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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު

 

  ދުޢާ .1

 

 5  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 10 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 މެންބަރުން. ޢިްއޒަތްތެރި  35އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  ވަގުތު ޖަލްސާ މި

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .3

 15 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން.ދުވަހުެގ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުމާއި ަޔއުމިއްޔާ ފާްސކުރު -3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2112/12/15/އޖއެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -3.1

ޖަލްސާގެ ޔައުިމއްޔާ.  3އަށް  2112/11/13އިން  2112/11/11ޔައުމިްއޔާ ނަންބަރު ޔައުިމއްޔާ ފާސްކުރުން.  -3.2

 20ޔައުމިްއޔާތައް. ިމ ވަނަ ޖަލްސާ ައށް ހުރި  12ވަނަ ޖަްލސާ އިން  11ވަނަ ދައުުރގެ   2ވަނަ އަހަުރގެ  2112އެއީ 

ޔައުމިްއޔާތައް މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިުޓގައި ޝާއިޢުކުރުމަށްފަުހ އެއްވެސް މެންބަރަކު އިްޞލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިުނވާތީ 

ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮުތގެ މަތިން މި ޔައުމިއްޔާތަކަކީ މަިޖލީހުގެ ރިޔާސަތުން ޤަބޫލުކުރާ ޔައުމިއްޔާަތކެއް ކަމަށް 

 ނިންމައިފިން. 

 

 25 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 . ރިާޔސަުތން އަންގާ އެްނގުން. މި އަިއަޓމުގެ ދަށުން މިއަދު މަސައްކަެތއް ނެތް.2އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 

 30 . ސުވާލު 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ލު. ުސވާ 5ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

އެްނަވޔަރމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ  އޮފް މިނިސްޓަރރިޔާޟް، هللا ތެރި މެންބަރު ޢަބްދުކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއަޒތް -5.1

 35 އޮފް  މިނިސްޓަރޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއެރުުވމުގެ ކުރިން  އަލްފާޟިލް ޠާރިޤު އިބްރާހީމާ ކުރަްއވާ ުސވާލު.

ނޑު ދަންނަވައި ޝުކުރުދަންނަވަން. އެންަވޔަރމަންޓް އެންޑް އެަނރޖީ އަލްފާޟިލް ޠާރިޤު އިބްރާހީމަށް މަރުޙަބާ  އަުޅގަ

ރިޔާޟަށް ސުވާލަިއގެން ކުރިޔަްށ هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދުމިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 ވަަޑއިގެންެނވުމަށް.

 

 40 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ކިނބިދޫ

ނޑުެގ `. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީ ސް. ޝުކުިރއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު. އާދެ! މިއަދުގެ އަުޅގަ

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމާ އަދި ތ. އަތޮޅުގެ ވަންދޫ  ނޑޫދޫގެ ގޮ ސުވާލަީކ، މި އަހަރު ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ތ. ކަ

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް؛ އެ ޕްރޮޖެކްުޓެގ މަސައްކަތް ހިންގުމަށް ހަމަޖެ ހިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު ގޮ

 ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު ދެއްަވފާނަންތޯ؟ ޝުކުރިއްޔާ. 
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 ރިޤު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޠާރޖީ އެންަވޔަރމަންޓް އެންޑް އެނަ އޮފް މިނިސްޓަރ

ރިޔާްޟ هللا ދުޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެންމެ ތ. ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބް 

ނޑޫދޫެގ  އެ ކުރެްއވި ސުވާުލގެ ޖަވާބުަގއި ދަންނަވާނީ، ތ. ވޭމަންޑޫ ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް، ތ. ވަންދޫ އަދި ތ. ކަ

ނޑުދޮށް ހިމާޔަްތކުރުމުގެ ަމޝްރޫޢުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަްތުކރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ފެށިފައޭ.  ގޮ

 50ވަނަ ފަހަރަށް ވަނީ  3ރެއްގެ މަތިން ބިުޑކުރެިވ، އެަކށީގެންވާ ތަރުޙީެބއް ލިބިފައިުނވާތީ މިގޮތުން މިހާތަނަށް ދެ ފަހަ

މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ައގުބޮޑު މަޝްރޫޢަކަށް ވާތީ މި މަޝްރޫޢުގެ ބިޑިން  1.5ބީލަން ހުށަހެޅިފަ. މިގޮތުން މީ 

ންސް އެންޑް ޓެރެޜަރީގެ ޓެންޑަރ ބޯުޑގެ ޕްރޮސެސްގެ މަސަްއކަތް ކުިރޔަށް ގެންދަވަނީ މިނިސްޓްީރ އޮފް ފިނޭ

ަގއި. އަދި ބިޑު ހުށަހަޅަންޖެހޭ  2112ޖުލައި  3ވަނަ ފަހަރަށް ބީލަން ހުށަހެޅިފައި ވަނީ  3ފަރާތުން. މި މަޝްރޫޢަށް 

 ާވ ބުރާސްފަތި ދުވަސްކަން ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ.  2112ޖުަލއި  22ތާރީޚަކީ 
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 55 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރިއްޔާ ވަޒީރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު އިތުރު ސުވާލަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ޝުކު

 ރިޔާޟަށް. هللا އަރުވަނީ ކިނބިދޫ ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 60 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ކިނބިދޫ

ނުޑ މިނިސްޓަރު އަރިހުން ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، ދެންމެ އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި  ރައީސް. އާދެ! އަޅުގަ

ނޑު ސާފުކޮށްލަްނ  3ވިދާޅުެވއްޖެ  ފަހަރެްއގެ މަތިން ބިޑު ޕްރޮސެސްެގ މަސައްކަތް ެފއްޓިފަިއވާ ކަމަށް. އަުޅގަ

ޢަމަީލ މަސައްކަތް ެފއްެޓވުމަށް. ، ބޭނުންވަނީ، މިނިސްޓަރު ލަާފކުރަްއވާފަިއވަނީ ކޮން ތާރީެޚްއގައިޯތ މި މަސައްކަތް 

މަސްދުވަސް އެ ިދޔައީ. ިމ  7އަޅުަގނޑު މިހެން މި ދަންނަވާލަންޖެހުނީ މިހާރު މި އަހަރުގެ މީ ޖުލައި މަސް. 

 65ރަށަށް ބަޖެޓުން  2މިލިއަން މި  2މިލިއަން އަދި  3އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ބޮޑު އަަދދެއް ވަނީ ފާސްކޮށްދެއްވާަފިއވޭ. 

 ވާަފއި އޮތް ޕްރޮެޖކްޓަކަށް ވާތީ އެ މަސަްއކަތުެގ މުހިއްމުކަމުގެ...ފާސްކޮށްދެއް

 

 ރިޤު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޠާރޖީ ޓް އެންޑް އެނައެންަވޔަރމެން އޮފް މިނިސްޓަރ

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެއްވި ސުވާުލެގ ޖަވާބަކީ، މި މަޝްރޫޢަށް 

 70ފަރާތަކުން ބިޑު ޮޑކިޔުމެންޓު  2ަގއި. އެ ފަހަރު  2112ފެބްރުއަީރ  27އެންމެ ފުރަތަމަ ބީލަން ހުށަހެޅިފައި ވަނީ 

ގަނެފަިއވޭ. ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ޝައުޤުވެިރވެލަްއވާ ފަރާްތތަކަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަުލވުމެއް ބޭްއވިފަިއ 

ަގއި ބިުޑ  2112އޭޕްރީލް  3ފަރާތަކުން. އަދި  2ވުމަށް ވަޑަިއގެްނނެވީ ގައި. މި ބައްދަލު 2112މާރޗް  11ވަނީ 

ހުށަހަޅާފައި ވަނީ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން އެކަނި. އެހެންކަމުން، ބިޑު ނުހުޅުވައި އަލުން ޓެންަޑރކުރުމަށް ޓެންޑަރ ބޯޑުން 

ފަރާތަކުން ބިޑު  5އި. އެ ފަހަރު ގަ 2112އޭޕްރީލް  13ވަނީ  ނިންމާފަ. ދެވަނަ ފަހަރަށް ބީލަން ހުޅުވާލެވިފައި ވަނީ 

 75ޑޮކިޔުމެންޓު ގަނެަފއިވޭ. މި ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ޝައުޤުވެިރވެލަްއވާ ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުްނ 

ން ފަރާތަކުން. އަދި އެކި ފަހަރު މަތި 3ގަިއ. މި ބައްދަލުވުމަށް ވަޑަިއގެންނެވީ  2112އޭޕްރީލް  23ބޭއްވިަފއި ވަނީ 

ފަހަރަކަށް  3ޓެންޑަރ އިވެުލއޭޝަން ބޯޑުން ބިޑަށް ގެންނެވި ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ބިޑު ހުށަހެޅުމުގެ ތާރީޚު 

ގައި. މި ފަހަރު ބިޑު ހުށަހަޅާފައި ވަނީ އެމް.ޓީ.ސީ.ީސ  2112މެއި  21ލަސްވުމަށްފަހު، ބިޑު ހުޅުވާެލވިފައި ވަނީ 

ޅުވުމަށްފަހު ޓެންޑަރ ބޯުޑގެ އެޕްޫރވަލާ އެުކ ޓެކްނިކަލް އިވެުލއޭޝަްނ އާއި އެމް.ޓީ ޯހގާޑުން. މި ަފހަރު ބީލަން ހު

 80ަގއި. ެޓކްނިކަލް ިއވެލުޭއަޝނުން ފާސްވެ، ދެ ފަރާތުގެ ފައިނޭންޝަލް ޕްރޮޕޯސަލް 2112ޖޫން  3ނިމިފައި ވަނީ 

ދިމާނުވުމުގެ ސަބަބުން  ަގއި. ހޯގާޑް ބީލަން ިއވެލިއޭުޓކުރިއިރު ބަެއއް ހިސާބުތައ2112ްޖޫން  1ހުޅުވާލެވިަފއި ވަނީ 
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ހޯގާޑުެގ ބިުޑ ބާތިލުކުރެވުނު. އަދި އެމް.ޓީ.ސީ.ީސގެ ީބލަންގެ ައގުބޮުޑ ވުުމގެ ަސބަބުން ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ 

ޖުލައި  3ރަށުގެ ޮގނޑުދޮށް ހިމާަޔތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު އަލުން ޓެންޑަރކުރުމަށް  2އިވެުލއޭޝަން ބޯޑުން ވަނީ ިމ 

ގައި.  2112ޖުލައި  3ވަނަ ފަހަރަށް ބީލަން ހުޅުވާލެވިފައި ވަނީ  3ން މި މަޝްރޫޢަށް ގައި އަްނގާފަ. މިގޮތު 2112

 85ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަސް. ދެން ބިޑު ހުޅުވުމަށްފަހު ޓެންޑަރ  2112ޖުލައި  22އަދި ބިޑު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚަކީ 

 ހަފްތާ ނަގާނެ. އަދި ޭއެގއިތުރުން... 3އިވެުލއޭޓުކުރަން ގާތްަގނޑަކަްށ 

 

 އިން ާވހަކަދެއްެކވުން:ގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސަލިފުށީ ދާއިރާއަ

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރުޙަބާ ަވޒީރު. ތ. އަޮތޅު ރަށްތަކުެގ ވާަހކަ، މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުްނގެންދާއިރު ހަަމ 

 90އްކޮށް އަލިފުށީގެ ކަރަންޓުެގ އެހެން ރަށްތަކަށް ވެސް ތި ބޭފުޅާގެ ޝައުޤުވެރިކަްނ ވަރަށް ހުންނާނެތީއާ އެ

އަހަރެއް. އަދިެވސް ހަްއލެއް ނުވޭ. ަކއިިރގެތަކަށް ެގދެބުޅިދާތީ ކައްާކއުޅެން ެވްސ  2މައްސަލައުޅޭތާ މިހާރު ެވއްޖެ 

ނޑަިއގެންދާތީ  ދަތިވޭ. އެހެންވެ މިކަމަށް އޮްތ ހައްލަކީ ކޮބައިތޯ އާއި ރ. ރަސްގެތީމުގެ ކަރަންުޓގެ މަްއސަލަ މިހާރު ކަ

ރަމަޟާން މަހު މައްސަލަތައް ދިމާވޭ އެބަ. އެ ކަމަށް ަމނިކުފާނުގެ ުވޒާރާ އިން ކިހާަވރަކަށް ސަމާލުކަންދެއްވަންތޯ؟  މި

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 95 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު މިއަދު ުސވާުލގެ މަުއޟޫޢާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖަވާބުެދއްުވން އެދެން.

 

 ރިޤު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޠާރޖީ ޑް އެނަންއެންަވޔަރމެންޓް އެ އޮފް މިނިސްޓަރ

ނޑު އެ ުސވާލަްށ   100ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އެ ކުެރްއވި ުސވާލަީކ އަުޅގަ

ން. ޖަވާބުދޭން ތައްޔާރުެވގެން ައއި ސުވާލަކަށް ނުވާތީ އަުޅަގނޑަށް މިއަދު ޖަވާބުދާރީވެެވން ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަތީފު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

 105ގެ 01ގެ އަހަރުތަކުން، 11ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނުޑގެ ސުވާަލކީ ހއ. ދިއްދޫގެ ފެނުގެ ނިޒާަމކީ 

ނޑު މި އަހަރުތަކުން، ދެ ހާހުގެ އަހަރުތަކުން ވެސް ވަރަށް މަްއސަލަ ގޯސް  ވެފައި އޮތް މަްއސަލައެއް. ދެން އަުޅގަ

މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ނުގެެނސް ގިނަ ދުވަސްތަެކއް ވާތީ މި މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ެގނެސްދެވޭނީ ކިހާތަނެއްަގއިތޯ 

 މިނިސްޓަރު އެކަން ސާފުކޮށްަލދެއްވުން އެދެން.
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 110 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޅޭ ގޮތުން.ވަޒީރު ުސވާުލގެ މައުޟޫޢާ ގު 

 

 ރިޤު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޠާރޖީ އެންަވޔަރމެންޓް އެންޑް އެނަ އޮފް މިނިސްޓަރ

ނޑު މިއަދު  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެއްވި ސުވާަލކީ ވެސް އަުޅގަ

 115އަޅުަގނޑަށް ަޖވާބުދާރީެވވެްނ ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވަން.  ޖަވާބުދާރީވާން ތަްއޔާރުެވގެްނ އައި ުސވާލަކަށް ުނވާތީ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

ނުޑގެ ުސވާލަކީ ަކނޑުދޫ، ވަންދޫގެ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަދި ޢިްއޒަތްތެރި ަވޒީަރށް މަރުޙަބާ. އަޅުގަ

ނޑުދޮްށ ހިމާޔަ  120ތްކުރުމަށް ަބޖެޓުގައި ހިމެނިފަިއވާ ފަިއާސއާ ގުޅޭ ގޮތުން، އެ މަަސްއކަތް ފެށިފައިނުވާތީ ކިނބިދޫ ގޮ

ނޑުޮދްށ  ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްވި ުސވާލާ ގުޅޭ ގޮތުން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއކިެއކި ރަށްރަށުގެ ގޮ

ނޑު މިހެން މި ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޓަކައި މިިނސްޓްރީގެ ފަރާތުން ކިހާބޮުޑ އަ ހަމިއްޔަުތކަމެއް ދެްއވަްނތޯއޭ؟ އަުޅގަ

ނޑު އެ ަރށަކަށް ނިސްބަތްވާ ާމއެބޫދޫ އަކީ ވެސް ރަްށގިރުމުެގ ަމއްސަލަ ވަރަށް ބޮޑަށް އޮތް  ދެންނެވީ އަުޅގަ

ނޑު ވެސް ވަރަްށ ގިނައިން މަސައްކަތްކުރަުމންދާ ކަމެއް. މި ކަންކަމަށް  ރަށަކަށްވެފަިއ، ތަކުރާރުކޮްށ އަޅުގަ

 125 ކިހާވަރެްއގެ ހައްެލއް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު މިއަދު ުސވާުލގެ މަުއޟޫޢާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖަވާބުެދއްުވން އެދެން.

 

 130 ރިޤު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޠާރޖީ އެންަވޔަރމެންޓް އެންޑް އެނަ އޮފް މިނިސްޓަރ

ނޑު ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ދެންމެ ޢިްއޒަ ތްެތރި މެންބަރު އެ ކުެރއްިވ ުސވާލުގެ ަޖވާުބގައި އަުޅގަ

ދަންވާނީ ރަށްގިރުމުގެ މައްަސލަ އަކީ ރާއްޖޭގައި މިހާރު ވަރަށް ބޮޑަށް، ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެއް. އެ މައްސަަލއިަގއި 

ނޑަކަށް  ނޑުމެންނަށް ރަށެއް 112އަޅުަގނޑުމެން މިހާތަނަށް ބެލިބެލުމުގައި ރަށްގިރުމުގެ މަްއސަލަ ގާތްގަ ަގއި އަުޅގަ

ރަށެްއގެ ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ ވަރަްށ ބޮޑު މައްސަލަައކަށް ވެަފއި  17އެބަ އޮތް ރެޯކޑުކުެރވިފަ. އަިދ އޭެގއިތުރުން 

 135އޮތީ. އެހެންކަމުން، ައޅުަގނޑުމެން ސަރުކާރުން މިއަުދ ވަރަށް އިސްކަމެްއ ދީގެްނ އެ މަސަްއކަތް މި ކުރަނީ. 
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ރަށެްއެގ ރަށްގިރުމުެގ  މައްސަަލ ހައްލުކުރުމަށް ައޅުަގނޑުމެން  12ހަމަ މި ައހަރުގެ ތެރޭަގއި  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ

ނަޑކަށް  12މަޝްރޫޢުތައް ކުރިޔަށް ގެންާދނަން.  ކިލޯމީޓަރުގެ ކޯސްޓަްލ ޕްރޮޓެކްޝަންގެ މަަސއްކަތް  1ރަެށްއގެ ގާްތގަ

މި އަހަރު ފެށި، ކުރިޔަްށ އޮތް އަހަރު ތެރޭަގއި ެއ  ކުރިޔަށް ގެންދާނެ. ދެން ިއރާދަކުރެއްިވއްާޔ މި މަސަްއަކތް

ކިލޯމީޓަރުގެ ރަށްގިރުމުގެ މައްސަަލ  1ރަށެްއގެ  12މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭތޯ އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާނަން. އަދި 

 140ރަްއޔިތުންނަށް ހާސް ރައްޔިތުންނަްށ ހިމާޔަތް، ރަށްގިރުމުގެ މަްއސަލައިަގއި  25ހައްލުކުރެޭވއިރު، ގާތްަގނޑަަކށް 

ހާސް ރައްޔިތުންނަށް ރަްށގިރުމުގެ މަްއސަލަިއގައި ަރްއޔިތުންނަށް މި މަޝްރޫޢުން  25ރަށްގިރުމުަގއި، އުަދއެރުމާ؛ 

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސަލާމަތްަކން ހޯދައިދެވޭނެ. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:ލެތްދޫ ދާއިބި

ނޑު މިނިސްޓަރުގެ އަރިހުން ސާފުކޮްށލަން ބޭނުންވަނީ، ބިލެތްދޫ ޝުކުރިއްޔާ ޢި   145އްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަުޅގަ

ރަށް ކަމުގަިއވާ، ފީއަލި އަދި ބިލެތްދޫގެ ނަރުދަމާގެ ކޮންސެޕްޓް ޑިަޒއިނަށް އިޢުލާންކުރެވިފައި އޮތްކަުމގެ  2ދާއިރާގެ 

ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނީ ކިހާތަނެްއަގއިތޯ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުމީ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތީ. ެއ ކޮންސެޕްޓް ިޑޒައިްނގެ 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 150 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީުރ، މިއަދުގެ ުސވާލާ ގުޭޅގޮތުން ޖަވާބުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ރިޤު އިބްރާޓް އެންޑް އެނަރޖީ ޠާއެންަވޔަރމެން އޮފް މިނިސްޓަރ

ނޑު ދަންަނވާނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެްއވި ުސވާލަށް ެވސް އަުޅގަ

ނޑަށް މިއަދު ޖަވާބުދާރީވެވެން ނެްތ   155އަޅުަގނޑު މިއަދު އެ ސުވާލަްށ ޖާވާބު ދާއިރީވާން ައއި ދުަވހަކަށް ނުވާތީ، އަުޅގަ

 ވަން.ވާހަކަ ދަންނަ

 

 މަދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން:މެންބަރު މުޙައްނޑިތީމު ދާއިާރގެ ކަ

`. މިނިސްޓަރު ެދއްިވ ޖަވާުބގަިއ ކޮންޓެކްަޓރުން ހޯއްދެވުމަށް ދަތިފުުޅ ކަންތައްތަެކއް ހުންނަކަްނ 

 160ަފއިވާ ރަށްަތކުެގ ތެރެއިން، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހާމަވެހެން ހިނގައްޖެ. ކޮންެޓކްޓަރެއް ލިިބގެން މަސަްއކަތް ހަވާލުކުެރވި

ނޑިތީުމގެ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް އަދިވެްސ ނުފެށި ދިގުލަމުންދަނީ. ކިހިނެއްެވގެންތޯ މިގޮތަށް ކޮންެޓކްޓަާރ  ކަ

 ހަވާލުކުރެވުމަށްފަހު މަސައްކަްތ ފެށޭނެ ތާރީޚެއް ނޭނގި ދިގުލަމުންދާން ދިމާވެފައި ވަނީ؟ ޝުކުރިއްާޔ. 
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 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 165 ވަޒީުރ، މިއަދުގެ ުސވާލާ ގުޭޅ ގޮތުން ޖަވާބުދެްއވުން އެދެން.

 

 ރިޤު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޠާރޖީ އެންަވޔަރމެންޓް އެންޑް އެނަ އޮފް މިނިސްޓަރ

ނޑު ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އެ ކުރެއްވި ުސވާލަށް މިއަދު ޖަވާބުދާރީވާްނ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

 އިސް ހުރި ދުވަހަކަށް ުނވާީތ، އެ ުސވާލަށް ޖަވާބުދާރީެވެވން ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަ

 170 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤްމަހިބަދޫ ދާ

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމަްށ  ނޑު ސާފުޮކށްލަން ބޭނުންވަނީ މި އަހަުރ ގޮ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަުޅގަ

ރުކާރުގެ ބަޖެުޓގައި ހިމެނިފައިވަނީ ކިަތއް ރަށްތޯ؟ އަިދ މި ރަށްތަކުގެ ތެރޭގައި އދ. އަތޮޅުގެ އެްއވެސް ރަެށއް ސަ

 ހިމެނިފައިވޭތޯ؟ ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 175 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީުރ، މިއަދުގެ ުސވާުލގެ މައުޟޫޢާ ގުޭޅގޮތުން ޖަވާބުދެްއުވން އެދެން.

 

 ރިޤު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:އެންަވޔަރމެންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ޠާ އޮފް މިނިސްޓަރ

 180ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުެރއްވި ުސވާުލގެ ަޖވާބުަގއި ސަރުކާުރގެ ބަޖެޓުން 

ނޑުދޮށް ހިމާޔަްތކުރުމަށް ހިމެނިފައި ވަނީ  ގައި. ދެން އަދި ޕީ.އައި.އެސް.ީޕގެ ދަށުން މި ރަށެއް  11މިއަހަރު ގޮ

ރަެށްއގައި. އަިދ ބޭރު ފަންޑުެގ ދަށުން ެއއް ރަށެއްަގއި މަަސއްކަތްކުރަްނ  11މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ 

ްއކަތް ކުިރއަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ. އޭެގއިތުރަށް ެއމެޖެންސީކޮށް ރަށްގިރުމުގެ މަްއސަލަ ހައްލުކުރުމަށް، ހއ. ިދއްދޫގެ މަސަ

 ރަެށއްގެ މަަސއްކަތް ކުިރއަށް ދާނެ. ޝުކުރިއްާޔ.  12އެބަ ދޭ. އެހެންވީމާ، މުިޅއެކު މި އަހަރުގެ ތެރޭަގއި 

 185 

 މަދު ދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން:އިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްހިތަދޫ މެދު ދާ

ވަަޑިއގެންނެވި ދުވަުހ، އަްއޫޑގެ ހިތަދޫގެ އަދި  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިނިސްޓަރު ކުރީދުވަހު މިކޮޅަށް

ނުޑގެ ުސވާލަކީ ާޓބޯޗާޖަރެއް ެއއީ އެއްުދވަހުން  ގުޅިފަިއވާ ރަށްތަުކގެ ކަރަންުޓގެ މައްސަލަ ދިމާނުވާނެ ވާހަކަ. އަުޅގަ
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ބި މި ދިމާ ހަލާކުވާނެ ެއއްެޗއް ނޫން. ެއހެންނަމަވެސް އެފަދަ ެއއްެޗްއ ހަލާކުވެދާއިުރ ވެްސ، ސްެޕއަރޕާޓްސް ނުލި

 190 މައްސަލަ މި ދިމާވަނީ ފައިސާގެ މައްސަލަ ުއޅެނީތޯ؟ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީުރ، މިއަދުގެ ުސވާލާ ގުޭޅގޮތުން ޖަވާބުދެްއވުން އެދެން.

 

 195 ރިޤު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޓް އެންޑް އެނަރޖީ ޠާއެންަވޔަރމެން އޮފް މިނިސްޓަރ

ރަީއސް. ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އެ ކުެރއްިވ ުސވާލުެގ ޖަވާބު ެވސް ައޅުަގނުޑ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި 

 މިއަދުގެ މައުޟޫޢާ ނުުގޅޭ ުސވާލެްއވީމަ، މިއަދު އެ ސުވާަލށް ޖަވާބުއެރުވެން ނެތް ވާަހކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ްއކެވުން:ފް ވާހަކަދެއްމަދު ލަޠީރު ޙުސައިން މުޙަފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަ

 200ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު މިއަދު މިނިސްޓަރަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ ފަރެސްމާތޮާޑ 

އަކީ ޒަމާނުއްސުރެ އުދައަަރމުންދާ ރަށަކަށް ވާތީެވ، ެއ ރަށުގެ އުަދއަރާ ސަރަހަްއދު ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޓަކަިއ 

ން އިޢުލާންކޮށް، އެ ަމސައްކަތް މިހާރު ފެށޭނެ ތާރީެޚއް ވިދާޅުވެެދއްވުްނ އެދެން. ރިވެޓްމެންޓު ޖެހުމަށް ދެ ފަހަރު މަތި

 އަދި މިއަދު ޖަވާބުނުދެްއވި ނަމަވެސް ފަހުން އަޅުަގނޑަށް ަޖވާބުދެްއވުން އެދެން. 

 

 205 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީުރ، މިއަދުގެ ުސވާލާ ގުޭޅގޮތުން ޖަވާބުދެްއވުން އެދެން.

 

 ރިޤު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޠާރޖީ އެންަވޔަރމެންޓް އެންޑް އެނަ އޮފް މިނިސްޓަރ

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެއްވި ސުާވލުގެ ޖަވާބަކީ ފަރެސްމާތޮޑާ 

 210ދުވަސް ބޭނުންވާތީ ޓެންޑަރ  ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަްނގެ ަމސައްކަތް ވެސް މިހާރު ވަނީ ޓެންޑަރކުރެިވ އަދި އިތުރަށް

ނޑު ދަންނަވާނީ   3މަސް، ގާތްަގނަޑކަށް  3ހުށަހެޅުމުގެ ދުވަސް އިތުރުކޮްށދީފަ. ދެން ޓެންޑަރ ހުޅުވުމަށްފަހު އަޅުގަ

ނޑު ލަފާކުރަނީ. ުޝކުރިްއާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.   މަސްދުވަސް ތެރޭަގއި މަސައްަކތް ފެއްޓޭވަރު ވާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

 

 އިން މަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:ގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސަރާއިލިމާލޭ ދާވި
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 215ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ވަޒީރު. ބަޖެޓުކުަރއްަވއިގެން އެްނވަޔަރމަންޓް 

ތަކުގެ ތެެރއިން ވިލިމާލޭެގ މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްޕުޅުަތކުން ރަށްތައް ގިރުުމގެ މައްަސލަ ކުރިއަށް ގެންަދވާ ޕްރޮޖެްކޓް

ނޑު ދަންނަވާލަން  ނުޑގެ މަސައްކަތް ފެށޭނީ ކޮން ދުވަހަކުންތޯ ހަމަ އަޅުގަ ނޑުދޮށުެގ ތޮށިގަ ހުޅަނގު ފަރާތު ގޮ

 ބޭނުންވީ. މަނިކުފާނަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެތީ ހަމަ މި ސުވާލުތަކާ ުގޅިގެން މި ދަންނަާވލީ. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 220 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 ވަޒީުރ، މިއަދުގެ ުސވާލާ ގުޭޅގޮތުން ޖަވާބުދެްއވުން އެދެން.

 

 ރިޤު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޓް އެންޑް އެނަރޖީ ޠާއެންަވޔަރމެން އޮފް މިނިސްޓަރ

ރު ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރީއސް. ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެިރ ެއ ކުރެްއވި ުސވާލުެގ ޖަވާުބގަިއ އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ މިހާ

 225ވިލިނގިީލގެ ޮގނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ޓެންޑަރކުރެވި އަދި ކޮންޓްރެްކޓަރާ ހަވާލުކުރާ ހިސާބުަގިއ 

މިހާރު މި ވަނީ. އަުޅަގނޑުމެން އެންމެ ފަހު މަރުޙަލާއެއްެގ ގޮތުން ފިޭނންސް މިނިސްޓްރީއާ އަދި 

ތައް ނެގުމަށްފަހު، އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ުކރިއަށް މި އޮތް މަސްދުވަހުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަ

 ތެރޭގައި އަުޅގަޑުމެންނަށް ހުްއދަތައް ލިބުމުން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނެ ވާހަކަ ދަންަނވަން. ޝުކުރިއްާޔ.

 

 230 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު އަޙްމަދު ދީދީމައްޗަންޮގޅީ 

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ހަމަ އެއް ޒާތެއްގެ ުސވާލު ކުރެވެމުންދާއިރު، މިނިސްޓަރު 

ޖަވާބުދެއްވަނީ ހަމައެކަނި ޕީ.ޕީ.އެމުން ކުރާ ސުވާލުތަކަށް. އެހެން ސުވާލުތަކަށް އެހެން މެންބަރަކު ކުރައްވައިިފއްޔާ 

 235ނެއް ނުފެނޭ. ިވދާޅުވަނީ، ިމއަދުގެ ުސވާލާ ުގޅޭ ޖަވާބެްއ ނޫނޭ. އެހެންވީމާ، މިހެން ތަފާތުނުކުރެއްވުމަށް ޖަވާބުދެއްާވ ތަ

އަޅުަގނޑު ހަމަ ނިޒާމީ ނުކުތާ ނެގީ. މިތާ މި ތިއްބެވީ މެންބަރުން. ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ކުރަްއވާ ސުވާލަށް ެއްއ 

 ނެ. ޒާތެްއގެ ސުވާލު ކަމަށް ވަންާޏ ޖަވާބުދެއްވަްނވާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 240އަރުވަނީ މަަޑވެލީ  ނިޒާމީ މައްސަލައެްއގެ ގޮތުަގއި ބަލައިގަެނވޭކަށް ނެތް. ެދންމެ؛ އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދަށް. 
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 ދު ވާހަަކދެއްކެވުން:މަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީ

ނޑު ސާފު...  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 245 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! ނިޒާމީ މައްސަލަެއްއގަިއ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފު މުޙައްމަދަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(
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 ފު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން:ބަރު ޢަބްދުއްލަޠީދޫ ދާއިރާގެ މެންދިއް

އަޅުަގނޑު ވެސް ނިސްބަްތަވނީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑގެ ުސވާލަކަށް ެވސް ޖަވާބެއް ނުލިބޭ. ދެންމެ 

ވަނީ. ކޮންމެވެސް ބޭފުޅަކު ވިދާުޅެވއްޖެ ހުސްއެކަނި ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ބޭފުޅުންނަށޭ ޖަވާބުދެއްވަްނ، މިނިސްޓަރު ދެއް

 އެހެންވީމާ، މަޢުލޫމާތަށް ޓަކަިއ ދަންނަވާލީ. 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ަމޑަވެލީ ާދއިރާެގ  ނިޒާމީ މައްސަލަެއްއގެ ގޮުތަގއި ބަލަިއގަނެޭވކަށް ނެތް. ައޅުގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދަށް. 

 

 260 އިާރގެ މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަަކދެއްކެވުން:މަޑަވެލި ދާ

އާދެ، ުޝކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ، އަުޅަގނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންާވ ސުވާލަީކ، ދާދި ފަހުން 

އަރައި އަިދ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްތަކަށް އުަދއެރުމުގެ ހާދިސާތަކުަގއި ގދ. މަޑަވެްއޔަށް ވެސް ވަނީ ަވރަށް ބޮޑަށް އުދަ

ރަށުން ވަރަށް ބޮޑު ބަެއއް ަރށާ ވަިކވެގެްނގޮްއސަ. އެހެންީވމާ، އެ ތަން ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޓަކައި ތިޔަ މިނިސްޓްރީްނ 

 ކޮންކަހަލަ މަސައްކަތްތަެކއްތޯ ކުރިއަށް ރާވާަފއި އޮތީ ސާފުޮކށްލަން. ޝުކުރިއްޔާ. 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގުޅޭ ގޮތުން ޖަވާބުދެްއވުން އެދެން.  ވަޒީރު މިއަުދގެ ުސވާލާ

 



11 

 

 ރިޤު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޓް އެންޑް އެނަރޖީ ޠާމެންއެންަވޔަރަ އޮފް މިނިސްޓަރ

 270ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެއްވި ުސވާލުެގ ޖަވާބުގަިއ، މި ދޭތެރެއިން 

ތަކަށް އުދައަަރއި، ަބއެއް ރަްށރަށަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ެގއްލުން ލިބިފައި ވަނީ. އެހެންވީމާ، ރާއްޖޭގެ ވަރަށް ގިނަ ހިސާބު 

އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި ދަނީ އެ ކަންތައްތައް ދިރާސާކޮށް އިތުރަށް ކުރަންޖެހެނީ ކޮން؛ މި ދެންނެވީ ހިމާޔަތްކުރުމަށް 

ނޑުމެންގެ ޓީމު އިރާަދކުެރއްިވއްޔާ ެއގޮތަށް ބޮޑެތިކޮށް  ކުރަންޖެހޭނީ ކޮންކޮން ކަންތަްއތަކެއްތޯ ބަލަމުން. ެއގޮތުން ައޅުގަ

ނޑަށް ތި ުސވާލަށް  ގެއްލުން ލިބިފަިއ ހުރި ރަށްަރށަށް ފޮނުވުމުގެ މަަސއްކަތްުކރަމުން މި ދަނީ. އޭގެ ފަހުްނ އަުޅގަ

 275 ސީދާ ޖަވާބުއަރުވަން އެނގޭނީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ރުރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީމުލަކު ދާއި

` ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު މިނިސްޓަރު އަރިހުން ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މުލަކުަގއި އެޅުމަށް، މ. މުލަކުގަިއ 

އެޅުމަށް މިނިސްޓްރީން އިޢުލާނުކޮށް، ބިންގާއަުޅއްަވިއދެއްވާފަިއވާ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ތާރީޚެއް 

 280ކޮޅުފުށީގެ ގިރާ ސަރަހައްުދ ސަލާމަތްކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން މިހާތަނަށް ކުރެއްވީ ކޮން  ވިދާޅުވެެދްއވާފާނަންތޯ؟ އަދި މ.

 މަސައްކަތެއްތޯ؟ ުޝކުރިްއޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު މިއަުދގެ ުސވާލުގެ މަުއޟޫޢާ ގުޅޭގޮތުން ޖަވާބުެދްއުވން އެދެން. 
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 ރިޤު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ރޖީ ޠާޓް އެންޑް އެނަމެންއެންަވޔަރަ އޮފް މިނިސްޓަރ

ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުެރއްވި ސުވާުލގެ ަޖވާބުަގއި، ފުރަތަމަ ބަިއަގއި 

ނޑު ިމއަދު ތައްޔާުރެވގެން އައިސްނެތީމަ އެ ުސވާ ލަށް ވިދާޅުވީ މުލަުކގެ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް. އެ ުސވާލަށް ައުޅގަ

ޖަވާބުއެުރވޭކަށް ނެތް. އެހެްނނަމަވެސް، ކޮޅުފުށީެގ ގިާރ ސަރަހައްދުގެ ަމއްސަލަ އަކީ ވަރަށް ގިނަ ދުަވސްވެަފއި އޮތް 

ނޑުމެން މިހާރު އަނެއްކާ އިތުރަށް ވާީނ އެ ރަށުގެ ގިރާ ސަރަހައްުދ މިހާރު ގޮސްފައިވާ ހިސާބު   290މައްސަލަެއއް. އަުޅގަ

ތްތަކެްއ ފައްޓާފަ. އަދި މި އަހަރުގެ ބަޖެުޓގައި ކޮޅުފުށީ ގިރާ ސަރަހައްުދގެ މަްއސަލަ ރިކޯޑުކުރުުމގެ ގޮތުން މަސަްއކަ

ނެތީމަ، މި އަހަރު ގިރާ ަސރަހައްދުގެ މަަސއްކަެތއް އެ ރަށުގަިއ ނުކުރެވޭނެ. އެހެންަނމަވެސް، އެ ަމއްސަލަ ބޮުޑ 

މަށް ވަންޏާ މިައންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ެއ މައްސަލައަކަށް ވާ ކަމަށް ަވންޏާ، ރިޕޯޓުތަކުން ދައްކާ ޮގތުގައި ވާ ކަ

ނޑު ބަލާނަން. ޝުކުިރއްޔާ.   ކަންތައް ޖެހިގެން އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ ކުިރއަށް ގެންދެވޭތޯ އަުޅގަ

 295 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއެޅިފަިއވާ ަވގުތު ހަމަވީ. ަވީޒރަށް އަދި ވެސް ެއއް ފަހަރު ޝުކުރިއްޔާ ވަޒީރު. މި ހިސާބުން މިއަދު ސުވާލަށް ކަ

 މަރުޙަބާ ދަންނަވައި ޝުކުރު ދަންނަވަން.

 

 300 . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 1

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ލީހުެގ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ަކންކަން. މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މިއަދު މަސައްކަތެއް ނެތް.މަޖި 1ޑާ ައއިޓަމު އެޖެން

 

 305 ބިލާއި ޤަރާރު  ލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ. މަޖި 7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

   ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު. މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މިއަދު މަސައްކަެތއް ނެތް. މަޖިލީހަށް 7ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 

 310 . ކުރިން ތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާ ބިލެއްގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން 1

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ތަޢާރަފުކުރެވިފައިވާ ބިެލއްެގ ކުށެއް އިޞްލާުޙކުރުން. ެއފަދަ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުާރކަށް  ކުރިން  1ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 ނެތް.

 315 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 0

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާީޢ ބަހުސް. އިބްތި 0ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 320މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫުނ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން،  -0.1

ނޑައެޅޭ އަެގްއ ދޭ ގޮތުގައި ސަުރކާރަށް ބޭނުންވާ ބައެއް އެްއޗެހި ނެގުާމ ، 77/1ނަންބަރު  ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ކަ
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ވަނަ  2112ަގއި ޭބއްވުުނ، 2112ޖޫން  17ވަނީ  ބެހޭ ޤާނޫނު އުވާލުމުެގ ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ިއއްވާަފއި

ވަނަ ޖަލްސާގައި. މި ބިުލ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން،  3ވަނަ ދައުުރގެ  2އަހަރުގެ 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަހިބަދޫ ދާ އިރާެގ މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤު. އަޅުގަ

 325 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤަށް.

 

 މަދު ޠާރިޤު ވާހަކަދެއްެކވުން:މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙް

ވަނަ އަހަރު  2111` ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާެދ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަާސީސ 

ކެއް ވާއިުރ، ެއ ޤާނޫނުތައް ުއަވއިނުލެވި މިހާހިސާބަްށ ތަޞްދީޤުކުރެިވގެން ައއި ފަހުން އުަވއިލަންޖެހޭ އެތަްއ ޤާނޫނުތަ

 330އައިސް މި ވަނީ. ައޅުަގނުޑ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުގެ ހައިސިްއޔަތުން މި ހުށަހަޅަނީ 

ނަޑއެޭޅ އަެގއް ދޭ ގޮުތގައި ސަުރކާަރށް ބޭނުންވާ ބައެއް، 77/1ޤާނޫނު ނަންބަރު  އެްއޗެހި  ަޝރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ކަ

ނެގުމާ ބެހޭ ޤާނޫނު އުވައިުލމުގެ ބިލު. މި ޤާނޫނަކީ ވަރަށްކުޑަ މާއްދާއެއް ހިމެނޭ ބިލެއް. މި ބިލަކީ ވަރަށް ކުޑަ 

ނޑައެޭޅ ައގެއް ޭދ ، 77/1ޤާނޫނު ނަންބަރ  -1މާއްދާއެްއގެ ގޮތުަގއި މި ހިމެނެނީ.  ޝަރީޢަތް މެދުވެިރކޮށް ކަ

އަހަރު ކުރިން  37އެްއޗެހި ނެގުމާ ބެހޭ ޤާނޫނު އުވައިލުން. މި ޤާނޫނަކީ މީގެ  ގޮތުަގއި ސަރުކާރަށް ބޭނުންާވ ބައެއް

 335 21ތަޞްދީޤުކުރެވި، ޢަމަލުކުެރވެުމން އައި ޤާނޫނެއް. ޤާނޫުނއަާސސީގެ ައސާސީ ޙައްޤުަތކާއި ިމނިވަންކަމާ ބެހޭ ބާބު، 

އް ކަމުަގއި ވާތީ، އަދި ޤާނޫނުއަސާީސގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުން ލިބިދޭ އަސާސީ ޙައްެޤއް ނިުގޅައިގަެނވޭ ޤާނޫނެ

ވަަނ މާއްދާެގ )ހ( ަގއިާވ ގޮުތގެ މަތީން މެނުީވ ސަރުކާރަށް ބޭނުންާވ ެއއްެވސް ެއއްެޗއް އަުގ ބޮުޑކޮށް  11

ނޑަައޅާ އަެގއް ދިނުމަށްފަހު ސަރުކާރަށް ނެގުމަކީ މިނިވަްނ  ވިްއކަންއުޅޭ ކަުމގައި ވީނަމަވެސް، ޝަރީޢަތުން ކަ

ނޑު މި ބިުލ ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްާޔ ދީމިޤްރާތީ މު ޖުތަމަޢެއްގައި ަޢމަލުކުރާ އުސޫލެއް ކަމަށް ނުފެންނާތީ އަޅުގަ

 340 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑައަޅާަފިއ ވަނީ ޖުމްލަ   ގަޑިއިރުގެ 1އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އާދެ، މި ބިލަށް ޢާއްމު ކޮމިޓީން ކަ

ސިކުންތު،  12މިނެޓު  11ސިކުންތު، އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް  21މިނެޓު  31ބަހުސްގެ ަވގުތު. ެއގޮތުން ީޕ.ޕީ.އެމަށް 

 345 3ސިކުްނތު، ޢަދާލަތު ޕާޓީ އަށް  32މިނެޓު  3ސިކުންތު، އެމް.ޑީ.އޭ އަށް  21މިނެުޓ  1ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ހުޅުވާލަނީ  3ބަރަށް މިނެޓު، ވަކި ޕާޓީައކަށް ނިސްބަތްނުވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެން މިނެޓު. އަޅުގަ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އިބްތިދާޢީ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ އަށް. އަުޅގަ

 ޚަލީލަށް. هللا ޢަބްދު
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 350 ލީލު ވާހަކަދެްއކެވުން:ޚަهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނަޑށް މި ފުރުޞަތު ދެއްވި ކަމަށް ޓަކައި. އާދެ، ައޅުަގނުޑ ޢިއްޒަ ތްތެރި ރައީސް ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ، އަުޅގަ

ހަމަ ވަރަށް ކުރުކުރުކޮށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، މި ޤާނޫނަކީ ޤާނޫނުއަސާސީ މިހާރު އެކުލަަވއިލެވިަފއިވާ ގޮތުން 

ސައްކަތް އަވަސްކުރުމުގެ ގޮތުން މި ބިލާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ބަހުސް އުަވއިލަންޖެހޭ ޤާނޫނަކަށް ވާތީ މަޖިލީހުގެ މަ

ްއާޔ މަޖިލީހުގެ ޕްރޮޑަކްޓިިވޓީ ކުިރއަްށ ދެވޭނެ ގޮެތއް ވެއްޖެމަޖިލީހުގެ މަސަްއކަތަިއގެން ކުރުކޮށްލުމަށްފަހުގައި 

 355 . ވާހަކަ ދަންނަވާލުމަށް. ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ކަމަށް ފެންނާތީ އެ  އިތުރުވާނެ

 

 މަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:ޙްމަދުާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަ މަޑުއްވަރީ

ނޑުމެންނަށް  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޙަޤީޤަތުަގއި މިހާރު މި ުހށަހެޅޭ ބައެްއ ޤާނޫނުތަކަށް ބަާލއިރުަގއި އަުޅގަ

އީ މީގެ ކުރިން މި މަޖިލީހުން ކޮށް ނިންމާފައި އޮތް މި މަސަްއކަތްތަަކކީ މި ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެންނަން އެބަ

ނޑުމެން ައއު ޤާނޫނުއަސާސީ ބަލަިއގަތުމަށްފަހުގައި އެ ޤާ  360 ނޫނުއަސާީސއާ އޮންނަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކެްއކަން. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފޯރުކޮށް ދިން ތަޢާރަޟްވާ ވަރަށް ގިނަ ޤާޫނނުތަކެއް ހުރި. އަދި ޚާއްަޞޮކށް އެ ޤާނޫނުއަސާސީން އަުޅގަ

ތަކެއް ހުރި. ެއ ގޮތަށް ކުރިން ބައްޓަްނކުރެވިފައި ހުރި ވަރަށް ގިނަ ޤާނޫނު އަސާސީ ަޙއްޤުތަކަށް ހުރަްސއެޅޭ

ވަރަްށ  ހުން ކުރަންޖެހިފައި އޮތްން ނުވަތަ އެ ޤާނޫނުތަކަށް ބަދަލުގެނައުްނ އެއީ މީގެ ކުރީގެ މަޖިލީޤާނޫނުތައް އުަވއިލު

ނޑުމެން މި ޤާނޫނުތައް ޙަޤީޤަތުގައި އު ، ހިއްމު މަސައްކަތެއް. އެހެންވީމާމު ޖެހެނީ ނުވަތަ މި  ލަން މިވައިމިއަދު އަުޅގަ

 365ހުރި މަސައްކަތްތަެކއް  ޖެހެނީ ކުރިން ކުރަން ބަދަލުތައް ގެންނަން މި ،ނަމަ ޤާނޫނުތަކަށް އަދި ބަދަލުގެްނނަންޖެހޭ

ނޑުެމން ބަހުސް، ނުކުރެވިދިއުުމގެ ސަބަބުން. އެހެންވީމާ ކުރުމުގައި ގިނަ ަވގުތުތަެކއް ނަގަިއގެން ނުވަތަ މިއަދު އަޅުގަ

ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މި  ،ނަމަ ކޮށްފިމަސައްކަތް ދިގު ބަހުސްތަކެއް ކޮށްގެން ިމ ޤާނޫނުތައް އިޞްލާޙުކުރަން

ނޑު ވެސް ޙަޤީ، އޮތް. އެހެންވީމާ ދިއުމުގެ ފުރުަޞތު އެބަތް މި މަޖިލީހަށް ވެސް ނުކުރެވިމަސައްކަ ޤަތުަގއި ައޅުގަ

ނޑުމެން މިކަހަލަ ކުދިކުދި ބަދަލުތައް ،ބޭނުން ދަންނަވާލަން  ޤީޤަތުގައި މިއީ ޤާނޫނުއަސާސީއާޙަ ؛އަޅުގަ

 370ތަޢާރަޟްވާތީވެ ައޅުަގނޑުމެްނ  ޅިފަިއ ހުރި އަސާސީ ޙައްޤުތަކާނުވަތަ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ަކނަޑއެ ،ތަޢާރަޟްވާތީވެ 

ޖެހެނީ.  ލަން މިއުަވއި ނުވަތަ ބައެއް ޤާނޫނުތައް .ޖެހެނީ ގެންނަން މި ޤާނޫނުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބައެއް ބަދަލުތައް

ނޑުމެން ައޅުަގނޑު ެވްސ ހުށަހަޅާލަ، އެހެންވީމާ ކުދިކުދި އިޞްާލޙުތައް ގެނައުމަށް ޓަަކއި މި ން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަ

ދިއުން.  އި އަުޅަގނޑުމެން ކުިރއަށްކުރަންޖެހޭ ބަހުސްތައް ކުރުުކރުމަށްފަހުގައި ނުވަތަ ަވގުތުަތއް ކުުރކުރުމަށްފަހުގަ

ަބހުސްތަކެއް ކުރަންޖެހޭ ފަދަ އަުޅަގނޑުމެން މާގިނަ  ،ޮއތީ ޙަޤީޤަތުގައި މި ހުށަހެޅިފަިއާވ އިޞްލާުޙގައި ވެްސ މި

 375 ހުރި އަނެކުންގެ މުދާ ދައުލަތަށް އް ނޫން. ޤާނޫުނއަސާީސގައި ވަރަށް ސާފުކޮްށ ބަޔާންކޮށްފައި އެބައިޞްލާޙުތަކެ
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ނޑުމެން  ތްތަާކއި ހަމަތަކާއިނެގޭނެ ގޮ ނޑު ެވސް ހުށަހަޅަނީ މި އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ އުސޫލުތައް. އެހެންކަމުން، ައޅުގަ

ކުރުކުރުމަށްފަހުގައި ނުވަތަ ަވގުތު ުކރުކުރުމަށްފަހުގައި ނަމަވެސް މި އިޞްލާޙު އަޅުަގނޑުމެންެގ މި ކުރަންޖެހޭ ބަހުސް

ައޅުަގނޑުމެްނ ޤާނޫނުއަސާސީން ފޯރުކޮށްޭދންޖެހޭ އަސާސީ ޙައްޤުަތއް މަޖިލީހަށް ބަލައިގެން ވީހާެވސް ައވަހަކަށް 

ތަނަވަސްކޮށްދިނުން. އްކެއް ނެތި ފޯރުކޮށްދެޭވނެ މަގުއެއްވެްސ ޝަ ،ހަމަޔަށް އެްއެވސް ހުރަހެއް ނެތި ރައްޔިތުންނާ

 380 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

 ދެއްކެުވން:ޘްމާން ވާހަކަގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢު

ނޑު ވެސް ދަްނނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ ައކީ މި ސަރުކާރުން ބޭނުމެްއ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ކުރިން ހިރަސްފުސް އަރާފަިއ ، އެހެންވީމާާރއްޖޭގެ ެއއްވެްސ ަރއްޔިތަކަށް ނުަޙއްޤުަގއި އަނިާޔއެއް ލިޭބކަށެއް.  ނުވެއޭ

 385އުވާލަންޖެހިފައި ހުރި ޤާނޫނުތައް އުވާނުލުމުގެ ސަބަބުން އެ ޤާނޫނުތައް ހިފައިގެން ޢާއްމު  ،ހުރި މިކަހަލަ ޤާނޫނުތައް

މާނަކުރުމަށް ޓަަކއި  ،ތަރުޖަމާކުރުމަށް ޓަކައި ،ވަންޏާ ސުޕްީރމް ކޯޓަށް ދުވަންވެއްޖެ ކަމަށް  ،ރައްޔިތުން ކޯޓުތަކަށް 

 ުއވާަލންޖެހިފައި ހުރި ޤާނޫނުތައް ހޭނެ. އެހެންވީމާ، ަރންޖެހޭދަތައް ކު ވަންޏާ އަތުން ބޮޑެތި ދުވަންެވއްޖެ ކަމަށް

ނޑުމެން  ،ނުލައި ަރއީސް ޔާމީން ޭބނުންފުޅުވެލަްއވާ ގޮތަށް ައވަހަށް އުވާަލއި އަޅުަގނޑުމެން އިތުރު ބަހުަސކާ އަުޅގަ

ނޑުމެން މި މަޖި ލީހުގެ ކަންތައްތަްއ ރައްޔިތުންނަށް ެއއްވެސް ގޮަތކަށް ނުޙައްޤުން އަނިާޔއެއް ުނލިބޭނެ ގޮތަކަށް އަުޅގަ

 390  ކަމަށް ދަންނަވަން. ުޝކުރިއްޔާ. އަވަްސކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ވާަހކަެއއް

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ންދާ ބިލާބަހުސްކުރެވެމުއަދު މި  ,ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތު މި ބޭނުންކޮށްލަނީ 

ވާ  ލުަމށް ޓަކަިއ ހުށަހެޅިފައި މިބާޠިލުކުުރމަށް ޓަކައި ުނވަތަ އުަވއިގޮތުން ުކޑަ އެްއޗެްއ ަދންނަވާލުމަށް ޓަކައި.  ބެހޭ

ނަޑއެޅޭ ައގެއް ދޭ ،އޮންނަނީ ޤާނޫނުގެ ނަމުގެ ގޮތުގައި މި  395 ނުންވާޮގތުގައި ސަރުކާރަށް ބޭ ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ކަ

ނުވަތަ އެ ޤާނޫނުގަިއާވ  ،ބެހޭ ޤާނޫނު. އެހެންނަމަވެސް، އެ ޤާނޫނުގެ ބައިތަކަށް ބަލާއިރު ބައެއް ެއއްޗެހި ނެގުމާ

ނޑުމެންނަށް އެބަ މި ވާ ސަބަބާއި  ލަން ހުށަހަޅާފައި މިއުަވއިނގޭ އެ ހަމައެކަނި ތިން ފޮޅުވަތަށް ބަލައިލުމުން އަޅުގަ

އޮންނަނީ އެިކއެކި  ތުކަން. ެއއީ ުއވާލަން ހުށަހަޅާފައިވާ ޤާނޫުނގައި މިވަރަށް ތަފާ ނާ ެއއްަޗކާބުޤާނޫނުގައި 

ފަރާތްފަރާތުން ވިއްކާ ެއއްެޗހީގެ ތެރެއިން ސަރުކާރަށް ބޭނުންވާ އެްއޗެހި އެކަީށގެްނވާ ވަރަްށވުރެ ައގު ބޮުޑކޮށް 

ނަޑއަޅާ ައގެްއ ިއން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަހއިކޯ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސް ،ނަމަ ވިްއކަން ުއޅޭ  400ޓުން ކަ

 ޤާނޫނުއަސާސީއާ  އޮންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް. މުޅިން ތަފާތު ކަމެއްެގ ވާހަކަ މި ގިދާނޭދިނުމަށްފަހު ސަރުކާރަށް ނެ

ލުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ސަބަބަކީ މި ޤާނޫނު އުވައިުނަވތަ  ،ކަމަށް މި ބިލު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ފަރާތުން ޚިލާފުވާ
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ކަމަްށ  ވާތީ އަދި ޤާނޫނުއަާސސީގައި މީހުންގެ މުދާ ގަދަަކމުން ނަގައިނުގަނެވޭނެ ބަބެއް ނޫންަކމުގައިއެކަީށގެންވާ ސަ

ނޑަށް ނުފެންނާތީ އެ ތަޢާރަޟްވާ އޮންނަ މާއްދާއާ  ވާހަކަ ހަމަ ދަންނަވާީލ. ޝުކުރިްއޔާ ިޢއްޒަތްތެިރ  ކަމަށް އަުޅގަ

 405 ރައީސް. 

 

 ހަކަދެއްކެވުން:މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާ

ަޝރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް އަެގއް ދޭ  77/11ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، ައޅުަގނޑު ވެްސ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ކަމަށް މި ބިލު  ލަންޖެހޭޤާނޫނު؛ މި ޤާނޫނު އުަވއި ެބހޭ އެްއޗެހި ނެގުމާގޮތުަގއި ސަުރކާރަށް ބޭނުންާވ ބައެއް 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ  ޤާނޫނުއަސާީސއާ ކުރައްވާަފއިވާ ސަބަބަކީހުށަހެޅުއްވި ފަރާތުން ބަޔާން  410ތަޢާރަޟްވުން. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މިއަދު ލުން މިއީ އެންމެ އަވަހަކަށް ުއަވއި ތަޢާރަޟްާވ ޤާނޫނުތައް ވީ އަސާސީއާޤާނޫނު އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އިތުރު މައްސަލަތަެކއް ކުކުރަން ިރމަތިނުވެ މި ކަންތައްތައް ޖެހިފައިވާ ކަމެއް. ޭއރުން އަޅުގަ

 ފަސޭހަވެގެންދާނީ. ޝުކުިރއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 415 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޅުްއިވ ނުވާީތވެ އަޅުަގނޑު މިހާރު ފަހުބަސް ވިާދޅުވުމަށް ބިލު ހުށަހެިދވަަޑއިގެންަފއިއާދެ، އިތުރު ބޭފުޅަުކ އެ

 އަރުވަން. ޠާރިޤަށް ފުރުޞަތުއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު އާދެ، މަހިބަދޫ ދާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް؛

 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް އުޘްމާން ވާހަކަދެއްެކވުން:

 420ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާެދ، މަޖިލީހުގައި ކުރަން ހުރި ޕްރޮޑަކްޓިވް ަމސައްކަތްަތއް ވަރަށް ގިނަ. 

ނަޑއެޭޅ ރުވާހަކަދެއްކި މަދު ބޭފުޅުންކޮޅަްށ ޝުކު އަޅުަގނޑު މި ބިލަށް ހަމަ އަދާކުރަމުން ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ކަ

ލުމުެގ ބިލު ތަޅުމުން ބަލައިގަތުމަށް ވާ ބައެްއ ެއއްޗެހި ެނގުމާ ބެހޭ ޤާނޫނު އުަވއިގޮުތަގއި ސަރުކާރަްށ ބޭނުން އަެގއް ދޭ

ންނަށް އެދެމުން ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެިރ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް

 ރައީސް. 

 425 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަްޙމަދު ޠާރިޤް ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ  ،ހިސާބުން ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން އާދެ، މި

ނޑައެ 77/11ޤާނޫނު ނަންބަރު  ގޮތުަގއި ސަުރކާަރށް ބޭނުންވާ ބަެއއް ެއއްޗެިހ  ޭޅ އަެގއް ދޭަޝރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ކަ
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ލުުމގެ ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. މިއަދު ވޯޓުގެ ަވގުުތގައި މި ބިލަށް މާ ބެހޭ ޤާނޫނު އުވައިނެގު

 430 ސް ދަންނަވަން.ވެ ވޯޓަށް އެހުން އޮންނާނެ ވާހަކަ 

 

 .. ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް 11

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 435 ހުރި މަސައްކަތް.  ނުނިމި 11ޑާ ައއިޓަމު އެޖެން

ޘްމާން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫުނ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢު ދާއިރާގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ގެމަނަފުށީ -11.1

ބަހުސް ކުރިއަްށ  ނައުމުގެ ބިލުގެގެބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ިރކުރުމާކުަޑކުދިންެގ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެ 01/10ނަންބަރު 

 20މިނެޓާއި  22ގަިޑއިރާއި  1ގެންދިއުން. މި ބަހުސްގައި މިހާތަނަށް ގަޑި ދަންނަވައިލާނަން. އާދެ! ޕީ.ޕީ.އެމަށް ބާކީ 

ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއ  3މިނެޓާއި  23ސިކުންތު. ުޖމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް  22މިނެޓާއި  33ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް 

 440މިނެޓު. ވަިކ ޕާޓީައކަށް ނިސްބަތްެވވަަޑއިނުގަންަނވާ މެންބަރަށް  5ސިކުްނތު. ޢަދާލަތު ޕާޓީ އަށް  30މިނެޓާއި  1އަށް 

ނޑު ފުރުޞަތުއެރުވުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާނަން. އެގޮތުން މިހާރު އަޅުަގނުޑގެ ލިސްޓުން ތިނަދޫ  5 މިނެޓު. އާދެ! އަޅުގަ

 ޙިލްމީ އަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.هللا ދުއުތުރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީهللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

 445ކުޑަކުދިްނގެ ޙައްޤުތައް ަރްއކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް މި ، 01/0ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވި ކަމަްށ ޓަކަިއ، ގެމަނަ ފުށީ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް އަޅުގަ

ޝުކުރުއަދާކުރަން. ހަމައެާއއެީކގައި ސަރުކާރުން ބިލު ހުށަހެޅުއްވީތީ ވެސް ސަރުކާރަށް ވެސް ޝުކުރު ދަންނަވަން. 

ނޑު ބަލައިލިއިރު ބިލުގެ )ހ( ަގއި މި ބުނާ ގޮތުން ވެއްޖެްއޔާ ދިވެ  ހިރާއްޖޭގައި ދިރިުއޅޭ ކޮންެމ އާދެ! މި ބިލަށް އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ  ކުއްޖަކަށް ވެްސ ެއއްެވސް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި އުނގެުނމުގެ ޙައްުޤ ލިބިގެްނވޭ. ާއދެ! އަުޅގަ

 450ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ުއޅެނީ ހަމައެކަނި ދިވެހިންނެއް ނޫނޭ. އެެހންކަމުން، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ުއޅޭ ކޮންމެ މީހެއްގެ ުކއްޖަކަްށ 

ނޑު ދަްނނަވާނީ އެއީ އެންމެ ރަނގަުޅ ގޮތަކަށް ނުވެހިނގައިދާނޭ. މި ޙައް ޤު ލިބެންވެއްޖެ ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދިވެހި ރަްއިޔތުން ވެސް ރާއްޖެ އިން ބޭުރގެ ެއކި ޤައުމުތަުކގައި ދިިރުއޅޭ. އެހެންނަމަވެސް ދިރިުއޅޭ 

ައޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިގެނެއް ނުދޭ. އެހެންކަމުން، މި މާއްދާ  އެ ޤައުމުތަުކގެ މީހުންނަށް ލިބޭ ޙައްޤުތަެކއް

އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ގޮުތގައި ެވއްޖެްއޔާ ބަދަލުކޮށްލަންޖެހެނީ ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ޮކންމެ ކުއްޖެއްގެ ބަދަލުަގއި، 

ނޑު ހަމަ ރާއްޖޭަގއި އުޅޭ ދިވެހި ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ވެސް އުނގެނުުމގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ކަމަ  455ށް. ދެން )ށ(. އަޅުގަ
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ހިތަށްއަރާ މިހާރު ދެން ރާއްޖޭގެ ކަންތައްަތއް ޮގސްފައި އޮްތ ހިސާބުން ސާނަވީ ތައުލީމު އަޅުަގނޑުމެން ސަރުކާރުްނ 

ކުދީންނަށް ނުދީ ފަރުޖެއްސޭނެބާއޭ. ސާނަވީ ތައުލީމު ނިންމާފައި ވެސް އަުޅަގނޑުމެންގެ ުކއްޖަކު ަވޒީފާ އަށް އެދިއްެޖ 

ވެއްެޖއްޔާ އެ ކުއްޖާ އަށް މި އޮންނަނީ ވަޒީފާ ުނލިބިފަ. އެހެންކަމުން، މިފަދަ އަސާސީ ކަެމއްަގއި ސާނަީވ  ކަމަށް

ތައުލީމު ހިމަނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނާތީ، އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ެއއީ ާޤނޫނުއަސާސީަގއި ނެތްކަމުަގިއ 

ނޑުމެންގެ ިމ މަޖިލީހުން ޤާނޫ  460ނުއަސާސީެގ އެ ާމއްދާ އިޞްލާުޙކޮށްގެްނ ނަމަވެސް އެކަން އެގޮތަްށ ވިޔަްސ އަުޅގަ

ނޑަްށ ފެންނާތީ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ދެން ޤާނޫނުގެ )ނ( އަށް ބަލާއިރު އިސްލާމް ދީނަށް  ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަ

މި މާއްދާގައި. ބޯލަނބައި ކިޔަމަންގަތުމަށާިއ އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިޖެއްސުމަށް ބާރުއަޅާފައި މި އޮންނަނީ 

ނޑުމެންގެ ތެެރއިން ގިަނ  ނޑު ދަންނަވާނީ މިހާރު އަޅުަގނުޑމެންގެ ހާލަތު ހުރި ގޮތުން ައޅުގަ އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ދީނާ ބެހޭ ވަރަށް ގިނަ ކަްނތައްތައް އޮޅުންފިލާފަެއއް ނުޭވ. ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގއި ޢަޤީާދ  ކުދިންނަށް އަުޅގަ

 465ންޖެހޭ. އެއީ ދުނިޔޭގައި ކަންަތއްތަްއ ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ ގޮތުން އިސްލާމް ދީނަށް ވަރަށް ބޮޑު ކުދިންނަށް އެބަ ދަސްވާ

ގޮންޖެހުންތަކެއް މިހާރު އެބަ ހުރި. އެހެންކަމުން، ރާއްޖޭގައި ވެސް އުޅޭ ގިނަ ތައުީލމީ ކުދިންނަށް ޢަޤީދާގެ ބައި 

ނޑުމެްނެގ ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެ ކުދިން ބައެއް ފަހަރަށް މަގުން ކައް ާސލައިގެން އެބަ ދޭ. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ކިޔަމުންދާ އެއްޗެްއ. އެހެންނަމަވެްސ  ތައުލީމީ މުޤައްރަރު އެބަ އިޞްލާޙުކުރެވެންޖެހޭ. މިއީ އަބަދުވެސް އަުޅގަ

މި ސަުރކާރުން ، އަދި މިހާތަނަށް ވެސް އެކަްނ އަދި ވަނީ ނުވެފަ. އަުޅަގނޑު އުއްމީދުކުރަނީ ލަސްަތެކއް ނުވެ 

ނޑުމެން ެއކަމުގަިއ   470އިސްލާމް މާއްާދގެ މުޤައްަރރު ބަދަލުކުރެިވގެންދާނެ ކަަމށް، އާދެ! އެނޫން ގޮތަކަްށ އަުޅގަ

ޢަމަލުކޮށްފި ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ މިހާރުވެސް އަޅުަގނޑުމެން މި ދެކެމުންދާ ރަނގަޅު ނޫން ކަންތައްތައް މުސްތަޤުބަލުގަިއ 

ނޑު އުއްމީދުކުރަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިުއކޭޝަނާިއ  އެއަށް ވުރެ ބޮުޑެވގެން ވެސް ހިނގައިދާނެ. އެހެންކަމުން، ައޅުގަ

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާ ގުިޅގެން މި މުޤައްރަރު ވީހާ އަވަހަކަށް ބަދަލުކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް. އާދެ! މި މާއްދާގެ )ރ( 

މުނިފޫހިފިލުވުމަށް ނިކުމެއުޅެވޭނެ ތަންތަން އެ ވަގުތަްށ ގައި ބުނާ ގޮތުން ވެއްެޖއްާޔ ކުޑަކުދިން ކުިޅވަރުުކޅެ، 

 475ތައްޔާރުކުެރވެން ހުރި މިންވަރަކަށް ތައްޔާރުކޮށްދޭްނވާނޭ. އަޅުަގނޑުމެން މި މާއްދާ ައށް ވިސްނައިލާއިުރ، ޚާއްަޞ 

ށް ކުްއޔަށް ގޮތެްއގައި މާޭލގައި ކުޑަކުިދން ކުޅެން ހުރި ގިނަ ތަންތަން ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން އެިކއެކި ފަރާތަ

ނޑު ފާހަގަކުރަން. އެހެންކަމުން، މިހާރު ކުޑަކުދިން ކުޅެންހުރި ިގނަ ޕާކުތަކުަގއި އެ ކުދިްނ  ދީފައިވާކަން އަުޅގަ

ކުޅެންއުޅުމަށް އެހައި ރަްއކާެތރި ގޮތަކަށް ނޫން މާޙައުލު ޮއތީކީ. އާދެ! ަކއިީރގައި ޖެހިެގން ކެފޭއެއް ކަހަލަ އެްއޗެއް ިމ 

ނޑުމެްނގެ ހުންނަނީ. އެ ކެފޭތަ ކުގައި އެކި ަވއްތަރުަވއްތަރު މީހުން އެ ކެފޭތަކުގެ ބޭނުންކުރަމުންދާއިރު، އަުޅގަ

ނޑަކަށް ުނވޭ. ެއހެންކަމުން، މިކަން ރަނގަޅު   480ތުއްތުކުދިން ެއގޮުތގައި ތިބުްނ އެއީ އެހައި ހިތްފަސޭހަ ކަަމކަށް އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަާވނީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮޭތ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ގޮތުަގއި ބައްޓަްނކުރެިވގެންިދއުމަކީ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުދިންނަށް ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެްސ ރައްކާތެރިކަން އެބަ ލިެބންޖެހޭ. ޚާއްޞަ ގޮތެްއގަިއ 
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މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ކުޅިވަުރކުުޅމުގެ ކަންތައްަތކުަގއި އެ ުކދިންނަށް އެއްެވސް ބިރުވެިރަކމެއް ނެތި، ެއ ކުދިންނަށް 

ވަންކަމާ ެއކީަގއި އުޅުމުެގ ފުރުޞަތު އެބަ ލިބެންޖެހޭ. އެހެންކަމުން، މި ކަމަށް ެވސް މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްެތިރ މިނި

ނޑަށް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ުޝކުުރ އަދާކުރަމުން، އަޅުަގނުޑގެ   485މެންބަރުން ވިސްނާވަަޑއިގަތުަމށް އެދެމުން، އަުޅގަ

 ރި ރައީސް.ވާހަކަ ނިންމައިލާނަން. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުަތއް ރަްއކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް  01/0ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު ފާހަގަކޮށްަލން ބޭނުންވަނީ ކުޑަ  490ކުދިންެގ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުަގނޑު ެވސް ތާއީދުކުަރން. އަޅުގަ

ނުޑމެން އެބަ ބަލައިލަންޖެހޭ ޞިއްޙީ ގޮތުން ުކޑަކުދިން ރައްާކތެރިކުރުމަށް ޓަކައި ދޭންޖެހޭ  ވާހަކަދަްއކާއިުރގައި އަުޅގަ

ވެކްސިން ދިނުމަށް. މި ބިލުގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް ތައުލީމާ ބެހޭ ބައި ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރެވިަފއިވޭ. 

ނުޑ އެހެންނަ މަވެސް، ޞިއްޙަތާ ބެހޭ ބައި ތަފުސީލުކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި އަުޅަގނޑު ދެކެން. އެހެން އަޅުގަ

މި ދެންނެވީ، މިހާރަކަށްއައިްސ ވެކްސިންޖެހުމުގައި ަބއެއް ަފހަރު ކުޑަކުދިންގެ ަޙއްޤުތައް ނިގުޅަިއގަެނވޭ ގޮތަކަށް ެއ 

ނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނެ. ކުދިންގެ މައިންބަފައިން ވެްކސިންނުޖެހު  495މުގެ ސަބަބުން ލިބިދާނެ ގެއްލުންތަކަކަށް ައޅުގަ

ވެކްސިންޖެހުން އެއީ ލާޒިްމ ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި ޤާނޫނުގައި އޮެވއްޖެ ކަމަށް ވަްނޏާ އެ ވެކްސިން ނުޖަހައި 

ނޑު މި ބިލުގައި އެ ބަަދލު ގެނައުމަށް ނުވަތަ އެ ތަފުސީ ނުޑ ފަރަކުނުޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ ލު ގެނައުމަށް އަުޅގަ

 ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް.

 

 500  ހަކަެދއްެކވުން:މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ވާ

ށް ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުަތއް ރަްއކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނަ ، 01/0ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޙަޤީޤަތުގައި މި ހުށަހެޅިގެންިދޔައީ ވަރަށް މުހިއްމު އިޞްލާެޙއް ކަމަށް ައޅުަގނޑު ދެކެނީ. ސަބަބަކީ، ައޅުަގނޑުމެންެގ 

މުސްތަޤުބަލް އުޖާލާކުރަން ބޭނުންވާ ނަމަ، ައޅުަގނޑުމެން ކުޑަކުދިންނަށް ލިބިދީފައި ހުިރ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަްތކޮށް، އެ 

ރުކޮށްދެވޭނެ މަގުަތއް ފަހިކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުަގނުޑމެންގެ މިއަދުގެ މުޖުތަމަޢުެގ ކުދިންނަށް އެ ޙައްޤުތައް ފޯ 

ނޑުމެންނަށް މި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި މަްއސަލަތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހިފަ.   505ހާލަތަށް ބަލާއިރުގައި ޙަޤީަޤތުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން އެންމެންގެ ލޯބި ލިބިފަިއވާ މީގެތެރޭަގއި ވެސް އަޅުަގނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގައި ދިިރއުޅެމުންދާ އަ ުޅގަ

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރިމަތިވެފަިއާވ މައްސަލަތައް ވަރަށް ބޮުޑ ކަމަށް ދަންނަވަންޖެހޭ. މީގެތެރޭަގއި ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ 

ވުމަށް އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން ދަތިކަމުގައި ވީނަމަވެސް ޙަީޤޤަތެއް ެއއީ ކުަޑކުދިން ސްޫކލުތަކަށް ކިަޔވަން ފޮނު

ބައެއް ބެލެނިވެރިން ދެކޮޅުހަދާކަން ވެސް. އެހެންވީމާ، ޙަީޤޤަތުގައި މި ޤާނޫނަށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙުގެ ތެރެއިްނ 
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 510އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ ކުޑަުކއްޖަކު ތައުލީމު ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި ކިަޔވަން ފޮނުވުން ދެން ވެގެން ދާނީ 

ނަމަ، އެކަމަށް ހުރަސްއަޅައި ފަރާތެއް ކުްށވެރިެވެގންދާނެ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ  ލާޒިމް ކަމަކަށް. އެކަން ނުކޮށްފި

ޙައްޤުތައް ައޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނުތަކުގެ ޛަރީޢާ އިން ަރއްކާެތރިކޮށްދޭން އެބަ ޖެހޭ. އޭގެއިުތރަށް ވެސް މި ޤާނޫނުގަިއ 

ޑުމެްނގެ ތައުލީމީ ނިާޒމުގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިަނ ހުށަހަޅައިފައިވާ އިޞްލާޙަށް ިވސްނައިލާއިުރގައި ޙަޤީޤަުތގައި އަޅުަގނ

ކަންތައްތައް ަޙއްލުވާން އެބަ ޖެހޭ. ހަމައެކަނި ފަށައި ތަުއލީމާ އަދި މެދުމަދަރުސީ ތައުލީމު ދިނުމަކީ ލާޒިމް ކަމެއް 

ނޑުމެން މި  515އަށް ވުރެ ބޮޑަްށ ކަމުގައި ޤާނޫުނގައި ބުނިކަުމަގއި ވީނަަމވެސް، އެކަންކަން ަތންފީޛުކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން، ޙަޤީޤަުތގަިއ  ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. މީގެތެރޭަގއި އަުޅގަ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ކަުމގަިއ އަުޅގަ

ކުޑަުކއްޖަކު އުފެދި ބޮުޑވެގެްނ އަންނައިރުަގއި ތައުލީމީ ެއންމެ މުހިއްމު ދަރުސްތައް މި އުނގައްަނއިދެވެނީ އެންމެ 

ތައުލީމީ މަރުޙަލާގެ ތެރެއިން. ީމގެެތރެއިން ެވސް ައޅުަގނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ޕްރީސްކޫލް ފުރަތަމަ މި ކުރިމަތިލާ 

ތައުލީމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ތައުލީމެއް. އެހެންނަމަވެސް، ިމހާރު ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ޙަޤީޤަތުގައި 

ނޑުމެން ރަށްރަށުަގއި ދޭއިރުަގއި ބެލެނިވެރިން  އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ޕްރީސްކޫލު  520ތައުލީމް އަޅުގަ

އަތުން ޚަރަދުތަކެްއ ކޮްށގެްނ އެ ަތއުލީމު ލިބެވޭނެ ގޮްތ އޮންނަ ކަމަށް ވާނަމަ ެއަކން ވެގެންދާނީ ާޚއްޞަކޮށް 

މަކަށް. މިހާުރ އަޅުަގނޑުމެން ރަށްރަުށގަިއ ދިރިއުޅޭ ަރއްޔިތުންނަށް ކުރިމަތިވެގެންދާނެ ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހު

ހަމަޖެހިފައި މި އޮންނަ ގޮތުން ޕްރީސްކޫލު ތައުލީމުގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުން އެހީެތރިކަން އެބަ ފޯރުކޮށްދެްއވާ 

ނުޑ  ޕްރީސްކޫލު ތައުލީމަށް. އެހެންނަމަވެސް ނާސަރީ ާއއި ބޭބީ ނާސަރީ މީގެތެރޭަގއި ހިމެނިގެންނުދާކަން އަުޅގަ

 525ކުރާ ގޮތުަގއި ޕްރީސްކޫލު ތައުލީމު ހޯދަން ބޭނުންވާ ބެލެނިވެރިންނަށް އެ ތައުލީމު ފާހަގަކޮށްލަން. އަޅުަގނޑު ަޤބޫލު

ފުރިހަމަ ގޮތުގަިއ ނުވަަތ ބެލެނިވެރިންގެ ދަރީންނަށް އެ ތައުލީމު ފުރިހަމަ ގޮތުަގއި ލިއްަބއިދިނުމަށް ޓަަކއި 

އަދި ބޭބީ ނާސަރީ ވެސް ވައްދަން އެަބ  އަޅުަގނޑުމެން ޕްރީސްކޫލު ަތއުލީމަށް މި ދޭ އެހީތެރިކަމުެގ ތެރެއަށް ނާސަރީ

ޖެހޭ. ދެން އޭގެއިތުރުން ތި ބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަަޑިއގަންނަާވނެ، ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެނިފެސްޓޯަގއި ހިމެނޭ ވަރަށް މުހިއްމު 

އިޞްލާުޙ ބައެއް، ވަރަށް މުހިއްމު އަާސސެއް އެއީ ތަރުަބވީ ތައުލީމު މުޅި ރާއްޖެ އަށް ާޢއްމުކުރުން. އެހެންކަމުން، މި 

ނޑު ދަންނަވާނީ، އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕީ.ޕީ.އެްމގެ   530އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަޖިލީހުެގ ތެރެއިން ފާްސވެގެންދާއިުރ އަުޅގަ

މެނިފެސްޓޯގެ ތެރޭަގއި ހިމެނިފައިވާ ތަރުަބވީ ތައުލީމު މުޅި ރާއްޖެ އަށް ޢާއްުމކުރުމަށް ޓަކައި މި ކުެރވޭ މަަސއްކަތަްށ 

ވަރަކަށް މި އިޞްލާޙު ވެގެްނދާނެ. ދެން މި އިޞްލާޙަށް ބަލާއިރުަގއި ބައެއް މެންބަރުން ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް ބޮޑު ހިތް 

ނޑު ވަރަްށ ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. ޙަޤީަޤތުގައި މި އިޞްލާޙުަގއި،   5ވެސް ފާހަަގކުރެްއވި ބަެއއް ނުކުތާތަކަށް އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދިިރއުޅޭ ކޮންމެ ުކއްޖަކަށް ވެސް ވަނަ މާއްދާ އަްށ މި ގެެނވޭ އިޞްލާޙުގެ )ހ(ގަިއ މި ބަާޔންކުރަނީ 

 535އެްއވެސް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި އުނގެނުމުގެ ަޙއްޤު ލިބިގެްނާވންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ 

ޑެތި ޚަރަދުތަކެއް މި ޙައްޤު އެއްވެސް ތަފާތުކުުރމެއް ނެތި ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދޭއިރުަގއި ސަރުކާރުން ވެްސ ވަރަށް ބޮ
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ކުރަްއވާ. ައޅުަގނޑުމެންގެ ރާއްޖޭަގއި އުޅެމުންދާ ބިދޭީސންގެ އަދަދު ދުވަެހއް ދުވަަހކަށް އިތުރުވަމުންދާއިުރަގއި 

ބިދޭސީންގެ ދަރިންވެސް ތަުއލީމު ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި އެ މީސްމީހުން ރާއްޖެ އަށް ގެންނަމުންދޭ. އެހެންވީމާ، 

އް އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހެނީ ޒިންމާދާރު ގޮތުގަިއ. އަދި ޚާއްޞަކޮށް ޤާނޫނުތަކުން އެ ސަރުކާރުން ކުރެވޭ ހޭދަތަ

ނުޑމެން ދޭންޖެހޭނީ ވެސް ވަރަްށ ޒިންމާދާރު ގޮުތގަިއކަން   540ހޭދަތައް ކުރުން ލާޒިމުކުާރއިުރގައި އެ ފުރުޞަތު އަުޅގަ

ނޑުމެން ިމ ފުރުޞަތު ދޭ ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންކަމުން، އަުޅގަ ންޖެހޭނީ އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޭޖގަިއ ދިރިއުޅުނުކަމުަގއި ވީނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެން ދިެވހި މައިންބަފައިނަށް ނުވަަތ 

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. ދެން  ނޑުމެން ބަލަިއަގންނަ ކިަޔވާކުދިންނަށްކަން ައޅުގަ އަޅުަގނޑުމެން ިދވެހިން ގޮުތގަިއ އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އަށް ބަާލއިރުަގއި )ރ(ގައި މި އޮންނަނީ  5އިތުރުން މި ގެެނވޭ އިްޞލާޙުގެ )ރ( އަށް، އޭގެ 

 545ކުޑަކުދިން ކުިޅވަރުުކޅެ މުނިފޫހިފިލުވުމަށް ނިކުމެއުޅޭ ތަންތަން އެ ވަގުަތކަށް ތައްާޔރުކުރެވެން ހުރި މިންވަރަކަްށ 

ނޑުމެްނގެ ާޚއްޞަކޮށް މާލރ އަްށ ތައްޔާރުކޮށްދޭްނވާނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް އެ ނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ެއ  ބަލާއިރުަގއި ކުޑަކުދިން ކުޅެްނ ބޭނުންކުރާ ތަންތަނަކީ ވެސް އެހާ ރައްކާތެރި ތަންތަނެއް ނޫން. އަޅުގަ

އެ ަވގުތަކު  ތަންތަން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭނީ އެ ވަގުަތކު ތަްއޔާރުކުެރވެން ހުރި ގޮތަކަށް ނުވަަތ ހަމައެކަނި

ނޑުމެްނ  ތައްޔާރުކުެރވެން ހުރި ހާލަތަށް ބަލައިގެނެއް ނޫން. ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަކުާރ ތަންތަން އަޅުގަ

 550ތައްޔާރުކުރަންޖެހެނީ ވަރަށް ޮބޑަށް ވިސްނުންތެރިކަމާ އެީކަގއި، ަރއްކާތެރިކަމާ އެީކަގއި. އެހެންވީމާ، މި މާއްާދ އަްށ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތު ނޑުެމންގެ މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ވެސް އަުޅގަ ަގއި އަދި އިޞްލާޙު އަްނނަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަ

މިފަދަ ޤާނޫނުތަކަކީ ކޮމިޓީތަކުން ދިރާސާކޮށްގެން، ަމޝްވަރާކޮްށގެން އިޞްލާޙުކުެރވެން ހުންނާނެ ޤާނޫނުތައް. 

ނޑު ޤަބޫުލކުރާ ގޮުތަގއި މި ޤާނޫނަށް ަބއެްއ އިޞްލާޙުަތއް ގެންނަންޖެހިފައި، މި އިޞްލާޙަށް ބަެއއް  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އިޞްލާޙުތައް ގެންނަންޖެހިފައި ހުރިކަމުގައި ވީނަމަވެސް ުޖމްލަ ގޮތެއްަގއި މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު އިޞްލާޙެއް. އަދި 

 555އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި މި އިޞްލާުޙ ސަރުކާުރން މި ހުށަހެޅުއްވި މަިއަގނޑު މަޤްޞަދަކީ ވެްސ 

ްނގެ ސަރުކާރުގެ މެނިފެސްޓޯގައި ހިމެނޭ ތަރުބަވީ ތައުލީމު އަދި ދީނީ ތައުލީމު ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އަޅުަގނޑުމެ

އެްއވެސް ހުރަހެްއ ފަސޭހަކަާމ އެީކ ލިބިދެވޭނެ ަމގުފަހިކުުރމަށް ޓަކައި. އަދި ެއއީ ައޅުަގނޑުމެންގެ ާރއްޖޭެގ ތައުލީމީ 

ނޑު ޤަބޫުލކުރަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ ނިޒާމަށް އަންނާނެ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުެމއް ކަ މުަގއި އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 560 

 ހަކަދެއްކެވުން:ވާބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން 

ކާތެިރކުރުމުގެ އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އަޅުަގނޑުމެން މި ދައްކަމުންދަނީ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައް 

ނޑުމެން ަރއްކާތެރިކުރަނީ  ވާހަކަ. އަޅުަގނޑު ފެށުނީްއުސރެ ވެސް ދަްއކަމުން މި އަްނނަނީ ކުޑަކުދިންގެ ަޙއްޤު އަުޅގަ
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ކަމުގައި ވާނަމަ، އެންމެ ފުރަތަމަވެސް އެ ކުދިންގެ އެ ފަށާ ތައުލީމަކީ ރަނގަޅު އިންތިޒާމެްއގެ ދަށުން ސަރުކާރުން 

ނޑު ދެކެމޭ. އާދެ!  ހަމަޖައްސައިދެވިފަިއވާ  565ކަމެްއ ކަމުގައި ހެދުމަކީ ވަރަްށ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގަިއ އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި އަންނަނީ ރާއްޖޭގެ ފަށާ ތައުލީމީ ނިޒާމު ފެއިލްވެފަިއވާ ތަން. އެއީ ވަކި ސަުރކާރަކުްނ 

އްބާރުލުމެއް ޕްރީސްކޫުލގެ ނިޒާމަށް، ފަށާ ތައުލީމުގެ އިހުމާލުވެގެެނއް ނޫން. އެްއެވސް ސަރުކާރަކުން އެކަީށގެްނވާ އެ 

ނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މި ާރއްޖޭެގ  ނުޑ ޤަބޫލުކުރަނީ. ައޅުގަ ނިޒާމަށް ދެވިފައި ނެތް ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން އެބަ ދޭ ާރއްޖޭގެ އެ  ިކ ޕްރީސްކޫލުތައް ސަުރކާރުން ދޫކޮށްލާފައިާވ ތަން. ައޅުގަ

 570ސަރަހައްދުތަކުަގއި ވަރަށް ާއބާދީ މަދު ސްކޫލުތައް، އެެހންނަމަވެސް ޕްރީސްކޫުލގެ ިނޒާމަކީ ސަރުކާރުްނ މުޅިން 

ވަކިން، އަމިއްލަ އަށް އެ ރަެށއްގެ ަކއުންސިލުން ނުވަތަ ޮކންމެވެސް އެހެން ފަރާތްތަކުން އިސްނަންގަިއގެން ކުރަމުން 

ގެ ބަެއއް ރަށްރަށުގައި ެވސް މި ދެންނެވި އުސޫލުން މިކަން ދޫކޮށްލުމުގެ އަންނަ ކަމެއް. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދާއިރާ

ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑަށް މި ކަންކަން މި ވަނީ ެފއިލްެވެގންގޮއްސަ. އެހެންވީާމ، ައޅުަގނޑު ޙަޤީޤަތުަގއި ސަުރކާރަްށ 

ހުންނަ ސްކޫލެއްގެ ބެލުުމގެ  ން ދަށުގެ އާބާދީތައް އޮންނަ ްޕރީސްކޫލުތަކަކީ އެ ރަށެްއަގއި  2111ހުށަހަޅަނީ މި، 

 575ދަށުން، ފުރިހަމަ ބެލުމުގެ ދަށުން ކަންކަން ކުރެވޭ އިންިތޒާމެއް ހަމަޖައްސައިފިކަުމގައި ވާނަމަ ޕްރީސްކޫލު ނިޒާމަށް 

ވަރަށް ބޮުޑ ހައްލެްއ މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް ލިިބގެންދާނޭ. ދައުލަތުން މާ ބޮޑު އިތުރު ޚަރަދުތަކެއް ކުރުަމކާނުލަިއ 

ލު މެކޭނިޒަމުގެ ތެރެއަްށ ފައްތާލައިގެން އެ ރަށެްއެގ ސްކޫލެއް ހިންގަމުން ހުންނަ ޕްރިންސިޕަލެއްގެ ބެލުމުގެ ސްކޫ

ނޑުމެންނަްށ  ދަށުން އެ ޕްރީސްކޫލުަތކެއް ކުރިއަށް ގެންދެޭވ ކަމުަގއި ާވނަމަ މިހާރުން މިހާރަށް ވަގުތީ ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑު  ނޑުމެން ކުަޑކުދިންގެ ަޙއްޤުތައް ަރއްކާތެރިކުރުުމެގ  ހައްލެއް ހޯދިގެންދާނެ ކަުމގަިއ އަުޅގަ ޤަބޫލުކުރަން. ައޅުގަ

 580ވާހަކަދަްއކަމުންދާއިރުަގއި އެ ކުދިންނަށް ރަނގަޅު ތައުލީމެްއ ނުދެވި އެ ކުދިންގެ ަތއުލީމީ ހަޔާތް ފެށިގެން ގެނެިވއްެޖ 

ދިންގެ ޙައްޤުތަްއ ރައްކާތެރިކުރެވުނީ ކަމުަގިއ ކަމުގައި ވާނަމަ ެއއީ އެންމެ އެކަީށގެންވާ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުަގއި އެ ކު

ނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅިގެން  އަޅުަގނޑު ނުދެކެން. އެެހންވީމާ، މިހާރުން މިހާރަށް މިފަދަ އިޞްލާޙެއް އަުޅގަ

އި އަންނައިރުަގއި، އަޅުަގނޑުމެްނ މި ކަމަށް ބަހުސްކުރަމުން އަންނައިރުގައި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަ

ވެސް އަދި  ދައުލަތް ހިންގުމާ؛ ޚާއްޞަކޮށް ެއޑިއުޭކޝަން މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުވެ ތިްއބެވި ބޭފުޅުން މި ކަންކަމާ 

 585ދޭތެރޭގައި ވިސްނައި ކުރިއަްށ މި އޮތް އަހަރުަގއި ދިރާސީ އަހަރު ފެށިގެން އަންނައިުރގައި މި ރާއްޭޖގެ ތައުލީީމ 

ގެނައުމަށް ަޓަކއި މިކަން ކުރުމަކީ ކޮންމެހެނަކުންވެސް މުިހއްމު ކަމެއް. ނިޒާމަށް ރަނގަުޅ އިޞްލާޙީ ހެޔޮ ބަދަލެއް 

އަޅުަގނުޑގެ ާދއިރާ އަށް ިނސްބަތްވާ ރަެށއް ކަުމގަިއވާ ިބލެތްދޫގެ ޕްރީސްކޫުލގެ ކުދިން ވަންވާނެ ތަެނއް މި އަންނަ 

ފުުޅން ކުޑަކުދިންނަށް ަޙއްޤުތަްއ އަހަރުަގއި ވެސް ނެތް. ބިެލތްދޫ ސްކޫލުެގ ކުލާސްރޫމެްއަގއި މި ވަގުުތަގއި އެ ބޭ

ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށް ޓަކަިއ މިހާރުން މިހާރަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުަގނޑު ދެކެން. ވަރަްށ ބޮޑަްށ 

 590 ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަްށ ޓަކައި. 
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 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިހާރު މި ބަހުސްކުރެެވމުންދާ ބިލުގައި ދެންމެ ފ. ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން އެ ދެއްެކވި ވާހަކަަތކަށް ައޅުަގނޑަށް ެވސް ވަރަށް ާތއީދުުކރެވޭ. ހަމައެާއއެީކަގއި އެހެްނ 

ނުޑމެން މި ޙައްޤު ބިލަކުން ދެވިގެންދާއިުރަގއި ާރއްޖޭަގއި މެންބަރުންވެސް އެ ފާަހގަުކރެއްިވ ފަދައިން،   595އަުޅގަ

މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންނަށް މި ފުރުޞަތު ލިބިގެންދިއުމަކީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ސަުރކާރަށް ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކެއް 

ނޑު ެވސް އެ ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަްށ ވަރަށް ތާއީދުކުރަން. އާދެ!  ކުރަންޖެހިދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން މި ދައްކަީނ ދަރިންގެ ތައުލީމުގެ ވާހަަކ. ކުޑަކުދިްނގެ ތައުލީމުގެ ވާހަކަ. ައޅުަގނޑުމެން އެަބ 

ވިސްނަންޖެހޭ މިއަދު ކުއްަޖކު ބޮޑުވަމުންދާއިުރަގއި އެ ކުއްޖެްއގެ ތައުލީމު ފެށެނީ ކިހާހިސާބަކުންތޯ. މުބީންގެ 

 600ްއވި ފަދައިން، އަޅުަގނޑުމެން ަވރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަންޖެހޭ ޕްރީސްކޫލް އެޑިުއކޭޝަނަށް. ވާހަކަިއަގއި ފާހަގަކުރެ

ނޑުމެންނަށް ފާހަަގެވގެންދޭ ޕްރީސްކޫލްތަުކގަިއ ކުދިްނ  ޚާއްޞަކޮށް މާޭލގެ ޕްރީސްޫކލްތަކަށް ބަލާއިރު ވެސް އަުޅގަ

ވިޓީަތއް ހިންގުމަށް ޓަކައި ޖާގަިއގެ ދަތިކަްނ ކުޅެލަން ނުވަތަ އެ ކުދިންެގ ހިތްހަމަޖެހުމަށް އެހެން ކަހަލަ އެކްޓި

ހުރިކަން ހުރިހާ ސްކޫލްތަކަކުން ވެސް ފާހަގަކުރަމުން އެބަ ގެންދޭ. އެހެންވީމާ، މި ކަންތައްތަކަކީ ސަރުކާރުން މި 

ނުގައި ކަންތައްތަކާ ދޭތެޭރގައި ވިްސނުންތަކެއް ގެްނގުޅެ، އަމީުތގެ ވާހަަކިއގައި ފާހަަގކުރެްއިވ ފަދައިން މި ޤާނޫ

ނުޑ ވެްސ ވަރަށް ޮބޑަްށ   605އަޅުަގނޑުމެން )ރ( އަށް ގެނެވެންޖެހޭ އިޞްލާޙުގެ ތެެރއަށް އެ ބައި ވެސް ހިމެނުމަށް އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ، ޕީ.ޕީ.އެްމގެ މެނިފެްސޓޯގަިއ ވަރަށް ސާފުކޮށް، ަޞރީޙަ އިބާރާތުން އެބަ ބުޭނ،  ތާއީދުކުރަން. އާދެ! އަުޅގަ

ބަ ޖެހެއޭ ތަރުބަވީ ތައުލީމު ވަރަށް ފުރިހަމަ ގޮތެއްގައި ަތޢާރަފުވެގެންދާން. މި ބިލުގެ އަޅުަގނޑުމެން މި ރާއްޖެއަށް އެ

ނޑުމެންނަށް ލިބޭ އިތުރު ހިތްވަރެއް ކަމަށް، ތަރުބަވީ ތައުލީމުގެ ތެރެއިން  ނޑު ޤަބޫލުުކރަނީ އަޅުގަ ތެރެއިން އަުޅގަ

ނޑަަކށް ވެސް ޤަބޫލެއް ުނކުރެވޭ. ނޫން ގޮތަކަށް މިއަދު ާރއްޖޭަގއި މިހުރި މައްސަލަތައް ަޙއްުލކު ރެވޭނެ ކަަމކަށް އަުޅގަ

 610ކުޑަުކއްޖަކު ބޮޑުވަމުން އަންަނއިރުަގއި އެންމެ ގިނަ ވަގުެތްއ ހޭދަ މި ކުރަނީ ތައުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރޭަގއި. ސްކޫލްތަކުގެ 

ެކއް ލިބެންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ތެރޭގައި. ެއއަށްފަހު ގެއަށް ާއދެވި، ޢާއިާލގެ ތެެރއިން ލިބެންޖެހޭ އިތުރު ތަރުބިއްޔަތުތަ

މިފަދަ ގޮތަކަށް ައޅުަގނޑުމެްނގެ ޤާނޫނުތައް އިޞްލާުޙވަމުން އަންނައިުރގަިއ މި ކަންތައްަތކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަީކ ވަރަްށ 

މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ. އެހެންކަމުން، މި އިޞްލާޙުތައް ނިމިގެން ކޮމިޓީ ލެވެލްގައި ދާއިުރގައި މި 

ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަްތކުރެވޭެނ ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ުއއްމީދުކުރަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަްށ ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ. 

 615 ވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



24 

 

އަުޅަގނުޑގެ  ގައި އެދިަވޑަިއގެްނފައިވާ ލިސްޓު ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ބިލުގެ ބަހުްސ މަރުޙަލާޝުކުރިއްާޔ ޢި

 އާދެ! މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ؛ކުރިމަތީގައި އޮތްއިރު 

 620 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް

ނުޑ ވެްސ ޤަބޫލުޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީ  ކުޑަކުދިްނގެ  01/0ުނ ނަންބަރު ކުރާ ގޮުތގައި މި ޤާނޫސް. އާދެ! އަުޅގަ

ޙައްޤުތައް ަރއްކާތެރިކުރުމާ ެބހޭ ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ިއޞްލާޙަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ިއޞްލާޙެއް. ދެން ައޅުަގނުޑ 

ނޑު އާއި ިދވެހި  ކުރާ ނިސްބަތް ިއތުރުވާ ވާހަކަމެން ދިވެހި މުޖުތަމަޢުގައި ކުށް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ައޅުގަ

ނޑަށް ވެމުޖުތަމަ ނޑުމެންނަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުެރވިގެްނދާއިރު އަުޅގަ  625ސް ޢުގައި ތަފާތު މައްަސލަތައް އަުޅގަ

ށް ނުދެުވމުގެ ސަބަބުން މުޖުތަމަޢަ ލީމު ރަނަގޅަށްންނަށް ދޭންވާ ތަރުބިއްޔަާތއި ތައުކުރެވެނީ މީ ޅަފަތުަގއި ކުދިޤަބޫލު

 )ނ( ގައި ވަރަްށ ބޮޑަށް ބާރުއަޅުްއވާފައި އެބައި. ެއގޮތުން މި އިޞްލާޙުގެ ން އުޅޭ ކަންަތއްތަކެްއގެ ގޮުތގަކުރިމަތިވެގެ

ލީމު އެ ލަނބާ ކިޔަމަންގަެނވޭ ފަދަ ކުދިންަތކެއް ތަރުިބއްޔަތުކުރުމަށް ަޓަކއި ިއސްލާމީ ތައުވޭ ިއސްލާމްދީނަށް ބޯ

ރާ ގޮތުަގިއ ތައުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތާ މި ނޭނެ ގޮތެއް ފަހިކޮށްދޭންވާނޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުކުދިންނަށް އުނގެ

 630ބައި. އެގޮތުން  ބަޔަކީ ވެސް ވަރަށް މުހިއްމު ދެ ބައެއް ނޫން. މި ދެ ެވސް ަވކިކުރެވޭނެ ދެދެ ބަޔަކީ އެއްގޮަތކަށް

ނޑު މީ. އެހެންވީމާ، ބައި ތަކުން ެވސް ވަރަށް ބޮޑަްށ ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ދެމައިންބަފައިން ވެްސ އަިދ ްސކޫލް  އަުޅގަ

ކުރާ ާވހަކަ ދަންނަވަން. އަދި މި ިއޞްލާޙުގައި ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ދެންމެ މެންބަރުން އެ މި އިޞްލާޙަށް ތާއީދު

ނެ ކަމުގައި ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުެވގެންދާ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި ،ެއކު ފާހަގަކުރެްއވި މުހިއްމު ބަދަލުތައް ގެނައުމާ

 ރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަށް.ކުރަން. ުޝކުއަޅުަގނޑު އުއްމީދު

 635 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެްއކެވުމަށް އެދިަވޑަިއގެންފަިއާވ ބަހުސް މަރުޙަލާގައި ވާހަކަފުޅު ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މި ބިލުގެ

މި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު  ބައެއް ބޭފުޅުން، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެބަ ތިއްބެވި. އެހެންނަމަވެސް އެއިން އެްއވެސް

ނޑު މިހާރު؛ ނެތުމާންބަރަކު އެދިފައިނެތީމަ އިތުރު މެވަގުތު ހޯލްަގއި ވަަޑިއގެން ނޑު މިހާރު  އެކު އަުޅގަ އަޅުގަ

 640 އަށް. ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގުަރިއދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ރިޟާގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް 

ުކޑަކުދިންެގ ޙައްޤުތައް ަރއްކާތެރިކުރުާމ  01/0`. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ޤާނޫުނ ނަންބަރު 

ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން މި މަޖިލީހަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅައިދެްއވި ކަމަށް ޓަކައި ގެމަނަފުށީ 
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ނުޑ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެ  645ރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކީ ޝުކުރުަދންނަވަން. އާދެ! އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އެްއވެްސ އިޞްލާޙަކީ ނުވަތަ އެްއެވސް ބިލަކީ މި މަޖިލީހަށް އަންނައިރު ފުރިހަމަވެފައި އޮްނނަ 

ނޑުމެން މަޖިލީހުން ބަލައި ގަތުމާ މެދު ގޮެތއް ިނންމާފައި ބަލައިގެންފިކަުމގައި އެްއޗެއް ނޫން. އެހެންެވގެްނ އަުޅގަ

ވާނަމަ އަދި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި އިތުުރ މަސައްކަތްަތކެްއ ުކރަން މި ޖެހެނީ. ކަމާ ބެހޭ ފަންނީ ބޭފުޅުން ކޮމިޓީތަކަށް 

ނޑުމެްނ އެ ބޭފުޅުންގެ ިޚޔާލު ހޯދަިއގެން އިތުރަށް ބިުލގެ މަސަްއކަތް ކުރި އަށް މި ގެންދަނީ. ހާޒިރުކޮށްގެން އަުޅގަ

ނޑު ޤަޫބލުކުރާ ގޮުތގައި މި އިޞްާލޙުގައި ވެސް އެބަ ހުރި ައދި އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިީޓެގ   650އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުްނވޭ ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ދިިރއުޭޅ  މަރުޙަލާގައި ކުރަންޖެހޭ ބައެްއ އިޞްލާޙުތަްއ. ެއގޮތުން އަުޅގަ

ވަަނ  5ތަާފތުކުރުމެއް ނެތި އުނގެނުމުެގ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ކަމަށް މި މާއްދާގަިއ، އެއީ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ވެސް 

ނޑުމެންނަށް  މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނޮކށްފައި އޮތީމަ އަޅުަގނޑު ަޤބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މީގައި ފަަހރެއްަގއި އަުޅގަ

ރާއްޭޖގައި ދިިރުއޅޭތީ، އެ ކުދިންނަށް ވެސް  ޤާނޫނަކުން ލާޒިމު ކުރާއިުރަގއި ބޭރުގެ ަބއެްއ ފަރާތްތަުކގެ ދަރިން

 655އަޅުަގނޑުމެން ލާޒިމު އެބަ ުކރޭ. ފަހަރެއްގަިއ ވެދާނެ އެ މީހުން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވެސް. އެހެންނަމަވެސް މިގޮތަްށ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ  ގޮުތގައި މި މާއްދާ އޮތުމުގެ ސަބަބުން ލާޒިމުކުރާ ފަދަ ގޮތަކަށް މާނަ ދޭހަވެދާނެ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ނޑު  އެއީ ދިވެހި ކޮންމެ މަންމައަާކއި ބައްޕަައކަށް އުފަންވެފަިއާވ ދަރިއަކަށް ވުން، މި މާއްދާ އިޞްލާޙުކޮށްލުން އަުޅގަ

އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ހަމައެއާެއުކގައި އަޅުަގނޑުމެންެގ ބައެއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިްނ، 

ން ނާަސރީ އާއި ބޭބީ ނާސަރީގެ ކްލާސްތަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަްށ މިހާރުވެސް ރައްޔިތުންގެ ޕްރީސްކޫލްގެ ތެރެއި

ނޑުމެން އަމިއްަލ ޚަރަދުގައި ޕްީރސްކޫލްެގ؛   660އަމިއްލަ ޚަރަދުަގއި އެ ކުިދންނަށް ކިޔަަވއިދެމުން މި ދަނީ. އަުޅގަ

ގެ މުސާރަ ދޭން މި ޖެހެނީ. އެހެނިހެން މިދެންނެވީ ނާސަރީ އާއި ބޭބީ ނާސަރީ ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދޭ ޓީޗަރުން 

ވަސީލަތްތައް އަމިއްލަ އަށް ޯހދަން މި ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، ނާސަރީ؛ ޕްރީސްކޫްލގެ ހުރިހާ މަރުޙަލާތަކެއް ައޅުަގނުޑ 

ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ސަރުާކރުގެ ފަރާތުން އެ ކަންަކން ހަމަޖެހިގެންދާންޖެހޭނެ. އެހެންނޫންކަމުގަިއ ވާނަމަ 

ނޑުމެންނަށް މިހާރު އަޅުަގނ ޑުމެްނގެ ރައްޔިތުންަނށް ވަރަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކެއް ުކރިމަތި އެބަ ވޭ. ހަމައެއާެއކުަގއި އަުޅގަ

 665ޕްރީސްކޫލްތައް ބޮޑަށް ބެލެވިަފއި މި އޮންނަނީ އެއީ ކުޅޭ މަރުޙަލާއެއް ކަމުަގއި. ެއގޮތަްށ ކަމަކުނުދާނެ. އަޅުަގނުޑ 

ނޑުމެންގެ  ކުޑަކުދިންނަށް އެްނމެ ކުޑަ، އެންމެ ތުއްތުއިުރން ފެށިގެން ވެސް ދީނީ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެނޭގ ޙަގެ مى هللا عليه وسل  صل  ހޭލުންތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން އެބަ ޖެހޭ. މާތް ނަބިއްޔާ  ދީޘްފުޅުން އަޅުގަ

ހަދަނީ. އަދި މުސްލިމަކަށް ވެސް  ގޮތުަގއި މައިންބަފައިން އެ ކުދިން މަޖޫސީއަކަށް ހަދަނީ ވެސް އަދި ނަޞާރާއަކަށް

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އެންމެ ޅަފަތުގަިއ، ބޭބީ ނާސަރީން ފެށިގެން ވެސް ެއ  ހަދަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 670ކުދިންނަށް އިސްލާމް ދީން އުނގަންނައިދޭން އެބަ ޖެހޭ. އިސްލާމްދީނުގެ ހަމަތަކާިއ އުސޫލުތައް އެ ކުދިންނަްށ 

ހޭ. ެއގޮުތެގ މަތީން އެ ކުދިން ތަރުބިްއަޔތުކުރެިވއްޖެ ކަމުަގއި ވާނަމަ ބޭބީ ނާސަރީއާ އަދި ނާސަރީ ކިޔައިދޭން އެބަ ޖެ
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ނިމި، އަދި ޕްރީސްކޫލްގެ މަރުޙަލާ ނިމި، މެދު މަދަރުސީ ފަށާއިރުގައި އެ ކުދިްނނަށް ހުންނާނީ ދީނީ ގޮތުން 

ނަށް ދީނީ ގޮތުން ހިތުގައި ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަްށ، ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް ހޭލުންތެރިކަން އަިއއްސަ. އަދި އެ ުކދިން

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މިދަންނަވާހެން  އެކަީށގެންވާ މިންވަރަކަށް ކަްނތައް އަށަގަނެަފއިވާނެ. ދެން އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 675ވެސް ދީނީ ބައިތަްއ ދީނީ މާއްދާތައް މީގެތެޭރގަިއ ހިމަނައިގެން ެއ ކުދިންެގ އުމުރާ ގުޭޅ މިންވަރަކަްށ، ެއހެންނަމަ

މީގައި އިތުރަށް ހިމަނައިގެން އެ ކުދިންނަށް ރަނަގޅަށް ިވސްނައިދޭން މަސައްކަްތކުރަްނޖެހޭ ފަދަ ގޮތަކަށް މި ބިލުެގ 

 ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ނިމިގެން އަންނައިރު އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝާހް ޢަލީ ެމންބަރު ދާއިރާގެ ރުއުތު ފުވައްމުލަކު

 680ރިފާޢު هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު ،ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! ސަުރކާރުގެ ފަރާުތން

ކުދިންނާިއ ސަުރކާރުން އެހީވެދޭ އަމިއްލަ ސަރުކާރުގެ މަދަރުސާަތކުަގިއ ކިަޔވާ  71/20ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ސަރުކާުރގެ  އާދެ! މާފުކުރައްވާ!؛ ދެވޭ މީސްމީހުންއި ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ަތމްރީނުދަރުސާތަކުން ކިަޔވާ ކުދިްނނާމަ

ނ ެއއީ އިސްެވ ައޅުަގނޑު ިމ ކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވަން. ޑު ތާއީދު ފަރާތުން މި ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ ޤާނޫނަށް އަުޅގަ

ނޑު ފާަހގަކޮށްލަން ބޭނުންީވ،ޅު ކުރި ޤާނޫނެއް ނޫން. ެއހެންނަމަވެސް އަބަޔާން ތަނުގައި ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުން  މި ގަ

ނޑުމެންގެ ރަސްމީ ތައުލީމު ނުފަށާ ތައު  685ލީުމގެ ވާހަަކ ރީސްކޫލްގެ ތައުދާ ޕް ގެ ތެރެއަށް މިހާރު ހިމެނިގެންލީމުވަތަ އަޅުގަ

ނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ހިނގައްޖެ. އާދެ! އައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެކެިވގެން ދާއިރާެއއްގަ  ވަރަށް ފުޅާ ުޅގަ

ނޑުމެންގެ  އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މިއަށްވުރެ ފުންކޮށް މި މައްސަލައާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނަްނ. މިއަދު އަޅުގަ

ނޑުމެން ދައްކާހިނދު މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ތަރައްޤީގެ ވާހަކަ ނޑުމެންގެ ފަށާ ، ާއއި ކުރިއެރުމުގެ ވާހަކަ އަުޅގަ އަޅުގަ

ދޭތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ތަންކޮޅެްއ ފުން ނަޒަރިްއޔާތަކުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވިސްނުްނ ހާލަތާ  ލީމުގެތައު

ނޑުމެން އެންމެން ތަރުބަވީ ތައުލީމު ޢާއްމުކުރުމަށް ޓަކައި މިައދު ސަރުކާރެއް ގެނެްސގެްނ   690ބައްޓަންކުރަން. އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވަްނ އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތް ަފށާފައި ވާހިނދު، ތަރު ބަވީ ތައުލީމު ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ބޭނުންވާ ވާހަކަ ައކީ، ޕްީރސްކޫލު ތައުލީމަކީ ވަރަށް ުމހިއްމު ތައުލީމެކޭ. އެއީ ކުްއޖާގެ ބިންގާއެިޅގެން މި ދަނީ 

ކި ކަްނކޮޅުތަުކގަިއ ޕްރީސްކޫލު ހިސާބުން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ރާއްޖޭގެ ެއކި ސަރަހައްދުތަުކގަިއ، އެ

ޕްރީސްކޫލުތައް އަިދވެސް ޭއެގ ޒާތުަގއި އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ނުވަތަ ދޭންޖެހޭ ތަމްރީނުތައް 

 695އަދި ެއ ޕްރީސްކޫލުތަުކަގއި ިކޔަަވއިދެްއވާ މުދައްރިސުންަނީކ ވެްސ ފުރިހަމަ ގޮުތގައި ތަުރބިއްޔަުތވެފައި ތިިބ ބޭފުޅުންެގ 

ނޑުމެންނަކަްށ ފާހަގަެއއް ނުކުެރވޭ. އެހެންވުމުން، ާރއްޖޭގެ މި ަމއްަސލައަށް ޙައްލު ހޯަދއިދިނުމަށް ގޮތުގަ  އި އަުޅގަ

ނޑު  ނަޑކާ ހަމައަށް ތައުލީމު ޢާއްމުކުރާ ކަމަށް ވަނީ ނަމަ، އަޅުގަ ނޑުމެން ޤާނޫނަކުން ވަކި މިންގަ ޓަކައި އަުޅގަ

އުލީމާއި ތަްމރީނާއި ތަރުބިއްޔަތުދޭ މުދައްިރސުންނާއި މުދައްރިބުން އެބަ ދަންނަވަން މި އުޅޭ ވާހަކަ ައކީ، އެބަ ޖެހޭ ތަ
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ޖެހޭ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ތަމްރީނުކުރެވެން. އެ މަަސއްކަތް އަޅުަގނޑުމެން މިއަްށވުރެ ުފރިހަމަ ދާއިރާއެްއގައި ކުރަން 

ނޑުގެ ތެޭރަގއި އެބަ ޖެހޭ. އަދި މި ޤާނޫނުގެ )ނ( ގައި މި ވާ އިސްލާމީ ުއސޫލުތަކާއި އިސްލާމީ ތަ  700ރުބިްއޔަތުގެ ގިުއގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި،  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހުރިހާ ތައުލީމީ ހަރުފަތްތަކެއް އެބަ ޖެހޭ ގިރާކުރެވެން. ޢަޤީދާގެ މައްސަަލ އަޅުގަ

ޚާއްޞަކޮށް ަސއިންސް ްސްޓރީމަށް ކިޔަާވ ބަެއއް ކުދިްނގެ ތެރޭަގއި ދިާމވަމުން މި އަންނަ މައްސަލަ އަީކ، 

ށް އިސްލާމީ އުސޫުލތަކާއި އިސްލާމީ ތާރީޚުތަކާއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޢަޤީދާއާ، މި ހުރިހާ ކަންކަން ފުރިހަމަ ޚާއްޞަކޮ

ނޑުމެންގެ މި ުއސޫލުތަކާިއ  އަށް ދަރިވަރުންނަށް އުނގަްނނަވައިެދވޭ މިންވަރަށް ދަިރަވރުންގެ ހިތްތަކުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ދީނީ ޢަޤީދާ ވަރު  705ގަދަކޮްށދިނުމަށް ޓަކައި އުނގަންނަިއދެވެންޖެހޭ މިންވަރަށް އެ ހަމަޖެހިފައިވާ؛ އަުޅގަ

އުނގަންނައިެދއްވަންޖެހޭ ބަެއއް ބޭފުޅުންނަށް އެ މަޢުލޫާމތުތަކާ ނުވަތަ އުނގަންަނއިދިނުމުގައި ަބއެއް ކަހަލަ އުިނ 

ނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަމޭ. އެހެންވީމާ، މި ކަންކަމަކީ އަޅުގަ  ނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރާ ކަންކަން ހުރުމުން ކަމަށް އަޅުގަ

ގޮތުން މިއަށްވުރެ ވިސްުނންތެރިކަމާ އެކު ައޅުަގނުޑމެންގެ މަންހަޖަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްގެން ނަމަެވސް 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޢާއްމު މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތާއި ރަްއކާެތރިކަމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. މަުޑއްވަރީ ާދއިރާެގ 

ނޑުމެން މިހާރު ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުގެ އިޞްލާޙަށް އަޅު   710ަގނޑު ވެސް ާތއީދުކުރަން. މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އަުޅގަ

ބިދޭސީންނާ އަދި ބޭރުމީހުން ވަޒަްނވެރިެވ، ތަފާތު މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން ދާހިނދު، އެ މީހުންގެ ޢާއިލާތަކުެގ 

މެން އެބަ ޖެހޭ މި ދެންނެވި އިޞްލާޙަށް، އެ ފަރާތްތައް ވެސް ދިރިއުޅެމުން އެބަ ދޭ. އެހެންކަމަށްވަނީ ނަމަ އަޅުަގނޑު

ނުޑ  ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ިއޞްލާޙުތަކާ ދޭތެރޭ ކޮމިޓީ ަމރުޙަލާގައި ފުންކޮށް ވިސްނަްނ. ހަމައެއާެއކު އަުޅގަ

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާަހކަ ައކީ، ިދވެހިރާއްޖޭެގ ެއކި ަވކި ރަށްތަުކގަިއ ތައުީލމު ޢާއްމުވެގެން ދާހިނދު، 

 715އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މިއަށްވުރެ ބޮޑަށް މި މަޖިލީހުން ވެސް އަދި ސަރުކާރުން ވެްސ އާބާދީ އެއްފަސްކުރުުމގަިއ 

ގެންގުުޅްއވާ ސިޔާސަތުތައް ަމޖިލީހުގެ ފްލޯގެ ތެރެއިން ނަމަވެސް ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް ފަހިކަމެއް ގެނެސްދެްއވަިއގެން 

ނޑުމެންގެ ކުރިއެރު ން ކުރިއަށް ގެްނދެވޭނީ އެއްފަސްކޮްށގެންނޭ، ޕޮޕިއުލޭޝަން ސެންޓަރުތަކެްއ ތަރައްޤީ އާއި އަުޅގަ

ކުދިން ނުވަަތ ހައެްއކަ ކުދިން ަލއިގެްނ  11ހަދައިގެންނޭ. ައޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއަްށ ކޮންމެ ސްކޫެލއްަގއި 

މަރުޙަލާގައި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެންމެ ފުރިހަމަ ތައުލީމެއް ނުދެޭވނެ. އެހެންވީމާ، މި އިްސލާޙު ކޮމިޓީ

ނޑުަތކަކީ ކޮބައިތޯ އަދި ތައުލީމާިއ   720ގެނެވެްނވާއިރަށް އަޅުަގނޑުެމން އެބަ ޖެހޭ ތައުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތު ދެވޭ މިންގަ

ނޑު ތަަކކަކަށްތޯ ބަލަިއ، މިއަށްުވެރ  ތަރުބިއްޔަތު ައޅުަގނޑުމެންެގ އާބާދީގެ ނިސްބަތުން ދެވެްނ ހުރީ ކޮން މިންގަ

ތަރަްއޤީ އާއި ކުރިއެރުމަށް ޓަަކއި ވިސްނުމަކީ ހަމަ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ވެސް އަދި  ބޮޑަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ސަރުކާރުން ވެްސ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަެމކޭ. އާެދ، ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ަޓކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ. 

ނުކުތާތައް ފާަހގަކޮށްެލވުނު ވާހަކަ ވެސް  އަޅުަގނުޑގެ މި އިޞްލާޙާ ުގޅޭ ގޮތުން ފާހަގަކޮށްލަން ބޭުނންވާ މުހިއްމު

 725 ދަންނަވަން. 
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 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ކުޑަކުދިްނގެ ޙައްޤުތައް ަރްއކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް މި ، 01/0ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ން މަޤްޞަދެއްގައި، ޮކން ވިސްނުމެއްަގއި ގެންނަންއުޅޭ އިޞްލާެޙއް ކަމެްއ ގެންނަންއުޅޭ އިޞްލާަޙކީ ެއ ކޮ

ނޑުމެން ކުރިްނ ދައްކަމުންދިޔަ ވާހަކަ، ިމ   730އަޅުަގނަޑކަށް ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ނޭނެގ. ފަހަރުގައި ވެދާނެ އަުޅގަ

ވެަފއި ހުރި ވަޢުދުތައް ފުއްދަްނ  މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އެބަ ބޭުނންވޭ އިިދކޮޅު ޕާޓީަތއް ަދއުލަތުން ނުވަތަ ސަރުކާރުން 

މަޖުބޫރުކުރުވަން. މީ މިފަދަ ކަންތައްތަކުން ރެކެން ނުވަަތ ދުރުގައި ތިބެންެވގެން ކުރާ ކަންތައްތައް. މި ިއޞްލާޙުެގ 

އެްއވެސް ބޭނުމެއް މަޤްޞަދެްއ އޮތް ކަމަކަށް ައޅުަގނޑު ަހމަ ޔަޤީނުން ވެސް ނުދެކެން. ސަބަބަކީ ޤާނޫނުއަސާީސގަިއ 

ށް ސާފުކޮށް ލިޔެފައި އެަބ އޮވޭ ދެވަނަ ބާބުގައި ައާސސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަްނ ލިޔެފައި އޮތްއިރުަގއި އެބަ ވަރަ

 735ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައި އެބަ ޮއވޭ އެްއވެސް ާބަވތެއްގެ ތަފާތުކުރުެމއް ނެތި  31އޮވޭ ިލޔެފައި އުނގެނުމުގެ ަޙއްޤު. 

ގެންެވއޭ. )ށ(ަގއި އެބަ ޮއވޭ ލިޔެފައި ފަށާ ތައުީލމާއި މެދުމަދަރުސީ ތައުލީމު އުނގެނުމުގެ ަޙއްޤު ކޮންމެ މީހަކަށް ލިބި

ދައުލަތުން ހިލޭ ފޯރުކޮށްދޭންވާނޭ. ކުދިންނަށް ފަށާ ތައުލީމާއި މެދުމަދަރުސީ ތައުލީމުދިނުމަކީ އެ ކުދިންެގ 

ވާ ެއއްކަލަ ދައުލަތުން ވީ ނުވަަތ މައިންބަފައިންނަށާއި ދައުލަތުެގ މައްޗަށް ލާޒިމު ކަމެކޭ. ެދން މިހާ ސާފުކޮށް އޮއް

ސަރުކާރުން ީވ ވަޢުދުތަުކގެ ވާހަކަ ަދއްކަންވީނޫންތޯ؟ އެ ކަންތައްތަްއ ފުއްދޭތޯ ބަލަންީވނޫންތޯ؟ އެ ރަްއޔިތުންނަްށ 

 740ިމ އޮޅުވާލުުމގެ މަޤްޞަދުަގއި ުނވަތަ ެއ ަވގުުތގެ ބޭނުމުަގއި، މަޤްޞަދުގައި އެ ވާހަކަތަްއ ދައްކާފަިއ އެ ކަންތައްަތއް 

ނޑުމެން އޭރުެވސް  ކޮޅުަގއި ވިޔަނުދޭން ނުވަަތ މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭން ވިޔަުނދޭން ކުރާ މަސައްކަްތ މީ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މެޖޯރިޓީދޭ ނަމަ މަޖުބޫރުކުރުވާނަމޭ ވަޢުދުތައް ފުއްދުވަން. ކޮަބއިތޯ ީވ  ދަންނަވަމުންދިޔައިން އަުޅގަ

ހާސް ރުފިޔާ. އިރުކޮޅަކުން ބުނީ، ވަިކ  11ޔަސް ނުބެޔަސް ދޭނަމޭ ވަޢުދުތައް؟ ބެޔަސް ނުބެޔަސް ފެށީ އެހެން. ބެ

އާލާތެއް ހަރުކުރަންޖެހޭނޭ ދޯނީގައި. އިރުކޮަޅކުން ބުނީ، އިންޝުއަރެންސް ހަދަންޖެހޭނޭ. އިރުކޮަޅކުން ބުނީ، ވަިކ 

 745ނދުތޯ ބެޔަސް ނުބެޔަސް އަދަދަކަށް ދިވެހިން ތިބެންޖެހޭނޭ. މި ނުލިބޭނެ ހުރިހާ ގޮތްތަކެއް؛ ކޮަބއިތޯ، ކިތައް ުއޅަ 

ބައިވެިރވީ. މި ވަޢުދު ކިާހހިސާބަކަށްތޯ ދިޔައީ؟ ކިަތްއ މަސްވެރިންނަށް މަކަރުހަދައިގެްނ، ދޮގުހަދަިއގެންތޯ މި 

ސަރުކާރު މި އޮތީ އަިއއްަސ؟ އެހެންވީމާ، މި ކަންަތއްަތއް ފުއްދުން މާ ރަނގަުޅވާެނ، ތާކުންތާކުނުޖެހޭ މިކަހަލަ 

. ހަމަަކނޑަެއޅިގެން ޤާނޫނުން، ސާފުކޮށް ލިޔެފަިއ އޮތް ޤާނޫެނއް އޮްއވާ އަނެއްާކވެްސ އިތުރަްށ ޤާނޫނުތައް ލުމަށް ވުރެ

ލިޔެލާފައި، ހަމަ އެ ވާހަކަ ިލޔެފައި ވައްަޓއިލާފައި ހަމަ އަެނއްކާ މި ޮކޅުގެ ަވގުތު. ީކއްުކރަންތޯ، ކޮބައިތޯ މިއަށް ވުެރ 

ނޑުމެންގެ ޓީ   750ޗަރުްނނަށް ދޭ މުސާރަ ބޮޑުކުރުުމގެ ވާހަކަ ދެްއކިްއޔާ. އެ މާ ރަނގަޅުވާނެ ީޓޗަރުންނަްށ، އަުޅގަ

ވާހަކަެއއް ނުދަްއކާ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ިސވިލް ސަރވިސްަގއި ުއޅޭ މުަވއްޒަފުންނަށް މުސާރަ ބޮޑުކުރާ ވާހަކަ. ެއ 

ޖިލީހުގެ ވަގުތުތަްއ ވާހަކަެއއް ނުދައްާކ. މީގެ ެއއްވެސް ވާހަަކއެއް ނުދަްއކާ ތާކުންތާކުނުޖެހޭ ވާހަކަދައްަކިއ މުޅި މަ
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ނުޑވެރިންނަށް ދޭން ބުނި ފައިސާ؟ ކޮންމެ  ނަގާލުމުގެ ވިސްނުމުަގއި މި ދަނީ ވާހަކަދައްކަމުން. ޮކބައިތޯ ދަ

ނޑުވެިރއަކަށް  ރުފިޔާ ދޭން ބުނި. އެކަމަކު އޭގެ އެްއވެސް ކަމެއް ވާ ަތނެއް ނުފެނޭ. އެކަން ކުރަން  1111ދަ

 755ރަނގަޅު ވިސްނުމެއްަގއި މަަސއްކަތްކުރާ ނަމަ، ރައްޔިތުންނަށް ކޮންެމވެްސ މަސައްކަތްކުރާ ތަެނއް ވެްސ ނުފެނޭ. 

ނޑު ޤަބޫލުުކރަނީ މިކަހަލަ ޤާނޫނުތައް މި ތަނަށް ލައިގެން ސަރުކާރަށް  ކަމެއް ކޮށްދިނުމުގެ ވިސްނުްނ ވާނަމަ، އަުޅގަ

ތިބޭ ބައެްއގެ ހައިިސއްޔަތުން އެބަ މަޖްބޫރުކުރުން، މެންބަރުންގެ ހައިސިއްޔަތުްނ، ރަްއޔިތުން ތަމްސީލުކުރަން މިތާ 

ނޑުމެންނަށް މިތަނަށް ލާ  ޖެހޭ މި ކަންތައްތައް ކުރަން. އެހެންނަމަވެސް މެޖޯރިޓީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ނެތީމަ އަުޅގަ

ކޮންމެ ބިލެއް، ހެޔޮ ރަްއޔިުތން ކިތަންމެ ހާލުގައި ތިބެގެްނ އެ ވާހަކަ ަދއްކަން، އަްއޑު އަތޮޅުގެ ަރއްޔިތުން ކަރަންޓު 

 760ތިގެން ހާލުަގއި ތިބި ވާހަަކދައްކާލަން ވެގެން ހަމަެއކަނި. ސަރުކާރުެގ ސަމާލުކަމަށް ގެްނނަން މި ތަނަށް ލީތީވެ، ެއ ނެ

ވާހަކަ ދެްއކުމުގެ ފުރުޞަތު ެއމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުންނަކަށް ުނދިން. އެހެންވީމާ، ަރއްޔިތުްނެގ ވާހަކަދެްއކުމުގެ ބަދަުލގައި 

ވަޢުދުތަކުގެ ވާހަކަ ދެްއކުުމގެ ބަދަލުގައި މިކަހަލަ ކޮންމެވެސް ޤާނޫނެއް ލައިގެްނ،  ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ވީ 

ނޑަްށ  ޤާނޫނަކަށް އިޞްލާޙު ލައިގެްނ ވަގުތުަތއް ދުއްވާަލއި، އެހެން ވާހަކަތައް ޮއއްބާލަން މަސަްއކަތްކުރާ ތަން އަުޅގަ

ކަ، ކޮންމެ ޢާއިލާައކަށް ޑޮކްޓަރެްއ ހުންނާނެ ވާހަކަ. ފެނިގެން މި ދަނީ. ކޮންމެ ޢާއިލާއަކަށް ަދއުލަތުން ދެއްކި ވާހަ

 765ކިތައް ޑޮކްޓަރުންތޯ ތިބީ؟ ޮކންކަމެއްތޯ ކުެރވެނީ؟ ކިހާ ޭބހެއް ލިބޭތޯ؟ އިންުޝއަރެންސްގެ ދަށުން ބޭނުންވަަރކަްށ 

ނޑުމެން ބޭސްކުރެވޭނޭ ބުނާ އަުޑިއވޭ. ޑޮކްޓަރެއް ނުހުރޭ ެއއިން ތާކު. ބޭހެއް ނުހުރޭ އެއިްނ ތާކު. މިއީ އަުޅގަ

ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަންަތއްތައް. މިއަދު އަެނއްާކވެސް ކޮންމެވެސް ައއު ވާހަަކއެއް ިމ ދައްކަނީ އެހެން މީހުންެގ 

ނޑުމެން ުކއްލިއަަކށް ހަނދަށް ދާ ވާހަކަ، ޤާނޫނެއް ފޮނުވަންވީ. އެކަހަަލ  ވިސްނުން ބަދަލުކުރުމަށް ޓަކައި. އަުޅގަ

ސް މީ. ނުވާނެ ކަންތައްތަުކގެ ވާހަކަ ތަކުރާރުކޮށް މިތާ ދައްކައި، ވާން ހުރި ކަމެއް އިކޮނޮމިކް ޒޯުނގެ ވާަހކަ ވެ

ނޑުމެން އެބަ ޖެޭހ   770ކަންތައްތައް މަޑުަޖއްސާލުން މިއީ މަޤްޞަދު ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެނިގެންދަނީ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

ޔަތުން މިތާ ވިސްނާލަން. ރައްޔިތުންނަްށ ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރާ މީހުންގެ ހައިިސއްޔަތުން، މެންަބރުންގެ ހައިިސއް

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން.  ކަމެއް ކޮށްދޭކަމުގެ ވާހަކަ މި ތަނަށް ލައިގެން ވާހަކަދެއްުކން އަޅުގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

 775 :ޤާދިރު ވާހަކަދެއްެކވުންމެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްމިލަންދޫ ދާއިރާގެ 

ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! ބަހުސްކުެރވެމުން މި ދާ ބިލަކީ އަޅުަގނޑު ވެސް ޙަޤީޤަތުަގއި ނިހާޔަތަްށ 

ތާއީދުކުރާ ބިލެްއގެ ވާހަކަ ަދންނަވަން. އަދި ޢިއްޒަތްތެރި ބައެއް މެންބަރުން މިއީ އަުޅަގނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުން މި 

މަރުޙަލާއެއް ކަަމށް، ނޫނީ މި ބިލަކީ އެހާ މުހިއްމު ބިލެއް ނޫންކަމުގަިއ  ދާ މަރުޙަލާ އަކީ މާ ބޭނުންތެރި ނޫން

ނުޑ  ނޑުމެން ތައުލީމެއް ފެށުމުގެ މައިގަ ފާހަގަކުރެްއވިކަުމގައި ިވޔަްސ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޙަޤީޤތުގައި އަުޅގަ
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ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ފުރަތަމަ ކަމެއްެގ ބިންާގއެޅުމަށް ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަްނ އަސާސަކަްށ ވާނީ އަުޅގަ  780. އެގޮުތން އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ ދަރިންގެ ތައުލީމީ ފެށުމުގެ ހަޔާތުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ  ޕްރީސްކޫލް، ބޭބީ ނާސަރީ، ނާސަރީ އަކީ އަުޅގަ

ނޑު ވަރަްށ ދެރަވޭ ިމ ކަމާ. ބައެއް ބޭފުޅުްނ މިއީ މާ ބޭުނމެއް ނެތް ކަމެްއގެ ގޮުތގަިއ  ބިންގާ. ޙަޤީޤަތުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ފަށާ ތައުލީމު ހަރުދަނާކުރުމަކީ އަޅުަގނޑުމެން ފާހަގަ ކުރެްއވީތީ. ޙަޤީޤަތުަގިއ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

ކޮންމެ މަޔަކު ވެސް، ކޮންމެ ބަފަޔަކު ެވސް އެދޭނެ އެންެމ ބޮޑު އެދުްނކަން އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. ޙަޤީޤަތުަގއި 

 785ޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ައޅުަގނޑުމެން ކެޕިަޓލް ސިޓީ އަކީ މާލެ ކަމަށް ރާއްޖެތެރޭގައި ވެސް އަދި މާލޭގައި ވެސް އަ 

ނޑުމެްނގެ ާއބާދީގެ ބޮޑު ބައެއް ދިިރުއޅެމުންދަނީ ރާއްޖެތެރޭގައި. ޙަޤީޤަތުގައި ރާއްޖެތެޭރގައި  ވިޔަސް އަުޅގަ

ުޑ ދެކެން ބޭނުންވާ ދުވަހަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޕްރީސްކޫުލގެ ކަންތައްތައް އޮންނަނީ ވަރަށް ދަތި ހާލެއްގައި. ައޅުަގނ

ނޑުމެން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ވެސް މަސައްކަތްކޮށްގެން ދިވެހިރާއްޭޖެގ  ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ވެސް އަދި އަޅުގަ

ފަށާ ތައުލީމަކީ އަދި ބޭީބ ނާސަރީ، ނާސަީރ ައކީ މިއަށް ވުެރ ހަރުދަނާކޮށް ހިންގޭނެ ނިޒާމެްއގެ ގޮުތގަިއ 

ނަޑއެިޅގެންދިއުން ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ޕްރީސްކޫލްގެ ޚިދުމަތަކީ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ވެސް ކަ  790. އަދި ައޅުގަ

ސްކޫލްގެ ބެލުުމގެ ދަުށގަިއާވ ތަނެއްެގ ގޮުތަގއި، ަރއްޔިުތން އަމިއްލަ އަށް ޒިންމާއުުފލައިގެން، ޗަންދާ ަނގަިއގެން 

ކުީރަގއި ަބއެްއ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން  ހިންގާ ތަނެއް ނޫން ގޮުތގަިއ ހަމަޖެހިގެންދިއުން. ައދި މީގެ

ވާހަކަފުޅުދެްއކެިވއިުރގައި ވިާދޅުވެފަިއވޭ، ަވކި އާބާީދއެއް ަވކި އަދަދެއް ހަަމވުމުން އެ ިޚދުމަތަކީ ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތެއްގެ 

ކަމަށް ވާނަމަ، ގޮތުަގއި ފާހަގަކުެރވިފައި ވީިހނދު، އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުަރނީ މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުަފން ދަރިއެއް 

 795އުފަން ކުއްެޖއް ކަމަށް ވާަނމަ، އެ ޚިދުމަތަީކ، ޕްރީސުޫކލްގެ ޚިދުމަތަކީ ވަކި އާބާދީެއއް ވަކި އަދަދަކަށް ކުދިްނ 

ނޑު ހަރުއަޑުން އެ ވާހަކަ މި ިޢއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ  ހަމަވުމުން ދޭންޖެހޭނެ އެއްެޗއް ނޫން ކަމަށް އަުޅގަ

ކުދިްނ  1ކުދީން ތިބި ކަމަށް ވިޔަސް އަދި  5ލަން. އާދެ! ޕްރީސުކޫލަކީ އެ ރަށެއްަގއި ެއއީ މެންބަރުންނަށް ފާހަގަކޮށް

ނޑުމެން  ތިބި ކަމަށް ވިޔަސް ތަާފތުކުރުމެއް ނެތި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބަޔާންކުެރވިފަިއާވ އުސޫލުން އަުޅގަ

ރިްއޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް ދެްއވި ލިއްބައިދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތެއްކަން ފާހަގަކޮށްލަން. އާދެ! ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކު

 800 ފުރުޞަތަށް ޓަކައި. 

 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފު ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ މިއަދުގެ ސަރުކާރުން މި ދަނީ 

ތަކެއް ހުށަހަޅަމުން. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑޫ އުސޫލެްއެގ ގޮތުން މި ބިލަށް ވަރަށް ވަރަށް ފުރިހަމަ ޤާނޫނީ އިޞްލާޙު

 805ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޤާނޫުނއަސާީސގަިއ ކޮންމެ ކިަޔާވ ކުއްަޖކަްށ ފުރިހަމަކަމާ އެކީ ަޙއްޤު 

ޕްރީސްކޫލަކީ ނުވަތަ ޕްރީސްކޫލުަގއި  ލިބިދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް ވީހިނދު، އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ިވސްނަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ
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ތައުލީމް ހާސިލުކުރާ ދަރިވަރުންނަކީ އެ ކުދީންގެ ޙައްޤުަތއް ވަރަށް ބޮޑަށް ނިކަމެތިެވފައިވާ ދަރީން. އެހެންވީމާ، 

ނޑަށް މިއަދު ސަރުކާރުން ފެންނަނީ ތައުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިްނ  މިއަދުގެ ސަރުކާރުން އިްސނަގަިއގެން އަުޅގަ

ށް ވަރަްށ ބޮޑެތި ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެންނަމުންދާތަން. އާދެ! ވޭތުވެދިަޔ، ުކރީގެ މަޖިލީހަށް ވެްސ ވަީނ ޕްރީސުކޫލަ

ނޑުމެން މި   810ބިލެއް ހުށަހަޅާފައި ޕްރީސުކޫްލގައި ކިަޔވާ ކުދީންނަށް ހިލޭ ތައުލީމު ލިބޭނެ ގޮތަށް. އެހެންކަމުން، އަުޅގަ

ނުޑވެރިންނަށާއި މަސްވެރިންނަްށ ސަރުކާރު ގެނެސް މިއަދު މި ސަރުކާރުން މުސްކު ޅިންނަށާއި ޒުވާނުންނަށާ އަދި ދަ

އޯގާތެިރކަމާ އެކީ މަަސއްކަތްޮކށްދެމުންދާތީ، ވޭތުވެދިޔަ ސަުރކާރުަގއި މަސައްކަްތކުރި ބޭފުުޅންނަށް ހަޖަމުނުވެގެންދަނީ. 

ނޑުމެން ަވޢުދުތައް ފުއްދަމުންދާނީ.  އަދި ކުޑަ ދުވަްސކޮޅެއް މި އަޅުަގނޑުމެން އިރާދަފުުޅކުެރއްިވއްޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެ ކަންތައްތަްއ  ސަރުކާރަށް މި ވެގެންދިަޔީއ. މަސްވެރިންނަށް ދޭން ބުނި އެތި ވެސް އަުޅގަ

ނޑުވެރިްނގެ ކަންތައްތައް ެވްސ ފުރިހަމަވެގެންދާނެ. ހަމަ އެގޮތުން ތައުލީމީ ނިޒާމަށް މި   815ފުރިހަމަވެގެންދާނެ. އަދި ދަ

އިރާދަފުޅާ އެީކގައި ޕްީރސްކޫލްގެ ކަންަތއްތައް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ދާނެ ކަމަށް  هللاގެންނަ ބަދަލާ އެކީަގއި، 

އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަން. މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ވަރަށް ބޮޑު ޒިންމާއެއް ޤާނޫނުއަސާީސއެްއގެ ޤާނޫނުތަކަށް 

އުލީމު ކޮންެމ ކިަޔވާ ކުއްޖަކަށް އެންމެ ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުގެނެްސގެން، ަތއުލީމީ ނިޒާމަށް ބަަދލުގެނެސްގެން ތަ 

ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ލިބިގެންދާެނ ގޮތަށް ހެދުން. އާދެ! މިައދު އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުަރންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ވޭތުވެދިޔަ 

 820އެތައް އަހަރެްއގައި ޕްރީސްޫކލްތައް ހިންގަމުން މި ދަނީކީ ސީދާ ސަރުކާރުގެ ޒިްނމާގެ ދަށަކުން ނޫން. އެިކ 

ތްތަކުގެ ދީލަތި އެހީއާ ެއކީަގއި. ައޅުަގނޑަީކ ވެްސ ފައުންޑޭޝަނެްއަގއި މަސަްއކަްތކުރާ މީހަކަށް ވާތީ، ިމއަދު ފަރާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕްރީސްކޫލަށް ަޓކައި އެަތއް މިލިއަން ރުފިޔާ އަޅުަގނޑުމެން ވެސް މި ދަނީ ހޭދަކުރަމުން. އެއީ ދިވެހި 

އެހެންނަމަވެްސ މިއަދު ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން، ސަރުކާރަށް ނުކުޅެދިފަިއވާީތ ކުރީގައި. 

ޤާނޫނެއްގެ ތެރެއިން އެ ާބރުވެރިކަން ހޯދަިއގެން ސަުރކާރަށް ލާޒިމުކުރާ ގޮތަކަްށ ޕްރީ ސްކޫލުގެ ަތއުލީމު 

 825މަ ރައްކާތެރިކަން ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި، ައދި ޕްރީސްކޫލްގަިއ ކިަޔވާ ކުދީންނަށް ފުރިހަމަ އިނާޔަތާއި ފުރިހަ

ތައުލީމެއް ދިނުމަށް ޓަަކއި ެއއީ ކިތަންމެ މަދު ކުދިން ތިިބ ރަށެއް ކަުމގަިއ ިވޔަސް އެންމެ ފުރިހަމަކަމާ އެކީ ެއކަްނ 

ނުޑ ދެޭކގޮތުަގއި ިމ ޤާނޫނު ފާސްވެގެންިދއުމުން  ކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި މި މަޖިލީހުން މި ދަނީ ބާރުއަޅަމުން. އަުޅގަ

ލީމު، ކިަޔވާކުދިންނަށް ވަރަށް ފުރިހަމަ އޯގާތެރިކަމާ ެއކީ، ަވރަށް ފުރިހަމަކަމާ އެކީގަިއ ޕްރީސްކޫލުގެ ތައު

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަްނ، ހަމަ ޕްރީސްކޫލުގެ ތައުލީމު މިއަދު ނިކަމެތިވެފައިވާ  ކަންތައްތަެކއް ހާސިލުވެގެންާދނެ. އަޅުގަ

ނޑުމެން މިއަދު ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް  830 7. އެއީ އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުުކރާ ޙަޤީޤަތަކީ ދަރިންގެ ނިކަމެތިވުމަކީ އަުޅގަ

އަހަރުގެ ރާސްތާ އަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ރާސްތާއެއް. އެ ދުަވސްވަަރީކ ދަރިން ތަރުބިއްޔަތުކުރުމަށް  11އަހަރު ނުވަތަ 

ނޑުމެންނަްށ އެކަށީގެްނވާ ތަޖުރިބާ ހުރި ޓީޗަރު ންނާއި އެންމެ ފުރިހަމަ ޓަކައި އެންމެ މުހިއްމު އެއް ދުވަސްވަރު. އަުޅގަ

ގޮތުަގއި ތަމްރީނާއި ތައުލީމާިއ ތަރުބިއްޔަތު އެ ކުދީންނަށް ނުދެވިއްޖެ ނަމަ، އަޅުަގނޑުެމން މުޖުތަމަޢަށް ވަރަށް ބޮޑެތި 
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ގެއްލުންތަެކއް ެވގެންދާނެ. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުަރންޖެހޭ އެއް ޙަޤީޤަތަކީ މިކަން ބޮއްސުންލައިގެން ގޮސްަފއި 

ނޑުމެންގެ މުޖްތަމަޢުގައި ުޒވާނުން ބިކަެވ، ުޒާވނުންނަށް އެތައް ނޭދެވޭ އަަސރުތަކެއް ކޮށްފައި މި ވަނީ،  ވާތީ  835އަުޅގަ

ރަނގަޅު ބިންގަލެްއގެ މަތީގަިއ ދަރިން ތަރުބިއްޔަތުކުރެވިަފިއނެތީމަ. ހަމައެހެންމެ ސްކޫލްތައް ނޫނީ ޕްރީސްކޫލް މިގޮތަށް 

ންމާ ވެސް ީމގަިއ ވަރަށް ޮބޑު. ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ އެަކނި ބަރޯސާވެގެންުނވާނެ ެއީއ ގެންދާއިރު މައިންަބއިފައިްނގެ ޒި

ތައުލީމީ ނިޒާމުން ކޮށްދޭންޖެހޭނެ ކަމަކަށް. އަޅުަގނޑުެމން މައިންބަފައިންގެ ޒިންމާާއ އެީކގައި ޕްރީސްކޫލްަތއް 

ަގނޑުމެންނަށް އެންެމ ފުރިހަމަ ތައުލީމީ ނިޒާމަކާ ހަރުދަނާކުރެވިގެން ަމއިންބަފަިއން މި ކަމަށް އަހުުލވެރިކުެރިވގެން ައޅު

ނޑަށް މި ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.   840އެީކގައި ކުދިން ތަރުބިއްޔަތުުކރެވެމުންދާނީ. އާދެ! އަުޅގަ

 ވައްސަލާމް ޢަލަިއކުމް. 

 

 ހާން ފަހުމީ ވާހަކަދެއްކެވުން:މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަްޙމަދު އަޒް

އްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނުޑވެސް ފުރުަޞތަކަށް މި އެދުނީ ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، މިފަދަ މުހިއްމު ޝުކުރި

 845ހަޅުއްވާަފއި ވާތީ އެ ކަމަށް ޝުކުރުދެންނެވުމުގެ ގޮތުން. އަދި އަުޅަގނޑު ވެސް މި އިޞްލާޙަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަ

 ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ހިސާބުން މި ބިލުގެ ބަހުސް މަރުޙަލާގައި ވާަހކަފުޅުދައްަކވަން 

ނޑު ިމހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ   850އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ ޢިްއޒަތްެތރި ެއއްވެްސ މެންބަރަކު ޗެމްބަރުގަިއ ނެތީމަ އަުޅގަ

 ށް ެގމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޖަމީލު ޢުޘްމާނަށް. ފަހުބަސް ވިދާޅުވެދެްއވުމަ

 

 މާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލު ޢުޘްގެމަނަފު

އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑުމެން އެްއވެސް ހާލެްއަގއި ސަމާސާކޮްށގެންނުވާނެ 

ނޑުމެން މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަން މި އޮތް  855ިދވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުައސާީސ އަށް. އަުޅގަ

ޤާނޫނުއަސާސީން ައޅުަގނޑުެމންނަށް ކަށަވަރުކޮށްަފއިާވ ެއއްވެްސ ައސާސީ ަޙއްޤެްއ މި ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިަތކަށް 

ބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުަގއި އުނިެވގެންދާ ގޮތަކަށް އަުޅަގނޑުމެން މަސައްކަތްކޮްށގެްނނުވާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ބަެއްއ މެން

ނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭނެ  ނޑުމެންނަށް މާ މުހިއްމު ބިލެއް ނޫނޭ މީކީ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ ވިދާޅުެވއްޖެ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ ޙަޤީޤީ މަންޒަރަކީ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަ

 860ޓީވީން ލަިއްވކޮށް ދައްކަމުންދިޔަ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ތެރެއިްނ، ދީނީ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ތެރެއިން ދިެވއްސަުކ  އަޅުަގނޑުމެން
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ނިކުމެ، ތިމަންނަ އަކީ ދީން ޤަބޫލުކުރާ މީހެއް ނޫނޭ. ދެން ތިމަންނައާ ދޭތެރޭގައި ޮއތް ޙުކުމަކީ ކޮބައިެހއްޔޭ؟ ީމ 

ނޑުމެން ދީ  ނޑުމެން މިއަދު މި ދެކޭ ތަރައްީޤ ސަމާސާ؛ މިކަހަލަ ފުރުޞަތުތަކެއް އަުޅގަ ގެންނުާވނެ. މިރާއްޖޭގައި އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ޅަދަރިންނަކީ ީދނަށް ލޯބިކުރާ ދަރިންތަކަކަށް  ނޑުމެން އަުޅގަ އާއި ތަހުޒީާބއި ހަމައަށް ދިޔުަމށް ޓަކައި، އަުޅގަ

ކުދިންތަކަކަށް ހެދުން. ެއ ކުދިންެގ  ހެދުމަށް ޓަކައި އެންމެ މުހިއްމު އެްއ ކަމަކީ އެ ކުދިންނަީކ ދީނީ ޢަޤީދާ ހަރުދަނާ

ނޑުމެން މިއަދު ކުރެޭވ  ނޑުމެންނަށް އޮތް ހަމައެކަނި ފުރުޞަތަކީ، އަޅުގަ  865ދީނީ ޢަޤީދާ ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ އެަތްއ މަންމައަކާއި އެތައް ބައްަޕެއއް، އެަތއް ކާފަައކާއި  އެަތއް މަސައްކަތެްއގެ ނަތީޖާ. އެ ދުވަހަކީ އަުޅގަ

މާމައެއްގެ ހިތް ޒަޚަމްކޮށްލި މަންޒަރެއް. އެފަދަ މަންޒަރެްއ މި ރާއްޖޭގައި ތަކުރާރުވާކަްށ ނޭދެން. މީގެ އެތައް ހާސް 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކޮށްގެން ތިބި މާތްވެގެްނވާ އިސްލާމްދީނުގެ ީރތި އުސޫލުތައް މި ޤައުމުން  އަހަރެއް ކުރީްއސުރެ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިއަދު މި ފެންނަމުންދާ މިސްކިތްތަކަީކ ނެތިގެންދާކަށް އަޅުަގނޑުމެ ން ބޭނުމެއް ނުވޭ. ހަމައެއާއެކު ައޅުގަ

 870އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބުދުފައްޅިަތކަކަށް ހަދައިގެން އެ ތަުނގަިއ ދިވެހި އެއްެވސް ދަރިއެްއ، އަޅުަގނޑުމެންގެ ދަރިެއއް 

ނޑުމެން ދިވެހި ދަރިއަކަށް އުފަން މަންމައަކާއި ބައްަޕއެްއެގ  ވެސް އަދި މާދަމާ އަންނަން އޮތް ދަރިއެްއ ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ދާއިާރގަިއ  ދަރިއެއް ވެސް އަޅުަގނޑުމެްނ ބޭނުމެއް ނުވޭ އެފަދަ މަންޒަރެއް މި ޤައުމަކުން ފެންނާކަށެއް. އަުޅގަ

މަންޒަރުތައް  ވެސް އަދި ރާއްޖެތެރޭެގ އެަތއް ރަށެްއގަިއ ވެްސ އެންެމ އާދަިއގެ ރަށްރަށުަގއި ވެްސ ފެންނަމުންދާ

ނޑުމެންގެ ދާއިރާގެ އެންމެ ާއބާދީ ކުޑަ ރަށް ކަމުގަިއވާ  އަޅުަގނޑުމެން ބަލަން އެބަ ޖެހޭ. މިސާލަކަށް އަޅުގަ

ނޭޑގަިއ، މިސާލަކަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެންނަ ޣަފޫރުބޭގެ ދަރި މާރިޔާ ގްރޭޑު   875ަގިއ ކިޔަވަމުން ދާހިނދު، އޭނާ  5ކޮ

ނޑުމެން މާލޭގައި ގް ގެ ކުދިންނާ ތަފާތުތަކެއް ހުރެގެންުނވާނެ ދެއްތޯ. އެއީ ިދވެހި މަންމައަާކިއ  5ރޭޑް އާއި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ގްރޭޑް  ގައި ިކޔަވަމުންދާ ކުދިންނަށް ލިބެންޖެހޭ އުސޫލުތަކާިއ  5ދިވެހި ބައްޕައެްއގެ ދަރިއެއް. އަޅުގަ

ން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހެނީ ހަމަތަކާއި ފެސިލިޓީތައް އަޅުަގނޑުމެން އެ ތަނުގައި ވެސް ފޯރުކޮށްދޭ

އެތައް ކުދިންނެއް މިއަދު ެވސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ ކޭބަލް ޓީ.ވީގެ ދަޅައިަގއި ޖެހިގެންދާ ތަން. 

 880އަޚްލާޤު  ފިކުރީ ހަނގުރާމައެްއގެ ތެޭރަގއި ޖެހިގެންދާ ތަން. ސޯޝަްލ މީޑިޔާަގއި ޖެހިގެންދާ ތަން. އެ ކުދިންގެ ޙަޤީޤީ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޒަޚަމްެވގެްނ، ނެތިގެން، ބިމުގެ ވެްއޔާ މޮޑެިވގެންދާ ތަން. މި މަންޒަރު އަޅުަގނޑުމެން ރާއްޭޖގަިއ 

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ އެ  ނޑުމެން ޕްރީސްކޫލް ދައުރުަގއި ވެސް ައޅުގަ ދައްކާކަށް ބޭނުމެއް ނުވޭ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

ހުރި ވާހަކަތަކެއް ަދއްކާ، ބިާނކުރަނިވި ޚިޔާލުތަކާ އެކު މުުޖތަމަޢަށް ނިކުމެ، ޒިންމާދާރު  ކުދިންނަކީ ހަރުދަނާ އޮއްޓަރު

މަޤާމުތަކާ އެކު އަދާކުެރވޭ ފަދަ ޤާބިލު ކުދިންތަކަކަށް ހަދަން. މާދަމާ މި ޤައުމުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތަކާ ހަވާލުެވ 

 885ާވހަކަ އަކީ ތި ބޭފުޅުން، މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ  ތިބޭނީ މި ކުދިން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑގެ ހުރިހާ ވެސް

ބޭފުޅުން ވެސް މި ބިލަށް ތާއީދުކޮށް ދެއްެކވި ހުރިހާ ވާހަކަތަކަށް ވެސް ައޅުަގނޑު ަވރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު 

ނޑު ފާހަގަކޮްށލަން މިސާލަކަށް ދަންނަވާ  ޝުކުރުވެިރވަމޭ. އަދި ޚާްއަޞކޮށް ހުށަހެޅި ބައެއް ކަންަތްއތަކުަގއި އަުޅގަ
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ހުށަހެޅުްއވި؛ ސަޢުދު ހުށަހެޅުއްވި ޤުރުއާްނ هللا ކަމަށް ވަންޏާ ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ސަޢުދު

ނޑު ވެސް ދެޭކގޮުތގައި ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. ހަމައެއާެއުކ  ކްލާސްތަކަށް ޚާއްޞަ އިނާޔަްތތަކެއް ދިނުން. އެއީ އަުޅގަ

 890ޙިލްމީ ފާހަގަކުރެްއވި ސާނަވީ ތައުލީމާ ހަމައަށް ވެސް އެ ކުދިންނަށް هللا ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ތިނަދޫ ދާއިރާގެ

ނޑުމެން ކިަޔވައިެދވޭނެ ޮގތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ވަަރށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގަިއ  އަޅުަގނޑުމެން ހިލޭސާބަހަށް އަޅުގަ

ނޑުގެ ވާ ހަކަ ނިންމައިލާނީ ތި ދެއްވި ތާއީދަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުވެރިވަމުން. އަޅުަގނޑު ދެކެން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ މަރުަޙލާ ތެރޭގަިއ ެވސް މިއަްށ ިއތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ގެނެސްިދނުމަށް ޓަކައި އަދި އިތުރު 

ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަުރވަން. ޔަޤީންކަމެއް ގެނެސްދިނުމަށް ޓަކައި ކުރެވެން އޮތް ހުރިހާ މަސައްކަތެްއ ވެސް ކުރާނެ 

 895 ޝުކުރިއްާޔ. ަވއްސަލާމް ޢަލަިއކުމް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން، ގެމަނަފުށީ ދާއިރާެގ  11.1ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ހިސާބުން އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

ކުަޑކުދިންގެ ޙައްޤުަތއް  01/0ިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލު ޢުޘްމާން ހުށަހަޅުއްވާފަ

 900ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލުގެ ބަހުސް ނިމުނީ. މި ބިލު މަޖިލީހަށް ބަލައިގަންނަން ފެނޭތޯ 

 ގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން.  1331ވޯޓަށް އެހުން 

 

 .. ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 11

 

 905 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކޮމިީޓތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.  .11ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކަމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް ޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  -11.1

ރަްއަވއި ނިންމެިވ ކުމިޓީްނ ދިރާސާބެހޭ ކޮ ެގ ކަންތައްތަކާ މުައއްސަސާތަކު  މިނިވަންހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ނަންފުޅުތަްއ 

ަގއި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް  2112ޖުލައި  11ގޮތުގެ ރިޕޯްޓ. މި ރިޕޯްޓ 

 910ތްތެިރ ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެ ކަންތައްަތކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތުއަރުވަްނ.   މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް. އަޅުގަ

 

 ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:
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ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޕްރޮސެިކއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމު ހުސްވުމާ ގުޅިގެން އެ މަޤާމަށް މީހަކު 

 915ވަނަ މާއްާދެގ  3ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ ޤާނޫނުގެ  2111/0ނަންބަރު  ޢައްޔަންކުެރއްވުމަށް ަޓކައި ޤާނޫނު

)ނ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތިން ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ހ. މީނާްޒ އަްލއުސްތާޛު 

މުްޙސިންގެ ނަންފުޅު ރައްޔިތުްނގެ މައުމޫން ޙަމީދުގެ ނަންފުޅާއި، ގއ. މާމެންދޫ / ރަތްމަސް، އަލްއުސްތާޛު މުހްތާޒު 

ވަނަ މާއްާދެގ )ށ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަިއ  171ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ 

ގައި އޮތް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  2112ޖުލައި  1އިޢުލާންކުރެްއވުމަށްފަހުގައި ެއ ނަންފުޅު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ޓަކައި 

 920ވަނަ ޖަލްސާގައި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަންމުއައްސަސާތަުކގެ ަކންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ އަށް  7ދައުުރގެ  ވަނަ 2

 ފޮނުއްވުމާ ގުިޅގެން އެ ކޮމިީޓން އެ މައްސަލަ ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅިން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިނެުޓގެ ވަގުެތްއ  31އަށް ުޖމްލަ  ގޮތުން މި މައްސަލަ  މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު ބުނާ  .ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުޝުކުރިއްާޔ 

ނަޑއެޅިފައި   925މިނެޓު ައދި ވަކި ޕާީޓއަކަށް ނިސްބަތްުނވާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް  5. ސިޔާސީ ކޮންމެ ޕާޓީއަކަށް ވަނީ ކަ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު ހުޅު 5ވެސް  ކޮމިޓީ ގަިއވާ  11.1 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އެޖެންޑާ އައިޓަމުވާލަން. މިނެޓު. އަުޅގަ

ހިސާބުްނ  މި ،އެކު ފައިނެތުމާ ދެއްެކވުމަށް އެިދވަަޑިއގެންވާހަކަުފޅުގުޭޅގޮތުން އެްއވެސް ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރަުކ  ރިޕޯޓާ

އަށް ވޯޓަްށ  މިޓީގެ ރިޕޯޓުގަިއވާ މައްސަލަތް ވަގުތު ނިމުނީކަމުަގއި ދަންނަވަން. މި ކޮއެޖެންޑާ އައިޓަުމގެ ބަހުސަށް އޮ

 ވެސް ދަްނނަވަން.  ގަިއ އޮންނާނެ ވާހަކަ 1331އެހުން ވޯޓު ަވގުތު 

 930ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރީ އޮތޯރިޓީގެ ޑެިޕއުޓީ ަގވަރުނަުރކަމަށް ޢައްޔަންކުރެްއވުމަށް ަޓކައި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަ -11.2

ންފުޅު މިނިވަން އްވާފަިއވާ ނަހުށަހަޅު ރިއްޔާ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހަށްރައީސުލްޖުމްހޫމަޝްވަރާ ހޯއްދެވުމަށް 

 2112ޖުލައި  11ބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓް. ިމ ރިޕޯޓް  މުއައްސަސާަތކުގެ ކަންތައްތަކާ 

ބެހޭ ކޮމިީޓގެ  ެގ ކަންތައްތަކާސަސާތަކު މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއާވނީ މިނިވަން މުއައްގައި 

 އަރުވަން. މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް. ފުރުޞަތު ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ،މުޤައްރިރު

 935 

 ރު ޢަލީ ސަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ބަފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެން

ށް ޓަކައި ރަީއސލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަމޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިީޓގެ ޑެޕިއުޓީ ގަވަރުނަުރގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރެްއވު

ނޑު ފުޅު މިނިވަން މުއައްސަސާަތކާ ފޮނުއްވި ނަން ބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެިވ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް އަުޅގަ

 ހުށަހަޅަން. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަށް ދަންަނވާަލންޖެހެނީ މި ރިޕޯޓަށް   ވެސް މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ބުނާޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

ނަޑއެޅިަފއިމިނެުޓގެ ވަގުތޭ  31މްލަ ގޮތުން ޖު ވަކި ޕާީޓއަކަްށ  އަދިމިނެޓު  5ވަނީ. ސިޔާސީ ކޮންމެ ޕާޓީައކަށް  ކަ

ނުޑ.  5ނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވެސް  މިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން އަޅުގަ

 945ަގއިާވ ކޮމިީޓ ރިޕޯޓާ ގުޭޅގޮތުން ެއްއވެްސ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު  11.2އެޖެންޑާ އައިޓަމު )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

ނަޑއެޅިަފއިވާ ވަގުތު މި ހިސާބުން  ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް އެިދވަަޑއިގެންފައިނެތުމާ ެއކު، އެ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ކަ

ަގއި  1331ނިންމުމަށް ޓަކަިއ ވޯޓަްށ އެހުން އޮންނާނީ  ނިމުނީކަމުގައި ދަންނަވަން. ދެން މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓާ މެދު ގޮެތއް

 ކަމުގައި ވެސް ދަންނަވަން. 

ފޮމޭޝަން ކޮިމޝަނަރުގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަުކ ޢައްޔަންކުެރްއވުމަށް ޓަަކއި އިން 11.3ައއިޓަމު އެޖެންޑާ  -11.3

 950ވަން މުއަްއސަސާތަކުެގ ކަންތައްަތކާ ބެހޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ނަންފުޅު މިނި 

ަގއި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި  2112ޖުލައި  11ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ިނންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް. މި ރިޯޕޓް 

ނަދޫ ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވާނީ މިނިވަން މުައއްަސސާތަކުގެ ކަންތައްަތކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިުރ، ފު

 ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް. ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 955 ރު ޢަލީ ސަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ބަފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެން

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް. އިންފޮމޭޝަން ޮކމިޝަނަރުގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަްނކުރެްއވުމަށް 

ޖިލީހަށް ފޮނުއްވި ނަންފުޅު މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރަްއޔިުތންގެ މަ

ނޑު ހުށަހަޅަން.   ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ޮގތުގެ ރިޕޯޓް އަުޅގަ

 

 960 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްވައިެދްއވީ. ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އާދެ، މިނިވަން ުމއަްއސަސާތަކުެގ ކޮމިޓީން ތިން ިރޕޯޓް މި ހުށަހަޅު

އެހެންވީމާ، މި ފުރުޞަތުގައި އަޅުަގނޑު މިނިވަން މުައއްަސސާތަކުގެ ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިރަާށއި ނައިބު މުޤައްރިރަށާ އަިދ 

އެޖެންޑާ އަިއޓަމުގެ ދަށުން މި ހުށަހެޅުނު  11.3ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. 

ނޑަެއޅިފަ  އަދިމިނެޓު  5ސިޔާސީ ކޮްނމެ ޕާޓީއަކަށް ިމނެޓުގެ ަވގުތު.  31އި ވަނީ ގަާވއިދު ބުނާ ގޮތުން ރިޕޯޓަށް ކަ

ނޑު 5ވަކި ޕާީޓއަކަްށ ނިސްބަްތވެަވޑައިުނގަންނަާވ މެންބަރަށް   965. ފުރުޞަތު ހުުޅވާލަން މިނެޓު. އަުޅގަ

ނޑު މިހާރު އަިދވެސް ިމ ބަލައިލަނީ އެޖެންާޑ އަ  އިންފޮމޭޝަން  11.3އިޓަމު )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަުޅގަ

ނުޑ  ކޮމިޝަނަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަްނކުރުމަށް ޓަކަިއ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅި، އެ ރިޕޯޓާ މެދު އަުޅގަ



37 

 

ެގ ދަށުން ހުށަހެޅުނު ރިޕޯޓަށް އެްއވެްސ 11.3އަދިވެސް ބަަލއިލާނަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ބަރަކު ވާހަކަފުޅުދައްަކވަން އެދިަވޑަިއގެްނފައިނުވުމާ އެކު މި ހިސާބުން އެ އެޖެންޑާ އައިޓަމަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެން

 970ަގިއ  1331ބަހުސަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ވަގުުތ ނިމުނީކަމުގައި ދަންނަވަން. މި މައްސަލައާ ގުޭޅގޮތުން ވޯޓަށް އެހުން 

 އޮންނާނެ ވާހަކަ ެވސް ދަންނަވަން. 

ވަނަ މާއްާދގައި  5ދައުލަތުގެ މާލިްއޔަތުގެ ާޤނޫނުގެ  2111/13ނަންބަރު  ޤާނޫނު 11.2މު އައިޓަ އެޖެންޑާ -11.2

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެ މަތިްނ ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް )ސްޓެލްކޯ( އަށް ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން 

ރޑްރާފްޓް ފެސިލިޓީޒްގެ 51ދޫކޮށްފައިވާ  މުއްދަތު އިތުރުކޮްށ، ގެރެންޓީ އާކޮށްދިނުމަށް އެދި  މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޯއވަ

 975ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ މައްސަލަ މާލިްއޔަުތ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯްޓ. މި 

ވެސް އިޞްލާެޙްއ ަގއި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓަށް އެއް  2112ޖުލައި  13ރިޕޯޓަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމަށް 

ލިބިފައެއް ނުވޭ. މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، ވިލިމާލޭ ދާއިރާެގ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު. ފުރުޞަތުއަރުވަން.

  

 980 ނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަ ވިލިމާލޭ

ވަަނ  5ދައުލަުތގެ މާލިއްޔަުތގެ ޤާނޫނުގެ  2111/13އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްެތރި ރައީސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ޮގތުގެ މަތިން ސްޓޭޓް އިލެކްްޓރިކް ކޮމެޕެނީ ލިމިޓެޑް )ްސޓެލްކޯ( އަްށ ބޭންކު އޮފް 

މިލިއަން ރުފިާޔގެ އޯަވރޑްރާފްޓް ފެސިލިޓީްޒގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް، ގެރެންޓީ  51ވާަފއިވާ މޯލްޑިވްސް އިން ދޫކުަރއް

އާކޮށްދިނުމަށް އެދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހެޅި މައްސަލަ، މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް. މި ކޮމިޓީގެ 

 985ފޮނުއްވި ސިީޓއާ އެކު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މައްސަަލ  ަވނަ ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 2112ޖޫން  12ރިޕޯޓް 

ޖުލަިއ  11ވަނަ ނަންބަރުަގއިާވ ގޮތުެގ މަތިން  1ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ(ގެ  21ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ގަާވިއދުގެ 

ކޮމިީޓ ވަނަ ޖަލްސާގައި ދިރާސާުކރެއްވުމަށް މާލިއްޔަތު  7ަގއި އޮތް ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 2112

ގެ ދަށުން ދިރާސާކޮށް 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  111އަށް ފޮނުއްވާފަިއވާތީ، އެ ަމއްސަލަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދެގ 

ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓުަގއި ހިމެނޭ ޖަދުަވލުގައި ިމ ރިޕޯޓުެގ ހިމެނޭ ބައިތައް. މި ކޮމިީޓގަިއ 

ނުޑ، ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ މެންބަރުންގެ ނަންތައް އަ  990ޅުަގނޑު ަދންނަވައިލާނަން. އަުޅގަ

އަޙްމަދު ނިހާން، ކުޑަުހވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ާޢމިރު، ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާިއރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު 

ާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް، މޫސާ، ކޮމަންޑޫ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު، އޭދަފުށީ ދާއި

ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމް، މަހިބަދޫ 

ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް، މަތިވެރި ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު، ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު 
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 995ރަޝީދު، ގައްދޫ ާދއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު، ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ދީދީ، މަރަދޫ  ރިޔާޟް

ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް. މައްސަލަާއ ުގޅޭގޮތުން ކޮމިޓީ އަށް ލިިބފައިވާ ިލޔުންތަކާ އެުކގަިއ 

މިޓީގެ ނިންމުން އަޅުަގނޑު ދަންނަވައިލާފައި ރިޕޯްޓ އަޅުަގނޑުމެން މި ހުށަހަޅާފައިވާ ކޮމިޓީން ނިންމާލަމުން ކޮ

ކުރުކޮށްލާނަން. ެއއީ ފުރުަޞތުތައް ދިނުމަށް. އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ފަދައިން މިއީ ަހމަ ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުަގއި 

ރޑްރާފްެޓއް ވެސް ހަމަ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ހުއްދަދެވިގެން ސަރުކާރުްނ ސްޓެލްކޯ އަށް ޓަކައި ދޫކުަރމުންދާ އޯ  51ވަ

 1000މިލިއަންގެ ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން. މި މަޖިލީހުގެ ވަރަށް ގިނަ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް އެކަން 

ވަަނ ބައްދަލުވުމުަގއި ސްޓެލްކޯ އިްނ  2އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. ކޮމިޓީގެ ނިންމުން. މާލިއްޔަުތ ކޮިމޓީގެ މި އަހަރުެގ 

ވަނަ  5ަދއުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުެގ ޤާނޫނުގެ  2111/13ށް ިރޢާޔަތްކުރަްއވަިއ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ދެއްވާފަިއވާ މަޢުލޫމާތުތަކަ

މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ޮގތުގެ މަތިން ސްޓޭޓް އިލެކްްޓރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް )ްސޓެލްކޯ( އަްށ ބޭންކު އޮފް 

ަގއި  2110ސެޕްޓެމްބަރ  11ރާފްޓް ފެސިލިޓީ އަށް މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޯއަވރޑް 51މޯލްޑިވްސް އިން ދޫކުރަްއވާފަިއވާ 

 1005ގެ ނިޔަލަށް 2115މާރޗް  31ެގ ގެރެންޓީގެ މުއްދަތު M/GT/2009/05/13ދައުލަތުން ދީފައިވާ ނަންބަރު 

އާކޮށްދިނުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ކޮމިޓީގެ ިއއްތިފާޤުން ނިންމެވި. އެހެންވީމާ، މި ރިޕޯޓް އަޅުަގނޑު މަޖިލީހަށް މި ހުށަހެޅީ 

 ޅުަގނޑުމެްނގެ ކޮމިޓީން ނިންމުނު ގޮތަށް. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1010ޝުކުރިއްާޔ ވިލިމާލޭ ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްަމދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު. އާދެ، މާލިްއޔަތު ކޮމިީޓގެ 

ށާއި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މުޤައްރިރު. އަދި ކޮމިޓީެގ ނައިބު މުޤައްރިރަ

ނަޑއެޅިފަިއ  އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ުޝކުުރ ދަންނަވަން. މި އެޖެންޑާ އަިއޓަމުގެ ދަށުން ވެސް ަގާވއިދު ބުނާ ގޮތުން ކަ

ވެވަަޑއިުނގަންނަާވ މިނެޓު. އަދި ވަކި ޕާޓީައކަްށ ނިސްބަތް 5މިނެޓު. އެއީ ކޮްނމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް  31ވަނީ 

ނޑު ފުރުޞަތު ުހޅުވާލަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަޅުަގނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު  5ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް  މިނެޓު. އަުޅގަ

 1015 މި އަރުވަނީ މެދުހެންވޭރު ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމަށް. 

 

 އްކެވުން:މު ވާހަކަދެވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމެދުހެން

ވަނަ ާމއްދާަގިއ  5ަދއުލަތުެގ މާލިއްޔަތު ާޤނޫނުގެ ، 2111/3ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެ މަީތން ސްޓޭޓް އިެލކްޓްރިކް ޮކމްޕެނީ )ސްޓެލްކޯ( އަށް ޭބންކު އޮފް މޯލްިޑވްސް އިން 

ރޑްރާފްްޓ ފެސިލިޓީޒްެގ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިާވ  މިިލައން ރުފިޔާގެ 51ދޫކުރައްވާަފއިާވ   1020ޯއވަ

ނުޑމެން ތަކުރާރުކޮށް މި ކަހަލަ ކަންތައްތައް ުނވަތަ މި  ނޑު ދަންނަވާލަންޖެހެނީ އަޅުގަ މައްސަލަިއގައި އަުޅގަ
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އިން ވެސް އެބަ ޖެހޭ މަޖިލީހުން މިކަހަލަ ފަސޭހަތައް ސަރުކާރަށް ދިނުމަށް އެއްބަސްވަމުންދާއިުރަގއި ސްެޓލްކޯ 

ނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުން އުުފލަމުންދާ ތަކުލީފު ތަންކޮޅެއް  ރައްޔިތުންނާ ދޭތެރޭގައި އެ ބަހައްޓާ ގާތްކަން ނުވަތަ އަުޅގަ

ފަސޭހަވާނެ ގޮތަކަށް، ލުިއާވނެ ގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ުކރަން. އެހެން މި ދަންނަވަނީ މިހާރު ކަރަންޓު ބިލަށް 

 1025މަވެްސ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރަްއޔިތުންނަށް ޙަޤީޤަތުގަިއ ނުކުޅަދާނަ މިންވަރަކަށް ކަރަންުޓ ބިލުެގ ބަލައިލިކަމުަގއި ވީނަ

ނުޑ ހަމަ ޔަޤީނުން ެވސް ފާހަގަކޮށް، މިކަމާ ކަންޮބޑުވާ ކަމެއް. ދެން އެާއއެުކ  އަގުަތއް ބޮުޑވަމުންދާކަން މިީއ އަުޅގަ

ނުޑމެން މި ވަރުގެ ލޯެނއް ދޭ ނޑުމެން ބަލައިލަްނޖެހޭ ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްރަށަށް ހަމަ ސްޓެލްކޯ އަށް އަުޅގަ އިުރގަިއ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އަުޑއިވެމުން މި ދަނީ ކަރަންޓު  ބަލައިލާއިުރގައި ވަރަށް ގިަނ ރަށްރަށުގައި މިހާރަކަށް ައއިސް އަުޅގަ

ނަޑއިލާފައި ުނވަތަ ކަރަންޓު ނުލިބިގެން ުނވަތަ ތެޔޮ ނުލިބިގެން މިކަަހލަ ކަ ންތައްތަުކގެ ދަތީަގއި އަބަދުވެސް ކަ

 1030ރައްޔިތުން އެަތއް ހާލެްއގައި އުޅެމުންދާ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި ހަމައެކަނި ސްޓެލްކޯ އަށް 

އެކަންޏެއް ނޫން ައޅުަގނޑުެމން މިކަހަލަ ފަސޭހަތައް ދޭންވީކީ ނުވަތަ ތަންތަނުން ނަގާފަިއ ހުރި ލޯނުތަކުގެ ފަސޭހަތައް 

ނޑުމެން އެބަ ބަލައިލަންޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް ދޭ އަސާސީ ދޭންވީ ކީ ނުވަތަ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން އެއްބަްސވާންވީ. ައުޅގަ

ޙައްޤުތައް މިހާރަށްވުެރ ައގުަތއް ދަށްވާެނ، ތިިރވާނެ ގޮަތކަްށ ވިސްނުން ބަަހއްޓަިއގެން ަކންތައްތައް ކުރަން. ައޅުަގނުޑ 

ނޑުމެްނގެ މި މަޖިލީހުން އެބަ ޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަ މީގެކުރިން ވާހަކަދަްއަކމުން  އިޝާރާތްކުރިހެން އަުޅގަ

 1035ފަސޭހަވާނެ ގޮތަށް، ރަްއޔިތުންނަށް ކަންތައްތަކުަގއި ައގު ހެޔޮވާނެ ގޮތަށް ހުރިހާ ކަންތަްއތަކެއް ެވސް ބައްޓަންކުެރވޭޯތ 

ނޑުމެން ރަްއޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ގެ ހައިސިއްަޔތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެ ބޮޑު ބެލުން. އެއީ ކަންނޭނގެ އަުޅގަ

އެއް މަސަްއކަތަކީ ނުވަތަ ަކމަކީ އެއީ. އެހެން މި ދަންނަވަނީ ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ވަރަށް ގިނަ އަދަެދއްެގ 

ދޭ ކޮށްމެންބަރުންތަކެއް މި މަޖިލީހުގައި ހިމެނުނުކަމުގައި ވީނަމަެވސް ރައްޔިތުްނގެ ޙައްުޤަގއި ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަ

ވާހަކަ. މިސާލަކަްށ މި ރިޕޯޓާ ދޭތެރޭގައި ވެސް ބަަލއިލާއިުރަގއި މިވަުރގެ ފަސޭތަެކްއވެގެންާދއިރު މިާއއެްއކޮށް ވިިދގެން 

 1040އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ އެބަ އަންނަންޖެހޭ ރައްޔިުތންނަށް ކަރަންޓުގެ ޚަރަުދ ުކޑަވާނެ ގޮތަކަށް. އަދި ަވކިން 

ޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ކަރަންުޓގެ ޚަަރދު ކުޑަވާނެ ގޮތަކަށް ކަންތަްއތައް ބައްޓަްނވެގެން ުނވަތަ ޚާއްޞަކޮށް މާލޭަގއި ދިރިއު 

ފަސޭހަތައް ވެގެން އަންާނނޭ ގޮތަކަށް ރިޕޯޓުތައް ތައްޔާރުމުަގއި ވެސް އަދި ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާގަިއ 

ޅުަގނޑުެމން، މިސާލަކަށް ސަރުކާރުން މަޝްވަރާކުރަމުންދާއިރު ވެްސ މި ވާހަކަތައް ދައްަކއި، ްސޓެލްކޯ އަށް ވެސް އަ 

އެދުނުއެދުމުގެ މަތީން ުމއްދަތު އިތުރުކޮށްޭދއިރު ައޅުަގނޑުެމން އެބަ ެނގޯޝިއޭުޓކުރަންޖެހޭ ކޮބައިޯތ ރަްއޔިތުންނަށް 

 1045ރުްނ ވާނެ ފަސޭހައަީކ. ކޮަބއިތޯ  ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ ލުަޔކީ. މި ކަންތައް ބެލުމަށްފަހު މެނުވީ، މިހެން ހަމަ ސަރުކާ

އަންނަ، ސަރުކާރުން އެދޭ ޮކންމެ އެދުމަކަށް ކަންތައް ކޮްށލާފައި ދޫކޮށްލީމަ އަބަދުެވްސ ސަރުކާރުން މި ފޮނުވަނީ 

ރައްޔިތުންގެ އަތުން ދަމައިގަެނގެން ސަރުކާރަށް ފައިސާ ވަންވާނޭ ކޮންމެވެސް ގޮތަކަށް ަކންތައްތައް ވޭތޯ. އެހެންވީމާ، 

ށް މި އޮތް ތާނގައި ވެްސ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން މިފަދަ ކަންތައްތައް ނިންމާއިުރގަިއ އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަނީ ކުިރއަ
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ނުވަތަ މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް ލޯނު އެއްޗެހި، ފެސސިލިޓީ އެްއޗެހި މުއްދަތު އިތުރުކުރާއިުރަގއި އެބަ ވާހަކަަދއްކާލަންޖެހޭ. 

 1050ކަށް ކަންަތއްތައް ނިންމުަމށް ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ވާަހކަ ރައްޔިތުންނަށް މިހާރަށްވުރެ ަފސޭހަވާނެ، ތަކުލީފު ކުަޑވާނެ ގޮތަ

 ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގަިޑއިރުެގ ހުސްަވގުތުޮކޅަކަށް  1ޖެހުމާ އެުކ  12ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު. މި ހިސާބުން ގަިޑން 

ނޑައިލާ ވާހަކަ ދަ  1055 ންނަަވން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.މެދުކަ

 

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

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް ގެ )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ މަޖިލީހު

 1060 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް އައި ހުސްވަގުުތކޮޅަށްަފހު މަޖިލިސް ކުރިއަށް ގެންދަން ކަމަށް. އެންމެ ފުރަތަމަ މަޖި`. 

ބަދަލުތައް. މިނިވަން މުއަްއަސސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގަިއ ހިމެނިވަަޑއިގަންަނާވ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިާޔޒު ފަހުމީގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮިމޓީ އަށް އަލިފުށީ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު 

 1065ރަޝީދު ޙުސައިން ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެދިވަަޑިއގެން ެއމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫުޕން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވާތީ، 

ގެ )ނ(ަގއި ވާ ގޮތުގެ މަތީން އެކަން ެއގޮަތށް އިޢުލާންކުރަން. އެޖެންޑާ 20.2ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގެ 

ދައުލަތުެގ ، 21113/3ައޅުަގނޑުމެން މި ތިބީ. އެއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ގެ ބަހުސްެގ ވަގުުތގައި 11.2އައިޓަމް 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއާވ ގޮތުގެ މަތީން ސްޓޭޓު ިއލެކްޓްރިކު ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑު  5މާލިއްޔަތު ޤާނޫނުގެ 

ރޑްރާފްޓް ފެސިލިޓީޒްެގ މިލިއަން ރުފިޔާެގ އޯ 51)ސްޓެލްކޯ( އަށް ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ދޫކުރައްާވފައިވާ  ވަ

 1070މުއްދަތު އިތުރުކޮްށ، ގެރެްނޓީ އާކޮށްދިނުމަށް އެދިަވޑަިއގެން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ަމއްސަލަ 

މިނެޓުގެ ަވގުުތ  31މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާުކރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތުގެ ިރޕޯޓު. އެ ރިޕޯޓުަގއި އެއީ ުޖމްލަ 

ނަޑއެޅިފައި މި މިނެޓު. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ަވގުތު ނިންމާލައްވާފައި ވަނީ. މިހާރު  5ވަނީ. ެއގޮުތން އެއީ ކޮންމެ ޕާޓީއަކަށް  ކަ

އަޅުަގނުޑ ފުރުޞަތު މި ައރުވަނީ ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ފަރާތުން، ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު 

 މުޞްޠަފާ އަށް. 

 1075 
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 ޠަފާ ވާހަކަދެްއކެވުން:އްމަދު މުޞްދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަތިމަރަފުށީ 

` ޝުކުިރއްާޔ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމަެއކަނި ދުނިޭޔގަިއ ޤައުމަކުން ލޯނުނަަގިއގެްނ 

ނޑުމެންނަށް އެނގިފައި ވަނީ. ހަމަ ޔަޤީުނންވެސް ދުނިޭޔގައި ނެތް ލޯނު  ސަބްސިޑީ ދޭ ޤައުމަކީ މި ަޤއުމުކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު މި ދަންނަވަން އުޅޭ ވާހަކަ ައކީ ނަގަިއގެ ން، އޯ.ޑީ ަނގަިއގެން ސަބްސިޑީ ދޭ ޤައުމެއް މި ަޤުއމު ނޫނިއްޔާ. އަުޅގަ

 1080ސަރުކާރުން މިފަދަ ހާލަތުގަިއ މިކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް، ކަަރންޓު ދޭ ފަރާތްތަކަށް ސަބްިސޑީ ދޭއިުރގަިއ  ީމގެ ނަތީޖާ 

ނޑު އަކީ ސުމެޭކ. ހަމައެކަނި މާޭލގައި ދިިރއުޅު  އްވާ ބޭފުޅުންނަަކށް ނޫން މީގެ ފައިދާ، މަންާފ ކުރަންވާނީކީ. އަުޅގަ

އެްއވެސް ހާލަކު ނުދަންނަވަްނ ރާއްޖެތެރޭގަިއ ހިންގާ އިންީޖނުގެތަކަށް ސަރުކާރުން ސަްބސިޑީ ނުދޭ ވާހަަކއެއް. ވަރަްށ 

ސަބްސިޑީ ދެވެނީ ތިން އަހަރަށް  މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ނެގީމާ 51ބޮޑު އަދަދެއް ދެްއވާ. ބައްަލވާ! ހަމައެކަނި 

މިލިއަން ރުފިޔާ. އިންޓްރެސްޓަށް ދޭ، އިުތރަށް ދޭ ފައިސާ އަކީ ވެސް އެީއވެސް ސަބްިސޑީ ތެރޭަގިއ  11ވެއްެޖއްޔާ 

 1085އަްށ ވުރެ ކުޑަކޮށެއް ސަރުކާރަށް ކަމުގައި ވިޔަސް. އެހެްނވީމާ،  11، %1ހިމެނޭ ފައިސާ. ބޭންކަކުން ލޯނެއް ނުދޭ %

މިލިއަްނ  5އަނެްއކާެވސް މި އޮތީ މުއްދަތު އިތުކުރަން އެިދ ސަރުކާރުން. މާނަ އަކީ، ަސރުކާރަށް އިތުރު  މި ލޯނުގައި

މިލިއަން ރުފިޔާ ސަބްސިޑީ އަށް ދައްކަްނޖެހުނީ. އެއީ އިންޓްރެސްޓަށް  5ރުފިޔާގެ ބުރައެއް އުފުލަންޖެހުނީއޭ. އިތުރު 

ނޑު ހަނދާންވާ ގޮތުަގއި ދާދި ފަހުން ވެސް ދެއްކޭ ފައިސާ އަކީ ެވސް ހަމަ ސަބްސިޑީ އަށް ދެއް ކޭ ފައިސާ. އަުޅގަ

އަޅުަގނުޑގެ އަތޮުޅަގއި، ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް ވޭމަންޫޑގައި ަކރަންޓުނެތިގެން އެތައް ދުވަހެްއގައި މީހުން ކަރަންޓާ ނުލައި 

 1090މިހެން މިކަން ހުންނައިރުގައި  ނިދައިފި. ގުރައިޫދގައި ވެސް ހަމަ އެފަދަ ހާލަތެއްގައި އިްނޖީނުގެތައް އޮތީ. އެކަމަުކ،

ސަރުކާރުން ލޯނު ނަގައިގެްނ ފެނަކަ ކުންފުންޏަށް ހަތަރުފަސް ސަތޭކަ މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސަބްިސޑީ އެބަ ދޭ. 

އަޅުަގނުޑގެ ސުވާަލކީ ކޮބަިއތޯ، މި ފައިސާ އަށް ކުރަނީ ކޮންކަމެއްތޯ؟ ރާއްޖެތެރޭގެ ިއންޖީނުގެއެްއގައި ސަލާމަތުްނ 

އް ނެތް. ޖަނަރޭޓަރު ހުރިއްޔާ ހަލާުކވެަފއި ހުރީ. ދެން ބުނަނީ އެބަ އާދެއޭ. ކޭބަްލ އޮިތއްޔާ އޮންނަީނ ހުރި ޖަނަރޭޓަރެ

ބުރިވެފަ. އެހެްނވީމާ، ހުރިހާ މެޝިނަރީ އާއި އިންޖީނުތަކާ ހުރީ، ރާއްޖެތެރޭަގއި މަަސއްަކތްނުކުރާ ެއއްޗެހިތަެކއް ހުރީ. 

 1095އަހަރެްއ ވެއްޖެ. ިމކަމަށް ެއއްެވސް ހައްލެއް އައިސްަފއެްއ ނެތް. އާ ކުާރ ވާަހކަ ދަްއކަނީ. ވޭތުވެިދޔަ އެތައް 

އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ސަުރކާރަށް ޮގވައިލަން ރާއްޖެތެޭރގެ އިންޖީނުގެަތއް އެ ރަެށްއގެ އިންޖީނު، އެ ރަެށްއގެ 

ވާނޭ އެ ރަެށއްެގ ކައުންސިލާ އެ ރަށެްއގެ އިްނޖީނުގެ ހިންގަން ހަވާލުކުރަާމ ހިނގާށޭ. ތި ސަބްސިީޑ މާ ރަނގަޅު 

ކައުންސިލާ ފައިސާ ަހވާލުޮކށްފިއްޔާ. ަކއުންސިލް ނެތިްއޔާ ރަށް ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ތިބޭ ކޮމިޓީއެއް ަނގަިއގެން، 

ނޫނިއްޔާ ޖަމުޢިއްޔާެއއް ނަގަިއގެން އެ ރަށުގެ ބަޔަކާ އެ ބައެްއގެ ކަންތައް ހިންގަން ހަާވލުކުރިއްޔާ މާ ރަނގަުޅވާނެ. 

 1100ބީ އެގޮތަށް ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށްގެން. ެއހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނީ އެ ނިޒާމަށް ތާއީދު؛ އެ އަޅުަގނޑުމެން މި ތި

ނިޒާމު އަޅުަގނޑުމެން ޤާއިުމކޮށްގެން ތިބިހާހިނދެއްގައި. އަޅުަގނޑުމެން ތިބެން ޖެހޭނީ އެ ނިޒާމުގެ މަތީގައި. 

ސްކޮށްގެން. މި ތިބީ ކޮންމެ ގޮތެްއގައި ނަމަވެްސ އަޅުަގނޑުމެން މި ތިބީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނެކޭ ކިޔާ ެއއްެޗއް ފާ
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ނުޑ  ނޑުމެން މި ފާސްކޮށްގެން ތިބިހާ ހިނދެްއަގއި. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެން އެއަށް ާތއީދުުކރަންޖެހޭނެ އަޅުގަ

ންނާއޭ. އެ ރަށުގެ ގޮަވއިލަނީ ޖުމްލަކޮށް ދަންނަވަންޏާ ރާއްޖެތެރޭގެ އިންޖީނުގެތައް ހަވާލުކުރަންވީ އެ ރަށެްއެގ ރައްޔިތު

 1105ރައްޔިތުންނާ ހަވާލުކޮށްގެން އެ  ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެ ސަބްސިޑީ ލިބޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދެްއވާށޭ. އޭރަށް މި 

ނޑުމެންނަށް ސަލާމަތްވެވޭނޭ. ައޅުަގނޑުެމންނަށް މި ނޫން އެއްވެސް  ސަލާމަތްތެރިކަމެއް ނެތޭ މި  ލޯނުން އަޅުގަ

ނޑުމެން ދު ނުޑމެން އިނދަޖެހެމުންނޭ ދާނީ. ވަރަށް  ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ކަމަށެއް. އަުޅގަ  ވަެހއް ދުވަހެއް ވީހެން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1110ގެ ދަށުން ހުށަހެޅިފައިވާ ރިޕޯޓަށް 11.2ވަރަށް ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު. އާދެ! އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

ސިޔާީސ ޕާޓީައކުން އެދިަވޑަިއގެންފައިނުވާީތވެ މި ހިސާބުން ބަހުސްގެ ަވގުުތ ބަހުސްކުރެއްވުމަށް އެހެން ެއއްވެްސ 

ނިމުނީކަމުގައި ަކނަޑއަޅަން. މި މައްސަލައާ މެދު މަޖިލީހުން ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތެއް ިނންމެވުމަށް ނަގަންޖެހޭ ވޯުޓ 

 ަގއި ނެގުން އޮންނާނެ ާވހަކަ ވެސް ދަންނަވަން. 1331

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަކނުޑގެ ަސރަހައްދުތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ، 01/1ނަންބަރު  . ޤާނޫނ11.5ުމު އައިޓަ އެޖެންޑާ -11.5

 1115އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު ޤައުީމ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ިރޕޯޓު. މި ރިޕޯޓަށް އިޞްލާޙު 

މި ރިޕޯޓަށް އެއްވެސް އިްޞލާޙެއް ލިބިފައެއް ނުވޭ. މި  ަގއި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު.2112ޖުލައި  0ހުށަހެޅުއްވުމަށް 

ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ ޤައުމީ ސަލާމަތުެގ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު، ގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި 

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ. ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 1120 ކަދެއްެކުވން:ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާ ވާހަ

ނޑުތަުކގެ ސަރަހައްދުތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް  01/1ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު  ދިވެހިރާއްޖެގެ ކަ

އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިެލއް ަސރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅުްއީވ ފުވައްމުލަކު އުތުރު ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ 

ނު އިޞްލާޙު ރިޕޯޓާ އެކު ހުށަހެޅިފައިވާނެ. އަދި ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ޢިއްޒަތްތެިރ  ޝާހު. މި ހުށަހެޅު

ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުތައް ވެސް ހިމެނިފައި އޮތުމާ ެއކު، އަދި ހަމައެާއއެުކަގއި ހާިޒރުވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅުންގެ 

 1125ެވސް ހިމެނިފައިވާނެ. ކޮމިޓީން ނިންމާފައި ވަނީ މި އިޞްލާޙު ހާޒިރީ ތަރުތީބު އެނގިވަަޑިއގަންނަވާނެ ލިޔުމެއް 

ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަްށ ފާސްުކރަން. އެގޮުތގެ މަތީން ކޮމިީޓން ވަނީ މި ކޮމިޓީަގއި ވޯުޓދެއްވި ހުރިހާ ޢިްއޒަތްތެރި 

ސް ކޮމިޓީން ވަނީ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ާފސްކުރަްއވާފަ. އަދި މި ކޮިމޓީ ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ވެ

ނިންމާފަ. އެހެންކަމުން، ކޮމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކޮމިޓީގައި ެދްއވި ެއއްބާރުލުމަށް 

ޓަކައި ހުރިހާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ުޝކުރުދަންނަވަން. ައދި ހަމައެއާކު، ކޮމިީޓގަިއ 
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 1130ނަވާ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ، މުވައްޒަފުން ވެްސ ކޮށްދެއްވި ބުރަ މަސައްކަަތށް އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ހިމެނިވަޑަިއގަން

 ޝުކުރުދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޟާ އަށް ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރި

 1135ޝުކުރުދަންނަވަން. އަދި ޤަުއމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރަށާއި އެ ކޮމިޓީގަިއ ހިމެނިވަޑައިގަންަނވާ އެހެން 

ނޑައެޅިަފއި ވަނީ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ޝުކުރުދަންނަވަން. މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ކަ

 12މިނެޓު  11ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް  21މިނެޓު  31ހުސް. އެގޮތުން ޕީ.ޕީ.އެމަށް ގަޑިއިރުގެ ބަ 1ޖުމްލަ 

ިސކުންތު. ޢަދާލަތު ޕާޓީ އަށް  32މިނެޓު  3ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭ އަށް  21މިނެޓު  1ޕާޓީ އަށް  ރީޖުމްހޫ. ތުކުންސި

ޓު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު މިނެ 3މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް  3

 1140ހުޅުވާލަނީ ފުރުޞަތަށް އެިދވަަޑއިގެންެނވުމަށް. )ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު( ެއއްވެްސ މެންބަރަކު މި ައއިޓަމުެގ ދަށުން 

ވަނަ  3ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  75ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން އެިދވަަޑިއގެންފައެއް ުނވޭ. އާދެ! އެެހންކަމުން، ގަާވއިދުގެ 

ނުޑގެ ، 01/1ރުގެ ދަށުން، އެ މާްއދާގެ )ށ( ަގއިވާ ގޮތުގެ ަމތީން ޤާނޫނު ނަންބަރު ނަންބަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ

ވަނަ ިކޔުން ިއްއވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ނިޒާމީ  3ސަރަހައްދުތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުެގ ބިލުެގ 

 ންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ އަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.މައްސަލަެއއްަގއި، ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެ

 1145 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ

ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅަގނޑު ނިޒާމީ މަްއސަލަެއއް މި ނެގީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަކނުޑތަކާ ބެހޭ ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން 

 1150 ނަވާލުމަށް ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތަށް އެދިފައި ީވހިނދު، އެ ފުރުޞަތު ނުލިބި ނިންމާލައްވާފަިއވާތީވެ.އެްއޗެއް ދަން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ ދެންމެ ނެންގެވި ނިޒާމީ މައްސަލަިއަގިއ 

އްސަލައެއް ކަުމގައި ބަލައިގަެނވޭކަށް ނެތޭ. ަވގުުތ ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލާފައި ދަންނަވަންޖެހެނީ އެއީ ނިޒާމީ މަ

 1155ވަނަ ިކޔުން ިއްއވުމުގެ ކުީރގައި ވެސް ތިން ވަނަ ކިޔުން ިއްއވަން ގަސްުތކުރާ  3ވަގުުތކޮެޅއް ބަލައިލާފައި އަުޅަގނޑު 



44 

 

ވަނަ ކިޔުން ިއއްވާަފއި ވަީނ.  3ވެ މިހާރު ކަމަށް ވެސް ދެންނެވިއިރު ެވސް އެްއވެސް މެންބަރަކު އިޝާރާތްނުކުރައްވާތީ 

 އަޅައި މި ދިޔައީ. ފަހަނަ 11.5ންޑާ އައިޓަމު އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން މިހާރު އެޖެ

ެގ 11ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ(ގެ  111ވަނަ ާމއްދާ ާއއި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  112ޤާނޫނުއަސާސީގެ  -11.1

ނޑު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ އިން އަލުން ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު ނޑައަޅަންޖެހޭ މުސާރައިގެ އޮނިގަ ން ކަ

 1160ަގއި ނިންމެވި ރިޕޯޓަށް ހުށަހަޅާ އިްޞލާޙު. މި ރިޕޯޓަށް އިޞްލާޙު 2112ިޑސެމްބަރ  25މުރާޖަޢާކުރައްވަިއ، 

ލާޙެއް ލިބިފައެއް ނުވޭ. ަގއި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓަށް އެއްވެްސ އިޞް 2112ޖުލައި  11ހުށަހެޅުއްވުމަށް 

މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ މާލިއްޔަތު ކޮިމޓީގެ މުޤައްރިރު، ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު. ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 1165  ކަދެްއކެވުން:ވާހަ ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު 

ވަނަ  111ަވނަ މާއްދާގެ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  112ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ނުޑ  11މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން، )ހ(ގެ  ނޑައަޅަންެޖހޭ މުސާރައިގެ އޮިނގަ ގެ ދަށުން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަ

ަގއި ނިންމި ރިޕޯޓަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު. މި  2112ޖޫްނ  25މުރާޖަޢާކުރައްވައި  މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ އިން އަލުން 

ވަަނ ދުވަހު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިާވ ސިޓީައކާ ެއުކ  2112ޖޫން  5އިޞްލާޙަކީ، މި ރިޕޯޓަކީ 

 1170ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރައްޔިތުންެގ  112 ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މައްސަލަ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ނޑަށް ބަދަލުގެންަނަވއި އެްގޒެކެިޓވް ބްރާންުޗގެ  ނޑައަުޅްއވަންޖެހޭ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތަކުެގ އޮނިގަ މަޖިލީހުން ކަ

ނޭ މަޤާމުތަކުގައި ތިއްަބވާ ބޭފުުޅން، ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ކާރުކޮޅުތަުކގެ ޚަރަދުގެ ތެރޭަގއި ހިމެ

ނަޑއަުޅއްވާަފއިާވ  ނަޑއަުޅއްވާަފއިާވ  1511ޑްރަިއވަރުންގެ މުސާރަ އަށް ކަ  1111ުރފިޔާ ާއއި ޕެޓްރޯލް ޚަރަދަށް ކަ

އިން ފެށިގެން އުނިކުރެްއވުަމށާއި، އެ ޚަރަދުތައް އެ ބޭފުޅުންނަށް ލިބިވަޑަިއގަންނަާވ  2113އެޕްރީލް  1ރުފިޔާ، 

 1175ންމަވާފަިއވާ ނިންމެވުމުން އަލުން މުރާޖަޢާކޮށްދެއްަވއި ޑްރަިއވަރުްނގެ މުސާރައިގެ ތެރޭަގއި ހަމަޖެއްސެވުމަށް ނި

ނަޑއަުޅއްަވއިދެްއވުްނ  1111ރުފިޔާ ާއއި ޕެޓްރޯލް ަޚރަދަށް  1511މުސާރައިގެ ގޮުތގަިއ  ރުފިޔާ ދިުނމަށް ކަ

އްސަލަ ަރއްޔިތުްނެގ އެދިަވޑަިއގެން މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް މާލިއްޔަތު ޮކމިޓީ އަށް ފޮނުވާފައި ވާތީ، އެ މަ

ގެ ދަށުން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓޭ. މި ރިޕޯޓުގަިއ 11ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  111މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ހިމެނިފައިވާ ޖަދުވަލުތައް ރިޕޯޓުގެ ބައިތަުކގައި ހިމެނިފައިާވނެ. ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވާ މެންބަރުންގެ ނަންތައް 

 1180ނޑު ދަންަނވައިލާނަން. ހަމަ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު ެއހެން ރިޕޯޓުތަކާ އެްއގޮތަށް ކުރުކޮށްލާފައި މަަސއްކަތަށް އަޅުގަ 

ނޑުމެްނގެ މުޅި މަޖިލީހުގެ  ފުރުޞަތުދިނުމަށް ޓަކައި. އެހެނީ ރަމަޟާންމަހުގެ މަސައްކަތްތައް މި ވަނީ ހަމަ އަޅުގަ

ނޑު. އެޖެންޑާ އިްނ ެވސް ކުުރ ަވގުތުކޮެޅްއގެ ތެރެއިްނ ކަ މަށް ވާތީވެ. ވިލިމާލެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން؛ އަުޅގަ
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ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު، ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ  ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ، ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު، އޭދަފުށީ

 1185މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް، ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ކާށިދޫ ދާއިރާެގ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމް، މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް، މަތިވެރި ދާއިރާގެ 

ތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު، ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު، ގައްޫދ ޢިއްޒަ

ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އަޙްމަދު ރަޝީދު، ފޭދޫ ދާިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ިއބްރާހީމްދީދީ، މަރަދޫ ދާއިރާގެ 

މި ކޮމިޓީ އަށް މައްސަލައާ ުގޅޭ ގޮތުން ލިިބފައިވާ ލިެޔކިޔުންތަުކގެ ކޮީޕ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް.

 1190ވެސް މި ކޮމިޓީގެ ޖަދުވަލު ރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފައިވާނެ. ައދި އެއާއެކު ނިންމާލަމުން ކޮމިޓީގެ ނިންމުން ހުށަހަޅާލާފައި 

ަބއްދަލުވުުމގައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ  ވަނަ 5އަޅުަގނޑު ރިޕޯޓު ކުރުކޮށްލާަނން. މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ މި އަހަރުގެ 

އޮފީހުން ފޮނުވާފަިއވާ މަްއސަލައާ މެދު މަޝްވަާރކުުރމަށްފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ގޮތަްށ 

ސްގެ އެްގޒެކެިޓވް ބްރާންުޗގެ މަގާުމތަކުަގއި ތިއްަބވާ ބޭފުޅުން، )ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން(ގެ ކާުރގެ އެަލވަން

ރުފިޔާ، މި ރިޕޯޓު ފާސްކުރާ  1111ރުފިޔާ ާއިއ ޕެޓްރޯލް ހަރަދަށް  1511ގޮތުަގއި ޑްަރއިވަރުްނގެ މުާސރަ އަށް 

 1195 ތާރީޚުން ފެށިގެން ލިބދިނުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ކޮމިޓީގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ނިންމެވިއޭ. ުޝކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މުޤައްިރރު، ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކަށް މާ

އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކު ޝުުކރު ދަންނަވަން. އަދި ެއ ކޮިމޓީގެ ނައިބު މުަޤއްރިރަށާއި ޮކމިޓީގެ ޢިްއޒަތްތެރި އެހެން 

ނަޑއެޅިފަިއ ވަީނ  ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ  1200ެއކު ޝުުކރު ދަންނަވަން. މި ކޮމިޓީ ިރޕޯޓަށް ކަ

 12މިނެޓު  11ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް  21މިނެޓު  31ގަޑިއިރު. އެގޮތުން ޕީ.ޕީ.އެމަށް  1ބަހުސަށް ޖުމްލަ 

ދާލަތު ޕާޓީ އަށް ިސކުންތު. ޢަ 32މިނެޓު  3ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭ އަށް  21މިނެޓު  1ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް 

ނޑު ިމހާރު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން.  3މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަށް ިނސްބަތްނުވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް  3 މިނެޓު. އަޅުގަ

 އާދެ، މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 1205 

 ހަކަދެއްކެވުން:މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމު ވާ

ނޑު ެއންމެ ފުރަތަމައިނުން ވެސް  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ މި ރިޕޯޓަށް އަޅުގަ

ދަންނަވާލަންޖެހެނީ، މީ ޙަޤީޤަތުގައި ކުރިން މި މަޖިލީހުން ރިޖެކްޓުކުރުމަށްފަހު އަނބުރާ ފޮނުވާލި ރިޕޯޓެއް ނުވަތަ 

ގައި ވަޒީރުންނަށް ޙަޤީޤަތުަގއި މި އޮތީ އިނާޔަތްތަެކްއ ދޭ ވާހަކަ ލިޔެވިފަ. މި މައްސަލަެއއް. މި މައްސަލައި 
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 1210އިނާޔަތްތައް މިކޮޅުން ދެވެން ނެތް ވާހަކަ ފުރަތަމައިނުން ފޮނުވައިލީމަ އަނެްއާކވެސް މި ފައިސާތަްއ، މިކޮޅުން ނޫނެކޭ 

ފަހުން މި އޮތީ ިމ މަޖިލީހަށް މި ފާސްކުރަން ނުދޭށޭ ބުނެފައި އޮްއވާ ވަޒީުރންނަށް ދީފައި އެބަ ހުރި. ައނެއްކާ އޭގެ

އަިއއްސަ ލާރިދީ ނިންމާފަ. މިކަން ކުރުމުެގ ބޭނުމެއް އޮްތ ކަމަކަށް ައޅުަގނެޑއް ޤަބޫލެްއ ނުކުރަން. އެ ަފއިސާ ީދ 

ގަިއ މި ނިމިގެން ދެން މިފޮނުވަނީ ައނެއްކާެވސް މިކޮޅުްނ އަުޅަގނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ބޮލު 

ނޑުމެން  ޒިންމާ އަުޅވަން އަނެއްާކވެްސ މިކޮޅުން ފާސްކޮްށގެނޭ މިަކން ކުރީ. އެހެންނަމަވެްސ ަޙޤީޤަތަކީ މި އަުޅގަ

 1215ފާސްކުރުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ އަޅުަގނޑުމެން ނުކުރާށޭ ބުނެފައި އޮތް ކަމެއް ކުރުމަށްފަހު، އަނެއްާކވެސް ައޅުަގނޑުމެން 

ނުޑ ވަރަށް ޮބޑަށް ޤަބޫލުކުރަން. ބޮލުގައި އަުޅވަން ފޮނުިވ ރިޕޯ  ޓެއް ކަމަށް ުނވަތަ ފޮުނވި ަމއްސަލަެއއް ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ މިއަދު ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ތަކުރާރުކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ދިމާލަށް ސަރުކާރުގެ އެިކއެކި ވުޒާރާަތކުގެ ބޭފުޅުން ެވސް އަ  ނޑުމެންގެ މުސާރަ ބޮޑު ވާހަކަ، އަުޅގަ ޅުގަ

ކޮމިޓީ އެލަވަްނސް ދޭ ވާަހކަ ދައްާކއިުރގައި ީމގެން ވަޒީެރއްެގ މުސާރަ ައކީ ިކހާވަރެއްތޯ އަޅުަގނޑުމެން 

 1220މުންދޭތޯ ބަލައިލަމާހިނގާ. އަދި ވަޒީރެްއގެ މުސާރައިގެ އިތުރަށް ކިާހ ފައިސާއެއް ެއކިެއކި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބެ

ނޑުމެންގެ  އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ބަލާލަްނޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މި ަފއިާސތައް ލިބިލިބި ޮއްއވާ އަދިެވސް އިތުރަށް އަުޅގަ

ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ފަިއސާކޮުޅގެ ތެރޭން ކޮންެމވެސް ފައިސާެއއް އަނެއްާކވެްސ ނަާގފައި ަވޒީރުންެގ ބޭފުޅުންެގ 

ަވތަ ޑްރަިއވަރަށް ދިނުމަށް ނިންމުމަކީ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުުކރާ ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑުމެން ކާރަށް ޕެޓްރޯލްއެޅުމަށް ނު

ކޮށްގެްނވާނެ ކަމެއް ނޫން. ެއހެންމިދަންނަވަނީ، އެބަ ހުރި، ހަމަ ކުރިންވެސް ދެންނެވިހެން ސަރުކާރުން އެބަ ހުރި 

 1225އެްއވެސް ކަމަކަްށ ޢަމަލީ ސިފައެއް ނައިސް  ވަޢުދުތަކެއް ވެފައި ރަްއޔިތުްނނަށް ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދޭން. މީގެން

ނޑުމެންނަށް ސަުރކާރުަގއި  ކުއްލިައކަށް މިއަުދ އަެނއްާކެވސް ހަމަ މީގެ ކޮންމެ ކަމެްއ ވެސް ފެިނގެން މި ދަނީ އަުޅގަ

ފާެއއް، ތިއްބެވި ުނވަތަ ސިާޔސީ ދާިއރާގައި މަަސއްކަްތކުރަްއވާ ަސރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތްަތކަށް ފައިދާެއއް، މަން

ފަސޭހައެއް ވާނެ ގޮތަށް ަކންތައްތައް ވަމުންދާ ތަން. ފަހަރެއްގައި ވެސް ޢާއްމު ރައްޔިތަކަށް ުނވަތަ އެހެން 

ވިސްނުމެްއގައި މަަސއްކަްތކުރާ ސިޔާސީ ގޮތުން ވެސް އެެހން ވިސްނުމެއް ހުރި އެހެން ފަރާތަކަށް ކަމެއް ެވގެެނއް 

 1230ދޭތެރޭ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. ައޅުަގނޑުެމން ރައްޔިތުން މިކަމާ ދޭތެރޭ  ނުވޭ. މީ އަޅުަގނޑުމެން މިައދުގެ ސަރުކާރާ

ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. ހަމަ މި ރިޕޯޓާ މެދު ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަންޖެހެނީ، އަޅުަގނޑަށް ހަމަ މި 

ން މި މަޖިލީހުން މި ފައިސާ ނުދޭނެ ރިޕޯޓަށް ތާއީދުކުރެޭވކަށް ނެތޭ. އޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ަސބަބަކީ، ައޅުަގނޑުމެ

ނޑުމެްނ ބޮލުގައި އަުޅވަން ެއއްޗެިހ  ކަމަށް ނިންމައި ފޮނުވާފައި އޮްއވާ މި ފައިސާ ދީަފއި މި އޮތީ. ދީފައި އަުޅގަ

ނޑު ހުިރހާ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން، މި ރިޕޯޓަށް  ނުފޮނުވާތި! އަުޅގަ

 1235ތުގައި އެބަ ރަތް ޖަހަންޖެހޭ. ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރެއް އިންނެވިކަުމގައި ީވނަމަވެސް. ެއއީ އެކަން ކޮްށ ޙަޤީޤަ

ނިމިގެން އަޅުަގނޑުމެންނާ ހިސާބަށް ކަންތައްތައް ނުފޮނުާވށޭ. އެހެންވެއްޖެްއޔާ މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ބޭނުމެއް 
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ލޯނު ނަގާފަިއ މި ފޮނުވަނީ ލޯނެއް ަނގަން އެންމެ ރަނގަޅު ހެްއޔޭ؟ ތަނަކަްށ ، ނެތް. ކޮށް ނިންމާފައި ކަން ިނންމާފައި

ވަޒީަރކު ޢަްއޔަންކޮށްފަިއ ެއތައް ދުވަެހއްަގއި މަަސއްކަްތކުރުމަށްފަހު ދެ ވަޒީރުން ބަދަލުކޮށްފައި މި ފޮނުވަީނ 

ނޑުމެންނަކަށް ތާއީދެްއ ނުކުެރވޭނެ. ވަޒީރުންނަށް ރުހުންދޭން އެްނމެ ރަނގަޅުހެއްޔޭ؟ މި ކަންަތއްތައް ކުރާކަށް އަ ުޅގަ

 1240އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވާލަން، މި ރިޕޯޓަށް ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ރަތް ފާހަގަ 

 ޖައްސަަވއިދެްއވުމަކީ ައޅުަގނުޑ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ވާހަކަެއްއ. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

 

 ންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެ

ނޑުމެން ބަހުސްކުރެވެމުން މިހާރު މި ދާ މި ވަޒީރުންގެ ކާރުކޮޅުަތކަށް  އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަޅުގަ

 1245ބެހޭ  ރުފިޔާ މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީން މި ނިންމި ގޮތާ 1511ޕެޓްރޯލްއެޅުމާ، އަދި ަވޒީރުންގެ ޑްަރއިވަރުްނގެ މުސާރަ ައށް 

ގޮތުން ބައެއް ބޭފުޅުން މިތާނގައި ވާހަކަފުޅުދަްއކަާވއިރު ަވރަށް ބޮޑަށް އޮޅިަވޑަިއގަންނަާވ ގޮތަށް ވާހަކަފުޅުދަްއކަާވީތ 

ނޑުމެން މިހާރުވެސް ދިވެހި ދައުލަތުން މިނިވަން  އަޅުަގނޑު ެވސް ބޭނުންވީ އެްއޗެއް މިއަށް ދަންނަވާލަން. އަޅުގަ

ވެސް ކާރުކޮޅުތަކަށް ހަމަ ޕެޓްރޯލްއެޅުމާއި ޑްރަިއވަުރންގެ މުސާރަ އެބަ ދެއްވާ.  މުއައްސަސާަތކުގެ ވެރިންނަށް 

މީގެކުރީަގއި ވެސް ދައުލަތުްނ ކުރައްވަމުން އަންނަ ޚަރަދެއް މީ. ދެއްވާ އެްއޗެއް މީ. އަޅުަގނޑުމެން އަލުން އަުއ 

 1250ގެ ފްލޯ އަށް ހުށަހަޅައިެގން ކަމެއް ސަރުކާރުން، ނޫިނއްޔާ މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީްނ ނިންމައިގެން މަޖިލީހު

ފާސްކުރަންއުޅެނީކީ ނޫން. ީމ މިދިޔަ ދެތިން އަހަރެްއގެ ތެރޭގައި ދިާމވި މައްސަަލއަާކ ގުިޅގެން މަޖިލީހުގެ ބަެއއް 

ނުޑއްވީ. އެއީ ިސާޔސީ މަޤްޞަދެއްަގއި ކަމަށް  ނޑުްއވަން ފެނިވަަޑިއެގން ކެ މެންބަރުންނަށް މި އިނާޔަތްތައް ކަ

ލަފާވަނީ. އެހެންނަމަވެސް ދައުލަތުގެ ަވޒީރުންނަކީ ރެޔާއި ދުވާލު ަހމަ ރައްޔިތުންގެ ޙައްުޤގަިއ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ބުރަ މަސައްކަތެއް ކުަރްއވާ ބޭފުޅުންނަށް ވާތީވެ، އެހެނިހެން މުއައްަސސާތަުކގެ؛ ޚާއްަޞކޮށް 

 1255ވެރިންނަށް ވެްސ މި އިނާޔަތް ލިބިަވޑަިއގަންނަާވއިުރ  އަޅުަގނުޑ ފާހަގަކޮށްލާނަން މިނިވަން މުއަްއސަސާތަުކގެ

ނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭެގ  ކީްއވެގެންޯތއޭ ވަޒީރުންނަށް މި އިނާޔަތް ދެއްވަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެކޮޅުހައްދަވަްނވީ. އަުޅގަ

ތުގައި މި ިތއްބަވަީނ ރައްޔިތުންނަށް ޓަަކއި ކުަރއްާވ އެންމެ ބުރަ މަސައްކަތް، ެއންމެހައި މަސައްކަތުގެ އިސް މާލިމީ ގޮ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަރިހުަގއި ވަޒީރުންނަށް. އެހެްނވީމާ، ދައުލަތުގެ ވަޒީރުންނަށް ުދނިޔޭގެ އެހެން ތަންތާ ވެސް 

ދެއްވާ އިާނޔަތެއް މީ. ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ވެސް މީެގކުރިން ދެްއވަމުން އައި ެއއްެޗއް. އެހެްނީވމާ، މި އިނާޔަތް ދެއްވުމަށް 

 1260ހަމަ ފުރިހަމަ އަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަަކއާ، އަދި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ިތއްބެިވ އިދިކޮޅު އެހެން ޕާޓީތަުކެގ  އަޅުަގނޑު

މެންބަރުން ވެސް މިކަމަށް ހަމަ އެއްބަސްެވ، މި އިނާޔަތަކީ ދެއްވަންވާ ެއްއޗެއް ކަމަްށ. އެހެންވީމާ، މި އިނާޔަތާ 

ނޑުމެން ިހތުތެރޭގަިއ، ރަްއޔި ތުންގެ ހިުތތެރޭގައި މީ ވަރަށް ބޮޑު ެއއްެޗއް؛ ަދއުލަތުން ކުރިން ދޭތެރޭގައި އަުޅގަ

ނުކުރައްވާ ބޭކާރު ޚަރަެދއް ކުރަްއވަނީ ކަމަށް ރައްޔިތުްނގެ ހިތުތެރޭގައި ުސވާލު އުެފދޭ ގޮތަށް ވާހަކަނުދައްަކވަިއ، 
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އަހަރުތަކުަގއި ވެސް ހަަމ  ހިންގަވާށޭ ޒިންމާދާރު ގޮުތގަިއ މިކަން ެވސް ައޅުަގނޑުމެްނ ނިންމާލަން. މީ މީގެ ކުރީ

ނޑުމެނަށް ލިބޭނެ އެއްެވސް ކަހަލަ ދެރައެއް ނޯންނާނެ. އެ ބޭފުޅުންެގ   1265ދެމުން އަންނަ އިނާޔަތެއް. ީމގެ ސަބަބުން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އިތުރަށް ހޯއްދަވާނެ ކަމަށް އަޅުަގނުޑ  މަސައްކަތުން އެ ބޭފުޅުން މި އިނާޔަތްތަކަށް ވާ ލާރި އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ކުރައްާވ އުއްމީދުކުރަ ނީ. ަވޒީރުންނަކީ ފައިމަގުަގއި ހިންަގވާފައި މިހާރު އުޅުްއވަިއގެން މިހާރު އަޅުގަ

މަސައްކަތް؛ މި ރާއްޖޭގެ ކަްނތައްތައް އޮންނަ ގޮތުން މަަސއްކަތަށް ނުކުމެަވޑަިއގެން އެ ބޭފުޅުންނަށް އެ ބޭފުޅުންގެ 

މާ، އެ ބޭފުޅުންގެ މުސާރަ ާއއި އިނާޔަްތތަކުގެ ތެރެއަށް މި ެއއްޗެިހ މަސައްކަތަިއގެން މަޝްޢޫލުވެޫނޅުއްވޭނެ. އެހެންވީ

ނޑު ހަމަ މާލިއްޔަތު   1270ކުރީަގއި ވެސް ލެވިފައި ވަނީ. އެހެންވީމާ، އެ އުސޫުލގެ ދަށުން ކޮށްފައިވާ ކަމަކަށް ވާތީެވ، އަޅުގަ

ކުރުދަންނަވަން މިގޮތަށް ނިންމާފަިއ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަާށއި މާލިްއޔަތު ކޮމިީޓގެ އެންމެހަިއ މެންބަރުންނަށް ހަމަ ޝު

ނޑުމެން ހަމަ މިއަށް ހަމަ ފުރިހަމަ އަށް ތާއީދު. އެ ވާަހކަ ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެިރ  ފޮނުއްވައިެދްއވީތީވެ. އަުޅގަ

 ރައީސަށް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ުޝކުރުދަންނަވަން. 

 

 1275 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރު އެްއވެސް މެންބަރަކު ުފރުޞަތަށް އެދިވަަޑިއގަންނަވާޯތ؟ އާދެ، ެއްއވެސް އިތުރު އަޅުަގނޑު ބަަލއިލާނަން އިތު 

މެންބަރަކު ފުރުޞަތަކަށް އެިދވަަޑއިނުގަންަނވާތީ މި ހިސާުބން؛ މަރަދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް 

 ޝަރީފަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 1280 ފު ވާހަކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީ

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރީއސް. މީ ަވޒީރުންނަށް އިނާަޔތް ދިނުމެއް ނޫން. ކާުރކޮޅުަތއް ދުްއވާ ފަރާތްތަކަާށ އަދި 

ނޑުމެންނަށް ކަން ކުރެވިފައި އޮތް ގޮްތ އެހާ ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށް  ކާރުތަކަށް ތެޔޮއެޅުުމގެ މަްއސަލައިަގއި އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ސަރުކާރަށް ލިޭބ އާމްދަނީއަކުން ދެކޮޅުނުޖެިހގެން ޑެފިސިޓު ބޮުޑެވގެން  ދަންނަވަންޖެހެނީ.

އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަދަްއކާިއރު، އަދި ޑޮކްޓަރުންނާއި ަނރުހުންނަށް މުސާރަ ނުދެވިެގން ޑޮކްޓަރުންނާއި ާރއްޖޭެގ 

 1285ލަތުގެ ެއކިެއކި އިސް މަޤާމުަތކުަގއި ތިއްަބވާ ބޭފުޅުންނަށް މަސައްކަތްކުރާނޭ ނަރުހުން ނުލިބިގެން އުޅޭ ަވގުތެްއގައި ަދއު 

އިނާޔަތްތަާކއި އެހީތައް ބޮުޑކުރުމުގައި ައޅުަގނޑުމެން ފުންކޮށް ވިސްނާލަންޖެހޭ. ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ލިބޭ 

ނޑިަވޅެްއގައި ހަމަ ރަނގަުޅ ވަޒީރުންނަށް ވީާހވެސް މުާސރަ ބޮޑުކޮށް ބޭްއވުން. އެ ބޭުފޅުން އިނާޔަ ތް ދިނުން އެީއ ދަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މައްސަަލައކަށް ެވގެންނެއް ނޫން މި ުއޅެނީކީ. ެއކަމަކު ަދއުލަތަށް ލިބޭ އެްއޗަކުން ަދއުލަތަށް 

ނޑުމެންނަށް މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްަތއް  އެްއޗެއް ެދވޭނީ. ސަރުކާރަްށ ލިބޭ އާމްދަނީގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް އަުޅގަ

ނަޑއެޅޭނީ. އަނެްއކާ ފާހަގަ  1290ުކރަންޖެހޭ އަނެއް ކަމަކީ، ވަރަށް ހިތާމައާ އެކު ކުރީ ދުވަހު ކޮމިޓީގައި ވޯޓު ދެްއވި ގޮތް، ކަ
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އަޅުަގނޑު ހިތާމަކުރަން. އެެހން މި ދަންނަވަންޖެހުނީ އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުން އެބަ އޮތް 

ނަމަވެސް ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމެވި ކާރުކޮުޅގެ މުސާރަ އަށް ައދި ތެލުގެ ފައިސާ ނުދޭ ޮގތަށް. އެހެން

ނޑަށް ލިބިަފއިވާ މަޢުލޫމާތު  ނިންމެވުމާ ޚިލާފަށް ކުރީގެ ސަރުކާރުން ވެސް އަދި މިައދުގެ ސަރުކާރުން ވެސް ައުޅގަ

ކުށްކަމުަގއި ނުވަނީ ނަމަ، އެ ފައިސާ ދަނީ ދެއްވަމުން. އެހެންވީމާ، ބެކް ޑޭޓުކޮށް ުކރިން ކޮށްފައި އޮތް ކަމެއް 

 1295ރަނގަޅުކުރަން މަޖިލީހުން ޯވޓުދިނުމަކީ އެހާ ހަމަޖެހޭ އުސޫލެއް ކަުމގަިއ ވެްސ އަުޅަގނޑު ނުދެކެން. ަރއްޔިތުްނެގ 

މަޖިލީހުން ކަމެއް ނިންމައިފި ކަމަށް ވާނަމަ، އެ ކަެމއް އޮްނނަންވާނީ އެގޮތަށް ނިމިފަ. މިއަދު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަކީ 

ރި ތަނަކަްށ ނުވޭ. މާނަ ައކީ، ރައްޔިުތންގެ އާާރއި ބާރު ިމ އޮީތ އެްއވެސް ައގެްއ، އާެރއް، ބާރެއް ހު

ނިޑގެންޮގއްސަ. ޤާނޫނުައސާސީގެ  ވަނަ މާއްާދގަިއ ބާރުތައް ފެށިގެްނ އަންަނނީ ރައްޔިތުްނގެ ކިަބއިންނޭ  2ކެ

މިއަދު ފާޅުކޮށް  ބުނިކަމުގައި ިވޔަސް، ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުން ނިންމާ ނިންމުންތަކުގައި ެއއްެވސް އާރެްއ ނެތްކަން

ނޑުމެންނަށް  ނުޑ ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. މިއަުދ ވެްސ އަުޅގަ  1300އެނގެން އެބަ އޮތް. އެހެންވީމާ، މި ކަމަކީ އަުޅގަ

ފެނިގެންދިޔައީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީން ރައްޔިތުންަނށް ލިބިފައިވާ ޤާނޫނީ ބާރުތަކާއި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް 

ރީްމ ކޯޓުން އެްއވެސް ސަބަެބއް ބަޔާންނުކޮށް ތިމަންމެން މިވެނި މާއްދާއެއް ބާޠިލްކޮށްފީމޭ. ލިބިގެންވާ ޙައްޤުަތއް ސުޕް

ގަާވއިދުގެ ެއވެނި މާއްދާެއްއ ޢަމަލުނުކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފީމޭ ކިޔާފައި ފާސްކުާރ ތަން. ޙުކުމްކުރައްވާ ތަން. 

ަކށް އެއްެވސް މަސައްކަެތއް ނުކުރަްއވާ. ރައްޔިތުްނގެ ބާރު، އެކަމަކު މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން އެކަން ރަނގަޅުކުރުމަ

 1305ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބާރު، އަދި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ސިޔާދަުތ ދެމެހެއްޓޭނީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން އެ މަޖިލީހުގެ 

ޅަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތު އަާދކޮށްގެން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ޢަމަލުނުކުރީމާ ދެން އަ

ފިޔަވަޅުަތއް އަޅަިއގެން. ޤާނޫނުއަސާީސއާ ޚިލާފަށް އެއީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުމެއް ކަމުގައި ވިޔަްސ، އެކަމާ 

މެދު ދެން މަޖިލީހުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކޮށްެގން. މި އޮތީ ސުޕްރީމް ކޯޓުްނ ވަކި ގޮތަކަށް ނިންމާފައޭ. 

ބުނެގެން މި ކަމެއް ހަމަޖެއްސޭކަށް ނެތް. ފަރުޖެއްސޭކަށް ނެތް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ދެން ކުރާނެ ކަމެއް ނެތޭ

 1310އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުން ކަމެއް ފާސްކޮށްފައި ޮއއްާވ، ެއއާ ޚިލާފަށް ކުރީެގ 

ވާ ނަމަ، އެކަަމށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުތައް ސަރުކާރުން ިވޔަސް އަދި ިމއަދުގެ ސަރުކާރުން ވިޔަްސ ޢަމަލުކޮށްފައި

 އަޅަންޖެހޭނެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1315މެންބަރަުކ  ެގ ދަށުން ޢިއްޒަތްތެިރ، ިއތުރު ޢިއްޒަތްތެރ11.1ިޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

ނަޑއަޅަން. ހިސާބުން މި އެޖެންޑާ އައި މި ،އެކު  ތުމާއެދިަވޑަިއގެންފައިނެ  ޓަމުގެ ބަހުސް ނިމުނީ ކަމުގަިއ ކަ
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 . އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް.13

 

 1320 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދަނީ ނުނިމި  ސައްކަތް. އިތުރު އެހެން މަސައްކަުތގެ ދަށުން އަޅުަގނޑު މިއިތުުރ އެހެން މަ 13ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި  ،ަސރުކާރުގެ ފަރާތުން، 11.2 އެގޮތުން އެޖެންޑާ އަިއޓަމުހުރި މަސައްކަތަށް. 

ިކޔަވާ ކުދިންނާއި ރުކާުރގެ މަދަުރސާތަކުަގއި ސަ 71/20ރިފާޢު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ޤާނޫނު ނަންބަުރ هللا މެންބަރު ޢަބްދު

ހުން ދެވޭ މީން ތަމްރީނުއި ސަރުކާރުގެ ފަާރތުސަރުކާރުން އެހީވެދޭ އަިމްއލަ މަދަރުސާތަކުން ކިޔަވާ ކުދިންނާ

 1325ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލުގެ ބަހުސް ކުރިއަްށ ެގންދެވުން. މިހާރު ވަގުތުަތްއ 

ިސކުންތު ބާކީ އެބަ އޮތް. އެމް.ޑީ.ީޕ  33މިނެޓާއި  1ގަޑިިއރާއި  1ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް ދަންނަވައިލާނަން. ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

 35މިނެޓާއި  11ސިކުންތު. އެމް.ީޑ.އޭ އަށް  7މިނެޓާއި  11ސިކުްނތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް  2މިނެޓާއި  21އަށް 

 5މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަްށ ނިސްބަތްވެވަަޑއިނުގަންަނވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް  5ސިކުންތު. ޢަދާލަތު ޕާޓީ އަށް 

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތުއަރުވަން ވަިކ ޕާޓީ ައކަށް ނިސްބަތްެވވަަޑއިނުގަންަނވާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، މިނެޓު. އަުޅގަ

 1330 ށް.މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދަޢިއްޒަތްތެރި ދާއިާރގެ  މަޑަވެލީ

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން: ރަޝީދު މުޙައްމަދު މުޢާޒު މެންބަރު ދާއިާރގެ މަޑަވެލި

ނޑު  71/20ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! ޤާނޫނު ނަންބަރު  އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

ތާއީދުކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވާަލން. އާދެ! ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ކިޔަވާ ފަރާތްަތއް ަސރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭނެ. 

ނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހެނީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ކިޔަަވއިގެން އަްނނަ ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރަ  1335ށް އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަލައިލަންޖެހޭނެ ކަމެއް.  ޚިދުމަތްނުކުރަނީ ނުވަތަ ޚިދުމަތްކުރަން ޖެހިލުންވަނީ ކީއްވެގެންތޯ މީ އަުޅގަ

ސަރުކާރުން ދޭ މުސާރަ އަކީ އެންމެ ރަނގަޅު، ެއކަށީެގންވާ މުސާރައެއްތޯ ިކަޔވަިއެގން އަންނަ ފަރާތްތަކަށް. މީ 

އް. އާދެ! ފަްސޓް ޑިގްރީ ހަދަިއގެން އަދި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ިވޔަސް، އަޅުަގނޑުމެން ދިރާސާކޮށްލަްނޖެހޭ ނުކުތާއެ

އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އެހީތެރިަކން ލިބިގެން ވިޔަސް ފަސްޓް ޑިގްރީ ހަދަިއގެން އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުން ގިނަ 

 1340ުރގެ މުސާރައަކަށް ނުވާތީ ިމ ރުފިޔާވަުރގެ މުސާރައެއް. މި މުސާރަ އަކީ އެކަީށގެންާވވަ 7111ފަހަރަށް މި ލިބެނީ 

ފަރާތްތަކަށް މަޖުބޫރުވަނީ އަމިއްލަ އެހެން ފަރާތްތަކަށް ވަީޒފާ އަށް، ނޫނީ ދިވެހިރާއްޖެ ިއން ބޭރަށް ވަޒީފާތަކަށް ދާން. 

ނޑު ސަރުކާރަްށ  އެހެންވީމާ، މި ކަމަށް ރަނގަޅު ކަންތައްތަެކއް ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން މި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަޅުގަ

ނުޑ ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން ސަުރކާރުެގ ގޮވާ ނޑު މި ދަންނަވަނީ ސަރުކާުރގެ މުސާރައިެގ އޮިނގަ ލަން. އާދެ! އަުޅގަ

ފަރާތުން ވެސް ކިަޔވަިއގެން އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ރަނގަުޅ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް ސަރުކާރުން ދޭން އެބަ ޖެހޭ. 
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 1345ސަުރކާރުގެ ފަރާތުން ޚަރަދުކުރާ ފަރާތްތައް ވެސް ސަރުކާރަްށ ސަރުކާރުން މުސާރަ ާއއި ިއނާޔަތްތައް ރަނަގޅުވީމަ 

ނޑު މި ފުރުޞަތުގައި  ޚިދުމަތްކުރުމުގައި އިތުރު ހިތްވަރަކާ އެީކަގއި ޚިދުމަތްކުރުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެކަން އަޅުގަ

އް ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުން ފާހަގަކޮށްލަން. އެހެންނަމަވެްސ ހަމަމިއާއެކީަގއި ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ޚަރަދުކުރާ ފަރާތްތަ

މީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ވަރަްށ މުހިއްމު މައްސަލައެއް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތަެކއް ފަރާތްތަކެއްގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުްނ 

ނަޑއެޅުުމގެ އުސޫލުަތކެއް، ހަމަތަެކއް  ފުރުޞަތު ލިބޭ ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭނެ. އެކަން ކަ

 1350އެބަ އިންތިޒާމުުކރަންޖެހޭ. އާދެ! ސަރުކާރަށް ިޚދުމަތްނުކުރުމުން ސަރުކާރުން އެ ކުރި ޚަރަދުަތއް އަނބުާރ  ސަރުކާރުން

ސަރުކާރަށް އެބަ ދަްއކަންޖެހޭ. އާދެ! އެ ޚަރަދުތައް ުނވަތަ ެއއަށްވުރެ އިތުރަށް ސަރުކާރަށް އެބަ ލިބެންޖެހޭ. 

ނޑު މި ބިލަށް  ތާއީދުކުރަން. ނަމަވެސް މި ދެންނެވި ކަންތައްތަކަށް ސަރުކާުރގެ  އެހެންވީމާ، ޖުމްލަ ގޮތެއްަގިއ އަޅުގަ

 ފަރާތުން؛ ސަރުކާރުގެ ސަމާުލކަމަށް އަޅުަގނޑު މި ކަންަތްއ ގެންނަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަްށ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

 

 1355 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެްއކޮށް އިތުުރ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް  ހަމަވާތީއާ 1331ވަގުތު  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އާދެ! މި

 ވޯޓުގެ މަަސއްކަތަށް ެއނބުރިލަން ކަމަށް.  ،ފުރުޞަތުއެރުވުމަށް ަވގުތު ެނތީމަ

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން 12

 1360 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުތކޮޅަަކށްފަހު( ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ކާޑުކޮޅުތަްއ އަޅުަގނޑު ދާނީ. )ވަގު އަށް 12އައިޓަމު  އެޖެންޑާ

. ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި 12ޗެކުކޮށްލަެދއްވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަުރވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަްށފަހު( އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

މް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ  ޤާނޫނު މަކުނުދޫ ދާއިާރގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީ 12.1ކަންކަމަށް ވޯޓްށ އެހުން. 

 1365ނުކުެޅދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ަރއްކާތެިރކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަްނ  2111/1ނަންބަރު 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިުލ މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު ވޯޓަށް އެއްެސުވން. 

ނޑު މިހާރު ވޯޓަށް )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ޢިއްޒަތް ެތރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ެޗކުކޮށްލަދެްއވުމަށް ދަންނަވާލަން. އަޅުގަ

 2111/1މި ދަންނަވާލަނީ. މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރަްއކާތެރި

 1370އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު ަމޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތަކށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 
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 1375 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް.މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 15    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 12    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 1380 11    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯ

    11    ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 21      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 1385 11        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1390 2111/1 ނަޢީމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު  އަނާރާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުއެހެންކަމުން، މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ 

ށް ކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނަމީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރަްއކާތެރި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ

މި ބިލު؛ އާދެ! އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު، ޯވޓުގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެިވ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްވެއްޖެ. 

އަނާރާ ނަޢީމް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުއަލުން ދަންނަވައިލާނަން. މަުކނުދޫ ދާއިރާގެ 

ނުުކޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެިރކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ  2111/1

 1395އުމުެގ ބިލު، ވޯޓުގައި ަބއިވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންެގ އިއްތިފާޤުން މަޖިލީހަށް ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނަ

ނޑަައޅަން.   ބަލައިގަތުމަށް ފާސްެވއްޖެ. މި ބިލު އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވިއްޖެ ކަމަށް ކަ

ށް ގޮސްފަިއވާ ކަންކަމަށް ކަުތގެ ެތރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަ . ދުވަުހގެ މަސައ12.2ްއައިޓަމު  އެޖެންޑާ -12.2

ނޑު މިހާރު ވޯޓަށް ދަންނަަވއިލާނަން. ސަރުކާރުގެ ފަާރތުން، މަހިނބަދޫ ދާއިރާގެ  ވޯޓަށް ެއއްެސވުން. އަުޅގަ



53 

 

ނޑަެއޅޭ  77/11ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ާޤނޫނު ނަންބަރު  ޝަީރޢަތް މެދުވެރިކޮށް ކަ

 1400ސަުރކާރަްށ ބޭނުންވާ ބައެއް އެްއޗެހި ނެގުމާ ބެހޭ ޤާނޫނު އުވައިލުމުެގ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ އަެގއް ދޭ ގޮުތގައި 

 މެދު ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތަކށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 1405 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ރު އަޙްމަދު ޠާރިޤު މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

  

 

 15    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 1410 12    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 70    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 އްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެ 

    11    ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 1415 21      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 11        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
 

 

 1420  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު އެހެންކަމުން، ސަރުކާުރގެ ފަާރތުން މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެ

ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅޭ އަެގއް ދޭ ގޮތުަގއި ސަރުކާރަށް ބޭުނންވާ ބައެއް އެްއޗެހި ނެގުމާ ، 77/1ނަންބަރު 

ަތކުގެ ކަންަތއްތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނު އުވައިލުމުގެ ބިުލ މަޖިލީހަށް ބަލައިގަތުމަށް ފާސްވެއްޖެ. މި ބިލު މިނިވަން މުއައްސަސާ

ނޑު މިހާރު ވޯޓަށް މި ދަންނަވާލަނީ، ސަރުކާރުގެ ފަރާރުން  ނަޑއަޅަން. އަުޅގަ ބެހޭ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވިއްޖެ ކަމަށް ކަ

 1425ުކޑަކުދީންެގ  01/0ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢޘްމާން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 
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ތެރިކުރުމާ ެބހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު، މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު ފެނިވަޑައިގަންނަާވ ޙައްޤުތައް ރަްއކާ

 ގޮތަކަށް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 1430 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ޖަމީލް ޢުޘްމާން. މެންބަރުގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

  

 15    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 1435 12    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 11    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަ

    11    ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 1440 21      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 11        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1445ޅުއްވާަފއިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު މާން ހުށާހަށީ ދާއިރާގެ މެްނބަރު ޖަމީލް ޢުޘްސަރުކާުރގެ ފަާރތުން ގެމަނަފު ،އެހެންކަމުން

ގެނައުމާ ބެހޭ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ރިކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުރައްކާތެ ކުޑަކުދީންގެ ަޙއްޤުތައް  -01/0

ނަޑއަޅަން. ވޯޓަށް ަދންނަ ފާސްވެއްޖެ. މި ބިލު އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ  ވާލަނީ. ޤާނޫނު ނަންބަރު އަށް ފޮނުވިއްޖެ ކަމުގައި ކަ

ގޮުތގެ މަތިން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަްލ  ވަނަ މާްއދާގެ )ނ( ގައި ވާ 3ޕްރޮސެިކއުޓަރ ެޖނެރަލް ޤާނޫނުގެ  ،2111/0

ޓަކައި ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާ ހޯއްެދވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ްއޔަންކުުރމަށްކަމަށް ބޭފުޅަކު ޢަ

 1450ޕްރޮސެިކއުޓަރ ، ސިންމާމެންދޫ، ރަްތމަސްގޭ އަްލއުސްާތޛު މުހްތާުޒ މުޙް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފަިއވާ ގއ.

ކުރެއްވުމާ މެދު ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުެދއްވުްނ ޖެނެރަލްކަމުގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަން

 އެދެން. 
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 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 1455 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  

 15    އަދަދު: މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ

 12    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 1460 12    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 17    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 12 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

    10    މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި 

 23      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 1465 10        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވާ ގޮުތެގ ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ަގއި  3ޤާނޫނުގެ  ގެޕްރޮސެިކއުޓަރ ޖެނެރަލް ،2111/0އެހެންކަމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 1470ޓަކައި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާ  ކުރުމަށްރޮސެކިއުޓަރ ޖެެނރަލް ކަމަށް ބޭފުޅަކު ޢަްއަޔންމަތިން ޕް

މެންދޫ، ރަތްމަސްގޭ އަލްުއސްތާުޛ މާ ހޯއްދެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފަިއވާ ގއ.

ށް ހޯއްެދވި މަޝްވަރާަގއި މަޖިލީހުން އެ ކުެރއްވުމަޤާމަށް ޢައްޔަންޕްރޮސެކިުއޓަރ ޖެނެރަލްކަމުގެ މަ، ސިންމުހްތާޒު މުޙް

މިގޮތަށް ފާސްވުމާ ގުިޅގެން ދެން އޮތް ނަމަކަށް ވޯޓަްށ މަޝްވަރާ އެުރވުމަށް ފާސްެވއްޖެ ކަމުަގއި ަކނަޑއަޅަން. 

ތޯރިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ އެހުމެއް ނޯންނާނެ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ވޯޓަށް ދަންނަވައިލާނަން. މޯލްޑިވްސް ަމނިޓަރީ އޮ

 1475ގަވަރުނަުރކަމަށް ޢައްޔަންކުުރމަށް ޓަކައި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާ ހޯއްެދވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ 

ފޮނުއްވާފަިއވާ ހ. ސަނޯާރމާ / އަލްފާޟިލާ ޢާއިަޝތު ޒާހިރާ މޯލްޑިވްސް ަމނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޑެޕިއުީޓ 

ކުރެްއވުމާ މެދު ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން ގަވަރުނަުރކަމުގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަން

 އެދެން. 
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 1480 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 15    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 1485 12    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 11    :ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

 11    ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 1490 21      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 11        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1495ޑެޕިއުޓީ ަގވަރުނަރު ކަމަށް ޢައްޔަންކުެރްއވުމަށް ަޓކައި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އެހެންކަމުން، މޯލްޑިްވސް ަމނިޓަރީ 

މަޝްވަރާ ހޯއްެދވުމަށް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާަފިއވާ ހ. ސަނޯރާމާ / އަްލފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޒާހިރާ، 

ޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިީޓގެ ޑެޕިއުޓީ ަގވަރުނަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާއެރުވުމަށް މޯލް

ފާސްވެއްޖެ. ވޯޓަްށ ދަންނަަވއިލާނަން. އިންފޮމޭޝަން ކޮިމޝަނަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ބޭފުަޅކު ޢަްއޔަންކުރުމަށް ޓަަކއި 

މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައިާވ ލ. މާވަށް، މާޒީ / ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިުތންގެ 

 1500އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރެްއުވމާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ 

 ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 1505 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 15    ހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީ

 12    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 11    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 1510 10    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 12 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

 70    ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 21      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 70        ޖުމްލަ:

 1515 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެހެންކަމުން، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ޭބފުޅަކު ޢައްޔަްނކުރެްއވުމަށް ަޓކައި ަރއީ

ރައްޔިތުން މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފަިއވާ ލ. މާވަށް / މާޒީ، ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު އިންފޮމޭޝަން 

 1520ކޮމިޝަނަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ަޢއްޔަންކުެރއްވުމަށް މަޖިލީހަށް ފެންނަ ކަމަށް ފާސްވެއްޖެ. ާއދެ، ވޯޓަްށ ދަންނަވައިލާނަން. 

ވަނަ މާއްާދގައި ަބޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮތުގެ މަތީން ސްޓޭޓް  5ަދއުލަތުގެ މާލިްއޔަތު ޤާނޫނުގެ  ،2111/3ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މިލިއަްނ ރުފިޔާެގ  51އިލެކްޓްރިްކ ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެްޑ )ސްޓެލްކޯ( އަށް ބޭންުކ އޮްފ މޯލްޑިވްްސ އިން ޫދކުރަްއވާަފއިާވ 

ކޮށްދިނުމަށް އެދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އޯަވރޑްރާފްޓް ފެސިލިޓީގެ ުމއްދަތު އިތުރުކޮށް ޤެރެންޓީ އާ

ރޑްރާފްޓް ފެސިލީޓީ އަށް ދީފައިވާ ގެރެންޓީގެ ުމްއދަތު  ގެ 2115މާރޗް  31މައްސަލަ ދިރާސާކުރަްއވަިއ، އެ ޯއވަ

 1525ޢިއްޒަތްތެރި ނިޔަލަށް އާކޮށްދިނުމަށް ފެންނަ ކަމަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓން ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްުކރެއްވުމާ މެދު 

 މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 1530 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 15    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 12    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:
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 11    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 1535 11    ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ 

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

    11    ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 21      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 11        ޖުމްލަ:

 1540 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ވަނަ މާއްާދގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތެގ  5ަދއުލަތުެގ މާލިްއޔަތު ޤާނޫނުގެ ، 2111/3އެހެންކަމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 51މަތީން ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް )ސްޓެލްކޯ( އަށް ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިްވސް އިން ދޫކުރަްއވާފަިއވާ 

 1545ފިޔާގެ ޯއަވރްޑރާފްޓް ފެސިލިޓީގެ މުއްދަުތ އިތުރުކޮށް، ގެރެންޓީ ާއކޮށްދިނުމަށް އެދިވަަޑއިގެްނ މިލިއަން ރު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ މައްސަލަ ދިރާާސކުރަްއވަިއ، އެ އޯަވރޑްރާްފޓް ފެސިލީޓީ އަށް ދީފައިވާ 

ށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. ވޯޓަށް ދަންނަވާލަނީ. ޤާނޫނު ގެ ނިޔަލަށް އާކޮށްދިުނމ2115ަމާރްޗ  31ގެރެންޓީގެ މުއްދަތު 

ނުޑގެ ސަރަހައްދުަތކާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީްނ ، 01/1ނަންބަރު  ދިވެހިރާްއޖޭގެ ކަ

ށް ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރުމާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަ

 1550 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 1555 

 15    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 12    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 11    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 1560 11 ށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަ
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    11    ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 21      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 11        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 1565 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުގެ ސަރަހައްދުަތކާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުެގ ، 01/1 އެހެންކަމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކަ

ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވިއ ނިންމެވި ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ( ވޯޓަށް ދަންނަވައިލާނަން. 

ގެ ދަށުން 11ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  111ާވއިދުގެ ވަނަ މާއްދާ އާއި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަ 112ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީްނ އަލުން މުރާޖަޢާކުރައްވަިއ  ނޑައަޅަންޖެހޭ މުސާރައިގެ ޮއނިގަ  1570ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަ

ަލވަންްސގެ އެްގޒެކެިޓވް ބްރާންުޗގެ މަޤާުމތަކުަގއި ތިއްަބވާ ބޭފުޅުން )ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން(ގެ ކާުރގެ އެ

ރުފިޔާ މި ރިޕޯޓު ފާސްކުރާ  1111ރުފިޔާ އާއި ޕެޓްރޯލްގެ ޚަރަދަށް  1511ގޮތުަގއި ޑްަރއިވަުރގެ މުސާަރ އަށް 

ދުވަހުން ފެށިގެން ލިބިދިނުމަށް ފެންނަ ކަމަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

އްވުން އެދެން. )ވޯޓުދެްއުވން( އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެ

ނޑު މިހާރު މި  112ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. ޤާނޫނުއަާސސީގެ   1575ވަނަ މާއްދާ އާއި ރަްއޔިތުންެގ؛ މާފުކުރައްވާ! އަުޅގަ

 ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 1580 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 15    ހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީ

 12    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 51    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 1585 21    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

    71    ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 21      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 71        ޖުމްލަ:

 1590 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަ މާއްާދގެ )ހ(ެގ ވަ 111ވަނަ މާއްދާ ާއއި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ  112އެހެންކަމުން، ޤާނޫނުއަސާީސެގ 

ނުޑ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން އަުލން 11 ނޑައަޅަންޖެހޭ މުސާރައިގެ އޮިނގަ ގެ ދަށުން ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުން ކަ

 1595މުރާޖަޢާކުރައްވައި އެްގޒެެކޓިްވ ބްރާންޗުގެ މަޤާމުތަކުަގއި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން )ަވޒީރުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން(ގެ 

ރުފިޔާ،  1111ރުފިޔާ ާއއި ޕެޓްރޯލުގެ ޚަރަދަށް  1511ިއ ޑްރަިއވަރުގެ މުސާރަ އަށް ކާރުގެ އެލަވަންްސގެ ގޮުތގަ 

 ރިޕޯޓު ފާސްކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ލިބިދިނުމަށް ފެންނަ ކަމަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.

 

 ނިންމުން 

 1600 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2އަްށ ދާން ބަލައިލާއިރު ގަޑިްނ  11.2އެޖެންޑާ ައއިޓަމު މަސަްއކަތް. އާެދ،  އިތުުރ އެހެން 13ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

ޖަހަން މިނިޓެއްހާ މިންވަރު ހުރުމާ އެކު އިތުރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތުއެރުޭވވަރު ނުވާނެ ކަަމށް 

 11331ނު ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދު 2112ޖުލައި  22އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ 

 1605 ގައި.

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 


