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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

  ްއަޒތްތެރި މެންބަރުން. އި 28ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ  މި

 

 ކުރުން އިޢުލާނު ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ކުރުންއިޢުލާންވަހުެގ އެޖެންޑާ ދު ، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2015/1/8އޖ/ރު އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. އެޖެންޑާ ނަންބަ -3.1

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން . 4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ަސތުން އަންގާ އެްނގުން. ިރޔާ ،4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ކޮމިީޓ، ކޮމިީޓ އިމްތިާޔޒު ަގިއ  9:15މިއަދު ކޮމިޓީތަކުެގ ަބއްދަލުވުންތަްއ ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.  -4.1

ގައި  11:15. 1ކޮިމޓީ ކޮޓަރި ، ކޮމިޓީިމނިވަން މުއައްސަސާަތުކގެ ަކންތައްތަކާ ބެހޭ  ގައި 11:15. 3ކޮޓަރި 

 ކޮމިޓީ  މާލިްއޔަތުަގއި  12:15. 3ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ، ކޮމިޓީ ސުލޫކުގަިއ  11:15. 2ކޮމިޓީ ކޮަޓރި ، ކޮމިޓީޕެޓިޝަން 
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. މެންދުރުފަހު 1ގެ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ަގއި ޤައުމީ ސަލާމަތު 2:00މެންދުރުފަހު  .2ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ، ސަބް ކޮމިޓީ

 . 2ގައި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިީޓ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  2:00

އްޒަތްތެިރ މެންބަރު ނައިފަރު ާދއިރާެގ އި ޢާއްމު ކޮމިޓީަގއި ހިެމނިވަަޑއިގަންަނވާ  .ތައްކޮމިޓީތަކަށް އަިއ ބަދަލު -4.2

 ޢަލީ ޝާހް  ްއޒަތްެތރި މެންބަރުއުތުރު ދާއިރާގެ އި ފުަވއްމުލަކު އަށް ބަދަލުަގިއ އެ ކޮމިޓީ އަޙްމަދު ޝިޔާމްގެ

ލިޔުން ލިބުމުން  ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްާވފައިވޭ. އެްނޓްރީ ދިަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެެދއްވުން އެހަމަޖައްސަވައި

ޓީތަކުގެ ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާ މަތިން މަޖިލީހުގައި ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ 107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ގައި އަްނގާފަ. އެހެންކަމުްނ،  2015ރިޗު މާ 16ގެ ލީޑަުރންނަށް އެކަން އެސް.އެމް.ެއސްއަކުން ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕު

ކުރަން. ގޮތަށް އިޢުލާން ކަްނ އެމަތިން އެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ 107ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގެ 

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިއި ިހމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކޮމިޓީގަ ންތައްތަކާ ބެހޭމިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެ ކަ 

 ޢަލީ މަޢުރޫފް ްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އިދާއިރާގެ  ކެނިދކުޅުދޫއަށް ގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީމުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް

އްވާފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން، ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނު ންޓްރީގެ ޕާލިމެެދއްވުން އެިދަވޑަިއގެން އެމް.ޑީ.އޭ ހަމަޖައްސަވައި

ޕާޓީތަކުގެ  މަތިން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ 107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

މުްނ، ގައި އަްނގާފަ. އެހެންކަ 2015ރިޗު މާ 16ގެ ލީޑަުރންނަށް އެކަން އެސް.އެމް.ެއސްއަކުން ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕު

ަކން އެގޮތަށް އިޢުލާންކުރަން. އެމަތިން  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ 107ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގެ 

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ގުރައިދޫ ާދިއރާގެ އިކޮމިީޓގަިއ ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ  މިނިވަން މުއައްަސސާތަުކގެ ަކންތައްތަކާ ބެހޭ

 ރިޔާޟް ރަޝީދުއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އި  ދާއިރާގެ ވިލުފުީށ ެއ ކޮމިޓީއަްށ ަގއި ގެ ބަދަލު އިބްރާހީމް ރިޟާ

ލިބުމުން، ންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވޭ. އެ ލިޔުން ިދަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެެދއްވުން އެހަމަޖައްސަވައި

ލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މަތިން މަޖި ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ 107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

. އި އަންގާފަގަ 2015ރިުޗ މާ 16ލީޑަުރންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ 

އެ ކަން އެ ގޮތަްށ  މަތިން ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ  107އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

 ޢަލީ ޢާޡިމްގެ މެންބަރުްއޒަތްެތރި އި ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރުކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ  ސުލޫކު. ކުރަންއިޢުލާން

ެދްއވުން ހަމަޖައްސަވައި ރަޝީދު ޙުސައިން މުޙައްމަދު މެްނބަރުއްޒަތްތެރި އި  ދާއިރާގެއަލިުފށީ އަށް ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީ

މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  ،ރޫޕުން ސިޓީ ޮފނުއްވާފަިއވޭ. އެ ިލޔުން ލިުބމުންންޓްރީ ގްދިަވޑަިއގެން އެމް.ޑީ.ޕީެގ ާޕލިމެއެ

 ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެމަތިން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާީސ ޕާީޓތަކުގެ  ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ  107

ކަމުން، ރައްޔިތުްނގެ . އެހެންއި އަްނގާފަގަ  2015ިރޗު މާ 16ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ ެއސް.އެމް.އެްސއަކުން 

 އިމްތިާޔޒުކަން އެ ގޮތަށް އިޢުލާންކުރަން. ތިން އެ މަ ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ަގިއވާ ގޮުތގެ 107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

އެ ގެ ބަދަުލގަިއ ޝާހިދުهللا ބްދުޢަ މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި ާދއިރާގެ  ހެންވޭރު އުތުރުކޮމިޓީގަިއ ހިމެނިވަަޑއިގަންަނާވ 
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ެގ ދެްއވުްނ އެދިަވޑަިއގެން އެމް.ީޑ.ޕީހަމަޖައްސަވައި ޢަލީ ޢާޡިމް މެންބަރު އްޒަތްތެރިއި  ދާއިާރގެންވޭރު މެދުހެކޮމިޓީއަށް 

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ(  107މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ  ،ންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުްނ ލިބުމުންޕާލިމެ

ކަން ވާީނ ލީޑަރުންނަށް އެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ޕާޓީތަކުގެ  މަތިން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ގަިއވާ ގޮުތގެ

ވަނަ  107. ެއހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ ަގވާއިުދގެ އި އަންގާފަގަ 2015ރިޗު މާ  16އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ  ޮކމިޓީގައިއިމްތިާޔޒު މަތިން އެކަން އެ ގޮތަށް އިޢުލާންކުރަން.  މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ 

އެ ކޮމިޓީއަށް ފުަވއްމުލަކު މެދު ގެ ބަދަލުަގއި އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް މެންބަރުއިްއޒަތްތެިރ  ދާއިާރގެ އިސްދޫ

ންޓްރީ ގްރޫޕުްނ ގެ ޕާލިމެޢަލީ ފަޒާދު ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެދިަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.ެއމް މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

މަތިން  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ 107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  ،އްވާފަިއވޭ. އެ ލިުޔން ލިބުމުންސިޓީ ފޮނު

 16ކަން ވާީނ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫުޕގެ ލީޑަރުންނަށް އެމަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ަގިއާވ  107ންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ އެހެންކަމުން، ރައްޔިތު .އި އަންގާފަގަ  2015ރިޗު މާ

 ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫކޮމިީޓގައި ހިމެނިަވަޑއިގަންަނވާ މަތިން ެއކަން އެ ގޮތަށް އިޢުލާންކުރަން. އިމްތިޔާޒު  ގޮތުގެ

ޢަލީ  މެންބަރު ޒަތްތެރިއިއް  ދާއިރާގެއެ ކޮމިޓީއަްށ ފުވައްމުލަކު އުތުރު ބަދަލުގައި ޢަލީ ސަލީމްގެ  މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

ންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިޭވ. އެ ލިޔުން ގެ ޕާލިމެޝާހް ހަމަޖައްސަވައިދެްއވުްނ އެދިވަަޑއިގެން ޕީ.ޕީ.އެމް 

މަތިން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާީސ  ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ 107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ  ،ލިބުމުން

 .އި އަްނގާފަގަ  2015ރިޗު މާ 16ކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެސްައކުން ގްރޫުޕގެ ލީޑަރުންނަށް އެ ޕާލިމެންޓްރީޕާޓީތަކުގެ 

މަތިން އެކަން އެ ގޮތަށް  ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ  107އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

 )ަވގުތުކޮަޅކަްށފަހު(އިޢުލާންކުރަން. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އިބްތިާދޢީ ބަހުސް ،5އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ދިވެހިރާއްޭޖެގ ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ،  ޠާރިޤްމެންބަރު އަޙްމަދު  އްޒަތްތެރިއި  ދާއިރާގެ މަހިބަދޫސަރުކާރުގެ ފަރާތުން،  -5.1

ވަނަ އަހަުރގެ  2015 އި ބޭްއވުނު،ގަ  2015މާރިޗް  3ގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާަފއި ވަީނ . މި ބިލުބިލު ކުޅިވަުރގެ

 ްއޒަތްތެރިއި ދާއިރާގެ މަހިބަދޫދެްއވާނީ ވަނަ ޖަލްސާގައި. މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައި 2ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 

ނޑު . ޠާރިޤްމެންބަރު އަޙްމަދު  ، ުޢުޒރުވެރިެވވަަޑިއގަންނަވާ ނަމަ، އަރުވަންްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއި ައޅުގަ

 .އިށީނދެވަަޑިއގެން އިންނަަވއިެގން ބިލު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް ވާހަކަ ވެސް ދަްނނަވަން
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 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޠާރިޤްދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު  މަހިބަދޫ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ިދވެހިރާއްޖޭގެ ުކޅިވަރު ބިލަީކ، ިދވެހިރާއްޖޭގެ ކުިޅވަރުގެ ބި`.  ުލ އާދެ! އަުޅގަ

.އެްމގެ ރައީްސ، އަދި ކުިޅވަރާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅާއިރު ައޅުަގނޑު ަވރަށް ހިތާމަކުރަން އެފް.އޭ

ބިލަކީ  ކުރަމުންދާތީ. މިތްދެކޮޅަށް މަސަްއކަ  ބެހޭ މިނިސްޓްރީގައި ކުރިްނ މަސައްކަްތކުރި ބޭފުޅުން މި ބިލާ

ރުމަށާިއ، ކުިޅވަރު ހަރަކާތްތަކުަގއި ހަރަކާތްތެރިާވ ކުްއަގއި ތަރައްޤީިއރާ އާއްމު ގޮތެދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުިޅވަރު ދާ

އްޔާތައް ޒަމާނީ ރާއްޖޭަގއި ހަރަކާތްތެރިވާ ުކލަބު ޖަމުޢިިދވެހި  ފަރާތްތަކާއި ކުލަބު ޖަމުޢިްއޔާތައް ކުިރއަުރވައި،

އާއި ކުިޅވަރު ކައުންސިްލ މްޕިކު ކޮމިޓީނުމަށާިއ، މޯލްޑިވްސް އޮލިމަގުފަހިކޮށްދި ،ފެންވަރެްއގައި ހިންގުމަށް އެީހތެރިވެ

ބިލުގަިއވާ ސަރުކާރު ުކޅިވަރު  ބިލެކޭ. މިރިިގއުލޭޓުކުރާ ، ކޮށް ޤާއިމު އަދި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ސްޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް

 ފެންވަުރގައި އަދި ރަށު ަޤުއމީ ެމނިފެސްޓޯގަިއވާ ފަދައިން  ،މެނިފެސްޓޯގަިއވާ ެއކިެއކި ަކންތައްތައް ތަންފީުޛކޮށް

މުޅި ޤައުުމ ، އެންމެން ބައިވެިރވާ ވާދަވެިރ، އަދި އިޖްތިމާޢީ ކުޅިވަާރއި ަސގާފީ ހަރަކާތްަތއް ކުިރއަރުަވއި،

ކުރުމަށް އި، އަދި ހުރިހާ އުމުރުފުރައެްއގެ މީހުންގެ އާއްމު ހަޔާތް މުއްސަނިދކޮށްދިނުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށާތަރައްޤީ

ނާޑއަޅާފަިއވާ ބިެލއް. ަޚއްސަ ިއ ސިާޔސަތުތައްބޭނުންވާ އުސޫލުަތކާ އެކު ެގ ާވގިފުޅާ هللاއެހެންވުާމއެކު މާތް ކޮށް ކަ

 ބިލު ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.  މިއަޅުަގނޑު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑައެޅިަފއި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މި ެއއީ . ގެ ވަގުތުޑިއިުރެގ ބަހުސްގަ  3ވަނީ  ބިލަށް ޖުމްލަ ކަ

މިނެޓު  24ސިކުންތު. ުޖމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  7މިނެޓު  47ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީއަްށ  4މިެނޓު  28ަގޑި  1ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

. ަވކި ޕާޓީައކަށް ނިސްބަތްުނާވ މިނެޓު 5ިސކުންތު. ައދާލަތު ޕާޓީއަށް  40މިނެޓު  10ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭއަށް  35

ނުޑ މިހާރު ބަހުސަ 5ބަރަށް ރި މެންއިްއޒަތްތެ ތްތެރި ްއޒަހުޅުވާލަން. އެދިަވޑަިއގަންނަވާ އިށް ފުރުޞަތު ިމނެޓު. އަުޅގަ

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަމުން ގެންދާނެ ވާހަކަމެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވަނީ ގެމަނަފުީށ  ދަންނަަވން. އަުޅގަ

ނދެވަަޑއިެގްނ އިށީ ،ނަމަ ށް. ޢުޒުވެިރވެަވޑަިއގަންނަވާ މާނަގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްދާއިރާ

 ދެްއކެވުުމގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތް. ވާހަކަފުޅު

 

 ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުގެމަ

ވަރަްށ ދިަޔއީ  މިހުށަހެޅިގެން ގަިއ މިއަދު ައޅުަގނޑުމެންނަށް އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ޙަޤީޤަތު 

 ...ކަންތައްތަކެއް މުޖޭގެ ުޒާވނުންތަކަށް ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް. ރާއްމުހިއް
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ އި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ދެއްެކވުމަށް. ން ވާހަކަުފޅުއިށީދެވަަޑިއގެ ،ނަމަ ޅުއަށް. ބޭނުންފުއިބްރާހީމްދީދީ

 

 ދެއްކެވުން:ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަފޭ

ނޑު ދަންަނވާނީ މިއަދު  ނޑުމެްނގެޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ ދިޔަ  މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން މި އަުޅގަ

އް ކުޅޭ ބިލުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެކިއެކި ުކޅިވަރުތަ  ކޭ. މިމު ބިލެކުޅިވަރު ބިލަކީ މިއީ ވަރަްށ މުހިއް

ކުިޅވަުރ  ރޭަގއި އެފައިދާތަކެއް ކުރަމުންދާނެ. އޭގެތެން ވަރަށް ބޮޑެތި ކްލަބުތަކަށް މިއި، ތަކަށްކުދިންނަށާއި އަދި ޓީމު

ގެ ކުޅުންތެރިން ާޚއްޞަކޮށް ޤައުމީ ޓީމު؛ ތަކުގެތަރައްޤީކުރުމަށް ޓަކައި ކުިޅަވރުކުޅޭ މުވަްއޒަފުން، ކުިޅވަުރކުޅޭ ޓީމު

އުމީ ފެންވަުރގެ ޤަތެޭރގައި ހިމެނޭ. އަިދ ކްލަބު؛ އި، މިކަހަލަ ކަންތައްަތއް މީގެކުރުމާފާތަކުން ރިީލޒް ކުޅިވަރަށް ވަޒީ

ފުންނަށް މުސާރަ އަދި އެހެިނހެން ސްޓާ ބޭފުޅުންނަށް ބޭނުންވާ ޚާްއޞަ ކޯޗުންނާ ަތކަށް އެޓީމުތަކުގެ ކްލަބު

ރާއްޖޭގައި ހިނގާފަިއވާ  ކަހަލަ ކަންތައްތަކަކީ މީ މީގެ ކުީރަގއި މި ގައި އެބަ ހިމެނޭ. މިނަޑއެޅިފައި މީ ކަ

ނޑު ޤަބޫުލކުރާ ގޮުތގަިއ މީ ވަރަށް މުހިއް، ކަންތައްތަކަކަށް ުނވާީތވެ މު ބިލެއް ކަުމގަިއ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އަުޅގަ

ބޮޑެތި  ައދި ކުޅިވަރަްށ ވަރަށް  ،ބޮޑެތި ކުިރއެރުންތަކެްއ ލިބިގެންދާނެ ރަށްބިލަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޒުާވނުންނަށް ވަ މި

ނޑު ޤަބޫލުކުަރން. އެހެންވެ މި  ބިލު ހުށަހެޅުްއވީީތެވ  ކަމަށް ޓަަކއި މި ފައިދާތަކެއް ކުރާނެ ބިލެްއ ަކމުގައި އަުޅގަ

ނޑު  ކުޅޭ ުޒވާނުންނަށާއި، މީ ކުޅިވަރު ންނަވަން. އެކު ުޝކުރުދަހަމަ ވަރަްށ އިޚުލާޞްތެރިަކމާމިއަދުގެ ސަުރކާރަށް އަުޅގަ

ށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ކަމަ ރާއްޭޖގެ ުކޅިވަރަށް ލިބިގެންދިޔަ ވަރަށް  ބު ޖަމުޢިއްޔާތަކާއިކުޅިވަރުަތއް ހިންގާ ކްލަ

ްތ ފަުކ ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ އެިކއެކި ސަގާފީ ކަންތަްއތައް ކުިރއަރުަވއި، ސަގާއެއާިއއެއަޅުަގނޑު ފާަހގަކުރަން. ަހމަ

ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަެކއް ލިބިގެންދާނެ. މީގެ ކުރީގައި މިފަދަ  ބިލުގެ ތެރެއިން ވަރަށް ކުރިއެުރވުމަށް ޓަކައި ވެސް މި

ނޑު ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް މިއަދުގެ ސަރުކާރުން މިފަދަ  ގާނޫނެއް ދިވެހިރާއްޭޖގައި ނެުތމަކީ އެއީ އަުޅގަ

 ބިލު ހުށަހެޅުއްވީ. ެއއީ ައޅުަގނޑުެމން ވަރަށް އުފާކުރާ ކަެމއް.  މަޖިލީހަށް މި ކައި މިގާނޫނެއް ވުޖޫދަށް ގެނައުމަށް ޓަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި މެންބަުރ އަުރވަނީ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 ެދއްކުުމގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތް.ނދެވަަޑއިެގން ވެސް ވާހަކަފުޅުއިށީ ،ންފުޅު ނަމަށް. ބޭނުމުޙައްމަދު އިސްމާޢީލަ
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 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބިލު  މި ބިލެއް މިއަދު މަޖިލީހަށް ފޮނުވައި، ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ދިވެހި ސަުރކާރުން މިފަދަ

ނޑުމެންނަށް މިން މި ބިލާ އަޅުަގނޑުމެ ފެންނަ މަންޒަރަކީ  މެދު ބަހުސްކުރަމުންދާ ދަނޑިވަުޅަގއި އަުޅގަ

ނުދިނުމަށް ޓަކައި މި ހުށަހެޅިޔަ، އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިދިޮކޅު ފަރާތްތަކުން މީ ކަމުނުދާ ބިލެއް ކަމަށް ބުނެ

ނޑު ޤަބޫތަން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަމުންދާ  ...ުލކުރާ ގޮުތގައި. އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި  އަރުވަނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

ެދއްކުމުެގ ހަކަފުޅުވާނަމަ، އިށީދެަވަޑއިގެން  އިށިދެަވޑަިއގަންނަވާ ،ްށ. ބޭނުންފުޅު ނަމަމުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަ

 ފުރުޞަތު އެބައޮތް.

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:

އަދި  ހިރާއްޖޭގައި ކުޅިވަރު ކުިރއަރުަވއި،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަދު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދިވެ

ނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭަގއިގޮތަ ހުރިހާ އެންމެންނަށްމެ ބައިވެިރވެވޭ  ކުިޅވަރު އާާލޮކށް ދިރުވުމަށް ޓަކައި ދިވެހި ށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ސަރުކާރުން ކުރަްއވާ  މަސަްއަކތަށް އައްސަރިބަހާއި ސާަބސް ދަންނަވަން. އާދެ! މިއަދު އަުޅގަ

 ންގުމަށް ޓަކައި މަސައްަކތްތަކެއް ކުެރވިގެންދާކަން މިދާ ކަންތައްތަކުގެ ތެޭރގައި ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ކުިޅވަރު އާލާޮކށް ހި

ނޑުމެ ނޑުމެންނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެިކއެކި ކުިޅވަރުތައް އާލާކޮށްންނަށް ފާހަގަކޮށް އެއޮތީ އަުޅގަ ، ނގެން. އަުޅގަ

 އިތުރުން އެހެނިހެން ކުޅިވަރުތައް ެވސް ގާފީ ކުިޅވަރުތަާކއި، އަދި ޭއގެއި ިދވެހިރާއްޖޭގެ ސަދިރުވަ

ކޮންމެ މީހަކުމެ ރަނގަޅު  ،ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ކޮންމެ އިންސާނަކުމެ އުމުަގއި ހަރަކާތްތެރިކުރުަވއި،ނޑުމެން ްްްައަޅުގަ 

ފްސަށް ބޭުނންވާ އެިކއެކި އެކްަސސަިއޒް އަޅުަގނޑުމެން ޤާއިމުކުރުމަށް މީހާގެ ނަ ހެޔޮ ގޮތުަގއި ދިރިއުޅުމަށް ަޓކައި އެ

ނޑުމެން މިކުރުމަށް ޓަކަޓަކައި އެކްސަަސއިޒް  ވަީނ އަޅުަގނޑުމެންގެ ސަރުކާރުްނ ރާއްޖޭގައި ިމކަން ކުރުމުެގ  އި އަުޅގަ

ނަޑކަްށ ޤާއިމުކޮށްފަ ހުރިހާ ކާއި ވާޖިބުތަެކއް ކަސްޕޯޓްސްގެ ފަރާތުން ޒިންމާތަ ކޮމިޝަނަރ އޮފް. އާދެ! ނިޒާމެއް ގާތްގަ

އެ ސްޕޯްޓސް  ،ގަާވއިދުތަެކއް ހަދައި ށުންދައަދާކުރުމަށް މި ޤާނޫނުގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްަފއި ޭއގެ 

ފަރާތްތައް  ނަމަ އެ ނުކޮށްފިއެ ފަރާތްތަކަްށ ހުށަހަޅައި، ެއގޮތަށް ޢަމަލު މިަފދަ ކަންކަން  ކައުންސިލް އެކުަލވާލައި

ނޑުމެންރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލަފާ މުން ވަކިކުރުމަށްމަޤާ ީނ ވަ މި އެުރވުމާއި، މިފަދަ ޒާުތގެ ހުރިހާ ަކމެއް އަުޅގަ

ކާތްތެރިާވ ފަރާތްތައް ކުިޅވަރު މައިދާުނަގއި ހަރަ ،ރާއްޖޭަގއި ކުިޅވަރު ަތރައްޤީކޮށްބިލުގައި ާޤއިމުކޮށްފަ. އާދެ! ދިވެހި މި

ތަުކެގ މެދުގަިއ ދިވެހިރާއްެޖއިން ޞަތު ފަހިކުރުމާއި، ދޭޭދ ޤައުމުދާއިާރއަށް ވަްނނަން އޮންނަ ފުރު ކުރިއަުރވަިއ،
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ކުރުމާއި، ުޒވާނުންނާއި ާއއްމުންެގ އް ކުިޅވަރު މެދުވެރިކޮށް ބަދަހިއްދީ ގުޅުންތަހަވާމީ ައދި ސަރައަޤް ބައިވެިރވާ ބައިނަލް

އަހަރު ވަޢުދުިވ  5ދިރުވަން  މެދުގައި ަލއިފް ސްކިލްްސ އަދި އިޖުތިމާޢީ ޒިންމާ ކުިޅވަރު މެދުވެިރކޮށް އާލާކޮށް

ހިރާއްޖޭަގއި މި . އާދެ! ިދވެބަޔާންކޮށްފަިއ އެބަ ޮއވޭ ސާުފޮކށްލުން ިމ ގާނޫނުަގއި ވަރަށް ސިޔާސަތު އެކުަލވައި

ކުރެޭވ އްދާގެ )ނ(ގެ ދަށުން އިންތިޚާބުމާ ދުވަުހގެ ތެރޭަގއި މި 60ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  ކުރަންގާނޫނަށް ޢަމަލު

އް ކުިޅވަރާ ޤާނޫނީ ޝަޙްޞެ ގޮތަށް މޯްލޑިވްްސ ނޭޝަނަލް ސްޕޯޓްްސ ކައުންސިްލގެ ނަުމގަިއ ަވކި ފަރާތްތައް ހިމެނޭ

ޮއވޭ. އާދެ! ޮކންމެ ހާލަތެއްގައި ނަމަވެސް  ފައި އެބަބެހޭ ވަޒީރު އެކުަލވާލައި ާޤިއމުކުރަންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންޮކށް

ތަކަށް ތިމާ ގާނޫނާއި އެހެން ފަރާތް ،ތިބެ އިން ގާނޫނުތަކާއި ަގވާިއދުތަކާ ޚިލާފުވެތެރެ މަޖިލިސް އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި

ރެ ވަކި ބޮޑު ކުރުމަށް ގޮވާލުމަކީ ެއއަށްވުެހން މީހުން ގާނޫނާއި ގަވާއިާދ އެްއގޮތަށް ޢަމަލުއެ ،ޚިލާފުވެ ހުރެ ގަާވއިދާ

ނޑުމެންނަށް ވެގެން ކަމެއް ނޯންނާނެ. އާދި އެއަްށވުރެ ވަކި ބޮޑު ޖާހިލުއަ، ކަމެއްމޮޔަ  ގޮތް އެބަ  އުޅޭދެ! އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފެންނަމުއެ މައިެކއް ހިފައިގެން ނުވަތަ ތަނުގައި  ންދަނީ މިނގޭ. ެއކިެއކި ފޯންކޯލްތަުކން އަޅުގަ

ެއ  ،ުގޅުންތަކެއް ޮއވެ ިސއްރުމެދުަގއި  ރި ކަމުގައި ވީނަމަެވސް އެ މީހަކާހިފަހައްަޓއިެގން ހު ލައުޑްސްޕީކަެރއް

ކެއް ގުިޅގެން އެފަދަ ހިތާމަތަ ަގނޑުމެންގެ ތެރެއަށް ލީުކވުމާއަޅު ތަުކގެ ތެރެއިްނ އަޅުަގނޑުމެްނގެ؛ސިއްރު ުގޅުން

ނޑިވަުޅގަިއ އޭގެ  ގެ އަެނއް ބަިއވެރިޔާ ޖަލުަގއި ހަްއޔަރުވެަފއި ހުރުމަކީ ދެން ހުންނަ ލޯބީ ކުރަމުންދާ މި ދަ

 ..ބައިވެިރޔާއަށް ކެްތކުރެވޭނެ ަކމަކަށް ނުވާނެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ެދްއކެވުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތް. ޅުނަމަ އިށީދެވަަޑިއގެން ވާހަކަފު ޒުރުވެިރެވވަޑަިއގަންަނވާޢަބްދުއްލަތީފު މުޙައްމަދަށް. ޢު 

 

 މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފްދިއްދޫ 

ނޑު ީއސް. އެޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ރަ  މިފަދަ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް  ،ދިވެހި ސަރުކާރަށްންމެ ފުރަތަމަ ވެްސ ައޅުގަ

ޅިވަުރެގ އަދާކުރަން. އާދެ! ކު  ބޮޑަށް މިއަދުގެ ސަުރކާރަށް ުޝކުރު ްއވި ކަމަށް ޓަަކއި ވަރަށްއުފާވެރި ބިެލއް ހުށަހެޅު

މު ބިލެއް ކަމުަގއި ލެއް ގެނެސްދިނުމަށް ވަަރށް މުހިއްއްޙައި ދިމާވެފައިވާ ަމއްސަލަތަކަށް ގަބިލަކީ ދިވެހި މުޖުތަމަޢު

ނޑުމެންގެ ޒުވާނުްނގެ މެދުގައި ވަރަށް ވަނީ ވަރަްށ  ގިަނގުނަ މަްއސަލަތައް މިއަދު އަޅުަގނޑު ވެސް ދެކެން. ައޅުގަ

ގިނަ  ންޖެހޭ ވަރަށްކުރަގެ މެދުގައި އޮންނަންވާ ުގުޅމާއި ޒުވާނުްނގެ މެދުގައި ިއޞްލާޙު. ުޒވާނުންބޮޑަށް ކުރިމަތިވެފަ

. ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް މިފަދަ ބިލެއް ހުށަހެޅި ކަމަށް ޓަަކއި ވަނީ މިއަދު ެގއްލިފަ ކަންތައްތަެކއް ކުރުމުގެ ފުުރޞަތު

ނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރަން. އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ިދވެހިމިއަދުގެ ސަުރކާރަށް ވަރަށް މުހިއް  މު ކަމަށް އަުޅގަ
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ޤާނޫނަކަށް ، ހުރި ގޮތަކީ މިފަދަ ބިލެއް ހުށަހެޅިވެހި ޒުވާނުންނަށް އެންމެ ފައިދާންނަށް، ދިދިވެހީރައްޔިތުންނަށް، 

ނޑަށް ެދއްވި ފުުރޞަތަށް ވަރަށްވެގެން  ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.  ދިޔުން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަުރވަނީ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ  ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 ެދއްެކވޭނެ. ނދެވަަޑިއގެން ވާހަކަފުޅުއިށީ ،ނަމަ ށް. ޢުޒުރުވެރިެވވަަޑިއގަންނަވާއިސްމާޢީލަ މުޙައްމަދު

 

 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑުެގ ާވހަކަ ައއިގެން އަނެްއކާެވސް ކުރިޔަިއއްޒަތްތެ އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ  ޅުަގނުޑ ށް ެދވޭތޯ އަ ރި ރައީސް. އަުޅގަ

ައޅުަގނޑުމެންގެ ، އްޙަތެްއަގިއ ދިވެހިންގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި ދުޅަހެޔޮ ޞި  ކުރާނަން. އާދެ! އަޅުަގނޑުމަސައްކަތް

ބިލަކީ އަޅުަގނޑު ވަަރްށ  ރުކާރުން މި ހުށަހެޅުއްވިއުމުރުފުރައިގެ ބޭފުޅުން ތިއްބުމަށް ޓަކައި ސަ ޒުވާނުންނާއި ެއކި

ނޑު ގަބޫލުކުރަން. އަުޅަގނޑު ހިތާއީދު އުމަކަށް މިފަދަ ތުން ދިވެހިާރއްޖެ ަކހަލަ ކުޑަ ޤަ ކުރާ ބިލެްއ ކަުމގަިއ ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މިދިވެހި ބިލެއް  މަންފާ ލިބުމަށް  އިލާބަޔާބިލުން ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ  ސަުރކާރުން ފޮނުވައި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް  ޓަކައި އަުޅަގނޑުމެން މި ކުްނ ހުރަސްއަޅާ ހުރަސްއެޅުމަކީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތައަޅުގަ

ނޑުމެންެގ ދިވެހި ސަރުކާރުން ިދވެހިއަޅުަގނުޑ ެއއްގޮަތކަށް  ެވސް ަޤބޫލުކުރާ ކަމެއް ނޫން. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 ދާހިނދު، އުމަށް ޓަަކއި މިފަދަ ބަިއވަރު އެަތއް ކަންތަެކއް ހުށަހަޅަމުންޓަަކއި، ދިެވހި ޤަ ރައްޔިތުންނަށް

އަޅަމުން ދާކަމީ ބިލުތައް ހުށަހެޅުމާއި މި ކަންކަން ކުރުމަށް ހުރަސް އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މި

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ދިވެހި ސަރުކާރުން އަޅުަގނޑު ވަރަށް ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަ 

ނޑުމެްނގެ މުޖު ކުރުމަށް ތަމަޢުގައި ދުޅަހެޔޮކަން ރަނގަޅު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޓަަކއި ިމފަދަ ކަންކަން ކުރުމަކީ ައުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ަޅ ދަރިންނަށް ކުިޅވަުރ އާލާކޮށް  ުނވަތަ ޓަކައި ގެ ދަސްކޮށްދިނުމަްށ ޓަކަިއ ައޅުަގނޑުމެން ،އަުޅގަ

ފަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ިބލެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު އަިދވެސް ެއއް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާ

އީ އެ އެކު ޝުކުރު އަދާކުރަން. އެޔާމީނަށް ަވރަށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާهللا އްޔާ އަލްާފޟިލް ޢަބްދުރައީސުލްޖުމްހޫރި

ނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި މި ަތއް ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި އެއަޅުަގނޑުމެްނގެ ފަދަ ޕްލޭންކޮށް، މަނިކުފާނަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެން މަޖިލީހުން  ރަނގަޅު ބިލުތަެކއް ހުށަހަޅަިއ، ނޑިވަުޅަގއި  މި ފާސްުކރަމުންދާ، ބަަލއިގަނެ  ެއ ކަންކަންއަުޅގަ ދަ

ނޑުމެންގެ މިކަން އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިިދކޮޅު ންދާ ކުރަމު ށް ޓަކައި މިމަ ގެންދިއުނު ށް ކުރިޔަ ަފރާތްތަކުން އަުޅގަ

  ..ވެސް ބަލައިގަެނވޭނެ ކަންތަކެއް ނޫްނ.މަސައްކަތަކީ އެްއގޮތަކަށް 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަުރވަނީ ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 ެދއްކުމުގެ ުފރުޞަތު އެބައޮތް.އިށީެދަވޑަިއގެން ވާހަކަފުޅު، ނަމަ ރިެވވަަޑއިގަންަނވާޚަލީލަށް. ޢުޒުރުވެهللا ޢަބްދު

 

 ޚަލީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުން މިއަދު މީ  ވަރަށް  ތެރި ރައީސް އިްއޒަތް . ވަރަށް އުފާވެރި ުދވަހެއް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. އަުޅގަ

ކޮށް ާރއްޖޭގެ ުޒވާނުންނަށް. ޒުވާނުންނަށް ޓަަކިއ އެންމެ ފުރަތަމަ ވަަޑިއެގންނެވި ރައީެސްއގެ ގޮުތަގއި ޚާއްޞަ

ޔާމީން هللا އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފާހަގަކުރެވެނީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ މިައދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޮއނަރަބަލް ޢަބްދު

ތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިންގަވާ ށް ޓަކައި ވަަރށްމަނިކުފާނު ޒުވާނުންނަ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް. އެ

ހިއްަކއި ކުިޅވަުރގެ  ރެއްދޭ ޮބޑު ަސހަ ތެޭރަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެިވގެން އެބަދަނީ. އޭގެ ފެނިގެން މި

ބިލަީކ  ތަން. މި ޅުތަކެްއ ކުރަްއވާކޮށްދިނުމަށް ޓަކަިއ ުޒވާނުންެގ ސިީޓެގ ނަމުގަިއ މަސައްކަތްޕު މައިދާންތަކެއް ާޤއިމު

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެިވގެންދޭ. އެހެންވީމާ، މިީއ  އޭގެ ސިލްސިާލގެ ތެރެއިން ސިލްސިލާއެއް ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ. މިހާހިސާބަށް ރާއްޖޭަގއި ުޒވާނުނަށް ޓަކަިއ  އަނެއްާކވެސް އާ ކަންތައްަތެކއް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ެއކަން ބިލެއް ހުށަހެ ނޑުމެންނަށް ފެނިފައެއް ނުވޭ. އެހެންނަމަވެްސ، މިއަުދ އަުޅގަ ޅިފައިވާ ތަން ައޅުގަ

ނޑުމެން ވަރަށް ބޮަޑށް އުފާކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ.  ވެސް ހާސިލުކުެރވިގެންދާތީ މިއީ އަުޅގަ

ހަމައެަކނި މި ބިލު ހުށަހަޅާފައި ނިންމާލަނީކީ ނޫން. މި ބިލުގެ  ޒުވާނުްނގެ ކުރިއެރުމަށް ޓަަކއި މި ސަރުކާރުން

ޛަރީޢާއިން ކުިޅވަރުކުެޅވޭނެ ޮގތްތައް، އުސޫލުަތއް ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް؛ ވަކި އުސޫލެްއގެ ތެރެއިން މިކަން 

ނޑުމެންނަށް ގަބޫލުކުރެޭވ. ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް،  ކުރެވޭނެ ގޮެތއް ވެސް ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މަުރޙަބާ އާއި ޝުކުރު ދަންނަވަުމން އަޅުަގނޑު މިހާހިސާބުން ނިންމައިލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ 

 ވަރަށް ބޮޑަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ  ތިނަދޫ އުތުރުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

އަށް. ޢުޒުރުވެރިެވވަަޑއިގަންަނވާ ނަމަ، އިށީނދެވަޑަިއގެން ވާަހކަފުޅުދެއްެކވުމުގެ ފުރުޞަތު ޙިލްމީهللا މެންބަރު ސަޢުދު

 އެބައޮތް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީهللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު
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ންނަާވނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިާވ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުަގނޑު ދަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުކޅިވަރާ ބެހޭ ބިލަކީ މި ވަގުތަށް ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެކޭ. ޚާއްޞަ ގޮތެްއގައި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ކުިޅވަުރ 

ޑުެވގެންދޭ. އެހެންކަމުން، މަތީ ފަންތިއަކަށް ދަތުރުކުރަމުންދާއިރު މިފަދަ ބިލެއްގެ މުހިއްމުކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ބޮ

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މި ބިލު ވީހާ އަވަހަކަށް ގާނޫނަކަްށ ވެގެން، ފާްސެވގެންދިޔުމަކީ އެއީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކޭ. 

އާދެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުކޅިަވރުތައް ކުރިއެުރވުމަށް ޓަކަިއ ވަރަށް މުހިއްމު، ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް މި ބިލު 

 ިދޔުމަކީ. އާެދ، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާީނ، އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ...ފާސްވެގެންދިޔަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  އިްއޒަތްތެރި މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

ނަމަ، އިށީނދެވަަޑިއގެން ާވހަކަފުޅުދެއްެކވުމުގެ ފުރުޞަުތ  ށް. ޢުޒުރުވެިރވެަވޑަިއގަންނަވާރިފާޢަهللا މެންބަރު ޢަބްދު

 އެބައޮތް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިފާޢުهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، މިއަދަީކ ައޅުަގނޑުމެން ުޒވާނުންނާއި ުކޅިވަުރގެ ދާއިާރަގއި މަަސއްކަތްކުާރ 

ވަރުކުޅޭ އެންމެހަިއ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް އުފާވެރި ދުވަހަކަށް ވެގެންދާނެ. ރައީސް ޔާމީން ވެިރކަމާ އަދި ކުޅި 

ހަވާލުެވވަަޑއިގެންެނވިއިުރގައި ވަޢުދެްއގެ ގޮތުަގއި އެންމެ ބޮޑަށް ކުރެވިފައި އޮތް ވަޢުދަީކ ޒުވާނުންނަށް ކުޅިވަރުެގ 

 ނެ ކަމަށް. ާއދެ، މިފަދަ...ކަންތައްތައް ވަރަށް ޚާއްަޞކޮްށ ކުރިއަށް ގެންދާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ މަުޑްއވަރީޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރަށް. އަުޅގަ

ގެން ވާަހކަދެއްެކވުމުެގ ށް. ޢުޒުރުވެރިެވވަަޑއިގަންަނވާ ނަމަ، އިށީނދެވަަޑއިއަޙްމަދުމަނިކަ އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު

 ފުރުޞަތު އެބައޮތް.

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އަޙްމަދުމަނިކު އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރީ

ނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގެ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުން މި ހުށަހެޅުއްވި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުިޅވަުރގެ ގާނޫނަީކ އަޅުގަ

ގާނޫނަުކން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޖީލަށް ކުޅިވަރު ކުރިއެުރވުމަށް ޓަަކިއ މަސައްކަތްކުެރވެން ފެިށ  ކުޅިވަުރގެ ހަޔާުތގައި 
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ނޑު ިމއަދުގެ ސަރުާކރަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާއެކީ ުޝކުރު ދަންނަވަމުން  ފަހަރު. އާދެ، މިކަމަށް ޓަަކިއ އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. މިއީ މިއަދުގެ ުޒވާނުންނަށް މިއަދު ބޭނުންވެފަިއވާ ބިލެއް ކަ   މަށް އަޅުގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ވިލިނގިލީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 ްއކުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮްތ.ށް. ޢުޒުރުވެިރވެަވޑަިއގަންނަވާ ނަަމ، އިށީނދެަވޑަިއގެން ވާހަކަދެ ޙުސައިނަ ސަޢުދު މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ވިލިނގިލީ

އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. މިއަދަކީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ުކޅިވަރު މައިދާުނަގއި ހަރަކާތްތެރިވާ ހުރިހާ 

ވަރަށް އުފާވެރި ޚަބަެރއް ލިިބގެންދާ ދުވަހެއް. ސަުރކާރުެގ  ޒުވާނުންނާއި އަދި ކުލަބު ޖަމުޢިއްޔާތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް 

 ފަރާތުން މިއަދު ރައީސް ޔާމީންގެ މެނިފެސްޓޯ ތަންފީޛުކުރުމަށް ޓަކައި...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  ޒަތްތެރި އިއް  ދާއިާރގެ ކުޑަުހވަދޫޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރަށް. އަުޅގަ

 ށް. ޢުޒުރުވެިރެވވަޑަިއގަންަނވާ ނަމަ، އިށީނދެވަަޑއިގެން ވާހަކަދެްއކުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮްތ.ޢާމިރަ އަޙްމަދު މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ނޑުގެ ެވސް އަޅު  ނޑު ބަިއެވރިވާ ސަރުކާރަކުން ހުށަހެޅި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، މިއަދަކީ އަުޅގަ ގަ

ބިލުތަކުގެ ތެރޭަގއި ައޅުަގނުޑ އެ ދާއިރާައކަށް ނިސްބަތްާވ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ އެންެމހައި ރައްޔިތުްނގެ ނަމުގަިއ 

ށް ވަނީ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއއްޮކށް ޝުކުރުދަންނަވާ ބިލެއް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންދާ ދުވަހެއް. އެއީ ސަބަަބކަ

ނޑުމެންނަށް އެއްެވސް ކަމެްއ  އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ގަބޫލުކުަރންޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކެްއގެ މަތީން ނޫނިއްޔާ އަުޅގަ

ނުކުރެވޭނެކަން ވެސް. އާދެ، ކުިޅވަރު ެވސް ައޅުަގނުޑމެންނަށް ކުޅެވޭނީ މި ދެްނނެވި ބީދަިއގެ މަތީން ކަމަށް 

ނޑުމެންނަކީ ަސއްތަިއން ސައްތަ މުސްލިމު ބަޔަކަްށ ވާތީެވ، ކުިޅވަރުުކޅުމުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ގަބޫުލކުރަންޖެހޭ.  އަުޅގަ

ނޑުމެން ގެންުގެޅންޖެހޭ ހަމަތަކެއް ވާންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގަޫބލުކުރެވޭ. ައޅުަގނޑުމެންގެ  ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޤައުމީ ކުިޅވަރުތަެކްއ އޮންނަ ޤައުމަ ކަށް ވާިހނދު، އެ ކަންކަން ެވސް މި ޤައުމަކީ، އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގާނޫނެްއެގ ތެރެއިން ބަޔާންކުރެވިގެްނ ކުރެވިގެންދާ ނަމަ، އެީއ ޤައުމީ ނަޒަރަކުން ކޮންމެ 

ރައްޔިތަކު ވެސް އެކަުމގައި ުއފާކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަން. އާދެ، ހިތާމައަކީ މިފަދަ ރަނގަޅު 
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ންތައްތަެކއް ަރއްޔިުތންނަށް ޓަކައި ކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިުރގަިއ ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ ތެޭރގަިއ ހެޔޮ ކަ

ނޑުމެްނގެ މި ދުސްތޫރުގައި ބަޔާންކޮށްަފއި ޮއންނަ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ވެޭވނީ ވަކި ކަހަލަ ހަމަތަކެއްގެ  ހިމެނޭ، އަޅުގަ

ނޑު މިއަދު  މަތީން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޝަރުތު ހަމަވާ ބޭފުޅުން ޤައުމުގެ ހަލާކަށް މަސަްއކަތްކުަރމުންދާތީ އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ، މިައދު މި ސަރުކާރަކީ މެނިފެސްޓޯ ހާސިލު؛ މެނިފެސްޓޯ  ހިތާމަކުރަން. އާދެ، އަުޅގަ

ރު ުކރިއަށް ގެންދާނެ ސަރުކާރެޭކ. ތަންފީޛުކުރުމަށް ޓަކައި އެމް.ޑީ.ޭއގެ ބައިވެިރވުމާެއކު ހަމަ ފުރިހަމައަށް މި ސަރުކާ

ނޑުމެން މި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކީ ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ ހެވާއި ލާބަ ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި ކުރަމުންދާ  އާދެ، އަުޅގަ

މަސައްކަތެްއ ކަމަށް ވާތީެވ، އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް މި މަޖިލިސް، މި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިާދ އެްއގޮްތވާ ގޮތުެގ މަތީން 

ނުޑ ކު ރިއަށް ގެންެދއްވުމަށް ައޅުަގނޑު މިތާ ހަމަ ކެރިހުރެ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ ތަމްސީލުކުރާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަުޅގަ

ދެމޭ. އާދެ، އަޅުަގނޑު އުާފކުރަން މި ބިލަކީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ބިލެއްގެ ގޮތުަގއި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ނިމި، 

ނޑުމެންގެ މާްތވެގެްނާވ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ުޒވާނުންނަށް ވަރަށް ދުޅަހެ ޮޔ ޞިއްޙަެތްއ ލިބޭނޭ ފަދަ ގޮތަކަށް، ައޅުގަ

އިސްލާމް ދީނުގެ ތަރަހަިއެގ ތެރޭގައި ކުެޅވޭނޭ ކުިޅވަުރތަކެއް ުކޅެިވގެން ައޅުަގނުޑމެންގެ މި ޤައުމަކީ ވެސް 

ނޑުމެްނގެ ުޒވާނުންގެ ހިތްތަުކަގިއ ޝުޢޫރު އާލާެވ، ހުރިހާ  ޤައުމިއްޔަެތއް އޮންނަ ަޤއުމެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

 ކުޅިވަރުަތކަކީ ވެސް މިދެންނެިވ ހަމަތަކާ އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެ ަމތީން ކުޅެިވގެންދާނެ ކުޅިވަރުަތކެއް... 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް. އަޅުގަ

ންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފަށް. ޢުޒުރުވެރިވެަވޑަިއގަްނނަވާ ނަމަ، އިށީނދެވަޑަިއގެްނ ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު މެ

 އެބައޮތް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް 

ނޑުޝުކުރިއްޔާ  މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި ކަމަށް ޓަކަިއ މި އް ސަރުކާރުން މިފަދަ ބިލެ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

 ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރު ދަންނަވަން. ޚާއްޞަ ގޮތެއްަގއި މި ޤާނޫނު...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުޝު  މެންބަރު ތްތެރި އިްއޒަ ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީ. އަުޅގަ

 ެދއްކުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތް.މަ، އިށީނދެވަަޑިއގެން ވާހަކަފުޅުނަ ޒުރުވެރިެވވަަޑިއގަންނަވާށް. ޢުއިސްމާޢީލަ މުޙައްމަދު
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 ވާހަކަދެްއކެވުން: އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީ

ނުޑގެ ވާހަކަ އަނެްއކާވެ ޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުަގނޑުމެންޝުކުރިއްޔާ އިއް  ިއގެން ކުރިއަށް ެދވޭތޯ އަ ސް އަުޅގަ

މެންބަުރން ތަމްސީލުކުރުމަށް ޓަކައި  ފަސް ހާސްބަލާނަން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަމުންދާ މަންޒަރަކީ ރައްޔިތުން 

ކަންތައްތަެކއް  އަުޅަގނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންނަށް ސަރުކާރުން ހެޔޮ ،މިތަނަށް ވަދެ ތިއްބެވި އަުޅަގނޑުމެންގެ މެންބަރުން

ނޑިވަުޅގައި މި  ނުދިނުމަށް ޓަަކއި...ކަންކަން ކުރިޔަ ކުރަމުންދާ ދަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުޝު  މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ފޭދޫ. އަޅުގަ

 ދެްއކުމުގެ ުފރުޞަތު އެބައޮތް.ނަމަ، އިށީނެދވަަޑއިގެން ވާހަކަ ގަންަނވާޒުރުވެިރެވވަަޑއިއަށް. ޢުއިބްރާހީމްދީދީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

ނޑު ަދންނަވާނީ ހަމަ މި ބިލަކީ މިއީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް  ،އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި  ،ނުންނަށް ވަރަށް މުހިއްމު ބިލަކަށް ވާހިނދުައދި ޚާއްޞަކޮށް ުޒވާ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުކޅިވަރަށް 

 ފެންނަނީ...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުޝު ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ފަރެސްމާތޮޑާ. އަޅުގަ

ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު އިށީނދެވަޑަިއގެްނ ވާހަކަ، ނަމަ ޒުރުވެރިވެަވޑަިއގަްނނަވާށް. ޢުލަޠީފަ އްމަދު މުޙަ ޙުސައިން މެންބަރު

 އެބައޮތް.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ލަޠީފް މުޙައްމަދު ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ފަރެސްމާތޮޑާ

ނޑު ކުރިން ދެްއކިޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި  ނުޑ މި ބިލުަގއިގެ ތެޭރގަވާަހކަތަކު  ރަީއސް. އަުޅގަ އެންެމ  އި އަުޅގަ

 ފުޅާ ދާިއރާއެްއގައި... ،ނުކުޅެދޭ ކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ،ކަަމކީ އުފާވާ އެއް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުޝު  މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ފޭދޫ. އަޅުގަ

 އަށް. ކުރީގެ ގޮަތށް ފުރުޞަތު ބޭނުންކުރެއްވުްނ އެދެން. އިބްރާހީމްދީދީ
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

ނޑުމެންނަށްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ައޅުަގނޑު ދަންނަ ދަނީ  ފެނިގެން މި  ވާނީ މިއަދު އަޅުގަ

މެންބަރުންެގ ތެރެއިން  85އަޅަމުންދާ މަންޒަރު. ހަމަ މި މަޖިލީހުގެ ރަސް ވާނުންނަާށއި ކުޅިވަރަށް ހުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޒު

ކުރާ ޖެއްސުން  ދުވަހަކު ަރއްިޔތުންނަށް މި ޭބފުޅުން ކޮންމެ ކަމެއް. މި މިއީ ަވރަށް ހިތާމަކުރާ ؛މެންބަރުން 5އެންމެ 

 ލާނީ ކޮންދުވަހަކުޯތ...ހުއްޓައި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ކޮންމެފަހަްއޒަތްތެރި މެންބަރުކުރިއްާޔ އި ޝު ންަނާވ ޒުރުވެިރެވވަަޑއިގަރަކު ނުދެންނެވި ކަމަށް ިވޔަްސ ޢު. އަުޅގަ

ނޑު މިހާުރ އިށީނެދވަަޑއިގެން ވާހަކަފުޅު، އެރުވީމާމެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ދެއްެކވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެ. އަުޅގަ

 ށް.މުޙައްމަދަ ޢަބްދުއްލަޠީފް މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ދިއްދޫފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްލަޠީފް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދިއްދޫ

ނޑު މި ވެސް ފުރުޞަތަކަށްއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެވަނަ ފަހަރަށް ޝުކުރިއްޔާ އި   ެއދުނީ މި ބިލުގެ މުހިއްމުކަމާ އަުޅގަ

ރަްށ މިއަދުގެ ސަރުކާ ،މުހިއްމު ބިލެއް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވީތީ ސަރުާކރަށް މެދު. އާދެ، ޒުވާނުންނަށް ޓަަކއި މިފަދަ

އެްއކޮށް އަުޅަގނޑުގެ ާދއިރާގެ ަރއްޔިތުްނގެ ުޝކުރު އަދާކުަރން. އަދި އެއާ  އެކު އަޅުަގނޑުވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ 

 ޖެހޭ.  ނަމުގައި މިއަުދގެ ސަރުކާރަށް އަނެއްާކވެސް ުޝކުރު އަދާކުަރން އެބަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުޝު ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ފަރެސްމާތޮޑާ. އަޅުގަ

 ށް.ލަޠީފަ މުޙައްމަދު ޙުސައިން މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ލަޠީފް މުޙައްމަދު ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ފަރެސްމާތޮޑާ

ރައިގަތުުމގެ މިންވަރު އަދި ކުށްކުށަށް އަ ޢުގައި ދިމާވާ އެކިއެިކ ހަމަނުޖެހުމާ ދެ، މި ބިލުގެ ސަބަބުން މުޖުތަމައާ

 ވޭ. އަދި ކުރިން ދެްނނެވިހެން މި ބިލުގައި...ކުޑަކޮށްދެ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



15 

 

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި   މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫއަރުވަނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ށް.އިބްރާހީމަ ވަޙީދު މުޙައްމަދު

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ނޑުމެޔާމީނަށް ޝުކުރިއްޔާ. ަރއީސް ޔާމީ ފަށްފަށުން ރައީސް  .ނަށް ޝުކުރިްއޔާރައީސް ޔާމީ ްނ ނަކީ މިއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެން ދިވެހި ،ގޮަވިއގެން މިއަުދ  ،އުމު ހިންގަިއގެންޒުވާނުން ޮގވަިއގެން، ިމއަދު ޤަ، ރަްއޔިތުން ގޮަވިއގެން އަުޅގަ

ިމައދު އަޅުަގނޑުމެންގެ އެިކއެކި  ،މިއަދު ައޅުަގނޑުމެންެގ ފަޅުތައް ހިއްކާލަިއގެން ،ރައްޔިތުންގެ ޖީބުތައް ފުރާަލިއގެން

ނޑުމެން ދިވެހިާރއްޖޭެގ ޅުވާލަިއގެން ކަންކަން ކުރަމުން ޒުވާނުންނަށް ފުރުޞަތު ހު ގެންދާ ފަރާތެއް ކަމަށް އަުޅގަ

 . އާދެ، ތަފާތު...ވަނީ ަކނަޑއަަޅއި ނިންމާފަ ރައްޔިތުން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުޝު  މެންބަރު ޒަތްތެރި އިއް  ދާއިރާގެ ފޭދޫ. އަޅުގަ

 އަށް.އިބްރާހީމްދީދީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

ނޑުމެންނަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި،  ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމަ އަޅުގަ

ދޫ ދާއިރާގެ އެންމެހަިއ މިފަދަ ބިލެއް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅީތީވެ ފޭ ކުިޅވަރަށް ޓަަކއިޚާއްޞަކޮށް ުޒވާނުންނަށް ޓަަކއި، 

ހަމަ ވަަރށް  ރައްޔިތުންގެ ނަމުަގިއ އަޅުަގނޑު އި ައދި ކުޅިވަރުުކޅޭ އެންމެހައި ޒުވާނުްނގެ ނަމުގަޔާ 

ެގ ޝުކުުރ ދަންނަވަން. ައޅުަގނޑުެމންނަށް މި ފެންނަނީ މިއަދު ސަރުކާރުން ާރއްޖޭއިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު 

ރައްޔިތުންނަށް ޓަަކއި ތަފާތު އެިކއެކި ކަންަތއްތައް ކުރަމުންދާ މަންޒަރު. އޭގެތެޭރގައި އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލާނަން، 

ހަމަ މިދިޔަ ހަފުތާގައި އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިގެން މި ދިަޔއީ އިސްލާިމކް ޔުނިވަރސިޓީ ބިލާ އަދި 

ހުށަހަޅައިގެން، ނިްނމައިގެން މިދިޔަ ާޢއިލާތަކާ ބެހޭ ބިލު ހަމަ މަޖިލީހުގެ ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން ދާދި ފަހުން 

ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މިކަހަލަ ކަންތައްތަކަށް ހުރަސްނާޅުްއވާށޭ.  ކޮމިޓީއަކަށް މިހާރު ވަނީ ފޮނުވާފަ. އެހެންވީމާ،

އް. ކުިޅވަރު ބިލު ދިވެހިރާއްޖޭގެ. މިއަދު މި ފެނިގެންދަނީ ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރަށް ޓަަކއި ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެ

އެހެންވީމާ، މި ބިލަށް އަޅުަގނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުންދާއިރު އަޅުަގނޑުމެންނާ ބަިއވެިރވެ، މިކަމަށް އެއްބާރުލުންދެްއވަން 

ށް އަޅުަގނޑު ހަމަ ގޮަވއިލަން މިއަދު. އަޅުަގނޑުމެން އިދިޮކޅު ޕާޓީއެްއގެ ހައިސިްއޔަތުން ތިބޭއިރު ކުރަންޖެހޭ ގޮތަ

ނޑުެމން މިއަދުގެ ސަރުކާރުން މި  ޒިންމާދާރުކަމާ އެއްކޮށް މަސަްއކަތްކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ އެދި، ޮގވައިލަން. އަުޅގަ
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މަސައްކަތްކުރަނީ ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުަގިއ ބޭނުންވެފައިވާ އެތައް ގިނަގުނަ ކަންތައްަތކެއް ހުރޭ. 

ވާ ކަންތައްަތއް ތަންފީޛުކުރަމުން މަސައްކަތްުކރެވެމުންދާއިރު މި ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެނިފެސްޓޯަގއި

އެއްބާރުލުންދިނުމުގެ ބަދަލުަގިއ ގާނޫނީ އިުމގެ ބޭރުން، ާގނޫނީ އިމުގެ ތެެރއިން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ނުކުރެޭވ؛ ިމ 

އެްއަކ މެންބަރުން މިތާ ތެރޭގައި މަޖިލީހަށް ނުކުރެވޭނެ ކިތަންމެ ކަމެއް ކުރުމަށް މި ބޭފުުޅން، އިދިކޮުޅ ޕާޓީގެ ހަ 

ނޑު ހިތާމަކުރަން. ރާއްޖޭގެ ދުސްތޫރީ އިުމގެ...   އިހުތިޖާޖުކޮށް ގޮވަމުންދާތީ ެއަކމާ އަޅުގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަުޑއްވަރީ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ 

 މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކަށް. 

 

 މަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:ބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުާދއިރާގެ މެން މަޑުއްވަރީ

އާދެ، ސަުރކާރުެގ ފަރާތުން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ދިވެހިާރއްޖޭެގ ުކޅިވަރާ ބެހޭ ބިުލގެ ބަހުސް 

 އި މި...ކުރިއަށް ދާއިުރގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ އިނގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙަށް. 

 

 :އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ އިބްރާހީމް ފަލާޙް ވާހަކަދެއްެކވުން

 އްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޙަޤީޤަތުގައި މިއަަދކީ ދިެވހި ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް....ޝުކުރިއްޔާ އި 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް. މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން 

 މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރަށް. 

 

 ރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު ވާހަކަދެއްެކވުން:މިލަންދޫ ދާއި
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ްއަޒތްތެރި މެންބަރު ސަރުކާރުން އިސަރުކާުރން، މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ  އްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، މިއަދުއި ޝުކުރިއްާޔ 

ވަން. އަދި މިއަދަީކ ހުށަހެޅުއްވި މި ބިލު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވީތީ ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަ

 ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުަގނޑުމެން މުޅި ދިވެހި މުޖުތަމަޢަށް ނުހަނު ފާގަތި، އުާފވެރި ޚަބަރުތަކެއް... 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ރާހީމްދީދީއަށް. އިބް

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުމެްނ މި މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި  ނުޑ ދަންނަވާނީ އަޅުގަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ހަމަ އަޅުގަ

ތިބިއިރު، އަޅުަގނޑުމެންގެ ދެން  މެންބަރުން ހޮވިފައި 85މެންބަރުން މި މަޖިލީހަށް ރާއްޖޭގެ އެކިެއކި ދާއިރާތަކުން 

މެންބަރުންގެ ޙައްޤުަތކަށް، އެ ދާއިާރގެ ރަްއޔިތުންގެ  80މެންބަރުން ނޫނިއްޔާ ދެން މިތިބަ  5ބާކީ މިތިބަ މި 

ނޑުމެން ހިންަގވާށޭ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުްނނަށް ޓަކަިއ ބިނާކުރަނިިވ  ޙައްޤުތަކަށް އަރައިުނގަނެ، އަުޅގަ

 ..މަސައްކަތްތަެކއް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދަށް. 

 

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އްޒަތްތެރި ރަީއސް. އި ޝުކުރިއްޔާ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ޙިލްމީއަށް. هللا މެންބަރު ސަޢުދު

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު
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ނޑު ދަންނަވާނީ އަނެއްާކވެސް މި ބިލަކީ އެާހމެ މުހިއްމު ބިލެކޭ. އެއީ މި  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ހާލަތު ހުރި ގޮތުން...  ވަގުތު އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ،  .. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(.ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާުރ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ

 ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.  ޮކޅު ކުރިއަށް ގެންދެވުން އެދެްނ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަ

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

 ... އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ައޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު އާދެ، 

 ޢަބްދުލްޤާދިރަށް. 

 

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުމެން ޒު އުމީ ފެންވަރެއްަގއި މިއަުދ ކުޅިވަުރގެ ދާއިާރގައި ވަިކ ވާނުންނަށް ޓަަކއި އަދި ނޫނީ ޤައާދެ، މިއަދަކީ އަުޅގަ

ބޭފުޅެއްގެ މިންވަރުން  އެ ،ބޭފުޅަކަށް ހިއްސާަތއް އެ މި ޤައުމުގައި ،މީހަކު ނޫނީ ވަކި ޖިންސެއް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި

 ...ގެންދާ ދުވަސް. އަޅުަގނޑު ކަމުަގއި ބިލެއް ހުށަހަޅައިގެން ކުިރއަށް ލިބިގެންދާނެ ދުވަސް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަ ތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަށް. އިބްރާހީމްދީދީ

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ވެހިާރއްޖޭގެ ުޒވާނުންނަށް ވަރަްށ މުހިއްމު ދުވަހެއް ިމއަދަކީ. ިމއަދު ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ދި

ކަމަްށ  މި ،އުފާކުރާ އެަތއް ުޒވާނުންނެއް ތިބިއިރު ެލއް ހުށަހެޅިގެންދާއިރު މިކަމާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ބި

ން ބައްލަވައި ައޑުައއްަސވަމުން ކަމުގައި ައޅުަގނުޑ ދަންނަވަން. ޒުވާނުން މިކަ ހުރަސްއެޅުމަކީ މިއީ ހިތާމަ ހުރި ކަމެއް
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އެދޭ ކަމެއް. ކޮބައިހޭ، ކޮން ބައެއްތޯ ުޒާވނުންނަށް ޓަކައި ރާއްޖޭގައި  މި ފުރުޞަތުގައިގެންދެވުމަކީ މިއީ އަުޅަގނޑު 

މަސައްކަތްކުރަނީ؟ ރާއްޭޖެގ ތާރީޚުގެ ތެރެއިން މިއަދު މިކަން ފެނިގެންދާނެ. ޒުވާނުންނާއި ރާއްޭޖގައި މިތިބަ 

އެްއކޮށް މަސަްއކަތްތައް ކުރަނީ ކޮން ބަެއްއކަން މިއަދު އެނިގގެންދާނެ.  ތެރިކަމާންގެ ަޙއްޤުަގއި އިޚްާލޞްރައްޔިތު

ެއއްެވސް ގުޅުމެއް ނެތް ކަެމއްަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއަށް ަވދެގަނެގެން މިތާ ތެރޭަގއި  ނާއަޅުަގނޑުމެން

މިއީތޯ  .ައޑުގަަދކުަރމުން މި ގެންދަނީ ،ތަަކށް ހުރަސްއަޅައި މަސައްކަތަށް އުނަދގޫކޮށް، ަރއްޔިތުންގެ އަސާސީ ަޙއްޤު

މެންބަރުން މިތާ ތެރޭގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު  5އަޅުަގނޑުމެން މިދަންނަވާ ިޑމޮކްރަސީއަކީ؟ މިއީތޯ ޗެމްޕިައނުންނަކީ؟ 

 ...މެންބަރުން އިންތިޚާބުވެަފިއ ތިބި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި 85

 

  ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރަށް. 

 

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު ވާހަކަދެއްެކވުން:

މިއަދު ހިތާަމކުރަނީ މިފަދަ ފުރުޞަތުތައް ދިވެހި މުޖުތަމަޢަށް މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ފަހިކޮށްދޭން  އަޅުަގނޑުމެން

 ؛ވަކާލާުތކުރާ ،ކަމަށް ބުނެ އެދޭިތއްބެިވ ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮމަސައްކަތްކުާރއިރުަގއި އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެޭރގައި 

ްޚލާޤެއް ނެތި މި މަޖިލީހުގެ ެއހެން މީހުންގެ ޙައްޤުތަކަށް އަ ،ދަބެއްތަނުަގއި އަ މި ،ޚާއްޞަކޮށް ދެތިން މެންބަރުން 

ނުޑގެ ާދއިރާެގ ރަްއޔިތުން އަރަިއގަންނަމުންދާ  ނޑުމެން، ޚާއްަޞކޮށް އަުޅގަ ކަންކަމަީކ ނޫނީ އެ ޢަމަލުތަކަކީ އަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަވަން. ކުށްވެރިކުާރ ކަން ތިބި ިމ އުުމގައި ޤަ ްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދު ޙަޤީޤަުތަގއި މިއި ކަުމގައި އަުޅގަ

 މަޖިލިސް... )މެންބަރުން އަޑުަގދަކުރެއްވުން(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އިބްރާހީމްދީދީއަށް. 

 

 ދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން:ބަރު އިބްރާހީމްިއއްޒަތްތެރި ެމން ފޭދޫ ދާއިރާގެ

ނޑުމެންނަށް މިއަދު މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލަްށ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ރު. ބަހުސްކުރަމުންދާއިރު މި ފެންނަނީ އެމް.ޑީ.ޕީން ޑިމޮކްރަސީ މުގުރައިލާ މަންޒަރު. ޑިމޮކްަރސީއަށް ހުރަސްއަޅާ މަންޒަ
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ޑޮމޮކްރަސީައކީ ވާަހކަދައްަކިއގެން، ބަހުސްކޮްށގެން އަުޅަގނޑުމެން ބޭނުންވާ ކަންކަްނ ހާސިލުކުރާ ޒަމާނެއް. އޭެގ 

ބާރު ވަިކވެފަިއާވ ނިޒާމެއްގެ ތެޭރގައި ިމ  3ނަމޫނާއަކީ މިހާރު އަޅުަގނުޑމެންނަށް މި ފެންނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

މެންބަރަކު ަވދެ، މުޅި ތަން ހިސޯރުކޮށް ރައްޔިތުންެގ މަސައްކަތަްށ  5ބޭފުޅުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިިލސް މީގެ 

ނޑު ދަންނަވާނީ  ހުރަސްއަޅަމުންދާ މަންޒަރު. މި ކަމަކީ މިއީ އަޅުަގނޑު ކުްށވެރިކޮށް އަދި ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. އަުޅގަ

އްޤުަގއި މަސައްކަްތކުރަީނ ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް މިއަދު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފެންނާނެ، ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ ޙަ

ކޮންބައެްއކަން. އެހެްނވީމާ، މިއަދު މި ޒުވާނުންނަށް ަޓކައި އަދި ޚާއްަޞކޮށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެންމެހައި ަރއްޔިތުްނެގ 

ޙައްޤުަގއި ކުިޅވަރަށް ޚާއްޞަ ގާނޫނެއް ވުޖޫދަށް ގެަނއުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރުން މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންދާއިރު 

ޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ޭވތުވެދިޔަ ތާަގއި އެ ބޭފުޅުންެގ އަމިއްލަ ޖީބަށް އިނާޔަތްތަކެއް ލިބިފައި ވާތީ، ެއކަމުެގ އަ

ނޑު ފުމެ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދިފާޢުގައި ރައްޔިތުން ހަނދާންނައްތާލައި މިތާތެރޭގަިއ ދުންމާރި ފުމެ، ކަށިގަ

 ގަޔަށް ބޮަލށް އަރައި މަސަްއކަތް މި ކުާރ މެންބަރުންނަކީ...  އުނދަގޫކޮްށ، ފުރައްސާރަކޮްށ، އަޅުަގނޑުމެންގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ޝުކުރިއްާޔ އި   މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ލަންދޫމިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

  ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރަށް.

 

 ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު ވާހަކަދެއްެކވުން: ންބަރުމެ ދާއިރާގެ ލަންދޫމި

ްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަެނއްާކވެސް އަުޅަގނޑަށް ފުރުޞަތެއް ދެއްވީީތ. އާދެ! މިފަދަ ބިލެއް ޝުކުރިއްޔާ އި

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ، މި ބިލުގެ  ވާ ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރެވިަފއި މި  3ފާސްވެގެންާދއިރުަގއި އަުޅގަ

ކަންތައްތައް. ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ކުޅޭ އެްއވެސް ުކޅިވަެރއްެގ، އެްއވެސް ކުިޅވަރެއް ުކޅުމުަގިއ ނުވަތަ އެއްެވސް ސަގާީފ 

ނުވާނެ ގެންހާލަތުގެ މަްއޗަށް ިބނާކޮށް ތަފާތުކޮށް ދީން ނުވަަތ ޞިއްޙީހަރާކާތެއް ހިންގުމުަގއި ޖިންުސ، ޤައުމު، އުމުރު 

ވުމަކީ ައޅުަގނޑު ޤަޫބލުކުރާ ގޮުތގައި ެއއީ ދިވެިހ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންާދ ޮކށްފައިވާ ބިލުގަިއ ބަޔާންކަމުގަިއ މި 

އެންމެ ުއއްމީދުކުރާ ެއްއ ، ބޭފުޅުްނ ބޭނުންފުޅުވެލައްވާ ިމއަދު ޤައުމުގެ ުޒވާނުން އެިދއެދި ތިބި އެ ،ވަރަށް އުާފވެރި

ނޑުމެން މި ބިލު ބިލު ކަމުގައި  ... އަުޅގަ

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ އި  ިއއްޒަތްތެރި  އަރުވަނީ އިނގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ އްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 . މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙަށް



21 

 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފަލާޙް އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ އިނގުަރއިދޫ

ނޑުއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު ޝުކުރިއްޔާ އި    ...އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ މަުޑއްވަރީ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  އްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުސަތު މިޝުކުރިއްޔާ އި 

 މަނިކަށް. ބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމެން

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: މަނިކުއަޙްމަދު މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު

 ...މިއަުދ މަޖިލީހަށް .ސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށްއްޒަތްތެރި ރައީ ޝުކުރިއްޔާ އި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ށް އިބްރާހިމް ފަލާޙަ އަރުވަނީ އިނގުަރއިޫދ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުސަތު މި

އަރުވަނީ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން  ހާރު ފުރުސަތު މިައޅުަގނުޑ މި)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

 ފަށް. ޙައްމަދު ލަޠީމު

 

 ފް ވާހަކަދެްއކެވުން:ންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެ

ނޑުއް ާޔ އި ކުރިއްޝު  ުޒވާނުންނަށް ވަރަށް ގިނަ ތިބި  ަގއިމެްނގެ ރަށްތަކު ޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ބިލުެގ ސަބަބުން ައުޅގަ

 ފުރުޞަތު  ޖިންސުގެ ތަފާތުތަކެްއ ނެތް، އުމުރުގެ ތަފާތުކަމެއް ނެިތ ކުޅިވަުރކުޅުމުގެ، ކުޅިވަރުަތއް ުކޅުމަށް

މިފަދަ ބިލުތައް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުގެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

ގައި ޒުވާނުްނގެ ދުޅަ ދިނުން. ޚާއްޞަ ގޮތެއް ފާގަތި ދުވަސްތަެކއް ގެނެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށްބޭނުމަކީ 

 . ޤައުެމއްދިނުުމގެ ބޭނުމުަގއިހެޔޮކަން ގެަނއުމުގެ ބޭނުުމގަިއ، ދުޅަހެޔޮ ިޞއްޙަތެްއ ޒުވާނުންނަށް ހޯދައި

 ތެްއގައި ދެމެހެއްޓުމަށްނދު، އެ ުޒވާނުން ފުރިހަމަ ޞިއްޙަވާހިބާނީްނނަކީ ޒުވާނުން ކަމުަގއި  އްޤީކުރުމުގެ ޙަޤީޤީތަރަ

 ނޑު ން އަުޅގަމިއަދު މި ސަުރކާރުން ކުަރމުން ގެންދާކަ މަސައްކަތްަތއް ގެ ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަޓަކައި އެއިެރއް 

މަނިކުފާނަށް  އެ ،ން ކުރައްވަމުންދާ ބުރަ މަސައްކަތް އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްގަކޮށްލަން. އެގޮތުން ރަީއސް ޔާމީފާހަ

ނުޑގެ ާދއިރާެގ ރަްއޔިތުްނގެ ނަމުަގއި އެ ޝުކުެރއް ޚާއްޞަ މަނިކުފާނު  ދަންަނަވން. ޚާއްޞަ ގޮތެްއަގއި ައުޅގަ

މަނިކުފާނަށް ޝުކުރު ދަންނަވާ ހާުލގަިއ  އެ ،ދާ މަސައްކަތް ާފހަގަކޮށްވަމުންދިވެހިރާއްޖޭެގ ތަރައްީޤއަށް ކުރައް 
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ނޑުމެން ކުރަންޖެހިއްޖެ ކަމެއް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ޕީ.ޕީ.އެމް މެން މި ،ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ބަރުންނަކީ އަުޅގަ

 ރަށްފުށުަގއިތަެކއް ކަުމގަިއ ދަންނަވާލަމުން، އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިމުެގ ތެރެއިން ކުރާނެ މެންބަރުން އޭެގ ޒާުތގަިއ ގާނޫނީ

ހާލަތު ޢުގެ ތެރޭގައި ޚާްއޞަ ސަމާލުކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ މުޖުތަމަ، ޤީ ހާސިލުކޮށްތިމާޢީ ހަމަޖެހުމާއި ތަރައްއިޖް

ގެ ތެރޭަގއި އެްއ ޤްޞަދުތަކުޓަކައި މި ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލުގެ މަ  ކުޅިވެރި މެދުވެރިކޮށް ކުިރެއރުވުމަށް

ނޑު ދެންެނވިހެން ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. ކުރިްނެވސް އަުޅގަ ނ ،މަޤްޞަދު ކަމުގައި އަުޅގަ ޑު ދަންނަވާލަން އަުޅގަ

ނުުކޅެދޭ ކުދީންނަށް ޚާއްޞަ ގޮތެއްަގއި މި ބިލުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެްއގަިއ  ،ކަމަކީ ބޭނުންވާ އަނެއް

މިއީ މުިޅ ެގ ފުރުޞަތު އެބަ ލިިބގެންދޭ. އެހެންވުމުގެ ސަބަބުން ތަމައުގެ ެއކިެއކި ކުޅިވަުރތަކުަގއި ބަިއވެިރވުމުމުޖް

ނުޑ ފާހަގަކުރަން. އަދި މި ބިލު  ކަންވިފަިއވާ ބިލެއްވަރަށް ފުރިހަމައަށް އެކުލެ ގިންތިއަކަށް ގެ ހުރިހާ މުޖުތަމަޢު އަުޅގަ

އެންމެ ޖަމާޢަތްތަކަށް ލިބިފައިވާ ުފރުޞަތުތައް ވެސް  ،ޢިއްޔާ ކުިޅވަރު ޖަމުވުޖޫދަށް ައއުމުމުގެ ސަބުން އެިކއެކި 

 ްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ން. ުޝކުރިއްޔާ އިަގނޑު ޤަބޫލުކުރަކަމަްށ އަޅު ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ލިބޭނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުސަތު މިޝުކުރިއްާޔ އި  ރި މެންބަރު އަރުވަނީ ފޭދޫ ާދިއރާގެ ިއއްޒަތްތެ އްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 އަށް.އިބްރާހީމްދީދީ

 

 ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް

 ކުރުމަށްކުޅިވަރު ތަރައްޤީ ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މި ބިލަކީ މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ރިއްޔާ އިޝުކު

ނޑު ހަމަ ެތރޭގައި ްއ އެކުެލވިގެްނވާ ބިލެކޭ. ޭއގެޓަކައި ގިނަގުނަ ކަންތައްަތކެ ކްލަބު،  ،ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭއަުޅގަ

 ތައް އުފައްަދއި ޢިއްޔާހިރާްއޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކުޅިވަުރ ޖަމުފެންވަރުގައި ދިވެ ަޒމާނީ ކުރިއަުރަވއި ޢިއްޔާތައްޖަމު

ކުިޅވަރު ަކއުންސިލް،  އާއިމޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކްސް ކޮިމޓީ ،ދާއިރާ ތަރައްީޤކޮށް ގެކުޅިވަރު ،ހިންގުމަށް މަގުފަހިކޮށްދީ

އުމީ ގާނޫނެއް. އަދި މި ގާނޫނަކީ ޤަކުރާނެ އުލޭޓު ރެގި ،އިމުކޮށްލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަން ޤާއަދި މޯ

މު ރަށް މުހިއްމަށް ވަކޮށް ހިންގުވާދަކުރާ ކުިޅވަރުތަާކއި ސަގާީފ ކުޅިވަރުަތއް ތަރައްޤީ  ފެންވަރުަގއި އަދި ރަށު

ދިވެހިާރއްޖޭގެ ، އް ެއކުލެިވގެްނވާ ޤާނޫނަކަށް ވާތީެވ، ިދވެހިރާްއޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ ކުިޅވަރަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ކެ ކަންތައްތަ

ނޑު ހަމަ ހިތުގެ އަޑިްނ  ން ލިބިގެންދާނެކަންޒުވާނުންނަށް ވަރަްށ ބޮޑެތި ުކރިއެރުންތަކެއް މި  ބިުލގެ ސަބަބު ައޅުގަ

ނޑު ދަންަނވާނީ މިކަމުގެ ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންވީމާ، އަ  ަޙއްޤުަގއި  ިދވެހިރާއްޖޭގެ ުޒވާނުންގެ ،ަބހުސަގައި ަބއިވެިރވެުޅގަ

 ވެސް. ޓަކައި މަަސއްކަްތކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެްނނާށޭ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ކުރުމަށްވަރު ތަަރްއޤީކުޅި  ،ށް ވަކާލާތުކޮ
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ނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއް މިއަދަކީ ނޑުމެންނަްށ ޔިތުްނގެ ަޙއްޤުަގއި މަަސއްކަތްކުރަން މިއީ އަުޅގަ ވާ ދުވަހެއް. އަުޅގަ

 .. ޓަކައި. ހަރު ދިަޔއީ ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށްއަ 5ތުވެދިޔަ ވޭ، އަހަރު 5 ؛ލައްކަ ގިނަ ުދވަހު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ލަންދޫ ދާއިރާގެ އަރުވަނީ މި އްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުސަތު މިއި ޝުކުރިއްޔާ 

 . ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރަށް 

 

 މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު ވާހަކަދެއްެކވުން: މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން

ނޑުެމންނަށް ފެްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެން މިއަދު އަޅުޝުކުރިއްޔާ އި ނޑުމެންނަށް މި ނިގެން މިގަ  ދާ މަންޒަރަކީ އަުޅގަ

 .. މަޖިލީހުގައި ދާއިރާ ތަމްސީލު.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ މަުޑއްވަރީ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  މިހާރު ފުރުސަތު މި އްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑުޝުކުރިއްޔާ އި 

 މަނިކަށް.ބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމެން

 

 މަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:މަދުމެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ 

 އް މު އިސްލާޙުތަކެ ހިއްމުމެންނާ ހަމަޔަށް ސަރުާކރުން އަޅުަގނޑު އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އާދެ! ކުޅިވަރާ ބެހޭ ބިލަށް

ނޑު  ތުގައި މިތަން އެބަ ފެންނަމުންދޭ. ޙަޤީޤަ ދާިޅވަުރގެ ދާއިރާއަށް އަންނަމުންއަޅުަގނޑުމެްނގެ ކު ބިލަށް އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން، ގޮތެ ޚާްއޞަވަރަށް ލާއިުރގައި ބަލައި ޓްްސ މޯލްޑިވްސް ސްޕޯމި ބިލުގެ ދަށުން ްއގައި އަުޅގަ

ގައި އެ ލިމިެޓޑް ެވގެން މި ލިމިޓެޑް ވުޖޫދަށް އައުމަށްަފހު ސް ޓް އާދެ! މޯލްޑިވްސް ސްޕޯ ޓެޑް ވުޖޫދަށް އަންނަކަން.ލިމި

ޓަަކިއ  ުކޅިވަރު ކުިރއެުރވުމަށް ވިޔަފާިރކޮށް،ދަނީ އެ ކުންފުނިން އަމިއްލައަށް  ނުވަތަ އެ ކުންފުނި ެވގެން މި ދަނީ

ގަކޮށްލަން މި ބިލުން . ހަމައެއާެއީކގައި ޚާއްޞަ ގޮތެްއަގއި ފާހަކުންފުންޏަކަށްދާ އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެން

ގެންދޭ. ރާްއޖޭގެ ކުިޅވަރު ކުރިއެުރވުމަށް ކުރެވި ެއބަ ހާސިލު ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެނިފެސްޯޓގަިއާވ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން

ހިމެނިފަިއވޭ. އާދެ! އް މު އަާސސްތަކެހިއްވަރަށް މު، އްކެ މު ކަންަތއްތައްވަރަށް މުހި ގައިޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެނިފެސްޓޯ 

ޓަަކިއ  މަށްގެނެސްދިނު އާއްމު ރަްއޔިތުންނާ ހަމަޔަށްކުިޅވަރާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު  ،ފާހަަގކޮށްލަންައޅުަގނޑު އިތުރުން އޭގެ 

ނޑު ފާަހގަކޮށްލަންޚާއްޞަ ޗެނަ މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ބިލެއްގެ  މިފަދަ ،ލެއް އުފެިދގެންދާނެ. އާެދ! އުފަލާއެކު އަުޅގަ

ނޑުމެންޛަރީޢާ ދިއުމަކީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގެ ލިބިގެންދާފުރުޞަތު  ނަށް ކުޅިވަރު ރެިގއުލޭޓުކުރުުމގެ އިން އަުޅގަ
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ާރއްޖޭަގިއ ، ިގަވޑަިއގަންނަވާނެނބޭފުޅުންނަށް އެ އެީކގައި ތިެމއް. ހަމައެއާ ކުޅިވަރަށް އަންނާނެ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރު

ރަނގަުޅ އިތުރު ޓަކައި އެ ުކޅުންތެރިންނަށް ވެސް  ކުުރމަށްންނަށް އިތުރަށް ފުރުޞަތު ފަހިރިކުޅޭ ކުޅުންތެކުޅިވަރު 

 މުސާރަ ލިބިދިނުމުގެ އިންތިޒާމުކުޅޭ ުކޅުންތެރިންނަށް ތެރެއިން ކުޅިވަރުޖެހޭ. މި ގާނޫނުގެ  މުސާރައެއް ލިބިދޭން އެބަ

އެކަިނ ކުޅުންތެރިންނަކީ ހަމަކުޭޅ ކުޅިވަރު  ،ވަަޑއިގަންަނވާނެގި ނބޭފުޅުންނަށް އެ އެއާެއކީަގއި ތި. ހަމައެބަ ހަމަޖެހިގެންދޭ

ކުޅޭ ކުޅިވަރު ުކޅިވަރު ބައެއް ޫނންކަން. އާދެ! ަވޒީފާަގއި ެދމިތިބޭ  ގެްނ ދިރިއުޅެމުންދާއެ ކުިޅވަރަށް ބަރޯާސވެ

ނޑު ގަބޫލުކުާރ އަޅު  ،. އެހެންަކމުންވަޒީާފގައި ތިބެގެން ކުިޅވަރުކުޅުުމގެ ފުުރޞަތު ފަހިވެގެންދޭކުޅުންތެރިންނަށް  ގަ

މެއް ލިބިގެންދާނެ. ާޚއްަޞ ކުިޅވަރަށް ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރު  އިން ރާއްޭޖގެޛަރީޢާ ުތގަިއ މި ބިލުގެ ގޮތުަގއި ޙަޤީޤަ

ކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަތްޓަކައި ސަރުކާރުން މަސައް ުކރުމަށްވަރު ރެިގއުލޭޓުއިން ކުޅިަޛރީޢާގާނޫެނއްގެ މިއީ ގޮތެްއގައި 

ނޑު މިައދުގެ ސަރުކާރަށް ކަމަށް ވާ  މި، ިގވަަޑއިގަންަނވާނެނއެއާދެ، ބާ ދަންނަވަން. ވަރަށް ޮބޑަްށ މަރުޙަތީެވ، އަުޅގަ

ސަރުކާރުްނ  ދެއްވާ. އޭގެތެރޭަގއި ޓަކައި ސަރުކާރުން ަވރަށް އިސްކަމެއް އެބަ ރާއްޖޭގެ ުޒވާނުންގެ ކުރިއެުރވުމަށް

 ކުރުމަށްރެގިއުލޭޓު  ންާގނޫނަކުޒުވާނުްނގެ ކުރިއެރުން  ،ހަރަކާތްަތއް ދެއްވަނީ ޒުވާނުްނގެ އެންމެ ބޮޑު އިސްކަެމއް މި

ދާ ހިސާބުން ހޭ ގާނޫނު މަޖިލީހުން ފާސްވެގެންއަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ުކޅިވަރާ ބެ ،ޓަކައި. އެހެންކަމުން

ތުތަކެއް މި ބިލުގެ ރުޞަފަދަ އެތަކެްއ ފު ނުވާތަނުގައި ލިބިފައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭގެ ުޒވާނުންނަށް މި ވީހާ

ނުޑގެ އެދުމަކީ ވީާހވެސް ައވަސް ުމއްދަތެްއގެ ޛަރީޢާއިން ނުވަތަ މި ޤާޫނނުގެ ޛަރީޢާ އިން ލިިބގެންދާނެ. އަުޅގަ

މި  ،ގެނެސް އެ ބަދަލުތައް، ވާނަމަހުރި ކަމަށް ތެރޭގައި މަޖިލީހުން މި ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ ރަނގަޅު ބަދަލުތަކެއް 

އުން. އާދެ! އިްއޒަތްތެިރ ދިގާނޫނަކަށް ވެެގން، ތެއްގެ ތެޭރގަިއ މި ބިލު ފާސްކޮށްސް ައވަސް ފުރުޞަމަޖިލީހުން ވީހާވެ

ޓަކައި ވަރަށް ޮބޑެތި  ިގަވޑަިއގަންނަވާނެ މި ސަރުކާރުން ުޒވާނުންެގ ކުިރެއރުމަށްނބޭފުޅުންނަްށ އެ ރައީސް. ހުރިހާ

އް ކެޅުްއވަިއގެން ުޒވާނުންނަށް ބޮޑެތި ހޭދަތަބަޖެޓެއް އެކަށައަ  ލިއަން ރުފިޔާގެމި 300ހޭދަތަކެއް އެބަ ކުރައްާވ. އާދެ! 

 އޭގެ ނަތީާޖއެްއގެ ގޮތުންފާަހގަކޮށްލަން. އާެދ! އަޅުަގނޑު ން ފެއްެޓވި ފުރަތަމަ ސަރުކާރަކީ މި ސަރުކާުރކަން ްއވަކުރަ

ްނ ެރވިގެފެސިލިޓީސްތައް ޤާއިމުކުޓަކައި ބޭނުންވާ ތަފާތު ޒުވާނުން ކުޅިވަރުުކޅުމަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަުކން 

ުމެގ ވުސެލް އެރީނާތައް ހުޅުއެ ފުޓު ، ސެލް އެރީނާ ޤާއިމުކުެރވިތައް ރަށެްއަގއި ފުޓްއެ 30 އެބަ ދޭ. އަދި ރާއްޖޭަގއި

އެއާއެީކަގއި ކުިޅވަރުކުޅުމަށް ޓަަކއި ބޭނުންާވ ޔާރިތައް ފެިށގެން މި ދަނީ. ހަމަފަހުެގ ތައް މަސައްކަުތގެ އެންމެ

ެވސް ރާއްޖޭގައި ހުރިހާ ރަށެްއގަިއ، މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ޤާއިުމކުރުމުގެ  ހެން ވަސީލަތްތައްއެހެނި

ނޑު ވަަރށް އުފާކުރަން ޙަޤީޤަތުަގއި  ،މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ކުިރއަށް އެބަ ގެންަދވާ. އާދެ! އެހެންކަމުން، އަުޅގަ

ދުމަށް ސަރުކާރުން ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތެއް އެބަ ވަޢުދުތަްއ ފުއް އި ސަރުކާރުން ވީޒުވާނުްނގެ ކުރިއެުރވުމަށް ޓަކަ

ނޑުމެން މަޖިލީހުން ތާއީދުކުރަްއވާ. އާދެ! މި މަސައްަކތަށް  ދޭން އެބަ ޖެހޭ. ސަޕޯޓުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އާދެ! އަޅުގަ

މަްށ ޓަކައި އިިދކޮޅު މެންބަރުން އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނުތަކަށް ެގންނަން ބޭނުންވާ މިފަދަ ހެޔޮ ބަދަލުތައް ގެނައުން ހުއްޓު
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ނޑު ވަރަށް ހަރުކަށި  އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރަން. އާދެ، މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި މި ކުަރމުންދާ މަސައްކަތް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ދުށްތުރާކޮށްގެން ދަގޫކޮްށގެން ނައޅުަގނޑުމެންނަށް އު ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޙަޤީޤަުތގައި ިމގޮތަށް އަުޅގަ

ޒުވާނުްނގެ ކުިރއެރުމަށް، ކުިޅވަޅު ކުިރއެރުވުމަްށ ޅުންނަކަށް މަޤްޞަދެއް ހާސިލުނުކުރެވޭނެ. އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ފުމި ބޭ

ނޑުމެްނގެ މި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން މަޖިލީހުގެ ފުރިހަ މަ ތާއީދު ސަރުކާރުން މި ކުރަްއވާ ބުަރ މަސައްކަތަށް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ  ،ންނަވާނެއެއާއެީކ، ެއނގިަވޑަިއގަލިބިގެންދާނެ. ހަމަ މިފަދަ ޤާނޫނެއް މަޖިލީހުން ފާސްވެެގންދާއިރުގައި އަުޅގަ

ުފރުޞަތުތަކެއް ފަހިެވގެންދާނެ.  ށް ަޓކައި ުޒވާނުންނަށް އިތުރުރާއްޖެ ބައިނަލްއަްޤވާމީ މަްޝރަހުގައި ތަމްސީލުކުރުމަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ކުިޅަވރު ކުރިއެރުވުމަށް ޓަަކއި މި  ،ޓަކައި ުކޅުމަށްަގއި ރާއްޭޖގެ ުޒވާނުން ކުޅިވަރުގޮތު އާދެ! އަުޅގަ

ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ގާނޫަނކުން ރިޮކގްނަިއޒުކުެރވިގެންާދ ފުރަތަމަ ފަހަރު މިއީ. އެެހންކަމުން، މިކަމަށް ޓަަކއި 

އެކު ޝުކުރުދަންނަވަން. އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މާއަޅުަގނޑު ިމއަދުގެ ސަުރާކރަށް ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަ 

ގޮތުަގއި ވަރަށް މުހިއްމު ުކރިއެރުމެއް، ވަރަށް މުހިއްުމ  ޙަޤީޤަތުގައި މި ގާނޫނަށް ބަލާއިރުަގއި ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ 

ގެ ަކއުންސިލެްއ ގޮތެއްަގއި ކުޅިވަރު  ރުގެ ދާއިާރއަށް އެބަ އަންނަމުންދޭ. ޚާއްޞަތަކެއް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުިޅވައިޞްލާޙު

ައކީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ުޒވާނުން ބޭނުންާވ ކަންކަން އެ ަކއުންސިލަށް ަބ އުފެދިގެންދޭ. މާނަދީގެން އެލިބިގާނޫނަކުން ބާރު

ކުޅުމުެގ ފުރުޞަތު މި ގާނޫނުން ގޮތަށް ުކޅިވަރު  އިން ުޒވާނުން ބޭނުންވާޛަރީޢާހުށަހަޅައިގެން ގާނޫނެްއގެ 

ނޑުގެ އެދުމަީކ ވީހާވެސް އަަވސް މުއްދަތެްއގެ ތެރޭަގއި މަޖިލީހުން މި  ފަހިވެގެންދާނެ. އާދެ! އެހެްނކަމުން، އަުޅގަ

ބަދަލުތަކެއް ވީާހވެސް ައވަސް މުްއދަތެއްގެ ތެރޭަގއި މި ބިލު  ގެންނަންޖެހޭ ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ، މި ބިލަށް

އެއް ދޭންޖެހޭ ހުރިހާ ވެސް މަންފާއިން ޒުވާނުންނަށް ލިބިޛަރީޢާމި ބިލުގެ  ،ގާނޫނެްއގެ ގޮުތގައި ފާސްޮކށް

 . ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ލިބިގެންދިއުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަށް. ލްމީޙިهللا މެންބަރު ސަޢުދު

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ސަޢުދުތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު  

ނޑު ދަންަނވާނީ މި ގާނޫނަކީ ވަރަށް މުހިއްޝުކުރިއްޔާ އި  ުމ ގާނޫނެކޭ އަެނއްާކވެސް. އްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

 ގެ ުކޅިވަރުަތކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ އެިކއެކި ފަރާތްތަކުން ސްޕޮންސަރ ަގއި ައޅުަގނަޑށް ފާހަގަކުރެވޭގޮެތއް ޚާއްޞަ

. ެއޮގތުން ޓެކްސް ދެއްކުމުގެ މި ގާނޫނުގައި ދެވިފަިއވޭނާޔަތްތަެކއް އެ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ އި، އްާވއިރުގޮތުަގއި ދެ

، ވޭ. މިއީބިލުގައި ފަރުމާކުރެވިފައި ލަ ގޮތަކަށް އެ ބޭފުޅުންނަށް އުސޫލާއި އަދި ޓެކްސް ދެްއކުމަށް ފަހިވާ ކަހަ



26 

 

 ަޝުއޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަްށ ވެސް  ުކޅުވުމަށްކަށް ެވސް، ކުިޅވަރުރާ ފަރާތްތަކުިޅަވރަށް ހޭދަކުއަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ 

 ކުިޅވަުރގެގޮެތއްަގއި އަޅުަގނޑު ދެން ފާހަަގކޮށްަލން ބޭނުންވޭ،  ލިބިގެންދާ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކޭ. ޚާއްޞަ 

މިހާރުވެްސ  ،. އެހެނީމި ގާނޫނުަގއި، މި ބިލުަގއި އޮްތކަންއިްނސްޓިޓިއުެޓއް ާޤއިމުކުރުމަށް ޓްރެއިނިންއަށް ބޭނުންާވ 

ނޑުމެންނަށް ވަރަ ށް ވަރަށް މުހިއްމުކޮށް ބޭނުންޭވ،އަޅުަގނޑުމެންނަ ށް ބޮަޑްށ ގާނޫނުގެ މުހިއްމުކަން ބޭނުން. އަުޅގަ

އި ހުރުން. މިހާރުވެސް ކުޅޭނެ ަތނެއް ނެތުމުގެ  ސަބަބުން އިމުކުެރވިފަތަމްރީނުދޭނެ ތަނެއް ޤާ މުހިއްމުކަން ބޭނުންވޭ

ނޑުމެންނަށް ނުކުރެވި އެަބ  ،ށް ބޭނުންވާއަޅުަގނޑުމެންނަ ކުޅިވަރުަތކަށް ބޭނުންވާ ވަރަްށ ގިނަ ކަންތައްަތކެއް އަުޅގަ

ީކ ނޫނީ މިފަދަ މަރަޖިްސޓްރީކުރެވުްއ ބިލު އިންސްޓިިޓއުޓެ، ހުރި. އެހެންކަމުން، މިފަދަ ގާނޫނެްއ ައއިސް

ނޑުމެްނގެ ކުިޅވަރުަތކަށްއިންސްޓިޓިއުޓެ  ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް ބޮޑު އާރޯކަެމއް ކަމަށް  އް އުފެއްދުމަީކ އަުޅގަ

ވަރަށް މޮޅަށް، ވަރަށް ރަނގަޅަްށ  ސް އަުޅަގނޑުމެންގެ މި ބިލަކީވިޔައްޒަތްތެރި ރަީއސް. ކޮންމެގޮތެއް ދަންނަވަން އި

ނޑު ދަންނަަވން. ކޮންމެ ސަރުކާރެއް އޮތް ކަމުގައި ވިޔަސް  ފަރުމާކުރެވިފަިއވާ ބިލެއް ަކމުގައި އަުޅގަ

ގޮތެއްަގއި މިައދުގެ ސަރުކާރުން މިފަދަ  ވިްސނޭ. ޚާއްޞަޑުމެންނަށް މިފަދަ ބިލުތަކެއްގެ މުހިއްމުކަން އަޅުަގނ

ކަމެއް.  ބިލުތަކަށް އަހަމިއްޔަުތކަން ދެއްަވއިގެން ހުށަހަުޅއްާވކަްނ އެީއ ައޅުަގނޑުމެން ވަަރށް  އުފާކުރާ 

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ވަރަްށ هللا ބްދުއެހެންކަމުން، މިއަުދގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ޢަ

ނޑު އެީކގަިއ ުޒާވނުންނާ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ދަންނަވަން.  ެގ ދާއިރާެގ ނަމުަގއި ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރު މެންއަދި އަުޅގަ

  ރަީއސް.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ތްތެރި މެންބަރު ދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފޭމި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަށް. އިބްރާހީމްދީދީ

 

 ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ފޭ

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަުކގެ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ މި ބިލުގެ ސަބަބުން

. އަދި އި ފުރުޞަުތތައް ހުޅިިވގެންދާނޭކުިޅވަރުތަުކަގއި ބަިއވެިރވުމުގަ  ވެހިާރއްޖޭގެ ަޤއުމީ ފެންވަުރގެޒުވާނުންނަށް ދި

ެވސް  ޤައުމީ މުބާރާތްތަކުަގއި ރަނގަޅު ވަނަތަްއ ރާއްޭޖގެ ައތޮޅުތަކުެގ ރަްއޔިތުންނަށް ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު

ރައްޔިތުންނަށް މިވަރު ފުރުޞަތެއް ހޯއްދަވައިެދްއވުމަށް  މިކަމަށް ޓަކައި އަތޮޅުތަުކގެ، ހުޅުވިގެންދާނޭ. އެހެންވީމާ

ކަމެކޭ.  ގާނޫނެއް ރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުންނަށް ޓަކައި ކުޅިވަރު ގާނޫނެއް ވުޖޫދަށް ގެަނއުމަކީ އަޅުަގނޑު އުފާކުރާ ،ޓަކައި

ނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަން އްޒަތްތެރި ރައީސް މި ހަމަ އި ؛އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް، މިއަދަކީ އަުޅގަ
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މަޖިލީހުގައި ހަމަ ޑިމޮކްރެޓިކު ނިޒާމުގެ ދަށުން ހަމަ މިކަން ކުރިއަށް މަނިކުފާނު ގެންދަވާތީވެ ައޅުަގނޑު ހަމަ 

ކުރައްާވއިރު އެ ޖުައދި މައިނޯރިޓީން މަދު ބަޔަުކ މި އިހުތިޖާ  ،ލަބިއްޔަތަށް ތަބާވާހާލުއުފާކުރަމޭ. ެއއީ މެޖޯރިީޓގެ ައޣު

ނޑުމެންނަށް ވެސް މި މަޖިލިސް ކުރިައށް ގެވެސް އަުޑއަށްަސވަމު ބޭފުޅުންގެ ންދިއުމުގެ ފުރުޞަތު ން އަުޅގަ

ދަންނަވަން. މިއީ ޑިމޮކްރަީސގެ ރީިތ  ދެއްވީތީވެ މަނިކުާފނަށް ހަމަ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެްއކޮށް ޝުކުރު މަނިކުފާނު

ނުޑމެން ދަންނަވާ ވާހަކަ މިސާލެއް. މިއީ ނޑުމެއަުޅގަ ްނގެ ސަރުކާުރން ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނެގ ައކީ. އަުޅގަ

މި ަސރުކާރަކީ. މި ސަރުކާރަީކ  ފުއްދަަވއިދެްއވާ ސަރުކާރަކޭއަުޑއައްަސަވއި އަދި ރައްޔިުތންނަށް ކަންތައްތައް 

އަނިާޔވެރި ސަރުކާެރއް ނޫން. މި ސަރުކާރަކުން މަޖިލިްސ މެންބަރުން މިދިޔަ ދައުރުތަކުަގއި ހެއްެދވި ގޮތަކަށް 

ނޑުމެން ތި ބޭފުޅުންެގ  މި ފައިހަލާިއ  ވާޖަހައި ަދމާފައިގަހަތަރެސް ތަނަކުން ބޭރެްއ ނުކުރާނެ އިރާަދކުރެިވއްޔާ. ައޅުގަ

ންނަކަށް ނެތް ރާއްޭޖެގ ރައްޔިތުްނގެ ތަރައްީޤއަށް ވެސް އިޙްތިރާމުުކރަން. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅަގނޑުމެ އިހުތިޖާޖަށް

އިރާދަކުރެްއިވއްާޔ هللا މެޖޯރިޓީ ބޭނުންާވ ޮގތަށް ،  ތިބެޭވކަށް. އެހެންވީމާ ހުރަސްއަޅަިއގެން މި ތަން ުހއްޓައިލާފައި 

ނޑު ދަންނަވާނީ މި ބިލު އްޔާ މި ވެސް އިރާދަކުެރއްވި  މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް މި ދަނީ ކުރިއަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ގަިއ ރަްއޔިތުންނަްށ ތެްއގެ ތެރޭ އަށް ގޮްސގެން ވަރަށް ައވަސް ފުރުޞަބަހުސް މަރުޙަލާ ނިންމާލައި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ

ނޑަށް އެބަ މީގެ ފައިދާޔާ  އި ލާބަާޔއި މަްނފާކުރަނިވި ގޮތަކަށް ގާނޫނަކަްށ ެވގެންދާނެކަމުގެ ފުރިހަމަ ަޔޤީންކަން އަުޅގަ

ނީ ނިމެމުން. މި ދަ ،އޮތް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިކަހަލަ ގިނަގުނަ ބިލުތަކެއް މި ދައުރުގައި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި

އެ ނަމުަގިއ ހިންގާ ޕާޓީއަކުން މިއިން  ކު ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަށޭ ކިޔައި،ކީ ރާއްޭޖގެ ޑިމޮކްރެޓިޅުަގނުޑގެ ހިތާމަޔައަ

 އޮތް ހުރިހާ އެންމެ ފަރުދެއްގެ އަޑު މި މަޖިލީހުގައި އިއްވާީތވެ. ދިެވހިރާއްޖޭގެ މި ،ކަމެްއަގއި ބައިވެރިުނވެ އެްއވެސް

 ؛ވަރަކަށް ބަިއވެރިނުވާ މި ތަނަށް ހުށަހެޅިގެންދިޔަ މި ބޭފުޅުން އެއްެވސް ،ޅުިވގެންހުޒުވާނުންނަށް ޓަކައި މިއަދު 

ނުޑ ވަށަިއގެން އެނބުރޭ ިސޔާސީ ޕާޓީ އެންމެ މީހެއްގެ އަޑު މަޖިލީހުގައި އުފުލާތީ، މިީއ ެއކެްއގެ އެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ވެފައި، އިސްލާމިކު  މުސްލިމު ޤަުއމަކަށްދަންނަވާލަން. އަޅުަގނޑު ަދންނަވާނީ ރާއްޖެއަކީ ަސއްަތއިން ސައްތަ 

ޓަަކިއ  ވުޖޫދަށް ގެަނއުމަށް އެކަމާ ބެހޭ ޤާނޫނެއް އެްއ މި ޤައުމުަގއި ބިނާކުރުމަށް ޓަަކއި މި ަމޖިލީހަށްޔުނިވަރސިޓީ 

ވަިކ  ،ތުން ެވސް މި ބޭފުޅުން ހަމަ އެއްެވސް އެްއޗެއް ވިާދޅުނުވެގޮ ބެހޭ ިއ ވެސް އެއާއިުރގަބިލެއް ހުށަހެޅިގެންދިޔަ

ކުރަމުންދިޔަ މަންޒަރު މި ބޭފުޅުން ތަމްސީލުސިޔާސީ ޕާޓީެއްއގެ ގޮުތގައި  މީހެއް، ވަކި މީހެްއގެ ވަަށިއެގން އެނބުރޭ

ރާްއޖޭގެ ލޮބުވެތި ަރއްޔިތުން ދިވެހިޓަަކއި އަުޅަގނޑު ހިތާމަކުރަން.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންިދޔައީ. އެކަމަށް

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ަޙއްޤުަގއި ަވކާލާތުކޮށް މަސަްއކަތްކުރަނީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ  ،މިކަންކަމަށް ވިސްާނވަޑަިއގެން

 ބަެއްއގެ ޙައްުޤަގއި މަަސއްކަތްކުރުމަީކ ެއއީ ރަްއޔިތުްނނަށް މިއަދު ވާޖިބުވާ ކަމެއް ތެރެއިން ކޮންބަެއއްތޯ ބައްަލވާ. އެ

ނޑުމެން އިރާދަކުރެ  ނޑު ދަންނަަވން. އަުޅގަ ކުރާ މަަސއްކަތަްށ  އްިވއްޔާ ަރއްޔިތުްނގެ ަޙއްޤުަގއި މިކަމުގަިއ އަުޅގަ

. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިގެން ކުރިއަށް ާދނަންނެތި ހަމަ މަސައްކަތަ  ބުރައެއް ،އެްއވެސް ކަހަލަ ހުރަހެއް
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ސް އަުޅަގނޑުމެން ކެތްކުރާނަން. އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ކެތްތެިރކަން އިސްކުރާ ބަެއއް. ފުރައްސާރަކުރިަޔކަ

 ތިބޭނަން. މި ދައުރުަގއި ވެސް އްިވއްާޔ މި މަސައްކަުތގަިއ ދެމިޮގތުގައި އިރާދަކުރެ  ޑުމެން ހަމަ މިއަޅުަގނ

ީމދު އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް އުއް ގުނަ ކަންތައްތަެކއް މި މަޖިލީހުން ނިމިގެންދާނެކަމުގެރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ގިނަ 

އްާޔ ށް އިތުރު ބަދަލުތަކެއް ގެންނަންޖެހިއްޖެައދި މި ބިލަ އިލާގަ އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ ކޮމިޓީ މަރުޙަ ބޮޑަށް އެބައޮތް.

ގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން ގެނެސްގެން ަރއްޔިތުންނަށް މިއަށްވުރެން ވެސް ފައިދާހުިރ ގޮތަކަށް މިކަން ކުރެވޭެނަކމު

ނޑު  މިއަދުގެ ސަރުކާރަކީ ުޒވާުނންގެ. ްއޒަތްތެރި ރައީސްއިދަންނަވަން.  އަޅުަގނޑަށް އޮތް ވާހަކަ ސަރުކާރެކޭ އަުޅގަ

ނޑުމިއަުދގެ ަސރުކާރަކީ ުޒވާނުންގެ  ޓަކައި. ދަންނަވަނީ މިކަހަލަ ކަންތައްތަކަށް  ައޑުއަާހ ސަރުކާރެކޭ އަުޅގަ

މު ގިނަ ކަންތައްތަެކްއ މުހިއްއޮތީ މެނިފެސްޓޯގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެެރއިން  ދަންނަވަނީ މިހެންވީމަ. މި

އޮތީ  ކުރެްއވިްއޔާ ުޒވާނުންނަށް ބޭނުންވާ ޔޫތު ސިޓީ ެވސް މި ދަނީ ހެދެމުން. އެވިފަ. އިރާދަހާސިލުކުރެމިހާރު 

ނޑުމެންނަށް ފެނުނުއިްއޔެ ނޫން އިހަށް ތަން. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ  ދިޔަ ހުޅުމާލޭގެ ބިން ހިއްިކގެން ދުވަހު ައޅުގަ

ނުގަިއ ވަނަ އަހަރު ރިޔާީސ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭ 2018ކަމަށްވާ އެމް.ޑީ.ީޕ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވާދަވެރި ިސޔާސީ ޕާޓީ

ނޑުމެން ހުުޅލެއަށް ޮގއްސަ ކެމްޕެއިނަްށ  އިދޭތެރޭ އަޅާފަިއ ޮއތް ބްރިޖު ހުރަސްކޮށްފަ ހުޅުމާލެއާއި މާެލއާ، ދާނީ އަުޅގަ

ިވއްޔާ ފެންނާނެ. ރަްށރަށަށް ފުރައިގެންދާނީ. އެ މަްނޒަރު ވެސް އެ ބޭފުޅުންނަށް ިއރާދަކުރެއް ގެއެ ބޭފުޅުން ރާއްޖެތެރޭ

ނޑުތަުކގައިއި ރަށްތަުކަގިއ މި ހެދޭ ޓަަކއި، ާރއްޖޭެގ އަތޮޅުތަުކގަޔާ  ޒުވާނުންނަށް ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންެގ  ކުޅިވަރު ދަ

ދާނެ. އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ ރާއްޭޖގެ ފުރުޞަތުތައް ހުޅުިވގެންއެމް.ޑީ.ޕީގެ ުޒވާނުން ވެސް ހަމަ ކުޅިވަރުކުޅުުމގެ 

ގެން މި ފަސް ައޅުަގނޑުމެން ތަރައްޤީ އައި ، ސް ކަހަަލ ހުރަހެއް މި ބޭފުޅުންނަށް އެޅިޔަނުދީތަރައްޤީއަށް ެއއްވެ

ނޑުމެންނަށް ރާއްޭޖެގ ގޮތަކަށް ބަލައިނުލާ ކުރިއަށް ދަމާ އަހަރު ެއއްވެސް ހިނގާށޭ. އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ައުޅގަ

ޓަކައި ތަފާތު ގިނަ ގާނޫނުތައް މި  ތުކުދިންނަށްޒުވާނުންނާއި ރާއްޭޖގެ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ރާއްޖޭގެ ތުއް

ކުރުމުގެ ތެޭރަގއި ރަްއޔިތުންނަށް  ގެއަހަރު 5އި މަންފާ ައޅުަގނޑުމެންގެ މި އޭގެ ލާަބޔާ ،މަޖިލީހުން ވުޖޫދަށް ގެނެސް

ނޑު ުކރާ އުއްމީދަކީ. އުއްމީދު، ން މިދިޔަ އަޅުަގނޑުމެ، ތެެރއިން އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލާނަންއޭގެ ެއއީ އަުޅގަ

ދަނީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންނަށް  އަޅުަގނޑުމެން މި .ބެހޭ ބިލު ވެސް އި މި މަޖިލީހަށް ވެއްދި ޢާއިލާތަކާތާގަހަފު

ނޑުމެންގެ ނޑުމެން ސަުރކާރުން ވަޢު ދޭން އަޅުގަ އެބަ ދެން ދުވެފަިއވާ ހުރިހާ އިނާޔަތްތަކެއް ދެމުން. އަޅުގަ

. ޒްސަބްސިޑީ  ޭދން ވަޢުދުވެފަިއވާ ސަްބސިޑީްޒ. ކަރަންޓުގެންނަށް ސަރުކާރުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތު

 5ދޭ. މި ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް  އަޅުަގނޑުމެން އެކަިނވެރި މައިންނަށް ލާރި އެބަ

 ފަރުވާ އެބަ އްިޔތުންނަށް ބޭސްން ާރއްޖޭގެ ރަ ހާސް ރުފިޔާ އެބަ ެދއްވާ. މި ސަރުކާރުން ހުސްނުވާ އާސަްނދައިގެ ދަށު

 ،ކުރަމުންދާާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންެގ ތެރެއިން ޮބޑެތި ަބލިތައް ހިއްސާ ޚާްއޞަކޮށް ،މި ސަރުކާރުން ރާއްޭޖގައި  ދެއްވާ.

ބޮޑެތި  ،އަދި ޚާއްަޞކޮށް ހިތުގެ ބަލި ،ހޯދުން ކަހަލަ ކަންތައްތައްންސަރު ބަލި ކަހަލަ އަދި ކިޑްނީއަށް ފަރުވާކެ
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އެ ބޭފުޅުންނަށް ބޭނުންވާ ޚާއްޞަ  ،ބައިޕާސް ކަހަލަ ކަންތައްތަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ،ތައްއޮޕަރޭޝަން

އިނާޔަތްތަާކއި އެހީތެރިކަން ޯފރުކޮށްދެއްވަމުން އެ ގެންދަވަީނ. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ރާްއޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ސާފު 

ދަނީ އެޅެމުންނޭ. ރާއްޖޭެގ  ރަށުގެ ނަރުދަމާ މިދަނީ ދެއްވަމުންނޭ. ރާއްޭޖެގ ރަށް ބޯފެން މި ސަރުކާރުން މި

ދަނީ.  އެޅެމުންނޭ މިގެ ރަށްރަުށގެ މަގުަތކުަގއި ތާރުރާއްޖޭދަނީ ހެދެމުންނޭ އަތޮޅުތަުކގެ ރަށްރަށުަގއި.  ބަނދަރުތައް މި

 ކުެރވެމުންނޭ މި މުޅިން އާ ހޮސްޕިޓަލްތައް އިމާރާތްއަލަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ރާއްޭޖގެ ތަފާތު ސަރަހައްދުތަކުަގއި 

ދިއުމަކީ ވެްސ ެއއީ ހޮސްޕިޓަލެްއ ެއިޅގެން ތެޭރގައި މުޅިން އާގެ މި އަހަރު  އި ދަނީ. އެގޮތުން ައއްޑޫ ސިީޓގަ

ނޑުމެންނަށް  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވަރަށް ބޮުޑ އުއްމީދެއް. އިރާދަކުރެްއިވްއޔާ އެކަން މި ވެސް ހާސިލުކުެރވޭނެ. އަުޅގަ

ސްކޫލުަތއް ހުޅުވެމުންދާ މަންޒަރު. ޖޭގެ އެިކއެކި ރަށްރަުށގައި ޕްރީ ޓަކައި، ާރއް ދިންނަށްކު ފެނިގެންދަނީ ރާއްޖޭގެ ުތއްތު

މަޖިލީހުން ގާނޫނުތައް  ާޤނޫނުތައް މި މަޖިލީހުން ހެދި، ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އެ ކަންކަމަށް

ށް މި ފެންނަނީ މަންޒަރު. އަުޅަގނޑުމެންނަ ވުޖޫދަށް ގެންނަމުންދާ މަންޒަރު. ގާނޫނުތަކަށް ިއޞްލާޙުެގނެވެމުންދާ

މަންޒަރު. އެ މީހުން ގެނެވެމުންދާ  ތައްޓަކައި، ޕެރޯލްގެ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙު ތަކުަގއި ތިބި ޒުވާނުންނަށްޖަލުތަކުގެ ތޭރި

ނޑުމެން އެ މީހުން ރައްޔިތުންަނށް މާދަމާ އަޅުގަ ،އެ މީހުން ބޭކާރުނުކޮށް ،ބޭނުންވާ ބަޔަކަްށ ހަދައި މުޖުތަމަޢަށް

ނޑުމެންގެ ޖީުލ ވުޖޫދަށް ގެނައުމަށް ޓަކަިއ ުޒވާނުން ބާރުވެިރކުރުާވ  ބަލަށްޓަަކއި، މާދަމާގެ މުސްތަޤް ބޭނުންވާ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ މި ފެންނަނީ ޒުވާނުންނަށް  ުރފިޔާ ގެޓްސެްޓގެ ތެެރއިންމިލިއަން  200 ޓަކައި މަންޒަރު. އަުޅގަ

ނޫންތޯ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތަަކކީ. މިައދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ވިޔަފާރިއަށް ހުުޅވާލި މަންަޒރު. މީ 

ނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ ނަނީ މި ހުރިހާ ކަމަކަށް ހަޖަމުފެން ނުވެގެން މި ކަންކަމަށް ހުރަސްއަޅާ މަންޒަރު. އަޅުގަ

ބޯޓު އި މަތިންދާބޫން ލާފަންގެ ތެރެއިން ބޫ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި މަޖިލީހުގަިއ ޕީ.ޕީ.އެމަށް ނިސްބަްތާވ މެންބަރުން

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ ޭވތުވެދިޔަ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ތެރޭގައި އަހަރު ތެރޭަގއި މިތާ 2އުދުއްސާ މެންބަރެއް. އަުޅގަ

 ،ބޫންބޫން މާރިޔާ ،ތޮއްޑޫ ޢަލީ ވަޙީދު ވިދާޅުިވ އަޑު ،ވަޙީދު ވިދާޅުވި އަޑު  އެންމެ އިސް ލީޑަރަކަށް މިހާރު  މިހާރުގެ

ނެތް. އެހެންވީމާ، މާރިޔާމެްނ  އުދުއްސާ މެންބަރެއް ނެތް. އިމިއަދަކު އެ ްފލައިޓެއް މިތާ ތެޭރގަ ބޫންއޭ. ބޫން

ނޑުމެންނަށް އެނޭގ އެ ބޭފުޅުން އެރާ. ަގނޑުމެްނ ހިތަކަށް ެއއްެޗއް ނާައޅު އަުޑގަދަކުރީމާ ވާހަކަ  އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މެންބަރެއަޑު ، ދައްކަވާެނކަން ނުޑމެންނަށް ގެ އްއުފުލާނެަކން. އަޅުގަ ލިބިފައިވާ ބިމެއް. ނެތް މާލެއިން އަޅުގަ

ނުޑގެ ބިެމއް ނޯންނާނެ.  ޚުދު އަޅުަގނޑު މި ވާހަކަ ދައްކާއިުރަގއި ދިވެހިާރއްޖޭެގ އެްއވެސް ތަެނއްަގއި އަުޅގަ

 އި ގަ އެކީ  އަޅުަގނޑު މިހިރީ އިޚުލާޞްތެރިކަމާނެތް.  ޯގއްެޗއް  އޮތް އަޅުަގނުޑގެ ނަމުަގއި ރަޖިސްޓްރީވެފައި

 ވަޢުދާ ޤަްއޔޫމް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ލޮބުވެިތ ރަްއޔިތުންނަށް ވެފަިއވާ ޔާމީން ޢަބްދުލްهللا ޅުަގނުޑ ޢަބްދު. އައިގަ ޕީ.ޕީ.އެމް

ނޑު ހުްނނާނީ ދިވެހި ސަރުކާރާއެްއގޮތަށް އެ މަނިކުފާނުގެ ަތރައްޤީގެ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ދާހާ ހިނދަކު އަޅު ުކ އެގަ

. އެ މަނިކުފާނު ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިޚުލާޞްތެރި މެންބަރެއްގެ ގޮުތގައި  ން،ދޭއެ މަނިކުފާނަށް އެއްބާރުލުން
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، އަޅުަގނޑު ކަށަވަރުކޮށް  ކަން ނުވާެވސް ކަމެއް މިހާތަނަށް ކޮށްފައިލާފު އެއްގާނޫނާ ޚި ާއއިޤާނޫނުއަސާސީ

ވެްސ  އަުޅަގނޑު ކުށް އެ މަނިކުފާނު އަރަިއގަންނަ ދުވަހަކަަމކަ ފުރުޞަތެއް، އެއިން އަުރވަން. ެއއިންޔަޤީންކޮށް

ލާފަށް މި ސަރުކާރުން ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ގާނޫނާއި  އެ މަނިކުފާނާ ދެކޮޅަށް. ތިހުންނާނީ 

 ބަްއލަވާ. އެހެންނަމަވެސް ތިަޓކުން ެއކަމަކަށް ނިޔާ އިްއވަަވއިަބއްލަވާ. ކޯށްފައިވާ އެންމެ ކަމެއް ދައްަކވައިކޮ

 އެުޅވީ. ތިާރއްޖޭގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުަގއި ތަޅު ނޫންތޯ  އިއިުރގަިއ ބައިަގއި ވެރިކަންކުެރްއވިއަހަރާ 2ބޭފުޅުންގެ ލީޑަރު 

ނޑިޔާުރ ވަގަްށ ނެގީ. ތި ޚިލާފަށް  ޤާނޫނުއަސާީސއާ ހެދިފައިވާ ގާނޫނުތަކާއި ބޭފުޅުން ޫނންތޯ  ބޭފުޅުން ނޫންތޯ ފަ

ޔާމީން هللا ސަރުކާރުގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުބޭފުޅުން ނޫންތޯ މިއަދުގެ  ޤާސިމް އިބްރާހީމް ހައްޔަރުކުރެއްވީ. ތި

 ުދވަސް މަތިން ތަކުރާރުކޮށް  5ރާއްޖޭގެ މިއަދުެގ ނަިއބު ރައީސް ޑރ. ޖަމީލް ބޭފުޅުން ނޫންތޯ  ތިހައްޔަރުކުެރއްވީ. 

އެ އަމުރު  ޭބފުޅުން ނޫންތޯ ތި ،ޚިލާފަށް ހައްޔަރުކުރެްއވީމަ ކޯޓުން އެ މަނިކުފާނު ދޫކޮށްލައްވާށޭ ވިދާުޅވީމަ ގާނޫނާ

ނޑިޔާުރ ދިވެހި  ،ނެތި ކޯުޓގެ އަމުރެއް ،ޚިލާަފށް މިލިޓްރީ ފޮނުަވިއގެްނ ހެދިފައިވާ ގާނޫނުތަކާާރއްޖޭގެ ނެރުއްވި ފަ

ނިޑޔާރު ހައްޔަުރކުރެްއވީ.  ފުލުހުންގެ ބޭނުން ދުާވ ވަންދެން  21ރޭ  21ނުހިފާ ސިފައިން ފޮނުވަިއގެން އެ ފަ

ނޑިޔާ ނުޑމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުން ފަ ރަުކ ެގއްިލގެން ުއޅުއްިވ މަންޒަރު އަުޅގަ

ނިޑޔާރަކު ެގއްލިގެން  . އިންދުވަސް ވަންދެްނ އދ 21ރޭ  21އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނީ  ުއޅުނު މަންޒަރު. ފަ

ނޑިާޔރަކު ެގއްލިގެން އަޅުަގނޑުމެންނަ ުޅަގނޑުމެންނަށް އުޅުނު މަންޒަރު. އަށް ފެނުނީ ޫޔރަޕިއަން ޔޫނިއަނުން ފަ

ނޑިޔާރަކު ގެއްިލގެން، ފެނުނީ އިންޑިޔާއިން  ނޑިޔާަރކު ެގއްލިގެން ހޯދި މަންޒަރު. ފަ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ފަ

ނޑިޔާަރކު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނީ ގެއްިލގެން ހޯދި މަންޒަރު.  ނުނީ ަކނޑުެގ ސިފައިން ފަ

ނިޑޔާރަކު ެގއްާއއި ނޭވީ ނޑިޔާރަކު ގެއްިލގެން. މިއަުދ އާމީ ފުލުހުން ފަ ިލގެން އުޅުނު މަންޒަރު. ދިވެހި ރަްއޔިތުން ފަ

ނޑިޔާުރގެ ވާަހކަދެއްެކވިއިރުމީޑިޔާެއއްގަ  ސަރުކާުރގެ ޕްރިންޓުކުރާ ހުރިހާ ކީކޭތޯ ވިދާުޅވަނީ؟ ތި ބޭފުޅުން  އި ފަ

ނޑިޔާުރގެ ވާ ބޭފުޅުން ތިބީ  ހަކަ ދެްއކެިވއިރު ތިތިއްބެވީ ކޮންތާކުތޯ؟ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ހުރިހާ ޓީވީ ސްޭޓޝަނަކުން ފަ

ނަަގއިގެން  ވަގަށް  ބޭފުޅުންެގ ަރއީސް ުފވައްމުލަުކގަިއ ދެްއިވ ތަޤުރީރުގަިއ ވިދާުޅވީ ަފނޑިޔާރު ތާކުތޯ؟ ތިކޮން

ހުުކމެކޭ. އެހެންވީމާ، ތިމަންނަ ދުވަހުގެ އެއް އަހަރު ތިމަންނައަށް އަންނަނީ ބައިސްކަލު ބައްތި ނުދިއްލައިގެން ައންނަ

ތިމަންނައަށް ރާއްޭޖގައި  ތިމަންނާ މި ހިންގީ.މީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަުރގެ ބޮޑު ަޖރީމާއެކޭ  ވަރަށް ހިތާމަކުރަމޭ.

އެހެންވީމާ، މިއީ ތިމަންނއަްށ ޖޯކެކޭ. މިއަދު ީކކޭތޯ ތި ހެދިފައިވާ ގާޫނނުތަކުން އެންމެ ބޮޑު ހުކުމޭ.  އަންނަންޖެހޭނީ

ނިޑޔާރު ނެންެގވި ،ނީ ވަކީލުން އެ ދުވަހުބޭުފޅުންގެ ގާނޫ ތި ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ؟ ލަފާ ދުވަހު ރަނގަޅު ގާނޫނީ ފަ

ދުސްތޫރާ އެ ގާޫނނީ ޓީމުން ދާންވީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހެދިފައިވާ މިއަދު ރައީސް ނަޝީދަށް ނުދެއްވީ ކީްއވެގެންތޯ؟ 

ރައްޔިތުންނަށް ޓަަކއި މަޖިީލހަށް  ނާފަށް ނޫންތޯ؟ ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންގެިދވެހިރާއްޖޭެގ ހަިއކޯޓަށް ިއސްތިޢު އެްއގޮތަށް

ކަމެއް  ބޫލުކުރާނެއެޅުްއވުމަކީ ައޅުަގނުޑމެން ގަހުރަސްެއއަްށ މިތާ ތިއްބަވަިއގެން  މެންބަރަކު 5ބިލުތައް ހުށަހެޅުނީމާ 
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ނޑުމެން ގަ  ބޭފުޅުންގެ އަޑެއް  ން ތިގޮުތގައި ދުިނޔޭގެ ބައިނަްލއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢު ބޫލުކުރާނޫން އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

އިންިޑޔާއަކުން ނުބުނެވޭނެ ވަކި ީމހަކު ޖަލުން ދޫކޮށްލާށެކޭ.  .އްލު ޤައުމެއްމުސްތަޤި، އްސަވާނެ. މީ މިނިވަންނާ

ނުވެސް ބުނާނެ. އދ.އަީކ ތިޔަ ބޭފުޅުން ޖަހާހާ ބެރަކަށް ނައްޓަވަން އޮތް ތަނެއް ނެ. އެމެރިކާައކަށް ވެސް ނުބުނެވޭ 

ވިލާތަށް ވެސް ފަދަ މިނިވަންކަމެއް. އިނގިރޭސި  ރިކާއަށް ެވސް ލިބިގެންވާދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބިެގންވަނީ އެމެނޫން. 

އިންޑިާޔއަށް ލިބިެގންވާ ފަދަ މިނިވަންކަމެއް. މިނިވަންކަމެއް. ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބިެގންވަނީ  ފަދަ ވާލިބިގެން

 ބޭނުންވާތިޔަ ބޭފުޅުން  ަމކަށް އްލު ޤައުމެއް. މި ޤައުމުސްތަޤި މިނިވަންޗާޓަުރގައި ހިމެނޭ ދިވެހިރާއްޖެއަކީ އދ.ގެ 

ގާނޫނީ އިމުެގ ، އްޒަތްތެރި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއޭއިސާބަހޭ  އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ، ގޮތެއް ނެހެދޭނެ. އެހެންވީމާ 

ބޮލަށް މި ބޭފުޅުންެގ ގާޫނނީ ޓީމުން ނަޝީދު  ،ވިދާުޅވާ ގޮތަކަށްމި މި ބޭފުޅުން އިންަނާވށޭ. މަނިކުފާނު   ތެރޭގައި 

އުޅުނަސް އެކަހަލަ ކަމެްއ އެއް މަނިކުފާނު ލައްވާ ހައްދަންކަހަލަ ނުބަ ނަޝީދު ލައްވާ ހެްއދި ކަހަލަ، އެ އެރިގެން

އެހެންވީމާ،  ބާރު ވަކިވެފަިއވާ ަޝރުޢީ ނިޒާމެކޭ. 3އްަވްއޗޭ. ގާނޫނަށް އަތްނުބާނައްޗޭ. މި ރާއްޖޭގައި މި އޮތީ ނުކުރަ

މަނިކުފާނު ޝަރުޢީ ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަށް ނުފޫޒު ނުފޯރުއްވަްއޗޭ.  ގައި.ނު ހުންނަވާށޭ މަނިކުފާނުގެ ބާރުނިކުފާމަ

 5 .ވެރިކަމެްއގެ ތެރޭަގއި ޑިމޮކްެރިޓކު ވާ ރަނގަޅުވެފައި ވަކި ނުބާނައްޗޭ. މަނިކުފާނު ހުންނަވާށޭ ތިންބާރު ނިޒާމަށް އަތް

ޔަޤީންކޮށްދެއްވާނެ.  ށްުކފާނަވެސް މަނި 2018އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ هللا ެވގެން މި ވެިރކަން ނިމިގެންދާއިރު  އަހަރު

މެންބަރުން މި  50އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި މަޖިލީހުގެ هللا  ެއއްކޮށް. ތިބީ ެއގޮުތގައި މަނިކުފާނާ އަޅުަގނޑުމެން މި

ދެތިން މެންބަރުން  މާރިޔާމެްނ ކަހަލަ ،މިކަހަލަ އެއީ ބޮޑު މެޖޯިރޓީއެއް. އެއްކޮށް. އަިދވެސް މަނިކުފާނާ ތިއްބެވީ 

 ައޑުއެހިން  ސް ތެރޭގައި ައޅުަގނޑުހަޅޭކަކަށް މަނިކުފާނު ބައްލަވައިނުލަްއވާތި! މި ބޭފުޅާއަކީ މި މަޖިލި ލަވާ މިހެން

 ނެތްއަޅުަގނުޑގެ އަަތކު  ،ކިޔާފައި މި ބޭފުޅާގެ ޕާޓީގެ މީހަކު ވާހަކަދެްއކި އަުޑ. އެހެންވީމާބޫން ންއެހިން މާރިޔާ ބޫ

ހިތަށް  .އަސަރުކުރާނެ، އެހެންވީމާ  ވެސް ނެތް.އި މެންބަރެއްގެ ައތުގަމި މަޖިލީހުގެ އެހެން  .މެގަ މޯލްޑިވްްސއެއް

ނޑު ހަމަ އެއްގޮަތކަށްދެރަެވސް ވާެނ.  ،އަސަރުކުރާނެ ނޑު ދަންނަވާނީ  ވެސް ކަންބޮެޑއްއެކަމަކާ އަުޅގަ ނުޭވ. އަޅުގަ

ުދވަހު . އިހަކަށްހުރިހާ ކަމެްއ ކުެރިވގެންދާނޭރަްއޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ާރްއޖޭގެ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ هللا 

ހުޅުިވގެންދިަޔ  ާޚއްަޞ ލޯންތަކެއް، އެހީތަެކއްަޓކަިއ ޚާއްޞަ  މަސްވެރިންނަށްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ައޑުިއިވގެންދިޔައީ 

ނޑުމެންމަންޒަރު.  ނަށް މި ފެނިގެންދަނީ ރާއްޖޭގެ ތުްއތުކުދިންނަށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޓަކައި ޚާއްޞަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މިކުރެިވގެންާދ މަންޒަރު. އަނިޒާމުތަކެއް ާޤއިމު ދިޔައީ ތެެލސީމިޔާ ކުދިންގެ ތެޭރަގއި  ުޅގަ

މިދިޔަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި  ކުދިން  10ތެރެއިން ޭއގެ ކުދިން ތިއްެބވި. 34ރާއްޖޭަގއި  ،ތިބި ޑޯނަރ ލިބިފަ މިތިބަ

ކުިދން ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅުނު.  އި ވެސް އެކާރުގަެގ ސަރުއި މި ބޭފުޅުންމީގެ ކުރީގަ .ފޮނުވައިެލވުނީ ފަރުވާއަށްބޭސް

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ  މި ފަރުވާ އެހެންނަމަވެސް ިއ ޑޯނަރ ލިބިފަ 34މި އެ ކުދިންނަކަށް ނުލިބޭ. މިހާރު އަޅުގަ

 ސަރުކާރުން މިކަންުކރީގަިއ، މީގެ މިކަން ން އުޭޅ މަންޒަރު. ތިބި ކުދިން، ބޯންމެރޯހަދަން ސަރުކާރުން ފޮނުވަ
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އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި އަހަުރ هللا ކުރަްއވާ ސިޔާސަަތކީ އަހަރަުކ ދެ ކުދިން ފޮނުވާ ގޮތަށް އޮންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް 

އެ ކުދިްނގެ  ،އެ ފުުރޞަތު ލިބި ވެސް ކުދިންނަށް 34 ތިބި އިމިހާރު ޑޯނަރ ލިބިފަ ނިމުމުގެ ކުރިން

ގެްނދާނެ. އެ ކުދިންނަކީ ެވްސ މާދަމާ މި މަޖިލީހުގައި މައިންބަފައިންނަށް ހިތްހަމަޖެހުމާއި އުފާވެރިކަން ލިބި 

، ކަމެއް. އެހެންވީމާ ދިއުމަކީ އަުޅަގނޑު އުއްމީުދކުރާތަްމސީލުކުރާ ކުދިންނަށް ެވގެން  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖެ

ރިފައިވާ ލޯބިކުރާ ބައެއް ނޫނޭ. މީ އަމިއްލަ އެދުމުން ފުސީއަްށ ޑިމޮކްރައަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މި ބޭފުޅުންނަކީ މީ 

ިމ  ،ކުރައްވަިއގެންހުރިހާ ވަސީލަތްތަކެްއ ބޭނުން ތެރޭގައި ތަރައްީޤގެ ރަީއސް މައުމޫން މި ޤައުމަށް ގެންނެވިބައެއް. 

ބޭފުޅާގެ މުޅި  މި .ރޮަޒއިާނމެން . މި ތިއްބެވީނޫންތޯބޭފުޅުން ރައީސް މައުމޫނުގެ ވެރިކަމުަގއި ިތއްބެވި ބޭފުޅުން 

މި ބޭފުޅުންނަށް ގެ ވެިރކަމުަގއި ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަާމއި ފައިދާ ލިިބގެންދިޔަ. ރައީްސ މައުމޫނު ޢާއިލާއަށް

 ނިހެން ކަންތައްތައް ހާސިލުކުރީ އެ ވެރިކަމުގެ ތެރެއިން. މިއަދު ރައީސް މައުމޫނާ ދިމާލަށް އެހެތާއި ތަޢުލީމާއި ޞިއްޙަ

ލު ދިވެހިާރއްޖޭގެ ވިދާުޅވަނީ އަސް އެމިއަދު  ވެސް ޝައިޚް ޢިްމރާންއަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ ކީކޭތޯ މި ދަންނަވަނީ. 

ނޑުެމން މި މަޖިލީހުގައި ދެކޮޅަށް ވިދާުޅވާ ބަސްތަކެކޭ.  ރައްޔިތުންނާ މި  ކުރާއިރުގައިބަހުސް ކަންކަމަށްމިއަުޅގަ

އިރަށް ކޮންމެ ވެރިކަމެއް މި ޤައުމަށް އަންނަޖެހޭ.  އެބަ އެނގެންރައްޔިތުންނަށް މިކަން  ވާހަކަ ދައްކަން އެބަ ޖެހޭ.

ނޫން.  އަޅުަގނޑުމެްނ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އެ ވެިރކަން ަވއްޓާލަން ނުުކތުމަކީ އެއީ ޑިމޮކްރަޓިުކ ނިާޒމުގެ ތެރެއިން

ސް ރައީދޭން. ގެ ދައުރަކަށް ވެިރޔަކު ހޮވިއްޖެްއޔާ އެ މީހަކަށް ެއ ފުރުޞަތު އަހަރު 5އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނީ 

ވެޓިަކން އެއީ އެ މަނިކުފާުނެގ  ކޮށްގެން. ޚިލާފު އެތައް ަކންތައްތަކެއް ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ވެްއޓިގެްނދިޔައީ ދީނާ

ނޑު ސިޓީ. ރަބިއްޔާައކަށް ނޫން. ސަޢޫދީ ޢަ ކެަނޑާއަށް އެ މަނިކުފާނު ާއއްުމކޮށް ދަތުރުކުރަްއވަނީ،ެއއީ  މައިގަ

ނޑުމެންގެ ދީނަކީ އި  ،ސައްަތއިން ސައްތަ .މުސްލިމު ޤައުމެއްނޑުމެންނަކީ އަޅުގަ  ކީއްވެގެންތޯ ދީން.  ސްލާންއަޅުގަ

ނޑުެމން ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްާޔގަިއ  އަޅުަގނޑުމެން މަްޝވަރާކުރަން  ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްާޔއަށް، މަީދނާއަށް ނުދާންވީ؟ އަުޅގަ

ނޑުމެން ނުޖެހޭ ޔަހޫދީންގެ މިލިއަނަރަކު ކުރާ  މަލްޓި ވެސް މިލިއަނަރުން ެއބަތިބި. ބިލިއަނަރުން އެބަތިބި. އަުޅގަ

ައޅުަގނޑު ދަންނަވާީނ  ،ްއޒަތްތެރި ރަީއސްއި، އެހެންވީމާ ެވސް ނުޖެހޭ. ރޯާސާވކަށް. ެއައކަށް ބަލާކަށްޓުވީޓަކަށް ބަ

  ޓަަކއި މަށްއްދެވުަރއްޔިތުންނަްށ ބޭނުންވާ ގާނޫނުތައް މި މަިޖލީހުން ހެ ،ކޮށްގެ ަރއްޔިތުްނގެ ަޙއްޤުތައް ދިފާޢުރާއްޖޭ

 ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްަރސީގެ ތާރީޚުަގއި މިއަދު  .ން ޝުކުރު ދަންނަވަމޭށް ފަށްފަށުކުރައްވާ މަަސއްކަތަ މަނިފާނު ތިޔަ

ަގޔަށް ބޮލަށް  ބޭފުޅާ ިމއިން ެއްއެވސް ބޭފުޅަކު  ެއއީ ތިެފވިގެންދާނެ. ްއޒަތްތެރި ރަީއސްގެ ނަން އިމަޖިލީހުގެ 

ޑިޮމކްރެޓިްކ  ،ވަިއގެންއެްއޮގތަށް މައިނޯރިޓީގެ އަޑު ައްއސަ މެޖޯރިޓީއާ، މިއިން ބޭފުޅަކު ހައްޔަރުނުކޮށް ނާރައި،

ނޑުހިންގަވާތީވެ ސް މަޖިލިމި ނިޒާމުގެ ދަށުން  މަޖިލީހުގެ ދަންނަވަން.  ބޭފުޅާއަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރު ތި  އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުާރ ގޮުތަގއި  ވިާލތް، އިންިޑޔާ ކަހަލަ ބޮޑެތި އިނގިރޭސި  އެމެިރކާ،މިއަދުގެ ަރއީސަކީ ެއއީ ައުޅގަ

 .އްރައީސެ ފައިތިލަ ސާބިތުކޮށްފައި ުހރި ކެތްތެރި  އިގަ ްނގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސުންގެ ފެްނވަރުޤައުމުތަކުގެ ަރއްޔިތު
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 އަތޮޅުތަުކގެ ރަްއޔިތުން  ދިވެހިރާއްޭޖގެ ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ކުފާނަށް ވެްސ ޝުކުރުމަނި ،އެހެންވީމާ

މިއަދު މި ޤައުމުގައި އަޚުލާޤީ  ތުއްތުކުދިން،، މީހުންއުމުރުން ދުވަސްވީ  ،ޒުވާނުންޚާއްަޞކޮްށ  ،ރަނގަޅަށްވަރަށް 

މިކުރާ އިހުތިޖާޖަށް  އި ސް ތެރޭގަރަްއޔިތުންެގ މަޖިލި ފަސްހަ މެންބަަރކުނެތް ވެސް  ަޒއްރެްއެގ މިންވަރުގޮތުން 

ނެކޭ މި ބޭފުޅުންނަށް ބޮޑުކޮށް ނޫއަހަރުގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވަނަ  2019 ިއ،ބައްލަވާފަ

ބަެއްއ ބޭފުޅުން މިހާރު އެ ތިބީ  ވެސް މިޮގތަށް މަސައްކަތްކުރެްއވި އިމީގެ ކުީރގަ މި ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ވިދާޅުވާށޭ. 

ނޑުމެން މި މަޖިލީހަށް ވަނީ މި ރާނަން. ދައުލަތުެގ ކަން ކުރަން. އަޅުަގނޑުމެން މޭޒުމަްއޗަކަށް ނާމަގުމަތިވެފަ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ދަށަކުންން. މޭޒުލެއް ހަލާކެއް ނުކުރާނަމުދަ ނޑުމެންގެ  ނުދާނަން. އަުޅގަ ތިބޭނީ އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ އަުޅގަ

ނީޑގަ  ނޑުމެން އިގޮ ނޑުމެްނގެ ގަޔަށް ބޮލަްށ އަަރއިގަތީމަ ައޅުގަ  .ބައެއް ފަހަރުޮގނޑިން ެތދުވަންޖެހޭނީ މި . އަުޅގަ

ނިޒާމުެގ  ދުނިޔޭގެ ެއހެން ޑިމޮކްރެޓިކް ށް ނާރައި،ަގަޔށް ބޮލަވެސް ެއްއވެސް މީހެްއގެ  އިއެ ހާލަތުގަ އެހެންނަމަވެސް 

އަހަުރ  5މި  ކޮށް، އޮންނަ އުސޫލުެގ ދަށުން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަންަޤއުމުތަުކގަިއ ވެރިކަންކުރާ ދަށުން 

ްއޒަތްތެިރ އި ވަން. އަދިފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން ައޅުަގނުޑގެ ދާިއރާގެ ރަްއޔިތުންނަށް ެވސް އަރުލާނެކަމުގެ ނިންމައި

ރާއްޖޭގެ ލީމީ ހަޔާތުަގިއ މިހާ ފުރިހަމައަށް ޖޭގެ ތަޢުިދވެހިރާއް .ްއޒަތްތެރި ރައީސްއިށް ވެސް އަުރވަން. ރައީސަ

އަދި  ީޓޗަރުންނާ ،ނިޒާމު ތަަރއްޤީކޮށްބޭނުންވާ  ،ގޮަތށް ސްކޫލުތަކުެގ ޓީޗަރުން ަހމަކޮށްރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ 

ވަނަ އަހަރު ނޫނިއްޔާ ފެނިގެެންއ  2015 ،ކަމެއް ފުރިހަމަިވ އަހަރެއް ހުރިހާނުންވާ ދަިރވަރުންނަށް ބޭސްކޫލުގެ 

ނޑާލީ ިޞއްޙީމި ބޭފުޅުންގެ ވެރިކަުމަގއި ރާއްޭޖގެ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ނުދޭ.  . ާރއްޖޭގެ ިނާޒމު ފު

އިރު ރާއްޭޖގެ ދިޔަ އިގެންފައިބަ އިކޮށްފަ ރު ބޭފުޅުން ތިން އަހަ ތިއް އެތައް އެމްބިއުލާންސެގެ ސީއެމްބިއުލަންސް 

ސަރުކާރޭ ވިދާޅުެވ، ފަތުރުގެ ދަތުރުެއހެންނަމަވެސް މީ ނުކުރެވިފަ. ތުރުފަތުރުދަ އަތޮޅުތަުކގެ ރަްއޔިތުން ތިބީ

ނޑު ދަންނަވާނީ ާރއްޖޭެގ އަތޮޅުތަުކގެ ަރއްޔިތުން ވެރިކަމަށް އައި ސަރުކާރު.  މާެލއަށް އިމަޖެންީސ ، ބަިލވެައޅުގަ

ލައިގެން މި ބޭފުޅުްނގެ ަސރުކާރުަގއި ގެނައީ. އެހެންނަމަވެސް ރަީއސް މައުމޫުނ  ފަހަރަށްހާލަތުގައި މަސްދޯނި

 އެމްބިލަްނސް ހުރިކަން އަޅުަގނޑު ާފހަގަކޮށްލަން. މިހާރު އެކަންހުރިހާ އަތޮޅެްއގައި ސީ، ވެރިކަމުން ފޭބިއިރު

ިޞއްޙީ މަރުކަުޒތަކާއި ހެލްތު ޕޯސްޓުތަާކިއ އަހަރުގެ ތެޭރގައި އަތޮޅުތަުކގެ  1މަރާމާތުކޮށް މި ސަރުކާރުން މި ވީ 

ނުޑމެން މި ވަނީ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުތަކަށް ބޭނުންވާ  އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުތަާކއި ާމލެއާ ުގޅުަވއި، އަުޅގަ

ސީއެންބިއުލަންސްަތއް ވެސް ފޯރުކޮށްދީފަ. މި ވަގުތު މި ޚިދުމަތް ނުލިބޭ އަތޮޅުތަކަށް ކޯސްޓްާގޑު މެދުވެރިކޮްށ 

މީހުން ގެނެވޭނެ އިންތިޒާމުކުެރވިފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ، މި ފުރުޞަތުަގިއ ހަމަ އެ ވާހަކަ ވެސް މާލެއަށް ބަލި

ދަންނަވާލަން. ކޮންކަމެއްޯތ ުކރެވުނީ މި ބޭފުޅުން ވިދާުޅވީތީވެ ކުެރވުނު ކަންތައްތަުކގެ ާވހަކަ ދައްކާލީ. އަިދވެްސ 

ނޑު ނިސްބަްތާވ ރަށުަގއި ބޭސްފިހާރައެއް ބައިވަރު ކަންތައްަތއް އެބަ ުހރި ކުރެވިފަ. ައއްޑު އަތޮ ުޅ ފޭދޫ؛ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މަގުގައި ތާރުއެޅުނީ ިމ  ނޑެއް ެއޅުނީ މި ސަރުކާރުަގއި. އަުޅގަ ހުޅުވުނީ މި ސަރުކާރުގައި. ުފޓްސެލް ދަ
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ނުން ބޭނުންާވ ސަރުކާރުަގއި. އަުޅަގނޑުމެން ދަންނަވާނީ ކުރިއަށް އޮތް ތާަގއި ކުިޅވަރު އެރީނާެއއް ެވްސ އަދި ޒުވާ

ނުޑ  އެހެން ކަންތައްތައް ވެްސ، ހަމަ ފޭދޫގައި ވެްސ، ައއްޑޫ ިސޓީގެ އެހެން ރަށްރަށުަގއި ވެްސ އެިޅގެންދާނޭ. އަުޅގަ

ނޑު މި މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުވި ފަހުން. ވ. އަތޮޅު،  ނޑު ދަތުރުކުރިން އަޅުގަ ދަންނަވާނީ ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަަކށް އަޅުގަ

ެގ 75ރައްޔިތުން ތިބީ ސަރުކާރާއެކު. ރައްޔިތުން ނެތް އެމް.ޑީ.ޕީއާެއކު. މި ސަރުކާރަކީ %ފ. އަތޮޅު، ތ. އަތޮޅު 

ގެ ސަރުކާރޭ ބުނެުބނެ އޮްއވާ، ައޅުަގނޑުމެްނ 25ސަރުކާރެކޭ ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ. ޭއގެ ހެއްެކއް އެމް.ީޑ.ޕީން %

ނޑު ނޑި މި ސަރުކާރަށް ށ. އަތޮޅު މިލަންދޫަގއި ދާިދ ފަހުން ބޭއްވި އިންތިޚާބުަގިއ އަުޅގަ މެން މި ވަނީ ެދ ގޮ

ނޑި ގެަނއީ. ލަދު ކޮބައިތޯ ތި ބޭފުޅުން ތިމާމެންނަކީ މި ޤައުމުގެ  40ގެނެއްސަ. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  ވޯޓު ދީފައި އެއް ގޮ

ރާއްޖޭގެ އަޮތޅުތަުކގެ  ެއްއކޮށް. އާއެމް.ޑީ.ޕީ ޮގނިޑ މި އޮތީ 50މެޖޯރިޓީއޭ ބުނަން؟ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ނިޑ  50އޮތީ. ޕީ.ޕި.އެމާއެކު  60ޕީ.ޕީ.އެމާ އެއްކޮށް. ޕީ.ޕީ.އެމާ އެއްކޮށް % 60ސިލު މި އޮތީ %ކައުން ގޮ

މަޖިލީހުގައި އޮތީ. ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ރައީސެއް ވެރިކަންކުރަނީ. ައދި މި ރާއްޖޭގައި ދެން ކުރިައށް އޮތް ތާގައި ނެގޭ ހުރިާހ 

ކުރެިވްއޔާ ޕީ.ޕީ.އެމުން. އެއީ ރައްޔިުތން އެބަ ބަލާ ތި ބޭފުޅުން އިރާދަފުޅުهللا ބައިއިލެކްޝަެނއް ވެސް ކާމިާޔބުކުރާނީ 

ތި ޖައްސާ ހަޑިމުޑުދާރު ގޮްތތައް. ތި ބޭފުޅުންނަކީ ޑިމޮްކރަސީ ދަންނަ ބައެއް ނޫން. ޑިމޮކްރަސީއަށް ޢުުދވާން، 

ހޭ އެްއޗެްއ. ޑިމޮކްރަސީ ހަލާކުކުާރ، ިޑމޮކްރަސީ ސުންނާފަތިކުރާ ބައެއް. ޑިމޮކްރަސީައކީ ބަަލއިގަންނަންޖެ

ޑިމޮކްރަސީައކީ ތިމަންނަމެން ޑިމޮކްރެޓިކު ނިޒާމެއްގެ ަދށުން މަސައްކަތްކުރާ ބައެކޭ ބުނީމަ ވާ އެއްެޗއް ނޫން. 

ދިވެހިރާއްޖެއަީކ؛ ޑިމޮކްރެޓިުކ ނިޒާމެްއގެ ދަށުން ވެރިކަްނކުރާ ޤައުމުތަުކަގއި ރަްއޔިުތންގެ ޙައްޤުަތކަށް އަަރެއއް 

ނޑުމެން ިމ މަޖިލީހުގައި މާލޭގެ މަގުަތކުަގއި މީހުންގެ ަގޔަށް ަވޅި ހަރާތީވެ މި މަޖިލީހުން ގާނޫނު  ނުގަންނާނެ. އަުޅގަ

ެއ ާގނޫނަށް އަޅުަގނޑުމެން އިްޞލާޙުތައް ހުށަހެޅިން. ެއއީ ިބރުދެއްކުމާއި ނުަރއްކާތެިރ ، 2010/17ނަންބަރު 

 ތި ބޭފުޅުން ނޫންތޯ ،އެ ބިލު ހުށަހެިޅއިރު ބިލު.ހަތިޔާރާއި ތޫނު ެއއްޗެހި ބޭުނންކޮށްގެން މީހުންނަށް ހަމަލާދިނުމުގެ 

މީހުން މަރަނީއޭ، ވަޅިޖަހަނީއޭ ބުނީ. ކިތައް ބޭފުޅުން ވޯޓުދެްއވިތޯ؟ ތި ބޭފުޅުން އެ ބިލު ފާސްކުރުމުގައި 

މެ ވަނަ އަހަރަކީ ދައުަލތުން ރައްޔިތުންނަށް އެން 2015ބައިވެިރވިތޯ؟ ތި ބޭފުޅުން އުޅުއްވީ އެކަން ވެސް ވިޔަނުދޭން. 

ގިނަ ކަންތައް ކޮށްދޭން ބަޖެޓުކުރި ފާސްކުރި އަހަރު. އާދެ! ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިހާ ގިނަ، މިހާވަރުގެ ބަޖެޓެއް ިދވެިހ 

ބިލިއަން ރުފިޔާ )ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ( ޕަބްލިކު ެސކްޓަރ އިންެވސްޓްމަންޓަށް،  6.3ތާރީޚުގައި ވެސް ހުށައެއް ާނޅާނެ. 

ނޑަެއޅި ބަޖެޓެއް. ތި ބޭފުޅުން ބަޖެޓަށް ރާއްޖޭގެ އަޮތޅުތަުކގެ ރައްޔިުތންނާ އި މާލޭގެ ރައްޔިތުްނގެ ތަރައްޤީއަށް ކަ

ވޯޓުނުދެްއވާ. މީ ޤާނޫނުއަސާސީން ތި ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކުރާ ކަމެއް. ދިވެހިާރއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ 

ބޭފުޅުން ެއއަށް ވޯޓެްއ ނުދޭ. ތި ބޭފުޅުން ރާއްޖޭގެ މެންބަރުންގެ މައްޗަށް ާލޒިމުުކރާ ކަމެއް، ބަޖެޓަށް ވޯޓުދިނުްނ. ތި 

ރައްޔިތުންނަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަޖިލީހުން މިހާތަނަށް ފާސްކުރި ހުރިހާ ގާނޫނަކަށް ދިޔައީ ފުރައްސާރަކުރަމުން. 

ނޑު ދަްނނަވާނީ ތި ބޭފުޅުންނަކީ ޑިޮމކްރަސީ ދަންނަ ބައެއް ނޫނޭ. ތި ބޭފުޅުން ޑިމޮކްރަ ސީ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ
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ދަސްކުރަްއވާށޭ. ޕީ.ޕީ.އެްމގައި މި ތިއްބެވި މެންބަރުންނާއި ައދި އެމް.ޑީ.ޕީަގއި ެވސް އެ ިތއްބެވި ޑިޮމކްރަސީ ދަންނަ، 

މަޑުމައިތިރި، ިކޔަމަންތެރި، ޑިމޮކްރަސީގެ އުސޫލުތަކަށް ަތބާވާ؛ ައޅުަގނޑު ދަންނަވާީނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެަބ 

ފުޅުންގެ ތެރެއިން. އެއީ ުކރީގައި ިތޔަ ބޭފުޅުންގެ ޗެއަރޕާސަންކަން ކުރަްއވާފަިއާވ ފެނެއޭ ނަމޫނާ މެންބަރެއް ތިޔަ ބޭ

ނޑުމެންނަށް ފެނޭ ތި  ރީކޯ މޫސާމަނިކު. އެ އިންނެވީ. އެއީ ޑިމޮކްރެސީ ދަންނަ މެންބަރުން ތިއްބަވާ ގޮތަކީ. ައޅުގަ

ކަށް އެމް.ޑީ.ޕީަގއި ތިއްެބވީކީ ަރއްޔިތުންެގ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އަދި އެ ނޫން އެހެން މެންބަރުން ވެސް. އެއީ މި ގޮތަ 

މެންބަރުންނެއް ނޫން. އެ ޕާޓީގައި އެބަ ތިްއބެވި އެތައް ަބއިވަރު މެންބަުރންނެއް. އެހެންނަމަވެސް މި  5މަޖިލީހުގައި 

ކަްށ ފަސްހަ މެންބަރުން އެއް ހަފްތާއަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ިމ ވީ މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގަިއ ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުތަ

ލައްކަ މީހުން ހިމެނޭ ޤައުމެއްަގއި  3ހުރަސްއަޅަިއ، ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް ވަކާލާތުކޮްށ، އެންމެ މީހެއްގެ އަޑު، 

އެންމެ މީހަކާ ހެދި މި ރާއްޖޭގައި މި މަޖިލިސް ތެރޭގައި މި ބޭފުޅުން ހަޅޭއްލަވާއިރު، މުޅި ޤައުމުގެ ހުރިހާ 

އި ކިތައް ބިލުތޯ މި މަޖިލިހަށް ހުށަހެޅުނީ؟ މިއިން އެއްވެްސ ފާޢުކުރުމަށް ޓަކަރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުތައް ހިމާަޔތްކޮށް، ދި

ކަމަކަށް ވޯެޓއް ނުދެްއވާ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ދަންނަވާީނ ތިޔަ ބޭފުޅުން ފަޟީޙަތްވެ ނިމިއްޖެއޭ. ކުިރއަށް އޮްތ 

ކައުންސިލަށް ވެސް ކުރިމަތިނުލަްއވަްއޗޭ.  ތަނުގައި ދެން މަޖިލީހަށް ވެސް ކުރިމަތިނުލައްަވއްޗޭ. ާރްއޖޭގެ ރަށެްއގެ

އެްއވެސް އިންތިޚާބެްއގައި ާވދަނުކުރައްަވއްޗޭ. މިހާރު ތި ތިއްބެިވ، ލިބިފައި ތިއްެބވި ބޭފުޅެއް ނަމަ އަރަިއގެން 

 އުދުއްަސއިގެން ކޮންމެވެސް އެހެން ދިމާލަކަށް ވަަޑއިގަްނނަވަން މަސައްކަްތކުރަްއވާށޭ. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޓަކައި.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަުރވަނީ  މެންބަރު އްޒަތްތެރި އި ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 ށް.ޚަލީލަهللا ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޚަލީލް هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ނިލަންދޫ

ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ިމއަދަކީ އަެނއްާކވެސް ިދވެހި  ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަަކއި ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު 

ނޑުމެން ގަބޫލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އަުޅަގނޑު ކުރިން ދަންނަވާލިހެން  ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް ދާނެ ދުވަެހއްގެ ގޮުތގައި އަުޅގަ

ނުންނަށް ޓަކަިއ، މި ޤައުމަށް ޓަަކއި މަަސްއކަތްތަކެްއ ކުރަމުން. އެކަމުެގ މި ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން މި ދަނީ ުޒވާ

ނޑުމެން ބަލައިލަމާހިނގާ ހަމައެކަނި  ނަތީޖާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެފންނަމުން އެބަ ދޭ. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަ

ިއ ވިަޔސް ވެސް މި އަހަރުެގ ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީން ކުަރމުންދާ މަސައްކަތަށް. އެ ަމސައްކަތަށް ބަަލއިލި ކަުމގަ

ސްޕޯޓްސް އެރީނާގެ މަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަ ދޭ.  42ތެރޭގަިއ، ހަމައެކަނި މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި 
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ހަމައެއާެއކުަގއި އަޅުަގނޑުެމންނަށް ޒުވާނުންނަށް ޓަަކއި ތަފާތު ޕްރޮޖެކްޓުތަްއ ހިންގަމުންދާކަން ވެްސ 

ވިގެންދޭ. ހަމައެކަނި މި އަަހރުގެ ބަޖެޓަށް، ހަމައެކަނި މި އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ބަލައިިލ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެ 

ނޑަކަށް ަފސް ހާސް ހައުސިންގ ޔުނިުޓގެ ވާހަކަ ަދއްަކވަމުން އެބަ  ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ބަޖެުޓަގއި އެަބއޮތް ގާްތގަ

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރވިގެްނ އެބަ ދޭ، ޒުވާނުން ތަރައްޤީުކރުމަށް ޓަކައި، ުޒވާނުްނެގ  ގެންދޭ. އަދި ޭއގެއިތުރުން އަުޅގަ

ހަރަކާތްތައް އިތުރުކުރުމަށް ަޓކައި ވެސް ވަރަށް ގިނަ މަަސއްކަތްތަެކއް މި ސަރުކާުރގެ ަފރާތުން ކުރަމުން ގެންދާކަން. 

ޞަތު އެގޮތުން ޕޮލިޓެކްިނކު މެދުެވރިކޮށް ސަރުކާރުން ވަނީ އެއް ހާސް ފުރުޞަތު، ަތމްރީނުކުރުމުގެ ފުރު

 1އިޢުލާނުކުރަްއވާފަ. އަދި ޭއެގއިތުރުން ޒުވާނުނަށް ޓަަކއި ކޮންމެ އަހަރަކު އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ކޮންމެ އަހަރަކު 

ހާސް ކިޔެވުުމގެ ފުރުޞަތު، ތަޢުލީމީ ފުރުޞަތު މި ސަރުކާރުން އިޢުލާންކުރަމުން އެ ގެންދަނީ. އަދި އޭެގއިތުރުްނ 

އުެފއްދުމަށް ޓަކައި ސަުރކާރުެގ ފަރާތުން  މަސްވެރިންންނަށް، ޒުވާން ނުއަޅުަގނޑުމެން ބަލައިލަމާހިނގާ ުޒވާ

މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނެއް ުޒވާުނންނަށާއި އަދި އޭެގއިތުރުން  8.4އިހަށްދުވަހު ވަނީ ލޯނު ސްކީމެއް ޤާއިމުކޮށް 

ނޑުމެންނަށް އެބަ އެނޭގ މި ސަރުކާރުން ޒުވާނުން  މަސައްކަތްތެރިންނަށް ދޫކުރަން ނިންމާފަ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން  ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓަކައި ކުރަުމން ގެންދާ މަސައްކަތްތައް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރވޭ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ހަމައެަކނި މި ދައްކަނީ ރާއްޖެއަްށ ކުރުމަށް ޓަަކއި ާދއިރާ ަތރައްޤީމި ބިލުގެ ަޛރީޢާއިން ކުިޅވަރުގެ ބަލައިލަމާހިނގާ 

 އަޅުަގނޑުމެން މި ދައްކަނީ ، ދައްކަމުން މި ގެންދަނީއަުޅަގނުޑމެން ރު ފުޓުބޯޅައިެގ ވާހަކަެއއް ނޫން. މަޝްހޫ އެންމެ

ޭއގެތެޭރގައި ކްިރކެުޓ ހިމެނޭ. ބާސްކެޓް ހިމެނޭ  ކުިޅވަރުތަުކގެ ވާހަކަ. ދިމާއެއްަގއި ހުރި އެކިއެކިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ 

ސް ހިމެނިގެން އެބަ ދޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ނެޓްބޯޅަ ހިމެނޭ. އެތްލެޓިކްސް ހިމެނޭ. ޓެނިސް ވެ

މި ދަނީ ޤައުމެއް ތަރައްޤީކުުރމަށް ޓަކައި، ަޤއުމެްއގެ ުޒާވނުން ކުރިއެރުވުމަށް ޓަަކއި ސަރުކާރުން ކުރަމުން ގެންދާ 

ނޑުމެން ބަލައިލަމާހިނގާ މިހާހިސާބަށް އަިއއިރުަގއި ުޒވާނުންނަ ށް ފުރުޞަތުތައް ލިބިފައި ނެްތ މަސައްކަތްތައް. އަުޅގަ

ކަމަކީ ޤައުމީ ޓީމުތަކަށް ކުޅުމަށް ޓަކައި، އެކަީށގެްނވާ ޮގތަކަށް ކުރިއަށް ދެވޭނެ ގޮެތްއ، ވީއްލޭނެ ގޮެތއް ނެތުމުގެ 

ސަބަބުން ޒުވާނުންގެ ތެރެިއން ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު މާޔޫސްވެފައި ތިއްބާ މި ބިލު މި އައީ. އެހެންވީމާ، އެފަދަ 

ށް ވެސް، އެފަދަ ޒުވާނުންނަށް ވެސް ޤައުމީ ޓީމައިގެން ކުރިއަށް ދިއުމަށް ޓަކައި ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާ ޒުވާނުންނަ

ވަގުތު ކަމަށް ައޅުަގނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަން އެބަ ޖެހޭ. އަިދ އޭެގއިތުރުން ބަެއއް މެންބަުރން ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން، 

އެ މީހުންނަކީ މުސާރަ ލިބޭ ބައެއް ކަުމގައި ހަމަޖެހި، މުސާރައިން ޒުވާނުން ކުިޅވަުރގައި ޝާމިުލވެގެންދާ ހިނދު 

ދިރިއުޅެވޭނެ ަބއެއް ކަުމގަިއ، ފުދުންތެރި ބައެއްގެ ގޮތުަގއި ކުޅިވަުރގެ ތެރެއިން ވެސް ހެދުމަށް ޓަކައި މި ސަރުކާރުން 

ނޑުެމން ބަލައިލަމާހިނގާ މި ބި ލުެގ ތެރެއިން ވަރަށް މުހިއްުމ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަމުން ެއ ގެންދަނީ. ދެން އަުޅގަ

ކަމެއް، ވަރަށް މުހިއްމު ސިފައެއް ކުިޅވަުރގެ ދާއިރާއަށް ިލބިގެން އެބަ ދޭ. އެއީ ަކއުްނސިލަކާއި އަދި ޭއެގއިތުރުން 

ސްޕޯޓްސް ލިމިޑެޓެއް އުފެިދގެންދާ ތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ. އާދެ، މިފަދަ ބިލެއްގެ ތެރެއިން 
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ލިބިގެންާދނީ ޒުވާނުންނަށް ަވޒީފާގެ ފުުރޞަތުތައް. ަވޒީފާގެ ފުރުޞަުތތަކުގެ އިތުރުން ހަމައެާއއެުކ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް

އަޅުަގނޑަށް ފާަހގަކުެރވެމުން އެބަ ދޭ ުޒވާނުން މަސަްއކަތްޮކށްގެން ުޒވާނުންެގ ތަރައްީޤއަށް ޓަކަިއ މަސައްކަްތކުރުމުެގ 

ވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ޒުވާނުްނގެ ސަރުކާެރްއ ފުރުޞަތު މި ސަރުކާރުން ަވނީ ހޯދައިދީފަ. އެހެން

އައިސް ޒުވާނުންނަށް ކަންތަްއތަކެއް ކޮށްދެްއވަމުން ގެންދާ ތަން. މި މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާއިރުގައި ުޒވާނުްނެގ 

ްއގައި ިތއްބެވި ބޭފުޅުން މަސައްކަުތގައި ަބއިވެރިުނވެ ބައެއް މެންބަރުން، ޚާްއޞަ ގޮތެްއގައި ޒިންމާދާރު މަޤާމުތަކެ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންަނނީ ސަރުކާރަށް ޖެއްސުްނކުރާ ތަން. ރައްޔިތުންނަށް ޖެްއސުންކުރާ ތަން. އަިދ ެއއަށްވުެރ 

ްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އިްނ ބަލައިގަންނާނެ ކަމެއް ނޫން. ޒުވާނުންނަށް ޖެްއސުންކުާރ ތަން. މީ އަުޅަގނޑުމެ

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުގައި ތިބި ސަުރކާރުގެ މެންަބރުން، ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެންބަރުން އަޅުަގނޑުމެން މި ސަރުކާ ރަުކ، އަުޅގަ

ްއޒަތްތެރި ރައީސް ތި ކުރަްއވަމުން ގެންދަވާ މަސަްއކަތުަގއި ައޅުަގނޑުމެން ބައިވެިރވެ ތިބީމު. އިފަހަތުގައި ތިބޭނަން. 

ެގ هللاމަސައްކަތްތައް  މަޖިލީހުގެ ސް ދެމުން،އްކަތައް ައއްސަރިބަހާިއ ސާބަމަނިކުފާނު ތި ކުރައްވާ މަސަ

ނޑުމެން މިތިބީ ބޭނުންވާ ބިލު ކުރިޔަށް ެގންދިޔުމުގައި ަރއްޔިތުންނަށް އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ތައް ފާސްކުރުުމގައި އަުޅގަ

ނުޑގެ އަޅުގަ ތައްޔާރަށް ކަމުަގިއ ދަންނަވަމުން،ލާބަ ހޯދުމަށް ޓަކައި  އިމަނިކުފާނާ އެއްކޮށް ރައްޔިުތންނަށް ހެވާ

 ތަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ދެްއވި ފުރުޞަވާހަކަކޮޅު ނިންމާލަން. 

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުސަތު މި އަުރވަނީ އި ޝުކުރިއްާޔ  ތިަނދޫ އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަުރ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! އަުޅގަ

 އަށް.ޙިލްމީهللا ސަޢުދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީهللا ދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދުތިނަ

ަތކެއް ވެްސ އަޅުަގނޑަށް ހަމަ މި ބިާލ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަްއޒަތްެތރި ރައީސް. އަނެއްކާ އި އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ

ނޑު ދަންނަާވނީ މިހާރު މި ބިލުގައި އޮތް މުހިއްމު ކަމެތު ހޯދާލީ. އަޅުދަންނަވާލަން ހުރީމަ ފުރުޞަ ކޭ މޯލްޑިވްސް ގަ

ދިަޔއިމަ މި ކަމަށް މިފަދަ ކުންފުންޏެއް އުފެދިގެން ކަން.ކުންފުންޏެއް އުފެއްދުމަށް އޮތް ނަމުގައި  ގެލިމިޓެޑް ސްޕޯޓްސް

އާދެ! ައޅުަގނޑުމެންގެ ތަރައްީޤވެފަިއ ހުރި  .ވެްސ ލިބިގެންދާނެކަން ބޭނުންވާ ފަންޑާ އަދި އެހެިނހެން ކަންތައްތައް

ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ަޓކައި މި ކަހަލަ ކުންފުނިތަްއ  ،ކުރުމަށް ަޓކައިވެްސ ކުޅިވަރު ތަަރއްޤީ އިރުއިލާޤައުމުތަކަށް ބަލަ

ނޑު ސްޕޯޓްސް ވަނަ ބާުބގެ ަދށުން މޯލްޑިވްސް  4ގަބޫުލކުރަން. ހަމައެާއއެީކގަިއ މި ޤާނޫނުގެ  މެންވާކަން އަުޅގަ

ލިމިޓެޑްގެ ދަށުްނ  . މޯލްިޑވްސް ްސޕޯޓްސްފައި އޮތީއުފެއްދޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހި  ޗެނަެލއް ނަމުަގއި  ޗެނަލްގެ

 ..އަދި ޗެއަރ ކުންފުީނގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރާއެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއި  ޝުކުރިއްޔާ މެންބަރު  ްއޒަތްތެރިއި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެއަރުވަނީ  އްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 އަށް.هللاދުއްރަޙީމް ޢަބްދުޢަބް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ރާއްޖޭެގ ވެސް ނެތް ގޮުތަގއި މި ބިލަކީ ދިވެހިނޑު ވެސް ވާހަކަދަްއކާލަން ގަސްތުކުރަން. ޝައްކެއް ބިލަށް އަޅުގަމި 

ެނ ބިލެއް. އެހެން ދަންނަވާލަން މި ޖެހެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮށްދޭއްމު ދައުރެއް އަދާއަށް ޓަަކއި ވަރަށް މުހިތަރައްޤީ

އެީކަގއި ޤައުުމ  މި ސަރުކާރަކީ ުޒވާނުންގެ ހިއްސާއާ ،އާބާދީގެ ޮބޑު އިންސައްަތއަީކ ުޒވާނުން ކަމަށް ވެފައި

ނޑު ވަރަށް އުާފކުރާ ކަީމ އަޅުގަ ެލއް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅާފައިވާކުޅިވަުރގެ ބި ،ވާތީ ރަން ބޭނުންވާ ސަރުކާރަކަށްތަރައްޤީކު

ނޑު ހިތާމަކުރާ ކަމަކީ ދިވެހި ުޒވާނުންނަށް  ،ވާންޖެހޭ ކަމަކީހައިރާްނެވ އަންތަރީސް ކަމެއް. ައޅުަގނޑު ނުވަތަ އަުޅގަ

ިމ ކުރުމަށް ޓަަކއި ވެހިާރއްޖޭގެ ކުިޅވަރު ތަރައްީޤކުރުމަށް މަގުފަހިމު ބިލެއް ދިދަ މުހިއްޓަކައި ިދވެހި ސަުރކާރުން މިފަ

 މަސްއޫިލއްޔަތު ައދާކުރުމުގައި އިހުމާލުވެފަިއވާ  ،ކަމެއް ނެތްކަހަލަ ޒިންމާދާރު އެއްވެސް ގެނައި ހިނދު، މަޖިލީހަށް

ނޑު ދެކޭ ގޮތުަގއި ޢައަށް ނިސްބަތްވާ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މި އެމް.ޑީ.ޕީ މަލުކުރަމުން ގެންދާ ގޮތް. އަޅުގަ

އަޔަްސ މި ޤައުުމެގ ކުރަން އެހެން ބަޔަކު މާދަމާ މި ަޤއުމުގެ ވެރިކަން  . މި ބިލަކީމި ބިލަކީ ސިާޔސީ ބިލެްއ ނޫން

ބިލެއް. ޒިންމާދާރު ގޮތަކީ މިފަދަ  ވަރަށް މުހިއްމުކުރުމަށް ޓަކައި ޒުވާނުންނަށް ޓަކަިއ، މި ޤައުމުގެ ކުޅިވަރު ތަރައްޤީ 

ފާސްކޮްށ ތައް ވާނުނަށް ޓަކަިއ މިފަދަ ބިލުޒުއުމުގެ ިދވެހި ަޤއުމާއި ިދެވހި ޤަ، ިވދާޅުވެލުތަކަށް ބިނާކުރަނިވި ާފޑުބި

. މިއަދު ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ދިުނންމަންފާ ލިބޭނެ ގޮތްތަކެއް ހޯދައި އަށް ލާބަޔާއިދިވެހިރާއްޖެ ޤާނޫނުތަކަށް ހަދައި،

ްށ ކުިޅވަރަ ވާނުންނަށް ނުަވތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުމުަގއި އޮެވގެން ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޒު ޤަ ސަރުާކރު މި ގެތަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ ޙަޤީޤަ

ބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ޢަ ކޮށްދެވުނު ހަމަ ެއއްވެސް ަކމެއް ނެތް. އެނިގަވޑަިއގަންަނވާނެ ރައީސް އަްލއުސްތާޛު މައުމޫނު

އާދެ! އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ؛ެއ ޭބފުޅުންގެހުރީ  ުޒވާނުންެގ މަރުކަޒުތަްއ  ވެރިކަމުަގއި ާރއްޖޭގެ އަތޮޅުަތކުަގއި ޤާއިުމކުރި

. އެހެންނަމަވެސް، މި ސަރުކާރު ައއުާމ ވީރާނާވެގެން ޮގއްސަ، ފަނާވެ ރޭަގއި ހަލާކުެވ، އަހަރުެގ ތެ 3ވެރިކަމުެގ 

ހުރި ުޒާވނުންގެ މަރުކަޒުތައް ވަނީ  ންދިޔަ ެއއް އަހަރާއި ފަސް މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޭޖގައިއެީކގައި ވޭތުެވގެ

. ައދި ޒުވާނުްނގެ މަރުަކޒުތައް ގޮތް ހަދައިދީފައާބާދތުރަ ފިލުވަިއ އަލުން ެއ ތަންތާގެ ބޭނުން ުޒވާނުންަނށް ހިފޭނޭ 

މިހާރު މި އޮތީ އަތޮޅު ފެންވަރަށް ވުރެން ފުޅާކޮށްލާފަ. އާދެ، ރަށު ފެންވަރަށް ގެންގޮއްސަ. ާރއްޖޭގެ ތަފާތު 

ނޑުތައް ހަަދއިދީ ،ރީނާތައް ހަދައިދީސްޕޯޓްސް އެ ތަުކގަިއ ކަންކޮޅު އި މި ނަށް ޓަކަ ންިދވެހރާްއޖޭގެ ުޒވާނު ،ފުޓްސެްލ ދަ

ނޑުމެން ސަރުކާރުން މި ގެންދަނީ ވަރަށް ޒިންމާދާރުކަމާ އަޅުަގނޑުމެންެގ  ،އެކީގައި މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަމުން. އަުޅގަ
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ނޑުމެންގެ  މަނިކުފާނަށް ތިމަން، ްއަޒތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވި އި މިއަދުގެ ރިޔާސީ ކެމްޕޭން ތެރޭގައި ައޅުގަ

ކުރިޔަށް ނަށް ވުރެން އަރާއްޖޭގެ ުޒވާނުންގެ މިނިްސޓްރީގެ ބަޖެޓުން ތިން ސަތޭކަ މިލިމި ޔާ އްއްޖެ އާދެ! ވެރިކަން ލިބި

ން ުރފިޔާގަިއ އޮްތ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ފަސްދޮޅަހަކަށް މިލިއަެދއްވާނަމޭ. އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ ގާތްަގނަޑކަްށ ގެންގޮސް

 ޙަޤީޤަތުަގއި. މިއީ އެތައް މިލިއަަނކަށް އަަރއިގެްނ ގޮއްސަ ތިން ސަތޭކަ ވަނީ  މިއަދު މި ބަޖެޓުބެހޭ ވުޒާާރގެ  ކުޅިވަރާ

 ރަމުންސަރުކާރުން ކަންތައްތައް ކުއޮންނަ، ުޒވާުނން ބާރުވެރިކުރަން ކެރޭ، ުޒވާުނންގެ ހިއްސާ  ،ޒުވާނުންނަށް ހެޔޮއެދޭ

ކުެރވިގެްނ. ނަށް ތި އުޅެނީ ކެތްނުގެންދާ ގޮތަކީ. ިމއަދު މި މަންޒަރުތައް ފެންނަން ފެށީމަ ތިޔަ ބޭފުޅުން

ނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީހަޖަމު ން ކުރަންމެ ރަނގަޅު ގޮަތކީ ހަޖަމުޑިމޮކްރަސީގެ އެ ،ނުކުރެވިގެން. އަުޅގަ

ރާްއޖޭގައި މިހާރު ދިވެހި ރައްޔިތުން މިތިބީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް  !ކުރަްއވާދަސްކުރުމޭ. މެޖޯރިޓީއަށް ތަބާވުމޭ. ގަބޫލުފުޅު

ނގޭ. ދިވެިހ ރައްޔިތުންނަށް ރަނަގުޅ އެރަްއޔިތުންނަށް ޑިމޮކްރަސީައކީ ޮކބައިކަން އެބަ . ދިވެހި ސައްރުފުފުދިފަތަ

ނގޭ. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެގޮތަކީ ކޮބަިއކަން އެބަ އެނގޭ. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ނުބައި ގޮތަކީ ކޮަބއިކަން އެބަ 

ނގޭ. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް، ދިވެހި ބަ އެޅަށް އެކުރަނީ ކޮން ބައެްއކަްނ ރަނގަޙައްުޤަގއި މަސައްކަތް ރައްޔިތުންގެ

ނޑުމެން މާޒީއަްށ ދޭން މަސައްކަތްކުރަނީ ކޮން ބަެއްއކަން ރަނގަޅަްށ އެބަ އެރައްޔިތުންނަށް ެގއްލުން ނޭގ. އަުޅގަ

ޅުްނގެ ލީޑަުރ ބޭފު ޤާމުގައި ިތޔަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ މަ ؛ބޭފުޅުންގެ ވެިރޔާ ތިޖެހިލާއިރު ދިވެހިރާއްޖޭެގ ވެިރކަމުގަިއ 

 ވަނަ ދުވަހު ދެން އިތުރަށް ތިމަންނަ  މި  7ރީ މަހުގެ ފެބުރުވަ  2012ހުންނަވައި  ރީގޭ މުހަންމަދު ނަޝީދު ކެނެ

ިއސްތިއުފާދެްއވާފަިއ އްޔާ ދިވެހި ަރއްޔިތުންނަްށ ލިބޭނީ އިތުރު ެގއްލުމޭ ިވދާޅުވެ ވެރިކަުމގައި ހުރެްއޖެރާއްޖޭގެ 

 ބޭފުޅުންނާ އެީކަގއި މަގުަމްއޗަށް ނިކުމެަވޑަިއގެން ިދވެހި ވަނަ ުދވަހު ތިޔަ  8 ހުގެރީ މަނިކުމެވަަޑއިގެން ފެބުުރވަ

ފިލަިއގެންދާނެ ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުން ދުވަހަކު ވެސް  ދިވެހި ދެއްވި ގެއްލުމަކީ  ދައުަލތަށް ރައްޔިތުންނާއި ދިވެހި

ަވރަށް ބޮޑެތި ެގއްލުންތައް ެއ  މަޅީަގއި ޖައްަސއި ޔަ ބޭފުުޅން ވަނީތި ،ކަންތައްތަެކއް ނޫން އިނގޭތޯ. ދިވެހި ޒުވާނުން 

ންތޯ އެ މީހުންގެ ޖަލުގެ ކުޑަ ގޮޅިތަުކގައި ިތޔަ ބޭފުޅުންގެ ސަބަބުން ކިަތއް ުޒވާނުމިއަދު ވެްސ . ންނަށް ދީފަމީހު

އި ވިސްނާ މީހުްނ ދޭތެރޭގަ ހޭދަކުރަމުން އެ ގެންދަނީ. މި ކަްނކަމާަގއި ުދވަސްތަްއ އެތާކޮށްލައިގެްނ ހަލާކު މުސްތަޤްބަލް

އުޅޭ.  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިއަދު އެބަޚިޔާލުކުރާ މީހުން އެަބތިބި. މި ކަންކަމާ ދޭތެރޭގަިއ ދިވެހި ޤައުމުަގއި މިއަދު 

ނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ ތިޔަ ބޭފުޅުން ވެރިކަމުަގއި ތިއްބަަވއިގެ  ން ޒުވާނުންނަކަށް ކަމެްއ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އަދި އެވަރުން  ދެވުނޭ.މީހުންނަކަށް ކަމެއް ނުކޮށް ނަކަށް ކަމެއް ނުކޮށްދެވުނޭ. ުދަވސްވީމީހުންހަރުދެވުނޭ. ނުކޮށް

ފަރުނުޖެހިގެން ދިވެހި ޤައުމާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ދިނީ ވަރަށް ބޮޑެތި ެގއްލުންތަކެްއ. މި ޙަޤީޤަތް ޚާއްޞަކޮށް 

ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އެންމެ ރަނގަޅަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ބޭފުޅުންގެ ތެޭރަގއި 

ނޑުމެންނާ އެކީަގއި ނިކުމެވަަޑއިގެން އެމް.ީޑ.ޕީގެ ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް  އާދަމް ހިމެނޭ. އެ ކަމަނާއަކީ އަޅުގަ

ނޑު މެްނގެ ލޯ ކުރިމަތީގައި ފާޑުވިދާުޅވި ބޭފުޅެއް. މިހާރުެވސް އެ ބޭފުޅާ ދެއްކެވި ވާހަަކތަކާއި ކުެރއްވި ުޓވީޓުތަކާ ައުޅގަ
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ނޑުމެން  ނޑުމެން މި ދައްކަނީ ޙަޤީޤީ ވާހަކައޭ. އަުޅގަ ނޑު މި ދަންނަވަނީ އަޅުގަ ފެންނަން އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

އޮންނާނީ މި ވޭުތވެދިޔަ އެްއ އަހަރާއި ފަސް މަސްުދވަހުގެ ތެރޭގައި މުިޅ ރާއްޭޖގެ ރަްއިޔތުންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަްށ 

ން ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވާަފއޭ. ޒުވާނުން މަރަނީ ކޮންބައެއް ކަމާއި ކޮރަޕްޝަން އޮތީ ކޮން ސަރުކާރެއްަގއި މި ސަރުކާރު

ކަމާއި މި ކަންކަން ވޭތުވެިދަޔ ތިޔަ ބޭފުޅުްނގެ ސަުރކާރުެގ އޮޑިްޓ ރިޕޯޓުތަުކގަިއ ޕޮލިްސ އޮފީހަށް ހުށަހެޅިފައި ހުރި 

ބަލައިލީމާ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ އިނގޭތޯ.  މައްސަލަތަކަށާއި ކުެރވެމުންދިޔަ ތަޙްޤީޤުތަކަށް

ނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ސަރުާކރަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގައި ކުށް މަދުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ސަރުކާރެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ ސަރުކާރެއް އަތުެވއްޖެއްާޔ ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ސަރުާކރުން މަގުމައްޗަ ށް ނެރެ، ދެންނެވީމު، އަުޅގަ

ބިކަކޮށްލާފަިއވާ ުޒވާނުންނަީކ ޒިންމާދާރު ބަޔަކަށް ހަދަިއދޭނަމޭ. އެ މީހުންނަކީ މި ޤައުމު ބިނާކުރުމުަގއި އެަބިއ 

ނޑުމެން ހަދައިދޭނަމޭ. އެބައި މީހުންނަކީ މުޖުތަމަޢުގެ އިޙްތިރާމާއި ލޯިބ  މީހުންގެ ދައުރެއް އޮތް ބަަޔކަށް އަުޅގަ

ނ ުޑމެން ހަދައިދޭނަމޭ. މިއަދު ފެންނަމުން އެ ދަނީ އެ މަންޒަރު. ރައީސް ޔާމީްނގެ ފަހަތުަގއި ލިބިގެންވާ ަބޔަކަށް އަުޅގަ

އަތާއި އަތް ުގޅާލަިއގެން ދިވެހި ޒުވާނުން ނިކުމެ އެ ތިބީ ވަރަށް ޒިންމާދާރުކަމާއެކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރިަމުގ 

ދިނުމަށް ޓަކައި. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުިޅވަރު ާއ ބިނާކުރުމަށް ޓަކައި. ިދވެހިރާއްޖެއަށް އަޯރކަމާއި ފެހިަކން ހޯދައި

ހަރުފަތްތަކަކަށް ކުރިއަށް ެގންގޮސްދިނުމުގެ މަތިވެރި މަޤްޞަދުގައި މިއަދު މި ުކރަމުންގެންދާ މަސައްކަތުަގިއ 

ރައްވާ! އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ދަނީ ދިވެހި ުޒވާނުންގެ ެއއްބާރުލުން ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބެމުން. ތިޔަ ބޭފުޅުން ޤަބޫލުފުޅުކު

ތިޔަ ބޭފުޅުން މިއަދު މި ަވނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ ކުރިމަީތގައި ެފއިލްވެފަ. އެމް.ޑީ.ޕީ ވަނީ ފެއިްލވެފަ. 

އަޅުަގނޑުމެން މި ދަނީ ޤައުމައިގެން ކުރިއަށް. ައޅުަގނޑުެމންނަކީ ކަންފަތްދޮށުގައި ތިހެން ފުންމައިލާ ދުންމާރިއަކުން، 

ނޑަކުން ނޑުމެންނަީކ ، ފުންމައިލާ ކަށިގަ ކުރިމައްޗަށް އަރަިއ އަާޅ ހުރަހަކުން ޖެހިލުންވާނެ ބައެްއ ނޫން. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކީ ދިވެހި ޤައުމާއި ިދވެހި ރައްޔިތުްނގެ ޙައްުޤގަިއ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއއަށް ވުެރ މާ ވަރުގަދަ ބަެއއް. އަުޅގަ

ނޑު ިތޔަ ބޭފުޅުންެގ އަރިހުަގއި ދަންނަވައިލާީނ ކުރަންޖެހެނު މަސައްކަތެްއގަިއ ފަހަތަށްޖެހޭނެ ބައެއް ނޫން.  އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން މިތިބީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ދިވެހި ޤައުމަށް ޓަކައި އަށްޑަނަަޔކަށް ދިއްކޮށްލުީމ ފަހުނޭވާއަށް ދާންދެން މޮޓޯ 

ނާކުެރއްިވ ބިރުން ކަމުގައި ިޚޔާރުކޮްށގެންނޭ. ައންނާނެ ތީރެއް، ުއއްަޑއެއް ފެނިގެން އަމާުޒވެގެން ެމއަްށ، ގަން

ނޑުމެންނެއް ނުވާނަމޭ. ދިވެހި ޤައުމާއި މާތްވެގެްނވާ ިއސްލާން ދީނުގެ ޙައްޤުގަިއ  ފިލަންދާނެ ބަޔަކަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރާނީ ފިސާރި ސާބިތުކަމާ އެކީަގއި. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން  ކުރަންޖެހުނު ކޮންމެ މަސައްކަތެއް އަުޅގަ

ެއމް.ޑީ.ޭއގެ ގުޅިފަިއވާ ކޯލިަޝނަށް؛ އާދެ! ަރއީސް ޔާމީނަށް ވެރިކަން ދިނީ ވަރަށް ފޮިނ  އަޅުަގނޑުމެން ޕީ.ޕީ.އެމާއި

އުއްމީދުަގއި. ވަރަށް އުޖާލާ މުސްތަޤްބަލެއް މި ޤައުމަށް ގެންނަން ބޭނުންވެގެން. ތަަރއްޤީގެ އާ އުސްމިންތަަކކަށް 

އުމަކަށް މި ަޤއުމު ހަދަން ބޭނުންވާތީ. މިއަދު ވާސިލުވާން ބޭނުްނވެގެން. ުޒވާނުން މެދުއުުޑގަިއ ފިޔަޖަހައިލާ ޤަ

އަޅުަގނޑުމެން ެއކަން ކުރަން ފެށީމަ ހަޖަމުނުކުރެވިގެން މިއަދު ވަަޑިއގެން ތިއްބަވާ ތިެހން ލަވާ ހަޅޭކަކަށް، ޖަހާހާ 
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ނޑުމެން ވަރަށް ކެރިގެން، ވަރަށް ފޯރިޔާ އެުކގައި ކުިރއަ ށް ދާނީ. ބެރަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނެއް ނުނަށާނަން. އަޅުގަ

ނޑުމެން ފްލެޓު ވެްސ  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ތި ބޭފުޅުްނ ހަމަ ތި ގޮތަށް މަގުަމއްޗަްށ ނިކުމެ ހަޅޭއްަލވަލަވާ ިތއްާބ އަުޅގަ

ނޑުމެން ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ވެސް އަޅާނީ. އަޅުަގނޑުމެން ހައުސިން ޔުނިޓުތައް ވެސް ޤާއިމުކުރަމުްނ  އަޅާނީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ހުޅު  މާލެއާއި މާލެއާ ދޭތެޭރގަިއ ުބރިޖު ވެސް އަޅައިލާނީ. އަުޅަގނޑުމެން ބޮޑުތިލަދުންމަތީގައި ގެންދާނީ. އަުޅގަ

މާސިންގާ ބޮޑު ޕްރޮޖެކްެޓއް ފަށައިގެން ކުިރއަށް ގެންދާނީ. ފ. އަތޮޅާިއ ދ. އަތޮުޅަގިއ މެގަ މަޝްރޫޢެއް ފައްޓާނީ. 

ވިސްނާވަަޑއިގަްނނަވާ. މިއަދު ރާއްޖޭގެ އެިކ  އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ފަހަށް ޖެހޭނެ ސަރުކާރެއް ނޫން. ތިޔަ ބޭފުޅުން

ރަށްރަށުގައި ހިންގަމުްނގެންދާ މަޝްރޫޢުތަކާ ދޭތެރޭ ފިކުރުކޮށްލާފައި ރަްއޔިތުން ވިާދޅުވަނީ ީކކޭތޯ. ރަްއޔިތުްނ 

އަދު ވިދާޅުވަީނ، ރަށްރަށަށް ރަްށެވހިކަމުގެ ާއ ރަންޒާމަނެްއ ުއދަވަމުން، ރަށްރަށަށް އަިއ ކުރިއެރުން ފެނިގެްނ މި

ދިޔުމާއެކީ ރަށްރަށުގެ އަޚުނާއި އުޚުތުން ހެޔޮހިތުން ހިނިތުންވަމުން، ރަށްރަށުން ތަޢުރީފު އޮހެމުންނޭ ދަނީ ހަމަ 

ނޑުމެން ބޭނުންވާ ފަދަ ސަރުކާރެއް މި ޤައުމުަގއި ޤާއިމުވެަފއި އޮތް  ހެޔޮހިތުން. ޝައްކެއް ވެސް ނެތް. މިއަދަކީ އަުޅގަ

އެތައް ޕްރޮޖެްކޓެއް ހިނގަމުންދާއިރު، ތިނަދޫަގއި ެއ ގެްނދަނީ އެތައް މަޝްރޫޢުތަެކްއ  ދުވަހެއް. ަބއްލަވާ! ައއްޫޑގައި 

ފަށައިގެން ކުިރއަށް. ގއ. ާއއި ލ. އަތޮުޅަގއި؛ ަބއްލަވާ! ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ސަުރކާރަށް ނުކުރެވުނު ކިަތއް ކަންަތއްޯތ 

ނޑުގެ އަމިއްލަ އަތޮުޅގަިއ، އަޅު  ނޑުެގ އަމިއްލަ ރަުށގަިއ، ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫން އަޅުަގނޑުމެން މި ކުރަނީ. ައޅުގަ ގަ

ފެށިގެން ގަމާ ދޭތެރޭަގއި ެއ އޮތް ބޮޑު މަުގގައި އަުޅަގނޑުމެން މި ގެންދަނީ ތާރުެއޅުމުގެ ބޮޑު ބިޔަ މަޝްރޫޢެްއ 

މަގުަތއް އެ  ފަށައިގެން ކުިރއަށް. ިތޔަ ބޭުފޅުންނަށް ކިހާ އަސަެރއް މިަކމުން ކުރާނެތޯ. ހައްދުމަތީ ފޮނަދޫގެ އެތެޭރގެ

ގެންދަނީ ހަދަމުން. ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫއާއި ހައްދުންމަތީ ަގމުގައި ތިން ސަތޭަކއަށް ވުެރ ގިނަ ހައުސިން ޔުނިޓު ެއ 

ގެންދަނީ ޤާއިމުކުރަމުން. ދެން އޮތީ ތ. އަތޮޅު. ގުރައިޫދގަިއ އެ ގެންދަނީ ބިން ހިއްކަމުން. މަޑިފުށީގައި އެ ގެންދަީނ 

އަހަރުދުވަުހގެ ތެޭރގަިއ މިކަން ނުކުރެިވ، ރަްއޔިތުން ދިން ވެރިކަން ދޫކޮށްލާފަިއ  3ބޭފުޅުްނނަށް  ބިން ހިއްކަމުން. ތިޔަ

ފިލައިގެންދިަޔއިމަ އަޅުަގނޑުެމން ސަރުކާރަށް އައިސް މި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގަވަިއ، ދިވެިހ ރައްޔިތުންގެ ތާއީާދއި ލޯބި 

ހަޖަމުވެގެްނ ނިކުތަކަްސ ދަންނަވާެނ ހަމަ އެްއވެސް ވާހަަކއެއް  ހޯދައި، މި ޤައުުމ ކުރިއަްށ ގެންދަން ފެށީމަ ދެން

ނޑުމެންެގ  ނެތް. އަޅުަގނޑުމެންގެ ަސރުޢީ ނިޒާމުގެ ހަރުދަނާކަން މިއަދު މި ދަނީ ފެންނަމުން. އަޅުގަ

ސް ޤާނޫުނެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސަރުޢީ ނިޒާމުގެ ތެެރއަށް އަތްނުބާނާަކން އެ އޮތީ ސާބިތުކޮށްދީފަ. ޮކންމެ މީހަކީ ވެ

ނޑުމެްނގެ ސަރުާކރުން އެ އޮތީ ސާބިތުކޮށްދީފަ. ތިޔަ ބޭފުޅުން ެއްއވެްސ  ކުރިމަތީގައި ހަމަހަމަ މީހެއްަކން އަުޅގަ

ހަމައެއް ނެތި، އެްއވެސް ލަމައެއް ނެތި، ެއްއވެސް އުސޫެލއް ނެތި ގާނޫނާއި ޤާނޫނުއަާސސީއާއި ޤާނޫނުތަުކގެ ބޭރުން 

ލިބެން ފެށީމަ ދެން އެކަމާ ކެތްނުވެގެން ނުކުންނާނެ ކަމެއް ނެތް. ޤަބޫލުކުރައްވާ! ކުށެްއ  ކުރި ކަންތަުކގެ އަދަބު މިއަދު

ކުރާއިރު، ކުށެއް ކުަރއްވާީނ ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން ެއ ކުރި ކުށެްއގެ އަދަބު ނުަވތަ ޙައްޤު ޖަޒާ ތިމަންނާއާ 

ނުޑމެން ދެން ޤާޟީ ހައްޔަރުނުކުަރއްވާށޭ. ތި هللا ނެވީމު ޢަބްދުކުރިމަތިވާނެކަން ދަނެގެން. ަބއްލަވާ! އެ ުދވަހު އަުޅގަ
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ހައްދަވަނީ ގޯހެކޭ. ދޫކޮށްަލއްާވށޭ. ބަލަ! ކީއްތޯ ވާނީ. އޭާނއަކީ އެހާ ބޮޑު މުޖުރިމެއް ަކމުގައި ވަނީ ވިްއޔާ ކޯުޓެގ 

ނުވަތަ ކުށެްއ  އަމުރެއް ހޯއްދަަވއިގެން ހަްއަޔރުކުރި ނަމަކަ، މިއަދު ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްޗަކަށް ޓެރަރިޒަމުގެ ޢަމަލެއް

ސާބިތެއް ނުކުރެވުނީސް. ާސބިތުކުރެިވގެން އެ ދިޔައީ ީކއްެވގެންތޯ؟ ސާބިތުކުރެިވގެްނ މި ދިޔައީ ތިޔަ ބޭފުޅުން، 

ގާނޫނަށް، ހެދިފައި އޮތް ާޤނޫނުއަސާސީާއއި ހެދިފައި ުހރި ޤާނޫނުތަކާއި ަގާވއިދުތަާކއި އުސޫލުން ބޭރުން، ޗާޓުން 

ބާރެއް ލިބިފައި އޮތް ކަމަށް ދެކިގެންމ ތިމަންނާގެ އަމިއްަލ ބާރުގެ ބޭނުންކުރުމުެގ ހިތި  ބޭރުން، ތިމަންނާއަށް މާ ބޮޑު 

އަހަރުުދވަހުގެ ދިގު މުއްދަތަށް ޖަލުގެ ކުޑަގޮޅިތަުކގެ ތެރޭގައި ތިޔަ ވިާދޅުާވ  13ނަތީޖާއަކަށް ވެގެން މި ދިޔައީ 

ނޑުމެން ފަޚުރުެވރިވަ މޭ މި ޤައުުމގސަރުޢީ ިނޒާމުގެ ސާބިުތކަމަށް ޓަަކއި. ޑިމޮކްރަސީ އޮންނަންޖެހުން. މިއަދު އަުޅގަ

ހަރުދަނާކަމަށް ޓަކައި. ރަީއްސ ޔާމީންގެ ކެތްތެިރކަމަށް ޓަަކއި. ެއ މަނިކުފާނުގެ ހިތްވަަރށް ޓަކައި. އެ ދަްއަކވާ ރީތި 

ނިޔެއިން ފިއްތުންތަކާ ނަމޫނާއަށް ޓަކައި. ިތޔަ ބޭފުުޅންނަށް ކީއްެވގެންތޯ ެއކަން ުނކުރެވުނީ؟ ދެން ވިދާުޅވަނީ ޭބރު ދު

ކުރިމަތިވަނީއޭ. ނޫްނ، ނޫން. ބޭރު ދުނިޔޭގެ އެްއވެްސ ފިއްތުމެއް ައޅުަގނޑުމެންނަަކށް ކުރިމައްެޗއް ުނވޭ. ތިޔަ 

ބޭފުޅުން ތިޔަ ބައްލަވާ އެްއެޗއް ބައްލަަވިއގެން، ތިޔަ ބޭފުޅުން ތި އުޅުއްވާ ގޮތަށް އުުޅއްވާ ބަެއއް ަވކިަވކި މީހުން 

ނޑުމެްނެގ ނިކުމެ ބަޔާންތަ އް ނެރުމަކީ އެއީ ބޭރުގެ ސަރުކާރުަތކުން އެއްެޗއް ވިދާުޅވުމެއް ނޫން. މިއަދު އަޅުގަ

ޔާމީނަީކ هللا ވަނަ ގަރުނަށް ފައްކާވެަފއި އޮތް ގަޓުހުިރ ސަރުކާރެއް. ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު 21ސަރުކާރަކީ 

ބިލުކަން ހުންނެވި ެވރިއެއް. އެ މަނިކުފާނު ެއ ވަނަ ގަރުނުަގއި ވެރިކަންުކރެވޭ ފަދަ ހިތްވަރާިއ ފަންަވރާއި ޤ21ާ

އިންނެވީ ހަމަޖެހިގެން. ތިަޔ ބޭފުޅުން ރެޔާއިުދވާލު ނުުކމެވަޑަިއގެން މުޒާހަާރކުރަްއވަމުން ގެންދަާވއިރު ވެސް ެއ 

ގަިޑއިރު ެއ  24 މަނިކުފާނު ނިކުމެވަަޑއިގެން ިތ ބޭފުޅުންނަކާ މުޤާބަލާނުކުރަްއވާ. އެ ބޭފުާޅގެ ޒިންމާ އަދާުކރެއްވުުމގައި 

ނެޑއް ގަންނަްނ  ހޭދަކުރައްވަނީ ިދވެހި ރައްޔިުތންނަށް ޓަކައި، ިދވެހި ޤައުަމށް ޓަކައި. ިތޔަ ބޭފުޅުން ަގންނާނެ ގަ

ދޫކޮށްލައްަވއި؛ ކޮބައިތޯ މިނިވަންކަމާ އެީކގައި ިތަޔ ބޭފުޅުން މުޒާހަރާކުރައްަވމުން ތިޔަ ގެންދަވަނީ. 

ބާރު ވަިކވެަފއި އޮްތ ރިޔާސީ ިނޒާމެއް  3ހިވަަޑއިނުގަންަނވާނެ. ިމ ޤައުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ކަަމކާ ބެ

ޤާއިމުކުރެިވ، ވެރިކަން ހިނަގމުންދާ ޤައުމެއް. މި ަޤއުމުގެ ވެރިކަން ހިންާގ ބާރަކުން ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަކަށް ބާރެްއ 

! މި ަޤއުމުަގއި ތިަޔ ބޭފުޅުންގެ ތާއީުދ ނެތްކަން ނުފޯރުވާނެ. ސަރުޢީ ނިޒާމަކަްށ ބާރެއް ނުފޯުރވާނެ. ޤަބޫލުފުުޅކުރަްއވާ

ނޑުމެން ތިަޔ ވިދާޅުވާ % މަސްދުވަުހގެ  4ގެ ސަުރކާރު ޤާއިމުކުރިތާ 25ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް ޤަބޫލުފުޅުކުރެއްވޭނެ. އަުޅގަ

އީސް ޔާމީނަށް ތެރޭގައި ޭބއްިވ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސާފު އަޣުލަބިއްޔަުތ ރައްޔިތުން ދިނީ ައޅުަގނުޑމެންނަށޭ. ރަ

ދަންނަވާފައި ވިދާޅުވީމ މި ޮއތީ ރައްޔިތުްނގެ ތާއީދޭ. ޤަުއމައިގެން ކުރިއަށް ވަަޑިއގަންނަވާށޭ. ތިމަންނާމެން މި ތިބީ 

މަނިކުފާނުގެ ފަހަތްޕުޅުގަޭއ. ެއހެންވީމާ، ދެން ކޮން ާތއީދެްއތޯ ތިޔަ ބޭފުޅުންެގ އޮތީ؟ ިތޔަ ބޭފުޅުންނާ ެއކީަގއި ިތަޔ 

ނޑި ޔާމިންމެން ފަދަ ބޭފުޅުން ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި هللا ތަކަށް ހޮިވަވޑަިއގެންނެވި، ޒުވާން ޢަބްދު ބޭފުޅުންގެ ގޮ

ޑިމޮކްރަސީގެ ކަންފުޅެއް ނެޭތ ވިދާޅުވެަފއި ަވޑަިއގެން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަފަށް ވަަޑއިގަތީމަ ލަދުހަޔާތުގެ ކަންފުޅެއް ވެްސ 
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ވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން މި ަދއްކަނީ ިތޔަ ބޭފުޅުނަށް ރަނގަުޅވާނީ، މާރިޔާމެންގެ އެބޮތްތޯ؟ ނެެތްއ ނޫންތޯ. ދެން އެހެން

ތިޔަ ބޭފުޅުން ވަޑަިއގެން ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް މިއަދު ތާއީދެއް ނެތްކަން ގަބޫލުފުޅުކުރައްަވިއ މައިނޯރިޓީގެ ގޮތުަގއި މިތާ 

ނަށް ޓަކައި ޚިދުމަތެއް ކޮށްދެއްވުމޭ. ތިއްބަަވއިގެން އަިދވެސް ސަުރކާރާ އެީކގައި ެއއްބާރުލުންދީެގން ދިވެހި ރައްޔިތުން

ތިޔަ ބޭފުޅުންނަކީ ވަކި މީހެްއގެ އަޅުންނަށް ުނވާށޭ. ަވކި މީހެއްގެ ފަހަތުން ދުވާ މީހަކަށް ނުވާށޭ. ކެނެރީގޭ ނަޝީުދ 

ކުރި ކުށުގެ އަދަބު ޝަރުޢީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އެ އޮތީ ނަޝީދަށް ލިބިފައޭ. ދެން އެކަން ދޫކޮށްލާފައި ާއ 

ކާ އެްއކޮށް ނުކުމެވަަޑއިގެން ދިވެހި ޤައުމަށް ޓަކައި ޚިދުމަތެއް ކޮށްދެވޭތޯ ބައްލަވާށޭ. ކޮަބއިތޯޭއ، ތިަޔ ލީޑަރޝިޕަ

ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ އެމް.ޑީ.ީޕއަކީ ފިކުެރކޭ. އެހެންވެއްެޖްއޔާ ކޮަބއިތޯ، އަންނިއަށް ޓަަކއި ތިޔަ ބޭފުޅުން ހަލާުކެވ 

ނޑުމެން މަ އުމޫނާއި ޔާމީނާ އެީކގަިއ މިތިބީ. ެއއީ ެއ ބޭފުޅުންނަކީ މި ޤައުމަްށ ދާންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތޭ. ައޅުގަ

ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވި، މި ޤައުމު ދެކެ ލޯބިާވ، މި ަޤއުމުގެ ަރއްޔިތުންނަށް އިޚްލާޞްތެރި ަބޔަކަށް ވީމަ. ަބއްލަވާ! ތިަޔ 

ޑިމޮްކރަސީގެ ހަމަތަކުގެ މަތިން  އަހަުރގެ ވެރިކަމެއް ކުަރްއވާފައި 30ވިދާޅުވާ ަރއީސް މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް 

އިންތިޚާބުން ބަލިވެަވޑަިއގަތީަމ ގެއަށް ވަަޑއިގަތީ ޑިމޮކްަރސީގެ ރިވެތި ނަމޫނާެއއް ދަްއކަވާފަ. ރަްއޔިތުން ޮގވަިއގެން 

ހާ. މަގުމައްޗަށް ުނކުމެަވޑަިއގެްނ ދައުލަތުގެ މުދަލަކަށް ެގްއލުމެއް ނުދޭ. ސަރުކާުރގެ ިއމާރާތްތަކުގައި ހުެޅއް ނުޖަ

ޒުވާނުން ޮގަވއިގެން ނުކުެމ މީހުންނަކަށް އަނިޔާއެއް ނުކުރޭ. އެ މަނިކުފާނު ބަލި ގަބޫލުކުރަްއވައި ވަަޑިއގެން 

އަނެއްާކވެސް މަަސއްކަތް ެފއްޓެވީ ަރއްޔިތުންނާ އެީކގަިއ. އެ މަނިކުފާނަށް އޮތް ތާއީދު ބޭނުންކުރަްއވަިއގެްނ 

ނަ އަހަުރގެ ިރޔާސީ އިންތިޚާުބގައި އެ މަނިކުފާނު ދެއްކެވި ކެންިޑޑޭޓަށް ވަ 2013މަސައްކަތްކުެރއްީވ. ނަތީޖާއަަކށްވީ 

ދިވެހި ރައްޔިތުން ވޯޓުީދގެްނ މި ޤައުމުަގއި އަނެއްާކވެްސ ތިޔަ ވިދާޅުާވ ފިކުރުެގ ަވރަށް ފައްކާ، ވަރަށް ޤާބިުލ 

ނޑު އިޚްލާޞްތެިރކަމާ ސަރުކާރެއް ާޤއިމުެވގެންދިޔުްނ. އެއީ ޙަޤީޤަަތކީ. ެއއީ ިޑމޮކްރަސީއަކީ. އެހެންވީ މާ، ައޅުގަ

އެީކގައި ދަންނަަވއިލާނީ، ާމރިޔާއޭ ވަކި މީހަކަށް ޓަަކިއ، ވަކި މީހެްއގެ ވަކި ގުަނވަނަކަށް ޓަަކއި ތި ގޮތަށް 

މަސައްކަތްނުކުަރއްވާށޭ. ތިއީ ވަރަށް ބޮޑު ގޯހެކޭ. ޤައުމަްށ އިޚްލާޞްތެރިވާށޭ. ރައްޔިުތންނަށް ތެދުވެރިވާށޭ. ދީނަށް 

ވާށޭ. ކޮަބއިތޯޭއ، ަވިކ މީހެއްގެ ޤައުމެއް ނޫނޭ މި ޤައުމަކީ. މި ޤައުމަކީ މާރިޔާެގ ވެސް ޤައުމޭ. މި ޤައުމަީކ ތެދުވެރި

އިންތިގެ ވެސް ޤައުމޭ. މި ޤައުމަކީ ހެޔޮއެދޭ ކޮންމެ؛ ޢަލީ ޢާޡިމްގެ ވެސް ޤައުމޭ. އަޅުަގނުޑގެ ވެސް ޤައުމޭ. 

އިނުގަްނނަވާށޭ. ައޅުަގނޑުމެންނަކީ ިތ ބޭފުޅުން އަިއސް މިތާަގިއ އެހެންވީމާ، ވަިކ މީހަކު ހިމާޔަތްކުރަން ތެދުެވވަޑަ 

ކިތަންމެ އިރަކު ތި ގޮތަށް ހަޭޅއްލެިވޔަސް ހުއްަޓއިލާނެ ބައެްއ ނޫން. އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ިތޔަ ބޭފުޅުން ލަވާ ހަޅޭކަކަްށ 

ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލިސް މި އޮތީ  ބިރުން ގެއަށް ވަދެ ފިލާނެ ބައެއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން މިތިބީ ސަރުކާރާ އެކީަގއި.

ސަރުކާރާ އެީކގައި. ދެން ޮކންކަމަކާތޯ އަޅުަގނޑުމެން ަކންބޮޑުވާންވީ؟ ައޅުަގނޑުމެްނ ހަމަ ހަމަޖެހިލައިގެން މުޅި 

ޤައުމު މި ގެންދަނީ. ޒުވާނުްނނާއި ޤައުުމގެ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދީންނާިއ ހަރުމީހުންނަށް ޓަކައި ޚިދުމަތްކުރަމުން. މި 

ތީ، ބައްަލވާ! މި އޮތް ފަދަ ބިލު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ަވގުތު ތިޔަ ބޭފުޅުން ތެުދވެަވޑަިއގަތީ ބިލާ ދެކޮޅަށް. އޮ
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ނޑުމެން އުޅެން ފެށީމާ، އެކަމާ ދެކޮޅަށް ނުކުތް  އިސްލާމިކް ޔުނިވަރިސޓީެއްއ މި ޤައުމުގައި ޤާއިމުކުރަން އަޅުގަ

ތޯ ރައްޔިތުްނގެ ޙައްޤުަގއި ދައްކާނީ. ސައްަތއިން ސައްތަ މުސްލިމު މި ޤައުމުގަިއ ބަޔަކު، ދެން މިއަދު ކޮންވާހަކަެއއް

ނޑުމެން ބިލެއް މި ޤައުމުގެ ސަުރކާރުން މި ތަނަށް ގެނައިމަ އެކަާމ  އިސްލާމިކް ޔުިނވަރސިީޓއެއް ޤާއިމުކުރަން އަުޅގަ

ޔައިގެން ދައްާކނެ ވާހަކައެއް ނޯންނާނެ. މި ދެކޮޅަށް ނުކުމެވަަޑއިގެން ބަަޔކު، ދެން ރައްޔިތުންނޭ، އިްސލާން ދީނޭ ކި

ޤައުމުގެ އާބާދީގެ ޮބޑު އިންަސއްތަެއއް ުޒވާނުންނަށް މިއަދު ނިސްބަތްވާއިުރ، ުޒވާނުންނަށް ޓަކައި ކުިޅވަރުެގ ބިލެއް މި 

ނުންނެކޭޯތ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންދިޔައިމަ އެ ބިލދެޮކޅަށް ތެދުިވ ބަަޔކު ދެން ކޮން ަޤއުމެކޭތޯ ިކޔާނީ؟ ކޮން ޒުވާ

ނޑު މި ދަންނަވަނީ ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އަރިހުަގއި އަމިއްލައަށް މިތާ ބޭރަށް ނުކުމެވަޑަިއގެން  ކިޔާނީ؟ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ހިނދުކޮޅަކު، ހިނދުކޮޅަކު ިވސްނާވަަޑއިގަންަނވާށޭ. ތިމާއަށް މި ކުރެވޭ ކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި ުކޑަކުޑަ ހިނދުކޮޅަުކ 

 . ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވާށޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ހުސްވަގުުތކޮޅަކަްށ ދާ ގަިޑ ޖެހުނީ. އެހެންވީމާ، އި ޝުކުރިއްާޔ  އްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މި ހިސާބުން އަުޅގަ

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަރުވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ.އިއިަގޑިއިުރގެ ހުސްަވގުތުޮކޅެްއ ބަ

 

 ]އަށް  11:00އިްނ  10:30ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ރައީސް ޢަބްދުޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް  ބަހުސްކުރަމުންދާ ބިލުގައި އަޅުގަ

 ެވވަަޑއިަގންނަވާ ނަމަ އިށީނދެ އިނދެ ވާހަކަދެްއކުމުގެ ފުރުޞަތު ެވސް އެބައޮތް. ޢުޘްމާނަށް. ޢުޒުރުވެރި

 

 މާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްގެމަނަފު

އްޒަތްެތރި ރައީސް. މިއަދު އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅިގެން މި ދިޔަ ބިލަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ވެްސ އި އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ 

މުހިއްމު ބިލެއް. އެީއ މި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުިޅވަުރ ކުރިއެރުވުމަށް ޓަަކއި ސަުރކާރުން ކުރަްއވަމުން އަންނަ  ވަރަށް

މަސައްކަުތގެ އެންމެ މުހިއްމު މަސައްކަތެއް ފެށިގެންދާ ިހސާބަކީ މިއީ ކަމުަގއި އަުޅަގނޑު ގަބޫލުކުރަން. އެއީ މި 

ން ކުރިއަށް ދާްނ ބޭނުންވާ ުޒވާނުންނަށް، ޤަުއމީ ޓީމުގައި ުކޅޭ ކުދީންނަށް ބިލުގެ ސަބަބުން ުޒވާން ކުިޅަވރުގެ ދާއިާރއި
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އެ ކުދީންނަށް ުކޅިވަުރގެ ެތރޭގަިއ ހަރަކާތްތެރިވުުމގެ އިުތރުން މުސާރަ ލިބޭނެ ގޮތްތަެކއް ޤާއިުމވެގެްނ މި ދަނީ. 

ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިންނަށް، ޚާއްޞަކޮށް ހަމައެއާެއއްކޮށް މުސާރަިއގެ އިނާޔަތްތައް ލިބުމުގެ އިތުރަްށ ޤައުމީ ޓީމުގައި 

އެިކއެކި ވަޒީފާތަުކަގއި ތިެބ ވަޒީފާތަުކަގއި ކުިރއަށް ދާން ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ުކޅިވަުރގެ މައިދާނުަގއި ވެސް 

. ކުރިއަށްދެވޭނެ އުސޫލުތައް ާޤިއމުކުރުމަށް ޓަކައި މި ބިލުގެ ސަބަބުން ފުރިހަމަ ކަންތައްތަކެއް ޤާއިމުކުެރިވގެން އެބަދޭ

ެއ ، ކޮމިޝަނެއް އެކުެލވި ސްޕޯޓްސް  ދެން ހަމައެއާެއއްކޮށް އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން އަނެްއ ކަމަީކ،

ވެސް ިމ ކުޅިވަރުގެ ކަންަތއްތައް ރަނގަޅު ގޮުތގައި ކުިރއަށް  މަކޮމިޝަނަށް މީހަކު ޢައްޔަންކުރެިވގެންދިޔައި

ކަމަށް  ތަށް ދަންނަވާއި ޙަޤީޤަދަނީ. ދެން މީގަ އިމުުކރެވިގެން މިއް ޤާޓަކައި ވަރަށް މުހިއްމު ކަންތައްތަކެ ގެންދިއުމަށް

ކުރަްއވާ ކަންަތއްތަކަކީ މުިޅ  ބޭފުޅުން ތި  ތި ޓަކައި މި ކުރާ މަސައްކަުތގައި މަށްންޏާ މި ޒުވާނުންނަށް ކުިރއެރުވަ

، ށްލެވެނީ. މި ޒުވާނުންގެ ކަންތައްތައް ގައި ފާަހގަކޮވޭ ވަރަށް ބޮޑު މަލާމާތެްއގެ ގޮތު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޒުވާނުންނަށް ކުރެ

ޓައި ސަރުކާރުން މިފަދަ ފުރުޞަތުތައް  އިމުކުރުމަށްުނންނަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ޤާޒުވާ ޒުވާނުންނަށް ކުޅިވަުރ؛

 ތިއްބަަވއިގެން މި ޒުވާނުން  ގޮުތގައި ގެތަކެއްމެންބަރުން ަޞކޮްށ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެޚާއް ،ާލއިރުހުޅުވައި

ކުރައްވާ ކަންތައްަތކަީކ  ޓަކައި ތި ބަންދުކޮށްލުމަށް ތައްތުޒުާވނުން ކުރިޔަށް ދިއުމުގެ ފުރުޞަ، ޓަކައި ކޮށްލުމަށްމެތިނިކަ

މި ވަނީ ޒުވާުނން ކަމަށް ވީހިނދު، އެ ުޒާވނުން މިއަދު ތި ބޭފުޅުންނަށް  50މި ރާއްޖޭގައި ތިބި މުޅި އާާބދީގެ %

ނޑުމެން މި ސަރުކާރުން  ވަރަށް ބޮޑަށް ނަފުރަތުކުރާނެ ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. އަުޅގަ

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރިސޓީާއއި އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަ އިނާޔަތްތަކާއި ފުރުޞަތުތައް ތަަނވަސްކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި މި 

ކުރައްވާ މަަސއްކަތްަތކުން ތި  ކުރާ މަސައްކަތްަތކުަގއި ޙަީޤޤަތުގައި ދަންނަާވ ކަމަށް ަވންޏާ ތި ބޭފުޅުން ތި

ބޭފުޅުންނަށް އިތުރަށް ނަފްރަތުވުން ނޫން އެހެން ެއއްެވސް ކަމެއް ނުވާނެ. މި ހުރިހާ ަކންތައްތަކުގެ ތެެރއިން ވެސް 

އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ، މި ރާއްޖޭަގއި ިއސްލާން ދީން ކުރިއެރުވުމަށް ޓަަކއި މި ސަރުކާރުން ކުރަްއާވ 

ތް. ޚާއްޞަކޮށް ިއްސލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީެއއް ޤާިއމުކޮށް، އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ތެރެއިން އިސްލާން މަސައްކަ

ދީން ދެކެ ލޯބިވާ މި ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި މި ރާްއޖޭގެ އިސްތިޤުލާލު ރައްކާތެިރކޮށް ކުރިއެުރވުމަށް ޓަކަިއ 

ަސރުކާރުން ކުރާ މަަސއްކަުތގަިއ ތި ބޭފުޅުން ތި ޖަްއސަވަީނ މަސައްކަތްކުރާނެ ުޒވާނުންތަްއ ބިނާކުރުމަށް ޓަަކއި މި 

ހަޖޫ. އާދެ، ހަމައެކަނި ކުޅިވަރުގެ މައިދާނެއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ އިޤްތިޞާދީ މައިދާނުގައި 

ކުރަމުންދާ ތަން. ވެސް، އިޤްތިޞާދީ މައިދާނުަގއި ވެސް މި ރާއްޖޭގެ ރައްިޔތުން ކުރިއެރުވުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތް

އުމު ދެކެ ލޯބިވާ، މި ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދީ ކަންތައްތަުކގަިއ ޤަ ން މި ރާއްޖޭގެ ޒުވާނުންނަކީ މިއިޤްތިޞާދީ ގޮތު

 ހަރަކާތްތެރިވާ، ޢާއިލާަތކުގެ ުފރުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ޓަކައި ކުެރވޭ މުހިއްމު މަސަްއކަތްތަކުަގއި، މި މުހިއްމު... 

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ
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ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކެލާ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ޢަލީ ޢާރިފަށް. 

 

 ރިފް ވާހަކަދެއްެކވުން:މެންބަރު ޢަލީ ޢާ ކެލާ ދާއިރާގެ

ނޑު ދެކޭ ގޮުތގަިއ މި ބިލުެގ `. ޝުކުިރއްާޔ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. މި ބިަލކީ ަވރަށް ޚާއްޞަ ބި ެލއް. އަުޅގަ

މަޤްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ުޒވާނުންނާއި އެކި ފަންީތގެ، ެއކި އުމުރުފުރަިއގެ ބޭބޭފުޅުންަނށް ކުިޅވަރު، އެީއ އިޖުތިމާޢީ 

ށް ޓަކައި މި ކަމެއްގެ ގޮުތގައި، އެއީ ިޞްއޙަތަށް ފައިދާހުރި ކަމެއްގެ ޮގތުގައި ގެނެސްދިނުމަށް ޓަކައި، ފޯރުކޮށްދިނުމަ

ސަރުކާރުން ކުރާ މަސަްއކަްތތައް ފުރިހަމަޔަށް ފަސޭހަކަމާ އެކު ފޯރުކޮށްދިނުން. މި ސަރުކާރުން މި ރާއްޖޭަގއި 

 ޤާއިމުކުރެވިަފއިވާ ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި ކުލަބުތަކާ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ުފވައްމުލަުކ އުތުރު ާދއިާރެގ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހަށް.

  

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުމެން އެ ކަމަށް އުފާކުރާ ކަމެއް.  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުިޅވަރާ ބެހޭ ބިލެއް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންދިއުމަކީ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ެފނޭ މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޒުވާނުންނާ ދެކޮޅަށް މަަސްއކަތްކުރާ ބޭފުޅުންނާއި މިއަދު 

ނޑުމެން ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ ހަމަތަކާއި އަޅުަގނޑުމެންގެ ޒުވާނުްނ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިްއޒަތްތެރި އުސޫލުތަާކއި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ބަޔަކު ހުއްޓުވުމަށް ބާރުވެރިކުރުމަށް ޓަކައި މި ސަރުކާ ރުން މި ކުރާ މަސައްކަތްތައް އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭނުންވަނީ  ޓަކައި ކުރާ މަސަްއކަތް. އަޅުަގނޑު މިކަން ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރަން. އަޅުގަ

ނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ޒުވާނުންގެ ހަކަ ތަޔާ އެްއކޮށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ކުޅުންތެރިން އުފައްދަން. އަޅުގަ

ނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ދިވެހި މުޖުތަމަޢުގެ އަމާންކަމާއި އިންސާފުކަްނ  ބައިވެިރވުން ކުރިއަށް ގެންދިުއމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑުމެން  ނޑުމެން ބޭނުންވަނީ، ުޒވާނުންނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަކަތަ ކަުމގައި އުފައްދަން. އަުޅގަ ޤާއިމުކުރުން. އަުޅގަ

ނންވަނީ ޒުވާނުންނަކީ ިމ ބޭފުޅުން މަގުމަތިކޮށްލާފައި، މި ބޭފުޅުން ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިންސާފާއި ހަމަހަމަކަން ބޭ

ޤާއިމުކުރުމަށޭ ިކޔާފައި އެ ީމހުން މުޖުރިމުންނަށް ހަދައި އެ މީހުންނަށް އަދަބުތަކަކާިއ ެއ މީހުން ހަމައެކަނި މަގުމަީތ 

މަސައްކަތް ހުއްުޓވުމަށް ޓަކައި؛ ިމއަދު ވެސް އެ ބުނަނީ ތިމަންނަމެންގެ ރައީސަށް ކުދިންތަކަކަށް ހެދުމަށް ޓަކައި ކުރާ 

ޓަކައި، ތިމަންނާމެންގެ ލީޑަަރށް ޓަކައި މަގުމަްއޗަށް ނުކުެމ މުޖުރިމުންގެ ގޮތުގައި ތިބޭޭށ. އެކަމަކު، އޭނަގެ ދަރިން 
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ންނަށް ވެސް މާފުކުރާށޭ. އެހެން މީހުންގެ ދަރިން ކައިީރގައި މި ބުނަނީ ދަރިންޭނ ރީތިކޮށް ޭގަގއި ތިބޭށޭ. އެެހން މީހު

ކައިީރގައި މި ބުނީ ތިމަންނަމެންގެ ޙައްޤަށް ޓަކައި ޖާުނން ފިދާވާން ތައްޔާރުވާށޭ. ޮބޑެތި މުޖުރިމުންނަށް ވާށޭ. 

ނޑުމެން މި ހުޅުވާލަނީ ފުރުޞަތު ތަކެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިއސްތިޤްލާލާިއ ހަމަހަމަކަން ނަގައިލާށޭ. އެކަމަުކ، އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ބުނާ ވާހަަކއަކީ ުޒވާނުންނަށް ފުރުޞަތުތައް އެަބއޮޭތ  ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން، ޤާނޫނީ ިއމުގެ ތެރެއިން. އަުޅގަ

މި ސަރުކާރުން. ހުޅުމާލެ ވެސް އެ އޮތީ ހިއްކާފައޭ. ހުޅުމާލެ ވެސް އެ އޮތީ ހިއްަކއި ނިންމާފައޭ. އެއީ ޔޫތު ސިީޓއެކޭ. 

ބަ އޮތޭ ޒުވާނުންނަށް. ހަމައެާއއިެއކު މިހާރު ފުވައްމުލަުކގައި ވެސް އެ އޮތީ ތިްނ އެ ތަނުަގއި ެވސް ތާއީދު އެ

ނޑުތައް އެ ދަނީ  ނޑުަތއް އެޅިފަ. ހަމައެާއިއއެކު ިއންޑޯ ދަ ސްޕޯޓްސް އެރީނާގެ މަަސއްަކތް ނިމި، ކުޅިވަރު ދަ

ނުޑމެން އުފާކުރާ ކަމަކީ. އެއީ އަޅުަގނޑުމެން މި ސަރު ކާރަށް ތާއީދުކުރާ ކަމަކީ. ކޮންެމ ޤާއިމުވަމުން. އެއީ އަުޅގަ

ނޑުެމން މި ބުނަނީ ޒުވާނުންނަށް ބޭއަދަބީ ގޮތަކަށް ނަމޫނާ ދަްއކަމުންދާ މީހުން ޖެހޭނީ ހަމަ  މީހަކަށް ވިޔަސް އަުޅގަ

. ޖަލުގައޭ ތިބެން. އެ މީހުންނަކީ ޖަލުގެ ކުޑަ ގޮޅި ޙައްޤުވާ ަބއެކޭ. އެހެންވީާމ، ޒުވާނުންނަްށ ރީތި ނަމޫނާ ދައްކަވާށޭ

ނޑުމެންނަށް ރަނގަޅޭ ތި ބޭފުޅުން ތި ގޮތަްށ  މިއަދުގެ ީލޑަރުން ެވސް ދައްކާށޭ އެ ނަމޫނާ. އަުޅގަ

އިހުތިޖާޖުކުރެއްިވޔަސް. ައޅުަގނޑުމެން ގާނޫނީ އިމުގެ ތެެރއިން ދިވެހި ުޒވާނުންނަށް ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދޭނަމޭ. އެީއ 

ނޑުމެްނ މި ބިލުގެ ތެރެއިން މި ދިވެހިންގެ ޙައްޤަށް ޓަަކއި، ގާނޫނަށް ޓަކައި ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތަކޭ. އަުޅގަ

ހުށަހަޅާލަނީ ކުޅިވަރު ކުޅުންތެރިންނަށް ޕްރޮފެޝަނަލްވުމުގެ ޙައްޤު. ކޮން ބައެއްތޯ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަތޮޅު މުބާރާތްތަކާިއ 

 ؟ފުޓުބޯަޅ މުބާރާތްތައް ހުއްުޓވައިލީ ކޮން ބަެއއްތޯ ިދވެހިރާއްޖޭެގ އަތޮޅުތަުކަގއި ބޭްއވި ؟ޒޯނު މުބާރާތްތައް ހުއްުޓަވއިލީ 

ކޮން ބައެއްތޯ ިދވެހިރާއްޭޖެގ  ހުއްޓުަވއިލީ؟ކޮން ބައެއްތޯ ިދވެހިރާއްޖޭެގ އަތޮޅުތަުކގައި ޭބއްވި ވޮީލ މުބާރާތްތައް 

 ފުރުޞަތުދީގެން ތިބީ؟ތަުނަގއި ހަމައެކަނި ވަކި ބަަޔކަްށ  ރުކޮށްގެން އެހިސޯއެތްލެޓިކްސް އެސޯިސއޭޝަްނ 

ޮއތީ ފުރުޞަތުތައް ދީފައޭ.  ކުުޅންތެރިންނަށް ވެސް އެ ،އޮތީ މެން މި ދަންނަަވނީ މިއަދު އެއަޅުަގނޑު

މީހުންނަކީ ވެްސ ޕްރޮފެޝަނަލް  ޮއތީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހަމަތަކާިއ އުސޫލުތަުކގެ ތެެރއިން އެ  ކުޅުންތެރިންނަށް ވެްސ އެ 

ނޑުމެން މި ދަންނަވާ ވާހަކައަކީ ދިވެިހ ، ހެންވީމާއޮތީ. އެ ތައްޔާރުވެފައޭ އެމުސާަރދޭން ބަޔަކަށް ވުމަށް ޓަކައި  އަުޅގަ

އޮތީ  ދޭ ބަޔަކީ މިއޭ. ުޒާވނުންގެ ތެރޭަގއި ތިބި ީޓޗަރުންނަށް ވެސް މިއަދު އެުޒވާނުންނަށް ފުރުޞަތުޤައުމަށް ޓަކަިއ 

މީހުން  އިތުރަށް އެއޮތީ  . އިތުރަށް ޒުވާނުންނަށް އެުޑޮކށްފައޮތީ ބޮ މީހުންގެ މުސާރަ އެ . އެޞަތުތަކެއް ދީފަފުރު

އަޅުަގނޑުމެން މި ހުޅުވައިލަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއކި ދާއިރާތަުކގަިއ ، ްއ ދީފަ. އެހެންވީމާތަމްރީނުވުމުގެ ފުރުޞަތުތަކެ

ނޑު ފާހަގަކޮށްކަން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޒުވާނުންނަށް ކިެޔވުމަށް ތުތަކެއް. ޭއގެޒުވާނުންނަށް ތަފާތު ފުރުޞަ ތެރެއިން އަުޅގަ

ރުކާރުން ހަމަެއކަނި ކުިޅވަރަކަްށ ނޫނޭ ައޅުަގނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ. ތަުރބިއްޔަތަށް ަޓކަިއ ވެްސ ިމ ޓަކައި ިމ ސަ

ޢިލްމު އުނގަންނައިދިނުމަށް ޓަކަިއ ެވސް މި ސަރުކާރުން ކުރަމުންގެންާދ  ގެންދާ ަމސައްކަްތ،ސަރުކާރުން ކުރަމުން

ެގ ގޮުތަގއި . ހަމައެކަނި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަކންމަތީ ޒުވާނުންމަސައްކަތް މިީއ ައޅުަގނޑުެމން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ކަމެކޭ
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ޒުވާނުން ބޭނުންކޮށް، ޒުވާނުްނ ކައިރީަގއި ގަންޖާ ބޯށޭ، ހަމައިން ނެއްޓޭށޭ، ހަމައެކަނި ކަލޭމެންނަކީ މަގުމަތިން ތަޅާނެ 

ާއދެ، ކުޅިވަުރކުޅޭ މީހުންނަށް ކުދިންގެ ގޮުތގައި ިއސްތިހާރުެވގެން ތިބޭށޭ ބުނާ ބަޔަކު، މިއަދު ނިކުމެ ޒުވާނުންނަށް؛ 

ނޑުމެން  ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ގަބޫލުކުރަން. އަުޅގަ މުސާރަދޭން ފެށީމަ އެކަން ހަޖަމުނުވެގެން މި ކުރާ މަސައްކަތް އަުޅގަ

ނޑުމެން ގަބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ  އެންމެންނަކީ ވެްސ ހަމަޔާއި އިންސާފަށް ލޯބިކުރަންޖެހޭ ބަޔަކަށް ވާން އެބަޖެހޭ. އަުޅގަ

ވެހިރާއްޖޭގެ ކުިޅވަރުތަުކގެ ތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެންގެ މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ހުންނެވި މެންބަރަކު، މިއަދު މި ދި

ބިލު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރަކީ. ދިވެހި ޤައުމީ ޓީމު އެތައް ަފހަރަކު ތަމްސީލުކުރަްއވާފައި ުހންނެވި ފަޚުރުވެރި ދަިރއެއް. 

ނޑުމެންނަށް ރަން ވަަނތައް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި އެއީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަޤއުމީ  ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގައި ައުޅގަ

ނޑުމެންގެ ުޒވާނުންނަށް ޓަކައި ރޯލްމޮޑެެލްއެގ  މަސައްކަތްކުަރއްވާަފއި ހުންނެވި ބޭފުޅަކު ިމއަދު ޤައުމަށް ަޓކައި، އަުޅގަ

ށް ޓަަކއި މި ކުަރްއވާ މަސަްއކަތް ދިވެހި ހުރިހާ ގޮތުަގއި ހުންނެވި ބޭފުަޅކު ހުށަހަޅުއްވާަފއި މިވާ ބިލު ޮބިއކޮޓުކުރުމަ

ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން ަބއްލަާވ. ދިވެހި ޤައުމީ ކުޅުންތެރިން ބައްލަވާ. ިދވެހި ޤައުމީ ޓީމުެގ ކުޅުންތެރިން ބައްލަާވ. މި 

ނޑުމެން މި ަދންނަވަނީ ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ހަމައެކަނި ފުޓުބޯަޅއާއި ވޮީލއަްށ އެކަންޏެއް  ނޫނޭ. ކުިރކެޓު  ބިލަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ބުނާ ވާހަކައަކީ މި ބިލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފީ ކުިޅވަރުތައް ެވސް  ވެސް ދިރުވާނެ ކުިޅވަރެކޭ. ައޅުގަ

ނޑުެމންގެ، ައޅުަގނޑުމެން ހިނިައންނަނީ އިނގޭތޯ ތި ގޮތަށް ޒުވާނުން ހިސޯރުކޮްށގެން ތިބި  ދިރުވާނެ ބިލެކޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ބަޔަކު، ުޒވާނުންގެ ކުރި މަގަށް ޓަކައި، ުޒވާނުންެގ ކުރިމަުގ ބަނަކޮށްލުމަށް ޓަކައި ތި ކުރާ ަމސައްކަތުން އަުޅގަ

ނޑުމެން އަބަުދވެސް ބުނަނީ ޒުވާނުން ކައިީރަގިއ  ނޑުމެން އެހެންވެ އަބަދުވެސް ބުނަނީ، އަުޅގަ އަންނަނީ ހިނި. އަޅުގަ

އިދިކޮުޅގައި މި ިތއްބެވި ޭބފުޅުންނަކީ. ޒުވާނުްނގެ ައުޑ  ޒުވާނުންނަށް ހެޔޮއެދޭ ަބއެއް ނޫނޭ މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންގެ 

ނުޑވާލަން އުޅޭ ބަެއކޭ. އަޅުަގނޑުމެން ކަހަލަ ުޒވާނުންނަށް މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ލިބުނީ،  ފުރުޞަތު ކަ

ތި ފިކުރަީކ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުޒވާނުން މިައދު އެބަ ގަބޫުލކުރަްއވާ ތި ފިކުރަކީ ުއވާލަންޖެހޭ ފިކުރެއްގެ ގޮުތގައި.

ނައްތާލަންޖެހޭ ފިކުރެއްގެ ގޮުތގައި. ދެން އެ އޮތީ ޑިމޮކްަރސީ ޖަލުގައި. ތި ބުނާ ޑިމޮކްރަސީ އެ އޮތީ ޖަލުގައި. 

އެކަމަކަށް ޒުވާނުންެނއް ކަންޮބޑެއް ުނވޭ. ިދވެހިރާއްޖޭގެ ާޤނޫނުއަސާސީގެ ތެެރއިން، ގާޫނނީ ހަމަތަކުގެ ތެރެއިން ޑިުއ 

އަްށ ގެންގޮސްފަިއވާ ކަމެއް. ުޒާވނުންނާ ދޭތެރޭގައި އެފަދަ ގޮތަކަށް ވިސްނާ އެންމެންނަށް ޕްރޮސެސްގެ ތެރެއިން ކުރި

ވެސް ހަމަ އޮންނާނީ ޖަލުގެ ކުޑަގޮޅިން ޖާގަ. އަުޅަގނުޑމެން އެކަން ޤާނޫނުއަސާސީެގ ތެރެއިން ކަށަވަރުކުރާނަން. 

ކުރުމަށް ޓަކައި ޒުވާުނންނަށް ފުރުޞަތުތައް ލިބެން އަޅުަގނޑުމެން މި ބުނަނީ މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަރީ މިނިވަން

އެބަ ޖެހޭ. ުޒވާނުން ެއ މތަންތަނަށް ވަނުމުގެ ފުރުޞަތުަތއް ައޅުަގނޑުމެން ތަމްރީނުތަުކގެ ތެރެއިްނ މި ހުޅުވާލަނީ. 

ކުރަްއވާށޭ މިއަުދ އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން މި ދަންނަވާ ވާހަކައަކީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެްސ ގަބޫލުފުޅު

ރުފިާޔ މި ދެނީ ކީއްކުރަންތޯ؟ އެ މީހުންގެ ޒުވާން ދަރިން  5000އަހަރުީވ މީހުންނަށް  65އަޅުަގނޑުމެން 

ތަރުބިއްޔަތުކުރުމަށް ަޓކައި. އެ މީހުންގެ ޒުވާން ަދރިންނަށް ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި. އެކަްނ 
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ނޑުމެން މި ބުނާ ވާހަކައަކީ މި ސަރުކާރުންނޭ ޒުވާންނަށް ވިޔަފާރީގެ ފުރުޞަތު  އަޅުަގނޑުމެން ކުރާނަމޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ބުނާ ވާހަކައަކީ ުޒވާނުން ކުޅިވަުރގެ ގޮތުން އާމްދަނީ ލިބޭ، ޕްރޮފެޝަނަލް ބައެއްެގ  ހުޅުވާލަދިނީ. އަުޅގަ

ނުންނަށް މި ކޮށްދޭންޖެހޭ ގޮތުަގއި އަުޅަގނޑުމެން ހަދައިދޭނަމޭ. އަޅުަގނޑުމެން ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނަން. ޒުވާ 

 މަސައްކަުތގައި އަޅުަގނޑުމެން ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ ުތލުސްދޫޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރަށް. އަޅުަގނޑު މިހާުރ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 ށް. އިބްރާހީމަ ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

` އާެދ، ައޅުަގނޑުެމންގެ ޤައުމު މިހާރު މި ަވނީ ބަޔަކު މީހުން ހިސޯރުޮކށްގެން ތިން އަހަރުުދވަހު 

ނޑިަވޅެއް މި ަދނޑިވަަޅކީ މިއީ . މިފަދަ މި ހަލާކުކޮށްލުމަށްފަހު އަނެއްާކ އަލުން އާރާސްުތކުރެިވގެްނދާ ދަ

ނޑިަވޅުަގއި ރަީއސް ޢަބްދު ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ަވރަށް ކެތްތެރިކަމާ އެީކަގއި، ަވރަށް ހިތްވަރާ އެީކަގއި މިއަދު هللا ދަ

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުގެ  އިޤްތިޞާދު ކުރިއެރުވުމަށް ަޓކައި މި ދަނީ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަްއވަމުން. އެގޮތުން ައޅުގަ

ނުޑމެންގެ ރާއްޖޭަގއި ތިބި ދީީނ ިގއުަގނުޑގެ ތެރެއިން އަޅު  ނޑުމެން މި ދަނީ މިއަދު އިސްލާމީތެރެއިން ވެސް އަުޅގަ ގަ

ކަުމގައި ވަީނ  އަރައިފި އުމަކަށްޤަދައި އެ މީހުން ރާއްޖެއިން ބޭރު ޢިލްމުވެރިންނަކީ އެއީ ޓެރަިރސްޓުން ކަމަށް ހަ

ބައެއް ކަމަށް ހަދައި، މި ޒާތުގެ ޢަމަލުތައް ހިންގަިއ،  ނަމަ، އެއީ ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނަކީ އެއީ އަސްލު ނުރަްއކާެތރި

ނަޑއަޅައި ޤާނޫނުއަސާީސަގއި ބިންވަޅުނެގިަފއި ވާހިނދު، އެީއ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދީނަކީ އެއީ ިއސްލާން ދީން ކަމުގައި ކަ

ޙައްމަދު ނަޝީުދ އެގޮތަށް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެ، ތިން އަހަރުދުވަހުގެ ތެޭރަގއި ގ. ކެނެރީގޭ މު

ވަނީ ރާއްެޖއިން ބޭރުަގއި ުޤރުއާނާއި ސުންނަތް ނޫން ެއހެން އެއްެޗއް ހޯދުމަށް ޮގަވިއލާފަ. އަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ 

ރާ ނުބުއިމަށާއި މަސްތުނުވުމަށް އެްނގެވީ. އެކަމަކު ގ. ކެނެރީޭގ هللا ަރސޫލަرسول صل ى هللا عليه وسل م ކީރިތި 

ލާފައޭ ރާ ބޯށޭ، ބޯން އެަބ ޖެހޭ، ބޯންވާނޭ. އެހެންނަމަވެސް، އެފަދަ ކަންތައްަތކުން މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވަނީ ޮގަވއި

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމު ސަލާމަތްކުރުމަށް ޓަކަިއ، ައޅުަގނުޑމެންގެ ޤައުމުަގއި ހުޅުޖަހަިއ މި ހުރިހާ ސަކަރާތެއް ޖެހީމާ 

ނޑުކޮށްލައި ހަލާކުކޮށްލީމާ ވެްސ މިއަދު ނޑުފު ނޑުމެންގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު ވެސް މުޅި ޤައުމު ފު هللا އަޅުގަ

އުމު އާރާސްތުކުރަމުން. ޒުވާނުންނަށް މަގު ހުޅުވަމުން. ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ޤަދުލްޤައްޔޫމް އެ ގެންދަވަނީ މި ޔާމީން ޢަބް

ނޑުމެ ން ދަނީ ގާނޫނު އުފެއްދުމަށް މަސައްކަްތކުރަްއަވމުން. ކުޅިވަުރގެ ދާއިާރއިން މީހުންތައް އުފައްދަމުންނޭ. ައޅުގަ

ތަންފީޛުކުރުމަށް ޓަކައި ކުރަްނޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަމުންނޭ. އާދެ، މިއަދުގެ ބިލާ މެދުަގއި ވާހަކަދަްއކަމުން ގެންދާ 
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ނުޑ ދަންނަވާނީ މި ގާނޫުނގެ ަމޤްޞަދުތަކަށް ެއކަނި ބަލައިިލ ކަމުަގއި ވީނަމަވެްސ މިއަދު  ކަމުގަިއ ވަީނ ނަމަ އަުޅގަ

އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޒުވާނުންނަށް ަޓކަިއ ކުރަމުން ގެންދާ މަަސްއކަތަކީ ކޮަބއިކަާމއި ދުޅަހެޮޔ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަ 

ޞިއްޙަތެްއގައި ބެހެްއޓުމަށް ޓަކައި ކުަރއްވަމުން ގެންަދާވ މަސައްކަތްތަކަކީ ކޮބައިކަްނ ވަރަށް ސާފުކޮށް މިއިން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުިޅވަރުެގ މައިދާނުގަިއ ފިޔަޖަހާލަމުން  އެނިގގެން އެބަ ދޭ. އާދެ، މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތަީކ މި

ނޑުމެްނގެ މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތަށް އައްސަރިބަހާއި ސާބަްސ ޤަޠާރިގެންދިޔަ ތަރިއެްއ، ެއއީ  ކީ. އަުޅގަ

މުން، އަދި ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ޝުކުރު ދަންނަވަهللا ދަންނަވަމުން، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު

ނޑު. ިދވެހިރާްއޖޭގައި ކުޅޭ ުކޅިވަރުަތކާ އޭ.ޖީއަށް މުންސަރުކާރަށް ޝުކުރު ދަންނަވަ  އި ޝުކުރު ދަންނަވަން އަުޅގަ

އުމީ އަދި ރަށު ފެންވަރުގައި އެްއވެސް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި ހުރިހާ ޤަ ގާފީ ހަރާކާތްތައް ހިންގުމުގައި ގާ ސަހިން

ކަށަވަރުކޮށްދެނީ މި  ކުިޅވަރު ހަރަކާތްތަކުަގއި ބަިއވެިރވާ ބަިއެވރިންނަށް ؛ރަކާތްތައްމީހުންނަށް ބައިވެރިވެވޭ ކުިޅަވރު ހަ

ދާއިރާަގިއ  ބިލުން. ކުޅިވަރުގެ ާދއިރާެގ ހުރިހާ ހަރަކާތެއް ރެގިޔުލޭޓުކުރުމަށް މި ބިލުގައި ބާރުއަޅާފަިއވޭ. މި

ކޮށްަފއިވޭ. އާެދ، ރާ ކުރިއެުރވުމަށް މަސައްކަތްނުކޮށް ކުިޅަވރުގެ ދާއިގުއި ފިރިހެނުންގެ މެދުގައި ފަރައަންހެނުންނާ

 ،އުމު ސަލާމަތްކޮށްޤަތުންނާއި އާއްމު ބަލިމަޑުަކމުން ރުކަމާއި އިޖުތިމާޢީ މަސައްކަގީޤައުމީ އަދި ރަށު ފެންވަރުަގިއ ފަ

ިމއީ މިއަދުގެ  ުކރައްވާަފއިވޭ.ކުރުަމށް މި ބިލުގައި މަސައްކަތް އިމުޤާދުވެިރކޮށް ދުޅަެހޔޮ ޞިއްޙަެތއް ކުޅިވަރު މެ

ނޑުމެންެގ  ސަރުކާރުން މަސައްކަްތކުރަްއާވ ގޮތަކީ. ނަަމވެސް ގ. ކެެނރީގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ެވރިކަމުގަިއ އަުޅގަ

ކުދިން ލައްވާ ކުށްަތކެއް ކުުރވާފަިއ  އެ ،ކުދިންނަކީ ޒުވާނުން ބޭނުންކުރަމުން ގެންދިޔައީ ނަހަމަ ގޮތުގައި. އެ

ފައި ިމ ދެްއވާގެންދާ ބައެއް. ާއދެ، އިސްތިޢުފާ ކުރަމުންމަސައްަކތް އްކުމަށް ޓަަކއިޅިަތކެްއ ދެގޮޅިތަެކއް، ޖަުލގެ ގޮ

އުމު ޤަ ތަނަވަްސނުވެ އޮތުމުން މުޅި އުމުަގއި ެއއްެވސް ހާލެްއަގއި އޭަނއަށް ކުިރއަރަިއގެްނ ދެވޭނެ މަެގއް ޤަ

ނޑިަވުޅގައި ގ. ގޮތެއް  އިތުރު އެހެން ދެން އްވީދެގޭ މުޙައްމަުދ ނަޝީދު އިސްތިޢުފާކެނެރީ އިނދަޖެހިގެންދިޔަ ދަ

ޔާމެން ކަހަލަ މީހުން މާރި ،އޭނަ ަކިއރީގައި ތިބި ަބއެްއ މެންބަރުން ،ނެތިގެން. ެއއީ އޭަނގެ ަކއިީރގައި ތިބި މީހުން

ތައް ދަނީ ގޭ ފަދަ ބޭފުޅުން އެ އަސްލަމުމެން ،ޔާނާތްތެރިވެޚި މި ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް  ޓުތައް ހަދައިބޮޑެތި ފްލޭ

ބުރިއަށް ނަގަމުން. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުަގނުޑ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ހައިސިއްޔަތުްނ ބުރި

ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިާވ ގެ ގޮުތގައި ތިއްެބވި މީހުން ގޮވާލަމޭ ރައީސް ނަޝީުދެގ ސަރުކާރުަގއި މިނިސްޓަރުން

ނަޑއަޅާފަިއވާ އަދަބުޔާނާތްތެރިވުމަށް އެޚި  ނަގާފައިވާ ަފއިސާ ދައުަލތަށް ހޯއްދެވުމަށް. އާދެ، އެ ދި އަ  ،ދީކަުމގައި ކަ

ކުރުމަށް ޑުމެން ދީަނށް ޓަކައި މަަސއްކަތް ައޅުަގނ ،ޓަކައި  އަދި ކުޅިވަރަށް ، ފައިސާައކީ ެވސް ެއއީ ޒުވާުނންނަށް ޓަކައި

ލްޤައްޔޫމް މަސަްއކަތް ެވގެންދާނެ. އާދެ، މިއަުދ ރައީްސ ޔާމީްނ ޢަބްދު އަސްލު ފުރުޞަތު ލިިބގެންދާނެ ފަހިމަގަކަށް

ލާ އިސްލާމީ އިހުޅުވަ  ެއ ޖާގަ އި،ވަނީ ދިވެިހރާއްޖޭަގއި އިސްލާން ދީން ވަރުގަަދކޮށް ހިފަހައްޓަ ފަށްޓަވާފައި މި

އެ ދީނީ ، ލްމުވެރިްނ އުފައްަދއިގެން ޢިއެ ޔުނިވަރސިީޓގެ ެތރެއިން ދީނީ ޔުނިވަރސިީޓއެްއ އުަފއްދަިއެގން 
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ލީޑަރުން އުެފއްދުމަށް  ،ކުރާނެ ަބަޔކަށްތުރުމަށް ޓަކައި މަަސއްކަތްމު ފެލްޢިނީ ލްމުވެރިންނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދީޢި

މިއަދު ރައީސް ޔާމީން މަސައްކަތްތަކެއް އެބަ ކުަރއްވާ. މިައދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިސްލާމީ ލީޑަރުން 

ދަްއކަމުން.  ދަނީ ވަރަށް ސާފުކޮށް ތެރެއިން މިއުފެއްދުމަށް ޓަަކއި މަސަްއަކތްކުރަމުން ގެންދާކަން މި މަޖިލީހުގެ 

ތަނަށް ހުށަހެޅިގެން ދިޔައިރުަގިއ  ބިެލއް މިގެ . އިސްލާމީ ުޔނިވަރސިޓީއެ ދަނީ ެއކީ ދައްަކމުން ވަރަށް ސާބިތުކަމާ

ފިރިހެނުންގެ ހެދި. އާދެ، ދެން އޮތީ އަންހެނުންނާއި ދެކޮޅު ޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ވެސް އެކަމާ އެްއކަލަ ލާދީނީ މީހުން މި މަ 

އަންހެނުންނަށް ޖާގަ  އި،ައންހެނުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައެކީަގއި  ފިރިހެނުން ހަމަހަމަކަމާންނާއި ވާހަކަ. އަންހެނު

ދަނީ ޒުވާނުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު  ހެދީ. މިއަދު މިކުރީމާ އެކަމަށް ވެސް އިދިކޮޅު ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް

ްތކުރަްއވާ ބަަޔކީ. ދެކޮޅަްށ މަސައްކަ އިގެން. ކޮބައިކަން ުޒވާނުންނާވާުނން އެބަތިބި ބަލަހައްޓަ ހުރަސްތަކެއް އަޅަމުން. ޒު 

ކަީމ އަޅާއްކަމުން ެގންދާއިރުގައި ހުރަސް ދެކޮޅަށް މަސަްއަކތްކުރަްއވާ މީހުން މިއަދު މި ބިލަށް ވާހަކަދަ ޒުވާނުންނާ

ވަރަްށ ވިސްނާނެ ކޮބަިއކަން ތިމަންނަމެންނަށް އޮތް ފުރުޞަތު ޒުވާނުން ވަރަށް ބޮޑަށް ިވްސނާނެ ކަމެއް. ުޒވާނުން 

އާެދ، ގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު  ނަގާލުަމށް ޓަކައި މަސައްކަްތކުރާ ބަަޔކީ. އާދެ، މި ބިލު އޮތް ،ހުއްޓުވާލުމަށް ޓަކައި 

އިތުރަށް  އެބަ ފުރުޞަތު ދޭ. ުޒާވނުން ކުޅިވަރުަގއި ބައިވެިރވުަމށް ޒުވާނުންނަށް ވަރަށް ފަހި މަގެއް ހުޅުވިގެން އެބަ

ުރެގ އަދި ކުިޅވަ ،ގެންދާކަން އަދި މަަސއްކަތް ކުރަމުން ،ފުޅާކޮށް ކުަޑކުދިންނާއި ޒުވާުނން އިތުރަށް ބާރުވެިރކުރުާވކަން

އެކަމަށް ޓަކައި ުޒވާނުން މިއަދު ތިބީ  ؛ވާކަން އިްނ މި ބިލު ބަްއަޓންކުރެވިފައި ާލޤުގެ ތެރެޚްރީތި އުސޫލުތަާކއި ރީތި އަ

ބަޔަކު މިއަދު މިތާ ތެރެއަށް  ވެސް ނެތް 10% ،ބަޔަކު ތާއީދު ނެތް ،ކަން ކަށަވަުރވާތީވެ އިެއކީގަ  ޔާމިނާ ރައީސް

ކަމެއް ނޫން.  ބޮޑު ކަންޮބޑުވުމެއް އޮތް މަކީ ައޅުަގނޑުެމން އެކަމަކަށް މާވުމީހަކު ނިކުންނަވައިެގން ހަޅޭއްލެދެތިން 

އަށް ލާންޖެހިފައި ތިބޭ ސްާލހިއްޔާއިބައުޅޭ އެ ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު އިްއޒަތްތެރި ރަީއސަށް އައްސަރިބަާހއި ސާބަސް 

މެއް. އަޅުަގނުޑ ންކަމީހުންގެ ކަންތައްތައް ނިމިގެންދާނެ. އެއީ ހަމަ ޔަޤީ އެ ެގ މަގުންއިސްލާހިއްޔާ   އެ .ބަޔަކު

މަދުކުރެވޭނެ  މެދުވެރިކޮށް ރުކުޅިވަ މަނުޖެހުމާއި ޖިނާޢީ ކުށްކުރުންހަމުޖްތަމަޢުގައި ދިމާވާ އެިކއެކި  ދަންނަވާނީ

ހިމެނޭ އެއް  ަގއިހޫރިއްޔާގެ ނިންެމވުމުގެ ތެރޭޖުމްމިއަދު ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރައީސުލްަކނަޑއެޅުމަކީ ވެސް  ސިޔާސަތުތައް

ހަމަނުޖެހުމާއި ޖިނާޢީ  މުޖްތަމަޢުގައި ދިމާވާ އެިކއެކި ޮއތީ ބިުލގައި ވެސް މި ގެމިއަދު ުކިޅވަރު ކަމެއް. ެއގޮތުން

ނަޑއަޅައި ސަތުސިޔާށް މަދުކުރެވޭނެ މެދުވެިރކޮކުޅިވަރު ޖިނާޢީ ކުށްކުުރން  ؛ކުށްކުށުން އެިކއެިކ ކުިޅވަރުގެ  ކަ

ިއ ޒިމުކުއިުރގަ . އެހެން ލާއޮތީ މި ބިލު ހުށަހަޅާފަ މަށް ދިވެހި ސަރުކާރަށް ލާިޒމުކޮށް މިވުކުިރއެރު  އިހިްނގަކަންތައްތައް 

އްޔޫމަކީ މިއީ ދިވެހި ުޒވާނުންނަށް ޔާމީން ޢަބްދުލްޤަهللا ޢަްބދު އަކަށް ހުންނެވިރިއްޔާމްހޫމި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖު 

މަށް މަގުތަކެއް ހުުޅަވއިދެްއވުފަހި ގާނޫނީ ގޮތުްނ އެ މީހުންނަށް އެތައް  ،އެތައް ޤުރުބާނީތަެކއް ވަމުން އަންނަޓަކައި 

އޮީތ  މަށް ޓަަކއި އިސްާލމިކު ޔުނިވަރިސޓީ މިދީނީ ޢިލްމުވެރިން އުފެއްދު ދަނީ މަަސއްކަތްތަެކއް ކުރަްއވަމުން.ގެން އެ

ނޑުެމން. ޤާއިމުކުރުމަށް ނިންމަވާފަ އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުމަށް މި ވަނީ އަންހެނުންނާއި  ައދި އޭެގއިތުރުން އަުޅގަ
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ނުޑ ހަމަ އަދިެވސް ަދންނަވަ. އާދެ! ފަފާސްކޮށްދީ ބިލެއް އް ކުރުމަށްތަކެ މަަސއްކަތް ޓަކައި ީމ  ިމއަދު ޤައު ލާނީ،އިއަުޅގަ

 ސަމާލުކަން ބޭނުންވާ ޞަގައި ާޚއްތެރޭ ގެމުޖްތަމަޢު ،ފެންވަރުަގއި އިޖުތިމާޢީ ހަމަޖެހުމާއި ތަރައްޤީ ހާސިލުކޮށް

 ...ން. އާދެ! ޤައުމީވުފަރާތްތަކުގެ ހާލަތު ކުރިއެރުުމގެ ގޮތުން ކުިރއެރު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފުރުޞަތު ައރުވަމުން ގެންދާނަން އެދިަވޑަިއގެންފައި ތިއްެބވި ބޭފުޅުްނެގ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި  ،ތެރެއިން ޮގނޑިޮކޅުަގއި އިށީނދެވަަޑއިގެން ިތއްބެިވ މެންބަރުންނަށް. އާދެ! ެއގޮތުން އަުޅގަ

 އަށް. ހުމީތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފައަރުވަނީ މި ބިލަށް ވާހަކަފުޅުެދއްެކވުމަށް މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތް

 

 މީ ވާހަކަެދއްެކވުން:ހުދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަމާފަންނު އުތުރު 

މަޖިލީހެއް ހިނގަންޖެހޭ ގޮތެްއ ނޫން. ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހަކީ ަގވާއިެދއް  މިީއ ރައްޔިތުންގެ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

މަޖިލިސް ކުރިއަކަްށ  ،ާވއިުދގައި ބުނާ ގޮުތގަިއ މަޖިލީހުގެ ނިޒާމު ގެއްލިފައިާވއިރުއޮންނަ މަޖިލީހެއް. މި މަޖިލީހުގެ  ގަ

ފެންނަނީ. މަޖިލީހުގެ  މިަތން  ތިއްބަަވއިގެން ވާހަކަަދއްކާ ،އިންނަވަިއގެންމެންބަރުން އިށީނދެނުގެންދެވޭނެ. މަޖިލީހުގެ 

ަލން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަށް ޮގވާއިސްތިޢުފާ ނިޒާމެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު މި ނަގުލީ ސަރުކާރުގެ

ލަން. މިއީ މިހާރު ދައުލަތެއް ނޫން. ނޑު ޮގވާދެްއވުމަށް އަުޅގަވެސް މިކަމުން އިސްތިޢުފާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްރައީސް، 

ނޑުމެންގެ ރައްޔިތު .މި ވަނީ. މިއީ ފެއިލިން ސްޓޭޓެއްމި ދައުލަތް މިހާރު ފެއިލްެވފައި  މަޖިލީހުގެ ްނގެ އަުޅގަ

އި ކުރީ ރޭގަ  ،ވަދެގަނެގެން ގެކޮޅަްށ ގެ އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ؛ލޫފްއިގެ ރައްކާތެރިކަެމއް ނެތް. މަޚްހަށިފުރާނަ މެންބަރަކަށް

ނޑުމެންނަށް ނުރައް ކާކޮށްފި. ވެސް ގޭންެގއް ވަދެގަެނގެްނ އެ މަނިކުފާުނގެ ފުރާނަައށް ނުރައްކާކޮށްފި. އަުޅގަ

ރުމުގެ އިްނޒާރުތައް އެބަ ދެމުންދޭ. އަޅުަގނޑުމެންގެ އަްފރާޝީމް އަވަހާރަކޮށްަލއިފި. ހެއަޅުަގނޑުމެންނަށް ަވޅި

ވަަޑއިގަންަނވާ ބޭބޭފުޅުންެގ ވެތިލެއް ނުހޯދޭ. މި ސަރުކާރަށް ސީދާ ނިސްބަތްގާތިލެއް ނުހޯދޭ. އަދިވެސް ގާއަދިވެސް 

ނޑުމެންނަށް ތުހުމަތުމައް ނަ މަރައި ފުރާ އިލްހާން ފަހުމީގެ ގަޔަށް ވަޅިހަރަ. އަމިކަން ކޮށްފައި ވަނީ ކުރެވޭޗަށް އަުޅގަ

އޮތީ އިންސާފު ނުލިބި.  ހަރައިފި. އެހެންނަމަވެސް، އަދިވެސް އެ މަނިކުފާނަށް އެދުއްވާލުމަށް އިންޒާރުދީ ވަޅި 

ނިޑޔާރު މެްނގެ މި ޤައުމުަގއި ޢަދްލުއިންއަޅުަގނޑު މި ރާއްޖޭގެ ޑިޮމކްރަީސ  ގެެއއް ޮއތީ.ޞާފެއް ނެތް. އޮރިޔާން ފަ

ފެންނަނީ. މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ތަން ޖޭގެ އިންސާފު ޤާއިމުނުކޮށްދޭޗެމްޕިއަން ޖަލުގައި އެ ވަީނ. ދިވެހިރާއް

 ހެންވީމާ...އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑު ވަަރށް އުފާކުރަން މި ބިލުގައި  ހަކަދެްއކުމުަގއި ފުރުޞަތު ވާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! އަޅުގަ

މިީއ ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރުދަންނަވަން. އާދެ!  ޕީގެ ހުރިހާ ޕީޖީ މެންބަރުންނަށްބޭނުންކުރައްވާ ކަމަށް ޓަކައި އެމް.ޑީ.

ދެއްވި ކަމަށް ޓަކައި މެންބަރުންނަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. މި ބިލުގައި ބައިވެިރވަަޑިއެގން ީތވެޒުވާނުންނާ ގުޅޭ ބިލަކަށް ވާ

ނޑު ބަލައިލާނަން މިހާރު އިތުރު މެންބަރަކު ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގެންދެ ވާހަކަފުޅުދައްަކވަން ބޭނުންފުޅުާވ  ން އަޅުގަ

ގަތުމުެގ މިހާރު އެދިވަޑައި ، . އާދެ! އެހެންވީމާޕީ.އެމްގެ ވަގުތު ވަނީ ހަމަވެފަހުރިތޯ؟ މިހާރު ޕީ.އެބަ މެންބަރަކު

ނޑައަޅަން. )ވަގުުތކޮޅަކަްށފަހު( ކަމުގައި  ތު ނިމުނީސްގެ ަވގުހު ހިސާބުން ބަ މި ؛ފުރުޞަތު  ،6 އެޖެންޑާ އައިޓަމުކަ

ަގއި. އެހެންވީމާ، 1:30ވޯޓަށް އެހުން އޮންނާނީ މިައދު ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންަކމަށް ވޯޓަށް އެހުން. އާދެ! 

ނޑު ޖަލްސާ  ވަގުތު އި މިަގއި ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރުންނާ ބައްދަލުކޮށްލުމުގެ އުާފ ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކ1:30ަ އަުޅގަ

ނޑާލަނީ  . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. މެދުކަ

 

 ]އަށް  13:30އިްނ  11:21ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 މަސީޙް މުޙައްމަދު(هللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވޯޓަްށ ، 6 ންދަން ކަމަށް. ެއޖެންޑާ އައިޓަމުޓުގެ ވަގުުތގައި ވޯޓު ނެގުުމގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެވޯ . عليكمالّسالم 

 ނެގުމުގެ ުކރިން ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް އިދާރީން. ވޯޓުހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުއެ

ދެްއވުމަށް ލަކޮށްރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ޗެކު މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ިއއްޒަްތތެ

މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ  ،ގެ ފަރާތުންއަރުވަން. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން ކަމަށް. ސަރުކާރުހަނދުމަފުޅުކޮށް

ަމޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު  ބިލުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަުދ ޠާރިޤް ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ކުިޅވަރު 

 ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް.  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:
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 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 63    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 50    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ 

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   50     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 26      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 50        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛  މި

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު 50. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 63މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެިވ ނެތް. ވަ

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެހެންކަމުން،  .50. ޖުމްލަ؛ 26. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 50މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

މަޖިލީހުން ބިލު ޤް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ިދވެހިރާއްޭޖގެ ކުިޅވަރު މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރި

އަށް އްޖެ. މި ބިލު އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީބަލައިގަތުމަށް ވޯުޓަގއި ބަިއެވރިވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންެގ އިއްތިފާޤުން ފާސްވެ 

 ކަމުަގއި ަކނަޑއަަޅން.  ފޮނުވިއްޖެ

 

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ގައ9:00ިދުވަހު ހެނދުނު  ވާ ބުދަ 2015ޗް މާރި 18އް އޮންނާނީ ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އެ

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 


