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 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 މެންބަރުން. ޢިްއޒަތްތެރި  34އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  ވަގުތު ޖަލްސާ މި
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްއކަތެއް ނެތް.މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މަސަ ަވގުތު  މިން އަންގާ އެްނގުން. ރިޔާސަތު  3 ައއިޓަމު އެޖެންޑާ
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 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 . ލުުސވާ 5 ައއިޓަމު އެޖެންޑާ

 30ވެލޮޕްމަންޓް ޑި ފް އިކޮނޮމިކް އޮ މިނިސްޓަރ ،އާދަމްިއނާ ރޮޒައައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  -5.1

ނޑު މަދު ސަޢީދާ ކުރަްއވާ ުއވާލު. އަލްފާޟިލް މުޙައް ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއެރުވުމުގެ ކުރިން އަުޅގަ

ނޑު މިމުޙައްމަދު ސަޢީދަށް މަރުޙަބާދަންނަވަން.  ލޮޕްމަންޓް އަލްފާޟިލްރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ިޑވެމިނިސްޓަ ހާރު މި އަޅުގަ

އިާނ މެންބަރު ރޮޒަމީދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި  އަްއޑޫ ،ވަަޑިއގަތުމަށް ލަިއެގން ކުރިއަށްުސވާތުއަރުވަނީ ފުރުޞަ

 އާދަމަށް.

 35 

 އިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައަްއޑޫ މީދޫ 

ނޑު  .ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް ން އައްޑޫ ސިީޓގެ ކުިރއެރުމަށް ފަރާތު ރީޓްސްގެ ުސވާލަކީ ތިޔަ މިނިއަުޅގަ

އެއްެވސް މަސައްކަތެއް ކުެރވެމުްނ  ކުިރއެރުމަށްއަދި މީދޫ ދާއިރާގެ  ދޭތޯ؟ އެބަ ކުރެެވމުން އެްއވެސް މަސައްކަެތއް

 މިހާރު؟ ދޭތޯ އެބަ

 40 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފުރުޞަތުއަރުވަން. އާދެ، ިޢއްޒަތްތެރި ަވޒީރަށްފަހަތު ތަންކޮޅު.  ދި އެއް ތަްނކޮޅު؛އަ

 

 ސަޢީދު ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދުލޮޕްމަންޓް އޮފް އިކޮނޮމިކް ިޑވެރ މިނިސްޓަ

ّهللاّالسّ  . ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން.ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސްޝުކުރިއްޔާ  ّورحمة ّعليكم  45الم

 ޖަވާުބގަިއ، ގެކުރައްވާ ުސވާލުއިނާ އާދަމް ރޮޒަޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލާ  އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ .وبركاته

ައޅުަގނުޑ  ކައި އަުޅަގނޑު ދަންނަވަން އޮތީ،ޓަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ އަދި މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް

ިއ ގަ ގޮތެއް ލައަށް ޖުމް ގެ ތަަރއްޤީވިޔަފާރީދި ރާއްޖޭގެ އިްޤތިޞާދީ އަވަނީ ޒާާރއާ ހަވާލުކުރެވިފައި ތަމްސީލުކުރާ ވު

އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީ  ،ނެތި އްދުތަކަށް ތަފާތުކުރުމެއްޓު. މިގޮތުން ރާއްޖޭގެ އެކި ސަަރހަމަސައްކަތްކުރުުމގެ މެންޑޭ

 50ޅުންހުިރ ރައްީޤއާ ގުތައެކު  ނިހެން ވުޒާރާތަކާ ގުޅޭ އެހެ ަކމާސަރުކާުރގެ  ،ބެހިގެންދާނެ ގޮތަށް މަސައްަކތްތައް ރާވައި 

ނުޑ ތަމްސީލުކުރާ ުވޒާ ކުރުމަކީ މަޝްރޫޢުތައް ތަންފީޛު . އަދި ދީގެން ކުރާ ކަމެއް އިސްކަމެއް  ވަރަށްއިން  ރާއަުޅގަ

 މިނިސްޓްރީން މި  . އަޅުަގނޑުމެންގޮތުން ސިީޓ ވެސް ހިމެނޭ  އަްއޑޫކުރެވޭނީ މަސަކަތްތައް ތަންފީޛު މިގޮތުން ކުރެވޭ

ސަުރކާރުގެ  ،ކޮށް ތަންފީޛު ްނޑާޖެއެތިޞާދީ ކަަތކީ ސަރުކާރުެގ އިޤްީދެގން ކުރަމުންދާ މަސައް ވަގުުތ އެންމެ އިސްކަެމއް

ޞާދަށް ގެންނަން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް. އަދި އިޤްތި މަށް އިޤްތިޞާދީ ބިންގާ ފުޅާކުރު ،ކޮށްއިޤްތިޞާދު ހަރުދަނާ
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ނޑު އިދާރީ އޮއުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ އަދި ބޭނުންވާ ބަދަލުތައް ގެނަ   55ެއުކ  ހަރުދަނާުކރުމުގެ މަސައްކަތްަތކާިނގަ

އިންެވސްޓަރުން  ،ކޮށްޕްރޮމޯޓު ޝްރޫޢުތައްމަ ،ރާއްަވވާފަިއވާ އިޤްތިޞާދީ މަަސއްކަތްތައް  ކުރަންސަރުކާރުން ތަންފީޛު

ބިލަކީ  އްދުގެޞަދީ ޚާއްޞަ ސަރަހަޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޤްތިހޯދުމުގެ މަސައްކަތްތައް. މި ގޮތުން 

ވުމުން  ޤާނޫނަކަށް މި ބިލުހުށަހެޅިފަިއވާ ބިލެްއ. މަްޤޞަދުގައި  މުގެރުކުރުން މަގުފަހިއަށް ަސރުކާ ދީ ތަރައްޤީއްހަސަރަ

 ުތގައި ގޮ ތަކުގެ ޒޯން ޤްިތޞާދީތަކަީކ އިއްދުެގ ގޮތުން މުިހއްމު ސަރަހައަބާދީ އަދި ޖޯގްރަފީ ފަދަސިޓީ  އަްއޑޫ

ނަޑއެޅި  60ޞަތު ފުރު ރަފުކުރުމުގެޢާޚިދުމަތްތަކާއި މަސައްކަތްތަްއ ތައިޤްތިޞާދީ ަގއި ނެތް އްދުތަކުއަދި އެ ސަރަހަ، ކަ

ވެފަިއވާ ޚާއްޞަ އާ ހަވާލު ހުޅުވިގެންދާނެ. މިނިސްްޓރީ ބޭރުގެ އިްނވެސްޓަރުންނަށް  ާރއްޖޭންއަދި  ރާއްޖެއާ

ކަމަށް  ތަކެއް ފަހިެވގެންދާނެރުޞަތު އަށް ފު ވެްސ އަްއޑޫ ސިޓީ އްކަތްތަކުންމަސަ ތަކުގެ ތެެރއިން ކުެރެވމުންދާޓުމެންޑޭ

ގްރާމުގެ ހިންގޭ ޕްރޮ ގެ ާދއިރާ ތަރައްޤީުކރުމަށްޔަފާރީތީގެ ވިފަން މެދުއަދި ިމޮގތުން ކުދި އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. 

ވެސް އެބަ ފޯުރކޮށްދެމުން މިހާރު ޚިދުމަތްތައްއަްށ ބޭނުންވާ  ތަރައްޤީ ައދި ވިޔަފާީރގެ އެހީތެރިކަމާ ދަށުން މާލީ

 65އާ ުގޅިގެން މިނިސްޓްރީްނ އޮފް މޯލްޑިްވސްބޭންކު  ހަރަކާތްތެރިވާ ކުދި ިވޔަފާރިތަކަށް. މިގޮތުން އަްއޫޑގަިއ ގެންދަން

އަދި މިގޮތުން . ފަހިވެފަ ދުމުގެ ފުރުޞަތު ވަނީހޯ ޯލނު ،ވެ ބަިއވެރި ނު ޕްރޮގްރާމުަގއިލޯ ދާކުރަމުންތަންފީޛު

 ވާ ލޯނު ސްކީމުލިބިފައި ބީންައހަރު މިހާތަނަށް އައިރު އޭ.ީޑ. މި .ރެވިފަށް ވަނީ ލޯނު ދޫކުފަރާތަކަ 43ސާބަށް މިހާހި

ނޑު. އަފެށިފަފަރާތްތަކަށް ލޯނު ދޫކުރަންވަނީ  ލިބުނު ލޯނު  ،ކުރެވި އިޢުލާނު ފަރާތަކަށް  43ކުރިން މި ދެންނެވި  ޅުގަ

ލޮޕްމަންޓް ބޭންކާ އެކުަގއި އިސްލާމިކު ޑިވެދޭ. އަދި  އެ މަސައްކަތް ކުިރއަްށ އެބަ ވެސްމިހާރު . ނީ ލޯނު ދޫކުރެވިފަވާ

 70ރަހުނު ބެހެއްޓިގެން ރެވެނީ ލޯނު ދޫކު އަށް ވިޔަފާރިފެންތީގެ  މެދު އަދި ކުރެވޭ. ކުދި އެބަަތކެއް ވެސް މަސައްކަތް

 މުގެޓް ގެރެްނޓީ ސްކީމެއް ތަޢާރަފުކުރުކްރެޑި އްލުކުރުމަށްވާ ދަތިތައް ހަދިމާީމެގ ސަބަބުން  ،ވަގުތު ވާތީ ކަމަށް މި

ނުޑ ނިސްޓްރީން ުކރަމުންދާ ވާހަކަ މަސައްކަތް މި ދަންނަވަން. ވިޔަފާރި ަތރައްޤީކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން އަުޅގަ

ިމއަހަުރ  ލޮޕްމަންޓް ަސރވިސް ސެންޓަެރއްޑިވެ ގަިއ ބިޒްނަސްއްދެއް ސަރަހަ  4ހަރުދަނާކުރުމަށް  ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ

 އަދި ޅ. އްފުށިކުޅުދު ހިތަދޫ، ހދ. ސިީޓގެ ްނ އަްއޑޫއެގޮތުދަންނަވަން. އިމުކުެރވޭނެ ވާހަަކ ވެސް ޤާ ތެރޭގައި 

 75އިމުކުރުމުެގ ޤާ ،އިމުކުރާ ސެންޓަރުޤާ ސިޓީަގއި ކެއް މި އަހަރު ހުޅުވޭނެ. އަްއޑޫނައިފަރުގައި މިފަދަ ސެންޓަރުތަ

ނޑުމެންނަށް ސޮއިކުެރވޭނެ. އަމަހުެގ ތެރޭގައި ޖުލައި ްސވުމުަގއިއެއްބަ ދުމަތާއި އުބޭޓަރުެގ ޚިމި ސެންޓަރުްނ އިންކި ުޅގަ

މުަގއި ތަކާއި ވިޔަފާރި ޭރވުިނންރެއިޓްނައިދިނުމަށް ހިންގޭ ގަން އުނނީ އަދި ހުނަރު ފަން ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް ބޭނުްނވާ

އި މި ޚިދުމަތްތައް ރުތަކުގަ ފޯރުކޮށްދެވޭނެ. މި ސެންޓަ ސީ ސްޯޕޓުސަލްޓެންނަސް ކޮންޒް ބި ،ދީފޯރުކޮށް ކަންއެހީތެރި

ޭއޝަން ކުރިއަށްާދ އިވެލުއޭ.ީޑ.ބީެގ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ތެރެއިން މިހާރު ން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ނެ ފަންނީ މާހިރުކޮށްދޭފޯރު

 80ން ތައް މަދުމަދުގައި އަމިްއލަ އުފެއްދުންވަގުތު. ރާއްޖޭ  ީވ މިއެ ޕްރޮޖެކްޓު ވާހަކަ ައޅުަގނޑު ދަންނަވަން. އޭ.ޑީ.ީބގައި 

 ޖިންޓަަކއި ޕެކޭ ކޮލިޓީ ރަނގަޅުކުރުމަށް ކޭޖިންޕެ އްދާ ތަކެތީގެއުފަ މަޑުމަޑުން ިއތުރުވަމުންދާއިރުަގއި ؛އިތުރުކުރަމުން
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 ންނަވަން.އިުމކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދަގެ ތެޭރގައި ޤާ މި އަހަރު އި ުކޅުދުއްފުށީަގއިއާ  ައއްޑޫ ސިޓީ ތްފެސިލިޓީގެ ޚިދުމަ

 މިހާރު ކުރިއަށްދާ ވާހަކަ  ެވސްހަވާލުކުމުެގ މަސަްއކަތް  ރެކްޓަރާ ހިންގާނެ ފަރާތްތައް ކޮންޓް ތައް މިގޮތުން މި ފެސިލިޓީ

 އާމްދަނީ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ޭގގަިއ ތިބެގެންސަބާ ޕްރޮޖެކްެޓއްެގ ދަށުން ެގ ދަންނަވަން. މީގެއިތުރުްނ ސާކު

 85އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް  ޚާއްޞަކޮށްގެން ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަށްއާމްދާީނ  މަސައްކަތްކުރުުމގެ؛

 އުމީ ފެންވަރުގައި ިމ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްދަނީ ކުރެވެމުން. ޤަގިނަ މަސަްއކަތްތަކެއް  އެހީތެރިވުމަށް

ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ފުރިހަމަ  އަްއޑޫގެ އަންހެންކޯޕަރޭިޓވް ސޮަސއިޓީން  މޯލްޑިވްސްރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ސަބާ 

 އްމުކޮށްން. އަްއޑޫގެ ައންހެން ބޭފުޅުން ޢާކުރަހަގަ އެކު ފާ ައޅުަގނޑު އުފަލާ ވުމެއް އޮންނަކަންއްސާ އި ހިވުމަކާ ބައިވެރި 

 ހެދުމުގެ  މާކެޓް ެނރުމުގެ ސެންޓަރެއް ،އުަފއްދައި ގަޅު ފެންވަެރްއގައި ކޮިލޓީކޮށްތަްއ ރަނކާބޯަތކެތީގެ ާބވަތް އުފައްދާ

 90ންޓަނޭޝަނަލް މާލޭ އި ނީމިހާރު ވާދާ ވާހަކަ އަުޅަގނޑު ދަންނަވަން. އަދި  ކުރިއަށްފެށިެގން ވެސް މަސައްކަތް މިހާރު

 ިދވެހިރާއްޖޭގެ ާޚއްޞަކޮށް އަންހެން ބޭފުޅުން . އެއީ އެއް އެސްޓަބްލިްޝކޮށްފަގައި ީމގެ ކުރިން ެނތް ފެސިޓީއެއަރޕޯޓް 

 ނެ އިްނޓަނޭޝަނަލް އެކްސްޕޯޝަރކުރެވޭޓު ފެންވަރެްއގައި މާކެަބވަިއގެން ކުރަްއާވ މަސައްކަތްތައް ޤައުމީ ގޭަގއި ތިއް

ނޑު ދަންނަވަން. . އާމްދަނީ ދެވިފަ ނޑުގެ ުއއްމީދަކީ ހަމަ ލިބެމުންދާ ވާހަކަ ވެސް އަުޅގަ  ގެ މި ހަފުތާއަދި އަުޅގަ

ތުގައި މި ފުރުޞަ ހުޅުވުްނަކން ހަމަ އްދެއްަގއި ވެސް މީގެ ސެންޓަރެއްން ސަރަހައެހެ ފަހުކޮޅު ހަމަ ރާއްޖޭގެ

ނޑުމެން ރަށްރަށުގެއަށްލީ މި ހިއްސާކޮ މަޖިލީހާ ޢިއްޒަތްތެރި  މި ގޮތަކަށް ކުރުފާހަގަކޮށްލަން.   95 ސީދާ އިއާ ތަރައްޤީ ުޅގަ

އޮތީ  އަޅުަގނާޑ އަމާުޒވެފައި  ުސވާލުދެން ކަންަތއްަތއް އިނގޭތޯ.  ރައްޔިތުންނާ ުގޅިގެން ކުރަުމން ގެންދާ ބަެއއް

ނޑު ޤަބޫލުކުރާއަށް ކަމަށް ވާތީ  މީދޫ ދާއިރާހުޅު ންމެ ކަމެއްގައި ގެންދާ ކޮ ގޮުތގައި ރަްއޔިތުންނަށް އަމާޒުެވެގން އަޅުގަ

ލަން. ކުރަމުްނދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވާތަރައްޤީގެ އަސަރު ނާުވމެއް ނެތި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށްއިސްިތސް ހަމަ އެއްެވސް

 ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވަރަށް ބޮޑަށް

 100 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެގ މިހާރު މިއަދު  ނަން.ލާރުޞަތުއެރުވުުމގަިއ ދަންނަވައިަގޑީެގ ސުވާުލ ފުދެ، މިހާރު އިތުރު ޝުކުރިއްާޔ ަވޒީރަށް. އާ

ހިންގުމަށް އި ައއްޫޑ މީދޫ ދާއިރާގައި ޢާހިފައިވާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫހަމަޖެ ަގއި ހިންގުމަށްކީ ައއްޑޫ ޟޫޢަސުވާލުގެ މައު 

ނޫނީ  ،ގޮތުން ގުޅޭ ޢާގެ މައުޟޫގައި އެ ުސވާލު ތުރު ަގޑީެގ ސުވާލު ގެ ަމޝްރޫޢު. ދެން އިތަރައްޤީހަމަޖެހިފައިވާ 

 105އަޅުަގނުޑ މިހާރު މި ވަނީ.  ދީަގއި މިއިދުން ފަހިކޮށްގަވާ  ން ސުވާލުކުރުުމގެ ފުރުޞަތުގޮތު  ޖަވާާބ ުގޅޭުރ ދެްއވި ވަޒީ

 .އިނާ އާދަމްރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒަދާއިައއްޑޫ މީދޫ ުސވާލުކުރުުމގެ ފުރުޞަތު.  ހުޅުވާލަނީ އިތުރު

 

 އިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:ރޮޒައަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 
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ސިޓީ  ވާހަކަ. ައއްޑޫެގންދާ މަސައްކަތްކުަރއްވަމުން  ހޯަދން އިންވެސްޓަރުން ެވއްޖެ ފޮރިންމަނިކުފާނު ވިދާޅު

 110ްޑ ކޯލް ލާންޓަާކއިއައްޫޑގަިއ އައިސް ޕްކުންފުނިން  ސްޑައިެނމިކްގެ ސީ ކޮށްގެން ސްޕޭންއިޢުލާނުކައުންސިްލގެ ފަރާތުން 

މީހުން  ވަނީ އެ ދެވިފައިން ކުރިއަށް ނުގެ މަސައްކަތް ނަމަވެސް ހެދުމަށް ބޭނުންވޭ. ސިލިޓީއެއްފެ ސްޓޯރޭޖު

ުރ ވެސް އަދި ވެސް ޖަވާެބްއ މަސް ވީއި 6 އިގެންހުށަހަޅަ އަށް ކުރުމަށް މަނިކުފާނުގެ ވުޒާރާކުންފުންޏެއް ރަޖިސްޓްރީ

މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ  ހައުސިން ވެންޝަން ސެންޓަރންަގއި ހުރި ކޮދެން އައްޑޫ ކޮބައިތޯ އޭގެ ސަަބބަކީ؟ .ނުލިބޭތީ

ރިޒަމްެގ ޓުއަ ތަން ވަނީ އެމިނިސްޓްރީން އިޢުލާނުކުރައްވާަފއި ވީރާނާެވގެންާދއިރުަގއި މަނިކުފާނުގެ  ދަށުގައި ހުރެ

 115 ގެންދިއުމަށް. ކޮބައިތޯ ެއކަން؟ ކުރިއަށް ބޭނުމަށް

 

 ސަޢީދު ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު ލޮޕްމަންޓްއޮފް އިކޮނޮމިކް ިޑވެމިނިސްޓަރ 

ނޑުގެ ޮއންނަ  އް ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށްކުންފުންޏެޖޭގައި އެްއވެސް އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ. މި ިދެވހިރާއް ޤާނުނީ މިންގަ

ށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން. ސަމާުލކަމަހަކަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާއައިމަ އެކަން ލަސްނުވާނެ ށަހެޅިގެން ހުތެރެއިން 

 120ނުވާނެ ވާހަކަ ެވްސ ދަންނަވާލަން. ދެން ކުރެއްވި އް، ޢާއްމު ފަރުދެއް އިސްތިސްނާެއއްެވސް ހިސާބެއް، ތަނެ އެކަމުަގއި

ނޑަށް މިއަުދ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތް ސުވާލެއް ނޫން ނުޑ ހަމަ މަޢުލޫމާތަށްސުވާލަކީ އަުޅގަ ޓަކަިއ  ކަން އަުޅގަ

 އިނގޭތޯ.  ދަންނަވާލަން

 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ ޒަތްތެރި މިނިސްަޓރާސް. ޢިއްޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީ  125މަނިކުފާނު  އަޅުގަ

ރާއްޭޖގެ ުއތުރަށާއި މާލެ ސަރަހައްދަށް  ގެ ގޮުތގައިޕްރޮޖެކްުޓތަކެއް ދެއްވިއިރު މެގަ އިންވެސްޓަރ ފޯރަމަށް މަޢުލޫމާތު

ސްޓަރ ގައި ުޓއަިރޒަމް މިނިލީހުމަޖި ކުަރއްވާަފއި ޮއތީ. ދެކުނަކަށް ނެތް. އެހެްނނަމަވެސް ިއއްޔެ މިބޮޑަށް ފޯކަސް

އައްޑޫ  ،ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯން ބިލު ފާސްވުމަށް ފަހަށް ،އޮނަރަބަލް އަޙްމަދު އަދީބު ވާހަކަދައްަކވަމުން ވިދާޅުވި 

 ބަދަލުވީތޯ؟ ސާފުކޮށްދީފާނަންތޯ؟ ދެއްވާނަމޭ. އެހެްނވީމާ، މިހާރު ޕޮލިސީ ސްަކމެއްބޮޑު އި އަށް ވަރަށް ސިޓީ

 130 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަންޏާ ފުރުޞަތު އެބަ  ގުޅޭ އިތުރު ުސވާލެއް ަކމަށް ނޫނީ ަވޒީރު ދެްއވި ަޖވާބާ، ގުޅޭ ޢާމިއަދުގެ ުސވާުލގެ މައުޟޫ

 އޮތް ަވޒީރަށް. 

 

 135  ސަޢީދު ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު ލޮޕްމަންޓްއޮފް އިކޮނޮމިކް ިޑވެމިނިސްޓަރ 
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ކުރެްއވި ުސވާލަށް ުޖމްލަކޮށް މުޅި ދިވެހިރާއްޭޖގެ  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރު ތި

ނޑު ހަ ތަރައްޤީ ބޭްއވި ިއވެންޓަކީ އެްއ  ޕޫުރގައިމަ ވަރަށް ެއއްެޗއް ދަންނަވައިލާނަން. ސިންގައަށް އަމާުޒވާތީ އަުޅގަ

ސަރުކާރުން ބާއްވަން ރާވާަފއި އޮތީ އެންމެ އިވެންެޓއް ވެސް ނޫން. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ  އިނގޭތޯ. އަދި މި އިވެންޓު

ނޑުމެންނަށް އޭގެ ޙަޤީޤަތަކާޮގސް އަޅު ވެއްޖެ ުއތުރުގެ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ވާހަކަ ދެކެވެމުން ވަރަކަށް އަހަރު 11 ހަމައަްށ  ގަ

ނޑުވަގުތު އަޅު  ތަން. މި ނުގެނެިވގެން އުޅޭ  140 ޕްރޮޖެކްޓެއް އިނގޭތޯ. ޭއގެ މާނަ 5ކުރީ މެން ސިންަގޕޫރުގައި ލޯންޗު ގަ

ނޑުމެންނަށް އެްއ އަކީ ރާއްޖޭގެ އެހެން ސަރަހައްދަށް ހުރި ޕްރޮޖެކްޓު ތައް ނުގެންނާނެ ވާހަކަެއއް ނޫން. އެއީ އަުޅގަ

ދާނީ އިންވެސްޓަރުންނަށް ެވްސ ނަތީޖާއަކަށް ެވގެން ،ލީމަ އޭގެ ސަބަބަަކށްެއއްތަނެްއގައި ފްލަޑްކޮށް، ފޯރަމެއްގައި 

ގެ އްދެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ހުރިހާ ސަރަހަޖުމްލަޮކށް ރާއްޖޭ ؛ދިޔުން އިނގޭތޯ. ދެން ރާއްޖޭގެވާނުވާ ނޭނިގގެން

ދުން އެއީ އަޅުަގނޑުމެްނ މެނިފެސްޓޯ ޙަޤީޤަތަކަށް ހެ . ދެން އެވަނީ ގެނެސްެދއްވާފަ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން  ،މެނިފެސްޓޯ

ނޑިނޭޅި ކުރަުމންދާ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަާވލަން ޢިއްޒަތްމިހާރު  145އެުރވުމުެގ ތެރި މެންބަރުެގ ސުވާލަށް ަޖވާބުވެސް ކެ

 . ގޮތުން. ޝުކުިރއްޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނާ އާދަމް. ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ރޮޒައިނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި ައއްޫޑ މީދޫ ދާއި

 150 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:ްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިއަ

 ،ގުޅިފަިއވާ ުސވާލެއް ނޫން ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީމަ އަްއޑޫ ސިޓީގެ ތަަރއްޤީއާަލކީ އަޅުަގނޑު ފަހުން ކުރި ސުވާ

 155 ގުޅޭ  ޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކާއި ެއކަންކަމާވެސް ައއްޑޫ ސިީޓަގިއ ހިނގަމުންދާ ތަރައް އަޅުަގނުޑގެ ުސވާލު މައި ުސވާލަކީ

 ކަށް ކުރެވިަފއިބޮޑު އިންވެސްޓްމެންޓަ ައއްޑޫ ސިޓީަގއި މިހާތަނަށް އެންމެ  މުންދާ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟ގޮތުން ހިނގަ

 ދާތީ ައއްޑޫ ިސޓީގެ ރަްއޔިތުން ތިބީ ވަަރށް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރަކީ. އެތަން ވީރާނާެވގެން، ޓްމެންޓްހުރި އިންވެސް

ލް ހުށަހެޅުމަށް ން ކުިރއެރުވުމަށް ޓަކައި ޕްރޮޯޕޒަތަ ިއން އެ މަނިކުފާނުގެ ުވޒާރާ، ބޮޑަށް ކަންބޮުޑވެފަ. އެހެްނީވމާ

ގުޅުންހުރި ސުވާލެއް ނޫން  އެއީ މިއަދުގެ ސުވާލާ ، ުކރީމަން ސުވާލުބެހޭ ގޮތު ގޮތަކާ އަންގާފައި އެކަން ކުރިޔަށްދާ

ނުޑ ވަރަށް ،ކަމަށް ވިދާުޅވީމަ ނުޑ ވަރަށް ކަންޮބޑުެވއްޖެ. ައުޅގަ  160 މިނިސްޓަރ އެ  ޮބޑަށް އެދެްނ އަދިވެސް  އަުޅގަ

 ސުވާލަށް ޖަވާބުދެްއވުމަށް. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނީ  ކުުރމަށް ހަމަޖެހިފައި މި ސުވާލު ގަންނަވާނެ ފަދައިން ވަޒީރުންނާޝުކުރިއްާޔ. ޝުކުރިްއޔާ. ާއދެ! އެނގިަވޑައި 

ނޑުމެން  ޑޭުޓގެެއ މެން ުސާވލު. އެހެންވީމާ، ަހވާލުކުެރވިފަިއާވ މެންޑޭޓުގެ ތެޭރަގއި ވަޒީރުންނާ  165 ތެޭރގަިއ އަުޅގަ

 ނެތް. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި  ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްގެ ގޮުތގަިއ ބަލައިގަެނވޭކަށް އެހެންވީމާ،ހިފަހައްޓަންޖެހޭ. 

 ށް. ތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދައަރުވަނީ ކޮމަންޑު ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތް

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން: ކޮމަންޑޫ

 170ބޮޑު އިސްކަެމއް  އަށް ވަރަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޯޒންގެ ބިލު ފާސްވުމުން އައްޑޫ

 ،ދަންނަވަނީ ގުިޅގެން އަޅުަގނޑު މި ދު ކުރެއްވި ުސވާލާންބަރު މިއަ ތެރެިއން ޢިއްޒަތްތެރި މެދޭ. މީގެ ދޭ ވާހަކަ އެބަ

ބިުލގެ ތެރެއިްނ  ،ތެރެއިން މި ކޮންޕޯނަންޓުގެ ، ތެރެއިންއަށް ީމގެ ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިްކ ޒޯން ިބލު ފާސްވުމުން ައއްޑޫ

 ޝުކުރިްއޔާ. ނިސްޓަރ ސާފުޮކށްދެއްވަފާނަންތޯ؟ ވަނީ މި ކޮން ކަންތައްތަެކއްތޯ ހަމަޖެހިފައި

 

 175  ސަޢީދު ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު ލޮޕްމަންޓްއޮފް އިކޮނޮމިކް ިޑވެމިނިސްޓަރ 

ގޮަތކަށް  ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެްއވި ސުވާލަށް ހަަމ އަޅުަގނޑު ކުރުޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

މެ ބެސްްޓ ވާމީ އެންނަޑއެޅުމުގެ ބިލަކީ ބައިަނލްއަޤްއްދުތަްއ ކަސަރަހަ އިޤްިތޞާދީ ޚާއްޞަ، ޖަވާބުދެންނެވެން އޮތީ

އަކީ ޖިއޮގްރަފިކަލީ ވަރަްށ  ކުރެވިފަިއވާ ބިލެއް. އަދި އަްއޑޫ ސިޓީފަރުމާ ެއއްގޮތަށް ދިާރސާކުރެިވގެންޕްރެކްޓިސްއާ 

ނޑައެިޅގެން އްދަކަށްއިވާ ސަރަހަ ނގަޅު ލޮކޭޝަނެްއގައި ާޤިއމުވެފަރަ  ،ވާީތ މުޅި ތަރައްޤީގެ ވިސްނުމުަގިއ ޕްލޭންތައް ކަ

 180ބޮޑު އެްއ ބެނިފިޝަރ އަށް ވެގެންދާނެ  ގައި އަްއޑޫ ސިޓީ އޭގެ އެންމެކުެރިވގެން އަންނައިރު އްދުތައް ރިމާކެޓުހަސަރަ

 ވާހަކަ ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަްނ އިނގޭތޯ. 

 

 މަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން: އިންސަގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުވިލިމާލޭ ދާއިރާ

ވާ ސުވާލަކީ އައްޑު ަވޒީރަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވަްނ ބޭނުން ،ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

 185ހުރި ބައެއް ކަންތައްަތކުެގ ވާހަަކ  ހިމަނާފައިތަރައްީޤގެ މަޝްޫރޢުގެ ތެރޭަގއި ކުރިޔަށް ެގންދަވަން އަތޮޅުެގ 

 އޭ.ޑީ.ީބެގ އެހީ އާއި އަދި ކުދި މެދު  ،ވިދާޅުވެެދްއވައިފި. އެންމެ އަަވސް މުއްދަތެއްަގއި ވިދާުޅވެދެްއވި ލޯނުގެ ތެރެއިން

ވާތީ ކިހާ ައވަހަކަށް މީެގ  އްދަަކށްއިޤްތިޞާދީ ސަރަހަ ޚާްއޞަ އަތޮަޅކީ ފަންތީގެ ލޯނުތަކުން ކިހާ އަަވހަކަށް އަްއޑު

 ށް ތަފްސީލުކޮށްދެްއވާތޯ ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިއްާޔ.ެއކަން ކުަޑކޮރުޞަތުތައް ހުޅުވާލަެދއްވާނެތޯ؟ އިތުރު ފު
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 190  ސަޢީދު ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު ލޮޕްމަންޓްއޮފް އިކޮނޮމިކް ިޑވެމިނިސްޓަރ 

ނޑު ދަންނަވައިޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްވި ުސވާލަ ނޑުމެން ށް އަުޅގަ ލާނީ އަުޅގަ

އަްށ  އަލަށް ިވޔަފާރި ،ކުރާ ކަމަކީ ޯލނު ހަމައެކަނި ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި  ގުޅިގެން މި ވަގުތު އޭ.ީޑ.ބީއާ  މި ،މިހާރު

ނޑު ކުރިން ދެންނެވިން ރަހު ބޭފުޅުންނަށް ފައިސާގެ ޓަރްޕރައިޒިންއެން ދެަވޑަިއގަންނަވާވެ ހައްޓާ ނެއް ނުބައަުޅގަ

މީހުންނަށް  ތެެރއިން ބޭނުންވާ އެންޓީ ސްކީމެްއެގ ތެރެއިން ފަންޑު ދޫކުރުން އެކަންޏެއް ނޫން. އޭގެކްރެޑިޓް ގެރެ

 195 ތެެރއިން އެއް ރާ ވާހަކަ ފާހަަގކޮށްލިން. އޭގެކުވާ ފަންނީ މަޢުލޫމާތު ދޭނެ އިންކިއުބޭޓާސްތަެކއް ެއސްޓަބްލިޝްބޭނުން

ނޑުމެ ،ކަމެއް ްސ މެންނަށް އެ އޮފީވާހަކަދެެކވެމުން ގޮްސ އަޅުަގނޑު ން މިހާރުވެްސ ަކއުންސިލާއަްއޑޫ ސިީޓގަިއ އަުޅގަ

ހުރި ވާަހކަ ހަމަ ދަންނަވާލަން. ދެން އޭގެ ނަތީޖާައކަށް ެވގެންދާނީ  އް ވެސް ލިބިފައިއެސްޓެބްލިޝްކުރާނެ ބިލްޑިްނގެ

ނޑުޅުން މި ހޯދަނީ ހަމަ ބައިނަލްއަޤްއަޅުަގނޑުމެން ފަންނީ ބޭފު މިކަމުގެ އެިކއެިކ  ބަިއނަލްއަޤްވާމީ، ތަކުންވާމީ މިންގަ

ނޑު ަޤބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ދުނިޭޔގެ ެއހެންވެސް ކުިރއަރާފައި ،ވާތީ ވާހަކަދަްއކަިއގެްނ ކަމަށް މަރުކަޒުތަކާ ހުރި  އަުޅގަ

 200ސްލާމިްކ އިެއކުަގއި ލިބިގެންދާނެ. ދެން ހަމައެއާންޓަރުތަކުން ސެފޯރުކޮށްދޭ ފަންނީ މަޢުލޫމާތު މި  އުމުތަކުންޤަ

ދޭ.  ވެސް ކުެރވެމުން އެބަސްކީމެއްގެ މަަސއްކަތް މިހާރު ހަމަ މައިކްރޯ ފައިނޭންސިން ގުިޅގެްނ  ޑިވަލޮޕްމަންޓް ބޭންކާ

އެދިވަޑަިއގަންަނާވ  ންނަށް ހުޅުވާލެިވގެންދަނީ އިނގޭތޯ. ދެން ލޯނަށްމުޅި ދިވެހި ރައްޔިތު ދެން މީގައި ހަމަ ޖުމްލަކޮށް

ވާ ވާހަކަ ވުރެ ފަޭސހަކޮށް ހަމަޖެހިފައި ެއކަން ކުރަްއވާެނ ގޮތް ކުރިއަށްގޮތާއި  ނެފަރާތްތައް އެދިަވޑަިއގަންނަވާ 

ނޑު މި  43ވެސް  ވީ ކުޑަ ދުަވސްކޮޅު ތެރޭަގއި ދެންނެވީ މިހާރު މި  އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން. ެއޮގތުން އަޅުގަ

 205 އޭ އިނގޭތޯ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.  ފަރާތަކަށް ވާނީ ލޯނު ދޫކޮށްފަ

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް އުޘްމާން ވާހަކަދެއްެކުވން: ގެމަނަފުށީ

ނޑު ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ ވަޒީރާ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މީގެ ދެތިން އަހަރު ކުރީގައި  ،އަުޅގަ

ހިނގައިާދނެ ވާހަކަ. އޭގެ ސަބަބުން  ށްއަޑިއަ ރާއްޖެ މި އީގެންދިޔަބޭރުގެ މީޑިޔާތަކުން ައޑުިއވި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް

 210އިންެވސްޓަރުންގެ ހިތުގައި އޮތް އުފެދިގެންދިޔަ. މިހާރު  ރުވެތިކަމެއްއިންވެސްޓަރުްނގެ ހިތުަގއި ަވރަށް ބޮޑެތި ބި

ެނއް ގުޅިފައި ހުރި އަ ންނާޑޫ ރަްއޔިތު އް އަ ޫޑގެ ރައްޔިތުންނާއިއައް ބަބުން ސަމީގެ  ާއއި ޔަޤީންކަމަކީ ކޮަބއިތޯ

 ޝުކުިރއްޔާ.  ؟ތޯމަންފާއަީކ ކޮބައި އާއި ލާބަ އާއި ނަށް އޮތް ަފއިދާއްޔިތުންދާއިރާގެ ރަ  ދާއިރާކަމުަގއިވާ ގެމަނަފުށީ

 

 ސަޢީދު ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދުމިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ިޑވަލޮޕްމަންޓް 

 215ރި މެންބަރު ކުރެއްވި ޒަތްތެރި ރައީސް. ިޢއްޒަތްތެޝުކުިރްއޔާ ޢިއް އޮތް؛ އެނގެންއާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ. 

ނުޑމެން ސަރުކާރާ ހަވާލުވި ، ަތކަށް ޖަވާެބއް އަުރަވންޏާ ދެންނެވޭނީކުރު ގޮސުވާލަށް ހަމަ އަނެްއާކވެސް   އިރުއަުޅގަ
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ކޮންފިޑެންސް އިނގޭތޯ. ްނވެްސޓަރ އި ވާީނ ރެސްޓޯކުރެވިަފއިއިންވެސްޓަރ ކޮންފިޑެންސް ނެތް މިންވަރަށް މިއަދު 

އަކީ  ދާ ވާހަކަ ވިދާޅުވީ. ދިވެހިާރްއޖެ އަޑިއަށް ތިމާެވއްޓަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކުގެ ވާހަކަ ތިތެރެއިން އަދި އެއީ ޭއގެ

ޤީޤަަތީކ އެނގެން އޮތް ޙަ ކަ. އެހެންނަމަވެސް ތަކުގައި ދެެކވިފައި ހުރި ވާހަމުއެކި ޕްލެޓްފޯބައެއް ޙާލަތްތަުކގައި 

 220މިދޔަ ރުވެރިކަމުގައި ފަތު ދަނީ ފަތުރުވެރިކަން. އަށް މިަގއި ކުރި ގޮތު ގެއެންމެ ބޮޑު ސިނާޢަތެއްދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

 ،ރު ބަލާއިއަށް  ަފއިވާ ރާސްތާފައި ުނވަތަ ކަަޑއްތުކުެރވިއަށް ދަތުރުކުެރވި ތެރޭަގިއ ދިވެހިރާއްޖެ ގެ ށް އަހަރުކަސާޅީހަ

. ްމޕިއަނަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ވެފަތަކުގެ ޗެލިޑޭ ޑެސްޓިނޭޝަންރ ހޮ ލް ޕްރީމިއަމް ލެޒަވަނީ ގްލޯބަ ދިވެހިރާއްޖެ މިއަދު މި

ޔަޤީންކަން ބޮޑު އެންމެ  ،ކުރާ އަދަދު ރިަކަވރކުރުމަކީ ކުެރވޭ އެންމެ ފަޭސހައިންވެސްޓު އެކަން އިްނވެސްޓަރުން ދަނޭ. 

އެންަވޔަރަންމަންޓަކީ ވެސް ޓަީޑއެއް ހަާދއިރުަގިއ ިބްޒނަސް ސް. ދެން ަގއި ދިވެިހރާއްޖެ ވަނީ ވެފަތު ގޮ ގެ އެއް ަޤއުމު

 225އްޞަކޮށް ފަތުުރވެރިކަުމގެ ޚާ  ؛ކުރުމުަގއިއިްނވެސްޓު ހިާރްއޖޭގެ ދިވެގޮތެްއަގއި  މްލަޖު، އެްއ ކޮމްޕޯނަންޓު. އެހެްނވީމާ

ުއޅެނީ އިނގޭތޯ. ރީގައޭ ބަލާިއރު ކުނަވާނީ މި ފަންތީގެ ޤައުމުތަކާ އަަޅއިއަޅުަގނޑު ދަން ކުރުމުގެ ރޭޓިން އަށް ދާއިރާ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

  

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ނޑު މިނިސްޓަރާ  230 ...ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. އާދަމަށް ފުރުޞަތުރު ރޮޒައިނާ މީ މައްސަލަެއއްަގއި ައއްޫޑ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަޒާނި

 

 235 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް

މެންޑޭޓުގެ ތެެރއިްނ  މިނިސްޓަރގެ ،ެދންމެ ވިދާޅުވެއްޖެ  އީސްޢިއްޒަތްތެރި ރަޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ކީއްކުރަންތޯއޭ ެއ  ،ނަމަ އަކީ މިނިސްޓަރގެ މެންޑޭޓުގެ ތެރޭގައި ނެތް ވާހަކަ ސުވާލުކުރާށޭ. އަުޅަގނުޑގެ

 240ކޮނޮމިްކ އިޭދން އިޢުލާންކުރީ  ުކއްޔަށް ސެންޓަރުއެ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެެހންވީއިރު އިޢުލާނުކޮށްގެން 

ނޑަ ނަމަ ެއ މިނިސްޓްރީގެ މެންޑޭުޓގެ ދަުށގަިއ ނެތް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން؟ ޤަބޫލެއް ނުކުެރވޭ އެ  ަކށްއަުޅގަ

ްއެވގެންތޯ އެ ުސވާލަށް ޖަވާުބނުދީ ކުރިއަށް ކީ، ކުރައްވާނެ ކަަމކަށް. އެެހންވީމާއިޢުލާން ސްޓްރީގެ ފަރާތުންމިނި

  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ތި ގެންދަވަނީ؟
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 245 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ޒަތްތެިރ ޢިއް ،ގޮތުން ދަްނނަވާލަންޖެހެނީ ގުޅޭ ލައާނެންެގވި ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ ތި

ނޑުެމން ޖެހޭނީ ފަހުން އެ، ންވީމާއެހެކުރުން. ންނަ ކަމެއް ގުޅުންހުރި ގޮތް ޖަޖުވަޒީރަށް އިޚްިތޔާރު އޮ ވާހަކަ  އަުޅގަ

 ގެ މިނެޓު 15ގުތު ވަ މި، ން. އެހެންވީމާލުކޮށް އަހަކަމެއްތޯ ވަރަށް ތަފްސީދަންނަވާލައިގެން ކިހިނެއް ހިނގާފައި އޮތް 

ރި މެންބަރުންނަށް ވެްސ ނެތް. ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެ ށްކަގައި މި ހުރިހާ ކަމެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގެންދެވޭތެރޭ

 250ދެންމެ ތި ނެންގެވި ނިޒާމީ މައްސަލަ ، އޮތް. އެހެންވީމާ އަރުވަން ބޭނުންވަނީ. ވަރަށް ދިގު ލިސްޓެއް އެބަ ފުރުޞަތު

ޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ރާގެ ޢިއްވަނީ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިފުރުޞަތު މި އަރު  އަޅުަގނޑުބަލައިގަެނވޭކަށް ނެތް. މިހާރު 

 ނިޒާރަށް. 

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

 255 8 ރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ަވޒީރާއި ޮކށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ، މަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރަށްޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެ

ވެސް ބޭރުގެ ެއްއވެްސ  ްއދަކަށްގެ އެހެން އެްއވެސް ސަރަހައަށް ވެސް އަދި ާރއްޖޭ މަސް ވެގެންދިަޔއިރު ައއްޑޫ ސިޓީ

 ،ނަމަ އަދި އެކަން ކޮށްފަިއވާ ؟ބަަޔުކ ޕްރޮޕޯޒްކޮށްފަިއ ވޭޯތއޭކުރަން ެއއްވެްސ ންވެސްޓްމަންެޓއް ނޫނީ އިްނވެސްޓުއި

  ؟ސީލު ދެްއވަފާނަންތޯއޭ އޭގެ ތަފް

 

 260 މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ިޑވަލޮޕްމަންޓް މުޙައްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ީނ ތުްނ ދަންނަވައިލާއެުރުވމުގެ ގޮިވ ސުވާލަްށ ޖަވާބުޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ުކރެއް

ޞާދު ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުްނ ތިއިޤް  ގެހިާރއްޖޭވެދިއްކަތްަތކެއް ވަނީ ސަމިދިޔަ ދުވަސްތަކުަގއި ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް ގިނަ މަ

ނޑު ކުިރން ދެން. ދެން ފަކުރެވި ސިލުކުރަން ތަަރއްޤީގެ ގޮތުން ހާ، ޤްތިޞާދީއިއަަހރު ތެރޭގައި  5 މި ،ނެވިހެންއަުޅގަ

ނޑުދަ ތެރެއިން ހަމަ ގެ. އޭދީފަށް ވަނީ ގެނެސްވެްސ ވަރަށް ފުރިހަމައަ ޕީ.އެމްގެ މެނިފެސްޓޯގައި.ނޑިަތއް ޕީބޭނުންވާ ލަ

 265ވަނީ  ވެސް މި ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިްކ ޯޒނުގެ ބިލުއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ވަރަްށ ކުޑަ ުދވަްސކޮޅެްއގެ ތެޭރަގއި 

ނޑު ދަންނަވަން. އަދި  ޢިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި . މިގެނެވިފަ މިހާރުވެސް ަބހުސްކުރެވެމުންދާ ވާހަކަ ައޅުގަ

ވެންުޓގެ ގައި ބޭްއވުނު އި ހާ ދުވަސް ތެރޭގައި ސިްނގަޫޕރުއްމަހެރަތަމަ ގާތްަގނޑަކަށް ހަތަރު މެންނަށް ފުއަޅުަގނޑު

ކުން ނުލިބޭވަރަށް ދަ ފޯރަމްތަނު އެފަ ރާއްޖޭަގއި ބޭްއވުހިމީގެ ކުރިން ދިވެއޭގެ ނަތީޖާައކަްށ ވެގެންދިަޔއީ  ސަބަބުން،

ގެންދިއުން. ޝައުޤުވެިރކަން ލިބި ނުލިބުންތަކަށް ކުރިން ންޓުމަޓްއެިކއެކި އިންވެސް ދިވެހިރާްއޖޭގެ އަދި ، ލިބި ސަޕޯޓު

 270ޕްމަންޓް ވަރަކަްށ އަހަރަށް ބެއްަޔސް ައޅުަގނުޑމެންނަށް ޓްރާންޝިމިދިޔަ ގާތްަގނޑަކަްށ ދިހަ އްތޯއޭެގ ނަތީޖާ ދެ
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 ސާާޗއިތި ރިމިައދުގެ ޙަޤީޤަތަކީ އޭަގއި ހުިރ އެންމެ ބޮޑެ ވެސް ހަަމ އަުޑއިވެނީ. އެކަަމކު ޕޯޓެއްގެ ވާހަކަ

ވަނީ. ދެން އެަކން ރިއަލައިްޒކުރުމަށް ޓަަކއި  ުކރެވިފައި އެމާކެޓު  ިއ ކޮންސެޕްޓެއް ހެދިފައިށް ބޭސްކޮށްފަސްޓަޑީޒްަތކަ

ށަހަޅަމުން މި ގޮތުން ބޭނުންވާ ބައެއް ބަދަލުތައް މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހު ޤާނޫނީ ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބޭނުންވާ

ނޑިނޭޅި ޓުސްއިްނވެ ދިވެހިރާއްޖޭަގއިތުން އެގޮ މަގެންދަނީ. ހަ ހަމަ އެިކއެކި ފަރާތްތަކުން ުކރުމަށް ޓަކައި ކެ

ނޑިނޭޅި ލިބެމުންދާ ވާހަކަ ދާ ޕްރޮޕޯޒަުކރުމަށް އެދި ހުށަހަޅަމުންދިވެހިރާއްޖޭަގއި އިންެވސްޓު  275ލްތައް ވެސް ހަމަ ކެ

އިނގޭޯތ  ދެއް އިސްތިސްނާާވ ގޮތަކަެށއް ނޫންއްދަންަނވާލަން އިނގޭތޯ. ދެން ޭއގެތެރޭަގއި ވަިކ ސަރަހައަޅުަގނޑު 

 އިނގޭތޯ. ުޝކުރިްއޔާ.  މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވާލީާވހަކަ ހަމަ  އެ، އޮންނަނީކީ. އެހެންވީމާ

 

 އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

ނޑުެގ ސުވާ   280ަޓވަން އްންޓީ ސްކީމެއް ފަ ކްެރޑިޓް ގެރެ އަށް  ފަންީތގެ ވިޔަފާރި މެދު، ކުދި ލަކީރައީސް، އަުޅގަ

އޭެގ ޝަރުުތ  ؟ތީ ޮކން ކަމެއްތޯއޮއަޮތޅަށް މިކަމުން  ްއޑުއަ  ؟އެ ަފއްޓަާވނީ ކޮން ތާރީޚެްއަގއިތޯކުަރއްާވއިރު ގަސްތު

 އަދި ކިހާ ވާނީ؟ޔަށް ބައްލަަވިއގެންތޯ ދެއްޕާޓީ ކުލަ ކީއެަޝރުތުތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟ ހަމައެއާ  ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ؟ހަމަވާ 

 ކަށް އަތޮޅު ގޭޓްޭވއަ އައްޑު ،މެންގެ މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިޔެ ައޅުަގނޑުއްރަށް އި އިތުދެއްވާނީ؟ އޭގެސާތޯ އަދަދެްއގެ ފައި

ންފީޛުކުރަްނ ކަތް ތަެއ މަސައް ންދަނީ ކޮންކޮން މަސައްކަެތއްތޯ؟ހެދުމަށް ޓަކައި ކުރެވެމު ގޭްޓޭވއަކަށްދަވާ ވާަހކަ. ހައް

 285 ... ބެއްގައިހިސާފެށޭނީ ކިހާ

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ިޑވަލޮޕްމަންޓް މުޙައްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ުކރެއްވި ުސވާލަށް ހަމަ އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ ކުރިްނވެސް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ަވކި ބަޔަކު  އްދެއް،ސަރަހަކުރިއަށް ގެންދަނީ ަވިކ  ތައްދެންނެވި ޖަވާބު. އަޅުަގނުޑމެން ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢު

 290ވިްސނުންފުޅުގައި ޒުވާނުންނަށް  ގެމި ސަރުކާރު  ،ނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ އެއިސްތިސްނާާވ ގޮަތކަށް ނޫން. 

މަސައްކަތްަތއް ރާަވއިގެްނ  ،ާވ ބޭފުޅުންނަށް އިސްކަންދީގެން ގަންނަދެަވޑައި އަށް ވަ އަލަށް ވިަޔފާރި ،ޚާއްޞަކޮްށގެން

ނުޑ ކުރިން  ްތކުރެވިފަ.ަސއްކަމައެ  ،ުތަގިއ އެކަަށއެޅިގޮގެ ށް ގެންދިއުމަކީ ވަރަްށ މުހިއްމު ކަމެއް ކުރިއަ އަުޅގަ

ދާޅުވި ކްރެޑިޓް ގެރެންޓީ ވި އިތުރަށް ތި. ދެން ވާނީ ލޯނު ދޫކުރެވިފަވެސް ފަރާތަކަްށ މިހާރު 43ވިހެން ދެންނެ

ނޑު ޢިެރވެމުންދާ މަސައްކަތްތަސްކީމުގެ ތެރެއިން ކު އްޒަތްތެރި ކުގެ ތަފްސީުލ ވަރަށް އަވަހަށް ހާމަކުރާނެ ވާހަކަ އަުޅގަ

 295 ބަރުގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ިއނގޭތޯ. މެން

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުށީ
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ފާރިވެރިންނަށް ޔަގެ ވި ފަންތީ އްޖެ ކުިދ އަދި މެދު ވެދާޅު ރު ފާހަގަކުަރްއވައިިފ ވިރިއްާޔ ޢިްއޒތްތެރި ރަީއސް. ަވޒީޝުކު

އިންޓްރެސްްޓ ރޭޓަީކ  ރާދޫކުފަންތީގައި ޫދކުރާ ލޯނު  ކުދި އަދި މެދުައޅުަގނޑުގެ ސުވާަލކީ، ލޯނު ދޫކުރާ ވާހަަކ. 

 300   ނީ؟ގެންދަށްތޯ އެ ލޯނުތައް ދޫކުރަމުންޮގތަ ގެ ތެރޭަގއި ފައިސާ ދަްއކާއަދި ކިހާ މުއްދަެތއް  ކޮބައިތޯ؟

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ިޑވަލޮޕްމަންޓް މުޙައްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ،ލާނީދަންނަވައިާވލަށް ހަމަ އްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްވި ސުއާދެ، ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. ޢި

 ވާގުޅިގެން މި ރާ ޕްމަްނޓް ބޭންކާއިސްލާމިކް ިޑވަލޮ ރާވާ ޕްރޮގްރާމުގައި އެއީ އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ކުރިއަށް މި

 305ޯލނު ދިނުމުގެ ގޮތުން ާރވާ  ްޒ އެްސ.އެމް.ީއޒްރެއިފަންޑުމިހާރު އިތުރަށް  ދެން ައޅުަގނުޑމެން ޕްރޮގްރާމާ،

ގެންދާތީ ށްފައި ދެންނެވި ފަދައިން ކްރެޑިޓް ގެރެންޓީ ްސކީމެއްގެ ތެރެއިން ފާހަގަކޮ ހަމަކުރިން  ތަކުަގއިގްރާމުޕްރޮ

އަްށ  އެކަން ކުރެވޭނެ އިންތިާޒމެއް މި ހަމަޖައްސަނީ. ެއއީ އަލަށް ިވޔަފާރިނެއް ނުބަަހއްާޓ ރަހުއޭަގއި 

 ވާތީ ވަރަށް ބޮޑު ޗެލެންޖެއް ދަތިކަމަކަށް ،ށްގޫ ކަމަކަހެއްޓުމަކީ އުނދައް ބެނެރަހުވަދެަވޑަިއގަންނަވާ ފަރާތްތަކަްށ 

ނޑުމެން އޮތީ. ދެން ހަމަ  ގޮތަށް ފާހަގަކުރެވިަފއި މި ކައުންސިެލއް  އެސް.އެމް.ީއޒްގެންދާ ލޯނު ސްކީމުގަިއ  މި އަޅުގަ

 310 ؛ގެންދަނީ ކުިރއަށްކަން އެކަން އެްއކޮށް ޒް ކައުްނސިލުގެ ލަފަޔާއެސް.އެމް.އީ ގޮތުން ުއފެދިފަ. ޮއވޭ ޤާނޫނީ އެބަ

 ން. ޝުކުރިއްޔާ ިއނގޭތޯ. ދަންނަވާލަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެރި ގެ ޢިއްޒަބިލެތްދޫ ދާއިރާފުރުޞަތު ދޫކޮށްލެއްވީ. هللا. ންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު މެޢިްއޒަތްެތރި އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ 

 315 މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން

ނޑު މިނިސްޓަރާ ކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރިޝު އަށް  ލެތްދޫ ދާއިރާބިކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ،  ރައީސް. އަުޅގަ

މަޝްރޫޢެއްތޯ؟ އެްއވެްސ  ވަނީ ޮކން ހިފައިޖެތެރޭގައި ިތ މިނިސްޓްރީން ކުރުމަށް ހަމަ ގެ އަހަރު މިގެން ޚާއްޞަކުެރވި

 320 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.  އެ މަޝްރޫޢަީކ ކޮބައިތޯއޭ؟، ނަމަ އް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާމަޝްރޫޢެ

 

 ޕްމަންޓް މުޙައްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ިޑވަލޮ

ނޑަށް މިއަދު ހަމަ އަނެއްާކވެްސ  ރި ަރއީސް.ޢިއްޒަތްތެ އެުރވުމުެގ ޖަވާބު ވާލަށް މެންބަރު ކުރެްއވި ސު ޢިއްޒަތްތެރި އަުޅގަ

ނޑަ .ގޮތުން ދަންނަވާލަން ނޑު ެއ ުސވާލަށް ތަްއޔާރު ؛އަދު އޮތް ސުވާލުގެ ށް އަމާޒުވެަފއި މިއަޅުގަ ެވގެން ޮބޑަްށ އަުޅގަ



13 

 

 325ގޮތަށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ މުޅި  ނުވާދި އެހެން ދާއިރާތައް އިސްިތސްނާދެން ބިލެތްދޫ ދާއިރާ އަ އައީ އިނގޭތޯ. މި

އެ ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރުމުގެ އަދި  ،ކޭޓުކުެރވިކޮމިޔުނި ންނާ ެއކަން ރައްޔިތު، ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ހަމަ އެކަށައެޅި

 މަސައްކަތް ޖުމްލަ ގޮތެްއގައި އިޤްތިޞާދީ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރިއަށްދާ ވާހަކަ ދަންނަާވލަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢަބްދު

 330މިހާރު މި  ،ރު. ދެންމެ މިނިސްޓަރުގެ ވާހަކައިަގއި ފާހަގަކޮށްލިޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަ

މަށް ޓަކައި ކްރެޑިޓް އްލެްއ ހޯދުކަމަށް ހަ ދަތިތަެކއް އުޅޭތީ އެ ށް ރަހުނު ބަހައްޓަންޖެހޭތީ އޭގައިދޫކުރާ ލޯނުތަކަ

ބަހައްޓާ ނު ނުތަކެއް މި ރަހުނު އެއް ތަޢާރަފުކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ުކރެވޭ ވާހަކަ. ކިހާވަެރްއގެ ލޯބޭންކިން ފެސިލިޓީ

 ކުރެއްވޭތޯ؟އެބަ ަޤބޫލު މިހާރު ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތުގައިދެވިދާނެ ކަމަށް 

 

 335 ސަޢީދު ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދުމިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ިޑވެލޮޕްމަންޓް 

ވުމުގެ ގޮތުން އަުޅަގނުޑ ެއރުހަމަ ޖަވާބު ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ުކރެއްވި ުސވާލަށް

 އަށް  ދިވެހިާރއްޖެ ފަދަ ރިސޯސް ލިމިޓެޑް ޤައުމެއްަގއި ޙަޤީޤަުތގަިއ އަލަށް ވިޔަފާރި ،ލާނީދަންނަވައި

 ،ޗެއްގެންދާ ސްކީމުތަކުަގއި ހުރި ހުރިހާ ދައް ދެަވޑަިއގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ުޒވާނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށގެން މިވެ

ނިޑނޭޅި މަސައްކަތް  ހަމަ، ހުރިހާ ދައްެޗއް ދެނެގަނެ  . ހުރިނޫން ރަހުނު ެއކަންޏެއް ،ރެޑިޓްޖުމްލަކޮށް ކް ކުރެވެމުންދާ ކެ

ނޑުމެން  ްނސީ ހޯދުމަށް ޓަކައި އޭ.ޑީ.ީބއާޓެެތރެއިން ބޭރުގެ ކޮންސަލްދެންނެވީ. ޭއގެ ވާހަކަ މި  340ެއކުަގއި އަުޅގަ

 ްއފުށީގައި އިންކިއުބޭަޓރޒް ެއސްޓެބްލިޝްކުރާނެ ވާހަކަ މި އާއި ކުޅުދު އަްއޑޫ ސިޓީ ،ކޮންސަލްޓެންޓުން ހަޔަރކޮށް

ނޑު ދަންަނވާނީދެންނެވީ. ދެން ތި ސުވާލަށް ޖަވާބު ކްރެޑިްޓ  ހަމަ ރަހުނު ނުބަހައްޓައި،، އެރުވުުމގެ ގޮތުން އަުޅގަ

ފަރާތްތަކަށް  ކުދިގެ ލޯނު ލިބުމުގެ ޕޮޒިބިިލޓީ ޢާއްމު ގެރެންޓީ ސްކީމުގެ ތެެރއިން ގާތްަގނޑަކަށް މިލިއަެނއްހާ ރުފިޔާ

ކީ ނުވަތަ ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހޭތޯ އަޅުަގނޑުމެން ފައިސާ ޯފރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކާ ވާހަކަ ލިބޭނެ މެކޭނިޒަމަ

 345 ދެކެވެމުންދާ ވާހަކަ ދަންނަވާަލން އިނގޭތޯ. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 އަްއޑޫމީދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާހަކަދެއްެކުވން:

ނޑުގެ ސުވާލަކީ މިހާރު މަނިކުފާނަށް އެނިގވަަޑއިނުގަންަނވާތޯޭއ ޝުކުރިއްޔާ  ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ދެން އަުޅގަ

 ނޫނަމަ؛ވަނީ؟ އެހެން ޔަށް ދިނުމަށް ތިޔަ މިނިސްްޓރީގެ ފަރާތުން އިޢުލާނުކުަރއްާވފައިއް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރ ކު

ނޑު ވަރަްށ ބޮޑަ  350ވަނީ.  ށް އެދެން. ޕްރޮޯޕޒަލްތަްއ މިހާރު ހުށަހެޅިފައިމަނިކުފާނު މި ސުވާލުެގ ޖަާވބު ދެއްވުން އަުޅގަ

 ކޮންއިރަކުންތޯ މިއަށް ޢަމަލީ ސިފައެއް އަންނާނީ؟
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 ސަޢީދު ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދުމިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ިޑވެލޮޕްމަންޓް 

 ،އެުރވުމުގެ ގޮތުން ދަންނަވާނީންބަރު ކުރެްއވި ސުވާލަށް ޖަވާބުޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި މެ

 355ދުވަހަކު އިޤްތިޞާދީގެ ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތްތައް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ައޅުަގނޑުމެްނ ސަރުކާރުގެ ތެރޭަގއި ހަމަ ކޮންމެ

ޕްރޮޖެކްޓެއް  އިރެއްގައި އިޢުލާނުކުރަންޖެހޭ ހިނގަމުންދަނީ އިނގޭތޯ. އަދި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ ތެރެިއން ހަމަ އެ

ަވކި ވުޒާާރއަކަށް ފޮނުވީމަ އެކަްނ  ،ވަންޏާ އެ އަމާޒުކޮށްފައި ކަމަށް ނުވަތަ އެްއވެސް ކަހަލަ މަސައްކަެތއް އޮތް

ގިނަ  ނިންމާ އުސޫލެްއގެ ތެރެއިން އިނގޭތޯ. ެއގޮތުން ވަރަށް ؛ގޮތެއްގެ  ހަމަ އަބަުދ ނިންމާ .ދާނެ ކުރިއަށް

ނ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހަމަ ކުިރއަށް ނޑަ ުޑ ޤަބޫލުކުރާދޭ. އަުޅގަ  .އްޖެހަމަ ޖަވާބު އެުރވި ށް އެ ުސާވލަށްޮގތުގައި އަުޅގަ

 360ގޮތަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި ހުރި ޕްރޮޖެކްޓުތައް  ނުވާަވކި ތަނެއް އިސްތިސްނާ، ވަކި ސަރަހައްެދއް

 ދާ ވާހަކަ އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްާޔ.  ކުރިއަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑައެޅިަފއިވާ ވަގުުތ ހަމަވީ ޔާ ވަޒީރު. އާދެ، މިޝުކުރިއް . ވަޒީރަށް ވަރަްށ ހިސާބުން މިއަދުގެ ސުވާލުުކރުމަށް ކަ

 365 ދަންނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ބޮޑަށް ޝުކުރު

 

 ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  . މަޖިލީހުގެ 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 370 ލީހުެގ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. މި އައިޓަުމގެ ދަށުން މިއަދު މަސައްކަެތއް ނެތް.މަޖި 6ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 

 ބިލާއި ޤަރާރު  ލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ. މަޖި 7

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 375   ފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު. މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މިއަދު މަސައްކަެތއް ނެތް.މަޖިލީހަށް ތަޢާރަ 7ައއިޓަމު  ޑާއެޖެން

 

 . ކުރިން ތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާ ބިލެއްގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން 8
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 380ތަޢާރަފުކުރެވިފަިއވާ ބިލެއްގެ ކުށެއް އިޞްލާުޙކުރުން. އެފަދަ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުާރކަެށްއ  ކުރިން 8އަިއޓަމު  އެޖެންޑާ

 ނެތް.

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 9

 

 385 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -9.1. ބަހުސް އިބްތިދާޢީ 9އައިޓަމު  އެޖެންޑާ

ސަރުކާުރގެ މަދަރުސާތަކުަގއި ކިަޔވާ ކުދިންނާިއ ، 76/29ރިފާޢު ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު هللا ޢަބްދު

ގެ ަފރާތުން ތަމްރީނުދެވޭ މީހުން ސަރުކާރުން އެީހވެދޭ އަިމްއލަ މަދަރުސާތަކުގަިއ ކިަޔާވ ކުދިންނާއި ސަުރކާރު

 9ވަނީ  މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވާފައިގެނައުމުގެ ބިލު. ތްކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުސަރުކާރަށް ޚިދުމަ

 390ވަނަ އަހަރުގެ ދެ ަވނަ ދައުރުގެ ދެ ވަނަ ޖަްލސާގަިއ. މި ބިލު މަޖިލީހަށް  2113 ،ގައި ޭބްއވުނ2113ުޖޫން 

ރިފާޢު. هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ،ެދްއވާނީ ސަރުާކރުގެ ފަރާތުންއްވައިހުށަހަޅު

ރުޞަތުއަރުވަން ބިލު ރިފާޢަށް ފުهللا ތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއަޅުަގނޑު މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަ

 ެދްއވުމަށް.ހުށަހަޅުއްވައި

 

 395 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ޢަބްދުމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ތަނަށް މި  އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ލަވާތް ޞައަށް  މްދުކުރަން. ރަސޫލާއަށް ޙަ` هللا 

ސަރުކާރުން އެީހވެދޭ އަިމއްލަ ސަރުކާުރގެ މަދަރުާސތަކުަގއި ިކޔަާވ ކުދިންނާއި ، 76/29ހުއްޓުނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމާ ބެހޭ  ،ތަކުގައި ިކޔަވާ ކުިދންނާއި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ތަމްރީނުދެވޭ މީހުންމަދަރުސާ

. ބިލު ހުށަހަޅާ ސަބަބު. ޤާނޫނު ށް ބޭނުންވާ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމަށްމި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ގެނައުމަޤާނޫނަށް 

 400ންނާއި ސަރުކާރުން އެހީވެޭދ އަމިއްލަ މަދަރުސާތަކުަގިއ ސަރުކާުރެގ މަދަރުސާތަކުގައި ކިަޔވާ ުކދި، 76/29ނަންބަރު 

ޖެހޭ ޤާނޫނަށް ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރަންން، ހުކިަޔވާ ކުދިންނާއި ސަރުާކރުގެ ފަރާތުން ތަމްރީނުދެވޭ މީ

 ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އަްށ ޢަމަލުކުރަން ފެށިއިރު ،ގެަނއުމުގެ ބިލަކީއިޞްލާޙު

ތަޢާރުޟުވާ ކަންތައްތައް  ޤާނޫނުއަސާީސއާ، ޢަމަލުކުރެވެމުންދިޔަ ޤާނޫނުތަކުަގއިވާ ކަންތައްތަުކގެ ެތރެއިން

، 29/76ޓަކައި ެއކުލަަވއިލަންޖެހޭ ބިލުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބިލެކެވެ. ޤާނޫނު ނަންބަރު  އިޞްލާޙުކުރުމަށް
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 405އަިމއްލަ މަދަރުސާތަކުަގއި ިކޔަވާ ކުދިންނާިއ  ވާ ކުދިންނާއި ސަރުާކރު އެހީވެދޭސަރުކާރުގެ މަދަރުސާތަުކގަިއ ކިޔަ

މި ސަރުކާރުން ރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ތަމްރީުނދެވޭ މީހުން ސަރުކާރުން ޚިުދމަތްކު

ކުރަންޖެހޭ މީހަކު ޚިދުމަތް މަތީން ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ މީހުން އެ އެ ޤާނޫނުގައިާވ ގޮތުގެހުށަހަޅަނީ، 

 ހިންގާނުވާ ޢަމަލެއް އެކަށީގެންބާވަތުގެ  މިނޫންވެސް  ނުކޮށް ނުވަތަ ފަރުވާކުޑަކޮށް ނުވަތަ މިމުއްދަތަށް ޚިދުމަތް

ރަށުން ބޭރުަގިއ  ޖެހިފައިވާ މުއްދަތުން ބާކީ އޮންނަ ދުވަހަށް ޭގގައި ުނވަތަކުރަންމީހަކު ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތް އެ ،ނަމަ

 410ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުްނ  11އިޚްތިޔާރު އެ ޤާނޫނުެގ  ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމުގެ 

 ރުމުެގ ސަބަބުން ެއއްވެްސ މީހަކުއެއް އަދާނުކުގެ ދަށުން އަދާކުރަްނޖެހޭ ޒިންމާމަދަނީ ެއއްަބސްވުމެއް  ،ލިބިދީފައިވާއިރު 

 ،ވާތީ ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްަފއި 55ކަމުަގއި ާޤނޫނުއަސާސީެގ  ނުވާނެކޮށްގެންހައްޔަރުކޮްށގެން ނުވަތަ ބަްނދު

ކަމަށް ފެންނާތީއޭ. އަިދ  ނެވި މާއްާދގެ ތަޢާރުޟުވާދެންމާއްދާ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ ިއސްވެ ވަނަ 11ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ 

އެހެން އެްއވެސް އަސާީސ  ،ވާިއރު ށްދޭ ޙަްއޤަކީ އަާސސީ ޙައްަޤކަށްވަނަ ާމއްދާ އިން ކަށަވަުރކޮ 55 ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 415 ޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ަމތީން ރައް ގޮތުގެ ޚިލާފުނުވާނެ ސީއާެއއްވެސް މިންވަެރއް ހަނިކުރެވޭނީ ޤާނޫނުއަސާ  ގެޙައްޤެއް 

 ހިފެހެއްޓޭނީ  މިންވަރެއްެއއިން ޙައްެޤއްގެ އެްއެވސް  ،ކަމާިއ އެފަދަ ޤާނޫނަކުން ވިޔަސް  ފާސްކުރާ ޤާނޫނަކުން

ވަނަ  16ނުއަސާސީެގ ކަމުަގއި ޤާނޫ އްަގއި އެފަދަ ޙައްޤުަތއް ިހފެހެއްޓޭ މިންވަރަށްޤްރާތީ މުޖްތަމަޢެދީމި ،މިނިވަން

ވަަނ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ  11ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  ،އޮތުމަށް ބަލާއިރު ށްަފއި އޮންނަމާއްދާގެ )ހ(ަގއި ބަޔާންކޮ

ޤްރާތީ މުޖްތަމަޢުގައި ފައި ބެހެއްޓުމަކީ މިނިަވން ދީމިސަބަބުތަކަށް ޓަކައި ޭގަގިއ ނުވަތަ ރަށުގައި  ބަންދުކޮށް

 420ދިަޔ ވިއަްށ ގެންނަން ބޭުނންވާ އިޞްލާޙު. ބުނެ  29/76ކަމަށް ނުފެންނާތީއޭ. ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލެއް

މަތީން  މި ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮތުގެ  ވަނަ މާއްދާ؛ 11އްދާ އުިނކުރުން. ވަަނ މާ 11ނަކަުލޮކށްފައިވާ  ؛ޤާނޫނުގެ ތިރީަގއިވާ 

 ،ާވކުޑަކޮށް ުނވަތަ ފަރު ،މީހަކު ޚިދުމަތްުކރަންޖެހޭ މުއްދަތަށް ޚިދުމަތްނުކޮށް އެ ،ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ މީހުން

ހަކު ސަުރާކރަށް ޚިދުމަތްކުރަންޖެހިފައިވާ މީ އެ ،ނަމަ ހިންގާ ޢަމަލުއެކަީށގެންނުވާ ނޫންވެސް ބާވަުތެގ  ނުވަތަ މި

މުއްދަތުން ބާކީ އޮންނަ ދުވަހަށް ގޭަގއި ނުވަތަ ރަށުަގއި ަބންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމުގެ އިްޚތިޔާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ 

 425ގުިޅގެން އެ ޤާނޫނުގެ މާއްދާގެ ނަންބަރު  ނުގެ މާއްދާއާދިޔަ ޤާނޫ ވިބުނެއުނިކުރި ުނން އަށް ލިބިގެންވޭ. މި ޤާނޫ

ާޝއިޢުކުރާ ުދވަހުން  ،ތަރުތީބުކުރުން. މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ މި ޤާނޫނު ދިވެހި ސަރުކާުރަގއި ެގޒެުޓކޮށް

 ރަށް ގިނަ ބޭބޭފުޅުން ާވހަކަދައްކާފައި އެބަ ހުރި. މި މިކަމާ ގުޅިގެން އަުޅަގނޑާ ވަ ފެށިގެންނޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

ޒުވާނުން ަވޒީފާ އަްށ  ކިަޔވައިީދގެން ައންނަ ،ކުރެވި ކާރުްނ ވަރަށް ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކެއް ސަރުސަބަބުން ކަމުގެ 

ނަވާލަން އަޅުަގނޑުމެން ދަން ދެއްކި. އެހެންނަމަވެސް ކަހުން އެ ވާހަކަމަށް މީ މައްސަލަަތކެއް ިދމާވެދާނެ ނުކުތުމުގައި

ނޑުމެންގެ ޤާނޫނުއަސާީސ  ވަނަ އަހަރު 1976މިއީ  ،ވާހަކަ އަކީ ވާބޭނުން  430ހެދިފައިވާ ޤާނޫނެއް. މި ޤާނޫނަށް އަޅުގަ

ތައް މިދިޔަ ސަރުކާރުގެ އައި ބަދަލުށް ުއފެދިގެންއައުމާ އެީކަގއި ުނވަތަ ޤާނޫނުއަސާސީ އަލަ ،އަށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙު
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ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ. މިއަުދގެ ސަުރކާރަކީ ުޒވާނުންނާއި ުޒވާން އިޞްލާޙުުނކޮ  ވެސް އިތެރޭގަ ށް ވާކަން އަުޅގަ

މީހުންނަށް މަސައްކަަތށް އަހުލުވެރިކޮށްގެން އެ  އެނުވަަތ މީހުން މޯޓިވޭޓުކޮށްގެން  އެ ،މަސައްކަތްތެރިންނަށް

 ރުކާރުން އެްއވެސް ހާލެއްަގއި ބޭނުމެއްމަސައްކަތެްއަގއި ބައިވެިރކުުރވުމުގެ ޝައުޤު އޮތް ސަރުާކރެއް. މިއަދުގެ ސަ

 435 މޯޓިވޭޝަނަލް ތިއަރީތަކާ ގަދަކަމުން މަސަްއކަތްުކރުވާކަށް. އެހެންކަމަްށވާއިުރގައި  ،ނުވޭ ޒުވާނުންނަށް ބިރުދައްަކިއގެން

އެ  ށް ީމހާ އަހުލުވެރިކުުރަވއި،ކަވެސް މަަސއްކަތަ  ގޮުތން އަދި ެއޑިުއކޭޝަނަލް ަސއިޮކލޮޖީގެ ތިއަރީަތއް ބުނާ

އްކަތެްއ ގޮތެްއގައި އެ މަސަ  މީހާ ލައްވާ އެންމެ ރަނަގޅު މީހާ ޝަޢުޤުވެރިކުުރވަިއގެން ނޫނީ އެ އްކަތަކަށް އެމަސަ

ނުޑ ދަން، ނުކުރެވޭނެ. އެހެންވީމާ ނޑުއަުޅގަ މި ޤާނޫނުން އުނިކުރިކަުމގަިއ ިވޔަްސ  މެންނަވާނީ މި ާމއްާދ އަުޅގަ

އެހެންކަމަށްާވއިރު، ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން ބޭނުންވަީނ ޭއ. ނަފުންކޮށް ވިސް މާ ދޭެތރޭގައި މާއަދުގެ ޒުވާނުން ޤައު

 440 ބޮންޑެއް... ޕްކުރުމަށްފަހު އެ އަދާކުރަންޖެހޭމީހާ ޑިެވލޮ ސަރުކާރުން އެ ،ސަރުކާރުގެ ޚަރަުދގައި ިކަޔވަިއދީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަޒތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްއާދެ! ނިޒާމީ މައްސަލައެްއގަިއ، ނިޒާމީ މައްސަލައެްއގައި ާމފަން

 އަރުވަން. ފަހުމީ އަށް ފުރުޞަތު

 445 

 ()ނިޒާމީ މައްސަލަ

 

 މީ ވާހަކަެދއްެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމާފަންނު އުތުރު 

ނޑު ނިޒާމީ މައްސަލަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ށަހެޅުއްވޭނީ. އިތުުރ ުތގައި ބިލު ހުވަގު ެއއް މި ނެގީ ބިލު ހުށަހަޅާ އަުޅގަ

 450އެކަން ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސްގެ ސަމާލުކަމަށް  ،ެމްއ ނޯންނާތީވެށް އިތުރަށް ވާހަކަދެްއކެވުމައުޟޫޢަނޫނީ އެ  އްސެބަހު

 ޓަަކއި. ގެނައުމަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނދަންނަވާގައި ދެންމެ ނެންގެވި ނިޒާމީ މައްސަލައި  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މިހިރީ އިޑު ބަލަިއގެންފަލަންޖެހެނީ އަޅުގަ

 455ނިޒާމީ ، އެ ނަޒަރުން ބަލާއިރު، އްކަވަނީ ކަމަށް. އެހެންވީމާކަ ދަބިލު ހުށަހަޅުއްވުމާ ގުޅޭ ތަފްސީލު ވާހަ

ފުރުޞަުތ މިނެޓުގެ  11ގޮތުަގއި ބަލައިގަެނވޭކަށް ނެތް. ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރަށް ޖުމްލަ  ގެެއއްމައްސަލަ

އެ ގޮތުން  ބިލާ ބެހޭ  ން ފުރުޞަތު ލިބިވަޑައިގަންަނާވނެ،ވަޑަިއގަންަނވާނީ ބިލު ތަޢާރުފުކުރެއްވުުމގައި. ފަހުލިބި

 ޟޫޢުގައި ވާހަކަފުޅުެދއްެކުވމަށް. މައު
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 460 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ޢަބްދުމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ސްކުރެްއވުމަށްފަހު މި ބަހު، ިމ ބިލު ތިޔަ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މިކަމާ މަޝްވަރާކުެރވި ައޅުަގނޑު އެހެންކަމުން،

 ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި ބިލު ހުށަހަޅަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.  ،އުނިކޮށްދެްއވުމަށް އެދިމާއްދާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއެޅިޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެން  465ގަިޑިއރު. އޭގެތެރެއިން ޕީ.ޕީ.އެމަށް  4ނީ ޖުމްލަ ވަ ފައިބަރު. އާދެ! މި ބިލަށް ކަ

 42މިނެޓު  27ިސކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް  32ިމނެޓު  38 ސިުކންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް 56މިނެޓު  28ަގޑި 1

މިނެޓު. ަވކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްުނވާ  5ދާލަތު ޕާޓީ އަށް ިސކުންތު. ޢަ 45މިނެޓު  11އަށް  އޭޑީ.ސިކުންތު. އެމް.

ހާރު ސް. އަޅުަގނޑު މިަގޑިއިުރެގ ބަހު 1ވަނީ  ނޑައެޅިަފއިމިނެޓު. މިއަދުގެ ތާވަލުން މި ބިލަށް ކަ 5މެންބަރަށް 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު ބަޙުސަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާ އަރުވަނީ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ  މި މިހާރު ފުރުޞަތު ލަން. އަޅުގަ

 470 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދަށް. 

 

 ުވން:ވާހަކަދެއްކެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު

ިކަޔވާ  އެީހވެދޭ ައމިއްލަ މަދަރުސާތަކާއި ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފަިއވާ، ސަުރކާރުންޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ގެނައުމުގެ ބިލު މަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލަޙުކުދިންނާއި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ތަމްރީނުދެވޭ މީހުން ސަރުކާރަށް ޚިދު

ނޑު މާއްދާ އުވާލުމަށް މި ހުށަހެޅިފައިވާ ވަނަ  11ނޫނުގެ މި ޤާ، 76/29ޤާނޫނު ނަންބަރު   475ހުށަހެޅުމަކީ އަޅުގަ

 ގޮތް. އެހެންނަމަވެސް  ވާނެވެސް  މިއީ ވަަރށް މުހިއްމު ހުށަހެޅުމެއް. މިއީ މިކަން އޮންނަންގޮތުަގއި ޤަބޫލުކުރާ 

ށް ގިނަ ސަރުކާުރގެ ން ވަރަވެސް މި މާއްދާގެ ދަށު ަފހުން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މިހާުރވެސް މި ސަރުކާރު ައއި

ތްތަކަށް އެކިެއކި އަންނަ ފަރާ ކިޔަަވއިގެން ،ންނަ ފަރާތްތަކުންއަދި އެކިއެކި ޮގތްގޮތުން އެހީވެީދގެން އަ ފަރާތުންނާ

ނޑު  ކުރަްނޖެހިދާނެގޮތަކަށް ޚިދުމަތް ވަކި އެބަ ހުްއޓޭ  އި ކުރިމަތިކުރުވާފަ ވެސް ެއއްޗެހި ފިއްތުންތަކާ ކަމަށް. އަޅުގަ

 480 55މާ ބޭރަށް ވެސް އެބަ ދެއޭ މި ަޙއްޤު. ޤާނޫނުއަސާީސގެ  ވަނަ މާއްދާ އަްށވުރެ 55ނުއަސާސީގެ ވާނީ ޤާނުދަންނަ

ސަބަބުްނ  ޖެހޭ ޒިންމާެއއް އަދާުނކުރުމުގެންމަދަނީ އެއްބަްސވުމެްއ ދަށުން އަދާކުރަ ،ވަނަ މާއްާދގަިއ މި ބުނަނީ

ކޮންމެހެން  ކީވެސް ދާއިރުގައި މި މާއްދާ އަ ކަމަށް. އެއަށްވުރެ މާ ފުޅާކޮށް އެްއވެސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮްށެގންނުވާނެ

ނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެވޭ. ާޤނޫނުއަސާސީގެ ކަމަްށ ެއއް އުވާލަންޖެހޭ މާއްދާ ވަނަ މާްއދާގެ )ހ(ަގއި މި އޮންނަނީ  47އަުޅގަ

ެއއް ައދާކުރުމުގެ ނުވަތަ މަަސއްކަތްުކރުމުގެ ޙައްޤު ލިިބގެންެވއޭ. މީަހކު އިޚްތިޔާުރކުރާ ަވޒީފާ އެ ،ށްމެކޮންމެ ރައްޔިތަކަ

 485ވަނަ ާމއްދާ އަށް ވުރެ  55 ،ިމއަށްވުރެ ، އެާއއެުކގަިއ ޭއގެ )ހ(، )ށ(، )ނ( ެވސް އެބަ އޮތް. އެހެންވީމާދެން ހަމަ 
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ތްނުކޮށްގެން ރުން ކިޔަަވއިދިން ފަރާތަކަށް އޭނާ ޚިދުމަދޭ. ދެން ސަރުކާއެބަ ވެސް ފުޅާކޮށް މި މާއްދާ 

މަދަނީ  އޮންނަންޖެހޭނީ ިފްއޔާނޫން. ސަރުކާރުން ކިަޔވައިދީ އްއެއީކީ އޮންނަންވާނެ ގޮތެ  ،ބަންދުކުރަންޖެހުން

 47ސާީސގެ ޤާނޫނުއަ ؛ތަނަކަށް ދިއުމުގެބޭނުން ފުރުޞަތު އޭނަ  ގެއެއްބަްސވުމެއް. އޭނަ އަށް ޮއންނަންވާނެ އެކަމެއް 

ކަމަށް ވަންޏާމު ސަރުކާރަށް އެއްަބސްެވޭވ  . އޭަގއި ފައިނޭންޝަލް އޮބްލިގޭޝަނެއް އޮތްވަނަ މާއްދާަގއި އެ ވާ ގޮތަށް

 490ސަރުކާރުން ކިޔަަވއިދޭން  ؛ބޮންޑުގެވޭނީ. އޭނަ އަށް ދެ ގޮތެްއގެ މަތީން އެ ފައިސާ ސަރުކާރަށް އޭނަ ދައްކާފައި

ތިޔާރުކުރުުމގެ ގޮތުްނ ދިފަ. އޭނަ އަށް ބޭނުން ތަނެއް އިޚްންޖެހޭނެ އެ ފަދަ އެއްބަސްވުމެއް ހެއޮންނަފޮނުވާއިުރގައި 

ވާނެ. ސަރުކާރުން ގެ ފުރުޞަތު އޭނަ އަށް އޮންނަންއޭނަ އަށް ބޭނުން ތަނެއްގައި އޭނަ މަސަްއކަތްކުރުމު 

އެއް ނެތް ތެރޭގެ އެްއވެްސ ކަހަލަ ފެސިލިޓީޒްރާއްޖެ ވެސް މިހާރު  ވަިއގެން އަންނަ މީހުންކިަޔވައިދިނިްއޔޭ ކިޔާފައި ިކޔަ 

މި މާއްާދގެ ދަށުން. އޭނަ ައކީ ވަރަްށ މައްޗަްށ  ތަނަށް ފޮނުވާލުމަށް ވަރަށް މުހިއްމު ޑޮކްޓަރުން އެބަ ާބރުއަޅާތަން

 495ނަ ގޮްސގެްނ ކިަޔވަިއގެން ހުރި މީހެއް. ެއކަމަކު އޭނަ އަރުވާލުން ފަަދ ކަމެއް އެ ކުެރވެނީ. ެއީއ އެތާނަގއި އޭ

ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ، ކަމުގެ ތެރޭަގއި މީހުން އުޅެންޖެހެނީ. އެހެންވީމާވެސް ނެތް. ދެން މި ބިރުވެރިއް ކުރެވޭނެ ކަމެ

ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ އުސޫލުން ސަރުކާރަށް ނަންޖެހޭނީ ދިޔަ ޚަރަދެއް ވެއްޖެްއޔާމު އޮން ސަރުކާރުން ކިޔަަވއިދީފި ކަމަށް

އޮންނަނީކީ  ތިޔާރު ކުރާ ތަނެއްަގއި ވަޒީފާ އަދާކުރުުމގެ ޙައްޤު. މިކަން މިފައި އޭނަ އަށް އޮންނަންވާނެ އޭނަ އިޚްދައްކާ

އަޅުަގނޑު ކިަޔވައިދިނަސް  އްލަ ފަރާތަކުން ކިޔަަވއިދިނަސް،ހަމައެކަނި ސަރުކާރަކަށް ެވސް ނޫން. އަދި އަމި

ނޑު ކިަޔވައިދިެނއްނުހެދޭނެ.  އެ މީހާޅުަގނުޑގެ ައޅަކަެށއް އަ ނޑާިއ ތަނެއްގައި އަުޅގަ  500އަބަދަުކ ، ކަމަކު އަޅުގަ

ނޑު އަތުން މަސައްކަތްކުާރކަށް  ،ކަމަށް ވަންޏާމު ޭއނަ އަށް އެހެން ފުރުޞަތެއް ރަދެއް ކޮްށފައި އޮތްޚަނުޖެހޭނެ. އަޅުގަ

ދިޔުމުގެ ފުރުޞަތު. ދެން ށް ކަމަށް ވަންޏާމު އޭނަ ދާންވީ. އޭނަ އަ އެއަށް ވުރެ ރަނަގޅު ފުރުޞަތެއް ލިބިފައި އޮތް

ނޑު އޭނަ ައށް ކުރި ޚަރަދު. އެ ޚަ  އަށް އޭނަ ،އެއްބަްސެވވޭ އުސޫަލުކން އޭނަ ދީފައި ރަދު އޭނައާއޮންނާނީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ކިަޔވަން  އީދެވޭނީ. އެ  އޭނަ އަށް އެހީތެރިކަމެއް  ްއޔާމީހަކު ފޮނުވާއިުރގައި ނޫނި އޮންނަ ހަމަ. އަުޅގަ

 505އަދާކުރަންޖެހޭ  ބަސްވުމުގެ ތެރެިއން އޭނަ އަށްމަދަނީ އެއްބަސްވުމެއް. އެ ެއއްބަްސވުން؛ ެއއް ވެދޭއިުރގައި އޮންނާނެ

ވެގެން ބަންދުކުރެޭވ ގޮތަށް އެ ކަންތައްތަްއ  ކަށްކަމެއް ކުރެވިދާނެ. އޭނަ ައށް އެއީ ބޮޑު ކްރިމިނަލް ކަމަ

އްދާގެ ދަށުން ވަރަށް ގިަނ ފަރާތްތަކަކަށް ވަނީ އަދަބު މިހާރު މި މާ ނެ. ައޅުަގނޑަްށ އެނގޭ މި ބިލުގައިނުވާކުރެިވގެން

ހާރަށް ވެސް ުއވާލަންޖެހޭ ދެވިފަ. ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަަކކަށް ވަނީ އަދަބު ލިބިފަ. މިީއ ކޮންމެހެން ވެސް މިހާރުން މި

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަނީ. މިއީ މި ޒަމާނުގަިއ މިކަހަލަ ކަންތައްަތއް ޮއންނަމާއްދާ ނޫން.  ންވާ އުސޫެލއްއެްއ ކަމަށް އަުޅގަ

 510އް ބޮޑެތި ަޙއްޤުތަެކއް މި ޤާނޫނުއަސާސީ ތެރެއިން އެތަ ،ެފހި ޤާނޫނުއަސާސީ އައިސް  ްނގެ ތެރެއަށްއަޅުަގނޑުމެ

ނޑަްށ ފެންނަނީ ހިތާމަޔާ އެކު ދަންނަވަންޖެހެނީ،  ވެްސ އެކަމަކު ވެސްލިބިފައިވާއިުރަގއި، މިހާރު ސަރުކާރުްނ އަުޅގަ

ނޑުމެން ވަޭއ ސަރުކާރުން ިކޔަަވއިދީފައި އް އެަބ ހިފަހައްޓަވަރަށް ބޮޑު ހިފެހެއްޓުމެ  ވާތީވެ ވަިކ ތަނެްއގައި އުޅުން. އަުޅގަ
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ނޑުމެން ކިަޔވައިދީފައި ތިބި ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތައް ވެސް އެ މީހުންނަށް ރަނގަޅު ފުރުޞަތު ލިބުނީމަ އަޅު ގަ

އަްށ  ދެން ސަރުކާރުން އަދާކުރި ފައިސާ، އޭނަ ވޭންވީ؟ސަރުކާރަކަށް ކީްއެވގެންތޯ ދޫކޮށްނުލެ، ދޫކޮށްލަމޭ. އެހެންވީމާ

 515އެްއ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަދި އްމު މާއްދާ ވީ. މި މާއްދާ ައކީ ވަރަށް މުހިރަދުކޮށްފައި ހުރި ފައިސާ ދީފައި ދާންޚަ

ނުޑ އެކަމަށް މަރުޙަ ބާ ކިޔަން. ސަރުކާރުން ވެސް މި މާއްދާ އުވާލަން ވިސްނަވާަފއި މިަކން ހުށަހެޅުއްވީތީ، އަުޅގަ

ތަނުގައި ތިއްބެވި ދެން ތިއްބެވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް މިކަމާ ދޭތެރޭގައި  ގޮުތގަިއ މި އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ

ފުންކޮށް ވިސްަނވަިއ، މި އިޞްލާޙަކީ ބަަލއިގަންނަންޖެހޭނެ އިޞްލާޙެްއ ކަމަށް ދެެކވަަޑއިގެން މި އިޞްލާޙަްށ 

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ތާއީދުކުރަްއވާނެ ކަމަށް ހީކުަރނީ

 520 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ކުޅުދުއްފުށީ

ނޑު ދެޭކގޮުތގަިއ މި މާއްދާ އަީކ ުއވާލި ކަމަށް ވީނަމަވެްސ ުއވާނުލި ކަމަްށ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ތަޢާރުޟުވާ ހުރިހާ  ނަ އަހަރު އައުމާ ގުޅިގެްނ އެއާވަ  2118އެްއ. ޤާނޫނުއަސާސީ ދާވީނަމަވެސް ބާޠިލު މާއް

ނަމަވެސް، ޭއގެ ކަމަށް ވީ މާއްދާތަކަކީ ޤާނޫނު ފޮތްބައިަގއި އަދި ހުރިކަމަށް ވީނަމަެވސް، ދެލިން ލިޔެވިފައި ހުރި

 525ެއްއ ީކ ކޮސްމެިޓކު ބަދަލެއް ގެަނއުން. ނެތް މާއްދާ ނުކުރެވޭނެ ބާިޠލު މާއްދާތަކެއް. މިއަދު މި ުކރެވޭ ކަމަމައްޗަށް ޢަމަލު

ނަޑއެިޅގެން ވެސް ނެތް ަކމަށް އިތުރަށް ބުނެދިނުން ޤާނޫނެ ނުޑ ދަންނަވަން  އް ފާސްކޮްށގެން. އެހެންނަމަވެސްކަ އަުޅގަ

ނޑުމެން މި މައްސަލަިއގައި ވިސްނާލަންޖެހެއޭ. މި ވަގު ބޭނުންވާ ވާހަކަ ތު ބިލު ައއިއްަސ އަކީ ިމއަށްުވރެ ދުރަށް އަޅުގަ

ވާ ކަމަށް ޓަަކއި އެ މާއްދާ އުނިކޮށްލަން. ޭއގައި އޮތް މާއްދާ އެއް ތަޢާރުޟު އޮތީ ހަމައެކަނި ޤާނޫނުއަސާސީއާ މި

ނިޑވަަޅކީ އެހެންނަމަވެސް ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ނުވަތަ  ސަރުކާުރގެ ވިސްނުުމގަިއ ބޮންޑުގެ ދަށުން މީހުންނަށް މި ދަ

ނ ކުރުވުމުަގއި ގެންުގޅޭނެ އުސޫލާ ޚިދުމަތްކުރުވުމުަގއި މަޖުބޫރު ނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ދަ  530ެޅއް ޑިވަމެދު ވެސް އަޅުގަ

 48މާއްދާގެ ޤާނޫނެއް. ީމގެ  11އި އޮތް މާްއދާ ހިމެނޭ ޤާނޫނަކީ، ުއވާލަން ހުށަހެޅިފަކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެން. 

މީހުން ބޭނުންާވ ކުރަން ކީ ސަުރކާރަށް ވަޒީފާ އަދާއަ 81އަހަރު ކުރިން ައއި ޤާނޫނެްއ. އޭރުެގ ޙާލަތުަގއި %

އިޤްތިޞާދީ މިއަދުގެ ޙަީޤޤަތަކީ ރާއްޖޭގެ ައހަރު ކުރިން.  31ޕްަރއިެވޓް ސެކްޓަރ އޮންނަނީ.  21. %ޙާލަތު

ނުޑމެންގެ ބިންމަތީގެ ޙަ 81އަކީ ސަރުކާރު. % 21ހަރަކާތުގައި % ޤީޤަތް އަކީ ޕްަރއިވެޓް ސެކްޓަރ. އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ޤާނޫނާ މިއަ . އެހެންވީމާ، އެ ނަޒަރަކުންނެއްމި ޤާނޫނު ފޮތްބައިަގއި އޮްއވާ ،ޖެބަދަލުވެއް  535ދު އަޅުގަ

ނޑު ަބއެއް ތަފާސް މިސާ ؛ނުވާނެ. ދެން އަނެއް ޙާލަތަކީދޭތެރޭގައި ިވސްނިގެން  ކަމަށް ލާހިސާބު ދަންނަވައިލަކަށް އަުޅގަ

 4124ލް ނިންމާފައި ިނުކމެއްޖެ. ޭއގެތެރެއިން ކުިދން އޯލެވެ 7624ވެްސ  ަވނަ އަހަރު 2114ވަންޏާ ހަމައެކަނި 

 ،ކުދިންނަކީ ފަްސ މާއްދާ އިްނ ފާސްެވގެން 34ނިންމި ކުދިންގެ ތެެރއިން % ައކީ އޯލެވެްލ ހަދާފައި މާނަ ކުދިން؛

ކުދިން  1725ބަލާއިރުގައި  ށް ވާ ކުދިން. އޭލެވެލް ހެދި ކުދިންނަރިހަމަވެލް ހަދަން އެލިޖަބަލްވާ ކުދިން. ޝަރުތު ފުއޭލެ
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 540ތު ކުދިންނަކީ ޑިގްރީ ޕްޮރގްރާމަށް ޝަރު 1293ކުދިން،  75ކުދިންގެ ތެެރއިން % 1725އޭެލވެލް ހެދި.  ަގއ2114ި

ނޑުމެްނގެ ތެ ކޮންމެ އަހަރަކު އެތައް، ފުރިހަމަވާ ކުދިން. އެހެންވީމާ ރޭގައި ސިސްޓަމަށް ހާސް ކުދިން އަޅުގަ

އުޫސލުން ޢަމަލުކުރުމަކީ ކުރެވޭެނ  ންމެންގެ މައްޗަށް ަވޒީފާ ލާިޒމްކުރުވުމަކީ އަދި ބޮންޑުއެ  ދާއިރުގައި މިނިކުންނަމުން

ތިން  ،އެއް ސީ ލިބުނަސް  ،އިުރގައި ދެ ީސ ލިބުނަސްމީގެ ސާޅީހަކަށް އަހަރު ކުރިން ައއިކަމެއް ނޫން. މި ޤާނޫނު 

ީއ ތިބި. އެ ވެސް މި ރާއްޖޭގައި އެބަމިހާރު ،ހުންސީ ލިބުނަސް ގަދަކަމުން ގެންގޮސް ސަރުކާުރގެ އޮފީހަކަށް ވެއްދި މީ

 545ތަސް. މިއަުދ ވޭ ކުދިން. ކޮންމެ އެްއޗެއް ކިަޔވަިއގެން ހުއްޓަްސ، ކޮްނމެ ފާހެއް އޮއޭރުގެ ޙަޤީޤަތް. އޭރު ބޭނުން

ައްށ  މީހުން އެބަ ވަޒީފާ 411 ،މީހުން 211ޖައްަސއިެގން މިއުޅެނީ ވަޒީފާ އަށް ހުުޅވާލައިފިްއޔާ ޔޫއަޅުަގނޑުމެން ކި 

މާއްާދެގ  11އުޅޭ އެްއޗަކީ އެ ޤާނޫނުގައި ހިމެނޭ  މި  ކަމެއް. ދަންނަވަން ލާ. ޔަޤީންކަމެއް ނޯވޭ ލިބޭނެ

 ކުރުމުގެއޯލެވެލް އާއި އޭލެވެލް ިނންމާ ކުދިން، ސަރުކާރަށް ިޚދުމަތްކުރުން ލާޒިމް މާއްދާ އޮތީ  81ތެރެއިން %

ނޑުމެންނަށް މިއަދު ބޭނުން ވެސް ކުރެވޭ މާއްދާއެއް ނޫނޭ. އޭގެ ޭބނުމެއް ހިފޭ ވެސް ޤާނޫނެއް މައްޗަށޭ.  އެީއކީ އަުޅގަ

 550 ،ގޮތަށް ބިލު ހުށަހަޅަމުން ވެސް ވިދާޅުވި ،ގޮތަށް ހުރި ބައެއް މާއްދާތައް ދެންމެ އެ ވިދާޅުވި އެބަ އޭގައިއަދި ނޫނޭ. 

ނަޑއެިޅގެން ޤާނޫނު އޮތީ ހަމައެކަނި ދެ މާއްދާ ކުރިއަށް އޮތް ތާނަގއި ެވްސ އަސާީސއާ ެވސް ތަޢާރަޟުވާ. ޭއގަިއ ކަ

ހަމަޖައްަސއިޭދ ސްކޯލަރޝިޕެްއަގއި ނުވަަތ ސަރުކާރުން ފަންޑުކޮްށގެްނ އެަކއްޗަީކ، ސަރުކާރުން ބޭނުން ކުރެވިދާނެ. 

ގެން ނުވަތަ ސަުރކާރަްށ ނުޮކށްޚިދުމަތް ދެން އޭނަ ޤައުމަށްމީހަކު ކިަޔވަން ފޮނުވާފައި އޭނަ އަނބުރާ އައިްސ 

ޒީާފއެްއގައި ހުރެގެން ސަރުާކރުގެ ވައަކީ،  ދެން އަނެއް މާއްދާބެހޭ މާއްދާ.  ނިކުންނަ މައްސަލައާނުކޮށްގެން ޚިދުމަތް

 555އޭަނެގ ޕްރޮގްރާމެއްަގއި ފޮނުވަިއގެން  ފާ އަާދކުރާ އޮފީހަކުން ޓްރޭނިންސަރުކާރުގެ ވަޒީ ،ޕްރޮގްރާމެއްަގއި ޓްރޭނިން

ނުކޮށްގެން ދިމާވާ މައްސަލަ. ދެން އޭނަ އެތާނަގއި މަސައްކަތް ، އަށް ގެނެސްދިނީމަ ފެންވަރު މަތިކޮށްގެން އޭނަ މާލެ

ހުރިހާ ކަމެއް ހިނގަީނ ވެފައި،  ކަމަށް އޭރުަގއި ރައީްސ އޮފީހަކީ ހުރިހާ މުވައްޒަފުްނ ގެންގުޅޭ ތަންކަމުގައި  މި

އެްއގޮތަށް ޢަމަލުނުކޮށްފިއްޔާ ޭގގައި ބަންދުކުރުުމގެ ބާރު  ންޑާވާތީވެ ބޮ ރައީސް އޮފީސް ތެރޭން ކަމަށް

 ުއޅޭ ެއއްަޗކީ، މި  އަށް ލިިބދެނީ. އެއީ މި ުއވާލަން އުޭޅ ތަންކޮޅަކީ. އެހެންވީމާ، ދަންަނވަން މި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ނޑުމެން ސީރިޔަ ނޑިަވޅަކީ އަުޅގަ  560ީރ ޑިގް ،ލަތަށް ބަލައިރާއްޖޭަގއި މިއަުދގެ ޙާ ،ސް ވިސްނުމަކުން ިވސްނާފައިދަ

 ؛ޕީ.އެޗް.ޑީ ހަދައިގެން އަންނަ މީހުން ސް ހަދައިގެން ައންނަ މީހުންނާއިމާސްޓަރ އަންނަ މީހުންނާއި  ހަދައިގެން

ސަރުކާރު ޚަރަދުަގއި ނުވަތަ ސަރުކާރު މެދުވެރިެވގެން ހަމަޖައްސައިދޭ ފަންެޑއްގެ ދަށުން ނުވަތަ އެޖެންސީެއްއގެ ދަށުން 

ދޭތެރޭގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ކޮން އުސޫަލކުންތޯ  ކަން ކޮށްގެން އަންނަ މީހުންނާއި ގޮސް މިސްކޯލަރޝިޕެްއގަ

ވެްސ ހުރި ަބއެްއ އުސޫލުަތއް މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ބަލަްނވީ ކަެމްއގެ ގޮތުގަ. ތެދެްއ، އަޅުަގނުޑމެންގެ ތެރޭަގއި އެބަ

 565 އަނބުރާ ދީފި ކުރާ ޚަރަދު ނުވަތަ އެ ޚަރަދު ލިބެންޖެހޭ ބޭނުންކުރެވިދާނެ. މިސާލަކަށް މަދަނީ އެއްބަސްވުމުގެ ތެރޭން 

ނޑު ދަންނަވަން ބޭނުން.  ކަމަށް ވަންޏާމު އޭނަ މިނިަވންވުމުގެ އުސޫލެއް އެބަ އޮތް. އެކަމަކު އެއް ތަންޮކޅެއް ައޅުގަ
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ުއއްމީދުކޮށްފަ.  ބޮޑަށް އަށް ަވރަށް ކުރާ މީހަކު ޓްރެއިން ކުރަނީ އޭނަކި މުައއްސަާސއެްއގެ މަސަްއކަތްސަރުކާރުން ވަ 

ނުކޮށްދިނީމަ ތަނަށް ޚިދުމަތް އެ އޭނަ ކިަޔަވއިގެން އައިސް އޭނަގެ ޓެލެންޓަާށއި އޭަނގެ ހުނަރު ތަރައްޤީކޮށްދިނުމަށް. 

ތަުނގެ އޭަނ  އާއި އެ ރީއިންްސޓިޓިއުޝަނަލް މެމޮދެން އެ މަޤާމު ފުރޭނެ އެެހން މީހެއް އެާތކު ނުހުރޭ. ެއތަނުގެ 

 570، ކޮްށގެން ހޯދާފައި ހުރި ތަޖުރިބާގެ މައްޗަށް އޭަނގެ ހުނަރު ފެންަވރު މަތިކޮށްދީގެން ގެނައިމަމާޙައުލުގެ މަސަްއކަތް

އިޢުލާނުކޮށްގެން ތަނަށް އަންނަ ހުސްކަން ފޫބެއްދޭނެ ގޮތެއް ވެސް ނޯވޭ. ސަުރކާރުން ހުށަހަޅާ  ދެން އެތާ ނުހުރީމަ އެ

ވިޔަސް އަލަށް ކިަޔވަންދާން ބޭނުންވާ ކުއްޖަުކ  ުކރިކަމުގައިނުއަދި މަސައްކަތް ޅާ ސްކޯލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމެއްަގއިހުށަހަ

ހުރިހާ ، ޕްރޮގްރާމަަކށް ދާން. ހަމަ ކިޔޫ ޕްރޮގްރާމެްއަގއި ނުވަތަ ިޑގްރީ ޓްރޭނިންވެސް އެަތއް ކުދިންނެއް ހުަށހަޅައި 

އިސް ދެން ސަރުކާރަްށ ދެ ކުއްޖަކަށް ޗާންސް ލިބެނީ. އެ ކުދިން ގޮްއސަ އަ ،ކުދިން ވެސް މޮޅެތި. އެއް ުކއްޖަކަށް

 575 ،އެތަން ފޫބެއްދޭނެ ގޮތެއް ެވސް ނޯވޭ. އެހެން ހެދީމަުނވަތަ ރާއްޖެ ނައިމަ  ،ނުކޮށް އަމިއްލަ މަަގުކން ދިޔައިމަޚިދުމަތް

ނަމަ  އަށް އެ ފުރުޞަތު ލިބުނު އޭނަ ނުވަަތ ނުހޮވޭ ކުއްޖާ.، އަށް ދިޔަ ދެވަނަދަނީ ޙަޤީޤަތުގައި  ގެއްިލގެން މި

ުއޅޭ  ދަނީ. ެއހެންވީމާ، ދަންނަވަން މި ކުާރނެ ފުރުޞަތެއް ޤައުމަށް ެވސް ޑިނަިއެވގެން މިމަތްއައިްސ ޤައުމަށް ޚިދު

ނޑުމެން ސީރިޔަކަ ކަޓު މައްސަލަެއއް ނޫނޭ. މިއީ އެހާ ކްލިއަރއެްއޗަކީ މި  ،ސް ޑިބޭޓަކަށް ގޮސް މުގައި އަުޅގަ

އަހަުރ  31އިލާނީ. މީގެ ށް މި ބިލު އަނބުރަޖެހޭ މީގައި އަޅުަގނޑުމެން ކިހިނެއްތޯ މިައދުގެ ޙަޤީޤަތަ ވިސްނާލަން އެބަ

ނޑުމެން  ދޫކޮށްލާަފިއ މިއަދުގެ ޙަޤީޤަތާހުރި ވިސްނުން އަޅުަގނޑުމެން  ކުރީަގއި  580ގާތް ވިސްނުމަކަށް އަުޅގަ

ބާރެްއ ނެތް މާއްދާއެއް ުއވާލުން  ،އަންނަންވެއްޖޭ. މި ބިލުަގިއ އަޅުަގނޑުމެން ބަލަން އޮީތ ހަމައެކަނި ބާޠިލު

 ނޫނޭ. ޝުކުިރއްޔާ. އެކަންޏެއް 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާދާއިާރގެ ެމންބަރު ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު 

 585ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅަށް  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސއާ ހިދިވެމި ޤާނޫނަކީ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ރައްޔިތުންނަްށ ތައް ބަދަލުކޮށްގެްނ ސަރުކާރުން ދެން މި ޤާނޫނުގައި ހުރި މާއްދާތަޢާރަޟުވާ ެއއް ޤާނޫނު. 

ޖެހޭނެ ތުގައި މި ބިލަކީ ހަމަ އުވާލަންއޮތީ. ޙަޤީޤަ ބިރުދެއްކުމަށް ޓަކައި މި ބިލު އަތްއަތަށް ބަދަލުކުރަން ހުށަހަޅާފައި މި

މެދުމަދަރުސީ ދައުލަތުން  ،)ށ( ަގއި ބުނަނީ ަނ މާއްދާގެވަ 46ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބިލެއް. 

ވަރަށް  އީލީމުެގ ފުރުޞަތު ރައްޔިތުންނަށް ެއއްވެސް ތަފާތުކުރުެމއްނެތި ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް. މިއަދި ފަށާ ތައު ލީމާތައު

ނޑު ކުރިން ދެ  590އަދި ސަރުކާރުން  މަދަރުސާތަކާ ހެން މި ރާއްޖޭގެންނެވިސާފުކޮށް އޮތް ކަމެއް. މި ޤާނޫނަކީ އަޅުގަ

ކުރުމަށް ހެދިފައި އޮތް ޤާނޫނެއް. އެހެންވީމާ، މި ޤާނޫނަކީ ދަރުސާތަކުަގއި ިކޔަާވ ކުދިން ދައުލަތަށް ޚިދުމަތްއެހީވާ މަ

ސަރުކާުރގެ  ،މިހާރު ބާޠިލު ޤާނޫނެއް. އެހެންނަމަވެސް ސަރުކާރުން ބޭނުްނވަނީ މި ޤާނޫނު ރައްޔިތުންަނށް ދައްކަިއގެން

އެ ުއސޫލުން ހުށަހެޅިފައިވާ ޤާނޫނެްއ މީ. ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ބާރާއި ނުފޫޒު ހުރިކަން ެދއްކުމަށް ޓަަކއި. 
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ރުޞަތު ވެސް ބުނޭ އެ މީހަކު ބޭނުން ތަނެއްގައި ވަޒީފާ ައދާކުރުމުގެ ފު ޤާނޫނުއަސާސީގެ ވަރަށް ސާުފކޮށް އެބަ

 595ކަމަށް. މި ހުރިހާ ކަމެްއ  ޖެހޭނެލީމާއި މަތީ ތައުލީމަށް އެހީތެރިވާންލިބެންޖެހޭނެ ކަމާއި ދައުލަތުން މެދުމަދަރުސީ ތައު

ކުމަށް ޓަަކއި ދެއްދު މިކުރާ ަމސައްކަތަކީ އަނެްއާކވެސް ރަްއޔިތުންނަށް ބިރުމިގޮތަށް ހުރިއިރުަގއި ެވސް ސަރުކާރުގެ މިއަ

 ނާނެ. މި ޤާނޫނަކީ މި މަޖިލީހުގައި. މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުރެވޭނެ އެްއވެސް ކަމެއް ނޯންކުރާ މަސައްކަތެއް

އެްއގޮތް ުނވުމުގެ ސަބަބުން ފޭލިވެަފއި އޮްތ  މި ޤާނޫނަކީ މި ޤާނޫނުގެ އަސްލާހޭ ޤާނޫނެއް ެވސް ނޫން. ބަހުސްކުރަންޖެ

ޤާނޫނެއް. އެހެންވީމާ، މި ޤާނޫނު އިތުރަށް މި ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭނެ އެއްވެސް ބަަދލެއް ވެސް ނޯންނާނެ. މި 

 600ހިފައިގެން ވެސް ަރއްޔިތަކަްށ އަނިޔާެއއް ދެވޭނެ ޯލވަޅެްއ  ނެއް. އެހެންނަމަވެސް މީަގއިހޭ ޤާނޫޤާނޫނަކީ އުވާލަންޖެ

 ވެސް މި އިްޞލާޙުކުރަންށޭ ކިޔަިއގެން މި ނބުރައިގެން ސަުރާކރުން އަނެއްކާ ފާުޑފާޑަށް އައިންތޯ ބެލުމަށް ޓަކައި 

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހި ކަމަކީ ކުރެވޭނެ ކަެމއް ނޫން.  ކަމެއް ނުވާނެ އިނގޭތޯ. މި ވަނީ. މި ތަނަށް ހުށަހަޅާފައި މި

ނަޑއެޅިގެން ޚިލާފުވާ ޤާނޫނެއް މީ. އެހެންވީމާ،  ޤާނޫނުއަސާސީއާ މިގޮތަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް އޮތް ކަމަކީ  މިހަމަ ކަ

ވާީތ، އަޅުަގނޑު މި އިޞްލާޙަކަށް ވެސް ާތީއދެއް ނުކުރަން. ޙަޤީޤަތުަގިއ މި ޤާނޫނަކީ ވެސް ބާޠިުލ  ކަމަކަށް

 605 ރި ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.ޤާނޫނެއް. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަްތތެ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޤާސިމު އިބްރާހީމްދާއިރާގެ މެންބަރު ގިލީ ނމާމި

ސަރުކާރުެގ މަދަރުސާތަުކގައި ، 76/29އަީކ އާދެ،  ހިނގާ ަމްއސަލަ ުހށަހެޅިގެން މިއާެދ، މިއަދު `. 

ގޮތުން ހެދިފައިާވ  ގުޅޭ އި ކިަޔަވއިދޭ ކުދިންނާތަކުގަ އެހީވެދީގެން އަިމއްލަ މަދަރުސާ ސަުރާކރުން ކިަޔވައިދޭ ކުދިންނާއި

ނޑަގެ ވާހަކަ ޤާނޫނެއްގަިއ އޮތް މާއްާދއެްއ އުވާލުމު   610 ގިނަ ބަހުސްތަކެއް ެނތި  މާ ށް ފެންނަނީ. އާދެ، އަުޅގަ

ިޢއްޒަތްތެރި ވަމުން ވެސް ހުށަހަޅައިދެއްވި ށަހަޅުއްަވއިދެއް ޤާނޫނުއަސާސީއާ ތަޢާރަުޟާވ މާއްދާއެއް ކަމަށް ބިލު ހު

ވާހަކަފުޅަށް ބަލާއިރު ވެްސ  ދެއްެކވި ތަނަށް ާވހަކަދެއްެކވި ބޭފުޅުންނީ. އަެނއްކާ މިހާވަ މެންބަރު ވެސް ވިދާުޅވެފައި މި 

އޮތް ޤާނޫނޫއަސާސީއާ  ލީމަ ވެސް މިއަދު މިއަށް ބަލައި އެނޭގ. މި ޤާނޫނުގެ ސުރުޚީ ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަ

ނަޑއެިޅގެން ތަޢާރަޟުވާ ެއއް ނޑުމެން ،ހިނދު ެޗއްކަން އެނގޭކަ މި ބަހުސްގައި ކޮންމެ  ގެ ަވގުތު ނަަގިއނުލާއަޅުގަ

 615ލާފައި ނޫނީިވއްާޔ އެކަހަލަ ގޮތަކަށް ނަަމެވސް ގެްނގޮސް ވާހަކަދެްއކުން ބޭފުޅަކު ާވހަކަދައްަކއި ކުން އެއް ޕާޓީއަ

ސް ވަރު މިކަހަލަ ކޮސްމެޓިކު ޗޭންޖާށް ބައިއެީކގައި ކުިރައށް ދަމާތޯއޭ. ވަރަ އި ދެން އޮތް އެޖެންޑާ އައިޓަމާކުރުކޮށްލާފަ

ޭއގެ ސަބަބުން  ،ތަޢާރަޟުވާ ކުދިކުދި؛ އެއީ ޤާނޫނުއަސާީސއާ އި ސަރުކާރުން. ވަރަށްހުރި މިހާރު ހުށަހަޅުއްާވފަ އެބަ

ނުތައް ޤާނޫ ނޑުމެންްނގެ މަޖިލީހުން އަުޅގަކުީރގައި ަރއްޔިތު ބާޠިލުވެގެން ގޮްއސަ ހުރި ަކންތައްތަކެއް. އަދި މީގެ

ޒިމާ ޝަކޫރު ހުށަހަޅުއްަވއިގެން މިާތ މާފައި އޭރުގެ އެަޓރނީ ޖެނެރަލް ޢާަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ނިން އުވާލަން

 620ތަޢާރަޟުވާ ޤާނޫނުތައް އުވާލުމަށް  މިދެންނެވީ؛ ކުރެވުނު މަސަްއކަތްތަެކއް ސަބަބުން ކުރެިވގެންދިޔަ ާޤނޫނަކުން
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ގޮްއަސ. އެހެންނަމަވެސް އޭުރގަިއ ބައިބައި ހިމެނިގެން ވާނީ މިށުން ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ކުރި މަސަްއކަތުގެ ދަ

ފާނަށް އޮތް ބާރުަތއް ުކޑަެވގެންދާތީ އެކަން އަްށ ފެނިވަަޑިއގަތީ ެއ މަނިކު ހުންނެވި ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ

ަކއަކަށް ވެސް ވެދާނެ. ދެން ރަނގަޅު ވާހަ ކަމަށް ފާހަގަކުރަްއވާ. ަތއް ހުރިބަެއއް މައްސަލަ އުަވއިނުލެްއވުމަށް. ޭއަގއި

ކޮންމެ  މަ މި މައްސަލަ މިހާރު މިގޮތަށްލެްއވީކޮޅަށް އަނބުާރ ފޮނުވައި އެކަން ެއގޮތަށް ފެނިވަަޑިއގަންނަވަިއގެން މި

 625އުޅެނީ މިއަދު ޙަޤީޤަުތގައި  ދަންނަވާލަން މި އަންނަނީ. އެހެންވީމާ،  ތަންކޮަޅުކން ތަންކޮޅަކުން މި ،ބިލަކުން ބިލަކުން

ކުރުމުގެ ގޮތުން ދަނީ. ަވުގތު ސަލާމަތް ވެްސ ރިޕީޓުެވގެން މިޑުމެން ކޮށްފައި އޮތް މަސައްކަތްތަެކކޭ އަެނއްކާ އަޅުަގނ

 ،އަވަސް ސްޕީެޑްއގައި  ،އެކީގައި ައޅުަގނޑުމެން އަވަހަށް  ބައިވަރު މަސަްއކަތްތައް ކުިރއަށް ގެންދަން ހުރުމާ

ައްށ  ހިނގާށޭ. މި ބިލުގެ ސުރުޚީ  ގެންޮގސް މިކަން ނިންމަމާ ވެްނ އޮތް އެންމެ ބާރުމިނެއްަގއިވެ، ބާރުމިނެއްގައި 

ަތކާިއ ސީ ޙައްޤުގޭ ޤާނޫނުއަާސސީގެ ައސާއެނ ލީމަ ެވސް އެބަވަތަ މި ބިލަށް ކިޔާ ނަމަށް ބަލައިލީމަ ނުބަލައި

 630 މެންނަށް އެބައަޅުަގނޑުފަަދިއން  ދެްއކެވިރު ދާއިާރގެ މެްނބަރު ވާހަކަފުޅުކުޅުުދއްފުށީ އުތުމިނިވަންކަމުގެ ބާުބގައި 

އީ ވަރަށް ސާފުކޮްށ އެނގޭ މި ސް އެބަލިޔަބަރުން ދެއްކެވި ވާހަފުޅަށް ބަލައިކުޅުުދއްފުށީގެ ދެ ދާިއރާގެ ދެ މެން ؛އެނގޭ 

ލިބޭ ސްކޯލަރޝިޕްތަކާއި މަތީ ޤާނޫނެއް ނޫންކަން. ދެން މިއަދުގެ ޙަޤީޤަތަކީ ބޭރުން  އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް ދާންޖެހޭ

ކުދިންނަށް  ލީމަށް ދާއަށް ބަަލއިލީމަ މަތީ ތައު އޮތީކީ. އެހެންީވމާ، ސުރުޚީ ލީމުގެ ވާހަކަެއއް ނޫން ިމ ބިލުގައި މިތައު

 ތަކަށް ނުވަތަ ށް ނުވަތަ ޕީ.ެއޗް.ޑީ ޕްރޮގްރާމުއަ އަދި މާސްޓަރ ޑިގްރީ ރައްވާ! ފަސްޓު ޑިގްރީއަށާޖީ.ސީ؛ މާފުކުނުވަތަ 

 635ޤާނޫނުގެ ބިލަށް އެހެންވީމާ، ލީމު ހާސިލުކުރާ ވާހަކަެއއް ނޫން. ތައުވެސް އެހެން އެފަދަ ތަންތަނަށް ގޮސްގެން އެނޫން

އިްޞލާޙުކުރަން އޮތީ. އެހެނަސް  އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ. ަވނަ މާއްދާއެއް ނޫނޭ 11މަ ހުސްއެކަނި ބަލައިލީ

 ކު ޓްރޭނިން ކުރުމަށް ޓަކައި ޓްޭރނިން ދެވޭ މީހަ ޖެހޭ ވަކި ަކމެއް އަޅުަގނޑުމެން ެވސް ޤަބޫލުކުރަން އެބަ

ނުކުރެވިއްެޖއްޔާ އަާސސީ  ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ސް ަވޒީފާ އަދާކުރުމުަގއި އޭނަ މީހާ އައި ދިނުމަށްފަހުގައި އެ

ަގއި ވެސް އޭަނ ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ހުރުމާއެކީ އަށް ލިބިދޭ ބާރާއި އެ ތަކާއި މިނިވަންކަުމގެ ބާބުގެ ދަށުން އޭނަޙައްޤު

 640ްށ އަ އޭނަނުވަަތ އެއްބަްސވެވޭ އެއްަބސްވުމަަކށް އޭނަ ދިއުމުން ކުރާ ކަމެއް ކުރުމުން އޭނަ ގަްސތު ގޮތުން އިޚްތިޔާރީ

 ކަމަށް ތަކެއް އޭނަ އެހެން ގޮތަކަށް ރުޖޫޢަކުރަން ބޭނުންވެއްޖެހިނދެއްަގއި ެއކަން ކުރާލިބިފައިވާ އިޚްިތޔާރީ ޙާލަތް

ނޑު ނުދެކެން. އެހެންވީމާ، އެ އުސޫލުން އަިދ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ނުވަތަ  ގެލަެއއްމަްއސަ ވާނަމަ އެއީ ޮގތުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ވާހަކަދައްކަމުންދިކަމަށް ވިޔަްސ،  ސަރުކާރުން ކުެރވޭ، ންޓްރެއި ަޔއިރު ަވކި ކަމަކަށްދެންމެއަކު އަުޅގަ

ިއ އެ ދާއިާރގަ އޭަނ އެކަމުަގއި،، ކުރެވޭ މީހަކު ންނޭރަކަށް ޓްރެއިކުރެވޭ ނުވަތަ އިންޖިންސާލަކަށް ޑޮކްޓަރަކަށް ޓްެރއި މި

 645ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނުވަަތ  އްޔާ ކޮންޓްރެްކޓުގެެއްއގޮތަށް އޭަނ ޢަމަލުނުކޮށްފި ސްވެަފއިވާ ގޮތަށް، އެގްރިމެންޓާއޭނަ ެއއްބަ

ޑުމެްނ މެދުވެރިކުރަންޖެހޭނެ. ެއއީ އަށް އެ ޒިންމާ އަދާކުރަންެޖހޭނެ ސަބަބެއް ައޅުަގނ ވެސް އުސޫަލކުން އޭނަ ނޫންއެ

ނޑުމެން ބައްޓަންކުރަންޖެހޭތީ . އެކަންކަމާ މެދުގަިއ ޤައުމުގެ ތަރައްޤީ ާއއި ކުރިމަގު އޮންނާނެ ގޮތް އަޅުގަ
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ގެންނަން ނަމަވެސް  ައއު ޤާނޫނެްއެގ ދަށުން ނުވަތަލާފަިއ މި ބިލުގެ ކަންތައް ނިންމާފައި އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނައި

ނޑު ަދންނަވައިލާނީ މިފަދަ ބިލުންޖެހޭނެ ވާހަކަ ދަ އެކަން ކުރަ ނުނަަގއި ގިނަ ވަގުތު  ތަކަށް މާންނަވާލަމުން، އަުޅގަ

 650ބޮޑޭ.  ވުމުެގ މުހިއްމުކަން ވަރަށްސްޕީޑެއްަގއި ގެްނގޮސް ނިންމާލު އެންމެ ބާރު އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަޖިލީހުން ހަމަ

ދުވަހުގެ ތެޭރަގއި އަހަރު 2އަސާސީއާ ތަޢާރަޟުާވ ވެސް ޤާނޫނުހާރުހުއްޓޭ. މި ބައިވަރު މަސަްއކަތްތައް ެއބަ

ޤާނޫނުއަސާސީ ނިމިގެންދިަޔއިރު ކަމަށް  ތަކެއް ހުރިާޤނޫނު ،އަޅުަގނޑުމެން ނިންމަންޖެހޭ އެތައް ަބއިވަރު ބިލުަތއް

ދާއިުރ އަހަރު ެވގެން 7ުދަވސް،  ވުެރ ގިނަ އަހަރަށް 5އޮތް. އެހެންނަމަވެސް  ވެސް ަބޔާންކުެރވިފަިއ އެބަ އޭަގއި

 ނުފިލައިގެންނޭ ދަންނަވަން އޮތީ. ނުވަތަ އޭގެ ދެއަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ތަނެއްދޮރެއް އޮޅުން އުޅެނީ ވެސް އަދި މި

 655އިގެން ދިއުމުންނޭ ދަނީ. އެހެންވީމާ، މި މަސައްކަތަ  ނުކުެރވިގެންނޭ މިބައި ވެސް މަސައްކަތް ބައިކުޅަ ެއއް

ޮބޑަށް  ދަންނަވާލަން އަޅުަގނުޑ މި ފުރުޞަތުެގ ބޭނުންކުރީ. ވަރަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިަމގު އޮތީ. އެހެން

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމް ދީދީދާއިރާގެ މެންބަރު ފޭދޫ 

 660ގެން އެކިއެިކ ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ޚަރަދުކޮށް 76/29ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ،

އަދި  ދިންނާތަުކގައި ިކޔަވާ ކުދި ސަުރކާރުގެ އެީހގައި މަދަރުސާއަ ަގއި ިކޔަވާ ދަރިވަރުންނާސާތަކުސަރުކާރު މަދަރު

ބެހޭ މި ޤާނޫނަށް  އުލަށް ނިކުންނަ މީހުންނާރުގެ ފަރާތުން އެިކެއކި ތަމްރީނުދެވިގެން ަވޒީފާެގ މާޙަސަރުކާ

ގޮތުން  ބެހޭ . މި ޤާނޫނާއިރަށް މަތިވެިރ މަޤުޞަދެއްގަ އޮީތ ވަ ގެަނއުމަށް ސަރުކާުރން ހުށަހަޅުއްވާފަިއ މިއިޞްލާޙު

ކުޅުދުއްފުށީގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވަރަށް ތަފުޞީލުކޮށް ވާހަކަދަްއކަަވއިފި. 

 665ނޫނަށް ދަންަނވަން. އަިދ އެހެންނަމަވެސް މި ޤާއެކު ޝުކުރު ައށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އަޅުަގނޑު ހަމަ އެ ބޭފުޅާ

ބޭފުޅުން ެވސް ށް ބައެއް ގޮތަ  ބޮޑަށް ޮއޅުންއަރާ ގޮތުން ވަރަށް ުގޅޭ ރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙާގެންނަން ސަ

ވެސް ބަޔަކަްށ އެްއގޮތަކަށް  ން. މި ޤާނޫނަކީއަޅުަގނޑު ހިތާމަ ވެސް ކުރައި ވާހަކަފުޅުަދއްަކވާ. އެކަމާ މިތާނގަ

 އި ނިޔަތުގަ  ވަރަށް ހެޔޮ  ންއުޅުްއވާ ޤާނޫނެއް ޫނން.ލާެޙއް ެގންނަރުކާރުން އިޞްދިނުމުގެ ނިޔަުތގައި ސައަދަބު

ކަން ފޯރުކޮށްީދގެން އަދި ސަުރކާރުެގ އެިކއެކި ފަރާތްތަކުން އެިކއެިކ އެހީތެރި ން ދިވެހި ަދއުލަތުެގ އިނާޔަތާސަރުކާރު

 670ދޭތެރޭ ވެަފއި އޮންނަ  ޔާ އެ ފަރާތްަތކާދޭެތރޭގައި ނޫިނއް ނުކުންަނ މީހުންނާއި ސަރުކާރާ އުލަށްވަޒީާފގެ މާޙަ

ީތވެ، އެ ނެއްގަިއ އޮންނާެދވެންޖެހޭ އަަދބުތައް މީަގއި ަކނަޑއެިޅގެން ޤާނޫ، އެއްބަްސވުމުެގ ދަށުން ޢަމަލުނުކުރެވޭީތވެ

. ދެން ގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލެއް މީ ގެނައުމުގެގޮތުން، ޤާނޫނުތަކަށް ިއޞްލާޙު ގެަނުއމުގެއެްއޗެއްސަށް އިޞްލާޙު

 5ގުިޅގެން މި ވޭުތވެދިޔަ ޤާނޫނުއަސާސީ ވުޖޫދަށް އައުމާ  ފެހިދިވެހިރާއްޖޭެގ ، މި ާޤނޫނު އަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ،

އަހަރު ވެސް ހަމަ  5ކީއްެވގެންތޯއޭ މި ޤާނޫނުތަކަށް މިދިޔަ ތެޭރގައި ވެސް ހަމަ މި ޤާނޫނުތައް މިހެން ހުރީ.  ގެއަހަރު
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ނޑުމެން މި ންޏާ އުވައިނުލާ މިހާހިސާބަށް އައީ. ނޫނީ އިޞްލާޙުންޖެހެވަގުތުން ވަގުތަށް ުއވާލަ  675ނުުކރެވިވީ. އަުޅގަ

މީ ރައްޔިތުންނަށް ޓަަކއި ކުެރޭވ ގެންދަނީ.  ކުރަމުން މިތުގައި މިކަހަލަ ކަންަތއްތައް ނިޔަ  ސަރުކާރުން ވަރަށް ހެޔޮ

ނުޑ ދަންނަވާީނ މި މާއްދާ  ،ފަދައިން މިތާނގަިއ ބަެއއް ބޭފުޅުން ދެއްެކވި ،ރުެގނެވޭއިއަށް އިޞްލާޙު  ކަމެއް. އަުޅގަ

މީހުން  81ވަޒީފާެގ ބާޒާރުގައި %މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕްރައިެވޓު ސެކްޓަރަގއި މަސަްއކަތްުކރާ މީހުންނަކީ ހަމަ 

 ފުންތަކުަގއި މެނޭޖަރ ލެވެލް އަދި އެކައުންޓެންޓުން އަދި މިކަހަލަ އެގްޒެކެިޓވް ޝެގިނަ ރިޯސޓު ވަރަށް ހިއްސާާވ؛

 680ން ބޮޑެތި އެހީތެރިކަ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ވަރަށްުއޅުްއވާ ބޭފުޅުންނަކީ ެވސް ހަމަ ކުގައި ފަދަ މިކަހަލަ މަތީ މަޤާމުތަ

ންވީމާ، އެ ބޭބޭފުޅުން އެ އުލަށް ނުކުންނަ ބޭބޭފުޅުން. އެހެފޯރުކޮށްދެއްަވއިގެްނ މިހާރުެވސް ކިަޔަވއިގެން ަވޒީފާގެ މާޙަ 

ޮބޑެތި ހޭދަތަކާއި  ވަރަށް ،ައދި ރާއްޖޭން ތަމްރީނުދެވޭއިރު  ރަށާނުމަށް ޓަކައި ާރއްޖޭން ބޭދިނުތަކަށް ތަމްރީމަޤާމު

ކަންތައް ކުރަްއވަނީ. ދައުަލތުން ވެސް ހަމަ އެގޮތަށް ހޭދަތައް ކުރަްއވަިއގެން މި  ތަކެއް ކުރަްއަވއިގެން މި ޚަރަދު

ވޭ ެއއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރެ  އި ހެދިފަިއވާ އެއްބަްސވުްނތަކާޙަުއލުގައެ ަވޒީފާެގ މާ ނީ. އެހެްނވީމާ، އެ ޭބފުޅުންނަށްކުރަްއވަ

 685ގައި ދެވޭ ވާހަކަެއއް ނޫން މީށް މުހިއްމު. އެްއގޮތަކަްށވެސް އަދަބު ވަރަ ގެންނައިރު ގެނައުންކަހަލަ ގޮތަކަށް މި އިޞްލާޙު

ނޑައަާޅކަށް. އަދަންނަވަނީ އަޅުަގނޑު މި ތަކުަގއި އެހެންނަމަވެސް އެ އެއްބަްސވުން ނުޖެހޭ.ދަބެއް ކޮންމެހެން ކަ

ެއގޮތަށް ތަމްީރނުދެވިގެން އަންނަ ބޭބޭފުޅުްނ އެ ބޭފުޅުްނގެ އެއޮންނަ ޖެހޭ ސާފުޮކށް އެނގެްނ  އޮންނަން އެބަ

ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު މި މާއްާދ ގެ ދަށުން އެ ތަނަކަށް ިޚދުމަތްބޮންޑަކަށް ނޫނީ އޮންނަ އުޫސލެއް

މި މާއްދާ ހުށަހެޅުއްވީތީ ވެްސ، މި މާއްދާ އުނިކުރަން މި ބިލު  އަށް ތާއީދުކޮށް ހަމަ ފުރިހަމަ  އިޞްލާޙުކުރަން

 690ދަންނަވަން. އަދި ސަރުކާރަްށ ވެްސ ޝުކުރުއި އެުކގަ  އަށް ވެސް އިޚްލާޞްތެިރކަމާ ށަހެޅުްއވި ޭބފުޅާހުށަހެޅުއްވީތީެވ ހު

ވީާހވެސް ައވަހަކަށް މިކަހަލަ މިހެން ހުރި ޤާނޫނުއަސާީސގެ ފުށުއަާރ  އަޅުަގނުޑގެ ބޭނުމަީކ، ައޅުަގނޑުެގ އެދުމަކީ 

ރީްއޗަްށ  ،ެއއްކޮށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަސަްއކަތްތައް ނިންމާލުން. ސުލްޙަވެރިކަމާއެިކއެކި މާއްދާތައް ިއޞްލާޙުކޮށް 

ނޑުެމން ކޮންމެ ދުވަހަކު އިގެން ކުިރއަށް ގޮސް އްކަތަ ދުވަހުްނ ދުވަހަށް އަޅުަގނޑުމެން މަސަ ،މިހެން ތިބެގެން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭ ނަ ންތަކުގެ ތެރޭަގއި ހުނުންވާ މިކަހަލަ މުހިއްމު ޤާނޫނުވީހާވެސް ައވަހަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޒިންމާަރނގަޅު ޤާނޫނުތައް ވުޖޫދަ ،މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށްދީ ނޑުމެން  ށް ެގނައުން. މީ އަޅުގަ  695އަކީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ވިސްނަން އެބަކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްވެހި ސަރުދި އުމުގެ އިޤްތިޞާދީ ޤަޖެހޭ  ދެމުންދާއިރު އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ގޮތް.  ތިމާޢީ ޙާލަތު އޮތްޙާލަތާއި އިޖް ވެސް ޚަރަދުކޮށްގެން ކަންތައްތަްއ މިހާރުއަުޅގަ

ނޑުމެންގެ  މި 81ހަމަ % ކުރަްއވާއިުރ، ބަޖެޓުގައި ގާްތަގނޑަކަށް ަސރވިްސގެ މުވައްޒަފުންނާިއ  ސިވިލްދަނީ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަްށ  ސެންޓު މިއި. ދިހަވަރަކަށް ޕަތަުކގެ ތެރޭގަ ުކރެވޭ ޚަރަދު ޢީ ކަންތައްތަކަށްތިމާއިޖް އޮންނަނީ އަުޅގަ

ނަޑއެޅިފަ. ަގނޑުމެްނގެ ތަރައްީޤގެ މަޝްރޫޢުއަޅު  700ދަނީ  ގާތްަގނޑަކަށް މި 11ދެން އޮންނަ ބާކީ %ތަކަށް ކަ

ނޑުމެްނގެ  ؛އަޅުަގނޑުމެްނގެ އް ކުރުމަށް. އެިކއެކި ޚަރަދުތަބަޖެޓަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ބޭރުން އަުޅގަ
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ނޑުމެން ވިސްނާލަން އެބަލޯނުތައް ދެއްކުމާ،  ނޑުމެންގެ  މިކަހަލަ ަކންތައްތަކެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ޖެހޭ މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުޤްތިޞާދު ރަނަގޅު ރާއްޖޭގެ އި  ގެ އެދުމަކީ މިހާރުކުރުމަށް ޓަކަިއ ވެްސ މަސަްއކަތްތަކެއް ކުރަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ތަކެއް ވީހާވެްސ އަވަހަކަްށ، މި ބިލު ވެްސ އިޞްލާޙުކޮށް ނިންމާފައި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި ހުރި ހުރިހާ ބިލު

ނޑުމެންެގ  ށް ހުށަހެޅިފައި ހުރި ބިލުތައް،ތަނަ  ގޮތުން ވެސް މި ފޮނުވާލުން. އަދި އިޤްތިާޞދީ  705އަދި އަުޅގަ

ހުށަހެޅިފައި ހުރި ހުރިހާ ޤާނޫނު؛ ރައްޔިތުންނަށް އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލާބަ އާއި މަންފާ ލިބިދިނުމަށް ޓަކައި 

ވުޖޫދަށް ގެނައުމަށް  ޤާނޫނަކަށް ހެދުަމށް ޓަކައި އް އިްޞލާޙުކޮށްފައި ގެަނއުމަށް ހުރި ބިެލއް ވިޔަްސ ެއ ބިލުތައިޞްލާޙު

ނޑަށް މި ފުރުޞަތު ދެއްވީތީވެ ވަރަށް ފޮނުވާލުން. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ޓަކައި  ދަންނަވަން. ބޮޑަށް ޝުކުރު އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑު މި ިއޞްލާޙަށް ތާީއދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 
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 :ވާހަކަދެއްެކވުންދީދީ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ދާއިރާގެ މެންބަރު ހިތަދޫ މެދު 

ނޑު ފުރަތަމައިނުްނ ވެްސ މި ބިލު ހުށަހެޅުްއވިަކމަށް ޓަކައި މާފަންނު ދެކުުނ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ނޑު ދެކޭގޮުތަގއިރިފާޢަށް ޝުކުރުهللا ތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުދާއިރާގެ ޢިްއޒަ ބިާލ  މި ،އަދާކުރަން. އާެދ، އަުޅގަ

ގިަނ  މި ޢިއްޒަތްެތރި މަޖިލީހުގެ ވަރަށްދޭތެރޭގަިއ  ިއޞްލާޙާ އޮތް އި މިހުށަހަޅުއްވާފަ މި ބިލަށް  ،ދޭތެރޭގައި

ނޑު ދެ  715ކުރަން. ފުރަތަމަ މި ސްތުދިމާލަކަށް ވާހަކަދަްއކަން ގަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ޚިޔާުލފާޅުކުރަްއވައިފި. އަުޅގަ

އޯލެވެލް ނޫނީ އޭރު  .ޮގތުން އޭރު ރާއްޭޖގެ ޙާލަތު އޮތް ގެ އަހަރުތަުކގެ ތެރޭަގއ1971ިފަރުމާކުރެވިގެން ައއީ  ބިލު

އޭުރ  ުކއްޖެއް ކަމަށް ންޓަކީ މިހާރުގެ ޑިގްރީ ފެްނަވރުގެރާއްޖޭގައި. އޭރު އޯެލވެލް ސުޓޫޑެ އޭލެވެލް ނުެވސް ހެދޭނެ 

ުރގެ ޙާލަތަްށ އޭ، ފައި ނިކުންނަނީ ވެސް. އެހެންވީމާ. އޭހާ މަދު އަދަދެްއގެ ކުދިން ސްކޫލު ނިންމާބެލިފައި އޮންނަނީ

މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހެނީ މިއަދު އޯލެވެލް ނޫނީ އޭލެވެލް  މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް

 720ން ހަދާފައި ނުކުންނަ ކުދިން ކަމަށް. އެ ކުދިންނަށް ބޮންެޑްއ ހަދާފައި ނުކުންނަ ކުދިންނަކީ އެއީ ބޭިސކް ފައުންޭޑޝަ

ނޑު ަޤބޫލެއް ވަކި ދިމާލަކަށް ާރއްޖޭެގ  ނުކުރަން. އެހެންނަމަެވސް އޮތުމަކީ ެއއީ މިހާރު ހަމަޖެހޭ ކަމެއް ކަމަކަށް އަުޅގަ

ނަލަކަށް ޑިގްރީެއއް ނޫނީ އެިކއެކި މުއަްއސަސާތަކަށް ނޫނީ ސަރުކާރުގެ އެިކއެކި މުައއްސަސާތަކަށް ަވކި ޕްރޮފެޝަ

ސިލްކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި ބައެއް މެންބަރުން ހާ ލީމު އަދި ެއއަށްުވރެ މަތީ ތައުމާސްޓާރސްއެއް 

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮންޓްރެކްެޓްއ  ޓް އުސޫލުގެ ދަށުން، ކޮންޓްެރކްޓުގެކޮންޓްރެކް  ،ފާހަގަކުރެްއވިހެން

ނޑު ޤަޫބލުކުރާހެދިދާނެ  725ގޮތުަގއި މި ޤާނޫނަށް ބަދަލުގެނައުން އެްއވެްސ  . އެހެންކަމަށް ވާހިނދު އެއީ އަުޅގަ

ޓްރެކްުޓގެ ދަށުން ނެ ކަމެއް. އަިދ އެ ކޮންމައްސަލަެއއް ނޫން. ައޅުަގނުޑމެންނަށް ވަރަށް ފަސޭހައިން އެކަން ކުރެވިދާ

ވެސް ެއ  ނުކުރެވޭނެ ގޮތަކަށްން ެއހެން ދާއިރާއަކަށް ޚިދުމަތްލީމް ހާސިލްކުރަްއވާ ދާއިރާ ނޫއެ ބޭފުޅަކު މަތީ ތައު
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މި ބިލަށް މި  ،ައޅުަގނޑު ާމ ވާހަކަ ިދގުނުކޮްށ މިކަން ާފހަގަކުރަމުން، ކްޓް ަބއުންޑުކުެރވިދާެނ. އެހެންވީމާކޮންޓްރެ

ނޑު  ނިްނމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ. ވާހަކަ  ގެހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް އިޞްލާަޙށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަަވމުން އަޅުގަ

 730 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރަީއސް ހުޅުހެންވޭރު ދާއިާރގެ `. ޝުކުިރއްާޔ ޢިްއަޒތްތެރި  މެންބަރު. އަުޅގަ

ދެްއވުމަްށ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ ރިާޔސަތު ބަލަހައްޓައި ،ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކަށް ދަންނަވާލަން

ފުރުޞަުތ  ކުޑަ ެޓކްނިކަލް މައްަސލައެއް. ކުރިއަްށ ގެންދާނަން. މިހާރު އަޅުަގނޑުވަަޑއިގަތުމަށް. )ަވގުތުކޮަޅކަްށފަހު( 

 735 ށް. ތެރި މެންބަރު ސަުޢދު ޙުސައިނަދާއިާރގެ ޢިއްޒަތް މި އަރުވަނީ ވިލިނގިލީ

 

  ެކވުން:ވާހަކަދެއް ވިލިނގިލި ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން 

މިއަދު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މަޖިލީހަށް  ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ،ޝުކުރިްއޔާއާދެ! 

ސަރުކާރުން އެހީވެޭދ  ސަުރކާރުގެ ަމދުރަސާތަކުަގއި ިކޔަާވ ކުދިްނނާއި 76/29 ؛ހުށަހަޅުއްވާފަިއ އޮތް މި ބިުލގައި 

 740ބެހޭ  ހުން ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމާދެވޭ މީސަރުކާުރގެ ަފރާތުން ތަމްރީނު ކުދިންނާއިއަމިއްލަ މަރަދުސާތަކުަގއި ިކަޔވާ 

މުޅި  އީުދކުރަން. އެހެންނަމަވެސްޑު ތާވަނަ މާއްދާ ުއވާލުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ހުށަހަޅުމަށް އަޅުގަނ 11ޤާނޫނުގެ 

ވެސް ިމ  ގޮތެއްގައި ތަޢާރުޟްވާ ޤާނޫނެއްކަންލަ ހަމަ މުޅި ޖުމް އާވަނަ މާއްދާ 47މި ޤާނޫނަކީ ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ބިލު ހުށަހަޅުއްވަމުން ވެސް އެ އެއާއެީކގައި މިއަދު ަސރުކާރުގެ ވިސްނުންފުަޅކީ ރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށްލަން. ހަމަފު

ވެހި ރެްއވުމަށްފަހު، ދިލީމް ހާސިލްކުދިވެހި ުޒވާނުން މަތީ ތައު، ގޮތަށް  ހުށަހެޅުއްވި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެްއވި

 745ޅި ޤައުމަށް ޚިދުމަތްކުރުމުެގ މު އުނދަގުލެއް ނެތިވާނުންނަށް ެއއްެވސް ކަހަލަ ދަތިކުރެއްވުުމގަިއ އެ ޒު ޤައުމަށް ޚިދުމަތް

ނޑު ިމ ފުރުޞަތުގަިއ ވެްސ ހަމަ  ސަރުކާރުަގއި ރޫހު ގެންގުުޅްއވާތީ މި ިއޞްލާޙު ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ކަމަށް އަުޅގަ

އްކޮށް މި އެއާއެީކަގއި މި ޤާނޫނަކީ މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް ހަމަ މުޅި ޖުމްލަ އެދަންނަވަން. ހަމަޝުކުރު ،ށްފާހަގަކޮ

މި ހުރި ޙައްޤުަތކުެގ  . ނުވަތަ ިމ ޤާނޫނުގެ؛ މި ޤާނޫނުއަާސސީގައިޖެހިފައި އޮތް ޤާނޫނެއްޤާނޫނު އިޞްލާޙުކުރަން

 މާޔަތްކުރެްއވުމަށްއްވުުމގެ ތެޭރގައި އެ ަމޤްޞަދު ހިހޭދަކުރައްާވ ހޭދަކުރެލީމަށް ތައުޢާޔަތްކޮްށ ސަރުކާުރން ރި މައްޗަށް

ނޑައެިޅގެން ފަންނުވެރިން ހިފެހެއްޓޭނެ ގޮތްތަކެއް ނުވަތަ އުސޫުލތަކެޓަކައި   750އް ަގވާއިުދތަކެއް ނުވަތަ ޤާނޫނުތަކެއް ކަ

ތެރޭގައި މިހާރުެގ ޙާލަތަށް  ގެތު ސެކްޓަރދަންނަވަން މި ޖެހެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހެލް ހެދެން އެބަ ޖެހޭ. އެގޮތަށް

އްަވއިގެްނ ކުެރއްިވ ވަަރްށ ބަލާއިރު ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސަުރކާރުން ނުވަތަ ަދއުލަތުން ަވރަށް ބޮޑެތި ޚަރަދުތަެކއް ކުރަ 

 ޤައުމަށް  ކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ތަމްރީނުކުރެއްވުން. އެހެންނަމަވެސްތަެކއް ދިވެހި ޑޮމުހިއްމު އިންވެސްޓްމަންޓު

ސަރުކާރުން ހިންަގާވ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި މިފަދަ  ން ދެމިތިއްބެވީ. އެހެންނަމަވެސްކުރެއްވުުމގައި އެ ބޭުފޅުޚިދުމަތް
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ނޑުެމން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. ހަމަނުދާކަމީ މިލިބިގެން  ބޭބޭފުޅުންގެ ޚިދުމަތް  755 ކީަގއި ސަރުކާރުންއެއާއެ އަދު އަޅުގަ

މު ޚިދުމަތްތަކުގައި ންވާ މުހިއްނަށް ފޯރުކޮށްދޭން ބޭނުއަދި ސަުރކާރުން ރަްއޔިުތން ހިންގަވާ މުހިއްމު މަޝްރޫޢުަތކާ

އެބަ ދިމާވޭ.  ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެގެންދާ ގޮތް ހަލަންމެވެސް ކަކޮ ސަރުކާރަށް މީގައި، ލްމުވެރިން ނުލިބިއި ،ފަންނުވެރި

ޖެހެނީ ސިވިލް ސަރވިސް ޤާނޫނުގެ ތެރޭގައި މުޅި ޤާނޫނުން މިފަދަ ފަންނުވެރިންނަށް ކަންކަން މިހެން މެދުވެރިާވން މި

 ،ވަީޒފާ ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޙައްޤު  އޮތީ ިމއްޔަެތއް ދީފައި މިުކގެ ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑު އަހައްދޭންޖެހޭ އަހައްމިއްޔަތުތަ

 760ޔަާތ ންނަމަވެސް މުސާރަ އާިއ އިނާން ފާހަގަކުެރވޭ. އެހެނެތި ވަރަށް ޮބޑު މިންވަރަކަށް ެދވިފަިއ އޮްތކަ ހިފެހެއްޓުމެއް

ލް ިސވި ތްތައްއްކަތްތެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ މުހިއްމު ބޮޑެތި އިނާޔައަދި މިފަދަ މަސަ އަދި އެހެނިހެން އުޖޫރަތަކާ

ނޑު  ިދވެހިރާއްޖޭެގ ، ފާހަަގކުރަން. އެހެންވީމާމި ފުރުޞަތުގައި ސަރވިސް ޤާނޫނުެގ ތެރެއިން ވެސް ނުލިބޭކަން އަުޅގަ

 ބަޔާންކޮށްފައި ހުރި މާއްދާތަކާ ނުއަސާސީަގއިމު ކަންތައްތަކަށް ޤާނޫތެރިންނަށް ބޭނުންވާ މިފަދަ މުހިއްމަސައްކަތް

ވީމާ، ން. އެހެންކަްނ ފާހަގަކޮށްލަލުތަކެއް އަންނަން. އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުގައި އެއެީކގައި އެބަ ޖެހޭ ރަނގަޅު ބަދަ

ނޑު ެވސް ހަމަ ސަރުކާރަށް ވެސް އަދި މި ބިލު ހަމަ ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި   765ހުަށހަޅާފައި އޮތް ހުށަހެޅުމަށް ައޅުގަ

މި  ،މި ޤާނޫނަކީ މިހާރަށް އެްއވެސް ގޮަތކަށް އެާއއެީކގައިހަޅުއްވި މެންބަރަށް ވެސް ޝުކުރުދަންނަވަން. އަދި ހަމަހުށަ

ވަަނ  47ގެ ޤާނޫނު ވީހާވެސް ައވަހަކަްށ ޤާނޫނުއަސާސީ ޒަމާނާ އެްއގޮތަށް ފަރުމާކުރެިވފައި އޮތް ޤާނޫނަކަށް ނުވާތީ މި

ހުރި ގޮތުގައި ދާޤައުމަްށ އެންމެ ފައި ވާ ހޭދަ ހިފެހެއްޓޭނެ ގޮތްތަކެްއ؛އެީކަގއި އަދި ސަުރކާރުން މި ކުރައް މާއްދާއާ

ނުޑ މި ، ޢިލްމުވެރިން ހިފެހެއްޓޭނެ ނިޒާމަކަށް ބަްއޓަންކުރަްއަވއިގެން  ުއސޫލުތަކެްއ ަކނަޑއެޅުަމކީ ެވސް އަުޅގަ

 770 ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްާޔ. ަގނޑު ދެްއވި ުފރުޞަތަށް ޝުކުރުައޅު ،ފުރުޞަތުގައި ހަމަ އެދޭ ކަމަަކށް ވާތީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު މަޖިލީހުގެ ނައިބު ަރއީސް ހުުޅހެންވޭރު ދާއިާރގެ މެންބަުރ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު، ކުރިއްޔާ ޝު . އަުޅގަ

 `. ޝުކުރިްއޔާމޫސާ މަނިކަށް ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓައިދެްއވުމަށް ދަންނަވާލަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ( 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. އަ  775ޅުގަ

 ރިޔާޟަށް.هللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

  ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑު ހަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި  ިޢްއޒަތްތެރި ރައީސް. ،`. ޝުކުރިްއޔާ  އާދެ! އަުޅގަ

 780ވަނަ ާމއްދާ އުނިކުރަން ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާފިއާވ  11 ގ76/29ެނޫނު، ޤާނޫނު ނަންބަރު ޤާ

ސްކޮލަޝިޕް ފަދަ  ަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ެއްއވެސް ަތއުލީމީކަމަށް. އާދެ! ައޅު ހުށަހެޅުއްވުމަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވާ



30 

 

އެްއވެސް މީހަކަްށ އަދާނުުކރެވިގެން  ހޭ ބޮންޑުއަދާކުރަންޖެ ފުރުޞަތުތައް، ސަރުކާރުން ޭދ މިފަދަ ފުރުޞަތުތަކުގައި އެ

އެންމެ  ފަދަ ކަންަކން އެއީ މި ޒަމާނާ އަދަބެްއގެ ގޮުތގައި ބަންދުކުުރން، ޭގގައި ބަންދުކުރުން ުނވަތަ އަުރވާލުން

ކަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން. އަޅުަގނޑު މިއަށް ތާއީުދކުރާ ވާހަ އެންމެ ފުރަތަމައެކަީށގެންވާ ގޮެތއް ނޫން. ެއހެންކަމުން، 

 785ކަމުަގިއ ވާނަމަ ައޅުަގނޑު ހަމަ ނޑުމެން ކޮިމޓީއަކުން ދިރާާސކުރާއެއާެއކު މި މައްސަަލ އިތުރަށް ައޅުގަ ހަމަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ދެްއވަމުންތައް ުރކާރުގެ ފަރާތުން ްސކޮލަޝިޕް ސަ ،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން ގެންދާއިުރަގިއ އަުޅގަ

ތުންނަްށ ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކަށް މީުހން ތަމްރީނުކުރަން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ވެސް މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔި

ޝަރީ ަފންޑު ފަދަ ފަންޑުތަކަކީ އެ ީމހަކު ބޭނުންވާ، ތަމްރީނުވާން ޓާ އެިކއެކި ްސކޮަލޝިޕްސްތައް ދޭފެނިގެންދަނީ 

އްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ތަން. އޭގެ ބަދަލުގަިއ ރަ ބިގެންދާބޭނުންވާ މީހާ ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކަށް ސްކޮލަޝިޕްސް ލި

 790އުލަތުން ދޭ ފައިސާ ތަމްރީނު ލިބޭނެ ފުރުޞަތުތަކަށް ދަ ނަށްދޭން ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކަށް މީހުންޚިދުމަތް

ނޑު މި ދެކެނީ. އަޅުަގނޑު މިހެން މި ދަންނަވާލީ އަޅުަގނުޑގެ ދާއިާރގަިއ ޚަރަދުކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑަށް ފާހަގަކުެރވިފައި ެއބަ ހުރި 5ގައިމުވެސް ހަމަ ނޑު ހުރިހާ ރަށްރަށެއް ،ރަށުަގއި ައޅުގަ ގެ ސްކޫލުަތކަށް، އަޅުގަ

 ޓީޗަރުްނގެ ،އަޅުަގނޑަށް ފާހަގަކުެރވިފައި އެބަ ހުރި ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިދޭސީން ަގއިމަދަރުސާތަކަށް ދިޔައިރު

ނުޑ ދެޭކގޮތުަގއި ކުރަމުން އެބަ ދޭގޮތުަގއި މިހާރު ެވސް ޚިުދމަތް ކަްނކަމަކީ  އެ ަމސައްކަތްތަަކކީ އެ. ައުޅގަ

 795އަޅުަގނޑުމެން ދިވެހިންނަށް ލިބެންޖެހޭ ފުރުޞަތުތައް. ހިސާބު ޓީޗަރެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އުފެއްދެންޖެހޭނެ. 

މެން އެ ާދއިރާތަުކގަިއ އަުޅަގނޑު ،އިން ެއ ދާއިރާތަކަށް ްސކޮލަޝިޕްތައް ހަމަޖައްސަިއގެން ދައުލަތުގެ ފަިއސާ

ގޮތަށް ސްކޮލަޝިޕްތަްއ  ސެކްޓާަގއި މަސައްކަތްުކރާ ސްކޫލުތަުކގައި އަދި ހެލްތު، ގޮތަށް. ރަށްރަށުގައި  ކުރާޚިދުމަތް

ނުޑގެ ހުަށހެޅުމަކީ މި މައްސަލައިަގއި  ޖެހޭނެދޭން ނޑު ެއހެންވީމަ، އަުޅގަ ނޑު ދެކެނީ. އަުޅގަ ކަމަށް އަޅުގަ

ހުރި  ދޭންްއވާށޭ. ރައްޔިުތންނަށް ޚިދުމަތްދެއަދު ވިސްނައިން ދިރާސާކުރަމުންދާއިރުަގއި މިކޮމިޓީ މެންއަޅުަގނޑު

 800އިރާައކަށް ތަމްރީނުކުރުމަށް ކަމަށް. އެ މީހަކު ބޭނުންވާ ދާ ރަދުކުރަންޖެހޭނެލަތުން ފަިއސާ ޚަދާއިރާތަކަށް ދައު

ނޑު ިމ  ޖެހޭނެގޮތަށް ޮއންނަންދިނުމުގެ ބަަދލުގައި އެކަްނކަން އެ ދައުލަތުން ފައިސާ ނޑަށް ފެންނާތީ އަުޅގަ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑަށް ފުރުޞަތުެދއްވީތީ. ފުރުޞަތުގައި މި ވާހަކަ ދަްނނަވާލީ. އަދިެވސް ެއއް  ފަހަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އަުޅގަ

 

 އްކެުވން:ޘްމާން ވާހަކަދެފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުގެމަނަ

ނޑުމެންނަށް މި ފެނިގެންޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ނަިއބު ރައީސް  805 ންގެންނަ އިޞްލާޙު މި ޤާނޫނަށް ، ދަނީ. އަުޅގަ

ދޭތެރޭގައި  ވަންޏާ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނާ ކަމަށް ދަނީ ޙަޤީޤަތަށް ދަންނަވާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި

ގޮތުަގއި ދޭން މި ސަރުކާރުން  ނުޙައްޤު އަދަބެއް އިބަހައްޓަވާ ޯއގާތެރިކަން. ރަްއޔިތުންނަށް އެއްވެސް ހާލެްއގަ 

ވަނަ އަހަުރގެ ރިޕޯޓަށް  2111އެމް.އެމް.ޭއގެ  ެއކު ައޅުަގނޑުމެންނަށްއެއާމުގެ ހެްއކެއް. ހަމަވާކަނުބޭނުން



31 

 

ނޑުމެން މި 219ފެނޭ  ވިޔަސް އެބަ  ކަމުަގއިބަލައިލި އޮތީ ބޭުރގެ އެިކއެކި  މި އިޚަރަދުކޮށްފަ ލިއަން ޑޮލަުރ އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް ތައުލީމު ހޯދުންކަށް. އެއީ ޚަރަދުތަ  810ކަުމގަިއ  އަދި މެޑިކަލް އެކްސްޕެންސްތަކަށް ކަމުގައި ިވޔަސްއަުޅގަ

އިްނ ބޭރަށް މި ހޭދަކޮށްލަނީ. މީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ާދއިރާެގ  މީ ބޮޑެތި އަދަދުތަްއ އަޅުަގނޑުމެން ރާއްޖެ ،ވިޔަސް 

ނެ ފައިސާތަކެއް. އެތަްއ ރައްޔިތުންނަށް ނޫނީ ދާއިރާތަކުގެ ަރއްޔިތުންނަށް އެަތއް ރިސޯޓެއް ައޅުަގނޑުމެން ހެދިދާ

ނޑުމެންަނށް ތައުޒު  އުޅޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން މި، އެހެންވީމާ ލީމީ ފުރުޞަތުތަްއ ހޯދިދާނެ ފައިސާތައް. ވާނުންނަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ ،އެކު ޤާނޫނަށް މިގެނައި ބަދަލުތަކާ އަކީ މި ނޑުމެްނގެ އަުޅގަ ޒުވާނުންނަށް ތައުލީމީ  ޖެހޭ އަޅުގަ

 815ހޭ. ހަމައެާއއެުކ ޖެ ދޭން މަސައްކަތްުކރަން އެބައިލީމު ުއނގެނެވޭނެ ގޮތްތަެކއް ސަރުާކރުން ހޯދަނިޒާމުގެ ތެރެއިްނ ތައު

ނޑުމެންނައި ހަަމއެކަނި ވިްސނައިލީމީ ިނާޒމާ ދޭތެރޭގަތައުގެ އަޅުަގނޑުމެން   ށް މިއަދު ފާހަގަކުެރވެމުން މިލާއިރު އަުޅގަ

ނޑުމެން މި  ވަނަ އަހަރުގެ ޤާނޫނެއްގެ ވާހަކަ މި  1976 ؛. މި އުޅެނީއިވަނަ އަހަރުގަ  2113ތިބީ  ދަނީ އަޅުގަ

އަށް ވިްސނާލިޔަސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ރސިޓީފާތު. ހަމަ އެކަނި ޤައުމީ ޔުނިވަލަތު ަވރަށް ތަދައްކަނީ. މިއަދުގެ ޙާ

ނޑުމެން މަކު އެ ޙާލަެތއް ނޫންކުދިންނަކީ އަންހެން ކުދިން. އެކަ 71ޫނނީ % 65މިއަދު މި ފެންނަނީ % ނަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެ އޮ އިވަނަ އަހަރުގަ  1976 ނޑުމެންެގ ޒުވާނުން ތަނގޭ ެއއްތީ. މިއިން އަުޅގަ  820ދިމާއަްށ  އުލީމާަޗކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން މިއަދުގެ ޙާލަތަީކ، ހު އިމިސްރާބުޖަހާފަ ލަތެއް ނޫން ަވޒީފާ ހޯދުމަށް މަޖުބޫރުކުރާ ޙާ ހަމައެކަނިރިކަން. އަޅުގަ

ޓަކައި  ދިނުމަށްާފގެ ފުރުޞަުތތައް ރަްއޔިތުންނަށް، ުޒވާނުްނނަށް ފޯރުކޮށްވަޒީ ،ޓަކައި  ދިނުމަށްއޮތީކީ. ވަޒީފާ ހޯަދއި މި

ލަތަކަށް އޮތީ މުޅިން ތަފާތު ޙާ ލަތު މިވާހަކަ މި ދައްކަނީ. އެހެންވީމާ، މި ޙާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުރި ދަތިތަކުގެ

ނޑުމެްނ ކެއް ހޯދައިދިނުމަށް. ހަމައެއާޖެހެނީ ޒުވާނުންނަށް ފުރުޞަތުތަ ައޅުަގނޑުމެން މި .އަިއއްސަ ެއކު އަުޅގަ

 825އަދު ުޒވާނުން ންނަށް މިގެ އެިކއެިކ ކުންފުނިތަކުން ވެްސ އަުޅަގނޑުމެރކަމަީކ ްޕރައިވެްޓ ސެކްޓަ އެއް  ވިސްނާލަންޖެހޭ

ައޅުަގނޑުމެން ، ތައް ކުރަމުންދާކަން. އެހެންވީމާޮބޑެތި ހޭދަ ،ތަކެއް ހިންަގއިޓަކައި ތަފާތު ޕްރޮގްރާމު ކުރުމަށްތަމްރީން

ނޑުމެން އެބަ އެބަ ރަގިއ ކްޓަޖެހޭ ޕްރައިވެޓް ސެ ޖެހޭ ހަމަ އެކަނި މި ޤާނޫނަށް މި ގެންނަ ވާހަކަދައްކާއިރުަގއި އަުޅގަ

 ަގއި ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ އި ކިއެިކ ކޯސްަތއް ފުރިހަމަކޮށްފައެ  ،މަސައްކަތްކުރާ ކުދިންނަށް ބޮޑެތި ހޭދަތައް ކޮްށގެން

 އެކު އެ ކުންފުނިތަކަށް ވެސް ފައިދާތަކެއް ލިބޭ  ވުމާ ކަށީގެްނވާ ކުދިންތަަކކަށްމަސައްކަތްކުރާ ކުދިންނަކީ ެއކަމަށް އެ

ނޑުމެން ކު އައެ އެއާމަގޮތަށް މަސަްއކަތްކުރަން. ހަ   830އެުކ  ވޭ ޒުވާނުްނނަކީ ފިއްތުންތަކަކާދެ މި ްޓރެއިނިންުޅގަ

ގޮތްތަެކއް ެއ  އެްއޮކށް އުޅެވޭނެ އިލާއާހިތްހަމަޖެހިލައިގެން ޢާ، ހަމަޖެހިލައިގެން  އިނުޖެހި ަވޒީފާގަ އިދަންތުރައެއްގަ 

އަންނަ ުކއްޖަީކ  އި ގޮއްސަ މިހެން މި ދެންނެވީ ސްކޮލަރޝިެޕއްގަ  .ޖެހޭ ހޯދައިދޭން އެބަ ކުދިންނަށް

ޏާ ެއ ވަން ކަމަށް ދިން މީހަކަށް ކުންފުންޏަކަށް ނުވަތަ ސަރުކާރަށް ދޭންވެއްޖެޓްރޭނިންެއ  71، %61ގެ %މުސާރައި

ނޑުމެްނ ވިސްނަންޖެހޭނީ ހަމައެކަނި ، އެްއ ނުގެްނގުެޅވޭނެ. އެހެންވީމާއިލާތެރިކަމާ އެުކ ޢާމީހަކަށް ފުދުން އަުޅގަ

 835ފައިސާ ހޯދާކަށް ނޫން.  ކުންފުނިތަކުން އެ އަނބުރާ ހޯދާކަށެއް ނޫން. ނޫނީ އިފައިސާތަކެއް ސަުރކާރުން ހޭދަކޮށްފަ
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ޖެހޭ.  އެބަ ަހމަތަކެއް އޮންނަން ،ެއއްކޮށް ިދރިއުޅެވޭނެ އުސޫލުތަެކއް ހަމަޖެހިލައިގެން އާއިާލއާ، އެއްކޮށް ޚިދުމަތާ

ައއިސް  އިނިންމާފަ ްއ ިކަޔވައި ާމސްޓާރސް ހޯލްޑަރެ ްއ،ލަތަީކ މިސާލަަކށް ޑިގްީރ ހޯލްޑަރެމިއަދުގެ ޙާ

ވަންޏާ ނޫނީ  ކަމަށް ސަރުކާރަށް ދަްއކަންޖެހިއްޖެ 51ނޫނީ % 31ލިޭބ މުސާރައިގެ % އިރުވަޒީާފއަދާކުރަމުންދާ

ީމ ، އެހެންވީމާޅެވޭނެ. ލާެއއް ޮގވަިއގެން މާލޭގަިއ ނޫއިވަންޏާ ޢާ  ކަމަށް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ދައްަކންޖެހިއްޖެ

ނޑުމެްނެގ ދިރިއުޅުމުގެކަމެއް އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ   840އެއްޮކށް  ޙާލަތްތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ . އަުޅގަ

އެ ފުރުޞަތައް ައޅުަގނުޑމެން ޒުވާނުންނަށް ދޭއިރުަގިއ  ،އަޅުަގނޑުމެން މިފަދަ ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަްސކޮށްގެން

ހިފައިގެން ޚިދުމަތެއްގެ ގޮުތަގއި ހަމަޖެހިލައިގެން އަދާކުރެޭވ ކަހަލަ ން އެ ކިެޔވި އެްއޗެްއގެ ބޭނުންހަމަޖެހިލައިގެ

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ޤާއިުމކުރެވެންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާމެއް އަޅު ނިޒާ ތި ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ، ގަ

ނޑު މި ބިލަށް ފުރިހަމަ  ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރިއްޔާ. .އަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަދަންނަވަން ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

 845 

 ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒުމާފަންނު އުތު

ވެސް  ދައިން އަޅުަގނޑުޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ގިނަ އެހެން ބޭބޭފުުޅން ވެސް ވާހަކަފުޅުދެްއެކވި ފަ

 ކަމަށް ޤާނޫނެއް ަގއި ެވސް ބާޠިލުމަލުކުރެވޭ ޤާނޫނު އުވާލުމަށް މި ހުށަހެޅި ބިލަކީ އޭގެ ޒާތުދެކޭގޮުތގައި މިހާރު މި ޢަ

ނޑު ެވސް ފާހަގަކުރަން. ައޅުަގނުޑ ދެކޭގޮުތގައި ސަުރކާރުން މި ގޮތަށް މި ހުށަހަޅަނީ  ވާތީވެ އެކަން އަުޅގަ

 850މިގޮތަށް  ؛ބިލެއް .އެވެނި ޤާނޫނެްއ އުވާލުންމިވެނި ސުރުޚީއެއް އިްއވާލަިއ، ބާވަތަށް އްޔިތުންނަްށ މިއަޅުަގނޑުމެން ރަ

ގޮަތކީ ގިނަ ބޭފުޅުންނަށް ހީފުޅުވެވަަޑިއގަންނަވަނީ ވަރަށް ގިނަ މަަސްއކަތްތަކެްއ ކުރަްއވާ ފަރާތެޭކ  އިްއވާލީމަ ވާ 

 ބިލުތައް ހުށަހަޅުއްަވއިގެން ކުުމގެ ގޮތުން މި ބާވަުތގެ ބާޠިުލ، ޭއގެ ޒާުތގައި ވެސް ބާޠިލު ގޮތް ދެއް  ސަރުކާރަކީ. އެ

ނޑުމެްނގެ ސް އަނެްއ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ފާހަގަުކރަން. އެހެންނަމަވެ ގެްނދާމުން ބަހުސްތައް ދިގުކުރަ މަޖިލީހުގައި އަުޅގަ

 ކަމެއް. ޤާނޫނުގައި ިމގޮތަށް އޮިތއްޔާ  ވެސް ގަޅުއަުޅަގނޑު ދެޭކގޮުތގައި ެއއީ ވަަރށް ރަނ ،ނަމަ ނަޒަރަކުން ބަލާ

ނޑަނާ ބާޠިލު، އި ލިޔެވިފަ ނޑުމެން ކަ  855މަލުކުރަމުން ޢަ ހަމަ މީގެ ދަށުން ،ގޮތަކީ  ޅައިިފްއޔާ ދެން ވާކަމަށް ައޅުގަ

ޚިލާފު  ނޑުމެންަނށް ވަރަށް އާދަޔާުޅގަން. އަނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވާ ޖުޑިޝަރީފާނެ މިހާރު އަޅުގަ ގެންގޮސް

ނޑައެިޅގެން . މި ޤާނޫނު މިގޮަވނީ މި ޖުޑިޝަރީއެއް ލިބިަފއި ކޮށް ހަމަ އެންމެންނަށް ރީޙަޞަ ތަށް އުވައިނުލާ، ކަ

މަލުކުރަމުން ދުވާލަކު ވީން ަދއްކަިއގެން ުއވައިނުލާހާ ހިނދަކު ހަމަ މިއަށް ޢަތަނުގައި ިތބެގެން ޓީ ގޮތަށް މި ނގޭއެ

ނޑު ެދކެން. މި ފަހަރު އެގޮތަްށ ގެްނޮގސްދާނެ އެއް ނޑު ދަންނަވަނީކަމަށް އަުޅގަ  ،ނަމަ ސާލެްއގެ ގޮތުަގއި ައޅުގަ

 860 ބެހޭ ގަާވއިދު ތް ރައްކާތެރިކުރުމާރުމަ. ކޯޓުގެ ޙުވާނެ ގަވާއިދަކަށް  އިއަޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ބާރުދީފަ

ނޑުމެން ެއއަށް ބާރު ދިނީ. ެއއީ ބެލެނިެވރިކަމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަޅު  ޔާ ަގވާއިެދއް.ކި ވަނީ  ދެންނެވި ގަވާއިދު މިގަ

. އެހެންނަމަވެްސ އަޣްލަބިއްޔަތުން ެއ އުނިކޮށްފަ ގެ މަޖިލީހުގައި އެންމެންގެދިޔަ ރައްޔިތުންމި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
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ނޑުގެ ަމއްޗަްށ ދަޢުވާކުރަން  ،ަގނުޑ ދެއްިކ ވާހަކަެއްއގެ މަްއޗަށްކޯޓުން އެ ގަާވއިދަްށ ހަވާލާދީ ައޅު މްސުޕްރީ  ،އަުޅގަ

ންވާ ޙުރުމަތް، ޯކޓުން. މާތްވެގެ މްބޮޑުެވގެންވާ ސުޕްރީ ؛ކޯުޓން މްހުށަހެޅުއްވީ. ސުޕްރީ ޢުވާއެއް ކުރަން ޖިނާޢީ ބޮޑު ދަ

 865ކޯޓުން  މްޕްރީިއގެްނފައިވާ ސުރުމަތްފުޅު ލިބިވަޑަފަދައިން ބޮޑުެވގެްނާވ ޙު ސް ދަްނނަވާލިއަޅުަގނޑު ކުރިންވެ

ޑުމެންެގ މައްޗަށް ޖިނާޢީ ދަޢުވާކުރަްނ އަޅުަގނޑުމެން ޓީ.ވީ ޕްޮރގްާރމެއްަގއި ދެްއކި ވާހަަކެއއްގެ މައްޗަށް ައޅުަގނ

ވަރަށް ، ެއްއޗެހީގެ ދަށުން ވެސް ދަޢުާވުއފުލަނީ. އެހެންވީމާ އުވާލެވިފަިއވާާވެގ ދަށުން. ލާަފއިވާ ދަޢުވާލަ އުއެްއކަ

ނޑުމެންސާފު ައޅުަގނޑުމެން މިވެިނ  ؛ޯކޓޭ މްފީމޭ. ކޯޓުތަކޭ، ސުޕްރީލައި ޖެހޭ ުއވާ ބަާޔންކުރަން އެބަ ކޮށް އަުޅގަ

މި ދެންމެ ، އެހެންވީމާމަށް އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުަރން. އިފީމޭ. ދެން އޭގެ ދަށުން ދަޢުވާނުކުރާނެ ކައެްއޗެއް އުވާލަ 

 870ކުރުަދންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަަކ އި ވެސް އަުޅަގނޑު ޝުމަށް ޓަކަ ހުށަހެޅުއްވި ކަހުށަހެޅުއްވި ބިލު ެއގޮތަށް 

 ން ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްާޔ. ދަންނަވާލަމު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ އަރުވަނީ ތިނަދޫ އުތުރު ދާ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

ނުޑ ހަމަ ދަންނަވާލަންއަށް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ  ޙިލްމީهللا ދުމެންބަރު ސަޢު  875 ވަރަށް  .ސަމާލުކަމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ވަރަށް އާ. މަޖިލީހުެގ  ދައުރަށް ހޮވިަވޑަިއގެން ވަަޑއިގެންެނވިިއރު ގިނަ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ މި

ގޮތް މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގަިއ  ކުރަްއވާނެކުރަްއވާނެ ގޮތް ނުވަތަ ރިޔާސަތާ މުޚާޠަބުބޭފުޅުން އެްޑރެސް ތި ރިޔާސަތަށް

ކީ. ަމޖިލީހުގެ ހައިބަތާއި ކަރާމާތް ކަން ކުރަނީއިރާައކަށް ނޫން އެމީހާގެ ދާ  ،އިންނަ ީމހާގެ ނަމަކަށް އިއޮންނާނެ. ތަނުގަ

ނޑަކީ ތި ވާހަކަ ަދންނަވަ ާވތީވެ އަުޅަގނޑު އެ ހިފެހެއްޓުމަކީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށް  ން. އަުޅގަ

 880މަތްތެރިއެްއގެ ޮގތުގައި އަބަދުވެސް މިތާ އުޭޅނެ މީހެއް. އެހެންނަމަވެސް ރަހު ،ަރއްޓެހި، ގާތް ޅުންގެ ވަރަށްބޭފު

 އި ދާނުގަނ. އެކަން ހުރިހާ މެންބަރުން ހަކުރަނީ. މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށްބުޠައި މުޚާތަނުގަ އަޅުަގނަޑކަށް ނޫން މި

ނޑު ވަރަްށ އެ އި މިކަހަލަ އްގަ ރަށް ރަނގަޅު ރޫހެވަ ،ކަމެއްގައި ގާތް ރަހުމަތްތެރި ވަރަށްކަމެއް.  ދޭބެހެއްޓުމަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މިކުެރވޭއިުރަގއި މަސައްކަތް ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ  މަޖިލީހުގެ ކަރާމާތާއި ޢިއްޒަތް ހިފެހެއްޓުމަކީ އަުޅގަ

ދޫ އުތުރު ތިނައެދެން.  ށް ވަަޑިއގަުތންރިޔަމެންބަރުން ވެސް ހަމަ ބޭނުންފުޅުވާނެ ކަެމއް. ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ކު

 885 . ޙިލްމީهللا ރާގެ މެންބަރު ސަޢުދުދާއި

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ދުދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުތިނަ

މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ،`. ޝުކުިރއްޔާ ަރީއސް. އާދެ! ދިވެހި ސަުރކާރުެގ ފަރާތުން

ނޑަށް ތާީއދު ޢު ހުށަހެޅުއްވި މިރިފާ ކުރެވޭ ވާހަކަ ފުރަތަމައިުނން ވެސް ދަންނަވާލަން. އިޞްލާޙަށް އަޅުގަ
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ނޑުމެން  890ބޭނުންާވ ކުރޭ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤަުއމު. އެއީ ޤައުމަށް ނަށް އެބަ ކަންތައްތަެކއް ލާިޒމްއެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ކުރަން އިން ޚިދުމަތް ދާއިރާ އެ ،އިން ބޭރުން އައުމަށްފަހުގައި ޖެސިލުކޮށްގެން ރާއްބައެއް ދާއިރާތަކުން ތައުލީމު ހާ

ނޑު  ކުރޭ. ޚާއްޞަބަެއއް ބޭފުޅުން އެބަ އިންކާރު ބައެއް ކުދިން ނޫނީ ފާހަގަކުރާނަން ޑޮކްޓަރުން.  ގޮެތއްަގއި އަުޅގަ

ންނަމަވެސް ާރއްެޖ ގެންނަނީ. އެހެ ށް ހޭދަކޮްށގެން މީހުން ތަމްރީނުކޮށްގެން މިކަމަތީ ދަރަޖައަ ސަރުކާރުން ވަރަށް 

 ހަމަޖެހޭ ކުދިން ހިތް ބޭފުޅުން ނޫނީ އެ ބޭފުޅުން އެ އެ ،ނީ މުސާރަ ކިހިނަކުންތޯ. ބަލާއިރުބަލަ އައުމަށްފަހުަގއި މި

 895ައށް ދަނީ. އާދެ! ޢިްއޒަތްތެިރ  އިން ބޭރަށް ަވޒީފާ ކުރާ ކަމަކީ ާރއްޖެ ގުިޅގެން މިމުސާރަ ުކޑަވުމާ  ވަރަށްވުރެ 

ނޑަެއޅިފައި އޮންަނވަރު މަޤާމަށް މު ރު ވެްސ ރާއްޭޖގައި އެ ކުދިން ިކޔަވަްނދާއި ރައީސް. އެ އެނގޭނެ. ސާރަ ކަ

ލިބޭނީ މިވެނި  ށްއަ މީހުން ކިޔަަވއިގެން އަންނައިރު ވެސް ިތމަންނަ ކުިދން ނުވަތަ އެ އެ އެހެންކަމަށްވެއްެޖއްޔާ

ނުކޮށް އެހެން ޖެހޭ ޚިދުމަތްއަށް ކުރަން  ނިމުމަށްފަހުގައި ރާއްޖެ ެއހެންކަމުން ކިޔަަވއިނގޭނެ. މުސާރައެއްކަން އެ

ނުޑ ދަންނަ އެހެން ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންދާނެ އިހާނާތެކޭ. ވާނީ ރާއްޖޭގެ އެހެން ކުދިންނަށް، ދިމާލަކަށް ދިޔުމަކީ އަޅުގަ

 900ދާއިރާތަކުން ކިޔަަވިއގެން އަންނަ ކުދިން ވެސް ކިޔަަވިއގެން  ން ޚާއްޞަނޫނަސް އަދި އެހެނިހެ އާދެ! މި

ދޭ. ނޫނިއްޔާމު  ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެހެން ދާއިރާއަކަށް ެވސް އެބައިން ޚިދުމަތް ދާއިރާ އައުމަށްފަހުަގއި އެ

ނޑު ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން މަތްކުރުމުގައި ެވސް ފަސްޖެހެމުންސަރުކާރަށް، ދައުލަތަށް ޚިދު ދޭ. އަޅުގަ

ކުދިން  އެ ،އި ިކޔަަވިއގެްނ އަންނަ ކުދިންބޭފުުޅންގެ ޚަރަދުގަ އެ ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަމިއްލަ ަބއެއް ފަރާތްތަކުން

ނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވާލަން ބޭނުން ދިވެހި  ،ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކަށް ދާން ދޫކޮށްލާތީވެ. އެހެންނަމަވެސް ައޅުގަ

 905ކުދިންެގ  ޤައުމަށް އެ  ،ދާއިާރއަަކށް ޮބޑެތި ޭހދަކޮށްގެން ިކޔަަވއިދީފައި ތިޭބ ކުދިން އަދި އެ ސަރުކާރުން ވަރަށް

ނޑުމެންނަށް މިހާރު މި ގޮްތގޮތަށް ެއކަން އެނބުރިގެންދާއެހެން  ،ތިބޭ ކުދިން ބޭނުންވެފައި ދުމަތަށްޚި  ދިޔުން. ައޅުގަ

ންޖެހޭ މިހާރު ލަވާހަކަ. ައޅުަގނޑުމެން އެބަ ބަލައި ރު ކުދިން ހެދިފައި އޮތް ޤާނޫނެއްގެއަހަ 48ދައްކަނީ މީގެ 

ނޑުމެްނގެ ޢިއްޒަތްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ޙާ އް އޯެލވެލް ހަދާފައި މީގެ ދުވަސްޮކޅެވެސް  ތެރި ބަެއއް މެންބަރުންލަތު. އަޅުގަ

ޑީ ލިިބގެން ވެސް ސަުރކާރަށް ގަދަކަމުން ވައްަދއިގެން ވެްސ ޚިދުމަތް ހޯދި ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެސް  ީސ، ނޫނިއްޔާ

 910 އެ ލެވެްލގައި ިދވެހި ސަރުކާރަށް އޯ ،ލެވެލް އޭ ަޔޔަސް އަުޅަގނޑުެމންނަށްގެން ދިރު ކިތަންމެ މޮޅަށް ފާސްވެމިހާ

ދަންނަާވ  ވަރު. އަޅުަގނޑުމެން މި ކުދިންގެ ޚިދުމަތެއް ބޭނުމެއް ނުވޭ. މީ ައޅުަގނޑުމެންގެ ަޤއުމު ކުރިއަރާަފއި އޮތް 

ނޑު ހަމަ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ، ވަރު. އެހެންވީމާ ގޮްއސަ ޮއތް އަހަުރގައި ައޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމު ކުރިޔަށް 41 އަުޅގަ

ނ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ޕޮއިންޓު، މި ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ިއޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރާ ހާލު ވިސްނަންޖެހޭ ޑުމެން އަޅުގަ

ނުޑގެ ވާހަކަ ނިންމާލަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަ ،ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވަމުން  ކައި ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ އަުޅގަ

 915 ރައީސް. 
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 މް ވާހަކަދެއްކެވުން:ވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމެދުހެން

ެއްއޗެއް ދަްނނަވާލުމުގެ ކުރިން އެންމެ އަށް  76/29ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ެއ  ކޮށްފަިއވާ ިއލެކްޝަން ކޮމިޝަނަރ؛ންޑާވަނަ ދުވަހުގެ އެޖެ 7މަހު  ވަަނ ދުވަހުގެ، މި 7ފުރަތަމައިނުން ވެސް 

 920ކޯޓުން ނިންމި  މްމަޖިލީހުގެ ރައީސް ެވސް ސުޕްރީ މި ،މަޖިލީހުން ވެސް ނެންގެވީީތވެ ައޅުަގނޑު ޤަޫބލުކުރަނީ މި

 މަޖިލީހުން ޤަބޫލުނުކުރާ ނިންމުމެއް ކަމަށް ރައީސް ވެސް ހަމަ ވަރަށް ނިންމުމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުަގނޑުމެން މި

ނޑު  އެ ،ލައިގަތީީތވެބޮޑަށް ބަ ނޑު ުޝކުރުއަދާކުރަން. ެއއީ އަުޅގަ ެރ ދުވަހު ފެށުނީއްސު އެަކމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނެްނގެވީތީ ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ.  ކުރެވޭނެ ކަމަށް. އެކަން ޤަބޫލުކުަރްއވައިނު ކުރަމުންދިަޔއިން އެ އެޖެންޑާސްޓުއިންސި

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ޤާނޫނެ ެއްއ  ،ނަށް އެއް އުސޫލަކުންންއް ހެދުމުގެ ބޭނުމަކީ އެންމެޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

 925ވާންޖެހޭ  ހަމައަކުން ކަންތައްތައް ކުރުްނ. އަދި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ އެ ޤާނޫނު އެބަ

ނޑުމެން ބަލައިލަމާ  ކުރެވޭ ޤާނޫނަކަށް. ިމސާލަކަށް ޤާނޫނެއްތަންފީޛު ގެ ަމގުތަުކގަިއ މާލޭ ،ހިނގާލާފައި ޮއތީ އަުޅގަ

މަތީގައި އެްއޗެހިތަްއ ހިނގަންޖެހެނީ ދުވާރުންނޭ. އެކަމަކު އެކަން ކުެރވޭކަށް ނެތް. ދުވާރަކީ މިހާ ހިމަ ތަނެއް. އެތާ 

ނޑުމެްނ  ،ކުެރވެން ެނތް ޤާނޫނެއް، މެްއ ކުެރވޭކަށް ެނތް. އެހެންވީމާއެކަ، ހުރޭ. އެހެންވީމާ ބައްޓާފައި އެބަ އަުޅގަ

ނޑުމެން ޕަބްލިކަށް ދޫކޮށްލުމަޤާނޫނެއްގެ ސި ނޑު ދަންނަވާނީ ެއ ކީ އަފަ ޖައްސައިެގން ނެރުމަކީ ނުވަތަ އަޅުގަ ޅުގަ

 930ހުރި  ގިނަ ބަިއވަރު ޤާނޫނުތަކެއް ޙަޤީޤަތުަގއި އެބަ ހުރި ވަރަށް ނުކުރެވެންޏާ ބޭނުމެއް ނެތް ކަމެކޭ. މިހެން ތަންފީޛު

 އެއްޮކށް ކޮށްލަންވެފައި ހުރި ވަރަށް ބައިވަރު ޤާނޫނުތަކެއް އެބަ  ޑިލީޓު ނޫނީ ޑުމެްނގެ ތެރެއިން ުއާވލަންވެފަ.އަޅުަގނ

ކުރުމަށް ލުޅިފައިވާ ބާޠިމިއަދު މި ހުށަހެހުރި. އެގޮތުން  ހުރި. އަދި ޤާނޫނުގެ ބައެއް މާއްދާތައް ވެސް އެބަ

ުމގެ ބަދަލުގައި ޙަޤީޤަތުަގއި މި އެހެންނަމަވެސް ޤާނޫނެއްގެ އެއް މާއްދާ ެއކަނި އުނިކުރު ޤާނޫނެއް ނޫން.؛ ހުށަހެޅިފައިވާ

ޚިލާފު ވާހަކަ.  ން އެބަ ވިދާޅުވޭ ޤާނޫނުއަސާސީއާރުމުޅި ޤާނޫނު އެއްކޮށް އުވާަލންޖެހޭ ޤާނޫނެއް. ބައެއް މެންބަ

ނޑުމެން ބޭނުންާވ ފަހަރު  ކަންަތއް ހަަމއެކަނި މި ،ޚިލާފުވަނީ ނޑު ހިތަްށއަރަނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ އަޅުގަ   935ވީމަ އަުޅގަ

ނޑަކަށް ޤާނޫުނއަސާސީ.ަނގަިއގެން އެކަނި ނޑުމެން ަނގަްނޖެހެނީ މިންގަ ނޑު ކުީރ  ނުވާނެ. އަަބދުވެސް އަުޅގަ އަުޅގަ

 ފެށީމަ މި ުދވަހު އެޖެްނޑާ އަށް އެ ނަގަން ވަނަ 7 .ކުރަންޖެހެނީ ކުރީ ދުަވހަށްިއޝާރާތްމި ެވސް ދުވަހު އަނެްއކާ

ކޮށް . އެްއވެސް މެންބަރަކު އަދި ޚާއްޞަދުވަހަކު ނޫޅޭ އެ ކުރާކަށްމެންބަރު ޤާނޫނުއަސާސީ ހިމާޔަތް މަޖިލީހުގެ

ބަރާބަރު ރަނގަޅު ތަެނއް. ނޫން  ކޯޓަީކ ހަމަ މްޕްރީ. ސުސަރުކާރަށް ނިސްބަތްާވ ެއްއެވސް މެންބަރަކު ބޭނުމެއް ުނވޭ

 940ންްޑރީ ތެރެއަށް ވަންނަންޏާ ތެރެއަްށ، ައޅުަގނޑުމެންެގ ބައު ޅުަގނޑުމެންގެ ޖުޑީޝަރީ މީހުން ވެްސ އަ އެ 

 ،ެއގޮތުން މިއަދު ހަމަ ކުއްލިއަކަށް ތެދުވެ ، ޅުަގނޑުމެން އެބަ ބުނަންޖެހޭ ނުވަދެވޭނެ އޭގެތެެރއަކަށް. އެހެންވީމާއަ

ނޑުމެން  ނޑު ކަންބޮުޑވޭ. ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް އަުޅގަ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ވާހަކަ ބަެއއް މެންބަރުން ދައްކާތީ އަުޅގަ

ނޑުމެާޤނޫނުއަސާސީ. އަޅު ހިފަހައްޓަންޖެހޭ އެއްޗަކީ  ނުޑގެ ތެރެއިން.  ން އަބަދުވެސްގަ ބަލަންޖެހެނީ އެ މިންގަ
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ނޑުމެން ފިޔަވަޅުައޅަންޖެހޭ . ޭއގެން ބޭރުާވ ފަރާތްތަކާތެެރއިންއޭގެ ނޑުމެން އެކަމާ ދޭތެރޭ އަޅުގަ  ނެ. ނޫނީ އަޅުގަ

ނުޑ އޮތުމުން އަ މާއްދާ އުނިކުރަން ލާފައި ދިމާލަށް ދާންޖެހޭނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިޤާނޫނުގެ ހަމައެކަނި މި  945ުޅގަ

ގިނަ ފަރާތްތަެކްއ  ޤާނޫނުގެ ދަުށން ވަރަށް ވީނަމަވެސް މި ކަުމގައިއެބަ ކަންބޮުޑވޭ މިހާރުވެސް. އެއީ މިހާރަށް ބަލައިލި

އިރެްއގެ ސަުރާކރުން ބޭނުންނުވާ ފަރާތްތަކަށް  ދެނީ އެއަދަބުަތއް  . އެހެންނަމަވެސް މިބުތަެކއް ދެވިފަހުރި އަދަ އެބަ

ގޮތަކަށް  މީހަކު ބޭނުން ތަނެއްގައި އެ މީހަކު ބޭނުން އަދާނުކުރިޔަސް. އެ  އް ފަރާތުން ހެޔޮ ބޮންޑުއެކަނި. އަނެ 

ންތައް ކުރުމަށްފަހު، އަދި ޚާއްޞަކޮށް ކަ މި، ކިޔަވާފައި ހުންނާނީ. އެހެންވީމާ އުޅެންވީ. ހަމަ ސަރުކާރުގެ ލާރިން

 950ތިމާގެ ބޭފުޅެއް ވިޔަްސ ހެޔޮ،  ؛ހުރިހާ ވަޒީރުްނގެ ހަމަކުީރެގ  .ުރގައި އިނގޭތޯއޭ ،ޅުަގނޑު ދަންަނވާލަންކެރިާދނެއަ

ަގއި ިކޔަވާނީ. އިން ބޭރު ޭބފުޅެއް ިވޔަސް ހެޔޮ ާރއްޖެ  ެގ ކޮންެމވެސް ހިސާބަކުން ތިާމގެޔާރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

ނޑުމެންނަކަށް އެ ފުރު ،އަކަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޢާއިލާ  މީހަކަށް އެ ޞަތެއް ނުލިބޭ. ނިކަމެތި އެއްެވސްއަޅުގަ

ނުކުރެވޭނެ. ހަމަ  ތަނެއްގައި ނޫނީ މަސައްކަެތއް ފަރާތްތައް ބުނާ ލިބޭ މީހާ އައިއްސަ އެ އެފުރުޞަތެއް ނުލިބޭ. 

. ފޮނުވާލުމަށްފަހު އެ އެކަްނ ޅޭ ރަށަކަށް ވެސް ފޮނުަވއިލާނެން ނޫވަގުތުން ކޮންމެވެސް ާރއްޖެތެރޭގެ ރަށަކަށް. މީހު

ނޑުމެންގެ ފަިއސާ އިންންނަމަމީހަކު ައރުވާލަންވީ. އެހެ ޤަބޫލުނުކޮށްފިއްޔާ އެ  955ޙަޤީޤަތުގައި ކިަޔވާފައި ތިިބ  ވެސް ައޅުގަ

 މި  ؛ކަންަތއްތައް  ދާންވީ. މައްސަަލއެއް ނެތް. އެވަޒީާފއެއް އަާދކުރަމުންބޭނުން މީހަކު  އެ .ތިބީ ގިނަ ފަރާތްތައް މި

 ނިޔަުތަގއިޓުމުގެ ބޭނުންވާ މީެހއް ހިފެހެއް ،ބޭފުޅުން ބޭނުންާވ ވަގުެތްއގައި  މާއްދާ ވެސް ުއވާލަނީ އެ ޤާނޫނުގެ މި

އުޅެނީ ރަްއޔިތުންނަށް ދައްކާލަން، އޮުޅވާލަން.  ެވސް ބާްއވަީނ. މިހަމައެކަނި މި މާއްދާ އުނިޮކށްފައި އަނެްއކާ

އަށް ލިބިގެްނވާ ބާރު  ން. މިހިރިްއޔޭ، ތިމަންނަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާޙަޤީޤަތުގައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކީ އޮޅުވާލު

 960ހުރި  މީގެ ފަހަތުގައި އެބަ ،މީގެ ޙަޤީޤަތަކީ  ވެސް. މީގެ ޙަޤީޤަަތކީ ކޮބައިތޯ؟ އެބަ ދޫކޮށްލަމޭ މިކަހަލަ ކަންތައްތަުކގައި

ދޭ. ބައިވަރު ކަންތައް. ބޭނުންވާ މީހަކު ގެންޮގސް ހަްއޔަރުކުުރމުގެ ފުރުޞަތު އަިދ ވެްސ ިމ ޤާނޫގެ ދަށުން އެބަ ލިބި

ޖެހޭ  ައޅުަގނޑުމެން އެބަނަަމ،  އެހެންވީމާ، މި ޤާނޫނަީކ ޤާޫނނުއަސާސީާއ ސީދާ ތަޢާރުުޟވާ ޤާނޫނެްއ ކަމަށް ވަނީ

ީނ. މި މާއްދާގެ ދަށުން ދެން ނޫން އުވައިލާ ކޮމިޓީއަކަށް ގެްނގޮސް ހަމައެކަނި މި މާއްދާއެއް .މުޅި ޤާނޫނު އުވާލަން

ނޑުމެންނަކަށް  ،ނަމަ އާ ޚިލާފުވާ. އެހެންނޫންހުރި ހުރިހާ މާއްދާތަކެއް ވެްސ އެބަ އުވާލަންޖެހޭ ޤާނޫނުައސާސީ އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލެއްނުކުރަން.  ކުެރވެންގޮުތަގއި މި ޤާނޫނު ތަންފީޛު އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރާ  965އޮންނާނެ ކަމަކަްށ ައޅުގަ

ޭވ އަޅުަގނޑު ކުރިން މި  ލެވިފަިއވާއިުރގައި އެބަވައި ޤާނޫނުތައް އެކުލަ  ،ހިނގާއަޅުަގނޑުމެން ބަލައިލަމާ

ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ  ،ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ނޫނީ އެ ޛުނުކުރެވޭ ޤާނޫނެްއގެ ސިފަިއގައި.ތަންފީ އިޝާރާތްކުރިހެން ހަމަ 

ނޑުތަކާ ޚިލާފުވާ ޤާނޫނުއިޖްއްމު ޔަކަށް އަދަބުޭދން. މިސާލަކަށް ޢާފަހަރަކު ވަކި ބަ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  .ތިމާޢީ މިންގަ

އަށް ބަލައިލާއިުރގަިއ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވަރަށް  އަށް. މާލެ ވެސް އަުޅަގނޑު ހަމަ ބަލައިލާނީ މާލެރުހުރި މިހާ އެބަ

 970ކުާރ ހުން އަޅަެއއްނުލާ. ތަންފީޛުބަ ކުރަމުންދޭ. ފުލުމާލެތެރޭގައި ހަމަ މި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް އެއް ތަކެ ގިނަ ކަންތައް
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ފާރުގަިއ  ބޭފުޅުން ބޭނުންވީމަ ގެއެްއގެ ލާކަށް. އެހެްނނަމަވެސް އެބޭނުމެއްނުވޭ އަަޅއި އެްއވެސް ފަރާތަކުން

މަ. ނަ ކަމަށް ވަނީ މީހަކު ހައްޔަުރކުރަންވީ ެއއީ ހަްއޔަރުކުރަން ބޭނުންވާ މީހެއް އިނަސް ގެްނޮގސް އެ އިލާފަކުރަހައި

އެއް ހަމައަކުން ކަންތައްތަްއ  ،އެއް އުސޫލަކުންނަށް ންނުވާނެ. އަުޅަގނޑުމެން މި ޤާނޫނު ހަދަނީ އެންމެ އެހެންވެގެެނއް

ނޑުމެންގެ ހުރިހާ ޤާނޫނެއް ވެސްޛުޖެހޭ މި ތަންފީ ކުރަން ކަމުގައި ވާީތވެ އެބަ   ކުރަން ތިބި ފަރާތްތަކުން އަޅުގަ

 975ބޭފުޅުން ބޭނުންވީމަ، ސަރުާކރުން ބޭނުންވީމާ، ފުލުހުން  ކުރެވޭތޯ އެންމެ ބޮޑަކަށް މަސައްކަްތކުރަން. އެތަންފީޛު

ނޑު  ފުލުހުންގެ ވަިކ މީހަކު ބޭނުންވީމަ ކަންކަންކުރާ އުސޫލުން ކަންތައްަތްއ ވަމުންދާ ،ބޭނުންވީމަ ނަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންެގ  ނޑުމެްނ ހާދަންނަވާނީ އަުޅގަ ލު ވެްސ ދާނީ އެްއ ދުވަހުން އަނެއް ުދަވހަށް ދަށަށޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ވެްސ  ބިރުވެރިކަން ނައްތާލުމަށް ރައްޔިތުން ދާނީ ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރެއަށް. އެހެްނވީމާ، އެ  ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑުމެން  ރަންޖެހޭ މި ޤާނޫނާ އެްއގޮތަށް ކަންތައްތައް ލޯކުމިތާ ކޮމިޓީތަކުން ެއބަ ފޮޤާނޫނު ހެދުމަށްފަހު އަޅުގަ

 980އްަތއް ުމއަްއސަސާތަކުން މި ކަންތަ ންޓުކުރަމުންދޭތޯ. އަޅުަގނޑުމެން މި މަސައްކަތްތައް ަހވާލުކޮށްަފއިވާ އިންޑިޕެންޑެ

ނޑުމެން އެބަ ،ނަމަ ބަރާބަރަށް ކުރަމުންދޭތޯ. ނުދާ ކަމަށް ވަނީ ،ގަާވއިދުން ޖެހޭ އެފަދަ މުއައްސަސާތަކުަގއި  އަޅުގަ

ސުވާލުކޮށް މި ކަންތައްތައް ނުވަނީ ކީްއެވެގންތޯ ބަލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް  ،ތިބި ފަރާތްތައް މި މަޖިލީހަށް ގެނެސް

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

 

 985 ތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:ބިލެ

 މި ޤާނޫނަކީ އަޅުަގނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރާ  76/29`. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނުޑ  ގޮތުަގއި ޤާނޫނަކާ ތަޢާރުުޟާވ މާއްދާއެއް  ކަމުަގއި ވާތީވެ އޭގެ ޒާުތގައި އުިވގޮސްަފއިވާ ޤާނޫނެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް ިވްސނާލަންޖެހޭ ކަމެއް ވެސްވެސް ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންަނމަ ކަމުަގއި  މިީއ އަުޅގަ

ފަދަ ކަންތައްތަކަކީ ުނވަތަ މި ، އަޅުަގނޑު ވެސް ެދކެން. މީެގ ކުރިން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން

ނޑުމެން މދަޢުލަތުގެ ފަރާތު  990ކިަޔވާ ، ލީމަށް ފުރުޞަތުތަކެއް ދެިވގެންމަތީ ތައުސްކޯލަރޝިޕެއް ނުވަތަ ން އަޅުގަ

ނުކުރީމާ އަދަބުތަކެއް ދިނުަމކީ ެއއީ އެންމެ އެކަީށގެންވާ ނިމިގެން އަންނަ ުކއްޖަކު ައއިސް ެއ ދާއިާރއަކަށް ޚިދުަމތް

ެޖހޭ ޙަޤީޤަތުގައި ވިސްނާލަން.  ގޮތެއްަގއި އެބަ އްމުޢާ ންމެވެސް ނޫން. އެހެންނަމަވެްސ އަޅުަގނޑުމެން ކޮ ކަމެއް

އޮންނަ ަވކި ދާއިރާެއްއ ދަޢުލަތުން ބޮޑު ހޭދަތަކެއް މި ކުރަނީ ވަކި ދާއިރާެއއް ނުވަތަ ވަކި މުައއްސަާސއެްއގެ 

 ،ހުގައި ައއިސްލީމު ހާސިލުކުރުމަށްފަތައުޓަކައި. އެހެްނނަމަވެސް، އެ ކުއްަޖކު ނުވަތަ އެ ފަރާތަކުން  ކުރިއެުރވުމަށް

 995ލަތަށް ނުވަތަ ެއއީ ޕްރަިއވެޓް ސެކްޓަރކަމުަގއި ިވޔަްސ ޚިދުމަތެއް ނުކޮށް ދިއުމަކީ އެއީ އެންމެ އިންސާފުވެިރ ދައު

ނޑަކީ ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ދާއިރާަގއި މީގެ ގޮތެއް ނޑު ނުދެކެން. އަޅުގަ ކުރިން މަސައްކަތްކުރަމުން އައި  ކަމުަގއި އަުޅގަ

 އެޑިއުކޭޝަނުން ޕްރިންސިޕަލުން ތަމްރީނުކުރަން މި ފޮނުވަނީ ވިއްސަކަށް ކުދިން ސްރީލަންކާމީހެއް. މިނިސްޓްރީ އޮފް 
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ނޑު  11ައއިސް ޭއގެތެރެއިން  އިލަރޝިޕް ނިންމާފަ . ސްކޮއަށް ވަރަކަށް ކުދިން ނުދޭ ސްކޫްލތައް ހިންގާކަެށއް. އަުޅގަ

އަށް އެދުނު  ޖާގަ 21އެ  ،ގެ ދެންނެވި ވިއްަސކަށް ކުދިން ަލތުން ކުރި ހޭދަ. އަދި މިއޭ ދައުހިތަށްއަރަނީ ކޮބައިބާ

ނޑުމެން ކޮންމެވެްސ ވަރަކަށް ވިސްނާލަންޖެހޭ  އިތޯއޭ؟ކަށް ކުދިންގެ ޙައްުޤ ކޮބަފަންސާހަ  1000ޙަޤީޤަތުަގއި މިއީ އަުޅގަ

މި ގެއްލިގެންދާ ޙައްޤުތަަކކީ  ވެސްއަިނޔާކޮށްގެެނއް. އެހެންނަމަ ،ކަމެއް. މި ކަންކަމެއް ނުކުރެޭވނެ ޖަލަށް ލައިގެންނެއް

ނޑު ޤަބޫލުކުރާއަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެވެސް ަވރަކަށް ވިސްނާލަން ޮގތުގައި. މިއީ މި ރާއްޖޭެގ  ޖެހޭ ކަންކަން އަޅުގަ

ޓަކަިއ  ޮއމާން ވެއްެޓއް ޤާއިުމވެފައި ޮއތް ތަނަކަށް ހެދުމަށްއަީކ އަމާން މި ާރއްޖެ ،ަޓކައި ރައްޔިތުންގެ މުސްތަޤްބަލަށް

ނުޑ ދެކެން. ާޚއްޞަ ކޮންމެހެނަކުން ވެސް މުހިއްުމ ކަންތައްތަެކއް އުސޫލުން  ގޮެތއް މި ދަންނަވާ ކަުމގަިއ އަުޅގަ

 1005މި ދެވޭ މަދު ފުުރޞަތުތަކެްއގެ ބޭނުން ހިފާފައި  ،އެތައް ަބއިވަރު ކުދިންނެއް ެއ ފުރުޞަތުތަކަކަށް އެިދއެދި ތިއްބާ

ނުޑ ަޤބޫލުކުރާ ހަމައެއް ސްއައި  ނޫން. އެ އެ ާދއިރާަގއި މަަސއްކަތްނުކޮށް އެހެން ދާއިރާތަަކކަށް ދިއުމަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮންމެވެ ހަމަޖެހޭ ރަނގަޅު އުސޫލުތަެކްއ  ސް ވަރަކަްށ ވިްސނާލައިގެން އެއަށް ކަންކަމަކީ އަުޅގަ

ނޑު  އިމުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަެކއް ޤާ ގޮތެްއގަިއ މި  އްމުކީ ޢާމި ިބލަ ދެެކން. އެހެންނަމަވެސް ކަމުަގއި އަުޅގަ

ކީ އަޅުަގނުޑ ވެްސ ޤަބޫލުކުރާ ިއޞްލާޙެއް. މި ބިލު ހުށަހެޅުްއީވތީވެ، ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން އޮތް އިޞްލާޙަހުށަހަޅާފައި 

 1010އެުކ  ޚްލާސްތެރިކަމާށް ވަރަށް އިރިފާޢަهللا ތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަ ،ތީވެ ށަހެޅުއްވީހު

 ޓަަކިއ.  އަޅުަގނޑު ވެސް ޝުކުރުދަްނނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުިރއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެބަ  މިނެޓު 11އަދި ވަުގތުގައި ބާކީ  އިސްކުރުމުގަރު. އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލަށް ބަހުޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަ

 1015ވަނީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މެންދުރުެގ  އިުރގަިއ އަޅުަގނޑުމެން މިއޮތް. އިތުރު މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން ބަލާ

ނޑާލަ ރައްވާތި!މާފުކު. ޖެހިފަޗުއްީޓގެ ަވގުތަށް ދާން ނޑު  ންޖެހޭ ވަގުތު ަކއިރިވެފަ.ޖަލްސާ މެދުކަ ދެން އަުޅގަ

 ފުރުޞަތުއަރުވަން އޮތީ ތުލުްސދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަށް. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ 

ނޑު ފުރުޞަތުއެުރވުމުން ކުރިއަށް ަވޑަިއގެންނެވޭނެ. ގޮތުަގއި ދެން ދަންފަޅި ފަށާ ފައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ައޅުގަ

ނަޑއި އަްށ ަވޑަިއގަތުމަށް ދަންނަވަމުން މި އެހެންވީމާ، ހުރިހާ މެންބަުރން ވެސް ަގޑި ލާނަން. ވަގުތަްށ މެދުކަ

 1020 ވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.

 

 ]އަށް  14:11އިްނ  12:11ހުސްވަގުުތކޮޅު: [
 

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް ގެ )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ މަޖިލީހު
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެގ 9.1އާދެ، މިހާރު އެޖެންޑާ އައިޓަމު މި ދަނީ.  އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ހުސްވަުގތުކޮޅަށްފަހު

ނޑު ފުރުޞަތު މި ހިނގަނީ. މި ދަށުން މަސައްކަތް މި އަރުވަނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި  ވަގުތު އަުޅގަ

 . ރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަށްމެންބަ

 1030 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:

ިކޔަވާ ކުދިންނާއި ސަރުކާރުން އެހީވެޭދ  މިއަދު ސަރުކާރުގެ މަދަރުސާތަކުގައިސަލާމްޢަލަިއކުމް. އާދެ، ` އައް

ތްކުރުމާ ބެހޭ ސަރުކާރަށް ޚިދުމަމީހުން އަމިއްލަ މަދަރުސާތަކުަގއި ިކަޔވާ ކުދިންނާއި ސަުރކާރުގެ ަފރާތުން ތަމްރީނުދޭ 

ތްތެރި ގިނަ ިޢއްޒަ ވަރަށް ،ގިނަ މެންބަރުންނަށް މެން ަވރަށްގެަނއުމުެގ ބިލަކީ އަޅުަގނޑުޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު

ނޑު ގޮތުން އަ ގެންދަވާތީ ެއކަމާ ގުޅޭދަ ގޮތަކަށް ވާހަަކދައްކަވަމުން ފަ މް އޮޅޭމެންބަރުންނަށް މީގެ މަފްހޫ  1035ުޅގަ

 މީހަކު އޮތީ އެއްވެސް ހާލެއްަގއި ސަރުކާރަށް މި ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފައި މި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ،

ނޑުމެން މި ބިލު ނުކުރުމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮްށގެނެއް އި ޚިދުމަތްޚިދުމަތްކުރުމާ ށަހެޅިފައިވާ ގޮތުގެ ހު ނޫނޭ. އަޅުގަ

އަށް އަދަެބއް  ކުރުމުގެ ސަބަބުން އޭގެ ނަީތޖާއަކަށް އޭނަނުމަދަނީ ކަމެއް މީހަކު އޮތީ،  މައްޗަށް ބަލާއިރު މި

ޤާޫނނެއް ވުޖޫދަށް އުފަންެވގެން  އިގަ  1976/11/27ެއއީ ؛ 1976ހަކަ. ިމ ބިލަކީ ކުީރަގއި ނުވާެނ ވާއައިްސގެން

ނޑުމެންނާ ގޮތުގެ ަމއްޗަ ކަންތައް ކުެރިވެގންދިޔަ އޭރުަގއި އެ  1040އްސަ އޮތް ޤާނޫނެއް ިމ ހަމައަށް އައި ށް ބިނާެވގެން އަުޅގަ

ބުނެވޭނެ ޙަޤީޤަތުގަިއ ސް އެްއވެސް ފަރާތަކަެށއް ނުދިވެމި ޤާނޫނުގައި ހުރި މާއްދާތަކުގެ ތެރެއިން އަ ޤާނޫނަކީ މިއީ.

 ކުރަން އެކޭ ވެސް. އަދި ޚިދުމަތް ނުޖެހޭނެކުރަންއޭަނ ޚިދުމަތް އޭގެ ބަދަލުގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ކިޔަަވިއދިނީމަ

ކުެރވިގެްނ ުމގެ ތަމްރީނުއެކަ ،ވެސް ޖެހޭނެ. ެއއީ ތަފާތު ެއކިއެިކ ދާއިރާތަކަްށ ޕްރޮފެޝަނަލް މީހުން ބޭނުންވާ ހިނދު

ނޑުެމންގެ ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް މީހުންގެ ޚިދުމަތްތައް ލިބިގެން ހަމައަށް އެ  ޅުަގނޑުމެންނާއަ ދިޔުމަކީ އެއީ އަުޅގަ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަނީ. ސަރުާކރުން ވެސް ރަްއޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދޭއިުރަގިއ   1045ޚިދުމަތްކުރުން ކަމުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަެއއް  ކިަޔަވއިދޭ ފަރާތްތަކާ ސަރުކާރުން ދޭތެރޭގައި ވެސް ަކންކަން ކޮށްދޭންޖެހޭނީ އެފަދައިން. އަުޅގަ

ނަޑއެިޅގެން ބަޔާންެވގެންާވ ބައެއް މާއްދާަތއް ނުބައިކޮށް މަނާކުރަމުން  އެބަ ގެންދޭ. ފަރާތްތަކުން ޤާނޫނުއަސާސީަގިއ ކަ

 މީހަކު ންމައްޗަށް ބިނާކޮށްގެލީމުތަކުގެ ގެ ވާހަކަ. މިފަދަ ތައުލީމުއި މެދުމަދުރަސީ ތައުލީމާމިސާލަކަށް ފެށޭ ތައު

ނޑުމެން ދައްކަމުން މިނެތް.  ޚިދުމަތްކުރަން ޖާގައެއް ހުޅުާވފައެއް ނަޑއަޅަިއ، ގެ އަުޅގަ ންދަނީ އެ މަރުޙަލާތައް ކަ

 1050ދުމަތްކުރުމުގެ ޖާގަ ވީމާ، އެ ާޚއްަޞވާ ގޮަތުކން އޭނަ ޚިގޮަތކަށް ޚާްއޞަ މީހާ ވަކި ދިޔުމަށްފަހުގައި އެ ފަހަނައަޅައި

ކުރުމުގެ އުސޫލު. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް  ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި ކަންކަން
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މީހުން  ،ޒަމާނުަގިއ އުފަންވެފައި އޮތް ވުރެ ވެސް ކުރީ އަށް  އަކީ މިއީ އެމެރިކާ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ދިވެހިރާއްޖެ

ެވއްޖެ.  ކުަރްއވާފައިރަސްަރސްކަުލންނާއި ރަނިރަނިކަނބަލުން މަސައްކަތް ޤައުމުގެ ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ޤައުެމއްަކން. މި

ވެސް  ަތކުެގ ތެޭރގައި ކިަޔަވއިގެން ތިބީ ވަަރށް މަދު ބައެއްކަންވެއްޖެ. ތާރީޚުއަޅުަގނޑުމެްނގެ ތާރީޚުތަެކްއ 

 1055 ގެންދަނީ މިއަދު މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން  އް މީހުްނ ހިތާމަކުރަމުން މިަބއެދެަރވެގެން ީމގައި  އެހެންނަމަވެސްއެނިގއްޖެ. 

 މއ. ސުލްުޖމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމާގެންދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީ ދަްއކަމުން މިގައި ވާހަކަލަތެއްވާހަކަދަްއކަންނުޖެހޭ ޙާ

ހަވާލުވި ހިސާބުްނ  ޖޭގެ ވެރިކަމާަގއި ދިވެހިރާއ1978ް ސްާތޛު މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުކިނބިގަސްދޮށުގެ އަލްއު

ލީމުން ފެށިފެށުން ޕީ.އެޗް.ީޑާއ . ައސާސީ ަތއުލީމީ ނިޒާމު ވަރުގަަދވެގެންދިޔަ ދު ތައުށިގެން ދިވެހިރާއްޭޖގެ މިއަ ފެ

ނޑިހަމައަށް ނިންމާލެވިގެން އެއް. އީ ތަރައްީޤވެފައި އޮތް ސިުކނޑި އަކީ މި ދިޔައިުރގައި މިއަދު ކޮންމެ މީހެއްގެ ސިކު

ނޑުމެން މި މަޖިލީސް ތެރޭގައި ވަކާލާުތކުރުމަށް ފުރުޞަތު ލިބިގެން މި  1060އިން. ފުރުޞަތުގެ ތެރެއެ ދިޔައީ  މިއަދު އަޅުގަ

މިފަދަ ޗެމްބަރެއް އަޅުަގނޑުެމންނަށް ލިބިގެންދިޔައީ ހަމަ އެފަދަ ކަންތައްތަކުގެ ތެެރއިން.  މިއަދު މިފަދަ މަޖިލީހެއްގައި

ނޑުމެންގެ ަޅ ދަރި ކުރަމުން އެބަ ގެންދޭ. މި އޮޅުވާލުމަށް ަޓކަިއ މަސައްަކތް ކަންތައްތައް ންނަށް މިމިއަދު އަުޅގަ

މައުމޫނުގެ ވެިރކަމުެގ ދަންނަވަނީ. މިއީ ރައީސް  ގެ ވާހަކަ މ1976ިޤާނޫނެއް ވުޖޫދުެވގެން މި ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން މިއީ 

ަގިއ ނަވަނީ. އެހެންވީމާ، މިހާ ކުރީދަން ކުރީގެ ވާހަކަ މި މާ ދައްކަނީ. މި ގެ ވާހަަކެއއް ވެސް ނޫންރީކޮޅު ކު

 1065އް. ކަމެ  ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ޖާގަ ހޯދުމަށް ޓަކައި ކޮށްަފއި އޮތްއޭރު އުފަންވެފައި އޮތް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ސަރުކާރަށް 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ އަކީ މިއީ މި ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤުތަުކެގ  ހިތްއޮތީ މި ޤާނޫނުއަސާސީއަސްލު އަުޅގަ

ގެންދަވަނީ. ނަމަވެސް މި  މި  ވާހަކަަދއްކަމުން ކޮންމެ ބޭފުޅަކުއަހަރުގެ  41 ،ވާހަކަދަްއކާފައި ކުީރގެ ސަުރކާރު

. އަކީ ކޮންބޭފުޅެއްތޯ؟ ރައީސް އަްލއުސްާތޛު މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމޭ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އަސްލު ަމއިަގނޑު މޭސްތިރި

ރައްިޔތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހެއް  ގެންނަވަން ޚިޔާލުފުޅުދެއްވަިއ، ބޭފުޅާ މިއަށް ނޫނޭ. އެ ދެވަނަ އެހެން ބޭފުޅެއް

 1070 8ކުރައްވަިއގެން ގެްނގޮސްފައި ކަމެއް  ހުރިހާ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީސް އެއްކުަރއްަވިއެގން މި ،ްއކުރަްއވަިއގެންއެ

ތޯ؟ ދެން ލިބިވަޑަިއގަީތ ބަޔަކަށް އެކީަގއި ދެން ވެރިކަން ލިބިވަޑަިއގަތީ ކޮން ަގއި މި ވުޖޫދަށް އައުމ2118ާޓް ގަސް އޮ

ކެނެރީގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް. ލިބިވަޑަިއގަތީމަ ކީްއެވގެންތޯ މިފަދަ ހުރިހާ ބިލުތަކެއް  އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް. ނުވަތަ ގ.

އަޅާަފިއ އަތް ވަންދެން  އަހަރުދުވަސް 4ލިބިގެންދިޔަ  ދައްކަަވނީ؟މި ން ކޮން ވާހަކަތަެކއް ދެ ،މިގޮތަށް ބަހައްޓާފައި

ވަންޏާ  އަރާކަމުަގއިތޯ މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަުށން ފުށުޭދންވެގެން. އެހެންނޫނީ ކީްއެވެގންއަދަބު ؟ގެންތޯބެހެއްޓީ ކީްއވެ 

 1075ތާ ފުރުޞަތެއް ލިބިގެންދިޔައީ އެމް.ޑީ.ޕީ އަްށ. އެކަމަކު ިމއަދު އެމް.ޑީ.ީޕގެ ބަެއއް މެންބަރުން މި ފަސޭހައެންމެ 

ވަނީ ޤާނޫނީ  ޖެހޭ. ސަބަބަކަށް ގެްނދަން ލަދުގަންނަން އެބަްއކަމުންމިއަށް ވާހަކަދަ ން މިއަށް ހަޖޫޖަހައިތިއްބަަވއިގެ

ނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދިޔަ މި ފެހި ޤާނޫނުއަސާސީެގ  8ގަސްޓް އޮ  2118ނިޒާމެއް  ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަޅުގަ

ނޑުމެން ެއ  އެންމެ ،ގައި ވާއިރު  ފަހުން ކަމަށް ބިގެންދިޔައީ އޭގެދަށުން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ޖާގަ ލި ފުރަތަމަ އަޅުގަ
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އެމް.ީޑ.ޕީ މީހުން ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ އަސްލު އެފަދަ ވާހަަކ  ،ހިނދުލިިބގެންދިޔަ އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ވާވެރިކަމެއް 

 1080ވަންޏާ ދައްކަންޖެހޭނީ ޤާނޫނީ ގޮތުން އެ ފުރުޞަުތ  ދައްކަން. ޤާނޫނީ ގޮތުން ެއފަދަ ވާހަކަެއއް ދައްކާ ކަމަށް

ނޑުެމން އަނެއްާކވެސް އެމް.ޑީ.ޕީ  ހުޅުވިގެންދިޔަ ނޑު ަދންނަވާނީ މިއަދު އަޅުގަ ހިސާބުން ފެށިެގން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ދަނީ  ހަވާލުވި ހިސާބުން އަޅުަގނޑުމެން މި ޑުމެން އަނެއްާކވެސް ަސރުކާރާސަރުކާރެއް ނިމިގެން އަުޅަގނ

ދިޔުމަީކ މިއީ މިއަދުގެ ކުދިންނަށް މިއަުދެގ ހުށަހެޅިގެން އަޅުަގނޑުމެން މަަސއްކަތްތަެކއް ކުރަމުން. ެއގޮތުން މި ބިލެއް

އޮތީ  ކުދިންނަށް ބިރުވެރިކަމެއް ނޯންނާނެ މިހާރަކު. މިހާރު މި  އެ .ބޮޑު ފުރުޞަތެއް ޖީލަށް ހުޅުވިގެންދިޔަ ވަރަށް

ނުޑ އެއް ނެތްކަން ޔަޤީންކޮށްެދއްވާފައަދަބެ  1085 .ވާހަކަ ދަންނަވާލީ . އެހެންެވގެން އަުޅގަ

 

 ވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާ މަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ހުޅުހެން

 ގިނަ ދިމާތަކުން ދިމާވެފައި  ގިނަ ކަންތައްަތއް ވަަރށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ލަދުގަންނަންޖެހޭ ވަރަށް

ސާަތކުގެ މަްއޗަްށ ލަތުގެ މުއައްސަދައު، އަލަށް ތަޞްދީޤުކުރެިވގެންދިޔަ ހިނދު . ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުައސާސީވަނީ

 1090 .ވާޖިބުކުރެވިަފއި އޮތް ކަެމއް އަދި ޚާއްޞަކޮށް ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި އަޅުަގނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ ދާއިރާތަކެއް ހުރި

ފުރޮޅިގެންިދޔަ  .ޤާނޫނުތައް ތަޢާރުޟުވަނީ ިކހާވަރަކަށްތޯ .ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކުަރންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހުރި

ގޮތަށް ބަލާއިުރގައި  ޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ެބލިއިރުަގއި މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އޮތްސަރުކާރާ އަދި ރައް 

ރެ އޭުރގަިއ ޮއްތ ވު އެްއގޮތަކަްށވެސް މި ޤާނޫނުައސާސީގެ ދަށުން އަހުލުވެރިުކރަންޖެހޭ ޤާނޫނުތަކަށް ބާރުދިނުމަށް

ތާނަގއި  ސޫލުތައް ކުިރއަށް ގެންދިޔަކަްނ އެީއ އޭުރގަިއ މިހިފަހައްަޓއިގެން ކަންކަން ނުކުެރވޭނެ އު  ސަރުކާރު ފިއްަތއި،

 1095ެވސް  ގައިކަމެއް އެްއގޮތަށް ވާހަކަދެްއކުުމން ހުރިހާ ކަމެއް. ޙަީޤޤަތާ ކުރަމުންގެންދިޔަ ންއޮތް ޑީ.އާރު.ީޕގެ މެޖޯރިޓީ

ނޑުމެން ހުރިހާއެްއެޗއް ރަނގަޅު  ّއް ކަމެ ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް ފެންނަނީ. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އަުޅގަ ّهللا ّسبيل އަްށ في

ނުޑމެންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފެނޭ. އެ އިހުސާސްތައް އެބަ ދޫކޮށްލީމަ ވާ  އީހުރި ވަރަށް ރަނގަޅަށް. އެ  ގޮތް އަުޅގަ

މައްސަލައެއްަގއި ކަމަކީ މަދަނީ  ކުރެވޭ ގެނައި ޭބނުމަކީ ވެސް. މިއަދު އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ެއއްޤާނޫނުއަސާސީ

ިދވެހި  ކަެމއް. އެހެންނަމަވެސް އް މީހަކަށް ދޭންޖެހިދާނެތީ އެކަން ބަދަލުކޮށްލުމުގެ ނަމުގައި ކުރާޖިނާޢީ އަދަބެ

 1100ލަތަްށ މަށްފަހުގައި އޭނަގެ ފަރާތުން ދައުދިނުލަތުން ހޭދަކޮށްެގން ކިަޔވައިދިވެހި ދައު، ލަތުން ޚަރަދުކޮށްގެންދައު

 އެއް ކަމެއް. ެއީއ ސަރުކާރެްއގެ ޒިންމާ ޗަްށ ކުރި ހޭދައިގެ ލަތުން އޭނަެގ މައްދުމަތްކުރުވުމަކީ ެއއީ ިދވެހި ދައުޚި

 ،އުޅެނީ އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މި .ކޮްނމެ މީހެއްގެ ސަރުކާެރއް ޮއތްކަމުގައި ިވޔަސްއެއީ ނޫން.  އެކަންޏެއް

 31އުޭޅ.  އެބަ ހާސް ބިދޭސީން މިތާ ފިލައިގެން 81ރަީކ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޚިދުމަތްތައް މިއަދު ފުޅާވެފައި ހުރި ވަ

ތިބި.  ފޯނު ހިފައިގެން އެބަނުވަތަ ނުކުެރވިފައި މޯބައިލް ، މޭޒަށް ފައިނަގަިއގެން މަސަްއކަތް ނުލިބިފައިހާސް ކުދިން ކޮފީ

 1105އަށް ފޮނުވާ ކޮންމެ މީހަކަށް  ދިނުމުގެ ނަމުގައި މި މާލެއިިއ ތަންތަނުން ދަރިންނަށް ކިޔަވަ ރާއްޖޭގެ އެކި އަޮތޅުތަކުންނާ
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 ،މީހާ މަރުވީމާ އެބާރުގައި ގޮސް ޖެހުނީމާ އަނެއްކާ މީހާ ދާ ދާ ،މަގުމަްއޗަށް ދޫކޮށްލީމާ ވޭވް ަސއިކަލެއް ގަތްދީފައި

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި އުފުލައިދިނުމުގެ ޚަރަދު ވެސް ދައުއޭނަ ތަންތަނަށް  ލަތުން އެބަ ކުރަންޖެހޭ. ޑިސިޕްލިން އަޅުގަ

ދިަޔކަމުގައި ވިޔަސް ކަން މިއަދު ހިނަގއި އި ކަންކޮންމެ ސަރުކާރަކުން ކޮންމެ ބޭފުޅެއްގެ ޒަޢާމަތުގަމިއީ. ހުރި ހިސާބު 

 ޖެހޭ ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި މޮޅެތި ވާހަކަ މި  ލަތަކީ މިއީ. އެހެންވީމާ، މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޙާއޮތް 

 1110ީތ ކުދިންނަށް ދެވޭ މަ ދީގެން އެައޅުަގނޑުމެންެގ ދަރިންނަށް ތައުލީމު ތަނުގައި ަދއްކަމުންދާއިުރގަިއ ރާއްޖޭަގއި

ނޑައަށް އައިސް ޚިދުމަތްކުރެޭވނެ އުސޫލެއް ޤާނޫނަކުން  ކުދިން ރާއްޖެ އެ ؛ލީމުތައު އެއީ  .ެއޅިފައި އޮންނަންކަ

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ހެޔޮ ގޮތެއް ކަމުަގއި ިވޔަސް އެަކން އޮންނަން އެބަ ކުެރވޭނެމަޖުބޫރުކުރުވަިއގެން   ޖެހޭ. އަުޅގަ

ކެިތ ރާއްޖޭގައި މަސްތުވާތަ  ނެތޭ. މި  ކަމެއް ދަބު ދޭނެއަ  އާނ!، ކަމެއް މިއީ. އެްއވެސް މީހަކު ކަމެއް ކުރީމަ

މީހުން ދޫކޮށްލަނީ.  އެ ،މީހުންގެ ދަރިން މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުީރމަޢާއްމުވެގެންިދޔައީ އެކަމާ ުހރެ. ބޮޑެތި

 1115ން މި ޤާނޫނުގެ ދަށު  ،ކުރީމަމީހުްނ އެ ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކިޔަަވއިގެން ައއިސް އެ ޑެތިމީހުންގެ ދަރިންބޮ

 އާދަިއގެ ނިކަމެތިްނގެ ދަރިން އެ  ދަެބއް ީދފައެއް. އެހެންނަމަވެސްކުދިންނަށް ނެތް ެއއްެވސް އަ ނުކޮށްގެން އެ ޚިދުމަތް

ހުރި.  މީހުން ތަޅާފައި ވެސް އެބަ ހުރި. އެ ެވސް ލާފައި އެބަމީހުން އަރުވައި  މީހުންނަށް އަދަބު ވެސް ލިބޭ. އެ

ަތޢާރުޟުވާތީވެ މި ޤާނޫނުން  މަކު މި ޤާނޫނު، ޤާނޫނުއަސާސީއާކަ. އެ ހުރި ކަމެއް ވެސް ޮކށްފައި އެބަ ހުރިހާ އެހެން

ލަތުގެ ހޭދަކޮށްގެން ކުރެވޭ މަސަްއކަތުގެ ތެރޭަގއި ރައްޔިތުްނ ދައުދެންނެވި  މާއްދާތަކެއް އުނިކުާރއިުރގަިއ މި

ނޑުމެން ދައުއަހުލުވެރިކޮ  1120ކުއްޖާ ަދއުލަތަްށ  އެ އަށް ކުއްޖާެގ މަްއޗަށް ކުިރ ހޭދަ ލަތުން އެްށގެން ުނވަތަ ައޅުގަ

އިމުކޮށްދިުނމަކީ މި ރައްޔިތުްނގެ މަިޖލީހުން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. . ބަސްއަހާ ެވއްެޓއް ޢާކޮށްދޭންޖެހޭނެޚިދުމަތް

މިހާރު ދެން  ،އެހެންވީމާ، މި ޤާނޫނު ަވރަށް ހެޔޮއެިދގެން ރަްއޔިތުްނ ކުރިމަތީަގއި ީރއްޗަށް ވާަހކަދައްކާަފއި

އޭގެ  ؛ން ނިކުންނަ ނަތީޖާރަމޭ ކިޔާފައި ދޫކޮށްލީމާ އޭގެއް ނުކުމީހަކު ބަންދުކުރާކަށް ގަސްތެ އަޅުަގނޑުމެން އެްއވެސް

ނޑުމެން މި ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކުރެޭވއިރު  އަްށ  ހޯދަންޖެހޭ. އޭނަ އަހުލުވެރިކުރަން ނުވަތަ އޭނަެއބަ އަނެއްޮކޅު އަުޅގަ

 1125ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު  މިހާރު ،ުއޅެނީ ވެގެން މި ގެ ބިރަކަށްމަޖުބޫރުކުރެވޭނެ ކޮންމެވެސް ގޮތްތަެކއް އޮންނަންޖެހޭ. މީ

ނޑު ވަަރށް އުފާވާ .އަދަބު ނުދޭނަމޭ .މޭމީހަކު ބަންދު ނުކުރާނަ ،އޮތީ ފައި މިމިކަން ހުށަހަޅާ ހަމަ  އެީއ. ކަމެއް އަޅުގަ

ނައަށް އެހެން އޭ ނުޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސްގެންގޮސް މީހަކު ބަންދުކުރާކަށްޮކންމެހެން ާވއިރަށް  ކަމެއް ކިރިޔާ

ންޝުއަރެންްސ ށް ދޭ އިވަނީ ވިްއޔާ ޭއނައަ ކަމަށް ނުކޮށްފިސަރުކާރަށް ޚިދުމަތް ޖެހޭ. އޭނަ ޔަތްތަެކއް ދޭން އެބަނާއި

 މި  ،ލިބިގެނެއް ނުވާނެ. އާދަިއގެ މަސައްކަްތކުރާ މީހާ އަށް ފްލެޓު އޭނަ. ޖެހޭ މަޙްރޫމްކުރަން އެބައޭނަ  ސްކީމުތަކުން

 1130ކޮންމެވެސް އުސޫލެްއ  .އަްށ އުނިކުެރވެންޖެހޭނެ އަށް ލިބޭ ޙައްޤުަތްއ އޭނާ ލުވެިރވެފައި ހުިރ މީހާކަމަށް އަހު

ތަނުގައި ސްކޫލްތައް  މު ދިނުމަށް ރައްޔިތުންނަށް މިލީ. އެހެންނޫނީ ކޮބައިތޯ ބޭނުމަކީ؟ ދަރިންނަށް ތައުއޮންނަންޖެހޭނެ

. ތިމަންނާމެންގެ ނީދައްަކވަތަނުަގއި ތި ވާހަކަުފޅު މި ވަޑަިއގަންަނވައިހިންގުމަށް ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ތެދުވެ
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މަށް ޓަކައި ކުރާ ދިނުންނަށް ތައުލީމު. ެއއީ ދަރިމިވެނި ކަމެއް ނުކޮށްދެއްވާ .ސްކޫލަށް މިވެނި ކަމެއް ނުކޮށްދެއްވާޕްރީ

ނޑުމެން އެ ޤައުމަށް މަސައްކަްތކުރާނެ  މި ،މި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތްކުރާނެ ،ކުިދން އުފެއްދުމުގެ ބޭނުމަކީ  ކަމެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެންއެ މީހުންތަކެއް ހޯދުން.  1135ގޮްއސަ. ދަށުދަރަޖައަކަށް ބަަކށް ތިބީ ވަރަށް ދަށު ހިސާ މިއަދު މި ކަން ުނވެގެން އަުޅގަ

ނޑު މިއަުދ އުފާވަން. އަޅު ގޮއްސަ  ތަނުގައި ހުރެގެްނ  ޖަލްސާއެއްަގއި ތެދުވެ މިގެ ހުރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީ ،ގަ

ވަނަ  18ސް ކަމުނުގޮްސގެން ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުން ލިގެ މަޖި ންތުވަނަ ރަްއޔި 17ވާހަކަދަްއކަން ލިބޭއިރުަގއި 

ތި މަންޒަުރ ވަރަށް ރިވެނީ ކިހިނެއްތޯ؟ ން ފެނުތަ މި އެކަމަުކ، ވޭުތވެދިޔަ ހަފްތާެތރޭ ޖިލިސް ގެނައީ.ތުންެގ މަރައްޔި

ނޑު ،އެހެންވީމާފެންނަނީ.  އާއި ކުެރވޭ  ްއކާއިުރަގއި ދައްކާ ވާހަކަތަނުގައި ިތބެގެން ވާހަކަދަ މެން މިއަުޅގަ

ނޑަށް ހަމަ ހީވަނީ ވަރަްށ  ަކމަށް ވަނީ ނަގޅަށް ދިމާކޮށްގެން ެދވޭރަވަރަށް  ކަންތައްތަކާ  1140ިވއްޔާ އަުޅގަ

ނޑު ބޭނުންވީ ވާނެޅުރަނގަ ނުޑ ވެސް ޤަބޫލެއް ނޫން. އަޅުގަ ިމ  އިޞްލާޙުގެންނަން. އެކަމަކުމި ހެން. އަުޅގަ

ނޑު މިޙުގެ ސަބަބުން ހަމަ އެއްގޮތަކަށް ވިަޔސް މި އިޞްލާ ކަމުަގއި ގެަނއިއިޞްލާޙު ދަންނަވަނީ އެއްވެްސ  ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރި ހޭ މުސީބާތްތައް އުފުަލއިގެން ރަށް ޮބޑެިތ ން ވަދައުލަތު ދަ ާއއި މީހަކަށް މި ދައުލަތުން އަުޅގަ

 !ވާއްލަބޭފުޅުން ބަ ވެސް ތި ވިޔަްސ. މިއަދު އިގަކޮންމެ ސަރުކާރަކުން ކަމު .ކަން ކޮށްފަިއ އޮންނަނީއެސަރުކާރަކުން 

 1145 އަދި ބެލެނިވެރިންަނށް އެކަން ނުލިިބގެން ޭއގެ ށް ަޓކައި އެތަނަށް ދާ ކުދިންނާމަށް އެިދގެން ިކޔެވުކަލޯނު ސްކީމަ

ކަމަށް ޓަކައި  ސަރުކާރުން އެކުދިންނަށް އެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި  އޮތްވަރު. އެކަމަކު، އެ ޖެހުމާނުހިތްހަމަ

ނޑުމެންނާސް އައިކުދިން އަންނަ ގޮތަށް އަ ދެން އެ ،ބަޖެޓުން ބޮޑެތި ހޭދަކޮށްފައި ދޫކޮށްލީމަ، ބޮޑެތި ހޭދަކޮށް  ުޅގަ

ނުލިބުނީއޭ ންނަށް ފުރުޞަތުލްމުވެރި މޮޅެތި އި، ކޮށްއަދާަޤއުމުތަުކގަިއ ަވީޒފާ ބޭރު ،ވާސިލުުނވެތަނަށް  ހަމަޔަށް މި

ވަރަްށ އޮްތ ހިސާބުތައް ގެ މުސްތަޤްބަލުަގއި ރާއްޖޭ  މެއް ކޮށް ދޫކޮށްލުަމކީ މިނައިްސ މި ހުރިހާ ކަ ތަނަށް ކިޔާފަިއ މި

 1150މިދިޔަ މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން ގެ ފަރާތުން މި މަޖިލީހު ،ދެންނެވީ ނގައިދާނެ ކަމެއް. އަުޅަގނޑު މިދުރު ހިސާބަކަށް ހި

ނޑައަޅާަފއި ތަނަށް ިމ މަޖިލީ ތުން އޮްތ ޖަލްސާއަކަށް. އެގޮ ބެހޭ ިދޔައިން ިހއުމަން ޓްރެފިކިންއާ ޑުއަޅުަގނ ހުން ކަ

ނޑު. މިއަދު ދިވެހިރާއްޖެ އެބަ ތައްޔާރުވަމުންދޭ މިރެއްގެ ގޮތުބަހުރި މެން ކޭމްޕް ރާއްޖޭގައި ރެފިއުޖީ ގައި ހުރީ އަޅުގަ

ތިބަ ފިރިހެނުން  އަޅުަގނޑުމެން މި ،ނީގެންދަ އެީމހުން  17މިއަދު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ުދވާލަކު ހަދަން. 

ރަށް  ،އަތޮޅު .ދެންނެވީ މިވެްސ ތުގައި އިންނަމުން. ހަމަ ޙަޤީޤަ ހުންނާބަންގާޅު މީގެންަދނީ  ސަލާމަތުން ތިއްބާ އެ

ނޑުމެން ެއއްގޮއަ ެއއީކީދެންނެވީ.  މި ކިޔާފައި  ނޑުމެން ިފރިހެނުންނަށް މިަތކަށްުޅގަ  1155ޤައުމުގެ  ވެްސ އަުޅގަ

. މީގެ ައސްލު އެބަ ހޯދަންޖެހޭ. މީގެ ނޫން މިަކން މި ހިނަގނީކީ އެީކަގއި ޯލބިން ނޫޅެވިގެެނއްންވެރިންނާ އަންހެ

 4/2ގެ އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުއަހަރު ފަހުން މި ރަ 21ދުވަސްކޮެޅއް ފަހުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނާނީ މީގެ 

ހަޔާތެއް ރަނގަޅަށް  ދުވަހަކުން ީނންނާނެ އެއްވެސް ކަހަލަ ބަރުލަމާނީ ހެން ޤައުމެއްގެ ަބއެއް. އެކޮންޓްރޯލްކުރާނީ އެ

ނޑުމެންސްަނންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންވެއްޖެ ގެންދެވޭކަެށއް. މިއީ ވި އިދީގެން އެ ދަރިން ދަރިންނަށް ކިޔަވަ  ގެްއޔާ އަުޅގަ
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 1160މުގެ ބާރު ޤާނޫނުން ވުތްކުރުޤައުމަށް ޚިދުމަ ެއ ދަރިން ލައްަވއި މަޖުބޫރުކުރުަވިއގެން ވެްސ މި އުމަށް އައިްސގެންމިޤަ

 ނީ. އެްއވެސް ކަމެއް ނޫންއްވަށްދެން މި ކޮގެކަމެއް މީ ހޭ. އެހެންނޫނިއްޔަކާ ނުވާނެ. ވަރަށް ހެޔޮޖެހޯދާފައި އޮންނަން

ަގއި ތަނު މެން މިއެ ދަރިންނަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑު ؛އަުތގައި ހުރިްއޔާ ހުރިހާ އެްއެޗއް އެކަމަކު؛ އަޅުަގނޑުމެން

ނޑު  ވެސް ޤަބޫލެއް ހަަމ އެްއގޮތަކަށް ތިބެގެން ވަކާލާުތކުރަނީ. އެ ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްފައި ދޫކޮްށލާފައި މިއަދު އަުޅގަ

ދޭެނ ކުާރކަށް. އަދަބުދޫއެކަން  ،ވޭނެ ގޮތެއް ނެތި މަޖުބޫރުން މަސައްކަތްކުރެ ކުދިން ލައްަވއި  ންނަށް އެޅުބޭފު ނޫން އެ

ނޑު މިދެންނެ . އެހެންނަމަވެސް ކަމެއް ނެތް  1165ދޭތެޭރގައި ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  ީވ ކޮިމޓީ މަރުޙަލާގައި މިކަމާއަުޅގަ

ނޑު  ތެރި ރަީއސް. ަކމެއް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރްއޔާ ޢިއްޒަތް ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ހަމަ ވިސްނާަވޑަިއގަތުމަކީ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސަުރކާުރގެ ފަރާތުން މާފަންނު ދެކުނު  9.1 ދެ، މިހިސާބުން އެޖެންޑާ އައިޓަމުޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާ

 1170ސަރުކާުރގެ  76/29ރިފާޢު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު هللا ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ަގއި ިކޔަވާ ކުދިންާނއި ސަރުކާުރެގ ސަރުކާރުން އެހީވެދޭ އަމިއްލަ މަދަރުސާތަކު ކުިދންނާއި ރުސާތަކުގައި ކިަޔވާމަދަ

ގެނައުމުެގ ބިލުގެ ިމއަދުގެ ާތވަލުްނ ރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ހުން ސަވޭ މީދެފަރާތުން ތަމްރީނު

ނަޑއެޅިފަިއވާ   ވީ. ަގޑިއިރު ަހމަ 1ކަ

 

 1175 .. ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް 11

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މި ހުރި މަސައްކަތް. ުނނި 11 ޑާ އައިޓަމުދަތުރުކުރަނީ އެޖެން އަޅުަގނޑު މިހާރު މި

ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު  ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  -11.1

 1180ދިޔަ ނަށް ހިނގައިމިހާތަ. ިމހާރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ސްޕެޝަްލ އިކޮނޮމިކް ޒޯނު ބިލުެގ ބަހުސް ކުރިއަްށ ގެންެދވުން

 19މިނެޓު  37 ؛ޕީ.ޕީ.އެމްލާނަން. ގޮތް ދަންނަވައި ހަމަޖެހިފައި އޮތްމިހާރު ބާކީ ވަގުތު  ،ވަގުތުަތކަށް ބަލައި

ގެ ވަގުތު ހަމަވެފަ. . ެއމް.ޑީ.އޭ ރީ ޕާޓީގެ ވަގުތު ހަމަވެފަޖުމްހޫސިކުންތު.  19ިމނެޓު  9 ؛ކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީސި

 12މިނެޓާއި  1ސިކުންތު. ވަކި ޕާީޓއަކަށް ނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ ެމންބަރަށް  21މިނެޓު  4ދާލަތު ޕާޓީ ޢަ

ނޑުއެދިަވޑައި އާދެ، މިހާރު ސިކުންތު.   އެޖެންޑާ އައިޓަމު އަރުވަމުން ެގންދާނަންފުރުޞަތު  ގެންފަިއވާ ތަރުތީބުން އަުޅގަ

 1185ރި މެންބަރު ޢަލީ ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެ އަރުވަނީ އެގޮތުން ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި  ގެ ދަށުން. 11.1

 ޝާހަށް. 
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 ހަކަދެއްެކވުން:އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހް ވާފުވައްމުލަކު 

ކޮނޮމިކް ޒޯނުެގ ބިލު ނުވަަތ ސްޕެޝަލް އި  ،އާދެ، ސަުރކާރުެގ ފަރާތުންޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. 

 1190ާރއްޖޭގެ ސިނާޢީ  ްއދުތަކުގައިަކނޑަައޅުްއވައި އެ ސަރަހަތަކެއް އްދުތިޞާދީ ސަރަހަދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާއްޞަ އިޤް 

 ގެ ިވސްނުން ގެްނގުުޅއްވާ މުޓު ޓަަކއި ުނވަތަ ފެއް ކަމަށް ެގ މަސައްކަތް ަފއްަޓވައިެދއްވާ ބިނާކުރުމު  މަސައްކަތްތަެކއް

ނޑުމެންކުރުށް ޝުޓަކައި ސަުރކާރަށް ަވރަށް ބޮޑަ މަށްކަ އަށް ތަރައްީޤ  ރާއްޖެބޭނުންވަީނ ދިވެހި އަދާކުރަްނ. އަުޅގަ

އާ ަގއި އިތުރު އުުމތަކުގެ ތެރޭއަކީ ތަރައްީޤވެފަިއވާ ޤަ ހިރާއްޖެ އެރުން އަންނަން. ދިވެއަށް ކުރި  ހިރާއްޖެނުވަތަ ދިވެ

މި  މެންައޅުަގނޑު އެ މަސައްކަތަށްޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ަމސައްކަތް ގެންނަން. އްޭޖގެ އުސްމިނަކަށް ދިވެހިރާ

 1195ނުވަތަ ބައިވެރިވުން އެބަ ހުރިހާ އަފްރާދުންގެ ވެސް ޝާމިލްވުން ރާއްޖޭގެ ދިވެހިހުން އަދި މުޅި ޒަތްތެރި މަޖިލީޢިއް

އޮތީ ކޮން ޙާލަތެއްަގއިކަން.  ނގޭ ދިވެހިރާއްޖެ މިއަދު މިއެ ބޭނުންވޭ. އަޅުަގނޑުމެން ެއންމެންނަށް ވެސް އެބަ

ނޑުރިވެފަރަށް ޮބޑަށް ަދރަނިވެއޮތީ ވަ ހި ަދއުަލތް މިވެއަޅުަގނޑުމެްނގެ ދި މެން މިންޖުވުމަށް . އެ ދަރަނިން ައޅުގަ

 އުފައްދަން. އިތުރު އިޤްތިޞާދީ ރަކާތްތަކެއް އިްޤތިޞާދީ ހަދިވެހިރާއްޖޭަގއި އިތުރު ޖެހޭ  ޓަކައި ެވސް އެބަ

ލަތުގެ މަޖިލީހުން އަދި ދައުއް ކުރަން. އެ މަސައްކަތަށް މަގުފަހިކޮށްދިުނމަށް ޓަކައި މި ޢިްއޒަރްތެިރ މަސައްކަތްތަކެ 

 1200ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ނުވަަތ ޖެހޭ މަސައްކަތްކުރަން. އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކީ  ތަކުން ެއބަހުރިހާ މުއައްސަސާ

ތިބި  ޅަންޖެހިފައިއި ހުރި ދަރަނިތައް ބޮލުގައި އަ ދިވެހި ދައުލަތުގަެވސް މިއަދު  އަކީ ކޮންމެ ދަރިއަޅުަގނޑުމެްނގެ 

ހިއްސާއެއް އަދާކުިރ މީހުން މިއަދު އިޤްތިޞާދީ  ގައި ެއޅުމަށް ޓަކައި ެއންމެ ބޮޑުލުރަިނ ބޮއެ ދަ، ވީމާބައެއް. އެހެން

އުލަތުެގ ތެރޭަގިއ މަސައްކަތްަތކެްއ މި ދަ ލިބޭ ކަހަލަ ރަކާތުން ނަފާއެ ިއޤްތިޞާދީ ހަ، ިށގެންޙަރަކާތެއް ފެ

ނުޑ ދަންނަވާނީ ދިމާަލށް އިނގިލިފެށީމާ، އެކަމާ ހިނގަން ނޑުމެން ިދއްކުރަންޏާމު އަުޅގަ އެ ދިްއުކރާ އިނގިިލ އަުޅގަ

ނޑުމެން ހުންނަނީ އެ މީހުންނާ ދިމާލަށްހަތަރު އިނގިލި  އެ އިނގިިލ ދިއްކުރާއިރު އަނެއް .ޖެހޭ ބަލަން އެބަ  1205. އަޅުގަ

އަުޅަގނޑުމެން  ބިލު ރި މަޢުލޫމާތުތަކާ ެއކު މި. އޮއްޓަރު ހުވީރަނގަޅު ިޚޔާލުތައް ދޭން ވީ. ބިނާކުރަނިވި ފާޑުަތއް ިކޔަން

ހުރި ވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ލުދިވެހިންނަށް ނުވަތަ ދިވެހިންގެ ތެރެއިން މި މަސައްކަތުގެ ތެރެއަށް ޝާމި

ނޑުމެން އެން މެން ވެސް ރަނގަޅު ފުރުޞަތުތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަަލއި، އެ ފުރުޞަތުތައް ހަނި ކަމަށް ވަންޏާމު އަޅުގަ

ކުރަްނވީ. ޢިްއޒަތްތެިރ ފުޅާކުރުމަށް ަޓކައި މަަސއްކަތް ރަނގަޅު މަްޝަވރާތައް ކޮްށގެން ެއ ފުރުޞަތުތައް ޚިޔާލުތަކާއި

ނޑުމެން މި ދައްކާ ވާހަކަރަ ނުޑގެ ތެރޭަގއި ތިބި ކުދިކުދި . ިދވެހިރާއްޖޭގެ ހިންދު އަކީ އީސް. މިީއ އަުޅގަ  1210ެއ މާ ކަ

ނޑުމެން މި ދައްކާ ވާހަކަބިލިއަން ޑޮލަުރެގ މުދާ އެބަ މޫވް 18ދަ ރަށްތަކުގެ ެތރެއިން މުތްތަކެއް ފަ އަީކ  ކުރޭ. އަުޅގަ

ޖެހޭ. އެ މަސަްއކަްތ  ލިބޭތޯ ައޅުަގނޑުމެން މަސައްކަްތކުރަން އެބަ ނަމަވެސް ތެެރއިން އެންމެ ސެންެޓއްއޭގެ

ޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން އިންވެސްޓަރުްނ ގެންނަން މި މަސައްކަްތ  އަޅުަގނޑުމެން ފަށާއިރު އަުޅަގނޑުމެން ބަލަން އެބަ
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ނޑުމެްނގެ ތެރޭ ،ފަށާއިރު  އެއްވަުރގެ ތުތަކާދުނިޭޔގެ އެހެން ޤައުމުތަކުގެ އިްނވެސްޓަރުންނަށް ހުރި ފުރުޞަ ގައިއަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މި ޤައުމަށް ފުރުޞަތުތަކެއް ނުވަތަ އެއަްށވު  1215އިންވެސްޓަރުްނ ރެ ފަހި ފުރުޞަތުތަކެއް ީދގެން ނޫނީ އަުޅގަ

ދުާބއީ، ، ޑުމެންނަށް އެބަ ެއނގޭ ސިންގަޕޫރުކުރަން. އަޅުަގނސުވާލު ޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ އަންނާނެތޯ

ހުރި. އަުޅަގނޑުމެންެގ މިއަދުގެ މުޅި އިޤްތިޞާީދ  ވަރަށް ފަހި ފުރުޞަތުތަކެްއ އެބަ ހޮންގްކޮންގް ފަދަ ަޤއުމުތަކުން

ނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ  ،ކުުކޅުގެ ަމއްޗަްށ ނުވަތަ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ަމްއޗަށް ބިނާވެފައި އޮތްއިރު ބިސްއަޅާރަން އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރު  1972އަޅުަގނޑުމެން ކިހިނެއްތޯ. އޭރު ކަމަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އިންަޑސްޓްރީ އަޅުަގނޑުމެން ބިނާުކރީ 

ނޑުމެން ފުދޭވަ ،އިރުފަތުރުވެރިކަމުގެ އިންޑަސްޓްީރ ފެށިގެން އައި   1220އެ އިްނޑަސްޓްީރ  އްއިތަކެލު ެރއްގެ އަުޅގަ

ނުނެގޭ ެއއް ޓީަގނޑުމެން ދިނިން. އިމްޕޯޓް ޑިޔުކުރުމަށް ޓަކައި ނުވަަތ އެ ސިނާޢަތް ބިނާކުރުމަށް ޓަކައި ައޅުތަރައްޤީ

ނުދައްކަމާހިނގާށޭ. މިއަުދ ގޮތަށް ައޅުަގނޑުމެން ވާަހކަ ދާއިރު. ެއހެންވީމާ، ރައްޔިތުންނަށް އޮޅޭ ރިސޯޓުތައް ހަދަމުން

ފޮނިމީރުކަން ލިބިފައި ނަފާތަކާއި އެންމެ ބޮޑެތި ދިވެހި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ެއންމެ ބޮޑެތި ފައިދާތަކާއި އެންމެ ބޮޑެތި 

ސަރަަހއްދުތަކެްއ  ވެސް ިދވެހިރާއްޭޖގެ އެހެންދާއިރު ތެރޭަގއި އެ ރަހަލަމުންެގ އަރުއެ މީހުން ،ތިބި މީހުން

ނޑުމެން ެއންމެން ވެސް ދަންނަންޖެހޭ ތަރައްޤީވުމަށް ޓަަކއި ބޭނުން  1225ނުވާކަން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްަލން ބޭނުން. އަޅުގަ

ކުދި އަދި މެުދ ފަންތީގެ ވިޔަފާިރވެރިންނަށް ، މަ ޔައިދިހަރަކާތްތަކެއް ފެށިގެން މިކަމުގެ ސަބަބުން ިއޤްތިޞާދީ ،ކަމަކީ

ކަން. އަިދ ހަމައެާއއެުކ ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތުތަެކްއ ދާވެސް އެ ހަރަކާތްތަތަުކގެ ެތރެއިން ފުރުޞަތުތަކެްއ ލިބިގެން

އަދި ހަމަެއއާެއކު  ޗެޕްޓަރަގއި ެއވާ ކަންތައްތަކާގޮތުަގއި މި ބިލުެގ ދެ ވަނަ  ކަން. އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރާދާފަހިވެގެން

ނޑުމެން ބަލާއިރު މި ބިލުގެ  ބަ އޮތް ަވޒީފާެގ ވަނަ ާމއްދާަގއި ވަރަށް ފަހިކޮށް އެ 26މި ބިލުގެ ޖުމްލަކޮށް އަުޅގަ

ނޑު ކަންބޮޑުފުރުޞަތުތައް   1230ގައި ދިވެހިންނަށް ވަން މިއަދު ވެސް ބައެއް ސިނާޢަތްތަކު އެބަ  ކިހިނެއްތޯ ލިބެނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެ ތަުކގައި ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތު ނޑުމެްނ ަކމަށްން އެބަ ަދއްކަން. އެހެންހުރި ގޮންޖެހުމުގެ ވާހަކަ އަުޅގަ ވަންޏާމު އަުޅގަ

ކޮމިޓީ  ،ެއކުަވރާ އާއި ލަފަޔާ ބަރުންގެ މަޝްޖެހޭ ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި މި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެން އެބަ

ވުޖޫދަށް ގެަނއުމުެގ މަސައްކަތްތަްއ ކުރަން. އޭގެ  ހަމަ ގޮތަކަށްކޮްށ، މި ބިލު ފުރި މަރުޙަލާގައި އެ މަސަްއކަތްަތއް

ނޑުމެންގެ ޤަ މާނަ  ން ުއމަށް ބޭރު ފައިސާ ވަންނަ އަކީ އަޅުަގނޑުމެން ިއޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތަކެއް ަފއްޓަިއ، އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ފަށާ ފަހިކޮށްދިނުމަށްމަގު ނޑުމެން ހަރަކާްތ ހުއްޓާލުމެއް ނޫން ޢިްއޒަތް ޓަކައި ައޅުގަ  1235ެތރި ރައީސް. އަުޅގަ

 ބޭނުން ވަނީ އުފާވެރި...

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 އިރާގެ ލޮބުވެތި ރަްއޔިތުންނަށާނިޔާ ކުރެންދޫ ދާބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ ތަހުޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 1240މި ބިލަކީ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު  އަރިްސކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ވެތި ރައްޔިތުންނަށްއަދި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ލޮބު
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ނޑު މި ބިލުގައި އެބަ ވަރަށް ބިލެއް. އެހެންނަމަވެސް ދަނާކުރުމަށްހަރު ފުޅާކޮށް މި  ހުރި ބައެއް މައްސަލަތައް. އަުޅގަ

މި ކެޓަގަރީތަުކގެ ބައިތަކަށް ބަާލއިރުަގއި ކުރެވޭ ީރއަކަށް ެއކުލެިވގެްނ ތަރައްޤީގެޓަގަ 9މައްސަލަތަކަށް ބަލައިލާއިުރގަިއ 

ނޑު އެހެން މި ދެންނެވީ ސަރުކާރުން  ތައްސިފަ  ،އެބަ  މި ބިލު ހުށަހެޅިއިރުަގއި ވިދާުޅވޭސާފެއް ނުވޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ެއ  ެއ ދިާރސާތައް ހާމަކަން އެހެންނަމަވެސް ދިރާސާތަކެއް ކޮށްފަިއވާ ވާހަކަ.  ޮބޑު ގޮތެްއގަިއ އަުޅގަ

 1245ދާއިރުަގިއ ޔިތުންގެ ތަިރކަތަކެއް ލިިބގެންދިރާސާގެ ނަތީޖާތަކެއް ފެންނާކަށް ނެތް. އާދެ! ރާއްޖޭގެ މަދު ބަޔަކަށް ރައް

އެބަ.  ދާންޖެހޭގެންކަށް މި ބިލު ބައްޓަންވެ ލިބޭނެ ގޮތަގޮތުަގއި ރައްޔިތުންނަށް ފަިއދާ މުދާ ހަމަމި ރައްޔިތުންގެ 

ނޑުމެްނގެ ދާއިރާެގ ޖާވާކަރައަޅުަގނޑު އެ މާދޫ އަށް ފުށިނުވަތަ އަލިގަލުން ފެށިގެން ދިއް ހެން މި ދަންނަވާލީ އަުޅގަ

ބަދަލުެވގެންގޮއްސި ކަމަށް ވަންޏާ ެއ  މެނޭ ބަެއއް ރަށްތައް ޒޯންތަަކކަށްއްދުގައި ހިބަލާއިރުަގއި އެ ސަރަހަ 

އެ ފަރުގެ  ؛ދާނެ. ޚާއްޞަކޮށް އޮޅުވެލިފުްއަޓކީ ޖާވާކަރަިއގެއްދުަގއި ހިމެނޭ ބައެއް ރަށްރަށަށް އަސަރުކޮށްގެންރަހަސަ

 1250ްށ ކަކަޒޯންތަ  ،ބޭނުންކޮށްގެން ަކއިގެންޮބއިެގން އުޅޭ ަރއްޔިތުންތަެކއް. އާދެ! ައޅުަގނޑު އެހެން މި ދެންނެވީ

އި އޮންނަނީ އެ ރައްޔިތުންނަށް ފަރަށް އެރުުމގެ ހުއްދަ ވެސް. އަދި އެ ެގ އަތްމަތީގަބެހިގެންދާއިރު ިޑވެލޮޕަރުން

ގޮތެއްަގއި  ބޮޑު ރައްޔިތުންނަށް އެ ފަރު ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ެވސް. އެހެންވީމާ، ވަރަްށ ހާމަކަން

މު ކަމެއް. މުހިއް ދިއުމަކީ ވަރަށްންތައް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް ހެދިގެރިއްޔާ ފާސްކުާރ ޤަރާރަކުން މި ރަށްރައީސުލްޖުމްހޫ

ނޑުމެން އެބަ ބަލަންޖެހޭ  ނޑުމެން މި ދައްކަނީ ތަރައްީޤގެ ވާހަކަ. ަތރައްޤީގެ ވާހަކަދަްއކާއިރު އަުޅގަ އާދެ! އަުޅގަ

 1255ދާނެ ގޮތް. ަވކި ބަަޔކު ރިހާ ެއންމެންނަށް ވެސް ލިބިގެން ގޮތުގައި ހު ރައްޔިތުންެގ ޙައްޤުތަެކއް ަހމަހަމަ

ދިއުމަކީ އެހައި ރަނގަުޅ އަނެއް ބަަޔކަށް ފައިދާނުކުރާނެ ގޮތަކަށް އެކަން ެވެގން، ނާވެދާއިރު އިސްތިސް ތަރައްޤީެވގެން

ޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަނީ މި ބިލުގަިއވާ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ ކަމެއް ކަމަކަށް ައޅުަގނޑު ނުދެކެން. ދެ ވަނަ ކަމަކަށް އަ

ދޭ. ެއއީ އެހެން މި ދެންނެވީ މިހާރު ޓޫރިޒަމް ދިގެންއުފެ  ކޮމްޕެޓިޝަނެއްެވގެން އަންަނއިރުަގއި އިމްޕަރފެކްޓް ތަރައްޤީ

ނޑުމެން ަރްއވާ ބޭފުޅުންނަށް މީގެ އަސަރުދާއިރާަގއި މަސައްކަތްކު ނޑު ޤަބޫލުުކރަން. އާދެ! އަޅުގަ ކޮށްފާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

 1260ރުވެސް ރިސޯޓު ހަދަން ވެްސ ރަްއޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އިތުުރ ވަޒީފާތަްއ ހޯދުމުގެ ވާހަކަ. މިހާމި ދައްކަނީ މިހާރު

އެގޮތުން  ޓުތަކަށް ނުވަތަ ރަށްތަކަށް ބަލައިލާއިުރގައި ވަރަށް ގިނަ ރަށްތަެކއް ވަނީ ނުހެދި. ހަމަދޫކުރެވިފަިއވާ ރިސޯ

ފަނަރަވަރަކަށް އަހަރު އެ ވަނީ ެއއްެވސް ކަހަަލ  ،ދުފުށި އެ ވަނީއިރާ އަްށ ބަލައިލާއިރުަގއި ހުދާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ދިޔައިރު ވެްސ  މިހާހިސާބަށް .ެއއް ެވސް ރައްޔިތުންނަށް ނުލިބިތެއް ނުުކރެވި، އެ ތަނުން ަވޒީފާމަސަްއކައެކަީށގެންވާ 

ކަކަށް ބަހާަލއި ެއިކ އްދުަތއް ބައިތަ ހަކުެރވޭނެ ގޮެތއް ނުޭވ. އެހެްނވީމާ، ާރއްޖޭެގ ރަށްތައް ުނވަތަ ސަރައެ ރަށް ތަަރއްޤީ

 1265ނުލިބޭ ކަމަށް ވަންޏާ އިރުަގއި ރަްއޔިތުންނަށް ަވޒީފާއަހަރު ވާ ދީގެން ފަސްދިހަ ފަނަރަ ޑިވެލޮޕަރުންނަށް

ނޑުމެން އެބަ ެއއްތޯ؟އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއ ކުރަީނ ކޮން ފައިދާ ކަމަށް ބަލައިލަން ވެސް.  ޖެޭހ މި އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

ނެ ވާހަކަ. ލިބޭނުވަޒީފާ މީހުންނަށް ވުރެ ގިަނިއން ބޭރު 11ށް ސާފުކޮށް އެބަ ބުނޭ %ވެސް މި ބިލުގައި ވަރަ މިހާރު
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ެއ  އް ަކނަޑއެޅިފަ. އެހެންނަމަވެސްއިުރަގއި ެއބަ އޮވޭ މިންަގނޑެ ވެސް ރިޯސޓުތައް ިޑވެލޮޕްކުރާހާރުހަމައެގޮތަށް މި

ނޑު ނޑު ތަންފީެޛއް ނުކުެރވޭ. އަުޅގަ ތަުނން ވެސް އެ މިންަގނޑަްށ  މެންނަށް މި ފެންނަނީ ރެގިއުލޭޓުކުރާމިންގަ

 1270ަވޒީފާ ދިވެހިންނަށް  ،ުކރެވޭތޯ ނުބަލައި ހަމަ ބޭނުންހާ ވަރަކަށް ބިދޭސީން އެތެެރކުރެވިފީޛު ނުވަތަ އެ ތަން ،އޮތްތޯ

ނޑު ަބލައިލަން ބޭނުން ވަނީނުލިބެމުންދާތަން. އާދެ!  ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާގެ ޤަރާރަކުްނ  ،ތިން ވަނަ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ދާނެ. ާޚްއޞަކޮށް ފަގީރުންނަށް ުނވަތަ އި ބޭނުންކުެރވިގެންގޮތެްއގަ  ޑިވެލޮޕަރުންނަށް ލިބިގެްނވާ ާބރު. އެ ވަރަށް ނަހަމަ

ނުވަތަ  ިހތުމުގައި އެކަން ކުެރވިދާނެ. ެއއީ ރާއްޖޭގެ ރަށްތައްނުވަތަ ވަކި ބަޔަކަށް ދެރަކޮށް ވަކި ބަޔަކަށް ބިރުދައްަކއި

ށް މީހުން ބޭނުން ގޮތަކަ އެީކަގިއ އެިޑވެލޮޕަރުންގެ އަތްމަްއޗަށް އެރުމާ ،މަލެވިގެންދިަޔއިބަހާ  ސަރަޙައްދުތައް ޒޯންތަކަށް

 1275ުނވަތަ  ،ވެގެން އަންނައިރުކަން ކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންޭދ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު އުްއމީދުކުރަން މި ބިލު އިޞްލާޙު

ރުންނަށް ިމ ޑިވެލޮޕަ ށް ފެންނަ ޮގތަކަށްފު ދެ ،ބޮޑު ޮގތެއްަގއި ހާމަކަން ،ރެ ރަނަގޅަށް ބަްއޓަންވެގެން މިއަށް ވު

ނޑުމެންނަށް ތަރައްޤީެގ ެއއް އަ .ތަންތަން ތަރައްޤީކުރެވޭނެ ޮގތް ެވގެންދިއުން. ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް ހަރުފަތުން ުޅގަ

ނޑުމެރާކުެރވޭނީ ކޮންމެގޮެތއްވި އަނެއް ހަރުފަތަށް ގި ންޓުތައް އިތުރުކޮްށގެން. ންނަށް އިންވެސްުޓމަޔަސް ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އިތުރުކުރެވޭނީ ރާއްޖޭގެ އިްނވެސްޓުކުރާ ދިވެިހން ެއީއ  ،ކަމުގައި ިވޔަސް އިންވެސްޓުމަންޓުަތއް އަުޅގަ

 1280ހެންވީމާ، މި ބިލު ކަމުގައި ވިަޔސް އެ މީހުންނަށް އިންވެްސޓުމަންޓު ކޮންފިޑެންސް ހޯދައިދީގެން. އެ އަދި ބިދޭސީން

ހަމައެކަނި  . ައޅުަގނޑުމެން ބަލަންވީކޮންފިޑެންސް ލިބިގެންދާނެ ގޮތަކަށް މަންޓުބައްޓަންެވގެންދާންވާނީ އިްނެވސްޓު

ނޫން. އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ޤައުމު  ވެސް އަހަރަކަށް 11ނޫން. އަދި ކުރިއަށް އޮތް  ށްކައަހަރަ 5ކުރިއަށް އޮތް 

ނުޑ  ެނ ގޮތަކަށް މިއަހަރު ތަރައްޤީވާ 111ވަތަ ހަރު ނު އަ 51ކުރިއަށް އޮތް  ބިލު އިޞްލާޙުވެގެންދާންޖެހޭކަން އަޅުގަ

 ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ފާހަގަކޮށްލަން.

 1285 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ތެރި މެންބަރު ތްދާއިރާގެ ިޢއްޒަ ވިލިމާލެ، ފަރާތުންުރކާރުގެ ` ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ސަ

ނޑު ދަންނަވާނީ ވަރަށް  ސްޕެޝަްލ އިކޮނޮމިކު ޒޯންހުށަހެޅުއްވި އިން މަނިކު ޙުސައަޙްމަދު ނިހާން  ބިލަކީ ައޅުގަ

 އްޔާމު ވެއްޖެ ކަމަށް   ތެދަށް ދަންނަވާއޮތީ ތެދު ގުޅިަފއި މިެވސް  މުހިއްމު ބިލެކޭ. އާދެ! ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަން

 1290ވެސް ޯނވޭ.  އުސޫލެްއގެ ގޮތުްނ މިނިވަންކަން މުކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ . ފުދުންތެރިކަން ނެތްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ފުދުންތެރިކަމާ

ނޑުމެން އެބަ ބޭނުންވޭ ރާއްޖެ އަށް އިތުރު އާމްދަނީ ލިބޭނެ ވަީސލަތްތަކެއް. ައޅުަގނޑުމެންެގ  އެހެންކަމުން، އަުޅގަ

ނުޑމެން މިހާރު މުޅި އި ،ކުރެްއވި ފަދައިންޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަ  އޮތީ  ންކުެރވިފައި މިޤްތިޞާދު ބައްޓައަުޅގަ

ނޑުމެންަނށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް  ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އަްށ. ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އިން ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ހިފަހައްލެވޭނީ. ހިފަހައްޓައި ޓައިނުލެވޭނެ. އެހެންކަމުން، އިތުރު ހުރިހާ ދުވަހަކު އެކަމުން އަުޅގަ
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ނޑުމެން ެޖހޭ އެބަ ައޅުަގނޑުމެންެގ އިޤްތިޞާދު ،ވަސީލަތްތަެކއް  1295ނޫނިއްޔާުމ  ،އިތުރު ޮގތްތަކެއް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން މި  ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ އާމްދަނީ އިުތރުކުރެވެން ގޮތްތަކެއް ހޯދަން. އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކުރަން ބޭނުން

ތުން ހުށަހަޅާފައި އޮތް ބިލަކީ މިއީ ރާއްޖޭގެ މުސްތަޤްބަލޭ ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެންނެވިދާނެ. ސަރުކާރުގެ ފަރާ

ނުޑމެންނަށް މާ ،ަގނޑުމެންނަކީ ަޖޒީރާ ަޤއުމަކަށް ބަލާއިރު އަޅު ނ ގިނަ އަުޅގަ ޑުމެންނަކަްށ ަވސީލަތްތަކެއް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ އިލިބިފައެއް ނެތް  ޖެހުމުގައި. އެހެންކަމުން، އަުޅަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައި ހުރި ޤްތިޞާދު ޮކޅަށްއަުޅގަ

 1300 ކުރެވޭނެ ގޮަތކީއަޅުަގނޑުމެންނަށް އާމްދަނީ އިތުރުގޮތުގައި ކޮްށގެްނ  ވަސީލަތްތަުކގެ ބޭނުން އެންމެ ހެޔޮ

ނޑުމެްނގެ ވަރަށް މުހިއްމު އަޅު ،ފަހުން ފެނުނު ކަމެއް. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ދާދި އަޅުަގނޑުމެން ބަލަންޖެހިފައި އޮތް ގަ

ނޑުމެންނަށް  ދޮރާށިތައް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ދެމުންދިޔަ ތަން. މިއީ އުސޫލެއްެގ ގޮތުން އަޅުގަ

ނުޑމެންގެ ދައުލަތުގެ  އާމްދަނީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ކަމެއް. އެހެންކަމުން، މިފަދަ ކަންތައްތަކެއް ނުކޮށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ހެދުމަކީ މުހިއްމު ަކމެއް.  ނުޑ ގޮަތކަށް އަޅުަގނޑުމެން ބަލާއިތުރުކުެރވޭނެ ގޮްތ އަުޅގަ ކަމަށް  މަިއގަ

ނޑުމެން  1305މި މަޝްރޫޢު އެންމެ  ،ވިދާުޅވި ފަދަިއން ޒަމް މިނިސްޓަރު ވެސްއިއްެޔގައި ުޓއަރި ނަށްވެއްެޖއްޔާމު އަުޅގަ

 މިހާރުވެްސ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އަތޮޅަށް  ޅު. އާދެ! ހުވަދު އަތޮަޅކީއަތޮ އެްއ ބަޔަކީ ުހވަދު ބޮޑަށް އަމާުޒކުރެިވގެންދާ 

ނޑު ހަމައަތޮޅަށް ވެސް މިކަމުގެ މުހިއްމުކަން އަ ހުވަދު ވާހިނދު، އްަގިއ ގޮތެ ފާހަގަކުރަން. ޚާއްޞަ ޅުގަ

ބޭރުކޮށް ހެދި ބައެއް. އެހެންކަމުން،  ،މުދާ އެތެރެކޮށް އަށް ވެސް ރާއްޖެ ފެށިގެން ާމނުންލާ ޒައަޅުަގނޑުމެންނަކީ ެއވޭ

އެީއ  ވެއްޖެްއޔާމު ކަމަށް ރެއިން ވެސް ލިބިއްޖެ ތެ ގެއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެފަދަ ފުރުޞަތެއް މި މަޝްރޫޢު

 1310 ކައަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިގެންާދނެ ވަރަށް ބޮޑު ކުިރއެރުމެއްަކން ދަންނަވަން. އާދެ! އަުޅަގނޑުމެން ޙައްޤުތަުކގެ ވާހަ 

ެވސް  . ދައްކާއިރު ައޅުަގނުޑމެންނަށް އެބަ ޙައްޤުތަކެްއ އުނިެވގެންދިޔަކަންއެބަ ދައްކަން ވަރަށް ބާުރލާފަ

އެބަ ޖެހޭ. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާުރގައި ގެަނިއ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން  ފާހަގަުކރަން ނަށްއަޅުަގނޑުމެން

އީ ައޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުަރންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. މިހާރު ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަްސޓްރީ ހަލާކުެވގެންދިޔަކަން އެ 

ސަުރކާރުގެ  ދިވެހި ،ުނވާެނ. އާދެ! އެއީ އެިޅ ފިޔަަވުޅތަކެއްނެތޭ ުބނުމަކުން އެއީ ޮދގަކަށް އިންޑަސްޓްރީ އެއް 

ނޑުމެ ދިޔަދެކެމުން ތެރޭގައިދޭ ތުން އިންޑަސްޓްރީއާ އޮތް ސަރުކާރުގެ ފަރާ ރު. އޭފަރާތުން  1315ންނަށް ނުކުތް ގޮތް އަޅުގަ

އި ކޮންކަމެއް ކުރާ ބަެއްއ ކަމާ  ންދިޔަ. އާދެ! އެ އިންޑަސްޓްީރަގއި ތިބީ ކޮން އެްއޗެއް ބޯ ަބއެއްފިލްމަކުން ފެނިގެ

ނޑު ކަމާ، ނޑުމެން ހަމަ ، މެންނަްށ އެނިގގެންދޭ. އެހެންވީމާމި ހުރިހާ ެއްއޗެއް ެއ ފިލްމުން އަުޅގަ މިކަން އަުޅގަ

އެހެން ބަަޔކަށް ަކންތައްތަކެއް ފަހިެވގެންދާއިުރ  ނޫނިއްޔާ ،ންތައްތަކެއް ކުރާއިރު ނީ ހޯދަން ކަފާހަގަކުރަންޖެހޭނެ. އާމްދަ

ނޫނިއްޔާ އެްއޗެހި ނުބޭލޭ ގޮތަށް  އްދީ ބަނދަރުތަކަށްސްނާލަންޖެހޭ. ސަރަހަދެން ތިބި މީހުންނާ ދޭތެރޭގައި ެވސް ވި 

 1320މީުހންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުތައް.  ދަށުން އެގްރިމެންޓުގެ ހަދާފައި ހުރި އެ  ކޮަބއިތޯ ކޮންޓްރެްކޓަރުންނަށް ،ހެދިއިރު

 ،އަންގާރަ ދުވަެހއްަގއި ކެބިނެޓުން ނިންމީ .ޙައްޤުތައް ނުލިބި އެގޮތަށް ިދޔައީ. ުކއްލިައކަށް އެ ބަދަލުތައް ގެނައީ
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ހަމަ  އްޒަތްތެރި ަރއީސް.ޢި ސް ކަހަލަ ވަގުެތއް ނުދީ އިނގޭތޯ.އެްއވެ ޓީގެން އެއަްށ ޢަމަލުކުރަން ފެއްބުދަދުވަހުން ފެށި

ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް ލިބޭ  ެވސް ުކްއލި ގޮތަކަށް. އޭގެ ބަދަލުހަމަ އެގޮތަށް ޑޮލަރުގެ އަގު ަމއްަޗށް ގެންދިޔައީ ވެސް 

މި ބިލުތަކާ އެއްޗެިހ ، މާނުިވ. އެހެންވުމުެގ ސަބަބުން ކޮންޓްރެކްޓަރުން ހަލާކުވެގެންދަނީ. އެހެންވީ  ގޮތެއް

 1325އްާޔ ަސރުކާރުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ފަރުމާކުރާއިރު ައޅުަގނުޑމެން އެބަ ޖެހޭ މި ހުރިހާ އިރު ނޫނިފަރުމާކުރާ

މި މަޝްރޫޢަކީ  ވޭދާއިރާއަކާ ދޭތެޭރގަިއ ވެްސ ވިސްނަން. ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން

ނޑުމެންނަށް ނަފާތަކެްއ ނޫން. މިއީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފައި އަޅުަގނޑުމެން ހާްސވާންޖެހޭ މަޝްރޫޢެއް ދާތަކަާކއި ައޅުގަ

ގޮތަށް  ރައްޔިތުންނަށް ޮއޅޭ ،މަޝްރޫޢެއް. އަުޅަގނޑުމެން މިކަމާ ދޭތެރޭަގިއ ދޮގު ަމއުލޫމާތުތަކެއް ނެލިބޭ

ދީނުަގިއ  ޫނން. މިއީ އިސްލާމް ފުރައްސާރަކުރާނެ މަޝްރޫޢެއް ދީނަށް ނަެއއް ނެތް. މިއީ އިސްލާމްވާހަކަދެްއކުމުގެ މާ

ނޑުމެން ވެއްޖެްއޔާ މިަކމާ ދޭތެނޫން. އެހެންކަމަށް ފައި ހުރި ކަންތައްތަކެއް ހިންގާނެ މަޝްރޫޢެއްރާމްކޮށްޙަ  1330ރޭގައި އަުޅގަ

ރާ ހުއްދަކުރާކަށް މަސައްކަެތއް ނުކުރާނެ. އަޅުަގނޑުމެންގެ  އަޅުަގނޑުމެންގެ ސަރުކާރަކުންނުޖެހޭނެ. ވިސްނާކަށް

ހޯދާކަށް ނޫޅޭނެ. ފަރާތްފަރާތުެގ މަޝްވަރާ ކުރެވިދާނެތޯއް ޕްރެކްިޓސްއެހެން ދީންތަ ޖޭަގއި ސަރުކާރަކުންނެއް ާރއް

ނޑުމެން ގައި ވިަޔސް ކަމު  ލަންެވގެން ބަޔަކު މަަސއްކަތްކުރިމިކަމާ ދޭތެރޭގައި ޮއޅުވާ ނަށްއެހެންކަމުން، އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  ނެއް. ޢިއްޒަތްތެރިއޮޅޭނެހެހިއެއްނުވޭ ިދވެހި ރައްޔިތުންނަށް މިކަން  އަޅުަގނަޑކަށް ރައީސް. މިއީ އަުޅގަ

 1335ރައްޔިތުންނަށް އޮޅޭ ކަހަަލ  ރޭގައި ވާހަކަަދއްާކއިރުވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. މިއީ ފްލޯތެ ކަމެއް ދީގެން ވަރަށް މުހިއްމު

ފުަޅކު ބޭ މިހާރު އެއް .ވާހަކަެދްއކުމަކީ އިަރއްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތުގެ ކުށްތައް ީހވާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މި ފްލޯގަ  ،ގޮތަކަށް

އެހެންނަމަވެސް އެީއީކ ގޮތަށޭ.  ދޭމީހުންނަށް ވަޒީފާއި ބޮޑު ޕަސެންެޓއް އޮީތ ބޭރުމީގަ ވާހަކަދަްއކަމުން ވިދާޅުިވ،

 ރަނގަޅު ޙަޤީޤަތެއް ނޫން. ުޝކުރިއްޔާ.

 

 1340  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހިސާބުން ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްަޓިއދެއްވުމަށް މަޖިލީހުގެ ނައިބު އްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އާދެ! މިހާޝުކުރިއްޔާ ޢި 

ންނަވާލަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ` ޝުކުިރއްާޔ ރައީސް ހުޅުހެންވޭރު ާދއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކަށް ދަ

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި ތެރި މެންބަުރ މާފަންނު އުތުރު ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްއަރުވަނީ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. އަުޅގަ

 އަށް. ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު

 1345 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ކަންތައްތަްއ ކުރައްވާނެ ސަރުކާރުކަމަށް އަށް ފައިދާ ހުންނާނެ  އްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މި ރާއްޖެޝުކުރި

ލެްއވިއިުރަގއި މި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ރަނގަޅަށް މެވެސް ބޭފުޅަުކ ބަހުސް ނިންމަވައިދެން ،ވިދާޅުވެ 
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މި ރާއްޖޭެގ  ،ގޮަވއި އޯ ައތަށްހު ެއއްަކލަ ވޮއިޑް އެޓް އިނީޝި ށްދުވަހަކަދާދި އި ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ޙަޤީޤަތަކީ

 1350ރާއްޭޖގެ އިސްތިޤުލާލު ެގއްލުަވއިލާ  ،ބިލިއަްނ ޑޮލަރަކުން ދަރުވާލައި ،މިލިއަންއްޔިތެްއގެ ޖީބު އެތައް މިލިއަންކޮންމެ ރަ

ންނަށް އޮޅުވާލަމުންދަނީ ކޮން މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތު، ވަނީ ކޮންބައެއްތޯ. އެހެންީވމާ ލަތަށް މި ރާއްޖެ ގެނެއްސަ ޙާ

ދެ! މިހާރު މީ ދެން އިތުރަކަށް ދެން މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން މިހާރު އުފައްދާ ސުވާލެއް ނޫން. އާ ،ބައެއްތޯ

ނޑު ވާހަކަެއއް ދަންނަވަނީ ބެހޭ  ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލާ ނޑަށް ޮބޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ މި ބިލު  ،ނަމަ ގޮތުން އަޅުގަ އަޅުގަ

އެިކ ގެ އެކި ބިލެކޭ. ރާއްޖޭ ހުށަހެޅިފައިވާ  ޓަކައި ގޮތުން މި ބިލަކީ ވަގުތީ ބޮޑު ފައިާދއެއް ނެގުމަށް ތްމިހާރު އޮ

 1355މި  ؛ގޮތަށް ކޮންމެ ސަރަހައްދެއް ވަކި މިނެއް ނެތް ،ނެތް ގޮތަށް ތަކަށް ވަކި ހައްދެއްސަރަހައްދުތައް ކޯޕަރޭޝަން

އަށް ދެވޭނެ  މްހޫރިއްޔާއަހަރަކަށް ސަރުކާރަށް ރައީސުލްޖު އްދެްއ ބޭނުންއިރެއްަގއި ބޭނުންރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ސަރަހަ

ގޮތެއް  އޮތް ބިލެްއގެ ގޮުތަގިއ އަޅުަގނޑު ސިފަކުރަނީ. މީ ރައްޔިތުން މި ރާއްޖޭަގއި މިހާރު ދެކެން ބޭނުންވާ ގޮތަށް

ނޑުމެން ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަާސސީން  ،ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންގެ ބާުރެވރިކަން ނޫން. ކައުންސިލްތަާކއި މީ އަުޅގަ

 އިއްދެއްގަ އެ ސަރަހަ ،ނެތި ރައްޔިތުންގެ ބަހެއް ،ނެތި ށްދޭ ކަމެއް. ަކއުްނސިލެއްގެ ެއްއވެސް ބަހެއްކަށަވަރުކޮ

 1360އްދެއްެގ ކަމުަގއި ހުންނަވާ ބޭފުޅަކަށް އެ ސަރަހަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ،ނެތި ދިރިއުޅުްއވާ އެްއވެސް ފަރާތެްއގެ ބަހެއް

މިނެްއ  ،މުގެ ބާރު ސީދާ އެއްެވސް އިމެއް ށް ދިނުކަކޮންެމ ބަޔަ ،ކޮންމެ ތަނެއް ،ކޮންމެ އުމުރަކަށް ،ކޮންމެ ތަނެއް

ނޑު މިކަން ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންޭވ. އަދި މި ބިުލ ޤާނޫނަކަްށ  ގޮތުަގއި ޫދކޮށްލެވިަފއިާވ ބިލަކަށް ނެތް ވާތީެވ އަުޅގަ

ތީ އޮ ވެސް އެއި ެލވޭއިުރގަ ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވައި ،ެވސްއި ވެގެްނގޮސް މި ކަންކަން ޙަޤީޤަތަކަށް ވެގެންދާއިުރގަ 

އަށް އައުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފަ. މީ  ގޮތަށް މި ރާއްޖެ ނެތް އިމެއް ،ގޮތަކަށް ބިދޭސީންނަށް ބޭނުން 

 1365ވެސް  ފުރަތަމަ ނަޒަރުންށް އަޅުަގނޑުމެން ތުހުމަތުކުރެވޭ، ެއއްކޮބޮުޑވާ ަކމެއް. އަދި ހަމައެއާއަޅުަގނޑުމެން ކަން

ުކރަން ބޭނުން ސަރުކާރެއްެގ ކަޅު ފައިސާ ދޮވުމުގެ މަަސއްކަތްހުރި. މިސާލަކަށް  ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަންތައްަތއް ެއބަ

ނޑު ިސފަކުރަނީ. އާތަރ ބްރަދާ ގޮތު ސްއާ ެއުކގައި ކޮން ވަޒީރުންނެއްޯތ، އެއްކަލަ ަގއި އަުޅގަ

 ދުނިޔެހެން ބޮޑެތި ވަޒީރުން، އިތުރުފުޅުހައްދަވާަފއިާވއިުރގަިއ އެންމެންނަށް ފަޅާއަރައި ޮގއްސަވަނީ. އަރާހުރި އިެރއް

ނޑަށް އަތްލަިއގެން ތިއްބާ ފޮޓޯތަކުްނ  ކުރާ ބޮޑެތި މާފިޔާ ފަރާތްތަކާވިޔަފާރި ށް މަޝްހޫރު ބޮޑެތި ޑްރަގު އަ އެުކގައި ކޮ

 1370އަޅުަގނޑުމެްނ ފުރަތަމަ ނަޒަރުން ވެސް ވަރަށް ބޮޑެތި ަޝއްކުތަެކއް ، އެހެންވީމާ؟ ބައެއްތޯއޭ  މި ފެންނަނީ ކޮން

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ޝައްކުތަެކްއ އެބައުފެދޭ. މި ބިލު މިގޮތަށް އައުމުން އަޅު  އުފެދޭ. އެހެންވެގެން  ގަ

 އަޅުަގނޑު މިކަން ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ޠަފާ ވާހަކަދެްއކެވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްތިމަރަފުށީ 
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 1375 އިމުކުރުމަށް އްދެއް ޤާ ސަރަހަދީ ާޚއްޞަ ސް. އާދެ، ދިވެހިާރއްޖޭަގއި އިގްތިޞާ` ޝުކުިރއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީ

ނޑު ިމއަދުގެ ސަުރކާރަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރުދަންނަވަން. މިފަދަ ބިލެއް ހުށަހަޅައި މި ، ޓަކައި، ބިެލއް ހުށަހެޅީތީ އަުޅގަ

 ވެއްޖެ. ައޅުަގނޑުމެންެގ ވަށަިއގެންވާ ޤައުމުަތއް މި  ވެސް ިއމުކުރަން މާ ބޮޑަށް ލަސްނެއް ޤާރާއްޖޭަގއި މިފަދަ ޒޯ

ނޑުމެން އަތްނުފޯރާ އަށް އެ  ގޮސް އިންތިހާެގންވާ ޤައުމުތަްއ ކުިރއަރަިއގެން ވަށައި ، އިމުކޮށްޒޯނުތައް ޤާ   ތިބީ އަުޅގަ

ނުޑގެ ައވައް ،ޤައުމުތަުކަގއިވެސް މި  ންަޑށް އެނގޭ ދާދި ފަހަާކ ޖެހެންދެ. ައޅުަގނހިސާބަށް ގޮއްސަ  ޓެިރ އަުޅގަ

 1380 އި ުރވެްސ އަުޅަގނޑުމެން ތިބީ މިތާނގަ. އޭދިޔައީހަނގުރާމަިއގައި ތަޅާޮފޅަމުން އި ުދވާލު އަހުލީޤައުމުތަކުަގއި ރެޔާ 

މިއަދު މިކަން ކުރުމަށް ، އެހެންވީމާ ަކމަކަށް ނުވިސްނާ.  ބަެއއް. މިއިންޞުލްޙަވެރިކަމުަގއި ތިބި  .ސަލާމަތުން

، ދޮން ފައިސާއޭ  ،އިމުކުރަން ނިންމީމާ ކަޅު ފައިސާއޭ މިފަދަ ކަމެއް ޤާ، ސަރުކާރުން ޕޮލިސީތަކެއް ަކނޑަައޅައި 

ނޑު ބޭނުެމއް ނޫން މި ވާަހކަ ދަްއކާކަެށއް. ައޅުަގނޑު ބޭނުްނވަނީ މި  ންކޭ ކިޔުުމގެ މާނައެއްވޮޝަރ ބޭ ނެތް. އަުޅގަ

މަެގއް ަދއްަކއިދިނުން. ރާއްޖެތެރޭގެ ދިިރއުޅުްނ ރީއްޗަށް ދިރިުއޅެވޭެނ ތަނަވަސް ތުންނަށް ސަާލމަތުންޤައުމުގެ ަރއްޔި

 1385އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ނިސްބަްތވާ  ،ވެސް ވާަހކަދައްކަމުން މިއަދުގެ މެންބަރަކު  ކުރިއެރުން. ައޅުަގނޑު އަުޑައހައިފިން މިއަދު

އަކީ ހޮސްޕިޓަެލއް  ރާއްޖެތެރޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ބުނެފި. ެއއީ އޭނަވެސް ވަަރށް ނިކަމެތި ބަހެއް  މެންބަރަކު މިއަދު

ށް ގޮސްެގންނުވާނޭ. ެއއީ ެއ މީހުންނަ ހިންގާ މީހެއް ކަުމގައި ވިަޔްސ ރާއްޖެތެރޭގެ މޮޅަްށ ކިަޔަވިއގެން ތިބޭ ޮޑކްޓަރުން

ނުޑމެންނަކީ ރާއްޖެތެރޭ މީހުން. ައޅުގަ އްޖެތެޭރގެ ރައްޔިތުންނަށް ރާ ؛ެއއީ އަޅުަގނޑަށް ލިބޭ ލިބޭ އަނިޔާއެކޭ ބުނުން

އޮންނަތާ ކުރުން މަތީަގއި މި ރާއްެޖ ދެމިމިފަދަ ތަފާތު، ންވީމާ މަޖިލީހަކީ ވެސް ާރއްެޖތެރޭގެ ރަްއޔިތުން. އެހެ މުޅި

ނޑު ޅު ބާއްވާކަެށއް. އަތަފާތުކުރުންމަތީ މި ޤަުއމު  ނޫން އިތުަރށް އެ ވެއްޖެ. އަުޅަގނޑުމެން ބޭނުމެއް އެތައް ޒަމާނެއް  1390ގަ

ވަނީ. ހަމައެކަނި  ދުވަސް މިއަހަރު  11ތާ އޮންނަ އިނަގާފަ އެލާ ާއއި ކަޅުފަހަލައާ އިޅުގައަތޮ ހުރި ތ. އެބަ ހަނދާން

ނަޑކަށް  ސަރުކާރުގެ ރެވެިނއު  ތ. ގެ ސަބަބުންންެވގެން ހިނގަްއޖެ. އެކަމުލުމިލިއަން ޑޮލަރު ގެއް 231އަށް ާގތްގަ

ޚާބަކާ ދިމާވުމާ ކީ ނޫން. ކޮންމެ ފަހަރަކު އިންތިފާެއއް ލިބުނީނެތް. މީހަކަށް ވަޒީ އަތޮޅު ރައްޔިަތކަށް ކުރި މަންފާއެއް

ނުޑގެ އަޚް އި ޖައްސާފަ ބޮޑެތި ކުރެހުންތަކާ އެްއޗެހި ގެންގޮްއސަ ގޭމު، ކަހަލަ ބޭފުޅުން ގެންގޮސް އެްއކޮށް އަުޅގަ

 1395ވަީނ  ދުވަސް މިއަހަރު 11ގޮތަށް ބު ނިމުނީމަ އެހާތަނުން ނިމުނީ. މިއި، އެ އިންތިޚާދޭނަމޭ ކިޔާފަޒީފާމީހުންކޮޅަކަށް ވަ

، ގޮަތކަށް ަރށްތައް ބާއްވާތާ. އެހެންވީމާ ެއްއވެސް މަންފާއެއް ނުކުރާ އި މިގޮތަްށ ބާއްަވއި،ރަށްތައް ނަގާފަ

ެވގެން މި ރާއްެޖ ރަކަށް މަހުޖަނުންނަށް ޑިޕެންޑުވަ 11އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނެތް މި ރާއްޖޭގައި މިތިބަ 

ައޅުަގނަޑކަށް ނެތް މަޑުކުރެޭވކަށެއް. ، މާއަޅުަގނަޑކަށް ނެތް. އެހެންވީ ޔަޤީންކަމެއްކުރިއެުރވޭނެކަމުގެ އެްއވެސް 

އިންޝުއަރެންސް ، ކަހަލަ ސުވިސް ކްރެޑިްޓ ކަހަލަމޯގަން  ތަނަށް ޖޭ.ޕީ. ވެސް ބޭނުންވޭ އެބަ މި އަޅުަގނޑު

ނޑުމެން ބޭނުންސްކީމުތައް މި ޤައުމުަގއި ޢާ  1400ނޑުމެން ނުކުރަންވީ އެ ވެއޭ. ީކއްވެތޯ ައޅުގަ އެބަ އިމުކުރަން އަުޅގަ

ދީފަިއާވ  ޖެހޭ ވަށަިއެގންވާ ޤައުމުތަކުން ނެތް. އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ނުކުރަންވީ ެއއްެވސް ސަބަބެއް ކަންތައް؟
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 ޮބޑެތި ިއނާޔަތްތައް ދީގެްނ އެ މީހުންަނށް މިކަން ކުެރވޭނެ މަގުފަހިޮކށްދޭން އަޅުަގނޑުމެން އެބަ އިނާޔަތްތަކަށް ވުރެ

ނަޑކަށް މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް މި ނޫންއަޖެހޭ ސަރުކާރުން.   އޮތް ގޮތެއް ހަދައިގެެނއް މިހާރު މި  ޅުގަ

ނޑު އަބަދުވެްސ ، މެއް ނުގެނެސްދެވޭނެ. އެހެްނވީމާކުރިއަރަމުން އަންނަ ޒަމާނުގައި  ރައްޔިތުންނަށް ތަނަވަސްކަ އަުޅގަ

ނުޑ  ވަރަށް ޒަމާންެވއްޖެ ނމި ވާހަކަ ދައްކަމުންއަުޅގަ  1405ބިފައިވާ ލޮކޭޝަނަލް އެްޑވާންޓޭޖު ޑުމެންނަށް މި ލިދާތާ. ައޅުގަ

ނޑުމެްނ ކީއްވެތޯނަގަމާ ނޑުެމން ބިނާކުރަންވީ ބަންކަރިން ރާއްޭޖގެ ހަތަރު ފަރާތުގައި ވެސް އަުޅގަ ؟ހިނގާށޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެން، ތަކާއި ކޮންެޓއިނާ ޓާމިނަލްތަކާސްޓޭޝަން ނޑުމެންނަށް އަުޅގަ .އަށް ޮގވާލަންވީ ދުނިޔެ ؛މި އެއްޗެހި ައޅުގަ

ނޑުމެން މިތިބީ ދޭށޭ. ކައިރީގަ ބޮޑެތި  ހުރި ބޮޑެތި ޤައުމުތަކަށް ވުރެ ދެވެން ހުރި ހުރިހާ އިނާޔަތްތަކެއް އަުޅގަ

ނޑުމެން މިކަން ކުރަން. އަޅުގަ ވެސް އެބަ ރަނގަޅު ޮގތްތައް ހުށަހަޅައިގެން ،އިނާޔަތްތައް ދީ ނޑުމެން ޖެހޭ އަޅުގަ

 1410هللا ގަިއ މާތްތަނު  މު އެއްިމއަދުެގ ދުނިޔޭަގއި އެންމެ މުހިއް މި ޤައުމަކީ  ވީ؟ނާންަނން ކައިިރއަށް ީކއްވެތޯ

ބޮޑު  ޝަނަލް އެްޑވާންޓޭޖު މިއަށް ވުރެވުރެ ލޮކޭ އިމުކުރަްއވާފަިއވާ ޤައުމެއް މި ޤައުމަކީ. އަޅުަގނޑުމެްނނަށްޤާ

ނޑުމެން ކީއި އެްއވެސް ޤައުމެއް ވަށަިއގެްނވާ މުޅި އޭޝިޔާ ބައްުރގަ ްއވެޯތ މި ޗާންސް ނުނަގަންވީ؟ ނެތް. އަޅުގަ

ނޑުއޮޅިަތކުަގއި އަުޅަގނޑުމެން ޖަހަންވީ ފެންސް ނޑު ެވސް އަޅުަގނޑުމެން ަނގަންވީ ޗާްނސް. ކަ އި ައޑީގަ ޖަހަންވީ. ކަ

ވެސް  އެ އެްއޗެހިން ޗާޖު އި ަވންނަ އެްއޗެހި މޮނިޓަރކޮށްފަ ވެްސ ބައިންދަންވީ. މި ަޤއުމަށް ްސ ކެމެރާސާރވިއެލަން

ނޑުމެން  ؛އިން ނުަލިއ ފްލޯ ވެްސ ައަވހަކަށް އިތުރު ބަހުސަކާހާއަުޅަގނޑު ގޮވާލަނީ ވީ، ނަގަންވީ. އެހެންވީމާ  1415އަުޅގަ

ކަެމއް ނެތް. މިހާރުން މިހާރަށް  ލާއަކަށް ެވސް ދާނެކޮމިޓީ ަމރުޙަ .ކުރާކަށްމިއަކަށް އިުތރު ބަހުސް ބޭނުމެއް ނޫން

ނުޑ ގޮވާލަނީ. އިޤް މިކަން ނަޑއެުޅމަށްހަސަރަ ތިޞާދީ ާޚއްޞަނިންމަން އަޅުގަ ޓަކައި ައޅުަގނޑުމެން  އްދު ކަ

ކަން އަށް މި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ،ޤާނޫނަކަށް ހަދައި،އަވަހަށް މި ފާސްކޮްށދީ  ބަރުން އެއްބަިއވެގެން ަސރުކާރަށްމެން

 ބަ ވަނަ މާއްދާަގއި ވަރަށް ސާރުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އެ 74މި ޤާނޫނުގެ ކުރެވޭނެ މަގުތައް ތަނަވަްސޮކށްދެމާ ހިނގާށޭ. 

 1420މަޖިލީހުގެ ދައުރެއް ނެތޭ ބުނުމުގެ އެއްޗެްއ ، . އެހެންވީމާވަނީ މަޖިލީހުގެ ދައުރު ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްދީފައި ،ވޭ

 52ބިލުގެ ވަނީ. މި އި . ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފަނެތް . އެހެން ބުނެވޭކަށްނެތް. އެްއވެސް ޙަްއޤެއް ނެތް މާނައެއް

ވަނީ.  ވާ ސިފަތަަކކީ މިކަން ކުރެވޭނެ ހުރިހާ މަގުތަކެއް ަކނަޑއަޅާފައި ގައި އެވަނަ މާްއދާ 53އާއި  މާއްދާ

ނޑުމެން ހިނގާށޭ މި ބިލު  ،ައޅުަގނޑު ޮގވާަލން ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސްއެހެންވީމާ،  ވީހާެވސް ައވަހަކަށް އަުޅގަ

ހިނގާށޭ. މި ބިލު  ޓަކައި ރައީސަށް މި ޤާނޫނު ވޫޖޫދުކޮށްދެމާ ވެސް ައވަހަަކށް މިކަން ކުރުމަށްވީހާ  ،ވުޖޫދުކޮށް

ނޑު ބުނާނީ ަރއީސް ޔާމީން ެވގެންދާނީ ޗަިއނާގެ   1425 ޑެންއަށޭ...ނިމުމުން އަޅުގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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މަވެއްޖެ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ. އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަގުތު ހަ

ނިޒާމީ ނުކުތާއެްއ  މަދު މުބީންއަޙްރު އަުރވަނީ ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބައަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތު 

ނޑު މިހާރު ަވގުތު ހުރިނަންގަވާފަިއ އޮތީމަ  1430 . ިނޒާމީ ނުކުތާ ދޫކޮށްލެްއވީ. ުޝކުރިްއޔާ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ައޅުގަ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ަވގުުތ  .ލާނަން. އެމް.ީޑ.ޕީގެ ވަގުތު މި ބިލަށް ވާހަަކދެއްކެވުމަށް ަވގުތު ވަނީ ހަމަވެފަގޮތް ދަންނަަވއި

. މިހާރު ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގެންފައި ިތއްބެވި ޭބފުޅުންގެ ތެރޭަގއި މި ވަގުުތ . އެމް.ޑީ.އޭެގ ަވގުތު ހަމަވެފަހަމަވެފަ

އޮތީ. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ  .އެމްގެ ބޭފުޅުންގެ ލިސްެޓއް މިޕީ.ޕީ

 މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމަށް.

 1435 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

ދިވެހިރާއްޭޖެގ އިޤްތިޞާދަށް، ދިވެހިންގެ  ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. `. ޝުކުރިްއޔާ

ތުްނގެ މަޖިލީހަށް އްޔިެރއް މިއަދު ިދވެހި ސަރުކާރުްނ މި ރަޤިލާބެްއ ގެންނާނެ ފަދަ ތަޞަްއވުމުއްސަނދިކަމަށް އިން

ަވގުތު ދިވެހިާރއްޖެ ހިންގުމާ  ފައި އޮތް ަވގުތެްއގަިއ އަޅުަގނޑަްށ މި ލިބުނު ފުރުޞަތުގަިއ އެންމެ ފުރަތަމަ މި ހުށަހަޅާ

ނޑު ދާއިރާގެ ަރއްޔިތުهللا ހުންނެވި ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުވާލުވެހަ  1440 ްނގެ ނަމުގައި ޔާމީނަށް އަުޅގަ

ނޑު މި ިބލަށް ބަލައިލާއިުރގަިއ އަުޅަގނޑަށް ފާހަގަ ިމ ކުެރވެނީ ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވަން ބޭނުން. އަުޅގަ

ޖަންގަލީގެ އުސޫލުން ދިވެހިރާްއޖޭގައި ވެިރކަންކުރި ދެތިްނ  ،ޒީބީދެތިން އަހަރެއްަގއި ވަރަށް ނާތަހުވޭތުވެިދޔަ 

ލޮބުެވތި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އަހަރެްއގައި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ިއޤްތިޞާދު އެއްކޮށް ހީނަރުކޮްށލާފައި އޮތްކަން ދިވެހި 

މު ެމޝިންތައް ބޭރުގެ ފަރާތްަތކަށް ވަންނަން ހުރި ދޮރާށިތަކާއި މުހިއްފައިސާ  ،މުއެނގޭ. ިދވެހިރާއްޭޖގެ މުހިއް 

 1445ނުއަުގގައި ވިއްކާިލކަން ދިެވހި ރައްޔިތުންނަށް އެބަ އެނގޭ. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މާތްެވެގންވާ އިސްލާމްދީނަށް އެތައް 

ގޮތުގައި އޭރު  ޔާަގއި ހުރި ފަިއސާ ނަހަމަގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިކުުރިވކަން އެބަ އެނގޭ. ިދވެހިރާްއޖޭގެ މާލިއް

ނޑުން  ސަރުކާރުަގއި ތިބި ބައެއް ބޭފުޅުން ބޭނުންކުރެއްވިކަން ެއނގޭ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ެއ ވެއްޓުނު ފުން ވަޅުގަ

 ންޖެހުންތަކަކާ ންނަން އެތަްއ ގޮޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ރަްއިޔތުންނަށް މިއަދު އޮތް ސަުރކާރަށް ެވސް އަަރިއގަ

ބަރަކާތްތެރި ރޯދަމަހު ވެސް ރައްޔިތުން އެތަްއ ކުރިމަތިވެފައި ަވނީ. މި  ފައި ވަނީ. އެަތއް ހިތާމަތަކަކާކުރިމަތިވެ

 1450ބަޔަކު ޤައުމަށް ގެނައި ނިކަމެތިކަމެއްެގ  ކީ ކޮބައިތޯ؟ތަކުލީފެއް އަދިވެސް އުފުލަުމން މި ގެންދަނީ. ޙަޤީޤަތަ

ރަްއޔިތުންެގ ވަޒީފާ ގެއްިލގެންދިޔައީ.  އެ ަދއުރުަގއި އެތައް ން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.މުސީބާތެއްގެ ބޮޑުކަމު

ދިޔައީ. ެއ އިްނޑަްސޓްރީގަިއ މަސަްއކަތްކުަރއްވާ އިންޑަސްޓްީރއެްއ ަހލާކުެވގެން އެތަްއ ވިޔަފާރި ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.

ންބަރަކު މިއަުދ އެ ފާހަގަކުެރއްީވ ކޮންސްްޓރަކްޝަން އިންޑަްސޓްރީ އަްށ އެ ސަރުކާރުން ހެދި ގޮތް. ޢިއްޒަތްތެރި މެ

ފަަށއިގަތުުމގައި ދަންނަވަން މި އުޅޭ ވާަހަކ  އަޅުަގނޑު ދަންަނވަން މި އުޭޅ ވާހަކަ އަކީ މި ބިލަށް ވާހަަކދެއްކުމުަގއި،
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 1455ހި ރަްއޔިތުން އޮީތ ފަރުާވުކޑަ ގޮތެްއަގއި ނިކަމެތިކޮށްލާފައޭ. ދިވެއަކީ ދިވެހިާރއްޖެ އޮތީ ައއި ސަރުކާރަކުން ވަރަށް 

އިޤްތިޞާދީ  ދިވެހިރާއްޖެ އައު މަންޒިލަކަްށ ގެންގޮސްދޭނެ ،ަރކާެއއްކޮށް ޞައްވުއައު ތަ، ކޮށްލާފައޭ. ޮއއްވާ ވަރަށް ބިކަ

ުރ މި މަޖިލީހުން އެބަ ޖެހޭ ނެވި ަރީއސް ޔާމީންގެ މި ތަޞަްއވުެއއްކޮށް ިމއަދު ވަަޑއިގެން ހުން ތަޞައްވުަރކާ

ކަމަށް އެބަ ޖެހޭ  ން ފުންކޮށް މިވީހާވެސް ައވަހަކަށް ނިންމަިއދެއްވަން، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ހެން އެ ަމ އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަްނ އެބަ ޖެހޭ ދުނިޔޭގެތަޞައްވަރަަކިއގެން އައި ވިސްނަން. ދެން މިއަދު މިފަދަ

 1460އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުން، މެުދއިރުމަތީ މިތާ ކައިރި ރައްޓެިހ  ޤައުމުތަކުން މި ތަޞައްވުރާ ދޭތެރޭގައި ދެކެނީ ކިހިެނއްތޯ؟

ރޭގަިއ ދޭތެ ނިތަކުްނ މި ތަޞައްވުރާރި ކުންފުފާޤައުމުތަކުން، އިންިޑޔާ އިން، ޗައިނާ އިން، ަފއިސާ ހުރި އެކިއެކި ވިޔަ

މިކަްނ އަވަހަށް ދިވެހިރާއްޭޖަގިއ  ދަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކުރައްވަމުން ނޫންތޯ އެރައީސް ޔާމީނަށް ތަޢުރީފު

ނޑުމެން މި ތަޞައްވަރު ކުިރއަށް ގެންެދވޭނެ ގޮތް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމައިގެން އަުޅގަ

ދަނީ. މަތްތެރި ހުރިހާ ޤައުމުތަކަކުން، ފައިސާ ހުރި ހުރިހާ ޤައުމުތަކަކުން އެ އެދެމުންހެދުމަކަށްނޫންތޯ ދުނިޔޭގެ ރަހު 

 1465އިން ޠަފާ އެ ފާހަގަކުެރއްވި ފަދަ އިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޞްދާ ފާ އެ ފާހަގަކުރެްއވި ަފދައިން؛ ތިމަރަފުށީޠަމުޞް

ިދވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ތަަޞއްވުެރއް، ވިޔަފާިރވެރިންނަށް ، ެރއްވެގެންތޯ ިމފަދަ ތަޞައްވުީކއް އަޅުަގނޑުމެން 

ެރއް ކަށް ކުިރއަރަިއގެންދާނެ ތަޞައްވުރެްއ، ދިެވހިންގެ މާލިއްޔާ އެތައް ގުަނައކަށް އެތައް ދަރަޖައަފައިދާހުރި ތަޞައްވު

ހުރިހާ  ކޮން ާވހަކައެއްތޯ މި ަދއްކަނީ؟ ގެ ަވޒީުރން ގެންނެވީމަ މިއަދުނެޓު މިއަދު އޮތް ސަުރކާރުން ރަީއސް ޔާމީން ކެބި

ކަމަށް ވަންޏާ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ން ކުރިއަށް ޮގއްސި އިގެން ދިވެހިރަ ަޗކީ ރައީސް ޔާީމންގެ މި ތަޞައްވުވެސް ެއއް

 1470އެބަ އެނގިަވޑަިއގަންނަާވ، އެމް.ޑީ.ޕީގެ މި ވަގުުތެގ  މެންބަރުންނަށް އެބަ އެނގޭ ރައީސް ނަޝީދަށް ވެސް ރަނގަޅަށް

ވަގުތީ ަރއީސް ެއއީ. އެބަ ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާ ިދވެހިރާއްެޖ މުޅިން އައު މަންޒިލަކަށް ެގންދާނެކަން. ދިވެހިން ތިބޭނީ 

ތަކުަގއި މަަސއްކަތްކުާރ ވަރަށް ފުދުންތެރިވެފަިއކަން. ދިވެހިން އެިކއެިކ އިންަޑސްްޓރީތަކުަގއި، ވިޔަފާރި އިންަޑސްޓްރީ

ވިޔަފާިރވެރިން ތިބޭނީ އުފަލުން ފޮޅިފައިކަން. މި ޒޯންތަކަށް އަންނަ ފައިސާ ހިފައިގެން އަންނަ ކުންފުނިތަކުން، 

ފުރުޞަތުތަކެްއގެ ގޮތުަގއި ހުުޅވައިލާނެކަން. ބޭންކުތަކުން އެަތއް ފައިާސއެއް ިދވެހިންނަށް މަސައްަކތްކުރަން 

ނޑު މި ފުރުޞަތުގަ، އެހެންވީމާ  1475ރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި ްތތެރި އި ދަންނަވަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ އަކީ ޢިްއޒައަުޅގަ

ޖަހަން މަސައްކަތްނުކުރާށޭ. މި ޤާނޫނުއަސާސީގައި އެބަ އްޔިތުންގެ ބޮލަށް އިތުރަށް ޗިޕުސްކޮށް ރަމެންބަރުން. މިތާ ބަހު

ހުރި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކުެރވޭނެ ކަންތަކާއި ނުކުެރވޭނެ ކަްނތައް، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. މި ޤާނޫނުއަސާސީން ބޭރަށް 

، އެހެންވީމާ ށް ވެސް ނުދެވޭނެ. ރައީސް ނަޝީދަކަށް ވެްސ، ރައީސް ޔާމީނަކަްށ ވެްސ އަިދ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަކަ

އޮތް ޤާނޫނު އޮތީ މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ތެރޭގައި. މި ޤައުމުަގއި ބުދު  މި ހަދާ ޤާނޫނު މިހާރު ގެނެސްފައި މި

 1480 ތަންަތން ހަދާކަށް ނެތް. ެއކަމަކުކުޅޭ ޖުވާ  ނަކުން. ފައްިޅ ަހދާކަށް ނެތް.ބަހައްޓާކަށް ނޫޭޅ މި ހަދަން އުޭޅ ޤާނޫ

މިއީ ޖުވާުކޅޭ ގެނެސްދޭ އެބަ އިނދިކޮޅު މެންބަރުން ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބަެއްއ 
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ން ހުއްަދއެއް ނުކުރޭ ދިވެހިާރއްޖޭގަިއ އަކުއަސާސީތްތެރި ރައީސް. މި ޤާނޫނުދޮގު ޢިއްޒަ ރޯބުހުތާން  ތަންތަން ހަދާ ބިލޭ.

ނުކުރޭ. އެހެންވީމާ، މި  ލާކަށް ހުއްަދެއއްޮގތަކަށް ިވއްަކއި އެރިދިވެހިރާއްޖެ ހިތަށް .ޖުވާކުޅޭ ތަންތަން ހަދާކަށް

 ...  ޤާނޫނުއަސާސީގެ

 1485 

 ދު ވާހަކަދެއްެކުވން:އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫ

 ބާދީ ހުރިހާ ދިވެހިމުބާރިކް ނިޔާ އާއި ތަހު އާދެ! ރަމްޟާން މަހުގެ ހެޔޮ `. ައއްސަލާމް ޢަަލއިކުމް.

އެާއެއއްކޮށް ައރިސްކުރަން. ހަމަތުންނަށް އަޚުންނާިއ އުޚްުބެވތި ލޮ ގެ ދާއިާރެގ އެންމެހައިރައްޔިތުންނަށް އަިދ ައޅުަގނޑު 

 ދެްއވި ންގެ ަމޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިޔިތުިމފަދަ ބިލެއް ރައް  ،ސަރުކާރުން މި ހުށަހަޅާފައިާވ އިކޮނޮމިކް ޒޯުނގެ ބިލު

 1490ބިލުގައި މިހާތަނަށް  ބާ ދަންނަވަން. އާދެ! މިސް ޔާމީނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަރައީ، ޓަކައި ދިވެހި ސަރުކާރަށް ކަމަށް

 ،ކަށް ބަލާއިރުކަފުޅުތަ ވަަޑއިގެން ެދއްެކވި ވާހަބަެއއް ބޭފުުޅން ކަންބޮޑުވެ  އްކަވާފައި ހުރި ވާހަކަފުޅުތަާކއިބަރުން ދަމެން

 ެވއްޖެ. މިހެން މި  ވެސް ބޮޑަށް ލަސް ގޮތުަގއި މިފަދަ ބިލެއް ރާއްޖޭގައި ވުޫޖދަށް ގެނައުން މާ ފެންނަ އަޅުަގނޑަށް

ޖޭގައި ވަޒީފާ ނެތިފައި ތިިބ އަދި ރާއް  ރިވަރުންނަކަށާތައް ަބއިަވރު ދަކުންނަ އެސުކޫލްތަކުން ކިަޔަވއިގެން ނު ،ދެންނެވީ

 ކަތެއް ފެށުންމިފަދަ މަސައް ރާއްޭޖގައި ، މު ބިލެއް ވުޖޫދަށް ގެނެވި ގެ ޙަްއޤުޤައި މިފަދަ މުހިއްއެތައް ގިނަ ރައްޔިތުން 

 1495ންމެ ބޮޑަށް ަވޒީފާގެ ފުރުޞަތުގެ ފައިދާ އެ ،ލާއިރުލުން ލިބޭނެ ފައިދާތަކަށް ބަލައި. މި ބިވެވާތީ ބޮޑަށް ލަސްވެފައި މާ

ވާނޭ ނގިަވޑަިއގެންފައި ރު އެވާހަކަފުޅުަތކުން މިހާ ގެފުޅުންދެންނެވީ ބައެއް ބޭ މި ފާހަަގކުރަނީ. މިހެން އަޅުަގނޑު

އެ  ،ގޮތަށް ބަލާއިރު މިކް ޒޯނުތައް ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުަތކުަގއި އުފައްދަިއގެން ކުރިއަްށ ގެންދާމިފަދަ އިކޮނޮ ،ންފަދައި

ތަަކކަށް ަރއްޔިތުންގިނަ އެހެންމެ އެަތއް ކުރޭ. ހަމައްސާއިންަސއްަތއެއް ހިވަރަށް ބޮޑު ޅި އާމްދަނީގެ ޤައުމެްއގެ މު

ނޑުމެންގެ ާރއްޖޭަގއި ެއކިެއކި ވަސީލަތްަތއް ޤާއިުމވެފައި ހުރިވެގެންދޭާފގެ ފުރުޞަތު ތަނަެވސް ވަޒީ ގޮތަށް  . އަުޅގަ

 1500އިން ލިބޭކަށެއް  ނީ ރާއްޖެބާވަތުގެ މަދު ވަސީލަތެއް ނޫ މި ތަާކ،ޖޭަގއި ހުރި އެކިއެކި ފަޅުތަކާއި ފަޅުރަށްރާއް ،ބަލާއިރު

 މި ހުސް ފަޅުތަކާއި ފަޅުރަށްތަާކ، ހުރިން ވީހާ އަވަަހކަށް ރާއްޖޭަގއި އިރީޢާ ޛަބިެލއްގެ  ވީމާ، މިފަދައެހެން ނެތް.

 މެން ގޮވާލަން އެބަ މަށް އަޅުަގނޑުގެންދިއު ީދ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަެކއް ފަަށއިގެން ކުިރއަށްތަންތަނުގައި ހަމަ އިޤްތިޞާ

ފަށައިގެން ރާއްޭޖގައި މިހިރަ  ަގއި ީމހުން އުޅެން ފެށީއްސުރެރާއްޖޭޖެހޭ. މާޒީގެ ދުވަސްތަކަށް ބަލާއިރު ދިވެހި

ހުރި ގެ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާދަނީ ރާއްޖޭތަންތަނުގެ ބޭނުން ހިފަމުން މިެއކިެއކި ފަޅުތަކާއި ފަޅުރަށްތަކާއި 

ނޑުމެންނަށް ފެންނަމުންދާ  ވެސް ދެންނެވޭކަށެއް ނެތް. މިހެން މިދެންނެވީ މިއަދު ގޮތުަގއި ކަމަށް ައޅުަގނޑަކަށް   1505އަުޅގަ

 ުހރި. އަދި ޮބޑެތި ފަޅުރަށްތައް  އްދުތަުކަގއި އެބަންތަން ރާއްޖޭެގ ެއކި ސަރަހަިއ ތަޑެތި ަފޅުތަކާއިރު  ބޮމަންޒަރަށް ބަލާ

ްނ ަތންތަނުގައި ާދއަޅަިއގެން ލިބޭ މަދު މަސްކޮޅެއް ބޭނުންކުރު ހުރި. އެހެންނަމަެވސް މުރާލި މަދު ބަޔަކު އެ އެބަސް ވެ

ޒު ގޮތުަގއި ށައިގެން ނާޖައިދަރުކޮ  އަޅަިއ،ރުކު ތަނުން ވަގު އަރަިއގެން އެ ޑެތި ބިންހުރި ފަޅުރަށްތަކަށްބޮ ފިޔަވަިއ،
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ނުދޭ. ށްތަކާއި ފަޅުތަކުން ލިބުމަކުންބޮޑު ފައިދާއެއް ދިެވހި ދައުލަތަކަށް އެ ރަ މާ ކަންތައްތައް ބޭނުންކުރުން ފިޔަވައި

ނޑަށް ޤަބޫ  1510އިން ސަރުކާރަްށ ލިބޭ އިޚްތިޔާރެއްގެ ދަށުން ތުަގއި މިފަދަ ބިލެއްގެ ޛަރީޢާ ތޮވޭ ކުރެލުއެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ަވޒީާފެގ ތަންތަނުގެ ބޭނުން އެންމެ ހެޔޮތުގައި އެަބ ހިފެންޖެ ވަހަކަށް މިވީހާއަ  ހޭ. އަޅުގަ

ިވއްާޔ  މަށް ވަނީކަ ކަތެއް ެފށިއްޖެއުމީ މަސައްފުރުޞަތުތަކަށް ބަލާއިރު ސީދާ ގޮތުންނާއި ނުސީދާ ގޮތުން މިފަދަ ޤަ

ގަކުރެްއވި ބޭނުފުޅުން ފާހަ މަވެސް ަބއެއް އެެހންނަދާނެ. އެހެންތަކަށް ފައިދާ ލިބިގެންގިނަ ރަްއޔިުތން ރާއްޖޭގެ ވަރަށް

ވަރަްށ ، ލާއިރުށް ބަޖެހޭނެ ފައިދާތަކަދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް އޮންނަން ވެސް ކަތްތަކުަގއިގެ މަސައް ތަކުފަދައިން ރިސޯޓު

 1515ކަމަްށ  ތުތައް އޮންނާނެނަށް ވަޒީާފގެ ފުުރޞަވަރަށް ރަނަގޅަށް ދިވެހިން ،ތައް ކުރެިވގެންރަނގަޅަށް ެއގްރީމެންޓު

ނޑުމެންެވސް ސް ތައްތައް ިދޔަކަމުަގއި ިވޔަކަން ބެލެވިގެން އެ ދިކޮޅަށް. ދަނީ އެއާ މުޅިން އި ނަށް ފެންނަމުން މި އަުޅގަ

އިން  ބޭރުގެ  ބުން ރާއްޖެނުދިއުމުގެ ސަބަކަންކަން ބަލަހައްޓަމުން އްޓާނެ އިދާރާއަކުން އެބަލަހަ އެކަން މޮނިޓަރކޮށް

ވެސް ލިބެމުން  ތަކަށްއެހެްނ ފަރާތް އަދި ވަޒީފާވެސް  ޓްތަކުންނުވާވަުރގެ މަންފާ ހުރިހާ ރިސޯލިބެން އެތައް ބަަޔކަށް

ވަރަށް ބޮޑު ދައުެރްއ  ،ބޮޑު ބަެއއް ތެރޭަގއި ވަރަށްމީގެ ޒޯނު އުފެދުނުކަމުގައި ިވޔަސް މާ، މިހެންވީދަނީ. އެ މި

 1520ބޮޑަށް އެދެްނ  ޓަކައި. އަޅުަގނޑު ވަރަށް ދިނުމަށްހޯދައިފުރުޞަުތ ތުންނަށް ވަޒީފާގެ ރާއްޖޭގެ ރަްއޔި ޖެހޭނެއަދާކުރަން

ުނެގ ނޮމިކް ޒޯގައި އިކޮއްދެއް ދެ ސަރަހަ ، ތަނުގައި ވާހަކަދަްއކަވަމުން ވިދާުޅވި ވެސް މި އިްއޔެ ޓުއަިރޒަމް މިނިސްޓަރު

ނޑުއަޅު  ؛އްދުެގ ގޮތުގައި ނަމަވެސް މެދު ރާއްޖެތެރޭގެ ސަރަހަވާހަކަ. އެހެން ެވސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ  ގަ

 ބަޑު ފަެޅއް އެވުރެ ބޮ ެހކްޓަަރށް 2111ަގިއ، ޚާއްަޞކޮށް މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީަގއި އްދު ސަރަހަ ގެމާޅޮސްމަޑުލު

ްނވީމާ، މި އެހެ ފަޅެއް. ދާއެއް ނުހިފޭނެ ގޮތަށް އޮްތ ބޮޑުިއން ތަނެއްަގއި އެްއވެްސ ފައި އޮތް. މިއިން ޒަމާނެްއގަިއ އެ 

ނޑައެޅި ްއދުރަހައިކޮނޮމިކް ޒޯުނގެ ސަ  1525ގޮތުަގިއ  ގެނެއް ިއކޮނިމިކް ޒޯ ސަރަހައްދުދެންނެވި  ދާއިރު މިގެންތައް ކަ

ނަޑއެޅުމަކީ ނުޑ ަގއި އަޅު ޑު ގޮތެއް ނއިގަ ން. މަކަމެއް ކަމުގައި ދަންނަވަ އަުޅަގނޑު ަވރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަ ގަ

ފެތުރުމަށް ބައެއް ބޭފުޅުން ދެްއެކިވ  ތަކެއްގޮތުން ނުބައި މަޢުލޫމާތު ވަނީ މި ބިލާ ބެހޭނުންބޭ ދަންނަވާލަން

 ކަމާ،އަންނާނެބަދަލު އެއަށ ޖެހޭކަމާއި އަންނަންބަދަލުިބލަށް ވަރަކަށް  13ތިޞާދާ ގުޅޭ އިޤް  ،ފުޅުތަކަށް ބަާލއިރުވާހަކަ

ވެްސ  އްލުއޭގެ ހަ ބިލުގައި ދައްކަިއގެން ަރއްޔިތުންނަށް އޮުޅވާލުމަށް ވާހަކަދެއްެކވި. އެހެންނަމަވެސް މި އްވާހަކަތަ މި

 1530ހުިރ ޤްތިޞާދީ ގޮތުން އެިކއެކި ގުޅުންއަށް ބަލާއިރު އި ވަނަ މާއްދާ 81ބިލުގެ  މި .އޮތް ހޯއްދަވައިެދްއވާފަ އެބަ

ހުރި.  ށް ީމގައި ކިޔަިއ ދެްއވާފައި އެބަވަރަށް ސާފުކޮގޮތް  ކުރާނެލުވަންޏާ ެއކަން ހައް ކަމަށް  އަންނަބިލުތަކަށް ބަދަލު

 ވެސް މި  މި މަޖިލީހުގެ ދައުރު ކަންތައްަތއް ކުރިައށް ގެންދާނެ ގޮތް ؛ތަކަށްހެންމެ މަޖިލީހުގެ ދައުރު އޮޅޭ ގޮއެހަމަ

ނޑު ދަވާފަހުރި ވިދާޅުވެދެއް  ބިލުގައި ވަރަށް ރަނގަޅަށް ެއބަ  .. ންނަވާީނ.. އެެހންވީމާ، އަުޅގަ

 

 1535 މަދު ތާރިޤު ވާހަކަދެއްެކވުން:އަޙް މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު
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 މި  ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯުނގެ ބިލު؛ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 

ސްޯޓގެ ދަށުން ތަރައްީޤކުރަން ގެ މެނިފެޤައްޔޫމުޔާމީން ޢަބްދުލްهللا ރިއްޔާ ޢަބްދުހާރުގެ ަރއީސުލްޖޫމްހޫބިލަކީ މި

ނަޑއަޅާފަިއވާ ސަރަހައްދުަތކެއް ތަަރއްޤީ  ބިލާ ބެހޭ  ކަިއ ހުށަހެޅިފައިވާ ާޚއްޞަ ބިލެްއ. ޙަޤީޤަތުގަިއ މިޓަ  ކުރުމަށްކަ

ނޑު ން ންނަށް ފޯރުކޮށްދޭކެއް ރައްޔިތުދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ތަފާތު ދޮގު މަޢުލޫމާތުތަމެންގެ އި ގޮތުން އަުޅގަ

 1540ގޮުތަގއި ފައިސާ ޖަމާކުރާނެ މާޙައުލެްއ  އި ިދވެހި ދައުލަތަްށ ކަޅު ފައިާސގެދޭ. އޭގެތެޭރގަ ން އެބަކުރަމުސައްކަތްމަ

ތަކުގައި އަކީ މިހާރު ޖެޓު ޔަ. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ފައިސާ ދިކަމުންކުާރކަމުގެ ވާހަކަ ދައްތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތް

 ނޫން. ިދެވހިރާއްޖޭ މަނިޓަރީ ޤާނޫނާއި އްދުތަކަށް ގެނެޭވ ގޮަތށް އޮންނަ ކަެމއްރަހައައިްސ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ވަިކ ސަ

 ކަށް ނުވާެނކަން ކަމަ ކުރުމަީކ ފަސޭހައަށް ފައިސާ އެތެރެ ކޮށް ނޫނިއްާޔ ދިވެހިރާްއޖެދިވެހިރާއްޖޭގެ މަުރކަޒީ ބޭންުކ ތްރޫ

ނޑު ފާހަކަކުރަން. މީގެވެ ނޑުމެްނގެ ސް އަުޅގަ ަތކަށް ގޮ ޅަކީ އެހެންވަްނދިއްޕޮޚާއްޞަކޮށް އިހަ ؛ ރާއްޖެ އިތުރުން އަުޅގަ

 1545ވި، އަދި އެތާނަގިއ ޕޯޓެއް ޤާއިމުކުރެ  ،ހިސާބުަގއި އޮންަނ ތަނަކަށް ވާތީ އެރޫޓު  ބުނާނަމަ ޗައިނާގެ ސިްލކު

ވާނަަމ  އިކުރެިވއްޖެ ކަުމގަމިކް ޒޯނެްއެގ ގޮުތގަިއ ތަރަްއޤީއިކޮނޮ  ާޚއްޞަ ހިސާަބކީ އެުކ އެ އާފެސިލިޓީސް ބަންކަރިން

މާއްދާއެްއަގއި ފާހަގަކޮށްފައި ޤާނޫނުގައި ދެ  ނެ. ޚާއްޞަކޮށް މިެވގެންދާރުަޞތުތައް ތަނަވަސްދިވެހިންނަށް ވަޒީފާގެ ފު

ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުގަިއ  ވެސް. ަލތްތަކެއްކުރުވާ ޙާބޫރުޒީފާ ދިވެހިންަނށް ދޭން މަޖުއޮްތ ވަ  އެބަ

އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ މިހާރުގެ ރަ ،ބިލަކީ ގެންދާ މިތަކެްއ ހުޅުވިފައިސާ ވަނުމުގެ އެތައް ދޮރުއަދި ބޭރު  ޖީ.ޑީ.ޕީއާ

 1550ން ކޮށް ނިންމަންވެފައިވާ މަަސއްކަެތއް. ގެ ދަށުން އަުޅަގނޑުމެން ކޮންމެހެންވެސް ިމހާރުން މިހާރުމެނިފެސްޓޯ

ނޑުނޑު ޤަބޫލުގަ އަޅު  ސް މި ބިލު ނިންމައި ގައި ައވަހަށް ގެންގޮމަސަްއކަތް ކޮމިޓީ ސްޓޭޖު މި މެންކުރަނީ އަުޅގަ

އް ހއ. ފާގެ ފުރުޞަތުތަ ުޒވާނުންނަށް ލިބެންވާ ަވޒީ ،ނަށްންއަުޅަގނުޑމެންގެ ޤައުމުެގ ޅަދަރީ ގެންޤާނޫނަކަށް ވެ 

ނުތަެކއް ަތކުަގއި ޚާއްަޞ ޒޯއްދުމާލޭގެ ސަރަހަ މެދުާރއްޖެތެރޭގެ އްދުތަާކއިހަވެްސ ައއްޫޑގެ ސަރައިހަވަންދިއްޕޮާޅއި އަދި

 ގޮސް ނިމިގެންދާނެ ަކމަށް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ެއޅިގެން މީތި ޤާނޫނަކަްށ ވެގެން އެކަށަ

 1555 

 ރީފް ވާހަކަދެްއކެުވން:މް ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޢަނޮޅިވަރަ

ނޑު ފުރިހަމައަށް މިރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަޅު `. ޝުކު ނޑު މިފަަދ ކުރަން. ދު ތާއީ ބިލަށް ގަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެނގޭ ޙަލެއް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވީތީ، ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރުވެރިބި ސަނަށް ވަން. އަުޅގަ

 ރައީސް.ވެސް. ޢިްއޒަތްތެރި  ހީވާނެކަން ފުޅަށްބުޑުން ދަންޏާ ނޫނީ ފާރުބުޑުން ދަންޏާ ކެޔޮަގނޑު ަކނޑާނެކަން

 1560ވެސް  ވަނަ ގަރުނުން ފެށިގެން 9ގޮތުގައި މީލާދީން  ގެން އޮންނަނގެ ެއވޭލާ ތާރީޚުން ވެސް އެދިވެހިރާއްޖޭ

ންމަތީގެ ތިލަދުހެން މުދާތައް ބަރުކޮށްގެން ބޮޑުއަދި އެހެންނި ރުއިރުމަތީ ސަހަރުތަކުން ހަވާދާފަހަރު ދުމެދުއިރުމަތީގެ ނައު

ނުޑއޮޅިތަކުން ދަތުރު  ނޑުމެްނގެކަ އޮތް. ޢިއްޒަތްތެިރ  ފެންނަން އެބަ ،ގެންނއެވޭލާ ތާީރޚުން ވެސް އެ ކުރާކަްނ އަުޅގަ
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ކޭޝަން ނުވަތަ ލޮތަން  ތަކުގައި ަޤއުމު އޮންނައިޤްތިޞާދީ މާހިރުން ވިދާޅުވާ ގޮުތގައި އިޤްތިާޞދީ ރޭވުން ރައީސް.

ގުދުރަތީ ގޮތުން  .އި ވަރަށް ޮބޑަށް ފާހަގަކުރަންގަ މު ދަުއރެއް އަދާކުރާ އެްއޗެްއގެ ގޮތުމިއީ ވަރަށް މުހިއް

 1565ތައް މިލިއަން ޓަނެއްގެ މުދާ ހިފައިގެން ދަުތރުކުރާ ބޯޓުތައް ހުރަސްކުރާ ަވނީ އަހަރަކު އެ މަތި އުފެދިފައިތިލަދުންބޮޑު

ނޑުމާމަލޭ ނޑު ދަންަނވަން މިޑިގްރީ ޗެނަލާ ވެސް އެީކގަިއ.  ެއއިޓްނުވަތަ  ،ކަ ދުރަތީ ައކީ ގު އުޅޭ ވާހަކަ އަުޅގަ

އެގޮތަށް އޮންނަތާ  އްުދެގ ރަށްތައްހަވެސް އެ ސަރަ ރުތިލަދުންމަތި އުފެދިފައި އޮތްއިބޮޑު މިހާ ފަހި ތަނެއްގައި ގޮތުން

ނޑުމެން ބޮޑުތިލަުދންމަތީ . ނަމަެވސްެވއްޖޭ ޒަމާންތަކެއް ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންވާ މިންވަރާ ގާތަކަްށ ެވސް  އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޮޑުއަޅު  ލިބޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ.އެަކއްެޗއް ވެސް ނު ތުން އެދިއެދި މިތިބީ އެ ޔިތިލަދުންމަތީ ރައްގަ

 1570ބައިނަލްއަްޤވާމީ މެންޓް ބަނދަރާއި އެތާނަގއި ޓްރާންސިޕް، އް ާޤއިމުކޮށްނެއްދުަގއި އިޤްތިޞާދީ ޚާއްޞަ ޒޯސަރަހަ

ނުޑމެން މިތިބީ އެކަހެއްލޮލަށް ފެންނާނޭ ދުވަ، ވެްސ ހެދިމެރީނާތައް ޔޮޓް ޑޮކްާޔޑާއި  ންކަން އެގެ އިންތިޒާުރގައި. އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޮޑު ދިނުމަށް ސަރުކާރަށް ފުރިހަމަ މަގަށް ފަހިކޮށް ިތލަދުންމަތީ ރައްޔިތުން ބޭނުމީ އަށް އެއްބާރުލުންދޭން. އަޅުގަ

ނޑުމެން ބޭނުމީ ގޮ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތަްއ  ިއވޭ ހިސާބުަގއި ތިބެެގންަވއިލީމާ އަޑުދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީ. އަުޅގަ

އަހަރު މިރާއްޖެ މިދިޔަ ގޮތަށް އެކިެއކި ހަލަބޮލި  11މި ވޭތުވެދިޔަ މެްނނަކަށް ވުން. ައޅުަގނޑުތަނަވަސް

ނޑިބަތްެތއް؛ ކަންތައްަގނެޑއް  1575ޤައުމު ދޫކޮށްލާކަށް ަވގުތެއް  އޮންނަ ގޮތަށް އޮންނަން މިެޔއްހެން މުޅި ޤައުމު ކެކިެކިކ ބޮ

ނޑައަަޅއިޤައުމުގައި ެއގޮތަ ތިބީ އެފުރުޞަތު ދޭން މި ނެތް. އަޅުަގނޑުމެން މި  ށް ހިލިގެންދިޔަުނދިނުމަށް ޢަޒުމްކަ

ނޑުމެން ބޮޑުތިލަުދންމަތީގެ ރައްޔިތުްނގެ އެދުމަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ ިއއްތިހާ ދުެގ ނިކުމެ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ. އަުޅގަ

ކަމަށް  ކުރާނެށް ތަރައްޤީޚިލާފަ ދަޔާވެރިކަމުަގއި ޖީ.އެމް.އާރަށް ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓް ހިންގަންދީެގން ބޮޑުތިލަދުންމަތީ އާ

ތަރައްޤީވެަފއި އޮންނާނެ ގޮތުގެ ކުލަ  އްދުސަރަހަ ންމަތީގެ ރައްޔިތުންނަށް އެތިަލދުއޭރުގެ ސަރުކާރުން ބޮޑު

 1580ދިޔަ ގޮތަށް ހުވަފެންތަްއ ބިލާހަކަށް ެވގެން އަހަރެއްހާ ދުވަުހގެ ތެޭރގައި ކުލައި ފޮޓޯތަްއ ދަްއަކމުންދާތާ ދޮޅުކުރެހުންތަކާ

ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ނިހާޔަތަށް  ނުދިޔުމަށް އަޅުަގނޑުމެންގެ އެުދމަކީ. އަޅުަގނޑަށް މިތައްތައް ނިމިގެންކަން މި

 ލައިކުމް. ޝުކުރުދަންނަވަން. ަވއްސަލާްމޢަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި  1585މެންބަރު ޒަތްތެރި ިޢއް ާދއިރާގެ ފޮނަދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

ލާނަން. އެހެންނަމަވެސް ކުިރޔަށް ަވޑަިއގަތުމަށް ޖަހާއިުރ ނިންމައި 2އަޅުަގނޑުމެން  އަށް.هللا ޢަބްދު ޢަބްދުއްރަޙީމު

ރިޔަށް ވަަޑިއގަތުމަށް އިގެްނ ކުޔަ ބަ ވެސް ވާހަކަިއގެ ާބކީން އޮންނަ ުދވަހެްއގައި އަނެްއކާ އެދެން. ދެ

 އަރުވާނަން. ފުރުޞަތު
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 1590 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا އިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުފޮނަދޫ ދާ

ޖަހަނީ.  2އޮތީ.  `. ައއްސަލާމް އަލަިއުކމް. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވަރަށް ަވގުތުކޮޅު ުކޑަކޮށް މި

ނޑު ވެސް މި ބިލަްށ ވާހަކަަދއްކާލަން ޖަހާއިރު ނިމޭނެ ވާހަކަ ތި  2 ބޭނުންވާީތ  ވިދާުޅވަނީ. އެހެންނަމަވެްސ އަުޅގަ

އޮތްހެނެއް. އެހެންނަމަވެްސ  ބިލަށް ވާހަކަދައްާކކަށް ަވގުތު ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ. އަޅުަގނޑަކަށް ހިއެއްުނވޭ މިއަދަކު މި

ވާތީ އެންމެ ފުރަތަމަ  ފުރަތަމަ އަުޅަގނޑު ވާހަކަދަްއކާ ުދވަސް ަކމަށް ވަނަ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި 18 މި

 1595އްޖޭގެ ލޮުބވެތި ރާ ލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށާއިމި ޢިއްޒަތްތެިރ މަޖި ،ދެކެނީ އަޅުަގނުޑގެ ވާޖިބެއް ކަމަށް 

ނޑުގެ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި ރައްޔިތުންނަށް މި ރަމަޟާން މަހުގެ ހިނގަމުން މި ރައްޔިތުންނަށާ؛ ދާ  ާޚއްސަކޮށް ައޅުގަ

. އަޅުަގނޑުެމން ވެސް ނެތް އްެކއް ރަމަޟާން މަހުގެ ތަހުނިޔާ އާއި ހެޮޔއެދުންތައް އަިރސްކުރުން. އާދެ! ޝަ 

ނޑުމެން ދަނީ. ހަނދުމަފުޅު ތެރޭގައި ވީ ވަޢުދުތަްއ ފުއްދުމުގެ މަސަްއކަތް މިހާރު ކުރަމުން މިކެމްޕޭން ހުންނާނެ އަޅުގަ

هللا ބުނަމުންދިޔައީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވެރިކަެމއްަގއި، ޢަބްދު ގައިވަރަށް ބާރުލާފައި، ައޑަށް ބާރުލާފައި ރައްޔިތުން ގާތު 

 1600މަސައްކަތް ކުރަންެވގެން  ދޭނަމޭ. މިއަދު އެކޮޅަށްޖަހައި ދު ނަަގއި ތިޞާދިވެިހރާއްޖޭގެ އިޤް ންގެ ވެރިކަެމއްަގއިޔާމީ

ނޑުމެންގެ އިިދކޮޅު ފަރާތްތަކުން އަޅުަގނޑުމެންނަްށ ފާޑުވިދާޅުވަމުން، ދެންމެ  އަޅުަގނޑުމެން ނިކުތީމާ ައޅުގަ

ތަޢާރަޟުވޭ  ޤާނޫނަކާ 13ޤާނޫނާއި  ދާއޫދު ވިދާޅުވިހެން މި ފަރު ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޖަޢުއިރާގެ އުނގޫފާރު ދާ

މީހުންގެ އަސްލު ސޫަރއިަގއި ކަްނކަން ރައްޔިތުންނަށް ޮއޅުވާލުުމެގ  އެ ،ވިދާޅުެވ ފާޑުފާުޑގެ ވާހަކަތަްއ ދައްކަމުން

ވުރެ  ވަރަށް ްއަގއި ޖެހޭހާ މަޅިއެން ޖަހައިވެހި ރައްޔިތުންނަކީ އެމް.ޑީ.ޕީދަނީ. މިއަދު ދި މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަމުން އެ

 1605ބުތަކަށް ނަޒަރު ހިންގާލީމަ ތެރި ބައެއްކަން ނިމިދިޔަ އިންތިޚާ މާ ބުއްދިވެރި، މާ ވިސްނުްނ ރަނގަޅު، މާ ހޭލުން

އަކު  ދައްކާ ވާހަކަތަަކކަްށ ޖާގައެއް ިދވެހިރާއްޖެ މިއަދު ެއގޮތަށް އެ، އޮތީ ފެންނަން. އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

، ެގންދަނީ ދިވެހިރައްޔިތުންނަކީ ފުދުންތެރި ދިރިއުޅުމެއް އުޅޭ  ކުރަމުން މިޕީ.ޕީ.އެުމން މަސައްކަތް މެންނެތް. އަޅުަގނޑު

ދިނުމުެގ ގައި ދިރިއުޭޅ ރައްޔިތަކަށް ހަދައިއެކީ އް ފުއްދާލައިގެން މިނިވަންކަމާ ންތަމީހުންގެ ބޭނު ހަމަޖެހިގެން އެހިތް

ނޑައެޅުުމގެ ބިލަކީ ައޅުަގނުޑ ޤްތިޞާދީ ޯޒން ނުވަތަ ސަރަހަޚާއްސަ އި، މަސައްކަތް. ެއގޮތުން ބަލާިއރު އްދު ކަ

 1610ރަްއޔިތުން  ބޮޑު އިންޤިލާބެްއ ގެނެސްދޭނެ ބިލެކޭ. ިދވެހި ދީ ގޮތުން ވަރަށްއަްށ އިޤްތިޞާ ދަންނަވާނީ ދިވެހިރާއްޖެ

ލުގެ ސަބަބުން. ބިެގންދާނެ މި ބިނުކުރާ ފަދަ ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ދިވެިހރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުަތކަށް ލިދުވަހަކު އުއްމީދު

 އިވާ އަތޮޅުތަކަށާ އަދި ފަރުފަރާއި ދިކަން ލިބިފަދުރަތީ މުްއސަނދިކަން ލިބިފައިވާ، ބިމުެގ މުއްސަނދިވެހިރާއްޖޭގެ ގު

ނަޑއަަޅއި، ފަރުގެ މުއްސަނދިކަން ލިބިފައިވާ ތަންތަނަށް މި ކުރާ ޒޯންތަކަށް އިންވެސްޓު  އެ ގޮތަށް ޒޯންތައް ކަ

ނޑުމެން މީގެ ށް އިނާޔަތްތަެކއް ދޭންފަރާތްތަކަ ނޑު ދަންަނވާނީ އަުޅގަ އަހަރު ފަހުން ވެްސ  211ފެށުމުން އަޅުގަ

 1615ިއގެން ރާ ހިސާބަށް ދިވެހި ޤައުމުގެ އިޤްތިސާދައަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެވިދާެނ ކަމަށް އުއްމީދު ވެްސ ނުކު

 ރަްއޔިތުން ދެކެވަަޑއިގަންަނވާނޭ.  ޒަރު ދިވެހިޔާމީން ަވޑަިއގަްނނަވާ މަންهللا ވެރިކަުމަގއި ޢަބްދު އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި
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 ނިންމުން 

 

 1620 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ވަރަށް އެކީަގއި  ސައްކަްތ ނިންމާ ވަގުތު ޖެހުމާޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. ދުވަހުގެ މަ އަުޅގަ

ދުވަހެްއގައި މި  ޖަލްސާއެއް އޮންނަ ދެން މަޖިލީހުގެ ،ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންގެ ކިބައިން އެދެން ބުވެރިކަމާ ެއކީއަދަ

ވާހަަކކޮުޅ ފުރުޞަތު ލިބިވަަޑއިގަންަނވާނެ ކުރެވޭއިުރގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ބިލަށް ބަހުސް

އްވާ ދެ  ކުރިޔަށް ގެންގޮސް ނިންމާލަން. ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ކުިރޔަށް ގެންދިޔުމަށް ތި

 1625އެކީަގއި ޝުކުރުދަންަނވަން. ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ ހެޔޮ އެދުން. ދެން ތެރިަކމާއްބާރުލުމަށް އިޚްލާޞްއެ

 ގަިއ.  11:41ވާ ހޯަމ ދުވަހު ހެނދުނު  2113ޖުލައި  13މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންާނނީ 

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 


