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 (ރައީސް ޤާސިމް އިބްރާހީމްޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

 ޖަލްސާ  ވަނަހަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަރުގެ ވަނަ އަހ2019ަ

 (ދުަވސް )އަންގާރަ 2019 މާރިޗު 5

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 ލިސް މަޖި .االهآله وصحبه ومن و الم على رسول هللا وعلىالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ވުން.އިއް ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން. 23އިްއޒަތްެތރި ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ މި ވަގުތު 

 

 .ންކުރު އިޢުލާން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ންކުރު ޢުލާންއިއެޖެންޑާ ދުވަހުގެ 

 .2019/1/6އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. -3.1

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާއެންގުން  .4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީަތކަށް އައިސްަފއިާވ ގެ ދަށުން ނަންބަރު ައއިޓަމު ރިޔާސަތުން އަްނގާ އެންގުން. އާދެ، މި އެޖެންާޑ 

ވަނަ މާއްދާެގ  107ތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް. ރައްޔިނަވައިލާނަން، ބަދަލު ދަން



2 

 

 ބޭނުންވެގެން މަޖިލީހުެގ ނަން ކޮމިޓީތަކަށް ބަދަުލގެންމަޖިލީހުގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ،މަތީން )ހ(ގަިއވާ ގޮތުގެ

ނީ ވާ ނަށްޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ީލޑަރުންއެަކން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސި ،ރައީސަށް ހުށަހެޅުމުން

މާލިއްޔަތު  -2 .މެންބަަރކު ބަދަލުވެފަ ؛ ޕީ.ޕީ.އެމުން ެއއްއުމީ ސަލާމަތު ކޮިމޓީޤަ -1އެސް.އެމް.އެްސއަކުން އަްނަގާވފަ. 

 ؛ބެހޭ ކޮމިޓީ ންތައްތަކާ ެގ ކަމިނިވަން މުއަްއސަސާތަކު  -3. ުލވެފަެމންބަރަކު ވަނީ ބަދަެއއް އެމް.ޑީ.ޕީން  ؛ކޮމިޓީ

ބޭފުޅަކު އެްއ ބޭފުަޅކު ބަދަލުކުރަްއވާފަ. ޖޭ.ޕީން އެއް  ބޭފުޅުން ަބދަލުކުރައްވާފަ. ޕީ.ޕީ.އެމުން  ދެ އެމް.ޑީ.ޕީން

ވަަނ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން 107ގަވާއިުދގެ  ،. އެހެންކަމުްނ، މި ކޮމިޓީތަކަށް އައި ބަދަލުބަދަލުކުރައްވާފަ

 ކޮމިޓީަތކަށް ައއި ބަދަލުތަްއ މިއަުދގެ މި ޖަލްާސގެ ަޔއުމިްއޔާަގއި ހިމެނޭނެކަމުގަިއ ެވސް އިޢުލާންކުރަން. އަދި

 ދަންނަވަން. 

 

 ސުވާލު  .5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ސުވާލު -5

 ރބަންން އެްނޑް އަމިނިސްޓަރ ޮއފް ހައުސި، ރިފާޢުهللا ޢަބްދުދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  މާފަންނު ދެކުނު -5.1

ންޢާންމު ކުރިން އަމީ ކުރައްވާ ސުާވލު. އާދެ! މި ސުވާލު ކުރިއަށްދިއުމުގެ ޠިފާއާޢާލާ ާއމިނަތު އަލްފާޟިންޓް ޑިވެލޮޕްމަ

 މިަކން ދާނެ ގޮތް ދަންނަވާލަދެއްުވމަށް.  ،ދަންނަވާލަން ަގއިއަރިހު

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ތްތެރި މެންބަރު މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަ ،ފަިއވާ މެންބަރުއެންމެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު ދެއްވާނީ ސުވާލު ފޮނުްއވާ

ވަަނ 64ުދގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއި ،ށް ސުވާުލގެ ނޯޓިހުގަިއވާ ުސވާލު ކުެރްއވުމަށް. އެއަށްފަހުރިފާޢަهللا ޢަބްދު

މިނެުޓގެ  7ޖަވާބުދެްއވުމަށް  މިއަދުގެ އެޖެންޑާަގިއވާ ުސވާލަށް މިނިސްޓަރު ،މަތީން ގަިއވާ ގޮތުގެ މާއްދާގެ )ށ(

ގުިޅެގން ނުވަތަ ކުެރއްވި ސުވާލާ ުގޅިގެން އަނގަބަހުން އިތުރު  ދެއްވާ ަޖވާބާ ިމނިސްޓަރުފުރުޞަތެއް އެުރވިގެންދާނެ. 

އިތުުރ  ،. މިގޮތުން ގެންވޭސުވާލުކުެރއްވުުމގެ ފުރުޞަތު ސުވާލުކުެރއްވި މެންބަރަށާިއ އެހެން މެންބަރުންނަށް ލިބި

 ލިބިވަަޑއިގަންަނވާނީ ގިަނވެގެން ސުވާލުކުރެްއވުމަށް  ށްމެ ފުރުޞަތެއްގައި މެންބަރުންނަެރއްވުމަށް ދެވޭ ކޮން ސުވާލުކު

 ދެސިކުންތު. އިތުރު ސުވާލުގެ ތެެރއިން ސުވާެލްއގެ ޖަވާބުދެްއވުމަށް މިނިސްޓަރަށް ލިބިވަޑަިއގަންނަވާނީ ތިރީސް 

ގުތު ކުރިއަށްދާނީ ގިނަެވގެްނ ރު ސުވާލުުކރެއްވުާމއި ޖަވާބުދެްއވުމުގެ ވަ ގުިޅގެން އިތު ދެއްވާ ޖަވާބާ މިނެޓު. މިނިސްޓަރު

 މިނެޓު ވަންދެން.  15
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެރި ޒައިރާގެ އިއް މާފަންނު ދެކުނު ދާ ،މު. މިއަދުގެ އެޖެންާޑގަިއވާ ސުވާލުކުެރއްވުމަށްއް އަމީންޢާއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ 

 އަުރވަން. ޢަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުރިފާهللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

  ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ންގެ މީއީސް ޔާ ސުވާލަީކ، ރަ. މިނިސްޓަރާ އަުޅގަނޑު މި ކުރާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު

ލިބޭނެ  ލެޓުތައްފުއެ  ،ޢުގެ ދަށުން އަޅަމުންދާ ފުލެޓުތަކުގެ ތެރެިއންށްފަިއވާ ހިޔާ މަޝްރޫކޮސަރުކާރުަގއި އިފްތިތާޙު

ގެ ކޮޓަރީ  ހާސް، ދެ ހަތް މިހާރު މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ  ،ކަމަށް ގެޒެޓުކޮށްަފއިވާ ފަރާްތތަކަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ

ރުން ނަން ސަރުކާ ބަދަުލތަކެއް ގެންކޮޓަރީގެ ފުލެޓުތަކަށް ، ދެހާސް ފަސް ސަތޭކަ، ދެ ވާ ފުލެޓާއި، މަސަްއކަތް ނުފަށާ

 ވަނީ ޚަބަރު  ވާލާދީ މީޑިއާތަުކގައިހަ.ީޑ.ސީގެ މެޭނޖިންގ ޑިރެކްޓަރާ ގޮތަށް އެޗް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް ދޭވަހާ 

 ކުރިްއޔާ. ހިނެއްތޯ؟ ޝުލެޓްތަކުގެ ަޙއްޤުވެރިންނަށް ވާީނ ކިމި ފު ،ވާނަމައެހެންކަމަށް ފެތުރިފައެވެ. މިއީ ޙަޤީޤަތެއްޯތ؟

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނޑުއަުޅގަ . ުސވާލަްށ ޖަވާބުއެުރވުމަށް ިއއްޒަތްެތރި މިނިސްޓަރަށް މެންބަަރށް ޝުކުރިްއޔާއާދެ! ިއއްޒަތްތެރި

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 

  ިޑވެލޮޕްމަންްޓ އާމިނަތު ޢާޠިފާ ވާހަކަދެއްެކުވން: ރބަންނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަމި

دދަންނަވަން. އުއްމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ  ޝުކުރުޙަމްދާއި އަށް  ىوتعال هسبحان`. هللا   هللا صل ى محم 

ރު އެކަޭލގެފާނުގެ ޞަލަވާާތއި ސަލާމްލެއްވުން އެދި ދުޢާކުަރން. އަދި މި ޞަަލވާތާިއ ަސލާމުގައި އިތު އަށް وسل م عليه

ވަޒީރުން  އްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގައިރަ .هكاتربو هللا ةورحم معليك مالَسال. ޙާބުން ސާިމލުކުރަންޢާލުންނާއި އަޞް

ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރުުމގެ ފުރުޞަތުގައި މިއަދު އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުޞަތު 

ދެކުނު  ދަންނަވަން. މާފަންނު އަޅުގަނޑަށް ލިބުނީތީ ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު

ޖަާވބުގައި އަުޅގަނޑު ދަންނަވަްނ. ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުްނ  ރި މެންބަރު ކުރެްއވި ުސވާލުގެ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެ

ަހއުސިން  ،ޔުނިޓުެގ މަސައްކަަތކީހައުސިން  ވަީހަގއި ތަރައްީޤކުރަމުންދާ ހަތް ހާސްހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަ 

 20ނިއަރިންގ ކޯޕަޭރޝަން މިލިޓެޑާ ދެމެދު ޗައިނާ ްސޓޭޓް އިންޖީ ،އާއި )އެޗް.ޑީ.ސީ(ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން 

އް. މި މަޝްރޫޢުގެ ޢަމަލީ ިވެގން ކުރިއަްށގެންދާ މަޝްރޫޢެވަނަ ދުވަހު އެގްރީމެންުޓގައި ޮސއިކުރެ  2016ޖުލައި 
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ކޮށް، ށް ޑިޒައިން ވަނަ ުދވަހު. މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފުލެޓު އެޅުމަ 2017ޑިސެންބަރު  19މަސައްކަތް ފަށާފައި ވަނީ 

ޓަވަުރެގ  ބުރީގެ ޯސޅަ . ފަންަސވީސްފުލެޓު. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 6880ކޮންޓްރެކްޓާ ހަވާލުކޮށްަފއި ަވނީ ދެ ކޮޓަރީގެ 

އަށް އަމާުޒކޮށް ހަދަމުންދާ އިމާރާތްތަކަށް އިމާރާތްތަކަކީ ޯސޝަލް ހައުސިންގ ހަދަމުންދާ މި މައްޗަށް ެއކުލެިވގެން

، މިއީ ނަމަ މީހުންގެ ނިސްބަތުން ބަލާ ފުލެޓަކަށް ފަސްފުލެޓު.  6880 އަކަފޫުޓގެ 555ކޮޓަރީެގ  ، މިއީ ދެބަލާއިރު

އެކަީށގެންވާ މިންވަރަށް އިމާރާތުެގ  ، މިފަދަ އާބާދީއަކާމީހުން. މިހެންކަމުން ތިރީސް ހަތަރު ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ

ދަންނަވަން. ސޯޝަލް ަހުއސިންގެ ޕްޮރގުރާމުގެ ދަށުން ލިފްޓާއި އެހެނިހެން ޚިދުމަތް ނެތްކަމުގައި ދަންަނވަން. އަދި 

 555ފުލެޓަކީ  6880ތީން ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ، ދެ ކޮޓަރީގެ މަ ޓަވަުރގެ މައްޗަށް ެއކުލެވޭ ގޮތުގެ ީރގެ ސޯޅަބު 25

ކަީށގެންާވ ތަންތަން ލާެއއްގެ ނިސްބަތުން ޫދކުރުމަށް އެންމެ އެ، ާރއްޖޭގެ ާޢއިތަންތަން ކަަމށް ވުމާއެކު ކުދި ފޫުޓގެ އަކަ

މަތީން  ނާންނާނެ ގޮތުގެ އަށް ބަދަލުންދާ އިމާރާތްތަކުގެ ސްޓްރަްކޗަރމިގޮތުން މިހާރު އިމާރާތްކުރެވެމު ،ކަމުގައި ނުވާތީ 

 ،. މިގޮތުންށް ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމަވާފަކޮޓަރިއަށް ބަދަލުކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ އެޕާޓްމަންޓްތަކެއް ބަދަލުކުރުމަ 3

ހަުއސިން ޔުނިޓަށް  2484ެގ ކޮޓަރީ ހަުއިސން ޔުނިޓަށާއި، ތިން 1104މުން މި މަޝްރޫޢުގެ ދެ ކޮޓަރީގެ އުބަދަލުގެނަ

 3588އެކު ހައުސިން ޔުނިޓުަތކުގެ ޖުމުލަ އަދަދު ބަދަލުކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް މިހާރު އަންދާޒާކުރެވޭ. މި ބަދަލާ

ތިން ކޮޓަީރގެ  ،ކަމާއި މީހުން ފުލެޓަކަށް ފަސްޫޓތަކަކީ ފުލެކޮޓަރީގެ  ގ ޔުނިޓަށް ބަދަުލެވގެންދާނެ. ދެހައުސިން

ދެންނެިވ މީހުން. ސަރުކާރުން އިސްވެ 22908ން ބެލުމުން މިއީ ގާތްގަނޑަކަށް ނިސްބަތު ފުލެޓަކީ ހަތް މީހުން ކަމަށް 

ގެްނވާ ތަންތަނަްށ ދިރިއުުޅމަށް އެކަށީ ،ބަދަލުގެންނަނީ ސޯޝަލް ހައުސިން ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ބޯހިޔާވަހިކަމަކީ 

ފުލެޓު  25000ހެދުމަށްޓަކައި. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން އަދި އިމާރާތްކުރަން ނުފަށާ ހުރި 

 ފައި ވަނީ މި ފުލެޓުތައް ތިން ވާކޮޓަރީެގ ފުލެޓުެގ ގޮުތގަިއ. ސަރުކާރުން މިހާރު ނިންމަވެސް ެދ  ވަނީޑިަޒއިންކޮށްފައި 

މަޝްވަރާކޮްށެގން މި ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ  ށް. އަދި މިކަމާ ކޮންޓްރެކްޓަރާށް ބަަދލުކުރުމަކޮޓަރީގެ ފުލެޓުތަކަކަ

ޑިވެޮލޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން މިހާރު ދަނީ ކުރަމުން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ  ގމަސައްކަތް ހައުސިން 

މަވެފައިވާ ފަރާތްތަެކއްކަްނ ކަށަވަުރކުރުމުގެ މަަސއްކަްތ ދަށުން ފުލެޓު ދިނުމަށް ހޮވިފައިވާ ފަރާތްތަަކކީ ޝަރުތު ުފރިހަ

ކު ފުލެޓުތަުކެގ  ކޮމިީޓއަކުން ެގންދަވަނީ ކުރަްއވަމުން. މި ެގނައި ބަދަލާއެވާ ާޚއްޞަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުަފއްދަާވފައި

ަހމަވާ ޙައްުޤވެރިންނަށް ފުލެޓު ޝަރުތު ފުރިހޮވިފައިާވ މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ލިބޭނެ ަކމަށް  ،ނަމަެވސް އަދަދު މަދުވި

އެ ފަރާތްތަކަށް ދޭނެ.  ،ެއ ފަރާތްތަކަށް ޙައްޤުވާ ފުލެުޓތައް ،ދިނުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ިއތުރު ފުލެޓު އިމާރާތްކޮށް

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ،މަތީން ިއވާ ގޮތުގެވަނަ މާއްދާގަ 66ާވއިދުެގ . ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަމިނިސްޓަރު ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި އާދެ! 

ގެ ރައްޔިތުން އިތުރު ސުވާލުކުެރްއވުމަށް ައޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަްނ. އެންމެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ

ތްތެިރ ރާގެ ިއއްޒަމާފަންނު ދެކުނު ދާއި ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން ުސވާލުކުރި މެންބަރު 66ގަާވއިދުގެ މަޖިލީހުގެ 

 ެއ ސުވާލެއް ކުރެްއވުމަށް.  ،ށް އިތުރު ސުވާލެއް އޮތް ނަމަރިފާޢަهللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

  ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ތައް ފުލެޓުރު އެ މިހާ ،ގޮތުން ެވއްޖެއްޔާ ގެ ދެންމެގެ ޖަވާބުގައި ވިދާުޅވި. އާެދ! މިނިސްޓަރުމިނިސްޓަރުޝުކުރިއްޔާ 

ިއ ުކޅަ ެއއްބަ ބައި ާވއިރުަގއި އޭގެތެެރއިން ދެގާތްގަނޑަކަށް ުނވަ ހާސް ފަސް ސަތޭކަ މީހުންނަށް ލިސްޓުކުރެވިަފއި

ޑައަޅާނީ؟ ތޯ ކަނމީހުން ކިހިނެއް ދެން  އަދަދަކަށް ނުވޭ. އެހެންވެއްޖެްއޔާގޮތުން ފުލެޓުގެ ވެސް މިހާރު މި ވާ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 އަުރަވން.މިނިސްޓަަރށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ިއއްޒަތްތެރި އާދެ!

 

  ިޑވެލޮޕްމަންްޓ އާމިނަތު ޢާޠިފާ ވާހަކަދެއްެކުވން: ރބަންނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަމި

ން ލަޖަވާބުގައި ކުޑަ މިސްޓޭެކއް އޮތީމަ ރަނގަުޅކޮށް ސް. އަުޅަގނޑަށް ކުރިން ދެންނެވުނުޝުކުރިއްޔާ ަރއީ

 ހެންވީމާ،ންނަވާލަން. އެއީ ނުފަށާ ހުރި ދެ ހާސް ފަސް ސަތޭކަ. އަޅުގަނޑަށް ދެންނެވުނީ ފަންސަވީސް ހާހޭ. އެދަ

ިއ ކުެރވިފަސްޓުލިއެއްސެވި ުސވާލަށް ައޅުގަނޑު ަޖވާބުއަުރވާނަން. ލިސްޓުަގއި ދެންމެ ލާޙުކޮށްލަން. އެތަންކޮޅު އިޞް

މުން. ތައްތޯ ބަލަފަރާ ރަނގަޅުޯތ، އޭގެ ޙަްއޤުވެރިއެ ގައި ހުރި އަދަދުތަކާއި ސް މިހާރު އެ ދަނީ އެ ލިސްޓުއޮތް ނަމަވެ

 ނަވަން. ، ޙައްުޤވެރި ފަރާތަްށ ފުލެޓު ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑުމެން ހޯދައިދޭނެ ވާހަަކ ދަންއެހެންވީމާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ތުރު ާދއިރާން ައޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަުރަވނީ ގަލޮޅު އުމިނިސްޓަރު. އާދެ! ދެ ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި އާދެ! 

 އަށް.هللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ަޢބްދު

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ޢަބްދުއީވާ ާދއިރާގެ މެންަބރު  ގަލޮޅު އުތުރު
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ގޮތް. ރި މިހިރީ ހު ތުލަރު އެ ފުލެޓުތަކުގެ ފޯމުަތކުގެ ހާވާުލވިއިތްތެރި ރަީއސް. އައު ސަުރކާރުން ހަިއއްޒަ ޝުކުރިއްޔާ

އުަކއިލާފައި ، އް މިހިރީެގ ހިތުގެ އުާދސްތަލާފައި ހުރި އެ ފުލެޓުަތއް. ރަްއޔިތުންފޮތްޓަކަށް އަަޅއިލާފައި ކަނަކަްށ އުަކއި

ންނަށް ވާލުވިއިރު. ައޅުގަނުޑގެ ސުވާލަީކ، މި ފުލެޓުތަކަކީ އިންސާނުހުރީ. މިއީ ހާލަތު އައު ސަރުކާރުން ހަ

 ،ސްކޮށްފައި ފައިނޭން ،ލަތެއްަގއި ހުރި ފުލެޓުތަކެއްތޯއޭ؟ ބިން ކަނަޑއަޅާފައި ، ވުޖޫދަށް ެގނެވޭވަުރގެ ހާދިރިއުޅެޭވވަުރގެ

ޔާ ުޝކުރިއް ؟ ލަތެއްަގިއ ވުޖޫދަށް ގެނެޭވވަރުގެ ުފލެޓުތަކެއްތޯއޭންސާނުންނަށް ދިރިއުޅެޭވވަުރގެ ހާއި ،ރޭވިފައި

 . ރައީސް އިްއޒަތްތެރި

 

  :ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުންރި

 ފުރުޞަތު އަރުވަން.  މިނިސްޓަރަށް އިްއޒަތްތެރި

 

  ިޑވެލޮޕްމަންްޓ އާމިނަތު ޢާޠިފާ ވާހަކަދެއްެކުވން: ރބަންނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަމި

ިވ އެ ވިދާޅު  ަގއި ފޯމުތައް ހުރީއިރުއާދެ! އަުޅގަނޑުމެން މިނިސްޓްރީއަށް ވަން  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

ގައި އެ ސްޓްރީ ތެރޭދަންދެން ެވސް މިނި ހިސާބަށް އި. އެހެން ދިމާވީ ެއ ދުވަހުގެ ހުާވކުރުމުގެ ރަސްިމއްޔާތާލަތެއްގަހާ

 ލައި އެކީ ަތޅު އެ ތަންއަށް ައއިސް ހަމަ މުޅި ނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު މިނިސްޓްރީދިަޔއީ. އެހެންކުރެވެމުން މަސައްކަތް

ރި ގޮތް އެ ތަން ހު ވާލުކުރިިއރުގައިއަޅުގަނޑުމެން ތަން ހަ ފުޅުންނަށްބަންދުކުރުމަށްފަހުގައި ދެން ވަޑަިއގެންނެވި ބޭ

ރަށް . ދެން އިތުއެއީ. އަުޅގަނޑުމެްނގެ ެއްއެވސް އިހުމާލެއް އެކަުމގައި ޮއންނާނެ ކަމަކަށް އަުޅގަނޑުެމން ނުދެކެން

 ކުރެްއވި ސުވާލު އަދި ެއއް ފަހަރު ރިޕީޓުކޮށްލަދެއްވާ.

 

  :ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުންރި

 ށް. ރިޔާޟަهللا މެންބަރު ޢަބްދު އިްއޒަތްތެރި އާދެ! އަުޅގަނޑު ދެން ފުރުަޞތު މި އަރުވަނީ ކިނބިދޫ

 

  ވާަހކަދެއްެކުވން: ޔާޟްރިهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ކިނބިދޫ

 ހިާޔ . ައޅުގަނުޑގެ ުސވާލަކީއިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ުޝކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު ޝުކުިރއްޔާއާދެ! 

ިސޔާސަތަީކ  ޙައްޤުވެރިންނަށް ލިބޭނެކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ސަރުކާރުްނ ގެންގުުޅއްވާފްލެޓު މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން 

 ކޮބައިތޯ؟ ިއއްޒަތްތެރި  ަރީއސަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރްއޔާ. 

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި
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 އަުރވަން. މިނިސްޓަރަށް އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު އިްއޒަތްތެރި

 

  ިޑވެލޮޕްމަންްޓ އާމިނަތު ޢާޠިފާ ވާހަކަދެއްެކުވން: ރބަންސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަނިމި

 އެްއޗެއް. އަޅުގަނޑަކަށް ީނވޭ ވިދާުޅވި

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ްށ ލަ ުސވާރިޔާޟް ކުެރއްވިهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ށްމިނިސްަޓރަ ިއއްޒަތްތެރި އާދެ!

އްވުްނ ޕީްޓކޮށްލަދެގެ ވާހަކަކޮޅު ރިރިޔާޟްهللا ޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއަރުވަން. އާދެ! ިއއްޖަވާބުއެުރވުމަށް ފުރުޞަތު

 އެދެން. 

 

  ވާަހކަދެއްެކުވން: ޔާޟްރިهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ކިނބިދޫ

ކުރުމަށް  ކަށަވަރުނަށް ފުލެޓު ލިބޭނެކަންހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފުލެޓުގެ ޙައްުޤވެރިން ،އާދެ! އަުޅގަނުޑގެ ުސވާލަކީ 

 ސަރުކާރުން ގެންުގޅުްއވާ ސިާޔސަތަކީ ކޮބައިތޯ؟ ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. 

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 ޖަވާުބއެރުުވމަށް ދަންނަވާލަން. !މިނިސްޓަުރ ކުރިއަށްގެންަދވާ ިއއްޒަތްތެރި އާދެ!

 

  ިޑވެލޮޕްމަންްޓ އާމިނަތު ޢާޠިފާ ވާހަކަދެއްެކުވން: ފް ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަންމިނިސްޓަރ އޮ

ގަނޑު ޖަވާެބއް އެުރވޭތޯ ވެސް ކޮންެމވެސް ވަަރކަްށ އަޅު  ަރީއސް. ކުރީަގއި ވިދާޅުވި ސުވާަލށްިއއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ 

އުޅޭ. ލެޓުތަކުގަިއ ދެ މަޝްރޫޢެއް އެބަދަންނަވައިލާނަން. ތި ވިދާުޅވާ މަޝްރޫޢަކީ އެސް.އޯ.އީެގ ދަށުން؛ މި ފު

ވަަނ  2017ން ކުޑަ ތަޢާރަފެއް އަުރވާނަން. ގޮތު ބެހޭ ކާެއސް.އޯ.ީއގެ މަޝްރޫޢުތަކެއް. އެ މަޝްރޫޢުތަ  ،އެަކއްޗަކީ 

 ރު ހިއްސާވާ ގިނަ ކުންފުނިތަާކއި ން ވަނީ ސަރުކާ( އިެއޗް.ޑީ.ސީ)ިޑވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން  ގއަހަރު ހައުސިން

. މި މަޝްރޫޢުތައް އަމާޒުކޮށްފައި މަޝްރޫޢުތަކެއްަގއި ސޮިއކޮށްފަ ކާެއކު ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ހައުސިންގއިދާރާތަ

ގޮތުން. މިގޮތުން އިމާރާތްކުރުމަށް  ވަނީ އެ ކުންފުނިތަުކގެ ުމވަްއޒަފުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަްނ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ

ޮކޓަީރެގ  ކޮންމެ އިމާރާަތކުން ސަރުކާރަށް ެއއް ގޮތަށް ހިމެނޭބުރި  ހިފައިވާ ކޮންމެ އިމާރާތެއްަގއި ސާދަހަމަޖެ

ގޮަތށް ހަމަޖެހިފައި ހުރީ. މި މަޝްރޫޢުގައި ސޮިއކުރި ގިަނ  ގޮތަށް ފަންގިފިލާތަކެއް ވިއްކާ އެޕާޓްމަންޓްތަކެއް ލިބޭ

ތްކަން ފާހަގަކުރަން. ބިލުކަން ނެއިދާރާަތކުަގިއ މިފަދަ މަޝްރޫޢެއް ހިންގާނެ މާލީ އަދި ފަންނީ ޤާ ކުންފުނިތަކާއި
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ގެ މީގެތެރެއިން ބަެއއް ކުންފުނިތަކާއި އިދާރާތަކުން މި މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަްށގެންދިއުަމށް ނިންމާފައި ވަނީ ބޭރު

ސަބް ކޮންޓްެރކްޓް ކޮްށގެން އަދި ބޭރުެގ ޭބންކުތަކުން ކުންފުނީެގ ނަމުަގއި ލޯނު ަނގަިއގެން. އާދެ!  ކުންފުނިތަކަށް

ރިޔާްޟ ކުރެްއވި ުސވާލުެގ ޖަވާުބގައި ަދންނަވަން. ހިޔާ މަޝްރޫުޢ هللا  މެންބަރު ޢަބްދުދެން އިްއޒަތްތެރި

މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފުލެޓުތަކަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅަން ދިން މުއްދަތު  ،އިޢުލާންކުރެވި 

ތްތައް އިޢުލާންކުރެވުުނއިުރ ފުލެޓު ލިބޭ ފަރާފޯމުތައް ދިރާސާކުރުމަށް ހޭދަކުރި ވަގުތު ކުރުވުމާިއ،  ،ކުރުވުމާެއކު

މި ކަމަށް އެިދ ހުށަހެޅި  ،މުކޮށްަފއިާވ މަޢުލޫމާތު މަދުވުމާއި އަދި ޝަުކވާ ހުށަެހޅުމުގެ މުއްދަތު ކުުރވުމުންއާއް

މެްއ ންބޮޑުވުއަށް ލިބިފައިވޭ. މިކަުމގަިއ މިހާ ބޮޑު ކަ ވަރަށް ގިނަ ޝަުކވާ މިނިސްޓްރީމީހުންގެ ނިސްބަތަށް ބަލައި

ސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ރައީ  ،ވާލުވެަވޑަިއގެންނެވި ވަނަ ދުވަހު ސަރުކާާރ ހަ 2018ބަރު ނޮވެން 17އޮތުމާއެކު 

  ވަރަށް ބޮޑު އިްސކަމެއް ދެްއަވއި،ގައި އިންސާފު ާޤއިމްކުކޮށްދެްއވުމަށްމި މައްސަލައި  ގެ ސަރުކާރުންޞާލިޙް

ސަރުކާރަށް ލަފާދެްއވުމަށް ޚާއްޞަ ކޮމިީޓެއްއ  ުގޅޭގޮތުން ސަލައާޔާގެ އޮފީހުން ވަނީ މި މައްރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

، މި މިނިސްޓްރީގައި ހުރި ލިޔެކިޔުންަތކާއި  ، މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި. މި ކޮމިޓީގެ ަމސައްކަތް މިހާރު ފެށިއުފައްދަވާފަ

 ވާލުެވވަަޑއިގެން ިގނަ ލިޔެކިޔުންތައް...ކޮމިޓީން ހަ

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 އަރުވަން. ފުރުޞަތުޖަވާބު ފުރިހަމަކުރެއްވުަމށް އިތުރު  އާދެ!

 

  ިޑވެލޮޕްމަންްޓ އާމިނަތު ޢާޠިފާ ވާހަކަދެއްެކުވން: ރބަންހައުސިންގ އެންޑް އަމިނިސްޓަރ އޮފް 

ބެންޖެހޭ ފުލެޓު ލި ،ގުިޅގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ވެަވޑަިއގެންނެވި އެންމެ ބޮުޑ ވަޢުދަކީ ދަންނަވަން. ހިޔާ މަޝްރޫޢާ

 ހުރިހާ މި މިނިސްޓްރީން މިފަދަ  ،ވަރުކުރުން ކަމުގައި ވާތީލިބޭނެކަން ކަށަ ޙައްޤުވެރިންނަށް އެ ފުލެޓުތައް

ވާހަކަ  ންގެންދާނެއެއްގޮތަށް ކަންކަން އިންިތޒާމުކުރަމުމިޓީން ދެއްވާ ރެކޮމެންޑޭަޝނާ މަޝްރޫޢުއެއް ހިންގުމަށް އެ ކޮ

 ށަހެޅޭ ހު މަށްފަހުމުކުރުބޮޑު ގޮތެްއަގިއ އާއް އްގެ މަޢުޫލމާތު ހާމަކަންމެ މަޝްރޫޢެދި މިފަދަ ބޮުޑ ކޮންދަންނަވަން. އަ

  ޝަކުވާަތކުގެ އަލީަގއި އިންާސފު ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސަްއކަތް ކުރިއަްށގެންދާނެކަމުގައި ދަންަނވަން.

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 މް.  ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަާނރާ ނަޢީއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މިނިސްޓަރު. ކަމުނުދޫ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ައނާރާ ނަޢީމްދާއިރާގެ މެންބަރު  މަކުނުދޫ
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ތެރޭގަިއ ާރއްޖެ ،ން. އަޅުގަނުޑގެ ސުވާަލކީ، މާލެއެޭކ އެއްފަދައިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު

ކޮށް އަލަށް އްޞަ ގައި ޚާ، އަތޮޅުތެރޭހިކަން ވަނީ ނުހަނު ބޭނުންވެފަ. އެހެންވީމާހިޔާވަލާތަަކށް ބޯޢާއި ވެސް، އަތޮޅުތެޭރގެ

ާވ ގެްނގުުޅއް  ލާަތކަށް ެވސް އެ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުންކަިއވެނިކުރާ ޢާއި

 މައިގަނޑު ިސޔާސަތަކީ ކޮބަިއތޯ؟ 

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 މަށް ވާނަމަ ހުރި ސުވާެލއް ކަމަށް މިނިސްޓަރަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ކަކުރެްއވި ުސވާލު އަސްުލ ސުވާލާ ގުޅުން އެ

 ޖަވާބުދެއްވުން އެދެން. 

 

  ިޑވެލޮޕްމަންްޓ އާމިނަތު ޢާޠިފާ ވާހަކަދެއްެކުވން: ރބަންނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަމި

ގެެންއ  ތައްޔާރުވެމި އައީ އެ މިޝްރާބުގައި ހުރި ސުވާލުތަކަށް ޖަާވބުދިނުމަށްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު މިއަދު 

 . ައޅުގަނޑު ިލޔުމުން ޖަވާބުއަރުވާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން ހެންނަމަވެސް، އެ ުކރެއްވި ުސވާލަށްނޫން. އެ

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 ރީފް. ގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަ. މަރަދޫ ދާއިރާއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މިނިސްޓަރު

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

 ސަެތއް ނުމުގެ ސިޔާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މުޅި ރާއްޖޭގެ ބޯހިޔާވަހިކަން ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދި

ްށ ރަށް ބޮޑަވަ އިހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެންގެ މަރަދޫ ދާއިރާ، ެއ ދާއިރާގައާ ސަރުކާރުން ެއކަށައަޅާަފިއ އޮތީ. އެ

ސް ނެތް. ވެނެ ގޮތެއް އަދި މީހަކަށް ޯގއްެޗއް ިލބުނުކަމުގައި ވިަޔސް، އެ ގޯިތ ހެދޭޔާވަހިކަމުގެ ދަިތކަން އެަބޮއތް. ބޯހި

ންގެ ޅުގަނޑުމެއަސް ިސޔާސަެތއް އެފަދަ އެހެންވީމާ، ެއވެސް ސޯޝަލް ހައުސިންގެ ޕްރޮގްރާމް ދަށުން އެބައޮތްތޯ ެއއްވެ

 .ދާއިރާ ފަދަ ތަންތަނަށް..

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަީނ ތު މި އަރުްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ކުެރއްވި ސުވާުލ، ައސްލު ސުވާާލ ގުޅުމެްއ ނެތީމަ އަުޅގަނޑު ދެން ފުރުޞައި

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި ރޮޒައިނާ އާދަމަށް.

 



10 

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެްއކެވުން:

ށް  ވެސް ވަރައިން އިްއޔެއަޅުގަނޑުމެންނަށް ސޯޝަލް މީޑިއާ . ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރުޝުކުރިއްޔާ އި

ޒަތްތެިރ އްމި އި ދޭ.ންނަމުން އެބަފްލެޓްތަކާ ގުިޅގެން ކޮރަޕްޝަން ކަމަށް ބެލެވޭނެ ބައިވަރު މައްސަލަަތއް ފެ ގިނައިން

ޖިލީހަށް މަވަނީ  ޓަރުއަދި އޭރުގެ މިނިސް .ތައް ދީފައިވާ ތަންއެކި ފްލެޓު މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތިމާގެ މީހުންނަށާއި

ހާ ްއ މަޖިލީބަޔަކަށްކަން އެ ލިސްޓުތަންކާރުކުަރއްވާފަ. ފްލެޓުަތްއ ލިބުނީ ކޮންމިކަމުގައި ަޖވާބުދާރީވުމަށް އި

ގޮތާ  ޓްތައް ބެހި. ކިހާ މަްއސަލަތަެކއް ހުށަހެޅިފަިއވޭތޯ އެންމެ ަފހުން ފްލެވަނީ އިްނކާުރކުރަްއވާފަރކުރުމަށް ޝެއަ

  މެދު؟

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިސްޓަރަށް މިްއޒަތްތެރި އިްށ ައްސލު ސުވާލާ ގުޅުންހުރި ކަމަ ،އެ ކުެރއްިވ ސުވާލު   މެންބަރު އްޒަތްތެރިއާދެ! އި 

 ަޖާވބުދެއްވުން އެދެން.  ނަމަ، ވަޑަިއގަންނަވާފެނި

 

 ިޑވެލޮޕްމަންްޓ އާމިނަތު ޢާޠިފާ ވާހަކަދެއްެކުވން: ރބަންނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަމި

ކަްށ  ގާތްގަނޑަވަރަށް ބޮޑެތި ަޝކުވާ ިމނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅިފައި ެއބަހުރި. ދެން އިމަޝްރޫޢުގެ މައްސަލަިއގަ ހިޔާ 

ތް އޮތީ ކައެ މަސައް ކުހެން އަޅުގަނުޑ ހަމަ މެންދުރުފަހުގެ ގިނަ ވަގުތު މި ކަމަށް މި ހޭދަކުރަނީ. މިހާރު ކޮންމެ ދުވަހަ

ރިާހ ހުހުށަހެޅޭ  ލެްއވި ޚާއްޞަ ކޮމިީޓއެްއގެ ބެލުމުެގ ދަށުގައި. އެހެންވީާމ، މިނިސްޓްރީއަށްސަރުކާރުން ެއކުލަަވއި

 ނެ. ޝަކުވާަތއް ވެސް އެ ބޭފުޅުްނނަށް ހުށަހެޅުމުންދާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ނާޡިމް.އްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދުއި އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މިނިސްޓަރު. ވައިކަރަދޫ ާދިއރާގެ 

 

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ެއއްވެްސ  ފްލެޓުގެ އް މަދުކުރެިވެގންދިޔައިމާުސވާލަކީ ފްލެޓުތަ  ޝުކުރިއްާޔ ރައީްސ. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު. އަުޅގަނުޑގެ

އްތޯ އިންސާފެ ދަބެލުމުގައި ތި ބޭުފޅުން ކޮންފަ ންން އުިނކަމެއް ައއިސްފާނެތޯއޭ؟ ަހްއޤުވެރިއިޙައްޤުވެިރޔަކަށް މި

  ގެންގުުޅްއވަނީ؟

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 އެދެން.  ްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު ޖަވާބުދެއްވުންއި

 

 ިޑވެލޮޕްމަންްޓ އާމިނަތު ޢާޠިފާ ވާހަކަދެއްެކުވން: ރބަންނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަމި

ހަގަކޮށްފަިއ މެންނަށް ފާއާދެ! ފްލެޓުތައް މަުދވެގެންދިަޔކަން ހަމަ ފާހަގަކުެރވެން އެަބހުރި. ދެން ޙައްޤުވެރިން އަުޅަގނޑު

މުްނ ދިއުހިގެންވެސް ހަމަޖެ ނޫނީ މިހާރު އޮތް ސިޔާސަުތގެ ދަުށން ،ސަެތއްނޫނީ އަލަށް ަކނޑައަޅާ ސިޔާ ،ހުށަހެޅުމުން

 . ދަންނަވަން ގެންދާނެ ވާހަކަތްކުރަމުންއަޅުގަނޑުމެން އެ ޙައްުޤވެރިްނނަށް ފްލެޓުތައް ހޯދައިދުނުމުގެ މަސައްކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ޡިމްްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާވޭރު ދާއިރާގެ އިމެދުހެންއްޒަތްތެިރ މިނިސްޓަރު. އި އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ 

 

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

  ނޫނިއްޔާ ފަޞީޙަތްކުރަން އްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިކަހަލަ ސުވާލުތަްއ މި ހުށަހަޅަނީ ރައީސް ޔާމީންއި ޝުކުރިއްާޔ 

 ؛ށް ވެސްވަހާ ހިސާބައެންމެ ފަހު ދު ،ވިދާުޅވެއްޖެ  ްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު. އިއަރާގަންނަވަންބާއޭ އަުޅގަނޑު ހިތަށްލަދު

ށް ގިނަ މި ސަރުކާރުގެ ފަހު ދުވަހާ ހިސާބަށް ވެސް މި ވަްއަކން ފޮރުވުމަށްޓަކައި މިނިްސޓްރީ ތެރޭގައި ވަރަ

 30 ،ފައިވާ ހުށަހަޅާއެބަހުރި ޝަކުގޮތުން ކުރެވެމުންދިޔަ ކަމަށް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ންތައްތަެކއް މި ފްލެޓުތަކާ ގުޅޭ ކަ

ންނަށް ފްލެޓު ޕޮއިންުޓ ލިބިފައި ތިބި މީހު 80، 70، 90 ،ޕޮއިންޓު ލިބިފައި ތިބި މީހުްނނަށް ފްލެޓުތައް ލިބިފައި

 އީ ކިހާވަެރްއގެ ޙަޤީޤަތެއްތޯއޭ؟މި .ނުލިބޭ ވާހަކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން އެުރވުމުބުވަންޏާ ޖަވާ  ގުޅުންހުރި ަކމަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކަމަށްައސްލު ސުވާލާ، ްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރުއި

 އެދެން.

 

 ިޑވެލޮޕްމަންްޓ އާމިނަތު ޢާޠިފާ ވާހަކަދެއްެކުވން: ރބަންނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަމި

ހާރު މިިދޔައީ. ވިގެންމި ލިސްުޓތައް ބަލާފައެއް ނުހުންނާނެ. ހަމަ ލިސްޓުތައް ހުރި ގޮތަށް ތަޅުލެ އަޅުގަނޑުމެންނެއް

ނޑު ވެްސ ވާ. އަުޅގައިޢުލާންކުަރއްވަމުން އެބަ ގެންދަ ާވ ކޮމިޓީން ލިސްޓުތައް ަބއްލަަވއިފްލެޓުތަކުގެ މައްސަލަ ަބއްލަ

  ޕޮއިންެޓއް ލިސްޓުގައި . އެކަމަކު އަނެއްބައިއި އެބަހުރި ޕޮއިންޓުތައް ޖަހާފަބަލައިިލއިރު އެއްަބއި ލިސްޓުތަކުގަ  އިރޭގަ

 ނޭނގެ. ކަމަށް އަުޅަގނޑަށް ދަންނަވާކަށް ޕޮއިންޓެއް އެހެންވީމާ، ކިހިނެއް ިލބުނު  ނެތް.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދީދީ.މް މުޙައްމަދުްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީއިހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އްޒަތްތެިރ މިނިސްޓަރު. އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އި 

 

 ރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން:ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބް

ލޭެގ ން ހުޅުމާގެ ދަށުްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ސަރުކާުރ ކުންފުނިތަުކގެ މުަވްއޒަފުންނަށް ހިޔާ ަމޝްރޫޢުއި ޝކުރިއްާޔ 

 ؟ފާނަންތޯްއވަދެދާުޅވެވި ،ަގއި އިމާރާތްކުރުމަށް ކުރިން ހަމަޖެހިފައިވާ ފްލެުޓތަކުގެ މަަސއްކަތް ކުރިއަށްދާެނތޯފޭސް ދޭއް

  ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ތުޒަތްތެރި މިނިސްޓަރަށް ފުރުޞައް އި

 

 ިޑވެލޮޕްމަންްޓ އާމިނަތު ޢާޠިފާ ވާހަކަދެއްެކުވން: ރބަންނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަމި

ރި ޖެހިފައި ހުއޯ.އީގެ ދަުށން ކުރަން ހަމައެސް. ،އްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑު ކުރިން ދެންނެވިހެންއި ޝުކުރިއްާޔ 

ބައި  ރި އަނެއްުގޅުންހު ވަރަކަްށ ކުރިންވެސް ދަންނަވާލިން. އެއާ އިމާރާތްތަކުގެ މަސަްއކަތުގެ ތަފްސީލު ކޮންމެވެސް

ދަ ފަތަުކަގއި މިގިނަ ކުންފުިނތަކާއި އިދާރާ ،ލެވޭތޯ މަސަްއކަތްުކރާނަން. މި މަޝްރޫޢުގައި ސޮއިކުިރއިރުއިދަންނަވަ

ިއ ންފުނިތަކާމަޝްރޫޢެއް ހިންގާނެ މާލީ އަދި ފަންނީ ޤާބިލުކަން ނެތްކަން ފާހަގަކުރަން. ީމގެތެރެިއން ބައެއް ކު

ށްގެން އަިދ ޓްރެކްޓްކޮގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިަވނީ ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކަށް ސަބް ކޮންރާތަކުން މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށްއިދާ

ގެ ކީ ކުންފުނީނަމުގައި ލޯނު ަނގަިއގެންކަން ފާހަގަކުެރވޭ. ގިަނ މަޝްރޫޢުތަކަ ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކުން ކުންުފނީގެ

 ލީ ހާލަތަށް ުކންފުނިތަކުގެ މާ ،ވުމާއެކު  ގެންދިއުމަށް ރާވާފަިއވާ މަޝްރޫޢުތަކަށްއަމިއްލަ ފައިސާއިން ކުިރައށް

ވަުރގެ ނުކަތާ ކަށްކުންފުނިތަދިއުމަށް ގެންޢުތައް ކުރިއަށް މަްޝރޫ ،އަސަރުކުރާނެކަން ފާަހގަކުރަްނ. އަދި މިހެންވުމުން

 އިާވކަންޖެހިފަކަންލެޓަށް ކުރިއަށް ފައިސާ ދައްމުވައްޒަފުންނަށް ބޮޑު އަުގގައި ފް ގެއަދި ކުންފުނީ ،ލޯނު ނަގަންޖެހި

 ،މުންއް ހިންގާނެ މާލީ އަދި ފަންނީ ޤާބިލުކަން މި ކުންފުނިތަކުގައި ނެތުފާހަގަކުރަން. މިފަދަ މަޝްރޫޢެ

. މި ކުންފުނިން އަށް ތުން މަސައްކަތް ފެށިފައިވަނީގޮ ޢަމަލީ ،ކުންފުނީގެ ތެރެއިން ސޯޅަސީާއއެކު ޮސއިކުރި އެޗް.ޑީ.

ުމެގ ގެ ބެއްެލވުލޮޕްމަންޓްމިކް ޑިވެންދަވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮގެގުޅޭ މަސައްކަްތ މިހާރު ކުރިއަށްމަޝްރޫޢުއާ 

ނިސްޓްރީން މަށް އެ މިގެންެދވޭނެ ގޮެތްއ ހޯދުވާ އުސޫލުގެ ަމތިން ކުރިއަށްފައިދަށުން. ފްލެޓުތަކުގެ މަސަްއަކތް ހަމަޖެހި

 ގެންާދ ވާހަކަ ދަންނަވަން.ކުންފުނިތަކާއި އިދާރާތަކާ ގުިޅގެން މަސައްކަްތކުރަމުން
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިރު.ޢާންބަރު ައޙްމަދު އްޒަތްތެރި މެއި ކުޑަހުވަދޫ ދާިއރާގެ އްޒަތްތެިރ މިނިސްޓަރު. އި އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ 

 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

 އެިކ ފަހަރު އެކި ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު ވަޒީރާކޮށްލަްނ ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ، ފްލެޓު ދިނުމުގައިއިޝުކުރިއްޔާ 

 ްނގުެޅވޭނެ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެްއ މިންގަނޑެއް ގެ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބޯހިާޔވަހިކަން އި،މިންގަނޑު ކަނޑަނާޅަ 

ހޭ ކަމެއް ވާންޖެރޫމްޙްަޙްއޤުން މަ ފިރިމީހާއަށް ލިބޭ ،ސިޔާސަތެްއ އެބަ ގެްނގުޅުްއަވންތޯ؟ އަނބިމީހާގެ ތަނެްއ ޮއތުމަކީ

ވާންޖެހޭ ރޫމްޙްޢްޤުން މަންޖެހޭ ޙައަދި ފިރިމީހާއަށް ތަނެއް ޮއތުމުން އަނބިމީހާއަށް ލިބެ ؟ކަމުގަިއ ދެކެަވޑަިއގަންނަވަންތޯ 

ސިންގ ޔުނިުޓ ހައު  50 ވާކުޑަހުވަޫދގައި ބަޖެުޓކުރެިވގެން އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައި ކަމުަގއި ދެެކވަަޑއިަގންވަންތޯ؟ ސަބަބެއް

 އެޅުމުގެ މަަސއްކަތް މިހާރު ަވނީ ކިހާސަބަކުތޯ؟

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  އެދެން.ބުދެްއވުން ވާނަމަ ޖަވާުގޅުންހުރި ކަމަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކަމަށްްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރަށް ައސްލު ސުވާލާ އި

 

 ިޑވެލޮޕްމަންްޓ އާމިނަތު ޢާޠިފާ ވާހަކަދެއްެކުވން: ރބަންނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަމި

ކަ ންދާ ވާހަގެމި މިނިސްޓްރީން ކުރަމުންލުުމގެ މަސައްކަތް މިހާރު ގެ އާ ހައުސިްނގ ޕޮލިސީ އެކުލަވައިމި ސަރުކާރު

ހައުސިްނގ  ވިދާޅުވި ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްަޓކީ މިދިޔަ އަހަރު ބަޖެޓަށް ކަނޑައެޅިަފއި އޮތް ދަންނަވަން. ދެން ތި

 ޔުނިޓުތަކެއް. އެހެންވީމާ، މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި ެއކަން ހަމަޖެހިފައި ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބީން.އްޒަތްތެރި މެންބަރު އަްޙމަދު މުއި ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ އްޒަތްތެިރ މިނިސްޓަރު. އި ޔާ އާދެ! ޝުކުރިއް 

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ފައިާވ ކަމަށް އިޢުލާންކޮށް ފްލެޓު ލިބޭނެ މިހާރު ކުރީެގ މި ސަރުކާރުން ،ގެ ވާހަކަފުުޅގައި ާފހަގަކުރަްއަވއިފިމިނިސްޓަރު

ނުލިބޭ  ތީބުވެގެންދާ ގޮތަށް ބަލާއިރު.ކަމަށް މިހާރު މި ތަރު ނަންތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ނުލިބޭނެ 
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ނެ ވަރު ވެގެންދާ އެ ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓު ލިބޭނެފަރާތްތަކަށް ކިހާ ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި އަލަށް ފްލެޓުތަެކއް އަޅަިއގެން

 ބޫލުކުެރވޭތޯ؟ގަކަމަށް 

 

 ދެްއެކވުން:ސަތުން ވާހކަރިޔާ

 .ދެއްވުމަށް ްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު ޖަވާބުއި

 

 ިޑވެލޮޕްމަންްޓ އާމިނަތު ޢާޠިފާ ވާހަކަދެއްެކުވން: ރބަންނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަމި

ތްތަކަށް ފަރާ ން އެއަޅުގަނޑުމެ ހިގެންދިޔައިމާއަޅުގަނޑު ދެންނެވީ ކޮމިޓީްނ ބައްލަވާފައި ަޙއްޤުވެރި ފަާރތަށް ހަމަޖެ

 ،އިންތުގެ ތެރެ ގެންދާނަމޭ. ދެން އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މި ސަރުކާުރގެ ސިާޔސަޓު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ުކރިއަށްފްލެ

 ޅުމާލޭަގއި ހުހާސް ހަުއސިންގ ޔުނިޓު  ލިޙް އިޢުލާންކުަރއްވާަފއި އެަބއޮތް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ހަތަރުރައީސް ޞާ

މުން ރެއިން ކުރައަުޅގަނޑުމެން ވަރަށް ބާރަށް މިނިސްޓްރީ ތެ ެއހެންވީމާ، އެ މަސަްއކަތްއަޅަން ފައްަޓވައިެދއްވަން. 

ކުރާ  އުއްމީދުއެބަ ގެންދަން. އަުޅގަނޑު ަދންނަވާނީ، އެބަޔާ އެީކގައި ިމ ބައި ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު

 ވާހަކަ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވާއިުދގައިރި މިނިސްޓަރު. މިހާހިސާބުން އިތުރު ސުވާލުކުރެްއވުަމށް މަޖިލީހުގެ ގައާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެ 

 މެންބަރުން. 11 މިނެޓު ހަމަވެގެންދިޔަީއ. އާދެ! އެދިަވޑަިއގެންފައި އެބަ ިތއްބެވި ައދި އިތުރު 15ކަނޑައެޅިަފިއވާ 

ވާއިދަްށ ނެތް ވާހަކަ، މަޖިލީހުގެ ގަ ވަރަށް ވެސް މާފާއެކީ ދަންނަވަން އޮތީ، އަުޅގަނޑަށް ފުރުޞަތު އެރުވެން

ންނަވަްނ ުޝކުރު ދަ ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތުމުގެ ގޮތުން. އިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ އިޚްލާޞްތެރިަކމާއެކީ

. ނގަޅުއެންމެ ރަ ވަަޑއިގެންެދއްަވއި، ޖަވާބުެދްއވީތީ. މިހާހިސާބުން އިއްޒަތްެތރި މިނިސްޓަރު ވަޑަިއގެންދެއްިވޔަސް

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  .6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭުޒން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.  -6
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 މޫސާ  މެންބަރު ރިއިްއޒަތްތެ ދާއިރާގެ ކެޔޮދޫސަރުކާުރެގ ފަރާތުން، ަގއިާވ، 7.1އެޖެންޑާ އައިޓަމު ނަންބަރު  -6.1

ސަރުކާުރެގ ަގިއވާ،  7.2އެޖެންޑާ އައިޓަމު ނަންބަރު  ފައިވާ، ޖަމުޢިއްޔާަތކުގެ ބިލާިއ،ހުށަހަޅުއްވާ އިބްރާހީމް ނިޒާރު

ލުގެ ަޑކުދިންގެ ޢަދުހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ، ކު އިބްރާހީމް ނިޒާރު މޫސާ މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ކެޔޮދޫފަރާތުން، 

ަވަނ 75 ގަާވއިދުގެ އަށްގެންދިއުުމގެ ފުރުޞަތު ދިނުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ކުރި

ހުަގިއ އްމު އަރިމާއްދާގެ )ނ(ަގއިވާ ގޮތުގެ މަތީން ވޯޓަށް އެހުން. ވޯޓުރަނގަބީލު ޖައްސަަވއިދެްއވުން އެދި އަމީންޢާ

ރަނގަބީލު މިނެޓު ހަމަުވމާ އެީކގަިއ، ޯވޓު 5ަވގުތު  އާދެ! އެހެންވީަމ، މި  ދަންނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(

މެންބަރުން  ިއްއޒަތްތެރި 23ނުވަތަ  22ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން.  18ވަގުތު ތިއްބެވީ ހާރު މި މި ޖެއްސެިވޔަސް،

ން. ސާ މެދުކަނޑާލަަވގުތު މަޖިލީހުގެ ޖަލް މިއެހެންވީމާ، . މި ވޯޓަށް އެހެން އޮތީތިއްބަަވއިގެްނ އަުޅގަނޑުމެންަނށް 

 މެދުކަނޑާލަން.  މިނެޓުއިަރށް 15، ކުޑައިުރކޮެޅއް

 

 ]އަށް 09:50 އިން  09:33 ހުސްވަގުުތކޮޅު:[

 ()ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޤާސިމް އިބްރާހީމް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތަުކަގއިޑިކޮޅުނންބަރުން ގޮެދއްވުން އެދެން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އިއްޒަތްތެރި މެ ވޯޓުރަނގަބީލު ޖައްަސަވއި

ރުން ކާޑުކޮޅުަތއް ރި މެންބަކޮށްލަެދއްވުން އެދެން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އާދެ! އިްއޒަްތތެށީދެވަަޑިއގެން ާކޑުކޮޅުަތއް ޗެކުއި

 ކޮށްލަެދއްވުން އެދެން. ޗެކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދޫ ދާއިރާެގ ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ކެޔޮ ާވ،ަގއި 7.1 ބަރުން؛ އެޖެންޑާ ައއިޓަމް ނ6.1ަނީ އަޅުގަނޑު މިދަންނަވާލަ

 7.2މް ންޑާ ައއިޓަޢިއްޔާތަުކގެ ބިލާިއ، އެޖެބްރާހީމް ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ ޖަމުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އި

 ،އިވާ ހަޅުއްވާފަހުށަ ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު ިއބްރާހީމް ،ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ،ގަިއވާ

ެގ އްޔިތުން ރަ  ،މުގެ ފުރުޞަުތ ދިނުމަށް ޓަކައިެގ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ކުރިައށްގެންދިއުކުޑަކުދިްނގެ ޢަދުލުގެ ބިލު 

، ިއއްޒަތްތެިރ ވޯޓަށް އެހުން. ާއދެ! އެހެންވީމާ ންމަތީ ަވނަ މާއްދާގެ )ނ(ަގއިާވ ގޮުތގެ 75މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

 ވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު ދެްއވުން ެއދެން. މެންބަރުންނަށް ފެނި

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 26    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 25    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަ

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   25     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 13      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 25        ޖުމްލަ:

 ފާސް            ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިތއްބެިވ  . ާހޒިރުވ85ެދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ އަދަދު؛ އާ

ޓުެދްއވި މެންބަރަކު . ނުފެންަނ ކަމަށް ވ25ޯ. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 26މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ންގެ އަދަދު؛  މެންބަރުމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިވި ނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަ

ިއވާ، ސަރުކާުރެގ ކަުމގަ 7.1އެޖެންޑާ ނަންބަރު  އެހެންކަމުން، .25. ޖުމުލަ؛ 13. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ައދަދު؛ 25

ުކގެ ބިލާިއ، މުޢިއްޔާތަށަހަޅުއްވާަފއިާވ، ޖަފަރާތުން، ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް ހު

ރު މޫސާ ނިޒާރު ަގިއވާ، ސަުރކާރުގެ ފަރާުތން ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަ 7.2އެޖެންޑާ ައއިޓަމް ނަންބަރު 

 ވެއްޖެ. ށުމަށް ފާސްބަހުސް މި ޖަލްސާގަިއ ފެތިދާޢީ ކުޑަކުދިްނގެ ޢަދުލުގެ ބިލުގެ ިއބު، އިބްރާހީމް ހުށަހެޅުއްވާފަިއވާ

 

 އިބްތިދާޢީ ބަހުސް  .7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް.7
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، ށަހަޅުއްވާފައިވާ ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް ހު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، -7.1

 އަހަުރގެ ފުރަތަމަ މިގަިއ ޭބއްވުުނ،  2019ރިޗު މާ 4ޖަމުޢިއްޔާތަކުެގ ބިލު. މި ބިުލގެ ފުރަތަމަ ކިޔުްނ ިއއްވާަފިއވަނީ 

 މޫސާ ތެރި މެންބަރުވަނަ ޖަލްާސގައި. މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވާނީ ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތް 5ދައުރުގެ 

 ނިޒާރު އިބްރާހީމް. އަުޅގަނޑު މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ބްރާހީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އި

 ގެން ހިންގޭ`. ޝުކުރިްއޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ސަރުާކރުގެ ފަރާތުން، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ރަޖިސްޓްރީކޮށް

 ރަޖިސްޓްރީކޮށް ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(ގެ ދަށުން 30ޖަމުޢިއްޔާ؛ ކްލަބި ޖަމުޢިއްޔާަތކާއި ޖަމާޢަތްތައް، ޤާނޫނުއަާސސީގެ 

ހަރު ޖަމުޢިއްޔާތަކާ ވަނަ އަ 2003އްޤު ކޮންމެ ަރްއޔިތަކަށް ލިިބގެންވާ ކަމަށް ަބޔާންކޮށްފަިއވާއިުރގަިއ، ހިންގުމުގެ ޙަ 

 މަވެސް، މިބެހޭ ގާނޫނު ހަދައި، އޭގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން މި ވަނީ މިފަދަ ފުރުޞަތުތައް ހުޅުވަިއލެވިފަ. އެހެންނަ

 ގަކުރަން.ބިލުގައި ހުށަހަޅާފައިވާކަްނ އަޅުގަނޑު ފާހަ ގާނޫނަށް ބޮޑެތި އިޞްލާޙުތަކެއް މިއަދު ސަރުކާރުގެ މި

އެހެންވީމާ، މިއަދު ސަުރކާރުން މި ހުށަހެޅި ބިލުގައި ހިމެނޭ މުހިންމު ކަންތައްތަްއ ތިބޭފުޅުން 

 ޅުގަނޑުގެ ވުމަކީ އަ ދިރާސާކުރެްއވުމަށްފަހުގައި ިމ ބިލަށް ގެންނަވަްނވާ އިޞްާލޙުތަކަކާ ެއުކގައި މި ބިލު ާފސްކޮށްދެއް 

ޞަތުތަކުެގ އިވާ ފުރުވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއް. އަުޅގަނޑު އުއްމީދުކުރާ ގޮުތގައި މި ބިލުން މިހާރު ޖަމުޢިއްޔާތަކަށް ލިބިފަ

އި އިތުރު ގުމަށްޓަކައިތުރަށް، އެ ޖަމުޢިްއޔާތަުކެގ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް އަދި އެ ޖަމުޢިއްޔާތަުކގެ ހަރަކާްތތައް ހިން

ރަން. އުއްމީދުކު ކަތް ކުރުމުަގއި ޒިންމާދާުރ ގޮތެްއގައި ކުެރވޭނެ ކަމަްށ އަޅުގަނޑަށްފަންޑުތައް ހޯދައި، މި މަސައް

 އެހެންވީމާ، މި ބިލު މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. ޝުުކރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުޅގަނޑު އަރާހީމަށް އްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްއާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ އި 

ކަާމއެކު ޚްލާޞްތެރިފުރުޞައެރުީވ، އެ ފުރުޞަުތަގއި މަނިކުފާނު އެ ހުށަހަޅުްއަވއިދެްއވި ބިލަށްޓަަކއި ވަރަްށ ބޮޑަށް އި

 1.އެމަށް  ޕީ.ޕީގަޑިއިރު. ެއއީ 3ޝުކުރު ދަންނަވަން. މި ބިލަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށް ކަނޑައެޅިަފއިވަނީ ޖުމުލަ 

 17މިނެޓާއި  43ސިކުންތު. އެްމ.ޑީ.ޕީއަށް  8މިނެޓާއި  50ސިކުންތު. ޖުމުހޫރީ ޕާޓީއަށް  21މިނެޓާއި  18ގަިޑއިރާއި 

އްޒަތްތެރި ންމެ އި . ވަކި ާޕޓީއަކަށް ކޮމިނެޓު 3ސިކުންތު. އަދާލަުތ ޕާޓީއަށް  7މިނެޓާއި  9ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭއަށް 

ނަށް ތެރި މެންބަރުން. އާދެ، މި ބިލަށް ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަށް އެދިަވޑަިއގެންނެވުމަށް އިްއޒަތްޓުމިނެ 3މެންބަރަކަށް 

 މް ރަޝާދު.އިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ނާޡިއަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާަލން. ފޮނަދޫ ދާ
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 ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާިޒމް ރަޝާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ތުޅާ

ރި ރައީްސ، . ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިއއްޒަތްތެވަބަރަކާތުހޫهللا ުކމް ވަރަޙްމަތުއިޢަލަ `. އަްއސަލާމް

ބިލެއް.  ހެޅިގެންދާޞަދުތަކެްއގައި މި ިއއްޒަތްތެރި މަިޖލީހަށް ހުށަލަކީ ވެސް ހަމަ ވަރަށް މާތް މަޤްމިފަދަ ކޮންމެ ބި

ޅުގަނޑު އަ ކަމަށް  ަގއި ހުށަހެޅިފަިއވާ ބިލެއްމި ބިލަކީ ވެްސ ވަރަށް މާތް މަތިވެރި މަޤުޞަދުތަކެއް ،އެގޮތުން

 ަތއްތަކާ ން އެ ކަންގަބޫލުކުރަން. ކޮންމެ ބިލެއްަގިއ ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅު ކަންތައްތަކަާކއި ހަމަ އެގޮތުން ައޅުގަނޑުމެ

މަށް ންގުަތއް ހިމެދު ވިސްނާލަންޖެހޭ ބައެްއ ކަންތައްަތއް އެބަހުރި. ިމ ބިލަކީ ވަރަށް ފުާޅ ދާއިާރަގއި ޖަމުޢިއްޔާ

ޑަުކޑަ ކު ުޅގަނުޑގެ އަ ،ކަމަށް ެވސް ގަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ުހށަހެޅިފައިވާ ބިލެއް

 ވާއި . މި ބިލުގަނުންކުރަން. އިްއޒަތްެތރި ރައީސްކޮށްލަން މި ފުރުޞަތުގެ ބޭހިއްސާ ކަންބޮޑުވުެމއް އޮތީީތވެ އެކަން 

ސް ވެމީހަކަށް   ފަރުދުންނަށް ލިބިގެން އެބަދޭ. ދެމުޢިއްޔާ ހިންގުމުގެ ފުރުޞަތު އާއްމުޖަރަޖިސްޓްރީނުކޮށް  ގޮތުން

އްާޔ ށް ޖަމުޢިމީހަކަށް ވެްސ ޖަމުޢިއްޔާ ރަޖިސްޓްރީނުޮކށް އަމިއްަލއަ ތިން ޖަމުޢިއްޔާއެްއ ރަޖިސްޓްރީކުެރވިދާނެ.

 ނީފެދޭއުތެރޭގައި  ންގުމުން ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެހިންގުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތް. ޖަމުޢިއްޔާއެއް ރަޖިސްޓްރީނުކޮށް ހި

ޑުމެންގެ . އަޅުގަނމިއީ އަުޅގަނޑުެމން ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް ،ކޮންކަހަލަ އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތަކެއްތޯ

 ، ފޭރުމާ އި ޓެކްމާ ،އިތެރޭގައި މި އޮންނަނީ މިހެން ލިބޭ ކުޑަކުޑަ ކުދިކުދި ލޫޕްހޯލްތަކުގެ ތެރެއިން ވެސް ަވއްކަްނކުރުމާ

ންގޭ ހިޓްރީނުކޮށް ައޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ ޖަމުޢިއްޔާއެްއ ރަޖިސް ،ވެފަ. އެހެންކަމުން ކަމަކަށްވަރަށް ބޮޑަށް ާއއްމު

ށް އަދި ށް ފިހާރަތަކަލޯގޯ ހަދަިއގެން ތަންތަނަ ،ތަްއގަނޑު ހަދައިގެން ،ހެޑް ހަދައިގެންލެަޓރބަޔަކު  އެ ،ކަމަށް ވާނަމަ

ނގަުޅ ރަދާނެބާއޭ. މުދާ ހޯދައި މި ކަންތައްތަްއ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުިވގެްނ ހިނގައި ،ތަނަށް ވެސް ގޮސް އެހެން ތަން

ެގ ޔަތްކުރުމުލެއް ހިމާއެަބއެްއެގ މުދަ ،ޖަމުޢިއްާޔެއއް ރަޖިސްޓްރީނުކޮށް ހިންާގ ކަމަށް ވާނަމަ ،މީގައި އެބަބުނޭ

 ތު އެހެން އެހެން މީހުންގެ މުދާ ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ފުރުޞަ ،. އެހެންނަމަވެސްބަޔަކަށް ނެްތ ކަމަށް ފުރުޞަތު އެ

ހެޑް ރޓަތްގޮތުން ލެގޮވާންޖެހޭނެ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި. އެހެން މީހުންގެ މުދާތައް އެހެން ލިބިގެންމީހުންނަށް 

ތަްއ ގެ ފުރުޞަތުހިންގުމުަނަގއިގެން މި މީހުންނަށް ޖަރީމާ  ،ޕީ.އޯ ހަދައިގެން ތަންތަނަށް ފޮނުވައިގެން ،ހަދައިގެން

ވީމާ، އް. އެހެންލިބިދާނެ ކަމަށް ޓަކައި އަުޅަގނޑުމެން މިއީ ވަރަށް ބޮޑަށް މި ބިލުގެ ތެރެއިން ވިސްނާަލންޖެހޭ ކަމެ

ދާނެ ކަމަްށ ލާޙުކުރެވިމި ކަންކަން އިޞް ،އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

 ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް.  . ޝުކުރިްއޔާދެކެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރާހީމް.އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. ކެޔޮދޫ ދައިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބް
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 ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކުލަުބ ޖަމުޢިއްޔާތައް ހިންގުމަކީ މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ވަރަްށ  ތެރި ރައީސް. އާދެ،`. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތް

މުހިންމުކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ފުރުޞަތެއް ކަމަށް އަުޅގަނޑު ަގބޫލުކުރަން. މިކަމުަގއި ޢަމަލީ 

އް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވި މީހެއްެގ ހައިސިއްޔަތުން ެވސް އަުޅަގނޑު އެްއޗެ

ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޡިމް ރަޝާދު ވެސް އެ ފާހަގަކުެރއްވި ގޮތަށް، ރަޖިސްޓްީރނުކޮށް ޖަމުޢިއްޔާތައް ހިްނޭގ 

. ސަބަބަކީ، ގޮތަށް އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވައިުލމަކީ އެއީ އަުޅގަނޑު ވެސް ަގބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ރަނގަޅު ަކމަކަށް ނުވެދާނެ

އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ، ދުނިޔޭގައި ވަރަށް ގިނަ ތަންތަނުގައި އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން ވަރަށް ބޮޑެތި މައްސަލަތައް 

އުފެދޭ ކަހަލަ ކަންތައްތައް ދިމާވޭ. އެހެންވީމާ، ޖަމުޢިއްޔާެއއް، ޖަމާޢަތެއް އެްއވެސް ތަނެއްަގއި ހިންގުމަށްޓަކައި ބަަޔކު 

ވާންވާނީ ކޮންމެެވސް ގޮތަކުން ގާނޫނީ އޮިނގަނޑެްއގެ ތެރެއިން، ކަނޑައެޅޭ އުސޫލުތަެކއްގެ މަތީން ކަމަށް ހަރަކާތްތެރި

ހެދުމަކީ އެއީ ޒިންމާދާރު ގޮތެއްަގއި އެ މަސަްއކަތްކުރުަމށް އޮތް ވަރަށް މުހިންމު ފުރުޞަތެއް ކަމަށް އަުޅގަނޑު 

ޔަތުން އަޅުގަނޑު މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ވާނީ މަސައްކަތްކޮށްފަ. ދެކެން. ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ ރަޖިސްޓްރާއެްއގެ ހައިިސއް

އެހެންވީމާ، ކުލަބު ޖަމުޢިްއާޔތައް ރަޖިސްޓްރީކޮށް ހިންަގިއ ބެލެހެއްޓުމާ ބެހޭ އިދާރީ މަޢުލޫމާތުތައް އަޅުގަނޑަްށ 

ރު ުހށަހެޅިފައި އޮތް ގާނޫނުަގއި ލިބިފައިވާކަން ދަންނަވަން. ޭއގެ އަީލަގއި ައޅުގަނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، މިހާ

މައިގަނޑު ގޮެތްއގައި ކުީރގެ ގާނޫނުަގއި ހުރި އަސާސްތައް އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް، ދެންމެ މިދެންނެވި ކަހަލަ ތަފާތު 

ނުކުތާތައް އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެބަ ފާހަަގކުރެވޭ. ޭއެގއިުތރަށް، ޖަމުޢިއްާޔގައި ރަޖިްސޓްރާއަކީ ެއއީ ރަްއޔިތުންެގ 

ޖިލީހުން ކަނޑައަޅައި ނުަވތަ ޢައްޔަންކުރާ މަޤާމެއް ކަމުގައި ބިލުަގއި ފާހަގަކޮށްފަިއ އެބަވޭ. އަދި ޖަމުޢިއްޔާަތްއ މަ

 11ހިންގުމަށް ރަޖިސްޓްރާއަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީއެއް ރާއްޖޭަގއި ރަޖިސްޓްރީކުރެވޭ ހުރިހާ ޖަމުޢިއްޔާތަުކގެ ތެރެއިން 

ލަފާދޭ ކޮމިީޓއެއް އެކުަލަވއިލުން ވެސް މި ގާނޫނުގައި  ،ލެވޭ ގޮތަށް ކޮމިީޓެއއްފަާރތެއް ެއކު 11މެންބަރުންގެ ނުވަތަ 

އެބަ ބަޔާންކުރޭ. އާދެ! ޖަމުޢިއްޔާތައް ހިްނގުމުަގއި އަުޅަގނޑުމެން ސަރުކާރުން އެކަްނކަމަށް އެހީދިނުމަށް ޓަކަިއ 

ށް ގަބޫލުުކރެވޭ ގޮުތގައި މިހާރުވެސް މަސައްކަތްކުެރވޭނެ އޮނިގަނުޑ މީގެތެރޭގައި ވާކަން ފާހަަގކުރެވޭ. ައޅުގަނޑަ

ޖަމުޢިއްޔާތައް ހިންގުުމގަިއ ެއންމެ ބޮޑަށް ދަތިވާ ެއއް ސަަބބަކީ، އެ ޖަމުޢިއްޔާަތކަށް ދަުއލަތުގެ ފަރާތުން، ސަުރކާރުްނ 

ނުހިނގާީތވެ. އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަނޑައަޅާަފިއވާ އުސޫލުަތކާ ެއއްގޮތަށް އެކަންތައްަތއް ފުރިހަމަ ގޮތެްއގައި 

ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމުޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތްތަކަކީ ެއއީ މުޖުތަމަޢު ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓަކަިއ، އަދި މުޖުތަމަޢު 

ހަމަހިމޭންކަމާ އެކުގަިއ ބާްއަވއި، ޞުލްހަމަސަލަސްކަން ާޤއިމުކުރުމަށް ޓަަކއި ވަރަށް ުމހިންމު މުއައްސަސާތަެކއް އެ 

ކިެއކި ފަންނުތަކުގެ، ެއކިެއކި ހުނަރުތަކުގެ މީހުން، އެ މީހުންގެ ހުނަރާއި، އެ މީހުންގެ ޢިލްމާއި، މުއައްސަސާަތކަކީ. އެ 

އެ މީހުންނަށް ލިބިފައިވާ ޤާބިލިއްޔަތު އެހެން ރައްޔިތުންނަށް ހިލޭސާބަހަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތްކުރުމަީކ 

ށް ރަނގަޅު މިސާލެއް. ދިވެހިާރއްޖޭަގިއ ވެސް އެ މަސަްއކަތްތަްއ އެއީ ދުނިޭޔަގއި ައޅުގަނޑުެމންނަށް ފެންނަ ވަރަ
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ކަންތައްަތްއ  ގޮތަކަށް ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އެ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަ ވަރަށް ގިނައިން އެބަ ކުރެވޭ. އެއީ ވަރަށް މުހިންމު

ނުގަިއ ައޅުގަނޑުމެްނގެ ޒަމާާޚއްޞަކޮްށ މި  ،ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެްއ ހަމަޖައްސާފައި އޮތުމަީކ ެއއީ އަުޅގަނޑުމެން

 ލެވިފަިއވާ ފުރުޞަަތކަށް ާވންޖެހޭނެ. އާދެ! މިދެންނެވިހުޅުަވއި ެޓއްެގ ތެރޭަގއި ވަރަށް ރަނގަޅަށް ވެށްޓިކް ޑިމޮކްރެ

ޢިއްޔާތަކަށް ަފސޭހައިން އެހީތެރިކަން ހޯދޭނެ ނިޒާމު އެބަޖެހޭ ލުއިފަސޭހަ ގޮތެްއގައި އޮންނަން. ގޮތަށް ޖަމު

މެދުވެރިކޮށް އެިކއެކި  ޖަމުޢިއްާޔތައްޮބެޑތި މަސައްކަތްތަްއ  . ވަރަށްއިގޮތެްއގަ އެއީ ޒިންާމދާރު އެހެންނަމަވެސް،

މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ނުވަތަ ެއކިއެކި ރަށްރަށުަގއި ހިންގިަފއިާވކަން ފާހަގަކުރަން. އަުޅގަނޑުމެންނަކީ ވެސް އެ 

ތީ ައޅުގަނޑަށް ިމކަން ެއނގޭ. އެހެންނަމަވެްސ، ދިމާާވ އަންނަ ބަޔަކަށް ވާ މަސައްކަތްތައް ޒަމާންތަކަކަްށ ކުރަމުން

ސަރުކާރުން   މަސައްކަތްަތއް ކުރުުމގަިއ ޖަމުޢިއްޔާތަކަށްކަހަލަ  ގޮތަށް ަބއެއް  ިމދެންނެވި ،ބޮޑު އެއް ސަބަބު އެންމެ

އާދެ! އަުޅގަނުޑ  ވޭ.ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެ  ހަމަ ވަރަށް ނަށްދޭންޖެހޭ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ނުލިބި ދާކަން އަޅުގަނޑުމެން 

ކުލަުބ، އެުކއެީކަގއި ދިވެހިާރއްޖޭަގއި  ،ގެނެޭވ ރަނގަުޅ އިޞްާލޙުތަކާ ެއއްގޮތަށް  މީދުކުރަނީ މި ގާނޫނަށް މިއުއް

މުޖުތަމަޢަށް އިތުރު މަސައްކަތްތައް ކުރުމުަގިއ  ،ހަރަކާތްތެރިކޮށް ހަރަާކތްތެރިވެ، ޖަމާޢަތްތައް ހިންގަިއ، ޢިއްޔާޖަމު

އޭގެސަބަބުްނ އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢު  އަދިކަމަށް.  ކަށް އިތުރު ފުރުޞަތުތައް ހުޅުވިގެންދާނެ އެފަދަ ފަރާތްތަ

ބޭފުޅުންނަށް އިތުރު ފަސޭހަތަކާއި ލުއި ކަންތަްއ  ންކަމަށް ބޭނުންވާތަރައްޤީކޮށް، އަުޅގަނޑުމެން މުޖުތަމަޢުގައި ތިބި ކަ

. ުޝކުރިްއޔާ ވާހަކަައކީ ަވގުތު ދަންނަވާލަން ބޭުނންވާ މި ބިލަްށ މިކަމަށް. އާދެ! ެއއީ ައޅުގަނޑު ހަމަ  ލިބިގެންދާނެ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ފުރުޞަުތ ދެއްވީތީ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފޭދޫ  ރައްވާ!ން. މާފުކު އަޙްމަދު މުބީއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ.ދާއިރާ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ

ޖަމާޢަތްތަކަށް  ޢިއްޔާތަާކއިމިއަުދ މި ބަހުސްކުރަމުންދާ ޖަމު  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުގަނޑުމެން

އަުޅގަނޑު ހަމަ  ވާީތވެ، ބިލުތައް ހުށަހެޅިފައިހެޅިފައިއިޞްލާޙުތައް ހުށަ  ދިނުމަށް މި ގާނޫނަށް މިތަނަށްބާރު

ން. ޓަަކއި ކެޔޮދޫ ާދއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަާމެއކީ ޝުކުުރ ދަންނަވައެކަމަށް

ދިޔައީ  މި ބިލެއް ވަރަށް ުމހިންމު ދެ އިރުމިއަދު މި ބިލު ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ،ިހތާމަކުރަނީއެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑު 

މިއީ ސަރުކާރުން  ،އެހިއިރު މި ބިލުތަކަށް ވޯޓަށް ، އިްއޒަތްތެިރ ރައީސްދިޔައިރު ހެޅިގެންހުށަހެޅިގެން. މި ބިލުތައް ހުށަ 

ގޮތަށް  ކަމަށް ފެންނަ  ުޤވެރިކަމެއް ނެތްވެސް މި ބިލުތަކުަގއި ޝައު ބިލު ކަމަށް ވާހިނދު ފޮނުއްވާފަިއވާ ދެ
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ކަމެއް. ަވކި  ގައި ނެތިދިަޔކަމީ އަުޅގަނޑު ހިތާމަކުރާތެރި މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ފްލޯތްއަޅުގަނޑުމެންގެ ަބއެްއ ިއއްޒަ 

ސަރުކާުރގެ  ،ސަރުކާރުން ؛ދުވަުހގެ ތެޭރގަިއ ނިންމަން 90 ،ކަހަލަ ބިލެއް މި މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުން ފޮނުްއވައިިފއްޔާ

ބޮުޑެވގެން  ޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ކަންތައްވަޢުދުތަކުގެ ތެޭރގައި ހިމެޭނ ވަކި ބިލެއް ފޮނުަވއިފިްއާޔ އިއް 

ކެއް. ހަމަ އިްއޒަތްތެިރ ވެސް ވަރަށް މުހިންމު ބިލުތައީ އުޅުްއވާކަން އަުޅގަނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ. އެހެންނަމަވެްސ، މި

ށުން ހުށަހެޅިގެންދާ އަށް މަނިކުފާނުގެ ެބއްެލވުމުގެ ދަިއގެން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަްށ ފްލޯްނނަވަރައީސްެގ ރިޔާސަުތގަިއ އި

ބޫލުކުރަނީ. ހަމަ ައޅުގަނުޑ ގަވެސް ހަމަ ދިެވހި ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި މުހިންމު ބިލުތަކެއް ކަމަށް  ކޮންމެ ބިލަކީ

ދަނީ  ކުރިއަށް މިބަހުސްއެހިގެްނ  ގޮތުަގއި ދެންމެއަކު ވޯޓަށް ބޫލުކުރާގައި ހަަމ އަުޅގަނޑު ގަމިއަދު މި ފުރުޞަތު

ބިލަކީ ވެސް  ޢިއްޔާތަކުގެ ބިލު. އެެހންވީމާ، މި ދެޖަމުދުލުގެ ބިލާއި މިހާރު މި ބަހުސްކުރެވެމުންދާ ކުޑަކުދިްނގެ ޢަ

 ބިލު. އަުޅގަނޑު ިމ ދެ  ސަރުކާރުން މިތަނަށް ފޮނުއްަވއިގެން ކެޔޮދޫ ާދއިރާެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ދެ

ބިލުގައި  މި ދެކަމަކީ،  ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ހަަމ ދެކޭ މެ މުހިންމުބިލަށް ވެސް ތާއީދުކުރާނަން. ދެން މީގައި ހަމަ އެން

ެމންނަށް ހަމަ އިޞްލާޙުތައް މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް އަުޅގަނޑު ،ހުރީ ކޮންމެހެންެވސް ކުރަންޖެހޭ ވެސް މި

ނޑު ގަބޫލުކުރަީނ. ންތައްތަކެއް ކަމަށް އަުޅގަސްގެްނ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި ނިންމައި ފާްސކުރަންޖެހޭ މުހިންމު ކަގެނެ

ގޮތަީކ  ވާފަހަރު  ވަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބައެއްލުތައް ފޮނުވާފައި ، ސަުރކާރުން މި ބިއެހެންވީމާ

ޤައުމު ހަލަބޮލިކޮށްލައިގެްނ މިކަން ނުެވއްޖެއްާޔ މި ޤައުުމ   ދެންހަމަ ވަރަށް ހަލަބޮލިކޮށްލައި،ކަހަލަ ބިލުތަކަކީ  ބައެއް

ސަރުކާުރ  ،ދުވަސް ތެރޭގައި 90ފަހަރު ހަމަ  ހިނަގއިދާނެ ކަހަލަ ވާހަކަތަކެއް ދެެކވޭ. އަނެްއބައިހަލާކުވެގެން

ވާހަަކ  ޤުވެިރކަމެއް ވެސް ނުހުރޭ. މިެއއްވެްސ މީހަކު ަޝއުވަޢުދުތަކުެގ ތެރޭަގއި ހިމެނިެގން ވަންނަ ބިލުތަކަށް ހަމަ 

ކުނުދާނެ. އަޅުގަނޑުމެން ތަންކޮެޅއް ޒިންމާދާރުކަމާ އެްއކޮށް މި ދައްކާނެ މީހަކު ވެސް ނުހުރޭ. އެހެންވީމާ، މިހެން ކަމަ

 މަސައްކަތްތައް ނިންމާލުމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސަށާއި އަދި އެހެން ފަރާތްތަކަށް އެއްބާރުުލންދިނުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު 

 ރާ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން؛ތާީއދުކު ބޫލުކުރަން. އެހެންވީމާ، މި ބިލަށް އަޅުގަނޑު ހަމަކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަނޑު ގަ 

ގޮތް ހަމަ ވަރަށް ފުރިހަމަ.  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މަނިުކފާނުގެ ރިޔާސަުތގަިއ މަޖިލީހުގެ މި މަަސއްކަތް ގެންދަވާ 

ރަްއޔިުތންނަށް ފައިދާހުރި ގޮތްގޮތަށް  އަޅުގަނޑުމެން އިރާދަކުރެްއިވްއޔާ މި ސަރުކާރަށާއި، މަނިކުާފނަށާއި، އަދި ދިވެހި

ޅުގަނުޑެގ ގޮތަކުން އެއްބާރުލުންދޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން، އަ ތްކުރުމަށް ޓަކައި މި މަޖިލީހުގައި ހަމަ ހުރިހާމަސައްކަ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. . ވަރަށްވާހަކަކޮޅު ނިންމާލަން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބީން.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މު
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  ވާހަކަދެއްކެވުން: ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން

ކާރު ސަރު ،ނަކީވާ ގާނޫ މި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަދު އަޅުގަނުޑމެން ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅިފައި

އް ކަމުަގއި ތާއީދުކުރާ ގާނޫނެބޮޑަށް ހަމަ  ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގާނޫނަކީ އަުޅގަނޑު ވެސް ހަމަ ވަރަށް

ަބެއއް  ހަކަެދއްކިވާއަުޅގަނުޑ ކުރިން  ،ޮބޑަށް ވަރަށް ،ދަންނަވާލަން. އެާއއެކުމެ އަުޅގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭުނން

 ގަނޑުމެން ންގަން އަޅުޢިއްޔާތައް ހިރަޖިސްޓަރީކުރުމަކާ ނުލައި ކްލަބު ޖަމު  ،ފަދައިން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރި

ްނ  ފެތުރިގެފުރުޞަތުދިނުމަކީ އެއީ ހަމަ އެ ދެންނެވި ފަދައިން ތަފާތު އެކިެއކި މައްސަލަތައް ހަމަ އޭގެތެރޭަގއި

ތަކަކީ ޢިއްޔާޖަމު ހަމަ ކުލަބު ހިނގައިދާނެ ކަމެއް ކަުމގައި އަޅުގަނޑު ހަމަ ދެކެން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު މިދެކެނީ

 ގިަނ މަ ރާއްޖޭގެއަދި އެކިެއކި ކަންތަްއތަކުަގއި ހަ ،އިޖްތިމާޢީ ،ގެ ދާއިރާބޮޑަށް ހަމަ ޚާއްޞަޮކށް ކުޅިވަރު  ވަރަށް

 ިއ މި ުމގެ ތެޭރގަކަންކަ ހިންގުމާ،ޒުވާނުންނާިއ އަދި ހަމަ އެިކ އުމުރުފުރާތަކުެގ ބޭބޭފުޅުންނަށް އެިކ ހަރަކާތްތަްއ 

ންކަްނ ކައެކިެއކި  ންސަރ ހޯދުމާ،ސްޕޮ ،އުޅެވެނީ. އުެޅޭވއިރުަގއި އެެހން ބޭފުޅުން ވެސް ފާހަގަުކރި ފަދައިން

ކަން ހަމަ ކޭތީެވ، އެ ހަމައިން ނެއްިޓގެން ހިނގައިދާނެ ކަެމއް ކަުމގައި އަުޅަގނޑު ދެ އިބޮޑަްށ އުޫސލާ ކުރުމުގައި ވަރަށް

ލަން ޑަށް ހިމަނާބޮ އަޅުގަނުޑ ވަރަށް ،ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ރަނގަޅުޮކށްލުމަށް އަޅުގަނޑު އެދެން. އަދި ހަމައެހެންމެ

ން ހަމަ ޢިއްޔާތަކަށް އަޅުގަނޑުމެޓަރީެވގެން ހިންގައި ކުލަބު ޖަމުރާއްޖޭގައި އެކްިޓވްކޮށް ރަޖިސް ،ބޭނުން

 ހޭ ތް އެބަޖެ ގޮނެ ޢިއްޔާތަކަށް ހަމަ ލިބޭގޮުތގައި ރަށްރަށުްނ ބިން އެ ޖަމު ގެކޮންމެހެންވެސް ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމެއް

 ން. ވަރަށް ގަނޑު ދެކެއެކަން ިހމެނިގެންދާންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުަގއި ައޅު ވެގެންދާން. އެީއ ހަމަ ގާނޫަނކުން ލާޒިމްކޮްށގެން

ޖްތިމާޢީ އިޔިތުންގެ ރަށްރަށުަގިއ ހަމަ ރަނގަޅުވަރެއްގެ ރަެށއްގެ ރައް  ށް ހަރަކާތްތެރިވާ އެިކއެިކ ޖަމުޢިއްޔާތައް،ބޮޑަ

ކުރުމަްށ ްއ ޤާއިމުޓެރަނގަޅު ވެށް ކޮށް،ދާލަުތ ހަރުދަނާކުރުމާއި ުޒވާނުންެގ ކަންކަން ހަރުދަނާްނ، އައެންމެހައި ކަންކަ

ރަމުން އާދޭ، ރެއް އަާދކުމުހިންމު ދައު ޢިއްޔާތަކުންރަށުގައި ހިނގަމުން މިއަްނނަ ޖަމުޓަކައި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ެއކިެއކި ރަށް

 ކޮމިޓީ މެންޅުގަނޑުއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންީވމާ، އަޅުގަނޑު ދެކެނީ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް މިކަންކަމުގެ ެތރޭގައި އަ 

ިއ ސަ ގޮތެއްގަ މަރުޙަލާގެ ތެރޭގައި މިއަށް ރަނގަޅު ބަދަލުތަކެއް ގެންނާނެ ކަމަށް. އަދި  އަޅުގަނޑުެމންނަށް ޚާއޞ

ެރވޭ ކުއިނގޭތޯ، ރަށްރަުށގައި ިހންގަމުން އަންނަ ޖަމުޢިއްާޔތަކުން އެ ރަށްރަށުގެ ުކރިއެރުމަށްޓަކައި މި 

ރެވޭތޯ ނަށް ފަހިކު ގޮތެއްގައި ކުިރއަްށދެވޭނެ މަގު އިނގޭތޯ،  ައުޅގަނޑުމެންމަސައްކަތްތަކަށް މިހާރަށްވުެރ ހަރުދަނާ

 އިްސ، މީގެ އަ ބަލަން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރާހިތް އޮތީ މިފަދަ މުހިންމު ގާނޫނެއް ވުޖޫދަށް 

ޓީ ތެރޭަގިއ މަ ކޮމިއުނިގަނޑުމެންނަށް ހަފޮނިމީރުކަން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޚާއްޞަކޮށް ޒުވާނުންނަށް ލިބިގެންދާއިުރގައި އަޅު 

ގައި ވާތީވެ މެއް ކަމުހުރި އިޝޫތަކަށް އެޓެންޑުކުެރވިގެން މި ޙައްލުކުެރވިގެންިދުއމަކީ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ އެދޭ ކަ

 ހަމަ ފުރުޞަތަކަށް އަޅުގަނޑު އެދުނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. 
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 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 އާދެ!ޝުކުރިޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް. 

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ށްލާނީ  ފާހަަގކޮއާދެ! ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ޖަމުޢިއްޔާތަކާ ބެހޭ ބިލު ހުށަހެޅުއްވީތީ ުޝކުރު ދަންނަވަްނ. އަުޅގަނޑު

އަށް ކުގެ ތެރެ ޖަމުޢިއްޔާތަކަކީ ވަރަށް މުހިްނމު ދައުރެއް އަދާކުެރވިދާނެ ޝަޚުޞެކޭ. އެގޮތުން، ބިލުެގ މަޤްޞަދުތަ

 ންތަކަމާއިއަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްލާނަން މި ނަންބަރު އިތުރުކޮށްުލން ވަރަށް މުހިންމޭ. މުޖްތަމަޢުގެ އެއްަބިއވަ

ުތގަިއ ތާއެްއގެ ގޮރާ ފަރާތަކަށް ޖަމުޢިއްޔާތަްއ ވާންޖެހޭނޭ. މިއީ ވަރަށް މުހިންމު ނުކުސުލްޙަމަސަލަސްކަން ޤާއިމުކު 

ން ސް، ކޮމިޓީއަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. މިހާރު މި ބލު ފަރުމާކުރެވިެގން އައިއިރު އެަބެއއް ނެތް. އެހެންނަމަވެ

ވެހިރާއްޖޭެގ ނޑުމެން ދިއީ ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް އަޅުގަބައްލަާވއިރު އެަބއި ހިމަނުއްާވނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޔަޤީންުކރަން. އެ

 ޑަށް ދަނޭ.ރަށްތަކަކީ މިއީ ވަރަށް ުކދި އަބާދީތަކަކަށް ބިނާވެފަިއވާ ރަށްތަކެއް. އެަކކު އަެނކަކު ވަރަށް ބޮ 

ށުތެރޭ ރަ،  ހަދައިއަޅުގަނޑުމެންނަށް މާޒީގައި ފެނިގެންގޮސްފައި އެބަހުރި ބައެއް ރަށްރަށުަގއި ކުލަބު ޖަމުޢިއްޔާތައް

ބަބުން. ރުުމގެ ސަބައިބަިއވުން އުފެދިފައި އެބަޭވ ކުލަބު ޖަމުޢިއްޔާތައް ތަފާުތ އެކި ވިސްނުންތަކުަގއި ަމސައްކަތްކު

، ނގެންޖެހޭއެއެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ރަށެްއގެ ނިސްބަތުން ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް 

ކަމާެއުކ ަބއިވަންތަ ފެދެނީ ރަނގަޅު މަޤްޞަދުތަކެްއގަިއކަން. ރަށުގެ ަރއްޔިުތންނަކީ އެއްކޮންމެ ޖަމުޢިއްޔާއެއ ވެސް އު

 . އަދި އެއީދިރިއުޅެންޖެހޭ ބައެއްކަން. ޖަމުޢިއްޔާތަކާ ބެހޭ ބިލުގަިއ ވެސް ެއގޮތަށް ލިޔެވިފަިއ އޮންނަންޖެހޭ

ތު އެިކއެކި ޔާތައް ތަފާމެންނަށް އެބަފެނޭ ަޖމުޢިއްރައްޔިތުންނަށް ބޮޑަށް އެކަްނ ހާމަވުމަށްޓަކައި. މިހާރުެވސް އަޅުގަނޑު

ނޑުމެންގެ ީކ، އަޅުގަމަސައްކަތްތަުކގަިއ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާތަން. އޭެގިއތުރުން އަޅުގަނޑު މިދެންނެިވ ނުކުތާއަ

ހަގަކުރަން. ގަނުޑ ފާޅުރާއްޖޭގެ މުޖްތަމަޢު އިޞްލާުޙކުރުމަށް ޓަކައި މި ބިލަށް ިއތުރުކޮށްލަންޖެހޭ ނުކުތާއެއް ަކމަށް އަ

ހެންވީމާ، ށްލަން. އެދެން ޖުމލަ ގޮތެއްގައި ޖަމުޢިއްޔާތަކާ ބެހޭ ބިލުަގއި އެބަުހރި؛ ވވަރަށް ބޮޑު ބިލެއްކަްނ ފާހަގަކޮ

އިތުރުކޮށް،   ބައިތައްކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ދިރާސާުކރައްާވއިރު، ވަރަށް ބޮޑަށް ަބއްލަވާފައި ކޮންމެހެން އިތުރުުކރަންޖެހޭ

ހެންވީާމ، އެ ކުރާނެ.  ޖަމުޢިއްޔާތަުކގެ ބިލުެގ  ސަބަބުން ޙަޤީޤަތުގަިއ މުޖްމަތަޢަށް ވަރަށް ބޮޑެތި އަސަުރތަކެއްއަދި މި

  ރުޞަތަށް.ކޮންމެހެން ހިމަނަންޖެހޭ ބައިތައް ހިމަނައިދެއްވުމަށް ވެސް ެއދި ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ޔާޒު ފަހުމީްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިއާދެ! ޝުކުރި
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 މީ ވާހަކަެދއްެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމާފަންނު އުތުރު 

އްކޮށްެލވޭ ގޮތަކަްށ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން، ތިން ކިޔުން އެ

އަށްވުެރ ގިނަ  50ނަޑކަށް މިއަދުގެ މި ޖަލްސާ ކުރިއަްށގެންދަވާީތވެ، އަުޅގަނޑުމެންަނށް މި ބިލު މީގެ ގާތްގަ

 އެންމެ މު ބިލަށްލުމުގެ ފުރުޞަތު ނެތީމަ މި މުހިންވާީތ، ދިރާސާޮކށް ތަކުގެ މަްއޗަށް އެކުެލވޭ ބިލަކަށްސަފުހާ

ށްލުމުގެ ފުރުޞަތު ނެތްކަން ފާހަގަކޮށްލަން. އަޅުގަނޑު ސަރުކާރުން މި ބިލު ސްކޮއެކަީށގެންވާ ގޮތަށް ބަހު

އުޅެނީ ކުރީަގިއ  ހުށަހެޅުއްވިއިުރަގއި ފުރަތަމަ ހީކުރީ މިއީ ކުޑަ ނަޒަރެއް ލޮލުން ހިންގާލިއިރުގައި އަެނއްކާ މި

 ވަރަްށ ހަރުކަށިކުރުމުގެ ކަންތަެކްއ ރުކޮށްއްޔާތައް ރަޖިސްްޓރީކުރުން މަޖުބޫޢިތައްތަްއ ކުރަމުންދާ އުޫސލުން ޖަމުކަން

އި އެަބއޮތް ހިންގަވަނީ ކަމަށް އަުޅގަނަޑށް ލަފާކުރެވުނީ. އެހެންނަމަވެސް، ަވކި ހިސާބަކުން ިބލު ކިޔާލިއިުރގަ 

، ންނަ ކަމެއް ނޫންކަން. އެހެންވީމާއްޔާތަކަކީ ކޮންމެހެނެއް ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގުން ލާޒިމުވާ ގޮތަށް އޮޖަމުޢި

ނުވާތީެވ. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސްޓްރީކުރުމަށް މަޖްބޫރުކޮށްފައިޢިއްޔާަތއް ރަޖިގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ަމރުޙަބާކިޔަން، ޖަމުޅުއަ

 ޢިއްޔާތަކަކީ ރަޖިސްޓްރީކުރުން ލާޒިމު ކަމަކަށް ނުވޭ. އަދި ދުނިޔޭގެ ހަމަތަކަކީވެްސ ޖަމު ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން

ކީ ކޮންމެހެނެއް ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގަންޖެހޭ ގޮތަށް ކަ މްޢިޔާ ޖަމާޢަތްތަޖަ .އްޔާތައް ހިންގަނީވެސް ެއއީ. ޖަމުޢި

ތައް އް. ދެން މި ބިލުގެ ބައެއް ސަފުހާލާޒިމުކޮށްގެން އޮންނަ ކަމަަކށް ނުވާތީ، މިއީ އަޅުގަނުޑ ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމެ

. ދެން ، ޖިނާޢީ ކުށެއް ކޮްށގެންނުވާނޭކަށްމިސާލަ  ެއއް ކަމެްއގެ ގޮުތގައި ވެދާނެ؛ އެބަހުރި ޖަމުޢިްއޔާތަކުންގިނަވުުމގެ

 މީހެއް ނޫންކަން. ެއއްެވސް މީހަކީ ޖިނާޢީ ކުށެއް ކޮށްގެންވާނެ ވެސް އެބަ އެނގޭ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެނަށް 

ނެްއ ހެ، މިހިރަ ކަހަލަ ކަންތައްތަަކކީ ކޮންމެކުށެއް ކޮށްގެްނާވނެ. އެހެންވީމާ ވެސްއެްއވެސް ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން 

ބިލު ތަންކޮޅެއް  ވާތީެވ، މި ކަމަށް  ނޫނު ހަދާއިރު ލިޔަން މަޖްބޫރުވާ ކަންތައްަތކެއް ނޫންމި ބިލުގައި އަުޅގަނޑުމެން ގާ 

ތަކެއްގެ ަމއްޗަށް އެކުުނލެވުމަށް ޓަކަިއ އަުޅގަނޑަްށ ހަކޮށްލުމަށް ޓަކައި ގިނަ ސަފުހާވެސް ފަސޭ ލަންމީހުންނަށް ބަލައި

ސަލަެއއް ނެތްކަން. އަދި ަމއް ،ބޮޑު ފަރުވާލެއް މާ އިންތަްއތައް އުނިކޮށްލުމުން އެކަުމގަ ބާވަތުގެ ކަ ހީވަނީ މި

ޢިއްާޔތަކަކީ ައސްކަރީ ތަމްރީނުދޭ އްތަުކގެ ތެރޭގައި އެބަހުރި، ޖަމުހަަމ މިދެންނެވި ކަންތަ ، ީމގައިއެއާެއކުަގއިހަމަ

ްސކަރީ ތަމްރީނުދޭ  ެއްއެވސް ފަރާތެއް ނުހުންނާނެކަން ބަޔަކަށް ވެގެންުނވާނެކަން. ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެަބ އެނގޭ، އަ

ގެ ގޮުތަގއި އަުޅގަނުޑ ، މިކަހަލަ ކަންތައްތަްއ އުނިކޮށްލުމަކީ ރަނގަޅު ަކމެއް ނޫނިްއޔާ. އެެހންވީމާއަސްކަިރއްޔާ

މިކަހަަލ ބޮޑު ފަަރގެްއ ނޯވޭ. ދުނިޭޔގެ  ޙަީޤޤަތުގައި މާ ، ޕޮލިޓިކަލް ޕާޓީތަކާޢިއްޔާ ޖަމާޢަތާއިދެކެން. ޖަމު

 ަވކި ބޮޑު ހިންާގ މަޤްބޫލު ޖަމުޢިއްޔާތަކާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ ޢިއްޔާތައް ބާރުގަދަ ވަރަްށ ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައިޖަމު

. ިސާޔސީ ޕާޓީތަކުގެ މަިއގަނޑު އިަވނީ އެންމެ ކަމެއްގަ ތަފާތެއް ނޯވޭ. ސިާޔސީ ޕާީޓތަކާއި ޖަމުޢިއްޔާތަކާ ތަފާތު 

ޑިޑޭޓުން ފީލްޑްކުރުން. ނޫނީ އިންތިޚާބުތަކަށް ކެނޑިޑޭުޓން ނެރުން. އިންތިޚާބުތަކަށް މަޤްޞަދަކީ އިންތިޚާބުތަކަށް ކެނ

އިންޓްރެސެޓްއ ވެސް އޮންނަނީ ައއިިޑއޮލޮޖީއެއް. ވަިކ އި ވާދަކޮްށގެން އިންތިޚާބުތަްއ ާކމިޔާބުކުރުން. ޕޮލިޓިކަލް ޕާީޓގަ 
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ގެ މަސައްކަތްކުރުން ޕޮލިޓިކަލް ޕާޓީއެްއގެ މައިގަނޑު ހުންނަ، އެބަޔަކު ކުރިއަުރވަްނ ބޭނުންވާ މަޤްޞަދެއް ކުރިއެރުމު

މަޤްޞަދަކީ. ޖަމުޢިއްޔާއެްއެގ ވެސް މަިއގަނޑު މަޤްޞަަދކީ ވަކި އެ ބަަޔކު ކުރިއަުރވަން ބޭނުންވާ މަޤްޞަދެއް، 

ާޔ، އެބަެއއްގެ ައއިިޑއޮލޮޖީއެްއ، ވަކި އިންޓްރެސްެޓއް ުކރިއެރުވަން. އެހެންވީމާ، ާމ ބޮޑު ތަފާތެއް ޖަމުޢިއް

ޖަމާޢަތްތަކާއި ޕޮލިޓިކަލް ޕާޓީތަކާ ޙަޤީޤަތުގައި ނެތް، ިމދެންނެވި ގޮތަށް އިންތިޚާބުަތކަށް ކެނޑިޑޭޓުން ނެރުމުގެ 

އެކަންތަްއ ފިޔަަވއި. އެހެންނަމަވެސް، ޖަމުޢިްއޔާ، ޖަމާޢަތްތަކުން ވެްސ އެަބޔަކު ބޭނުްނވާ މީހަކަށް ާތއީދުކޮށްގެްނ، 

ްނ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކެކޭ ެއއްފަދަިއން އެކަންތައްތައް ކޮްށއުޅޭ ުދނިޔޭގެ ެއކި ކަންކޮޅުަތކުަގއި ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދުކޮްށގެ

ވެސް. އެހެންވީމާ، ިސޔާސީ ޕާޓީތައް ހިންގާ ގޮތްތަާކއި، ަޖމުޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތްތައް ހިންާގ ގޮތްތަކާ މާ ޮބޑު ތަފާތެްއ 

މިހެން ހުންނާތީވެ. ސިވިލް ސޮަސއިޓީ ނޫނިްއޔާ  ނާންނަ ކަމަށް އަޅުގަނޑު މިދެންނެވީ މިކަހަލަ ކަންތަްއތައް

ޖަމުޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތްތައް ބާުރގަދަކުރުމަކީ ކޮންމެހެނެއް ބޭނުންތެރިކަމެއް. ޑިމޮކްރަީސެއއްަގއި ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. 

ުޅގަނޑުމެންގެ ސިވިލް ސޮސައިޓީ ބާރުގަަދުކރީމާ ޑިމޮކަރްސީ އަޅުގަނޑުެމންގެ ޤައުމުގައި ވެސް ހަރުދަނާވެގެންދާނީ. އަ

ޑިމޮކްރަސީގެ އުސޫލުތައް ެނެގހެއްޓުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހީތެރިކަމެއް ެވސް ލިބިގެްނދާނީ. އެހެންވީމާ، މިކަމަށް 

ބާރުއެޅޭނެ ގޮތަށް މި ގާނޫނު ބައްޓަންކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަމެއް. މީގައި މިފަދަ ކަންތައްތަެކްއ 

ވާ ނަމަ، އެ ބާރުވެރިކަން ދިނުމަކީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ލިބޭނެ ކުރިއެރުމެއް ކަމުަގއި ދެކެން. ބިލު އެކުެލވިފައިނު

ރަނގަޅަށް ިކޔައިލީމަ އެކަްނކަމަށް މަގުފަހިވާ ކަންތައްަތއް ހުރިކަން ވެސް، ނެތްަކން ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް 

ކަުމގައި ލިބޭެނ ކަމަްށ އަުޅގަނުޑ ުއއްމީދުކުރަން. ރަނގަޅަށް އިނގޭނީ. އެހެންީވމާ، އަދި އިތުރު ފުރުޞަތުަތއް މި

ސިވިލް ސޮަސއިީޓގެ ބަިއވެިރުވން މި ބިލަށް ފާޑުކިޔުމުަގއި، މި ބިލަށް ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމުގަިއ ލިބިދިނުމަކީ ކޮންމެހެނެއް 

ތްކުރެްއވުމަށް ވެްސ އި ރިޢާޔަ މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮުތގައި އަުޅގަނޑު ދެކޭީތވެ، މިކަމަށް ައުޅގަނޑުމެން ކޮމިޓީތަުކގަ 

 އަޅުގަނޑު އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޝަހުދީ ޙުސައިން މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ހަނިމާދޫ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު.  އާދެ!

 

  ވާހަކަދެްއކެުވން: ޝަހުދީ ންޙުސައި މެންބަރު ދާއިރާގެ ހަނިމާދޫ

މުންދާ ބިލަކީ ބަހުސްކުރަ ،ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަދު އަުޅގަނުޑމެންގެ ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅި

މުޖުތަމަޢު ބިނާކުރުމުގައި އެންމެ މުހިންމު ދައުރެްއ  ގަނޑުމެންގެ މި ދިވެހިރާއްޖޭގެކުރާ ގޮުތގަިއ އަޅުއަޅުގަނޑު ގަބޫލު

ޓަކަިއ އެންމެ މުހިންމު ދައުރެއް ކުރުމުަގއި އަދި އަުޅގަނޑުމެން ހޭލުންތެރި އަދި އެކުވެރި ޤައުމަކަށް ހެދުމަށްއަދާ

އްޔާތަުކގެ ގާނޫނީ ބާރު ، ަމދަނީ ޖަމުޢިއްޔާތައް. މިގޮތުްނ އެ ޖަމުޢިއްޔާތަކަްށ، އެ ަޖމުޢިބަޔަކީ  އަދާކުރެވޭނެ ެއއް
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އްޔާތައް ހަރަކާތްތެރިވުމުަގއި ކުެރވޭނެ ވިޔަފާރިތަާކއި އަދި ެއ ޢިމުޖަ އަދި އެ ،ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ދިނުމާއި

ެކއް މި ގާނޫނުން ވިޔަފާރިކުެރވޭނެ ދާއިރާަތކާިއ އަދި ފައިާސ ހޯދޭނެ ގޮތްތައް ކަނަޑއެޅޭނެ މިްނގަނޑުތަ

ށް ބޮޑު އުފަލެއް. އަދި އްޔާތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންދާނެ ވަރަވެސް މި ޖަމުޢި މަކީ ހަމަގަިއމުއެކަށަެއޅިގެންިދއު

އަޅުގަނޑުމެން ދެކޭގޮުތަގއި ިމއީ ވަރަްށ މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގަިއ ވެްސ ައޅުގަނުޑ ަދންނަވާލަން. ހަމައެާއއެްއކޮށް 

ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށް ވާތީވެ، ތަކު ދުވަުހގެ ވަޢުދު 100މިކަމަކީ ސަރުކާުރގެ ޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ، އަ

އަދާކޮށްލަން. ހަމައެާއއެްއކޮށް  ލެއް ގެނެސްދެްއވި ކަމަށް ޓަކައި ހަމަ އަުޅގަނުޑ ސަރުކާރަށް ވެސް ުޝކުރުމިފަދަ ބި

 ފެންނަނީ ދިވެހިރާއްޭޖގައި ވަރަށް ގިނަ މުކޮްށ މި، އަުޅގަނޑުމެްނނަށް އާއްއަޅުގަނޑު ވެސް ފާަހގަކޮށްަލން ބޭނުންވޭ

ދާ މަންޒަރު. އަޅުގަނޑަކީ ވެސް މީަގިއ ތަޖުރިބާކޮށްފައިވާ މީހެއްެގ އްޔާ ޖަމާޢަތްތަކެއް ހަރަކާތްތެރިވަމުންޖަމުޢި

މަސައްކަތްކުރާ  ސާބަހަށްކޮޅުގައި ވަރަށް ފަސޭހައިން ހިލޭހާހުގެ ކުރީ ހައިސިއްޔަތުން އަުޅގަނޑުެމންނަށް ދެ

ންގަން ބޭނުންާވ ރަށްފުށުގައި ހި ؛ައދި ހިންގަން ބޭނުންވާ ،ތަކަށް އެކި ދިމާތަކުން ސްޕޮންސަރ ހޯދުމާއިޖަމާޢަތް

ދި މަޝްރޫޢުތަކޭ މިދެންނެވީ ޖަމުޢިއްޔާތަކުްނ ޕްރީސްކޫލް ޤާއިމުކޮށްފައި އަ ެއކިއެކި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމާ،ތަރައްޤީގެ 

ހުރި. ރަށްރަށުގެ ރި. މިސްކިތްތަުކގެ ވަށާފާރު ރާނަިއދީފައި އެބަހުތަކުގެ އާާބތުރަފިލުވާފައި އެބަހުރި. މިސްކިތްއެބަ

ހުރި. ސަރުކާރުެގ ބަޖެޓުން ނުކުރެވޭ އެތައް ކަމެއް ކުރަން ޖާގަ ނުލިބޭ ގެ ވަށާފާރު ރާނައިދީފައި އެބަސްތާނުގަބުރު

ރަކާތްތެރި، ވަރަށް ރަނގަުޅ އަތޮުޅގައި ވެސް ވަރަށް ހަ  ޚާްއޞަކޮށް ހދ.  ރަށްރަުށގެ ޖަމުޢިއްޔާތަްއ؛އެތައް ކަމެއް

މް ނިސްބަތްވާ ަވއިކަރަދޫަގއި ވެސް އަުޅގަނުޑގެ އަޚް ނާޡި ވޭ.އްޔާތަކެއް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންޖަމުޢި

އްާޔއެއް އޮތް ރަެށއް ެއއީ. ހަމައެއާެއއްކޮްށ އަުޅގަނުޑ މުޢިދިވެހިރާއްޖޭަގއި ނަން މަްޝހޫރު ވަރަށް ވަުރގަދަ ޖަ

މަސައްކަތްކުރާ  ޢީވެސް މިފަދަ ވަރަށް ވަުރަގދަ އިޖުތިމާ ަގއި ނިސްބަތްވާ ހަނިމާދޫއަކީ ވެްސ އެފަދަ، އަދި ޭނކުރެންދޫ

ހުރި. ދެން ހުރިހާ ރަށެއްގެ ނަން ނުދެންނެވުނު ނަމަވެސް. ތަކެއް ައޅުގަނޑުމެން އަތޮޅުގެ ރަށްތަުކގައި އެބައްޔާޖަމުޢި

ކުރަްއާވ  ބޭފުޅުން ކުަރއްާވ، ހިލޭސާބަހަށް އްޔާތަކަށް އެޖަމުޢިމިފަދަ  ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭުނންވާ ވާަހކައަކީ 

އްކަތް ކުރެއްޭވނެ މަގު މިހާރު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަންދުވެފައޭ. އެންމެ ބޮޑަށް މި ދިމާވާ މައްސަލައަީކ  މަސަމާޢީއިޖުތި

ލިބޭނެ މަގުތަްއ  މާލީ ފުދުންތެރިކަން ނެތުން. އަދި މާލީ ފުދުންތެރިކަން ހޯދުމަށް ޓަކައި ބޭނުންވާ ސްޕޮްނސަރޝިޕް

ލެއް ހުށަހެޅިޔަސް، މެން ދަްނނަވާލަންޖެހެނީ ޖަމުޢިއްޔާއަކުން ޕްރޮޕޯޒައަޅުގަނޑުޤީޤަތަށް ބަންދުވެގެންދިއުން. މިހާރު ޙަ

ގެއް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ، ބޭުފޅުންނަށް ކަމެއް ކުރެވޭެނ މަ ސިޔާސީ ގޮތުން މެނުީވ ެއއްވެްސ ދިމާއަކުްނ، އެ

ސިޔާީސވާން ބޭނުންވާ  ތަކަކީއްޔާގެ ގިނަ ޖަމުޢި. ރަށްފުށުަވނީ ސިޔާސީވާން މަޖުބޫރުވެފަ އްޔާތަކަށް ވެސް މިޖަމުޢި

، ސްކޫލް ހިންގުމާއި، މިދެންނެވިހެން ޕްރީޞަދުތަކުގައި ންނަކީ އެއަްށވުރެ މަތިވެރި މަޤްބޭުފޅު އްޔާތަކެއް ނޫން. އެޖަމުޢި

މާ، އަދި ބަެއްއ ށް ބޭނުންވާ ެއކިެއކި ޓްރެއިިނންގ ހިންގުޤުރުއާން ކްލާސް ހިންގުާމ، ައދި ރަށަށް ބޭނުންވާ، މުޖުތަމަޢަ

ެއކަހަލަ ބައިވަުރ މަސަްއކަތްތަްއ  ،ޓީޗަރުން ބިނާކުރުމަށް ްސޕޮންސަރ ދިނުމާއި ޔާތަކުން ެއ ރަށުަގއި ޖަމުޢިއް
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 ގުޭޅގޮތުން މި ބިލުގައި ނުންވަީނ ރަށްފުށުގައި ހުރި ޖަމުޢިއްޔާތަކާަގނޑުކޮށް އަުޅގަނޑު ބޭށުގައި ކުރަމުންދޭ. މައިރަށްފު

 ،ކުރާ މަސައްކަތްބޭފުޅުންގެ މަސަްއކަތް، ިހލޭސާބަހަށް  އްޔާތަކަށް އެ މިފަދަ ޖަމުޢި ދަްއކާލަން. އެހެންވީމާ،ވާހަކަ

ކުރާ މަސައްކަްތ ކުރުމުެގ ފުރުޞަތު މި ބިލު ނިމިގެްނ  ށް އަދި ުމޅި ދިވެހި މުޖުތަމަޢު ބިނާކުރުމަށްރަށްތައް ބިނާކުރުމަ

އާެއއްކޮށް އަުޅގަނޑުމެންެގ ހަމައެ ކުރަނީ. ޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުއަންނައިރު ފަހިވާނެ ގޮތަކަްށ އޮންނަން

ކްލަުބތަކަކީ ެއކި ގިންތިތައް ކަނަޑއެޅިފަިއވާ ތަންތަން. ައޅުގަނަޑށް ހަމަ ފެނޭ އަޅުގަނޑުމެން ޖަމުޢިއްޔާތައް ނޫނިްއޔާ 

ދި އަ ،އްޔާަތއްވިހެން އިޖުތިމާޢީ މަސަްއކަްތ ކުރާ ޖަމުޢިމިދެންނެ ،މިފަދަ ބިލެއް ކޮމިޓީ މަރުޙަާލގަިއ ނިމިގެންދާއިރު 

ކާރުެގ ސަރު ،ިއމުކުރުމަށްފަހުނގަޅަްށ ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެްއ ޤާކުރާ ގޮތް މޮނިޓަރކޮށް ރައެބޭފުޅުންގެ މަަސއްކަތް 

އްޔާތަކަށް ޖަމުޢިިއތުރަށް ފޯރުންތެރިކަން ހުރި އެކި ވިޔަފާރިތަކުްނ ވެްސ މިދެންނެވި ބަޖެޓުން ވެސް، އަދި އޭގެ 

ތަްއ އްޔާރުމަށް ލިބޭނެ މަގެއް ފަހިވެގެންިދއުމަކީ ޖަމުޢި މަސައްކަތް ކުތިމާޢީ ޕް، މިދެންނެވި ކަހަލަ އިޖުސްޕޮންސަރޝި

ްއޔާތައް ނަމެްއަގއި ހުރުމުެގ ބަދަލުގައި ހަރަކާތްތެިރެވގެންދާނެ ކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅގަނުޑ ހިންގުމަށް އަދި ގިނަ ޖަމުޢި

ށް ވަުރގަދައަށް  ހަމަ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވަރަގެ ކުރީކޮޅުަގއިށް ފެންނަނީ މިދެންނެވިހެން ދެ ހާހުދެކެން. އަޅުގަނޑަ

ތަން.  އްޔާަތއް ދެމިތިބިކުރުމުގައި އެ ޖަމުޢި އްޔާަތއް ހަރަކާތްތެރިވެ، އެ ރަށްަތްއ ބިނާރަށްފުށުގައި ޖަމުޢި

 އްޔާތައް ހުރީ ނަމެއްަގއި. މިދެންނެވިހެން މާލީ ފުދުންތެރިކަން ނެތުން، ފައިސާ، މިއަދު ގިަނ ޖަމުޢިއެހެންނަމަވެސް

އަިދ އެހީތެރިވާނެ މީހުން ނެތުން. ހަމައެއާެއއްކޮށް ިސޔާސީ ިފކުރު މީގެތެރެއަށް ވަނުން.  ،ހޯދޭނެ ގޮތްތައް ނެތުން

މިގޮތަށް މަދަީނ  ،ލާނަންންނެއް ކަމަކު ައޅުގަނޑު ދަންނަަވއިއެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެންނަކީ ސިާޔސީ މީހު

 ސިޔާީސ ބައެްއގެ ފަހަތަށް ދާންޖެހުމަކީ އެދެވޭ ގޮތެްއަގއި އެ އްޔާތަކުގެ ތެެރއަށް ިސޔާސީ ފިކުރު ވަެދ، މުޢިޖަ

، މި ކަމެއް ނޫން. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން މިަފދަ ބިލެއް ނިމިގެންދާއިރު ބޭފުޅުންނަށް ކަންތައް ކުރަން އެހާ ފަސޭހަ

 ީމދުކުރަން. ޝުކުރިްއޔާ.އަުޅގަނޑު އުއްކުރަްއވާނެ ކަމަށް ހުރިހާ ކަމަކަށް ރިޢާޔަތް

 

  ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ތްތެިރ އިްއޒައިރާގެ ގަލޮުޅ ުއތުރު ދާ ދިއްދޫ ދާިއރާގެ؛ މާފުކުަރއްވާ!އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. އާދެ! 

 .هللاމެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  هللاޢަބްދު އީވާ މެންަބރު ާދއިރާގެ އުތުރު ގަލޮޅު

 އްޔާތަކަކީ މުޖުތަމަޢެއްގައި ވަރަށް މުހިންމު ރޯލެއް އަދާކުރާ ަބއެްއ.ދަނީ ޖަމުޢިސް. މަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީ 

އްޔާތަެކއް ވެސް މެންބަރުން ެއ ފާޅުކުރެްއވިހެން ކުިޅވަުރކުުޅމުގެ ޖަމުޢި އްޔާތަކަކީ އިްއަޒތްތެރި އެހެންމަދަނީ ޖަމުޢި

އްޔާތަކަީކ ސް ހުރޭ. އެކަމަުކ ެއްއބައި މަދަނީ ޖަމުޢިެއކި ކަްނކަމާ ބެހޭ މަދަނީ ޖަމުޢިއްޔާތަކެްއ ވެ ހުރޭ. އަދި
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ދައުލަތެއްެގ ބާރު، ަދއުލަތެްއެގ ބާރު ހިފެހެއްޓުމަށް، ދައުލަެތއްގެ ބާުރ ހިފެހެއްޓުމަށް ވަަރށް މުހިންމު ރޯލެއް އަދާކުރާ 

ބޮޑުެވގެންދާ ަވގުެތއްަގއި   މާދައުލަެތްއގެ ުނވަތަ ސަރުކާެރްއގެ ބާރުގެ ބާރު ހިެފހެއްޓުމުގެ ބޭނުމަކީ، ބައެއް. ަދއުލަތެއް 

ޚާއްަޞކޮށް ޑިމޮކްރަސީެއްއގައި ދައުލަުތގެ  ،ރައްޔިތުންނަށް ފިއްތުންތަކެއް އައިސްދާނެީތވެ. އެހެންވީމާ، ދައުލަތުގެ ބާރު

އްޔާތަކަކީ. އް އަދާކުރާ ބައެއް މަދަނީ ޖަމުޢިބާރު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ވަރަށް މުހިންމު ރޯލެ

 ،މިނިވަން މުއައްަސސާތަކަާކއި ،މިިނވަން ކޯޓުަތކަާކއި ،މޮކްރަސީެއްއގަިއ، ޑިމޮކްަރސީއެްއަގއި ިސޔާސީ ޕާޓީތަާކއިޑި

އްޔާތަކެކޭ ޔާތަކެއް. މިިނވަން މަދަނީ ޖަމުޢިއްމިނިވަން މަދަނީ ޖަމުޢިަހމަ އެހާމެ މުހިންމު  އި،މިހެން ފްރީ މީޑިއާއަކާ 

އުމު ެވއްިޓގެންދާ ، ޚުދުމުޚްތާރު ވެރިަކމަކަށް ޤަސީ ެގއްިލގެންދާ ހާލަތުގައިމޮކްރަ ، ޑިއަޅުގަނޑު މިދަންނަވާ ސަބަަބކީ

ލަތުގެ މިިނވަން ަދއު ،ކޯުޓތަކާއި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި  ،ިސޔާސީ ހަރަކާތްތަާކއި ،ހާލަތެއްގައި ސިޔާސީ ޕާޓީަތާކއި

ކުރިމަތިޭވ. އްޔާތަކަށް ވެސް ހަމަ އެ ފިއްތުންތަްއ ކުރިމަިތވާހެން ހަމަ މަދަނީ ޖަމުޢިފިއްތުންތަެކއް  މުއައްސަސާަތކަށް

އްޔާތަކަށް، ގައި ިދވެހިރާއްޭޖގެ މަދަނީ ޖަމުޢިއަހަރު  5ންގެ އަހަރު، ަރއީސް ޔާމީ 5ވޭުތވެިދޔަ  އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.

ނުކުރެޭވ އްކަތް ގާތްގަނަޑަކށް ހަމަ މަސައްޔާތަކަށްންސާނީ ޙައްުޤތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ މަދަނީ ޖަމުޢިޚާއްޞަކޮށް އި

، މަދަނީ އްޔާތަކަށް ގާނޫނީ ގޮތުްނ އުނދަގޫކުރުމާއި ވެރިކަމުަގއި ދިޔަ. މަދަނީ ޖަމުޢި ހިސާބަށް ރައީސް ޔާމީންގެ

، އްޔާަތްއ ކޯޓުތަކަްށ ގެންދިޔުާމއި، މަދަނީ ޖަމުޢިހުރަްސެއޅުމާއި  ހަރަކާތްތަކަްށ ފުލުހުން ލައްަވއިއްޔާތަކުގެ ޖަމުޢި

 ؛ކުރާ މީހުންނަށް، މަދަނީ ޖަމުޢިއްޔާަތކުަގިއ މަސައްކަތް ގެ ގޮތުން އުނދަގޫކުރުާމއި ފައިޭނންސްމަދަނީ ޖަމުޢިއްޔާތަކަށް

 ،ކުާރ މީހުންނަށް ބިރުދެއްކުމާއިމަދަނީ ޖަމުޢިއްޔާތަުކގައި މަސަްއކަތް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ވަކާާލތުކުރަން ތެދުވި

ޔަތް، ފުލުހުންގެ ހިމާޔަތް މީހުންނަށް ގާނޫނީ ހިމާ އެ ީއމާައދި އެ މަރުގެ އިްނޒާރު އަ  ،އައުާމއި މަރުގެ އިންޒާރު

ވޭތުވެިދަޔ ފަސް އަހަރުދުވަހުގެ ތެޭރގައި  އަުޅގަނޑުމެންނަށް  މިއީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ފޯރުކޮށްނުދިނުމާ،

އަސަރުކުިރ.  ފެނިގެންދިޔަ ކަންތައްަތއް. މަދަނީ ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ މަސަްއކަތް އެ ވަރަށް އުނދަޫގވީމާ ޑިމޮކްރަސީއަށް

ިސޔާސީ  ،ހީނަރުެވގެންިދޔަ ަވގުތުތަުކގައި  އްމަ އަސަރުކުރި. ިސާޔސީ ޕާޓީތަދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަީސއަްށ ހަ

 ޕާޓީތަކަށް ފިއްތުންތައް ކުރިމަތިވި ވަގުތުތަުކަގއި ހަމަ މަދަނީ ޖަމުޢިއްޔާތަކަށް އެ ވަރަށް އުނދަޫގވީމާ ވެސް 

ްއޔިތުންނަށް ހަމަ އަސަރުކުރި.  ޑިމޮކްރަީސއަށާއި ދެން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ިދވެިހރާއްޖޭގެއި

އެަބހުރި ކުދިކުދި މައްސަލަތައް  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުުކރަން މި ބިލަށް. މީގައި

މަދަނީ ، ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަންނޑު ގައި ޙައްުލކުރެވޭނެ. އެހެްނނަމަވެސް، އަުޅގަނަށް ކޮމިޓީ ސްޓޭޖުއަޅުގަނޑުމެން

މާޔަތްދިނުން. ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުަތކުަގއި ެވސް މަދަނީ ޖަމުޢިއްޔާތަކަީކ ހިގާނޫނީ  ،ޖަމުޢިއްޔާތަކަށް ގާނޫނީ ބާރު ދިނުން

ން ސްޓީ އިންޓަރނޭޝަނަލް، ރެޑްކްރޮސް، ހިއުމަނެމްއެ ،މު މަސައްކަތްތަެކއް ކޮށްދޭ ބައެއް. މިސާލަކަށްންމުހިވަރަށް 

ވަކިން ުކޑަކުދީންެގ  ،އަންހެނުންގެ ޙައްުޤތަކަށް ،ރައިޓްސް ޮވޗް، އަދި ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ވެސް އިންސާނީ ޙަްއޤުތަކަށް

އެ މަދަނީ  ،ބައެއް މަދަނީ ޖަމުޢިއްޔާތަކަކީ ގޮސް އެަތއް ައގު ނުކުރެޭވވަުރގެ މަސަްއކަތްތަކެއް ކުރާމިހެން ،ޙައްޤުތަކަށް
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ެއކީަގިއ  މިނިވަންކަމާ ،އްޒަތްތެރި ަރއީްސ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ޭބނުމީއި ރު ލިބޭއިރު ތަކަށް ގާނޫނީ ބާޖަމުޢިއްޔާ

. މާނައަކީ ސަރުކާރަކުން ބޭުނންހާ ވަގުތެްއގައި މަދަނީ އުލެްއ ޤާއިމުކުރެވެންޖެހޭނޭމަސައްކަތްކުެރވޭނޭ މާޙަ

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަްށ  ،ންކަން އޮންނަހާ ފުޅާކޮށްމިނިވަ ނުވާނޭ. ހަމަ ނޫސްވެރިކަމުގެލެިވެގންއިއްތަޖަމުޢިއްޔާތަކަށް ފި

މަދަނީ ޖަމުޢިއްޔާތަކަށް  ،ސިޔާސީ މިނިވަން ސުލްޙަވެިރ ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުމުގެ މިނިވަންކަން އޮންނަހާ ފުޅާކޮށް

 އެ މީހުންގެ މެންޑޭޓުގެ މަސައްކަތްކުެރވޭނެ ޖާގަ ސަރުކާރަކުން ދިނުމަކީ ސަރުކާރުގެ ޒިންމާ. އެއީ އަުޅގަނޑު 

ަރއްޔިތުްނެގ  ،ވަރަކަށް ދައުލަތެްއގެ ބާރު ކޮންމެެވސް ،ތަކުރާރުކޮށްލާނަން އެއީ ދައުަލތެއްގެ ޑިޮމކްރަސީ ހިފެހެއްޓުމަށް

 މު ވާތީ.ންމަސަްއކަތް ކޮްނމެހެންވެސް މުހި ކުރާ  މަށް މަދަނީ ޖަމުޢިއްޔާތަކުަގއިނަމުގައި ަދއުލަތުގެ ބާުރ ހިފެހެއްޓު

 ސް. އްޒަތްތެރި ރައީ އި ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްޒަތްތެރި އި ްއޒަތްެތރި މެންބަރު. ދެން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ އިއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ 

 .ށްލަޠީފް މުޙައްމަދައްންބަރު ޢަބްދުމެ

 

 ލަޠީފް މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން:އްދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ބޭނުންތެރި  ،މުންސްކުރަމުންދާ ބިލަކީ ވަރަށް މުހިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަދު ހުށަހެޅިގެން ބަހުއިޔާ ޝުކުރިއް

މާޢަތްތަްއ ޖަ ،އްޒަތްތެރި ަރއީސް، ާރއްޖޭަގއި އުފެދިފައި ހުރި ޖަމުޢިއްޔާއި  ބިލެއްގެ ގޮުތގައި އަުޅގަނޑު ވެސް ދެކެން.

އަުޅގަނުޑ  ،ދިއުމަކީ އަުޅގަނޑު ވަރަށް ބޭނުންވާ ކަމެއް ޞަތު ތަނަވަްސެވެގންފުރުހަަރކާތްތެރިވާން ނުވަތަ ކްލަބުތައް 

 ންވޭ އެދޭ ކަމެއް. ރާއްޭޖގައި އުެފދިފައިވާ ގޮތުން ރާއްޭޖގަިއ ުކދި ރަށްތަކުަގއި ދިރިއުޭޅ ވަަރށް ގިނަ ުޒވާނުން ބޭނު

ްތކުރަން. ެއވަގުަތކު އޮންނަ ސަރުކާރަކުން މި މިނިވަންކަާމެއކު މަސައްކަ ން.އުޅެެހލިފެލިވެ ،އަމިއްލައަށް ހަރަކާތްތެިރވެ

 ހުންނާނެ އަޅުގަނޑުމެންނަށްފުޅުނީ. ހަނދުމަވެުކރިއަށްގެންދެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދިން މިންވަރަކަށް އެ ކަންކަން 

ހީތެރިކަން އެ ،ޖަމުޢިއްޔާތައް ހިންާގއިރު އެީހތެރިކަން ހޯދަން ބައެއް ފަރާްތތަކަށް ދާއިރު އަހަރުތަުކގައި ކްލަބުގެ 80

ތަނަކަށް އެހީެއއް  ،ހޯދަން ސަރުކާރުގެ ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ. މަނިކުފާނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނިގވަަޑިއގަްނނަވާނެ

 ރުފިޔާއަށް ވުރެ ގިނައިން ދެންޏާ ފަސް ސަތޭކަރުފިޔާއަށް ވުރެ ގިނައިން ދެންޏާ،  ފަސް ސަތޭކަ ހޯދަން ދަންޏާ

ފަސް ންމެ އެ ؟ޗެއްތޯއް ކޯދަ ހޯދަންޖެހޭ. އެޓޯލްސް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ލިބިގެން. ބެހޭ މިނިސްޓްރީގެ ހުއް ރާއްޖެތެރެއާ

 މިހާ ،މިހާ ަވރަށް ހިފަހައްޓައިގެން ،އަުޅަވއިގެން މިހާ ަވރަށް އޮބި ،ށް ރުފިޔާ. މިހާ ވަަރށް ކޮންޓްރޯލްކޮށްގެން ސަތޭކަ 

ކަާމއެކު . އެކަމަުކ މިނިވަން މުށުތެރެއަށް ލާފަ  ސަރުކާރުގެ އޮންނަނީ ަޖމުޢިއްޔާތައް މިއިގެން އަޅަ ށިވަރަށް ހަންމު

 ވެަފއި ތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތަްއ ހަލުވިއެ ާދއިރާތައް ނޫނީ ކްލަބު ،އެ ރަށްރަށް ،މަސައްކަތްކޮށްިފއްޔާ
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އެ މުން މަސައްކަތް މި ކުރަނީ. ޞަދެއްގައި ބޭނުންތެރިކަމެއްގެ ގޮތުަގއި ދެކެމާތް މަޤް ،ތަރައްޤީެވގެންދާނެ. ނިޔަތަކީ

މިސްކިތްަތއް ކަުމަގއި ވިޔަްސ، ސްކޫލްަތއް ކަުމގަިއ ިވޔަސް، މަދަރުާސއެްއ  ،ޔަސް ވި ފާރު ކަމުަގއިވަށާ ރަށުގެރަށް

އެ ަކންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ނުވަތަ އެ ތަންތަނަށް ބޭނުންވާ  ،މަކްތަބެްއ ކަމުގައި ވިަޔސްކަމުގައި ވިޔަްސ، 

އެ  ިމއްލައަށް އިސްނަަގިއގެން މަސައްކަްތުކރަނީ. އެހެންނަމަވެސް،ވަސީލަތްތައް ހޯދަން އެ ަޖމުޢިއްޔާތަކުން އަ

 އޭ . ވިދާުޅވަނީ ޯނވެ. ވިލާ ަފއުންޑޭޝަނަށް ގޮސް އެހީއެްއ ދޭށޭ ބުނެފިއްާޔ ދެޭވކަށް ނޯވޭފުރުޞަތު އޮންނަނީ ހަނިވެފަ

 އްޔާ އްސި ސަްލއަށް ގޮ ޔުނިވާ ކުން ނުެދވޭނޭ. ނުވަތަޔަރުފިާޔއަށް ވުރެ ގިނަ ަފސް ސަތޭކަ .ުހއްދަެއއް ނޯވޭ ،ދެވޭކަށް

އަދި އަުޅގަނޑު މިދެންނެވީ ެއހެން ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިތަކަްށ ދިޔަސް ހަމަ އެ ހާލުގައި  .ނޯންނާނެ އެހީއެއް ދެޭވކަށް

މިއަދު  ،. އެހެންނަމަވެސްއިކުރަން އަުޅގަނޑުެމން މަސައްކަތްކުރިން އޭރުގަ  ންނަނީ. އެ މަސައްކަތްން އަޖެހިގެ

ދެ މީހުންނަށް އުފުއްލޭވަުރގެ ބޮޑު ިބލެއް މި ަވއްޓާލީ. އެހެންވީާމ، މި ބިލުގެ ސަބަބުން އިތުރު  ،ފަލަކީ އަޅުގަނޑުގެ އު

، ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަްށ ަނށްކުރިއެރުން، އިތުރު ަފއިދާތަކެއް، އިތުުރ މަންފާތަކެއް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޒުވާނުން

 ؛މުޅި ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން ވެސް އަުޅގަނޑުެގ ދާއިރާ  ،ތުންކަމަށް ުއއްމީދުކުރަން. ރާއްޖޭގެ ނިސްބަ ލިބިގެންދާނެ

ޖަމާޢަތްތައް ގިނަ ރަށެއް. މަސައްކަތްކުރާ ހިތުން ބޭނުންވާ ޒުވާނުން ތިބި  ،ަޖމުޢިއްޔާ ބު،ލަދިއްދޫ ދާއިރާއަކީ ކް

އްކަތްތަެކއް ކުރާ ުގނަ މަސަޤައުމުގެ ތަރައްީޤއަށް ގިނަ ،އަތޮުޅގެ ތަރައްީޤއަށާއި  ،ރަށެއް. ރަށުގެ ތަަރއްޤީއަާށއި 

ކުރޭ. އެެހންނަމަވެސް، މި ޖަމުޢިއްޔާ އް. އެހެންވީމާ، މަސައްކަތް އެބަުޒވާނުންތަެކއް ތިބި ރަށެ ،ރައްޔިތުންތަެކއް

ނެތީމަ. ނީ އެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްވެފައިނުކުެރވެއެކަީށގެންވާ ގޮތަށް މަސައްކަތް ޖަމާޢަތްތަކަށް އެންމެ ފުރިހަމައަށް

ހަރަކާތްތެރިވާން ފުރުޞަތު  ގުިޅގެން ވެސް  އެތެރެގެއާ ،އެތެރޭގެ ފަރާތްތަކާ ،ިޅގެން ވެސްބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ ގު

ކަން ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަކީ ސަރުކާުރގެ ޒިންމާއެއް. ސަރުކާުރގެ ެވރިންގެ ޒިންމާއެއް. ދައުލަުތެގ ޒިންމާއެއް. މި ކަން

ދާނެ. އަދި  ކަްނކަން ހަލުވިެވގެންާދނެ. ފަސޭހަވެގެންއެ ރަށްރަުށގައި ހުރި ސަރުކާރަށް ނުކުރެވޭ ބައެއް ކޮށްދީފިއްޔާ

އެ ރަށްރަށުގައި ހުންނަ އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތައް ޙައްުލެވގެންދާނެ.  ،އެއްކޮށް ޒުާވނުން ހަރަކާތްތެރިވެ އެއްަބއިވަންަތކަމާ

 ،ޑްރަާގއި ،ންޏާ ވައްކަމާއި ވަ  މަސައްކަތްކުެރވޭ ކަމަށްމިނިވަންކަމާެއކު  ުޒވާން އުމުރުަގއި ތިބި ކުދީންނަށް ،ޒުވާނުން

ަރނގަޅު މިސާލެއް ދިއްދޫ މިއީ.  ،މިކަހަލަ އެތައްކަމެއް ރަށުން ނެތިގެންދާނެ. އޭގެ މިސާލެއް ، ތަޅާފޮޅުމާ،މާރާމާރީއާއި

ކުރުުމގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަްސވެފައި ، ެއއް ރޫހެއްަގއި މަސަްއކަތްއަޅުގަނޑު މިދެންނެވީ ުޒވާުނންގެ ެއއްބަިއވަންތަކަމާއި 

ކަމަށް  ދާނެބަބުން އެކަންަކން ފަސޭހަވެގެންވީ. މި ބިލުގެ ސަސަރުކާރުން އެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދޭން ންނާތީވެ. އޮ

، އަމިއްލަ ޖަމުޢިއްޔާ، ކުދި މައްސަލަތައް. އެހެންނަމަެވސްއަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަން. ބިލުގެ އެބަހުރި ކުދި

އްުލކުރެވޭނެ ގެ ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާގައި ވާަހކަދައްަކއިގެން ޙަލުކުލަބުތަކަށް އެ ފުރުސަތު ދީގެން ބި ،ތްތަކާއިޖަމާޢަ

 ރައީސް.  ޔަން. ޝުކުރިްއާޔ އިްއޒަތްތެރި ބާ ކިލެއް. މި ބިލަށް އަޅުގަނުޑ މަރުޙަކަންކަން. ބޭނުންތެރި މުހިންމު ބި
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރު. ޖަހާއި 11 އާދެ! ދެން އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށްދާނީ ލާނަން.ނުޑ މަޖިލިސް މެދުކަނޑައިއާދެ! މިހާހިސާބުން އަޅުގަ

 ވާހަކަ ދަންނަާވލަން.  އެހެންވީމާ، އެ

 

 ]އަށް 11:01އިްނ  10:33 ހުސްވަގުުތކޮޅު:[

 ()ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޤާސިމް އިބްރާހީމް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،ވާފައިވާ މް ހުށަހަޅުއްހީރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާކެޔޮދޫ ދާއި ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން`. 

އޮތީ  އަރުވަން މިނީ. މިގޮތުން އަޅުގަނުޑ ފުރުޞަތުގެންދަ އްޔާތަކުގެ ބިލުގެ ބަހުްސ އަޅުގަނޑުމެން ކުިރއަށް މިޖަމުޢި

ޅުގަނުޑ . ދެން އަރު ވަޑަިއެގން ނެތްމް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡި ހެންވޭރު ދާއިރާގެމެދު

 هللا. އަރުވަނީ ކުރެްނދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު ފުރުޞަތު މި

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ންމު ކާރުން ުހށަހަޅާފައިވާ ވަރަށް މުހިހި ސަރުބެޭހ ބިލަކީ ދިވެ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އާދެ! ޖަމުޢިްއޔާތަކާ ޝުކުރިއްޔާ 

ވާއިުރަގއި ކުރުަމށް އަމާޒުކުެރވިފައި ކަޒުމިއަުދ ދިވެހިރާއްޖެ ލާމަރު ،ންމު އެއް ބޭނުމަކީބިލެއް. މި ބިލުގެ އެންމެ ުމހި

ލުަތކާއި ކައުންސި ގުމުގެ ަކންތައްތައް ލާމަރުކަޒުކުެރިވގެްނދާއިރުަގއިލާމަރުކަޒީ ނިޒާމެްއގެ ތެރެިއން ސަރުކާރުގެ ހިން

ބަަޔކީ  އެންމެ ބޮޑު ަދުއރެއް އަާދކުރާނެ ެއއް ،ދިނުމުަގއި އެންމެ މަތީން ބޭނުންވާ ކަންތަްއ ކޮށްކައުންސިލުތަކުން ކުރަ

، ކުލަުބ ދިވެހިރާއްޭޖގައި ނޫނީ ތަރައްީޤވަމުން ައންނަ ޤައުމުތަކުަގއި ކުލަބު ޖަމުޢިއްޔާތައް. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް.

 ދައުރެއް ދެވިފަިއވާ ބަެއއް. ޖަމުޢިޔާތަކަށް ސަރުކާރުގެންމު ށް މަތީ ދައުރެއް އަދި ވަރަށް މުހިކީ ވަރަޢިއްޔާތަކަޖަމު

 ކުަގއި މިސާލަކަށް އެމެރިކާ ފަދަ ޤައުމުތަކުަގއި އުމުތަޑައެޅިފަިއވޭ. ތަަރއްޤީވެަފއިާވ ޤަބަޖެޓުގެ ވަކި ޕަސެންެޓއް ަކނ

މުޢިއްޔާތަކަށް ކަނޑައަޅާފަ. އަދި އެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން  ޮއވޭ ކުލަުބ ޖަސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުަގއި ކޮންމެވެސް ޕަސެންޓެއް

މަށްޓަކައި ވަރަށް ވަުރގަަދ ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަންތައް ކުރޭތޯ ބެލު  އިންެއ ފައިސާ ،ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމާއި 

ޭދއިރުަގއި އްޔާތަކަށް ބާރުޢިހެދިފަިއޭވ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ޖަމު ވެސް  ޓަރިންގ ިއވެލުއޭޝަން މެކޭނިޒަމެއްމޮނި

ކުރުން. ޯކޑިނޭޓޭ ކަމަީކ ކޯޑިނޭޓު  ންމު އެއް ޖެހޭ. ައދި އޭެގ މުހި ވެސް ކުރަންޖަމުޢިއްޔާތައް މޮނިޓަރކޮށް ިއވެލުއޭޓު 

ށް ގަނޑުމެންނަ ، އަޅު ނަމަ ނުކޮށްފި ރަންޖެހޭ. ސަރުކާރުން ކޮންޓްރޯލްކު، ސަރުކާރުން ކޮންޓްރޯލްމިދެންނެވީ

ވެސް ކުރުމުގެ  އްޔާތަކުން ބޭނުންވާ ކޮންެމ ފަދަ ކަމެއް، ޖަމުޢިނުވެ އް ޯކޑިނޭޓުޢިއްޔާތަލަބު ޖަމުފެނިގެންގެންދާނީ ކް
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ވެސް ބާރު  ތަކަށްމި ބިލުގެ ތެރެއިން ކުލަބު ޖަމުޢިއްޔާ އޮތީ. މި ބިލުގެ މުހިންމުކަން މި  ،ކަންތައްތައް. އެހެްނވީމާ

، ޓަރކޮށްތައް މޮނިޢިއްޔާލަބު ޖަމުކު އް ލިބިގެންދާނެ،ށް ވެސް ބާރުތަކެހެންމެ ސަރުކާރަލިބިގެންދާނެ. ހަމަ އެ

ދިަޔ ކޮށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންޚާއްސަ ،ނުކުެރވުމުގެ ސަބަބުންކޯޑިނޭޓުކޮށް އިވެުލއޭޓުކުރުަމށް. ކޯޑިނޭޓު

މާ އެ އުމުތަކުން ފައިސާ ދިނީމުން ައއި ޤައުމުތައް. އޭޝިާއގަާޔއި ޢަރަބި ޤަތަރައްޤީވަ ،މުއްސަނދިވަމުން އައި 

ގި އެ ފައިސާއަށް ކުރީ ެއހެން ކަންތައްތަކެއް. އެހެންީވމާ، އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ގޮތެއް ޭނނ ފައިސާއަށް ވީުނވީ

ބިލުގެ ތެރެއިްނ  ބެހޭ  ެއގޮތަށް ެވގެންދާކަށް. ޖަމުޢިްއޔާތަކާއަޅުގަނޑުމެން ބޭނުމެއް ނޫން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ެއކަން

، އަދި ސަރުކާރުން އެ ޖަމުޢިއްޔާތައް ހިންަގއި، އެ އްޔާތަކަށް ބާުރ ލިބި، އެ ޖަމުޢިދީސަރުކާރުން ޖަމުޢިއްޔާތަކަށް ާބރު

އްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަކަށް މި އި ،ޓްރާންސްޕޭރަްނޓުކޮށް ،އްޔާތަކުން ކަންކަން ކުެރވޭނެ ގޮތަށްޖަމުޢި

ހޭނެ. ވެސް ލިބިގެންދާންޖެ ތަކަށް ބަޖެޓުއްޔާރާ ބަޖެޓެއްގެ ތެރެއިން ެއ ޖަމުޢިފާސްކު  ކަނޑައަަޅއި ނުވަތަ

ވެްސ  ހަމައެއް ވެސް ނުވާނެ. ތަރައްޤީެއއް ހަމަެއކަނި ފާސްކުރުމަކުން ޖަމުޢިއްޔާތަކެއް ފުރިޢިއްޔާތަކުގެ ބިލެއްޖަމު

ކަމަކީ  އްފޯުރކޮށެއް ނުދެވޭނެ. އެ  ގޮތުަގއި ޢިއްޔާަތކުްނ ކުރާ ކަންތައްަތއް ަރއްޔިތުްނނަކަށް ރަނގަޅުނުވާނެ. އަދި ޖަމު

އްަތއް ުކރުމަށްޓަކައި ފަިއސާ. ފަިއާސ ޖަމްޢިއްާޔތަކުން  ކުާރ ކަންތަ ،ކަމަކީ އަނެއް  .ރނަންްސގެ ތެެރއިން ގާނޫނުގަވަ

 ެސކްޓަރ ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން  ށް ވެސް މި ބިލު އެހީތެރިވެދޭނެ. އަދި ޕްރައިވެޓްދިނުމަށްޓަކައި ސަރުކާރަލިބި

ދި އެހެން ފަރާތްތަކަށް ވެސް  ނުވަތަ އަ ، ރައްޔިތުންނަށްއެ ފައިސާއަށް ޒިންމާޮކށް ،ފައިސާ  ދީ ވެސް ޖަމުޢިއްޔާތަކަށް

ނުދޭ މި ބިލުން އަޅުގަނޑަށް ފެނިގެން ބިލު އެހީތެރިވެގެންދާނެ. ދިނުމަށްޓަކައި މި ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށް

މިއުާލއެްއެގ ރުކޮށްދޭނީ ކޮންގޮަތަކށްތޯ، ކޮން ފޯކަށް އެހީ ފޯތަހަމަ ގޮތެްއގައި ސަރުކާރުން ޖަމުޢިއްޔާއެންމެ ފުރި

 ާރނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ުއއްމީދުކުރަން އަުޅގަނޑުމެންގެ ކުއެ މީުހން ފައިސާއަށް ޒިންމާދާރުދަށުންތޯ. ކިހިނެއްތޯ 

ނުންާވ ކަންތައްތަކަށް ސަރުކާރުން އްޔާތަކުްނ ހިންގަން ބޭމިޓީގެ މަރުޙަާލގައި ތެޭރަގއި، އަުޅގަނޑު މިދެންނެިވ ޖަމުޢިކޮ

ތެޭރގައި ތަންކޮެޅްއ ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަކަށް ، ފޯމިއުާލއެއް މީގެފައިސާ ދިނުމަށް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ އުސޫލެއް

 ކަނޑައެިޅގެންދާނެ ކަމަށް. ުޝކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . މް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިހެންވޭރު ދާއިރާގެ. މެދުމެންބަރުއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ 

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމެދު ހެން

 ޤާނޫނުއަސާސީާއއި، މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުތަކާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްރެރި ރައީސް، މި މަޖިލިސް

އަރުވަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ހަނދުމަފުޅުކޮށްވެސް  ވަުގތު މަށް އަުޅގަނޑު މިށް ގެްނގޮްސދެއްވުށް ކުރިއައެްއގޮތަ
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ޤީޤަތުގައި ދެ ވެސް ޙަ ވެސް ނުވަތަ މިއަދު ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލަކީ މަކީ، މިއަދުގެ މި ކިޔުއަޅުގަނޑު މިހެން މިދެންނެވީ

ކަމުަގިއ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން.  އާ ހިސާބަށް އައި ބިލެއް، މި މަޖިލީހުގެ ފްލޯކިޔުން ެއއްފަހަރާ އިްއވުމަށްފަހު

ަވކި ކަމެްއ  ވެސްއި ގަވާއިދުގަ  އި ވެސް ނޫނީ މަޖިލީހުގެއަާސސީގަ ، ޤާނޫނުވެސްއި ތަކުގަ ، ގާނޫނުއެހެން މިދަންނަވަނީ

ރާ ގާނޫނަކުްނ ބައެްއގެ ަޙއްޤުތަެކއް މިތަނުން ފާސްކު ،އިެރްއގަިއ ކުރަން މި އޮންނަނީވަކި ގޮތަކަްށ ވަކި

 ،ކަމުަގއި އަުޅގަނުޑ ގަބޫލުކުރަނީ. އެހެންކަމުން އްލިގެން ހިނގައިދާނެކަުމގެ ބިރުގައިނޫނީ ގެ  ،ނިއުގުަޅިއގަނެގެން

ކުއްިލއަކަށް ިމ މަޖިލީހުގެ ގަނުޑމެންނަށް ވެސް މި ބިލު މިއަުދ ުޅގަނުޑ ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި އަޅު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަ

މެންނަށް ވެސް އެބަޖެހޭ މި ބިލު ްސކޮށްފައި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުުމގެ ކުރިން އަުޅގަނޑުބަހު ފްލޯއަށް ގެނެސްގެން

 ގޮުތގަިއ މި މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދެްއކެވި ެއްއޗެއް އިނގެން. ައުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ  މީަގއި އޮތް ބަލައިލައި، ކިޔާަލއި،

ފުރުޞަުތ  އެ ، އެްއކޮޅުން އަނެއްޮކަޅށް ކިޔާލަންައޅުގަނޑު ގަބޫެލއް ނުކުރަން މި ބިލު ވެސް؛ ހުރިހާ މެންބަރުން

މި ބިލު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ނުލިބެނީ.  ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނުލިބެނީ. އަޅުގަނޑުމެން ނުކިޔަީނކީ ޫނން. އެހެންނަމަވެސް

ޔާލައި ނެތް މި ބިލު ފުރިހަމައަށް ކިއަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  އަޅުގަނޑުމެންނާ ހިސާބަށް ލިބުނީ މިއަދު. ލިބުނީމަ

އަުޅގަނޑުމެްނ އެބަޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ  ،ކަމަކީ އިތުރަށް މީގެ އެންމެ މުހިންމުނިންމައިލެވޭކަށް. އަދި ޭއގެ 

ތިިބ  ފާޅުކުރަން ޔާލުރިކަން ނޫނީ މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ޚިމިކަމުގެ ޝަުއުގވެ ތުންނާ ގުޅުންހުރި ބިލެްއ ވެއްޖެްއޔާރައްޔި

ވެްސ ލިޔެފަިއ ތިން އި ޮއންނަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ަގވާިއދުގަ ދޭން. އެހެންެވގެން މިރައްޔިތުންނަށް ެއ ފުރުޞަތު ހޯދައި

އެކަންކަން ވަކި މުހުލަތެއް ދިނުމަށްފަހު  ،ފަހަރަކު ކިޔުމަކަށް ަވކި މުއްދަތެއް ، ނޫނިއްޔާކިޔުން އިްއވާއިުރަގއި

 ކަން ކުރުމަށްޓަަކއި. ރަނގަޅަށް އަުޅގަނޑުމެން ްސމޫތުކޮށް ކަން ،ކަށްކުރުމަށް. އެއި ފަސޭހަޔަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލީހުގެ . މަޖިދެންެއއްގޮތަށް ާވހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެްނގޮސްެދއްވުން އެ ، މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ށް  މެންބަރަރިގެންަދނީ. އިްއޒަތްތެނާ ެއްއގޮަތށް މަޖިލިސް ކުރިއަށްގާނޫ ،އަސާީސއާ އެްއގޮތަށްގަާވއިދާއި ޤާނޫނު 

ނުޑގެ އީ އަުޅގައެ ނގިަވޑައިުނގަްނނަވަންޏާގާނޫނުަގއި އޮްތ އެއްެޗއް އެ ،އަސާީސއާއިމަޖިލީހުގެ ގަވާއިާދއި، ޤާނޫނު 

 ިއގެންނެވި ވަޑަބިލުވެދާކުރެއްވުުމގައި މަނިުކފާނު ނާޤާކަމެއް ނޫން. އެއީ މަނިކުފާނުގެ ފަރުދީ ޒިންމާއެއް. އެ ިޒންމާ އަ

 ގެންދަވާ ވާހަކަފުޅު. ނީ؟ ކުިރައށްވިދާޅުވަ ކަމަށްތޯ ތި

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުން: ވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިހެންމެދު

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއްސ، އަުޅގަނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގައި އިނގޭތޯ 

އަުޅގަނޑުމެންެގ މަޖިލީހުގެ  ދަންނަވައިލާ ކަމަށް ވާނަމަ،  ގުޭޅގޮތުން ވާހަކަެއއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ލިބިފަިއވާ ބިލާ
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ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްުވމަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ،ގަާވއިދުަގއި އެަބއޮވޭ ވަރަށް ތަފުޞީލުކޮށް ސާފުކޮށް ލިޔެފައި

 މި ބިލު ގެނައިމަ ންނާ ހިސާބަށްނުދީ ައޅުގަނޑުމެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އެ ުމއްދަތު މިވެނި މުއްދަތެްއ ދޭންޖެހޭނެ

 ފަންސާހަށް ުނކުރަން؛ ކިަތްއ ގަނޑުތޯ މީ؟ ބޫލެއް މެންބަރަކަށް ވެސް، އަުޅގަނޑު ގައެންމެއަޅުގަނޑުމެންނަކަށް، 

. ަވރަށް ކުދިކުދިކޮށް ިލޔެލާފަިއ 13ނޫނީ  12މި ބިލަކީ. މީެގ ފޮންޓު ސަިއޒަކީ ވެސް  ވުރެ ގިނަ ސަފުހާ އޮްތ ބިލެއް 

އިނގޭތޯ. އިްއޒަތްތެރި  މީގައި އެބައުޅޭ ަމއްސަލަަތކެއް ،އެހެްނވީމާ ފަ.ށް ބޮޑުކޮށް ލިޔެލާހުރީކީ ވެސް ނޫން. ވަރަ

ަރއްޔިތުންނަްށ  ގެގެންދަވަނީ އަުޅގަނޑުމެން އުޅުްއވަނީ، މި މަޖިލިސް މި ނުކުރަްއަވން ތިރައީސް، ގަބޫލުފުޅު

މަންދޫބުންނަށް ފަސޭހަވާނެ ށް އައިސް ތިބި ތަނަ ރައްޔިތުން ތަމްސީލުުކރަން މި ހަވާނެ، ރަނގަުޅވާނެ، ނޫނިއްޔާފަސޭ

ނަމަ އަޅުގަނޑުމެން ތެދުވެ އެ ކަމަށް ވާ ތާރުކޮށް މި މަޖިލިސް ގެންދާ އުޅެނީ. ޚުދުމުޚް ބޫލުނުކުރަން ތިގޮތަށް ކަމަށް ގަ

ގޮެތްއގަިއ  އުޅޭ ވާހަކަައކީ، ޖުމުލަ ވާހަކަ ބުނަންޖެހޭނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން މި

ކުަރއްވާަފއި އޮްތކަން ައޅުގަނޑު ބޮޑަށް  އެޓަރނީ ޖެނެރަލް މަސައްކަތް ވަރަށް، އިނގޭތޯނޫނަށް ބަލައިލާއިުރަގއި މި ގާ

، ީމގެ ކުރިން މިދަންނަވަނީ އަުޅގަނޑު މި ބަލައިިލ ކުޑަ ަވގުތުކޮޅު ތެޭރގައި ެވސް އިނގޭތޯ ފާހަގަކުރަން. އެހެން

ނޫނުތަކުގެ ވާހަކަ  މި ގާނޫނުގައި އެަބޮއވޭ އެެހން ގާނޫނުތައް، ޙަޤީޤަތުަގއި ފުށުއަރާ ގާޚިލާފަށް ނޫނުތަކާއަންނަ ގާ

ބެހޭ  ނޫނު، މީެގކުިރން އޮތް ޖަމުޢިއްޔާތަކާބެހޭ ގާ ޖަމުޢިއްާޔތަކާކޮށް ގެނެްސދީފަ. މިސާލަކަށް، ވަރަށް ތަފުޞީލު

ެވސް ނާ ފުށުައރާ ކަންތައްތައް މިހާރުނޫގާ އި މިނޫނާބެހޭ ގާ ނޫނު ުއވިގެންދާނެ ކަމަްށ އެބަޮއވޭ. ކުިޅވަރާގާ

ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި ނުކިޔަެއއް ހަމަޔަޤީނުން ވެސް ިމ  ،އަޅުގަނޑަށް ކުދިކުިދކޮށް ެއބަފެނޭ. އެހެންނަމަވެސް

 ބެހޭ ޖަމުޢިއްޔާތަކާ !އަޅުގަނޑުމެން ނިކަން ބަލަމާހިނގާ ތް އިނގޭތޯ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ވާހަކަެއއް ދެއްޭކކަށް ނެ

ކަެއއް. ޖަުމޢިއްޔާެއއް ރަޖިސްޓްީރކުރަން ާދއިރާެއއްަގއި ދެެކވޭނެ ވާހަ ވަރަށް ފުޅާ ގާނޫނުގެ ވާހަކަަދއްާކއިރު، ިމއީ

ޓުއަރިޒަާމ ، ހިސާބުން ޤުރުއާން ކިަޔވައިިދނުމާ ،ެތރޭގައި  ތަުކގެޞަދުލާއިރުަގއި އެަބޮއވޭ، އެ ޖަމުޢިއްޔާގެ މަޤް

ޞަދުތައް ބަލައިލާއިރު. މަޤް ގެމެއް ނޯންނާނެ ޖަމުޢިއްޔާކަ ޅުމާ، ދެން ނެތްވިޔަފާރިކުރުމާިއ، ކުޅިވަުރކު، ހިސާބުން

ރީކުރާއިުރގަިއ ހުރިހާ ޖަމުޢިއްޔާއެްއ ެއއް ތާުކ އެބަޖެހޭ ޖަމުޢިއްޔާތައް ރަިޖސްޓްއެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން 

ނޫނު އައުމާ ެއއްކޮށް އަުޅގަނޑަްށ ހޭ ގާބެ ދާން. މީެގކުރިން ކުިޅވަރާ، އެގޮަތށް ބައްޓަންކުރެިވގެންގޮތް ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ

ނީ ބެހޭ ޖަމުޢިއްޔާެއއް ނޫ ކުިޅވަރާ  ،ނަމަގެ މަޢުލޫމާތު ުކށްކަމުގަިއ ނުވާޫނނީ އަުޅގަނޑު  ،ގޮތުގައި  މަޢުލޫމާތު ލިބޭ

 ޫބލުކުރަނީ އެއް ާތކަށް ހުރިހާއި. ައޅުގަނޑު ގަބެޭހ އިދާރާގަ  ކުރަނީ ކުޅިވަރާ ރީ މިކްލަބެއް ވެއްޖެްއޔާ ރަޖިސްޓް 

މިސާލަކަށް ޓުއަރިޒަމް  ޅޭ ޖަމުޢިއްޔާެއއް އެކަެމއްަގއި؛ގު ދެން އެއަށްފަހު އެކަމަކާ ،ޖަމުޢިއްޔާއެއް ެއއްކޮށް ައއީމާ 

 ކަމެއް ކުރާ ބެހޭ ނަމަ ނުަވތަ ޓުއަރިޒަމުަގއި އެބަ އަުޅަގނޑުމެން ރަޖިސްޓަރީކުރަންޖެހޭ. ކުޅިވަރާ މަސައްކަތެއް ކުރާ

ގޮތަށް މި ބިލު  ދާނެކަހަލަ ގޮތަކަށް ބައްޓަންވެގެންކުރަްނޖެހޭ. އެގައި އެބަ ރަޖިސްޓްރީބެހޭ މިނިސްޓްރީ ކުޅިވަރާ ،ނަމަ

ބޮޑު ތަފާތުކަމެއް  ބޫލުކުރަން. ދެން އަނެްއ ވާހަކަައކީ، ޖަމުޢިއްޔާަތކަްށ ވަރަށްކަމަށް އަޅުގަނުޑ ގަ އޮންނާނެ
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މާލޭގެ ބިންތައް ދޫކުރަމުން އެބަދޭ. އަނެއްބައި  ށްޅޭ. ބައެއް ޖަމުޢިއްޔާތަކަތަފާތުކުރުންތަކެްއ އެބަ ގެންގު ސަރުކާރުން

 ނަމަވެސް އެ ބަަޔކަށް ފައިސާޮކޅެއް ލިބުން މިއް ޤައުމަްށ ކޮށްދިން ޖަމުޢިއްޔާތައް ކިތަންމެ ދުވަެހއް، ކިތަންމެ ކަމެ 

ނުގައި މިކަހަަލ ނޫގާބެހޭ  . އެހެންވީމާ، އެބަޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން ޖަމުޢިއްޔާތަކާއިއުނދަގޫވާ ހިާސބުގައޮންނަނީ ދަތި

 ،ިލބެންޖެހޭނީ ވަކި އުސޫލަކަށް ޔަސް، ރަށަކުން ބިމެއް ވިޔަސް،ވާހަކަތައް ތަފުޞީކޮށް އޮންނަން. މާލެއިން ބިމެއް ވި

މާލޭގެ ޖަމުޢިްއޔާައކަްށ  ،ކަމަށް. ރަށެްއގެ ޖަމުޢިއްޔާައކަށް އެ ރަށަކުން ބިން ލިބިަފއި ވަކި މިންގަނޑުތަެކއް ޮއެވގެން

ބޮޑަށް  ވަރަށް މާ، ޖަމުޢިއްޔާތަުކގެ ރަޖިސްޓްރާނަމަ ފުށުއެރުންތަކެއް އެބަޮއވޭ. އެހެންވީކަމަށް ވާ ލިބޭމާލެއިން ބިން ނު

 މަ...ދޭތެރޭ އެބަ ިވސްނަންޖެހޭ. ނޫންނަ ކަންތައްތަކާ މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަ ވަ 66ދުގެ  ގަާވއިތުްނގެ މަޖިލީހުގެއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިލާނީ ރައްޔި

 ްތވާއިދާ އެްއގޮގެންދަނީ ަމޖިލީހުގެ ަގވާ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މި ަމސައްކަތްަތއް މި ،ންގޮުތގެ މަތީ ވާމާއްދާގައި 

 ވަނަ 75އިުދަގއި ދަނީ. އެހެންވީމާ، މަިޖލީހުގެ ަގވާ އަުޅގަނޑުމެްނ ވަރަށް ސާފުކޮްށ ދަންނަވަމުން މި .ންގޮތުގެ މަތީ

ަޑ ވުމާ، ކު ކަށްނޯވޭ ވަކި އަދަދެްއެގ ބޮޑު ބިލައޭަގއި  .ވޯޓަށް އެހުމަށްފަހު ،ންމަތީ ގޮުތގެ  މާއްދާގެ )ނ( ގަިއވާ

ވަން ދަލުކުރައްމި ގަވާއިުދ ބަދަލުކުރައްވަން އިްއޒަތްެތރި މެންބަރަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވަންޏާ ބަ ވުމާ؛ ބިލަކަށް

 ވީމާ، ެއއީގެންދާނަން ހަމަ މިއާ އެއްގޮތަށް ިއނގޭތޯ. އެހެންކުރިއަށް  ން ގެަނއިމަ އަޅުގަނޑުހުށަހަޅުއްވަިއގެ

އިދުަގއި ގަނޑު ަގވާ ވެސް މި ބަހުސްގައި ބައިވެިރވެ، އަޅު ީކ. ދެން އަޅުގަނޑު އެްއގޮތަކަށް ދަންނަވައިލަން އޮތް ވާހަކައަ 

. ިރވާކަށްއިވެބަ  ގައިުރވާކަްށ، ބަހުސް އަޅުގަނޑު އަޖަވާބު ބޭފުޅާ ދައްކަވާ ވާަހކަފުޅަށް  ބޮޑު ހުއްދައެއް ނުކުރޭ ތި  މާ

 ، ދެން މި ދެން އިތުރަކަށް ނުގެންދާނަން ކުރިއަކަށް. އެހެންވީމާ ުޅގަނޑު ކޮްނމެހެން އެ ވާހަކައެހެންވީމާ، އަ

 ބަރު.މް، މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބެހޭ މައްސަލަެއއް ޢަލީ ޢާޡި ހިސާބުން، އާދެ! ނިޒާމާ

 

 ލަ()ނިޒާމީ މައްސަ

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުން:އިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމެދުހެންވޭރު ދާ

ޚިލާފު  ގޮތުަގއި ދެންމެވެސް މި ިހނގައިދިަޔއީ ގަާވއިދާ ބޫުލުކރާއިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ައޅުގަނޑު ގައާދެ! ޝުކުިރއްޔާ 

 ވާބުދާރީވުމަށްދަްއކާ ވާހަަކއަށް ޖަ ކަނަޑއެިޅގެން ބަހުސްަގއި ބަިއވެރިވެ އަުޅގަނޑު ީއ،ކުެރްއވީ. އެ ކަމެއް ރައީސް ތި

ގޮތަށް ކަންކަން  ގަާވއިދުަގއި އޮތް ދައްކަނީ، ެވސް ވާހަކަ މިމަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގައި ލިޔެަފއި ނޯވޭ. އަުޅގަނޑު އަބަދު 

 ކުރިން ެއަކން ކުރިގޮތް ގޯްސވެގެންނޭ މެންނަކަށް ފާޑެއް ނުކިޔޭނެ. ހަމަޔަޤީނުން ވެސް އަުޅގަނޑު ކުރަމުންދާ ނަމަ
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ޖެހުނީ. މީގެކުރިން އިންނެވި ރަީއްސ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ބަދަލުކުރަން މިމިއަދު އަޅުގަނޑުމެން 

އެކަންކަން ކުރާ ގޮތް ގޯްސެވގެންނޭ. އެހެންވީާމ، މިއަދު ވެސް އެކަްނކަން  ،ބަދަލުކުރަން އަޅުގަނޑުމެންނަްށ މަޖުބޫރުވީ

އްޖެއްޔާ އަުޅގަނޑު ެއ ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ގަބޫލުކުރެވި ށް ައޅުގަނޑަްށ ކަމަ ގެންދަވަނީ ގޯސްކޮށް ކުރަްއވަމުން ތި

 މި ދަންނަވައިލަނީ. ވާހަކަ ދައްކަންޖެހޭނެ އިއްޒަްތތެރި ރައީސް. އެހެންވެގެން ައޅުގަނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް އެ ވާހަކަ

ންކަން ރަީއސްެގ ަގއި މަޖިލީހުގެ ކަތާރު ވެރިކަެމއް ހިނގަމުންދިޔައިރު އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން ޭއެގކުރިން ޚުދުމުޚް

ްއޒަތްތެރި ަރއީސް ވެްސ އި ،ެއނގޭ. ެއގޮތް ކަމުނުގޮްސގެން ޮގތް އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެބަ ލާފަިއ އޮތްއަތްޕުޅަށް ދަމައި

ާރ ކަމަށް. އެ ކަންކަން ކު ިކޔުން އެއްފަހަރާ އިްއވުން ޯގސް 3ގައި ވާަހކަދައްަކވަމުްނ ވިދާުޅވެފައި އެބަހުރި މި ފްލޯ

ާވއިުރގައި ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް އުސޫލު ކަމުނުދާ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، މިއަދު ވެސް ތި ގޮނޑީަގއި އިންނަ

ކަމަކަށް. އެެހންކަމަށްވާނަމަ، އަޅުގަނޑަކަށް  ުނވާެނ އެ ުދވަހު އެކަން އެކުީރ ރަނގަޅަށްގަބޫލުފުޅުކުރަްއަވއިގެން

ކަމަކަށް. އެހެްނވެގެްނ  ، ިމތަން ރަނގަޅުވާނެ ގޮެތއް ޮއތްބޫލެއް ނުކުެރވޭ ދެން މިަކން ރަނގަޅުވާނެ ގޮެތއްގަ

ްނގޮސްދެްއވާޭށ. ަގާވއިދާ ެއއްގޮތަށް ގެ ،ދައްކަނީ އަޅުގަނޑު ތަކުރާުރކޮށް ހަމަ ކޮންމެ ދުވަހަުކ މި ވާހަަކ މި

ަގވާއިުދ  ތް.އަޅުގަނޑު ކޮންމެ ދުވަހަކު ކޮްއޅަށް ތެދުވެހުރެ މި ވާހަކަ ދެއްކުުމގެ ބޭނުމެއް ނެ އެހެންނޫންނަމަ،

އްޔިތުން ނިކަމެތިކޮށް ތިބޭނީ. ދައްކަނީ ރަްއޔިތުންގެ ވާހަކަ. ރަ  އަުޅގަނޑުމެން މި؛ ހިނދަކުހާ އެްއގޮތަކަށް ނުހިފަހައްޓާ

 އްޔިތުންނެއް ނުތިބޭނެ. ރަްއޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ކުރެވޭނީ ުއސޫލެްއގެ ތެރެއިން ކަންކަން...ރަ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 ،ތަމަ ކަމަކީފުރަ ކަށް ބަލައެއް ނުގަންނަން.ކަމަ  މައްސަލައެއްނިޒާމީއީ މިހާރު ތި، އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ސީާއއި . ޤާނޫނުއަސާމިދަންނަވަނީގެންދަނީ އަޅުގަނޑު  ންކަން އަުޅގަނޑު މިގޮތުގެ މަތީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ ެއްއގޮތްވާ

 އެހެންވީމާ، . އެޔާ ޚިލާފަށް އަުޅގަނޑު ެއއްެޗއް ދަންނަވާފަެއއް ނޯންނާނެ.ވާ ގޮުތގެ މަތީންކަންތަކުަގއި ނޫނުގާ

ދެއްކޭނެ. މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ ޚިލާފަްށ ނުވަތަ ޤާނޫނުއަާސސީާއއ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ވާަހކަެއްއ މިތާކު ވެްސ ނު

ހުސްަގއި ުޅގަނޑު ބަށް ޖަވާބު އައެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ ދަންނަވައިލުމަކީ މަނިކުފާނަށް ޖަވާުބ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަ

އިރާގެ ބައިވެިރވީ ކަމަކަށް އަުޅގަނޑު ނުދެކެން. އާދެ، ދެން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ، މަހިބަދޫ ދާ

ނެ އިތުުރ އި ބައިވާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް. ޠާރިޤް ވަޑަިއގެން ނެތް. އާދެ، އެހެންކަމުން، މި ބަހުސްގަ

 ފުރުޞަތު  އަުޅގަނޑުތީމަ އަޅުގަނޑު ަފހުބަސް ވިދާޅުވުމަށް މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރަކަށްބޭފުޅަކު ނެ

 އަރުވަރުން. ެކޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އިބްރާހީމް ނިޒާރު މޫސާ މެންބަރު ދާއިާރގެ ކެޔޮދޫ
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އި އޮްތ ޢިްއޔާތަކާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ސަުރކާރުން ހުށަހަޅާފައާދެ، ުޝކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ، ޖަމު

ހަރުދަނާ   އެކިއެކިއިޞްލާޙުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމާ ގުިޅގެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ތަފާތު

ކުރެޭވ ނޑަށް ލަފާޅުގައަދި ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުފުޅުތައް ވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފަ. ިއޞްލާޙުތައް ވަނީ ހުށަހަޅުއްާވފަ. އަ

ން ގެ މެންބަރުގޮތުަގއި އަދި ގަބޫލުކުެރވޭ ގޮތުަގއި ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާަގއި މި ދެންނެވި ޚިޔާލުފުޅުތަކަށް ކޮމިޓީ

ުޅގަނުޑ މުަގއި އަރިޢާޔަތްކުރަްއވަިއ، ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެންނެވުމަީކ އެއީ ހަމަ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަ

އްވީތީ ރުޞަތު ދެއިތުރަށް ދެން މާ ގިނަ ވާހަކައެއް މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ދައްކާކަށެްއ ނެތް. ފު ،މާދެކެނީ. އެހެންވީ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

، ނީ. އާދެބުން ނިމުއާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. މި ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ މި ހިސާ

 ވަން. ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓަށް އެހުން ވޯުޓ ގަީޑގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ަދންނަ ،އެހެންވީމާ

ާވ، ށަހަޅުއްވާފައިސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް ހު -7.2

ނު، މި އަހަރުެގ ގައި ބޭްއވު 2019މާރިޗު  4ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފަިއވަނީ  ކުޑަކުދީްނގެ އަދުލުގެ ބިލު. މި

ގެ އިްއޒަތްތެރި ވަނަ ޖަލްސާގައި. މި ބިުލ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވާީނ، ކެޔޮދޫ ދާއިރާ  5ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 

ޑު ށް އަުޅގަނރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމަމެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް. ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަ

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

`. ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ސަުރާކރުގެ ފަރާތުން މިއަދު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ފޮނުވާފައިވާ 

ައޅުގަނުޑ މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން. އާދެ، މި ބިލުެގ ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމެްއގެ ގޮތުަގިއ ކުޑަކުދީްނގެ ޢަދުލުގެ ބިުލ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ  35ސަރުކާރުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި. އާދެ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މުގައި ދަުށަގއި އަުޅަގނޑުމެންގެ ދަރިން؛ އާދެ، ބަޔާންކުރާ ގޮުތގެ މަތީން، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ައޅުގަނޑުމެންގެ ބެލު

ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ިއނާޔަތްތަކާއި ރަްއކާތެރިކަމާިއ އިމްތިޔާޒުތައް ލިިބގެންާވ ކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގަިއ 

ީއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާތީެވ، ކުަޑކުިދން ތަރުބިއްޔަތުކޮށް ބެލެހެްއޓުމާއި، އެ ކުދީން ހެޔޮޮގތުގައި ބިނާކުރުާމއި، އެ

މުޖުތަމަޢަށް ބޭނުންތެރި ބައެއްގެ ގޮުތަގއި އެ ކުދިން ރައްކާތެރިކަާމއެކު އެ ކުދިްނ ބޮޑުކޮށް، ބެލެހެއްޓުމުގެ 

ތަރުބިއްޔަތުކުރުުމގެ ޒިންމާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބޮުލގަިއ ެއިޅފައިވާތީ، ެއކަން ކުރުުމގެ ަހރުދަނާ އުސޫލުތައް ގާނޫނީ 

ރަށް ސާފުކޮްށ ަކނޑައެޅިފަިއ އެބަހުރި. ވަރަްށ ބޮޑު ބިލެއް. ވަރަށް ގިނަ އުސޫލާއި މިްނގަނޑުތަްއ މި ބިލުގައި ވަ
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ވަރަށް މުހިންމު އަސާސުތައް ކަންތައްތައް ހިމެނިފަިއވާތީ އަުޅގަނޑަށް ގަބޫލުުކރެވޭ ގޮުތގައި މި ބިލު 

، އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފާސްވެގެންާދއިރުަގއި ވަރަށް މުހިއްމު ޚާއްޞަ ކަންތައްތަެކއް އަުޅގަނޑުމެންގެ ކުަޑކުިދންނަށް

ކުޑަކުދިންނަށް، އެ މީހުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް، އެ މީހުންެގ ހިމާޔަތަށް، އެ މީހުން ރަނގަޅު ގޮތުަގއި ތަރުިބއްޔަތުކޮްށ 

ބޮޑުކުރުމަށް އަުޅގަނޑަށް ީހވަނީ މަގުފަހިެވގެންދާނެހެން. އެހެންވީމާ، މި ބިލު އަުޅގަނޑު މިއަދު ރަްއޔިތުންގެ 

 ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާމަޖިލީހަށް ހުށަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޑިއިރު. ޕީ.ޕީއެމަށް ގަ  3އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މި ބިލަށް ބަހުސްކުރުމަށް ކަނޑަެއޅިފަިއވަނީ ުޖމުލަ 

މިނެޓާިއ  43 ކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީއަށްސި 8މިނެާޓއި  50ސިކުންތު. ޖުމުހޫރީ ޕާޓީއަްށ  21މިނެާޓއި  18ަގޑިއިާރއި  1

 މިނެޓު. ވަިކ ޕާޓީައކަށް  3ސިުކންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަްށ  7މިނެޓާިއ  9ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭައށް  17

ެކވުމަށް މިނެޓު. މި ބިލަށް ވާހަކަފުޅުދެއް 3ނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ ކޮންމެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް 

ޒަތްތެރި އިރާގެ ިއއް ޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އާދެ، ކެޔޮދޫ ދާއެދިަވޑަިއގަތުމަށް އިއް 

 މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް.

 

 ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

މި ނަމުގައި މިައދު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންދާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ުކޑަކުދިންގެ ޢަުދލުގެ ބިލު 

ބިލަކީ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހި ުމޖުތަމަޢަށް ވަރަށް ފައިދާހުރި، ވަރަށް ބޭނުންތެރި ބިލެކޭ. 

މެއް ނެތި އާދެ، ަބވަނަވެަފއިާވ މި ދުނިޔޭަގއި އަދި ޑިޖިޓަލް އެިކއެިކ ޕްލެޓްފޯމްތައް އުފެދި، މަުޢލޫމާތު ހިފެހެއްޓު

ދައުރުވަމުންދާ ޒަމާނެްއގައި ައޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުމަތަޢުގައި ދިރިއުޅޭ ތުއްތު ކުދީންނަށް، ކުޑަކުދީންނަށް ވަރަށް ތަފާތު 

އެިކއެކި ކަންަތއްތައް ކުރިމަިތވަމުންދޭ. މީގެ ސަބަބުން އެ ކުދިންގެ ހެދިބޮޑުވުމަށާިއ، ެއ ކުދިންގެ ޚިޔާލާއި ފިކުރަްށ 

އް ވެސް ކުަރމުންދޭ. އާދެ، ދުނިެޔއަށް މިަކހަލަ ވަރުގަދަ ކޮިޅގަނެޑއް ައރައިގެން އުޭޅ ޒަމާނެްއގަިއ، ނޭދެވޭ އަސަރުތަ 

ތަފާތު ކަންތައްތައް ކުރިމަިތަވމުންދާ ދުވަސްވަރެްއަގއި އަުޅަގނޑުމެންގެ ދަރީން، އަުޅގަނުޑމެންގެ ކުޑަކުދިން އިސްލާމީ 

ނަށް ލިބިދެޭވ ގޮތެްއގެ މަތީން، ހަރުދަނާ ދަރިންތަކަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ވެއްެޓްއގައި ިދވެހިވަންތަ ސަާގފަތެއް އެ ކުދިން

ވަރަށް ވަރުގަދަ ުއސޫލުތަކަާކިއ މިންގަނޑުތަކެއް ކަނަޑއެޅިަފއި އޮތުމަކީ ެއއީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. މި ބިލުގައި އެ 

ކުރަން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން އުސޫލުތަްއ، އެކަހަލަ ވަރަްށ ގިނަ ކަންތައްތައް ހުރިކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަ

ގަބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ އަުޅގަނޑުމެންގެ ދަރިންނަކީ އެއީ އަުޅގަނޑުމެންގެ މުސްތަޤުބަލު. ެއއީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ލޮުލގެ 

ފިނިކަން. އެއީ ައޅުގަނޑުެމންގެ އުއްމީދު. އާދެ، ެއ ބަޔަކަށްޓަަކއި އަުޅގަނޑުެމންގެ ޤައުމު މި އޮންނަނީ. 
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މެން މަސައްކަތް މި ކުރަނީ. އެހެންވީމާ، އެ ަކން އަޅުގަނޑުމެން ހަނދާންކުރަންޖެހޭ. އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް އަޅުގަނޑު

އަޅުގަނޑުމެން ދޭންޖެހޭ ގާނޫނީ ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ެއންމެ ފުރިހަމަ މާނައިގަިއ، ައދި އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި 

ސާތަކަކުން ިޒންމާދާރު މަސައްކަތްތަކެއް ުކރުމަކީ އެއީ އަުޅގަނޑުމެންެގ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުއައްސަ

ޤައުމުގެ މުސްތަޤުބަލުގެ ަރއްާކތެރިކަން ވެސް އެޔާ ގުޅިފަިއާވ ކަމެއް ކަމަށް ައޅުގަނޑު ެދކެން. އާދެ، މި ޒަމާުނގަިއ 

 އެންެމން ދަންނަ ޙަޤީޤަތެއް މިއީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ އަުޅގަނޑުމެންގެ ިދވެހިރާްއޖޭގައި ައޅުގަނޑުމެން

އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރީންނަށް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ުކޑަކުދީން ުމޖުތަމަތަޢުގައި އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުންވާ އެންމެ ފުރިހަމަ 

ންގެ ގޮތުަގއި ތަރުބިއްޔަުތކުރުމަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް އެބަހުރިކަން. ުކއްަތކަށް އަރަިއގަންނަ ކުދީ

އަދަދު މި ދަނީ ދުވަެހއް ުދވަހަކަށް އިތުރުވަމުން. ވަރަްށ ނުރައްކާތެރި ހާލަތަކަްށ ައޅުގަނޑުމެންެގ މުޖުތަމަޢުގެ 

ކަންތައްތައް އެބަހުރި ގޮއްަސ. ތަފާތު އެކިއެކި މަސްުތވާތަކެީތގެ މުޢާމަލާތްކުރުމާއި، މާރާމާރި ހިންގުމާއި، ތަފާތު ބޮޑެތި 

 ކަްނތައްތައް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮުތން އަޅުގަނޑުމެންގެ ިދވެހި ކުއްތަކަށް އަަރިއގަތުމުގެ

ރައްޔިތުން ެއކަމާ ދޭތެރޭގަިއ ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުވާން އެބަޖެހޭ. އަދި މި ގޮތުން، ކުޑަކުދީންނަށް މުޖުތަމަޢުގައި 

ތަށް، އެ ކުދީންގެ ކަރާމަތާއި ރަްއކާތެރިކަމަށް ބުރޫއަރާ ގޮތަށް ދިރިއުޅޭއުޅުުމގައި އެ ކުދިްނެގ ޙައްޤުތައް ގެއްިލގެންދާ ގޮ

ބައެއް ފަރާތްތަކުން ކަންތައްަތއް ކުރަމުންދާކަން ވެސް ހިތާމަޔާއެކު ައޅުގަނޑު ފާހަަގކުަރން. މިފަދަ ކޮންމެ ކަމަކުން 

، ައޅުގަނޑުމެން އުފައްދަން މި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ކުރިމަތިވަނީ ޒިންމާދާރު، އަބުރުވެިރ، މަސްއޫލިްއޔަތު އަާދކުރާ

މައްސަކަތްކުރާ ޒިންމާދާރު ރައްޔިތަކު އުފެއްދުމަށް ޓަަކއި ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުމެއް. އެހެންވީމާ، މި ކަމަކީ 

އަޅުގަނޑުމެން ހޭލުންތެރިާވންޖެހޭނެ ކަމެއް. މި ަކމަށްޓަކައި ވަރަށް ހަރުދަނާ އުސޫލުތަެކްއގެ ތެރެއިްނ 

އްާޔ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަންނަން އޮތް ޖީލުތައް އަޅުގަނުޑމެންނަކަށް ރަނގަޅު ގޮތުގަިއ މަސައްކަތްކޮްށގެން ނޫނި

ބިނައެއްނުކުެރވޭނެ. އާދެ، ީކރިތި ރަސޫލާގެ ޙަދީޘްފުޅެއްަގއި ވެސް އޮންނަނީ "ތިޔަަބިއމީހުން ތަޤުވާވެރިވާށޭ. އަިދ 

ޢަދުލުވެރިކަމާ ެއކުަގއި ައޅުގަނޑުމެންެގ ދަރީންނަށް،  ތިޔަބައިމީހުންގެ ދަރިންނާ މެދުގައި ޢަދުުލވެރިވާށޭ." އެހެންީވމާ،

އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުަޑކުދީންނަށް ޢަދުލުއިންޞާފު އެ ކުދިންނާ ދޭތެރޭގައި ވެސް ޤާިއމުކޮށް، އެ މީހުންނަކީ އެއީ 

ވާަފއިާވ ހަރުދަނާ ބަޔަކަށް ހެދުމަށް މަސައްކުރުމަކީ އަުޅގަނުޑމެންގެ ދީނުގައި ވަރަށް ަވރުގަދައަށް ކަނަޑއަުޅއް

އަސާސުތަެކއް. އެ ކުދިންގެ ނަފުސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް މަަސއްކަތްކުރުމަީކ ދީނުަގއި ކަނަޑއަޅާފަިއވާ އުސޫލުތަެކއް. އެ 

ކުދިންނަށް ތަރުބިއްޔަތާއި ޢިލްމު ހޯދައިދިނުމަކީ އެއީ ދީނުގައި ލާޒިމުކޮށް ފަރުޟުކުރަްއަވވާފަިއވާ ކަންތައްަތކެއް. ެއ 

 ިއ އޮންނަނީ. އެ ޙައްޤުތަކަށްރިހާ އެހީތެރިކަމެއް މައިންބަފައިންގެ މައްޗަށް ދިނުން ލާޒިމުކޮށްފަކުދިންނަށް ދޭންޖެހޭ ހު

. އެހެންވީމާ، މި ކަްނތައްތައް މިހެން އޮތުމާއެކު އި މީހަކަށް އަަރެއއްނުގަެނވޭނެެވސް އަިދ ަބފަ އަށްމައިމީހާ

ިއމުގެ ތެރެއިން މިދެންނެވި  އުފެދޭ ގާނޫނީގައި ވާތީވެ މުޖުަތމަޢު އަޅުގަނޑުމެންގެ އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢަކަށް

މު ކަމެއް. މި ބިލުގައި ވަރަށް ތަފުސީލުކޮށް މި ވާހަކަތައް ކަން ހޯދައިދިނުމަކީ ވަރަށް މުހިންރައްކާތެރިކަާމއި މި ކަން
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ނެ ކަމަށް ދިރާސާކުރުމަށްފަހުގައި މިައށް އަދި ވެސް އިތުރު ިއޞްލާޙުތައް އަންނާ ގައި އެބަހުރި. ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ

ންނަވާނީ އަުޅގަނޑުމެން މުޖުތަމަޢަށް ވަރަށް މި ބިލަކީ ައޅުގަނޑު ދަ ،އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަން. ެއހެންނަމަވެސް

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މު ބިލެކޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާށް ވަރަށް މުހިންުއމަޤަމު އަޅުގަނޑުމެންގެ މުހިން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ޔާޒް ފަހުމީ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިއާދެ

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ބޭނުންވާ އެއް ކަމަކީ، ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަނެއްާކވެސް ައޅުގަނުޑ ދަންނަވާލަން، ފާހަގަކޮށްލަން

ވަރަށް މުހިންމު ބިލެއް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާފައި މި ވަނީ. އަޅުގަނޑު ވަރަށް ތާއީުދކުރަން. މިއީ އަޅުގަނޑުމެްނގެ 

ޢަދުލުގެ ނިޒާމު ޚާްއޞަ ގޮެތްއގަިއ ކުަޑކުދީންގެ ޢަދުުލގެ ިނޒާމު ރަނގަުޅކުރުމަށް ޓަަކއި އިތުބާރުކުރެޭވ ގޮތަްށ އޮންނަ 

އްގެ ގޮތަށް ހެދުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ެއޅުްއވި ވަަރށް ހަރުދަނާ، މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް. އެހެްނވީމާ، މިކަމަްށ ނިޒާމެ

އަޅުގަނޑުގެ ތާއީދު އެަބއޮތް. އެހެންނަމަވެސް، ކުރިންެވސް ފާހަގަކުރި ފަދައިން، މިއީ ވަރަށް ބޮޑު، ވަރަށް ގިަނ 

އަށްުވރެ ވެސް ގިނަ ސަފުހާތަުކގެ މައްޗަށް އެކުެލވޭ ބިލަކަްށ  80ކަށް ސަފުހާތަކެއްެގ މައްޗަްށ އެކުެލވޭ، ގާްތގަނޑަ

ވާތީ، މި ބިލަށް ަތއްޔާުރުވމުގެ ފުރުޞަތު ނުލިބޭތީ، ބިލަށް ސީދާ ގިނަ ފާުޑކިުޔންތައް، ޚިޔާލުަތކެްއ ދިނުން 

މެއްގެ ގޮތުަގއި، އަުޅގަނުޑ އަޅުގަނޑަށް މި ަވގުތަށް ދަތި. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ފުރަތަމަ އެއްކަ 

އުއްމީދުކުރަން މި ބިލު އަނެއްކާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގޮތަކަށް ހުއްޓުވަިއ، މި ފާސްވިޔަނުދިނުމަށް ހުރަސްތަކެއް 

ނާޅުއްވާނެ ކަމަށް. ގިނަ ފަހަރު ދިމާވާ ގޮތަކީ، ކިިރޔާ ެވސް ޢަދުލާ ބެހޭ، ޢަދުލުގެ ނިޒާމާ ބެހޭ ކަމެއް އައިްއސިްއޔާ 

 މި މަޖިލީހުގެ ދައުރު، ޤާނޫނުއަސާީސގެ ދަށުން ދީފައިވާ ދައުރު އަާދކުރާއިުރގައި ވެސް މިކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން

ހުއްޓުންއަރުަވއި، ހުރިހާ ގޮަތކުން ހުރަސްއަޅަމުންދާތީވެ ެއކަމުގެ ކަންބޮޑުން ފާޅުކުރަން. އެގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރައްވާނެ 

ނާ މެދުަގއި މައްސަލަތައް ބެލި، ހުށަެހޅި، ޝަރީޢަތް ހިންގޭ ގޮތް ކަމަށް އުއްމީދުކުރާ ވާހަކަ ަދންނަވަން. ކުޑަކުދިން

އެއީ ތަފާތު ގޮތަކަށް މުޅި ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަެކއްަގއި ވެސް އެކަން ކުެރވެުމންދަނީ. ސަބަބަކީ، ރާއްޖޭގެ 

ބައޮތް އެ ތަފާތުކުރުންތައް. ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ވެސް އަިދ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ބައިނަލްައުގވާމީ މުޢާހަދާތަކެއްަގއި ވެސް އެ

ކުޑަކުދިންނަީކ ވަރަށް ާނޒުުކ ބަޔަކަށް ވާީތވެ. އުމުރުން ދުވަސްީވ މީހެއް ނޫނިްއޔާ ޮބޑު މީހެއްެގ ގޮތުަގއި ބެެލވޭ 

މީހުންނާ ޢަމަލުކުރެވޭ ގޮތުން ތަފާތުވާންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ތަފާތުކޮށްގެން، ކުަޑކުދިންނަކީ ކުޑަކުދިން ކަމުަގިއ 

ދެކިގެން އެ ކުދިންނާ މެދުގައި މުޢާމަލާތްކުރެވޭނެ، އެ ކުދިންނާ މެދުގައި ނިންމާނިންމުންތައް ނިންމޭނެ ގޮތަކަށް 

ފަހިވާނެ ބިލެއް، ނޫނިއްޔާ ާގނޫނަކަށް ވާއިުރގައި ެއގޮތަށް ވާނެ ކަމަށް އަުޅގަނޑު ޔަޤީންކުރަން. އެހެންވެ، ދުިނޔޭެގ 
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 ކުށްތަކަށް އެއީ ބޮޑު ޖިނާޢީ ކުށެކޭ، އެހެން ނުބުނަނީ. އޭގެ ބަދަލުގައި ެއ ކަންކޮޅުތަުކގައި ވެސް ކުަޑުކދިން ކުރާ

މީހުން އެހެން ބަހެއް ބޭނުން ކުރާނީ ވެސް ގިނަ ފަހަރުގައި. ެއއީ ޑެލިންުކއެންސީ، ޖުވެނައިލް؛ ޑެލިންކުއެންީސ. 

އްަތކަށް ބޮޑު ޖިނާޢީ ކުށެްއގެ ގޮުތގައި އެހެންވީމާ، ޖިނާޢީ ކުެށްއގެ ގޮތުަގއި އާއްމު ގޮެތއްަގއި ުކޑަކުދިން ކުާރ ކަންތަ

ނަން ވެސް ނުދޭނެ. އެޔާ ޚިލާފަށް އެ ކުދިން ކުރާ؛ މިދެންނެވި ގޮތަށް އެހެން ބަހެއް މި ބޭނުންކުރެވެމުންދަނީ ވެސް. 

 އެޔާ ޚިލާފަށް ުކޑަކުދިން ެވސް އާދަޔާ ޚިލާފު ބޮޑެތި ިޖނާޢީ ކުށްތައް ކޮށްފިނަމަހީ، އެ ކުދިންެގ މައްޗަށް ވެސް 

ހިނގާނެ ހަމަ ޖިނާޢީ ބޮޑެތި މީހުންގެ މައްޗަށް ހިނގާ ގޮތުގެ ނިޒާމުގެ ދަށުން ހިނގާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވެމުންދާނީ. 

މާފުކުރައްވާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް! އާދެ! މައިކު ސިްސޓަމުގައި ކުޑަ މަްއސަލަެއްއ އުޅޭީތވެ އިނގޭތޯ. ޖިނާޢީ 

ުރގައި ވެސް ަތފާތުކުރުންތައް އޮންނާނެ. އަިދ ޕްރޮސިކިއުުޓކުރާއިުރގަިއ ތަޙުޤީޤުތައް ކުަޑކުދިންނާ މެދުގައި ހިްނގޭއި

އަހަރުން ދަށް ނަމަ،  18ވެސް ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެރަލަށް އެ މައްސަލަިއގެ ބާވަުތންނާއި، އެ ުކއްޖާގެ އުމުރުން 

އް ގެްނގުޅުމުގެ ބާުރ އުމުރު އެިކއެކި ފެންވަރުތަަކށް ބައްލަވާފައި ޖިނާޢީ ދަޢުވާ އުފުލާއިުރގައި ވަކި ުއސޫލެ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ވެސް ލިބިގެންވާނެ. ކޯޓުތަުކަގއި މައްސަލަ ނިންމާއިރުގަިއ ވެސް، ތަފާތު ގޮތްތަކަކަށް 

ޢަމަލުކުރެވިގެންދާނެ. ކޯޓުަތުކގެ ތެރެއިން މި ނިޒާމު ާޤިއމުކުރެވިފަިއވާއިުރަގއި މަިއގަނޑު ދެ ކަމެްއ، ދެ ގޮަތކަށް 

ކަސް މި ކުރެވެނީ އެންމެ ބޮޑު ގޮތެްއގައި ކުޑަކުދިންނާ މެދުގައި ޢަމަލުުކރެވޭއިުރގައި ބޮޑެތި ކުށްަތއް ފާހަގަކުރަނީ. ފޯ

ފިޔަވައި އެހެން ކުށްތަކަށް ަބލަނީ އެ ކުދިންނާ މެދުގައި ރީހެބިލިޓޭޝަން ދެވޭނެ އުޫސލެއް ކަނަޑއެޅޭތޯ ކޯޓުަތއް 

ތަމަޢަށް ގެނެވޭނެ ގޮތް ައސްލު މައިަގނޑު ފޯކަސްއަކަށް ކޯޓުަތކުެގ މެދުވެރިެވގެން. އަދި އެ ކުދިން އަބުރާ އަލުން މުޖު

ނިޒާމުން ވެސް އެ ބޭފުޅުްނ ހާސިލުކުރައްވަން އުޅޭ މަޤްޞަދަކަށް ވާންޖެހޭނީ. އެހެންނަމަވެސް، ބޮޑެތި ޖިނާޢީ 

ދަބު ކަނޑައެޅުން. އަދި ކުށްތަކުަގއި ހަމަ ކުޑަކުދިންާނ މެދުގައި ވެސް ުޙކުމްތައް ައންނައިރުގައި ވެސް މި އޮންަނނީ އަ

އެ މީހުން ކުރި ކަންތައްތަކުން އޭގެފަހުން މުސްތަޤުބަލުގަިއ އެކަމުން ރައްކާތެރިެވގެން ިތބެވޭނެ ގޮތްތަކަށް، އެކަމަށް 

ސަމާލުކަންދޭނެ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރަން މި އުޅެނީ. އެހެންީވމާ، މައިގަނޑު ގޮތެްއަގއި މި ކަންތައްތައް ހާސިލުވާެނ 

ށް މި ގާނޫަނކަށް ެވގެންދާއިރު އޮތުމަކީ އަުޅގަނުޑ ވެސް އެދޭ ކަެމއް. ތަފާތު ޮގތަކަށް ކުޑަކުދިންނާ މެދުަގއި ގޮތްތަކަކަ

ކުދިންގެ ޙައްޤުތަްއ  ކުދިންަނށް އެ މުޢާމަލާތްކޮށް، ކުޑަކުދިންނާ މެދުގައި އެކުދިްނގެ އުމުރުފުރައަށް ބަލައިގެން އެ

ރީޢަތްތައް ހިންގޭއިރުަގއި ވެްސ ވާންޖެހޭެނ. އަދި ކުޑަކުދިންގެ ޝަ ގޮތަކަށް ކުރެވޭނެ، ޢަމަލުވާނެ ގޮތަކަށްރައްކާތެރި 

ކަންތައްަތްއ  ސިއްރުން އެ ،ންގެ ނަންތައް ހާމަނުކޮށްކުދީ އަދި އެ .ހަމައެއް އީކުެރވެންޖެހޭނެ. އެސިއްރު ރީޢަތްތައްޝަ

އަެނއް  ،ފަދައިން ކުރިން ދެންނެވި ،ސްކަމަށް ޓަަކއި. އެހެންނަމަވެކުިދންގެ ރައްކާތެރި ހިންގެންޖެހޭނެ. އެއީ ކުޑަ 

 ރީޢަތަކަށް ބަދަލުވެގެންދާއިުރގައި ހަމަ ާއއްމު އުސޫލުން ދާ ގޮތަށް އެ ،ބޮޑު މީހެްއގެ ގޮތުަގއި ކުެރވޭ ޝަތަފާތުވާ ތަނަކީ

 ،ަގއި ތަފާތުކުރުން ާއއްމު ގޮެތއް ، މި ދެފައި އޮންނަންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާގޮތަްށ ހަމަޖެހިކަންތައްތަްއ ކުެރވޭނެ 

ެލޭވިއރުގައި. އެކަމަކު އަުޅގަނޑު ޮއންނަނީ ކުޑަކުދިންނާ ބެހޭ ޖިނާޢީ ނިޒާމެއް އެކުަލވައި މައިގަނޑު ގޮތެްއަގއި މި
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ސިުލެވގެންދާނެ ކަމަށް ައޅުގަނުޑ ތައްތައް ހާދެކޭގޮުތގައި ިމއީ ވަރަށް މުހިންމު ބިލެއް. މި ބިލުން މިހިރަ ކަން

ކުރުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރުން އެުޅއްވި މުހިންމު ފިޔަވަޅުަތކުެގ ގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާ. މިއީ ރާއްޭޖގެ ޢަދުލުޔަޤީންކުރަން

ދެލާނަން. ނއެކު އަޅުގަނޑު އިށީގަކުރާީތ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހުމާބިުލގެ ގޮުތގައި އަުޅގަނޑު ފާހަ ތެރެއިން އެއް

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިރާގެ ންބަރު. އާދެ، ދެން ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑު މި ައރުވަނީ، މަކުނުދޫ ދާކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި މެއާދެ! ޝު

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމަށް. 

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އްަވއިދެްއވީތީ ވަރަށް ބޮޑަްށ ކުަޑކުދިންެގ ޢަދުލުގެ ބިލެްއ ސަރުކާރުން ހުށަހަޅު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރ ރަީއސް. އާދެ، 

ކުޑަކުދިންނަކީ ޤައުުމގެ މުސްތަޤުބަލު. މާދަމާ ބޮޑެތި މީހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަންޖެހޭނީ ޝުކުރު ދަންނަވަން. އާދެ، 

ކުޑަކުދިން. އެހެންވީމާ، ކުޑަކުދިްނގެ ކަންތައްތަާކ މެދު ފަރުވާތެރިވެ، އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު ޙައްޤުަތއް 

ނުމަކީ ައޅުގަނޑުމެން ބޮޑެތި މީހުންގެ ކޮނުޑގައި އެޅިފަިއވާ ވާޖިބެއް. އެެހންކަމުން، އަުޅގަނޑު ދެތިން ރައްކާތެރިކޮށްދި

ނުކުތާއެއް މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ފާހަގަކޮށްލާނަން. މި ބިލުގައި ޙަޤީޤަތުަގއި އެބަހުރި ަވރަށް މުހިންމު ނުކުތާތަކެއް 

އްގެ ގޮތުަގއި ބޭތިއްބުމާ، އަދި އެ ކުިދންނަކީ ޢިލްމީ ގޮތުން ވެސް ކުޑަކުދިން ނަފްސާނީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ކުދިންތަކެ

ރަނގަޅު ކުދިންތަެކްއގެ ގޮުތަގއި ބޭތިއްބުމާ، އަދި ކުަށކަށް އަރަިއގަނެވޭ ހާލަތްތަުކަގއި ެވސް ޚާއްޞަ ަރއްކާތެރިކަްނ 

 ފާހަގަކޮށްލާނީ، ުކޑަކުދިން ދިނުމާ، މިފަދަ ވާހަކަތަކެްއ އެބަހުރި މި ބިލުގައި ެއކުލެވިފަ. ެއގޮތުން އަުޅގަނޑު 

ކުށްކުރުމަށް ޙަޤީޤަތުގައި ާރްއޖޭގައި ދިމާވާ އެންމެ މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަކަށް ެވގެްނޮގސްފައިވަނީ، ހަމަ ޭއގެ ެއއް 

ސަބަބެއް އިނގޭތޯ ެއއީ ޢާއިާލތައް ރޫޅުން. ޢާއިލާތައް ރޫޅުުމން ބިކަވެގެންދާ ކުދިްނގެ އަަދދު ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ެވސް 

ނަ. އެހެންވީާމ، ައޅުގަނޑުެމން ބެލެނިވެރިންނާއި މައިންބަފައިން ވެސް ިމކަމަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ. ގި

އަދި ކުދިން ކުށަށް އަަރިއގަތުމުގެ ކުރިން އެ ކުދިން ރައްާކތެރިކުރުމަށް ފިޔަވަޅުތަެކއް ެއބަ އަޅަންޖެހޭ. އެގޮތުްނ، ެއ 

ވަރުގަދަ ބަެއއްގެ ގޮުތަގއި ހެދުމަށްޓަކައި ކުދީންނަށް ދީނުގެ އަޅުކަންތައް އަާދކުރުމާއި، ކުދިންނަކީ ދީނީ ގޮތުން ޢަޤީދާ 

އަދި އީމާންތެރިކަން ހަރުދަނާުކރުން، މި ކަންތައްަތއް އެ ުކދީންގެ އުމުރުފުރަާއ ުގޅޭގޮތުްނ އެކުދިންނަށް ބުނެދެިވއްޖެ 

މެްނނަށް ތާރީޚަށް ބަލައިލުމުން ެއނގިގެންދޭ. ދެން މިހާރު މި ނަމަ، ކުށްތަކަށް އަރަިއގަތުން މަދުވެގެންދާކަން އަުޅގަނޑު

ރާއްޖޭަގއި ެވސް، ހަމަ މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެްސ ދިމާވެފަިއވާ އެއް ގޮންޖެހުމަކީ ނަފްސާނީ ގޮތުން ކުދިންނަށް ކުރިމަތިާވ 

ޝަކުާވކުރާ ކަމެއް ތަފާުތ ނޭދެވޭ އަސަރުަތއް. މިގޮތުން، ރާއްޖޭަގއި ވެސް ވަރަށް ިގނަ މައިންބަފައިން ހަމަ އެކަމާ 
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ގޭމުތަކާިއ، ނޭދެވޭ އަނިާޔވެރި ކަންތައްތައް ކުދިން އެބަ ވަަރށް ދަސްކުރޭ ގޭމުތަކުގެ ޛަރީާޢއިން. އަުޅގަނޑު ޮގވައިލަްނ 

. ކުދިންނަށް ހަމަ ރާއްޖޭގެ ދައުލަތުގެ ކަާމ ބެހޭ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް، އެފަދަ ގޭމުތައް ާރއްޖޭަގިއ މަނާކުރުމަށް

ނޭދެވޭ އަސަުރކުރާ ގޭމުތަްއ ރާއްޖޭގެ މުޖުތަމަޢުގައި މަނާކުރެވެންޖެހޭ. ދެން އަދި މީގއިތުރުން ޢާއިލާަތްއ 

ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ވެސް ަތފާތު ޕްރޮގްރާމުތައް ރޭވޭނެ ޮގތަކަށް މި ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވާއިރު ހިމެނުްއވުްނ 

އްކަމުގައި އަުޅގަނޑު ފާހަގަކުރަން. އެއީ ދިވެހިރާއްޖެ މުސްތަޤުބަލަށް ޓަކައި، އަުޅގަނޑުމެްނ އެއީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެ

ރާއްޖެ މުސްތަޤުބަލުގެ ޖީލުތަަކށް ރައްދުކޮށްދިނުމަށް ޓަަކއި އެޅޭނެ ވަރަށް މުހިއްމު ފިަޔަވޅުތަކެްއ ކަމުަގއި އަުޅގަނުޑ 

 ފާހަގަކޮށްލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 ރީފް. އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. ނޮޅިވަރަން ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުަސއިން ޢަ

 

  ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޢަރީފް ވާހަކަދެްއކެުވން:ނޮޅިވަރަން

ން ޮއތީ، މި ބިލަކީ ކުޑަކުދިންގެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑު ވެސް މި ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވަ

ޢަދުލުގެ ބިލު. މި ބިލަކީ ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވި ވަރަށް ފުރިހަމަ، ވަރަށް މުހިންމު ބިލެކޭ. އަޅުގަނޑުމެން މާލޭގައި 

ދިރިއުޅޭއިރު އަުޅގަނޑުމެންެގ ކުޑަކުދިން މާލޭަގއި ތަުރބިއްޔަތުކޮށް އަުޅގަނޑުމެްނ ގެންުގޅޭ ގޮަތކަށް ނޫން 

ޑުމެން ރަށްރަށަށް ައރާއިރުަގއި އެ ކުދިން އުޅެުމންދަނީކީ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދަނީ ބައެއް ފަހަރު އަޅުގަނ

އަުޅގަނޑު ހަމަ ހުންނަން އާޝޯޚުވެ،  އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ މަންޒަރުތަކުން އަތޮޅުތެޭރގެ ރަށްރަށަށް ދާއިރު

 މައިންބަފައިންނާއި ެއ ކުދިްނގެ ބެލެނިވެރިން އެީއ ތިބި އިނގިލިޮކޅުަގއި ދަތްެއޅިފަ. ުކޑަކުޑަ ކުދިން، އެ ކުދިްނގެ

ބައެއްތޯ އަުޅގަނުޑގެ ހިތުަގިއ ސުވާލުއުފެދޭ މަންޒަުރ އަުޅގަނޑަށް ފެނިގެންދޭ އަތޮޅުެތރޭގެ ރަށްރަށަށް ައޅުގަނުޑ 

އެބަފެނޭ އެކުދިންެގ އަހަުރގެ ކުިދން އެކަނި މޫދަށް ގޮސްއުޅޭ މަންޒަރު  9އަރާއިރު. ވަރަށް ކުޑަ އުމުރުެގ؛ އުމުރުން 

ގާތުަގއި ެއކުދިން ފެންނަ ހިސާބުގައި ބެލެިނވެރިޔަކު ވެްސ ނެތި. މިފަދަ ކަންތައްތަކުެގ ތެރެއިން ބައެއް ކުދިންެގ 

ފުރާނަ ވެސް ގޮސް، އެފަދަ ަޚބަރުތައް ނޫސްތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން އެބަދޭ. ޙަޤީޤަތަކީ އެފަދަ ހާދިސާތައް 

ވާ ސަބަބަކީ ބެލެނިވެރިންގެ އިހުމާލުވުން. އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ، ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުން އުމުރުން ދިމާވާން މެދުވެރި

ވަރަށް ކުޑަ ކުދިން ދުންފަތުެގ އިސްތިޢުމާލުކުރާ މަންޒަރާ، އަދި ތަފާތު ކުށްތައް ކުރަމުންދާ މަންޒަރު. ޙަޤީޤަތުގައި މި 

ނޭޖްމަންޓުން ބެލެނިވެރިންނާ އެުކގަިއ އަތޮޅުތެޭރގެ ރަށްރަށުަގއި ކަންކަން އިޞްލާުޙކުރުމަށް ަޓކައި ުސކޫލުތަުކގެ މެ

ވަރަށް ރަނގަޅު ހޭލުންތެރިކުުރމުގެ މަސައްކަތްަތކެއް އެބަ ުކރަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑު ސަުރކާުރން މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވީތީ 

ކުރަނީ، މި ބިލު ފާސްވެ އަޅުގަނޑު އަިދވެސް އެއް ަފހަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަުޅގަނޑު ުއއްީމދު
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ގާނޫނަކަށް ެވގެންދިަޔއިމާ ގާޫނނުތައް ހަމައެކަނި ެއއީ މާލޭަގއި ތަންފީޛުކުެރވޭ ެއްއޗަކަށް ނުވެ، މި ހުރިހާ ގާނޫނުތަެކްއ 

ްއސަާސއިން ބޭފުޅުން ވަަޑއިގެްނ، ަރށްރަށަށް ވަަޑއިގެްނ ހުރިހާ ރަށެއްަގއި ވެސް ހެދިފަިއ ހުރި ވެސް ފުލުހުންގެ ުމއަ

ހުރިހާ ގާނޫނުތަކަށް ބޯލަނބައި، ދިވެހި ދިދައިގެ ދަށުަގއި ުއޅެން ދަސްވެފައި ތިބި ރައްޔިުތންތަކެއް ހުރިހާ ރަށެއްގަިއ 

ނަށް ޭދންޖެހޭ ގާނޫނީ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ، މިތާނގައި ގާނޫނަށް ވެސް ދިރިުއޅޭނެ ގޮތަކަށް ފުުލހުން ވެސް ރައްޔިތުން

ބޮޑެތި މީހުން ދިރިއުޅެމުންދާ މުޖުތަމަޢަކަށް މި މުޖުތަމަޢު  އުޅޭ ުކޑަކުދިންނާއިބޯލަނބައި، ދިވެހި ދިދައިގެ ދަށުގައި 

ޔިތަކު އުޅޭ މުޖުތަމަޢަކަށް ޢަދުލުވެރި މިނިވަންކަމަށް ލޯބިކުރާ މިނިވަން ރައް ،މި މުޖުތަމަޢަކީ އަމާން ،ވެގެން 

  ޢަލައިކުމް. ވެގެންިދއުން. ަވއްސަލާމް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފް. އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީ

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ންގެ ަޙއްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަކީ ަޤއުމުެގ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ަމއްޗަްށ ާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ކުަޑކުދީކުރިއްޝު

 ކުަޑކުދިންގެ  ؛ނޫނުގާން. އެހެންކަމުން، މި ންގެ ޅަދަރީޤުބަލަކީ އަުޅގަނުޑމެއޮތް ވާޖިބެއް. އަުޅގަނޑުމެންގެ މުސްތަ

އް ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުއްވި ކަމަށް ޓަކައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ނޫނެގާޙައްޤުތައް ރައްކާތެިރކުރުމުގެ 

ނިޒާރަށް އަުޅގަނުޑ ޝުކުުރ ދަންނަވަން. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް، އަުޅގަނޑުމެްނެގ ރާއްޖޭަގއި އެހެން ބަެއއް 

. ވަރަށް ގިަނ ވެފަ ކަމަކަށް އާއްމު ޢާއިާލ ރޫޅުން މި އޮންނަނީ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން

ލަތު ހާތެރިކަމެއް ނެތި ބޮޑުކުރަންޖެހޭ އެކަނި ކުއްާޖ ބައްޕަެއްއގެ އެހީއި ިއ ކުަޑކުއްާޖގެ ަމންމަ އެކަނިމަލަތްތަކުގަހާ

ްނގެ އަުޅގަނޑުމެ ،ބައްޕައަކަްށވެ ހުރެ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ފިރިހެނެއްގެ ހަިއސިއްޔަތުން މަދެއް ނޫން. އަުޅގަނޑުމެން

ބޫލުކުެރވިފައި މި އޮންނަނީ ުކއްޖާ ބެލުުމގެ މަސްއޫިލއްޔަަތކީ މަންމަ ގަރެއިން ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަށް ފިރިހެނުންގެ ތެ

  ރޫޅިގެން ކޮންމެެވސް ސަބަބަކާ ނޫންތޯ މަންމަ ވަރިކޮށްފައި ޢާއިލާމަސްއޫލިއްޔަތެކޭ. އެހެންެވގެން އެކަނި އަާދކުރަންޖެހޭ

އްާޔ ދެކެ ރުޅިއަުތވެއްޖެ  ަމންމަ ،ވިަޔސް ކަމަށް ނުލައި އަދި އާމްދަނީެއއް ލިބުނުއިއަޅަ  ސް ކުއްޖާއާ ހުރެ ދާއިރުަގއި ވެ

ލަތު އައުން. މި ކަންކަން ހުއްޓުވުމަކީ މި ބިލު ދިރާސާކުރާ ހާށް ލިބިފަިއ ތިބޭ ދަރިންނަށް ދޭ ދަބު އޭަނއައައޭގެ 

، ގައި ައޅުގަނޑ ދެެކން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްކަމު މަރުޙަލާގައި ކޮންމެހެން ވެސް އަޅަންޖެހޭނެ ފިޔަވަޅެއް 

ިވޔަފާރިާއއި އަދި  ގެއި، ގޭންގު މާރާމާރީއަިއ، ޑުރަގުމެންގެ ރާއްޖޭަގއި މިހާރު އިތުރުވަމުންދާ ކުށްކުރުމާއަޅުގަނޑު

 ،މައިންބަފައިން ،މިނޫންވެސް އަސްލު ސަބަަބކީ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ޅަދަރިްނނަށް އަޅުގަނޑުމެން މުޅި މުޖުތަމަޢުން

ނުލެވި އޮތުމުެގ ހިތި ނަތީޖާ. އި ންވަރަށް އަޅަ ން އަޅާލަންޖެހޭ މިބެހޭ މުއައްސަސާަތކު ވެސް ކަމާދައުލަތުން އަދި މިނޫން
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، ހުނަރުވެރި  ،ނުދާނެ އެ ަޤއުމުެގ މުސްތަޤުބަލުގެ ޖީލުތަކަކީ މަސައްކަތްތެރިަޤއުމެްއގެ ގޮުތގަިއ ކުރިއަކަށް ،ޤައުމެއް

ދޭތެޭރގަިއ މި ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން  ެވގެން މެނުވީ. މިކަންކަމާ ޤު ރަނގަޅު ަބޔަކަށް ތަރުބިއްޔަތު ލިބިފަިއވާ އަޚުލާ 

މިއީ ވަރަްށ ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. މި ބިލުގައި އަުޅގަނޑަށް  ؟ޏާ ދެން ކޮން ބައެއްތޯ ވިސްނާނީނުވިސްނަން

ކުށްކުރާ ކުޑަކުދިންނަްށ ޚާއްޞަ ޖުވެނައިލް ނުވަތަ  ،ތެެރއިން ކުޑަުކދިންއޭގެ ؛ތާއީދުކުރެވޭ ވަރަށް ގިނަ ކަްނތައްތައް

ބޫލުކުރާ ގަކަމެއް. އަުޅގަނޑު  މުން ބާރުައޅާކަމީ އެއީ ވަރަށް މުހިކުޑަކުދިްނގެ ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަށް

 ްސކުރެވޭނެ ކަމެއް ވެސް މި ބިުލން އެޑްރެ ގޮތުަގއި ުކޑަކުދިްނގެ މައްަސލަތައް ބަލަންޖެހޭނީ ޚާއްޞަ ކޯޓަކުން. އެއީ

މުޅި ރަްއޔިތު އެންމެންގެ  ،މުޅި މުޖުތަމަޢުގެ ޒިންމާެއއްބޫލުކުަރން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، ގަކަމުގަިއ ައޅުގަނޑު 

ގޮުތގައި ތަރުބިްއޔަތުކޮށް ބަލަިއ  ޓީޗަރުްނގެ ޒިްނމާއެއް ުކޑަކުދިން ހެޔޮ ،މައިންބަފައިންގެ ޒިންމާއެއް  ،ޒިންމާއެއް 

ނުންވާ މީހުންނަށް ބޭ ކުދިންގެ ލަޔާޤަތާއި ޤާިބލިއްޔަތު ހުރި ގޮތަކަށް ބަލައި އެ އެ ،ންނަށްކުދި ބޮޑުކުރުން. އެ

ށް އަލުން މުޖުތަމަޢަ ،ާލޙުކޮށްޞްކުށްކުރާ ކުަޑކުދިން އި ،ތަުރބިއްޔަތު ދިނުން. ހަމައެހެންމެ މަސައްކަުތގެ ތަމްރީނާއި

މި  އިމުކުރުން. ައޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަނީޤާގަނޑުމެން ބޭނުންތެރި ރައްޔިތުންތަކެްއގެ ގޮތުަގއި ބޮުޑވާނެ ނިޒާމެއް ައޅު

ތެރޭގައި ހިމެނިގެންދާނެ ކަމަށް.  ދެންނެވި ހުރިހާ ކަންކަން މީގެމި ،ލާޙުވެ ކުރިއަށްދާއިރު ޞް ބިލު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އި

 ،މަސައްކަތްތެރި ،ނަރުވެރިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ެއްއވެްސ ޤައުމެއް ތަރައްޤީެއއް ނުވާނެ އެ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ހު

ނަމަ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ރާއްޖޭަގއި ކިތަްއ ދަސްވެަފއި ތިބި ބަޔަކަށް ނުވާ މަސައްކަުތގެ ުސލޫކާއި އަޚުލާޤު ،ފަރުވާތެރި

 ،ތަރުބިއްޔަތު ލިބި ަތމްރީނާއިން ހުރި ވަޒީފާތަކަށް ކިަތއްހާސް މީހުންތޯ އަުޅގަނޑުމެންގެ ާރއްޖެއިްނ ލިބެ ،ސަތޭކަ

 ،ިމއީ ހިތާމަުކރަންޖެހޭ ކަމެއް. މިއީ އަުޅަގނޑުމެން ބޮޑެތި މީހުން ؟އަޚުލާޤު ދަސްކޮްށދެވިފައި ތިބީ މަސައްކަތު

ެއކު ވެްސ ލި ހުރިކަން. މިއީ ލަދުވެތިކަމާއަޅުގަނޑުމެން ޅަދަރިންގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓަންވީ މިންވަރަށް ނުބެ

ނޫނަށް ވަރަށް ގާައުޅގަނޑު މި  މާނޫނު ައއީގާ މި .ރި ަރއީސްއަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަެއއް. ިއއްޒަތްތެ

މުޅި  ،މުޅި ރައްޔިތުްނގެ ޒިންމާ ،ކުރަނީ ައޅުގަނުޑމެންގެ މުޅި މުޖުތަމަޢު ކިޔަން. އަުޅގަނުޑ ުއއްމީދު މިމަރުޙަބާ

މެން މި ޑުދައުލަތުގެ ޒިންމާ ސަރުކާުރގެ ޒިންމާ މިއިން ކަނޑަެއޅި ބަޔާންކުރެވި އަުޅގަނޑުެމންނަށް އަޅުގަނ

އަުޅގަނޑުމެންެގ ބޫލުކުރަން ގަ ެވގެންދާނެ ކަމަށް. އަުޅގަނޑު ހިިސލުވެގެންދިއުމަށް ަމގުފަހާއުއްމީދުކުރާ ކަންކަން 

ެއއް އަހަރަކުްނ  ،ުދވަހަކުންމަސް އެއް ،ދުވަހަކުން ދެ ،ޖެހިފައި އޮތް ބަލިމަޑުކަން އެއް ުދވަހަކުންމުޖުތަމަޢަށް 

ނޑު ދެކެން. ިމ ަކމުގައި އަުޅގަ ނޫނަކީ ކުރިއަށް ެއޅޭ ފިަޔވަޅެއްގާމަވެސް، މި ރަނގަޅެއް ުނކުރެވޭނެ. އެހެންނަ

ވެސް އަިދ  ނޫނުަގއި މައިންބަފައިންގެ ޒިންމާގާކަމުަގއި ދެކެން. އެހެންކަމުން،  ނޫނަކީ ކުރިއަށް ެއޅޭ ފިޔަަވޅެއްގާ

 ޮކށް ޚަރަދުނުކުރާ ބައްޕައިންނާބޮޑުނު ،ބަލައިވަރިކޮށްފައި ދިަޔއިމާ ތިމަންނާއަށް އާމްދަނީއެއް ނުލިބެއޭ ިކޔާފައި ކުދިން 

ކަމުގައި އަުޅގަނުޑ  ޞަރީޙަކޮށް ބަޔާންކުރަްނޖެހޭނެ ،ވެސް ވަރަށް ސާފުކޮށް  ދޭތެރޭގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ޮގތެއް

 ާމއެއްބޫލުކުރަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ހަމައެކަނި ދަރިފުޅު ބެުލމުގެ ޒިންމާައކީ މަންމަގެ މަްއޗަށް އެކަނި އޮތް ޒިންގަ
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ޒިންމާ  .މުޅި މުޖުތަމަޢު ވެްސ އަުޅގަނޑުމެންެގ ހުރިހާ ަޅދަރިން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ަމސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެނޫން. 

މީހުން  ދެ  ކުއްާޖގެ ަމންމައާއި ބައްަޕއާލުގައި ވެސްހާ ލާ ރޫިޅގެްނދާރިކޮށްަފއި ޢާއިވަ ،އެފަދައިން  އުފުލަންޖެހޭނެ. ހަމަ

ކަމަށް އަުޅގަނޑު ދެކެްނ. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ޓަަކިއ  ޮބޑުކުރުުމގައި އެްއވަރަކަށް ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނެ ކުއްޖާ ބަލައި

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވި ލު ހުށަހެޅުއްސް ވިދާޅުވުމަށް ބިފަހުބަހިާސބުން މި ބިލަށް ންބަރު ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ، މިހާމެއާދެ، ިއއްޒަތްތެރި 

 ވަން. އަރުރުޞަތުއިބްރާހީމަށް އަޅުގަނޑު ފު ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ނިާޒރު  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫ

މެންބަރުން  ްއޒަތްތެރިއެކުަގއި އި ޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންދިއުމާއާދެ، ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ، މި ބިލު މަ

ުލކުރާ ބޫގަގަނޑު އަޅު  .ވެސް މި ބިލަށް ހުށަހަޅުއްވާފަވަނީ ވަރަށް ހަރުދަނާ ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުފުޅުތަކެއް އަނެްއކާ

އުމަކީ ެއއީ ލުތައް ގެނަގެންނަންޖެހޭ ބަދަ ،ގޮތުަގއި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ިމ ދެންނެވި ޚިޔާލުފުޅުތައް އިުތރަށް ދިރާސާކޮށް

ސައްކަްތ ތަށް އެ މަގޮ، އެ  ުއއްމީދުކުރަން. އެހެންވީމާނޑުކަމަށް އަުޅގަ ކޮމިޓީން ކުރަްއވާނެ ކަމެއްއަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ 

 ސް. ތެރި ރައީނޑު މިހިސާބުން މި ނުކުތާ ފުރިހަމަކޮށްލަން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްއަުޅގަ ،ކުރަްއވާނެ ކަމަށް ބަލައި

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ހުން ލު މަޖިލީ ބިއާދެ، ުޝކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ މި ނިމުނީ. މި

 މެދު ވޯޓަށް އެހުްނ ވޯޓު ަގޑީަގއި އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  ބަލައިގަތުމާ

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  .8

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަްނކަން.  -8

ާމއްދާގެ )ށ( ގަިއވާ ގޮތުގެ  ވަނަ 4ގެ (ނޫނުގާކޮމިަޝނުގެ  ސް އިލެކްޝަން) 2008/8ނޫނު ނަންބަރު ގާ -8.1

ކޮމިޝަނަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރެްއވުމަށް ޓަަކއި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާަފިއާވ  ސްއިލެކްޝަން ،ންމަތީ

އި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް. މި ބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ މުއަްއސަސާތަކުގެ ކަންަތއްތަކާ މިނިވަން ،ނަންފުޅުތައް
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ދާއިާރގެ  ވިލުފުށީ ،ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ުމޤައްރިރު ން މުއަްއސަސާތަކާްއވާނީ މިނިވަރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެ

އަުޅގަނުޑ  ށްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަދާއިރާގެ ިއއް މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު. ވިލުފުށީއިްއޒަތްތެރި 

 ން. އަރުވަފުރުޞަތު

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުށީ

ފުޅަކު ޢަލައިކުމް. ުޝކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިލެކްޝަން ކޮމިޝަުނގެ މެންބަރުކަމަށް ބޭ އައްސަލާމް

ހެޅުމުގެ ހުށަ ޕޯޓްހޭ ރިބެ ސާކުރެްއވުމަށްފަހުގައި އެަކމާޢައްޔަންކުރަން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއވި މައްސަލަ ިދރާ

 2008/8 ؛، އިެލކްޝަން ކޮިމޝަނަށް މިހާރުށް ުޝކުރު ދަންނަވަން. އާދެ ތު ދެއްވީތީ އިްއޒަތްެތރި ރައީސަފުރުޞަ

ެގ ވި ބޭފުޅެއްން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކަށް ހުންނެަގއިވާ ގޮތުގެ މަތީ(ނޫނުގާކޮމިޝަނުގެ  ސްއިލެކްޝަން)

 16 ، ތެރެއިންރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވި ނަންފުޅުތަކުގެ ،ވަނަ ދުވަހަށް ހަމަވާނެތީވެ 13މަހުގެ  މުއްދަތު މި

ކުިރއަށް  ދި ކޮމިޓީގެންެދވުނު. އަގެ މަަސއްކަތް ކޮމިޓީން ކުިރއަށްއިންޓަރވިުއކުރުމު މެއްގެ ތެރެއިން އެ ބޭފުޅުްނނާނަ

ތިން ވުރެ މަ ްސއަށްމާކް 75 ،ކަންަތއްތަުކގެ ތެރޭގައި ެބއްލެވީ ގެންދެވުނުއިުރަގއި ކޮމިޓީން އަލިއަުޅަވއިލަްއވާފަިއވާ 

ފެންަނ  ކޮމިޓީއަށް  ކޮމިޝަނަށް ޢައްަޔންކުރުމަށްއަދި އެ .ކަމަށް ޝަުރތު ފުރިހަމަވާނެ މީހެއްލިބޭ ކޮންމެ މީހަކީ އެއީ 

ކަތް ކޮމިޓީން ގެ މަސައްުކރުމުއިންޓަރިވއު ބޭފުޅުންނާ 16މެން މި ދެންނެވި ކަމަށް. އެހެންކަމުން، އަޅުގަނޑު މީހެއް

ްތ  މަސަްއކަމި .ގެންދެވުނު. އަދި ހަމައެހެންމެ އެ ކޮމިީޓގައި ވަަރށް ގިނަ ަވގުތުތަެކއް ހޭދަެވގެންދިޔަކުރިއަށް 

ބާރުލުމަށް ކަމާއި ެއއްލިބުނު އެހީތެރި ންޕުޅުމަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ފަރާތް ކޮށްދިނުމުގައި މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިންނާއި އަދި

ށް ގިނަ ރުންގެ ވަރަ ގޮެތއްަގއި ޝުކުރު ަދންނަވަން. އަދި ކޮމިޓީަގއި މަސައްކަތްކޮށްެދްއވި އިްއޒަތްތެިރ މެންބަޚާއްޞަ

ކަްނ މިއެކު ންބަރުން ވަރަށް ފަރުވާތެރިކަމާހުރިހާ އިއްޒަތްެތރި މެ ،ވަގުތުަތކެއް ހޭދަކުރަްއވާފަިއވާތީވެ 

ކުުރ  ބޮޑަށް ޝުަނވާ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށްކޮށްދެއްވާަފއިވާީތވެ ކޮމިީޓގަިއ ހިމެނިވަޑައިގަން

ަގއި  ފައިލްކޮޅުނަމަވެސް އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެދިގު ވާހަަކއެއް ުނދެއްކި  މާ ،ދަންނަވަން. އާދެ، އެހެންކަުމން

ގެންނެިވ އަށް ވަަޑއި ައދި ކޮމިޓީ ،ގޮތާ މާކްސް ލިބިަވޑަިއގެންނެވި ޮގތާއި، އެ ބޭފުޅުންނަށް މާކްްސ ލިބިވަަޑއިގެންެނވި

ޕޯޓް މުން، މި ރިބެހޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތުތަކެއް މި ރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފައި ހުންނާނެ. އެހެންކަ މިކަމާ ،ބޭފުޅުންނާއި

ބަރުން ތްތެރި މެންއިްއޒަބޫލުކުރަން. ެއހެންކަމުން، މި ރިޕޯޓާ މެދުަގއި ގަ ގަނޑު ހުށަހެޅިއްޖެ ކަމަށް އަޅު  މަޖިލީހަށް

، ހެންވީމާހުމެއް. އެޑު ހިތްހަމަޖެމިއަދު ގޮެތއް ނިންމެވުމަީކ ައޅުގަނޑުމެންެގ މި މަސަްއކަަތށް ލިބިގެންދާނެ ވަރަްށ ބޮ

ވެސް  ޔަޤީނުން  ފުރިހަމައަށް ކުރެވިފަިއވާ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ހަމައަޅުގަނޑުމެންނަށް މި މަސައްކަތް ވަރަށް 

ތަނަށް  ރިޕޯޓު މިމި ،ދަންނަވަމުން ޒަތްތެރި ެމންބަރުންނަށް ޝުކުރުބޫލުކުރަން. އެހެންކަމުން، ޮކމިޓީގެ ހުރިހާ އިއް ގަ

 ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން.  ހުށަހެޅިއްޖެ
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 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ރުންނަށް ގަިއ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ 2019 ޗުމާރި  4އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. މި ރިޕޯޓު ާވނީ 

  ތަމްސީލުކުރައްވާ ޖިލީހުގައިމިނެޓު. އެއީ މަ 30ލަ ޖުމުށް ކަނޑަެއޅިފަިއވަނީ، ސްކުރެްއވުމަހުރިޕޯޓަށް ބަފޮނުވިފަ. މި 

ންަނވާ ގަނުވަަޑއިަވކި ޕާޓީައކަްށ ނިސްބަތްވެ ،ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށާއި ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއެްއގެ ަފރާތުން އެއް

ސިޔާސީ  .އްމިނެޓުގެ ފުރުޞަތެ 5ޮކންމެ މެންބަރަކަށް  ،އެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް މެންބަރުންގެ ތެރެއިން

އާދެ!  ؛ންމެވުމުންނި އިނަވާ މެންބަރުން ވާހަކަދަްއކަވަ ންމެނިަވޑައިުނގަ ޕާޓީތަކުގެ ފަރާތުން އަދި ަވކި ޕާޓީއަކަށް ހި

ޅުގަނޑު ހިސާބުން އަމިހާމިހާރު ، އެހެންވީމާެލވުނީ. އިރު ބައެއް އަޅުގަނޑަށް މިދަންނަވަ!. އަދި އިތު ކުރައްވާފުއާދެ! މާ

 ކޮންމެ ނަން.އަރުވަން ފަށާފުރުަޞތު ،ވި ފަދައިންކުރީަގއި ވެސް ދެންނެއްޒަތްތެރި މެންބަުރންނަށް މީގެހުރިހާ އި

ވާ ވެސް އިުނގަންނަހިމެނިވަަޑއިގަންަނާވ އެއް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް. ވަކި ޕާީޓއަކަށް ނިސްަބތްވެަވޑަޕާޓީއަކަށް 

ވެސް އް އެ އިއިރު އައާދެ! މިހާހިސާބަށް  ޅުވާލަން. )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ފުރުޞަތު ހުއިްއޒަތްތެރި އެއް މެންބަރަކަްށ. 

 ފުރުޞަތަށް ެވސް ބޭުފޅަކުށް ނިސްބަްތވެަވޑަިއނުގަންނަވާ އެްއވެސް ޕާޓީއަކަވެސް އަދި  ޕާޓީއަކުން

ޕޯޓަށް ވަން. މި ރިމަރުޙަލާ ނިމުނީކަމުގައި ދަންނަ ގެސްހުއަުޅގަނޑު މިހާރު މި ރިޕޯޓުގެ ބަ ،ނުވާތީ އެދިަވޑަިއގެންފައި

 ންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަަވން. ވޯޓަށް އެހުން މިއަދުގެ ވޯުޓގަީޑގައި އޮ

 

 އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ވޯޓަށް  .9

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 ހިސާބަށް ކަުތގެ ތެރެއިްނ ވޯޓުން ނިންމާ، ުދވަހުގެ މަަސއ9.1ްދެން އަޅުގަނޑުމެން އޮތީ ޯވޓަށް އެހުން. އާދެ! 

، އި. އެހެްނވީމާގަ  1:30ގެންދާނީ އަށް ަސއްކަތް އަޅުގަނޑުމެން ކުރިކަްނކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. އާދެ! އެ މަގޮސްފަިއވާ 

  ން.މުގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަ 1:30ށިގެން އަޅުގަނޑު މަޖިލިސް މެދުކަނޑާލަން. ހިސާބުން ފެ މި

 

 ]އަށް 13:30 އިން  11:48 ހުސްވަގުުތކޮޅު:[

 ()ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޤާސިމް އިބްރާހީމް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 (ޅަކަށްފަހުވަގުުތކޮ) ން.ލައަމީންޢާއްމު އަރިހުަގއި ދަންަނވާއެދި  `. އާދެ! ވޯުޓ ރަނަގބީލު ޖައްސަަވއިދެްއވުން

 ކޮށްލަދެްއވުމަށް އެިދ ދަންނަވާލަން. ން ކާޑުޮކޅުތައް ެޗކުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،ފައިވާހުށަހަޅުއްވާ އިބްރާހީމް ެކޮޔދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ

ށް ަތކަނަާވ ގޮޢިއްޔާތަކުެގ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންޖަމު

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 59    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 57    އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ 

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   57     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 29      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 57        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ނަތީޖާ:ވޯޓުގެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85ލަ އަދަދު؛  ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުއާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު

ވި މެންބަރަކު . ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދއް 57. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 59މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ޯވޓުަގއި ބަިއވެިރިވ 01ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުޭދން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 
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ބިލު  އެހެންކަމުން، މި .57ލަ؛ . ޖުމ29ުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސްކ57ުމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

މިއާއެކީަގއި އަުޅގަނޑު އްޖެ ކަމުގައި ދަންނަވަން. ހަމަދިރާސާކުރެްއވުމަށް އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވި

ެއއްގޮްތާވ  ކޮމިޓީގެ ަގވާއިދާ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާއި ،ނަވާއިރުލާނަން. ކޮމިޓީތަކުން ބިލުތައް ނިންމަވައި ގެންއިދަންނަވަ

 ން.މަށް އަުޅގަނޑު ދަންަނާވލައްވުދެސް  ޢަމަލުކޮށް ނިންމަވައިގެން ގެނެމަތީން ފުރިހަމައަށް ގޮތުގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒާރު ނިބަރު މޫސާ ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން، ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެން ؛އޮތީ އާދެ! މިއަދުގެ ެދވަނަ ވޯަޓކަްށ މި

ންބަރުންނަށް މެތްތެރި މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު އިްއޒަ ،ދުލުގެ ބިލުހަޅުއްވާފައިާވ، ކުޑަކުދިްނގެ ޢައިބްރާހީމް ހުށަ

  ވުން އެދެން.ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއް

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމްކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 60    މެންބަރުންގެ ައދަދު: ހާޒިރުވެ ތިބި

 59    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   59     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 59        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ިތއްބެިވ  . ާހޒިރުވ85ެލަ އަދަދު؛  ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުއާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު

ޓުެދްއވި މެންބަރަކު . ނުފެންަނ ކަމަށް ވ59ޯ. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 60މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ރުންގެ ވެިރވި މެންބަ. ވޯޓުަގއި ބައިނެތްވެސް ކު ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަ

ވުމަށް އިޖުތިމާޢީ ބިލު ދިރާސާކުރެއް  އެހެންކަމުން، މި .59ލަ؛ . ޖުމ30ު. ފާްސކުރުމަށް ޭބނުންވާ އަދަދު؛ 59އަދަދު؛ 

 ކޮމިޓީއަށް ފޮނުިވއްޖެ ކަމުަގއި ދަންނަވަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިާވ ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގަ  4ގެ (އިލެްކޝަންސް ކޮމިޝަން ގާނޫނު) 2008/8ން އޮތީ ގާނޫނު ަނންބަރު އާދެ! ދެ

ރިްއާޔ ހޫރެްއވުމަށް ޓަކައި ރައީސުލްޖުމްޢައްޔަންކު ކަމަށްއިެލކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ،ގޮތުގެ މަތީން

 ށް ިއވާ ގޮތަކުރައްަވއި ނިންމަވާފަެބހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާ ފޮނުއްވާފަިއވާ ނަންފުޅުތައް މިނިވަން މުއައްސަސާަތކާ

  ޕާޓީ ޓިކްޑިމޮކްރެ ޯމލްޑިިވއަންއާދެ! އެހުން. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު ދަންނަވާލަން އެބައޮތް.  ނަންފުޅުތަކަށް ވޯޓަށް

އޮތް. އާދެ! ފުޅެއް އެބަކޮމިީޓގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު ފޮނުއްވާަފއިާވ ސިޓީއެ  ،ން ފޮނުއްވާަފިއވާ( އިއެމް.ޑީ.ޕީ)

ެގ ސް ކޮމިޝަން ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. އިލެކްޝަން ،ޤާސިމް އިބްރާހީމަށްލް އަލްފާޟިމަޖިލީހުގެ ރައީސް 

އް މިނިވަްނ މަށް ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުންގެ ނަންތަޤާަގއި ހަމަވާތީ، ެއ މަ 2019ރިޗު މާ 13މު ޤާމެންބަރެއްގެ މަ

މާރިުޗ  4ަފއެވެ. ވަނީ ިދރާސާކުރެވި ،ްއވިބައްދަލުވުމެްއ ބޭ 3ބެހޭ ކޮމިީޓައށް ފޮނުވި، އެ ކޮމިޓީެގ  މުއައްސަސާަތކާ

 ،ބެހޭ ކޮމިޓީން ނެރުއްވާފަިއވާ ވަނަ ދުވަހު މި މައްސަލައާ ުގޅޭގޮތުން މިިނވަން މުއައްަސސާތަކާ 2019

ތިރާމް ޙްވެ. އިވާަހކަ ދެންނެވީމެ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެއް ނޫނެވެ. ވީމާ، މި އެ ރިޕޯޓަކީ  /-ރ/2019މމކ/

ހެންކަމުން، އެޕާލިމެންޓަރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު.  . މުޙައްމަުދ އަސްލަމް،2019ރިޗު މާ 5ދެމެވެ. ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެ

އެ  ،ރަކަށް ވާތީހިމެނިވަޑަިއގަްނނަވާ މެންބަ އިއި އަިދ ކޮމިޓީގަޔާމެންޓަރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރަށް ވެފަޕާލި، އަޅުގަނޑު

މިހިސާބުން  ނަވާލަމުން،ފަހުގައި ވޯޓަށް އަހާނެ ވާހަކަ ދަންްއވުމަށް ސާފުކުރެމައްސަލަ ކޮމިޓީން ބައްަލަވއި އޭގެ ޙަޤީޤަތް 

 ދަތުރުކުރަނީ.މި މިއަދުގެ މަޖިލިސް ނިންމާލުމަށް އަޅުގަނޑު 

 
 

 ނިންމުން 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ަގއި. 9:00ދުވަހު ހެނދުނު  ވާ ބުދަ 2019މާރިޗު  6އާދެ! ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ 

    



52 

 

 .ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

______________________ 


	yaumiyya cover page 2014
	6

