވާލަން ޭބނުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙާ ުގޅޭ ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑުމެްނނަށް ޣަރީބު އުސޫލެއް. އާދެ! އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިސްލާމީ އަ ޚްވަންތަ އުސޫލުތަކަށް ބަލާއިުރ މި އުސޫލަކީ އަޅުގަ

ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ކުދިން ބެލުން ނުވަތަ އުމުރުފުރާ އިން ނުވަތަ ބޮޑެތި މީހުންގެ ގޮތުަގއި ނުބެލެވޭ މީހުން ދައުލަތުގެ 

 1465ލުގައި ތިއްބާ ބަލަން ގެންދިއުމަކީ އެއީ ައޅުަގނޑުމެން ބެލުމުގެ ދަށުގައި އެ ކުދިންެގ މައިންބަފައިންގެ ޞައްޙަ ހާ

ާރ އަދި މިހާރުވެްސ ކުރަމުންދާ ފުންކޮށް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަެމއް. މި އުސޫލަީކ، މި ވިްސނުމަކީ ދުނިޔޭަގއި ބޭނުންކު

ނޑުމެންނަށް ޔަޤީން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދަންނަވާލަން މި ޖެހެ ނީ ނުވަތަ ހިންގޭ އުސޫލެްއކަން އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖެ އަކީ ޒަމާނުއްސުރެ އިސްލާމީ ރިވެިތ އުސޫލުތަުކގެ މަތިން މައިންަބފައިން އެ މީހުންގެ ކުދީން 

ނޑުމެްނ މުޖްތަމަޢަށް މިހާރު މި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތައް  ބަލަމުން އައި މުޖްތަމަޢެއް. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

 1470އިން މަސްތުވާތަކެތި ބޭުނންކޮށް އެ ކުދީން ނުބެލޭ ހާލަތަށް މައިންބަފައިން ދިއުން. އައިސްފަ. އޭގެތެޭރަގއި މައިްނބަފަ

މައިންބަފައިންގެ ލާދީނީ ނުވަތަ ދީނީ ވިސްނުންތެރިކަން ހައްދުފަހަނަޅައިދިއުން. މި ކަންކަމާ ގުޅިގެން އެ ުކއްޖަކަށް 

ވަތަ ބެލެނިވެރިފަރާތުގެ ވިސްނުމުގެ ސަބަބުން ނުވަަތ ލިބެންޖެހޭ އެ ކުއްޖެއްގެ ަޙްއޤު އެ ކުއްޖެްއގެ މައިންބަފަިއން ނު

ޞިއްޙީ ހާލުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ކުެރވެމުންދާ ކުށްތަކުގެ ވެއްެޓްއގެ ސަބަބުން އެ ުކްއޖަކު ދައުލަތުގެ ބެއްެލވުމުެގ 

ދަންނަވާލަން  ދަށަށް ގެންދިއުމާ މެދު މިހާރު މި އިސްލާޙުތައް ހުށަހެޅިފައި ވަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަޅުަގނޑު

 1475ބޭނުންވަނީ މި އިޞްލާޙުތައް ބަލައިގަނެ، މި އިޞްލާޙުަތއް އިތުރަށް ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ބަދަލުތައް ގެނައުމަީކ 

ނޑު ދެކެން. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުަގނޑު ސުވާުލޮކށްލަން ބޭނުން ދައުލަތުން  މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި އަުޅގަ

ބިލު ހުށަހެޅިއިރުަގއި ުނވަތަ ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން މި ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު، ނުވަަތ އެްއވެސް ވަރަކަްށ މި 

ސަރުކާރުން މަޢުލޫމާތުދެއްވާފައި ވޭތޯއޭ މިފަދަ ގޮތަކަށް ކޯުޓން މައިންބަފައިން ނުވަތަ ބެލެނިވެރިންގެ ފަރާތުން ކުއްޖަުކ 

އި ކިހާ ޚަރަދެއް އެ ކުއްޖަކު ބެލުމަށް ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ގޮތުން ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައުމަށްފަހުގަ

 1480ޚަރަދުކުރަންޖެހޭނެ ބާއޭ؟ ދެަވނަ ނުކުތާ ައކީ ދައުލަުތގަިއ މިފަދަ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުެރވިަފއި އެަބ ވޭާބއޭ؟ އާދެ! މި 

ލެނިވެރިންެގ ސުވާލުތަކަކީ ައޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ސުވާލެއް. އަޅުަގނޑުމެން ކުއްޖަކު މައިންބަފައިން ނުވަތަ ބެ

ނޑުމެން ދަުއލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް މި ގެންނަނީ އެ ކުއްޖަކު ހުރި  ފަރާތުން ޤާނޫނީ ގޮތުން ނިގުޅައިގަެނ، އަުޅގަ
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ނޑުމެްނގެ  މާޙައުލުން އެއަްށވުރެ ރަނަގޅު މާޙައުލަކަށް ބަދަލުކުރުމަްށ. އެހެންވީމާ، މިއަދު ުސާވލުއުފެދެނީ އަުޅގަ

ނ ނޑުމެން ދައުލަތުގަިއ ނުވަތަ އަުޅގަ ުޑމެންގެ ސަރުކާުރގަިއ އެފަދަ ާޤބިލުކަން އެބަހުރިތޯ. އާދެ! މި ނުކުތާތަކަކީ އަުޅގަ

ނުޑ   1485މި ބިލު ޤާނޫނަކަށް ހެދުމަށް ޓަކައި ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރާިއރުގައި ދިރާސާކުރަންޖެހޭނެ ނުކުތާތަކެްއ ކަމުަގއި އަުޅގަ

ނުކުތާތަކުގެ ތެެރއިން ައޅުަގނުޑމެންގެ ތެރޭގަިއ ދީނީ ގޮތުްނ  ދެކެން. އަދި ހަމައެާއއެކު މި ބިލުގައި ބުނަނީ ބުނެފަިއވާ

ހައްދުފަހަނަޅާފައިވާ މީހުން އެބަ ތިބި. އެ މީހުންގެ ދަރިން އެގޮތަށް ތަރުބިްއޔަތުކުރުމަށް، ހައްދުފަހަނަޅާފައިވާ ގޮތަްށ 

މި ކަމަކީ ވެސް މި ބިލުގައި  ތަރުބިއްޔަތުކުރުމަށް މަސައްަކތްކުރާ މައިންބަފައިން ވެްސ އެބަ ތިބި. އެހެންވީމާ،

ނޑު ެދކެން. ާއދެ! އިސްލާމްދީނަކީ މެދުމެމިނުގެ ދީން. ވަޞަތު، އެީއ  ބަލައިލަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމުގައި އަުޅގަ

ނޑެްއ ގެންގުޅުން. ރަޙްބާނިްއޔާތަީކ   1490އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލު. ކޮންމެ ކަމެއްަގއި ވެސް މެދު މިންގަ

އޮތް ކަެމއް ނޫން. ރަޙްބާނިއްޔަތު ުއސޫލުތަކަކީ ިއސްލާމްދީނުގަިއ އެްއގޮތަކަްށވެސް ޤަބޫލުކުާރ  އިސްލާމް ދީނުގައި

އުސޫލެއް ނޫން. ހަމައެކަިނ އަޅުކަުމގައި އުޅުމަކީ ެއއީ އޮތް ކަެމއް ނޫން. ތިމާ ކާންބޯން ކުރަންޖެހޭ 

ކަމުަގިއ ބަލައިގަނެގެން ޢަމަލުކުރާ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް ރަޙްބާނިއްޔަތަީކ އެއީ ދީނީ ގޮތް

މައިންބަފައިން ވެސް އެބަ ތިބި. އަދި އެ މީހުންގެ ދަރިން ވެސް ެއގޮތަށް ތަރުބިްއޔަތުކުާރ މައިންބަފައިން ވެސް އެަބ 

ނޑަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރެވޭ  1495މި  ތިބި. އެހެންވީމާ، މި ދެންނެވި ކަންކަމުގެ އަލީަގއި ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

ބިލު ބަލައިގަނެ، މިހާރު މި ބިލު އެކުލަވައިެލވިފައި ޮއތް ވަރަށްވުރެ ފުންކޮށް ިވސްނައި، އިތުރު ދިރާސާތަްއ 

ކުރުމަށްފަހުގައި އަުޅަގނޑުެމންގެ ރާއްޖެއަާށއި ދިވެހި މުޖްތަމަޢުއަށާ، މިފަދަ މައިންބަފައިންގެ ިވޔާނުދާކަމުން ެއ 

ބިއްޔަތުނުލިބިފަިއވާ ުކދީންނަށް ރަނގަޅު ގޮތް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި މި ބިުލ ކުދިންނަށް ލިބެންޖެހޭ އަޚްލާޤާއި ތަރު

ނޑު ދެޭކ ވާަހކަ ދަންނަަވމުން އަދިވެްސ ެއއް ފަހަުރ  ފަރުމާކޮށް، ޤާނޫނަކަށް ހެދުމަކީ މުހިއްމު ކަެމއް ކަުމގަިއ ައޅުގަ

ނޑު ތާއީދުުކރާ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން އަުޅަގނޑު ނިންމާލަ  1500 ން ވައްސަލާމް ޢަލައިކުމް. މި ބިލަށް އަޅުގަ

 

   ޅުދުއްފުއްށީ އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެްއކެވުން:ކު

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ުކޑަކުދީންެގ ޙައްޤުތަާކ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައި މި ވާ އިޞްލާޙުތަކަީކ ޭއގެ 

އި ވިޔަސް މިފަދަ އިޞްލާޙުތަކަީކ ަވކި ެއޑޮޕްޭޓޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުްނ ޒާތުަގއި ރަނަގޅު އިޞްލާޙުތަކެއް ކަމުގަ 

ނޑު ހަމަ ޤަބޫުލކުރަނީ. އަުޅަގނޑުމެން ޤަބޫުލކުރަންޖެހޭނެ މިފަދަ ހާލަތަކަށް   1505އަންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަކެްއ ކަމަށް އަުޅގަ

ކުން މިކަން ހައްުލވެގެންނުދާނެ. އަުޅަގނޑުމެން ޤައުމު ވެއްިޓގެން މި ދަނީ ކިހިނެއްވެގެންތޯ. ހަމަެއކަނި މި އިޞްލާޙުތަ

ތަފާތު އެކި ކަންކަމުަގއި ދޭންޖެހޭ ފަރުވާދިނުމަށް ތަފާތު އެކި މުއައްސަސާަތއް އުފެިދގެންދާއިރުަގއި ބެލެވެރިން ެއ 

ގޮތުަގިއ  ބެލެވެރިންގެ ދަރިން ެއކަށީެގންވަ ގޮތުން ނުބަލަންޏާ އެ މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ ފަރުވާ ވެސް ހަމަ ފުރިހަމަ

ދެވެން އެބަ ޖެހޭ. ވޭުތވެިދޔަ ދިގު ތާރީުޚގައި ަޤއުމަށް ދިމާވެގެންދާ ބޮޑެތި ކަންަތއްތަުކގައި ނިކުންނަ ބޮޑެިތ 
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 1510މައްސަލަތައް މިއަދު ޤައުމުން ފެންނަމުން މި ދަނީ. ޢާއިލާތައް ރޫޅި، ގެދޮުރގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެ ޢާއިލާތައް ރޫޅުމުެގ 

ނޑުމެން މިއަދު ދައްކަމުން މި ދަނީ. ސަބުބުން އެ ޢާއިލާަތކުގަ  ިއާވ ކުަޑކުދިންނަށް ލިބޭ ނިކަމެތިކަމުގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

އެހެންވީމާ، މި ކަްނކަން ހައްލުކުރުމަށް ޓަަކއި ގުޅިފަިއވާ ވަރަްށ ބޮޑެތި މަސަްއަކތައް ކުެރވިގެން ނޫިނއްާޔ 

ދާ ކަމަށް އަުޅަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޖުމްލަ ޮގތެއްަގއި މި މައްސަލަަތއް ހައލުެވގެންނު

އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންެޖހޭނެ އެއްެވސް މަންމަ އެއް ނުވަތަ ބައްޕަ އެްއ، އެ މަްނމައެްއގެ ނުވަތަ ަބއްޕަެއއްެގ 

 1515މިީއ  އަމިއްލަ އިޚްިތޔާރުަގއި ނުަވތަ ހެޔޮ ވިސްނުމުަގއި އެ މީހެއްގެ ދަރިއަކަށް ދެރަ ޮގތެއް ާވކަށްނޭދޭނެކަން.

އިންސާނީ ޠަބީޢަތުަގއި އެކަްނ ކަށަެއޅިފަިއވާ ގޮތް. އެހެންނަމަވެސް އުޅެންޖެހިފައިވާ ހާލަުތންނާއި ދިމާވެފަިއވާ ގޮުތގެ 

ސަބަބުން އެ ޢާއިާލ ެއއް ރޫޅި، ެއ ދަރިންނާ މެދުގަިއ އަަޅއިލެވޭނެ ވިސްނުމާިއ ފިކުރު އެ މީހުންެގ ކިބައިްނ 

ގެ މިއަދުގެ ޙަޤީޤަތް. އެހެންވީމާ، މި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މި ކަންކަން މި ބަރީޢަވެގެންދާކަން ެއއީ މި ޤައުމު

ދިމާވަނީ ކިހިނެއްތޯ، ދިމާވަީނ ކިހިނެއްތޯ ބަލަިއ، މި ކަންކަން ދިމާނުވާނެ ުއސޫލަކަށް ކަންތައްތަްއ ެއކަށައެުޅކަީކ 

 1520ހޭނެ ބެލެނިވެރިން ދަރިންނަށް އިހުމާލުވުމުގެ ދައުލަތުގެ މަްއޗަށް ލާޒިމުކުާރ ކަމެއް. އަޅުަގނޑުމެން ަޤބޫލުކުރަންޖެ

ނޑުމެން ބޭނުންވާ  ސަބަބުތައް އެއީ ައޅުަގނުޑމެން ދެނެގަންނަންޖެހޭނެ ކަންތައް. އަޅުަގނޑުމެންނަކަްށ އަޅުގަ

މަޤްޞަދެއް ހާސިލެއް ނުކުރެވޭނެ، ޤާނޫނަކުން ކަމެއް ލާޒިމުކުރުމަކުން އެއީ ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަވީ ކަމަކަްށ 

ަގނޑުމެންނަކަށް ނުބެެލޭވނެ. ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިންާގންޖެހޭ ކަންތައްތަކަީކ ޭއގެްނ ނުކުންނާނެ ނަތީޖާއެްއގެ އަޅު

މައްޗަށް ރިޢާޔަްތކޮށް ހިންަގންޖެހޭ ކަންތައްތަކަށް ވާންޖެހޭނެ. އެޑޮޕްޓްރޭޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ކުަޑކުދީންެގ 

 1525ވާލުކުރާއިރުަގިއ ކުރެވެނީ ކޮންުއސޫލަކުންތޯ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަްށ ޙައްޤުތައް ައޅުަގނޑުމެން އެެހން ފަރާތަކާ ހަ

ސާފުވާންޖެހޭ. ދަރިން ނުލިބޭ މީހުންނަށް ދަރިން ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޔަތުަގއި ކުރާ ކަެމއް ވެއްިޖއްޔާ މި ކަމުގެ ނަތީާޖ 

އަާސސް ކަމަށް ެވއްޖެއްޔާ ީމގެން  ގޯްސވާނެ. މައިންބަފައިން ެނތް ކުދިންނަށް މައިންބަފައިން ހޯދައިދިނުމަކީ މީގެ

ނޑުމެންނަށް ހާސިލުކުރެވޭނެ. އެހެންނަމަވެސް މި ކަަމކީ ުދނިޔޭަގއި އެހެން ތަންާތގަިއ  ރަނގަޅު ބަދަލުތަެކއް އަުޅގަ

ވެސް ވަރަށް ބޮޑެތި ޤާނޫނުތަްއ ހެދި، ވަރަށް ބޮޑެތި ފަލްސަފާތަކުގެ ތެރެއިން ކުެރވޭ ކަންތައްކަށް ވާހިނދު، ރާއްޭޖގަިއ 

ނޑު ކުރިން ދެންނެވިހެން ދީނީ   1530ކުޑަކުދީްނގެ ޤާނޫނަށް ގެނެވޭ ކުޑަުކޑަ އިސްލާޙަކުން މިފަދަ ކަންތައް ކުރުމަކީ އަުޅގަ

ގޮތުން ތަފާތު މައްސަލަތައް މީގެން ނުކުމެގެންދާނެ ކަންަތއްތައް. އެ މީހާގެ ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިކަމަކީ އެ މީހާެގ 

ހެންކަމުން ަޝރުޢީ ބަލަދުވެރިންނާއި އެ ބަލަދުވެރިންގެ ހާލަތާ، އެ ކިބައިން ބަލަިއގަެނވޭނެ ކަެމއް ނޫން. އެ

ބަލަދުވެރިންގެ ބަލަދުވެިރކަން ފެށިގެންދާނެ ހިސާބުތައް ވަރަށް ސާފުކޮށް މިފަދަ ޤާނޫނެއްަގއި އެކަަށއެޅެންޖެހޭނެ. 

ރެވެނީ، އޭަނގެ ވާރުތަމުދަލާިއ ހަމައެއާެއކު ޤާނޫނީ ބަލަދުވެރިކަމުން ކިހާވަރެްއގެ މިންވަރެއްތޯ އޭނަ އަށް ހާސިލުކު

 1535އޭނަގެ ބަލަދުވެިރކަމާ، އޭނަެގ ޢާއިލީ ގުޅުމާ، މި ކަްނކަމަީކ އޭނަގެ ކިަބއިން ަވކިކުެރވޭެނ ކަންތައް ކަމަށް ނުވާހިނދު 

ވަރަށް ފުރިހަމަ ޤާނޫނަކުން ނޫނިއްޔާ މިފަދަ ފަލްސަފާ އެއް އަޅުަގނޑުމެން ވުޖޫދަށް ގެނަުއމަކީ ފަސޭހަ އިން ކުރެވޭނެ 
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ކަމެއް ނޫން. މިފަދަ ކަމަކޫން ދީނީ ގޮތުން ނުކުންނާނެ ތަފާތު މައްސަލަތައް ހުރުމާ، އަދި ޢާއިލީ ގޮތުން ނުކުންނާނެ 

ނޑުމެން މިއަދު ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތް. އެއީ މިއަދު ދުނިެޔ  ތަފާތު މައްސަލަތައް ހުންނާނެކަން އެއީ އަުޅގަ

ތެޭރގައި މިކަްނ ހިނގަމުންދާ އުސޫލާއި ަހމަތައް މެ. އެހެންވީމާ، ިމ ތަހައްމަލުކުރަމުންގެންދާ ނުަވތަ ދުނިޔޭގެ 

 1540އުސޫލުތަާކއި ހަމަތަކުގެ ތެޭރގައި ކަންތައްަތއް ކުރަން ިވސްނުމަކީ މިއަދު އަުޅަގނުޑމެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. 

އްސަލަތައް ދިމާވާނެ އަޅުަގނޑުމެން ހަދާފައި ނެޭރ ޤާނޫނެއްގެ ސަބަބުން ޭއެގން ރައްޔިތުންގެ މެުދގައި ަތފާތު މަ

އުސޫލުތަުކގެ މައްޗަށް ބިނާވެ، އަދި ދީނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފުވާ އުސޫލަކުން މިމަޖިލީހުން ޤާނޫނުތައް 

އެކަށަެއޅިގެންިދއުމަކީ ޭއގެ ަސބަބބުން ތަފާތު ގިނަގުނަ މައްސަލަތައް ނުކުމެ، ޭއގެ ސަބަުބން މުޖްތަމަޢު ބައިބައިވުމަށް 

ނޑުމެން ަޤބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންކަމުން އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނީ މި މަގުފަހިވެހިގެން ދާނެ ކަމެ ްއ ކަމުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ޖެހޭނީ ތެދު   1545ސަރުކާރު ކިތަންމެ ލާދީނީކަމުގައި ވިޔަްސ، މި މަޖިލީހުން މިކަން ކުރުމުގައި ައޅުގަ

މި ސަރުކާރުަގއި ހުރި ބާޣީ ވަޙީުދެގ  ވިސްނުމުަގއި، ހެޔޮ ިނޔަތުަގިއ ކަންތައްތައް ކުރަން. ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ

ދަރިން އިސްލާމްދީނަށް ނޫޅެމުންދާއިރުގަިއ ވެްސ މި ސަރުާކރަށް ތާއީދުކުރާ ދީނީ ބަެއއް ބޭފުޅުން ހަމަ ސަނާކިޔަމުން 

ނޑުެމންނަކީ އަޅުަގނޑުމެން މުޖްތަމަޢު ބިނާވާންޖެހޭނީ އިސްލާ މީ ފަހަތުން އެ ދުވަނީ. އެއީ މިައދުގެ ޙަޤީޤަތަކީ. އަުޅގަ

މުޖްތަމަޢެއްގެ ގޮތުގަ. ައޅުަގނޑުމެންނަކީ އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިކުރާ، އިސްލާމްދީނުގެ ހަމަ އާއި އުސޫލުގެ މަތިްނ 

 1550ޚިދުމަތްކުރާ މީހުންނަށް ހެދުމަށް ޓަކައި ައޅުަގނޑުެމން މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނުތައް ބައްޓަންވެަފއި 

މަ ަވރަށް ބޮޑަށް މި ޤާނޫނު ހެދުމަށް ޓަކައި މި ޤާނޫނު ވަކި ހުންނަންޖެހޭނީ. އެހެންކަމުން އަޅުަގނޑު ވެސް ހަ

ނޑުމެން  ނޑުމެން ދާންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަ ފަލްސަފާއެއްގެ ތެރެއިން ެއޑަޕޭޝަނާ ބެހޭ ބޮޑު ޤާނޫނަކަށް އަޅުގަ

ޤަބޫލުކުރަނީ. ހަމައެކަނި ކުޑަުކޑީންގެ ޙައްޤުަތކާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ހަމައެކަނި ލެވޭ ބާބަކުން މިކަން 

ނޑު ޤަބޫުލކުރާ އުޫސލު. އެހެންކަމުން ޝުކުރިްއާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެްއވި ކަ ނަޑއެިޅގެންނުދާނެކަން ެއީއ އަުޅގަ

 1555 ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއ މިނެޓުގެ ހުސްަވގުތުކޮޅެ  39ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އާދެ! މިހާހިސާބުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

 އަރުވަން. 
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`. ހުސްަވގުތުޮކޅަށްފަހު ޖަލްސާ ކުރިއަްށ މި ގެންދަނީ. ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން، ިވލުފުށީ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ 

 1565އްޤުަތއް ރައްކާތެރިކުރުުމގެ ޤާނޫނަށް ކުޑަކުދީންގެ ޙަ 99/91މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މައްޗަންގޮޅީ ެދކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި  އިސްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު. އަުޅގަ

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު.

 

 މައްޗަންޮގޅީ ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑު ކުިރން ދެއްކި ވާހަކަތަުކގެ ތެޭރގަިއ ކުަޑކުދީންގެ ަޙއްޤުަތްއ އާދެ! ޝުކު  1570ިރއްާޔ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަ

ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން އަދި ހަމައެހެންމެ އިތުރަށް ާވހަކަދައްކާލަން ބޭނުންވާީތ، ާފހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަންތައްަތއް 

ނޑުމެން ސަރުކާރުަގއި އެމް.ޑީ.ީޕ ސަރުކާރުން ުކޑަކުދިްނގެ  ހުރުމާއެކު އަުޅަގނޑު ެދވަނަ ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ. އަުޅގަ

ޙައްޤުތައް ަރއްކާތެރިކުރުމަށް ޓަކައި އެކަިނވެރިމައިންެގ ހާލަތު ދެނެގަނެ، ެއކަނިވެރިަމއިންނަށް ކޮންމެވެސް ވަެރްއެގ 

އެްއަޗކީ، މިހާރު ުކޑަކުދީންތަުކެގ  އިނާޔަތެްއ އަސްުލ ދެމުން މި ދިޔައީ. އެހެންނަމަވެްސ މި ދަންނަވަން މި ުއޅޭ

ނޑަށް ހީަވނީ ކުޑަކުދީްނގެ ހިާޔ ިކާޔ   1575ތެރޭގަިއ މި ދެންނެވި ބިލު އިސްލާޙުކުރުމުެގ ަގނޑުަތއް ބަލައިލީމާ އަުޅގަ

ން ތަނެއްަގއި ުކޑަކުދީން ބައިިތްއބައިގެން ސަުރކާރުގެ ބެލުުމގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ކުޑަކުދިންަތއް ބަލަމުންގެންދަނިކޮށް، ދަރި

ނުލިބޭ މީހަކު ދަރިންދެކެ ލޯބިން އެ ކުއްޖާ ގެންދިއުމަށްފަހު އެ ކުއްޖާ ދަރިއެްއގެ ގޮތުަގއި ބަލަމުން ގޮސް އެ ކުއްޖާ 

ފުރާވަރަށް އެރީމާ އެ ކުއްެޖްއގެ މައިންބަފައިްނ އަސްުލ ފެނޭ. ފެނުމުގެ ސަބަބުން ކޮންެމކޮންމެ ރައްޔިަތކަށް ައސްލު 

ސަލާމަތުގެ ައއްސޭރިައކަްށ ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ގެންދިުއން. އެހެންނަމަވެސް މަދުން  ކުޅަދާނަ ކަމެއް ނޫން އެ ުކްއޖާ

 1580ނަމަވެސް މިހާރު ހިނގަމުންދާ ކަމެއް، ރާއްޖެ އިން ޭބރަށް ގެންޮގސް، ަރއްޔިތުްނ މީހާ ގެންޮގސް ުކޑަުކއްާޖ 

ނުޑ ގެންގޮްސގެން ަރއްކާތެރިކުރުން. ޙަޤީޤަތުގައި މި ކަންަތއްތައް ދިމާވެފައި މި  ނުޑމގެ ނަޒަުރގައި އަުޅގަ ވަނީ އަުޅގަ

ދެކޭގޮުތގައި ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ވެރިކަންކުރާ ފަރާތްތަކުން ވެިރކަމުގެ ދަހިވެތިކަުމގައި ަރއްޔިުތން ނިކަމެތިކޮށް، ރައްޔިތުން 

ވެފައި ހުންނަ  އަޅުދާސްކުރުމާ، ަރއްޔިތުންނަްށ ގެދޮރުގެ ހިާޔވަހިކަމާ ެއއްެޗހި ނުދިނުމުގެ ސަބަބުން ހާސްކަންމަތީގައި

ކަންތައް. އެ ކުދިންގެ ކުެށްއ ނެތް. އެހެންނަމަވެސް ކުދިންގެ މައިންބަފައިންގެ ގެދޮުރ ނެތުމުގެ ސަބަބުން ކުޑަކުަޑ 

ނެޑްއގަިއ ދަރިމައިެވ، ުކްއޖާ ވިހައި ޮބޑުވަނީ. އެހެންވުުމގެ ސަބަބުން އެތައް ަބިއވަރު   1585އަލިފާންފޮއްޓެއް ކަހަލަ ކޮޓަިރގަ

ބި، ކުދިންަތއް ބެލެހެއްޓޭ ގޮތް ނުވުމުން ބަެއއް ފަހަރު ދެމަފިރިން ވަރިވާ ހިސާބަށް ވެސް ޮގއްސަ ހުރީ. ކުދިންތަކެއް ލި

ސަބަބަކަށް ވަނީ ކުރީަގއި އަޅުަގނޑު ހަދާންވާ ގޮުތގަިއ ރައީސްކަން ކުރެްއވި މަރުޙޫމު އިބްރާހީމް ނާޞިރުގެ 

އްދަިއގެން ައއިސް، އެ ކަންތައް ުއވާލަިއ، ރާއްޖެތެޭރެގ ވެރިކަމުަގއި ާރއްޖެތެރޭގެ ަރށްރަށުގެ މީހުން ކުޑަސިޓީ ހަ 

ނޑުމެްނގެ ކުީރގައި ވެރިަކންކުރެއްވި ަމއުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ކޮށް، އެހެންނަމަވެސް  ރަށްރަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް އަުޅގަ

 1590ރަށް ކަރުދާސްތައް ގުަދން ފުދޭވަ 4ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނެއް އެކުަލަވިއލާ މުޅި ރައީސް އޮފީހުެގ ނޫނީ އެސް.ޓީ.ޯއގެ 
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ހެދުމަށްފަހު ވެސް މި ތަރައްޤީ ޕްރޮގްރާމެއް ނުދިޔަ. މާލޭގެ ގެދޮރުގެ ކަންތައްތަުކަގއި ައްސލު ހާސްކަން ބޮޑު. މާލޭެގ 

ގެދޮރުގެ ކަންަތއްތައް ބޮުޑވެެގންގޮސް މާލޭގެ ދެކުނު ފަރާތު ހިއްކި ތަން، މާލޭގެ ގެދޮރު ނެތިފައިވާ ރައްޔިތުންނަށް 

ދައިދިނުމަށް ަޓކައި ހިްއކި. އެހެންނަމަވެްސ އެސް.ޓީ.އޯެގ ގުދަންތަަކާކއި ދެންގޮްސ ސަރުކާުރގެ ގޯތިގެދޮރު ހޯ

އިމާރާތްތައް މި ހުންނަނީ. ަސރުކާރުގެ ގުދަންތައް. ހަމަ އެހެންމެ ވިލިނގިލީ ރިސޯެޓއްެގ ގޮތުަގއި އާމްދަނީ ލިބެމުން 

ނޑިޔާރުންނަށާ، ދިޔަ ތަނެއް، އެ ތަނުން ޯގތިގެދޮރު ދިން ކޮންމެވެސް ބަޔަ  1595ކަށް. އެހެންނަމަވެސް ީދފައި އޮތީ ފަ

ޤާޟީންނަށާ، ސިފައިންނަށާ، މިހެންގޮސް ސަރުކާރު ހިމާޔަތްކުރަން، މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ސަުރކާރު 

ހިމާޔަތްކުރަން ތިބި ކާލީމާނުންތަކަކަށް. ދޭތެރެއަކުން ފެނުނީ ހުޅުމާލެ ހިއްކުމުެގ ޕްރޮޖެކްޓެއް ފެށި ތަން. 

ންނަމަވެސް ެއވެްސ ހަމަ އެ ދިަޔއީ ޖަމަލުފޮޑި އަްށ ީވހެން. މިހާރު އެ މީހުންނަކީ މާލޭގެ ގެދޮުރގެ ހިާޔވަހިކަްނ އެހެ

އަަހރުދުވަހުގެ ތެޭރގައި ިހއްކާފައި  7ނެތިފައިވާ މީހުންނަށް ގޯިތެގދޮރު ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި ހުޅުމާލެ ހިއްކާފައި، 

 1600ދީގެން، ފްލެޓުތަކުން ޮބޑެތި ސިންގާ ައގުތައް ަނގަިއ އަދި އެ ފްލެޓުަތކުަގއި އުޭޅ އެތަނުން ފްލެޓުތަކަކާ އެްއޗެހިތައް 

މީހުންނަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ޛަީރޢާ އިން ދޯނިފަހަރުގައި ދަތުރުފަތުރުކުރަނީ ޖީ.އެސް.ޓީން. ބަހުގައި ެއްއޗެހީަގއި ވެްސ 

ދަލުވެގެން މި ދަނީ. އެހެންނަމަވެސް ކުޑަކުދީްނގެ ޖީ.އެސް.ޓީ. އަނެްއކާ ފްލެޓުތަކުގެ ައގުތައް ެވސް ޖީ.އެސް.ީޓ އަށް ބަ

ޙައްޤުތަކަކާ ބެހޭ ގޮތުން ހަމަ އެްއވެސް ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކުިރއެރުމެއް ނުލިބޭ. ކުރިއެރުން ލިބޭނީ ކުޑަކުދީންގެ ޙައްޤަްށ 

ށް ވަނީ ނަމަ. ޓަކައި ކަެމއް ކުރަން ހިތުން ނިޔަތްގަނެގެން، އެ މީހާެގ ހިތުގެ އަޑިން ެއކަން ޤަބޫލުކޮށްފި ކަމަ

 1605އަޅުަގނޑުމެން ތޭވީސް ިއއްިތހާދެކޭ ކިޔާ ބަޔަކު ދުށިން. ތޭވީސް އިއްތިހާުދގައި މި އަރަިއގަތީ ދީނީ ޢިލްމުވެރިން. ދީނީ 

ނޑުމެން މި ދެންނެވީ ދުލާއި ގަލަމުގެ މިނިވަންކަން ހޯދައިދިނީމާ، އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން  ޢިލްމުވެރިންނޭ އަޅުގަ

ލަމުެގ މިނިވަންކަން ލިބިގަނެ، ިއސްލާމްދީނުގައި ޙަރާމްކުރެވިަފއިވާ އެންމެ ބޮޑު ޖަރީމާ؛ ހޯދައިދިނީމާ ދުލާއި ގަ

ބަޣާވާތްކޮށްގެން ސަލްޓަން ޕާކުަގއި ހުރި ބުދުތައް ތަޅައި، އަނެއްކާ ޔަހޫދީންގެ އަތުްނ ލާރިތަކެއް ހޯދައިގެން ެއ 

އްސަިއ، ެއ ބުދުތައް ހިލާލީގެ އަށް ވައްަދއި، އެ ބުދުތައް ސިމެންތިން ކޮންކްީރޓުކޮށްގެން އެ ބުދުތަުކގައި ކުލަޖަ

 1610ބުދުތަކަށް އަޅުކަންކުރާ ތަން ފެނި، އަދި އެ ބުދުތަކަށް ނަންކިޔަިއ، ކާލިމާ ކިޔައި ނަްނދީގެން މި އުޅެނީ ކުޑަކުދިންެގ 

ކުޑަކުދިްނގެ ޙައްޤުތައް  ޙައްޤުތައް ރައްާކކުރަން. ބިލެްއ ހުށަހެޅިޔަކަސް ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކެއް ރަްއކަލެއް ނުކުެރވޭނެ.

އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ ރައްކާކުރުމަށް ޓަަކއި އެންމެ ބޮޑު އެއްަޗކީ ބޯހިޔާވަހިަކން. ބޯހިޔާވަހިކަމެއް އެންމެ 

ކުޑަމިނުން ލިބެންޖެހޭނެ ފުރާވަރަށްއަރާއިރަށް. ދިވެހި ރައްޔިުތންނަށް ބޯހިޔާވެހިކަން ދިނީމާ، އޭނަގެ ދަރިފުޅު ޑްރަގުެގ 

ށް ެވސް ނުދާނެ. ައދި އެހެނިހެން ފަރާތްފަރާތުގެ އަނިޔާތަކަކަށް ވެސް ނުާދނެ. އަޅުަގނޑުމެން ދުށީމު، ތެރެއަކަ

 1615އަޅުަގނޑު ަގއިމުވެސް ދުށީމު، މާލޭގައި ުކޑަކުދިްނގެ ޙައްުޤތައް ރައްކާތެިރކުރުމަށް ޓަަކިއ އިސްކަންދަރު ސްކޫްލަގއި 

ަގއި ައތުރައިލާފައި ހުރި ތަން. އެ ބުއިމާ ވާ ގޮތާއި އެ ބޯން ޑްރަގު ވަރަށް ރީްއޗަށް ޯސޭކސްކޮށްލާފައި މޭޒުމަތީ

ބޭނުންކުރާ ގޮތާ، އާލަތްތަކާ، އެ އެްއޗެހި ދައްކައިދީފަ. މީތޯ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރާ ގޮތަކީ؟ އެ ކުދިްނ 
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ގައި ިމ އަތްލީމަ ހޫނުވާނޭ. ނުވަތަ ބޯނެ، އެ ކުދިންނަށް ދައްަކިއދިނީމާ. ކުޑަކުއްެޖއް ަކއިރީަގިއ މީ އަލިފާނޭ، އަލިފާނު

މިވެނި އެްއޗެއް ނުބަލާށޭ ބުނީމަ ބަލާނެ. އަޖުމަބަލައިލަން ބަލާނެ. މީ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރާ ގޮެތްއ 

ނުޑ ދެކެނީ ެސޕްޓެމްބަރު   1620އިރާދަކުަރވިްއާޔ هللا ގަިއ އަެނއް ިދވެހިރާއްޖެ އަށް ތިަޔ ބޭފުޅުން ދާނެ  7ނޫން. އަުޅގަ

ނޑުމެން އެއް ބުރުން އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާެރއް ވުޖޫދަށް އަންނާނެ. ގަރަބުަގތީއްސުރެ ފެށިގެން ނިމިދިއުމަށް ދާންދެން އަޅުގަ

ޞިއްޙީ ފަރުވާތެިރކަން ެވސް ފޯރުކޮށްދޭނަން. ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި މަތީ ަތއުލީމު ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ވަރަްށ 

ސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނީ ވޭތުވެދިޔަ ތަނުަގއި ކަތީބުގެ ދަރިޔަުކ، އޮިޑ ގިނަ ކުދިންތައް ތިބި. އެހެންނަމަވެ

ދޯނިފަހަރު ދުއްވާ މީހެއްގެ ދަރިޔަކު ނުވަތަ އެ ރަށުަގއި ަކމުވޮށިެވގެންވާ އެންމެ މީހެއްެގ ނުވަތަ ދެ މީހެއްގެ ދަރިޔަުކ 

 1625ލުކުރެވުނީ. އެ މީހާ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަްއ ގެނެސްގެން ދިދަޖެހި ގެއެްއަގއި ނޯކިރީކުރީމާ، އޭނަ އަށް ތައުލީމު ހާސި

ރައްކާތެރިކުރުމަށް ޓަަކއި އެ ކުއްޖާ އަށް ވަރަށް ފަރުވާތެިރކަމާއެީކގައި ފެްނވަރުަވއި ހަދައިދޭ. ޭއގެ ސަބަބުން ނޭދެވޭ 

ކަމުގައި ވިޔަްސ، އަސަރުތައް ކޮށްަފއިވަނީ. މީ ޙަޤީޤަތް. މި ޙަޤީޤަތް ފޮރުވުމަށް ޓަކައި ބަިއވަރު ބިލުތަކެއް ހުށަހެޅި

ކާލީމާ ގެނެސްގެން އަޅުކަްނނުކުރާ ކަމަކަށް ނުވާނެ. ައނެއްކާ ރަީއސް އޮފީހަށް ިއހަށްދުވަހު ވެއްދި މީހާ އެީއ 

ބުދުދީނަށް އަޅުކަންކުރާ މީހެއް. ހުދު ކުލައިގެ ޖުއްބާ އެއް ާލފައި، ސޮލީބެއް އަޅާަފއި ހުރި މީހެއް. މީތޯ ތި ބޭފުޅުން 

 1630ޤައުމުގައި ބަޣާވާތްކޮްށގެން އިސްާލމްދީނު ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކީ؟  އިސްލާމްދީނަށް ޓަކައި

ނޑުގެ ވާަހކަ ކުރުކޮށްލާނަން.  އަޅުަގނުޑގެ އަޚް އިތުރަށް މީގައި ޕޮއިންޓުތަެކއް ފާހަގަޮކށްލަން ބޭނުންވާތީވެ، އަުޅގަ

އިލާނަން. ެއއްބުރުން އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރެއް މި ތަުނަގިއ ވާހަކަ ކުުރކޮށްލުމުގެ ކުރިން އަދި ެއއް ވާހަކަ ދަންނަވަ 

ޤާއިމުކޮށްގެން ނޫނީ ކުޑަކުިދންގެ ހިޔާ އާއި ުކޑަކުދިްނެގ ޙައްޤުތަކާ އަދި އެކަިނވެިރމައިންގެ ޙައްޤުތަާކ، މުޅި 

ށް ވިސްނަަވއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ަރއްޔިތުންގެ ަޙއްޤުތައް ސަލާަމތެއް ނުކުރެވޭނެ. ތިޔަ ބޭފުުޅން ރަނގަޅަ

 1635 އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ވޯޓުދެްއވާ. ެއއްބުރުން ތިޔަ ބޭފުޅުން ނަންަގވާ، ބަޣާވާތް ކުށްވެިރކުރަްއވާ. ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ދަންނަވައިާލނަން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް  އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު. އާދެ! މިހާހިސާބުން އަުޅގަ

އައި ބަދަލެއް. މާލިްއޔަތު ކޮިމޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ ަމޑުްއވަރީ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ވިސާމު ޢަލީގެ 

 1640މަޢުޞޫމު ހަމަޖައްސަަވއިދެްއވުން އެިދ هللا ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީ އަށް ކެލާ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ވަނަ މާއްދާެގ  29ސިޓީ ފޮނުއްވާފައި ވާީތ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  ޑީ.އާރު.ީޕގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުން

ގެ )ނ( ަގއި ވާ ގޮުތގެ މަތިން އެކަން ެއގޮތަށް އިޢުލާންުކރަން. އަދި އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ކެާލ 2

ކޮމިޓީ އަށް މަޑުްއވަރީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ  މަޢުޞޫމުގެ ބަދަލުގައި އެهللا ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

މެންބަރު ވިސާމު ޢަލީ ހަމަޖައްސަަވއިދެްއވުން އެދި ޑީ.ާއރު.ޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުްނ ސިޓީ ފޮނުއްވާަފއި ވާީތ، 
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 1645ންކުރަން. ގެ )ނ(ގައި ވާ ގޮުތގެ މަތިން އެަކން އެގޮތަށް އިޢުލ2ާވަނަ މާއްާދގެ  29ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވިއދުގެ 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދަށް  އާދެ! އަުޅގަ

 ހަތަރު ވަނަ ފުރުޞަތު.

 

 މް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:ކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމާފަންނު ދެ

ނޑު  1650 2ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ. މީގައި ވަރަށް،  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ނުޑގެ ހުށަެހޅުން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ،  ނުޑ ދަންނަވައިލާނަން އަުޅގަ މިނެޓުގެ ކުަޑ ަވގުތުޮކޅެއް ޮއތުމާ އެކު އަުޅގަ

. ކޯުޓތެރޭގައި ޢާއިލާަތކުަގއި ޖެހޭ މިހާރު ގުދުރަތީ ބެލެނިވެރިކަމުގެ ދަށުން މަޒްނޫޢީ ބެލެނިވެރިކަމުގެ ދަށަށް ގެންދަނީ

ނުޑ މި  ނަޑކަށް ވެްސ ވެދާނެތީެވ، އަުޅގަ މައްސަލަިއގަިއ ެއކަކު އަނެަކކަށް ދަރިންނާ ތަޅާފޮޅާިއ ުނވަތަ ވިޔަފާިރގަ

ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކީ؛ މި ބިލުގައި ނެތް އެްއވެސް ގޮަތކަްށ ދީނުގައި މިކަމުގެ ޙުކުމްތަްއ އޮތް ގޮތެއް. އެހެންވީމާ، 

 1655އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކީ އިސްލާމްދީނުަގއި އޮންނަ ގޮތް؛ ނެޗްރަލް ަހއިރާކީ އެީއ މަންމަ އާއި ބައްޕަާއ ނުވަަތ 

ބެލެނިވެރިން ޢާއިލާގެ ބެލެނިވެރިންނާ، ހުރިހާ އެންމެންނަށް އޮންނަ އުސޫލުން އެ ފަހަނައަޅައިިދއުމަށްފަހު ނޫނިއްޔާ 

ށް ބަދަލުނުކުރަން. އެހެން ދިމާލަކަށް ނުދެވެން. މިސާލަކަށް، އިސްލާމްދީނުަގއި އަޅުަގނޑަށް މި ބިލު އެހެން ގޮތަކަ

އޮންނަ ބޮޑުބޭބެ ނުވަތަ ޮބުޑދައިތަ، ވާރިސުންގެ ހިސާުބން އެްއވެސް މީހަކު ނުބެލީ. އެފަދަ ހާލަތެއްަގއި ދެން 

މަންމައެްއގެ، ަބއްޕަެއއްގެ ދަށުްނ ދައުލަތުން އޭނަ ބަލާ ގޮތަށް ފިޔަވައި އިތުރަށް ބެލެނިެވރިންގެ ދަށުން ނުވަތަ 

 1660 ދަރިފުޅު ނިގުޅައިުނގަނެވޭނެ ުއސޫލެއް މީަގއި އިސްލާމީ ަޝރީޢަތަށް ރިޢާޔަތްކުރަން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސްގެ ަމރުޙަލާ އަކީ ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރުމަށް އޮންނަ ފުރުޞަ

ބޭނުންފުޅުވާ ވާހަކަފުެޅއް ެދއްކުމުެގ ފުރުޞަތު އޮންނާެނ. މައްޗަްނގޮޅީ ދެކުުނ ދާިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ނުޑ ފުރުޞަތުއަުރާވނަން. އާދެ! ފުރުޞަތަށް   1665މުޙައްމަދު ރަޝީދު ފުރުޞަތަކަށް އެިދވަަޑއިގަންަނވަންޏާ، އަުޅގަ

ައޅުަގނޑު މި ހިސާބުން މި ބިލު ހުށަހެޅި މެންބަރަށް ފަހުބަސް ބުނުމުގެ ފުރުޞަތެއް އަރުވަން  އެދިަވޑައިުނގަންނަވާތީ،

ނުޑ މި ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ މި ނިންމާލަނީ.  ބަލާއިރު އެ މެންބަރުން ވެސް ވަަޑއިގެންނެތުމާެއކު އަުޅގަ

 ފެނޭތޯ ވޯޓަށް އެހުން އޮންނަނާނެ.  މިއަދުގެ ޯވޓަށް އެހުމުގެ ވަގުުތގައި ބިލު ބަލަިއގަތުމަށް

 

 1670 ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް . 19
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މި ނޑު ުކރިއަށްގެންދާނީ ސަުރކާރުެގ ަދނީ އެހެނިހެން މަސައް އާދެ! މިހާރު އަުޅގަ ކަުތގެ ެތރެއަށް. ެއގޮތުން އަުޅގަ

 2911/19ރިޔާޟު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު ފަރާތުން، ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 1675މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސްނެގުުމގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނެއުމުގެ ބިލު. މި ބިލުގެ ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދާނީ. 

ނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަމުން ގެންދާނަން. ) ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( މާފަންނު އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުނަށް އަޅުގަ

 ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު.

 

 މް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:ކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމާފަންނު ދެ

 1680ށް . ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ހުށަހެޅިފައި މި ވާ ބިލަކީ މުދަލާއި ޚިދުމަތުން ޓެކްސްނެގުމުގެ ބިލަ`

އަނެއްާކވެސް އިތުރު އިޞްާލޙުތަކެއް މި ވަނީ. ނުވަަތ އިތުރު ބުރުތަެކއް ރަްއޔިތުންނަށް ޖައްސާފައި މި ވަނީ. 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ހުށަހެޅިފައި މި ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ ވަިއގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން 

ޚިދުމަތުން އަނެއްާކވެސް ޖީ.އެސް.ޓީަނަގން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޓުއަރިސްޓުންނަށް ވިްއކާ މުދަލާއި ދޭ 

 8މެއިާއ ހިސާބަށް ކުރިން ނަގަމުންދިޔަ ޖީ.އެސް.ޓީގެ އަދަދު % 31އަޅުަގނޑުމެން މި އަހަރުގެ ޖެނުއަރީން ފެށިގެން، 

 1685މެއިއާ ހިސާބަށް މިހާރުވެްސ  31އަށް ބޮުޑކޮށްދިނިން. މި އަހަުރ ހަމަ ބޮޑުކޮށްދިނީ. މި އަހަުރގެ ޖެނުއަރީން ފެިށގެން 

މި ނަގަމުންދަނީ މި އަހަރު ބޮޑުކޮށްފައި ޖީ.ެއސް.ޓީނަގަމުން. ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ބިލެއް ނޫން މިކީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، 

މި ބިލަކީ މީ ޖީ.އެސް.ޓީ ބިލު. ޓޫރިޒަމް ުގޑް އެްނޑް ސަރިވސެއް ނޫން މީކީ. މީ ހަމައެަކނި ގުޑް އެންޑް ސަރވިްސ 

ލެއް މީގައި އެބަ ވޭ. އެހެންނަމަވެސް މީަގއި ހިމަނާފައި މި ވަނީ ޓޫރިޒަމްގެ ތެރޭަގއި، ަވިއގެ ބިލު. ދެ ބި

ދަތުރުފަތުރުގެ ސިނާޢަތުގެ ތެރޭގައި ާރއްޖޭެގ އެތެޭރެގ އުދުހުންތަކުގެ ހިމެނޭ ޭބރު ބިދޭސީން އަތުން ަވކިން 

 1690އިން  2913ޖޫން  1ަގއި.  4ގެ )ށ(ގެ ވަނަ މާއްދާ  15ނަގަން، ެއޮގތަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ  15އިތުރަށް %

އަށް ބޮޑުކުުރމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެތެރޭ އުދުހުންތަކުގައި މިހާރުވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއކިެއިކ  15ފެށިގެން %

އެއަރަލއިންތަކުން ބޮޑެިތ ައގުތަުކގަިއ ޓިކެުޓ ިވއްކަމުންަދނީ. މިސާލަކަށް، އަްއޑު އަޮތޅަށް ދަތުރުކުރާ މީހާ އަށް 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ދެހާސް ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް ޓިކެޓު އޮންނައިރު ތިންހާސް ނުވަތަ ފަސް ހާސް ރުފިޔާ ބިދޭސީ 

ގެ ފަަރގެއް އެބަ ހުރި ބިދޭސީ މީހާ އަށް. އެހެން  39، %29މީހާ އަށް ވަރަށް ބޮޑު ފަަރގެއް އެބަހުރި. %

 1695ސް.ޓީ ނަގަން މި ވަނީ ހުށަހަާޅފައި، އެތެޭރގެ ޑޮމެސްޓިުކ އަދިެއއާެއކު އެހެން އޮްއވާ ައނެއްކާެވސް އިތުރަށް ޖީ.އެ

ނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ ސުން ޕަސެންޓުން  ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭން. އަދި ހަމައެއާއެކު، ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް، އަުޅގަ

ނޑަައޅާފައި ހުރި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ޖީ.އެސް.ޓީނަ ނަޑއަޅާފައި ހުރި، ސުން ޕަސެންޓަށް ކަ ގަން އޭރު އެމް.ޑީ.ީޕ ކަ

ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ބިލު، ޒީރޯ ޕަސެންޓުގައި ހުރި އެއްެޗހިތަކުގެ ތެރޭން ޑީސަލާއި ޕެޓްރޯލުން ވެސް އަނެއްާކވެްސ 
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މި އޮތީ ނަގަން ހުށަހަޅާފަ. މި ޖީ.އެސް.ޓީއާ އަދި ޭއގެއިތުުރން އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ވެސް ބޮުޑކުރީމާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، 

ނުޑެވގެން މި ދަނީ. ިދވެހިރާއްޖޭެގ ދަތުރުފަތުރުގެ ިނޒާމާއި މަްސވެރިކަުމގެ ނިޒާމާ ދިވެހިރާއްޖޭ  1700ގެ މުިޅ ނިޒާމު ުފނޑުފު

ނުޑވެރިކަމުެގ ނިޒާމާއި މަދަނީ އެިކއެކި ބޭނުންތަކަށް ވަިއެގ ދަތުރުފަތުރު ހިންގާ ހުރިހާ  ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދަ

ނޑުވެފައި ނޑުފު ނުޑވެ، ިމހާރު ފު ނޑުފު ހުރި، ރެނދުލާފައި ހުރި އެއްެޗހި ހަމަ ކުދިކުދިވެގެންދަނީ  ނިޒާމެއް ފު

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ތެލަްށ، ޑީސަލާއި ޕެޓްރޯލާ ނުލައި އެްއވެސް ތާކަށް އެްއެވސް އިންސާނަކަށް ދަތުރެއް 

ޏަށް ނަގާަފއި ނުކުރެވޭނެ. މިހާރުވެސް ސްެޓލްކޯގެ ބިލުތަކަށް ަފއިސާ ދަްއކާފައި އޮީތކީ ނޫން. ެއސް.ޓީ.އޯ އިން ދަރަން

 1705ހުރި، ސަރުކާރުން ކަރަންޓު ބިލަށް ފައިސާ ދައްކަީނކީ ނޫން. އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗުަގއި ހުިރ ކަރަންޓު ބިލަކަށް ފައިާސ 

ދައްކަނީކީ ނޫން. ސަރުކާރުްނ ދައުލަތުެގ؛ އެހެންނަމަވެްސ ބަޖެޓުދިނިން. ބަޖެޓުގެ ފައިާސ ބޭނުންކުރަނީ ހަމަ ގޮތަކު 

ތަނެއް ނޭނގޭ. ހަމަ ސިފައިންގެ، ފުލުހުންގެ މުއަްއަސސާ؛ ަވކި މުއައްަސސާތަެކއް  ނޫން. އެ ފައިސާ ވަންނަ

ބޮޑުވަމުން އެބަ ދޭ. އެހެންީވމާ، ރައްޔިތުންނަށް، މަދަނީްނނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޢަދުުލވެރި 

ޖޭގެ ގުދުަރތީ ވަސީލަތްތައް ނުވަަތ ދައުލަތެއްަގއި ޮއވޭ މަސްޫއލިއްޔަތަާކއި ވާޖިބުތަެކއް ެވސް. ދިވެހިރާއް

ނޑުމެން މިކިޔާ ވެލްުތ ޑިސްޓިޕިއުޓުކުރާނެ ގޮތް. ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ކިހިނެއްތޯ މި   1710އުފެދޭއުފުދުމުން ލިބޭ އާމްދަނީ، އަޅުގަ

ކުރީ؟ ބިިލއަނާ ގާތްކުރާ ބަޖެޓެއް. މީަގއި ިކހިނެއްތޯ ޑިސްޓިޕިއުޓު  16ބިލިައނަށް ވުރެ ގިނަ،  15ޑިސްޓިޕިއުުޓކުރަނީ. 

ރައްޔިތު މީހާ އަށް ކިހާ ާލރިއެއްތޯ އައީ. އެހެންވީމާ، ރައްޔިތު މީހާ މިހާރު ކަންމަތީފިހާރަ އިން ގަންނަ ހުރިހާ 

އެްއޗަކަށް، ޖީ.އެސް.ޓީ ާއއި ހުރިހާ އެއްެޗއް އަނެްއކާ އެ އެްއޗެހި ެވސް ބޮުޑވީ. ހުރިާހ އެްއޗެހި ބޮުޑީވ، އިމްޕޯުޓ 

. އަދި އެހެން ވިޔަފާިރ ފައިދާ ވެސް ދަްއކަނީ. ެއހެންނަމަވެސް މި ތަނުގައި ޑިއުޓީ ވެސް ޭއގެ މަްއޗަށް ނަގަނީ

ނޑުމެން މި މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައި އޮްތ، އެމް.ޑީ.ޕީ   1715އަޅުަގނޑަށް އުފެދޭ ސުވާަލީކ، މި ތަނުގައި މިހާރު ައުޅގަ

ބޮޑެތި މަހުޖަނުން އަތުން  ސަރުކާރުން ރައީސް ނަޝީދު ފޮނުވާފައި އޮތް އިންކަމް ޓެކްސްއާ ބެހޭ ބިލު. ވިޔަފާރި،

ނަގާ؛ މާ ގިނަ ބަެއއް ވެްސ ނޫން. ފަސް ސަތޭކަ ނުވަތަ ތިން ސަތޭކައެއްހާ މީހުން، މަހުޖަނުން އަތުން އެ 

މީހުންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީން، ކުންފުނިން ލިބޭ ފައިދާގެ ޑިިވޑެންޑުން ޭއގެން ބައެއް ދަްއަކން އިންކަމް ޓެކްސް އަށް. ެއ 

ރޭ. އިްނކަމް ޓެކްސްގެ ބިލު ފާސްުކރީމާ މި ހުރިހާ ކަމެއް ހައްލުވީ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ބިލެއް ފާހެއް ނުކު

 1720އެހެންނަމަވެސް މަދަނީންގެ ައތުން، ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ ައތުން ނަގައިގެން ސަުރކާރު ހިންގަން، ސަރުކާރު ހިންާގކަށް 

ގެ ސަރުކާެރއް މީ. ގެިރ އެއް ފެނުނަސް އަޅުކަން އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުމެއް ނޫން. ކީއްކުރާ ސަރުކާެރއްތޯ؟ ބާޣާވަތު

ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މިއަުދ  ކުރަނީ. ނަޖިހެއް ފެނުނަސް ސަޖިދަޖަހަނީ. އެވަރުގެ ސަރުކާރެއް އޮންނަންޖެހޭތޯ؟

 އަޅުަގނޑު ަކއިީރގައި ބުނީ ިއދިކޮޅު ޕާޓީގެ އެހެން މެންބަރެއް، ރިޔާޟު ރަޝީދު ބުނީ، ތިމަންނަ އަށް ވަރަށް ގޯހޭ

އެ މީހުން ބޭރަށް ދިޔަޔަސް. ވަޙީދު އެަބ  ކޮމްފޯމްކޮށްފައޭ އެ ނައްޓާލީ 25މިހާރު. ޢަދާލަތު ޕާޓީން މުޅިން ހަމަ %

 1725އެ މީހުންނަށް ދީފިއޭ. އެަކމަކު ޤައުމީ ޕާޓީ އަށް ެއކަްއެޗއް ވެސް ނުދޭ. ކީްއކުރަންހޭ  25ދޭނަމޭ. މި % 25ބުނެއޭ %
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ޖެހޭނޭ ތިމަންނަ ވާހަކަަދއްކާކަށް. ތިމަންނަެގ ކަސްޓަމަރުން އަތުްނ ވެްސ ިމ ބިލަށް. ނު ތިމަންނަ ވާހަކަދައްކަްނވީ

ނަގާނޭ. ޑީަސއިލާއި ޕެޓްރޯލާ މި ހުރިހާ އެއްޗަކުން ަނގާނޭ. ނުޖެހޭނެ ތިމަންނަ. ވަޙީދު މީ ވަރަށް ހެއްވާ މީހެކޭ. އެ 

ތު ޕާޓީ އަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި . ކޮން ޙައްޤެއްތޯ އޮތީ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ޢަދާލ25ަމީހުންނަށް އެ ދިނީއޭ %

ދޭން. މި ބިލު ފާސްވެއްޖެއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އޭނަ ައކީ  25މިލްކިއްޔާުތގެ ރައްޔިތުްނގެ ހުރި ފައިސާ އިން %

 1730ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. އިސްލާމީ ދައުލަތެްއަގއި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތު ހަމަ އެއް ނުވޭ. ތި ސަލަފު 

ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ކޮބައިތޯ ދީނީ ޢިލްމުވެރިން؟ ކުބޭ ބަޔާންނެރުން ފަހުން އޭގެ އެއް ޖަމާޢަތް 

ދުވަސް ފަހުން ބަޔާނެއް ނެރުނީ. އަދިވެސް ނޭނގޭ އޭަނ ކޮންކަމެއް؛ ކުފުރުވެަފއޭ ެއހެރީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ނޑުމެންނަކީ ކުފުރުވީއޭ. ޓްަރއިނިޓީ މި ކިޔަނީ. ޗާޗަށް އޭނަ ދިޔަ ީއ. ޓްރައިނިޓީ އަކީ ތިންކަުއވަންތަ ކަނލާގެ. އަުޅގަ

އެްއކަުއވަންތަ ކަނލަކަށް އީމާންވެގެން ތިބި މީހުން. މި ދައުލަތް، ދިވެހި ރައްޔިތުން ރަމްޒުކޮށްދޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ނޑު ނެތިން ދަންނަވާކަށް ، އޭނަ ޗާޗަށް ވަދެ، އޭނަ ުއްއބަދި ދިއްލުމަކީ ކޮންކަމެއްތޯ އޭނަ ކުރީ؟ ދީނީ ޢިލްމު  1735އަޅުގަ

މިތާގަ. ސާފުކޮށްދޭކަށް ނެތިން. އެހެންނަމަވެސް އޭނަ އެ ކުރީ ކޮންކަމެއްތޯ؟ ސޮލީބަށް ކޮންކަމެއްތޯ؟ ކްރޮްސކުރަނީ 

މޭމަތީގައި އަޅާަފއި ކޯްއޗެއް ކިޔާފައިތޯ؟ ެއއީ، އޭަގއި ޯކްއޗެއްތޯ އެ ހެދީ؟ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ޝިރުކުކޮށްަފއި 

ގެ ފަހުން އެއްެވސް މީހެއް، ިއސްލާމީ އުއްމަުތގެ ެއްއވެސް މީހަކު ނެތޭ އެ މިސްކިތަްށ 1967ރީ. އިސްލާމީ؛ އެހެ

ވެދެފަ ެއއް. ީކއްެވގެންތޯ؟ ޢީސާގެފާނަކީ އަހަރެމެންގެ ަނބިއްޔެްއ، ރަސޫެލއް. ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ފޮތްތަކަށް 

 1740 ..އީމާންވަން. މޫސާގެފާނަކީ ނަިބއްެޔއް، ރަސޫލެްއ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ޓެކްާސ ބެހޭ ބިލެއްގެ ބަހުސް މިހާރު ކުރެވެމުން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ...

 

 1745 ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްމާފަންނު ދެ

މި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނެތޭ ވެރިޔަކު. ކާކަށްތޯ ިމ ، ޓެކްސްއާ ބެހޭ ބިލެއްގެ ވާަހކަދައްާކއިރު މި އުއްމަތުަގއި ނެތޭ

އެޑްރެްސކުރަނީ؟ ކާުކ، ނެޭތ ވެރިަޔކު މި ޤައުުމގައި؟ ެއހެންވެގެން ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މި ޤައުމަށް ޢަދުލުވެިރ 

ންނަ ފައްޅި ވެރިޔަކު ލަިއގެންނޫންހޭ، އިްސލާމިކު ވެރިއެކޭ ބުނިއިރު، އޭނަ ގޮސް އެތާ ގޮސް ކްރިސްިޓައން ދީނުގައި އޮ

އަށް ވަދެ ސަޖިދަޖަހާފައި، މިތާ ދާރުލްއާސާރުގައި ހުރި ބުދުތައް ތަޅާފައި، އެ ބުދުތަްއ ހަދާފައި، އެ ބުދުތަކުގަިއ 

 1750ކަޅުކުލަ ޖައްސަިއގެން ގޮްސ ކާލީމާ ކިޔާފައި، އޭނަ ދަރިން ލައްވާ އަޅުކަންކޮށްަފއި، ކޮންކަމެއްތޯ މި ކުރަނީ؟ 

އަށް މިހާރު މި ބިލުން ލިބޭ ލާރިން  25ދިފާޢުކުރަން މި ތިބީ ޢަދާލަތު ޕާޓީ. % ކޮންކަމެއްތޯ؟ ދެން، މި މީހުން

އެބަ ލިބޭ އެ ީމހުންނަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއްސ، މީ ބިލަށް ބަދަލުގެަނއިމާ ސްޕީޑުބޯޓުން ދަތުރުފަތުރުގެ  25ވެސް %
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ނެލިއޮޑިން. ދެން މަސްވެރިން އަތުން ނިޒާމު އަގު ޮބޑުވޭ. އޮޑިދޯިނފަހަރުން އަގު ބޮޑުވޭ. އޮޑިޯދނިފަހަރުން، ކަންނަ

އަޅުަގނޑުމެން ދިން ސަބްސިޑީ އަނެއްކާ އަތުލީ މީ. ސަބްސިޑީ ދީފައި އަނެްއކާވެސް ައތުލީ ސަބްސިޑީކޮޅު އެހެން 

ނޑު ައތަށް ދިނީ ،ނީމިހާރު މި ދި ދިމާލަކުން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް،  1755. މިތާ ފުރަގަހުން. އެ ާޕޓީގެ މެންބަރެއް އަުޅގަ

ވެސް އޭނަ ދިޔަޯޔ.  ށްގޯލްޑަްނ ެޓމްޕަލަހުންނަ  އަމްރިުތސާގައި ރަޝީދެްއ ނޫން. ޮކންމެވެސް ބޭފުޅެއް.  ރިޔާޟު

ޅަނދުފަހަރުން އެބަ ބޮޑުވޭ. އުފުލާ އު ަހކަ ެއއް ނޫން. މުދާއެ ވާނަމަސްތޭ ވެސް އޭނަ ިކޔޯ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، 

ނުޑވެރިން މުދާ  ސަލާއި ޕެޓްރޯލުންއުޅަނދުފަހަރުން އެބަ ބޮޑުވޭ ޑީ ، އުފުލާ ބޯޓުފަހަރުންމުދާ ނެގީމަ. ރާއްޖޭގެ ދަ

ފާވެރި ދިރިއުޅުމެއްަގިއ މީހުން އު ކުރަން ރައްޔިތުން އެރަށުން އަނެއް ަރށަށް، މި ގުޑްސް ޑިސްޓްރިބިއުޓުވިްއކަން އެއް

 1760ހުރިހާ އެްއެޗއް ިވއްކަްނ ދާއިރުަގއި ޑީސަލް ފީފާއަުކްނ  މީހުން ހައްދާ ކަރާޮކޅާ މީހުން ހައްދާ މޭާވ އާިއ އެ  އުޅެން އެ

. ކޮންތާކުންތޯ މި ފައިާސ ޮބޑުަވނީ ރުފިޔާ އަގު 899ވަނީ މި. ޕެޓްރޯލް ފީފާއަުކން ޮބޑު ރުިފޔާ ައގު 599އަނެއްކާ 

މަކުނުދޫ އަށް ދިޔައިރު  ދާނެ އެއްެޗއް ނެތިގެން. އަުޅަގނޑު .ވެސް މި އުޅެނީ ރަށުން ހިރިނުލެވިގެންހާރުހޯދަނީ؟ މި 

ނޑު އަންހެނުންނާ، ކުން ަނަގނީއޭ. ދެން ހުރި އެްއޗަބުނީ އެމްބިުއލަންސް އިން ވެސް ލާރި ެވސް ހުރިާހ އެންމެން  މާބަ

ނަށް. ވިހަން ނުދެވިފައޭ، އަހަރުން ކަންބޮުޑެވއޭ. ތޭ ައހަރުންަޓއް ދެވޭނެ ގޮެތއް ނެލާރި ނަގަނީއޭ. ކުޅުުދއްފުއް

 1765 ހޭ...ކިހިނެއް

 

  ާވހަކަދެއްެކވުން: ޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރުވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަމާ

 މުދަލާއި  2911/19އާދެ! ޤާނޫނު ނަންބަރު  .وبركاتو هللا تورحو عليكن سالملا، ރަީއސްޢިއްޒަތްތެރި `. 

ގެަނއުމުގެ ބިލަށް ވާހަކަަދއްކާއިުރގަިއ މިއީ ވަރަށް ބޮޑަްށ ައގުން ޓެްކސްނެުގމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު  ޚިދުމަތުގެ

 1770ނުވާނެ ބިެލްއ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެން. ނާފައި ނޫނީ ގޮެތއް ނިންމައިގެންއަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ މަރުަޙލާގައި ވިސް

ނޑުމެްނ ލަން ލިޔެފައި އޮތީމަ އެއީ ކޮންއް އުނިޮކށްއާދެ! މި ބިލުަގއި ހަމައެކަނި މާއްދާއެްއގެ ނަންބަރެ ކަމެއްތޯ އަުޅގަ

ނޑު ވިސްާނލިއިރުަގއި މި ވާ ޑީސަލާއި ޕެޓްރޯލުން ގޮތަކީ، މިހާރު  ވަރަށް ބޮޑަށް ިވސްނަން ެއބަ ޖެހޭ. އަޅުގަ

 އް ުއވާލީމަ މި ވާެލވެނީ. އަދި ހަމަ އެފަދައިން ދެން އަނެއް މާއްދާ އެޓެކްސްނުނެގޭ ގޮތަށް އޮންނަ އަކުރު ުއވައި

، ދިަޔއީ. އެހެްނވީމާނިވެގެންުނނެގޭ ގޮތަށް އޮންނަ ަބއި އު މަތްަތކުގެ އަގުން މިހާރު ޓެކްސްގޮތަކީ މުއާސަލާތީ ޚިދު

 1775ެނގެނީ. މިއީ ައޅުަގނޑުމެްނ ލާތީ ިޚދުމަތްތަކުން ވެސް ޓެކްސްސަނެގެނީ. އަދި މުއާޓްރޯލުން ޓެކްސް ސަލާއި ޕެޑީ

ނޑުމެން މި ބަލަނީ ގޭގައި ބަނދެފައި އޮންނަ އެންމެ ބަކަރިއަކުން ދެ ޖެހޭ ކަމެއް.ވިސްނާލަން ން އަނެއް ކަމަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ހަމައެކަނި ރާއްޖެ އަށް އާމްދަނީ ލިޭބ  ކިރުފެލައިގެން މުޅި ޖަމާޢަތުެގ އެންމެންނަށް ބޯންދޭން. އަޅުގަ

ނޑުމެން ހަމަ އިއެންމެ ބޮޑު ވަސީލަތަކީ ފަުތރުވެރިކަން ކަމަށް ާވއިރުަގިއ ފަތުރު ރުއިރުޮކޅާ ވެރިންގެ އަތުން އަުޅގަ

ޖެހޭ. އާދެ! ރާއްޖެ އަށް އަޅުަގނޑުމެން ބޮޑުކޮށްފައި ޓެކްސްެނގީމަ ެއއިން ނުކުންނަ ނަތީޖާއާ މެދު ވިސްނާލަން
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 1780 މި  މީހުން އެ ،މީހުންނަށް އަުގ ބޮޑުވީމަ ފަތުރުވެރިން މި އަންނަނީ ބައިވަރު އެޖެންޓުންތަެކއް މެދުެވރިވެގެން. އެ

ނޑުމެން ތަނަށް ފޮނުވަން ތިބޭ ފަތުރުވެރިން އެހެން ދިމަދިމާލަށް ފޮނުވާލުމުގެ ފުރުޞަތު ވަރަށް ބޮޑުވާނެ.  އަުޅގަ

 15މީހުން އަތުން  ން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އަށް އައިްސެގން އެއެބަ ޖެހޭ ފައިދާ ވަނީ އެއް މިލިއަވިސްނާލަން 

މީހުން އަތުން އެއަްށވުރެ ުކޑަ ފައިދާ އެްއ،  ފަތުރުވެރިން އައިްސގެން އެ ލައްކަ  5ނުވަތަ  .ން ޑޮލަރު ލިބުންތޯމިލިއަ

ރާއްޖެ އަށް ލިބުންތޯ. އަޅުަގނޑުމެން ނަގާ އިންސައްތަ  އަށް ބޮޑުކޮށްގެން ުކޑަ އާމްދަނީ އެއް  15އަޅުަގނޑުމެން %

ނޑު ހިތުން  ޯތ.ބޮޑުކުރެވިދާނެ. ެއކަމަކު ޖުމްލަ ރާއްޖެ އަށް ލިބޭ އެއްޗެއް މަދުވީމަ އެއީ ފައިދާ  1785މިއީ އަޅުގަ

ނަގަން ވިސްނުމަށްވުެރ އް ދިމާއަކުން ފެލަިއގެން ފައިދާއަޅުަގނޑުމެން ހަމައެކަިނ އެ، އެހެންީވމާޖެހޭ ކަމެއް. ވިސްނަން

ނޑު ހިތުން މާ މުހި މްދަނީ ލިބޭނެ ތަފާތު ގޮތްތަކާ މެދު ވިސްނައި،ރާއްޖެ އަށް އާ މު އް އެ މަގުތައް ހުޅުވުމަކީ ައުޅގަ

އްޔިތުންނަްށ ައޅުަގނޑުމެން މި ކުރާ ކަމަކީ ރަ ކަުމގައި ވާނެ. ދެން އަނެއް ކަމަކީ މި ޓެކްސްަތއް ނަގަިއގެން  ކަމެއް

ނޑު ނިސްބަތްާވ ދާއިާރގެ އަުޅަގނޑުމެން، ދިނުން ކަމުގައި ވާއިުރގައި ޚިދުމަތް ްއ ާމަވށުގެ ތަފާތު މަޝްރޫޢުތަ އަުޅގަ

 1790މަލީ ހަރަކާތެްއ އިުރގައި ވެސް ެއއްެވސް މަސައްކަެތއްގެ ޢަދާ ހަމައަށް އައިއެތައް އަހަެރއް ކުރިން ބަޖެޓުކުރެިވގެން މިއަ

އޮތް.  ގަިއ ވެސް އަޅުަގނޑުމެންގެ ރަުށގެ ބަނދަރުގެ ވާހަކަވަނަ އަހަރު ބަޖެޓު 2911ސާލަކަށް ނުދޭ. މިފެންނަމަކުން

ން ގޮސް އެބަ ތިބި. އެކަމަކު ެދ ކޮންނަން މީހުތަނަށް ބަނދަރު ަގއި ވެސް އެބަ އޮތް. އެވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު 2913

ަނަގއިގެްނ ހަމަ ފައިސާ ދަތިވެގެން. އެހެންވީމާ، ޓެކްސްމަސް ވީއިުރގައި ވެސް އެ މަސައްކަތެއް ފެށޭކަށް ނެތް. 

ކަންަތްއ  ކުެރިވގެން ފައިސާ ނެިތގެން އެ ަބއިވަުރ މަޝްރޫޢުތަކެއް ބަޖެޓު އެަތއް، ެއހެންވީމާކޮބައިތޯ ީމގެ ނަތީޖާ ައކީ. 

ނޑުމެންނަށް މި ެޓކްސް އިން ލިބޭ ޚިދުމަތެއްނުކު  1795އެ ޓެކްްސ ވަންޏާ  ނުލިޭބ ކަމަށް ރެިވގެން ތިބޭއިުރގަިއ ައުޅގަ

ނޑުމެން ރާްއޖެ އަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިން  ؛ނުކުންނާނެ ނަތީޖާ އެއް ނަްށ ލިބޭ ފައިދާ އަކީ ކޮަބއިތޯ؟ބޮޑުކޮށްގެން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބޭ މީހުން އަތުން ލިބޭ އާމްދަ މަދުވެދާނެ. އެ ނީ މަދުވެދާނެ. މުދަލުގެ އަގު ބޮުޑވެދާނެ. ިމއީ އަުޅގަ

ބޭރުކުާރކަށް ވާަހކަދައްކަީނކީ ނޫން.  ައޅުަގނޑު ވެސް ިމ ބިލު، ކުރަން. އެހެންވީމާެއއް ކަމަކަށް ޤަބޫލެްއނު ފައިދާ

ނޑު މި އެހެންނަމަވެސް ނިންމަިއގެން ގޮެތއް ނިއްޔާ ނޫ  ވިސްނާފައިދަންނަވަނީ މިއީ ވަރަށް ސީރިޔަސްކޮށް  އަުޅގަ

 1800މެދު ވިސްނަން އެބަ ޖެހޭ.  އޭގެ ނަތީޖާއާކުޅޭ ޮކންމެ ފަހަރަކު  ެކކޭ. އަުޅަގނޑުމެން އިޤްތިޞާދާކަންތައްތަނުވާނެ 

ނޑުމެންގެ މުިޅ މުޖުތަމަޢައެއިން އަ ގޮތަީކ  ށް ވަނީ ފައިދާތޯ ނުވަތަ އަޅުަގނޑުމެން ޕަސަންެޓއް އިތުރުކުރީމަ މި ވާުޅގަ

ގިނަތޯ ވަނީ ، ވިޔަސް ޤައުަމށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުތޯ ވަނީ. ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިން މަދުތޯ ވަނީން ބޮޑުޕަސަންޓު

ނުޑމެން ހަމައެކަނި އެްއޗެްއަގއި ޖެހޭ މިއީ ވިސްނަން ކަމެކޭ. ިމއީ ވަރަށް ސީރިޔަްސކޮށް ިވސްނާފައި ނޫނިއްޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެން މިސާލެއް ދަންނަވާލަންޏާ މިސާލަކަށް ހަމަ ބަކަރިއަޅު އްެޗއް ފެލަިއގެން ނުކުންނާނެތޯ؟ނެތް އެ އެްއ  ގަ

 1805، ކަރި ހޯދަން ދެއްތޯ. އެހެންވީމާބަގިނަ ތޯ ެއންމެންނަށް ފުދޭވަރަށް ލިބޭނީ. ޖެހޭނީ ކިރުފެލައިގެން ކިހިނެއް

ހަމައެކަނި  ޖެހޭނީ.ގެން އިޤްތިޞާދު މުއްަސނދިކުރަންއަޅުަގނޑުމެން އާމްދަނީ ލިބޭނެ ތަފާތު ގޮތްތައް ހޯދައި
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ބިސް އަޅާ ުކކުޅެކޭ ކިޔާަފިއ އެ ބިހުން ދުވާލަކު ބިހެއް ައޅާތީ ކަމުނުގޮްސގެން ކުުކޅު އޮތީ ަރން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

ނޑަކު ނޯންނާނެ. ެއއީ މި ދިމާވާ ކަމަކީ.   ކަތިލީމަ އެންމެ ބިހެއް ވެސް ބަ

 

 1810  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކުރެޭވއިރުަގއި ޢިއްޒަތްތެރި . ވޯޓަށް ފަހު ދެން މި ބިލަށް ބަހުސްލުމުގެ ަވގުތު ޖެހުނީމެންބަރު، މިހާރު ވޯޓުޢިއްޒަތްތެރި 

 )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަރުވާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 11

 1815 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެތްއ ގެ ދަށުން މަސައްކައައިޓަމު ކަންކަން. މިކުން ހުށަހަޅާ ކޮމިޓީތަ -11 އައިޓަމުންޑާ މިހާރު މި ދަނީ އެޖެއަޅުަގނޑު 

 ނެތް. 

 

 1820 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން  .12

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 12 ައޅުަގނުޑމެން އެޖެންޑާ ައއިޓަމު ަގއ1:39ިން މަތީ ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލުގެ  ުމކޮށްޢާއް .12 ައއިޓަމު އެޖެންޑާ

 ދުވަހުގެ  -12.1އަށް މި ދިަޔއީ. ޯވޓަށް އެުހމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. މިއަދު ޯވޓަށް ދަންނަވަން އޮތީ 

 1825ޮއީތ މަސައްކަުތގެ ތެރެއިން ޯވޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ ކަންކަން. އެގޮތުން ިމއަދު ވޯޓަށް ދަންނަވަން 

 ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟު ވިލުފުށީ ދާއި ،އޮތް ބިލު. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންގައި 9.1އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

ގެ ަޙއްޤުތައް ރަްއާކތެރިކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ުކޑަކުދިން 91/9ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

. ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި ގެަނއުމުގެ ބިލު މަިޖލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓަށް އެހުން. މި ވޯޓު ިމއަދު އޮްނނާނީއިޞްލާޙު

ވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަރުށްލެއްވުމަށް ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ކޮކާުޑކޮޅުތައް ޗެކު ، މެންބަރުން ވެސް އިށީނދެވަަޑއިގެން 

ނޑު ދަންނަވަން. ނދެވަޑަިއގެން ކާުޑކޮޅުަތއް ޗެކުހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީ ނުޑ ކޮށްެލއްވުމަށް އަުޅގަ  1830އަޅުގަ

ރަޝީދު  ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟުމިހާރު ވޯޓަށް މި ދަންނަވަނީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ވިލުފުށީ ދާއި



69 

 

ގެނައުމުގެ ގެ ަޙްއޤުތައް ރަްއކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުކުޑަކުދިން  91/9ިއވާ ޤާނޫނު ނަްނބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަ

 ދެްއވުމަށް. ނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުމެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1835 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ޓުގެ ނަތީޖާ:ވޯ

  ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 1840 

 43 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 41 ވޯޓު ދެްއވީ:

 99      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 91     ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ:
 1845 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އެހެންކަމުން ސަރުކާރުެގ 41. ޖުމްލަ 21. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު 41ވި މެންބަރުންގެ އަދަދު ވޯޓުަގއި ބަިއވެރި 

 91/9ފަރާތުން، ވިލުފުށީ ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިާޔޟް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 1850ލާޙުގެނައުމުެގ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ފާްސވެއްެޖ. ކުޑަކުދިްނގެ ޙައްޤުަތއް ަރއްާކތެރިކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ިއޞް

މިގޮތަށް ފާސްވުމާ ުގޅިގެން ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮުތގެ މަތިން މި ބިލު ދިރާސާކުރެއްުވމަށް އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީ އަށް 

 މި ނިމުނީ.  12ފޮނުވިއްޖެ ކަމަށް ނިންމަން. އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

 

 . އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް 13

 1855 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ކުިރއަށް ގެންދަން ގަސްތުކުރަީނ  އިތުުރ އެހެން 13 ައއިޓަމު އެޖެންޑާ މަސައްކަތް މި އަިއޓަމުގެ ދަށުން އަުޅގަ

ނޑު ިވލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ 9.2އެޖެންޑާ ައއިޓަމު  ގައި މިވާ ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ކުރިން އަުޅގަ
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 ވިލުފުށީ ން ބޭނުންފުޅުވާތީ. ބިލު ހުށަހެޅުއްވި، މެންބަރު ފުރުޞަތުއަރުވާނަން ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ެއއްެޗްއ ވިދާުޅވަ

 1860 ރިޔާޟު  މެންބަރުިޢއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ލުފުށީ. )ަވގުތުޮކަޅކަށްފަހު( ވިރަޝީދު ރިޔާޟު މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ

 . ރަޝީދު

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާޟު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށީ

 އަދި މި  އިކުރަން ފަށާފަތްތެރި ަރއީސް މިާހރު ބަހުސްކުރަމުން ގެންދާ، ަބހުސްީއސް. ޢިއްޒަޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަ

 1865 ާޤނޫނު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމާ  ެނގުމުގެދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސްމު 2911/19ވަގުުތ ކުިރއަށް ގެންދަން އޮްތ 

 ހުރި ބައެއް އުނި ކަންތައްތަކާ ދެއްެކވި. މި ބިލުގައިޅުމެންބަރުން ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަފުބައެއް ގުިޅގެން ޢިއްޒަތްތެރި 

ތުން ދެން ެއގޮ .ކަމަށް މި ިބލު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފެްނނަ އި ަވގުތުން ވަގުތަށް ިއތުރަށް ރަނގަޅުކޮށްފަ އަދި މި

 ވެސް ރިޓީ ލީޑަރުއަދި މެޖޯ ،ަވޑަިއގަންނަވާ ހިންނަވަރު ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުއެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ނިސްބަތްވެ 

ނުޑ އެހިން. އަދި ހަމަ އެެހންމެ ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުާރ އެހެން ޕާޓީތަކުން ވެސް މިކަމާ  މަޝްވަރާ އަުޅގަ

 1870އޮްތ  މިހާރު އެބަ މެންބަރުންގެ ވެސް ކަންޮބޑުވުމެއް އޮތް. ައދި އަމިއްލަ އެހެން ޢިްއޒަތްތެރި ކަންބޮޑުވުެމއް އެބަ

އަޅުަގނޑު ގަސްތުކުރަނީ އަދި ަސރުކާރުން ވެސް ބޭނުންވަނީ ، ގޮތުން. އެހެންވީމާ ވަގުތު މި ބިލު އޮތް މިހާރު މި 

ގޮތަކަށް މިކަން ކުިރއަށް  ެވވޭތްެތރި މެންބަރުންނަށް އެއްބަސްމަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަ އިއެުކގަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ރުހުމާ މަ

ވާަހކަ ދަންނަވާލީ. ދެން މިކަމާ ރާީތވެ ހަމަ އެ އަޅުަގނޑު ަނގަްނ ގަސްތުކު. އެހެންެވގެން މި ހުށަހެޅި ބިލު ގެންދަން

އަިދ ތި ކަންބޮުޑވުެމއް އޮތިއްާޔ ެއކަމަށް ވެސް  ންބަރުންނަށް ލިބުނު ނުތަނަވަސްކަމާބައެްއ ޢިްއޒަތްތެރި މެ  ހެދި،

ނޑަްށ ހީވަނީ ކު ކަމަކީ މި އަޅުަގނޑު މާފަށް އެދެން. އެހެންނަމަވެސް މި  1875އެންމެ  ރަން އޮތްވަގުތަށް ބަލާއިރު އަުޅގަ

ނ ،ހެން. ލަސްނުވެ ރަނގަޅު ގޮތް ވަނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓު ފާސްކުރިއިރު އޮތް  2913ުޑމެން މި މަޖިލީހުން އަޅުގަ

އަުލން އަނބުރާ މި މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުން ފޮނުވާނެކަމުެގ  ށް ފެތޭ ޮގތަށް ލަސްނުވެ މި ބިލުތަކަރިކަމެންޑޭޝަން

ނޑު މި ނޑު މީ ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީގެ ލީޑަރެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ވަގުތު ދެން. އަ ޔަޤީންކަން ވެސް އަުޅގަ ޅުގަ

 އެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ުޝކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 1880 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނަންގަވަން ގަސްތުކުަރއްވަނީތޯ؟ ނެންގެވީތޯ ނޫނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި ބިލު

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާޟު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށީ

 1885 ނެގީ. ނަަގއިފިން.
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގުމުގެ ފުރުޞަުތ ޝުކުރިއްޔާ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގަިއވާ ގޮުތގެ މަތިން ވޯޓަްށ ދިއުމުގެ ކުރިން ހުށަހެޅިފަިއވާ ބިލެއް ނެ 

ެއކު ަވނީ ނެގިފަ. އަދި ހަމަެއއާ މިހާރު އެ ން ވާ ބިލުއިޓަުމެގ ދަށުެއގޮުތގެ  މަތިން އެ އެޖެންޑާ އަ، އޮވޭ. އެހެންވީމާ

 1890ޢިްއޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑު ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށްގެންނަްށ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ

އި ފައިސާ ދަލާހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ދައުލަުތގެ މަސްއޫލު މަޤާމުތައް ފުާރ މީހުންގެ މުهللا ޢަބްދު  މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމު

 ެއކަން ވެސް އަޅުަގނޑު އިޢުލާނުކުރަން. ، އަނބުރާ ގެންދަާވފަ. އެހެންވީމާ ވަނީ ވެސް ވަނީ މިހާރު ހާމަކުރުމުގެ ބިލު

 

 ނިންމުން 

 1895 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވާ ހޯމަ  2913ޖޫން  17ެއއް އޮންނާނީ  މިއަދު އޮްތ އެޖެންޑާ. ދެްނ އިތުރު ޖަލްސާ ،މަޖިލީހުގެ އެޖެންޑާ މި ނިމުނީ

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالويي رب هلل والحودަގއި  9:99ދުވަހުގެ 
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