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 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް  08



  

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޘްމާންއު ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށި

ނޑުމެންނަށް... ފެންނަން މިއޮތް ދެ ބިލަކީ ވެްސ، ފުރަތަމަ މިއޮތީ މަކުނުދޫ ދާއިާރެގ މި  މިއަދު މި އެދުނީ އަުޅގަ

ނޑަށްރި މެންބަރު އަނާާރ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ބިލު. ޢިއްޒަތްތެ ފެނޭ ވިދާުޅވިހެން ކުޑަ  ެއހެންވީމާ، މި ބިލު އަުޅގަ

ކޮމިޓީއެއް ހަދަިއގެން މަސައްަކތް ކުރާ ވާހަކަ ވިދާޅުވީމާ ައނާރާ ނަޢީމް ވެސް، ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް 

ނަންަގަވއިެގން ފުރަތަމަ މަސައްކަތް ކުެރއްވުން. އަދި ހަމަ އެާއއެުކ ވެސް ހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވ ޮގތަށް ކޮމިޓީެއއް 

އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދަްއކާއިރު މަޖިލިސް ތެރޭގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރުން ހުށަހަޅުއްވާފައި ހުރި 

ނޑުމެންނަށް ލިބިގެން ދިޔުމަކީ ވަރަށް  ބޮޑަްށ އެދެިވގެންވާ ކަމެްއ. ހަމަ  ޚިޔާލުތަކާއި އޭގެ ސަމަރީެއްއ ވެސް އަުޅގަ

އެާއއެކު ސަރުކާުރގެ އެިކއެިކ މުއައްސަސާތަކުން މިގޮތަްށ މި ބަދަލުތައް އައީމަ ސަރުކާރު ބަޖެޓަށް އަންނާނެ 

ނޑުމެންނަށް މި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންގެ އަދަދުތަކަކީ ކޮބައި  ކަމާިއ ބަދަލުތަކާއި އަދި ޚާއްޞަކޮްށ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް މުހިްއމު މަޢުލޫމާތުތަކަށް ވާނެހެން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރްއާޔ  މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިކަހަލަ އަޅުގަ

 އިނގޭތޯ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން އަސްލު ޢާއްުމގޮތެްއަގއި ބިުލ އަންނައިރު  ުކއްލިައކަްށ  ގައި ވަރަށް ރަނަގޅު ވާހަކަެއއް ތި ވިދާުޅވީ. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިްއޔެަގއި ލިބުނީ. ލިބުނުއިރު ޢާއްމުގޮތެއްަގއި ބިލަކާ ގުޭޅގޮތުން އަންނައިރު މަޖިލިސްގެ ފްލޯގަިއ 

ޚިޔާލުފުޅުތައް ުކރުކޮށް މިތަނަށް، މި ކޮމިޓީއަށް ގެނެވޭނެ. ކުރިއަށް އޮްތ  ަފއިވާޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާޅުކުރައްވާ

އްޒަތްތެިރ ވެސް އަދި ކުިރއަށް ދެން އަންނަ ބިލުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވެސް އެގޮތަށް ޢި  ތަނުގައި މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން

ނޑު ަތއްޔާުރކުރަމުން އް ފެނިވަަޑއި އެ މަޢުލޫމާތުތަމެންބަރުންނަށް ބިލު ހުށަހެޅިގެން ދާއިރުގައި  ގަންނަވާ ގޮތަކަްށ އަުޅގަ

 ގެންދާނަން. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރަޝީދު އަސްމާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދު މާފަންނު

ނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ.  މި . ލިޔެވިފަިއ މިއޮތީ ހުްސއެކަިނ ކުދިންނެކޭ ނޫންހެންހީވަނީ މި ބިުލގަިއ ައޅުގަ

ނޑުމެން އިބިލު ހުށަހެޅުއްވި ގެ ކޮމިޓީަގއި ރު ުނކުޅެުދންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ވާހަކަ އެކަނި އޮތީ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ނޑަްށ ހީވަނީ  ވީނަމަވެސްކަުމަގއި  ްއވިކުދިންނަށް ބަދަލުކޮށް، ެއކަން ކުރެ  އެކަނިހުސް  މީހުންނަށް ަރއްދުކޮށް އަުޅގަ

ދޭ ދެއްތޯ ވަރަށް ސްޕެސިިފކްކޮށް ނކަން ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހޭނީ. މީހުން، އެކަނި ކުދިންނެޭކ ނޫން. އޭަގއި އެަބއިމި

. އެހެންވީމާ، ދެންމެަގއި ޖަމީލް އުޘްމާން ވިދާުޅވިއިުރގަިއ އްޤުތަކެއްކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙަހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރި

 އަޅުަގނޑަށް ކުޑަކޮށް އޮޅުންެއރީ ކުދިންނޭ ވިދާޅުވީމަ. އެހެްނވީމާ، ކިހިނެއްތޯ އެކަންތައްަތްއ އޮތީ ސާފުކޮށްލަދެްއވާ.



  

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޘްމާންޢު ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށި

ނޑަށް ހީވަީނ ހަމަ އިނގޭތޯ ިރއްޔާ އާދެ! ޝުކު . ބިލުގަިއ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަސްމާ ވިދާުޅވި ފަދައިްނ އަުޅގަ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންހެން. އެއީ ހަމައެކަނި ކުދިންނެއް ނޫން ނުކުޅެދުންތެރިކަްނ އަންނަން ޖެހޭނީ 

ނޑަށް ވާހަކަދެްއކުމުަގއި ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް މި ބިލުގައި ވާ ކީހުންނާނީ ކަމަށް ވަންޏާ ެއގޮތަށް ައޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލު  ބޭނުންކުރި  . ޝުކުިރއްޔާ.އެކަން ކުރަނީ އިނގޭތޯކުށެއް ކަމަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ވަރަށް ބޮަޑށް ބޭނުންވޭއަާމޒު  ގެއާދެ! ދެން ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން . ައޅުަގނޑުމެްނ ބަހައްަޓވައިެދއްވުން އަުޅގަ

ނޑުމެން ދަންނަވާލާނީ. އެއީ އެ ޅުން ބޭފު މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ޓަކައި ކޮންކޮން ފަރާތްތަކެއްތޯ އަުޅގަ

ވަގުުތކޮެޅއް ނަގާނެ. އެެހންވީމާ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅާ އެްއގޮތަށް  ވެސް މަޢުލޫމާތު ފޮނުއްވުމަށް 

 ފޮނުވާލަމުންގެްނދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ތައްރާތްތަކަށް މިައދު ސިޓީއަޅުަގނޑު އެފަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިފާޢު هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު މާފަންނު

ނޑު ވެސް މުޤައްރިުރ ފުރަތަމަ މީއާދެ! ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު.  ިތ ފަށާލިއިރުަގއި  ގފުރަތަމަ މީޓިން، ގޓިންއަުޅގަ

ދެއްެކވި ވާހަަކއަށް ވެސް ކުރަްނ. އަދި ޖަމީލް އުޘްމާން ދެންމެ ކަށް ެވސް ވަރަށް ބޮޑަށް ާތއީދުހާ ވާހަކައަ ހުރި ދެއްކެވި 

މިކަމަީކ ޭއގަިއ  ލެްއ ކަުމގައި ިވޔަސްޓެއް އޮތް ބިކުރަން. ައޅުަގނޑުމެން މި ބިލަކީ ޭއގެ ޒާުތަގއި އެްނމެ ޕޮއިންތާއީދު

. ެވގެންދާ ކަމެއްންތައްތަކެއް މީގެ ތެރޭަގއި އިންވޯލް ވަރަށް ބޮޑެތި ކަނޫނީ  ެއްއގެ އިްނވޯލްވްމަންޓްވަރަށް ބައިވަރު ބަ

ނުޑ ޤަބޫލު ކަމުަގިއާވ  އެއްކުރާ ގޮުތގަިއ ރާއްޭޖގެ ބަޖެޓްރީ ކަންތައްތަުކގަިއ އެންމެ އިސް ވުޒާރާ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މިކަހަލަ މުހިއްމު ވުޒާރާ. ދެން ހެލްތް  ޕާއެްނސްމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް، އާސަންދަ، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ، ރަީއސުލްޖު

މިނިސްޓްރީ. ދެން ޖެންޑަރގެ ދަށުން ކަންނޭނގެ މިހާރު ބެލެހެއްޓެމުންދާނީ ދެއްތޯ މި ކުދިންގެ ކަންތައްތައް. 

 ހެން ޘްމާންގެ ވާހަކަިއގައި ވެސް ފާހަގަކޮށްލިރީ. އެހެންވީމާ، ދެންމެ ޖަމީލް ޢުއެހެންވީމާ، ޖެންޑަރ މިނިސްޓް

ބޭނުންވާެނ ކިހާ ކުދިންނެއްޯތ ނުވަތަ ިކހާ މީހުންނެއްތޯ މިވަގުތު ާރްއޖޭގައި ުނކުޅެދުންތެރިކަމުެގ  ނަށްންއަޅުަގނޑުމެ

ގެންވާ ކަމެއް. އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދެވެމުްނދަނީ. އަދި ނުކޮށްދީ ވެސް މިސާލަކަށް ބައެއް މީހުން ތިބުމަކީ އެކަށީ 

ތަކުން މިާސލަކަށް ބޭނުން ނުވެދާނެ ސަރުކާރުން އެ ލާރި ނަގަން. ތަކަށް ަޓކަިއ ބައެއް އާއިލާއަމިއްލަ ރީޒަން

އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ވެސް ުހރީ ކަމަށް ވަންޏާ އެ މަޢުލޫާމތު ވެސް މި ކޮމިީޓއަށް ލިބުން ވަރަށް މުހިއްމު ކަންނޭނގެ. 

ށް ވަންޏާމުން މިއަހަރުގެ ރުފިޔާ މިަވގުތުން މިަވގުތަށް އަޅުަގނޑުމެން ނިންމައިފި ަކމަ 0555އެއާެއީކގައި މި  ހަމަ

ވެސް ވަރަށް މުހިއްުމކޮށް ކޮށްލަންޖެހޭ ސުވާެލއް.  އީބުރަ ނެގެން އެބަ އޮތްޯތ. މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ސަުރކާރަްށ މި



  

އެހެންވީމާ، މިކަމަށް ޓަަކއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސަރުކާުރެގ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާ ެއބަ މަޝްވަރާކުރެވެންޖެހޭ. 

 ވާހަކަ ދަންނަާވލީ. ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރަޝީދު އަސްމާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދު މާފަންނު

ނޑަްށ ހީވަީނ  ނޑުމެން ކޮންޓެކްްޓ ކުރަންީވ ދިމަދިމާ ވިސްާނއިރުަގއި އަުޅގަ ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުިރއްޔާ. އަުޅގަ

ޖެހޭ ކޮންކޮން ބަޔަކަށްތޯ މިހާރު އެބަ ބަލަންރަށްރަށު އޮފީސްތަކުން ރަށްރަށުގެ އޮފީސްތައް ެއއީ ވަރަށް މުހިއްމުހެން. 

ދެމުންދަނީ. އަދި އިތުރަށް އެދިފައި ތިބިއްޔާ އެމީހުންގެ ވަރަށް ސްޕެސިފިކް ރިސާޗެއް ހަދަިއގެން މިކަން 

ނޑަށް ހީވަނީ. ެއއީ މިހާރު ދެމުންދާ މީހުން ގެ ތެރޭގައި އެބަ ތިބި އަޅުަގނޑުމެން ަވިކގޮތަކަށް ަބދަލުކުރަންވާނީ އަުޅގަ

އަދި ކޮށްގެން ނުވާނެ ޑުމެން އެްއގޮތަކަށް ވެސް ޤަބޫލުދަމާލާފައި ވެސް. އެއީ އަުޅަގނމިހެން ކުޑަކޮށް ފައި ހަމަ 

ރުިފޔާ،  0555ސަރުކާރަކަށް ވެސް ެވވޭނެ ވަރެއް ނޫން ދެއްތޯ ެއވަރުެގ ކުޑަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ުހރި މީހަކަށް 

ކުެރވިދާނެ ގޮތެއް. އެހެްނވީމާ، ވަރަްށ އެއީ އެ ދޭއިރުަގއި ދަށްވުރެ ބޮޑު މި ކުރަނީ. ދޭ އަދަ އަނެއްކާ މިހާރު

ެއއީ ޮޑކްޓަރެްއެގ  ދުންތެރިކަމެއްތޯސްޕެސިކްކޮށް އެމީހެއްގެ ުހރި ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގައި ުހރީ ކޮންކަހަލަ ނުކުޅެ

އިނގޭނެ ހުރި ބޮޑުމިނާއި ކުޑަމިނާއި އެމީހާއަށް  ސެޓްފިކެޓަކާ އެްއކޮށް އަުޅަގނޑަށް ފެންނަނީ ހުށަހަޅަން. ހުށަހެޅީމަ

ފެމިލީގައި ހުރި ފެމިލީަގއި ހުރި،  ގެ އޮތްތޯ. އެ ހުރިހާ ަކމެއް ވެްސ، އެމީހުން އް އެްއވެސް މާލީ އެހީއެްއ ލިބޭނެ ގޮތެ

މައިންނާ މީހުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިން ވެްސ ވަރަށް ގިަނއިން އެކަނިވެިރ  ގެންުގޅޭމިހާރު މިސާލަކަށް އެބަ 

ހުރިހާ ެއއްިޗްއސާ ެއއްކޮށް ވަރަށް ރަނަގޅު  ވެސް އެބަ ގެްނގުޅޭ. އެހެންީވމާ، ފެމިލީގައި ހުރި ތަަނަވސްކަމަކާ އެ

ކަން ކޮށްފިއްޔާ މި ސަުރކާރަކަސް، ކީްއކުރަންތޯ މި ރިސާޗެއް ހަދާފައި ނޫނިްއާޔ އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮުތގައި މި

ނޑުެމންނަށް މިހާރު މިސާލަކަށް މި ސަރުކާރަކަށް ވެސް ނޫން. ދެން އަ ންނަ ސަރުކާރަކަށް ވެސް ނުވާނެ ހަމަ. އަޅުގަ

ދާނެ. މި ސަރުކާރަކަށް ވެސް ދެން އަންނަ ސަރުކާރަކަށް ވެްސ ގައި ޤާނޫނުނޫނަށް ބަދަލެއް ގެނެއްސިްއޔާ ހަމަ ޤާ

ކަމެއް. ހަމަ ނަން ވައްޓާލައިގެްނ  އޮތްޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ދެއްތޯ ދާނީ. އެހެންވީމާ، ވަރަށް ބޮޑަށް އަތުން ދޫވެފައި 

. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިނގޭ ލިބެން ނުޖެހޭ މީހުންނަށް ވެސްއެ ލާރި ނަގަމުން ވެސް އެބަދޭ ހަމަ އެއްވެސް ކަހަލަ 

އަނެއްާކ ލިބެންޖެހޭ މީހުން ކިތަންމެ ބައިވަރު އެބަ ތިިބ ނުލިބިފައި ވެސް. އެހެްނވީމާ، ަރނގަޅު ރިާސޗެްއ ހަދަިއގެްނ 

ނޑަށް ކުރަން އަޅު އޮފީސްތައް މީަގއި އިްނޯވލްރަށު    ޝުކުރިއްޔާ. ވަރަށް މުހިއްމު.ގަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނަޢީމް ައނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

ނޑު ހަމަ ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު ދެއްކެ ިވ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ުމޤައްރިރު. އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން މިހާރުސް ތާއީދުވާހަކަފުޅުތަކަށް ވެ ވެސް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ  ުކރަން. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ހަމަ ޚާއްޞަ ދަފްތަރެއް ބާއްވަިއގެން. މިހާރު ދަފްތަރުގައި އެބަ ތިބި ދަފްތަރެއް، ހަމަ ދެނީ  ކުދިންނަށް އެލަވަންސް



  

ޙަޤީޤަތުަގިއ ދެން ޑޮކްޓަރެްއގެ ލަފާގެ މަތިން ދެއްވަނީ.  ވެސް މިހާރުދެން ފަސްހާސް އެއްސަތޭަކއެއްހާ ކުދިން. 

ނޑު އެއް މަޤުޞަ އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ، ައޅުަގނޑު މި ބިލު ދަކަށްވީ އަސްުލގަިއ ހުށަހެޅުމުގެ މައިގަ

ރަށް ހާލުަގއި އެކުދިންނާއި އެކުދިްނގެ މަިއންބަފައިން އެކަމުަގއި ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝާމިލުވެ އުޅެްނޖެހޭތީވެ. ވަ

ނޑުމެން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ހައިިސއްޔަތުން ެއންމެ ޙައްޤުވާ މީހުންނަށް އެ  ހަމަ އުޅެންޖެހިފައި އޮތީ. ދެން އަޅުގަ

ހޭދަެއއް ކުރަންޖެޭހ  ކުާރ ގޮުތގަިއ ވަަރށް ބޮޑުިއ. ދެން ައޅުަގނޑު ވެސް ޤަބޫލުއެލަވަންސް ފޯުރކޮށްދިނުމުގެ ނިޔަތުގަ

ރިފާޢު، މެންބަރު ފާހަގަކުރި ފަަދއިން ެއ ތަންތަނުގެ، ފިނޭންސް މިނިސްޓްީރ، هللا ހިއްމު ަޢބްދުވީމަ ވަރަށް މުކަމެއް

ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ، ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް އަދި މީގެ އިތުރުން މިހާުރ ޮއވޭ ނުކުޅެޭދ ކުދިންެގ 

ރަްއވާ. ައދި މީގެ އިތުރުން ނުކުޅެދޭ ހާޒިރުކުވެސް ކައުންސިލެއް ވެސް. އެހެންީވމާ، އެ ކައުންސިުލގެ ބޭފުުޅން 

. އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ބޭފުޅުން ެވސް ހާޒިރުކުރަން އަޅުަގނުޑ ޖަމްޢިއްޔާެއއް ޮއވޭ އުފައްދާފަކުދިންގެ ބެލެނިވެރިންގެ 

ށް ވީމަ ބޮޑަށް އެކަން ެއނގިގެންދާނެ. ވަރަށް ބޮޑައެކަން ތަޙައްމަލު ކުރާ ބޭފުޅުންބޭފުޅުންނަކީ  އެ . ެއއީދެކޭގޮުތގައި

 ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަްށ.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށި

ކުރަން. އަުޅަގނޑު ވެސް ާތއީދު ުނ ހުރިހާ ވާހަކަތަކަށްއްކު. ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ދެ އިނގޭތޯ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ

ނޑުމެްނ މިފަދަ ބިލަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާ ނޑުެމން ހަކަދައްާކއިރު އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ ބަ ޖެހޭ ވިސްނާލަން އެއަުޅގަ

ކޮބައިތޯ ވެސް ކޮންމެވެްސ  ކުރީމާ ނިކުތް ނަތީޖާތަކަކީޢާރުފުބިލުތައް ތަ މިކަހަލަތަުކަގއި ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމު

މާތު ހޯދަން އެއާއެކު ައޅުަގނޑުމެން ސީދާ މި މަޖިލީހުން ރަށްރަށުން ސީދާ މަޢުލޫ ވަރަކަށް ބަލާލަން އެބަ ޖެހޭ. ހަމަ

މާރަނގަޅު ކަމަކަށް ނުވާނެ. އެ ގުޅުންހުރި މުއަްއސަސާތަުކން އެ މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދީމާ އެ  އުޅުމަކީ ައޅުަގނޑު ހިތުން

ރުފިާޔ  0555ސެންޓްރަލް ުކރެވިފައި ހުރި މުައއްސަސާަތކުން. ދެން ެއއީ އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ރަނގަުޅވާނީ. 

ނއިތުރުކުެރވިގެންދާ  އުފެދޭ ުސވާލަކީ އަސްލު ވަރަށް ބޮޑު އަދަދެއް ދެއްތޯ މި ދެވެނީ ހިތުގައި ޑު ހިނދު އަޅުގަ

ނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭނެ ަވރަށް  0555އަޅުަގނޑުމެންނަށް،  ކަންތައްތަެކއް މުހިއްމު ުރފިޔާ. އެހެންވީމާ، ީމގައި އަުޅގަ

މިސާލަކަށް އަޅުަގނޑުމެން އަިމއްލަ  އެބަ ހުރި. ދިމާވެދާނެ އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތަކަށް ވެސް ިވސްނަން އެބަ ޖެހޭ.

އަރަންޖެހޭނެ. އެީއ މިހެން މިދެންނެވީ  ބާަވއޭ ވެސް އަުޅަގނޑުމެން ހިތަށްދަރިންގެ ލޯ އަިމއްލައަށް ުދއްވާނުލާނެ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ. މިސާލަކަށް ވިލިނގިލީަގއި  ެއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަމިއްލަ ދަރިން މަރަމުންދާ ތަން ވެސް އަޅުގަ

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔަލުަގިއ މިހާރުވެސް އެބަ ތިބި ނުވަދިހައަށްވުރެ ގިނަ ކުދިން އެބަ ތިބި. އެއީ ކޮންމެވެސް  ހުރި

ތަެކއް ެއއީ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން މިފަދަ އަދަދެއް ދޫކޮށްލާއިރު ބަްއޕައެްއގެ ކުދިންކޮންމެެވސް މަންމައަކާއި 

ނޑުމެން އަތުން ހެދޭ އެއްޗެއް ސަބަބުން މުޖުތަމަޢުގެ ފަހުން ނުކުމެދާނެ މައްސަލައަކަށް ވިސްނަންވާ ނެޭއ. އެއީ ައޅުގަ



  

ނޑުމެންނަށް  ތަކަކީއިޖުތިމާޢީ މައްސަލަ މިއަށްވުރެ ގިަނ ރުފިޔާ އަދި  0555ެއަކށީގެންވާ ކަމެކޭ. އެހެންނަމަެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިއަށްވުެރ ކުާރ ކަމެއް. އެކަމަކު ނަށް ދިނުމަކީ އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުދިންއަދަދެއް ވެސް މި  މި ދޭން ައޅުގަ

ޤާނޫނެއްގެ ތެރެއިން  ސީދާ އެންމެ ރަނގަޅު އުސޫލަކީ އާއި އަދި މިއީތޯ ރަނގަޅު އެހެން އުސޫލެއް އޮތްތޯ

ނެ ރުފިާޔ ދިނުންތޯ. މިހެން ވަރަށް ޞަރީޙަކޮށް މިހެން އޮންނަ ކަމަށް ވަންޏާ މި ދިމާވެދާ 0555އަޅުަގނޑުމެން 

ރުފިޔާ ސަުރކާރުން ދޭން ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްަގިއ ދެވިދާނެ އެހެން ގޮްތގޮތް  0555ނެ. އަިދ ނާންމައްސަލަތައް ހު

ޤާނޫނަކުން މިހެން ބާރުއަޅުވާލީމަ  ކުވެސް ހުންނާނެ. އެހީތެރިކަން ދެވިދާނެ އެހެން ގޮތްގޮތް ވެސް ހުންނާނެ. އެކަމަ

ނުޑ ހިތަށްދިމާވެދާނެ މައްސަލަތައް ވެ  އެރީ މުޤައްރިރުގެ ައދި މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގު ސް ހުރެދާނެތީވެ އަޅުގަ

 މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ޓަކައި މި ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ުޝކުރިއްޔާ.

 

 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު މުންދާ ކުދިންނަށް ވެސް ވެސް މި ލާރިން، މިހާރު ދެ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަ

ނޑަްށ ހީވަނީ އެކަީށގެންާވ މުން ގެންދަނީ ދަފްތަރެއްގަިއ ރަދެ ޖިސްޓްރީ ކުރެިވގެންހެން. ދެން އެކަންތައް ކުރާއިރު އަުޅގަ

ވެސް އެކަްނތައް ބަލާހެން. ޑޮކްޓަުރގެ ލިޔުމާއި އަދި ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ ދިމާވެފައި ހުރީ،  ގޮތަށް މިހާރު

ނޑުމެން އިތުރަށް މި ވާހަކަދައްާކ ކަމަށް ވަންޏާނުކުޅެދުންތެރިކަ ނަޑއަޅަން ޖެހެނީ  ން ކިހާ. މިހާރު އަުޅގަ މި ކަ

ނޑަށް ހީވަީނ ކަމަށް ތަކުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން އެފަރާތް ބަލައިގަންނަނީ ކޮންކަހަލަ ކަންތައްތަކެއްތޯ. އެީއކީ އަުޅގަ

ނަޑއެޅޭނެ ކަމެއްއަޅުަގނޑު  ވެ ން. ދެން މިހާރު ވަކި ބަޔަކު ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަމެއް ކުރާތީނޫންހެ މެން ސިދާ މިތަނުން ކަ

ފަރާތްތަކަށް މި ނުލިބެންޖެހޭނެ ސަބަބެއް ކަމަށް. އެއްެވސް ގޮތަކަށް މީގެ ޙައްޤުވެރި އަޅުަގނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަްނ 

ނޑުމެން އެރަނގަޅު ެއކަންތައް އެފަރާތްތަކާ ދޭތެރޭ ފިޔަަވޅު އަޅަިއގެން  ްއޗެއް ޭދއިރު، އެްއޗެްއ ކުރަން ޖެހޭނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެްނ އެ ކުަރންޖެހޭނީ.  ތައް ބަހާއިރު ޔަޤީން އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުަގއި އެކަން ލިބެން ނުޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ  ވަރަކަށް ވާހަކަަތއް ހުރި ވެްސ ވަރަށް ކަންބޮޑުވޭ ކޮންމެެވސް ޙަޤީޤަތުގައި ދޭކަށް ނުޖެހޭނެ. ދެން އަޅުގަ

ކީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ބޮޑު ކަމެއް އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް ރާްއޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުން ވެްސ މިކަމަ ގޮތުން

ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ ފެނޭ ވަރަށް ދަތި ޙާލުގައި މައިންބަފައިން އުޅޭތަން. ެއީއ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް އަދި ހަމަ 

ތަުކގަިއ ވަރަްށ ގިަނ އްއެކަހަލަ ކަންތަނޫނީ ންސާ ބޭސްފަރުވާއަށް ފޮުނވައިފި ަކމަށް ވަންޏާ ެވސް މި އިންޝުއަރެ

މިކަހަލަ ބަލިތައް ހުންނަ ކުދިންނަށް. ނުވަތަ  ނުކުޅެދުންތެރިަކން ހުންނައެަބ ހުރި. ޚާއްަޞކޮށް މިކަހަލަ  ދަތިތަކެއް

ޑުމެން އެްއޗެްއ އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ ައޅުަގނޑުމެން ވަރަްށ ފުންކޮށް ިވސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅުަގނ އީއެހެންވީމާ، މި 

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ފަސޭހައިން. އެހެންނަމަވެސް އެ ދޭން ބޭނުން ވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ  އެއްެޗއް އެބަ ދެޭވ އަޅުގަ

ނޑަށް ީހަވނީ އަޅުަގނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް  އަދި ނުވަތަ މިކަމަކީ ވަރަށް ފުންކޮށް ިވސްނާލާފައި އަުޅގަ

ނޑުމެން، ހަމަަގއިމުވާހަކަދަްއކަންޖެހޭ ފަރާތްތަ ެވސް  ކާ ވެސް ވާަހކަދައްކާަފއި ވެސް މި ތަންކޮޅެއް ޕޮޒިިޓވްކޮށް އަުޅގަ



  

ވެސް އަވަހަކަްށ މިަކންތައް ނިމުމަކަށް ގެަނއުމަށް ޓަކަިއ ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ  ވީހާމިކަމުގަިއ އަޅުަގނުޑ ބޭނުން 

ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ބަަޔކު ކަމެްއ ކުރާީތވެ އެކަމަާކ  މަސައްކަތެްއ، ސަްބ ކޮމިޓީެއއް އަިދ ނަަގއިގެން ިވޔަސް ކުރަން.

ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅު ައޅަންޖެހޭނީ. އޭގެ ސަބަބުން އަުޅަގނޑުމެން ކޮންމެހެން މިކަންތަކާ އެްއވެސް ބަހަނާެއއް 

ނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. ޝުކުރިްއާޔ.  އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީން ދަްއަކންޖެހޭނެ ކަމަކަށް އަޅުގަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުކުރެންދޫ ދާއިރާގެ 

ނޑު ވެސް މި ބިލަ ނޑު ވެްސ އީކުރާ ބިލެްއ މިކަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. އަުޅގަ . އަުޅގަ

ސަރުކާރުގެ ބަލަދުވެރި ކަުމގަިއ މިހާރު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މީގައި ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަެކްއ ޚާއްޞަކޮށް 

ވާ ގޮުތގައި ބަެއްއ މޮޔައިްނގެ މަރުކަުޒ. އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި މުންދާ އެއްތަނަކީ ގުރައިދޫހައްޓަލަބަ

ބަލަހައްޓަމުން އެ ބަެއއް ބޭފުޅުންގެ ނަމުަގއި ަސރުކާރުން ހަމަ ޚާއްޞަކޮށް ަބއެއް އާއިލާތަކުން  ފަރާތްތަކުން

ށް، ސަރުކާރުގެ ހަގަކޮފާއެކަން ދުންތެރިަކން ހުންނަ ފަރާތްތަކުން ގެންދާއިުރގައި ވެސް މިދެންނެވި ގޮތަށް ނުކުޅެ

ބޭފުޅުންނަށް. ނަމަވެްސ  ފަރާތުން، ޑޮކްޓަރުންގެ ފަރާތުން އެ ލިޔުން ހޯދައިގެން އެ ޢިނާޔަތްތައް ލިބެމުން އެބަދޭ އެ

ކުރަންޖެހޭ އެ ބޭފުޅުންނަށް  ގުަނއޭ ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އެ  05ސަރުކާރުން އެކަމަށް ކުރާ ޭހދަ ޙަޤީޤަތުގައި ީމގެ 

ކޮްނމެ ބޭފުޅަކު ވެސް ބަލަަހއްަޓން އެބަ ޚާއްަޞކޮށް ދެތިން ހަތަރު މީހުން އެތަނުގަިއ އެ ހޭދައަކީ. ސަބަބަކީ 

ފޯރުކޮްށދިނުމުގައި ޚާއްަޞކޮށް މިފަދަ އެ ބޭފުޅުންނަށް  މުވަްއޒަފުންގެ ގޮތުަގއި އެަބ ގެންުގޅުްއވާ. ދެން ެއއީ އެ

އަސްމާ އެ ފާޅުކުރެއްވި ފަދައިން، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަސްމާއްތަ ފާޅުކުރެއްވި ފަދައިްނ ހަމަ ގައި ޢިނާޔަތެއް ދިނުމު

އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ކެަޓގަރަިއޒް ކުެރވެން. މި ދެވެީނ ޙަޤީޤަތުގައި މި ދެވެން އެންމެ ޙައްޤު މީހާއަށްތޯ. މިކަން 

އުޘްމާން އެ ވިާދޅުވި ފަދައިން މިކަމާ ުގޅުްނ  ހަމަ ޓީގެ ފަރާތުން ވެސްކޮމިމި އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ވަަރށް ބޮޑަށް 

ކުެރވި އެ ދަފްތަުރގެ ެތރެއިން މި ބައިތަކަށް ވެްސ އަލިއަުޅވާލަިއގެން މިކަްނކަން ހުރި ފަރާތްތައް މިތަނަށް ހާޒިރު

ނުޑ އެާއއެ ބެލުން. އަދި ހަމަ ޚާްއޞަކޮށް ދައުލަުތގެ ބަޖެޓުން މި ، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފާހަގަކުރަން ހަމަ ްއކޮްށ އަުޅގަ

ދާ އެ ދާ، ކިަޔަވއިދެމުންމި ތަުކގަިއ ކިަޔވަމުން ކޭޝަން، ޚާއްަޞކޮށް ްޕރީ ސްކޫލްހޭދައަށް އެިޑއުބޮޑު ހޭދަކުރަންޖެހޭ 

ށް މިކަން، ނުކުޅެދޭ ކުދިންނަށް ކަރުފިޔާއަ  0555ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ެއވްރެޖްޮކށް މިހުރީ ތިންހާހެއްހާ ރުފިޔާ. މި 

ލަުދވެރިކަްނ ބޮޑުެވގެންދާއިރު މި ކުދިންނަށް ވެސް ސަރުކާުރގެ ިވސްނުންފުޅު މިހާރު އެބަ ހުރި ޕްރީ ސްކޫލްތަކުގެ ބަ

ައންނާނެ ކަމެއްތޯ ރަނގަޅަށް ކުރަން. މިއާއެްއކޮށް ސަރުކާރުގެ މާލިްއަޔތަށް ކިހާވަރެްއގެ ބުރައެއް ސަރުކާރަށް ބަދަލު

ނޑުމި ކޮމިޓީން ދިރާސާުކރުމަށް  ބަލައި އެދެން މި ކުދިންނަށް މި  ެވސް ފަހުގައި ހަމަ ވީހާެވސް އަވަަހކަށް އަުޅގަ

 ޢިނާޔަތް ލިބިގެން ދިޔުން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރަޝީދު އަސްމާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދު މާފަންނު



  

ގައި ހުށަހަޅުއްވާަފއި އަދިވެްސ އަޅުަގނޑަށް ދެންނެވޭނީ މި ބިލު، ށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. އަޅުަގނޑު ވެސްވަރަ

ނޑުމެންނަށް ވާހަކަެދއްކުމަށް މިދެނީ ކުދިންނޭ. ެއހެންވީމާ، މީގެން ކޯްއޗަކަށްޯތ  މިއޮންނަނީ ހުންނަ މީހުންނޭ. އަުޅގަ

 ގެވެގން އެބަދޭ. ކުދިން ވެއްޖިއްޔާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތިންކިންމީހުން ވެއްޖިއްޔާ ވަރަށް ބްރޯޑްއަޅުަގނޑުމެން ބަލާނީ. 

ނޑުމެްނގެ މަސަްއކަތްއާއި އަޅު  ކުރުން ވެސް އެބަ ތަންޮކޅެއް ނެރޯ ކޮށްލަިއގެން. މީހުންނޭ ބުނީމަ މުޅި ޖަމާޢަތް ގަ

. މިސާލަކަށް ހަމަ މީހަކު ވެއްޓި ފަޔަށް ގެްއލުމެއް ލިބިގެން ހަމަ އެމީހާ އެްއކޮށް އެބަދޭ އިނގޭތޯ މީެގ ތެރޭގައި

ކުާރ މީހަކަށްވެދާެނ. ހަމަ އޮފީހެްއގަިއ ވެްސ މަސައްކަތްސް އޭނަައކީ ނުކުޅެދުންތެރިއަކަްށވެދާނެ އެ ފައިން. އެހެންނަމަވެ

. އެހެންވީމާ، ދެއްތޯ ެވސް ދިމާވެދާނެ. މީހުންނޭ މިއޮންނަނީ ަތއްއެކަހަލަ ކޮންޓްެރޑިކްޝަން ައންނަ ކަހަލަ ކަންތައް

ނޑުމެން ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެްސ މި ނަގަނީ ކުދިން. ކުދިންެގ ވާހަަކ މި ކުއެކަމަ ދައްކަނީ. އެހެންވީމާ، ީމގެްނ އަުޅގަ

 ކޮށްލަން ޭބނުންވޭ. ޝުކުރިްއޔާ.ނާރާ އަރިހުން އަޅުަގނޑު ުސވާލުކޯްއޗެއްތޯ ރަނަގޅީ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނަޢީމް ައނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

ނޑު ެވސް ޙަޤީޤަތު ގައި މިތާނގައި ބޮޑަށް ދައްކަން ބޭނުންަވީނ އާދެ! ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ  ކުދިންގެ ވާހަކަ. އެއީ މިާސލަކަށް ދެންމެ ޖަމީލް ވެސް ފާހަގަކުރެްއވީ އަސްލު ައޅުގަ

 ނުކުތާއެއް. ެއއީ ަބއެއް ަމއިްނބަފައިން ކިހިނެއްތޯ ކަންތައް ކުރާނީ. ދަރީންނާމެދު އެކަހަލަ ކަމެއް ކޮށްގެން ވެްސ އެ 

ނޑު ވެސް ބޮޑަށް ބޭނުންވޭ ކުދިން އޮތުން. އެއީ މިހާރު ވިހެއުމުގަިއ  އެލަވަންސް ހޯދަފާނެތޯ. ދެން އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނުން އެއީ ވަރަށް  ށް ޚާއްޞަޮކށްގެން ދިބޮޑަނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިން އެބަ ތިބޭ. އެކަހަލަ ކުދިންނަށް 

ނޑަށް ފާ ން އަސްލު ހަގަކޮށްލާނަން ހަމަ ލޯފަން ކުދިއަޅުަގނޑު ފާދެން ހަަގކުރެވޭ. މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި އަުޅގަ

ވަރަށް ހާލުަގއި މިއުޅެނީ. ލޯފަން ހަމަ ވިހެއުމުގެ ފަހުން ވެސް އެބަ ލޯފަންވާން ވެސް މެދުވެިރވޭ. މިކަހަަލ 

ނޑަށް ހީވަނީ ަވކިކަންތައްތަްއ އަޅު  ދުރަތީ ގޮތުން  ޤު ހެންޚާއްަޞ ކުެރިވދާނެ ގައި ނުުކތާއެއް  ން ހަމަގަ

  .ޝުކުރިއްޔާ ެއކުއްޖަަކށް ދިމާވުން. އެބައި ައޅުަގނަޑށް ހީވަނީ ފާހަގަކުރެވިދާނެހެން. ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ނިޒާރު ޢަލީއިރާގެ މެންބަރު ހިތަދޫ ދެކުނު ދާ

ވެްސ  ކީހަމަ ދާނުގައި އޮންނަން ޖެހުމަގި ނއް. ހަމަ ނުހިވެސް ނުކުޅެދުންތެރިކަމެ  އަޑު ީނވެމުކީ ކަންފަތުގައި

މީހަކީ ވާހަކަ ނުދެކެވޭ މިދެންނެވިހެން ތެރިކަން ދެ މިނެއްަގއި އުޅެނީ. އެހެންވީމާ، ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް. ނުކުޅެދުން

ނުޑމެންނާޔަތް ލިބުނެވި ޢިވާއިުރ މިދެންހުންނަ މީހަކަށް ވެސް ނުުކޅެދުންތެރިކަން  މިހާރު މިވާހަކަ ދެކެވޭ  މުގައި އަުޅގަ



  

ނޑުމެންެގ  ގޮތުން ނޫނީ މިހާރު މިއޮތް ގޮތުން ތަފާތެއް ނުކުެރވޭ ިލބެންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް ިވސްނަންޖެހޭ އަޅުގަ

ކެވޭ ވާހަކަ ނުދެ ހެންވޭ. އަދި މިދެންވިވެސް އެބަ ދެ ތެއް ނެތި ަވޒީފާމިހާރު ވަޒީފާ ދިނުމުގައި ަވކި ތަފާ ރާއްޖޭަގއި

ލިޭބ  އެ ދައުލަތުން ، ވެގެްނ ލިބޭއަހަރު  50ަވޒީފާެއއް އަާދނުކުރޭ. ދެން އަދި ވިސްނަންޖެހޭ ކަމަކީ މީހުން ވެސް 

ވެ ނޫެޅޭވ ބިނގާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން، މިދެންނެވިހެން މުސްކުޅި އުމުރުގައި ހިނގާރުފިޔާ ލިބޭއިރު އެމީހާ ވެދާނެ  0555

ލިބޭ ބޭބޭފުޅުންނަށް މި ހުންނަ މި ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ބެންޖެހޭލި. އެހެންވާއިރު އަުޅަގނޑުމެން މި ބިލުން މި މީހަކަށް

މީގައި ވެސް ިވސްނަންޖެހޭ ކަމެއް.  މާ، މިންވީެއބޭފުޅަކަށް އެބަ ލިބެންޖެހޭ. އެހެރުފިޔާ އަނެްއކާ  0555

ނޑަށް ހަމަ ހީނުވަނީ. ައޅުަގނޑުމެނީ އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަންޖެހެ ންެގ ދައުލަތަށް މި ބުރަ ެނގޭނެހެން އަުޅގަ

ނޑުމެންނާ ހަމަ މިހެން އިޖުތިމާޢީ ގްރޫޕް ގުރޫޕަށް ފައިސާ ހޯދައިދިނުމަށް  އޮންނަ ގޮތުން އިޤްތިޞާދު މި  އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޙައްެޤއް ެއއީ އަޅުަގނޑުމެން،  ނޑު އެ މަަސއްކަތް ކޮށްދިނުން. ދެން މިހެން ދާއިރުއަުޅގަ މެންެގ އަުޅގަ

މިހެން ހަމަ ފާހަގަކޮށްލީ. މިދެންނެވިހެން ެދ އް ހުރެދާނެތީ އަޅުަގނުޑ އުނދަގޫަތކެދައުލަތަށް މި ބުރަ ނެގުމުެގ 

ެވގެން ލިބޭ 50ލިބޭ  ބަޖެހޭ. މުސްކުޅި އުމުރުަގއި މިފައިސާެއއް މި ދެވޭނީ، ދައުލަތުން ލިބޭ ދެ ޢިނާޔަތެއް ދޭން އެ

މިކަންކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ ، އެހެންވީމާ ބިނގާ ނޫޅެިވގެްނ ލިބޭ އެްއޗެއް. އެ ހިނގާން އެްއޗާއި އަދި މިދެންނެވިހެ

ނޑުމެންނަށް ހަމަ ސިއްޙީ  ނެވިންބަލަންޖެހޭނެ. ދެން މިދެ  ހަަކ ވެސް ވާ ފަރާތަތްތަކާ ގޮތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ައޅުގަ

ގޮތަށް ކެޓަަގރައިޒް ކުެރވެން ޖެހޭނީ. މިހާރު ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިގެްނ  ޙައްޤު ނުގެއްލޭ ދެކެިވގެން މި ބޭބޭފުޅުންގެ

ހަމަ ރަނގަޅަށް ތަންތަނުގައި ަވޒީފާ އަދާކުާރ  ،ކުރާ ތްދެވޭ ފައިސާ ދެވޭއިރު މަސައްކަމި ބެލެހެއްޓިގެން  ދަފްތަރުގައި

ނޑަށް އެނގޭ ަވީޒފާ އަދާކުރާ .އިނގޭ އަޅުަގނޑަށް ހަމަ އެބަ މިދެންނެވި ހެންނަމަވެސް އެބަ ލިބޭ ކަން. އެ އަުޅގަ

ކުރާ ީމހެއް. އެކަަމކު ހިނގާލުމުެގ އެއީ މަަސއްކަތް ޭއނައެބަ ދެވޭ މިދެންނެވީ. ސަރުކާރުން  ޢިނާޔަތްތައް.

އެހެންވީމާ، ވަރަށް ބޮޑަށް  ދަނީ. ހޯދަމުން އެ ހިމެނިގެން އޭނަ ވެސްގަރީަގއި އެ ކެޓަވެސް އޭނަ ތީ ހުރީއުނދަގޫތަެކއް 

ނޑުމެމޮނީޓަރ ކުރެވިގެން ކުރެވެްނ ޖެހޭކަމެއްގެ ގޮުތަގއި  ރަނަގޅަށްގެން ވަރަށް ބެލި ންނަށް މިހެން މިކަްނ. އަުޅގަ

އިުރ ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭ ހޯދައިދިނުމަށް، ފައިސާ ހޯދައިނާޔަތްތައް ޤާނޫނުތައް ފާސްކޮށް ހަމަ ސަރުކާރުން މި ޢި 

ނޑުމެން މި ހަދާފައި ނެރޭ ޤާނޫނުތަކަކީ އެ ނޑުމެން އަނެއްކާ ެއއާ ދޭތެރޭގަިއ މި އަޅުގަ ންމެ ރަނގަޅަށް ފަހުން އަޅުގަ

ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންވިމާ، މިދެންނެވިހެން ެޗއްގެ ގޮުތގައި ައޅުަގނޑު ވަރަށް ބެލެންޖެހޭ އެއްނުއުފެދޭ މިންސުވާލު 

ކަންެޖހޭ އެހެން ހުރިހާ ފަރާތްތަކާ ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަަދއް ންވާަހކަދެކެިވގެން އަދި ދެވެސް ސިއްޙީ ފަރާތްތަކާ 

ނަޑށް މި، ވަރަްށ ރަނގަޅަށް ގެންވެސް ވާހަކަދެެކވި  ކުރަން. މި ޓާރގެްޓ ކުރަނީ ކެޓަަރއިްޒ ހަމަ ބޮޑަށް  އަުޅގަ

ނޑުެމން މި ޢި ރިކަން ކޮބައިތޯ ނުކުޅެދުންތެ ކޮން ފެންވަރެއްގެ ކޮްނ  ނާޔަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނީހުރި ބޭފުޅުން، އަޅުގަ

 އްޔާ. އަޅުަގނޑަްށ ފެނޭ. ޝުކުރި ންތިޒާެމއްގެ ެތރޭ މިކަން ކުރުންއިކަހަލަ ށްތޯ ބެލިގެން މިކަން ުކރެވޭ ބަޔަކަ

 



  

 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

މޭުޒަގިއ ވާހަކަދެެވކޭ އެބަ މީންސް ދެތިން ކަމެއް ފާހަަގކޮްށލާނަން. އެއްކަމަކީ މި  ަގނޑުއްޔާ މުާޤއްރިރު. ައޅުޝުކުރި

ނަ މީހުން އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލުގައި ޓަކައި ނުުކޅެދުންތެރިކަން ހުން ކުރުމަށް ޓެސްޓެއްކުރާ ވާހަކަ. މީންސް ޓެސްޓެއް

. ކުޑަކުދިންނަށް އެކަންެޏއް ނޫން މި ރިފަރ ކުރަނީ ރިފަރ މި ކުރަނީ އިންސާނުންނަށް. މީހުންނަށް މި  މި ބުނަނީ

ނޑެއް  ނޑުތަުކގެ މީންސ ޓެސްޓް ކުރެވޭނެ ގޮތް އެަބ އޮވޭ މިހާރު ވެސް އިންޓަރނޭޝަނަލް މިނާނެ މިންގަ މިންގަ

ނޑުަތއް ގޮތަށް  އަޑުބަެއއްޓަކައި ލާއްސެއް ނުވަަތ  މިނެލުމަށްއި ހަމަ ހަދާފަތެރޭގައި  މި ދެންނެވޭ ގޮތަށް އެ މިންގަ

އަލުން ރީޑްރީވްމެންޓް ކުާރކަށް. އެ  ން ނުޖެހޭނެހަދާފައި ހުރޭ. އެހެންވީމާ، މިކަން ކުރާކަށް ައޅުަގނޑުމެ

ނޑުަތއް އެބަ ހުރި.  ނޑުދެވަނަ ކަމިންގަ ފާހަަގކުރަނީ ނުކުޅެުދންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ  މެްއގެ ގޮުތގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ގަހޭގޮތުން މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު އަޅުރަްއާކތެރިކުރުމާ ބެކާއި ބެހޭގޮތުން ޤުތަޙައް

އެބަ ރު މިހާއި އަޅުަގނޑުމެން އެަބޖެހޭ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ާކއިރުގަ ން ވާަހކަދައްސުރުޚީގެ ދަށު

ނާ އެކީގައި ެވސް. ނުކުޅެދުންތެރިކަން ނުހުންނަ މީހުންއެަބ ބެލެހެއްޓޭ ން މަރުކަެޒްއގެ ތެރޭގައި އުޝައިންސްޓިޓި

ވެސް. ގުރައިޫދގެ  ބޭ މީހުން ބޭނެ ބަލާނެ މީހަކު ނެތިގެން ތި ދޫގެ މަރުަކޒުަގއި ތިމި ރިފަރ ކުރަނީ ގުރައި އަޅުަގނޑު

ށް ނުާވ ބަޔަކު މޮޔައިންގެ ތެެރއަްނޖެހޭ މީހުން ވެސް. މޮޔަބޭސްކާންދޭބަންދުގައި  އިފަލާ  މަރުކަޒުަގއި ތިބޭނެ ޖަލަށް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންަނ ވާެނ ކަމެއް. އެހެްނވީމާ، ޮމޔަވުމަީކ ނަފްސާނީ ގޮތުން އެ ސް ލައިފިކަމަށް ވަންޏާ އެމީހާ ވެ 

 .އްޤެއް އެއީެވސް އެމީހުންގެ ޙަ ާކއިރުަގއި އެހަކަދައްބެހޭ ޤާނޫނެއް ޙައްޤުތައް ރައްކާތެިރކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ވާ މީހުންނާ

ނޑުމެން މި ބިލުެގ ންތަުނގަިއ ގޮތެްއަގއި އެތަ އެހެންވީމާ، އެމީހުންނަށް ޚާއްޞަ ފަރުވާ ދެވޭނެ ނިޒާެމއްެގ ާވހަކަ އަުޅގަ

ނޑު  ތެރޭގައި ވާހަކަ ދަްއކަންޖެހޭނީ. ސްޓިޓިއުޝަްނ މަކީ އިންދެ ބޭނުމެއް އެބަ އޮތް. ެއއް ބޭނުމީގެ މައިގަ

ނޑުމެން ކިހަރުދަނާ ކުރެވަރުގަަދކުރުން. އިންސްޓިިޓުއޝަން  ތަންމެ ވަރަކަށް ލާރި ވިގެން ނޫނިއްޔަާކއެއް އަދި އަުޅގަ

ނަ ވާހަަކއަކީ. އެހީތަކެއް ނުލިބޭނެ. އެީއ ދެވަ އެ ލިބެންޖެހޭށް ކަސް ނުުކޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަކަބެހިއަ

ވާަހަކ ގުރައިޫދގެ މަރުަކޒު ހިންގަވާ މިނިސްޓްީރއަކުން ނުވަަތ އެ ބޭފުޅުންނާ އެ ހީަވނީ، އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަށް 

ނޑުމެން މި ޤާނޫނުގެ ތެރެއަށް މިބަިއ އަ ރު އެނިގގެން ދާނެ. ކިހިނެއްތޯމައްސަލަތައް ބަިއވަ މީގެ ހުރިދެއްކީމަ  ުޅގަ

މި މޭޒުދޮށުގަިއ އިރުަގއި ިނމޭ ކާއްން ވާހަކަދަގޮތުދަ ބިލަކާ ބެހޭވަނަ ކަމަކީ އަޅުަގނޑުމެން މިފަންގެންނާނީ. ތި

ނޑަށް ީހވަނީ މިއަދުރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރާ ވާހަކަ. ޖެ ވަރަށް ގިނަ ފައްވާހަކަދެެކވި ގެ އް ވެސް ކޮންެމވެސް ވަރެ އަުޅގަ

ދެ ނިންމާލަން މިކަން  އެއީ އަދި ކޮންމެ ބައެއް ކަމަށް ިވޔަސްއް ހަދާލާފައި ބައްދަލުކުރަން ތިބި ފަރާތްތަކުގެ ތާވަލެ

ތަްއ ގެންދެވޭނެ. އެހެންނޫންނަމަ ޓްރަކްަޗރްޑކޮށް މިކަންކަމަށް ވަންޏާ ތަންކޮޅެއް ސް ޖެއް ބްރޭންޑަކާ އެީކަގއި ގެންދެވި 

ަމސައްކަތް ނިންމާލާއިުރގަިއ އަިދ ވަރަށް މުހިއްމު ަބއްދަލުކުަރންޖެހޭ ބަޔަކާ ބައްދަލުނުކުެރވި  ނެގޮަތކީ ައޅުަގނޑުމެންވާ



  

ނޑު ، ތް ނިންމާލެވިެގން ދިއުމަކީ އެކަށީގެްނވާ ަކމެއް. އެހެންވީމާމި މަސައްކަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ެއކަން ައޅުގަ

 ޝުކުރިއްޔާ.  .ދަންނަވާަލންސަމާލުކަމަށް ޓަކައި 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޘްމާންޢު ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށި

ހޭގޮތުްނ ނޑުމެން މި ބިލާ ބެގަ ައޅު ެއއީ އުޅުނު ވާަހކަައކީ ސް ދަންނަވަންނޑު ވެގަ އަޅު އިނގޭތޯ. ިރއްޔާޝުކުއާދެ! 

ނޑުމެން ބޭނުންާވ ހުރިހާ ޑޭޓާތަދާއިުރގަިއ އަޅު  މި ޑީޓެއިލް ބަހުަސކަށް ކޮންމެވެްސ ވަަރކަްށ މިތަނަށް އައިްސ ކެްއ ގަ

ނޑުެމންނަކަށް ރަނގަޅު މިސްރާބަާކ ހަ ދެން   މައަކަށް ނުދެވޭނެއޭ.އެެއއްޗެހިތަކަށް އަލިއަުޅވާލަިއގެން ނޫނިއްޔަކާ އަުޅގަ

ވެްސ  މެންބަރުިޢއްޒަތްތެރި ގޮތަށް އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންަވނީ މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ެއއް ހަމަ އެއާ

މި އޮތީ. އެހެންވީމާ، މީގައި ައޅުަގނޑުމެން ވޭކަހަލަ ގޮތަކަށް ންނަށް މި ސަމާލުކަން ދެން ކުދިފާހަގަކުރެްއވި ފަދައި

އައިސް ހުރެ  އެްއޗަކީ މިހާުރ މީގައި ުނކުޅެދުންތެރިކަން ުހންނަ މީހުން މިސާލަކަށް ކުްއޖެއްގެ ގޮތުަގއި ސްނަންޖެހޭވި

 ވެސް ައޅުަގނޑުމެން ިވސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. ހަމައެކަނި އެ  ބާއޭ މި ދަނީ.ރުޙަލާގައި ދެން ކިހިނެއްމީހަކަށް ބަދަލުވާ މަ

ނޑުމެން މިރގެޓްކުދިންނަށް ޓާ  ހަދާއިރުގައި ދެން ފަހުން ނުކުޅެދުްނތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަކީ  ޤާނޫނު ކޮްށގެން ައޅުގަ

އެހީތެރިކަން ލިބޭެނ މާލީގޮތުން  ވެސް ޙަޤީޤަތަށް ބާާލއިރުަގއި އާއިާލގަިއ އަޅާލާެނ މީހަކު ެނތި ވަޒީާފއެްއ އަދާ ުނކުރެވި 

ނޑުމެން ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭ. ދެން ވެސް އި ަތކާ މެދުގައެކަންތައް ގޮތެއް ނެތި ހުންނަ މީހެއް. އެހެންވިމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭނުން މި ހުށަހެޅި ހުރިހާ މަޢުލޫމާތުތަކެއް އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ ހަމަ ޑީޓެއިލް ބަޙުސަކަށް ދާއިރު  އަޅުގަ

 އެއިރުން ކަންނޭނގެ  ންަގއިގެން ތިބެ އަޅުަގނޑުމެން ބަހުސްުކރުން. ހި ނަކަށް ޖަމާވެ ތިެބގެން އެއަށް ނަޒަެރއްއްތައެ

 މި ރަނގަޅު މިސްރާބަށް ދެވޭނީ. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނަޢީމް ައނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

ޝުކުރިއްާޔ. ައޅުަގނޑު މިތާ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ނިާޒރު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިާޒރު ފާހަގަކުރެްއވި ޕޮއިންްޓ. 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި  އެއީ އެްއކަލަ ަވޒީފާ އަާދކުެރއޭ ބަެއއް ނުކުެޅކުންތެރިކަްނ ހުންނަ މީހުން. އެކަމަކު ައޅުގަ

ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންނަށް މިކަހަލަ އެލަވަންސެއް ދެޭވިއރު އެކަހަލަ މީހުން އިސްތިސްނާ ކުރެވިއްެޖއްޔާ ހިތްވަރު 

އަދާނުކުރުމަށް ިހތްވަރު ދެިވގެންދާނެ ކަމެްއ އެދެވެނީ ވަޒީފާ އަދާނުކުރުމަށް. ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ވަޒީފާ 

އެއީ. ޭއގެ ބަދަލުގައި ހަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރިައސް ވެްސ އޭނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މިންވަރެއް ބަލާފައި 

އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ގިނަިއން ވާހަކަދެކެިވއްޖެ ކެަޓގަިއރައިޒް ކުރާ ވާހަކަ. ެއގޮަތށް ބަލާފައި މީހަކަށް ދެވޭ 

ނޑު ފާހަގަކުރަން މިގޮތަށް ެދޭވ އެލަވަންސްަތކުަގއި އެފަދަ މީހުން ވެސް ބަިއވެރިކުރުން. ހި ތްވަރެްއގެ ގޮުތަގއި އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 



  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރަޝީދު އަސްމާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދު މާފަންނު

ނޑަްށ ދިމާވެފައި ހުރި މިކަހަލަ އި ވެސް ުއޅުނީމަ އަވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. އަޅުަގނޑު އާސަންދަިއގަ ުޅގަ

މީހުން ކަމަށް އޭރުގައި އޮީތ  0055އެނގުނު މަުޢލޫމާތުތަކުން މިހާރު ކާއި މަންޒަރުކަތަބާތަކާއި ފެނިފައި ހުރި ރިތަޖު

ނޑުމެން މިހާރު ނޯޓުކޮށްފަ.  ނަ ފަރާތްތަކުން އެ މި ދެމުން ދާއިރުގައި ަވރަށް ގިއެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ

ކަމަކު ނުލިބެންޖެހޭ މިހާއަށް ވެސް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ޝަކުވާަތްއ އެ ފައިއެބަހުރި ނުލިބި ސްވެ ލިބެންވާ މީހާ

ނޑުމެން މި ކެޓަ .ބަހުރިވެސް އެ ހުރިހާ ގެނެސް  ޮކށްގެން އެމީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްގެންގަރައިޒް އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ހީވަނީ ޖެހޭނީ  ަގނޑުޅުަގނޑުމެން ފުރަތަމައިނުން އަޅުއަ ފައިފުކޮށްޢުލޫމާތު ސާގެްނ މަމުއައްސަސާަތކުން ބަލައި

ނޑުމެންނަށް ލިބޭ މަސައްކަތް ެގންދާނެ ގޮތަކާ ދޭތެރޭގައި ިވސްނަން.  އަޅުަގނޑުމެން މޭޖަރ ރިޕޯޓެއްގެ ޮގތަށް އަޅުގަ

މަސްވެރިއެްއ  ރި ވަރަށް މުއްސަނދިހު ޓަކައި ދަންނަވަން ރާއްޖޭަގއި މާތަށް ން އަނެއް ކަަމީކ މަޢުލޫދެ ،ވީމަގޮތް

ެވސް. އެކަމަކު އޭަނގެ ހުރި  މިދަންނަވަނީ އޭނަގެ ޮއވޭ ކަންނެލި ދޯންޏަކާ އެއްޗެހި އިނގޭތޯ. އޭަނއަކީ މަސްވެިރެއކޭ

ނޑުމެން   ވަނީ ވެއްޖެްއޔާ ްށފި ކަމަށްހަމަ ބޮުޑކޮ ބޮޑުކުާރ ބައިއެ އުނިކަމަކީ އޭނައކީ މަންމަނެްއ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު ަހމަ ފަށްވެސް ލިބެމުންދާނީ. އެ އަށް އޭނަ ަރއިްޒ މިދަންނަވަނީ އަޅުަގނޑުމެން ކެަޓގަ ފަށުންހެންވީމާ، އަުޅގަ

، . އެކަހަލަ ކުއްޖަކުކުދިން ބޭމައިން އެބަތި އަނެއްކޮޅުން އެބަތިބޭ ަހމަ އެކަނިވެރިމީހުން، ބޭނުންވާ  ކަމަށްކޮށްގެން 

ނޑުމެން  ވެސް އެބަ ންޅެދެކުއްޖަކު ލިޭބއިރަށް ާއއިާލެއއް ރޫ ގެން ުނވާނެ ނައްތާލައި ދާންނހަދިާމވޭ. އެ ވެސް އަުޅގަ

އޮންނާީނ ކިތަންމެ ބޮޑުިވއަސް އޭނަ ހަމަ ބޮޑުެވގެން މީހާ އެ ކުޑަުކޑަ ބޭބީއްސުރެ ހަމަ ބަލާމަންނަ އެމީހުން އެ 

ން ނާ ދޭތެރޭހެ ޭހނީ. އެމީހުންނުހިނގޭނެ. ނެޕީ ޖައްސަިއގެން ގެންގުޅެންޖެ ދިފައި އޮްނނާނީ.ކުއްޖަކަށް ނުކުޅެ

ނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭނީ. ދެން މިގޮތަށް ނޑުމެން ބެލިއްޖެ އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އަުޅގަ  ސަރޭވއެއް ހަަދިއގެން އަުޅގަ

ނޑި ވެސް އޭގެ ނޫން  ކޮންމެހެން ލިބެންޖެހޭ މީހުންއެ މީހުންނަކީ  0055ކަމަށްވަންޏާ މި  ން ދާނެ. ދިނީމަ ގެން ކެ

ަކމުގައި ވީނަމަވެސް އަޅުަގނަޑކަށް ހިއެއް ުނވޭ ސަރުކާރަްށ ރުފިާޔއެއް ނޫނީ އެވަރަށް ބަދަލުކުރި  0555އެްއކަލަ 

ނޑެއް ބެލެހެއްޓީމާ، ބެލީމާ،ެނ މިނޑުެމން ވަކި މިންވަރުތަކެއް ދޭގަބުރަބޮޑުވާނެހެން. އަޅު  ބަލާފައި އެގޮތަށް  ންގަ

 ގެ އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ ވާނީ. ވަރަށް ނކަންނޭ ލުއި ނގެންނޭކަ ބުރައެްއ ނުވާނެވަންޏަކާ ކަމަށް ނިންމަންޏާ ނިންމި

ވަރު ދެވެނީ ހަމަ ތްހި ތިވިދާޅުވާހެންއެމީހުންނަށް ވެސް އަޅުަގނޑުމެން  ކޭ އަިދ ބުންޏަކަސްެއއީ ނުކުޅެދުމެ، ގިނަ

ތަށް. ިކރިޔަކިރިޔާ މިފަރާތެ އަތުން ނީ އެގޮނޑު ޤަބޫޅުކުރަކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ލިބެންޏާ. އަޅުގަނުކުޅެދުންތެރި

 0555 އޭނައަށް ެއއްކަލަ ވާްނވާިއރުއަހަރު 50މަސައްކަތް ނުކޮށް މިފަރާތުެގ އަތުން ވެްސ، އަެނއްކޮޅުން އޭނަ ހަމަ 

ޔާ. ިފއްއިންތެރިކަމެއް އަނެއް ގޮތަށް ބަލަާވ މީހަކު ނުކުޅެދުޕެރެލައިޒް ފަށާނެ. ނޫނިއްޔާ ވެސް ވެސް ލިބެން ރުފިޔާ

ިޢއްޒަތްތެިރ ، ހެންނަށް އަނާރާ ވެްސ ތިވިދާޅުވިންވެސް އޮންނާނެ. މީގެން މި ކުދި ލާ އެކަމަކު އޭނަގެ ހަމަ ާއއި



  

ަކމަށް ވަނީވިްއޔާ މީތި ކުޑަާވ ފޯރުވާ މެންބަރު އަނާރާ ވެސް ވިދާޅުވިހެން އެކުދިންނަށް އަޅުަގނޑުމެން އެހީތެރިކަމެއް

އެހެންވީމާ، ބަޖެޓާ ދޭތެރޭގައި ނުވިސްނިއަސް.  މެއް ފޯރުވިދާނެތެރިކަނަށް އެހީވެްސ އެމީހުންގޮތަކަށް ގޮސްގެން ނަމަ 

ނުޑގެ ޚިޔާލު  . އޮތް ގޮތަކީ އެއީ އަުޅގަ

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ޖުމްލަ ވެސް  އަޅުަގނޑު ަކށްއިންޓްތަ. ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރން ފާހަގަކުރެްއވި ޕޮމުޤައްރިރު އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ

ްނގެ ދެކެވޭ މީހުންނާއި ކުދި ޑަްށ އެބަހާރު މިތަނުގައި ވަރަށް ބޮާރ ވާހަަކ ދަންނަވާލަން. ދެން މިތާއީދުކުގޮތެްއގަިއ 

ނޑު ނދަގޫެވގެން ދާނޭ މީހުން މީގެ މިއީ ވަރަށް ސަރުކާރަށް ހަމަ އުވެސް ހިތަށް އަންނަނީ  ވާހަކަ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

އަހަރުްނ  50ވެސް ދައުލަތުން ރުފިޔާ މިހާރު  0555ޖަ ނުކުރެވިއްޖެއްޔާ އެ ކުރަްނވާ ގޮތަކަްށ. ރޭގައި ޮއވެ ދަރަތެ

ނޑު ަޤބޫލުކު ނާޔަތެއްދެުމންދޭ. އެ ކޮންމެެވސް ެއއް ޢި  ށް އެބަމަތީގެ ބޭފުޅުންނަ ރަނީ ލިބެންޖެހޭނީ. ދެން ކަމަށް އަުޅގަ

ންނަށް މީގެ ތެރެއަށް ވަެދވިފައި ަދއުލަތުން ހަމަ އެ ޚަރަދު ތިން ހަތަރު ފުޅުިއ ވެްސ ފަރުވާ ެދމުން ދާ ބޭގަގުރައިދޫ 

ވެަފއި ހުިރ  50ވި ބޭފުޅަކީ ފައި އަދި ގުަރއިދޫ ހުންނެލިބިރުފިޔާ  0555އަދި  ގޮްއސަ މުވަްއޒިފުން ލައިގެން ކުރަމުން

ން އެތައް ބައިވަރު ދައުލަތު އަދި  އާއި ރުފިޔާ 05555 ވެސް ލިބިފައި ޖުމްލަ  ނާޔަތްކަމަށްވަންޏާ އެ ޢި ބޭފުޅެއް

ނުޑމެުފޅުން ބެލެއްހެއްޓުމާިއ މިކަންކޮްށގެން އެ ބޭ ޚަރަދުތަކެއް ން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް ަކމަކީ ވެްސ ވަރަށް އަުޅގަ

ނުޑ ހިތަށް އަންނަނީ މިާސލަކަށް މީ ފާހަގަކުރަން. ދެން ކަމަށް  ބިލު ގެ ތެެރއިން މިައނެއް ނުކުތާެއއް ގޮުތގައި އަުޅގަ

ވަރަށް  ހަމަ ލެއް އަިއސްފަރާތުން އެބަހުރި ދެތިން ފޯނުކޯ ގެރާއެއްވެސް ހަމަ ދާއި ށްހުށަހެޅިގެން އައިއިރު ައޅުަގނޑަ

ވެސް އެނގޭ  ނޑަށް ހަމަ ވަރަށް ޔަޤީނުންއަޅުގަހަމަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހަމަ ހުންނަ  ްސކޮށް މި ނިދާނެތޯ އެއަވަ

ވެްސ  މީހުން ދުވަސްވީ ބޭފުޅުންމިބަތިބި މިހާރު އުއްމީދުކޮށްފައި ރައްޔިތުން އެބޭފުޅެއް. އެހެންވީމާ، ވަރަށް ބޮޑަށް 

ވެސް ބައެއް ރަްއޔިތުންެގ  މަ ނިގެން ދާނެކަމަށް. އެހެންވީމާ، ކުދިންނަށް އެކަނި ބަދަލުވެގެން ދިޔައިހިމެ މީގެ ތެރޭގައި

ބިލު  މި ކުރެވިފައި އޮތީީމދުއް. މިހާރު އުއްވެސް އެކަީށގެންވާ ކަމެ ކީމަކިބަިއގައި މާޔޫސްކަެމއް އުެފދިގެން ދިއު

ރުފިާޔ  0555ދިޔަގޮތުން ހަމަ މީހުންނަށް މި ޢިނާޔަތް ލިބިގެން ދާނެކަމަށް. ދެން ދަރަޖަކުރާއިރު  ހުށަހެޅިގެން

ސްމާ ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަވެްސ ހަމަ ުކރުމަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ބޭފުޅުން މިދެންނެވިގޮތަށް ފާހަގަ 

އުޭޅ.  ވެސް ހަމަ ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތުން އެބަ ކަމަކަށް ނުވޭ. މަންމަނު ބޭފުޅެއް އެ ފާހަގަކުެރްއވި ފަދައިން ަފސޭހަ

ވެސް  އެހެންނަމަވެސް މީގައި ޤާނޫނަކުން ފާސްވެގެން ދިއުމަށްފަހު ކިތަންމެ ކުޑަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ބޭފުޅަކަށް

 7އުމުރުން ، ށިގެންވެސް ކުޑަ ދުަވހުން ފެ ރަށުަގިއ ހަމަ ޤައިމުލިބޭ. އަޅުަގނޑުމެން  ބަނާޔަތެއް އެއެ ލިބެންވާ ޢި

 00މުރުން ގާތްަގނަޑކަށް ބޭފުޅާ އު ން ފެށިގެން ލޯފަން ބޭފުޅެއް ހަމަ އުޅެމުން ައއި. ގޮސް މިހާރު އެއަހަރު

އެީއ ފަންގި ވިނޭ ކަެމއް.  ވުމަީކ ެއކަށީގެްނވާެވގެން ދިަޔއިރު އިހަވަްނދޫގައި އެންމެ ގިނަ ފައިާސ ޯހދޭނެ އެކަކަށް އަހަރު



  

ެވސް  އަށް ބޭފުޅާ . އެއެބަ ހޯދައޭ ވަރަށް ބަިއވަރު މަސަްއކަތް ކޮށްގެން އޭނަ ަފއިސާމިބުނީ  ރޯނު ވަށާ. އަެނއްހެން 

ފާ ޔާަފއި ަވޒީއެްއވެސް ވަރަކަށް ނުފެނޭ. އޭަނއަށް ާލރި ލިބޭތީއޭ ކި ކަން އެަބހުއްޓޭ އިންތިހާއަށްލޮުލގެ އުނި  އެކަމަކު

އެ ވާހަކަ  ގެންގުޅުަމކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮެތއް ަކމަށް ނުފެންނާތީ  އަދާކުރާތީއޭ ިކޔާފަެއއް މީގެްނ އުނިކުރުމުގެ ބައި

 .ހަމަ ފާހަގަކޮށްލީ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ނޑަށް ީހވަނީ މިހާރު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ެއންމެބޮޑަށް ވާހަކަދެެކވޭ ެއްއ  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ މުޤައްރިުރ. އަުޅގަ

ކަންތައްހެން މިއީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކީ ކޮބައި ކަންަތއްތައްޯތއޭ އެ ައއިޑެންޓިަފއި ކުރާނެ ގޮތަާކއި އެ ކަންަތއް ބެލުން. 

ޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ެއ ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެން މިހާރު ކޮން އުސޫލަކުންތޯ އެކަންތައް ކުރަމުންދަނީ. އަ

ސާފުކުރެވިދާނެހެން. މިހާރު ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ސަރުކާރުން ދެއްވަމުން ދާއިރުގައި ެއ 

ނޑު އެ ބަލަނީ ކޮްނގޮަތކަށްތޯއޭ ލޯފަންވީ މަތޯ ނޫނީ، ދެއްވަނީ ކޮން ުއސޫލަކަށް ބަަލއިގެންތޯ ނުކުޅެދުންތެރިކަުމގެ މިންގަ

ނޑު ވެްސ  ނޑުމެންނަށް މިހާރު ސާފުކުރެވިދާނެ ކަމެއް އިނގޭތޯ. ދެން އަޅުގަ ނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަ އެއީ އަުޅގަ

އަހަުރވީމަ ޑަަބލްކޮށް ނޫނީ ގުރައިދޫ މަރުަކުޒގައި ތިޭބއިރު އަެނއްކާ އާއިލާ  50ޤަބޫލެއްނުކުރަން ޑަބަލްކޮށް ިމސާލަކަށް 

ޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ދެން ވަރަށް ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ، ެއއީ ެއގޮތަށް ޑަބަލްކޮށް މީިތ ރުފިޔާ ލިބި އެީއ އަ 0555އަށް 

ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލެއްުނކުރަން. ދެން އެހެންނަމަވެސް، ދެން ީމަގއި މިހާރު ވަރަށް ބޮޑަްށ އެަބ 

ތަފާތެއް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ނުގެެނވޭނެހެން. ވާހަކަދެެކވިއްޖެ ކުދިން، ކުިދން މީހުން އަޅުަގނޑަްށ ހީަވނީ ހަމަ އޭެގ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކަމަށްވަންޏާމުން ހަމަ އެ ކުއްޖަކަށް ވިޔަސް އަދި އުމުރުން ދުަވސްވީ މީހަކަށް ވިަޔސް ހަމަ 

ނޑަްށ ހީވަނީ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ބެލެވޭނީ ހަމަ ނުކުޅެދުންތެރިަކން ހުންނަ ކަމަށް. އެހެންވީާމ، ެއއީ ދެން އަުޅގަ

އަނާރާ ހުށަހެޅުއްވިއިރު މިތަްނކޮޅުަގއި މިހާރު މިއޮތީ މީހުން އެހެންނޫންތޯ. މީހުން ދެން އޭތި މީހުން ނުވަތަ ކުދިން 

ނޑަްށ ހީވަނީ އެވަރަށް ެއވާހަކަ ނުދެއްކޭނެހެން. ދެން އަޅުަގނޑަށް ހަމަ އެންމެ މުހިއްމު  އެގޮތަްށ، ދެން އަުޅގަ

ނުންވަނީ މިހާރު ގެންގުޅޭ ުއސޫލަކީ ކޮބައިތޯ؟ ދެން ކޮންމެއަކަސް ކުީރގައި ވެސް ހަމަ ކަމަކަށް މި ސާފުކޮށްލަން ބޭ 

ނޑުމެްނ ޤަބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ ޙަޤީަޤތުގަިއ ވެްސ މި ބޭނުންވެަފިއ ތިބި ފަރާތްތަކެްއ އެބަތިބި  ދެންނެވިގޮތަށް އަުޅގަ

ކެއް އެބަތިބި. އެހެންވީމާ، އެފަރާތްތަކަށް މީތި އިނގޭތޯ ވަރަށް ދަތި ހަމަ ކަންތައް ތަޙައްމަލުކުރަމުންދާ ފަރާތްތަ

ނޑެްއ ޤަބޫލެއްނުކުރަން. އެހެންވީމާ، ެއ  ނުލިބޭނެ ގޮތަކަށް އެހެންބަޔަކުގެ ސަބަބުން އެހެން ދާެނ ކަމަށް އަުޅގަ

 ތަންކޮޅެއް ރަނަގޅަށް ސާފުކޮްށލުން ބުއްދިވެރި. ޝުކުިރއްޔާ.



  

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ނިޒާރު ޢަލީރާގެ މެންބަރު ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއި

ނީ ޢިނާޔަތެއް ވަޒީފާ އަދާކުރަން ދެވޭ ިހތްވަރަކީ ޢިނާޔަތެއް ދީފަިއ ބެހެއްޓުމެއް ނޫން. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާ

ޒީފާ އަދާކުރުމަށް ފަސްޖެހުން ފުރުޞަތު ބޮޑީ. މިދެންނެވި މަސައްކަތެްއ ކުރާ މީހަކު މަސައްކަތެްއ ލިބެންޏާމުން ވަ

ެޗއް ލިބެންޏާމުން ދެން ބޮޑަށް މަސަްއކަތާއި ދުރަށް ެދވޭގޮްތވާނީ. އެހެން ވެދާނެެއޭކ ކުރާނީ އޭނަ އަށް އިތުުރ ެއއް

ނޑުމެން މިތާ މިދައްކާ ވާހަަކއަކީ މި ޤާނޫނެއް ޑްރާފްޓް ކުރެވޭނީ  ލަތުގެ ބަޖެޓުން ބޮޑު އެއްެޗއް ދޭން ދައުނޫން. އަޅުގަ

 ،ހުރި އަުޅަގނޑުމެންގެ ވަރަށް މުހިއްމު  ރަށް ބޮޑަށް ގުޅުންމިއުޅެނީ. އެހެްނވީމާ، މިތާ ިމދެކެވޭ ވާހަަކއަކީ ޕަބްިލކާިއ ވަ 

މުޖުތަމަޢުގެ ވަރަށް މުހިއްމު ބައެއްގެ ވާހަކަ މިދެކެެވނީ. މިތާ ދެކެވޭ ވާހަކަައކީ ފަހަރެއްގައި ޕަބްލިކަށް 

ނޑުމެން މިތާ މިދައްކާ ވާހަކަައީކ ކޮންފިޑެންޝަލް ވާއޭެގ ައސަރުކޮށްފާނެ އެނިގއްޖެއްޔާމުން ަހކަތަަކށް . އަުޅގަ

 ވާންޖެހޭނެ. މިދެންނެވިހެން ވަޒީފާ އަދާކުރުމަކީ މިެދވެންނުޖެހޭ ގޮތެއް ގޮތުަގއި، ދޭން ނުޖެހޭ ގޮތެއް ގޮތުަގއި އޮތުމަކީ 

ވެސް މައްސަލަ ެއއް. އެހެންނަމަވެސް، ަވޒީފާ އަދާކުރަްނ ހިތްވަރު ދިނުމަކީ އޭނައަްށ އެްއޗެއް ދީފައި ބެހެއްޓުެމއް 

ނޑުމެން. ދެން އަނެއްކަަމކީ ައޅުަގނޑަށް ހަމަ ޤާނޫނުވެސް ނޫން. އެތަންކޮ ތަްއ ޅު ިވސްނަންޖެހޭނެ އަޅުގަ

ން ފަހުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިޞްލާުޙ ށް ނުވިސްނާ ދޫކޮށްލުމަކީ އޭގެދޭތެރޭ ރަނގަޅަ ނިމިގެންދާއިރު ޤާނޫނުތަކާ

ނޑަށް ހަމަ އެނގޭ  ތަަނށް ފެނިފައިން އޭގެ ިމވީ ނުކުރެވި ނޫނިްއޔާމުން އެ އޮްތގޮތަކަށް އޮތު އޮތީ. ޭއގެ ޙެްއަކކީ އަުޅގަ

ެވގެން ލާރި އެބަ ނަގާ. ކޮބާ އިންޞާފަކީ؟  50މާލޭގައި ބޮޑު ފިހާރަެއއް ހުރެ މާލޭގައި އަމިއްލަ ގެދޮރު ހުރި މީހަކު 

ނޑުމެން ވަރަްށ އަުޅަގނޑުމެން ރާއްޖޭަގއި  ނަށް އެބަ އިނގޭއަޅުަގނޑުމެްނގެ، މިުއޅެނީ ލާރި ގިނަެވގެން ނޫން. އަުޅގަ

ނޑުމެން ނޑު މަސަްއަކތް ހާލުގައި. އަުޅގަ ކުރާ ރާއްޖޭގައި މަސަްއަކތްކުރަން މި ނިކުމެ މިތިބަ މިނިމަމް އަޅުގަ

ރުފިާޔއަށްވުރެ މަުދ  0555މީހުންނަކީ  05، %05އަޅުަގނޑުމެން އުމުރުގެ ވެްސ މިއުޅޭ މީހުންގެ ތެރެއިން %

ނޑުމެން މިއުޅެނީ ފުދިގެނެއްކަ ވެސް ވިސްނަންޖެހޭ މުސާރަ ލިބޭ މީހުން. މި މިއީ  ނޫން.  މެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގަިއ  ލަުތގައި ލާރި ހުރެގެނެއްން މިއުޅެނީ ައޅުަގނޑުމެންގެ ދައުއަޅުަގނޑުމެ ނޫން. މިއުޅެނީ ައޅުގަ

ނުޑމެން  ޅޭއިރު ހުރިހާ ކަމަކަށް އެހީތެރިވާންޖެހޭ ބަޔަކަށް އެއްެޗއް ދޭން މިއުޅެނީ. އުމުހިއްމު ބަޔަކަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަްށ ވިސްނަންޖެހޭ. ޤާނޫނުތައް ހަދާ މިތަނުން ނެރެފައި ދެން ފަހުން އެ އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަޅު  ގަ

ގެ ބޭފުޅުންނަށް އެ ިޢނާޔަތް ދެިވގެން ދިަޔއިރު އެައށް ކެޓަގަަރިއޒު ނުކުެރވިގެްނ 50މިދެންނެވިެހން  އުނދަގުލަކަްށވާނީ

ވީމަ އަހަރު 50ފައިސާ  ވޭ ގޮަތކަށް އޮތުމުން މިދެންނެވިހެން ހަމަ ތަނަވަސް މުއްސަނދިން އެއެއަށް ރިޢާޔަތް ނުކުރެ

ނޑުމެންގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް  ވެަވޑަިއގަންނަވާނެ ވަރަްށ  50ނަގާނެ. މިސާލަކަށް އަުޅގަ

. އެހެންވީމާ، މިކަންކަމަށް ވިސްނަންޖެހޭނެ. ވެްސ ފައިސާ ނެންގެވުމަށް ފުރުޞަތު އެބައޮތޭއަށް އަވަހަށް. އެބޭފުޅާ 

ލަތަށް މިދެންނެވިހެން ން މިކަން ކުރަންޖެހޭނީ. ހަމަ ދައުހުރިހާ ކަމަކަށް ވިްސނިގެން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބެިލގެ ދެން މި



  

ށް ވިސްނާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިޤްތިޞާދުެގ ހާލަތު އޮތްގޮތުން މިކަންކަމަށް ވާހަކަ ދެކެވިގެން ައޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަ

 މިކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރެިވގެްނ މިކަންތައް ނިމެންޖެހޭނީ. ހަމަ އެކަން ފާހަގަކޮށްލީ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނަޢީމް ައނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

 ޝުކުރިްއޔާ. ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާރު ވެސް އެ ވާހަކަދެްއކެވި ަފދައިން އަޅުަގނޑު މި ބިލު  އާދެ!

ހުށަހެޅިއިރު ވެްސ ވަރަްށ ޮބޑަށް ވާަހކަދައްކާަފއިވާީނ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ތެރެއިްނ ވެްސ ޭއެގ 

ވެސް ތިބޭ  ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށް މި އެލަވަންސް ދޫކުރުން އެއީ މިސާލަކަށް މާބޮޑަށް ފުދިގެން އުޅޭ މީހުންގެ ދަރިން 

ނޑުމެން މި ބިލަށް އިޞްލާޙު ގެންނައިުރ ދެއްތޯ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކު ދިން. ދެން ހަމަ އެގޮތަށް އަުޅގަ

ވެރިންނަށް ބޮޑަށް ފައިސާއިން ެވސް ޙައްޤު  އަޅުަގނޑު ހިތުން ވިސްނާލަްނޖެހޭ ހަމަ އެހެނިހެން އެލަވަންސް ދެވޭއިރު

ންނަށް ބޮޑަށް ދެވޭނެ އުސޫލުތަެކްއ ިނކަމެތި ންނަށް ނުފުދިގެްނ އުޅޭ ފަޤީރުލަތުން މިދެވޭ ޢިނާޔަތްތަްއ ޙައްޤުވެރިދައު

ނޑުމެންގެ މި މަސަްއކަތް ނިމިގެްނދާއިރު އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކަށް ވެސް އެ ބަދަލުތަްއ  ނިމިގެންދިޔުން އަުޅގަ

ގެންނަންޖެހެންޏާ ވެސް ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ހަމަ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވޭނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑ 

 ތުަގއި ވަރަށް މުހިއްމު ވާހަކަތަކެއް މިތާ މިދެކެވުީނ. ޝުކުރިއްާޔ.ޤަބޫލުކުރާގޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންޭވ މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ބަހުސްކުރަމުން ދިަޔއިރު  އާދެ!

ންސިލުން ކަރުދާހެްއ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުާރ ކައުއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެަބއޮތް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 

ނުޑ ފޮނުއްވާފަ . ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ފައިލުކޮުޅަގއި މިހާރު މި ލިޔުން އޮންނާނެ ވާހަކަ ަދންނަވަން. ދެން އަުޅގަ

މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން  ގައިވެސް އަޅުަގނޑުމެންގެ ކުިރމަތީ އަސްލުަގއި މާބޮޑު ތަފްސީލަކަށް މިއާ ބެހޭ ގޮތުން ނުދިޔަސް

ނޑުމެން ތާވަލެއް ހަދާލަިއގެން މަށް ަޓކައި ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ޚިޔާލުކުރިއަށް ދިއު  ެވސް ފާޅުކުރަްއވައިފި އަުޅގަ

ނުޑ މި ކޮމިޓީއަށް ގެަނއުމަށް، ހާޒިރުކުރުމަށްފަހުަގއި  މި އަޅުަގނޑުމެން ފާހަަގކޮށްފައި  އޮތް ފަރާތްތައް އަުޅގަ

ައއުޓް ކުރެވިަފިއ  ގިނަ ފަރާތްތަކެއް ލިސްޓް ން ބޭނުންވާ ހުިރހާ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ހޯދުމަށް ޓަކައި ވަރަށްއަޅުަގނޑުމެ

ކުރިއަށްާދއިރުަގއި  އެބަހުރި. އެހެންކަމުން އަުޅަގނޑުމެން ދެން މަޖިލީހުގެ ިމ ކޮމިޓީެގ ޖަލްސާތައް، ބައްަދލުވުންތައް

ނޑުަތއިގެން އެފަރާްތތައް ގެނެސް ގަިޑއަށް ފައް މުގެ ކުރީަގއި ެއ މަސައްކަތަށް ިދއު ގެން ކުިރއަށް ެގންދާގޮތަށް. އަުޅގަ

އެންމެފަހު މި މިހާރު މިދާ ބަހުސްގެ އެންމެފަހު ފުރުޞަތެއް ގޮތުަގއި ފައިސަލަށް ފުރުޞަތު އަރުވާލާފައި ދެްނ 

 އަޅުަގނޑު ާތވަލެއް ަތއްޔާރުުކރުމާ ބެހޭ ބައިން ކުރިއަށްދާނީ. 

 



  

 ންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެ

 ޝުކުރިްއޔާ. އަޅުަގނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވި ތަންކޮޅަކީ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާރު ވެސް ކޮންެމވެސް  އާދެ!

ލިބެމުންދާއިރު އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ެއވެްސ  0555އަހަރުެގ ބޭފުޅުންނަށް  50ވަރަކަށް ފާހަަގކޮށްލެްއވި. ިމހާރު 

ޝަނެއް އަންނާނެ ވަރަށްބޮޑަށް އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ކޮންމެގޮތެއް ިވޔަސް މީގެ ކޮންޕެރިލާލަން އެހެންނޫންތޯ. ބަ

ނުޑމެން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް އެއީ ކުަޑކުިދންނަށް ވިޔަސް އަދި ބޮޑެިތ  މިދައްކާ ވާހަަކއަކީ އަުޅގަ

ކުޑަުކޑަ ގޮެތްއ  ނޫނީ އެއް ފައިަގއިއެއީ ފުދިގެން އުޅޭ އާއިލާ ެއއް ރުފިޔާ ދޭއިރު  0555ފަރާތްތަކަށް ވިޔަސް 

ނެޑްއ ޖަހައިގެން ވެސް އޮފީހަށް ވެސް ެދވޭނެ. އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ައޅުަގނޑުމެން ދީގެްނ  ނިޑގަ ހުރެގެން ހަމަ ދަ

ނޑުމެންނަށް ކޮްށގެްނ ށް ދީފައި މަސައްކަތްރި ފަރާތަކަވާހަކަައކީ ޭއގެ އެންމެ ޙައްުޤވެ ،ނުވާނޭ. އެއީ ކަންނޭނގެ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ  ނޫނީ އާއިލީ ތަނަވަސްކަން އޮންނަ ކަމަށްވަންޏާމުން ނުދޭ ވާހަކަ. ހަމަ އެ ވާހަކަ ދައްާކއިރު އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް ވެސް އެނގޭ ހަމަ  50އަނެއްޮކޅުން މިފެންނަނީ  އަހަރުެގ މި ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ އެބަތިބި ހަމަ އަުޅގަ

އަމިްއލަ ވިޔަފާރި ވެސް އޮންނަ ފަރާތްތަކަށް ވެސް އެ ލިބެމުްނ އެބަދޭ. އެހެންކަމަްށވަންޏާ ހަމަ ވަރަށް ތަނަވަްސ 

ނޑަށް ހީވަނީ ޤާނޫނަކުން ެއްއވެްސ  ދައުލަތުން ރައްޔިތުންނާ ދޭެތރޭގައި ަރއްޔިތުންނަށް ކަމެްއ ކޮށްދޭއިރު އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ ހާލެއްގައި ެއްއވެސް ބަޔަުކ މެދުގައި ތަފާތުކުރުންތަކެްއ ނޯ ންނާނެހެން. މިކަންތައްތަކަކީ އަުޅގަ

ރިޢާޔަތްކުރަން ޖެހޭނެ ކަންތައް. ކޮންމެހެން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ސްޓްރިކްޓުކޮށް 

ނޑުމެން ެގން  ލާފަިއ ެއއީ ވީމަ ދޫކޮށްލާފަިއ ނޫނީ އަދި އެހެން ކަންތަްއތައް ވެސް ދޫކޮށ50ްގޮއްަސ ވަކިކަެމއް އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤާނޫނެއް ހަދާ  ވެސް ެވގެން، އެހެްނވީމާ، ޤާނޫނެއް އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން މިއުޅޭ ވާހަަކއަކީ ައުޅގަ

ނިންމާލާއިރު ވަރަށް ފުރިހަމަ އަށް ބަރާބަރަށް ެއ ޤާނޫނު ހެދިއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ އެކަހަލަ މައްސަލަތައް ކުަޑވާނެ. އެީއ 

ވެސް ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުތައް  އެބަފެނޭ ވަރަށްގިނަ ިއޞްލާޙު އަންނަތަން. އަބަދު ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު

ނަޑށް ހީވަނީ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުަގއި އެ ބަލަންޖެހޭ ވަރަށް ނޫނީ ވާހަކަދައްކަންޖެޭހ  މިއަންނަނީ. އެއީ އަުޅގަ

ން ހެދޭތީ ކަންނޭނގެ ބަެއއްފަހަރަށް ފަރާތްތަކާއި ވާަހކަ ނުދެކި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތަންކޮެޅްއ އަަވސްއަުރވާލަިއގެ

 އެހެން އެ ދިމާވަނީ. އެ ޮޕއިންޓު ފާހަގަކޮށްލީ. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ. ިޢއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ފާުޅކުރެްއވީ ވަރަށް ިބނާކުރަނިވި ޚިޔާލުފުޅުަތކެއް. 

ަގނޑުމެްނގެ މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ތިބި ފަރާތްތަކަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ އަޅުަގނޑުމެން، ައޅު

ބިލަށް ތި ފާޅުކުރެއްވި ހުރިާހ ޚިޔާލުފުޅުތަކެއް ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ މޭޒުކޮުޅގައި އަޅުަގނޑު ިމއަންނަ ދުވަހު 

ނޑުމެން ދެން މިބާއްވާނަން. ަޔއުމިްއޔާ ެއއް ގޮތުަގއި، ޔައުިމއްޔާ  އޮްތ ަތއްޔާުރކުރުމަށްފަހުގައި. އެހެންކަމުން އަުޅގަ



  

ނޑުމެން ގޮެތއް ވަަރކަށް މިނި 05ވަގުުތކޮޅު  ޓު އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަތީަގިއ މިއޮތީ. އަދި އެއް ބިލު އެަބއޮތް އަުޅގަ

ނޑުމެން ފާހަ ނޑުމެން ޚާއްޞަކުރާނީ އަުޅގަ ގަކުރެވިފައި އެަބއޮްތ ނިންމަން. ކުރިމަތީ މިއޮތް ވަގުތުޮކޅު އަުޅގަ

ގާތްަގނޑަކަށް ދިހަވަަރކަށް ފަރާތް. އެއީ އަޅުަގނޑުމެްނ އެފަރާތްތައް މަޖިލީހަށް ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރުމަށްފަހުގައި 

އެފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް އޭގެ އަީލަގއި މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަތީަގއި މިއޮތް ބިލުގެ މި މާއްދާއަށް 

ނޑުމެންނަށް ދެން ގެންނަން ބޭ ނުންވާ އިޞްލާުޙ ގެނައުމަށް. އެހެންކަމުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ދެން އަުޅގަ

ގަސްުޓގަިއ މިއަދު އަޅުަގނޑުެމންނަށް މި އެޓެންޑުނުކުެރިވ އޮ  0ޮއގަސްުޓގައި.  0ރަތަމަ ޖަލްސާ އެއް ޭބއްވޭނީ އެންމެފު

ން ފެށިގެން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުން އޮގަްސޓު 0އް ނިންމުމަށްފަހުގައި ދެން މިވާ އަެނއް ބިލަށް ގޮތެ 

އޮފީހެއް ގެންނާނީތޯ؟ އެހެންވީމާ، ތިަޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  ،އެއްފަހަރާ ގެންނާނީތޯ ެއއީ ފަހަރަކު ބޭފުޅެއް

ނޑު އެ ބޭފުޅުން މިތަނަށް  ދުވަހަކަްށ ދަންނަވާލައިގެން އެ ގަިޑައކަށް އެ ބޭފުޅުންނަށް އެ ވިދާޅުވާ ގޮތަކަށް އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ ވަރަށް ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ހާޒިރުެވވޭ ކަހަލަ ދުވަހަކަށޭ. ުދވަސް ގެނުވާ އެ ވާްނވާނީ ައޅުގަ

ވެސް ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެފަރާތްތަކުން ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެވޭނީ.  އޭރުން ވީހާ

ޤުތައް ރައްކާތެިރކުރާ . އާސަންަދ އެބައޮތް. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އެބައޮތް. ނުކުޅެދޭ ކުިދން ޙައްއެންސްޕާ އެބައޮތް

އެބައޮތް. އަދި އެއްބޭފުޅަކު ހުށަހަޅުއްވާަފއި އެަބއޮތް ރަށު ކައުންސިލުތައް ެވސް. އެއީ ތަންކޮޅެއް ބްރޯުޑ  ކައުންސިލް

ނޑުެމންނަށް މިހާރު ސަރުކާރުން، ކަންނޭނގެ. އެހެންވީާމ، އެަބިއތައް ތަންކޮޅެއް ފަހަ ށް ބާްއާވފައި ދެން މިހާރު އަޅުގަ

ގެންދާ ފަރާތްތައް ގެނެސްގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން  އަދި ޢާއްމު ފަރާތްތަކުން މިކަންތައް ކުރިއަށް  އިސަރުކާރާ

ޖެހިއްޖެއްޔާ ައޅުަގނޑުމެން އަޅުަގނޑަށް ޮބޑަށް ބުރަެވވެނީ. އެހެންނަމަވެސް، ަކއުންސިުލތަކަށް ދާންޖެހޭ ހިސާބަށް ދާން 

ނޑުމެންނަށް ެވވިދާނެ އިނގޭތޯ. ރީޗް އެތަންތަނަށް ދާނެގޮތަކަށް ވާަހކަ ދައްކާލާފައި އެތަންތަނާއި ހަމައަށް ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން މިފަރާތްތަކަށް  ކިހިނެއްތޯ،ތްތަކެއް އެަބއޮތް. އެހެްނވީމާ، ގިނަ ފަރާ ދެން ވަރަށް ކޮްނގޮތަކަށްތޯ ައޅުގަ

ޫނނިއްޔާ އެއްުދވަހަކަށް ދެތިްނ  ކޮންެމ ދުވަހަކު ވަިކ އޮފީހެއްތޯލާނީ؟ ދެ ގުރޫޕަކަށް ބަހާލައިގެންތޯ ނޫނިްއޔާ ދަންނަވާ

ނޑަށް ޚިޔާލު ދެްއިވއްާޔ  ބަޔަކަށްތޯ ދަންނަވާލާނީ؟ އެހެންވީމާ، މިކަމަށް ޓަކައި ހަމަ މިއޮތް ވަގުތުޮކޅު ހަމަ އަޅުގަ

 ޢިއްޔާ ވެސް އެަބއޮތް. ބަޮއތް. ފިނޭންސް އެބައޮތް. ޖަމްންޑާރ ވެސް އެވަރަށް ރަނގަޅު. ފިނޭންސް ެއބައޮތް. ޖެ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑުމެންނަށް ހަމަ ެގންދެވޭނެ ހަލު އި ސްީޕޑާިއ އަޅުަގނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެވެނީ ަޙޤީޤަތުގައި މި ބިުލގެ މަަސއްަކތް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ އްޗެހި އެނިގގެންދާނީ މިއަދު ދައުމި އެ ލަތުގެ ބަޖެޓުެގ ހާލަތު ހުރިގޮތެއް ބަލާލެިވގެންހެން. އަުޅގަ



  

ށްލެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ހުރި ބިލެއް ފާސްކޮށްލާފައި ބޭރުކޮ ކޮންމެގޮތެއް ިވޔަސް މިކަހަލަ މާލިއްޔަތާއި ގުޅުން

ކަމަށްވަްނޏާ މިއަހަރުގެ ބާކީ ހުރި ބަޔަްށ ބަޖެޓުކުރެވިފަެއއް ނޫން ހަަމ  ތަނަވަސްކަމެްއ ނެތްލަތުގަިއ ެއވަުރގެ މާލީ ދައު

ނޑުމެން މި ބަލައިފައިސާ ހުްނނާނީކީ. އެހެންވީމާ، ކުއްިލއަކަ  ވެސް މި ގައިމު ލާ އެސްޓިމޭޓުން ވެްސ ށް މިހާރު އަޅުގަ

ރޭަގއި، މަހެއްެގ ތެރޭގައި އެބަ އިތުރަްށ މިލިައނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އަހަރެއްގެ ތެ 00ގާތްަގނޑަކަށް 

 ރަކަށް ެއސްޓިމޭޓަޑް ނަމްބަރސް އުޅޭ ވަ 0555ކުދިންނަށް މިހާރު މިދެކެވުނު ގާްތަގނޑަކަށް  ޚަރަދުކުރެވެންޖެހޭ މި

 ވަރަކަށް މިލިއަން ރުފިޔާ. އެހެންވީމާ، މިއީ ބަޖެޓަށް  00ފިޔާ އިތުރުކޮށްލީމަ އެބަ އަރާ ރު 5755 ކަމަށްވަންޏާ ވެސް

ވާހަކަައކީ އެޮލކޭޝަނެއް ހެިދދާނެތޯ؟ މިއީ އަޅުަގނޑުމެްނނަށް ވަރަށް ފަހުން ބައްދަލުވި އެންސްާޕ، ާއސަންދައިެގ 

ވެްސ  ބައްދަލުކުރެްއވި. ކުރެްއިވއިރު .ޕީ.އެމްެގ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕާބޭފުޅުންނާއި އަދި ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުން ޕީ

ހެދި މިހާރު ބަޖެޓުގައި ހުރި އަާކ އްކަމުން އަންނަ ވާހަކަައކީ މި ހުސްނުވާ ާއސަންދަެވސް ދަ ބޭފުޅުން ވެސް މިހާރު އެ

ައއީ.  ފައިސާ އަްށ ެވސް ެއ ބޭފުޅުންނަށް އެބަ އިތުރު އެޮލޭކޝަންތަކެއް ހެދެންޖެހޭ ވާހަަކތަކެއް އެ ދެެކވެމުން

ކުރެވޭއިރުަގއި މިހާރުއްސުރެ އަޅުަގނޑުމެން އެހެންވީމަ، ައޅުަގނޑުމެން ަވރަށް ބޮޑަށް އެބަޖެހޭ ފުރަތަމަ މީތި މިކަން 

މި ވާހަކަދައްަކއިގެން މި އަްނނަ އަހަރު ބަޖެޓަށް ވެސް މިސާލަކަށް މި އަހަރު ނުނިމުނު، މި އަހަރު ނުދެވޭ ކަމަށް 

ަމ އެކީަގއި އަުޅަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ ހަ އެހެންީވމަ، ފިނޭންސާ .އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ވެސް ލެވޭނީ ވަންޏާ މި އަންނަ

 އެންމެ ައވަހަށް ބައްދަލުކުރާ ެއއް ބަޔަކަށް ެވގެން ދިއުން. ،ވީހާވެސް 

 

  ކަދެއްެކވުްނ:ވާހަކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމް 

ނަޑށް ހީވަނީ ދެން މިހާރު މި އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކަށް ެވފައި މިއޮތީ އަެނއްކާ ވެްސ  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. އަުޅގަ

ނަޑށް ހަމަ މީގެ ކޮންމެ ގޮތެްއ ވެސް ަމއްސަލަ އެްއ ނެތް ޕްިރއޮކޮން ބަޔަާކއިތޯ  ރިޓީ ދޭން. މިސާލަކަށް އަުޅގަ

އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑުމެންނަްށ ބާރީ އެ ވިދާުޅވި ގޮްތ ވެސް ހަމަ ގޯހެއް ނޫން. ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަްސ 

ޅުަގނުޑމެން ބައްދަލުކުރަންޖެހޭނެ. ެވސް އަ  ެދވޭނެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާ އްަގނޑުމެންނަށް ނެތް އެްއެޗއް ނުއެ އަޅު

ނޑަްށ ހަމަ ޤަބޫލުކުރެވޭ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ުވޒާރާއާއަދި ދައުލަުތގެ އެހެނިހެން  ަބއްދަލުކުރަންޖެހޭނެ. ދެން އަުޅގަ

ނުޑމެން ހޯދާބޭފުޅުން ކޮންސަރތި  ،ހުރިހާ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް  ބާރީ އެ ވެސް  ފައި އެންތައް ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ އަޅުަގނޑު މެންނަށް ރެއިސް ކުރެވިދާނެ. މިއިން ކޮންމެ ގޮތެއް ެވސް މައްސަލަ އެްއ ނެތް. އަޅުގަ

ނޑައަަޅިއގެްނ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ކޮންެމެވސް އެއް މެންބަރަކު މިހާރު ދެން ހުށަހަޅުއްވަންވީހެން ވަކި  ތަރުތީބުތަކެއް ކަ

 ގޮތަކަށް.

 

  ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން: ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ



  

ނުޑ ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިފާ އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުން  ޢުއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އަުޅގަ

ވާތީ، ހުރި ކަމަކަށް  ގުޅުން ދައުލަުތގެ ބަޖެޓާ އަޅުަގނޑަްށ ހަމަ ވަރަށް ކަމުދޭ. ޚާއްޞަކޮްށ ހަމަ މި ބިލަީކ ފައިސާ އާއި 

ތަމަ އެކަމާ ބެހޭ ބަޖެޓުގެ ފަރާތްތައް، ާޚއްޞަކޮްށ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މިއަށް ޖަވާބުދާރީވެ ފުރަ

ނޑަށް ހަމަ ފެނޭ. ޝުކުރިއްޔާ.  ކުރިއަށްދާން އަުޅގަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް

ނަޑށް ހީވަނީ ފުރަތަމަ އަ ނުޑމެން ހަމަ މިއީ ކިހާ ބޮޑު މައްސަލަ އެއް ކަން ހަމަ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އަުޅގަ މި ޅުގަ

 ކުރާ އެސޯިސއޭޝަންސްތަާކއި ފުރަތަމަ ބައްދަލުކޮށް، އެ މީހުންގެ ވާހަކަތައް ފުރަތަމަކަންތައްތައް ތަޙައްމަލު

ހާ އޮފީސްތަކާއި ހަމަ ހެން. ޭއގެ ފަހުގަިއ އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ ސަރުކާުރގެ ހުރިއަުޑއަހާލުން މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް

ނޑުމެން އަެންއ ފިނޭންސް ވަކިން ެއގޮތަށް  އެއް މޭެޒްއގެ ދޮށުގަިއ، އޭުރން ހަމަ އެހެން ނޫނީ މިސާލަކަށް އަުޅގަ

ވެްސ އޮންނަނީ ބަޖެޓުގެ ތާށިކަމުގެ ވާހަކަ. ދެން އެހެންނަމަވެސް، އަެނއް ޖެންޑަރ  ހާޒިރުކޮށްފިއްޔާ އަބަދު

އިހުސާސް ކުެރވޭނެ މިއީ ިކހާ ބޮޑު ބޭނުމެއްޖެހިފައި ތިބޭ މީހުން އެބަ ތިބޭކަން ދެންމެ  މިނިސްޓްރީ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް 

އަނެއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރ އަސްމާ ވެސް އެ ފާހަގަކުެރްއވި ފަދައިން އެކަިނވެރި މައިްނ އެބައުޅޭ ނުކުޅެދޭ ކުދިން 

ނޑުމެން ހަމަ ވީހާމާ، މިއެހެންވީ ގޮަވިއގެން ވަރަށް ހާލުގައި ީމހުން ކައިރީ ސަލާންޖަހާ. ވެސް  ފަދަ ފަރާތްތަކަކީ އަޅުގަ

ނޑަށް ފެނޭ ފުރަތަމަ އެސޯސިއޭޝަންސްތަކާއި ބައްދަލުކޮށްަފއި ދެން  އަވަހަކަށް އަޅާލަންޖެހޭ ބައެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އޮފީހަކުން ވެސް ެއ  ސަރުކާރުގެ ހަމަ ހުރިހާ ފަރާތްތަކާއި ެއއް މޭެޒއްގެ ދޮށުްނ ބައްދަލުވާނެ ގޮެތއް. އޭރުްނ ކޮންމެ

ކުރާނެ. އަދި އެހެން ަފރާތްތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ުފރުޞަތު ވެސް އޮންނާނެ އޮފީހެއްގެ ކޮންސަރންަތއް ިޙއްޞާ

 އިނގޭތޯ.

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު

ނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންދަންނަވަނީއަޅުަގނޑަްށ، މިއީ ވަރަށް ކްރެޓިކަލް ވާހަކަ ައޅުަގނުޑ މި  ވަނީ . އަޅުގަ

ނޑަްށ އަިދވެސް ބުަރެވވޭނީ އެންމެ ފުރަތަމައިނުން ސަުރކާރުން ެއ ދެްއވާ ފަރާތް،  އަޅުަގނޑަްށ ހަމަ އެންމެ ައުޅގަ

ނުޑމެން ފަހަރެއްގައި  އާ ެވސްފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ވެްސ ެއ  ގެނަްސ ވާހަކަެދއްކުމަްށ ފަހުގަިއ، ެއއީ އަުޅގަ

ނޑުމެްނނަށް އަމިއްލަ ނަފުސަށް ެއނގޭނެ ހުރި ޙާލަތާއި، ނޫީނ ކަ ޓުވާލާކަްށ ނުދޭކަށް ނޫން. ދެއްކުމަށްފަހު އަުޅގަ

ކިހިނެއް ކަން. ދެން ގެންނަވާ ބޭފުޅުން، އެހެންނޫނީ ވާނެ އެްއޗަކީ ކޮމިޓީ ތިޔަ ހުޅުވެީނ. އެސޯސިއޭޝަންސްަތކުެގ 

ނުޑމެންނަށް އެ ބޭފުޅުންނަށް އަދި މި އަހަރު ނުދިނަކަސް މި ބޭފުޅުން ވަޑަިއގެންނެވީމާ ދަްއކާ ވާހަކަިއގެ  ެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ފޯވާޑް މޫވިން ކޮންމެވެސް ކަހަލަ  ގއަންނަ އަހަރު ނަމަވެސް ެއގޮތަށް އަުޅގަ



  

ހަރު ނޫނީ ދެން އަންނަ ބައްދަލު ކުރީމަ. މި އަހަރު ނުވިޔަސް މި އަންނަ އަ އް ލިބިެވސްދާނެ އެ ބޭފުޅުންނާއެްއޗެ

ނޑު  ކުއަހަރަ ނަމަވެްސ ތިމަންނަމެންނަށް ތިކަން ކޮށްދެވިދާެނޭއ ވެްސ އެ ބޭފުޅުްނ ވިދާުޅަވންޏާ ވިދާޅުވާން. އަުޅގަ

ވެސް ޤަބޫލުކުރަން މި އަހަރަކު މި އަހަރަކު ނުވާނެ ކަން. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު އިމިޑިއަޓްލީ އެ ބޭފުޅުން 

ނޑުމެން ވަރަށް ޮބޑަްށ ގެނައްިސއްާޔ ަވކި ހިސާ ނޑުމެްނނަށް ނުދެވޭ ގޮްތ، މިސާލަކަްށ އަުޅގަ ބަކަްށ މީތި ޮގއްސަ އަުޅގަ

ބޭނުން ދޭން އިނގޭތޯ. ެއކަމަކު ނުދެޭވ ގޮެތއް ވެއްެޖ ކަަމށް ވަީނވިްއޔާ ސަރުކާުރ ބޮުލގަިއ ވަރަްށ ބޮޑު ޒިންމާެއއް 

ބޮުޑ އަެނއް ކަހަަލ އެްއެޗއް އޮންނާނެ ެދއްތޯ.  އެޅުވޭނެ. ނޫނީ އަުޅަގނޑުެމން މިތާ މިތިބަ މީހުންނަށް ވަރަށް

ވެްސ މި ވަކާލާތު މި ކުރަނީ ެއވެސް ދެވެން އޮިތއްޔާ ދޭން. ަޙއްޤު ނޫން މީހުން ނަގާފައި ވެްސ  އަޅުަގނޑުމެން އަބަދު

ުޅަގނޑުމެްނ އިނުން ގެނައްސިްއޔާ އަހެން ޮއްއވަިއ އެ މީހުން ފުރަތަމަޙައްޤުވާ މީހުންނަށް ރަނގަޅު އަދަދެއް ދޭން. އެ

ނޑުމެން ވެސް ބޭފުޅުްނ ގެނެކީކޭތޯ އެއަށް ަޖވާބު ދޭނީ. އެހެންވީމާ،  ްސެގން ވާހަކަދެްއކުމުގެ ކުީރގަިއ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ތިބި ސްޓޭންޑެއް ވެސް ދަންނަވާލީމާ އެ ބޭފުޅުން ވެސް ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާެނ. އެހެންވީމަ، އަޅުަގނޑަްށ 

 ށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.ފެންނަނީ އެ ގޮތް ހަދަން. ވަރަ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޘްމާންޢު ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށި

ނޑުމެންނަށް މި ދެ  ނޑަށް ހީވަނީ ކޮންމެ ގޮެތއް ިވޔަްސ އަުޅގަ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްެތރި މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

ސަސާަތކުގެ މަޢުލޫމާތު އެްއކޮށް ލިބިގެން ނޫނިއްޔަާކ ފަރާތުގައި ވާހަަކއަކީ އަމިއްަލ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ސަރުކާުރގެ މުއައް

އް ފެއްޓޭނެ. އެހެްނވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި މުޤައްިރރު ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަކަށް، މަސައްކަެތއް ނުއެއެްއވެސް ކަހަލަ 

ނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތެއް ލި ބުމަކީ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ފުަރތަމަ ސަރުކާރުގެ މުއަްއސަސާތަކުން އަުޅގަ

ާވނެ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަާކިއ ވާހަކަ ދައްކަން. އެއީ ސަރުކާރު ތެރޭަގއި އަމިއްަލ ަގނޑުމެންނަށް ފަސޭހައަޅު

ްއ ނޯންނާނެ. އަމިއްލަ އިންޓްެރސްޓް ގިނައިން ހުންނާނީ. ެއ ހަރު ވާޮގތަކީ އެ މީހުންގެ ޕްލޭންތަކެ ޖަމްޢިއްޔާތައް ގިނަފަ

ދުތަާކއި ގުޅޭ ގޮތަށް އެ ބޭފުޅުްނގެ އަމާޒު ހުންނާނީ. އެހެންވީމާ، ޭއގެ ބޭފުޅުންގެ ޚާއްޞަ ޖަމްޢިްއާޔތަކުގެ މަޤްޞަ

ނޑުމެންނަށް ސަރުކާރުގެ މުައއްސަސާަތކުެގ މިހާރު ޙާލަތު  ވާނެ އެނގިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ފަސޭހަ އިތުރަށް އަުޅގަ

ަތަކށް މީތި ޝެޑިއުލްކޮްށގެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަމާަޒކަށް ދިއުމަށް ޓަކައި. އެހެންވީމަ، މުޤައްރިރު ބޭނުންފުޅުވާ ގޮ

 ުޝކުރިއްޔާ. ގެންދިޔައީމަ އަޅުަގނަޑކަށް ހިއެއްުނވޭ މާ ބޮޑު އިޫޝއަކަށް އަންނާނެހެނެއް އިނގޭތޯ.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

ނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު ދެން ގޮތެއް ނިންމާލަންޖެހޭ ހިސާބުގަ ހަމަ އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ އިހެން. އާދެ! އަުޅގަ

ކުރަން ސަރުކާުރގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތައް، ފުރަތަމަ ޚާއްޞަކޮށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ގެނައުމަށް ފަހުގަިއ ތާއީދު



  

ދެންމެ ބާރީ ވިދާޅުވި ފަދައިްނ ދެން އެހެން ފަރާތްތައް ެއްއކޮށް އިށީނދެފައި ގޮތެއް ީމަގއި ނިންމަން. އެގޮތަށް ހަމަ 

 ަގނޑު ހުށަހަޅާ ވާަހކަ ދަންނަވަން.އަޅު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ލް ނަސީމްކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަ

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ އަނާރާެގ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާގެ އެ  ކުރަން. ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ މީގައި ައޅުަގނޑުމެންދެން  ނަށް މި ކަންތަކުަގއި ހުރި ކުޑަ ބޮޑު މިން އެނގެން އެބަޖެހޭހެން އަޅުގަ

ނޑުމެން ސަުރކާުރގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ  އެންމެ ފުރަތަމަ. ޙާލަތު އެނިގގަންނަން އެބަޖެހޭ އެންމެ ފުަރތަމަ. އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ  ހެން އައެ ވެސް މުހިއްމު ކަމެއް. އިނޫނިއްޔާ އެހެން ފަރާތްތަކާއި ވާހަކަދެއްކުމުގެ ކުީރގަ  ޅުގަ

ވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ބައްދަލުކުރެވިދާނެ. އަމިއްަލ  ގެ ތެރޭަގިއ ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީއާއެނިގގަތުން. އޭ 

ނޑުމެންނަށް ެއޮގތަށް ތުހުމަތުއެސޯިސއޭޝަންސްތަްއ، މިސާލަކަށް އަޅު  ކުރެވޭ ކަމަށް ަވންޏާމު ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ ގަ

ނޑު  މެންނަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ އާިއ އަދި އެހެން ޚާްއޞަކޮށް މިހާރު އެބަ ޮއޭވ ފަރާތްތަކާއި ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ބައްދަލުކޮށްފައި މި ކަންަތުކގެ ކޮންސަރން މި ކަންަތކުެގ  ކައުންސިލެްއ ވެްސ. ެއއީ ެއންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެނިގގެން އެ ކޮންސަރްނ  ކުޑަ ބޮޑު މިން ކިހާ ސީރިއަސް މައްސަލަެއއްތޯ، މި ކަންތައް އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ ތަންކޮެޅްއ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަށް ވެސް ެގންދެވިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ައޅުގަ

ނުޑގެ ވިސްނުން. ައނާރާ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ނަތީޖާ ރަނގަޅު ވެދާނެހެން. ދެން ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް މިއީ އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ މުޤައްރިރު ދެން ވަކި މަށް އަުޅަގނޑު ތާއީދު ހުށަހެޅު އަނާރާގެ ކުރަން. ދެން ެއހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނަޑއަުޅއްވަްނވީ. ެދން އަޅުަގނޑުމެންގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް މިތިބީ އެޮގތަށް ރުހިގެން ވަކި ގޮތެއް  ގޮތެއް ކަ

 . ޝުކުރިއްާޔ.އެކަމަށް ނިންމަން

 

 ބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެން

ނޑު ވެސް ހަމަ މުޤައްރިރުގެ ިއޒުނަާޔއިެއކު ހަމަ އަނާރާގެ ރު އަނާރާގެ ހުށަހެޅުމަށް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަ ،އާދެ! އަުޅގަ

ކުރަން. އަޅުަގނޑުމެްނ މިއުޅެނީ ުކޑަ އެްއޗެްއ، އަޅުަގނޑުމެން މިުއޅެނީ މި ޤާނޫނު ހަމަ ހެދޭތޯ ބަލަން. ތާއީދު

ންވީމާ، ައޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ބަލަންޖެހޭނީ މި ޤާނޫނު ހަދަން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމާއި މި ކަންތައް ވާެނ އެހެ

ނޑުމެން މި ޤާނޫނު ފާސްކޮށް މިތަނުން ނިންމުމަށް ފަހު ފިނޭންސް  ގޮތް ބެލުން. ދެން ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް އަުޅގަ

އަހަރަށް ހިމެނޭނެ. ދެން މި އަހަރު ނެތިއްޔާމު ނިމުނީ. އެކަމަކު މި  މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓު ހުރިއްޔާމު ދެން މި އަންނަ

ނޑު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަ ރު އަނާރާގެ ހުށަހެޅުމަށް ޤާނޫނު ހަދަން އެބަޖެހޭ. މިއީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ



  

ނޑު ހަމަ މި ދެންނެވީ އެކަމާ ގުޅުންތާއީދު އަިދ އެ ފަރާތްތައް ގެނަސްގެްނ  ހުރި ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ކުރަން. އަުޅގަ

 ފުރަތަމަ މަޢުލޫމާތު ހޯދަން. ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިހާރު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިފައި އެބަ އޮތް. އެހެންކަމުން، އަޅުަގނޑަށް ޖެހޭ ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓަށް އަހާލަން އެބަޖެހޭ. 

މް ތާއީދުކުެރއްިވ ގޮތް. ދެން ކުީރަގއި ވާހަކަދެްއކެވި ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ފަިއސަލް ނަސީ ށަހަޅުްއަވއިއެއީ އަނާރާ ހު

ނޑަކަށް އަިއކަމަކަށް ޤަޫބލެއް ނުކުރެވޭ. ެއއީ ފިނޭންސް މިނިސް ޓްރީ އާއި ޖެންޑަރ ހުށަހެޅުމަށް އަދި ތާއީދެއް ައޅުގަ

ދެއްކުމަށް ފަހުގައި ދެން ކުރިއަށްދާ ގޮތަށް.  އިނުން ވާހަކަތަކާ ފުރަތަމަސަރުާކރުގެ މުއައްަސސާ ،އިނުންއާއި ފުރަތަމަ

ނޑަށް ފުރަތަމައެހެންކަމުން، އަދި އެ ހުށަހެުޅމަކަށް ތާއީދެއް ލިިބވަަޑއިގެްނފައެއް ނެތް. އެ އިނުން މި ހެންކަމުން، ައޅުގަ

ހުިރ  ކަމާ ގުޅުންމި ދުކުެރއްިވ ގޮަތށް. އެއީ ވޯޓަށް ދަންނަވާލަންޖެހެނީ ައނާރާ ހުށަހަޅުއްަވއި ފައިސަްލ ނަސީމް ތާއީ

އެހެންމެ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި  ފަރާތްތަކާއި، މި ދެންނެވީ ފަންނީ ގޮތުން ޖަމާޢަތްތަކާއި ކައުންސިލުތަާކއި އަދި ަހމަ

ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ ވެްސ ހިމެނޭ ގޮތަށް. )ަވގުތުޮކޅަކަްށފަހު( އާދެ! ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން، އެހެންކަމުން މިހާރު 

ލް ނަސީމް ތާއީދުކުެރއްވި ގޮތަށް ވޯޓަށް. އިއްތިފާޤުން ނިމިގެން ެއ އަނާރާ ހުަށހެޅުއްވުމަށް ފަިއޞަފެނިވަޑަިއގަންނަާވ 

ނޑުމެން މިކަމާ ގުޅުން އިނުން ހާޒިރުކުރުމަށްފަހު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހުރި ފަރާތްތަކަށް ފުރަތަމަ ދިޔައީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ެއގޮަތށް ކުރިއަށް ގެންދާނަން. ެއ ބައްދަލުކުރާ ގޮތަށް އާފަހުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ . އެހެންކަމުން، އަުޅގަ

އްޒަތްތެިރ ފަރާތްތަކަށް އަޅުަގނޑު ސިޓީ ފޮނުވުމުގެ ކަންތައް މިއަދު ުކރިއަށް ގެންދާނަން. ޝުކުރިްއޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް ޢި

މަޚުލޫފް، އަޙުމަދު ންބަރު އެްއކޮށް ަވޑަިއގެން ގަލޮޅު ދެުކނު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެ  މެންބަރުން. އަޅުަގނޑާ

ނޑު ވަރަށް އުފަލާ ގުިޅވަަޑއިގެންެނވި   އެްއކޮށް ދަންނަވާލަން. ވާހަކަ އަުޅގަ
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