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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން މިއަދު ކުރިމަތިލަނީ އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ  ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް  6ވަނަ ބައްދަލުވުަމށް.  6`. އަުޅގަ

ނުޑމެންނާ ގުޅިވަޑަިއގެ އަޅުަގނުޑގެ އިތުރުްނ ން ތިއްެބވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަކީ ކުރިމަތިލާއިރުަގއި އަުޅގަ

މެންބަރު އިބްރާހީމް ޢިްއޒަތްތެރި މުލަކު ދާއިާރގެ ، ރިފާޢުهللا މެންބަރު ޢަބްދުިޢްއޒަތްތެރި މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ 

ޢިއްޒަތްތެިރ ދާއިރާގެ  ހިތަދޫ ދެކުނު، هللاމެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުޢިއްޒަތްތެރި ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ ، ނަޞީރު

ކާށިޫދ ދާއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމް އަދި ަމކުނުދޫ ދާއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި ، މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު

މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް. އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިވަގުތު ތިއްަބވަނީ ފްލޯގައި ބިލު ހުށަހެޅުއްވުމަށާއި އަދި 

ނޑަްށ  އި ަބިއވެރިަވޑަިއގަތުަމށް. އެބަހުސްގަ ބޭފުޅުްނ ވެްސ ވަރަްށ ައވަހަށް ޖޮއިން، ަވޑަިއގަްނނަވާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ލަފާކުރެވޭ. އެހެންކަމުން މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން މިއަުދގެ އެެޖންޑާއިން ކުިރއަށް ދާނަން. މިއަދުގެ އެޖެންޑާއިން ކުިރއަށް 

ނޑުމެން މިއޮތީ ކުރީ ނޑުމެން ނިންމި ފަދައިްނ  ދާއިރުަގއި އަުޅގަ ދެދުވަހު ބޭއްވުނު ޖަލްސާގަިއ، ބައްދަުލވުމުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ކުިރމައްޗަށް ހުށަހެޅިފައި މިވާ  ނޑުމެން މި ެގންނަނީ އަޅުގަ ކުޅެދުންތެރިކަްނ ނު ،0202/8މިއަދު އަުޅގަ

ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމާ ބެހޭ ގޮތުން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުާމއި މާލީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުގެ 

ފަރާތަކާ  4މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ބިލަށް މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ޓަކައި 

ތް އަޅުަގނޑުމެން ބައްދަލުކުރަްނ ނިންމާފައި މިއޮތީ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ، ސޮސައިޓީ ފޯ ހެލް

އެިޑއުކޭޝަން، ެކއަރ ސޮަސއިޓީ އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަްނ ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރާ ކައުންސިލުެގ 

ބޭފުޅުންނަށް  އަޅުަގނޑު އެޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުންނަށް. އެހެންކަމުން ތި ބޭފުޅުންނަށް ތައްޔާރުެވވަަޑއިގެންެނވީމަ 

ޑަިއގެން ތިބި ވާަހކަ ތި ޢިްއޒަތްތެރިންެގ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންަނވާލަން. ބޭފުޅުން މިތަނަށް ވަ ދަންނަވާލާނަން. އެ

ނޑުމެްނ ދަންނަވާލި ދަންނަވާލުމަކަށް  `. ޝުކުރިއްާޔ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އެންމެ ފުރަތަމައިނުން ވެސް އަުޅގަ

ން ިއޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން. މަރުޙަބާއެއް ދަންަނވަވަރަށް ހޫުނ ވަަޑއިގެންެދއްވީީތ ތި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް  ،0202/8އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމތީަގއި މިއަދު މިއޮތީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ރައްކާތެރިކުރުާމއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި އެ ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިްޞލާޙަކާ ބެހޭ ގޮތުން. އެއީ 

އަނާރާ ނަޢީމް، މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް  ަގނޑުމެން އޮނަރަބަލް މެންބަރުއަޅު

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙަކާ ބެހޭ ގޮތުން މި ކޮމިޓީގައި މިހާރު މިއަންނަނީ ދިރާސާކުރެވެމުން. އެ ޤާނޫނު، އެ ބިލު 

ނޑުމެން އެ ބިލު ކަާމ ގުޅުން ހުރި ފަރާތްތަކުން ފައިޭނންސްކުރުމުގެ ކުީރަގއި މި ދިރާސާކުރަމުން އަންނާތީ ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ ަގއިސާފުކޮށް އެއަށްފަހުވެސް ބޮޑަކަށް މަޢުލޫމާތު  ވީހާއަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވޭ   ގެ އެންމެފަހ ައޅުގަ

ނަވާލީ މިއަދު ދަންމިތި ބޭފުޅުްނނަށް . ެއގޮތުގެަމތިން އަޅުަގނޑު ންނިންމާ މަޖިލިސް ފްލޯއަށް ފޮނުވަ ނިންމުން

ާވ ފުޅުކުރައްވަން ބޭނުން މެންބަރުން ތި ބޭފުޅުންނަށްކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ޢިއްޒަތްެތރި  މި އަޅުަގނޑުމެން



  

ނޑުމެންނާއަދި ހަ އިސުވާލަކަށް ިތ ބޭފުޅުން ޖަވާބުދެްއވުމާ ުސވާލެްއ  އެްއވެްސ ކަހަލަ މަ ިތ ބޭފުޅުން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  ނަމަކުރަްއވަން ބޭނުންފުޅު ނޫނީ ތި ބޭފުޅުންގެ ރޯލަކީ ނުވަތަ ތި ބޭފުޅުންގެ ދާއިރާތަުކގެ އަުޅގަ

ނކުރިންަކމުން ބައްދަލުވުން . އެހެއީ އަންގާލަދިނުމަށް ޓަކައި ޭބްއޭވ ބައްދަލުވުމެއް މި ޑު އަށް ިދއުމުގެ ކުީރަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިވަނީ  ކުރުމަށްމަޢުލޫމާތު ސާފުއަދި ދިނުމާއި  މަޢުލޫމާތު ދަންނަވާލާނަން މިއަދުގެ ބަްއދަލުވުމަށް އަުޅގަ

ތެރޭގަިއ މިނިސްޓްރީ އޮްފ ލޯ ެއންޑް ޖެންޑަރެގ ޢިްއޒަތްތެިރ  މުއަްއސަސާައކުން ބޭފުޅުން ވަަޑިއގެން. ޭއގެ  4ޓަކައި 

ކު ވަޑައިެގްނ ގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރަސޮސައިޓީ ފޯ ހެލްތް އެޑިއުކޭޝަން ބޭފުޅުން ވެސް ވަަޑއިގެން ެއބަ ތިއްބެވި. 

 އެހެންމެ ކެއަރ ސޮސައިޓީގެ ފަރާތުން ދެބޭފުޅުން ވަޑަިއެގން އެބަ ތިއްބެވި. އަދި ހަމަ  އެބަ އިންނެވި. އަދި ހަމަ

ބޭފުޅުން ވަަޑއިގެން އެބަ  4މާޔަތްކުރާ ކައުންސިލުން ން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ޙިއެހެންމެ ނުކުޅެދުންތެރިކަ

ރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވަމުން ތި ޢިއްޒަތްތެރި ތިއްބެވި. އެހެންކަމުން މި ހު

ނޑުމެންނަށް ތަންކޮޅެްއ  މެންބަރުން ވާހަކަދައްަކވާއިުރގައި އެ ބޭފުޅެްއގެ ނަން ވިދާޅުވުމަށްފަހުަގއި، އެީއ ައޅުގަ

. ދެން ރިއަށް ގެންދިަޔއިްއޔާއި ދެން ކު ބޭފުެޅއްގެ ނަން ިވދާޅުވުމަށް ފަހުގަ ފަސޭހަވާނެ ދެނެގަތުމަށް ޓަަކއި. އެ

ރުޞަތު ތި ބޭފުޅުންގެ ފު އްއަޅުަގނޑު އުސޫލެްއގެ ގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމައިނުން އަރުާވނަން ކޮންމެ ބަޔަކަށް ވެސް އެ 

ތަކަްށ ވާ ސުވާލުފުޅު. ެއއަށްފަހު އަޅުަގނޑުމެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކުރަން ބޭނުންފެއް ދިނުމަށް ޓަކައިކުޑަ ތަޢާރު

މުން ގެންެދވުން ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް ދަންނަާވލަން. އެހެންކަމުން މިހާރު ން ވިދާޅުވުމަށްފަހު ޖަވާބުދެއްވަހަމަ ނަ

ޖެންޑަރ އިްނ މިކަމާ ުގޅޭގޮތުްނ މިިނސްޓްރީ އޮފް ޯލ އެންްޑ އަޅުަގނުޑ ފްލޯ މި ހުޅުވާލަީނ. އެންމެ ފުރަތަމައިނުން 

ސޮސައިޓީ ފޯ ހެލްތް އެިޑއުކޭޝަން. ެއއަށްފަހު ކެއަރ ސޮސައިޓީ. ދެން ހަމަ އެްއޗެއް ވިދާުޅވުމަށްފަހު ދެން 

މާޔަތްކުުރމުގެ ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ކޮންމެވެސް އެއް ބޭފުޅަުކ ން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ޙިނުކުޅެދުންތެރިކަ

ތި  ަތމަ ފުރުޞަތެއް ދޭނަންތަށް ފުރައެްއޗެއް ވިދާުޅވީމާ ރަނަގުޅވާނެ. ައޅުަގނޑު މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ފަރާ

ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ކުޑަ އެއްެޗއް ދަންނަވާލުމަށް ޓަަކއި. އޭރުން ފަސޭހަފުޅުވާނެ 

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަނީ ބިުލ އެހެންކަމުން ދިއުމަށް ޓަކައި.  ކަންނޭނގެ ތި ބޭފުޅުންނަށް ިމކަމާއިގެްނ ކުިރއަށް އަުޅގަ

 ޅުއްވި ފަރާތް ކަމުަގއިވާ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމަށް.ހުށަހެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ައނާރާ ނަޢީމްއިރާގެ މެންބަރު ދާ މަކުނުދޫ

މަރުޙަބާ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އާދެ! އަޅުަގނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް 

ނޑު އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅި ސަބަބަީކ ކުރިން މަދުވެގެން  ދަންނަވަން.  0222ދެން މި ޤާނޫނަށް ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ރުފިޔާ ދިނުން. އެީއ  0222ރުފިޔާ ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް އޮތް ޤާނޫނަށް އަޅުަގނޑު ހުަށހަޅާފައި މިވަނީ މަދުެވގެން 

ނޑު ޤަބޫުލކުރާ ގޮުތަގއި ދިވެިހ މުޖުތަމަ ށް ބަލާއިރު އެންމެ ޮބޑަށް ބޭނުންޖެހިފައި މިވަގުތު ތިބި ޢަޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ



  

އެއް ަބޔަކީ ނުުކޅެދުންތެރިަކން ނުވަތަ ޚާއްޞަ އެހީއަްށ ބޭނުންވެފައިާވ މީހުން. އެހެންވީމާ، ެއގޮތުން އަޅުަގނުޑ 

ނަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ހުށަހެޅި އިޞްލާޙެއް. މިސާލަކަށް ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުްނވާ މީހުންގެ ތިންބައިކުޅަ ދެަބއި މީހުން

ވަރަށް ހާލުގައި އުޅޭ ަބއެއް. ދެން މައިންބަފައިން ވެްސ ވަރަށް ހާލުގަިއ އުޅެނީ. މިސާލަކަށް ޚާއްޞަ އެީހއަްށ 

ރުފިޔާ، އޭގެން ޙަޤީޤަތުަގއި ބައެްއ  0222އަދި ވަރަށް ބޮޑު. މިހާރު މިދެވޭ  ވެސް ބޭނުންވާ ކުދިންގެ ޚަރަދުތައް 

އެހާ މިންވަރު މި ހޯދެނީ. ދެން ސަރުކާރުން، ހުރިހާ ސަރުކާރުތަކަށް ބަލާއިުރގަިއ ، ނިހަމަެއކަ  ކުދިންގެ ނެޕީ ވެސް

ވަރަށް ޮބޑަށް ދިނުމުގައި ޙަޤީޤަތުގަިއ ވެސް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ުހންނަ ކުދިންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް 

ނޑުމެންނަށް ފެނިފަިއވޭ. އެގޮތުން އެފަރުވާ ކުދިންނަށް  އެ ކުދިންނަށް ތަޢުލީމުދިނުމާއި ކުަޑެވގެން ޮގސްފަިއވާަތން އަުޅގަ

ކުރެވިފަެއއް ނެތް.  ތައް ާގއިމުކުރުމުގަިއ ސަރުކާރުަތއް އެާހ ބޮޑަށް ެއކަންތައްތަްއ މިހާތަނަށްޚާއްޞަ ފެސިލިޓީ

ވަދީ، މާ ނަގައިގެން އެކުދިންނަށް ކިަޔވަދޭ އެްއޗެއް ކިޔަ މަިއންބަފައިން އަމިއްލައަށް ޒިން  ޙަޤީޤަތުަގއި އެހެންވީމާ،

. ވަރަށް ރަނގަޅު. ދެން ފުވީރަށް ފަހުން އާސަންދަ ތަޢާރުދެން ވަ ނަށް ބޭސްފަރުވާކުރުުމގައި ވެްސ،އެކުދިން

ކުދިން ެގންގުޅުމާއި މިހުރިހާ ކަމެއް ިމ  ކުދިންނަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ފަރުވާތަކާއި އެ މަވެސް ެއގޭ ކުރިން އެއެހެންނަ

ބަބު ހުށަހެޅި. ދެްނ އަނެއް ސަބަބަކީ ިދވެހި ދަުއލަތަށް ބަލާއިރު ޙަޤީޤަތުގަިއ ކުރަނީ. ދެން އަޅުަގނޑު އެީއ އެއް ސަ

 ވާ ފަރާތްތަކަކަށް ވެސް އެބަ ލިބޭ ލިބޭ އެލަވަންސް ޙައްުޤވާ ފަރާތްތައް ތިއްބާ ޙައްޤު ނުއެބަ ދިވެހި ދައުލަތުގައި 

ނުޑ ހިތަށްގެ އެަލވަންެސއް. މިދެންނެވީ ފުދިގެން އުޅޭ މީހުންގެ ވާހަކަ. އެހެނ0222ް އެރީ ޙަޤީޤަތުގައި  ވީމާ، އަުޅގަ

ނުޑމެން މި ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ބޭނުން ޖެހިފައި ތިބި މީހުންނަށް މާ ޙައްޤުެވއޭ ދައުލަތުްނދޭ އެްއޗެއް. ދެން އަުޅގަ

ނޑުމެްނނަށް އިޞްލާޙު ގެެނވޭއިުރ މި ހުންނަ ކުދިންނަށް  ންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުހަމަ ހުށަހެޅުނު ބިލު ވެސް އަުޅގަ

ން ެއީއ ކުރެވިދާނެ ކަމެއް. ެއގޮތުން ނާ ކުރެިވގެން ިދއުސް ފުދުންތެރި ފަރާތްތައް އިސްިތސްފަރާތްތަކުގެ ތެެރއިން ވެ 

ނޑަށް ކެްމޕެއިއަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލީ ޙަޤީޤަތުގައި  ކުރި ދަތުރުތަކުން ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް  ގައިން ތެރޭއަުޅގަ

ރުފިާޔގެ  0222ނުންޖެހިފައި ތިބި އެންމެ ޙައްޤުވާ ފަރާތްތަަކކީ، ަޙޤީޤަތުގައި އެނިގގެންދިޔަ އެންމެ ބޮޑަްށ ބޭ

ނަޑށް  އެލަވަންެސއް ދިނުން އެންެމ ޙައްޤުވާ ފަރާތްތަަކކީ ޚާްއޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަާރތްތަކަށްކަން އޭރު އަުޅގަ

ވެސް މިކަމުަގިއ  ން ހުރިހާ ބޭފުޅުންމީދުކުރަދެން އުން ފާހަގަކުރެވުނު އެްއޗެއް. އެެހންވީމާ، ެއގޮތުން ައޅުަގނޑު 

 ން ދެްއވާނެ ކަމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ.އެއްބާރުލު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑުމެން ފަހަރަކު ޢި ފުގެ ގޮތުން އެއްޗެއް ވަޑަިއގެްނ ތަޢާރުއްޒަތްތެރި ގްރޫޕަކުން ބޭފުޅަކަށް އެއަށްފަހުަގއި އަުޅގަ

ނޑު ކުރިްނ  ެއއީ ފުރަތަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ. އަދި ހަމަ  ވިދާޅުެވވިދާނެ. އެހެންމެ އަޅުގަ

ދެންނެވިހެން ސޮސައިޓީ ފޯ ހެލްތް އެޑިއުޭކޝަން. ދެން ކެއަރ ސޮަސއިޓީ. އަދި ެއައށްފަހުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން 



  

އްެޗއް ވިދާުޅވުމަށް. އެެހންކަމުން ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު ކުރާ ކައުންސިުލގެ ފަރާތުން އެނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ިޙމާޔަތްހުން

 މި އަރުވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ އަށް.

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން:ޝިދާތާ ޝަރީފް  މިނިސްޓަރ ޑެިޕއުޓީ ޖެންޑަރގެ އެންޑް ލޯ އޮފް މިނިސްޓްރީ

ޖެންޑަރގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ. އަޅުަގނަޑކީ ޝިދާތާ ޝަރީފް އިނގޭތޯ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް  `.

ނޑު ވެސް ތި ބޭފުޅުން  ނޑުމެްނެގ މި އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅުގަ ބިލަށް ހުށަހެޅި އިޞްލާޙާ ގުޅިގެން އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ ަގނޑު ހަމަ މިނިސްޓްރީެގ ނަމުގަޔާާއއި ޚިޔާލު ހޯދުމަށް މިތަނަށް ދަޢުވަތު ދިނީތީ އަޅު މަޝްވަރާ އި އަުޅގަ

ހަވާލުވެ ހުންނެވި އެޓަރނީ ޖެނަރަލްގެ ނަމުގައި ވެސް ތި ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރުދަންނަވަން އިނގޭތޯ.  މިނިސްޓްރީއާ

ވަނަ އަހަރު ބިލު ވުޖޫދަށް އައިއްސަ މިހާތަނަށް އައިއިރު  0202 ވަނީވިްއޔާއެއްެޗއް ދަންނަވީ ކަމަށް ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން 

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަުކެގ ލަތުގެ މައްޗަްށ، ޚާއްޞަޮކށް ފަދައިން ދައު ކުރިން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް ފާހަގަކުެރއްވި

ވަރަށް ގިނަ ކަންަތްއތަކެއް ލާޒިމުކުެރވިފައި އެބަ ހުރި. އެހެންނަމަވެސް ހިތާމައާއެކު ދަންނަވަން ޖެހޭނީ ޭއގެ މައްޗަށް 

ހާރު މި ން. އެހެންނަމަވެސް މިގިނަ ކަންތައްތަކަށް އެންެމ އެކަށީގެްނވާ ގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރެވިަފއި ނެތްކަ

އަހަރެްއ، ދެ ައހަރެއް ތެރޭގައި ވަރަށް ގިަނ މަސައްކަތްތަެކއް ސަރުކާުރން ފައްޓަވާ އަދި ކުރިއަްށ ފާއިތުވެދިޔަ 

ނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށްލަން. އެހެންނަމަވެސް އޭގެ ތަފްޞީލަށް ދިއުމުގެ އިތުރުން  ގެންދާކަން ވެސް އަުޅގަ

 ރުފިާޔގެ ޢިނާޔަތަށް  0222ގޮތުްނ  ށް ބޮޑަްށ މި އިޞްލާޙަށް ފޯކަސްކުެރވޭތޯ ބަލާނަން. އުސޫލެްއގެއަޅުަގނޑު ވަރަ

ނޑުމެން ވެސް ވަރަށް ތާއީުދކުރާ ކަެމއް. ހަމަ ެއއާެއކީަގއި މި ިބލުގައި އެބަ ހުރި ކަންނޭނެގ  ބޮޑުކުރުމަކީ އަުޅގަ

ބަލާއިރު މިހާރު މި ބިލުގައި އިންނަ ގޮތުން ދަފްތަރު،  ގޮތަށްންޖެހޭ. އެބައެއް ޓެކްިނކަލް ކަންތައްަތްއ އިތުރަށް ބަލާލަ

ހުރިހާ މީހުންނަކީ  ހިމެނޭނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ދަފްތަރެއް އެބަ އޮްނނަންޖެހޭ. އަދި އެ ދަފްތަރުަގއި 

އެ ދަފްތަރުަގއި ހިމެނުމާ. އެލަވަންސަށް އެލިޖިބަލްވާ ީމހުންނަށް، އެ ލިންްކވެފައި ިމއޮންނަނީ އެލަވަންްސ ދިނުމާިއ 

ދަކަށް އެބަވޭ ާރއްޭޖގައި ތިބި ުނކުޅެދުންތެރިކަން ދަފްތަރުގެ ަމއިަގނޑު ެއއް މަޤްޞަ އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އަސްުލ އެ

ހުރި މީހުންނަށް އެކި ބާވަތްތަުކގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަްނ ފާހަގަކުރުން ވެސް. މިވަގުުތގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު 

ޙަޤީޤަތުަގިއ ނޭނގޭ ރާއްޭޖގައި ތިބީ ކިާހ އަދަދެްއގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަްނ ހުރި މީހުންނެއް ކަމެއް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ހަމައެކަނި ކަމެއް ެވސް. މިހާތަނަށް ވަތް ބާވަތެއްގެ ނުކުޅެދުންތެރިއެއާއެީކަގއި އެންމެ ގިނައީ ކޮން ބާ ވެސް. ހަމަ

ރާސާއެއް ހަރު އޭރުގެ ސޯޝަލް ސެިކއުރިީޓ މިނިސްޓްރީން ދިވަނަ އަ 0220ލާއިރު ލައިހެދިފައި ހުރި ދިރާސާތަކަށް ބަ 

 އޭގެ ކަހަލަ ނުކުޅެދުންތެރިަކން ހުރި ފަރާތްތައްކަން.ފަރާތްތަކަީކ އެކި  4%ރާއްޭޖގެ އާބާދީގެ  ހައްދަވާފައި އެބަ އޮތް

ތަޖުރިބާތަކަށް  ގެމިހާރުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންަނ ފަރާތްތައްކަން. އެހެންނަމަެވސް ތެރެއިން އެންމެ ގިަނއީ ލޮލު 

ގޮތެއްަގއި ތުއްތު ކުދިންނަށް ދިމާވާ އެކި ކަހަލަ ޑިވެލޮޕްމަންޓަލް ޑިސްއެބިލިޓީްޒ  ބަލާއިރުަގއި އިތުރު، ޚާއްޞަ 



  

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފާހަގަ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބަލާލުން މުހިއްމު ނުކުތާއެްއ  އީކުރެވޭ. އެހެންކަމުްނ މިއިތުރުކަން އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކުަރން. އަސްލު މިގޮތަށް މިކަން އޮތީތީވެ ބައެއް ފަރާތްތައް އެބަ ކަމަށް އަ ދަފްތަރުގައި  ތިބިޅުގަ

އެއާެއކީަގއި މިނިމަމް އެލަވަންސެއް ަކނޑަެއޅިފައި އޮތް ކަމުަގއި  ނުޖެހެންވެގެން ތިބި ފަރާތްތައް ވެސް. ދެން ހަމަ 

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ އްޓަންޖެހިގެ ވިސްނުން އެބަ ބަހަވިޔަސް ެވސް އަދި އަޅުަގނޑުމެން ވަޑަިއގަންނަވާހެްނ އަޅުގަ

ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ާބވަތަށް އަދި ިސވިއަރިީޓއަށް ބަލާފަިއ އެފަރާތްތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ޢިނާޔަތްތައް އިތުރުވާން އެަބ 

ނުމުގައި ވަރަށް ކުަޑ ކުދިންނަށް ެއ ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ފުްއދައިދި ޖެހޭ. ދެން އެލަވަންސަކީ ޙަޤީޤަތުގައި އެ

މިންވަރެއް. އެހެންނަމަވެސް އަސްލުަގއި މިހާރު ގިަނ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ އަސާީސ 

ނުޑމެންގެ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ައސާސީ ކަންތައްތައް ގޮތުަގއި  ޚާއްޞަ ޚިދުމަތްތަކެއް އެބަ ހުރޭ. މިސާލަކަށް އަޅުގަ

ިވފައި އެބަ ހުރި. އެގޮތުން ހޮސްޕިޓަލުތަކުގެ ޑޮްކޓަރުން އެބަ ތިބި. އެހެން ހެލްތް ޞިއްޙީ ފަރުވާ ފާހަގަކުރެ 

ޕްރޮފެޝަނަލްސް އިން އެބަ ތިބި. އެ އުސޫލުން ިޑސްއެބިލިީޓ ކުދިންނަށް އެބަ ބޭނުންވޭ ާޚއްޞަ ތެރަޕިސްޓުން. ހަމަ 

އިތުރަށް ގޯްސވިޔަ ނުދީ ހިފެހެއްޓުމަށް ، އެކުދިންގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަްނ ހުރި މިންވަރަށް ބެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ވެސް

ކީ ާރއްޖެއިން ެއއްެވސް ވަރަކަްށ ކަތަތްޓަކައި ވެސް އެބަ ބޭނުންވޭ ޚާއްޞަ ޚިދުމަތްތައް. އެހެންނަމަވެސް އެ ޚިދުމަ

ުނގަިއ އި އަދި ޤާނޫވާހަަކއަކީ ބަޖެޓު ފާްސކުރުމުގަޔާ ، އިހެންވީމާ، ބަޖެޓު ެއކުލަވާލުުމަގޔާލިބެން ނެތް ޚިދުމަތެއް. އެ

ނުޑ  ސަރުކާރުން ކުރަންޖެހޭ އިްނވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ބަލާއިރު އެއީ ވަރަށް މުހިއްމު ދާއިާރއެއް ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ތެރިކަން ހުންނަ ފާހަގަކުރަން. ދެން ކުރިންވެްސ އަޅުަގނޑު ފާހަގަކުރިހެން ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި ވެސް މިހާރު ނުކުޅެދުން

ނޑުމެންނަކަށް ހާސިލެްއ ފުރުޞަތު ިއތުރަ ކުދިންނަށް ލިބޭ ށް ތަނަވަސްވެަފއި މިވަނީ. އެހެންނަމަވެސް އަދިވެްސ ައޅުގަ

ނޑުމެންނަކަްށ ންަނކީ ސްކޫލަށްދާ ކުދިންގެ މަްޤޞަނުކުރެވޭ ާރއްޖޭަގއި ްސކޫލަށްދާ އުމުރުގެ ހުރިހާ ކުދި ދު އަުޅގަ

ށް ނުދެވޭ ގިނަ ކުދިންތަކަީކ ކޫލަތެޭރގައި ސް  ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑުމެންަނށް ހާސިލެއް ނުކުރެވޭ. އޭގެ

ނޑު ިމ ފުރުޞަތުގަިއ ފާހަގަކޮށްލަްނ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރުމުގެ ސަބަބުން ސްކޫލަށް ނުދެޭވ ުކދިންކަން ވެްސ އަުޅގަ

ނޑު އެހެން ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު ދޭނަން ދެން ކުރެއްވި ުސވާލުތަކާ ުގޅިގެްނ  އިނގޭތޯ. ދެން އިތުރަށް އަުޅގަ

 ކޮށްލަން. ޝުުކރިއްޔާ.އިތުރަށް ފާހަގަ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:ގެ ފަރާތުން ޝިޔާމާ ައންވަރު އެިޑއުޭކޝަން ހެލްތް ފޯ ސޮސައިޓީ

ފޯ ހެލްތް އެޑިއުކޭޝަްނ  އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. އަުޅަގނޑަކީ ިޝޔާމާ އަންވަރު. އަޅުަގނޑު ިމއައީ ސޮަސއިޓީ 

ނޑު ަމސައްކަތް ލްތް އެޑިއުކޭޝަންގެ ަކއުންސިލިންގ ޑިޕާޓްމަންޓްެގ ކުރަނީ ސޮަސއިޓީ ފޯ ހެރަމްޒުކުރަން. އަުޅގަ

ްއގެ ހައިސިްއޔަުތން. މި ބިލަށް އަނާރާ ހުށަހެޅުއްިވ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙާ އިރެކްޓަރެ ޑަ

ނޑުމެން ވަރަށް އުިޅގެން އަޅުަގނޑުމެންގެ ަމޝްވަރާ އާގު ފަލާއެކު އެކަން އި ލަފާއަށް އެިދަވޑަިއގެންނެވީތީ އަުޅގަ



  

ނޑުމެން ޢާއްމު ކުރަީނ ސީދާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނާއި މީހުންނަށް ކޮށް މަސައްކަތްބަލައިގަންނަން. އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރާ މަަސއްކަުތެގ ތެރޭ ގައި ވަރަށް ބޮޑު ަބއެްއ އަމާޒުކޮްށގެން ކަންތައްަތކެއް ނުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް ައުޅގަ

ކަމަށް އަސަރުތަކެއް ކޮށްފައި ތުން ދުޅަހެޔޮނޑުމެންގެ ަތޖުރިބާއަކީ ބެލެނިވެރިންނަށް ނަފްސާނީ ގޮއަޅުގަ ހިމެނޭ.

ގިނަފަހަރު ބެލެނިވެރިްނ  ދާ ބެލެނިވެރިން.ުގޅެމުންހުންނަކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެޭވ މިފަދަ ކުދިން ގެން

ސްލު އެނގިަވޑަެއއްނުގަންަނވާ ތިމަންނަމެންގެ މި ދިމާވެގެން އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް އަންނައިރު އެ ބޭފުޅުންނަށް އަ

އުޅޭ، ދިރިއުޅުުމގައި މި ދިމާވެގެން ުއޅޭ ދަތިތަކާއި ތިމަންނަމެންނަށް މި ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކާއި އަދި ބަލިތަކާއި މި 

ނޑުމެން ދިމާވެގެން މިއުޅެނީ ީކއްެވެގންކަން ވެސް. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ބަލަމުން ދާއިރު ވަރަށް ގި ނަފަހަރު އަޅުގަ

ކުރާ ސުވާލުތަުކގެ ތެރެއިްނ ވަރަށް ގިނަފަހަރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަވެގެން ދޭ މި ބޭފުޅުން ބަލަމުން 

ނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅުަގނޑުމެން ކުރާ  އެބަގެންަދވާކަން ނުކުޅަދުންެތރިކަން ހުންނަ ކުދިން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ުތގަިއ ތިބެގެްނކަން ުދޅަހެޔޮ ގޮ ރައްޤީކޮށްން ބާުރވެރިކުުރވުން. ބެލެނިވެރިން ައމިއްލަ ނަފްސު ތަމަސައްކަތަކީ ބެލެިނވެރި

ނޑުމެްނގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު އަިދ ކެއަރ ސޮސައިީޓގަމިފަދަ ކުދި ވެސް އި ންތަކެއް ކަންތައްތަކެއް ކުެރވޭނީ. އަުޅގަ

ނޑު މިތާނގަިއ  ގެްނދަވާ ޝިދާތާ އް ކުރަްއވަމުންމަސައްކަތެ  ކަހަލައަޅުަގނޑުމެންނާ ެއއް ފާހަގަކުރެްއވި ގޮތަށް އަުޅގަ

ންތަކެއް ބޭނުންޭވ ދާއިާރއަށް ބޭނުންވާ ވަރަްށ ތަފާތު ގިނަ ފަްނނީ ބޭފުޅު މި ކޮށްލަން ބޭނުންވާކަމަކީ އަސްލުފާހަގަ

ހެންނަމަވެސް ހުރި ތަކުން. އެފަދަ ފުރުޞަތުތަކެއް ވަރަށް ހަނިއޭ. މުޅިން ނެތެކޭ ނުދެންނެވޭނެ. އެތަފާތު ދާއިރާ

ރްޑ ނުކުރެވޭ އަ މު މީ. ޢާއްމު ގޮެތއްަގއި ާޢއްވަރަށް ބޮޑު ަތއްޚިދުމަތްތަކުގެ ައގު ގުތަުކގަިއ މި ހަކަށް ހަމަ އެފޯ

ނުޑމެން ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުހުރީ. އެހެންވީމާ، އަޅު  ޚިދުމަތްތައް ރާއްޖެއިން ލިބެން ރުފިޔާއަްށ  0222ކުރަން ގަ

 ކުރިްއޔާ. ބޮޑު ކުރުމަށް. ޝު

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ޑެޕިއުޓީ ޑައިރެކްޓަރ އަިއޝަތު ލޫބާކެއަރ ސޮަސއިީޓގެ 

ނޑަށް ކިޔަނީ އައި އައްސަލާމް ަސއިޓީގެ ޑޭިޕއުޓީ ކުރަނީ ކެއަރ ސޮޝަތު ލޫބާ. އަޅުަގނޑު މަސަްއކަތްޢަލަިއކުމް. އަުޅގަ

ފާހަގަކޮށްަލން ބޭނުންވޭ މި ފުރުޞަތު  ވެސް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ްއގެ ހައިިޞއްޔަުތން. އަޅުަގނޑުޑައިރެކްޓަރެ 

ހުށަހަޅާފައި  މި ޓަކައި ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ދެން އަނެއް ބިލުގެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެއްވި ކަަމށް

ވަރަށް ރަނގަޅު އިޞްލާޙެކޭ. ދެން އެއީ މިއޮތް އިޞްލާޙަށް ބަލާއިރު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހަމަ ވިސްނުން ހުރީ ހަމަ 

ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަެކއް އެބަހުިރ  މަޢުލޫމާތަށް ހަމަ ބޭފުޅުންގެ  ާއއެްއކޮށް ހަމަ ތިއެ

ޚިއްޞާކޮށްލަން. އެހެންނަމަެވސް އަޅުަގނޑު ހަމަ ކުރުގޮަތކަށް ދަންނަވާލާނަން. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ 

ނަްށ ަޗކަށް ވަރަށް ގިނަ ބެލެނިވެރިއެއް ވަރަށް މުހިއްމުލަވަންސް މިއީ ހަމަ ބިލު ވުޖޫދަށް އައިފަހުން އެ ދެވޭ އެ

ގެ. ދެން ބިލުަގއި މިއިންނަ ނކަންނޭނެ ޖެހޭތަކެްއ ވެސް ގެންނަންއެބަވޭ. ދެން ހަމަ އޯވަރ ަޓއިމް ެއއަށް ިއޞްލާޙު



  

ުޑމެން މިއުޅެނީ އިތުރު ކުރަން ރުފިޔާ. ދެން އެ އަދަދު އަޅުގަނަ 0222މިއިންނަނީ ގޮތުން ވެއްިޖއްޔާ މަދުެވގެްނ 

ނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަްށ ިވސްނާލަން އެބަޖެހޭ ެގ ކޮންެމ ނކަންނޭ ދެއްތޯ. އެހެްނވީމާ، އެ އަދަދު އިތުރު ކުރާއިރު އަުޅގަ

ންގެ ދިރިއުޅުމަށް ނޫީނ ލިބޭ އެލަވަންަސކުން އަސްލު ކުދި ެވސް ހާލަތު ވަރަްށ ތަފާތު. އެހެންވީމާ، އެ  މީހެއްގެ

ފަރުދުންގެ ދިރިއުުޅމަށް އަންނާނީ ކޮންކަހަލަ ބަދަލުތަކެއްތޯ. އެްއކަމަކީ ައސާސީ ބޭނުންތައް ފުއްދުން. ވަިކވަކި 

ަހމަ ފަހަރެއްގައި ވަރަށް ަރނގަޅު އަދަދަކަށް ވެދާނެ.  ޓަކައި އެ އަދަދަކީ އަސާސީ ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށް

ޚިދުމަތްތަކެއް ބޭނުންާވ  ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކަކީ ން ނޫނީނުކުެޅދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދި އެހެންނަމަވެސް ގިނަ

ހެން އެފަރާތްތަކުގެ ޑިސްއެބިލިޓީްސ ނޫނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުިރ ކެއް. މިސާލަކަށް ިޝދާތާ އެ ވިާދޅުވިފަރާތްތަ

 ގެންދިއުމަށް ވުރެ ރަނގަޅު ހާލަތަކަށް ދިރިއުޅުން ުރގައި ހިފަހައްޓަން ނޫނީ އެއަށްމިންވަރަށްވުރެ ބޮުޑވިޔަ ނުީދ އެވަ

ބޭނުންވޭ ތަފާތު ޚިދުމަތްތައް. މިސާކަލަކަށް ތެރަޕިސްޓުން. ނޫނިއްޔާމުން ހަމަ މެޑިކަލް އެބަ ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް 

ދާއިރާގެ އިތުރުްނ  ނުންވޭ. ހަމަ އެއާެއއްކޮްށ ޞިއްޙީޓް އެބަ ބޭއެ ކުދިންނަށް ވަރަށް ގިނަ ސަޕޯ ވެސް ގޮތުން

ހުިރ  ކަެމއް. އެހެންވީމާ، މި ދާއިރާަތކުަގއި ާރއްޖޭަގއި މިހާރު ލިބެން މުހިއްމު އެިޑއުކޭޝަންސް ވެްސ މިއީ ވަރަށް

ލަތްތަކަްށ ބަލާއިރު އެންމެ ެއކަށީގެްނވާ ގޮތަކަށް ާރއްޖޭެގ ހުރިހާ ރަށްތަކުަގއި ނޫނީ ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކާއި ަވޞީ

ނޑުމެންނަށް މިސާލަކަށް ކުދިޅުފަރުދުންނަކަށެއް އެންމެ އެކަީށގެންވާ ގޮތަކަށް ނުެއއް ލިބޭ. ދެން އަ ންނަށް މި ލިބޭ ގަ

ޚިދުމަތް ހޯދަން ދާން  ،ން ދާން ތިިބ ތަންތަންނޫނީ ެއ ފައިސާ ލިިބެގން އެ ކުދި ލާރިއަށް ބަލާއިރު އެ ލާރި ިލބިގެން

ން ހަމަ މިހުރީ. ދެން ހަމަ ޝީ އިން ެވސް އެ ވިދާޅުވީ ފަަދއި ވެްސ ވަރަށް މަދު ތަންތަނެއް ތިބި ތަންތަނަށް ބަލާއިރު

ކަންތައްތަްއ ކުރެވޭނެ ގޮތެްއ ޤާއިމުކުރުްނ ފުދޭވަރަކަށް ައގު ޮބޑު އިނގޭޯތ. އެހެންވީމާ، ދައުލަުތގެ ނިާޒމުގެ ތެރެއިން މި 

ވެއްޖިްއޔާ ބިލުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ވަރަްށ  މު ކަމެއް. ދެން ހަމަ ބިލަށް ޚާއްޞަކޮްށ ބަލާލި ކަމުގައިހިއްއެއީ ވަރަށް މު

ނޑުމެން  . އަދި ފުދޭވަރަކަށް އެމްބިޝަސް ބިލެއްއެ ހުރިހާ ކަމެއް ހަމަ ހިމަނުއްވާފަ ތްޞަރީޙަކޮށް އެބައޮ ކަމަށް އަޅުގަ

އެބަހުރި  ވުމަީކ ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމަކަށް ާވނެ. އެހެންނަމަވެސްެގ ތެރޭަގއި އެީޗވް ޤަބޫލުކުރަން. އެީއ ހަމަ އެ ަޓރގެޓް

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ހިްތވަނީ  ދަިއ ދިނުމަށްކުރަްއވާަފއި ޙައްޤުަތއް ހޯކަންތައްތަެކއް ބަޔާން  ޓަކަިއ. އެހެްނވެއްިޖއްޔާ އަުޅގަ

ޓަކައި ބާރުވެރި އޮތޯރިީޓސްތަކެއް ވެސް އެބަޖެހޭ ވުޫޖދުގައި ހުންނަން. މިސާލަކަށް  ހަމަ އެކަންތައްތައް ހާސިލުކުުރމަށް

ުލގެ މަސަްއކަތަށް ބަލާކަމަށް ަކއުންސި ބުނާކަމަށްވަންޏާ މިހާރު މިއިންނަނީ ޑިސްއެބިލިޓީ ަކއުންސިުލ. އެހެންނަމަވެސް

ނޑަށް ީހވަނީ އާތިފް ބޮޑަށް ވާހަކަ ވިދާުޅާވނެހެން. ކައުންސިލުެގ ރެސްޮޕންސިބިލިޓީވިޔަ މުަގއި ށް ބަލާލިކަޒަްސ އަުޅގަ

ަތއް ކައި ކުެރވޭ މަސައްކަތްޓަ ސް އެންމެ އެކަީށގެންވާ ގޮތަށް ދެން ތިބި މުއައްސަާސތަށް ޒިންމާދާރު ކުރުވުމަށްވިޔަ

ހުށަހެޅިފައި  ްއާވފައި މިހާރު މި ހަލަ ދާއިރާތައް ބޮޑަށް ވިސްނާލައެކަލަ، ނިވެފައި މިއޮންނަނީ. އެހެންވީމާވަރަކަށް ހަފުދޭ

ނޑު ހަމަ  ެވސް މިއަށްވުރެ އޮތް އިޞްލާުޙގެ އިތުރުން ބިލަށް އިތުުރ އިޞްލާޙުތައް ހުށަހަޅަިއގެްނ ނަމަވެސް އަުޅގަ

ލިބޭ އެހީތެރިކަން ބޮޑުކުރެވޭނެ ގޮެތއް  މީހުން ވަކިވަކި ފަރުދުންނަށް މި ންތެރިކަން ހުންނަބޫލުކުރާ ހިތްވަނީ ނުކުޅެދުޤާ



  

އަޅުަގނޑުމެން ބޮޑަށް ވިސްުނން މިއީ ވަރަށް ބުއްިދވެރިކަަމށް ވެދާނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ވާަހކަ ކުރުކޮށްލާނަން 

ނޑު ހަމަ އިުތރު ސަޖެސްޝަން ޝެއަރ  ބޭފުޅުންގެ ސުވާލާ  ތާނގައި ތި އެހެންނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތް އެްއކޮށް އަުޅގަ

 ކޮށްލަދޭނަން އިނގޭތޯ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އާތިފް ސިލުގެ ަރއީސް އަޙުމަދުަކއުންނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަްތކުރާ 

ނޑު ވެ`. ައއްސަލާމްޢަލައިކު  ބޭފުޅުން އަޅުަގނޑުމެްނ  ސް ވަރަށް އުފަލާެއކު ފާހަަގކުރަން ތިން. އާދެ! އަުޅގަ

ނުޑމެންނާ ބައްދަލުކޮށްލެއްވީތީ. އެ  ގިަވޑަިއގަންނަވާނެ މިހާރު ނއެންމެން ހިމެނޭ ގޮތަށް ޚިޔާލު މި ބިލަށް ހޯދުމަށް އަޅުގަ

މަދު އާތިފް އިނގޭތޯ. އަޙުޢާފުކުރަްއވާތި، އާދެ! މަ ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅި، އަށް 0202/8ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޤާނޫނުގަިއ މި ބަޔާންކުާރ ކައުންސިުލގަިއ ައޅުަގނުޑ  މި ކުރާ ނަ މީހުންގެ ޙައްޤުަތއް ހިމާޔަތްނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުން

ނޑަކަށް މިހާރު މި ގިވަަޑއިގަންަނާވނެ ނމިވަގުތު މިއީ ރައީސް އިނޭގތޯ. ދެން އެ  0ޤާނޫނު ވުޖޫދައް އަިއތާ ގާތްގަ

ޖެ. ައޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭކަމެއް މި ކޮމިޓީން އްިމވަނީ. ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިގެން ހިނގަ އަހަރާ ކައިރި

ވެގެންދާއިުރ މިދެންނެވީ އޭގައި އެންމެ އޮތް ދެވަނަ އިޞްލާޙު ޤާނޫނަކަށްބޭފުޅުން ދެން މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މި ތި

ކަހަލަ ގޮތަކަށް  ތައް މިދެންނެވީ ގެންދޭވޭނެނަށް ލިބިގެންދާ ޚިދުމަތްމީހުން ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ނުކުޅެދުންެތރިކަން ހުންނަ

ާލއިރު ނަކަށް ަހއްދަަވއިދެްއވުން. ޑިްސއެބިލިީޓ ކައުންސިލަށް ބަލައިމިދެންނެވީ ފަރުމާކޮށް ޤާނޫ ،ފުމި ބިލު ތަޢާރު

އެބަހުރި ވަރަްށ ގިަނ  ޤާނޫނު ިމއޮންނަ ގޮތުން ައޅުަގނޑުމެންަނށްތި ޭބފުޅުން ވެސް ިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ނއެ

ނޑު ގޮތެއް ކުރަން މީގައި ލާޒިމްކޮށްފަކަންތައްތަކެ  ވާން އަންނަ ފުްއަގއި ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު ތަޢާރު. ދެން އޭގައި މަިއގަ

ލިޓީ ކައުންސިަލކަށް ބިޤާނޫނު މިހާރު އެއްގޮަތކުން ޑިސްއެވެފައި އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ފުރުޞަތަށް

ްނވާ ގޮަތކަށް މަސައްކަތް ކުރަމަކަށް އަސްުލ ފުރުޞަތެއް ނުލިބޭ އިނގޭތޯ. ފުރަތަމަ ކަމަކީ ވަގުީތ އެންމެ އެކަށީގެ

ނޑު  މެންބަރުންތަކެއް މީގައި މިިތއްބަވަނީ ވެސް އަސްލު. ެއހެންވީމާ، ޤާނޫނުގައި އެ ކަމެްއ  03ބުނާ މައިގަ

ނުވޭ. މިހާރު ތްކުރާ ބޭފުޅުންނަށް އެކަެމއް ޙަޤީޤަތުަގއި ޕާޓް ަޓއިމްކޮށް މަަސއްކައެ ކުރުުމގައި  ކައުންސިލަށް ލާޒިމުކުރާ 

އޮތީ އަސްލު. އެހެންނަމަެވސް ޤާޫނނެއް ލޫބާ ެވސް ޝިދާތާ ެވސް އެ ފާހަަގކުރެްއވި ގޮތަށް މި ޤާނޫނު ވަރަށް އުންމީދީ

ށަލަތަކެއް މަދުވާކަމަށް އި ވަރަށް ބޮެޑތި ފަދުތައް އިދާރީ ކަންތަކަކަށް ތަންފީޛުެވގެން ދިއުމުަގއި އެ ދޭތެރޭގަންމީއެ އު

އެިކ ވަރަށް ބޮޑަށް މިއޮންނަނީ އެކި . މިހާރު ޤާނޫނު އޮތްގޮތުން ވެއްޖިްއޔާއިނގޭތޯ އެބަ ފާހަގަކުރެވޭ އަސްލު

ދާއިރާތަކަށް ކަންަތއްތަެކއް ާޤނޫނީ ގޮތުން ލާޒިމުކޮށްަފއި އެކަންތައްަތއް ކުރަން. އެހެްނނަމަވެސް ެއކަމެއް ެއގޮތަށް 

އަހަރު ކުރިން ވެސް ވީލްެޗއަރ ހޯދަން  0ްނވާ ގޮަތކަްށ ނުދޭ ޙަޤީޤަތުގައި އިނޭގތޯ. މީގެ އެންމެ އެކަށީގެ

 ނގޭތޯ. އޯޓިޒަމް ހުންނަ ުކއްޖެއްވެސް ހަމަ ކޮންތަނަަކށްތޯ ދާނީކީ ނޭނގޭ އި މަސައްކަތްކުރާ މީހަކު އަދި މިއަދު

ވެސް ދަނީ ތެރަޕީ ހޯދަން ބޭރަށް  ހޯދަން. މިއަދުތެރަޕީ ިދޔައީ ބޭރަްށ  ވެސް އަަހރު ކުރިން 0ތެރަޕީއެއް ހޯދަން މީގެ 



  

ިކޔަަވއިދޭނެ އަޑުިއވުމުން މަޙްރޫމްވެފަިއ ކުދިންނަށް އެންމެ އެކަށީެގންވާ ގޮތުަގއި ންނާއި އިނގޭތީ. ލޯފަން ކުދި

ނޑަކަށްފަސްހާހެއްވެއްޖެ. ދަފްތަރުގައި އަހަރު 0އް ނެތް. ޤާނޫނު އައިތާ މާހައުލެ  622 ހާ މީހުން އެބަތިބި. ގާތްގަ

ނޑުމެން އެ އަދަދު މިލިއަން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކޮށްފި އެލަވަންސްގެ ގޮތުަގއި. އަދިެވސް  ބޮޑުކޮށްެގން އަޅުގަ

ކަމަކަށް ހޭދަކޮށްފިއްޔާ ިކހިނެއްތޯ ވާނީ. މިއީ މިއަުދ  އަދަދުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްަބއި އެެހން ހޭދަކުރާނީތޯ ނޫނީ އެ 

ދެން އިްޞލާޙެއް ހުށަހެޅިގެން ޤާނޫނަކަށް ވެގެންދާއިުރ. ދެން ވަރަްށ  ސުވާލުތައް އިނގޭތޯ ކުރަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެން ވަރަށް އުޚާއްޞަކޮށް އެބަހުރި  ނޑުމެންނަށް ލިބުންމިއަށް ައޅުގަ ވެސް  ންމީދުކުރި ކަމެއް މި ފުރުޞަތު އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ  އެބަހުރި މި ބިލަށް ހުށަހަޅަން. ދެން ލިބޭ މިއީ. ވަރަށް ޚާްއޞަ ކަްނތައްތަކެްއގެ ޚިޔާލު އަުޅގަ

 ނަން. ޝުކުިރއްޔާ. ވާހަކަ ފާހަގަކޮށްލާ ފުރުޞަތެއްަގއި އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަ ރި ފަރާތުންޢިްއޒަތްތެ 4ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންަނވަން ތި  ށް މި ކޮމިޓީއަށް ދެއްަވއިފި ވެސް އަުޅގަ

އެހެންމެ މިހާރު ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުުމގެ ޤާނޫނުެގ ފެއް. އަދި ހަމަ ތަޢާރު

ަބޔާންވެަފއި ވީނަމަެވސް އެހެންނަމަވެސް ަބއެްއ  އި އަިދ ހަމަ އެހެންމެ ޤާނޫނުގައިތެރެއިން ކަންތައްަތއް ކުރާ ޮގތާ

ންނަށް ލިބެމުންދާ ޚިދުމަތްތަކާއި މިކަމާ ބެހޭގޮތުން ދިހުންނަ ކު ތެރިކަންތައް ކުރުާމއި މިހާރު ނުކުޅެދުންކަންތައް

ނޑު މިވަގު ބޭފުޅުންނާ  ޚާއްޞަކޮށްލާން ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ތި  ތު މަޢުލޫމާތު ދެއްވައިފި. ދެން އެހެންކަމުން އަޅުގަ

ރުަގއި ކޮންެމ ލުކުަރއްާވއިރި މެންބަރުން ސުވާައޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ ފަސޭހަވާނެހެން ޢިއްޒަތްތެ ،ކުަރއްވާ އަމާޒު

ބޭފުޅުްނގެ  ވި ބޭުފޅުންނާއި އަދި އެއޮންނާނެ މިހާރު ވަޑަިއގެން ތިއްބެ  ެވސްއި ަފިއލްކޮޅުގަ  ގެޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއް

ްސ ބޭފުުޅން ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީމާ ުފދޭވަރަކަށް ދިުގެވގެން ވެ . އެހެްނވީމާ، ތަފާތު ހަތަރު ދާއިރާއަކުންދާއިރާތަކާ

ޢާއްުމ ވިފައި މިއޮންނަނީ ުކރެދާނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރެކޯޑްލުތައް ެވސް ދިގުެވގެން ހިނގައިުސވާ ،ހިނގައިދާނެ

ނަޑކަށް ގޮތެްއގައި  ެއއީ ައޅުަގނުޑމެންނަށް ހޯލު ހުސްކުރަންޖެހޭ  02:40ދޮޅު ގަިޑއިރު އޮްނނަނީ. އެހެންވީމާ، ގާްތގަ

ެތރި މެންބަރުން ސުވާލުކުރައްަވމުން ގެންދަވާ. އެހެންވީާމ، ވެސް ބަލަިއގެން ޢިއްޒަތް ވަގުތު. އެހެންކަމުން އެ ޓައިަމށް

އެ ބޭފުޅުންނާ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާނީ. ބާރީ، ރިފާ، އަސްމާ ދެން ޖަމީލް  ތައްސުވާލުގުޅުން ހުރި ބޭފުޅުންނާ  އެ

 އަދި ނަސީރު. އުސްމާނު 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ބާރީ ޢަބްދުރެންދޫ ދާއިރާގެ ޢަބްދުލްކު

ނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ވާޖިބަކަށް މި ދެކެނީ މިއަދު ވަޑަިއގެން ތިއްެބިވ ޢިްއޒަތްތެ ޝުކުރިއްޔާ ރި މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

ބާއެއް ދަންނަވަން. އަިދ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަ އަދި ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ އާކައުންސިލާއި އަދި މިނިސްޓްރީ



  

ބޭފުޅުންނާ  ޕްރޮސެސްެއއްަގއި ތި ވިާދޅުިވ އެއްެޗއް ސާފެއް ުނވޭ()ެމންބަރު ރެކޯޑިންގަގއި އަޅުަގނޑު ވަރަށް އުފާވޭ 

ނޑު ތިهللا. ބާރީ ޢަބްދުލްވާހަކަ ދައްކާެލވޭީތވެ. އަުޅަގނޑު މިއީ ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ ޢަބްދު ބޭފުޅުން އަރިހުން  އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ބިލު ޤާޫނނު ނިންމުމަށްސާފު ކަށް މަަސއްކަްތ ޓަކައި ވަިކ ޑެޑްަލއިނަ ކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ައޅުގަ

 ޓަކައި ތި  ކުރަްއވަމުން މިގެންދަނީ. ގެންދާއިރު މި ކޮންސަލްޓޭޝަން ޕްރޮސެސް އިންކްލޫސިވް ގޮަތކަށް ނިންމާލުމަށް 

ނޑުމެްނ ބޭބޭފުޅު އްޔާތަކެއްތޯ ކޮން ކުރަްނވީ ކޮންބޭފުޅެއްޯތ ކޮން ޖަމްޢިނުންވޭ އަދި އިތުރަށް މަޝްވަރާންގެ ލަފާ އަޅުގަ

ވެސް ބޭނުންވަނީ ހަމަ ހުރިހާ ފަރާތްތަކާ  އަުޅަގނޑުެމން މި ބިލު ނިމިގެން ދާއިރުަގއި އަުޅަގނޑުމެންރުން ބައެއްތޯ. އޭ

ނޑު ވަރަްށ  ޑްނޫންގޮތަކަށް ސްޓަަރކްަޗރ އެޑްޮހކްމަޝްވަރާކުެރވި  ގޮތަަކށް މިކަން ނިމިގެން ދާން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ަބއްދަލުވުމަކުން  3މިސްވާ ބަޔަކީ. އަދި އިތޯ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ އިތުރަށް ކޮބަ ރަނގަޅު މިހާރު މި

ނިންމާލަން އަޅުަގނޑުމެން ޓަރގެޓްކޮްށގެން މިދަނީ. އެހެންވީމާ، ވަރަްށ  ސެސްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ކޮންސަލްޭޓޝަން ޕްރޮ

މުޤައްރިރު ކޮންމެވެްސ  .. ދެން އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީއެ ލަފާ.ޑް ގޮތަކަށް ރރަކްޗަ ނގަޅު ައޅުަގނޑުމެންނަށް ެއ ސްޓްރަ

ނޑުމެން މި ޕައިޕްލައިނުގައި ަބއްދަލުުކރައްވަން ތި ެއ  .ެބވި ބޭފުޅުންއްވަރަކަށް އެ މަޢުލޫމާތު ދެއްާވނެހެން. ދެން އަޅުގަ

ނަޑށް ހީވަނީ އެ ފުރިހަމަކޮށްލަދެއްވައިިފއްޔާމަޢުލޫމާތާ އެކީގައި   ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ.  ،އަުޅގަ

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 ދަންނަވަން.  ން ގުޅުން ހުރި ފަރާތަކުން ޖަވާބެއް އެުރވުމަށްތިޮކޅު ބާރީ ސާފުކުރަން ބޭނުންވެވަަޑއިގެންެނވި ސުވާލަށް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އާތިފް ސިލުގެ ަރއީސް އަޙުމަދުނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަްތކުރާ ަކއުން

 ..ބޭފުޅުން. ވާދެން އިތުރަށް ބައްދަލުުކރަން ގައިށްފަހުނގުމަނީ ލިސްޓްަގިއ ހުރި ފަރާތްތައް އެއަޅުަގނޑަށް ީހވަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ކު ވިފައި ބިލުގައި ފާހަގަކުރެ  މި ގެންމު ކަމަކަށް އަޅުަގނޑުމެންިރއަްށ އަދި އެބައޮތް އެންމެ މުހިމިހާރު އަޅުގަ

ހޭގޮތުން ފައިނޭންސް އެންްޑ ނާޔަތްތައް ދިނުމާ ބެނާޔަތް ދިނުމާ ބެހޭގޮތުން. މާލީ ޢިލީ ޢިކުރެވިފައި ިމވަނީ މާ

ާއ ކުރާނަން. މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް ބައްދަލު އަދި ހަމަ އެހެންމެ އެންސްޕަރއާ  ރީގެ ބޭފުޅުންނާ ަބއްދަލުކުރާނަން.ޓްރެޜަ

އިތުރަށް  އޭގެ އަޅުަގނޑުެމން އަދި ހަމަމިއީ ދެން ން. ވެސް ބައްދަުލކުރާނަ އާބައްދަލުކުރާނަން. އަދި އާސަންދަވެސް 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިހާތަނާ ހަމައަށް މީގެ އިތުުރ ފަރާތަކަށް ބައްދަލުކުރަްނ ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށްވަީނިވއްޔާ 

ނޑުމެންހުރި ފަރާތެއް. ެއއަށްފަހު އެފަރާތަކާ ައޅުަގނޑުމެން ަބްއދަލުކުރާނަން. މިދެންނެވީ މި ބިލާ ގުޅުން  ގަިއ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ޑެޑްލަިއނަށް ކުރަްނމުން ގެންދާނަން. އެގޮތުން އްތައް ނިންމާލެވޭތޯ މަސައްކަތްމި ބިލުގެ ކަންތަ ހަމަ އަޅުގަ



  

ނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަެޅއްެގ ގޮތުން ތި ޓަކަިއ  މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަމަށްމި މެން ބޭފުޅުންނަްށ އަުޅގަ

ބޭފުޅުްނެގ  ތި އެ ސުވާލަށް ސާފުކުރަން ބޭނުންވެަވޑަިއގެްނނެވި ެއއްަޗކަށްއެހެންވީމާ، ބާރީެގ ދަނީ. މި ބައްދަލުކުރަމުން

 ފަރާތުން ކޮންމެވެސް އެއްބޭފުަޅކު ޖަވާބު ދެްއވުމަށް ދަންނަވަން. 

 

 ޝިދާތާ ޝަރީފް ވާހަކަދެއްެކުވން: މިނިސްޓަރ ޑެިޕއުޓީ ޖެންޑަރގެ އެންޑް ލޯ އޮފް މިނިސްޓްރީ

ންމު ދެ ބައެއް މަދުވާހެން. ދުނިޔޭގެ ބެސްްޓ އި މަްޝވަރާކުރަންޖެހޭ ަވރަށް މުހިވަނީ މި ބިލުގައަޅުަގނޑަށް ހީ 

ޕްރެކްޓިސްއަށް ބަލާއިރު މިައދު އެންމެ ބޮޑަށް އަޑުއުފުާލ ވަކާލާތު ކުރެވެނީ ނުުކޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ 

ނޑު ހުށަހަޅަން މުހި ބަިއވެިރވުމޭ އެްނމެ މައްޗަށް ކަން ނިންމުމުަގއި އެމީހުންގެ ންމު ވާނީ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

ަކއުްނސިލުގެ ފަރާތުން ހާމިދު އެބަ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ހުންނަ އަޅުަގނޑަށް އެނގޭ ނުކުޅެދުްނތެރިކަން 

ނަ ރިކަން ހުން. އަދި ޭއގެ އިތުރުން ތަފާތު ނުކުޅެދުންތެތައްރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަމްސީލުކުރައްވާ ނުުކޅެދުންތެ

 ކުެރްއވުން. ހަމަ ެއއާެއކީަގއި ބެލެނިވެރިންާނ ވެްސ މަޝްވަާރކުރެްއވުން ފަރާތްތަކާ ސީދާ ގޮތެްއގަިއ މަޝްވަރާ

ނޑު ހަމަ ވަރަށް ފާހަގަކޮށްލަންއިނގޭތޯ ހުރިހާ  ބޭނުންވާ ޕޮއިންޓެއް މިއީ. ހަމަެއަކނި ބެލެނިވެރިންނަށް . މީަގއި އަުޅގަ

ވެސް.  މި ޤާނޫނުގައި ބުނާ ގޮތުން ނެރިކަްނ ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ މައްަޗށް ބަސް ނުކިޔޭބާވަތެްއގެ ނުކުޅެދުންތެ

ފަރާތްތަކާ ވެސް ހަމަ މަްޝވަރާކޮްށ އަދި ަވކިން ބެލިނިވެރިންނާ  ސީދާ ގޮތެްއަގއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި، އެހެންވީމާ

ނޑު ހަމަ ވަރަށްބޮޑަށް ހުށަހަޅަން.   ބައްދަލުކުރެްއވުން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ތިކަމާ ވިސްނަމުން ެގންދާނަން. މިހާރު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން ރިފާޢު އަށް. ޝޫކުރިއްޔާ އިނގޭޯތ. އަޅު   ގަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިފާޢުهللا މެންބަރު ޢަބްދުޢިއްޒަތްތެރި މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ 

ނޑު ނޑުހުރިހާ ބޭފުޅުން ވަ ވެސް ތި އާދެ! އަުޅގަ  ޑައިގެން ދެްއވީތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ދެން މައިގަ

ުރކުރަން. އެހެންވީާމ، އައިސްަފއި މިއިންނަނީ ފައިނޭންޝަލީ އެދެްއވާ ެއްއެޗއް އިތުމި ގޮތެްއގަިއ މި ބިލުގެ އިޞްލާުޙ 

ންނަ ގޮތުން ގަާވއިތައް ިމއޮ ކަްސ މިއަންނަން ޖެހެނީ މިތަންކޮޅުަގއި ެއކަނި. މަޖިލީހުގެއަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ފޯ

އެއްެޗއް. ދެން އޭެގ ތެރެއަށް މި ގެނެވޭ އިޞްާލޙެއް މިގެނެވެނީ. އެހެްނވީމާ،  ކުެރވިފަިއ އަންނަމިތާނގައި ޑިސްަކސް

 ވެސް ފާހަގަކޮށްެލްއވި އަުޅވާލެޭވކަށް. އެހެްނވީމާ، ދެންމެަގއި އާތިްފގެ ވާަހކައިންބައިތަކަކަށް ިމަވގުތު ނެތް އަލިއެހެން 

ކަމަކަްށ  ުނވަތަ އެ އިްންކރީޒްވާ ަބއި އެހެން ރުފިޔާއަށް ބޮުޑކުރުންބާވައޭ 0222ކަށް އަޅުަގނޑުމެން ޢިނާޔަތް މިސާލަ

ނޑުމެްނެގ ތެރޭގަނކަންނޭ އެންވެސްޓް ކުރުންބާަވއޭ. މިއީ   .ެވސް ހަމަ އެންމެބޮޑަށް މި ދެކެވޭ ވާހަަކއަކީއި ގެ އަުޅގަ



  

 ބަހުރި. މައިަގނޑު ލާއިރުގައި ހަމަ ވަރަށް ބައިވަރު ކަންތަްއތަކެއް އެބަލައި މައި ބިލަށް، ބިލަށް ޙަޤީޤަތުގައި މި

ހަމަ އެ ލިބެންޖެހޭ ސަރވިސް ނުލިބޭަކން މިއީ ހަމަ މުޅި އެހެން  ުއޅޭ ވެސް އެބަިއ އެހެން ދިމާތަުކގަގޮތެްއގަިއ 

ފަރާތްތަުކގެ  އިރު ޚާއްޞަކޮށް ތިެވސް ހުރި ވީކްަނސްތަކެއް އެބައުޅޭ. އުޅޭ އި ހެލްތު ެސކްޓަރގަ މުޅި ދާއިރާތަކުގެ 

ހަމަ ރިކަން ހުރި ފަރާތްތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ސަރވިސް އަެނއްހެން ބުނަންޏާމުން ރާއްޖޭގައި ދުންތެނުުކޅެ، ވާހަކަައކީ

 ވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން. ެއހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބޭފުޅުން ހަމަ ތި  އަދި މިއަދާ ހަމައަށް ވަރަށް ވީކް

ނޑުމެން ައޅުގަ  . އަސްލުގައިބޭފުޅުންގެ ހަމަ އެޑްަވއިޒް އިން ރައިޓިްނގ ބޭނުންވޭ ތިއެބަ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ވެސް 

 0222މި  ބޭފުޅުން މިސާލަކަށް ރައިޓިްނގ. ތި އިންބޭފުޅުންގެ އެްޑަވއިޒް  އެސްްޓ ކޮށްލަން ތިހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ރިކު

މިހާރު އިންގޮތަށް  0222ނުވަތަ އެ  ބޮޑަށް ޤަބޫލުފުޅުކުރެއްވެނީ އެންމެބޭފުޅުންނަށް  ތި  އަށް އިންކްރީޒް ކުރުންތޯ

 .ވެސް ެއއްބަްސވަން ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން އެްނމެން އަްށ އިންކްީރޒްކުރުަމށް 0222އިނދެ ދެން ވާހަަކއަކީ މި 

ލިއްޔަތު އެނގުނީމާ މާ ދެން ދައުލަތުގެ ޮބޑަށް ކުރެވެންޏާ.ވެސް ވުރެ އޭ ެއއަށްބެޓަރ ހަމަވާހަކަައކީ އިންކްީރޒް 

 ރު ެމނޭޖަބަލްތޯ. އެހެންނަމަވެސްމިސާލަކަށް އެއަްށ އިތުރު އިްކރިމެންޓެއް ނުވަތަ އެ ވަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭނީ

ނުޑމެންނަށް މިހާރު އެންމެ ބޮޑަށް އެ ކުރެވެންވީ ުސވާލަކީ.  އެ އިންކްރީްސކުރުންތޯ ނޫންތޯ މިއީ ކަންނޭނގެ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ވެސް ފާހަގަުކރެވޭ ބައެއް ފަހަރަށް ބައެްއ އެއީ އެންމެ އެދެވޭ  ގޮތަކަށް މިހާރު ބައެއް ފަރާތްތަކުގައި އަުޅގަ

ބޭބޭފުޅުން ކުދިންގެ ބެލެނިވެިރން އެ ކުދިންނަށް ލިބޭ އެލަަވންސް ޙަޤީޤަތުގައި އެ ކުދިންނަށް އޭގެ ބޭނުން ނުކުރެޭވ 

މިކަހަލަ ކޮމެންޓްސްތަްއ ، ްށ ތަޖުރިބާ ކުރެވޭނެ. އެހެންީވމާންނަޙާލަތްތައް ވެްސ އެަބ ދިމާޭވ ކަންނޭނގެ. ތި ބޭފުޅު

ވެްސ ތިއުޅެނީ ަބޔަކަްށ ލާރިތަކެއް ދޭޭށ، މިކަހަަލ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޕަބްލިކް ެތރެއިން ެވސް އެބަ އާދޭ. އަެނއްކާ

ނޑުމެންނަްށ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން އަ ޅުަގނޑު ސވާަލކަށް ވުެރ ކޮމެންޓްސް ވެސް އެބަ އާދޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު ަވރަށް ބޮޑަށް އެދެން ތި ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން ހަމަ ލިޔުމުން  ބޮޑަށް އެހެން ގޮތަކަށް ކަންނޭނގެ މި ދިޔައީ. އަުޅގަ

މީގައި އެންމެ ރަނގަޅު ޮސލިއުޝަނަކީ ތި ބޭފުޅުން ދެކެވަަޑިއގަންނަވާ ގޮުތަގއި ެއންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ މި 

އެ ފަިއސާ ކޮން ގޮތަކަށްތޯ. އެ މީހުންނަށް ދިނުންތޯ ނުވަތަ ވަކި ކަހަލަ ޚާއްޞަ ކަމެއް ިތ  އިންކްރީްޒކުރުމުަގއި

ނޑައެޅޭ ކަމަށް ވަންޏާމު ތި ބޭފުޅުން ޤަބޫލުކުރާ މިވެނި އިންވެސްޓްމެންޓަކަށް ިދއުްނ  ބޭފުޅުންނަށް މިސާލަކަށް ކަ

ވަރު ކަމަށް މި ބަލަނީ މިލިއަނެއް  04ބަލައިލާއިރު ޯއވަރ ްށ ތިމަންނަމެންނަށް މާ ބޮޑަށް އެދެވިގެްނވެއޭ. އެއީ އެވްރެްޖކޮ

މިހާރު ވެސް މިހާރު އެ ދަފުތަރުގައި އެ ދެެކވޭ ވާހަަކއިްނ ވެސް މި އަންނަނީ މަހެއްގެ މައްޗަށް. އެހެން ވެއްެޖއްޔާ 

ގޮތަކަށް އެ  އަހަރަކަށް ބަލައިފިްއޔާ ހަމަ ހިއުޖް އިންވެސްޓްމެންެޓއް. މި އިންވެސްޓްމެންޓް ެއައށްވުރެ ބެޓަރ

ރެންސްގެ ތެރެއަށް މިސާލަކަށް އެ ފައިސާ ށް ސްކީމެއްގެ ތެރެިއން އިންޝުއަސަރވިސް ެއއް ގޮތަށް މިސާލަކަ

ކަމުގެ ކުދިންނަށް މިސާލަކަށް އެހެން ކަހަލަ ސަރވިސް އެއް ޕްރޮަވއިޑްކުެރވޭނެ ޖަމާކޮށްދީފައި ނުކުޅެދުންތެރި

ރާއްޭޖގައި ނެތި ކޮލަމްބޯ އަށް މިސާލަކަށް ދެޭވ ކަހަލަ ނޫނީ އިންޑިއާ އަްށ ވަނީ. މިއަދު ތެރަޕީެއއް ބޭނުން އޮޕްޝަންސް



  

ސްކީމްގެ ތެެރއިން ެދވޭ ކަަމށް ވަންޏާމު މާ ރަނަގުޅ އެ މިތާ ކައިރިން އެ ސަރވިްސ ެއއްކަލަ ކުއްޖާ އަށް 

މި ލާރިކޮޅު ލިބުނީމަ ޢާއްމު  ކަންނޭނގެ. އަތަށް ފައިސާ ލިބެއްޖެއްޔާ ގިނަފަހަރަށް އެހެން ކަމަކަށް އެ ބޭނުންކުރެވެނީ.

ގޮތެްއގައި ހަމަ ައޅުަގނޑުެމން އެންމެންނަށް ވެސް ވަީނ އެހެން. އެހެން ކަންތައްަތްއ ވެސް އެބަހުރޭ ކުރަންޖެހޭ. 

ްނޑް އޮފް ަދ ޑޭ ައޅުަގނޑުމެން ބޭނުން ރެިވއްޖެްއޔާ ކިިހނެއްތޯ ެއއީ. އެއެހެންވީމާ، އެކަހަލަ ގޮތަކަށް މިސާލަކަށް ކު

ުކރުން ދެއްތޯ މިއީ ކުރެޭވ އި ޚިދުމަތެއް ދެވޭތޯ މަސައްކަތްމެހެން ބަޔަކަށް ލާރި ދިނުމުގެ ބަދަލުގަވަނީ ކޮން

ވާނީ އެ މީހުންގެ ދަރިންނަށް އެންމެ ރިން ވެސް ެއންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންމަސައްކަތަކީ. އެއީ ކަންނޭނެގ ހަމަ ބެލެނިވެ

ނޑު ހަމަ ވަރަްށ ބޮޑަށް އެދެން ތި ހުރިހާ ، އެދެވޭ ޚިދުމަތެއް ެދވޭނެ ގޮްތތަކެއް ހޯދުން. އެހެންވީމާ ެއގޮތަށް އަުޅގަ

 ފަރާތްތަކުން ވެސް އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ޝިދާތާ ޝަރީފް ވާހަކަދެއްެކުވން: މިނިސްޓަރ ޑެިޕއުޓީ ޖެންޑަރގެ އެންޑް ލޯ އޮފް ޓްރީމިނިސް

ތައުޒަން ރުފިޔާ. އޭގެ މާނައަކީ  0ނިމަމް ވާހަކަދައްާކއިރު ފައިވް ތަުއޒަން ރުފިޔާ ނޫނީ މި މި ބިލުގެ އަޅުަގނޑުމެން

އެަބ ތައުޒަނަށް ެވސް. ައޅުަގނުޑމެން ވަރަށް ބޮޑަށް  8މިސާލަކަށް އޭތި ބޮުޑވެގެން ހިނގައިދާނެ މިސާލަކަށް 

، އެހެްނވީމާުކރުވަން ވެސް. ހުން މުޖުތަމަޢުގައި އަޙުުލވެރިކަން ހުންނަ މީޖެހޭ ކަންނޭނގެ ނުކުޅެދުންތެރިވިސްނަން

ނޑުމެން މިސާލަ ބަްލ ވާތަން ެވސް އެބަ އާދޭ. އޭބަލްވުމަްށވުރެ ޑިްސއޭލެވެލް އިްނކްރީްޒކުރީމާ ބޮަޑށް ެއ ކަށް އަުޅގަ

ޖަބަލް ވަންޏާމު ކުާރކަށް. ހަމަ ެއއަށް ެއއްކަލަ އެލިބޭނުމެއް ުނވާނެ މަަސއްކަތްއެހެންވީމާ، އެްއވެްސ ބަޔަުކ އޭރުން 

 ރަށް ބޮޑަށް ވިސްާނލުން ރަނގަޅު ކަންނޭނގެ. ޝުކުރިއްާޔ.ވާނީ. އެހެންވީމާ، އެކަމަށް ވައޭތި ބޭނުން

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑަްށ ތި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނާވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އަޅު  ބައްދަލުކުެރވުނީތީ. ައޅުަގނޑަށް ވަރަްށ ފާހަގަކޮށްެލވުނު  ގަ

ނޑުމެްނ ފް ވިދާުޅވި އެްއޗަތިއާ ނޑު ދެންނެވީ އަުޅގަ ކަްށ ެވސް ދެންމެ ތި ބޭފުޅާ ވިދާުޅވި އެްއޗަކަށް ވެސް. އަުޅގަ

ނެޑއް ނުދަންނަވަްނ މައިންބަފައިން ފަހަރެ 0ވެސް ބޭނުމެްއ ނުވޭ  ްއގަިއ ހާްސ ރުފިޔާ ދީފި ކަމަށް ވަނީިވްއޔާ، އަުޅގަ

ގިނަފަހަރަށް ދިމާވޭ ދެއްތޯ. ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް  ރަދު ނުކުރާނެއެކޭ. އެކަމަކު ވަރަށްވެސް އެ ކުދިންނަށް ޭއގެ ޚަ

ނޑުމެން އްޤު ކިހާވަަރކަށްތޯ ރައްާކތެރިވަރަށް ދަތިތަކެްއގައި ދިރިުއޅޭ މީހުން. އެހެންވީމާ، އެ ކުއްާޖގެ ޙަ ކުރެވޭނީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ކަން ހުރި މީހަކަށް ލިބޭ ޚިދުމަތްތައް ފުރިއޭގެ ބަަދލުގައި ނުކުޅެދުންތެރި އެބަ ވިސްނަންޖެހޭ. ހަމަވާން އަޅުގަ

ހާސް ރުފިޔާ އަށް ބޮޑުކުރާ ގޮތަށް  0އެކަމަށް، މި ބިލުގައި މިއޮްނނަނީ ބިލުގައި އޮންނަ ގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ވަންދެކަށް ރަނގަޅު ައޅުަގނޑު ވަރަށް ގިަނ ދުވަސް މިހާރު ފާސްކޮށްލެވިދާނެ މިާސލަކަށް. ކޮށްލައިިފއްާޔ ެއ ކޮްށދެވެނީ 

ކަން ހުންނަ މީހުން މުޖުތަމަޢަށް އަނބުރާ ކުދިކުދި ނުކުޅެދުންތެރިްއޔާ އޭެގ ސަަބބުން މުޖުތަމަޢަށް ކަމެއްތޯ ނޫނި



  

ކަންަތއްތައް ދެއްޯތ  ނުމާއި އެ ކަހަލަ ކަންތައްތަކާއިއަނބުރާ ގެނައުމުަގއި ތަންތަން، މިސާލަކަށް ކައުންސިލިންގ ދި

ުނކޮްށ އެ މާިއ އެ ކަހަލަ ކަންތައްަތއް ެވސް ކުރެވިދާނެ. މިހާރު ނުހިނގޭ ކުދިންނަށް ފިޒިއޮތެރަޕީ ދީގެން ހިނގު

ނޑުމެންނަށް އެގޮތަށް ނޑުމެްނ  ދޫކޮށްލުންތޯ ރަނގަޅީ. އެއީ މިކަން އަޅުގަ ވިސްނޭތީ ތި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނާ އަޅުގަ

ތި ބޭފުޅުންގެ  ދުކުރީ އަނެއްކަތި ކުރަްނ. ބައްދަލުކޮށްގެން ތި ބޭފުޅުންގެ ވެސް ޙިއްޞާ މީގެ ތެރެައށް ވަދެގެންޤަޞް

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުން ޚިޔާލު ތެރެއިން. އެހެންވީމާ، އި އެބަ އިންެނިވ ވޭ ޚާއްޞަކޮށް މިތާނގައަުޅގަ

ކަން އިހުސާްސކުރަްއވާ ބޭފުޅެއް. އެހެންވީާމ، އެ ބޭފުާޅގެ އިހުސާސްަތކާއި ވެސް ެއއްކޮށް ހުރިހާ ނުކުޅެދުންތެރި

ތަކަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ޕޮއިންޓްތަކެްއ ދެއްވަންވީ. ދެްއވީމަ ދެން ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮ

ނޑުެމން ވެސް އިސްކޮށް ބޭފުޅުން އެސެސްކޮށްފައި މިހެން ވަޑަިއގެންފައި ވިދާުޅވާ ެއއްެޗްއ  އެސެސްކޮށްަފއި އަުޅގަ

ވެސްެލވިދާނެ. އެހެްނވީމަ، އަޅުަގނޑުމެން މާދަމާ ހަނދާނެއް ވެސް ނުހުންނާނެ. ލިެޔލާފައި އިން އެިތކޮޅު ވެސް ވިދާ

ނޑުމެން އަކުން ވެސް ހަްއދަވާފައި ޕޮއިންޓްަތކާއި ެއއްޮކށް ފެނުނީމަ އަޅުޓެއް ގޮތަށް ހަމަ ޮކންމެ ދާއިރާހަމަ ރިޕޯ ގަ

ނޑުމެން މިއުޅެނީކީ އެްއވެސް ެއއްެޗއް ނުދޭކަްށ އެސެސްކޮށްަފއި އޭގެ ން އަޅުަގނޑުމެން ރިޕޯޓެއް ނެރެގެން، އަޅުގަ

ޔާ ދޭކަށް ވެސް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން މިއުޅެީނ ވީ އެންމެ ރަނގަޅަކަށް ިމަކން ކޮށްދެވޭތޯ ދެއްތޯ. ިމކަން ނޫން. ނޫނިއް

ކުރާނެ އަސަރު ައޅުަގނޑަްށ  ވީނަމަމާ އަޅުަގނޑުމެން އޭގެ ަމޔަކަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ކުދިން ފެނުނީ ،އެ ކުދިން

އިން ވެސް ނުކުޅެދުންތެރި ރޭގައި އެބަ ތިބޭ އެކަނިވެރި މަ ސާސް ވޭ. އެހެންވީމާ، ުކދިން ވެސް، އަދި މީގެ ތެއިހް

ބައެއް ފަހަރަށް އާއިާލ ރޫޅެން އެބަޖެހޭ އެ ކަހަލަ ކުއްޖެއް ލިބުނީމަ އާއިލާ ރޫޅޭ ަވރަށް ގިނައިން. އެހެންވީމާ،  ކުދިން.

އެ ލިބޭ ޓްރެއިނިންގއެއް  ންއެ މީހުން، އަނެއްޮކޅުން ރާްއޖެ ތެރޭގެ ރަށްރަށުގައި ތިބޭ ކުދިންނަށް މާލެ އަށް އައިްސގެ 

އެ މީހުންނަށް ވެސް ާޚއްަޞކޮށް އެ ތަންތަނަށް ވެސް ަޓރގެޓްކޮްށގެން މި އިތުުރކުރާ ، ވެސް ނުލިބޭނެ. އެހެްނވީމާ

ލާރީގެ ބަދަލުގައި އެކަންތޯ ުކރަނީ. ދެންމެ ދެއްވި ޚިޔާލުތަްއ، ތި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް އެއް ޓަރގެޓަކަށް ކުަރްއވާތީ 

ވޭ. އެހެންވީމާ، ެއހެން ހައްދަވާއިރު ތި ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލު ގެނަސްދެްއވީާމ ޑަށް އަޅުަގނޑު ަވރަށް އުފާށް ބޮވަރަ

 0ކުރަން. ދިންނަށް ލިބޭ ޙައްޤު ރައްކާތެރިވަނީ މުޖުތަމަޢުގެ އެ ބައި ކުމެން ވެްސ، އަުޅަގނޑުމެން ބޭނުންއަޅުަގނޑު

ީމހުންނަށް އިންސާފުވެރިކޮށް ެއ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކެއް އޮތީމަ  ހާސް ރުފިޔާ އަކީ ވެސް ިމީއ އެ މީހުންގެ ޙައްޤަށް އެ

ނޑަށް ހީވަނީ ވަރަްށ އެއަށް ެއއްެޗއް ދިނުމުގެ ގޮތުން. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަްށ ހައްދަވާފައި ދެްއވީމަ އަ ޅުގަ

ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ވެސް ލިޔުމަކުން ޕޮއިްނޓްތައް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ އެްއޗެްއ،  ރަނގަޅުވާނެހެން

ނޑުމެން ޗެްއ ލިުޔއްވީމަ ވަރަށް ރަނގަޅުދެއްތޯ ފެނިވަަޑިއގަންނަވާ، ެއ ބޭފުޅަކަށް ފެނިވަަޑިއގަންނަާވ އެއް  ވާނެ. އަުޅގަ

 ހިމަނުްއވަިއގެން ހަމަ އެކަން ކުެރވޭީނ އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ އިނގޭތޯ. ަގއިއޭރު ކުރި ރިޕޯޓު

 

 ލް އުޘްމާން ވާހަކަދެއްެކުވން:ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީ



  

ވަނީ ކައުްނސިލަށް އިނގޭތޯ. މިހާރު ދެން ވާލު ދެން އަާމޒުކޮށްލަން ބޭނުންޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑު ސުއާދެ! 

ނޑު ހިތަށްއަރަނީ މިހާރު  0އަޅުަގނޑުމެން މި އުޅެނީ  ހާސް ރުފިޔާ އެއް ެދއްވަން ެދއްތޯ މިއުޅެނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

މީހުން އަޅުަގނޑުެމން ކެޓަގަަރއިްޒކުރާނީ ކިހިނެއްތޯ. މިސާލަކަށް އެބަހުރި ިމހާރު ވެސް ައޅުަގނޑުމެންެގ  ނުކުޅެދޭ

 ގެ ސަބަބުންަވރަށް ކުޑަ ކަމެއް ހުންނަ ތެރޭގައި އެބަ ތިބި ވަރަށް ުކޑަކުޑަ ކަންަތއްތަުކގަިއ، މިސާލަކަށް އުފެދުމުގައި 

ނޑު  ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ އެލަވަްނސްތައް ލާރި ހާސް ރުފިޔާ ދޭއިރު  0ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ މީހުން އެބަ ތިބި. އަޅުގަ

ކަްނ ހާރު ހަމަ ބައެއް ނުކުޅެދުންތެރިއޭގެ އެންމެ ޙައްުޤވެރިންނަށްތޯ މި ދެވެނީ. އަނެްއކޮޅުން ސަރުކާރުން ވެސް މި

ށް ެގނަސް ޭގގަިއ ބައިިތއްބަިއގެން ފަދަ މީހުން ވެސް މިސާލަކަލަމުން ވެސް އެބަ ދޭ. އެހެންވީމާ، މިހުންނަ މީހުން ބަ

އެހެން ބަޔަކު އެ މީހުންގެ ލާރި ނަގަިއގެން ބޭނުންކޮށްލައިގެން އަނެއްކާ ކުރިއަްށވުެރ ވެސް ހާލުަގއި އެ މީހުްނ 

މި  އަޅުަގނުޑ ހިތަށްއަރަނީ ކިހިނެއްތޯ، ކަމަކަށް ވާނެ. ދެން އެހެންވީމާ އުޅެންެވއްޖެްއޔާ އެއީ ވަރަްށ ހިތާމަހުރި 

ހާސް ރުފިޔާ ދިނުމަކީ  0ރުފިޔާ ދޭއިރުގަ. ދެން އަނެއްޮކޅުން ވިދާުޅވިހެން އަނެއް  ހާސް 0ަރިއޒްކުރާނީ މި ގެޓަގަ

ރަށް އާއިލާ މީހުން ވެސް އަނެއްކާ އޭނަ މުޖުތަމަޢަށް ނުކުމެ ކަންތައް ކުރުމަށް ހުރަހަކަށް ވެދާނެ. އެއީ ގިނަފަހަ

އް ޯހދައިފައި އޭނަ ެއއްކަލަ ުނކުެޅދުންތެރި ހާލުގައި ބަހައްޓަން. ހާސް ރުފިޔާ ލިބޭނެ ގޮތެ  0ވާނީ ފަސޭހައިން ބޭނުން

މި ކަންތައްތައް އަޅުަގނޑުމެން މި ، ތައް ވެސް އެބަ އޮތް. އެހެންވީމާ އެހެން ވެސް ވެދާނެ. އެ ފުރުޞަތު

ވިހެން ވިދާޅު ޢުހާސް ރުފިޔާ ދިުނންތޯ ނޫނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިފާ 0ދޫކޮށްލާއިރުަގއި އެންމެ ރަނގަޅީ 

ައުކން ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް އިންޝުއަރރެންސް ސްކީމެްއެގ ދަށުން ވެސް ލިބޭނެ ގޮތެއް ކޮންމެވެސް އެހެން ދާއިރާ

 ހެދުންތޯ އިނގޭތޯ. ޝުކުރިްއާޔ.

 

 ކެވުން:ވާހަކަދެއް  އާތިފް ސިލުގެ ަރއީސް އަޙުމަދުނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަްތކުރާ ަކއުން

ނޑަށް ހީވަނީ ނުކުޅެދުންތެރިއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އަ ނގެ ތި ކުރެްއވީ. ކަން، ފަންނީ ވަރަށް ސުވާލެއް ކަންނޭުޅގަ

ނޑު ގޮތެްއަގއި ތިން ޙާލަތެއް ބޭނުންކުނުކުޅެދުންތެރި ކަުމގެ ރޭ އިނގޭޯތ. އެއީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ދަރަޖަކުރުން މައިގަ

އިނގޭތޯ. މިގޮތަށް ކަުރދާސްތަކެއް އެކުަލވާލެިވގެްނ  އެންމެ މަތީ މިނާ، ތީ މިނާއި މަ ،މެދު މިނާއި ،އާއި  ދަށު ދަރަޖަ

ނޑުމެންނަށް ލިބިފަ  އި އޮތީ އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސްމަސައްކަތްތަެކއް ކުރާ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އެންސްޕަރ އިން އަޅުގަ

އިރު އެންމެ އެކަީށގެްނވާ ހެދިގެން ައއި ވަނަ އަހަރު މި ޤާނޫނު ތަންފީޛުވެގެން އަިއއިރު އެ ަގާވއިދުތައް 0202

ވެްސ  އެކު ކޮންމެ މީހަކަށްން ދިޔަީއކީ އިނގޭތޯ. އެއީ ިޞއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިއެއްގެ ލިޔުމަާކއި ގޮތަކަށް ނޫން އެކަ

ކަން ހުންނަ މީހެއް ގޮުތގަިއ ދަފުތަރުގަިއ ހިމެނޭ ގޮތަށް މިއިންނަނީ އިނގޭތޯ. އެއީ އެކަން އެންެމ ނުކުޅުދުންތެރި

ޤުވާމީ ގޮތުން ކަން ކުރާ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ވެްސ ނޫން އެއީކީ އިނގޭތޯ. އަިދ ންނަންވާ ގޮތަށް ނޫން. ބައިނަލްއައޮ

ގައި އުެޅވެންާޏ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް މީހަކު ަގއިަގއި ހުއްެޓއްކަަމކު ެވސް ެއ މީހާ އަށް މަސަްއކަތްކޮށްގެްނ މުޖުތަމަޢު



  

އޭާނގެ ަފންކްޝަނަލް ލިމިޓޭޝަނެއް ، ނާޔަތް ލިބޭކަްށ ވެސް. އެހެްނވީމާސްލު އެ ޢިކޮންމެހެން އޭނައަކަށް ނުޖެހޭނެ އަ

ކޮށް އުެޅވެނީ. އެހެން ވެްއޖެއްޔާ ކޮންމެހެން އެކަްނ ްށތޯ މުޖުތަމަޢުގައި މަސައްކަތްވެސް އެބަޖެހޭ. ކިހާވަރަކަ

ސްތަކެއް ެއުކލަވާލެވި ކޮންސަލްޓެންީސއެއް ޙަޤީޤަތުގައި ނުޖެހޭ. މި ދެންނެވި މަސްދަރުތަކަށް ރިޢާޔަތް ކޮށްގެން ކަރުދާ

ހިނގަމުންދާކަމުގެ މަޢުލޫމާތުތައް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭ. ދެން އެކުަލވާލެވުނު މިންަގނޑުތަކާިއ އުސޫލުަތއް ވަރަށް 

ދަނީ. ުޤވާމީ ގޮތުްނ ކަްނ ކުރާ ގޮތަށް ެއކަން ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަްށ ބައިނަލްއަ ރަނގަޅު އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އެއީ 

ކުެރްއވުން ވަރަށް ރަނގަޅު. އެީއ ހެންވީމާ، ތި ބޭފުޅުން އެންސްޕަރއާ ބައްދަލުކުަރްއާވއިރު އެ ސުވާލުއެ

ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ މީހަކަށް ވާހިނދު އޮވޭ ސެޓްފިކެެޓއް ދެވޭ ގޮތަށް. އަދި ަވިކ ޙާލަތެއްގައި އެ ދަފުތަރުން 

ބޭފުޅުްނގެ. އެހެންވީާމ، މިކަން ވަރަްށ ރަނގަޅަށް ސާފުވެަލއްވާނެ.  އުނިކުރެޭވއިރު ޮއވޭ ސެޓްިފެކޓެއް ދެވޭ ގޮތަށް އެ

އަޅުަގނޑު މި ދެންެނވީ ފަންނީ ގޮތުން މިކަން ކުރުމުަގއި އޮންނަ އެންމެ ރަނގަުޅ ގޮތް. ދެން މިހާރު ެވްސ 

ރުިފޔާ.  0222ަގއި ިމއޮންނަނީ މަދުވެގެްނ ރުފިޔާ ދޭކަެށއް އިނގޭތޯ. ޤާނޫނުހާސް  0ޤާނޫނަކުން ހުރަހެއް ނާޅާ 

ރިޢާޔަތް  ބާވަތަށްއި އާ ގޮތުަގިއ އެލަވަންެސއް ދެވެންޏާ ދެެވންޖެހޭނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ދަރަޖަ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ

ވަރަށް ދަރަޖަ  އި އިންނަ މީހަކަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތެއް ތަފާތު ވާންޖެހޭނެވެފަމާނައަކީ ައޑުިއވުމުން މަޙްރޫމް ކޮށްގެން. ޭއގެ

ކަން ހުންނަ މީހަކު، އަބަދު ނެޕީ ޖައްސަިއގެން ލަކަށް ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިގައި އޮންނަ، މިސާމަތީ ޙާލަތެއް

ބަލަހައްޓަންޖެހޭ މީހަކަށް ތަފާތުވާންޖެހޭނެ. އަޅުަގނޑުެމން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތް އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، 

ނުޑ އެ  ށް ތާއީދެއް ވެސް ނޫން. ައޅުަގނަޑކީ ކަހާހަފަސްން. ެވސް ނޫ ހާހަކަށް ދެކޮެޅއް 0އެލަވަންެސއް ދެޭވ، އަުޅގަ

ވާނީ ބަެޔއް. އެހެންވީމާ، ޙާލަތު ބަދަލުނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙާލަތު ބަދަލުކުރަން މަސައްކަތްކުރާ 

ނޑުމެން މި ދައްކާ ވާހަކަތައް ބިލުގައި ބަޔާންކުެރިވގެން ޤާނޫނަކަށް ވެގެން ނޑު ގޮެތއްަގއި އަުޅގަ . އަުޅަގނުޑ މައިގަ

 ކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޖުމްލަ ޙާލަތު ބަދަލުވެދާނެކަމަކަށެއް. ތް ބޮޑުކޮށްގެން ނުުކޅެދުންތެރިޤަބޫލެއް ނުކުރަން ޢިނާޔަ

 

 ން:ޙާމިދު ާވހަކަދެއްެކވުން ފަރާތުސިލުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަްތކުރާ ަކއުން

ނޑު ޙާމިދު ނޑު ރެޕްރެެޒންޓްކުރަނީ ޑިސައިބަލް މީހެްއގެ ފަރާތުން ކައުންސިުލގަ.  އާދެ! އަުޅގަ ިއނގޭތޯ. އަުޅގަ

އިރު ައޅުަގނޑުމެންނަީކ އުމުރު މި ދިޔައީ. ދިޔަ ގެައހަރު 02އަޅުަގނަޑކީ މިހާރު ގާތްަގނޑަކަށް މިވީހާ ދުވަހު 

އިނގޭތޯ. ށް ވެސް ގެަނއުމުގެ ކަންތައް އޮތީ އިނުން ވެސް ޕޯލިޔޯ ޖެހިގެން އޭގެ ފަހުން ޕޯލިޔޯ ވެްކސިން މިކޮޅަފުރަތަމަ

އިުނން ވެސް ދަންނަވާލަން، މިާހރު ޤާނޫނު ނިމިފައި އޮތްއިުރ ވީލްެޗއަރ ނޫނީ އެ ކަހަލަ ދެން އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ

ްއ ބަޔަކު ބޭނުންކުރާއިރު ބިްލޑިންގ ެވސް މިހުރީ ހަމަ އެގޮތަަކށް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮަތކަށް އަިދ ބަދަލު ވެސް ކުެރވިފައެ 

ނޫން ދެއްތޯ. ެއކަން ފާހަގަކޮްށލަން. ދެން އަނެއް ކަމަކީ ާރްއޖޭގެ ެއކި ިޑވެލޮޕްމެންޓްތައް، މިހާރު މިސާލަކަށް ހުޅުމާލެ 

ނޑަކަށް އަިދވެްސ ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭ މި ީވލްޗެއަރގައި ޕޭމަންޓެްއ. ެއ  ކަހަލަ ތަންތަން ހަދާއިރު ވެސް އަުޅގަ



  

ނޑާލާފައި އިންނަނީކީ ެވްސ ނޫން  އެ ތަން ބޭނުންކުރަން. އެ ކަހަލަ ގޮްތގޮތަށް ހުރި ވަރަށް ބަިއވަރު ކަންތައްަތއް ކަ

ޮއތީކީ ނޫން. އެހެންވީމާ، އެ  އެބަހުރި އިނގޭތޯ. އެ ކަންތަްއތަކަށް ވެސް އަދި މާ ބޮޑަކަށް ކުރިއަކަށް ވެސް ޮގއްސަ

އަދި ހަމަ ، ވެސް. އެ ކަހަލަ ވަރަށް ކަހަލަ ކަންތައްތަކަށް ވެސް އެބަ ވިސްނަންޖެހޭ އިނގޭތޯ ހުރިހާ ދިމާލަކުން

މަސް ުދވަސް ތެޭރގައި ެއބަ އިން ެއކި މިނިސްޓްރީތަުކން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތަެކއް.  6އިރު ދަންނަވަން ޤާނޫނު އައި 

 އެކަމަށް ވެސް އަދި ެއއްެވސް ފަރާތަކުން ކުރިއަށް ގެްނގޮްއަސއެއް ނެތް. މިކަން ައޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން އިނގޭތޯ.

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ނޑު ނަޞީއަޅުަގނޑު ޖެންޑަރ އަށް ުފރުޞަތެއް އަުރވާފަިއ، ޖެންަޑރ އަށް ފުރު ރަށް ޞަތެއް އަރުާވފައި އަުޅގަ

ނޑު ނިޒާމަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން އިނގޭތޯ.  ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ޭއގެ ަފހުން އަޅުގަ

 

 ޝިދާތާ ޝަރީފް ވާހަކަދެއްެކުވން: މިނިސްޓަރ ޑެިޕއުޓީ ޖެންޑަރގެ އެންޑް ލޯ ފްއޮ މިނިސްޓްރީ

ހުންނަ މީހުންގެ ކަން ހަމަ ގޮސްލާނަން. ނުކުޅެދުންތެރިއެންމެ ފުރަތަމަ އެންމެ ފަހުން ކުރެއްވި ުސވާލަށް އަޅުަގނޑު 

ެއއާެއކީަގއި  ަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ބަެއއް ަގާވިއދުތައް ވާނީ ގެޒެޓް ކުރެވިަފިއ އިނގޭތޯ. ހަމަޙައްޤު ޙިމާޔަތްކުރާ ޤާނޫނު

ނޑުމެން މިހާރު މި ދަނީ ކުރަމުން. ދެން އޭގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ  4އަދި އިތުރު  ަގާވއިދެްއގެ މަސައްކަތް އަުޅގަ

 ކަން ހުރި މީހުންގެ ދަފުތަރާއި ގުޅުން ރި ގަާވއިދުތަުކގެ ތެރޭަގއި ގިނަާވނީ ނުކުޅެދުންތެރިހު މިހާރު ގެޒެޓްކުެރވިފައި

ކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ދި އޭގެ އިތުރުން ނުކުޅެދުްނތެރިހުރި ގަާވއިދު. ދެން އަ ދިނުމާިއ ގުޅުންހުރި އަދި އެލަވަންސް 

އޮންނަނީ ަގވާއިެދއްގެ  ޚިދުމަތް ދިނުމާއި އަދި ތަންތަން އިމާރާތްތައް ހުންނަންޖެހޭ މިނިމަމް ސްޓޭންޑަޑް ެވސް

ޕަބްލިްކ ވަކި މުއްދަތެްއގެ ތެރޭގައި ހަމަ  ްއވި ގޮތަށްމިހާރު ގެޒެޓްކުެރވިފަ. ދެން ޙާމިދު އެ ފާހަގަކުރެ ސިފައިަގއި

ނަޑކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް އޮންނާނެ ލާޒިމްކޮށްފަ. ދެން  ސަރވިސް އިމާރާތްތަާކއި ޢާއްމު ތަންތަން ވަކި މިންގަ

ގަާވއިދެްއ  4، އަދި ޭއގެ އިތުރުން ވެސް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ނުކުޅެުދންތެރިކަމުގެ ދާއިާރގައި މުިހންމު ގަާވއިދު

ނުޑމެން މިހާރު މި ުދ އެީކގައި ޙާމިދު ފާހަގަކުރެއްވިހެން މިއަދަނީ ކުރަމުން. ދެން ހަމަ އެއާ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އަުޅގަ

ބައްދަލުކުރަން ޙާމިދު ވަަޑއިގެންެނވިއިރު ވެސް ަމގުމަތިން އުފުއްލަވާަފއި ޙާމިުދ  މި މަޖިލީހަށް ތި ބޭފުޅުންނާ 

ކަން ހުރި ހިންމު ކަންނޭނގެ ނުކުޅެދުންތެރިއިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، ވިސްނަވާލަން މު ށް ެއރުއްވީބަކައިމާރާތުގެ ަވކި ހިސާ

މާޔަތް މި ހޯދައިދެނީ ށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނީ ޙިފަރާތްތަކަށް އެ ކުރަންޖެހޭ އިޚްތިރާމާއި ކަރާމާތް ނުގެއްލެުވމަ

ން ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ފާހަގަކުރެްއވި ބަެއއް ވާހަކަަތކަށް އިނގޭތޯ. ދެން ޭއގެ އިތުރުން އަޅުަގނޑު ހަމަ ކުރި

އެީކގަިއ އެަލވަންސް މަތިވެގެން ދިއުމާ  ހާްސ ރުފިޔާ އަށް 0ރިޢާޔަތްކޮށް ދަންނަވާލަން ބޭނުން. ޙަޤީޤަތުގައި 

ނޑުެމންގެ ދަފުތަރުގައި މިހިރަ އަދަ  ދު ދެ ގުނައަށް މަތިެވގެން އަޅުަގނޑުމެން ޔަޤީންކުރަންެޖހޭނެ އެއް ކަމެކޭ އަުޅގަ



  

ނޑުމެންގެ ތަުޖރިބާތަކަށް ބަލާއިރުގައި އިނިގޔެްއގެ ތަންކޮޅެްއަގއި އައިެބއް  ހިނގައިދާނެ ކަމަށް އިނގޭތޯ. ދެން އަޅުގަ

އިނދެގެން ނުކުޅެދުންތެރިކަްނ ހުރި ފަރާތެއް ކަމަށް ކްލެއިމްކޮށް އެލަވަންސް ލިބޭ ފަރާތަކަށް އެލަވަންސް ދިނުން 

އެ ބޭފުޅާ ކޯޓަށް މައްސަލަ ލީމަ ކޯޓުން ރޫލިންގެއއް އައިސް އެބަ އޮތް މިދިޔަ އަހަރު ތެރޭަގއި އޭނަ އަްށ ، ހުއްޓާލީމާ

ބިލިޓީ ހޭނެ ކަމަށް އިނގޭތޯ. އެހެންވީާމ، މި ވަގުތު ޑިސްއެހުރިހާ މުއްދަތެއްގެ ފައިސާ ދޭންޖެއެ އަނބުރާ 

ނޑުމެްނގެ މިނިސްޓްރީ އާިއ  ޑިފައިންކުރުމުަގއި ޙާލަތު ހުިރ މިންވަރަކީ ިމއީ. އާޠިފް  ެވސް އެ ފާަހގަކުރެްއވިހެން އަުޅގަ

ދަރަޖަ  ބްލިޝް ުކރަން. އޭގެ ތެރެއިންސިސްޓަމެއް އެބަ އެސްޓެއެންސްޕަރއާ ގުޅިގެން ޑިސަިބލިޓީ ކްލިސިފިކޭޝަން 

ވަކިަވިކ  ކޮންމެ 32ނޫނީ % 42ކަން ހުންނަ ފަރާތްތައް. އޭގެ މާނައަކީ މިސާލަކަށް %ކުރެވޭނެ ނުކުޅެދުންތެރި

ނޑުމެންނަކީ ވެްސ  ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްެގ އޭަނގެ ފަންކްޝަނަލް ލެވެލަށް ބަލާފައި އޭަނގެ އެހެރީ. ދެން މިހާރު އަުޅގަ

ިބލިޓީގެ ބަިއވެރި ދައުލަތެްއ އިޓްސް އޮްފ ޕާރސަންސް ވިތް ޑިސްއެރަޔޫ.އެން ކޮންވެންަޝން އޮން ދަ  ދުނިޔޭގެ

. އެހެން ވެއްޖެ ކަމަށް ވަްނޏާ އެއީ ޔޫ.އެން ކޮްނވެންަޝންގައި ެވސް ވަރަށް ބޮޑަށް އިނގޭތޯ. ރެޓިފަިއކޮށްފައި މިޮއތީ

ކަން ޑިަފއިންކުުރމުގައި ޯސޝަލް ކޮންެޓކްްސޓެއް ނުވަަތ ެއ މީހުންގެ ފައި ިމއިންނަނީ ނުކުޅެދުންތެރިބާރުއަޅާ

ނޑަށް ހީވަނީ އަކުރާށޭ. އެހެންވީމާ، ޝަނަލް މިންވަރަށް ބަލާފައި ޑިްސއެބިލިޓީ ޑިފައިން ފަންކް ނޑުމެން އެަބ އަުޅގަ ުޅގަ

ނޑުމެން  މޫވްކުރަންޖެހޭ، ނޑު ިމ ދަންނަވާއިރު ވެސް އެނގޭ ވަރަށް އިންފެންޓް ނޫނީ ވަރަށް ޅަފަތުގައި އަުޅގަ އަުޅގަ

 ށް ަގނުޑމެން އެބަޖެހޭ ދުނިޔޭގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ޕާސްޕެކްޓިވައަޅު ރާގައި އިނޭގތޯ. އެހެންނަމަވެސްމިއުޅެނީ މި ދާއި

ކުރިން  ކޮށްލަންފާހަގަ ީކގައި އަުޅަގނޑުއެކުެރވޭއިުރގަ. ދެން ހަމަ އެއާއެލައިންކުރަން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕޮލިސީ މޭކް

ކުރުމުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ޤާނޫނު ވުޖޫދަށް އައިސްގެން ިޑސްއެބިލިޓީ އެލަވަންސް ކުެލިއމް ފް ފާހަގަކުރެްއވިހަމަ އާޠި

 މެްއެގ މައްޗަށް. އެހެންނަމަވެސް ވެްސ އޮންނަ މެިޑކަލް އޮފިސަރުން ދޭ ލިޔު އިއެކަން ކުެރވުނީ އަތޮޅު ތެޭރގަ

ސީރީސް އޮފް  ދާ ބަލައިލާފައި ނޫނީ ވަކި ޚާއްޞަ އެސެްސމަންޓުތަކެއް،ޑިސްއެބިލިޓީ ގިނަ ނުކުޅެދުްނތެރިކަމަކީ ސީ

ޖޭގައި މިަވގުތު އެގޮތަްށ މަންޓުތަެކއް ހެދިގެން ނޫނީ ޙަޤީޤަތުގައި ޑަިއްގނޮސްއެއް ނުކުެރވޭނެ. ރާއްސްއެސެ

ވެްސ  އް. އެހެން ބޭފުޅުންހިންގާ އެންމެ އިންސްޓިިޓއުޝަނެ ޑަިއގްނޮސްކުެރވެން ހުރީ ައމިއްލަ ފަރާތަކުން

ން އެ ހަދަންޖެހޭ ހުރިހާ މީހަކަށް އެ އިންސްޓިޓިއުަޝނު ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން ގާްތަގނޑަކަށް މާޭލގަިއ ދިރިއުޅޭ 

ނަޑކަށް އެސެސްމަންޓުތައް ހެދުމަށް ހާްސ ރުފިޔާ މަދުވެގެން ޚަރަުދކޮށްެގން ކުއްޖާ އަށް ަޑއިގްނޮްސ  00ފަހު ގާްތގަ

ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެްނ ހާސް  00އެއް ލިބެނީ. އަތޮޅުތެރޭަގިއ ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ވެްއޖެއްޔާމު މަދުވެގެން 

ނޑު މި ޑަިއގްނޮ  ވާހަކަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން އްޤުގެ ދައްަކނީ އެންމެ އަސާސީ ޙަސިސްެއއް ހެދޭނީ ިއނގޭތޯ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ވިސްނާލުން މުހިއްމު މިއީ، ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ. އެހެންވީމާ ކަމެއް. މިއަދު އަޅުަގނޑު ެއ  ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ދައުލަތް ނުކުޅެދިފައި މިއޮތީ އެ ފަންނީ ކެޕޭސީީޓ  ގަާވއިދުތަކަށް ބަދަލެއް ގެނަިއކަމުގައި ވިަޔސް އަުޅގަ

ޙަޤީޤަތުގަިއ ޒަމާންތަކެއްގެ ޕޮލިސީ ލެެވލްގެ މުހިއްމުކަން ނުދެވިފައި ، ްނގެ ތެރޭގައި ެނތީމަ. އެހެންވީމާމެއަޅުަގނޑު



  

ނީ އޮތީތީވެ މިއަދު ރާއްޖޭަގއި ނެތް މި ދާއިރާގައި އިނގިިލން ގުނާލެވޭ އަދަދަށްވުރެ ިގނައިން ދާއިރާގައި ފަން

އެކަން ، ރަކަށް ނެތް ިއނގޭތޯ. އެހެންވީމާކުަގއި އެްއވެސް ވަކޮށް ބައެއް ާދއިރާތަބޭފުޅުންނެއް. ވަކިން ޚާްއޞަ 

ވެްސ މަޢުލޫމާތަށް  ހަމަ އެއާެއކީަގއި ނުުކެޅދުންތެރިކަން ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން. ދެންއަޅު

ނޑު ޓަކައި. ޙަޤީޤަުތގަިއ ނުކުޅެުދންތެރިކަން ހުރި ފަރާތްތަކުެގ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަްތކުރުން ވަރަށް އެދެން  ހަމަ ައޅުގަ

ށް ެއކަނި. ޙަޤީޤަތުގައި މި އިޫޝ އަންނަންޖެހޭ މި ތަޅުމުގައި އަ 0202/8މި ޤާނޫނު ނަންބަރު  ލިމިޓުނުކުރައްވަން

އިމަންޓު ިބލުގެ ތެރޭަގއި އެބަ ހުންނަްނ ޖެހޭ. އެހެނިހެން އަސާސީ ރިހާ ބިލެްއގެ ތެރޭގައި. އެމްޕްލޮފާސްކުރެވޭ ހު

މިގޮތަށް ހުރި އެހެން ، .. އެހެންވީމާއެބަ. ހުރި ޓެކްސް ބިލުގެ ތެރެއަށް އި ނޫނީ ޢާއްމު ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅުންކަންތައްތަކާ 

އިޝޫެއއް ޮގތުގައި ނަންަގވަިއގެން ނޫނީ  ގވެސް ޮކރޮސް ކަޓިން އަކީހުރިހާ އިޝޫސްތަކެއްގެ ތެރެިއން ޑިސްއެބިލިޓީ

އްލެްއ ނުހޯދޭނެ ޤާނޫނީ ްތާވ ގޮތަށް މި ަމއްސަލަައކަްށ ޙައެްއގޮ ކަށް ޙަޤީޤަުތގަިއ މީގެ އަސްލާއަޅުަގނޑުމެންނަ

 ގޮތުންވެސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު ައރުވާނަން ނިޒާރަށް. ެއއަށްފަހު އަޅުަގނޑު ިނޒާމް. ދެން ފުރުޞަތު އަރުވާނަން ފައިސަލް  އާދެ! އަުޅގަ

 އަނާރާ ދެން ބާރީ. ދެން ނަސީމް، 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ނިޒާރު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ނުދެކު ހިތަދޫ

ނަޑކަށް އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ނޑު ާގތްގަ ކުރަން އުޅުނު  ވެސް މަރުޙަބާ ަދންނަވަން. ދެން އަުޅގަ

ހަމަ  މާން އެ ކުރެއްވީ. މި ބޭފުޅުން ކެޓަގަރަިއޒުކުރުމަށް. ައޅުަގނުޑމެން މި ދައުލަތުން ސުވާލު ޖަމީލް އުޘް

ވޭތޯ ވެްސ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެ ޢިނާޔަތްތަކެއް މި ދެވޭއިރު ފައިސާތަކެއް މި ދެވެނީ. ދެން މި އެންމެ ރަނގަޅު

ނޑުމެން މިހާރު މި ކުރިމަތީގައި ިމޮއތް  އްޖެ.އެ ސުވާލު ގާތްަގނޑަކަްށ ކުެރވި ، ބަލަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ ދެން މި އަުޅގަ

ތް. މަޖިލީހުގައި މިކަމުަގިއ ރުފިޔާ ދިނުން. އެއީ އެކަން އޮންނާނެ ގޮ 0222ކީ މި ބިލަށް ގެނެވޭނެ ހަމައެކަނި އިޞްލާޙަ

ނޑުމެންނަށް މިތަނަށް ޑިސްކަސްކުރުމަށް މި ކޮމިީޓ ައށް ފޮބަހު ނުވިފައި މިއޮީތ ސީާދ ސްކުރެިވގެން މި ބިލު ައޅުގަ

ޭވނެ. ދެން ހަމަ މި ދޭން ވެސް ނުކުރެ ރުފިޔާ ދިނުން. މިއަަކށް އިތުރަށް 0222މިކަމަށް  ސްޕެސިފިކްކޮށް

ދެން އަޅުަގނޑު ަދންނަވާލާނީ މި އެން.ޖީ.ޯއގެ،  ރުފިޔާ ދިނުމަށް. އެކަމަކު 0222 އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަދެެކވެނީ 

ނޑުމެންނަށް  އެން.ޖީ.އޯތަުކގެ ޤާނޫނު ޑްރާފްޓުކުރުމުގެ ވާހަކަތަެކްއ ދެކެވިގެން ވަރަށް ފަހުން އެ އަޅުގަ

. އެ ޤާނޫނު އެބަ އާދޭ ޑްރާފްޓްކުރެިވގެން. ތި ބޭފުޅުން ވަރަށް ރަނގަޅު ދަލުކުރިސްޕޭރެންސީ ވެސް ބައްޓްރާން

ކަންނޭނގޭ އެ ބޭފުޅުންނާ ވާހަކަދެކެިވގެން، މި ދެންނެވީ ެއކަން އެ ކުރަްއވާ ބޭފުޅުންނާ ވާހަކަދެެކވިގެން ެއކަމަށް ތި 



  

އި ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމަކީ މި ރާއްޖޭގައި މި ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ އެްޑވަިއުޒތަކެއް ދެިވގެން ެއކަން ކުެރއްވުން. މީގަ 

ެވސް ބަދަލު އަންނަން ފަށާފައި ވަރަްށ  އިެވސް އިޤްތިޞާީދ ކަންތައްތަުކގަ  ސިޔާސީ އަދި ުހރިހާ ކަމެއް ،އިޖުތިމާޢީ

ނޑުމެން މި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ބޭބޭފުޅުންނޭ، މިވީ ކުރު މުއްދަތެއް  ންނޭވީ މުސްކުޅި ބޭފުޅުއަަހރު 60. އަުޅގަ

އަސްލު ކަމަކަށް ބަދަލު އަންނަން މާގިނަ ، ކުރު މުއްދަތެއް މިވީ. އެހެންވީމާވަރަށް  މި ވާހަކަތައް މި ދެކެވެން ފެށީ

ނޑުެމން ކަންކަމުން ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ސްޓޭޖު. އެހެންވީ ، މާދުވަސްތަެކއް ނުވޭ. މިހާރު މި ސްޓޭޖަކީ މިއީ އަޅުގަ

އްސަސާތަާކ ވާހަކަެދކެިވގެްނ ޒުުކރައްަވއިގެްނ މިކަމާ ބެހޭ މުއަ ކޮންސަރންތަްއ ރެއި  މިހާރުން މިހާރަށް ތި ދެންނެވި ތި

ރުފިޔާ މި ބޭފުޅުންަނށް ދެވުނުކަން. ދެން ެއކަން  0222 .ވެސް ހަމަ ރަނަގޅު ބަދަލެއް ބަދަލުތައް ހަމަ ގެންނަންވީ. މި 

ހަމަ ަދއުލަތުގެ، އަުޅަގނޑުމެންެގ  ރުިފޔާ މިއީ 0222ކުރެްއވިހެން މި ވެްސ ފާހަގަ އަޅުަގނޑުމެން ކުރިން

. ކަމެއް ދިާމވާއިރަށް ހަަމ ްއ ނޫން. ވަރަށް ާނޒުކު ސެންސިޓިވްއިޤްތިޞާދެބޮޑު އިޤްތިޞާދަކީ ވެސް އެހާ ވަުރގަދަ 

މިދެޭވ ، އްޖެައީކ މިއީ. އެހެންވީމާކަހަލަ އިޤްތިޞާދެއް އޮތް ތަނެއް މި ރާ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ވަޅުަގނަޑކަށް ވެއްޓޭ

ގޮތުަގއި ދެވޭ ކަހަލަ ގޮަތަކށް ވާހަކަ އަކީ ތި ދެންނެިވހެން، ފާހަގަކުރަްއވައިފި މި  ޗެްއވެސް އެންމެ ރަނގަޅު އެއް 

ެއކަމަށް ، އެންސްާޕއިްނ ވެސް ކުރަްއވަމުން ގެންަދާވކަން. އެހެންވީމާބޭފުޅުން ކެޓަގަަރއިުޒކުރެްއވުުމގެ މަސަްއކަތް 

ން އެންމެ ރަނގަޅު. ދެން ބިެގން އެކަން ކުރެިވގެން ިދއު ން ލިވެސް ެއއްބާރުލު ބޭފުޅުންގެ  ތި އެންމެވެސް 

ނުޑގެ ސުވާލުކުެރވިގެން ެއކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރެވި ވާހަކަ ދެކެިވއްޖެ.  ނޑު ދެން އައެހެންވީމާ، މިދެންނެވިހެން އަޅުގަ ުޅގަ

ހިއްސާ ތި ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ  ޑްރާފްޓްކުރެިވގެން އަންނައިރުޤާނޫނު މިދެންނެިވހެން އެން.ޖީ.އޯގެ  މާބޮޑު ވާހަކަތައް،

ކޮށް ރާއްޖޭގެ މި ނީ މިކަހަލަ ކަންކަމުަގއި. ޚާއްޞަ ވާންވަ ވަރަށް ރަނގަޅު. އެން.ޖީ.އޯތައް އެމްޕަވަރ އޭަގއި ެވއްޖެްއޔާ

ނޑުމެްނ އެންމެންވެްސ ޤަބޫންނަ ގޮތުން ޕޮލިީޓކަލީ ްސޓޭބަލެއޮ ، ލުކުރާެނ ހަމަ އެކަން. އެހެންވީމާއް ނޫން. އަުޅގަ

ބަ ޮއވޭ ހަމަ ފަސްއަހަރަކުން ފަސްައހަރަކުން ސަރުކާރުގެ ސިޔާަސތަށް ބަދަލުވެގެންދާއިރު އެން.ޖީ.އޯތަކަށް އެ ކޮންމެ

އެން.ޖީ.އޯތައް އެމްަޕވަރކުެރވިއްެޖްއޔާމު ރާއްޖޭަގއި މި އޮންނަ ، ާޔސަތުަތކާ އެްއކޮށް. އެހެންވީމާ ސި އެްއވަރެްއަގއި އެ

ނޑަށްސޯޝަލް ގްރޫޕުތަކަށް ކަންަކން ކޮށްދިނު ވެސް،  މުގައި ެއްއވަރެްއގައި އެއް މިެނއްަގއި ހިފެހެއްޓޭނެ. އަުޅގަ

ކުރާނީ މިދެންނެވިހެން އެން.ޖީ.އޯތައް އެމްޕަވަރކުރަްއވަން ތި ބޭފުޅުންނަށް އެްޑވައިސް އަޅުަގނޑު ހަމަ އަދިވެސް 

ން ކަންތައްތައް ކުެރވޭ ކަހަަލ ތެރެއި ކުރެވެން އޮތް މަސަްއކަތެއް ކުރަްއވަިއގެން ޤާނޫނު ޑްރާފްޓްކުރެޭވއިރު ޭއގެ

 ގޮތަކަށް ވާހަކަދެެކވިއްޖެްއޔާ ަވރަށް ރަނގަޅުވާނެ. ުޝކުރިްއާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު ައރުވާނަންއާދެ ނޑު ދަންަނވައިލާަނންކުރީ  ނިޒާމަށް. ޭއގެ ! އަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެން ަގޑީަގއި  ގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ޢިއްޒަތްތެރި މާ ގިނަ ވަގުތެއް ނެތް.   .ތިއްބެވި އެިދވަަޑއިގަންަނވާފަ މެންބަރަކު އެބަ 4ނެތުމާ އެއްކޮށް އަުޅގަ



  

ވެސް ފަހު  ވެސް، ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ފަރާތަށް 4މަށްފަހު އަޅުަގނޑު ތި ތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަދެއްކުޢިއްޒަ 4 އެ

ނޑު ނިޒާމަށް. ެއއަށްފަހު ބަހެއް އެްއޗެއް ވިާދޅުވުމަށް ޓަކައި ފުރުޞަތެއް އަުރވާނަން  . އެހެންކަމުން، މިހާރު އަޅުގަ

ވެސް ިތ ބޭފުުޅންނަށް ކޮންމެ ދާއިރާައކުން  އްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުާވފައި އަެނއްކާޢި 4އަޅުަގނުޑ 

 އެއް ބޭފުޅަކަށް ަފއިނަލް އެްއެޗއް ވިދާުޅވުމަށް. 

 

ސަން ިނޒާމް ަނއިުބ ރައީސް ޙަތައް ޙިމާޔަްތކުރާ ަކއުންސިލުގެ ން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުނުކުޅެދުންތެރިކަ

 ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑު ިމ   އާދެ! ވަރަށް ޮބޑަށް ުޝކުރިއްޔާ. ` އާދެ! އަޅުަގނުޑގެ ނަމަކީ ަޙސަން ނިޒާމް. އަުޅގަ

ންމެ ޢިއްޒަތްތެރި ތަމްސީލުކުރަނީ ޑިސްއެބިލިޓީ ކައުންސިލް. މިަވގުތު ައޅުަގނޑަކީ ނައިބު ރަީއސް ކައުްނސިލްގެ. ދެ

ނޑުމެންނަކަށް ނެތްހެން.  ނޑަށް ީހވަނީ މި މަޖިލިސް ކުރުމުގެ މާބޮޑު ބޭނުމެއް ައޅުގަ މެންބަރު ވިދާޅުވި ގޮތުން އަުޅގަ

ުރފިޔާ މިއީ އެންމެ އެކަށީގެްނާވ އަދަދެއްތޯ ނުވަތަ މިއީ މި  0222އެއީ ކުރިން ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރެއް ވިދާުޅވި މި 

ނޑުެމންނަށް މަޝްވަރާކޮށްލަންުކޑަކުަޑކުރެވި  ބޮޑުކުރެވިދާނެތޯ  ބޭނުންފުޅުވަނީ. އެހެންނަމަވެސް ދާނެތޯ މިކަމާއޭ އަޅުގަ

އިތުރަކަށް ައޅުަގނޑުެމންނަކަށް ދެންނެވޭ އެއްޗެއް  އަކަށްއެއީ ޕާލަމެންޓުން ފާސްކޮށްފައި އޮތް ގޮތް ކަމަށްވަންޏާ އެ 

ވަަރށް ބޮޑަށް ވާހަކަދެެކވޭ ެއީއ އެބަ އާދެ! ުޝކުރިއްޔާ. އެއީ މިތާ  .ހިއެއްނުވޭ އޮންނާނެހެންނެއް. ފާހެއްނުވޭ ދެއްތޯ

ނުޑ މާބޮޑަށް ޮޕއިންޓުން  ކަމަށް ވެސް ުނވަަތ ވެދާނެ ކަމަށް ނުވެދާނެ ގޮތް  އެންމެ ރަނގަޅު  ވެސް މެ. ދެން އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް މި ފެންނަ ޑިސްއެބިލި ނުހިތްތެވުން އެދެން. އެކަމަކު ބޭރުވަނީ ކަމަށް ޓީ އެކްޓު އިނގޭތޯ. މިއީ ީމެގ އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރު މި ފާސްކުަރއްވާަފއި އޭުރގެ ަރއީސް ގެެޒޓުކުރަްއވާފައި އޮތް ބިލެްއ.  0202ހަތަރު އަހަރު ކުރިން 

ސް ބިލެއް. ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްަތއް އެންމެ ޙާލުަގއި ޖެހިފަިއ ހަގަުކރެއްވިހެން މިއި އެމްބިޝަޙަޤީޤަތުގައި މިއީ މިތާ ފާ

ޙަޤީޤަތުގައި މިކަންތައްތަެކްއ  ކޮށްދޭންޖެހޭ ބިލެއް. އެކަމަކު އި އެންމެ ޤައުމުގެ އެންމެ ވަޔަނަރަބަލް މީހުންނަށްޤައުމުގަ 

ނޑު ، ނުވޭ. އެހެްނވީމާ ތި ބޭފުޅުްނ، ތި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ބިލު އިޞްލާޙުކުެރއްވުަމށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަުޅގަ

ނޑާދަންނަވަން އިނގޭތޯ. މިހާރު މިއޮތް  ނޑުގެ އަޚު  އިގޮތުން އަުޅގަ އި ޙާިމދު. އަޅުަގނޑުމެންނަކީ މި އާތިފާައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އުންސިްލގައި ތިބި މީހުންކަމަށްކައުންސިލް އުފެދުނީސުރެ މި ހަތަރު އަހަރު ދުވަހު މި ކަ ވާއިރު އަުޅގަ

މިއީީކ  މި ޑިްސއެބިލިޓީ ކައުންސިްލ، ާނއިގޮތުން އެނގޭ މި ޤާނޫނެއް ވޯރކެއް ނުކުރެވޭ. ެއއީ ޤާނޫނު އުފެިދފައި އޮތް

ހަމަ ޤާނޫނަކުން އުފެދިފައި އޮތް ސަރުކާުރގެ ޒިންމާދާރުވާންޖެހޭ ކައުންސިލެްއ ެއއް ނޫން. މިީއ  އެން.ޖޯ.އޭ

މި ، ފެހެއްޓިފަިއ އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާވަރަށް ބޮޑަށް ހި ހުންނަނީ ޑިސްއެބިލިޓީ ަކއުންސިލަކީ. މި ކައުންސިލް މި 

ނޑުމެން ކަެމއް ކޮށްދެންޏާ އަޅުަގނޑުމެްނނަށް އެބަ ޖެހޭ މިއަށްވުރެ މާ ނުކުޅެދުންތެ ރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އަޅުގަ

އި ފައިދާެއއް ވެދާނެ. ވަންސް ބޮޑުކުރުމުން އިންިޑވިޖުއަލް މީހުންނަށް ފަހަރެއްގަ ންކޮށް ވިސްނަން. ހަމައެކަނި އެލަފު



  

އެީއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަާމޒަކަށް  ކުޙާލަތު ރަނަގޅެއް ނުކުެރވޭ. ެއކަމަ ޤައުމުަގއި ތިިބ ނުުކޅެދުންތެރިކަމުގެ އެކަމަކު 

ނޑުމެން އަޅަންޖެހޭ  ބަދަލުވާނީޙާލަތު މި ވާންވާްނވީ ދެއްތޯ.  ކިހިނެއްތޯ. މި ޙާލަތު ބަދަލުކުރަން އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

މީހުންނަށް މި ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގަިއ ތިބި، ަކއުްނސިލެއް ުނވަތަ އޮތޯރިީޓ ެއއް އުފައްދަިއ މި  ވެރިފިޔަވަަޅކީ މި ބާރު 

ޑީ ެއްއ ޙާލުގައި ތިބި މީހުންނަށް ރަނގަޅު ގޮތްަތއް ހޯދައިދޭން މަސައްކަތްކުެރވޭނެ ކަހަލަ އޮތޯރިޓީ އެއް ކަހަލަ ބޮ

ނޑުމެންނަށް މިހާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑު ޖެންޑާ އުފެއްދުން. މިސާލަކަށް ޮއވޭ ަވިކ  ގައި އެބަރއަުޅގަ

އަޅުްއަވއިގެން އެ ބޭފުޅުންނަކީ ަވރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ިއސްތަށިފުޅުގައި  ކްޝަނެއް އުފެދިފަ. އެހެްނނަމަވެސްސެ

ނޫން އެީއކީ ެއއް. ހަމަ  ބޭފުޅުްނނެއް ތިއްެބވިފުޅުން. މިކަމަށް ަޙޤީޤަތުގައި، ހަަމއެކަނި މިކަމަްށ ހުސްވެފައި އުޅުްއވާ ބޭ

ހެސްކިޔާަފއި އެހެން ތަްނތާނގައި މަަސއްކަތްކޮށްފައި  އެންމެންަނކީންސިލުގައި ިމއުޅޭ އެފަދައިން އަުޅަގނޑުމެން ަކއު 

ޤާނޫނުގައި މި އޮންނަނީ ، ތްުކރަން ލިބޭ މީހުން. އެހެންވީމާހަފްތާއަކު އެންމެ ގަިޑއިރަކަްށ ކައުންސިލުަގއި މަސަްއކަ

ޓައިމް ގޮތަކަށޭ މިތާނގައި މެންބަރުން ޕާޓް އޭ. މިތާ ތިބޭނީ މި ދެންނެވިމިތަނުގައި ތިބޭނީ މުޅިން ޕާޓްޓައިމާސް

ކުަރއްވާނީ. ެދން ފައިނަލް އޮތޯރިޓީ މި އޮންނަނީ މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކޮށްފައި މިނިސްޓަރަށް  މަސައްކަތް

ނޑުމެން ބަެއއް ފަހަރަށް، ދެން މިނިސްޓަރުންގެ ވާހަަކދައްކާއިުރަގއި މިނިސްޓްރީ  އަޅުަގނޑުމެން ދެންނެވުން. ައޅުގަ

ނޑަކަްށ ހަތަރުއަކީ  ފަސް މިނިސްޓަރުން ބަދަލުވެފައި އޮތް ތަނެްއ.  ވަރަށް ގިނައިން ބަދަުލެވ ވަރަށް ގިނަ، ގާްތގަ

ވެްސ އި ޖެންޑަރގެ ދަށުގަ  . މިނިސްޓްރީ އޮފް ފެމިލީ އެންޑް ވެސް ޮއވެފިއި ދަށުގަ އި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގަ

. އެހެން މިނިސްޓަރަކު އަނެއްކާ މިހިރީ މިހާރު އެންމެ ދަލުވެފަގޮތަކަށް ބަ މިހާރު އަނެއްކާ މިޮއތީ އެހެން އިއޮވެފަ 

މިހެން އޮޅުންބޮޅުންވަމުންދާ ތަނެްއގައި ވަަރށް ބާރު ނެތްގޮުތގައި އޮންަނ ހުންެނވީ. އެެހންވީމާ، މިހެން އިސްކޮށް މި

ނޑު ވަރަށް  ނުކުރެވޭނެ. އެހެންވީމާ، ކައުންސިލަކުން ޙަޤީޤަތުަގއި މަސައްކަތްތަެކއް ބޮޑަށް ވަރަށް އާދޭހާއެކު  އަުޅގަ

ވަކިްނ  އިޞްލާޙު ކުރެްއވުމަށް އަޅުަގނޑުމެންނާ މި ބިލު ބޭފުޅުންގެ އަރިހުަގއި ދަންނަވަން އަޅުަގނޑު ތި

ނޑުމެން މިތިބީ ހަމަ ލިއުެދވިްއޔާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަްށ ަރނގަޅޭބައްދަލުވުމެއް ާބްއވައި  މުން ހުރިހާ ކަމެއް . އަުޅގަ

ނޑު މިހާރު .ވެސް ހުށަހަޅަން ވާނެ މިކޮަޅށް އަޅުަގނޑުމެންގެ ަބއެްއ މެން ަކއުންިސލުން ހުށަހަޅާފައިވެސް އަުޅގަ

ބޭފުޅުން އަތްޕުޅުގައި އޮންނާނެހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. އެހެންވީމާ،  ތި  . މިބިލާ ބެހޭގޮތުން ކޮންސަރންސް މި

މިކަމަށް ރަނގަޅު މަެގއް ށް ރިޢާޔަތް ކުރަްއވާ ބޭފުޅުން ބޮޑަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވަރަށް ބޮުޑ އެދުމެއް މިކަމަށް ތި

 ެދއްވަން މަަސއްކަްތ ކުރެްއވުން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. ހޯއްދަވައި

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ނަސީމް ފަިއޞަލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާށިދޫ

ނޑު ެވސް ވަރަްށ އުފާކުރަްނ ތި ފުރުޞަތު ލިބުނީތީވެ. ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުުރމުގެ  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. އަުޅގަ

ނޑު ެވސް ބޭނުން ހަމަ ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެްއގައި މިކަންތަކާ ެބހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަން ،އަޅުަގނޑަށް   .އަުޅގަ



  

ސް އަކައެހެންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ މިވަގުުތގައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެ ފުރުޞަތެްއ ނެތްހެން. ކޮންމެ

ެއ  އިއެްއޗެްއ ހޯދައިދޭ ވާހަކަ. ެއްއވެސް ހާލެްއގަ ވާހަަކއަކީ ަޙއްުޤވެރި ފަާރތަށް ޭވ މި ދެކެ  ނަށްއަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންނަށް މިހާރު  ވެސް ދެވޭ  ޙައްޤުވެރި ނޫން ފަރާތަކަށް އެއްެޗއް ދޭ ވާހަކައެއް ނޫން. ދެން ޤަބޫލުކުރެވޭ އަޅުގަ

ނޫންކަން ވެސް އަޅުަގނޑުމެން  ޤުވެރި ފަރާތަށްީނކީ އެްނމެ ޙައްޢިނާޔަތްތަކާ ބައެްއކަހަލަ އިްނސެވްިޓވްތައް މިދެވެ

ޤަބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ. މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑުމެންެގ ތެރޭގައި އޮތް ބޭޑް ޕްރެްކޓިސްއެއް ގޮތުަގއި ައޅުަގނުޑ 

ނުޑ ޤަބޫލު ބޫލުކުރަނީ. ދެން އެހެންނަމަވެސްޤަ ނޑުމެން އެްއޗެްއ ދޭން ފަށައިފި ކަމަށް ވަންާޏ އަުޅގަ ކުރަން ެއ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އަޑުިއވެއްޖެ ކޮންމެވެްސ  އެްއޗެއް ހުއްޓާލުމަކީ ވެްސ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވާނެ. ދެންމެވެސް އަޅުގަ

ނުޑ ޤަބޫލެއް ނުކުރަން ހަމައެކަނި ފައިސާ އިނގޭތޯ  ބޭފުޅެއްގެ ފަރާތުން އެ ފައިާސގެ   ،ވާހަކަ. ދެން ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ނެ ކަމަކަށް. އެއަށްވުރެން ޮބޑަށް އަޅާލުމާއި ލޯތްބާ އަޅުަގނޑުމެންގެ އިން ޖެނެރަލް ޢިނާޔަތެއް ދީފައި ނިންމާލެވޭ

ކުރުމަށް ގިނަ ކަންަތއްތަކެްއ ކުރަންޖެހޭ ކަމަްށ ިޅ ޤައުމުަގއި މިއޮްތ މައްސަަލ ޙައްލުއިނގޭތޯ މި ަމއްސަލަ މު

 ޤާނޫނުތައް ނެތިގެނެއް  .ަބއޮތް އިނގޭތޯވެސް އެ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. ދެްނ ނިޒާމް ވެސް ވިދާުޅެވއްޖެ ޤާނޫނެއް

ނޑުމެްނ  . ތަންފީޛުވެސް ނޫން ގިނަފަހަރަށް ކަންތައްތައް ނުވެަފއި އޮންނަނީކީ ނުކުރެވި މިއޮންަނނީ. މިދެން އަޅުގަ

ދު ވެސް އަބަ ރު ކަަމކީ މުިޅ މަޖިލީހުގައިެކްއގެ ވާހަކަ. ހަަމ އެންމެ މަޝްޙޫެވސް މި ދަްއކަންޖެހެނީ އިޞްލާޙުތަ އަބަދު

ކޮށްފަިއ ވެސް އިޞްލާޙު ެވސް އޮންނާނީ ފާސް އިޞްލާޙު ގެެނސްފައި . ެއހެންނަމަވެސްއިޞްލާޙު ގެންނަ ވާަހކަ

ނޑަްށ ހީވަނީ މި ދެކެވޭ ސަބަަބކީ އޮންނަ ތަނެއްަގއި ގިނަފަހަރަށް . ދެން ފަސްހާސް ރުފިޔާގެ ާވހަކަ ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ވެރިން އިނޭގތޯ މިކަންތަކުަގއި އެ ުއޅުްއާވ ބޭފުޅުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށ ވެސް ހަމަ ވަަރށް ގިނަ ބެލެނި ޙަޤީޤަތުގައި

މި ބޭސް ވެސް  ހަމަ އެންމެ ބެސް، ކުަރންޖެހޭ ޚަރަދުތަކާއި އި މިކަމުގައިހުރި ވޭނާ ކަމުގައި މައިންނަށް އިނގޭނީ މި

ށް ނޑުމެްނގެ މުޖުތަމަޢަން އަޅުގަ ން އެބަތިބި. ދެސް ހަމަ ޑެއިލީކޮްށ ކާންެޖހޭ ކުދިތަފާތު އެކި ވައްތަުރގެ ބޭ 

ނޑު ދަންނަވާނީ ހަމަ ވަރަށް ތަނަވަސްކަން ުކޑަ ފަރާތްތަކޭ އެއީ ކަންނޭނެގ  .ބަލައިލާއިރު ހަމަ ގިނައީ ައޅުގަ

އް ބޭނުންވެގެން މިއުޅޭ ސަބަބަކީ. އެއީ ރާއްޖޭގެ ރަްށރަށުގައި ހަމަ ނެތް އިނގޭތޯ ފަދަ ޢިނާޔަތެއަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

ނަޑށްވުރެ ހަމަ ގަ ކޫލްތަކު ސް އެްއވެސް ކަމެއް.  ުނވަތަ ައޅުަގނޑުމެންނަށްވުެރ ވެސް  އިމުަގއި ައޅުަގނޑުމެން، އަުޅގަ

ފައި ހުންނާނީ. ކަންަތއް ބައްަލވާ ވަރަށް ގިނަބޭފުޅުން  ތި .ބޭފުޅުންނަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ތި ރަނގަޅަށް

ހަމަ އެްއވެސް ހާލެްއގައި  .ކަންތައްަތއް އޮތީ އިވެސް ވަރަށް ދަށު ަދރަޖައިގަ  އްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާެބއްަގއިދިވެހިރާ

ންނަށް އަޅާލެވޭނެ ނޫނީ އެއްވެސް ކަހަަލ ގޮތަކަށް ވެސް ނެތް މިފަދަ ކުދި ވެސް އަދި އެނޫން ސްކޫލްތަކުަގއި

 ން މި ފައިދާ ހުރި ބަޔަކަށް ހެދޭނެ ހަމަ އެއްވެސް ކުދި ކުރުވާ އެ ށް އަހުލުވެރިރީނެއް ދީ އެ ކުދިން މުޖުތަމަޢަތަމް

 އި ވެސް ހުރި ސްކޫލްތަކާ ލަތެއް ނެތޭ ދެންނެވޭނީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި މާލެއިން ވެސް ފެނިގެން އެބަދޭ މިހާރު ވަޞީ

ނޑު ވަރަށް ކަންބޮުޑވާ އަިދ  އިއާ  ކަމެއް މި ފަސްހާސް ރުފިޔާ އަދި ސްކޫލްތަުކަގއި ހުރި ިޚދުމަތްތައް. ދެން އަުޅގަ



  

ނޑުމެންެގ ތެރޭަގއި މި ކުދިން ބަަލިއަގންނަން އެބަޖެހޭ. ޙަޤީޤަތުގަިއ  މަޢިންހުރިހާ ކަމަށްވުރެން މުޖުތައެހެނިހެން  އަޅުގަ

ނޑުެމން ސްކޫލްތަކުން ވެސް މި އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތަކަށް  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވަރަށް ބޮުޑ މައްސަލައެއް އަުޅގަ

ނޑު ބަލައިނުގަނެޭވ. މުޖުތަމަޢުގައި ށް މެންނަށް އެ ލިބޭ ގެއްލުން މައިންނަވެސް ބަލައިނުގަެނވޭ. ޭއގެ ސަބަބުން އަޅުގަ

ނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގައި ތަންކޮޅެއް ބްރޯްޑކޮށް މިވާހަކަ ދައްކަންޖެހެނީ  ލިބޭ ގެއްލުން ކުދިން ބާކީެވެގން ދިއުން މިއީ އަޅުގަ

ނޑު އެެއހެންވާހަކަެއއް.  މިވަުރގެ ކުރު ފޯރަެމއްަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުދެއްކޭނެ މި .ވެސް ދެން ވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭފުޅުންނާ އެއްކޮށް  ވަރަށް ބޮޑަށް އަދި ހަމަ ތި އަދި  ޤާނޫނު ވެސް ބަލައި އިށީނދެ ތިބެގެން މި އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަޖެޓުއަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެްޓ އަންނައިރު ކުރިން ތިވިދާުޅިވ ކަން ،ބަޖެޓް ގަިއ އިްސކަންދީގެްނ ތައްތަކަްށ އަުޅގަ

ވަރަށް އަާސސީ ކަްނތައްތައް އެބަހުރި ފުރިހަމަ ނުވާ. ހަމަ ވަރަށް އަާސސީ  ބޭނުންވާ ބޭސިކް ކަންަތއްތައް އެ

ނޑުމެންަނށް ވަރަށް  .ކަންތައްތައް ެރއްިވއްޔާ އަންނަ އެހެންވީމާ، އެކަންަތއްތައް އިރާދަކު .ިއނގޭ އެބަރަނގަޅަށް އަުޅގަ

ބޭފުުޅންގެ އެހީތެރިކަްނ ލިބުމުެގ  ޓަކަިއ ތި ދިނުމަށްށް އިތުރު ަޙއްލެްއ ހޯދައިަގއި ހިމަނައިގެްނ މިކަމައަހަރު ބަޖެޓު

ނުޑގެ ަވގުތު ހަމަވެއްޖެ.  ވާހަަކ ދެއްކޭނީ. މިހާރު އިތުރު ފުރުޞަތެއް ލިބިގެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ވެސް އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މި އެއަށްފަހު ރިފާޢު ދެން އެއަށްފަހު ބާރީ ދެން ެއއީ ދެން ރު. ޞީހާރު އަާނރާ އަށް ެއއަށްފަހު ނައާދެ! އަުޅގަ

 ބޭފުޅުންނަށް އަރުވާނަން ފުރުޞަތު. އެންމެ ފަހު ފުރުޞަތު ކަމަށް ބަލާފައި ދެން ތި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނަޢީމް ައނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

ފުޅުން ވެސް ފާހަގަކުެރއްވި ިޚޔާލުފުޅުތަކަށް ވަރަްށ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ މުޤައްރިރު. ދެން އަޅުަގނޑު ހަމަ ހުރިހާ ބޭ

ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން. ހަމަ ހުރިހާ އެންމެންގެ ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ިވސްނުންތަކެއް ގުޅިަފއިވާ ކަެމއްަކން 

ިވ ދެން ޚާއްޞަކޮށް ތި ފާހަގަކުރެއް  .ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ވެސްހަމަ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަށް ވެސް އިނގޭ. 

މަރުޙަބާ ހަމަ ފާޅުކުރެއްވި ޝުޢޫރުތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް  ހަތަރު މުއައްސަސާައކުން މިކޮޅަށް ވަޑަިއގެން ތި ،ހުރިހާ

ނޑު ނޑު ެއއް މަޤްޞަދު އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މިހާރު ބިލު ވެސް ހަމަ މި ދަންނަވަން. އަުޅގަ  ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެ މައިގަ

ތިބިކަން އަދި  ކަމަށް ގެނައުން. ޚިދުމަތްތަކެއް ދޭންޖެހޭ ކުދިންތަކެއް އެބަީއ ސަމާލުެވއްޖެހެން. އެވެސް ޙާސިލު

ކަމުގެ ަސބަބުން އަމިއްލަ އަށް ަޙއްޤު ެއއީ އެ ކުދީންގެ ނުކުޅަދުންތެރިަކން ރާއްޖޭގައި. ވެސް އެބައުޅޭ  މީހުންތަކެއް

ތިބޭ ނޫނީ އަމިއްލަ އަށް  ން ެއބަެއކަހަލަ ކުދިންވީމާ، ހޯދާކަށް ނޫޅެވޭ. އެހެން ބަޔަުކ މިދޭންޖެހެނީ އެ ޙައްޤުތައް. އެހެ

ނޑުމެންނަށް އެ ކުދި ންގެ ތެރޭަގއި. ހަމަ ލޯފަން ކުދިވެްސ އެބަުއޅޭ ޙައްޤު ހޯދޭ ފަރާތްތަކެއް ންެގ ޝުޢޫުރ ވެސް އަުޅގަ



  

ނޑު ފާހަގަކުރަން. ދެން އެހެންނަމަވެސް ގިނަ ފާޅުކޮށް ހަމަ އެފަދަ ފަރާތްތައް ިމ  ،ެވސް އެބަ ތިިބކަން ައޅުގަ

ތެރިކަްނ އި އޯގާނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުންނަކީ އެހެން ބަޔަކު އެމީހުންނާ އަޅާލުމާ

ގޮތުން ިވޔަސް ޚިދުމަތުެގ ގޮތުން ވިަޔސް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަްށ ފާހަގަކުެރވެީނ ެގ އަދި ފައިާސެއއް .ދޭންޖެހޭ ބައެއް

 ރާއްޖޭަގއި  ެލވެން މިސްތާ ޕްލޭނެއް އެބަޖެހޭ ެއކުލަވާރާޅުން ފާހަގަކުރެވުނީ ދުރު ހަކަފުހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ވާ  ހަމަ ތި

އެކަށީގެްނވާ ންނަށް ކުދި ްނގެ ހާލަތު ކުޑައިރު ދެނެގަެނ އެކުދި އެ .ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރަން ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ

ފަދަ ތެރެޕިސްޓުން ރަޕިސްޓުންނާއި ސްޕީޗްިޒއޮތެސް ފިވެ ދެވި އަނެްއކާ ސްކޫލްަތކުަގއި  ފަރުވާތައް ުކޑައިުރއްސުރެން

ކުރަންޖެޭހ މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް ަޙއްލު މި ކަންަތއްތަކަީކ ހަމަ ސަރުކާރުން އިމުހިންމު ބޭފުޅުން ބައިތިއްބުމާ

ނޑުމެން ހަމަ ތި ނުޑ  ވެަވޑަިއގަްނނަވާ. އެހެްނވީމާ،ހުރިހާ ބޭފުޅުން އެބަ އިޢުތިރާފް  ކަންތައްތަެކއް ކަމަށް އަުޅގަ އަުޅގަ

ދަންނަވާނީ އެކަންަތއްތަްއ އަވަްސކުރުން ވެސް ިމއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިިބގެންދާނެ ވަރަށް ޮބޑު އުފަެލކޭ 

ހަމަޖެހުމުން ހަމަ ހުރިހާ އެންމެންނަށް ވެސް ބަޖެޓް މައިންބަފައިންނަށް ވެސް އަިދ މި އެލަވަންސްގެ ކަންތައްަތއް 

ކުރެވޭ ކަމުަގއި ވާަނމަ. އެހެންނަމަވެސް މި ޚިދުމަތްތަކަކީ މިހާރުއްސުރެ ލިބެން  ްށ އެކަންެދވޭނީ ދައުލަތަ ލުކުރެވޭޤަބޫ

ިމއީ އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ ވަރަށް މުހިންމު ، ޒިމްކޮށްަފއި މި ވަނީ. އެހެންވީމާޖެހޭ އެއްޗިިހ ކަމަށް ޤާނޫނުަގއި ލާ

ްތކުރަން އަޅާލަން. އެހެންވެ އަސްލު ޙަޤީޤަތުަގިއ ވަގުެތކޭ އަޅުަގނުޑ ހިތުން ެއ ޚިދުމަތްތައް ފަށަން. އިތުރަްށ މަސައްކަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިފަދަ އެަލވަންސްތައް ޮބޑުކުރުުމގެ ވާހަަކ ދެކެވެނީ ވެސް ިމކަންކަމާ އަޅާނުލެވޭތީ. މައިންބަފައިން 

ސްޕީޗް  މި ތިބެނީ ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްދޭން. ޚާއްޞަކޮށް ރަށްރަށުގައި ެވސް ހަމަ ނުލާހިކު އަގުބޮުޑކޮށް ހަމަ

ތެރަޕިސްޓުން ކައިރިއަށް ެވސް ގެންގޮްސގެން ކުދިންނަށް އެފަދަ ސެޝަންތައް ވެސް ނަގައިދޭން މި ތިބެނީ 

 މައިންބަފައިން. ދައުލަތަކުްނ އެފަދަ ޚިދުމަތްތަކެއް ނުެދވޭ. އެްއވެސް ސަުރކާރުެގ، ވަރަށް ގިނަ ސަރުކާރުަތއް

މީދުކުރަން ހަމަ މި ފައި ނެތީމަ. ދެން އަޅުަގނޑު އުންތައްތައް ފަހިވެައދި މިހާތަނަށް އެކަން އައިސްފި. އެހެންނަމަވެސް

ހުރިހާ ޚިޔާލުތަކާއި އެްއކޮށް ރަނގަޅު ކަންތައްތަެކއް ހަމަ ރަނގަޅު ފުރުޞަތުތަކެއް ނުުކޅަދޭ ކުދިންނަށް ލިބިގެންދާނެ 

 ކަމަށް. ޝުކުރިްއޔާ ވަރަށް ޮބޑަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އެންމެ ފަހު މެންބަރެއްގެ ގޮުތގައި ވާހަކަަދއްކަން. ރުއާދެ! ނަޞީ

 

 މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީރު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނޑު ވެްސ ހަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ ތި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވަޑައިގެންެނވި ކަމަށް ޓަކައި ައޅުަގނުޑގެ  ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

ނޑުގެ ނޑު މިީއ މުލަުކ  ޓީމުގެ ފަރާތުން އަިދ އަުޅގަ އަމިއްަލ ނަމުގަިއ ވަރަްށ ޚާއްޞަ ުޝކުރެްއ ދަންނަަވން. އަުޅގަ



  

ނުޑ ޙާމިދު ެއ ދެންނެވި ެއއްަޗކަށް ައޅުަގނޑަށް ހަަމ  ދާއިރާ ތަމްސީލުކުރުމަށް މަޖިލީހުގައި އިންނަާވ މެންބަރު. އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ މި ފުރު ނޑުމެންނަށް މި ޤާނޫުނ ކުޑަކޮްށ އިޝާރާްތކޮށްލާފައި ނިންމާލާނަން. އަޅުގަ ޞަތަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ވެސް ޚިޔާލާިއ ، މުހިންމު ފުރުޞަތެކޭ. އެހެންވީމާ އިޞްލާޙުކޮށްލަން ލިބުނު ވަަރށް އަުޅގަ

ނުޑމެން ގެންނަމާ ހިނގާށޭ.  މަޝްވަރާގެމަތީން މި ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އެންމެހައި އިޞްލާޙުތައް އަުޅގަ

ްއިވއްޔާ އަޅުަގނޑު މި މުޤައްރިރަށް ވެސް އެދެްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެހެން ތަންކޮޅެއް ދިގު ފުރުޞަެތއް އިރާދަކުރެ

އެްއކޮށް ލިބި މިކަމާމެދު ިއތުރަށް ވިސްަނވާ މިކަންކަމަށް ރަނގަޅު ވިސްނުމެްއ ނިމި  ޅުަގނޑުމެންނަށް މި ބޭފުޅުްނނާއަ

 ކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް.  މި ޤާނޫނަށް އިތުރު އިޞްލާޙުތައް ގެެނވިގެންދާނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ަބއްަދލުވުން ނިންމާލުމާއާދެ! މިހާރު އަ އިގެން ކުިރައށްދާއިރުަގއި އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑު ކުރިން ދެންނެވި ުޅގަ

ނުޑ ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި، ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ވެސް ގެ ފުރުޞަެތއް. މިނިޓު 0ޅުަގނޑަށް ެދވެން ޮއތީ އަ ފަދައިން އަުޅގަ

ނޑު ފުރަތަަމ ފުރުޞަތު މި އަރުވަީނ  ދެން އަޅުަގނޑުމެންެގ ަވގުުތ ކުޑަކަމާ ެއއްކޮށް. އެހެންކަމުން، އަުޅގަ

 މިނިސްޓަރ ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ އެްއޗެއް ވިދާޅުވުމަށް. 

 

 ދާތާ ޝަރީފް ވާހަކަދެއްެކުވން:ޝި މިނިސްޓަރ ޑެިޕއުޓީ ޖެންޑަރގެ އެންޑް ލޯ އޮފް ޓްރީމިނިސް

އަދިވެސް ެއއްފަހަރު ހަމަ ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަަވން. ދެން އަޅުަގނޑު ހިތުން ހަމަ ވަރަށް މުހިންމު ވަރަށް 

ރަނގަޅު މަޝްވަރާތަެކއް ކުރެވިގެން ދިޔަ. ތި ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ހަމަ ގިނަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ލިބިގެންދިޔަ ފޯރަމެއް މި 

ނޑުމެން ވެސް ހަމަ ވަރަށް އެދެން އިނގޭތޯ ައދި މިއަށްވުރެ ތަފްސީލުކޮށް ފޯރަ މަކީ. ދެން އަދި އޭގެ އިުތރުން އަޅުގަ

ގުތު ވެްސ އެކީަގއި ލިބޭނެ ަކމަށް. ދެން މި ވަ އިތުރު ފުރުޞަތު ތި ބޭފުޅުންނާ މި ސަބްޖެކްޓްގައި ވާހަކަެދއްެކވުމަށް

ޓަކައި ޯރޑްމެޕެްއ  . ޑިސްއެބިލިޓީ ކަންަކން ކުރުމަށްލެވިފަލިސީެއއް އެކުަލވާވާނީ ިޑސްއެބިލިޓީ ޕޮއަޅުަގނޑުމެން މިހާރު

ޖެންޑަރގެ  އެކުަލވާލެވި އިމްޕްލިމެންޓް ުކރުމުގެ މަސައްކަތްަތއް ފަށާފައި މި ވަނީ މިނިސްޓްރީ ޮއފް ލޯ އެންޑް

ނޑުމެންގެ  ހުރީ އެްއވެސް ވަރަކަށް ޤާނޫެނއްއަުޅަގނޑުމެންގެ ވިސްނުން ، ފަރާތުން. އެހެންވީމާ ގަާވއިދަކުން އަުޅގަ

ނެތް ކަމުަގއި ވިޔަސް. ަގާވިއދެއް  ޙަޤީޤަތުގައި ކުރެވޭނެ ޤާނޫެނއް މަސައްކަތް ލިމިޓް ނުކުެރވޭނެ. ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން

ނޑުމެންގެ އެ ކޮމިޓްމަންޓާއި އެީކަގއި ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ ހަމަ ތާރީޚްެގ ތެރޭގައި ނުފެންނަވަރުގެ، އެހެންވީމާ  އަުޅގަ

ކުރިއެރުންތަެކއް ކުރިއަށް އޮްތތަނުގައި ނުކުޅަދުންތެރިކަމުގެ ދާއިރާަގއި ފެނިގެންދާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ތި ބޭފުޅުންނަށް 

ނޑު ވެސް ވަރަށް  އަރުވަން. ދެން ހަމަ އެއާއެީކގައި ދެން ތިއްބެވި ފަރާތްތަުކން ވެސް ދެއްކެވި ވާހަކަަތަކށް އަޅުގަ

ރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެއްވި މިނިސްޓްރީގައި ޑިްސއެބިލިޓީ މަސައްކަތްކުރުުމގެ މި ހުރި ތާއީދުކުރަން. ދެން ނިޒާމް ވަ



  

ނޑުމެްނގެ މުޅި ޤައުމުަގއި ހުރި ގޮންޖެހުންތައް އަޅު ނުޑމެން މިނިސްޓްރީން ވެސް ދަތިތަކެއްގެ ވާހަކަ. ދެން އަުޅގަ ގަ

ނޑު އުފަލާއެީކަގއި  ންނަމަެވސް. އެހެެއީކގަވަރަށް ލިމިޑެޓް ރިސޯސްއާއްމަލްކުރަމުން މި ދަނީ އިނގޭތޯ ހަމަ ތަޙަ އަުޅގަ

ފާހަގަކޮށްލަން އަލަށް ނުުކޅަދުންތެރިކަމުގެ މަސަްއކަތް ކުުރމަށް ޚާއްޞަ ސެކްޝަެނއް ައދި އެ ިޑވިޝަނަކަށް ވެްސ 

ނޑުމެން މިހާރު މި ދަނީ ުކރަމުންކަން. އެ ބޭފުޅުން ކުަރްއވާނީ ހަމައެކަނި ާޚއްޞަކޮްށ  ބަދަލުކުރުމުގެ މަސަްއކަތް އަުޅގަ

 ނުކުޅަދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ މަސަްއކަތްކަން ވެްސ އިނގޭތޯ. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ މި ފުރުޞަތުަގއި. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! ޝީގެ ފަރާތުން. 

 

 ގެ ފަރާތުން ޝިޔާމާ ައންވަރު ވާހަކަެދއްެކވުން:އެިޑއުޭކޝަން ހެލްތް ފޯ ސޮސައިޓީ

ކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. ނިންާމލާ ބަސް ނަމަވެސް އަޅުަގނޑު ހަމަ އިތުރު އެހެން އެްއެޗއް އިތުރުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ޝު

ސަބަބަކީ މިތާނގައި ވަރަށް ފުޅާކޮށް ތަފާތު ވާހަކަތަކެއް މަދު ވަގުތުކޮެޅްއގައި އިޝޫްޒތަކެްއގެ ވާހަކަ ދެެކިވގެްނ 

ނުޑ ހަމަ ޝިދާތާ ދެއްެކވި  ނޑު މި ޮޕއިންޓް ޚިޔާލަްށ ައއީ. އެއީ ހިނގައްޖެ. އަުޅގަ ވާހަަކއަާކިއ ގުިޅގެން އަުޅގަ

ވިދާޅުވީ ހުރިހާ ބިލެްއގެ ތެޭރގައި ހުރިހާ މަޝްވަރާަތކެްއެގ ތެރޭގައި ނުުކޅަދުންތެރިކަމުެގ ވާހަކަދަްއކަން އެބަ ޖެހޭ. 

ނޑުމެންގެ ސޮަސިއޓީ އަކީ ވަރަށް ގިނައިން ރަ ށްރަށަށް ދަތުރުކޮށް ތަފާތު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތަޖުރިބާ އަކީ އަުޅގަ

އަހަރު ކުރިން  0މީހުންނާއި ތަފާތު ފަރުދުންނާއި ތަފާތު މުޖުތަމަޢުތަކާއި ބައްދަލުވާ ބަެއއް. ވަރަްށ މީގެ 

ނޑުމެންަނށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުެރވުނު ވަރަށް ބޮޑަށް ެއއީ  އަޅުަގނޑުމެން ހިންގި ދިާރސާތަކެްއގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް  އި ގުިޅގެން އަޅުަގނޑުމެން ހިންގި ޕްރޮގްރާމެއް. ޭއގެއުފަންވަނީ ވެސް ޞިއްޙަތާ  ތެރޭަގިއ އަޅުގަ

ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވުނު ރަށްރަުށގައި ތިބި ނުކުޅަދުންތެރިކަން ހުރި އަންހެން ކުދިންނަކީއޭ ގިނަ ފަހަރަށް ސެކްޝުއަލް 

ނޑުބޮުޑވެފަިއ ނުރަްއކާތެ ރި ގޮުތގައި ދަިރަވއްޓާލަން މަސައްކަތްކޮށްަފއި ހުިރ އެބިޔުްސ، ޖިންސީ އަނިާޔ ލިބިފައި ބަ

ނޫން. މިީއ ހަމަ ވިުތ މިއީ ހަމަ މިހެން ބުނެލާފައި ހަމަ ދައްކާލާ ވާހަަކއެއް ، ންތައްތަކަީކ އިނގޭތޯ. އެެހންވީމާކަ

ނޑުމެން މި އެިވޑެންސްއާ ރުފިޔާ  0222 އަުޅަގނޑުމެން މި، ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. އެހެންވީމާ ެއއްކޮށް އިނގޭޯތ އަޅުގަ

ނޑުމެން  އަށް ތާއީދުކުރޭތޯ ނުކުރޭތޯ ިމތަނަށް އައުމުގެ ކުރިން އަޅުަގނޑުމެން އިންޓަރނަލް މީޓިންގްސްތަެކއް އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމެްއ  ބޭއްވިން. މީގެ ނޑުމެން ފާހަގަކުރިން ވަރަށް ބޮޑަށް އަުޅގަ ތެޭރގައި ައޅުގަ

އް ކަމަކީ ބެލެިނވެރިންގެ ވާހަކަ ފެށިއިރު ެވސް އަޅުަގނޑު މި ދެއްކީ، އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެންމެ ބޮޑު އެ

ކޮްށ ބެލެނިވެރިންނަކަށް ގިނަ ފަހަރު އެކަީށގެންވާ ގޮތަކަށް މަޢުލޫމާތެއް ވެްސ، ހުނަރެއް ެވސް ނުހުރޭ. މިކަހަލަ ޚާއްޞަ

ނޑުމެން އެހެންވީމާތޯ ގެންގު މިކަހަލަ ކުދިންނަށް ކިހިނެއް ދިންނަްށ ލިބެންވާ ރަްއކާތެރިކަމާިއ އެ ކު، ޅެވޭނީ. އަުޅގަ



  

ނޑުމެން ނިންމީ ، މައަކަށް ނުއެއް ދެވޭ. އެެހންވީމާސަލާމަތްތެރިކަމާއި އެންމެ ފުރިހަ ރުފިޔާ ލިބިއްޖެްއާޔ  0222އަުޅގަ

ހަމަ ޔަޤީނަށް ކޮންމެވެސް ކަމެއް ކުެރވޭނޭ އެ މީހުން ބަލަން މީހަކު ބަހައްޓަން ނަމަވެސް. ނޫނިްއޔާ ެއ 

ވާން އަންނަން ކަާމއި ސަލާމަތްތެރިކަމާއި ހޯދައިދިނުމަށް ބަިއވެިރވާނެ ކޯސްަތކުަގއި، ކްލާސްަތކުަގއި ބަިއވެރި ރައްކާތެރި

މި ފުދޭވަރަކަށް ހަމަ ފުޅާކޮށް ވަރަށް ތަފްސީލާެއއްޮކށް ވަރަށް ބަިއވަރު ވާަހަކ  ނަމަވެސް. ވަރަްށވަރަށް، އެހެންވީމާ

ނުޑ ވަރަށް ޮބަޑށް އުންްއކަން ޭބނުން ކަމެއް. އެއަޅުަގނޑުމެން ދަ މީދުކުރާނަން އަދި ހެްނވީމާ، އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިފަދަ ފުރުޞަތެއް ދެްއވާނެ ކަމަށް އިނގޭތޯ. ދެން ހަމަ ވަރަްށ ބޮޑަްށ ޝުކުރިްއޔާ މި ފުރުޞަުތ 

 ވެސް ދެްއވީތީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރިއްާޔ. އާދެ! ކެއަރ ސޮަސއިޓީގެ ފަރާތުްނ އެްއޗެއް ވިދާޅުވުމަށް. އާދެ! ދެއްވާ ެއއްބާރުލުމަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކު

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ޑެޕިއުޓީ ޑައިރެކްޓަރ އަިއޝަތު ލޫބާކެއަރ ސޮަސއިީޓގެ 

 ބޭނުމެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ. ދެން އަޅުަގނުޑެގ ވާހަކަ އެހާ ދިގުކުރާކަށް

ނޑުމެންގެ ވެސް ިޚޔާލާހާ ބޭފުޅުން ދެއްކެިވ ވާހަކަތަކަށް ހަހަމަ ހުރި ވަރަްށ އެްއގޮތްވީމަ ހަމަ ވަރަްށ  މަ އަުޅގަ

އުފާކުރަން ތި ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން ވެސް އެ ެއއްބާރުލުން ލިބުނީމަ. ދެން އިތުރު ކޮންސަލްޓޭޝަންސްތަކެްއގެ ވާހަަކ 

ނޑަށް ހަމަ ަވރަށް ފެނޭ އަދި އެހެ ން އެން.ޖީ.އޯސްތައް އެބަ ހުރި ހަމަ ސީދާ ޑިސްއެބިލިޓީސް ހުންނަ ދެއްކީމަ އަުޅގަ

އެ ބޭފުޅުންނަށް ެވސް ުފރުޞަތެއް ލިބިއްެޖއްޔާމުން ، ކޮްށ މަސައްކަތްކުާރ. އެހެްނވީމާއެއް  މީހުންނާކުދިންނާއި 

ދަނާެވގެންދާނެހެން. އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އިތުރަްށ ހަމަ މި މަޝްވަރާތައް ުފޅާެވގެން ނޫނިއްޔާމުން މިއަްށވުރެ ހަރު

 އެހެންވީމަ، ެއކަންތައް ފާހަަގޮކށްލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ! މިހާރު، ނުކުޅަދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ޙިޔާމަތްކުރާ ަކއުްނސިލުގެ ފަރާތުން އެއްެޗއް 

 ވިދާޅުވުމަށް. 

 

 ްއކެވުން:ވާހަކަދެ ކުބޭފުޅަ ންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ިޙޔާމަތްކުރާ ަކއުންސިލުގެ ފަރާތުންނުކުޅަދުންތެރިކަން ހު

ނުޑމެން ދެކޮޅެއްނޫން. ަދއުލަތުގެ  އާދެ! ައޅުަގނޑަށް ޤަބޫުލކުެރވޭ ގޮތުަގއި ިމއަދު މި ވާހަަކދެކެވޭ ކަންތަުކގަިއ އަުޅގަ

ނޑު ރުފިޔާ އަށް މީތި  0222މެން އިދިކޮޅެއް ނުހަދަން މިދެންނެވި މާލީ ފުދުންތެރިކަން އެވަރު ވަންޏާ އަުޅގަ



  

ތި ބޭފުޅުންގެ ިވްސނުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ ހުރި އަޅުަގނޑުމެން މި ދެކެވުުނ  ންނަމަވެސްބޮޑުކުރާކަށް އިނގޭތޯ. އެހެ

ގެ ެއއް ކަންަތއް ވާހަކާަގއި ުނކުޅަދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙާލަތު ބަދަލުވާނީ ހަމައެކަނި ިމކަމަކުން ޫނން. މިއީ އޭ 

ނޑުމެން އިސްނަގަްނ މި ޤާނޫ ނގޭތޯ މި އި ވަނަ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަން 3ނަށް އިނގޭތޯ. ަކއުންސިލުގެ ފަރާުތން އަޅުގަ

ނޑު ކަންތައްތައް ޙަޤީޤަތަކަްށ  . ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާދެކެވުނު ވާހަކަތަުކގަ ގޮތުަގއި މިހާރު ޤާނޫނުގައި ހުރި މައިގަ

ވަަނ  3، ްނވީމާއޮތޯރިޓީއެއް ޮއވެފައި ދާއިމީ މެންބަރުން ވެސް ތިބެގެން އެ ތަނުގައި. އެހެހެދޭނީ ޑިސްއެބިލިޓީ 

ނުޑ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާއިރު އަުޅަގނޑުމެން އެކަުމގަިއ މަސްއކަތްކުރަން އިސްަނގާ ވާހަަކ  އިޞްލާޙަކަށް އަުޅގަ

 ދެންނެވިން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ކަދެްއކެވުން:ވާހަ هللاބްދުކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ެވއްޖެއްާޔ ނުކުޅަދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންގެ ޙާލަތު ބަދަލުކުރުމަށް  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. އަުޅގަ

ކައުންސިލުން ވެސް ދެންމެަގއި އެއްބަްސެވއްޖެ. އެކަމަކު ކުރީަގއި ވިދާުޅވިގޮތުން އަުޅަގނޑަށް ހީވީ ހަމަ ވަރަށް 

ނޑަށް ހީވަީނ ބަދަލުވެގެން ދާނެހެން. އެއީ  ަބދަލެއްނުވާނޭ. އެހެންނަމަވެސް  ވިދާޅުވި ޙާލަތުސާފުކޮށް  ޙާލަތު އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ރުފިޔާއެއް ނެތް ނޑުމެންނަކަްށ  މިދަންނަވަނީ ޗިކަން އެންޑް އެްގގެ ވާަހކަ. އަުޅގަ ކަމުަގިއ ވަންޏާ އަުޅގަ

ންަތކެްއގަިއ، ހޮސްޕިޓަލުތަކުގަާޔއި ޝަ. ސަރުކާރުެގ ހުރިހާ އިންސްޓިޓިއުމީހެއްގެ ކައިިރއަކަށް ޚިދުމަތެއް ވެސް ނުދޭނެ

ނޑުމެންނަކަށް، މި ޚިދުމަތް ދެވޭކަށް. އެހެންވީމާިއ އަދި އެހެން ތަންތަނުގައި ނެތް ސްކޫލުތަކުަގޔާ އަހަރު،  0 އަުޅގަ

ޝަންތަކުން މި ޚިދުމަތް އުތޯ ަސރުކާރުގެ ހުރިހާ އިންސްޓިޓި ވަްނދެން ނުތިބެވޭނެ ދެއްއަހަރު 02އަހަރު،  02

ޝަނެއް ޑިވެލޮޕްކޮށް ޚިދުމަތެއް ލިބުމަކީ ހަމަ ކޮންމެ ޤައުމެއްަގއި ތު ނަގާނެ. މިކަހަލަ އިންސްޓިޓިއުލިބެންދެން. ވަގު

ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިްނ  02ބެހޭގޮތުން މީދެ  ޒަމާ ބެހޭ ކުދިން ސްޕީޗް ތެރަޕީއާވެސް ވަގުތު ަނގާ. އަުޅަގނުޑމެން އޯޓި

، ންަތއްތަކެއް ލިބެން. އެހެންވީމާ ޚިދުމަތެއް ނުލިބޭ. އެކަމަކު މިއަދު އެބަ ހުރި ކޮންމެވެސް ވަެރއްގެ ކަ އެްއވެސް

އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުކުޅަދުންތެރިަކން ހުންނަ ކުދިންނަށް ދޭންޖެހޭ ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކެއް 

ބަދަލެއްނުވާނެ. ެއ  އަހަރަކުން ުކއްލިއަކަށް  0އަހަރަކުން،  0ކަށް އަޅުަގނޑުމެން މި ބޭނުންާވ ފެންވަރަކަށް ގެނައުމަ

ިޚދުމަތްދޭ ތަންތަން އެބަ  ބަދަލުވާންޖެހޭ އެބަ. ޞިއްޙީ ޝަންަތއް ބަދަލުވާންޖެހޭ. ސްކޫލުތައްއިންސްޓިޓިއު

ނޑުމެންގެ ކުދިންެގ ބަދަލުވާންޖެހޭ. އަމިއްލަ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ބަދަލުވާންޖެހޭ. އެހެންވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅު ގަ

ނޑުމެން އެންމެ ފުރަތަމަ މިކޮނޮމިކް ނުވަތަ އިޤްތިޞާދީގޮުތން އެމީހުންނަށް އަޅާލާނީތޯ  ޙާލަތު ބަދަލުކުރަން އަޅުގަ

ނޑުމެން އެ ، ންމަންވީ ނިންމުމަކީ. އެހެންވީމާނުވަތަ ނުލާނީތޯ މިއީ މިއަދު ނި  0222އަޅާނުލާނެ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ

ނޑުމެން ރުފިޔާ ނުދޭނީ.   0222އަޅާލާނެ ކަމަްށ ވަންޏާ އެ ޙާލަތު ބަދަލުކުަރން ކޮންމެވެސް ވަރެއް ބޭނުްނވަންޏާ އަުޅގަ

ނޑުމެްނނަށް ޑިބޭޓް ކުރެވޭކަށް ނެތް.  ނޑުމެން. މާ ގިނަ ކަންތައްތަކަކަށް އަުޅގަ ރުފިޔާ. އެއީ ކަންނޭނގެ މިައދު އަޅުގަ



  

ނުޑ ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވަނީ  ނޑުމެން  ގަގިއ ވިދާުޅވި އެްއޗެްއ ސާފެްއ ނުވޭ()ރެޯކޑިންދެން އަުޅގަ އަކީ އަުޅގަ

ން ކޮށްފަ. ދެން އިންވެންޓްކުރަންޖެހޭ ެއއްެޗއް ނޫން. އައި.ސީ.ޑީ ކްލެސިފިޭކޝަންގައި އެބަ އޮތް ޑިްސއެިބލިޓީ ޑިފައި

ނުޑ ދެޭކޮގތުގައި ޔޫ.އެްނގެ އޮންނަ ޗާޓާ ނޑުމެން އޭތި މޮިޑފައި ކުރަން އަުޅގަ ެވއްޖެއްާޔ މާ ގިަނ  އެްއޮގތަށް އަުޅގަ

 ދުވަހެއް ނަަގއިގެންުނވާނެ. ުޝކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުެމންގެ ދަޢުވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަދި އޭގެ އި ވަތަކަށް ވަަޑއިގެން ތުރަށް ހަމަ އަޅުގަ

ޑުމެްނގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދަން ވަަޑއިގެންެނވި ޢިްއޒަތްތެރި ތި ބޭފުޅުން މަޢުލޫމާތުތައް ދެއްވުމަށާިއ އަދި އަޅުަގނ

މެންބަރުންނަށް. ޙަޤީޤަތުގައި ތި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ތި ދެއްވީ ވަރަށް މުހިންމު މަޢުލޫމާތުތަކެއް. އެ މަޢުލޫމާތުތަކުެގ 

ނޑުމެން ކުރިމަތީގައި މި އޮތް ބިލުގެ ކަންތަްއތައް ނިންމަމުން ގެ ންދާނަން. ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް މުހިންމު އަލީަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ތި ބޭފުޅުްނ ދެއްެކވި ވާހަކަ އާއި އަިދ  ޅުން ވެސް ެދްއވީ. އެހެންކަުމންމަޢުލޫމާތުކޮޅެއް ތި ހުރިހާ ބޭފު އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮށް އަޅުަގނޑުމެން ތި ބޭފުޅުންަނށް އަމާޒު ެއ ކުރެވުނު ުސވާލުތަކަށް ދެްއވި ަޖވާބާއި ގުިޅގެން އަުޅގަ

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު އިތުރު އެހެން ދުވަހެއްަގއި ބައްދަލުކުަރން ވެއްޖެްއޔާ ތި ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލާނަން. އަދިވެްސ 

ނޑުމެން ކޮމިީޓ ޔާ ތި ބޭފުޅުން ވަަޑއިގެްނ ތި އޮށްއެއްފަހަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއް ޓަރު ހުރި މަޢުލޫމާތުކޮޅެއް އަުޅގަ

 ށް ޝުކުރިއްޔާ ތި ހުރިހާ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް. ޝުކުރިއްޔާ. އަށް ދެްއވީތީ. ވަރަށް ބޮޑަ
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