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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުެމން`.  ދައުރުގެ ދެން އެންމެ މި ވަނަ ބައްދަލުވުން. އަދި  21 ކޮމިޓީގެ ތިމާޢީއިޖުމި ފަށަނީ  މިއަދު އަޅުގަ

 1 އި ބުދައާއާ ައންނަނީ ހޯމަ  މިއަޅުަގނޑުމެން ދެންނެވީ  ފަހު ބައްދަލުވުމަށް ވެސް ވެެގން ހިނގައިދާނެ. މިހެން މި 

ނުޑ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ބައްދަލުވުން ބާއްވަން ސްލޮޓް ލިބިފަ. ދެން މިއަދު  ންނަނީދުވަސް މި އި އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށްއޮތީ  މި އިކޮށްލާފައެޖެންޑާ  1އޮތް އެބަ  އްސައަށް އައި  ކޮމިޓީ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް މިއޮތީ މިހާރު އަޅުގަ

 1މި  ގެ ބިލު.ގެ ބިލު. އަނެއް ބިލަކީ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުބިލެއް. އެއް ބިލަކީ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިން

ނޑުމެން އެ ނޑަައޅާފަބިލަށް އަޅުގަ ފޮނުވަން.  އިބަޖެހޭ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަިރހަށް އެބަޖެހޭ ސުން ގަޑި ކަ

މަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިްނެގ ުފރަތަމައިނުން ޞިއްޙީ ޚިދު ،1ހޭގޮތުން މި އެހެންކަމުން، ައޅުަގނޑު ިސންގަިޑއާ ބެ

އަނެއް ބޭފުޅަުކ  ހުށަހަޅުއްވައި ބޭފުޅަކު އްއެެއއްބަސްުވވުނީމަ  ިއ ވާހަކަދައްަލއްވާަފއިގޮތެްއގަ ނުރަސްމީބިލުގެ 

 .. ގެ އެންމެބިލު ވާނެ އިނގޭތޯ. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ތާއީދުކުރީމަ ރަނގަޅު 

 

 ()ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ރަޝީދު އަސްމާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދު މާފަންނު

ނޑުމެ އަުޅަގނޑު،ޑިސެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް  އަޅުަގނޑަްށ  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ތޯ؟ން ރިސެސްއަށް ދަނީ ކިހާތަނަކުއަުޅގަ

ނޑުމެން އަނެ ފެނޭ ހަމަ ޑިސެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް ކިހިނެއްތޯ.  ބިލަށް ވެސް ެއގޮތަށް 1ކުރަން.  ކެތިވަގުތު އަުޅގަ

 .މިހާރު މި ފުރަތަމައިނުން އެއް ބިލަށްތޯ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ނަސީމް ފަިއޞަލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާށިދޫ

 ތުގެމަތާއީދުކުރަން. ޑިސެމްބަރުެގ ނިޔަލަށް ޞިއްީޙ ޚިދު އެ ހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް  ގެމެންބަރު އަސްމާ  އަޅުަގނޑު 

 .ގަޑިއްކަތްތެރިންގެ ބިލު ސުންފަންނީ މަސަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ކުރި އާދެ! ގަިޑ ންކަތްތެރިންގެ ބިލުގެ ސުމަސައްގެ ފަންނީ ަމތީގައި މިއޮތް ިޞއްޙީ ޚިދުމަތުއަުޅގަ

ނަޑއެޅުމަށް ދުކުރެްއވީ މި އަހަރު ތާއީނަީސމް  ލްރަޝީދު ހުށަހަޅުއްަވއި އަދި ފައިޞަޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު އަސްމާ  ކަ

ނަޑއަޅާ ސުްނގަޑި  12 ،ކުރިންގެ 12ޑިސެމްބަރުގެ  ނޑުމެްނެގ މި ބިލު ނިންމަން ކަ  ކަމަށް. ދެންެއއީ އަުޅގަ

ނޑުމެނަށް އަބަދު ވެސް  ލަސްކުރެވެމުން ގެންެދވޭނެ. ައވަސް މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަށް އަންނަ ބަދަލަކާ ގުިޅގެން އަުޅގަ



  

އަުޅަގނޑުމެން ކޮމިޓީން ގޮެތއް ވެސް  ލުހަމަ މިކަމަށް މި ބި އި ން ބަލަނީ މި އަހަރު ތެރޭގަދެން އަޅުަގނޑުމެ

ނޑު ދެން އެހެންވީމާ، މިގެންދާނެ ކަމަށް. ނި ލަނީ އަނެއް ބިލުގެ ިމ ހުޅުވާވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ދެން އަުޅގަ

ފަންނީ މި އީ ފާޤުން އެ ފާްސެވގެން އެ ދިޔަ އްތިއި މިހާރު ައދި )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( .ގަޑި ަކނަޑއެޅުމަށްސުން

ޑޭެޓއް ދެްއވަންވީ  ދެއްވަްނވީ މިޑިސެމްބަރު ކަމުގައި. ދެން މިހާރު  12 ުސންގަިޑއަކީ ުލގެބި ގެއްކަތްތެރިންމަސަ

 ގެ ބިލަށް. އަނެއް ބިލަށް، މިއޮތީ ިޞއްީޙ ޚިދުމަތު

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިފާޢުهللا ބްދުމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަ

ލަން. ނިންމާލަން ނިންމާ ިޑސެމްބަރަށް 12ދިނުމުގެ ބިލަށް ވެސް  ޚިދުމަތް ައޅުަގނޑު ހަމަ ހުށަހަާޅލަން ޞިއްޙީ އާދެ!

 ަގނޑުމެން ރައީސަށް ދަްނނަވަން. އަލު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاއިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

 ހަމަ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  ށްޑިސެމްބަަރށް އެ ނިންމުމަ 12 ޑު އެއަޅުަގނ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑުމެން ޞިއްީޙ ޚިދުމަތުގެ ނޑި މިއޮތީ ބިލަށް މިހާރު އަޅުގަ ޑިސެމްބަރު. ކުރީގެ ބިުލ  12ނަޑއެޅުމަށް ކަ ސުންގަ

ނުޑ هللا މުޙައްމަދު ޢަބްދު ޑިސެމްބަުރ ކަމަށް ރިފާޢު ހުށަހަޅުއްވައި  12ގޮތަށް ހަމަ  މިއޮތީ ތާއީދުކުރަްއވާފަ. އަުޅގަ

ނުޑ ކުޑައިުރކޮެޅއް ބަލައިލާފަިއ  ކުޑައިުރކޮެޅއް ބަލައިލާނަން ެއހެން އިތުރު ޑޭޓެއް އޮތްތޯ. ނެތް ކަމަށްވަންޏާ އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ބިލުގެ  ވޯޓަާކއި ހަމައަށް ދާނަން. އާދެ! މިހާރު އަޅުގަ

ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ިތއްބެިވ  ވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު ދެްއވަން. އާދެ!ޑިސެމްބަުރ ކަމުގައި ފެިނވަަޑއިގަންނަ  12ސުންގަިޑއަކީ 

ޑިސެމްބަރު  12ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ އިއްތިފާޤުން ފާްސވެގެން ެއ ދިޔައީ މި ބިލުެގ ވެްސ ސުންގަިޑއަކީ  70

ނޑުމެން އެއްބަްސވެފައި އޮީތ  ކަމަށް. މިހާރު 1722 ދެން އަޅުަގނުޑގެ ކުރިމަތީަގއި މިއޮތީ މިހާރު އަުޅގަ

ގުޭޅގޮތުން ެއ ބިލަށް މަޢުލޫމާތު  ުކދިންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަީތގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 

ން މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެން މިތބީ ހޯދުމަށް ޓަކައި މިމަހުގެ ނިަޔލަށް އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ ދިމާލަކު

އިްސ ބެހޭގޮތުން ބަެއއް މުައއްސަސާތަުކން މި ކޮމިޓީ އަށް އަ  މިކަމާވާހަކަދަްއކަިއގެން. ހަމަ އެެހންމެ މިހާރު ވަނީ 

ޅުންެގ ބޭފު ބޭފުޅުން އެ ދެއްކެވި ވާހަކަތަުކެގ ޔައުމިއްޔާ ތި . އަދި ހަމައެހެންމެ އެމަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރެވިފަ



  

ނޑު ވާނީ ޢިްއޒަތްތެރި މެން . އެހެންކަމުން، ދެން ބަރުންގެ ފައިލްކޮޅަށް ފޮނުވިފަމަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި މިހާރު އަޅުގަ

ކަމަށް  މިހާރު މި ބިލު އަސްލުަގއި ިމއަދަކީ މިީއ މި ދައުުރގެ މަޖިލީހުގެ މި ކޮމިޓީ އަށް ލިބޭ ެއންމެ ފަހު ފުރުޞަތު

ނޑުމެްނނަށް ލިބިގެން މިދަނީ. ދެން  އާއި ބުދައާ ން މިދެންނެވީ ހޯމަ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އެހެ  ދެ ދުވަސް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނޯންނާނެ މިއީ ހޯމަ ދުވަހެއް ނޫނީ ބުދަ ދުވަހެއް މިއަންނަ ހަފްތާއަކު ނޯންނާނެ. މިއަންނަ 

 ގެންެނވުމާޅުއްިވ ފަރާތުން ވެްސ އެިދވަަޑއިކަމަށް. އެހެންކަމުން، މި ބިލު ހުށަހެ ހަފްތާއަކީ ރިސެްސއަށް ދާ ުދވަސް

ެލވިދާނެ. އެްއކޮށް މިއަދު ކުަޑ ަވގުތުޮކޅަކަށް މި ބިުލގެ ދެން ބާީކ ބައި ކުިރއަށްދާނެ ގޮތަކާިއ ެބހޭގޮތުން ވާހަކަަދއްކާ

ނޑުމެން ކުރިމަތީގައި މިހާރު މިއޮތީ އެހެންނަމަވެސް ނޑުެމން މި ދައުރުގައި  ،އަުޅގަ މަސައްކަްތ ދެން މި ބިލު އަޅުގަ

ކޮށްގެން އަދި ފޮނުވި ކަމުަގއި ވީނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ ފްލޯރއަކަށް އަންނާކަށް ަވގުެތއް ނެތް. މިދެންނެވީ ރިޕޯޓް 

 ފޮނުވުމަށްފަހުގައި އަދި އެބަޖެހޭ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އިޞްލާޙުތަކަށް ތިން ދުވަހުގެ މުޙުލަތެއް ދޭން. އޭގެ ފަހުން 

ށް އައިްސގެން ތަޅުމާ ހަމައަިވޔަސް މި ބިލުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ  ކޮންމެ ގޮތެއް ހެންކަމުން އެޖެންޑާކުެރވޭނީ. އެ

 ގޮތެއް ނިމިގެންދާނީ މިއަންނަ ދައުރުަގއި. ެއއީ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު މިހާރު ތަންދޭ ގޮތުން އިނގޭތޯ. 

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ގެ 1727/70ބެހޭ ޤާނޫނު  ޙައްޤުަތއް ޙިމާޔަތްކުުރމާިރއްޔާ މުަޤއްރިރު. ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ުކދިންގެ ޝުކު އާދެ!

ނޑުމެން ވަރަށް  މަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަަލއާއެ ޤާނޫނުގައި ދެވޭ މާލީ ޢިނާޔަތް ބޮޑުކުރު ޤާނޫނަށް ބެހޭޮގތުން އަޅުގަ

ައޅުަގނޑުެމންނަށް ވަރަށް ގިނަ ކަންތަްއތަކެއް ސާފުެވގެންދިޔަ. ދެްނ  ގިނަ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރިއިރު

ނޑު އެުދވަހު  ނޑު ކުރީ ުދވަުހ ވެސް ކުރީ ުދވަހު ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން ބައްދަލުކުިރއިުރ ދެއްތޯ އަުޅގަ މިހާރު އަޅުގަ

އަުޅަގނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ ގޮތުަގއި ވެސް ދަންނަވާފަިއވާނެ އާަސންދައިން އެ ވަަޑއިގަތް ބޭފުާޅ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތް އެއީ 

އެއީ ުނކުޅެދުންތެރިކަން  ގޮތް. އެްނސްޕާއިން. އާދެ! އެންމެ ލުއި ގޮތެްއގެ ގޮތުްނ މިހާތަނަށް ހުށަހެޅިގެންދިޔަ

ގިންތިތަކަކަށް ބަހާލަފަިއ ޭއެގ ތެރެއިން އެންމެ މަތީ ދަަރޖަ އެންމެ ބޮޑެތި ނުުކޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް 

ދޫކުރާ  1777ލަތެއްަގއި އެ ގުެޅންޖެހޭ މީހުންނަށް އެދިއްޖެ ހާ ފިޔާގެ ޢިނާޔަތެއް ހަދާފައި ބަލަން މީހަކު ގެންރު 1777

ން ކުރީަގއި އަޅުަގނުޑ ގައި ހުށަހަޅާފައި އޮންނާނީ. އޭގެދެއްތޯ ބިލު 0777ގޮތަށް. ެއއީ އަސްލު ައޅުަގނޑު މި ހުށަހެޅި 

މިހާރު  އެހެންނަމަވެސް ނުކުޅެދުންތެރިކަްނ ހުންނަ އެންމެންނަށް ލިބޭގޮތަށް. ވަރަށް ފުޅާކޮށް ހުށަހަޅާފައި އެއޮތީ ހަމަ

ނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނު ގޮތުން  އެއްހާ މީހުން އެންމެ ބޮޑެތި ހަތަރު ސަތޭކައޭތި ހަނިކުރީމަ އެދުވަހު އަޅުގަ

ނޑުމެން އެްނމެންނަށް ވެސް ޤަބޫ ދެޭކގޮުތގައި އެންމެ  ނޑުލުކުެރވޭ ައޅުގަނުކުޅެދުންތެރިކަން މި ހުންނަނީ. ދެން އަުޅގަ

 ދިނުން ޙައްޤު 0777ގަިޑިއރު އެމީހުން ބަލަންޖެހޭ މީހުންނަށް  12ތި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަނެއްކާ ޑެބޮ

ނޑަށް ފެންނަނީ އަޅުަގނޑު ަހމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ޚިޔާލު އަހާލަން ބޭނުން އަ، ކަމަށް. އެހެންވީމާ މި ުޅގަ



  

ނޑުމެންނަށް ތި ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ދެކި ދޭތެރޭގައި ކޮބަިއތޯ ހުށަހެޅުމާ ލައްާވ ގޮތަކީ. ދެން އަުޅގަ

ރަށް ގިނަ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ހަމަ އެ މާއްދާގެ ތިރީގައި އެބަހުރި ވަ ޤުތަްއ ޙިމާޔަތްކުރުމާނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ޙައް

އާއި އެކުދިން  ރި ވަރަށް ގިނައިން އާލާތްތައް ހޯދައިިދނުމުގެ ވާހަކަ. އެ ައުކރުތަކުަގއި އެބަހުއަކުރުތަެކއް ލެވިފަ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ދެނެގަނެ ކުރިން ފަރުވާ ދިނުމުގެ ވާހަކަާއއި މި ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ެވސް ހަމަ ދައުލަތުން 

ނިޑެއއްފަދަ  އެްއޗަކަށް އެދިއްޖެ ނަަމވެސް ހޯދައިދޭންޖެހޭ ގޮތަށް އެ ަޙްއޤުތައް ެވސް އާލާަތކަށް އެިދއްޖެނަމަ އެ ގޮ

އަޅުަގނޑަށް ފެނުނީ މީގަިއ ހަމަ އެލަވަންސްގެ ބަިއ ، . އެހެންވީމާދައުލަތުން ހޯދައިދޭންޖެހޭ ވާހަކައާއި އެްއޗެހި

އެގޮތަށް ހަނިކޮށްލީމަ ަދއުލަތަށް ވެސް އެ އަންނަ ބުރަކަްނ ތަންކޮޅެއް ކުަޑވޭ އެބަ. ެދން އަނެއްާކ ޙަޤީޤަތުަގއި އެ 

އަޅުަގނޑު ހަމަ ، ޤަބޫލުކުެރވެނީ. އެހެންވީމާ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ރާތްތަކަށް ވެސް އެ އެްއޗެހި ލިބިގެންދާނެޙައްޤު ފަ

 އެދެން މެންބަރުންގެ ޚިޔާލު މިކަމުގައި އޮތް ގޮެތއް އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

 1777ރުފިޔާ،  1777އަށް ްށ އުފާވާނެ ހަމަ މިތާނގައި ފްލޯކުިރއްޔާ ައނާރާ. އަޅުަގނޑު ވެސް ވަރަވަރަށް ބޮޑަށް ޝު

ނޑަށް ކަްނނޭނގެ އެންމެ. ޢާއްމު ގޮތެްއގައި މާލޭަގއި ައޅުަގނޑުމެން  0777ރުފިޔާ،  ރުފިޔާ މީހަަކށް ދީފިއްޔާ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑަށް ކުިރއްސުރެްނ  ތިބި އެހެން ނުކުޅެދޭ މީހުންނާ  އަޅުަގނުޑގެ ދާއިާރަގއި ތިބި ނުކުޅެދޭ މީހުންނާއި މާލޭގައި

ނޑަކީ ސޯޝަލް މަސައްކަްތކުރި މީހެއް. ޕޮލިޓިކަލް މަ ަސއްކަްތކުިރ ވެސް ގުިޅގެން މަސަްއކަތްކުިރ މީހެއް މިއީ. އަުޅގަ

ވަރަށް މީހުންގެ ތަރުޙީބު  ޙަޤީޤަުތަގއި އަުޅަގނޑު މި ދަންނަވަނީ އެ ބޮޑުކޮށްަލއިފިްއޔާ އަުޅަގނޑަށް، މީހެއް. އެހެންވީމާ

ނޑު ވެސް ަވރަށް ހިތްހަމަޖެ ނޑުެމން އަނާރާ މި ނެރެން އުޅޭ  ހޭ. އެކަމަކު މިލިބޭނެ. އަޅުގަ ބޮޑުކޮށްލައިގެން އަުޅގަ

ޔާއިން ހާސް ރުފި އަނެކަްއޗެއް ނުނެެރވޭނެއޭ. ެއއީ ތިންހާސް ރުފިޔާ ލިބުނީމަ ޤަބޫލުކުރައްވަ ބައްަލވާ މިހާރު ތިން

އްޔާ މި ހުރިހާ ބޭފުޅުން އެކިއެިކ މުއައްސަސާތަކުން ވެސް ަވޑަިއގެން ދެއްެކވި ވާހަކަިއަގއި ޔާ ލިބިއްޖެފަސްހާސް ރުފި

ރުފިޔާ އަށް އެބަ ރިހެބިލިޓޭޝަން  20777ބޭފުޅުްނ ވެސް އެމީހުން ކޮށްދޭން. މިހާރު  ވިދާޅުވި ދެއްތޯ އެ

ކިަތއް މަސް  އެ ޓްރީޓްމަންޓް ލިބޭ. އެކަމަކު ށްއޭނައަކައިިފއްޔާ އެ ސެންޓަރަުކން ދައް 20777ސެންޓަރެއްަގއި މަހަކު 

ޔަކަށް ނޫނީ ބަފަޔަކަށް ެއ ވަންދެން އެ މަނަރަ ހާސް. އަނެްއކާ ފަނަރަ ހާސްފަހުން ތިންހާސް ރުފިޔާ ލިބިގެންތޯ ފަ

ނޑުމެން ނުުކޅެދޭ މީހުންގެ ވާހަކަަދއްާކއިރު ނުކުެޅދޭ މީހުންނަ، ލާރިއެއްކުެރވޭނެތޯ. އެހެންވީމާ ންމެ ށް ވީ އެއަުޅގަ

 ދޭތެރޭގައި  މާ ހޭ ޚިދުމަތް ލިބުންނަށް ލިބެންޖެ ހަމަކޮށް އެމީހުއެންމެ ފުރި  ކަށް އެމީހުންނަށް އެކަމަކުން ލިބެންޖެހޭއަވަހަ

އަޅުަގނޑުމެން ައޅުަގނޑަށް  އެކަހަަލ ކަންތައްތައް އެހެންވީމާ،އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނަމާ ހިންގަވާ. ވިސްނާއިރު 

ނޑުމެން ވަކިން ހިނގާށޭ ޓީމު ހަދާފައި ދަމާ.  އަދިވެސް އެބަ ފެނޭ މި ވަޑަިއގެންނެވި މުައއްސަސާތަަކށް އަޅުގަ

ނީޑަގއި ހުންނަ ފެންވަރު  ގޮްސގެން އެ ބޭފުޅުން މިހާރު ކޮށްދެއްވާ ކަންތައްަތއް. ކޮށްދެއްާވއިރު އެ ދެްއވާ ގޮ



  

، ކިތައް މީހުންތޯ. އެހެންވީމާ ނަށްއްޔާ. ނޫނިްއޔާ ހިއަރިްނގ އެިއޑްެގ މީހުންމިސާލަކަށް، އެންސްާޕ ެވްއޖެ

ބައްދަލުކުރިޔަްސ  ަގނޑުމެން އެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނާއަޅުަގނޑުމެން އެްއކަލަ އެުދވަހު ވެްސ ދެއްކި ގޮތަށް އަޅު

ން ކުެރވިދާނެ ވާހަކަދެްއކިއިުރގަިއ އިންުޝައރެންސް ޕެކޭޖެްއގެ ވާަހކަ ެވސް ދެއްކީ. އެންސްާޕއިން ެއ ވިދާުޅވީ އެކަ

އިންޝުއަރެންސް ެޕކޭޖް  ތެރޭަގއި އެންސްޕާިއން ބޭފުޅުންެގ ބަޖެޓުގެ ދެން އަްނނަ އަހަރަކަށް އެ، ންވީމާކަމަށް. އެހެ

ތައް ފުޅާެވގެންދާނެ. ާދއިރާައކަށް މިކުދިންނަށް ލިޭބ ޚިދުމަތް އްާޔ ވަރަްށ ފުޅާސް ހިމަނައިފި ކަމަށް ވަީނ ެވއްޖެވެ

ގެން ޕޭރަްނޓްސް އެސޯިސއޭޝަނުން ަވަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅާ ވިދާުޅވި ުކއްޖާ ބަލިވީާމ އަތްމައްޗަށް ަލއި އެ މިސާލަކަށް

ވެސް އޮންނާނެ  އަތްމައްޗަށް ަލއިގެން ގޮްސ ހޮސްޕިޓަލުގައި އިންަނއިުރގައި ހޮސްޕިޓަލުން، ގަާވއިުދން މިހާރު

 ގޮސް. އެކަމަކު  ނެ. މުސްކުޅިައކުޓީ ލިބެންޖެހޭހޮސްޕިޓަލުގައި ނުކުޅެދޭ މީހަކު ގޮސްފިކަމަށް ވަީނވިްއާޔ ޕްރިއޯރި

އެތާނަގއި ތިބެނީ އިންިޑވިޖުައލް މީހުން. އެތާ އިންނަ ކަުއންޓަރުގައި އިންނަ މީހާ އަާޅނުލައި ނުވައްަދއިފި ކަމަށް 

ނޑުމެން މިހެން ޞިއްީޙ ، އެާތ ިއންނަންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ ވަނީިވއްޔާ އޭނަ ހަމަ ޤާނޫނީ ގޮތުން އެމީހުންނަށް ައޅުގަ

އްޔާ ހެން ހެދިއްޖެ ކަމަށް ވަނީ ވެއްޖެ ކަންަތއްަތއް ހުރިހާ ކަމެއް ެއއްފަހަރާ ައންނަ ވަގުެތއްަގއި މި ބިލުތަކާއި ޚިދުމަތުގެ

ށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލެވިދާނެ. މަ ޚާއްަޞ ޑޮކްޓަެރއް ެވސް އޭަނއައެ ނުކުޅެދޭ ކުއްޖެއް ހުެރްއޖެ ކަމަށް ވަނީނަ

ިއ އެްއޗެހި ފާސްކޮްށގެން ދައުަލތަށް އާމްދަނީ ލިބެން ފެށީމަ ނުވާނެ ކަމެްއ ނޫން. ައޅުަގނޑުމެން އެސް.އީ.ެޒޑު ބިލާ

މިހާރު އެ ހުންނަ އެސޯސިއޭޝަންތަކަށް މިހާރު ތިންހާސް ފައްސަތޭކަ ރުފިާޔ ، ހަމަ ކުރިއަށް ދެވޭނެ. އެހެންވީމާ

ެވސް  ސަތޭކަ ރުފިޔާ އެމީހުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ެއ ގެންދަނީ ކްލާހަށް. އެ ފައް  ،ނީން އެ ުނކުޅެދޭ ކުދިން ެއ ގެންދަދީގެ

ންަގވާފަިއ އަތުން ދޭން ބޮޑުވެފައި އޮްނނަނީ. އޭގެ ބަދަލުަގއި އެ ެއސޯސިއޭޝަން ނޫނީ އެ ކްލާހެއް ސަރުކާރުން ހި

އަޅުަގނޑު ދިޔައިން ުކެވއިތުަގއި ހުރި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި އޯޓިސްޓިކް ކުދިން  އެއަްށވުރެ ފުރިހަމައަށް ހިންގީމަ،

ނޑެްއގެ ގޮަތށް. އެހެން ނޫންތިބި ތަނަކަށް. މިޤަ އެކުދިްނ  ،އުމުގައި އޯޓިސްޓިކް ކުދިން ބޮޑުވަީނ ހަމަ މަސްގަ

އްޔާ އުފަލުން ރޮވޭނެ. އެމީހުން މަޑުމަޑުން ތިބެގެން، ެއއްބައި ކުދިންނަީކ ލާފައި ހުންނަ އެއްޗެހި ފެނިއްޖެހަދާ

ން. އޯޓިސްިޓްކ ކުދިން އެބަތިބި ދުނިޔޭެގ އާޓިސްޓުން. އަނެއްބަިއ ކުިދންނަކީ ނުލާހިކު ކްރާފްޓަށް މޮޅު ކުދި

ވާނެ ގޮަތކަްށ  ސްކޮށްފައި އެބަތިބި. ެއހެންވީމާ، އެމީހުން ސެލްފްޝަފިސެންޓްފެންވަރުަގއި ަވޑާންކުރަން ދަ

ނޑުމެން ބިލެއް ހަދާއިރުގައި  އޭތި ފުރިހަމަކޮށް ހެދުމަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެމީހުންނަށް ވެސް އެހެންވާ ގޮތަކަށް ައޅުގަ

މު ކަމެއް. އެއީ އަުޅަގނޑުމެން އޭރުން ފަޚުރުވެރިލާފައި މިތަނުގައި އަޅުަގނޑުެމންނެއް އަބަދަކު ނުތިބޭނެ. ދާ މުހިން

ނޑުމެން އެހެން ހެދީމަ މިކަމުން އެ ކުއްޖާ އަށް އެބަ ފަރުވާ ލިބެޭއ. ވަރަށް ގިނަ ޢާއިލާތަކަށް  ދުވަހު ބުނެވޭނެ އަޅުގަ

ކިވާން ވެްސ ްއޔާ ޢާއިލާ ވަ ކޮްށ ނުކުޅެދޭ ކުއްޖަުކ ލިބިއްޖެށް ުއޅޭނީ. ޚާްއޞަވިސްނިޔަްސ ެވސް ވަރަށް ިނކަމެތިކޮ

ނޑުމެްނ އެހެން ހުންނަ ޢާއިާލއަކަްށ ، އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ ކުީރ ދުވަހު ެވސް އެންސްޕާއިން ިވދާޅުވި ގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑަކުްނ އެންސްޕާ މެދުވެރިެވގެން ޢާއިލާއަށް ލިބެންޖެހޭ މީހުން އެ ރަޖިސްޓްރީކުރާ ބަ އްލަވާ ގޮަތކަށް ބައްލަވާ މިންގަ



  

ބައްލަވާފަިއ ބަލާނެ މީހަކަށް ފައިސާ ދޭން ޖެހުނަސް ެއވެސް ލިބޭ ގޮތަށް ައޅުަގނޑުމެން ެއ ލައިގެން އެހެން ހަދަމާހޭ. 

ަލ ށް ފަސްހާސް ރުފިޔާވީމަ ެއއްކަާރފައި ނޫނިއްޔާ މަޖިލީހުން މީނައަށް ފަސްހާސް އޭަނއައަޅުަގނޑުމެން ީޓވީއަްށ އަ

އަނެއްކާ ނުބެލެހެއްޓޭ ހިސާަބށް ދާނެ. އަތްދަށުން ދޫވާނެ އިނގޭތޯ. އެ ފަސްހާސް ރުފިޔާއިން ތިންހާސް ރުފިޔާއަށް 

އެހެންނެއް. އެ ފަސްހާސް ރުފިޔާގެ ބަދަލުގައި އެ ނިަކމެތި ކުއްޖާއަށް އެްއކަލަ ޙަްއޤުވާ މީހާއަށް ފަނަރަ ހާސް 

ނިއްޔާ ނުކުޅެދޭ ކުއްޖަކު ދުނިޔެއަށް ައއިމަ އެކުއްަޖކީ ކިހާވަރެްއ ރުފިޔާގެ ޓްރީޓްމަންޓް މަހަކު ލިބެންޏާ ނޫ

ނުކުޅެދުންތެރި ކަމެއްތޯ ބަލަްނ އެންސްޕާ މެދުވެިރކޮށްގެްނ ާއސަންދައިގެ ތެެރއިން އެުކއްޖާ ގޮަވިއގެން ބޭރަށް ގޮސް އެ 

ނޑީަގއި ށްުކއްޖާއަްށ ބޭސް ހެދިްއޖެއްޔާ އޭނައަ ބޭސް ހެދި ކޮންޓިނިއުްސކޮށް އެ މުރަްށ އިނދެޭވވަރު ވެދާނެ އު ގޮ

ނޑު ވެސް ވަރަްށ ، މާއެނދުަގއި އޮތުމަށްވުރެ. އެހެްނވީ އެ ކަންތައްަތކަށް ވިްސނަމާ ހިންގަވާށޭ. އަޅުަގނޑު ހަމަ އަޅުގަ

ައޅުަގނަޑީކ ވަރަށް ގިަނއިން މިކަހަލަ ކުދިންގެ މައިންބަފައިންނަށް ، މީހުންނަށް ލާރި ދޭން. އެހެންވީމާބޭނުން އެ

ނޑު ވެސް ަވރަށް ބޭނުންވޭ، ލަ އަތުން ދޭ މީހެއް. ެއހެންވީމާއަމިއް މިކުިދން ކުޅެދޭ ބަޔަކަށް ހަދަން  . އެކަމަކުއަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް އަނާރާ އަޅުަގނޑުމެން ހިންަގވާށޭ ަމސައްކަތްކުރަމާ  ނޑު މިދެންނެވީ. އޭުރން އަުޅގަ . އެހެްނ އަުޅގަ

 ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބޭނެ ދެއްތޯ. 

 

 ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން: ހިތަދޫ

ނޑުމެން ދައުަލތުގެ މުއަްއސަސާތައް ވެްސ  ށްލަން ބޭނުންވަނީ ދެން މި ބިލާއަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮ ބެހޭގޮތުން އަުޅގަ

ރަށް ގިނަ ހާޒިރުކުރެިވ މަޢުލޫމާތު ވެްސ ލިބިއްޖެ. ައޅުަގނޑުމެންަނށް ވެސް އަސްާމއްތަ ފާހަަގކުރަްއވާހެން ވަ

ލަތު ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަށް ާރއްޖޭަގއި މި ކުދިން އުޭޅ ހާވެސް ލިބިއްޖެ. އަދި މިހާރު ގާތްަގނޑަ  ތައްމަޢުލޫމާތު

ކަމަކު ވަރަށް ގިނަ ކަްނކަމަށް  އެބައިނގޭ. މި ބިލަކީ ދެ ަޞފްޙާއެްއގެ ބިލެއް ނަމަެވސް ައދި އެންމެ ނުކުތާެއއް އިެނއް

އެ ރިޢާޔަްތ ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ުކރެވިއްޖެ ކަންނޭނގެ މިހާރު. ، ހޭ ކަމެއް. އެހެންވީމާން ވެސް ޖެރިޢާޔަތްކުރަ

ވެްސ  ދެން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު އޮތް ޮގތް ވެސް އެނިގއްޖެ. މިދެންނެވީ ސަރުކާުރގެ ބަޖެޓު އޮތް ޮގތް ތާށިކަން ހުރިކަން

ނޑުމެން ބޭނުންހާ އިރަކު މިހާރު އެބަޖެހޭ މިއަށް ގޮތެއް ނި އެނިގއްޖެ. އެހެންނަމަވެސް ންމެން. ވާހަކަދެކެވިދާނެ އަޅުގަ

މި ނިންމަން ހިފާއިރު ، ނާކޮށް. އެހެންވީމާބޭނުން ކިތަންމެ ދިގުކޮށް ެވސް ބިލުގަިއ ހުންނަ މަޢުލޫމާތުގެ މަްއޗަށް ބި

ހުށަހެޅުއްވި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ލިބުނު މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ އެ

ހާްސ  ހުށަހެޅުއްވުމަށް ައޅުަގނުޑ ތާއީދުކުރަން. އެންސްޕާއިން ހުަށހެޅުއްިވ ގޮތަށް އެންމެ ބޭނުްނވާ ފަރާތްތަކަށް ތިން

 0777ރުފިާޔ ލިބި،  1777އްޔާމުން މީހަކު ބަަލން ހުންނަން ޖެހިއްޖެ ރުފިޔާ ލިބޭ ކަހަލަ ގޮަތކަށް. ދެން އިތުރަށް

ނަޑއަޅާރުފިޔާ ހަމަވާ ކަހަލަ ގޮ އަދަދެްއ ދޭނީ.  ތަަކށް ލިބި ދެން އެ ދަށަށް އަންނަ ކެެޓގަރީތަކަށް އެ ކަ

މި ނިމެން އެބަޖެހޭ. ދެން އަޅުަގނޑުމެްނ ވިސްނަން އެބަޖެހޭ ދެން އަސްމާއްތަ ފާހަަގކުރަްއވައިިފ  އެހެންނަމަވެސް



  

އަާޅ ނުކިޔޭނެ. ލާރިން ކުރާނެ  މީހުންނާ. އަުޅަގނޑުމެންނާއި އެކުެވއިތު ތަންތަނުގައި ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅު ވާހަކަ

ނޑުމެންނަކީ ދެން އެ ހާކަންތައް އިތުުރވެގެން އުޅޭ މީހުން އެމީހުންނަ ބި ބައެއް ނޫން. ލަތުގައި ތިކީ. އަޅުގަ

ނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަން އަޅުަގނޑުމެްނ  އެހެންނަމަވެސް ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅުކުރަން އެބަޖެހޭ އަުޅަގނޑުމެން. އަުޅގަ

އި މި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ތިބި ފަރާތްތަކުގެ ކަންތައްތައް ރަނަގޅުވާްނޖެހޭކަން. އަދި ސަރުކާރުެގ ރާއްޖޭގަ 

ނޑުމެންނާމުއައްސަސާަތކުގެ އިޙުމާލު ހުރިކަ ބައްދަލުކުރިއިރު ޮކންމެވެސް ބޭފުޅަކު އެތަނުްނ  ން ކުރީ ދުވަހު އަުޅގަ

ނޑަށް ީހވަނީ  ންެނވި ބޭފުޅެއްހެން. ޕޭރަންޓް އެސޯސިއޭޝަނުން ވަަޑއިގެވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅަކު ވިާދޅުވި. އަުޅގަ

ކުރުމަކީ ދެން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޒިންމާއެްއގެ  އެ އިޙުމާލުތައް ވެސް އެބަހުރި. އެ ކަންތައްަތއް ރަނގަޅު، އެހެންވީމާ

ދީ އެ ކަންތައްތަްއ ގޮތުަގއި އޮތިްއޔާމުން އަޅުަގނޑުމެން އެ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެ ކަންތައްތައް ރިމަިއންޑްކޮށް

ނުޑމެން ހިފަން އެބަޖެހޭ. މި  ކަތް ކުރެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސްރަނގަޅުކުރުމަށް މަަސއް މި ބިލު ނިންމަން އަޅުގަ

 ވެސް އަުޅަގނޑު ދެންނެވިހެން އެ ތިން  ކޮންމެވެސް އެްއ ގޮަތކަށް ެކޓެގަރަިއޒްކުެރިވގެން ައޅުަގނުޑމެންނަށް ކުރިން

އުޒަން ދޭގޮތަށް. ފަިއވް ތައުޒަްނ އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ދޭގޮތަށް ހަމަ ތިން ހާސް ރުފިޔާ ޕްލަސް ޓޫ ތަ

ނޑުމެން ނިންމައި މި އެބަޖެހޭ ނިންމަން. ދެން މިދެންނެވިހެން ވާހަކަ  ކެޓެގަީރއަކަށް ބަހާލަިއގެން މިތަނުން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްަތއް  ގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ރަނގަޅުއަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ އަޅުގަ

ނުޑމެންނަށް ރިމައިންޑްކުރެވިދާެނ ސަރުކާުރގެ މުައއްސަސާަތކަށް. ދެން މި ނިންމަން  ރަނގަޅު ކުރުމަށް އަުޅގަ

ނޑު  ނޑު ހަމަ އަނާރާ އެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ެއކަން ނިންމަން އަޅުގަ އަޅުަގނޑުމެން ހިފަމާ ހިނގާށޭ. އަޅުގަ

 ތާއީދުކުރަން.

   

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނީ ޢިްއޒަތްތެިރ ހާރުލް އެއަށްފަހު ރިފާޢު. ޙަޤީޤަތުަގއި މިަގނޑު ފުރުޞަުތ މި އަުރވަނީ ފައިޞަމިހާރު އަޅު

 ،ކަމަށް. އެހެންކަމުން މެންބަރުންނަށް ނޯޓިސްއެއް ލިބިވަޑަިއގަންަނވާފައި ސަްބ ކޮމިޓީގެ މަަސއްކަތް ކުރިއަްށދާނެ

ތުން ވާހަކަދައްކާެލވިދާނެ ސަބް ކޮމިޓީގައި ތިއްަބވާ މެންބަރުންނަށް މި ބިލާއި ބެހޭގޮ ،އަޅުަގނޑު ސަބް ކޮމިޓީ އަށް 

ތަްނކޮޅެްއ ދިުގވެގެން ހިނގައިދާނެީތ  ދާޅުވެަފއި އޮތީ. އެހެންނަމަވެސްއަށް ވި 27:17، ްނވީމާގައި. އެހ27:20ެ

ނޑު ފުރުޞަތު އަ އިން ފެށިގެން 27:20އަޅުަގނޑު އެހެްނވީމަ  ރުވާނަން. ދެން ސަބް ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ

އަށް ގެންެދވިދާނެ. ބެހޭގޮތުން ދެން އަދި އިތުރަށް ކަމެއް ކުރަން އޮތިްއޔާ ެއކަމެއް ޮކށް ކުރި އޭރުން މި ބިލާ

ނުޑ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފަިއޞަލް ނަސީމިހާރު އަޅު އެހެންކަމުން  މް އެއަށްފަހު ރިފާޢު. ގަ

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީ ކާށިދޫ



  

ނުޑ ވެސް ބޮޑަށް ހަމަ އަލިއަުޅވާލަން ބޭނުންވި ކަންތަކަށް މެންބަރުން ނިޒާރު ވެސް އެ  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އަުޅގަ

ނޑު ވެސް ހަމަ ޤަބޫލުުކރެވޭ ކުރީ ުދވަހު އެންސްާޕެގ ފަރާތު ން ސީ.އީ.ޯއ ދެއްެކވި ފާހަގަކުރެްއވީ. ދެން މީަގއި ައޅުގަ

ވާހަކަފުޅު. ދެން މީގައި ޙަޤީޤަތަކީ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް އެބަ ޤަބޫލުކުރަމު މި ޚިދުމަތްތައް 

ސް ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރަންޖެހެނީ ވާންޖެހެނީ ވެސް އަދި ދިގު މުއްދަތެްއގައި ޙައްެލއް ލިބިގެންދާނީ ވެ  ރަނގަޅު

އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހަމަ އެބަ ފެނޭ މާލެ އެކަންޏެއް ނޫން ހަމަ  ރުކޮށްެދިވގެން. އެހެންނަމަވެސްވިގެން ފޯކުރެތަޢާރުފު

ށް ގިނަ ވަރަށް ގިނަ ހަމަ ދަތި ހާލުގައި ވަރަށް ރާއްޖޭަގއި ހަމަ ހުރިހާ ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ވެސް ހަމަ ފުދޭވަރަކަ

ެއ ހުށަހެޅުމާއި ، އްތައް ހުންނަ ގޮތުން. ެއހެންވީމާއިާލގެ ަކންތަލުގައި ހަމަ އުޅޭ ކުިދން އެބަތިބި ހަމަ ޢާދަތި ހާ

ނޑުމެންނަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއް ރަނަގޅުކޮށްޭދން، ކޮށް ނުދޭންވީ ސަބަބެއް  ނަޑކަށް ނުިވސްނޭ އަޅުގަ އެްއގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ުކރީ ދުވަހު ވެސް ހަމަ ދެންނެވި ނަޑކަށް ނުފެނޭ. އެހެންނަމަވެސްއަޅުގަ  ބަޖެާޓއި އަިދ  ން ދައުލަތުގެއަުޅގަ

ނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނެ ކަމެކޭއަޅުަގނޑުމެްނގެ ހާ އަދި ަދއުރުެގ މެދުން ބަޖެޓަށް ކުއްލިައކަށް  .ލަތު ހުރި ގޮތަކީ އަުޅގަ

ށް އެބަ ފެނޭ ހަމަ ިވޔަސް ައޅުަގނޑުމެންނަ ބުރަ ބޮޑުވާ ގޮތަށް އެީއވެސް ހަމަ ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެކޭ. ކޮންމެ ގޮތަކަށް

ބޭފުޅުން ވެްސ ހަމަ ފެންނާނެ އެހެން ފަރާތްތަކަށް ވެސް ހަމަ ޢިނާޔަތްަތއް ހަމަ  ލަތްތަކުަގއި އެ އުޅޭ އެމިފަދަ ހާ އަދި

ބޮޑުކުރެވެމުން ވެސް އެބަދޭ އިނގޭތޯ. މި ހުރިހާ ުސވާލުތަކެއް ވެސް އާދޭ. ައޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން އޮތީ 

ނޑުމެްނނަށް ހަމަ އާންކީްއވެގެން ނޑަށް ިއނގޭ އަސްމާއްތަ ވެސް ހަމަ  ލަތު މިހާރުމުންގެ ހާޯތއޭ އަުޅގަ ވެސް އަޅުގަ

 ްނނަވާ އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް ބައްލަވާކަްނ އަދި އަނާރާ ެވސް އަދި އެހެން ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެބަ އެނިގވަަޑއިގަ

ނޑުމެންއަދި ނގަޅަށް މީތި ނިންމަންއަޅުަގނޑުމެން މިސާލަކަށް ިމ ރަ ނަށް ފުރުޞަތު އެބަ އޮތް. ވެސް އިތުރަށް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ބަލާލަންވީނޫންތޯ މި އާންމުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު. ައޅުަގނޑުެމން އެބަ ލިބޭ ޗުއްޓީ ވެްސ 

މިސާލަކަށް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުަގިއ މިހާރު މިވަގުތު ކަންތައްތަްއ ހުރި ގޮތް ވެސް ބެލޭނެ. 

ނޑުމެންނަށް އެ ފަރުވާ ނުވަތަ މި އެކަމަުކ، އަ ނޑު މީަގއި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ތަންކޮޅަކީ ކިހިނެއްތޯއޭ އަުޅގަ ުޅގަ

ކަންތައްތައް ކުއްިލއަކަށް ފޯުރކޮށްދެވޭނީ ެވސް. ރާއްޭޖގެ މި ރަށްތައް ހުންނަ ގޮތުން މިހުންނަނީ ދެއްތޯ އެތައް 

ޅުަގނުޑމެންނަކަށް ނޭނގޭ. ނުކުޅެދުްނތެރިކަން ކުދިން ނެތީ ކޮން ރަށްތަކެއް ހަމަ ކޮންރަށެްއަގިއތޯ ނެތީ. އެ ވެސް އަ 

ރަށެއްތޯ ނުވަތަ އެ ކުދިންނަށް އެ ފަރުވާ ބޭނުންނުވަނީ ކޮން ރަށަކަށްތޯ. އެއީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ ެއއްެޗްއ 

ނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ ކޮންމެ ރަށެއްަގއި ވެސް ހަމަ އެކަކު ނޫނީ ދެ  ކުދިން ތިން ކުދިން ނޫން އެހެންނޫންތޯ. އަޅުގަ

މިހެން ތިބޭއިރު ޙަޤީޤަތުގަިއ މިވާގޮަތކީ އެ ސްކޫެލްއގަިއ ދެއްތޯ ެއ ފަރުވާ މިސާަލކަށް ެއކަމެއް އެ ނިޒާެމްއ 

ޤާއިމުކުރާކަމަށް ވަންޏާ ވެްސ ސަރުކާރަށް ނުވަތަ ދައުލަތަށް ވަރަށް އެހެން ބާރު ބޮޑު ގޮތަކަށް މިދަނީ ދެއްތޯ ދެ 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެބަ ހުރި ައދި އެ ދޫކޮށްލާފައި ސްކޫލުަތއް ވެސް އެބަ ހުރި ބައެްއ ކުދިން ތިން ކުދިންނަށް. 

ރަށްރަށުގައި ހަމަ ބޮްއކުރާަގއި ފަލިޖަހާފައި ކައިީރަގއި އޮންނަ ރަށަށް އެ ފަސް ުކދިންނަށް ކިޔަަވއިދޭންޖެހޭތީ 



  

ނޑަށް ހީަވނީ މި ދެން ސަބް ކޮމިޓީ ސްކޫލުަގއި. އެފަދަ ކަންތައްަތއް ދިމާވާ ރަށްރަށަށް ވެސް އެބަ ހުރި. އަ ޅުގަ

އެްއވެސް އޮތުާމއެކު ައޅުަގނޑުމެން އަދިވެސް މި، އަޅުަގނޑުމެން ތަްއޔާރު ިއނގޭތޯ. ހަމަ ދައުލަތުގެ 

މުއައްސަސާަތކަށް ވެސް ޮގސް އަދި އެނޫނިްއޔާ އާންމުންނާ ހަމައަށް އަޅުަގނޑުމެްނ ގޮްސގެން ވެސް ބަލާަފއި 

ނޑަށް ފެ ނޑުމެން އެހެން ނިންާމ ނިންމާއިރު އަުޅގަ ންނަނީ އެ ރަނަގޅު ގޮތަކަށް ނިންމާލަން. ކުއްލިގޮތަކަްށ ައޅުގަ

ނިންމުމެއް އެންމެ ރަނގަޅުނުވެ ވެސް ގޮސްދާނެ. ދައުލަަތށް ވެސް ޭއގެ އެންމެ ލުިއގޮތަކަށް އަދި ޭއގެ އެންމެ 

ނީހެން. މީގައި ެއއްެވސް ހާލެއްަގއި ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށް އެ ލިބޭ ގޮތަށް ނިމުނީމަ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ނިމު

ނޑު ވެްސ ހަމަ ފެށްޓިން  ވަަނ އަހަރު އިންނާނެ ޖަމްޢިއްޔާ  2990ބޭނުންވަނީ ވަކި ބަޔަކު ހަމަަގއިމު ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ހަދާފަ. ފަންޑެްއ ވެސް އެބަ ހުރި އަދިެވސް   އެއް ހަދާފައި ނުޅުދުންތެރިންަނށް އެހީވުމުގެ ޖަމްޢިްއޔާ ެއްއ އަުޅގަ

ގައި. އާދެ! ނަގަންވީ މިހާރު. 90ރުފިޔާ ެވސް އެބަ ހުރި ނުނެގި ތާށިވެފައި އޭގެ ތެޭރގައި. އެއީ  07777ވާފަ. ހުޅު

ނޑުމެން ހަމަ ސިޔާސީ ގޮތަކަށް ނޫން ވާހަކަ. ހަމަ  އެހެންވީމާ، މިއުޅެނީކީ ެއއްޮގތަކަށް ވެސް، ެއއެއްނޫން ައޅުގަ

ނޑަށް ފެނޭ އިޖުތިމާޢީ މިކަމުގެ ގޮތުންހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަ ނީ މި ދިގުދެމިގެން މިދަނީ ވެސް. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން އަިދވެސް މިކަމާ ހަމަ ވާހަކަދައްކާފައި މީަގިއ އެންމެ އެދެވޭ ގޮތަށް މި އެންސްޕާގެ އެ ހުށަހެޅުއްވުމަްށ 

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ިއނގޭތޯ. މި އެންމެ، އެބަ ތި ބި އެހެންނޫންތޯ ރަށްރަށުގައި މި އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅުގަ

އެހީތެރިޔަކާ ނުލައި ހަމަ ނޫެޅވޭނެ ފަރާތްތައް އެބަ ތިބި. އެބަ ތިބި ހަމަ ޔަޤީން ކަށަަވރު ކަމެއް. އެހެންވީާމ، އެ 

ފަރާތްތަކަށް ކަންނޭނގޭ އަުޅަގނޑުމެން މި ދެއްތޯ މީތި. ައދި ޑަބަލްެވގެންދާ ވާަހކަ ެވްސ އެ ުދވަހު ވިދާުޅވި. މިހާރު 

ރުފިޔާ ލިބޭ ވާހަކަ ވެސް އެންސްޕާެގ  1777ރުފިޔާ ލިބޭއިރު އަނެއްކާ  0777އާދެ! ، 0777އަހަރުން މަތީގެ  60

ސީ.އޯ ވިދާުޅވި. އެހެންނަމަވެސް ދައުލަތުން އެ ދޭ އެންމެބޮޑު ޢިނާޔަތެްއ ދެއްތޯ އެހެންވެއްެޖއްޔާުމ 

ނޑުމެްނ ވި ރުފިޔާ ލިބޭ ބަޔަުކ  0777ސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. މިހާރު ބަލައިގަންނަންޖެހޭނީ، ލިބެންޖެހޭނީ. އެ ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެުދވަުހ އެނގުނީ.  ރުފިާޔއާ.  1777ވެސް އެބަ ތިބި ކަމަށް އެްނސްޕާގެ މި ސީ.އޯގެ ފަރާތުްނ އަުޅގަ

މާ، އަށް ވެދާނެ ނޫނީ އެައށްވުރެ ދެއްތޯ. އެހެންވީ 27777ދެން މިސާލަކަށް މީތި މިއޮތް ގޮތަށް ބޮޑުކޮށްލެޭވއިރު 

 އެވެސް ޑަބަލްނުވާނެ ގޮތަކަށް އޭތި އޮންނަންޖެހޭނެ. އާދެ! ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިފާޢުهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑު ނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރާނަން. ހަމަ ގޮެތއްަގއި  އާދެ! މައިގަ މި ދެކެވުނު ހުރިހާ ވާހަކައަށް ވެސް އަުޅގަ

 . އެކަަމކު ލް އެ ވިދާުޅވި ވާހަކަ އަށް ެވސްމާއްަތގެ ވާހަކަ އަށް ެވސް. ފައިޞަރާގެ ވާަހކަ އަށް ވެްސ، އަސްއަނާ

ވެސް އަުޅަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް މި އިންޝުއަެރންސްގެ ތެރެއަށް ވަެދގަެނގެން މިއުޅެވެނީ. ވާހަކަ އަކީ ެއ  ފެށުނުއިރު

 ޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަމާ ބެހޭ މުައއްސަާސއާއަ  . އެހެންަނމަވެސްއެބަ ެދކެވޭކޮންސެޕްޓުގެ ވާހަކަ ވަރަށް ބޮޑަށް 



  

ނޑުމެން މި ބައްދަ އެއީ އަޅުަގނޑު އެކްސްެޕކްޓުކޮްށގެން ހުރީ އެންސްޕާ  ލު،އަދިެއއް ބައްދަލެއްުނވޭ ކަންނޭނގޭ އަުޅގަ

، ންވީމާ އެއް ނާދޭ. އެހެއެ ދުވަހު ާއަސންދަ ނާނެ ކަމަށް. ެއހެންނަމަވެސްއާއި އެީކގައި އަސްލު އާސަްނދަ ވެސް އަން

ނޑުމެންނަށް މިއި  އަޅުަގނުޑ ހިތަށްއަރަނީ ހަމަ ެއއީ ކޮންމެ  20 ،20ނދަ ސުންގަިޑއަީކ ގޮތެްއ ވިަޔސް އަުޅގަ

ނަމަވެސް ކުޑަ ކޮމިޓީން ވާހަކަ  އިމި ވީކެންުޑގަ، ވަސް އަދި އެބަ އޮތް. އެހެންވީމާމަސްދު އޮކްޓޯބަރު. ވާހަކަ ައކީ އެއް

ލަން. މިސާލަކަށް ހޯދާ މަވެސް އާސަންދަިއގެ ޓީމަކާ ބައްދަލުކޮށްލައި އެ ބޭފުޅުންގެ ވެސް ޚިޔާލެއްނަ ވެސް އަކީ މާދަމާ

ޖިްސޓްރީވެފައި ތިބި އެންމެންގެ މިހާރު އެންސްޕާ އަށް އެބަ އެނޭގ، އެންސްޕާ އަށް މިހާރު އެނގޭނެ މިވަގުތު ރަ

ހަމަ  ނިއިވޭ ކިަތއް ކުދިން ކިތައް ކުދިންކަން، ައޑު  ލަތަކީ ވެސް ކޮބަިއކަން. މިސާލަކަށް، ކަންފަތް، މި ނުފެންނަހާ

މިއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މި ދެ ފަރާތް ގުިޅގެން ވާހަކަ އަީކ ، ލަތުަގއި ތިބީ ކިތަްއ. އެހެންވީމާ އެހީތެރިއަށް ބޭނުންވާ ހާ

އާދެވިދާނެ. ޭސ  ކަށް މިސާލަކަށްވޭ ޕްރޮޕޯސަލަ މިސާލަކަށް އިންޝުއަރެންްސެގ ތެރެއިން އެންމެންނަށް ތަންކޮޅެއް އެދެ

ނޑަކަށް  122 މިސާލަކަށް އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި ކިޔާ ގޮތުން ވެއްޖެއްޔާމު އެދުވަހު ދެއްކި ވާހަަކއިގެ ގާްތގަ

އި ެއްއގޮތަށް ޕްރޮޕޯޒަލާ ނާ ހަމައަށް މީތި ބޮޑުވެގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑުެމން މި ޢިނާޔަތް އެ ބޭފުޅުންގެ އެމިލިއަ

ހަކަ އަކީ އަނާރާ ވެސް ދެންމެ ފާހަގަކުރެްއވި. ނިޒާރު ވެސް ެއ ފާހަގަކުރެްއވި ޕްރޮޕޯޒަްލ ގޮސްފިކަމަށް ވަންޏާ، ވާ

ނަޑކަށް ދައުލަތަށް މި ބުރަވަނީ ސަމްތިން އެްއގޮތް  67އެހެންވީމާ،  ން ރުފިޔާ.ލިއަމި 67ލައިކު  ވެއްެޖއްޔާ ގާްތގަ

ން ދީފިއްޔާ އެމީހުންނަށް ދެވޭނީ މިކުދިންނަށް ކޮން މިލިއަ 67ރެންސަށް މިސާލަކަށް އެ ން ރުފިޔާ އަށް އިންުޝއަމިލިއަ

 އެ ، ރަނަގޅު ބެނެފިޓަކަށް. އެހެންވީމާބެނެފިޓުސްއެއްތޯ. ފަހަުރގަިއ ވެދާނެއޭ އެ ބެނެފިޓަީކ މީތި ދިނުމަށްވުރެ މާ 

ނޑުމެންނަށް މި އޮތް އެއްވެސް ހަމަ ބަލާ މީހުންނަށް  މަސް ތެރޭ އެ މަސްދުވަހު. އޭރު އެއް  ލަން ރަނގަޅުތާއޭ އަުޅގަ

ރުފިޔާ ެއ  1777ދަ ނހަމަ މިއި އް ކޮށްފައި ރަނގަޅު ޕްރޮޕޯޒަލެއް ދެވިދާނެ. ދެންވެސް ދެން އެ ކުރާ ސްޓަޑީ އެ

ނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުަރން އިނގޭތޯ. ވަރަށް ބޮޑަްށ  އެހީތެރިޔާ ބޭނުންވާ މީހަކަްށ ދޭ އެްއޗަށް އަުޅގަ

ތާއީދުކުރަން. ހަމަ އެއާެއކީަގއި ވާހަކަ ައކީ އެ އިންުޝއަރެންސްގެ ތެރެއަށް އަދި ލެވިގެން ރަނަގޅު އެްއެޗްއ 

އިތުރުްނ  އޭގެ . އެކަމަކުފިޔާ އޭ ހަމަ ޢިނާޔަތަކީ ރު 1777ލިބުނަސް އޭތި އެއީ ހަމަ މިސާލަކަށް މީގައި ިމއޮތް 

ވާހަަކ  އޭލައިވާނެ ފެން އެޕްއިންޝުއަރެންްސގެ ތެރެއިން އެމީހުންނަށް މިހިރަ މިހިރަ ބެނެފިޓްސްތަކަށް މިއަދުން ފެށި

ނޑި ސަރުކާރުން އެ ދޭ އަނެއް ޢިނާޔަތޭއަހަރުވުމަށްފަހު މި ޤި 60ކީގައި ހަމަ އެއާ .އަކީ މީތި ލިބޭނީ.  ނާޔަތް ކެ

ވެސް ުކަޑވާނެ.  އޭރުން އެްއކަލަ އެިތވެސް ްކރޮސްވާ ގޮތް ުނވި. އޭރުން ވާހަކަ ައކީ ހަމަ ދައުލަތަށް އެ ލޯޑު

ނޑު ހަނދާންވަނީ މިހާރު  277މިސާލަކަށް އެ  ވެސް ހަމަ އެގޮތަށް ޑަބަލްކޮށްދެވޭ  ެއއްހާ މީހުންނަށް ކަންނނގޭ އަޅުގަ

ެއ ، ލިބުނީ. އެހެންވީމާެވސް އެ  ވެްސ ސަރުކާރަށް އެ ލުއި ޔާ އޭތިއްެޖއްހެންވެއެ. މީހުން 201އެބަ އުޅޭ ކަމަށް 

ވެސް ދައުލަތަށް ކޮންމެވެްސ  ހުރިހާ އެއްޗެއް ނިމޭއިރުަގިއ ވާހަކަ އަކީ އޮފްޯކޒު މިކަހަލަ ކަމެއް ނިމިގެންދާއިރު

ތި ސީރިއަސްލީ ވަރަށް ބޮޑަށް މި އެއަްށވުރެ މާބުރަވާނެ ކަންނޭނގޭ މީ ،ބުރައެއް އަންނާނެ. ދެން އަންނައިރު އަންނަން



  

ކުރަން އިރުއިރުކޮޅާ ހިފަން ފަށައިފިކަމަށް މައްޗަށް މިއޮތް ޤާނޫނު ތަންފީޛު މަޖިލީހުން ހާޑުކޮށްލައިގެން މި ދައުލަތުގެ

މީަގއި އެބަ ވިސްނަންޖެހޭ މިސާލަކަށް ކޮންމެގޮތެއް ވިަޔސް ސިޔާީސ ، ސިބަލް ކަމެއް އެީއކީ. އެހެންވީމާވަންޏާ. ޕޮ

ނޑުމެން ވާަހކަދައްަކިއގެން ނުވާނެޕާ ކަންނޭނގެ ސިޔާީސ  ޓީތަކަކުން މި އަންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް މިތާނގައި އަުޅގަ

ބޭނުންކޮށްގެން ނަގަން ނުވަތަ އެހެްނ ބަޔަކު ނަގަން ނޫނިއްޔާމު  ބެނެފިޓެއް މިސާލަކަށް މި ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ މީހުން

ނޑު ޤަބޫުލކުރާ ލިބޭ ، ހަކަށް. އެހެންވީމާދުވަސްވީ މީ ނިޑގެންނުާވނެ. އެއީ އަުޅގަ ނޫން. ވާހަކަ އަީކ  ގޮތެއް އެްއޗެއް ކެ

ނޑުެމންނާ ދިމާލަށް އަންނާނީ ރުފިާޔ  1777މިއޮތް  މިސާލަކަށް .އެ އެްއޗަށް ެއއީ ވަރަށް އެހެްނ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އަުޅގަ

ނޑާލާފައި ނިޑގެން ނުވާނެ. މީހަކަށް ލިބޭ ިޢނާޔަތެއް ކެ  އެކަހަލަ ެއއްެވސް ކަމެއް ެވގެން ނުވާނެ. .އިންުޝއަރެންސް ކަ

ނަަމ  ލުަގއި އަންފެއަރ. އެއީ ކުީރގައިމި އަންނަ އެތީގަިއ އެ އުޅެނީ އަސް ވެގެންއަހަރު 60މި  އެހެންނަމަވެސް

ވީމަ، ައސްލު ބޮުޑ  0777 އަކާ. އެކަމަކު ރުފިޔާ  1777 އަކާއި ރުފިޔާ  1777 . ެއއީމިސާލަކަށް ވަރަށް ުކޑަ އެްއެޗއް

ހަމަ އަނެއްހެން  .ފިގަރ ިއޒު ވެރީ ުގޑް 0777ވާހަކަ ައީކ ރާއްޖޭގެ ކޮންިޑޝަނަށް ބަލާއިރު ނޭނގޭ އޭތި. ކަން

 މެނޭޖަބަލް ފިގަރއެއް. ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ. 

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑުމެން ހަމަ އެން ވެސް މިުއޅެނީ މީހުންނަށް އެއްެޗއް ދެވޭތޯ އިނގޭތޯ. ދެްނ  މެންވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ. ައޅުގަ

ނޑު ހަމަ އެްއވެސް ގޮަތކަށް ސަރުކާރަށް ބުރަވާނެީތ  ނޑުގެ ހަމަ މި ވިސްނުން މި ހުންނަނީ އަޅުގަ ދޭއިރުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން މިއަދު ފާސްކޮށްލިޔަސް ވެްސ ހަމަ އެއް މަސް ދުވަހުގެ  އެތަންކޮޅަކަށް ައޅުަގނެޑއް ނުވިސްނަން. އަުޅގަ

 ވެސް ކުރަންވިދާނެ. އެކަމަކު  ޓަވަންޖެހޭ. އެކަންވަްނ ފައްކުރައްަވއި އެ ދެއްގެޒެްޓ ތެރޭގައި ސަރުކާުރއެ 

މިތާ ތިބެފައި ނުކުމެގެންދާއިރުގައި މިމީހުންނަށް އެއްކަލަ ެދން އަންނަ މިސާލަކަށް ދެން  ލޯޔަރުންނަށްއަޅުަގނޑުމެން 

. ވެްސ ދާނެ ނެތިގެން އެމީހުންނަށް ދޭން ހުއްޓާލެވި ންނަވާފައި ސަުރކާރުަގއި ލާރި އަންނަ ސަރުކާރަކުްނ ަވޑަިއގަ 

ައޅުަގނޑުމެން  ވެސް ކޮށްފާނެ. އެހެންީވމާ، އެކަމަކު އަނެއްކާ ހަމަ މަޖިލިސް ހަމަ އަންނަ ގޮތަކުން އަނެްއކާ ަބދަލު

ގޮުތގައި ތިބި މީހުންގެ ހާރު ނުކުޅެދުންތެރިންގެ މިހާރުއްސުރެ މިހާރުން މިހާރަށް އެމީހުންނަށް އެމީހުންގެ ދިރިއުޅުން މި

ސް މި އެ ވެ ލަތު ހަމަ ބަދަލުކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް އަޅުަގނޑުމެންނަްށ ކުރަން ެއއީ ހިންގާ އެޯސސިއޭޝަންތަކަށްހާ

 ވެރިެއމީހުން އެތަނަށް ގެންގޮސްެގން އެކުދިންނަށް ޓްރެއިނިން ދީ އެކުދިންނަށް އުފާ ފައިސާގެ ބަެއއް ދީގެން

ނޑުމެންނަްށ  ދިރިއުޅުމެއް ދެވޭނެ. ދެން ައނެއްކޮޅުން ހަމަ އެ ކުދިން ބަލިވެއްޖެްއޔާ ެއކުދިން ބަލިވެއްޖެއްޔާ އަުޅގަ

ނޑަށް ަލއިގެން ގޮސް މިތާ ތިބޭކަށް  ންސް ޕެކޭޖު ަނގާފައި އޮެވއްޖެްއޔާއިންޝުއަރެ އެކުދިްނ ބަލިވެއްޖެްއޔާ ކޮ

ނޑުމެންބޭރުގައި އަޅު  ޖެހޭނެ. އެމީހުންނަށް ހަމަނު ޤައުމުތަކުން  ގެބޭރުމެންބަރުންނަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ  ނަށްގަ

ލެއްގަިއ އާއި އެހީތެރިައކަށް ބޭރަށްދާންޖެހިއްޖެ ހާ  ެއ ކުއްޖާ ،ބޭސްކުރެވޭ ގޮތަށް ެއކުދިން ބަލިވެއްޖެްއޔާ އެކުދިންނާއި 



  

ނީ ސިލޯނުން ތަނަކުން ބޭސްކުެރވޭ ގޮތަްށ ބޭރުގެ ިއންޑީއާ އިން ނޫ ނަށްވެއްެޖއްޔާ އިތުރު ުސވާލެއް ނެތި އެމީހުން

ނޑުމެންނަށް ހެއް ނޑުމެން ހިން، ދުވިދާނެ. އެހެންވީމާވެސް އިންުޝއަރެންސް ސްީކމެއް ވެސް އަުޅގަ ގަވާށޭ އަޅުގަ

އުޅުނީމަ މިކަންތަކުގެ ެތރޭގައި ވެރިކަން ބަދަލުެވގެްނ  އާސަންދަިއގެ ތެޭރގައި އި އަޅުަގނޑުމެން އެންސްާޕގަޔާ 

އެތަނުން ޕެކެޖެއް ނަގައިފި  ޅުަގނޑު ެއތާ މަސައްކަތްކުރެވިަފއި މިހިރީ.އޭގެ ކުރިްނސުރެ އުޅުނީމާ އަ ާނއިއައިސުރެން

ނޑުމެންނަށް ކުރާނެ.  17777ރުިފޔާ ެއއް ނޫން،  1777ކަމަށް ވަނީިވއްާޔ އޭތި އަުޅަގނޑުމެން  ރުފިާޔގެ ފައިާދ އަުޅގަ

ވިދާޅުވި ކުރީަގއި ޕޭރެންޓު އެސޯިސޭއޝަންގެ ަވޑަިއގެން އިންެނިވ އެކަހަލަ ޕެކޭޖު ނަގަްނވާނެ، އަނެއްޮކޅުން ދެން އެ 

ނޑި ދޭިއރުގައި  ބޭފުޅާ ވިދާޅުވި ވެސް ައޅުަގނޑުމެްނނަށް މަޖިލީހުން އަނެކަތި ެއމީހުންނަށް މަޖްބޫރުކުރެވިދާނެ ގޮ

ނލަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބެލިދާނެ އެކަހަލަ ކުދިންނަށް ދެނީ ހަމަ އާދައިގެ ބިންދަިއެގން ދާކަހަ ިޑއެއްތޯ. ގޮ

ވެްސ ލަިއގެން ެއކަންތައްތަކާ އެްއޗެހި ކޮށް އެމީހުންނަށް މަޖްބޫރުކޮށް  ޓުރއެފަ ޅުަގނޑުމެްނގެ އަމިއްލަ ެސލްފު އޭގެއަ

ވެސް ޤާނޫނުަގއި ތިހުރިހާ ކަމެއް އެބަ އޮތޭ. ހުރިހާ  މިާހރު. އެކަން އެމީހުންނަށް އެ ަޙއްޤު ލިބިގަތުން މަސައްކަތް

ވެސް ހުރިހާ ތަނެއްގެ ސަުރކާރުގެ ތެޭރގަިއ އް ނެތް. އެމީހުން ދާންވީ ރޭމްޕް . ނެތް އެްއެވސް އެްއޗެކަމެއް އެބަ އޮތް

ނޑުމެން އެބަ ، ގައި ހުންނަންޖެހޭ. އެކަމަކު ކޮންތާކުތޯ ހުރީ. އެހެންވީމާއޮފީސްތަކު  އެ ހުރިހާ ކަންތައްތައް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވީބޫރުކުރުވަން ަތކަށް މަޖުނޫނުގެ ދަށުން އެމީހުންނަށް މަޖުބޫރު، އެ ުމއައްަސސާޤާ ވެްސ . އެީއ އަުޅގަ

ނޑުވެސް ކޮށްދެވޭނެ ކަމަކީ  ވެސް އެމީހުްނނަށް އެކުދިންނަށް ކު އެކަނިމާ ެއކަނި މަޔަ ެވސް . ދެން ހަމަ އަޅުގަ

ގެ ފައިާސ އުފުލައިގެން ނުގެްނގުެޅވޭ ަވރުގެ ކުއްޖަކު ގެންގުޅެން. މީހަކު ގެންގުޅެން. މީހަކަށް ހަމަ އެހީތެރިއެއް

ީރގައި ބަންާގޅު މީހެއް ނަމަވެސް ބަހައްޓަިއގެން ބެލޭނެ ފައިސާ އެ އެންސްޕާރގެ ދަށުން އެތާނގައި ރަޖިސްޓްީރ ކައި

 ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. ޝުކުރިއްާޔ.ހަމަ ކޮށްގެން އެތަނުން އެމީހަކަށް މުސާރަ ލިބޭގޮތް ހެދުން އެއީ 

 

 ޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނި

ނޑު ވެސް ދެން ސިޔާީސ ޕްލެޓް ފޯމެއް މިއީ  ކޮށް މި . އެހެންނަމަވެސް ސިޔާސީ ނުޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

ހާސް ރުފިޔާ ހަމަ ނިންމާލަން  ދެން އަސްލު ފަސް  . ދެން މިއުޅެނީ ވެސް ވާހަކަ ދެެކވޭތޯ މި ަދއްަކނީ

ޢާއްމު ގޮތެއްަގއި ސިޔާސީ ކަންތައްަތއް އޮންނަ ގޮތް ދެން އަނާރާ އަށް ވެްސ  ދެން .އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހިފާ ލެވިދާނެ

ނޑުމެންނަށް ވެސް ކްރެޑިޓް ލިބޭނެ ކްރެޑިޓް ލިބޭނެ ނިންމާލައިފިއްޔާ ނޫނީ ހިފަން  ހިފާ މިރުިފޔާއިން  0777 . އަުޅގަ

ގެ އުމުުރން ދުވަސްވީ ބޭފުޅުންނަށް އަހަރު 60އެހެން ނުކޮށްވޭތޯ މިބަލަނީ.  . ދެން އެހެންނަމަވެސްނިންމައިފިއްޔާމު

ހާސް ރުފިޔާ ދެްއވީ ވެސް އެްއވެސް ސްޓެޓިސްިޓކަށް ބައްަލވާފަެއއް ނޫން. ަހމަ ޕޯޑިޔަމަށް އަާރވަަޑިއގެން  ފަސް

އެހެންވީާމ،  އެދަނީ.ވެސް ދެމުން  ްނ ފެށީ. މިހާރުއްވަރުފިާޔ ދެްއވާނަމޭ. ދެ ދެ 0777ކޮންމެވެސް ބޭފުޅަުކ ވިާދޅުވަީނ 

ނޑު ދޭ އައިިޑޔާައކީ. ދެްނ ހަމަ ަގނޑުމެން މާބޮޑަށް ކަންތައްތައް ބޮޑުނުކޮށް މިކަން އަޅު ނިންމަން ހިފަން އަޅުގަ



  

ސަރުކާރުގެ ުމއައްސަސާަތކުްނ ދެއްވަންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް މި ޚާއްޞަކޮށް ނުކުޅެދުންެތރިކަން ހުންނަ ބޭފުޅުންނަށް 

 ހާ ކަންތައްތަކެްއ ރަނގަޅު ކުރުމަށް ދެން މިހުރި .ހުރީ އި ޖައިގަދެއްވަންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ަވރަށް ހަމަ ދަށު ދަރަ

ނޑުމެންގެ މިވާހަަކ ދެކެވެން ވެސް ފުރުޞަުތ މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ލިބޭ ފުރުޞަތަކީ ވަރަށް ކުރު މުއްަދތެއް އަުޅގަ

ނުޑމެން ލިބިގެން މިއަންނަނީ. މިީއ މީގެ ކުރިްނ ބަޔަުކ ދަްއކާ ވާހަކަެއއް ނޑަކަްށ މިީވ ނަވެސް ނޫން. އަުޅގަ ށް ގާތްގަ

ނޑުމެންނަށް މި ފައިވް ޓު ސެވަން އިޔަރްސގެ ތެރޭ ވާހަކަތައް ދައްކަމުން މިދަނީ ވެސް. ކުރިން ޙަޤީޤަތަކީ  އަޅުގަ

ދެއްކުނީމަ ކަންތައްތަްއ އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ ދެން މި ވާހަކަތައް އެމީހުން ތިބީ. އަޅާނުލެވި 

މި ފައިސާ ދިނުމުގެ އިޫޝ ނިންމާލަމާ ހިނގާށޭ ހަމަ ކޮންމެވެސް އެްއގޮތަކަްށ  .ނާނެެވގެން އަންރަނގަޅު

ފާސްހާސް ރުފިޔާ ދޭންޖެހޭ ގޮތް މީގައި ލިޔެފައި  .ހާސް ރުފިޔާއޭ މީގަިއ އިނީ އަޅުަގނޑުމެން މި ނިންމާލަން. ފަސް

ރަނގަޅު ކުރުމަށް ނިންމާނީއޭ.  އަޅުަގނޑުމެން ނިންމަންވީއޭ. ދެން ފަހުން އެ ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް

ނޑުމެްނ ވެސް މި ސިޔާސީ ގޮތަކަށް ނޫނޭ މި ނަގަނީކީ އިޝޫއެްއގެ ގޮުތގައި މި  މި ސޯޝަލް .މިދެންނެވިހެން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ވެްސ  ހާްސ ރުފިޔާއަށް އްލުކުރުުމގެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. ފަސްހައްތާ ޙަ ހިފައިފިްއޔާމު މި ެދން އަުޅގަ

 ގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭތޯ.އެހެން މީހުން ބޭނުންވަނީ ކޮންމެވެސް އެްއެޗއް ދީ . އެހެންނަމަވެސްހިފާލެވިދާނެ އެކަން ކުރަން

ދެން ޕަބްލިކް މީގައި ދެކެނީ ޚާއްޞަކޮށް ނުކުޅެދުންތެރިކަްނ ހުންނަ ބޭބޭފުޅުންނާއި އެ ފެމިލީތައް ދެކެނީ އެމީހުންނަށް 

ނޑު ޤަބޫލުުކރައްެބވީމީުދގައި އެތިހާސް ރުފިޔާ ލިބުމުގެ އުން ފަސް ންޖެހޭ. އެއްގޮަތކަށް ވެްސ . އެީއ އަުޅގަ

ހުީރ  އެމީހުންގެ ވިސްނުން .ރެންެސއް ތްރޫކޮށް ވެސް ނޫން އަދި ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ވެސް ނޫންއިންޝުއަ

ސް އޮތް ކަމެއް. ވެ ހާޑް ކޭޝް އެމީހުންނަށް ލިބޭގޮތަށް އެ މީހުންގެ ވިސްނުން ހުރީ. އެހެންވީމާ، އެ ،ހަމަ ކޭޝް

ނޑުމެން ޮކންމެ މިދެންނެވިހެން  . ދެންޮގތަކަށް ވިޔަސް ނިންމަން އެބަޖެހޭ ކޮންމެވެސް އެއް ގޮތެއް އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އަޅުަގނުޑގެ ބޭނުން މިދެންނެވިހެން ހަމަ ސޯޝަލް މައިންޑެްއގައި އިނދެގެން ވާހަކަ  .ވީހާ ައވަހަށް ނިންމަން އެބަޖެހޭ

 ަތކަށް ެވސް ހަމަ އެހެން ފިކުރެއްަގެއއް ނޫން. މިދެންނެވިހެން އެގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކަންޏާ ފަސް އެއްގޮ .މި ދައްކަނީ

 ެއކަމަކު އެހެނެއް ނޫން ބޭނުންަވނީ.ހާސް ރުފިޔާ އަށް ހިފަންވީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ތާ ހު ޑްރާފްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަގައި ައސްލު އެންމެފައާދެ! މިހާރު ދެން ބިލު އިގެން އުޅެން ޖެހިފައި ކަމަށް އަޅުގަ

ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ވަރަްށ  ،ވެސް ޤަބޫލުކުރަން. ދެން ިމހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެްނމެ ރަނގަޅު ޚިޔާލުަތކެއް 

 އޮތީ. ދެން މިކަމާ އެންމެ ގައި ެދއްވާަފއި ތަކު ރަނގަޅު ޚިޔާލުތަެކއް ައޅުަގނޑުމެން މަޢުލޫމާތު އެއްކުުރމުގެ ަވގުތު

އެހެންމެ އާސަންދަ ވެސް. އެހެްނވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ސަބް  ހުރި އެއް ފަރާތެއް ެއންސްޕަރ އަދި ހަމަ ންގުޅު

ިއގެން ޑްރާފްޓް ަގއި ޑްރާފްޓް ކުރުމުގެ ކަންތަކާކޮށްލާފައި ދެން އަސްލުފަރާތާ ބައްދަލު ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުން މި



  

ނޑު ނޑުމެންނަށް މިބިލުއް ށް އަތުވެއްޖެމެންނަށް ކޮމިޓީ އަކުރުމަށްފަހުގައި އަުޅގަ ގެ ނިންމާލުމަކާ ހަމައަށް ޔާ އެއީ އަުޅގަ

ދެން  .ވާަހކަ ެވސް ފާހަގަކުެރްއވައިިފ އެ ޢުދެވިދާނެ ކަންނޭނގެ. އެހެންވީމާ، އެއީ އަސްުލގައި އަެނއްކާ ރިފާ

ބޭފުޅުން ވަކި ޑޭޓެްއ  ތި ދެން .ބައްދަލުކުރަން ފީުހގެ އިްސ ބަެއއް ޭބފުޅުންނާއެންސްޕަރ އަދި އާސަންދަިއގެ އޮ

މިވެނި ދުވަހެއްަގއި މި ކޮމީޓީގެ ފަރާތުން އެ ވިދާޅުެވއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ސިޓީއެއް ޮފނުވާލެވިދާނެ 

 ބައްދަލުކޮށްލަން ދާނެ ވާހަކަ. ދެން މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކަމަށް ވަނީިވއްޔާ އިނގޭތޯ.  ބޭފުޅުންނާ

 

 ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ައނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ ދޫމަކުނު

ނަޑށް ފާހަ އޮީތ ހަމަ ދިވެހި ހުރިހާ  ރެންްސ ޕެކޭޖް އެގަކުރެޭވ ގޮުތަގއި މިހާރު އިންޝުއައާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. އަުޅގަ

ކުޅެދުންތެރިކަން ދެން ނު .ބޭސް ކުެރވޭ ގޮތަށް ެއއޮތީ ބައްެޔއް ހުރިްއޔާ .ރައްޔިތުންނަށް ބޭސް ކުެރވޭ ގޮތަށް ދެއްތޯ

 މިއީ ޙަޤީޤަތުަގއި ބަްއޔެއް ގޮުތގައި ަބއެއްފަހަރު ސިަފއެއް ުނކުރެވޭ. އެ ކުދީން އެ ހާލުަގިއ ތިބެނީ ނޫނީ އެ ހާލުގައި 

ނީޑގެ ބަިލ ކުދި ނޑަށް ހީވަނީ މި އަކުރު ގެންނައިުރ ެއއްަކލަ ސިކު ނޑުމެން އަުޅގަ ން ެވސް އެަބއުޅޭ. ދެން އަުޅގަ

ނޑުމެން ގުރައިޫދގައި ބަލަހައް ޓާ މީހުންނަށް ވެސް އެލަވަންސް ދައުަލތުން ބަލަހައްޓަންޏާ ނުލިބޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އަޅުގަ

ން ކުޅެދުންތެރިކަމުގައި ހުންނަ ކުދިދެން މިކަހަލަ ބޮޑެތި ނު .އެއީ ހަމަ ޑަބަލްވާތީ ދެއްތޯ ބަޔާންކުރަން.ޖެހޭނީ 

މިހާރު  މި އުތުރުކޮށްލަދެވެނީ އެކަހަލަ، އެއްހާސް .އް ނޫންޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ބޮޑުކުރެވެނީ ފަސްހާހެ

އެއްގޮތަށް ވަންޏާ އެންމެ ހާހެއް މި   ސްޕަރއިން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާއަޅުަގނޑުމެން މި ގެންނަން އުޅޭ ބަދަލުން އެން

. ވެޭވ އެީހއެއްހެން މުޅި ޢާއިލާ ައށް ވެސް ހަމަ އެ މީހުންނަށް އިތުރަށް މި ދެވެނީ. ެއއީ ހަމަ ައޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ

ނޑު ެވސް ޙަޤީޤަތުގަިއ މިބިލުމީގައި އަ ދެން ވަަރކަށް ސިޔާސީ ގޮތުން ވަިކ  ހުށަހެޅީކީ ހަމަ އެްއވެސް ުޅގަ

ނޑަށް  އަބަދު މެނިފެސްޓޯ  ގެެވސް ހަމަ އިވެމުންދޭ ކުރިން ވެސް ޕީ.ޕީ.އެމް  ފައިދާތަކެއް ހޯދާކަށް ނޫން. ެއއީ އަުޅގަ

ނޑަށް އިވެމުންދިަޔއީ ރިޔާސީ އިންިތޚާބު ތެރެއިން ވެސް މުސްކުޅިންނާއި ނުކުޅޭ ފަރާތްތަްއ  ތެރެއިން ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން  . ދެންވެސް ދެެކވިފަ ތަުކގައިތައް އެބަހުރި ހަމަ ޕޯޑިޔަމްވާހަކަ ާއއި މި ތަފާތު ނުކުރާނެ ވާހަކަ މިހާރު އަޅުގަ

ނޑު ފު .ކުރަނީ ޙަޤީޤަތުގައި ބޮޑު އަދަދެއް ނޫންމި އިތުރު ރަތަމަ ހުށަހަޅާފައި މިއޮތީ ބޮޑު އަދަދެއްކަން އަޅުގަ

އަްށ ދެން ޭއގެ އިުތރުން ފުދުންތެރިކަން ނެތް  1777 . އެހެންނަމަވެސް މިހާރ0777ުބޫލުކުރަން އަޅުަގނުޑ ޤަ

ެއއްހާ މީހުން މިހާރު އެންސްޕަރއިން ހަތަރު ސަތޭކަވެސް  މި ދެވެނީ. އެއީ 1777މީހުންނަށް ބެލެހެއްޓުމަށް ޓަކައި 

އަޅުަގނޑަކަށް މީތި ެއއްގޮަތކަށް ވެސް ފާަހގަެއއް ނުކުރެވޭ މި މާބޮޑު ެއއްެޗއް  . ދެންފައި ހުރި ދިރާސާތަކުންހޯދާ

 ވެސްނަނީ ޙަޤީޤަތުަގިއ ދައުލަތް މިއޮން .ކަމަކަށް. ެއއީ ދައުލަތުން މިސާލަކަށް އެތައް ޢާއިލާަތކަކަށް ެވވޭ އެހީތެރިކަެމއް

ޅާލަންޖެހޭ މީހުންނަށް އަާޅލުން އެ ވެސް ަދއުލަތުގެ ޒިްނމާގެ ތެރޭަގއި މި އަންނަނީ. އެދަފަ ހާލަތުގަިއ ތިބޭ ެއކަހަލަ އަ

ނޑަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ ޚިދުމަތްތަުކގެ ވާހަކަ ވަރަށް ގިަނއިން މެންބަރުން ދެއްކެވީމަ އެީއ  ދެން އަޅުގަ



  

ނުގެ އެ ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކެއް. އެކަމަކު އެ ޚިދުމަްތ ޙަޤީޤަތުގައި ހަމަ ވަރަްށ ތަފްޞީލުކޮށް ލިޔެވިަފއި އެބަހުރި މި ޤާނޫ

ނޑުމެްނ މާލީ އެހީ ބޮުޑކުރަން ޙަޤީަޤތުގައި ހުށަހަޅަން މިޖެހެނީ ެވސް. އެ ޚިދުމަތްތަަކކީ ހަމަ  ނުދެވޭތީއާެއކު އަުޅގަ

ނެޑްއގެ ދަށުން އަންނަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ކަން.  އަޅުަގނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުަރން ވަރަށް ރަނގަޅު އޮނިގަ

ނޑު 17އަހަރު ވެސް،  27އޭތި އަންނަން ނަގާފާނެ ދެއްތޯ  އެހެންނަމަވެސް މެން ިމ އަހަރު ވެސް. އޭެގ ކުރިން އަުޅގަ

ނޑު ދެކޭ ގޮުތގަިއ މި މާ ބޮުޑ  ީނ އެންމެ ހާހެްއ އިތުރަށް. އެއީމި ބޮޑު ކޮށްދެވެ ޢާއިލާތަކަށް މިސާލަކަށް އަުޅގަ

ނޑު  އިން ވެސް ފާހަގަުކރި ގޮތުގައި އެ ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ މާ ބޮޑު ތަކުލީފަކަށް އެންސްޕާ ،ތަކުލީފުކަށް ވެސް އަުޅގަ

ނޑަށް ފާހަަގވީ. ދެން ނުވޭ އެވަރު އެ މިންވަރު ހަމަޖައްސާދެވިދާނެ ކަމަށް އެ ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަ  އިން އަުޅގަ

މި ނިޒާރު ވެސް،  އަޅުަގނޑަްށ ވަރަށް ރަނގަުޅ އަސްލު މެންބަރުން ވެސް މިކަމާ އިތުރަށް ވިސްނަވާަފިއ ހަމަ

ދެއްތޯ  އިމެންބަރު ނިޒާރު އެ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް މިކަމުަގއި އަުޅަގނޑުމެން ވަކި ޑިޒިޝަެނއް ނަގަން ވެސް ޖެހިފަ

ނޑުމެން މި މިހާރު މި މި  ސާލަކަށްހުރީ. ބަޖެޓް ވެސް އެއީ މި އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ވެސް އެކުަލވައިާލއިރު ައޅުގަ

ނޑުމެން އެ ބޭފުޅުންގެ ސަމާލު ކަމަށް  ނަށް އެއްހަތަރުސަތޭކަ މީހުން ހާސް އިތުރުކުރަން ބޭނުންވަންޏާ އެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑަްށ ފެނޭ ވޯަޓކަށް އަހާލަިއގެން ނަމަެވސް ކޮބައިވެސް ގެންނަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ،  ތޯ ދެއްޯތ ޚިޔާލަީކ މި އަުޅގަ

 ކޮމިޓީން ނިންމާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ނޑުމެން އޮންނާނެ ސަބް ކޮމިޓީއެްއ ހޮ މިހާރު މި މަސައްކަތް ނިންމާލުމަށް . އެހެންވީމާ، ަސްބ ވާފަޓަކައި އަުޅގަ

ން ގޮތެއް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ނިންމާލާފައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅީމަ ދެން އެ ހިސާބުން ކޮމިޓީ

ނުޑމެން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެ މެ ގޮެތއްކޮން ނިންމާނީ. އެއީ ޅުމެއް ިވޔަސް ސަބް ކޮމިޓީން އެބަޖެހޭ މިކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު އަސްުލގައި މިާހރު އަސްމާއަށް ފުރުޞަތު ެއރުވުމަށްފަހުގައި ދެން ސަްބ  ހުށަހަޅަން އިނގޭތޯ. ދެން މި އަުޅގަ

ގަިއ ދެން ސަބް ކޮމިޓީން ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުންނަށް އަުޅަގނޑު ފުރުޞަެތއް އަުރވާނަން. އެއަށްފަހު 

ނ މި ދައުރަްށ  ޑަިއގަންނަާވ، އެހެންނަމަވެސްކޮމިޓީން ފެނިވަ ޑުމެން މި ކޮމިޓީއަށް އެއްކޮށްަފއިގޮތަކަށް އެްނގީމަ އަުޅގަ

ސް ގަާވއިުދ މަޖިލީ . ެއއީއަްށ މި ޑްރާފުޓްޮކށްގެންނެއް މި ބިލެްއ ނުގެެނވޭނެނޑުމެންނަށް މި މަޖިލިސްގެ ފްލޯއަޅުގަ 

 ބުނާ ގޮތަކުން. 

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަނާރާ ވިދާުޅވިއިުރަގއި މިހާރު ވެްސ އިންުޝއަެރންސް ޕެކޭޖެއް އޮތް ވާހަަކ  ރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުިރއްޔާ. ދެންމެވަ

ނޑުމެން މި ދައްކަނީ އެކަހަލަ އިން ނުކުޅެދޭ މީހުންނަށް މި  ސެއް ނޫން އިނގޭތޯ. އެއީ ުޝއަެރންވިދާޅުިވ. އަުޅގަ



  

އޭނައަށް މިހާރު ެއ ދަނީ  ކުއްޖެއް ކަމަށްވަނީ ވެއްެޖއްޔާ  ނެޕީ ޖަހާ ންުޝއަރެންްސ ޕެކޭޖްގަިއ ެއއީތައްޔާރުކުރާ އި

ސް ފަމަސީތަކާއި އެްއޗެހި ހުޅުވަމުން. އޭނައަްށ ލިބެންޖެހޭ އޭތި ވެ ނާއި ތަންތަން؛ މިސާލަކަށްއެސް.ޓީ.އޯއިން

ނޑުމެން މި ގަވާއިެދއް މި ހަދަނީ ނޫނިއްޔާ މި ޤާނޫނެއް މި ހަދަނީ އެއް ދުވަހަކަށް ދެ  ހުންނަންޖެހޭނެ. އަޅުގަ

ގެ ދަށުްނ އެ ލިޭބ އިންުޝއަރެންސް އި މަޖުބޫރުކުރެވޭނެ އާސަންދަ ްސ ލިބެން ހުންނަންޖެހެނޭ. އެއީވެ އެ ،ދުވަހަކަށް

ްއޔާ ނެޕީ ެވސް ހަމަ ހިލޭ ލިބެން ޖެހޭނެ ޔާ ެއއީ ނެޕީ ޖަހާ ކުއްޖެ ެވއްޖެގެ ދަށުަގއި އެ ުކއްޖާައށް ވެއްޖެއް ސްކީމު

ނޑުގެ މި ފިކުރާ ޚިޔާލާ މި ހުރީ . ނެޕީ ވެސް އިނގޭތޯ. އެ ދަރަޖައަށް އެމީހުންނަށް ކަން ފަސޭހަކޮށްދެވޭތޯ އަޅުގަ

އްެޖއްޔާ ގެންުގޅޭ މީހާއަށް ލާ ގެންގުޭޅ ުކއްޖެ ކަމަށް ވެއެންސްޕާއިން އެ ވިދާުޅވީ އުރާ އުފު  ލިބެންޖެހޭނެ. ދެން

އި ންސް ެދވޭނެ. އޭރުން ެއއްކަލަ މަންމައަށް އެ އުފުލާ ެގންގުޅޭ މަންމައަށް ވަރަށް ބޮުޑ ލުއިކަމަާކއި ފަސޭހަކަމަކާ އެލަވަ

ގެނެވޭނެ ެދއްތޯ.  އްސް ވެސް އަދި މީހަކު އަނެްއކާ ނުއެރުފިޔާ އަތަށް ލިބުނުކަ 1777 އެހީތެރިކަމެއް ލިބުނީ. ެއއީ

ްއާޔ ޓާނެ ފަިއސާ ދޭ ކަމަށް ވަީނވެއްޖެމީހަކު ބަހައް . ެއކަމަކުލިިބގެނެއް ުނގެނެވޭނެ 1777ވާނެ ެއއްަޗކީ ފަހަރަށް ގިނަ

އެިކއެިކ އެ ގެންދަނީ އް. މިހާރު ކޮންމެ ކުއްޖަކު ވެސް ކަމެމާ ރަނގަޅު އެ ކުއްާޖއަށް މާ ބޮޑު ފަރުވާތެރި 

ނޑުމެން އެ ާދއިރާގެ ބަެޖޓަށް އަނެކަތި ކުރުވަންޖެހޭނެ ކުލާސްތަކަށާިއ ެއއްެޗއްސަށް ގެންދަން. އެ ކުލާ ސްތަކަށް ައޅުގަ

ިމ  އިއަޅުަގނޑުމެންނަށް އިންސިްސޓްކޮށްގެން އެ ބަޖެަޓކަށް ެއކަހަލަ ކުލާހެއް ހިންގާ ފަރާތަކަށް ދޭ އެލަވަންސާ 

ގަަނއިޒޭޝަން އެްއވެްސ އޯގަަނއިޒޭޝަންސްަތކަށް. މިހާރު ވެސް އެ ހުންނަނީ މި ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ އޯ

. އެމީހުން އެ ކުދިްނގެ ދެކެ ލޯބިނުވާތީީކއެއް ނޫން. މީހުންނަށް އެކަން ނުކުެރވިފަ އެްއޗެއް ނެިތގެން އެ 

ންނަށް ހަމްދަރުދީވާނެ ދެއްތޯ. ެއ މީހުންގެ އެކަންަތއް ކުރަްނ ކުދިއަޅުަގނޑުމެންހެން ވަރަށް ިގނަ މީހުން ނުކުޅެދޭ 

ގެ ތެރޭަގއި އަެނކަތިން ނަމަވެސް ސަރުކާރުން ނެތި. އެހެންވީމާ، މި އެންސްޕާ ޖެޓެއްބޭނުންވިޔަސް އެމީހުން ބަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިންސިްސޓްކުރެވޭނެ އެ ކުދިން އެތަަނކަށް ވެސް ފައިސާ ަގވާއިދުްނ މަހުން މަހަށް ލިބެން. މި 

ވެސް އަޅުަގނޑު ެވސް ދުށިން.  ޅުނު ތަންކުލި ނުދެއްކިގެން އު  ކުދިންދާނެ ކުލާސް ހިންގި ތަނަށް ދާދިފަހުން ވެސް އެ

ެއއްޗެހި ސަުރކާރުެގ  އިގެންދަނީ. އެ ެއއްެޗއްސާ ރުފިޔާ ީދެގން އެ 077މިހާރު ވެސް ކޮންމެ ުކއްޖަަކށް ވެސް 

ކިެޔވުމުގެ ަޙއްޤު ލިބުން. އެ ކުދިންނަށް  ،ޒިންމާއެއް އެ މީހުންނަށް އެ ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުތައް ލިބުން. ކުލާހުގެ

ނޑުމެްނ ލުކޮށް. އަޅުގަ ޞީވާގެ ޙައްޤު ލިބުން. އެ އެްއޗެހި ހުސްއެކަނި ލިޔުަމކުން ތިޔަކު ނޯންނާނެ އެހާ ތަފްބޭސްފަރު

ްއޔާ އެމީހުން ކުށްވެރިވާ ހިސާބަްށ ސާައކުން ނުދޭ ކަމަށްވަނީ ވެއްޖެުމއައްސަ އޮވެފައި ލުކޮށް މިއަދު ބޭނުންވަނީ ތަފްޞީ

ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދޭން. އެ ކުދިްނނަށް އިތުރު އެހީތައް ދޭން.  ވެސް ގެންދަން. މި ކުދިންނަށް އެ މީހުންގެ

ނޑު  ޕާ ން ހުރިހާ ެއއްެޗްއ ކަވަުރެވއޭ އެންސްާޕއާ އަުޅަގނޑުމެން ހިނގާށޭ އެންސްމިދަންނަވަނީ މީގެ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އެމީހުން ހައްދަވަން އަޅުަގނޑުމެން  ގެން މި ސްކީމެއް ައޅުަގނޑުމެން ބޭނުން ގޮތަކަށްއާއި ާއސަންދައާ ވާހަކަ ަދއްަކއި

ނޑުމެްނ  ެއމީހުން ފޮނުވާ އެްއޗެްއ ނޫން. މި .އެއަށް އިންސިސްްޓކުރަން ވެސް ލާަފއި ދެން ޭއެގފަހުން އެ އަުޅގަ



  

އޭ އެމީހުންނަށް، އެމީހުންގެ ޙައްޤުތައް ލިބޭނެ. ލިބޭ އަރެންސް ސްކީމަކުން ލިބޭނެޤާނޫނުގެ ތެރޭގައި މިކަހަލަ އިންޝު

ްއޔާ ގެއަށް ގެނެވޭެނ ވެސް. އެމީހުން ލިބެންޖެހޭނެއޭ ބަލިވެއްޖެ ކަމަށްވެއްޖެ ނެޕީ ނެއޭއެމީހުން ލިބެންޖެހޭ ތަކުންޙައްޤު

ނޫނިއްޔާ އެ މީހުންނަށް އެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ  އެކަހަލަ ބަލި ކުއްޖަކަށް. ދެން ޑޮކްޓަރެއް ވެސް ހުންނަންޖެހޭނެ

އެންސްޕާއަށް އެކަްނ ކޮށްދޭްނޖެހޭނެ ބެލެނިވެރިޔާ އެްނގީމަ  . އެހެންވީމާ، ެއއީލިޔެަފއި އެ ގެނެވޭނެސްޕެސިފިކްކޮށް 

ނޑުމެން ސްޕެިސފިކްކޮށްގެން ނޫނީ މި މީހުްނ އަދިެވސް ައޅުަގނޑުމެންގެ  .އެތަނަށް ފޮނުވަންޖެހޭނެ ެއަވރަށް އަުޅގަ

ޔާ ލިބުނަސް ނުވާނެ އިނގޭތޯ. ރުފި 0777ރުފިޔާ ލިބުނީމަ އެވަރަކުން ވެސް ނުވާނެ.  1777ފަހަތުގައި ތިބޭނީ. 

އަނެއްކާ އަލުން ރިހެބްކުރެޭވނެ ކުދީންނަށް. ކޮންމެ ކުއްޖަކު ވެސް ކޮންމެ ކުއްަޖކަްށ ވެސް ވަންސް ނަމަވެްސ 

މީހުންނަކީ ދުނިޔެއަްށ  ނުހިނގިފައި އެ އޮންނަނީ ނޫނިްއާޔ އެ ބަިލ ކުއްޖެއްތޯ؟ ބަލިެވގެންތޯ އެމީހުންނަށް، އެމީހުން އެ

 ކަމުގައި އެމީހުން ޕާރމަނަންޓް ނުކުޅުދުންތެރިކަމެއްތޯ ބަލަން ބޭރަށް ވެސް ފޮނުވޭނެ. ހުރި ނުކުޅެދުންތެރި އަިއއްސުރެ

ނޑުމެން ނޫންތޯ ޓްރީޓްމަންޓް. ސިަގންޕޫރުން ހަމަ އަނެކަތި ލިބޭ މާލެއިން ނުވަންޏާ ކީއްެވެގންތޯ އަޅުގަ

ކަމަށްަވީނ  ށް ސްޕެޝަލައިޒް ތަނެއް ެބންކޮކުން ހުރިއްޖެނޫންތޯ. އެަކމަެވސް ލިބޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެވސް ބެންކޮކުން

ގެނެވިދާނެ ކުދިން.  ވިްއޔާ އެތަނަކަށް ވެސް ފޮުނވަިއގެން އެ ކުދިންނާ ަލއިެގން އެ ކުދިންނަީކ އަލުން ުމޖުތަމަޢަށް

 އެއީށް. ިކހާ ބޮޑު ނިޢުމަތެއްތޯ ސް ވެސް މިސާލަކަޔަކުދިން އަ 0ކުިދން ތެރެއިން  07ކީއްޯތއޭ އެ  އަޅެ

ނުޑމެން ހިނގާށޭ މިތަން މި  ނޑު ދަންަނވާނީ އަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިންސާިންއޔަތަށް ދެވޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑިަވޅުަގއި ހިފަމާ ހިނގާށޭ އެ މީހުންނަށް އެންމެ ގިނަިއން އެއްެޗއް ލިބޭ ގޮތަށް ހޯދަން. އެމީހުންނަށް ފަ އިދާ ހުރި ދަ

ބަފައިން ބޭނުންވަނީ އެމީހުން ން ވަރަށް ގިނަ ަމއިންބަފަިއންނާ ވާހަކަ ދެްއކިން. މައިއަޅުަގނޑު  ގޮތަކަށް ހަދަން. ެއއީ

ންނަ ތަންތަނަށް ގެންގޮްސގެްނ ވެްސ އެީހވެެގން އެކަހަލަ ކުލާސްަތއް ހު ންއަލުން ރަނގަުޅކުރެވޭނެ ގޮތަަކށް ސަރުކާރު

ެއ ކުދިްނ އަބަދު ބެލުމުގެ ބަދަލުަގއި  ގެން ޭގަގއިރުފިޔާ ހޯދައި 0777ރުފިޔާ ހޯަދއިގެން ނޫނީ  1777އެމީހުން 

ނީޑަގއި  އިނދެނޫނީ އެ ކުއްާޖ ކޮޅަށް  .އެމީހުންގެ ބޭނުންވަނީ އެ ުކއްޖާ މަންމާއޭ ގޮވާލާނެ ުދަވސް ދެކެން ގޮ

އިންނާނެ ދުވަސް ބޭނުްނވަނީ އެ މައިންބަފައިން. އަުޅަގނޑު، މިތަނަށް ަވޑަިއގަންނަާވނެ އަނެއް ބޭފުާޅއަށް ވެްސ 

ދާ މީސްމީހުން އޭނައާ ވާހަކަ ދެއްކީމަ އެނގުނީ. އަޅުަގނޑަކާ ނޫން އޭނަާއ އަުޅަގނޑު އިގަންަނވާނެ ވަޑަ އެނގި 

ނޑު ދާ ޭގގޭ އިދިމާވެފަ ނޑު ރަށަކަށް އެިރޔަސް ވެސް ނުކުޅެދޭ ުކއްޖެ ހުރި  ގެހުންނަނީކީ. އެ ައޅުގަ މީހުން ައޅުގަ

ނޑު ައޅުަގނުޑ މި ކެމްޕޭނުގެ ކުރިން ެވސް ބަލަިއގެން ގެެއއްތޯ  ފޯމް ފުރަމުން އެއްެސވިން. އެހެްނވީމާ،  މެންއަުޅގަ

އަރާނެ  ނޫނީ އޭނަ އަމިއްލަައށް، މަންމަ ހިތަށްބޮޑަށް ބޭނުންވަނީ އެ ުކއްޖާ މަންމާއޭ ުބނެލާނެ ހަމަ އެމީހުން 

މާ، ދޭނެ މީހަކު ވެސް ނުހުންނާނެ. އެހެންވީ ވެސް ތިމަންނަ ދުނިޔޭގައި ނެތް ދުވަހު އެ ކުއްޖާއަށް ކާއެިތކޮޅު

ނޑުމެން ހިއަށްއަމިއްލައަްށ ކާލަން ދަސްކުެރޭވނެ. އެވަުރ އެ ކުއްޖާ  ނގާޭށ ވާން އެމީހުން ބޭނުންވަނީ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

އެ މޯަޝނަލްވާނެ ކަމެއް ނެތް. އި. އެެހން އެްއވެސް ކަމަކަށް އިޓަކަ  މޯޝަނަލްވަާމށޭ އެ ކުދިންނަށްއަޅުަގނޑުމެން އި



  

އެންސްާޕގެ ތެރެއިން ހޯދޭތޯ ބަލަމާ  ނާއިވެގެން މި ހުރިހާ އެއްޗެްއ އާސަންދައިންޓަކައި އިމޯޝަނަލް ކުދިންނަށް

 ށޭ. އެ ވާހަކަ މިދެންނެވީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ.ގަވާހިން

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ނޑުމެން މިތާ ދެތިން ަކމެއް ފާހަގަކޮށްލަ އަޅުަގނޑުއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްިރރު.  ން. ެއއް ކަމަކީ އަުޅގަ

އޭެގ އިންޝުއަރެންސް ވާހަަކ ދަްއކާއިރު ުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުްނނަ ކުދިންނަށް އިންުޝއަރެންސެއްެގ ވާހަކަ ދެްއކީމަ 

 ށްގެން، ރިސްކް ޕޫލްއޭ ޕޫލްކޮ އިންޝުއަރެންސޭ އަުޅަގނޑުމެން މިކިޔަނީ ރިސްކް ޓެކްނިކަލީ މައްސަލަތަެކއް ާއދެ.

ނޑުމެން މިތަނުގައި ތިބި މި މޭޒުގައި މި އަރކުރާ ކަމަށްވަންޏާ އެިކ ވަށްމޭޒުގައި ތިބި މީހުން އިންޝު މިތަނުގައި އަުޅގަ

މީހުންގެ ބަލިމަޑުކަމާއި އެކި މީހުންގެ ޞިއްޙީ ފެންވަރު ަތފާތުވާނެ. އެހެންވީމާ، އެ ިރސްކް، އެ ރިކްްސ ޓޭބަލަްށ 

ޔުނިވަރސަލް ކަވަރޭެޖއްގެ  ޭޖަގއި މިއޮތް އާސަންދައަީކ ެއއީ ރާއް ޝުއަރެން ހަަދނީ. އެހެންނަމަވެސްގެން އިންބަލައި

ތެރެއިންވީމަ މުޅި ޕޮޕިއުޭލޝަންވީމަ އެ އިންުޝއަެރންސޭ ކީދާނެ. އަޅުަގނުޑ ދަންނަވަން މިއުޅޭ އެްއަޗކީ 

މަށްވަންޏާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެނޭގ ނުކުޅެދުންތެރިކަްނ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ުކދިންނެއް އިންުޝއަރެންކުރާ ކަ

 ދޭ. އެ މީހުންނަކީ ނުކުޅެދޭ ނެއ މީހުންގެ ރިްސކެްއ ނީ އިްށ ބަހާލިޔަސް އެ ކުދިންނަކީ ނުުކޅެދިފަކަތިން ކެޓަގަީރއަ

މަތްތަކެއް. ުކއްޖާއަށް މިވެނިމިވެނި ޞިއްޙީ ޚިދު .ނގޭ ކުއްާޖއަށް ނުހިނގޭކަންކުއްޖެއް. އަޅުަގނޑުމެންނަްށ އެ

. އެ އެހެންވީމާ، އިންުޝއަރެންްސ ޕޮލިސީއެްއގެ ތެރެއިން ިރސްކް ޕޫލްކޮށްގެން އެްއވެްސ ބަޔަކު ެއއެއް ނުަނގާނެ

އަށް މީހުން ނަގަނީ އެއީ ން. އިންޝުއަރެންސް ޕޮލިސީތައްތަެކއް ކޮށްދޭނެކަމިވެނި ކަންއެނގޭ އެ ކުދިންނަށް މިވެނި 

ފައިދާެއއް  ންއި އެމީހުންގެ ޚިދުމަތްޭދން އަނެއްާކ ެވސް ރިސްެކްއ ނަގާފައި ޭއގެިއރުގައޭަގއި ރިްސކުތަެކއް ހިމެނޭ

ރުފިާޔ  277ހޯދަން. ބުނަން މިއުޅޭ ެއއްަޗކީ އަުޅަގނޑުމެން މިތަނުަގއި ތިބި މީހުންގެ އަތުން ކޮންމެ މީހަކު އަތުން 

ދުމަތް ދިނުން ނުވަތަ އެ ރުފިޔާއިން އެ ިޞއްޙީ ޚި  277ނަގާފައި ައޅުަގނޑުމެން ެއކަކު ބަލިވީމަ އެ 

ން ެއކަުކ މި ިކޔަނީ. އެ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަކީ ބަލިވާނެ މީހުންނެއް ނޫން. އޭގެ ތެެރއި އޭއިންޝުއަރެންސް 

ނުކުޅެދުްނތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަކީ  ެއކަކަށް ޚަަރދުކުރާނެ. އެކަަމކުްއޔާ ެއންމެންގެ ލާރި ބަލިވާނެ. އެހެްނވެއްޖެ

ނޑުމެންނަށް އެނގޭ ެއ އަޅުަގނޑުމެން ވި ހޭްއސުރެން ފަށައިގެން ނުވަތަ އެ ކުްއޖާ ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށްފަހު އަޅުގަ

ރަށް ީރއްޗަށް ސާފުކޮްށ ކުއްޖާައކީ ކޮްނ ކަހަލަ ޞިްއޙީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހެއް. ެއ ރިސްކު އެ އޮީތ ވަ

މުޅި އާާބދީއަށް ބަލާއިރު ވިހާއިރު ެއ  ދޭ. މިސާލަކަށްެވގެްނ ނުއެނގިފަ. ރިްސކު ތަފާތު ކެަޓގަރީތަެކއްަގއި ސްޕްެރޑް

ކުއްޖާެގ ރިސްކު ތަފާުތވާނެ. މުސްކުޅިެވގެން ވަކި ހިާސބަކަށް ދާއިރު ެއ މީހާގެ ިރސްކު ތަފާތުވާނެ. އެހެންވީމާ، 



  

ތުވާނެ. ާކއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަކަށް ދޭ އިންޝުއަރެންސް ވަރަށް ތަފާއެކަހަލަ އިންޝުއަރެންްސއަ

ޓަކަިއ މި ަދންނަވަނީ. ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ބޭފުުޅންގެ މަޢުލޫމާތަށް އަޅުަގނުޑ ޓެކްނިކަްލ ޑިްސަކޝަނެއް ައޅުަގނުޑ ތި

ހުންނަ ކުދިންނަށް އިންޝުއަރެންސެއް ދޭ ވާހަކަ ދައްާކ ކަމަށް ވަންޏާ ޓެކްނިކަލީ އިޓް އިޒް ރޯްނގް އިނގޭތޯ. 

 ޏާ އެ އިޓް އިޒް ކަެރކްޓް. ެއއީކަށް އިންޝުއަރެންްސެގ ވާހަކަ ދައްކާ ކަމަށްވަންނަޖެނެރަލް ޕޮޕިއުލޭޝަ، އެހެންނޫން

ތަފާތުވާެނ  އެ ކުއްޖާ މަރުވުމުގެ ޗާންސް .އެ ކުއްޖާ ރިސްުކ ތަފާތުވާނެގެ ވިހާއިރުަގއި ޖެނެރަލް ޕޮޕިއުލޭޝަން

ބުނާ  . މިސާލަކަށްން ހުންނާނީ ތަފާތުކޮށްއެކި އާބާދީގެ އެކި ގިންތިަތކުަގއި ބަލިމަޑުކަ ،. އެ ުކއްޖާމުސްކުޅި އުމުރުގަ

އަހަރާ ދޭތެޭރގައި.  17އަހަރާއި  20މި  ެއްއގައި ބަލިމަުޑކަން ބޮޑުވާނެއަހަރުން މަތީގެ އާބާދީ 60ކަމަށް ވަންޏާ 

ނޑުމެން އިންޝުއަރެން  ގެ ވާހަކަ ނުކުޅެދުްނތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ސްއެހެންވީމާ، ބުނަން މިއުޅޭ ެއއްަޗކީ އަުޅގަ

 ހިނގާށޭ ކޮންމެވެސް އެހެން ސްކީމެއްގެ ވާހަކަ. އެ ސްކީުމގެ ނގާށޭ އިންޝުައރެންސޭ ކިޔާފަ. އެކަމަކުނުދައްކަމާ ހި

ްޑ އިންޝުއަރެންސޭ ބުނީމަ އޭގެ މާނައަކީ އެ ރިްސކު އެ ވޯ ، އިންޝުއަރެންސް ޑިފައިން ކުރެވިދާނެ. ެއކަމަކު 

އެމީހުން  .އެލަިއޑް އިންޝުއަރެންސް . އެއީކަމަށްވަންޏާ މި އާސަންދަ ޕޫލްކޮށްގެން ކުރާ ކަެމއް ނޫން. މިސާލަކަށް ބުނާ

ގޮތަށް. ގެ މުޅި އާބާދީ އޮތްގެން އުޭޅއިރު ރާްއޖޭމުޅި ޖެނެރަލް ޕޮޕިއުލޭޝަން ނަގައި އެ އިންޝުއަރެންސް ސްކީމު 

މާ، ބޮލަކަށް ވަިކވަެރއް ނެއް ބައްެޔއް ނުވާނެ. ެއހެންވީންރާއްޖޭގެ މުޅި އާބާދީ އެްއޮކށް ބައްޔެއް ުނވާނެ. އެންމެ 

ަލކުން ނަގާފައި އެ އެންމެން ބަލިނުވާނެ ކަމަށް ބަލާފައި ބަލިާވ މީހުންނަށް އޭގެ ތެރެއިން ބޭސްކޮށްދިނުމުގެ އުސޫ

ނުޑމެން ނުކުޅެދޭ ބުނެފި ކަމަށްވަންޏާ ޑިފައިންކޮށް ވަރަށް  އެކަން ނަގާނީ. އެކަމަކު ުނކުޅެދޭ ކުދިންނަކީ އަުޅގަ

އެ ކުއްޖާއަކީ ސިުކނީޑގެ ބަލި ހުރި މީހެއް ކަން. އެ ކުއްޖާއަީކ  ކަން. އްާޖއަކީ ފައި ނެތް ކުއްޖެއްސާފުކޮށް އެނގޭ ކު

ކަމެއް. ދެވަނަ ކަމަކީ އަޅުަގނޑުމެން މި އެބަޖެހޭ  އެއް  އިޓް ިއޒް ޑިފައިން. ެއއީ  ކިހާވަރެްއގެ ރިްސކެްއ އޮތް ަކމެއް

ނޑުމެން ކުރުމަށް މި ބިލު ޑުރާފުޓް އެްއކުރެިވއްޖެ، ސިމެންިތ  ހާރު ވެލި ެއއްކުެރވިއްެޖ، ަގއު މި ޓަކައި އަުޅގަ

މިހެން ގޮސް ބޭނުންވާ ހުރިހާ އެއްެޗއް ެއްއކުރެިވއްޖެ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ބޭނުންވޭ މި  .އެްއކުރެިވއްޖެ

ނޑުމެންގެ އިދާާރގެ ރާނާލާނެ މީހަކު. އެހެންވީމާ، މި ރާނާލާނެ މީހަކު މަޖިލިސްގެ ތަޅުމުގެ ތެރެއިން ނުަވތަ އަޅު ގަ

ނޑުމެންނަށް ރާވާލާފައި ޖައްސާާލނެ ކުލައެއް ދަންދެން ިކޔާ  ހަމަ ތެރެއިން މެންޝަނެއް ލިބިއްެޖ ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަ

 ނިންމާލެވިދާނެ. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން މި ހިސާބުން އަޅުަގނޑުމެން އިޖުތިމާޢީ ކޮ ސަބް  ަބއްދަލުުވން ނިންމާލާނީ. ދެން މިޓީގެއާދެ! މިހާރު އަުޅގަ

 ކޮމިޓީގެ ޢިްއޒަތްތެރި ބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑު އެ ފުރުޞަުތ އަރުވަން އިނގޭތޯ. 
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