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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

  މެންބަރުން.ޢިްއޒަތްތެރި  36އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  ވަގުތު ޖަލްސާ މި

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .3ައއިޓަމު އެޖެންޑާ 

 .2112/3/6/އޖންޑާ ނަންބަރު އެޖެ -3.1

 ސްކުރުން. މިއަދު ޔައުމިްއޔާެއއް ފާސްކުާރކަށް ނެތް.ޔައުިމއްޔާ ފާ -3.2

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ރިާޔސަުތން އަންގާ އެްނގުން. 2 ައއިޓަމު އެޖެންޑާ

.  3ޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ގައި ާޢްއމު ކޮމި 0331މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ަބްއދަލުވުންތައް ބޭވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.  -2.1

ގަިއ މިނިވަން މުައއްސަސާަތުކގެ ކަންަތއްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ،  11311. 3ަގއި ގަާވއިދު ކޮމިީޓ، ކޮމިޓީ ކޮޓަިރ  11311

 .1ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވާލު.ސު -1ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 އެންޑް ހައުސިންގ  އޮފް މިނިސްޓަރ ޙުސައިން މުޙައްމަދު، ންބަރުމެޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މަތިވެރި -1.1

ހައުސިންގ  އޮފް މިނިސްޓަރ. މި ފުރުޞަތުަގއި ސުވާލު ކުރަްއވާ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒާ

ނޑު މިހާރު އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒަށް ަމރުޙަބާ ދަންނަވައި ުޝކުރުދަންނަވަން. އަޅު  އެންޑް ގަ

 ޙުސައިން މުޙައްމަދަށް ސުވާލުކުެރއްވުމަށް.  މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ މަތިވެރި 

 

 ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން: މެންބަރު ދާއިރާގެ މަތިވެރި

ުޝކުރުަދންނަވަން. އާދެ! މިނިސްޓަރ ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަަރށް ވެސް އަޅުަގނޑު 

ނޑު ދަންނަވާ ސުވާލަކީ މިއަދުެގ  އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިްފރާސްޓްރަކްޗަރ ޑރ. މުޙަްއމަދު މުޢިއްޒަށް އަޅުގަ

 ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާ އއ. ހިމަންދޫ ބަޖެޓުގެ މަސައްކަތް ގޮސްފައި ވަނީ ކިހާހިސާބަކަްށތޯ؟ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާހަަކދެއްކެވުން: .ރަރކްޗަރ ޑމިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިފްރާސްޓް

ނޑު ދަންނަވާލަން. މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި އއ.  `. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްވި ުސވާުލގެ ޖަވާބުަގއި އަުޅގަ

ޅުަގނޑުމެން މިނިސްޓްރީން ބަނދަރުހެދުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ހިމަންދޫގެ ބަނދަރުގެ މަސަްއކަތް ވަނީ ހިމަނާފަ. އަ 

މަސައްކަތްތަްއ، މިނިސްޓްރީެގ ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް މި ވަގުަތށް މި ވަނީ ކުރެވިފަ. އެއީ 

ޑަރކުރުމަށް ޓަަކިއ ކުރެހުން ފައިނަލްކުރުމާއި ެޓންޑަރ ޑޮިކޔުމެންޓްސް ތަްއާޔރުކުރުން. ެއކަންކަން ނިންމައި ޓެން

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި ޮއންނަ ޓެންޑަރ ބޯޑަށް މި އަހަރުގެ ޮއގަސްޓް މަހުގެ ތެޭރގަިއ ޕްރޮޖެކްޓު ވަނީ ފޮނުވިފަ. 

އަދި ޓެންޑަރިްނގ ޕްރޮސެްސ ނިންމައި ޕްރޮޖެކްޓް ކޮންޓްެރކްޓަރަކަށް އެޯވޑުކުރާ ހިސާުބން އަނެްއކާވެްސ ހައުސިްނގ 

ތް ެފށިގެންދާނީ. އެހެންކަމުން، ޕްރޮޖެކްޓް ކޮންޓްރެކްޓަަރކާ ހަވާލުކުރުމުން، މަސަްއކަތް މިނިސްޓްރީގެ މަސަްއކަ

ނޑު ދަންަނވާލަން. އާދެ! ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން  ވީހާވެސް އަވަަހކަށް، ލަްސނުކޮށް ފައްޓާނެ ވާހަކަ އަުޅގަ
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ންނަނީ، ފުރަތަމަ މި އޮންނަނީ ކައުންސިލާ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ކުިރަޔށް ގެންދިޔުމުަގއި މި ދެންނެވި ގޮތަށް މި އޮ

ގުިޅގެން ބަނދަރުގެ ކުރެހުން، ކޮންސެޕްޓާ އެއްކޮށް ކުރެހުން ފާސްކުރުން. އެކަމަށް ފުދޭވަރަކަށް ަވގުތު ނަގާ. އެ 

ޕްރޮސެސް ވަނީ ނިމިފަ. އަދި  އީ.ައއި.ޭއގެ މަސަްއކަތް ވެސް މިހާރު ކުރިޔަށްދަނީ. އެހެންކަމުން، ޓެންޑަރިްނެގ 

ނޑުމެން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ފައްޓާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޕް ރޮސެސް ނިމުނުހާ އަވަހަކަްށ އަޅުގަ

ނޑާ މަނިކުފާނު ބައްދަލުކުރެްއވި އެކި ފަހަރު މަތިންނާ އަދި  އަދި މިކަން ތިޔަ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރަށް އަޅުގަ

 މަޢުލޫމާތު އަރުވާފަ. ޝުކުިރއްޔާ.  ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުެރްއވި ފަހަރު ވާނީ މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަވީޒރު. މިއަދުގެ ުސވާުލގެ މަުއޟޫޢަކީ އއ. ހިމަންދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަްތ. އިތުރު 

މުޙައްމަދަށް  ސުވާލަށް ައޅުަގނޑު ފުުރޞަތު ހުޅުވާލަން. މަތިވެީރ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޙުސައިން

 ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ޢިއްޒަތްތެިރ ަވޒީރު. މަނިކުފާނު ވިާދޅުިވ ފަދައިން މަނިކުފާނު ވަނީ ިމކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެްއވާފަ. 

ނޑުމެން މިތިބީ . އެހެްނވީމާ، ޓެންޑަރކުރުމަށް ފޮނުްއވާފައި އޮްތއިރުަގއި މަނިކުފާުނ މި އަހަރު އޮކްޓޫބަރގައި އަުޅގަ

ވިދާޅުވެެދްއވަފާނަންތޯ ޓެންޑަރކުރުމުގެ މަސަްއކަތް ނިމިގެން މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން މަނިކުފާނުގެ ވުޒާރާ އަްށ 

ްނގޮއިން ޕްރޮޖެކްޓެްއގެ ގޮތަްށ މިކަން އައިސް، ބަަޔކާ؛ ޮކންޓްރެކްޓަރަކާ ހަވާލުކުެރވި، މަސައްކަތް ފެށޭވަުރވެ، އޮ

 މިއަންނަ އަހަރު މިކަން ކުރިަޔށްދާނެތޯ؟

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާހަަކދެއްކެވުން: .ރއެންޑް އިފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑ މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ

ނަވާލަން ސުވާުލގައި ވިދާޅުވެަފއިވާ ކަްނކަމަކީ ހައުސިްނގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްިވ ސުވާލުގެ ޖަވާުބަގއި ދަން

މިނިސްޓްރީގެ ދައުެރއް އެކަުމގަިއ ހިމެނިފައިވާ ކަންކަމަށް ނުވާތީ ައޅުަގނޑަށް ސުވާުލެގ ޖަވާބު ދަންނަވާލުމަށް ދަތި 

 ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްާޔ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަށް ފުރުޞަތުއަރުވަްނ. ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތް

 

 ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިޙާން ޙުސައިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޖަހާއިރަްށ  0އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ވަޒީުރ. ކޮންމެ ުދވަހަކު ހަމަ 

ނޑު ރިޕީޓުކޮށްލާހިތްވޭ. ހަމަ  މަނިކުފާނު ހަމަ ވަޑަިއގެން ިމ މަޢުލޫމާތު ދެއްވާތީ ހަމަ ުކރީ ދުވަހުގެ ސުވާލު އަުޅގަ

ގުޅޭީތވެ. މި ބަނދަރުތައް ކުރިޔަށް ގެންދަވާނެ ގޮެތްއގެ ހަމަ ލީފްލެޓެއް ތަންކޮޅެއް ައވަްސ ފުރުޞަތެއްގައި ދެްއވެން 

ނޑަކަ ށް ެއއް ުސާވލުތަކެއް މި ކުރެވެނީ. އަޅުަގނޑު ވެސް ބޭނުން ވަރަްށ ނެތްތޯއޭ. ކޮންމެ ދުވަހަކު ހަމަ ގާތްގަ

އަވަހަށް ހިމަންދޫގެ ބަނދަރުެގ މަސައްކަތް ނިމެން. އެހެްނވީމާ، މިކަން ތަންޮކޅެއް އަަވހަށް ކޮށްލަދެވިދާނެތޯ ހަމަ 

 ދަންނަވާލަން ބޭނުން އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 ވަޒީރު.

 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާހަަކދެއްކެވުން: .ރއެންޑް އިފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑ މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ

ނޑު ދަންނަވައިލާނީ އަޅުަގނޑުމެން ަވރަށް ޓްރާންސްޕޭރެންޓްކޮށް،  އާދެ! ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ސުވާުލގައި އަުޅގަ

ނީ. ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ބޭނުންފުޅުވާ ނަމަ، މިނިސްޓްރީން ކުރާ ހުރިހާ ވަރަށް ރަނަގޅަށް ޖަވާބުދާީރަވމުން މި ދަ

މަސައްކަތެްއގެ ޕްރެޒެންޓޭަޝނެއް ވެސް ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަރުވަން އަޅުަގނޑު މިހިރީ ތައްޔާރަށް. 

ހޭ ކަމުގައި ވާނަމަ، ެއކަން ވެްސ އަދި ފާޅުކުރެްއވި ޚިޔާލުަގިއ ނޫނީ ސުވާލުގައި ވާ ގޮަތށް ބުކްލެޓެއް ހަދަންޖެ

 އަޅުަގނޑުމެން ކުރަން ތަްއޔާަރށް މިތިބީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ކެވުން:ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއް 

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޝުކުރިްއޔާ މިނިސްޓަރު. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަީކ، ެކޔޮދޫ 

އަހަރު ކުރިން ވެސް  2އަހަރުވީ. މީގެ  11ބަނދަރަކީ ސުނާމީގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެފައި އޮތް ބަނދަރެއް. މިހާރު 
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ހުގައި މިނިސްޓަރު މަޖިލީހުގައި ވިދާުޅވެފައި ވަނީ ބަނދަރުގެ ސާރޭވގެ މަސައްކަތް ބަޖެޓުގައި ޖެހިފައި ވަނީ. ކުީރ ދުވަ

 ފައްޓަވާނެ ވާހަކަ. އެހެންވީާމ، މި އަހަރު ތެރޭގައި އެ މަަސއްކަތް ފެށޭނެތޯ ދަންނަވާލަން ވެގެން. ުޝކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާހަަކދެއްކެވުން: .ރއިފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑ ގ އެންޑްމިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން

އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ސުވާލުގެ ޖަވާުބގައި އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން. މިއަހަރު އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އީ.ައއި.ޭއގެ 

ނޑުމެން ފައްޓަން މަސައްކަތްކުރަމުން މި ދަނީ. އެހެންކަމުން، އެކަ ން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި އަހަރު މަސައްކަތް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  ފެއްޓިގެންދާނެ. އެހެންނަމަވެްސ މިއަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު މިއަންނަ އަހަރަށް ފާސްވެގެން އައުމުން އަުޅގަ

 އެނގޭނީ މިއަންނަ އަހަރު ކުިރޔަށް ގެންދެވޭނެތޯ، ނޫންތޯ ަމޝްރޫޢު. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޑޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ކޮމަން

 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނޑު ެވސް ވަރަްށ ޝުކުރުވެިރވަން ޢިްއޒަތްތެރި ވަޒީރު ކޮންމެ ދުވަހަުކ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ޖަވާބުދެްއވާތީވެ. ކުރީ ދުވަހު ބޭފުޅަކު ވިދާޅުިވ، މަނިކުފާނަކީ ވަރަްށ ފޯނާ ގާތް ބޭފުޅެކޭ. ފޯނު  މިތަނަށް ވަޑަިއގެން

ނޑު މެސެޖުކޮށްފައި ފަހުން ގުޅައިލާށޭ ބުނީމަ ވެސް ފޯނެއް  ނޑުމެން ުގޅީމަ ފޯނެއް ނުނަގާ. އަޅުގަ ނަންގަަވއޭ. އަުޅގަ

ބެހޭ ގޮތުން. އެކަމަުކ ވެސް މަނިކުފާނެއް ފޯނެްއ  ނުނަންގަވާ. އަޅުަގނޑު ގުީޅ ވެސް އއ. ހިމަންދޫ ބަނދަރާ

 ނުނަންގަވާ. އެހެްނވީމާ، ީކއްެވގެންތޯ މިހެން ވަނީ؟ ސާފުކޮށްލަދެއްވުން އެދެން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 :މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާހަަކދެއްކެވުން .ރއެންޑް އިފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑ މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ
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އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ސުވާލުަގއި ދަންނަވާލަން. އަޅުަގނޑު އިރާދަކުރެްއިވއްާޔ ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ 

ނޑު ހަމަ ޖަވާބުދޭން. ހަމަ ފޯނު ވެސް  މެންބަރުންނަށް ވެސް އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ ވީހާވެސް ގިނަ ަވގުތެްއގައި އަުޅގަ

ނޑު ގުޅަން ވެސް ގުޅަން. އަދި މެސެޖު ނެގެން އޮިތއްޔާ ަނގަން. އަިދ މީޓީންއެ ްއގަިއ ހުރިއްާޔ ފަހުން ވެސް އަުޅގަ

ވެސް ކުރަން. އަިދ ބައްދަލު ވެސް ކުރަން. އަިދ ެއގޮތަށް ކައުންސިލުތަކަށް ވެްސ އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތުދެން. މިގޮތަްށ 

ޞަތުނުދެވި ބޭފުޅަކަށް. ެއގޮތަްށ މިކަން ކުރިޔަށް ގެންާދއިރު ފަހަރުގައި ޮއވެދާނެ ހަމަ ސްލިޕްވެފައި ނޫނިްއޔާ ފުރު

ނޑު ފަހުން ބައްދަލު ވެސް ކުރާނެ ވާހަކަ ދަްނނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ.   އެކަން ވެަފއި އޮިތއްޔާ އެ ބޭފުޅަކަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަލިފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރުޙަބާ ވަޒީރު. ކޮންމެ ކަމަކާ ގުޭޅގޮތުން ސުވާލުކޮށްިލޔަސް ވަޒީރު ޖަވާބުެދއްވާީތ 

ނޑުެގ ސުވާލަީކ، ރަސްގެތީުމގެ އެކަމާ ޝުކުުރއަދާކުރަން. ަވރަށް މަޢުލޫމާތު މުއްސަނދިކަމުގައި ދެކެނީ.  އަުޅގަ

ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުމަށް އެިކ ފަހަރު ބަޖެޓުގަިއ އެތިޮކޅުކޮުޅ ޖެހެމުންގޮސް މިހާތަނަށް އެްއވެސް ކަމެއް ުނކުރެިވ އޮތީ. 

ްސ އަންނަ އަހަރު ބަޖެޓުގައި ނެރުފައިކަށި މިހާރު ނެތުމުގެ ސަބަބުން މިދޭތެރެ އިން ކައުންސިލުގެ ރައީްސގެ ފައި ވެ

ބުރިކޮށްލަންޖެހުނީ އެތާނގަިއ ހިނގި ެއކްސިޑެންަޓކާ ގުިޅގެން. އެހެްނވީމާ، އަންނަ ައހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި އެްއވެްސ 

 ވަރަކަށް ފައިސާ ހިމަނުްއވަިއެގން އެކަން ކޮށްދެްއވާނެތޯ؟ ުޝކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާހަަކދެއްކެވުން: .ރރާސްޓްަރކްޗަރ ޑގ އެންޑް އިފްމިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން

އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ސުވާލުގެ ޖަވާުބގައި ދަންނަވާލަން. މިނިސްޓްރީން ބަޖެޓް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަށް 

ނޑުމެްނގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފަ. އެ ހެންނަމަވެސް ބަޖެޓް ފޮނުއްވިއިުރަގއި ވާނީ ތިޔަ ފާހަގަކުރެްއވި ޕްރޮޖެކްޓު އަުޅގަ

ފައިނަލްކުރުމާއި ފާސްކުރުމަީކ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ދައުރެއް ހިމެނޭ ކަމެއް ނޫްނ ކަމުން، މި ވަގުތު ިމއަންނަ 

އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި ހިމަނައިގެން ކުރެވޭނެ ކަމަށް، ނުަވތަ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ވެސް ދެންނެވުން ދަތި ވާހަކަ 

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޖަމީލު ޢުޘްމާނަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 

 ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލު ޢުގެމަނަ

ނޑު ވެސް ެގމަނަފުށީގެ ދާއިރާގެ ރައްޔިުތންގެ  ނަމުގައި މަނިކުފާނު ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް ދެއްވާ ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމަށް  ނޑުމެންނާ ބަހައްޓަވާ ގާްތކަމާ އަދި އަުޅގަ ބަހައްޓަވާ، އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންަވނީ،  ވަނަ އަހަުރގައި  2111ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުުރވެރިވަން. މިފުރުޞަތުަގއި އަުޅގަ

ކޫލުތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެަނއުމަށް ޓަކައި މި ދަނީ މަސައްކަްތތައް ކުރަމުންނޭ. އޭގެތެޭރގަިއ އަޅުަގނޑުމެން ސް

ކްލާސްރޫމާިއ  1ކްލާސްރޫމާއި ަކނޑުހުޅުދޫގައި  11މިހާރުވެސް އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި ގެމަނަފުށީގައި 

ނޑޭަގއި ްސކޫލްެގ މަރާމާތާއި ދެއްވަޫދގެ މަ  ރާމާތުތަކެއް އެބަ ހިމެނޭ. މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މިހާރު އަދި ކޮ

 މަސައްކަތްކުެރވިފައި ހުރި ގޮަތކީ ކޮބައިތޯ އާއި އަދި މީގެ ައޕްޑޭޓެއް ދެވިދާނެތޯ؟ ޝުކުިރްއޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 ޒު ވާހަަކދެއްކެވުން:މުޙައްމަދު މުޢިއް .ރއެންޑް އިފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑ މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ

އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ސުވާލުގެ ަޖވާބުަގއި ދަންނަވާލަން. ކުރިން ހިނގަމުންދިޔަ އޯ.ޕީ.ޕީ ުއވާލުމާއެުކަގިއ 

ސަރުކާރުން ނިންމަވާފައި ވަީނ މިނިސްޓްރީން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެހެން މިނިސްޓްރީތަކުގެ ޕްރޮޖެކްޓުތައް އަނބުރާ އެ 

ހަވާލުކުރަން. އެގޮތުން ްސކޫލްތަުކގެ މަސަްއކަތްތައް މިހާރު ވަނީ އަނބުާރ އެިޑއުކޭޝަން މިނިސްޓްރިާއ  މިނިސްޓްރީތަކާ

ހަވާލުކުރެވިފަ. އެހެންކަމުން، މި ވަގުތު ތިޔަ ފާހަގަކުރެއްވި ޕްރޮޖެކްޓްސްތަުކގެ ކަްނތައްތައް ކުިރއަށްދާ ގޮތުެގ 

 ދެކެނީ ީސދާ އެޑިުއކޭޝަން މިނިސްޓްރީން. ޝުކުރިއްޔާ.  މަޢުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގަންނަވާެނ ކަމަށް އަޅުަގނޑު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑިތީުމގެ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.   ކަ

 

ނޑިތީުމގެ ދާއިރާގެ މެންބަުރ މުޙައްމަދު ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:  ކަ
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ުކމް. ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު ޔަޤީންކަންދެްއވި ފަދައިން ަކނޑިތީމުގެ ބަނދަރު ކޮނުމަްށ ސަލާމްޢަލައި`. ައއް

އޮގަްސޓުެގ ނިޔަލަށް ވަނީ ެއމް.ޓީ.ސީ.ސީެގ ޓީމު ފޮނުްއަވއިދެްއވާފަ. ސެޕްޓެމްބަރ، ޮއްކޓޯބަރ ހުސްެވގެން މި ދަނީ 

ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ފެުތރެމުންދާތީ އެއްވެސް ކަހަަލ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ނުފެށި. އެހެންވީމާ، ތޯތޯ އަށް، ޔޯލަޔޯަލ އަށް 

 މައްސަލަެއއް އުޅެނީތޯ މަސަްއކަތް ނުފެށި މި ލަސްވަނީ؟ ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާހަަކދެއްކެވުން: .ރއެންޑް އިފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑ މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ

ނުޑ ދަންނަވާލަން. ަކނިޑތީމުގެ ބަނދަރުގެ މަަސއްކަްތ އާދެ، ޢިއް  ޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ސުވާުލގައި ުޖވާުބގައި އަުޅގަ

ވަނަ ދުވަހަށް. އެހެންނަމަވެސް ީއ.އައި.އޭ އަިދވެސް ފާސްުނވޭ.  31ފެށުމަށް ތަކެތި މޮބިލަޒްކުރެުވނު އޯގަސްޓް މަުހގެ 

ައވަހަކަށް ޮކންޓްރެކްޓަރ މިހާރުވެސް މަަސއްކަތް ފަށަން؛ މިއަދު ވެސް  އީ.ައއި.ޭއގެ މަަސއްކަތް ނިމި، ފާސްކުރެވުނުހާ

 މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރަށް އޮތީ. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ

 

 ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ 

ނޑުމެންގެ  ނޑުެގ ުސވާަލކީ މިހާރު އަުޅގަ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު. އާދެ، އަުޅގަ

ދާއިރާަގއި އަޅަންފަށާއި ނުނިިމ ހުރި މިސްކިތްތައް ކިހިނެއްޯތއޭ އޮންނަނީ؟ މިހާރު މިނިްސޓްރީއާ އެއްކޮްށ ބަޖެޓު ވަނީ 

ތޯއޭ؟ މި އަހަރަށް ބަޖެޓްކުރެވިފައިވާ ކަްނަކން؛ އެއީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ފަހުން ޚަބަރު ލިބުނު ހަވާލުކުރެވިަފއި

ނޑު އެކަން  ގޮތުަގއި ވަރަށް ފަހަކާޖެހެންދެން ވެސް އޮތީ ހަމަ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުަގއި. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވާތީ.

 

  ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 ވަޒީރު.
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 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާހަަކދެއްކެވުން: .ރފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑމިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އި

ނުޑ ހަމަ ތި މައުޟޫޢާ  އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ސުވާލުެގ ޖަވާުބގަިއ ދަންނަވާަލންޖެހެނީ ދެންމެގައި ވެސް އަުޅގަ

.ޕީ އުވާލުމާ ގުިޅގެްނ އެހެނިހެން މިނިސްޓްރީތަކުގެ މަޝްރޫޢުތައް ވަނީ އެ ގުޭޅގޮތުން ދަންނަވާލެވިއްޖެ، އޯ.ޕީ

މިނިސްޓްރީތަކަށް ބަދަލުކުރެިވފައޭ. ެއގޮތުން މިސްކިތްަތްއ ވާނީ މިހާރު އިސްލާމިުކ މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކުެރވިފަ. 

ޓުެގ މަޢުލޫމާތު ދެއްވޭނެ ކަމަށް އެހެންކަމުން، މިވަގުތު ތި ސުވާލުަގއި، ިތޔަ ސުވާުލގަިއ ފާހަގަކުރެްއވި ޕްރޮޖެކް

 އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވެނީ ސީދާ އިސްލާމިކު މިނިސްޓްރީން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ދެއްެކވުން:ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާމަނިކު ވާހަކަ

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަވީޒރު. ސުނާމީ އަށް ފަހު މާލޭ އުތުރު ފަރާތު ފަޅުތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޖަހާފައި ހުރި 

ޝީޓްޕައިލްތައް ހަލާުކވިކަްނ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. އަދި ވަރަށް ބޮޑަށް އަިރއަޅާލަިއގެންދިޔަކަން ވެްސ 

މޯލްިޑވްސްާއ ދިމާލުން ހަމައެކަނި އެތަން ރަނަގޅުކޮށްލީ. ެއއަށްފަހު ެއއްވެްސ  އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ.  ބޭްނކު އޮފް

ޚަބަރެއް ނުވޭ. އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި މިހާރު ޝީޓްޕައިލްތައް ހަލާކުވެެގން މަގުމައްޗަށް އަރިވާން 

ހެންނޫނީ މާޭލ ފަޅުތެރެ ހަލާކުވެދާނެ ކަމަށް ފަށާފައި އެ ވަނީ. އެ ތަނާ ެބހޭ އެްއވެސް ސަރޭވއެްއ ހަްއދަވައިފިންތޯ؟ އެ

 ފެންނާތީވެ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާހަަކދެއްކެވުން: .ރއެންޑް އިފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑ މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ

ސީވޯްލގެ ރިެޕއަރ މަސައްކަތްަތކެއް ޖަޕާނު  އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ސުވާލުގެ ޖަވާުބަގއި ދަންނަވާލަން. މާލޭގެ

ނޑުމެން މި  ސަރުކާރުގެ އެހީެގ ދަށުގެ ުކރުމަށް ތައްޔާރުވަމުން މި ަދނީ. ދެން އެްއގަމު ތޮށީެގ މަސައްކަތަށް އަުޅގަ

ކުެރވޭެނ  އަހަރަކު އަދި މަސަްއކަތްތަކެްއ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިނެތީމަ ކުރެވިފަެއއް ނެތް. އެހެންކަުމން، އެ މަސައްކަތް

 ގޮތެއް ަމގުފަހިވީހާ ައވަހަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ކުރާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ.
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ އަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްފޭ

ނުޑގެ ސުވާލަކީ ފޭދޫ ސްކޫްލަގއި   12ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ މިނިސްޓަރު. އަުޅގަ

ކްލާސްރޫމްގެ އިމާރާތެއް ެއުޅމުގެ ވާހަކަ ވިދާުޅވެފައި މިނިސްޓަރު ވެސް ވަނީ. ޓެންޑަރ ބޯޑުގަިއ، ޓެންޑަރަގއި އެ 

ޑަރކުރެވުުނ ވާހަކަ ވިދާޅުވި ކުރީަގއި. މިހާރު އެ މަސައްކަތް ވަނީ މަސައްކަތް ވާ ވާަހކަ. އެެހންނަމަވެސް ޓެން

ކިހާހިސާބެއްަގއިތޯ؟ ފޭދޫ ސްކޫލްަގއި ޖާގަިއގެ ދަތިކަމުން ވަރަށް ކަންތައް ބޮޑުވެަފއި މި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، އެ 

 ޅުވެެދއްވަފާނަންތޯ.ސްކޫލްގެ އިމާރާތުގެ މަސަްއަކތް އަވަްސކުރެވޭތޯ. އެކަން ކިާހހިސާބެއްަގއިތޯ ވީ؟ ވިދާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާހަަކދެއްކެވުން: .ރއެންޑް އިފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑ މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ

ރޫޢަކީ އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ސުވާުލގެ ޖަވާުބގަިއ އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން. ުސވާުލަގއި ފާހަގަކުެރްއވި މަޝް

ވެސް ކުީރގައި އޯޕީ.ޕީން ހިންގި މަޝްރޫޢެއް. މިހާރު އޯ.ޕީ.ޕީގެ މަސައްކަތްަތއް ވަނީ ކްލާސްރޫމްތަކާއި ސްކޫލްަތކުެގ 

މަސައްކަތްތައް އެިޑއުޭކޝަން މިނިސްޓްރީއާ އަނބުރާ ހަާވލުކުރެވިފަ. އަދި ޓެންޑަރ ޯބޑުަގއި ހުރި މަސައްކަތްަތްއ 

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލި ބިފައިވާ ގޮތުަގއި އަނބުރާ އެ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ކްަލޔަންޓް މިނިސްޓްރީއާ ވަނީ ވެސް އަުޅގަ

ހަވާލުކުރެވިފަ. އެހެންކަމުން، މިހާރު އެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ސްޓޭޓަސް އޮތް ގޮތެއް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ދެންނެވުމަށް 

 ދަތި ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުުކރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަށް ފުރުޞަތުއަުރވަން. هللا ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު  ދޫ ދާއިރާގެކުރެން

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. މަރުޙަބާ ިޢއްޒަތްތެިރ މިނިސްޓަރު. އަުޅަގނޑު ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ުސވާލަީކ 

ނުޑ މިނިސްޓަރާ ަތފާތު ވަގުތުަތކުަގއި ަބއްދަލުކޮށްފަވާނެ ކުރެންޫދގެ ބަނދަރުގައި ޮބޑުހިލަ ޖެހޭނީ އަޅުގަ 
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ކޮންދުވަހަކުންތޯ. މިހާރުވެްސ ޝެޑިއުްލކޮށްފައި އޮތް ދުވަހަށް ލަސްވެަފއިވާ ވާީތވެ. އެހެންވީމާ، އެކަްނ 

 ސާފުކޮށްލަދެއްވުން އެދެން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރު.ވަޒީ

 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާހަަކދެއްކެވުން: .ރއެންޑް އިފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑ މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ުސާވލުގެ ޖަވާުބގައި ދަންނަވަން. ކުރެންދޫ ބަނދަރުގެ ބޮޑުހިލަ މި އަހަރުގެ ޑިސެމްބަުރ 

 ކުރިއްޔާ.މަހުގައި އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ ރަށާ ހަމައަށް ފޯރާނެ. ޝު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު މިއަދުގެ ސުވާލަކީ ބަނދަރުެގ މަ ސައްކަތާ ބެހޭ ގޮތުން ޝުކުރިއްޔާ ރަީއސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު. އަޅުގަ

ކުރެވިފައި އޮތް ސުވާަލކަށް ވާތީ، މިނިސްޓަރާ ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ ގައްދޫ ބަނދަރުގެ ފުރަތަމަ ފޭސް 

ަވނަ ފޭސްގެ މަސައްކަތް މިހާރު  2ނިމިގެންދިޔައިުރގައި ެވސް ޭއގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް އެްއޮކށް ނިންމާފައިނުވާތީވެ، 

ބަޖެޓުަގއި ހިމެނިގެން އެ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށްދާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތްތޯ؟ އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން  ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ

 އަޅުަގނޑު ުސވާލުކޮށްެލވެނީ. ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު. 

 

 ދެއްެކވުން:ވާަހކަ ރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުމިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފް

އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ސުވާލުގެ ޖަވާުބގައި ައޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްވި ސުވާލަީކ 

ނޑު ިމ ތަނަށް އައި ދުވަހު ވެސް ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްވި ުސވާލު. އެ ުސވާލުެގ  އެންމެ ފަހުން އަޅުގަ
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ސް ެދންނެވި ފަދައިން، މިއަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ފާސްވެގެން ައންނައިރުގައި ފާހަަގކުރެްއވި ޖަވާބުަގއި އެ ދުވަހު ވެ

 މަޝްރޫޢު ބަޖެޓުގައި ހިމެނިގެން އަތުވެއްޖެ ނަމަ، މިނިސްްޓރީން އެކަން ކުރިއަށް ގެންދާނެ. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރު އަޙްމަދު ޝިޔާމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ނައިފަރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް

ނޑުމެންނާ ެއއްކޮްށ  ނޑު ފާހަގަކުރަނީ ހައުސިންގ މިނިސްޓަރަކީ ވަަރށް އަުޅގަ ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ނޑުމެންނާ އެްއބާރުލުންދެއްވާ  މިނިސްޓަރެްއ ގޮތުަގއި. މިހާރު ނައިފަރުގައި މި ވަނީ މި އަހަރުެގ ވަރަށް އަުޅގަ

ބަނދަރު ވެސް މި ަވނީ ހެދުމުގެ މަސައްކަތުަގއި.  2ފާހަގަކުރާ ޮގތަށް. އެހެންނަމަވެސް، ނައިަފރުގެ  11ޑިސެމްބަރ 

ށް ރެޑީކުރަްނ އަ 11އޭރު ވާހަކަދެްއކެވުނު ގޮުތަގއި ކޮންމެވެސް ެއއްފަޅިެއއް، އެއް ބަނދަރެއް ޑިސެމްބަރ 

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން ވަރަށް މަުޑ  އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަދެްއކީ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ދުވެްއޔެްއގައި އެ މަސައްކަތްަތއް ކުރަްއވަމުންގެންަދވާ ތަން. އެހެންވީމާ، މިނިސްޓްރީން ކިހާވަރަކަށް މި ކަންތައްަތްއ 

 ތޯ؟އަވަްސކުރަްއވަން ބައްަލވަން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު. 

 

  ވާަހކަދެއްެކވުން: ަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުމިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓް

އަްށ އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ މުޅިން  11އާދެ، ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ސުވާުލގެ ަޖވާބުަގއި ދަންަނވާލަން. ޑިސެމްބަރ 

ހަދަމުންދާ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް މިނިސްޓްރީން ވަރަށް އިސްކަެމއް ދެން. އެމް.ޓީ.ސީ.ީސގެ އަލަށް 

ފަރާތުން މަސައްކަތުަގއި މަުޑޖެހުމެއް އުޅޭކަުމގަިއ ވާނަމަ، އެ ކަންތައް ވެސް އަުޅަގނޑުމެން އިރާދަކުެރްއވިްއާޔ 

ން ބައު ބަނދަރު ނިންމަން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަުކގަިއ އެޓެންޑުކޮށް އެކަން ނިންމާނަން އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ. ދެ

އީ.ައއި.ޭއގެ މަަސއްކަތްަތކެއް ވެސް ކުރަންޖެހޭ ވެލިނެގުމަްށ ޓަކައި. އެހެްނވީމާ، އެކަްނ ވެސް އެބަ ކުރިއަށް ދޭ. 

ްށ އެހެންނަމަވެސް، އަުއ ަބނދަރު؛ މުޅިން އަލަށް ހަދާ ބަނދަރު އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ނިންމުމަށް ވަރަ

 މަސައްކަތްކުރާނަން ައޅުަގނުޑމެން. ޝުކުރިއްޔާ.  
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ޝަރީފަ އިބްރާހީމްމަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމްދާއިރާގެ މެންބަރު  މަރަދޫ

ނޑު މިނިސްޓަރަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ެއއްވެސް އަހަރަކު ބަޖެުޓގަިއ  އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ަރއީސް. އަުޅގަ

ހިމެނިފައި ހުންނަ ބަނދަރުތައް، އއ. މަިތވެރީ ބަނދަރު ފަދަ ތަންތަން ނުހެދި ލަސްވެ، އަބަދުވެސް ޓެްނޑަރިންގ 

ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި އޮންނަ  އޮންނަ ގޮެތއް މި ވަނީ ކީްއެވގެންތޯ؟ އިްސކަމެއް މަނިކުފާުނ ނުދެއްވަންތޯ އެ އަހަެރއްގެ

ކަންތައްތައް ތަންފީޛުކުެރްއވުމަށް؟ އެކަން އެ ނުކުރަްއވަނީ ކީްއވެގެންތޯ؟ މިނިސްޓްރީގެ ޤާބިލުކަން ނެތީތޯ؟ ނޫނިއްޔާ 

 ޓެންޑަރ ބޯޑުގެ މަްއސަލަެއއްޯތ އެއީ؟

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު. 

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: ރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުފްމިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިން

އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ސުވާލުގެ ަޖވާބުަގއި ދަންަނވާލަން. މިނިސްޓްރީން ވެސް އަދި ސަރުކާރުން ެވސް އަދި 

ރަށް ިއސްކަންދެްއާވ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެސް ަވރަށް އިސްކަންދެްއވާ، ޚާއްަޞ ގޮތެްއގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަ

ސަރުކާރުގެ ވަޢުދުތައް، ސަުރކާރުން ޕްލޭޖުކުރާ ކަންތައް ކުރަން. އެގޮތުން މިނިސްޓްީރން މިހާރު ވާނީ މިއަހަރުގެ 

ރަށެްއގެ ބަނދަރު.  31ރަށެްއގެ ބަނދަރުހަދާ ނިންމާފަ. މިހާރު ޢަމަލީ ގޮތުން މަސައްކަތް އެބަ ދޭ  11ތެރޭގައި 

ރަްށ ގިނަ ރަށްރަށް. އެހެންވީމާ، ބަޖެޓުގައި ހުންނަ މަސައްކަްތތައް މި ކުރިއަށް ގެންެދވޭނީ ބަޖެޓުގައި އެބަ ހިމެނޭ ވަ

ރެވެނިއު ވެސް އަދި ދައުލަތަްށ ލިބޭ ވަރެްއގެ މަްއޗަށް ބިާނކޮށް. އެހެންކަމުން، އެކަމަށް ބަލާ ސަރުކާރުން އިކޮނޮމިުކ 

ޕްިރއޮރަޓަިއޒްކުރަީނ މަސައްކަތްތަްއ. ެއގޮތުން  ކައުންސިލުންނާ އަދި ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން މަޝްވަރާކޮށް

 ތާވަލުކުެރވިގެން، ތަރުތީުބކުރެިވގެން މަސައްކަތްަތއް ކުިރއަށް ގެންދެވެނީ. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަތިވެރީ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:އިން މުޙައްމަދު އިރާގެ މެންބަރު ުޙސަމަތިވެރި ދާ
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ނޑު ޢިއްޒަތްެތރި މިނިސްޓަރަށް ޝުކުރުދަންނަވަން ވަރަށް ބުރަކޮށް  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ންނަވާނެ މަސައްކަތްކުަރއްަވއި ރަނަގަޅށް މިނިސްޓްރީ ހިންގަވާ ބޭފުޅެއްކަން ެވސް ޤަބޫލުކުރަން. ދެން އެނގިަވޑަިއގަ

އއ. ހިމެންދޫ ބަނދަރަކީ މީގެ ތިންހަތަރު އަހަރު ކުރީްއސުރެ ވެްސ ބަޖެޓުަގއި ހިމެނިގެން އަންނަ ޕްރޮޖެކްެޓއް. 

މަނިކުފާނަށް އެނިގވަަޑއިގަްނނަވާނެ މީގެ ތާރީޚް. ެއއް ފަހަރު ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިޭނންސިން އަށް، އަނެއްފަހަުރ 

ން އަޅުަގނޑަށް ެވސް ތި މަޢުލޫމާތު ތި ވިދާޅުވި ގޮތަށް އޮތީ ދެްއވާފަ. މިކަހަލަ ކޮންމެވެސް ގޮތެްއެވގެން. ދެ

އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑު ިމ ޗެމްބަރުަގއި ުސވާލުކޮށްލީ، މިހާރު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވަނީ އޮްނގޮއިްނ 

 އެްއޗެއް ގޮތުަގއި ބަލާށޭ. މަނިކުފާނު...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

  ވާަހކަދެއްެކވުން: ރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްމި

ނޑަށް ޖަވާބުދޭން ތަންކޮެޅއް ދަތި. ޝުކުރިްއޔާ.   އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ސުވާލު މުޅިން ސާފުނުވާތީ ައޅުގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއެިޅފައިވާ ވަގުތު ނިމުމަކަށް ައއީކަމުަގއި ދަންނަވަން. މި އާދެ، މި ހިސާބުން ސުވާލު  ގެ އެޖެންޑާ އަށް ކަ

ފުރުޞަތުގައި މިނިސްޓަރ ޮއފް ހައުސިންގ އެންޑް އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒަށް އަިދވެްސ 

ދޫ މެދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި އެއްފަހަރު މަރުޙަބާ ދަންނަވައި ޝުކުރުދަންނަވަން. ނިާޒމީ މައްސަލައެްއގައި ހިތަ

 މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ އަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދުދީދީ އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ މެދު ހިތަދޫ

ނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް މި ނެ  ގީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

މިނިސްޓަރުންނާ ސުވާލުކޮށް މިނިސްޓަރުން ޖަވާބުދެއްވުމުަގއި ވަރަށް ބޮޑެތި ތަފާތުކުރެްއވުންތަކެއް މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދާ 

ނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ. މީގެ ސަބަބުން ބަެއއް ފަހަރަށް ސުވާލުކުރަްނ  ހަވާލާދެއްަވއި މަނިކުފާނު ގެްނގުޅުްއާވކަން އަުޅގަ

އެނގޭ. މިހާރު މިސާލަކަށް މިއަދު ކަންތަްއެވެގން މިދިޔަ ގޮތަކީ، ހަުއސިންގ މިނިސްޓަރު މި ތަނަށް  ނުވެސް
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ވަަޑއިގެން އެ މަނިކުފާނާ ައސްލު ކުރެވުނު ޙަޤީޤީ ުސވާަލށް ވުރެ ތަފާތު އެަތއް ުސވާލުތަކެއް ކުެރވި، ޖަވާބު ވެްސ 

ޓަރުންނާ އެކުރަން އޮންނަ ސުވާލުގެ އިތުރުން ކުރާ ސުވާުލެގ ދެވިއްޖެ. ބަެއއް ދުވަސްތަުކަގއި ވަަޑިއގަންނަވާ މިނިސް

ފިއްޔެއް ތަފާތުިވޔަސް މަނިކުފާނު ވިދާޅުވަނީ މިއަދުގެ މައުޟޫޢާ ނުގުޅެއޭ. އެހެންވީާމ، މިކަން ކޮންމެވެސް އެްއ 

. ޝުކުރިްއޔާ ހަމައެއްަގއި ގެންުގޅުްއވަން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މަނިކުފާނަށް ވެސް އެބަ ޖެހިވަޑަިއގަންނަވާހެން

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ނެންގެވި ނިޒާމީ މައްސަލަިއގައި ދަންނަވަން. 

ަކށް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ބުނާ ގޮތުން އެއީ ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ކަމުަގއި ބަލަިއގަނެވޭ

ނޑު ރިޔާސަތުަގއި ހުރެގެން  އަޅުަގނޑު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ޓަކައި ދަންނަވައިލާނަން. އަޅުގަ

މިދަންނަވާ؛ އިތުރު ސުވާލަްށ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުގެ ކުިރން އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ އެ ދުވަހެްއގެ ސުވާުލެގ 

ރު ޖަާވބުދެއްވުމާިއ ނުދެއްވުްނ ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮތުން މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަކުން އެކަން ހުއްުޓާވ މައުޟޫޢު. ދެން ަވޒީ

ގޮތަކަށް ނޫން މި އޮންނަނީ. އަދި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް މައުޟޫޢާ ނުގުޅޭ ސުވާލުކުެރއްިވޔަސް ެއގޮތަށް 

ނޑުމެން މި ހުއްޓުވާ ގޮތަކަށް ެވސް ނޫން އަޅުަގނޑުމެން ޢަމަލުކުރަމުން އަ އިއްސަ އޮތީކީ. އެެހންވީމާ، އަުޅގަ

ދަންނަވަނީ ސުވާުލގެ މައުޫޟޢަށޭ ސުވާލުކުރަްއވަްނވާނީ ެވސް އެންމެ ފުރަތަމަ. އަދި ސުވާލުގެ ަމއުޟޫޢާ ުގޭޅ 

ނޑުމެން ަގވާއިުދގައި މިހާރު އުނިކަެމއް އުޭޅ  ނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަ ގޮތުންނޭ ޖަވާބުދެްއވަންވާނީ ވެސް. ދެން އަުޅގަ

 މަށް ވަންޏާ ަގވާއިދު ެއއްކޮްށ ނިމޭއިރު، މި ކަންތައްތައް ޮއޓަމެޓިކުން ހުއްޓުވޭ ކަހަލަ ިނޒާމެއް ޤާއިުމވެގެންދާނެ.ކަ

 

 މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.. 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ޖިލީހުެގ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ަކންކަންމަ 6ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން ތަޞްދީޤުކުރެއްވުމަށް  01މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވައި ޤާނޫނުައސާސީގެ  -6.1

ކުަޑކުދިންގެ ަޙްއޤުތައް ރައްކާތެިރކުރުމާ ބެހޭ ، 01/0ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިަހށް ފޮނުވުނު، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވިސްނުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފަިއވާ މަްއސަލަ.  ވަނަ އިްޞލާޙުގެނައުމުެގ ބިލު، އަުލން 1ޤާނޫނަށް 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއާވފައިވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް ިއއްަވވައިެދްއވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން. 
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 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. ށް، ވެދުމުޙައްމަދަ ސީޙްމަهللا ޢަބްދުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރީއސް އަލްފާޟިލް 

ގައި އަުޅަގނޑަށް ފޮނުވި ސިޓީއާ ހަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ. ރައްޔިތުންގެ 2112އޮކްޓޯބަރ  12ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 

ނޑު ބިލު  ނޑަށް ޮފނުވުމުން، އަުޅގަ މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވާ ބިލުތައް ތަޞްދީޤުކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނީ، އެ ބިލު ތަޞްދީޤުކޮށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން ކުރިމަތިވެދާނެ ޤާނޫނީ، އިޖްތިމާޢީ އަދި ތަޞްދީޤުކުރަމުން ގެންދަ

އިޤްތިޞާދީ މައްސަލަތަކަށާއި އެ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމުގައި ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު އެވެ. މިގޮތުން 

ވަނަ ދައުުރގެ ެދ  3ވަނަ އަހަރުގެ  2112މަޖިލީހުގެ  ވީ ައންގާރަ ދުވަހު އޮްތ، ރައްޔިުތންގެ 2112އޮކްޓޯބަރ  12

 1ކުޑަކުދިްނގެ ޙައްޤުަތއް ރަްއާކތެރިކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް  ،01/0ވަނަ ޖަލްސާ އިން ފާްސކުރެްއވި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ސަލަަތކަށް ވަނަ އިޞްލާުޙގެނައުުމގެ ބިލާ ގުޭޅގޮތުން ތިރީގައި މި ަދންނަވާ މައްސަލަތައް ފާހަަގުކރެވޭތީ އެ މައް

ނަޑށް ފެނެ ެއވެ.  ުކޑަކުދިްނެގ ، 01/0ޤާނޫނު ނަންބަރު  -1ރިޢާޔަތްކުރަްއވަިއ ެއ ބިލަށް ިއޞްލާޙުގެންނެވުމަށް އަުޅގަ

ވަނަ އިްޞލާޙުގެނައުމުެގ ބިލު ސަރުކާުރން ހުށަހަޅާފައިވާ ސަބަބަީކ،  1ޙައްޤުތައް ަރއްކާތެރިކުރުމާ ެބހޭ ޤާނޫނަށް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ަގއި ފަށާ ތަޢުލީމާއި މެދުމަދަރުސީ ތަޢުލީމު  36ާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއް

ދައުލަތުން ހިލޭ ފޯރުކޮށްދޭންާވނެ ކަމަށާއި ކުދިންނަށް ފަާށ ތަޢުލީމާއި މެދުމަދަރުސީ ތަޢުލީމުދިނުމަކީ އެ ކުދިންގެ 

ންކޮށްފަިއވާތީ، ޤާނޫނުައާސސީން އުނގެނުުމގެ ަޙއްޤު މާތްބަފައިންނާއި ދައުލަތުެގ ަމއްޗަށް ާލޒިމު ކަެމއް ކަމަށް ބަޔާ

ވަނަ ާމއްދާަގއިވާ ޤާނޫުނއަސާީސއާ  1ލިބިދޭ މިންވަރަށް އެ ޤާނޫނުން ވެސް އެ ަޙއްޤު ލިބިދީ، އެ ޤާނޫނުގެ 

ނޫުނގެ ތަޢާރުޟުވާ ކަންކަްނ އިޞްާލޙުކުރުން ކަމަށް ވީނަމަވެސް، ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ބިލު ފާސްކުރެްއވިއިރު އެ ޤާ

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(ގެ ޮގތުގަިއ އިތުރުކުެރްއވުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަކުުރަގއި ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ދިރިުއޅޭ ކޮންެމ  1

ކުއްޖަކަށް ވެސް ޕްރީްސކޫލު ތަޢުލީމާއި ފަށާ ތަޢުލީމާއި މެދުމަދަރުސީ ތަޢުލީމާއި ސާނަީވ ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތާ ބެހޭ 

ުފރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަކީ ދައުލަތުގެ ަމއްޗަށް ާލޒިމު ކަެމއް ކަމަށާ އަދި ޕްރީްސކޫލު  ކަންކަން ުއގަންނައިދިނުމުގެ 

ތަޢުލީމާއި ފަށާ ތަޢުލީމާއި މެދުމަދަރުސީ ތަޢުލީމު އަދި ސާނަވީ ތަޢުލީމު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ދިވެހި 

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުަތްއ  -2ޮކށްފައިވާކަން ފާހަަގކުރެވެ އެވެ. ކުއްޖަކަށް ދައުލަތުން ހިލޭ ފޯރުކޮށްދޭންވާނެ ކަމަށް ބަޔާން

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ގޮތުަގއި އިތުރުކުެރްއވުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަކުރުަގިއ  1ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

ަޙއްޤު ލިބިގެްނވާ ކަމަްށ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދިރިުއޅޭ ކޮްނމެ ކުއްޖަކަށް ވެސް ެއއްވެްސ ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި އުނގެނުމުގެ

ބަޔާންކޮށްފަިއވާއިުރ، އެ މާްއދާގެ )ށ(ގެ ދަށުން އެ މާއްދާގައި ަކނަޑއަޅާފަިއވާ ތަޢުލީމު ހިލޭ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

އަކުރުަގއިާވ  2ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ލާޒިުމކުަރނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިުއޅޭ ކޮންމެ ދިވެހި ކުއްޖަކަށް ކަމަށް ވާތީ މި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ެއއްވެސް ާބވަތެްއގެ  36ޤާނޫނުއަސާސީގެ  -3ތަޢާރުޟުވާކަން ފާހަގަކުެރވެ ެއވެ.  ކަންކަން

ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި އުނގެނުމުގެ ޙައްުޤ ކޮންމެ މީހަކަށް ިލބިގެންވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްަފިއ އޮތުމާ ެއކު، އެ މާއްާދގެ 
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މު ދައުލަތުން ހިލޭ ފޯރުކޮށްދޭންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާއިުރ، )ށ( ަގއި ފަށާ ތަޢުލީމާއި މެދުމަދަރުސީ ތަޢުލީ

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ެގ ގޮތުގައި އިތުުރކުރެްއވުމަށް  1ކުޑަކުދިްނގެ ޙައްޤުތައް ރަްއކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީ ކުދީންނަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ ައކުރުގެ ދަށުްނ ފަށާ ތަޢުލީމާއި މެދުމަދަރުސީ ތަޢުލީމު ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

ވަަނ  11ވަނަ މާއްދާ ާއއި  16ހިލޭ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދައުލަތުގެ މަްއޗަށް ލާޒިމްނުވާ ގޮތަށް އޮތުމަކީ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ވަަނ މާއްދާއާ ތަޢާރަޟްވާނެ ަކމެއް ކަމަށް ފެނެއޭ. އަދި  36މާއްދާ އަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިުރ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ިއވެިރވެފަިއވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާެއއް ކަމުގަިއވާ ކޮންވެންޝަން ޮއން ދަ ރައިޓްސް އޮފް ދަ ދިވެހިރާއްޖެ ބަ

އަށް ރިޢާޔަތްުކރާއިރު، ދިވެހިރާއްޭޖގައި ދިިރއުޅޭ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ވެސް  22ާއއި އާޓިކަލް  2ޗައިލްްޑގެ އާިޓކަލް 

 1ލޭ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ލާޒިމްކުރާ ކަމާއި، އެހެންކަމުން، ޤާނޫނުގެ އެްއވެސް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި ޕްރައިމަރީ ތަޢުލީމު ހި

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ ގޮތުަގިއ އިތުރުކުރެްއވުމަށް މި ބިލުަގއި ހުށަހަޅާފައިވާ އަކުުރގަިއާވ ކަންކަމަކީ އެ މުޢާހަދާެގ 

ޤާނޫނު ނަންބަރު  -2ށް ފެނެއޭ. ދަށުން ދިވެހި ދައުލަތުން އުފުލަންޖެހޭ އިލްތިޒާމުތަކާ ވެްސ ޚިލާފުވާނެ ކަމެއް ކަމަ

 2ވަނަ މާްއދާގެ )ށ( ަގއި ޕްރީްސކޫލް ާމނަކޮށްފައި ވަނީ އުމުރުން  31ޕްރީްސކޫލް ހިންުގމުގެ ޤާނޫނުެގ  2112/11

އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިންނަށް ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމު ދިނުމަށް ޚާއްޞަ ސްކޫލްތަކަށް ކަމާއި އެ ޤާނޫނަީކ  6އަހަރާއި 

 1އްދައި ހިންގަިއ ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމުދިނުމުގެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުުމގެ ޤާނޫނު ކަމާއި އެ ޤާނޫނުގެ ޕްރީސްކޫލް އުފަ

ވަނަ މާއްދާގައި ތުއްުތކުދިން ދިރިއުޅޭ ރަށެއްަގއި ޕްރީސްކޫްލގެ ޚިދުމަތް ނެތްކަމުގައި ވާނަމަ، އެ ރަށުގެ ކައުންސިލުން 

އެ މުޖުތަމަޢުގައި ޕްރީސްކޫެލއް ޤާއިްމކުރުމުގައި އެ މުޖުތަމަޢުގައި  އިސްނަަގިއގެން ކުރާ މަސަްއކަތެްއގެ ގޮުތގައި

ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމުގެ އިންތިޒާމު ސަރުކާރުން ހަމަޖައްަސއިދޭންވާނެ ކަމަށް ަބޔާންކޮްށފައިވާ ކަމާއި ީމގެއިތުރުްނ 

 23ވަނަ މާއްދާ ާއއި  22ިއ ވަނަ މާއްދާ އާ 21ޕްރީސްކޫލްތަކަށް ސަރުކާރުން އެހީވެދޭ ުއސޫލުތަކެއް އެ ާޤނޫނުގެ 

ނަޑއަޅާަފއިވާީތ ޕްރީސްކޫލްެގ ތަޢުލީމު ދިެވހިރާއްޖޭގަިއ ދިރިއުޭޅ ކޮންެމ  22ވަނަ މާއްދާ އަދި  ވަނަ މާއްދާަގއި ކަ

ދިވެހި ކުއްޖަކަށް ަދއުލަތުން ހިލޭ ފޯރުކޮށްދޭންވާނެ ކަމަށް މި ބިލުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ކަންކަން އިްސވެދެންނެވުުނ 

ނަޑއަޅާަފއިވާ އުސޫލުތަާކ ތަޢާރަޟްވާކަން ފާހަަގކުރެެވ ެއވެ. ޤާނޫނުގަ އި ޕްރީްސކޫލް ހިންގުމާ ުގޅޭގޮތުން ކަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ެގ ގޮތުގައި އިތުުރކުރެްއވުމަށް  1ކުޑަކުދިްނގެ ޙައްޤުތައް ރަްއކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

ވުމުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބުތަކެއް ހިމެނޭ ގޮތުްނ ހުށަހަޅާފައިވާ ައކުރުަގއި ޕްީރސްކޫލް ތަޢުލީމު ހިމަނާފައި

ދައުލަތުގެ ޚަރަދުަގއި ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމު، އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދޭންޖެހޭނެކަމާއި މި ބިލު 

ފަށައި، ެއ  ތަޞްދީޤުކުރައްަވއި ިދވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެުޓަގއި ޝާއިޢުުކރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން

ދުވަހުން ފެށިގެން ދައުލަތުެގ މައްޗަށް ލާޒިމްވާނެކަާމއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ދައުލަުތެގ ބަޖެޓަށް ބޮޑު ބުރަޔަކަށް 

ވެގެންދާނެ ކަމަށް ފެންނާތީ، މި ބިލުގެ ދަށުން ދައުލަތަށް ލާޒިމްކުރާ އިލްތިޒާމުތައް އަާދކުރުމަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 

އި ޤާނޫނުއަސާސީން އުނގެނުުމގެ ޙައްުޤ ލިބިދޭ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމާއި ކުރަންޖެހޭނެ ހޭދަ އާ
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ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމާ ގުޭޅގޮތުން ބިލުަގއި ހިމެނޭ ކަންކަމުަގއި ސަރުކާުރެގ ސިޔާސަތު ނިންމެވުުމގަިއ 

ޑް ޓްރެޜަރީއާ މަޝްވަރާކުެރއްވުން ރަނގަުޅވާެނ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭަޝނާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެން

ކަމަށް ފެނެ އެވެ. އިސްވެެދންނެވުނު ކަންކަން އެހެން ހުރުމާ އެކު، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވަިއ 

ބެހޭ  ކުޑަކުދިްނގެ ަޙއްޤުތައް ަރއްކާތެިރކުރުމާ 01/0ތަޞްދީޤުކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅަގނޑަށް ފޮނުްއވެިވ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ އިޞްާލޙުގެނައުމުގެ ބިުލ، ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުން އަލުން ވިސްނާވަަޑއިގަތުމަށް ޓަަކިއ  1ޤާނޫނަށް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުެގ މަތީން އެ ބިލު މަޖިލީހަށް  01ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

. ޚާދިމްކުމް، 2112އޮްކޓޯބަރ  26. 1236މުޙައްރަމް  12ވުން އެދެމެވެ. އަނބުރާ ފޮނުވީމެވެ. އިޙްތިރާްމ ޤަބޫލުކުރެއް

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް. هللا ޢަބްދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ޢަމަލުކުރާއިރު ެއްއ  އާދެ، އަމީންޢާއްމަށް ުޝކުރުދަންނަވަން. މި މައްސަލަ އަށް ގަާވއިދު ބުނާ ގޮތުން އަުޅގަ

 12ސިުކންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް  10މިނެޓު  21ޞަތެއް މި ައރުވަންޖެހެނީ. އެގޮތުން، ޕީ.ޕީ.އެމަށް ގަިޑއިރުގެ ފުރު

ިސކުންތު.  11މިނެޓު  3ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއ އަށް  22މިނެޓު  1ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް  12މިނެޓު 

ނޑު މިހާރު މި  3ތެރި މެންބަރަށް މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުާވ ޢިއްޒަތް 3ޢަދާލަތު ޕާޓީ އަށް  މިނެޓު. އަޅުގަ

މައްސަލަިއގެ ބަހުސަށް ހުުޅާވލަން. މައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ އަށް 

 ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން: މައްޗަންޮގޅީ

އަޅުަގނޑުމެން މިތާ މި ވާހަކަދައްަކއި އިހުތިޖާޖުކުރަމުން  ރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް،ޝުކު

ގެންދާ މައްސަލަަތއް މިހާރު މި ފެންމަތިވަމުން އަންނަނީ. ކޮމިޓީތަުކގައި ާހޒިރުކުރަންެޖހޭ ފަރާތްތައް ހާޒިރުނުކޮށް، 

ޓީ ބޭނުންކޮށްގެން އަވަސްކޮށްލާފައި ބިލުަތއް ފާސްުކރީމަ ދެން ވާ ގޮތަކީ މިއީ. އެކަީށގެންވާ ވަގުތު ނުދީ، އޮްނނަ މެޖޯރި

ޤާނޫނުއަސާސީއާ ތަޢާރަްޟވޭތޯ، ދެން އޮންނަ ޤާނޫނުތަކާ ެވސް ތަޢާރަޟްވޭތޯ، އަދި ަސރުކާރުން ބައްދަލުކުރަންޖެހޭ 

ދަލުނުކުރެވި، ވާހަކަނުދެެކިވ، ކަމަށް ދެކެވޭ ފަރާތްތަކާ އަދި ަކއުންސިލުތަކާ އަދި މިނޫނަސް ފަރާތްތަކާ ބައް

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ގެންދަންޖެހޭ ދިރާސާތައް ނުވަތަ ުކރަންޖެހޭ މަޝްވަރާތައް ނުކުެރވި، ކަންކަން ކުރީމަ ވާެނ 

ނުޑ ހިތާމަކުރަން މިހެން ކިތަންމެ ބިލެއް ފާސްވެގެން ހިނގައްޖެ. ނަަމވެސް،  ގޮތް މިއަދު މި ފެންނަމުންދަނީ. އަުޅގަ

ރުން އެގޮތަށް ބަެއއް ބިލުތައް ކުރިއަށް ގެންަދވަން ބޭނުންފުޅުވާތީ، އެ ބިލުތައް އެގޮތަށް ހުއްޓަސް ކުިރއަށް ސަރުކާ

ގެންދަވާ ކަމަށް ައޅުަގނޑުެމންނަށް މި ފާހަގަކުރެވެނީ. ެއކަމަކު، ޕްރީްސކޫލްެގ ކަންތަްއތައް ެއއީ މި ަވގުތު ނުވަަތ 
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ންފުޅުވާ ޚަރަަދކަށް ނުވާތީ، ނުވަތަ ކުަރްއަވން ގަސްތުކުރަްއވާ ކަމަކަށް މިއަހަރަށް އެ ބޭފުޅުން އެ ުކރައްވަން ބޭނު

ނުވާތީ މިއަދު މި ފެންނަނީ ޤާނޫނުގައި ހުންނަ ކުދިުކދި ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ ަދއްަކވައި އަނބުރާ މި ބިލު 

ިދ އިތުރު މިތާ ދިރިއުޅޭ އެހެން ފޮނުވައިލެްއވި ތަން. ދަންނަަވން މިއުޅޭ ވާހަކަ އަކީ ިދވެްއސެކޭ އެތާ އޮތެއް ކަމަކު، އަ

މީހުންނަށް ވެސް އެ ތަޢުލީމް ދިނުމަށް އެ ތަން ޤާނޫނަކުން ހުރަހެއް ނާޅައޭ. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނަށް، ރޫޙަށް ބަލައިގެން 

ޤާނޫނުގެ ކަންތައްަތއް އެ ުކރަން ބޭނުން ނަމަ، ކުރެޭވ ގޮތަށް އޮތް ޤާނޫނެއް ިމއަދު މި ފެންނަނީ އަނބުާރ 

ންދާ ތަން. އަުޅަގނޑުެގ ުއއްމީދަކީ މި ބިލު ައނެއްކާެވސް ކޮމިޓީ އަށް ޮގްސ ދިރާސާކުރެޭވއިރު މި ބިލުގެ ފޮނުވާލެިވގެ

ކަންތައްތަާކއި އެހެން ބިލުތަކާއި ޤާނޫނުއަސާީސއާ ތަޢާރުޟުވޭތޯ ނުވޭތޯ ބައްލަަވިއ، އަދި މިހާރަކަށްއައިސް 

އި އޮތް ެއއްެޗއްތޯ ސުވާލުުކރެއްވުުމގެ ގޮތުން ެއގޮތަށްޯތ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ލިޔެވިަފއި އޮތް އެްއޗަކީ ވެސް ލިޔެވިފަ 

ނޑިޔާރުން ވެސް ހާޒިުރކުރަްއވަިއ، އެ ބޭފުޅުންގެ ވެްސ  އެކަން އޮންނާނީ ބެއްލެވުމަްށ ޓަކައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ

ނޫނިްއޔާ  މަޝްވަރާ ހޯއްދަަވއި، އެ ޭބފުޅުންގެ ބަސްފުޅު ވެސް ިމކަމުގައި ގެންނަަވއިގެން އެަކން ކުރެއްިވއްޔާ

ނޑުމެން މި ތަނުން ބިލެއް ފާސްކޮށް ނިމެންވާއިރަށް ސުޕްރީމް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެން ވެސް ފެނިގެންދާނީ އަޅުގަ

ނޑައިލާ ތަން. މި ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެކަން ގެންދަން. ވީމާ،  ނަޑއިލާތަްނ. ނުވަތަ އަނެއް ބަޔަކު ކަ ކޯޓުން އެއްަބއި ކަ

މަކުރުމަށް މިހާރު ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ައޅުަގނޑު ދެކެން، ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބިލުތައް ުފރިހަ

ބެންޗު ވެސް މިތަނަށް ހާޒިުރކޮށް، އެ ބޭފުޅުންނާ ވާހަކަދަްއކަިއގެން އެ ކަންތައްތަްއ ކުުރން. އަޅުަގނުޑގެ އުއްމީދަީކ 

ނޑުެމން މި ދަންނަވާހެން ފުރިހަމަ މި ބިލު ދެން އަނބުރާ އަުޅަގނޑުމެން މަޖިލީހަށް ގެންނައިުރ ހަމަގައި ުމވެސް އަުޅގަ

އަށް ކޮމިޓީަގއި ވާަހކަދެެކވި، ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް ހާޒިރުކުރެވި، ކަންަތއްތަެކއް ރަނގަޅަްށ ދާނެ ކަމަށް. ޝުކުރިއްާޔ 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ެދއްވި ުފރުޞަތަށް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިރ މެންބަރު. ވިލިމާލޭ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްަމދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަށް އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްތެ

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު

ނޑުމެްނ އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް ރައީސުލްޖުމް ހޫރިއްޔާ އަތްޕުޅަށް އަުޅގަ

 12ފޮނުވާލި، މަސައްކަތްކޮށް ިނންމާލި ބިލެއްގެ މައްސަލަ މި ވަނީ އައިއްސަ. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން 

ވަނަ އިޞްލާުޙގެނައުުމގެ  1ގެ ކުަޑކުދިންެގ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް 01/0ަގއި ނިމިގެންދިޔަ  2112އޮކްޓޯބަރ 

ނޭ މުހިއްުމ ފުށުއެރުންތަކެްއ، އަުޅަގނޑުމެންގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އޮފީހުން މި ވަނީ ބިލުގައި ހިމެ
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އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް ފޮނުއްވާފަ. ޤާނޫނުއަސާީސަގިއ އަދި ޤާނޫނުތަކުގައި ައޅުަގނޑުމެން، މަޖިލީހުން ބިލެއް 

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް ފާސްކުރުމަށް ޖެހޭ، އޮންނަ ދަތުރު ފުރިހަމަކުރުމުގެ ތެރޭ ދިމާވެފަ އިވާ ގޯހެއް މި ަވނީ އަޅުގަ

އަލުން އައިސް. ައޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ މި މައްސަލަ ހަމަ އަލުން ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުއްވައިެގން، އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު 

އަލުންބަލުން  ލިބިފައިވާ ގޮތުން މި މަސައްަކތް ކޮށްދެއްިވ ޢިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ހަމަ އިޙްލާޞްތެރިކަމާ އެކު

މި މަސައްކަތްޕުޅު ރަުޢޔުތަކާ އެްއގޮތަށް ހަމަ ކުަރއްވަިނކޮްށ މިކަން ހަމަޖެހިގެންދާނެ. މި ފަދަ ކަންތައްތަަކކީ އަލަށް 

ދިމާވާ ކަންތައްތަެކއް ނޫން. ވޭތުވެިދޔަ މަޖިލިސްތަކުގައި ވެސް އަދި ހަމަ ދުނިޔޭގެ ެއހެން ހިސާބުތަކުގައި ވެްސ 

އަކުރަުކން ފިއްޔަކުން ބަދަލުއަންނަ ކޮންމެ ދިމާލަކުން ވެސް މި ކަހަލަ ކަމެއް ނުކުމެދާނެ. މިހެން ހަމަ ނަތީޖާ، 

ނަމަވެސް، މަޖިލީހުގެ މަަސއްަކތުގައި ހުރިހާ ކޮމިޓީަތކަކާ އަިދ ޚާއްޞަ ގޮތެްއަގއި ައޅުަގނުޑމެންގެ މެޖޯރިޓީ މި ަވގުތު 

ނޑު ހަމަ އޮތް ހިނދު މި ފަދަ ކަމެއް ނުވެ ދެން ކުރިއަށް ދެވޭތޯ އަޅު ނޑުމެން މަސައްކަތްުކރަންޖެހޭ. އަޅުގަ ގަ

ނޑުމެން ޖެހޭ އިޞްލާޙުކުރަން. ކަމެއް ގޯްސވެއްޖެ ކަމުަގއި  ބަލައިގަންނަން މި ކަހަލަ ކަންތައްތައް ހިނގީމަ އަުޅގަ

އް ވާނަމަ، ެއއީ ައޅުަގނޑުމެްނގެ ފުށުން ހިނގި ކަމަކަްސ އަދި އެހެން ބައެްއގެ ފުުށން ހިނގި ކަމަކަސް ެއކަމެ

އަށް މި ގެނެވިފައި ހުރި  01/0ރަނގަޅުކުރުމަކީ ައޅުަގނޑުެމންގެ މައްޗަށް ލާޒިމްެވގެންާވ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ ގޮތުަގއި ިއތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ  1އިޞްލާޙުަގއި، ޖުމްލަ ގޮތެްއގައި އެ ޤާނޫނުގެ 

މެ ކުއްޖަކާ" ައދި "ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޭޅ ކޮންމެ ދިވެހި ކުއްޖަކާ"؛ މި އަކުުރގައި "ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ދިރިއުޅޭ ކޮން

ދެ ލަފުޒު، ދެ އަކުރު ބަހުެގ ހަމަތަކުން ހަމަ ތަފާތުވޭ. މުޠުލަޤަށް ދިވެހި ހުރިހާ ކުދިންނާއި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ުއޭޅ 

އަށް އަިއސް ތިބި ބިދޭސީންގެ، ހަމަ އެިކ  ހުރިހާ ކުދިންނާ؛ ރާއްޖޭަގއި އެބައުޅޭމެ، ހަމަ އެިކ މަސަްއކަތުަގއި ރާއްޖެ

މަސައްކަުތގައި ދިިރއުޅޭ މީްސމީހުންގެ ކުދިން ެވސް، ދަިރން ވެސް އެބަ ތިބި. އެހެންވީމާ، މި މާނަ އޮޅޭ ގޮތަްށ 

. މިހެން ދޫކޮށްނުލައި ޢިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ އަށް އަލުން އެނބުރި މި ބިލު ފޮނުވައިެލއްވުމަށް އަޅުަގނުޑ ހަމަ ހުށަހަޅަން

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ާތއީދުކުރަްއވަިއ، ނޫނީ އުސޫެލްއގެ ގޮތުން ެއގޮތަށް ދާކަުމގައި ާވނަމަ ގޮސް، ވީހާ ައވަހަކަްށ 

މި މަސައްކަތް ނިމި، ސަުރކާރުގެ ފަރާތުން މީގެ އިލްިތޒާމުތައް އުފުލަންޖެހޭ، މި ކަންތައްތައް ފަހިކޮށްދޭންޖެހޭ 

އޮފީހުން ނުވަތަ ރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކަށަައޅުްއވާަފއިވާ ވަޒީރުން. އެހެންވީމާ،  ފަރާތްތަކަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ފާޅުގޮތެްއގަިއ ވިދާުޅވެދެްއވާަފއި އެބަ އޮތް، ކޮން ދެ ަވޒީުރންކަން. ޭއގެތެރޭަގއި މިނިސްްޓރީ އޮފް ެއޑިުއކޭޝަން އަދި 

. އެީއ، ދައުލަތުެގ ބަޖެޓަށް އިތުރު ބުރައެއް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ވާހަކަ ވިދާޅުވެެދއްވާަފއި އެބަ އޮތް

ނޑު ވެސް އެދޭ  ތަކުލީފެއް އަންނަ ކަމުަގއި ާވނަމަ، އެ ފަރާތްތައް ހާޒިރުޮކށްގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުމަކީ ހަމަ އަޅުގަ

ގޮތް. ނަމަވެސް، ެއއާ ވިިދގެން ހަމަ ދަންނަވާލަންއޮތީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕިއޯނަުކ މި ތަނަށް ގެނެސްގެން 

ޅުަގނޑުމެން މީގެން ކުރާނެ ކަމެއް ނޯންނާނެ. އެއީ ސުޕްރީމް ކޯޓާ ބެހޭ ކަމެއް ނޫން ރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމުގެ ބައި އަ

ހިންގުމަކީ. ނަމަވެސް ޑިމޮކްަރސީގެ ނަމުގައި މަސަްއކަތްކުާރ ފަރާތްތައް، ތިން ބާރު ވަކިވެފައި އޮތް ޒަމާނެްއަގއި މި 
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ރާ ކަމެއް. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ރާއްޖޭގެ ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމާއި މެދުމަދަރުސީ ޒާތުގެ ބޮޑެތި ޖޯކުޖެހުމަކީ ެވސް ހިތާމަކު

އާއި ސާނަވީ ތަޢުލީމުެގ ވާހަަކއެއް ަދއްކަމަކުންނުދާނެ. އަުޅަގނޑަކަށް ޤަބޫެލއް ނުކުެރވޭ ާވހަކަދައްކާނެ ކަަމކަށް ެވސް. 

ނުޑ ހަމަ ދަންނަވާލަން މި މައްސަލަ މިގޮތަށް އަލުން  ނޑުމެްނ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ކޮމިޓީ އަްށ ފޮނުއްަވއިގެން އަުޅގަ

މީގެ ޙައްލެއް ވީހާ ައވަހަކަްށ ހޯއްދެވުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވައިެލއްވުން. ެއގޮތަށް ކުިރައށް ގެންދެވުން. ޝުކުރިްއޔާ، 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝާހިދަށް هللا ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަބްދުޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ހެންވޭރު އުތުރު 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝާހިދުهللا ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑުމެން ކުރިމަތީގައި މިއަދު މި އޮތް މައްސަލަ އަީކ،  ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނެއް ފާސްކޮށް، އެ ތަޞްދީޤުކުެރްއވުމަށް ފޮނުވީމާ، ޢިއްޒަތްތެިރ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް

ރައީސް އެ މައްސަލަ ދިރާާސކުރެްއވުމަށްފަހު އެ މަނިކުފާނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ެއއްެޗްއ އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމަ މި 

ގަކުަރއްވާަފއިޭވ. އެ ފާހަގަކުރެއްވުުމގަިއ ޕޮއިންޓެއް ފާހަ 2ފޮނުއްވީ. ފޮނުއްިވއިރު، ފޮނުއްވާފަިއވާ ސިޓީަގއި 

ވަނަ މާއްދާ އަޅުަގނޑުމެްނ  36ވަނަ މާއްދާއާ. ޤާނޫނުއަސާީސގެ  36ހަވާލާދެއްވާަފއި މި ވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑަށް މި ސިީޓަގއި ވިދާުޅވެފަިއވާ ވާހަކަަތއް މާނަކުރެވިގެންދަނީ ރާއްޖޭގެ  ތާރީޚީ ނަޒަރަކުން ބަލައިލާިއރު، އަުޅގަ

ރީޚުގައި ޤާނޫނުައސާސީައކަްށ ތަޢުލީމް؛ އެއީ މެދުމަދަރުސީ އަދި ފަށާ ތަޢުލީމް ކަމުގައި ވިޔަްސ، ދިނުން ދައުލަތުެގ ތާ

ގައި އުފަންވި  2112މައްޗަށް، މައިންބަފައިްނގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކުެރވިގެން ައއިސް މި ވަނީ ހަމައެކަނި 

ގޮތްގޮތަށް އަކުރު މާނަކުރުމުގެ ތެރޭގައި މި މަސައްކަްތކުރުމަްށ  ޤާނޫނުއަސާސީަގއި. މިހާރު މި ފެންނަނީ އެކި ކަހަލަ

ނޑުމެން މި ބޭނުންވަނީ  ގެ އަހަރުތަކުެގ 1031އަހަރުތަކުގެ ތެެރއަށް،  1032ސަރުކާރު ފަސްޖެހެމުންދާ ތަން. އަޅުގަ

ގެ މަސައްކަތް ގެ އަހަރުަތކުގެ ތެރެއަށް ގޮސް އަުޅަގނޑުމެން މި މަސައްކަތް؛ ތަޢުލީމްދިނުމ1021ުތެރެއަށް، 

ނޑުމެންނަށް  ނުޑގެ ސުވާަލކީ. މިހެން ދަންނަވަން މި ޖެހޭ ސަބަބަީކ، މިއަދު އަުޅގަ ފަސްޖައްސާލަންތޯ؟ އެީއ ައުޅގަ

ވަނަ  1ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއވާފަިއވާ ިސޓީފުުޅގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ދެއްާވފައިވާ ނަންބަރު؛ 

ވަނީ، ޤާނޫނުއަސާީސގައި ބުނެފައި ވަނީ ފަށާ ތަޢުލީމާއި މެދުމަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ  ނަންބަރުގައި ވިދާުޅވެފައި މި 

ވާހަކައޭ. ޤާނޫނުއަސާީސގަިއ ޕްރީސްކޫލް ވާހަަކއެްއ ނެތޭ. އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ޤާނޫނުގަިއ ޕްރީސްކޫލް 

ވަަނ  3ފުށުއަރާ ަކމެކޭ. މި ސިޓީގެ ތަޢުލީމްދިނުން ލާޒިމްކުރާ ގޮތަށް ލިޔެފައިާވކަން، އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ 
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ވަނަ މާއްާދަގއި  1ނަންބަރަށް ބަލައިލާއިރު ވިދާުޅވެފައި ވަނީ ުކޑަކުދިްނގެ ޙަްއޤުތައް ރަްއކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

ރަިއޓްްސ އެބަ ބުނެއޭ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީސްކޫލްގެ ތަޢުލީމް ލިބެންޖެހޭނޭ. ހަމައެއާއެީކގައި ާރއްޖެ ބައިވެިރވެފަިއވާ 

އޮފް ދަ ޗައިލްޑް ކޮންވެްނޝަން؛ އެ މުޢާޙަދާގައި ރާްއޖެ އަދާކުރަންޖެހޭ އިލްތިޒާމުތަކާ ފުށުއަރައޭ. އެހެންވީމާ، 

ޕްރީސްކޫލްގެ ތަޢުލީމްދިނުން ެއއީ ދިވެހި ދައުލަުތގެ މަްއޗަށް ލާޒިމް ކަމެކޭ. އެހެންވީމާ، ުފރަތަމަ ވިދާޅުވި ވާހަކަފުާޅއި 

ނޑަކަށް ނުފެނުނު.  ދެ ވަނަ އަށް ވިދާޅުވި ވާަހކަފުޅާ އެްއވެސް ގޮތަކަށް ދެކޮޅު ގެނެސް ޖެއްސޭނެ ގޮތެއް އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރުތަކުގެ ތެެރއަށް މި ވާހަކަ ގެންގޮްސގެން، ާރްއޖޭގެ ޕްރީސްކޫލް އެއީ ފަށާ  1021އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ 

ލީމީ ނިޒާމް ލާިޒމްނުކުރެވިއްޖެ ކަމަށް ވަންާޏ އެންމެ ފުރަތަމަ ބިންގާ. އެ ބިންގަލާ ހަމައިން ައޅުަގނުޑމެންގެ ތަޢު

ރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމު އޮންނާނީ އެކޮޅުކޮޅުންޖެހިފަ. އެހެންވީމާ، ރާއްޖެ ބައިވެިރވެފަިއވާ ރައިޓްސް އޮފް ަޗއިލްްޑ 

 އްޭޖގެ ާޤނޫނުއަސާސީަގއި އެާވ ގޮތަށް ކޮންވެންޝަން، އެ  މުޢާޙަދާގައި ވާ އިލްތިޒާމުތަާކ ެއއްގޮތަށް، ރާ

ނޑު ވެސް ދަންނަވާަލންއޮތީ މައްޗަންޮގޅީ އުތުރު  އަޅުަގނޑުމެން ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓެވީމަ ހުންނާނީ ރަނގަޅަށް. އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ މަސަްއކަތްތައް ހަލުވިކުރުމުގެ މަޤްޞަުދގަިއ  ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އެ ވިދާޅުިވ ފަދައިން، އަުޅގަ

ްސއަުރވާލަިއގެން ޤާނޫނުތައް ފާސްކުރަމުންގެންދާ ނަމަ ވާނީ މިހެންނޭ. މެޖޯރިޓީއެްއ ވިޔަސް ކަންކަން ބަލައިނުލަިއ އަވަ

އޮތް ނަމަވެސް މެޖޯރިޓީގެ ތެރޭގައި ބައްަލވަންޖެހޭނީ ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޓީތަުކގެ މަސައްކަތްަތއް ކުރިއަްށ 

 ގެންދެވޭތޯ. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

  ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކަށް 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން:މަޑުއްވަރި ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު 

އްޒަްތތެރި ރައީސް. މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާަފއިވާ ސިޓީފުޅަކާ ގުޅޭގޮތުްނ އާދެ! ޝުކުރިއްާޔ، ޢި

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ، މި ސިޓީފުުޅގަިއ ފާހަގަކުރަްއވާފައި މި ވަީނ  ޙަޤީޤަތުގައި ވާހަކަދަްއކަމުންދާއިރު އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލު ކުަރންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ، ައޅުަގނުޑމެންގެ މަޖިލީހުން ބިލުތައް ވަރަށް މުހިއްމު ނުކުތާަތކެއް. ދެން އަުޅގަ

ދިރާސާކުރަމުންދާ މަސައްކަތުެގ ތެރޭގައި ެވސް އަދި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ނުކޮށް ދޫކުރެިވގެންދާ ކަންކަން ވެސް އަދި 

ނޑުމެންނަށް އެންމެ ރަނގަޅު ނޫން ގޮތަކަށް ކުރެވިފަިއވާ ކަންކަން ވެްސ ހުރެދާނެ ނޑުމެްނ ނުވަތަ އަުޅގަ ކަން އަޅުގަ

ނުޑ ެވސް  ވެސް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. ޖުމުަލ ގޮެތއްަގއި މި ސިޓީފުޅުަގިއ ފާހަގަކުަރއްވާަފއިާވ ގިަނ ނުކުތާތަކަށް އަުޅގަ

ނުޑ  ތާއީދުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް މި މަޖިލީހގައި ޙަޤީޤަތުގައި ިމ ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްަކމުންދިޔައިރުަގއި އަުޅގަ
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ަގކޮށްފައި އޮންނާެނ، މި ސިޓީފުޅުަގއި ވެސް ފާހަގަކުރަްއވާފަިއވާ ބިދޭސީ ކުދިންނާއި ދިވެހި ކުދިްނގެ ވެސް ފާހަ

ތަފާތުކުރުމުގެ ވާހަކަ. އޭުރގަިއ ކުރިމަތިވެގެންިދޔަ ނުވަތަ  ބައެއް މެންބަރުން ނެންެގވި ެއއް ނުކުތާައކަށް ެވގެންދިަޔީއ 

ނުވަތަ ޕްރީސްކޫލު ތަޢުލީމުދިނުން ޤާނޫނަކުން ލާޒިމުކުރެިވގެންދާއިރުަގިއ  ބިދޭސީ ކުދިންނަށް ރާއްޖޭގައި ތަޢުލީމުދިނުން

ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑުމެންގެ ދައުލަތުން އެ ކުދިންގެ މައްަޗށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތަކެއް ވެސް ހުންނާނެކަން. ނުވަތަ 

ވަރުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދައުލަތުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދިވެހި ރަްއޔިތުން ނުވަތަ ރަްއޔިތުންގެ ދިވެހި ދަރިން، ދަރި

ޚަރަދުކޮށްގެން ބަލަހައްޓާ ބީދައިން، ބިދޭސީ ކުދިން ރާއްޖޭަގއި ދިރިއުޅެމުންދާތީވެ އެ ކުދިން އަޅުަގނޑުމެން ދައުލަތުްނ 

އެބަ އޮްތ ބަލަހައްޓަންޖެހޭތޯ. އެއީ އޭރު އެފެދިގެންދިޔަ ުސވާެލއް. އެެހންނަމަވެސް، މި ސިޓީފުުޅގަިއ ފާހަގަކުރަްއވާފަިއ 

ޗައިލްޑު ކޮންވެންޝަްނގަިއ ލާޒިމުކުރާ ބައެއް ކަންަތއްތަކާ ފުށުއަރާކަން ައޅުަގނޑުމެންގެ ޤާނޫނަށް، ނުަވތަ 

ކުޑަކުދިްނގެ ޙައްޤުަތކާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް މި ގެނެވުނު ިއޞްލާޙުގައި ިމގޮތަށް ައޅުަގނޑުމެްނ ބަޔާންކުރީމަ. އެހެްނވީމާ، 

ނޑުމެން ޮސއިކޮށްފަިއާވ ޙަޤީޤަތުގައި ބަވަަނވެފަިއވާ ދުނި ނޑުމެން ދިރިއުޅެމުންދާއިރުަގއި އަުޅގަ ޔެއެްއގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤާނޫނު ހަދައިެގން އެއަށް ޢަމަލުކުރަން މަސައްކަތްކުރުްނ، އެވެސް ހަމަޖެހޭ  ކޮންވެންޝަންތަކާ ޚިލާފަށް އަޅުގަ

ކޮށްަފއި މި ހުންނަނީ ވެސް އަޅުަގނޑުމެންެގ ކަމަކަށް ނުވެދާނެ. ސަބަބަކީ އަޅުަގނޑުމެން ކޮންވެންޝަްނތަކުަގއި ސޮއި

ނޑުމެންގެ ާޤނޫނުއަސާސީގެ ތަރަހަތަކާ ިޚލާފުނުވާ އުސޫުލގެ މަތީން.  ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޙުދޫުދގެ ެތރެއިން. އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ނުކުތާ ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މިއީ ޙަޤީޤަތުަގިއ ވެސް އަުޅގަ އެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ ތެރޭގައި އެބަ އޮްތ  ދެވަނަ ނުކުތާ އަކީ މި ސިޓީފުޅުގައި ވެސް  ފާހަގަކުރަްއވާފައި އެބަ އޮްތ، އަުޅގަ

ޕްރީސްކޫލާ ބެހޭ ޤާނޫނެއް ެވސް އުފެދިފަ. ައޅުަގނޑު ޤަޫބލުކުރާ ގޮުތގަިއ ުކޑަކުދިންެގ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނަކުން 

ބަދަލުތަކެއް ގެންަނން މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިުރަގއި ައޅުަގނޑުމެން ވަރަށް  ޕްރީސްކޫލުގެ ިނޒާމަށް އަުޅަގނޑުމެން

ބޮޑަށް ދިރާސާކުރަންޖެހޭ ޕްރީސްކޫލު ޤާނޫނުގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންތައްަތކާ ދޭތެރޭގައި. މި ސިޓީފުޅުަގއި 

ދިންގެ ޙައްޤުތައް ަރއްކާތެރިކުރުމަްށ ފާހަގަކުރަްއވާފަިއވާ ގޮތަށް އެ ޤާނޫނުގައި ހުރި ކަންތައްަތކާިއ އަޅުަގނޑުމެން ުކޑަކު

ޓަކައި މި ޤާނޫނުގައި ޕްީރސްކޫލު ނިޒާމަށް ބަދަލުތަކެްއ ގެންނަން މަސައްކަތްކުރަުމންދާއިރުގައި މި ދެ ޤާނޫނު 

ތަޢާރުޟުވާ ކަމަށް ވާނަމަ، މިއީ ވަރަށް ބޮޑު މައްަސލައެއް. އެހެންވީމާ، މި ިސޓީފުޅުގައި ފާހަަގކުރަްއވާފަިއާވ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ދެން ތަޢާރުޟު ނޑުމެން ދިރާސާކޮށް، ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ ވުންތައް އިތުރަށް ައޅުގަ

ހަމައެއާެއކީަގއި، ތިން ވަނަ ނުކުތާއެްއގެ ގޮުތގައި ފާަހގަޮކށްލަން ބޭނުންވަނީ ސިޓީފުޅުަގއި ފާހަގަކުަރްއވާފައި އެަބ 

ގައި ދައުލަތުްނ ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތަކެއް ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތަށް އޮތް، މި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރަން ފެށުމާ އެކީ

ނުޑ ދެޭކގޮތުަގއި މި ސިޓީފުޅުަގއި ރަީއސް ިއރުޝާދުދެއްވާފަިއވާ ގޮތަްށ  އުފުލަންޖެހޭ ބުރަތަކެއް ހުރިަކން. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ފިނޭންސް  އަޅުަގނޑުމެން އެފަދަ ބުރަތަކެއް އުފުލަން ދައުލަތަށް ލާޒިމުކުރާ ކަމަށް ވާނަމަ،

މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުން މަޖިލީހަށް ގެންނަވައިގެްނ، އަދި އެނޫނަސް ކަމާގުޅޭ ދާއިރާތަކުގެ އިސް ބޭބޭފުޅުންނަށް 
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ނޑުމެން  ދަޢުވަތުދީގެން ައޅުަގނޑުމެން އެ ބޭފުޅުންނާ މަޝްވަރާކުރަްނ، މިއީ ދައުލަތަށް އުފުލިދާނެ ބުރައެއްތޯ. އަުޅގަ

އްގައި ލިޔެަފއި ދޫކޮްށލިކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެ ބުރަ، ދައުލަތަށް ނުއުފުލޭ ބުރައެއް ދައުލަތަށް އުފުލުން ޤާނޫނެ

ނޑު  ލާޒިމުކޮށްގެން ައޅުަގނޑުމެްނނަށް އެއަކުން ލިބޭނެ ފަިއދާއެއް ނޯންނާނެ. އެހެންވީާމ، ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ކަމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ނުކުތާތަެކއް. އެހެންނަމަވެސް އޭުރވެްސ ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މި ފާަހގަކުަރއްވާަފއިާވ ކަން

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި، މަޖިލީހުގައި ދެެކވެމުންދިޔަ ވާހަކަތަުކގެ ތެޭރގައި އުފެދިގެންދިޔަ ބަެއްއ 

ޔަތްކުރަްއވާފަިއ މި ވަނީ. ކަންބޮޑުވުންތަކަްށ ޙަޤީޤަތުަގިއ މި ބިލުަގއި ރިޢާޔަތްކުެރިވފައި، މި ިސޓީފުޅުަގއި ރިޢާ 

ނޑުމެން ދެވަނަ ފަހަރަށް އިށީނދެ، މި ބިލާ  އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ހަމަ ޤަބޫލުކުރަން ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް އަުޅގަ

ގުޭޅގޮތުން ވަރަށް ފުރިހަމަ ދިރާސާއެއް ކުރުން. އަިދ ސަރުކާރުގެ ކަމާ ގުޅޭ މުއައްސަސާަތކުން ބޭފުޅުން 

ނޑުެމން ދަޢުވަތުދީގެން ރަނގަޅަށް  ގެންނަަވއިގެްނ، އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ވެސް ކަމާގުޅޭ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މަޖިލީހުން ވީހާވެސް އަވަސް މުއްދަެތއްގެ ތެޭރގަިއ  މަޝްވަރާކުެރވިގެން މި ބިލު އިތުރަށް ފުރިހަމަކޮށް އަޅުގަ

އި ދަންނަވަން. ދެއްވި ފުުރޞަތަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޤާނޫނަކަށް ވެގެންދިއުމަކީ ހަަމ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްކަމުގަ 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ދެއްކެވުން:ޡިމް ވާހަކަންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާދުހެމެ

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު މީގެކުރިން މަޖިލީހުގައި ދައްކަމުންދިޔަ ާވހަކަތައް ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް 

ނޑުމެްނގެ ކޮމިޓީތަުކަގިއ  ތަފްސީލުކޮށް މައްޗަންޮގޅީ އުުތރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ވިދާޅުެވއްޖެ. އަުޅގަ

ންދާއިުރގައި ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތައް ނުބަލާ ވާހަކަ ައޅުަގނޑު ކޮންމެ ދުަވހަކު ތަކުރާރުކޮށް ދަްއކަމުން މަސައްކަތްކުރަމު

ނަޑށް ބޮޑަށް ހީވަނީ މިއީ އެއް ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮތަކު  އެބަ ދަން. އަޅުަގނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

މަޖިލީހެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ސަރުކާުރެގ މަޖިލީހެއްގެ ގޮތުަގއި މިތާ ނޫން ފެނިގެން މި ދަނީ. މިދަނީ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ 

ނޑަށް ހަމަ އަބަުދވެސް މިހާރަކަށްއައިސް ހަމަ ފެންނަމުން މި ދަނީ. އެހެން މި  މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ތަން ައޅުގަ

ރަްއޔިތަކަްށ، ދިވެިހ ދަންނަވަނީ، މިއަދު މި ހުށަހެޅިފައި މި ވާ މައްސަލަިއގައި ވެސް ޙަޤީޤަތުަގއި ާއދައިގެ 

ރައްޔިތުންެގ ތެރެއިްނ އާަދއިެގ ރައްޔިަތކަށް ފައިާދވާ، ރަނގަުޅވާ އެްއވެސް ކަމެއް ިމ މަޖިލީހުން އެ އޮތް ގޮތަކަްށ 

ފާސްކުރިއަކަނުދޭނެ. ނުވަތަ ފާސްވާކަށް ފުރުޞަތެއް ނުލިބޭނެ. އަބަދުވެސް އެ ފާސްވަނީ ނުވަތަ އެ ކަމެްއ 

ރުކާރު ބޭނުންފުޅުވާ ގޮަތށް. ހިންގަވާބަލަމާ ައޅުަގނޑުމެން މިހާރު ބަލައިލިޔަސް އިޞްލާޙުެވގެން މި ދަނީ ސަ
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ޤާނޫނުއަސާސީއާ ފުުށއަރާ ާވހަކަ މި ޤާނޫނުގައި އޮތް ކަަމށް، ކުަޑކުދިންގެ ަޙއްޤުތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނުގައި އޮތް ކަމަށް 

ނުއަސާސީ ާއިއ ޤާނޫނާ ފުށުއަރާ ކިތަންމެ ބުނާއިރުަގއި، އެސް.އީ.ޒެޑު ިބލުގައި މިއަްށވުރެ މާ ގިނަ ައދަދަކަށް ޤާނޫ

ކަންތައްތަެކއް ވޭ. އެހެންނަމަވެސް އެކަަމކާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޚުދު އެ ބިލު ތަޞްދީޤުނުކުރައްަވއި މި މަޖިލީހަށް 

ިވ. މި ފޮނުވީކީ ވެސް ނޫން. އެ އޮްތގޮތަށް ފާސް ވެސް ކުރެްއވި. މި މަޖިލީހުގެ ގިނަ މެންބަރުންތަކެއް ވޯޓު ވެސް ދެއް

ބިލަކީ ވެސް ޙަޤީޤަތުަގއި ަސރުކާރުން ފޮނުވި ބިލަކަށް ވީީތވެ، މި މަޖިލީހުގެ ޕީ.ޕީ.އެމަްށ ނިސްބަތްވާ ވަރަށް ގިނަ 

މެންބަރުންތަކެއް، ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުންހެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެްއވަިއގެްނ ފާސްކޮށްފައި މި ފޮނުވީ. 

ރަްއޔިތުންނަށް، ާއދައިގެ ރަްއޔިތަކަށް ފައިދާވާީތވެ، ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަްށ އެހެންނަމަވެސް، މި ބިލު ޙަޤީޤަތުގައި 

ފައިދާވާތީެވ، ސަރުކާރުން ިމވަގުތު ކުރަން ބޭނުންނުވާތީެވ މި ބިލު އަނބުރާ ފޮނުވާލެއްވީމަ، ޙަޤީޤަުތގައި މިތާ 

ނޑުމެންނަށް ހަމަ މި އޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރެްއވުމުގެ ބާުރ  ތެރެއިން ހަމަ ރައްޔިތުން މަޖިލިސް ތަންފީޛުކުރާ ނަމަ އަޅުގަ

ނޑަްށ ޤަބޫލެއް ނުކުެރވޭ. ެއީއ  މި މަޖިލީހުގައި އެބަ އޮތް. އެހެންނަމަވެސް، އެކަން ކުރާނެ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުވީީތވެ، ުނވަތަ ސަރުކާރުން ފޮނުީވތީވެ ދެން އަނެްއާކވެސް ކޮމިީޓ އަށް ފޮނުަވއިގެން މި ބިުލ 

ނުޑ ލަސް ނޑަށް ފެިނގެންދަނީ. ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ ވާނެ ހުރިހާ ގޮތަކަށް މަސައްކަތްކުރުމުންދާ ތަން އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވަންޖެހޭ  ހަމަ މި ދަންނަވަނީ މިއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮތަށް މިއީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހެއް ނޫނޭ އަޅުގަ

ނޑުމެން އަނެއް ސަބަބަކީ ބަލަމާހިނާގ އަޅުަގނޑުމެ ންގެ މިއަުދެގ އެޖެންޑާ އަށް. ބަލައިލާިއރުގައި ވެސް އަުޅގަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަްލސާއަކަށް ގޮަވއިލުމާ ެއއްކޮްށ ދުވާލަކަށް ހަތް ލައްކަ ރުިފޔާ އަށް ވުރެ ގިނަ އަދަދުެގ 

އްުމކޮށް ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ކަންތަްއ ފައިސާ ޚަރަދުެވގެން އެަބ ދޭ. އެޖެންޑާަގއި ކަމެއް އޮތީކީ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ޢާ

ހުންނަ ގޮތަށް ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލުުމގެ ވިސްނުމުަގއި މި ތަނުން ކޮންމެވެސް މަސައްކަތެއް މި ކުރަނީ. ެއގޮްތ 

ދެއްކުމުގެ ވިސްނުމުަގއި ޖަލްސާއެއް ާބވައިލަނީ. ާބވައިަލިއގެން ނިންމާލަންވީ. އެހެންވީާމ، މި މޭރުމުން ކަންތައްތައް 

ނޑުމެްނ ކުރަމު ނޑު ދަންނަވާނީ މި ދަނީ ރަނގަޅު މިސްރާބަކަށް ނޫނޭ. މި ދަނީ ރައްޔިތުން އަުޅގަ ންދާ ނަމަ، އަޅުގަ

ހޮވާފައި މި ތަނަށް ފޮނުވި މީހުން ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭ ގޮތަކަށް ނޫނޭ. ހިނގާބަލަމާ! މި ސިޓީފުޅުގައި ވާ ެއއް 

ެއއް މެްނބަރަކު، ބިދޭސީންނަށް ފުުރޞަތު؛ ފުރަތަމައިނުން ހިނގާ  ކަމެއް ފާހަަގކޮށްލަްއވައިފި ެދންމެ ވާހަކަދެއްކި 

އަޅުަގނޑުމެން ދިވެހިންނަށް މި ކަންތައްތައް ކޮށްދިނުމަްށފަހު، ތަޢުލީމުދިނުމުގެ، ސާނަވީ ތަޢުލީމުދިނުމުގެ ނުވަތަ 

އްަކން ފަށަންވީ. އެހެންނަމަވެސް ޕްރައިމަރީ ތަޢުލީމުދިނުމުގެ ކަންތައްތައް ކޮށްދިނުމަށްފަހު ދެން ބިދޭސީންގެ ވާހަކަ ދަ

މީތި ހުއްޓުމަކަށް ގެނެވޭނެ ޮގތްތަކަށް ވިސްަނއިގެން މި ަމސައްކަތް ކުރަމުންދާ ތަން ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނުޑ 

ނޑުމެންގެ މިއަދު މި އޮްތ ސަރުކާުރން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގިއ  ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވާލަން މި ޖެހެނީ އަޅުގަ

އްޔިތުން ތަމްސީލުކުރަން ައއިސްތިބި މެންބަރުން ވެސް މަސައްކަތްކުރަމުން މި ދަނީ ކޮންމެހެން ރައްޔިތުންނަށް ރަ

ފަސޭހައެއް، ަރއްޔިތުންނަށް ރަނގަޅެއް ވާނެ ގޮތަކަށް ޫނނޭ. އެއާ ޚިލާފަށް އަބަދުވެްސ ސަރުކާރުން ބުނާ ެއއްަޗީކ 
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ތި. ރަްއޔިުތން ނިކަމެތިވިޔަސް އެންމެ ަރނގަޅު. އެހެންވީާމ، ެއގޮތަށް ބަރާބަރު އެންމެ ރަނގަޅު އެތި. އެންމެ ފައްކާ އެ

ނޑުމެްނ ހިނގާށޭ މި ބިލު މިއަދު ވެސް މި ތަނުން ފާސްކުރުމާ. އަވަހަށް ރައްޔިތުންނަށް  ދޫކޮށްލުމަށްފަހު އަޅުގަ

ސަރުކާރަށް މަޖުބޫރުކުރުވަން. އާދަިއގެ ރަްއޔިތަކަށް، އެ މީހުންގެ ދަރިންނަށް، ކުޑަކުދިްނނަށް ތަޢުލީމު ލިބޭނެ ގޮތް 

ނޑަށް ޤަބޫލެްއ  އެކަން ދޫކޮށްލުމަށްފަހު އަޅުަގނޑުމެން އަނެްއކާވެސް ދާނީ ހަމަ މީތި ފަސްކޮށްލަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނުކުރަން އަޅުަގނޑުމެންގެ ިމހާރު ރައްޔިތުން މަޖިލިސް ހިނގަމުން މި ދަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހެއް ހިންގަންޖެހޭނެ 

ކަމަށް. މިހާރު ހިނގަމުން މި ދަނީ ހަމަ ސީދާ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މަޖިލީހެއް ނުވަތަ ަސރުކާރު ސީދާ ބާރު، ނުފޫުޒ  ގޮތަށް

ނޑު ދަންނަވަން. އެހެންވީމާ، މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ވިދާޅުވި ގޮތަށް  ފޯރުވަިއގެން ހިނގަމުންދާ މަޖިލީހެއް ކަމަށް އަޅުގަ

އަެނއްކ ވެްސ އިތުރަށް ބަލަިއގެން ދިގުދެޭމނެ ގޮތަކަށް، އެ ބޭފުޅުން  އަޅުަގނޑު ވެސް ކޮމިޓީައކަްށ ފޮނުވަިއގެން

ނޑުމެން ކިތަންމެ ތާއީދުކުރިޔަްސ،  ބޭނުންވާ ގޮތަށް؛ މިތަނުން ކަމެއް ފާސްވާން އޮތީ ކޮްނމެގޮތެްއވިޔަސް އަުޅގަ

ތަށް ކަމުގަިއވާތީވެ އެ ވާހަކަ އަޅުަގނޑުމެން ކިތަންމެ ބޭނުންވިޔަސް ޕީ.ޕީ.އެމް ބޭނުންވާ ޮގތަށް، ސަރުކާރުން ބޭނުން ގޮ

 ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ޢުޘްމާނަ ޖަމީލް މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

 26ަގއި ފޮނުވި ސިޓީގެ ޖަވާުބގަިއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  2112އޮްކޓޯބަރ  12 ޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް. މަނިކުފާނު

ނޑު  2112އޮކްޓޯބަރ  ަގއި މީގައި ލަފާފުޅަކަށް އެދިަވޑަިއގެން ފޮނުވި ސިޓީގެ ޖަވާުބގައި ވިދާުޅވީމަ އަުޅގަ

ެވސް މި ސަރުކާރުން ހަމައެކަނި ބުރިޖެއް އަޅާކަެށއް ނޫނޭ މިއުޅެނީކީ. ޤާނޫނުތައް  ހިތަށްއަރަނީ ޙަޤީޤަތުގައި

ނޑުމެންނަށް ލިބެން ހުރި ފައިދާތަކާއި މީގައި ފުށުއަރާ ކަންތައްަތްއ  ތަންފީޛުކުރުމުގެ ކުރީަގއި ޤާނޫނުތަކުން އަޅުގަ

ނޑުމެން  ވެސް ސަރުކާުރގެ ތެރެއިްނ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބަލަިއ ދިރާސާ އެބަ ކުރޭ. އަހަުރެގ  31ައޅުގަ

ވެރިކަމަށްފަހުގަިއ ރަީއސް ަމއުމޫން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަރއްިޔތުންނަށް ޓަކައި ގެނެސްދެްއިވ އެންމެ ބޮޑު ހަދިާޔ ައކީ 

އަޅުަގނޑުމެން މި ދެކޭ ފެހި ޤާނޫނުއަސާސީ. މި ޤާނޫނުއަސާސީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ުވޖޫދަށް އައުމަށްފަހުގައި ިމ 

ރުުޟވާ ވަރަށް ގިނަ ޤާނޫނުތަެކއް އެަބ ހުރި. ސަރުކާރުން މި ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެ މުހިއްމު ޤާނޫނުއަސާސީއާ ތަޢާ

ނޑުމެްނގެ ތެރެިއން ހިރަފުސް އަރާފައި ހުރި  ބޭނުމަކީ އެއީ. ތަޢާރުޟުވާ ޤާނޫނުތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށްފަހުގަިއ، އަުޅގަ

ދު އަޅުަގނޑުމެން ހަދަން މި ޖެހެނީ ހަމައެކަނި މި ރާއްޖޭގައި ޤާނޫކުތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށްަފހުގައި އެ ޤާނޫނުތައް މިއަ

ނޑުމެްނގެ ލޮލަށް ފެންނަށް ތިބި ބަޔަކަށެއް ނޫން. މި  ރާއްޖޭގައި އެބަތިބި އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތާނަގިއ  މިއަދު އަުޅގަ
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ނޑުން ނުވިހާ ދަރިން އެބަ ތިބި މި ރާއްޖޭަގއި ވެރިކަން ކުރަން ތިބި މީ ހުން. އަންނަށް ތިބި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބަ

ނޑުމެން ސޮއިކޮށްފައި ހުރި  ކުދިން އެބަ ތިބި. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނެއް ހަދާއިރު ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑުމެން ވިސްނަން އެަބ  މުޢާހަދާތަކާ އަދި އަޅުަގނޑުެމންގެ މި ރާއްޖެ އަށް އަންަނން އޮތް ޖީލުތަކަށް ވެސް ައޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަ މަންޒަރުތަުކގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ހެދޭކަށެއް ނެތް. ހަމައެއާެއކު ޖެހޭ. މިއަދު ހަމައެކަނި 

އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ މިއަދު ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ާމދަމާ މެންދުރު ކާން ހުރި 

ނޑޫކޮޅު ވެސް މި އޮތީ މި ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ވިއްަކއިލާފައި މި އޮތީ. މާނައަކީ އަޅުަގނޑުމެންާނއި  ހަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދަރިންނާއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ މުދާތައް މިހިރީ މި ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ވިއްަކއިލާފަ. ދައުލަތަށް ލިބޭ 

ނޑުމެން ޚަރަދު މި ކުރަނީ ދިވެހިރާއްޖެ އިން ބޭރުގެ ދަރަނިތައް އަދާކުރުމަްށ  11ނޫނީ % ،11އާމްދަނީގެ % އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ޓަކައި ނޑުމެން ޤާނޫނެްއ ހަދާފައި ގެންނައިުރަގއި ާޤނޫނުތަކުން އަުޅގަ . އެހެންވީމާ، ޤާނޫނުތަކުން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މި ފައިސާ ހޯދާނެ  ސަރުކާރަށް އަންނަ އެކިެއކި ބުރަތަކާ ދޭތެރޭގައި ވެސް ިވސްނަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ވިސްނަން ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ  ގޮތްތަކާ ދޭތެރޭގައި ވެސް އަުޅގަ އެބަ ޖެހޭ. ދެން ހަމައެއާއެކު އަުޅގަ

އަނެއް ކަމަކީ، މި ޤާނޫނުަގއި ރަީއސް ވިދާޅުވެަފއި ހުިރ ޕޮއިންޓަށް ބަލާއިުރ ދިވެިހރާއްޖޭަގއި ދިރިއުޭޅ ކޮންމެ 

ށް ތަފާތު ދެ މާނައެއް އޮތް ކުއްޖަކަށް ވެސް އަދި ިދވެހިާރއްޖޭަގއި ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ދިެވހި ކުއްޖަކަށް ެވސް؛ މީ ވަރަ 

ނޑުމެން އިތުރަށް ދިރާސާކޮށް މި ޤާނޫނުތަކުގެ  ދެ ލަފުޒަކަށް ވާތީ، ައޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މި ޤާނޫނަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން  ތެރެއިން ތަޢާރުޟުވާ އެްއެވސް ކަމެއް އޮެވގެންނުވާނެ. ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށްފަހުގައި މި ޤާނޫނު އަޅުގަ

ނޑުމެން ހަދަންޖެހޭނީ ޤަބޫލުކޮށް ގެންނުވާނެ މާދަމާ ނޫން އަނެއްދުވަހު އަނެއްކާ މި ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކުރާކަށެއް. ައޅުގަ

ނުޑ ެގ ދާއިރާ އަށް ވެްސ  ނުޑެވސް ޤަބޫލުކުރަން، މިއަުދ އަުޅގަ ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ދިރާސާއެއް ކުރުމަށްފަހުގައި. އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ އަދި ރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން ދާިއރާތަކުަގއި ވެ ްސ ޕްރީސްކޫލު ތަޢުލީމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ތަޢުލީމެއް. އަުޅގަ

ޖެހޭ ޕްރީސްކޫލު ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރަން. ހަމައެއާެއކު ސާނަވީ ތަޢުލީާމ 

ށަހެޅުމުގެ ަމޤްޞަދަކީ ވެްސ. ސަރުކާރަށް ހަމައަށް ސަރުކާރުން ހިލޭ ޯފރުކޮށްދޭން ބޭނުންވާތީ ޙަޤީޤަުތގަިއ މި ބިލު ހު

އެބަ އޮތްތޯ އިޚްތިޔާރު މި ބިލު ހުށަނާޅާ މަޑުކޮށްލަން ވެސް. އެހެންނަމަވެސް ސަރުކާރުން ޕްރީސްކޫލު ތަޢުލީމާ އަދި 

ނޑުމެންނާ  އެހެނިހެން ތަޢުލީމުތައް ހިލޭ ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ޙަޤީޤަތުަގިއ މި ބިލު އަޅުގަ

ހަމައަށް މި އައީ ވެސް. އެެހންވީމާ، މީ ސަރުކާރުގެ އިޚްާލޞްތެރިކަން ވަރަށް ސާފުކޮްށ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނޭގ 

ނޑުމެްނގެ އަތުން ދޫކޮށްާލއިރު އެ ޤާނޫނު ވާންޖެހޭނެ  ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނު ތަންފީޛުކޮށް ނިންމާފައި އަޅުގަ

ނަށް ވެްސ، މި ރާއްޖޭގަިއ ުއޅޭ ހުރިހާ ުކޑަކުދިންނަށް ވެްސ އަދި މި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޭޖގެ ުހރިހާ ރައްޔިތުން

ނޑުމެން ހިމާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ އަޅުަގނޑުމެން ސޮިއކޮށްފަިއ  ރާއްޖޭަގއި ދިރިއުޅޭ ބޭރުކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ވެސް އަުޅގަ

 ހުރި މުޢާހަދާތަކާ އެއްގޮތްވާ ޮގތުގެ މަތިން. ޝުކުރިްއޔާ. 
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  ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

އަށް  هللاމެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުޢިއްޒަތްތެރި ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

  

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ނުޑ އަެނއްާކވެްސ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ިމއަދު މި ބިލު އަނބުރާ  ފޮނުަވއިލާފައިާވިއރު އަުޅގަ

ތަކުރާރުކޮށް ތިން ވަނަ ފަހަރު މި މަޖިލީހުގައި ފާހަގަކުރަން. ފަސް ވަނަ މާއްދާ އަށް އިޞްލާޙުގެނެވުުނއިރު އަޅުަގނޑު 

ތައް. ކުރީަގއި ވެސް ދެންނެވިން މި ޤާނޫނުގައި އެބަ ހުއްޓޭ ޞިއްޙަތާ ބެހޭ ގޮތުން ކުދިންނަށް ހޯދަންޖެހޭ ޙައްޤު

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން، ރާއްޖޭަގއި ވަަރށް ގިނަ ކުދިންނަށް ވަީނ  އޭގެތެޭރގަިއ ތަކުރާރުކޮްށ ައނެއްކާެވސް އަުޅގަ

ވެކްސިންނުޖެހި. އެ ކުދިންނަށް ވެކްސިންނުޖެހުނީމަ މި ވާ ގޮތަކީ އެ ކުދިންނަށް ޕޯލިއޯެޖހޭ. އަދި އެ ނޫނަސް އެހެން 

ނަޑށް ހީވަނީ ސަރުކާރުގެ ވެސް ތަފާތު ބަލި ޖެހުމުގެ ސަބަބުން، އެ ކު ދިންނަކީ ނުކުޅެދޭ ުކދިންނަށް ވެގެންދޭ. އަުޅގަ

ޒިންމާއެއް އަދި މައިންބަފަިއންގެ ވެސް ޒިންާމއެއް އެ ުކދިންނަކީ ޞިއްޙަތު ސަލާމަތުން ހުރި ރަނގަޅު ކުދިންގެ 

ކުިދންނަށް ރަނގަޅު ޞިއްޙަތެްއ  ގޮތުަގއި އެ ކުދިން ބޮޑުވުން. އެ ކުދިންނަށް ރަނގަޅު ތަޢުލީމެއް ލިބޭނީ ވެސް އެ

ލިބިގެން. ެއ ކުދިންނަށް ރަނގަޅު ިޞއްޙަތެްއ ނުލިބި، ަރނގަޅު ތަޢުލީމެއް ނުލިބޭނެ. އެހެންވީމާ، މި ބިުލ އަނބުާރ 

ނޑު އެންމެ ހިތާމަކުރަނީ ހަމައެކަނި ފަސް ވަނަ މާްއދާގެ ވާހަކަ ަދއްަކއި، އެހެން  ފޮނުވާލިއިރު އަެނއްާކވެސް ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފުރުޞަތު މާއްދާތަ ކަށް ރިޢާޔަތްނުކޮށް ފޮނުވައިލީމަ. އެހެންނޫންނަމަ މިއަދު އަނެއްކާެވސް ައޅުގަ

ލިބިގެންދާނެ އެކަން ކުރުމަށް. ޞިއްޙަތާ ބެހޭ ގޮތުން އެ މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރުމަކުން ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓަކަށް ބުރަެއްއ 

ކުދިންނަށް ސަުރކާރުެގ ފަރާތުން ވެކްސިންޖަހައިދޭ. ވެސް ުނވާނެ. އެއީ މިާހރުވެސް ާރއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުޑަ

ނޑުެމންނަށް އެނގޭ ެއއްަޗކީ ބައެއް ކުދިންނަށް ެވކްިސންޖެހުމަށް ޓަކައި، ޚުދު  އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގޮސް އެ ކުދިންގެ މައިންބަފައިންަނށް އާދޭސްކުރަންޖެހޭ ހިސާބަށް އެބަ ދޭ. ނުވަތަ އެިކ 

ނޑަށް ހީވަނީ ގޮތްގޮ ތުން އެ ކުދިްނގެ މަިއންބަފައިންނަށް ވިސްނައިދީ، ނުފޫޒު ފޯރުވާ ހިސާބަށް ާދންޖެހޭ. އަޅުގަ

ކުޑަކުދިްނގެ ަޙއްޤުތައް ހޯަދިއދިނުމަށް ޓަކައި ޤާނޫނެްއ އޮްނނައިރު ެއ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ެއ ކުދިންެގ މައިންބަފައިންނަށް 

ޖެހޭނެހެން. މިއަދު ޕްރީސްކޫލު އަދި އެ ކުދިންނަށް ލިބެންޖެހޭ ތަޢުލީމު އެކަން ލާޒިމުކުެރވޭނެ ގޮތެްއ ވެސް ހަދަން

ހޯދައިދިނުމަށް، ޤާނޫނަކުން އެ ޙައްޤު ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުާރއިުރގައި މިފަދަ މާއްދާތަކަށް ރިޢާޔަތްނުކުރުމަީކ 

ނޑު ނޑުމެްނ  އަޅުަގނުޑ ދެކޭގޮުތަގއި ވަރަށް ހިތާމަވެރި ކަމެއް. ދެވަނަ ަކމަކަށް އަުޅގަ ފާހަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، އަުޅގަ

ނޑު އެ ކޮމިީޓގަިއ  ކޮމިޓީގައި ކޮންމެގޮތެްއވިަޔްސ މެޖޯރިޓީ އޮތީ މިއަދުގެ ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީގެ؛ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ. އަުޅގަ
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ކަށް މަސައްކަތްކުރި ެއއް މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން ައޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން، މިއަދު މި ބިލުގައި އިޞްލާޙުތަ

ނޑުމެން މެޖޯރިޓީ އޮެވ، މެޖޯރިޓީ އަށް ފެންނަ ގޮަތކަްށ  ދިމާވާންޖެހުނު އެންމެ ބޮޑު އެއް ަމއްސަލަތަކަީކ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޑިބޭުޓގައި ކަންތައްތައް ނިންމާލީމަ ދެން ދިމާވެދާނެ މައްސަލަ މި އޮތީ ދިމާވެފަ. އެހެންވީމާ، 

ތަނުަގއި މެޖޯރިޓީ އޮތްކަމުަގއި ިވޔަސް، މައިޯނރިޓީ އޮންނަ، އެ ތަނުަގިއ އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަން ުކރިއަށް އޮތް 

ތިއްބަވާ އެހެން ބޭފުޅުންގެ ެވސް އަުޑއަްއސަަވއި އެ ބޭފުުޅން ދައްކާ ވާހަކަ ައކީ، އެީއ އެ ދަްއކާ ހަމައެއް އޮތްތޯ 

އަޅުަގނުޑމެން ދެއްކި ވާހަކަ ައޑުއެިހ ބަލައި އެ ބިަލކަށް އިޞްލާުޙެގނައުމުގަިއ ައޑުއަހަިއ އެ ފާަހގަކުރަން. އެހެން، 

ނޑު އުއްމީދު މި ކުރަނީ ކުރިއަށް  ނަމަ، މިއަދު މި ބިލަށް މި ދިމާވި މައްސަލަ، ދިމާާވކަށްނުޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ބަލައި  އޮތް ތަނުގައި ކޮމިޓީތަުކގައި މެޖޯރިޓީ އޮތްކަމުގައި ިވޔަސް، މައިނޯރިޓީ އަކީ ވެސް  އެއީ އޮންނަ ބައެއް ކަމަށް

އެ މީހުންގެ ވެސް އަުޑއަހައި އެ މީހުން ދައްކާ ވާހަަކތަކުަގއި ރަނގަޅު ވާހަކަތަެކްއ ހުރި ކަމަށް ވަންޏާ އެ 

ނޑު މި ވާހަކަ މި ފާހަގަކޮށްލީ ވަރަްށ  ވާހަކަތަުކގެ ހުންނަ އޮއްޓަރެްއ އެ ބިލަކަށް ލުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް. އާދެ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮމިޓީގައި މަސަްއކަތްކުާރއިރުަގިއ ހިތާމައާ އެކު. އަޅުަގނޑު ުއއް މީދުކުރަން ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އަުޅގަ

މައިނޯރިޓީ އަްށ ވެްސ ފުުރޞަތެއް ދީ، މައިނޯރިޓީ އަީކ ވެސް މި މަޖިލީހުަގއި ތަމްީސލުކުރާ ބަެއއް ކަމަށް ދެކިގެން 

ނޑުމެން ވެސް މަސައްކަްތކުރަނީ ރައްޔިތުންނަށް . އެހެންވީާމ، ރައްޔިތުްނގެ ޙައްޤުތަްއ ރައްޔިތުންނަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރާ މަަސއްަކތްތައް ފާހަގަކުރާެނކަމުަގއި އުއްމީދުކުރަން. ޝުކުރިްއާޔ  ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި  ައޅުގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް ރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަމެންބަތެރި ޢިއްޒަތްތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

 ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ނޑުމެްނގެ ައތަށް މިއަދު އިޞްލާޙެއްެގ وبركاته الم عليكم ورحمة هللاالس   .حيمحمن الر  بسم هللا الر   . އާދެ! އަުޅގަ

މި އަނބުރާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރައީސް އޮފީުހން ފޮނުވާފައި މި ވާ މާއްާދތަކުގެ އިޞްލާޙުތަކާ މެދުަގިއ   ގޮތުަގއި

ނޑުމެންގެ ޕާީޓގެ ަފރާތުން ވިލިމާލޭ ދާއިާރެގ  ވާހަކަދަްއކާއިުރގަިއ ައޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ ދާދި ދެންމެއަުކ އަުޅގަ

ކު ވިދާޅުވެއްޖެ ެއއަށް ހަދަންވީ ގޮތް. އަދި އެކަން ކުރަންވީ ގޮތް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނި

ނޑުމެން މިއަދު މިތަނުން ކުރަންޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެން އެއަށް ާތއީދުޮކށްގެން ެއގޮތަށް ެއކަން ކުރުަމކީ ެއއީ އަސްލު އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކު ތެދުވެ ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔުން، މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އަށް ފާޑުކިޔުްނ، މައިނޯރިޓީ  ކަމަކީ. އަުޅގަ
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އަށް ފާޑުކިޔުން ނުވަތަ ެއަކމެއްގެ، އެ އެްއެޗއްަގއި އޮްނނަ ކުށަކާ މެދުގައި ފާޑުކިަޔިއ، އެ ކަމަކީ ެއއީ ނުވާނެ 

ުރގަިއ ކަންތައްތަކެޭކ، އޮތް ނަމަ ތިމަންނަމެންގެ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މަޖިލީހެކޭ ބުނެ މިކަހަލަ ވާހަކަތަކެއް ދަްއކަމުންގެންދާއި

ވިސްނާލަން އެބަ ޖެހޭ. ތިމާމެންނަށް ކަންތައްތައް ކުރެިވފައި ހުރީ ކިހިނެއްކަން ެވސް ވިސްނާލަން އެބަ ޖެހޭ. 

ތިމާމެންގެ މެޖޯރިޓީ އޮތްިއރުގައި ތިމާމެން ކަންތައްަތއް ކުރީ ކިހިނެއްތޯ ެވްސ ބަލައިލަން އެބަ ޖެހޭ. 

އް ާމއްދާތައް އަެނއް މާއްދާަތކާ ފުށުައރާ މާއްދާތަކެއް. ެއކަމަކު ެއ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އެބަ ހުރި ބައެއް ާމއްދާތައް؛ އެ 

ކަންތައްތަކާ ވިސްނީ ކިަތްއ މީހުންބާ؟ ޤާނޫނުތަކެއް ފާސްެވގެންދާއިރުަގއި އެއް ޤާޫނނާއި އަެނއް ޤާނޫނާ ވެްސ 

ޤާނޫނުއަސާސީއާ ތަޢާރުޟްާވ ފުށުއެރުންތަކެއް އެބަ ހުރި. ިކތައް މީހުންބާ ވިސްނަނީ؟ ޤާނޫނުތަކެއް ފާސްެވގެންދާއިރު 

ކިތައް މާއްދާތޯ އަސްލު ހުންަނނީ. އެހެންވީމާ، ިމއީ އިންާސނުން ހަދާ އެއްެޗއް. އިންސާުނން ހަދާ އެއްެޗްއގައި އެަކކު 

އަނެކަކަށް ފެންނަ ގޮތް ތަފާތެއް އައުމަކީ ެއކަށީގެްނވާ ކަެމއް. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުޑަކުޑަ ައކުރެްއގައި ހިފަިއ 

ގުނުއިުރގައި އެ އަކުރަކީ ެއއީ ވަރަށް ޮބޑު ައކުރެްއގެ ޮގތުގައި އޮތް އަކުރެްއ. ޭއގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑު ތަފާތެްއ ނެ

އެބަ އާދޭ. އެހެންނަމަވެސް، އެކަހަލަ ވާހަަކެއއް ބުނެޭވ ބައެއް ފަހަރުަގއި ބަެއްއ މީހުންނަށް ގޮތްދޫކުރުމުގެ؛ 

ދާނެ. އެ ކަމެްއގެ ޙަޤީޤީ މާނަކުރެވިގެންދާއިުރގައި މި މަޖިލީހުގައި ވެްސ ގޮތްދޫނުކުރުމުގެ ސިޔާސަެތއް ވެސް ައއިސް

ތަފާތު އެކިއެކި ަވޒީފާތަުކގައި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ނޫނަސް އެބަ ތިއްބެވި. މިކަހަލަ ކަންތައްތައް މިގޮތަށް ދާއިުރގަިއ 

މެން ކުރަްނ އެބަ ޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން އަތުން ދޫވެގެންިދޔަނުދިނުމަށް ޓަކައި ވެސް މަސައްކަތްަތކެއް ައޅުަގނޑު

ދެންމެގައި ފާޑުިކިއގެންދިަޔ ކުރީގެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސެްއގެ ވާހަަކ ވެސް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނޑުމެންނަށް  އަުޑއިިވގެންދިޔަ ކުީރގެ މެޯޖރިޓީ މި ތަނުގައި އޮްތ، ެއމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުންތަކެއްގެ ާވހަކަތަކެއް އަުޅގަ

ިވގެންދިޔަ. ނަަމވެސް، ކަންކަން ެވގެންދިޔަ ގޮުތގެ މައްޗަށް ބަލާއިުރަގއި ކޮަބއިޯތ ޤާނޫނުއަސާސީެގ މިވެނި އަުޑއި

މާއްދާއަކަށް ިވސްނައިލާ ހަދާފައި، ކަންތައް ކޮަބއިތޯ. ތިމާމެންގެ އަމިއްލަ އެދުން؛ ެއީއ ޤާނޫނު ކަމަށް ބެލިގެންދިޔަ 

ން އަހަެރއްހާ ުދވަހުގެ ތެޭރަގއި ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ފެނިގެން ހިނގައްޖެ. ދުވަސްތަެކއް ައޅުަގނޑުމެން ވޭތުވެިދޔަ ތި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ މަޤާމާ ހަވާުލވާންޖެހޭނެ ފަރާތަކީ އެީއ މި މަޖިލީހުން ޤަރާރެއް ފާސްކޮްށގެން، 

ނޑައެިޅެގންދިޔަ ދުވަސް ވެސް ހަމަޖެހިގެންހިނގައްޖެ . ަބއެއް ޤާނޫުނތަކަކީ ކުްށކުރީމަ ެއއީ ތިމާެގ އެއީ ތިމާކަުމގައި ކަ

ޕާޓީގެ މީހާ ކަމުަގއި ވާީތވެ އެ ޤާނޫނުގައި އޮންނަ މާއްާދތައް ުއވާލުމަކީ ެއއީ ތިމާގެ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތުކަމުަގއި، 

މިފަދަ  ޤާނޫނަށް ގެންނަ އިޞްލާޙުކަމުގައި ވެސް ވެގެންހިނަގއްެޖ. އެހެންވީމާ، އެަކކު އަނެަކކަށް އިނގިލިދިްއކޮށް

ކަންތައް ކުރުުމގެ ބަދަލުަގިއ ތަންކޮޅެއް ޒިންމާދާރު ގޮެތއްަގއި ައޅުަގނޑުމެން މަޖިލިސް އެބަ ބޭނުންކުރަންޖެހޭ. 

ރަނގަޅު ވާހަކަފުޅެއް. ކޮމިޓީަތކުގެ ތެޭރގަިއ ައޅުަގނޑު ަމސައްކަތްކުރަްނ އެބަ ޖެހޭ ަރނގަޅަށް. އަވަްސއަުރވައިލާަފއި 

ކީ ކޮބައިތޯ؟ ޤާނޫނުއަސާީސ ވަރަށް ރީތި، ވަރަށް އޭގައި ފޮނިމީރުކަން ލިބެމުންދިޔަ ކަންކަން ކުރުމުގެ ނަތީޖާ އަ

މާއްދާތަކެއް މިހާރުެވސް ެއކިެއކި މީހުން އެކި ގޮްތގޮތަށް ަނގަމުން، މާނަކުރަމުން މި ގެްނދަނީ. ރަނގަޅު މާއްދާަތކެްއ 
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ގެން، ަޝކުާވކުަރމުން، އެންމެ ފަހުންގޮސް އެބަ ހުރި. އެހެންނަމަވެސް، ކޮން ބައެއްތޯ މި ޤާނޫނުައާސސީ ލަސްވެ 

އެވަރުން ނުެވގެން އޭުރގެ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި މި ދިވެހި، މި ޤާނޫނުއަސާސީ 

އްޔާ ވުޖޫދަށް ގެަނއުމަށް ޓަަކިއ މަސައްކަތްޕުޅުަތކެްއ ކުަރމުންގެންދިޔަ އޭުރގެ ިދވެިހރާއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރި

އަލްއުސްާތޛް މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ދިިރއުުޅއްާވ ެގޮކޅު ކައިިރއަށް ވަަޑއިގެން ކޮްނ ބައެއްތޯ އިހުތިޖާޖުކުރެްއވީ؟ 

ލަސްވެގެން އިހުތިޖާޖުކުރެއްީވ ކޮން ބައެއްތޯ؟ އެހެްނީވމާ، މި ތަނުގައި ައވަްސައރުވާލަިއގެން ވާހަކަެދއްކީމަ 

ަތކަކީ ނުވަތަ ވާހަކަފުޅުތަކަކީ އެއީ ޤަބޫލުކުެރވޭނެ ވާހަކަަތެކއް ނޫން. ތިމާމެންގެ އަމިއްލަ ވާހަކަދަްއކާ މީހުންގެ ވާހަކަ

އެދުމެއް އޮތީމަ އެ ވާހަކަ ދައްކަނީ. ޤާނޫނު އޮތީ ކޮންތާކުތޯ ނުބަލާ. މާއްދާ ތަޢާރުޟްވަނީ ކޮންތާކުތޯ ނުބަލާ. 

ށް ބައްޓަންކުރުމަށް ޓަަކއި ތިމާ އެދޭ ގޮތް، ތިމާ އަށް ތިމާމެންގެ ވާހަކަތަާކއި ތިމާމެންގެ ކަންތައްަތއް އެހެން ގޮަތކަ

ނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ކަންތައްތަެކއް ނޫން. ޤާނޫނީ  ފެންނަ ގޮތް އެއީ އެންމެ މޮުޅ ގޮތް. އެހެންވީމަ، އެއީ އަުޅގަ

ވިފައި ހުރެއްޖެ ކަމުގަިއ ގޮތުން މިތާ ތެރޭގައި މަސަްއކަތްތަކެއް ކުރަމުންގެންާދއިރުަގއި މި ތަނަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހޮ

ވަނީ ނަމަ، އެހެން މީހަކު އައިސް ބުނާނެ، މިތަނަކަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ބޭނުމެއް ނުވެޭއ. މިތާނގައި ޕްރެކްޓިސްކުރާ 

ޤާނޫނީ ވަކީލުންތަެކއް ެވސް ެއބަ ތިބި. ޕްރެކްޓިސްކުާރ ޤާނޫނީ ވަކީލުންތަކަށް ކޯޓުތަކުން ކަންތައް ބަދަލުެވގެން އަންަނ 

ބަ އެނގޭ. މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭަގއި އަމީންޢާއްމަކަށް މިއަދު މަސައްކަތްކުަރްއވާ ބޭފުޅަކީ އެަތއް ދުވަެހއް ވަންދެްނ ގޮތް އެ

ނޑިޔާެރއްގެ ގޮތުަގއި މަަސއްކަތްކުަރްއވާފައި ހުރި ބޭފުޅެއް. ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްަތާކއި ތަޖުރިބާތަކެއް ހުންނާނެ.  ފަ

ނޑުމެްނގެ މަޖިލި ސް ވަށާލެިވގެންވަނީ، ބިނާކުރެިވގެންވަނީ، ެއކުލެިވގެްނ ވަނީ ެއކިެއކި ދާއިރާަތކުެގ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ފަންނީ އެކިއެިކ ބޭފުޅުން ހިމެނިގެން. ހަމައެކަނި ޤާނޫނީ ަވކީލުންނެއް ނޫން. މިއީ މަޖިލީހަށް ފުރިހަމަވެގެންދާ ގޮތަކީ. 

ެވގެންދިއުން. ބަިއވެިރވުން އޮތުން. އެހެންވީމާ، ހުރިހާ ދާއިރާއެްއގެ މީހުންެގ ކަންކަން ވެގެންިދއުން. ބައިވެރި 

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި  ޤާނޫނެއްގައި މިހެން ހުންނަ ކުޑަުކޑަ ކަމެއް ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން އެ ފޮނުވީ އަުޅގަ

އްރުްނ ޑިމޮކްރެޓިކު އުސޫުލގެ ހަމަތައް ވަރުގަދަކަމުން. އެހެންނޫންނަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޑުމަޑުން ސިއްރުސި 

އަންގާލާފަިއ ބުނަންވީތާ، އޭ! މީތި އަދި ފާްސވުމުގެ ުކރިން؛ މި ެއއްޗިހި ފެންނަްނ ހުންނާނެ. އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެްނެގ ތެރޭގައި ހުންނަ އެއްޗެހި  ނޑުމެން ނިންމަމުންދާ އެއްޗެހި. އަުޅގަ ފާސްކުރަމުން ގެންދާ އެއްޗެިހ. އަޅުގަ

ންނާނެ ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، ބަެއއް ކަހަލަ ކަންތައްތައް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސަރުކާރަްށ ނޭނގި ނުހު

އެނިގވަަޑއިނުގެންެނވި ކަުމގަިއ ވީނަމަވެްސ ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި އެްއޗެހި އެނޭގވަރަކަްށ އެހާ ުކޑަުކޑަ ެއްއޗެްއަގިއ 

ތް ގުދު އޮންަނއިރުަގިއ ހިފައި ދަމައިގަތްއިުރަގއި ތިމާމެންނަށް ކަންކަން ކުރެވިފަިއ ހުރި ގޮތް ބަލައިނުލާ، ތިމާގެ ހަ

އަނެއް މީހާގެ އެއް ގުދު އޮަތސް ގުދޯގުދޯޮގވާ އުސޫލު މި އޮންނަނީ. ތިމާގެ ފަސްބައިގަިއ ކިތަންމެ ކިލަނބުކަމެއް ހުރި 

ކަމުގަިއ ނަމަވެްސ ކިރިާޔ ވެްސ ޝަްއކެްއ އުެފދިއްޖެއްާޔ ެއކަމުގަިއ ވާހަކަދައްކަމުންގެންާދ މަންޒަުރ 

ންދަނީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން. ތިމާމެން މިނިސްޓްރީތަކެއް ހިންގަމުންގެންދިަޔއިރުަގއި އެަތްއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެ
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ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކަާކއި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އެތައް ފައިސާތަކެްއ ހޭދަކޮށްގެން ޭބކާރު ގޮުތަގއި ޚަރަދުކޮްށގެްނ 

ނުންކުރަމުންގެންދިޔައިުރގައި ވެސް ކަންކަން ވެފައި އޮތް ގޮުތގެ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަުތގެ ޤާނޫާނ ޚިލާފަށް މާލިއްޔަތު ބޭ

މައްޗަށް ެއއްެވސް މިންވަރަަކށް ބަލައިލުމެއް ނެތި، މިއަދު ކޮރަޕްޝަންގެ ވާހަކަަތކާއި ފަސާދައިގެ ވާަހކަތައް މި 

ހުން. މަޖިލީހުގެ ދައްކަނީ ކޮރަޕްޝަނުން ފޯވެގެންގޮސް ޭއގެން ބޭރުނުެވިވގެން އުޅޭ ަވއްތަރުަވއްތަރުެގ މީސްމީ

މެންބަރަކަށް އާދެިވއްޖެއްާޔ އެ މީހަކީ މުއްސަންޖަކަްށ ާވން އެބަ ޖެހޭ. މިނިސްޓަރަަކށް އާދެިވއްޖެްއޔާ އަެނއްާކ 

ެގ ވެރިކަން ބަދަލުެވގެން ދެްނ 2112މުއްސަނދި މީހަކަށް ވާން ެއބަ ޖެހޭ. މި ސިޔާސަތުގެ ަދށުން އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑަށް ފެިނގެންދިޔަ. އާސަންދަިއގެ ވާަހކަތަެކއް އައި ވެރިކަުމގެ ތެރޭަގއި ކަ  ންކަން ވެގެންިދޔަ މަންޒަުރ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނީ ގޮތުން މިފަދަ، އިންސާނުްނ  އަުޑއަހަނީ. އާސަންދަ ލިބެމުންދާ ތަނެއް އަުޅގަ

ވަރަށް ރަނގަޅު އެްއޗެހި ވެސް ހުރޭ. ެއއީ އެ  އުފައްދާ ކޮންމެ ެއއްަޗކީ ެއީއ ރަނގަޅު ެއއްަޗކަށް ނުވެ ިހނގައިދާނެ.

އިރަާކއި އެ ަވގުތަާކއި ހާލަތަކާ ގުޭޅގޮތުން އެ ެއއްެޗއް ަބދަލުވަމުން އަންނަ ެއއްެޗއް ެއ އެްއޗަކީ. އެހެންވީމާ، ޭއެގ 

ސާނަކަްށ ޒާތުަގއި ައޅުަގނޑުމެން ބޭނުންކުރަންވާނީ، އަޅުަގނޑުމެްނ އޭގެ ބޭނުން ހިފަންވާނީ މީގައި ތިމާ އަކީ އިން 

ވާތީވެ އިންސާނާ ކުށްކުރާެނ. އިންސާނާ ހަދާ އެއްޗެީހގައި އުނިކަމެއް ހުރެދާނެ. އެހެންވީމާ، އެ އުނިކަްނ 

އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ެވސް ޤަބޫލުކޮށްގެން އަޅުަގނޑުމެން މި ކަންތައް މި ެގންދަނީ ކުރިއަށް. އެހެންވީާމ، 

އްޖެ ކަމުގަިއ ވަނީ ނަމަ، އިދިޮކޅު ފަރާްތތަކަށް މި ތަނުަގއި ޗުއްުޕ އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ މިހެން ވާހަކަަދއްކަންވެ 

އަހަރުދުވަހުގެ ވެިރކަމެްއ ރައްޔިތުން ހަވާލުކޮށްދިނީމާ  1ވެސް ވިދާުޅެވވޭނެ ފަދަ ޖާގައެއް ވެސް ނެތޭ. ތިމާމެން އަތަށް 

ޔަީއ ފަިއބައިގެން. ފަުތއަޑުިކޔާލަމުން. އަހަރުުދވަހުަގއި ެއކަން ުނކުރެިވގެން ހޯހޯއޭ، ައއްދިއްޯޔއޭ ޮގވަމުން ެއ ދި 3

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ުގޑުންައރުވާލަމުން. ދައުލަތް ދަރުވަިއލާފަ. ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާޮކށްފަ. އެކިެއކި ޤާނޫނުތަކަްށ 

ންމެ ބޭނުން ގޮތެއް ހަދާފަ. ޤާނޫނުއަސާސީ ައކީ ެއއީ ނެތް އެްއޗެއް ކަމަށް ހަދާފަ. ޗާޓުން ބޭރުވެފަ. މިކަހަލަ ކިތަ

ކިތަންމެ ވާހަކަތަެކއް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ދެއްކިދާނެ. ެއހެންވީމާ، މިތާތެރޭގައި އެިކއެކި ވާހަކަތަެކއް ދަްއކަިއ، 

ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަުކގައި ވާަހކައަކީ ތިމާމެންނަކީ އެންމެ ރަނގަޅު މީހުން ކަމަށް ދައްކައި، މިއަދު ރައްޔިތުން މެޖޯރިޓީ 

ްނގާއިރު ތިމާމެންެގ އެިކއެިކ ްޕރޮޖެކްޓުތަކާއި މަޝްރޫޢުތަާކިއ އެކި ކަންތައް ލިިބގަތުމަށް ހަވާލުކޮށްގެން ސަރުކާރު ހި

ޓަކައި މަސަްއކަތްތަެކއް ކޮށް، ރައްޔިތުން ކުރި މަސައްކަްތތުގައި ޮކޅުފައިންޖަހަން މަސައްކަތްކުރަމުްނގެންދާއިރުަގިއ 

ގޮތް ހަނދާންނެތިގެންދާ ދުވަސްތަެކއް އަދި ުނވޭ.  ތިމާމެން ފެއިލްވެގެން، ތިާމމެން ފައިބައިގެން ދާންޖެހެނު

ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް ތިމާމެން ގެންނަން ފެންނަން ބޭނުންވާ ބަދަލުތަކެއް ނުކުރެިވގެން މީ ތިމަންނަމެން ގެނައި މުޒާހަރާ 

ދިޔަ. ޤާނޫނުއަސާސީއޭ ބުެނ، ތިަމންމެން އަސްލުަގއި އަްތ ަނގަމުން، ދިދަ އުފުލަމުން، ކަންތައް ކުރަމުްނގެން

 އެހެންނަމަވެސް މިއަދު ީވކީ ެއހެނެއް ނޫން.
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.މަޢުރޫފަ ޢަލީ މެންބަރު ިޢއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ކެނދިކުޅުދޫޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: މަޢުރޫފް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ ކެނދިކުޅުދޫ

ނޑުމެންގެ މި އާ ނޑުމެން ވާހަކަަދއްކަމުން މި ދަނީ އަޅުގަ ދެ! ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ! މިއަދު އަޅުގަ

އޯގާތެރި ސަރުކާރުން ރަްއިޔތުންނަށް ދޭން ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް އަވަސްކުރުމަށް ަޓކައި މި ސަރުކާރުން ވަރަށް 

ްއގެ ތެޭރަގއި ެއކުލަވާަލއި ފާސްކުރަމުްނ މި ދަނީ. އެހެންނަމަވެސް ފުރިހަމަ ޤާނޫނުތަކެއް، ވަރަްށ އަަވސް މުއްދަތެ

ދުނިޔޭގެ ތަހުޒީބުވެަފއި އޮންަނ ޤައުމުތަކުަގއި ވެސް ކަންތަްއތައް ދިމާވާ ފަދައިން، އަދި މި މަޖިލީހުގައި ވެސް ކުރީެގ 

ގެން މި ުއޅެނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނުޑ ދައުރުތަކުަގއި ެވސް ކަންތައްަތއް ދިމާވެފަިއވާ ފަދައިން ކުަޑކުޑަ ކަމެއް ދިމާވެ 

ނޑުމެންގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު،  ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަުދ  ވިލިމާލޭހަމަ ވަރަށް އުފަލާ ެއކީ ފާހަގަކުރަން، އަުޅގަ

ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމާ ެއއްގޮތަށް މިކަން، މި ހުރި މައްސަލަތަކާ އެްއގޮތަްށ  ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު

ނުއަސާސީއާ ނުވަތަ ކުދިުކދި ތަޢާރުޟުތައް، ބަހުގެ ތަޢާރުޟުތައް ފިލުވާލުމަށް ޓަކައި މިކަމާ ބެހޭ ކޮމިޓީ އަށް މި ޤާނޫ

ނޑު ދެކޭގޮުތަގއި މިއަުދެގ  ބިލު ފޮނުވާލުން. އެއީ އެންމެ ބުއްދިވެރި ގޮތް. އޭރުން މިކަން ހަމަޖެހިގެން އަންނާނެ. އަޅުގަ

.ޑީ.ޭއގެ ކޯލިޝަުނގެ ތެރެއިން މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ޢާއްމުކޮށް ހުރިހާ ކަމެއްގަިއ ސަރުކާރުން އަދި ޕީ.ޕީ.އެމާއި އެމް

މަސައްކަތްކުރަމުން މި ދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިުތންނަށް ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ޓަކައި. އާދެ! މިއަދު 

ނޑު އަހަރު ީވއިރު ިދވެހި  1މެންނަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަޖަމުނުެވގެން މި ުއޅެނީ އިިދކޮޅު ަފރާތްތަކަށް. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގައި ފެންނަމުންދާ  ރައްޔިތުންނަށް ވެފަިއވާ ވަޢުދުތައް ފުދެމުންދާތަން ފެންނާތީ. އާދެ! އަުޅގަ

މައްސަލަތައް ޙައްުލެވގެންދާ ތަން ފެންނާތީ. އަޅުަގނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގެ ަރއްކާތެރިކަާމއި ހަމަހިމޭންކަން 

ނޑުމެންގެ ސަުރކާރާ ހަވާލުވެ ރައްޔިތުން އަހަރު ީވއިރު،  1ނަށް އިހުސާްސވަުމންދާތީ. އަޅުަގނޑުމެން މިއަުދ އަުޅގަ

ޑޮލަރުގެ ައގު މި ވަނީ ރިޯކުޑ އަދަދަކަށް ދަްށކޮށްފަ. ރަްއިޔތުންނަށް ޑޮލަރު ފަސޭހަކަމާ އެކީ ލިބުުމގެ ފުރުޞަތު މި 

މިއަދު މި ވަނީ ރާއްޖޭގެ ރެކޯޑު ައދަދަކަށް ތިރިކޮށްފަ. އާދެ! ވަނީ ލިބިފަ. ހަމައެހެންމެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަކަތަ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަކަަތއިގެ ުނަވތަ ތެލުގެ ބާޒާރުަގއި ދުވަހަކު ވެސް ތެޔޮ ައގުހެޔޮ ުނވާވަރަްށ މިހާތަނަށް މިއަދު މި ވަނީ 

ނޑު ަދންނަވާނީ މިފަދަ ވަޢުދުތަކާ ިއ މިފަދަ ކުރިއެރުންތައް މި ދިވެހި ސަރުކާރުން ތެޔޮ އަުގހެޔޮ ކޮށްދީފަ. އަުޅގަ

ސަރުކާރަށް ލިބެމުންދާތީ ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔުމަކީ އިދިޮކޅު ފަރާތްތަކުން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ހަމައެހެންމެ، ޞިއްޙީ 

 ނިޒާމަށް މިގެންނަ ބަދަލުތަކާިއ ކޮންމެ ރަށެްއގައި ފާމަީސއެްއ މިދަނީ އެކުލަަވއިލަމުން. ކޮްނމެ ރަށެއްަގއި ޮޑކްޓަރެްއ މި

ދަނީ ބަހައްޓަމުން. ހަމަ އެގޮަތށް ތަޢުލީމީ ނިޒާމު މުޅިން ބަދަލުކޮށް، ރާއްޭޖގެ ތަޢުލީމަށް އާ އިންޤިލާބެއް ގެންނަމުން 

މި ދަނީ. ތަޢުލީމީ މަންހަޖު މުޅިން ފުރިހަމަކޮށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމަށް މިއަންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން 



34 

 

ނގަޅުވެ، ދިވެހިާރއްޖެ އިން އުފެދޭ ތަޢުލީމީ ދަރިން އެތައް ގުނައަކަްށ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ހާލަތު ރަ

ނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ހަމަ ދަންނަވަން ދިވެހި ސަުރކާރަށް، ާޚްއޞަކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  އިތުރުެވގެންދާނެ. އަުޅގަ

ިހރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ދަނީ އަށް. މަނިކުފާނު ތި ކުރައްވާ އިޚްލާޞްތެރި މަސައްކަްތ ބަލައިގެން، މިއަދު ދިވެ

ގަިޑއިރުގެ ކަރަންޓްގެ ޔަޤީްނކަން މީ ކޮން ސަރުކާރަކުްނ ދިން އެއްެޗއްތޯ؟ މިއަުދގެ  22ޝުކުރުއަދާކުރަމުންނޭ. 

ސަރުކާރުން މިއަދު ވަނީ ަރއްޔިތުންނަށް ެއ ޔަޤީންކަންީދފަ. ރައްޔިތުްނގެ އެތައް ާއލާތްތަކެއް ކޮންމެ ދުވަހަުކ 

ލާކުވެގެްނދާތީ އެ މައްސަލަ މިއަދު ވަނީ ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ޙައްލުކޮށްދީފަ. އެހެންވީމާ، ކަރަންޓުދިޔުމުން ހަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަމުން ދޭހަވާ އެްއޗަކީ މި ސަރުކާުރގެ ފުރިހަމަކަމާއި ސަރުކާރުެގ އޯގާތެރިކަން. އެހެްނވީމާ، 

ނުޑމެން ހަދަނީ. އަދި މިހާތަނަށް  އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން އެންެމ ޤާނޫނެއް ވެސް މި ތަނަށް  މިފަދަ ޤާނޫނުތައް އަޅުގަ

ހުށަހަޅާފައެއް ނުވޭ. އަދި ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ޤާނޫނެއް ހުށަހަޅައިފިއްޔާ އެކަމަްށ އިދިކޮޅަށް ވޯޓުދީފައި ވަނީ. 

ޕީގަިއ މި ތިބީކީ. އެީއ ހަމަ އެހެންވީމާ، ަރއްޔިތުންނަށް ޯއގާތެރިކަމާެއކީަގއި މަަސއްކަތްަތއްކުރާ ަބއެްއ ނޫން އެމް.ީޑ.

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޖެއްސުންުކރުމަށް ތިބި ބައެއް. އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑުމެން ކެތްތެިރކަމާ އެކީ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެިރ ޢިއްމަރަދޫ ދާއިރާގެ ނިޒާމީ، ނިޒާމީ މައްސަލަެއްއގައި ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިާރގެ؛ ނިޒާމީ މައްސަލައެްއަގއި 

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ބުނާ ގޮތުން މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައާ މެދު 

ހޭނީ. މި ތަނަކީ، މި ތަނުަގއި ތިބޭ މެންބަރުންނަކީ ސަރުކާރުން ކުރާ މޮުޅ ކަންކަމާއި ހަދާ ބަނދަރާިއ ބަހުސްކުރަންޖެ

އަޅާ ްސކޫލާިއ ކުރީ ސަުރކާރުން ކުރި ކަންކަމުެގ ާވހަކަދައްކަން އޮންނަ ތަނެްއ ނޫން. މި ތަނަށް ބިލެްއ 

ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަމައަށް، ބަފައަށް ހުށަހެޅިއްޖެއްޔާ އެ ބިލަށް ާވހަކަދައްކަނީ. މިތާނގައި ތުުލސްދޫ 

ގޮިވއިރު ވެސް ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް އެްއޗެއް ވިދާެޅއް ުނވޭ. މިހާރު އެ ަދއްަކވާ ވާހަަކ އަށް ވެސް. މި ބިލާ ބެހޭ 

ނޫން. މި ތަނަށް އެްއވެސް ވާހަަކެއއް. ސަރުކާުރން ބަނދަރުހެދީތޯ، ހުޅުމާލޭގަިއ އެއަރޕޯޓް އެޅިޯތ، އެ ވާހަަކދައްކާކަށް 

ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ކުޑަކުދިްނެގ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ައލުން ވިސްނުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަނބުރާ ފޮނުއްވި 

މައްސަލަ. އެ ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަފުޅުނުދައްކަވާ ހިތުހުރި އެއްެޗއް މިތަނުން ގޮވާިއރުގައި ެވސް، ޕީ.ޕީ.އެމްެގ 
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ހަދައިގެން ވާހަކަދައްާކއިރު ވެސް މަނިކުފާނު ތި އިންނަވަނީ އަނގަ އިން ނުބުނެ. އެހެންވީމާ، މީ ޖަގަހައަކަށް މި ތަން 

ނަޑއެިޅގެން ނިޒާީމ މައްސަލަެއއް. ހުށަހެޅިފަިއ އޮތް ބިލަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދަްއކަންޏާ އެ ބިލަްށ  ސީދާ ކަ

 ވާހަކަދަްއކަންޖެހޭނީ، ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ޝުކުރިއްާޔ. މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާީހމް ޝަރީފް ނެންގެވި ނިޒާމީ މައްސަލަިއގައި ދަންނަވަން. 

އެއީ މަޖިލީހު ގަާވއިދު ބުނާ ގޮތުން ނިޒާމީ މައްސަލަެއްއގެ ގޮުތގައި ބަަލއިގަެނވޭކަެށްއ ނެތް. އަޅުަގނޑު މިހާރު 

ވަން ޖެހިފައި މި ވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް، މިހާރު ފުރުޞަތުއަރު

ިސކުންތު  11ސިކުންތު ބާކީ އެމް.ީޑ.ޕީ އަށް އޮތީ.  11ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައާ ބެޭހ ގޮތުން ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަށް. 

 ކުންތު.ސި 11ވީމަ މައިކު ެކނިޑގެންދާނެ ާވހަކަ ވެސް ދަންނަވަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ވަނަ މާއްދާ ބަޔާންކުރާ ގޮތުން ސަރުކާރަށް ފަށާ ތަޢުލީމު ދޭންޖެހޭ. ފަށާ  36ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޤާނޫނުައސާސީގެ 

ގެ ޅަދަރީންނަށް ޕްރީ ސްކޫލްގެ ތަޢުލީމުގެ ތެރޭގައި ޕްރީސްޫކލް ހިމެނޭނެ. މި ޤާނޫނަށް ސަރުކާރުން އަޅުަގނޑުމެން

ނޑު ކުށްވެިރުކރާ ކަމެއް. ިމ ސަރުކާރުން  ނޑުމެން ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. އަުޅގަ ޚިދުމަތް ނުދޭންވެގެން ހުށަހެިޅކަމީ އަުޅގަ

ތި ބުނާ ޚިދުމަތެއް ދޭ ނަމަ، ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮއެދޭ ނަމަ، އަޅުަގނޑުމެންގެ ޅަދަރީން ތަރުބިއްޔަތުކުރަން ބޭނުން 

މި ޤާނޫނެއް އަނބުރާ މިތަނަކަށް ނުފޮނުއްވީސް. ޕްރީސްކޫލް ސަރުކާރުެގ ޚިދުމަތުގައި ދޭންޖެހޭނެ. ، ނަމަ

ނޑު ޤަބޫުލކުރާ ގޮުތަގއި ެއކަން ލާޒިމުކުރާނެ. ދެން  36ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( ަގއި އޮތް ގޮތުްނ އަުޅގަ

ކާރުން މި ރާއްޖެ ރަނުން ޖަރީކޮށްފައި އޮތޭ ބުންޏަސް މިތަނަށް އައިސް އެ ސަރުކާުރ، މި ސަރުކާރު ކިޔަްސ، ަސރު

ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެ ޕްރީސްޫކލްގެ ތަޢުލީމު ދިނުމަށް މި ޤާނޫނު ލާޒިމުކުރީތީ އަނބުރާ މި ތަނަށް ފޮނުވީމާ ދެން ކޮން 

 ވާހަކަެއއްތޯ މިތާ ތިބެގެން މި ދައްކަނީ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ޙުސައިނަ ސަޢުދު މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި ދާއިާރގެ ވިލިނގިލީމެްނބަރު.  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ވިލިނގިލި
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 ަގިއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް  2112ަވނަ އަހަރު، އާދެ!  2112އޮްކޓޯބަރު  12ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

މީ ކަތަޞްދީޤުކުރުމަށް ފޮނުވާލި ުކޑަކުދިންެގ ޙައްޤުަތއް ރަްއކާެތރިކުރުމާ ބެހޭ ބިލު އަނބުާރ މި މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވި

ވަމުންދާކަމުެގ ލާމަސީލު ނަމޫނާއެއް. ރަނަގުޅ މިއަދު ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ުގޑްަގވަނަންސް ރަނަގޅު ގޮތުަގއި ޕްރެކްޓިސް

މިސާލީ ގޮތުގައި. ެއއީ ުރކާރުތަކުން ަކންކަން ކުރަމުންދާނީ މިކަހަލަ ހަމަ ތެރި ސަގާަރއްޔިތުންަނށް އޯ، ސަރުކާރުތަކުން

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި ފޮނުާވ ކޮންމެ ޤާޫނނަކީ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ އެކަީށގެންާވ ގޮުތަގއި ެއ 

އެންމެ ެއކަށީގެްނވާ ގޮުތަގއި ރަްއކާތެރިކަމާއި ޖެހޭ ަރއްޔިތުންނަށް  އެ ޤާނޫނުން އެބަ ،ނަމަ  ޤާނޫނަކުން މަންފާ ނުލިބޭ

ކުރަްއވަން. މިއަުދގެ ަބއްޓަން އެ ބިލު ފޮނުވައިއަދި ޭއގެ އެންމެ ފުރިހަމަ މަންފާ ލިބޭ ގޮތަށް މަޖިލީހަށް އަނބުރާ 

ބިލުން  ގޮތް މިކުެރްއވި ކަމަީކ ދިވެހިރާއްޭޖގެ މުޅި ޖުމްލަ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާހުރި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި

 ކުރެްއވުމަށް ޓަކައި މި އި އަނބުރާ މި މަޖިލީހަށް ފޮނުވައި، މި ކަންތައްތައް އަލުން ޢިޔާދަނުދިޔަ ކަމަށް ޓަކަފެނިގެން

މިއަދު ިމކަމަށް ޓަކަިއ ފާޑުިކޔަންޖެހޭ  .. މިީއ އަުޅަގނޑުމެން މި ކަމަށް ަޓކަިއ ުއފާކުރަންޖެހޭ ކަމެއްވާފައޮތީ ފޮނުއް 

ނޑުމެންނަށް މި އަދު މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭަގއި ފެނިގެން މިކަމެއް ނޫން. މި ފެންނަނީ އެމް.ޑީ.ޕީ  ދާ މަންޒަރުތަކުން އަުޅގަ

ތައް ނުކިާޔކަްނ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަަގކުރެޭވ. ށަހެޅިފައި ހުންނަ ބިލުއަށް ނިސްބަތްވާ ަބއެއް މެންަބރުން މި މަޖިލީހަށް ހު

 ކޮަބއިތޯ އެ .ީދގެންނިސްބަތްވާ މެންބަރުން ެވސް ވޯޓުގަިއ އެމް.ީޑ.ޕީ ައށް ދިޔަީއ ކޮިމޓީ މަރުޙަލާފާސްެވގެން ބިލު މި

ކިޔުމަކީ އެީއ އެންެމ ބިލަށް ފާޑު ނުކުރައްާވ ފޮނުވީމަ މިމިައދު ބިލު އަނބުރާ ތަޞްދީޤު؟ ައކީ ބޭފުޅުންގެ ޒިންމާ

ނޑުމެން ސުވާ އެކަީށގެންވާ ޒިންމާދާރު އިިދޮކޅު ޕާޓީެއއްެގ ޒިންމާކަމާ  އުފެދޭ. މިއަދު މިތާ ތިބެގެްނ މި ލު މެުދ އަުޅގަ

ބޮުޑ ކަމަކަށް ެވގެން މަޖިލީހުގެ  މިއީ އަދި މާ ،އަނބުރާ ފޮނުވާލީމަ މި ނޫން ވަރެއް ދެން ނެތް ކަމަްށ ހެދިގެން ބިލު

ދޭ އުފެލުކަމަށް ފާޑުކިޔުމަކީ ިމއީ އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ ސުވާ ތެރޭގައި މިފަދަ ޒިންމާދާރު ުކޑަ ގޮެތއްަގއި މެންބަރުން މި

ަގއި ހިމެނޭ ކަމެއް. މި މަކީ އެއީ މި މަޖިލީހުގެ މެންޑޭޓުތައް އަނބުރާ ފޮނުވާލުބިލުކަމެއް. މަޖިލީހުގައި ސަރުކާުރން 

ކަށް އެކަީށގެންާވ ތަފަދަ ހާލަތްތަކުަގއި ިމފަދަ ބިލުއަކީ މި މަޖިލީހުގެ ޒިންމާއެއް. ޒިންމާދާރު އިދިކޮޅު ޕާީޓއެްއގެ ޒިންމާ

ންކަން މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން މި ކަ ޑުކިޔައި،ފެންނަނީ މިކަމަށް ފާ ނުމުގެ ބަދަލުގައި މިއަދު މިދިފަރުވާދިނުން. ފަރުވާ

ނުދިނުމަށް ޓަކައި ހުއްުޓުވމަކަށް ގެނައުމުގެ މަަސއްކަތް ކުރަމުންދާ މަންޒަރު. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ވިޔަ

ގެ ބިލެއް މި ބިލަކީ. 01/10ގަިއ؛ 1001ބޭނުންވޭ މިއީ  ލަންމިއަދު ދެން އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށް ؛ފާހަގަކުރެވޭ 

ަވނަ އަހަރު ތަޞްދީޤުކުރެވުނު  2112ވަނަ އަހަރު.  2112ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާީސ ތަޞްދީޤުކުރެވުނީ 

ޤާނޫނުއަސާސީއާ ެއއްގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެިރކަންކުރުުމގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދިޔަީއ އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް. ކީއްވެތޯ 

އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ލިބުނު ފުރުޞަތުގައި މި ޤާނޫނުއަސާީސއާ ތަޢާރުޟުވަމުންދިޔަ މި ޤާނޫނުތައް ޤާނޫނުއަސާސީއާ 

އަހަުރގެ ވެރިަކމެއް އަތުން ބީވެގެންދިޔަީއ.  3އެްއގޮތަށް ބަދަލުނުކުރެއްވީ؟ މިއީ އަޅުަގނޑުމެންގެ އުފެދޭ ސުވާލަކީ. 

. ނުއަސާީސއާ ެއްއގޮތަށް ބައްޓަންކޮށްފަޤާނޫަޔއިރު ެއއްެވސް ޤާނޫނެއް ނެތޭ ވެރިކަންނުކުެރވިގެން ވެިރކަން ދޫކޮށްފައި ދި
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ކުރުން. އެހެންވީމާ، މިއީ އްތޯ އަދާުކރެއްވީ؟ ސަުރކާރަށް ޖެއްުސންބޭފުޅުން މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ކޮން ދައުރެ އެ

މި ދައްކާ ވާހަކަތަަކކީ ހަމަ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިއަދު ރަްއޔިތުން ޤަބޫލެއް ނުކުރަްއވާނެ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން

ނަޑއެިޅގެން ސަރު ކާރުތަކަްށ ޖެއްސުންކުރުމާއި ަރއްޔިތުްނނަށް ޖެއްސުންކުރުން. އެ ބޭުފޅުންގެ ޒިންމާތަަކކީ މިއަދު މި ކަ

ކަންކަމަށް ފާޑުކިަޔއި މި ކަންކަން ހުއްުޓވަިއ، ރަްއިޔތުންނަށް ލިބެންހުރި ކުރިއެރުމަށް ހުރަސްއަޅައި، ިމއީ 

ނޑުމެްނ ޒިންމާދާ ރުކަމާ އެީކގައި ޒިންމާދާރު އިދިކޮޅު ޕާޓީެއއްެގ ޢަމަލުތައް ހުންނަންވާ ގޮތްކަމާ މެދު އަޅުގަ

ޝައްކުކުރަން. ެއއްެވސް ޝައްެކއްނެތް. މި ބިލު ިމއަދު މިގޮތަށް ފޮނުަވއި، ައނބުރާ ފޮނުވާލުމަކީ ދިވެހި 

ނޑުމެން މި މަޖިލީހަށް ވެްސ ލިބިގެންދިޔަ ވަރަށް ބޮުޑ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދިަޔ ަވރަށް ބޮޑު ކުިރއެރުމެއް. އަުޅގަ 

ކުރިއެރުމެއް. މިއަދު ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެޖޯރިޓީ މި މަޖިލީހުގައި އޮތަސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ިމއަދު ޤަބޫލުކުރެޭވ ސަރުކާރުްނ 

ރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތް މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރަްއވަމުންގެންދަވާ ބިލުަތކުން ފޯ

ސަރުކާރުން މަސަްއކަތްކުަރްއވަމުންގެންދަާވކަން. އެހެންވީާމ، މިއަދު ަރއްޔިތުން ިމކަމަށް ޓަކަިއ ވަރަްށ ބޮޑަށް 

ނޑު ެއއްވެސް ޝަްއކެްއނުކުރަން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ކުރަްއވަމުންގެންަދާވ  ފަޚުރުވެރިވާނެކަމާ މެދު އަުޅގަ

ޑު ހަަމ ފަށްފަށުން ޝުކުރުދަންނަވަން. ކުރިއަށް އޮތް ތާނަގއި ވެސް ަރއްޔިތުންނަށް އެންމެ މަސައްކަތަށް ައޅުަގނ

ފައިދާހުރި ގޮތުަގއި ބިލުތައް ފަރުމާ ކުރެއްވުމަށް ޓަަކއި ހަމަ މިގޮތަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަކީ ައޅުަގނޑުމެން މި 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންވީމާ، ޒިންމާދާރުކަމާ މަޖިލީހަށް ވެސް ލިބިގެންދާނެ ކުރިއެރުމެއް ކަމެއް ކަމާ މެދު އަޅު ގަ

ނޑުމެން އެދޭ ކަމެްއ. ޒިންމާދާރުކަމާއެކީަގއި ބިލުތަކަށް ރައްޔިތުންނަށް އެންެމ  އެީކގައި ބިލްތަކަށް ފާޑުިކޔުމަކީ އަުޅގަ

ދިކޮޅު މަޖިލީހުގެ އިމާއްދާތަކަްށ ގެންނަންޖެހޭ ރަނގަޅު އިޞްލާޙު މި  ލާބަ އާއި މަންފާ ހުރި ގޮތުަގއި ފާޑުކިަޔއި، އެ

ކިާޔނެ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، އެފަދަ ކަންކަން ނުފެންނާީތ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ލިިބގެންދިޔުމަކީ ައޅުަގނޑުމެން މަރުޙަބާ

ކުރެއްވުމުަގއި ވީހާެވސް އަވަހަކަށް ުކޑަކުދީްނެގ ލު ފަރުމާބި މި ،މުންފާހަގަކުރަ އަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮުޑވާތީ އެކަން

ެވްސ  އްޗަށް ިރޢާޔަތްކޮށް މިއަްށވުރެޮއތް ނުކުތާތަކުގެ މަ ަރއްކާތެރިކުރުުމގަިއ ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައި އްޤުތައް ޙަ

ންނަށް ލިބޭނެ ގޮތަކަށް ގެ މަންފާ ރައްޔިތުބިލު ކުރެވިގެން ދެން ވީހާެވސް ައަވހަކަށް މިބިލު ދިރާސާ ރަނގަޅަށް މި

 ގޮުތގައި ަދންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ.  ކަެމއްގެ ދިޔުމީ ައޅުަގނޑު އެދޭބައްޓަންކުރެިވގެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް ރިފާޢަهللا ޢަބްދުޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އަރުވަން.ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިފާޢުهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު
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ނޑުމެންނަށް ޝުކުރި އްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަދު މިތާނގައި މި ދެކެވޭ ވާހަކަތަކުން ބަލައިާލއިރުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެންނާ ހިާސބަށް އަނބުރާ ފޮނުވައިލެވުނު ބިލުގެ ބަހުސަށް ވުރެ ބޮޑަށް  މިފެންނަނީ، މަޝްވަރާކުރަން ނުވަތަ އަުޅގަ

ނޑު ހިތާމަކުރަން އަޅުަގނޑުމެންގެ ކޮމިޓީން ކުރި ޒާތީ ކަންތައްތަެކއް މިތާތެރޭގައި ހިލުވާ ެލވިގެންދާތަން. ައޅުގަ

މަސައްކަތެްއގެ ތެޭރގަިއ އަުޅަގނޑުމެން ކޮމިޓީަގއި ިތއްބެިވ، ހަމަ ދެންމެ ވިލިނގިލީ ދާިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

މަޖިލީހުގައި މި ބިލަށް ނުވަތަ މި  އެ ފާހަގަކޮށްލިހެން މި ބިލަށް ވޯޓުދެްއވި ފަރާތްތަކުން މިއަދު ކުއްިލއަކަށް މި

ނުޑމެން ވަރަށް ޔަޤީންކަމާއެކީގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަްށ  ދިމާވެގެންުއޅޭ ކަންތައްތަކަްށ ފާޑުވިދާޅުވާތީ. އަުޅގަ

ނޑު އެ ކޮމިީޓއަކަށް ނިސްބަތްވާ ކޮމިީޓގައި  ދަންނަވައިލާނަން. ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގައި އަުޅގަ

ރިޓީއެްއގެ ގޮުތގައި ުނަވތަ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ބޭބޭފުޅުން އެ ދައްކަވާ ވާހަކަ، ނުވަތަ އެ ޭބފުޅުންނަށް އެންމެ ފުރިހަމަ މައިނޯ

ނޑުމެން މަސައްކަތްކުާރކަން މީޑިޔާތަކަށް ވެސް ޔަޤީންކަާމއެީކގައި އެނިގގެންދާނެ. ިއއްެޔ  އަށް ފުރުޞަތުދީގެން އަުޅގަ

ލުވުމުަގއި ވެސް ހަމަ މިފަދަ ގޮތަކަށް މަސައްކަތްަތްއ ކުރެވުނުކަން ީމޑިޔާތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ބޭްއވި ކޮމިޓީ ބައްދަ

ނޑުމެްނގެ ކޮމިީޓގައި ިތއްބަވާ ބޭފުޅުން، ެއ  ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް އެނގިެގންދާނެ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ގޮތަކަށް އަުޅގަ

ާދޅުވީމަ މީ ހަމަޖެހޭ ވާހަކައެއް ނޫން. ބޭފުޅުން އަމިއްލަ އަށް ކުިރ މަސައްކަތަކަްށ އެ ބޭފުޅުްނ މިއަދު ފާޑުވި

އަޅުަގނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރަން، ކަމެއް ކުރެިވގެންދާއިުރގަިއ ފަހަރުގައި އެ ކަމުގައި އެްނމެ އެދެވޭ މަސައްކަތްތަކެްއ 

ނޑު މެްނ ނުކުރެވި ވެސް ހުރުމަކީ އެކަީށގެންވާ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެްސ، ކަމާ ބެހޭ މުައއްސަސާަތކާިއ ވުޒާރާަތކާ އަުޅގަ

ވާނީ މަޝްވަރާކުެރވިފަ. އެިޑޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއާ މަޝްވަރާކުެރވި ެއޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ އިޞްލާޙުތަެކްއ 

ނޑުމެން ތައްޔާުރކޮށް ނުަވތަ މި ބިލަށް އަޅުަގނޑުމެން މި އިޞްލާޙު ގެެނވިފައި ިމ  އެކުެލވޭ ގޮތަށް މި ރިޕޯޓް ައޅުގަ

ނޑު މެންނަކަށް މި ކަންތަކުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާ މަޝްވަރާކުެރވިފައެއް ނެތް. ވަނީ. ރަނގަޅު ވާހަަކއެްއ، ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ ކޮމިޓީ އަށް ގެނެސް ދެން މިހިރަ  ނޑު ވެްސ ޤަބޫލުކުރަން އަލުން އަނުބރާ އަުޅގަ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ންވީމާ، މި ތަނުގައި ބަެއއް ބޭބޭފުޅުން ކަންތައްތަކަށް އިތުރަށް ރިޢާަޔތްކޮށް، މި ބިލު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެހެ

ސަރުކާރު ޕްރޮމޯޓުކުރާ ވާހަކަ އެބަ ދައްކާ. އަނެއްަބއި ބޭބޭފުޅުން އެ ވާހަކަަތއް އެ ބޭފުުޅންގެ މަންދޫބުން ސަރުކާރަްށ 

ން އެބަ ދޭ. ރިޢާޔަތްކޮށް އެްއވެސް ތާކުންާތކުނުޖެހޭ ވާހަކަ ދައްކާއިުރ، ނިޒާމީ ނުކުތާ ނުނަގާކަން ވެސް ހަމަ ފާހަގަވެގެ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭީނ  އެހެންވީމާ، ގުދޯގުޯދ ކިޔުމަީކ މާ ތާހިރު ޢަމަލެއް ނޫން ކަންނޭނގެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އެއަްށވުރެ ޕްރޮޑަކްިޓވް، އެައށްވުރެ ޒިންމާދާރު ގޮތެްއގަިއ މިތާނގައި މަޝްވަރާތައް ކުރެވި، މިތާ ބަހުސްތަްއ 

ނޑުމެންގެ ކޮމިޓީ އަށް ގެނެވި، ކުރެިވގެންދާނެ ކަމަށް. އެހެން  ނޑު ުއއްމީދުކުަރނީ މި އަލުން އަުޅގަ ވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮމިޓީގަިއ އިތުރަށް ިމއަށް ވާހަކަެދކެިވ، ވީާހވެސް އަވަހަކަށް ފްޯލއާ ހިސާބަށް  ވީހާވެސް ައވަހަކަށް އަުޅގަ

 ގެނެސްދެްއވާނެ ކަމަށް. ޝުުކރިއްޔާ. 

 



39 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

هللا ކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިާރގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދުޝު

 މިނެޓު ބާކީ ވަނީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް.  3ޙިލްމީ އަށް، 

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ނުޑގެ ވާހަކަ ފެއްތޭތޯ މަސައްަކތްކުރާނަން. އާދެ! ޤާނޫނު މިނެ 3ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  ޓަށް އަޅުގަ

ުކޑަކުދީންގެ ޙައްޤުތައް ރަްއކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު އިޞްާލޙު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި  01/0ނަންބަރު 

ނޑު ދަންނަވާނީ ބަ އެއް ބޭފުޅުން އެބަ ވިދާޅުވޭ ވަނީ އަނބުރާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފަ. އާދެ! އަޅުގަ

އަވަްސއަުރވާލަިއގެން ޤާނޫނުހަދާފައި ފޮނުވާ  ވާހަކަ. އާދެ! އަޅުަގނޑުމެންގެ  ރައްޔިތުްނގެ ތެރޭގައި މިހާރު  އެންމެ 

 6ބޮޑަށް އުފެދިގެން އުޅޭ އުދާަހކީ ޤާނޫނުތައް ހެދުން ލަސްަވމުންދާ ވާހަކަ. ބަެއއް ޤާނޫުނތައް ހަތަރުފަސް އަހަރު، 

އަހަރު ވަންދެން ވެސް ނުހެދި އޮންނަކަން. އެހެންކަމުން ރައްޔިތުންނަށް މާ ބޮޑަށް ހިތްހަމަޖެހޭ  1، އަހަރު

އަވަްސއަުރވަިއގެން ނަމަވެްސ ޤާނޫނުތައް ހަދާފައި ފޮނުވީމާ އަނބުރާ އަޔަސް، އެއީ މާ ބޮޑު މައްސަލައަކަށް ނުވޭ. 

ކުރެވެމުންދާކަން. މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީަގއި މަަސއްކަތްތަެކްއ  ރައްޔިތުންނަށް އެަބ އެނގޭ މަޖިލީހުގައި މަސަްއކަތްތަކެއް 

ކޮށްފައި ޤާނޫނުތަެކއް ފާސްުކރަމުންދާކަން. އެީއ މާ ބޮޑަްށ ރައްޔިތުްނ ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް ބިލެްއ 

މިގޮތަށް ކުރުން އެއީ ާމ  ހުށަހަޅައިގެން އެއަށް ވާނުާވ ނޭނގި ހަތަރުފަސް އަހަރު، ަހތް އަހަރު ދިޔުމަށް ވުރެ، މިަކން

ނޑު ހިތަށްއަރާ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީން މި ބިލު  ނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ. އާދެ! އަޅުގަ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ދިރާސާކުރިއިރު އެމް.ޑީ.ީޕގެ ކޮން މެންބަރެއް ބާަވއޭ ހުށަެހޅުއްީވ މިވެނި މިނިސްޓްީރއަާކއި ެއވެނި ުމއައްަސސާއަާކ 

ންކަމެއް ުކރަން ފެނެއޭ. އަޅުަގނޑު ިހތަކަށްނާރާ އެއިން އެްއވެްސ ބޭފުޅަކު އެކަހަލަ ގޮަތކަށް ބައްދަލުކުރަން. ކޮ

ހުށަހަޅާފައި، އެ ހުށަހަޅި މުއައްސަާސއަކާ ބައްދަލުނުކުެރވި އޮތް ކަމެއް. އެހގެންވީާމ، މިއަދު މި ފްލޯގައި ޙަޤީޤަތާ 

ދަން ނުވަތަ ރައްޔިތުންނަށް އޮުޅވާލަްނ މަސައްކަތްކުރުމަކީ ވަރަށް ޚިލާފު ވާހަކަތަކެއް ދައްަކިއގެްނ ރައްޔިތުން މަގުފުރައް

ނުޑ ވަރަށް ުއފާވޭ މިއަދު މަރަދޫ ދާއިާރގެ  ޒިންމާދާރުކަން ކުަޑ ކަމެއް ަކމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރަނީ. އާދެ! އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް، އެ ނެންގެނި ނިޒާމީ ނުކުތާއާ ދޭތެރޭަގއި. އަުޅގަ

ނިޑ އެހެރީ ވަރަށް  ވެއްެޖއްޔާ އެ ބޭފުޅުން އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ޮބޑު ޖަލްާސ އަށް ފަހުަގއި އެ މަނިކުފާުނގެ ިސކު

ބޮޑަށް ރަނގަޅުެވ، ބަދަލުވެފަ. އެހެންނޫނިއްޔާ އަޅުަގނުޑމެންނަށް ބައެއް ބިލުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެ މަނިކުފާނު 

ޅިން ދުނިޔޭެގ ޭބރުގެ ވާހަކަތަާކއި ނޫނިްއޔާ ީމހުންގެ ނެތިމޮށުމުގެ ވާހަަކ. ނޫނީ ނެތި ސިފައިގެ ވާހަކަ ދައްކަވަީނ މު

ނޑު ޤަބޫކުރާ ގޮުތަގއި ވެއްެޖއްޔާމުން އެ ބޭފުޅާ މިހާރު އެހެރީ ހެޔޮ ވިސްނިފަ.  ދައްކަވަނީ. އެހެންކަމުން، ައޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ އެހެންކަމުން، އަޅުަގނޑު ހަމަ އެ ބޭފުޅާ އަށް މަރު ޙަބާ އާއި ޝުކުރުދަންނަވަން. އަުޅގަ
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ވެއްެޖއްޔާމުން ދެން އެމަނިކުފާނު މި މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދައްކާނީ ވަރަށް އުފެއްދުންެތރި، އަދި ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލާ 

ނޑަްށ ޤަބޫލުކުރަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީ   ސް. އެްއގޮތަށް ކަމަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަޖިލީހުން ފާސްކުރަްއވައި ޤާނޫނުއަސާީސެގ ، 6.1ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ހިސާބުން އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން ތަޞްދީޤުކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ފޮނުވުނު ޤާނޫނު ނަންބަރު  01

ވަނަ އިޞްލާުޙގެނައުުމގެ ބިލު، އަލުން ިވސްނުމަށް  1ުކޑަކުދިންގެ ަޙއްޤުތަްއ ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް  01/0

މަޖިލީހުން ފޮނުއްވާފައިވާ މަްއސަލައިގެ ބަހުްސގެ ަވގުތު ނިމުމަކަށް އަީއކަމުަގއި ދަންނަަވން. މި މައްސަލައާ ގުިޅގެްނ 

ންނާނެ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު މިހާރު ދަންނަވައިލާނަން މަޖިލީހަށް ގައި އޮ 1331ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު މިއަދު 

ކޮމިޓީތަކަށް ައއި ބަދަލުތަެކއް. އިޤްތިޞާދީ ކޮމިީޓގަިއ ހިމެނިވަަޑއިގަްނވަނާ މަްއޗަންގޮީޅ އުތުރު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި 

هللا އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީ އަށް ގަލޮޅު

ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެދިަވޑަިއގެން އެމް.ީޑ.ގެ ޕާލިމެންްޓރީ ގުރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުްއވާަފއިވޭ. އެ ިލޔުން ލިބުމުން، 

ޕާޓީތަުކެގ  ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއ ާވ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގަިއ ހިމެނޭ ސިޔާސީ 111މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

ަގއި އަްނގާފަ.  2112އޮކްޓޯަބރ  21ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ީލޑަުރންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަްށ  111އެހެންކަމުން، ރައްޔިރތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އެއީ ޓެކްްސއާ ބެހޭ ަގއި  11311އިޢުލާންކުރަން. މިއަދު 

ބިލެއްގެ މައްސަަލ، މުޅި މަޖިލީހުގެ ސަބް ކޮމިޓީން ނިންމާ ފޮނުވާފައި ވާތީ، ެއކަމާ މެދު މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން 

ގަިއ ވޯޓަށް އެހުމުގެ މަރުޙަލާ.  1331ގޮތެްއ ނިންމެވުމަށް ޓަަކއި. ުކރިން ދެންނެވި ފަދައިން މިައދު ދެން އޮންނާނީ 

ަގއި މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ ޮއންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަމުްނ  11311އެހެންވީމާ، އެ ހިސާބަށް އެީއ ރަސްމީ ޖަލްސާ 

މިހާރު މި ވަގުތަށް ކޮމިޓީތަކުގެ މަސަްއކަތަށް ަވގުުތ އެރުވުމުގެ ގޮތުން އަުޅަގނޑު މި ަވގުތު ޖަލްސާ 

ނޑައިލާނަ  ން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. މެދުކަ

 

ނޑުްއވައިެލއްުވން: [  ]އަށް  13331އިން  11:21ޖަލްސާ މެދުކަ
 

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.12
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ވޯަޓއިގެން ކުރިއަށްހުސްވަގުތު  ވޯުޓ މަށް މިހާރު މަސައްކަްތކުރަމުން މި ގެންދަނީ. ެގންދިއު ކޮޅަށްފަހު އަުޅގަ

ވޯޓަްށ  )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ގައި ދަންނަވަން.ލު ޖައްަސވައިެދއްވުމަްށ އިދާރީ މޭޒު ޓަކައި ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީ ނެގުމަށް

ބިލު ފޮނުވުމަށް  އަށް އެ ގުޅިގެން ޮކމިޓީއަނބުރާ ފޮނުއްަވއިލެްއވި ބިލާ  ބަހުސްކުރެވުނުމިއަދު ދަންނަވާލަން ކަމަށް. 

ނޑު ވޯޓަށް މި، ވަނީ. އެހެންވީމާ ލިބިފައި މިތާއީދު، ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި ދަންނަވާލަނީ އެ ހުށަހެޅުމަށް.  އަުޅގަ

ކުރެއްވުމަްށ ދީޤުވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ެގ ދަށުން ތަޞް 01ނުއަސާީސގެ ޤާނޫ މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވައި 

ގެ ޙަްއޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ކުދިންުކޑަ 01/0ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިަހށް ފޮނުވުނު

އަްށ  ކުރެްއވުމަށް އެ ބިލު ދިރާސާކުރެްއވި ކޮމިޓީއަލުން ދިރާސާ ،ގެނައުުމގެ ބިލުވަނަ އިޞްލާޙު  1ޤާނޫނަށް 

ޅުޫދ ކެނދިކު މަނިކު ހުށަހަޅުއްވައިން ޙުސައިންންބަރު އަްޙމަދު ނިހާވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެ ،ފޮނުއްވުމަށް

މެންބަރުންނަށް  މެުދ ޢިއްޒަތްތެރިކުރައްވާަފއިވާ ހުށަހެުޅއްވުމާ ތާއީދު މަޢުރޫފްޒަތްތެރި މެންަބރު ޢަލީ ދާއިރާގެ ިޢއް

 ދެއްވުން އެދެން. ނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުފެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 .މަނިކުން ޙުސައިންމެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާ ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 .ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް ކެނދިކޮޅުދޫ       ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 21    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 61    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 12    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ 

   12     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 12        ޖުމްލަ:
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 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން 21ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ މި 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 12. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 61ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވޯުޓގައި . 1ދެްއވި މެންބަރުްނގެ އަދަދު ނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުމެންބަރަކު ނެތް. ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭ

އެހެންކަމުން،  .12. ޖުމްލަ؛ 31. ފާސްުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 12ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 

ށް ކުރެއްވުމަދީޤުވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން ތަޞް 01ނުއަސާސީގެ ޤާނޫ މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވައި 

ްއޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ކުދިްނގެ ޙަކުޑަ 01/0ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ފޮނުވުނު ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އަށް  ބިލު ދިރާސާކުރެްއވި ކޮމިޓީ ގެނައުުމގެ ބިލު އަލުން ދިރާސާކުރެްއވުމަށް އެވަނަ އިޞްލާޙު 1ޤާނޫނަށް 

އްޖެ. އާދެ! މިގޮތަށް ފާސްވުމާ ނެވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްވެފޮނުއްވުމަށް ވޯޓުަގއި ބަިއެވރިވެަވޑަިއގެން

ނަޑއަޅަން. އަށް  ތިމާޢީ ކޮމިޓީގުިޅގެން މި ބިލު އިޖް      )ވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު(ހިނގައްޖެ ކަމުަގއި ކަ

 

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށް  ކުަރއްވަމުން އެބަތްމަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުގައި އަިދވެސް މަސައްކަތް އެބަހުރި. މަސައްކަ ގެންދަވާ. އަުޅގަ

 އަށް ބިލެއް ދާނެ. އިބްތިދާޢީ ބަހުސްެގ މަރުޙަލާ ؛އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މާދަމާ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާަގއި ެވސް ިބލެއް

ވާ ބުދަ ދުވަހު  2112އޮކްޫޓބަރ  20ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ  ،އާދެ! އެހެންކަމުން )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 އި.ގަ 0311ހެނދުނު 
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