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 (ޝީދު، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަރައީސްޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

 ޖަލްސާ ވަނައަށް  ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 19

 (ދުވަސްހޯމަ ) 2019 ޖޫން 17

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .له وصحبه ومن واالهآ ىعلو الم على رسول هللاالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ފެށުން  ޖަލްސާ  .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދުވަސް. ހޯމަވީ  2019ޫޖން  17ދަކީ މިއަ މެންބަރުން.އިްއޒަތްތެިރ  53 އްބެވީތި ޒިރުވެހާށް ޖަލްސާއަމި ވަގުތު 

މިއަުދ  ،އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ސާ.ޖަލްވަނަ އަށްނަވާރަވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނގަމުން މި ދަނީ ހި

އެުކަގއި ބޭްއޭވ ފޯރަމްގެ ބައްދަުލވުން ފަާށ  ޕާޓްނަރޝިޕް ފޯރަމް ދިވެހި ސަރުކާރާިއ ބޭރުެގ ެއކުވެިރ ޤައުމުތަކާ

އްޒަތްތެިރ ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުންނަށް އެ ބައްދަލުވުމަްށ އި، މި މަޖިލީހުގެ ދުވަސް. އެހެްނވީމާ

ގޮތުަގިއ  އަުޅގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތް. ޭބފުޅުން ވަޑަިއގެްނވީ އެ ބައްަދލުވުމުަގއި އެ ،އެރުވިަފއިވާީތވެ ދަޢުވަތު

 އަވަހަށް އަުޅގަނޑުމެންނާ އެުކވާނެ.  އެ ބޭފުޅުން ދާދި

 

 ން ލާންކުރުޢު އި  ޑާ އެޖެން .3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެޖެންޑާ ކުރިން ފޮނުވިފައި ވެސް ވާނެ. އަދި އެ  ނެ.ގައި ވާލުޓަތި ބޭފުޅުންގެ ޕޯއެޖެންޑާ މިއަދުގެ އެޖެންޑާ 

 .2019/8ނަންބަރަކީ، އޖ/އެޖެންާޑ ވާނެ. ިއގަންނަފެނިވަޑަ
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 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން  .4

 

 :ންވުކެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ެއީއ  ކިޔުން.  ފުރަތަމަެއ ބިލުގެ .އެބައޮތްރުން ބިލެްއ ތަޢާރުފުކުމަޖިލީހުގައި ހިންާގ މަސައްކަތްތަުކގެ ތެޭރަގއި  މިއަދު

 އެއީ މިއަދު އަޅުގަނޑު އެ މަސައްކަތް  .ގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން(ނޫނުގާ ގުޅޭޕެންޝަނާ ) 2009/8ނޫނު ނަންބަރު ގާ

ކިޔުްނ  މަގެ ވެސް ފުރަތަބިލުދިވެހިާރއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރިސޓީ ، ކުރާނަން. އަދި ނުކުރަން. ހަމައެއާެއކީަގއި

ތިދާއީ އިބު .އިސްލާމިކު ުޔނިވަރސިޓީާއއި އަދި ޤައުީމ ޔުނިވަރސިީޓއާ ބިލު. ޓީގެއެބައޮތް. އެީއ ދެ ޔުިނވަރސި

ރާރަށް ކުެރޭވ ގަ ،ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާއްޒަތްތެރި އި ޫދ ދާއިރާގެ ކާށި .ގަިޑއިރުގެ ބަުހސް މިއަދު އެަބއޮތް 1 .ބަހުސް

. ލެވިފައިެގ މެދުގައި ވާނީ ބަހަޕާޓީތަކު  ގަިޑއިރު ެއއްގަިޑއިރު. އެ އެއް ބަހުސް. އެ ބަހުސަށް އަުޅަގނޑު މި ދެނީ 

ސްކޫލް ޕްރީ ގޮތުން ެވސް. މިދެންނެވި ސްކޫލް ބިލާ ގުޅޭޕްރީ ، ބަހުސް އަުޅގަނޑުމެން އެބަ ފަށަންއީތިދާއިބު މިއަދު

ގާނޫނު ނަންބަުރ  ،ލް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަޟުއި ބިލަކީ ފެލިދޫ ދާއިާރގެ 

  ބަުހސް މިއަދު އިރާަދކުރެްއވިްއާޔ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެށޭނެ.އީތިދާޭއގެ އިބު .އަށް ގެނެޭވ އިްޞލާޙެއް 2012/1

ެގ ލު ބާ ކައުންސި ބިލު. ލުގެގެންދިއުމަށް މިއަދު މި ނިންމަނީ ބާ ކައުންސިމަސައްކަތުގެ ެތރެއިން ކުރިއަށް  ނުނިމި ހުރި

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއިއެއީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ  ؛ ބާކީ އޮތީއިންތެރެ ގެތިންަގޑިއިރު  ،ގައި ބާކީ އެަބވޭބިލު

އަޅުގަނޑު ނެޓު. ގަިޑއިރާިއ ސާޅީސް މިދެ  ،ޭއގެ ާބކީ އޮތީ . މްތިޔާޒް ފަހުމީ ހުށަހަޅުްއވާފައި އޮތް ބިލުއި

ހުރި  ނުނިމި އި . ޭއގަމަށްެގނައުއެ ބިުލ ވޯާޓ ހަމައަށް  އި،ބާ ކައުންސިުލގެ ބިލު އަުޅގަނޑުމެން ނިންމަ، ގަސްތުކުރަނީ

ގެންދަވަްނ ަމސައްކަތް ކުރިއަށް މެންބަރުން އިތުރަށް އެ މަސައްކަތްތަުކގެ ތެޭރގަިއ ޖަލުގެ ޖަލުގެ ރިޕޯުޓ ެވސް އެަބޮއތް. 

 ވިަޔސް ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށްއެ މަސައްކަތް އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ކުރިއަށް ކޮންމެގޮތެއް ، ނަމަ ބޭނުންވެވަަޑިއގަންނަވާ

ގެންެދވޭނެ. މިއަދު މަޖިލިސް ނިންމުމަށް އެ މަސައްކަތް ކުިރއަށްފަހުން އޮންނަ ގަީޑަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ގެ ވޯޓު

  ާވއިރު. 2:30ވަނީ  ސްތުކޮށްފައި މިގަ އަޅުގަނޑު 

 

 ބިލު ރަންޖެހޭ ރުފުކު މަޖިލީހަށް ތަޢާ  .5

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ސަރިޔާ

ގެނައުުމެގ އިޞްލާޙު އަށް (ބެހޭ ގާނޫނު  ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ) 2009/8 ގާނޫނު ނަންބަރު ؛ފުރަތަމަ ކިޔުން -5.1

 އީ މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން. ބިލު، މި
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ްށ ގާނޫނު(އަދިވެހިރާއްޭޖގެ ަޤއުމީ ޔުނިވަރސިީޓގެ ) 2011/3ގާނޫނު ނަންބަރު  ؛ރަތަމަ ިކޔުންފު -5.2

 ނީ. ޔުމި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ކި .ގެަނއުމުގެ ބިލުއިޞްލާޙު

އަްށ (ނޫނުއިސްލާމިކު ޔުނިވަރސިީޓގެ ގާދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 2015/11ާގނޫނު ނަންބަރު  ؛ފުރަތަމަ ކިޔުން -5.3

 ޔުން ކިޔުނީ. ފުަރތަމަ ކި .ބިލު ގެަނއުމުގެއިޞްލާޙު

 

 ތިދާއީ ބަހުސް އިބު  .6

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ސަރިޔާ

ޖާބިރު ރައްޔިތުންގެ هللا ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއިއިރާގެ  ބަހުސް އަުޅގަނުޑމެން މި ފަށަނީ ކާށިދޫ ދާއީތިދާއިބު

ންނަށް މި ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި އަުޅގަނޑު  ގަރާރު.ަވނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅާފައިވާ  42މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ގަދަ އިނގޭތޯ. ެދއްވަން. ަވރަށް ނަސީބުާރރު ހުށަހަޅުއްވައިގަފުރުޞަތެއް  ތިން މިނެޓުގެ ،ރުޞަތެއް އަރުވަނީ ފު

 ދެްއާވ.ހުށަހަޅުއްަވއިގަރާރު މާ އިތުރު. އެހެްނީވމާ،  ރެއެއަްށވު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޖާބިރުهللا ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކާށި

އިންވެސްޓަރުްނގެ  ބިދޭސީ އްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! ިދވެހިރާއްޭޖެގ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތު އި ޝުކުރިއްޔާ 

އެފަދައިން ރަުށ ރައްޔިތުންނަށް ސީާދ މަންފާ ލިބެމުން އަންނަ ރަށު  ހަމަ ، ޮގސްފަިއާވއިރުކޮންޓްރޯލް ދަށަށް

ވިޔަފާރިްނ  ގެހަުއސްގެސްޓް ،ދަށަށް ގޮސްގެ އިންެވސްޓަރުންެގ ކޮންޓްރޯލް ބިދޭސީ ހައުްސގެ ވިޔަފާރި ެވސްގެސްޓް

ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށަށް  ގެސްަޓރުންއިންވެ ބޭރުގެ ގެސްޓްަހއުސްގެ މުިޅ ވިޔަފާރި ،ދިވެހި މީހާއަށް ލިބޭ މަންފާ ކުޑަވެ 

ދިެވހިރާއްޖޭގެ ބޭންކުތަކުން އެ  ،. މިހެން މިކަން ދިމާވަނީވެވަީނ ވަރަށް ބޮޑަށް ވެފައެ  ހިނގައިދާނެކަމުގެ ބިރު

 އަދި ޭބންކުތަކުން ލިބެންހުރި މަދު  ،ވުާމއިއްސިނާޢަތް ތަރައްޤީކުރުމަށް އެކަީށގެންވާ ަފއިނޭންސް ފޯރުކޮށްނުދެ

 އަށް ހާހުން ހުރަސްތައް އްމު ގެސްޓުހައުްސ ިވޔަފާރިެވރިޔާއާ ވާސިުލވުމަށް  ފައިނޭންޝަލް ފެސިލިޓީސްތަކަށް

އަދި ސަރުކާރުން ގެސްޓު ަހއުސް ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ކުދި އަިދ މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް  ވުެމވެ.ކުރުވާފައި ކުރިމަތި

ޓަކައި ބޭނުންާވ  ރި ތަރަްއޤީކުރުމަށްހައުސް ިވޔަފާއަދި ެގސްޓް ،މެއްނުދޫކުރުމަށް އެކަށީގެްނވާ ހަރުދަނާ ނިޒާލޯ

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަުށ  ،ނުގެންދާތީމުންފަސޭހަިއން ހާސިލުވެވޭނެ އުސޫލުަތކެއް ތަންފީުޒކުރަ ށްއިންވެސްޓްމަންޓަ

ޓަކަިއ  ނުދިނުމަށްށަށްދަ ގެއިންެވސްޓަރުންގެ ފުރިހަމަ ކޮންްޓރޯލް ބިދޭސީ ،ގެސްޓްހައުްސގެ ވިޔަފާީރގެ ކޮންޓްރޯލް

ހައުްސގެ އިންވެްސަޓރުންނަށް ފަސޭހައިން ފައިސާ ޓްގެސް ،ންޓީ ދީގެން ނަމަވެސްރިންގ ގެރެޔިތުންގެ ޮސވްދިވެހި ރައް

ެއ މަގުން ޢަމަލުކުރުމަށް ދައުަލތުގެ މަްއޗަށް ލާޒިްމކުރުމަށް  އި،ލިބޭނެ އިންތިޒާމުތަެކއް މިހާރުން މިހާރަށް ހަމަޖައްސަ
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ައުޅގަނޑުމެން ހާސިލުކުރަންޖެހޭ  ންރާރުގައްޒަތްތެިރ ރައީްސ، މި އި ާރރު ހުށަހެޅީއެވެ. ގަގޮތުން މި ެގ މުއެޅުބާރު

 ...ހުންނަނީ. އޭގެތެޭރގައި ރާއްޖޭަގިއ މަދު ވަސީލަތްތަކެއް މިދިވެހިމަންފާއަކީ މި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރުއްޒަތްތެރި އި  ދާއިރާގެ މަރަދޫ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ރަދޫމަ

ދަްއކަވަން ވާނެ ކަމަށް ނިމިއްޖެ ދެން ބަހުސްކުރަން އިތުރު ފުރުޞަތު ހޯއްދަވަިއގެން ވާހަކަ އިރާރު ހުށަހަޅަގައާދެ! 

 ފެންނަނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހކަަަދެްއެކވުން:

 ށް ރާރު ހުށަހެޅުއްވުމަގަްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް އިވާ ރާރު ހުށަހަޅުއްގަ ވާ ގޮތުންްއޒަތްތެރި މެންބަރު ގަވާއިުދގައި އި

އްަޒތްތެރި މެންބަރުގެ ނިޒާމީ ނުކުތާ ބަލައިގަެނވޭކަށް ނެތް. އި  ށްވަގުުތކޮެޅއް އަުރވާންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑަ

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރު.އިކާށިދޫ ދާއިރާގެ 

 

 ވުން:ވާހަކަދެްއކެ ޖާބިރުهللا  ޢަބްދުކާށީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ރޮނދި ބޮލު ގެްއޒަތްެތރި މެންބަރުއިމަރަދޫ ދާއިރާގެ  ،ްއޒަތްތެރި ރައީސް އި ގެއަުޅަގނޑު ؛ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި

 ...ކެނޑިފައި ހުރި ވާހަކަ ަތކުާރރުކޮށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަދި ރާއްޭޖގެ  އިމެންބަރުގެ ގަރާރު ހުށަހަޅުއްވަ އިއްޒަްތތެރި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، 

 ކޮށްެދއްވުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން.ރައްޔިތުންނަށް އެ ގަރާރުަގއިާވ އެްއޗެއް ސާފުކޮށްދިނުމުަގއި މަސައްކަތް

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޖާބިރު هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާށިދޫ

މަރަދޫ  ،ެދޭވތޯ. އެހްނަނަމަވެސްކުރަނީ އެ މަސައްކަތާިއގެން ކުރިއަށްމަސައްކަތް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅަގނޑު

. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވިޔަފާީރގެ ވެސް ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުރަސްއަަޅންޏާ ކިހިނެއްތޯ އެކަން ކުރާނީ

ޭއގެެތރޭގައި އެންމެ ގިނަ އާމްދަނީ  .ިރޒަމާޓުއަ ،ދަނުޑވެރިކަމާއި  ،މަސްވެރިކަމާއި  ،އޮންނަނީ ތްތައް ބެހިފައި މިޢަސިނާ
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ހިނގާ ރާއްޖޭެގ ޓުއަރިސްޓު ރިސޯޓުތަކަށް ލަމާއިދަނީ ޓުއަރިޒަމުން. އަުޅގަނުޑމެން ބަލަ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބިގެން މި

ން ލޯނު ކުންބޭ ،ހައުސްަތކަށް އިްނވެްސޓްކުރަމުންދާވީ ކިހިނެއްތޯ. އަދި ާރއްޖޭގެ ގެސްޓް އިންވެސްްޓކުރި ދިވެހިންނަށް

ވެްސ  ތިމާގެ މީހާގެ މުދާ ،ޓެހި މީހާާއއިއްރަ ،ނަގަިއގެން ެއ އިްނވެސްޓްަމންޓުތަކުަގއި ޭގަގއި އޮންނަ ދޯންޏާއި

ދާއިރު ޕްރޮޖެކްޓް މި ހުއްޓެނީ. އެހެންވީމާ، ފައިނޭްނސް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން މި  ކޮށްގެން ަވކި ހިސާބަކަށްމޯގޭޖު

އެ އިންަޑސްޓްރީއަކީ ސީދާ ވަޒީފާ އުަފއްދާ އިންޑަސްޓްީރއެްއ. އަދި ނުވޭ. ހަމަ ތެއް ދާނެ ގޮއިއިންޑަސްޓްރީ ކުިރއަރަ

އޭގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖެައށް ވަރަށް ބޮޑެތި އާމްދަނީ ލިބިގެންދާ އިންޑަސްޓްރީެއއް. ކުދި ވިޔަފާރިތަކުން ބޮޑު 

 ،ވަމުންދަނީ. އެގޮތުންށަށް ފައިދާމަންފާއެއް ސީދާ ރަށްރަށަށް، ސީދާ ފަތުރުވެރިކަމުން ވަރަށް ގިނަ ރަށްރަ

ހައުސް ވިޔަފާރި ަތނަވަސްކަމާެއކު ރަނގަޅަށް ިހންގާ ރަށްރަށުގައި ވަރަށް ލާއިުރގަިއ ގެސްޓްއިއަޅުގަނޑުމެން ބަލަ

ންމަންޓް ވެސް ވަރަްށ ބަރާބަރު. އެހެންވީމާ، ެއ އަދި އެންވަރަ ،ވެސް ރަނގަޅު  ތަހުޒީބު. ކުނި ނެއްތުމުގެ ނިޒާމު

ީނ ފައިނޭންސް ލިބޭނެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ޮއެވގެން. ފައިޭނންސް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ކަންތައްތައް ވާއުސޫލުން 

އޭނަ  ،މީހާރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އިްނވެސްަޓރުންނަށް ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޕާޓްނަރޝިޕަކަށް ނުވަަތ ރާއްޖެއިން ބޭރު

ކަމަކީ އަޅުގަނޑަށް  މިދަނީ. އެހެންީވމާ،  މިތްތަކަށް  ފަރާބޭުރގެ ،ގެންނަ ފައިނޭންސް އަޅުގަނުޑމެންގެ ިވޔަފާރިތައް

ން ނަތީޖާެއްއ އިގަބޫލުކުެރވުނު ގޮުތގަިއ މި މަޖިލީހުގައި ފުޅާ ދާއިާރއެްއގައި އަުޅގަނޑުމެން ޑިްސަކސްކޮށް، މި

 ށް. މަސްވެރިކަމުންމަްސވެރިކަން ވެސް ަވރަށް ދަ ،މިހާރު ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމަށް ބަލާއިރު ވެސްނެރެންޖެހޭ ކަމެއް. 

ސަރުކާރު ކުންފުންޏަކާއި އަދި ޕްރަިއެވޓް ސެކްޓަރ ކުންފުނިތައް.  އޮންނަނީ ލިބޭ އާމްދަނީ ރާއްޖޭގެ ގަްނނަ މި

ވަރަށް ފަިއދާ ލިބޭ. ސަރުކާރު ހިންގާ  ކުންތަމިސާލެއްގެ ގޮތުން ޕްރަިއވެްޓ ސެކްޓަރ ކުންފުނިތަކުން ކުރާ ވިޔަފާރި

ޓުއަރިޒަމަްށ  ންސަރުކާރުދެން  ؟ނުލިބޭ. އެއީ ކީްއެވގެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްތޯ ަފއިދާެއއް ން ެއއްވެސްކުކުންފުނިތަކަ

ފުްލއެއް ސްއެވެސް ސަކްސަ ،ވިޔަފާރިއަށް އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ ިކޔާ ކުންފުންޏެއް ހަދައިގެން ވެސް ވަތް. އެހެންނަމަވެސް 

ކާރުތަުކގައި ވެްސ އިގެން ފާއިުތެވގެންދިޔަ ސަރުއެހެނިހެން ކުންފުނިތައް ހަދައަދިވެސް  .ނުވި. ދެން އަދިވެސް އޮތީ

ދަނީ ެއއްކަަލ  . އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އެއިން ކޮންމެ ކުންފުންޏެއް ެވސް މިދާފައުފައް ތައް ހުރި ކުންފުނިއެބަ

 ހަރުދަނާކޮށް، ދަނީ ހަމަ ގޯހުްނ ގޯހަށް. އެހެންވީމާ، ޕްަރއިެވޓް ސެކްޓަރު އެ ،ނަމަ ހެންއަޅުގަނޑުމެން ދަންނަވާ

ވެރިކަމުަގއި . އެންމެ ފުރަތަމަ ނާޞިރުގެ ކީ ކުީރ ޒަމާުނއްސުރެ ާރއްޖޭަގއި ޓުއަިރޒަުމގެ ވިޔަފާރިވަރުގަަދކުރުމަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޭރު  ގެ ސަރުކާރު ބަަޔކަށް އޭރު ިވޔަފާރިތަްއ އުފައްދާ  ،ހަތަރު ވިޔަފާިރވެރިންނަށްދެތިންއޭރުަގއި 

ދެން އޭގެފަހުން އައި ވެިރކަންތަުކގައި ވެްސ  ހެން.ހަމަ އެއަންނަނީ  މިހަމަ ވެސް  ކުެރއްީވ. އެ ފަހުންވިޔަފާރި

ކުރާ މީހާއަށް އިންވެސްޓު  ަކށްވެސް ުޓއަރިސްޓް ރިސޯޓަ  ާބނައިގެން ސަުރކާރުން ދުވަހަކު ރިޒަމް ވިޔަފާރިއަށް އަތްޓުއަ

ގޮްސ ިވޔަފާރި ޓޭްޓ ބޮޑުެވގެންކް ރެއެކި ޮގތްގޮތުން ސަރުކާުރގެ. އޭާނައށް ވިޔަފާރިކުރުމަށް ،ނޯވޭ  މިނިވަންކަމެއް

ކީ ސިޔާީސ މީހެއް ކަމަށް ވަންޏާ އޭާނގެ މުދާ ފޭރިގަތުމަކީ ހަަމ މީހަ އޮންނަނީ ައއިއްސަ. ދެން އެ ކޮޅުނުވާ
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 ޓުއަިރޒަމް މިނިސްޓަރު  ހުރި ރޭގަނޑު ދަންވަރުހިނާގ ކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެން ހަނދާން އެބަ ށްޓުއަރިޒަުމގައި ބާރަ

ންސް އެބަ ލައިސަރިސޯޓު އޮޕަރޭޓިންގ  ،ގޮތަކުން ގޮަތުކން ނުވަތަ މިތާނގައި ބަހެއް ބުނާ އް އަޅާމިތާނގައި ވޯޓެ 

ބާތިލުކުރޭ. ރިސޯޓުގެ ސްޕާ ބާތިލުކުރޭ އެބަ. އެހެންވީމާ، ޓުއަރިޒަމް ވިޔަފާރި ތަރައްޤީކުރުމަށް އަުޅގަނޑުމެްނ 

ސަބަތު ދުވަހެއް މި ވާހަކަ ދަްއކާލަން ވެސް.  ވަރަށް މުނާހަމަ މިއަދަކީ  ؛ޖެހޭ. ދައުލަތަްށ ލިބޭ އާމްދަނީން އެބަބާރުއަޅަ

ންގާ ފޯރަމެއް ހިނގަމުންދާ ވަގުތުޮކޅެްއ އަޅުގަނޑު މި ވާހަކަ ަދއްާކއިރުަގއި. އަުޅގަނޑުމެްނ މިއަދަކީ ބޮޑުސި

ކުާރ އިްނވެސްޓް ޖެހޭ. މި ރާއްޖޭަގއި. ރެޕިުއޓޭޝަން އޮންނަން އެބަޖެހޭއިންޓަރނޭޝަނަލް މާކެޓުަގއި ރެޕިއުޓް ވާން އެބަ

ުކރީމަ އޭނާ ޕްރޮޓެކްޓްވާ ގޮެތއް ނެތް. ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ފަރާތްތަކަށާއި އަދި ރާއްޭޖގެ، ރާއްޖެ މީހާ އިންވެސްޓު

 ؛ވާނެ އެްއވެސް ގޮތެއް ނެތް. ސަރުކާރުން ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް އޭނާގެ މުދާކުރާ ދިވެހި މީހާއަށް ޕްރޮޓެކްޓުއިންވެސްޓު 

އިން ގެއްލުްނވަނީ؟ އޮތްތޯ؟ ކާކަށްތޯ އެފާނަން. ކިތައް ރިސޯޓު ނުހެދި އެބައިނުޑ ދަންނަވަމިސާލެއްގެ ގޮތުން ައޅުގަ

ެއ ސީދާ  ،ހުރިތޯ؟ ކާކަށްޯތ އެކަމުން ގެއްލުްނވަނީ؟ އެަކމުގެ ސުވާލަކީ ހައުސް ނުހެދި ހުއްޓިފައި އެބަކިތައް ެގސްޓް

 ދޭ. ވަޒީާފގެ ބާޒާުރގައި ްއގެ ަވޒީފާ އެބަ ކުިރއަަރއިގެން. އެކަމުގެ ސަބަބުން އެތައް ބައެށް ނޫނޭ ގެއްލުްނވަނީކީ ކަމީހާއަ

ހިނގާ. ކިތަްއ ލަމާއިއުޅެނީ. ރާއްޖޭގެ، ހަމަ ސަރުާކރުގަިއ، ސަރުކާުރގެ އޮނިގަނޑަށް ބަލަ ގަނޑުމެން މިއަޅު  ނެތިގެން

ކުރަނީ ނަށް ޕޭމީހުން އެ އެްއވެްސ ކަމެްއ ނުކޮށް ތިބި އެތަްއ ބަިއވަރު ުމވަްއަޒފުން. ؟މުވަްއޒަފުން އެބަ ތިބިޯތ ބޭާކރު

ޓެްކސް ފައިސާއިން. ޓެކްސް ަނަގނީ ކޮންތާކުންތޯ؟ އެްއކަލަ  އިން،ސާކުރާ ފައިރޭޓްނެކޮންތާކުންތޯ؟ އަުޅގަނޑުމެން ޖެ

 .ޖެހޭވިޔަފާރިތަކުން ޓެްކސް މި ނަގަނީ. އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްެތރި ރައީސް، މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނަން އެބަ

ޖެހޭ. އަޅުގަނުޑ ކުރަން އެބަ. އަުޅގަނޑުމެން އިންޑަސްޓްރީަތއް ހަރުދަނާއްޖެރަދުތައް މަތިވެއަޅުގަނޑުމެންގެ ޚަ

އެތާނގަިއ ކަންތައް ހުރި ގޮތް. ެއީއ  ،ަވކީލު މާތް ަކލާނގެއާ .حان هللابسދުވަހު ދިޔައިން ފެލިަވރަށް. އިހަކަށް

 ...ފެލިވަރުަގއި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް މައިކަހަމަ އާދެ! އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު،  !ެގންދަވާމެންބަރު ކުރިއަށް ނީ، ިއއްަޒތްތެރިއަޅުގަނޑަށް ހީވަ

ގެ ިއއްޒަތްތެރި ހެންވޭރު ،ލަްއވާފައި ވިދާުޅވާީނ ނިޒާމީ ނުކުތާއެކޭ. އެހެން ިވދާޅުވީމަ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާަނންއިފިއްތަވަ 

 .ޝަހީމް ޙުސައިން ންބަރުމެ

 

 މައްސަލަ()ނިޒާމީ 

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން: ޝަހީމް ޙުސައިން މެްނބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ރުހެންވޭ
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އޮންނަނީ. ދެން މިހާރު  ވަނަ މާއްދާަގއި ހުށަހަޅާލުން އެކަނި މި 143އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

 މާއްދާަގިއ ވަނަ 143ވާއިުދގެ ލިއިުރަގއި މި ގައިބަލަފާޑުިކޔިގެންދާީތވެ އަުޅގަނޑު  ެއއްކޮށް ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކަށާ

އިނގޭތޯ. އެެހންވީމާ، އެ ވާހަކަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްގެ ސަމާލުކަމަށް  ހުށަހެޅިގެން މިދަނީކީގޮތަކަށް ނޫން ތް އޮ

 .ގެނައީ. ުޝކުރިްއޔާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސަލަެއއްހެން. ނޑަށް ހީވަީނ ނިޒާމީ މައްޤީޤަތުގައި ވެސް އަުޅގަޙަވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. މިހާރު ތިޔަ ދިމާވީ 

ިއއްޒަތްތެރި  އިނގޭތޯ. ޗޭަވއް އެހެންވީމާ، މަޑުކުރައް  ލޫމާތު ލިބެމުން އަންނަނީ.ޢުއެއްތަނަކުން މިހާރު އަުޅގަނަޑށް މަ

، ިއއްޒަތްތެިރ ކަްށ ނެތޭ އިނގޭތޯ. ބިލެްއގެ އުސޫުލންނޭ މިކަން ހިނގަމުންދާނީ. އެހެންވީމާލެވޭއިމެންބަރު ބަލަ

 . ިމނެޓު 2އެބައޮތް  މެންބަރަށް އަދި

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޖާބިރުهللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ކުންފުނިތަުކގެ  ނަޒަރުކޮްށލާއިރުަގއި އެ އިލައިބަލަ ށް އަުޅގަނޑުމެންއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ސަރުާކރުގެ ކުންފުނިތަކަ

 ެވސް އޮންނަންޖެހޭނެ ގައި ކަެމއް  ކޮންމެ ،ާއއިގްސްންރނި އޭެގ އަ ،އާއި މެންޑޭޓާއި، އޮޕަރޭޝަނަލް ކެޕޭބިލިޓީ

 ...މިއަށް . ކޮބައިތޯ ައޅުގަނޑުމެންސްއޮފް އިންވެސްޓްެމންޓްރޭޓް އިންޓަރނޭަޝނަލް  .އާއު(އާރު.އައި)

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 .މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ދޫމަރަ

ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރަކު ވާހަކަދަްއކަވަްނވާނީ  ،ނަމަ މައްސަަލއެއް ހުށަހެޅިއްޖެ ،އާދެ! ަގވާއިދު ވަރަށް ސާފު. ބިލެއް

. އްކޭނެ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްެލއްވިހާ ވާހަކަެއއް ނުދެ  ގައިތެރޭަގއި. ދުނިޔޭ ގެ ތަ ަމއްސަލަެއްއގެ ސްކޯޕް އެބިލެއް ނުވަ

ވާހަކަަދއްކަނީ.  ނޫން އެ  ކުްނނެއްގޮތަ ބެހޭ މައްަސއާ ، ކާށިދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާ އެހެންވީމާ

 މިއީ ނިޒާމީ ނުކުތާެއއް އިނޭގތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ޖާބިރު.هللا ްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަބްދުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އި

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ދާއިރާއިން އަެނއް ދާއިރާއަްށ ވަރު އެބަފެނޭ ނޫންތޯ. އެއްތް ޑިމޮކްރެސީ އޮ އިމަޖިލީހުގަ އާދެ! އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި 

ޫނން މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  ޖާބިރަކާهللا ތެރި ަރއީސް. ޢަބްދުމި ކޯޅެނީ އިްއޒަތް ހާސް މީހުންނާ ކޯޅެންޏާ ފަސް

ހިނާގ ރައީސް. ައޅުގަނޑު މިހިރީ . އަދި ުކޅެންޏާ ރަނގަޅަށް މި ދަނޑުގައި އެންމެން ކުޅެލަމާޝަރީފް އެކުޅެނީކީ

އަުޅގަނޑު ކުާރ  ގައިގައި ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުނމިތާ ،ކުޅެން ައއިސް. ވަރަށް ސާފުކޮށް މިދަންނަވަނީށް ތައްޔާރަ

އި އަދި ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުންގެ ޙައްުޤގައި މިކުާރ ޔާ މަސައްކަތަށް ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ރައްޔިތުންގެ ޙައްުޤގަ

މަސަްއކަތުން ވާނެ ހަމަ އެްއވެސް ަފއިދާެއއް ނޯންނާނެ އިްއޒަތްތެރި ކުރާ  އަޅަިއެގން އެމަސައްކަުތގައި ހުރަސް 

މަލުކުރަންޖެހެނީ. ޢަމަލުުކރާހެން ޢަވެސް ދުނިޭޔގެ އެހެން ބާޒާރުތަުކގަިއ  އި. ރާއްޖޭގަ ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ން ފުންމަިއގެން ގައި ތިބި ސަުރކާުރެގ ޕާޓީގެ މީހުނއެްއޗެޭކ ބުނާއިރަށް މިތާހަމަ ސަުރކާރޭ ކިޔާފަިއ  ރާއްޖޭގެ

ކިޔާނެ. ސަރުކާުރ ްއޗެހިކާރެއް އޮންނަންޏާ އެއަުޅގަނުޑމެން. ސަރު ންކިޔާނަސަރުކާރަްށ އެްއޗެހިނުޖެހޭނެ. ކަށްތެދުވާ

، ވާންވާނީ. އެހެންވީމާ ތަނަށް އައިސް މިތިބީ. އެއީ އަުޅގަނޑުމެން ވަޒީފާައކަށް ޒިންމާދާރުކުރުވަން އަުޅގަނޑުެމން މި 

އީީކ . މިކުރަންތައް ހިންގަން މަސައްކަތްަސރުކާރުން އެބަޖެހެއޭ ހުއްޓިފަިއ އޮތް ޕްރޮޖެކްޓު ،ވަނީއަޅުގަނޑު މިދަންނަ

ވާަހކަެއއް  ަގއި އެްއވެސް ގޯސްނޖެހޭ ވާހަކަެއއް ނޫްނހެން އަޅުގަނޑަށް ީހވަނީ. ައޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިތާނުއްކާންދަ

ސަރުކާރުން ުހރިހާ ކަމެއް ކުރި ވާަހކަެއއް  ވާހަކަ. މި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްަތކުގެ ަރނގަޅު ންނުދެއްކޭހެން. ސަރުކާރު

ުކޑަޮކށް ހިނގާ  ؟އައީ ސަުރކާުރ މި އް ސަރުކާުރ އަިއއްސަތޯ މިކީއެއް. ކިތަ މިދަންނަަވނީއަޅުގަނޑު ނޫން 

 ހުރި  ގެން އަިއއްސަހޮވިވެްސ  މަޖިލީހަކީ އަޅުގަނޑު ގައި. މިނމިތާ  ންލުމުގެ ޤާބިލުކަން ެވސް ހުންނައިއަުޑއަހަ

ނިޒާމީ ނުކުތާ ން ރުކޮޅުއިރުއިބޭފުޅުން ވެސް ވާހަކަދައްަކވަްނވީ. އަުޅގަނޑު މިތާ  ން ތިބި ދެ ސް.މަޖިލި

 ންއެެވސް ގޯހު ކޭ މި ކިޔަނީބެހޭ ނުކުތާއެ ހަމަ ނިޒާމާ ؟މަޖިލިސް ހިންގާނީ އްޔާ ކިހިނެއްތޯ ަރއީސް މިނަގަންެވއްޖެ

، އެހެްނވީމާ ؟ނީދައްކަ ބެހޭ މަްއސަލައެއް ަނގަން އޮންނަނީ ެވސް. ކޮން ނުކުާތއެްއގެ ވާހަަކތޯ މި މި ކިޔަނީ. ނިޒާމާ

ތަނަށް ައއިްސ ހަޅޭއްލަވާނެ ކަެމއް ނެތް.  މަޖިލިސް މެންބަރުންނޭ ކިޔާފައި މި ކެޕޭސިޓީ ނެތީ. މި ފުރަތަމަ ތިމާމެންގެ

ސްކޫލެއްކަްނ ތިބޭފުޅުންނަށް ނިކަން ބާރަށް ހަޅޭއްަލވަން ައޅުގަނޑަށް ވެްސ އިނގޭނެ. ައޅުގަނުޑ ކިެޔވި ސްކޫލަީކ ކޮން 

 ...ށްއަން ުކރިތިރާމްކޮށްގެހުނެ. ެއކަމަކު ވެސް އިއެނިގވަަޑއިގަންަނވާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މެންބަރުގެ ފުރުޞަތު ހަމަވެއްޖެ. މިހާރު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި 

ރުޞަތަށް . ބަހުސްަގއި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގަންަނވަން ބޭނުންވާ މެންބަރުން ފުއޮތީ ހުޅުވިފަ ގަރާރުގެ ބަހުްސގެ ަވގުތު މި

 ށް. އަރުވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަ ތު މިއަުޅގަނުޑ ފުރުޞަ !އެދިަވޑަިއގަންނަވާ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

  ...އައީ ވަރަށް މިގެ ސަރުާކރު ަީ އެމް.ޑީ.ޕީ ،އައ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެމް.ޑީ.ީޕގެ ސަރުކާރު މި ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،ބެހޭ ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން. އެހެންނަމަވެސް  ށް ނިޒާމާޖާބިރަهللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދު

ދެން  ،ކަމަށް ވިދާުޅވެބެހޭ މައްސަލައެއް  އަުޅގަނަޑަކށް ނުފެނޭ ނިޒާމާ ، ސާފުވޭއަޅުގަނޑުމެން އެންމެނަށް ވެސް އެބަ

 ގުޅޭ  ރާރާގައިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި  ،ނަމަ ގޮތެއް މެދުވެިރވެއްޖެ  ނުެގންދެވޭށްއަމިތަނުގެ ބަހުސް ކުރި

ބެހޭ ނުކުތާއެްއ  އުނިަވމުން. ނިޒާމާ ،ންގޮތުން ތަނަވަސް ިޚޔާލުފުޅު ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް އަްނނާނީ ހަމަ އުނިވަމު

 . އޮތީ ފުރުޞަތު އަރުވާފަ މަނިކުފާނަށް ތި  ހުށަހެޅުމަށް

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ބެހޭ ގައި ވަކި ަބޔަކު ނިޒާމާނނުކުާތއަކީ މިތާ ޒަތްެތރި ރައީސް،. ިއއްނެގީ  ބެހޭ މަްއސަލައެއް މި އަޅުގަނޑު ނިޒާމާ

 ކުރަން..ރެކްޓުޓްމައްސަލަެއއް ނަަގއިގެން ިޑސް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބެހޭ މައްސަލަ އަވަހަށް  ިނޒާމާ އެއް،ނުކުތާ ބެހޭ ނުކުތާއެއް ނަންގަަވންޏާ އެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމާ

  !އަޅުގަނޑަށް ކިޔާލަެދއްވާ

 

 (ކުރިއަްށެގންދެވުން )ނިޒާމީ މައްސަލަ 

 

 ވުން: ވާހަކަދެްއކެޖާބިރުهللا ޢަބްދުކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 
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ތެުދވީމާ އަުޅގަނުޑ  މައިކަށްއަެނއްާކ  ،މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އެކަހަލަ ާވހަކަ ދައްަކވާފައި ނިޒާމީ މައްސަލަައކީ، 

 މަޖިލިސް ނޫންތޯ. ހަމަހަމަމަޖިލީހުގެ ހަމަހަމަކަން ދައްކަން. މިއީ  ނޫންތޯ ތެދުވެ މިވެސް ޖެހޭނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި .މެންބަރު މެންބަރު. އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ! ޝުުކރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރިއިްއޒަތްތެރި 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަދި މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ  އްދަވާ!އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ތިހެން ނުހަ ،ނޫން .މެންބަރު

ޖޭެގ ރައްޔިުތްނ ދިވެހިރާއް !ބަހައްޓަވާތި ޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ހަނދުމަފުޅުމެންބަރު ވެސް އަދި އެހެން ހުރިހާ އިއް

ޮބޑު.  ރައްޔިތުން މިމަޖިލީހަށް ކުރާ އުއްމީދު ެވސް ވަރަށް . އަދި އެމަޖިލިސް ކޮންމެ ދުވަހަކު ައޑުއަހާ މި އިކަނުލަ

އްޔިތުްނގެ އުއްމީދުތަްއ ޙަޤީޤަތަކަށް ނުގަިއ ހަރުދަނާ މަސައްކަެތްއ ކުރެިވގެން އެ ރަ ތަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި

ގަނޑުގެ ހިުތގަިއ ޝަްއކެއް ުނުއފެދޭ. މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މެދު ައޅު ކަމާނެހަދައިދެވޭ

 .ޝަރީފް

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

 ދާއިރާެއްއގަިއ ރައްޔިތުންނާ އޮްތ ސަރުކާރަީކ ވަރަްށ ފުޅާ  މިއަދު ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ިދވެހި

 އެކު ވެރިކަަމށް އައި ސަރުކާެރއް. މި ން ފުރިހަމަ މެނިފެސްޓޯއަކާަރއްޔިތުން ެއދޭ ގޮތެއްގެ މަތީ ،މަޝްވަރާކޮށް

ސިޔާސަތު އެަބއޮތް.  ހައުސް ވިަޔފާރި ފުޅާކުރާ ވާހަކަ. ފުޅާުކރުމުގެގެްސޓް ،ސަރުކާރުގެ މެނިފެސްޯޓގައި އެބައޮތް

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެްސޓްހަުއސް ވިޔަފާރިެއއް ނެތިގެން  ،ކެރޭހަމަ ކަނޑައެިޅގެން ދަންނަވަން  ށްއަޅުގަނޑަ

ރާަރީކ ގަ. މި ރާރެްއ ނޫން މިއީކީގަވެސް އެހެން އޮތް ރާރެްއ ނޫން މިއީކީެއއް. އެްއގޮތަަކށްގަހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް 

ގިނަ  އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ވަރަށް ރާރެއް. މިއަދު ކާށިދޫ ދާއިރާގެގަށަހަޅާފައި އޮތް ފާއަށް ހުާއއި މަންއަމިއްލަ ފައިދާ

ސިލުނުެވގެން. ހާގެންދަވަނީ ސަރުކާުރގެ ތެރެއިން ބޭނުންފުޅުވާ ކޮންމެެވސް ކަމެއް ތަނަށް ހުށަހަޅަމުން މައްސަލަތައް މި

، ރި ރައީސް. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެންމިއީ އެންމެން ވެސް ސާުފކޮށް އިނގޭ ކަމެއް. އިްއަޒތްތެ

 ..އަޅުގަނޑުމެން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޖާބިރު. هللا ާކށިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަބްދު ،ބެހޭ މައްސަލައެއް ނިޒާމާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(
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 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 1ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ސަުރކާރުން  ،އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުމަރަދޫ ދާއިާރގެ  ،ނެގީ ބެހޭ މައްސަލަެއއް މި މާޒާނި

 ހާސް... 50ލައްކަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަތުގެ ބާރު. ތިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއްއަޒތްތެރި މެންބަ

ން ނައަރުވާ، ައުޅގަނޑު ފުރުޞަތު ލީހުގައި އާއްމުކޮްށ ހަމަޖެހިފައި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާަމޖި މުޢަމަލާތްތަކަށް ކުޑަދަށް މި

އަދި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ އެެހން މެންބަރުން ވެސް އަުޑައއްސަވަން ިތއްބަަވިއގެން އެ  ތަކަށް،ތިޔަ މުޢާމަލާތް

އަރުވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ޞަތުގެންެދވޭނެ. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުށްއަޑަދަށުަގއި ުކރިމުއާމަލާތްތައް ކު

 ށް. މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަ

 

 :ވާހަކަދެއްކެުވން މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ސަރުކާުރގެ އެބައޮތޭ ސިޔާސަެތއް.  ސް. އަުޅގަނޑު ދަންަނާވ ވާހަަކއަީކ މިޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ަރއީ

ކޮށްގެްނ އެންމެ ފުރަތަމަ މިހާރު ސަރުކާރުން ބަޖެޓު ،ޓަކައި ފުރަތަމަ ކަަމަކށްވިޔަފާރި ފުާޅކުރުމަށްގެ ގެސްޓްހައުސް 

. މި ކޯޕަރޭޝަންގެ ވަނީ އުފައްދަވާފަ އްއިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަނެބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެން އެސް.އޯ.އީ ިޑވެލޮޕްމެންޓް ފަ

ިއއްޒަތްތެިރ . ވަީނ ތަނަވަްސވެފަ ދާއިރާެއއްަގއި ަފއިނޭންސް ލިބޭނެ ފުރުޞަތު ފުޅާން ގެސްޓްހައުސްަތކަށް ދަށު

ކަމެްއ  ވަުރގެއޮބިއޮންނައެއީ ަދއުލަތަށް  ،ގެރެންޓީ ދޫކުަރންވެއްޖެ ނަމަ ރިންވްރައީސް. ހުރިހާ ިވޔަފާރިއަކަްށ ސޮ

މެން ޒިންމާވާ ގޮތަށް ވިޔަފާިރއެއް ފަށަން ގެ ރައްޔިތުްނގެ ހުރިހާ އެންޢަމަލީ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭ ،ނޫން. އެހެންކަމުން

ެވސް ކުރެިވގެންވާނެ ކަމެއް ނޫން. ދޫކުރުމަީކ ދައުލަތަށް އެއްގޮަތކަށް ގެރެންޓީ ރިންވްބޭނުންވާ ކޮންމެ ފަރާތްތަކަށް ސޮ

ކޮށް ވިސްނަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ންފު މެްއ ނޫން. ކުރަން ހެޔޮވާނެ ކަމެއް ެވސް ނޫން. މިއީ ވަރަށްވާނެ ކަކޮށްގެން 

ލަްއކަ ގިނަ ގޮތްގޮތަށް. އެކަމަކު އަޅުގަނޑަކީ ެވސް ކުަޑ  ،ލައްކަ ވާހަކައަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެއްކިދާނެ 

ވެސް ިވސްނަމުންދާ މީހެއް. ދަން މިހާރު ފިާހރައެއް ހިންގާ މީހެއް. ެގސްޓްހައުސް ހަ ވިޔަފާިރވެރިެއއް. ކުޑަ

ރައްޔިތުންގެ ެއންމެން ދަރަނިވެރިކުރުވާފައި  އަުޅގަނޑު ބޭނުމެްއ ނޫން ދިވެހި ،ހެންނަމަވެސްކުރަމުންދާ މީހެއް. އެޕްލޭން

ގެރެންީޓއެއް ައުޅގަނޑު ހަދާ ގެސްޓްހައުްސައށް އަޅުގަނޑު ކުރާ ރީޓެިއލް ވިޔަފާރިއަށް ހޯދާކަށް.  ރިންވްސޮ

މެން ކުރާ ވިޔަފާރިއަކަށް. ެއީއ ގަނޑުއަޅު  ،ވެސް ނުވާނެ ގެރެންޓީ ދޭން ހެޔޮ ިރންވްްއޒަތްތެރި ރައީސް. ސޮއި

 ،ގުޅުންހުރި ލަޙަތާޞްބޮޑެތި ަޤއުމުގެ މުޅި މަ ރައްޔިތުްނގެ ޙައްުޤގައި ވަރަށް އިކޮށްގެްނވާނެ، ެއއީ ރާއްޭޖގެ އެންމެހަ
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 ޔަސް ހޭ ނާދިރު ހާލަތެއްގައި ގެރެންޓީެއއް ދަުއލަތުން ދެއްވި ކަމަށް ވިދަށް ޓަކައި ޮކންމެހެން ކުރަންޖެޞާތިމުޅި އިޤް

ކުާރކަށް ތަރައްޤީނުވާނެ. އަޅުގަނުޑގެ ވިޔަފާރި ގެރެްނޓީ ދީގެން ރިންވްކުރާކަށް ސޮކުދި ިވޔަފާރި ތަރައްޤީ ،ވެސް

ޒަތްތެރި ރަީއސް. މުޅި . އެީއ ކޮްށގެންވާނެ ކަމެއް ޫނން އިއް ނެއް ުނވާނެ ސަރުކާރުންގެރެންޓީެއއް ދެްއަވއިގެން ންވްރިސޮ

ނުވަތަ އަުޅގަނޑު ހިންާގ  ށްވާ ގޮތަށް އަުޅގަނޑުގެ ރީެޓއިލް ިވޔަފާރިއަނިވެރިދަރަ މުޅި ރަްއޔިތުން ،ދައުލަތް

ގެރެންޓީ ދިނުމަކީ ކޮންގެންާވނެ ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަނުޑގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ  ރިންވްގެސްޓްހައުްސއަށް ސޮ 

އް ބޭނެ ވަސީލަތެފައިނޭންސް ލި ،ުނވާނެ. އެހެނެއް ނޫންދުން ދެއްވައިގެންވީތީވެ އަމު މެންބަރަކަށް

ލަތުން އެފަދަ އުައދު ދިވެހި ދަމިކުރުމަށް ޓަކައި ތަނަވަސްކޮށްދޭންވާނެ. އެހެންވެގެން ނޫންތޯ ކުދި ވިޔަފާިރ ތަރައްޤީ

ހިނަގއިގަންނާކަށް ނުފަށާ. އެއީ ރަނގަޅަށް  އެ އިދާރާއަދި  ،ތެދުފުެޅއް އޮތީ. އިއުފައްަދވާފަ  މާލީ އިދާރާއެއް

 އެ އިދާރާ ހިނގައިގަތީމާ ރާއްޭޖގެ ،ން ކަށަވަރުޤީައޅުަގނޑަށް ޔަ ،އެހެންނަމަވެސް ފެްއދެވީ.އު ދާއިރާއެ ދުވަހު ށްއިހަ

ޒަލް ގެންވާ ރަނގަުޅ ޕްރޮޕޯކަންކަން ކުރަން ބޭނުންވާ މީހުން ެއކަށީ ގަިއ އެ ހައުްސ ިވޔަފާރިއަށް ުފޅާ ދާއިރާެއއް ގެސްޓް

ކޯޕަރޭޝަނުން ފައިސާ އެ  ފައިނޭންސް ޕްމަންޓްލޮ ިޑވެ.ޯއ.އީއެސް ްށ،ައއީމާ އަދި މި ނޫންވެސް ދާއިރާތަކަ ހިފައިގެން

ޖަހަނީ އިއްޒަތްތެިރ މި ތަނަށް ކޮން ސަކަރާތެއްތޯ  އަުޅގަނޑުމެްނ މި ،ކަންކަން މިހެން އޮތްއިރު . މިންކަލިބޭނެ

ގެ ްސގެ ވިޔަފާރީ އުހައިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ދިވެހި ރާއްޖޭެގ ގެސްޓް ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް ށްމިއީ ވަރަ ؟ރައީސް

ބޭނުންވާ ކުރާނެ ސިޔާސަތެއް ތަންީފޒުކުރުމަށް ޓަކައި ފައިޭނސް .އެަބއޮތް މިއަދުެގ ސަރުކާރުގެ ކީފުރިހަމަ ސިޔާސަތަ

މާ ބަރާބަރަށް މިކަން އުފައްދާފަ. އެ އިދާރާގެ ަމސައްކަތް ފެށިގެން ހިނގަިއގަތީ ވަނީސަރުކާރުން އިދާރާ 

 ގޮތަށް ފާސްކުރަން އަުޅގަނޑަށް ނުފެންނަ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  ރު މިރާމި ގަ ،ތީމާން އޮ ކަޤީކުރިއަށްދާނެކަމުގެ ޔަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ ިއްއަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އޭދަފުށީ

 

 ްނ:ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވު އޭދަފުށީ

ޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރަށް އަުޅގަނޑު ހަމަ ޔާ އިއް ޝުކުރިއް

ޔަފާރިތަުކގެ ތެރެއަށް ނޫން. ހަމަ އެހެން ވި ހައުސް ވިޔަފާރިެއއްތުގައި ެގސްޓްޤީޤަޙަތާއީދުކުރަން. ެއއީ ރާއްޖޭަގިއ 

ހަމަ   ދަށުންެއކި ރޭވުންތަުކގެ ،ތިހާއަށް ވަންނަމުން. އެކި ގޮތްގޮތުން މަ އިންދަނީ ހަ މީހުންބޭރު ވެސް ރާއްެޖއިން

ރަޖިސްޓްީރ  ލަތްތެރިކަމުގެ ގޮުތން ވެސް އެބަ ވަދެވޭ. ވަރަށް އާދަިއގެ ދިވެހި ިނކަމެތި ރަްއޔިތެްއގެ ބޮލުަގއިހީ އިމަކަރާ

މީހުން އެބަ އެ ވިޔަފާރި ބޭރު ،އިފަފިޔާ ދީހެއްހާ ރުދިހަ ހާހެއްހާ ނޫނީ ހާފަސް އެ މީހަކަށް  ،ވާަފއިއަޅު

ަބއެއް މީހުން މި  .މިހާރުގެ ސަރުކާރަށް ވެސް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާމިހާރު   ގެންދޭ. މި ވާހަކަަތއްކުރަމުން
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އެްއވެސް ސަުރކާރަކުން ިމ  ،ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅާފަ. އެހެންނަމަވެސް ކަމާ ވެްސ ުކރީމައްސަލަތައް މިހާރު

އޮންނަ ތަެންއަގިއ  އްތިޞާދެ. މި ގޮތަށް މިހާ ުކޑަކުަޑ އަުޅގަނޑުމެްނގެ އިޤްނުފެނޭ ނެއް ތަ ދާތަްއ ބެލިގެންކަންތައް

ރާއްޖޭަގިއ ކަމެްއ.  ށް ނުަރއްކާތެރިދިއުމަކީ އެއީ ވަރަ  ހުރިހާ ވިޔަފާރިތަެކއްގެ ކޮންޓްރޯލްދަށަށްމީހުންގެ އަތްބޭރު

ތްތެރި މެންބަރަކު ވިދާޅުެވއްޖެ. އެ ޒައިއްދެންމެ ލޯނު ދޫކުރާ ވާހަކަ ށް ތްރޫކޮމިހާރު ބޭންކެއް  ންމިއަދުގެ ސަރުކާރު

ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަުކގެ ތެެރއަށް ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް  ދޫކުެރވުންދާ ކަމަށް ވަންޏާ ކުދި އަދި މެދު ގޮތަކަށް

ިއއްޒަތްތެިރ ނައުން. އެއް ގެވެސް އަވަހަކަްށ މި ކަންކަމަށް ޢަމަލީ ސިފަބޭުނންވަނީ ވީހާ  އިގަ ންދާނެ. މީވަދެިވގެ

މިހާރު ވަންނަމުންދޭ.  ަހއުސް ިވަޔފާރިތަކަށް އަދި އާދަޔާ ޚިޔާަލފަށްގެސްޓްމެން ބަލަިއލާއިރުަގއި އަުޅގަނޑު .އީސްރަ

ވީ އެންމެ ބޮޑު  ދިވެހި ސަރުކާރުން ވެސް ،ފާރިތަކަށް ބަލައިލާއިުރގައި އިތުރަށް އަުޅގަނޑުމެންެގ އާއްމު ވިޔައޭގެ 

ންނާނެ ވާހަކަ. ނުވަ ށްސަރުކަރުން ވިޔަފާރީގެ ެތރެއަ ،ތެރޭަގއި ހިމެނޭަވޢުދުތަކުގެ  ގެމި ސަރުކާރު  ،ވަޢުދެއް

ރަށް ވަންނަން ވިޔަފާީރގެ ތެރެއިން އިތު ސަރުކާރުން ، ފެނިގެންދަނީށްއަިދވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަ ،އެހެންނަމަވެސް

ކުރިއަށް އެބަދޭ. ދެން ހަމަ  ހުރި ގޮތަށް ރި ހަމަެގ ވިޔަފާއެސް.ޓީ.އޯ  ،މަސައްކަތްކުރާ ތަން. މިސާލަަކށް ދަންނަވާނަމަ

 ކީކުރިން ސިފައިންނަ އްޖެ.ެތއެއަށް ަވދެ ގެސިފައިން މިހާރު އާއްމު ގޮެތއްަގއި ިވޔަފާރީ ،ހަމަ އަނެއްހެން ބުނާނަމަ

 އި ސިަފއިން ވަނީ އާއްމު މިހާރު އާއްމު ގޮތެްއގަ .މީހުން އުޅުނު  އިހި ިވއްކަ ންގެ މީހުންނަށް އެއްޗެހަމައެކަނި އެ މީހު

އްމު ވިޔަފާީރގެ ތެރެއަށް ވަދެފަ. އާ ހަމަ އެ ގޮތަށް ފުލުހުްނ ވަނީ ،ގެ ތެރެއަށް ވަދެފަ. ަހމަ އެގޮތަށް ބަާލއިރުވިޔަފާރީ 

 މާދަމާ އަޅުގަނުޑމެނަށް އިވިގެންދާނީ ިސވިލް .ތައްުކންފުނި ގޮސް ސަރުކާރުގެދެން މިހެން .މިއީ ހަމަ ސަރުކާރުން

ފިހާރައެއް ހުޅުިވ ގެ އޮފީހުގައި ތް ވާހަކަ. ނޫނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާން ވިަޔފާރީގެ ތެރެއަށް ވަމުވަްއޒަފުސަރވިްސގެ 

 ،ނުވޭ. ކުދި ކަ ދިމަެއއްހިސާބަށް މި ކަންތައްތައް ހިނަގއްޖެ ކަމަށް ވަްނޏާ އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކާ ވާހަ ވާހަކަ. މި

ށް ދަރަނިވެރިކޮށްލާ ގޮތަ މީުހން އެ ިއ،ހި ދީފަހުރިާހ ެއއްޗެ އިނާފެންތީގެ ިވޔަފާރިތައް ކުރިއަުރވަން ލޯ މެދު

ހުރިހާ އެއްޗެއް ިމ  މި ،މުވައްަޒފުން ހިލޭ ، ބިލުހިލޭ ކަރަންޓު ،ހިލޭ ބިން ހިފައިގެން ،ސަރުކާރުން ކުްއޔެއް ނުދީ

 އަށް ރުފިޔާ  70 ،ރުފިޔާ 60 ކުރާނީ އާދައިގެން ައކަފޫޓަކަށްއެ މީހުންނާ ކިހިނެއްތޯ ޗެލެންޖުއި ގޮތަށް ދީ ބަހައްޓާފަ

ބުނާ ސަރުކާރުެގ ހުރިހާ ކުންފުނިތަކަކުން މަސަްއކަތްކުރަނީ ހިޭލ  ހުން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މިހިފައިގެން ުއޅޭ މީ

 ،ތަށް ހުރިއިުރގައި ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ހި. މި ގޮހިލޭ ހުރިހާ އެްއޗެ ،ހިލޭ ކަރަންޓު ،މުވަްއޒަފުން ހިލޭ ،ބިން

މީހުން  އެ ،އެްއކަލަ މީހުން ލޯނު ބޮލުގައި އެޅި ،ވަރަކަށް ލޯނު ދިނެއް ކަމަކު ވެސް އަދި ކިތަންމެ އަޅުގަނޑުމެން

ޔާސަތެއް ކަމަށް ވަނުން މި ސަުރކާރުގެ ސި ނުނީ. އެހެންީވމާ، ސަރުކާރުން ިވޔަފާރީގެ ތެރެއަށް ދަރަނިވެރިެވގެންދާ

ރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިްއޒަތްތެ މިއަށް ޢަމަލީ ސިފަ އެބަ  ވެްސ ައވަހަަކށްވީހާ ،ވާއިުރގައި 

 އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަން. ކިތަންމެ  ކަމަށް އެ ަވޢުދު ފުއްދާނެ ،ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ފެނިގެން މި ދަނީ އެހެނެއް

ސަރުކާުރގެ  ،ަކމުގައި ވިޔަސް ވިޔަފާރިަތއް ކުރިއަުރވާ ވާހަކަދެްއކިފެންތީގެ  މެދު ،ވަރަކަށް ައޅުގަނޑުމެން ކުދި
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ކޮންމެ ސަުރާކރެއް އަންަނއިރުަގއި ވަރަށް  .ކުން ނޫންުރާކރަަވކި ސަ ،ވެސްކޮންމެ ސަުރކާރަކުން ؛ ސިޔާސަތުތައް 

ންނާނަމޭ. ސަރުކާރުން ިވޔަފާރީގެ ތެރެައކަްށ ނުވަ ނެއްތިމަންމެން ސަރުކާރަކުން ،ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮެތއްަގއި ހަމަ ބުނާނެ

ށް ދޮގު ހެދުމަށް ނަރައްޔިތުްނގެ ބޮލުގައި ރައްޔިތުން ވަނީ ހަމައެކަނި މި އި،ނަމޭ ބުނެފަވިޔަފާރި ތެރެއަށް ނުވަންނާ

ހަމަ ނިޒާމަށް.  ބަހައްޓާފަިއ ދެން އައިސް ހަމަ ބަދަލުވަނީ ކުރީގެ އިކަ ޓަކައި އޮޅުވާަލިއގެން އެ ާވހަކަތައް ދައް

 އްކަންވީ ހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެނަށް ދަކަމެއް ނެތް އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އެްސތެރިއެްއވެސް ކަހަލަ އިޚްލާ

ބޭފުޅުން މިތާ  65ތަނަށް ބިލެއް ހުށަހެޅީމާ އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރުގެ   މީހަކު މި މިއަދު އަމިއްލަ .ތެރިކަންޞްއިޚްލާ

 ،ސް ގެންދެވޭނެ މިހާރު. އެހެންނަމަވެސްނަށް ވެސް އެނގޭ ބޭނުން ޮގތަކަށް މި މަޖިލިތިއްބަާވއިރުަގއި ައޅުގަނޑުމެން

ްށ ބަލައިލައިގެން މަޖިލިސް ވެސް ވަަރކަކޮންމެއަިދ އަމިއްލަ މީހުންނަށް ވެސް  އަށް ވެސްމައިނޯރިޓީ

 ދެކޭތީ އަުޅގަނޑު އެ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސަށް ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްާޔ ށްކަމަ ގެންދިއުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއްކުރިއަށް 

 ތަށް.ދެއްވި ފުރުޞަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ރު ޙުސައިން ވަޙީދު.ޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރިއްޝުކު

 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެވުްނ: 

 ،ރުވާ ގަރާރު ހުށަހަޅުއްވާފައި ބިޖާهللا ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ގަމު ާދއިރާގެ 

ާރއްޭޖގެ ޓޫިރޒަމުގެ ސިނާޢަތަށް  ،ވިދާުޅވީ ކުފާނުމަނި މި ގަރާރު ހުށަހެޅުްއވިއިުރ އެ  ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވަންޖެހެނީ

މަހުރި ކަމެއް. އަދި ވަކިން ގޮަތށް ވިދާޅުވުމަކީ ވަރަށް ހިތާ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއްައުއމަކީ ން ވެސްޓަރުބޭރުގެ އިން

 ،ދާއިރުންމެއް ހުޅުވިގެފޯރަ ކޮްށެގންޞަންެވސްަޓރުން ގެނައުމަށް ޚާއް ބޭރުގެ އިސަރުކާރުން ދިވެހިމިއަދު  ،ޚާއްޞަކޮށް

ނޫން. އަުޅގަނޑުމެން  ކަމެއް ވާހަކަެދއްކުމަކީ އެްއޮގތަކަށްވެސް ކޮްށގެްނވާނެ ފަދަ ގަރާގެއް މިއަދު މި ގޮތަށްމި

ރުެގ އިްނވެސްޓަރުްނ ބައޮތް. ވަރަްށގިނަ ބޭޓުަތއް ހުުޅވިފައި އެސޯގިނަ ރި ވަރަށް ވެސްާރއްޖޭަގއި މިާހރު ،ގަބޫލުކުރަން

 އި،ކަމާ ޓު އެބައޮތް. އަުޅގަނުޑމެންގެ އާބާދީ މަދުސޯރި 132އެބަތިބި. އަދި މިހާރު އިތުރަށް ހަދަން ފަށާފައި އޮތް 

 މިވަުރގެ ންނަށް ދިވެހީ ގެއަުޅގަނޑުމެން ،އިްޤތިޞާދު ކުޑަކަމުން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ިއ، ކުަޑކަމާސަރުކާރު

ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ ހުށަހެޅުއްވި  ކަމެއް ނޫން. ވާނެ ކަމެއް ކުރެުވމަކީ އެކަށީގެްނވާ މަންޓުތަެކއްސްޓުއިންވެ

މިފަދަ އިންވެސްޓުމަންޓުތައް ހެދުމަކީ ހަމައެކަނި އެ އިންވެސްޓުކުރާ މީހާއަށް އެކަިނާވ  ،މެންބަރު އެވިދާޅުވި ފަދައިން

ގިނަ ވަޒީފާތަެކްއ  މި ރަށްތަްއ ހިނގަންފެށީމާ ދިވެހިންނަށް ވަރަށް ،ދިނޫން. މި ރަށްތައް ހެ ެވސް ފައިދާއެއް 

ހަމައެއާެއކު ދަނޑުވެރިންނަްށ  ގިނަ އާްމދަނީތަކެއް ލިބިގެންދޭ. އަދި އުލަތަށް ޓެކްްސގެ ގޮުތގައި ވަރަށްބިގެންދޭ. ދަލި
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ނެތް ބޭުރގެ  ކަށް ެދންނެވޭކަށެއްހެންވީމާ، އަުޅގަނޑަެވގެންދޭ. އެމަންފާެއއް މަސްވެރިންނަށް ވެސް އޭެގ އެތައް 

 ،އުމުތަކުަގއިޤަކަެމއް ެއއީ. މިކަހަލަ ކުދި  ކަމެކޭ. އަުޅަގނޑު އުފާކުރާ އިންވެސްޓަރުން ާރއްޖެ އައުަމކީ ކަންބޮުޑވާ

ވެސްޓަރުންނަށް އުމުތަުކަގއި ބޭރުގެ އިން ޤަފަދަ ކުދި ސިްނގަޫޕރު  ،ޑުބާއީ  ،ސްޔައުމުތަކަްށ ބެލިޤަ މިސާލަކަށް ކައިރި 

 އިން ގިނަ  ވަރަށް ،ސްޔައެމެރިކާއަށް ބެލި ،އުުމތަކުަގއި ެވސްޤަ ބޮޑެތި ؟ތުކަންދޭ. އަދި ކީްއކުރަންތޯރަށް އަހަމިްއޔަވަ

ބޭރުގެ އިްނވެސްޓަރެްއ  ،ބޭރުގެ އިންެވސްޓަރުންނަށް ައހަމިއްޔަތުކަން ދެމުންދޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަންނަާވނީ

 ،އެގޮތުން  ކަމެއް. ހަމަ ެއއީ ރަނަގޅު ކުރުންރިހަމައަްށ ބައްޓަންނޫނުތައް ފުގޮތަށް ގާ ގެނެވޭނެ ،އަންނާނެ ގޮތަށް

ރަށްަރށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ާޓގެޓުކޮްށގެން ސަރުކާރުން މަނިކުފާނުގެ  ،ގެސްޓުހައުސް ވިޔަފާިރއަކީ ސީދާ ރައްޔިތުންނަށް

ާއއެުކ އެކަން އަިދވެސް ެއއަްށވުރެ މައެދި ހަވާތީ، ެއކަމަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަ ރިޔާސަތުަގއި ފެއްެޓވި ކަމަަކށް

ކަމެއް. މިހާރުެގ ސަރުކާރުަގއި ވެސް އަދި  ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހިފައިވާހޯދުމަކީ ފުޅާކުރެވޭނެ ގޮތްތަެކއް 

ުއްސ ހަގެސްޓުވެސް ވަރަށް އެކަީށގެންވާ އުސޫލުތަެކއް ކަނަޑއެޅިފަިއވޭ.  ަގއ19ިއަޅުގަނޑުމެންގެ އެޖެންޑާ 

ޕްރޮޖެކްޓުތަުކގައި ެވސް މިހާރު  ހިންގާރަށްރަށުގައި  ،އޮތީ ުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާހިތް އަެވސް ވިޔަފާީރގައި

ހޯޓާަތކަށް ބަދަލުވެގެންދަނީ. މިފަދަ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ބޭރުެގ  ވެ، ގެސްޓުަހއުސްތަކަށް ޮބޑުަތއްގެސްޓުހައުސް

ކަމެއް.  ނޫން. ހަމަ ރަނގަޅު އެއްލަސަމައްދުމަކީ ގޮތް ހެ ގޮތުން އާދެވޭ ާގނޫނީ ،އިންވެސްޓަރުން އައުމަކީ 

ދިވެހި ސަރުާކރުން ދިވެހިންނަށް ޚާއްޞަ  ،ފަދައިން  ފާހަަގކުެރއްވިގަރާރުގައި  އެހެންނަމަވެސް، ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު

މިކަހަލަ ކުދިކުދި  ،ނުކުރަން ކޮށްގެން ދެވޭ ލޯނު ސްކީމެްއ ކޮންމެހެން އޮންނަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑު ވެސް ގަބޫލެއް

ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ކޮންެމވެސް  ކަމެއް ެގރެންޓީ ވަކި ފަރުދަކަށް ދިނުމަކީ ކޮށްގެްނވާނެ ރިންވްސޮ ތަުކގައި ތައްންކަ

މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް މެދުވެރިގެން  ،ޮއފް މޯލްޑިވްސް މެދުވެރިެވގެްނ ނަމަވެސް އުސޫލެްއގެ ދަށުން ބޭންކު

 ރަނގަޅު  ގެ ދަށުން މިފަދަ ކުދިކުދި ކަންތައްތައް ުކރުމަކީ ހަމަ އެންމެއްއޮންނަ ފަންޑެ ގެރެންޓީ ރިންވްނަމަވެސް، ސޮ

 ކަމެއް. ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޢަފީފު  ޙަސަން މެންބަރުއިްއަޒތްތެރި  ދާއިރާގެ ވިލުފުށީޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރާގެ މެންބަރު ަޙސަން ޢަފީފުއިދާ ވިލުފުށީ

ޖާބިރު މި ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ هللا ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ކާށިދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ްއގަިއ ދިވެހިންނަށް ެގސްުޓހައުސް ިވޔަފާރި ވީހާވެްސ ފުޅާ ދާއިާރއެ ދެ،އާ .ގޮތުން އަޅުގަނުޑ ދަންނަވާލަން ގުޅޭ ގަރާރާ

ެއްއ ވިޔަފާރި ކަމެއް. އާދެ، ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ ދިނުމަކީ އަުޅގަނޑު ާތއީދުކުރާކުރެވޭނެ މަުގ ތަނަވަްސކޮށް
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 ސިނާޢަތުގެ  ންންކު ުނވަތަ ކުންފުނިއެސް.އެމް.އީ ބޭ ،ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި މިހާރު ަސރުކާރުގެ ފަރާތުން އުފައްދާަފިއވާ

 ،. އާދެ، އަުޅގަނުޑމެން ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭގޮތްތަކެްއ ވަީނ ހަމަޖެހިފަ ފައިސާ ލިބޭނެ އަމާުޒކޮށްގެން ވިޔަފާރިއަްށ 

ރާއްޖެއަކީ ަވރަށް މުއްސަނދި ރާއްޖެއެޭކ އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްލައަްށ  ވަރަކަށް މި އަޅުގަނޑުމެން އަދި ކިތަންމެ

ގޮތެްއ ހަމަޖައްސަން.  ރާއްޖެއަށް އާދެވޭނެ މި ނަށްެވސްޓަރުންއަުޅގަނުޑމެން އެބަޖެހޭ ބޭރުގެ އިން ،ކަމުަގއި ވިޔަސް ކީ

މީހުްނ  އަދި އެ ،ވާމީހުންގެ އިްނވެސްޓުމަންޓުތައް ަރއްކާތެރިުކރެވިފައި  ރާއްޖެއަކީ އެ ސްޓަރުންނަށް މިބޭރުގެ އިްނވެ

ފެންނާނެ ގޮތްތަކެއް  ނަށްީމހުން ގޮތުަގއި އެތަނެއްގެ އިދާ ލިބޭނެ މީހުންނަށް ފަ އެ ކުން އެކުރާ އިންވެސްޓުމަންޓުތަ

 ،އެބަ ފެނޭ މިހާރުވެސް ކުދިކުދި ިވޔަފާރިތަކުގެ ތެރެއަށް ބިދޭސީން ވަދެ  ނަށްދޭން. އާދެ، އަުޅގަނުޑމެންއިހަދަ

ނަށް މި ވަދެވެީނ ތެރެއަްށ ބިދޭސީން ގެ އެ ވިޔަފާރީ ،ތަން. ނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެން ިވސްނާލަންޖެހޭނެ ކުރާވިޔަފާރި

 ހަމަ  ؛ފެނުމުގައި ދިވެހިންެގ ނަމުގައި އެ ިވޔަފާރިތައް ުކރަމުންދަނީ. އެމީހުންގަނޑުމެންނަށް ފެންނަޅު އަ ތޯ؟ކީްއވެގެން

. ނަގާފައި ބޭރުގެ ބިދޭސީންނަށް ދީފަ ދިވެހިން ވެސް އެބަހުރި ގޮޅިތައް ގެމާރުކޭޓު .ލާނަން އިނގޭތޯއިދަންނަވަ

ކުދި ވިޔަފާރިަތއް ހަމައެކަނި ިދވެހިންނަށް  ގެ ޅުގަނޑުމެން ައމިއްލައަށް ވެސް އެބަޖެހޭ އަ އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން

ވެްސ އަުޅގަނޑުމެްނ އެބަޖެހޭ އިޞްލާުޙކުރަން.  މަލުތައްޢަ ވަންޏާ ައޅުގަނޑުމެންގެ  ބޭނުްނވާ ކަަމށް ކުރަންރައްކާތެރި

ޓުަތއް ސޯ ބޮޑެތި ރިބަެއއް ިމސާލަކަށް ،ންތަުކގައިރިޒަމް ވިޔަފާިރއަކީ ަބއެއް ކައަޓު ،އާދެ، ުޓއަރިސްޓު ވިޔަފާރި

 ،ބޭރުގެ އިންވެސްުޓމަންޓު ބޭނުންވާ ވިޔަފާރިެއއް. އެފަދަ ވިޔަފާީރގައި އަުޅަގނޑުމެން ބަލަންވީ ކަމަކީހެދުމުގައި 

ހަދާފައިާވ  ންިރޒަމުއަިރޒަމް ގާނޫނުަގއި ުނވަތަ ޓުއައިން ލިބޭ މަންފާއަކީ. ޓުކޮބައިތޯ ައޅުގަނޑުމެން ދިވެހިންނަށް އެ

 ،ޓުަތކުން ވަޒީފާ ދިނުމުަގއި ދިވެިހންނަށް ވަކި ޕަސަންޓޭޖެއް ޭދން. އަޅުގަނޑުގެ ުސވާލަކީ ސޯޮއވޭ ރިބަގަާވއިދުަގއި އެ

މަލުކުރަމުންދޭތޯ ބަލަން އެބަޖެހޭ. އެއީ ހަމައެކަނި ސަރުކާރަްށ ޢަޓުތަކުން ސޯއެގޮތަށް އެ ގާނޫނާ ެއއްގޮަތށް އެ ރި

ކަންތައް ކުެރެވންޖެހޭނެ މި އިއްޒަތްތެރި ޑުމެންނަށް ވެސް އެވެސް ނޫން. އަުޅގަނ ކަެމއް  ދޫކޮށްލައިގެން ތިބެްނވީ

ަކމަކީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްިޔތުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު  މަޖިލީހަށް. އެހެންވީމާ، މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންވީ

ޔިތުންނަށް އެ ަވޒީފާތައް އްރަކުން އަުޅގަނޑުމެންގެ ގޮތަށް މިފަދަ ފަރާތްތަ އަދި ަގވާއިުދގަިއ އޮތް ކަށަވަުރވޭތޯ؟ ގާނޫނާ

ގެރެންޓީ  ރިންވްރާއްޖޭެގ ސަރުކާރު ނުވަތަ ަދއުލަތުެގ ފަރާތުން ސޮ ،ތޯ. އަުޅގަނޑުމެން ބަލަން އެބަޖެހޭފޯރުކޮށްދޭ

ގެރެންޓީ ދޭން  ރިންވްސޮޖެހެނީ ކޮންކަހަލަ އިންވެސްޓުމަންޓުަތކަށްތޯ. ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށް  ދޭން މިދޭއިރުަގއި 

ގެރެންީޓ  ރިންވްީމގެކުީރގަިއ އެކަހަލަ ކަންތަްއ ހިނގާފަިއ އެބަހުރި. ހަމަ އައިސް ބުެނލާއިރަށް ސޮ ދެ،އާ ؛ވެއްެޖއްޔާ

ކުެރވިފައި އޮތީ. އާދެ، ގެެރންޓީ ހިފައިގެންގޮްސ ކޮންމެެވސް މީހަކަށް ވިްއކާލަން މަސައްކަތް ރިންވްދޭ. އަނެއްކާ ސޮ

ގެރެންޓީ ެދވޭނީ ޚާއްޞަކޮށް ދައުލަތުްނ  ރިންވްވޭނެ. ސޮެއއް ނުދެގެރެންޓީ ރިންވްއަުޅގަނޑުމެންނަކަްށ ސޮއެގޮަތކަށް 

އަދި އެާއއެކު ަބއެްއ  .ެއޮގތަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެވޭނީ .ކުރާ ބޮޑެތި އިންެވސްޓުމަންޓުތަކަށް ލޯނު ހޯދުމުގައި

ވަރުކަން ލިބޭނެކަމުގެ ކަށަ އެ ލޯނު އަނުބރާ  އިއޭގަ  ،ަވންޏާ ކަމަށް ކުރާއަމިއްލަ ފަރާތްތައް ބޮޑެތި ިއންވެސްޓުމަންޓު
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މިފަދަ  ،ލެވިދާނެ. ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީަނއިމެދު ވިސް ކަހަލަ ކަންތަކާއޮތިްއޔާ އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެ 

ކަތްކުރަން. މިހާރު މި އެކްިޓވްކޮްށ މަސައްކަމެއްަގއި އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މި މަޖިލީހުން ތަންކޮޅެއް ޕްރޯ  ހުރިހާ

މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީއެއް. އެ ކޮމިޓީްނ  ކުރާސަރުކާުރގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ އެްއ،އި އެބައޮތް ދާއިމީ ކޮމިޓީމަޖިލީހުގަ

ކުރަން ހައުސް ވިޔަފާރިއުސޫލަކުންތޯ؟ މިދަންނަވާ ގޮތަށް ގެސްޓުދެނީ ކޮންލޯނު  ނޫންތޯ އެސް.ެއމް.އީ ބައްލަވަްނވީ

 ކީ. ުޝުކރިއްޔާ.މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ކުރަންވީ ކަމަ ރާތްތަކަށް އެ ލޯނު ލިބޭގޮތް ވޭތޯ.ބޭނުންވާ ފަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ނިޔާޒް ޢަލީ މެންބަރުއިްއަޒތްތެރި  ދާއިރާގެ ހުޅުމާލެމެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: ނިޔާޒް ލީހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަ

ގަރާަރްށ ޖާބިރު ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ هللا ކާށިދޫ ާދއިރާެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަބްދު. ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް

 ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އެއީ ކަންހިނގާ ގޮތް ކަމަށް  ،ގައި ަދއްަކވާފައި ހުރި ވާަހކަތަކަކީ ސާލާ ގަރާުރގެ ޚުބަލާއިރުަގއި އެ 

 ވާހަކަ ދަްއކާވަނީ މީގައި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތެްއގެ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑަްށ ހީ ވާނަމަ އެއީ ކަންބޮުޑވާ

އް އެބަ ސާފުކުރަންޖެހޭ. މެދު އަދި ކުދި ގޮތެ ސަރުކާރުގެ ސިާޔަސތު އޮތް ވެސްޙަޤީޤަތުގަިއ  ،ވާނަމަ ކަމަށް

 ގައި ގޮތު  ގެނުވަތަ ފަހުން އެސް.އެމް.އީ ބޭންެކއް ނެއްވިޔަފާިރވެރިންނަށް ޚާއްޞަކޮްށގެން ސަރުކާރުން ވަނީ ކޯޕަޭރޝަ

ގެ ފަންތީ  ދަކީ ވެސް ޙަޤީޤަތުަގިއ ކުދި އަދި މެދުޤްޞަ. އެ ިއދާރާ އުފެއްދުމުގެ މަިއގަނޑު މައިދާރާެއއް އުފައްދާފަ

އޮތީ  ވިޔަފާިރވެރިން އުފެއްދުން. ައދި  ގެސްޓުހައުސްތަކަށް ފަިއނޭންސް ލިބޭނެ މަގުފަހިކޮށްދިނުން. އެހެންވީމާ، މި

. އަދި އެކަމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު މު ރަނގަޅު ސިޔާސަތެއް ސަރުކާރުން އިޢުލާނުކޮށްފައްހަމަ ކަނޑައެޅިގެން ވަރަށް މުހި

 ވަނީ މި ން މިދަންަނވަނީ. އެމް.ެއމް.ޕީ.އާރުސީ ކަެމއްެގ ވާަހކަ އަުޅގަނޑު މި އޮތް ސަރުކާރުެގ އިދާރާތަކުން ލިެބން

 ނުވަތަ ކުދި އަދި މެދު ވިޔަފާިރވެރިްނނަށް ގެްސޓުހައުސްތަުކގެ، އި ކޮށްފަިގނަ މަސައްކަތް ވަރަށްއަހަރުގެ ތެރޭަގއި 

ެއމް.އެމް.ޕީ.އާރުީސގެ ބޯުޑގަިއ  ން.ތަކަށް އަާމޒުކޮްށގެހަުއސްފަންތީގެ ިވޔަފާރިވެރިްނގެ ބައިަގއި ހިމެނޭ ގެްސޓު

. އެތަުނގަިއ ބޯޑުގައި އެބަ އިންނަާވ ވޭގެސްޓުހައުސް ެއސޯސިޭއަޝނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ސްލޮޓެއް އެބަ އޮ

 ގެވެސް ވާހަކަދައްަކވަިއގެން އެބޭފުޅުން  ހުރިހާ މީހުންނާސް އެސޯިސއޭޝަުނގެ މެންބަރެއް. އެހެންވީމާ، މިގެސްޓުހައު

ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް،  މުއްބަހުސްކުރުމަކީ މުހި މިގޮތަށް ،ވާނަމަ ކަމަށް ބޮޑުވުމެއް މީގައި އޮތްވެސް ޙަޤީޤީ ކަން

ެއގޮތަށް ކުުރމަކީ ެއއްވެްސ މައްސަަލެއްއ  ބޭނުންވީމާ، ކުަރން ބަހުސްގޮތަކަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ަވކި

އޮތް އެަތއް މަގެއް އެބައޮތް. ކުުރވަން ކަމަކަށް ޖަވާބުދާރީސަުރކާރުން ކުާރ  ؛ނޫން. ޖަވާބުދާީރކުރުވުމަށް ކަމެއް އޮތް

އްރިރު. އެ ކޮމިޓީއަށް ސަރުކާރުގެ ޤައިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކީ ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަާދކުާރ ކޮމިޓީގެ ނައިބު މު
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ތް ފުރުޞަތެއް. އަދި އޮއިދާރާގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކޮށްެގން ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ކަން ހިނގަނީ މިގޮތަށްތޯ ބެލުން އެއީ 

ނުކުރާތީ ރައްޔިތުންނަށް ެއ ލައިވް  ހެންކޮމިޓީގެ ވަގުަތކީ ވެސް ހަމަ ލައިްވކުރާ ވަގުތުަތކެއް. ެއހެންވީމާ، ކޮންމެ

 ދިމާވާ ކޮންމެ މައްސަލައެްއ މިގޮތަށް ފްލޯއަށް ގެނައުމަކީ އެންމެ ޒިންމާދާރުކޮށް ކުރާ  ،ލޫމާތު ހާމަނުކުރެވިދާނެތީމަޢު

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ،ަގއި ނުދެކެން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު އެދެްނ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުކަމެއްގެ ގޮތު

ހުރި ތުން ގޮ ގުޅޭ މި ސިޔާސަތާޮކމިޓީއަށް ގެސްޓުހަުއސްގެ އްޔަތު އަާދކުރާ ސަރުާކރު މަސްއޫލި ،މެންބަރުގެ އަރިހުން

ދެން މިކަމުގަިއ  ،ހޭ އިދާރާގެ މެންބަރުން ހާޒިރުކުރުމަށްފަހުވާހަކަ ދެްއކެުވމަށް ސަރުކާރު ކަމާ ބެ ކަންބޮޑުވުުމގެ

ވިޔަފާރި އެްއކޮށް ބޭރުގެ  ށް މުޅިެއގޮތަ .ކަންބޮޑުވުެމއް އީމި ،ވާނަމަ އޮތީ މިޮގތަށް ކަމަށްޙަޤީޤަތުގައި ެވސް 

ވީމާ، އަުޅގަނޑު އެދެން ކަމެއް. އެހެން ވެސް ރައްޔިުތން ކަންބޮޑުވާނެ ފަރާތްތައް ކޮންޓްރޯލުކުރުމަކީ ހަމަ ޔަޤީނުން 

. މިކަމުގައި އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސަރުކާރުގެ ތެެރއިން ހޯއްެދުވމަށްފަހު މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އިތުރަށް މަޝްވަރާކުރެްއވުމަށް

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޝިފާޢު މުޙައްމަދު މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ންދޫއިހަވަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝިފާޢު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ އިހަވަންދޫ

هللا . އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މިއަދު ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުޒަތްތެރި ރަީއސްޝުކުރިއްޔާ އިއް 

ގަރާަރކީ ައޅުގަނޑު ހިތުން ސަރުކާުރ ވާ ހުށަހަޅުއްވާފައި  ،އުޅޭ ގަރާރަކީ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިގެން މިޖާބިރު މި 

އެކުލެިވެގންވާ ގަރާރެއް. ިއއްޒަތްތެިރ ޭއގައި އް ގު ވާހަކަތަކެރޯބުހުތާނު ދޮ އި،ބަދުނާމުކޮށް ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް އަުޅވަ 

ޢަތު ކުިރއަރުވަން ބުރަ މަަސއްކަތްތަެކއް ކުރަމުންދާ ަވގުތެްއަގިއ ރައީސް، ސަުރކާރުން ލޯކަްލ ޓޫރިޒަމްގެ ސިނާ

ފްލޯއަށް ގެނައުމުގެ  ގެހުގަާރރެއްގެ ސިފަިއަގއި ލިޔެ މި މަޖިލީ  ވާހަކަތަެކއްސަރުކާރުގެ ސިާޔސަތުތަކާ ދިމާ އިދިކޮޅު

ބަެއްއ ހުރި ދޭތެރޭގަިއ  މަނިކުފާނުގެ ހިތުަގއި ސަރުާކރާ އެ ،ދަނީ ގޮތުަގއި އަުޅގަނަޑށް ފެނިގެން މި ގެބޭނުމެއް

 .ފްލޯއަށް.. ގެފެންނާނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މި މަޖިލީހު ،ޖަޒުބާތުތައް ރަްއޔިތުންނަށް ެވސް އަުޑއިވޭނޭ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޖާބިރު.هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ،ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް އެބަ ނަންގަވާ

 

 މައްސަލަ()ނިޒާމީ 
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 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނެ. ގަރާރު ހުށަހަޅާނީ ހޭުނޖެދަްއކާކަށްދިމާކޮށް ވާހަކަ މިތާނަގއި އެއް މެންބަރު އަނެއް މެންަބރާ ،ކަމަކީ ފުރަތަމަ

މައްސަލަ ޮކން ކޮމިޓީއަކަށްޯތ މަޖިލީހަށް. މަޖިލީހަށް ގަރާރު ހުށަހަޅާނީ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން. 

  ..ގެންދަންޖެހޭނީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝު

ޝުކުރިއްޔާ. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އިްއޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު ބަލަިއގަންނަން. 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ައޅުގަނޑު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، އަުޅގަނޑު ބަަލއިގަންނަްނ މެންބަރު، 

ނަވަން ގަރާރަށް ށް ދަންމެްނބަރަިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އިހަވަްނދޫޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ނިޒާމީ ނުކުތާ. އަޅުގަނޑު އިއް 

  ވާނެ ކަމަށް. ބޭފުޅާގެ ބަހުސްގެ ަވގުތުޮކޅު ހޭދަކުރެއްވުމަކީ ުބއްދިވެރި ކަމަކަށް ތި

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުން ޝިފާޢު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ އިހަވަންދޫ

ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މަޖިލީހެއް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ިމ މަޖިލީހަކީ މިއީ ވަރަށް ބަިއަވރު މަސައްކަތްަތއް އޮތް 

ވެސް ނޫން އިއްޒަތްތެރި  ކަމެއް ނެތުމުން ގަރާރު ހުށަހަޅަން އޮތް މަޖިލީހެއް މި މަޖިލީހަކީ ކުރާނެ އެހެންއެހެންވީމާ، 

ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް  ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުދި އަދި މެދު  ،ފެންނަނީ ނަށް މި ރައީސް. އާދެ، އަުޅގަނޑުެމން

ރިޒަުމގެ ސިނާޢަތު އަތަން. ޚާއްޞަކޮށް ލޯކަލް ޓު ބޮޑެތި މަަސއްކަތްަތކެއް ކުރަމުންދާ ،ކުރިއެުރވުމަށް ބޮޑެތި ހޭދަތަެކއް

ނަ އެހީތަކެއް ކުދި އާދެ، ފައިސާގެ ގި ؛ކެއް ކުރިއެުރވުމަށް އެސް.އެމް.އީ ބޭންކު މެދުވެރިކޮށް ގިނަގުަނ މަސައްކަތްތަ

ފެންނަނީ. ފަހަރެއްަގއި ވެސް އެސް.އެމް.ީއ  އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިަތކަށް ދެމުންދާ މަންޒަރު އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި

 ނޫންކަްނ ބިލިއަނަރުންނަށް ލޯނު ދޭން މި ސަރުކާރުން އުފައްދާފައިވާ ބޭްނކެއް އިޓު އޯނަރުންނާސޯބޭންކަކީ ބޮޑެތި ރި

ވެންޗަރތަކަށް  ފްލޯގައި ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭނެ. އިއްޒަްތތެރި ރައީސް، ހަމައެއާެއއްޮކށް ޖޮއިންޓް އަޅުގަނޑުމެން މި

ދަނީ އެތައް ގިަނގުަނ  ފުރުޞަތު ދީގެން ސަރުކާރުން ގެސްޓުހައުްސގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންަނށް އެ

އަޅުގަނޑުގެ ވެސް އެދުމަކީ  ،މަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންއަޅުގަނޑު ހަ ށް މިކަން ދޭއިރުސަޕޯޓުތަކެއް ދެމުން. މިގޮތަ

އި ލާަބ ޔާިދވެހި ުޒވާން ވިޔަފާިރވެރިންނަށް މަންފާ އިވީާހވެސް ޮބޑަކަށް އޭގަ  ވެސް  ވެްނޗަރތަކަށް ޭދިއރު ޖޮއިންޓް

ގޮތަކަްށ  ޔަޤީން މި ސަރުކާރުން އެނޫން ހަމަ ށްން. އަޅުގަނޑައުގޮތަކަށް މި ސަރުކާުރން އެކަން ކުިރއަށްގެންދި ލިބޭނެ

ތަން ފެނުމަކީ  ދާއިވެސް. ފަތުރުވެރިކަމުގެ ިވޔަފާރީގައި ިދވެހި ޒުވާނުން ކުރިއަރަ ުނގެންދާނެކަން ކުރިއަށް އެކަން

 މި ހިނަގއިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް،ނުވެުޓ އޯނަރުންނަށް އެހާ ހިތްގައިމު މަންޒަރަކަށް ސޯފަހަރެއްގައި ބޮޑެތި ރި
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ރައްޔިަތކަށް ިވޔަާފރީގެ މައިދާނުަގއި ނަމަެވސް ކޮންމެ ޒުވާނަކަްށ ދިވެިހ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަަތކީ ދިެވހި ކޮންމެ 

 ،ެއގޮތުން .ންއުރަްއޔިތު މީހާ ުކރިއަށްގެންދިރަްއޔިތު މީހާއަށް ކުރިއަަރއިގެންދާ މަްނޒަރު ބެލުން. ހަމަހަމަ ގޮތެއްަގއި 

. ޚާއްޞަކޮށް ައޅުގަނޑުމެން މި ރައްޔިތުންެގ ފައޮތީ އެގޮތަށް ަބއްޓަންކުެރވި ވެސް މި މުޅި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުަތއް

ކުރަނީ ގެސްުޓހައުސް ިވޔަފާރިތަކަށް ކުޑަުކަޑ  ެވސް ފާހަގަ މިަގއި  19މަޖިލީހަށް އައުމުގަިއ ިވއްކަުމންދިޔަ އެޖެންޑާ 

ހުރިހާ ން ލޯނުގެ އެހީތެރިަކން ދީގެން ރާއްޖޭެގ ރޭެޓއްަގއި ިދެވހި ޒުވާނުންނަށް ފައިާސގެ ެއހީތެރިކަ އިންޓަރެސްޓް

 ށްއަުޅގަނޑަ ،މަތީން ން. ެއޮގތުގެއުސަރަހައްދުތަކެްއގައި ޯލކަލް ޓޫރިޒަމުގެ ސިނާޢަތު ފުޅާޮކށް ކުރިއަށްގެންދި 

ވެްސ ކުޑަ އިންޓަރެސްޓު ރޭެޓްއގައި ިދވެހި ޒުވާނުންނަްށ  އެސް.އެމް.އީ ބޭންކުން ،މިހާރުވެސް މި ފެންނަނީ

ދެއް ހާސިލުކުރަްނވެގެްނ ޞަޤްކީ ވަިކ މަޔައެހެންނަމަވެސް، ހިތާމަކަންީދގެން މިކަން ކުިރައށްގެންދާ މަންޒަރު. އިސް

އަުޅގަނޑުމެން  ،. މާ ތަފާތު މަންޒަރެއް ފެންނަމުންދާ މަންޒަރުތީބައެއް ބޭފުޅުންނަށް މިނޫން ެއހެން މަންޒަރެއް ފެންނާ

ގޮތުަގއި ިމ ސަރުކާރުެގ ހުރިހާ ސިޔާަސތުތަކެއް ވެސް ކަނޑަެއޅިފައި  ލުކުރާމި މަޖިލީހުން ފެންނާތީ. އަުޅގަނޑު ގަބޫ

ގޮތަކަށް. ާޚއްޞަކޮްށ އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަްނ  ފުރިހަމައަށް ލިބޭނެ ލާބަ އެންމެ ަފއިދާއާއިހުރީ ދިވެހިންނަށް އޭގެ 

 ،ްއ ވެސް އޮތީ ބިދޭސީންނަށްސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އަިއއިރުަގއި ދިވެހި ކަނޑުތަ އަޅުގަނޑުމެން މި ،ބޭނުން

ދިޔައީ  ފަހުގައި ފެނިގެން މިހަވާލުވުމަށް އެހެންނަމަވެސް، މި ސަރުކާރު ހަމަ . ލާފައިބޭރުމީހުންނަށް ހަމަ ރީއްޗަށް ވިްއކަ

ސީދާ ދިވެހިންނަށް  ،ގެންދިަޔ މަސްވެރިކަން ވެސް ހުްއުޓވާލައި ބިދޭސީ މަސްވެރިން ދިވެހި ކަނޑުތަުކގައި ކުރަމުން

ސަރުކާރަށް ނުހަނު އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު  ،މިލްުކކޮށްދިން މަންޒަރު. މިއީ އަޅުގަނުޑމެން އުފާކޮށްކަނޑުތައް ދިވެހި 

ކީ ކާށިދޫ ގަރާރަވެސް ފާހަަގުކރިހެން މި  އަުޅގަނޑު ކުރިންހެން .ޝުކުރުއަދާކުރާ ކަންތައްަތއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ްއ ކަމަށް ައޅުގަނޑަށް ރާރެހުށަހަޅާފައި އޮތް ގައެްއކޮށް  ޞްތެރިކަމާ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު ވަރަށް އިޚްލާ

ދާއިާރގެ ަރއްޔިތުންނަށް އަުޅގަނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުން، ތި ބޭފުޅުން ބޫލުކުރަން އުނަދގޫ. އެހެްނނަމަވެސް، ކާށިދޫ ގަ

ގެންދަާވ ހުގައި ކުރަްއވަމުންއް މަޖިލީ މަޖިލީހަށް ހޮއްވަވާފަިއވާ މެްނބަރަކީ ވެްސ ނުހަނު ގިަނގުނަ ބުރަ މަސައްކަތްަތކެ

 މެންބަރެއް. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރު ލަންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަމިއަރުވަނީ ފުރުޞަތުމިހާރު މި އަޅުގަނޑު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 އަށް.ޟާޢަލީ ރި

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ޟާރު ޢަލީ ރި މެންބަދާއިރާގެމިލަންދޫ 
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އެއީ ، ގެސްޓްހަުއްސ އެއީ ކޯްއޗެއްކަން ދިވެހިާރއްޖެއަށް ތަޢާރުފުކޮށްދީ ރައީސް. އާދެ!ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 އެ ،ެއކަށައަުޅްއވައި ރަށުގަިއ ތިބެގެން ަރއްޔިތުްނނަށް ފުދޭވަރެްއގެ ބޮުޑ އާްމދަނީއެއް ލިބޭނެ ކަމެްއގެ ޮގތުގަިއ 

ޮބަޑށް ޝުކުރު ދަންނަވަންޖެހޭ.  މަނިކުފާނަށް ވަރަށްޓަކައި ން ކަމަށްއިދިޔަފާީރގެ ތެރެއަށް ިދވެހި ރައްޔިތުން ަވއްދަވި

 ދާބޮޑެތި ސިޓީހޮޓާތަކަށް ބަދަލުވެގެންފެންނަނީ  މިއަދު ގެސްޓްހައުްސގެ ވިޔަާފރި ފުޅާވެގެްނގޮސް ައޅުގަނުޑމެންނަށް މި

 ،ޮބޑުެވގެްނގޮސް ،ނާޢަްތ ފުޅާވެސިނަމަވެސް، ިމއަދު އެ ގޮަތކަށް ފެށީ. އެހެން ޑަ. ކުރީަގއި ވަރަށް ކު މަންޒަރު

ފޯުރކޮށްނުދެވިގެން އުޅޭ ވާހަަކ ނާޢަތަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ސިެއ ތަކަށް ިދވެހިރާއްޭޖގެ ުހރި ބޭންކުއާއްމުކޮށް 

ކޮންމެ  ،ރަށުގައި ތިެބގެން ،ތަކީބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަގައާދެ! ގެންނަނީ.  ގައި މިއަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި ްފލޯ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކަކަށް ފަތުރުވެރިކަން  ،މީހުން ދިރިއުޅޭިއރު އިރަށުގަ 186ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ؛ރަށެއްަގއި

ދި ފު ، ރަށަކަށް ބޭނުންވެރަށެއްގައި ވެސް މިހާރު އެ ކޮްނމެ ވެފަ. އަދި ހަމައެއާއެީކގައިބޮޑަށް ފުޅާ ވަނީ ވަރަށް މި

މިއަދު ހަމަ ފެނޭ. ވަންނަން ބޭނުންވާ މަންޒަރު އެބަގެސްޓްަހއުސްގެ ވިޔަފާރިއަށް ރަްއޔިުތން  މިންވަރަށް އިތުރުވާ

ވަރަށް ޙަޤީޤަތުގަިއ ވެސް ހަަމ ލޯނެއް ހޯދަން ުއޅުމަކީ ަތކުްނ ބޭންކުކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ހަގަފާ

ާބކީ ޔާުތގައި ހައޭަނގެ  ،މި ާވހަކަ ރަނގަޅަށް ަދއްަކއިފި ަނމަންނަނީ. އޮ ވެފަިއ މިތަކުލީފު ބޮުޑ ކަމަަކށް  ،އުނދަގޫ

ކުރަން ބޭނުންާވ އެ އުޅެނީ  ށްގެން ވެސް މިކޮމޯގޭޖުތަނުގައި ހޯދި ހުރިހާ މުދަލެއް  މާޒީވެިދޔަ  ވުރެއޮތް ތަނަކަށް 

ލޯނު ލިބޭނެ ގޮތްތަެކއްގެ  ިއންފަސޭހަ ހިތުން  އަުޅގަނޑު. ނުކުެރިވގެންތަނަވަސްވިޔަފާރިއަްށ ލޯނެއް ހޯދޭނެ ުފރުޞަތު 

ފަސޭަހއިން ލޯނު ލިޭބނެ އިންތިޒާމެްއ ސަރުކާރުްނ  އިފަ.ޖާބިރު ފާހަަގކުރަްއވަهللا އޮތް ޢަބްދުރާުރގައި އެބަ ގަވާހަކަ މި 

އްޭޖގެ ދިވެހިރާވާނެ ކަމެއް. ދިވެހި ރައްޔިތުން ބޭނުންބޭނުންތެރިކަމެއް. ކަމެއް.  މުއްހަމަ މުހި ދިނުމަކީހޯދައި

ދިޔަީއ  ޓަަކށް ބޮޑުވެގެން މިސޯދުއިސައްތަ އެަތއް ރި ،ސް ތު މިހާހިސާބަށް ފުޅާވެގެންގޮނާޢަސިރުވެރިކަމުގެ ތުފަ

އަދި ހަމައެއާެއކީަގއި މިއަުދ  .އިއެީކގަ  އެހީތެރިކަމަކާބޮުޑ  ހިތުން ބޭރު އިންވެސްޓަރުންގެ ވަރަށް އަޅުގަނޑު

 އަދި ކުރިއަށް . އިއެކީގަ  އިންވެްސޓަރުންގެ އެހީތެިރކަމާ ދަނީ ބޭރުގެ ގެން މިގެސްޓްހައުްސގެ ިވޔަފާރިތައް ވެސް ފުޅާވެ 

ށް ބޭރުގެ އިންވެްސޓަރުންގެ އެހީތެރިކަން އެ ދާއިާރއަގައި ވެސް ައޅުަގނޑު ދެކޭގޮުތގައި ވެއްޖެްއާޔ ނތާ އޮތް

ލޯނު  ފަސޭހައިންތަކަށް  ޭބންކުިދވެހިރާއްޖޭގެ ކަމެއް.  ދިއުމަކީ އެ ދާއިާރ އިތުރަށް ބޮުޑވެ ފުާޅވެގެންާދނެލިބިގެން

ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި ކަމެއް ކަމަށް ، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން ލޯނު ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް އޮތުމަކީ ނެލިބޭ

އްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން ވިޔަފާރިތަކަށް ވަދެވޭނެ ގޮްތތައް އޮތުމަކީ ކޮންމެހެން ިދވެހިރާއްޖޭގެ ރަފާހަގަކުރެވޭ. 

ފޮށިގަނުޑ މަގުމަތީގައި ، ފުނިތަކުން ކުރާ ކުދިކުދި ވިޔަފާރިރި ބޮޑެތި ކުންރާއްޖޭގަިއ ހުތެރިކަމެއް. ބޭނުން

ދިވެހި ރައްޔިތުން އެބަ ަދއްކާ. ެއކަމުގެ ގެއްލުން ކުދި އެ ވާަހކަ  މާހިސާބަށް ދިޔައި އަލުވި ވިްއކާފިޔާބަހައްޓަިއގެން 

 ައޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ވެއްެޖއްާޔ ސަރުކާރުން އުެފއްދީއް މި  ބޭންކެ އީވިޔަފާރިތަކަށް އެބަ ފޯރާ. އެސް.އެމް.

ެއކަމަށް ޓަކަިއ  ޓަކައި. ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމަށްފަސޭހައިން ލޯނުދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުދި ިވޔަފާރިތަކަށް 
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ނީ ދަ ން އެރުކާރުމި ސައޮތް ރަނަގޅު ތަޞަްއވުެރއް. ދަންވަްނޖެހޭ. މި ސަރުކާރުަގއި އެބަ  ސަރުކާރަށް ޝުކުރު 

 ގެންދަނީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ  ރަނަގޅަށް މިސްރާބަށް ދަތުރުކުަރމުން. މި ސަރުކާރުން އެ  ،ށް އަމާޒަށްރަނގަޅަ

ހަމަޖައްސަމުން. އަޅުގަނޑަްށ  ތައްލޯނުތައް ލިބޭނެ އިންތިޒާމުރަެދއްަގއި ޚަކުޑަ  ،ލުއިރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން 

ތައް މި ސަރުކާުރެގ ތަރައްޤީގެ ޕްޮރގްރާމުން ސަރުކާރުގެ ިސޔާސަތުަތކުގެ ތެެރއިޔަޤީން އަދި ހަމައެާއއެީކަގިއ މި 

ައަވހަށް ލިބިގެންދާނެ. އަދި  އިތުރު ކުރިއެރުންތައް ިދވެހިރާއްޭޖެގ ރައްޔިތުންނަށް ދާދިތަަރއްީޤގެ  ،ވެސް

ށަެއޅި، ދިވެހިާރއްޖޭެގ ރަނގަޅު ސިޔާސަތުތަެކްއ އެކަހަމައެއާެއކީަގއި ެގސްޓްހަުއސްގެ ިވޔަފާރިތަކަށް ވެްސ 

ކަމީ ޔަޤީންކަެމއް. ދެްއވާނެހަމަޖައްސައި ކަންކަން ކުެރވޭނެ އިންތިާޒމް މި ސަރުކާރުން ނަށް ފަސޭހައިން މިޔިތުންރައް

ތަްއ ޮބޑަށް މި ސަރުކާރަށް ޝުކުުރ ދަންނަވަން. އަިދ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ފާހަގަކުރި ޮޕއިންޓު އެކަމަށް ޓަަކއި ވަރަށް

 މު އް ހިތަުކން ހަމަޖެއްސުމަކީ މުއިން ލޯނު ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް ބޭންކުހަގަކޮށްލަން. ފަސޭހަގަނޑު ހަމަ ފާވެސް އަޅު 

ބޮޑަށް ޝުުކރު ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއާޔ  ކަމެއް ކަމަށް ދެކޭީތވެ، އެ ާވހަކަ ދަންނަވާލަން. ދެއްވި ުފރުޞަތަށް ވަރަށް

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 ން މުޙައްމަދުދީދީ.ގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުަސއިރު. ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދުދީދީ

މަޖިލީހަށް ރާރު މި ގައަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ރިން ަރީއސް. އާދެ! މި ސަުރކާރު އަުއމުގެ ކު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި

ރާރެްއ ކަމަށް އަުޅގަނޑު ވެސް ގަވަނަ މަޖިލީހަށް އެންމެ ފުރިހަމަ  18ރަނަގޅުވީސް. ލެވުނު ނަމަ އިހުށަހަޅަ

، ސަބަބަކީ ރާރެއް ކަމަށް ައޅުަގނޑެއް ނުދެކެން. ގަމު އްހަކަށް އެހާ މުހިވަނަ މަޖިލީ 19ެއކަމަކު މިއީ ބޫލުކުރަން. ގަ

 އީ ކުޑަ ުދވަސްކޮެޅްއގެ ތެރޭގައި ވަނީ އެސް.އެމް.ވެރިކަމާ ހަވާުލވުމާ އެްއކޮށް  ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް

ވިޔަފާިރވެރިންނަށް ފަހި ފަންތީގެ  ދިކުމެދު އަދި ޚާއްޞަކޮށް ހުޅުވާފަ. އަދި އެ ބޭންކުން މިހާރު ވަނީ  ބޭންކު

ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ހަުއސް ވިަޔފާރިޓްގެސް ،އެގޮތުންފަ. ހަދާ އްތަކެ ކްޓުޑަރޮޕްޓަަކއި ފުރުޞަތުތަކެއް ހުޅުވުމަށް

ދަނީ  ލްތައް އެޒަޕްރޮޕޯހުޅުަވއިފަ. މިހާރު ގާތްގަނޑަކަްށ ފަސޭހައިން ލޯނު ލިބޭނެ ގޮތްތަކެއް މިހާރު ވަނީ 

ނުތައް އެ ފަރާތްތަކަށް ލޯ ކުރެްއިވއްޔާވަރަށް ައވަހަށް އިރާދަ ،ސްޔަ އެވޯޑްަތކެއް ނުކުރިމިހާރު އަދި މުން. ވެކުރެސަބްމިޓް

ގޮތް ރަނގަޅަށް  ކަންތައްތައް ހުރި މިތަކާއި ޕްރޮޑަކްޓުމި ވެސް ލިބިގެންދާނެ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަނޑަށް ލަފާކުރެވެނީ 

ކީ ރަރާގަމި  ނޫނިއްޔާއެހެންބޫުލކުރެވެނީ. ގަޅުގަނޑަށް ރާރު ހުށަހެޅުއްވި ކަމަށް އަގައެ މެންބަރު އެނިގވަަޑއިނުގެން 

ރާރު މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް ބޭރުކޮށްލަންޖެހޭ ގަެޑއް ނުދެކެްނ. މި އަުޅގަނ ކަށްކަމަ ރާރެއްގަމިއީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
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މި  ކަންތަކުގައިތޯ. ރާރެއް މިއީ. ދެން އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ަވގުތުތައް ހޭދަކުރަންޖެހޭނީ މިފަދަ ގަ

ނުވެގެން. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ސަލާމަތްއުޅެނީ  ަގނޑުމެން މި މު ކަންތައްތަކެއް ނެތީތޯ. އަޅުއްމަޖިލީހަށް މިއަށްވުރެ މުހި

ަމޑުކޮށްލާށޭ ބުނީމަ ހަމަ ވަްނނަނީ އިރުއިރުޮކޅާ. އަުޅގަނަޑށް ހީވަނީ ކާށިދޫ ާދއިރާެގ  ،ދީދީ ެގއަށް ދާށޭهللاޢަބްދު

، އެހެންވީމާއެދޭނެހެން. ބޮޑަށް  ކުރުން ަރއްޔިތުން މާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް ިމކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް

 ޖުިޑޝަރީ އިޞްލާޙުކުރުމަށް މި، އެދޭޭވ އަޅުގަނޑުގެ ާދއިރާގެ ަރްއޔިތުން ވެސް އެބައަޅުގަނޑު ވަރަށް ކަންބޮޑު 

 ، ދީފައޭމިހާރު ވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ސަުރކާރު ،ެވސް އާދޭ ތައް ކަންތައް އަވަްސކުރުމަށް. ައުޅގަނޑަށް އެސްއެްމއެސް

ދެނީ ކާށިދޫ ާދިއރާގެ މެންބަރު އަރިހުން ވެސް ަކންތައް ކޮށްދޭށޭ. އެހެންވީާމ، އަޅުގަނޑު އެ އެ ،އޭމަޖިލިސް ވެސް ދީފަ

ނަމަވެްސ މިކަންތައް ކުރެވޭނެ ގޮތެްއ  ރާރެއް ަލއިގެންގަގޮެތއް ހޯދުމަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަމަށް ކޮންމެވެސް

 ހޯދަން.

 

  ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ތި ބޭފުޅުން ދައްކަވާ ވާހަަކއާ ުގޅުވުަމީކ  އިޟޫޢާއުމައިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ންބަރު. އްޒަތްތެިރ މެޝުކުރިްއޔާ އި އާދެ! 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ދައްކުަވއިދޭ މިސާލެއް. ިތ ވާހަކަިއގެ ހުނަރުެގ ތެރެއިން މަޖިލީހުގެ 

ރިޔާސަތަށް އިރުއިރުޮކޅުން ަލ ވާ ޖުމުުގޅު ރާރާގަހުށަހެޅިފަިއ އޮތް އްވަން ޭބނުންވާ ނުކުތާތައް ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރަ

ރުވަނީ ކެޔޮދޫ ާދިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އައަުޑއިވުމަީކ ވަރަްށ ބޭނުންތެރިކަމެއް. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ޙުސައިން ޤާސިމަށް.

 

  ކެވުން:ވާހަކަދެއް  ން ޤާސިމްކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައި

ލޯކަްލ  ،އުެފއްދި ކަމެްއ އިނގޭތޯރިޒަމް މި ާޕޓީގެ ސަުރކާރެއް އަިއސް އަލޯކަލް ޓު ަރީއސް.  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި

ކަހަލަ  ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ހަލާކުކޮށްލާނެ އެްއވެސް އަނެްއކާ އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރަށް ައއިސްމިއަދު ޓޫރިޒަމަކީ. 

 ލިޔަސް އެންމެއިދާިއރާ، އަުޅގަނުޑގެ ާދއިރާއަްށ ވިސްނަ  އަޅުގަނޑުމެންޯނންނާނެ.  އަޅުގަނޑުމެންގެފިކުރެއް 

ެއީއ ެކޔޮދޫއަީކ. ގެ އުފެްއދުނު ދާއިރާއެއް އަޅުގަނޑުެގ ދާއިރާރިޒަމް އަލޯކަލް ޓުއިނުން ވެސް އުފެއްުދނު ފުރަތަމަ

ކުަޑ ވަރަށް . އެކަމަކު ވެްސ އެކު ނާއިްނވެސްޓަރުންރުގެ ރައްޔިތުްނވެގެން ކުރި ކަމެްއ ނޫން. ބޭރަށުެގ ހުސްއެކަނި 

ފުދޭވަރަކަށް މަސްވެިރކަުމގެ ދާއިރާެއއް. އެއީ ީމގެކުީރގައި  އަކީއަޅުގަނުޑގެ ދާއިރާ ެއއް ެއއީ. ސާއް ހިމިންވަރެއްގެ 

  ާދއިރާައކީނުޑގެއަުޅގަކުރަމުންދިަޔ ދާއިރާެއއް. ނަމަެވސް، ިމއަދު ައދި މަސްވެރިކަން ދޯނިފަހަރު މަސްވެރިކަމުގެ 

އަދި ވަރަށް ފުޅާކޮށް ކީ ވަރަށް ރިޒަމަ އަލޯކަލް ޓު ،ވެފުދޭވަރަކަށް ކައިީރގައި އޮންނަ ދާއިރާައކަްށ ވާތީ މާލޭގެ އެއަރޕޯޓާ

ރިޒަމް ފެށުމުގެ ކުރިން އަކަްލ ޓުލޯ ،ބޮޑު ހެއްކަކީ ފައިދާކޮށް ހިނގަމުންދާ ވިަޔފާރިއެއް. އަިދވެސް މީގެ ެއންމެ
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ދިޔަ އިނގޭޯތ. ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އި ކުދިން ރަށުން ބޭރުގައަްށވުރެ ގިނަ 100އިާރގެ ގާްތގަނޑަކަށް އަޅުގަނޑުގެ ދާ

ވަރަކަށް ކުދިން މިހާރު  12 ، ގާްތގަނަޑކަށްގޮތަކަށްޒަމް ފެށުމާއެކު އެ ހުރިހާ ކުދިން ކަހަލަ އަރިމިހާރު ލޯކަލް ޓު

. އިގަ، ވަޒީފާ އި ުއޅެނީ ރަށުގަ ހުރިހާ ކުދިން މިހާރު ގެތެެރއިންދަނީ. ނަމަވެސް، އޭ ންަވޒީފާއަދާކުަރމު އިރަށުން ބޭރުގަ

 ،އޮތީ ވެސް މިއި މި ދެއްކި ާވހަކައިގަ  އިގ19ަފައިާދ އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑުމެން ެއޖެންޑާ  ބޮޑު އެއީ މީގެ އެންމެ

ދިނުން. އިކަން ހޯދަނަވަސްޭއެގ ތަ ،ެއކު ދިރިއުުޅމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދީއާއިލާ ޢާއިލާ ކައިީރަގއި ަވޒީފާ އަާދކޮށްގެން ޢާ

އަދި އިތުރު ެއްއ  އި ައޅުގަނޑުގެ ދާއިރާގަ ތްއާއެކު، އަިދވެސް އެަބއޮމިއެއީ ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް. ހަމަ

 ށްތަަނވަްސކޮށްލެިވދާނެ. އެީއ އަުޅގަނުޑގެ ާދއިާރގެ ެދވަނަ ރަށް. އެ ރަށަ ބޮޑަށް ވަރަށް ރަށް ހަމަ ލޯކަލް ޓޫރިޒަމަށް

ިރޒަމް އަންނަމުން. އެހެންކަމަްށވާތީެވ، މިީއ ކޮންމެހެން ވަިކ ބަޔަކު އިންެވސްޓުކޮްށގެްނ އަ ެއ ދަނީ ޓުމިހާރުވެސް 

ލެވިދާެނ އިދައްކަ  އިއިތުރަށް މީގަމިހާރު އަދި މީގެ ؛ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުގައި ައޅުގަނޑު ނުދެކެން. އަުޅގަނުޑ އެދެނީ

 ލޯނުތަކުން އީއެސް.އެމް. ، ލޯނުތަުކންއީުއފެދުނު އެސް.އެމް. ގެންރު އައިސް އޮތް. މި ސަރުކާއެހެން ވާހަކަެއއް އެބަ

ިއކޮނޮމިކު ގޮތުަގއި  ކުރާނެ. މިއީ އަުޅގަނަޑށް ހީވާއެއް ރިޒަމަށް ވަރަށް ބޮޑު ފައިދާ އަ ލޯކަލް ޓު އަޅުގަނޑުމެންގެ

ލޯނަށް މީހުން  ލަިއގެންއިލޯކަލް ޓޫރިޒަމަށް ހުޅުވަ ގެ ރަށްރަށު  އިވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެްއގަ ންމިނިސްޓްރީ

އަހުލުވެރިކުރުުމގައި މަަސއްަކތްކޮށްލެވިދާނެ ކަމެއް ކަުމގަިއ އަޅުގަނޑު ދެކެން. ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 މުޙައްމަދު ސަޢީދު. މާވަށު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  .އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު

 

 މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ކާށިދޫ ފުކޮށްލެވޭތޯ ބަލާނަން. ސާ ދާ މައްސަލައަށް އަުޅގަނޑު އިންސްކުރަމުންހުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ބަ

ށް މުހިއްމު މަްއސަލައެއް ކަމުަގއި އަުޅގަނުޑ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މައްަސލައަކީ ވަރަ

ފެިށގެން ހައުސްގެ ވިޔަފާރި ގެްސޓް ،ފަންތީގެ ވިަޔފާރީގެ ލޯނު ސްކީމާއި  މެދު  ،ކުދި ދެކެން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް.

ފަންތީގެ  މެދު ،ދަނީ. އަޅުގަނޑު ކުށެއް ރަނގަުޅކޮށްލަން ބޭނުން. ކުދި އައި ވާަހކަ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދެކެވެމުން މި

ވެސް ެއ އި ވިޔާފާީރގެ ބޭންކަކީ ހަމަ ުކއްލިއަކަްށ ހުޅުވުނު ބޭންެކްއ ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސގެ ރަީއސްކަމުގަ 

ވެސް އެ މަސަްއކަތް ކުެރުވނު. އަދި މި  ސަރުކާރުން   އައި ސަުރކާރުތަކުން . ޖެހިގެންމަސައްކަތް ކުެރވެމުން ައއި

އަްށ ފަންތީގެ ވިޔަފާރި މެދު ،ކޮށްލަންޖެހޭ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ކުދިހަގަ ފާ ،ރިބަން ކަނޑާލީ. އެހެންނަމަވެސް

ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ،އިރުރުފިޔާ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިވޔަފާރީވެ އެޕިޓައިަޓށް ބަލާ މިލިއަން ދައުލަތުން މި ދެނީ ފަންސާސް
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 ކުޑަކުޑަ އަދަެދއް. ދާން ބޭނުންވާ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު އެއީ ަވރަށްއިޒުވާން ިވޔަފާރިވެރިން ކުިރއަރަ

 ،ފައިސާރުންގެ ޓަޒިޑިޕޮބޭކުން  ަވނަ އަހަރު މަރުކަޒީ 2015އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. 

އަްށ 10ން %އި 20ޖެހޭ %ހައެއްކަ ބޭްނކުގެ ަފއިާސގެ ބަހައްޓަން ހުންނަމި ގާތްގަނޑަކަށް ިދވެހިރާއްޖޭަގިއ 

 7ބޭްނކަށް ނުވަތަ  6ން ިދވެހި ރުފިޔާ އަމިލި 600ންިދޔައީ ގާްތގަނޑަކަްށ ކުޑަކުެރވުނު. މީގެ ނަތީާޖއަަކށް ވެގެ

ބޮޑަކަށް ކުދި  މި ފައިސާ މާ ،ން އިމި ،ބޭންކަށް ބެހިގެންދިއުން. އެެހންނަމަވެސް، އާޚިުރަގއި ކަްނވެގެންދިަޔ ގޮަތކީ

، ަބއެްއ 10، %9ުޓ ރޭޓު %ވެްސ އިންޓްރެސް ގޮތެްއ ނުވި. ުނވި ަސބަބަކީ ފަންތީގެ ިވޔަފާރިތަކަށް ފޯރާ މެދު

އަލަށް ވިޔަފާރިއަްށ ވަެދވަަޑއިގަންަނވަން ބޭނުންފުޅުާވ ފަރާތްތަކަށް ެއކަށީގެްނާވ  .މަހުރީ އި ގ12ަލަތްތަކުގައި %ހާ

 އަދަދަކަށް މިކަން ނުވުން. މިތާނަގއި ެދންމެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ނެރީ ޮގތަކަށް ަކއިރިެވވޭފްފަސޭހަ ނުވަތަ ރިސްކު

އިން ބުނެދެނީ އެ ،ޓުއަިރސްޓު ރިސޯޓު ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ހެދެމުން އެބަދެއޭ. އެހެންކަމަށްވާނަމަ 132 ،ރެްއވިފާހަގަކު

ން އެމެރިކާ އަލި މި 50ސޯަޓކަށް ން އެމެިރކާ ޑޮލަރު، ގާތްގަނަޑކަށް ކޮންމެ ރިއަބިލި 4.6ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދުގެ 

. އެ ެވްސ އެއްބަސް ކާށިދޫ ދާއިާރެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރާ ޑު. އަުޅގަނއެބުރޭނޭ ގެ ރޭޓުން ބެއްޔަސްޑޮލަރު

ން ގެރެންޓީ ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ދިނުން ރިސޮވް ތަޔަޤީންކަމެއް ނުވަދަތުގެ ސިޔާ ،ކީމައްވުމަނިކުފާނުގެ ހުށަހެޅު

 އެހެރަ ކްރެޑިޓް އިއަުޅގަނަޑށް ބޮޑަށް ލަފާކުރެވެނީ މިހާރުވެސް މަރުކަޒީ ބޭންކުގެ ެއކަށައެޅިފަ  ،ވިޔަސް  ގައިކަމު

ދީގެން  އިތުރު ސަމާލުކަމެއް ގޮތުަގއި މި ސަރުކާރުން ގެގެރެންޓީ ސްކީމު އޭގެ ބަަދލުގައި ރިޕްލޭސްމަންޓެއް 

ހުށަހެޅުއްވި އެ އެކަްނ ވެގެންދާނީ އެމަނިކުފާުނ، ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު  ،ވަރުގަަދކުރެވޭ ނަމަ

، އެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. އަދި ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ އެހެންވީމާ އްލެއް ކަމަށް.ޙަ މައްސަލައަށް 

 ދަންވަން. ޝުކުިރއްާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ޝުކުރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަވގުީތ ވުމަށް ހޮްއވެިވ ޖަހާއިރުަގިއ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދ އިޞްލާުޙކުރެއް  10ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިއަދު 

 10ގައި އޮންނާނެ. 2ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  ،ޓީޖަހާއިރު ލާމަރުކަޒީ ކޮމި 10ަގއި އޮންނާނެ. އަދި 1ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  ،ކޮމިޓީ

ކޮޓަިރ  ، ކޮމިޓީޖަހާއިރު ޤައުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީ 11ަގއި އޮންާނނެ. 3ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  ،ޖަހާއިރު އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ

މަން ރައިްޓްސ އުޖަހާއިރު ހި 12ގަިއ އޮންނާނެ. 2ކޮމިޓީ ޮކޓަރި  ،ޓީޖަހާއިުރ މާލިއްޔަތު ކޮމި 11ަގއި އޮންނާނެ. 3

ކޮމިޓީ  ،ޖަހާއިރު މިނިވަން މުައްއސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ 2ަގއި އޮންނާނެ. 2ކޮިމޓީ ކޮޓަރި  ،ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ ޑްއެން

ގަިއ 2ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  ،ޓު ޗޭންޖު ޮކމިޓީއިމެކްލަ  އެންޑް މަންޓްންރައެްނވަޔަ އިގަ 2:30ގަިއ އޮންނާނެ. 3ކޮޓަރި 

ޓަކައި ދަންނަވަން. މިރެއިން ފެށިގެން ާއ ލޫމާތަށްޢުއިތުރުްނ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަމީގެ އަދި އޮންނާނެ.

 ޔަކީރެމި އެހެންވީމާ، .ވަީނ ނިމިފަ ތަެކއްއިމާރާތުގަިއ އިތުރު ދެ ކޮމިީޓ ކޮޓަރީެގ ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަްށ ހުރިހާ ތައްޔާރީ



26 

 

ނަސީބު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ ރޭ.  މުގެ ޙުކުރުތާއިފްތި 5 ނަންބަރު ާއއި ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 4 ކޮޓަރި ނަންބަރު ކޮމިޓީ

 .އަސްލަމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ިއއްޒަްތތެރި ދާއިރާގެ އުތުރު ހިތަދޫ

 

  ވާހަަކދެއްކެވުން: އަސްލަމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ހިތަދޫ

ވެސް އަތުވެދާނެ  ގެސްޓްހަުއސް ހަދައިފިްއޔާ ކޯފާރާއްޖޭގެ ރަެށްއގައި ޢަލައިކުމް އިްއޒަްތތެރި ރައީސް.  ސަލާމްއްއަ

ވަނަ އަހަރުން  2008ހިނގައްޖެ. އެމް.ޑީ.ީޕގެ ަސރުކާރު ވެސް ާފއިުތވެ ދެކެވުނު ޒަމާންކަމަށް މި މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ 

ތަކުގައި ގެސްޓްަހއުްސ ހިންގުމުގެ، ހުުޅވުމުގެ މި ހިސާބު އްަގއި ާރއްޖޭގެ އެކި އެ ރާދިޔައިރު ުފޅާ ދާއިފެށިގެން ހިނގަމުން

 ،ކީ ވާ ސަރުކާރަ މި ދެިވގެންދިޔަ. އަލުން އަނެއްާކވެސް މިހާރު އުފެިދފައިމުގެ ޖާގައު ދިށް ކުރިއަށްރަބާ ތުޢަސިނާ

މެދު އަޅުގަނޑު  ކަމާ އްނެސްދޭނެ ސަރުކާރެފުރިހަމަކަމެއް ގެގެސްޓްހައުްސގެ ިވޔަފާރިއަށް އިތުރު ފަހިކަމަކާއި އިތުރު 

 ،ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަުކގެ ސިޔާސަތު   ުނކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ކުދި އަދި މެދުއްހަމަ އެއްވެސް ޝަްއކެ

އަދި ، ވަކިން ާޚއްޞަކޮށް ުޒވާނުންނަށް އިމިއަދުގެ ސަރުކާުރގެ ސިާޔަސތު ބަޔާންކުރާ ގޮތުން އަލަްށ ވިޔަފާރި ފަށަ

ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅިަފއިވަނީ. އަދި ހަމައެހެންމެ  ގޮތަށް ޔަފާރިއަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެވޭހައުްސގެ ވިގެސްޓް

ހައުސްެގ ވިޔަފާރިއަށް ސަރުކާރުން ިއތުރު ފަހިކަމާއި އިތުރު މާލީ މެދުވެރިޮކށް މިދެންނެވި ގެސްޓް އެސް.އެމް.އީ ބޭންކު

. އަދި ހަމައެހެންމެ ދާދި ކަންކަން އިންތިޒާމުކޮށްފަިއަވނީ ށް ސަުރކާރުންފޯރުކޮށްދޭ ގޮތަގޮތުން ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން 

 ޕްރޮޖެކްޓަކަށް އެސް.އެމް.އީ ބޭންކު ބޮޑު ގުޭޅގޮތުން މާލީ ދެ  އަވަހަށް ރާއްޭޖގެ އުތުރާއި ެދކުނުގައި ގެސްޓްަހއުސްއާ

އީސް، ގެސްޓްަހއުްސ . އިްއޒަތްތެރި ރަށް ލިބިފައިވަނީލޫމާތު އަޅުގަނޑުމެންނަޢުމެދުވެރިކޮށް ފެށިގެންދާނެކަމުެގ މަ

ން ގެރެންޓީގެ ވާހަކަ ބޭފުުޅން ދައްކަން ފެށީމަ ހަމަ ވްރި ގޮތުން އަިދ ވަކިން ޚާއްަޞކޮށް ސޮ  ގުޅޭ ވިޔަފާރިއާ

މާތު ލޫޢުމަެލވިފަިއވާ ވާހަކަ، އިހުުޅވަން ގެރެންޓީ ވްރިބިިލއަން ރުފިާޔގެ ސޮ 1.4ޤީޤަތުގައި ވެްސ ކަންބޮުޑވޭ. ޙަ

ނުކުރެވުުނ ަބޔާން ސީދާ ދަރަންޏެއްގެ ގޮުތގައި ސަރުކާރުގެ ބެލެންޝީޓުގައި ދާންޖެހޭ. ގެ ތަފްޞީލަށް ލިބެނީ. މީ

މާލީ ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓާ ދުނިޔޭގެ  ،ޤީޤަތަކީ ޙަޤީޤަތަކީ މިއީ ކޮންޓިންޖެންޓް ލައިބިލިޓީއެއް. ޙަ ،ކަމުގައި ވިޔަސް 

އެސެޓް ލެންޝީޓުގެ ތިރީގައި ލިޔެަފއި ވެސް އޮންނަންޖެހޭ. ބެ އެ ، ވަނީ ނަމަކަމުގައިމިންގަނޑުތަކުން އެކަން ކުރާ 

ެއ  ،އަދި އެީއ އެ ަތކުލީފު މުޅި ދައުލަތުްނ ނަގަންޖެހޭ ތަކުލީފެއް ވަެރއްކަން.، ކިހާއަދަދެްއަކން ކުރަންޖެހޭ ކިހާނޯޓު

 ެވސް ެއކަން ދި ރާއްޖޭަގއިްއގައި ވެްސ އަ އުމުތަކެޤަދުނިޔޭގެ ުހރިހާ  ،ދަރަނީގެ ތަކުލީފަކީ. އެހެން އެކަން ކުާރއިރު

ސަރުކާރުން ހިންގާ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތަކަށް އަދި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ވެސް  ،ތަކަށްބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓު ،ގޮތަކީ  ކުރަންވާނެ

ގަިއ ކަމު ކަން މިހެން އޮތްދޭންޖެހެނީ.  ން ގެރެންޓީވްރިސަރުކާރުން ޭއގެ ޒިންމާ ނަގާވަުރގެ ޮބޑު މަޝްރޫޢަށް ސޮ

ލެވިފަިއވާ އުސޫެލއް. އިވަނަ އަހަރު އެކުލަވަ  2017މަލުކުރެވޭ އުސޫލަކީ ޢަޅުގަނޑުމެންނަށް އަމިއަދު  ،ވީނަމަވެސް 

ހެއްވާ އުސޫލެްއ މިއީ ލިޔަސް ލައި ނަމުގައި ގެރެންީޓ ދޫކުރުމުގެ އުސޫލު. މި އުސޫލަށް ހަމައެކަނި ބަގެދައުލަތު
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ސް ބަދަލުކޮށްލަްނޖެހޭ އުސޫލެއް. ޓުއަިރޒަމަށް ގުތަށް ވެަވގުތުން ވަްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑުމެން އަވަހަށް އި

އޮތް. ސަރުކާރުގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ދެވިދާނެ ވާހަކަ އެބަ  ގެރެންޓީ  ޮއތް. ހައުސިންގއަށްމިކަން ކުރެވޭ ވާހަކަ އެބަ 

ންވާ ވަިކ ރުކާރުން ބޭނުއިރު ސައިލާ މުިޅ މި އުސޫލަށް ބަލަ ،އޮތް. އެހެންނަމަވެސް ގެރެންޓީ ދެވިދާނެ ވާހަކަ ެއބަ

ން ގެރެންޓީ ދެވޭ ުއސޫލަކަށް މި ބަޔާންކުެރވިފައި އޮތީ. ައޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގިއ ވްރިރާތަކަށް، ަވކި ފަރާތްތަކަކަްށ ސޮފަ

ރާއްޖޭަގިއ ހުރި ބޮޑެތި ހިންގަންޖެހޭ  ،ހަރުދަނާކުރަންޖެހޭ އުސޫލެއް. އަދި މި އުސޫުލ ހަރުދަނާކޮށް އީމި

ބަލުން ައަޅންވެފައި އޮތީ. ކީްއވެތޯ އެާތނގެ ަކއުންސިލަށް ނުދޭންވީ ހައުްސ އަލުންރިއ ަޕވަައއްޫޑގަ ކަށް؛މަޝްރޫޢުތަ

ން ވްރިަހުއސް އަޅާ ފަރާތަކަށް ސޮ އެ ބާުރ ނުވަތަ ސަރުކާރުން ަކއުްނސިލު މެދުވެރިކޮށް ޕަވަރ، ން ގެރެންޓީ ވްރިސޮ

 ދުނިޔޭގެ އެހެނިހެން ނޑުެމންނަށްން އަުޅގަތަ ން ގެެރންޓީ ދޭވްރިއެފަދަ ބޮޑެތި ަމޝްރޫޢުތަކަށް ސޮ ،ގެރެންޓީ

އަުޅގަނުޑ  ،މު ބޭނުންތެރި ކަެމއް. އެހެންކަމުންއްތަރައްީޤކުރުމަށް ަޓކައި މުހިއަދި މުޅި ރާއްޖެ  އުތަކުން ފެންނަނީ.އުޤަ

ިވޔަފާރިތައް ބާރަްށ ަވކިން ޚާއްޞަކޮށް ގެސްޓްހަުއސްގެ  ،ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް  ދެކޭގޮުތގައި ކުދި އަދި މެދު

މު ކަމެއް. އްދިޔުމުގަިއ ފޮރިން އިންވެސްޓަރުންގެ ުނފޫޒާއި ބާރު، ފޮރިން އިްނެވސްޓްމަންޓަކީ މުހިދާދާންޖެހޭ. އަށްކުރި

ެއކަމަށް ައޅުގަނޑުމެން  ،ނަމަކުރާ ކަމުަގއި ވާމީހުންެގ ނުފޫޒާއި ބާރުން އެކަްނ ސަލާމަތްބޭރު ،އެހެންނަމަވެސް

 ވެސް ވަގުތު މި ޓްމަންޓް ފޯރަމެއް މިއަދުދަނާ އުސޫލުތައް. ފޮރިން އިންވެސް އެހެނިހެން ގަވާިއދުތައް. ހަރުހަދަންޖެހޭނީ 

 ...ސަރުކާރުން ހިންގަވަމުން އެަބ ގެންދަވާ. އަދި އޭގެ ސަބަބުން އިތުރު ފަހިކަން މި ރާއްޖެއަށް ލިބިގެން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ޙުސައިްނ ޝަހީމް ޙުސައިން މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ގެރާދާއި ދެކުނު ހެންވޭރުމެންބަރު. ތެރި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތް

މިނެޓު ެއ ހަމަވީ. އަުޅގަނޑު މިހާުރ  ތިރީސް ހަ އަށް ކަނަޑއެޅިފަިއ އޮތް، މި ބަހުސްގައި އެމް.ޑީ.ޕީޝަހީމަށްފަހު

 ށް.ޝަހީމަ ޙުސަިއންއަރުވަނީ  ފުރުޞަތު މި

 

  އްކެވުން:ަކދެވާހަ ޝަހީމް ޙުސައިން މެްނބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު

، ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. ާކށިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅުއްވާ ގަރާރަށް އަުޅގަނޑު ދަންނަާވނީ، މި ގަރާރުގައި މަިއގަނޑު  142ވަނަ ބާބުގެ  32

، އެހެްނ ވުމޭކުރިމަތިކުރުވާފައި ހުރަސްތައް ން ވެިރޔާއަށް ހާހު ގެއި ހުރިއިރުަގއި ގެްސޓްހައުސް އުސޫލުތައް ބަޔާްނކޮށްފަ

އިންެވސްޓްމަންޓަށް،  ،ކަމަކަށް ވިދާޅުވެަފއި އޮތީ ައނެއްޮއވޭ މި ގަރާރު ހުށަހެޅުއްވުމުގައި. އެބަވިދާޅުވެަފއި 

ހުިރ ލޫމާތުގެ މައްސަލަެއއް ޢުއަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ މަ  ފައިނޭންސަށް ފަސޭހައިން ާވސިލުވެވޭނެ އުސޫެލއް ނެތުމުންނޭ.

ކަމުަގއި ެވސް. ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކެމްެޕއިން  މުޅި ،މަފްހޫމުގައި ވެސް  ކަމަށް މުޅި އެތީަގއި ވެސް، މުޅި
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ސްޓްމަންްޓ ވެވަނީ އިންބޭފުާޅއަށް އެުރވި ލަފާފުޅުތަކުގެ ަދށުން  އެ ،ގާަތށް ވަޑަިއގަތުމުން ދުވަސްވަރު ަރއްޔިތުންނާ

ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން، މި ނަމުގައި ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެސް.އެމް.އީ  ؛.ސީ .ޑީ.އެފްސް. އެބޭންކެއް އުފައްަދވާފަ

 ކީނާސަ  i info@sdfc.mvކީމެއިލަ -. އ3306999ީ، އެތާނގެ ފޯނު ނަންބަރަކީ އި މުއައްސަާސއެއް އުފައްަދވަ

މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިާޔ  23ތާގައި މެދުޒިޔާރަތްަމގު. މިތަނުން މި ހަފު ،ތަރޑް ފްލޯަގއި އިނގޭތޯލުގެ، މަންޒި

 ސްމޯްލ އެންޑް މީޑިއަމް އެންޓަރްޕރައިސަސްއަށް ދޫކުަރްއވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  އަދި ގެސްޓްހައުާސއި

ކަަމކަށް ބަލާއިުރގަިއ ައޅުގަނޑަްށ މި ހުރިހާ . ދެްއވާފަ ނީ ޕްެރސްތާގައި ވަީރ މިދިޔަ ހަފުރެޓަޕްރެްސ ސެކް އޮފީހުގެ

، ހަމަ ފައިޖެހޭ ކޮންމެ ބިމެއް ކުއްޔަށް ގައި އޮތް އަުޅގަނޑުމެން ކޮންމެ ރަށަކަށް އަރާއިރު ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެންނަން އެބަ

ތަން އެޑު ނަމަެވސް މަޖިލީހަށް ވަދެ، އެްޑވާންްސ ނުދައްކާ، އަޅުގަނ ،ހިފާފައި، ކޮންމެ ތަނަކަށް އެްގރިމަންޓް ހަދާފައި

 ތަކެއް ތަފާތު ،ހަދަން ލާރި ނުލިބޭ ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ެއއީ ޒިންމާދާރު ކަމެއް ނޫން ކަމަށް. އަޅުގަނޑުެމން ބަލަންޖެހޭ

ހާރު ެގސްޓްހައުސްގެ ނަުމގައި މިަގއި އިރުޓަށް އަރާށްއި ސިޓީ ހޮޓަލާ. އަުޅގަނޑުެމން މާފުގެސްޓްހަުއސާ  ،ގެންގުޅެންޖެހޭ

ޮކޓަރީގެ ބޮޑެތިސިންގާ އިމާރާތް. ސްމޯލް އެންޑް މީޑިއަމް އެންޓަރޕްރައިސަސްގެ ވިޔަފާިރ  60ކޮޓަރި،  50ހުންނަނީ 

ކާއި އެވަުރގެ އިްނވެސްޓްމަންޓެއް ނުކުެރވޭނެ. ެއވަރުެގ އިމާރާތަ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދެވެން ހުންނަ ލޯނެއް ދީގެން

. ގޮސް ހުސް ބިމުގައި ނެފަިއޖެހޭ ރާތަކަށް އަާރއިރުަގއި ދާއިމެންބަރުން ވެސް 87މި މަޖިލީހުގެ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ތަންތަން ހަދަން ސަރުކާރުން  ތަނަށް ވަދެ އެ ހަމަ ޖެހޭ ހުރިހާ އެއްޗެއް ދަބަހަށް އަޅައިގެން، ައޅުގަނޑު ނަމަވެސް މި

ށް ީހވަނީ އަުޅގަނޑަކަ ދެްއީކމާ އެއީ ޒިންމާ ނެތް ވާހަ  ،އުސޫެލއް ނެތް ވާހަކަާއއި ،ފައިނޭންސް ނުދޭ ވާހަަކއާއި 

ގޮތެއް ނޫންހެން.  އަމިއްލައަށް ކުެރވޭ މަލާމާތެއްހެން. އެހެން ބަެއްއގެ ިޒންމާ އަދާނުކުރެިވގެން ކަންަކން ވާ

ގެްސޓްހައުސްގެ ސިޔާސަަތކީ ސީާދ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ސަރުކާރުން މި  ،އަުޅގަނޑު ވެްސ ގަބޫލުކުރަން  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އަޅާ ކުުކޅު. ރަށު ޖީބަށް ޑޮލަރު. އެއީ ސީދާ މަނިކުފާނުގެ ޕޮލިސީ. ންނެވި ރަންބިސް ގެ އިއްޒަތްތެރި ރަީއްސ، ގެމަޖިލީހު

އެީކގަިއ  ކާއޮތީ ޚާްއޞަ ސަމާލުކަމަ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މިމަނިކުފާނު ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނނަށް ކޮށްދެއްވި ކަެމއް. 

. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ހުރިހާ ރަށެއްގެ ހުރިހާ ސްމޯލް އެންްޑ އިމުކޮށްފަޤާމު އެކަން ތަރައްޤީކޮްށ، ކުރިއެުރވޭނެ ނިޒާ

ބޭނުންވާ ފައިސާ މިހާރު  ބޭފުޅުްނ މި ބޭންކުގެ ޚިދުމަތް ހޯއްދަވާށޭ. މިތަނުން ތި ބޭފުޅުންނަށް ގެއެންޓަރޕްރައިސަސް 

ދިރާސާުކރެވެމުންނޭދަނީ. ޝުކުރިއްާޔ  އެ ،އިެއގްރިމަންޓެއް ކިޔަ ލަިއންގައި އަދި އެތައް ޕައިޕްދޫކުރެވެމުންނޭދަނީ. 

އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. އަޅުގަނޑަށް މި ބިލު ބަލައިގަނެ މިއަށް ވޯޓުެދެވން ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް.، ވާތީ. ޝުކުިރއްޔާ ރަީއސް ނޑުމެން މިހާރުވެްސ ހިންގަމުންދާ ކަމަކަށް މިކަންއެއީ އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ރަޝީދު ފަޟުލް އިބްރާހީމް މެންބަރުިއއްޒަތްެތރި  ދާއިރާގެ ފެލިދޫޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

mailto:i%20info@sdfc.mv
mailto:i%20info@sdfc.mv
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރަޝީދު ފަޟުލް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ފެލިދޫ

މި ގަރާރާ ބެހޭ  ،ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާޖާބިރު هللا ބްދުއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢައި ކާށިޫދ ދާއިރާގެ ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އި

ިމއަދާ  ،ަދއްާކއިރުަގއި ެއސް.އެމް.އީ ބޭންުކގެ ވާހަކަްއޗެްއ ދަންނަވާލަން ބޭުނންވޭ. ގޮތުން ައޅުގަނޑު ވެސް ދެިތން އެ

ވެރިަޔކަށް ނޫނީ ެއސް.އެމް.އީ ބޭްނކު މެދުވެިރެވގެން އަދި އެްއވެސް މެދު ަފންތީގެ ިވޔަފާރި މިއިރުަގއި އި އަށް އަހަމަ

ޮކންމެވެސް އެހެން މެންބަރަކު ، ޔަފާރިައކަށް ލޯނެއް ލިބިފަިއވާކަން ައޅުގަނޑަށް އެނގިަފެއއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސްވި

ހުށަހެޅުްއވި ބޭފުޅުްނނަށް ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށް.  ތެރޭގައި އެ ލޯުނގެ ކަންތައް ގެތާމިއަންނަ ހަފު ،ފާހަގަކުރަްއވައިފި 

މަސް ފުރޭ ދުވަސް މިއަދުގެ ނިޔަލަށް. ެއކަމަުކ ހަތް މިއަދަށް މިއީ މި ސަރުާކރަށް  ،ކީއުޅޭ ވާހަކައަ  ން މިދަންނަވާލަ

ޞަތު ލް ހުށާހަޅަން ފުރުޒައަދި ޕްޮރޕޯ ،ނުދާކަމާއި ތު ފަހިވެގެންކުދި ވިޔަާފރިތަކަކަށް މި ފުރުޞަމިފަދަ އަދިެއއް 

ކަްނ އަުޅގަނޑު މި ފުރުޞަުތގަިއ ރިނީ ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުލް ހެދުމަށް އުނދަގޫ ނޫޒަޕްރޮޕޯ  ،ދީފައިވާއިުރަގއި

 .ފަންތި މި ކިޔަނީ ނަމެއްގައި ފަންތި މި ކިޔަނީ ނަމެއްގައި. ކުދި އަދި މެދު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. ކުދި އަދި މެދު

ހަމަ ދަންނަވާލަން އަުޅގަނުޑގެ ވަގުތު މާ ިދެގއް ނޫން ކަންނޭނގެ. އެހެްނނަމަވެސް،  ؛މިކްމިނިސްޓްރީ އޮފް ިއކޮނި

މަސައްކަތްތަްއ ކުރަމުންދާއިރުގައި ޙަޤީަޤތުގައި ރަށުގެ ތެޭރގައި ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ބައިވަރު  މި .ބޭނުން

ވެރިކުރުން މިީއ މީގެތެރެއިން ޭއގެކުރިްނ ނަރުދަމާއި އަދި އޭެގއިތުރުން ބިން، މަސައްކަތްތަެކއް އެބަހުރި. ެފނާއި

ގެރަންީޓގެ ވާހަކަދަްއކާއިރު އަުޅގަނޑު  ންރިސޮވް ުލކުަރން.ށް އަުޅގަނޑު ގަބޫޖެހޭ ކަންކަން ކަމަހާސިލުކުރަން

ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ލޯނު ދެވޭެނ  މެދު ދި އަދިމިަފދަ ކު ގޮތެްއގައި ލަމުއެއީ ޖު ގޮތެްއގައި  ލަގަބޫލުކުރަނީ ޖުމު

ގެއިތުރުން ހަމަ ޅުގަނޑު ގަބޫލުުކރަނީ. އަދި މީއިމުކުރުމުގެ ވާަހކަ ކަމަށް އަޤާނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ލޯނު ދެޭވ ނިޒާމެއް 

ށް މަގުފަހިވެއްޖެ ކުރާއިުރގައި ުކަޑ އިންޓްރަސްޓް ރޭޓެއްަގއި މިކަން ކުރުމަ ކަތްަތއްމި މަސައް ،ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ

ޒީފާެގ  ވައަދި . ކަމަށް  ފުރުޞަތަކަށް ވެގެންދާނެފަންތީގެ ވިޔަފާރީތަކަށް ރަނުގެ ކުދި އަދި މެދު ،ނަމަވާ ށްކަމަ

ޝުކުރިއްޔާ. ވަގުތު  ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ވަރަްށ ބޮޑަށް. ކަމަށް ގެ ތެރެއިން ތަނަވަސްެވގެންދާނެފުރުޞަތު މިކަމު

 ކުރާ ވާހަކަހިތާމާީތ އެކަމާ ނުލެވުނީއިނޑު ދަންނަާވލަން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް މި ވާހަކަތަކެއް ދަންނަވަ ކުޑަކަމުން އަުޅގަ

 އްޔާ.ދަންނަވާލަން. ޝުކުރި

 

 ވުން:ކެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 .ނާޡިމް މުޙައްމަދު މެންބަރުްއަޒތްތެރި އި ދާއިރާގެ ދަނގެތީއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އި ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ނާޡިމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދަނގެތީ
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ގޮތުްނ  އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ،ރަކީްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިއަދު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ގަރާއި. `

ގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ ވަރަށް މުހިއްމު ގަރާރެއް. ޅުގަރާރަކީ އަްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖާބިރު ހުށހަޅުއްވާފަިއވާ އި

 ާރއްޖޭގެ އެންމެ ބަަރށް ކުރިއަރަމުން އަންނަ އަދިަޔފާރިއަކީ ެގސްޓްހައުްސ ވި  ،އާދެ! އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން

އާދެ! މި  .މަސައްކަތް އްލިބެމުންދާ އެއެންމެ ބޮޑަށް ނަފާ  ،ގޮތެްއަގއި ރައްޔިުތންނަށް އޭގެ މަންފާ ޚާއްޞަ

ވަރަށް މުން މިކަދާއިާރގެ ރަްއޔިތުންނަކީ  ދަނގެތީ ،ގޮތެްއގައި އަުޅގަނުޑގެ ދާއިާރއަކީ މަސައްކަތްކުރުުމގައި ާޚއްޞަ

ދަނީ  މިމިހާރު ރިޒަމް އަާށއި އަދި އޮމަދޫަގއި ވަރަށް ބާރަށް ޓުއި ދިގުރަގޮެތއްގަ  ޚާއްޞަ ؛ބޮޑު ނަފާއެއް ލިބެމުންދާ

އާދެ!  .ްނޖެހުންތަކެއް އެބަހުރިދަމުން. މިހެން ދިއުމުގައި ޙަޤީޤަުތގައި ަރްއޔިތުންނަށް ވަރަށް ގިނަ ގޮއާލާވެ ކުިރއަށް

އޮތީ ޙަޤީޤަތުަގއި ެވްސ  ޅުްއވާފައި މިއަޅުަގނޑަށް ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ިމ ގަރާރު މި ހުށަހަ ،ްއޒަތްތެރި ރައީސް އި

އެކިއެިކ  ،ނަވާނެ ފަދައިންއަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރަން. އާދެ! އެނގިަވޑަިއަގން ކަމަށް ވަރަށް މުހިއްމު ބޭނުމެއް އޮތް

އަުގކުރުމުގެ ވަރަށް ބޮޑެތި ތަފާތުކުރުން  ބިމުގެ އިމާލޭގަގޮތެްއަގިއ ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްރަށާއި  ރަށްރަށަށް ޚާއްޞަ

. އެހެންނަމަވެސް، ތި ލީމަ ވެސް މި ލިބެނީ ވަރަށް ކުޑަކުޑަ ފައިސާއެއްބަހުރި. ބޭންކަކަށް ގޮސް ަރށެއްގެ އަިމއްލަ ގޯއެ

ވަރަށް ޮބޑަށް ެވސް ައޅުގަނޑުމެން  އީބަދޭ. މިޏާ ޭއގެ ައގު މަްއަޗށް އެވަން މާލޭގެ ބިމެއް ލައިފި ކަމަށް 

ލޭގެ ބިމެކޭ ރަށެްއަގއި އޮންަނ ރަމުންދާިއރުގައި ހަމަހަމަ ގޮެތއްަގއި މާ ކަންޖެހޭ ކަމެއް. ގެްސޓްހައުސް ިވޔަފާރިކުވިސްނާ

އަދި ހަމައެާއއެީކގަިއ ެގސްޓްހައުސް ވިޔަފާރިކުރުމަްށ  .އިުމކުރެވެންެޖހޭޤާލަ ނިޒާމެއް ކުރެވޭނެ ކަހަގޯްއޗެކޭ ެއއްވަރު 

 އެބަހުރޭ. ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ މި ހިނގާ ބުމުގަިއ ވެްސ ވަރަށް ަތފާތު އުނދަގޫތަެކއްޓަކައި ބޭްނކުތަކުން ލިބޭ ލޯުނ ލި

ހިނގަމުންދާ  ޙަޤީޤަުތގަިއ ެވސް ގެްސޓްހައުސް ވިޔަފާިރުކރާ މީހުންނަށް އޭގެ ނަފާ ލިބޭނެ ގޮތަކަށް ކުތަކަކީބޭން

ެގސްޓްހައުްސ  ޙަޤީޤަތުގައި ލޯނުދީގެެނއް ގެ  13ނޫނީ % 12.5ގަބޫލެއް ނުކުރަން. % އް ބޭންކެއް ކަމަކަށް ައޅުގަނޑެ

ރިސޯޓުތަކާ ޚިލާފަށް އެްނމެ ބޮޑަށް މަންފާއެއް ޙަޤީޤަުތގައި ވެސް ަރއްޔިތު މީާހގެ  ތް.ކުިރއަރާނެ ގޮތެއް ނެ  ރިވިޔަފާ

އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ  ؛އްޒަތްތެރި ރަީއސްއިުއސް ވިޔަފާރީގެ ތެރެއިން. ެއހެންކަމުން، ޖީބަށް މި ލިބެނީ ގެސްޓްހަ

ބެޭހ އަދި މިކަމާ  ،ދެކެވި ގޮތުން މި މަޖިލީހުަގއި ވާހަކަ އް. މި ގަރާރާ ުގޅޭގޮތުަގއި މި ގަރާރަކީ ވަރަށް ުމހިއްމު ގަރާރެ 

ގެސްޓްހަުއސް ިވޔަފާރިކުރާ މީހުންނަށް މީގެން ނަފާ  ވިސްނާަވަޑއިގެން އަދި ސަރުކާރުްނ މި ކަމާ ދޭތެރޭ ކޮމިޓީތަކާއި

އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން.  ޖެހޭ ކަމަށްދަންގެންޓަކައި މިކުރެވޭ މަސައްކަތް ތަންޮކޅެއް ބާރަށް ލިބޭނެ ގޮތްތައް ހެދުމަށް

 ގަބޫުލކުރާ ގޮތުަގިއ ކަމީ ވެސް ައޅުގަނޑުލިޔުްއވާފައި އޮތް އިގެރަންޓީގެ ވާހަކަ މީގަ ިރންއަދި ހަމައެއާއެީކަގއި ސޮވް

ންޓީ ދޭންވީ. ީކއްވެތޯ އާދަިއގެ ގެރެ ރިންމުހިއްމު ވާހަކަެއއް. ހަމަެއަކނި ރިސޯޓް ހަދާ މީހުންނަށްތޯ ސޮވް

ފަިއސާ ލިބޭނެ  އަށްއެ މީހާ ،ވެސް  ނުދޭންވީ. ެއ މީހާމީހާއަްށ ޮކޓަރި  15 ،ކޮޓަރި 10ހިންާގ ަތއް ސްޓްހައުސްގެ

 ސަބަބެއް އަުޅގަނޑަކަށް ގަބޫލެއް ނުދެވެންވީނެއްހާ ޑޮލަރު އަަވންޏާ ސަރުކާރުން މިލިގޮތްތައް ދަްއކައިފި ކަމަށް 

މި ގަރާރު  މމި ގަރާރު މި މަޖިލީހުގައި މަޝްވަރާކުެރވި ،އޮތީ ތްހިއަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ،ނުކުރެވޭ. އެހެންކަމުން
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ަރއްޔިތުްނގެ ޖީބަށް ނަފާ ލިބޭނެ ގޮތަކަށް  ،ވި ދެކެބެޭހ ފަރާތްތަކުން މިކަމާ ދޭތެރޭަގއި ވާަހކަ އަދި މިކަމާ، ގަެނވިބަލައި

ގޮތުަގއި މި  އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ، ދިއުން. އެހެންކަމުންއަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި މަޝްވަރާކުެރވި ގޮތްތަެކއް ނިމިގެން

ވަން. އަދި ގަރާރަކީ ޙަޤީޤަުތގައި ވެސް ވަރަށް މުހިއްމު ގަރާެރއް. ިމ ގަރާރު ބަލަިއގަންނަން ފެންނަ ވާހަކަ ދަންނަ

 އަޅުގަނޑާށް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އާދެ! هللاމެންބަރު މުޙައްމަުދ ނަޝީދު ޢަބްދުއްޒަތްތެރި އި ނޮޅިވަރަމް ދާއިާރގެ އްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އި  އްޔާ ޝުކުރި

 . ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރުއި ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ 

 

 ންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:މެކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ 

ޓަަކއި ސްެގ ކަންޮބުވން ފާޅުކޮށް މި މަޖިލީހަށް ަގރާރެއް ހުށަހެޅި ކަމަށްބަރު. ގެސްޓްަހއުއްޒަތްތެިރ މެންއި ޝުކުރިއްާޔ 

މި ގަރާރަްށ  ،އްޒަތްތެިރ މެންބަރަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި ހަމައެއާއެކު އި ދޫ ދާއިރާގެ ކާށި

ދާއިާރއެްއގެ  ހަތްއަށްޑިހަ މަޖިލީހަކީ  ޔިތުްނގެމި ރައް ،ވާހަކަދެްއކުމުގެ ކުރިން ައޅުަގނޑު ހަމަ ހަނދާންކޮށްލަދެން

ހުގައި ކޮންމެ ދާއިރާއެްއގެ މެންބަރަކަށް ވެސް މިނިވަންކަމާއެުކ މި މަޖިލީ ،މައްޗަށް އެކުެލވިގެްނވާ މަޖިލީހަކަށް ވީހިނދު

 ުޑވުންގެ ކަންބޮމެއް ކަ އަދިލުކުރުމުގެ ޙަްއޤު ލިބިގެންވާނެ ކަމަށް ެވްސ އަޅުގަނޑު ހަމަ ގަބޫލުކުރަްނ. ސީދާއިރާ ތަމް

ގޮތަކަށް ސިފަކުރުމަށްަޓކައި  ވަކި ގޮތުން ހުށަހެޅީމާ އެ ަމްއސަލައާ ުގޅޭމައްސަލައެއް ފާޅުކޮށް މި މަޖިލީހަށް 

ކުރުވުމާއި ގާނޫނު ޒިންމާދާރުކަމެއް ކަމުގައި ނުދެކެން. ސަރުކާުރ ޒިންމާދާރުއެހާ ވެސް  ވެސް ެއއީ ވާހަކަދެްއކުމަކީ

 ވީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް. އެހެންކަމަށްއަސާސީން މި ޫނނުޤާވަނީ ސްއޫިލއްޔަތު ހަވާލުކޮށްަފއިހެދުމުގެ މައިގަނޑު މަ

 އެްއގޮތްވާ ހާަވނަ މާއްދާގެ ރޫ 75އަސާސީގެ ނުނޫޤާުކރާނީ މި މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކު ވެސް މަސައްކަތް  ،ހިނދު

ަތކަްށ  ޚިލާފު ގޮޔާމެން އެންމެން ގަބޫލުކުަރންޖެހޭ. އެނޑުގަ ތެރި ނިޔަތުަގއި ކަމަށް އަޅުޞް ން ހަމަ އިޚްލާގޮތުގެ މަތީ

މި ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ  88އަސާސީގެ ނޫނުޤާވުުމގެ ބާރު މަގަށް އެޅުއެކަން ހަމަ ،ބަސްމަގު ދާނަމަ

ވަނަ މާއްދާަގއި  50ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވިއދުގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާްނކޮށްފައިވޭ. އަދި ހަމަ މިގަާވިއދުގައި 

މަގަށް އެުޅވުމުެގ ވެސް ހަމަ ގޮތުން އެކަމާ ުގޅޭ .ވެސް ކަންތައްަތކެއް ަބޔާންޮކށްފައިވޭ ގޮތުން  ނިޒާމީ މައްސަލައާ ގުޅޭ

ވަނަ މާއްާދއިްނ  51ެއއާެއކު ގަާވއިދުގެ ަމއްޗަށް މަތިކޮްށފައިވޭ. އަދި ހަމަެގ އަތްބާރު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް

ވެސް ވާހަކަތަކެްއ  ގޮތުން މަލުތަކާ ގުޅޭ  ޢަވަނަ މާއްދާއާ ދެމެދުގައި މެންބަރުންގެ ސުލޫކީ 56 ފެށިގެން

 ޖެހޭނެގެންދެވެންމަސައްަކތް ކުރިއަށް އިމަޖިލީހުގަ ކޮށްގެން މިތިރާމުހުކަންކަމަށް އި ބަޔާންކޮށްފަިއވޭ. އެހެންވީމާ، މި

ްނ ތުން ކަންޮބޑުވުގޮ ހިނގާ ކަންަތއްަތކާ ގުޅޭ އިއުމުގަ ޤަިމ  ސްވެިއ ޤީޤަތުގަޙަވެސް ގަބޫލުކުރަނީ.  ޑުނކަމަށް އަުޅގަ
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ވެްސ  ހައުސްެގ ިވޔަފާރިއަީކ ައޅުގަނޑު ހަމަ މަނިކުފާނަށްވާހަަކ ައޅުގަނޑުމެން ހަމަ ދައްކަންޖެހޭ. ގެްސޓް  އެ  ފާޅުކޮށް

މި  އުސްގެ ވިޔަފާރިހަވެސް ެގސްޓްއި ހާލުގައި މަނިކުފާނުގެ ޒަމާނުގަ ކުުރ ދަންނަވާތެރިކަމާެއކު ޝުޞްއިޚްލާ

ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް  ކަންމަސައްކަތްތަެކއް ކޮށްފަިއވާ ކުރުމަށްޓަަކއި ގިަނގުނަސިނާޢަތު ތަރައްޤީ

ތު ކުރިއަރަމުންދާ ވަގުތުަގއި މީގަިއ ޢަހައިސިއްޔަތުން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކުރަން. އަދި ހަމައެއާެއކު މިއަދު މި ސިނާ

ވެސް ހަމަ  ފާހަގަކުރަނީ. ޭއގެތެޭރގައި އަުޅގަނޑުޑެތި ކަންޮބޑުވުންތަެކއް ޭއަގއި ާވކަްނ އެ ހުރި ވަރަށް ބޮ

މެދު ވަރަށް ބޮޑެތި  ޖޭަގިއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބޭރުެގ ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތްަތކާިދވެހިރާއް ،ގަބޫލުކުރަން

 އުމީ ނަޒަރަކުން ދިވެހިރާއްޖެއަށްޤަވެސް ހަމަ  ޑުކާއިރުަގއި އަޅުގަނކަންބޮޑުވުންތަެކއް އެބަހުރި. ހަމަ މިވާހަކަ ދައް

ންގެ ޢަމަލުތައް ވެސް ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުްނގެ އިތުބާރު ހޯދުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަެއއް ދިެވހީ

 ދާ ކުރަމުންވިޔަފާރި  ،ޮކށްފައިެވގެން މަސައްކަތް ރިކަމަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން. ެއީއ ބައިވެ އިސްލާޙުކުރަންޖެހޭ

ގަނޑަށް ހަމަ ވެސް ައޅު  ނުޙައްޤު އަނިޔާ ލިބެމުން އެބަދޭ. އެކަން ތުަތކުަގއި ބަެއއް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ހަމަގުވަ

 ހަުއސްގެ ވިޔަފާރި ކުިރއެުރވުމަށްޓަކަިއ ލޯނު ލިބޭނެ ފަހި ގޮތްތަކެއް އެއާެއކު ގެސްޓްފާހަަގކުރަން. އަިދ ހަމަ ޔާއެކުހިތާމަ

އަހަރަށް އޭަނއަށް ެއ  99 ،ރުަގއިއިދާ ަގއި ލިބިގެން 11.5ނު %ދުމަށްޓަކައި ލޯޓެއް ހެމު. ރިސޯހިއްވުން ހަމަ ވަރަށް މު

ނު ލިބޭނޭ ލުއި ގޮތެއް ހައުްސއާއި އަިދ އެހެނިހެން އިމާރާތްކުރުމާއި ލޯރިސޯޓުގެ މަންފާ ލިބެމުންދާއިރުގައި ގެސްޓް

ަކމެއް. އެހެންވީމާ، ެއކަމުގެ  ދޭތުން އެރައްޔި އިެވސް މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެްނމެހަ ިދއުމަކީ ހަމަގައިމުވެގެން

އުމުަގިއ ޤައަުޅގަނޑުމެން މި  އްއާ ސަުރކާރެ ؛ާއ ސަރުކާރެއް އެކުެލިވގެންދާ ،ވުން ފާުޅކޮށްކަންބޮޑު

ކުރުމަީކ ރަނގަޅު އިކަންކަން ހަމަމަގަށް އަޅުވަ  ދާއިުރގައި ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ެގނެސް މިންވެމުކުރެތަންފީޒު

އެހެންވީމާ، އެަކމުގައި ކުެރވޭ މަސަްއކަތަށް ކަމެއް.  ރި ނިޔަތުގައި މިކަން ކުރަންޖެހޭނެއިޚްލާޞްތެގަނޑުމެން އަޅު

ކަމެއް ކަުމގަިއ އަޅުގަނޑު ނުދެކެން. އަިދ  ވާނެމަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި އެްއވެސް މެންބަރަކު ހުރަސްއެޅުމަކީ އެއީ ެވގެން

ައޅުގަނުޑ ކަމަކަށް  ވެސް އެހާ ޒިންމާރުދާރު ގޮތެއް ކަެދއްުކމަކީއެހެން ގޮތަކަށް ސަރުކާރާ މެދު އެކަން ސިފަކޮށް ވާހަ

 ނުދެކެން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އޮތީ އެހެން ޕާޓީތަކަށް.  އެރުވުމަށް ލިސްޓުަގއި މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު

 ފުރުޞަތު މި އަުޅގަނޑު ،އެުކަގއި ވަގުުތ ނެތުމާ ލީހުގެ ތަޅުމުގައި މިރުން މި މަޖިތަުކގެ ެމންބަޕާޓީ ،އެހެންނަމަވެސް

ފުރުޞަތަށް އެިދވަަޑއިގެންަފއިާވ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރަށް. އެ މެންބަރަީކ  ންފަހުން ެއމް.ޑީ.ޕީ އަރުވަނީ އެންމެ

 .  ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދު

 



33 

 

 ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ދެ! އަުޅގަނޑުމެްނ މިއަދު މި މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލަެއއްގެ ގޮުތގަިއ އާޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

އެ މަފްހޫމުގެ މަްއޗަށް  ،ކުރާ ވާަހކަ ދެކެވޭލޯނު ދީގެން ިވޔަފާރި ެއކުަގއިގެރެންޓީައކާ  ރިން ވްސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސޮ 

 ގައި ދައުލަތް ނަހަމަ ގޮތުަގއިރާއްޖޭ  މި ،އުޅޭ ވާހަކަައކީ އޮތީ. ދަންނަވަން އަުޅގަނޑު މި އޮތް ކުއްލި މައްސަަލއެއް މި

ތުެގ ލައި ދައުުކގަ އެއާއެރާއްޖޭގެ ިކތައް މީހުންތޯ ރިސޯޓު ހަދައިގެން އޭގެ ފައިދާ ނަގަމުން ައއީ. ހަމަ ކޮށްގެން މިބޭނުން

 ބުނާ ގެރެންޓީެއއް ހޯދައިގެން ރަްއޔިތުންގެ ނަުމގައި ލޯނު ަނގަިއގެން ހަދާ ހަދަިއެގން ތި ފައިސާަގއި ރިސޯޓު

އްޯތ ޤެރިސޯޓުތަކުން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުން އެތަުނގައި ަވޒީފާ އަދާކުރާ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަރއްިޔތު މީހާއަށް ކޮން ޙައް

 ،ގޮތަކީ ދާ  އްޖޭގެ ސަރުކާރު މިހާރު ހިނގަމުން މިމި ރާއްޖޭގައި މި ރާ ،ހަޤީޤަތަކީ ؟އޮތީކަށަވަރުކޮށްދީަފއި 

 އެ  ،ބޭފުޅުންނަށް ރަނގަޅު ވިޔަފާިރއެއް އެ  އި،ކޮަޅށްޖަހަ އި އަޅުގަނޑުމެން ރަށްރަށުަގއި ތިބި ރައްޔިތުން ަނގަ

ގޮތަށް މި  ފަހިވެގެންދާ ބޭފުޅުންނަށް އް އެއުލެޙައިލާ ގޮަވއިގެން ުއޅެވޭނެ ފަދަ މާޢާބޭފުޅުންގެ  ބޭފުޅުންނަށް އެ

މެދު ފަންތީެގ  ،ާރއްޖޭަގއި ކުދި ިވޔަފާރިވެރިން ދަނީ. އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ޮގތުގައި މި ވެގެން މިބައްޓަން ސަރުކާރު 

ުޅގަނޑު ރިން ގެރެންޓީއަކީ އަސޮވް މަސައްކަތް.  ކުރަނީ އެ މިއަދުގެ ސަރުކާރުން މި .ވިޔަފާިރވެރިން އެބަ އުފެދެންޖެހޭ

ރާއްޖޭގައި އެކަން މީެގ  މި .އް ަވކި ބަޔަކަށް ދޭންވެގެން ކުރާ ކަެމއްަދއުލަތުން ނަގާ ބޮޑު އަދަދެ ގައިގޮތު  ގަބޫލުކުރާ

 ގެން މިއުެޅނީ. ނަތީޖާއަކަށް ވެ މި ންވެސް ކޮށްފި. އަނެްއކާވެސް އެކަން ކުރުމުގެ ިޚޔާާލއި ފިކުރު އަިއސްގެއި ކުރީގަ 

ވެސް  މިނުން ހަމަގައިމުން. އެންމެ ކުޑަފާއެއް ނުލިބިދާކަން އެއްވެސް މަންއިމި ރައްިޔތުން ގަނޑުމެްނގެއަޅު ،ދަނީ

 5ނޫމަރާ، މި  ތްފަހި، ށ.ޮގއިދޫ، ށ. ބިލެ ަކނޑިތީމު، ށ. ފޭދޫ، ށ. ދާއިރާގެ ށ. ކަނޑިީތމު ؛ގަނޑުެގ ދާއިރާއަޅު

ބޭފުޅުން އުޅޭ ހާލު.  ނުެވެގން އެކަަށވަރު ބޭފުޅުންގެ ޙައްޤުތައް ވެސް ިމ ރިސޯޓުތަކުގައި އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުން

ތަނަށް ގެނައުމުގެ ބަަދލުގައި އަުޅގަނޑަށް ހީވަީނ  މިފަދަ ބިލުތަްއ މިގޮުތގައި  އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާ

ވީާހވެސް އަވަހަކަްށ ތަންފީޒުކޮށް ދިވެހިރާއްޭޖެގ  19މިހާރު މިކުރާ މަސައްކަތަކީ އެޖެންާޑ  މެންއަޅުގަނޑު

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަްށ ކަތް ދިެވހިއަސްލު މަސައް ،އްކަތްތުންނަށް އަުޅގަނޑުމެން ކުރަން މިއުޅޭ މަސަރައްޔި

ގޮތުން މިފަދަ ކަންކަން ކުރުމަކީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ބަލައިގަންނެވޭނެ ކަެމްއ  އެޅުމުގެސްހުރަ ދިއުން. ެއއަށްލިބިގެން

 ޔާ. ނޫން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ހޯރަފުށީ ދާިއރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ުފރުޞަތު ން މިްނބަރު. އަުޅގަނޑު ދެއްޒަތްތެރި މެޝުކުރިއްާޔ އި 

 އަޙްމަދު ސަލީމަށް. 
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 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

ނަޒަރު ހިންގާލައިފިން.  އިސްނަ އަޅުގަނޑު ވެސް ވި ރައީސް. ހުށަހެޅިފައިވާ ގަރާރަށްއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ 

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ކޮންމެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށް ވެސް ގަރާރު  142ގަވާއިުދގެ  ،ގަނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރަން އަޅު

މުން ވެސް ވިސްނުމަށް އިލުފަހަރަށް ބަލަ ރުހަތައަުޅގަނޑަށް ީމގައި ދެތިން ،ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް ހުށަހެޅުއްވިދާނެ

ވަަޑއިގެްނނެވި ނަތީޖާއަީކ ކޮަބއިކަން ޒަތްތެރި މެންބަރު ބޭނުންފުޅުވެ ގަރާރުން ާހސިލުކުރަްއވަން ިއއް މި ،ކަމަކީ  ނައި

މަޖިލީހުން  އަޅުގަނޑުމެން ،ސް ޔަވި ަގއިގިނަ ވާހަކަތަކެއް ަދއްަކވާފައި ހުރިކަމު ވަރަށް އި ރަނގަޅަށް ދޭހަނުވުން. މީގަ

ވިސްނުމަށް ދޭހަވާ ވަރަށް ވިސްނިފަިއ ވެްސ އަޅުގަނުޑގެ ކޮށި  މުނެއްތޯ އަޅުގަނޑަށް ހަމަގައިމެދު ދެކެނީ ކިހި ކަމާމި

 ، އަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. އާދެ! ވަރަށް ިގނަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުެރއްިވ ފަދައިންންނެތްކަ

އްޖެއަްށ ރާ ށް ދުރު ވިސްނުންފުުޅގެ ދަށުން މިއިްއޒަތްތެރި ރައީްސެގ ވަރަހައުްސ ިވޔަފާރިއަކީ ޚުދު ގެސްޓް

ވަރަށް ރަނގަޅު  ،މިތަނުގައި ދެެކވެުމން އަންނަމިއަދު އެކަމުގެ އުފަލުގެ ވާހަކަ ރާްއޖޭގެ އެތަން ،އިތަޢާރަފުވެގެން އަ 

 ،ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން  ސްވެ  ތަނުގައި އެހެން ބޭފުޅުން މަސައްކަތެްއކަން ައޅުގަނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން. މި

ަހއުސް ވިޔަފާރި ަގއި ވަރަށް ާސފުކޮށް ގެސްޓް 19ޑާ ، އެޖެންދާނޑަެއޅިގެން ކަންޑާއެޖެ މަޖިލީހުގެ  ގަނޑުމެންގެ މިއަޅު

ދާންީވ ކުިރއަށް އިޭއގަ އި، ކުރަން ބޭނުންވާ މަސައްކަްތަކތާ އި،ގަނޑުމެން ކަނޑައަޅާ ސިޔާސަތުތަކާ ކުރިއެުރވުމަށް އަޅު 

 ދި މެދު ސަރުކާރަކުން ކުދި އަވެސް އެއް  ގެއެާއއެީކަގއި މީެގ ކުރީ ގަޅަްށ ބަާޔންވެފައި އެބަވޭ. ހަމަނރަްށ ރަމަގު ވަ

ވެްސ އި ތެޭރގަ ގެމިންވަރަށް މި ސަރުކާރުން މިދިޔަ ދުވަސްކޮޅު ނުދޭ އްމިއްޔަުތކަންހަފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އަ

ގެންދަވަނީ ކުަރއްވަމުން. ކުިދ ވިޔަފާރިތަކަށް ލޯނު ލިބޭނެ  އެ ސްވެ . އަދި އިތުރަށްވަނީ ކޮްށފަ މަސައްކަތްތައް މި

ގެ އުފެއްދުމެްއ . އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީކުރަްއވާފަނީ އިޢުލާނުވަ އް މިހާރު ސަރުކާރުން އެރަނގަޅު މަގެ

ދާނެ މަގެްއ ތަރައްޤީެވގެން ،ގެންަހއުސް ވިަޔފާރި އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިާރައށް ވެސް ައވަހަށް ފުޅާވެ ގެސްޓު ،ކަމުގަިއވާ

މު އިންވެސްޓުމެންޓްތަެކއް ހިއްކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް މުދިއުން. އާދެ! މިއަދަގެންވެ މިދެންނެވި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ތަނަވަސް

 ގެންަދވާ ދުވަހެއް. މިފަދަ ދުވަހެއްަގއި އް ބާއްވަމުންމު ފޯރަމެހިއްޞަދުގައި ވަރަށް މުސަރުކާރުން ގެންނެވުުމގެ މަގް 

ވެމުންދާ ރަނަގޅު ގޮުތގަިއ ކުރެ  ،އި މީހުން ރަނގަޅު ނިޔަުތގަ ރުްނގެ ަމސައްކަތްތަކަްށ އެބޭރުގެ އިްނވެސްޓަ

ވެސް އަުޅގަނޑު ނުހަނު  ގައިމުގޮތަށް މިފަދަ މަޖިލީހެއްގައި ވާހަކަ ދެކެވެމުންދާކަމީ ހަމަ އެޅޭމަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސް

ރެްއ ށް މި މަޖިލީހުން ބަލައިގަންނަން ރަނގަޅު ގަރާތަގުވަ އި މި ގަރާރަކީ މިކަންބޮޑުވާ ކަެމއް. އަުޅގަނޑު ދެކޭގޮުތގަ

 ކުރިްއޔާ. ބޮޑަށް ޝު ނޫން. ވަރަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



35 

 

هللا ދިއްދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި

 .ދަށްޙީވަ

  

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ވަޙީދު هللا ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ގެސްޓްަހއުްސގެ  އާދެ! އަުޅގަނޑު ވެސް މިއަދު އުފާކުރަން މަނިކުފާނު ރިޔާސަތުަގއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ އި

 ިވޔަފާރި މިއަދު ެގްސޓުހައުސްގެ ތަޢާރަފްކުރި ވިޔަފާީރގެ ވާހަކަދެެކވެމުންދާތީ. އާދެ! އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުްނ ރާއްޖެއަްށ 

ދައްކާއިުރގައި އަުޅގަނޑަށް  ކުިރައރަމުން މި ދަނީ. އާދެ! މިއަދު އަުޅގަނޑު މި ވާހަކަ  ގެންރާއްޖޭަގއި ފުޅާވެ 

ގެްނ ދާ ަވގުތަކީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުން ވަރަްށ ބޮޑަށް އިންސާފު ބޭނުންވެ ރާރު ހުށަހެޅިގެންގަމި  ،ގަބޫލުކުެރވެނީ

ނޫނީ އެ މަސަްއކަތް ފަނުޑވެގެންާދ  ،ގުެތްއގަިއ އެ މަަސއްކަތަށް ހުަރސްއެިޅގެންދާ ކަހަލަތްކުރަމުންދާ ވަމަސައްކަ

ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަްށ ލިބިގެންވާ ބާރުގެ ތެރެއިން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކުެރވޭ މަސަްއކަތެްއގެ ގޮުތގައި. އާދެ! ޖުޑީ 

ޖެހޭ. އެ މަސަްއކަތް ިމ މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ބާރަށް ގަންނަްނ އެބަަގއި ހިނަގއިގޮތު ކުރެވޭ މަަސއްކަތްތަްއ ފުރިހަމަ

ކުރަންޖެހޭ. އާދެ! މި ސަރުކާރުގެ ޖަޒީރާ ެމނިފެސްޓޯގެ ތެރެއިން މިހާރު އިމުޤާގެންދެވޭނެ ގޮތެއް އަުޅގަނުޑމެން 

ފާިރވެރިާޔ ވިޔަ ވާންލޯނު ދިނުމުގެ މަސައްކަތް. ހަމަ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ޒު އެސް.ެއމް.އީހިނގަމުން އެ ދަނީ 

ިދއުން. އާދެ! ވެގެންއިމުޤާކުެރވޭނެ ގޮެތްއ  އެާއއެުކގައި ާރއްޖޭަގއި ގިނަ ރަށްރަށުަގއި ިމ މަސައްކަތްއުފެއްދުން. ހަމަ

އާދެ! މި އަމާން  .ިސޔާސަުތެގ ތެރެއިން މި ގިނަ އިްނވެސްޓްމަންޓްތަެކއް ރާއްޖޭަގއި އެބަ ކުރިއަށްދޭ ިމ ސަރުކާރުގެ

ގިނަ ރައްޔިތުްނ  ،ވަރަްށ ބޮޑަށް ވިޔަފާރީގެ ފުރުޞަތުތައް ފަހިވެ ،މި ރާއްޖޭަގއި ވަރަށް ގިނަ ،ން ތެރެއިސިޔާސަތުގެ 

، ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ރާއްޖޭގައި ހުިރ ންދާ ވަގުެތއް މިއީ. އެހެންވީމާމުވިޔަފާީރގައި ޝާމިލުވަ

ހި ފުރުޞަތުތަކެއް ލިބިގެންދިއުމަކީ އެެދވޭ ފަޔަފާރިއަށް ވި ބޭންކާއި އަދި އެެހނިހެން ބޭންކުތަކުން ވެސް ންގެދިވެހި

ދިުނމަކީ ސަރުކާރަށް ުކޅަދާނަވާެނ  ރިން ގެރެންޓީކަމެކޭ. އެހެންނަމަވެްސ، ކޮްނމެ ކޮންމެ ކަމަކަށް އަުޅގަނުޑމެން ސޮވް

 ކަމަކަށް އަުޅގަނޑު ނުދެކެން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ވުން:ވާހަކަދެްއކެ ރިޔާސަތުން 

މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު ފަހު ފުރުޞަތު. ނިންމާލުމަށް މި އަރުވަނީ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

 ޖާބިރަށް. هللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

  ހަކަދެްއކެވުން:ވާޖާބިރު هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު



36 

 

ކިޔަން ތާނަ  .ރާރުަގއި ލިޔެފައި ހުިރ ބަރުތާނައިންގަިމ  ،ކަމަކީތަމަ ފުރަ އީސް.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަ 

ދިވެހިާރއްޖޭެގ  ،ރާުރގަިއ މި ބުނަނީގަމަޖިލިސް މެންބަރުން. އަުޅގަނޑު މި މި ބެލީ  އެނގެްނވާނެ ކަމަށް އަުޅގަނޑު 

ކުތަކަށް ދާއިުރަގއި ޓުއަރިޒަްމގެ ބާޒާުރަގއި ަރށު ގެސްޓްހަުއސް ހިންގުަމށްޓަކައި ަފއިސާ ނުލިބިގެްނ ބޭން

 ،ންޖެހޭނެ ކަމެއް ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހުއްޓިފައި ހުރި ވާހަކަ. މިއީ މި މަޖިލީހުން ކަންބޮޑުވާ ،ޖެހިސަލާންޖަހަން

މި  ، ައޅުގަނޑު އުފަްނުކރަން ބޭނުންވާ ކަމަކީ އިންއިސްޑަސްޓްީރެއއް ކުިރއެރުވުަމށްޓަކައި. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ. މި

ވާަހކަދައްަކއިގެން އިންޑަސްޓްރީަތްއ  ، ބޭްނކުތަކާއިގެންވާަހކަދައްކަ  ދިވެހި ސަރުކާރާ ،ލައިަގނެރާރު ބަގަމަޖިލީހުން މި 

. އަދި މި އުންވެގެންދި ގޮތަށް ލޯނު ލިބިގެންދާނެ ގޮތެއް  ދިއުން. ފަސޭހަވެގެންވާނެ ނިޒާމެްއ ޤާއިމުރޭޓްއެްއކޮށް އޮޕަ

 ،އަދި ސަރުކާރު ޕްރޮމޯޓްކުރަންށޭ ކިޔާއިރުމިތާކު.  ތާާވނެނުހުރަސްއަޅާނެ އެއްެވސް ސަރުކާރެއް އޮެވގެން މިކަމަށް

ފަންވެގެން ނުވަތަ ތިމަންނާ ސަރުކާރު ތެރެއިން ަވގަށް ނަާގ ތިމަންނާއަށް ސަރުކާރު ތެރެއިން ލިބޭ މަޤާމުގެ ބޭނުންހި

ބައެއްކަން ބީ ކޮންތި މިމިތާ  މިތާ ކޮންމެހެން ފޮނިކެނޑުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް. އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ ،މުދާ ނުނެގޭނެތީވެ

 ،އިސްއަޅަ ަތނަވަސްކަމަށް ހުރަ ،ވެސް. މި ރާއްޖޭގެ ރައްިޔތުން ބޭނުންވަނީ ސީދާ ތަނަވަސްކަން. އެހެންވީމާ

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ބުރޭންޑެކޭ ގެސްުޓހައުސްއަީކ. ގެސްޓުހައުްސ  ،ތިމަންނާމެންނޭ .ގެސްޓްހައުސް އުެފއްދީ ތިމަންނާމެންނޭ

 ދިނުމަށް. ކީއްެވގެންތޯ ގެސްްޓހައުސްއަށް ލޯނު ނޫންތޯެއމް.ޑީ.ޕީން މަސައްކަތްކުރަްނވީ ކުރިއެުރވުމަށްޓަކައި ވެސް 

ރާުރަގއި ލިޔެފައި އޮތް ެއއްެޗއް، ؟ ގަ ބަލައިުނގަންނަ ާވހަކަ މި ދައްކަނީރާރުގަ މި ިއ،އެމް.ޑީ.ޕީ ހުރަސްައޅަ

އޮތީ. ދިވެހި  ވެހި ބަހުން ލިޔެފައި މި. ދިއޮތީ އިނގިރޭސި ބަހުން، ލެޓިން އެމެރިކާ ބަހަކުންނެއް ނޫން ލިޔެފައި މި

އަދި އަޅުގަނޑު މި ދައްކާ  ،ލީހުގައިރާރު ހުށަހެޅުމާއެކު މި މަޖި ގަމި  .ބަސް އެނގޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަނީ

މެންބަރުން އެމް.ޑީ.ޕީ މިތާ  65ގޮތެްއގަިއ ތިމަންނާމެންނަށް ކަމެއް ކުެރވޭ،  ޞަވާހަކަ ވެސް ސާުފވާނެ. ާޚއް

 މާދިަޔއިމީހަކު މަަސއްކަތަިއގެން ކުިރއަށް ގައިތަނު މި ،ތަނަށް ލެވެން ނެތީމާ ަކމެއް މި އަށްތިބިއިރުަގއި އެމް.ޑީ.ޕީ

ރާރުން މި ހާސިލްކުރަން ގަދިާމކުރާނީއެްއ ނޫން. ޯކޗެއްޯތ  އަށްގެން ެއ ހުށަހެޅި މީހާއަށް ދިމާދެން މިތާ ތިބެ

މަސައްކަްތކުރާ މީހެއް އަުޅގަނޑަކީ. ިދވެހި  ްނޑަސްޓްީރގައި ަޒމާނުއްސުރެދިވެހިރާއްޖޭގެ ުޓއަރިޒަމް އި ؟ބޭނުންވަނީ

އަުޅގަނޑު ސިޔާސީ ކަންކަމުަގއި  ؟ީކއްެވގެންތޯ އީ. އެދައުލަތުން އަޅުގަނޑުގެ މުާދ އަބަދުވެސް ނަގާަފއި ހުންނަނީ

ރަށެއް  އެމް.އެމް.ޕީ.އާުރސީން. އަޅުގަނޑު ނޯންނާނެ ގެރެންޓީއެއް ަނގާފަ ރިންއަޅުގަނޑު ނޯންނާނެ ސޮވްއުޅޭތީެވ. 

ަދއްކަނީ މި ރާއްޭޖެގ ވާހަކަ އަުޅގަނަޑކީ މަސައްކަތްކޮްށގެން ކާމިޔާުބކުރާ މީހެއް. އަުޅގަނޑު މި މަޖިލީހުގައި ނަގާފައެްއ.

ން  ައޅަނޭޅިގެން އަުޅގަނޑު މި އުޅެނީ. ެއއަރޕޯޓުކާށިދޫ އަދި ގާފަުރގައި ެއއަރޕޯޓު ރައްޔިތުން ތަނަވަްސކުރަންެވެގން. 

. ހުއްޓިފަ އޮތީދޭން މި ޖެހެނީ. ނަރުދަމާ ކާށިދޫގައި ނޭޅޭނެ. ނަރުދަމާ އިހަމަޖައްސަ ބޭނުންވާ ކަންކަން އަޅުގަނޑުމެން

ގާފަރުގަިއ  ؟ތޯ ގެސްޓުހައުސް ހިންގާނީއްފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ލާރި ނުދީގެން. ނަރުދަމާ ނެތި ކިހިނެ ؟ތޯކީްއވެގެން

އެ މީހުންނަށް ލޯނު . ހުރި ހަދާފައް އެބައުޅެނީ. އެތައް ަބއިަވރު ގެސްޓުހައުސެ  ކުރަންޖެހޭ ވިޔަފާރި ނުހިނަގއިގެން
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އުޅެނީ. އެ މީހުންގެ މެންބަރު އަޅުގަނޑަކީ. އަުޅގަނޑު މިތާ އައިްސ މި ވާހަކަދައްކަނީ ރާއްޖޭގެ  ނުލިބިގެން އެ މީހުން

. މި ސަރުކާރު ގެންނަން އެންމެ ަރކާވިޔަފާރިތައް ކުރިއަުރވާ ވާަހކަ. އަުޅގަނެޑއް ނޫޅެން ާޒތީވެގެން ސަރުކާ

މީހަުކ  އްއެ ، ސަުރކާރުެގ ޒިންާމދާރު ބޭފުޅުން ސަރުކާރޭ ިކޔަިއގެން މިތާ ވާަހކަުޅގަނަޑކީ. އެހެންވީމާމަސައްކަތްކުީރ އަ

ތުންެގ އެގޮތަށް ޢަމަލުކުުރމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިއިރަށް އެއީ ޒާތީ ދުޝްމަނަކަށް ވެގެްނ، އެހެން ހަދައިެގންނުވާނެ. ދައްކާ

ާވން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ޖެހޭ ޕްރޮޑަކްޓިވް . ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލިސް އެބައުޅެނީ މި ޕްރޮޑަކްޓިވް ނުވެެގންމަޖިލީހުން 

ނޫނުައސާސީން ބާރުދީގެން އަުޅގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ޤާމި ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ތަމްސީލުކުރުމަށްޓަކައި 

ޚިލާފުނުާވ ކޮންމެ ވާހަަކއެްއ ވެްސ މި  ޮކންމެ ވާހަކަެއއް ވެސް ދެްއޭކނެ. އިސްލާމްދީނާ މަޖިލިސް. މި މަޖިލީހުގައި

މި  ؛ައޅުގަނޑެއް ނުބުނަން ބޭރު މީހުން ތޯ؟ވާހަކަެއއްމަޖިލީހުގައި ދެއްކެްނވާނެ. ައދި އަމުދުން މި ދައްކަނީ ޮކން

އީ ވެްސ މީހުން ގެނަބޭރު ންމެ ގިނަ . އެއިންވެސްޓްމަންޓް ގެަނއީ ައޅުގަނޑުޭބރުގެ އެންމެ ބޮޑެތި އަށް ރާއްޖެ

މީހުން ބޭރު އި ، މި ރާއްޭޖގަޑީލްކޮށްަފއި ައޅުގަނުޑ ހުންނާނީ. އެހެންވީމާ  ންނާއަމާނާތްތެރިކަމާއެުކ އެ މީހުއަޅުގަނޑު. 

ސް ހަދާ އައިސް ވިޔަފާރިކުރާ ވާހަަކއެްއ ނޫން މި ދައްކަނީ. ރާއްޖޭެގ ބޭންކުތަކުން ލޯނު ނުލިބިގެން ދިވެހި ގެސްޓްހައު

 ،އެކަން ނުކުެރވި ނުައގުަގިއ އެ މީހާއަށް ވިއްކާލަީނއޭ. ނޫނިއްޔާ ވަކި ހިސާބަކުންއޭނާ ގެސްޓްަހއުްސ  ،މީހާއަށް

އެ ލިބޭނެ ގޮެތއް ހައްަދވައިެދއްވާށޭ އަުޅގަނޑު ބުނީ. ިމ  ،ދިވެހި ރައްޔިތު މީހާެގ ޖީބަށް ވަންނަންޖެހޭ ފައިސާ ނުލިބޭތީ

ޔޮޓު ޮއންނަނީ. މި ރާއްޖޭގައި ލާރި  100ްއވާ ދު ސަރުކާރުަގއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ،ރި ހުރީމަތާރާއްޖޭަގއި ލާ

 ކޮބައިތޯ ތި ؟ސިންގާ ބިމެއް ދީފައި އޮންނަނީ. ކޮންކަމެއްތޯ ކުރަނީސަރުކާރުގެ ކޮންމެ މިނިސްޓްރީއަކަށް ބޮޑު ،ހުރީމަތާ

 ؟ނެތީތޯ ާޖގަ ަރީއސް އޮފީހުަގއި ؟ވީްއޓަންފައި ބަހަުކއްޔަްށ ނަގާ ސަކީނާ މަންޒިލްތޯ ؟ލޯނު އީއެސް.އެމް. ނާބު

ޖެހޭ. ޚަރަދު ކުަޑކޮށް މި ރާއްޖޭަގއި ޚަަރދުކުޑަކޮށް ސަުރކާރު ހިންގަްނ އެބަ ؟ނެތީތޯންސް މިނިސްޓްރީގައި ާޖގަފިނޭ

 މަސސްވެރިކަން ތަރައްޤީކުރަންވީ. ދެން ހުރި ،ލޯނު ލިބި ގޮތް ހަމަޖައސައިދޭންވީ. ލޯނު ލިބޭސަރުކާރު ހިންގާފައި 

 ނޭ އެ ވާހަަކއަްށ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ތިމަންނާމެންދަްއާކ ވާހަކަައކީ. ެއއީ އިނގޭތޯ އަުޅގަނޑު މި  ؛ކަމެއް ތަރައްޤީ

 ،އަުޅގަނޑުމެންވެސްޓްކުރީ އިން  ށްމި ރާއްޖޭގެ ޓުއަިރޒަމަ ؟ކުރީކޯެޗއްތޯ ެއމް.ޑީ.ޕީން ބުރޭންޑު ؛ބުރޭންޑްކޮށްގެން

ބަހައްޓާފައި ތިމަންނާމެންނޭ މި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަމެއް  އި ކުވެރިކަން ނަގަ އެމް.ޑީ.ޕީން ހުރިހާ ކަމެއް މިލް .ރައްޔިތުން

ކޮްނމެ ކަމެއް ތިމަންނާމެންނޭ،  ނޫން. އެހެންެވއްޖެއްޔާ  ؟ތޯ އިސްލާްމދީން މި ރާއްޖެއަށް ގެނައީން. އެމް.ޑީ.ޕީކުރީ

މިތާ  ހެން ސަރުކާރުތަކުން ވެސްގޯސް ކަމެއް އެއީ އެހެން މީހުން. އެކޮންމެ ރަނގަޅު ކަމެއް އެމް.ޑީ.ޕީ. ކޮންމެ 

ލިޭބ  ،ލޯނު ދޫކޮށް  ، މި ދައްކަނޯތިބެގެން ވާަހކަދެއްކީ. ައޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އަންޑަސްޓޭންްޑވާންޖެހޭނެ

 ގެނީ ރާއްޖޭއެމް.ޑީ.ޕީން ތި އުޅެ ރީއަށް. އެކަމަށް ހުރަސްއަަޅން އެމް.ޑީ.ޕީން އުޅެންޏާަޔފާހައުސް ވި ެގސްޓް ކަންވާހަކަ

 ިއ،ވިޔަފާރި ކުިރއަުރވަ ،ޖޮރިޓީ މިތާ އޮްއވާއެމް.ޑީ.ޕީން މެ ،ަގއިފުނޑާލަން. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެރިކަެމއް ރިޒަމްއަޓު

 އު ގަ އަދި ރާއްޖޭއި، އެ މީހާއަށް ހުރަސްއަޅަ  ،ތަނަށް މީހަކު އައިމާ މި  ތަެކްއ ކުރަންކްޓިވް މަސަްއކަތްޑަޕްރޮ
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މާ  ؟ޔާމީނަށް ވީ ކިހިނެއްތޯޔާމީން ވެސް އުުޅްއވި.  ށްއެޮގތަ. ދާނެކަަމކުނު އެހެނެއް ،ތިމަންނާމެންނޭ ބާރުވެރި ބަޔަކީ

ލަތުން ކަންކަން އުދިވެހި ދަރާްއޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ ބާރުގަދަވާީނ.  ތަކެއް މި ރާއްޖޭގައި ުއޅޭ އަބަދުވެްސ.ބާރުގަދަ މީހުން

އިންތިޚާބުކުރާ މީހުން  ،އްޔަންކުރާ ީމހުންޢަ ށްލީހަޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ ތެެރއަށް މި މަޖިއްޓަކައި ިދވެހިރާތަރުތީބުކުރުމަށް

ެއވެނި ކަމެްއ  ،ެވސް ސަރުކާރުން މިވެނި ކަމެއް ނުކުރެއޭއެއްގޮަތކަށް ނޫޅެންބީ. އަޅުގަނެޑއް މި ތިމިތަނަށް ވަދެ 

 .ިރޒަމް..އަޓުައދި ދާއިރާގެ  ،ލިބި ލޯނު ބާރު ސްޕީޑެްއގައި ާދއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް މި ބުނަނީ، ނުކުރެއޭ. ައޅުގަނޑު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1.30މާ، ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑުމެންެގ މި މައްސަލަިއގެ ބަހުްސގެ ވަގުުތ ނިމުނީ. އެހެންވީ

ނީ ުޅގަނޑުމެން މެދު މި ކަނޑާލައަހާ ގަީޑަގއި ވޯޓަށް އެހުުމގެ މަސަްއަކތް އޮންނާނެ. މިހާރު އަ ޯވޓަށް ވާއިުރގައި 

 ވަގުުތކޮޅަށް. ހުސް

 

 {އަށް 11:04އިްނ  10:30 :ކޮޅުސްވަގުތު ހު}

 (هللاއީވާ ޢަބްދު ރައީސްނައިބު  މަޖިލީުހގެ ؛ވީންނެތުގައި އިސަޔާ)ރި

 

 ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް  .7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިހާރު  . ހިސާބުންހުރި މަސައްކަތާ ށްފަހު އަޅުގަނޑުމެން މަސަްއކަތް ިމ ފަށަނީ ނުނިމި`. އިންަޓވަލަ

 ފަހުމީ ޒް އިމްތިޔާމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންމި ފަށަނީ،  އަޅުގަނޑުމެން

ގެންދިއުމަށް. މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ގާނޫނީ ފަންނުގެ ބިލުގެ ބަހުސް ކުރިއަށް ދިވެހިާރއްޖޭގެ ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

 .އަށްޢީމުޙައްމަދު ރާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުނުދޫ ދާއިރާގެ މި އަރުވަނީ މަ

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުން ޢީމަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާ

 ފަހުމީ ޒްޝުކުރިއްާޔ ރައީސް. އަުޅަގނޑު ވެސް މާފަންނު އުުތރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާ

ލުކުެރވޭ. ސިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބަިއވަރު ކަންތައްތަެކއް ހާއިދެން މި ދުުކރަން.ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލަށް ތާއީ

ކުރުމަށް ޙުވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން ޖުޑިޝަރީ އިޞްލާ ރިހު އި ތެރޭގައި ދަްއކާފަ 19ެއޖެންޑާ  ޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަނޑުމެން

 ގެ ސީ އަޅުގަނޑުމެން ޑިމޮކްރެ؛ ންއްދުފެލެއް އުސިއެންމެ މުހިއްމު އެއް ބިލަަކށް މި ބިލު ވެގެންދާނެ. ބާ ކައުން
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ކައުންސިެލއް  ބާ ޭއގެތެެރއިން ވެސް ،މު އެއް ކަމަކީއްއެންމެ މުހި ގަނޑުމެންނަށްޅު ވާހަކަތައް މި ދައްކަނީ. ެއކަމަކު އަ

 އަދި ށް ގެންދަނީ. އަނެއްާކ އަޅުގަނޑުމެންނަކަުއމުތަކުގައި އެ ކަންތައްަތއްތަްއ ކުރަމުންޤައުފެދިގެންދިއުން. އެހެން 

އަސްުލ  ، ގޮތަށްސާ ސިރާޖު ވިދާުޅވިކުީރ ދުވަހަކު ާވހަކަދައްަކވަމުން މޫދެން ުކރެވޭ. ވެސް އެ ކަންަތއްތަެކއް ނު

ކައުންސިލެއްގެ ދަށުން އިންސާފު. ދެން ވަކީލުން ވެސް މިންޖުކުރެވޭނީ ބާ  ބާއަޅުގަނޑުމެނަށް ލިބިގެން މި ދަނީ 

ޕްރީމް ކޯޓަށް އޭރަށް ެއނގިގެންދާނެ އެ ބޭފުޅުްނގެ  ސުށް ާޚއްޞަކޮ ދިއަދެން  ކައުންސިުލގެ ދަށަށް ައއިްސގެން.

ެގ ނެ ގޮތްަތކަކީ. ެއއީ ބާ ަކއުންސިލުތެރޭަގއި ހިމެނޭ ކަމެއް ނޫންކަން ވަކީލުންނާ މެދު ކަންތައްތައް ކުރާ ގެމެންޑޭޓު

ރަށް ފުރިހަމައަށް ށް ވަބިލައެހެންވީާމ، އަުޅގަނޑު ވެސް މި ކަމަށް.  ކެއްތެރެއިން ނިމިގެންދާނެ ކަންތައްތަ

މީގެ ފުރިހަމަކަން ާރއްޖޭގެ  ،ގޮސް ވެްސ ައވަހަކަްށ މި ބިލު ތަސްދީުގެވގެންތާއީދުކުރަން. އަުޅގަނޑު އެެދނީ ވީހާ

 ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދިއުން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ.ދޫ ދާއިާރގެރު. ގުރައިިއއްޒަތްތެރި މެންބަޝުކުރިއްޔާ 

 

 ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކުވން:

ެވސް  ގޮތެއްަގއި އަުޅގަނޑު ވާ ބިލަށް ބަލައިލާއިރުގައި ޖުމުލަ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ހުށަހެޅިފައި މި ޝުކުރިއްޔާ

ނޫނުއަސާީސެގ ޤާ ،( އަށް ބަލާއިރުަގއިތވަނަ މާއްދާގެ ) 7މީގައި މި ބިލުގެ  ,ނަމަވެސްބިލަށް ތާއީދުކުރެވޭ. އެހެން މި

އަާރކަން ފާހަގަކޮށްލަން. އަުޅގަނޑަްށ މި މާއްދާ އަުޅގަނޑު ގަޫބލުކުރާ ގޮުތގައި މި ބިލުްނ ފުށު ބައެއް ާމއްދާތަކާ

ެގ ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންޖުޑި ،ނަނީވަނަ މާއްދާަގއި މި ބު 161 ނޫނުއަސާސީގެޤާ ،އުނިކުރަންޖެހޭ. ސަބަބަކީ

މި  -މުގައި ހުްނނާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްަފިއވާ މުއްދަތަށޭ. )ހ(ޤާއްޔަންކުރެވޭ މީހަކު އެ މަޢަ މެންބަރަކަށް

އްޔަންކުރެޭވ ޢަގެ ދަށުން ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(، )ނ(، )ރ(، )ބ(، )ޅ(، )އ( އަދި )މ( 158ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

އެ މީހަކު އަލުްނ  ،ދި އެ ދައުރު ަހމަވުމުންއަހަުރގެ ެއއް ދައުރޭ. އަ 5ށް ހުރެވޭނީ އި ޭއނާއަކޮމިޝަނުގަ  ،މީހަކު ނަމަ

އަހަރުެގ  5ކަން ވާއިރު އެަބއެނގޭ އޭަނއަށް ލިބިގެންއެހެންވީމާ، މި މާއްދާއަށް ަބލައިލާ ނެ.އްޔަންކުެރވޭޢަޝަނަށް ކޮމި

ިމ  ،ވަނަ މާއްދާގައި މި ބުނަނީ 165ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ އި އެއާއެުކގަ. ދެން ހަމަޤުއް ޙަދައުރެއް ފުރިހަމަކުރުމުގެ 

ން މަތީ )އ( އަދި )މ( ގައިވާ ގޮތުގެ ،)ޅ( ،)ބ( ،)ރ( ،)ނ( ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(، 158ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

ކޮމިޝަނަށް  މީހަކު އެ މަޤާމުން ވަިކކުރާީނ އެ ކުެރވޭ މީހުން އެއްޔަންޢަރވިްސ ކޮިމޝަނަށް ސަ ޖުޑީޝަލް

ވަނަ މާއްދާގެ  7ފާހަގަކުރި  ައޅުގަނޑު މި  އިމިދެންނެވި ބިލުގަ ،ހެން ބުނެފައި އޮތުމުންރާތަކުންނޭ. މިއްޔަންކުރި ފަޢަ

 ،ްއޔާވެއްޖެ ބުނާ ގޮތުންމާއްދާަގއި  ބޮަޑށް ފުށުއަރާ. އެއީ މި މާއްދާ ވަރަށް 2ނޫނުއަާސސީގެ މިދެންނެވި ޤާ އާއި)ތ(



40 

 

ވަނަ ާމއްދާެގ )މ( ެގ ދަށުން ގާނޫނީ  158ައސާސީގެ ނު ނޫޤާ ،ްއޔާގޮތުން ެވއްޖެ މާއްާދގަިއ ބުނާ ބިލުގެ މި

ކުރުމަށް ޓަކައި ބާްއވަންޖެހޭ އްޔަން ޢަ ކުރވިސް ކޮމިޝަނަްށ ގާނޫނީ ވަކީލަ ސަ ންގެ ތެެރއިން ޖުޑީަޝލްވަކީލު

ކަންތައް ކުރުން.  އިޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހަުލމަށް އެކަމަށްއިބީ ކޮމިޓީއެއް ެއކުލަވަ ޚާޓަަކއި ިއންތިބު ބޭއްވުމަށްޚާއިންތި

ޖެހެނީ އަލުން  މި އްޔާ ގޮތުން ެވއްޖެ މާއްދާަގއި ބުނާ ގޮތުްނ މި ބުނާިއ ބިުލގަ ބިލު ައއުމަށްފަހުގައި މި ، މިއެހެންވީމާ

، އަޅުގަނޑު މިދެންނެވީ ކުރަން. އެހެންީވމާއްޔަންޢަރވިސް ކޮމިަޝނަށް ވަކީލުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ސަ ޖުޑީޝަލް

ކޮށްފައި ހުރި އްޔަންޢަރު ޯވޓަކުން . ވަކީލުންގެ ތެެރއިން ވޯޓުލަިއގެން ސިއްކުރެވިފައްޔަންޢަހަކު މިހާރު އެބަހުއްޓޭ މީ

ވަނަ މާއްާދއަްށ  165އާއި ވަނަ މާއްދާ  161ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ ފާހަގަކުރީ ، ައޅުގަނޑު މިމީހެއް. އެހެންވީމާ

 ،ވާނަމަ ކަމުގައި ނީ މީހަކު އޭނަގެ ނާޤާބިލުހެޖެ ވަނަ މާއްާދއަށް ބަލާއިުރަގއި މި 165ޚާްއސަކޮށް  ،ލާއިރުަގއިބަ

ކުރި ފަރާތަކުން އޭަނ އްޔަންޢަވާނަމަ އޭނަ  ކަމުަގއިޚިލާފުވާ ނުވަތަ ގާނޫނާ އިނޫނުއަސާސީއާޤާނަ ނުވަތަ އޭ

ޖެހެނީ މިހާރު  މެޖޯރިޓީ ބުނަން މި  ،، އެގޮތުން ގާނޫނީ ވަކީލުްނގެ ތެރެއިންޖެހެނީ. އެހެންވީމާވަކިކުރަން

 ނޭ. ނުވަތަ އޭނާގެ މަްއސަލައެއް އޮެވގެން އޭނަ އެފައި ހުރި މެންބަރަކީ އެކަމަށް ޤާބިލު ބޭފުޅެްއ ނޫށްކޮއްޔަންޢަ

އްޔަންކޮށްފަިއ ޢަގާނޫނީ ވަކީލުންގެ މެޖޯރިޓީ ލިބިގެން މެނުވީ މިހާރު  ،މަޤާމުގައި ހުންނަން ނުފެންނަ ކަމަށް. މިގޮތުން

، އަޅުގަނުޑެގ މާކެއް ނުކުރެޭވނެ. އެހެންވީތްމަޤާމުން ވަ  ކުރިއަކުން އެމަޤާމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ހުރި މެންބަރު އެ

ވަނަ  161ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ އަުޅގަނޑު ފާހަގަކުރި  ،ނަމަކޮމީޓގެ މަރުޙަލާަގއި އުނިކުރުން. އެހެންނޫން ،އެދުމަކީ

ނުވޭ، ރު ލިބިގެންބާ ، ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެވޭ. އެހެންވީމާޟުަވނަ މާއްދާ އާއި ތަޢާރު 165 ،ާއއިމާއްދާގެ )ހ(

ނަމަވެސް  ވީމަޖިލީހަށް ލިބިގެން ހެދުމުގެ ބާރު މި ގާނޫނު ށްނައަުޅގަނޑުމެން ؛ތައް ާއއި ގާނޫނުނޫނުއަސާސީޤާ

ޚިލާުފވާ  އާނޫނުއަސާސީޤާ ން. މި މަތީ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެ އާނޫނުއަސާސީޤާޖެހެނީ މި  އަޅުގަނޑުމެން ގާނޫނު ހަދަން މި

 ، އަުޅގަނޑު ފާަހގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މިހެންވީމާށެްއ އެްއވެސް ގާނޫނެއް ނެހެދޭެނ. އެގޮތަކަށް އަުޅގަނޑުމެންނަކަ

ބޮޑަްށ  އުިނކުރަންޖެހޭ މާއްދާއެއް ކަމުަގިއ ދަންނަވަން. ވަރަށް އިބޮޑަށް ވިސްނަ  މާއްދާއަކީ ކޮމިޓީގެ މަރުޙަާލގަިއ ވަރަށް

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ބިލުގެ ފަހުބަސް ވިާދޅުވުމަށް މާފަންނު އުތުރު ދާިއރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް  . މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު

ޤައުމީ  ،ޖަހާއިރު 11ގަޑީަގއި ހިނގަމުންދާ ކޮމިޓީތައް.  ލާނަން މިއިދެންނެވުމުގެ ކުރިން އަުޅގަނޑު ދަންނަވަ

ަގިއ  2ތު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި މާލިްއޔަ ،ޖަހާއިރު 11ގައި ހިނގަމުންދާނެ،  3ރި ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަ 

 2ގައި ހިނގަމުންދާނެ.  2ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  ހިއުމަން ،ޖަހާއިރު 12ހިނގަމުންދާނެ. 

 2:30ަގއި.  3ޓީ ކޮޓަރި މިނިވަން މުއައްަސސާތަކުގެ ކޮމިީޓ، ކޮމި ،ޖަހާއިރު އަޅުގަނޑުމެން ފަށާނަން
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ަގއި. މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  2ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  ލައިމެޓް ޗޭންޖުންޓް އެންޑް ކް މަންއެންަވޔަރަ

 ބިލުގެ ފަހުބަސް ވިދާޅުވެެދްއވުމަށް. މެންބަރު މި

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ޓަކައި އެއް ކުެރއްވި ކަމަށްޚިދުމަތުގެ ބިަލށް ވަރަށް ތަނަވަސް ބަހުސެ ކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ގާނޫނީ ޝު

ބިލު  ދަންނަވަން. މި ބަހުސްގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއެގންނެވި ހުރިހާ މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު

މު އްރާއްޖެއަށް ވަރަށް މުހިމި  މިއީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ، ފަދައިންކުރިހުށަހަޅުއްވަމުން ވެސް އަުޅަގނޑުމެން ފާހަގަ

 މި  .މު ބިލެއްއްކުރައްވާ ގާނޫނީ ަވކީލުންނަށް ވަރަށް މުހިގޮތެްއގައި ާގނޫނީ ފަންނުގައި މަސައްކަތް ޞަބިލެއް. ޚާއް

މު ބަދަލެއް އަންނާނެ. އެންމެ އްހިާރއްޖޭެގ ޢަދުލުގެ ނިޒާމަށް މު ަމ އަުޅގަނޑުމެންގެ މިއިބިލު ގާނޫނަކަށް ވެގެންދިޔަ 

ގާނޫނުން އުަފއްދާ އިންޑިެޕންޑެންޓް ނޫނިއްާޔ އަމިއްަލ  ،ގާނޫނީ ަވކީލުން މިނިވަްނވެ ،މެއްެގ ގޮުތަގއިމު ކައްމުހި

ރާއްޖޭގެ  ޚިލާފަށް މި އާނޫނުއަާސސީޤާކުރާނެ ބާ ކައުންސިލެއް އުފެދިގެންދާނެ. ވަކީލުންނަށް ޒާތުަގއި މަސައްކަތް 

ލައިސެންްސ  ަގިއ ވަކީލުންނަށް ަލއިސެންސް ދޫކުރުމާއި އެ  ގޮެތއްޞަާޚއް ،ން ފޯރުވަމުންދާ ނުފޫޒުތައްޖުޑިޝަރީ

ނިމުމަކަށް  ޚިފަްށ މިހާރު ވެސް ނަަގއިގަނެަފއިވާ ަނގަިއގަތުން އާނޫނުއަސާސީޤާކޯުޓން  މްޕްރީކުރުން ސުބާތިލު

އެުކަގއި  އަދި މިނިވަންކަމާއެުކަގއި  ުކރާނީ އިންސާފުވެރިކަމާއެޅުުމގެ ކަންތައްަތއް މެދު ފިޔަވަޅު  އަންނާނެ. ވަކީލުންނާ

ރާއްޖޭގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާމަށް. އަދި  މި ކުރިއެރުމެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމެއްބޮޑު  ، މިއީ ވަރަށްން. އެހެންވީމާބާ ކައުންސިލު

އި އިންނަާވ ަވކީލުންެގ ނުގަމިޝަ ރވިްސ ކޮސަ ޖުޑީޝަލް ،ކަމަކީ  ބައެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރެްއވި އެއް 

ފާޅުކުަރއްވާަފއިވޭ.  ތަނުަގިއ ޚިޔާލު މެދުަގއި ބައެއް މެންބަރުން މި މެންބަރަކާއިންނަވާ ވިދާުޅވެ  ފަރާތްޕުޅުން ކަމަށް

 ަގއިނުހުށަހެޅިފަިއވަީނ. މިހާރު އެ ކޮމިޝަބިލު  ަޓކައި މިމިކަންކަން ވެސް ާދއިމީ ގޮެތއްަގއި ހައްަލކަށް ގެަނއުމަށް

ނޫނުއަާސސީގައި ބުނެފަިއވާ ގޮތަށް ޤާ އިްނނަވާ ވަކީލަކީ ކުރެިވގެންަވކީލެްއގެ ގޮތުްނ އެޕޮއިންޓު ،ވާންނައި

އްލުގެންނަންޖެހޭނެ ޙަކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެން މިއަށް  މިކުެރވިފަިއވާ ވަކީެލއް ނޫންކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުަރން. އްޔަންޢަ

ބިލަށް ފުރަތަމަ ދުވަހު އަޅުގަނޑު ވާހަކަދެްއކިއިުރގަިއ  މި ،ވާ ވާހަކައަކީހެން މިދަންނަބިލުގެ ތެރެއިން. މި ކަމެއް މި

ކޮށްގެން ފޮނުާވ ބުޚާނޫނުައސާސީަގއި ބަޔާންކުރަނީ ވަކީުލންގެ މެދުގައި ބާްއވާ ވޯަޓކުން އިންތިޤާ ،ވެސް ފާހަގަކުރިން

ކުެރވުނީ ބުޚާވަކީލު އެގޮތަށް އިންތި އެ ،ނަމަވެސްރވިސް ކޮމިޝަންގަިއ އިންނަވަންޖެހޭީނ. އެހެންސަ ވަކީލެޭކ ޖުޑީޝަލް

 ،ފަނިޑޔާރުން ކުއްލިައކަށް ަވކީލުންނަށް ެވވަަޑއިގަތީ. ފަނިޑޔާރުންނަކީ ،ކުރެވުނީބުޚާވަކީލު އިންތި ؟ކިހިނަކުންތޯ

ން ހެންފަނޑިާޔރުންގެ އަޣުލަބިްއޔަތު ިއ،ދެްއވަވަކީލުންނަށް ެވވަަޑިއގެން އޭަގއި ވޯޓު އި ފަނޑިޔާރުކަން ދޫކޮށްލަްއވަ 

، ފެުށން މުޅިން ނުބައިކޮށް އޮތީ. . އެހެންވީމާށްވަނީ ޖޭ.ެއސް.ސީއަކުަރއްވާަފއިއްޔަންޢައަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ވަކީލު 

، މިކަން އޮތީ ފެށުން ވެސް. އެހެންވީމާކަނަޑއެިޅެގން ޚިލާފަށް ކަނޑައެޅިގެްނ ނުބައިކޮށް  އާނޫނުއަސާސީޤާ
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 އެުކގައި އެ  ދިޔުމާމި ހުށަހަޅަނީ. އަދި މިގޮތަށް މިބިލު ފާސްެވގެން ލުބި ަގނޑުމެން މިކުރުމަށް ޓަަކއި އަޅު ރަނގަޅު

ކަމުެގ ފަހަރުަގއި މެންބަރުކަން ގެއްލިދާނެ ގެން؛ރވިްސ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރަކަށް ވެަވޑައި ސަ ޖުޑީޝަލް ،ވަކީލު

މެންބަރަކު،  ގެންވި އް ފާސްކުރެތަށް ގާނޫނެ ކަންބޮޑުވުން ބަެއއް މެންބަރުން އެ ފާހަގަކުރެްއވީ. މީގެ ކުީރގައި ވެސް މިގޮ

ވެސް ވަނީ ެއއީ ރަނގަޅު  ޕްރީމް ކޯޓުން ސު މުންތުކޮމިޝަނެއްގެ މެންބަރަކަށް އިންނެވި ބޭފުޅަކު ވަިކވެަވަޑއިގަ

މައްސަލައިގައި ައޅުގަނޑު އަމުދުން މި އަދި ހުރަހެއް ނެތް.  ، އެގޮތުން އެކަމަށް ނިންމަވާފަ. އެހެންވީމާ މެއްނިންމު

އްޔަންކުަރއްވަން ވަކީލުްނެގ ޢަވެސް އޮތީ ނުބައިކޮށްނޭ. އެއީ އެ ވަކީެލއްގެ ގޮުތގައި  ނީ ފުރަތަމަ ފެށުންރަކުމި ފާހަގަ

ވަނީ. މެދުގައި ނަންަގވަންޖެހޭ ވޯެޓއް ނަންަގވަން އޮްތއިރުަގއި ފަނޑިޔާރުން ވޯޓުަލއްަވއިގެްނނޭ އެކަން ކުަރއްވާަފއި

، މިއީ އަިދ ވަރަށް ބޮޑު ތަފާތެއް އޮތް ކަމެއް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވީމާ، ފެށުން ނުބައިކޮށް އޮތީ. އެހެންއެހެންވީމާ

އްޒަތްތެިރ އަޅުގަނޑު އެދެނީ މި ބިލު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްަވަވއިގެްނ ކޮމިޓީގެ ތެރޭަގއި މި ބިލުގައި މަޖިލީހުގެ އި 

 އިމަވާފަގައި މި މަސައްކަތް ނިންށް ވެސް ރިޢާޔަތްކުރެިވގެން ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާމެންބަރުން ފާޅުކުރެއްވި ޚިޔާލުފުޅަ

ފާސްވާނެ ގޮތް ހައްދަވައިެދއްވުން. ވަރަށް ބޮޑަްށ  މި ބިލު އި،ފޮނުވަ އަްށ އެނބުރިފްލޯއަވަހަކަށް ވީހާވެސް 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،ގެ ތެރެއިންތްތަކު އްކަހުރި މަސަނުނިމި  ،ގަނޑުމެން މިހާރު ދެން މި ފަށަނީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅު

ގެންދިއުމަށް. މި ސް އަެނއްާކެވސް ކުރިއަށް ހުބަަމއްސަލަިއގެ  ގުޅޭ  އ2019ާރިޕޯޓު  ިޑޓުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަުކގެ އޮ 

ިސކުންތު.  24މިނެޓާއި  30ގަިޑއިރާިއ 1ގަިޑއިރުެގ ތެރެިއން ބާކީ އެބައޮތް 3ލަ ބިލަށް އަުޅގަނޑުމެން ކަނޑަެއޅި ޖުމު

 އި މިނެޓާ 4. ުޖމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ސިކުންތު 25 އިމިނެޓާ 2 އިަގޑިއިރާ 1އަށް ާބކީ އަދި އެބައޮތް އެމް.ޑީ.ޕީ ،ތެެރއިންއޭގެ

 4ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  29މިނެޓާއި  3ސިކުންތު. ޕީ.އެން.ސީއަށް  22 އިމިނެޓާ 8ށް . ޕީ.ޕީ.އެމަތުސިކުން 28

އޮތް. މިނެޓު އެބަ  3ންބަރަކަްށ އަދި ސްބަްތވެަވޑަިއގަންނަވާ ކޮންމެ މެސިކުންތު. ވަިކ ޕާޓީއަކަށް ނި 11 އިމިނެޓާ

ވޯޓަްށ  ގައި  1:30ވެސް ައޅުގަނުޑމެންނަށް  ސްކުރުމަްށފަހު މި ބިލުހުގަިޑއިރު ބ1ައަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ފުރިހަމަ 

ހަކަފުޅުދެްއކެވުމަްށ ، އަުޅގަނޑު އިލްތިމާސްުކރަން ވާހަމައަްށ ގެންދެވޭނެ. އެހެންވީމާ ޓަކާއަހާއިރު ވޯ

ސްގައި ފުރިހަމައަށް ހުބަ ިއ،ޒިރުވެަވޑަިއގެން ތިއްބަވަ ހާވެސް މި ތަޅުމުގައި  ގެންފަިއވާ ހުރިހާ މެންބަރުންއެދިަވޑައި 

އުނގޫފާރު ާދއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނީ އަރުވަައޅުގަނުޑ މިހާރު މި ފުރުޞަތުދެްއވުމަށް. ބައިވެިރވެ

 . ށްވަޙީދަ

 

 އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެުވން:
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 ދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގެ އޮޑިޓު ރިޕޯޓާ ބެހޭ ސްކުެރެވމުން މިހުޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ބަ`. 

ފާހަގަކޮށްފަ.  ހުރިންނަވަންޖެހެނީ ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ އެތައް ކަެމއް މި ރިޕޯޓުގައި އެބަގޮތުން އަުޅގަނޑު ވެސް ދަ 

އިްއޒަތްތެރި  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑުމެން އަބަދުވެސް ބާރުެގ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ ދައުލަތުގެ ބާރުތައް

ާކއިުރގައި ގިނަ ފަހަރަށް އަޅުގަނޑުމެންނަކަްށ ދައް ބާރުން އެއްބާރު. ބާރުގެ ވާހަކަ ވެސް ދައުލަތުގެ ތިން މަޖިލީހަކީ

. ިމ މެދުެއއް މަތިކުެރވިފަިއވާ ޒިންމާތަކާ އިބާރާ އެީކގަ ށްވިސްނަެއއް ނުލެވޭ އަުޅގަނޑުމެންނަ ،ހަނދާނެއް ނުހުރޭ

އިން  14/2013ނޫުނ ނަންބަރު ގާ ،ތޯ ބެލުމަށްއޮތީ ޖަލުތަާކއި ގައިދީްނގެ ކަންކަން ހިނގަނީ ރަނގަޅަށް ރިޕޯޓުގައި މި

ވާހަކަ ވަރަްށ  ރުމުގެއިާވ ޒިންމާތައް އަދާނުކުަތށް މަތިކޮށްފަެގ ދަށުން ދައުލަ(ނޫނުގާދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖަލުތަކާއި ޕެޯރލް )

ގިނަ ބޭފުޅުންނަކަށް  ،ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް ،ތަފްސީލުކޮށް. ދެން އަޅުގަނުޑމެން މިތާ ތިއްބެވި

ތިބި  އިރިބާ ކޮށްފަޖުތަުޅގަނޑުމެންނަކީ ހަމަލޮލުން އަޅުގަނޑުމެން އެތައް ފަހަރަުކ އެ ުނގަންނަވާނެ އައޮޅިަވޑަެއއް

ކުރަނީ އޭނަ މުޖްތަމަޢުން އޭނަ ެއކަހެރިއޭނަ ުއޅޭ ެއކަމަކު، ؛ ބައެއް. ޖަލަށް މީހަކު މި ލަީނ ކުށްވެިރެވގެން. ރަނގަޅު 

ދީފައި މި ގެންދަނީ ދައުލަތުެގ ޒިންމާެގ ނައަށް އަދަބުޭއނައަށް ދޭ އަދަެބއްގެ ގޮުތގަިއ. އޭ ،ކުރި ކުެށއްގެ ސަބަބުން

އޭނަ ބެލެހެއްޓުމުގެ ދަށަށް. އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރާ ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަން ެއ  އި އުލެއްގަޙަހެން މާދަށުން އެ

ޒިންމާއެްއ  ަވންޏާ ދައުލަތުގެ ކަމަށް ވާލުވާހަދައުލަތުން  ޒިންމާއެްއގެ ގޮުތަގއި ވިސްޭނނީ ކޮންއިރަކުންބާއޭ. ބަަޔކާ

ކާާނެގ  ،ދިނުން. ރަނގަުޅ ގޮުތގައި ކައިޮބއިއިގެ ަޙއްޤު ހޯދަމީހަކަށް ރަނގަޅަށް ގައިންތާހިުރވުމު އެ  ،އިނގޭތޯ

ކަންތައްތައް ހަމަޖައްަސއިދިނުން. ރަނގަޅު ބޭސްފަރުާވެގ ކަންތައްތައް ހަމަޖައްަސިއދިނުން. ހަމަ ހިތާމަޔާއެކު 

ތިބި މީހުންނަށް  އިހުރި ކަނޑައެިޅެގން ދައުލަތުގެ ބެލެހެއްޓުމުެގ ދަށުގަބަމިދިޔަ މުއްދަތުގައި އެ ،ފާހަގަކުރަންޖެހޭ

ެއތައް ހިތާމަވެރި ކަންކަމެއް  ،ގޮސް ޔެއަަޅއިމިދެންނެވި ޙައްޤުތައް ފޯރުކޮށްނުދިނުމުގެ ސަބަބުން އެތައް ބަޔަކު ދުނި

އަުޅގަނުޑމެން ވަރަށް އިސްކަންދީގެން ، އަުޅގަނޑުމެން ޤައުމުގެ ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަަކއި ހިނގާފަ. އެހެންވީމާ

އަދި  ،ތިބި މީހުންގެ ަޙއްޤުތަްއ ކަށަވަރުކޮށްދިނުމާއި  އި ޖަލުތަުކގަ އިދައުލަތުެގ ބެލެހެއްޓުމުގެ ދަށުގަ  ،މެއްކުރަންޖެހޭ ކަ

 ޝަރުޢީ ޙުކުމެއް ކޮށްގެން. ވުން މީހުންނަށް ޖަލުގެ ތެރެއިން އަދި އިތުރު އަދަބުަތއް ނުލިބޭ ގޮތަށް އެ

ކަންކަން  އިހެން އެތަނުގަވާ ޮގތަށް އެތަނުން ކަންކަން ނުވާނެއެ ތިބެނީ. އަދި އިތުރު އަދަބަކަށް އިހެރިކުެރވިފައެކަ

ވެްސ ވެސް އެބަ އޮތް އަސީރުންނާ ދޭތެރޭގައި އި ރަނގަޅުކުރުން އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑުމެން މާތްވެގެްނވާ އިްސލާމްދީނުގަ

ރާއްޭޖގައި ބޮޑެތި ! ވާޚިޔާލަށް ގެންނަ ؛ތްތެރި ަރއީސް. ރާއްޖޭަގއިރަނގަޅަށް ކަންތައް ކުރުމަްށ އަންގަވާފަ. ިއއްޒަ

ިޑޓެންޝަން  ،. ައޅުގަނޑު ދެކުނިންރަޤއުމީ ޔުިނވަރސިީޓގެ ކުރީގެ ޗާންސެލަ ،އްެބވިމަޤާމުތައް ފުރުއްވާފަިއ ތި

ކިން އޮންނަ ގެންގޮސް ވަހައްޔަރުކޮށްެގން އި ވަކިން އޮންނަ ރަށެއް. އަުޅަގނޑުމެން ހިފަ އި، ދޫނިދޫގަ އިގަ ސެންޓަރެއް

އޮންނައިރުގައި ައދި އޭގެ އެތެރޭަގއި ފަހަތަށް އި ޖަހާފަ ތިން ފަށަލައަށް ފެންސް ށަލަ،ފަ . ދެ ބެނީމި ތި އިކަށް ލާފަރަށަ

އިލާެއްއގެ ޢާއަދި އާދަިއގެ  ވާ!. ދެން ވިސްނަރބިޑިއަުޅވާފަ. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަޤއުމީ ޔުނިވަރސިީޓގެ ކުީރގެ ޗާންސެލަ
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އިތުރުން އަުޅގަނޑު ހަމަ ، އަދި ީމގެހާނެިތ ގޮތް. އެހެްނވީމާއި ކަންތައް ވެގެންދާނެ އިއާދަިއގެ ުކއްޖަކާ ދޭތެރޭގަ 

ކަްނކަން އުލަތުގެ މައިގަނޑު އެއް ިސޔާސަތު އެއީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ދަ މެން މިހާރުފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން، އަޅުަގނޑު

  ..ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޙީދު. هللا ްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަބްދުބަރު. ދިއްދޫ ދާއިރާގެ އިކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންޝު

 

 ވަޙީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ވަރަށް ގިަނ ގޮތުން  ހުރި މުއައްސަސާތަާކ ބެހޭ އިހެދިފަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މި ރާއްޖޭަގއި 

ޖަލުގެ  އިހުރި އީވާން ނަސީމް މަރާލުމަށްފަހުގައި އޭރުގަ ޑުމެން ހަނދާން އެބަރިޕޯޓުތައް ނެރެވިއްޖެ. ައުޅގަނ

 ިދޔަ ގޮތާ މެދު ކޯނީ ރިޕޯޓެއް ވެސް ރިޕޯެޓއް ހެދުނު. ހަމަ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ފޮރުިޅގެން މެދު ކަންތައްތައް ިދޔަ ގޮތާ

. އަދި އެ އެ ރިޕޯޓުތަކުންނެއް ނުލިބޭ ރައްޔިުތން ބޭނުންވާ ޖަވާބު ،ޓުތައް ނެރެމި ރިޕޯ ،ވެސް ނެރެވުނު. ނަމަވެސް 

ވެސް ިއޞްލާޙުވެގެންދާ ތަނެއް ނުެފނޭ. އަބަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ރިޕޯޓުތަކުަގއި ފާހަގަކޮށްފައި ހުންނަ ކަންކަން

. ގަކުރަންކަމަށް އަޅުގަނޑު ފާހަ ނޫން ކޮށްދަނީ އެންމެ މުހިއްމުމެދުގައި ޢަމަލުކުރެވެމުން އެ ރިޕޯޓާ .ރިޕޯޓެއް ނެރެވޭ

ޖެހޭ. އެބަން ންނަދާންޖެހޭ ސަބަބު  އަުޅގަނޑުެމން ދެނެގަ މިަކންކަން ތަކުރާރުެވގެން އަބަދު އި އެހެންމެ، ޖަލުތަކުގަހަމަ

 ފުންނަށްއްޒަވަބެހޭ މު ކަމާ ،ބެހޭ އޮފިސަރުން ނުދާނެ. ޖަލުތަުކގައި ކަމާކަންކަން އިޞްލާޙުވެގެން މި އެހެންނޫނީ

ޖެހޭ. ވެންއުސޫލަކުންތޯ އެބަ ދެނެގަނެލަތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ކޮންހާހޭ. އެބަ ލިބެންޖެ ގފުރިހަމަ ޓްރެއިނިން

ވެްސ ފުރިހަމަވެގެންދާންޖެހޭ. މި މަޖިލީހުން އެ މަސައްކަތް  އެއާެއކުަގއި ޖަލުތަކުގެ ވަސީލަތްތަާކއި ބަޖެޓުހަމަ

 ކަންކަން ތަކުރާުރެވގެން ބައިން މި ބޭފުޅުްނގެ ކި އެ ،ރުކުރެވި ހާޒިށް ގުޅޭ ޭބފުޅުން މަޖިލީހަ ހިނގާއިރުަގއި އެކަމާ

އެކަންކަން އިޞްލާުޙުކރުމަށް ޓަކައި މި މަޖިލީހުގެ  ،ޖެހޭ. ހަމަ އެކަން ދެނެގަނެވި ދާންޖެހޭ  ސަބަބު އެބަ ދެނެގަންނަން

އެހެންނޫނީ  ޒާމުތަެކއް ހަމަޖެހެން.ބެހޭ ޝެޑިުއލްތަކެއް ނޫނީ އިންތި  ޖެހޭ އެކަމާބެހޭ ކޮމިޓީތަކުަގއި ެއބަ ކަމާ

ކަންކަން  ޖެހޭ މި، އަުޅގަނުޑމެން އެބަވެސް ެގއްިލގެން ހިނަގއިދާނެ. އެހެންވީމާ ހަމަ މި ރިޕޯޓު ގަނޑުމެންނަށްއަޅު

ހުރި ކޮމިޓީތަކުގެ ތެރެއިްނ  އިޓަަކއި ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަެކއް ައޅަން. މި މަޖިލީހުން މިހާރު ހެދިފަތަކުރާރުނުވުމަށް

، މި ިރޕޯޓުގައި ިމވަގުތުން ވަގުތަށް އެހެންވީމާ ކަމަށް.ގޮތަށް ކުެރވޭެނ ބޫުލކުރަނީ އެ މަސައްކަތް އެ ގަޅުގަނޑު އަ

ވެްސ އެބަުހރި. ހަމައެާއއެުކގައި ިދގު ުމއްދަތުަގއި ރަނަގޅުކުެރވޭނެ  އިޞްލާޙުކުެރވޭނެ ރަނގަުޅކުެރވޭނެ ކަންކަން 

 ގައިންނަށް މިހާރު މީަގނޑުމެވެސް އަޅު  ، މިައދުން ފެށިގެންހެންވީމާހުރި. އެފަިއ އެބަވެސް ފާހަަގކޮށް ކަންކަން

ކޮްނކަހަލަ ފިޔަވަެޅއްތޯ، ނޫނީ ކުެރވުީނ  ހުރީ އިނެގުީނ ކޮންކަހަލަ ފިޔަވަެޅއްތޯ، އެޅިފަ ށްކަންކަމަ ރިފާހަގަކު
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ބެހޭ  ޓަކައި ކަމާހިންގުމަށް ކޮންކަމެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެން ެއބަ ބަލަންޖެހޭ. އަދި ދިގު މުްއދަތަށް ރޭވިފައި ހުރި ކަންކަން 

ަބލަންޖެހޭ. އެހެންނޫނިއްޔާ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދާނީ  ބަ ވިސްނާަފިއ އޮތީ ކޮްނގޮތެއްތޯ އެސަސާަތކުންމުއައް

ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ތަން.  ގެންދާއެ ރިޕޯޓުތަުކެގ މަތީން ހަނދާންނެތި ،ޕޯޓުތަެކއް ނެރެވިއަބަދުވެސް މިފަދަ ރި

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު ވާހަކަދައްކަވަން އެދިަވޑަިއގެން ތިއްބެވި ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުން އަޅުގަނުޑ އްޔާ އިޝުކުރި

 އޮތީ އެމް.ޑީ.ޭއގެ ފަރާތުންދެން ގެންދާނެ ތަރުތީބު. ލާނަން. އޭަރށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނީ ުކރިއަށްއިއޯޑަރު ދަންނަވަ 

މެދު ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ކުލަމިރު. އެއަށްފަހު ފުަވއްމުޢާމެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަދޫ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްެތރި 

ދީދީ. ދުވާފަރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު. ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ އިން މުޙައްމަދުޙުސަ

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް. މަކުނުދޫމް. ކެލާ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެއިން ޤާސިޙުސަމެންބަރު 

ލީމް. ހިންނަވަރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި ޙައަޙްމަދު ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު  .ޢީމެންބަރު މުޙައްމަދު ރާ

އިްއޒަތްތެިރ  ރާގެ ދާއިވެލިދޫމް. ޡިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާމެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު. މެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ އި 

މަނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ހާރޫން. މިހާރު އަޅުގަނުޑ  ޝަފީޤް.هللا މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

 މުޙައްމަދުދީދީ.ޙުސައިން ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު މެދު ފުަވްއމުލަކު  ،ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ

 

 އިން މުޙައްމަދުދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން:ާރގެ މެންބަރު ޙުސަފުވައްމުލަކު މެދު ދާއި

މި ފޯރުކޮށްދިނީ  އާދެ! މިފަދަ ރިޕޯޓެއް އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް ސަރުކާރުންޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

މީހުންނަށް  ތިބި އިޖަލުތައް އިޞްލާޙުކުރަން. ަޖލުތަކުގަ އޭބޭނުންވެ އެބަ  ންސަރުކާރުބޫުލކުރާހިތްވަނީ ގައަޅުގަނޑު 

ޮބޑަށް  ކަންަތއް ކޮްށދިނުމުގެ ވިސްނުންފުޅު ސަުރކާރުަގއި ހުރިކަން. އެހެންވީާމ، އަުޅގަނުޑ ވަރަށް ރަނގަޅަށް މި

ފޮނުއްަވއިދެްއވީތީ. އާދެ!  ،ނެރެމިފަދަ ރިޕޯޓެްއ އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް  ށްއަޔާލްޖުމްހޫރިއްަރއީސު ޝުކުރުއަދާކުރަން

އެއް ޖަލެއްަގއި  ،އޮތީ ބެލެހެއްޓުން އުނދަގޫވެަފއި މި އްޖަުލތަށް ސަރުކާރަ ގޮުތން ވެއްޖެއްޔާ ވޭކުރެ ބޫލުގައަޅުގަނޑަށް 

ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ަރނގަޅަށް ފުރިހަމައަށް ނުދެިވެގން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑަށް  ،ގިނަ މީހުންތަކެއް ބަންދުުކރެވި މާ

 ރާއްޭޖގެ އެިކ ކުރެވިދާނޭވަަރކަށް ރަނގަޅު  ކޮްނމެވެސް ައޅުގަނޑަށް ލަފާކުރެވެނީ މިކަންަތއް ،ހީވަނީ

ކުރާ ކުށްތަުކެގ  ނޫނިއްޔާ ،ޖަލުތަކަށް ލެވޭ މީހުން ގިންތިކުެރވިެގންއަދި  ،ޖަލުތައް ހެދުމަށްފަހު އްދުތަކުަގއިހަސަރަ

ކުދި ދެން . ޖަލަކަށް ން އެއްބޮޑެތި ކުށްތައް ކުރާ ބޭފުޅު ؛ސަބަބަށް ނޫނީ އެ ކަންތައްތަކަށް ބަލާފައި އެކި ކުށްތައް 

 ކުޑަ ަމސްތުވާތަކެީތގެ ެއްއޗެއް ބޭުނންކޮށްގެން ލެޭވ ބޭފުޅުން ަވކި ޕެކެޓެއް ނޫިނއްޔާކުށްތަކުަގއި، މަސްުތވާތަކެީތެގ 
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އާދެ! ބޫލުކުެރވެނީ އިޞްާލޙުކުރެވިދާނެ ކަމަށް. ގައަުޅގަނޑަށް  ގޮތަށް ގިންތިކުރެވިގެން ލެިވއްޖެްއޔާމި ޖަލަކަށް.

ފެނޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޖަލުަގއި ތިބި މީހުންނަށް އިހާނާތްތެރިވެފަިއވާ މިންވަރު. ކުެރވޭ ރިޕޯޓުން އެބަ މި ޖަލުތަކުގެ

އަނިޔާައކީ ކޮްނމެހެން ތަޅާ އަނިޔާކުރުމެއް ނޫން. އެ މީހާއަށް ލިބެންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް،  .އަނިޔާތައް

އަުޅގަނުޑ  ،އަޅުގަނޑުމެން ،ންތައްތައް މިހެން އޮތުމުންކަ މި ،ވާ ނުލިބިބޭސްފަރުވާ ބޭނުންވާ މީހާއަށް ބޭސްފަރު

ކަންތައް މިޮގތަށް ޙައްލުކުރެވިދާނެ ކަމަށް  މި ،ކުރިން ވެސް ދެންެނވި ފަދަިއން އެކި ޖަލުތައް އުތުރާއި ެދުކނުގައި ހެދި

ލުއި ތަކަށް ފުޅުންތިބި ބޭލެވިަފއި  ބޫލުކުެރވޭ. ައދި ޖަލުގައި ތިބި މަސްތުވާތަކެތީގެ ބޭނުންކޮށްގެންގައަޅުގަނޑަށް 

 ދިއުމަކީ ައޅުގަނޑަށް ފެންނަކަށް ބައްޓަންކުެރިވގެންކަގޮތްތަެކއް ހޯދައި، އެ ބޭފުުޅން މުޖުތަމަޢަށް ނެރެވޭނެ ޮގތްތަ

 ގޮތުން މިކަމުގައި ަޙއްލެއް ލިިބގެންދާނެ ކަމެއް. ޝުކުިރއްޔާ ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަަޑިއގެން ނެތް. ެއހެންވީމާ، ދުވާފަރު ދާއިާރެގ  ؛މިރުޢާ އަޙްމަދު ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުކުޑަހުވަދޫ ާދއިރާެގ 

ވަަޑއިގެން ނެތް. ކެޔޮދޫ ާދއިރާެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިްނ  ؛ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިސްާމޢީލް އަޙްމަދުއި

 .ޤާސިމް

 

  ން:ވާހަކަދެްއކެވު ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް

ދުވަުހގެ ތެޭރ  75 ،ވަރަށް ކުޑަ މުއްދަެތއްެގ ތެރޭގައިތަޙުޤީޤީ ރިޕޯޓެއް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޖަލުތަކުގެ 

ދެްއވީތީވެ މި ަލއްވާަފއި މި މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިއިވަރަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކަާކއެކު ވެސް މި ސަރުކާރުން އެކުަލވަ

ޞްތެރި ޝުކުެރއް ދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓު ބަލައިލާއިުރ ރާއްޖޭގެ އެްއވެސް ޖަެލްއ  އިޚްލާސަރުކާރަށް އަުޅގަނޑު ވަރަށް

ގޮތަކަށެއް. ޖަލަށް ލެވޭ ކޮންމެ  ދުނިޔޭގެ މަންޑޭލާ ރޫލްސްގެ ދަށުން އެއްވެސް ަގވާއިަދކަށް ފެތޭ ،ހެދިފައެއް ނެތް

ހުއްަޓސް  29ުއނަގަނޑުަގއި އެއީ  އޭނަ މާއެކުބޮޑު ކުށްވެިރޔާ. ޖަލަށް ވަނު މީހަކީ މި ރިޕޯޓު ބަލައިލީމަ އެންމެ

ަވގުތު އޮތް އެްއޗަކީ. މީތި ލަިއގެން އޭނަ ޖަލު ހެދުން އަޅައިގެްނ  މިއޭ މި ،ގެ ހެުދމެއ40ްއޭނައަށް ދީފާނެ 

 އޮންނަނީ. ޖަލަށް ލެވޭއިރު އޭނަައކަށް ނޭނގޭ އޭނަ އެއީ ކޮންކަހަަލ މައްސަލައެްއގައި ލެވިަފއި ހުންނަންޖެހިފައި މި

 އޭނަ މި ވެސް، ޖަލަށް ވަނުމާއެކު އިނގޭތޯ ކޮންމެ ކަމެްއގައި ެވސް. އެހެންނަމަކަމެއް. ޖަލަށް ލެވިދާނެ  ހުރި މީހެއް

ެއއް ެޖހޭ ރަނގަޅު ޓްެރއިނިން ޖަލުތަކުަގއި ތިއްަބވާ ޖަުލ ބަލަހައްޓަވާ ބޭފުޅުންނަށް ޮބޑު ކުްށވެރިާޔައށް. އެންމެ ވަނީ

އެްއގޮތަކަްށ ކޮންގޮަތކަށްތޯ ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންެޖހޭނީ. އެންމެން  އޭނައަށް ،ޖަލަށް ަވންނައިރުލިބެން. އެ މީހާ 

ވަރަށް ދަށުދަރަޖައިގެ ކަމެއް ކަުމގައި އަޅުގަނޑު މި ދެކެނީ. މި  ،ޖެހުމަކީ އެއީ ވަރަށް ދެރަ ނިކަމެތިޢަމަލުކުރަން

. އެކަަމކު އޭނަ ޖަލަށް އްސަ ޖަލަށް މީހުން ގެންގޮލަތެއްގައި ެވްސ އެބަހުރި ހާފަދަ ކޮންމެރިޕޯޓު ރަނގަޅަށް ބަލައިލާފަިއ 
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ވާުނާވ  .އި ލުގަހާއެްއކޮށް އެއް ތަނެއްަގއި އޭަނއަށް އުޅެންޖެހެނީ ހަމަ އެ  މަ ދެން ިތބި އެންމެންނާއެކު ދެން ހަވަނުމާ

ކޮްށ  ސާފުވަރަށްމިއީ . މި ރިޕޯޓު ަގއިނއަހަރު ވަްނދެން ވެސް އެތާ 2ތިބޭ ނޭނގި ޖަހާފައި ތިބި މީހުން ވެސް އެބަ

 .ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ންީވމާ، ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ހައްދަވާފައި އޮތް ރިޕޯޓެއް ކަަމށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. އެހެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ.

 

  ވުން:ދެއްކެ ވާހަކަ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ

ފިން. ވަރަށް ކަންޮބޑުވާ ކަންތައްތަްއ އެބަހުރި. އިޝުކުރިއްާޔ ރައީސް. އަުޅަގނޑު ވެސް މި ރިޕޯޓު ަބލައިލަ

ވީމާ ހަމައެކަިނ  ާރއްޖޭގެ ޖަލެއްކުރުން. މީގެތެރެއިން ައޅުގަނޑު އެްނމެ ކަންބޮޑުވާ ކަމަކަށް ފާހަަގކުރެވުނީ ތަފާތު

ތިިބ އިތުރުން މި ޖަލުތަކުގައި އެބަރާއްޖޭގެ ީމހުންނަށް ބަލަނީ. އޭގެ ަގއިމީ ،ގޮތުން އަޅުގަނޑަށް ބޮޑަށް ލަފާކުރެވޭ 

 ،ފިރިހެން ،ބޭރު މީުހން. އެ މީހުންގެ ަޙއްޤުތަކެްއ ރައްަކއެއް ުނކޮށްދޭ. ތަފާތުކުރަނީ އަންހެން ާރއްޖެއިންބައިވަރު 

ޖަލުތަުކގައި  ،ކަމަކީ ްނ އަނެއް. ދެކަމެއް ހަގަކުރެވޭއަުޅގަނޑަށް ަވރަށް ފާ އީބޭރުމީހުންނާއި ރާއްޖެ މީހުންނާ ވެސް. މި

. އެ މީހުންނަކަށް ވާންވީ ގޮެތއް ވެސް ނޭނގެ. ދެން މީގެ ސަބަބުން އިތިބި ވަރަށް ބައިވަރު މީހުން ވާނުވާގަ އެބަ

ތެެރއިްނ ގެ ަދއުލަތަށް ެވސް އަސްލު ވަރަށް ބަރުބޮުޑވޭ. އަޅުގަނޑު އެދެނީ ވީހާެވސް ައވަހަކަށް މީގެއަޅުގަނޑުމެން

މީހުން  ށްއެ މީހުން ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ދޫކޮށްލުން. ދޫކޮށްލާފައި ޖަލުތަކަ ،ނެރެންޖެހޭ މީހުން ،ށްކެޓަގަަރއިްޒކޮ

ޮބޑީސްތަކަށް ކުީރގައި ވެްސ ަސއިޓް އޯވަރބޮޑަށް ސަޕޯޓްކުެރޭވ އިނގޭތޯ  ކުރުން. ދެން އަޅުގަނޑަްށ ވަރަށްމަދު

ބަޔަކު މިނިވަން  ،ގޮތަކީ   ިވޒިޓްސްތަކަްށ ފުރުޞަތު ދިނުން. މިހާރު ވާަވއިޓެޑްއަންއިން ،ގޮތަށް ފުރުޞަތު އޮންނަ

ޖަލުަގިއ ތިބޭ ފަރާތްތަކުން ނޫނީ ވަކި ބަޔަުކ އަންގާ ގޮތަކަށް އެ ޖަލުަގއި  މުއައްސަާސއަކަށް ދާން ެވްއޖެއްޔާ

  ކުރިންވެސް އޮންނަޭއގެބަދަލުގައި ފައި އޮންނަނީ.ބުނެދީެވސް  ވާފައި އޮްނނަނީ. ބުނަންވާ އެތިކުރު ކުށްވެރިޔާ ެރޑީ

ލިބޭ އަނިޔާތައް ކުަޑެވެގންދާނެ. ޖަލުތަކުގައި ބޮޑަށް ީލމާ އިިވިޒޓްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވަ  ގޮތަށް އަްނއިންަވއިޓެޑް

ަވއްދާ  ވެސް ީހވަނީ މަިއންބަފައިންނަށް ެވފައި އޮންނަ ގޮތަީކ، ޖަލަށް ވައްަދއިފިއްޔާމި ކަންތައްތައް އަސްލު 

އިތުރުން ރިން ކަން ހިނގަމުން އަންނަނީ. އެކަމަކު އޭގެ ޖެހޭ ތަނެކޭ އެއީ. ެއގޮތަށް އަސްލު ކުންތަޅަ އިްއގެ ަގއިގަ ކުއްޖެ

ރާއްޭޖގައި އެިކ  ،ކުެރވިގެން ީމހުން ނެރޭ ތަނަކަށް ވާން ެއބަޖެހޭ. ދެން އަޅުގަނޑު ސަޯޕޓުކުރަންޙުލާޞްޖަލަކީ އި

 މާލެއަށް ކުށެއް ވެސް ދުރު ރަށްރަށުން ކޮންމެހެން  ިދއުން. އޭރަށް ގައިމުންސަރަހައްދުތަކުަގއި ބޮޑެތި ޖަލުތައް އެޅިގެ

އޭނަ އަެނއްާކވެސް އެ  ،ވާ ގޮަތކީ ނުޖެހޭނެ. މާލޭ ޖަލަކަށް ލައިފިއްޔާ މިމާލޭ ޖަލަކަށް ލާކަށް ށް ގެނެސްކުރާއިރަ

ދެން އޭާނ  ށްލަނީ ނެރެފައި މާލެއަށް.ގެންނަ ކުށްވެރިޔާ މި ދޫކޮއިން  .ނުވަތަ ހދގެންނަ ކުށްވެިރޔާ، ުހވަދު އަޮތޅުން 
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ވަދެގެން މި އަންނަނީ. އޭގެ ސަބަބުން އަނެއްާކވެސް އޭަނއަކަށް ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިގެނެއް ނުދޭ. ކުށުގެ ވެށިތެެރއަށް 

ިއ ބައިބަ  އެވަރަށް ބޮޑަށް ، ދެން އޭގެ ބަދަލުގައި އެކި ސެންޓަރުތައް އެކި ހިސާބުތަުކގައި އެޅިއްޖެ ކަުމގައި ވަންޏާ

ދަނީ. ކުރީގެ ސަރުކާުރގަިއ ންޫދގައި ޖަލެްއގެ ވާހަކަ ދެެކވެމުންކުޑަކުެރވޭނެ. ދެން އަުޅގަނުޑމެންގެ ދާއިރާަގއި ނޭކުރެ

 މީދަކީ އަުޅަގނޑަށް ހީވާ ގޮތުން ދެން އެ އް. ެއކަމަކު ހުއްޓިފައި އޮތީ. ދެން އަޅުގަނޑުގެ އުވި ވެސް އެކަމަށް ތައްޔާރު

ދިއުން. ވެސް ހުުޅިވގެން  ޖަލު. ވީހާވެްސ ައވަހަކަށް، އަުޅގަނޑުމެންގެ މި ދައުުރަގއި އެ ކަންތައްތަްއ އޮތީ ހަމަޖެހިފަ

ލާފައި، އެތަންތަނުްނ  ންެގ ތެރެއިޖަލުތަކު އަދި ބޮުޑ ތިލަދުންމަތީގައި ުކށްވެރިންގެ ގޮުތގަިއ ލޭބަލްވާ ފަރާތްތައް އެ 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.ިދުއން. ެވގެން ނިކުމެގެންޙުލާޞްއި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ލީމް.ޙަދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ބިލެތްދޫ 

 

 ލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:ޙަބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

އެންމެ ލައިފިން. އަުޅގަނޑު އިބަލަ ވެސް މި ޖަލުގެ ރިޕޯޓު ކުޑަކޮށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަުޅގަނޑު

ހަމައަށް ތިލަކޮށްލީމަ. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، މި  މު ރައްޔިުތންނާއްރުން އާސަރުކާމި ހަލަ ރިޕޯޓެއް އުފާވަނީ މިކަ

ރާއްޖޭަގއި މި ޖަލުގެ އަނިާޔެވރިކަމަކީ މިއަދަކު ފެށިގެން ައއި ެއއްެޗއް ނޫން. ދިވެހިރާްއޖޭގައި ޖަލު ބޭނުންކުރަމުން 

ބޭ ބޭފުޅުން ވެރިކަުމަގއި ތިބުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުާރ ތިއެއިެރއްަގއި އޮންނަ ވެިރކަމެްއގައި  ،އަބަދުވެސް އަިއސްފައި އޮތީ

ކުރާ ތަނެްއ ނޫން. ޖަލަކީ ވެިރކަން ތަނެއްގެ ގޮުތގައި ޖަލަީކ. ޖަލަކީ ހަމައެކަނި ކުްށވެިރެވގެން މީހުން ަވއްދާ

ހަގަކުެރވިފަިއ  އަންނަ ތަނެއްގެ ގޮުތގައި ރާއްޖޭަގއި ފާފަރާތްތަކަށް އުނދަޫގވާ ފަރާތްތައް އަބަުދވެސް ހަްއޔަރުކުރަުމން

މުކޮށް އްއޮތް، ޖަލަީކ އާ ެއބަައޅުގަނޑުމެންގެ ަވރަށް ބޮޑު ަސގާފަތެއް  ،އިތުރަށް އަދި ޖަލަކީއޮތީ. އޭގެ 

 އެންމެ ގެޙު ލާޞްއި އިައޅުގަނޑުމެްނގެ މި ޤައުމުގަ  ،ވާނެގިލައް އެނކުަރމުން އައި ތަނެއް. ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާ 

 ވެްސ ޖަލުގައި ީއވާން ނަސީމް ދިޔައިުރަގއި ެއ މަސައްކަަތށް ލިބުނު އެންމެ ބާރަކީގެންބޮޑު ެއއް މަސަްއކަތް ކުރަމުން 

ގޮެތްއގައި ާރއްޖޭެގ  ޅުަކން ބޮޑުވަރަށް ފާ ދިަޔއިމައިތުރަްށ އެަތއް ލާއިންސާނީ އަނިޔާަތކެއް ުކރެވިގެން، އަދި ޭއގެއިމަރަ

ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ބަަޔކަށް  ވުޖޫދަށް ައއުމުަގއި ޒާމުޕާީޓެގ ނި އި،ވާހަކަ ަދއްކަ  ަމގުމަތީަގއި އެ ރައްޔިތުން ނިކުމެ،

 ކުރުމަށް ލިބުނު ޖާގައިަގއި މަސައްަކތް އެީކަގއި ކަމާމިނިވަންައޅުގަނޑުމެންނަށް  ،ކީޔަވެގެންދިަޔ. އަުޅގަނުޑގެ ހިތާމަ

އަހަރު  50ފެނުނީ މީގެ  އަނެްއކާވެްސ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި  ޭއެގއިތުރަށް، .ވެ ުނދިޔައިމަވެސް ޖަލުތަްއ ރަނގަޅު 

އަހަރުަގއި  5ަތން. ނިމިދިޔަ  ފަތް ތަކުރާރުވެގެން އައިގާ ަގިއ ތަކުރާރުވަމުން އެައއި ސަ ރާއްޖޭ ކުރިން ވެސް މި

ތަށް ވަރަށް ގިނަ ގޮތްތަށް އަދި ގޮތްޭނނގޭ ގޮތްގޮ އިހާނެތިޮކށް އެކިވަރަށް ކޮށް އަުޅގަނޑުމެްނގެ ޖަލުތަކުގައި ޞައްޚާ
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މަރުތައް  ޤީޤީޙަމަރުވެދިޔަ މީހުންގެ  އުޅެނީމި އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ވެސް. އަދިގޮސްފިވެމީހުން މަރު

ދިޔައީ. ދިަޔއިރު  ވެސް ލިބިގެން މި ވާ ައޅުގަނޑުމެންނަްށ މި ރިޕޯޓުއް ސާބިތުނުކުރެިވގެން. އެހެްނ އޮ

ދާކަން. އަޅުގަނުޑ ހިނގަމުންއަނިޔާތަެކއް  ގައި ލާިއންސާނީ އެތައްބޮޑަށް ސާފުވެއްޖެ ޖަލު މާއަދި އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

 މި ޖަލުގައި މި ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތަކާ  ެވސް މި ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ިގނަ ފަރާތްތަކަކާ ބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ިމއަދުގަ

ބެލެވޭ. އޭގެތެޭރގައި މި  އެްއގެ ގޮުތގައި ައޅުގަނަޑށްކޮްށ ޖަލަކީ ވަރަށް ބޮޑު ވިޔަފާރިޞައްޚާ ގުޅުން އެބަހުރި.

ވަރަްށ  ވެސް ޖަުލގެ ެތރޭގަިއވާ ވިޔަފާިރއާ ކުރުމަކީޢުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮނިޑ ދިފާހުޒަތްތެރި ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީއިއް 

އެ ވިޔަފާރި  ،ނެލީމާ ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުްނނަށް އެނގޭއިބޮޑަށް ގުޅިަފއި އޮތް ކަމެްއ. އަުޅގަނޑު މިހެން ދަންނަވަ 

ވަރަށް ގާތުން އެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތީވެ.  ،ވެސް ވަރަށް ބާރަށް ގެ މެންބަރާ ހުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ ދަނީހިނގަމުން

ސް، ިރސޯޓެއް ހިންގަިއގެން ލިބޭ ފައިދާއަްށވުރެ ބޮޑު ފައިދާއެްއ ޔަސް ނުކުރިޔައެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރި

ބޫލުުކރެވޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ގައެކީަގއި ައޅުގަނޑަށް   ޔަޤީްނކަމާލިބިގެންދާކަން އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް އެ މެންބަރަށް

 ކަމާ ތެރިޞްލާޚްވެސް އި ޤީޤަތުގައިޙަޫބލުކުރާ ގޮތުަގއި ހަމަ ގަމިފަދަ ރިޕޯޓެއް ސަރުކާރުން މި ހުށަހެޅީ، އަޅުގަނޑު 

ެއކީަގއި އަދި  ލަބިއްޔަތާޣްވާ އަފައިބިލި . އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންނަށްއެީކގައި ޖަލުގެ ކަންތައްަތއް ރަނގަޅުކުރުމަށް

ވެްސ ނުދެކޭ ފަދަ ރަނގަޅު ޖަލުތަކަކަްށ  އެީކގަިއ ކުީރގަިއ ާރއްޖެ ދުވަހަކު   ވެރިކަމާވާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ހޯދިފައި

ޖޭގައި ޖަލެއް ނުހުންނަ މިންވަރަށް މި ރާއް ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަމެއް ކުރެވުނު ކަމަކީމިކަން ވެގެންދާނެ. 

 ...ދިއުން. މިހާރުވެސް ދުނިޔޭަގއިެވގެން ޙުލާޞްނޑުމެން އިއަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ެހންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް. ،ބެހޭ މައްސަލައެއް ނިޒާމާ

 

 ލަ()ނިޒާމީ މައްސަ

 ވުން:ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް ވާހަަކދެއްކެ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެންގެ މެންބަރު، ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަލީމް އެ ވިދާުޅވަނީ ަރއްޔިތުްނގެ 

ބޮޑު ފައިދާއެއް ލިބޭ ވާހަކަ.  މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ނިސްބަތްކޮށް، މެންބަރަކަށް ޖަލުން ރިސޯޓަކަށް ވުރެ

ވެސް  ވާހަކަ ވިާދޅުވެއްެޖއްާޔ، ނަންފުޅުއެ  މެންބަރެއްގެ ނަންފުޅު ވިދާޅުވެއްެޖއްޔާ، ގަާވއިދުަގއި އޮންނަ ގޮތުން ެއހެން

 އެކަން ފާހަަގކޮށްލީ އަުޅގަނޑު.  އެހެންެވގެްނ،ވިދާޅުވެަލްއވަން ޖެހޭނެހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ޤީޤަތުަގއި ނިޒާާމ ޙަ ގޮތުން ރައްދު ދެއްވުމަކީ އެއީކީ ވާހަކަފުާޅ ބެހޭއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، އެއް މެންބަރަކު ދައްކަވާ 

ވެސް މަޖިލިސް ގަާވިއދަށް  ހުރިާހ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ،ނަމަވެސްބެހޭ މައްސަލައެްއ ނޫން. އެހެން

 ،ާދއިރާައކާެއކު އެ ،ނަމަ ރެްއވުން އެދެން. އެީއ ެއއްެވސް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރެއްގެ ނަންފުޅު ވިދާުޅވާކުއިހުތިރާމު

ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަލީމް ނަމާއެކު ގަވާއިުދގަިއާވ ގޮތަށް ވިދާޅުވާންޖެހޭނީ. ފުރިހަމަ

 ގެންެދވުން އެދެން. ވާހަކަފުޅު ކުިރއަށް

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ަވގުތު ަހމަވެގެން ކަންނޭނެގ.  ށް ހީވަނީއަޅުގަނޑަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖިހާން މަޙްމޫދު.

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖިހާން މަޙްމޫދު

މީހަކަށް ދެވޭ އިނާޔަެތއް ނޫން. ެއީއ  ކަމަކީ، އެއިންސާނެްއގެ މިނިވަން ،ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މީހެއްގެ

ގޮތަށް  ވިދާުޅވެފަިއވޭ، މިނިވަންކަން ެގއްލޭ ނާރޑް ޝޯއް. ޖޯސް ބާ ޤެއްޙަ ވެްސ އުފަންނިވި  ކޮންމެ އިންސާނެްއގެ

ނުކުރެވޭނެ ދަޔާއި ،ފަދައިން ޒަމާންތަކެއް ވަންދެން އިންާސނުން ބަންދުކޮށްގެން ގެންގުޅުމަކީ، އިމްޕްރިޒަންކުރުމަކީ މަރު 

މް ހޫދުލުގެ ނިޒާމުގަިއ ޒަމާނުއްސުެރ މީހުން އެކަހެރިކޮްށގެން ގެްނުގޅުން، ގެްނގުޅުުމގެ މަފްޢައެްއޗެކޭ. ޖިާނއީ 

ށް އަނބުރާ ނެރުން. ޢަޤީޤަތުގަިއ އިންސާނާ އަލުން މުޖުތަމަޙަ ދަކީޞަގެ މަޤްއޭ ،ވަނީ މި އައިސްަފއި

އްގެ ގޮތުަގއި އަނބުރާ ގެަނއުން. ައޅުގަނޑުމެންގެ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ތެރި މީހެށް ބޭނުންޢަކޮްށގެން އަލުން މުޖުތަމަޙުލާޞްއި

މީހަކު ލުމުގެ މިނިވަންކަން ތަކެއް ނުހިނގާ. ޖަލަށް ރީހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮުގރާމު ،ޖަލުތަކުގައި އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ަގއި މެއް މި ޖަލުތަކުފަދަ އެއްެވސް ކަ ދު ހާސިލުވާޞަގެއްލޭ ގޮތަށް އިންސާނަުކ ބަންދުކުރުމުގެ މަޤް

 މިއަދު ،ލާއިރު އިުނގެންދޭ. މިކަން މި ރިޕޯޓުން ވަރަށް ބޮޑަށް ެވސް ސާފުކޮށްދޭ. ޖަލުތަކުގެ ާއބާދީއަށް ބަލަކުރިއަކަށް

ވުރެ ގިނައީ މަސްތުވާތަކެީތގެ މައްސަލަިއަގިއ ބަންދުކުރެވިފައިވާ މީހުން. ށްއަ 90%ވެސް ޖަލުތަކުގެ އާބާީދގެ 

 މަކީހޫމަލުކުރަމުންދާ މަސްތުވާތަކެތީގެ ގާނޫނުެގ މަފްޢަީތގެ ގާނޫނު، މިާހރު ހާރުެގ މަސްތުވާތަކެއަޅުގަނޑުމެންގެ މި

ކޮްށގެން ޙުލާޞްތްކުރުމެއް ނޫން. މީހުން އިވެސް މީހުންނަށް އަދަބު ީދގެން މަސްތުވާަތކެތީެގ ވަާބިއން ސަލާމަ

ވަގުތު ޖަލުގަިއ  ވަރު ކޮށްދިނުން. އެހެންކަމުން މިނެގައި އުޅެވޭޢުޓްރީޓްމަންޓް ދީގެން އިންސާނުން އަނބުރާ މުޖުތަމަ

ތިބި  ކޮށް ކުރީގެ ހަރުކަށި ގާނޫނުގެ ދަށުން އަދަބު ދެވިފައިޞައްޚާވުރެ ގިނަ މީހުންނަކީ އަދި ށް އަ 90%ތިބި 
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ށް ޢަޖުތަމަމީހުންނަށް މު  މީހުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ އަދި އެ ބޫލުުކރާ ގޮތުގައި މިނިވަްނކަން އެގަމީހުންނަކީ އަޅުގަނޑު 

 އިތުރުން ވެްސ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން އަދި މީގެއަނބުރާ ނެރެދޭންޖެހޭނެ މީހުން.  ފައިދާހުރި ބައެްއގެ ގޮުތގައި

ަމއްސަލަ  ގެފާަހގަކޮށްފަިއާވ ގޮތުން ރިމާންޑް ޖަލުތަުކގަިއ އެތައް ަބއެއް  ރިޕޯޓުގައި މި ؛ރިމާންޑު ޖަލުތަކުގައި  .ބޭނުން

ވެސް  ުނގެންގޮސްމަްއސަލަތަުކގައި ކޯޓުތަުކގެ އަުޑއެހުންތަްއ ކުރިއަށްލާގަިއވާ ހަކޯޓުަތުކގެ މަރު ،ކުރިއަށް ުނގެންގޮސް 

ވާ މިނިވަންކަން ލިބިދޭންޖެހޭނެ މީހުން ކަމަށް އަޅުގަނުޑ ޤުއްޙަމީހުންނަށް  ބަތިބި. މި މީސްމީހުނަކީ އެއެތައް ބަަޔކު އެ

މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަކީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ވާޖިބެއް ކަމަށް  ކަމާނިވަންބޫލުކުރަން. ކްލެމެންީސގެ ަދށުން މި މީހުންގެ މިގަ

 ގަނޑު ކޮމިޓީ މަރުހަލާގައި ހުށަހަޅާ ވާހަކަ ަދންނަވާލަން. ޝުކުރިްއޔާ. ވެސް އަޅު  ކުުރމަށްދެކެން. އެގޮތަށް ރެކޮމެންޑް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ލީ ޢާޡިމް.މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަ

 

 މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

ޖަލުގެ ތޭރިތަުކެގ އެތެރެ ދެކުނީމު. އަުޅގަނޑު  ވެސް އަުޅގަނޑު ،ެވސް ގަނުޑގެޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަޅު 

އެތައް ުދވަހެއް ތަކުގެ ތޭީރެގ އެތެރޭަގއި ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މި މަޖިީލހުގައި ގިނަ މެންބަރުންނަކީ މި ދެންނެވި ޖަލުގަ

ރަން ާރއްޖޭގެ ހުރިހާ ޖަލުތަކަީކ ިމ ވަންދެން ތިބެފައި ތިބި ަބއެއް. އަުޅގަނޑު ިމ ރިޕޯޓު ިކޔާލުމުގެ ކުރިްނ ހިޔެްއ ނުކު

ލުތަކެއް ޖައުސޫެލއް ހަމައެއް ނެތި ހިންގަމުންދާ  ، ައނިޔާދޭޤުއްޙަނު ،ފެންވަުރގެ ދަށް ލާއިންސާނީ އޮތް ގައިރިޕޯޓު

 ،ކެއްަވކި ހަމަތަ ،ވަިކ އުސޫލެއް  ނަމަވާ ށްާނރާ. އެއީ އިންސާނުން ގެްނގުޭޅ ތަންތަން ކަމަކަމަކަށް އަުޅގަނޑު ހިތަކަށް

ިމ  އަުޅގަނޑު  ،ބޫލުކުރަނީ. އެހެންކަމުންގަ ވަކި އިންސާފަކުން ވަކި ކަންތައްތަކެްއ ވާންޖެހޭ ތަނެއް ކަމުގައި އަުޅގަނޑު

ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވަން. ކޮމިޓީއަކަްށ އަޅުގަނޑުމެން މި ރިޕޯޓު އެބަޖެހޭ  ކުރަނީތުގަސް އަޅުގަނޑު ހުފަރިޕޯޓު ކިޔާލުމަށް

އެކަންކަން ކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އްލުޙައްލުކުރުމަށްފަހު ނުވަތަ ޙަުލކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އްޙަމި ރިޕޯޓުގައި  އިފޮނުވަ

ޤީޤަތަކީ، ޙަބޫލުކުރަންޖެހޭ ގަ. އަުޅގަނޑުމެްނ . ިއއްަޒތްތެރި ރައީސްލަންހަޅާތުގަިއ ހުށަޞައަުޅގަނޑު މި ފުރު އެންގުމަށް 

ނު ައއުމުގެ ކުރިްނ، ައޅުގަނޑުމެންގެ ވަރަށް ގިނަ އަދަދެްއގެ މަސްތުވާތަކެީތގެ ގާނޫ ،ވަނަ އަހަރުގެ ކުރިން 2010

 ؛ޑުަރގުގެ  ،. އެހެންނަމަވެސްކޮށްފަކުމްޙު ންއަހަުރ ދުވަހަށް ލާ 25ވަނީ ޖަލުގެ ތޭރިތަކުގެ ތެރެއަށް  ޒުވާނުންނަށް މި

ސްތުވާތަކެތީެގ އެއްކޮްށ، އެފަދަ ކުށްވެރިންނަށް ދެމުންދިޔަ އަދަބު ނުވަތަ މަ މަސްތުވާތަކެތީގެ ގާނޫނު އައުމާ

 18 ،ކީޔަ. އެެހންނަމަވެސް ހިތާމަގޮސްފަެވގެން ވަނީ ވަރަށް ޮބޑުތަން ލުއި މައްސަލަތަކުަގއި އަދަބު ލިބެމުންދިޔަ ގޮތް މި

ނަމަ، މަސްތުވާަތކެތީެގ  ކުމެއް ކޮށްަފއިވާޙުވަނަ ައހަރުގެ ކުރިން  2010ހުރި ކުއްޖަކަށް އި ފުރިފަ ރު ކިރިޔާހައަ

. އަޅުގަނޑުމެން އެފަދަ ޒުވާނުންނަށް، ައހަރަށް ޖަލަށް ލާފަ 25ވަނީ  ނަމަ، މި އް ކޮށްފައިވާކުމެ ޙުމައްސަލަިއގައި 
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ށް ޢަރަނގަޅު ގޮތުަގއި މުޖުތަމަ ޢު،ައޅުގަނޑުމެންެގ މުޖުތަމަ ،ނުމަކީސްތެއް ދޭން ވި ޞައެފަދަ ކުދިންނަށް ދެވަނަ ފުރު 

 ،ޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންކަމުންކުަރންވެސް  ކުރަން ކޮންމެހެންތެއް ދިނުމަކީ އަުޅގަނޑުމެން ޞަ ނެރުމަށްޓަކައި ދެވަނަ ފުރު

ކުރެްއވުމަށް މި މައްސަަލ ދިރާސާމައްސަަލއަށް ބަހުސްކުރާއިރު ނުވަަތ މި ކޮމިޓީގަިއ ތުަގއި ޞަފުރު އަޅުގަނޑު މި

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  މި ފުރުސަތުަގއި ހުށަހަާޅލަން.އަުޅަގނޑު ވެސް  ކަްށ ލުޔެއް ދިނުމަށްރުަގއި އެފަދަ ފަރާތްތަދާއި

 ށްރަލާއިރުަގއި މިއީ ވަލިބިފަިއވާ ވަގުުތކޮަޅށް ބައް ފަށާނީ ކޮންހިސާބަކުންތޯ. އަުޅގަނޑަށް ތަ ޖަލުތަކުގެ ހާލަތުގެ ކަން

ގޮތުން ދެއްކެން އެބަހުރި. ައޅުގަނޑުމެން މިކަން ފަށާނީ  ބެހޭ ވާހަކަ ޖަލުތަކާ ދިގު ވާހަަކއެއް. ވަރަށް ބަިއވަރު

ޑިޕާްޓމަންޓުން މަސައްކަތްކުރަމުން  ސްހިސާބުންތޯ؟ އަުޅގަނޑުމެން މިކަން ަފށާނީ ކަރެކްޝަން ރުެގއާފަނޑިޔާ

ބަިއވަރު ވާހަކަ ެދއްކުމަށް ންގޮސް ަބިއވަރުމިހެ ؟ގުޭޅގޮތުންތޯ ފުންނާޒަަވއްމު ގެ އެތާ ؟ުގޅޭގޮުތންތޯ ޖަލުތަކުގަިއ ދާ ގޮތާ 

ލިބިފަިއވާ ަވގުތުޮކުޅ  ،ތު އޮތް ރިޕޯޓެއް މި ރިޕޯޓަކީ. އެހެންނަމަވެސްޞަވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެްއަގއި ދެއްކުމުގެ ފުރު

، އިލަނީ މި ރިޕޯޓު ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވަ އިހަޅަހުށައަިދވެސް ެއއްފަހަރު މި  ،ލަނީއިމި ހުށަހަޅައަޅުގަނޑު މަދުކަމުން 

 ރަނަގޅުކުުރމަށް ހުށަހަޅާލަން.  އިއަންގަ އަންގަންޖެހޭ ކަންކަން  ،ދިރާސާކުރުމަށްފަހު އަންގަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝަފީޤް.هللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

 

 ޝަފީޤް ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުގެ އިރާވެލިދޫ ދާ

ިދަޔ އިހިނގަ ވަނަ އަހަރު ޖަލުގައި  2003ޮކށްގެން ހުރީ މީދުއްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަނޑު އު

ކުރަްނ ރިބާޖުތަ އްތުރު ކަމެފަހު ޖަލުގެ ކަންތައްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނގަުޅވާނެ ކަމަށް. އެފަދަ ކަެމއް އި  ހާދިސާއަށް

ނޫން. ބައެއް  ޮއތީކީ އެހެނެއް ގޮސްފައި މިކަްނތައްތައް ވަމުން  ،އެހެންނަމަވެސްދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ނުޖެހޭނެ ކަމަށް. 

 ލީމަ، މި ކޮމިޝަން ފޯ އިރިޕޯޓަށް ބަލަ ކަންކަން ރަނގަުޅެވއްޖެ. ެއަކމަކު ގިނަީއ އަިދވެސް ރަނަގޅުނުވާ ކަްނކަން. މި

ލީމަ އެބަ ިއނގޭ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ތެރޭަގިއ އިށްަފއިވާ ިދވެހިރާއްޭޖގެ ޖަލުތަކުެގ ރިޕޯޓަށް ބަލަޔާރުކޮއް އިން ތަޕްރިޒަންސް

މި ކަންކަން އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުން ތިބި ޖަލުތަކުގެ ކަންތައްަތްއ ހުރީ ވަރަށް ދަށު ދަރަޖައެްއގަިއކަން. 

ނޫންނަމަ  ،ވެސް  ބަ ވިދާުޅވޭ، އަބަދުެވސް މަޖިލީހުގައިޅުްނ އެފުއެއް ބޭބަ ރަނގަޅުކުރާ ވާހަކަ އަޅުގަނުޑމެން ދެއްކީމާ

ވެސް ޖަލުަގއި ިތބޭ މީހުންގެ ވާހަަކ ވަރަްށ ިގނައިން ދައްަކއޭ. ވަރަށް ގިަނއިން ލިެޔއޭ. އެހެންވާންޖެހޭ  ނޫސްވެރިން

ނޫންނަމަ  ،ތުގައި މަހު ތު. ކުށެއްގެންޖަލުތަުކގައި މި ތިބެނީ ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދާ މީހު ،ސަބަބަކީ

ގެންދެވެނީ ދައުލަތަށް. ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް.  ހާ މިމީ ކުމެއް ތަންފީޒުކުރަން ނަމަވެސް އެޙުކުށްވެިރއަކަށް ެވގެން 

މިނިވަންކަން ދިން  ނައަށްލިބެނީ ދައުލަތުން އެކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް އޭ ނާއަށް ކަމެއް ކުރުުމގެ މިނިވަންކަން މިއޭ



53 

 

ތިޔާާރއި ބާރު ޚްސުގެ މައްޗަށް ކަންކަން ކުރުމުގެ އިޗަށް. އެެހންވީމާ، އޭނަ އަމިއްލަ ަނފުގެ މައް މިންވަރެއް

ކަންކަން ކޮށްދޭންޖެހޭނީ، ގާނޫނުތަކާއި އުސޫލުަތކުަގއި ހުންނަ މިންވަރަކަށް ލާަފއިވާ މީހަކަށް ދައުލަތުން އިގެއްުލވަ

އެއީ މައްސަލަެއއްގެ ގޮތުަގއި  ،މަކަމަށް ވަނީ ނަ ަތށް ނުވާން ެއގޮ. އެކަބޫލުކުރަންގަޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ކޮށްދޭން

ބޫލުކުރަން.  ގައަޅުގަނޑު  ށްމިފަދަ ރިޕޯޓުތަކުގައި ހިމެނުމަކީ ކޮންމެހެންވެސް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަ ،ފާހަގަކޮށް

އްލުކުރުމަށް ައޅުގަނޑުމެން ޙަ  ކަންކަން މި ،އަަޅއިކަންކަމަށް ިފޔަވަޅު  މި އަދި މި ފަދަ ރިޕޯޓުތައް ިމޮގތަށް އައިމާ

ކުާރ މީހުން، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި މަސައްކަތް ކުރަންވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޖިލީހުގައި މަސައްކަތްމަ

ތެއްަގއި އެބަ ފާހަގަކުރަްނ،  ގޮ ޞަ އްޚާ ،ޖަލުތަކުަގއި ވަރަށް ގިަނ މީހުން ތިބިއިރު .ބޫލުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްގަ

ވެސް ޖަލުތަކުގަިއ  ތަކެއްކުމްކޮށްފައި ތިބި މީހުންޙުބޭއިންސާފުން  ރީގެ ސަބަބުންސްތަކުަގއި ޖުޑީޝަވަދުމިދިޔަ 

 .ެވސް އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ހަދަން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ކުެރވޭނެ ގޮތެއް ކުމްަތއް ރިިވއުޙުމީހުންގެ  އެބަތިބި. މި

، އި  މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކަށް ފޮުނވަމި ރިޕޯޓު ،މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓިއަކަށް  ށްން ޖަލުތަކުގެ ކަންަކން ރަނގަޅުކުރުމައިތުރުމީގެ

މި ރިޕޯޓަށް އިތުރަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ސަރުކާރުެގ ތެރެިއން އެޅިދާނެ ފިަޔވަޅުަތއް ފާަހގަކޮށް، މިހާރުން މިހާރަށް 

  ވީހާވެްސ އަވަހަކަށް، އެ ބަދަލުތައް ނީޖިލީހުން ފާހަގަކޮށް، އަޅުގަނޑު އެދެތައް މަޙުލާޞް ޖަލުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ އި

  ބަދަލުތައް ައއުން. ދެއްވި ފުރުސަަތށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ޙީލާޞްޖަލުތަކަށް މި އި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޙްމަދު ހާރޫން. މަނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ދެއްކެވުން:ކަރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ހާރޫން ވާހަމަނަދޫ ދާއި

ލި ކޮމެޓީއަށް ހަމަ ޝުކުުރ އި ވެސް މި ރިޕޯޓު އެކުަލވަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ

ވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވަރަށް ފުރިހަމަ ރިޕޯޓެއް. ވަރަށް ރަނގަޅަށް ޖަލުތަކުގެ ހާލަތު މި އީދަންނަވާލަން ބޭނުން. މި

ޖަލުތަކުގެ ހާލަތު  ،ލާއިރު އަޅުގަނޑަްށ ފާހަގަވި އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީއިރިޕޯޓަށް ބަލަޅި . މުހާމަކޮށްދެއްވާފަ

ކަްނ. މިސާލަކަށް މާފުށީ ޖަލުގައި މީހުން ގިނަެވގެންތަކުގައި ތިބެންޖެހޭ ވަަރށް ވުރެ ވަީނ ޖަލު މި މިހިސާބަށް ގޮސްފައި

ވުރެ ގިނަ މީހުން. މި ސަބަބުތަކަށްޓަކަިއ އަށް  1000ޖެހޭ ޖަލުގައި އެބަ ގެންގުޅެން  އެ ،މީހުންގެ ޖާގަ އޮތްއިރު 700

ކުގައި ވާލަން ބޭނުން. ކުށްވެރިން ޖަލުތަށް އަުޅަގނޑު ހަމަ ދަންނަކުރާ ކޮމެޓީއައަޅުގަނޑު ހަމަ މި ރިޕޯޓު ދިރާސާ

 ރިޕޯޓުން އެނގޭ  ،ޖެހޭ. އެގޮތުންއަުޅގަނޑުމެން ާރވަން އެބަ ތަެކއްނިސްބަތް ިމއަށްވުެރ މަދުކުރެވޭނެ ގޮތް ގެންގުޅޭ

ހުރި މައްސަލަތަކުަގއި ޖަލުތަކަށް ލެވިފައި ގުޅުން އްސާެއްއޗެއަްށވުރެ ގިަނ ކުށްވެރިންނަކީ މަސްތުވާ 90ގޮތުަގއި %

ޤީޤަތުގައި އެ ގިަނީއ އަސްލު ޙަ ،ގޮތުން ވެއްެޖއްޔާ  ތިބި ކުށްވެރިން. ޭއގެތެރޭަގިއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ 
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ލޯންެޗއް ުފރަފުރާ އޮއްވާ ުދވެފައި އަިއްސ މި ދިއްކޮށްލަނީ އެްއޗެއް.  ،ތައް. މިސާލަކަށްގުޅުން ނެތް ފަރާތް އާމައްސަލަ

މީހަކަށް ގެންޮގސްލަދޭށޭ. އެ ކުއްޖާ އޭތި ހިފައިގެން އަނެއް ޖެީޓއަށް ގާތްކުާރއިރުަގއި ފުލުހުން މި  ނިވެމީތި މި

ދުލުގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި އެަބ ޢަ ،ނީންނަވަން މި އުޅެކުށްވެރިޭވ. ދަ އެހިާސބުން އެ ކުއްޖާ އެބަ. ޗާވާލުވަނީ އެ އެއް ހަ

ލަތު ހާޖެހޭ ޖަލުތަކުގެ އެކަްނކަން ވެްސ އަޅުގަނޑުމެން ރަނގަޅުކުރަްނ އެބަ .ހުއްޓޭ ވަރަށް ބަިއވަރު ީވކް ޮޕއިންޓްތަކެއް 

އޭތި ދާއިމީކޮްށ  ،ށްމިއަްށވުރެ ހަރުދަނާކޮ އްޖޭަގއި އޮތް ެޕރޯލުގެ ނިޒާމުއެާއއެކު ރާ ރަނގަޅުކުރުުމގެ ގޮތުން. ހަމަ 

އެ  އުމުތަކުަގއި ވެސް ޖަލަށް ލަނީޤަ ޖެހޭ ާރވަން. ދުިނޔޭގެ ތަަރއްީޤވެފަިއވާ ކުރެވޭނެ ގޮތްތަެކްއ ވެްސ އެބަފަންކްޝަން

ނީ އެ މީހާ ކުރާ ކުށުގެ އަދަބު ގާނޫނުަގއި އެ ތަނުން ނެތިކޮށްލާކަށް ނޫން. އެ މީހާ ޖަލަށް މި ލެވެ އި،މީހާ ޖަލަށްލަ

ގޮތުން. ޖަލަށް ލާފައި ޖަލު ތެރެއިން އިތުރު އަނިާޔތަކެއް އެ މީހާއަށް ދޭކަެށއް  އަދަބު ދިނުމުގެއި އޮތީމަ ކަނޑައެޅިފަ 

މީހުންނަީކ  އެހޭ. ޖެމިޔުނިޓީ ސަރވިސްއަށް ނެެރވޭ ބަަޔކަށް ހަދަން އެބަޖަުލގައި ތިޭބ މީހުންނަކީ ކޮ ،ނޫން. އެގޮތުން

އެއާެއކު ޖެހޭ. ހަމަން ބަލައިގަންނާނެ ބަޔަކަށް ހެދެން އެބަ ވެސް މުޖުތަމަޢު ރިހެބިލިޓޭޓްކޮށްގެން އެ ޙުކުްމ ނިމުމަށްފަހު

ެއ މީހާގެ ރެޯކޑު  ،ށް ނުކުންނައިރުޮކށް ނިމިގެން މުޖުތަމަޢަޒުޖަލުގައި ުޙކުމް ތަންފީ .އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލާަނން

ޖަލުން އި ވަރަްށ ގިނަ. މި ސަބަބަށްޓަކައި ސާފުނުވެގެން ވަޒީފާ ނުލިބިަފއި ތިބި ުޒވާނުން ައޅުގަނުޑމެންގެ ތެރޭގަ 

ނުވޭ. ައޅުގަނޑު ވެސް މި ރިޕޯޓަްށ  ގަެނވޭ ބަަޔކަށްން ބަލައިދޫކޮށްލެވޭ ގިނަ މީހުންނަކީ ައޅުގަނޑުމެންެގ މުޖުތަމަޢު

ްށ ދިއުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. ދެއްވި ފުރުޞަތަލާޙުެވގެންޞްކަންކަން އި ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. އަދި މި

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ލަޠީފް.މެންބަރު ޙަސަން ިއއްޒަތްތެރި ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް

ލައި ސަުރކާރުްނ އިމު ރިޕޯޓެއް އެކުލަވަ އްއާދެ! އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް މިފަދަ މުހި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ވަން. މި ރިޕޯޓަކީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ރިޕޯޓެއް. މި ދަންނަ މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީތީ ސަރުކާރަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ުޝކުރު

ުޑއިވެމުްނ ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެކި ގޮތްގޮތުން އަ ،ދޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަންރިޕޯޓުގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން އެބަ

ކީ އަޅުގަނުޑ ޢަޟޫއުޓުން ތަފްސީލުކޮށްދީފައި ހުރި ތަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި މައަންނަ ވާހަކަތަެކއް މި ރިޕޯ

އް. ދިވެހިރާްއޖެ ޖަލުތަކުގައި އެންމެ ގިނަ ޟޫޢެއުނިސްބަތްވާ ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ވަރަށް ފަރިތަ މަ

ެވސް ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަްތވާ މީހެއް  ަގއިމުއަހަރު ތިެބފައި ވާނީ ހަމަފަނަރަ ، ދިހައިުތވި ހުލުވެރިންެގ ގޮުތގަިއ ފާއަ

ރަްއޔިުތންގެ ޑިމޮކްރެިޓކް ޕާޓީެގ މެންބަރެއް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ޮކންމެ ދުވަހަކު މިކަމާ އެިކ  ކަމަށް ވަންޏާ ދިވެހި
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ެއ  އިދައްކަ ލާޙުުކރުމުގެ ވާހަކަޞްއްޖޭގެ ޖަލުތައް އިގޮތްގޮތުން މަސައްކަްތކުރަން ޖެހިފައި އޮތް ކަމެއް، ދިވެހިރާ

ކަެމއް  3ހަކު ޖަލަށް މި ލެެވނީ މައިގަނޑު ގޮތުަގއި މީ މަސައްކަތްކުރުމަކީ. ޢިލްމީ ދިރާސާތަކުން ފެންނަ

ން. ކަހެިރކުރުއެން އެ މީހަކު ވަކި ވަގުުތކޮޅަކަްށ، ކުޑަ ަވގުތުކޮަޅކަށް މުޖުތަމަޢި ،ކުރުމަށް. އެއް ކަމަކީ ހާސިލު

ތިންވަނަ އޭނާ އެ ކުރީ ކުެށއް ކަމަށް ވީތީ ހަމަ އެ ކުށުގެ ައދަބު ދިނުމަށްޓަކައި.  ،ތްތެރި ރައީސް. ދެވަނަ ކަމަކީއިްއޒަ

ދެވަނަ ފަހަރަށް  ިއ،އެ އަދަބު ލިބޭނެަކން ދައްކަ ،ނަމަ އެއްފަދަ ކުށެއް ޮކށްފި އާއެހެން މީހުންނަށް ވެސް އޭނާ ،ކަމަކީ

ކަން ދެއްކުން. އެށް އެކަން ދެއްކުން. އަދި މުޖުތަމަޢަ  ކުރުމުން ދުރުހެލިވުމަށްޓަކައި ޭއނާއަށްއެ މީހަކަށް ވެސް އެ ކުށް

ބަބަކީ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުެމންގެ ޖަލުތަކުގައި ޢަމަލުކުެރެވމުންދަނީ އެހެނެއް ނޫން. އަދި ސަ 3މިއީ މައިގަނޑު 

ެއއް ނޫން. ތިމަންނާ ދެކެ ރުޅިއަންނަ މީހާ ލްކުރުމަށްޓަކަޞަދުތައް ހާސިޖަލަށް ލެވެނީ ވެސް ކޮންމެހެން އެ މަޤް

ެއއީ ގަބޫލުކުެރވިފައި ޮއންނަ ޙަޤީޤަތެއް. އެ މީހާއަށް  ؛ލިބިކަންއަދި އަދަބު ލިބި ،ދުރުގަިއކަން އާވާނީ ތިމަންނާންނާހުން

ލާުޙކުރުމުގެ ވާހަަކ ޞްަތއް އިލަނީ ޖަލަށް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޖަލު ރުޅިއަންނަ މީހާ ެއ މީހާ ،ހިނދު އެކަން ގަބޫލުކުެރވޭ

ކުރެްއވިްއޔާ މިފަދަ ފުރިހަމަ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ޒަމާްނވަންދެން އަންނަނީ ދައްކަުމން. އެހެންނަމަވެސް، އިރާދަ 

ދެންމެ  ،އަުޅގަނޑު ެވސް އެދެނީ ،ެއކީަގއި މި މަޖިީލހުގެ ކޮމިޓީން އެ ރިޕޯޓު ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ރިޕޯޓަކާ

އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް  ،ގޮތަށް ޡިމް އެ ވިދާުޅވިޢާޢަލީ ގެ ިއްއަޒތްތެރި މެންބަރު މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ

ލާޙުތައް ޞްދުކުަރން. ކޮމިޓީން މި ރިޕޯޓު ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ޖަލަށް ގެންނަންޖެހޭ އިއަޅުގަނޑު ވެސް ާތއީ

ހުށަހެޅުން. ފާހަގަކޮށްލަން  ސަރުކާރަށް ،ކުރުމަށްފަހުއެ ކޮމިޓީން ފާހަގަގެނައުމަށްޓަަކއި ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް 

އެއާެއީކ ައޅުގަނޑުމެްނ އެދޭ ކަމެްއ ޖަލުގަިއ ތިބި މީހުންނަށް. އަދި ހަމަ ބޭނުން. ކުލެމެންސީގެ ދަށުން ޢަމަލުކުރެވުމަކީ

 ކޮމިޓީްނ އިންސާނީ ޙައްޤުަތއް ކަަށވަރުކޮށްެދވޭނެ ގޮަތކަށް ަކންކަން ކުރުމަށް ބާރުއެޅުަމކީ މިދެންނެވި

ށީގެްނވާ ތަނެއްގެ ގޮުތަގިއ ފާހަގަކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. ޖަލަކީ އިންސާނުން ބޭތިއްބުމަށް އެކަ

ލުމަީކ އެއީ ައޅުގަނޑުމެން އެންމެ ބޭނުންވާ އެއް ކަމަކީ. އިއަބަދުވެްސ، އަބަދުެވސް ހުރިހާ ޖަލެއް އެކުލަވަ 

ލާޙުކުރުމަށް، ޖަލުތަކުެގ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް ޞްއް އި ބޭނުން. ސަރުކާރުން ޖަލުތައެއާެއކީަގއި ފާހަގަކޮށްލަން ހަމަ

ސާނުން ބޭތިއްބުމަށް އެކަށީގެންވާ ތަންތަން ކަމުގައި ހެދުމަށްޓަކައި ސަުރާކރުން ކުރަން ބޭނުން ކޮންމެ އަދި އެއީ އިން

ސީލުކުރާ މެންބަރުންގެ ތަމުޕާީޓ ިޓކް ޔިތުންެގ ޑިމޮކްރެވެްސ ދިވެހި ރައް ކަމަކަށް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހަމަގައިމު

ސަރުކާރަށް އަރުވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ  ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ފުށީމުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން. އަލިދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު  އަލިފުށީ

ުކޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު.  ،ހު ވާހަކަފުޅުދައްކަވާނީމުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިނަށް ފަ

މިޓީަގއި އިްނނެވީމަ ވަޑައިުނގެންނެވުނީ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރިން ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަށް އެދިަވޑަިއގެންފައި ކޮ

ކުޑަުހވަދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރަށް އަުޅގަނޑު ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފަުހ  ، އަލިފުށީއެހެންވީމާ

 އަރުވާނަން. ޝުކުިރްއޔާ. ފުރުޞަތު

 

  :ާވހަކަދެއްެކވުން ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން އަލިފުށީ

އަޅުަގނޑަށް ވާހަކަދައްކަން ލިބުނު އިްއޒަތްތެރި ރައީސްގެ ިރޔާސަތުކަމުަގއި ފުރަތަމަ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

މި ރާއްޖޭަގއި ވަރަށް  ،ދަްނނަވަން. އާދެ! ޖަލުތަކުގެ ވާަހކައަކީ  އާއި ޝުކުރުފުރުޞަތަށް ވީތީ ވަރަށް ބޮަޑށް މަރުޙަބާ

 ތަެކއް ނެިތގެނެއް ވެސް ނޫން. މި ޖަލުތަކަށް ވަންނަންޖެހޭ މީހުން އް. ހަމައެކަނި ަގވާއިދުުމވެފައި އޮތް ވާހަަކއެއާއް

ތެރިކަެމއް ނެތުން މަިއގަނޑު އެްއ ޞްލާޚްލަޙަތު އޮތް ހުރިހާ ހިސާބެއްަގއި އިޞްވެއްދުމަށްޓަަކއި ސަުރކާރުގެ މަ

 މީހުންނަށް ކިތަންމެ ހިސާބަކުން ގޯސްތައް ސަބަބެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑަްށ ގަބޫލުކުރެވެނީ. ޖަލުތަކަށް މި ގެންދެވޭ

ެއ  ިއ،ކުާރ މީހާ ބޮލުގައި ގަދަކަމުން ވަކި ކަމެްއގައި ތުހުމަތު އަުޅވަހުރި. ޭއގެ ާމނައަކީ ކުެށއް ނުހިނގާފައި އެބަ

މެ ޖަލުގައި ހުރި. ހަމަ އެހެން ގޮސްފައި އެބަ މީހަކަށް ޙުކުމްކުރުމަށް ތަޙުޤީޤީ މަރުޙަލާގައި މަސައްކަތްަތކެއް ކުެރވެމުން

ކޮން ާގނޫނެއްގެ ދަށުންކަން ޙުކުްމ ، ފަހުދެ އަހަރު ަވންދެން ބޭއްވުމަށް ،ަވންދެން، އަހަރު ްއގައި އެތައް ޒަމާނެއްގޮޅިއެ 

ޖަލުގައި  .ހުރޭ ގާނޫނު ވެސް ހަދާފަބޮޑު އަދަބެއް ދިނުމަށްޓަކައި ގާނޫނު ތެރެއިން ޖާަގނެތީމަ މަޖިލީހުން އެބަ ،އިްއވާނީ

މި ގާނޫނުގެ ްއވާނީ މިހާތަނަށް ޙުކުމް ނުއިއްވާ ތިބި މީހުންނަށް ެވސް ޙުކުމް އި ،ތާ ދެ އަހަރު ަފހުންމީހަކު ބާއްވާ

ހުރޭ. ތަޙުޤީޤު ، މަޖިލީހުން ވެސް މީގެ ކުރީގަިއ ނުރަނގަޅު ކަންތައްތަކެއް ހިނގާފައި އެބަ. އެހެންވީމާދަށުންނޭ ކިޔާފަ

ހުރޭ. ހަމަ އެހެންމެ ޖަލުގައި އިންސާނަުކ އް ިހނގާފައި އެބަމަރުޙަލާގެ ތެރޭަގއި ވެްސ ނުރަނގަޅު ކަންތައްަތކެ

ލިބޭ  ހުންނަ ފެންވަރަށް ވުރެ ވެސް ަދށު ދަރަޖައިގެ ޖަލުން، ވަރުގެ ތަނެއްަގއިތޯ މި ބޭއްވެނީ އޮންނަންޖެހޭ މިން

އީ. މިހާރުވެްސ ދައްކަން ވަރަށް ފަސޭހަ ވާހަކަެއއް މި ހުރޭ. އަޅުގަނޑަށް މި ވާހަކަޚިދުމަތްތައް ވެސް ދީފައި އެބަ

ވަންދެްނ ހޭދަކޮށްފައި އޮތް ތަނަކަްށ  ަގއި އެަތއް ޒަމާެނއްލުގެ ވާހަކައަކީ އަުޅގަނޑު އެ ތަނެއް ހީބިހި ނަގައިފި. ޖަ

އްޔަތުްނ އެންމެ ޮބޑަށް ކޮށްފައި ހުރި އެަކކަށް ވާނެ ސިޖަުލގެ ހުރި އަނިާޔވެރިަކމާއި ހިތްދަތިކަން ފަރުދެްއގެ ހައި ،ވާތީ

އްަގއި ބޭްއވި މީހެްއ. ހަމަ އެގޮތަށް އަުޅގަނޑަްށ ޮގޅިއެ ކުޑައަހަރު ވަންދެން  2ްއވާ ޅުގަނޑަކީ ޙުކުެމއް ނީއަޅުގަނޑު. އަ 

ވާީނ އްއަހަރު ޖަލުގަިއ ބާއްވާފައި ޙުކުމް އި  2ދިމާވި ކަމެއްގެ ވާހަކަ މި ދެންނެވީ. މިތަނުން ގާނޫނެއް ހެދީ ވެސް 

ހުރި އެބަހިނގާފައި  ތައްތައް، މި ބާވަތުގެ ކަން ހެއް. ެއހެންވީމާމިވެނި ގާނޫނެްއގެ ދަށުންނޭ ކިޔާފައި ިއްއވި މީ

 އެހެންމެ...ހަމައިންތިހާއަށް. 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު.މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: މިރުކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާ

ންެނިވ އިއަުޅގަނުޑ ެވސް މި ަމޖިލީހުގައި އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ތި މަޤާމުަގއި  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ތެރިކަމާއެކު ތި މަޤާމަށް ޞްވީމަ އަޅުގަނަޑށް ހަމަ ކަމަނާއަށް ވަރަށް އިުޚލާ ފަހުން ވާހަކަދައްކާ އެންމެ ފުރަތަމަ ފަހަރު

ގޮތުން އަުޅގަނޑު ވެްސ  ުގޅޭ އާސްކުރެވޭ މައްސަލަ ހުއެާއއެކު މިހާރު މި ހުށަހެޅިގެން ބަވަން. އަދި ހަމަ ދަންނަމަރުޙަބާ 

 މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި  ،ލަތު ދެނެގަތުމަށް ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުޮކށްހާލާނަން. ޖަލުތަކުގެ އި ހަމަ ކުޑަ އެއްެޗއް ދަންނަވަ

ގޮތުްނ  ުގޅޭ ލަތާހާދަންނަވަން. އެކަމަުކ ޖަލުތަކުގެ  ެއކު ޝުުކރުމާރިކަތެޞްކަމަށްޓަކައި އަުޅގަނޑު ހަަމ އިޚްލާ

ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ހިނގާޭށ  ،އިުރގަިއ އަުޅގަނުޑމެން ހަމަ އަދިވެސް އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީވާހަކަދަްއކާ

ތެރޭަގއި އަޅުގަނޑުމެން ގެ ަކއި ވާނަމަ މި ވާހަތެރި ނިޔަތުަގއި ދެެކވޭ ވާަހކަތަކެއް ކަމަށް ވަމާ. އެހެންކަމަށްޞްލާއިޚު

މި ދެކެވޭ ވާހަކަަތްއ  ،ކަމަކީ ފާހަގަކޮށްލާނަން. އެއްހަމަ ވިސްނާލަންޖެހޭ ބައެއް ކަްނތައްތައް އަޅުގަނޑު 

އެއީ އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް އެހާ ރަނގަޅު  ވަންޏާ ކަމަށް ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަމާޒުވެއްޖެ  ކުށްވެރިންނަށް ހިމާޔަތް

 ޖެހޭނެމީހުންނަށް ވެސް ޙައްޤުތަކެއް އޮންނަން ހަމަ އެ އިންސާނުންނަށް ވީތީވެ  ،ކަަމކަށް . އަނެއްވާހަކަެއއް ނޫން

ކަމަކަްށ  ވާނެ ެވސް އަުޅގަނޑުެމން ކޮށްގެންއެ ޙައްުޤތައް ނުލިބޭނެ ގޮތަށް ވާހަަކދެއްކުމަކީ ،ކަމަށް ގަބޫލުކޮށް

ކުްށވެރިން އެކަހެރިޮކށްފައި މި ބެހެއްޓެނީ ވަކި ވީމަ ރިވެސް ކުްށވެއި ން. ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ހުރިހާ ތަނެއްގަނުދެންކެ

އެކަހަލަ ވަނީ  ވެސް އެކަން ބަޔާންކޮށްފައި އިދީނުގަ ތަކެއް ދިނުމުގެ ނިޔަތުގަިއ. މާތްވެގެްނވާ އިްސލާމްބުކަހަލަ އަދަ

ށް ވީތީވެ، ނުންނައިންސާ ،އަދަބު ދިނުމުގައި އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ން. އެހެންވީމާ،ހަމަތަކެއްގެ މަތީ

ލުން ނޫނީ އިންސާނީ ކަރާމަތަށް ނުވަަތ އިންސާނުންގެ ަޙއްޤަށް ނިކަެމތިވާ ޒާުތގެ އެްއވެސް ކަމެއް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫ

ވަަނ  17ކަމެއް.  ވެސް ުކރަންޖެހޭނެ ން ކަންކަން ކުރުމަކީ ހަމަގައިމުވީާމ، އެގޮުތގެ މަތީނުވާެނކަން. އެހެންކޮށްގެން

ހުށަހެޅިގެން ދިވެހިރާްއޖޭގެ ހުރިހާ ޖަލުތައް ބަލަްނ  ބިލެްއ މި މަޖިލީހަށްޖިލީހުގައި ޖަުލތަކާއި ޕެރޯްލގެ ރައްޔިތުންެގ މަ

ރޭގައި. ަބއެްއ ކަންކަން ޖަލުގައި ވަރަށް ނިކަމެތިކޮށް ވެސް ހަމަ ލިބުނު ޓީމުެގ ތެ ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު ައޅުގަނަޑށް

ނޑުމެންނަށް ސް އަުޅގަވެ ބޫލުނުުކރާ މިންވަރަށް މަތިކޮށް ހުރިަކންން ގަގަނޑުމެހުރިއިރުގަިއ އަެނއް ބަިއ ކަްނކަން އަޅު 

ގޮސް ހިފަިއގެން މިކަަހލަ އެްއޗެހިއާާރއި ވީސީ  ،ާއއިެގއިން ޓީވީ ،ފާހަގަކޮށްލެވޭ. އެހެންވީމާ، މިދެންނެވި ކަމަކީ

ޔަތްކޮށްފައި ޢާުހރިހާ ކަމަކަށް ރި ، މިެލވެްލގައި ހުރި ކަންތައްތެކއް ވެްސ އެބަހުރި. އެހެންވީމާ އެތަނުަގއި އެޕާޓުމަންޓް

އެާއއެުކ ހިތުމާއި އަދި ހަމަރުމަތްތެރިޮކށްޙުއިްނސާނީ ޙައްޤަށް  ؛ޞަދުޤްގައި މި ެދ މަޤީަޤތުޙަ ނޑުމެން ހިނގާށޭއަޅުގަ
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ކުރަން.  ން ައޅުގަނޑުމެން ކަންޒާތުގެ ކަންަތއް ނުކުުރމަށް. މިގޮތުގެ މަތީ ލިބޭ ނަށް ހިމާޔަތްކުށްވެރިން

ެއ ކުށްކުރެވުނީމާ، އެ ކުށަްށ  .ނޑު ދަންނަވާނީ އިންސާނުންނަށް ވީތީވެ ކުށްކުރެވެނީންޏާ އަޅުގަ ވެއްެޖކަމަށްވައެހެން

ފު ލިބިގެން ކަމެއް. މާ ކަމެއް. އެ އަދަބު ލުިއކޮށްދިނުމަކީ ވެސް އޮންނަންޖެހޭނެ އޮންނަންޖެހޭނެލިބުމަކީ ވެސް ފުމާ

 ،ވެސް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް މުގެ ފުރުޞަތަކީއަޅުގަނޑުމެން މުޖުތަމަޢުގެ ތެރެއަށް ނުކުތު

ން ކަންކަން ކުރަނީ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތީ މުތަކާއުޤައަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ގަބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ ދުނިޔޭގެ އެހެން 

ޖަލަށް ގިނަ މުއްދަތަކަށް  ވަންޏާ ޖަލުތަކުަގއި އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތްތަކެްއ އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ހަދަންޖެހޭ. ކަމަށް

ދައުލަތުގެ ތެރެއިން  ވާީތވެ، އަުޅގަނޑުމެން މީހާއަކީ ހަމަ އަނބިދަރިން ގޮވަިއގެން އުޅޭ މީހަކަށް ކުރުމަށްފަހު އެޙުކުމް

ވަންޏާ ކުރެވޭނެ.  ކަމަށް ތެރިކަމާއެކު ުކރިޞްެވސް އިޚްލާ ތްތަކެއް ހަމަގައިމުގޮޖަލުތަކުގައި އާމްދަނީ ލިބޭނެ 

އްލުެވގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، ޙަ މަށްވާނަމަ އެމީހުންގެ އިންސާނީ ޙައްޤަށް ަވރަށް ބޮޑު ކަންތައްތަކެއް ކަޖެ އެހެންވެއް

ތެރި ނިޔަތުަގއި މިކަން ޞްވެސް އަުޅގަނޑުމެން މުޅި ދައުލަތުގެ ތެެރއިން އިްޚލާ ނީ މިކަުމންއަޅުގަނޑު ދަންނަވާ

 . ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އްލު ލިބިގެންދާނޭޙަޤީޤީ ޙަވާ ކަމަށް ވާނަމަ އަުޅަގނޑުމެން މި ކަންބޮޑު ކުރެިވއްޖެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ައޙްމަދު ސަލީމް. އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 

 އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

ގޮތުަގިއ ކޭ ވެސް ދެ ނޑުގަގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ ރިޕޯރޓަކީ އަޅު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! ޖަލުތަކާ ބެހޭ

ދެކެވެމުން އަންނަ ވާހަަކއެްއ ނޑުމެންގެ ތެރޭަގިއ ެވސް އަުޅގަ ޓެއް. ދެން މީގައި ޒަމާނުއްސުރެމު ރިޕޯހިއްމު ވަރަށް

ިގ މީހުން މަރުވަމުންދާ ގޮތުެގ ނނޭމިއީ ޖަލުތަކުގެ ވާހަަކއަކީ. ަޖލުތަކުގަިއ އަނިޔާލިބޭ ވާހަަކއާިއ އަދި ޖަލުތަކުަގއި ގޮތް

. މިކަމަށް އެއްވެސް ބަޔަކަްށ ދެކެވޭ ވާހަަކއެއް ައުކ ދެކެވޭ ވާހަކަެއއް ނޫން. ފެށުނީއްސުރެއިްއޔެވާހަކަައކީ މިއަދަކު 

މިކަްނ  ،ފަދައިން ވިދާޅުވި  ހުވަޫދ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުޑަ މެއްލެއް ުނގަނެވޭ. ދެންޙަ

ފައި ދައްކާެވސް އަުޅގަނޑުމެން މިތާ ވާހަކަ ތެިރކަމާއެކީ މިއަދުޞްލާޚްއި !ކީ މިކަން ކުރަން އުޅެބަލަމާއެ ތެރިކަޞްލާޚްއި

ތެރި ޞްލާޚްކުރެވެނީކީ އި އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް މި ވަންޏާ ތަކުގެ ހާލަތު ހުރީ ހަމަ އެގޮތުގައި ކަމަށްވެސް ޖަލު މާދަމާ

ެލވޭ އިީނ ހަމަ ރައްޔިތުންނަށް ދަަޅދައްކާލުމަށްޓަކަިއ ދަްއކަވެކުރެ މަސައްކަތެްއ ނޫން. އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި

 ށް ވަންޏާ ޖަލުތަ ކަމަށް ކޮްށފިާލޞްތެރިކަމާއެކީ މަަސއްކަތްވާހަކަތަެކއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅގަނޑުމެން އިޚް

އަކީ، މިއަހަުރގެ ބަޖެޓަކީ ަދނީވެސް އެބަހުރި. މި ދައުލަތަށް ލިބޭ ފައިސާގެ އާމް ކުެރވޭނެ. ދައުލަތުަގއި ފައިސާރަނގަޅު

ެއކީަގއި  ތަނަވަސްކަމާ ވަރަށް،ަލއްަކއެއްހާ ީމހުން އަނެއްހެން ބުނާނަމަ  4ބިިލއަނެއްހާ ރުފިޔާ. ިމއީ ދިވެހި   30
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ކުރުމަކީ ކޮންމެހެން އާމްދަނީ ލިބެމުންދަނީ. އެހެންވީމާ، ޖަލުގެ ކަންަތއްތައް ރަނގަޅުއުޅުޭވ ފެންވަރަށް ރާއްެޖއަްށ 

ނޑުމެންގެ ތެެރއިން ޖަލަށް ގޮއްސަ ތިބި މީހުންެގ ގައަޅު ،ޑުމެންނަށް އެނގޭނެޖެހޭ މަސައްކަތެއް. ައޅުގަނކުރަން

ޮގޅިތަުކގައި  ވިދާުޅވަނީ. ބޭފުުޅން ކުދި ގޮޅިތަެކްއގެ ވާަހކަ އެ އިރުަގއި އެހުންނަ ކުދިނޑުމެން ަފށާުޅގަވާހަކަތަކުން އަ

 12ޭރގަނޑު  ،ހެދުުނ އެއަާރ ހޫނު އިސިމެންތި އަށިތަުކގަކާ. ބަދައް ވެްސ އެ ހުންނަ ސިމެންތި އަށިތަކެްއެގ ވާހަކަ

އިރު އައިސް  އަރާ ،ހުންނަނީ ދައްާކ. ައނެއްކާ ގޮޅިަތއް ހެދިފައި މިއެބަ ވެސް ހޫނުކަން ނުފިލާ ވާހަކަ ވެސް ޖަހާއިރު

ންނަނީ. ހު ވެސް މިއި ޅިަތއް ހެދިފަމީހާއަށް އަނިޔާ ލިބޭ ޮގތްތަކަކަށް ޖަލުތަކުގެ ގޮ އެ ،ގޮތަށް  ހަމަ މީހާގެ ގަޔަށް ެއޅޭ

 ނުލިބޭނެ ގޮތަކަށް  އަވި ،ގޮތަށް ލާފައި ރަނގަޅު އިރުކާރުން މި ގޮޅިތައް ތަޅަސަ މި ،ދެން އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން

 ދާނެކޮންިޑޝަން ވެސް ހަރުކުެރިވގެން ތަންކޮޅެއް ފުރިހަމަ ގޮެތްއގަިއ ޖަލުތައް އުފެިދގެންރގޮޅިތަުކަގއި ހަމަ ެއއަ

ކަމެްއ  ފެންވަރަށް ޖަލުތައް ގެނައުމަކީ މިހާރު މި ސަރުކާރަށް ކުރެވިދާނެ އްޔާ މިތެރިކަމެއް ހުރެއްޖެޞްއިޚްލާ .ށްކަމަ

ނުވާނެ ޞަދަކަށް ވެގެންޤްގަނޑުމެްނެގ މަތެރި ރަީއސް، އަުޅގަނޑުމެން އެްއވެްސ ހާލެއްގައި އަޅު އިނގޭތޯ. ިއއްޒަތް

ވާތީ. އިންސާނުންނަީކ  ކަމަށް އޮތީ ކުށްވެރިން ވެސް މި ަފއިެގ ނަން ދެވިއިންސާނުން ށްނަކުރުެމއް. އިންސާނުންއަނިޔާ

ކުެރވޭނެ ކޮންމެ އިްނސާނަކީ ވެސް ކުށް ،ސްޔަ ވި އިކަމުގަޅުނު ކުށްކުރެވޭނެ ަބއެއް. ކިތަންމެ ވަރަކަށް ކުށް ނުކުރަން އު

 ،ދީޘްފުޅެއްަގއި އޮންނާނެޙަރަސޫލާގެ  ތިކުރުމަކީ ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނޭ ކަމެއް. ކީރިފުބައެއް. އެ ކުށަށް މާ

ކުރާ މީހާ ކުށެއް ނު ފުއްސެުވމަށް އެދޭ ކޮށްަފއި، ފާފަެއއް ކޮށްފައި އެ ފާފަ ކުށެއް له التائب من الذنب كمن ال ذنب

 .ށް އެދުންފަކޮށްފައި އަުޅގަނޑުެމން އެކަމަށް މާ ފަދައޭ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އިނޭގ ކަމެއްމީހަކު 

ކުރުމަކީ އެންމެ ފުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި އޮްނނަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އިސްލާމްދީނުގައި މާދިނުމަކީ ވެސް އަޅުފުއަނެއްކާ މާ

ކަމެއް. ވަުގތު ހަމަވާތީވެ، އަުޅގަނުޑގެ  ޖެހޭެވސް އޮންނަން ކުރުމަކީފުްނވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން މާވަރުގަދަ ނިޒާމު. އެހެ

ފުރުޞަތު ލިބޭނެ ގޮތަކަްށ އިންިތޒާމު  ،ތަްނކޮޅެްއ ފުުރޞަތުތައް ދިުގކޮށް ކީަކއަލަ ވާހަ. މިކަހަ އިލާނަންވާހަކަ ނިންމަ

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ. އެދި ހަމަޖެއްސުމަށް 

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 ސަނީފް. هللا އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ސަނީފް ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުދޫ ދެތިނަ

ވެސް ފުރަތަަމ  ައޅުގަނޑު އިމުގައި އިންނަވަ ޤާ`. ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސާ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސާ ިތކަމަނާ ތި މަ

ޑު ދަންނަވަން ގަނއަޅު  ؛ބާ ދަންނަވަން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސާޙަވީމާ، ކަމަނާއަށް މަރު ދަްއކާ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވާހަކަ

ޓެކޭ ނޫނަކަށް އެކުލެިވގެން ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމެްއގެ ރިޕޯމު ގާހިއްމިއީ ދިވެހި ރާއްޖެައށް ވަރަށް މު ،އޮތީ
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ޓުން ވަރަށް ސާފުވާ ވަރަށް ަބއިވަުރ މި ރިޕޯ ؛އުޅެނީ. އަުޅގަނޑުމެން މިކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެން މި

ށްޓަަކއި މި ކުރުމަގިނަ ކަންަތއްތަެކްއ ރަނގަޅު ވަރަށް ގިނަ ދިމަދިމާލުން ވަރަށްޤީޤަތްތަކެއް އެަބއޮތް. މީަގއި ޙަ

މި ރިޕޯޓު ކޮމިޓީއަކަށް ޮގސްގެން ކޮިމޓީގައި ފުދޭވަަރކަށް ބޮޑަށް  ،އެގޮތުން . ފާހަގަކުރެވޭ ޓުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރިޕޯ

އިންސާނުންެގ  .އުސޫލުތަކެްއގެ ވާހަކަ ބޭނުންވާ އިންސާނުންގެ، މި ދައްކަނީ ކަމެއް. މިއާ ދޭތެރޭ މަޝްވަރާކުރެވެންޖެހޭ

އޭނާ ބޭކާރުކޮށްލުމެްއ  ،ކީ އޭނަ އެކަހެރިކޮށްލުމުގެ މާނައަ އިންސާނާ ޖަލަށް . ލުން ސާނާ ޖަލަށްއިން. ކަރާމާތުގެ ވާހަކަ

ރުމަށް ޙުކުއިޞްލާޙުކުރުން. އިޞްލާ .ލުމަކީ އެއީ ޖަލަށް ،ެޅވޭނެ ެއހެން މަގުތައް ހޯދައިދިނުންނޫން. އޭނައަށް އު

 ރާްއޖޭގެ ޖަލުތަކުގައި ައޅުގަނޑު ،ރުބަލާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ފެންނަން އޮތް ބައެއް ޙަޤީޤަތްތަކަށް ބަލާއި

 ،ކުދި ތަންތަނާއިވަރުގެ ކުދިތަނެއްެގ ތިން ޖަލު. އޭގެތެރެއިން އިްނސާނުން އުޅެން އެކަީށގެންނުވާ ތިން ވެސް ދެކުނިން 

ވަރަށް ރަނގަޅަށް  ،ފައި ހުންނަ ތަންތަނާއިނުވާ ގިނަ އަދަދަކަށް ެއއް ަތނަކަށް މީހުން ލާށީގެން އިންސާނުން އުޅެން ެއކަ

ވަގުތު ފާހަގަކުރަން. ެއކަމަުކ  މި ވެސް ހުރިކަން ވޭ ޒާތަށް ހަދާފައި ހުރި ތަންތަން ހެދިފައި ހުންނަ އިންސާނުން އުޅެ

ފާަހގަކުރި  ،ރި މެންބަުރން ފާހަގަކުރެވުނުތެއްޒަތްއި ހަމަ ިދމާވެގެން އުޅޭ މައްސަލަަތކަކީ  އިމީގަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ެވހިރާއްޖޭގައި ޖަލުތަކަްށ މީހުން ލެވެނީ އެންމެ އެކަީށގެންވާ ދި . ހަމަ ފުދޭވަރަކަށް ިގނަ ނުކުތާ ފާހަގަކޮށްފި ؛ބައެއް

ެއ  .އިމުކުރެވެންޖެހޭޤާކަން ންރާއްޖޭގެ އުތުާރއި ދެކުުނގައި ކަ  .އުޅޭ މައްސަލައަކީ  ގޮތަކަށް ނޫނޭ. ެއއީ ދިމާވެެގން މި

އްޖޭގެ ވަިކ ތަނަކަށް އައިްސ ރާ  ،ެއ ޢާއިލާތަކަށް އެންމެ އެކަިށގެންވާ ކަމެއް ނޫން  .ބޭފުޅުންގެ ެވސް ޢާއިލާަތކެއް އޮވޭ

 ށްފަހަރު ނެގުމަކީ. އެެހންވީމާ، މި ބާވަތުގެ ކަންަތްއތައް ކޮމިޓީން ވަރަށް ފުންކޮ ތާއަުކ އެއްއިލީ ބައްދަލުވުން ހަފުޢާ

 އެ ބަދަލުތައް ގެެންސގެން މި މަޖިލީހަށް އަލުން ގައި އެކީ  މިއަށް ގެންނަންޖެހޭ ބައިވަރު ބަދަލުތަެކއް ހުރުމާ ،އި ވިސްނަ

 ހުށަހެޅޭނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަނީ. ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުުރޞަތަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އްޒަތްތެރި މެންބަރު. އި ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ހުސް ދާއީ ބަ އިބުތި . 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި ދާއިރާގެ ފެލިދޫ ބަހުސަކަށް. އީތިދާވެސް މި ބަދަލުވަނީ އިބުރު އަނެއްކާން މިހާގަނޑުމެޅުއަ

ށް ( އަސްކޫްލ ހިންގުމުގެ ގާނޫނުރީޕް) 2012/1 ގާނޫނު ނަންބަރު ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ރަޝީދު ފަޟުލް އިބްރާހީމް

. ޭއގެތެރެއިްނ ގަިޑއިރު 4ވަީނ  ޅިހފައި މިކަނޑައެލަ ޖުމުމި ބިލަށް އަޅުގަނޑުމެން  .ގެަނއުމުގެ ބިލުޙުޞްލާއި
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ސިކުންތު. އެާކވީސް  މިނެޓާއި ވިހިސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  29މިނެާޓއި  24އަށް ދެ ގަިޑއިރާއި އެމް.ޑީ.ޕީ

 ސާދައަށް ިސކުންތު. އެމް.ީޑ.އޭ  ބާރަ މިނެޓާއި  ޅަ ސޯ .އެން.ީސއަށްސިކުންތު. ޕީެއކާވީްސ މިނެާޓއި  ވިހިށް ޕީ.ޕީ.އެމަ

 ތިރީސް މިނެޓާއި  ތިންކުންތު. ަވކި ޕާޓިއަކަށް ނިސްބަްތވެަވަޑއިނުގަންނަވާ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ސިއަށް އި މިނެޓާ

 ަޑއިގަންަނވާނެ. ލިބިވަ މިނެޓުދިހަ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ބިލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް އިސިކުންތު ލިބިވަަޑއިގަންަނވާނެ. 

 

 ވުން:ދެއްކެވާހަކަ ރަޝީދު ފަޟުލް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ފެލިދޫ

މި ގާނޫނަށް އިޞްލާުޙ އާދެ! މައިގަނޑު ގޮެތއްަގއި ައޅުގަނޑު . ސާްއޒަތްތެރި ރައީ`. ޝުކުިރއްޔާ އި 

. އިހިކޮށްދިމުގެ ބޭނުމުގައިތުރަށް ފަކުދީންނަށް މައިގަނޑު ގޮެތއްަގއި ކިެޔވުމުގެ ފުރުޞަތު ތުއްތު ،ހުށަހަޅަނީ

ސިީޓ  އި،ށްދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގަާޔއި ދައުލަތާމުގެ  ފުރުޞަތުތައް ވީހާވެސް ފުޅާކޮތުއްތުކުދީންނަށް ދޭ ޅަފަތުގެ ތަޢުލީ

ަލ އަމިއް ،ދިވެިހ ޖަމާޢަތްތަކުންނާއި ،ދިވެިހ ކުންފުނިތަކުންނާއި ،ރަށު ކައުންސިލުތަކުންނާއި  ،ކައުންސިލުތަކުންނާއި 

ންނަށް ދޭ ، ތުއްތުކުދީދައި، ހިންގައި ސްކޫލް އުފައްން، ރާއްޖޭގަިއ ޕްރީބޭރުގެ ފަރާތްތަކު ރާއްޖޭން ،ރުދުންނާއިފަ

ފޭރާންހެޔޮ ތަޢުލީމެއް ކުދީންނަށް  ،ޅަފަތުގެ ތަޢުލީމު ރާއްޖޭގަިއ ވީހާވެސް ފުާޅކޮށް ލިބިދީ، އޮއްޓަރުހުރި 

 12ގާނޫނުގެ  ަގއިމަިއގަނޑު ގޮެތއްުޑގެ މި ިއޞްލާޙުގެ ތެރޭަގއި ލިއްބައިދިނުމުގެ ބޭނުމުަގއި. އާދެ! އަުޅގަނ

އިޞްާލޙު އަޅުގަނޑު މި ހުށަހެޅީ  12ނެ. މައިގަނޑު ގޮތެްއަގއި މި ގަނޑު އިްޞލާޙު ހުށަހަޅާފައިވާމާއްދާއަކަށް ައޅު

ނޫނިއްާޔ  ،ރަށްރަށުގަޔާއި މިދެންނެވި ކަންތައްތައް ހާސިލުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި. މީގެކުިރން މިހާރު ގާނޫނު އޮތް ގޮތުން

 އި ގައި އުމުރު ފުރަ ދޭތެރޭގެ އަހަރާ  6 އަހަރާއި 4މުރުން ދަނީ އު ެވގެންށްރަށުގައި ހަމައެކަނި ލާޒިމުމީހުން ދިރިއުޅޭ ރަ

ިމ  މައިގަނޑު ގޮެތްއގައި ރަށްރަށުގައި ، ގޮތަށް. އެހެންނަމަވެސް އެލް.ކޭ.ޖީ ޝާމިލުވާ ،.ޖީ ކޭޔޫ. ؛ސްކޫލް ހިންގުންޕްރީ

ދުވެރިކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ްއޔާ މެޖަމުޢި ލަބުކްއަމިއްލަ  ަކއުްނސިލު މެދުވެރިކޮށް ނޫނިްއޔާ ،ތަަކކީ މައްސަލަދިމާވާ

ސްކޫލްތަކުން މިިނސްޓްރީ އޮފް އެިޑއުކޭޝަްނގެ  ޤީޤަތުަގއި ނޫނިއްޔާޙަ ،ަގއި ހިންގާތީވެ އެކީ  އެިޑއުކޭޝަްނގެ އެހީއާ

އެލް.ކޭ.ޖީ އޭެގ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮުތގަިއ  ،ބައާދޭ. ޔޫ.ކޭ.ޖީ ންތަކެއް އެއި ގޮންޖެހުއެހީަގއި ހިންގާީތވެ ޙަޤީޤަުތގަ 

އަުޅގަނުޑ ެއ ގޮތަްށ  ،ކަމުަގއި ިވަޔސްގޮންޖެހުންތަކަކާ ެއކީަގއި ހިނގި  ޫނނިއްޔާ ،ނގިކަމުަގއި ވިޔަސް ހި

ކުރަންޖެހޭ ކޮށް ދިރާސާވަރަްށ ފުން އީމި ވެ.ށް ވެސް ކަންކަްނ ކުރިއަށްދާތީޙަޤީޤަތުގައި ިމ ދެ ގޮތަ ،މިދަންނަވާލީ

 ،އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާީތވެ ސޫުލތަކެއް ކަނޑަެއޅެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަދި މި ކަންަކމަށް އިތުރު ހަރުދަނާ އު .މައްސަލަެއއް

އެ ވާހަކަ ވެސް މި ފުރުޞަުތގައި އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން. މި ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙުގައި ަމއިގަނޑު ގޮެތއްަގއި 

ފުރަތަމަ އަހަރުަގިއ  .އަހަރުން ފެށިގެން 1އެީއ އުމުރުން  .ލެވިފަިއވާނީ އުމުރުން އެްއ އަހަރުންއިބަހަމުރުފުރާ އު

ސްކޫލެއް  ބޭބީ ޕްލޭ ،ކަމުަގއި ަވންޏާދަންނަވާ  ަޙޤީޤަތުގައި ،ވަނީ  އަޅުގަނޑުމެން މި އިޞްލާުޙަގއި ހުށަހެޅިފައި މި

 3އަދި  .ބޭީބ ނާސަރީ ؛ދެމެުދގެ ެދ އަހަރާއި ތިްނ އަހަރާ .ދުގެދެމެ ރާަހރާއި ދެ އަހައަ ެއއީ ެއއް. އިމުކުރުމުގެޤާ
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އިތުރަށް  އިތުުރކުރުމަށް. ކޮިމޓީގެ މަރުޙަލާަގއިގާނޫނަށް  މިނާސަީރގެ މަރުޙަލާ  އިދެމެދުގަ  ރާއަހަ 4އަހަރާއި 

އްލެްއ ޙައަށް އެދެވޭ ަކިއގެން މިވާހަކަދައް ކާއަދި ބޭރުގެ ފަރާތްތަ އިތަކާބެހޭ މިނިސްޓްރީ ކަމާ  އަދި މި ދިރާސާކޮށް

މި  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރެްއގެ ެވސް ދާއިާރގައިމެ ޮކން އަދި .ގެންނާނެކަމުގެ އުއްމީދު ައިޅގަނުޑގެ އެަބއޮތް

ހުރިހާ މެންބަރުންގެ އަރިހުން ެވސް ހަމަ މި  ،ބޫލުކުރާ ހާލު އަުޅގަނޑު އެދެނީގަމައްސަލަތައް ހުރިކަން ައޅުަގނޑު 

 ހުރި ޓަކައި ކުެރވެން ކޮށްދިުނމަށްވުޖޫދު ކަށްމި ބިލު ބަލަިއގެން މި ގާނޫނަ އި،ެދއްވަ ިވސްނައި ރަނގަޅަށް ކަމަށް

ނޫނީ މި ގިންތިތައް  ،މި އުުމރުފުރާ ތެޭރގައި ސްކޫލްތަކުގެދައުލަތުން ހިންގާ ޕްރީތްތައް ކޮށްދިނުމަށް. މަސައްކަ

އަދި ރަށްރަށުގައި ތިިބ  . ސްކޫލްތައް ހިންގަންޕްރީ   މިަތއް ލާޒިމްެވގެންދާނެދައުލަމާ ޙަޤީޤަތުގައި ލެވިގެން ައއީއިބަހަ

އަދި  .ރަދުތައް ކުަޑކުރެިވގެންދާނެކުރާ ޚަ ތި ލުއިތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ެއ ބޭފުޅުން ޖީބުންމައިންބަފައިންނަށް ވަރަށް ބޮޑެ 

ރުން ފާހަގަކޮށްލަން ތުއިންނަށް ޅަފަތުގައި ލިއްބަިއދޭނެ ކަމަކީ ކަށަވަރުކަމެއް. މީގެތުއްތުުކދިއަދި ކުޑަކުދީންނަށް 

މަރުޙަލާަގއި މި ެދ  ، ކޮމިޓީިވޔަސް ކަމުގައި އަހަރުން ފެިށެގން ހުށަހެޅި ެއއް އަުޅގަނޑަށް ިމ ިއޞްލާޙު ،ބޭނުން

 އަހަރަށް ވެސް ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތް. ޙަޤީޤަތަކީ ތުއްތުއިުރގައި ކުީދންނަށް ޅަފަތުގެ ތަޢުލީމު 

އްބައިދޭ ފުރުޞަތުތައް ލިއެ ކުދީްނނަށް  .ންނަށް އަޅާލުްނ ބޭނުންވާކަންން. އެ ކުދީދޭންޖެހޭކައަޅުގަނޑުމެން 

 .އަޅުގަނޑުމެން އަބަދު ކެނިޑނޭޅި އަުޅގަނޑުމެންގެ ަމއިންބަފައިން އެދެމުންދާ ވާހަކަ ތަނަވަސްވާންޖެހޭކަން. މިއީ

. އޮތީ ހުށަހަޅާފަ ގަނޑު މިބޭނުންވާ ކަމެއް އަޅުބަފަޔަުކ އެ ކަމަށް  ކޮންމެ ،ނޫނިއްޔާ މަޔަކު ،ކޮންމެ ރަށުގެ ރައްޔިތަކު

ފާހަަގކޮށްފަިއވާއިުރ  އިގަނޑުމެން އަުޅގަނުޑ މީގަސްކޫލް ހިންގުމުގެ އޭޖް ކެަޓަގރީ އަޅު ފެށިގެން ޕްރީ ދެ އަހަރުން

ދިންނަްށ ކު އެތުއްރުއިރުަގއި ނޫނީ ޅަފަތުަގއި ކިެޔވުމުގެ މަރުޙަލާއަށް އެތެރެެވެގންދާއިރުގައި  ،ދަންނަވާލަން ބޭނުން

 ނޫނީ ގްރޭޑު  އިއެލް.ކޭ.ޖީ ނިންމާފަ ، މަގުފަިހވެގެންދޭ. ޔޫ.ކޭ.ޖީފާހަގަކުރަން އެބަ އިދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް ކުިރއާލަ 

ންނަށް ޙަޤީޤަތުަގއި ިމ ނގެނީ ައޅުަގނޑުމެންގެ ޅަދަރީން ނޫނީ ުތއްތުކުދިދާއިުރގަިއ އަުޅގަނުޑމެންނަށް މި އެ އެކަކަށް 

 ަގއި ހަދާއިރު. ހަދާމަްނޓެއް އެބަމަިއގަނޑު ގޮތެްއގައި ާދއިރު އެސެސް ެއކަކަށް ސަލަތައް. ގްރޭޑުދިމާވެގެން އުޅޭ ަމއް

ކުއްާޖއަށް ދިމާވެފައި ހުރި މައްސަލަތައް. ކިެޔވުމުެގ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތުއްތު ފާހަގަވެެގން އެބަދޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް

 ގައި ދެެނގަނެވުނީމާ އެ  ެވސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެ ަމރުޙަލާޚާއްަޞ ެއހީއަށް ބޭނުންވާ ުކއްޖެއްތޯ ނޫނިްއޔާ ،ގޮތުން

އެީހއަށް ބޭނުންާވ  އިރުަގިއ އަުޅގަނޑުމެން އެ ުކއްޖަީކ ޚާއްޞަގޯސްކަން އަުޅގަނޑު ފާހަގަުކރަން. އޭެގކުރިން ކުޑަ 

ވާން އެބަޖެހޭ. ޚާއްޞަ ތަޢުލީމެއް އެ ކުދީންނަށް މަގުފަހިވަކި ކުއްޖެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ސާފުވާން އެބަޖެހޭ. 

ންނާނެ ކަމަްށ އެީކގައި ނިކު ޞްލާޙަކާރަނގަޅު އި މި ހުށަހެޅީ. މި ބޭނުމުގައި ައޅުގަނޑު މި ބިލުއެހެންވީމާ، މި 

 .ފުރުޞަތު ހަމަ އެބައޮތްިމ ަކއުންސިލުތަކުން  ،އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަން. މީެގއިތުރުން ހަމަ އަުޅގަނޑު ގަޫބލުކުރަން

ުޅގަނުޑގެ މި ބިލުގެ އެބައޮތް. އެހެންނަމަެވސް، އަ މި ފުރުޞަތު ތަކަށް ެވސްޓުއުންސްޓިޓިޕްރައިވެޓް އިހަމަ އަދި 

  ހަރާއި ނޫނީ އެއް އަހަރާއި ދެ އަ ސްކޫލް ނޫނިއްޔާޕްރީ ކުންފުނިތަކަަކށް ،ޕްރައިވެޓް ލުތަަކށްކައުންސި މަކުންހުށަހެޅު
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ސް ނޫން. މަޖުބޫރެއް ވެ  ކުރޭ. ނޫިނއްޔާށް ލާޒިެމއް ނުސްކޫލް ހިންގާކަފުރާތަކަށް ޕްރީ ދެމެދުގައި އޭޖު  ހަތަރު އަހަރާ

ކުރުމުގަިއ އަިދ  ވަނީ ދައުަލތައް މިކަން މި މަެއކަނި ލާޒިމުހަ .ްނގޭނެވިޔަފާރި ހިހަމަ ވިޔަފާރި ހިންގާ އުސޫުލން 

މި އިން ރީޢާ ޛަމިނިސްޓްީރ އޮފް އެިޑއުކޭޝަްނގެ  ،މައިގަނޑު ސަބަބަކަްށ ވަނީ މިގޮތަށް އަުޅގަނުޑ މި ހުަށހެޅި

މި ދާއިރާަގއި  ނިއްޔާނޫ ،އުލުަގއިޙަ ޓީޗަރުންނާއި ައދި އޭގެއިތުރުން މި މާކަންކަން ހަރުދަނާކުރުމަށް. އެދެވޭ ރިސޯސް

އެީކަގއި ިމ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރުމުގެ ޭބނުމުގައި އަުޅގަނޑު މިގޮތަްށ  ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ތިބި ބޭފުޅުންގެ އެހީތެރިކަމާ

ކުރިއަށް މި ގެންދަނީ މަސައްކަތްތައް  ނޫނީ ނާސަރީ ފަދަ ،ބޭބީ ނާސަރީ ކީ މިހާރުޤީޤަތަވަނީ. ޙަ ހުށަހަޅާފައި މި

 ،ބޭބީ ނާސަރީ ސްކޫލްތަްއ ނޫނިއްޔާޕްރީ ޢިއްޔާތައް މެދުވެިރވެގެން. މިކަުމގެ ސަބަބުން ެއދެވޭ ގޮެތއްަގއިޖަމު ކްލަބު

 ޔަކުބަލާނެ އިދައުލަތުން އަޅަނެ ފަރާތެއް ނެތް. ވަނީ. ސްޕޮސްސަރ ދޭ ރަށްރަށުގައި ހިންގޭ ގޮތް ނުވެފައި މިނާސަރީ 

ކަމުަގއި ޖަމުޢިްއޔާއިން މިކަން ކުރާ  ،ކްލަބު ،ކަމުަގއި ވާނަމަކުރާ  ނެތް. ކައުންސިލުތަކުން މެުދވެރިެވގެން މިކަން

އްޔާއިން ޢިޖަމު ،ލަބުކު ،ނަމަމިކަން ކުރާ   މެދުވެރިންްއ ނޫނީ ގޮންޖެހުންތަކެން އެދެވޭ ނަތީާޖތަކެއް މިއި ،ވާނަމަ

 ކްލަބު ،ން އެދެވޭ ނަތީޖާތަކެއް ނޫނީ ގޮންޖެހުންތަކެއް އެބަ ކުރިމަތިވޭ. ކައުންސިލުތަާކއިއިމިއީ މި ،ނަމަކުރާ މިކަން 

އެހީތެިރވާ ބޭފުުޅން މިކަން ކުރާއިުރގައި ީމެގ  ،އަިމއްލަ ފަރުދުންނާއިއަދި ކުންފުނިތައް، ނޫނިްއޔާ  ،އްޔާތަކާއި މުޢިޖަ

އޮތްކަން އަުޅގަނޑުމެންނަށް  . މީެގ ބޭނުންތެރިކަން އެބަ އިނގޭ. ަރށްރަށުގައި ީމގެ ބޭނުން އެބަ ޑިމާންޑް އެބަ އިނގޭ

އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން  ،ލީ. އަދި މީެގއިތުރުންއިއެބަ އިނގޭ. އެހެންވީމާ، މި ބޭނުމުގައި އަުޅގަނޑު މި ހުށަހަޅަ

މުރުފުރައިން އްާޔ އެޑިއުޭކޝަން މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން މި އުއަުޅގަނޑުމެންގެ ެއއް ފުރާޅެއްގެ ދަށުން ނޫނި ،ބޭނުންވޭ

ަފއިދާތަކެްއ ގިނަ ގުނަ  ،ނަމަ ލީމު ލިއްބައިދޭޢުައޅުގަނުޑ ހުށަހެޅި އުމުރުފުރަިއގެން ފެށިގެްނ ތަ ،ފެށިގެން

 އިނގޭ އަުޅަގނޑު މި ހުށަހަޅާއިރުގައި ވެސް އަުޅގަނޑަށް ކަން.ލިއްބައިދޭނެ ކުރިއެރުުމަގއި ކުއްާޖއަށްއްތުތު

ކުދިްނ ބެލެނިވެރިންނަށް ގެންދަްނ ދޭތެޭރގަިއ އުމުރުފުރަިއގައި ުތއްތު އަހަރާ 2އަހަރުން ފެށިގެން  1ކުދިން، ތުއްތު

ވަންޏާ މިހާރު އޮްތ ތް މެހެން ލާޒިމުަކމެއް ނޫން ގެންދާކަށް. ގެންެދވެން ނެެއއީ ކޮން ،އެހެންނަމަވެސްފަސޭހަނުވެދާނެ. 

ން ފަހިވެގެންދޭ. ެއކަމަކު ުނގެންދިޔުމުެގ ފުރުޞަތު ެވސް މީ ވަންޏާ ށްގެްނދެވެން ނެތް ކަމަ ،ގޮތަށް ވާކަމުަގއި ވަންޏާ

މުިޅ  ިމއީ ވެ،އެދުމެއް ކަމުގައި ވާތީ ުމވުމަކީ އަުޅގަނުޑގެ އެދޭލާޒި ދައުލަތުން ސްކޫލްޕްރީ  ޤީޤަތުަގއިޙައަހަރުން  2

ކުދިންނަށް  އެގޮތެްއަގއި  ފުރިހަމައަށް އަދި ޚާްއޞަ އިންމިދިވެހި ރަށްރަށަށް، މުޅި ހުރިހާ މައިންނަށާއި ބަފައިންނަށް 

ގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ފުރުޞަތުގައި އަޅުގަނޑު ފާހަ މިވަރަށް ނުހަނު މަންފާތަކެއް ކުރާނެ ކަމެއް ކަމުަގއިވާީތވެ، 

، އިއި ވިސްނަ ރޭގަދޭތެ ބޭފުޅުންގެ ދާއިރާއާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެ ،އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑގެ އެުދމަކަށް ވަނީ

ބަދަލެްއ  އެ ،ނަމަގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެްއ އޮތް ކޮމިޓީ މަރުަޙލާގައި  ،އަޅުގަނޑު ހުށަހެޅި ިއޞްލާޙު ބަލައިގަނެ 

ދާއިާރގެ ޓަަކއި،  ތި ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށްނީމީދަކަށް ވާއްއު އަުޅގަނުޑގެ  ނުން.ގެނެސްދި

މިޓީ ަމރުޙަލާގައި މިކަްނކަން ރަނަގުޅކޮށް، އަދި މި ބިލަށް އިތުރު ޞްލާޙު ބަލައިގަެނ، ކޮކުދިންނަށް ޓަަކއި މި އި ތުއްތު
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 ދަރީންނަށްއަުޅަގނޑުމެންގެ ތުއްތު ،މީދަކަށް ވާނީ އްފުރިހަމަކަމެއް ގެންނަން ފުރުޞަތު ދެއްވުން. އަުޅގަނުޑެގ އު

އަޅުގަނޑުމެންގެ ބެލެނިވެރިން، ރަށްރަށުގައި ތިިބ  ،ނީމީދަކަްށ ވާއްހިކޮށްދިނުން. އަޅުގަނުޑގެ އުކިެޔވުމުގެ ފުރުޞަތު ފަ

އިތުރު ލުއިކަމެްއ  ތްތަކަށްމި ކުރާ މަސައްކަ  ވިޔަސްފައިާސގެ ގޮތުްނ  ނޫނިއްޔާ ،ބެލެނިވެރިން މި ކުރާ ޖިހާދު 

ން. ވަިއޑްކޮށްީދގެން މިއަްށ ނިމުމެއް ގެނެސްދިނުގެނެސްދިނުން. ެއޑިުއކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވަސީލަތްތަްއ ޕްރޮ

މި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް  ،ައކީޢާޖެހުން ނައްތާލަދެއްވުން. އަުޅގަނުޑގެ ދުސަލާންޖަހާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުން

ކޮމިޓީެގ  ،ވައި އް ވިސްނުން މިންވަރުކޮށްދެ  ހެޔޮ، ނޫނީއި މިންވަރުކޮށްދެްއވަ ތަޢާލާ ބަރަކާތް هللاމި ބިލު ބަލައިގަތުމަށް 

 ، ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޓަކައި.ތްތެރި ރައީސް ބަަދލުތަކެއް ައއުން. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަމަރުޙަލާގައި މިއަށް އެެދވޭ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް ފުރުޞަތަ މެންބަރުންލަނީ ބަހުސަށް އެދިވަޑަިއގަްނނަވާ އި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މި ހުޅުވަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 .މަޙްމޫދު ޖީހާން މެންބަރު ިއްއޒަތްތެރި ގެރާދާއި ހިންނަަވރު .އެދިަވޑަިއގަންނަވަން

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: މަޙްމޫދު ޖީހާން މެންބަރު ދާއިރާގެ ހިންނަވަރު

ހުށަހަޅާ މާއްދާއަށް މި ވަނަ  15 ،ެއކުއިޞްލާޙާެގންދިޔަ މި ގާނޫނަށް ހުށަހެޅިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ދުވަހުން ފެށިެގންދާނެ. އަޅުގަނޑުމެން ިމ އަހަރު 1 ންއުމުރުގެ އްޖެއް ކުޑަކު  ލާޙަސްކޫްލގެ މަރުއިޞްލާޙާެއކު ޕްރީ

ލީމީ ނިޒާމު ދުނިޔޭގައި ޢުލީމީ ނިޒާމުގައި ނުވަަތ ތަޢުބަވީ ނަޒަރަކުން. ތަދޭތެރޭގައި ވިސްާނލަންވީ ތަރު އިޞްލާޙާ

ސްކޫލްެގ ލާއިރު ޕްރީއިަކށް ބަލަގޮެތއްަގއި ފިންލެންޑް، ސުވިޑްން، ޑެންމާ ޚާއްޞަ ،އިރުލާއިއުމުތަކަށް ބަލަޤަކާމިޔާބު 

އަހަރުަގއި.  7ދުަވހު. އުމުރުން އަހަރު 7ިނންގ މި ފެށެނީ ން ނުވަތަ ސްޓްރަްކޗަރޑް ލާއުލާ، މަދަރުސާއަށް ދިޙަމަރު

ނިންގއަށް ސްކޫލް ުނވަތަ ސްޓްރަކްޗަރޑް ލާޓެިރ އިްނޑިާއގަިއ ޕްރީއްއަހަރު ކުރިން ައުޅގަނޑުމެންެގ ައވަ 2މީގެ 

އަހަރުކަމުަގއި  5ފެށޭ އުމުރަކީ  ންނިންގ ސްކޫލިކީ، ސްޓްަރކްޗަރޑް ލާ ގެންދަންޖެހޭ އުމުރަކުޑަުކއްޖަކު

އަރލީ ާޚއްޞަކޮށް  ،އުމުަތކުަގއިޤަގޮތުން ކުިރއަރާފަިއވާ  ލީމީޢުތަ އިކަނޑައެިޅގެންދިޔަ. މި ނިންމުންތަކަކީ ދުނިޭޔގަ

 މިގޮތަށް މި  ،މިގޮތަްށ މި ހުށަހެޅެނީމި އިޞްލާޙު އުމުތަުކގަިއ ޤަެއޑިުއކޭޝަން ވަރަށް ކާމިޔާުބ ުހޑް ޗައިލްޑް

ފަށަިއގެްނ ކުޑަކުދިްނ، ސްޓްރަްކޗަރޑް  ންތުއްތުއިރު ޤީޤަތުަގއި ދިރާސާަތުކން މާހަ ،ގެެނވެނީ ގެނެވެނީ، ބަދަލުތައް މި

ން ފެށުމުން. ީޓ މަރާލުންކަމުގައި ދިރާސާތަކުްނ ދައްކަމުންދާރަފުކުރުމަީކ އެކުދިންެގ ކްިރއޭޓިވިޢާނިންގއަށް ތަލާ

 ،ސްކޫލާއި ޖެހޭ ޕްލޭޤީޤަތުގައި އަުޅގަނޑުމެން މި ބަހުސް ކުރިއަްށގެންދާިއރު ވަރަށް ސާފުކޮށް އިނެގން އެބަޙަ

ގޮުތގަިއ  އްކާމިފަހުގެ ދިރާސާތައް ދަ ؛ސްކޫލްހުރި ތަފާތު. ޕްލޭ ނިންގއާސްކޫލް ނުވަތަ ސްޓްރަކްޗަރޑް ލާޕްރީ

މަދަރުސާައށް ކުއްޖަކު ތައްޔާރުވެަފއިާވ  ންގެ އެއްގޮތެއް ނުކުރެވޭނެ. އެއީސްކޫލަށް ފޮނުވާ އުމުރު ހުރިހާ ކުދިޕްލޭ
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 އެއް ،މިއީ ކުަޑކުއްޖަކު ަތއްޔާުރވެފަިއވާ މިްނވަރު. ކޮންމެ ކުއްޖެއް  ؛ގެ ރެޑިނަސްނިންމިންވަރު، ސްޓްަރކްޗަރްޑ ލާ 

ލްޑްހުޑް ެއޑިއުޭކޝަން އަމާޒު ދަްއކަނީ ތަފާތުވާކަން ދިރާސާތަކުން އެބަ ދައްކާ. އަރލީ ަޗއި ކާކުއްޖެއް އަނެއް ުކއްޖަ

ނިންގ، ްސކޫލަށް އަުޅަގނޑުމެން ގާނޫނަކުން މިގޮތަށް ކަނޑައަޅާ ކުއްޖެްއގެ ސްޓްަރްކޗަރޑް ލާ ،އެހެންކަމުންއެގޮތަށް. 

މަކީ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތަގއި ތަރުބަވީ ކުިރއެރުމަށް، އަހަރުން ފެށު 1ދާންޖެހޭ އުމުރު، ސްކޫލަށް ދެވޭ އުމުރު 

ގޮެތއްަގއި ުކއްެޖއްގެ ކްރިއޭިޓވިީޓއަށް ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެޅޭ ވަރަށް ޮބޑު  ިޑވެލޮޕްމަންޓަށް ައދި ޚާއްޞަ ގްނިިޓވްކޮ

 ަގއި ެވސް މިއުމުޤަ، އަުޅގަނުޑމެންގެ އި މެދު އަޅުގަނޑުމެން ފުންކޮށް ވިސްނަ މި ިއޞްލާޙާ ،ހުރަހެއް. އެހެންކަމުން

ްސޫކލް އެިޑއުކޭޝަްނގެ އުމުރު  ޕްރީއުޭކޝަން މިނިސްްޓރީގެ މިސްރާބު ހުރީވަގުުތ ިވސްނުން، މިސްރާބު ހުރީ، އެޑި 

އުމުތަކުގަިއ ޤަލީމީ ގޮތުން ކާމިޔާބު ޢުގޮތެްއަގއި ތަ މި ދިރާސާތަކުގެ އަލީަގއި އަދި ޚާއްޞަ ،މަތިކުރުމަށް. އެހެންކަމުން

އަުޅގަނޑުމެން މިފަދަ  ލިބިގަެނގެންން އިބުރަތް އި، އެއި ރަމުންގެންދާ ގޮތަށް ވިސްނަމަލުކުޢަކުރަމުންގެންދާ، 

ވިޔަފާިރއަކަށް ނުހެދުމަީކ  ލީމަކީޢުކަެމއް. އާދެ! ތަ މަލުކުރުމަކީ އަުޅގަނޑު އެދޭޢަދޭެތރޭގައި  އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅުމާއ

 ިރއްޔާ. ޝުކު އް.ބޮޑު އިލްތިމާސެ އަޅުގަނޑުގެ ވަރަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދު.ޙީސައިން ވަޙުތްތެިރ މެންބަރު ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުްނ: ދުޙީސައިން ވަޙު ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ެއއް އަހަރުން  ،ފަދައިން  ވިާދޅުވި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން ވެސް އެ އިިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ދެންމެގަޝުކުރިއްާޔ 

ލުމަީކ އަޅުގަނޑު ވެސް ެއްއވެސް އިސްކޫލްތައް ހުޅުވަ  ފެށިގެން ޕްރީނޫނީ އެއް އަހަރުން ،ންއުދިށް ސްކޫލަފެށިގެން ޕްރީ

ކުއްޖަކަށް ކުުރވަްނ  ގުޭޅ ކަންަތއްތަކެއް އެ ކުއްޖަކާ  ުސރެ އެންކުދިން ުކޑައިރުކުރާ ކަމެއް ޫނން. ތުއްތުގޮތަކަށް ާތއީދު

ލި ކަމުަގިއ އިމުތަކަށް ބަލަުބވެފަިއވާ ޤައުބޭރުގެ ތަޙުޒީ ،ވި ފަދަިއންވިދާޅުއެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން ދެންމެ ޖީހާން ވެސް 

ސްކޫލްތަކަްށ ދަނީ. އެއް އަހަުރން ފެށިގެން ޕްރީ ފެށިގެން މި ައހަރުން ތަޢުލީމީ ނިޒާމު 5އަހަރުން،  4ވިޔަސް 

ާތއީދެއް ނުކުރަްނ ރ ސެންޓަރުތަކަށް. އަުޅގަނެޑއް ވެސް ސްކޫލްތައް ެވގެންދާނީ ޑޭެކއަޕްރީ ،ނަމަ ަލއިފިއިހުޅުވަ

 2 ،އަހަރު 1ކުދިން  އެ ،ތާއީުދކުރަނީހަމަ ސެްނޓަރުތަކަށް ހެދުމަކަށް. ައޅުގަނޑު ެވސް ރ ސްކޫލްތައް ޑޭެކއަޕްރީ

ކުދިްނގެ  އެ ،ވާތީވެ  ކަމަށް އެުކގައި ތަުރބިއްޔަތު ލިބެންޖެހޭ ވަގުތު ކުދިންގެ ަމއިންބަފައިންނާ އަހަރު އެއީ އެ

ޓަކައި ގާނޫނު މިހާރު ން ކުދިންގެ ެވސް މުސްތަޤުބަލަށްިކޔަވަމުންދާ އެހެ ސްކޫލްތަކުަގއި ޓަކައި އަދި ދެން މުސްތަޤުބަލަށް

 މާްއދާ އެްއވެސް ިއޞްލާޙެއް ުނެގނައުން. އަުޅގަނޑުމެން އެންެމންނަކީ މުސްލިމުން ކަމަށް  މި ަވއި،ގޮތަށް ާބއް އޮތް

ސްލާމްދީނުެގ ޑަކުދިންނަށް އިތެރޭގައި ވެސް ކު ގެ ޤުން އެބަޖެހޭ އިސްލާމްދީނުގެ ރިވެތި އަޚުލާބޫލުކުރަގަ ،ވާތީވެ 
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 އަހަރުންނެްއ މި އަަހރުން، ދޮޅު 1މަހުން  6އޮންނަނީ ަވކި އުމުރަކުން ފެށިގެން.  ކަންތައް ވެސް ދަްސކޮށްދިނުން މި

 ،ލިބުނުޯނވޭ. ައޅުގަނޑަށް ނަސީބު ވީ ޮގތުން ވެސް އަންގާފައި މަޖުބޫރުކުރާކަށް ދީނެއްަގއި ވެސް އަދި ދުނިޔައްކަންތަ

ގާނޫނަކަށް  ،ްސކޫްލ ބިލަށް ބައެއް އިޞްލާުޙތައް ައއިސް މަޖިލީހުގައި އުޅުނުއިރު ޕްރީޑު ކުރިންއަޅުގަނ

ޒިރުކުެރވުނު. ަވޑަިއގެންެނވި. ެއއިން ހާގިނަ ަތޖުރިބާކާރު ބޭފުޅުން  އަދި ބޭރުެގ ވަރަށް ާއއި ދިޔައިުރގައި ާރއްޖެހެދިގެން

ށް ކުދިން ވެއްދުމަށް. ސްކޫލައަހަރުން ފެށިގެން ޕްރީ 4ިދޔައީ ގެންޅުން ވެސް ބުރަވެހުރިހާ ބޭފު އެ ؛އެްއވެސް ބޭފުޅަކު

 ،ށް ވިސްަނއިދިނުމަށްތަކަކައުންިސލު ،ދިޔައީ މީހުންނަށް ވިސްނައިދިނުމަށްއަޅަމުންމީހުން ާބރު އެ ،އްޔެ އަދި ކި

މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރިބޫުލކުރެވޭ ގަސް ވެ  ށްސްކޫްލތަކަށް ކުދިން ނުގެނައުމަށް. އަޅުގަނޑައެއަްށވުރެ ޅަކޮށް ޕްރީ

. ބައެއް ބަފައިންނަށް މިއީ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ވެދާނެ ،ބައެއް މައިންނަށް ،ފަދައިން ހުށަހަޅަމުން ވިދާޅުވި

 އިަމއިންބަފައިންގެ ޒިންމާއެކޭ ެއ ދަރިން ކުޑައިރު ބަލަ އެ ،ހިތް އޮތީކުރާލުބޫގައަޅުގަނޑު  ،އެހެންނަމަވެސް

 މަށްކަ ރުއުމުމަށް ވާތީ، ކަ މީހުންނަށް ކިރުމައިން ހޯދައިދޭންޖެހޭ ޒަމާން  އެއަހަރަކީ 1ދުން ބޮޑުކުރުމަކީ. އަދި އަމު

އަޅައިގެން ވެްސ ސްކޫލްގައި ކިަޔވައިިދނުމަށް ބާރުއަހަރުން ފެށިެގން ޕްރީ 1ވެސް ައޅުަގނޑުމެން އެްއގޮތަކަށް  ،ވާތީ

 ނުކުރާ ވާހަކައިޞްލާޙަށް ތާއީދު ނޑު މިުޅގައަ މާ،ނުވާނެ. އެފަދަ އިޞްލާޙެއް ގެނެސްގެން ވެސް ނުވާނެ. ެއހެންވީ

 ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ.  ދަންނަވަން. ވަރަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޙްމަދު ނަސީމް. ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު މީކާއީލު

 

 :އަޙްމަދު ނަސީމް ވާހަކަދެްއކެވުން ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މީކާއީލު

ާއިއ ެގއިން ބޭރުން އޭަނއަށް އިލާޢާކުއްެޖއްެގ  އިލާ، އެޢާ ކީ ްސކޫލަޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ޕްރީ

ގުޅޭ ބިލެއް ނޫނީ އިޞްލާޙެއް  މިފަދަ މަރުކަޒަކާ ،ތަރުބިއްޔަތާއި ޢިލްމު ލިބޭ އެންމެ ފުރަތަމަ މަރުކަޒު. އެހެންކަމުން

ކުރާ ގޮތުަގއި ކޮންެމވެސް ަވރެއްގެ ޢިލްމީ ދިރާސާއެްއެގ ލު ބޫގަނޑު ޅުގަ އަ ވެސް ހުށަހެޅިގެން ދާންވާނީ ހަމަގައިމު

ހުށަހެޅިފައިވާ ިއޞްލާޙުތައް މިއީ ކޮންކަހަަލ  ށްބިލަ އުަފއްދަން މި، އަުޅގަނޑު ުސވާލުމައްޗަށް ބިނާކޮށް. އެހެންވީމާ

ފޯ ުތގެ ނޭޝަނަލް ފައުންޑޭޝަން ދިރާސާއެްއގެ މަްއޗަށް ބުނާޮކށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުަތކެއްތޯ. އިނގިޭރސިވިލާ

މިހާ ޅައުމުރުގައި  ،ނަމަ ފަހުން ހަދާފައިވާ ދިރާސާއެްއަގއި ދައްކާ ގޮތުން  ން ދާދިއެޑިުޔކޭޝަން ރިސާރޗު

 ،ކުދިންނަށް ނަފްސާނީ ބަލިތައް ކުރިމަތިވުމަށް ކުދިން މުސްތަޤުބަލުގައި އެ ށް ކުދިން ެވއްދުމުން އެސްކޫލަޕްރީ

ތެރޭަގއި ހަޔަރ އެންަޒއިޓީ، ލޯޔަރ ސެލްފް އެސްޓީމް، ދިރާސާއިން އެބަދައްކާ. ީމގެ ކަމަށް އެ ވާލައިކްލިނަސް އިތުރު

 ،ހިތްވުން ވެސް ުކަޑވާ ކަމަށް މި ދިރާސާއިން އެބަދައްކާ. އަިދ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބުހިްތވާއަދި އެކުދިން ިކޔަވާ
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އަހަރު.  6އޮންނަނީ  ޓިންގ އޭޖަކަށް މިސްޓާލް އުމުތަުކގައި ްސކޫޤަޢިލްމީ ދާއިރާއިން އެންމެ ކާމިޔާބު 

އަހަުރން ފެށުމުގެ ފުރުޞަތު އެ  4ބޭނުންނަމަ  ،އަހަރު. އެހެންނަމަވެސް 5އޮްނނަނީ  އިނގިރޭިސވިލާތުަގއި މި

އަހަރުން  1އެްއވެސް ަޤުއމެއްަގއި ައޅުގަނޑަކަށް ފާހަަގއެއް ުނކުރެޭވ  ،ޤައުމުތަކުަގއި އެބަޮއވޭ. އެެހންނަމަވެސް

އިޞްލާޙަކީ އަޅުގަނޑަްށ  ، މިސްކޫލް ފަށަން އެއްެވސް ޤައުމެްއގައި ޮއންނަ ކަމަކަށް. އެހެންވީމާން ޕްރީފެށިގެ

އި ތަންތާ ހިންގަވާ ބޭފުޅުްނގެ ިވޔަފާރިއަށް ޔާ ތަކުގަޓްމެންޓްސްކޫލް މިތާ ކުދިކުދި އެޕާ ބޫލުކުެރވޭ ގޮުތގައި ބޮޑަށް ޕްރީގަ

މު އްބޫލުުކރަން. އަދި މިފަދަ މުހިގަކަމަށް އަޅުގަނޑު  އިޞްލާޙުތަެކއްިއވާ ސްފަކުރެިވެގން އައިފަހިވާ ގޮތަށް ބައްޓަން

ގުޅިފަިއާވ ކަމަކީ ިވޔަފާރި އުސޫލުްނ ދޫކޮށްލެވޭނެ ކަމެއް ނޫން.  އަުޅގަނޑުމެންގެ ކުދިންގެ މުސްތަޤުބަލާ ،ކަމެއް

ން. މުން ވާހަކަ ކުރުކޮށްލިްށލަހަގަކޮ، އަުޅގަނޑު މިިއޞްލާޙުތަކަށް ހަމަ ކަނޑައެޅިގެން ދެކޮޅުކަން ފާއެހެންވީމާ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ސަނީފް. هللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ސަނީފް ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

އިއްޒަތްތެރި ފެލިދޫ ދާއިރާގެ  ؛ފެލިދޫ ދާއިރާ ،ލްޟުއިބްރާހީމް ފަ` މި ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވި 

އަހަރުން  1އުމުރު ފުރައިން  ؛އަހަރު 1 ،އޮތީ ހިތްދަންނަވަން. އެކަމަކު އަޅުގަނޑު ދަންނަވާ ށް ޝުކުރުމެންބަރަ

އި ވެހިރާއްޖޭގަ ދި  މި ގެައޅުގަނޑުމެން ،ތަޢުލީމީ ހަޔާތް ފެށުމަކީ ެއީއ ދުނިޔޭެގ އެހެން ަޤއުމުތަަކށް ވެްސ ބަލާއިރު

ންނަ މުއްދަތެއް ތަޢުލީމީ ހަޔާތް ފެށެން އޮ ،ބުނަނީ ކަމަށް. އެެހން މި ކުން ފޯރުކޮށްދެންޖެހޭ ޙައްޤުތަކެއް ނޫންދައުލަތަ

ވުރެ ޢިލްމީ ގޮތުންނާއި ތަޖުރިބާގެ ގޮތުން އެަތްއ ތަނެއް ކުރިއަރާފައި ތިބި  ކަނޑައެޅިަފއި އަުޅގަނޑުމެްނނަށް

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ،އުސޫލަށް ބަލާއިރު ގޮތް އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ. އެ ންދާރަމުމަލުކު ޢަވެސް  ަގއިޤައުމުތަކު

ބޫލުކުރާ ގަކޮށް ަވކި އުސޫލެއް ދައުލަތުން ކުދިންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހުމަކީ އެއީ އަޅުގަނުޑމެން އެހާ ބޮޑަށް ޞަޚާއް

ފުރައަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް  އުމުރުކީކަސްކޫލްގެ ގާނޫނަށް ގެންަނންޖެހޭ ބަދަލުތަޕްރީ ،ކަމެއް ނޫން. އެހެންނޫނަސް

ދިވެހިރާއްޭޖަގއި މައިންބަފައިން ވަޒީފާގެ  ،ގައި ނުދެކެން. އެގޮތުންހުކަމަކަށް އަޅުގަނޑު މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީ

 ން ދަރިށް ސްކޫލަޓަކައި ޕްލޭދެމަފިރިން އެއްކޮށް ވަޒީާފއަށް ދިޔުމުގެ ފުރުޞަތު ބޭނުންކުރުމަށް ،ތަނަވަސްކޮށް ފުރުޞަތު

ބޮޑު  މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްގެން އެކަން ކުރުމަކީ ެއއީ ދަރިންނަށް ދެވޭ ވަރަށް ލާފައި ދިޔުމުގެ އުސޫލު އަުޅަގނޑުމެން މި

 1 އިންނޫނިއްޔާ އުމުރުފުރާ ،ސްކޫލްތަކަށް ދަރިން ފޮނުވަނީ ގެއްލުމެްއ. ގިަނ ފަހަރު އަޅުގަނޑުމެން ޕްލޭ  އިހާނަތަކާއި

އްޔާ އެކަމަށް ކަނަޑއެޅިފައި ޓަކައި އިތުުރ ގޮެތއް ނެތިގެން. އެހެންެވއްޖެ ން ބެލުމަށްރި ދަވަނީ ފޮނު  އަހަރުަގއި ކުދިން މި
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ކުރުމަކީ އެއީ ކަންނޭނެގ ިއމުޤާ ވަކި ހަމަތަކެއް. ކުދިން ބަލަހައްޓާނޭ ސެންޓަރުތަކެއް  ވަކި ަގވާއިދުތަަކކާއި  ނެހުންނާ

އެޑިުޔކޭޝަން މިނިސްޓްރީެގ  ،ގެ ތަޢުލީމީ ުވޒާރާަގއިއްޖޭރާވެހި ދި  ،އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަކީ. އެހެންނަމަވެސް

ވެސް ދިވެހިރާއްޭޖެގ މިހާރު ންއަހަރު  3ބެލުމުގައި ބަލާ ގާނޫނުަގއި ައޅުގަނޑުމެން މި މި ،ންނައިރުގާނޫނު މިހެން އޮ

މަތްތަކަކީ ޚިދު އިހައެންމެ ސްކޫލްެގ ޚިދުމަތް ފެށިގެން އެބަދޭ. މިހުރިހާ ރަށެއްގައި، ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކެްއަގއި ޕްރީ

ވެސް ތަނަވަސްކޮށްދެމުންދާ ހުރިހާ ވަސީލަތްތަކެއް ފަހިކޮށްދެމުންދާ ކަންތައް. ހަމައެކަނި ކުރަންޖެހޭ  އަދުދައުލަތުން މި

ނުކުރާ ، މި ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަީކ އަުޅގަނޑު ާތއީދުކުރުން. އެހެންވީމާކަމަކީ ޚިދުމަތުގެ ފެްނވަރު ރަނގަޅު

ބޮޑަްށ  ައޅުަގނޑު މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ދަންނަވަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް އިުތގަްއގެ ގޮއިޞްލާޙެ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 هللا.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ދާންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު 

 

 ދެްއކެވުން:ވާހަކަهللا  ޢަބްދުރު ޔަޢުޤޫބުމެންބަދާންދޫ ދާއިރާގެ 

ތެޭރގަިއ  ގެއަހަރު 1ސްކޫލް ޕްލޭ  ،ންނަ ގޮތުންއޮ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުމުގައި މި

ރު ދާއިތެރޭަގއި ުކއްޖަކު ސްކޫލަށް ަވއްއަހަރު 1ބޫލުކުރާ ޮގތުގައި ގައެބަ ަވއްދާ ުކއްޖަކު ްސކޫަލށް. އަުޅގަނޑު 

އްޔާ އެހެންވެއްޖެ  ،ނެ. ކޮންމެ ުކއްޖަކަށް ީޓޗަރެއް އެބަ ހުްނނަންޖެހޭކަމަކަްށ ވެސް ުނވާ ބަލްޒިފީލީ ޕްރެކްޓިކަ

ބަލް ގޮތަކަްށ ކުެރވޭނެ ޒިކުރެވޭނެ. ދެން މިކަން ފީބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި. އެނޫން ގޮަތކަށް ެއކަމެްއ ނުގައަޅުގަނޑު 

އިތުރަށް ވެްސ  ްސކޫލަށް ވައްަދއިެގން. ދެން މީގެރުފުރަިއގެ ކުދިންއުމު އެ ނުށް ނުފެނުއެްއވެސް އުސޫލެްއ ައޅުގަނަޑކަ

، ސަރުކާރެއް ރަނގަޅު މިހާރު ރަނގަޅު ގޮތުގައި ިހނގަމުންދާ ސަރުކާރެއް އަުޅަގނޑުމެންގެ އެބައޮތް. އެހެްނީވމާ

 ޚިލާފަށް ތުތަކާކާރުގެ ިސޔާސަރު ދިރާސާނުކޮްށ، ސަ އި،ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުަތއް ުނބަލަ ،ގޮތުަގއި ހިނގަމުންދާއިރު 

ކޮށް ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް ވަިކވަކި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ އިޞްލާޙުތަްއ ޞަޚާއްމިތަނުން 

 ދާއިރާގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން މިމީ ތަޢުލީބޫލުކުރާ އުސޫެލއް ނޫން. ގަހުށަހަޅައިގެން ފާސްކުރުމަކީ އަޅުގަނޑު 

، އަުޅގަނުޑ ުކރާ ދާއިރާއަކީ ތަޢުލީމީ ދާިއރާ. އެހެންވީމާމުޅި ަޤއުމު ބިނާ ،ށްއުމު އޭގެ މައްޗަޤަދައްކަނީ. މުޅި 

 ންގުމުގެ ގާނޫނުގެ ހި ސްކޫލްޕްރީ  ،އެހެންނަމަވެސް އިޞްލާޙަކަށް ތާއީެދއް ުނކުރަން. ށް، މިކަބިލަ އެްއވެސް ގޮތަކަށް މި

)ށ( ަގއި ިމ  އާއިވާހަކަ ައޅުގަނޑު ދަންނަަވން. )ހ( ުޑވާއަށް ައޅުގަނޑު ކަންބޮއާއި )ށ( )ހ( ގެވަނަ މާއްދާ  26

 10ގްރޭޑް  ،ރުންގެ ޝަރުތުތަުކގެ ވާހަކަ. އެ ޝަރުތުތަުކގަިއ މި އޮންނަނީޗަިކަޔވައިދޭ ޓީ ަގއި ސްކޫލްޕްރީ ،އޮންނަނީ

ވާ ކަމަށް މި އެއްވެސް ވަރަކަްށ ފާސްނުވިޔަސް ެއއީ ހަމަ ޝަރުތު ފުރިހަމަ އިނިންމާފަ 10 ވުން. ގުރޭޑުއި ނިންމާފަ
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އެ ޖީލު ބިނާކުރަން މި  ،ދައްކާއިރު  ބިނާކުރާ ބައެްއގެ ވާހަކަ އަޅުގަނުޑމެން މި ދައްކަނީ.އޮންނަނީ. މިއީ ޖީލެއް 

ހުރެދާނެ ހަމަ ވަރަށް މޮޅު މީހެއް ވެސް.  އިނިންމާފަ 10. ގްރޭްޑ ކުހުރި މީހައި ނިންމާފަ 10އަންނަނީ ގްރޭޑް 

ވެސް.  އެްއެވސް ވަރަކަށް ެއއްވެްސ ެއްއޗެއް ނޭނގޭ މީހެއްނެ ހަމަ އިފާނިންމަ 10އެއާެއކުެއކީަގއި ގްރޭޑް ހަމަ

ތާނގައި ވެސް ައޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންވެއްޖެ ކަެމއް. އަިދ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުަތއް  އެހެންވީމާ، މިއީ ކުިރއަށް އޮތް 

ަގނޑު ުއއްމީދުކުރަން. ދެން ޅުކަނޑައެިޅގެން އަންނައިރު ިމ ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ ިވސްނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަ

ބިލު މޮޅެތި ކުދިން ޤާމިހާރު ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް  ،ައޅުގަނޑަށް ފާހަގަވާ އެހެން ކަމެއް ވެސް އިތުރަށް މީގެ

ަވރަށް ގިނަ ޓީޗަރުން ެވސް  ،ފަރާތްތަކުން ވަަރށް ގިނަ ޕްރިންސިޕަލުންގިނަ  އެއީ ހަމަ ަވރަށް ންނުނުކުންނަކަ

ެއއީ  ؟ދާިއރާއަށް މޮޅެތި ކުދިން ނުުނކުންނަނީ ކީްއވެތޯމި ދަްއކާ. ދެން އެބަ ކަ ހައަޅުގަނޑު ަކއިރީ އެ ވާ

އްަގއި ދިރާސާކޮށްގެން ެއއަށް އެބަޖެހޭ ސޮލިއުޝަނެއް ހޯދަން. އުމީ ލެވަލެޤަ. ޖެހޭއެބަ ގަނޑުމެން ދިރާސާކުރަންއަޅު

 ،މަސައްކަތްކުރާ ކުދިންނަކީ އި ާރގަ އިދާ އީ އެ. އެތްއަޅުގަނޑަށް ަގއިމު ވެސް ފާހަގަކުރެވޭ ެއއް ކަމެއް ެއބައޮ

އުުޅއްވަނީ. ީޓޗަރުންނަކީ  އިގަ ަވޒީފާގައި ހަމަ  24މުވަްއޒަފުންނަކީ ވަރަށް ބުރަޮކށް މަސައްކަތްކުރަްއވާ ބޭފުޅުްނ. ހަމަ 

 ،ޖޫރައާލިބޭ އު ބޭފުޅުންނަށް އެ އިކުރާ މަސައްކަތާ ވާްޒގެ މަސައްކަުތގައި އުުޅްއވާ ބޭފުޅުން. އެކަމަކު އެއަ 24ހަމަ 

ވަރަްށ ވޭނެ ޅެ ރަނގަޅު ދިރުއުޅުމެއް އުއެއްެވސް ވަރަކަށް އެ އުޖޫރައަކީ ެއބޭފުޅުންނަށް ތާހިރު  ނޫނީ  ،ކޮށްހަމަމިއީ ހަމަ

ސަރުކާރުން ިމ  ގެައޅުަގނޑުމެން ،ނުކުެރވޭ. އެހެްނވެ ައުޅގަނޑު އުއްމީދުކުރަން  ކަމަށް ވެސް އަުޅގަނަޑކަށް ަގބޫލެއް

ބޭފުޅުންނަށް ޙައްުޤވާ މިންވަރު އެބޭފުޅުންނަށް ދެއްވާނެ ކަމަށް. އަުޅގަނުޑ  އެ ،ޠާލިާޔކޮށްމު ،ކަންތައް ދިރާސާކޮށް

ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް  ގަނޑުތަކުަގއި ކިަޔވާ ކުދިންނަށް އަޅުރީ މި އޭޖުޕްރައިމަ ،ސްކޫލްމީގެ އިތުރަށް ވެސް ހަމަ ޕްރީ

ނުލެިވ އިއެންމެ ބޮޑަށް އަޅަ ތަޢުލީމީ ސިޔާސަުތގަިއ ގެ ޖޭއްޞަކޮށް މުޅި ާރއްމި ދާއިރާއަށް އެބަޖެހޭ ވިސްނަން. ޚާހަމަ 

 ކަމަށް އަުޅގަނޑަްށ ގަބޫލުކުެރވެނީ. ެސކަންޑަރީ ރީ ދާއިރާޕްރައިމަ  ،ސްކޫލްޕްރީ ؛ަފއުންޭޑޝަންއޮތް ދާއިާރއަކީ ވެސް 

ވަރަކަށް އަހަުރ  19ވެސް  ލެވަލްަގއި އަސްލު ޙަޤީޤަތުގަިއ ވެސް ހަމަ ރަނގަޅު ކޮލިޓީ ޓީޗަރުން އެބައުޅޭ. ައޅުގަނޑު

 އިއިރާގަވެސް ވަަރކަށް މަސައްކަްތކުަރމުންދާ. އަޅުގަނޑަށް އެންމެ ބޮޑަށް ތަޢުލީމީ ދާވެއްޖެ މި ދާއިރާަގއި ކޮންމެ 

ވަރަށް ބޮޑަށް ހަމަ  އެހެންވީމާ، މިއީފަށާ ތަޢުލީމު.  ރާައކީ ހަމައެންމެ ބޮޑު މައްސަލަ އުޭޅ ަކމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ާދއި

ތަޢުލީމީ ސިޔާސަުތަގއި އެބަހުރި އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  އި،ޞްލާޙުކުރަްނޖެހޭ ކަމެއް. ތަޢުލީމީ ދާއިރާގަ އަޅުގަނޑުމެން އި

ވަިކވަކި މެްނބަރުން ބޮޑު ސިޔާސަތެްއގެ ، ވެސް ެއއް ފަހަރު އަޅުގަނުޑ ފާހަގަކޮށްލަންދިއަ  ،އެހެންނަމަވެސް. ކަންކަން

ހުރި އި ފަ ގެން ވެމުތަކަށް އަންނަންވެ ޤާމަ ؛ިސާޔސީ ވަޢުދުތައް  ބޭފުޅުންގެ ވަިކވަކި  ،ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ތެރެއިން 

ވެްސ ބަލަިއގަނެޭވނެ ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އެްއގޮތަކަށް ވަޢުދުތައް ފުއްދުުމގެ ގޮތުން މިކަހަލަ ކަންތައްތަްއ ކުރުމަީކ 

 ހަކަ ދަންނަވަން.ނުކުރާ ވާ ދުއަޅުގަނޑު ހަމަ މި ބިލަށް އެއްވެސް ގޮަތކަށް ތާއީ
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 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

 މުލަކު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރު.

 

  ނަޞީރު ވާހަކަދެއްކެުވން:މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް

އެްއޗެއް ދަންނަވާލަން މި  ސްކޫލުގެ ގާނޫނަށް ކޮންމެވެސްޕްރީ  ވެސް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑު

ދަރިެއްއގެ އުމުރުން ދުވަހު، ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ެއއް އަހަރު  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ގެ ބޭނުންކޮށްލީ. ފުރުޞަތު

އެއް އަހަރު ާވއިުރގައި ްސޫކލަށް ގެންދިއުމަކީ ކޮންމެ ބެލެނިވެރިޔަކަށް ވެސް ނާދިރު ކަމެއް. ނުވާނެ ކަމެއް ެއއީ. 

 ،ހަތަރު ކުދިންގިނަ ދިވެހިންނަކީ ތިން ،ހިންގެ ދިރިއުޅުަމށް ބަލައިލާއިރުއަުޅގަނުޑމެންގެ ދިވެ ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް

އެ ބެލެނިވެރިން މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ ވަރަށް ވެސް  ބަލަހައްޓަމުންދާނެ ފަރާތެއް.  ބޭފުޅުންއްޞަކޮށް އަންހެންޚާ

ނޫނޭ.  ންނަވަނީ ކުރެވޭނެ ކަެމއްއެއީ އަުޅގަނޑު މި ދަ ،ސްކޫލަށް ގެންދިއުންފެށިގެން އަވަދިނެތި. ެއއް އަހަރުން 

އަހަރު ވުމުން ެއ  3ިސޔާސަތުގެ ެތރެއިން ލްގެ ސްކޫޞަކޮށް ޕްރީާޚއް ،ވެސް ތަޢުލީމީ ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިންމިހާރު

ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވަމުން  ؛ސްކޫލަށް ގެންިދއުން ލާޒިމުކޮށްފަިއވޭ. ތެދުފުޅެއްކުއްޖަކު ޕްރީ

 އަޅުގަނުޑ ދަނީ. އެއީޖަމުޢިއްޔާތަކުން ކަމަށް މި ކަންތައްތަކަށް ގިނައިން ޚަރަދުުކރަމުން ލަބުއެއް ކްބަ ،ވިދާޅުވި 

އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުަގިއ  ،ށްސްކޫލްގެ ޓީޗަރުންނަޕްރީ ދަންނަވާނީ މާ ކުރީގެ ވާހަކައެކޭ. މިހާރު

ލިބޭ އިނާޔަތާިއ  ޭބފުޅުންނަށް އެހެންވީމާ، އެމުން. މުސާރަދެ ދަނީ ެއޑިއުޭކޝަނުންާޚއްޞަކޮށް  ،ސަރުކާރުން

ގެންެދވެވޭ ކަންަތއްތައް. ެއއް ެވގެން ކުިރއަށްސާއްހިބޮޑު  ،ވެގެން ސާ އްހި އޭަގއި ތުަގއި ސަުރކާރުންޙަޤީޤަމުސާރައަކީ 

ން ހިންނަވަރު ޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަނޑު ވަރަްށ ތާއީދުކުރަ ،ތެރެއިން އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރުން ފާހަގަކުރެްއވައިފިމީގެ

ޚާއްަޞކޮްށ  ؛ށް. ބޭރުެގ ސްކޫލްތައް ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު އެ ދެއްެކވި ވާހަކަފުޅަ

ދިޔަ ސްކޫްލެގ ޚިދުމަތްތައް ފެށިގެންއުމުތަުކަގއި ޕްރީޤަގެ ަބެއއް އުމުތަކާއި އަދި ޔޫރަޕު ޤަ ޓެރި އްއަޅުގަނޑުމެންގެ އަވަ 

ހަާރ އަ 7އަހަރާއި  6 އެ ްސކޫލްތަކަށް ގެންދާ ކުދިންގެ އުމުރުފުރާ ެގނެސްދެއްަވއިފި.  ތަފުޞީލުކޮށްށްގޮތް ވަރަ

 ؛ތެދުފުޅެއް ކަމަނާ ފާހަގަކުރަްއވައިފި. ައޅުގަނޑު ވަރަްށ ތާއީދުކުރަން. ބަދަލުވެގެންދިޔަކަން އެ ދެމެދަށް

އަހަރާ  7އަހަރާިއ  5 ،ންމެ ހަލުވި އުމުރަކީއެ ަފތް އަންނަަސގާއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަފެނޭ ުކއްޖާގެ ހެދި ބޮުޑވުމުގެ 

ްނ ނާރާ ދަރިފުޅު. މި އުމުރުގައި ދެވޭނެ އިތުރު ތަޢުލީމެއް ބުތުތެރޭގައި އަދި ކިރުދެމެދުކަން. ޚާއްޞަކޮށް އެއް އަހަރު

ކަމުގަިއ  އްމުރެއްޓޭނެ އުބެލެހެވެސް ދަންނަވަން. ކުއްާޖއަށް ފުރިހަމައަށް އަޅާލައި ނޯންނާނެކަން އަޅުގަނޑު ހަމަ އަދި

އަހަރާ ދެމެދުަގއި. ެއއީ މައިންބަފައިްނގެ ޒިްނމާއެއް. އެީއ ެއ ުކއްޖާގެ  3ެއއް ައހަރާއި  ،ބަލަނީއަޅުގަނޑު 

 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މީކާއީލު  ،ބެލެނިވެރިޔާގެ ޒިންމާއެއް. ައޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން
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ވަރަށް ގަބޫލުކުާރ ކަމެއް. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ނޑު އަޅުގަތަކަށް ވެސް. ެއއީ ވެްސ އިންޓުވި ޕޮއަޙްމަދު އެ ފާހަގަކުރެއް 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޖަހާއިުރ  1ވެސް އަނެއްކާ  ރޭކަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެންރުގެ ބްންދުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑުމެން މެ

ަދއްަކވަން އޮީތ ޖަހާިއރު ވާހަކަފުޅު 1 ށް އަުޅގަނޑުމެން ފަށާއިރު ފުރަތަމަސަހުނބުރާ މި ބިުލެގ ބަ އައަލުން

 މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާގެ ަގއްދޫ ،. އެއަށްފަހުޢީސާ އަޙްމަދު މެންބަރުިއއްަޒތްތެރި  ދާއިާރގެ ކެނދިކުޅުދޫ

 1. ޝިފާޢު މުޙައްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އިހަވަްނދޫ ،. ެއއަށްފަހު ެއދިވަަޑއިގެންފައި އޮތީޒާހިރު އަޙްމަދު

 ޖަހާއިރު އަޅުގަނޑުމެން މެންދުރުފަހުގެ ދަންފަޅި ފަށާނަން. ޝުކުރިއްާޔ.

 

 {އަށް 13:05އިްނ  12:29 :ކޮޅުތު ސްވަގުހު}

 (، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުރައީސް ުހގެމަޖިލީ ؛ވީންނެތުގައި އިސަ)ރިޔާ

 

  ދެްއެކވުން:ވާހަކަ ރިޔާސަތުން

ްސކޫލު ހިންގުމާ ގުޅޭ ގާނޫނަށް ގެންދަނީ ޕްރީ މި މެންދުރުގެ ހުްސަވގުތުކޮޅަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް`. 

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ ކެނދިކުޅުދޫ ،އަރުވަނީ ޅުގަނޑު މިފުރަތަމަ ފުރުޞަތު އަ .ގެންނަ އިޞްލާުޙގެ ބިލު

 .އަށްޢީސާ އަޙްމަދު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާކެނދި

ގޮތުން  ބެހޭ ގާނޫަނށް މިހާރު ހުށަހަޅުއްވާފައި ޮއތް އިޞްލާޙު ެއ އޮތް ސްކޫލާޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޕްރީ

ގުިޅގެން  އަުޅގަނޑު އެއާ އަޅުގަނޑަށް ތާއީުދކުރަން އުނދަގޫ ވާހަަކ އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުން. ފުރަތަމަ ކަމަަކށް

 ،ކޫލާ ެބހޭ ގާނޫނު ހެދުނު ކޮމިޓީސްވަަނ މަޖިލީހުގައި ޕްރީ 17 ،މު ވާހަކަައކީއްއެންމެ މުހި ދަންނަވާލަން ބޭނުން

އަުޅގަނޑުމެން ެއ  .އުމީ ތަރައްޤީއާ ބެހޭ ކޮމިީޓގައި އަުޅގަނޑު އިނިން އެ ގާނޫނުގެ މަސަްއކަތްކުެރވުނުިއރުގައިޤަ

ކަމާ ގުޅޭ ހުރިހާ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި އަދި ކަމާ ގުޅުންހުރި އެިކ މަރުޙަލާތަކުގައި ުތަގއި ގާނޫނުގެ މަސައްކަ

ކޮށްދޭ ބޭރުގެ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ލަފާ އަޅުގަނޑުމެން ހޯދިން. ތަޖުރިބާކާރުންގެ ލަފާ ހޯދިން. ޚިދުމަތް ޖެއަށްރާއްދިވެހި

ލީމުގެ ތެރެއަށް ޢުރަސްމީ ތަ ،ގެންދެވި ނުކުާތއެއް ކާލާތުކުރަމުންހުރިހާ ބޭފުޅުން ވަ ބޮޑަްށ މި ވެސް ވަރަށް އޭރުަގއި

ޮއްއވާ މިދެންނެވި  .އެްއކޮށް ްސކޫލުތަކާނު ހުށަހެޅިިއރުގައި އޮތީ ޕްލޭސްކޫލުތައް ނުލުން ެއއީ. ފުރަތަމަ ގާނޫޕްލޭ
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 ،ކޫލުތައް ހިމަނާފައިސްބޭފުޅުންގެ ލަފާގެ މަތީން ކޮމިޓީއަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތުގެ އަލީަގއި ައޅުގަނޑުމެްނ ޕްރީ

މީގައި މިހާރުވެސް އޮީތ. ދެން   މިސްކޫލުތައް ަވކިކުރީ. މިހާރު އަނެއްކާ އެބައި އިތުުރކުަރންވެގެން ހުށަހަޅާފައިޕްލޭ

ްސކޫލުތައް ގެަނއުން ެއއީ އެްއގޮތަކަްށވެްސ ލީމުެގ ތެރެއަށް ޕްލޭޢުރަސްމީ ތަ ،ލީމާ ބެހޭ ތަޖުރިބާކާރުން ވިދާޅުވަނީ ޢުތަ

ވެސް  ސްކޫލުަތއް ގެނައުުމގެ ސަބަބުންލީމުގެ ތެރެއަށް ޕްރީޢުނޫން ކަަމށް. މިހާރުވެސް ރަސްމީ ތަ ކަމެއް ނެކޮށްގެްނވާ

މިހާރުެވސް  ،ޮބޑެތި މައްސަލަތަކެއް  ސްކޫލު ކުދިންނަށް އެަބހުރި ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ވިދާުޅވަނީ ވަރަށްޕްރީ

އެްއކޮށް ެއއް  އެއްކޮށް އެކި އުމުރުގެ ދަރިވަރުންނާ ތި ކުިދންނާއުފެދިގެން އަންނަ މައްސަލަަތކެއް. ާޚއްޞަކޮށް ބޮޑެ

ކުިދންނަށް ދޭންވާ ސަމާލުކަްނ  ޖެހުމުގެ ސަބަބުން އެނަށް ކިަޔަވއިދޭންްސކޫލު ކުދިންސްކޫލެްއގެ ތެޭރގައި ޕްރީ

ރު ބޭފުޅުން ވެސް އެަބ މިކަންކަން މިހާރުވެސް ފާހަގަކުެރވޭ ކަމަށް އެިޑޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ތަޖުރިބާކާ ،ނުދެވުމާއި

އެެހން އެކަން ޮއއްވާ އަނެްއާކ  ކަެމއް. ފައި އޮތްެވސް އަުޅގަނޑުމެން ޙައްލު ހޯދަންވެ ެއއީއެހެންވީމާ، ވިދާޅުޭވ. 

ސްކޫލުތަްއ ގެނެސް ރަސްމީ ތަޢުލީމުގެ ސްކޫުލގެ ގާޫނނުގެ ތެރެއަށް ޕްލޭޕްރީ ،އަޅުގަނޑުމެން މި ގާނޫނުގެ ތެރެއަށް

 ދޭތެރޭގައި ައޅުގަނޑުމެން ިވސްނާލަންޖެހޭ. އަދި އެކަމަކީ ލީާމ ދެން ނިކުންނާނެ ނަތީޖާއާތައް ސްކޫލުތެރެއަށް ޕްލޭ

ކަމެއް. ިއއްޒަތްތެރި ަބއެއް މެންބަރުން  ިއ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ަމޝްވަރާ ހޯދަންޖެހޭއަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ޮބޑަށް ވިސްނަ

ގޮތުން ެއއީ  ުމތަކުަގއި ކޮށްފަިއ ހުރި ދިރާސާތައް ދަްއކާއުޤަދުނިޔޭގެ ަބއެްއ  ،ފަަދިއން ކުރިން ފާހަގަކުެރއްވި

އެގޮތަށް ކޮްށގެންނުވާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނުޑ  ެއކަން. އަޅުގަނޑުމެން ނޫން ަކމެއް އެްއގޮތަކަްށވެސް ބުއްިދވެރި

ސްކޫލުތަްއ ދަށުން ޕްލޭން ކަނޑައަޅާ އުޫސލެއްގެ ެއޑިޔުޭކޝަން މިނިސްޓްރީ ،އިްނކާެރއް ނުކުރަން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ކަށް އެޑިުޔކޭޝަނުން ކަނޑަައޅާ ތައްޔާުނަވތަ މަދަނީ ޖަމުޢި ށްސިލުތަކަހިންގަން ބޭނުންވާ ރަށްރަށުގައި ަކއުން

މިސާލަކަށް ފެންވަރު އުސޫލެްއގެ މަތީން ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓު ފޯރުކޮށްދިނުން. ފައިނޭންޝިއަލް ސަޕޯޓު ފޯރުކޮށްދިނުން. 

ކަށް ފަދަ ކަންކަން ކުރުމަ މާލީ އެހީ ދިނުން ،އިުމކުރުން ފަދަޤާ  ފެންަވރު ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއް ހިްނގޭނެ އި،ކަނޑައަޅަ 

ކުރަނީ ކުރިން ިމދެންނެވި ސަބަބުތަކަށް ަޓކަިއ  އަޅުގަނޑު އިންކާރެްއ ނުކުަރން. އަުޅގަނޑު ހަމަެއކަނި ިއންކާރު މި

އުމުތަކުަގއި އެކި ނަންނަން ކިޔާ. ޤައް ދުނިޔޭގެ ބައެ މިހާރުސްކޫލުތައް ގެނައުން. ރަސްމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް ޕްލޭ

ުދނިޔޭަގއި ތަރައްީޤވެފައި ހުރި  ؛މަިއގަނޑު .ްސކޫލު ކިޔާ. ޑޭެކއަރ ސެންަޓރުތައް ކިޔާޕްލޭ .ާގޑްން ކިޔާ ކިންޑަރ

 އި ބައްޕައާ ދެއާސްކޫލުތައް ބޭނުންކުރަނީ މަންމަޕްލޭޑޭެކއަރ ސެންޓަރުތައް ނޫނީ އުމުތަކުަގއި މަިއގަނޑު ގޮެތއްަގއި ޤަ

 ރެވޭ މީހުންނަށް އިތުބާރުކު މިސާަލކަށް އެ  ،ންނަށް ރަނގަޅުވެސް ަވޒީފާ އަދާކުާރ ހާލަތްތަކުގައި އެ ކުދި މީހުން

ކަެމއް. ެއކަމަކު ދިވެހިރާއްެޖއަީކ  ދުގައި ކުރާޤްޞަަވގުތުކޮޅު ބެހެއްުޓމުގެ މަ ކުއްޖާ އެ އެ ަގއިއުެލއްޙަރައްކާތެރި މާ

ގައި. ތަޖުރިބާކާރުން ކޮމިޓީ އިލާެއއްގެ ތެރޭ ޢާއުޅެ ބޮޑުވަނީ ބޮޑު ތަނެއް. ކޮންމެ ކުއްޖަކު  ލެއް އޮތްއުޙަމުޅިން ތަފާތު މާ

އިލާ ޢާއެ އުމުރަކީ ެއއީ ވީހާވެސް ގިނަ ަވގުތު  ،ވެސް ވިދާޅުވަމުްނެގންދިޔައީ ކުރީގެ ގާނޫނު ހެދިއިރު ގައި،މަރުޙަލާ

. ލާ ކުދިންގެ ތެރޭަގއި އެ ދަރިފުޅު އުެޅން ފުރުޞަތު ދޭންވީ އުމުރޭއިޢާ ،އިލާ މީހުންގެ ތެރޭަގއިޢާ ،އެކުމެންބަރުންނާ
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އިލާ މީހުން ވީހާވެސް ބޮޑަށް އެ ކުއްޖާއަްށ ޢާ. އަދި ަކންކަން ދަސްކުރަންވީ އުމުރޭ އްކޮށްއެ ންނާ އިލާ މީހުޢާ

 އެން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ިއލާއިޢާތެރެއަށް ލަިއގެން  ބައެްއގެ. އެ އުމުރު ގެންގޮސް ދުރުހިލޭ ދޭންވީ އުމުރޭސަމާލުކަން

އަޚްލާޤަށް ކުާރ ވަރަްށ  ،ާޖގެ ދިރިުއޅުމަށް އުފެދި ޮބޑުުވމަށްސަމާލުކަން ުނދެވުމުގެ ސަބަބުން އެ ކުއްކުއްޖާއަްށ އެ 

ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ވިދާޅުވަނީ. އެހެންވީމާ،  ދައްކާ ކުންފަހުގެ ދިރާސާތަބައިވަރު އަސަރުތަެކއް ހުންނަ ކަމަށް 

ސްކޫުލ ޑުމެންނަށް ިމ އިޞްލާޙުތަކަީކ ޕްރީމިދެންނެވި ސަބަބުތަކަށް ަޓކަިއ މި ބިލަކީ އަުޅގަނ ،ށަހަޅަނީއަޅުގަނޑު ހު

ގާޑްން ުނވަތަ ކިންޑަރ .ކަަމށް ލީމުގެ ތެރެއަށް ގެނެވޭެނ އިޞްލާޙުތަެކއް ނޫންޢުގާނޫނުގެ ތެެރއަށް ރަސްމީ ތަ

 އްޔާތަކަށް އެހީތެރިވެވޭނެ ުއސޫލެއް ސަރުކާރާ ޢިކަށް ޖަމުސްކޫލުތައް ހިންގަން ބޭނުންވާ ރަށްރަށަށް ކައުންސިލުތަޕްލޭ

މިދެންނެވި  ،ގާނޫނުގެ ތެރެއަށް ގެނެސްމި ޮކންމެހެން އަދި އެއީ ވާހަކަދަްއކަިއގެން އަުޅގަނޑުެމންނަށް ކަނޑައެޅިދާނެ. 

ކަހަލަ ގޮތަކަށް  ށް ކުރާނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކުިދންނަ ިއ،ޮއޅުންބޮޅުންތަކެއް އަރަ  އިސަބަބުތައް މިހެން ހުއްޓާ މީގަ

ސް ޔަބޭނުންވި .ކުރެވެނީ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. ެއކަން ެއގޮަތށް ކުރަން ރު އެމަޖުބޫ މަގާނޫނެްއގައި ކަނޑަެއޅީ

 ،ގޮަތކީ ވާނަމަ އިއްޒަތްެތރި ރައީސް، ވާނެ ސް ރަސްމީ ތަޢުލީމުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް ގެނެްސފި ކަމަށްޔަނުވި

ވެސް ދަރިފުޅު ފޮނުވަން  ދަރިފުޅު ފޮނުވަން ބޭނުންނުވާ މައިންބަފައިންނަށް ،ންނުވާސްކޫލަށް ފޮނުވަން ބޭނުޕްލޭ

  ..ނުވޭ ފޮނުވާކަށް. މަޖުބޫރުވާނެ. ހުރިހާ މައިންބަފައިން ބޭނުމެއް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ިއްއޒަތްތެރި  ރާގެާދއި ގައްދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި

 .ށްޒާހިރަ އަޙްމަދު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޒާހިރު އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގައްދޫ

ސްކޫލު ހިންގުުމގެ ގާނޫނަށް މި ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަށް އަުޅގަނުޑ ޕްރީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 ތި ބޮޑެ ވަރަށް ،ވަަރށް ބައިވަރު .ނޫން ސަބަުބތަކެއް ނެތިެއއް ނުކުާރ ވާހަކަ ދަންނަވަން.އެްއގޮތަކަްށވެސް ތާއީދު

ދޭތެރޭގައި ުކއްޖާއަށް ުކއްޖާއަކީ އެންމެ އިންފަންުޓ  ައހަރާ 2އަހަރާއި  1އެބަޮއތް މީގައި. ސަބަބެއް  ،ސަބަބުތަކެއް

 ށް ކުއްޖާެގ މަންމަ. ގިނަންބަފައިން. ާޚއްޞަކޮ ދުވަްސވަުރ ކުއްޖާ ގެންގުޅެންޖެހެނީ ުކްއޖާގެ މައި އެ ގެ.އޭޖު ކުއްޖާ 

 7އަހަރާއި  2ލާނީ އިދެން އަޅުގަނޑު ބަލަ ޖެހެނީ.ެގންގުޅެން މިވަގުތު އަބަދުމެ ކުއްޖާގެ މަްނމަގެ އަތްމަތީަގއި ކުއްޖާ 

 ުކއްޖާގެ ެދޭވ ދުވަްސވަރު. އެއީ އިއަހަރަކީ ުކއްޖާއަްށ ުކްއޖާގެ ފައުންޭޑޝަން ައޅަ 7އަހަރާިއ  2 ؛ދޭތެރޭަގއި އަހަރާ

ްސތައް ކުއްާޖއަށް ދަސްކޮށްޭދ އުުކއްޖާގެ އަަށގަންނަން ބޭނުންވާ ވެލި ،ލިޓީއަށާއި ުކއްޖާގެ ެއތިކްސްއަާށއިސަނަޕާ

އަހަރުތަކުގަިއ  ވަނީ މައިންބަފައިންނަށް. މި ކަންކަން ކުރުން ދީނުގައި ވެސް ލާޒިުމވެގެން މި އުމުރު. މި
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މި  ،ނަމަ މި އިޞްލާޙު ފާސްވެއްޖެ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަމި އި ށް  ބޮޑު. މި ގާނޫނަމައިންބަފައިންގެ ޒިންމާ އެހާމެ

ބޮޑު ބުރުލެއް އަރާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަްށ  ގާނޫނަށް އަންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން މައިންބަފައިންގެ ޒިންމާއަށް ވަރަށް

 ހަޔާތް ޗަށް ުކއްޖާގެ މުޅި ފެންނަނީ. އަޅުގަނޑުމެން ުކދިން ތަރުބިއްޔަތުކުާރއިރު ިމ އެޅޭ ަފއުންޑޭޝަުނގެ މައް 

ކަންކަްނ ވެއްދުމަކީ އެްއގޮތަކަްށވެްސ  ސްޓްރަކްޗަރޑް އެިޑޔުކޭޝަން ިސސްޓަމުގެ ތެރެއަށް މިދަނީ.  ބައްޓަންެވގެން މި

ނުކުރަން ސްޓްރަކްޗަރޑް ސިސްޓަމެއްގެ ތެރެއިން  ނޫން. އަޅުގަނެޑއް ގަޫބލެއް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ހަމަެއއް

ސަނަލިޓީ ިޑވެލޮޕްޮކށްދެވޭނެ ކަމަކަށް އަުޅގަނުޑ ވެލިުޔސް އަދި ުކއްޖާގެ ޕާ ،ސް ކުއްޖާ ބޭނުންވާ އެތިކް ،އަށް ކުއްޖާ

ުނކުރަން. އެކަން ހަމައެކަނި ކޮށްެދވޭނީ ުކއްޖާގެ މައިންބަފައިންނަށް ކަމަްށ އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ.  ގަބޫލެއް

ބޫލުކުރަީނ މިކަހަލަ ބިލެއް ެއއްވެްސ ފެއް ކަމަށް އަުޅގަނޑު ގަސާބޮޑު ޭބއިން ކުދިންނަށް ކުެރޭވ ވަރަށްއެހެންވީމާ، 

ބޮޑު ގޯހެއް ކަމަށް  މިކަން ިމގޮތަްށ ކުރުމަކީ އަުޅގަނޑުމެން ކުާރ ވަރަށް އި،ދިރާސާަތއް ނުބަލަ ިއ،ނުލަ ވިސްނުމަކާ

 7އަހަރާއި  2 ެއބަ އެނޭގ އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ. ދުނިޭޔގަިއ ހެދިފައި ހުރި ރިސަރްޗތަކުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް

ުނކުރަން މި ބިލަކަށް. އެހެންވީމާ، ިމީއ  ަފއުންޑޭަޝންކަން. މި އަލީަގއި ައޅުަގނޑު ތާއީދެއް ގެކީ ުކއްޖާއަހަރަ

މައިގަނުޑ ގޮެތއްަގއި އަުޅަގނޑުގެ ކޮންސަރނަކީ. ްސްޓރަކްޗަރްޑ ެއޑިޔުޭކޝަން ިސސްޓަމުގެ ތެރެއަްށ ުކއްޖާގެ 

ތަކެއް ނިކުންނާނެ. ޚާްއޞަ ވަރަށް ބައިވަރު ިއޝޫ ،ނަމަ އަޅަން މި ސިސްޓަމުގެ ތެރެއަށް ަވއްދައިފި  ފައުންޑޭޝަން

ދެތިން ރޫމެއްަގއި ބަިއވަރު ކުިދންތަކެއްގެ ތެޭރގައި ގޮތެްއގައި ުކއްޖާއަށް ދޭންޖެހޭ އަހަމިއްޔަތުކަމެއް ނުދެވޭނެ. ކްލާސް

ޚާއްަޞކޮށް  ،އަށް ބޭނުންވޭގަނޑު ގަބޫލުކުަރނީ. މި އުމުރުފުރައިގައި ުކއްޖާ ދެވޭެނ ކަމަށް އަޅުނުކޮށް ންޓީޗަރަކަށް މިކަ

ކުއްޖާ  .ތުކުއްޖާގެ ތަރުބިްއޔަ ،ކުއްޖާއަށް ދޭްނޖެހޭ އިންފޯމޭޝަން ދީ އިވަރަށް ގާތުން ކުއްާޖގެ ކަްނކަން ބަލަ

ރަނީ. އެހެންވީމާ، މިއީ ތަރުބިއްޔަތުކުރުމަކީ މައިންަބފައިންނަށް އޮންނަ ޒިންމާެއއް ކަމަށް އަުޅގަނޑު ގަޫބލުކު

ބޮޑު ސަބަބަކީ މިއީ. ޝުކުރިއްޔާ ދެްއވި  ނުކުރާ އެންމެނޑު ޕޮއިްނޓަކީ. އަުޅގަނޑު މި ބިލަށް ތާއީދުއަޅުގަނޑުގެ މަިއގަ

 ޢަލައިކުމް. ފުރުޞަތަށް ޓަކައި. ަވއްސަލާމް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ފާޢުޝި މުޙައްމަދު މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ އިހަވަންދޫމެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝިފާޢު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ އިހަވަންދޫ

ގާނޫނަށް  ސްކޫލުވާ ޕްރީ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި މި އަދު މިއާދެ، މި`. ޝުކުރިއްޔާ ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް. 

އްގެ މަްއޗަށް ހުށަހެޅިފައި އިޞްލާޙެ 14ލަ ލައިފިން. ޖުމުއި ލަުކޑަކޮށް ބައަުޅގަނޑު ވެސް  ގެަނއުމުގެ ބިލުއިޞްލާޙު

 ތަޢާރަފާ  ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ގެ މި ބިލުގެ 1 ،އޮތީ ފުރަތަމަ ވެސް ހުށަހެޅިފައި މި ލާއިރު ެއންމެއިބިލަށް ބަލަމި އޮތް 
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ވަރަށް ގައި ދުޤްޞަރަީއސް، މަ ކުރެވުނީފާހަގައަުޅގަނަޑށް ބޮޑަށް ގުޭޅގޮތުން ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙެއް. މީަގއި 

ސްކޫލުތައް ހިންޭގ ވާހަަކ. ޕްރީ  ގޮތަށް ށް އެަބއޮތް ބުނެފަިއ ދައުލަތުގެ ފުރިހަމަ ބަިއެވރިވުން ހިމެނޭސާފުކޮ

 .ކަމެއް ނޫން ކަމުގައި  އޮތީ ދައުލަތުގެ ބަިއެވރިވުން ހިމެނުން އެއީ ރަނަގޅު ަގިއ މިއިޞްލާޙު  އެހެންނަމަވެސް،

 އަްށ ެވސް މި ށް ހުށަހަޅާފައި އޮތް އިޞްލާޙެއް. ދެން ދެވަނަސްކޫލުތަްއ ހިންގުމަޕްރީ ނުލާ ދައުލަތުގެ ަބއިވެިރވުމަކާ 

 )ވ( އަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙުަގއި ެވސް މި ގޮތުން ދެވަނަ ާމއްދާގެ ގުޅޭ ދުތަކާޤްޞަ ހަމަ މި ބިލުގެ މަ ،އޮތީ

 ށް އަުޅގަނޑަދެން ނީ. ސްކޫލުތައް ހިންގަންވާހަމަ ދައުލަތުގެ ފުރިހަމަ ބައިވެރިވުން ނުހިމެނޭ ގޮތަށޭ ޕްރީ ،އޮންނަނީ

ޕްރީސްކޫލްތަުކގެ ގާނޫނު  ،ހުށަހެޅި ވަނަ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް 17ވަނަ އަހަރު  2012 ގޮތުަގއި ބޫލުކުެރވޭގަ

މި ގާނޫނު  ވޭ. އެބަ ޚިލާފުއިޞްލާޙު މާ ހޫއިުރގައި މި ގާނޫނު ވުޖޫދަށް ގެނައުމުގެ މުޅި މަފްއި އުފެއްދިގެން ވުޖޫދަށް އަ

ަލ އެބަދޭ. މިކަހަ ގެއްިލގެން ،ހުށަހެޅިފައި އޮތް ިއޞްލާޙުތައް ފާސްެވއްޖެ ނަމަމި ގެ މުޅި މަޤްޞަދު ވުޖޫދަށް ގެނައުމު 

ަވނަ އަށް ހުށަހަޅާފައި އޮްތ  5ެއގޮތަށް  ފާހަަގކުރެވޭ. ހަމައެބަ ބޮޑަށް  ކަންބޮޑުވުންތަެކއް މި ބިުލގަިއ ވަރަށް

)ނ( އަށް ގެނެވިަފއި އޮތް އިޞްލާުޙގައި ވެްސ ަނ މާއްދާގެ ވަ 3މި ގާނޫނުެގ ބޭނުމުގެ ތެރޭ ހިމެނޭ އެީއ  ،އިޞްލާޙު

އުިނކުަރން. ދައުލަތުެގ ބަިއވެރިވުން  އޭ ޖެހެ ދައުލަުތގެ ަބިއވެރިވުްނ އެބަ އިހިންގުމުގަ ްއ ޕްރީސްކޫލްތަ  ،އޮންނަނީ މި

 ،އޮންނަނީ ސް މިވަނަ އިޞްާލޙުގައި ވެ 3 ދެން، ދޫކޮށްަލން. އިޕްރީސްކޫލްތައް ހިނގުމުގަ  އޭޖެހެ މުޅިހެން އެބަ

 6އަހަރާއި  4އުމުރުން  އޮންަނނީ މިގޮތުން  އޮންނަމިހާރު މި ާގނޫނު  ؛ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމް މި ފޯރުކޮށްދޭ އުމުރުފުރާ

 އޮތް  އުނިކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައި ންއޮތުން މި ގާނޫނުއޮތް އަހަރާ  6އަހަރާއި  4އެހެންކަމުން، ދެން ދެމެދު.  އަހަރާ

ގެނެވޭ ބަދަލާ  އުމުރުފުރާއަށް މި ،އޮންނަނީ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގަިއ ވެސް މި 3ެއއްކޮށް . ހަމަެއއާއްއިޞްލާޙެ

ަޤއުމުތަުކގައި އެކި މާއްދާ ބިލުން އުނިކުރުަމށް. ދެން އަުޅގަނޑު ކުޑަކޮްށ ދުނިޔޭގެ މި ލުމަްށ. އިއުވަ އެްއކޮށް މި މާއްދާ 

ލިއިުރަގއި ިރސަރޗްތަްއ ހައްދަާވ ބޭފުޅުން އިކުޑަކޮްށ ބަލަމިަކމުގެ ފިލޯސަފަރުންގެ ބަެހއް  ،މިކަން ކޮންއުޭޅ ގޮާތއި

ބޮޑަށް މައިންބަފައިންެގ  ަވރަށް މަށް.ދިން ސްކޫލްތަކަށް ނުފޮނުވުމިހާ ޅައުމުުރގައި ކު ބާރުއަުޅްއވާއެބަ ބޮޑަށް  ވަރަށް

 މި  ،އަހަރާ 4 ،އަހަރާއި 3 ،އަހަރާއި 2ކުއްޖާެގ ޅައުމުރުގައި ތަރުބިއްޔަެތއް  ،އުނުގގެ ތެރެއިން ލިބޭ ތަޢުލީމެއް

އެބަ ފިލޯސަފަރުން މު ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި ުދނިޔޭގެ އްެއއީ ވަރަށް ުމހި ،ދުވަސްވަުރ ޅަކުދިންނަށް ލިިބގެންދިއުން

އިޞްލާޙުތައް ފާްސެވގެން އަތުެވއްޖެ ނަމަ އަުޅގަނޑަްށ ފައި އޮްތ ހުށަހެޅި ށްމި ގާނޫނަ އެހެންކަމުން، .ފާހަގަކުރޭ

ވަަނ  6 މިހާ ޅަުއމުރުން ފެށިގެން ސްކޫލްތަކަްށ ފޮނުވުން. ދެން ކާތެިރ ކަމަކަށް ވެދާނޭމިއީ ނުރައް ފެންނަނީ

ވަނަ މާއްދާެގ )ރ( އަށް ގެންނަ ބަދަލެއް ގޮތުަގއި ކައުންސިލު ނުވަތަ  3ގާނޫނުގެ  މި ،އޮންނަނީ އިޞްލާޙުަގއި މި

ދައުލަތުން އަދި ަވކިން  ،ހުރުމުގެ އިތުރުން މުޖުތަމަޢުގައި ހިންގާ ޕްރީސްކޫލްތައް މިއަުދ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން 

އަުޅަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ ަކއުންިސލުތަކުން ނުވަތަ އަމިއްލަ . ވާނޭޕްރީސްކޫލްތަކެްއ މި ރަށްަރށުގަިއ ހިންގަން

 ން ހިންގަ ޕްރީސްކޫލްރުކާުރން ސަޕްރީސްކޫލްތައް ހިންގަމުންދާ ރަށްރަށުގައި އަދި ަވކިން ވެސް ފަރާތްތަކުން 



76 

 

 ބޫލުކުރާގަމިކަން ކުރެވޭެނބާވައޭ. ައޅުގަނޑު  ށްއަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން މި ހިންގާ ޕްރީސްކޫލްތަކަ ،ނަމަ ފިކޮށްލާޒިމު

މި  އި ގޮތުަގއި ދައުލަތުން ޕްރީސްޫކލް ހިންގާ ކަމަށް ވަންޏާ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ޕްރީްސކޫލްތައް ހިންގުމުގަ 

ވަރަށް ކުިދކުދި  ،އެއާެއއްކޮްށ އަުޅގަނޑަްށ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ނެ. ދެން ަހމަޮބޑެތި ަދތިތަކެއް ކުރިމަތިވާ ވަރަށްރަށްރަށުގައި 

މިހެން ޕްރީސްކޫލް  ،ކުދިން 12 ،ކުދިން 10 ،ކުދިން 5 ،ކުދިން 6 ،އެގޮތުންއާބާދީތައް ވެސް ރާއްޭޖގައި ެއބަހުރި. 

ގެ އް  ދައުލަތުން ވަކިން ޕްރީސްކޫލެުއޅޭ. މިފަދަ ރަށްރަށުގައިއި އުޅޭ ކުދިން ވެސް އެބަ އުމުރުފުރައިަގއި އެ ރަށްރަުށގަ 

. އެހެންނަމަވެސް، އިގޮތުގަ  ގެބޫެލއް ުނކުރެވޭ ިމއީ ކުެރވިދާނެ ކަެމއް ގަނަމުގައި ޕްރީްސކޫލެއް ހިްނުގން އަުޅގަނޑަކަްށ 

އޮތް  ހުށަހަޅާފައި އަށްވަަނ މާއްދާ 7ގާނޫނު މި  ހުށަހަޅާފައިވާ ،ގޮތުަގއި ގެވަަނ އިޞްލާޙެއް  7އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ވާނެ ކަމަށް ވަކިން ޕްރީސްކޫލެއް ަދުއލަތުން ހިންގަންމިގޮތަްށ ކޮންމެ ރަށެއްގައި  ،އޮންނަނީ އިޞްލާޙުަގއި މި

 15 ،ކުދިންނަށް 7 ،ކުދިންނަށް 10ގޮތުަގއި މިހެން ވަކިން ޕްރީސްކޫލެއް  ޫބލުކުރާގަކަނޑައަޅާފަ. ައޅުގަނޑު 

އެީއ މާ  ،ގެ ތެރެއަްށ އެބައި ހިމެނުންރަސްމީ ްސކޫލް ސިސްޓަމު ވުރެ ަރށެއްަގއި ހުންނަ ންނަށް ހިންގުމަށްކުދި

ވާނީ އެްއވެްސ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގަން  ގެއެއާެއއްކޮށް ޕްރީްސކޫލުދެން ހަމަރަނގަޅު ގޮތެއްހެން ައޅުގަނަޑށް ފެންނަނީ. 

ގެންނަން  އްދާގެ )ހ( ަގއިވަނަ މާ 9 . ގާނޫުނގެުހއްދަ ިލބިގެންނޭ ގެރާ އެ ވުޒާ ،ބެހޭ ވުޒާރާއަްށ ހުށަހަޅައި ތަޢުލީމާ

ބޫލެްއ ނުކުރަން އެްއވެސް ސްކޫލަކުްނ ހިންާގ ގައަޅުގަނޑު  ،ބަދަުލގެ ަސބަބުން އެްއވެސް ސްކޫެލއް އޮތް ހުށަހަޅާފައި

 ނުލާ ހިންގިދާނެ ޔާހުއްދަ ބެހޭ ވުޒާރާގެ  ތަޢުލީމާ ޫނނީ ޕްރޮގްރާމެއް އެއީ މިނިސްްޓރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން 

ކަމަކަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނަޑކަށް އެހާ ފަސޭހައެއް ނޫން މި އިޞްލާޙު  ުޅގަނޑުމެންނަށް ހެދިދާނެ ޕްރޮގްރާމަކަށް އަ

 ވަަނ މާއްދާއަށް ހުށަހަޅާފައި މި  15ވަނަ އިްޞލާޙުގައި މި ގާނޫނުގެ  9އެއާެއއްކޮށް ދެން ހަމަ ވެސް. ބަލައިގަންނާކަށް

އެއްޮކށް މި ގާނޫނުގައި އެބަހުރި  ކުލާހަށް ކިޔަންޖެހޭ ނަމާ  ކޮންމެ އުމުރުފުރައަކަްށ ވެސް އެ ކުއްޖާ ފޮނުވާ ،ތީއޮ

 ،ސްކޫލެްއގައި ހަދާފައި ުހންނަ ކްލާހަށް ކިޔާނެ ނަމާއިއަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ދަތި ގާނޫނަކުން މިހެން ދެން ހިމަނާފަ. 

މުޖުތަމަޢަށް ަގއި ގާނޫނެްއެގ ސިފައި ހުރުމުންއް ބަޔާްނކޮށްފައި ތަކެ މި ހުރިހާ އެއްޗެހި ،ދޭނެ ރަމްޒީ އަކުރާ

  ...ދެންކަމަކަށް.  ބަލައިގަތުމަށް އެހާ ފަސޭހަވެާދނެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި  ޅީއަރުވަނީ ަމއްޗަްނގޮޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު ދެން މި ުފރުޞަތު

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދަށް. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު މައްޗަންޮގޅީ
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އާދެ! ފެލިދޫ ދާއިާރެގ  ؛ގާނޫނަށް މި ގެެނވޭ ބަދަލު ގެމުހިންގު ޕްރީސްކޫލް  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 ލްގައި މިހާރުވެސް އަުޅގަނޑަށް ޕްރީސްކޫ .އިނގޭތޯ މި ބަދަލަށް ލް ހުށަހަޅާފައިވާޟުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަ

ވާހަކަ މި ދެެކވެނީ. ކުދިންނަްށ ގެނެވޭނެ ބަދަލުތަަކކާ ދޭެތރޭގައި  ދޭތެރޭގެ އަހަރާ 5އަހަރާއި  1ރެވެނީ މުފާހަގަ

ން ބަހައްޓަިއގެވެސް ހިތަށްއަރާ އަޅުގަނޑަށް ހީވަީނ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮންމެ ދަރިއަކަށް ކިރުމަެއްއގެ ގޮުތގައި މީހަކު 

މިހާރުެގ  ،އުޅޭ އެްއޗަކީ  ައޅުގަނޑު ބުނަން މިެއއީ ކުރެވޭނީ. މެނޭޖުކަންނޭނގެ ައޅުގަނޑަށް ހީަވނީ މީތި 

ގައި ތިބޭ ނޓީޗަރުން ތިބޭިއރު ވެސް އެތާ 3ޕްރީސްކޫލްތަކުަގއި ެވސް މި ތިބެނީ ޕްރީސްކޫލްަގއި ވެސް ހަމަ 

މީތި ބަދަލުކުރުމުގެ   މިގޮތަށްމި ގާނޫނު ީއްސ، އަޅުގަނޑުމެންނުކުރެވިގެން. ިއއްޒަތްތެރި ރަދިހަވަރަކަށް ކުދިން މެނޭޖު

 ވިޔަފާރި އީދިޔައީ އަސްލު މީތި މި އަުޅގަނޑަށް ބޮަޑށް ފާހަގަވެގެން މި ،މާ ރަނގަޅުވާނެ ކަންނޭނގެބަދަލުގައި 

ހުށަހެޅުން. މި ދިޔައީ  ށް އަުޅަގނޑަށް މީތ ބޮޑަށް ފާހަގަވެެގން މިއުސޫލުން ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ ބޮޑު ބަދަލެއް ގޮތަ

ޑޭެކއަރ ސެންޓަރަތކަށް  ،ން ގެްނގޮސް ޑޭެކއަރ ސެންޓަރަތކަށް ބޭނުންފުޅުވާ ކުދި، ެކއް ހެދިޑޭކެއަރ ސެންޓަރތަ

ނެތް. ވެސް  ހަމަ އެއްެވސް މައްސަަލއެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރުމުަގއި އެކަްނކަން ވަންޏާބޭނުންފުޅު  އިންއިލާ ޢާލައިގެން 

އަހަރުގެ ކުދިން ގެންޮގސްގެން ގާނޫނީ  2ނޫނިއްޔާ  ،ރުގެ ކުދިންއަހަ 1ނޫނެއް ގޮތަށް ބަދަލުކުރެވިގެން ގާމި އެކަމަކު 

ލަތެއް އެއީ. އެހެންވެ، ހާގޮއްިސއްޔާ ވަރަށް ދެަރާވނެ  ށް ލަތަހާަޔަވއިދޭން ފޮނުވަންޖެހޭ އަުޅގަނޑުމެން ކިގޮތުން 

ޑަށް ދިރާސާތައް އަދި އިރު ވީހާެވސް ބޮހެޅުންތައް ހުށަހަޅާބޮޑަށް ކަންބޮޑުވޭ މިފަދަ ހުށަ ވަރަށް ށް ހަމައަޅުގަނޑަ

ރާއްޖޭގެ ެލވެލުން ނަމަވެސް އެޓްލީސްޓް ދިރާސާތަެކއް ކޮްށލާފައި އެ ދިރާސާތަުކގެ ރިޕޯެޓއް ެވސް އަުޅގނޑުމެންނަްށ 

ހައްތަހާވެސް އެޖެންޑާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ބެލެވެނީ ެއީއ ވާނެ. ގޮތަކަށް ހުށަހަޅައިފިއްޔާ ވަރަށް ރަނގަޅު ފެނިލާ

 މުިޅ ދުނިޭޔގެ ިނސްބަތުން ކަންކަން ކޮށްަފއި ،ދިޔައިރުިސޔާސަތަށް ައޅުގަނޑުމެން ބަލަމުންމެން މި ައޅުގަނޑުަގއި 19

އަުޅގަނޑުމެން ހުރީ ކިހިނެއްތޯ ބަލާފައި އަޅުގަނޑުމެން މެނިފެސްޓޯއެއް ހިފައިގެން މުޅި ރާއްޖޭގައި ހިނގައިގެން 

މީަގއި ޓަކައި. ތަށް ކަންަތއްތަްއ ކޮށްދިނުމަށް ހަމަ ރައްޔިތުންގެ ެއދޭ ގޮތްގޮތިބީ ސަ މިމިހިސާބަށް އައިއް

އެކަންކަން ވަރަށް  ،ގެންދާނެ ގޮތާއި ނިޒާމީ ހަމަ ތަޢުލީމު  ،އަޅުގަނޑުމެންގެ އެޖެންާޑަގއި ވަރަށް ސާފުކޮށް އޮންނާނެ

ގައި މެޖޯރިޓީއަށް ފެންނަން ނނޑުމެންނަށް މިތާސާފުކޮށް އެނގެން. އެހެންީވމާ، އެއީ ގިނައިން އެ ބޭފުުޅން އަޅުގަ

ހުށަހެޅުންތަކަކަށް  އެހެންވީާމ، މިހެން ހުށަހަޅާ ނީ.އޮތީ ެއއީ ރަްއޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތް ކަމަށް އަުޅަގނޑު ދެކެ ވެސް މި

ށް އަުޅގަނޑަށް ވަރަށް ެއއްބަްސވުމަކަށް އައުމަ ،މިއަށް އެއްޗެކޭ ބުނަން. ވާހަކަައކީވަރަށް އުނދަގޫ އަުޅގަނޑުމެްނނަށް 

 ގެވަރު އިން ބޭރުކޮށްފައި، މި، ައުޅގަނޑު ހަމަ މި ހުށަހެޅުން މިހާރުން މިހާރަށް ހަމަ ފްލޯ އުނދަޫގވޭ. އެހެންވީމާ

 ބޮޑަށް ހަމަ ގުޅުންހުރި ބިލަކަށް  ވަރަށް އިލާއާޢާމިއީ ހަމަ  ؛ނެ އެއްގޮަތކަށްވެސް ނުރައްކާތެރި ބިލުތައް ނުވާ

ނޭދެވޭ އެތައް ދިމާވެާދނެ ހަމަ މީގެތެރޭަގއި   ކަމެއް ކޮށްގެން އަުޅގަނޑުމެން ކޮްށފިއްޔާދާނެ. މިފަދަވެގެން



78 

 

ބޮޑަށް  ވަރަށްވެގެން. މަ ުބނެލަންއިާލގެ ތެޭރގައި ހިނގައިދާނެީތވެ، އެެހންވެ، އެ ވާހަކަ ހަޢާކަންތައްތަެކއް 

   ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަްށ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް.هللا ކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުޝު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ކީމްޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަهللا ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ގޮތުން އަުޅގަނޑު ހަމަ  އިޞްލާޙާ ގުޅޭމި ގެންނަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޕްރީސްކޫލް ހިންގުމުގެ ާގނޫނަށް 

އިޞްލާޙެްއ ވާ ގޮތުްނ ވަރަށް ނުަރއްކާތެރި ގޮތަކަްށ ހުށަހަޅާފައިބޮޑު ސިޔާީސ  މިއީ ވަރަށް. ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން

 އަުޅގަނޑުމެްނެގ ޅަފަތުގެ ކުދިންގެ ތަޢުލީމާ އިއިނގޭތޯ. މިއީ ސީދާ ބެެލނިވެރިންނާ ނީބޫުލކުރަގަކަމަށް އަޅުގަނޑު 

އަުޅގަނުޑ  އިކޮށްފައި އޮްތ ކަމެއް ގޮތުގަ  ންކުރުމުެގ މަޤްޞަދުގައިޅިފައި އޮތް ކަމެއް މިއީ. މިކަން ސިޔާސީ ބޭނުގު

 ހުށަހަޅައިގެން ނެތި  ުކރުމެއްބޮޑު ދިރާސާތަެކއް  މާ ،ފެންނަނީ އިނގޭތޯ. ޙަޤީޤަތަކީ ެއޮގތަށް މުޅި ބިލު ބަލައިލާއިރުަގއި

ގެންިދއުމަށް ާރއްޖޭަގއި ކުިރއަށްއަުޅގަނޑުމެން  ހަގަކުެރވެނީ. ޅަފަުތގެ ތަޢުލީމުއުޅޭ ބިލެްއގެ ގޮުތގައި އަުޅަގނޑަށް ފާ

ބެހޭ ބޭފުޅުންގެ ތަޖުރިބާއާ އެކުގައި ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެ  ކަމާ ،ބޮޑަށް ވެސް އަުޅަގނޑުމެން ދިރާސާކޮށް ޓަކައި މާ

ިމ ބިލަށް ބަލައިލާއިރުަގއި ނަމަވެސް، ުކރެވޭނެ. އެހެންކުދިންގެ ތަޢުލީމީ އޮނިގަނުޑ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤާއިމު

ޅަފަތުގެ  ،ތި ފާހަގަެއއް ނުކުރެވޭ. އެެހންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންއޭންނަށް އެގޮަތކަށް އަޅުގަނޑުމެ

 އިމުހަމަގަ ؛ރަށްރަށުގައި ހަމަ ައޅުގަނޑުމެން ގައިމު. ހަމައެާއއެކު އްއަޅުގަނޑުމެންގެ ކުިދންނަށް ވަރަށް މުހި ތަޢުލީމު

ބޮޑު  ބޮޑު ބެލެނިވެރިންގެ ވަރަށް މު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުްނގެ ވަރަށްކަނޑިތީ ވަގުތު މި ،ވެސް ކަނޑިތީމު ދާއިރާަގއި

 ،ވަރަށް ތަކުރާރުކޮްށ ދައްކަމުންދާ މައްސަލައެއް ޕްރީސްކޫލްގެ މައްސަލަިއގައި އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑާ އީމި ެމއްކަންބޮޑުވު

މީގެކުރީަގއި  ،އުޅެނީ ެގން މިމާވެމިކަން މިހެން ދި ގޮތް.  ތަޢުލީމީ ކަންތައްތައް ހުރިއެ ބޭފުޅުންގެ ޅަފަތުގެ ދަރީްނގެ 

މިއީ. އަދި މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ބޭފުޅާ  ކަެމއްއުޅޭ ގެ ސަބަބުން ެވގެންއްމި ރާއްޖޭގައި ކަން ކުރެވިފަިއ އޮތް ގޮތެ

އަޅުގަނުޑ  ތެރެއިން ހުގެމަޖިލީމިދިޔަ ބޭފުޅުން ެއއްެޗއް މި އެްއޗަކީ އިނގޭތޯ. މި އުޅޭ  ނިސްބަތްވާ ޕާޓީން ހަދައިގެން

އައި ގޮތް ގާތްގަނޑަކަށް  މިދިޔަ ސަރުކާރުން އަޅުގަނޑު ހަނދާންވަީނ ކުރީގައި ޕްރީސްކޫލް ހިންަގމުން ،ހަނދާންވަނީ

އުޅެނީ.  ތަނަށް ގެނެސްގެން މި ސިސްޓަމެއް މިއެކަހަލަ އަނެއްާކ  އައިސް އޭތި މިއާ އެްއގޮްތވާ ގޮތަކަށް ހިްނގަމުން

 އި އޮީތ ަވރަށް ބޮޑަށް ިސޔާސީކޮށްލާފަ އަނެއްާކ އަނބުރާ އޭތި އިޔާަދކޮށް މި މަޖިލީހަށް ގެނަިއއިުރގަިއ މި އިޞްލާުޙ މި

 ،ސަރުކާރަށް ވެސް ގޮވާލަން ބޭނުން އަޅުގަނޑު ހަމަ ،ގޮުތގައި  ބޫލުކުރާގައިނގޭތޯ. އެހެންވީަމ، އަުޅަގނޑު 

ވެސް އަދި އިތުރު ބިލެްއ  މަޖިލީހަށް މި ޓަކައި ހަމަ ފަތުގެ ކުިދންގެ ތަޢުލީމު ކުރިއެރުވުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ޅަ
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ެއ  އިއެީކގަ  ތަޖުރިބާކާރުންގެ ލަފަޔާތަޖުރިބާ ހުރި  ؛ގޮތެއް  ނެވަރުކުެރވޭފޮނުވަިއގެން ވެސް އެ ކުދިންެގ ޙައްޤުތައް ކަށަ

ކުދިންނާ ދޭތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން  ކޮންގޮތަކަށްތޯ އެ .ކުދިންނަށް އެންމެ އެކަށީެގންވަނީ ކޮން ތަޢުލީމެއްތޯ

އަހަރާ  އަދި ދެ އަހަރާ ތިބެގެން ެއއް ަގއިުކދިންނަކީ އެކުދިންގެ މައިންބަފައިން ގާތު ކަންކުރަންޖެހޭނީ. އެއީ އެ

 ދެވޭނެ އެންމެ ރަނގަޅު ތަޢުލީމަކީ އެއީ މައިންބަފައިން ގާތުގައި ތިެބގެން ނޫނީ ކުދިންނަށް ސް އެވެ ދޭތެރޭގައި

ދެޭވ ތަޢުލީމެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެްނ އެބަ ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، މި ބިލުން ސްކޫލަކަށް ގޮްސގެން 

ްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އަުޅގަނޑު ހަމަ  ފާހަގަކޮށްލަްނ ފާަހގަެއއް ނުކުެރވުނު. އިއެކަމެއް  ބޮަޑކަށް  އަޅުގަނޑަކަށް މާ

ކުރާ  އަުޅގަނޑުމެން އިވެސް މިއަދު މި މަޖިީލހުގަ މިފަދަ ބިލުތައް މިގޮތަށް މި ގެންނަނީ ޙަޤީޤަަތށް ،ބޭނުން

ބޫލުކުރަީނ ގައަުޅގަނޑު  ،ުމގެ ޮގތުން ކުރާ ކަމެއް ގޮުތގަިއ ައޅުގަނޑު ފާަހގަކުރަން. އެހެންީވމާވުމަސައްކަތަށް ބުރުއެރު 

 ،ސާުފކޮށް އެނގޭ ށްކުރަނީ. އަުޅގަނޑަްށ ވަރަައޅުގަނޑުމެން މި މަސައްކަތް ހިފައިގެން 19އަޅުގަނޑުމެން އެޖެންާޑ 

ބާރު  19އަޅުގަނުޑމެންނަށް އެޖެންޑާ  .ެވސް އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ފާހަގަކޮށްލިންއި އަޅުގަނޑު މިއަދު ކުރީގެ ދަންފަޅީގަ

 މި  ،ކަމަށް ވާނަމަ މި މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ެއކަން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކުެރވިއްޖެ ސްޕީޑެްއގަިއ ގޮސް 

ކުރަނީ އަުޅގަނޑުމެން މި މަސައްކަތްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. . އްލުކުރެިވގެންދާނެޙަށް ކަންކަން އަޅުގަނޑުމެންނަ

ޓަކައި. އަޅުގަނޑުމެން މި ރާއްޖޭގެ ހޯދުމަށްދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނާިއ މި ރާއްޖެއަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް 

ތިބީ ކަށަވަރުކުރަން ތަްއޔާރަށް.  ވެސް އަުޅގަނޑުމެން މި ފަުތގެ ތަޢުލީމު ބޭނުންވާ ޅަކުދިންގެ ޙައްޤުަތއްރައްޔިތުންގެ ޅަ

އް ކުދިްނގެ ޙައްޤުތަ  ބޫލެއް ުނކުަރން އެގަ އެހެންނަމަވެސް، މިފަދަ ސިާޔސީ ގޮތުން ގެންނަ ބިލަކުްނ އަުޅގަނޑު

ބެެލނިވެރިންގެ ވަރަށް ބޮޑެތި  ،ފާހަގަކުރަންކަށަވަރުކުެރވޭނެ ކަަމކަށް. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނުޑ ހަމަ 

 ،ކޮްށގެންޞަޖެހޭ ބެލެނިެވރިންނަށް ޚާއްރާއްޖޭަގއި އެބަ ހުރި. މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން މިކަންބޮޑުވުންަތއް އެބަ

ތަޢުލީމެްއކަން ބުނެދެވޭނެ ގޮތެްއ އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ހޯދަންޖެހޭ.  ޙަޤީޤަތުގައި އެ ކުދިންނަށް ބޭނުންވަނީ ކޮންކަހަލަ

އެެވއަރނަސް ޕްރޮގްރާމުތަެކްއ އަޅުގަނޑުމެން އެބަ މި ރާއްޖޭަގއި ހިންގެންޖެހޭ. ރަށްރަށުގައި ތިބި ައޅުގަނޑުމެންގެ 

އަުޅގަނޑުމެން  ކަންގޮތެއްކޮން އެ ކުދިންނަށް  ،ބެލެނިވެިރންނަށް މި ވާންއުޅެނީ ކިހިނެއްކަން ގެޅަފަތުގެ ކުދިން

ކުދިންނަށް  ްސކޫލަކަށް ގެންދިޔައީަމއޭ އެ ،ކީއޮތް ގޮތަ މި އިއެނގިފަ ވެސް ހަދަންވީ. މިއަދު ހުރިހާ ބެލެނިވެރިންނަށް

، މިއަދު ވަރަށް ފުންކޮށް ހުރޭ. އެހެންީވމާއެބަތަފާުތ ގޮތްތަކެއް  އިރަނގަޅު ތަޢުލީމެއް ލިބެނީ. އެހެންނަމަވެސް، ޭއގަ

ބޫލުކުރަން. މި ބިލަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުނުކުރާ ވާހަަކ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ގަކަމަށް އަޅުގަނޑު  ވިސްނަންޖެހޭ

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާުރ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ިއސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތްތެރި 

 މެންބަރު ޢަލީ ޙަމީދަށް. 

 

 އިސްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙަމީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

 އަށް އަުޅގަނޑު ޝުުކރު ޟުލްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސަށް. ބިލު ހުށަހެޅުއްވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފަޒ

 ނޫނީ  ،ބިެލްއ ހުށަހެޅިގެންދާއިރުސްކޫލާ ބެހޭ ޕްރީ ،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުްނވަނީ އި ގަ ދަންނަވަން. އަދި އެާއއެކީ 

ިއއްޒަތްތެރި ގިނަ މެންބަރުން  އިތަނުގަ  ނޫނަށް ބަދަލުތަކެއް ެގންނައިރުގައި މިގާސްކޫލާ ބެހޭ އެޑިއުޭކަޝން ޕްރީ

ެއޑިއުޭކޝަން ސިސްޓަމަށް ެގންނަ ކޮންމެ ބަދަލަކީ އަުޅގަނޑުމެން ެއއާ ދޭތެރޭަގއި  ،ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން

މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އިވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް ގޮުތގައި އަުޅގަނުޑ ފާހަގަކުރަން. އަދި އެާއެއކީގަ ތަކުރާރުކޮށް 

އްދުެގ ޤައުމުތަާކިއ އަދި ދުނިޭޔގެ އެހިނިހެން ހައެިޑއުކޭޝަން ިސސްޓަމަށް ަބލާއިރުަގއި އަޅުގަނޑަށް ހީވަީނ މި ސަރަ

އޮތް ގަޅު އެިޑއުކޭޝަން ސިސްޓަމެއް މި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެބަ ެވސް އެކަށީގެްނވާ ރަނއި ބަލާއިުރގަ އަޅާޤައުމުތަކާ 

 ށްސްކޫލަށް ފޮނުވާ އުމުރައޮތީ ްޕރީ މި އިގޮެތްއގައި ބާުރއަޅާފަ މަިއގަނޑު އިައދި ބިލުގަ .ކަންނޭނގެ ޤާއިމުކުެރވިފަ

އުސޫލެއް ޤާއިމުކުރީާމ ދާ ކަހަލަ ށް ސްކޫލައަހަރަކުްނ ފެށިގެން ޕްރީ ެއއް ،މަތީން ގެގިނަ ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން. ެއގޮތު

ންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވޭ ކަންނޭނގެ އެބަ. ގިނަ އެިޑއުޭކޝަން ސިސްޓަމް އަޅުގަނޑަްށ ހީވަނީ ގޮ ުހޑްލީ ޗައިލްޑްއަރ

އެންމެ މުހިއްމު ދައުރެއް މި އަދާކުރަނީ  އިޅަފަތުގެ ތަޢުލީމަށް މީގަ ވަންޏާ ގޮުތގައި ވެއްޖެ ކަމަށް ސްޓަޑީތަކުން ދައްކާ

 އި އުުލގައި ެއ ކުދިންނަށް އެ ލިބެންޖެހޭ ވަގުތު ނުލިބި ސްކޫލުތަުކގަޙަމާ މައިންބަަފއިން. ވީމާ، ގޭތެޭރގެ އެ ކުދިންގެ

އަުޅގަނޑަށް އިރުަގއި ފަތުަގއި ދޫކޮށްލާަމްއޗަށް ަވގުތުތަެކއް ދޫކޮށްާލއިުރގަިއ އަދި އެހާ ޅައަތްީޓޗަރުންެގ ތިއްބަވާ 

ވެސް ހުރެދާނެ  ނުރަނގަޅު ައަސރުތަކެއް ޢުލީމަށް ފޯރުވާނެތަ  ވިއްޔާމުސްތަޤްބަލަށް ނޫނީއެކުދިްނގެ ހީވަނީ 

 ކަންނޭނގެ. ވީާމ، މިފަދަ އިޞްލާޙުތަކެްއ ގެންނައިުރަގިއ މި މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެން މިއަށްވުރެ ރަނަގޅަށް

ނިޔޭގެ އެހެނިހެން ޤައުމުތަކަށް ައޅުގަނޑުމެން ދިރާސާކުރެިވގެން ނޫނީ މިަކހަލަ ބަދަލެއް ގެނެިވގެނެއް ނުވާނެ. ދު

އަުޅގަނޑަށް ފެންނަ ކުން ސްޓަީޑއައޮތް ޔޫ.ެއންއިން ހަދާފައި  ވަނަ އަހަރުަގއި 2015ފަހަކުން  ދާދި ،ބަލާއިރުަގއި

ލީމީ ސްކޫލަށް ހިލޭ ތަޢުޕްރީ ޤައުމަކުން 45ލަ ދުނިޔޭގެ %ޖުމު ،ޤައުމެްއގެ ސްަޓޑީއަށް ބަލާއިުރގައި  124ގޮތުން 

އިންކަމް ޯފރުކޮށްދޭ ޤައުމުތަުކގެ ތެޭރގަިއ އަރނިން ވެްސ ހައި  މި އޮންނަނީ. ޭއގެތެރެއިން އިފުރުޞަތުތަކެއް ެދވިފަ

ވެްސ  ބަަލހައްޓަނީ. ޭއގެތެރެއިންމި ްސކޫލުެގ ކިެޔވުމުގެ ޚަރަދުަތއް ހިލޭ ޕްރީ ޤައުމުން 45% ،ގާތްގަނޑަކަށް ބުނާނަމަ

މުޅިން ކަނޑާލެވިަފއިވާ ، ސްކޫލުގެ ފީ ުމޅިންގަނޑުމެން ފާހަަގކޮްށލަންޖެހޭ ޕްރީެވސް އަޅު  ތެރެއިން 45އަދި މި %

ޔޭގެ ނި، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދުއަހަރުދުވަހުގެ ފުރުޞަތު އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ 1ލަ ވެސް މިދެނީ ޖުމުއި ޤައުމުތަކުގަ 

އޮންނަނީ ތިން  މި އިފާަހަގކުރެވިފަ ުތގައިކެޓަގަީރގެ ގޮ އްމު ޭއޖުއާ ސްކޫލަށް ފޮނުވާ ބަާލއިރުަގއި ްޕރީޤައުމުތަކާ އަޅާ
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ެވްސ އި އޮތް އުޫސލުތަކަށް ބަލާއިރުގަ  ، ިދވެހިރާްއޖޭގައި މިހާރު މިހަތަރު އަހަރާ ދޭތެރޭގައި. އެހެންވީމާ އިއަހަރާ

ވަގުތަށް  ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް ގެންނަންޖެހޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ނޫން ކަންނޭނގެ މި އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަނުޑމެން މާ 

ވަންޏާ މިދަންނަވާހެން ކޮމިޓީ  ކަމަށް . އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑުމެން މި ބިލަށް ބަދަލެއް ގެންނައޮތީ މި އިލާފަބަ

 .ދެތޭރޭގައި  ތަކާހުރި އެހެނިހެން ކޮމްޕޯނަންޓު އިއިތުރަށް ވިްސނުން ރަނގަޅު ކަންނޭނެގ މީގަ އިގަމަރުޙަލާ

ގޮތުަގއި  ގެަވގުތަށް ބަލާއިުރަގިއ ރަނގަޅު ކަމެއް  ބޮޑު ބަދަެލއް ގެނަުއމަކީ މި ކެަޓގަީރއަށް މާ ޖުއެހެންނަމަވެސް، އޭ

 ޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ. އަ

 

 ހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ށް އެ ޓަވޯ  .8

 

 ވުން:ދެްއކެ ހަކަރިޔާސަތުން ވާ

ބައްދަލުކުރީ. މިއަދު މި އަުޅގަނޑުމެްނނާ ރު އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. ވޯޓަށް އަހާ ވަގުތު މިހާ

ޖާބިރު هللا ވޯޓަށް އަހަން. އެީއ، ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދު އިކަމެއްގަ  އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ތިން

ސަރުކާުރގެ ދެވަނަ ވޯޓަީކ، ރާރު ބަަލއިގަތުމަށް މަޖިލީހަށް ފެނޭތޯ ނުވަތަ ނުފެނޭތޯ އަހާ ވޯޓު. ގަހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ 

ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ގާނޫނީ  މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީއިްއޒަތްތެރި މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ  ،ފަރާތުން

ގުޅިގެން  ފަންނުގެ ބިލު، ެއއީ ބާ ަކުއންސިލުގެ ބިލު ބަލަިއގަންނަން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާތޯ ުނވަަތ ނޫންތޯ. މިކަމާ

ށް ވޯޓަށް ގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމަ ގުޅޭ އަޅުގަނޑުމެން އަހާ ވޯޓު. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގެ ޮއޑިްޓ ރިޕޯޓާ

މިނެޓު ހަމަވީމާ އަުޅގަނޑުމެން ވޯޓަްށ ފަސް  .ަވނީ ޖެހިފަ އޮތް. ވޯޓުގެ ރަނގަބީލު މިހާރުވެސް މިއަދު އެބަ އެހުން

ކުރަްއވާތޯ ، މެޝިން މަސައްކަތްއި އަހާނަން. އިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންގެ ކާޑުކޮޅުަތއް ަރނގަޅަށް ޖައްަސވަ

އޮތް ސިޓީފުެޅއް ކުރާ ކޮމިޓީގެ މުަޤްއރިރު އެބަދިރާސާފަހު( ގަާވއިދު )ވަގުުތކޮޅަކަށް ދެްއވުން އެދެން.އިބައްލަވަ 

މާތް ރަސްކަލާނގެ އިރާދަފުޅުން  ،ޓަކައި. އަުޅގަނޑު މިއަުދ ހެނދުނު ދެންނެވިންަވވާފައި، ާޖގަިއގެ ދަިތކަމަށްއްފޮނު

ވަނީ އާ  ނަށް މިހާރު މިއެުކގަިއ އަުޅގަނޑުެމން އަދި ކުީރގެ މި މަޖިލީހުގެ ރައީސްެގ ވަރަށް ޮބޑު މަަސއްކަތާ

. އެހެންވީމާ، ެއގޮތުން އިރާަދުކރެއްިވއްޔާ ދެ ކޮމީީޓގަިއ، ދެ ކުެރވެން ފެށިފައިމާރާތުގެ ބަެއއް ތަންތަނުަގިއ މަސައްކަތް

ކުރެވޭނެ. އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި ޙްތާރޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިފްތި ރޫމުގެ މަސައްކަތް އާ އިމާރާތުގައި މިކޮމިޓީ

 ރެއިން ެފށިގެން ލިބިވަަޑއިގަންަނވާނެ. ރު، ތި އެދިވަަޑއިަގންނަވާ ކޮޓަރިކޮޅު އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ މިމެންބަ

 މެންބަރުން.  80ަވގުތު މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެ ތިއްބެވީ  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( މި

 

 ވުން:ދެްއކެ ހަކަރިޔާސަތުން ވާ
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ވަނަ  142ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ  ޖާބިރުهللا ޢަބްދު މެންބަރުއިއްޒަތްތެރި ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ފުރަތަމަ ވޯޓު. 

މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންަބރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ  މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅާފަިއާވ ގަރާރު، މަޖިލީހުން ބަލަިއަގތުމާ

 ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ޖާބިރުهللا ޢަބްދު ރާގެ މެންބަރުކާށިދޫ ދާއި  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 87         :އަދަދު މެންބަރުންގެ ޖުމްލަ މަޖިލީހުގެ

 80    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 15    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 62    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   77     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 39      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 ނުވޭސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. 80 ތިއްެބވީަވޑަިއގެން ހާޒިރުވެ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ.ދެންމެ ނެގުނު 

 2ނުދެްއވާ  ަވކި ގޮަތކަށް ޯވޓު .62 ؛ންގެ އަދަދަކީ . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރ15ު ؛ކީމެންބަރުންގެ އަދަދަ

އެހެންވީމާ، މި  ޯވޓު ބޭނުންވޭ. 39ވާން . ފާސ77ް ؛ކީގެ އަަދދަވޯޓުަގިއ ބައިވެރިވި މެންބަރުންމެންބަރުން ތިއްބެވި. 

 ގަރާރު ފާހެއްނުވި.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އުތުރު  މާފަންނު ،ދެވަނަ ވޯޓު. ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން

މެދު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ދިވެހިރާއްޭޖގެ ގާނޫނީ ފަންނުގެ ބިލު ަމޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 80    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 78    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް 

   78     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 40      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފެންނަ ކަމަށް 80 ؛ވަަޑިއެގން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ ައދަދަކީހާޒިރުވެ . 87 ؛ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ައދަދަކީ

ނުދެއްވާ. ަވކި ގޮތަކަްށ  . ނުފެންނަ ކަމަށް އެއްވެސް މެންބަރަކު ވޯެޓއ78ް ؛ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދަކީ

ވޯޓު ފާސްވާން ބޭނުންާވ  މެންބަރުން. މި 78ނުދެްއވާ މެންބަރަކު ވެްސ ނެތް. ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިވެ ވަަޑއިގަތީ ވޯޓު

 .  އެހެންވީމާ، މި ބިލު ބަލައިގަތުމަށް ފާސްެވއްޖެ.40 ؛އަދަދަކީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

، އިގުޅޭ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަ  ދިރާސާކުެރއްވުމަށް ކަމާ  2019ތިންވަނަ ވޯޓު. ދިވެހިރާއްޭޖެގ ޖަލުތަކުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު 

ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިާރެގ ޅު ރިކޮމަންޑޭޝަންަތކެއް ސަުރކާރަށް ހުށަހެޅުމަށް ރަނގަޅަށް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ރަނގަ
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 ޖީހާން މަޙްމޫދު މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ، އިހުށަހަޅުއްވަ  هللاމެންބަރު އީވާ ޢަބްދުއިްއޒަތްތެރި 

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮަތަކށް މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެއްވުމާ

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  هللاމެންަބރު އީވާ ޢަބްދުގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

      މަޙްމޫދު ޖީހާން މެންބަރު ދާއިރާގެ ހިންނަވަރު  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 80    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 79    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް 

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   79     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 40      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 79        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފެންނަ 80ންގެ އަދަދު؛ ތިއްބެވި ބޭުފޅު ވަަޑިއގެން. ާހޒިރުވެ 87 ކީ؛ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ އަދަދަނެގުނު 

 ވާނުދެއް ަތކަށް ވޯޓުއަނެތް. ވަިކ  ކު . ނުފެންނަ ކަަމށް ވޯޓުދެްއވާ މެންބަރ79ަކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 

ބޭނުންވާ  މަށް. ފާސްވުިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން 79ައދަދަކީ؛  ވަަޑއިގެންެނވިވެސް ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރވެ  ކުމެންބަރަ

 ވީމާ، މި މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަްނ ފާސްވެއްޖެ.  . ވޯޓު.40އަދަދަކީ؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އްަސސާތަކާ ުގޅޭ ކޮމިީޓއަށް. މި މިނިވަން މުއަ  ،ބިލު ފޮނުވުމަށް އަުޅގަނޑު މި ކަނޑައަޅަނީ ދެވަނަ ވޯުޓަގއި ފާސްވި 

 )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ހިއުމަން ރައިޓްސް ޮކމިޓީއަށް.  ،އަުޅގަނޑު މި ކަނަޑައޅަނީ މަށްޖަލު ރިޕޯޓު ފޮނުވު ؛މައްސަލަ

  .ނިމުނީއި ނަގަ  ަނގަންހުރި ވޯޓު އާދެ! އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު

 

 މުން ނިން 

 

 ން:ްއެކވުސަތުން ވާހަކަދެރިޔާ

 18ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެްއ އޮންނާނީ މާދަމާ . ން ނިމުނީއާއެީކަގއި މިއަުދގެ މަޖިލީހުގެ މަސަްއކަތް އަޅުގަނޑުމެމި

ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އި އިަގއި. މަޖިލިސް ނިންމާލުމުގެ ކުރީގަ 9:00ދުަވހުގެ ހެނދުނު  ވާ އަންގާރަ 2019ޖޫން 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ގުިޅގެން  ސަރުކާާރއި ޭބރުގެ ެއކުވެިރ ޤައުމުތަކާ .ޝުކުރު ދަންނަވަމުން ދަންނަވަން ބޭނުން

ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ނަމުގަޔާއި އަިދ އި ،ްއޒަތްތެރިންނަށްއި ބޭރުގެ  އިދަޢުވަތައް ަވޑަިއގެން ތިއްެބިވ އެންމެހަ

ރިހާ ސަފީރުންނާއި ޤައުމުތަކުގެ އެިކއެކި މަންދޫބުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން މަރުޙަބާ އަޅުގަނޑުގެ އަިމއްލަ ނަމުގަިއ ހު

 ދަންނަވަން.

 .މުނީނި ޖިލިސްމަ  .ينالمالع ب  ر هلل حمدوال

__________________ 

 




