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 . ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް .بسم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله

 .ފެށުނީ

 

 .ހާޒިރީ ޖަލްސާގެ .2

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .ރި މެންބަރުންޢިއްޒަތްތެ 22ވަޑައިގެން ތިއްބެވީ ވެރުޒިހާއަށް  ވަގުތު ޖަލްސާ މި

 

 .ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުންދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު .3

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .2102/10/10/އޖ އެޖެންޑާ ނަންބަރަކީ މިއަދުގެ -3.1

 

 .ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން. 4

 

  :ކެވުންޔާސަތުން ވާހަކަދެއްރި

ގައި 11:22. މަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތްއަދު ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމި. ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން -4.1

ގައި 1:41. ލު ދިރާސާކުރައްވާ ކޮމިޓީޤޫބާތު ބިގައި ޤާނޫނުލްޢ11:32ު. ޢީ ކޮމިޓީގައި އިޖުތިމ11:11ާ. ގަވާއިދު ކޮމިޓީ

މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް އައި . ކޮމިޓީ ޔާޒުޖަހާއިރު އިމްތި 2. ލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީސަރުކާރު މަސްއޫ

ގެ ތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބުއިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ. ބަދަލުތައް

ށް ރަޝީދު ހަމަޖެއްސެވުމަ ކޮމިޓީ އަށް މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމު ބަދަލުގައި އެ

ވާ  ގައި(ނ)ގެ 2ވަނަ މާއްދާގެ  22ގަވާއިދުގެ  ވާތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޮނުއްވާފައި ޕީގެ ފަރާތުން ސިޓީ.ޑީ.އެމް

ޕީގެ ފަރާތުން ހިމެނިވަޑައިގެންނެވި .ޑީ.އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގައި އެމް. ކުރަންމަތީން އެކަން އެގޮތަށް އިޢުލާނު ގޮތުގެ



  

ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި އަށް ތިނަދޫ ދާއި ވާތީ އެ ޕާޓީގެ ފަރާތުން އެ ކޮމިޓީ ސްވެފައިރު ހުމިހާތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ގޮނޑި 

ގަވާއިދުގެ  ވާތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވާފައިއްހަމަޖެއްސެވުމަށް އެ ޕާޓީން ސިޓީ ފޮނު މަދު ޤަސަމުމެންބަރު މުޙައް

 .ކުރަންއިޢުލާނު މަތީން އެކަން އެގޮތަށް ވާ ގޮތުގެ ގައި( ނ)ގެ 2ވަނަ މާއްދާގެ  22

  

 .މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. 6

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. 6އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

އްވުމަށް ގެ ދަށުން ތަޞްދީޤުކުރެ(ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  21ނުއަސާސީގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވާ ޤާނޫ 6.1 -6.1

ކުރުމުގެ ބިލު އަލުން ވިސްނުމަށް މަޖިލީހަށް ވުނު ތެލަސީމިއާ ކޮންޓްރޯލުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ފޮނު

 2211 ޑިސެމްބަރ 22ވަނީ  ފާސްކޮށްފައި ކުރުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުންތެލަސީމިއާ ކޮންޓްރޯލު. ނުއްވާފައިވާ މައްސަލަފޮ

ގައި މެންބަރުންނަށް 2212ޖެނުއަރީ  22ވާނީ  މި މައްސަލަ. ވަނަ ޖަލްސާގަ 32ވަނަ ދައުރުގެ  3އެއީ . ވަނަ ދުވަހު

އިދެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު ވަވަގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިއް މިކަމާ ގުޅޭ. ފޮނުވިފަ

 . މަށް ދަންނަވަންއަމީންޢާއް

 

 

 : ވުންއިއްވެމޭޒުން  އިދާރީ

ތުންގެ ރައްޔި. ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ ޝާހިދަށް،هللا ސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުމަޖިލީހުގެ ރައީ ރައްޔިތުންގެ

ރައްޔިތުންގެ . ވާލާދީ ދަންނަވަމެވެހަ ހު އަޅުގަނޑަށް ފޮނުވި ސިޓީއާވަނަ ދުވަ 2211 ޑިސެމްބަރ 22މަޖިލީހުން 

ވުމުން އަޅުގަނޑު ބިލު ތަޞްދީޤުކުރަމުން އްޅުގަނޑަށް ފޮނުޓަކައި އަ މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވާ ބިލުތައް ތަޞްދީޤުކުރުމަށް

އިޖުތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ  ،ގެންދަނީ އެ ބިލު ތަޞްދީޤުކޮށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން ކުރިމަތިވެދާނެ ޤާނޫނީ

 22ތުން މިގޮ. އެވެ ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުކުރުމުގައި ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކަށް އްސަލަތަކަށާއި އެ ޤާނޫނު ތަންފީޛުމަ

ވަނަ  32ވަނަ ދައުރުގެ  3ވަނަ އަހަރުގެ  2211ވީ އަންގާރަ ދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  2211 ޑިސެމްބަރ

އި އަޅުގަނޑަށް ފޮނުވި ތެލަސީމިއާ ޓަކަ ކުރުމަށްއެކު ތަޞްދީޤު ވާލާދީފައިވާ ސިޓީއާހަ އިން ފާސްކުރައްވައި، ޖަލްސާ

ނުންވާ ކުދިންނަށް ބޭ މިއާތެލަސީފޮނުވުން  ނެރަލްގެ ޤާނޫނީ ލަފާ ހޯދުމަށްޖެކުރުމުގެ ބިލު އެޓަރނީ ކޮންޓްރޯލު

އްޙީ ޞި އެއްގޮތަށް ނޫންކަމަށާއި ވަނީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތާ މި ބިލުގައި އެކަށައަޅާފައިފަރުވާދިނުމުގެ އިންތިޒާމު 

ގެ ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ ނިޒާމުއިންޝުއަރެންސް ޤައުމީ އްޙީ އިޖުތިމާޢީ ޞި 11/2211ންބަރު ޚިދުމަތަކީ ޤާނޫނު ނަ



  

ވެސް އެ  ކުދިންނަށް ދެވޭ ފަރުވާ ވާތީ ތެލަސީމިއާ އިވާ ޚިދުމަތަކަށްޤައުމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފަ

 އެ ބިލާ ގުޅޭ ވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ލަފާދެއްވައި،ކުރެއްވުން ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް ފެނިގެ ތެރެއިން އިންތިޒާމުނިޒާމު

އެ ބިލަށް ، ވާތީ އެ މައްސަލަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ މައްސަލަތައް ފާހަގަކުރައްވާފައި ގޮތުން

ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ  ގެ ދަށުން ތެލަސީމިއާ(ބ)ވަނަ މާއްދާގެ  2ބިލުގެ . އެވެ ގެނައުމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެނެއިޞްލާޙު

އާއި  ލަތުންކަން އެނގެން އޮންނާތީޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކުރަންޖެހޭނީ ދައުއާއި އެ ބަލިން ސަލާމަތްވުމަށް ކުރަން ބޭސްފަރުވާ

ގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންޝުއަރެންސްގެ ޤައުމީ ނިޒާމު އްޙީއިޖުތިމާޢީ ޞި 11/2211ނު ނަންބަރު ޤާނޫ

ވާކަން  ޒާމެއް ޤާއިމުކުރެވިފައިއްޙީ ފަރުވާ ލިބިދިނުމުގެ އިންޝުއަރެންސްގެ ނިޞި ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަ ގޮތެއްގައި

 ވުމުން މި ބިލުގައި ބުނެފައިވާ ބޭސްފަރުވާ ވާލުކުރައްވާފައިން ކުރެއްވުމަށް ވަކި ފަރާތަކާ ހަކަމާއި އަދި އެކަ އެނގޭ

 ންސެންޓަރު ޕަތީހިމޮގްލޮބިނޮއެންޑް އަދަރ  މިއާގެ ދަށުން އުފައްދާ ތެލަސީ(ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  6މި ބިލުގެ  އާއި

ލަތުގެ ބަޖެޓުންކަން ނުވަތަ އިސްވެ ދެންނެވި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަމެއް ވާގެ ޚަރަދުތައް ބަލަހައްޓާނީ ދައުދޭ ފަރުފޯރުކޮށް

ތުތަކަކީ ކޯޕްރެޓައިޒޭޝަންގެ އުސޫލުން ރައްޔިތުންނަށް އަދި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަ. އެވެ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވެ ސާފުނުވާ

ލޭޓްރީ ދައުރެއްކަން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާގެ ދައުރަކީ ރެގިއު ކަމާއި އްޙީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުންޞި

 ނުންރޭޝަކޯޕަ ދުމަތްދޭ މައި ތަނަކީ މާލޭ ހެލްތުގެ ޚިއާއެކު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތެލަސީމިއާހަމައެ. އެވެ ފާހަގަކުރެވެ

މި ބިލުގެ ދަށުން  ގެ ދަށުން(ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  1ބިލުގެ . ވެއެ ވެސް ފާހަގަކުރެވެ ހިންގަމުންދާ ތަނެއްކަން

ކަމަށް އޮތަތީ  ވާލުކުރެއްވިދާނެތަކާ ހަމަށް ވަޒީރަށް ލޯކަލް ކައުންސިލުކުރުލިއްޔަތުތަކެއް ތަންފީޛުހޭ މަސްއޫއަދާކުރަންޖެ

ން ޔަޤީންކުރެއްވުން ތަކުގައި ހުރިކަކަލް ކައުންސިލުކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ލޯންފީޛުލިއްޔަތުތަކެއް ތަމިފަދަ މަސްއޫ

 ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ފަރުވާދިނުމަށް ދަށުން ވަކި އިދާރާ އެއް ތެލަސީމިއާއަދި މި ބިލުގެ . އެވެ ފެނެ ށްމުހިއްމުކަމަ

ލަތުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް އަދާކުރުމަށް އޮތުމީ ދައު ލިއްޔަތުތައްތަކުން މި މަސްއޫއުފެއްދުމާއި ލޯކަލް ކައުންސިލު

އެންޑް އަދަރ  ގެ ދަށުން ތެލަސީމިއާ(ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  6ބިލުގެ . އެވެ ވެސް ފެނެ މަށްކަ ންދާނެ ކަމެއްއިތުރުވެގެ

މީހަކު މަޤާމަށް  އި އެކަމާ ށް ބުނެފައިވާމަވެރިޔަކީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ކަގެ އެންމެ އިސްސެންޓަރު ޕަތީހިމޮގްލޮބިނޮ

މު އިރުޝާދުގެ ދަށުން އްވަޒީރުގެ ޢާއަދި އޭނާ މަސައްކަތްކުރާނީ  ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަމާ ކުރާނީ ސިވިލްޢައްޔަން

ށް ކަމަށް ފެންނާތީ ޤާނޫނު ސަރވިސް އަ ވަނީ ދިވެހި ސިވިލް އްޒިފުން ނިސްބަތްމަށް އޮތުމުން އެ ސެންޓަރުގެ މުވަކަ

ޓަކައި އެ ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ ކަންކަމުގައި އެ  ސަރވިސް ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދަށް ދިވެހި ސިވިލް 1/2222ނަންބަރު 

ވަނަ  11ސެކްރެޓަރީކަން އެ ޤާނޫނުގެ މަނަންޓު ޒިންމާވާނެ ވަޒީރުގެ ވުޒާރާގައި ހުންނަވާ ޕާ ސެންޓަރުގެ ކަންކަމާ

ދި މި އަ. އެވެ ނަމަވެސް ބިލުގެ މި މާއްދާ އޮތް ގޮތުން އެކަން ސާފުނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެ. އެވެ އިން އެނގެ މާއްދާ

ވަނަ  2ބިލުގެ . އެވެ އެއް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެ ހަކަބެހޭ އެއްވެސް ވާއްޒިފުންނާ ބިލުގައި އެ ސެންޓަރުގެ ޢާއްމު މުވަ

ކުދިން ހުށަހެޅިގެންދާ  ގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ނުވަތަ އެގެ ދަށުން ތެލަސީމިއާ ކުދިންނަށް ތެލަސީމިއާ(އ)މާއްދާގެ 



  

ންގަންޖެހޭނެ ސެންޓަރުން ހި ޕަތީހިމޮގްލޮބިނޮއެންޑް އަދަރ  ލަސީމިއާރުވާދިނުމުގެ ނިޒާމެއް ތެއެހެނިހެން ބަލިތަކަށް ފަ

 ކުދިން ފަރުވާހޯދަން ލާޒިމުކޮށްފައި ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ތެލަސީމިއާ 2ބިލުގެ . އެވެ ކަމަށް އޮތްކަން ފާހަގަކުރެވެ

ންޓަރު އަދި އެ ސެ ކަމާ، ސެންޓަރު މެދުވެރިކޮށްކަން ފާހަގަކުރެވޭ ޕަތީބިނޮހީމޮގްލޮއެންޑް އަދަރ  ލަސީމިއާތެވަނީ 

. ވެއެ ވެސް ފާހަގަކުރެވެ ނެތްކަން އިފައޭގެ ނަތީޖާ ބުނެނަމަ،  ކުދިންނަށް ފަރުވާ ހޯދާ މެދުވެރިނުކޮށް ތެލަސީމިއާ

މުގެ ކުރިން އަހަރުވު 12މީހެއްގެ އުމުރުން  ވެސް އެ މީހަކަށް ގެ ދަށުން ކޮންމެ(ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  11ބިލުގެ 

ގައި (ހ)ނަމަވެސް އެ މާއްދާގެ  ބުނެފައި އޮތްނަތީޖާ ރައްކާތެރިކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެ ކަމަށް  ،ކޮށްޓެސްޓު ތެލަސީމިއާ

އެއް  ކުއްޖެއްގެ ބެލެނިވެރިޔާގެ ޒިންމާ ގެ ނަތީޖާ ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމަކީ އެއަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން ޓެސްޓު 12

ނަ މާއްދާގެ ވަ 14ބިލުގެ . އެވެ ވެސް ފާހަގަކުރެވެ ވުމުން މި ދެ އަކުރުގައި ބުނާ ވާހަކަ ފުށުއަރާކަން ކަމަށް ބުނެފައި

ންޓަށް ބޭނުންވާ ޕްލާސްހެދުމަށް ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ކުދިންގެ ބޯންމެރޯ ޓްރާންށުން ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓު ދަ

ނެ ކަމެއްތޯ ސާފުކުރެއްވުން ލަތަށް ކުރެވިދާއީ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އޮތަތީ މިދައު 12%ޚަރަދުގެ 

 11/2211ނު ނަންބަރު ނޫމި ޚަރަދު ޤާ ،ނަމަ ލަތުން ކުރެވިދާނެ ޚަރަދެއްޚަރަދަނީ ދައުމުހިއްމުކަމަށާއި އަދި މި 

އްޙީ އިންޝުއަރެންސްގެ ޤައުމީ ނިޒާމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބެލެހެއްޓެވިދާނެތޯ ޔަޤީންކުރެއްވުން އިޖުތިމާޢީ ޞި

އްޖަކަށް ލޭ އެޅުމުގެ ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ ކު ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ތެލަސީމިއާ 11ބިލުގެ . އެވެ ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް ފެނެ

އެ ޚިދުމަތް  ،ނަމަ ކުއްޖަކު ހުރި ރަށަކުން ލިބެން ނެތް އެއް އެ ޚާއްޞަ ގޮތުން ހޯދަންޖެހޭ އެހެންވެސް ފަރުވާ

ސެންޓަރުން  ޕަތީބިނޮމޮގްލޮހިއެންޑް އަދަރ  ލަސީމިއާމުގެ ޚަރަދު ތެލިބެންހުރި އެންމެ ކައިރި ރަށަކަށް ދަތުރުކުރު

ނު ނަންބަރު ވުމުން އެފަދަ ޚަރަދުތަކަކީ ވަކި އިދާރާއަކުން ކުރާ ޚަރަދެއްގެ ބަދަލުގައި ޤާނޫ ޖެއްސުމަށް ބުނެފައިހަމަ

ރަދެއް ކަމުގައި ހައްޓާ ޚަގެ ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން ބަލަޤައުމީ ނިޒާމުއްޙީ އިންޝުއަރެންސްގެ އިޖުތިމާޢީ ޞި 11/2211

ޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެކު ރައް ކަންކަން އެހެން ހުރުމާ ދެންނެވުނު އިސްވެ. އެވެ ށް ފެނެކަމަ އޮތުން ރަނގަޅުވާނެ

ގޮތުން  ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ބިލާ ބެހޭ އަޅުގަނޑަށް ފޮނުއްވި ތެލަސީމިއާ ޓަކައި ތަޞްދީޤުކުރުމަށް ފާސްކުރައްވައި

ވަނަ  21ޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއް ތުމަށްވިސްނާވަޑައިގަރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަލުން 

. ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެން ތިރާމުއިޙް. ފޮނުވީމެވެމަތީން އެ ބިލު މަޖިލީހަށް އަނބުރާ  ވާ ގޮތުގެ ގައި( ހ)މާއްދާގެ 

 .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. މަދު ނަޝީދުމުޙައް .ޚާދިމްކުމް. 2212ޖެނުއަރީ  11. 1423ޞަފަރު  12

 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .ޒިމްޢާއެއް މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ  ބެހޭ މައްސަލަ ނިޒާމާ. ޝުކުރިއްޔާ

 



  

 (ނިޒާމީ މައްސަލަ)

 

  :ޒިމް ވާހަކަދެއްކެވުންޢާމެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢާލީ 

 މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން މިހާ ،ނަމަ ނުވަނީ އަޅުގަނޑު ހަނދާން ކޮށިކަމުގައި. ރި ރައީސްޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެ

 ވެސް މި ސަރުކާރުން ޤަބޫލުނުކުރާ ވެސް މައްސަލަތަކެއް ހިސާބަށް ވޭތުވެދިޔަ ސަރުކާރުން ފޮނުވި ހުރިހާ ބިލުތަކެއް

ވެސް ވަނީ  އިތުރު ބިލުތައް ފޮނުވާލުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް އަދި  އަނބުރާ ނެގުމުގެ ފުރުޞަތު ،ނަމަ ވަނީ ކަމަށް

 އެއް ހުށަހެޅޭނީ ވެސް މައްސަލަ ދެވަނަ ކަމަކީ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ކަމެއް ފޮނުވޭނީއެހެންވީމާ، . ހުޅުވައިލާފަ

މަދު ނަޝީދަކީ ވިދާޅުވި މުޙައް ދެންމެ ސިޓީން ތި މިހާރު ،ވާތީވެ ވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ކަމަށް

ތި މައްސަލަ ކުރިއަށް ތި ސިޓީ މިތަނަށް އިއްވައި،  ރަންނުކު ށް ނުވާތީވެ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަ

ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް  ރެއިން ގެންދަންޖެހޭނެއިދެއްގެ ތެރެއިން، އުސޫލެއްގެ ތެކޮންމެވެސް ގަވާ. ގެންދެވިދާނެ ކަމަށް

 . ލީވާހަކަ ދަންނަވައި ޤަބޫލުކުރެވޭތީ އެ

 

 

 (ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އެއް ކަމަކަށް  ލައާދެ، ދެންމެ މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ނެންގެވީ ނިޒާމީ މައްސަ

ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން މަޖިލީހަށް ބަލައިގަންނަ ބިލުތަކަކީ މަޖިލީހުން  މަޖިލީހުގެ ނިޒާމު. ށް ނެތްބަލައިގަނެވޭކަ

ކޮންޓްރޯލްކުރުމާ ބެހޭ  ތެލަސީމިއާ. ނީ މަރުޙަލާތައް ނުނިމެނީހެންޤާނޫ އެ ބިލުތަކުގެ. ބޭރުކުރެވޭނެ ބިލުތަކެއް ނޫން

ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ތެރޭގައި ރައީ ގެބިލަކީ މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށްފަހު ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބުނެވިފައިވާ މުއްދަތު

ތީން އެ ބިލު މަ ގޮތުގެ ޔާންކުރެވިފައިވާޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަ. ފޮނުއްވި ބިލެއް ތަޞްދީޤުކުރެއްވުމަށް

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ފައިޖުމްހޫރިއްޔާ އަނބުރާ ފޮނުއްވާލައްވާރައީސުލް ތަޞްދީޤުނުކުރައްވައި

މަޖިލިސް ފެށިގެން އެންމެ ފުރަތަމަ ، އެހެންވީމާ. ސްގަވަނީ މަޖިލީހުގެ ރިސެ ށް ލިބިފައިމި ބިލު މަޖިލީހަ. މުއްދަތުގަ

ވަނީ އޭރުގެ  ފައިއިރު އެ ފޮނުއްވައިލައްވާލެއްވިވައިއްއެ ބިލު އަނބުރާ ފޮނު. މި ހުށަހެޅުނީ ބޭއްވުނު ޖަލްސާ އަށް

މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ހުރިހާ މަރުޙަލާތަކެއް ، އެހެންވީމާ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާމަތީން ހުންނެވި  ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ

. ކުރަނީސްތުގޮތުން ބާއްވަން ގަ ބެހޭ ސެއް މިކަމާރުގެ ބަހުގަޑިއި 1އަޅުގަނޑު . ދާނެމެންދެން މަޖިލީހުގައި ކުރިއަށްނި



  

 އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި. އަރުވަންތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއެދިވަޑައިގަންނަވާ ޢިއްޒަ، ހެންވީމާއެ

 .މަދަށްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމު އަޙްއަރުވަނީ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއް

 

  :މަދު ވާހަކަދެއްކެވުންމެންބަރު އިލްހާމު އަޙް ރާގެގެމަނަފުށީ ދާއި

ވެސް  ފެށިގެން އަންނަ ދެ ދުވަހު ރަށް އުފާކުރަން މި މަޖިލީސްއަޅުގަނޑު ވަދެން . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 ންވާހަކަ ދަންނަވާކަށް ނޫ މި. ވެސް މީގެ ޒާތުގަ ދެން ނަސީބެއް މި. ޖެހެނީ އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑަށް މި

އްމަލްކުރަމުންދާ ވޭނަކީ ކުދިން މިއަދު ތަހަ އުޅޭ ވާހަކަ އަކީ ތެލަސީމިއާ ދަންނަވަން މި. އުޅެނީކީ އަޅުގަނޑު މި

 އަދި އެ .އިލާތަކުން މިއަދު ކަންބޮޑުވޭޢާބޭފުޅުންގެ  އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ފަދަ ޙާލަތެއްގައި އެ

އޮންނަ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް  އެ ،ވަތަ ބޭނުންފުޅުވާކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ޟަރޫރީ ކަންތައް ނު

 ންން މިއަދު އާސަންދަ ޕްރޮގްރާމުވެސް ޤަބޫލުކުރަ އަޅުގަނޑު. ހަމަނުޖެހިގެންދާކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން ބޭނުންވޭ

އަދި . ވެސް އޭގެ މަންފާތަކެއް ކުރޭކުދިންނަށް  މިފަދަ ތެލަސީމިއާވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ނުވަތަ ހުރިހާ އަދި 

 އެހެންނަމަވެސް، ތެލަސީމިއާ. ރަންވެސް ފޯރާކަން ޤަބޫލުކު ވަރަކަށް އޭގެ ސަބަބުން ފަސޭހަތަކެއް ކޮންމެވެސް

ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިން  ކުދިންނަކީ ޚާއްޞަ ކަންތައްތަކެއް އަދި ޚާއްޞަ ޙާލަތެއްގައި ތިބި ކުދިންތަކެއް

. ބޫލުކުރޭކުދިންނަކީ ޚާއްޞަ ބައެއްކަން ޤަ ވެސް ތެލަސީމިއާ މިއީ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ތަނެއްގައި. ޖެހޭ ބަޤަބޫލުކުރަން އެ

އެ . ނޭނގޭކަށް ރމްތަކެއް ދަންނަވާންވާ، އަޅުގަނޑަށް ޓެކްނިކަލް ޓާކުދިންނަށް އެ ބޭނު އެހެންވީމާ، ތެލަސީމިއާ

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން . ތަންކޮޅެއް އަގުބޮޑު އެއްޗެހި ބޭނުންވާ އެއްޗިއްސަކީ ނުވަތަ އެ ބޭނުންވާ އާލާތްތަކަކީ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް . ވެސް އެބަ އުފައްދަންޖެހޭ ނުކުރޭތޯ މި ސުވާލު ،ގެ ތެރެއިން މި ކަވަރުކުރޭތޯންދަ ޕްރޮގްރާމުއާސަ

ންތައްތައް ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ކަ ވެސް ތެލަސީމިއާ ވެސް ހަދައިގެން ޝީގެ ތެރެއިން ފެނިގެން ދިޔައީ ޝީ

ގޮތުގައި  ދައުރު ފުރިހަމަ ނަމަވެސް ޝީގައި މިއަދު އެ. ޓަކައި ވަރަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

ދައުރު  ވެސް މިހާރު އެ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއްނުކުރަން ޝީން. ވެސް އެބަ އުފައްދަންޖެހޭ ކުރެވޭތޯ ނުކުރެވޭތޯ މި ސުވާލު

ން ވެސް ވަރަށް ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާކަ އެހެންނަމަވެސް، ޝީން. ކަމަށް ދާކުރެވޭއެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަ

ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ޚާއްޞަ  ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ޟަރޫރީ ބޭނުންތައް ނުވަތަ އެ ވީމާ، ތެލަސީމިއާ. ޤަބޫލުކުރަން

ޖެހޭ ކައި މި ބިލު ތަޞްދީޤުނުކުރުމުން ޓަ ޙާލަތުގައި ތިބި ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

ނަމަވެސް، އަދި މި  ޖެހޭ ކޮންމެވެސް ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން އެބަ. ހުރި ވެސް އެބަ މައްސަލަތަކެއް

ޞަ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ޚާއް ޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން އެ ކުރަން އަދި އަލުން ފޮނުވައިގެން ނަމަވެސް އެބަބިލު ތަޞްދީޤު

ށް ބޮޑަށް އެދެން މި ބިލު އެހެންވެ އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަ. ޓަކައި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ކަންތައްތަކެއް ހަމަޖެއްސުމަށް

ވޯޓާ  32އަދި ތަޞްދީޤުކުރެވޭނީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤުނުކުރައްވައިފިއްޔާ  އަނބުރައި



  

 ކަމުގައި ވަނީ ކުރުމަކީ އެއީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްވޯޓު ލިބިގެން މި ތަޞްދީޤު 32، މާއެހެންވީ. އެއްކޮށް ކަމަށް

 ދެން ސުވާލަކީ. ގައި ދަންނަވަންކަމު ވެސް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ އެދުމެއް ކަންތައް ކުރުމަކީ އެ ،ނަމަ

ވެސް  ގޮތުން ބެހޭ ންގެވި ނިޒާމީ ނުކުތާއާނެ ޢާޒިމުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ  ދެންމެ މެދު

ރު ހުންނެވި ޙަޤީޤަތަކީ ސުވާލަކީ ދެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޭ. ގޮތުން ދަންނަވާލަން ބޭނުން އަޅުގަނޑު މި ބިލާ ބެހޭ

އި ނުވަތަ ސް މަރުޙަލާގަޔާޓީތަކުގަޔާއި މަޖިލީހުގެ ބަހުމަދު ނަޝީދު ފޮނުއްވި ބިލުތަކެއް މަޖިލީހުގެ ކޮމިކެނެރީގޭ މުޙައް

 ސަބަބުން މިއަދު ނެރުއްވި ރޫލިންއާދާނީ މީގެ  ވެގެން މި ބިލުތަކަށް .ވޭ ގައި އެބަނމަޖިލިސް ތަޅުމުގެ އެކި ތަންތާ

ސުވާލު ވެސް  ހުރިހާ ބިލުތަކެއް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް އައިސް ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ވެގެންދާނެތޯ ނޫންތޯ މި ގުޅިގެން އެ

ދެން . އެ ކުރެއްވީ އޭގެ ޒާތުގައި ވަރަށް މުހިއްމު ސުވާލެއްހެން ޢާޒިމުޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ޢަލީ އަ. އެބަ އުފައްދަންޖެހޭ

މަދު ނަޝީދު ފޮނުއްވި ޔާ އޭރު ހުންނެވި ކެނެރީގޭ މުޙައްބަލުގައި މީގެ ސަބަބުން ދެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްމުސްތަޤު

ވިދާޅުވާ ވާހަކަ ވެސް  އެއް މާނައިގައި ތި. އްދަންޖެހޭނޫންތޯ މި ސުވާލު އެބަ އުފަ ،ބިލުތަކަށް ވެގެންދާނީ ކިހިނެއްތޯ

 ޒާތުގައި ތި އެހެންވީމާ، އޭގެ. މުނީކީ ނޫންތަޅުމުގައި އަދި ވަކި ގޮތެއް ނިއެއީ މަޖިލީހުގެ . އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން

ގިނަ ބިލުތަކެއް އެހެންނަމަވެސް، މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުގައި އެބަހުރި ވަރަށް . ލުކުރެވޭވެސް ޤަބޫ ވިދާޅުވި މާނަ

 ...ހަމައެއާއެކު އެބަ ފެނޭ. ކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާފަސަރު

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .ޢަބްދުއްރަޙީމުهللا މެންބަރު ޢަބްދު މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ޢަބްދުއްރަޙީމުهللا މެންބަރު ޢަބްދު މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ

ވަނީ  ލާފައި އެލު މި މަޖިލީހަށް އަނބުރާ ފޮނުވައިކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ބި ތެލަސީމިއާ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކުރިއްޔާ

ތެރި ޢިއްޒަތް. ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފަ މަތީން ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ތި ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބުނާ ގޮތުގެ

ކުގެ ރައީސް، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅަކު ޤާނޫނީ ހަމަތަ

 ...ދެއްވުމަށްފަހުގައި ވަޑައިގެންމަތީން މަޤާމުން އިސްތިއުފާ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .މިރުޢާމަދު ތްތެރި މެންބަރު އަޙްރާގެ ޢިއްޒައެއް ކުޑަހުވަދޫ ދާއި ބެހޭ މައްސަލަ ނިޒާމާ

 

 (ނިޒާމީ މައްސަލަ)



  

 

 :މިރު ވާހަކަދެއްކެވުންޢާމަދު ޙްޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަކު

ދެއްވިއިރުގައި އެއީ ޞަތު ދެއްވި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުބެހޭ މައްސަލައެއް މި ނެގީ ދެންމެ ތި ފުރު އަޅުގަނޑު ނިޒާމާ

 .ވެގެން ބަރެއްކަން ވިދާޅުނުވާތީ އެކަން ސާފުކޮށްލަންކޮން ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ މެން

 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކީ މި މަޖިލީހުގައި އަދި . އެއް ނޫން ބެހޭ މައްސަލަ ނިޒާމާ

ތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދެވުން މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް. ޕީގަ.ޑީ.ވަނީ އެމް ރީވެފައިސްޓްރަޖި

 .އެދެން

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ޢަބްދުއްރަޙީމުهللا މެންބަރު ޢަބްދު މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ

އެއީ . ޕީގެ ވަގުތުން ވަގުތުކަން.ޑީ.އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ އަޅުގަނޑަށް މި ލިބެނީ އެމް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ވެސް  އެއީ ވަގުތީ ޗެއަރޕާސަނަކަށް. އަރޕާސަން ވެސް ވަނީ އެކަމަށް ހުއްދަދެއްވާފައި ވަގުތީ ގޮތުންޕީގެ ޗެ.ޑީ.އެމް

ވެސް އަޅުގަނޑަށް މި  އަދި ހަމަ އެއާއެއްކޮށް ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޣަފޫރު. ވާތީވެ

ޢިއްޒަތްތެރި . އަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން ޅާބޭފު ފުރުޞަތު ދޭން ފެންނަ ކަމަށް ވާހަކަދައްކަވާތީ އެ

ރައީސް، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު ތި ބިލާ މެދުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ގޮތަކީ މިހާރުގެ ސަރުކާރުގެ 

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް. ސިޔާސަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށް، ތި ބިލުގެ ކަންތައްތައް ހިމެނޭތޯއޭ ނުވަތަ ނޫންތޯއޭ

މަސް ތެރޭގައި މަޖިލީހުން ފާސްކުރެވިގެން ދިޔަ  ންޓްރޯލުކުރުމުގެ ބިލު ޑިސެމްބަރކޮ ފާހަގަކުރެވިގެން އައީ ތެލަސީމިއާ

. ތަން ކުރެވިގެން ދިޔައިންޝުއަރެންސް ސްކީމެއް ތަޢާރަފު އި ހަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޔުނިވާސަލް ހެލްތުދުވަސްވަރުގަ

އެއްކޮށް  ކާމިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަ 634އި އުޅެނީ އޭރުގަ މިލަން ދަންނަވައިއަޅުގަނޑު  ހަކައާސަންދައިގެ ވާ

ކުދިންނަށް އެހީތަކެއް ލިބިގެން އަންނާނެ ކަމަށް ސަންދައިގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ތެލަސީމިއާ ފާސްކުރެވިގެންދިޔަ އާ

އަކީ އުފެދުމުގައި ހުންނަ  އުޅެނީ ވާހަކަ ދަންނަވަން މި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،. ޑުމެން އުއްމީދުކުރަމުން އައިމުނއަޅުގަ

އިންޝުއަރެންސްގެ  ނެވި ތެލަސީމިއާ ބަލީގެ ކުދިންނަށްދެން އްގެ ސަބަބުން މިޒެޒީޑި ކޮގްނިޓިވް ނުވަތައުނިކަމެއް 

ކުރަނީ ކަތްމިހާރު އާސަންދަ މަސައް އެކަމަކު،. ދިޔަ ޚިދުމަތް ނުލިބިދާނެކަމުގެ ބިރު ހީވެފައި އޮތް ދުވަސްވަރެއް

މީހާ ގޮސް ބަލި ދައްކާ އީ، ހަމައެކަނި ޑޮކްޓަރަށްނުވާތީވެ އެ ކަމަށްއެކަށީގެންވާ އިންޝުއަރެންސް ޕެކޭޖެއްގެ ގޮތުގައި 

ާ ދެން އެއަށް ،އެންމެ ކްލިނިކަކަށް ގޮސް ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކީމ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކީމަ ނުވަތަ އަމިއްލަ ،ޓަލަށް ވަދެހޮސްޕި



  

އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ނެޝަނަލް ހެލްތު ތެލަސީމިއާ ވާތީވެ،  ސާ ދައްކާ ތަނަކަށްއަންނަ ބިލަށް ފައި

އަކަށް އުނދަގޫވެގެންވާނެ ކަމެއް  ތައް ދެއްކުމަކީ އާސަންދަކުރެވޭ ހުރިހާ ޚަރަދުތަކެއް ބިލު ސެންޓަރުން ވެސް ހަމަ

ނެޝަނަލް އިންޝުއަރެންސް ސްކީމެއް  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިހެން މި ދަންނަވަންޖެހޭނީ ރާއްޖޭގައި. ނޫން

 1ސަރުކާރަށް ލިބިގެންދިޔައީ  ގެއޭރު ގެން ކުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ބަރާބަރުވެ ހަދަންވެގެން ގާއިމުކުރަން

ތެރޭގައި ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ހަދައިގެން އެކަން ކުރެވެމުންދަނިކޮށް ދެން ދުވަސް  2މަހާއި  1 އެ .ދުވަސް 2 މަހާއި

 ދައްކަން މިފަހުގައި އަޅުގަނޑުމެން  ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް 23މަހާއި  1 މިހާރު މިދިޔަ. ބަދަލުވެގެންދިޔައީ ސަރުކާރު

އަޅުގަނޑުމެން  ތެރޭގައި ވެސް އަހަރު ދުވަސް 3ވޭދުވެދިޔަ . އްޙީ ޚިދުމަތުގެ ވާހަކަޖެހެނީ އަނެއްކާވެސް ޞި

ގައި ފުރަތަމަ ޑޮކްޓަރުން އެޗު.އެމް.ޖީ.އައި. ދިޔަ ވާހަކަ ވަމުންއްޙީ ޚިދުމަތް ދުވަހުން ދުވަހަށް ދަށްދައްކަންޖެހުނީ ޞި

އެގްރީމަންޓަށް  އެކު ކުރެވުނު ޓަކައި އެޕޯލޯ ކުންފުންޏާ ކުރުމަށްއިންވެސްޓު އެޗަށް.އެމް.ޖީ.އައި. ތިބޭ މައްސަލަނު

މުދާ  އެޗަށް.އެމް.ޖީ.އައި، އަދި ހަމައެއާއެއްކޮށް. އްގެ މައްސަލަމިލިއަން ޑޮލަރެ 22. މަލުނުކުރެވުނު މައްސަލަޢަ

ދުވަސް ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން  އަހަރު 3އެއީ، ވޭތުވެދިޔަ . ތައްރަޕްޝަންގެ މައްސަލަމީހުންގެ ކޮސަޕްލައިކުރި 

އަދި . ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހެލްތު ސެކްޓަރގެ އެކި ދިމަދިމާލުން ދަށްވަމުންދިޔަ މައްސަލަ. ދައްކަމުންދިޔަ މައްސަލަތަކަކީ

ވެގެން  ޕީގެ ގިނަ މެންބަރުންތަކެއް.ޑީ.މަގުން ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ އޭރުގެ އެމް އެހަމަ އަޅުގަނޑު ، ހަމައެއާއެއްކޮށް

ކަމުގެ މައްސަލަ ވެސް ފެންމަތިކުރުވަން އުޅުނު އާމިނަތު ޖަމީލުގެ އިތުބާރު ނެތް.މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނެވި ޑރ ހެލްތު

ނގާފައިވާ ގޮތް ހެލްތު ތެރޭގައި ކަންތައްތައް ހި ދުވަސް އަހަރު 3 ޖޭގައި ވޭތުވެދިޔަމިއީ، ރާއް. ދުވަސްވަރެއް ދިޔަ

ގެ ގޮތުގައި އެއް ޓަކައި ހުރިހާ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ޝަކުވާ އެކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް. ސެކްޓަރގަ

އާސަންދައިގެ ނިޒާމެއް  ،ފުކޮށްޕެކޭޖެއް ތަޢާރަ ޓަކައި އިންޝުއަރެންސް ޅުކުރުމަށްއެކަން ފާހަގަކުރެވިގެން އެކަން ރަނގަ

މާ ނޫން މާދަ. އަށް ވަދެގެން ޔޫ.ސީ.އުޅެނީ އެ އާސަންދަ އައި މިއަދު އަނެއްކާ މި. ވެސް ގާއިމުކުރެވިގެންދިޔަ

އުޅެނީ ތެލަސީމިއާ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން މި، އެހެންވީމާ. ނޭނގެ އެ މަރުވާނީކަން

ތަނަށް  މި އްޔާމު އެ ސިޔާސަތެއްވެއްޖެ އްޖެ ކަމަށްއޮވެ މިހާރުގެ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތެއް ޓަކައި ކުރުމަށްރޯލްކޮންޓް

ތި ހިނދަކު، އަޅުގަނޑުމެން ނުވާނެ ތީ ހާރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެ ސިޔާސަތެއް ހިއްސާނުކޮށްދެވޭ. ހިއްސާކޮށްދޭށޭ

އެއީ، މިހާރުގެ ސަރުކާރުގެ ހެލްތު . ކަށްތައްގަނޑު ޖަހާލައިފައި ފޮނުވާހަމަ ށްފައި ވޯޓުން މިއަދު ފާސްކޮ 32

މި ކަންކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭނެ އެ ބޭފުޅާ އަށް ވާތީވެ،  އެ ހުންނެވި ޑޮކްޓަރެއް ކަމުގައި މިނިސްޓަރަކަށް

 ކުރައްވާފައި ހުރިތު ސެކްޓަރގައި މަސައްކަތްހެލްޕަބްލިކު އެއީ، އެއާއެކު،  އަދި ހަމަ. ގޮތް ދެން ކަންތައް ކުރަންވީ

ޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ ތި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަ. ބޭފުޅާގެ ވިސްނުތަކެއް ހުރުން އެކަށީގެންވޭ ވާތީ އެ ބޭފުޅަކަށް

ން ހުރި، ބެހޭ ގޮތު އްޙީ ކަންތައްތަކާސަރުކާރުގެ ޞި އަކަށް ފޮނުވައި، އަދި ކޮމިޓީގައި މިހާރުގެ އަނބުރާ ކޮމިޓީ ބިލު

ތް ބެހޭ ގޮތުން މިހާރުގެ ސަރުކާރުގެ ވިސްނުން ހުރި ގޮ އާއްޞަކޮށް ތެލަސީމިއާބެހޭ ގޮތުން ޚާ ޞިއްޙީ ކަންތަކާ



  

މާ ގިނަ ވާހަކަ  އަޅުގަނޑު ހިތުން އަޅުގަނޑު. ޝުކުރިއްޔާ. ގެންދިއުންކުރެވިއިޞްލާޙު ބަލާފައި އެއާއެއްކޮށް ތި ބިލު

 .ޝުކުރިއްޔާ. ގެ ވަގުތުގަޕީ.ޑީ.ން އެމްއެއް ނުދައްކާނަ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފުދާއިރާ ހިތަދޫ ދެކުނު

ދެވަނަ ފަހަރަށް  މުގެ ބިލު މީކޮންޓްރޯލްކުރުތެލަސީމިއާ  .ވަބަރަކާތުހޫهللا ލައިކުމް ވަރަޙުމަތުޢައައްސަލާމް .`

 ވާއަށް ބޭނުން އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ޚާއްޞަ އެހީ މީގެ. ވަނީ އަނބުރާ ފޮނުއްވާލައްވާފައި ދީޤުނުކުރައްވައިތަޞް

ފަހުން އަނެއްކާ  އޭގެ .ދިޔައީ ބެހޭ ބިލުގެ ތެރޭގައި ތެލަސީމިއާ އޮވެގެން އޭރު އުނިވެގެން އިނާޔަތްތަކާމީހުންގެ 

ވެސް އޭރު ވިދާޅުވި ފަހުން އަނެއްކާ އޭގެ. ލެއްވީއިކުރުމުގެ ބިލު ފޮނުއްވީމަ އަނބުރާ ފޮނުއްވަކޮންޓްރޯލް ތެލަސީމިއާ

ނެއްކާ މިހާރު އަ ،ވާފައި ފްލޯރގައި ނިންމިގެން ފޮނުއްވީމަޓީން ގެންނަކޮމި، އަށް ގެންނަވާފައި ލާޙުތަކެއް އެއިޞް

ދެންމެ މާފަންނު  ،ޖެހޭ ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަން މީގައި އެބަ، އެހެންވީމާ. ވަނީ ފައި މިލައްވާއަނބުރާ ފޮނުއްވައި

ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މިއަދުގެ އިން ރަޙީމު ވިދާޅުވި ފަދަޢަބްދުއްهللا ތެރި މެންބަރު ޢަބްދުހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް

ފެނިވަޑައިގަންނަވާ އިޞްލާޙެއް އޮތްތޯ ގެންނަން  .ހުރީ ކިހިނެއްތޯސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން 

ހުށަހެޅުއްވި  ރަޙީމުޢަބްދުއްهللا ވާތީ، ދެންމެ، ޢަބްދު ކަމެއް ކަމަށްމުހިއްމުކީ އެއީ ބެއްލެވުމުގެ ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލުމަ

ކަމަކީ  އާދެ، މި. އަކަށް ފޮނުއްވުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން ޚިޔާލުފުޅަށް އާދެ، ކޮމިޓީ އެ

އްޙީ މިހާރު ވެސް ޞި .ވަރަށް އަވަސްކޮށް ކުރަންވެއްޖެ ކަމެއް. ކަމެއްޤީޤަތުގައި ވެސް ވަރަށް މުހިއްމުޙަ

އެ . އެއް ނުލިބޭ ލަސީމިއާ ކުދިންނަށް އެކަށީގެންވާ ފަރުވާން ޙަޤީޤަތުގައި ތެންޝުއަރެންސްގެ އެ ޕެކޭޖުގެ ތެރެއިއި

 ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ވެސް ފުރިހަމަ ންކުދިންނަށް ދޭ އެޅުމުގެ ކަންތައްތަކުގައި ވެސް އެކުދިންނަށް ލޭ

ސް އަވަސް ފުރުޞަތެއްގެ ޖެހޭ ތަންކޮޅެއް އަވަސްކޮށް ވީހާވެ ޓަކައި އެބަ ށްއެ ސަބަބަ، އެހެންވީމާ. ދެއްވޭނުކޮށެއްއަށް 

ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި  ށް މި ބިލުއަހުލުވެރިންނަށް ލިބެވޭނެ ކަހަލަ ގޮތަކަ ޚިދުމަތުގެމި ޚިދުމަތް، ތެރޭގައި މި 

، އެހެންވީމާ. މަސައްކަތްކުރުން ވޭތޯ އަހުލުވެރިންނަށް ދެވޭނެ ގޮތަކަށްން ގެނެސް އަވަހަށް މި ޚިދުމަތުގެ ނިންމައިގެ

. ނިންމާލަން ކަކޮޅުލަމުން އަޅުގަނޑުގެ ވާހައަޅުގަނޑުގެ މި ޚިޔާލު ދަންނަވައި ންނަވަމުންއެކަމާ އަވަސްވެގަ

 .ވަބަރަކާތުހޫهللا މަތުވަރަޙްލައިކުމް ވައްސާލަމްޢަ

 

 :ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި

ކުރީގެ ، ކުރުމުގެ ބިލުކޮންޓްރޯލް ސީމިއާތެލަ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ލައިކުމްއައްސަލާމްޢަ

ގުޅިގެން އެ ބިލާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް މިއަދު އަޅުގަނޑު  މްހޫރިއްޔާ އަނބުރާ ފޮނުވައިލުމާޖުރައީސުލް

ވެސް ދޭތެރޭގައި އޭރު ހުށަހަޅަންޖެހުނު ސަބަބާ  ބަހުސްކުރާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން މިފަދަ ބިލެއް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން



  

ން ހިލޭ އަހަރުގެ ވެރިކަމުގެ ތެރެއި 32ރީގެ އާދެ، އެއީ، ކުރިން ކު. އެބަ މެން މިއަދު ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭއަޅުގަނޑު

ތެލަސީމިއާ ސެންޓަރު  ނޫންނަމައަށް އަގު ނަގައި،  ޚިދުމަތްތަކެއް އެ ކުދިންނަށް ފޯރުކޮށްދެމުންދިޔަ މިދެންނެވި

ންގެ ބެލެނިވެރިންނާއި އެ ކުދިންގެ ފަރާތުން ވަރަށް ގިނަ އެ ހިސާބަށް ދިއުމާ ގުޅިގެން އެ ކުދިބަންދުކޮށް، 

ން މެންބަރަކު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތެރެއި ގުޅިގެން ތެރި މެންބަރުންނަށް ހުށަހެޅުމާޝަކުވާތަކެއް ޢިއްޒަތް

ނޑުމެން އަޅުގަ. މި ބިލު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ ،ވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރަކުވެއަށް ނިސްބަތް ޕީ.އާރު.ޑީ

 ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ޤާނޫނުއަސާސީން ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ލިބިދީފައިވާ ހުރިހާ އަސާސީ ޙައްޤުތަކެއް ކުރީގެ މި

އެހެންކަމުން، އޭރުގައި . ދުވަހު ވެރިކަންކުރި ސަރުކާރުން ދިޔައީ ނިގުޅައިގަންނަމުން އަހަރު 3ދެންނެވި 

ޓަކައި  ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ކޮންމެ ޚިދުމަތެއް ލިބޭނެ ކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޖުބޫރުވީ ދިވެހި

 ޕީޑުސް ތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތުގެއެއީ، އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔި. އެގޮތުން އެކަން ކުރަންޖެހުނީ. ޤާނޫނެއް ހަދަން

އިސްވެ މި ދެންނެވި . ތޯސަބަބަކީ ކޮބައި. ދެކެވޭ މީޑިއާގައިބާރު ވާހަކަ ވަރަށް ގިނަ ބިލުތަކެއް ފާސްކުރެވުނު ވާހަކަ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޖުބޫރުވީ ކޮންމެ ހުގެ ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްނުދޭތީ، ދުވަ އަހަރު 3ޙައްޤުތައް އެ ސާސީ ގޮތަށް އަ

ންކޮށް އާދެ، އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި ބިލާ މެދުގައި ފު. އެއީ، އެކަން ދިމާވި ގޮތަކީ. ކަމަކަށް ޤާނޫނެއް ހަދަން

މިއަދު މި އޮތީ ކުރީގެ މީހުން ބުނި އޯގާތެރި ސަރުކާރެކޭ . އޮތީ ސަރުކާރު ބަދަލުވެފަ މިއަދު މި. ވިސްނަންޖެހޭ އެބަ

ތާރު ހިޔަލުގައި ޚުދުމުޚް، ދިޔައީ ޑިމޮކްރަސީގެ ނިވަލުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން. ތިމަންނަމެންގައި އޮތީ

. ންތަ ން ވެރިކަން ކުރަމުންދާފެނިގެން މިދަނީ ޑިމޮކްރަސީ ތެރެއި މިއަދު .ވެރިކަމެއް އޭރު ކުރަމުންދިޔަ ތަން

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. ކުރަމުންދާ މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ފެނިގެންދަނީ މެއްރައްޔިތުން އެދޭ ފަދަ ވެރިކަ

ގަޑިއިރު ތެރޭގައި  24. މާތް އަޚުލާޤެއް އިއުޅުމަކާ އިނަގެ ހުންނަޖެހޭ ރީތި ސިފަޔަކާއްޔާ އޭވެއްޖެ ކަމަށް ވެއްޖެ އެއް

 24އެހެންނަމަވެސް، ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވި . ޖެހޭނީ ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި ވެސް ހަމައިގަންއޭނަ ހުންނަ

. ވެސް ޤަބޫލުކޮށްގެންނުވާނޭ ތިބޭ މީހުން އިހުންނަޖެހޭނެ ކަމަށް ހަމައިގަ އިގަޑިއިރު ތެރޭގައި ހަމައިގަ

 އިމަލާމާތްކުރުމާއި ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގަރައްޔިތުންނަށް ދެންނެވި ގޮތަށް  މި. އިވެގެންދޭ ޑުމެންނަށް އަޑުއަޅުގަނ

 އަދި މިތާ އޮތް. ކުރައްވަމުންތްމަނިކުފާނު ދިޔައީ އޭރު މަސައްކަ ހަމަނުޖެހުމާއި ފިތުނަފަސާދަ އުފެއްދުމަށް އެ

އެ އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފައްޅި ދީނެއް މިތަނަށް ގެނެސްގެން މިތާ ބޭނުންވާ އޭނަ، ވެގެންވާ އިސްލާމްދީން ފުނޑާލައިމާތް

އަކީ އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިކުރާ  އެހެންނަމަވެސް، މިއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. ކުރަމުންދިޔައީ ޕްލޭނުގައި އެކަން

ންމެ ކަމެއްގައި ވެސް ފަހަތުގައި އާދެ، ކޮ. ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ގެންދެވޭނެ ބޭފުޅެއް

ސަކަށް ނަޝީދު ވެރިކަމަށް އައިއިރުގައި ނައިބު ރައީއާދެ، . ވާނެ ޑުމެންނަށް ނޭނގޭ ޙަޤީޤަތްތަކެއްއަޑީގައި އަޅުގަނ

 ....އެފަދަ މީހަކު

 



  

 :މިރު ވާހަކަދެއްކެވުންޢާ މަދުއަޙް މެންބަރު ދާއިރާގެ ޑަހުވަދޫކު

މި  ކުރުމުގެ ބިލެއް މި މަޖިލީހުގައި އަޅުގަނޑުމެންދެ، ތެލަސީމިއާ ކޮންޓްރޯލްއާ .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އެންމެ . ވަނަ ފަހަރު 3 މިއީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފާހަގަކުރި ފަދައިން ބިލަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކައި، ދެންމެ

އަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ލިބެންޖެހޭ  ޞަ އެހީއްކުރެވިގެންދިޔައީ ޚާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފުރަތަމަ މި ބިލުގެ މަސައްކަތް 

އެހެންނަމަވެސް، އޭރުގެ އެ . ކުރީއިގެން އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްޙައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމުގެ ބިލުގައި މި ބައި ހިމަނަ

ކުރުމުގެ ރޯލްކޮންޓް ތެލެސީމިއާވެސް، ބިލު އަނބުރާ ފޮނުވާލީ އެހެންނަމަ. ކުރިންކަތްކޮމިޓީގައި އަޅުގަނޑު ވެސް މަސައް

މިހާރު މި ބިލު އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުން މި ކަން މި ޚިދުމަތް ބޭނުންވާ . ވާތީ ކަންތައްތައް އެ ބިލުގައި ހިމެނިފައި

ކުރުމުގެ ބިލެއްގެ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑަށް ޓަކައި ތެލެސީމިއާ ކޮންޓްރޯލު ދިނުމަށްރާތްތަކަށް މި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްފަ

ކިހާ ދުވަހަކުން ބާވައޭ މި ޚިދުމަތް މި ކަމުގެ ފަރާތްތަކަށް . ޅެއް ބޮޑުވަރެއްހެން މަސައްކަތްކުރެވޭހީވަނީ މިއީ ތަންކޮ

އަނބުރާ ފޮނުވާލިއިރުގައި ގަނޑުމެން ތިންވަނަ ފަހަރަށް މިހާރު މިހާ ހިސާބުން އަޅު، އެހެންވީމާ. ލިބިގެންދާނީ

ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަކީ ކޮބައިކަން މި މަޖިލީހަށް  އޮތީ ކިހިނެއްތޯއޭ ވާނީ ސަރުކާރުން ހިތް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާ

ކޮމިޓީއަކަށް ގޮސް ކޮމިޓީގައި އެތައް ދުވަހެއް  .އަކަށް ވެސް މި ބިލު ދާންވީ ކޮމިޓީދެން އަނެއްކާ. ންގާލަދެއްވިއްޔާއަ

ނެކަމުގެ ރުކޮށްދެވޭންނާ ހަމައަށް ފޯމި ދައުރު ނިމޭއިރަކު ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ބިލުގެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތު އިކޮށްފަ

 ގޮތެއްގައި މިކަން އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެހެން ކުރަން ތަންކޮޅެއް ޒިންމާދާރު އެހެންވީމާ،. މީދެއް މިހާރަކު ނެތްއުއް

ހޯދަން ވެސް ޖެހިއްޖެ  ސަރުކާރަށް މިކަން ފަސޭހައީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ އަޅުގަނޑުމެން ބަލާފައި ލިޔުމުން ވެސް. ވެއްޖެ

ކަމުގެ  މި ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޔަޤީން މިކަމުގެ ޚިދުމަތް ވެގެން ނޫނިއްޔާ މި ބިލު ޤާނޫނަކަށް ،އެހެންވީމާ. މިހާރު

. ތެލެސީމިއާގެ ބަލިކުދިން ދިވެހި ރާއްޖޭގައި އިންތިހާ އަށް ގިނަވަމުން ދަނީ. ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެން ނުދާނެކަން

އަދި ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން . ކެއް ކޮށްދޭންޖެހޭޓަކައި މަސައްކަތްތަ ކުރުމަށްއަޅުގަނޑުމެން މިކަން ކޮންޓްރޯލު

 އެކަމަކު މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި. ޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދޭން ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން އެބަ އެކަންކަން ކުރުމަށް

ނަށް އެ އެކަން އަޅުގަނޑުމެން ،ގޮތުން މަސައްކަތްކޮށް ބެހޭ ދައުރެއް ތެލެސީމިއާގެ ބިލަކާ އަހަރުގެ 1ފެންނަނީ 

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާ ، އެހެންވީމާ. ކަމެއް މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ހިތާމަކުރަންޖެހޭ. ތަން ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްނުދެވުނު

ވެސް އަވަހަކަށް ނިންމުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ވައިގެން ނަމަވެސް މި ބިލު ވީހާއޮތީ ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނު ހިތް

ތަޅުމުން މިއަދު ހަމަ  ވެސް ބޭނުންވަނީ މިއެހެންވީމާ، މި ބިލު އަޅުގަނޑު ހަމަ ގައިމު .ންވެއްޖެ ކަމެކޭކޮންމެހެން ކުރަ

މެދުގައި  ރުކާރުގެ ވިސްނުން ވެސް މި ބިލާދެންނެވި ކަމަކީ މިއަދުގެ ސަ އެހެން މި. ގޮތަށް ފާސްކޮށްލަން މި ހުރި

އެހެންނަމަވެސް ޤާނޫނީ އިމުގެ  ވަންޏާ، ށްލެވެނީ ކަމަނުވައިއަނބުރާ ފޮ. ހުރި ގޮތެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށެއް ނޭނގެ

ވަންޏާ ފޮނުވާލައިގެން  ލެވެނީ ކަމަށްއަނބުރާ ފޮނުވައި. ނެ ގޮތެއް ނެތްތެރެއިން އެކަންކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭ

ވޭނެ ކުރެ. ދޭންޖެހޭދައިއަވަހަށް ތަޞްދީޤުކުރެވޭނެ ގޮތެއް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ހޯމި ބިލު ކޮމިޓީއަކަށް ނުގޮސް  ވެސް



  

ވޯޓުން މި  32ސް ވެއަޅުގަނޑު ހަމަ ގައިމު. ސްކުރުންވޯޓުން މިކަން ފާ 32ންނަނީ ހަމައެކަނި ގޮތަކަށް މި އޮ

 . ޝުކުރިއްޔާ. ލަންމަޖިލީހުން މި އޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރަން ހަމަ ހުށަހަޅައި

 

 :ވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމު ވާހަކަދެއްކެވުންމަޑަ

 ،ތަނަށް ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތެއް ނޭނގިގެން އުޅޭތީވެ އާދެ، މި ބިލު މި. އްޒަތްތެރި ރައީސްޝުކުރިއްޔާ ޢި` 

ޢަލީ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި  ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިސާމުއަޅުގަނޑު ހަނދާނުގައި ހުރީ މިއީ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ

ލިބިފައި ގޮތުގައި އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތުމެންބަރެއްގެ  ޕީގެ.އާރު.ޕީގެ ފަރާތުން މި ބިލު ޑީ.އާރު.އަދި ޑީ. ކަމަށް ބިލެއް

ސަރުކާރުން ފޮނުވި ބިލެއް ކަމެއް ތަނުގައި  އެހެންނަމަވެސް މި. ކަމަށް ބިލު ހުށަހެޅުއްވީ އެގޮތަށް އެއޮންނަނީ 

ވެސް  ހަކަވާ ޓަކައި އެ ހުށަހެޅި ފަރާތެއް ނޭނގިގެން އެގޮތަށް ދައްކާތީ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ،ނޭނގިގެން

ގިގެން އުޅޭތީ ސަރުކާރަކީ އެބަ ނސަރުކާރު ނޭ ،ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު އިއެކީގަހަމައެއާ. ވޭ ބޭނުން އެބަ  ކާލަންދައް

 ރީގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ކުރިމަތިލައްވައިގެން އަދިފަސް އަހަރު ދުވަހަށް ކެނެ އީމި ސަރުކާރަކީ މި. ނގެންޖެހޭއެ

ކިޔައިގެން އުޅުނު މީހަކު  އިން ފިލި ވަޙީދޭ ރާއްޖެ މިހާރު ތި ވިދާޅުވާ އަދި މި އޭއޭނާގެ ނައިބަކަށް ޑޮކްޓަރ ބާޣީ

ބުކުރި ޚާދުވަހަށް އިންތި އަހަރު 1ގެން ދިވެހި ރައްޔިތުން ފިލައިގެން އުޅެނިކޮށް ގެނެސް އޭނާގެ ނައިބުކަމަށް ލައި

އެއްގެ ގޮތުގައި ވަގުތު ބާޣީ ހުރީ މި ނައިބަކަށް އޭނާގެ. ރިއްޔާ އަކީ މުޙައްމަދު ނަޝީދުރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫ

 އީއެހެންނަމަވެސް މި ސަރުކާރަކީ މި. ދުބާޣީ ވަޙީގުޅިގެން ފޭރިގަނެގެން އުޅޭ  ވެރިކަން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ރާއްޖޭގެ

އަކަށް ރައްޔިތުން ދިން ވޯޓުގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ  ޕީގެ މެނިފެސްޓޯ.ޑީ.ސަޕޯޓުކުރާ އެމްޕީ އަށް .ޑީ.އެމް

ގޮތުން ދިވެހި  ވާޤާނޫނުއަސާސީގައި ވަނީ ޤާނޫނާއިސަރުކާރު ބަދަލު. ނުވޭ އަދި ސަރުކާރެއް ބަދަލެއް. ރުކާރެއްސަ

ގޮތުން ދެން އެ ސަރުކާރު ޤާނޫނީ . އެ ނޫން އެހެން އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުވާނެ. ރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް

ވޯޓުން އެކަން  12 ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުންރައްޔިތުން ފޮނުވާ، . ހަށްރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީބަދަލުކުރެވެނީ ދިވެހި

. ނޫނީ އިގޮތުގަ ންބާޣީ. އެ ނޫން އެހެން އެއްވެސް ގޮތަކަށް ސަރުކާރު ބަދަލެއް ނުވެވޭނެ. އޮވޭ ގޮތަށް އެބަ ކުރެވޭ

. ރުކާރު ވާހަކަ ދައްކާލީއާދެ، ސަރުކާރު އޮޅިގެން އުޅޭތީ ސަ. ބަޣާވާތެކޭ އަޅުގަނޑުމެން މި ބުނަނީ، އެހެންވީމާ

 އިކޮށްފައި އޮތް ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުން ކައިރީގަގައި ސަރުކާރުގެ، ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުއޭރު

ނިޒާމެއް  ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙީދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް  .އަށް ސަލާންޖެހުން ނައްތާލުން ސިޓީއެއީ ބޭސް .ބުނި ބަސް

އަދި އެއާ ދިމާނުވާ ކަންތައްތަކަކީ އެއީ  އަންނަ ކުދިކުދި ކަންތައްތަކާ ސަރުކާރުން އެހެން، އެހެންވީމާ. ކުރުންޤާއިމު

ދައްކަމުން އެކަމާ އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަ. ނުވާތީ އެކަމާ އަޅުގަނޑުމެން ދެކޮޅުހަދަމުން ދިޔައީ ނިންމި ކަމަކަށް ރައްޔިތުން

ތްތެރި މަޖިލީހަށް ފުރަތަމަ ފަހަރު މި ބިލު މި ޢިއްޒަ. ނަވާނެފުރަތަމަ ފަހަރު އެނގިވަޑައިގަން. ދިޔައީ

ރާއްޖޭގެ ދިވެހި. ންނަށް ވަރަށް ސާފުވާނެހުރެގެންތޯ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތު ރިއްޔާ ފޮނުއްވީ ކޮން ސަބަބަކާރައީސުލްޖުމްހޫ



  

އަދި މި ކުދިންގެ  ،ކޮށްގޮސް މުޒާހަރާ މަނިކުފާނު އިންނަވާ އޮފީސް ދޮށަށްއެ  ،ރިއްޔާ އަރިހަށް އާދެރައީސުލްޖުމްހޫ

ގޮތެއްގައި  ކަކީ ޚާއްޞަނުވެއޭ މި ބިލުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބައެއް ކަންތައްތަ ބެލެނިވެރިން ތިމަންނާމެން ބޭނުމެއް

ވާތީ  ކުދިންގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށް އެ ކުދިންނަކީ ނުކުޅެދޭ ކުދިންގެ ގޮތުގައި އެ ބިލުގައި ޚާއްޞަވެފައި ތެލެސީމިއާ

ދެވަނަ . ރިއްޔާ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވީރައީސުލްޖުމްހޫ ން ފާހަގަކުރައްވައިކުރީމާ އެކަޖުހުތިޖާއެކަމާ އި

ވެސް މި މަޖިލީހުގައި އިން މީހެއްގެ  އަދި އަޅުގަނޑު ،ނަމަ ނޫންކަމަށް ވަނީރު އަޅުގަނޑުގެ މަޢުލޫމާތު ކޮށިފަހަ

ވެސް ސިވިލް  ތަނަކީ އަދި އެ އެއް ހަދައި، އްސަސާރޭގައި މުއަތެ ނުންވަނީ މި ބިލުގެހައިސިއްޔަތުން ދަންނަވާލަން ބޭ

ކަށް މިއަދު އިންނެވި މަނިކުފާނު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަ ކުރަމުން ގެންދިޔައީއޭރުގައި މަސައްކަތް ސާރވިސް ދަށަށް ގޮސް

އީސް، އެ ނައިބު ރަމަދު ނާޒިމު މި މަޖިލީހުގެ ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްއާދެ، ދިއްގަރު ދާއި ،މަނިކުފާނު

މަށާ  އިކޮށަ ހުންނެވީތީ ކުރަމުން ގެންދިޔައީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާ އޭރުގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގައިމަނިކުފާނު މަސައްކަތް

ކަންތައް  ގޮތަށް މި އަދި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ނުކުޅަދާނަވާ އެއް ހަދައި، އްސަސާއެ ބީދައިގެ ދަށުން މުއަ. ކޮށްލަންހުސް

މިއަދު . ވާހަކަ ދައްކަންވީ މި. މިހިރީ ޙަޤީޤަތްތައް. ވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ސަރުކާރަށް ކަންބޮޑުވެގެން އެކަންކުރީމާ 

 ތަކަކަށްބޯޒަރު ވެގެން މާލޭގައި ހުރި ހުރިހާ އެއް ހަދަން ޖީ މިނިސްޓްރީރއެނާ އިކިޔާފަ ކެނެރީގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދޭ

 .ޔިތުންނަށް އެނގޭނެ ކަންތައްތަކޭރާއްޖޭގެ ރައް އީމި. ން އެނގޭނެ ދެއްތޯކަސް މިކަޖީ ގަދަކުރިޔަރއަޅައިގެން އެނާތެޔޮ

 ތަކަކަށާއި ތެޔޮބޯޒަރުހުރިހާ  މާލޭގައި ހުރި. ޖީ ދޭންތޯރއެއް ހަދަނީ ކާކަށް އެނާ ޖީ މިނިސްޓްރީރއެނާ އިއިއްޔެގަ

ހަމަ ދުއްވަނީ . އްވަނީއެއަށް އަޅައިގެން މިހާރު ދު. ތަކަކަށް އެނަރޖީ ދެނީ އެ މިނިސްޓްރީ ހަދައިގެންޝެޑު

ހުރިހާ އެއްޗެއް މިތާ . ންއެއްޗެއް ވިއްކި އެއްޗެއް ވެސް ނޫ މީ. ފައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނޭރާސްރާސްލާ

ރުކެއް ފެންފޯއް. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އެނާރޖީ، އެނާރޖީ ދެނީ. ކަމެއް ނެތިފަ ވެފައި ހުރީ ކުރާނެސްޓޮކު

ގަންނުވާލައިފިއްޔާ ހެޔޮވަރުގެ ދެ މީހަކު ތަޅައި ރަނގަޅަށް ރޯނާ. ކަންވައްޓާލައިފިއްޔާ އެނަރޖީ މިނިސްޓަރު

މިހާރު އެނގިވަޑައިގަންނަވާތޯ ދައުލަތުގެ . ކޮށާލައިފިއްޔާ ދެ ޕްރޮމޯޝަންރިއަކުން މީހެއްގެ ބޮލުގައި ޖަހައި ލޭމުގުރުބު

އްކަލަ ށް ޕްރޮމޯޝަން ދިނީމާ އެއެއްހާ ކުދިންނައިއްޔެގައި ފަނަރަ ސަތޭކަ . އޮބިއޮންނާނީ ބަޖެޓަށް ކިހިނެއްތޯ

ބާޣީންތަކެއް  .ކީއްކުރާނީ ނުދީ. ށް ޕްރޮމޯޝަންމީހުންނަ 1122ލީމާ މާދަމާ އަނެއްކާ ހާކައިކުދިންތައް ކުޑަކޮށް ބޮޑާ

ފުލުހުންނާއި ދެ ސިފައިން މެދުވެރިކޮށްގެން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވެސް މެދުވެރިވެގެން، މިއަދު  6ގެނެސްގެން 

މިއީ ހިތާމަހުރި . އަށް އޮތީ ބަޣާވާތެއް ގެނެއްސަ މި ރާއްޖެ ތްތެރި ރައީސް ވެސް މެދުވެރިވެގެން މިއިންނެވި ޢިއްޒަ

. ނުލާނެލެސީމިއާ ކަމަކަށް ވެސް އަޅައެއްތެ. ދެން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނާ އަޅައެއްނުލާނެ ސަރުކާރަކުންނެއް. ކަމެއް

ދެން ބަޣާވާތުގައި ބައިވެރިވި . ންނާއި ސިފައިން ފަހަތުންދާނީ ފުލުހު. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތެއް ގާތަކަށް ވެސް ނުދާނެ

މަހުޖަނު ކަލޭގެ ނޫންތޯ ބައްދަބައްދާފައި  ރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ. އެ ތިބީ ނޫންތޯ އެންމެން ވަދެ. މީހުން

މަށަށް . އް އޮތީމަށަށޭ ހުރިހާ ތާއީދެ. ކުރުމަށްހުރިހާ ތާއީދެއް އޮތީ ބަޣާވާތް ގިސްލާފައި ރޮއެފައި ބުނަނީ މަށަށޭގިސްލަ



  

މި ޤައުމުގައި . ދަނީ ހަލާކުގެ ތެރެއަށް މި ޤައުމު މި. سبحان اهللހެޔޮވާނެތޯ؟ . ކުރުމަށްޝުކުރު ބަޣާވާތް ޙައްޤުވާނޭ

މި . ޖެހޭ ބަޣާވާތުން ސަލާމަތްކުރަން މި ޤައުމަށް ހެޔޮއެދޭ މީހުން ނުކުންނަން އެބަ ތިބި ކުދިންނާއި ތިބި ކިޔަވައިގެން

ން ގާތަކަށް ދެން ދުވަހަކު ވެސް ވޯޓެއް ހޯދަން މިކަހަލަ ތެލެސީމިއާ ބިލެއް ފާސްކުރާކަށް ދެން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތު

ސިފައިން މެދުވެރިވެގެން ގަނެގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ދިން  4މުއްސަނދި މަހުޖަނަކު ދެ ފުލުހުންނާއި . ނުދާނެ

މިހާރު . سبحان اهلل. ހެޔޮނުވާނެ. ޔޮނުވާނެހެ. ދަނީ މުން މިމިކަން އަޅުގަނޑުމެން ތަޢާރަފުކުރަ. ވޯޓު ބަދަލުކޮށްލާނީ

. އެކޭ އެއީ ކޮންކަމެއްތޯ؟ ހިއުމަން ރައިޓްސް މިނިސްޓްރީ. ލަނީހޫމެއް ގެއްލުވައިރީތި މަފްޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ 

 އެދެން ތި އެކީގައިބަރަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އަޅުގަނޑު ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެން

 ނުލުމަށްފިސްފިސްކޮށްލިޔަސް ޤާނޫނު މުގުރައިޗިސްޗިސްކޮށްލިޔަސް . އުސް ބައެއްޅުންނަކީ ޤާނޫނީ ވަރަށް ފުންނާބުބޭފު

އަދި މީގެ ކުރީގައި މަސައްކަތްކުރެއްވި ހުސްނުއްސުޢޫދަށް ވެސް އަދި . ބޮޑަށް ވަކާލާތުކުރައްވާ ބައެއް ޓަކައި ވަރަށް

މަދު ޙަމްޒާ، މި ބޭފުޅުންނަކީ މި ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްތެރި މެންބަރު ބިލެތްދޫ ދާއިއަޅުގަނޑުމެންގެ ޢިއްޒަތް

އަޅުގަނޑު ހަމަ ހެޔޮލަފާ . މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާ ބޭފުޅުންބުރަ  ޓަކައި ވަރަށް އަށް މި ޤާނޫނު ގެނައުމަށް ރާއްޖެ

 ކޮށްދެއްވަން އެބައިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކީގައި މަސައްކަތް ފުޅުންބޭ ޓަކައި ތި މިކަން ކުރުމަށް. ބައެއްގެ ގޮތުގައި ދެކެމު

އަޅުގަނޑުމެން މި ވާހަކަ ދެއްކީމާ . ޖެހޭ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް މިކަން ވާނުވާ އަންގައިދެއްވަން އެބަ. ޖެހޭ

އެކީގައި މާ ތެރިކައެހެންވީމާ، އިޚްލާޞް. އަކަށް ވެސް ޕީ ބުނެގެން ދައްކާ ވާހަކަ.ޑީ.ފަހަރުގައި ވެދާނެ މިއީ އެމް

ވެއޭ  އެބަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ޤާނޫނުއަސާސީގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް މިނިސްޓްރީ ހެދީމާ ދެން ކަންބޮޑު

އްސަސާ ހިނގަނީ އެންމެ ޅުގަނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަން އެ މުއައަ ،ސް ތެރެއަށް ވަދެރައިޓް ސަރުކާރުން ހިއުމަން

މާދަމާ އިލެކްޝަން އަޅުގަނޑުމެން ކޮށް ބަހައްޓައި،  ންނަމަވެސް އެކަންއެހެ. ގޮތަކަށް ވެދާނެ ރަނގަޅު ނޫން

މި . ތެލެސީމިއާ ކަންތައްތައް ހިންގާނީކިހިނެއްތޯ . ޖެ ސަލާމަތްވާނީއެއް ހެދީމަ ދެން ކިހިނެއްތޯ މި ރާއް މިނިސްޓްރީ

މިއަދަކީ . ޒަތްތެރި ރައީސްއެހެންވީމާ، މިހިރީ ވިސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ޢިއް. ކަމެއް ވެސް ނުކުރެވޭނެ އެއް

އްސަސާތައް ހިންގާއިރު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ބޮޑު މުއަ އަދިވެސް މި ކަންތައްތައްކޮށް. ހިތާމަހުރި ދުވަހެއް

އިއްޔެގައި އަޅުގަނޑަށް ގުޅުއްވާފައި . އުވާލަނީއޭ 12، 2، 2އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިރާގެ ނަޑެއްލާ ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް 

. ކުރައްވައޭ ތިޖާޖު އެބަޓީޗަރުން އިހު 2އެތާނގައި . އްވައޭއެއް ނުދެ ން ވިދާޅުވަނީ މުސާރަވިލިނގިލި ރައްޔިތު.ގއ

 ކީއްކުރަންތޯ ރާއްޖޭގެ އެންމެހައިއެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ވެސް އެދެން ތެލެސީމިއާ . ކިހިނެއްތޯ މިކަން ކުރަނީ

ގޮތަށް  ކޮމިޓީގައި އިންނަވައިގެން ކުރި ރައްޔިތުންނަށް ކުރީގައި މަނިކުފާނު އިޤްތިޞާދީ އަދި މާލިއްޔަތު

. ކައުންސިލަރުން ވެސް ބަހައްޓައިދޭށޭ 3ލިބޭ ރަށްރަށުގައި  ވޯޓު 22އަޅުގަނޑުމެން އެދުނިން . ކުރަންވީމަސައްކަތް

. ރާބުކުރުންހަ. ދައުލަތް ހަލާކުކޮށްލުން. އެހެންނަމަވެސް އޭރުގެ ސިޔާސަތަކަށްވީ ދައުލަތް ހުސްކޮށްލުން

 ޤްތިޞާދީ ރަނގަޅު ސިޔާސަތު ޕެކޭޖު،ބޭފުޅުން ލައްވަންވީ އި ވެސް ތި ސް އަޅުގަނޑުމެން މިއަދުއެހެންނަމަވެ



  

. ނުވޭ މި ޤައުމު ހަލާކުކޮށްލާކަށް އެއީ ކީއްވެގެންތޯ؟ އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުމެއް. އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާނަމޭ

. ންނަށް ޖެއްސުމެއް އަޅުގަނޑު ނުކުރާނަންބޭފުޅު އަޅުގަނޑުމެން ވެރިކަމުގައި ބަޣާވާތަކުން އެކަހެރިކުރީތީވެ ތި

. ދޭނަންއް އައިއްސިއްޔާ އަޅުގަނޑު ވޯޓުބުނަނީ ރައްޔިތުންނަށް ރަނގަޅު ބިލެ އަޅުގަނޑު ހަމަ ގަންދީ ހުވާކޮށްފައި މި

ބާޣީ މިނިސްޓަރުންނަކަށް . އް ނުދޭނަންތިބި ބަޔަކަށް އަޅުގަނޑު އެއްބާރުލުމެއެހެންނަމަވެސް ބާޣީންގެ ގޮތުގައި 

މީހުންނަކަށް  އެހެންވީމާ، އެ. ވާތީ އެއީ ބާޣީންކަމުގައި. ވާތީ އެއީ ބާޣީންކަމުގައި .އަޅުގަނޑު ވޯޓެއް ނުދޭނަން

 ޓަކައި މި ރާއްޖެ ސަލާމަތްކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ދަރީންނާއި ދަރިންގެ ދަރިންނަށް ޓަކައި އަށް ދިވެހިރާއްޖެއެއީ . ނުކެރޭނެ

އެއް އަޅުގަނޑަށް  ބޮޑު ނިޒާމީ މައްސަލަ ކުފާނު މިއަދުގައި ވެސް ހަމަ ވަރަށްމަނި. ޖެހޭ އެބަ ޓަކައި އެކަން ކުރަން

ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކު ނެތިއްޔާ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި މަޖިލިސް ކަންހިނގަމުންދާ ގޮތަކީ ދަށު. ވޭ އެބަ ފާހަގަ

ކޮށްފައި  ޙުކުމެއް ޒު ލައްވައިޕްރީމް ކޯޓުގައި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު، ނުވަތަ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ގެނެއްސަ ފާއިސު

. ދަނީ އެގޮތަށް މިއަދު ކަންހިނގަމުން މި. ނާފުކުރަންގެންދަނީ އެކަން އިސްތިއު އަރިހަށް މިއަނެއްކާ ފާއިޒު 

ތަނަށް އަޅުގަނޑުމެން ލަފައެއް ހޯދަން ޤާނޫނާއި  ޖެނެރަލަކު މި ކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކައުންސެލްމަނިކުފާނު ކުރައްވާ 

އެކަމަނާ ގެނެއްސަ ކުރިމަތީގައި އަމީންޢާއްމަކަށް ބައިންދާފައި  ،ގޮތުން ލީމަ ވާ އަދި މި ގަވާއިދުގައި އާޤާނޫނުއަސާސީ

 ގޮތަކީ އަޙްމަދު ފާއިޒު ވާ މި އެހެންވީމާ، މިހާރު މި ކަން. ވެސް އަހަނީ ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް އަނެއްކާ ލަފާ

އި އަނެއްކާ އެ ކޯޓަށް ކޮށްފަ މަ ފަނޑިޔާރު ގެނެސް ޙުކުމެއްއުއްތަ ،އަރިހުގައި ދަށު ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކު ނެތީމާ

ބޮޑު  މިއީ ވަރަށް. އެހެންވީމާ، މިހިރީ ނިޒާމީ މައްސަލަތައް މިހިރީ. ވަނީ ގޮތަށް މި ބަހައްޓާފައި ލަފާއަހާ ގެންގޮސް

އެއް  އްމުގެ ޑެޕިއުޓީއަމީންޢާއްމު ނެތިއްޔާ އަމީންޢާ. ކަމެއް ނޫން މިއީކީ ކުރެވޭނެ. ނިޒާމީ މައްސަލަތަކެއް މިހިރީ

 ،ރާބުކޮށްހަމި ނިޒާމު އެއްކޮށް ފުނޑުފުނޑުކޮށް މަޖިލިސް . ގޮތުގަ އެކަން ކުރަންޖެހޭނީ އެ. އިންނަންޖެހޭނެ

އިގެން ތަނުގައި ކޮޓަރިގަނޑަކަށް ވައްދަ މި! ވިއްޔާ ވާނީ ވެސް މިހެންތާ ބަޣާވާތަކުން އައި ވެރިކަމެއް

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރައްޔިތުން ދިން . ތިބެނީ އަކު ގެނެސްގެން ހުވާކޮށްގެން ތިބާޣީ ވެރި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނާންގައި

. ޙައްޤު ކޮބައިތޯ؟ އަޅުގަނޑު ބޭނުންވޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުވާކުރައްވާ ރަސްމިއްޔާތުގައި އިންނަން

ލުކުރާ ވޯޓުގައި ޛުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައަޅުގަނޑު ބޭނުންވޭ ރައީސު. އެއީ އަޅުގަނޑަށް ރައްޔިތުން ދިން މެންޑޭޓެކޭ

ނޯންނާނެ މި ރާއްޖޭގެ . އެއީ އަޅުގަނޑަށް ރައްޔިތުން ދިން މެންޑޭޓެކޭ. އަޅުގަނޑު ބޭނުންވޭ. ބައިވެރިވާން

އެއީ . ބުނަނީ ބަޣާވާތެކޭ އެއީ އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން މި. ގޮތެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ބަދަލުކުރެވޭނެ އެހެން

 ޓަކައި އެކަން އަށް ޓަކައި ރާއްޖެ އެއީ ރައްޔިތުންނަށް. އެ ބާޣީން މި ޤައުމުން ފައްސާލަންޖެހޭނެ. އެއީ ބާޣީންނޭ

އެކީގައި ތިއްބެވި މި މަޖިލީހުގެ ތިއްބެވި ވަކި ކޮޅަކަށް ބުރަނުވެ ގަނޑު އެދެނީ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އަޅު. ކުރަންޖެހޭނީ

 ނާޒިމަކީ ބާޣީ ،ކަނޑައެޅިގެން ބާޣީން. ބާޣީންނަށް ވޯޓުނުދޭށޭ. ނުދޭށޭމަސައްކަތްކުރާ ބޭފުޅުންނަށް ބާޣީންނަށް ވޯޓު

މި ޤައުމުގެ . ބޭރުކޮށްލަން ތިބި ހުރިހާ މިނިސްޓަރުން ޖެހޭނޭގޮތުގައި  އަދި ބާޣީންގެ. އޭނަ ވޯޓު ދީގެންނުވާނޭ. އެކޭ



  

ޕީގެ .ޑީ.އެއީ އެމް. އޭދީފަމި މަޖިލީހުން އޮތީ ރުހުން. އޮތޭ ރައްޔިތުން ދިން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހެއް އެބަ

ހަމައެކަނި . ކުރަނީ ޕީއިންނޭ ވެރިކަން މި.ޑީ.އެމް. ކުރަނީޕީގެ މެނިފެސްޓޯ ތަންފީޛު.ޑީ.އެމް އެއީ. މިނިސްޓަރުންނޭ

އެހެންވީމާ، . ދެން ހުރީ ނައިބޭ. އެއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއޭ. ބަދަލުވީ މަތީގައި ހުރި އެންމެ ގުނަވަނެކޭ

ސަރުކާރަކީ . އެ ނައިބަކަށް ނޯންނާނެ ރައްޔިތުން ދިން ވޯޓެއް. ބުނަނީ މި އަޅުގަނޑުމެން ބަޣާވާތެކޭ

ސަރުކާރެއް  .ހަދަން ވެސްތެލެސީމިއާ ބިލު ސަރުކާރެއް ގެނުވެނީ. ގެނުވެނީ ގޮތުން ސަރުކާރެއް ވާއިޤާނޫނުއަސާސީގަ

ގޮތެއް  އެއީ އެކަން ކުރެވޭނެ. އީކަމެއް އެ އަހަރު ދުވަހަށް ރައްޔިތުންނަށް ކުރެވޭނެ 1ގޮތުން  ގެނެވޭނީ ޤާނޫނުގައިވާ

ވަޒީރުންގެ މަޖިލިސް އެކުލަވާލައިފިއްޔާ . ސަރުކާރަކީ އެއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި ވަޒީރުންގެ މަޖިލިސް. ނޫން

ލާނީ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ންވީމާ، އަޅުގަނޑު ވާހަކަ ނިންމައިއެހެ. ވަނީ އެހެންވީމާ، ބަޣާވާތަކަށް މި. ސަރުކާރެއް ނެތް

އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ބޭނުންވޭ ރާއްޖޭގެ . ވޭ ތެލެސީމިއާ ކުދިންނަށް ވެސް އެހީތެރިވާން އެބަ ގަނޑުމެން ބޭނުންއަޅު

އެހެންނަމަވެސް މި ޤައުމަށް  .ވޭ ދިވެހިރާއްޖެ އެބަ އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުން. އެހެން ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އެހީތެރިވާން

އަދި ކުރީގައި މަނިކުފާނު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގައި  .އޮތީ ށްފައި މިކޮ މިކަން. ކުރެވޭނީ ލިބޭ އެއްޗަކުން އެކަން

އަދި ފަނޑިޔާރުންގެ ގޮތުގައި  އިނާޔަތާއާއި  ވެއްޖެއްޔާ މުސާރަ އިންނަވައިގެން ދިވެހި ދައުލަތަށް ލިބުނުހާ އެއްޗެއް

ވޯޓުން ހޮވޭ  2 ،ންވޯޓު 6އެހެންމެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހަމަ އަދި. ބޮޑުކޮށްފި މުސާރަ 22%ތިބި ބަޔަކަށް ވެސް 

. ވޯޓުން ހޮވުނު ކައުންސިލަރުން ވެސް 22ތިއްބޭ  އެބަ. 1ކައުންސިލަރުން ތިބޭ ރަށަކަށް ވެސް ކޮންމެ ރަށަކަށް 

. އޮތީ އަތަށް ގޮވާފަ މިއަދު މި. ގެ ތިރީ އާބާދީ އޮންނަ ތަންތަނަށ1222ްމީހުން ހަދައިދޭށޭ  3ދުނީމޭ އަޅުގަނޑުމެން އެ

ޅުގަނޑުމެން ކުރި ހުރިހާ ކަންތައްތައް ޔޫޓާރނެކޭ ދެން ޅުވެއޯ މަނިކުފާނު ވެސް އަސިއްރުސިއްރުން އެބަ ވިދާ

ކީ އެއީ އިނގިރޭސި ބަސް ނޭނގޭތީ ޔޫޓާރނަ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފަހަރުގައި ނޭނގިދާނެ. ކޭޔޫޓާރނެ. އަޅަންޖެހެނީ

ކިޔަވައިގެން ތިބި  ތިބި ގައި އެބައެކަމަކު ރާއްޖޭގައި ތިބޭނެ އެނގޭ ކުދިން ދެއްތޯ؟ މި ދިވެހިރާއްޖޭ. ކޯއްޗެއްކަން

. އިން ބޭރުގައި ކިޔަވަން ތިއްބޭ ރާއްޖެ ވެސް އެބަ ދަރިންއަޅުގަނޑުމެންގެ . ގޮތް އެނގޭ ކުދިން ރން އަޅާކުދިން ޔޫޓާ

ރން ޔޫޓާ. ވެގެން އަޅާ ޔޫޓާރން ހުރެއޭ ރން އެއީ މަގުކުރުކޮށްލަންބައްޕާއޭ ޔޫޓާ، އަޑު އަހަން ކުދިން ކިޔާ އެ

ތުން ވެސް ގޮ ބެހޭސަލާތާ މުއާ ދެންޖެހޭނީ. ޔޫޓަރން އޭރުގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ދިޔައީ އަޅަމުން. ނީއަޅަންޖެހޭ

އުޅޭ ކަންތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެން  ތި ކުރަން. ކަމެއް ވެސް ނުކުރެވޭނެ ތި އެއް. ޓީ ނަގަން ވައްދަންޖެހޭނީ.އެސް.ޖީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް  ،އަކަށް ވެސް ލެސީމިއާއޭރުންނޭ ތެ. އުފެއްދި އިޤްތިޞާދީ ޕެކޭޖު ހިންގަންޖެހޭނީ

 .وبركاته السالم عليكم ورحمة اهللو. އަޅައިގެން އެކަންކުރިއްޔާސް ޔޫޓާރންންމަތީގައި ތިބެވޭނީ ދެން ވެދުޅަހެޔޮކަ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުންދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމު  ފުނަދޫ



  

އޮތް މައްސަލަ، އާދެ، ތެލެސީމިއާ ކުދިންގެ  ދު ހުށަހެޅިފައި މިމިއަ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. `

ޑުމެން ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އަކީ ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އަޅުގަނ މައްސަލަ

ސަލަ އެއް ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު އްލު ހޯދަންޖެހޭ މައްހައެކުގައި މި މައްސަލަ އަށް އެކު މަސައްކަތްކޮށްގެން އަވަސްކަމާ 

ރާއްޖޭގެ އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ދިވެހި، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ގޮތުގައި ފާހަގަކުރަން ގެއެއް ފުރަތަމަ ނުކުތާ

 ގެ ނުރައްކާތެރި ބަލީގައި ޝިކާރައަކަށްތެލެސީމިއާ. އުޅޭ ކުދިންތަކެއް އެބަ ތަކުގައި އެތައް ސަތޭކަ ތެލެސީމިއާކަންކޮޅު

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާ. ތިބި ބި އެތައް ސަތޭކަ ކުދިންނެއް އެބަތި ވެފައި

އްލެއް ހޯދުމަށް ހަކަމަށް އަވަސް  އެހެންކަމުން މި. ކުދިން ގިނަ ދާއިރާ އެއް ވެސް ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ތެލެސީމިއާއަކީ 

ފާދިން އިހަށްދުވަހު އިސްތިއުއެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް . އިގެންފައިންނަނީ ހަމަ ފެންބޮވައަޅުގަނޑު ވެސް މި 

އެއީ ދެންމެ މަޑަވެލި . ވަނީ އެތައް ގޮތަކުން ހުރަސްއަޅައި އުނދަގޫކޮށްފަ މި މައްސަލަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސަރުކާރުން

ދިންގެ މެން މަސައްކަތްކުރީ ނުކުޅެދޭ ކުފަދައިން ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެއްވި

ކަހަލަ  ކޮންމެވެސް .ހައްލެއް ހޯދައިދެވޭތޯކަހަލަ  ކުދިންނަށް ވެސް ކޮންމެވެސް ބިލުގެ ތެރެއިން ތެލެސީމިއާ

ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި  އެހެންނަމަވެސް، އޭރު ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް އޮތް. އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދެވޭތޯ

ކަމެއް ނޫންކަމުގެ މައްސަލަ އޮތުމަކީ އެއީ ރަނގަޅު ކުދިންގެ ހަލަ ބިލެއްގެ ތެރޭގައި ތެލެސީމިއާގެ ތެރެއަށް އެކަބައެއް

ޢިއްޒަތްތެރި . ދިޔައީހަރަކާތްތަކެއް ވެސް ހިނގައިގެންފަދަ  ފާހަގަކުރެއްވި ފިކުރާއި ޚިޔާލާތު ވައްދައިދީގެން ނާޒިމު، އެ

 ބަރަކު ތައްޔާރުކުރައްވާފައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑުމެން ފޮނުވީމަ، މިޕީގެ މެން.އާރު.ރައީސް، މި ބިލު ޑީ

 ކިއެކި ބަހަނާ ދައްކައިގެންނާއިއެ ގޮތަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެންނާއިކަމަށް އޭރު އޮތް ސަރުކާރުން ވަރަށް ގިނަ ގޮތް

މިއަދު . ވާ ގޮތެއް ނުވެފައި އޮތީން ކާމިޔާބުވެސް މިކަހަމަ އެއްގޮތަކަށް ފެސްޓޯގެ ވާހަކަދައްކައިގެންނާ،އެކިއެކި މެނި

ތަނުގައި  އެއް މި ތިކަމޭ، ފުދުންތެރި ސަރުކާރޭ ކިޔައިގެން މިއަދު ކޮންމެ ވާހަކަލައޯގާތެރިކަމޭ، ރައްކާތެރިކަމޭ، ދީ

ރައީސް ޕީގެ .ޑީ.އެމް ،ދެއްކެވިކަމަށް ވިޔަސް ވެސް ރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭ އޭރު އޮތް ސަރުކާރަކީ

ޚާއްޞަކޮށް ރާއްޖޭގައި ތިބި ނިކަމެތި  ،ވަރަށް އަނިޔާވެރި ،ނީކީ ޚާއްޞަކޮށް ވަރަށް ލާއިންސާސަރުކާރަނަޝީދުގެ 

ގެ هللاމާތް. ޔަ ސަރުކާރެއްކަންގޮތެއް ހަދަމުންދި ޕީ އަށް ނިސްބަތްނުވާ ހުރިހާ ރައްޔިތުނަށް ހިތުހުރި.ޑީ.އެމް

ވަނީ ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން އޭރު އޮތް ނުލަފާ، ނުބައި، މަކަރުވެރި،  މަތްފުޅުން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިއަދު މިރަޙު

. ރައީސްގެ ކިބައިން ސަލާމަތްވެފަހުރި  ލަމުންދިޔަ ސަރުކާރުގެ ކިބައިން އޭރުލަތްތެރި، ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވައިހީ

އައި ދަނީ އަދިވެސް އޭރު  މުން މިމިއަދު ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ ކޮންމެ ދުވަހަކު ހަނގުރާމަކުރަ

މިއަދު ޢިއްޒަތްތެރި . ރައްކާތެރިވެވޭތޯ ،ދެވުންތަކުން ސަލާމަތްވެނުފޫޒުތަކާއި އޭރު އައި އަޅުވެތިކަމާއި އޭރު އައި ބަނ

އަހަރު ދުވަސް ވަންދެން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އަތުން އެތައް  3ރައީސް، ކޮންމެ ކަމެއް އޭރު ސަރުކާރު ލިބިގެން 

ފޮނި ދައްކާފައި ހަށިފުއްޕާފައި ކުރި  ،ދުތައް ވެކަމެއް ކުރަން ފޮނި ވަޢު ން އެތައްރު ޓެކްސްތަކެއް ނަގައިގެބައިވަ



  

މީހުންގެ ޖީބުތަކަށް،  ޕާޓީގެ އެކިއެކި ،ލްމާލު ހުސްވެބައިތު، ރު އޮތް ސަރުކާރު ބަނގުރޫޓުވެމަސައްކަތް ބޭކާރުވެ، އޭ

މެއް ނުކުރެވުނީމަ މިއަދު މާޔޫސްވެގެން އައިސް ދައްކާ ވާހަކަ ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ކަ ،ތަކަށް ގޮސް ހުސްވެއެކައުންޓު

ކަމެއް މިއަދު ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން  އެކަން. ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މި ފެންނަނީ

ށް ވިޔަސް ވެސް ރައްޔިތުންގެ ކަމަ އޮތް މައްސަލަ އަށް ބަލައިލި އެއީ މިއަދު ހުށަހެޅިފައި މި. ނުކުރާނެ ޤަބޫލެއް

މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް 

ކުދިންނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  އޮތީ ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ތެލެސީމިއާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ސާބިތުކޮށް ފެންނަން މި

 ކޮންމެ. ލަނީބިލެއް ފާސްކުރަން މަސައްކަތްކުރީމަ ވެސް އަނބުރާ ފޮނުވައިޓަކައި  އެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކާރުން އެހީސަރު

އަކީ؟ ކޮބައިތޯ ނަފުރަތަކީ؟ ތިމާމެން ނޫން  ކޮބައިތޯ ހަސަދަ. ލަނީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މޭޒުން ފޮނުވައިފަހަރަކު ރައީ

ތުންނަށް ނުކުޅެދޭ ނޫނިއްޔާ ބަލިހާލުގައި ތިބި ބަޔަކަށް އެހީތެރިކަމެއް ނޫނިއްޔާ ބަޔަކު ރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ރައްޔި އެހެން

މިފަދަ ކަންތައްތަކުގައި . އިލާތަކަށް އެހީތެރިކަމެއް ހޯދައިދޭން އުޅެން ފެށީމަ އޮތް ހަސަދަ އާއި ނަފުރަތުޢާއެ 

 ،ކަމަށް ނުވާނެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮވެގެންނޫން އެހެން ގޮތެ ތިމާމެންގެ ގޮތް ށް ތިމާމެންގެ ހަރުކަށިކަމާއިގޮތްދޫނުކޮ

 ތިމާމެންގެ ޕާޓީގެ މީހުން ނޫން އެހެން ކަމަށް، ނުވާނެވެގެންރާއްޖޭގައި އޮލަ ނޫން އެހެން ކުލަ އެއް ދިވެހިތިމާމެންގެ ކު

ޤައުމަށް  ނޫން ތިމާމެން ގޮތް ތިމާމެން ޤާނޫނު މާނަކޮށްފައި ބުނާ ،ކަމަށް ނުވާނެރާއްޖޭގައި ތިބެގެންބަޔަކު ދިވެހި

ފަހުން ގޯސް  ބޭނުންވާ ކަމެއް ނޫންކަމެއް މި ޤައުމަށް ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ހަދައިގެން އުޅުމުގެ ސަބަބުން އެންމެ

ލަން ބަރު އުފު ގި އެނފަހުން ކުރެވުނު ކަމަކުން ނެއްޓެއް ނޭ ހެދެމުން، ހެދެމުން، ހެދެމުން، ހެދެމުން ގޮސް އެންމެ

ފަހުން ސަރުކާރު  ގިގެންގޮސް އެންމެނނެހެދޭ ނޭހެދޭ، ޕާޓީ އަށް ނުކުޅެދުންތެރިވެއަށާއި ރައީސް ކަމުގައި ހުރި މީހާ

 ހެޔޮވާނެތޯ. ތަކުން ފެންނަން އެހެރީވީޑިއޯ. އްކިއަސް ޙަޤީޤަތަކީ އެއީއެއް ދެ މިއަދު ކޮންމެ ވާހަކަ. ބަދަލުވެގެން ދިޔައީ

ކީއްވެފަހޭ ކަލޭމެން ތި "ފެނޭ  ވަދެ ބުނާތައް އެބަ އަކަށް ހުރި މީހަކު ސިފައިންގެ އަށް ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ދިނީމާ ފުލުހުން ރަނގަޅުތާ ތިމާ އޯޑަރު ސިފައިންނާއި. سبحان اهلل" ބަލާށޭކުމެ ހެދެން އޮތް އެއްޗެއް ހަދައިތިބެނީ ނި

 ންގެ ގަޔަށްރައްޔިތު. ނުލިކަންފައިގެން ނިކުމެ ރައްޔިތުން ތަޅައިމީހަކަށް އަތުޖެހުނު ހަތިޔާރެއް ހި ވަގުތުން އެ

ރުކާރެއް، މިވަރު ފެނޭ މިވަރު މީހަކު، މިވަރު ސަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ. އިނގޭތޯ ނުލިކަން ނަސީބުވަޒަންތައް ޖަހައި

ފެންނަނީ މިނިވަންކަމާ  އޯޑަރުކުރާތަން މި. ވަނަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ވެރިކަން ދޭން ހެޔޮނުވާނެޕާޓީއަކަށް ދެ

. އަކުން ނިކުމެގެން މިކަން ނިންމަބަލާށޭޖެހުނު ދިމާ. ކަލޭމެން ތި ތިބެނީ ކީއްވެފަހޭ. ނގޭތޯއެކު ދެކޮޅަށް ދުވެ އި

މިއަދު . ކޯއްޗެއްތޯ ކިޔާނީ ،މިއަށް ދެން ކިހިނެއްތޯ. ގޮތް މިހިރީ އޯޑަރު ދީފައި އޮތް. ގޮތް މިހިރީ އޯޑަރުދީފައި ހުރި

މިހިރީ . ތައް ފެންނަންވެސް އެހެރީ ވީޑިއޯ މިއަދު. ފެންނަން އެއް ދެއްކިޔަސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮލުގައި ކޮންމެ ވާހަކަ

އެހެންވީމާ، . އީގޮތް އެ ފަހުން ނިންމި ގޯސްހެދެމުން ހެދެމުން ގޮސް އެންމެ ،ބުރަ ނުނެގިގެން އެ. ގޮތް އޯޑަރު ދިން

ނީ އިންސާދަ ލާމިފަ. މެއް ފެންނާނީ މަދުންގައި ވެސް މިފަދަ ވެރިކަރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ވެސް ދުނިޔޭގެ ތާރީޚު



  

 ނީ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ނަމޫނާއިންސާވީމާ، އެ ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން ލާއެހެން. ވެރިކަމެއް ފެންނާނީ މަދުން އިނގޭތޯ

އޮތީ  ޓަކައި ފޮނުވި ބިލު ވެސް މި ކުދިންނަށް ގޮތެއް ހޯދައިދިނުމަށް ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ތެލެސީމިއާ. މިއީއެއް 

ދު އަޅުގަނޑު ރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް އަޅުގަނޑު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި އެހެންވީމާ، މިއަ. ފޮނުވައިލާފަ

 ދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑުމެން މި ޖެހިގެން އޮތް ދާއިރާ އިނގޭތޯ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވެސް މި

. ންނަކަށް އަޅައެއްނުލާކުދި ތެލެސީމިއާ. އްއެ ދައްކަނީ ޙަޤީޤީ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން މި. އެއް ދައްކަނީ ޙަޤީޤީ ވާހަކަ

 މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޖެހެއޭ އަލުން މި ޤައުމު އާރާސްތުކުރުމަށް. ންލާފަބޮއްސު ކަންތައްތައް އޮތީ ތެލެސީމިއާ

 ...ޓަކައި މި ޤައުމުގައި ތިބި ކުދިންނަށް

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ބެހޭ މައްސަލައަކަށް  މަތީން ނިޒާމާ ގޮތުގެ ވާންބަރު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައިމިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެ

ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . ތަވާހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތްހެންނޫނީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް އެ. އެދިވަޑައިގަންނަވާ

 . ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ލީ ސަލީމުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަފުނަ

ސިޓީ އަށް ސަލާންޖެހުމުގެ ނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ ބޭސްއަޅުގަ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ

 ...ޙަޤީޤީ. ކީއްކުރާނީ. ވާހަކަ

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

. ތަވާހިތް ރުމަތްތެރިކޮށްހުމަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް . ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ

ފުނަދޫ ދާއިރާގެ . ވާހިތްތަ ރުމަތްތެރިކޮށްހުކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް 

 .ގެންދަވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް

 

  :އްކެވުންވާހަކަދެ ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމުފުނަ

 ...އުޅެނީ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް ހުރި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން މި

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާލަންދޫ ދާއިރާގެ އެއް، މި ބެހޭ މައްސަލަ ނިޒާމާ



  

 

 (ނިޒާމީ މައްސަލަ)

 

  :ދެއްކެވުންވާހަކަ ޟާރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީލަންދޫ މި

ތެރެއިން މަނިކުފާނު  ގެއެއް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އާދެ، އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ނިޒާމީ މައްސަލަ

މިހާރު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން އެ . އުފެދޭގައި ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ސުވާލުދޭތެރޭ ގޮތާ ދެއްވަމުން ގެންދާތި ފުރުޞަތު

ތޯ ތިކަން ތި ދެން ކިހިނެއް. ގައި ވެސް ނެތީޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ނަން ލިސްޓުދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްގެންދަވާ ފުނަ

އެހެންވެގެން . ކަމެއްހެންމުވެސް މުހިއްށް ހީވަނީ ކޮންމެހެންކުރައްވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސާފުކޮށްލަދިނުމަކީ އަޅުގަނޑަ

 . ސަމާލުކަމަށް ގެނައީ

 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އްޒަތްތެރި މެންބަރު ބެއްލެވީ އެ ޢިޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ލިސްޓު  .އެއް ނޫން ބެހޭ މައްސަލަ އާދެ، ނިޒާމާ

ފުނަދޫ . އެކު ލިސްޓުން އެ ނަން އުނިވެގެންދާނެ ދައްކަވަން ފެށުމާވާހަކަފުޅު. ފަހުން ދައްކަވަން ފެއްޓެވިވާހަކަފުޅު

 . ކުރިއަށްދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަ 

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމުފުނަ

ތަންކޮޅެއް . ގަޅުގަނޑުގެ ނަން އެބަ އޮތް ލިސްޓުއަ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މާފުކުރައްވާތި އިނގޭތޯ އަޚް، ޢަލީ ރިޟާ

އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ޙައްޤު . އަޅުގަނޑުގެ ނަން އެބަ އޮތް. ކުރީގެ ލިސްޓެއްހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ތި ބެއްލެވެނީ

ޢިއްޒަތްތެރި . ޓަކައި މި މަޖިލީހުގައި އަޅުގަނޑު އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބު މި އަދާކުރަނީ ފުރުޞަތެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް

އޭރު އޮތް ސަރުކާރު،  ،ރައީސް، އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވާ އެއްޗަކީ، އޭރު އެތައް ފުރުޞަތުތަކެއް ލިބި

ތަނުގައި  އުޅުނުއިރުގައި ވެސް، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް އަންނަންދިވެ ންރުކާރުޕީގެ ސަ.ޑީ.އެމް

 . ނެތް އަޅުގަނޑު ވާހަކަދައްކާނެ މާޙައުލެއް

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފުނަދޫ ދާއިރާ. ތަވާހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް 

 .ކުރިއަށްގެންދަވާވާހަކަފުޅު ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . ކުރިއަށްގެންދަވާ



  

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމުފުނަ

ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ  ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެމިއަދު އުޅޭ ވާހަކަ އަކީ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން މި

ށް ސާފުކޮށް އެބަ މެންބަރުންނަށް ވެސް އިޙްލާޞްތެރި ހިތަކުން ޤައުމާއި ރައްޔިތުންނާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނާލީމަ ވަރަ

ވެގެން ދިޔަ ގޮތް ވެސް ރާއްޖޭގެ  ވާހަކަދައްކާއިރުގައި ބަޖެޓަށް ގެމިއަދު ބަޖެޓު. ވެގެން ދިޔަ ގޮތް އެނގޭ ޤައުމަށް

( ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު). ތޯ ވާހަކަދައްކާނީސް، ކިހިނެއްޢިއްޒަތްތެރި ރައީ. ންނަށް އެނގޭނެ އިނގޭތޯލޮބުވެތި ރައްޔިތު

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން މި ބޭނުންވާ ވާހަކަ އަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

ފުކޮށް ސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނޭ ވަރަށް ސާމެންބަރުންނަށް ވެސް އަދި ރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ވެ

ދިޔަ ދެތިން އަހަރު ލިބުނު އާމްދަނީ އާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު އާމްދަނީ އަށް އޭރު ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ވޭތުވެ

 ވައިތިމާމެންނަށް ދެ މިނިސްޓްރީ، ތިން މިނިސްޓްރީ ހަދަންވެގެން ރާވަރާ. ކުރަމުން ދިޔަ ގޮތް އޮތް ސަރުކާރުން ކަން

 މީހުންނަށް ނުއުފުލޭވަރުގެ ބުރަ އެއްގެ ބޮލުގައި އެބައި އެއް މިނިސްޓްރީ. ނޫންތޯ ވެރިކަން ވެއްޓިގެން ދިޔައީ ތިއްބަ

، އެހެންވީމާ. ބަދަލުވެގެން ދިޔައީ ނުވެވިގެން އުޅެނިކޮށްނޫންތޯ ސަރުކާރުން އުޅެނިކޮށް އެކަމުން ސަލާމަތްއެއް އަޅުވައިގެ

 ތުގައިޖެހިގެން ތެދުވެ،މަ ދެން ހިނުކުރެވި އޮއްވާ ވެރިކަން ދިޔައި ރި ބައެއް ކަންތައްތައް އޭރުއޭރު ކުރަން ރާވާފައި ހު

ގޮތަކީ ރުޅިއައިސް  ހަދާ ދެން މި ،ބަލަ އަހަރެމެން ކުރަން ރާވާފައި އޮތް ކަމެކޭ ކަލޭމެން ތި ކުރަނީ އެހެން ނުބުނެ އޭ

ގޯސްކަމެކޭ  ތިޔައީ. ތިކަން ކޮށްގެންނުވާނޭ. ންނުވާނޭތިކަން ކޮށްގެ ނ، އުހުނއުހު، ނތިބެގެން މި ބުނަނީ އުހު

. ޕީގެ ފެންވަރާއި ބުންވަރު.ޑީ.އުޅޭ ވާހަކަ އަކީ ދިވެހިން ތަޖުރިބާކޮށްފިއޭ އެމް ދަންނަވަން މި، އެހެންވީމާ. އިނގޭތޯ

ޕީގައި .ޑީ.ކަމާއި އެމްޕީގައި ހުރި އޯގާތެރި.ޑީ.އެމް ޕީގައި ހުރި ދޯދިޔާކަމާއި.ޑީ.މްއެ ޕީގެ އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި.ޑީ.އެމް

އިހަށްދުވަހު ވެސް . އަކަށް ގެނައިމަ އެ ރާއްޖެ އޮންނާނެ ގޮތާ ރާއްޖެ ޑީޕީން އައު.އެމް ފުށްފެންނަކަމާއިހުރި ދެ

 . ނޫންތޯފެންނާކަށް އޮތީ ރީތިކޮށް ފުގެ ފޮށިތައް ނިއުޅާލިއިރުގައި އެއިންޞާފުގެ ދަތުރެއްގައި އިންޞާ

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުންދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބް

އާދެ، މިއަދު މި  .وبركاته اهلل ةورحم عليكم سالمالا، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .الرحيم الرحمن اهلل بسم

ގޮތުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި ބިލަކީ އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީން މި ބިލު  ބެހޭ ސްކުރެވެމުންދާ ބިލާބަހު

އެއްގައި އަޅުގަނޑަށް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިފައި  އެއްގައި ހުރިހާ ޖަލްސާ ސާކުރަމުންދިޔަ ހުރިހާ މަރުޙަލާދިރާ

އާދެ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން . ސާސްތައް ވަރަށް ބޮޑުގޮތުން އަޅުގަނޑުގެ އިހު ބެހޭ ވާތީވެ، މިކަމާ ބިލަކަށް އޮތް

ނޑުމެން އޭރު ވިސްނާފައި ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނު އެންމެ ބޭނުންވަނީ މި ބިލު ނިންމާފައި އޮތީ އަޅުގަ

އެއީ . ހުރި ސަބަބުތަކެއް އެބަ މްހޫރިއްޔާ އަށް ފެނިވަޑައިނުގެންއެހެންނަމަވެސް، އޭރުގެ ރައީސުލްޖު. ރަނގަޅަށޭ



  

ސަބަބަކީ، . ހަދާފަގޮތަށް  ތަން ވަކިވާ އަޅުގަނޑުމެން އޮންނާނީ މާލޭ ހެލްތު ކޯޕަރޭޝަން ކިޔާ ކޯޕަރޭޝަނަކުން މި

ރޭޝަނެއްގެ ބެހޭ ހެލްތު ކޯޕަ ން މާލޭ ރީޖަންގެ ކަންތައްތަކާއަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއްނުކުރަން އަދި ޤަބޫލުނުވެސް ކުރާނަ

އް ރީޖަނަލް ތަނެއްގެ ދަށަށް ޤައުމީ ތަނެ. ސެންޓަރު ދާންޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ސީމިއާޝަނަލް ތެލަދަށަށް ނެ

މި މާލޭ . ދުވަހަކު ވެސްކަމެއް  އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއްނުކުރާނަން އެ. އްޔަތެއްހައިސިމުގެ ކޮބައިތޯ އެއްވެސް ދިޔު

. ޤަބޫލުކުރާ އުސޫލަކީ އަޅުގަނޑު. ސެންޓަރު އެންމެ ރަނގަޅު މާލޭ ހެލްތު ކޯޕަރޭޝަން ދަށަށް ދާން ތެލަސީމިއާ

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ  ކަމަށް ވިޔަސް ޓަކައި މި ބިލު އަލުން ފޮނުއްވި ގެނައުމަށްއެހެންވީމާ، އެ ބަދަލު 

. ގޮތަކަށް ފާހެއް ވެސް ނުވާނެ އަޅުގަނޑުމެންނެއް ހަމަގައިމުވެސް އަޅުގަނޑު އެކަނި ވާހަކަދައްކައިގެން ވަކި

ކަމަށް ވިޔަސް  ކަން ނޫންގެ ނުކުޅަދުންތެރިސީމިއާއަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ތެލަ. ލަނީދަންނަވައި އަޅުގަނޑުގެ ޚިޔާލު މި

ކުރަމުން ގެންދާ ކުދިންނަށް އްމަލްގެ އުނދަގޫ ތަހަތިބި ކުދިންނަށް ނުވަތަ ތެލެސީމިއާންގެ ގޮތުގައި ކެރިޔަރު ތެލެސީމިއާ

ޓަކައި މިހާރު ވެސް  މި މަސައްކަތްކުރުމަށް، އެހެންވީމާ. ކަމަށް ދިނުމަކީ ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއްއެހީ

. އެއް ނޫން އާދެ، އިތުރު ތަނެއް ހަދަނީ. ކީގެ ރޫހަރުން އެއީ މި ބިލުސެންޓަރު ވަރުގަދަކު ތެލަސީމިއާހުރި ނޭޝަނަލް 

ތަން ވަރުގަދަކުރުމުގެ ވިސްނުމެއްގައި ބިލު އަޅުގަނޑުމެން  އަސްލުގައި މިހާރު ހުރި ތަން ނަން ބަދަލުކޮށްފައި އެ

އެއް  އްސަސާނީ ނެތް މުއައް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވައެހެންނަމަވެސް، ވާހަކަދެއްކެވި ބައެ. ފާސްކޮށްފައި އޮތީ ކޮމިޓީން

ޕަރޭޝަންތަކެއް ހެލްތު ކޯ. ޙަޤީޤަތުގައި ޚަރަދު މި ބޮޑުވީ ކީއްވެގެންތޯ. ޚަރަދުތަކެއް ކުރާ ވާހަކައަލުން އުފައްދައި 

 މުސާރަ ދިނުން ފިޔަވައި. ތު ކޯޕަރޭޝަންތަކުން ކުރަނީ ކޮންކަމެއްތޯއެ ހެލް. މަކީ އެއީ ޚަރަދުބޮޑުވި ކަމަކީއުފެއްދު

ހުރި އިނގޭތޯ  ރާއްޖޭގެ އެކި އަތޮޅުތަކުގައި ހަދާފައި ހުރި ހެލްތު ކޯޕަރޭޝަންތަކުގައި އެބަ. މެއް ނުކުރޭއެއްވެސް ކަ

މި ބޯޑުތައް ، އެހެންވީމާ. މިއީ ޙަޤީޤަތް. ބޯޑުގެ މެންބަރުންނަށް ލައްވާފަތަނެއްދޮރެއް ނުދަންނަ މީހުން ޑިރެކްޓަރުންގެ 

، އެހެންވީމާ. ށް ސަލާމަތްކުރެވޭނެގާހާ ޚަރަދު އަޅުގަނޑުމެންނަތަކެއް ހިންމީގެ އެތައް ސެންޓަރު އުވާލައިފިއްޔާ ވެސް

 އަކު އަލުން މި ވިސްނުމަށް އެހެންނަމަވެސް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. ޙަޤީޤަތުގައި މި ބިލު ހަދާފައި އޮތީ ރަނގަޅަށް

އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ، ވީމާއެހެން. ވިސްނަންޖެހޭނެކަން އަލުންއަޅުގަނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަން  ޓަކައި ފޮނުވީމަ

ޤާނޫނަކަށް  ،ގެނެސްވީހާ އަވަހަކަށް ނިންމައިގެން ތާއީދުކުރަން މި ބިލުން އަލުން އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވައިގެން 

ޓަކައި ހަމަ  އާދެ، އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރާނަން މި ބިލު ހަމަ ވީހާ އަވަހަކަށް ފާސްކުރުމަށް. ހެދުން

ކައި ޓަ އަކަށް ފޮނުވުމަށް އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން މި ބިލު ކޮމިޓީ، އެހެންވީމާ. އްކައިގެން ވެސްވާހަކަދަ ބަރުންނާމެން

އަލުން  ،ނަމަ މި ބިލުގައި އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ހުރި. ކަމަށް ދެއްވާނެހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ވޯޓު

ވައި ފާސްކުރައްވައި ޖަލްސާ އަށް ގެންނަހުގެ ބިލު އަވަހަށް މަޖިލީ ގޮތަށް ގެންދަވައިގެން މި ވިސްނުންފުޅު އެ

ވާހަކަ ދަންނަވާލުމަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު  މި، އެހެންވީމާ. ޅުގަނޑު އެދޭ އެދުންމަކީ އަވެގެން ދިޔު ޤާނޫނަކަށް

 .وبركاته اهلل مةورح سالم عليكمالو. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ބޭނުންކޮށްލީ



  

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކުހުޅުހެންވޭ

ގެ ބަލި ކުދިންނަށް ކަންކަން ލަސީމިއާކުދިންނަށް އަދި ތެ ސީމިއާއާދެ، ތެލަ. ޒަތްތެރި ރައީސްޝުކުރިއްޔާ، ޢިއް

އް ދޭންޖެހޭ ކަމެލެވިގެން މި މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތްކުރެވުނީ އެއީ ޚާއްޞަ އެހީތެރިޓަކައި ބިލެއް އެކުލަވައި ކޮށްދިނުމަށް

ގޮތަކަށް އެ ކުދިންނަށް އަޅާލައި  ތަފާތު އެހެންވީމާ، ދައުލަތުގެ އެހެން ހުރިހާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތަކާ. ވާތީ ކަމަށް ބައެއް

ވާހަކަދައްކާއިރުގައި ދު މި ބިލު ބިލަކަށް ނުވެގެން މިއަ. ވާތީވެ އެކަން ކުރެވުނީ ކަމަށް ކަން ކުރަންޖެހޭ ބައްޔެއްކަން

މަޖިލީހުގެ ޗުއްޓީ އަށް އަންނަ ކޮންމެ ދޭތެރެއަކުން ރައީސެއް ބަޣާވާތަކުން . އެއް އެ ކަމަކީ ންގެ ޒިންމާއަޅުގަނޑުމެ

 3އަޅުގަނޑުމެން ފޫކަހާފައި ކަމަށް  ނޫނިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދޭ އެލަވަންސް ކުޑަވެގެން އެ ،ވައްޓާލާފައި

މަސައްކަތްކޮށްފައި  މަހު 3މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ބަޔަކު ދުވަހު  362އަހަރަކު ، މަސްދުވަހު ތިބެފައި، އެހެންވީމާ

އަހަރު  3މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މިދިޔަ . ތަނުގައި ރަނގަޅު މި ވާހަކަ ދައްކަން މި. ވާނީ މިހެން ދޫކޮށްލީމަ

ގެނެސްފައި އޮތް ސަރުކާރު  އޭރުގައި އަޅުގަނޑުމެން މި ރާއްޖޭގައި ތަނުގައި ކުރެވިފައި އޮތީ މިކަތްމަސައް

ބިލު ވެސް، މާލިއްޔަތު  ތެލަސީމިއާ، އެހެންވީމާ. ކަތްކުރިތަނުގައި މަސައް ލެވޭނެ ކޮންމެވެސް ގޮތަކަށް މިއްޓައިވަ

މިއަދު ކީއްވެގެންތޯ ގަޔަށް . ކޮމިޓީގެ ބިލު ވެސް އަދި އެހެން ބިލެއް ވެސް މިތަނުން ކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން

އެ . އި ވެސް ތިބިކުދިން މީގެ ކުރީގަ ތެލަސީމިއާ. ވެގެން ވަރެއް މާ ނީއުޅެ ކަމެއްގައި މި ހިނިއަރައިގެން އުޅޭހެން މި

ވާހަކަ  އެ. ވަނީ ތަނުގައި ހަމަ މަސައްކަތްކޮށްފައި އޮތީމަ އެހެން އެ ނުލާންވެގެން މިކުދިންނަށް އަޅައި

އީސުން ހަމަ އަދިވެސް މި ރާއްޖޭގެ ދެ ރަ. ދެން އެކަމަކު އަޅުގަނޑު މިއަދު އުފާކުރާ ކަމެއް ވެއްޖެ. ދައްކަވަންވީނޫންތޯ

އެކަން . އެއީ ހަމަ ޙަޤީޤަތް. މަނިކުފާނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ކަމަށް މިތަނުން މިއަދު ބަލައިގަނެފި އެބަ ތިބި

ކަމަށް ހެދޭތޯ ވަރަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅަކު އެކަން މިހާރު ނެތް. އޮންނާނެ ގޮތް އެއީ

ލައިގެންފައި އެ އެހެންނަމަވެސް، އެ ބަ. ވެސް ޢާޒިމުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ކުރެއްވި އަޅުގަނޑުގެ އަޚްމަސައްކަތް

އްޙީ ކަންތައްތަކަށް އާދެ، މި ރާއްޖޭގައި ޞި. ބަ އެނގޭއަހަރަށް އޮތް ވެރިކަމެއް އޮތްކަން އެ 1، އެހެންވީމާ. އޮތީ

ވެސް ވީމާ، އަނެއްކާއެހެން. ވެގެން މި ތައްޔާރުވަނީ ގެންނަން އަނެއްކާ ޓަކައި އޮތް ސަގާފަތް ސަލާންޖަހަން ދިއުމަށް

ތަނަށް ގެންގޮސްގެން  ކިޔާ ޖަމާޢަތެއް ހަދައިގެން އެ" ޝީ"މީގެ ކުރީގައި . މި ބިލަށް ވެސް މިހެން މި ހަދަނީ

މަތީގައި އުޅޭ ކުރި ންނަމެން ތާއީދުކުރާ ނުވަތަ ނަށައިހަމައެކަނި ވޯޓު ލިބޭ އަތޮޅުގައި ތިބިއްޔާ ތިބި ނުވަތަ ތިމަ

ފަތެއް އޮތް ޤައުމަކުން މުގެ ސަގާދީގެން އުޅުނު ތެލަސީމިއާ ކުދިންނަށް އެހީތެރިވުފުރުޞަތުބަޔަކަށް ހަމައެކަނި 

އްޙި ޚިދުމަތް ލިބޭނެ ގޮތެއް ހަދައިގެން އެ މަސައްކަތްކުރަމުން އްވާލުމަށްފަހުގައި ދާއިމީކޮށް ޞިއަޅުގަނޑުމެން އެކަން ދު

އަހަރު ވެސް އަތުނުޖެހޭ ހިސާބަށް  12އެކަންކަން ރަނގަޅުވެ ކުރިއަށް އޮތް . ޕީގެ ސަރުކާރަކުން.ޑީ.ގެންދިޔައީ އެމް

ތަނުގެ ބައެއް  އެތާ އެތެރޭގައި ތިބެގެން މި ،ގޮސް ފުލުސް އޮފީހަށް ވަދެ. އީމަ ދެން ނިކުތީ އަރުވައިޖަހާފަދިޔަ



  

ތިއްބެވި މެންބަރުން  އް މެންބަރުން ބަޣާވާތެއް ގެނެސްތަނުގައި އަނގަފުޅާކޮށްފައި ވާހަކަދައްކަވާ ބައެ މި ،މެންބަރުން

ގަންނާކުރައްވާ ބިރުން އެކަމާ  ،އެއްގޮތަށް ދަމާނެ މެންބަރުން އިގެން މަތުމަތީގައި ދިވެހި ސަގާފަތާމާދަމާ ގޯނި އަންދަވަ

ރުކާރު ދެކެ ރުޅިއައި ސަ. ސަރުކާރެއް މީހަކު ނުވެސް ވައްޓާ. ދެއްކިޔަސް އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ޑަރު ވެސް ހީނުވޭވާހަކަ

އެކަން . ރައީސް ނަޝީދު ދެކެ ވާ ލޯބިން މީހުން ހީވަނީ އެހެންފަދަ ކަމެއްހެން މިހާރު ވެސް. މީހަކު ވެސް ނެތް

 ގޮތުން މި ބެހޭ ކުދިންނާ ތެލަސީމިއާ. ކަމެއް ނެތް ދައްކާނެ އެއް ވާހަކަ ދެން އެ. ފެންނާނެ މަގުމަތި ބަލައިލީމަ ވެސް

ރާއްޖޭގައި މި އޮންނަނީ މާ ވަރުގަދަ ސިވިލް  މި. އި އޮތް ގޮތް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭތަނުގައި ކަން ހިނގާފަ

ރައްޔިތުންނަކީ . މާ ވަރުގަދަ ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނެއް ގަދަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކާއިއަކާއި އަދި މާ ވަރު ސަރވިސް

ގައި ކިތައް ފަހަރަށްތޯ އަދި އޭރުގެ ސަރުކާރު އޮތަސް ތަނުން ތިޔަ ވިދާޅުވި ބިލެއް ހެދުމަށްފަހު މި. އުޅޭ ބައެއް ނޫން

ލީމަ މިތަނުން އެކަން މަށާފައި ފޮނުވައި ކޮށައި ގޮތަށް ގޮތް މި ފޮނުވީމަ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މީހުން އެ ބިލު އެ

ޕްރީމް ސު ވެސް އެ. ގޮތް މަނިކުފާނަށް ރަނގަޅަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނަށް ހެދި. ނުވެގެން ދިޔައީ

މިއަދު . ގޮތަށް އިނީ އެއް ބަހައްޓައިގެން އިން ކޯޓަށް ގޮސްފައި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަރައި އޭގެ މަތީގައި ގޮނޑި

ހަދާފައި ދައުލަތުގެ ހުރިއްޔާ ހުރި  މީހެއް ބައި އެ މީހަކާ އެ. ތޯ ހަދަނީ ބަލަންލަން ކިހިނެއްގަޅުވާނެ އޭތި ނިއުޅައިރަނ

އަށް ލާރި ގެންދާ ހިސާބަށް  ށް އަޅައިގެން ގެވެގެން އުފައްދައި، އަތްގާޑިޔަލައެއްޗިހި މަދު ކާވުޒާރާތަ، އެއް ކައި ލާރި

ކުރާ ކޮންމެވެސް ތެލުގެ ވިޔަފާރި ތަނުގައި އިންނަވާ މި. އީ އެކަކުތަނުގައި އަޅުގަނޑު މި އެކަމަކު މި. މަދިޔައި

ރަޕްޝަނުގެ ވާހަކަ ތަނުގައި ކޮ ންމެ ދުވަހެއް ނުދާނެ މިގަޔަށް ހިނިއަރައިގެން އެ، އަޅައިހީވަނީ ހައްދުފަހަނަ. ބޭފުޅެއް

ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަކީ. ބުނަނީ ދައްކާލަބަލާށޭ ނޯންނާނޭ އެއްޗެއް ވަރަށް އުފަލުން މި. ދިމާލަށް ނުގޮވާ އަޅުގަނޑާ

މި  ބަރާބަރަކަށްނު ވަރަށް. އަކީ ވަގުންނެއް ނޫން މިއީ. ހުދު ގަމީހުގައި މި ތިބެނީ ވެސް، އެހެންވީމާ. ސާފު ބައެއް

. ސަރުކާރެއް ވެއްޓޭނެ ދެ ވަނަ ގޮތެއް ނެތީމަ ނިކުތީ ދަންވަރު ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށް ފައިސާ ދީގެން. އުޅެނީ

ދުވަހު މިތަނަށް  ކުރިން އެއް. އެހެންވެދާނެ މަނިކުފާނަށް ވެސް. ނޫންތޯ ކުރި ކަމަކީ އެއީ. ނިކުމެ އެކަން ދުއްވާލީ

. ބަރުން ވެސް ހިފަހައްޓާލީވެސް ވަނަނުދީ އަޅުގަނޑުމެން ހައެއްކަ މެންހުގެ ރައީސް ވަންނަން އައިމަ މަޖިލީ

. ންޖެހޭނީބޮލަށް ޖަހާފައި ވަންނަ. އިގެންސިފައިންނާއި ފުލުހުންނާ ތިބި ބޭރުގައި ބަޑި ހިފަ. ކަމެއްތޯ ކުރެވުނީކޮން

މާދަމާ . ޓިގެން އެކަމާ އުޅޭނެ ކަމެއް ނެތްވެއް ސަރުކާރެއް. އެކަހަލަ ގޮތަކަށް އެކަން ހިނގައިދާނެ ނޫންތޯ، އެހެންވީމާ

ވޯޓެއް ދޭނެ . ން ވެސް ނުފެންނާނެ މި ޤައުމުގަލާހިކެއް ނޫން ތިއިން މީހަކު ލޮލުކޮޅު. ވޯޓެއް ބޭއްވިޔަސް ނިމުނީ

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު އިންނެވީهللا ޢަބްދު .ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެކަން ރާވާފައި އޮތީ ވެސް. މީހަކު ނުވެސް އުޅޭ

ފައިގެން އެތާ އެތެރޭގައި ހި ފުލުހުންގެ ކަރުނަގޭހާއި މުގުރާ. ދެން ތިބި ހުރިހާ ސިޔާސީ ލީޑަރުން ތިއްބެވި. އެމްބަސީގަ

 އްޗަކަށްތޯޤީޤެއްކޮށް ނިމޭއިރު ކޯދެން މާދަމާ މިކަން ރަނގަޅު ތަޙު .ޗިހި އަޅައިގެން ނޭވާނުލެވިފަމެން ތިބީ އެއްޤާސިމު

ބުނަނީ  ދެން މި. ޓަކަށް ވެވެނީ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށްމައެކަނި ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭހަ. ބާޣީ ހުރިހާ މީހުން. ވާނީ



  

މިހާރު ވެސް ހުރި ރައީސް . ކީއްވެގެންތޯ ނުވެވޭނީ އީއެ. ނޭކަމަކަށް ނުވެވޭ ކެނެރީގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދަކަށް ވެސް އެ

 އޮތީ މިކަން މި. ގެން އޭނަ ދުވަކީ ދެކޮޅަށްޖަހައިއެ އުޅެނީ މަތިމައްޗަށް މެޑެލް އެމެރިކާގައި ވެސް. ނޫންތޯ އެއީ

ރަނގަޅު ތިޔަ ވިދާޅުވާ . ވެސްއަޅުގަނޑުމެން މި ކަމަކާ ހާހެއްނުވަން އެއްގޮތަކަށް. ރައީސްވަރަށް ބަރާބަރަށް 

 ކިތައް މީހުންތޯ ގޮސް ތި. އް މީހުންތޯ ތިބީ ބަނޑަށްޖެހިފައްޙީ ޚިދުމަތް ދިނީމަ މި ރާއްޖޭގެ ކިތަސިސްޓަމެއްގައި ޞި

އެއް ކޮންމެހެން ދައްކާކަށް އިތުރު  ކުދިންގެ ވާހަކަ ތެލަސީމިއާ، އެހެންވީމާ. ދުވީ ތް ތީމުގޭ ދޮށަށް ސަލާންޖަހަންއޮ

އެއް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނޭނގޭ  އަޅުގަނޑުމެން ނުދަންނަ ތެލަސީމިއާ. ތަނަކު ނޯންނާނެ ޢިއްޒަތްތެރި އެއް މި ވާހަކަ

ކުދިންނަކީ  ތެލަސީމިއާ. ށް އެހީތެރިވާން ފެށީކަމަ ރުކާރަކުން ފުރަތަމަ ތިއަޅުގަނޑުމެންގެ ސަ. އެއްޗެއް ނޯންނާނެ

ވާތީވެ  އުފެދޭ ކަމަކަށްހިސާބަކުން އެ ކުއްޖާގެ ފުރާނައާ ދޭތެރޭ ސުވާލު ވުރެ އިތުރަށް ވަކި އާދައިގެ މި ޖެހޭ ބައްޔަށް

އިލާތައް އޭރުގެ ސަރުކާރު ޢާގެ ލަސީމިއާބިލެއް ނިންމާއިރުގައި ތެ ތަނުން ދެން ހަމަ މި. ގޮތަށް އުފެއްދީ މި ބިލު މި

ރުޅިއަންނާނެ ގޮތަކަށް  .ކަމަށް އަޅުގަނޑު މި ބަލަނީ ޕީގެ ސަރުކާރު ހަމަ މިހާރުގެ ވެސް ސަރުކާރު.ޑީ.އާދެ، އެމް

މާ  ،އެއް އިތުރުކޮށްގެން އެކަން ނުވާނެ ގޮތަކަށް ހަދާފައި އަނެއް ދުވަހު ނިކުމެ ޓަކައި ބިލަށް މާއްދާ ކަންތައް ކުރުމަށް

. އެއީ ބާޣީ ދެ ޗެނަލު ހުންނާނެ. މަ ދެން މި ނިމުނީމި ދެ ޗެނަލުގެ ކަންތައް އައި. ނެވަރުގަދަ ދެ ޗެނަލެއް ހުންނާ

ނެއް ކަމެއް ކާކަށްތޯ ދަރިން ނުލިބެނީ، ކާކަށްތޯ އަ .އެއަށް އެނގޭނެ، ކާކުތޯ ނަހަލާލަށް ބަލިވެއިނީ. މީގެން ކިޔާނެ

ގޮތަށް ދައްކާފައި މި ހުރިހާ އެއްޗެއް މިހެން ހަދާފައި މި ދެ ޗެނެލުން  އެއް މި ހަކަމި ހުރިހާ ވާ، އެހެންވީމާ. ކުރެވެނީ

. އެކަތި އިންނާނެ މިތާ އެތެރޭގަ އޭގެ. ގޮވާފައި ތިބޭ ހައެއްކަ ދަންނަބޭކަލުންން ކޮށްފައި ދެން އަދި ތިބޭނެ ބޯކަންކަ

މިތާ ތިބެގެން މި މީހުން . ވެގެން އުޅޭ ކަށްޚަޝޭ .އެކަކު އެއީ ނުދަންނަ މީހެއް. ވަރު އުޅޭނެދެ އެއްޗެއް. އިންނާނެ

ނުންކޮށްގެން ނުބައިކޮށް ވާހަކަދައްކައިދީ، ކީރިތި ރަސޫލާގެ ޙަދީޘްތަކާއި ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތައް ބޭރައްޔިތުންނަށް ރޯ

އެއްވެސް . އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮބައިތޯ ،އޭގެ ސަބަބުން ނޫންތޯ، ކޮންކަމެއްތޯ. އިންސާނުން ހަލާކުކުރީ، ފަސާދަކުރީ

މުޅި . ތިބީ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ހެޔޮ ސަލާމަތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މި. އެއް ނެތެއްނޫންތޯ މައްސަލަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އާދެ، އެތެރެއިން ބޭނުންކުރާ އަންނައުނަށް ދަންދެން ރީނދޫ ކުލައިން ލައިގެން މަގުމަތީގައި 

، އެހެންވީމާ. އުޅެނީ ތޯ ވެގެން މިކިހިނެއް ބައެއްތޯ މި އުޅެނީ،ކޮން .މެއްކަ ނުފެނޭތޯ އެ. އޮތް ދުވަނީ އެ

ބައެއް . އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ އެކަން، އަދިވެސް ވެރިކަން ހޯދާނަން. ނުކެރިގެން އިންތިޚާބަކަށް ވަޑައިގަންނަވަން

، އެހެންވީމާ. ދިމާވެދާނެނޫންތޯން އެހެ. ފަޅަން ނިކުމެގެންހުރި ދަންވަރު ފޮށި މީހުން މުއްސަނދިވެފައި ވެސް އެބަ

ސް ވެރިކަން ވައްޓާލީމަ އެކަން ދީގެން ނުކުމެގެން އަނެއްކާވެސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ލާރި ޖެހީމަ 12ރޭގަނޑެއްގެ 

އެމްބެސެޑަރަކީ . ސާބަށް ގޮސްފައި މި ތިބީއޮޅޭ ހި މައްސަލަ އަކީ މިހާރު އެމްބެސެޑަރު މީގައި. ންނާނީ ބަރާބަރަށްއޮ

ދެން ބަޣާވާތުގެ . އޮތީ އުފެދިފަ އެ ސުވާލު މިހާރު މި. ގެ އެމްބަސީގައި އިންނަންޖެހޭ މީހަކީއާއިންޑި .ތޯ، މުލޭތޯނުޔާމީ

ތަނުން  ދެން ވެސް މާތްކަލާކޯ މި. ބިލުގަ ޅުގަނޑުމެން މި އުޅޭނީ ތެލަސީމިއާއަ. ވާހަކަ ދައްކާނެ ކަމެއް ނެތް



  

ޑުމެންގެ ސަރުކާރުން ބެލީ ބިލެއް އޮތަސް ނެތަސް ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް އަޅުގަނ. ކުދިންނަށް ކަމެއް ކޮށްދެވޭތޯ ބަލާ

ލައްކަ  1ޑީކާޑު ދައްކާލީމަ .މީހެއްގެ އައި މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް އެ. އޮތީ ކޮށްފަ އެކަން އެ. އެހީވާން

ރޭގެ ގެނައި ބަޣާވާތް. އެހެންނޫންތޯ ވާނީ .ނެތޯ އެއް މަ ބަލަ ލާރިމިއަދު އައި. ޅުގަނޑުމެން ފޮނުވީއެއްކޮށް އަ ރުފިޔާއާ

އެންމެ ކުޑަވެގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ . ލުގައި، ލޮރީގައި އެއްޗިހި ގެންގޮސް ނިންމައިފިގާޑިޔަހެނދުނު އަތް

ވެސް އެބަ އިނދޭ މައުމޫނު އަރާ ސަވާރުވެގެން ވަރަށް  އެއަށް. އޮފީހުގައި ހުރި ގޮނޑި މޭޒަށް ދަންދެން ގެންގޮސްފި

ލަކާ ލައިގެން ރައްޔިތުންގެ ހާގޮތަށް އުޅުނު ބައެއް ކޮންމެވެސް  މި !ބައްލަވާ. ގޮތަކީ މިއީ ޙާލަތު ހުރި. ފައި ގޭގަހެވި

ރައްޔިތުން . މި މީހުންގެ އަތުގައި އޮތް ބާރުތައް ބީވެގެން ދިޔައީ. ވަނަ އަހަރު 2222މަޖިލީހަށް ވަދެވުނީ 

ވަނަ  2. ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބަލައިގަނެވޭ. ގޮތެއް މިހާރު އޮތީ ވެފަ ދެން ބަލައިގަންނާނެ. އެއްލައިލީ. ބަލައިނުގަތީ

. ރަނގަޅެއްނޫންތޯ. ދުވަހު އަޅުގަނޑުމެން ތިބީ އައިވީ ގުޅާފައި ބައިތިއްބާފަ ވަނަ 2. ދުވަހު ބަޣާވާތަކުން ހަވާލުވީ

ވެސް  ވެސް އިންނަނީ ގޭގައިރަޝީދު  ހާރު އަޅުގަނޑަށް އަޑުއިވޭ ރިޔާޟުމި. ރަނގަޅުތޯ ކިހާ. ތަޅައި ރޯނާގަންނަވާފަ

. އިނގޭތޯ ބަރާބަރަށް މިހިރީ މިކަން .ފެންތާނގީ އަށް ވެސް ތޮޔުއަޅާފަ. ންތޯއަޅައިގެން ރަނގަޅެއް ނޫވަޅަށް ވެސް ތެޔޮ

 ކޮބައިތޯ ޔަޤީންކަމެއް ތެލަސީމިއާ ބިލު ފާސްކުރިޔަސް އަދި މި. ވެވޭނެއެހީކުދިންނަށް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  ތެލަސީމިއާ

ން ކޮ. ބޯންމެރޯ ހަދަން ފޮނުވޭނެ ކަމަށް. އެއް ވާނެ ކަމަށް ކުދިންނަށް އެހީ އެ. އެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ށް ލާރިކުދިންނަ

ތާހިރެއް ނުވާނެ މިހާރު  ރަޕްޝަންގެ ވާހަކަ ދައްކަންއްކަވަނީ؟ ކޮބައިތޯ ބޭނުމަކީ؟ ކޮއެއްތޯ މި ދަ ވާހަކަ

ނީ ސަރުކާރު ހުސްވިކަން އެނގޭ. ދައުލަތް އޮތީ .އްޗެއް ނެތޯބުނަނީ ސަރުކާރަކު އެ އެހެންވީމާ، މި. ލައްވާބައްލަވައި

ޢިއްޒަތްތެރި . އެއީ އެކަން ހިނގާ ގޮތަކީ .ދެލޯފުޅާ ނަމަ ތެރެއިން ސަރުކާރު ބަދަލުވި ބަދަލުވާން އޮންނަ އުސޫލުތަކުގެ

ގޮތަށް ގޮސް އެންމެ  ޖަހާފައި ދާރޭގަނޑު ދަންވަރު އަރުވާ. ނަވާނެރައީސް، މަނިކުފާނަށް ރަނގަޅަށް އެނގިވަޑައިގަން

ތިން ޖަހައިގަނެ ދެފަޅޭއްއްއޮތޯރިޓީ ކައިރީގައި ހަޅޭ ހުރި އެންމެ ބޮޑު ތަން މަނިޓަރީ ގައިފުރަތަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާ

މީހުން ލައްވާ ބަޑި  ދައްކާފައި އެމީހުންނަށް ބިރު ދެން ނިކުމެ އެ ،މަތީގައި ރޯކޮށްލާފައިހަތަރު ސިފައިންގެ ކަންކަށި

. އެއްޗެއް ބަލަ މިހާރަކު ނެތޯރިކަމުން ބަލާފައި ބަޑިޖައްސާފައި ވެ އިކަރުގަ ގެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ،ނިކުމެ ހިފައިގެން

އެ  .ދިންއި ރައްޔިތުންނަށް ގެދޮރުއަޅައިދުވަސް ތެރޭގަ އަހަރު 3ދުވަސް ތެރޭގައި، މިދިޔަ  އަހަރު 3އެކަމަކު މިދިޔަ 

ދީގެން ލާރި  ށްށް ދަންދެކަކައްޑިއާއި ނުވިތަނަކަށް ކަ އާއި މަދަނަ ސަންދައާ. މާރާތްތައް މައްޗަށް އަރާ ތަން ފެނޭއި

 .ކިޔަނީ ޗެކޭތޯ މިއްމިއަދު ކޯ. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ސަލާންޖަހާކަށް ނުދުވޭ ނިކަމެތި ހާލުގައި ތިބި މި ،މުސްކުޅި. ދޭ

ރާއްޖޭގައި ތިބި  ތަނަކީ މިއީ މި މި .ހާލުގައި ނޫންތޯ އޮންނާނީ. ތޯ ވާނީނޫންއެހެން. ދައުލަތް ހާދަ ހާލުގައޭ އޮތީ

އްތޯ ދައްކާފައި، އެހެރީ ވާހަކައެތަނުގައި ކޮން ބައްލަވާ ކާކުތޯ މިވިދާޅުވެ. ރިހާ މީހުން ތިބި ތަންސިޔާސީ އެންމެ ހު

 .މަރުވަނީ ،މިހާރު ސަރުކާރަށް ކަމެއް ނުވެގެން ތެޅި .ވާހަކައެއްތޯ މި ދައްކަނީދެން މިއަދު ކޮން. ރިކޯޑިން ފެންނަން

އަޅުގަނޑު ދިވެހި . ލެވޭނެމާދަމާ ވެސް ބައިއަޅައިލާފައި ބަހައި .އެހެންނޫންތޯ ވާނީ .ވަރުވެފަހޭނެތޭކޮންމެ މީހަކު 



  

. މި މީހުން ދޯނިފަހަރަށް ލާރި އަރުވައިގެން ފިލާ ތަން ބަލަން ،ހޭލާ ތިބެ އޭ ކައިރީ.އެމް.ށް ގޮވާލަން އެމްރައްޔިތުންނަ

ޤާޟީ هللا ޢަބްދު. މީހުން ދިޔައީ ހުރިހާ ،ދު ހޭނެތިގެން ވެއްޓުނީދަމާ ވެސް ވަޙީމާ. ގިނަ ދުވަހެއް މިއަކު ނެތް މާ

 އެއީ ނޫންތޯ މި. ންގެ ތަޅުދަނޑިހުރިހާ ވަގު އެއީ އޭނާ އަތުގައި އޮތީ މި. ކޮށްލީމަ ވީވަރު އެނގުނެއް ނޫންތޯހައްޔަރު

މިހާރު ބައްލަވާ . ތޯއް ނޯންނާނެ ނޫންއެހެން މީހެ ،އެހެން މީހެއް ،ކުއްޖެއް ތެލަސީމިއާ ވީމާ،އެހެން. ވީ އެއްޗަކީ

ތަނުގައި  މި އިނުގެ މައްސަލަ ހިލުމާމިލިއަ 222. ތޯ ނަންގަވާފައި ހުރީކިހާވަރެއް .އޯގައި ހުރި އެއްޗެހި.ޓީ.އެސް

ލޮޓަސް ސައިބޯނި  !ބައްލަވާ. ޤާޟީ ގެންދިޔުމާ އެއްކޮށް ދެން ނިންމައިފި އެހެން ގޮތެއް މިއަކު ނޯންނާނޭهللا ޢަބްދު

ތިބި މުޅި ދައުލަތަށް ވުރެ  އެރި މީހުން އެބަ މި މާލެ އަށް ކަނޑާ ފޮތި ހިފައިގެންދޮޅު މުށް ރިޔާ އިބުރިޔަކާ

 މީހުންގެ އަތްމައްޗަށް ޤައުމު މި އަނެއްކާވެސް އެ. ޗެއް ހޯދައިގެން ވީ ބައެއްއްކޯ ،ތަނަކުންމީ ކޮން. މުއްސަނދިވެފަ

 މި ބާޣީ ޝަރީޢަތްތައް ކުރާ ދުވަހު .އެއް ދަންނަވަންތޯ ވާހަކަ. ތިބީ ބަލަހައްޓައިގެން ދިވެހި ރައްޔިތުން އެ. ދިޔައީ

ނީ ގޯނި ދިދަ ނަގާފައި ޖެހޭ ހަމަ .ވާނީ ފަތާ އެއްގޮތަށް މިކަން ގެންގޮސްގެންރާއްޖޭގެ ސަގާ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މި

. ނެ ގޮތެއްއެނޫން ގޮތަކަށް ނީންނާނެ މިކަން ހިނގާ. ޖަހައިގެން މަގުމަތީގައި ދެކޮޅަށް ދަމަންހަމަ ޗޭނު

ކުރި މީހުންގެ ޝަރީޢަތް ވަރަށް ޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި ބަޣާވާތްގެނައި މީހުންނާއި ބަޣާވާތްއިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ދިވެހި ރައް

ދައްކާ މީހުން ފުލުސް ތަނުގައި ވާހަކަ މި ،ތަނަށް ފުއްޕާފައި ތެދުވެ މި ،ތިޔަ ވިދާޅުވާ. ރަނގަޅަށް ކޮށްފައި ދައްކާނަން

ލައިގެން ތިބެގެން ރައްޔިތުންނަށް ކުރި އަނިޔާގެ މަރުކަޒަށް ބޯގަންނަވައި ދިވެހި ދައުލަތުގެ ސަލާމަތީ އޮފީސް ތެރޭގައި

 . މީހުންނަށް މަގުމަތިން ދޭނަން އިރާދަކުރެވިއްޔާ ބަދަލު އެ

 

 :ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން

ފަހަރު މި މަޖިލީހުން  އެއް. ވަނަ ދުވަސް 3ކުރެވޭ ގެ ބަހުސްމިއާ ބިލުތެލަސީ. ރައީސްޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި 

އެ . ލެއްވިއިރު ސަބަބުތަކެއް ދެއްވިލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަނބުރާ ފޮނުއްވައިރައީސު ،ފާސްކުރައްވާފައި ފޮނުއްވީމަ

ވަނަ ފަހަރަށް ފާސްކޮށް ދެ ފަހުގައިރެއްގެ ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށްވަ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ކޮންމެވެސް

ރި މިފަހަރު ދައްކަވާފައި ހު. ކޮޅަށް އަނބުރާ ފޮނުއްވާފަ އޮތީ ދެވަނަ ފަހަރަށް މި ލެއްވީމަ މިހާރު އަނެއްކާ އެފޮނުއްވައި

ކި ވަކި ޤާނޫނުތަކަށް ހަވާލާދެއްވާފައި ވަވަކި. އި ހުރި ވާހަކަފުޅުތަކެއްލުކޮށް ދައްކަވާފަވާހަކަތަކަކީ ތަންކޮޅެއް ތަފްޞީ

ބޮޑަށް  ފަހަރަށް ވުރެ އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުގެ ވިސްނުމުގައި ކުރީ. މާއްދާތަކަކާ ގުޅުވާފައި ދައްކަވާފައި ހުރި ވާހަކަތައް

ހަމައެކަނި  ކޯޕަރޭޝަނެއް މެދުވެރިކޮށް ކަންކަން  އުޅެނީ މިފަހަރު އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ވިސްނާލަންޖެހޭ މިހާރު އެ

ން ނިކުމެދާނެ މައްސަލަތަކެއް ދެއްވާފައި އޭގެތަކަށް ހަވާލާއެއް އެހެން ޤާނޫނުބަ. އެއް ނޫން ކުރުމުގެ ވާހަކަ

 ކަށް ފޮނުއްވައިއަ ބިލު އަލުން ކޮމިޓީ އަޅުގަނޑުގެ ވިސްނުމުގައި ހުރީ މި ،ފާހަގަކުރައްވާފައި ފޮނުއްވާފައި ހުރީމަ

އެ ކޮމިޓީ  ،ކުރުމަށްފަހުރިޢާޔަތް ވަކިވަކިންހުރި ނުކުތާތަކަށް އެފާހަގަކުރައްވާފައި  އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސިޓީގައިރަ



  

އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެހެން ހެދުމަކީ . އަނބުރާ ގެންނެވުމަށް ގޮތަކާ އެކުގައި މަޖިލީހަށް ބިލުއަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ

ގަނޑު އަޅު. ވެގެން ހިނގައިދާނޭ ގެ ތެރެއިން ނިކުންނާނެ ގޮތަކަށްބިލު އެންމެނަށް ވެސް ޤަބޫލުކުރެވޭ ހައްލެއް މި

ބަލި . ކުދިންނަކީ ބަލި މީހުންނެއް ނޫން ތެލަސީމިއާ. ބޫލުކުރަން މި ޚިދުމަތަކީ ދެވެންވާނެ ޚިދުމަތެއްވެސް ޤަ

ތަފާތު މަރުޙަލާތަކެއް  މީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގައި އެ ،މީހުންގެ ލޭގައި ހުންނަ އުނިކަމެއްގެ ސަބަބުން އެ. ކުދިންނެއް ނޫން

ބައެއް ދައުލަތުގެ  މީހުންނަކީ ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަން ލިބިދޭންޖެހޭ އަދި އެ. ބައެއްކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ތިބޭ ކަޑައްތު

 ބިލަކީ ހަމައެކަނި ލޭއަޅައިދިނުމާއި ބައްޔަށް ބޭސްކޮށްދިނުމާ، އެއަށްވުރެ އަދި މި .އެކަން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. ފެންވަރުގަ

ނިސްބަތް  ،ން ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދުމާއި އޭގެދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަލަސީމިއާ ކޮންޓްރޯލްކުރުފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި 

ކަމަށް  އެ ،ގަނެކަން ދެނެކަންއަދި ކުއްޖާ އުފަންވުމުގެ ކުރިން ވެސް އެ  ދުކުރުމާއި އަދި ހޭލުންތެރިކަމާމަ

ގެ ކޮށްދިނުމުކަނި ފަރުވާއެހެންވީމާ، ހަމައެ. ވެސް ހޯދުމަށް ބާރުއަޅާ ބިލެއް ކަމެއް ކުރެވޭނެ ގޮތެއް އޮތިއްޔާ އެފަރުވާ

މި މުޅި ރެޖީމް . ޖެހެނީބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ދައްކަން އާގެ ވާހަކަ އެކަންޏެއް ނޫން އަޅުގަނޑުމެން ތެލަސީމިނިޒާމު

ގެ އާބާދީގެ ނިސްބަތުން އަޅުގަނޑުމެން. ޖެހޭހޭތީ މިކަހަލަ ޤާނޫނެއް އޮންނަންބިނާވެގެންދާނެ ވާހަކަ ދައްކަންޖެ

އެހެންވީމާ، . މީހުންނަކީ ނިސްބަތުން ގިނަ އަދަދެއް ވާހިފައިޖެ ތެލަސީމިއާގެ ކުދިންނަކީ ނުވަތަ ތެލަސީމިއާ

ދެން . ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަންޤައުމީ ފެންވަރުގައި މަސައްކަތް ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން މި

ދައިގެ ތެރެއިން މިކަން އާސަން. ކުޑަކުޑަ އޮޅުންއަރާ އެހެން ކަމެއްގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އަޅުގަނޑު ބޭނުން

އަކީ އިންޝުއަރެންސް  އާސަންދަ. އަކީ އިދާރީ ނިޒާމެއް އާސަންދަ. ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ މަޖެހޭނޭހަ

އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން  ރެންސް ކުންފުންޏާ ދޭތެރޭގައި ކުރެވޭއަށް ސަރުކާރާއި އެ އިންޝުކުންފުންޏެއް މެދުވެރިކޮ

ހުންނާއި އަދިވެސް އާސަންދައިގެ ތެރެއިން ބައެއް މީ. ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހަދަނީތަކަށް ކަވަރުރަން ބޭނުންވާ ބޭސްކުކަވަރު

ދޭނީ ލައްކަ ރުފިޔާގެ ޚިދުމަތް 1އެ  އާޚިރުގައި. އިން އަޑުއިވޭ ވާހަކަ މީޑިޔާ ރެވިގެން އުޅޭނުކުބައެއް ތަންތަން ކަވަރު

މު އެއް ދެން އަދި އެންމެ މުހިއް. އިން ގައި ދެކެވޭ ވާހަކަކަން ކަނޑައަޅާނީ މި ދެ ޕާޓީ ދޭތެރޭފަރުވާއަކަށްކޮންކޮން 

ގޮތުން ހަމައެކަނި ތަޢާރަފުކުރި  އެއީ އިދާރީ. މާޔަތް އޮތް ނިޒާމެއް ނޫންހިއަކީ ޤާނޫނެއްގެ  އަކީ އާސަންދަ ނުކުތާ

އްޙީ ތިމާޢީ ޞިއިޖު ޤާނޫނަކަށް ހެއްދެވި ދީޤުކުރައްވައިތަޞް އި ފާސްކުރައްވައި،ގ2211ަމްބަރު ޑިސެ 22. ނިޒާމެއް

ހަދާފައި  އާސަންދަ. އަކީ ގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމެއް ނޫން އާސަންދައިންޝުއަރެންސްގެ ޤައުމީ ނިޒާމު

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް . މުޅިން ތަފާތު އުލާއާގެ ޤާނޫނުގައި އޮތް ފޯމިއިންޝުއަރެންސްގެ ޤައުމީ ނިޒާމު ،އޮތް ގޮތަށް

ގައި މިއީ ހަމަ ބަޖެޓު. އެހެނެއްނޫން .ޤާނޫނީ ބާރު ލިބިގެން ،ގެ ދަށުން އައި ނިޒާމެކޭ މިއީއިވިފައި އޮތީ އެ ޤާނޫނު

 ރެންސްގެއާސަންދަ އިންޝުއަ .ގޮތަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމެއްސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތެއް  ،ނޑައެޅިގެންއަދަދުތަކެއް ކަ

ޤާނޫނުގައި . އޮތީ ދެ އެއްޗެއްގައި މި ،އުލާ އެއްދެ ފޯމި. ގެ ތެރެއަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް އަދި އޮތީޤައުމީ ނިޒާމު



  

އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ބިލަކާ . ންއޮތް ގޮތަށް އާސަންދަ ޤާނޫނުގެ ތެރެއަށް ގެނައުމުގެ ކަންތައް އަދި އޮތީ ކުރަ

 . އްބިލު ޤާނޫނަކަށް ވުމަކީ ހަމަ ރަނގަޅު ކަމެ މިދޭތެރޭގައި ފުންކޮށް ވިސްނައި ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެސް، 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އަށް ވަނީ ވަގުތު  ޕީ.އާރު.އާއި ޑީ ޕީ.ޑީ.ހިސާބަށް ދިޔައިރު އެމް ހާބަހުސް މި. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 .މެންބަރުންނަށްއަރުވާނީ ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިނުގަންނަވާ މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއެހެންވީމާ،  .ހަމަވެފަ

 .އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމުތަމަ އިސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފުރަ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމު

އާދެ، ތެލެސީމިއާ ކުދިންނަށް . اهلل رسول على والسالم ةوالصال هلل الرحيم، الحمد الرحمن اهلل بسم

ދެން މި ބިލަކީ . ކުރަންދުބިލަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ތާއީ ޙަޤީޤަތުގައި މި ،ވާ ބިލު ހުށަހެޅިފައި މި އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން

އްލެއް އާދޭތޯ ހަކަމަށް ވީހާވެސް އަވަސް  މި. ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ނުދެކެން ތަކެއް ދައްކަންޖެހޭ ބިލެއްމާގިނަ ވާހަކަ

 ...އަހަރު 3ދިޔަ ވޭތުވެ. ކުރަންވީޅުގަނޑުމެން އެންމެން މަސައްކަތްއަ

 

 (ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .އާދެ، އިސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް

 

  :ކަދެއްކެވުންވާހައިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމު 

 ،ވާތީވެ ތަކާ ގާތްގުޅުމެއް އޮންނަ މީހަކަށްއިލާޢާލެސީމިއާ ވަރަށް ގިނަ ކުދިންގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑަކީ ތެ

ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ  އަހަރު ހަމައެކަނި އެ 3ވޭތުވެދިޔަ . ނގޭވަރަށް ރަނގަޅަށް އަޅުގަނޑަށް އެ ކުދިންގެ ހާލު އެ

  ...އެއްޗެހި ނުލިބިގެން

 

 (ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)

 

  :ވުންރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ



  

 .އިސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް. އާދެ، ޖަލްސާގެ ކޯރަމް ލިބިއްޖެ

 

  :ކަދެއްކެވުންވާހައިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމު 

ޖެހިފައި އޮތްކަން އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާން. އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އަޅުގަނޑުމެން . އެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްސަލައަކުންނެއް ނޫން މި ބިލު ލަސްވަމުންދިޔައީކީ. ގާތުން އެނގެމުންދިޔަ

 ލައްވާފައި މިރަން ފޮނުވުމުން އަނބުރާ ފޮނުއްވައިކުނގަޅަށް ފާސްކޮށް އަދި ތަޞްދީޤުވެސް ރަމެހައިބިލު ކިތަން މި

މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަކީ މަތިން  ގެދެން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑުމެން، އަޅުގަނޑުމެން. އޮތީ

ފުޅެއްގެ އެއްވެސް ބޭ. ވެސް ވާހަކަދައްކަންޖެހޭނީ ތެދުތެދަށް އަޅުގަނޑު. ފައިބައިގެން އައިސްފައި ތިބޭ ބައެއް ނޫނޭ

މެން ޖެހެނީ އަޅުގަނޑުކުރަންއެކަމަކު ހިތާމަ. ޖެހޭނީކަވަންވާހަކަފުޅުދައް ސީދާ ބިލަށް ،ބުރާއި ޢިއްޒަތާ ނުބެހިއަ

ބުރާއި ޢިއްޒަތަށް މާއި އަދި އަބަޔަކަށް ވަގަށްގޮވު ބަޔަކު އަނެއް އަޅުގަނޑުމެން އެއް ،ހާލު މުސްލިމުންގެ ގޮތުގައި ތިބޭ

މިއީ އަޅުގަނޑުމެން . މި ފެންނަނީ ތަން ދާ އެކު އަރައިގަނެމުން ވަރަށް ފަސޭހަކަމާ ،ނެތި އެއްވެސް ވިސްނުމެއް

ތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންގެ ތުއްތު ރޫމުއެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ގޭގޭގެ ސިޓިން. ވަރަށް ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް

މި މަޖިލީހަކީ އެ ރައްޔިތުންނަށް އަދި އެ . ގެންދޭ ދަރިންނާއި ޒުވާން ކުދިން މި ވާހަކަތައް އަޑުއަހަމުން އެބަ

އިސްލާމީ ޤައުމެއްގައި މަޝްވަރާ މަޖިލީހަކީ . ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން ނަށް ނަމޫނާ މަޖިލީހަކަށް ވާންޖެހޭނެކުދިން

އި ނަށާ ހެދިޔަކަސް އެއީ ތަނުގަ މި އްލަވައި،ހަޅޭ ތަނުގައި ލަވަކިޔައި ބަޔަކު މި. އްތަނެވަރަށް ކަރާމާތްތެރި 

 އެހެންވީމާ، ކޮންމެ. ވުރެ ދެރަކަމެއް ނޯންނާނެ ނޭނގުމަށް. ވެއެއީ ތަންދޮރު ނޭނގޭތީ. ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންޤަބޫލު

އަކަށް  އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި މި ބިލު އަވަހަށް، ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ކޮމިޓީ. ކޮށްފާނެ ވެސް ފަދަ ކަމެއް

އެކު  ނަށް އޯގާތެރިކަމާކުދިންނަށް އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ މި މަޢުޞޫމު ފޮނުވައިގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުން

ރަން، ންކުއަޅުގަނޑު ވަރަށް ޔަޤީ. ކުރަންވީތޯ އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްޚިދުމަތްދެވޭނެ ގޮތެއް އަވަހަށް މެދުވެރިކުރެވޭ

ދެން . ކަމަށް އަށް ކުރައްވާނެ މިއަދުގެ ސަރުކާރުން މިކަންކަން ވަރަށް ފުރިހަމަ ،ކުރަންއަޅުގަނޑު ވަރަށް އިތުބާރު

ގޮތެއް  ވީ އަށް މިލިއަން ރުފިޔާ 212ޖެޓުން އެފްގެ ބަ.ޑީ.އެން.ވާހަކަދައްކާއިރު ހިތާމަކުރަންޖެހެނީ އެމް ފައިސާ ނެތް

 އަޑުއިވެނީ މެލޭޝިޔާ އިން ކޮންޑޯތަކާ. އް ނޭނގޭގޮތެ ވީ އަށް އަން ރުފިޔާމިލި 116ސީގެ .ބީ.އެން.އެމް. ނޭނގޭ

. ވިގެންދާނެއެއް ކުރިއަށް އޮތް ތާނގައި އަޑުއި ވާހަކަ ންމެކިތައަދި މިކަހަލަ . އެއްޗެހި ގަނެފައި ހުންނަ ވާހަކަ

 . ތަން ހޯދައިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަންތައްތައް ކުރެވޭނީ ވީއެހެންވީމާ، ފައިސާ

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން



  

 މިހާރު މި. ނިމުނީ ހިސާބުން މި މައްސަލައިގެ ބަހުސަށް ކަނޑައެޅި ވަގުތު މިހާ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުޝުކުރިއްޔާ 

އެހެންވީމާ، މިއަދުގެ ވޯޓަށް އެހުމުގެ ވަގުތުގައި މި . ތާއީދުލިބިފަ، އަކަށް މި ބިލު ފޮނުވުމަށް ހުށަހެޅި ވަނީ ކޮމިޓީ

 . މައްސަލައިގެ ވޯޓަށް އެހުން އޮންނާނެ

 

 .އިބްތިދާޢީ ބަހުސް. 2

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އެއީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މަހިބަދޫ . ޢީ ބަހުސްއިބްތިދާ. އަށް 2ޑާ ނަންބަރު ންއާދެ، މިހާރު އަޅުގަނޑު މިދަނީ އެޖެ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން  2212/2ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙައްމަދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

. ގެނައުމުގެ ބިލުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރު

ވަނަ  3ވަނަ އަހަރުގެ  2211ގައި ބޭއްވުނު  2211ނޮވެމްބަރު  21ވަނީ  މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފައި

ރު މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވާނީ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ. ވަނަ ޖަލްސާގަ 13ދައުރުގެ 

 .މުޙައްމަދު ނަޝީދު

 

  :ކަދެއްކެވުންވާހަނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ  2212/2ޤާނޫނު ނަންބަރު . ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ ބިލު. `

  ...މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން

 

 (ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .ގެންދަވާޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރިއަށް .އާދެ، މިހާރު ކޯރަމް ލިބިއްޖެ

 

  :ކަދެއްކެވުންވާހަނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު 

އް ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތަ 2212/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އަޅުގަނޑު ސަރުކާރު . ގެނައުމުގެ ބިލަކީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ބިލެއްކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުފޯރު

ށް ގިނަ ހިންގާ ޕާޓީގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މި ބިލު ރައްޔިތުންގެ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް މި ހުށަހަޅަނީ ވަރަ



  

ޕީ ސަރުކާރުން މި ބިލު މި ހުށަހަޅުއްވަނީ ޤާނޫނު .ޑީ.އާދެ، އެމް. ސަރުކާރުން ވިސްނެވުމަށްފަހުގަ މެދު ސަބަބުތަކާ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން  2212/2ނަންބަރު 

ބެހޭ  ގޮތުން ނަފްސާނީ ބަލިތަކާ ނަންބަރު މިހާރު އޮތް ވަނަ 4 ގެ(ހ)ދާގެ ވަނަ މާއް 1ގެ ޤާނޫނުގެ ފޯރުކޮށްދިނުމު

ޑޮކްޓަރުންގެ ޝަރުތުތައް ހަމަވާ މީހުންގެ އަދަދު ރާއްޖޭގައި ވަރަށް މަދުވުމާއި މި މަޤާމަށް މީހަކު މިހާތަނަށް 

އެހެނިހެން  އިކޮލޮޖިސްޓުންނާއި އަދިވާތީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތިބި ކްލިނިކަލް ސަ ޢައްޔަންކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް ދިމާވެފައި

ފަރާތެއް މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެވޭ ގޮތަށް އޮތުމަކީ  އްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިންނަފްސާނީ ބަލިތަކާ ބެހޭ ޞި

އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރަށް ، އެހެންވީމާ. ފެނިވަޑައިގަންނަވާތީޕީ ސަރުކާރަށް .ޑީ.ކަމުގައި އެމް ކަމެއްމުހިއްމު

ތެރިކަން ހުންނަ އެއީ ނުކުޅެދުން. ކަމަށް ވެސް މި ޤާނޫނަށް ގެނައުން މުހިއްމު ބަދަލެއްމެހެންމި ބަދަލަކީ ކޮންފެންނަނީ 

 ކަމެއްމުޅަކު ހިމެނުން އެއީ ވަރަށް މުހިއްބެހޭ ބޭފު އެހީތެރިކަމެއް ދޭއިރުގައި ނަފްސާނީ ޢިލްމުތަކާ މީހުންނަށް ޚާއްޞަ

އާދެ، ޤާނޫނު . އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވެސް ދެކެވަޑައިގަންނަވާކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރަ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން  2212/2ނަންބަރު 

 1ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  -1. ހަޅަނީގެނައުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ހުށަގެ ޤާނޫނަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙުފޯރުކޮށްދިނުމު

ވަނަ  4ގެ (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  1. ވާ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން ވަނަ ނަންބަރު ތިރީގައި މި 4ގެ (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ 

ދުމަތްތެރިންގެ ތެރެއިން އްޙީ ޚިބެހޭ ޞި އިޞްލާޙަކީ ނަފްސާނީ ބަލިތަކާ ޕީ ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ.ޑީ.ނަންބަރަށް އެމް

ވަނަ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން މި ހުށަހަޅަނީ ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  2. ރާ މެންބަރެއް ހިމެނުމަށްކުއިންތިޚާބު

 ޤާނޫނުން ގެންނަ އިޞްލާޙުތަކާ އެއްގެ ބަޔަކަށް ހަވާލާދީފައިވާ ތަންތަން މި އަކަށް ނުވަތަ ވަކި މާއްދާ ވަކި މާއްދާ

ފަށާއިރު މި ޤާނޫނުން  ކުރަންމައެހެން މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުއަދި ހަ .ގުޅިގެން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް

ކަމުގައި ވެސް  ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުދީޤުކޮށް ދިތަޞް ،ފާސްވެ

ހަޅާ ޕީ ސަރުކާރުން މި ހުށަ.ޑީ.މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އެމް. ދިނުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ހުށަހަޅަނީހަމަޖައްސައި

މާލީ  އްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއިނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙަ 2212/2ހުށަހެޅުމަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން މެންބަރަކު ބެހޭ ޞި ޤާނޫނުގައި ނަފްސާނީ ބަލިތަކާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ

ނޑުމެންނަކީ އަޅުގަ. ދަންނަވަނީ ފައި އޮންނަން ފެންނަ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން މިވެކުރެވޭނޭ ނިޒާމެއް ޤާއިމުތިޚާބުއިން

އަދި އިޖުތިމާޢީ ބިސީން ދަމާލެވޭ ރޮނގުގެ ތިރީގައި ތިބި  އެހީ އަށް ބޭނުންވާ މީހުންނާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާއްޞަ

. ދިން ޕާޓީޖެހިލުމުގެ ފުރުޞަތު ޗަށްއެއްވަރަށް މައް ން ޢާއްމު އިޖުތިމާޢީ މިންގަނޑާރައްޔިތުންނަށް އިޖުތިމާޢީ ގޮތު

އި ޓަކަ ކުރުމަށްވިދާޅުވާ ހެޔޮވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ޤާއިމު އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އިޖުތިމާޢީ ޢިލްމުގެ ޢިލްމުވެރިން މި

އިޖުތިމާޢީ ބިސީގެ ސިޑިތަކުގެ އެކި ހަރުފަތްތަކުގައި ތިބި މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން  ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ޚާއްޞަ

. އެއް މީހުންނަށް މުޖުތަމަޢުގެ ތެރެއަށް ނުކުތުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ވިސްނުމުގައި އޮތް ޕާޓީ ވައިދީގެން އެފޯރު



  

 ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައި އީމި ބޮޑަށް އެދޭ އެދުމެއް އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް، އެހެންވީމާ

 އެ. ވުން ކަމަށް އް ލިބިގެންވާ ފަދަ ބައެއްމެއް އުޅެވޭނޭ ފަދަ އެހީތެރިކަމެރައްކާތެރި ދިރިއުޅު ،މީހުންނަކީ ރަނގަޅު

ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް ބައްޓަންވެފައި އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު  ފުރުޞަތަށް މަގުފަހިވާނޭ

ލައިޒޭޝަން، ސައިންސް އޮފް އިޖުތިމާޢީ ޢިލްމުގެ ބައްޕަ އިބްނު ޚަލްދޫން އޭނަގެ ފޮތް ސިވި. ދެކެނީ

ތަނެއްގައި އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން އެންމެން  އްގެ ދުޅަހެޔޮކަން ބިނާވާނީ އެވަނީ މުޖުތަޢެ ސިވިލައިޒޭޝަންގައި ވިދާޅުވެފައި

 ބޮޑަށް އެދޭ އެދުމެއް މީ ޚާއްޞަ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް، އެހެންވީމާ. ތަކެއް ފަހިވެގެންނޭއެއް ހަމައެއްގައި މިނޭނޭ ގޮތް

ލިބުމުގެ ދެންނެވި ވަޒީފާ މިމީހުންނަށް ވަޒީފާއަދާކުރުމުގެ ދަތިތަކާ ވާ މީހުންނަށް ވެސް އެފަދަ މީސްއަށް ބޭނުން އެހީ

އިލާތަކަށް ޢާފަދަ ފަރާތްތަކުގެ އެކަމުގެ ސަބަބުން އެ، އެހެންވީމާ. ހުރި ފުރުޞަތުތަކުގެ ވެސް މައްސަލަތަކެއް އެބަ

ރަނގަޅު ކާނާ އާއި ފުރިހަމަ  ދަރިންނަށް ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ބޭފުޅުންގެ އަދި އެ މާވަމުންދާ ނުކުޅެދުންތެރިކަމާދި

 އްޙަތު ލިއްބައިދިނުމަށް ހުރި ދަތިތައް ނައްތާލެވިގެން ނޫނީ އިޖުތިމާޢީ ދުޅަހެޔޮކަމެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމަކުޞި

ކީ ސަރުކާރުގެ މައިގަނޑު ވިސްނުން މިއަދު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި ހުށަހަޅާ ބިލަ، އެހެންވީމާ. ޤާއިމެއް ނުކުރެވޭނެ

. އަޅުގަނޑު ދަންނަވަންވަޢުދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއް ވަޢުދުކަމުގައި ވެސް  1ކަމަކަށް ބިނާވެފައިވާ މައިގަނޑު  އެ

 އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެންމެހައިއަޅުގަނޑު އެދެނީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި ހުށަހެޅޭ ބިލު ޢިއްޒަތްތެރި ރަ، އެހެންވީމާ

 ސްދެއްވާނެމި އިޞްލާޙު މި ބިލަށް ގެނެސްކުރައްވައި، އެކު ބަހުއި އެކުވެރިކަމާ އުފާވެރިކަމާ އިބޭފުޅުން މިނިވަންކަމާ

ންކުރަނީ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތާއީދު ވެސް ދިވެހި ސަރުކާރަށާއި އަދި މި ބިލަށް އަޅުގަނޑު ޔަޤީ. ކަމަށް

 . މްޢަލައިކުމްވައްސަލާ. ޝުކުރިއްޔާ. ކަމަށް އޮތް

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އަޅުގަނޑު . ލަންރުމުގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑު ހުޅުވައިސްކުއާދެ މި ބިލަށް ބަހު. ރި މެންބަރުޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެ

 . މަޢުޞޫމަށްهللا ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކެލާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން މަޢުޞޫމުهللا ބްދުންބަރު ޢަކެލާ ދާއިރާގެ މެ

ވާ،  ކަމުގައި ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ދުވަސްވަރު ފާސްވެފައިވާ ބިލެއް. އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ  ،2212/2ރަމުންދާ ޤާނޫނު ނަންބަރު ޤާނޫނަކަށްވެ އަޅުގަނޑުމެން ޢަމަލުކު

 ޕީގެ ފަރާތުން އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅި.ޑީ.އް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ބިލަށް އެމްޙައްޤުތަ

އެއީ މި އިޞްލާޙުން . އަޅުގަނޑުގެ ހިތުން މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަން ރަނގަޅު އިޞްލާޙެއް ،ހިނދު

ގެ (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  1ނޫނުގެ އެ ޤާ. ކުލެވިފައިވާ ގޮތަށްއްލުކުރެވޭތޯ މި ބަލަނީ ކޮމިޓީ އެހައަޅުގަނޑުމެން ކަމެއް 



  

 އްޙީ ޚިދުމަތް ދޭ ބޭފުޅެއް ހިމެނޭދުމަތް، ނަފުސާނީ ބަލިތަކާ ބެހޭ ޞިބައި ނަފުސާނީ ޚި ނަފުސާނީ ޑޮކްޓަރެއް އޮތް -4

އިގަންނަން ރަނގަޅު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަލައެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހިތުން . ވަނީ މި އިގޮތަށް މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފަ

ވާއިރު އަޅުގަނޑުމެން  އެއް ކަމަށް ގޮތަށް އެކުލެވޭ ކޮމިޓީ ޓެކްނިކަލްއެހެންނަމަވެސް، . ގައި ވެދާނެއިޞްލާޙެއް ކަމު

ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ އެ ކޮމިޝަން ބަދަލުކުރުމުން ތަފާތު ބަދަލެއް  މި އިއަކަށް ގެންގޮސްފަ ވެސް ކޮމިޓީ ޖެހޭ މި

ޚާއްޞަކޮށް މިއަދުގެ  ،ޕީގެ ފަރާތުން މި ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު.ޑީ.މިހާރު އެމް، އެހެންވީމާ. ނަންއައިސްދާނެތޯ ވިސް

ދެންނެވި ކޮމިޝަނުގެ ކަންތައްތައް  ޚާއްޞަކޮށް މި. ލަންޖެހޭޙާ ދޭތެރޭ ދެކެނީ ކިހިނެއްތޯ އެބަ ބަސަރުކާރުން މި އިޞްލާ

އެއް ހޯދުމަށްފަހު މި  މިއަދުގެ ސަރުކާރުގެ ލަފަ، އެހެންވީމާ. ވާތީ ބަލަހައްޓަމުން މި ގެންދަނީ މިނިސްޓްރީން ކަމަށް

އަޅުގަނޑު މި އިޞްލާޙަށް ، އެހެންވީމާ. ކަންތައް ފާސްވާނެ ނަމަ އެ ބިލު، އިޞްލާޙު މި ބިލަށް ގެންނަން ބޭނުން

 . ޝުކުރިއްޔާ. ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

މިނެޓުގެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް  32ތްތެރި މެންބަރުންނަށް ހިސާބުން ޢިއްޒަ އާދެ މިހާ. ތެރި މެންބަރުޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތް

 .އަރުވަން

 

 ]އަށް 11:22އިން  12:32ހުސްވަގުތުކޮޅު [

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު ޖަލްސާ ފެށުމަށް ބެލިއިރު ޖަލްސާގެ ކޯރަމް ހަމަނުވާތީ މަޖިލީހު. `

އަޅުގަނޑު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިމެނޭ ޕާޓީތަކުގެ . ޖެހެނީ ޖަލްސާ ފަށާގަޑި ލަސްކުރަން މަތީން އަޅުގަނޑަށް މި

ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުތަކުގެ ލީޑަރުންނާއި އަދި މައިނޯރިޓީ ލީޑަރަށާއި މެޖޯރިޓީ ލީޑަރަށް އިލްތިމާސްކުރަން މަޖިލީހުގެ 

ގައި ބޭފުޅުން މަޖިލީހު އެ. ގަޑި އަށް ފެށޭނެ ގޮތަކަށް އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދެއްވުމަށް ޖަލްސާތައް

ދެން . ވަންގޮތަށް ކަންތައްތައް ނުކުރެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަ މަޖިލީހުގެ ކޯރަމް ނުލިބޭ އިހާޒިރުވެވަޑައިގެންތިއްބަވަ

 . ގައ11:32ިޖަލްސާ ފަށާނީ 

 

 ]އަށް 11:32 އިން 11:26ހުސްވަގުތުކޮޅު [

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން



  

ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު އަޅުގަނޑު ޖަލްސާ ފަށަން ބެލިއިރު ޖަލްސާގެ ކޯރަމް ހަމަނުވާތީ އަޅުގަނޑު ޖަލްސާ . `

ފެށުން ބައިގަޑިއިރަށް ލަސްކުރުމުން ވެސް ޖަލްސާގެ ކޯރަމް ހަމަނުވާތީ އަޅުގަނޑު މިހާރު އަނެއްކާވެސް ޖަލްސާ ފެށުން 

 ށްކަމަ މެންބަރުން ކުރައްވާ ކަމެއްކަމަކީ ގަސްތުގައި މަޖިލީހުގެ  އެހެންނަމަވެސް، މި. ޖަހާއިރަށް މި ލަސްކުރަނީ 12

ކުރަނީ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތި ޖަލްސާ އަށް ތުޅުގަނޑު ގަސްއަޅުގަނޑަށް މިހާރު ޤަބޫލުކުރެވޭތީ އަ

އިދުން ނަންގަވައިގެން ތިއްބެވި ޗުއްޓީ ގަވާ. ކުރަންންތައް ޢާއްމުހާޒިރުވެވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރުންގެ ނަ

ގައި މަޖިލީހަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރުންގެ ނަންތައް ތުތިބި މެންބަރުން ފިޔަވައި ގަސް މެންބަރުންނާއި ސަލާމުގައި

ށް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަ އި،އްބަވައަދި މަޖިލީހުގެ އިމުގެ ތެރޭގައި ތި. ވެސް އަޅުގަނޑު ޢާއްމުކުރާނަން

އަޅުގަނޑު ދެން . ކުރަންތުވެސް އަޅުގަނޑު ހާމަކުރަން ގަސް ދެވަޑައިނުގަންނަވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ނަންތައްވެ

 . ޖަހާއިރު 12ޖަލްސާ ފަށާނީ 

 

 ]އަށް 12:22އިން  11:31ހުސްވަގުތުކޮޅު [

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އަޅުގަނޑު ކުރިއަށްގެންދާނީ  .ފަށަނީ ލްސާ ކުރިއަށްގެންދަން މިއާދެ، ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު އަޅުގަނޑު ޖަ. `

މާލީ އެހީތެރިކަން  މާއިހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީ، 2212/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އަރުވަނީ މިލަންދޫ  އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި. ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުގެ ބިލު

 . އަށް ޟާމެންބަރު ޢަލީ ރި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ޟާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިމިލަ

އާދެ، ޑިމޮކްރަސީގެ ހިޔަލުގައި މިލިޓަރީ ވެރިކަމެއް ކުރަމުންދާ ސަރުކާރު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ކުރާ ކޮންޓްރޯލު އާއެކީގައި ތެލެސީމިދި ހަމަ އެއާއަ. ނުވޭ އަޅުގަނޑުމެން ހައިރާނެއްދިވެހިރާއްޖޭގައި ވެރިކަންކުރާތީ 

ޓަކައި ފޮނުވާފައި ހުރި އިޞްލާޙުތައް ވެސް އަނބުރާ ގެންގޮސް  ކޮންޓްރޯލުކުރުމަށް އާބިލު ވެސް ނުވަތަ ތެލެސީމި

ގެންގޮސް އެ އެއްޗެހި ބަދަލުކޮށްފާނެ  ނުވަތަ މިހާރު ކުރީގެ ސަރުކާރުން ފޮނުވާފައި ހުރި ޤާނޫނުތައް ވެސް އަނބުރާ

ވަނަ އަހަރުގެ  2212އަހަރުގެ  މި ،އަދި ފެބްރުއަރީ މަހުގެ. ނުވޭ ދޭތެރޭގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ހައިރާނެއް ކަމާ

 ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ހައިރާނެއް އާ ދޭތެރޭގައިފޮހެވިގެން އުޅޭ މައްސަލަ ވަނަ ދުވަހު ކަލަންޑަރުން 2ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޤާނޫނު ، 2212/2 ޤާނޫނު ނަންބަރު އާދެ، އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި. ނުވޭ

ވާ އިޞްލާޙަކީ އަޅުގަނޑު  މި ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނަށް ގެނެވިފައި



  

އްޙީ ޚިދުމަތްތެރިންގެ ތެރެއިން ޞިނަފްސާނީ ބަލިތަކާ ބެހޭ . އްޙެޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ހަމަ ރަނގަޅު އިޞްލާ

ގޮތުން ޑޮކްޓަރެއްގެ  އިންތިޚާބުކުރާ މީހަކު އޮތުމަކީ ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި ވެއްޖެއްޔާ ކުރީގައި މި އިޞްލާޙު އޮތް

ލަށް މީހަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް ޓަކައި އެ އޮންނަ ޕެނެ އްލުކުރުމަށްހަޑޮކްޓަރެއް ނުލިބުމުގެ މައްސަލަ އެކަން  ،މައްސަލަ

އާދެ، އިއްޔެގައި މިތާނގައި . ގެނެވޭ އިޞްލާޙެއްގެ ގޮތުގައި އޮތީމާ އަޅުގަނޑު އެ އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރަން

ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . ބަހުސްކުރަމުން ވާހަކަދެއްކެވި ބޭފުޅަކު އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން

އިދާނަށް ހާޒިރުވާ އި އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް އިންޞާފުގެ މަޔާޕީގެ މުޒާހަރާތަކުގަ.ޑީ.އި އެމްޔާތަކުގަޕީގެ ޖަލްސާ.ޑީ.އެމް

ށް ތަނަ އެ. ހިތާމަކުރަން ވާތީ އަޅުގަނޑު އެކަމާ ދޭތެރޭގައި ވަރަށް އިހާނެތިކޮށް ބަސްފުޅު ވިދާޅުވެފައި އަންހެނުންނާ

ތަބުކޮށް އަންހެންވެރިންނަށް ވަރަށް ދެރަބަސްތައް ޚާބޭފުޅުންނަށް މު މައިންގެ ގޮތުގައި އެނީ އެކަނިވެރިވަޑައިގަންނަވަ

އާދެ، އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެފަދަ ބަސްތަކެއް . ކަމަށް އަޅުގަނޑު ހިތާމަކުރަން ވާތީވެ، އެ ބުނެފައި

 ތަ ނުކުޅެދޭ މީހުންނެއްނުވަ. ނޫން ވެސް ތަނަކަށް ހާޒިރުވަނީކީ ހަމައެކަނި އެކަނިވެރި މައިންނެއް އެ. ނުބުނެވޭނެ

ދޭތެރޭގައި  ތަށް ކަންތައްތައް ކުރާނެ ކަމާގޮ އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ކަންތައްތައް މިހެން ބަދަލުކޮށް މި. ނޫން ވެސް

 މި. އެކީގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަންއަދި ހަމަ އެއާ. ންނެއް ނޫޅެންއަޅުގަނޑުމެންނެއް މާ ފިކުރު ބޮޑެވެގެ

  ...ށްފަހުސަރުކާރު ބަދަލުވުމަ

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ރަޝީދު  މުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ 

ރިކޮށް ތެޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް ހުރުމަތް .ތަވާތްގަވާއިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހި މަޖިލީހުގެ

ފަހަރު  ތެވުމަށް އަދިވެސް އެއްތްރުމަތްތެރިކޮށް ހިހުގަވާއިދަށް  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، މަޖިލީހުގެ .ތަވާތްހި

ފަހަރު  ތެވުމަށް އަދިވެސް އެއްތްގަވާއިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، މަޖިލީހުގެ. ތްތެރިވަންސޭހަނަ

 . ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް މިލަންދޫ. ތްތެރިވަންސޭހަނަ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ޟާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިމިލަ

މުގެ ނިޒާމަށް ކުރީގެ ސަލާންޖެހު އިފުރޮޅަ ،ގޮތްގޮތަށް ބަދަލުކޮށް އާދެ، މި ސަރުކާރުން އާސަންދައިގެ ނިޒާމު އެކި

އެކަން އޮޅިގެންނެއް . ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އެބަ އެނގޭ އިއި އޮތްކަން މުޅި ދިވެހި އެންމެހަކޮށްފަތުބަދަލުކުރަން ގަސް

ދޮށަށް ހިނގުމުގެ ގޮތަށް އެ އުސޫލަށް ބޭސްސިޓީ ހިފައިގެން ގޭގޭ ،ހަމަ ސަލާންޖެހުމުގެ ނިޒާމުކުރީގައި . ނޫޅޭ

އަދި . އަޅުގަނޑުމެންނެއް އޮޅިގެންނެއް ނޫޅެންއެކަމަކަށް . ކުރީގައި އޮތް ސިޔާސަތުތައް އަނބުރާ ގެންނާނެ. ގެންދާނެ

އާސަންދަ ހިންގާނެ ފައިސާ ނެތްކަމަށް ބުނާއިރުގައި އަދި ކުރީގައި . ކަމާ ހޭލާ ދިވެހި ރައްޔިތުން ވެސް ތިބީ އެ



  

ންނަށް ނިސްޓަރުއެއްޗެހީގައި ހަޅޭއްލަވަމުން ދުވި ބޭފުޅުން މިއަދު މި ،ވީތަކުގައި.މުން ޓީނަގަ އިޓެކްސް ނުދައްކާށޭ ގޮވަ

. ނޫން ކަމެއް ށް އޮޅޭނެދިވެހި ރައްޔިތުންނަ ކީ ވެސްޓެކްސް ދައްކާށޭ ވިދާޅުވާ ކަމަ އެއްކޮށްތިބެފައި އާދޭހާ

 ރައްޔިތުންގެ އަތުން ފައިސާ ނެގުމަށް ،ތައް ބަދަލުކޮށްވާގޮތަށް ފަރު ޓާލާފައި މިދެންނެވިއެކީގައި އާސަންދަ ހުއްއެއާހަމަ

. އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އެކަންކަމެއް ނޯޅޭ. އް ކޮށް އެކަންކަން ވެސް ކާމިޔާބުކުރާނެޓަކައި ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެ

 ދެންނެވިން ފަރުދާގެ ފުރަގަހުގައި ކިތަންމެ ކިތަންމެއަޅުގަނޑުމެން ކުރީގެ ސަރުކާރު އޮތްއިރުގައި ޖެއްސުންކުރަމުން 

. ކުރެއޭ ޓަކައި ކިތަންމެ މަސައްކަތްތަކެއް އެބަ މަށްހިންގިޔަނުދިނު ސަރުކާރު. ކުރެއޭ ޓަކައި އެބަ ލުމަށްއިކަމެއް އޮޅުވަ

ބަޣާވާތުގެ އަލީގައި  އިވަނަ ދުވަހާ ހިސާބުން މިކަންކަން ނިންމާލަ 2އިސް ފެބްރުއަރީ މިކަންކަން ވެސް އެނބުރި އަ

ނެތްކަމަށް އާދެ، އާސަންދަ ހިންގާނެ ފައިސާ . ދިވެހި ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރޭ ންޓަރީ ސަރުކާރެއް ހިންގަމުންދާކަމިލި

ރުކާއި ގަސްތައް އިތުރު ފެންފޯއް އިގައި އިތުރު މިނިސްޓްރީތައް ހަދަފައިސާ ނެތްކަމަށް ވިދާޅުވާއިރު ،ވިދާޅުވާއިރުގައި

 ކަމެއް އޮތް އްޝައްކެ އެއިކީދޭތެރޭގައި  ސްޓަރުންގެ ނައިބުކަން ދޭނެކަމާމިނި އިމީހުންނަށް މިނިސްޓަރުންނާ ސިއްލު

އެހެންވީމާ، . ފެނިފައި ހުރި މަންޒަރުތައް. ޖެ އިން މިހާރުވެސް ފެންނަމުންދާ މަންޒަރުއެއީ މި ދިވެހިރާއް. ނޫން

މިނިސްޓްރީތައް ހަދަމުންނާއި . އަޅުގަނޑުމެން ހައިރާންވެގެންނެއް ނޫޅެން އެކަމަކާ. ގޮތަށް ކުރާނެ ކަން އެއެކަން

 އެއި އެކީގައި ޔުޓިލިޓީޒް ބޯޑުތައް އުވާލައާއެޢަކުރަމުންނާ އަދި ހަމަކޯޕަރޭޝަންތައް ގެންދަމުންނާއި އަނބުރާ ރުޖޫ

ނުވަތަ މިހާރު  ،ބޭފުޅުންގެ ރަށްރަށަށް ކުރިސަރުކާރު ބަދަލު އިއައި ޚިދުމަތްތައް ވެސް ހުއްޓާލަ ތަންތަނުން ދެމުން

ކޮށް މިނިސްޓަރުންނާއި އެ މިނިސްޓަރުންގެ ނައިބުންގެ ގޮތުގައި ތިބި ބޭފުޅުންގެ ރަށްތަކަށް އެ އެއްޗެހިތައް ބަދަލު

 ،އެއްކޮށް ތް ތަންތަނަށް އިންޞާފުވެރިކަމާބޭފުޅުންނަށް ސަޕޯޓު އޮ ބޭފުޅުން ތާއީދުކުރައްވާ ނުވަތަ އެ ނުވަތަ އެ

ސަޕޯޓަރުން  ގެމީހުން މީހުންނަށް ސަޕޯޓު އޮތް ނުވަތަ އެ އެކީގައި ވެރިކަން ކޮށްދޭން ބުނާ މީހުން އެ އިންޞާފުވެރިކަމާ

 ކަމެއް އޮތް އްއެއީ ޝައްކެ ންކޮށް ފުރޮޅަމުންދާކަބި ރަށްރަށަށް އެކަންކަން ބަދަލުބޭފުޅުންގެ ސަޕޯޓަރުން ތި އެ ،ތިބި

އެންޑް ސްޕޯޓްސް އިން އިޢުލާނުކޮށްފައި  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތުފާހަގަކޮށްލާނަން ގޮތުން އަޅުގަނޑަށް ހަމަ  މި. ނޫން

 ވަންޏާ ފުޓްސެލް ދަނޑުތައް ހަދަން ކަމަށް ވާނުވަތަ ކުރީގައި ހަމަ ހަމަޖައްސާފައި ހުރި ރަށްތައް މިސާލަކަށް ދަންނަ

ބޯޑުތަކުން  އެކީގައި ޔުޓިލިޓީޒްހަމަ އެއާ. ންރަށްރަށަށް ބަދަލުކުރަމުންދާކަ ބޭފުޅުންގެ ވެގެން ހުރި ރަށްތައް އެ

، އެޅުމުގެ ނިޒާމުތަކުގައި ޖަހާފައި ހުރި ފާހަގަތައް ނުވަތަ ރަށްތައްހޮޅި އްސާފައިވާ ނަރުދަމާތަކާއި ފެންހަމަޖަ

. ނޫން ކަމެއް މަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު އޮޅިފައި އޮތްޔުށްތައް ވެސް ބަދަލުކުރަމުންދާ ދިކަނޑައަޅާފައިވާ ރަ

ދުވަސް  ވަރަށް ގިނަ ،ވަރަށް ކުރީއްސުރެ. ރާނެއްނުވޭހައި ކަން އަޅުގަނޑުމެން އެކަންކަމާއެކަންކަން ބަދަލުކުރާނެ

ތައްތަކެއް އެ އެއްޗެހި އްމަލުނުކުރެވިގެން ނުވަތަ ހަޖަމުނުކުރެވިގެންދިޔަ ކަންވަންދެން ކުރި ކަންތައްތަކެއް ނުވަތަ ތަހަ

ސަލާންޖެހުމުގެ ކުރީގައި އޮތް  ބޭސްފަރުވާގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ބަލިވެގެން ނުވަތަ އިއާސަންދައިގެ ނިޒާމާ އިފުރޮޅާލަ

އެއްކޮށް  ލުއިފަސޭހަކަމާ ތުންނަށްޕީގެ ސަރުކާރުން އެކަންކަން ރައްޔި.ޑީ.ފަތަށް ނިމުމެއް ގެނެސް އެމްސަގާ



  

ކަމަށް  އަތުން ގެއްލިގެންދާތީ އެ 2213ފޯރުކޮށްދިނީމަ ހިތަށް ނުކުޅަދާނެވެގެން ކުރެވުނު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި 

އަށް ގެނެވުނު ބަޣާވާތަކީ އަޅުގަނޑު  ވަނަ ދުވަހު މި ރާއްޖެ 2ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފެބްރުއަރީ  ކެތްނުކުރެވިގެން ކުރެވުނު

ކަމެއް  ސް އެވެ ދުވަހަކު. ނޫން ކަމެއް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅިގެންދާނެ ގޮތުގައި ވެއްޖެއްޔާ މި ކުރާޤަބޫލު

ކަންކޮޅުތަކުގައި ލާ ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖޭގެ  2އެކީގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ފެބްރުއަރީ އެއާހަމަ. ނޯޅޭނެ

 ...ގެންނާ ދޭތެރޭގައި ޓެރަރިޒަމުރައްޔިތު އްކެއެތަ ،ކަމަށް ބުނެ އިންޞާނީ ޢަމަލުތަކެއް ކުރި

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

މިނިޓުގެ  1ޕީގެ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް .ޑީ.އެމް ވަނީ ޕީން އަންގަވާފައި.ޑީ.އެމް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އަޅުގަނޑު . މިނިޓު ހަމަވެއްޖެ 1މަތީން  އެހެންވީމާ، އެގޮތުގެ. ފުރުޞަތެއް

 . މަނިކު އިންމަދު ނިހާނު ޙުސަވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙް

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުނާ މަނިކު އިންމަދު ނިހާނު ޙުސަވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙް

، 2212/2ޅިފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުށަހެ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނަށް މި 

ޙު މިއަދު މި ބިލުގެ އިޞްލާ. ދަނީ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙަކަށް ބަހުސްކުރެވިގެން މި

ނީ ޅަޑައިގެން މި އިޞްލާޙު މި ހުށަހަހުށަހެޅުއްވުމުގެ މަސައްކަތުގައި ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަ

ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަމަ  އިއެކުގައޭ ވިދާޅުވެދެއްވަ އިޚުލާޞްތެރިކަމުގެ ހެޔޮނިޔަތާ ،ސަރުކާރުންނޭ

ވަރަށް ކުޑަކުޑަ އެންމެ . މި ދެކެވޭ ވާހަކަތަކުގެ ޙަޤީޤަތުގެ މައްޗަށް ،ވަޑައިގަންނަވާނެއްޔިތަކު ވެސް ވިސްނާކޮންމެ ރަ

ވަނަ ނަންބަރު  4ގެ (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  1ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  -1މި ނުކުތާގައި . އޮތީ އިޞްލާޙެއް މީގައި މި

އްޙީ ޚިދުމަތްތެރިންގެ ތެރެއިން ޞިނީ ބަލިތަކާ ބެހޭ ނަފްސާ -4( ހ)ގެ 1. ތިރީގައިވާ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން

ހަމައެކަނި މި ޖުމްލަ ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނަކަށް އިޞްލާޙެއް ގެންނަން ކުރެވިދިޔަ  .އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރެއް

ދަނީކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހެއްގެ މެންބަރުންތައް ބުއްދި  ނަމަވެސް ވާހަކަތައް މި. މަސައްކަތެއް

 މިއިން ކޮންމެ ކަމަކާ. ނީދަ ލަތެއްގައި ނޫންހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ކުރިއަށް މިޙާތިބެގެން ދައްކަންޖެހޭ  ސަލާމަތުން

އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޚްލާޞްތެރިކަމުގެ . ކޮންމެވެސް ދުވަހެއްގެ ވާހަކަ .މެހެނީ ކޮންމެވެސް ބަޣާވާތެއްގެ ވާހަކަލާގުޅި

މިއަދު މި މަޖިލީހުގެ . ޓަކައި ދޭންވީނޫންތޯ ރައްޔިތުންނަށްއިލަދޫކޮށްމިންވަރުން އެންމެ ޒައްރެއްގެ މިންވަރު ވެސް 

ގަޑި ސުންމިނެޓުގައި ހިނގައިގެން ކިތަކެއް ފަހަރުތޯ ޢިއްޒަތްތެރި ރިޔާސަތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޯރަމް  2ސެޝަން 

ޑުމެން ވެއްޖެ ކޮންމެވެސް އަޅުގަނ. އޮތީ ވެސް ގޮއްސަ އެ އެއްގަޑިއިރު މިހާރު. ޖެހުނީ ހަމަނުވެގެން ހުއްޓާލަން މި



  

. އަޅުގަނޑުމެން ނިމިހިނގައިދާނެ. ޓަކައި ކުރިމަތިލައިގެންދާން ޤައުމަށް އިސާބަކުން ކަންތައްތަކެއް ހުއްޓާލަހި

މި ދެ ފިކުރުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ . ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ޤައުމު އޮންނާނެ. އަޅުގަނޑުމެން ނެތި ހިނގައިދާނެ

އަޅުގަނޑުމެންގެ  ،ބޮޑަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެވި އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤައުމަށް މިހާ. ހިނގައިދާނެ ފިކުރެއް ވެސް ނެތި

ނާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން އޭގެ ގުނަތަކަކުން އިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރަ އާއި 

މި . ތަނަށް ވަޑައިގެންތިއްބަވާ އިނގޭތޯ ޖަހަނީ މި ރާތެއްތޯ މިލިބެމުންދަނިކޮށް އަޅުގަނޑުމެންގެ މެންބަރުން ކޮން ސަކަ

ބުނާ ނަފްސާނީ ބަލިތަކާ ބެހޭ  މި އެއީ މި ޤާނޫނުގައި މިހާރު. މައްސަލަ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ބޮޑު ކަމަކަށް ވެއްޖެހެން

ނިސްބަތްވާ ގެ ސަރުކާރަށް އްޙީ ޚިދުމަތްތެރިންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރަކު ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ކުރީޞި

އެއް މިތާ ފެށިގެން  ބޮޑު ސިލްސިލާ އެއީ ނަފުސާނީ ބަލިމަޑުކަމުގެ ވަރަށް. މެންބަރަކު ހުށަހެޅުއްވީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް

ގޮތުން، މިއަދު އެއްކޮޅުން  ފެންނަ ނަފުސާނީ ބަލިމަޑުކަން ހުރި އަޅުގަނޑުމެންގެ ދެ ފަރާތުން މި. ދަނީ މި

 ...ން ނެތް ޙާލަތުގައިކަން އެއީޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުރީ ހަމަކަނޑައެޅިގެން ބުއްދި ސަލާމަތު ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ރުމަތްތެރިކޮށް ހުމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ، މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް 

 . ތެރިވަންތްހަސޭތެވުމަށް ނަތްހި

 

 :މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން ޙުސައިން ނިހާނު މަދުއަޙްވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 .../2އުޅެނީ  އާދެ، މިއަށް ވާހަކަދައްކަމުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން މި

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ފަހަރު  ރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށް އަދިވެސް އެއްހުދަށް މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހުގެ ގަވާއި

 .އަޅުގަނޑަށް ދެންޖެހޭނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ނަން އިއްވަން. ތްތެރިވަންސޭހަނަ

 

 :މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން ޙުސައިން ނިހާނު މަދުއަޙްވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް  2/2222. ދަވާކުރިއަށް ގެން. މިކަން ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ

ފުށީ ދާއިރާގެ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ވިލު އިލީހުގަބެހޭ މާލީ ފުދުންތެރިކަމުގެ ޤާނޫނަކީ މި މަޖި ރައްކާތެރިކުރުމާ

ރު، އަދި މީގެއިތުރުން ތަނުގައި ޢަލީ މުޙައްމަދު، ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދާއި މި

ވެސް މިއީކީ އެއްގޮތަކަށް. ޤާނޫނެއް ލެއްވިއިބޭފުޅުން އެކުލަވަ 3ނަޝީދު، މި  ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު



  

 ސިލުވުމުގެ ސަބަބުން ސަލާމަތްނުވެގެން އުޅުނު ސަރުކާރަކުން މިހާއަރުތަ  ،އެ ވިދާޅުވާ ހެޔޮ ވެރިކަމުން ސަލާމަތްނުވެ

މި ޤާނޫނަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި އަދި މިފަދަ ކަންތައްތަކުގެ . ށަހެޅުއްވި ޤާނޫނެއް ނޫންތަނަށް ހު

 ،ޓަކައި މި ދެންނެވި މެންބަރުން ކުރެއްވި މަސައްކަތެއް މައްޗަށް މާލީ އެހީތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ދިނުމަށް

ލާފައި ވިސްނުންފުޅު ގެންގުޅުއްވީ އިތު އެ ކޮމިޓީގެ ތެރެއިން އެކުލަވަވަގު އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީގައި ކުރިއަށް ދިޔަ

ތީވެ އެ މެންބަރުންގެ ވާ ގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޤާނޫނުތަކަކަށްމަފުހޫމުވިސްނުމެއްގައި އެއް އެއް ވައްތަރަކަށް އެއް 

ވާނީ  ކުރުމަށްފަހުގައި އަޅުގަނޑުމެންއްކަތްއާދެ، އެ މަސަ. މަސައްކަތްއެކުގައި އެ ބިލުތައް އެއްކޮށްލެއްވުމުގެ  އިޒުނައާ

ޓަކައި މާލީ  މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ކަންތައްތަކަށް

ގައި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ނުކުތާ. އެހީތެރިކަމާއި ކަންކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ވާހަކަ ކުރިއަށް ގެންގޮއްސަ

މުގެ މިދިޔަ ހެޔޮވެރިކަބޯޑު ލަންޖެހޭ އިންނެވި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވަވަކިވެލުމުގެ ކުރިން ދަންނަވާލަންޖެހެނީ މި ދެ

އިން އެންމެ ކުޑަމިނުން އެ ބޯޑުގެ މަސައްކަތްތައް ފައްޓާނެ ތަނެއް،  މިނިސްޓްރީތު ގައި ވިދާޅުވާ ސަރުކާރުގެ ހެލްނަމު

. އޮތްކަން އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ދަންނަ ޙަޤީޤަތެއް ހެއް، ފަންސޫރެއްހާ ހިސާބު ވެސް ނުދީއެއް، ކަރުދާ މޭޒެއް، ގޮނޑި

 ޓަކައި އެ ތަނަށް ވަކާލާތުކުރުމަށް އަޅުގަނޑަކީ މި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންގެ ފަރާތުން އެއް ދުވަހު އެ

ސޯސަންމަގުގައި ހުންނަ މިނިސްޓްރީ .ގެން ހކުދިން ގޮވައި އަދި އެ. ތަނަށް ދިޔަ މީހެއް ކުދިންގެ އިޝާރާތަކަށް އެ

މިނިސްޓްރީގެ  އްދުގައި ހުންނަ ކުރީގެ ހެލްތުހަގެން ހިނގާފައި މާލޭ ދެކުނު ސަރަމާރާތުން ފެއްޓިއި ގެހެލްތު އޮފް

 މިމިއަދު . ކުދިން ގޮވައިގެން ދުވަހު އެ ތަށް ދާންޖެހުނު މީހެއް އެމާރާއިމާރާތަށް، އަދި އޭރުގެ އެންސްޕާ ހުންނަ އި

އާއި ރައްޔިތުން ދެކެ ލޯބިން  ދަންނަވާލަން ބޭނުން މީގެތެރޭގައި ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކުރުމުގެ ވާހަކަ ،ތަނުގައި ނަކަލުކޮށް

ން ނުވަތަ އިމްޕައިޑް އެސޯސިއޭޝަ ލައިންޑުވާހަކަ ވިދާޅުވާ ބޭފުޅުންނަށް ހަނދުމަކޮށްލަދޭން ބޭނުން ބް ނުނިދިގެން އުޅޭ

ގޮތެއް ނެތިގެން ކިތަކެއް  އެކައުންޓެއް ހުޅުވޭނެ ންކުގައި އުފައްދާފައިވާ ކުދިންގެ ބޭނަމުއެސޯސިއޭޝަން  ބްލައިންޑު

. ކުރަމުން ދިޔައީއެސް.އެމް.ކުދިން ގުޅައި އެސް ށްތޯ އެކިތަކެއް މެންބަރުންގެ ފޯނަ. ތަނަށްތޯ ސަލާންޖަހަން ދިޔައީ

ކުދިން މިއަދު ވެސް  ސަރުކާރުގައި ނެތްކަން އެއީ އެ ލާނެ އެއްވެސް ފަރާތެއް އެ ވިދާޅުވާ ހެޔޮއިއިޖާބަދޭނޭ އަޑުއަހަ

އަކީ  އުޅޭ މައްސަލަ ނަމަވެސް ޖެހިގެން މި. އަދިވެސް އެކަން އޮތީ އެހެން. އެއް އެކުގައި ޤަބޫލުކުރާ ވާހަކަ ތާޙަޤީޤަ

އޭގެ  ،އިމަތިމާމެން ހަމައިގައި ނެތީސް ކުއްލިއަކަށް ސަރުކާރު ގެއްލި، ވަޅުލެވުނު ސަރުކާރަށް ބަދަލުވެގެން ދިޔަ

ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ބައެއް ބޭބޭފުޅުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ނަމާދަށް  ކަމަށް، އަދި މި ބަދަލުގައި އެއީ ބަޣާވާތެއް

 ...ޕަވައިގެންއްކުމެވަޑައިގެން ތަސްބީހަފަތި ހިއަރުއްވާ ބޭފުޅުން ވެސް ނިންމާލައްވާފައި ނު

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން



  

. ތްތެރިވަންސޭހަރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށް ނަހުދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް މާފަންނު ދެކުނު 

 ރުމަތްތެރިކޮށް ހިތްތެވުމަށް އަދިވެސް އެއްހުމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް 

ގަނޑު ދެން އިތުރު އަޅު. ހަތްދެވިއްޖެސޭޅުގަނޑަށް ތަކުރާރުކޮށް ނަށް އަޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަ. ތްތެރިވަންސޭހަފަހަރު ނަ

ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު . ނުލައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ނަން އިއްވާނީ އިންޒާރަކާ

 .ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް

 

 :މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން ންޙުސައި ނިހާނު މަދުއަޙްވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

. ބާޣީ ،ފަތި ހިފައިގެން ތިބެ ބާޣީހަށް ނިމުމަށްފަހުގައި ވެސް ތަސްބީއާދެ، މީގެތެރެއިން ބައެއް ބޭބޭފުޅުން ނަމާދުކޮ

ބޭފުޅުންނަށް  ގޮތަކަށް މި ނޫން އާދެ، މި. ބާޣީ ،އަނބިދަރިން ކައިރީގައި ވެސް ބާޣީ. ބާޣީ ،ނިދީގައި ވެސް ބާޣީ

ބެހޭ ޑޮކްޓަރަކު  މަޖުބޫރުވޭ ނަފުސާނީ ބަލިތަކާ ށް ހިއެއްނުވޭ ދެން މި ޤައުމުގައި، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބައަޅުގަނޑަކަ

 ...ތައްތިއްބެވި ޢިއްޒަތްތެރި ނިޔަނެތި މެންބަރުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މިސް ރާއްޖެ ގެނެ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .ތަވާތްރުމަތްތެރިކޮށް ހިހުގަވާއިދަށް  ޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހުގެމައްޗަންގޮޅީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއް

 

 :މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން ޙުސައިން ނިހާނު މަދުއަޙްވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 ...ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އިމުކުރަންމި މީހުންނަށް ބޭސްފަރުވާކުރާނެ ނިޒާމެއް މި ޤައުމުގައި ގާ

 

 :ކަދެއްކެވުންރިޔާސަތުން ވާހަ

 .ތަވާތްރުމަތްތެރިކޮށް ހިހުގަވާއިދަށް  މައްޗަންގޮޅީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހުގެ

 

 :މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން ޙުސައިން ނިހާނު މަދުއަޙްވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

މީގެތެރޭގައި . ވަނީ ގޮއްސަ މި މިންވަރަށް މިއަދު ނަފުސާނީ ބަލިމަޑުކަމަށް ދުވަހަކު ވެސް ދިވެހިރާއްޖެ ބޭނުންނުވާ

އިސްކޮށް ތިބީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ  ކަމުގައި އެންމެ ބޮޑަށް މި އެންމެ

 ...ތިބި މެންބަރުން ނަމުގައި

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން



  

 .ތްތެރިވަންހަސޭތެވުމަށް ނަތްރުމަތްތެރިކޮށް ހިހުވާއިދަށް މެންބަރު މަޖިލީހުގެ ގަ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި

 

 :މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން ޙުސައިން ނިހާނު މަދުއަޙްވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 .ޖެހޭ ރީކޯ މޫސަ ބޮލަށް ބޭސްކުރަން އެބަ ގޮތެއްގައި ޚާއްޞަ. ޖެހޭ ބޭސްކުރަން އެބަ މި ބޭބޭފުޅުންގެ ބޮލަށް

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .ތްތެރިވަންހަސޭތެވުމަށް ނަތްރުމަތްތެރިކޮށް ހިހުގަވާއިދަށް  މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހުގެ

 

 :މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން ޙުސައިން ނިހާނުމަދު އަޙްވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 . ޖެހޭ ގެ ބޮލަށް ބޭސްކުރަން އެބަމުބްރާހީއި ،އަޅުގަނޑުގެ އަޚް

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .ތަވާތްރުމަތްތެރިކޮށް ހިހުގަވާއިދަށް  މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހުގެ

 

 :މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން ޙުސައިން ނިހާނު މަދުއަޙްވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 ......ނޑުމެން މިފަދައަޅުގަ

 

 :ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ވާހަކަދެއްކެވުން

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި، މާލީ އެހީތެރިކަން . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން  ޕީގެ ސަރުކާރުގެ.ޑީ.އަކީ އެމް 2/2212ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އަދި އެ ބިލު ފަރުމާކުރެއްވީ . ގެ ތެރެއިން އެކުލަވާލި ބިލެއްމުހޫން، އާދެ، ހެޔޮ ވެރިކަމުގެ މަފްގެ ތެރެއިޕްރޮގްރާމު

. އެކަން ރަނގަޅުކޮށްލީ މިތާނގައި މިހާތަނަށް ދެކެވުނު ވާހަކައިގައި އެކަހަލަ އޮޅުންތައް އުޅޭތީ އަޅުގަނޑު. ސަރުކާރުން

ޕީގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެ ބިލަށް އިޞްލާޙު .ޑީ.އަދި މިއަދު ވެސް އެމް. ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލެއް

އާދެ، މި ބިލަށް . މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޚް،އަޅުގަނޑުމެންގެ ޢިއްޒަތްތެރި އައިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވީ . އޮތީ ހުށަހަޅާފައި އެ

ލާފައި އޮތް ބޯޑެއްގައި ތިބި ބަޔަކީ ނަފުސާނީ ޑޮކްޓަރުންގެ ވައިކީ، މި ބިލުގައި އެކުލައިޞްލާޙަ ހުށަހަޅާފައި އޮތް

 ...އްޙީ އެހީތެރިންގެ ފެންވަރަށްޞިވުރެ ތަންކޮޅެއް ފުޅާކޮށްލާފައި ކަމުގެ އެއަށް ބަދަލުގައި އެ

 



  

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ބަރު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް ތަކުރާރުކޮށް ޚިލާފުވެވަޑައިގަންނަވަމުން ތިމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެން

ކަންތައް  ކަހަލަ ގޮތަކަށް ތި އަޅުގަނޑަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ނަން އިއްވާނެ ފުރުޞަތު ނުލިބޭ. ގެންދަވަނީ

ދެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ނަން އަޅުގަނޑު . އަޅުގަނޑު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ދޭ ފަހު އިންޒާރު މިއީ. ކުރައްވަނީ

 . ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދަވާ. އިއްވާނީ

 

 :ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ވާހަކަދެއްކެވުން

ޕީ ސަރުކާރުގެ ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން .ޑީ.މިއީ އެމް އާދެ، އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ. އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ

ޕީގެ .ޑީ.އާދެ، އަޅުގަނޑު އަދިވެސް ދަންނަވާލަން މި އުޅެނީ މި ބިލަކީ އެމް .ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން، ޝުކުރިއްޔާ

 ގައި މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައ2212ިޕީގެ ސަރުކާރުން .ޑީ.އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފަލްސަފާގެ ތެރެއިން އެމް

މި ބިލުގެ ދަށުން މިހާރު ވަރަށް ގިނަ ނުކުޅުދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް . ފާސްކޮށް، ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ބިލެކޭ

އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާގައި އަޅުގަނޑު ފުރަތަމައިނުން ނިކުމެ ގޭގެ އަށް ދިޔައިރު އަޅުގަނޑަށް . އެހީތެރިކަން ވެދެވެއޭ

ކަމެއްތޯ ންގައި ބަލައިލީ ސަރުކާރުން ކ2222ޮއަޅުގަނޑު އެ ދުވަސްވަރު އެއީ  ދެން. މީހުން 22ވެސް ފާހަގަކުރެވުނު 

ބެލިއިރު މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީ އެއް މަދަނީ ޖަމުޢިއްޔާއަކުން . މި ކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އޮތީ

. މީހުން 622އި ތިބީ އޭގަ. އެކުލަވައިލާފައި އޮތް ރަޖިސްޓްރީ އެއްގެ ކޮޕީ އެއް ހެލްތު މިނިސްޓްރީގައި އޮތީ

ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް މި އެލަވަންސް  އަށް 4222އެހެންނަމަވެސް މިއަދު އަޅުގަނޑަށް އެނގިގެން މި ބިލުގެ ސަބަބުން 

. އަޅުގަނޑު އަޑުއަހާފައި އޮތް ގޮތުގައި އެތައް ހާހަކަށް އަރާނެ، މި ކަމުގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް ދަނީ ކުރިއަށް. ލިބޭ

ޕީގެ .ޑީ.ގަނޑު ދަންނަވާލަން މި އުޅެނީ މީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެކޭ، އެމްއެހެންވީމާ، އަޅު

ތް ކާމިޔާބު ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި ކޮށްފައި އޮ. ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް

އަޅުގަނޑުމެން ބުނީމޭ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ  ގައި އަޅުގަނޑުމެން ކެންޕެއިންކޮށްފައ2222ި. މަސައްކަތެކޭ

ކޮށް، އެކަން އެއީ ޖެހިގެން އައި އަހަރު އަޅުގަނޑުމެން އެ ބިލު ފާސް ގައ2212ި. ނަށް އެހީތެރިވެދޭނަމޭމީހުން

 އެހެންވީމާ، އެ އިޞްލާޙަށް. ސާބަށް އައިއިރު ހަމަ އޭގައި އޮތް ވަރަށް ކުޑަކުޑަ އިޞްލާޙެކޭހި ތަންފީޛުކޮށް، މި

ލަނީ އަނެއްކާވެސް އަނބުރާ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވައި މި އިޞްލާޙާ އެކު މި އިއީދުކޮށް އަޅުގަނޑު މި ހުށަހަޅައަޅުގަނޑު ތާ

 . ޝުކުރިއްޔާ. މަޖިލީހަށް ގެނެސް ފާސްކޮށްދިނުމަށް

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުންهللا ޢަބްދު ރަޙީމުއްބަރު ޢަބްދުފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެން



  

އެކަލާނގެ މި އުއްމަތަށް . ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަށް ޙަމްދުކުރަންهللا ` ، اعوذب اهلل من الشيطان الرجيم

ކައުކުރެއްވި ނަބިއްޔާ އަށް ސަލަވާތާ ސަލާމުލެއްވުމަށް އެދި ދުޢާކުރަނީ އެ ނަބިއްޔާގެ އާލު އަޞްޙާބުން 

ށް މުހިއްމު ދުވަހަކަށް އާދެ، އަޅުގަނޑު މި ގޮތަށް މި ފެއްޓީ އަޅުގަނޑުގެ ނަޒަރުގައި މިއަދަކީ ވަރަ. ޝާމިލުކުރަމުން

ފެބްރުއަރީގެ ފަހުން އާދެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އެއްގައި ފުރަތަމަ އެއްޗެއް ބުނެލަން އަޅުގަނޑަށް  2. ވާތީ

ލިބުނު ދުވަސް ކަމަށް ވާތީ އެންމެ ފުރަތަމަވެސް މިހާރުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު 

މަނިކަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާ އެއް ދަންނަވައި ތަހުނިޔާ އަރިސްކުރަމުން އަދި އެ  ވަޙީދު ޙަސަން

މަނިކުފާނު ވެރިކަމާ ހަވާލުވިތާ ދާދި ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ހައްދުންމަތީގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށަކަށް 

. ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި އެ މަނިކުފާނަށް ޝުކުރުދަންނަވަމުން ވަޑައިގެންދެއްވީތީ އެކަމަށް ޓަކައި ވެސް ހައްދުންމަތީ

މީ ސަރުކާރުން . އާދެ، ވަރަށް ބޮޑު އޮޅުވައިލުންތަކަކާ އެކީގައި މި ބިލާ ދޭތެރޭގައި ވާހަކަދައްކަމުން މި ގެންދަނީ

އެއަށް . ބިލެއް މި ބިލަކީ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި. ހުށަހެޅި ބިލެއް ނޫން

މި އިޞްލާޙުގެ ވާހަކަދައްކަން ފަށާއިރު އަޅުގަނޑު ހައިރާނެއްނުވޭ . ގެންނަ އިޞްލާޙުތަކެއްގެ ވާހަކަ މިހާރު މި ދައްކަނީ

ޕީ އަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން ބޮލުރޮދި ކެނޑިގެން މަގުމަތީގައި ތާވަޅުތަކެއް އެނބުރޭހެން .ޑީ.މިއަދު އެމް

. ހޭ ދެ ބައި ވެގެން މަގުމައްޗަށް ނުކުތުމަކުންނެއް. އަޅުގަނޑެއް ހައިރާނެއްނުވޭ. ނބުރެމުން ދުވުމަކުންނެއްއެ

އެހެން ދަންނަވާލަން މި ޖެހެނީ . އަޅުގަނޑެއް ހައިރާނެއްނުވޭ ވާނުވާ ނޭނގި ހަޅޭއްލަވަމުން ދުވުމަކުންނެއް

ންނަށް ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ނިމިގެން ދިޔަ ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން މިހެން ދަންނަވާލަން މި ޖެހެނީ އެ ބޭފުޅު. ކީއްވެގެންތޯ

އެނގިވަޑައިގަންނަވާތޯ މިއަދު ވާހަކަފުޅު . ލިބެމުންދިޔަ މަންފާތަކެއް ގެއްލިގެން ދިޔައިމަ، އެ އުޅޭ ގޮތް އަދި މާ ކުޑަ

ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން އެ ބޭފުޅުން  ދައްކަވަމުން ގެންދަވާއިރު އެކިއެކި ކޯޕަރޭޝަންތަކާއި ކުންފުނިތައް ހަދައިގެން ދިވެހި

މިކަން . ހިތުހުރި ގޮތަކަށް ޚަރަދުކުރަމުން ގެންދިޔަ ގެންދިޔުން މީ މިއަދު ދިވެހި ރައްޔިތުން ދަންނަ ޙަޤީޤަތެއް

. އޮޅުވައިލަން މިއަދު ކިތަންމެ ވަރަކަށް މަސައްކަތްކުރިޔަސް ރައްޔިތުންނެއް ދެނެއް އެ ކަމެއް ބަލައެއް ނުގަންނާނެ

ޕީ އަށް އެނގޭތީ .ޑީ.މިއޮތް ސަރުކާރަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު އޮތް މިންވަރު ހަމަ ރަނގަޅަށް އެމް މިއަދު

. ދެން ކުރާނެ އެއްވެސް ކަމެއްނެތިގެން ހޭ ދެ ބައި ވެގެން މި އުޅެނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދަންނަވަންތޯ ވާހަކަ އެއް

ސް ދެން މި ޤައުމުގެ ވެރިކަމަކަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންނެއް އެ ކިޔާ އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވެ 122ކުރިއަށް 

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ ތާއީދު މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް އެބަ . މީ ޙަޤީޤަތް. ޕީގެ ބައިގަނޑެއް ނުގެންނާނެ.ޑީ.އެމް

އި ހުރިހާ ލޮބުވެތި ޕީ ފިޔަވައި ދެން މި ޤައުމުގައި ތިބި ހުރިހާ ސިޔާސީ ލީޑަރުންނާ.ޑީ.އެ ބުނާ އެމް. އޮތް

ބާޣީންނަކީ ކޮބައިކަން އަޅުގަނޑުމެން ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް ޖެހިލީމަ . ރައްޔިތުންނާ ތިބީ މިއަދު މި އޮތް ސަރުކާރާ އެކީގަ

ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިއަދު މިތަނަށް ނިކުމެ، ތެދުވެ ބާޣީންނޭ ކިޔާ ވާހަކަ . ފެންނަށް އެބަ އޮތް

ރު މި ޤައުމުގެ ފަހުގެ ތާރީޚުގައި އެންމެ ބޮޑު ބާޣީންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މީހެއް ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ދެއްކިއި



  

މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރެވެމުން ދިޔައިރު . އަޅުގަނޑު މީ ޙަޤީޤަތް ދެނެހުރި މީހެއް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކަކީ

ގައި 1ޝަރީޢަތް ލިޔާ ކާތިބެއްގެ ގޮތުގައި ކޯޓު ނަންބަރު  މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ހިނގަމުން ދިޔައިރު، އެ

އެހެންވީމާ، ހުޅުހެންވޭރި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކަކީ . މަސައްކަތްކުރި މީހެއް އަޅުގަނޑަކީ

ސީމަކީ ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު، މަސްއޮޑި ނަ. ކިހާވަރެއްގެ ބާޣީ އެއްކަށް އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ

އޮންނާނެ ތި ބޭފުޅުން ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާ، މި ބޭފުޅުން އެކިއެކި ފޯރަމްތަކުގައި . ކިހާވަރެއްގެ ބާޣީ އެއްކަން އެނގޭ

މާލެ އަރަށް . "ކިޔާފައި އެ ކިޔާ ލަވަ" ދަންނާށޭ ދަންނާށޭ"ޖަހަމުން މި ގެންދާ ލަވަތަކުގެ ތެރޭގައި އޮންނާނެ 

ޖަހާފައި ފިލޭނެހޭ އެ މީހުންނޭ . ލިބެއޭ، ފިސްތޯލަ ހޯދީ މަސް އޮޑިގޭ ނަސީމޭ ޖަހާނީދަންވަރުގައި އެ ރޭވީ މައިޒާން އަ

މިއަދު މި ތިބީ ދިވެހި ޤައުމަށް ހެޔޮ އެދޭ . މިއަދު މި ތިބީ ޣާޒީން. އެއީ ބާޣީންނަކީ" ނިމިދަނީ އެ މީހުންގެ ގޭހުގައި

ގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބާރުކަނޑުވައިލާތީ ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާ. ދިވެހި ރައްޔިތުން ކީއްކުރަންތޯ ނިކުތީ. މީހުން

ޝަރުޢީ ނިޒާމު . މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރާތީ އަޅުގަނޑުމެން ނިކުތީ. އަޅުގަނޑުމެން ނިކުތީ

އަޅުގަނޑުމެން . ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ ހުރުމަތްކަނޑާލާތީ އަޅުގަނޑުމެން ނިކުތީ. ފުނޑައިލާތީ އަޅުގަނޑުމެން ނިކުތީ

هللا އިޚުލާޞްތެރި ނިޔަތަކާއި ތެދުވެރި ނިޔަތަކާ އެކީގައި ކުރި މަސައްކަތުގައި . ތީ ޤައުމާއި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގަނިކު

ދެއްވި ފަދަ ނަޞްރެއް هللا ބޮޑުތަކުރުފާނަށް ޕޯޗުގީޒުންގެ އަތްދަށުން ދިވެހި ރާއްޖެ ސަލާމަތްކުރުމަށް މާތް. ބަރަކާތްލެއްވީ

ގެ އަތްދަށުން ދިވެހި ޤައުމު މުލީގޭ ދޮން ޙަސަން މަނިކުފާނު ނިކުމެ ކުރި ވަރުގެ ހޮޅިން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެއްވީ

ގައި އެ ކިޔާ ބާޣީ އިން ދިވެހި ޤައުމު ފުނޑާލަން 3ނޮވެމްބަރ  22ފަހުގެ ތާރީޚުގައި . ޖިހާދެއް އަޅުގަނޑުމެން ކުރީ

ޙުސައިން އާދަމު ކުރި ވަރުގެ ޖިހާދެއް . ރީނުކުތް ވަގުތު ރައީސް މައުމޫނު ކުރެއްވި ވަރުގެ ޖިހާދެއް އަޅުގަނޑުމެން ކު

ނަޞްރު ދެއްވީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް، ދިވެހި ޤައުމަށް، އިސްލާމުދީނަށް، هللا މާތް. އަޅުގަނޑުމެން ކުރީ

އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ވަކި މީހަކު . މިނިވަންކަމަށް، ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް، ޖުޑިޝަރީ އަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް

ދެނެއް ކިތަންމެ ވަރަކަށް އުޅުނަސް . މި ޤައުމުގެ ޙައްޤުގައި ކުރި ޖިހާދެއް އެއީ. ރި ބަޣާވާތެއް ނޫންރާވައިގެން ކު

އަޅުގަނޑުމެން މި ތިބީ ޑޮކްޓަރ ވަޙީދާ . ގެ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ނާދެވޭނެهللاޕީ އަކަށް މި ޤައުމުގެ ވެރިކަމަކަށް .ޑީ.އެމް

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ތިބީ . ވަސް އިންތިޚާބެއް ވެސް ނުބޭއްވޭނެހަމަ ހިލާ އަ. މި ސަރުކާރު ދަމަހައްޓަށް. އެކީގަ

ދެނެއް އެ ކަމެއް . ދިވެހި ޤައުމަށް ހަރާމްކޯރުވީ މި ތިބަ މީހުން. ދިވެހި ޤައުމު ފުނޑާލީ މި ތިބަ މީހުން. ބާޣީންނަކީ

ޤާނޫނުއަސާސީ  . މުގެ ޙައްޤުގަމިނިވަންކަ. ދީނުގެ ޙައްޤުގަ. އަޅުގަނޑުމެން މި ތިބީ ޤައުމުގެ ޙައްޤުގަ. ނުކުރެވޭނެ

އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ . ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އަޅުގަނޑުމެން ހިމާޔަތްކުރާނަން. ހިމާޔަތްކުރަން

ޕީ .ޑީ.ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ފުނޑާލާކަށް ދެނެއް އެމް. މީހުންނަކަށް މި ޤައުމުގެ ވެރިކަމަށް ނާދެވޭނެ

. ޝަރުޢީ ނިޒާމު ފުނޑައިލާކަށް އަޅުގަނޑެއް ފުރުޞަތެއް ނުދޭނަން. ށް އަޅުގަނޑުމެން ފުރުޞަތެއް ނުދޭނަންއަކަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދިވެހި . ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުރުމަތްކަނޑައިލާކަށް އަޅުގަނޑުމެން ފުރުޞަތެއް ނުދޭނަން



  

ކެނެރީގޭ ނަޝީދޭ ކިޔާ މީހަކު ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް އައިސްގެން . ގަނޑުޕީއޭ މިކ ިޔާ ބައި.ޑީ.ޤައުމަށް ހަރާމްކޯރުވީ އެމް

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް . މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކުރީ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފަތް ފުނޑުފުނޑުކޮށްލީ

ޛު މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު އަހަރު ވަންދެން ރައީސް އަލްއުސްތާ 32. ދިވެހި ރައްޔިތުން އިނދަޖައްސާލީ. ހަރާމްކޯރުވީ

 ...މި ޤައުމަށް ގެނެސްދިން ތަރައްޤީ

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 :ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާހަކަދެއްކެވުން

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް  2/2212ޤާނޫނު ނަންބަރު . އްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްޝުކުރި

ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި މި ވާ އިޞްލާޙަކީ އަޅުގަނޑު 

އްވުމުގެ ސަބަބެއް ކަމަށް ބަޔާންކުރައްވާފައި މި އޮތީ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅު. ދަންނަވާނީ ހަމަ މުހިއްމު އިޞްލާޙެކޭ

ނަފްސާނީ ބަލިތަކާ ބެހޭ ޑޮކްޓަރެއްގެ ޝަރުތު ހަމަވާ މީހުންގެ އަދަދު ރާއްޖޭގައި މަދުވީމަ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ 

ން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތިބި އެހެންކަމު. މަޤާމަށް މީހަކު މިހާތަނަށް ޢައްޔަންކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް ދިމާވެފައި ވާތީ ކަމަށް

ކްނިކަލް ސައިކޮލޮޖިސްޓުން އަދި އެހެނިހެން ނަފްސާނީ ބަލިތަކާ ބެހޭ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިންގެ ފަރާތްތަކަށް މި 

އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް . މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެވޭ ގޮތް ހެދުމަކީ އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާނީ ވަރަށް މުހިއްމުކަމެކޭ

ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން ކޮންމެ ބަޔަކު ކުރި ކަމުގައި ވިޔަސް ހުށަހެޅޭ . އް ރަނގަޅުކުރަންވެފައި އެބަ ހުރިގިނަ ކަންތައްތަ

އަޅުގަނޑު ހަމަ . އިޞްލާޙަކީ ރަނގަޅު އިޞްލާޙެއް ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ވެސް ތާއީދުކުރާނެ

މު ބަނގުރޫޓުކޮށްލުމަށްފަހު ސަލާމަތްނުވާ ހިސާބަށް ހިތާމަކުރަން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރައީސް ނަޝީދު ޤައު

ގޮސްގެން އަމިއްލަ އަށް އިސްތިއުފާދެއްވީމަ، މިއަދު މިތަނަށް ނިކުމެ އެއީ ބަޣާވާތެކޭ ކިޔާފައި ވާހަކަދައްކައިގެން އެ 

އި ބަލިވާނެކަން ގެ  އިންތިޚާބުގ2213ަމަނިކުފާނު އެ ކުރެއްވި ކަންތައް އެހެން ގޮތަކަށް އަނބުރާލައި، ކުރިއަށް އޮތް 

ޔަޤީންވުމުން އިސްތިއުފާދެއްވާފައި ދެން މިހާރު ބަނގުރޫޓުވެފައި އޮތް ސަރުކާރެއް ބައެއްގެ ބޮލަށް ޖަހާފައި، ބަޣާވާތެކޭ 

މިކަން ނޭނގޭ ދިވެހި .  ވަނަ އަހަރު އަނެއްކާވެސް ކާމިޔާބުކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަން 2213ކިޔާފައި ދެން މި އުޅެނީ 

ބައެއް މެންބަރުން މި ތަނަށް ތެދުވެ، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭ ކަންތައްތައް . ތެއް ވެސް ނެތްއެއްވެސް ރައްޔި

ކިޔައިދެއްވަމުންގެންދަވާތީ، އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވައިލާނީ ހުރިހާ ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ވެސް އެނގެއޭ ޤައުމުގެ މާލީ 

ށްފަހު ދެން، އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެނުނީ އިސްތިއުފާދެއްވީމަ އެގޮތަށް ކަންތައް ކުރުމަ. ޙާލަތު އޮތް ގޮތް މިހާރު

އަޅުގަނޑުމެންނަށް . ޕާޓީގެ ތެރެއިން ބަޔަކު އަނެއްކާ ކަންފަތުގައި ހިފައި، ދަމާ ނެރެގެން މަގުމަތީގައި އަނބުރާ ތަން



  

އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެބަ އެނގޭ ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ޤާނޫނަކަސް، އެހެން ޤާނޫނަކަސް 

ކަމެއް ކުރިކަމުގައި ވިޔަސް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގައި ފައިސާ ނެތް ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނެ 

ވަރަށް ފަސޭހަ ކަމެއް އިނގޭތޯ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ވެރިކަމަށް އައިމަ، ކައިރީގައި ތިބޭ . އެއްވެސް ކަމެއް ނޯންނާނެ

ޤައުމުގެ ހުރި ހުރިހާ ހަރުމުދާތަކެއް ބަހާލާފައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގައި ހުރި ހުރިހާ ފައިސާ އެއް  ހުރިހާ އެންމެންނަށް

ކޮންމެ މީހަކަށް . ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލުތަކުގެ ތެރެއިން ބަހާލާފައި، ދެން، އިސްތިއުފާދީފައި ގޮސް ބަޣާވަތެކޭ ކިޔަން

ޕީގެ އިސް ސަފުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ބޭންކު .ޑީ.އެމް މިހާރު ބައްލަވައިލައްވާ. ވެސް މިކަން ކުރެވިދާނެ

ވަރަށް . އޭރުން އެނގޭނެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިސްތިއުފާދެއްވި ސަބަބު ވެސް. އެކައުންޓުގައި ހުރި ކިހާ ފައިސާ އެއްތޯ

ޔިތުންނަށް މި ތަނުގައި އާސަންދަ ހުއްޓައިލާ ވާހަކަ ދައްކާއިރު، އަޅުގަނޑު ހަމަ ދިވެހިރައް. ސާފުވެގެންދާނެ

ހަމަ ގައިމުވެސް ހަޖަމުކުރުމުގެ ބަލި މިހާ ގިނަ ބަޔަކަށް ޖެހިފަހުއްޓައި . ޔަޤީންކަންދެން އާސަންދަ ހުއްޓައިލާކަން ނޫޅޭ

ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޖިލިސް . އަޅުގަނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ އާސަންދަ ހުއްޓައިލެވޭނެހެނެއް ވެސް

އެހެންވީމާ، މި . ނިގެންދަނީ ހަޖަމުކުރުމުގެ ނިޒާމުގައި ވަރަށް ބޮޑެތި މައްސަލަތައް އުޅޭ ތަންތެރޭގައި ވެސް ފެ

. ޙާލަތުގައި ތިއްބާ އެއްގޮތަކަށްވެސް އަޅުގަނޑުމެންނެއް އާސަންދަ ހުއްޓައިލަން ގަސްތުނުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން

ރޭގައި ކުރުގަޅުވައިލާފައި، އެއްޗެއް އެކުލަވައިލާފައި އާސަންދަ އަކީ ވެސް ޕްލޭން ރަނގަޅަށް ނުކުރެވިގެން ދެ މަސް ތެ

ނެރެފައި ދެން މިހާރު އޭގެން ލިބެންޖެހޭ މަންފާ . މޮޑެލާފައި މަސްހުނިގަނޑެއްހެން ހަދާފައި ނެރުނު އެއްޗެއް

ޕިޓަލަށް ކީ ހޮސް.ޑީ.އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އޭ. ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއްގައި ނުލިބޭނެ

ލައްކައާ ދޭތެރޭގެ ފައިސާ  2ލައްކަ އާއި  6ސެންޓްރަލް ކްލިނިކަށް . މިލިއަން ރުފިޔާ ކޮންމެ ދުވަހަކު ލިބޭ ތަން 1.2

މިހެން ކަންތައްތައް ކޮށް ބަހައްޓާފައި ދެން ކޮބައިތޯ އެހެން ހުރިހާ ކްލިނިކުތަކެއް . ކޮންމެ ދުވަހަކު ލިބިގެން ދާތަން

ވަކި ބަޔަކަށް މަންފާ ހޯދައިދޭން އާސަންދަ ރޭވިގެން ގޮސް، އެގޮތަށް އެކަން . ވަމުންމިހާރު މި ދަނީ ބަގުރޫޓު

ކުރެވިފައި، މިހާރު ބަޖެޓުގައި އެކަމަށް ކަނޑައެޅި ފައިސާ އަށް ވުރެ މާ ގިނަ ޚަރަދުތައް އޭގެތެރެއިން ވެގެން 

ވެސް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެތީ، ދެން  ބަލަ، އާސަންދަ. ދާއިރުގައި ދެން މިހާރު މި ކިޔަނީ އާސަންދަ ހުއްޓައިލަނީއޭ

ހުރި ކަންތައްތައް ވެސް ނުކުރެވޭނެތީ، ލޯނުތައް ވެސް ޑިފޯލްޓުވާތީ މި ހުރިހާ ކަމަކާ ހެދި އިނގޭތޯ ރައީސް ނަޝީދު 

ޕީން ވެސް އާ ކެންޑިޑޭޓެއް ނެރެގެން މި ކަމާ .ޑީ.ދެން، އިސްތިއުފާދެއްވީމަ އެމް. އިސްތިއުފާދެއްވީ

އޭގެ ބަދަލުގައި އިސްތިއުފާދެއްވި ރައީސް ގޮވައިގެން މަގުމަތީގައި ބަޣާވަތޭކޭ، ބަޣާވަތޭކޭ ކިޔާފައި . އުޅުއްވަންވީނޫންތޯ

އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ހުއްޓުވައިގެން އަޅުގަނޑުމެން މި ތަނުގައި . ހަޅޭއްލަވަމުން ދުވިޔަކަސް މި ކަމެއް ނުވޭނެ

ދެން، ވެސް . ނުގައި ބަޣާވަތެކޭ ކިޔަކަސް ވެސް މި ކަމެއް ނުވާނެކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނީ މަސައްކަތްތައް ނުކޮށް، މި ތަ

އެކަމެއް ދެން . ޕީ ސަރުކާރަށް އަންނަން ބޭނުމިއްޔާ އާ ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރެގެން ނުކުމެވަޑައިގަންނަވަންވީ.ޑީ.އެމް

އަނެއްކާވެސް ހަމަ . ދެން، ނުކުތަސް ވެސް އިސްތިއުފާ ވެސް ދެއްވާނެ. ރައީސް ނަޝީދު ނުކުމެވަޑައިގަތަސް ނުވާނެ



  

އެއީ ކަމަށް ކުފޫހަމަނުވާ މީހަކު ކަމެއް ކުރަން ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ މި . ތިބުނާ ބަޣާވަތެއް އައިއްސަ އޮންނާނީ

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ހަމަ ފަހުބަހަކަށް . ނޫން ދުވަހެއް ދުވަހަކު ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެންނާނެ

ކުރީގެ ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައި އޮތް އިޞްލާޙެއް ކަމަށް ވިޔަސް ރަނގަޅު . އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރަމޭ އަޅުގަނޑުމެން މި

 .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޕީން އަބަދުވެސް ތާއީދުކުރާނެ.އާރު.އެއްޗެއްކަށް ވެއްޖެއްޔާ ޑީ

 

 :ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން

އާދެ، މިއަދު ވެސް އަޅުގަނޑު ވާހަކަ ފަށަމުން ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ މި . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްޝުކުރިއްޔާ 

މި މަޖިލީހުގައި އިސް ސަފުގައި ހުންނަވައިގެން . ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ވަރަށް ދޮށީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހެކޭ

. ކަތް މިއަދު ވެސް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ފާހަގަކުރަންމަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް މި ތަން ރަނގަޅުކުރަން ތި ކުރާ މަސައް

ފެބްރުއަރީ މި ވީ ކަންތައްތައް ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް  2މި ރާއްޖޭގައި . މި ތަނަށް ހާޒިރުނުވާ މީހުންގެ ނަން އިއްވާތީ

އީ، އެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން އިސްނަގައިގެން ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު އެދޭތީ އެ ވާހަކަ ދަންނަވަން

. އަޅުގަނޑު އެންމެ ފަހުން އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން އެންމެ ބޮޑަށް މިތާ ދައްކަން އެދިފައި އޮތް ވާހަކަ އަކީ

މައުޟޫޢަށް މިއަދު ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް ވާހަކަދައްކަނީ ފުރަތަމަ ފަށަމުން ސުރުޚީ، ނުކުޅުދުންތެރިކަން ހުންނަ 

އެ މައުޟޫޢަށް އަޅުގަނޑު ވެސް . މާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނުމީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރު

ފެބްރުއަރީގައި ދެ ފަރާތުގައި ހުރި ޖަޒުބާތުތައް  2ދޭތެރެ މެދުން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މި ދަނީ . ވާހަކަދައްކަނީ

ވިޔަސް ތާއީދުކުރަމުންނޭ ބުނެފައި މި  ނިންމާލަމުން ދެން ކުރީ ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވި ބިލަކަށް. ބަންޑުންލަމުން

މައިގަނޑުގައި އަޅުގަނޑު ހަމަ . އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މި ޖެހިލަނީ އަޅުގަނޑުގެ މައިގަނޑަށް. ނިންމައިލަނީ

ދަންނަވާލަން އޮތީ އަޅުގަނޑުމެން އެއްވެސް މީހަކު، އެކަކު އަނެކަކު ބުއްދިހަމަނުޖެހެއޭ ގޮވައިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް 

. އަޅުގަނޑަކީ މިތާނގައި އެންމެ ގިނައިން ބައެއް ފަހަރު ޖަޒުބާތުތައް ބަންޑުންލީ އެކަކު. ދަމާ ލިބޭކަށް ނެތޭމާ

އަދި ޢިލްމު އުނގުނޭ މީހަކު ވެސް . އެހެންނަމަވެސް، ދުވަސްވަމުން ދާވަރަކަށް ކުޑަކުއްޖަކު ވެސް ދާނީ ބޮޑުވަމުން

އެއްގޮތަކަށްވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް . ންދާނީ ޙިލްމު އުނގެނި ތަޖުރިބާތައް ހާސިލުކުރަމު

ލަޢުނަތްލައްވަން ދުޢާކޮށް، ބަދު ދުޢާކޮށް، އެކަކު އަނެކަކާ ޖައްސާލައިގެން އަޅުގަނޑުމެން އެއްވެސް މީހަކު ކުޅެދޭ 

ދަންނަވައިލާނީ  އަޅުގަނޑު ހަމަ. އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ވެސް ވަނީ ނުކުޅެދޭމީހުންނަށް. މީހަކަށެއް ނުވޭ

އަހަރު  32މީ ފާއިތުވި . އެފްގެ ވާހަކަތަކުން ވެސް އެބަ އެނގޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތު އޮތް ގޮތް.އެމް.އައި

ވެރިކަމުން ފަށައިގެން އޭގެ ފަހުން މި ބަޣާވަތަކުން ނިންމާލި ކަމަށް ބުނެވޭ ވެރިކަމުން ފަށައިގެން މިއަދުގެ ވެރިކަމާ 

ދެން، އަބަދުވެސް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކު . އުމުގެ ޙާލަތު އޮތް ގޮތްހިސާބަށް މި ޤަ

ދެން، ސިޔާސީ ފިކުރުގެ ތަފާތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ސިޔާސީ ގޮތުން . ހެޔޮއެދޭނެ. ވެސް މި ޤައުމަށް ހެޔޮއެދެންޖެހޭނެ



  

ތެއް ކަމަށް އެކަމަކު، ބަޣާވާ. ކުރާ ކަމެއް ނޫންޅުގަނޑު ތާއީދުތްކުރުމަކީ އައެހެންނަމަވެސް، ބަޣާވާ. ރަންވާނެވާދަކު

އެކަން . ކަނޑައެޅޭނީ އަޅުގަނޑުމެން މި ދެ ފާރާތުގައި ތިބި، ދެ ބައި މީހުން ޖާމިނުނުވާ ގޮތަށް އެކަން ބެލިގެން

ށް އަޅުގަނޑުމެން ބަލަން އަޅުގަނޑުމެން ދެ ބައި މީހުން އެއްބަސްނުވެވެންޏާ، އަޅުގަނޑު އިއްޔެ ވެސް ދެންނެވި ގޮތަ

އެންމެ މި މަގާމުތަކަށް ޢައްޔަންކުރި ނުވަތަ އިންތިޚާބުކުރި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ގާތުގައި މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ބަހެއް 

 ،ތެއް ނޫނޭ ބުނެފި ނަމަރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އެއީ ބަޣާވާ .އެކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ފަސްޖެހިގެންނުވާނެ. އަހައިގެން

އެއީ، ކޮންމެ ގޮތެއް . ތެއް ނޫން ކަމަށް ޤަބޫލުކުރާ މީހެއް ކަމަށްމަ އެއީ، ބަޣާވާން އެންމެ ފުރަތައަޅުގަނޑު ވާނަ

ވަނަ މާއްދާ އިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ބާރު ގަދަ ބަޔަކީ ރާއްޖޭގެ  4ވިޔަސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ދެން، ނުކުޅުދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން. ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު، އަދި އިއްޔެގައި އަޅުގަނޑުމެން ދެއްކީމު ފަނޑިޔާރުންނަށް އިމްތިޔާޒުތަކެއް ދޭ 

. ކެއް ދޭ ވާހަކައަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުގައި އެބަ އޮތް މަޖިލީސް މެންބަރުންނަށް އިމްތިޔާޒުތަ. ވާހަކަ

. އްޒަފުންނަށް އިމްތިޔާޒުތަކެއް ދޭ ވާހަކައަހުން އިވެނީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުއަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮފީސްއޮފީ

މި ހުރިހާ . އަހަރު ވީމަ އެ މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ އިމްތިޔާޒުތަކެއްގެ ވާހަކަތަކެއް 61އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެން އިވެނީ 

ގަނޑުމެން ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު ހެދީއްސުރެ އަދި މި މަޖީލިހުގައި ވާހަކަދައްކާއިރު ވެސް އަޅު

ހިނގާ ކޮންމެ ކަމެއް ސިޔާސީ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޕޮލިޓިކަލީ ފައިދާހުރި ގޮތްގޮތަށް ނިންމައިގެން އަޅުގަނޑުމެން 

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު އެދެނީ މިފަދަ . ވިފައި މި ތިބީއެފް ކުރިމަތީގައި ލަދުގަންނަންޖެހޭ ގޮތަކަށް އާދެ.އެމް.އައި

ކޮންމެ ކަމެއްގައި ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ތަފާތުކުރުމާއި ފަރަގުކުރުން ނައްތާލައި އަޅުގަނޑުމެން ރަނގަޅު ހައްލެއް މި 

. ލަސް މިނެޓު 2ރަނގަޅު ހައްލެއް ހޯދޭނީ ދެން ހުރި ހުރިހާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ގަޑި . ކަމަށް ހޯދަން

. އެހެންވީމާ، މަނިކުފާނު ގަޑި އަށް ބައްލަވާއިރު ރަނގަޅަށް ގަޑި ބެއްލެވުމަަކީ އަޅުގަނޑު ވަރަށް އެދޭ ކަމެއް

ފެބްރުއަރީ އަކީ ވެސް ކަލަންޑަރުގައި އޮތް ދުވަހަކަށް  2އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ވެސް ވީ ޞުލްޙަވެރިކަމާ އެއްކޮށް 

ދަންނަވަންތޯ، ކެރަފާ ނަސީމާއި އަދި އެހެން މީހުން ބާޣީން ކަމުގައި ވަނީ . ންބަލައި، އެ ދުވަހުގައި ވީ ގޮތް ބަލަ

އެއީ، ލޮލަށް ފެންނަ . ވަނަ ދުވަހު ފުލުސް އޮފީސް ތަޅައިލި މީހުން ވެސް ބާޣީން ނޫން ކަމަކަށްނުވާނެ 2ނަމަ،  ހަމަ 

އެހެންވީމާ، . ލަ އެތެރެކުރި މީހެއް ނޫންއެހެންވީމާ، ހަމަގައިމުވެސް، އަޅުގަނޑަކީ މި ރާއްޖެ އަށް ފިސްތޯ. ޙަޤީޤަތަކީ

އެހެންވީމާ، މިތާނގެ އެހެން މެންބަރަކާ ދިމާލަށް ވެސް އަޅުގަނޑު ބުނާކަށް . އަޅުގަނޑަކަށް އެހެނެއް ނުބުނެވޭނެ

އެކަމަކު، ޝަހީދު ޙުސައިން އާދަމް ބިލްޑިންގުގެ ބިލޫރިތައް ތަޅާލައި، ފުލުހުންގެ ދިދަ ތިރިކޮށް، . ނެތިން

ސީ އަށް ބަޑިޖެހީމާ އެއަށް ޣާޒީ ކިޔަންޏާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މާދަމާ އަޅުގަނޑު ޕްލޮޓު ޖަމާޢަތް .ބީ.އެން.އެމް

އެހެންވީމާ، . ނުބުނެވޭނެ. ހިފައިގެން އައިސް މި ތަނަށް ބަޑި ޖެހީމަ ނުބުނައްޗޭ އަޅުގަނޑަކީ އުމާމަހޭޝްވަރަމްއޭ

ވަކިވަކި ވަގުތެއްގެ ލަޒަތަށް ޓަކައި އެހެން ވާހަކަދައްކައިގެން  މާދަމާ ވާނެ ގޮތަކަށް ނުވިސްނައި މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން



  

ޑޮކްޓަރު ވަޙީދު ވެސް ހެޔޮ ގޮތުގައި ވެރިކަމުގައި ހުރެއްޖެއްޔާ އެ މަނިކުފާނަށް ވެސް . ލިބޭނެ ހައްލެއް ނޯންނާނެ

އި އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭގެ އެހެންނަމަވެސް، އެކަން ބަލައި ދިރާސާކޮށް، ގޮތެއް ކަނޑަނާޅަ. ރަނގަޅު ވެރިކަމެއް ލިބޭނެ

ރައްޔިތުންގެ ވެރިކަން ތާއަބަދަށް ދަމަހައްޓަން އޮންނަ ތަން ކަމުގައި ވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މިފަދަ ދޮށީ 

މަޖިލީހެއްގައި ތިފަދަ ދޮށީ ބޭފުޅަކު ރިޔާސަތުގައި އިންނަވައިގެން ހަމަ ހެޔޮވާވަރުގެ ކަމެއް ނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު ތި 

އެކަން ތަޙުޤީޤުނުކޮށް ސަމާސާ އެއް ގޮތަށް ބަލަންޏާ، އެއީ ހަމަ ގޭގައި ކުޑަކުދިން އަކުންބަކުންކުޅޭ ކަހަލަ . ކުރައްވަނީ

އެއަށްވުރެ މާ ސީރިއަސް އަދި މީގައި އަހަރުތަކެއް ފަހުން މާ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާ އެއް . ކަމަކަށް ތި ހައްދަވަނީ

 އެ. މިއްޔާ އަށް ޓަކައި ވެސް މި ވާހަކަތައް ތަކުރާރުކޮށް މި ދަނީމެދުވެރިވެދާނެ ކަމަކަށް ވާތީވެ، އަޅުގަނޑު ޔައު

ދުވަހަކުން އަޅުގަނޑު މިތާ އެންމެ އުމުރުން ހަގު މީހަކަށް ވިޔަސް، އެންމެ އިސްކޮޅުން ދިގު މީހަކަސް މި ދެއްކީ 

 .ވައްސަލާމް ޢަލައިކުމް. ރަނގަޅު ވާހަކަ އެކޭ މަނިކުފާނު ވެސް ކާފަދަރިން ގާތުގައި ވިދާޅުވާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

މިނެޓުގެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް  32މިހާ ހިސާބުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 . ދަންނަވަން ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުން ޖަލްސާ ފެށޭ ގަޑި އަށް، ފެށޭ ގޮތަށް މާލަމަށް ވަޑައިގެންދެއްވުމަށް. އަރުވަން

 

 ]އަށް 00:11އިން  02:00ހުސްވަގުތުކޮޅު [

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި. ށް ގެންދަން މި ފަށަނީޔަހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު އަޅުގަނޑު ޖަލްސާ ކުރި. `

އަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  މި މައްސަލަ. މަށްހީއިބްރާ ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމުގިލީ ދާއިރާނއަރުވަނީ މާމި

ކޮށްދިނުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރު 2212/2

 .ގެނައުމުގެ ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސްޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު

 

  :ންވާހަކަދެއްކެވު ހީމުއިބްރާ ރާގެ މެންބަރު ޤާސިމުގިލީ ދާއިނމާމި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ  އާދެ،. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ

އިވާ އިޞްލާޙަށް މީހުންގެ ޙައްޤުތަކަށް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ބިލަށް މި ހުށަހެޅިފަ

 ދޭ މި ބަހުސްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން އެއާއެކީގައި އަޅުގަނޑު އަޑުއިވިގެން އެބަހަމަ. ކުރާ ވާހަކަފުރަތަމަ ތާއީދު

ކުރާ އިދިޔަ ކަންތައްތަކެއް ތަޙުޤީޤުފެބްރުއަރީގައި ހިނގަ 2ގެންދެވި ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި 



  

ފާނުގެ ކުރިފުޅުމަތީގައި އަދި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މަނިކު. ވާހަކަދައްކަވަމުން ގެންދަވާ އަޑު

ކުރާ ޗްގައި މި ޖަލްސާރމާ 12އި ގަޔާޗުރމާ 1 މެންބަރުންގެ ކުރިފުޅުމަތީގައިއަޅުގަނޑުމެންގެ އެތައް ވަރަށް ގިނަ 

ކުރުން މާ ލާޒިމުކަން ބޮޑުނޫންތޯއޭ މަނިކުފާނަށް ތި ޖަރީމާތަކުގެ ވާހަކަ ތަޙުޤީޤުގައިދިޔަ ބޮޑެނމާލަމުގައި މިތާނގައި ހި

. ށޭއެހެންވީމާ، އެކަންތައްތައް ކުރެއްވުމަށް އަވަސްވެވަޑައިގަންނަވާ. ލެއްވުމުގެ ކުރިންއިއްލަވަކަމަކަށް ބަ އެހެން

އަދި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބާރު . އަނިޔާ އިނގޭތޯ އިއެއްޗިއްސަށް ދީފައި ހުރި ނިކަމެތިކަމާދައުލަތުގެ މުދަލާއި އަދި 

ށް ޔަގެ ވާހަކަ ކުރިރުއަޑުން އަޅުގަނޑު ކުށްވެރިކުރަމުން އަޅުގަނޑުމަސައްކަތްތައް ހަ ވާލުމަށް ކުރެވިފައިއިކަނޑުވަ

 އާދެ، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދިނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް ކޮންމެ ރައްޔިތަކު. ގެންދާނީ

ހަމަގައިމުވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޖެހޭނީގައި އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކުރަންއާދެ، އެކަން ކޮށްދިނުމު. ކަމެއް ވެސް އެދޭ

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން  ،ކުރާ ހިނދުވަރަކަށް ކަން އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުއެކަށީގެންވާ ދަރަޖައަކަށް އެކަށީގެންވާ މިން

 މިކަމާ ،ތަކެއް ކުރުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް ފަދައިންބަހުސްދިގު ގިނަ  ގަނޑުމެން ބަހުސް، މާކަމަށް އަޅު ވަނީ މިބޭނުން

ކަމަށް އަވަސް  މި ،ނިމި ށް ގޮސް މިކަންއަ ލާޙަޓަކައި ކޮމިޓީ މަރު އަޅުގަނޑުމެން ފެންނަ ގޮތެއް ބެލުމަށްމެދު 

ނުންވާ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު އަރުވަން ބޭސްވެގަތުމަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއްގެ ތެރޭގައި މިކަން އަވަފުރުޞަތެ

ކޮމިޓީގެ  ހާރު މި ބިލުގައި މިހުރި ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެންވަނީ މިއަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންލަމުން ދެން އިދަންނަވަ

. ކަމަށް ވެދާނެ އެހެން އިޞްލާޙުތައް ވެސް ހުރި ދާއިރު އަދި މި އިޞްލާޙު ނޫންކުރެވެމުންލެވެލްގައި މަސައްކަތް

ހާރު ކަންނޭނގެ މި ކަންތައްތަކަށް ވާނަމަ އެ ކަމަށް އެހެންނަމަވެސް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފައި ވަނީ ވަކި މާއްދާތަކަކަށް

 ތަކެއް ގެންނަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ހުރިފެނޭ ވަރަށް ބޮޑެތި އިޞްލާޙުއެބަ ބިލުން އެ އަޅުގަނޑަށް . ކުރެވޭނީރިޢާޔަތް

ވެސް  މެދު ވާނަމަ ބިލުގައި ހުރި އެހެން މާއްދާތަކާ އެކަން ބެއްލެވެން އޮތް ކަމަށް، އެހެންވީމާ. ކަމަށް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް މާލީ  ންގެ ރާއްޖޭގައިވިސްނާވަޑައިގެން އަޅުގަނޑުމެ

ކުލަނުޖެހޭ  ވަނީ މިއީ ވަކި ޕާޓީއަކަށް، ވަކި ބަޔަކަށްއަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭއިރު

އެ . މުގެ މުހިއްމުކަން ބޮޑޭޔުމުވެގެންދިޒާމެއް ގާއިއެއްގެ ތެރެއިން މިކަން ކުރެވޭނެ ނި އްސަސާއަގޮތަކަށް އޮންނަ މު

ނިއުޓްރަލް ބަޔަކަށް ވެގެންދާނޭ ގޮތަކަށް  އެއްގައި ނުހިމެނޭ ހަމަ އްސަސާގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނަކީ އެއްވެސް ޕާޓީއަމު

ޤާނޫނުގައި ބުނާ  ދެންނެވީ ޤާނޫނު، މާލިއްޔަތު އެއީ މި. މުގެ މުހިއްމުކަން ބޮޑޭޔުމި ޤާނޫނު ބައްޓަންކުރެވިގެންދި

އެއް ނުވަތަ އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ވަކި  ގޮތުން ޤައުމުގެ ވަކި ބަޔަކަށް ދެވޭ މި ބާވަތުގެ ސަބްސިޑީ

މުހިއްމުކަން  ފުވެރި ނިޒާމެއް އޮތުމުގެޞާއް ކުރެވިގެންދާނެ ހަމަހަމަ އިންގޮތަށް ކަންތައްތަ ޕާޓީއަކަށް ނުހިމެނޭ

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ . ދެލާނަންށީނލަމުން އަޅުގަނޑު އިއިކަތައް ދަންނަވައާދެ، އެވާހަ. ކުރާތީއަޅުގަނޑު ޤަބޫލު

 .ދެއްވި ފުރުޞަތަށް

 



  

  :މަދު ޢީސާ ވާހަކަދެއްކެވުންނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްކެ

. ހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާތީއެއް މި އިޞްލާޙާ ގުޅޭ ގޮތުން ފާ އަޅުގަނޑު ދެތިން ނުކުތާ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އަކަށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން އަޅުގަނޑު މިއަދު ވަރަށް ފަޚުރުވެރިވަން އަޅުގަނޑު  ފުރަތަމަ ނުކުތާ

ޅުގަނޑުމެން ޚާއްޞަކޮށް ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަށް އަ ،ނިސްބަތްވާ ޕާޓީގެ ވެރިކަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް

ދެންނެވި  މި ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި އަޅުގަނޑު މި. ޓަކައި ދެވުނު އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމަށްއިދަމަސައްކަތްކޮށް ހޯ

އިރު ހިމެނުނު މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ދިޔަންގަމުސަރުކާރުން ހިން ގެމަސައްކަތް އަޅުގަނޑު ނިސްބަތްވާ ޕާޓީ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް  2212/2ބަރު ޤާނޫނު ނަން. ންނޑު އެކަމަށް ވަރަށް ފަޚުރުވެރިވައަޅުގަ

ވަންޏާ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ވަރަށް  ކަމަށް ގަނޑުގެ ހަނދާން ބަލި ނޫންރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނަކީ އަޅު

މި . ޅި ބިލެއްސަރުކާރުން ހުށަހެ އިވާނެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެރިކަމުގަގިނަ މެންބަރުންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަ

ތަކެއް ބައެއް މެންބަރުން، އިދިކޮޅު ން ވަރަށް މަސައްކަތްލައިން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވަމަޖިލީހުގައި އެކަ

ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ  އޮތް އިޞްލާޙަކީ މި ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައި މި. ކުރަންން ކުރެއްވީތީ އަޅުގަނޑު ހިތާމަމެންބަރު

ކުރާ ގޮތުގައި ޑު ޤަބޫލުއަޅުގަނ. ކުރަންއަޅުގަނޑު މި އިޞްލާޙަށް ތާއީދު .އޮތް އިޞްލާޙެއް ވެރިކަމުގައި ހުށަހެޅިފައި

 ގޮތެއްގައި ކާރުންގެ އެހީ ޚާއްޞަކުރުމުގައި އެ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާޤާނޫނުތަކަކީ އެ ޤާނޫނު ތަންފީޛުބައެއް ކަހަލަ 

ކުރުމުގައި މި ޤާނޫނުން، މި ޤާނޫނު ތަންފީޛުޓަކައި  އެ ސަބަބަށް. ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން ބޭނުންވާނެ ޤާނޫނުތަކެއް

ތަކުން ލިބިގެން ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ އެކަމުގެ ތަޖުރިބާ އެކި ދާއިރާ ޓަކައި ދައުލަތަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

 އަށް އެ ދާއިރާ މިޓީގޮތަށް ޤާނޫނު ބައްޓަންކުރެވިފައި އޮތްއިރު އެ ޤާނޫނުގައި މިދެންނެވި ކޮ ލާއިއެއް އެކުލަވަ ކޮމިޓީ

 ލިބިގެން ހުރި ބޭފުޅަކު ހޯދުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެއިން ތަޖުރިބާ އަށް އެންމެ މުހިއްމު އެއް ދާއިރާ އަށް، އެ

ކޮށް ގެންނަ އިޞްލާޙެއް މަޖިލީހަށް ރި ޝަރުތުތައް ތަންކޮޅެއް ބްރޯޑުއޮތީ އެ ހު ސަރުކާރުން މި އިކަމަށް ބަލަ

އެއް  ނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ތަކުރާރުކޮށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި މަޖިލީހުގައި ދައްކަމުންދާ ވާހަކައެހެން. ހުށަހަޅާފަ

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޚާއްޞަ  2221އަޅުގަނޑުމެން  ،ކަމާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޤުތިޞާދަކީ ނާޒުކު އިޤުތިޞާދެއް

ބިލިއަނާ ދޭތެރޭގެ އަދަދެއް  1 އިބިލިއަނާ 3ންމެ އަހަރަކު ގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު އަންނަނީ ކޮ

އަކީ މި ފަހުން، ޚާއްޞަކޮށް  އެހެންނަމަވެސް ހިތާމަ. ދަރަނިވެރިވަމުންކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެންނަން އޮތް ޙަޤީޤަތެއް

ނުވި ނަށް މުހިއްމުނޫނެއްގައި އެ ޤާނޫއިރުގައި މި މަޖިލީހުން ހެދުނު ކޮންމެ ޤާއަޅުގަނޑުމެން ވެރިކަމުގައި ތިބި

 އި،ކޮމިޓީތަކާއި ބޯޑުތައް އުފައްދަ ނަމަވެސް އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނުވިއްމުމުހިއި ވެސް އެ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމުގަނަމަ

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނު  ކޮށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަންއަދި ޚާއްޞަ ،އެ ބޯޑުތަކުގެ މެންބަރުންނަށް ބޮޑެތި މުސާރަތައް ދީ

އެއް ކައުންސިލަރުންގެ  ކުރަމުން ދައްކަމުން އައި ވާހަކަނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ވަކާލާތުއިރުގައި އަޅުގައިހެދިގެން އަ

ގޮތަށް ހުރިހާ ކައުންސިލަރުންނަށް  ކަމަށް ވީނަމަވެސް ދާއިމީ މުސާރަ ދޭ އަދި މަދުނުކުރެއްވުނު. އަދަދު މަދުކުރުން



  

އެކަމުގެ . ބޮޑު ޚަރަދެކޭ ވުރެ މާ ވަރަށް ކީ ދައުލަތަށް އުފުލޭކުރުމަގޮތަށް އެ ޤާނޫނު ބައްޓަން ރަ ދޭދާއިމީ މުސާ

މިއަދު . ދެއޭ އަށް ބޮޑުވެގެން އެބަ ދައުލަތުގެ ޚަރަދު އިންތިހާ. އުމުގެ އިޤުތިޞާދަށް އަސަރުކުރާނޭސަބަބުން ޤަ

އިރު ޤާނޫނީ ސަރުކާރު ކުރާ ގޮތުގައި ޣަޅުގަނޑުމެންގެ، އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުއޮތް އަ އެކަމުގެ ހެއްކެއް، މިއަދު މިހާރު މި

ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެރިކަމުގައި އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުގެ ދިވެހި  ވެރިކަމާ ހަވާލުވެފައި އެންމެ ފުރަތަމަ

ފެށި އެންމެ މުހިއްމު އެއް ޙައްޤު ރައްޔިތުން އަތުން އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ނުލިބި  ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭން

މި މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ވަރަށް . އޮތީ ކުރިމަތިވެފަ ލިގެން ހިނގައިދާނެކަމުގެ ބިރު މިގެއް

މި ޤައުމު، . ކަމަށް ސާފުކޮށް މީޑިޔާގައި ތަކުރާރުކޮށް ދައްކަވަމުން އަންނަނީ އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް ހުއްޓާލަންޖެހިދާނެ

ތަކުން ތް ވާހަކަ ދުނިޔޭގެ މާލީ އިދާރާޖެހިދާނެކަމުގެ ބިރު އޮނޑަށްސް ޤައުމު ބަގޮގެންޤައުމުގެ އިޤުތިޞާދު އިނދަޖެހި މި

އަޅުގަނޑުމެންގެ  ،ޓަކައި ރައްޔިތުންނަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުން އަޅުގަނޑު މިއަދު ރެކޯޑަށް. ދެމުންދާ ވާހަކައެ އިންޒާރު

 ގޮތަށް ނެގުނު ވަގުތީ ކޮމިޓީ މެންބަރުން ހިމެނޭ ވެރިކަމުގައި މި މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްވާ

ކަމުގައި އުޅުއްވާ  އެ ،އިރުގައި އެކަމުގެ ތަޖުރިބާކާރުސާ ބެހޭ ބިލު ހެދިގެންދިޔައެއްގައި މެޑިކަލް އިންޝުއަރެން

ނައީ ރައްޔިތުންނަށް އެ މި މަޖިލީހަށް ގެ ،ކޮށްތިން އަޅުގަނޑުމެން ބިލު ޑްރާފްޓުބޭފުޅުންގެ މަޝްވަރާގެ މަ

ޤާނޫނު ބައްޓަންކޮށްގެން ވަރަށް ބުރަ  ،ގޮތަށް ބިލު ބައްޓަންކޮށްގެން ލިބިފައި ދައުލަތަށް ޚަރަދު ކުޑަވާޚިދުމަތް

އިންނަވައިގެން  މަތިވެރި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަކަށް. ކޮށްގެންތަކެއް މަސައްކަތް

ށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުން އެމަ.ޕީ.ނު ދުވަހު ޕީވޯޓަށް އެހު ،ނެސްމި ތަޅުމަށް ބިލު ގެ ންކޮމިޓީ އަޅުގަނޑުމެން

ދު ޞަޤުމުޅި އެ ޤާނޫނުގެ މަ އި،ހެޅި އިޞްލާޙަކަށް ތާއީދުކުރައްވަކު ހުށައިސްކޮށް ތިއްބަވައިގެން މިނިވަން މެންބަރަ

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް  ،ޖެހިއޮތީ އެ ބުރަ އުފުލަން ގޮތަށް ޤާނޫނު ފާސްކުރުމުގެ ސަބަބުން މިއަދު ދައުލަތުން މި ގެއްލޭ

އިތުރުން އަޅުގަނޑު މިއަދު އޭގެ. އޮތީ ޖެހިފައި މިގަންނަންބިރު. ނަލް ލިބިފަމުގެ ފެހި ސިގުއެ ޙައްޤު ގެއްލު

ވެސް  ދާއިރުޞާދުގެ ނުރައްކާ ސިގްނަލް ދެމުންތަކުން މި ޤައުމުގެ އިޤުތިން ބޭނުން ދުނިޔޭގެ މާލީ އިދާރާފާހަގަކޮށްލަ

ތުރު ސިޔާސީ މަޤާމުތައް އި އި،އިތުރު މިނިސްޓްރީތައް އުފައްދަ ޣައިރު ޤާނޫނީ ސަރުކާރުން ދަނީ އޮތް މިހާރު މި

އަނެއްކާ ދާއިމީ . ދުވަހުގެ އެލަވަންސް ދޭ ވާހަކަ އަޑުއިވެމުންސިފައިންނަށް ގަނޑުކޮށް އަހަރު ފުލުހުންނާއި، އިއުފައްދަ

 ...ވެސް ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށް އެލަވަންސް

 

  :ޢަލީ ވާހަކަދެއްކެވުން ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަފްރާޝީމުއުނގޫފާ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. `

މު އިޞްލާޙެއް އްހިއޮތް އިޞްލާޙަކީ މު ށަހެޅިފައި މިރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް ހު

. ކަމެއް އެ އިޞްލާޙު ފާސްކޮށްދިނުމަކީ އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ކިބައިން އެދޭ. އިނގޭތޯ



  

ޤާނޫނު  ން މިއަކީ ސަރުކާރު އެހެންނަމަވެސް، މި އިޞްލާޙުގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން ދެ ވާހަކަ

ދޭންޖެހޭ މާލީ ކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ކިޔާފައި ނުކުޅެދުންތެރި ނޭކުރާއިރު ޚަރަދު ބޮޑުވެދާޛުތަޞްދީޤުކޮށް ތަންފީ

ގައި މިފަދަ ބިލުތަކަށް އެ ނަމު .މާ ބޮޑުވަނީއޭ ބަޖެޓު ،ބޮޑުވަނީއޭޚަރަދު. ދިނުމަށް ފަސްނުޖެހެއްޗޭއެހީތެރިކަން 

މީހުންނަށް ވެސް ޙައްޤުވާ  އެވަންޏާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދައުލަތުގެ މުޅި ޚަރަދުން  ބޮޑުވާ ކަމަށްޚަރަދު. އިހުމާލުނުވައްޗޭ

މީހުންނަށް މިދޭ  އެއްޗަކުން ހުރިހާ އެންމެންގެ ނިސްބަތުން ހުރިހާ އެންމެންގެ މުސާރަ ކެނޑޭ ފަދައިން އެ

 މީހުންނަކީ އެއީ ދީނީ ކިޔަނީ ވެސް އެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން މި. ޑުއްވާށޭނއެހީތެރިކަމުން ވެސް ބައެއް ކަޑުއްވަންޏާ ކަ

އެހެންވީމާ، . ންވާ ބައެއްވިޔަސް އެހީތެރިކަމަށް ބޭނު ވީ ގޮތުން ބެލިކަމުގައިވިޔަސް ދުނިޔަ ގޮތުން ބެލިކަމުގައި

. ވަރަށް އެކަށީގެންވާ ކަމެއް މިއީބޮޑުވުމުގެ ނަމުގައި މިކަހަލަ ބިލުތަކެއް އިހުމާލުވުމުގެ ޝުޢޫރު އައުމަކީ ޚަރަދު

ތުގައި ޢަބީޠަޚަރަދުކުރުން އެއީ އިންސާނާގެ ދިނުމުގައި ލާރި އަށް ފައިދާ ލިބޭ މީހުންނަށް ކަންތައް ކޮށް ބަދުވެސް ތިމާއަ

އިން މި ބިލަށް ވީމާ، އެ ބާބުގެ ތެރެއިން އެ ބީދައެހެން. އެދުމެއް ނުކުރާނޭ ވެދުމެއް ނެތިއްޔަކާ. ހުންނަ ކަމެއް

ތިބި ހުރިހާ އެންމެންނަށް ރާއްޖޭގެ މި ދައުލަތުގެ ތެރޭގައި  ވަންޏާ ބޮޑުވާ ކަމަށްޚަރަދު. ވެވަޑައިނުގަންނަވައްޗޭއިހުމާލު

ޙައްޤުވާ އެއްޗެއްގެ ނިސްބަތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރަ  އިން ޚަރަދުވާ މި ދައުލަތުގެ ފައިސާ

އިން  ހުރިހާ އެންމެންގެ މުސާރަ. ވާނެއިން ވެސް ކެނޑެން ދައުލަތުގެ ވަޒީރުންގެ މުސާރަ. ވެސް ކެނޑެންވާނެއިން 

ދެވަނަ . ނުކުރައްޗޭއިހުމާލު .އެއް ނޫނޭ މީހުންނަށް ޙައްޤުވާ އެއްޗަކުން ކެނޑުން އެއީ މައްސަލަ އެ ކެނޑޭ ނިސްބަތުން

 އަކީ ނުކުޅެދުންތެރިންނޭ އަޅުގަނޑުމެން ކިޔާއިރު ނުޅެދުންތެރިންނަށް އަޅުގަނޑުމެން އެއްޗެއް ފާސްކުރަން އެ ނުކުތާ

ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކީ . ނަކީ މިއީ ކުޅެދޭ މީހުންނަށް ވާންޖެހޭނެމީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ދޭން ބަލާއިރު އަޅުގަނޑުމެން

ފައި ނެތިގެން އޭނާ އަށް  ނުކުޅެދުންތެރިވުމަކީ މީހެއްގެ ދެ. މީހެއްގެ ލޯއަނދިރިވުން އެކަންޏެއް ނޫން ހަމައެކަނި އެ

ޚިލާފު މަނާ  ޅެއްގައި އަދަޔާނުކުޅެދުންތެރިކަން އެއީ ތިމާ ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކޮންމެ ދަނޑިވަ .ނުހިނގުން އެކަންޏެއް ނޫން

ކަމުގައި ރުދަނާހަތިމާ އަށް މާޔޫސްކަން އަންނަ ވަގުތު ތިމާ . ކަންތައް ކުރުން ވެސް އެއީ ހަމަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން

ވެސް ހަމަ  އެ ،ކަމުން ނެއްޓިގެން މާޔޫސްވުން ވެސްން ނެއްޓިގެން ތިމާ ހަރުދަނާހުންނަންޖެހޭ ވަގުތު ހަމައި

އަންނަ ހިނދު ޤީޤަތުގައި ބާރުގަދަ މީހަކީ ރުޅިކުރައްވަނީ ޙަދީޘްޙައެހެންވީމާ، ކީރިތި ރަސޫލާ . ނުކުޅެދުންތެރިކަން

އަކީ ޙަޤީޤަތުގައި  ފުޅުގެ މާނަޘްދީޙަ. اشدكم من غضب نفسه اعدالغضب. އެއް ނޫނޭ އޭނަގެ އަތް އިސްކުރާ މީހާ

 އިހިފަހައްޓަ ސުނަގެ ނަފްއޭ. މީހާއޭންޓްރޯލްކުރާ އަންނަ ހިނދު އޭނަގެ ނަފްސު ކޮއަކީ އެއީ ރުޅި އެންމެ ބާރުގަދަ މީހާ

 އިއިޞްލާޙު ހުށަހަޅަ ،އެހެންވީމާ، ނުކުޅެދޭ މީހުންނަށް އެއްޗެއް ދޭން އަޅުގަނޑުމެން ވަކާލާތުކޮށް. މަތަކުރާ މީހާއޭ

 ފުދުންތެރި .ކުޅެދުންތެރި މީހުންނަށް ވާންޖެހޭނެ. ޤާނޫނު ފާސްކުރާ މީހުންނަކީ އެއީ ކުޅެދޭ މީހުންނަށް ވާންޖެހޭނެ

 އިން ޤާނޫނުތައް ހަދަމާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުއެހެންވީ. މީހުންނަށް ވާންޖެހޭނެ

މީހުން ނިކަމެތިކަމުން ވަރަށް ހެޔޮއެދިގެން އަޅުގަނޑުމެން ޤާނޫނު ފާސްކުރާއިރު  ރިން އެނުކުޅެދުންތެ



  

 އެ އި،މީހުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ބޮލަށްއަރަ ނޑުމެން އެހީތެރިވާއިރު އެމީހުންނަށް އަޅުގަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރެގެން އެ

މިއަދު ނުކުޅެދުންތެރިކަން . އްޔާ އެއީ ވަރަށް ދެރަވަރު ކަމެއްއްސިކުރާ ހިސާބަށް ގޮހުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަލާމާތްމީ

 ގޭނކާލާތުކުރާއިރު ގޭގައި ނޭތަނުގައި ވަ ހުންނަ މީހުންނަށް ޤާނޫނު ފާސްކުރަން އަޅުގަނޑުމެން ހެސްކިޔާފައި މި

އުޅެނީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއްޗެއް ދޭން ކަލޭމެން ތި. ނުކުރާ ކަމެއްއަޅުގަނޑުމެންނަށް މަލާމާތް މީހުން ނޫންތޯ އެ

. ކަލޭމެން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ބޮޑުކަމުން އަހަރެމެން މިހާރު ކަލޭމެންނަށް އެއްޗެއް ދޭ ހިސާބަށް ދަނީއޭ

އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ . ޔާ އެއީ އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ ވަރަށް ދެރަވަރުކަމެކޭއެހެންކަމަށްވެއްޖެއް

އެއް އެއީ  ލާ ވާހަކައިށް ރިޔާސަތަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވައަދި ޚާއްޞަކޮ ނަށް ވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަންމެންބަރުން

 ގިނަ ވާހަކަތައް އެބަ ނުވާނެ ވަރަށްކިގެންތަނުގެ ތެރޭގައި ދެއް ޕަވާއިރު މިއްވެސް ގަވާއިދުގައި ހިމަނިކުފާނު އަބަދު

ނިދިނުޖެހި، ނިދިނުޖެހި  ،ވެސް ހިނދުކޮޅު އެއްޗެހި ނައިސްލަ ވާހަކަތަކުގައި އެއްގޮތަކަށްއެހެންވީމާ، އެކަހަ. ދެއްކޭ

 ން ވާހަކަދައްކާއިރު ނުހުއްޓުވާބައި މީހު މީހުން ބިލަށް ވާހަކަދައްކާއިރު ކުއްލިއަކަށް ހުއްޓުވާފައި އަނެއް ބައި އެއް

ވަންޏާ އެ ގަވާއިދުގައި  ކަމަށް ތަރުތީބުން ގަވާއިދުގައި ނިކަން ރަނގަޅަށް ހުންނެވޭ ،މިހެން ކަންތައްތައް ނުކޮށް

އެކުގައި  ވެސް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ށްސައަބަދުވެސް ހިނދުކޮޅު ނައިސް ހުންނެވުމަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ

 . ޝުކުރިއްޔާ. ލައިކުމްޢަވައްސަލާމް. ހަކަކޮޅު ނިންމާލަންން އަޅުގަނޑުގެ ވާއިލްތިމާސްކުރަމު

 

 :ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަމާއި މާލީ . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .އައްސަލާމްޢަލައިކުމް

 ރުން ހުށަހެޅި ބިލަކާން އަޅުގަނޑު ހުށަހެޅި ބިލަކާއި އަދި ސަރުކާކީ މި މަޖިލީހަށް ޤައުމީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނަނާޔަތް ދިނުމުއި

ގޮތުގައި ފާސްކޮށްފައި އޮތް ވަރަށް  ގެއެއްކޮށްލައިގެން އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީން ނިންމުމަށްފަހުގައި ޤާނޫނެއް ދެ ބިލު

 3މި ރާއްޖޭގައި ބުދު ބެހެއްޓި  އިރާއްޖޭގައި އިސްލާމްދީން ނަގާލަ ންޖެހުނީ މިކުރަ އެއީ އެކަން. ފުރިހަމަ ޤާނޫނެއް

ނުލަފާ ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެއިން ދިވެހި އެތައް ބައިވަރު ރައްޔިތުންތަކެއްގެ  ންކުރި ސަރުކާރުން ހިންގި ނުބައިއަހަރު ވެރިކަ

ދާގެ ދަށުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ވަނަ މާއް 31ފަހުން ގެއްލިދާތީވެ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޙައްޤުތައް އެ ސަރުކާރު އައި

އަހަރުގެ  32ކުރީގެ  ،ވެސް ދެމުން އައި ނާޔަތް ކުރިންއިމާލީ  ޖެހޭ ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަމާއިހުންނަ މީހުންނަށް ދޭން

ދެންނެވި ބުދު ބެހެއްޓި ސަރުކާރު އައި  ދެންނެވި އެހީތެރިކަމާއި މާލީ އެހީ މި ވެރިކަމުގެ ތެރެއިން ލިބެމުން އައި މި

ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭން މަޖުބޫރުވެގެން  އްޔިތުންގެ ޙައްޤުގުޅިގެން ރަ މަކަށް ގެނައުމާން ފެށިގެން އެކަން ނިމުދުވަހު

މިނިވަންކަމުގެ  އިވަނަ މާއްދާގައި އަދި އަސާސީ ޙައްޤުތަކާ 23އާދެ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ . ތަނަށް ހުށަހެޅި ބިލެއް މި

އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ހުރިހާ ޙައްޤުތަކެއް . ޙައްޤުތައް އޮތް ވަރަށް ގިނަ އަސާސީ ބާބުގައި އެބަ

. ބެހެއްޓި ސަރުކާރުން ކަންތައްތައް ކުރި ގޮތުގެ ސަބަބުން ވީ މި ދެންނެވި ބުދުކުން މި ބާރުތައް ދޭން މަޖުބޫރުޤާނޫނަ



  

މީހުންގެ ތެރެއިން މިހާރު އޮތް އެހެންކަމުން މިއަދު މި ޤާނޫނަށް މި ގެންނަ އިޞްލާޙަކީ އެ ބޯޑަށް ޢައްޔަންކުރާ 

 ،ވާތީވެ ޓަކައި ގެންނަ އިޞްލާޙަކަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ މީހުން ލިބުމުގެ ދަތިތަކެއް ހުރެގެން އެ ދަތި ފިލުވުމަށް

އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑު . އިތުރެއް ނެތްވެސް މި ޤާނޫނަށް އަންނަ އުނި ވެސް ނުގެނައުމަކުން ގެނައުމަކުންއިޞްލާޙު

ކާރަކީ ބެހެއްޓި ސަރު ބުދު ދުވަހުއަހަރު 3އޮތް ސަރުކާރަކީ  މި އިބޮޑުވީ މި ސަރުކާރަކީ ކުރީގަކަން ފުރަތަމަ

ދޫ ނހަމައެކަނި ރީ ،ކޮށްމީހުން އެ ރައްޔިތުން މަހުރޫމު އި މަންފާ ލިބޭ ކަންކަމުން އެޔާއަބަދުވެސް ރައްޔިތުންނަށް ލާބަ

. މަދަދު ފޯރުކޮށްދޭ ބައެއް ނޫން އިއްޔާ އެހީތެރިކަމާލައިގެން ތިބޭ މީހުންނަށް ނޫނި އިދޫ ބޮލުގަނކުލަ ނޫނީ ރީ

ކަހަލަ ގޮތްގޮތަށް އުޅޭ މީހުންނަށް ދައުލަތުގެ  މަގުމަތީގައި އެކި ފައިންނާއެކަނިވެރި މައިންނާއި އަދިވެސް އެކަނިވެރި ބަ

ގައި ތަޢުލީމު ޢުޖުތަމަމި މު. ށް ފެނިގެން ދިޔައީމި ކަންތައްތައް ކުރާ މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަ ،ބަޖެޓުން ފައިސާ ދީ

ތެރޭގައި ދުވަހު އަހަރު 3ބެހެއްޓި ސަރުކާރު އޮތް ކޮށްގެން ކިޔަވައިގެން ތިބި މީހުން މި ދެންނެވި ބުދު ސިލުހާ

ޑީ ނަންގަވާފައި .ޗްއެ.ގައި ތިއްބެވީ ޕީމި ޤައުމުގައި ތިއްބެވީ ކެބިނެޓު އެހެންނަމަވެސް މިއަދު. މަގުމަތީގައި ތިބީ

ގަނޑުމެން މިއަދު ވެސް ހުންނަނީ ތަޢުލީމީ ގޮތުން އަޅު އަކަށް ޤައުމުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި .ބޭފުޅުންނާ އްބެވިތި

އަކީ އެއީ މިއަދު މި ޤައުމަށް ހެޔޮ ރަނގަޅު ބަދަލުތަކެއް ގެނެވޭނެ  އަދި އެ ބޭފުޅާ. ޖެހޭ ފަދަ ބޭފުޅެއްފަހުރުވެރިވާން

 އިވެވަޑައިގަންނަވާފަކުގެ މަތިން އިންތިޚާބުއަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަ. ޤާބިލު ބޭފުޅެއްކަން އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ

އް އަޅުގަނޑުމެން ފުންކޮށް ޓަކައި އެ ކޮށްދޭ ކަންތައްތަ މިއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ންނެވިހު

ދު އޮންނާނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ތާއީ އިއަދި ކޮށްދޭ މަސައްކަތްތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާ އިވިސްނަ

ހަރުގައި މުޅި އަ 3ވޭތުވެދިޔަ  ،އަހަރު 3ބެހެއްޓި ސަރުކާރު  އާދެ، މި ބުދު. ވެސް އެ މަނިކުފާނަށް ދެން ޔަޤީންކަން

ކަން ހުންނަ މީހުންގެ މި ބިލުން ނުކުޅެދުންތެރި. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. ލާފައިޤައުމުވަނީ ދަރުވަ

އަހަރު ނިމިގެން  3މި ޤާނޫނުން އެ ބޭފުޅުންނަށް ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން އެ ސަރުކާރު އޮތް  ނޫނީ

ބޭނުންވާ އަސާސީ ޙައްޤު ހޯދަން  ންނަ މީހުންނަށް އެ މީހުންނަށްވެސް މި ދެންނެވި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހު ދިޔައިރު

އޮވޭ  އެބަ އިއޮވޭ އެ ބިލުގަ އެބަ އިދި އޭގައަ. ވެސް ނޭނގެ ތަނެއް. ވެސް ނޭނގެ ދާންޖެހޭ ތަނެއް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހެއް އެއްފައި ނެތް މީހަކަށް ވެއްޖެއްޔާ ނޫންނަމަ އެއް ފައި ނެތް މީހެއް ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ 

އެހެން  އެ ބުނާ ބައިސްކަލެއް ނޫންނަމަ ،ޓަކައި މި ބޭނުންވާ އަސާސީ މީހާ ދިރިހުރުމަށް އެއުޅޭ ލޮލުގެ މައްސަލަ 

އެހެންނަމަވެސް، ޑޮކްޓަރު ސެޓްފިކެޓެއް . ޖެހޭނެ ކަމަށްކާރުން އެ މީހަކަށް ފޯރުކޮށްދޭންއެއްޗެއް ނަމަވެސް ސަރު

އަށް  ޕީ.ޑީ.އަކީ އެމް ނަމަވެސް އޭނަވީ ފަދަ ލިޔުމެއް ގެނައި ކަމުގައި ނަމަވެސް އަދި ކޮންމެވީ ކަމުގައިގެންދިޔަ 

އޭނައަކަށް މި ދެންނެވި ޚިދުމަތެއް މި ދެންނެވި ޙައްޤެއް ޤާނޫނެއްގައި  ވެއްޖެއްޔާ ށްވެއްޖެ ކަމަ ތާއީދުނުކުރާ މީހަކަށް

ބުދު ބެހެއްޓި ސަރުކާރު  މި ދެންނެވި، އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެ ސަރުކާރު. ލިޔެފަ އޮތަސް ލިބެމުންނެއް ނުދޭ

ންނަވަނީ އަދި އެރިޔަސް ކިތަންމެ އެކު މި ދަ ވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ ޔަޤީންކަމާއަދި. ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ސަބަބަކީ



  

ގޮތުން ވަރަށް ބޮޑަށް  އަޅުގަނޑުމެން މި ތިބީ އެކަމާ ބެހޭ. ބޭލީ ،ސް ހަމަ އެރީއަވަހަކަށް އިންތިޚާބުބޭއްވިޔަ

ހަމަ އެރީ . އައިއްސިއްޔާ އަނެއްކާވެސް ވައްޓާލަން ޑުމެންނަށް އެނގޭނެ އެ ސަރުކާރުއަޅުގަނ. ހަދައިގެންޓްރެއިނިން

ޖެހޭ ގައި އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދައްކާއިރު މަ މިއަދު މި ބިލާ ބެހޭހަ. ވައްޓާލީ

ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ މައްޗަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުރިހާ ކަމެއް ބަރޯސާވަމުންދާއިރުގައި  ،ޙަޤީޤަތަކީ މިއަދު އާމްދަނީ

ޓަކައި  އަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންނަށް ބެހުމަށް ޕީ.ޑީ.ރުފިޔާ އެމް މިލިއަން 122ވެސް އޮތީ އި މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުގަ

ދު ބެހެއްޓި އަށް މި ދެންނެވި ބު ޕީ.ޑީ.ހުގައި އެމްއަން ޑޮލަރު އެ އޮތީ ނެގުމަށް ފަބިލި 32އަދި ކޮބައިތޯ؟ . ހިމަނާފަ

. ޓަކައި ފައިސާދިނުމަށް ހިމަނާފަ ކުރުމަށްއޭގެ ރަށްތައް އިތުރަށް ތަރައްޤީތައް ހިންގާ މީހުންނަށް ސަރުކާރުގައި ރިސޯޓު

 ބުދު ބެހެއްޓި ސަރުކާރު ނިމުމަކަށް އައުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން އެ އޮތީ އެލާފައި އިއެހެންވީމަ މިއީ ޤައުމު ދަރުވަ

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މީހުންގެ ނިމުން ގެނެސްދީފަ

 

 :ހަކަދެއްކެވުންވާهللا މަދު ޢަބްދުހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްއި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން  2/2212ކުރެވެމުން މިދާ އަޅުގަނޑު ހަމަ މިހާރު ބަހުސް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. `

މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ބިލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަކީ  ކުރުމާއިހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރި

ވެސް  ގޮތުގައި މިއަދު އަޅުގަނޑަށް ހާމަވެގެން މި ދިޔައީ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުންއަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ 

އޮތީ ހަމަ ކުރީގެ ތި ވިދާޅުވާ  ވެސް މި މިއަދު އި،ކުރައްވަވެސް ޤަބޫލުފުޅު އަދި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން

. ދަނީ ކުރެވެމުން މިބަހުސް އިރުގެ ފަރާތުން މި ބިލު ހުށަހަޅައެއީ ސަރުކާ. ވައްޓާލި ކަމަށް އެ ވިދާޅުވާ ސަރުކާރުކަން

ވެސް  އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ،އެހެންވީމާ. އެ ބިލު ހުށަހެޅުއްވީއަޅުގަނޑުމެންގެ މެންބަރަކު 

އްޒަތްތެރި ރައީސް، ޢި. ކަމަށްންޤަބޫލުކުރައްވައިފިއޭ މިއަދު ބަޣާވާތުން ގެނައި ވެރިކަމަކީ އެއީ ޤާނޫނީ އެއްޗެއް ނޫ

ވި އެ ވިދާޅު އަފްރާޝީމު.ނޑުގެ ކުރިން ވާހަކަދެއްކެވި ޑރއަޅުގަނޑު ހަމަ މިއަދު މި ވާހަކަ ދައްކާއިރުގައި އަޅުގަ

ގެނެވޭއިރުގައި އެ ވިދާޅުވި ފަދައިން ޅުގަނޑުމެން މި ބިލަށް އިޞްލާޙުއަ. ޖެހޭވާހަކައާ ހަމަ އެއްބަސްވެލަން

 ތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެންނަށްޢިއްޒަ. ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ވިސްނާލުމަކީ ހަމަ ކުރަންޖެހޭ

ވެގެން ނޫނީ ރުޅިމައްޗަށް މީހާގެ ނަފްސު ރުޅީގެ މައްޗަށް މުގައި އެ ވިދާޅުވިހެން ރުޅިގަދަފެނުނު މި ޤައު

ނީ އަދި ކޮންމެ ފަދަ ސަބަބަކާ ހެދި ގަދަނުކުރެވިގެން ނޫނީ ކޮންޓްރޯލުން ނައްޓައިގެން ގޮސް ކަމަށް ބުނެ ނަމަވެސް ނޫ

އެ ވިދާޅުވި ކަންތައްތައް  އި،ބަޣާވާތަކުން ވެރިކަމެއް ވައްޓާލަނަމަވެސް އެ ވިދާޅުވި ގޮތުގެ މަތިން ބަޣާވާތްކުރެވި 

އެކަމުގެ . ނުވާނެން އެފަދަ ކަންތައްތައް ކޮށްގެންވެސް އެ ވިދާޅުވި ފަދައި އެ ބޭފުޅާ. އެއީ ދެރަކަމެއް. ކުރިކަން

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު އުފާވޭ ހަމަ ކޮންމެ ގޮތެއް ވީ . ޖެހޭނެށް އަޅުގަނޑުމެން ގަދަވެގަންނަންޗަމައް

ނަމަވެސް މިއަދު ބޭނުންޖެހިފައިވާ ވީ އެއް ދެއްކި ކަމުގައި ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް އަދި އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ ވާހަކަ



  

އަދި މި ދެންނެވި މަގުން އެ ޙާލަތު ހުރި ފަރާތްތަކަށް ފައިސާގެ  .ތީމީހުންނަށް އެހީތެރިކަމުގެ އަތެއް ދިއްކޮށްލެވޭ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގައި މަދު ފަންނީ ބައެއް ކަމުގައި. އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދެވޭތީ

އަޅުގަނޑު އެއީ ހަމަ  ހުރުމަކީ އިއިން މީހަކު ކަނޑައެޅިފަ ގޮތަށް އެ ދާއިރާ ވާ ނަމަވެސް މި އިޞްލާޙުގައި އެވީ

އަދި މި  .ލިބޭނެފާތު ގޮތްގޮތުން އެކަމުގެ ފައިދާއޭރުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަ. ޤަބޫލުކުރަނީ މުހިއްމުކަމެއް ކަމުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު . ދާނެކުރިއެރުމެއް ލިބިގެން އިވެސް އިތުރު އެހީތެރިކަމާ ދެންނެވި މަސައްކަތްތަކަށް

ފަހަރު ބޭނުންވަނީ ބައެއް ބޭބޭފުޅުން އެ ވިދާޅުވާ ވާހަކައިގައި ސަރުކާރެއް ވައްޓާލި  ލަން އަދިވެސް އެއްހަމަ ފާހަގަކޮށް

 އެކަމުގެ ޓްރެއިނިން އަދި .ޖެހޭ ކަމެއްދެން ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނާލަން އެ ވިދާޅުވާ ވިދާޅުވުމަކީ އެއީ ،ވާހަކަ

އެއީ ވެސް ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން  ވަންޏާ ރިމަތީގައި ވިދާޅުވާ ކަމަށްގެ ކުތިބި ކަމަށް މަޖިލީހުގައި އެންމެން ފައިހައްދަވާ

މިފަދަ ބިލަކަށް ވާހަކަދައްކަވާއިރުގައި ބައެއް . ވިސްނާލުން އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ

ސް ގެންނަންޖެހޭ ވެނަމަވީ ހެޅި އިޞްލާޙެއް ކަމުގައިވެސް އެބަ ވިދާޅުވޭ މި އިޞްލާހަކީ އަޅުގަނޑުމެން ހުށަ ބޭބޭފުޅުން

 ކަން އެއީކާ މެދު ހެޔޮ ވިސްނުމެއް ވިސްނޭކަންތައްތަމިފަދަ މިއަދު  ،އެހެންވީމާ. ޅު އިޞްލާޙެއް ކަމަށްރަނގަ

. ގިނަ ވާހަކަ ދައްކާކަށް ނެތިން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު މާ. ކުރާ ކަމެއްވެސް އުފާހަމަ ގައިމު އަޅުގަނޑު

ނޫނީ ރުޅީގެ މައްޗަށް މި ދެންނެވި މަގުން އެ ވިދާޅުވި ފަދައިން ނަފްސުގެ މައްޗަށް ކޮންޓްރޯލް  އަޅުގަނޑު އެދެނީ ހަމަ

މި ޤައުމުގެ  ދެންވެސް އަންނަ ސަރުކާރެއް ވައްޓާލާފައި ދާނެ ފެންވަރަށް ނުދާނެ ގޮތަކަށް، ކޮންޓްރޯލްނެތިގެން ގޮސް

 .ޢަލައިކުމްސަލާމްވައް. ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް. ކުރުންކަންތައް ބައްޓަން

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ބަހުސް މި  ޢީގަނޑު މިހާ ހިސާބުން މި އިބްތިދާއާދެ، އަޅު (ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު). ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 . މަށްޔުށް ދިއައިގެން ކުރިއަ 12ންޑާ ނަންބަރު އެޖެ.. މެދުކަނޑާލަނީ މިއަދުގެ އެޖެންޑާ ނަންބަރު

 

 .ޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުންވޯ. 12

 

 :ދެއްކެވުންރިޔާސަތުން ވާހަކަ

އާދެ، ވޯޓަށް އެހުމަށް ޖަހަންޖެހޭ  (ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު. )އެއީ ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުމަށް

 (ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) .އް ނޭރުވޭނެނިޒާމީ މައްސަލައަކަށް ފުރުޞަތެ ،އެހެންވީމާ. ވަނީ ޖަހާފަ ގަބީލު މިހާރުނރަ

ކޮޅަށް ތިއްބެވި  (ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) .ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ އަދި ކާޑުކޮޅުތައް ޗެކްކޮށްލައްވާ

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު (ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު. )ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ



  

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ. އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ

މިހާރު މިއީ ވޯޓުލުމުގެ . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ. ކޮށްލައްވާއިށީނދެވަޑައިގެން ކާޑުކޮޅު ޗެކު

. ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ. ނދެވަޑައިގަންނަވާޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީ. ގަޑި

ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . މައްޗަންގޮޅީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ

ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ގަވާއިދަށް . ވަންތްތެރިހަނަސޭ ތެވުމަށްތްރުމަތްތެރިކޮށް ހިހުމަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް 

. އިއްވަން ދެން ޖެހޭނީ އަޅުގަނޑަށް ނަން. ތްތެރިވަންހަފަހަރު ނަސޭ ތެވުމަށް އަދިވެސް އެއްތްރުމަތްތެރިކޮށް ހިހު

ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ތޮއްޑޫ ދާއި. ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ ،މައްޗަންގޮޅީ ދެކުނު

. ދެން ޖެހޭނީ ނަން އިއްވަން. ތެވުމަށް އަދިވެސް އެއްފަހަރު ދަންނަވަންތްރުމަތްތެރިކޮށް ހިހުމެންބަރު ގަވާއިދަށް 

ގެ އަޅުގަނޑު މި އިއްވަނީ ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ،ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުތޮއްޑޫ 

. ޢަލީ ވަޙީދުގެ ނަން އަޅުގަނޑު އިއްވައިފިންތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ރި މެންބަރުޢިއްޒަތްތެ. ނަން

ތޮއްޑޫ . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ. ނިކުންނަވާ އިމަޖިލިސް ދޫކުރައްވަޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ( ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) . ކުންނަވާނި އިރައްވަމަޖިލިސް ދޫކު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

( ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) .ވަޑައިގަންނަވާދެނޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީ. ނިކުންނަވާ އިމަޖިލިސް ދޫކުރައްވަ މެންބަރު

ޑާލަނީ ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ އާދެ، އަޅުގަނޑު މިހާރު ޖަލްސާ މި މެދުކަނ .ދެވަޑައިގަންނަވާނމެންބަރު އިށީ ޢިއްޒަތްތެރި

 . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ނަން އިއްވިފައިވުމާ އެއްކޮށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނުކުމެވަޑައިގަންނަވަންދެން

 

 ]14:23އިން  13:36: މެދުކަނޑުއްވައިލެއްވުން ޖަލްސާ[

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން  ރިޔާސަތުން

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ( ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު. )ކޮށްލައްވާކާޑުކޮޅު ޗެކު .ދެވަޑައިގަންނަވާނޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  .ދެވަޑައިގަންނަވާނޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީ( ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު. )ދެވަޑައިގަންނަވާނއިށީ

އެއީ . ފުރުޞަތުއެރުވުމެއް ނޯވޭ ށްއަ މަށްފަހަކު ނިޒާމީ މައްސަލަޖެހުވޯޓަށް ރަނގަބީލު .ދެވަޑައިގަންނަވާނއިށީ

( ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) .ދެވަޑައިގަންނަވާނޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީ. ގޮތް އަބަދުވެސް ޢަމަލުކުރަމުން ދާ އިމަޖިލީހުގަ

ޒަތްތެރި މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއް .ދެވަޑައިގަންނަވާނމެންބަރުން އިށީ 2އާދެ، ކޮޅަށް ތިއްބެވި ޢިއްޒަތްތެރި 

ރަޝީދާއި މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު މަޖިލީހުގެ  މެންބަރު އިބްރާހީމު

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމުމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ . ތްތެރިވަންހަތެވުމަށް ނަސޭތްރުމަތްތެރިކޮށް ހިހުގަވާއިދަށް 

މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި . ތްތެރިވަންހަތެވުމަށް ނަސޭތްރުމަތްތެރިކޮށް ހިހުރަޝީދު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް 



  

. ތެވުމަށް އަދިވެސް އެއް ފަހަރު ދަންނަވަންތްރުމަތްތެރިކޮށް ހިހުރަޝީދު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް  މެންބަރު އިބްރާހީމު

އިއްވަނީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑު މި( ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު). ދެން ޖެހޭނީ ނަން އިއްވަން

. ރަޝީދުގެ ނަން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމުމެންބަރު، އަޅުގަނޑު މި އިއްވަނީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ 

 އިއްވަރަކުލިސް ދޫޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖި .ވަޑައިގަންނަވާއި ނުކުމެލިސް ދޫކުރައްވަޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖި

 .ވަޑައިގަންނަވާ އިލްސާ ދޫކުރައްވަޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަ އިނާޅުއްވަސްމަޖިލީހުގެ މަސައްކަތަށް ހުރަ .ވަޑައިގަންނަވާ

ނޫނީ  ،ންދެންވަރަޝީދު މަޖިލިސް ދޫކޮށް ނުކުންނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމުއާދެ، މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ 

 . ބޭފުޅާ ނެރެންދެން މަޖިލިސް މެދުކަނޑާލަނީ ތަނަށް ވައްދައިގެން އެ އެފްގެ ބޭފުޅުން މި.ޑީ.އެން.އަޅުގަނޑު އެމް

 

 ]އަށް 14:32އިން  14:11: ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވައިލެއްވުން[

 

   :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އާދެ، ( ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު. )ކޮށްލައްވާއާދެ، ކާޑުކޮޅު ޗެކު. އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ

އަޅުގަނޑު މިއަދުގެ އެކު  ޖެހިފައިވުމާމިހާރު ވޯޓު ނެގުމަށް ރަނގަބީލު .ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ

ވާހަކަ  ޓަކައި އެ އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް. ނެގުމަށްފަހުލާނީ ވޯޓުއިޖަލްސާ ނިންމަ

ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  (ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު. )ނގަންނަވާރި މެންބަރު އިށީނދެވަޑައިޢިއްޒަތްތެ .ންދަންނަވަ

 12ދަނީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު  އަޅުގަނޑު މި. ކޮށްދެއްވުން އެދެންއަދި ކާޑުކޮޅު ޗެކު .އިށީނދެވަޑައިގެންނެވުން އެދެން

 .އެހުމަށް ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް .އަށް

މަތީން  ވާ ގޮތުގެ ގައި(ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  116އަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު -12.1 -12.1

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ އޮނިގަނޑު ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ގޮތަށް ބަދަލުގެންނެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ 

ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ގައި ވިލިމާފަންނު ދާއިއިއާދެ، މި މައްސަލަ. ށް އެހުންމައްސަލައިގެ ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓަ

 ޒިމުޢާހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ  މެދު އި،މަނިކު ހުށަހަޅުއްވަ އިންސަޙު މަދު ނިހާނުއަޙް

އިވާ ގޮތަށް ބަދަލުގެންނެވުމަށް ވަނީ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ އޮނިގަނޑު ހަމަޖައްސަވާފަ ތާއީދުކުރައްވާފައި

ޓަކައި އެ މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ  މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް އިވާފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާކުރައްވަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއް

 . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެއްވުން އެދެން. އަކަށް ފޮނުވުމަށް ކޮމިޓީ

 

 ]ޓުދެއްވުންވޯ[

 



  

 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 މަނިކު އިންޙުސަ މަދު ނިހާނުމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްވިލި  :ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު

 ޒިމުޢާހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ  މެދު :ތާއީދުކުރެއްވި މެންބަރު

 

 36 :ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 34 :ވޯޓު ދެއްވީ

 22      :ނުދެއްވާ ވޯޓު

 22     :ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ ވަކި

 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އެހެންކަމުން، މި . 36ޖުމްލަ . 12ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު . 34ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ގޮތަށް  ސްތަކުގެ އޮނިގަނޑު ހަމަޖައްސަވާއެހެންކަމުން، ސަރުކާރުގެ އޮފީ. މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ގޮތަށް ފާސްވެއްޖެ

ޓަކައި އެ  މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް އިވާފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާކުރައްވަބަދަލުގެންނެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއް

ނޑު ކަމުގައި އަޅުގަ ލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވިއްޖެއޫސަލަ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްމައް

 . ކަނޑައަޅައިފިން

ގައި ދިވެހި (ހ)ނަ މާއްދާގެ ވަ 23ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ . 12.2އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -12.2

ލަތުގެ ނަމުގައި ވެރިކަން ހިންގާ ފަރާތުން ބައިވެރިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކަށް ޢަމަލުކުރަންވާނީ ރައްޔިތުންގެ އުދަ

ވާތީ  މަތީން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި މަޖިލީހުން ނިންމާ ގޮތުގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށްފަހު އެ އެ އި،ށް ހުށަހަޅަމަޖިލީހަ

އިން ފުރިހަމަ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި  ގައި ދިވެހިރާއްޖެމަންޓުކޮންވެންޝަން އޮން ކޯޕަރޭޝަން އޮން އެންވަޔަރ ސާކު

އަކަށް  ޓަކައި އެ މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ ލީހަށް ހުށަހެޅުމަށްމަޖި އި،ރިވުމުގެ މައްސަލަ ދިރާސާކުރައްވަބައިވެ

 .ދެއްވުން އެދެންނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުފޮނުވުމަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން[

 

 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 



  

 32 :ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 31 :ވޯޓު ދެއްވީ

-       :ނުދެއްވާ ވޯޓު

-      :ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ ވަކި

 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އެހެންކަމުން، މި . 32ޖުމްލަ . 12ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު . 31ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

މި މައްސަލަ ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ގުޅިގެން  ގޮތަށް ފާސްވުމާ މައްސަލަ މި މި. ށަހެޅުނު ގޮތަށް ފާސްވެއްޖެމައްސަލަ ހު

އާދެ، ދެން އޮތީ . އެކަން އެގޮތަށް އަޅުގަނޑު އިޢުލާނުކުރަން ،އެހެންވީމާ. ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވަން އަޅުގަނޑު ނިންމަން

ނަ ވަ 21މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ . މިއަދުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަން

ކުރުމުގެ ތެލަސީމިއާ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުން ތަޞްދީޤުކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ފޮނުވުނު (ހ)މާއްދާގެ 

މި މައްސަލައިގައި ކުރެވުނު ބަހުސްގައި މާފަންނު . ށް ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަލު އަލުން ވިސްނުމަށް މަޖިލީހަބި

ޒަތްތެރި ހުށަހަޅުއްވައި، ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޢަބްދުއްރަޙީމު هللا މެންބަރު ޢަބްދުހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

ވަނީ ތެލަސީމިއާ ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް މަޖިލީހުގެ  ތާއީދުކުރައްވާފައި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު

 .އިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެއްވުމަށް އެދެންޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަ. އަކަށް ފޮނުވުމަށް ކޮމިޓީ

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން[

 

 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 

 32 :ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 34 :ވޯޓު ދެއްވީ

-       :ވޯޓު ނުދެއްވާ

-      :ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ ވަކި

 

 



  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އެހެންކަމުން، މި . 32ޖުމްލަ . 12ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު . 34ރުންގެ އަދަދު ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަ

ކުރުމުގެ ބިލު އަލުން ގުޅިގެން ތެލަސީމިއާ ކޮންޓްރޯލް ގޮތަށް ފާސްވުމާ މި. ށަހެޅުނު ގޮތަށް ފާސްވެއްޖެމައްސަލަ ހު

 . ޑު ކަނޑައަޅަންކަމުގައި އަޅުގަނ ވިސްނުމަށް މަޖިލީހުގެ އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވުނީ

 

 .ނިންމުން

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އެ ވާހަކަ އަކީ . އޮތް އާދެ، މިއަދު ޖަލްސާ ނިންމާލުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ އެއް އެބަ

އަލީގައި އެކަމުގެ  ދިޔަ ކަންތައްތަކުގެއިހިނގަ ވަނަ ދުވަހު 12ނަ ދުވަހާއި ވަ 1މަޖިލީހުގައި މިދިޔަ މާރޗް މަހުގެ 

އެ ދެ ދުވަހު މަޖިލިސް ތެރޭގައި އެ ހިނގި . ތަޖުރިބާގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ އެއް

މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން މަޖިލީހުގައި ނަން . ވަރުގެ އަނިޔާވެފަ ވަނީ އެކި ކަންތައްތަކުގައި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް

ސަލާމަތީ . މެންބަރުން މާލަމުން ނެރުމުގެ ހުއްދަ މި ދެނީ ސަލާމަތީ ބާރުތަކަށްއި، ވައިއްއިއްވެވި މެންބަރުންގެ ނަން 

އަތްލައިގެން ބާރުގެ ބޭނުންކުރަން  އިވަނީ ނަން އިއްވާ މެންބަރު ގައިގަ ބާރުތަކަށް މީގެ ކުރިން އެ ހުއްދަ ދެވިފައި

ގައި އެހެން މެންބަރުންނަށް ކުރުމުގެ ތެރޭއެހެންނަމަވެސް، މިކަން . ޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި ގަދަ ބާރުން ނެރުމަށް

ވަރުގެ  ވުމުގެ ސަބަބުން އެހެން މެންބަރުންނަށް އެކިއެހެން މެންބަރުން ވެސް ޝާމިލު ،ތެރޭގައި ބައިވެރިވެމީގެ

ނަން އިއްވޭ . އެހެންކަމަށްވުމާ އެއްކޮށް، އަޅުގަނޑު މިއަދު އެ ނެރުނު އަމުރުތައް ނެރުނީ. ހުރި އަނިޔާތައް ވެފައި އެބަ

. މަލުކުރުމަށްޢަމެންބަރު މަޖިލީހުން ނެރުމަށް ހުރަސްއަޅާ އެހެން މެންބަރުންނާ ދޭތެރޭގައި ވެސް އެ އުސޫލުން 

ޖެހުނީ ގޮތަށް މި އަމުރު ނެރެން އަޅުގަނޑު މި. އެހެންނަމަވެސް، އެހެން މެންބަރުންނަށް އެނބުރި މާލަމަށް ވަދެވޭނެ

ވަންނަ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ ބޭފުޅުންނަކީ ޤާނޫނީ ވާޖިބެއް އަދާކުރުމަށް  އަޅުގަނޑުގެ އަމުރަށް މި  މަޖިލީހުގެ މާލަމަށް

ން ވާނަމަ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަލުން ފެށު ބޭފުޅުންގެ ވާޖިބަށް ހުރަސްއެޅޭ ކަމަށް ވެފައި އެ ވަންނަ ބަޔަކަށް

ކުރިމަގުގައި . ންނަވަންޓަކައި މި ވާހަކަ ދަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް، އެހެންވީމާ. ދިގުލައިގެންދާތީ

ނަން އިއްވެވި މެންބަރުންގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ، މެންބަރުން ވެސް އެއްކައިރިކޮށް މެންބަރަކު ނެރުމަށް ހުރަސްއަޅާ

މަޖިލިސް ، އިތަކުގެ ވާޖިބަށް ވެސް ހުރަސްއަޅަޖެހުނީ ސަލާމަތީ ބާރުގޮތަށް އަޅުގަނޑު ހަމަޖައްސަން މި. ގެންދެވޭނެ

ލަމުން އަޅުގަނޑު މިއަދުގެ ޖަލްސާ މި އިމި ވާހަކަ ދަންނަވަ، އެހެންވީމާ. ޓަކައި ން ދިގުދެމިގެން ނުދިއުމަށްއަލުން ފެށު

ޕްރީލް އެ 4ދެން، މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އެއް އޮންނާނީ، . މަޖިލިސް ނިމުނީ. العالمين رب هلل لحمدوا. ނިންމާލަނީ
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 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. نالعالمي رب هلل والحمد
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