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 9:05 ަގޑި: ޖަލްސާ ފެށުނު

 14:15: ސާ ނިމުނު ަގޑިޖަލް



 2020 މާރިޗު 9                             ޖަލްސާ ވަނަ 16 ތަމަ ދައުރުގެގެ ފުރައަހަރުވަނަ  2020

 

1 

 

 (ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު، ރައީސް މަޖިލީުހގެ؛ ޔާސަތުގައި އިންނެވީ)ރި

 

 ޖަލްސާ  ަވނަސޯޅަ ަވނަ އަހަުރެގ ފުރަތަމަ ދައުރުެގ  2020

 ދުވަސް( ހޯމަ) 2020 މާރިޗު 9

 

 

  :ާވހަކަެދއްެކުވން ރިޔާސަތުން

  މަޖިލިސް  .له وصحبه ومن واالهعلى آ وهللا لوسرى الم علالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ވުން. އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ަވނަ ދުަވސް.  12ނަކަތުން  ފުރަބަދުރުަވ ހޯމަ ދުަވސް. ދުަވސް.  ނަަވ 9ަވނަ އަހަުރެގ މާރިޗު މަހުން  2020 އީމި

ުރެގ ަވނަ އަހަ 2020 ށީނދެ މިތިބީ،އި އަޅުަގނޑުމެން ަވނަ ދުަވސް. 14ން ަވނަ އަހަުރެގ ރަޖަބު މަހު 1441

 36 ،ހާޒިރުެވަވޑަިއެގން ތިއްެބީވ ށްޖަލްސާއަ ަވުގތު. މި ަގއި ސާޖަލް ހުެގރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީ ަވނ16ަފުރަތަމަ ދައުރުެގ 

އިްއޒަތްތެރި  ސްެވގައި އެއް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު  ކު ޭވ.މެްނބަރަ ިއއްޒަތްތެރި 5ސަލާމުގައި  .މެންބަރުންއިްއޒަތްތެރި 

 . ނެތް ކުންބަރަމެ

 

 ން. ޢުލާންކުރު އި  ޖެންޑާ އެ  ގެ ހު ދުވަ  .3

 

 ކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަ

 .2020/1/16/ޖއ، އަކީއެޖެންޑާ  ެގއެޖެންޑާ. މިައދު މިއަދުެގ -3.1

 

 ރުން ސްކު ޔައުމިއްޔާ ފާ  .4

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

  .4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު ނަންބަރު 

ޖަލްސާެގ  ތިން ،އަށް  2020/1/12ފެިށެގން  އިން 2020/1/10ޔައުމިްއޔާ ނަންބަރު  ސްކުރުން.އްޔާ ފާޔައުމި -4.1

 ަވަނ ޖަލްސާެގ ނިޔަލަށް ހުރި 12ަވނަ ޖަލްސާއިން  10ތަމަ ދައުރުެގ ެގ ފުރައަހަރު  މި ،އެއީ ޔައުމިްއޔާ. 

ރަކު މެންބަ ޒަތްތެރިއިއް އެްއެވސް  ،ރުމަށްފަހުކުޢުޔައުމިްއޔާތައް. މި ޔައުމިްއާޔތައް މަޖިލީހުެގ ެވބްސައިޓުަގއި ޝާއި

ިމ  ،ންޮގުތެގ މަތީ ާވްއދާަގއި ނަ މާަވ 218ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުެގ  ،ުނާވތީްއާވފައިއް ހުށަހަޅުޙެލާޞްއި

 ކަނަޑއެިޅއްޖެ.ލުކުރާ ޔައުމިްއޔާތަެކއް ކަމުަގއި ޔައުމިްއޔާތަކަކީ ިރޔާސަތުން ަގބޫ

 

 ގަރާރު ކުރެވޭ  ޢާރަފު މަޖިލީހަށް ތަ .5

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ، މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރެޭވ ަގރާރު. 5އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

ހުށަހަޅުްއާވފަިއާވ ަގރާރުެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން.  هللاމެންބަރު އީާވ ޢަބްދުއިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ަގލޮޅު އުތުރު -5.1

 ،ކަމާ ުގޅޭ ސިާޔސަތުތަކާއި  ،ރުންތަކަށް ހުއްޓުމެއް ެގަނއުމަށް ޓަކައި ދިެވހިރާއްޖޭަގއި އަންހެނުންނާ މެދު ކުރާ ތަފާތުކު

މެންޓްރީ ޕާލި ،ާގނޫނުަތކާއި ަގާވއިދުތަކުަގއި ހުރި ހުރަސްތަކާއި ތަފާތުކުރުންތައް ދެނެަގުތމަށް ޓަކައި ،ނިޒާމާއި

 މިދެންނެިވ ަގރާރުެގ.  ،ކީ ހުށަހަޅާ ަގރާރު. އަުޅަގނޑު ފުރަތަމަ ކިޔުން މި ިއލައިއިންކުއަީރެއއް ހެދުމަށް ޮގަވ

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން. .  6

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ރިޔާސަތުން އަންާގ އެންުގން.

 

 ކުއްލި މައްސަލަ 

 

 ދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަ
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ޑު މިހާރު ިމ އެއް އެބަޭވ. އަުޅަގނހުށަހަޅުއްާވފައިާވ ކުއްލި މައްސަލަ  މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ކާށިދޫ

އަޅުަގނޑު  )ަވުގތުކޮަޅކަށްފަހު( .އަށްެގ ކުއްލި މައްސަލަ މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ާދއިރާެގ ކާށިދޫ ،އަރުަވނީފުރުޞަތު

ށް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ކުއްލި މަްއސަލަ މެންބަރައިްއޒަތްެތރި  ދާއިރާެގ ކާށިދޫއަރުަވނީ މިހާރު މި ފުރުޞަތު

  ެދްއުވމަށް.އްވައިހުށަހަޅު

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: ޖާބިރުهللا ޢަބްދު ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު

ސިނާޢަތަކީ  ،ލި މައްސަލަ. ިދެވިހ އިޤްތިޞާދު އެ މަްއޗަށް ަބރޯސާެވފަިއާވޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ުކއް

ޤައުމުތަކުން ރާއްޖެއަްށ ފަތުރުެވރިން އެންމެ ިގނައިން އަންނަ  ،ފަތުރުެވރިކަމުެގ ސިނާޢަތު ކަމަށް ީވހިނދު

ކޮްށެގން ތިިބ ކަށް މަނާކުރުމަކީ މި ސިނާޢަތަށް ބިލިއަން ޑޮލަރު އިންެވސްޓުޔަފަތުރުެވރިން އައުން ކުއްލި 

ިގނަ  އަދި ރާއްޖޭެގ ަވީޒފާެގ ބާޒާރުަގއި އެންމެ ،ށް ީވހިނދުކަިވޔަފާިރެވރިންެގ ިވޔަފާރިތައް ފުނޑުފުނޑުެވެގންދާ ކަމަ

ިގނަ އާމްދަނީ  އަދި އެ ވަޒީފާތަކުން ދިެވހި ރަްއޔިުތންނަށް އެންމެ ،ލިބިފައިާވ ވަޒީާފެގ ފުރުޞަތު ދިެވހިންނަށް

 ،ީވހިނދު ބޭ ކޮންމެ ގެއްލުމަކީ ިދެވިހ އެތައް ަރއްޔިތުންނަށް ލިބިެގންދާ ެގއްލުމަކަށްލިބެމުން އަންނަ ސިނާޢަތަށް ލި

ޮގތުން ސަުރާކރުން އަޅުްއަވންޖެހޭ ހަރުދަނާ  ޅޭނާ ަވއިރަސްއާ ުގުނަވތަ ކޮރޯ 19-ދުނިޔޭގައި ބާރަށް ފެތުރެމުންދާ ކޮިވޑް

ެގ މަިއ ފަރާތްތައް ރާއްޖޭ  އިަވއިެގ މަުގން ރާއްޖެ އަންނަ އެންމެހައަދި އެޮގތުން  ،އާއި ފިޔަަވޅުަތއް ައޅާފަިއާވ ާވަހކަ 

މުން ހަަކ ައޑުިއެވޓާފައިާވ ާވއް ްނ ްސކްރީންކުރުމުެގ މަަސއްކަްތ ފަެވލާނާ އިްނޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓު ،ދޮރާށި ކަމުަގއިވާ 

 ދެ ދުަވސް ތެރޭަގއި ާރއްޖޭަގިއ ކަށް ާފއިތުިވޔަކުއްލި  ،ަވނިޮކށްދުަވސް ެވފައި  އަންނަތާ އެްއ މަސްދުަވހަށްުވރެ ިގނަ

 ،އެ ރަށްތަކަްށ އޮރެންޖު އެލަރޓު ނެރެ ،ފޭބުން މަނާކޮށްއި ޓަކަށް މީހުން އަރަސޯތިން ރި ،މީހުން ދިރިއުޅޭ ދެ ރަށަކާއި

ޤައުމުތަުކެގ އަދި ރާއްޖެއަށް އެންމެ ިގނައިން ފަތުރުެވރިން ޒިޔާރަތްކުރާ  ،ޔެލޯ އެލަރޓު ނެރެ ށްއައަދި މުޅި ރާއްޖެ

ޤައުމު މުޅި  އިލަިއ،ިވލާތުން ފަތުރުެވރިން އަދި ރާއްޖެއަށް އައުން މުޅިން ހުއްޓުވަ ިއޓަލީ އިއި ހިމެނޭ ޗައިނާއާތެރޭަގ

ެގ ހިތްތަކުަގއި އިންތިހާައށް ބިރުެވރިކަން އުފެދިފައިާވ އްޔިުތންދިެވހި ރަ  ،ކުއްލި ހާލަތަކަށް ެގނައުުމެގ ސަބަބުން

 ، ރާއްެޖއަށް ޔެލޯ އެލަރުޓ ނެރެންޖެހޭ ހާލަތަށް ޮގސް އި،ސް ފޯރަ ހަމައަށް ކޮރޯނާ ަވއިރަ ރާއްޖެއާ އަދި މި ،ހިނދު

 ގެ ން ރާއްޖޭއަންނަ ފަތުރުެވރިަވނީ ރާއްެޖއަށް  ދިެވހި ރައްޔިތުން ބިރުެވިރކަެމއްެގ ތެެރއަށް ުކއްލިއަކަށް ޮގސްފައި މި

 ގެ ރެުވމުެގ ނަތީޖާއެއް ނުކުއި ރާއްޖެއިން ފުރައިެގްނދާ ހިނދު ރަނަގޅަށް ސްކްރީންޔާ މައިދޮރާށި އެތެރެާވ ހިނދުގައް

ކުރިއަްށެގްނދިޔުމަށް ސަރުކާރުން ހަާވލުކުރައްާވަފއިާވ ިޞއްޙީ ދާއިރާެގ  ތްއެ މަސައްކަ ،ބޫލުކުރެޭވތީ ަގޮގތުން ކަމަށް 

 މި ،ހިނދު ީވޖެހިފައި ައޅަންމިހިނދުން މިހިނދަށް ފިޔަަވޅު އި ދޭ ފަރާތްތަކުން އިހުމާލުެވފަިއާވ މައްސަަލ ބަލަތްޚިދުމަ

ަޓކަިއ އަޅަންެޖހޭ ސަލާމަތީ ފިޔަަވޅުަތްއ ްއލުކޮށް އެކަމަށްޙަ މަިތެވެގްނ އުޭޅ ނުރައްކާތެރި ަމއްސަލަކުރި ށްއަރާއްޖެ



 2020 މާރިޗު 9                             ޖަލްސާ ވަނަ 16 ތަމަ ދައުރުގެގެ ފުރައަހަރުވަނަ  2020

 

4 

 

ކަމަްށ  ގައިރާއްޖޭެގ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުެގ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޑިފެންސް ފޯސް ރީއް ހުލަތްތަސީވަ  އިއެޅުމުެގ ޤާބިލުކަމާ

އި ގަ  މިފަަދ ނުރައްކާތެރި ކޮންމެ ކަމެއްަގއި އަދި ކޮންމެ ަވުގތެއް ާރްއޖެއަށް ކުރިމަތިެވފަިއާވ އަދި ،ބޫލުކުެރޭވ ހިނދުަގ

އަދާކުރަްއާވފަިއާވ ދައުރަީކ ޖޭެގ ޑިފެންސް ފޯްސ ކޮށްދެްއުވމުގައި ާރއްެވސް ދިެވހި ޤައުމާއި ިދެވހި ރައްޔިތުން ސަލާމަތް

ކަމުން ދިެވހި ޤައުމާއި ރައްޔިތުން އަދި މިފަދަ ކަން ،ކަން ފާހަަގޮކށްޑިފެންސް ފޯސްއަށް ތަޢުރީފު ޙައްޤު ދައުރެއް

ާވކަން ފައިކަމެއް ކުރުމުެގ ޤާބިލުކަން ރާއްޖޭެގ ޑިފެންސް ފޯސްއަށް ލިބި ްނޖެހޭ ކޮންމެޓަކައި ކުރާސަލާމަތްކުރުމަށް

ނާ އަދި ރާއްޖެއަށް އަންަނ ފަތުރުެވރިންެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ އެންމެންނަކީ ކޮރޯ ،ހިނދު ީވކަށަަވުރެވފައި އެނިގ، 

ާނ ަވއިރަްސއަށް ރާއްޖެ އަްނނަ ފަތުރުެވރިން ސްކްރީްނުކރެޭވ ކޮރޯ ، ފަރާތްތަކަްށ ނުާވ ހިނދުަވއިރަްސ ހުންނަ

ނާ ަވއިރަސް ރޯކޮ ،އަދި ފަތުރުެވރިން ސްްކރީންކުރެިވ ލައި،ޖެއިން ބޭރަށް ފުރުާވފަރާތްތައް ރާއްހުރިކަން ޝައްކުކުެރޭވ 

އަިދ ަވއިރަސް ނެްތކަން ކަަށަވރުާވ ފަރާތްތަްއ  ިއ،ހުރިކަން ޝައްުކކުރެޭވ ފަރާތްތައް ރާއްެޖއިން ބޭރަށް ފުުރާވލަ

 ،ަގއި  ފިޔަަވޅުތަްއ އެޅުްއުވމުެގ ބަދަލު ކަމާ ބެހޭ ފަރާތުން އެޅުްއެވން ހުރި ،މަތީން ރާއްޖެއަށް އެތެެރެވޭވނެ ޮގުތގެ 

ރުެވރިން ލާުތެގ ފަތުިވއިޓަލީ އި ަޗއިނާއާ  ،އެންމެ ިގަނއިން ފަތުރުެވރިން ފޮނުާވ ޤައުމުތަުކެގ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އަށްރާއްޖެ

ބަބުން އަދި އެ ފިަޔަވޅުތަުކެގ ސަ ،ާއއިން މަނާުކރުމުެގ ފިަޔަވޅު ސަުރކާރުްނ އަުޅއްާވަފއިާވތީ ޅިރާއްޖެ ައއުން މު

މި  ،ޮގތް މެދުެވރިވެ  ެގން ތިބި ފަރާތްތަކުެގ ިވޔަފާރިތައް މުޅިން ހުއްޓޭތުގައި ިއންެވސްޓުކޮށް ރާއްޖޭެގ މި ސިނާޢަ

 ެގއްލުކޮށްދިނުމުޙަ ފަރާތްތަކަށް ކުއްލިއަކަށް ުކރިމަތިެވފައިާވ މި ހިތްދަތި މައްސަލަ ސިނާޢަތުގައި ަވޒީފާ އަދާކުރާ 

މަތީން  ޑިފެންސް ފޯސްއިްނ އަންަގާވ ޮގތެްއެގ އި،ހަާވލުކުރައްވަ   ޑިފެންސް ފޯސްއާކަންކަން ރާއްޖޭގެ  އިއެންމެހަ

ތަށް ހަމަޖެއްުސން މުހިންމުކަމުެގ މައްޗަށް ެގންދާ ޮގސަރުކާރުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ަވުގތުން ަވުގތަށް ކުިރއަށް

އެޅުމަށް އިްއޒަތްތެރި ފިޔަަވޅު  ކުންފަރާތްތަ މިހިނދުން މިހިނދަށް ސަރުކާރު ކަމާ ބެހޭ ،އެކުއެޅުމާ ދައުލަތަށް ބާރު

 ހެޅިމި ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަ ؛ހުށަހެޅުމުެގ ބޭނުން .ކަމަށް ެގނެސްދިުނމަށްދައުލަތުެގ ސަމާލު ،މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް

 ލާސާަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ މައްސަލަިއަގިއ ސަރުކާުރން އެޅުްއިވ ިފޔަަވުޅެގ ަސބަބުން ރާއްޖޭެގ އިޤްތިޞާދުޚު

ދިެވިހ  ،ަރއްޔިތުްނެގ ހިތްތަުކގައި އިންތިހާއަށް ބިރުެވރިކަން އުފެދި އިއާއި އަިދ ދިެވހި އެންމެހަފުނޑުފުނޑުެވެގންދާތީ 

 އި،ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި ެމންބަރުން ބަހުސްކުރައްވަ  އަށްމި މަްއަސލަ ،ޖެހިފައިާވތީރައްޔިތުން ނިކަމެތި ހާލުގައި އުޅެން

ައަވހަށް ަރއްޔިތުންަނށް ކުރިމަތިެވފަިއާވ މި ހިތްދަތި މައްސަލަ  އިިދެވހި އެންމެހަ އިދިެވހި ިވޔަފާިރެވރިންނާ

ސްއާ ްށ ރާއްޖޭެގ ޑިފެންސް ފޯފިޔަަވޅުތައް އެޅުމުެގ މަސައްކަތް ަވުގތުން ަވުގތަ އިއްލުކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ އެްނމެހަޙަ

 8ސް މެދުެވރިކޮށް ބާރުއެޅުމޭ. އިއްޒަތްތެރި މަޖިލިހަާވލުކުރުމަށް ބާރުއެޅުމަށް ސަރުކާރު ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް މި 

 .وبركاته هللا حمةالم عليكم ورالس  و. މެންބަރުއިްއޒަތްެތރި ކާށިދޫ ދާއިރާެގ  ؛ހުށަހަޅާ މެންބަރު .2020މާރިޗު 
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ޯވޓުެގ ރަނަގބީލު  ،ނީދެއެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު އަމީންޢާއްމު އަރިހުން މި

ކާށިދޫ   ،ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން 170ދެްއުވމަށް. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިުދެގ އިޖައްސަވަ 

މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރެއްުވާމ  އަށްުކއްލި މައްސަލަ ،ޖާބިރު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވهللا ރު ޢަބްދުދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ

 ަގންނަާވ ޮގތަކަްށ ޯވޓުދެްއުވން އެދެން. އްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިަވޑައި މެދު އި

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

  ޖާބިރުهللا ޢަބްދުކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު   ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 44    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 41    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނު

   41     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 21      ދަދު:ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަ

 ފާސް        ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ޖާބިރު هللا ދަުށން ކާށިދޫ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދުަވނަ މާއްާދެގ  170ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވިއދުެގ 

ލަ މަޖިލީހުެގ ޖުމުން ނެުގނު ޯވުޓެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގައި ބަހުްސކުރުމާ ުގޭޅޮގތު އަށްހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ ުކއްލި މަްއސަލަ

މެންބަރަކު ޯވޓުދެްއވައިފި. ނުފެންނަ  41ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. ފެންނަ ކަމަށް  44ހާޒިރުެވ ތިއްެބީވ . 87؛ އަދަދަކީ

ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަަރކު ނެތް. ަވކި ޮގަތކަްށ ޯވޓުނުދެްއާވ މެންބަރަުކ ެވސް ނެތް. ޯވުޓގައި 

ޯވޓު. އެހެްނީވމާ، މި ުކއްލި މައްސަލަ  21މަށް ބޭނުންަވނީ ުވމެންބަރުން. ފާސް 41ިރެވަވޑަިއެގންެނީވ ބައިެވ
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ކުރަްއާވިއރު އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ޖެ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކުއްލި މައްސަލައަށް ބަހުސްބަހުސްކުރުމަށް ފާސްވެއް

 ؛ފުރަތަމައަށް ންޕްރޮޓެކްަޝން އެޖެންސީ ލޫމާތު. އޭެގތެރޭަގއި ހެލްތުޢުތިބޭފުޅުންެގ ޕޯޓަލްަގއި ާވނެ ަބއެްއ މަ ،ބޭނުން

ާއއްމު  .(ާގނޫނު ެގރަްއކާެތރިކުރުމު ާއއްމު ިޞއްޙަތު)އީ އެ  2012/7ފުރަތަމައަްށ ާގނޫނު ނަންބަރު  !ކުރައްާވތިމާފު

، ހާ ކަންތައްތަކެއްކުރުމުެގ ާގނޫނު. މި ާގނޫނުެގ ދަށުން މިހާރު ހިނަގމުންދާ ހުރިޞިއްޙަތު ރަްއކާތެރި

ޮގތެްއަގއި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ހަރަކާތްަތކެއް ހިނަގމުން މި ދަީނ. ޚާއްޞަ، މަސައްކަތްތަެކއް

ެއއީ ަޙއްޤުތަްއ  ،ަވނަ މާއްދާއިން  !ކުަރއްާވމާފު ،ނޫން ެއއްނަަވަވނަ މާއްދާ. ހަތަރު ަހތަރުެގ ފާހަަގކޮށްލެިވދާނެ ާގނޫނު

ތަކުެގ އިންތިޒާމުތަކު ތެރެއިން މި ހިނާގ ަވނަ މާއްދާ. މި ދެންނެިވ މާއްދާއަށް އަދި ާގނޫނުެގ ުގޅޭ މާއްދާ.  ހަނިކުރުމާ

ހުންނަާވ ބޭފުޅަކީ ބުނަން  އިްސކޮށް ަބސްޖެހެނީ. އޭެގތެޭރަގިއ އެެހންީވމާ، އެންމެ ން މި ާގހުރިހާ ކަމެއް ހިނ

ޕްރޮޓެކްޝަން  ެނޝަނަލް ހެލްތު ،އެޖެންސީ  . ނެޝަނަލް ޕްރޮޓެކްޝަންހެލްތު ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކު

ދިެވހިރާއްޖެއިްނ  2020/16ރު ބަޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ، މި އެޖެންސެީގ ޕްރެސް ރިލީޒް ނަން އެޖެންސީ، ހެލްތު

އް އެަބއޮތް. މި ޕްރެސް ރިލީްޒަގިއ ުގިޅެގން ނެރުއްާވފައިާވ ޕްރެސް ރިީލޒެ ުވމާމްރމީހުން ކޮންފަ ދެ ެގ19-ކޮިވޑް 

، އުސޫލުތަެކްއ ލެިވފަިއާވ އުސޫލުަތކެްއ. އެހެންީވމާއިބަލިން ރައްކާތެރިުވމުެގ ޮގތުން އެކުލަވަ  19-ކޮިވޑް ،އެބަބުނޭ

ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިފައި ހުރި މީހެއް ފެނުމުން ދެން  ، 19-ޑްޮކޮވ ،ބުނޭއަދި މި ޕްރެސް ރިލީޒްަގއި އެބަ .އެބަހުރި

އިތުރު މީހުން   ޓެކްޓުންނާއި،މީހާެގ ކޮންބަލި ފެނުނު ތަނުގައި ބަލި. ބުނޭގައި އެބަމަލުކުރާ ޮގތްތައް މި ޕްރެސް ރިލީޒްޢަ

ބޭފުޅުންނަށް   އެބަޭވ. ހަމަ އެާއއެީކަގިއ ތިމަލުކުރާ ޮގތްަތކެއްޢަޮގސް ބަލި ހުރިކަްނ ދެނެަގތުން. މިހެން ،ސްކްރީންކޮށް

ސިިވލް ޭއިވއޭޝަނުން  އީމި .2020/7ޗްަގއި ެއއަރޓްރާންސްޕޯޓް ސަރކިއުލޭޝަން ރިމާ  7 ،ފެނިަވޑަިއަގންނަާވނެ 

މަނާ މި ކުރަނީ މީހުން ރާއްޖެ އައުމަށް. އަުޅަގނޑުމެންނަށް މީެގން  .ސަރކިއުލާެއއް ،ނެރުއްާވފައި އޮތް އިޢުލާނެއް

ޮގތުަގއި އިމިްގރޭޝަނުން  އައުމަށޭ. އަުޅަގނޑު ލަފާކުރާ  ބޯޓެއް ރާއްޖެ މަތިންދާަމނާކުރަނީ  ންީމެގ ،ޮއެވދާނެ ހީެވފައި

ުގޅޭ ކަްނކަން.  ުވމާޮގސްފަހަރު އައިސްބޯޓުމަތިންދާ ،ސިިވލް އޭިވޭއޝަނުން ހިންާގނީުގޅޭ ކަންކަން ހިންާގނީ.  ިވސާއާ

ންސް ަގއިެޑއް ުގޅޭ ރެސްޕޮ ނޮެވލް ަވއިަރސްއާ ،ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީެގ ރެސްޕޮންސް ގައިެޑއް ހެލްތު ،އޭެގއިތުރުން

ުގިޅެގން  މީގައި ެވސް މިކަމާ. މި އޮތީ އިނިގރޭސި ބަހުން. ޑްރާފްޓެއް އީމި. ޝާއިޢުކުރަްއާވފައި އެބަޭވ

ބޭފުޅުްނެގ  ކޮށްފައި އެބަހުރި. ައުޅަގނޑު ތިބޭފުޅުންނަށް މި ުހރިހާ ލިޔުމެއް ތިމަލުކުރަމުންދާނެ ޮގތްތައް ބަޔާންޢަ

 ޮގތުން. އަުޅަގނޑު މިހާރު ެގންދެުވމުގައި އެހީތެރިެވދިނުމުގެ ބޭފުޅުން މި ބަހުސް ކުރިއަށް ތި ،ޕޯޓަލްގައި ހިމަނާފައިާވނެ 

 ށް.މެންބަރައިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ކާށިދޫއަރުަވނީ ރުޞަތުމި ފު
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ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ހަމަ ޙަޤީޤަތުަގިއ ެވްސ މިއަދަކީ ަވރަށް ހިތާމަެވިރ ދުަވހެއް. އަުޅަގނޑުމެްނެގ 

ރ އެްކސިލެންސީ ެދްއކިން. ހަެވސް ާވހަކަ ދެން އަުޅަގނޑު އެންބަަސޑަރު ރީޓާއާ ؛އުމުަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަކީ ޤަ

ން ރާއްެޖައށް އަންނަ މީހުންނަށް ނާދޭެވ ޮގތުން ހެދުމުން ހިތާމަކުރާ ާވހަކަ. ެއކަން ެވްސ އިޓަލީ ،ިވދާޅުވީ 

 ާވންޖެހޭނެ ެއ ޤައުެމއްެގ ތެރޭަގިއ އޮޕަރޭޓު  .ނީ އެ ޤައުަމކުންއެެއއް ދެން ކަނަޑއަޅާ؟ ނޫންތޯ  ،ަވނީ އެހެންތޯއޮންނަށް

ވެއްޖެ. އަިދ އަޅުަގނޑުމެންެގ ޤައުުމަގިއ  ބަލިމަުޑކަން އުޅޭާތ  ަވރަށް ޒަމާންއި ދުނިޔޭަގ. ތްތެރި ރައީސްކަމަށް. އިްއޒަ

 .ީކ އެއީ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްރީއްޗަށް ދިއުން އަޅުަގނޑުމެންެގ ދުޢާއަ. އިރާދަފުޅުން އެްއެވސް ކަމެްއ ދިމަލެއް ނުޭވ

ިރޒަމް ހުއްޓާލަން އަުޅަގނޑުމެްނ އައެހެންީވާމ، ޓު. ބަެއއް ިރޒަމަށް ބަރޯސާެވފައި ތިބިއައަޅުަގނޑުމެންނަކީ ޓު

ަލން އެބަޖެހޭ މި ބަހުސްެގ ތެރޭގައި. އަުޅަގނޑު ަވރަށް އިބަލަ މެންނިންމަންޖެހޭ ސަބަބުތަކަކީ ކޮބައިތޯ އަުޅަގނޑު

ޓުްނ ބޯ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ާވނެ. ނމި ބަހުސް ފުޅާ ދާއިރާއެްއަގއި އަުޅަގނޑުެމން ޑިސްކަސްކުރަ ،އުފާކުރަން

ަވރަށް ރަނަގޅުާވެނ ނޫންތޯ.  ަވންޏާ ކަމަށް އްޖެހުރެކުެރޭވނެ ނިޒާެމްއ ސްކްރީންފައިބާއިރުަގއި އަުޅަގނޑުމެްނ 

ށިތައް ބަންދުކުރުން ެއއީ ނާންނަ ޮގތަށް މުޅި ޮދރާ ތަކާއި މީހުން ރާއްެޖއަށްފްލައިޓުއަޅުަގނޑުމެންނަށް ދުނިޔޭެގ 

ސަލާމަތާިއ  ،ރައްޔިތުންެގ ދުޅަހެޔޮކަމާއި ހަމައެއާެއކު ދިެވހި. ބޫލުކުރަނީަގަގނޑު ކަމަށް އަޅު ާވނެ ކަމެއް ނޫންކޮށްެގން 

، ލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއްބޫަގއަޅުަގނޑުމެން  ،ެއހެންނަމަެވސް ާވނެ.ރައްކާތެރިކަމަށްޓަަކއި އަޅަންެޖހޭ ފިޔަަވޅުތައް އަޅަން 

ދެން މިހާރު . ކަމެއް މަނާކޮށްފައި ޮއންނަ މަކީ ެވސްމަސް ބޭނު ،ތަށް ބަލާއިރުޢަރާއްޖޭެގ މަްސެވރިކަމުެގ ިސނާ

ދަނީ.  އެތައް ބައެއްެގ ވަޒީފާ ެގއްލިެގން މި. ދެން ކިހިނެތްތޯ އަޅުަގނޑުމެން ހަދާނީ ީވ.ރިސްޓުން ައއުން މަނާއަޓު

ތައް ައުޅަގނޑުމެންެގ ިސސްޓަމު ،ްއާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އެހެންވެއްޖެ .ދަނީ ކުރަމުން މިއިންތަންތަން ކޮރަންޓަ

މި އުސޫލުން . ބަޖެހޭއަންނަްށ އެޕްރޮޓެކްޝަންސް . ޒާމުާވންީވ ައޅުަގނޑުމެން ނިހަރުދަނާ ީވ.ަގަދކުރަންަވރު

ކޮރޯނާ . ކުރެޭވ ަވސީލަތްތައް ހުންނާނެރު ޓެސްޓުކުރަނީ ދިެވހިރާއްޭޖަގއި މިހާާވންޖެހޭނީ. އަުޅަގނުޑ އުއްމީދުއޮޕަރޭޓު

އްލުތަެކއް ޙަމިކަމަށްޓަކައި،  ދެން ަވރަށް އަަވހަށް އިރާދަކުރެްއިވްއޔާ  .އެބައޮތްއެ ކިޓް  ނެ.ކުެރޭވަވއިރަްސއަށް ޓެސްޓު

، ައޅުަގނޑުެގ ީވމާއެހެން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ަވމުންސައިންޓިސްޓުން ދަނީ އޮޕަރޭޓު. ދާނީ ހޯދަމުން  ންމުޅި ދުނިޔެއި

ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތައް ބަލާފައި ަވުގތުްނ  ،ކޮށްއަޅުަގނޑުމެން ޓެސްޓު ފްަލއިޓުން ރާއްެޖއަށް އަންނާށޭ. ،ާވހަކަައކީ

މި  ؟ދެން އަުޅަގނޑުެމން ކީކޭ ދަންަނާވނީ. ާވންީވއޭއަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުތައް އެޭޅނެ އިންތިޒާމުތަކަށް އޮޕަރޭޓު 

 ރިކޮބައިތޯ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހު ؟ކުރާނީއްމަލްޙަތޯ އަުޅަގނުޑމެން ތައްންތައް ކިހިނެްއލުާވ ގެ  ސިޓުއޭޝަންަގއި މި

ައޅުަގނޑަށް އިނޭގ ރާއްޖޭެގ . ކުރަންޖެހޭނީއެއަށްތާ އަުޅަގނޑުމެން ިމތާ މަޝްަވރާ؟ ކޮންޓެންޖެންސީ ޕްލޭންތަކަކީ

އިްސކަމަކަްށ އެންމެ  ތާއެއީ ،ރަްއޔިތުން ބަލިވެ އްޖޭެގ ދިެވހިރާ .ާވނެަގންނަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަވރަށް ަކންބޮޑުެވަވަޑއި

ީމެގން  ؛ދެން ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ރަްއކާތެރިކޮްށ ބޭތިއްބުން ަރއްޔިތުްނ ސަލާމަތާއި. ާވންާވނީ ެވސް
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ބަރަށް ހިސާބަށް އަިއއިރު އަުޅަގނުޑމެން ހަމަ ަވރަށް ބަރާ މި މަްއސަލަ މި ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ދިމާާވ މައްސަލައަކީ 

އަށް ައޅުަގނޑުމެން އަލުން އެ  ،ނިންމުންތަކުން މީހުން ނާންނަށް ނިންމިުކްއލިއަކަށް ަޤއުމު. ަވމުން މި އައީއޮޕަރޭޓު

ހަމަ   ނެ.ކޮޯރނާ ަވއިރަްސއަށް ައޅުަގނޑުމެން ސަމާލުާވންޖެހޭތައް ައޅާށޭ. . ސިސްޓަމުކުރާށޭިވސްނާފައި ޭގޓް އޯޕަން

، އެހެންީވމާ .މި އަންނަނީ. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް ނޭަވމުންާވ ފެންަވުރަގިއ އޮޕަރޭޓު ރައްޔިތުންެގ ޙައްޤުަތކަށް ަސމާލު

 ތަނުން ަވުގތުން ަވުގތަށް ބެލޭ ާވހަކައަކީ ބޯޓު ޖެއްސުމަށްަފހުގައި ބޯޓުން މީހާ ފައިބާ ،ފޭބުމުެގ ކުރިން ބޯޓުން މީހާ

ދެން މިހާރުެވސް   ؛މިކަން އޮޕަރޭޓްަގނޑުމެންނަށް އޭރުންނޭ އަޅު .މިންަގލްނުެވ ޮގތަކަށޭ ާވން ާވނީ. އަުޅަގނޑުމެންނާ

އަރަނީ މި ރާއްޖޭެގ ކަންކަމުަގއި އަުޅަގނޑުމެން ، އަުޅަގނޑު ހިތަށްީވމާއްޖެ. އެހެން ވެ އިޓަލީ ބަަޔކު ޕްިޒޓިްވ އިރާއްޖޭގަ 

 .ަވުގތު ނީ މިުވބެަވރަށް ބޮޑު ކަންތަްއަގނޑެްއެގ ތެރޭަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ތި .ޖެހޭނެހެންިފކުރުކުރަން އިިވސްނަ

 އިަވރަށް ިވސްނަ ޖެހޭނީއަުޅަގނޑުމެން ނަތީޖާތަކެއް ނެރެން ،އެހެންނަމަެވސް .ަވުގެތއް ޫނން އުފާެވރި އީމި

 ،އެހެންނަމަެވސް  .އިނޭގ ނުއެއް، އަޅުަގނޑަށް ދެން މާ ބޮޑަށް މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ފިކުރުކޮށްެގން. އެހެންީވމާ 

ދަނީ. އަދި  އްޔާ ރާއްޭޖެގ ސަުރކާރުން ހަމަ ހަރުދަނާ ފިޔަަވުޅތަކެއް އަޅަމުންން ވެއްޖެބޫލުކުެރޭވ ޮގތު ަގއަޅުަގނޑަށް 

ރިސްޓުން އަދެން ޖަރުމަނުން އަންނަ ޓު ،ޓޫރިްސޓުން ހުއްޓާލައި ނައަން ންއިޓަލީަވުގތު  ުޅަގނޑުމެން މިއިތުރަށް އަ

ކީ. ކަމެއް ނޫން ެއއީ އެނެގްނ އޮތް ނޑުމެންނަށްއެެވްސ އަޅުަގ. ޖެހެނީކިހާ މުއްދަތަކަށްޯތ މިކަން ކުރަން ،ހުއްޓާލައި

އަދި އަޅުަގނޑުމެްނެގ  .ޖެހޭނީ އަޅުަގނޑުމެންެގ ޑިފެްނސް ފޯސް ހަމަ ތައްޔާރުެވ ތިބެންދަންނަާވލަން ، ހަމައެހެންީވމާ

ހަރުދަނާ  އަޅަންޖެހޭ  ހަމަ އެއާއެްއކޮށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްަޓކައި .ލާފައި ބެހެއްޓުންއިޭގޓްތައް ހުޅުވަ 

ިވސްނަާވނެ.  ބަރުން ެވސް ހަމަ މިކަމާ މަޖިލީހުެގ އެހެން މެން .ން. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސްަވޅުަތއް އެޅުފިޔަ

ކޮންމެހެން ިވަޔފާރިތަކެއް ފުނޑޭތީކީ އެކަްނޏެއް ނޫން. އަުޅަގނޑުމެްނެގ  ،އަޅުަގނޑުމެން މިކަމުަގއި ަކންބޮޑުަވނީ

ަވރަށް  ، ޖެހޭނީ. އެހެންީވމާެގންދަން  ، ަވރަށް ިވސްަނއިެގންބޭނެ. އެހެންީވމާޤައުމަށް ަވރަށް ބޮޑެތި ގެއްުލންތަކެއް ލި

ދަންނަަވން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު. ބޫލުކުރަންަގކަމަށް އަޅުަގނޑު  ިވސްނުން ތޫނުކޮށް ެގންދާނެ

ެއއްކޮށް އަުޅަގނޑުމެން އާ އަދި މި  ،ނެ މި ކުއްލި މައްސަލަ ބަލައިަގ ؛މި މަޖިލީހުން މިއަދު މި ަގރާރު ފާސްެވެގން 

 ންބޫުލކުރަނީ. ދެން އަޅުަގނޑަކީ އިޓަލީ ބަހުަގ ކަމަށް އަޅުަގނޑު އެބަޖެހޭ ސޮލިއުޝަނެއް ެވސް މިތަނުން ނެރެން

 ާވަހކަދަްއކާ ކަހަލަ ދުަވެހއް ނޫން. ންދެން މީީކ އިޓަލީ ބަހު ،ެވސް ާވހަކަދަްއކާ މީހެއް. ހިތާމަކުރަން

 ...އެހެންނަމަެވސް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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ރުެގ ސަމާލުކަމަށްޓަަކއި ަދންނަާވލަން މި މަޖިލީހުަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެިރ މެންބަ، އިްއޒަތްތެރި

 ނުދެއްކޭ ަވކި ބަެހއް ނޯޭވ. މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުަގއި ނޯޭވ.ާވހަކަ

 

 ކެުވން:ާވހަކަދެއް  ޖާބިރުهللا ޢަބްދު ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު

 )އިޓަލީ ބަހުން ާވހަކަދެްއކެުވްނ( 

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

ެގ ނިޒާމީ ނުކުތާެއއް އެަބޭވ. މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ދެކުނު ތިނަދޫޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. 

 ތިނަދޫ ؟ތޯންތޯ ނުަވތަ ތާނަ އަކުރުންދެންމެ ލިޔާނީ ލެޓިން ައކުރުަޔއުިމއްޔާ ބެލެހެްއޓުމުަގއި  ،އަމީންޢާއްމު ިވދާުޅީވ

 .މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ދެކުނު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ސަނީފްهللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

ބުނި   އެށް މަޖިލީހުެގ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަ  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ނިޒާީމ ނުކުތާއެއް އަުޅަގނޑު މި ނެީގ

މިސާލަކަށް  .ށް ެވސް އެކަން އެނޭގނެހެން އަުޅަގނޑަށް ހީނުާވތީެވމަޖިލީހުެގ ރައީސަ. އެްއެވސް ެއއްެޗއް ނޭނޭގތީެވ

 އެ ދެއްކި ާވހަކަ. ،ޮކށްދެއްުވމަށްޓަަކއިއެ ތަރުޖަމާ ،ކޮންމެފަދަ ާވހަކައެއް ެދއްިކަޔސް ނޭނޭގނެތީ

 

 ތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަ

 .ރަބި ބަހުން ބައެއް ބޭފުޅުން ާވހަކަަދއްަކާވއަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ަބއެްއ ފަހަރަށް މެންބަރު. ަވ އިްއޒަތްތެރި

ތަނުގައި ާވހަަކދައްކަނީ ދިެވހި ބަހުން. ބައެއް ބޭފުޅުން އިނިގރޭސި ބަސްތައް ަވރަށް ިގަނއިްނ  ިގނައިން މި

ަބހަކީ އަުޅަގނޑަށް ެވްސ ޭއެގ ިގނަ ބަސް ދެން. ފިލާތޯޮއޅުން ،އަުޅަގނޑު ބަލަން ައކުރުފިލާތޯ ؛ބޭނުންކުރޭ. ތެދުފުޅެއް

ކޮށްަލއިެގްނ އަުޅަގނޑު ަވރިހަމަ ،ަވުރެގ ކަންކަމަށް ނުާވތީެނޭވދެނެނުަގ ،މައިަގނޑު އަސާސްތައް ބަަލއިނުަގެނިވ

ރު އަުޅަގނުޑ ހާމި. މުޅިން ޯގްސާވން ފެށީމާ އަޅުަގނޑަށް ެވސް އެނިގދާނެ ކަމަށް އަުޅަގނޑު ނިންމައިެގން ،އިންނަނީ

 . ޢަފީފު ޙަސަން ެމންބަރުރި ިއއްޒަތްތެ ދާއިރާެގ ިވުލފުށީށް. މި ފުރުޞަތު ހުޅުާވލަނީ ކުއްލި މައްސަލަިއެގ ބަހުސަ
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 ާވހަކަދެއްކެުވން: ޢަފީފު ަޙސަން މެންބަރު ދާއިރާެގ ިވލުފުށީ

މީހަކު  4ރަްސއަްށ ޕޮޒިޓިްވ މިހާރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، އަުޅަގނޑުމެންެގ ތެރޭގައި ކޮރޯނާ ަވއި

ަތއް އްދުަތކުން ރާއްޖެއަށް ފްލައިޓުހަުގިޅެގން ބައެއް ސަރަ ިފޔަަވޅުތަކާ ުގިޅެގން ދަުއލަތުން އަޅާފައިާވ  އެބައުޅޭ. ިމކަމާ

 ،ބޫލުކުރަންަގެވސް  . އާދެ، އަުޅަގނޑުެލިވފައިަވުގތަށް މަޑުޖައްސަ ަވނީ މި  އައުން ނުަވތަ މީހުން އައުން މި

ށް މާލީ ޮގތުން  އަުޅަގނޑުމެންނަ ރިސްޓުން ނައިމާއަޓު ،ބަޔަކު ާވރިޒަމަށް މިހާ ބޮޑަށް ބަރޯސާއަޓުފަދަ އަޅުަގނޑުމެން 

އަޅުަގނޑުމެންެގ މި ރާއްޖޭެގ ަރއްޔިތުްނެގ  ،ޭއެގކުރިން އަުޅަގނޑުމެން ިވސްނަންޖެހޭ ،ނަމަެވސް  ާވނެ.ެގއްލުން 

. މަށްއްޔިތުންެގ ރަްއކާތެރިކަރަ ން ބަލަންޖެހޭނީ ދިެވހިމަ އަުޅަގނުޑމެއެންމެ ފުރަތަ ؛ެއ މީހުންެގމެދު.  ޞިއްޙަތާ

ކަމަށް އަުޅަގނުޑ  އަޅުްއާވފައި އޮތް ފިަޔަވޅުތައް އެއީ ރަނަގޅު ފިަޔަވޅުތަެކއް، މިޮގތުން ސަރުާކރުން އެހެންީވމާ

އާދެ، ަވރަްށ  ؛ހޯދުމުެގ ޮގތުން ކުރުމުެގ ޤާބިުލކަންކޮރޯނާ ަވއިރަސްއަށް ޓެސްޓު .ބޫލުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްަގ

 ،ތަނުން ޑަބްލިއު.އެޗް.އޯެގ އެީހަގިއ ހޯދާފައިވާ  މި ޮގތަށް ުމގެ ކުރުޓެސްޓު ލުއެންޒާިދެވހިރާއްޭޖަގިއ އިންފު ކުރީއްސުރެ

އާެދ،  .ެވްއޖެ އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗްަގއި ހުްނނަތާ ބޭނުމެއް ނުކުރޭ ތިން އަހަރު. ކުާރ މެޝިނެއްޓެސްޓު އީ އެ "ޖިންކައި"

ޗް.އޯއިްނ އެ .ޑަބްިލއުމިއީ ބަހައްޓަިއެގން ޭއެގ ބޭނުންކުަރން.  ަކންތައް ޖެހުނީމާ އެ މެޝިން ިރޔާ ެއ ުއޅެނީ މިއަދި ކި

. އަުޅަގނުޑ ަވނީ ތަނަށް ދެިވފައި މެޝިން މި އެބައިކުޅަ އެއްަބިއެގ އަުގގައި  ެވސް ތިން އޭެގ ައުގެގ .ދިން ފައިސާ

 ،ކަށް ިވޔަސްއަޅުަގނޑުމެްނެގ ސަރުކާރުެގ މިނިސްޓަރަ ،ށް ިވޔަސް ންެގ މީހަކައަޅުަގނޑުމެ ،އުޅެނީ ދަންނަާވލަން މި

އެ ާވހަކަ ަދއްކަން. ބަލަން. ޖެހޭނެ ސްކަމެްއެގ ޮގުތަގިއ ައޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނެ ކަމެއް ޯގސްކޮށް ކޮށްފިްއޔާ ެއއީ ޯގ

ން އެއަރޕޯޓްތަކުަގއި ިތމަންނާމެ ،ޅުޭވދާިވ މިނިސްޓަރު ހެްލތުއެްއކޮށް އަުޅަގނޑުމެންެގ  ކަމާއާދެ، ަވރަށް ފަޚުރުެވރި 

ކުރަްއާވފައި ނައުން ލަސްކުރަން މަސައްކަތްެގތަނަށް  އެ މަނިކުފާނު ކެމެރާ މި ކުކެމެރާ އެހެރީ ހަރުކޮށްފައޭ. އެކަމަ

ނަަވނީ ޑު މި ދަންޖެހޭ ކަމެއް. އެ ާވހަކަ އަޅުަގނރައްޔިތުންނަށް އެނެގން އީމި ފެށުނުއިރު.ކަންތައް  ފުރަތަމަ މި، އޮތީ

ކުރާ  ޖެއްސުންޑުމެންެގ ތެރޭގައި ތިެބެގން މި ސަރުކާރަށްކަންތައް ަރނަގޅަށް އެނޭގީތެވ. ައޅުަގނ ަގނޑަށް އެއަޅު

ކުރާ މީހެޭކ އޭނައަކީ. އަުޅަގނޑުމެން ޖެއްސުން ،ހަމަ އަުޅަގނޑު ކަނޑަެއޅިެގން މި ދަންނަަވނީ .މީހެއް އޭނައަކީ

 އޭނައާެވސް އެބަޖެހޭ  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ،ރުކާރުންސަ. ިވސްނަންދޭތެރޭގައި  އެބަޖެހޭ އޭނައާ

އަުޅަގނޑުމެން އެބަ  ،ދައްކާިއރުަގއި  އަުޅަގނޑުމެން މި ާވހަކަތައް .ިވސްނަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްދޭތެރޭގައި ެވސް 

ައަވސް  އޮްއާވ ތުކަންތަްއތައް ަވުގ ން އަރަިއަގެނޭވނެަރއްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަމާެއކު ިމކަމު ިދެވހި ،ޖެހޭ އިނޭގތޯބަލަން

، މި ދެންނެިވ ކަންތައްަތއް މިާހރު ސަރުކާރުން މި ފިަޔަވުޅ ންީވމާކަންތައްތައް އަޅަން. އެހެ ތުަގއި މިފިޔަަވުޅެގ ޮގ

، ނަށްޓަކައި ެވސް ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން، ެއއީ ރީއްދަކުން މީހުން ހަމަ މަނާކުރެިވފައި މިހިހަ ަވކި ސަރަ ،އަޅުްއާވފައި 
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އެބަޖެހޭ ިވސްަނން. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި  މެންއެހެންީވމާ، އެކަމަށް ައޅުަގނޑު ަގނޑުމެންެގ ސަލާމަތަށްަޓކައި.ޅުއަ

 ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މި  ،ކުރައްާވއިރު ައޅުަގނޑު ފާހަަގކުރާނަން ސްހުބަ . އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ކަށް ޔަ ޓުައރިސްޓުން އައުން ކުއްލި ،އުމުތަުކން ފަތުރުެވރިން އައުން ޤަ ކީ އެންމެ ިގަނއިން ުޓއަރިސްޓުން އަންނަ ހުސަބަ

 ،ދެން ފަތުރުެވރިކަމުެގ ސިނާޢަތަށް ،ބޮޑަށް މަނާކުރުމަކީ ފަތުރުެވރިކަމުެގ ސިނާޢަތަށް ބިލިއަން ޮޑލަރަށްުވރެ

 ،ލައިޓް ކެންަސލްކޮށްލުމަށް ނިންމާފައި އޮތީކޮށްލުމަކީ. ފްފްލައިްޓ ކެންަސލްކަމެކޭ އިޓަލީން  ތިޞާދަށް ެގއްލުންާވޤްއި

 ،އޮތީނެރެަފއި  ރއިންނޭ. ެއ ސަރކިއުލަ 2020/7 ރލަޓްރާންސްޕޯރޓް ސަރިކއު  ރެއއަ  ،އަޅުަގނޑު މިދަންނަަވނީ

ތު ރައްާކކުރުމުެގ ޙައްޞިުމ އްއާ ،ނޑު މި ފާހަަގކުރަނީ. ދެން އަޅުގަ ންނޭމޯލްޑިްވސް ިސިވލް ޭއވިއޭަޝން އޮތޯރިޓީ

. އަުޅަގނޑު އޭއެބަ ބަޔާންކުރެ ތޯއިއަދި އަންާގ ފަރާތްތަކަކީ ކޮބަ  ،ާގނޫނުެގ ދަށުން ކަންކަން ައންަގނީ ކިހިނެއްތޯާއއި

 ށް.އިތަމަޚަދެކުނު ދާއިާރެގ މެންބަރު އަޙްމަދު  ޅީމައްޗަންގޮ އަރުަވނީ މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 

 އިތަމް ާވހަކަދެއްެކުވން:ޚަބަރު އަޙްމަދު ދެކުނު ދާއިާރެގ މެން ޅީމައްޗަންގޮ 

ރި ރަީއސް، ައޅުަގނޑަކަށް ހަަމ އެްއޮގތަކަްށެވސް ީމެގން ތެޝުކުރިއްާޔ ިއއޒަތްތެިރ ރައީސް. އިްއޒަތް

ނޑުމެން އަޅުަގ ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖާބިރު ިވދާޅުާވން އުޅޭ ާވހަަކއެއް. މީަގއި  ،ުވނުަގނެ ނުނަަގެއއް

 އޭ،ޑެއް އެަބއިނދެދޭތެރޭގައި އިންިކއުޕޭޝަްނ ޕީރިއަ ދުަވހާ 14ދުަވހާއި  2 ،ކާ ާވހަކަައކީއްދަ މި

ހެްނީވމާ، އެީއކީ މިހާތަނަށް އަިއއިރު މި ބަލީެގ އެްއެވސް އަސަެރއް. އެ އޭނުފެނި އެބަހުރެ ،ނުކުެރިވސްްގނޯޑައި 

 ޮގތުން އެ ިވދާޅުވާ  .ބުަނންޏާ މިސާލަކަށް މީާހ ފެނިެގން ،ޕީރިއަެޑއް ނޫން ކުެރިވފައި ުހންނަޓެްސޓު ދުނިޔޭެގ

 އިެގން ަބއިތިއްބަ  ،ކޮށްެގންކުރަން. ކޮރަންަޓިއންކޮރަންޓައިން ހުންމީ ންނަ ހުރިހާޔާ އަޅުަގނޑުމެން އެަބޖެހޭ އައްޖެ ވެއް

އަދި ލެޔާ އެްއޗެހި  ،އްޔާނުފެނިއްޖެ، އްޔާ މެއް ފެނިއްޖެޕްޓޮކައިރިން ސިމްމީހުން  ދުަވސް ފަހުން އެ 14

ކަމުަގިއ އައިސް ޑިފެންސް ފޯޤީޤަތުގައި ޙަރިސޯޓަށް ދޫކޮށްލެެވނީ. އެއީ މިއީކީ އަސްލު  މީހުން  ކޮށްފައި ދެން އެސްޓުޓެ

ަރއީްސ  ،ކަމެްއ ނޫން. އަުޅަގނުޑމެންެގ ސަރުކާރުން ކަމަީކ ާވނެމި  ،ސްޔަކަމުަގއި ވި ބަޔަކު އައި  ، އަދި އެހެންސް ޔަިވ

ަތއް ިއޓަލީެގ ފްލައިޓު .ނަންަގާވފައޮތީ  އެޝަންތަކެއް ސިނަަގންާވ ޑި ރުން ެގ ސަރުކާލިޙް ޞާ މް މުޙައްމަދުއިބްރާހީ

ނޑުމެންެގ ށް އަޅުަގނުކޮފްލައިޓްަތއް ކެްނސަލްއެ  ،. ކޮންމެހެނެްވސްކެންސަލްކޮށްފަ އޮތީއެ މަ ރަންޖެހުނީކުކެންސަލް

 14ދުަވހާއި  2އުބޭަޝން ޕީރިއަޑް ކިނެތް ާވކަށް. އިން ކެއް ތަ ކަންތައް އެ އި،ޙަަތށް ބަލައްޞިމު ރަްއޔިތުންެގ އްއާ
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ްސ ޑޭ 27 ،ްއޔާކާ ޮގުތން ވެއްޖެމިހާރު ހުރި ބައެްއ ރިސަރޗްތަކުން ދައް  ،ދޭތެރެއަށް ޮގއްސަ ޮއތްއިރު ދުަވހާ

. އެހެންީވމާ، މީގައި ައޅުަގނޑު ދަންނަަވން ކަމަށް ފެނިފަ ޕީރިއަޑް ހުރި ސްއުބޭޝަންެވސް އެބަހުރި އިންކި ަވންދެން

 އް އެ ޕްޓޮމެސިމްެވސް ނާރަފާނޭ. އަދި އެއްެވސް  ކެމެރާއަށް ތެރޭަގއިެގ އިންކިއުޭބޝަން ޕީރިއަޑް ،ކައަކީ އުޅޭ ާވހަ މި

ެއ އެންމެ ަގަދއަށް  ތުުގަވ ޓަީލއަކީ މިހާރު މިއްޔާ އިވެއްޖެ  ކަމަށް ލައިފިއިނިދާނޭ. އިޓަލީއަށް ބަލަމީހެއް ގައިން ނުފެ

 ބޭފުޅުން މިކޮޅަށް ދެ ިއޓަލީ ،އިރުށް ަވަޑިއެގންނެވި ޅަމިކޮ  ޅުންބޭފު ރޯާގ ފެތުރެމުންދާ އެއް ަރށް. އަދި އެ

ފަހުން  ކަމެއް. އަނބުރާ ދިޔަ މަކީ އެކަށީެގންާވނުފެނި ހުރު މްޕްޓޮމްަގއިން އެ ސި ެގބޭފުުޅން އެ ،ވިއިރު ނެ ަވަޑއިެގން

ޮގތުން  މިހާރު ހުރި ،އްޔާ ޖެެވއް ސައުތު ކޮރެއާ. އިޓަލީަގއި ،ންއޮތީ އީރާ މި ،ިއތުރުން. ދެން އޭެގނިފައޮތީ ފެ މި

އަުޅަގނޑަށް  .ޑެތް އެަބއޮތް. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް 366އަދި  ކޭސް 7375އްޔާ ާގްތަގނަޑކަށް ބުނަންޏާ ވެއްޖެ 

އްާޔ ޖެޖެހިއްެވސް ހުއްޓާލަން އުމަކުންޤައެހެން  ؟ހޭކުރަންޅުަގނޑުމެން އިޓަލީން ކީއް ާވހަކަައކީ މިއީ. އަދެންނެޭވނެ 

ޮކޅަށް އެއިޓަލީ ބޭފުޅުން  ،ޮގތަށް ުހސް ބޯޓުތައް މިކޮޅަްށ ައއިސް  ިވދާުޅިވ . އަދި ދެންމެއަކުޖެހޭނީ ހުއްޓާލަންށޭ

 ެގންދިއުމުެގ މަަސއްކަތް ެވްސ އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނީ ހަމަ ކުރަންށޭ. ޝުކުރިްއޔާ ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ކާށިޫދ  ،އަޅުަގނޑު ހިތުން .ނޑު އަނެްއކާެވސް ސާފުކޮށްދެޭވތޯ ބަލާނަންޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގ

 ،ންބަލިމަޑުަކމެއްެގ ޝިފާެއއް ހޯދަ ؛ކަެމއްގެ  ،ުސާވލަކީ ެއއްރި މެންބަރު އެ އައްަސާވ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެ

އްލުމަށް، ލިބިދާނެ އެ ބަލިމަޑުކަމުްނ ލިބޭ ެގ ،ކުރާ ަކންކަމަކީ ،ކުރާ މަސައްކަތަކީ ރައްކާތެރިކަެމއް ހޯދުމަށް

. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި  އުފެދޭ ސުާވލުޮގތުން ުގޅޭ ލުމެއް ލިބިދާނެ ކަންކަމަްށ ޭވތޯއާބޮޑު ގެއް މަށްުވރެ އަދި މާެގއްލު

 މް ޝަރީފަށް. އަރުަވނީ މަރަދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިއބްރާހީފުރުޞަތު

 

 :ކަދެއްކެުވންމް ޝަރީފް ާވހަމަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީ

ރަްއޔިތުންނަށް  ،ޮގތަށް ެގން އޮޅޭޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ކަނޑައެޅި 

 ވާ ބިތުެވސް ސާ ނޑު ފުރަތަމަޤީޤަތާ ޚިލާފު ަގރާރެްއކަން އަުޅަގޙަ އޮތް ތަނަށް ހުށަހަޅާފައި އޮޅުަވން މި

ުޅްއަވމުން އަހަރުދަނާ ފިޔަަވޅުަތކެްއ  ިދެވހި ސަުރކާރުން މިހާހިސާބަށް ަވރަށް .ރައީސް ޒަތްތެރި . އިއް ަގއިސަލަެއއްމައް

ނިޭޔެގ ބޯޓު ައއުމެްއ މަނައެއް ނުކުޭރ. ދުން މަނައެްއ ނުކުރަްއާވ. މަތިންދާއުެގންދަނީ. ރާއްޖެއަްށ ޓުައރިސްޓުން އަ  މި

ދީފައި އޮންނަ ަގިއޑްލައިނާ  .ޔަަވޅުތައް އަޅަނީ ފިއަޅާެވސް ިމ ބަލިން ސަލާމަތްުވމަށްޓަކަިއ  އުމުތަކުންޤައެހެން 

ދު އިޓަލީެގ ، ޚުބާރަށް މި ބަލި ެފތުރެމުންދާތީ ،ިވކޮށް. އެޮގތުން އިޓަލީަގއި ހަލުނީދަެގންރަމުން އެކަން ކު އެްއޮގތަށް 
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 ަތކަށް ދުން ސަރަހައް. އިޓަީލެގ އެހެއޮތީ އެންކޮށްފައި އިރަންޓަކޮމީހުން ން މިިލއަ 16މްބާޑީ ސަރަހައްދުެގ މިލާނުެގ ލި

ހަލަ ފިޔަަވޅެއް. އެޅި ފިަޔަވަޅީކ ެވްސ ެއކަ ެވސް ޖެއިންެވސް ިދއުން މަނާކޮށްފައި ޮއތީ. އެހެންީވމާ، ދިެވހިާރއް

އަުޅަގނޑު ، މާއެހެންީވރުމަްށ އެޅި ފިަޔަވޅު ކަހަލަ ފިޔަަވޅެއް. ކުިއޓަލީެގ ާބކީ ތިިބ ރައްޔިތުން ސަލާމަތް ،އިޓަލީން

 ންނަާވ މީހެއްދަބާޙަނުޑމެން މަރުޮގތެްއަގއި އަުޅަގ މުއްބާ ދަންނަަވން. އާޙަށް މަރުކޮތަޢުރީފު ށް ޮބޑަސަރުކާރަށް ަވރަށް

 ؛ންނަނީ. އެމެރިކާރާއްޖެ އަ ނޫން މި ކީނުކުރެޭވތީމި ާރއްޖެއިން ްސްކރީން .އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް .ެވސް ނޫން

 ، ނިޒާމުތައް ަވރަށް ކުރިއަރާފައި ޙީއްޞިޖަރމަނީ ފަދަ  ،ޑް ސްޓޭްޓސް އޮފް ެއމެރިކާ، ޔުނައިޓެޑް ކިންްގޑަމް ޔުނައިޓެ

މި ބަލީެގ ޒާތުން  ެވސް އެބަދޭ. އެއީ އުމުތަކަށްޤަެގ ނިޒާމުތައް ާގއިމުެވފައި ހުރި ކުރުމުަވރަށް ފެންަވރު މަތީ ސްކްރީން

ީނ ތެރި ހާލަތަށް އަންނަބަލި ޖެހިެގން ނުރައްކާ ބަލި ތަފާތު. މި ބޯލާ، ސާްސ، ާމސް ފަދަ ބަލިތަކާއި މިކަެމއް. އެ ާވ

އަސަރެއް ޖެހިފައި ބަލިއަސަރު ނުފެނިދޭ. ބަލީެގ ަވންދެން  ބަލިޖެހިފައި އެތައް ދުަވހެއްަވރަށް ކުޑަ ޕަސެންޓެްއ. 

ާވނެ. އަދި ބަީލެގ ، މި ބަލި ފެތުރޭލެއް ހަލުިވާވނެ. އަަވސް އެހެންީވމާެވސް އެަބޭވ.  މީހުން ެވސް ރަނަަގޅު ،ނުފެނި

ެވްސ  އަދަދުދަދު ިގނަާވނެ. ަމރުާވ މީހުންެގ ދިއުމަްށ ނަާގ މުއްދަުތ ދިުގާވނެ. ޖެހޭ މީހުންެގ އަންަވއިރަްސ ނެތިެގ

 މީެހއްެގ ދިފާޢީ ނިޒާމު ބަލިކަށި އެ ،އެެހން ބައްޔެްއަގއި އުޅޭ  އިަވރަށް ނިސްބަތުން ކުޑަ. އަދި ޚާއްޞަކޮށް މި ބަލީގަ 

އެހެންީވމާ، ރަްއޔިތުން ސަލާމަތްކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ   ުކޑަ.ެވސް  ކަންމި ބަލީެގ ނުރައްކާތެރި އި،މީހުން ފިޔަަވ

ނުދާނެ. ނުެވއްލުޙަނަ ދުަވހެއް ަވންދެްނ މިކަން ިގ ޮގުތގައި މާ އަުޅަގނޑު ަގބޫުލކުރާ. ޅަނީއަ ފިޔަަވޅުަތއް މި

 ތަކަށް ެވސް މާ ާރއްޖޭެގ އެހެން ިވޔަފާރީެގ ނިޒާމު ،ެވސް ރާއްޖޭެގ ޓުއަިރޒަމަށް، ކުރަނީ މީދު މިއްއަޅުަގނޑުމެން އު

އަޅާ ިފޔަަވޅަްށ  ަސރުކާރުން މި .ރި ަރއީސްކަމަށް. އިްއޒަތްތެ ކަށްުނެވ މިކަން ނިމުމަކަށް އަންނާނެޔަބޮޑު ބުރަ

ސްޓްރީއަށް ެވސް އެންމެ ކުރަން. ަވރަށް ރަނަގޅު ފިޔަަވޅުތައް އަޅަނީ. އަދި ޓުއަރިޒަމް އިްނޑަނޑު ތަޢުރީފުއަޅުަގ

 މަށް ކަ ޮގތަށް ާވހަކަެދއްކި ތަން އަޅުަގނޑަށް އެަބފެނޭ. އެހެންީވމާ، މިކަން އޮޅޭ  ަޅމުންދާއަެގއްލުން ުކޑަކޮށް ފިަޔަވޅު 

އެންމެ ރަނަގަޅކަށް  ،އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަކަށް ހިެގންބެ އާ ނޑު ަގބޫލުކުރަން. ިމސާލަކަށް ކޮރޯނާ ަވއިރަސް އަޅުަގ

 އިގަ ރުސިްނަގޕޫ .ރުސިންަގޕޫ ،އުމަކީޤަ މީހުން ބަލާ ޑް ަކމަކަށްްޑ ސްޓޭންޑަ ލްެގ ޯގުއމެއްޤަ  އެ ،ކަންކަން ކުރަމުންދާ

އެބަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެެހންީވމާ، އިޓަލީައކީ ެވސް  ެވސް މި ބަލި ކޮންެވސް ަވރަކަށް ފެތުރޭ

ހަަމ ެވސް އި އުުމަގޤައުމެއް. އެ  ޤަ ދުނިޔޭެގަވނަ  1 އޮތް، ބޮޑަްށ ކުރިއަރާފައިއަޅުަގނޑުމެންނަށްުވރެ 

 ައޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުތައް އަޅަންޖެހޭނެ. މިއީ ައޅުަގނޑުމެން ކަންބޮުޑާވންޖެހޭ . ނީއުޅެ ދަތިެވެގން އެ ކޮންޓްރޯލްކުރަން

ފިޔަަވޅުތަާކިއ  ބަންދެއް ނުކުރޭ. އަޅަންޖެހޭ ްއ ނުކުރޭ.މެއް ނޫން. ރާއްޭޖެގ އެްއެވސް ރަެށއް ކޮރަންަޓއިނެކަ

 ...އަޅުަގނޑުދާކަން ކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ކޮރަންޓައިން ކުރަމުންކޮރަންޓައިން
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ބޭނުން  ހަަގކުރަން ބޭނުން. އަޅުަގނޑުސްަގއި އޮތް ދެފަރާތް ފާހުއަޅުަގނޑު މި ބަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 ،ކީޮގތަ  ފަާރތުން މިދެކެޭވ އެއް  ސެއް ހިނުގން. ެއއްހު ރަނަގޅު ބަ އި މިކަމުަގ ،ތަނުގައި ަވރަށް އެދެން މި

. މެއްދެކުކަމަށް ދެކެޭވ ނެަގނެިވދާއިހިފަހައްޓައިެގން އަުޅަގނުޑމެންނަށް މީެގން އަރަ ކުރުން. ހިފެހެއްޓުްނ.ކޮންޓެއިން

ޯތޭއ އިއުމެްއަގޤަ ކޮން  ،ކޮން މިންަވރަކަށްތޯއޭ ؟ނުދީއަުޅަގނޑުމެންނަށް ހިފެހެއްޓޭނެތޯއޭ މި ރޯނާގ ފެތުރުނަ ،ސުާވލަކީ 

ދެްނ  ،ޮގސް ހިފަހައްޓަން އުެޅެގްނ ނުހިފެހެއްޓި ؟އޮތީ ޯތއޭ މިކަން ާވންއިއުމެްއަގޤަ ކޮން ؟ހުރީ ހިފެހެއްޓިފައި

 ،މި ބަލީގައި މަރުާވ މީހުންެގ އަދަދު ނަުވތަ ފަރުާވ ަވރަށް ފަސޭހަ .ފަރުާވ ؛ ސަލާމަތްޝިފާއެއް ނުަވތަ ބަލިން

ފަރުާވއެްއ  ،ފަރުާވެއއް ހޯދަން ،ހޯދަން އަަވްސ. އަދި މަުރާވ މީހުންެގ އަދަދު ަވރަށް މަދު. ދެން ބަލީެގ ޝިފާެއއް

ނޑުމެން އުޅެްނީވ. ޯތ އަުޅަގއިމަސައްކަތެްއގަ ހެން އެނުދިނުމަށް ދެން ކުރެެވން ހުރި ހުރިހާ ޖެހުނަދިނުމަށް ނުަވތަ ބަލި

ށް އެ ބޯޓަ ކަމަށް. ކަމެއް ނޫން ހުއްޓުާވލުން އެއީ ރަނަގޅުއިޓަލީން ބޯޓު އައުން ހުއްޓުާވލި ،އޮތީ އިކުއްލި މައްސަލަިއގަ 

ރޭިސިވލާތަށް. އިނިގ އޭއިޓަލީން ބޯުޓ ދެ ،ދެކުމެއް. ދެން މީަގިއ ފާހަަގަވނީކަމަށް ދެކެޭވ ޖެހޭނެރާއްޖެ އާދެެވން

ހުއްޓާލަންޏާ އެހެންީވމާ،  ރާއްޖެއަށް ބޯުޓާއދޭ. އުމުތަކުންޤަެގ އެ އުމުތަކަށް. އަދި ޔޫރަޕު ޤަެގ އެހެން ޖަރުމަނަށް. ޔޫރަޕު

ޖެހެނީ ހުރިހާ  ން. އަޅުަގނޑުމެން ހުއްޓާލަންޏާ ހުއްޓާލަންން މި ޖެހެނީ މުޅި ހުރިހާ ކަމެއްކައެބަ ސާފުޭވ ހުއްޓާލަ

 ލާ އިމި ވައިަރސް ައޔަނުދިނުމަށް ހުއްޓަ ޮގުތަގއި ހުއްޓާުލމެއް ނޫންލާތުން ުހއްޓާޮގ ރަމްޒީ ؛ބަލި .ޤައުމަކުން ައއުންކަން

ކަރަންޓީނު ކިތައް މީހުން   ،ަވރަށް އެބަ ދާންޖެހޭ. ސުާވލަކީހުރިހާ ތަނަކުން ހުއްޓާލުމުެގ މިން ،ވިއްޔާ  ަވނީ މަށްކަ

ބަލިމަޑުކަން  ކޮލެރާ ؟ހޯދިދާނެތޯއޭ ޮގތްތަކެއް އިުޅަގނޑުމެްނނަށް މީަގދީެގން އައަިމއްލަ ޭގަގއި ފަރުާވ ؟ކުރެިވދާނެތޯއޭ

 މަރުިވ. ދެން ހަ އެތައް ބަަޔކުއިސައްތަ އަށްޑިދުބަަޔކަށް ކޮލެރާ ޖެހުނު. ހާސް އެތައް  އެާގރަފެތުރިެގންދިޔައިުރގައި 

ވ. އަތޮޅު ިފަޔވައި. ައޅުަގނުޑ މިހާރު މި ފެތުރުނު ރަށަަކށް ހުރިހާ  ،އަތޮޅަކަށް ހުރިހާ  ؛އެ ފެތުރުނު މިންަވރު

 . ށްއަރުަވނީ އިަހަވންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢަފުރުޞަތު

 

 ޝިފާޢު ާވހަކަދެއްެކުވން: އިހަަވންދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު

އޮީތ  މިއަދު މި 19-ދާ ކޮިވޑް  މި ަވުގތު ފެތުރެމުން އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ދުނިޭޔގައި މި

އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކޮށްެލޭވ  ؛ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްއަޅުަގނޑުމެންެގ ޤައުމާ ހަމައަށް ެވސް ފެތުރިފަ. އެހެންނަމެަވސް، 

 ، އިުރަގއި ސަރުކާރުން އަޅާފައި ހުރި ހަުރދަނާ ބޮޑެތި ފިޔަަވޅުތަާކއެކު އިހަމައަްށ މި ވައިރަސް އަ  ޖެއާހިާރއްދިެވ ،ކަމަކީ

މި ަވއިރަްސ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނަސީބަކުްނ މިކަން ސަޕްރަިއޒަކަްށ ނުިވ. ޤައުމު އޮތީ އަުޅަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް 

ކަްނ އަުޅަގނޑަްށ ެވްސ ފާހަކުރެޭވ. އަުޅަގނޑުމެން އިތަްއޔާުރެވފަ ޮގތުން ަވރަށް ބޮޑަށް ާވސިލުިވއިުރަގިއ ެއކި ޮގތް
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ސަޕްރައިްޒާވަވރަށް އޮތީ އިާރދަކުރެއްީވތީ އޮތީ ސަރުކާރުްނ މިކަމަށް ތައްޔާރުެވފަ. އެެހންނަމަެވސް، ިއއްޒަތްތްތެިރ 

ެވސް ަވރަްށ  މެން ދިެވހިންބަލިމަޑުކަމަށް އަުޅަގނޑު  ދާލުިވ ސްޕީެޑއްަގއި ފެތުރެމުންހަ އިިމއަދު ދުނިޔޭގަ  ؛ރައީސް

 .ލްކުރަންޖެހިފަ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްއޮތީ ޑީ ެވސް މި މިކަމާ އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެހެން ،ރެޑީވެ  ،ބޮޑަށް ތައްޔާރުވެ 

ށް ޮބޑަށް އެ ޤައުެމއްެގ އިޤްތިޞާދު ބަރޯާސެވަފިއ ިދެވހިރާއްޖެ ފަދަ ދަތުރުފަތުރަށް ަވރަ ،ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ

ހަމައަށް  ބަލި ދިެވހިރާއްޖެއާ އެ ،ފެތުރި އަށްމުޅި ދުނިޔެ އްޤައުމެއްަގއި މިފަދަ ގައިްނަގޔަށް އަރާ ބަްއޔެ އޮންނަ

ތެިރ އަޅުަގނޑުެމންނަށް މީެގ އަސަރު ަވރަށް ބޮޑަށް ކުރާނެ. އިއްޒަތް ،ަވރަށް ބޮޑަށް ނަށްއިރުަގއި އަުޅަގނޑުމެންއި އަ

ެވސް އެއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކޮށްލުމަކީ ޤައުމެްއެގ މަިއ ދޮރޯށިތައް ބަންދުފަތުރުެވރިކަމަށް ބަޯރސާެވފައި އޮތް .ރައީސް

ދުނިޭޔެގ ަޤއުމުތަުކެގ  .އެކަން ކޮށްލަިއެގން އަދި ހަަމޖެހި ޮގނޑީަގއި އިނށީދެޭވަވުރ ކަމެއް ނޫން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

 މިއަދު އެ  ެގޗައިނާާއއި އިޓަލީ ،ކަމަށްާވ މުއަށް ދަތުރުެވރިން އެންމެ ިގނައިން ައންނަ ދެ ޤައުޖެތެރެއިން ދިެވހިރާއް

ހަމަ ހިތަށް ެވްސ  ައޅުަގނޑު  ،ެވްސ ފާހަަގކުރަްއާވ ފަދައިން އޮތީ ފްލައިޓުަތއް ބަންދުެވފަ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް

ދަނަ  މަ މި ބައްޔާ ުގޅިެގން އެޅޭނެ އެންމެ ހަރުމި ފްލައިޓުތައް ބަންދުކޮށްލީމާ އެއީ ހައަުޅަގނޑުމެންނަށް  ،އަންނަނީ

މި ވައިަރސް ދިެވހިާރއްޖެއަށް ައއުމަކީ ެވސް އަިދ ދިެވހިރާއްޖެއަށް ފެތުރުމަކީ  .ފިޔަަވޅުާބއޭ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

ަގއި ެވސް ބޮޑަށް ކުރިއަާރފައިާވ ޤައުމުަތކު މިއަށްުވރެ މާ ؛ަކމެއް. މުޅި ދުނިޔޭަގއި މިކަން ނެނުދާހަމަ ނުެވެއއީ ެވސް 

ެވސް މިކަމުްނ  އަޅުަގނުޑމެންނަށް ެވސް އެނޭގ މި ދިެވހިރާއްޖެ ،ތުރެމުންދާއިރުްސ ފެަވއިރަ މިކަންކަން ކުރިއަށް

 ،ހަރުދަނާ ފިޔަަވޅުތަެކއް ެއޅިެގން  ،ެވސް ަސރުކާރުން ިވސްނަންވީ  އިސްތިސްނާނުާވނެކަން. އެހެްނނަމަެވސް، މިއަދު

 ށް ސް އަަވހަޮގތްތަކަށް. ީވހާެވފެތުރިެގންނުދާނެ  އިމެްނެގ ޤައުމުގަ ީވހާެވސް ބޮޑަށް މި ބަލި އަޅުަގނޑު

އަިދ  ، ަވސީލަތްތައްޙީއަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަމުން ސަލާމަތްެވޭވނެ ޮގތްތަކަށް. ދުނިޔޭެގ ކުިރއަރާފަިއާވ ޞިއް

މިއަުދ  .ސްމިކަންކަން ސްކްރީންކުރެޭވެނ ަވސީލަތްތައް އަުޅަގނޑުެމން ހޯދަން އެބަޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީ

ފަތުރުެވިރކަމެއް ެވސް ނޫން. މީހުން ފަޅުރަށްަތކުަގިއ ބަންދުެވފައި އޮތް ެވިރކަަމކީ ހަމައެކަނި ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ފަތުރު

އާދޭ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ެވސް ެގސްޓުހަުއސްތަެކއް ެވސް އެބަހުރި. އެތަންތަނަށް އެބަ އިގަ އުޅޭ އެތަްއ ރަށްތަކެއް 

 ،ެވސް ފުރިހަމަ ނިޒާމުތަކެއް އިގަ ންކަމުން، މި ރަށްރަށުެވސް ާވކަށް ނެތް. އެހެ  ޓާަލިއެގންފަތުރުެވރިން ައއުން ހުއް

ކަމެއް ކަމުަގިއ  މުންއިމުކުރުަމކީ މުހިގާ  ީޑލްކުރާނެ ފުރިހަމަ ަވސީލަތްތަކެއް އަުޅަގނޑުމެން މި ބަްއޔާ ،ަވސީލަތްތަެކއް

މުންދާ ފިޔަަވޅުތަްއ ޓަކައި ުދަވހުން ދުަވަހށް އަޅައަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން. ހަމަ އެާއއެުކ ސަރުކާރުން މިަކމަށް 

 ،ސަރުކާރުން ދޭ ލަފަޔާއި ،ެވސް އެދޭހިތްަވނީ ެވސް އަޅުަގނޑު ލޮބުެވތި ރައްޔިތުންެގ ކިބައިން ދިެވހި ،ށްފާހަަގކޮ

ބަިލން  މި ،ެއ މަޢުލޫމާތުތަކުެގ ފުރިހަމަ ބޭނުންހިފައި ،މަޢުލޫމާތުެގ މައްޗަްށ ބިނާެވ ،މަޝްަވރާާއއި

 ...ކެްއެގ ޮގުތަގއިމެން ދިެވހިން އެޓަކައި އަުޅަގނޑު މަށްސަލާމަތްުވ
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 ްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެ

އަރުަވނީ މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދަށް. 

 

 ކަދެއްެކުވން:ހަާވމާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 އި ާވ ކުއްިލ މައްސަަލއިގަ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ކާށިދޫ ާދއިރާެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްާވފަިއ މި

ކީްއެވެގންތޯ ިދެވހިރާއްެޖއަށް އަންނަ ފަތުރުެވރިން  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ައޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެެވނީ 

. ާރއްޭޖެގ އޭާރއްޖޭެގ އިޤްތިާޞދަށް ަވރަށް ބޮޑެތި ެގއްލުންތަކެއް އެބަވެ  ؟ަވންީވޓު ސްކްރީނުކުރަމުންދާއިރު ހުއް

 ،ތެރޭަގއި މި ހިމެނެނީ ެގބޭނުންިވ މަޤްޞަދު ޅަންހުށަހަ ،ހުށަހެޅި . މި ަޝކުވާ އޭފުނޑުނުޑެވެގން އެބަދެ އިޤްތިޞާދު

ހުށަހެޅި ިފޔަަވޅުަތކުަގއި ސަުރކާރުން ން ސަރުކާރު އި މައްސަަލިއަގ ،ކުއްލި ަމއްސަލަ ހުށަހެޅި ުޚލާސާ ބަޔާނުަގއި

 ،ަވނީ މި އިއެޅުްއިވ ފިަޔަވުޅެގ ސަބަބުން ރާއްޖެޭގ އިޤްތިޞާދު ފުނޑުފުނޑުެވެގންދާތީ ކަމަށް. ފާހަަގކޮށްފަ

ކަމަށް.  ފަދަ ފިޔަަވެޅއް ސަުރާކރުން އަޅާފަިއ އޮތް  ޞާދު ފުނޑުފުނުޑެވެގންދާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރާއްޭޖެގ އިޤްތި

ިއއްޒަތްތެރި . ކަމަށް ކޮށްެގން އެތެރެާވްސކްރީންއެތެެރވާއިުރގައި ދިެވހިރާއްޖެއަށް ފަތުރުެވރިން  ،ަވނީ މި  ބުނެފައިއަދި

ހުރި   ،ޔަސް އަދި ބަލި ހުއްޓަސްކުރިބޮލަކަށް ނުފެނޭ. ސްކްރީންކްރޯނާ ވައިަރސްައީކ ފުޓްބޯޅައެއް ނޫން.  .ރައީސް

ތުރުެވިރން ހަމަ އަދިެވސް އެތެރެަވމުން އަންނަނީ. ދުނިޔޭެގ ބޮޑެތި ންތިހާއަށް ފަނެތް ކަމެއް ޔަޤީނެއް ނުޭވ. އި ،ކަމެއް

 ފެތުިރއްޖެ އިކަރަިއަގސީނު ،ކަރަ ިހނގައްޖެ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދުނިޔޭެގ އެންމެ ބޮޑުކަށް ފެތުރިެގންޔަހުރިހާ ކަރަ

ންމެ އެޑްާވްނސް ޓްކެނޮޖީ ހުރި ރުނީ ދުނިޔޭެގ އެއީރާން ފެތުރިއްޖެ. ދެން މި ފެތު ؛އޮތީ ފާރިްސކަރަ އެދެން އެްއކޮށް. 

މަނިކުފާނަށް އެނޭގނެ  ެވްސ. އެދެްއކީ ބަހުން ާވހަކަ މުަކއިަރއިެގ. ރޯއިއިޓަލީގަ  .އިމްކަަރއިގަ އެޅޭ ރޯމިކަމަށް ފިޔަަވޅު 

. ަވރު ޤައުެމއްކަންޅޭ އެމި ހުރިހާ ކަމަކަށް ފިޔަަވޅު  ކަން.އެބަުހރި އެއްހުރިހާ ޓެކްނޮލޮޖީ މި  އިއިޓަީލަގ ،ކަންއެްޑާވންސް

ނުަވތަ ިދެވިހ  ،ންާރއްޖޭެގ ސަރުކާރު ،ެވސް އެކަހެރިެވެގންދިަޔއީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް އިޓަލީމުޅި އެހެންނަމަެވސް، 

މަްށ ަވރަށް އެކަޭށނަ ފިޔަަވޅުަތކެްއ މިކަ ،ބޫލުކުރަންަގެވސް  އަުޅަގނޑު  ސަރުކާރުން ައޅުަގނޑުމެން ެގންދަނީ

ިގނަ ޮގންޖެހުންތައް އެބަހުރި އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން  ަވރަށް މަެވސް،އެހެންނަ އަޅަމުންދަނީ.

 ަވުގ ކޯޓާއިން. އެ  ،ުވރެ ިގނަ ބިދޭސީން އެތެރެކޮށްފައި އެބަތިބި ސިއްރުންށްލަްއކަ އަށްިޑހަ ހާހަ އެއްރާއްޖެއަށް 

ފާޚާނާ  އެއްމީހުން   ، ދުިއސައްތަފާޚާނާ އެއްމީހުން  ސަޭތކަތޮއްޖެހިެގން.  އިަގނަތންތާ ފަރާތްތައް ތިބާ މާލޭެގ އެކި

 އެ .އެފަދަ ފަރާތްތައް އެކަހެރިކުރަން އި،ތަންތަން އެއީ ކޮްނތަންތަނެއްތޯ ބަލަ . ސަރުކާރުން ެއބަޖެހޭ އެނީބޭނުންކުރަ



 2020 މާރިޗު 9                             ޖަލްސާ ވަނަ 16 ތަމަ ދައުރުގެގެ ފުރައަހަރުވަނަ  2020

 

17 

 

 .ނީފިލައިެގން އުޅެ ިވސާެއްއ ނެތް، ،އް ށް ނުދާނެ ފަރާތްތައް. ޯވކް ޕާމިޓެފަރާތްތަކަކީ ބަްއޔެއް ޖެހުނަްސ ހޮސްޕިޓަލަ

ތާކަށް  ކޮންމެެވސް އެހެން .ކުރަންއެފަރާތްަތއް މާލެއިން އެކަހެރި އި،ފަރާތްތަަކީކ ކޮބައިތޯ ބަލަ  އެ ،ހެންީވމާއެ

ކަށް ވައިރަސްެއއް އޭެގ ހަމަ އެްނމެ ތަނަ. ހޮސްޕިޓަލަކަށް ުނދާނެކަން ،ެގންދަން. އަުޅަގނޑަށް ޔަީޤންކުރެޭވ

އަކީ ދުނިޔޭެގ އެންމެ ތޮއްޖެހިެގން ދިރިއުޅެމުންދާ ކެޕިޓަލް ސިޓީ. މުޅި މާލެ ފެތުރިެގންދާނެ.މުޅި މާލެއަށް  ،ފެތުރުނަސް

 ީމއަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ެގއްލުންިދެވހިރާއްޖޭެގ އިކޮނޮ ،ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ހުށަހަޅާފައިއޮތް މައްސަލައަކީ ،އެހެންީވމާ

ރާއްޖޭެގ އިޤްތިޞާދު  .ނަސް އެތެރެކުރާށޭކޮޯރނާ ވައިރަސް ޖެހުނަސް ނުޖެހު ،ހެންީވމާއެ .ޔޭލިބެ

ނޫން. އިއްޒަތްތެރި  ބޫުލކުރެޭވނެ ހުްއޖަތެއްަގ. އެއީ ފުނޑޭތް ފުނޑުޢަސިނާ ެގޓުައރިޒަމް .ެވެގންދަީނއޭފުނޑުފުނޑު

 ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ޝުކުރު ދަންނަަވން. ޝުކުރިްއޔާ.، ރައީސް

 

 :ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން

އަރުަވނީ ިދއްަގުރ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ފުރުޞަތު އަުޅަގނުޑ މިހާރު މި . މެންބަރުޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި

 ށް ނައިކްރާމް ޙަސަ

 

 ދިއްަގރު ދާއިާރެގ މެންބަރު ިއކްރާމް ޙަސަން ާވހަކަދެްއކެުވްނ:

 އަންނާނެ ދުަވސް މި. ެވސް  ފެނިފަ ަވނީ ރާއްޖެއިން . އާދެ، ކޮރޯނާ ަވއިރަސް މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް

އިްނ ބޫުލކުރާ ޮގުތގައި ކޮރޯނާ ަވއިރަސްަގއަޅުަގނޑު  .ބޫލުކުރިންަގެވސް ހަމަ  ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން

ަވރުަގަދކޮށް ބަހައްޓަިއެގން.   ނިޒާމުދިފާއީ ،ސަލާމަތްެވޭވނީ މައިަގނޑު އަުޅަގނޑުމެން އަމިއްލައަށް ެއކަަމށް ތައްޔާރުެވ

ެވސް މިހާރު ެގންދަނީ   ދޮރާިށން . ރާއްޖޭެގ މައިއަޅާފަމިޮގތުްނ ތައް ަވޅުަވރަށް ހަރުދަނާ ފިޔަ ނީަވ ދެން ރާއްޖެ މި

 ރެއއީ ޑިާޕޗަ ،ބޫލުކުެރޭވ ޮގތުަގއި އަދި އިތުރަށް ެއޅިދާނެ ފިަޔަވެޅއް އެަބއޮތްަގކުރަމުން. ައޅުަގނަޑށް ސްކްރީން

ްއޮގތަކަްށެވްސ ތުރުެވރިން ފްލައިޓަށް އެރުން. އަޅުަގނޑު އެ ފަސެޓްފިކެޓެއް ހިފައިެގން  ެވސް ހެލްތު ތަކުަގއިޕޮއިންޓު

އިޤްތިޞާދަށް  މަކަށް.ކަ ކުރަްނާވނެ ޞާދަށް ގެއްުލންާވަވުރެގ ކަމެއްތިބޫލެއް ނުކުރަން އަުޅަގނޑުމެން އިޤްަގ

 ޮބޑުާވނެ  އް މާންތަލިޭބ ެގއްލު ޭއެގން ،ނަށް ލިބޭ އާމްދަނީ މަދުެވނުަވތަ ައޅުަގނޑުމެން ،ާވނަމަ ކަމަށް ެގއްލުްނވެއްޖެ

ކޮރޯނާ ޮގެތއްަގއި  މުއްއާ . ދުނިޭޔަގިއ އިން ިލބޭ ެގއްލުމަށްުވރެބޫލުކުަރނީ ކޮރޯނާ ަވއިރަސް ަގކަމަށް އަުޅަގނުޑ 

އަދި ިގނައިްނ  .ދޭތެރޭގައި އާ  3އާއި % 2%އުޅެނީ  މި އިބަލާއިރުަގ މަރުާވ މީހުންެގ ނިސްބަތަށް ވައިރަސް ޖެހިެގން

ެވްސ  ން ކަމުަގއި ހިާސބުތަކުން ދައްކަނީ. އަދި އެޮގތަށް މަރުާވ މީހުންނަކީެގ މީހުން މަތީއަހަރު 150މަރުަވނީ  މި

ަވނީ.  މި ުހންނަ ބައެްއެގ ޮގތުަގއި ޮބޑަްށ ފާހަަގކުެރިވފައި ީވކްނެސް އި  ނިޒާމުަގޢީކޮންމެެވސް ކަހަލަ އެހެން ިދފާ
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 ،ނުކުރެޭވ. އެހެންނަމަެވސް ފާހަަގއެއް  ޮގތުަގއި ެގކޮރޯނާ ަވއިރަްސއަކީ އެހާ ނުރަްއކާތެރި ބަްއޔެއް  ،އެހެންީވމާ

އަޅާ ފިަޔަވޅުތަކުން އިުތބާރު ދައްކުަވއިދޭ. އެޮގތުން  މި އި ެވސް ޖެހޭ ރާއްޖޭގަ  ންދުނިޔޭެގ ޤައުމުތަކަށް އަުޅަގނޑުމެ

 ޅުަގނޑަށްތުން އަ. އެޮގަވއިދީފަތުބާރު ދުނިޔެއަށް ދައްކު އި އި،އް އަޅަ ަވނީ ަވރަށް ރަނަގޅު ފިޔަަވޅުތަކެ  ކާރުން މިސަރު

 ރޭުވމަކީ މުހިންމު  ޮގތަކަށް ހަމަ ިއޤްތިޞާދު މަޑުނުޖެހި ދާނެ ިއ،ނާރަ ށް ލޮޅުމެއްޮގުތަގއި އިޤްިތޞާދަ ބޫލުކުެރޭވަގ

ެވސް  ހުން އެރަށުންރާއްޖެއަށް އަްނނަ މީ ޮގތަށް މި މިދެންނެިވ ،ކަމެއް. ެއޮގތުން އަުޅަގނޑު ހަމަ ހުށަހަޅާލަން

 ރާއްޖެއަށް ައއުމަށް. ން މިރަނަގޅު ޓެސްެޓއް ހެދިެގ

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

ބަރު އަރުަވނީ މަކުނުދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންފުރުޞަތު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި

  އަށް.ޢީމުޙައްމަދު ރާ

 

 ާވހަކަެދއްެކުވން:މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާއީ 

ދިެވހި ސަރުކާރުްނ  ،ުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަންއީސް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރަ .`

  ސަުރކާރުންދިެވހި ،. އަުޅަގނުޑ ފާހަަގޮކށްލަންަވީނ ަވރަްށ ހަރުދަނާ ފިޔަަވޅުަތކެއް ިމކަމުަގިއ އަޅާފަ މިހާރުެވސް

އަދި މިކަމުގައި ޓުއަރިޒަްމ . ަވުރަގއި އަޅާފަޓަލެއް ވ. ިވލިކޮޓަރީެގ ހޮސްޕި ތިރީސްދުަވހުެގ ތެރޭގައި  ހަދިަވނީ 

 ޝުކުރު އަދާކުރަން. މި  ެއކަމަށްޅުަގނުޑ އަ  ،މިނިސްޓަރު އަދި ދިެވހި ަސރުކާރުން ކުރި މަަސއްކަތް ަބލައިަގނެ

ކަން. އެކަމަށް ދިެވހި ރައްޔިތުްނެގ ރައްކާތެރި  ،ން ކަށަަވރުކުރާނެ ކަމަކީސަރުކާރު ހިންާގ ޕާޓީ ސަރުކާރުން އަދި މި

ނެ. އަދި އެކަންކަން މިއަދުެގ ެގންދާއަޅަމުން  ންޕާޓީ މި ،އެމް.ޑީ.ޕީސަރުކާރުން އަދި  ފިޔަަވޅެއް މި މެއަޅަންޖެހޭ ކޮން

 ފަދަ ކަެމއް ކުރާނެ. އެީއ ކޮންމެޒުތަންފީ ،ކަށަަވރުކުރާނެ  ޖުމުހޫރިއްޔާ ަރއީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްރައީސުލް

 ެވސް ދިެވހި އަޅުަގނޑުމެން ެއއީ ،އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ދެން ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނެ.  އެކަމުގައި ކުރަންޖެހުނަސް

ކަމަކަށް. ކާޑާއި ހުރިހާ ެއއްެޗއް  ފެށުނީ ަވނަ  ބޮޑު ހަނުގރާމަ މިތިން ،ނުާވނެބޫލުކޮްށެގންަގެވސް  ރައްޔިތުން

ެގ ދިިރއުޅުްނ ބޫލުކޮްށެގން އަޅުަގނޑުމެންަގކަމަށް  ނީިނމު ދެން ދުނިޔެ މި ،އްކާކޮްށެގން މާޔޫްސކަންމަތީ ތިބެރަ

މު އުސޫލުްނ އްަގނޑުމެންެގ އާ އަޅު  ،ުނކުރަން. އެހެންީވމާ ބޫލެއްަގކަމަކަށް އަުޅަގނޑު  ށް ދާބަދަލުކުރާ ހިސާބަ

ން ދޭ ހެލްތު މިނިސްޓްރީ ،ާވ ފިޔަަވޅުތަާކއިކާރުން އަޅާފައި އެކަމަށް ސަރު .ެގންދަންޖެހޭނެދިރިއުޅުން ކުރިއަށް 

ކީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ޔަމި ،ބޫލުކުރާ ޮގުތަގއި ަގދިޔައިމާ އަޅުަގނޑު ށް ދެނެތިބެެގންެއަކންކަމަ ،އިރުޝާދުތަކަށް ތަބާެވ

ން އަމިއްލައަށް ޖަެލއް އަުޅަގނޑުމެ ،ނުކުރަން ބޫެލއްަގނޫްނ. އެްއެވސް ަވރަކަްށ އަުޅަގނޑު  މާ ބޮޑެތި ކަންތައްތަެކއް
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ށް އަޅުަގނޑުމެން ޮގތަ ބޭފުޅާ އުޅޭ މީން. އެޔާ ،މީހަކީ ކުރާ  ން ތިބުެމއް. އެކަންބަންދުެވެގތެޭރަގިއ ހަދައިެގން އޭެގ

  ދެން އެހެން ؛އަުޅަގނޑު ދެކޭޮގުތގައި ސާސް  ،އާދައިގެ ހަމަ ކަމަކީ މި ،ނުާވނެ. އެހެންީވމާރައްޔިތުން އުެޅެގން ދިެވހި

ެވސް  އަުޅަގނޑުެމންެގ ދިެވހިާރއްޖޭަގއި ،ޮގތަކީ  އުޅޭ މި ން ެވެގ .އާދަިއެގ ބަލިމަޑުކަެމއް ،ޮގތަށް ކުރިމެންބަރުން ފާހަަގ

 ބޮޑަށް ހިތް  މާ ،ކުރީމާ ކަންތައް ޔިތުންެގ ހިުތގައި ބިރުެވިރަކން އުފައްދާ އުސޫލުން މިަރއް ބައެއް މީިޑއާތަކުން ދިެވހި

ނަށް މީތި އަޅުަގނޑުމެން އަޅާ ފިަޔަވޅުތަުކެގ ސަަބބުން ޮގތަކީ މި ބޫލުކުރާަގައޅުަގނޑު  ،ބިރުަގންނަނީ. ނަމަެވސް

ދުނިޔެއަށް ފެތުރޭ ަވާބއެއް ާރއްޖެއަށް ެވސް އޭިތ  ،ބޫލުކުރަންޖެހޭނެަގޤަތް ޤީޙަައޅުަގނޑުމެން  ؛ކުރެވި ކޮންޓްރޯލް

. ނެއަޅުްއަވންޖެހޭ ަވޅުޔަމުެގ ފިރަްއކާތެރިކަ ،އަޅުަގނޑުމެން އެކަމުން ސަލާމަތްެވ. ކަމެއް އައުމަކީ އެކަީށެގންާވ

 ،ރެްއުވންސްކަލާނެގ މިންޖުކުރަމިކަމުން މާތް ރާއްޖެއަށްިދެވހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަށާއި ދިެވހި ،ޢާައކީއަޅުަގނޑުެގ ދު

އަދި އަުޅަގނޑުމެން މިކަމުްނ ީވހާެވސް ައަވހަކަށް ސަލާަމތްުވން. ަވރަށް ޮބޑަށް ޝުުކރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 .ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

 ، ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا ބްދުއަރުަވނީ ޢަފުރުޞަތު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި

 ދާއިރާ.  ކަނޑިތީމު

 

 ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް ާވހަކަދެއްެކުވން:هللا ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު ކަނޑިތީމު

ޮގތުން  ބެހޭ ކުެރެވމުންދާ ކުއްލި މައްސަލައާއި ބަހުސްއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، މިއަދު މި މަޖިލީހުަގޝުކުރިއްޔާ 

ތުން ޮގ ުގޅޭ ކޮޯރނާ ަވއިރަްސއާ .ކޮންމެެވސް އެްއޗެއް ފާަހަގކޮށްލަންެވެގން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުަގނޑުެވސް ހަމަ

ދާނީ ން ެވެގންިތޞާދަށް ދެިދެވހިރާއްޭޖެގ އިޤް ،އްލި މައްަސލައަކީމިއަދު ާވަހކަދެކެެވމުންދާ ކު  ގައިމަޖިލީހު މި

 ލަތު ބަދަލުެވެގންދާނީ ހާހިރާއްޖޭެގ ަރއްޔިތުްނެގ މާލީ ދިެވ ،އިޤްތިޞާދަށް ެވެގންދާ ޮގެތއްެގ ސަބަބުން ؟ކިހިނެއްތޯ

 .އްޒަތްތެރި ރައީސްކަމަކީ. އި އުޅޭ ދިމާެވެގން ެއއީ ކަންނޭނޭގ އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ ބޮޑަށް މި ؟ކޮންޮގތަކަށްތޯ

ިދެވރިކަެމއްެގ ދިމާލަށް އަޅުަގނޑުމެން ދިއުމަކީ ބުއް ބޮޑު ެގއްުލމަކާ ޓަކައި އެއަްށުވރެގެއްލުމަކުން ސަލާމަްތުވމަށް

ށް ާވްނ ެގއްލުމަުކން އަޅުަގނޑުމެން ސަލާމަތްާވން ކުރާ  މަސައްކަަތކަ ،ޮގތުަގއި ައޅުަގނޑަކަެށއް ނުިވސްނޭ. އެހެންީވމާ

ދެޭވ  ިރއަަކށް އަޅުަގނޑުމެންނަށްރައްކާތެރިކަުމެގ ައއްސޭނުެވ ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އިތުރު ބޮޑު ެގްއލުމެއް ،ޖެހެނީ މި

ބޫލުކުރެޭވ ޮގުތަގއި ަގދިއުްނ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑަށް ެވެގންން ކުާރ ކަމެއް ބައްޓަންޮގތަކަށް އަުޅަގނޑުމެ

 ެވސް އިެގންކަމަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނަ ެވސް ނައިސްދާނެ ރާއްޖެއަށް ކަމެއް މި ދުނިޔެއަށް އަންނަ ކޮންމެ
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ުގޅިލާމެހިފައިާވ ބަެއއްކަން.  ދުނިޔެއާ  ކީ މިއަޅުަގނޑުމެންނަ ،ޖެހޭނީއަުޅަގނޑުމެންެގ ިވސްނުން ބަހައްޓަންނުާވނެ. 

 ެއއްެވސް ަބއްޔަކުން  އަންނަެވްސ ަވކި ދުނިެޔއަށް އަންނަ އެްއެވްސ ލޮޅުމަކުން އަދި  އަުޅަގނޑުމެންނަަކށް ،އެހެންީވމާ

ެވސް ެއކަން އަންނާނެކަްނ  އަުޅަގނޑުމެންނަށް އި،ކަމަށް ނުިވސްނަ  ނައިސްދާނެެވސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް

ެއކަމުން ސަލާމަތްުވމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުަތއް ހަރުދަނާކުރުން.  ،ކަމަކީ  ކުރަންީވއަުޅަގނޑުމެން  ،ެގންދެނެތިބެ

ޒާތަްށ ބަލާއިރުަގއި އަުޅަގނޑަްށ ީމެގ ެވސް  ަޙޤީަގތަށްއީ މި 19-ދާ ކޮިވޑްޔޭގައި ހިނަގމުންމިދުނި މިއަދު މި

ތަުނަގިއ މަކުނުދޫ  ދެންމެެވސް މި ؛ެގ ޮގތުަގިއ އަުޅަގނޑުމެންުޑ ނުރައްކަެލއް ބޮ ޮގުތަގިއ ައސްލު އެހާ ފާހަަގކުރެވޭ 

 ތަކީޙަޤީޤަ . ނޫނޭ ރާމައެއް ފެށޭކަށްބޮޑު ހަނުގ އުޅެނީ އިތުރު ޮގތަށް މި މެންބަރު ފާހަަގކުރެއްިވިއއްޒަތްތެރި ދާއރާެގ 

ަގކުެރޭވ. ބަަޔކު ަވރަށް ޮބޑަށް ބިރުަގްނނަާވފަިއާވކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފާހަ ،. އެހެންނަމަެވސްއެއީ

 ލޮބުެވތި ރައްޔިތުން އެއްބަިއަވންތަާވްނީވ ަވުގތު މި  ހުރިހާ އަުޅަގނޑުެމން މިއަދު ދިެވހިރާއްޖޭެގ ،އެހެންނަމަެވސް

ބަލިން އަދި މިކަމުން   ހަމަ އެކަކު އަނެކަކަށް މި ،ކަމަކީ ންީވއަުޅަގނޑުމެން ކުރަ ަވުގތު ަވުގަތކީ. މި

. އަިދ ީވސައްޙަ ަމޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭންޅު އެޅުމަށްޓަަކއި ައޅުަގނޑުމެން ސަލާމަތްުވމަށްޓަކައި ަރއްކާެތރިކަމުެގ ފިަޔަވ

މަޢުލޫމާތުގެ  އެ ،ތު ފޯރުކޮށްދީ ޞައްހަ މަޢުލޫމާެވސް މިކަމަށް ރައްކާތެރިުވަމށްޓަކައި ުގޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން ކަމާ

ބޫުލކުރާ ޮގތުަގއި މިއަދުެގ ސަރުކާރުްނ ަގއަުޅަގނޑު  ،. އެހެންީވމާއެުކަގއި ތިބުން ބުއްދިެވރީ އަލީަގއި ރައްކާތެިރކަމާ

ެވހިރާއްޭޖެގ ޔަަވޅު އަޅާނެ. ދިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން އަޅަންޖެހޭ ފިއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މިކަމުން ސަލާމަތް

ސަރުކާރަކުން ނޭދޭނެ. އިރާަދކުރެްއިވްއޔާ އަުޅަގނޑުމެްނެގ  ެވސް މި ޮގެތއް ާވކަށް ހަމަަގއިމު އްޔިތުންނަށް ދެރަރަ

ޤައުމުެގ ަރއްޔިތުން  ުނުވން. މި ޮގެތއް އުމަށް އިރާަދކުރެްއިވްއޔާ ދެރަޤަ ެވސް މި އަުޅަގނޑުމެން އެެދނީ ،ދުޢާއަކީ

ދުަވސް ފެނިެގންދާނެ.  އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެ .ތިބުންއި ދެމިެއކުގަ  ތެރިކަމާސަލާމަތާއި ރަްއކާ

ރާއްޖެ  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި ،ރާއްޖޭގައި ނުފެތުރި މަުޑކަމެްއ މިއަޅުަގނޑުމެންނަށް އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ބޮޑު ބަލި

 ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. ޔާބޮޑަށް ޝުކުރިއް  ސަލާމަތުެގ އަްއސޭރީަގއި އޮްނނާނެ. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ަވަރށް

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

 ދުަވނީ ބާރަށުެގ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙުމައަރުފުރުޞަތު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މިޝުކުރިއްޔާ 

 އަށް.هللا ޢަބްދު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން:هللا މަދު ޢަބްދުބާރަށުެގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙް
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ޮގތުްނ  ުގޅޭ ތް ުކްއލި މައްސަލައާއޮ ހުސްގައި މިބަ ންެގ މިއަުދެގ މިރި ރަީއސް. އަުޅަގނޑުމެޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

މިދެންނެިވ ކޮރޯނާ ަވއިރަްސެގ  ،ަވނީ މި  ޖެއަށް ެވސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދުއަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ ދިެވހިރާއް

އަދި ހެލްުތ  އި،ނާ ފިޔަަވޅުތަެކްއ އަުޅއްވަ ން ހަރުދަސަުރކާރު .ަރއީސް އިްއޒަތްތެރި .ނުރައްކަލާ ކުރިމަތިލާންޖެހިފައޭ

 އިލަޔާކަމަށް ކުރި މި ،އްޔާުރެވޑަށް ތަ ަވރަށް ބޮ މާާދއިާރެގ ކަންކަ ެވސް އެ ންމިނިސްޓްރީއާއި ުޓއަރިޒަމް ިމނިސްޓްރީ

އުފާކުރަން.   އެކަމާައޅުަގނޑު ހަމަ ،ޮގތުން އަޅާފަިއާވތީ ުވމުގެ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުތައް ަރއްކާތެރި  އި،ރާވަ  އްތަރޭުވން

ުގޅިެގން ދިެވހިރާއްޭޖެގ ރައްޔިތުންެގ ސަލާމަތާިއ  ުގޅިެގން ނޫނީ މިކަމާ ބައްޔާ މި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

. ަވނީ އެޅިފަ ެއކަމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުތައް .ރެިވފަަވނީ ކު ތެރިކަމަށްޓަަކއި ިގަނުގނަ މަސައްކަތްތަކެއްރައްކާ

 މީައށް އަތުެވދާނެ ބޮޑު ޮލޅުމަކާދިެވހިރާއްޖޭެގ އިކޮނޮ ނާލަންޖެހޭ މިކަމުެގ ސަބަބުންއަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ިވސް 

 ދި ނޫނީ އެއަ ،ޅަންޖެޭހ ކަމުަގއި ފިޔަަވޅުތަެކއް މިހާރުއްސުރެ އަ ހަރުދަނާ އިއަޅުަގނޑުމެން ިވސްނަ .ދޭތެރޭގައި

 .ަގނޑު ެދކެން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅު މުގައިކަ އްަކމެއެއީ ބުއްިދެވރި ދިއުންޔަަވޅުތަުކެގ މަތީގައި ކުިރއަށްފި

އުން. އަުޅަގނޑުމެންެގ އްޔަްށ ދޭންޖެހޭ ފަރުާވ ދިނުމާިއެގން ކުިރއަށްދިބަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޮތީ އަުޅަގނޑުމެން މި

  ޖެހޭ ެއއީ މިއަުދ ކޮންމެހެން ިވސްނަން ޮގުތގައި ހިފެހެއްޓޭނެ ޮގތްތައް  އެންމެ ރަނަގޅުދިެވހިރާއްޖޭެގ ިއކޮނޮމީ އޭެގ

ތްތަކުްނ ފަރާްއޔާ ޚަބަރުފަތުރާ ވެއްޖެ ނޫނީ ،އެްއކޮށް އެބަޖެހޭ މީިޑއާެގ ަވސީލަތްތައް އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ އެއާ  .މެއްކަ

އަދި  ކަމަށް،  މަޢުލޫމާތުޙަަޞއް ،ތެދު ،ޙަޤީޤީ  ،ރުތަކަކީފަތުރާ ޚަބަ ޮގތުން  ުގޅޭ  ިމކަމާމެންެގ ާރއްޖޭަގއި އަޅުަގނޑު

 ،ޖެހޭ. ރައްޔިތުްނެގ މެދުަގއި ބިރުެވިރކަން އުފެދިއެބަ  ަބއި މުޅި ޚަބަރުން ަނަގންބިރުެވރިކަން އުފެއްދުމުގެ 

ެގއަށް ދަނީ މީހުން ޭގ ިމއަދު މި ،ޅުަގނޑު ދަންނަާވނީބަުބން އަތަކުެގ ސަޮގަތށް ފެތުރޭ ޚަބަރު ނުތަނަަވސްކަން އިތުުރާވ

ކަންކަން މިދެންނެިވ މަަގށް ކުރަމުން. އަޅުަގނުޑ  މި ،ހުރި ތަކެތި ަގނެ ޖަމާކޮށް އަދި ފިހާރަތަކުގައި ،ޖަމާކޮށް ޑުކާ

އަދި  .ލާމަތްެވޭވނެެވސް އިާރދަކުރެއްީވީތ މިބަލީެގ ނުރަްއަކލުން ސަ ޮގތުަގއި އަުޅަގނުޑމެން އެންމެންނަށް ބޫލުކުރާަގ

މު އްތަށް އާލަހާބައްޔަކީ އެހާއެާހ ނުރައްކާ  މި ،ސް ފާހަަގކުރެްއިވ ފަދައިންެވ އެހެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

މު މީހާ ދާ ަވރަށްުވެރން ފަސޭހައިން ރަނަގުޅަވުމންދާ ބައްޔެއް. ިއއްޒަތްތެިރ އްއްާޔ އާެވއްޖެ ނޫނީ ،ރައްޔިތުން

 ނޫނީ ،ޚަބަރުތަކުން އިަގއަުޅަގނޑުމެންނަށް މީ ަގއިއިރުމަރުާވ ނިސްބަތަށް ބަލާހޭ ނިސްބަތާއި ޖެބަލި .ރައީސް

ްއޔާ ފަތުރާ ާވހަކަތަކުަގއި ހުރި ނުރަނަގޅުކަން ނޫނީ ވެއްޖެޮގތަށް  ކަން އުފެދޭތިެވޔާ ރައްޔިތުން ތެރޭަގިއ ބިރުއްވެއްޖެ 

ން އިރާދަކުރެއްިވްއޔާ ބަލި ނޑުމެންނަށް މިތުގައި އަުޅަގގޮ  ކުރާބޫލުަގ ކަންބޮޑުުވންަތއް ފާހަަގކުރަންޖެހޭ. އަޅުަގނޑު

ދޭތެރޭ    ބެމުންދާ ނޫނީ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކާން ލިޮގތު ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުންނަށް އިޤްތިާޞދީ ޭވނެ. އަދި މިސަލާމަތްެވ

 ފުންކޮށް ިވސްނުމަކީ މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންެގ އެްނމެ މުހިންމު ކަންތައް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަން ދިެވހި ހަމަ

ހަމަ  ،ރާއްޖޭެގ އިކޮނޮމީ ހިމާޔަތްކުރުން އެއީ މި ،މަށްފަހުރައްޔިތުންެގ ސަލާމަތާއި ަރއްކާތެރިކަން ހިމާޔަތްކުރު
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ކަންަތއް.  ެވސް މިއަދު ައޅުަގނޑުމެން އެންމެ ބޮޑަށް ިވސްނަންޖެހޭ އެއް ޮގތުަގިއ ކޮންމެހެން ބޫލުކުރާަގއަޅުަގނޑު 

 ،ރާ ބަޔަކަށްެވއަދި މަޢުލޫމާތު ފަތު ިއ،އްކޮށް ޚަބަރުފަތުރައެ  ރުކަމާއަުޅަގނޑުމެން ެއންމެންނަކީ ޒިންމާދާ ،އެހެންީވމާ

ތުން ޮގ ުގޅޭ މިކަމާ ންނާ ފިޔަަވޅުތަާކއި އަދި ސަުރާކރުޅަމުންެގންދާ ހަރުދަެއއްކޮށް ސަރުކާުރ އައެއާ ހަމަ

އެްއޮގތަށް އަުޅަގނޑުމެްނ  ެއކަމާ ،ބަަލއިަގނެ  ،ެގންދަާވ މަޢުލޫމާތުތައް އަުޑއަހައިދެއްަވމުންެގންދަާވ ނޫނީ ފަތުރަމުން

މިކަމުެގ ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުންނަށް އިރާދަކުރެްއިވްއޔާ ދިެވހި ، އަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީދިޔައިމާޢަމަލުކުރަމުން

 އްޔާ ދެޭކަވރަްށުވރެ...ހީކުރާަވރަށްުވރެ ނޫނީ ެވއްޖެ ނުރައްކާތެރިކަން ައޅުަގނޑުމެން މި

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

އަރުަވނީ ކެލާ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފުރުޞަތު ތެރި ެމންބަރު އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ިއއްޒަތްޝުކުރިއްޔާ 

 ބްރާހީމް ޝަރީފަށް.އި

 

 ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްާރހީމް ޝަރީފް ާވހަކަދެއްކެުވން:

ރަސްައކީ އަުޅަގނޑުމެން ރޯާނ ވައިނުަވތ ކޮ 19-ދުނިޔެއަށް ފެތުރެމުންދާ ކޮިވޑް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މުޅި

އަިދ  ،އްަޙތަށް ލިބޭ ެގއްލުމާއި ޞި މު އްއެންމެން ަވރަށް ބޮޑަށް ަކންބޮޑުާވ ބަްއޔެްއ. މިކަމުެގ ސަބަބުން އާ

އަހަރަކީ ރާއްޭޖަގިއ  އިޤްތިޞާދަށް ލިބޭ ެގއްލުްނ އަޅުަގނޑުމެން ފާހަަގކޮށްލަން އެބަޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެްނެގ މި

 މަރުފިޔާެގ ބަޖެޓެއް ހުށަހެޅިފައިޭވ. ހަ ބިލިއަން 39ބޮޑު ބަޖެޓް ހުށަހެޅިެގންދިޔަ އަހަރު.  ނު އެންމެހުށަހެޅު މިހާތަނަށް

ދުމަތްތައް ފެންަވރުމަތި ކުރުމަށާިއ ޚިރާއްޖެއިން ލިބޭ  ،އެްއކޮށް ރަްއޔިތުން ަވރަށް އުއްމީދު އެަބކުރޭއެއާ 

 ާރްއޖެއަށް ަވމުންދާ ެގއްލުންތައް  ،އޮތްއިރު ކަންމިހެން މިރުމަށް. އިތުރުކުކުރިެއރުމަށް ނޫނީ ރ އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަ

ތައް ކެންސަްލކޮށްފަިއާވ ލަން އެބަޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން ަޗއިނާެގ ްފލައިޓުއިލަެވސް އަުޅަގނޑުމެން ަވރަްށ ބޮޑަށް ބަ

  އަހަރަށްމިދިޔަ ،ައިއ ދުާވލަކުަޗއިނާއިން ުޓއަރިސްޓުން  1000އަށް ބަާލއިރު ސްޓެޓިސްިޓކްސް ،ދުަވހަކީ ކޮންމެ

ާގތްަގނަޑކަށް  ،ނަމަ ލާަލއިބަ މަހަކަށް ،ޓުއަރިސްޓުން ާރއްޖެއަށް ާއދޭ. އެހެންީވމާ 750ިވލާތުން ބަލާއިރު. އިޓަލީ 

މުޅި  މިކަމުން ާގތްަގނޑަކަށްޤައުމުން ދަތުރުފަތުރު ހުއްޓާލުމުެގ ސަބަބުން އެބަ މަދުޭވ.  ދެ  ޓުއަރިްސޓުން މި 55000

 ިބލިއަން ދިެވހި ރުފިޔާ. މިއީ ައޅުަގނޑުމެން ކަންބޮުޑާވންޖެހޭ 1.4ނޑަކަށް އީ ާގތްަގނިޭވ، މިއު އެބަ 3.3ބަޖެޓުެގ %

 ،އެހެންނަމަެވސް. އްޙަތަށް ަވރަްށ ރަނަގޅަށް ފަރުާވތެިރާވންޖެހޭނެޞިއަުޅަގނުޑމެން  !. އޯކޭކަމެއް

ލިޭބ  . ޓުއަިރޒަމަށް މިއަިރޒަމަށޭނަާވނީ ޓުެވެގންަވނީ ާގްތަގނޑަކަށް އަޅުަގނޑު ދަންބަޯރސާ 95އަޅުަގނޑުމެންެގ %

އިންތިހާއަށް އަުގ ބޮުޑެވެގންދާނެ ކަމެކޭ.  ،ެގ ކާބޯަތކެތި. ައޅުަގނޑުމެންއް ެގއްލުމަީކ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ލިބޭނެ ެގއްލުމެ
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  . މާެގ ހިސާބުތައް އަންނަން ފެށީރޚަބަރުތައް އެނޭގނީ އަުޅަގނޑުެމންެގ ފުރަތަމަ ކުއާޓަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މީެގ

ފެށީަމ  ންނަންއަދަދުތައް އަ ުނަވތަ އެ ،ާވ ނަތީޖާތައް ދަށްތިޞާާއއި އަޅުަގނޑުމެންެގ އިޤްއެރަިއަވލްސްސްޓު ޓުއަރި

ެއކު އަުޅަގނޑުމެންެގ ކަމެއް. ހަމައެއާ ދިއުަމކީ ހަމަ ެވެގންނުާވނެފައިސާ އަުގބޮުޑެވެގން އެނޭގނީ. ައޅުަގނޑުމެްނެގ ބޭރު

ަވރަށް ބޮޑެތި  ،ކުރުމަށްޓަކައި ަވރަށް ބޮޑެިތ ހޭދަތަކެއްޓްޯރލްއިސާ ކޮންމެންެގ ފަސެންޓްރަލް ބޭންކުން އަުޅަގނޑު

ަވންޏާ އަޅުަގނޑުމެންެގ ބޭރު ފައިސާ ދާނީ އަތްނުފޯރާަވރަށް  ކަމަށް  ައޅަން އެބަޖެހޭ. އެހެންނޫންސިޔާސަތުތަެކއް ކަނޑަ

ހުރިހާ    ސަރުކާރުން މިމުންާދއިރުތައް އަޅައަުޅަގނޑުމެްނ ހަމަ ފިޔަަވޅު އި،ހުރިހާ ކަމަކަށް ިވސްނަ އަރަިއެގން. މި

ކަމެއް. ިމކަމުެގ ސަބަބުން  އެދޭ  ަތްއ އެޅުމަީކ އަުޅަގނޑުމެންެއންމެ އެކަށީެގްނާވ ިފޔަަވޅު ،އި ކަންތައްތަކަށް ިވސްނާފަ

އެހެންީވމާ،  .ފައިދާކުރާނެ އަޅުަގނޑުމެންެގ އިޤްތިޞާދަްށ އަދި އަޅުަގނޑުމެންެގ ދުޅަެހޔޮ ސިއްޙަތަށް މީެގ ސަބަބުން 

ފިޔަަވޅުތަެކއް.  ހަރުދަނާަވރަށް  ،ޮގސްަފއިަވނީށް ެވސް ސަރުކާުރން އަޅަމުންނަޮގުތަގިއ މިހާތަ އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ

ޔަފަޅުތަްއ އެޅުމުަގއި ިވސްނާލަންޖެހޭ ފި ،މި ކަންތަްއތަކަކީ އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ ިވސްނާލަންޖެހޭ ،އެހެންނަމަެވސް

 .ކަމުަގއި ައޅުަގނޑު ދަންނަަވން. ޝުކުރިްއޔާ ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ކަމެއް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ަވނީ ހެންޭވުރ ދެކުނު ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެިރ މި ފުރުޞަތުއަރު ްނބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާރުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެ

 . ށްމެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމަ

 

 ހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް ާވހަަކދެއްކެުވން:

ުކއްލި  ާވއި ފައްާވޅުހުށަހަޖާބިރު هللا ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

މިކަމުެގ ބަހުސެއް ހިްނުގމަށް.  ،ާވތީ މި މަޖިލީހަށް ބަލައިަގތް މި ދަނިޑަވަޅކީ ޚަްއސާސް ދަނޑިަވޅަކަށް މައްސަލަ

ނާ ާވމީ ފަރާތްތަކުން ބުގު ބައިނަލްއަ ،މިކަހަަލ ކޮންމެ ކަމެއްަގއި ައޅުަގނުޑމެން ބަލައިލަންޖެހެނީ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ؛އޮން  ސްއަްޕޑޭޓް ،ޑަބްލިއު.އެްޗ.ޯއެގ ރިޕޯޓެއް ؛ށްލަތަހާތަކާއި އަުޅަގނޑުމެންެގ އަދި އަޅުަގނޑުމެންެގ ރަށް އެްއޗެކަށް

ރިލޭޝަންސް ޓު ޮކިވްޑ ލިއު.އެސް.ޯއ ރެކޮމަންޑޭޝަންސް ފޯ އިންޓަނޭޝަނަލް ޓްރެފިކް އިންޑަބް އަޕްޑޭޓެޑް

އެބަހުރި. ތައް ފުސީލީ ާވހަކަުގޅޭ ތަ ގައި މިކަމާރިޕޯޓު ތހު ނެރިފައި އޮަވނަ ދުަވ 2020ރީ ަވރުފެބު 29 ،ބްޭރކްއައުޓް

ފެތުރުމަށްފަހު ދެން ކަންކަން ކުރަންީވ ޮގތުެގ ފެށިެގން  ،ކަންކަން ފެށިެގން އަންނައިރުގައި ކުރަންޖެހޭ ޮގތްތަކަާކއި

ޑު ފެތުރުމަށްފަހު އޭެގ މާ ބޮ ،ންޓީްނކުރުމަށްލަތްތައްުކގައި ކަރަހާާވހަކަތައް ތަފުސީލުކޮށް އެބަހުރި. އަދި ބައެއް ކަހަލަ 

 ެގ ހާލަތު ަވރަށް ާނޒުކުްސ، މި ާރއްޖޭުނކުރާކަން ެވސް ެއބަހުރި. އަޅުަގނުޑ ދަންނަަވީނ އިްއޒަތްތެރި ރައީ އަސަރެއް
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 ކާއުމުތަޤަބަިލ ބާރަށް ފެތުރޭ  މި ރާއްޖެައކީ ަވރަށް ދެރަަވރު ހާލަތެއްަގއި އަޅުަގނޑުމެން ދުނިޔޭެގ ،ކަމަށާއި

ކަމަށް. އަުޅަގނޑުމެންެގ  ރަށް ދެރަަވރުކޮށް އަުޅަގނޑުމެންެގ ކަންކަން ހުރި ބަެއއް އަޅާބަލާއިރު އަުޅަގނޑުމެންނަީކ ަވ

އަުޅަގނޑުމެްނެގ  ،އިލަތަށާހާއްޭޖެގ ރާމި  ،ހުރި ިގނަ ފިޔަަވޅުތަކަކީ ްއާވފައިސަރުކާރުން މިއަދު އަޅު

އެ ަމއްޗަްށ  ،ބަލާއިރުަގއި  ރިހާ ަކމެއް ހަމަޖެހިފައި ހުރި ޮގތަށް ޙީ ހުެގ ޞިއްައޅުަގނޑުމެން ،ށާއިކެރިފޯރުންތެރިކަމަ

މިނެއް  ،ެގ ޮގތުަގއި. އަުޅަގނޑުމެްނެގ ތެރޭގައި އިެމއް ނެތިދުކުރަންޖެހޭ ކަމެއްއެކަަމށް ތާއީ ،އަޅުަގނޑުމެން ބަލައި

ނުކުރިޔަސް އަުޅަގނޑުމެްނެގ  ،ސްައޅުަގނޑުމެން މަނާކުރިޔަ ،މަާވނަ ކަމަށް ެގ ވައިރަސް ފެތުރިއްޖ19ެ-ކޮިވޑް ނެތި

އަުޅަގނޑުމެން ކޮންމެެވސް ަވރަކަށް މިަކްނ  ފުރަތަމައިނުން ެވސް  ،އިެޓއް ނާންނާނެ. އެހެންީވމާތެރެއަށް ފްލަ

 12 ،ށް ކަަވރަ 10ދެކެން. ރާއްޖޭެގ ަބއެއް ސަރަހައްދުަތކުަގއި  ކަމަށް މިކަން ހިަފހައްޓާންޖެހޭ ،ކޮންޓްރޯލްކުރަން

 ބަލިމީހާ ދައްކަން ،ހުރިހާ މީހުން ެވސް އަންނަނީ ހެނުތަ އެ  .މީހުން ުއޅޭ ރަށެއް ޭވެގ މެދުަގއި ެއބައޮޓް ސޯަވރަކަށް ރި

ހަމަ  ައޅުަގނޑުމެން މި ކަމަށް ،މީހުން އުޅޭ ރަށަށް. އެފަދަ ހާލަތްތަކުގައި އަުޅަގނޑުމެންެގ ފަތުރުެވރިކަން އޮތުމުން

އަުޅަގނޑު އެކަމަށް  ،ޮގތުަގއި ދަްނނަަވއި  ެގތައް ެއއީ ަރނަގޅު ކަމެއް ަރއްކާެތރިކަމުެގ ފިަޔަވޅުާވ ނަެގން ސަރުކާރުން

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް. ރާ ާވހަކަ ދަންަނަވން.ތާއީދުކު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ދާިއރާެގރުޞަތުއަރުަވނީ ފެލިދޫ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފު

 އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދަށް. 

 

 ދު ާވހަކަދެއްކެުވން:ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީ

އްޔިތުްނ އުމުެގ އިޤްތިޞާެދއް އޮންނާނީ. އަދި ރަޤަ ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ރައްޔިތުން ތިބެެގން

ކޮިވޑްެގ ކަންތަުކަގިއ ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަންނަ އިޓަލީ ފަތުރިެވރިންނާއި އަދި . ސް ޮއންނާނީއުމެއް ެވޤަ ،ތިބެެގން

 މަށްހަމަ ސަބަބުތަކަށް ޓަކައި. ރަނަގުޅ ސަބަބުތަކަށް ޓަކައި ކަލީ އިވަ ފަތުރުެވރިން ައސްުލގައި ހުްއޓު ޗައިނާ

 ޮގތުަގއި ފާހަަގކުރެިވަފއި މި އުމެްއެގޤަ 2ރެމުންދާ ފެތު  އެންމެ ބޮޑަށް މުޅި ދުނިޭޔަގއި އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަން. ެއއީ

 ،ސްކޭސަ ހާސް ިއތުރުން އިޓަލީ. މިހާހިސާބަށް އައިރު ާގްތަގނޑަކަށް ެއއް ަލއްކަ ދިހަޗައިާނއާއި އަދި އޭގެ  ،ަވނީ

ންީވާމ، މިީއ މަރު މީެގތެރޭަގއި ހިމެނިެގންޭވ. އެހެ 3816އިްނ މީެގތެރެ ،މް ކޭސަސް މުޅި ދުނިޔޭަގއި އޮތްއިރު ރކޮންފަ

ކަުމަގިއ ައޅުަގނުޑ ެދކެން. މިާއއެީކަގިއ އަުޅަގނުޑ  ހެއްެކއް ކަމުގެ އޮތް ްށ މިކަން ޮގސްަފއިކަކަންބޮޑުާވންޖެހޭ ދަރަޖައަ

 އެހެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ެވސް ޕްރޮސެސް ކުިރއަށްެގންދާއިުރަގއި ގ ސަރުކާރުން ސްކްރީނިން ،ހަމަ ޮގާވލަން
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ެގންދެެވންޖެހޭ.  ެއބަ ކުރިއަށް ޕްރޮެސސް ގ ންޑިާޕަޗރ ހޯލްގައި ނޫނީ ޓާމިނަލްަގިއ ސްކްރީނި ،ށް ފާހަަގކޮށްދެްއިވ ޮގތަ

 ެވސް ައަވސްއަިދ އެއަށް ީވހާ . ެވްސ އަަވހަށް ދެނެަގތުންާވ ފަރާތްތައް ީވހާޓްންކޮންޓެ ،ަވނީ ބޭނުމަކަށް މި

އަތޮޅު ފެލިދޫގައި. ހުއްޓާ ތިނަދޫްނ  ހުރީ ވ. ަގއިޑު ފިޔަަވޅުތަެކއް ެއޅިެގންިދއުން. އަޅުަގނޑު މިދިޔަ ހަފުތާގައި ީވކެން

އަތޮޅު ފެލިދޫއަށް އެ  ހައުްސއަުކން ވ.ސްޓްތިނަދޫ ެގ ،ކޭސްއެއް ދިމާެވެގން ކޭސްެއއް ދިނާެވެގން އިނޭގޯތ، ތިނަދޫން

 ލޫމާތު މަޢު ރުން ކާލަތްތައް ސަރުހާއެއަށްފަުހ އެ ޕޭޝެންަޓކު މާލެ ެގެނިވެގންދިަޔއީ. ިމކަހަލަ ކޭސް ެގނައީ. އަދި 

އެ  އްޔާނޫނި ،ތަނުން ޑައިރެކްޓްލީ އަންނަންޖެހޭނީ މާލެއަށް ރިޕޯޓްކުރާ ފޯރުކޮށްދީެގން އެބަޖެހޭ ހުއްޓުަވން. އެ ކޭސް

ޖެހިެގްނ  ،ތަކުަގއި ދެން ހުރިޙަޤީޤަތުގައި މިހެން ދިމާާވ ޭކސް ،ކީކުރުަމށް ޓަކައި. ީމެގ ބިރަސެންޓަރަކަށް ކަރަންޓީނު

 އެރުީވމާ އެ ރަށުެގ ރައްޔިތުން ެވސް ބިރުަގންނާނެ. ރޯާގ ފެތުރުމުމުެގ ފުރުޞަތު ެވސް ންޓްޕޭޝަ ންނަ ރަށަކަށްއޮ

ޅޭނެ. މިއީ މި ބަލި އެންމެ އަހަރުެގ ބޭފުޅުން އު 60، 70، 80ހަމަ ރައްރަށުގައި ހަމަ  ،އޮެވދާނެ. އެ ދިމަދިމާލުަގއި 

 ؛އިތުރުން ހަމަ ކާޑުެގ ާވހަކަ ފާހަަގެވެގން މި ދަނީ. މީެގފުރަތަމަ ފޯރާ ބޭފުޅުން ކަމުގައި އެންމެ މައިަގނޑު ޮގތެްއަގއި 

މިކަްނ  އިއެއީ ދުރާލަ .ެވެގންއޮ  ކާުޑ ރައްކާތެރިކުރުމަށް ައޅުަގނުޑމެން ޮގާވލީ ސަބަބެއް ،ލީ އިއަޅުަގނޑުމެން ޮގަވ

ކަމެއް އަުޅަގނޑު ލުންތެރިކުރުުވމުެގ ޮގތުން. ހަމަ މިއާެއކީަގއި ަހމަ އެއް ށް ަޓކައި ސަުރކާރުން ހޭތައްޔާރުކުރުމަ

ބޭނުންކުރާ ޕެޓް ރެސިން އެބަޖެހޭ ހަމަ ހޯދަން. އެއަށް ެވްސ  ފެން އުފައްދާ ފެންފުޅި ؛ފާހަަގކޮށްލާނަން. ޕެޓް ރެސިން 

 ފެން ށްހި ފޯނުުވމަށް ދަތިތަކެއް ހުރެދާނެ. މާލެއަށް އަޅުަގނޑުމެންނަދުރާލާ ތައްޔާރުާވން އެބަޖެހޭ. ރަށްރަށް މި އެއްޗެ

 ،ތީނާކަމަށް ފެން ޮގންޖެހުންތަކެްއ ހުރެދާނެ ނަށްަގިއ އަުޅަގނޑުމެންނަމަެވސް، ަރށްރަށަށް ފޮނުވާއިރު ންލިބިދާނެ. އެހެ

މި ކަމަށް ސަރުކާރުން  ،. އެހެންީވމާމަހުެގ ޕެޓް ރެސިން ސްޓޮކު 4ހާއި މަ 3ކޮށް ރެޖުމާލޭގައި ހުންނާނީ އެްވ

 ކަ ކުރުކޮށްާލނަން. ޝުކުރިއްޔާ.މުްނ އަޅުަގނޑު ާވހަކަމުަގއި ދަންނަާވލަ އެދޭ ކަމެއް ސަމާލުުވމަކީ އަުޅަގނޑު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މަތިެވރި ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ،މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުަވނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 ޙަސަން ޒަރީރަށް.

 

 ެދއްެކުވން:މަތިެވރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ަޙސަން ޒަރީރު ާވހަކަ

ަވނީ  އަދު މިނާ ވައިަރސްެގ ސަަބބުން މުޅި ދުނިޔެ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް މިރޯޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކޮ

ޑެތި ނުބެއްދޭަވރުެގ ބޮެގ އިޤްތިޞާދު ެވސް ދަނީ ފޫމިކަުމެގ ސަަބބުން އަޅުަގނޑުމެްނެގ ރާއްޖޭ  .ހާސްކަމުގައި

ރޯނާ ކޮ ،މިފަދަ ދަނޑިަވޅެްއަގއި އަުޅަގނޑުމެން ަބލައިލަން އެބަޖެހޭ .އީސްިއއްޒަްތތެރި ރަ .ެގއްލުންތައް ަވމުން
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 ޔާެގ ެގއްލުން އެބަ ިލއަން ރުފިބި 347ޮގތުަގއި  ދުނިޔޭެގ އިޤްތިޞާދަށް ތަޖުރިބާކާރުން ލަފާކުރާަވއިރަްސެގ ސަބަބުން 

 ޔާެގ ެގއްލުމެއް ލިއަން ރުފިބި 22އި ޮގތުަގ ރިަޒމް ސެކްޓަރއަށް ޑަބްލިއު.ޓީ.ޓީ.ސީން ލަފާކުރާއަ. ހަމަ އެޮގތުން ޓުދައްކާ

ިރޒަމް އަބިިލއަން ރުފިާޔެގ ެގްއލުމެއް ހަމައެކަނި ޓު 70ައދި  50ދާނަމަ . ައދި ދިުގލަިއެގންެވސް ަދއްކާފަަވނީ މިހާރު

 ތިޞާދުއަިދ ޚާއްަޞކޮށް ރާއްޭޖެގ އެންމެ ބޮޑު އިޤް ،މި ަދއްކަނީ ދުިނޔޭގެ  .އިްއޒަތްެތރި ރައީސް ން ދަްއކާ.ސެކްޓަރު

މިފަދަ  .ސްިއއްޒަތްތެރި ަރއީ މުންދާ ެގއްލުންތައް.ލިބެ ެގ ދާއިާރއަށްރިޒަމް އަޓު ،ބަރޯާސެވފަިއާވ އެކަމަކަށް

 ،ދިކޮޅު ަބއެްއ ޕާޓީތަުކެގ ލީޑަރުން އެަބ ިވދާުޅޭވއި ،ދަނޑިަވެޅއްަގއި އަުޅަގނުޑ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން

ހެން އްމިނިަވންކުރާ ާވހަކަ. އެ ާވހަކަ އަނެ  އެއް ލީޑަރުންތިބި ބަ  ލާފައިއިއުމު ދަަވޤައެއްަބއިަވންަތކަމަށް ޓަކައި ިމ 

އެއްބަިއަވންތަކަމަށް ޓަަކިއ  ،ެވސްއަޅުަގނޑު ހަމަ ޮގާވލަން ބޭނުން އެ ބޭފުޅުންނަށް  ،އެހެންނަމަެވސްނޫން.  ޯގހެއް

ލަތުްނ އުހަރު ދަަވރަކަށް އަ 5ޔަ ނިމިދި ،ަވމުންދާއިރުަގއި  އުމުެގ އިޤްތިާޞދަށް މިހާ ބޮޑު ެގއްލުމެއްޤަ މިއަދު މި

ލަތަށް ހަދިޔާކުރުމަްށ ނުަވތަ އަނބުރާ ދެއްކުމަށް. އުެގ ެއްއޗެއް ދަ ކޮންމެެވސް ަވރެއް  ންހުރި ފައިާސއި  ަވަގްށ ނަާގފައި 

ބިލިއަން ރުފިޔާ.  3.3މިލިއަން ޑޮލަރު ަވަގްށ ނެިގ ާވހަކަ އަުޅަގނޑުމެން މި ދަްއކަނީ.  220އެންމެ ކުންފުންޏަކުން 

މިހާ ބޮޑު އެއްެޗއް، މިހާ ބޮޑު  ލަތުންއުދަ ،ދައްކާއިުރަގއި  ުޅަގނޑުމެން ބޮޑު ަވެގއް މިނިަވންކުރާ ާވހަކަ އެހެންީވމާ، އަ

ނީ މި ދަނޑިަވޅުގައި ާރއްޖޭެގ އިޤްތިޞާދު މީހުން ކީއްތޯ ާވމި  އިރު،ތިބިއަދަދެްއެގ ފައިސާތަެކއް ަވަގްށ ނަާގފައި 

ހަމަ އެއާއެްއކޮށް އަުޅަގނޑު  .ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ރިއްޔާ.ލުކުހަާވ ފައިސާތައް ދަޢުލަތާކޮޅަށްޖެހުމަށް ޓަކައި ެއ  އިނަަގ

 . ތިން އަށްޑިހަ ހަތް ކޭސް ޕޮޒިޓިްވެވފަ އަދު މިަވނީ ެއްއ ލައްކަ ދިހަހާސްކޮރޯނާ ވައިރަސް މި ،ށްލަން ބޭނުންފާހަަގކޮ

އަްއޑިހަ ތިން ކޭސް ަވނީ  ސް ދެ ހާސް ދުއިަސްއތަ. އަދި ަފސްދޮޅަސަތޭކަ ތިރީސް ީމހުން ަވނީ މަރުެވފަ  އަށްސްހާ

ކޭްސ  4ރާއްެޖއިން ެވސް މިއަދު ަވނީ ީމެގ  ،ލަްނ ބޭނުންފާހަަގކޮށް . ހަމަ އެާއއެްއކޮށް ައޅުަގނޑު ރިކަަވރްޑެވފަ

  މިަވނީ އަުޅަގނޑުމެން މިއަދު މި ،މިތާ ިގނަ މެންބަރުން ފާހަަގކުރި ފަދައިން .. ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސްޕޮޒިޓިްވެވފަ

ޭރގައި  ،ކޮށްލަން ބޭނުންއަުޅަގނޑު ާފހަަގ ،. އެޮގތުން ސަރުކާރުްނ ަވރަށް ރަނަގޅަށް ތަްއޔާުރެވފަ ބައްޔަށް ިދެވހި

މިހާރު ަވނީ ރާއްޖެ  ފަސް ލައްކަ ާމސްކު ،ެވްސ ިވދާޅުވި  ރުރިޒަމް މިނިސްޓައަނިއުސް ކޮންފަރެންސެްއގައި ޓު

ައޅުަގނޑަްށ  ،ބަހުރި. އެހެންކަމުންތައް ެވސް އެ ދަުށަގިއ ެއ މާސްކުއަދި ަސރުކާރުެގ ބެލުމުެގ ކަމަށް. ެގނެިވަފއި

އަތޮުޅގައި  . އަދި ކަރަންޓީންުކރުމަށް ޓަކައި ކ.ެވފަށް ަވރަށް ރަނަގޅަށް ތައްޔާރު ަވީނ މިކަމަ ަގބޫލުކުެރޭވ ސަރުކާރުން

ޔަްށ ަބއްމި ، . އެހެންކަމުންުރެވފަ. އަދި ފަރުކޮުޅފުށި ެވސް ަވނީ ަތއްޔާެވސް ަވނީ ަތއްޔާރުކުެރިވފަިވލިަވުރ ބިޔާދޫ

 ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން. ހަމަ އެއާެއއްކޮށް އަޅުަގނޑު އަުޅަގނޑު އޮްތކަން ސަރުކާރުން ަވރަށް ރަނަގޅަްށ ތައްޔާުރެވފައި

 ދާ... މި ބަލި ފެތުރެމުން ،ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން
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 ާވހަކަދެްއެކުވން: ރިޔާސަތުން

މި ފުރުޞަތުއަރުަވނީ  އަޅުަގނޑު މިހާރު .ހަމައަށް އ10:25ާ. ބަހުސް ކުރިއަށްދާނީ ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 .ށްހެންޭވރު ހުޅަނުގ ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފަ

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ސައިން ލަޠީފްހެންޭވރު ހުޅަނުގ ދާއިާރެގ މެންބަރު ޙަ

އިްއޒަތްތެރި  ތެްއަގއި ކާށިދޫ ދާއިރާެގސް ަވުގސާމިފަދަ ޚައް ؛ރައީސް  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިއްޒަތްތެރި

 ިވސްނުންތެރިކަމާ ،. މިއީ ައޅުަގނޑުމެން ިވސްނާފައިމު ަގރާރެއްން މުހިށްމެންބަރު މި ހުށަހެޅުއްިވ ަގާރރު އެއީ ަވރަ

 ސް، އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރާހިތް ަރއީ ކަމަށް އަުޅަގނޑު ދެކެން. އިްއޒަތްތެރި އެީކގައި ޮގްތޮގތް ނިންމަންޖެހޭ ަވުގެތއް

 ،ހުދިރާސާކުރުމަށްފަ ަވރަށް ރަނަގޅަށް ،ގައި ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމެއް ެވެގންދާްނާވނީސަުރކާރުން މި ހާލަތު ،އޮތީ

ދިާމެވފަިއާވ  .ށް. އިްއަޒތްތެރި ރައީސްކަމަ މަށްފަހު ނިންމާ ނިންމުންތަކެއްލުއަދި ަވރަްށ ރަނަގޅަށް ބެުލންތަކެއް ބެ

ަވންާޏ  ކަމަށް އެއަށްުވރެން ބޮޑު މައްަސލައެއް ދިމާާވއަޅާ ފިޔަަވޅުެގ ސަަބބުން  އްލުކުުމެގ ޮގތުންޙަސަލަ ސްލު މައްއަ

ދިެވިހރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރާ ބޭރުެގ  ،އެއީ އަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮޑުާވންޖެހޭނެ ކަމެއް. އަޅުަގނޑު ިމ ދަންނަާވ ާވހަކަައކީ

ަވންޏާ އޭެގ  ކަމަށް ލާއިސް ުހއްޓަޮގތުން ނަމަެވ ުގތީަތއް ވަ ފްލަިއޓު ކުރާދަތުރު އްޖެއަށްފަތުރުެވރިންނާއި އަދި ިދެވހިރާ 

 ސަބަބުން ކުރާނެ ނޭދެޭވ ައސަރުތަކަށް އަުޅަގނޑުމެން ިވސްނަންޖެހޭ. އަދި އޭެގ ސަަބބުން އަސްލު މައްސަލައަްށުވރެ 

 .ީއސްހޭ ކަމެއް. ިއއްޒަތްތެރި ރަކަންބޮުޑާވންޖެަވންޏާ އެއީ ޙަޤީޤަުތަގއި ެވސް  ބޮޑު މައްސަލަެއއް ދިމާާވ ަކމަށް

ޚާއްަޞކޮށް ޑަބްލިއު ެއޗް.ޯއއިން އެިކއެކި ފަހަރު އެކި ޮގތްޮގތަށް ނެރުްއާވފަިއާވ  ،ހޭ މީގައިއަޅުަގނޑުމެން ބަލަންޖެ

ީރ ަވރުބުފެ 29 ،އެްނުގންތަކަށް. އެޮގތުން މިދިަޔ ހަފުތާގައިެގންދާ އުމުަތަކށް އަންަގމުން ޤަ ބަޔާންތަކާއި އަދި

ރެފިކް ޓްސް ފޯ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑަބްިލއު.ެއޗް.ޯއ ރެކޮމަންޑޭޝަންެޓޑް ޑޭއަޕް ،އެބައޮތް  އިންއު.ެއޗް.އޯޑަބްލި

ޢަމަލުކުރަންީވ ޮގތަށް ަވރަްށ  އިއެކަުމެގ ކަންބޮޑުންތަކާއި އަދި އެކަމުގަ ؛ ބްރޭކުޓްއައު  19-ޮކިވޑް ރިލޭޝަން ޓުއިން

 "ޑޭޝަންްސ ފޯ އިންޓަނޭޝަނަލް ޓްރެފިކްކޮމަންރެ" ،އޮތް. ޭއަގއި އެަބޮއތްއް އެބަަބޔާނެ ފުކޮށް ނެރުްއާވފައި އޮތްސާ

ކަމަށް  އުމުތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޮގތްޤައެހެން  ،އެ ސުރުީޚެގ ދަށުން ެއ ޖަމުޢިއްޔާއިން ިމ ކަމުަގއި ޢަމަުލކުރަން

ެއކު މި ބަޔާނުން ޒުނަޔާރި ރަީއްސެގ އި ިއއްޒަތްތެ ުޔންތަކެއް.ލިންޑްކުރާ ޮގްތކަމުގައި ބަޔާްނކޮށްފައި އޮތް ނުަވތަ ރެކޮމެ

 ..ޅުަގނޑު އިނިގޭރސި ބަހުން ދަންނަާވލަން.ތަންކޮޅެއް އަ 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .ކޮންމެެވސް ަވރަކަށްެއނޭގ އާދެ އެ ބަހުން އަުޅަގނޑަށް 
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 ާވހަކަދެއްެކުވން:ން ލަޠީފް ސަހެންޭވރު ހުޅަނުގ ދާއިާރެގ މެންބަރު ޙަ

 ީއސް.ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަކުޝު

WHO continues to advise against the application of travel or trade restrictions to 

countries experiencing COVID-19 outbreaks. 

In general, evidence shows that restricting the movement of people and goods during 

public health emergencies is ineffective in most situations and may divert resources from 

other interventions. Furthermore, restrictions may interrupt needed aid and technical 

support, may disrupt businesses, and may have negative social and economic effects on 

the affected countries. However, in certain circumstances, measures that restrict the 

movement of people may prove temporarily useful, such as in settings with few 

international connections and limited response capacities. 

 

 ؛ތް މި ބަޔާނުގައިއަދި ެވސް އިތުރަށް އެބައޮ

Travel bans to affected areas or denial of entry to passengers coming from affected areas 

are usually not effective in preventing the importation of cases but may have a significant 

economic and social impact. Since WHO declaration of a public health emergency of 

international concern in relation to COVID-19, and as of 27 February, 38 countries have 

reported to WHO additional health measures that significantly interfere with international 

traffic in relation to travel to and from China or other countries, ranging from denial of 

entry of passengers, visa restrictions or quarantine for returning travellers. Several 

countries that denied entry of travellers or who have suspended the flights to and from 

China or other affected countries, are now reporting cases of COVID-19. 

 

އްޓާލުމަކުންނެއް މި ކަމަކަށް ތައް ހުޓުހަމައެކަނި ފްލައި ،މްާވ ޮގތުންއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މީަގިއ އަޅުަގނޑަށް ފަހު

އެހެްނީވމާ،  ؛އީސްރަިއއްޒަތްެތރި . ތަްއތަކެއް ކުރަންޖެހޭއްލު ހޯދަން އިތުރު ކަންޙަ އްލެއް ނުލިބޭ. މިކަމުެގ ޙަ

މިއީ މިޮގތަށް  ާޚްއޞަކޮށް ސަރުކާރުން ިވސްަނންޖެހޭ ކަމެއް ،ސްނަޖެހޭ ކަމެއްިވއަޅުަގނޑު ހިތުން  އަުޅަގނުޑމެން 

 ކުރިއަްށެގންދެިވދާނެ ކަމެއްތޯ.

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން: ރިޔާސަތުން
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މިލަންދޫ   ؛ ޙަޤީޤަތުަގިއ ފަހު ފުރުޞަތުނީބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުަވރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންޝުކު

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާއަށް. ދާއިރާެގ

 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ ާވހަކަދެއްެކުވން:

ސަުރކާރުްނ ރާއްޖޭެގ  ،ަގއިުގިޅެގން ދިެވހިރާއްޖޭ ރައީސް. އާދެ! ކޮރޯނާ ވައިަރސްއާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

ދޫ ދާއިާރެގ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްިވ ށިޭރަގިއ ކަންބޮުޑުވން ފާޅުކުަރްއަވިއ ކާދޭތެ ަޔަވޅުަތކާފި އަޅާފަިއާވ

ރާއްޖޭގައި ހުރި ބޮޑެތި  ،ުވމުެގ މަޤްޞަދަކީއްމި މައްސަލަ ހުށަހެޅު ،މައްސަލަެއއް މައްސަލައަކީ. މަޤްޞަދަކީ

 ސަރުާކރުން އަޅާފަިއާވ ފިަޔަވޅުތަކާ  ،އިާވީތެވެގ ބިރު ހީެވފަމު ކަޑުެވެގން ހިނގައިދާނެނއިންެވސްޓްމަންޓްަތއް ފުނޑުފު

ީމެގ  ،އާދެ! ައުޅަގނޑުމެންނަށް އެނޭގ އޮތީ. ކަމަށް ިވދާޅުެވަފއި  ފުންކޮްށ އަލުން ިވސްނުމަށް އެދިލަްއާވއިދޭތެރޭަގ

ންދިޔަ ނުރައްކާތެިރ ެގއަދި ދުނިޔޭެގ ެއކި ކަންކޮޅުަތކަށް ފެތުރިރާއްޭޖެގ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް،  ކުރިން ެވސް

އަދި ދިެވހިރާއްޖެއަށް ެވސް އަދި މުޅި ދުނިޔޭެގ ެއކި  ،ހިނދު ްއކާތެރި ބަލިތައް އަންނަވައިރަސްަތކާއި ނުރަ

ެވފައި  މު ކަމަކަށްން އުމެްއެގ އެްނމެ މުހިޤައުމަކުން ެވސް އެ ޤަކޮންމެ ، ހިނދު ސް އަންނަ ކަންކޮޅުތަކަށް ެވ

ސަލާމަާތއި ރައްކާތެިރކަމަށް އަޅަންޖެހޭ ެގ ުއމެއްެގ ރަްއޔިތުންޤަ އެ  ،ރުކާރަކުންނަ ސަަގއި ޮއންއުެމއްޤައެ  ،އޮންނަނީ

ކޮރޯނާ  ،އެީކަގއި ނިޔެއަށް މި ބަލި ތަާޢރަފުުވމާެއޅުން. ައުޅަގނޑު ހިތުން ިދެވހިރާއްޖެައށް ދުފިޔަަވޅުފުރަތަމަ 

އޮަގނައިޭޒޝަންތަކުން ދުނިޔެއަށް މި   ހެލްތުއަދި ދުިނޔޭަގއި ހުރި ،ެއކީަގއި ަވއިރަްސެގ ނުރަްއކާތެރިކަން އެނުގމާ

ކަމާ ުގޅޭ އިދާރާަތކުން ަވނީ ަވރަށް ާޚއްޞަ  ެއީކގައި ިދެވހިރާއްޖޭެގ ސަރުކާުރން އަދި ކަންކަން އިޢުލާނުކުރުމާ

މު  ން މުހި ދުރާލައި ތައްޔާުރެވފަ. އަޅުަގނޑު ހިތުން އެއީ އެންމެ ،މު ފިޔަަވޅުތަކެއް ައޅައި ންސަމާލުކަމެއް ދެއްަވއި، މުހި

ުފރަތަމަ އިސްކަންދޭންޖެހެނީ އެ  ،ިވޔަސް  ިވަޔސް އަދި ކޮންމެ ސަރުާކރެއް އޮްތ ކަމަށް  ސަރުކާރުން އެއް ކަންތައް. މި

ރަްއކާތެރިކަމަށް.  ޞިއްޙަތާިއ، ެއ ރަްއޔިތުންެގ ސަލާމަތާއި ޤައުމެްއގައި ތިބި ަރއްޔިތުްނެގ ފުރާނައާއި، އެ މީހުންގެ 

ެގ ސަރުކާރުން އެންމެ ފުރަތަމަ ޙައްމަދު ޞާލިޙްަވުގުތ އޮތް ަރއީސް އިބްާރހީމް މު މި ،ރާއްޖޭެގ ސަުރކާރުން

މި ދެންނެިވ ރައްޔިތުންެގ ފުރާނަާއއި، ެއ ރައްޔިތުންެގ ިޞއްޙަތާިއ،  ؛ިދެވހިރާއްޭޖެގ ރައްޔިތުްނެގ ،އިސްކަމެއް ދިނީ

 ،ކީ ކޮބައިތޯ  ކޮބައިޯތ، އެޅިާދނެ ފިޔަަވޅުަތކައެ ރަްއޔިތުންެގ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ކުރެިވދާނެ ަކންތައްތަކަކީ

ެއކަން ެވްސ  ،ާވނަމަ ލަންޖެހޭ ކަމަށްއެކަން ދެނެަގތުން. ޭއެގތެރޭގައި އަުޅަގނޑު ހިތުން ުފލައިޓް ހުއްޓާ

އެ ަވުގަތކަށް  ،ާވނަމަ ކުރަމުންދިޔައީ. އަދި އެކި ޤައުމުތަކުން އެތެެރާވންޖެހޭ ފަތުރުެވރިން ހުއްޓުުވން ކަަމށް

ުމޅި ސަރުކާރު ބަރޯާސެވފަިއ  ،ން ކުރަމުންދިަޔއީ. ސަރުކާރަްށ އިނޭގށް ެއ ަވުގަތކު އެކަންޖެހޭ މިންަވރަކަކުރަ

ދިެވހި ރައްޔިތުން ދައްކާ ޓެކްސް ފައިާސއަށް. މުޅި ސަރުކާރަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ލިބެނީ ެވސް ރައްޔިތުން  ،އޮންނަނީ
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ނީއެއް ލިބޭ ސިނާޢަތް. އެ ދިެވހިރާއްޖެއަށް އެންމެ ބޮޑު އާްމދަ ،ކީ ދައްކާ ފައިާސއިން. އަދި ފަުތރުެވރިކަމުެގ ސިނާޢަތަ

މުކަމެްއ ންައޅުަގނޑު ހިތުން އަޅުަގނޑުމެން ާއއްމު ރައްޔިތަކަްށުވރެ މުހި ،ދޭތެރޭގައި ފިޔަަވެޅއް އަާޅއިރު ސިނާޢަތާ

 ބޫލުކުރާ ޮގތުގައި ވެއްޖެްއޔާބޮޑަށް ިވސްނާނެ. އަޅުަގނޑު ގަ  ދޭތެރޭަގއި މާ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކާ ދީެގން ސަރުކާރުން

ހިނދުން މިހިނދަށް   ތިާޞދީ ޮގތުން އަުތެވދާނެ ހުރިހާ ލޮޅުމަކަށް، ހުރިހާ ޮގންޖެހުމަކަށް މިކާރުން މިފަދަ އިޤްސަރު

ތިޞާދަށް ރާއްޭޖެގ އިޤް ،ސަރުކާރުން ިވސްނަމުންދާނެ. އަދި ދޫކޮށްލެެވން އޮތް ކޮންމެ ކަމެއް ީވހާ ބޮޑަކަށް ދޫކޮށްލައި

ޔާ އަދި ދިެވހިާރއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަށް މި ނުރައްކާތެރި ބަލިން ީވހާެވްސ ތަށް އިރާދަކުރެއްިވއްއް ނާންނާނެ ޮގލޮޅުމެ

ެގންދާނެކަމީ އަުޅަގނުޑެގ މަތީގައި ތިބުމަށް ޓަަކިއ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުަތއް ައޅަމުން ރަްއކާތެރިކަން ،ބޮޑަކަށް ސަލާމަތްވެ 

ލާމަތާއި ަރްއކާތެރިކަމަށް މި ސަރުކާރުްނ ކަެމއް ނޫން. ާރއްޖޭެގ ރައްޔިތުންެގ ސަ ހިތުގައި ކުޑަ ެވސް ޝަްއކެްއ އޮތް

މު ފިޔަަވޅުތަކަށް ހަމަ ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ސަރުކާރަްށ ރައްދުކުރަން. ޝުކުރިއްާޔ ން އެޅި، ދެްއިވ އިސްކަާމއި، އެިޅ މުހި

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އަރުަވނީ ދިއްދޫ ދާއިާރެގ ިއްއޒަތްތެރި  ފަހު ފުރުޞަތު. އަުޅަގނޑު މިހާރު މިތްތެިރ މެންބަރުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަ

 . ށްަވޙީދަهللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ަވޙީދު ާވހަކަދެއްެކުވން:هللا ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

މި ސަރުކާރުން  ،ތްހަމަޖެހުމަކީޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު ިދެވހި ރަްއޔިތުްނނަށް ލިބޭ އެންމެ ބޮުޑ ހި

ޮގތުން ތެދު މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރާނެކަން.   ުގޅޭ އްޖޭެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެވސް ރައްޔިތުންަނށް ކަންކަމާރާ އަދި މި

ދިެވހި ރައްޔިތުންެގ ސަލާމަާތއި ރަްއކާތެރިކަމުެގ ޮގތުން އަޅާެނ  ،ެގްނދާނެ ފިޔަަވޅުތަކަކީ އަދި ސަރުކާރުން އަޅަމުން

ުގިޅެގން ދިެވހިރާއްޖޭެގ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިކަމުަގއި ައަވްސ  މި ަބއްޔާ ަވޅު. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގންދިޔައީފިޔަ

ރަނަގޅަށް އެ ކަންކަން  ،އެުކަގިއ މަޝްަވރާކުެރިވެގން  ެއކަމުަގިއ ުގޅުންހުރި ާދއިރާތަކާ  ،ފިޔަަވޅުތަެކއް އަުޅއްަވއި

ުގޅުންހުރި އެަތއް  ެގ ފަރާތުން ެވސް މިކަމާމިނިސްްޓރީ އޮފް ހެލްތު ؛ލަތުގެ ދި ދައުތަން. އަ ތަރުތީބުކުރަމުން ެގންދިޔަ

ހަމަޔަްށ  އެތައް މަޢުލޫމާތުތަކެއް ަރއްޔިތުންނާ ،ފިޔަަވޅުތަެކއް އަުޅއްަވމުން އަދި ރަްއޔިތުން ހޭލުންތެރިުކރުަވމުން

 ތަންތަނުގައި މިކަމާ ތަކެއް އެބަ ހިންަގާވ. ައދި އެމުުގޅޭ އެަތއް ޕްރޮްގރާ ފޯރުކޮށްދެމުންދޭ. އަތޮޅުތެރޭަގިއ އެ ކަންކަމާ

 ޙައްލުކުރުމަށް ޓަކައި ެވސް މިއަދު އަތޮޅުެތރެ ެވސް ަވނީ ތަްއޔާރުެވފަ. އްުގިޅެގން ދިމާެވދާނެ ކޮންމެ މައްސަލައެ 

ކުރިން ދުަވހަކު ެގ މީ ،ސަުރކާރުން ތައްޔާުރަވުމންދާ ދިއުން ަގބޫލުކުރެިވެގންަދނީ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަމަށް ޓަކައި
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އަުޅއްަވމުްނ ކާރަކުން ރަްއޔިުތންެގ ސަލާމަތާއި، ރައްކާތެިރކަމަށް ޓަކައި ނާޅާަވރަށް މިކަމުގައި ފިަޔަވޅު ެވސް ސަރު

މިއަުދ  ުގޅުންހުރި ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކެއް ުގިޅެގން ތަން. ރާއްޭޖެގ ޓުައރިޒަމް މިނިސްޓްރީއާއި އަދި ކަމާ ެގންދަާވ

މި ސަރުކާރުން އެ ަރއްޔިތުންެގ  ،އުއްމީދުތައް އެބައާދޭ  ،ޤީންކަންޔަ ިދެވހި ރައްޔިތުންނަށް ކުރާ މަސައްކަތުން

ރަްއާކތެރިކަން ހޯދައިދޭނެ ކަމަށް. ޓުއަރިޒަމް އިްނޑަސްޓްީރއަށް  ،ރައްކާތެރިކަމަށް ޓަަކއި އެތަްއ ފިޔަަވޅުތަެކއް އަޅައި 

މިނިސްޓްރީ އޮްފ  ،ިވްސނައިެގންއަތުެވދާނެ ލޮޅުންތަކަށް  ެވސް އަދި ރާއްޭޖެގ އެހެނިހެން އިންޑަސްޓްރީއަށް ެވސް

ކުަޑކުރުމުެގ  ޚަރަދު ،ފިނޭންސުން ދުރާލައި ަވނީ ފިޔަަވޅުތަެކއް އަޅުްއާވފަ. ުހރިހާ ވުޒާރާތަަކކަށް އަްނަގާވަފއިަވނީ 

ތިޞާދަށް އަންނަ ކޮންމެ އިޤްރާއްޖޭެގ  ،ެގންދިުއމަށް ޓަކައި. އަުޅަގނޑުމެން ަގބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭއެތައް ކަެމއް ކުިރއަށް

ތުަގއި ކުާރނެކަން. އެ ކަންކަމުން ސަލާމަތްކުރުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރުން ޮގ ޅުމެއް ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުންަނށް އޭެގ ނޭދެޭވލޮ

ދޭ އިރުޝާދުތަކަށް ަރއްޔިުތން ބޯލަނބައި ކިޔަމަްނެވެގންދިއުމަކީ މިއަދު އަުޅަގނުޑމެންނަށް މިކަމުެގ އަސަުރ 

ފިނޭންސް  ،ން އޮތީލަމިނިްސޓްރީތަކަށް އަުޅަގނޑު ދަްނނަާވ ނިތަާކއި ކަެމއް. ސަރުާކރުެގ ކުންފުކުޑަކުެރޭވނެ

ޮގތުަގއި ތަބާާވން. ޚަަރދުތައް ީވ އެންމެ ބޮަޑކަށް  މިނިސްޓްރީެގ ެއ އެދުމަށް ތި ބޭފުޅުން އެބަޖެހެއޭ ފުިރހަމަ

ޭވނެ. ދުނިޔޭެގ ރު ކުަޑއެއް ނުކުރެ މީެގ އަސަތަނުގައި  ކުޑަކޮްށެގން ނޫނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް އޮތް

، ެއ ތިޞާދަށް އަދި ދުނިޔެއަްށ އަންނަ ކޮންމެ ކަމެއް ެވްސ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެވސް ުކރިމަތިލާނެ. އެހެންީވމާއިޤް

 އަޅުަގނޑުމެން ަތްއޔާރުެވ އަޅާ ިފޔަަވޅުތަކަީކ މި ދެންނެިވ ކަންކަމުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކުރާ އަސަރު  ކަންކަމަށް

. ސަރުކާރުން ދޭ ލަފަާޔިއ އިެއކުގަ  ދިެވހި ަރއްޔިތުން ތިބީ ސަުރކާރާ ،ން. އަޅުަގނޑަށް ޔަޤީންކުޑަކުެރިވެގންދާނެ ކަންކަ

ދަނީ. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭ  ން އެ ރައްޔިތުންެގ ކަްނކަން  ތަރުތީބުެވެގން މިމަޝްަވރާެގ މަތީ

ފުރިހަމަ ތެދު މަޢުލޫމާތު ހާމަކޮށްެގން ހިންާގެނ ެވސް ަރއްިޔތުންނަށް އަބަދުއެމް.ޑީ.ީޕެގ ސަރުކާރަކީ  ،ހިތްހަމަޖެހުމަކީ

 ސަރުކާރެްއކަން. ދެއްިވ ފުުރޞަތަށް ޓަކައި ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ތެިރ  ިއއްޒަތްނަދޫ ދާއިރާެގއަރުާވނަން. ފުފުނަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރަށް ފުރުޞަތު ،ަވުގތު އޮތަތީ  އަޅުަގނޑު

 ދު.  މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހި

 

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު ާވހަކަދެއްެކުވްނ:

ކީ ދުނިޭޔގައި އަލަށް ފެތުރެމުންދާ ބައްޔެްއެގ ޮގުތގައި ފާހަަގެވަފއި އަ 19-ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކޮިވޑް

އުެޅނީ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް،  ެވެގން މި އްޔަކަށް ނުރައްކާ ބޮޑު ބައަުޅަގނޑު ހިތުން މާ ،އޮތީމަ
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ކާރު، ބައިސްކަލް، ސަިއކަލު މިަކހަލަ އެކްސިޑެންޓްތަުކަގއި  ؛އެނިގަވަޑއިަގންަނާވތޯ ެއކިެއިކ އެކްިސޑެންޓްތަުކަގއި 

ހާސް   ތެރޭަގއި ތިން ތިން މަހެއްހާ ދަުވސްީވ މިައށް  19-މީހުން މަރުޭވ. ކޮިވޑް 1.25އަހަރަކު ދުނިޔޭަގއި 

އަށްުވރެ ިގނަ މީހުން މަރުޭވ.  3200ތަުކގައި ކޮންމެެވސް ަވރެއް މީހުން. ދުާވލެްއެގ މަްއޗަށް ެއކި ެއްކސިޑެންޓު

 ؟ގައި އަުޅަގނޑު ހިުތން އަދި ާއކޮުޅގައި ަވރަށް މަދު އަދަދަކަށް މަރުަވމުންދަނީ. އެނިގަވަޑިއަގންނަާވތ19ޯ-ކޮިވޑް 

ަގިއ 19-ދެެމދުެގ މީހުން. ކޮިވޑް އަހަރާ 44 އަހަރާއި 15މަުރެވފައި މިހިރީ  ތަުކގައި އާއްމުކޮށްޑެންޓުއެިކއެކި އެކްސި 

އެކި ކަހަލަ  ،ތަުކަގއި މި ދެންނެިވ ކާރު އެކްސިޑެންޓު ؟ދުަވސްީވ މީހުން މަރުަވނީ. އެނިގަވަޑިއަގންނަާވތޯ ،ަވރަށް މަދު

ނުކުޅެދޭ  ،ދެމެދުެގ މީހުން އިންޖަރީެވ ްނސާސް މިލިއަނާފަ އްޗަށް ިވްއސާއިތަުކގައި އަހަރެްއެގ މައެކްިސޑެންޓު

ުއޭޅ  މީހުންެގ ޮގުތގައި ީމެގތެރެިއން ިގނަ ބަަޔކު ެވެގންދޭ. އެކަމަުކ، ައޅުަގނޑުމެންެގ ަކންބޮޑުުވން އައިްސ މި

މީިޑއާތަުކަގިއ  ،ދަްނނަަވން އޮތީ ، އަުޅަގނޑުކޮރޯނާ ަވއިރަްސގައި ަވރަށް މަދު މިންަވރެއް. އެހެންީވމާ ،ކަންތަކުަގއި

، ަރއީްސ ތުރޭހާ ނުރައްކާތެރި ބައްޔެްއ ނޫނޭ މިއީކީ. އަޅުަގނޑުމެްނެގ އާދަކާދަތަކަށް ކުޑަުކޑަ ބަދަލެއް ެގނައިމާފެ

  . ކޮންމެހެންމިކަމުން ސަލާމަތްާވނޭ ކަުރތެރެ ތެންމާލައި، އަތްދޮެވެގން ރައްކާތެރިެވ ތިބީމާ ،ކުރިން ދުަވހު ިވދާުޅިވ

ައޅުަގނޑުމެން މިއީ ބަލި ބައެއްެގ ޮގތުަގއި  ،ދުނިެޔިއން ބާކީެވ ،އެކަހެިރެވހެއޭ ަވިކެވެގެނއް އަޅުަގނޑުމެން ނުޖެ

މި ދެންނެިވ ކަންކަން މިހެން ހުރީމާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސަރުކާރުން  ،ލޭބަލްެވެގން ތިބޭކަށް. އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ

މަ ދާދި އަަވހަށް މި ހުރި ިގނަ ކަންކަން ީވ އާކޮޅުަގއި ެގންދަަވނީ މުން މި އަޅުއްާވ ފިަޔަވޅުަތއް ެވސް އަޅުްއަވ

ނެތިދާނެ. އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ދާދި އަަވހަށް މިއަށް ރަނަގޅު ެވކްސިނެއް ެވސް ހޯދޭނެ. އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި  

ހަތަރު މަހެއްހާ ތް ދެތިންއޮ ، ކުިރއަށް މި މާ. އެހެްނީވށްކުރެުވުމެގ މަރުޙަާލއަޮގތުން މިހާރު ެވކްސިން ދަނީ ޓެސްޓު އޮތް

މި ާވހަކަ ެވސް ފާހަަގކޮށްލީ. ޝުކުިރއްޔާ ދެްއިވ  ،ދުަވސް ތެރޭަގއި ެވކްސިެނއް ލިބިދާނެކަމުެގ އުއްމީދު ެވސް އޮތީމާ

 ފުރުޞަތަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ިއ ފާހަަގކުެރއްިވ ބަެއއް ނުކުތާަތްއ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މިއަދުެގ މި ބަހުްސަގ

ނަން. ފުރަތަމައަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ދެކެަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތުަގއި، ިގަނ އަޅުަގނޑު ޚުލާާސެގ ޮގުތަގއި ފާހަަގކޮށްލާ

ށް ރަނަގުޅ، ޮގތުން އަޅުްއާވފަިއާވ ފިަޔަވޅުތަަކކީ ަވރަ ުގޅޭ ނަާވ ޮގތުަގއި ސަރުކާރުން މިކަމާމެންބަރުން ދެކެަވޑަިއަގން

ަތކެއް. އެކަމަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ސަރުކާރަށް ޝުކުރު ދެންނެިވ. މަރުޙަބާ ކިުޔއްިވ. ހަރުދަނާ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅު

ލިބިދާނެ ެގއްލުމަކަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ބަލަންޖެހޭ. ިގނަ މެންބަރުން   ތިޞާދަށްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ނަޒަރުގައި އިޤް

ެގ ސަބަބުން ބޮުޑ  ޮގތުަގއި ލިިބދާނެ ގެއްލުމަކަްށ، ެގއްލުމަުކން ސަލާމަތްުވމަށް އަާޅ ިފޔަަވޅުަތކުފާހަަގކުރެްއިވ
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ޮގތުން ިވސްނަންޖެހޭނެ.  ުގޅޭ ެއޅުމާުކރިމަތިެވދާނެ ކަމަށް ދެެކޭވ ާހލަތްތަކުަގިއ ފިަޔަވޅު ެގއްލުމެްއ ައޅުަގނޑުމެންނާ

ން ދިެވހިާރއްޖެއަށް ޯބޓުފަހަރު އައުން މަނާކުރަން އިޓަލީ ،ަގކުރެއްވި ޮގތެްއގައި ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ފާހަ ޚާއްޞަ

 އޮތުްނ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުންެގ ނަޒަުރަގއި މަނާެވފައި އޮތް ކަމަށް. އަިދ މިހާރު ނުފެންނަ ކަމަށް، ނުފެންނަ

 ްވސް ިސިވލްަވނީ މޯލްޑިމަނާކޮށްފައި  ،ކަމަށް. އިއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ އެނބުރެންޖެހޭ

. އި މާރިުޗަގ 7އިން. މި ސަރކިއުލަރ ނެރެފައިަވނީ  2020/7އޭިވއޭޝަން އޮތޯރިޓީެގ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 

ކަމެއް ކަމަށް. މުދާ ެއއްޮކށްެގން ނުހިފެހެއްޓޭނެ ކަމަށް.  ކީ ަމނާކާޑު ބަްއކުރުމަ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަަގކުރެްއިވ

ންޖެޭހ ާގނޫނީ ފިޔަަވޅު އެކަމާ ުގޭޅ އިދާރާތަކުން އަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން   އަޅަޮގތުން ުގޅޭ އެކަމާ

ުގޅޭ އިދާރާތަކުން  ން ހުއްޓުުވމަށް އެކަމާދޮުގ ޚަބަރު ފެތުރު ނުާވނެ ކަމަށް.ދޮުގ ޚަބަރު ފަތުރައިެގން ،ފާހަަގކުރެްއިވ

ާގނޫނީ ދައުލަތް އޭެގ ޮގތުަގިއ  ،ކަމަކީ މު ންއެންމެ މުހި ، ފާހަަގކުރެއްވި އުޅެންޖެހޭނެ ކަމަށް. އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން

ޮގތުން ބޮޑަށް ހަރުދަނާކުރުމޭ. އެ ހިނަގހިނާގ ބޭއްުވޭމ، ހަރުދަނާކުރުމޭ. އާއްމު ޞިއްޙަުތެގ ނިޒާމު މިހާރަށްުވރެ މާ

ޓެކްޝަން އެޖެންސީެގ ޕްރެސް  ޕްރޮހެލްތު ،ންީވ ޮގތް ފާހަަގެވފައި އޮތީކަން ކުރާ ،ނަމަ  މިހާރު މީހަކު ބަލިވެއްޖެ

ކުިއްކ  19-ގައި ޮކިވޑް  2020މާރިޗު  4 ،ެއ އުސޫލަކީ ؛ޭއަގއި ފާހަަގކޮށްފަިއާވ އުސޫލު ،2020/16ރިލީސް 

 މި އުޫސލާ  .ޝަން އެޖެންސީން ނެރުއްާވފައިާވ އުސޫެލއްރެފަރެންސް އެސް.އޯ.ޕީްސެގ ނަމުގައި ހެލްތު ޕްރޮޓެކް

އެ މީހާ ަވކިކުރަނީ. ަވކިކޮށްފައި އެ ރަށެއް ެވްސ ބަންދުކުރަނީ. އިއްޒަތްތެރި  މާނުނީއެްއޮގތަށް. ބަލިމީހަކު ފެ

ހަމައެކަނި  ،އި އޮތީ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަ ަޑބްލިޔު.އެްޗ.ޯއއިން މިކަމުގައި ޢަމަލުކުރަންީވ ޮގތް ،މެންބަރުން ފާހަަގކުރެްއިވ

ޭގަގއި ލިބޭނެ  ޢަމަލުކުރަންީވ ޮގތް ކިަޔއިދީ، އަދި ފަރުާވ ކަމަށް. މީހަކު ބަލިީވމާ އެ މީހާ އޭނާެގ ޭގަގއި  އެޮގތް ނޫން

 ،ެދިވދާނެ ކަމަށް. ރަށެއްަގއި މީހަކު ބަލިީވމާ ޮގތް ހަމަޖެހިދާނެ ކަމަށް ނުަވތަ ހެލްތު ސެންޓަރުގައި އޭާނއަށް ފަރުާވ

އެއީ ހަމަެއކަނި  ންދިއުންއަިދ ެގ .ން އެހެން ރަށަކަށް ެގންދިއުން ެއއީ ބުއްދިެވރިކަމެއް ނޫން ޮގތުަގއިއޭނާ އެ ރަށު

ޑަބްލިޔު.އެޗް.ޯއއިން އެކަން އެޮގތަށް ފާހަަގކުާރ  ؛ކަންކުރާ ޮގތް ނޫން ޮގތުގައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަަގކުރެްއިވ

ތަނުަގއި ެއ މީހާ  އެ  ،އެ ރަުށެގ ެހލްތު ސެންޓަރަށް އެ މީހާ ެގްނޮގސް ،ކަމަށް. ރަށެްއަގިއ މީހަކަށް މި ރޯާގ ޖެހުނީމާ

އެ ީމހާއަށް ފަރުާވ ދޭންީވ. އަދި ަރށުެގ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ެވސް މި ބަލި ނުޖެހޭނެ ޮގތްޮގތަށް  ަވއިެގން އެތަނުަގއިބާއް

އެެހންޮގސް ޯރާގ ނާރާނެހާ ޮގްތ  ،ންީވ. އަތްފައި ޮދުވމާއި، ކެއްާސއިރު ބެލުމާއި އެ މީހުންެގ ދިރިއުޅުން ބަަދލުކުރާ

ބާަވތުެގ ރޯާގތަަކކީ  މީެގ މި ،އަިރދަފުސް ރޯާގ ނުަވތަ ލޮލުރޯާގ ،ަގ މި ކުރައްަވނީހެދުން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަ

ރާއްޖޭަގއި ހަމަ ަވރަށް ބާރުމިނުގައި ފެތުރޭ ރޯާގތަެކއް. ެއހެންނަމަެވސް، އަުޅަގނޑުމެން ޭގަގއި ތިބުމުެގ ބަދަލުަގިއ 

ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރަމުން ެގންދިއުން. ަވރަށް ރޯާގ ޖެހުނީމާ ފަރުާވ ހޯދުމަށާއި، އަދި އެ ޯރގާއިން ސަލާަމތްުވމަށް 

ލަމުން ވސް ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުން. އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި މެދުކަނޑައިލަނީ ސަޔަށް. ނިންމާ ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ
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މެއް ުއޅުްއުވމުެގ ެއއްެވސް ބޭނުހާސްެވ ،ންތަުކަގއި ރައްޔިުތން ކަންބޮޑުެވމި ރޯާގެގ ކަ ،އަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ

ޮގތުން މާހިރުން ަޝއްެކއް ނުކުރޭ. ެއއީ ެއކަން  ުގޅޭ  ުޅަގނުޑމެންެގ ތެރޭަގއި ފެތުރިެގންދާެނކަމާނެތްކަމަށް. މި ރޯާގ އަ

ކައި ާއއްމު ޞިއްޙަތުެގ ނިޒާމު ރަނަގޅުކުރީާމ ދިއުމުން ސަލާމަތްުވމަށް ޓަފެތުރިެގންދާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ާވނެ ޮގތް.

ރިއްާޔ. ުޑމެންނަށް މިކަމުން އަރަިއަގނެޭވނެ. ޝިފާެއއް ލިބޭނެ. ަވރަށް ޮބޑަށް ުޝކުއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަުޅަގނ

 . ށްލަޓޯއިން

 

 {އަށް 11:02ން އި  10:32  :ކޮޅުތު ުގަވސްހު}

 (މަޖިލީުހގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ؛ވީނެންތުގައި އިސަ)ރިޔާ

 

 ން:ުވދެްއކެ ކަާވހަން ޔާސަތުރި

ހަކަެއއް ޮއޭވ. ޮގތުން ބުނާ ާވ ުގޅޭ  ހަކުރާގެއާ .ށްފަހު އަުޅަގނޑުމެން މި ފެށީޔަސަ. ޢަލައިުކމް ައއްސަލާމް`. 

ންނަނީ. ަގޑިއަްށ އަށޭ ތި ތައަންނަ ގޮ ޒަންީގން ެއއީ ހަުކރާެގއަށް  ،އަށް އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި ތިބެނީ ހަކުރާެގ

ރި ތްތެ. އިްއޒައިކުރާޭގގަ  މި ތިބެނީ ހަނޑުމެންއަޅުަގއިެގން. މިާހރު  ފަށަރެސުންރީއެއްެޗއް އެީއ ކު ނާދެުވނީމާ ބުނާ

ހެލްތު  ޓް މިނިސްޓަރ ަވުގތު އޮނަރަބަްލ ހެލްތު މިނިސްޓަރާއި އަދި ސްޓޭ އެުކގައި މި އަޅުަގނޑުމެންނާ ؛ރުންމެންބަ

އެދުމަކަށް  މި މަޖިލީހުެގ ،. މިނިސްޓަރު ަވަޑއިެގން އެ އިންެނީވއިެވިރަވަޑިއަގންނަާވ ބައްދަލުުވމުގަ އެބަ ތިއްބެިވ ަބއި

ނެއް ދެއްުވމަށް. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ޔާޮގތުން މިނިސްޓަރު އަޅުަގނުޑމެންނަށް ބަ ުގޅޭ ކޮރޯނާ ަވއިރަްސއާ

 ނިސްޓަރަށް.  ލްތު މިހެއަރުަވނީ ިއއްޒަތްތެިރ ފުރުޞަތު

 

 އަމީން ާވހަކަެދއްެކުވން:هللا މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު ޢަބްދު 

ރި މެންބަރުން. އާދެ! ްއޒަތްތެިރ ރައީސް، މަޖިލީހުެގ އިްއަޒތްތެއި ޢަލަިއކުމް. މަޖިލީހުެގ `. ައއްސަލާމް

ޞިއްީޙ  ދިެވހިރާއްޖެ ެގއަޅުަގނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑުެމން ،އަޅުަގނޑު ބަޔާން ފެށުމުެގ ކުރިން ެވސް

 ދި ޟްރަތުަގިއ ދުޢާ ދަންނަަވން. އަޙަނަހޫ ަވތަޢާލާެގ ޙާސުބްهللا މުސީބާތުން މިންޖުކޮށްދެއްުވން އެދި 

ަރޙްމަތް މިންަވރުކުރެްއުވން ެއދި ދުޢާކުރަން. އާދެ! ކޮރޯާނ  ޔޮކުެމޭވނެ ހެއަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަމުން އަަވހަށް ނި

ައީކ ޖެާރއްހިއެީކަގިއ ައޅުަގނޑުމެން ދިެވ ށުމާފެަގބީލު ންސެގ ނުަރއްކާތެރިކަން ދުނިޔެއަށް ާއއްމުާވން ފެށުމުެގ ރަަވއިރަ

ެގ ރަޙްމަތްފުޅުން އަޅުަގނޑުމެން ފެިށ هللا އް ފެށި ެއއް ޤައުމު. މާތް ތަމަސައްކަތް ބެހޭ  މިކަމާއެންމެ ފުރަތަމަ 

އްދުަގިއ ހަރަށް ިގނަ ޤައުމުތަކަށް ފެތުރިެގންދިޔައިރުަގއި މި ސަރަދުނިޭޔގައި ަވ އަދި ،ދުަގއިއްހަމަސައްކަތުން މި ސަރަ

 ށްއީ ައޅުަގނޑުމެންނަޔަދި އްޖެ ެވެގން މިުމެގ ޮގުތަގއި ރާޤައުިވ ކުރިމަތި  ރައްކަލާނު މީެގ ފަހުން މެެވސް އެން
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މަސައްކަުތެގ އަސާްސ  ،ން މަސައްކަުތެގ އަމާޒު ްއެގ ސަބަބުން. ައޅުަގނޑުމެތަކެކަތް އްދުރާލައި ފެށުނު މަސަ

  ން ދެ ، ސަލާމަތްކުރުންތުޞިްއޙަ އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމެއްެގ ޮގުތގައި ަރއްޔިތުންެގ ފުރާނަާއއި ،ދިަޔއީެގންނާެވބި

ގައި ކުރިމަިތާވނެ ޮގންޖެހުންތަކަށް ިވސްނައިެގްނ ބަލުޤުސްތަމު ރުދުށް ޤައުމަ ތިޞާދާއިެގ އިޤްންމެއަޅުަގނޑު

ރާއްޭޖގައި ތިއްެބިވ  ،ކާއިތަތް ރާން. އެ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ކަމާ ބެހޭ ފަންނީ ފަމުމު ންތައް ނިންމުނިން

އަދި ޚާއްަޞކޮށް ފަތުރުެވިރކަުމެގ ދާއިާރ، ފަތުރުެވިރކަމުެގ  ،ަސސާތަާކއިރިބާކާރު ޑޮކްޓަރުންނާިއ، ކަމާ ބެހޭ މުއައްޖުތަ

ެއިކ ެއކިފަތުރުެވިރކަން ތަމްސީލުކުރާ  ،އެިކއެކި ޖަމާޢަތްތަކާއި  އިސް ފަރާތްަތކާއި އަދި ފަތުރުެވިރކަމުެގ އިންޑަސްޓްީރެގ

 ަގއިޮގެތއް ޞަަވކިން ޚާއް މިެގންދިޔައީ.ންމު ނިންމުންތައް ނިންމުހި އިއެީކގަ  މަްޝަވރާއާއި ޔާފަރާތްތަކުެގ ލަފަ

ނިންމުންތަކުެގ ސަބަބުން ދުރު އަދި އެ ނިންމާ ،އިނުރައްކާތަކާ  ،ޞާދަށް އަތުެވދާނެ ޮގންޖެހުންތަކާއިއިޤްތި

މަޝްަވރާ ހޯދިފައިާވކަްނ  ކޮށް ފަތުރުެވރިކަމުެގ ދާިއރާެގޞަޚާއް  ،މުސްތަޤްބަލަށް އަސަރުކުރާނެ ކަންކަން ނިންމުމުގައި

މަތީން  އްދެިވ މަޝްަވާރެގހޯ އި އެ ބޭފުޅުންނާ ަވރަށް ިގނަ ފަހަރަށް ބައްދަލުކުރައްވަ  ރަން. ަރީއސްއަޅުަގނޑު ފާހަަގކު

ރާއްޭޖެގ  ،ރާއްޭޖެގ މާލީ އިދާރާތަކާއި  ،ބިނާެވެގންދިޔައީ  ސްނިންމުންތައް ނިންމިެގންދިޔައީ. އަދި ައޅުަގނޑުމެންެގ އަސާ 

 ލަަފޔާ މަޝްަވާރއާއި  ކަންކަން ބައްޓަންކުާރ މުައއްަސސާތަކުެގ ިވޔަފާރި ާދއިރާތަކާިއ އަދި ސަރުކާރުެގ އިޤްތިޞާދީ

ކުރުމުެގ ސާއްހިމަސައްކަތްތަުކެގ މަޢުލޫމާތު ތިޔަ ބޭފުޅުންނާ  ދިޔަ މިހާތަނަށް ،ޮގތުން އަުޅަގނޑުެމން ފަށައިއެީކގައި. އެ

ކުރާނަން. އާދެ! ސާއްހި ފުޅުންނާއަުޅަގނޑު އެ މަޢުލޫމާތު ތި ބޭ ،އަދާކުރަމުން ކަމަށް ޓަަކިއ ޝުކުރު ފުރުޞަތު ދެއްިވ

ލަތާ ުގޅިެގން ހާެގ 19-މިހާރުެގ ނަން މިދެންނެީވ. ކޮިވޑް  ދެއާ ،19-ަވނަ ދުަވހުެގ ޮކިވޑް 2020ޖެނުއަރީ  6

ިދެވހިރާއްޖެއިން  ،ދެ ފަރާތުން ބައްދަލުުވްނ ބާއްަވއި ،ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ  ހެލްތާއި ހެލްތުމިނިސްޓްރީ އޮފް 

ހަމައަްށ  ަވނަ ދުަވހާ 2020ޖެނުއަރީ  12އަދި  .ނިންމުނު ދާނެ ރިސްކު އެސަސްމަންޓެއް ހެދުމަށްމިއިން ކުރިމަތިެވ

ނެޝަނަލް ރެސްޕޮންސް  ،ަވަނ ދުަވހު 2020ޖެނުއަރީ  20ނިމުނު. އަިދ  އިރާއްޖޭެގ ރިްސކު އެސަސްމަްނޓު ހަދަ

ތާއި ތަމްރީނު ދިނުމުެގ މަސައްކަްތ ޢުލޫމާބެހޭ މަ ކަމާ ށްަތއްޔާރުކުެރުވނު. އަދި ސްޭޓކުހޯލްޑަރުންނަ ލައިންަގިއޑް

 ުގޅޭ  ލަތާހާ ެގ 19-ދުަވުހ ހެލްތު ޕްރޮޓެްކޝަން އެޖެންސީެގ ފަރާތުން ކޮިވޑް  މަ އެއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެށުނު. ހަ

ށް އްމުންނައާއަޅުަގނޑުމެން  ،ހަމައަށް ދުަވހާ ކުރެުވނު. އެސާއްހި އްމުންނަށް މަޢުލޫމާތު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އާޮގތުން 

ޕޮޒިިޓްވ  142ަވނީ  އިއްދުތަކުން ރިޕޯޓުޮކށްފަހަ ރަސަލި އުޅޭ މި ބަިއ ހަމައަށް ޗައިާނަގ ކުރި ދުަވހާސާއްހިމާތު މަޢުލޫ

އެ ރަނަގބީލުެގ  އިަވނީ ދެ ފަާރތުން. އަޅުަގނޑުމެން ަވރަްށ ދުރާލަހަަމއަށް މަރުެވފައި  ދުަވހާ ކޭސް. އަދި އެ

ންދިަޔއީ. އޭރު ބަލީެގ ރިޕޯޓުކޮށްފައި ަވނީ ޗައިނާ ފިަޔވައި ދުނިޔޭ  ފަށައިެގމަސައްކަތްެއ އަޅުަގނޑުމެން  ،އަުޑއަހައި

 ޒިިޓްވެވަފއިޗައިނާ ފިަޔަވއި އެހެްނ ޤައުމުތަކުން ޕޮހިސާބަށް ާއިއރުގައި  އެލަ ތިން ކޭސް މުއެންމެ ދެ ޤައުމު. މުޅި ޖު

އެ ކޮމިޓީެގ ފުރަތަަމ  އި،ކުަލަވއިލަޓީ އެކޮމި ގ މަރޖެންސީ ކޯޑިނޭޓިންަގިއ ހެލްތު އިޖެނުއަރީ  21ަވނީ. އަދި 
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 ،މަްޝަވރާކުެރިވއްިވ، ބޭްނ ުވބައްދަލުުވން އަުޅަގނޑުމެން ބޭއްިވން. އޭެގފަހުން ަގވާއިުދން މި ކޮމިޓީެގ ބައްދަލު

އަރުަވއި އަދި ދުަވހުން ދުަވހަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުަތއް ދުަވހުން ދުަވހަށް ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތަކުގައި މަޝްަވރާ

ޖެނުއަީރަގއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން  22އަދި  އަސާސީ ނާރެހަީކ މި ކޮމިޓީކަމުަގއި ެވެގންދިޔަ.ޅުމުެގ އެ

ިދެވހިރާއްޖެއިްނ  ،ޮގތާއި ލަތު ޮއތްހާދުނިޔޭެގ އޭރު  ،ކޮންފަރެންސެއް ބާއްަވއިއުްސ އެކު ނިެއޗް.އޯއާ .ޑަބްލިޔު

ޮގތުން ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި   ބެހޭން އެކަމާއަދި ރައްޔިތު ،ފިަޔަވޅުތަކާއި ފައިާވ އަޅާ ހާތަނަށްއެ

ހުރި   ލައިންަތކުެގ ތެރެއިން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ދީފައިއެ ަގއިޑް ،ަލއިންތަކާއި ގައިޑް ހުރި ޑަބްލިޔު.ެއޗް.އޯއިން ނެރެފައި

ނުއަރީގައި ޖެ 22ލޫމާތު އަުޅަގނޑުމެން ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތަކުެގ ަވރަށް ތަފްސީލީ މަޢު ދިއިޚްތިޔާރުތަާކއި އަ

ދުަވހު ެވލާނާ  ކުރިން. ހަމަ އެސާ އްހިއަުޅަގނޑުމެން ރައްޔިތުންނާ  އިއެކީގަ  ރާއްޖޭެގ ޑަބްލިޔު.ެއޗް.އޯެގ ޮއފީހާ

 އި އްުދަގހަރަސަސްކްރީންކުެރެވން ފެށުނު. އެީއ މި  ، ެރވި ކެމެރާ ހަރުކު ލްމަތަރ އިރަޕޯޓުގަ އައިންޓަރނޭޝަނަލް އެ 

ދުަވހު ޓެކްނިކަްލ  ނު ދުަވޭހ ދެންނެުވމަކީ ދޮަގކަށް ނުާވނެ. ހަމަ މިށުމަ މި މަސައްކަތް ފެެވސް އެންމެ ފުރަތަ

މަަސއްކަތް ފެށުނު. އެއީ ރާއްޖެއަށް ޭކސްެއްއ  ލުމުެގއިއެުކލަަވ ލައިންގައިޑް މެނޭޖުމަންޓްއެްޑަވިއޒަރީައކުން ކުލިނިކަލް 

އެ ބެހޭ ފަންނީ ބޭފުޅުން  ކަމާ  ،ން ލައިަގިއޑް ޮގތުެގ ދެޭވނެހިނދެއްގައި ފަުރާވ އްޖެންެޖހިެއއަށް ފަރުާވދޭ ،އަޔަސް 

ށް  އައްޑޫަގއި ތަރމަލް ކެމެރާ ހަރުކޮއާދެ!  ؛ޖެނުއަރީަގއި ރާއްޖޭެގ ެއންމެ ދެކުނު 26މަސައްކަތް ފެއްެޓިވ. އަދި 

ަގއި ޮގތު  ެގއް މަރުކަޒެ ންޖެނުއަީރގައި ހުޅުމާޭލަގިއ ހުރި ޕްރީ ސްކޫލެއް ްސްކރީނި 27ފެށުން.  ކުރެެވންސްކްރީން

ޖެހިއްެޖ ކުރަންއިރު ައޅުަގނޑުމެން ކުއްިލައކަށް ސްކްރީންއި ހިސާބަށް އަ ދަލުކުރިން. އެއީ އެއަޅުަގނޑުމެން ބަ

އިމުކުރިން. އަިދ ާގަވުގތު އެތަން އަުޅަގނޑުމެން  ކުރުމުެގ މަރުކަެޒއް ޮގުތގައި އެންޮގތުން ްސކްރީ ަވުގތީ ހިނދެއްގައި

ކުރުމަށް އެިދ ސާއްހި މެންބަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ބެހޭ ެގ ކަމާްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުަގއި ރަޖެުނއަރީ 28 ،ހަމައެހެންމެ

އެޖެންސީ ޓޭބަލް ޓޮޕް -ޖެނުއަީރަގއި މަލްޓި 29މަޖިލީހުެގ ރައީސަށް އަުޅަގނޑުމެން ސިޓީ ފޮނުިވން. އަދި 

ކުރިމަތިވެއްެޖ  އްމެެޖއަށް މިކައިުރގައި ރާއްއިހިސާބަށް އަ އެކްސަަސއިެޒއް އަުޅަގނޑުެމން ބޭއްިވން. އެއީ އެ

ހުރި އުސޫލުތަކާއި އަދި  ޢަމަލުކުރަން ،ހިނދެއްގައި ެއއަށް އަުޅަގނޑުމެން ހަދާފައި ހުރި އެސް.އޯ.ޕީސްތަާކއި

 ޓޮޕްއެ ދެނެަގތުމަށް ޓަކައި ޓޭބަލް  ،ވެއްެޖއްޔާ ކަމަށް ތަްއޔާރީތަުކަގއި ހުރި ބަލިކަށިކަމެއް ހުރި އަޅުަގނޑުމެންެގ

އަލުން  ،ނުއަރީަގއި. ެއ ެއކްސަަސއިޒުން ފާހަަގކުރެުވނު ކަންަކން އަލުން ބަލައިޖެ 29 ޭބއްުވނުެޒއް އެކްސަަސއި

 ކުެރުވނު. ހަމަ މިއަލުން އިޞްލާޙު ،އަޅުަގނޑުމެންެގ އެސް.އޯ.ޕީްސތަކާއި ކަންކަމަށް ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ެގނެސް 

ލަތާ ހާމި ، ައދި އަޅުަގނޑުމެންނު. ުވރެ އިމުކުާގލޭޝަން އަިއސޮ ަވުގތީ ަގއިެވލާނާ އިންޓަރނޭަޝނަލް އެއަޕޯޓު ،ދުަވހު

ހުރި މީހަކު ފެނިއްޖެ   ޕޮޒިޓިްވ ކޭްސއެއް ނުަވތަ ައލާމާތްއަދި ުގިޅެގން ރައްޔިތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަންޖެހޭތީއާއި 

 ކައި މު ހަމަޖެއްސުމަށް ޓަދެޭވނެ ާދއިމީ އިްނތިޒާބެހޭ ފަްނނީ މީހުން އަދި ޑޮކްޓަރުްނެގ އިރުޝާދު ކަމާ ،ހިނދެއްަގއި 
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ަވުގތުން ަވުގތަށް މީހުން   ،ބޭފުޅުންން ރާއްޖޭަގއި ތިބި އާއިއިމުކުެރުވނު. އެ ކޯލް ސެންޓަރުެގ ޒަރީާގ ސެންޓަރެއް ކޯލް

ަގިޑއިރު މި ޚިދުމަތް އަޅުަގނޑުމެން  24އަދި އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިެގންދިޔަ.  ދެޭވނެހޯދަން ބޭނުންާވ މަޢުލޫމާތުތައް 

މަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރެއް މިނިސްޓްރީ ަވނަ ދުަވހު އި 2020އަރީ ޖެނު 30 ،ހަމަ އެހެންމެ ރިން.އިމުކުާގ

ުދަވހު އަުޅަގނޑުމެން ފެށިން.  އޮޕަރޭޝަން ސެްނޓަރުެގ މަސައްކަތް ހަމަ އެއެ އިމުކުެރުވނު. އަދި ގާ އޮފް ހެލްތުގައި 

ންސީ އޮފް އިންޓަރނޭޝަނަްލ ރޖެހެލްތު އެމަ ޕަބްލިކް ،އަކީ 19-އިން ޮކިވޑްޢިއްޔާޞިއްޙަުތ ޖަމުެގދުަވހު ދުނިޔޭ  އެ

ކަމަށް  ދުަވހު ަޗއިނާއިން ދަތުރުކުިރ މީހަކު ަބލީެގ އަލާމާތްަތއް ހުރި ކުރި. ހަމަ އެ ރޮގުތަގއި ިޑްކލެޔަ ގެ ކޮންސަރނެއް

 ޑުމެން ައއިސޮލޭޝަންއިއިުރަގިއ ައުޅަގނހިސާބަށް އަ  އާ ޖެނުއަރީ  30ބެލެިވެގން ފޮނަޫދގައި ައއިޮސލޭޓްކުރެުވނު. 

ީވ. ދަތުރުކުރި މީހަކު ބަލީެގ  އިއިމުކޮށްފަގާ ފަރުކޮޅުފުށި އަުޅަގނޑުމެން ، ުތގައި އޭުރ ފޮނަދޫެގ ޮގޒްފެސިލިޓީ

 ؛ައއިސޮލޭްޓކުރެުވނު. އަދި އޭނާެގ ސާމްަޕލް ނެުގމުެގ އިންތިޒާމުތައްއި ކަމަށް ބެލިެވެގން ފޮނަދޫަގ އަލާމާތްތައް ހުރި

އިރުަގިއ އި އަހިސާބަށް  ޕަލް ނެިގން. އެހެންނަެވސް، އެސާމްއަުޅަގނޑުމެން  އިއެީކަގ އިންތިޒާމުތަކާ ހަމަޖެހިފައި ހުރި 

 ަވަނ ދުަވހު ެއއް 2020ެޖނުއަރީ  31ިއމުެވފައެްއ ނެތް. އަދި ގާ ެޓސްޓުކުރެޭވެނ އިންތިޒާުމ  އި ރާއްޭޖަގއަޅުަގނޑުމެން 

 ހޭންޑް ،ކުމާސް ،އި އާގިއަރ ޓެކްޓިްވލް ޕްރޮންާވ ޕަރސަނަތަކަށް ބޭނުތެރޭެގ ހެްލތު ފެސިލިޓީމަސްދުަވށް އަތޮޅު

ރިކުއެސްޓު ަތއްޔާރުކޮްށ  ގެ ތަކެތީ  ،ސެނެޓައިޒަރ އަދި މިކަމާ ުގިޅެގން ކޮންމެހެން ބޭނުންެވދާނެ ސާމާނުތަކާއި

 ާރއްޖެއަށް ަވނަ ދުަވހު ަޗއިނާއިން 31 ހަމަ ؛ުދަވހު ބެހޭ ފަާރތްތަކަށް ފޮނުިވން. ަޗއިނާއިްނ އެ އަޅުަގނޑުމެން ކަމާ

ދިޔައިރު ަޗއިނާެގ  ހިސާބަށް ހުން އަޅުަގނޑުމެްނ އައިސޮލޭްޓކުރިން. އޭުރ އެތް ދެ މީލީެގ އަލާމާތް ނެ ދަތުރުކުރި ބަ

  އަދި އެ މީހުންެގ ސާމްޕަލް ،ލަތު އޮތް ޮގތުން ރާޖެއަށް ދަތުރުކުރި ދެ ދިވެއްސަކު އަުޅަގނޑުމެން އަިއސޮލޭޓްކުރިންހާ

ެވސް  ދިެވހިންދެ އަލާމާތްތަްއ ހުރި  ހިސްްޓރީ ހުރި ބަލީެގ ިއނާއަށް ދަތުރުކުރުމުގެ ނެިގން. ހަމަ އެުދަވހު ޗަ 

ނިންމަންޖެހޭ  އިދުަވހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިކަމުގަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގެވެގން އައިސޮލޭޓްކުެރުވނު. އަިދ އެ

އެޅުުމެގ  ައަވހަށް ފިަޔަވޅުތައް  ،ތައް އިންިތޒާމުއަދި ސަރުކާުރެގ އެތެރޭގެ  ،ނިންމުންތައް އަަވހަށް ނިންުމމަށް ޓަކައި

ުދަވހު  އެ ކޮމިޓީެގ މަަސއްކަތް އެ ިއ،ޒާމުތައް ހަރުދަނާކުރުުމެގ ޮގތުން ަވޒީރުްނެގ ކޮމިޓީެއއް ެއކުލަަވއިލައިންތި

ނިންމަންޖެހޭ ތަކާިއ ައަވހަށް ަވުގތުން ޮގުތަގިއ ައިއސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީ ެގފެއްޓެިވ. އަދި އެ ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތެއް 

އެ ކޮމިޓީެގ މަސަްއކަތް ފެށުނު.  ،ކުރުމަށް ނިންމަަވއި ށުން މަސައްކަތްނިންމުމުގައި އެ ކޮމިޓީން ސީދާ ބެލުމުެގ ދަތަން 

ސާމްޕަލްތައް އިންޑިއާެގ  ުރމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުުވނުަވނަ ދުަވހު ޓެސްޓުކު 2020ރީ ަވރުފެބު 1 އެހެންމެ، ހަމަ

ަވުގތު އެންމެ އަަވހަށް އެންމެ  ެއޗް.އޯ މެދުެވިރކޮްށ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެަވުގުތ ޑަބްލިއު. އެއަށް ފޮނުުވނު. ޕޫނޭ

 1 އަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށްޕޫނޭ  ،ފާހަަގކުރެިވފަިއާވތީ ކަަމށް ކީ ޕޫނޭފަސޭހައިން ޓެސްޓުކުރެެވން އޮތް ލެބޯޓްރީއަ

ލެބޯޓްރީަގިއ ރާއްޖެއިން ފޮނުާވ ސާމްޕަލް  ރިމްޑުެގ އެފްންލެަވހު ތައި ދު ހަމަ އެ ލެބާ ހިސާބަށް ފޮނުުވނު. އިރީގަ ަވރުފެބު
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ޑޮކްޓަރުްނެގ މަްއޗަްށ  ރދުަވހު ރާއްޖޭެގ ސީނިއަ ކަށް ދިެވހި ސަރުކާރުން އެދުނު. ައދި މިރުމުެގ އެޕްރޫަވލަ ޓެސްޓުކު

 މަިއަގނޑު  ގެ . އެ ްގރޫޕުެގ މަޝްަވާރ ނަަގން ފެުށނުއެ ްގރޫޕު ،އިަވއިަޒރީ ްގރޫޕެްއ އުަފއްދަޑްއެކުެލޭވ ޓެކްިނކަލް އެ 

 ތަކުގެ މާއި އަދި ޑަްބލިއު.ެއޗް.ޯއއިން ރާއްޖެއަށް ީދފައި ހުންނަ އިޚްތިޔާރުުގޅޭ ކަންކަ ބޭސްފަރުާވއާ ،މަޝްަވރާއަކަްށވީ 

މަތީ ފަންނީ ލަފާ ހޯދުން.   ލަތާ ުގިޅެގން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުަތއް ެއޅުމުެގ އެްނމެހާތެރެއިން އަުޅަގނޑުމެްނެގ ރާްއޖޭެގ 

މި ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތްަތކުެގ ތެރޭަގއި  އަދި .ލަފާދެއްިވ އި މިޓީން ބަރާބަރަށް އެކަމުަގހުން ފެށިެގން އެ ކޮ ދުަވ އެ

ޙީ ހުރި ކަންތައްތަުކގައި ިޞއް ލައިންތަާކއި ެއްސ.އޯ.ޕީސްތަާކއި އަދި މިހެންއެކުަލަވއިލެޭވ ކުިލނިކަލް ަގިއޑް ަގއިރާއްޖޭ

ާދ ދުަވހު ޗައިނާއިން ސީ ުރުވން ހިމެނޭ. އަދި މިއެއްތަކުެގ ަމޝްަވރާހޭ ކަންތައްތަޮގތުން ބަލަންޖެ ޮގތުންނާއި ފަންނީ

ޗައިާނއިން ފުރަިއެގން ސީދާ ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުާރ  ،މާނައަކީ .ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރުން މެދުަކނޑާލަން ހަމަޖެއްސުނު

ރިހާ ހު ިވަވނަ ުދަވހު ޕޫނޭއަށް ފޮނު  2020 ރުއަރީފެބު 3ެލުވނު. އަދި އިފްލައިޓުތައް ާރއްޖެއަށް ައއުން މެދުކަނޑަ

ނުާވކަން ނޑުމެންނަށް ލިބުނު. އަދި އެއިން ެއއްެވްސ ޓެސްޓެއް ޕްޒިިޓްވސާމްޕަލްތަކެއްެގ ޓެސްޓު ަނތީޖާ އަޅުަގ

ަވނަ ދުަވހު ަޗއިނާއިން  2020ރުއަރީ ފެބު 3 ،ދުަވހު ދުަވހު ިއޢުލާންކުރިން. އަދި ހަމަ އެ އެ އަޅުަގނޑުމެން

ޑުޖަްއސާލުމަށް ރާ ެއއްެވސް މީހަކު ާރއްޖެއަށް އެތެރެުވން މަަޗއިނާ މަުގން ދަތުރުކު ،އެންމެންނާއި ށާރުފަދަތު

ޚާއްސަކޮށް ފަތުުރެވރިކަުމެގ  ؛ަވރަށް ފުޅާ ާދއިރާެއއްަގއި ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމެިވ. މި ނިންމުން ނިންމެީވ

މާޢަތްތަކާއި އަދި ފުާޅ ފަުތރުެވރިކަމުެގ  ދާއިާރެގ ެއކިެއކި ޖަ، އި ފަތުުރެވރިކަމުެގ ދާިއރާެގ ިއސް ފަރާތްތަކާ ދާއިރާެގ

ނިންމުން  ން މި އެ ބޭފުޅުންެގ ލަފާެގ މަތީ ،މަޝަްވރާކޮށް ރުެވރިކަމުެގ ދާއިރާެގ ބޭފުޅުންނާދާއިރާެއއްަގއި ފަތު

ހިން ރާއްޖެއަށް ައއުމުެގ ޗަިއނާއިން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުާރ ދިެވ ؛ުދަވހު ހަމަ ނިންމި ނިންމުމެއް އަދި އެ .ނިންމެީވ

ުދަވުހ  14ށިެގން ރާއްޖެއަށް ައންނަ ދިެވހިން ދުަވހުން ފެ ދުަވހުން ފެށިެގން އެ އެ ،ންޖެހޭތީންނަފުރުޞަތު އޮ

ެގ ތެރޭަގއި ެވސް ައޅުަގނޑުމެްނެގ ތަކު ދުަވސް ނިންމުނު. އާދެ! އެއަށްފަހުގައި މިތިބެންޖެހޭ ޮގތަށް  އިންޓީނެއްގަ ކޮރަ

އެހެން ަވރަށް ިގނަ ކަންކަން އިންތިޒާުމ  ،ންސީދާ މަޝްަވރާެގ މަތީއަދި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ކާއިފަންނީ ކޮމިޓީތަ

ައތޮޅުތެރޭގައި އައިސޮލޭޝަްނ  ،ނެ ޮގތްތަކާއި ރާތެރޭަގއި ކަންކަން ިއންތިޒާމުކުއަތޮޅު ؛ކަތް ދިަޔއީކުރުމުެގ މަސައް

 އް ފަރާތްތަ އެކި ،ޚިދުމަތްތެރިންނާއި ޙީއްޞި ،އްއެކި ފަރާތްތައަތޮޅުތެޭރެގ  ،ުކރުމާއިތައް އަިއޑެންޓިފައިފެސިލިޓީ

 18އަދި . އީކުރެެވމުންދިޔަސާބަށް ައއިއިުރ ހި ރުމުެގ މަސަްއކަތްތައް ފުޅާ ދާއިާރއެްއގައި މިކުތަމްރީނު ،ހޭލުންތެރިކޮށް

އެކީަގއި އެ ޤައުުމަގިއ  ިރކަމާއެހީތެ އިންޑިއާ ސަުރކާރުެގ ،ޫވހާންގައި ތިބި ދިެވހިން ،ަވނަ ދުަވހު 2020ރީ ަވރުފެބު

ަވނަ ދުަވުހ  2020ރީ ަވރުފެބު  20. އަދި ޖެއަށް ެއނބުރި އައިދިެވހިރާއް ކުުރމަށްފަހުދުަވހު ކޮރަންޓައިން 14

ބިލުކަން ޤާމި ބައްޔަށް ޓެސްޓްކުރުމުެގ   ލެބޯޓްރީގައިގެ އެކީަގއި އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗް ެގ އެހީތެރިކަމާ ޑަބްލިއު.ެއޗް.އޯ

ީރ ަވރުއަދި ފެބުދިޔަ. ަގއި ހަމަޖެހިެގންކުރެޭވނެ އިންިތޒާމު އައި.ޖީ.އެމް..އެޗް ފަރާތަށް ޓެސްޓު 1000 ،މުކުެރިވގާއި
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 އައުން ަވުގތީ ރންމު އެއް ނިންމުމެްއެގ ޮގތުަގއި ްކރޫޒްލައިނަހިނިންމި އެންމެ މު ންަވނަ ދުަވހު ާރއްޖެއި  2020

މި ިވޔަފާީރގައި  ،ެވްސ މި ޚިދުމަތުގައި އުުޅްއާވ ަފރާތްތަކާއި އިމުމުަގުވނު. ިމ ނިންމުން ނިންއިލެޮގތުން މަޑުޖައްސަ 

ބެހޭ ފަރާތްތަކުްނ ަވރަށް ފުާޅ ދާއިާރއެްއަގއި  އަިދ ޓުއަިރޒަމް މިނިސްޓްރީެގ ކަމާ ،އުޅުްއާވ ފަރާތްަތއް

ޖެންސީ  ރމައި ނެޝަނަލް  ުގިޅެގން އެން.ޑީ.އެމާއާއި ެއޗް.ޕީ.އޭ  ،ަވނަ ދުަވހު 2020މާރިޗް  3އަދި  .ިވއް މަޝްަވރާކުރެ

ިގަނ  ދުނިޭޔެގ ަވރަށް ،ޮގތުން ިދޔައިރު ދުނިޭޔެގ ހާލަތު އޮތް  ށްހިސާބަ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރެްއ ާގއިމުކުރެުވނު. އެ

އަުޅަގނޑުމެންެގ އެކީަގއި  ދިުއމާ އުމުތައްޤަނިޭޔެގ ަވރަށް ިގނަ ގައި ދުޮގސް ަވރަްށ ނާޒުކު ހާލަތެއްއުމަށް ފެތުރިެގންޤަ

ބެހޭ ހުރިހާ  އި ރާއްޖޭެގ ކަމާމަލްޓި އެޖެންސީ ކޯޑިނޭޝަނާ ،ަވންޏާ ކަމަށް ތުވެއްޖެތެއް އަރާއްޖެ މިފަދަ ހާލަ

ޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރެްއ ރމަނެޝަނަލް އި ، ކަމަށް ފެންނާތީ ންމުާވނެހިފަރާތެއްެގ ބަިއެވރިުވން މު

 ؛މަސައްކަތްަތއް އި ކުރިން ާގިއމުކުރެުވނުނު. އަދި ހެލްތު މިނިސްޓްރީަގަމސައްކަތް ފެށު ،ދަރުބާރުޭގަގއި ާގއިމުކޮށް

ދަރުބާރުގެއަްށ  ަތއްޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރުެގ މަސައްކަތްމުކުރެިވަފއި ހުރި އޮ އިމިނިސްޓްރީގައި ގާ  ކުރިން ހެލްތު

 ހުަވދު އަދި ހަމަ މި މަސައްކަްތކުރަން ފެށުނު. ެގ އެހީަގއިފަރާތްތަކު ބެހޭ ހުރިހާ އެޖެންސީތައް ކަމާ ،ބަދަލުކުރެިވ

 މި ދެ ސަރަހައްދުން ދަތުރު ފަށާ ،ން ންްގސައޯޖި  ސައުތު ްނ އަދި ިޖއޯންްގސަ ނޯތު ؛ކަަމށްާވ ސަރަހައްެދއް 2ރެާއެގ ކޮ

 2020މާރިޗް  5ލެުވނު. އެއަށްފަހު އިތެރެއިން ރާއްޖެއަށް މީހުން ދަތުރުކުރުން މެދުކަނޑަ މި ސަރަހައްދުެގ ،މީހުންނާއި

 ަސކު މި ބައްޔަށް އަލާމާތްތައް ހުރިަކމުެގ މަޢުލޫމާތު ލިބިެގން އެތުރުކުރި ދިވެއްރާއްެޖައށް ދަ ަވނަ ދުަވހު އިޓަލީން

. އަދި ެއ ފަހަރަށް މި ބައްޔަށް ކުރެުވނު ޓެސްޓު ކުރެުވނު. މިއީ ރާއްޖޭަގއި ފުރަތަމަފަރާތް މި ބައްޔަށް ޓެސްޓު

މާިރްޗ  7މުުކރިން. އެއަށްފަހު ާއއް އަުޅަގނޑުމެން ިޓްވިވކަންޓެސްޓުެގ ނަތީޖާ ދެްއކި ޮގުތން އޭނާ ބައްޔަށް ެނެގ

ިވ. އެއީ ރާއްޖެއިން މި ކޭސް ޕޮޒިޓިވް  ށް އަ 19-ފަރާތެއް ކޮިވޑް 2 ޓްަގއި ތިބިަވނަ ދުަވހު ކުރެއްދޫ ރިސ2020ޯ

ތަްއ އިޓަލީ މަުގްނ ރާްއޖެއަށް ދަތުރުކުރާ ފަރާތް ،ުދަވސް. އެދުަވުހ އިޓަލީން ދަތުރު ފަށާ މީުހންނާއި ީވޕޮޒިޓިވް 

ބެހޭ ހުރިހާ  ެވސް ކަމާ އިލެުވނު. މި ނިންމުން ނިންމުމުަގއި ަވުގތީ ޮގތުން މެދުކަނޑަ ށް ދަތުރުކުރުންރާއްޖެއަ

ާއއި ލަފާ ކުަރއްާވ ފަރާތްަތކުެގ މަްޝަވރާންޑަްސޓްރީަގިއ މަސައްކަތްަޞކޮށް ފަތުރުެވރިކަމުެގ އިޚާއް ؛ފަރާތްތައް

ތިބި ދެ  ަގއި ޓުސޯަވނަ ދުަވހު ބަތަލާ ރި 2019މާރިޗް  8 ، ިއއްޔެ ދިފައިާވކަން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން. އަދިހޯ

 4މިއަދާ ހަމައަށް އަިއއިުރ ރާއްޖޭަގއި މި ބައްޔަށް  ،ެވަފއިާވކަން ފާހަަގކުރަން. އެހެންަކމުންފަރާތެއް ބައްޔަށް ޮޕޒިޓިވް 

ކަތްަތކުން މަަސއް މިހާތަނަށް ކުރެުވނު ބައެއްކަްނ ފާހަަގކުރަން. އަދި މިާއއެީކަގިއ ެވަފއިވާ ފަރާތެއް ޕޮޒިިޓްވ

ެގ ބޭނުންކޮށްފައިޭވ. ކޯލް ސެންޓަރު ށްފަރާތެއް މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަ 2233 ހިސާބަށް ސެންޓަރުން މިހާއަޅުަގނޑުމެން ކޯލް

ެރ ށްުވއަ 700ދުަވހު  ަވނަ ދުަވުހ. އެ 2020ރީ ަވރުފެބު 1މީހުން ުގޅާފައިަވނީ  ށްިގނައިން ކޯލް ސެންަޓރަ އެންމެ

ެގ މާިރޗް ދުަވހާ ހިސާބަށް ރާއްޖޭ  7ރީން ފެށިެގން ަވރުފެބު 1މަޢުލޫމާތު ހޯދި.  ންަޓރުިގނަ ފަރާތުން ކޯލް ސެން
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ަވކިން ުސާވލުކޮްށ  މީހަކާ 717ކުރެުވނު. އަދި ފަރާތެްއ ސްކްރީން 49ސަތޭކަ  7ހާސް  4ލައްކަ  2ތަކުން ޓުޕޯ

ަގތުމަށްޓަކަިއ ތްތައް ހުރިތޯ ދެނެމި ބައްޔަށް އަލާމާ ،ކުރެުވނުމީހުންެގ މަޢުލޫމާތު ސާފު އެ ،ކުެރިވއިންޓަރިވއު

ފަރާތެްއ  37ރީން ފެށިެގން މިައދާ ހިސާބަށް ަވރުފެބު 1 ކުރުމުެގ ޮގތުން.ންގ ހަރުދަނާއަޅުަގނޑުމެން ސްކްރީނި

ތެރިކަމުެގ ޮގތުން ސީދާ ށް ހޭލުންފަރާތަކަ 81178ލެުވނު. މިއަދާ ހަމައަށް އިނުދީ ފޮނުަވޖެއަށް އެތެެރުވމުެގ ހުއްދަ ރާއް

ރީ މަހުެގ ނިޔަލަށް ަވރަށް  ަވރުޑުމެން ޖެނުއަރީ މަހުެގ ފަހުކޮޅުން ފެށިެގން ފެބުމާތު ފޯރުކޮށްދީފައިޭވ. ައޅުަގނމަޢުލޫ

މަސައްކަްތކުރަން. އަދި ެގ ޮގތުަގިއ މީހުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށްޓަކައި ންަވކިަވކި ފަރުދު ،ންމު މަސައްކަތެއް ކުރިންހިމު

ކުރައްާވ  ދާއިރާއަށް ޚިދުމަތްޙީއްޞިކުެރުވނު. ހަމަ އެހެން ކަތްޓަކައި މަސައްމު މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްއާއް

ބެހޭ އެިކއެކި އިދާރާތައް މިކަމަްށ  ކުރެުވނު. ސަރުކާރުެގ ކަމާކުރުމަށްޓަކައި މަަސއްކަތް ޚިދުމަތްތެރިން ތަމްރީނު

ައޅުަގނޑު މިހާތަނަށް ކުރި  ،ންތި ފޯރުކޮށް ދެުވނު. އެހެންކަމުމަޢުލޫމާ ،ތައްޔާުރުވމަށްޓަކައި މަޢުލޫމާުތ ދީ

މީދު އަދިެވސް އަުޅަގނޑުމެންެގ އްކުރުމަށް އޮތް އު މި ބަލި ޮކންޓެއިން ،މަސައްކަތުން އަުޅަގނޑު ފާަހަގކޮށްލާހިތްަވނީ

ސްތަުކެގ ކޭޓިްވކޮށް ހުރި އެބައޮތް. ާރއްޖެއިން މިހާތަނަށް އަޅާފައި ހުރި ފިޔަަވޅުަތކަށް ބަލާއިރުަގއި މިހާރު ޕޮޒި

އިން ތަުކެގ ތެރެ .ޕީމިހާރު ހުރި އެސް.އޯ، ކުެރިވަގނޑުމެންނަށް ރަނަގޅަށް އަިއޑެންޓިފައިގ އަޅު ޓްރެސިން ކްޓް ކޮންޓެ

ެވސް ދިއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ފުރުޞަތު އަ ،ާވނަމަ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަރުދަނާ ފިޔަަވޅުތަެކއް އެިޅއްޖެ

ިމ  ،1.އެޗް 1އަިއސް ފާހަަގކުެރުވނު ާސސް، މާސް، އެންގައި ފަަހކަށްރުން އަަވސް ބައްެޔއް. ދުނިޔޭ އެބައޮތް. މިީއ ފެތު

އުމުތަކަށް މި ބަލި ފެތުރެމުންދާ ނިސްބަތާއި ޤަބަލިތަކަށް ބަލާއިރުަގއި މިއީ ެއންމެ ބާރަށް ފެތުރޭ ބަލި. ދުނިޔޭެގ ިގނަ 

ކަމަށް ަވރަށް ިގނަ  ފެތުިރެގންދާ ލާމާތްަތއް ނުފެނި ެވސް ބަލިބަީލެގ އަ ،މި ބަލި ފެތުރިެގންދާ ޮގތަށް ބަލާއިރުަގއި

ެގ އިރުޝާދާއި ލަފާ ކުރުމުަގއި ޑަބްލިުއ.އެޗް.އޯ ފަންނީ ތަޖުރިބާކާރުން ދެކޭ. ދެން އަޅުަގނޑުމެމްެގ ރާއްޭޖަގިއ މަސައްކަތް

ޯއެގ އިރުޝާުދެގ އެންމެ ބޮުޑ ޑަބްލިއު.އެޗް. ،އެހެންނަމަެވސްަވރަށް ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި އަޅުަގނޑުމެން ހޯދިން. 

އުަމކުން ައޅަންޖެހޭ ކަންކަން އެޅުްނ. ޤައުމެްއެގ ހާލަތާ ުގިޅެގން އެ ޤަ  ، އެިވފަިއަވނީއަސާެސއް ކަުމގައި ބެލި 

 ،އެޅީ  ރާއްޖޭެގ ކަންކަން ،އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑުމެންެގ ރާއްޖޭެގ ހާލަތާިއ ރާއްޭޖެގ ަކންކަން ހުރި ޮގތަށް ބަލާފައި 

ޓަކައި ައޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅު ައާސސެއްެގ ޮގުތގައި ބަލަިއެގން. ށް ލަސްކުރުމަށްީވ އެންމެ ބޮޑަ ރާއްޖެއަށް މި ބަލި އައުން

ހުންތައް ޖެތިޞާދުެގ ޮގުތން އަންނާނެ ޮގންޤްއި ނަށްއަުޅަގނުޑމެން ،ދެަވނަ ކަމެްއެގ ޮގތުަގއި ައޅުަގނޑުމެން ބެލީ

 އޯތަުކަގއި ރާއްެޖއަށް ފަތުރުެވރިން ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން އެިކއެިކ ސިނާރިތިޞާދުެގ ޤްރާއްޭޖެގ އި ،ބެލުން. މިޮގތުން

ޖެހުންތަކުަގިއ ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިެވދާނެ ންތިޞާދީ ޮގތުން ދެން ހުންނަ ޮގޤްމަދުާވ ހާލަތުގައި ައދި އި އައުން

ހާ ފަރާތްތަކާ ބެހޭ ހުރި އެކަމުެގ މަޢުލޫމާތު ަކމާ ،ބެލެިވ ،ކަންތައްތައް އެިކއެކި ސިާނރިއޯތައް ދިރާސާކުެރވި 

އިކޮނޮމިްކ  ،އާއިފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ،ތެރޭަގއި މޯލްޑިްވސް މަނިަޓރީ އޮތޯރިޓީއާއި ންދިޔަ. އަދި މީެގހިއްސާކުރަމު
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ކުރެުވނު  ބޭފުޅުންނަށް މިހާތަނަށްތި އަުޅަގނޑު  ން،ހެންކަމުހިމެނޭ. އެހުރިހާ ފަރާތެއް ބެހޭ  ކަމާ އާއި،މިނިސްޓްރީ

އަޅުަގނޑުމެންެގ ރާއްޖެ މި  ،އަުޅަގނުޑެގ ދުޢާއަކީ  ންނަަވން.ދަޝުކުރު ރުޞަތަށްށް ދެއްިވ ފުރުމަކުސާމަޢުލޫމާތު ހިއް

 .الم عليكم الس  و !މިންަވރުކުެރްއުވން. އާމީންهللا މުސީބާތުން މިންޖުުވމުެގ ހެޔޮ ތައުފީޤު މާތް

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ،އިެގން ެގ ދެން އޮތް އައިޓަމާއަޅުަގނޑުމެންެގ އެޖެންޑާ  ؛ަވޒީރު. އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރު ްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ އި

އެީއ ިއއްޒަތްތެިރ  ،ފަހު ތަޅުން ދޫކޮށް ަވޑަިއަގތުން ކުރިއަށްދާަނން. އިްއޒަތްތެރި ވަޒީުރެގ ަބޔާނަށް ިއެގންމަސައްކަތާ

ދެްނ  ،ނަމަ ނަާވ އެދިަވޑަިއަގންަވޑަިއަގންނަަވން ،ައޅުަގނޑުެގ ާވހަަކއަކީ ވަޒީުރެގ އަމިއްލަ ނިންމުމެއް. 

 ަނަވންީވއޭ. ަވަޑއިަގން

 

 ސް . އިބުތިދާއީ ބަހު 7

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

  ޖީހާން މަޙްމޫދު މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި ހިންނަަވރު ދާއިރާގެ ، ިއބްތިދާޢީ ބަހުސް. 7އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

. ިމ ެގ ބިލުެގނައުމުށް ިއޞްލާޙު( އަނޫނުތުެގ ާގއަޖިނާޢީ އިޖުރާ) 2016/12ާގނޫނު ނަންބަރު  ،ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ

ފުރަތަމަ ދައުރުެގ ެދަވނަ  ،ަވނަ އަހަރުަގއި ޭބއްުވނު  2020ރީ ަވރުފެބު 4ަވނީ ެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއިވފައިބިލު

. ދުމަޙްމޫ ޖީހާން މެންބަރުއިްއޒަތްެތރި  ދާއިާރެގ ހިންނަަވރު ،ދެްއަވނީއިޖަލްސާގައި. މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަ 

 ށް.މެންބަރައިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ  ނަަވރުހިންއަރުަވނީ ރުޞަތުއަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: މަޙްމޫދު ޖީހާން މެންބަރު ދާއިރާެގ ހިންނަަވރު

 ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާީސެގ ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ބިލު ހުށަހެޅުމުެގ ބޭނުމަކީ

ލިިބެގންާވ އެ ކުދިންނަށް ހިމާޔަތް ލިުބމަކީ  އިކުަޑކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަމާ  ،ުށންަވނަ މާއްާދެގ )ހ(ެގ ދ35ަ

ަގިއ ޢުމަލުތައް ދިެވހި މުޖުތަމަޢަެވސް، ުކޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ޯގނާކުރުމުެގ ނަމަ ީވޙައްޤެއް ކަުމގައި ބަޔާްނކޮށްފައި

 އެ ،އުނދަޫގުވމުެގ ސަބަބުން ،މަުގ ދަތިެވފައި ލިބުމުެގ ކުދިންނަށް އިންޞާފު އަދި އެ ،ިގނަެވަފއިރިޕޯޓުކުރެޭވެލއް 

ާގނޫނު ނަންބަރު  ،ނުާވތީދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަން ެއކަށީެގްނާވ މިންަވރަށް ކަށަަވރުކޮށްެދިވފައިކުދިންނަށް ކަށަަވރުކޮށް

ކުށްތަކުެގ  ބޮޑެތި ޖިނާޢީ  ،އި ކަނަޑއަޅާފަިއާވަވނަ މާއްދާަގ 22ެގ (ތުެގ ާގނޫނުއައިޖުރާ ޖިނާޢީ)ެއއީ  2016/12
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ހުއްުޓުވުމެގ  އިމަލުތައް ކުުރން މަދުކުރުމާޢަދަ އެފަ އި،މަލު ހިމަނަޢަކުަޑކުދިންނަށް ޖިންސީ ޯގނާކުރުުމެގ ތެރޭަގިއ 

ެގ ރު ަވނަ އަހަރު އޭ 2016، 2016/12ާގނޫނު ނަންބަރު  .. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއްމަޤްޞަދުގައި ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙެ

ރި ިއއްޒަތްތެ އިރުާގޫނނު ފާސްކުރިމި ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން މި  އި، ހަށް ހުށަހަޅަްނެގ މަޖިލީމި ރައްޔިތު ންސަރުކާރު

ކުށެއް ބޮޑެިތ ކުށުެގ ޮގތުަގއި ކަނަޑއެިޅެގންދިޔަ. އެއީ ޖިނާޢީ ޮގތުން ބޮޑެތި ކުށްތަކުެގ ޮގުތަގިއ  ެއާގރަރައީސް، 

ކަމެްއ  ެއާގރަ ،ަވނަ އަހަރު މި ބިލު ހުށަހެޅުނުއިރު 2016 ކޮށްެގންދިޔަ.ލީހުން ފާސްމި މަޖިކަމަށް ކަނޑައެިޅެގން 

އަހަރުން ދަށުެގ  18 ،ެގންދިަޔއިރު ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ކުަޑކުދިންނަށްޖިނާޢީ ބޮޑެތި ކުށްތަކުެގ ޮގުތގައި ކަނޑައެޅި 

 ދެކުން.ނު ކަމުަގއި ކާރުން ޖިނާޢީ ބޮޑު ކުށެއްކުދިންނަށް ޖިންސީ ޯގނާކުރުމަކީ އޭުރެގ ސަރުތުއްތު  ،ކުޑަކުދިންނަށް

ކުޑަުކއްޖެްއެގ ނަފްސު މަރާލުން އެއީ ބޮޑު  ،ވީއިރު އިަގއި މީހުން މެރުން ޖިނާޢީ ބޮޑު ކުށެއްެގ ޮގުތގައި ިހމެނިފަތުަގސް

މުން އަންަނ ހެދިބޮޑުަވ ،މަލުތަކަކީ ޮބޑު ކުށެްއ ޮގުތަގިއ ދެކުނުިއރުޢަ. ކޮރަޕްޝަނުެގ ކުނުޮގުތަގއި ނުދެ ެގކުށެއް 

ެގ ުކޑަުކއްޖެްއެގ ހެދިބޮޑުުވމުން ަވްއކަންކުރުމަކީ އެއީ ބޮޑު ޖިނާޢީ ކުށެއް ،ޅަ ދުަވސްތަކުން ،އުމުރު ކުއްޖެްއެގ ޅަ

 ،ޮގުތގައި ކަނޑަެއޅިއިރު  ެގދައުލަތަށް ޚިާޔނާތްތެރިުވން އެއީ ޮބޑު ކުެށއް .ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް .ޮގތުަގއި ނުދެކުނު

ކުރުން އެއީ  މަލެއްޢަރާލުން ފަދަ ކުއްޖާ ދިރިހުއްޓާ މަ މީހުން އެހިފޭ މަޤާމެއްަގއި ތިބޭ ރުުކއްޖަކަށް އިތުބާކުޑަ

ޖިނާޢީ ބޮޑު  ،މަލުތަކަކީ ކުށެްއެގ ޮގުތަގއި ޢަރިޒަމުެގ . ޓެރަޮގތުަގއި ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް، ނުދެކުނު ެގޚިޔާނާތެއް

މިޮގތަށް މި ާގނޫުނ  ،ަޔއިރުޮގތަށް ނިމި ޯވޓުލެިވެގންދިއެ  ،ބަހުސްކުެރިވ ،ކުށެްއެގ ޮގުތގައި ކަނަޑއެޅިެގންދިޔައިރު

 އެ  ،އުލު ކަމަށްާވޙައެންމެ ރައްާކތެރި މާކަށް ކުއްޖަ ؛ރައީސް  ތެރިއިްއޒަތް ،ްށެގން ކުރެިވެގންިދޔައިރުކޮުގދީސްތަ

ރޫހާނީ  ،ނާއިނަފްސާނީ ޮގތުން ،ުކްއޖެއްެގ ޭގަގއި ކުއްޖަކު ހުއްާޓ ޖިސްމާނީ ޮގތުންނާއި އިލާަގއި އެޢާކުއްޖެްއެގ 

އެ ބިރުެވރިކަމުން އަރައިުނަގނެިވ މުިޅ  ،ުކ ބިރުެވިރކަމެްއެގ ތެރެއަށް ލުމަކީ ކުއްޖަކުއްޖަުކ ކުޑަ  ދަށް އެޮގތުން ތާއަބަ

މަލެްއ ޢަބިރުދެްއކުމުެގ  ،ކުއްޖާ ޓެރަރަިއޒުކުރުން ކަމުަގއި  ،މަލެްއ ކަމުަގއިޢަ ެޓރަރިޒަމުެގ ،އުމުރު ހޭދަކުރަންޖެހުމަކީ

ިމ  ،އަުޅަގނުޑ މި އިޞްލާުޙ މި ހުށަހަޅާ ސަބަބަކީ .ީއސް. ިއއްޒަތްތެރި ރަ އްޒަތްތެރި ަރއީްސ ނުދެކުނުކަމުަގިއ އި 

އަުޅަގނުޑ ެވސް އެ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނޭ  ން،ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ހިުއމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެްނޑަރ ކޮމިޓީ

ެގ ްނ ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުތެރޭގައި ޖިންސީ ޯގާނކޮށްެގއަހަރު  ރަފަނަކުދިންނަށް މި ޭވތުެވދިޔަ ކޮމިޓީއަކުން ުކޑަ

ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން ކުރެުވނުތޯ ބެލުމަށްފު ކަށަަވރުސާއިން ،ފު ލިބުނީ ކިތައް ކުދިންނަށްތޯސާއިން ،އިންތެރެ

 3135 ުދަވހުއަހަރު 15މި ޭވުތެވދިަޔ  ،އެނުގނު ޮގތުަގއި ންރީކުރިއަްށެގންދިޔަ ދިރާސާ ޕާލިމެންޓްރީ އިންކުއަ

 390 ަވނީ ހަމަެއކަނިކުށް ސާބިތުެވަފއި ،ީވއިރުއިޯގނާކުރުުމެގ ހުށަހެޅިފަށް ޖިންސީ މައްސަލަ ކުަޑކުދިންނަ

މިދިޔަ   ،އަޅުަގނޑު މި މައްސަލަ މި ހުށަހަޅާ ސަބަބަކީ .މީހުންެގ މައްޗަށް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް 390 މައްސަލަިއގައި

މައްސަލަ މިނިސްޓްރީ އޮފް 243 243، ެވސް ނިމަހު އެކަ ރުެގ ޖަނަަވރީމި ހިނާގ އަހަ ،ެވސް  ޖަނަަވރީ މަހު އެކަނި
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އޭެގތެެރއިްނ  ،ާވއިރުއިއަށް ުކޑަ ކުދިންނަށް އަނިޔާކޮްށެގން ހުށަހެޅިފަފެމިލީ އެންޑް ޯސޝަލް ސަރިވސަސް  ،ޖެންޑަރ

ސީ ަޑކުދިންނަށް ޖިންމައްސަަލއަކީ ކު 121ެވސް  މައްސަަލއަކީ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް، ޖަނަަވރީ މަހު އެކަނި 121

ބެލުމުން މި ފާހަަގާވ  ހެޅިފައިާވ މައްސަލަ. މި މައްސަލަތަކުެގ ތެރެއިން އަުޅަގނޑުމެން ބެލިްށެގން ހުށަޯގނާކޮ

މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސަރިވސަސް އަށް ިމޮގތުން ހުށަހެޅޭ  އެންމެ ބޮޑު ެއއް ޮގންޖެހުމަކީ ،އެންމެބޮޑު ެއއް ނުރަްއކަލަކީ

 އަހަރަށްުވރެ ިގނަ އެއް ޤީޤުކުރަން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ސަލަ ަތޙުިގނަ މައްއަްށުވރެ  70%ން މައްސަލަތަކުެގ ތެެރއި

ަވނަ މާއްާދެގ ދަށުްނ  22ތުެގ ާގނޫނުެގ އަޖިނާޢީ އިޖުރާ ،ޖިނާޢީ ބޮޑު ކުށެްއެގ ޮގތުަގއި .ދުަވހުެގ މުއްދަތު ަނާގ

މައްސަލަތަްއ  ،ޓަކައި ށްމައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުުރމައެ  ،ލިބޭ ފައިދާއަކީ ެއއްެވސް ކުށެއް ދިޔުމުން މި ކަނޑައެިޅެގން

ސާބިުތކުރުމަށް މައްސަލަ ިއތުރު މުއްދަތެއް ލިިބެގންދިޔުްނ. ުދަވހުެގ ުމއްދަތަށްުވރެ  30އޮންނަ  ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް މި

 . ރަީއސްރިއިތުރު ހެކި ހޯދާނެ ޮގތްތައް ފަހިެވެގންދިުޔން. އިއްޒަތްތެ ،ަވުގާތއި ބޭނުންާވ އިތުރު ހެކި ހޯދާނޭ 

އިތުރު ހެކި  މަލުކުރުުމެގ ާގނޫނުަގއި ެވސްޢަރާ މީހުންނާ މެދު ޚާއްަޞ އުސޫލުތަކުން ދު ޖިންސީ ޯގނާކުކުޑަކުދިންނާ މެ

ނަަމެވސް، މި ޭވތުެވދިޔަ އަހަރުެގ  ީވއަދި ހެކި ހޯދުމަށް ފަސޭހަާވނެ ޮގތްތައް ފަހިކޮށްދެިވފައި ،ހޯދާނެ

އިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިީޓއަްށ ން ރަހިއުމަ ،ޑުމެންެގ ކޮމިޓީައށްނހިސާބުތަކުންނާއި އަިދ އަުޅަގތަފާސް

 ލިމިޓޭޝަންެގ ސަބަބުން ަވރަށް  ދުަވުހެގ މުއްދަތުެގ 30 މި ޮގތުަގއި އައިސްަފއިާވ މައްސަލަަތކުން ފާހަަގާވން އޮތް

ކުދިން ނުަރއްކަލަްށ ޑައެހެން ކު ،ޮގސްަފއިޭވ. އަދި މި ުކށްެވރިންެގ ސަބަބުންިގނަ ކުްށެވރިން ސަލާމަތްެވެގން

އިލާތަކަށް އިތުރު ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅިފައިޭވ. ޢާ އި،ކުަޑކުދިްނނާ ،ޅާ ފަރާތްތަކާއިޅިފައިޭވ. މައްސަލަ ހުށަހަހުށަހެ

ައޅުަގނޑުމެންެގ  ،މި ދިެވހި ދައުލަތުން ،މި ިއޞްލާޙު އަުޅަގނޑު ހުށަހެޅުުމެގ މަޤްޞަދަކީ .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ކުއްަޖާކ ކުޑަ  ؛ބޫލުކުރުންަގމެންބަރުން އަޅުަގނޑުމެން  އިޖިލީހުެގ އެންެމހަމެްނެގ ރައްޔިތުންެގ މަނޑުއަުޅަގ ،ސަރުކާރުން

ުކޑަކުއްަޖކަށް ޖިންސީ ޯގާނކުުރމަކީ އެންމެ ބޮޑު ޖިނާޢީ ކުްށތަކުެގ ތެޭރަގިއ ހިމެނޭ ކުށެްއ  ،މެދު ޖިންސީ ޯގނާކުރުމަކީ

 ތަޙުޤީޤުކުރަން ،ޤުކުރެިވހަމައަށް ތަޙުޤީއްސަލަތައް ފުރިމަ ،ދީ އިެއކަްނ އެޮގތަށް ކަނޑަައޅަ ،ބޫލުކޮށްަގކަމުގައި 

 ،ާގނޫނުެގ ކުރިމަްއޗަށް ެގެނސްކުަޑކުދިންނަށް ޖިންސީ ޯގނާކުރާ ފަރާތްތަްއ  ،ބޭނުންާވނެ ާގނޫނީ އޮިނަގނުޑ ފަހިކޮށްދީ

ޖިންސީ ޯގނާެގ  ،ކުދިންުކޑަ .ފު ހޯދައިދެޭވނެ މަުގފަހިކޮށްދިނުން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްސާއެ ކުދިންނަށް އިން

 ،އެދެނީ ެވސް ކޮންމެ ކުޑަ ކުއްޖަުކ ެވްސ ައޅުަގނުޑމެންެގ އަރިހުން މި ދިން ނުަވަތ ޭއގެއިތުރުންކާރައަކަްށާވ ކުޝި

އެދެނީ ަރއްކާތެރިކަުމެގ އިހުސާސް އިްއޒަތްތެިރ  އަުޅަގނޑުމެންެގ ކައިރިން !ފުކުރައްާވމާ  ؛އަޅުަގނޑުމެންެގ ަކއިރިން

ްނކަން ޤީޔަ ެގފު ސާއިން އިއެ ރަްއކާތެރިކަމުެގ އިހުާސސާ .ންކަންޤީޔަފުެގ ސާދިން އެދެީނ އިންކުުކޑަ .ރައީސް

އިޞްލާޙު މި ާގނޫނަށް  ،ަވުގތު އަުޅަގނޑުމެން ޮކންމެހެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވެޅއް ކަށަަވރުކޮށްދިނުމަށް ޓަަކއި މި
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 ެގތުން ބޮޑު ކުށެއްނާކުރުމަކީ ާގނޫނީ ޮގޯގ ޖިންސީ ކަށް،ކުަޑކުދިންނާ މެދު ޖިންސީ ޯގނާކުރާ ފަރާތްތަ ،ެގނެސް

 ޮގުތަގއި ކަނަޑެއޅުން. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ެގޮގތުަގއި ކަނަޑއެޅުން. ޖިނާޢީ ބޮޑު ކުށެއް 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ފަހު( ުތކޮޅަކަށް)ަވުގ. ލަނީ މި ބިލުެގ ބަހުސްެގ ަވުގތުއިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ހުޅުަވ

 . ފަހުމީ އިމްތިޔާޒް މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ އުތުރު މާފަންނު

 

 ާވހަކަެދއްެކުވން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު މާފަންނު

 ތްތެރި ހެއްދެުވމަށް އިްއޒަޖިންސީ ޯގނާކުރުމަކީ ޖިނާޢީ ބޮޑު ކުށަކަށް  ށްއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކުޑަކުދިންނަޝުކުރިއްޔާ 

 ، ޓަަކއި އިްއަޒތްތެރި މެންބަރަށް ޝުކުރު ދަންނަަވން. އަޅުަގނޑުމެންހުށަހެޅުއްިވ ކަމަށް މަޙްމޫދު  ޖީހާންރު މެންބަ

ޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ޯގނާކުރުމަކީ އެީއ ބޮޑުެވެގންާވ ކުށެއް ކަމަށް. ބޫލުކުރަްނޖެހެނީ ކުަގެވސް  އެންމެން

ޮގުތަގިއ ކަނޑައެޅެންޖެހޭނެ ކަމަށް  ެގ. އެހެންީވާމ، މިއީ ބޮޑު ކުށެއް ށްުވމަ ންއެކައަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންަވނީ އެޮގތަށް 

ަވނީ އަސްލު  ނޑަނޭޅި މިޮގުތގައި ކަ ެގމިހާތަނަށް ބޮޑު ކުށެއް ،ބޫލުކުރަން. އަުޅަގނުޑެގ ސުާވލަކީ ަގއަޅުަގނޑު 

މިހާރު ާގނޫނުަގއި ތް އެބައޮ ުތގައިއްތަކެއް ޮގބޮޑު ކުށަކަށްާވ ހުިރހާ ކަންތަ ޢީޖިނާެއއީ ކިހިނެއްެވެގން ބާަވއޭ. 

މަން ހިއު ،ޓެަރރިޒަމުެގ ކުށްތައް  ،ހިންާގ ބޮޑެތި ކުށްތައް  ކޮށް އިންތިޒާމު ،މިސާލަކަށް ީމހުން މެރުން ؛ކަނޑައެޅިަފއި

ކޮރަޕްޝަުނެގ  ،ޓްރެފިކިންގ ޑްަރގު  ؛މިހެންޮގސް ލިސްެޓއް ،ކުރުންމަނީލޯންޑަރ ،ޓްރެފިކިންެގ މަްއސަލަތައް

 ،ޓެކުން  ،ަވއްކަން  ،ެގއްލުން ދިނުން ފަދަ ަކންކަން ލަށްދައުލަުތެގ އިސްތިޤުލާ  ،ޭގންުގ ުކށްތައްދި އަ ،އްމައްސަލަތަ

ލަްއކަ ރުފިޔާއަށްުވެރ ބޮޑު އަދަދުތަަކށްާވ މައްސަލަަތކުަގއި. ދެްނ އެްއ ެވސް އެބަ ހިމެނޭ. މީެގތެރޭަގއި  ކަންކަން މި

ސުާވުލ ެވސް  ީނ ކިހިނެްއެވެގންތޯ އަުޅަގނުޑމެން އެންމެންަވއިސް އެހެންީވމާ، މި ލިްސޓުެގ ތެރެއަށް މިކަން ނަ 

 ށް ނުލެިވ މި ކަ ލިސްޓަބޮޑު ުކށުެގ ،މިފަދަ ބޮޑު ލިސްޓަކަށް ،ޮބޑު ކުެށއް ެގމިަވރު ،ކަމެއް  މިަވރުެގ ބޮޑު .އުފެދެނީ

ލިސްޓުެގ ތެރެއަށް ިމ މި  މާ،ވީ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ސުާވލަކީ. އެހެން .ަވނީ ކީްއެވެގންތޯ އަުޅަގނޑުެމންެގ ސުާވަލކީ

 މި ،އުފެދެނީހިސާބުން ސުާވލު މިހާ ނަށްޮގތުަގއި ދަންނަަވން. އަުޅަގނޑުމެން ެގކަމެއް  ހިމެނުމަކީ އަޅުަގނޑު ެވސް ެއދޭ

ނޫނިއްޔާ ތަޙުޤީޤުކުރުމާިއ  .ބާަވއޭ ާބވައޭ. އެއީ އަދަބު ބޮުޑީވމާ ަވނީ އަެނއްކާ ކިހިެނއް ީވމާ ބޮޑު ކުށަކަށް މި

ަވނީ. ެއޮގތަށް  މުގައި ކޮންޕްލެކްސް މައްސަލަ ޒާތުެގ މަްއސަލަތަކަކަށް ީވމަ ބާވައޭ ޮބޑު ކުށަކަށްމުލަ ނިންމައްސަ

ޮބޑު  ،ޮބޑު ކުެށއްެގ ޮގުތަގއި ޢީޖިނާ ،އޮތް ލިސްުޓަގއި  ކަނޑަެއޅިފައި މި މިހާރުަގއި ާގނޫނުގައި ،ނަމަ ލާއިބަލަ

ބޮޑު އަދަބެއް  ލާއިރުަގއި ބައެއް ަކންކަމަކީ މާއި ބަލަކަަމށްާވ ކަންތަކުެގ ޮގތުަގއި ކަނަޑއެިޅފައިާވ ލިސްުޓަގއި ކުށް
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ހިމެނޭ. މިސާލަކަށް ކޮރަޕްޝަނޭ ބުނީމަ ަވރަށް ބޮޑެތި އަދަބު ެވސް  ެވސް އެބަ ނިމިދާނެ ކަންކަން ެވސް ސްނައި

ންަވުރެގ ލަ މިނަ ކަހަންނަމަެވސް، ހަމަ ަވރަށް ުކޑަކުަޑ އަަދބު އަދުަވހަށް ޖަލަށްލުން. އެހެންއައިސްދާނެ. އުމުރު

މި ކުށްތަުކެގ ތެޭރަގިއ  ،ކަންކަމުެގ ތެޭރަގއި މި ،ޚިޔާނާތް ،ޓެކުން ،މެއް އެއީ. އަދި ަވއްކަންކަ ެވސް ހިމެނޭ ކަންކަން

ބޮޑު ކުށެްއެގ  ،އިއެ ކުެށއްެގ ޮގތުގަ  ، ަވނީނަމަށްަލއްކަ ރުފިާޔއަށްުވރެ ިގނަ އަދަދުެގ ފައިސާ ހިމެނޭ ކަމައެއް 

ދުަވހަށް ޖަލަށްލުން އަދި ނުހިމެނޭ. އެހެންީވމާ، ނަމަެވސް، މީެގ އަދަބެްއެގ ޮގތުަގއި އުމުރުހެންނޭ. އެޮގތުަގއި ހިމެ

ޮގސް ބޮޑު ަމއްސަލަައކަްށ  ބޮުޑކަމުން ަވކި އެއީ އަދަބު ،ނަމަ މިދެންނެިވ ލިސްޓުަގިއ އަދަަބށް ބަލާކަމުގައި ަވނީ

މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރުމުަގިއ  ،އަެނއް ުސާވލަކީ ކުަގއިެއއާއެ   ޫނންކަން އެބަ އެނޭގ. ހަމަަވނީ ބޮޑު ކުށަކަށް ؛ަވނީ

ބާަވތުެގ  އެމިއީ  ،ާވނަމައެހެންަކމަށް .ާވ ޒާތުެގ މަްއސަލަ ކޮންޕްލެކްސް ތަޙުޤީޤުތަކަކަށް ،އުނދަޫގތައް ހުންނަ ކަހަލަ

ޮބުޑ  އީއި މިއަީލަގމުެގ ލު. އެހެންީވމާ، މިކަްނކަސުާވ މިބާވައޭ ެވސް އަޅުަގނޑުމެން އެބަ އުފެދޭ ތަޙުޤީޤެއް ނޫން

ުކޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ޯގނާކުރުމުެގ މައްސަަލއަީކ  ،ކުށަކަށް އަުޅަގނޑުމެން ކަނަޑއަޅަން އެބަޖެހޭ. މި މައްސަލައަކީ

ަގއި ހަމައަށް ާދންޖެހޭނެ ކަމެއްެގ ޮގތު ހުކުމަކާ ،ުއފުލިާވ ޢުދަ ،ބާރު ސްީޕޑެްއަގިއ ތަޙުޤީޤުކުރެިވ ،އަަވސް 

މިހާރުެވސް އެބަޭދ  ެވމުންކުރެ ަވކާލާތު އިއަޅަެއޮގތަށް ބާރު .ުލކުރޭބޫަގެވސް އެބަ  މެންއަޅުަގނޑުމެން އެން

ބޮޑު  ޢީޖިނާ ،ޮގތުން އެ މަްއސަލަ ެއޮގތަށް އެބަ ަވކާލާތުކުެރޭވ. މިހާރު އޮންނަ ،ކޮމިޓީތަުކަގިއ ެވސް ެގއަޅުަގނޑުމެން

 އެބަ ލިބޭ އިތުރަށް ތަކެއްމުއްދަތުއަނެއްކާ ކުޑަ  މަށްލުާވ އުފުޢުދަ ،ނަމަ ަވނީައިއއްސި ކަމަށް  ށްކުށްތަކުެގ ތެރެއަ

ދުަވެހއްެގ މުއްދަތު  45ނޫނިްއޔާ  ،ދުަވހެއް ދެވި  30އިތުުރ  ،ދުަވހަށް 45ދުަވހުެގ ަބދަލުގައި  ސްތިރީ ޭވ. ޮގތް

ުތަގއި ެގ ޮގކުށެއް ބޮޑު ޢީނާޖި ،ނަމަ ބޮޑު ކުށަކަށް ނުލައިފި ކަމަށް ަވނީ ޢީޮގތް އެބަޭވ. ެއކަމަކު ޖިނާ އިތުރަށް ދެޭވ

 ،ާވލަކީ ސު  އެބަ ނިންމަންޖެހޭ. އަނެއް އިާވ އުފުލަ ޢުދުަވުހެގ ތެޭރަގިއ ދަ 30 ،ނަމަ ކަމުަގިއ ަވނީނުހިމަނާ އޮތް

މުޅި މައްސަލަ އެްއކޮށް  ،ަނމަ ޮގތް ނުެވއްޖެ ާވ އުފުލޭޢުދަ  ށްޓަރ ޖެނެރަލައުކިުދަވހުެގ ތެޭރަގިއ ޕްރޮސި 30އަނެއްާކ 

ފާހަަގކުރަން އެބަޖެހޭ.  ުވން އަޅުަގނޑުމެންނަށްނުލިބޭ ކަންބޮޑު އުފުލުމުެގ ފުރުޞަތު ވާ ޢުދަ ،ހިސާބުން ހުއްޓި އެ

 ،ލަސްުވމަށް ދިމާެވދާނެ އަނެއް ަމއްސަލަައކީ  ،ނަމަ މި ކުށް ހަދައިފި ކަމަށް ަވނީ ،ބޮޑު ކުށަކަށް މި މައްސަލަ ޢީޖިނާ

ުށަގއި މިޮގތަށް ގައި. ދެން ަބއެއް ރަށްރަލަތަކު މައްސަ ފަދަޖެހޭ މިާގނޫނީ ަވކީލަކު ަދއުލަތުން އެބަ ފޯރުކޮށްދޭން

 .މިކަމަށް ދައުލަތަށް އުނދަޫގތަކެއް ެވދާނެ ،އަޅުަގނޑުމެންެގ ޕަބްލިކް ޑިފެންޑަރސް އޮފީހެއް އަދި ނެތުމާ އެކުަގއި 

 ؛ާވޢުދަ ،ނުެދިވ ތަޙުޤީޤު ނުހިންިގކުރިއަށް އިގަ އިސަބަބުން މައްސަލަުނދެުވމުެގ ާގނޫނީ ަވކީލަކު ފޯރުކޮށް

ދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް އެބަ ފާހަަގކުެރޭވ. ެއހެންީވމާ، މިކަހަލަ ބަިއަވުރ ޝަރީޢަތްތަކުަގިއ ލަސްުވންތަެކއް ައއިސް

ަކމަށް ބަހުސްކުރަން އެބަޖެހޭ  ސުާވލުތަެކއް އެބަ އުފެދޭ މިކަމުގައި. އަުޅަގނޑުމެން ަވރަށް ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި މި

 ޢީނަންޖެހޭ. ެއހެންނަމަެވސް، މިއީ ޖިނާިވސް ކަށް އެބަހުރިހާ ކަންތަްއތަ މި .ގައިލާަމރުޙަކަމަށް ފާހަަގކުރެޭވ ކޮމިޓީ 
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ާވމީ ޤައުމުތަކަްށ ގު ފާހަަގކުރެޭވ. ދެން ބައިނަލްއަ ބަޮގތުަގިއ ހަދަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުަގނަޑށް އެެގ ބޮޑު މައްސަލަެއއް

 ވާ ޢުއި ަވރަށް ކުޑަ މުއްދަތެއް އޮންނަނީ ދައެުކަގ ރުމާޙަޤީޤަތުަގއި ތަޙުޤީޤުކު ؛ާވޢުދަ ،ނަމަ ލާ ކަމަށް ަވނީއިބަލަ

ެއއީ ފުލުހުން ަވނީ. ދެިވފައި ހާ މުއްދަތު ށްމިހާކަ ،ަގޑިއިރު 42ަގިޑއިރު ނޫނިްއޔާ  72އުފުލުމަށް ާގތްަގނޑަކަށް 

 އި ކަށް ބަލާފަޓަޕްމަންފަހުގައި ތަޙުޤީޤަށް އަންަނ ޑިެވލޮާވ އުފުލުމަށްޢުާވ އުފުލާނެ. ދެން ދަޢުއެުކަގިއ ދަ ތަޙުޤީޤުކުރުމާ

، ބޮޑެތި މައްސަލަތަުކގައި ެވސް އަދި އެ ނޫްނ ލިބޭ. އެހެންީވމާފުރުޞަތު އެބަ ާވ ބަދަލުކުރުުމެގޢުއަނެއްކާ ދަ

އަަވހަށް މައްސަލަތަުކަގިއ  ، ދެނީ ާވ އުފުލުމަށް މި ދެންނެިވ ކުރު މުއްދަތު މިޢުމައްސަލަތަކުަގއި ެވސް ދަ

ން ޤާނޫނުައސާސީ ،ކޮށްަތއް ކަަށަވރުޙައްޤު ،ފުރުޞަތުތައް  ެވސްހާއަށްލިބޭ މީާވ ޢުދަ ،ޝަރީޢަތްތައް ހިންިގ

ާވ އުފުލުްނ ޢު، މި ބަދަލު ާގނޫނުތަކަށް ެގނެސްެގން ދަ. އެހެންީވމާމަށްޙައްޤުަތއް ަކށަަވރުކޮށްދިނު ބަޔާންކޮށްފަިއާވ

އްެގ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް ަމންޓެެވލޮޕްާވ އުފުލުމަށްފަހުގައި ެއއީ ތަުޙޤީޤުތަކަށް އަންނަ ޑިޢުއަދި ދަ ،އަަވްސކޮށް

ލަްސުވމަށް ލަސްާވ ،ެވސް ެގެނޭވނެ ޮގތަކަށް ައޅުަގނޑުމެން ާގނޫނު ހަދައިފިކަމުގައި ަވނީ ނަމަެވސް ާވތަކަށް ބަދަލުޢުދަ

 ެއ ލަްސާވނެ އިތުރު  ޮގތްތަކަްށ އަުޅަގނޑުމެން ،ކަމަށް އަުޅަގނޑަށް ފާހަަގކުރެޭވ. އެހެްނނަމަެވސް އްލެއް ލިބިދާނެޙަ

ޙަޤީޤަތުގައި ބޮޑު  އި، މި. އެހެންީވމާޖެހޭގައި ެވސް އަުޅަގނޑުމެްނ އެބަ ިވސްނަންމެދު  ދިނުމާއި ނުދިނިނުމާ ރުޞަތުފު

ޖިނާޢީ ބޮޑު ކުށެްއެގ ޮގތުަގއި ހެްއދެުވމަށްޓަކައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްިވ  ،ކުށެއް. މި ކުށް 

 . ތެރި ރައީްސ ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާްއޒަތްން. އިމަށް އަުޅަގނޑު ާތީއދުކުރައްުވހުށަހެޅު

 

 ( ން ތުގަޔާސަތާ ހަވާލުވެވަޑައިރިهللا ދުބް ހުގެ ނައިބު ރައީސް އީވާ ޢަ)މަޖިލީ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 . ޙަމީދު ސިންޢަބްދުލްމުޙް މެންބަރުއިްއަޒތްތެރި  ދާއިރާެގ ނިލަންދޫޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޙަމީދު ސިންޢަބްދުލްމުޙް މެންބަރު ދާއިރާެގ ލަންދޫނި

ށް ހިންނަަވުރ (އަތުެގ ާގނޫނުއަ ޖިނާޢީ އިޖުރާ) 2016/12ނަންބަރު އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް، ާގނޫުނ 

. އަށް ތާއީދުކުރަންރިހަމަނުޑ ފުދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ އިޞްލާޙަށް ައޅުަގ

ަވނަ މާއްާދަގިއ   35 ޤާނޫނުައސާީސެގ ،އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގައި ވޭ އާދެ، ސަބަެބއް ކަމުަގއި ަބޔާންކޮށްދީފައި

އެ ކުދިންނަށް ލިިބެގންާވ ަޙްއޤެއްކަން ބަޔާްނކޮށްފައި އޮތް  ،ކުޑަކުދިންނަށް ާޚއްޞަ ަރއްާކތެރިކަމާއި ހިމާޔަތް ދިނުމަކީ

ތުެގ އަޖިނާޢީ އިޖުރާ ،ާވތީ މަލުތައް ިގަނެވފައިޢަކުރުމުެގ ތަމަޢުގައި ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ޯގނާ މުޖުދިެވހި ،ހިނދު
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މަލު ހިމެނުމަށް.  ޢަކުރުމުެގ ަވނަ މާއްދާަގއި ކަނޑައަޅާަފއިާވ ބޮޑެތި ކުށްތަުކެގ ތެރޭަގިއ ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ޯގނާ 22

ުކރުމަށް މި ހުށަހަޅަނީ. އާދެ، ދާެގ )ފ(ެގ ފަހަތަށް އަކުރެއް އިތުރު މާއް ަވނަ 22ތުެގ ާގނޫނުެގ އައާދެ، ޖިނާޢީ އިޖުރާ

ޭއަގިއ  .ބޮޑު ކުށެއްެގ ޮގުތގައި އީމި ؛ކުރުމުެގ ކުށްޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ޯގނާކު ،)ދ(ގައި ހިމަނަށް ބޭނުންަވނީ 

 ،ނަމަ ޮގއްސިޙު ފާސްެވެގން އިޞްލާ . މި ކަމަށް ުކށެއް އޮތް 11 ހުށަހަޅުއްަވމުން ފާހަަގކުރެްއިވ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ބޮޑު ކުށެްއެގ ޮގުތގައި  ފާހަަގކުެރޭވނީ.  ،އްކުށެ  12 އި ަވަނ މާއްާދަގ 22ތުެގ ާގނޫނުެގ އަ ދެން އޮންނާނީ ޖިނާޢީ އިޖުރާ

ން. ފަހަރު ެވސް ތަކުރާރުކޮށްލަ އަޅުަގނޑު މި އިޞްލާޙަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ާވހަކަ އަދި އެއް ،އެހެންކަމުން

މި ދެ ާގނޫނުަގއި ެވސް ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ، 42019/19ާގނޫނު ނަންބަރު  ާއއި،2009/12ންބަރު ނޫނު ނަާގ

ިމޮގތަށް  ،މަލުތަކަކީ ޖިނާޢީ ކުށެްއކަން ާސފުކޮށް ކަނޑަައޅާފައި އެބަޮއޭވ. އެހެންނަމަެވސްޢަކުށުެގ ކުރުމުެގ ޯގނާ

ިއއްޒަތްތެރި  މެންބަރު ެވސް  ،ާލއިރުއިެގ ރިކޯޑަށް ބަލަހަރުއަ ރަފަނަެވްސ ފާއިތުެވދިޔަ  އިރުކަނޑައަޅާަފއި އޮތް 

 އިން. އޭެގތެެރއިން މޯލްިޑްވސް ޕޮލިސް ސަރިވސް ަވނީ ުހށަހެޅިފަ މައްސަަލއެއް މި 3135 ،ފާހަަގކުރެްއިވ ފަދައިން

 ،ެވސް ލާއިރުއި ބަލައެކަނި ޖަނަަވީރ މަހަށްކަމަށް ފާހަަގކުރެިވފައިޭވ. ހަމަ މައްސަލަ 390ަވނީ ސާބިތުކުރެިވފައި 

ްއ މައްސަަލއެ 243 ްއިވ،ެވސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ާވހަކަިއަގއި ފާހަަގކުރެ ލާއިރުއިފާއިތުިވ ޖަނަަވރީ މަހަށް ބަލަ

ުގޅުންހުރި މައްސަލަތައް. އާދެ،  ކުރުމާމައްސަލަައކީ ކުޑަކުދިންަނށް ޖިންސީ ޯގނާ 121އޭެގތެެރއިން  ،އިހުށަހަޅަ

އެންމެ ިގަނއިން ރާއްޖޭެގ ެއކި ކަންކޮޅުތަކުްނ  ، ފާއިތުެވދިޔަ ޖަނަަވރީ މަހުެގ ތެރޭގައިނަށް މިޑުމެންއެޮގތުން ައޅުަގނ

 ކުރި ާވހަަކ. މެދުރާއްޖެތެރޭ ރަށެއްަގއި ބަަޔކުކު ދަރިައކަށް ޖިންސީ ޯގނާޔަަގއި ބައްޕަ ދެކުުނެގ ަރށެއް ،ތަަކކީއިުވނު އަޑު

ބެހުނު ާވހަކަ.  ަގިއ އުމުރުން ދުަވސްީވ މީހަކު ކުޑަކުއްަޖކާރަށެއް ރުެގ ެވެގން ުކޑަުކއްޖަކު ރޭޕްކުިރ ާވހަކަ. އުތު

ބެހުނު ާވހަކަ. ީޓޗަރުންނާއި ޕްރިންސިޕަލުން  ން ކިަޔަވއިދޭ މުދައްިރސުން އެ މީހުންެގ ދަިރަވރުންނާއާޤުރު

ށް ިގަނއިން އި ަވރަތެރޭަގފާއިތުެވދިޔަ ޖަނަަވރީ މަހުެގ  އީ ކުރި ާވހަކަ. އާެދ، މިދަރިަވރުންނަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ

ެވިރ ދިޔަ ަވރަށް ހިތާމަހުރި ާވަހކަތައް. ަވރަށް ހިތާމަރާއްޖޭެގ އެކި ކަންކޮޅުތަކުްނ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ިއެވމުން

ަވނަ މަޖިލީހުން ެވސް  ނަާވރަ. ންއޮތީ ފެންނައެ ހިސާބުތަކުން ހާދިސާތަކެއް. އާދެ، މީެގ ޙަީޤޤަތްތައް މިދެންނެިވ ތަފާސް

ުކޑަކުދިންެގ  ،. ެއޮގތުންުގޅުންހުރި ަވރަށް ޚާްއަޞ ދެ ާގނޫނެްއ މިހާރު ފާސްކުެރިވފަ ކުދިންނާީނ ކުޑަ ން ަވއަޅުަގނޑުމެ

 ޙައްޤުތައް ރަްއކާތެރިކުރުމުެގ ބިލު އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން. އަދި މިއާއެކު މިހާރުެވްސ އަދުލުެގ ބިލާއި ުކޑަކުދިންެގ

ަވރަށް ުގޅުންހުރި ބިލެއް.  ެވސް ކުޑަކުދިންނާ  އި. މިެގ ބިލުޢުލީމުތަ ،މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރެެވމުން އެބަދޭ

ނޫނީ ދައުލަތުެގ ަވރަށް ިގނަ މުއައްސަސާަތކެްއ  ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާތަަކށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް ސަރުކާރުެގ

ހިއުމަްނ  ،ރިވސްލިސް ސަމޯލްޑިްވސް ޕޮ ،ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ؛ އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ،އެބަހުރި. އެޮގތުން

ޕީ.ޖީ އޮފީސް ައދި ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކޯޓުތަްއ  .ހޯމް މިނިސްޓްރީ ،ޖުަވއިނަލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓު ،ރައިޓްސް ކޮމިޝަން
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ކުާރ ެވސް ކުޑަކުދިންނަށް  އިރު މި ހުރިހާ މުއައްސަސާތަެކއް އޮތް ،ޅުަގނޑު ދަންނަާވލަން ބޭނުންަވނީެވސް، އަ 

އެ މައްސަލަަތކަށް އިންސާެފއް ނުލިބި. ައޅުަގނޑުމެންެގ  އޭލަިއެގން އެބަދެ ދިުގަވރަށް އަނިޔާތަުކެގ މަްއސަލަތައް

ަވރަްށ  ،ދިޔަީއ ަވރަށް ިގނަ ދަތިތައް އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެނިގެގންބައްދަލުކުރި ކުރުމުން  ން މި މުއައްަސސާތަކާކޮމިޓީ

ސަރުކާރަށް ަވރަށް   ،ޑު ދައުލަަތށްަގނއަޅު ،ިގނަ ޮގންޖެހުންތައް އެ މުއައްސަސާތަކަށް ހުރިކަން. އެހެންކަމުން

ކޮށް ައޅުަގނުޑ ޚާއްޞަ ؛ހުރި ދަތިތައް އެ ބޭފުޅުންެގ މުައްއސަސާތަކުަގއި ،އެކު ދަންނަަވން ބޭނުންަވނީއާދޭހާ

 އެ މީހުންެގ ތެރޭގައި ތަމްރީނު ލިބިފައި ތިބި މުވައްޒަފުން ނެތްކަން. އެ  ،އެ ބޭފުޅުން ފާހަަގކުރޭ ،ފާހަަގކޮށްލަން

މި ޮޖންޖެހުންތައް އެ މީހުންނަށް  ،މި ދަތިަތއް ،، މި ަވީސލަތްތައްަވސީލަތްތައް  ެނތްކަން. އެހެންީވމާ ނަށް މީހުން

އަުޅަގނޑުމެން ބޭނުންާވ ނަތީޖާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ،ޅުަގނޑުމެން މި ބޭނުންާވ ހިސާބަށްއްލުކޮށްދީެގން މެނުީވ އަޙަ

ލަ ޮގތެްއގައި ހުށަހެޅިފަިއާވ ިއޞްލާޙަށް އަުޅަގނުޑ ުޖމު ރަން.އް ނުކުބޫލެ ަގކަމަށް އަުޅަގނޑު  ހާސިލުކުރެޭވނެ

 މި  މުއައްސަސާތަކަށް  އެ ބޭފުޅުން ،އަިދެވސް ެއއްފަހަރު ،ކަމެއް ތާއީދުކުރަމުން އަޅުަގނޑު ަވަރށް ބޮޑަށް އެދޭ

ހިކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރަށް ުގފަމަ  ށްމަބޭނުންާވ ަވސީލަތްަތއް ގާއިމުުކރުމަށް އެ ބޭފުޅުންނަށް އެހީެތރިެވދިނުމަށް. އެކަންކަ

 ލަމުން އަުޅަގނުޑެގ ާވަހކަ ކުރުކޮށްލާނަން. ޝުކުިރއްާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.އިޮގވަ 

 

  ުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއކެ 

 . ސިރާޖް މޫސާ މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ސިރާޖް މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

ަވނަ މާއްދާައށް، ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ  22ތުެގ ާގނޫނުެގ އަޒަތްތެރި ރައީސް. ޖިނާޢީ އިޖުރާޔާ އިއް ކުރިއްޝު

 ދަންނަަވން. ލަސްެވފައި އޮތް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން ހުށަހެޅި ކަމަށްޓަކައި ުޝކުރު ކުރަންޯގނާކުރުން އިތުރު 

ޖިނާޢީ ބޮޑު ކުށެއްެގ ޮގުތަގިއ ކަނޑައަޅަން ޖެހިފައި އޮްތ  .ގައިދާ  މާއްމި ހިމަނަންޖެހިފައި އޮތް މާއްދާއެއް .ކަމެއް މީ

ލަ އާދޭ. ރާއްޖޭަގއި ޖުމުމައްސަލަެއއް މައްސަލަައކީ. ޖިނާޢީ ބޮޑުކުށެއްެގ ޮގުތަގިއ ކަނޑައެޅުމުން ބަދަލުތަކެްއ އެބަ

ކަންތައްަތކެއް.  އި ބަޔާންކުރޭ ގަ ނުތަކުާގނޫ ،ކަމެއް ޖިނާޢީ ބޮޑު ކުށަަކށް ކަނޑަެއޅީމާ ަފސް ،ޮގތެްއަގިއ ހަތަރު ކަމެއް 

ޭއގައި ދިމާާވ  އާިއ،ޞްޞާތި ޚްކޯުޓގައި މައްސަލަ ބެލުމުެގ އި އެޅުމާއި، ޑްަރުގލިބުމަށް ހުރަސްއޭެގތެޭރގައި ކަފާލާތު 

އި، ދިނުމާއި، އަދަބު ދިނުމުގައި އަންނަ ހުރަސްތަކާާގނޫނީ އެހީެތރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، އަިދ މާފުމައްސަލަާއއި، 

އާދޭ. ައޅުަގނޑުެގ ުގޅޭ ބަދަލުަތކެއް އެބަ  ތުެގ ާގނޫުނގައި ބަޔާްނކުާރ މުއްދަތުތަކާއަ ރުން ޖިނާޢީ އިޖުރާެގއިތުމީ

މި  ،ކުށްތަކަށް އެބަޖެހޭބަޔާްނކުރާ ޖިނާޢީ ބޮޑު  ަވނަ މާްއދާގައި 22ުތެގ ާގނޫުނެގ އަޖިނާޢީ އިޖުރާނަޒަރުަގއި 
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ތުެގ އަ. ބަެއއް ކުށްަތއް ައދިެވސް ޖިނާޢީ އިޖުރާ ންްއ އަންނަތްކަމެެއްއޮގ އި މި ފަސްކަމުަގ ށް،ކަމަ ފަސްދެންނެިވ 

ތަފާތަކެއް މި ދެންނެިވ  ،ސްކަމުަގއި ހިމެނުނަ ަވނަ މާއްދާަގިއ މި ބަޔާންކުރާ ޖިނާޢީ ބޮޑު ކުށެއް 22 ާގނޫނުެގ

 ، ހިނުގމުގައި ެވސް ޞްޞާތި ޚް އިކޯޓުެގ ކަމެއް އެބަހުރޭ. ޑްރަުގއާދޭ. ކަފާލާ ދިނުމުގައި ެވސް ތަފާތުކަންކަމުަގއި އެބަ

ީވނަމަެވސް  ށްދިނުން ކަމަނުމާއި، އަަދބުދިެވސް މާފުނޫންމައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ެވްސ ތަފާތުތަކެއް އެބަހުރޭ. އަދި އެ

 ކީއާދޭ. މި ހުރިހާ ކަމަކީ ެއްއޮގތްާވންޖެހޭ ކަމެއް. ދިެވހިރާްއޖޭގައި ޖިނާޢީ ބޮޑު ކުށަ ކަންކަމަށް ތަފާތުތަކެއް ެއބަ މި

ކުރެޭވ ތުހުމަތު ؛މެދު އެ ކުށްތައް މެނާންއެ ؛މަލުކުރާނެ ޮގތްތަކަކީޢަުގޅިެގން  ކުށްތަކާތި ން އަދި ޖިނާޢީ ބޮޑެއިކަކޮބަ

ޮގތްތަކެއް އެބަޖެހޭ ކަނޑަެއޅިެގން ދާން. އެޮގތުން ހަމަ  އެއްޮގތް މަލުކުރާނެ ޢަމެދު  ކުރާ މީހުންނާކުށްތައް އަދި އެ ކުށް

ދާއިުރަގިއ އިޞްލާޙުެވެގން އަދި އެހެން ކަންކަމުަގއި ެވސް މި ާގނޫނު ،ގައި ެވސްލިބުމުލާތު މި ދެންނެިވ ޮގތަށް ކަފާ

ބާަވތުެގ  ކަމަށް އެއް ނުޖެހޭލިބެން ޖިނާޢީ ބޮޑު ކުށެއް ކުރީމާ މާފު ުގޅުންހުރި ާގނޫނުތަކަށް ބަދަލުެގނެެވން އެބަޖެހޭ.

ުނާވނެ. ލިބިެގން މެނޭ އެހެން ކުަށކަްށ ެވސް މާފުގައި ހި ޮގތުޖިނާޢީ ބޮޑު ކުށެްއެގ ،މަނަ ކުށެްއގައި އޮތްކަުމގައި ަވނީ

  ނުހިނާގކަމުަގއި ަވނީ ޞްޞާތި ޚްކޯޓުަގއި އެ ކުށަށް އި އަދި ހަމަ ެއއާެއކީަގއި ޖިނާޢީ ބޮޑު ކުެށއް  ކުރީމާ ޑްަރގު 

 ޞްޞާތިޚްސަލަ އި މައްކޯުޓގައި އެހެން ުކށެއް ކުރީމަ ެވސް ޑްަރުގ ާވކަނޑައަޅާފައި ކަމަށް ޖިނާޢީ ބޮޑު ކުށެއް  ،ނަމަ

 ތި ޖިނާޢީ ބޮޑެ ،ުނާވނެ. އެްއޮގތް ކަންތައްތަެކއް ބަދަލުކުރަން ެއބަޖެހޭ. އެއްޮގތަްށ ާގނޫނުތަްއ ބަދަލުކޮށްހިނގައިެގން

ޖެހޭނީ އެްއޮގތަށް ކަމަށް ހުރިހާ ާގނޫނެްއަގއި ބަޔާންކުރަްނ މަލުކުރަންއަމެދު   އަރަިއަގންނަ ފަާރތްތަކާކުށްތަކަށް

ބޫލުކުރަން. އަދި މި އިޞްލާޙަކީ ހަމަ  ަގކަމަށް އަޅުަގނޑު  ދާންޖެހޭނުތަްއ ބަދަލުެވެގންށް ާގނޫއެޮގތައެބަޖެހޭ. 

ލާޙު ހުށަނައަޅާއިުރގައި ތަޙުޤީޤަށް ލިބޭ މުއްދަތު ކުޑަެވެގންދޭ. ކޮންމެހެން މުހިންމު އިޞްލާޙެއް. މިހާރު މި އިޞް

ްނކަމަށް ކަ ގައި ެވްސ ދަތިތަކެއް ކުރިމަިތަވމުން އެބަދޭ. މިމު ކުރުރުކުރަން މުއްދަތު ުކަޑެވެގން އެބަދޭ. އަދި ަހއްޔަާވޢުދަ

ާޚއްޞަކޮށް ިދެވހިރާއްޖޭަގއި  އަދި ،ަކމުގައި ކަނޑައަަޅއި އްލު އަންނާނީ މި ކުށަކީ ެވސް ޖިނާޢީ ބޮޑު ކުށެއްޙަ

ކަންކަމަީކ  މި .ަތއްލިބެމުންދާ އަނިޔާ ކުދިންނަށްއަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ަވރަްށ ބޮޑަށް ކަންޮބޑުާވ ކަމެްއ ތުއްތު

ކީްއެވެގްނ ައޅުަގނޑަކަށް ހަމަ ނުިވސްނޭ އޭުރގައި  ގައިާގޫނނު ިއ،ހުއްޓުަވންޖެހޭ ކަމެއް. ހަމަ ބޮޑެތި އަދަބު ކަނަޑއަޅަ

ކުިރ ފަރާތްތަކަށް އެާހ ަމސައްކަތް . ފަހަރުގައި އޭރުަގއިޢީ ބޮޑު ކުެށްއެގ ޮގތުަގއި މި ކުްށ ހިމެނިފައި ނެތީކަމެއް ޖިނާ

އަުޅަގނުޑެގ  ،ެވސް ސަބަބެއް އޮެވދާނެ. ެއހެންނަމަެވސްނޫންކަމަށް ެވދާނެ. ނޫނިއްޔާ އެ ނޫން  އްމު ކަމެމުހިން

 ،ލިބޭނެ ފައިދާއަކަށް އޮންނަނީ ށްާވ ޫނނީ ތުހުމަތު ލިބޭ މީހާއަޢު މާ ހަމައެކަނި ދަބޮޑު ކުަށކަށް ކަނޑައެޅީ ނަޒަރުަގއި

ހާލަތެއްަގއި ާގނޫނީ އެހީތެރިކަްނ ފޯރުކޮށްދިނުން. އަުޅަގނުޑެގ  ިދއްޖެދައުލަތުން ާގނޫނީ ަވކީެލއްެގ އެހީތެރިކަމަށް އެ

ޖިނާޢީ ބޮޑު  ،ން ކަަށަވުރކޮށްދޭ ޙައްޤެއް އަސާސީނަޒަރުަގއި ެއއީކީ ަމއްސަލަެއއް ނޫން. ކޮންމެ މީހަކަށް ެވސް ޤާނޫނު

ން. ނުއެ ފުރުޞަތު ދި ،ނަމަ ނީ ގައި ަވކަމު ދައުލަތުެގ އެހީއަށް އެދެފި ،ނަމަ ކުރެިވއްޖެ ަކމުގައި ަވނީކުށެްއެގ ތުހުމަތު
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 ށް ލިބެންޖެހޭ އެ ފުރުޞަތު ދައުލަތަ، ނުުކރާ މީހެއް. އެހެންީވމާކޮންމެ މީހަކީ ެވސް ކުށެއް ސާބިތުުވމުެގ ކުރިން ކުށް

 ކަމަށްޓަކައި ަވރަށް ، ހަމަ މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިށް ނުފެނޭ. ެއހެންީވމާކަކަމަ ޮގތަށް އޮތުމަކީ ެއއީކީ މަްއސަލައެއް

 .ާވހަކަކޮޅު ނިންމާލަން އިތާއީދުކުރާ ާވހަކަ ދަންނަަވ އަށްއަޅުަގނޑު ެވސް ހަމަ މި ،ދާކުރަމުންއަ ށް ޝުކުރުބޮޑަ

 ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

 

  ާވހަކަދެްއެކުވން: ރިޔާސަތުން

 .ރަޝީދު އިބްރާހީމް މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ މެދު  މާފަންނުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ރަޝީދު އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މެދު މާފަންނު

ަވރަްށ  ،ަވނީ ހިންނަަވރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން ހުށަހަޅާފައި މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ތްތަކަކީ ެއއީ އަހިރާއްޭޖގައި އިޖުރާ . ދިެވބޫލުކުރަން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްަގކަމަށް އަޅުަގނޑު  މުހިންމު އިޞްލާޙެއް

 ،ހުށަހަޅަމުން ެވސް ފާހަަގކޮށްފިންބަރު އެއިެރއްަގއި ހުންނަ ެވރިެއްއެގ ހިތުަގއި އޮންނަ ެއއްެޗއް. އިްއޒަތްތެރި މެ

 ތާރުޚްމުދުޚު އީނެތީ. މި ރާއްޖޭަގއި މިާގނޫނުަގއި މިކަން ފާހަަގކޮށްފައި ، ނޫނީކީްއެވެގންާބވައޭ މި އިޞްލާުޙ ނެތީ

ތްތައް އައި އިޖުރާ ތްތަެކއް ނޯންނާނެ. ކުރީަގއަކުރާިއރުގައި އިޖުރާ ތާރު ެވރިކަންޚްދުމުޚުއޮތް ޤައުެމއް.  އިެވރިކަމެއް ކޮށްފަ 

ތް އޮންނާނީ ޭއރުގައި ަރއީސް އޮފީހުަގއި ހުންނަ މީހެއްެގ ހިތުަގއި. ެއީއ އައޮންނަނީ ރައީސް އޮފީހުގައި. އެ އިޖުރާ 

އަނިޔާ ެއއީ  އެްއކޮށްިއ އޮންނަނީ އެ މަނިކުފާނުެގ ހިތްޕުޅުގައި. ދެން ހަމަ މިއާރިއިުރގަ ކުމައުމޫނު ެވރިކަން

ބޮޑު މީހަކަށް ިވަޔސް ކުާރ އަނިޔާައކީ ިސއްރުކޮށްފަިއ  ،ްއޗަކަްށ ާވނީ. ުކޑަުކއްޖެއް ިވޔަސް ސިއްރުކޮށްފަިއ އޮތް އެ

ބައެއް ޑޮކްޓަރުްނ  .ދަުލޭވ ބައެއް ޮޑކްޓަރުންއުޅޭއިރު ބައް މިހެން އަޅުަގނޑާ .އޮންނަ އެއްެޗއް. ިއއްޒަތްތެުރ ރައީސް

ެއއްޗެހި މި  ތަކާޑޭޓާ ،ެއއްެޗހިބަލިތަާކއި ޖޭގައި ކީްއެވެގންތޯއޭ ދިެވހިރާއް، ދެން އަޅުަގނޑު ުސާވލުކުރަން ،ބުނޭ

 ތި ާވހަަކ ނޭ. ބުނަނީ ހެޔޮނުާވފަރައްާކކޮށް އޭދުނިޔޭެގ އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި ހުރެ ؟ތައް ރަްއކާނުުކރަނީމީހުންެގ ރިކޯޑު

ބޮޑު މީހެއް ިވޔަްސ  ،ސް ކަމެކޭ. ކުޑަުކއްޖެއް ިވޔަ އަދިެވސް ެއީއ މަނާ ސުރެންމައުމޫނު ދައުރުބުނަނީ ނުދައްކާށޭ. 

ކޮށްފައި އޮންނަ ެއއްެޗކޭ. ެއ ުކއްަޖކަށް ކުރާ އަނިާޔ ެއއީ ިސްއރު ،އެ މީހަކަށް  ،ޖަލުން މާލެއަށް ެގންނައިުރަގއި

ސިއްރުން އެބަ އެހެންނަމެަވސް ިސއްރު މޭ.ތިމަންަނމެން ނުބަހައްޓަ ،ށް ނޯވެއޭ އަމުރެއްޑޮކްޓަރުންނަކަ ތިމަންނަމެން

ެވްސ އެޮގތަށް ކަންކަން ކުރީ.  . ފާއިތުިވ ެވރިކަމުަގއިނޭހުންނާ ޓާދުަވހުެގ ޑޭއަހަރު ދިހަަތއް. ެގންުގޅެމޭ ޑޭޓާ

އިރު، އެއީ ޖަލަށް ލާ ،އިދީންނަށްެގންނަ ަގޖަލުން ކަމެއް.  މަނާއެއީ ރައްާކކުރުމަކީ  ޑޮކްޓަރުން އެ ޑޭޓާ

ހަދާ  ނޑުމެން އެބަ ިވްސނަންޖެހޭ މިހާރު ާގނޫނު، އަުޅަގމާކުރޭ. އެހެންވީ ކުޑަކުދިންަނށް ެވސް އަނިޔާ ،ތުއްތުކުދިންނަށް
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އި ކަންކޮށްފައި އޮީތ ތޯ. މާޒީގަ އްައޅުަގނޑުމެްނެގ މާޒީ އޮތީ ކިހިނެ ،ދައްކާއިުރަގއިމަޖިލީހުގައި ތިބެެގން ާވހަކަ 

ތާރު ޚްމުދުޚުނޫނީ ައޅުަގނުޑމެންނަށް ާގނޫނެއް ނެހެދޭނެ. މާޒީއަކީ ަވރަށް  ފިކުރުކޮށްެގން އި،ިވސްނަ  އި،ބަލަ ތޯއްހިނެކި

ހުން މަރާފައި ސަތޭކަ. ދުއިސައްަތ މީ ދިެވހިރާއްޭޖަގިއ އެބަހުރި ިލޔުންތެރިން ލިޔެފައިމާޒީއެްއ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީްސ. 

 އި ޖަހައަނަދޮގނޑި  ،ސް. އަުޅަގނޑުމެންެގ އުމުުރަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގންދިޔަކަަތއް ވެ ޖަލުތަކުގައި ތިބި ާވހަ

 އެ ކުދިން ،އެ ުގުޅން ހިންާގފައި ،ކޮށްފައިޖިންސީ ޯގނާ ށް. އަދި ކުަޑކުދިންނަމީހުން މަރާފައި ހުރި ތަންތަން ެވސް

 ، އެފަދަ ކަންތައްތަކަށްޓަަކިއ،ންީވމާހުރި. އެހެހައްދު ޖަހާފައި ެވސް އެބަކުރީމަ އެ ކުދިންެގ އަނަގޝަކުވާ 

 ؛އަޅުަގނޑުމެން ޝަުކވާއަކީ  ،ެގންތޯކީްއވެ  ،އޮތީ. ައުޅަގނޑުމެން ިވސްނަންޖެހޭ ާގޫނނު ހަދާއިރު ސިއްރުކޮށްފައި މި

 ؛ންނަފްސާނީ ޮގތު ،ޮގތުން ކުއްާޖއަށް ޖިސްމާނީ ،އަދި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން ހުށަހަޅަމުން ެވސް ފާހަަގކުރި

ޖީލުެގ ނަފްުސ  އްދިެވހިރާއްޭޖެގ ިގަނ ކުދިންެގ ނަފްސު މަރުެވފަިއ ހުރީ. އެއިއްޒަތްތެިރ ރައީސް.  އޭފްސު މަރާލަނަ

ެވެގްނ ސަލާމަތް هللا ީއާވ ޢަބްދު .ސަލާމަތްެވެގން ނިކުތީ އެ ޖީލެްއެގ ތެރެއިން މުޙައްމަދު ނަޝީދު މަރާފައި ހުރީ.

ކޮންމެ އިންސާނެްއގައި ހުންާނނެ ހިތްަވރެއް ނޫން. މިހާރު ެއއީ ކޮންމެ  .ނިކުތީ. މަދު ބޭފުޅަކު ސަލާމަތްެވެގން ނިކުތީ

 ،ބު ރަީއސްކަމުަގއި. ެއއީ ކޮންމެ މީހެއްެގ ހުންނާނެ ފިކުރެއް ނޫން ނައިެވސް ތި އިްނނެީވ މަޖިލީހުެގ هللا އީާވ ޢަބްދު 

ެއއް. ދިެވހިރާއްޖޭަގއި މި ހިނަގީނ  މަދުބަެވސް އި ހިތްަވރެއް ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ާރއްޖޭެގ މަދު ަބއެްއ ދުނިޔޭަގ

ތާުރ ޚްދުމުޚު ާވހަކަދައްކަން ،ކޮށް. އަޅުަގނޑުމެން ތަޢުރީފުއް ދުނިޔޭެގ އެހެން ެއއްެވސް ޤައުމެްއގައި ނުހިނާގ ކަްނކަމެ

ތެިރ އްޒަތްނުކުރެޭވނެ އި  މާީޒގައި އަިނޔާެވރިން. އެ އަނިޔާެވރިންނަށް މާފެއް އީއެ  ،ެވރިންނަށް މިހާރު. އެހެންނަމެަވސް

ކަެމއް ހަދައިެގން ކަންކަން ކުރަން އުޅެފިްއޔާ އަުޅަގނޑުމެންނަށް  ކޮށްެގން ެއއީ ނުާވރައީސް، އަޅުަގނޑުމެން މާފު

 އި،ލޫމާތުތާއި އެ ކަންކަން ހޯދަޢުމަ އަނިޔާެގދޭނެ ާގނޫނެއް. އަޅުަގނުޑމެން އެފަދަ އަނިޔާެވރިން ޮކށްފައި ހުރި ނުހެ

ކުރިމަަގށް ދިެވިހރާއްޖެ ެގންދެޭވނީ. ރަނަގޅު މުސްތަޤްބަލެއް ދިެވހިރާއްޖޭެގ  މެންނަށްަގނޑުބަލައި ދިރާސާކޮށްެގން އަޅު 

އަނިާޔެވރިންެގ މާޒީ. ދިެވހިރާއްޖޭަގިއ އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭއްުވނު  ؛އަިނޔާެވރިން  ދެޭވނީ. އެއީއިރައްޔިތުންނަށް ހޯދަ

ކޯލިޝަން  ، ދެން އަޅުަގނޑުމެންަނށް މަޖުބޫރުީވ ފަހުޑިމޮކްރެޓިކް ެވިރކަން ބަޣާާވަތކުން ވައްޓާލީ. އެ ބަޣާާވތަށް 

ސް. އެ ބަޣާާވތުެގ ތެރެއިްނ އަުޅަގނޑު ދެޭކޮގތުަގއި ެވ ކޯލިޝަެނއް ެގހަދަން. އެ ކޯލިޝަނަކީ ބަޣާާވތު

 މި  ،ާގނޫނުތަަކކީ ހުރިުއޅެނީ. އަުޅަގނޑުމެން ހަދަންޖެހިފައި  ުނަގނެިވެގން މިއަޅުަގނޑުމެންނަށް އަދިެވސް އަރައި

 ބުރަތް ހޯދައިެގން ހަދަންޖެހޭ ާގނޫނުތަކެއް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުޢިހުރި ެވރިކަމުގައި ޭއެގން  ެވރިން ކޮށްފައިއަނިޔާ 

ކަމަށް   ނޫން އެއީ އަނިާޔެއއް އަނިޔާ ދޭ ނަފްސާނީ ޮގތުން ޖިސްމާނީ  ޮގތުން، ސް ފާހަަގކުރެއްިވ ފަދައިންޖީހާން ެވ

، މި އޮތީ. އެހެންީވމާ ކަމަށް ލިޔެަފއި މި ޖެހޭ އެއްޗެއްއެއީ ނުބަލަން .ލިޔެފައޮތީ ާގޫނނުތަކުގައި  ދިެވހިރާއްޖޭަގއި މި
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 އީދުކުރާ ާވހަކަ ދަންނަަވން. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ޝުކުރުހުށަހަޅާފައިާވ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ތާ 

 ދަންނަަވން. ޝުކުރިްއޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރުއިްއަޒތްތެރި  ދާއިރާެގ އަލިފުށީންބަރު. ތްތެރި މެޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އަލިފުށީ

  މިހާރުކުރުން ބޮުޑ ކުެށއްެގ ޮގތުަގިއ އޮތުން އެއީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ކުަޑކުދިންނަށް ޖިންސީ ޯގނާ

ެގ ހުޖިލީކަެމއް. ައޅުަގނޑު ހިންނަަވރު ދާއިާރެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން މިފަދަ މައްސަލައެްއ މަ ލަސްެވފައި އޮތް

މިހާރު  ،ދަންނަަވން. މިފަދަ ކަންކަން ދޫކޮށްލެިވފައި އޮތުމުން ދެްއިވ ކަމަށްަޓކައި، ނިހާޔަތަށް ުޝކުރުތަޅުމަށް ެގނެސް

މި ަވބާގައި ނުޖެހޭ ޢާއިލާއެއް މަދު. އަޅުަގނޑު ެއއްެޗްއ މިއަދު ނުދަންނަަވން ހުރި  . ެވފަ ށްއޮތީ ބޮޑުަވބާއަކަ މި

 ކޮށް އަޅުަގނޑުެގ ދާއިާރެގދަނި ުތން އަޅުަގނޑު މިތާނގައި މިކަމަށް ބަހުސްކުރެެވމުންދިމާކުރި ޮގކަން ،ނަމަެވސް

ދަންނަަވން މަޖުބޫރުީވ. އަޅުަގނޑު ދާއިާރެގ ރަށެްއ  ރައްޔިތަކު އަުޅަގނޑަށް ފޮނުިވ މެސެޖަކާ ުގިޅެގން ހަމަ އެއްެޗއް

އެ ރަށުެގ ކައުންސިުލެގ  ،އަުޅަގނޑަށް ޮފނުިވ މެސެޖަކީ، އެ ާދއިރާގެ  ކުާވދޫެގ ރައްޔިތަ ތޮޅުއަ ރ. ،ކަމުަގިއާވ

ސަ އޮްތ ޕީ.ޖީ.އާ ހަަމއަށް މަޢްސަލަ ގޮއް ،ކުރެިވޤީޤުން މިހާރުެވސް ތަޙުކުރެިވެގމަތުހުރައީސަކީ މިފަދަ ކަމަކަށް ތު

ހުރި  ޭއނަެގ ކަންބޮުޑުވންތައް އެކަމާ  ،ނޭޅި އޮތުމުން. އަދި މިކަމާ ުގިޅެގން ައޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުަތއް މީހެއްެގ ާވހަކަ

ަވުގތެއްަގއި މިފަދަ މެސެޖެއް   ސްކުރެެވމުންދާހުބަ ށްމިކަމަ ،ާވހަކަ. އަުޅަގނޑު ހިތަށްއެީރ މިފަދަ ަވުގތެްއަގއި 

ދެޭވޯތ ބަލާނަން. އިކިޔަ  ެވސް ބޭނުމޭ. އަުޅަގނުޑ ެއ މެސެޖު ސެޖެއް ހަމަ ދަންނަާވލަންއަޅުަގނޑަށް  ލިބުނީމާ، ެއ މެ

ޑިިވޝަްނ ކޮމާންޑަރު  އަޮތޅު ކޮމާްނޑަރާއި ،އި މައްސަލަިއަގެގ އޮތީ، ާވދޫ ކައުންސިުލެގ ރަީއސް ަގއި މިޖުއެ މެސެ

ބޭފުޅުންެގ  ލިބޭ. އަދި މި ދެޢުލޫމާތު އެބަސްމީ މަަކމަށް ނުރަ ޔާންތަކަްށ ބަދަލުތަކެއް ެގނެސްފަިއާވުގިޅެގން ކުދިންެގ ބަ

މީހުން  މުތަކުގައި އެޤާމަ ފުލުހުނެްގ ،ެވސް ބަލަމުން އެބަދޭ ކުރެޭވތޯއިތުަރށް މުއްދަތު އިތުރު ،ސްޔަދަތު ހަމަ ިވމުއް

 ންބަލަިއަގންނަން މިކަކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭ.  ެވްސ ބަލަމުންދާ ެލޭވތޯއިުއަވ ކުޑެސް ާވދޫ ރ. ،ޅު. އަދި މިކޮށްތިބުމަ

ކުދިންނަްށ  . އެޭވބަދަލުިވކަމުެގ އިހުސާެސއް ނުކުރެެވިރކަން  އިންެގ ދާއިރާހުންލިެވރިކަން ބަދަލުުވމުން ެވސް ޕޮ .ދަތި

ެވސް މިކަން ނުބެލި ާވތީ ިއ ދާއިރުަގކުރެެވމުން ތުތުހުމަ ެކްއގެ ައދި ނުރަނަގޅު ކަންތައްތަ އިދައްކަ ނުރަނަގޅު ފިލްމު

ދައްކަމުންދާ ކަމަށް ބިރު ިއ،ެވސް އުފުރާލަ އަދި މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި މި ރަށުެގ އެންމެންފެދޭ. އުސުާވލުތައް 

ން  ދާ ޮގތުމައްސަލަ  ރާތެއްތޯ ބަލައިދޭން އެބަޖެހޭ. މިފަ އިހުމާލުީވ ކޮން އިފެންނަނީ. މިކަމުަގ މާތުތަކުން މި ލޫމަޢު
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ބާރެއް އޮތް ސަރުކާެރއްޯތ ަގދަަވނީ. ކޮންރުޅި ހާ ހައްތަމީހުން، އިރުބު ބޯަމތިެވފައި އޮތް ޚާސިލު އިންތިކައުން

ަގދަކަމަށް ބުނަނީ.   ކުރެޭވ މީހާެގ ބާރު މާތުބެހުނު ކަމަށް ތުހުމަ ސަުރކާރަްށުވރެ އެ ކުަޑކުއްާޖއާ ދައި،އުަފއްސުާވލު

ން އެބަޖެހޭ. މިއީ ދޭހުރި ހުރަސްތައް ނައްތާލަ .ކަށްރަަވިކ ަވާވހަކަދެްއކޭނީ މިފަދަ ކަންކަމުގައި ނޑަށް ެވސް އަޅުަގ

ފަހަރު ހަމަ  މިެޓއްެގ ޮގތުަގއި މިހާރުެވސް ކެްނޑިޑޭމިދެންނެިވ ރައީަސކީ . މެސެޖު ތްއަޅުަގނޑަށް ލިބިފައި އޮ

މިފަދަ  ،އުޅެނީ މިބޭުނންެވެގން ން އެހެްނީވމާ، ައޅުަގނުޑ ދަންނަވ ކައުންސިލު ަރއީސަށް ާވދަކުަރމުންދާ ކެންޑިޑޭޓެްއ. 

 ތުހުމަތުތައް ކުރެެވމުންދާ މީސްމީހުންެގ މައްސަލަ ބޮޑު ކުށެއް  ޯގނާެގ ދިންނަށް ޖިންސީ  ކުަޑކުޚާއްަޞކޮށް ؛ކުށްތައް

ކުރަން ތިބޭ މީސްމީހުންނަކީ ނަމޫނާ މީހުންނަށް  އި ޚިދުމަތްޮގުތގަ  ެގމުންދިޚާާވންހެޖެހޭ. އަދި ރައްޔިތުންެގ އެބަ ކަމަށް 

، ީއ ބަލައިަގންނަ ކަމެއް ނޫނޭ. އަުޅަގނޑު ދަންނަާވލަން ބޭނުންދިއުމަކީ އެމިފަދަ ކަންަތްއތައް ނުބެލި ،އިރުންޖެހޭާވ

 ހުރި ކުކޮށްފައި ހުރި މީހަ ޮގތަށް އެްއެވސް މަަސއްކަެތއް ހުރަސްއެޅޭ ފުލުހުންެގ މުއައްސަާސަގއި މިފަދަ ކަމަކަށް

މެދު   ފަރާތްތަކާ އެ އި،ިވ ބޭފުޅުން މިފަދަ ފަރާތްތައް ހޯދަތިއްބެ  ހާރުެގ ފުލުހުންެގ ެވރިންެގ ޮގުތގައިމި ،ނަމަ

ން މި މައްސަލަތައް މިނިސްޓްރީ ރއިެދއްުވަމށް. ހަމަ އެއާއެކު ޖެންޑައްަވއަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުތައް މިހާރުން މިހާރަށް އަޅު

 ރ ޖެންޑަ ،ހެންކަމަށްާވނަމަިގފައި އެަބއޮތް. ބަޔާންތަެކއް ނެިގފައި އޮްތކަން އެނޭގ. އެ ނދިޔަކަން އެކުރެެވމުންތަހުޤީޤު

ައޅުަގނޑު ަހމަ އެ މުައއްސަާސެގ އިްސެވރިންނަށް މި ފުރުޞަތުގައި  ށްެވސް އުފުލުމަ ންމާޒި ރީން އެމިނިސްޓް

ިމީއ  ،ާވނަމައޮތް ކަމަށް  އްސަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް މި މައްސަލަ ގޮ އިތުރުން ޕްރޮސެކިއުޓަޮގާވލަން. އަދި އޭގެ 

ކަންތައްތަްއ  މި  ،ކުރެެވމުން ދޭތޯރަނަގޅަށް ޝަރީޢަތް ،ދަނީ  އެއްޮގތަށްތޯ މިކަން މި ޤީޤަތާޙަ ،ކިހާަވރެްއެގ ކަމެއްތޯ 

ްނ ނޑު މި ފުރުޞަތުގައި އެދެފަރާތްތަކަށް ޮގާވލަން. އަުޅަގ ނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް އެެވސް އަުޅަގ ދިނުމަށްބަލައި

ަރއިޓްްސ  ންެވްސ އިތުރަށް ހިއުމަ ޮގތުަގއި މަޖިލީހުން ެގމައްސަަލއެއް  ،މި މައްސަލަ ؛ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ،ބޭނުން

ޮއންނަ ހަމަމަަގށް އަޅުވައިދޭން  ،ކަމެއް ާވނަމަ ނުރަނަގޅު މިކަމުަގއި ިއ،ދެްއަވއިކޮމިޓީން ބައްލަވަ  ރއެންޑް ޖެންޑަ

 ؟ހާލަތުގައި އޮތީ  ރަށްތޯ މިއް ޖޭެގ ކިތަދެންނެީވ. ރާއް ނޑު މިަގކަތްކުރަން. ިމއީ އެންެމ ރަށެއްެގ ާވހަކަ އަޅު މަސައް

، މިފަދަ ކަންކަން ރާއްޖެއިން އެހެންީވމާ ؟މި ނުރައްކާތެރި ަވބާއަްށ ނުަވދެ އޮތީ ކުދިންގެ އިލާތޯ ކުޑަ ޢާކިތައް 

ހުެގ ހަމަ ެއއާެއކު މިކަމުގައި މަޖިލީ .ކޮށްެގން މަސައްކަތްތަެކއް ެވސް ިގނަ މަޖިލީހުން  ގެ އަޅުަގނޑުމެން ލެޭވނީއިނައްތަ

ބުރަ  ފެނޭ އަުޅަގނޑަށްކޮމިޓީން  ރޓްސް އެންޑް ޖެންޑަަރއި ހިއުމަން ން،އިން މިކަން ބެލުމަށް ޮއންނަ ކޮމިޓީތެރެ

އެުކގައި ަބއްދަލުުވންތައް އެ ކޮމިޓީން ކުިރއަްށ  ތަން. ތަފާތު މުއަްއސަސާތަކާ ުގިޅެގން ުކރައްާވ ެކއްމަސައްކަތްތަ

ހެން ހުރި މުޅި ރާއްޖޭގައި މި .ަވކި ރަށެއް ނޫން ،ކަމެއް ތަން. އަުޅަގނޑު ެއދެނީ މި ބާަވތުެގ ހުރިހާ ެގންދަާވ

ނޑުމެން އެންމެން ކުރެެވން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރުަމށް އަޅުަގމިކަްނ ނައްތާލުމަށް  ،ކަންތައްތައް ދެނެަގނެ 

 ޞަތަށް.ކުރުން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެއްިވ ފުރު އަތުކުރި ޮއޅާލަިއެގން މި މަސައްކަތް
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 :ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން

ރި މެންބަރު ތި ިވދާޅުިވ ެއއްެޗއް އަުޅަގނުޑ ފާހަަގކޮށްފިން. އިއްޒަތްތެިރ ޒަތްތެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއް

  ޭވ މީހަކު މިކުރެކަމަށް ތުހުމަތު ކުރިކުަޑކުްއޖަކަށް ޖިންސީ ޯގނާ ،ކަންބޮޑުުވން. އިތުރަށް ،މެންބަރު ތި ފާހަަގކުރެއްވީ 

 ަވުގތު ދެއްތޯ. އަދި މި ،ަކއުންސިލު އިންތިޚާބުެގ ކެންިޑޑޭޓެްއެގ ޮގުތގައި އެބަހުންނެިވއޭ ތްެވސް ކުރިއަށް އޮ ަވުގތު

، ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ތިފާހަަގކުރެއްިވ ނުކުތާ އަދި އިްއޒަތްތެިރ އެހެންީވމާ ؛ެވސް ަކއުންސިލުެގ ަރއީސްަކމަށް

 އިތުރަށް ތަޙުޤީޤުކުެރޭވޭނ ޮގތެއް މަޖިލިސް ތެރެއިން  މިކަން ިއ،ެވސް މިކަން ބަލަ ިރޔާަސތުން ،ިވދާޅުީވބަރު ތި ންމެ

 ރސް އެންޑް ޖެންޑައިޓްރަ ނޑު ހިއުމަން ިވދާޅުީވ. ެއހެންީވމާ، އަުޅަގ ދެްއޗޭ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ތިއިެވސް ބަލަ

ށް ެވސް އްރިރަޤަކޮމިޓީ މު ،ބިަވޑަިއަގންނަާވނެ އިދާރަކުެރއްިވްއޔާ ލި ؛އްރިރަށް އަުޅަގނޑުމެންޤަކޮމިޓީެގ މު

ތަޅުމުަގިއ ހަމަ މައްސަލަތައް  ،ތިޔާުރގައި އޮންނާނެޚްެގ އިޓީ، ކޮމިބަހުސްެގ މިނިޓްސް. އެހެންީވމާ ލިބިަވޑަިއަގންަނާވނެ

ެވްސ  ނޑުއަުޅަގ ުކރިއަށް ެގންިދއުން އޮންނާނެ. އަދި  މަަސއްކަތްަގއި ދެކެޭވ ާވހަކަތަކަްށ ބަލަިއެގން ކޮމިޓީ

ާވހަކަ ދަންނަާވނަން.  ހަމަ ަވކިްނ މި ށްއްރިރަޤަކޮމިޓީެގ މު ރއިޓްސް އެްނޑް ޖެންޑަރަ  ންއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ހިއުމަ

 .ޝަފީޤްهللا ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ެވލިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

 

 ޤް ާވހަކަދެއްެކުވން:ޝަފީهللا ެވލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

ލާ ާވހަކަ. ޯއާގތެރިާވ އިނޑުމެންނަށް އަބަުދެވސް ިއެވނީ ުކޑަކުދިންނަށް އަޅައްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅަގޝުކުރި

 ކަމަކާ ،އެހެންނަމަެވސް ާވހަކަ. ުކޑަކުދިްނެގ ދުަވެހްއ ފާހަަގކުރާ ާވަހކަ. ުކޑަކުިދންެގ އަހަރެްއ ފާހަަގކުރާ ާވހަކަ.

ނޫންނަމަ ކުަޑ ކުއްޖަކަށް ޮބޑު އަނިާޔެއއް  ،ކުެރވޭއިރު އްޖަކަށް ޖިންސީ ޯގނާކުަޑކު ،ކަމަާކ ޖެހޭިއރުބޮޑު  ،ޖެހޭއިރު

ޖިނާޢީ   ،. އަުޅަގނޑު ަވރަްށ ބޮޑަށް އުފާކުރަންތުން ކޮންމެެވސް ހުރަހެއް ކުރިމަތިެވފައޮންނަނީ ާގނޫނީ ޮގ މި ،ދެޭވއިރު

ެއ  ،2016/12އާދެ!  ؛ުތެގ ާގނޫނަށްއަޖުރާޖިނާޢީ އި ،ކުރުންނާބޮޑު ކުެށއްެގ ޮގުތަގއި ުކޑަުކދިންނަށް ޖިންސީ ޯގ

ހިންނަަވރު ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު ހުށަހެޅުއްިވ  އިލާޙެްއެގ ސިފައިގަ ޞްާގނޫނަށް އި

 ،ޮގތުން  ަވަނ މާއްދާގައި ބުނާ 22ޖިނާޢީ ިއޖުރާތުެގ ާގނޫނުެގ  ،ޮގތުން ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި. އާދެ! މިހާރު އޮތް

 ޮގުތަގއި  ެގނޫންނަމަ ކުޑަކުދިންނާ ުގޅޭ ެއއްެވސް މައްސަލަެއއް އެީއކީ ބޮޑު ކުށެއް  ،ުކރުންށް ޖިންސީ ޯގނާކުޑަކުދިންނަ

ންމު ަވރަށް ބޮޑު  ހިަވަރށް މު ،ންނަނީއަ ޮގތުގައި މިެގ ލާޙެއް ޞްބަލާފައެއް ނެތް. އެހެންީވމާ، ކުޑަކުޑަ އި

ަވނަ މާއްދާަގިއ  22 ،ަވނީ. އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްާލނަންކުރައް  ތް މިުވމުެގ މަސަްއކައްދެހައްލު ހޯ  ކަށްމައްސަލައަ

 ،ކުށް ޢީާގ ބޮޑެތި ޖިނާތިޒާުމެވެގން ހިންއިން ،ކަމެއް އެަބއޮތް. މީހުން މެރުމުެގ ކުށް 11މިހާރު ހުރި ކަންކަން. 
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 ،ރުމުެގ ކުށްކުރެފިކުމީހުން ޓް ،ފަިއނޭންސް ކުރުމުެގ ކުށް  އަދި ޓެރަރިޒަމަށް މަނީލޯންަޑރިން ،ޓެރަރިޒަމްެގ ކުށް

 ،ޔާނާތްތެރިުވމާއި މަކަާރއި ހީލަތް އަދި ފޭރުމުެގ ކުށްޚި ،ެޓކުހުން ،ަވއްކަން ،ކުރުުމެގ ކުށްމަސްތުާވތަކެތި ޓްރެފިކު

މީހެއްެގ ުގނަަވނެްއ  ،ކުށް ޭގންގު  ،ކޮރަޕްޝަނުެގ ކުށް ؛ލައްކަ ރުފިާޔއިން ފެށިެގން މަތީެގ މައްސަލަތައް އަދި އެއް

ެގ އިސްތިޤުލާާލއި ދައުލަތު ،ރީ ހިންުގންމާފަދަ ޮގތަކަށް މާރާ ދާނެތި ބަެއއް ނުަވތަ ހިއްސެއް ތަ ުގަނަވނެްއެގނުަވ

)ދ( ެގ ޮގތުގައި ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ  ،މަލު ހިންުގން. އަޅުަގނުޑ ދަންނަާވނީޢަފަދަ  ެގއްލުންާވ މިނިަވންކަމަށް

ަވނަ އަހަރުން  2016 ،މިކަން މިހާތަނަށް ނުެވ އޮުތމަކީ އަދި .ކަމެކޭ ންމުހިކުރުމުެގ ކުށް އައުން ިމީއ ަވރަށް މުޯގނާ

 މާލެކޭ.ހުމެދު ެވފައިާވ އި ކުޑަކުދިްނނާ ،. މިހާތަނަށް ނުެވ އޮތުމަކީއަންނަނީ މަލުކުރެެވމުން މިޢަ ފެށިެގން މި ާގނޫނަށް 

އް ރައްކާތެިރކުރުމާ ބެހޭ ކުަޑކުދިންެގ ަޙްއޤުތަ ،ކުެރވިއްޖެުގދީ ސްާގނޫެނއް ތައާ ަވަނ ދުަވހު  20ދެ! މިދިޔަ މަހުެގ އާ

އޮތޯރިީޓެއއް ެވސް މާޔަތްކުރުމަށް ޚާއްސަ ހިަވނަ ދުަވހު ކުޑަކުދިްނެގ ޙައްޤުަތއް  1ަމހުެގ  އަދި މި .ާގނޫނެްއެގ ދަށުން

 15މި ޭވުތެވދިޔަ  ،ެވސް ައޅުަގނޑުމެންެގ ހަނދާނަށް ެގންނަންީވ ހުރިހާ ކަމެއް ކުެރެވމުންދާއިރު އުފައްދަަވއިފި. މި

 އިއަށް ހުށަހެޅިފަށް އަހަރުދުަވހުެގ ތެޭރަގއި ކުަޑކުދިންނަށް ޖިންސީޯގނާކޮށްެގން މޯލްިޑްވސް ޕޮލިސް ސަރިވސް ަވރަކަ

ެވސް މަދު  . ަވރަށްަގއިމައްސަަލެއއް 390އެްއ. ޭއެގތެރެއިން ކުްށ ސާބިުތެވފަިއަވނީ މައްސަލަ  3135އެބައޮތް 

 ،މައްސަލަ. އަދި ައޅުަގނޑުމެން ހަނދާންކޮށްލަންޖެހެނީމަްއސަލައަކީ ކުށް ސާބިތުނުާވ  2745އަދަދެއް. އާދެ! 

ކުމަކާ ހިސާބަށް ނުޮގސް. ހުސް ެވ އަދި އަދަށްދާން ން ފެށިެގން ހުށަހެޅިފައި ހުރި މައްސަލަތައް ެވސް އެބަހުރިއ2012ި

 މުޖްތަމަޢު އަމާން ފުެގ ާވހަކަ މި ދައްކަނީ. އަޅުަގނޑުމެން މި ދައްކަނީ ައޅުަގނޑުމެން ސާއަޅުަގނޑުމެން އެކަމަކު އިން

ތަނެއްެގ ޮގުތގައި ހަަދއިދޭ ާވހަކަ. އެހެންނަމަެވސް، އަުޅަގނޑުމެންެގ ތުއްތު ދަރިންނަށް ދިމާެވފައި ހުިރ 

އަހަރުން  އަހަރުން ފަސް އުޅެނީ ޙައްލު ނުހޯދިެގން. ާގނޫނުހަދާ މަޖިލީހެއް ފަސް  އަުޅަގނޑުމެްނނަށް މިމައްސަލަތަކަށް

އްެލއް ނުލިބޭ. ޙަ ،އެހެްނނަމަެވސް ައޑުިއޭވ. މަސައްކަތްކުރޭ. ާވހަކަދެކެޭވ.ްއލުކުރަން ޙަމައްސަލަަތއް  .އެބައާދޭ

ޤޫބާތަށް މި ެގނެޭވ ބަދަލަީކ ޢުާގނޫނުލް. އޮތީ ައއިސްފައޭ ތު މި އެކަްނކަން ޙައްލުކުރުުމެގ ަވުގ ،ދަންނަާވނީ އަޅުަގނޑު

ބޮޑު ޖިނާޢީ ކުށެްއެގ  ،ފަދަ މައްސަލަތައް ހިންާގ ީމހުންމި ،މު އަދަދެޭކ. އަުޅަގނޑު އުއްމީދުކުރަނީ ންެވސް މުހި ަވރަށް

ލިިބެގންދިއުން.  ދަބު އައެޅިމީހުންނާ މެދު ފިޔަަވޅު ައަވސް މުއްދަެތްއގައި އެ ،މީހުންނާ މެދު ދަޢުާވކުެރިވ ޮގތުަގއި އެ

 .ޮގުތގައި ެވެގންިދއުންއްެގ ޢެއޯާގތެރި މުޖްތަމަ ،ސަލާމަތް ޮގތެްއގައި ކުަޑކުދިންނަށް ޞަޚާއް ،މުޖްތަމަޢުމި އަދި 

 ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 އަޙްމަދު ސަލީމް. ހޯރަފުށީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު 
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 ހޯރަފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ާވހަކަދެއްކެުވްނ:

އެންމެ އެޖެންޑާކުރެުވނު ަވނަ ރަްއޔިތުންެގ މަޖީލީހަށް  19 ދެކޭޮގުތގައި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު

 ނުާދނެ. ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ނުެވ ސަލަސްކުރާ މައްހުމުހިއްމު އެއް މައްސަަލއަށް މިއަދު އަުޅަގނޑުމެން މި ބަ

ަވރަްށ ބޮޑަށް ތާއީުދކުރަން. އަިދ  ހުށަހެޅިެގންދާ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު  ޯގނާކުރުމަކީ ޖިނާޢީ ބޮުޑ ކުެށއްެގ ޮގުތަގއި 

ެވްސ  ައޅުަގނޑު ،ެވސް އެ ިވދާޅުިވ ޮގތަށް މީެގކުރިން ާވހަކަފުޅުެދއްެކިވ ބައެއް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

އަންތަރީސްަވނީ މިހާތަނަށް މިއީ ބޮޑު ކުެށއްެގ ޮގުތގައި ަކނޑަނޭޅި އޮތީ ީކއްެވެގންތޯ.  ،އަޖައިބުަވނީ  ،އިރާންަވނީހަ

 ނުެލޭވއިކުޑަކުދިންނަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް އަޅަ ،މަނަ ެގ ޙައްޤުތައް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ރައްކާތެރިނުކުރެޭވކުޑަކުދިން 

ދެން ޤައުމެއްަގއި އަުޅަގނޑުމެން މި  ،ނަމަ ކުޑަކުދިންނަށް ބޭނުންާވ ސަމާލުކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުދެޭވ ،ނަމަ

 އުފެދޭ. މި މައްސަލަ ހުށަހަޅުްއަވމުން ހިއުމަން ރައިޓްްސ އެްނޑް ކުރަނީ ކޮންކަެމއްތޯ ެއއީ ައޅުަގނުޑެގ ހިުތަގިއ 

  މިކަން އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ސަބަބު.  ،ޖެންޑަރ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު ަވރަށް އަސަރާެއކު ިވދާުޅެވދެްއވައިފި 

ަވރަށް ރަނަގޅަށް އެ ިވދާޅުާވ ާވހަކަފުޅު  ނާކަމަ އިރުަގިއ އެލާބަހިސާބުތަކަށް ސްއަޅުަގނޑު ދެކޭޮގުތަގއި ތަފާ

ރާއްޖޭގައި ުކޑަކުދިންނަށް  ޮގތުަގއި އޮތް މި ެގޤައުމެއްމުސްލިމު ސައްތައިން ަސއްތަ މެންނަށް އެބަ ދޭހަޭވ. އަޅުަގނޑު

. އަުޅަގނުޑ ކަންބޮުޑާވ މިންަވރަކަށް އަށްހާއޮތީ އިންތި ޯގނާކޮށްެގން ހުށަހެޭޅ މައްސަލަތަކުެގ އަދަދު މި ޖިންސީ

އެީއ އަދި  ހުށަހެޅޭ. ހޭ ފަރާތްތަަކށް އެބަބެ ދުަވހު މިކަހަލަ މަްއސަލައެއް ކަމާ ެއއް ންދެ ދުަވަހކުކޮންމެ  ދެކޭޮގުތގައި

ނުަވތަ އަންަގްނ  ،ނޭނިގަވރަށް ޮބޑުބަެއްއ ޮގތުަގއި  ބޫލުކުރާަގއެނޭގ މިންަވރު. ީމެގތެރެިއން އަޅުަގނޑު 

ޮބޑުތަނުން  އްސަލަިއެގ ބޮޑުމިން ައދި މިއަށްުވރެ މާ، ޙަީޤޤީ މަހުންނާނެ. އެހެންީވމާ އި ބޭނުންނުެވެގން ދޫކޮށްެލިވފަ

 ތަކަށް ބަލާއިރުަގއި މި ހުރި ތަފާސްހިސާބުއި ބޫލުކުރަން. އަުޅަގނުޑމެންނަށް ލިބިފަަގ ކަން އަުޅަގނޑުއިމަތީަގއޮންނާނީ 

ުތގައި މައްސަލަ ޖިންސީޯގނާކުުރމުެގ މައްސަލަިއެގ ޮގ 121 ،ހަމައެކަނި ބެލިޔަސް މަހަށް ޖެނުއަރީ އަހަރުެގ

 ،ަވންޏާ ކަމަށް ރި މަްއސަލަ އޮތްަވނީ. މި ރޭޓުން އަުޅަގނޑުމެންެގ ތެރޭގައި މި ނުަރއްކާތެ ހުށަހެޅިފައިާވ ކަމަށް މި

އެީއ ޙަޤީޤަތުަގިއ ެވްސ ައޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ސުާވެލއް  ،ދެން އަޅުަގނޑުމެންެގ ަޤއުުމެގ ކުރިަމަގކީ ކޮބައިތޯ 

ކޮންމެ  ިއ،ހަމަ ކޮންމެ ޖަލްސާއެއްަގ ،މީހުންނޭ ތިބޮޑެނަކީ މާދަމާެގ ކުޑަކުދިން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަުދެގ

މިއަދު މިތިބީ ހިންނަަވރު  މާދަމާެގ ބޮޑެތި މީހުން  .ޤްރީރެްއަގއި އަުޅަގނޑުމެން އެބަ އަުޑައހަންބޭފުޅެއްެގ ކޮންމެ ތަ

ުކރިމަގެއް ނެތް. ދިރިތިއްަބްސ . ެއ މީހުންެގ ނަފްސު މަރުެވފަ ،ނަމަ ިވދާުޅިވ ޮގތުންދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ކަމަށް  މާދަމާެގ ކުރިމަުގ ަބއްޓަންކުރާތަަކށް އަުޅަގނޑުމެންެގ ޮގއެކަހަލަ  ފަދަ ބައެއް. އެއީ ފުރާނަ ނެތް ހަިށަގނޑެއް 

ލު ހާ އޮންނާނެ ޤައުމެްއެގ ޮގުތަގއި މި ޤައުމު ،ަވންޏާ ަކމަށް ދާއްއަޅުަގނޑުމެން އުފަ ނުަވތަ ކުރިަމުގެގ ީޖލު ،ަވންޏާ
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 ،ޑަށް ތާއީުދކުރަންއަުޅަގނުޑ ަވރަށް ބޮ  ،ެވސް ެގނެޭވ. އެހެްނީވމާ ރަނަގޅަކަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ ހިތަށް ކިަތންމެ

 ،ުކޑަކުިދންނަށް ޖިންސީޯގނާކުރުމަކީ ބޮޑެތި ކުށްތަކުެގ ތެެރއިން ،ެގނެސްތުެގ ާގނޫނަްށ އިޞްލާޙުއަޖިނާޢީ އިޖުރާ

މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަ   .ަތކުެގ ތެރެއިން ކުށެްއެގ ޮގުތަގއި ކަނަޑއެޅުމަށްރާއްޖޭެގ އެންމެ ބޮޑެތި ކުށް

ކުއްޖަކަށް ިއ މި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކަށް ަބލާއިރުަގއި ޚިޔާނާތްތެިރުވން އެބަ ހިމެނޭ. ކުޑަ ކުުށެގ ތެޭރަގ 11ބޮޑު 

ބޮޑު ކުެށްއެގ  ،މެްއގައި ހިނާގނެ ކަމަަކށް. ފޭރުންޚިޔާނާތްތެރިުވމަށްުވރެ ޮބޑު ިޚޔާނާތެއް އަޅުަގނޑަކަށް ނުފެޭނ ޤައު

ރެ ބޮޑު ފޭރުމެއް ޤައުމެއްަގއި ހިނާގނެ ކަމަކަށް އަުޅަގނުޑ އްފަތް ފޭރުމަށްުވޢިކުްއޖެއްެގ ޮގތުަގއި އެބަ ހިމެނޭ. ކުޑަ

ެގ މިިނަވންކަމަށް ކުއްެޖއްޮގުތަގއި އެބަ ހިމެނޭ. ުކޑަ ެގނުކުރަން. މިިނަވންަކމަށް އަރަިއަގތުން ބޮޑު ކުެށއް  ބޫލެއްަގ

ބޫލުކުރަންޖެހޭ ަގަގނޑުމެން ައޅު .ނުުކރެޭވ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ބޫެލއްަގށް ކައަރަިއަގތުމަށްުވރެ ބޮޑު ކުެށްއ އަޅުަގނޑަ

 މެ ސާސްކުރެޭވނެ ހަމަ ކޮންހުާވ ލޯބި ހަމަ އި އޭާނެގ ަދރިފުޅުދެކެ  ،ކު ޔަޙަޤީޤަތަކީ ކޮންމެ މަޔަުކ ޮކންމެ ބައްޕަ

ޭވނުަގިއ  ހަމައެކަނި ކަށް. ދަރިފުޅަށް ލިބޭ މިފަދަ ޭވންދެނިިވ އަނިާޔއެްއެގ ސަބަބުންޔަ ންމެ ބައްޕަކޮ ،ކަށްޔަމަންމަ

 .އެންމެންނަށް އެކަމުެގ ނޭދެޭވ އަސަރު ކުރަމުންދޭ .އިާލއަށްޢާމުޅި  ،ެވސް ނޫންއް ކުއްާޖއެ އުޅެންޖެހިފައި އޮންނަނީ

ލިބުނަސް އެކަން މުޅިްނ މީހާއަށް ައދަބު ކުރިށްމިއީ އަދި ކު ،ންީވމާއެކަުމެގ ގެއްުލން ފޯރައިެގންދޭ. އެހެ ޔާތަށްހަމުޅި 

ޮގުތަގިއ  އެއަްށުވރެ މާ ބިރުެވރިކަެމއް. އަުޅަގނޑު ދެކޭ ،ނުރައްކާެތރި އެއަްށުވރެ މާ .ނޫން ޒާުތެގ ކަެމއް ފޮހެިވެގންދާ

 ،ނޑުމެންެގ ޤައުމުެގ ކުރިމަަގށްަޓކައި ން ެގންނަންެޖހޭ ބަދަލެއް. އަުޅަގމިހާރަށް އަަވހަށް އަުޅަގނޑުމެ މިއީ މިހާރުން

 ޤައުމުެގ ލީޑަރުންެގ ކުރިމަަގށްޓަަކއި ައދި މާދަމާެގ މި ،ެގ މާދަމާެގ ޖީލުެގ ކުރިމަަގށްޓަަކއިއަޅުަގނޑުމެން

 އިން ކުށެއް ތަކުެގ ތެރެށް ރާއްޖޭގައި އެންމެ ބޮޑެތި ކުށްައަވހަ ،ލާޙުެގނެސްޞްއަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ާގނޫނަށް އި

ރައިޓްސް އެންޑް  ހިއުމަން، ަވރަށް އުާފކުރަންެގންނަން. އަުޅަގނޑު ޙުލާޞް އިށްާގޫނނަ ކަނޑަައޅައި އެ ކަމަށް

  ކަމަށްޓަަކއި ައޅުަގނޑު ަވރަށް ފުރިހަމައަށް މި  އްިވމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުލާޙު ޞްެގ މުޤައްރިުރ މި އިޖެންޑަރ ކޮމިޓީ

 .ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ  ަގިއ ދަންނަަވން. ަވރަށްލާޙަށް ތާއީދުކުރާ ކަމު ޞްއި

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން: ރިޔާސަތުން

 ތުރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ.ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މާފަންނު އުޝުކުރިއްޔާ 

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ާވހަކަެދއްެކުވން:

 މި ،ބޭނުންަވނީ ސް ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން މިވެ  ަގނޑު ދެަވނަ ފުުރޞަތެއްަގއިއަޅު  .ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ޝުކުރިއްޔާ

ޖެހޭ ދަންނަަވންއެންމެ ބޮުޑ ުކށެއް. މިހެން  ،ކުށަކީ މިހާރުެވސް ހަމަ ބޮުޑކުށެއް އިނޭގތޯ. ހަމަ އެންމެ ސީރިއަސް 
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ތު ހައްޔަރުގައި ބެހެއްޓުމުެގ ފުރުޞަ ނިމެންދެން  ޝަރީޢަތް މުޅިކުށުގައި ތަޙުީޤޤަށް ހައްޔަރުކުރެޭވ މީހާ  މި ،ސަބަބަކީ

ެވްސ ނުލިބޭ ާގނޫނުެގ ތެެރއިން  އްޕެރޯލެ  ،ެވސް ނުލިބޭ ކަފާލާެތއް ،ަވނީ  ހަމަ ބޮޑު ކުށަކަށް މި .ލިބޭއެބަާގނޫނުން 

 ކުމެއްހު ދުަވހުެގ ޖަލުއުމުރު ،ަވނީ ށްައދި ހަމަ ބޮޑު ކުށަކަ .އިނޭގތޯ. އެހެްނީވމާ މިހާރުެވސް މިއީ ހަމަ ބޮޑުކުށެއް

މިހާރުެވްސ މިއީ ޙަޤީަޤތުގައި ޮބޑު ކުެށއް. އެންމެ  ،އެްނމެ ބޮޑު ެއއް އަދަބު. އެހެްނީވމާާގނޫނުން ދެޭވ  .އެބައާދޭ

 މި ،ކުށް ހިމެިނފައިނުާވކަން. އެހެންީވމާ މިދެންނެިވ ޖިނާއީ ބޮޑެތި ކުުށެގ ލިސްުޓގައި މި .އުޅެނީ ދިމާެވެގން މިކަމެއް 

ދެކެން.  ކަުމަގިއ އަުޅަގނުޑ އެބަ  ޮގތް  ރަނަގޅުައަވހަށް ހިމަނާލުމަކީ ހަމަ އެންމެ ،ށް ހިމަނާލުންލިސްޓަ ކުށް އެ 

 ށްކަމަނޫން  ކުށެއް ބޮޑު ޢީިޖނާ.  ބޮޑު ކުށެކޭޢީބޭނުންީވ. މިހާރުެވސް މިއީ ޖިނާ އެހެންެވެގން މިކަން ފާަހަގކޮްށލަން މި

 ،މިނި  މިދެންނެިވހެން ތަޙުޤީޤު .ނޫނުން އެބަލިބިދޭާގ ެވސް ކަމެއް  ހުރިހާ . މިެވސް ނުާވނޭ އެްއެވސް މީހަކު ދެކިެގން

މަތުަގިއާވ ފަރާތް ހުތުމި  ؛ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ހައްޔަރުގައި ބެހެއްޓުުމެގ ،އަދި ތަޙުޤީޤު ނިމެންދެން ހައްޔަރުކުރުމާއި

 . އެބަކުރޭ ހުކުންށް އުމުރުދުަވހު ޖަލަ .ެވސް ނުލިބޭ އްޕެރޯލެ ،ކަފާލާތެއް ނުލިބޭ .ބެހެއްޓުމުެގ ފުރުޞަތު އެބަިލބިދޭ

 ،ނަމަެވސް ތުެގ މިބޮޑު އަދަުބތައް މިހެން އޮތްޔަނުހިމެނުން. ޖިނާ ލިސްޓުގައި މިބޮޑުކުށެކޭ އިނޭގތޯ. ހަމަެއަކނި 

ަވނަ ދަރަޖަިއެގ  4ޖިނާޔަތުެގ  ،ުގޭޅ ކުށްަތއް އެއީ  ޒާުތެގ މިކަމާ ަބއެއް ،ޤޫބާތުަގިއ އެަބއޮވޭ ޢުެއކުަގއި ޤާނޫނުލްހަމައެއާ

 1މިސާލަކަްށ  .ކަހަލަ ކުށް ނޭ ކުޑަ މިންަވުރެގ އަދަބު އަންނަ އެީއ ޭއެގ މައްސަލަިއެގ ތެރެއިން ހިމެ ،ތުަގއިޮގ ކުށެްއެގ

ޮގުތަގިއ އަުޅަގނޑުމެން ެގ މިއީ  ބޮޑު މަްއސަލަެއއް ،ދެމެދުެގ އަދަބެއް އެބައާދޭ. އެހެންނަމަެވސް އަހަރާ 4އަހަރާއި 

ދައްެޗއްޯތ  ،،ންހުރަހެއްތޯކުރުމަށް ކޮމިއީ ތަޙުޤީޤުކޮށް އަދި ޕްރޮސިކިއުޓު  އުފެދެނީ ބޫލުކުރަން. ދެން ސުާވލު މިަގއެބަ 

 ައަވހަށް އިންސާފާ  ،ކޮށްއަަވހަށް ޕްރޮސިުއޓު އި،ތަޙުޤީޤުކޮށް ނިންމަ ؟އަަވސްކުރުންތޯ ؟ކޮަބއިތޯ ބޭނުމަކީ ،ަވނީ

އަޅުަގނޑު ހިތުަގއި  ،ނީނަމަމަށްަވއެހެންކަ؟ ބޭނުންަވނީ ކުރުމަށް އަަވސްކުރުންތޯ އަޅުަގނޑުމެން މިހަމައަށް ާވސިލު

ދަޢުާވ  ،ެވސް އޮންނަ އުސޫލުން ާވމީ އެހެން ޤައުމުތަކުަގއިގު ހިތަށްއަރަނީ ބައިނަލްއަ މި ގެ ަގނޑުއުފެދޭ ސުާވލަކީ، ައޅު

 އަދި ދަޢުާވތައް  ،ތަޙުޤީޤުކުރުމުެގ ފުރުަޞތު ލިބިދީ ،އެހެންނަމަެވސް ؛ެވސް ކުަޑކޮށް އުފުލުމުެގ ފުރުޞަތު ހައްތަހާ

ެވސް އެބަ ޙައްލު ލިބިެގންދޭ. އަަވސްކުރުން  ލީމާއެކަން ބަދަލުކޮށްޮގތަށް  ފުރުޞަތު ލިބިދެޭވ ެވސް އެ ކުރުމުެގބަދަލު

ދަުޢާވ އުފުލުން  ،ތަޙުޤީުޤ ލަސްކޮށް ،ަވނީނަމަ ކަމަށް ާޖަގދޭ ށްލަސްކުރުމުެގ ފުރުޞަތަ ،އެހެންނޫންނަމަހީ .ކީބޭނުމަ

ތެރި މިހާރު އިްއޒަތް ،ސުާވލު އުފެދެނީ. ެއހެންީވމާ ޑު މިކަމަށްޓަކައި އަުޅަގނ ެވދާނެކަްނކަމަށް މަުގފަހި މި ،ލަސްކޮށް

ހަމަ  ،ހިމަނާލަން ހިންަގާވށޭ. އެހެންކަމަށްަވނީނަމަިލސްޓަށް  އޮތީ ޖިނާއީ ބޮޑުކުށްތަުކެގ ހުށަހަޅުއްާވފައި މެންބަރު މި

މިީއ  ،މަެވސްކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެން. އެހެންނަ އްކަމެ ިހމަނުއްަވންީވ. ަވރަށް މުހިންމު  .ެވސް ތައްޔާރުން އެންމެ

ލިބެޔޭ.  ލިބޭ ހުރިހާ އަދަބުތަކެއް އެބަ  ކުށްތަކަށްޢީހުރިހާ ބޮޑެތި ޖިނާ ހަމަ .ކުށެކޭ  ބޮޑުޢީެވސް ޖިނާރުހަމަ މިހާ
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އިްއޒަތްތެރި  ހުރިހާ އުސޫލުތަކެއް އެބަ ިހނގައޭ. ިމއީ ައޅުަގނުޑ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންިވ ނުކުާތައކީ. ޝުކުިރއްޔާ

 ރައީސް.

 

 ްއެކުވން:ާވހަކަދެ ރިޔާސަތުން

 .މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް

ދިޔަީއ  އައިސް މިފަހަކަށް ޯގނާތައް މި ރާ ޖިންސީކު ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ުކޑަކުިދންނަށް .ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ުތެގ އަޖިނާއީ އިޖުރާ ،ެވސް ފެންނަމުން. އެކަން ހުއްޓުުވަމށްޓަކައި ނަށްންއަުޅަގނޑުމެން އެންމެ ،ހަރުކޮށްށް އަުޑއަަވރަ

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ކަމަށްޓަަކއި ހިންނަަވުރ ދާއިރާެގ ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅުއްިވ މި ،ާގނޫނަށް ބަދަލެއް ެގނައުމަށްަޓކައި

ރު ދަންނަަވން. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނުޑމެންެގ ތެރޭގައި ފާއިުތެވދިަޔ ޑު ހަމަ ޝުކުމޫދަށް އަޅުަގނޖީހާން މަޙް

 ެއކި  ،ދިޔައީ ުކޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ޯގނާކުރާ ާވހަކަ ައޅުަގނޑުމެންެގ ނޫސްތަކުން ހައެއްކަ މަސްުދަވހުެގ ތެޭރަގިއ މި

 ،ދުަވހު އޮންނާނެ އަނެއް .ދުަވހު އޮންާނނެ ާވހަކަ އެއް ކުރިކަށް ޖިންސީ ޯގނާޔަކުން، ދޮންބައްަޕއަކު ދޮންދަރިކަންކޮޅުތަ

ެވސް  ކުއްާޖއަށް ޖިންސީ ޯގާނކުރި ާވހަކަ އަުޑއިޭވނެ. ެއހާތަނަށް ދިޔައިރުގައި އެ އޭާނެގ ކާފަ ށްކުޑަުކއްޖަކަ

 ސަލަަތކަށްމައް ދުަވުހެގ ތެރޭގައި ހިނާގފައިާވއަހަރު 15ެވދިޔަ ާފއިތު ،ޮގސްފައިަވނީފެނިެގންއަޅުަގނޑުމެންނަށް 

 209ަވނީ  މި ޮގސްފައިއަދަބު ލިބިެގން ،މައްސަަލއެއް ހުށަހެޅިފައިާވއިުރގައި 3135 ،ބަލާއިރު އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ،އިރުަގއި ހުށަހެޅުނު ލަމައްސަ 243ފާއިތުެވދިަޔ ޖެނުއަރީ މަހުގައި  .ަވނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މައްސަލައަކަށް މި

ސީ ޯގނާެގ މައްސަލަ ކަމަށް މައްސަަލއަކީ ިޖން 21ތެރެއިން ޭއގެ  ،ހެޅުނުއިރުށަސަލަތައް ހުނާކުރި މައް ކުޑަކުދިންނަށް ޯގ

  ޢަމަލުކުރަން، ާގނޫނަށް އަުޅަގނޑުމެން މި .ދަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ފެނިެގން މިރިޕޯޓުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މި

ޅުަގނޑުމެންެގ ތެރޭގައި އެބައުޭޅ  އަ ،ލަންޖެހޭއަޅުަގނުޑމެން ިވސްނާ ،ބޮޑުކުށަކަްށ ހަދަމުންދާއިރު ،ންބަދަލުެގންނަ

ފްރެންޑް ެވެގްނ  ބޯއީ ،ލް ފްރެންޑްރަގ ،ކުދިންެގ ައހަރު 17އަހަރުެގ ކުދިން  19އަހަރުެގ  18 ،ޒުާވންކުދިން 

ކުިދންނަށް ެވެގން ހިނަގއިދާނެ  ެގނައިމާ އެ ށް ބަދަލުމިޮގތަ ށްނޫނަާގ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި

ެގ ބަފައިންިވސްނާަލން އެބަޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ބައެއް ަމއިން އިެވސް ައޅުަގނޑުމެން މީގަ  ންޮގތު ބެހޭ ޮގތަކާ

 އެޮގތަްށ މައްސަލަތައް ރައްޓެހިެވެގން އެބައުޅޭ. އެ އަހަރުެގ ުކއްޖަކާ 17އަހަުރެގ ކުއްޖަކު  19ބޫލުަގއި ަގނު

ެގ ކުރި ަމއްސަލަެއއްނަށް ޖިންސީ ޯގނާ ކުޑކުދިންމައްސަލަ އެ ،މައްސަލަ ހުށަހެޅީމާ ދިމާެވެގން މައިންބަފައިން އެ 

 މެން ން އަުޅަގނޑުއަލުންބަލުާގނޫނަށް  މި ،ސް އެބަުހރި ަވރަށް ިގނަ ފަހަރުތަުކަގިއ. އެހެންީވމާޮގތުަގއި ބެލެިވެގްނޮގ
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ޒަތްތެރި ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެން. އަދި އިއް  ެވސް ިވސްނާަލންޖެހޭ ކަމެއްއީ ުމންދާއިރު މިކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ިވސްނަ

މިސާލަކަށް ސްކޫުލެގ ކުދިންނަށް  ،ކުރިން ކުަޑކުދިންނަށް ދާއިުރަގއި، ީމގެ ނޫނު ިމޮގތަްށ ބަދަލުެވެގންާގ މި .އީސްރަ

 .ިޓއުޝަން ކްލާސް ހަދަިއެގން ،އްޒަތްތެރި ަރއީސްމީހުން މިއަދު އެބައުޅޭ އި މީސްކުރި ޖިންސީ ޯގނާއާއި ފުަރއްސާރަ 

 ެވސް މި  ކަންކަން ނުކުރެޭވނެ ޮގތަށް މިކަހަލަ . ހަދައިެގން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްމިއަދު އެބަުއޅޭ ޤުރުއާން ކްާލސް

ނޫނު މިޮގތަްށ ާގ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ކަމެއް އައުން އެއީ ަވރަށް މުހިންމުާގނޫނަށް ބަދަލު

ެއއަށް ޢަމަލީ ސިފަ   ،ކޮށްކޮށްއެކަން ރިޕޯޓު ،ެވެގން  ބެހިބެހި އެތައް ދުަވސް ކު ކުއްޖަކާޔަގދ. ތިނަދޫަގއި ކާފަ ،އައިމާ

ހުރި ކަންކަްނ އެބަހުިރ  ޖެހުނީ. މިހާހިސާބަށް ޮގސްފައިަވޅި ހަރަން .ނައިސްެގން ަބއްޕަ ުނކުމެ ާކފަ މަރާލަންޖެހުނީ

ިއ ރާއްޖޭގަ  ެވްސ މި ހުރިހާ ކަމަކީ ކަމެއް ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް، މި . ިމއީ ިވސްނާލަންޖެހޭއިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ކަންކަމަށް  ރާއްޖޭަގއި ހިނަގއިދިޔަ ެވިރކަންތަކުަގއި މި ހުރި ކަންތައް. މީެގ ކުރިން މި ހިނަގމުން ޮގސްފައި

 ހަމަ އެ  ެވސް މިތިބީ ރީ. އަުޅަގނޑުެމންމިހި މިހާހިސާބަށް މިކަން ައއިސްފައި ،ނުިވސްނީތީ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް

 ާތަގިއ ައޅުަގނުޑމެންނަށް ކަންހިނާގފައި ހުރި ޭވުތެވދިޔަ މިޑުމެންނަށް އަޅުަގނ .މިހާހިސާބަށް ައއިސްފަންސުރެ އުމުރު

ގެ  ޙްރައީސް އިްބރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއެނިގފައި އެބަހުރި ޮގތް ިވސްނިފައި އެބަހުރި. 

 ެވސް ހިމެނިފައި އެބައޮތް. އަހަރުެގ ބަޖެޓުގައި އަން ރުފިޔާ މިބިލި 3.9ރުކާރުން އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމަށް ސަ

 ވޭ ކަނަޑއެޅިފައި އެަބއޮ މިލިއަން ރުފިޔާ 171ކުރުމަށްޓަކައި ުކޑަކުިދންެގ ރަްއކާތެރިކަމާިއ ހިމާޔަތް .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ކުޑަކުދިްނެގ ރަްއކާތެރިކަން  ސީދާ  ،ދަދުއަކަނޑައެޅިަފއިާވ ބަޖެޓުަގއި  މި .ބަޖެޓުގައި. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް

މިކަހަލަ  އިތާަގ އޮތް ކުރިއަށް ނަށްަވންޏާ އަޅުަގނޑުމެން ކަމަށް ބޭނުންކޮށްފި  ނޑުމެން މީެގހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި އަުޅަގ

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ  .ޒަތްތެރި ރަީއސްކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ަލފާކުރެޭވ. ިއއް ކަންކަން ހިނުގން ކުަޑެވެގްނދާނެ

ދާިދ  .ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ން އަންނަސުރެ ފެށިެގން މިރާއްޖޭަގއި ހިނަގމުންޒަާމނު ،ރާ ަމއްސަލަައކީކުޯގނާ

 ނާ ކުރާ މީހުންޯގނާ ،ަވނަ ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުން ކުދަކުދިންނަށް ފުރައްސާރަކޮށް 19މަޖިލީހުން،  އިހަކަށްދުަވހު މި

އަުޅަގނޑުމެން  ،މާއެހެންީވ ދިޔައީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ދިކިރިޔާ ފާްސެވެގންދޭތެރޭގައި ޢަމަލުކުރާނެ ޮގުތެގ ާގނޫނެއް އަ

 އަުޅަގނޑު ހަމަ އެ  ާވތީ ކަމަކަށް ހުރިހާ ދިމާލަކަށް ިވސްނުން ެއއީ މުހިންމު ެގްނނައިރުަގއިލުމިކަހަލަ ާގނޫނަކަށް ބަދަ

  ފުުރޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.ާވހަކަ ދަންނަާވލީ. ދެްއިވ

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން: ރިޔާސަތުން

 ަވިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ިޒޔާދު.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 
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 ަވިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ޒިޔާދު ާވހަކަދެްއކެުވން:

ޮގުތަގިއ ކަނަޑއެޅުމަށް   ބޮުޑ ކުެށއްގެ ޢީކުރުމަކީ ޖިނާ. ކުަޑކުދިންނަށް ޖިންސީ ޯގނާޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް

މޫދު ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު ޖީހާން މަޙް  ހިއުމަން ،ލާޙަށްޞް އޮތް އި ހުށަހަޅާފައި މި

ން ލާޙު އަޅުަގނޑުމެޞްއި މި ،ަވނީ  ބަކަށް ލާަޙށް އަުޅަގނޑު ފުރިހަމައަށް ާތއީދުކުރަން. ސަބަޞްއޮތް އި ހުށަހަޅާފައި މި

ތަޙްޤީޤު ައަވްސކުރުން.  ،އޮތީ ށް މިލާޙުެގ މަޤްޞަދަކަޞްއި  ،ކަމެްއެގ ޮގުތަގއި އެންމެ މުހިންމު އެއް ،ާލއިރުއިކިޔަ

 .ޮގތުން ބެހޭ އިންކުއަީރެއއް ހިންިގ މިކަމާ މެންޓްރީްނ ޕާލަފަހުން ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންްޑ ޖެނޑަރ ކޮމިޓީ ދާދި

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަުކެގ ތެރެއިން ކުްށ  ،ނު އެންެމ ބޮޑުކަމަކީެވސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެުވ އޭެގން

 3އަހަރާއި  1މަްއސަލަތައް އޮތީ  70މައްސަަލއަށް. ިގނަ މަްއސަލަތައް ހުރީ، % 36އޮތީ % ފައި މިކުރެިވސާބިތު

އްޖޭެގ ސަާގފަާތިއ އަދި ރާ ،ެވސް މަދު   މައްސަލަތަކަކީ ހުށަހެޅުންބާަވތުެގ މި .ތަޙުޤީޤަށް އިމުއްދަތެއް ނަާގފަ އަހަރާ

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ  ،ކުރީ އޮތީ. އެހެންނަމަެވސް  ކަންކަން އޮތްޮގތުން މާ ބޮޑު މައްސަލައަކަށް ނުެވފައި ީމެގ

ލުމުން  މައެކަނި ލިސްޓަށްިމއީ މިހާރުެވްސ ާގނޫނުަގއި ބޮޑު ކުެށއް. ހަ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަަގުކރެއްިވހެން

ކުރެެވީނ. ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފާހަގަ  ލާޙު ހުށަހެޅިޞްއި އް ލިޭބނެކަމުެގ މަޤްޞަދުަގއި މިހަލުިވކަމެ ތަޙުޤީޤަށް

 މައްަސލަ ސާބިތުނުެވ ނިމިފައި މި 45ތަކުެގ ތެެރއިން %ލައަޅުަގނޑަށް މިހާތަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަ ،އެހެންނަމަެވސް

 .ނުވެ  ޙަލާ ދިުގލައިެގްނޮގސް އެކަންތަޙުޤީޤު މަރު ،އޮތީ ަމއްސަލަ ސާބިތުނުެވަފއި މި 99%އިން އޮތީ. ޭއެގތެރެ

އަހަރަށް ުވރެ ިގނަ މުއްދަތެއް ނަާގފައި  10ރާއްޖޭގައި އެބަހުރި  ސަލަ މިކުރުމުެގ މައްކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ޯގނާ

 ެއއްެވސް މަްއސަލައަކަށް މުޖުތަމަޢު މީެގން ީޤޤަތުގައި ިމއިޙަ ،ަވނީ ނަތީޖާއަކަށް ިއްއަވން. މީެގން ކުހު ،ތަޙުޤީޤުކޮށް

ކަމަކަށް ނުެވފައި  ބޮޑު މިއީ މާކުރީަގއި  މީެގ ،ނުެގންފައި އޮީތ. މިހެން އަޅުަގނޑު މިދަންނަަވނީަގއި ބަލައިކުރީ

ެވސް  ނަކަންލިބޭ ފަރާތަކީ ބަސްުބނުމުެގ ކުޅަދާ ައނިޔާ މި ؛ބާަވތުެގ ކަންތައްަތއް ފަހަރު މި އޮންނަނީ. ިގނަ

 މުޖުތަމަޢުެގ އިުތބާރާއި ލޯބި ހޯދަިއެގން މި ،މީހުންނަކީ ޢަމަލު ހިންާގ މިކަުމެގ ،ެވަފއި ލިބިެގންނުާވ ކުދިންނަށް

އޮންަނ އަުޅަގނޑުމެންެގ ރަށްރަށުަގއި ދިރިުއޅުން ބައްޓަންެވަފއި ، ާވތީއާއި ިތބޭ މީހުންނަށް ފައިކޮށް ޔަތުަގިއ ެއކަންނި

އަުޅަގނޑުމެްނ  ،ސްބޮޑެތި ހުރަސްތަކެއް އެބަހުރި. އެހެންނަމަެވ ސަލަތައް ސާބިތުކުރުމަށް ަވރަށްމިފަދަ މައް ،ޮގތުން

ތް ހަކޮށްެގން ނަސޭކުަޑކުދިންނަށް ޖިންސީ ޯގނާ،ލަތަކުގައި ރާއްޖޭގައި މިފަދަ މައްސަ މި ،ބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ޙަޤީޤަތަކީަގ

ނުުހރޭ އަނިޔާ ލިބުނު ުކއްޖާއަށް  އްއެްއެވސް ަވރަކަށް ހަނދާނެ މެންލާފައި ެއބަހުރި. އަޅުަގނޑުއިެވސް ފޮނުވަ  ދީފައި

ޭއެގ  ،ނަމަެވސްއެހެން .ހުރި އަނިޔާއިން ފަސޭހަެވދާނެ ތާއެއް ތެރޭގައި ލިބިފައިދެ ހަފު ،ތާެއއްފުހަ .ަވނީ ކޮންކަމެއްތޯ

މުޅި  ،މުން އަރައިުނަގނެވި ލިބޭ ނަފްސާނީ ައނިޔާ ދަރިފަސްކޮޅަށް ދެމިެގްނ އެބަދޭ. ނަފްސާނީ ބަލިމަުޑކަސަބަބުން 

ލާޙު ެގންނަން ޞްއި ޮގުތަގއި މި ބޫުލކުރާަގނޑު މަޑުކަމުގައި. އަޅުަގއޮތީ ނަފްސާނީ ބަލި މުޖުތަމަޢު މިއަދު މި
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ހޯރަފުށީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ؛އެންމެ ބޮޑެތި ކުށްތަކުެގ ތެރެއިން މިއީ ބޮޑަށް ލަސްވެއްޖެ. މިހާރުެވސް މާ

 ނެއް. ސަބަބަކަށްއްިވހެން މިއަްށުވރެ ަވކިން ބޮުޑކުށެއް އަުޅަގނޑަކަށް ހިެއއްނުޭވ މީހަކަށް ުކރެިވދާނެހެކުރެ ފާހަަގ އެ

 ، މުސްތަޤްބަލް ފޭރުމާއި، މުސްތަޤްބަލޭ ދަމާެގުކޑަުކދިންނަކީ މާ ،އިެވނީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ައބަދުެވސް މި ،ަވނީ

ބޫލެްއ ަގެވސް  އިމުަގކަމަކަށް އަުޅަގނޑެްއ ހަމަ ިނޔާެއއް އޮންނާނެއަ ަވކިން ބޮޑު  މުސްތަޤްބަލަށް އަނިޔާކުރުމަްށުވރެ

ކަމަށް  ާވނެސިލުހާމަޤްޞަދު  ލާޙަށް ަވރަށް ފުިރހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. މީެގޞްއި ައޅުަގނޑު މި ،ނުކުރަން. އެހެންީވމާ

މަކަށް ެގނެސްެގން ނޫނީ ދާދިއުން ިނމުޝަރީއަތުެގ ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާ ދިުގލައިެގން ،އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ

 ކަމަކަށް. މި  ތަޙުޤީޤު ައަވހަށް ނިންމައިެގން ނޫނީ ނަތީޖާއެއް ނެރެޭވނެ މައްސަލަތައް ޒާތުެގ އަޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ މި

ކަންކަމަީކ  މި ،ލިބެން ހުންނަ މައްސަލަތަކަށް ނުެވފައިަތށް ަވުގތުން ަވުގކިތަކެއް ިގނަ ހެ ބާަވތުެގ މައްސަލަަތކަކީ މާ

ލާޙުެގ ސަބަބުްނ ޞްއި މި ،ާވތީ ބިތުކުރަން އުނަދޫގާވ ޒާތުެގ މައްސަލަތަކަށްސާ ،ަނމަ ދިުގވެއްޖެ އި ނަަގ ތުމުއްދަ

ާވހަކަ ލާޙަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ޞްއި މި ،ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނާތީ ޙުޤީޤު މަރުޙަލާ އަަވސްކުެރޭވނެތަ

 ރުޞަތަްށ.ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ެދއްިވ ފު ،ދަންނަަވމުން

 

 ުވން:ާވހަކަދެްއކެ  ރިޔާސަތުން

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ދިއްަގރު ދާއިާރެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިކްރާމް ޙަސަން. 

 

 ދިއްަގރު ދާއިާރެގ މެންބަރު ިއކްރާމް ޙަސަން ާވހަކަދެްއކެުވްނ:

ފުރިހަމައަްށ ެވސް  ލާޙަށް އަޅުަގނޑުޞްފައިާވ އި ހުށަހެޅި ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ، މިހާރު މިއާދެ، 

ެވސް  ށް ޝުކުރުެދްއީވތީ ހިންނަަވރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޖީހާނައިއްަވލާުޙ ހުށަހަޅުޞްއަދި އި .ތާއީދުކުރަން

 ފުރިހަމައަްށ ށްއަުޅަގނޑު ެވސް މިއަ ؛ން ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންަވނީެގުގޅި  ަމއްސަލައާ ދަންނަަވން. އަުޅަގނޑު މި

މިއީ ހަމަ ަވރަށް ބޮުޑ މައްސަަލއެްއެގ ޮގުތގައި ފާހަަގކުރަން. ފާހަަގކުރާ ހާލު އަުޅަގނޑު ހަަމ  އަދި  .ތާއީދުކުރަން

ހިނުގމުެގ ރަނަގުޅ  އޭއެަބޖެހެޖުޑީޝަރީ ނުަވތަ އިންސާފުެގ ދާއިރާއަށް އަޅުަގނޑުމެން  ،ދަންނަާވލަން ބޭނުންަވނީ

ާބަވތުެގ  ކޮންމެ އެ ،ދާއިުރަގއިހުށަހެޅިެގން އެިކ ބާަވުތެގ މަްއސަލަތައް ،ޮގތުންބަދަލުތަކެއް ެގންނަން. އެ 

 އަދި އެ .ނިންމޭނެ މުއްދަތެއް ކަނަޑއެޅެން އެބަޖެހެޔޭ ،މައްސަލައަކަށް ަވކި ސުންަގިޑއެއް ކަނަޑއެޅެން އެބަޖެހެޔޭ 

ާވން އެބަޖެހެޔޭ. އެއީ ަރއްޔިތުްނ  ތްޮގ ެވސް ރައްޔިތުްނނަށް އެނޭގނެ  ހިސާބެއްތް ތު އޮަވުގ މައްސަލަެއއް މި

ޤައުމެއްެގ ޮގތުަގއި އެންމެ މުހިންމު  ،ރައްޔިތުން މިނިަވންކުރާއިރު ައޅުަގނޑުމެންެގ އެންމެ މުހިންމު ިއ،ރިކުުރަވބާރުެވ

ނަްށ ަރއްޔިތު ،ޤައުމަށް ،ާވނަމަ ކަމަށް  ނުހިނާގދާއިރާއަީކ އިންސާުފެގ ދާއިރާ. އިންސާފުެގ ދާއިރާ ރަނަގުޅ ޮގުތގައި
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މީހާއަްށ  ބޭނުންާވ ސްޕީުޑގައި ކުރިއަްށދާއިރުަގއި ރަްއޔިތު ހާ ދާންމީ ރައްޔިތުަވރަށް ބޮޑަށް ހުްއޓުން އަްނނާނެ. 

މަ ޤައުމެްއގައި ައޅުަގނޑު ހަ ،ހުއްޓުން އަންނާނެ ކަންކަން އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނީ ހުއްޓުާވފައި ބާްއަވން. ެއޮގތުން

 ، ދާއިރާ ަވރަށް ބާރަށް މި. ރާއިންސާފުެގ ދާއިރާައކީ އެންމެ މުހިންމު ދާއި މިކަން. ،ަވރަށް ބޮޑަށް ފާހަަގކުރަން ބޭނުން

ުނެވ ނިމިެގންދާންޖެހޭ  ުދަވސްަތކެއް ަވރަށް ރަނަގޅަށް ހިނަގންެޖހޭ ދާއިރާެއއް މިއީ. ެއއްެވްސ މައްސަލަެއއް ިގނަ

 ނުނިމި  ިއ،ށް ިގނަ މަްއސަލަތައް އެބަހުރި ބަލަން އަުޅަގނޑަށް ފާހަަގުކރެޭވ ަވރައެޮގތު ،ދާއިރާެއއް މިއީ. އެހެންީވމާ

ނުަވތަ އޭނާއަްށ މީހެްއެގ މިނިަވން  ކޮންމެެވސް އެހެން ،ޮގތަކީ ާވ ،އް. އެހެންެވްއޖެކަމަށް ާވނަމަހުރި މަރުޙަލާތަ

ކޮްށެގްނ ަވރަްށ ބޮޑަށް މަސައްކަތް އަޅުަގނޑުމެންެއބަޖެހޭ  ހަމަމިކަމަށް  ،ަވނީ. އެހެންީވމާނިކަމެތިކަމެއް ލިބިފައި

 މިކަމަށް .ެވސް ހަމަ ަވރަށް ބޮޑު މައްސަލައެއް އީ ފާހަަގޮކށްލީ. މިކުރިއެރުންތަެކއް ެގނުަވން. އެހެންެވެގން ހަމަ އެކަން 

ަގއި އަދި އަުޅަގނޑުމެން އެންމެ އެކު  .އަޅަންޖެހޭ ފިަޔަވޅުތަްއ ައޅަންޖެހޭ ެވސް އަުޅަގނޑުމެން އިންސާުފެގ ދާއިާރއިން

ހޭ. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް  ޮގެތއް ހަދަންޖެ ކޮންމެެވސްެވސް ިއންސާފުެގ ދާއިރާ ބާރަށް ހިނާގނެ  ކޮްށެގންމަސައްކަތް

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން: ރިޔާސަތުން

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙުސައިން ަވޙީދު.

 

 ހަކަދެްއކެުވްނ:ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ުޙސައިން ަވޙީދު ާވ

ެގންނަ އިސްލާޙަކީ   އިޖުރާއަތުެގ ާގނޫނަށް މިދާ ޖިނާއީކުރަމުން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، މިއަދު ބަހުސްޝުކުރިއްޔާ

 ،ެވސް ހަމަ ަވަރށް ތާއީދުކުރާ އިސްލާޙެއް. ކޮންމެހެން ެގންނަންޖެހޭ އިސްލާޙެއް. އެހެންނަމަެވސް އަޅުަގނޑު

ަވރަށް ަވރުަގަދ މިހާރުެވސް ަވރަްށ ހަރުކަށި  ،ިވ ފަދައިންތެރި މެންބަރުން ފާހަަގކުރެއް ެވސް ިއްއޒަތް މީެގކުރިން

 ެގން މައްސަލައެ މީހާ ތަޙުޤީޤަށް ބަންދުކުރާ ހިސާބުން ފެށި ،ލުން ލަށްޖަމުރަށް އު މީހާ ކަމަށް ޮއޭވ. އެ އް މިާގނޫނެ

ައޅުަގނޑުމެންެގ ިމ  ކީޔަ. އެހެންނަމަެވްސ، ހިތާމަޭވރިހާ ކަމެއް ެއބައޮމި ހު ،ނިމެންދެކަށް ޖަލުގައި ބެހެްއޓުން

ެވސް ޮއތްކަން އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ ޮގތަށް އަދި ެވސް ހަމަ އޮތް ކުރިންސުރެރާއްޖޭަގއި މި އޮންނަ ޝަރުޢީ ނިޒާމު 

މައްަސލަ  ށްޓަކޯ ،ތަޙުޤީޤުޮކށް ނިމިެގން ،ެގންއެކު ފާހަަގކުރަން. ިމކަހަލަ ބޮޑެތި ކުށްތަކުަގއި ޝައްކުކުެރވި ޔާހިތާމަ

އަނިާޔކުރި މީހުން  ތުެގ ތެރޭގައިއެ ަވުގ ،އަހަރު ހުރެ 12 ،އަހަރު 10ލާ މައްސަލަތައް އިފޮނުަވޝަރީޢަތް ނިންމަން 

ެވސް އެކަހަލަ ކަންތައްަތއް މުދައްިރސުންނަށް ެވެގން އަެނއްކާ  ،ޤުުރއާން ޓީޗަރުންނަށް ،ޭގޭގަގއި  ،ަގއި މަުގމަތީ

ކޮމިޓީ  ނޑުމެން ހަމަންނައިުރގައި މީަގިއ އަޅުަގެގޙުކަމެއް. މި ާގނޫނަށް އިޞްލާ ރިޕީޓްަވމުންދާކަމީ ހިތާމަެވރި
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އެ މީހާ ޖަލުގައި  ،ނަމަ ކުރެޭވ މީާހ އެކަީށެގންާވ ހެކިަތކެއް ހުެރްއޖެ މިފަދަ ޝައްކެއް ،މަރުޙަލާަގއި އެބަ ހިމަނަންޖެހޭ

 ެވސް އެ މީހާއަށް ނިމުނީމަ ހުކުންއަދި ޖަލު  ،ށާއިކަމަ ކަމެއް ނުކުެރޭވނެ  އެ މީހާއަށް އިތުަރށް އެްއެވސް ،މަށާއިހުރު

 ށް ަވރަ ،އެކު ފާހަަގކުރަން އެބަޖެހޭޔާސް އެބަ ހުންނަންޖެހޭ. މިހާރު އަޅުަގނޑު ހަމަ ހިތާމަނެ ކަންތައްަތކެއް ވެ ނުކުރެޭވ

ނޫން. ަވކި ބޭފުޅަކަށް  މި ާވހަކަ ދަންނަާވކަށް ބޭނުމެއް ެވސް. އަުޅަގނޑު ހަމަ އެއްޮގތަކަށް ހިތްދަތި ާވހަކައެއް

 ،ކާފައިން ، ޓީޗަރުން ،ކިުތެގ އިާމމުންރުއާން މުދައްރިސުން، މިސްޤުނޫން. އެެހންނަމަެވސް،  ނިސްބަތްކޮށެއް

މީަގއި  ،ހިސާބަށް ިދއުމަކީ ހިތާމަެވރި ކަެމއް. ީމގައި އަދި ައޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންޭވ ، މިބައްޕައިން

ހަމަ ަވރަށް ިގނައިން  ނަށްޑުމެންނރި. އަުޅަގެވސް ަވރަށް ބޮޑެތި މައްސަތަކެއް އެބަހު އިލާތަކުެގޢާއަޅުަގނޑުމެން 

މިކަހަލަ މައްސަލަތަކުަގއި  ،ޝަރިޢާތުެގ މަރުޙަލާގައި ދިމާެވފައި އޮތް ކަމެއް މިއީ  ، ހުރި ކަމެއް މިއީ އެނިގފައި

ނުޭވ.  ދޭކަށް ބޭނުމެއް ަބސްލާ މީހަކު ނޫނީ ާގތްދިމާެގ މީހަކު ހެކިޢާއިބަހަކަށް އެަކން އެނިގތިބެ ޝަރީޢަތުގައި ހެކި

ހަަމ  ؛އެ ޭގޭގެގނުަވތަ  އެ ޭގެގއަށް އައިްސއުޅޭ ުއޅެނީ ހަމަ ެގން މިިރވެ ފަހަރަށް މިކަހަލަ ކަންތައްތަުކަގއި ަބއިެވ ިގނަ

 ،ީވމާ ބޭބެހުރެ ކޮންމެެވސް މީހެްއެގ ބޮޑު ހެދި ކޮންމެ ެވސް ސަބަަބކާ އެ ޭގަގއި ދިރުއުޅޭ ަވރަށް ާގތް މީހުން. އެކަމާ

ދައްާކކަށް ނުކެރޭ.  މި ާވހަކަ ަގއިތެރޭ ީވމާ އެ ޭގ ބެކޮންމެެވސް މީހެއްެގ ބޭ ،ރިމީހާ ީވމާކޮންމެެވސް މީހެްއެގ ފި

ެވސް ދައްކާކަށް ބޭނުމެއް ެވސް ނުޭވ. އަުޅަގނޑު ހަމަ އެނޭގ އެއް މައްސަލަ ދަންނަާވލަފާަނން. މިހާރު ހަމަ މިހާރު

 އިލާަގއިޢާބޭފުޅާެގ  ުއޅުްއާވ ބޭފުޅެްއެގ ާވަހކަ. އެކަންތައްަތުކގައި  ،ަވރަށް ބޮޑަށް މިކަހަލަ އެކްޓިިވޓީްސގައި ުއޅޭ

ހަމަ ފޮރުަވން ަމސައްކަތްކުެރްއީވ. މިއީ އެންމެ  ،ަބއްޕަ ީވމާ ،މަންމަ ީވމާ ،ހަމަ ޮބޑުބޭބެ ީވމާ ،ީވމާ މިކަހަލަ ކަމެއް

 އި ެވސް އަދި އެހެންލާަގޙަމިކަހަލަ ކަންތައްތަކަކީ ތަޙުޤީޤު މަރު ،ިވސްނެންޖެހޭ  އެބަހިތްދަތިކަމަކީ. އަޅުަގނޑުމެން 

 ،މީހުން މިކަން ފޮރުީވމާ ލާތެރޭގައި އެކަން ެއނޭގޢާޢިޫނން.  ާވނެ ކަމެއްިއެގންްއާޔ ފޮރުަވޖެއްނިގެވސް ޮގަތކުން އެ

ަވރަށް ބައްޔޭ. ދެން އޭނަ  ،އަުޅަގނޑުެގ ކާަފއޭ. މުސްކުޅިއޭ. ައޅުަގނޑުެގ ބައްަޕއޭ  ،ކާފަ ؛ޓަކައި ހާއަށް ހެަވށްއަނެއް މީ

ހެދި އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ،  ލަ މައްސަލަތަކާއް ޅަ މީހަކު އައިމަ މައްސަލަޖައްސާިނއްޔޭ. މިކަހަޅެ. ތަންކޮރޭހަދޫކޮށްލަ

އަނެއްކާ އެތަންތާ  . ދެން މިަވރުން ެވސް ކޯޓުތަކަށް މައްސަަލ ދިޔައިމާޤީޤަތަކީޙަމިކަން ނުހުއްޓިެގން މި އުޅެނީ. އެއީ 

ުޅަގނޑުމެން ކޮްނމެެވސް އަމިއްލަ ފައިާދއަކަށް. އެހެންީވމާ، އަ ،ށީއްަނަވނީތިއްބަާވ ބަެއއް ފަނޑިޔާރުން އޭެގ މަތީ އި

މުޅި މުޖުތަޢު މިކަމުގައި އެބަ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ. މުޅި މުޖުތަމަޢު އެއްކޮށް މިކަމުގައި އުޅެން އެބަޖެހޭ. 

ކުޑަުކއްޖެްއެގ ފަރާތުން  ،މިކަހަލަ ާވަހކަެއއް ުކއްޖެްއެގ ފަރާތުން ،އަޅުަގނޑުމެން ފުރަތަމަ ކުރަންީވ ކަމަކީ 

ެއީއ ކޮންމެ މީހަކަށް ިވަޔސް.  ،އްޔާ އެކަން ރަނަގޅަށް ސާފުކޮށް ބަލަންވީ ޖެއްާޔ ނުަވތަ ރިޕޯެޓްއ ލިބިއްއެނިގއްޖެ

ެއީއ އެ މީހާެގ ފަރާތުން ދެން  ،ބޮޑު ބޭބެއަށް ިވޔަސް ،މަންމައަށް ިވޔަްސ، ކާފައަށް ިވޔަސް ،ބައްޕައަށް ިވޔަސް 

އަނިާޔއެއް ެވެގން ހިނގައިދާނެތީ.  ކަށް މިކަހަކަ އެތައް ޔަކަށް އެކަހަަލ ކޮންމެެވސް މީހެްއެގ ޅަ ދަރި ެވސް އެތައް ަބޔަ
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އަހަރު ކޯުޓގައި މަްއސަލަ ދިހަބާރު މިކަހަލަ ކުށްަތަކށް ޝައްކުކުެރިވެގން  ،ާފހަަގކުރަން އެކުޔާއަޅުަގނޑުމެން ހިތާމަ

އެ މީހާ އަނެއްކާ ދުަވސްޮކޅެއްެގ ތެޭރގައި ކޮންމެްސ  ،ދޫެވ ހެދި ކޮންމެެވސް ސަބަބަކާ ހަމަ ރަނަގޅަށް ޮގއްސާ

ެގންދަނީ. އުޅެމުން މި ުރއާްނ ކްލާހެއް ހަދަިއެގން އަނެްއާކ ކުަޑކުދިންނާ އެްއކޮށް ހަމަ އުޅެމުންޤު ،ކްލާެހއް ޓިއުޝަން

 ، ާގނުނަށް އެބަ ލާންޖެހޭީވ ކަމަކީ. އަުޅަގނޑުމެން މިަވންމިއީ އަުޅަގނޑުމެން ހުްއޓު .ެގންދަނީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް 

ފަހުން ދުަވހަކު ެވްސ، ެގއޭ އަށް އެ މީހާ ،ނަމަ މީހަކު ހިފެހެއްޓިއްޖެއްކޮށް އެ  ެއކަށީެގްނާވ ހެއްކާމެއްަގއި މިކަހަލަ ކަ

ދުަވހަކު ެވސް އެފަދަ ކްލާްސތައް ނުަވތަ ެއކަހަލަ ކަމަކަްށ މަުގފަހިާވ ކަހަލަ އެްއެވްސ މަސައްކަތެއް ނުކުެރޭވނެ 

މި ބިލާއި  ،ލާފައި އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީޙަކޮމިޓީ މަރު .އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް އް ާގނޫނަށް ެގންނަން އެބަޖެހޭ.މާއްދާއެ

ކަމަށް. މިހާރު   މީގައި ަވރަށް ިގނަ ކަންތައްަތއް ހިމަނުއްާވނެ އެ ބޭފުޅުން ،ނައިސް ިވށްއަށް ަވރަށް ބޮޑަލަމި މައްސަ

އްޒަތްތެރި މެންބަރު އެބައޮތް ލިބެންޖެހޭ އަދަބު. އެކަމަކު، އެއަްށުވރެން އިާގނޫނުަގއި ެވސް ަވރަްށ ސާފުކޮށް  ތްއޮ

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ،ޖެހޭ. ހަރުކަށިާވން އެބަޖެހޭއެބަ މި ާގނޫނު ހަރުދަނާާވން ،މި އޮތް ޮގތަށް ހުށަހެޅުއްާވފައި

އަުޅަގނުޑ  ،ން. މީެގ އެންމެ ހިތްދަތިކަމަކީއިންތިހާއަށް އަރަިއެގ ދަނީ ން މިޯގނާކުރު ށްމިހާރު ރާއްޖޭގައި ުކޑަކުދިންނަ

މިސްކިތްތަުކެގ  ،މަދަރުސާތަުކެގ ތެރޭަގއި  ،ކްލާސްރޫމްަތކުެގ ތެޭރަގއި  ،ލާެގ ތެޭރަގއި ޢާއި ،ންިވހެންެވސް ދެނެކުރިން

ރަްނ އްލުކުޙަތެރޭގައި މި ކަންތައްތައް ހިނަގމުންދާކަން. ަވރަށް ަވރަށް ބޮޑު މައްސަލައެއް. މިކަން އަޅުަގނޑުމެން 

ައޅުަގނޑުމެން  ،މައިންބަފައިން ެގހުން، އަޅުަގނޑުމެން ފުލު ެގައޅުަގނޑުމެން ،ަފނޑިޔާރުން ެގއެބަޖެހޭ. އަުޅަގނޑުމެން

އާދެ! އަުޅަގނޑު އަދި މިއަދު ާވހަކަކޮޅު ނިންމާލުމުެގ  .އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް މި ކަމުގައި އުޅެްނ އެބަޖެހޭ. އެންމެން

ަވރަްށ  ،ޯފކައިޫދއަށް ަވރަށް ބިރުެވރި އަދި ަވރަށް ާޚއްޞަޮކށް އަުޅަގނުޑެގ ރަށް  ،ދާއިރާއަދަީކ އަުޅަގނުޑެގ ކުރިން މި

ާލެގ ބޭފުޅުންނަްށ އިޢާެގ ޙްނަށް ދަންނަާވލަން ބޭނުން ސަމީދުަވހެއް. އަުޅަގނުޑ ހަމަ ފޯކައިދޫެގ ރަްއޔިތުން ހިތާމަެވރި

 ،. ެގނެވި މާލެ ެގނެޭވނޭ ޙްެވ ސަމީ ނު  މާ ލަސްތަކެއްކެތްެތރިާވށޭ. އިރާދަފުުޅކުރެްއިވްއާޔ  ،ބޭނުން ދަންނަާވލަން

ނިމެންދެކަށް ހަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ކެތްތެރިކަމާއެުކ ޭގގައި ަމޑުކުރާށޭ. އަުޅަގނޑު ހަމަ ފޯކައިޫދެގ ހުރިހާ  ޓުސްޓެ

 ހަމަ ހުރިހާ  ެގ ނަޓިޖާ ލިބެންދެންަވުގތު މި ޓެސްޓު ިދޔަ ޮގތުްނ މިއިަކންތައްތައް ހިނަގ ،ރައްޔިތުންނަށް ދަންނަަވން

ކޮރޯާނ  ،އެކު ދަންނަަވންޔާއަދި ހިތާމަ ،ތިއްަބާވށޭ. އަުޅަގނޑު މާފަށް އެދެން އެްއކޮށް ޭގަގއި ބޭފުޅުން މަޑުމައިތިރިކަމާ

 ެގްނާވ ަވރަކަށް އަދި އަުޅަގނޑުމެންޓާސްކް ފޯްސެގ ކަންަތއްތަްއ ފުދޭަވރަކަށް ރަނަގޅު. އެހެންނަމަެވސް، އެންމެ ެއކަށީ

  ހާލުަގއި ށްަގއި ަވރަމީހަކު ފޯކައިދޫެރޭވ ބަލިއްކުޝަ  ،ދުަވސްީވ 2ކު ދަންނަަވން. ޔާއެ ނެތް ާވހަކަ ހިތާމަތައްޔާުރެވފައި

މިއަދު މިހާހިސާބަށް  ،ރެހު މާތެްއަގިއ އުޅެމުންދާތާ. އެހެންނަމަެވްސ، ދިމާިވ ކުިދކުދި ސަބަބުތަކާ މިކަމުެގ ހުރިހާ އަލާ

 ،ކުރި. އެކަަމކު ސް ަވރަށް ިގނަ މަަސއްކަތްތަެކއްފޯ ނުކުެރިވ. ާޓސްކްސްޓުެވސް އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ައދި މިަވނީ ޓެ

ށް ދާކަށް ނެތިން.  ދިމާަވނީ. އަޅުަގނޑު ޭއެގ ީޑޓެއިލަ މެެވސް ކަހަލަ ޓެކްނިކަލް މައްސަލަތަކެއްކޮން
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 .ތެރި ރައީސްއިްއޒަތް ކުެރޭވނެ.ޓެސްޓު ،މީހާ މާލެ ެގނެިވނުެވ އެ ބަލި މާ ލަސްތަކެއް އިރާދަފުޅުކުރެްއިވއްޔާ

ަގިއ ބޭފުޅަކު ފުލް ކިޓު  4ފޯހުެގ  ޑު ދަންނަާވލަދީފާނަން. އިއްެޔަގއި ޓާސްކްއަޅުަގނ ،ސާފުކުރަން ބޭނުންފުޅުނަމަ

ަގިޑއެއްހާއިުރ  2ޭގތެރޭަގއި  އޮތްލޭުޓެވފައި ، ައއިސޮއެ ޭގތެޭރަގއި ކުމީހާއާއެބަލި ޮގސް ފޯކައިދޫއަށް ދިޔަ. ދެން

. ދެން ރޭަގއި ނޓަށް ެގންނަށްއެ ބަލިމީހާ ފަރުކޮޅުފު ، ސް ބޭފުޅުން ނިންމީްކ ފޯސްޓާ ފަހުމަސައްކަތްކުރުމަށް

ލިބުނު  ،ޓަކީސޫއެމްބިއުލާންސްެގ ކްރޫންނަށް ދިން  ތަނާ ހުރިހާ ކަމެއް ނިންމުނު  ގައި ެގންަނންސް ންއެމްބިއުލާސީ

އަޅުަގނޑު ހަމަ ޝުކުރު ެވްސ  އަދު. ދެން މިއަންނަން އިންކާރުކުރީ ނޫންީވމާ ސޫޓަކީ އެކަމަށް އެންމެ ފުރިހަމަ ސޫޓު

ބޭފުޅުްނ ެވްސ ަވރަށް މަަސއްކަތްކުަރްއާވ. މިއަދު ހެނދުނުެގ ަވުގތެްއަގިއ އެކަީށެގންާވ ސާމާނު ަވއިެގ އެ  ،ދަންނަަވން

. ށް ފޮނުިވ. މިާހރު ކޯސްޓްާގޑް އެހީަގއި އެ ބަލިމީހާ މާލެ ެގނައުމުެގ މަުގމަތީގައި ދަތުރުކުރަމުންދަނީކޮޅަމަުގން އެ

ފަށް އެދެން. ަޓކައި ައޅުަގނޑުމެން މާލަްސިވ ކަމަށް ،ނަށް ދަންނަަވންއެުކ ފޯކައިދޫ ރަްއޔިތުންޔާއަޅުަގނޑު ހަމަ ހިތާމަ

އެކު ިމ ެގ ނަތީޖާ ލިބޭނެ. އެހާތަނަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ އާދޭހާއިރާދަފުޅުކުރެްއިވއްޔާ މާ ލަސްތަކެއްުނެވ ޓެސްޓު 

ޓެހިން ޭގޭގަގިއ އްޅެުވނު ރައެކު އު ޙާޔިތުން އަދި ަވކިްނ ޚާއްޞަކޮށް ސަމީފޯކާއިދޫަގއި ހުރިހާ ރައް ،ދަންނަަވނީ

ަގނޑުެމން އެންމެން މިކަމުން  ޅު ކުރެްއިވްއޔާ އަފުޅުއިރާދަ هللا ރީތިކޮށް ިތއްބަަވހަރޭ. މާތްއި މަޑުކުރަްއަވ

 ސަލާމަތްކުރައްާވނެ. ެދއްިވ ުފރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން: ޔާސަތުންރި

ފޯަކިއދޫގައި މިހާރު ިއއްޒަތްތެރި  ،ތްތެރި މެްނބަރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ދާއިރާެގ ރަެށއްަގއިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަ

 ،މެންބަރު ތި ފާޅުކުރެްއިވ ިޚޔާލަށް ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަުޅަގނުޑ ެވްސ ެއއްބަްސަވން. އަޅުަގނޑަށް ިވސްނޭ

ޓުން މޯލްޑިްވސް ރެޑްކްޮރސެން ،ބަރެއްގައިޚަނޑު ދުށިން އަދު އަޅުަގަވރު. މިމިހާރު ހާސްކަން ހުންނާނެ ރަށުތެރޭގައި

ޝައްކުކުެރޭވ މީހުން ޭގަގިއ  ،ބަރުަގއި ދުށިންޚަ އަުޅަގނޑު ،ކަމަށް ޕްރެސް ކޮންފްރެންސެްއަގިއ ބުނެފައިާވ

ނުދެްއޗޭ. ެއއީ އެކަިނިވޔަ އެ މީުހން ،ަޔސްިވެޖހުނުކަމުގައި އެކަހެރިކޮްށ ޭގަގއި ތިބެން ،ތިބޭ ަވުގތުަގއިއެކަހެރިެވަފއި 

ދާނީ. ެއހެން ބަލިތައް އަދި ނަފުސާނީ ބަލިތައް ެވސް ނުކުންނަްނ  އެކަނިކުރީމާ ބަލިމީހާ ެވސް ހާސްކަމުެގ ތެރެއަށް

އި ިޅކަމުގަ  އެތައްަރއްކާތެރިކަުމެގ ފިަޔަވޅު ،ގައި ިވަޔސް ނެިގކަމު ޒްޝަނަރީ މެޝާކޯރި ޕްފާނެ. އެހެންީވމާ، އިފަށަ

ނާ ހަމައަށް ންއަާޅލައްޗޭ. ރަނަގޅު ިޞއްޙީ ފަރުާވ އެ މީހު ހުންނާމީ މީހުން އެކަނި ނުކުރައްޗޭ. އެބަލި ،ިވޔަސް 

 ،އެކަހެރިކުރުމާއި ައލާމާތްތައް ބަލީެގ ،ނުކުރަްއޗޭ. އަުޅަގނޑަށް ހީަވނީ ބަްއޔެްއެގ ސަބަބުންކީފޯރުކޮށްދެެވންދެން ބާ

ކަްނ އެކު އަޅުަގނޑު ެވސް ބައިެވިރަވން. މިަވރަށް ދެ ކަންތައްހެން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރާ އެއީ ،މީހާ ބާކީކުރުމާ
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ޖަހާއިރު  1އަދި މުޅި ރަށަށް އަޅުަގނޑުމެން ދުޢާ ދަންނަަވން.  ،ާލއަށާއި ޢާއިއަިދ އޭނާެގ  ،ހާއަާށއިމީދިމާެވފާއިާވ 

 ން މަޖިލިސް ޖަލްސާ ފަށާނީ. ދެން އަޅުަގނޑުމެ

 

 {ށްއަ 13:07 އިން  12:29 :ޅުކޮތު ުގސްަވހު}

 (މަދު ނަޝީދުމަޖިލީުހގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައް ؛ވީނެންއި ތުގައިސަޔާ)ރި

 

 :ންުވްއކެ ދެހަކަާވ ތުންސަރިޔާ

ހިންނަަވރު ދާއިރާެގ  -7.1 ؛7މެން މެންދުރަށް ހުއްޓިއިރު އެޖެންޑާ އައިޓަމު ޢަލައިކުމް. އަުޅަގނޑު އައްސަލާމް

( ތުެގ ާގނޫނުއަިޖނާޢީ އިޖުރާ) 2016/12ާގނޫނު ނަންބަރު  ،މޫދު ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވޙްން މައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާ

ަވުގތު ފުރުޞަތަށް  މި .ެގނައުމުެގ ބިުލ. މި ބިލަށް ބަހުސްކުރަމުން އަޅުަގނޑުމެން މި ެގންދަނީ އިޞްލާޙު އަށް

ން މި ބިލަށް އިތުރަށް ފުރުޞަތަށް  ންބަރުމެންބަރަކު. އިްއޒަތްތެރި މެއިްއޒަތްތެރި އެއް އެދިަވޑަިއެގންފަިއަވނީ 

 ްއުވމަށް ބިލު ހުށަހެޅުއްިވ ހިންނަަވރު ދާއިާރގެ ސް ިވާދޅުެވދެބައަޅުަގނޑު ފަހު ،ނަމަ އެދިަވޑައިުނަގންނަަވނީ

ަގނޑު ހިތުން މި ޅު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަރިހުން އެދޭނަން. ހިންނަަވރު ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ެވސް އަ

-ޓްއެ-ޖެންޓްރއިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ދަންނާަވނަން. ސަ ީޓއެްއަގއި އިންނެީވ. އެހެންނަމަެވސް، އަުޅަގނޑުކޮމި ތުަވުގ

އިއްޒަތްތެިރ )ަވުގތުކޮަޅކަށްފަހު( އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ދަންނަވައިދެްއުވން އެދެން.  މްސް ހިންނަަވރު ދާއިރާގެ ރއަ

. މިހާރު ކޮންމެ  ޮގޅިތައް ހަާވލުކުެރިވފަ ،އްކަތްކުާރ ސްޓޭޝަންއި މަސަމެންބަރުންނަށް އިއްޔެ ާވނީ މަޖިލީހުަގ

. އަޅުަގނޑު ިއއްެޔގައި މި ާވހަަކ ންނާނެހު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ެވސް މަސައްކަތްކުރާ މޭޒަާކިއ ޮގނޑިައކާ

  ދެ! މި މަޖިލީހުގައި މި ހު. އާއޮތްހާ ދުަވ ބޭފުޅެއް އަރިހުަގއި ދެންނެީވމާ ިވދާޅުިވ، ޮގނޑިައކާއި މޭަޒކާ ނުހުރޭހޭ މި

 މި ނުހުރޭ އެއްއޮތްހާ ދުަވހު ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން މަސައްކަތްކުރަްއަވްނ، މަސައްކަްތކުރަްއާވނެ ޮގނޑިާއއި މޭޒާ 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދާއިރާެގ ރަްއޔިތުންނާ ތަނުގައި މި ހުންނަ ޮގނޑިާއިއ މޭޒު ފިޔަަވިއ. އެހެންީވމާ، މިހާރު

 ންނާނެ. )ަވުގތުކޮަޅކަށްފަހު(ހުެވފައި ެވސް ފަހި މޭޒުކުރުމުެގ ފުރުޞަތު ެވސް ފަހިެވފައި އޮންނާނެ. އަިދ ޮގނޑިދަލުބައް

ހިްނނަަވރު ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ  ،އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ބަހުސްކުރަމުން މި ެގންދަނީ

 ،ެގަނއުމުެގ ބިލު. އަުޅަގނުޑ މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުަވނީ އިޞްލާޙު  ނޫނަށްތުެގ ާގއަ ބިލަށް. އެީއ ޖިނާޢީ އިޖުރާ

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފަށް.  ފުށީިވލު

 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު ަޙސަން ޢަފީފް ާވހަކަދެއްކެުވން: ފުށީިވލު
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މޫދު ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ  މެންބަރު ޖީހާން މަޙްންނަަވުރ ދާއިާރެގ ިއްއޒަތްތެރިހި. އާދެ! ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް

އާެދ! އެ ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ އެ ަމއްސަލައަށް އަުޅަގނޑު ެވސް  ؛ެގަނއުމުެގ ބިލުށް އިޞްލާޙުާގނޫނަތުެގ އަޖިނާޢީ އިޖުރާ

 ، ކީ އުޅޭ ަމއްސަލައަ  މެންނަށް ދިމާެވެގން މިއަުޅަގނޑު .ތާއީދުކުރާ ާވހަކަ ދަންނަަވން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ޮގތުން ޮބޑު ކުށެއް. އެހެންނަމަެވްސ،  ެވސް ާގނޫނުގައި އޮންނަކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ޯގނާކުރުން އެއީ މިހާރު

ދިމާާވ  ،ލިބެންޖެހޭ އިންސާފު ނުލިބި ލަސްަވމުންދާތީެވ ،ެގ ސަބަބުންދިއުމުތަޙުޤީޤުެގ މަރުޙަލާގައި ލަސްަވމުންދާ

 ކަމެއްެގ ޮގުތގައި ައޅުަގނޑަށް މި މުން އެންމެ ބޮޑު މުހި ،މު ކަމެއްންހިބިލުެގ އެންމެ މު ސަލަެއއް. އާދެ، މިއީއްމަ

ތަޙުޤީޤުެގ މަރުޙަލާ އަަވްސކުރުން. ތަޙުޤީޤަްށ  ،ކަށް ެވފަިއ މި އޮތީޅަމި ބިލު ހުށަހެޅުމުެގ ބޭނުންފު ،ފާހަަގކުރެެވނީ

؛ ތަޙުޤީޤަށް ބޭނުންާވ މުއްދަތު ،ނަމަެވސްނެ ޮގތެއް ހެދުން. އާދެ! އެހެންެގންދެޭވެވސް ކުރުކޮށް ހޭދަކުރާ މުއްދަތު ީވހާ

ުކށް ސާބިތުކުރެޭވަވރަށް ކަންަތްއތައް ކުރުމަކީ އެއީ ތަޙުޤީޤު  ،ހެކި ހޯދައި ،މާތު އެއްކޮށްޤުގައި ބޭނުންާވ މަޢުލޫތަޙުޤީ

ބަޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން އެ ،ނަާވލަން ބޭނުންހިންާގ ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އަުޅަގނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ދަން

ތަޙުޤީޤު ހިންާގ ފަރާތްތަކަށް ެވސް ބޭނުންާވ ތަމްރީނު ދެެވން. އާދެ! އެކިެއކި މައްސަލަަތކުަގއި ތަޙުޤީޤު ހިންަގންޖެހޭ  

ސަަލ ބޮޑެތި މީހުންެގ ަމއް ،ޮގތް ތަފާތުާވނެ. ކުަޑކުދިންެގ މައްސަލަ ބެލުމުަގއި ެވްސ އެ ކަންތައްަތއް ތަފާތުާވނެ

ބޭނުންާވ ޚާއްޞަ ތަމްރީނު ތަޙުޤީޤު ހިންާގ ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިުވމަކީ މިފަަދ  ކަމަށް. އެހެންީވމާ، މިބެލުމާ

ަވރަށް ބޮޑަށް ައަވސްކުރުމަްށ އެޅޭނެ ަވރަށް ބޮޑު ކަމަކަްށ  ؛ރަށް ބޮޑަށް އެޅޭނެަވތަޙުޤީޤުތައް އަަވސްެވެގންދިުއމަށް 

 ދަެބއް ދެވޭ އަ ންނަށް ީވހާެވސް ބޮޑުހުކުރާ މީޯގނާ ކުަޑކުދިންނަށް ޖިންސީއާދެ!  .ެވެގންދާނެ. ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ެވފައި މި  ޅުމުެގ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކަށް މި ބިލު ހުށަހެ ، މި އޮންނަނީ. އަދި މެީގ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކަށްށްޮގތަ

ކީ ންެގ މި ކުށަ ތުެގ ާގނޫނު އޮންނަ ޮގުތން ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ޯގނާކުރާ މީހުއަނާޢީ އިުޖރާޖިހާރު މި ،ނީއޮންނަ

ބަޔާންުކރާ އެންމެ ބޮޑެތި ކުށުެގ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭތީ ދިމާެވެގން އުޅޭ މައްސަލައެްއ. އާދެ!  ތުގައިއަޖިނާޢީ އިޖުރާ

 ނަށް މެންނޑުަގޅު އަ؛ ާވހަކަ ދަންނަަވން. އަދި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ަގނޑު މި ބިލަށް ތާއީދުކުރާޅު ، އައެހެންީވމާ

އިންސާފު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުލިބިދިއުން. އެހެންީވމާ، އިްނސާފު  ގައިތުޙަޤީޤަ ،ސްުވމަކީ  ލައިންސާފު ލިބުން

އަދި އެ މަްއސަލަތައް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިެގން. ހަމަ  ،މި ތަޙުޤީޤުތައް ައަވސްކޮށް  ،ންނަނީމި އަ  ލިބެންށްއަޅުަގނޑުމެންނަ

ްނ މުއްދަތު ީވހާެވސް ކުުރާވ  ހިނާގލަތައްސައެ މައްސަލަތައް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިެގން އަދި ކޯޓުަގއި ެވްސ އެ މައް

 ެގންމަތުކުރެޭވ މީހާ ކުށުން ބަރީޢަެވހުތު، ނުބަލައިރަނަގޅަށް ޮކންމެހެން އެ މައްސަލަ  ކުުރުވމަކީއެބަޖެހޭ. އާދެ! 

ޢަތަށް ސާބިތުެވެގން ރީޝައް ކޮށްފަިއާވ މީހާެގ މައްަސލަ ުކށެ ،އާދެ! އެ ކަްނތައްތައް ރަނަގޅަށް ބަލައި  އުމެއް ނޫން.ދި

ރީނާ ހުރުން. އިްއޒަތްތެރި ަގ ަވރަށް ހެއްާކއި  ެއ ސާބިތުކުރެޭވ ،ށް ނިމުން. އާދެ! އެއީ ސާބިތުުވމަކީ އްސަލަ ައަވހައެ މަ
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ހަކަ މި އަޅުަގނޑު މި ާވ ،ާވތީވެ  ދިއުމަކީ އަުޅަގނޑު ެވްސ ތާއީދުކުރާ ކަމަކަށްންގެ މި ބިލު ފާސްެވ .ރައީސް

 ެދއްިވ ފުުރޞަތަށް.، ސްއީރަރި ތްތެއިްއޒަ ވައިލީ. ޝުކުިރއްޔާދަންނަ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ރުބަތެރި މެންތްއިްއޒަ އަރުަވނީ މުލަކު ދާއިރާެގމިހާރު މި ފުރުޞަތު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު

 ބްރާހީމް ނަޞީރަށް. އި

 

 އްކެުވން:ާވހަކަދެމުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީރު 

ތުެގ މި ބިލަްށ އަޖިނާޢީ އިޖުރާ، 2016/12އްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅަގނޑު ެވސް ާގނޫުނ ނަންބަރު ޔާ އި އްކުރިޝު

 ައޅުަގނޑުމެްނ އްއިޞްލާޙުތަތުން މިފަދަ ޮގާގނޫނީ  .ީއސްރަތެރި ތްދުކުރަން. ިއއްޒަތާއީ ިއޞްލާޙަށް ނުހަނު ެގނެޭވ

ކުށްކުށުެގ ޮގުތަގިއ ހިމެނިެގންދާކަމީ އަުޅަގނުޑ ެވްސ  އީ ާގނޫނުަގއި ކަނޑައެިޅެގން ަބޔާންކުރާ ބޮެޑތިމި  ،ެގންނައިރު

ޮގތުން  ރަށް ކަންކަން ާވހަފަ ގައި ބަެއއްމަރުޙަލާތަންފީޒީ  ؛ރި ރަީއސްތްތެރާ ކަމެއް. ނަމަެވްސ، އިއްޒަކުފާއު

ލޭނެ ނިޒާމު ން ބެކަރުޞަތެއްަގިއ މި ކަންސް ފުަވން. އަތަ ނުދާެވެގންޒުމި ކަންކަން ތަންފީ ، ފެންނަނީއަޅުަގނޑަށް މި 

ބަރު ފާޅުކުރައްވައިފި ެއ ޒަތްތެރި މެންއް ދާއިރާެގ އި ފުށީތަން. އަލި ަމށް ފަސްޖެހިެގންދާކަމި ކަން ،ސްއޮތް ނަމަެވ

ށް އެ މެންބަރު އިއްަވަވއިދެްއވައިފި. ހަތެރި މަޖިލީތްމި އިްއޒަ ،ސެޖެއް މެ ންބަރު ފޮނުއްިވމެ ެގ އެްއ ިއއްޒަތްތެރި ރާދާއި

ިމ  ؛ނޭރުޙަލާގައި ހިމެމަތަންފީޒީ  ބުޭނ އެ ދާއިރާަގއި ހިމެނޭއެ މެސެުޖގައި އެބަ ،ރަން ބޭނުންަވނީއަޅުަގނޑު ފާހަަގކު

ތެރި ތްކަމަށް. އިްއޒަ މާލު އޭަގއި ާވހުކުށްތައް ހުއްޓުުވމަށް ތިބޭ ބައެއް ޕޮލިހުންެގ އި މި އަޅުަގނޑުމެން ނަާވހެންދަން

. ކޭބޮޑު ކުށެ ކީ ައޅުަގނޑު ދަންނަާވީނ އަދި މާމަުވހީތެރިރާ ފަރާތަށް އެފަދަ ފަރާތްތަކުން އެކުްށކު .ރައީސް

ރި މަޖިލީހަށް ތަފާތު ތްތެލަތަްއ ަޙއްލުކުރުމަށް ޓަަކއި މި އިްއޒަމިފަދަ މައްސަ ަގއިޖޭާރއް މި ެގއަޅުަގނޑުމެން

ތިބޭ  ފީޒުކުރުމަށްއް ހުށަހަޅަމުންދާ މިފަދަ ދަނޑިަވޅެއްަގއި މިކަން ތަންތަ  ތަފާތު ާގނޫނުތަާކއި ަގވާއިދުމަރުޙަލާގައި

 ؛ށްބަތުެގ މި ބާއަިޖނާޢީ އިޖުރާ ބޮުޑ ކުށެއް. އަުޅަގނޑު ެވސްުވމަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މާލުހުފަރާތްތައް މިކަމަށް އި

ބޮުޑ ކުެށއްެގ ޮގުތަގިއ ހިމެނިެގންދާކަމީ އީ ނާކުރުން މި ންީސ ޯގޖިކުދިންނަށް ިޅެގންދާ ކުޑަހުށަހެ ،ށްލައާދެ! މި ބި

ރި އްކަމުަގއި އިްއޒަތްތެބެ ސަބަެގމި ބިުލަގިއ މި ބިލު ހުށަހެޅުމު .ސް އީރަރި  ކަެމއް. އިްއޒަތްތެފާކުރާއަޅުަގނޑު އު

ަވަނ 35އްޖޭެގ ޖުމްހޫރިްއޔާެގ ޤާނޫނުއަާސސީެގ ނުމަކީ ދިެވހިރާބޭމި ބިލު ހުށަހެޅުމުެގ  ،ރައްާވަފއި ޮއތީކުަގހަމެންބަރު ފާ

ބިެގންާވ ލި މާޔަތް ލިބުމަކީ އެ ކުދިންނަށްހި ޞަ ރައްާކތެރިކަމާއިން ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްށުމާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަ

ދިެވިހ ތައް ލުނާުކރުމުެގ ޢަމަޯގދިންނަށް ޖިންސީ ކުނަަމެވސް ކުޑަ  ީވޙައްޤެއްކަުމަގިއ ކަނަޑއަަޅިއދެއްާވފައި 
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 ށްށީެގްނާވ މިންަވރަަކން އެކަންޖެހޭ ރައްކާތެރިދޭށް ކަަށަވރުކޮށްނައެ ކުދިން ،ގައި ިގނަެވފަިއާވީތއާއި ތަމަޢުޖުމު

 ަގއި ަވނަ މާއްދާ 22ެގ (ތުެގ ާގނޫނުއަޖިނާޢީ އިޖުރާ) 2016/12ާގޫނނު ނަންބަރު  ،ނުާވތީަފއިދީށްކަށަަވރުކޮ

ެގ ޢަމަލު ހިމަނައިދިނުމަށް. ރޭަގއި ުކޑަުކދިންނަށް ޖިންސީ ޯގނާކުރުމުބޮެޑތި ކުށްތަކުެގ ތެ ނާޢީޖި ،ކަނޑައަޅާަފިއާވ

މާލުާވ ހުމެދު އި އްޭޖގައި ކުަޑކުދިންނާއރާހިެވދަތުގައި ދި އް ަގނޑުމެންނަށް މި ފާއިތުިވ މު ައޅު .ރި ރަީއސްތެއިްއޒަތް

މިފަދަ  ،ހަަގކުރެޭވއަުޅަގނުޑމެންނަށް ފާ އިތުރަށްއޭެގ ހަމަ އަދި  .ރި ރައީސް ތެތްފާހަަގކުެރޭވ. ިއއްޒަ އް ިގނަކަންތަތްފަރާ

މާޔަތްކުރުމުގައި އަުޅަގނޑުމެންެގ ހިށްކުރަމުންދާ ފަރާތްތައް ނުަވތަ މިފަދަ ކު މާޔަތްުކރުމަށްހިތްތައް ކުށްކުރާ ފަރާ

މި  ސްމީހުންައޅުަގނުޑމެންެގ ތިމާެގ މީ، ންހުއިލާެގ މީސްމީޢާ  ެގައޅުަގނޑުމެން، ރުންއަުޅަގނޑުމެންެގ ެގދޮ ،އިންޭގތެރެ

ކަމާ ބެޭހ  ،ނުދައްކައި  ހަކަމާލުާވކަން އަުޅަގނޑު ފާހަަގކުރަން. އެފަދަ ކުށްތައް ކުާރ ފަރާތްތަކުެގ ވާ ހު އިށްކަންކަމަ

 މުޖުތަމަޢުން މި ެގއަުޅަގނޑުމެން ތަން ރިޕޯޓް ނުެގނެސްދީ އެަކން ފަސްޖެހިެގންދާތްތަކަށް އެްއެވްސ ހާލަތެްއަގިއ ފަރާ

ސް، ާގނޫނީ ޮގތުން އެޅުމުން ިއއްޒަތްތެިރ ރައީނޫނުަގިއ އެކަށަޮގުތަގއި ާގ ޑު ކުށެއްެގފެންނަނީ. މިކަން ބޮ

ން އަަވހަށް ކުިރއަށް ެގްނޮގްސ . އަދި އެކަންނަާވނީ ފަސޭހަެވެގންދާނޭދަކުރުން އަޅުަގނޑު ޒުހޭ ތަންފީންޖެރަކުޒުތަންފީ

 މެއް ކަ ކުރުމަކީ ައޅުަގނުޑ ެވްސ އެދޭ ސްފާ ލީހުންއިްއޒަތްތެިރ މަޖިމި  ،ލައިަގނެ ބަ ނޫނަށް ެގނެޭވ އިޞްލާޙު މި ާގ

 ޝުުކރިއްޔާ. ންނަަވން. ެދއްިވ ުފރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށްދަކަމުަގއި 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މެންބަރު ރި ތްތެްއޒައިރާެގ އަރުަވނީ ކެންދޫ ދާއިރި މެންބރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

 . ށްޢަލީ ޙުސައިނަ

 

 ާވހަކަެދއްެކުވން: ރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިންކެންދޫ ދާއި

ހުށަހެޅުްއިވ  ،ުތެގ ާގނޫނަށް މި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްަވމުންއަޖިނާޢީ އިޖުރާ . އާދެ!ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް

 3135 ،ހަާވލާދެްއާވފައި  ކާރިޯޕޓަ ،ްއވައިފި ަގކުރަހަމޫދު ެވސް ފާމަޙް ރު ޖީހާންންބަމެރި ތްތެ ދާއިރާެގ އިްއޒަހިންނަަވރު 

ަގއި ެގ ޮގތުއްސަލައި މަބެހުމުެގ   ކުަޑކުދިންނާގައިަވުހެގ ތެރޭދުއަހަރު 15މިދިޔަ ެވދިޔަ އަހަރު، މައްސަލަ ޭވތު 

. އޭމައްސަލަ 390ަވނީ ހަމައެކަނި  ުދަވހުެގ ތެރޭގައި ސާބިތުެވަފއި މިއަހަރު 15މިދިޔަ ފާއިތުިވ  ،ހުށަހެޅިފައިވާއިރު 

ތުން ޮގ ުގޅޭ އަދި ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ޯގނާކުރުމާ ،ނީ ެވސްަގމަުގން މި ހިނ މިކަން މި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އަުޅަގނޑުމެްނެގ ތެރެއިްނ  ،ށް ސޭހައިން މަްއސަލަތައް ސާބިތުކުެރޭވ ޮގތަެނއްަގއި ަވރަްށ ފަފައިާވ ޚާއްަޞ ާގނޫދިހެ

ާބަވތުެގ މައްސަލަތަްއ ސާބިތުކުެރޭވ  ބުނާ މިންަވރަްށުވރެ ެވސް ފަސޭހައިން މި ީސަގއި ސާ އަޤާނޫނު ހުންމީބައެއް 
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ކޮށް  ދަނިމިކަން ަވމުން ހެންމިމައްސަލަ މި ސާބިތުަވނީ.  390އެންމެ  ،ެވސް ޮގތަށް ާގނޫުނގައި ލިޔެަފއި ޮއންނައިރު

ތަކެްއެގ ހުރިހާ ކުށް އި އެހެންޔަވަ ެކއް ފިތަަވތެްއެގ ކުށްބާއަޅާަފއި އެބަހުރޭ ަވިކ ްނ ކަނޑަތުެގ ާގނޫނުއަރާޖިނާޢީ އިޖު

ނަށް ޖިންސީ ޯގނާކުރުމުެގ ންޭރގައި ކުޑަކުދި ޭއެގތެ . ނަމަެވސް،ނޭމަންޖެހޭންެގ ތެޭރގައި ކޮށް ނިަވހުދު  30ތަޙުޤީޤުތައް 

ދުަވހުެގ ތެރޭގައި ނުހިންޭގނެކަީމ  30އެކަށީެގންާވ ތަޙުޤީޤެއް  ،ނީދަ ެވެގން މި ނޭ. ނަތީޖާއަކަށްމެލަތަކެއް ނުހިސަމައް

ތަނުގެ  އެ އިންްވސް ޕޮލިސް ސަރިވސް ލުކުރާނެ ޙަޤީޤަތެއް. މޯލްޑި ަގބޫސްހަމަ އެންމެން ެވ އަޅުަގނޑުމެން

 ތް އޮ އްޭޖަގިއ މިރާހިދިެވއްުސރެ ނުމާއިނޭގ ޒަ އަުޅަގނޑުމެްނނަށް އެބަ ،ަގަނއިޒޭޝަނަލް ބިޭހވިއަރައށް ބެލިޔަސްއޯ

ްސ އެތަނުަގއި މަަސއްކަްތކުރެިވފަިއަވނީ މީހުން ލަްއާވ މު ެވއިސާސީ އަްނނަންދެން ހަމަަގުނއަޤާނޫއައު 

އްޔާ އަުޅަގނޑުމެން ނޫނި ،ދަބު ީދެގންއަީޤޤު އެކި ާފޑުފާޑުެގ ނޫނިްއޔާ ތަޙު ،ކޮންެފޝަން ބޭސް ،ކުރުަވިއެގންސް އެއްބަ

 ދަޢުާވ ،ކޮށްދަޢުާވ ، މައްޗަށް ބިނާކޮށްެގއެއްބަްސުވންތަކު  ާވ މީހުން އެހިންގައިެގން ލުތައް މަމި ކިޔާ ޓޯޗަރެގ ޢަ

ނޫނުއަސާސީން އަންަނ ޤާ ،ހަމަ ާގނޫނެްއ ައއުމަކުންރުމުެގ މަްއޗަށްކަން. އޯަގަނއިޒޭޝަނަލް ބިޭހވިއަރައކީ ބިތުކުސާ

ކުން. ޔައް ނުާވނެ އެހާ ފަސޭހަ. އެެއއް ބަދަލެސްރި ރައީން ބަދަލުާވ އެއްެޗއް ނޫން އިއްޒަތްތެކުބަދަލަ

ތަޙުޤީޤުކުރުުމަގިއ  ، ދަނީ. އެހެނީްވމާ ން މިމު ފެންނަސް އަދިެވ .މަންަޒރުތައް ފެންނާނެއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ 

ބަލަންޖެހޭ އަދި ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި  ،އިދާރާަގިއ މުޅި ިވސްނުމާއިރުމުެގ ކުޤުޤީއަިދ ތަޙު ލަތްތަކާއިސީބޭނުންާވ ަވ

 އިރުބަލާ އަޅާ ލަތްތަކާސީަވ މަތްތަކާއި ކީަގއި ލިބިފައިާވ ޚިދުމައެާއއެ ހައަދި  ؛ކަމަކަށް ބެލިެގން މި ހުރިހާ ،ކަންތައްތަާކއި

ތުެގ ނިސްބަތުން ލައްކާތެރިކަމުެގ ދާއިާރއަށް ދައުން ޚާއްަޞކޮށް އިްޖތިމާޢީ ރަކިަވ، އިނޭގ ންނަށް އެބަމެއަޅުަގނޑު

ަގިއ ކު ރިން އޮތް ބަޖެޓުތަޭއެގ ކު ،ކުރި ބަޖެޓު ފިޔަަވއި ހަަގފަހަރު ފާ މިދިޔަ އަުޅަގނުޑމެންހަރު އަ މިެވސް 

ދާދި  ،ނޭގއި  ބަެޖޓުކުރެިވަފއެއް ުނޭވ. ައޅުަގނުޑމެންނަށް އެބަށްއިްޖތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމަކަ ށްަރކަަވއެކަީށެގންާވ މިން

ކުރާ ސޯޝަލް އިޖްތިާމޢީ މަސައްކަތް ުނަވތަ ،ކްލް ޯވ އެނިގެގންިދޔަ ޯސޝަށް ެވސް ައޅުަގނޑުމެންނަހުަވދުމިދާކަށް

އްސަލަ އެބަ އޮންނަކަން. މަ 80ށް ކަގައި ާގތްަގނޑަ އަތުޮގުތަގއި މަސައްކަްތކުރާ މީހުންެގ ކޮންމެ މީހެއްެގ ެގ ޒްކަރޯވ

؛ ދިން ޑަކު، ކުީވމާމިންަވރު. އެހެން ަފއި އޮތްެވމާލުހުޙަޤީޤަތުގައި އި އަށް ދާއިރާމިންެގ މިއިން މި އެނެގނީ އަޅުަގނުޑމެ

އްޖާ ޑަކު އެ ކު  ،ސް ިވޔަ ަކމުގައިންހުއަކީ ެވސް މަސްުތާވތަެކއްޗަށް ދެިވހިފާފަިއާވ މީޕަކުޑަކުދިްނެގ މަންމައަކީ އަދި ބައް

ލަތުަގއި ދައު ،ފައި އޮްނނަން އެބަޖެހޭލާެގ އަުތަގއި ދޫކޮށްުތަގއި ނޫނިއްާޔ މަންމައަބައްަޕެގ  މި ދެންނެވި  ،ޭވއޮ އެބަ

 ،މައްސަލަިއގައި ެވސް ިވމާދި ގައިޤީޤަތުގައި އެންމެ ފަހުން ދެކުނުެގ ރަށެއް ނެތިެގން. ޙައްތަ ލަތްސީއެަވުރެގ ަވ

ެއ  ،އްޭޔ އެ ދަރިފުޅު ހެންެގކީްއވެ  ،ރެުވނު އެްއ ކަންތަްއ ެއއީކުޮގތުަގއި ފާހަގަ  އެންމެ ސީރިޔަްސ ކަމެްއެގށް އަޅުަގނޑަ

ކޯޑުަތކަށް ބަލާއިުރަގިއ ޭގ ރެނއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބައި ؟ޕަ އަތުަގއި އޮންނަންވީ ޫނނީ ބައްއަތުގައި ެގ މަންމަ ދަރިފުޅު

ލަތްތަްއ ސީގައިކަން. އެހެންނަމަެވްސ، ދައުލަތުެގ ަވެގ ދަށުމުހޭނީ ދައުލަތުެގ ބެލުޖެދަރިފުޅު އޮންނަން  ނޭގއިއެބަ
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ިގނަ އަްށުވރެ ކޭސް 80 އަުތަގއި  އްގެ ކޮންމެ މީހެ ކުާރ މީހުންެގތްެގ ޮގތުަގއި މަަސއްކަޒް ކަރޯވސޯޝަލް ތުން ހުރިޮގ

ން ކަެވރިކަން ެވސް ހަމަ ނެތްޝައުޤުއަދި ަވކިން ޚާއްޞަކޮށް މި ދާއިާރއަްށ މީހުން ނުކުތުމުެގ  ،ެއކީަގއި ކޭސް އޮތުމާ

ާރ ކުދިން ކޯހަށް އެޕްަލއިކުެގ ޒްކަރޯވްނކޮށްލީމާ ސޯޝަލް އިނޭގ. ޔުނިަވރސިޓީްނ އިޢުލާ މެންނަށް އެބައަޅުަގނޑު

  ށް ޢަމުޖުތަމަ ،ކުރުމަކީ ތް، އިޖްތިމާޢީ މަސައްކަމާ އެބައިނޭގ. އެހެންީވށްއަޅުަގނޑުމެންނަ ެވސް ހަމަ ބޮޑުތަނުން މަދުކަން 

، މާީވންހެއެ ަވނީ ެވފަ. ދު މިމިއަ ކަމަށް  އުެވމުންދާ ކަެމއް ،މުންތެ ނެންެގ ތެރެއިންޚިދުމަތްކުރުމަކީ މިއީ ައޅުަގނޑުމެ

ތިމާޢީ ޚިދުމަތަށް އިޖް އްޞަ ބާެރއް ަލއިެގްނ ެވސްޚާ ،ދީެގން ިމއްޔަތުކަެމއްއްއަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ޚާްއޞަ އަހަ

ކުޑަކުދިްނނާއި، އުމުރުން ދުަވްސީވ  ؛ނުކުންނަ މީހުން އަދި މިކަމަށް ޝައުޤުެވރިކަން ހުންނަ މީހުން އިތުރުކޮށް

ަވކިން ޚާއްޞަކޮށް އަންހެނުން.  ،ނާއި އަދި އަންހެނުންނަށްކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނުމީހުންނާއި، 

އަުޅަގނޑުމެން ހޯދައިދޭންޖެހޭނެ   އީުކއަލިޓީ ނަށް އީކުއަލް ރައިޓްސް އޮފްއަންހެނުން ،ުކރީއަޅުަގނޑުމެން އިއްޔެ ފާހަަގ

 އެ ާޚއްަޞ ށްާވ އެންމެނަ ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމަށް ބޭުނންމުޖުތަމަޢުަގއި  ،އިރު ހަަގކުރާފާކަމަށް ބުނެ އަުޅަގނޑުމެން 

އެހީތެރިކަން ދީެގން އަުޅަގނޑުމެންނޭ ދެން ތިބި ކުޅެދޭ މީހުންނެކޭ އެއް ސަފަށް ެގނެޭވތޯ އަުޅަގނޑުމެން 

އް.  ބަލައިަގންނަ އިޞްލާޙެށް ޞްާލޙަކީ އަޅުަގނޑު ަވރަށް ބޮޑަމި ާގނޫނަށް ެގނެުވނު އިމަސައްކަތްކުރަން އެބަޖެހޭ. 

 ަވަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ޓަަކއި 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ތްތެިރ ޒަރާެގ ިއއްއިއަރުަވނީ އިނުގރައިދޫ ދާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 .  ށްންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދަމެ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: އަޙްމަދު އިނުގަރއިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަުރ ޙަސަން

ންބަރު ޖީހާން ރި މެތްތެތުެގ ިބލަށް ހިންނަަވރު ދާއިރާެގ ިއއްޒައަ ަރީއސް. ޖިނާޢީ އިޖުރާރިތެޒަތްޝުކުރިއްާޔ ިއއް

ެވިދޔަ ތާރީޚުތަކުގައި މި އުމުގައި ޭވތުޤަ ން. މިރަށް އަޅުަގނޑު ެވސް ތާއީދުކުޙަމޫދު ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ ިއޞްލާމަޙް

ގައި އެބަތިބި. އޭެގ ސަބަބުތަކެއް ެވސް އެބަހުރި. މުޤައު އް ދަްއކަން ބިރުަގނެފައި ތިބި އެތައް ރައްޔިތުންެންއ މިާވހަކަތަ

ޔާތް ހަމަ ޭގތެރޭގައި އިންދާ ހަ ޅިމު ެގއެންމެ ކައިރި މީހާ މިކަން ކުރަނީ. ބުނެލާކަށް ނުކެރޭ. އެ މީހާ

އިނޭގ. ާގނޫނުތަެކއް ޤައުުމގައި  ކުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބައެަތްއ ޢާއިލާއެްއެގ ާވހަކަތަ ،ން ޮގސްފަިއާވކަބިކަވެ 

ޮގތުަގިއ  ެވސް ހެދެމުން އެބަދޭ. ާގނޫނުތަކަށް އެންމެ ފުރިހަމަ އަދި މިހާރު .ރިހުހެދިފައި ކުރީގައި ެވސް ެއބަ

ޮގުތގައި މި  ެގޭވ އެްއޗެއް އްެގ އަތްަމއްޗަށް ދޫޮކށްލެުކރާ ބައެޒުންފީތަ ، ެގނެިވަފއިއްތަަގއި ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލުއްއެއިރެ 
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ެނއް ޫނން ކަންކަން ޙައްލުުނެވެގން ާގނޫނުތަކެްއ ނެތިެގ ،އެކީ ދަންނަަވންޖެހެނީޔާއޮންނަނީ. އެހެންނަމަެވސް، ހިތާމަ

އުުމ ޤައުމެއްެގ ޮގތުަގއި ފުޅުން ޤަަބާވ ބޭ ތިއްެވހަާވލު .ކީއްޔަ އުޅެނި ރި ރައީސް، މިއަޅުަގނޑު ދެކޭޮގުތަގއި އިްއަޒތްތެ

އެކީ މިކަން ޚްލާޞްތެރިކަމާޔަތު ެއޅިފަިއާވ ބަޔަކު އި އް މަްސއޫލި ެގކުރުމުޢެއް ރައްކާތެރިއެ މުޖުތަމަ ،ުރަވއި ކުރިއަ

ލާކުެވ ޤައުމުގައި ިދމާެވެގން އެބަދޭ. މުޅި ޤައުމުެގ އިޖްތިމާޢީ ފޭރާން ހަ ޖެހޭ އެތައް މައްސަލަތަކެއް މިެވ ނުކުރާތީ

 ދުަވެހއް ހޭދަކުރަމުން އެބަދޭ ޢާއިލާަތއް. އްއެތަ  ،އިންސާފު ުނލިބި ކުެރޭވ މިކަހަލަ ެއތައް ކަމަކުން. އެބަދޭ

، ެވސް. އެހެންނަމަންކޮށްަފއި ދިނިއް ފާސްުޗއްީޓގައި ތިބެަފިއ ެވސް ާގނޫނެގައި މަހު އަޅުަގނޑުމެން މިދިޔަ ދެތިން

ނުފެނޭ. ާގނޫނެއް ހެދިެގން  ށް ތަނެއް އަޅުަގނޑުމެންނަކަ ދާޢަމަލުކުރެެވމުން އަންނައިރު ެވސް ެއއަށް ށްމިއަދާ ހިސާބަ

ޤައުމުެގ  އުމުެގ ުމސްތަޤުބަލަށް، މިަވކި ީމހަކަށް ަވކި ޮގތަކަށް ނަފްރަތުެވެގެނއް ނޫން. މިޤަ ،ކީއްޔަ މިއަދަކު ދަނި

ޒިމްޭވ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކެއް ކޮންމެހެން ލާތަދިއުމަށް ާގނޫނުއިކުރިއަރަ ޤައުމެއް  ،ލުތަކަށްޖީއަންނަން އޮތް 

އް ނެތުމުން  ޔެ ފިއް ،ން ކޮންމެ ކަމެއް ނެތުމުން ނުަވތަ އަކުެރއްމިއި ،ޅުންކުރަން ތިއްބެިވ ބޭފު މިކަން މަެވސް،އެހެންނަ

 ކަމެއް ކުރެޭވނީ  ،ސް. އެހެްނނަމަެވރަންފާހަަގކު އެކީ ޔާމަތާ ައޅުަގނޑުމެން ހިްނ ދަްއކަާވކަޅުހަކަފުނުކުރެޭވ ޮގތަށް ާވ

ެމއް އިޞްލާޙުކުރަން ޤައު އުމެއްެގ ޮގުތގައި އެޤަ ،ންޅު ބޭފުާވއްބަަތކުަގއި ތިސާސައްމުއަ ްއގައި އެކަެމއް ކުރަންޤައުމެ

ސް އަދި މިނޫނަ. ނީަގބޫލުކުރަމަށް އިްއޒަްތތެރި ރައީސް، ައޅުަގނޑު ކަ ތިބޭ ބައެްއެގ އިޚްލާސްތެރިކަެމއްެގ މައްޗަށް 

ަގއި ޤައުމު އަޅުަގނޑުމެން މި .ވޭ ބާށް ތަކަތަނުާގނޫ .ާގހަމަ ކަންކަން އެބަ ހިނަގިއ ެވސް ކުހާ ޤައުމުތަދުނިޔޭެގ ހުރި

ހޭ ކަމަކަށް ެވސް ެވދާނެ. ޖެއަދި އަނެއް މީހާ ހިތްހަމަނު  ،ކޮންމެ ކަމަކީ އެއީ ކަންކަން ހިނަގމުންދާއިރުަގއި 

އިރު މިއިން ކޮންމެ ކަމެއް  އުމަށް ބަލާމުޅި ޤަ ،ޢަށްޖުތަމަމުމުޅި  ެގހެންނަމަެވސް، އަުޅަގނުޑމެންއެ

ަގއި މި ރަނަގޅަްށ ކިަޔއިލާފަިއ އެ ކަންކަްނ ކުރަން ތިއްެބިވ ެވެގންާދއިރު މި ބިލު ާގނޫނަކަށް، ރުަގއިެވެގންާދއިޒުތަންފީ

ލާޙުެވެގން އަޅުަގނަޑކަށް ހިއެއްުނޭވ ކަންކަން އިޞ ،އްަޗށް ޢަމަލުކުރެިވެގން މެނުީވބޭފުޅުން ެވސް މީެގ މަ

ަވުރ ގައި ެވްސ އެބަތިބި އެތައް ބައި ޖަލުތަކުމިއަދު ؛މީެގ ކުރިންެއތައް ކަމެއް  ނެއް. މީެގގައިދާނެހެހިނ

  މުން މި ފަހަރަކު އެ ޝަކުާވކުރަ އްތަ އެންއިލާތަކުޢާެއއްެވސް ކަމެއް ނުކޮށް. އެ  އި،ކުމެއް ނީްއވަ ހުތުންނެއް ރައްޔި

 ،ވެ ، އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގުތަގއި ޝަރީޢަތްތައް ައަވސްސްއެހެންނަމަެވންނަށް އިނޭގ. މެދާކަން އަުޅަގނޑު  ޤައުމުަގއި

ްށ ނުންނަސާއިން އިެގންހަދަޮދގު  ؛އިދަޮގތުަގއި ޮދުގނަހަ ާވ ހެކި ފުރިހަމަންކަށް ބޭނުތަތްޢައެހެންނަމަެވސް އެ ޝަރީ

ްއގައި އެްއެވްސ ލެހާތުަގއި ެއއްެވސް ޮގަވިއެގން. އަޅުަގނޑު ދެކޭ ބިރުަގންނަ ،އަޅުަގނޑުމެްނ ދެކެފިންން ތަ ޔާދޭއަނި

ނެ ޭވނަކަށް ޝަރީޢަތުެގ މަޖިލީހުގައި ކަމެއް ކުރެ ސާހެކި ދީެގން ެއއްެވްސ އިންދޮުގ ،އިންސާނަކަށް ބިރުަގންނަަވިއެގން

 ހިނާގ ތަށްޮގ ނަަގއި ޝަރީޢަތްތައް ދެފުށް ފެންތުކަމަކަށް އަުޅަގނޑު ަގބޫލެްއ ނުކުރަން. އަޅުަގނޑު ދެޭކޮގ

ތެިރ ތްރަްއޔިތުން ަގބޫލުކުރޭ ިއއްޒަ އެންމެހައި ރާއްޖޭެގ މި ޖެހޭކަން  ޤައުމުގައި ެބން މިރައްޔިތުންނަށް އިންސާފު ލި
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ަޙއްލު  ުފރިހަމަެވެގންދާއިުރގައިދާއިުރަގިއ، ެވެގންމި އިޞްލާޙު ކުެރްއިވްއޔާއިރާދަފުޅު ައޅުަގނޑު ދެޭކޮގތުަގއި ރައީސް.

 .ބޫލުކުރަން. ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްަގއަޅުަގނުޑ  ކަމަށް ލިބިެގންދާނެ

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން: ރިޔާސަތުން

ތެިރ އަރުަވނީ ހިންނަަވރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ބަސް ިވދާޅުެވދެްއުވމަށް. ހިންނަަވރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. ޮގތުން ފަހު ޅޭުގ ބިލާ، މެންބަރަށް

 

 ެގ މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު ާވހަކަދެއްެކުވން:ހިންނަަވރު ދާއިރާ

 ،ޮގތުން ނޭަވނަ ދުަވހު އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް ހިމެ 2019 ބަރުންނޮެވ 20ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ޖެންޑަރ ކޮިމޓީން މި ޤައުމުެގ ކުޑަކުިދންެގ ތެރެއިން ކުޑަކުދިްނ  އަޅުަގނޑުމެން ހިއުމަން ރަިއޓްސް އެންޑް 

ކުދިން އަޅުަގނޑުމެންެގ  ިތބި ކުދިންކޮޅަކާ ބައްދަލުކުރިން. އެ މަށް އަޅުަގނޑުެމންނާ ބައްދަލުކުރަން އައިސްތަމްސީލުކުރު

މި ބިލު  .ފުެގ ޔަޤީންކަމަށް. އިްއޒަތްެތތެރި ރައީސްސާ އިން ،ާސސަށްހުއިރަްއކާތެިރކަމުެގ  ،އަރިހުން އެދުނީ

 ކުދިންނާ  އަދި އެ ،ކުދިންނަށް ުކރާ ނޭދެޭވ އެ ،ކުރާ ައނިޔާތަކުންހުށަހެޅުމުެގ މަޤްޞަދަކީ ެވްސ އެއީ. ކުަޑކުދިންނަށް 

ސާސް އަނބުރާ ެގނެސްދިނުން. ހު ކުދިންނަށް ރައްކާތެރިކަމުެގ އި އެ ،މެދު ކުރެޭވ ޯގނާތަކުން ކުަޑުކދިން ރައްކާތެރިކޮށް

ާވ އިޞްލާޙަށް ަވރަށް ފުޅާ   މިއަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާފައި ކަށަަވުރކޮށްދިނުން. ،ކުދިންނަށް އިންޞާފު ޔަޤީންކޮށް އަދި އެ

މު ާވހަކަތަްއ ންަވރަށް މުހި ،މު ޚިޔާލުތައްންަވރަށް މުހި ،ސްކުރައްަވއިހުދާއިރާެއއްަގއި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ބަ

 ޞަދަންނަަވން. ޚާއް ޅުެވެދްއވައިފި. މި އިްޞލާޙަށް ާވހަކަދެއްެކިވ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑު ޝުކުރުިވދާ

ޮގެތއްަގއި  ޞަޚާއް ،ކުަޑކުދިންެގ ަޙްއޤުތައް ރައްކާތެިރކުރުމުެގ ިނޒާމު ،ފާަހަގކޮށްލަންަގިއ އަުޅަގނޑު ޮގތެއް 

ޢަމަލުކުރުމުެގ ަވރަށް ަވރުަގދަ ާގނޫނެްއ އުސޫލުތަކުން  ޞަ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްމެދު ޖިންސީޯގނާކުރާ ކުޑަކުދިންނާ

 ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ،ެގްނދޭ މެންބަރުން ިވދާޅުަވމުން އެބަ .ާވހަކަ ތަކުރާރުކޮްށ މެންބަރުން ިވދާޅުިވ އޮތްކަމުެގ

ރައްކާތެރިކަން ކުދިންނަްށ  ނޫނޭ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ނެތިެގނެއްާގނޫނުތައް  ،ނޫނޭއް ާގނޫނީ އޮނިަގނެޑްއެގ ނެތިެގނެ

ނަށް ސް ކުދިންސާހުފުެގ އިސާ، އިންސާސްހުއުޅެނީ. ރައްކާތެރިކަުމެގ އި ކަށަަވރުނުކޮށްެދިވެގން މި 

ެނއް ހަދާފައި ާގނޫ އަުޅަގނޑުމެްނ ާގނޫނު ؛އުެޅނީ. އެހެންނަމަެވސް، އިްއޒަްތތެރި ރައީސް މި ކަށަަވރުނުކޮށްެދިވެގން

ތާއަބަދު އަުޅަގނޑުމެން ބަލަމުން ެގންދިއުން.  ،ދޫކޮށްލުމަކުންނެއް ނުފުދޭ. އަޅުަގނޑުމެންެގ ޒިންމާެއްއ އެއީ

. އެ ާގނޫނުެގ އެ ާގނޫނުަތއް މުއައްަސސާތައް ތަންފީޒުުކރަން ފެށުން ؛ތަކުންއަޅުަގނޑުމެން ހަދާފައި ދޫކޮށްލާ ާގނޫނު

ފު ސާފު ލިބެްނޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އިންސާލާަބޔާިއ އިން ،އެހީތެރިކަާމއި ،މަންފާއާއިާގނޫުނތަކުން  ؛މަޤްޞަދު ހާސިލުޭވތޯ
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ހިނދެއްަގއި އެކަންކަްނ އަލުްނ  އެ ރަްއކާތެރިކަން އެބަ ލިބޭތޯ. ނުލިބޭ ،މަންފާ އެބަ ކުރޭތޯ، ލިބޭތޯ އެބަ

މެންަބރުންެގ ޒިންމާެއއް. ެއޮގތުްނ  ހުެގރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުށަހެޅުމަކީ އަޅުަގނޑުމެން  ރަނަގޅުކޮށް ،އިޞްލާޙުކޮށް

ެއއީ އަޅުަގނޑުމެންެގ ިއއްޒަތްތެިރ  ،ކަމަކީ ތެރެއިން ފާހަަގިވ ެއއް ކުރަމުންެގންދާ މަސައްކަތްތަުކެގއަޅުަގނޑުމެން 

ޙްޤީޤު ފު ކަަށަވުރކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ތަސާާގނޫނީ އޮނިަގނޑު ޮއތް ޮގތުން އިންމިހާރު  ،ބަރުން ފާހަަގކުރެއްިވހެންމެން

ހުރިހާ  އިއްސަާސަގއި މިހާުރ މަސައްކަތްކުރުުމަގއައަދި މި ދެ މު ،ދަޢުާވުކރުމަށް އޮތް މުއްދަތާއި ،މުއްދަތާއި ެގ ހިންުގމު

މި  ،ފު ކުޑަކުދިންނަކަށް ކަށަަވުރކޮށެްއ ނުދެޭވ. އެހެންކަމުންސާނޑުމެންނަށް އިންޙަޤީޤަތްތަކަށް ބަލާއިރު އަޅުަގ

ާގނޫނުން  މި ،ާފހަަގކުރެްއިވ ަވރަށް ިގނަ މެންބަރުން. ޅަނީ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްހުަށހަމި އިޞްލާޙު ައޅުަގނޑު 

ަގނޑުމެން ފަހިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުާރ އިތުރު ލުެޔއް، އިތުރު މުއްދަތުތަކެއް އަޅު ުމއްދަތަށް ތަޙްޤީޤުެގ  ؛މުއްދަތު

މުއްަދުތ  އި އެ ނޯންނާނޭހެން ތަޙްޤީޤުަގަހއްދެއް ،ހައްދެްއ ނެތް ޮގތަށް ،މު ކަމެކޭ އެއީންެވސް ަވރަށް މުހި ހިނދު

ދެމިެގންނުދާނޭހެން ާގނޫނު ބައްޓަންކުރުން. އަޅުަގނޑު ެއ ޚިޔާލަށް ަވރަށް ޮބޑަށް  ތާއީދުކުރަން. ކެެޕއް ނުަވަތ 

ން އޮންނަ މުްއދަތަކީ ނުަވތަ އަޅުަގނޑުމެ އެ ،ތްނަމަމިޓެއް ތަޙްޤީޤުކުރުމުެގ މުްއދަތަށް އޮންނަންާވނެ. އެކަމަުކ، އޮލި

އެަކން ކުރެޭވ މުއްދަތަކަށް ހެދުން މި އިޞްލާޙުެގ މަޤްޞަދަކީ.  ޙަޤީޤަތުަގއި ެވސް ،ކަލްކަނޑައަޅާ ުމއްދަތަކީ ޕްރެކްޓި 

މުން އަލިފުށީ ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ަވބިލަށް ާވހަަކދައްކަ ،ށްމި އިޞްލާޙަ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އެ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ދާއިރާަގއި އިންިތޚާބަށް ކުރިމަތިލައިެގން، މިހާރުެވސް އެ ދާއިރާަގއި ،ފާހަަގކުރެްއިވ

 ޯގނާކުރުމުެގ ތުހުމަތު  އްަޖކަށް ޖިންސީަކއުންސިލުެގ ރަީއްސެގ މަޤާމުގައި ހުންނެިވ މީހެއްެގ މައްޗަށް ކުަޑކުދާއިރާެގ 

ލަތްތަކަށް ހާތްތައް މިފަދަ އަ އިޖުރާ ؟ބުނަނީތްތަްއ ކީކޭތޯ އަަވނީ އުފުލިފަޭއ. މިފަދަ ޙާލަތްތަކުަގިއ އޖުރާ 

މު ސުާވލެއް. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ންެއއީ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ުއފުލާފައިާވ ަވރަށް މުހި ؟އެޑްރެްސކުރަން ތަންދޭތޯ

އި ތިބި ޒިންމާދާރު މަޤާމުތަކުަގ ،ރުކޮށް އަުޑއިެވމުންދާ ެއންމެ ބޮޑު އެއް ކަންބޮޑުުވމަީކ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ތަކުރާ

ރައްކާތެރިކަްނ ކަށަަވރުކޮށްދޭން ތިބި މީހުންެގ ފަރާތުން ކުޑަކުދިންނަށް ެގ ޒިންމާދާރު މަޤާމުތަކުގައި ކުދިން  ،މީހުން

ނެ  ބަލަމުންދާންޖެހޭ ،އެ މައްސަލަތައް ބެލެންޖެހޭ ޮގތަށް ،ނަށް ޖިންސީޯގނާ ލިބި ކުޑަކުދިން ،ޯގނާެގ ޢަމަލުތައް ޖިންސީ

 މަޤާމުތަކުގައިފަދަ މި ތަކުަގއިފު ކަށަަވރުނުެވ މިފަދަ ފަރާތްތައް ހަމަ މިފަދަ މަޤާމުސާއިންޮގތަށް ނުބެލުމުެގ ސަބަބުން 

މިޓީ މަރުޙަލާގައި މަޝްަވާރކުރަމުންދާއިރު ެވސް މި އިޞްލާޙު ކޮ މިއީ .ދާއިމަށް ތިބޭކަން. އިއްޒަތްެތރި ރައީސް

ވައިކަރަދޫ ދާއިރާެގ ، އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން .އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

 ނޫނޭ ިގނަ  ލަތުގައި ތިބި ބަެއއްހާކުަޑކުދިންނަނީ ބަސްބުނެޭވ  ،ހަަގކުރެއްވި ސްކުރަމުން ފާހުބައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ނީ އިތުބާރު ހިފޭ މަޤާމެއްގައި ިތބި މީހުންނޭ. އިތުބާރު ހިފޭ  ކުރަކުޑަކުދިންނަށް މިފަދަ އަނިޔާ ށް ފަހަރަ  ފަހަރު. ިގނަ

 އަޅުަގނޑުމެން މިއީ ޖިނާޢީ ބޮޑު ކުށެއް  ،ކޭމު ސަބަބެންމަޤާމުތަކުގައި ތިބެެގންނޭ. ެއހެންކަމުން، މިއީ ަވރަށް މުހި 
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ާވ އްސާސްކަުމެގ ތެރޭގައި މީެގ ަވަށއިެގން މެދު ކުރެޭވ ޖިންސީޯގނާެގ މައްސަލައިެގ ޚަ  ަޑކުދިންނާކު ،ޮގތަށް ކަނޑަައޅައި 

ެވސް  ންއިތުރުެއކަމާ ުގޅުންހުރި ިއޖުރާއަތްތައް ކަނޑަެއޅުމަކީ. ައދި ހަމަ އޭގެ  ،އެލެމެންޓުތަކާ ދޭތެރޭ ިވސްަނއިެގން 

ައޅުަގނޑުމެން ިވސްނާލަން ަވރަށް  އިރުމަޝްަވރާކުެރޭވއި ލެެވްލގަ އަދި ކޮމިޓީ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރެްއިވ

އަދި ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް އޮތް މުއްދަތުތައް އަުޅަގނޑުމެްނ  ،އޮންނަ މުއްދަތުާވކުރުމަށް ޢުދަ ،ކަމެއް އެއީ  މު އެއްންމުހި

މުއައްސަސާތަކުން  ،ޤާބިލުކަން ެގންދާއިރު އަޅުަގނޑުމެން ކަށަަވުރކުރުން. އެ މުއައްއަސާަތކުއިޞްލާޙުެގ ތެރޭަގއި ބަލަމު

ފު ކަށަަވުރާވނޭ ޮގތަްށ ސާއިން ،އެންމެ ފުރިހަމަ ،އެއީ އެންމެ އެކަށޭނަ  ،މިއަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޮގތް

ިވސްނުން. އެެހންކަމުން، ހުރިހާ މެންބަރުން   ށްްތތައް ކަމަށް ހެދުމަށް ކުރަންެޖހޭ ކަންކަމައަބައްޓަންކުރެިވަފިއާވ އިޖުރާ 

ޓީ މަރުޙަލާގައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި އަުޅަގނޑު ުއްއމީދުކުރަނީ ކޮމި ،ިވ ހުށަހެޅުންތައް ބަލައިަގނެހުށަހެޅުއް

ާޔ ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްލިބިެގންދާނެ ކަމަށް. އިޞްލާޙުތަކަށް އަދި މި ޚިާޔލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުެގ ފުުރޞަތު 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އިްއޒަތްތެރި  ،ސްެގ ަވުގތު ނިމިހުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްިވ ބިލަށް ބަ

ަވރަށް ިގނަ މެންބަރުން އަދި ިއއްޒަތްެތރި  ،ކުރެްއިވިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަަގަވނީ ފަހުބަސް ިވދާޅުެވފަ. މެންބަރު 

ާބަވތުެގ މައްސަލަަތއް އޮތުން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ޮގތަކަށް މި ންނުދާނޭޤު ދެިމެގތަޙްޤީ ،ފާހަަގކުރެްއިވ

ތަޙްޤީޤުތަކުެގ ުއސޫލުތައް ކަނޑަައޅާ ބާބެއް.  ،ތުެގ ާގނޫނުެގ ބާބެއް އޮވޭ އަެއއީ ޖިނާޢީ އިޖުރާ ،އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ

ސްެގ ތެރެއިްނ ހުމި ބަ އި ހަމަ އެއާއެީކަގ. ދެންއެ ބާބުގައި އަުޅަގނޑު ހިތުން މި އިޞްލާޙުތަކަށް ޖާަގ ލިބޭނެ

ާވޫދެގ  !ފުކުރަްއާވމާ ؛އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިަކުއންސިލު އަލިފުީށެގ  ،ކަންބޮޑުާވ މަޢުލޫމާތެއް ފާހަެވެގންދިޔަ 

 ކޯޑު ޑިޑޭެޓއްެގ ކުށުެގ ރި ރ. ާވދޫެގ ކައުންސިލު އިްނތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައްާވފަިއާވ ކެން ،ކައުންސިުލެގ އިންތިޚާބަށް

ެގ އަދިެވސް އޭނާ ،ަލއިއިެއޮގތަށް އޮުޅަވ ،ެއކީަގއި މަސަްއކަތްކޮށްެގން  ަޓކައި ފުލުސް އޮފިސަރަކާއޮޅުާވލުމަށް

 އަދި އެ ކުށަކީ ޖިްނސީޯގނާެގ ތުހުމަތެްއެގ ކުެށއް .ކަމަށް ބަޔާްނެވެގން ޮއތުންޙްކެނޑިޑެންސީ އެހެންީވމާ، ޞައް

 ުވން. އެއީ ކަންބޮުޑުވމެއް. ކަމަށްާވ

 

 ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން   ރި ހުމަށް ހުށް އެޓަ . ވޯ 9

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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ޖިނާޢީ ) 2016/12ާގނޫނު ަނންބަރު  ،ރު ދާއިާރެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވަވހިންނަ

މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް   ށް ިއޞްލާޙު ެގނައުމުެގ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިަގތުމާ(އަނުތުެގ ާގނޫއައިޖުރާ

 . ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓުދެއްުވން އެދެން

 

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 މޫދު މެންބަރު ޖީހާން މަޙްހިންނަަވރު ދާއިރާެގ   ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

  

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 54    ެގ ައދަދު:ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުން

 53    ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް 

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   53     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 27       ބޭނުންާވ އަދަދު:ފާސްުވމަށް

 ފާސް        ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ޖިނާޢީ ) 2016/12މޫދު ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ ާގނޫނު ނަންބަރު ހިންނަަވރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޖީހާން މަޙް 

ެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުެގ ލައިަގތުމާ މެދު ނެުގުނ ޯވޓު ެގނައުމުެގ ބިލު، މަޖިލީހުން ބަލާޙުޞްށް އި ( އަތުެގ ާގނޫނުއައިޖުރާ

 . މެންބަރުން 53 ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއީވ. 54؛ ކީާހޒިުރެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ ައދަދަ. 87؛ ކީޖުމްލަ އަދަދަ

 ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެއްިވ މެންބަރަކު ނެތް. ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުނުދެްއާވ މެންބަރަކު ެވސް ނެތް. ޯވުޓަގއި 

 ، މި ބިލު ބަލައިަގތުމަށް ފާސްވެއްޖެ.އެހެންީވމާ ޯވޓު. 27ނީ މަށް ބޭނުންަވުވފާސް .ންމެންބަރު 53ަގތީ ަވޑައި ބައިެވިރވެ 

ކަމުަގއި ދަންނަަވން. މިހެން ދަންނަާވއިރުަގއި  ޖުޑިޝަރީ ކޮމިީޓއަްށ ފޮނުވިއްޖެމި ބިލު ދިރާާސކުރުމަށް  ،އެހެންކަމުން
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ކޮމިޓީން. އަޅުަގނޑުމެންެގ  ރޖެންޑަ ރައިޓްސް އެންޑް  ހިުއމަންއައީ  އުފަންެވެގން މިލުމި ބި ،ިގަވަޑއިަގންަނާވނެނއެ

އެއީ އިންިތާގލީ އިންސާފުެގ  ؛ކޮމިޓީއަށް ފޮނުުވނު ބިލެއް ރރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަ އެހެން ބިލެއް ެވސް ހިއުމަން

ރައިޓްސް ކޮމިީޓ  ިއ ހިއުމަންއާޝަރީ ކޮމިޓީޖުޑިކުރަމުން. ޢާލިޠާބިލު. އެ ބިލު ދަނީ މިހާރު ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީން މު

ރައިޓްްސ  ނުަވތަ ހިއުމަން ،ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް ފެނިަވޑައިަގންަނާވނަމަ، އެހެންީވމާކުރަމުން. ޢާލިޠާުގިޅެގން މު

 ކުރެޭވނެ.ފަރާތުން އެުކެވެގން ެއކަން  ކުރުމަށް ދެ ޢާލިޠާތިބޭފުޅުންނަށް މި ބިލު މު ،މަނަ ކޮމިޓީއަށް ފެނިަވަޑއިަގންަނާވ

ބަހުސްެގ ތެޭރަގއި  ،ކަމަކަށް އަޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ. އެހެްނނަމަެވސް ބޮޑު ތަނެއް އޮތް ކުރުމަށް މާޢާލިޠާދެން މީގައި މު

އިތުރަށް ހުށަހެޅިފައިާވ ހުށަހެޅުންތަކަށް ިވސްނާލުމަކީ އަޅުގނޑު ދެކޭޮގުތގައި ބޭުނންތެރިކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި 

ދަ ދަުވހު އަނެއްާކެވސް އެބައޮތް ބު ،ނަާވލަން އެބަޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް ދަންޖޭެގ ހުރިހާމެންބަރުންނަށާއި އަދި ރާއް

ފަހަރު މަޢުލޫމާތު   މި ،ލާ. އެއީ ބުދަ ދުަވހުފުޙަޚިޔާލު ދިނުމަށް އޮންނަ  ،ފާޅުކުރުމަށް މަޖިލީހުގައި ރައްޔިތުން ޚިޔާލު 

އްަވްނ ެއއްެވސް ރަ ްސ ޚިާޔލެއް ފާޅުކުޮގތުން އެްއެވ ޅޭޮގތުން. އެ ބިާލ ުގ ދެޭވނީ އިންިތާގލީ އިންސާުފެގ ބިލާ ުގޅޭ 

ނެޭވނެ.  ަވޑަިއެގންށްބުދަ ދުަވހު ރައްޔިތުންެގ ަމޖިލީހަ ،ބޭފުޅަކު ރާއްޖޭެގ އެްއެވސް ތަނެއްަގއި ހުންނެިވ ނަމަ

ލާ ޙަފުކުރުުމެގ ފުޅުންނަށް ތިބޭފުޅުންެގ ޚިޔާލު ފާޅުކުރެްއޭވނެ. އަުޅަގނޑު ކުރީ ުދަވހުެގ ޚިޔާލުފާޅުބޭ އެަވަޑއިެގން 

އެއީ  ؛އްރަރުންނަށްޤަޮގތުން މަޖިލީހުެގ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ދެ ކޮމިޓީެގ ދެ މު  ުގޅޭޮގތާ ދިޔަ ފުރިހަމައިނަގހި

ުދަވހު އެތަނަްށ  އްިރރުންނަށާއި އަދި ަވކިން ޚާްއޞަކޮށް އެޤަމި ދެ މު ،ތިޞާދީ ކޮމިޓީާއއި އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީޤްއި

 ންނަަވން. ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަމު ރައްޔިތުންނަށް އް އާަވަޑއިެގންެނިވ ހުރިހާ

 

 ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް .  8

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ފުަވއްމުލަކު ުއތުރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  ،. ސަުރކާުރެގ ފަރާތުނ8ްެއޖެންޑާ އައިޓަމް  ؛ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް

ޓަކުްނ ޕޯރދިެވހިރާއްޖޭެގ ެއއަ) 2016/29ާގނޫުނ ނަންބައި  ،ާވފައިވާ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއް

ެގނައުމުެގ ށް އިޞްލާޙު ( އަބެހޭ ާގނޫނު ެނުގމާއާއި ފީއަތުން ޓެްކސް ެގންޖަރުންށް ފުރާ ފަސިދިެވހިރާއްޖެއަށް ބޭރަ

ތެެރއިން ަގިޑއިރު. އޭެގ 4ލަ މުކުރެއްުވމަށް ކަނޑައެޅިފައި އޮތީ ޖުސްހުެގންދިުއން. މި ބިލަށް ބަސް ކުރިއަށް ހުބަ ބިލުެގ

އަްށ . އެމް.ޑީ.ޕީޓުމިނެ 34ރާިއ ަގިޑއި 1 ؛ޮގތަކީ   އޮތްެލިވފައިއިގަޑިއިރު ބަހަ 1ގަޑިއިރު. އެ  1ބާކީ މިހާރު އޮތީ 

 14އަށް އެމް.ޑީ.އޭ ޓުމިނެ 7އަށް . ޕީ.އެން.ސީ ޓުމިނެ 5ށް . ޕީ.ޕީ.އެމަޓުމިނެ 20. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަްށ ޓުމިނެ 23

ަވނީ  ަވުގތު މި . އަޅުަގނޑު މިހާރު އަނެއްކާެވސް ބަހުސްެގޓުމިނެ 4ކި ޕާޓީއެއް ނުހިމެނޭ ބޭފުޅުންނަށް . ަވޓުމިނެ
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ކޮމިޓީތަކަްށ އެނބުރި ަވަޑިއަގތުން ބުއްިދެވރި.  ،ކުަރްއަވމުން ެގންެދިވ ބޭފުޅުން. ކޮމިޓީތަުކގައި ަމސައްކަތްލާފައިހުޅުަވ

މި ހާދަ ކޮމިޓީއެއް ހިނަގމުންތާއޭ  .ކަށްޔަހިތަށްއެރީ ކުއްލި މި އެހެން  ެވސް އާދެ! ައޅުަގނޑުށްފަހު( )ަވުގުތކޮޅަކަ

ިހނަގމުންދާ ބައެްއ ކޮމިޓީތައް ަވުގތު  މި)ަވުގތުކޮަޅކަށްފަހު( ަނަވނީ. ަވަޑއިަގން  އެއޭިވްއޔާ ދަނީ. މަޖިލިސް ހުސްކޮށް

ަގިއ 2ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ަގިއ އެބަ ހިނާގ.  1ތިޞާީދ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ނަންބަރު ޤްލާނަން. އިއިދަންނަަވ

ން ގައި އެބަ ހިނާގ. މިނިަވ 5މި ކޮމިޓީ ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  (241) ،އެބަ ހިނާގ. ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ުގޅޭ ކޮމިޓީ 

  ގައި އެބަ ހިނާގ. ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަިރކަ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ނަންބަރު  1ކޮިމޓީ ނަންބަރު  ، ކޮމިޓީމުއައްސަސާަތކުެގ

ަގއި އެބަ ހިނާގ.  4ކޮޓަރީ ނަންަބރު  ،ސް ކޮމިޓީޒަ އި އެބަ ހިނާގ. ްސޓޭޓް އޯން އެންޓަރޕްރައި ގަ  2

ކޮޓަރީ  ،އަިދ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ،ަގއި 5ކޮަޓރީ ނަންބަރު  ،އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް ްކލައިމެޓް ޗޭންޖު ކޮމިޓީ

( ` އާދެ، މިހާރު ޔާސަތާ ހަާވލުެވަވަޑއިަގުތންިވލުފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު ރިގައި. ) 1ނަންބަރު 

 އުތުރު ފުވައްމުލަކު ،ސަރުކާުރެގ ފަރާތުން -8.1އެޖެންާޑ ނަންބަރު  ،ެގންދަނީ އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތް ުކރިއަށް މި

ރާއްޖޭެގ ިދެވހި) 2016/29ާގނޫނު ނަންބަުރ  ،ހުށަހަޅުއްާވަފއިވާ  ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ

ްށ ( އަީފނެުގމާ ބެހޭ ާގނޫނު އިއެއަރޕޯަޓކުން ދިެވހިރާއްެޖިއން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންެގ އަތުން ެޓކްސްއާ 

ަވުގތު ެއްއެވްސ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަުކ  ެގަނއުމުެގ ބިލުެގ ބަހުސް. މި ބިލުެގ ބަހުސްގައި މިއިޞްލާޙު

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މަހިބަދޫ. އާދެ! މިހާރު އެދިަވަޑިއެގންފި. ނެތް އްދަްއކަަވން އެދިަވޑަިއެގންފައެާވހަކަފުޅު

 .ޠާރިޤް އަޙްމަދު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޠާރިޤް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މަހިބަދޫ

ރ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، ާރއްޖެއިން ބޭރަްށ ދަތުރުކުރާ ފަސިންޖަރުންެގ އަތުން ެއއަރޕޯޓު ޑިާޕޗަ

ޮގތަށް ރަްއޔިތުންެގ  އް ނަާގއަދި ެއއަރޕޯޓު ިޑެވލޮޕްމަންޓު ފީެގ ޮގުތަގއި އިތުރު ެޓކްސެ  އިޓެކްސްެގ ޮގުތގައި ޓެކްސާ 

ަވުގތު ހުއްާޓލުމަށް އަޅުަގނޑު ޮގާވލަން. ދުނިޔޭެގ އިޤްތިޞާދަށް ބޮުޑ  މި ،ޙަށްމަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިާވ މި އިޞްލާ

މުިޅ  ،ކަމަށް ބޮޑު ލޮޅުމެއް ައއިސްފަތުރުެވރި  ،ެވހިރާއްޖޭެގ އިޤްތިޞާދު ބިނާެވފަިއާވލޮޅުމެއް އަންނަ ަވުގތެްއަގއި ދި

ކޮށްލުމަށް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި ޕާކުސަލަ އޮތީ. މި މައް ެއކު ޮގްއސަ މިއާ 19-ޑް ިވޔެލޯ އެލަރޓަށް ކޮ ރާއްޖެ

ަވުގަތކީ ރާއްޖެއިން ދަތުރުކުރާ  މި. ންއަޅުަގނޑު ސަރުކާރަށް ނިްސބަތްާވ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޮގާވލަ

 ޅުމެއް އަންނާނެ ކަންތައްތައް ލޮ ކަމަށް އިތުރު ދިެވހިާރއްޖޭެގ ފަތުރުެވރި ިއ،ފީނަަގ ފަސިންޖަރުންެގ އަތުން އިުތރު

އިތުރު ޓެކްސް ނެުގމަށްުވރެ ރާއްޭޖެގ އިޤްތިޞާދުަގއި ބޮޑެތި  .ކުރަންީވ ަވުގތެއް ނޫން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ޕެކޭޖުތައް އެ ިވޔަފާރިތަާކއި  ސް މިއުލަރސަުރކާރުން ތަފާތު ސްޓި ،އްލުކުރުާމއިޙަހޯލްޑަރުންނަށް ދިމާާވ ދަތިތައް ސްޓޭކް
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ަވުގތަްށ  ކުަރންީވ ަވުގތު މީ. އެހެނިހެން ޤައުމުތަކުަގއި މިމަސައްކަތްއަދި އާއްމު ރަްއޔިތުން ސަލާމަތްކުރުމަށް 

ކުން ސަލާމަތްކުރުމަށް ިއޤްތިޞާދީ ޮގތުން ދިމާެވދާެނ ދަތިތަ ،ކަންކަމުން ބިނާކޮށް އެތަްއ ޮގަތކުން ަރއްޔިތުން މި

ެގ މަޖިލީހަށް އިތުރު ޓެކްސް އެތައް މަަސއްކަތްތަެކއް އެ އަންނަނީ ކުރަމުން. އަުޅަގނުޑމެން ޤައުމުގައި ަރއްޔިތުން 

ސް. ބައެއް ޤައުމުތަކުަގއި އެ ކަމެްއ ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީ ަވުގތަށް ބަލައިަގެނޭވނެ ނެުގމަށް ހުށަހެޅުމަކީ މި 

ޤައުމުތަކުެގ ބޮޑެތި ިވޔަފާރިަތކުން ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އާމްދަނީތައް މަޑުޖައްސާލުމުެގ ފުރުޞަތު އެބަދޭ. ރާއްޖޭގެ 

ދަށްެވއްޖެ. އެީއ އަށް  30ޓުތަކުަގއި %ސޯަވުގތު އޮިކއުޕެންސީ ބޮޑެތި ރި ެގ ސިނާޢަތުގައި މިރިޒަމު އަޓު

 ،ބޮޑު މާކެޓު ންސީ. ާރްއޖޭެގ ފަތުރުެވރިކަުމެގ ސިނާޢަތުގައި އެންމެަގއި ހުރި އޮިކއުޕެ 95% ،93މީެގކުރިން %

ދެަވަނއަށް  ،ކުރިން އިޓަލީ  ކާ މީެގ ދެ ުދަވސްނީ. އަނެއް ަވކޮށްެލުވުނތާ މިހާރު މަހަކާ ކައިރި ޗައިނާ މާެކޓު ބްލޮކު

ންެގ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަަމށް ޓަކައި ސަރުކާރުން އަޅާ . ދިެވހި ރައްޔިތު ަވނީ ބްލޮކްކޮށްލެިވފަ ބޮޑު މާކެޓު މި އެންމެ

 ށް ާޚއްޞަކޮ އި،. ނަމަެވސް، އިތުރު ޓެކްސްަތެކއް ނުނަަގބޫލުކުެރޭވަގރަނަގޅު ފިޔަަވެޅއް ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް 

ރިެވރިްނ ފަތުރުެވރިކަމުެގ ސިނާޢަތްތަކުގައި ތިިބ ިވޔަފާރިެވރިންާނއި އަދި އެހެނިހެން ސިނާޢަތްތަކުަގިއ ިވޔަފާ

ރާއްެޖއަށް ކާުޑ  ،. ރާއްޖޭެގ ރިޒަރުވެގ ބޭނުންކޮށްެގންއެހީތެރިކަން ދޭންޖެހޭ ަވުގތު މީ ސަލާމަތްކުރުމުގައި ސަރުކާރުން 

 ށް އިތުރަށް ފަތުރުެވރިކަމުެގ ސިނާޢަތަ ،ަވުގތަކީ އެއަރޕޯޓު ޑިޕާޗަރ ޓެކްސް ބޮޑުކޮށް . މިއެތެރެކުރަންޖެހޭ ަވުގތު މީ

ނުުކރަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަދި އަނެއްާކެވސް އަުޅަގނުޑ  ބޫލެއްަގ ެތއް ކަމަށް އަޅުަގނޑުޖެއްސުންކުރަންީވ ަވުގ

ރު ޓެކްސް ނެުގމަށް މިހާުރ ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅާފައިާވ ށް ެގްއލުންާވ ޮގތަށް އެއަރޕޯޓުން ިއތުރިޒަމައަޓު  ،ލަނީއިޮގވަ 

ެގ ތެރޭގައި އިތުރަށް މި މަްއސަލަ ނުެގންޮގްސ ބޭްއުވމަށް ނުަވތަ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހު ،މައްސަލަ އަނބުރާ ެނުގމަށް

 .ރި ރައީސް އިްއޒަތްތެއަޅުަގނޑު ސަުރކާރަށް ނިްސބަތްާވ ފުލް މެޖޯރިޓީ އޮތް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ޮގާވލަން. 

ަގނޑުެގ ާދއިރާަގިއ އުޅޭ ލޮޅުމުަގއި އަުޅަގނޑަށް ިއއްެޔަގއި ެވސް އަޅުކަމަށް މިހާރު އައިސްެގން ރާއްޖޭަގއި ފަތުރުެވރި

ނިންމަނީއޭ. ތިމަންނަމެންނަށް   ޓު ަބންދުކުރުމަށް މެނޭޖުމަންޓުންސޯތިމަންނަމެންެގ ރި ،ހިމެނޭ ޒުާވނަކު ުގޅާފައި ބުނީ 

ތިމަންނަެގ  ލުމަށް ަތއްޔާުރަވނީއޭ. ކިހިނެއްތޯ ާގނޫނުގައި އޮތީއިދުަވހަށް ފޮނުަވއަަހރު އެއް ްއަގއިނޯޕޭ ލީެވ

އްަގއި ނުަވތަ ނޯޕޭ ލީެވ ،ޮގތަކީ. އެހެންީވާމ، ެއ ޒުާވނާ އޭނަެގ ވަޒީފާ ެގއްލި  އަންނަ ލަތު މިމިއީ ހާ؟ ޙައްޤުތަކަށް

މަސްދުަވސް ތެރޭގައި  ހަަވސް ތެޭރގައި ނުަވތަ އަހަރުދު ެއއްއޮތް  ލާއިރު އޭނަ ކުރިއަށްއި އޭނާ އެނބުރި ރަށަށް ފޮނުަވ

 މިސަރުކާރުން ތައްޔާުރާވން އެބަޖެހޭ. މިއީ ޤައުމުެގ ހާލަތަކީ. ހަދާނެ ޮގތްތަކެއް ހޯދުމަށް  ންއޭނަެގ ދަރިންނަށް ކާންދޭ

ށް އިތުުރ ަވުގތަީކ މިދެންނެިވ ޮގތަ ރައްޔިތުންނަށް އުނދަޫގކުރަންީވ ަވުގތެއް ނޫން. މިިއ ަވުގަތކީ އިތުރު ޓެްކސް ނަަގ

 ަސރުކާރުން ހައްތަހާެވސް މި ޮގތްތަެކއް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދޭންީވ ަވުގތު. މިނިމަމް ޭވޖު ކަނޑައެޅުމަށް ޓަކައި 

ޓުެގ މުަވްއޒަފުންނަށް ސޯ. ރިމުންދުތައް ނުފުއްދަަވޢުުޒާވނުންނަށް ީވ ަވ ކޮރޯނާ ވައިރަސްާއ ުގޅުަވއިެގން އަންނަނީ
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 ހަ ފަހަރުަގއި އިެފްކޓިްވކުރާ ަވުގތަކީ މީެގ ަވުގތު. ހަމަ އެކަީށެގންާވ ެވސް މިނިމަމް ޭވޖު ކަނޑައެޅުމަށް މިަވުގތަީކ 

  ޒުާވނުންަނށް ހޯދައިދޭން އެބަޖެހޭ. މި  ލާނުކުރި ޮގތަށްޢު އިމިނިމަމް ޭވޖު ސަރުކާރުން ،ނަމަެވސްފަހަށް ސް މަސްދުަވ

ޮގތަށް ހެދުމަކީ ެވސް މައްސަލަެއއް ނޫން.  އިފެކްޓިްވ ާވމަސްދުަވހުެގ ފަހުން  ހަހާލަތަށް ބިނާކޮށް  ަވުގުތެގ

އްދުމަށް ޮގާވލަމުން ދުތައް ފުޢުީވ ަވ ،މެހެއްޓުމަށް ޓަކައިކުރާ އިތުބާރު ދެަރއްޔިތުން  ؛ނަމަެވސް، އެ އިތުބާރު

އަދިެވސް ޑިާޕޗަރ ޓެކްސް މިހާރަށް ހުށަހަޅާފައިާވ މި  އިޓެކްސާ އަދިެވސް ެއއްފަހަރު އެއަރޯޕޓު ޑިެވލޮޕްމަންޓް

ކޮށް ބޭއްުވމަށް މި ފާސްނު ެގ ތެރެއިން އިޞްލާޙު އަނބުރާ ނެުގމަށް ސަރުކާރަށް ޮގާވލަން. ނުަވތަ ރައްޔިތުން މަޖިލީހު

މެނޭ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންނަށް ޮގާވލަން. ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަޅުަގނޑު ސަރުކާރު ހި

 ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .ސިމްޤާ ޙުސައިން މެންބަރުިއއްޒަްތތެރި  ދާއިާރެގ ކެޔޮދޫޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: ޤާސިމް ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިާރެގ ކެޔޮދޫ

ކީ ެއއީ މިއަދުން މިއަދަށް އަޅުަގނޑުމެން މި ޑިާޕޗަރ ޓެކްސަ  ،އެއަރޕޯޓު ެޓކްސްޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ޫނންކަން އަުޅަގނުޑ ހަމަ މި  ދާ ާވހަަކއެއްެގންތަނަށް ބިލެއް ހުށަހަޅަިއެގން ދައްކަމުން ސަރުކާރުން ނަަގްނެވެގްނ މި

އެ ބިލު  ،ތިޔާރު ލިބިެގންޭވ ސަރުކާރަށްޚްއި އިތަނުން ހަދާ ބިލުަގ ޞަތުގައި ފާހަަގކޮށްލަން. އަޅުަގނޑުމެން މިފުރު

 ންނައޮ އެ ިއ،މަޑުޖައްސާލަ ިއ،ހިފަހައްޓާލަ ،ކޮށް އަދި އިތުރު ަޚރަދެއް ސަރުކާރުން ކުާރ ކަަމށް ަވންޏާުގދީސްތަ

މިނިމަމް ޭވޖަކީ އެީއ އަުޅަގނޑުމެްނ  .ންދަން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ިޑަވޅުަތކުަގއި އެކަން ކުރިއަްށެގއްސާސް ދަނޚަ

ާވަހކަެއއް. އެ ދަނޑިަވުޅަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް  ތްމޯލްޑިިވއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން ފަށައިަގ ،ސަުރކާރުން ެގއެމް.ޑީ.ޕީ

ޔައީ. އަުޅަގނޑުމެން ޓާލީމަ އަުޅަގނޑުެމން ދިއްސަުރކާރު ވަ  ެގނުކުެރިވެގން އުޅެިނކޮށް ައޅުަގނޑުމެން  އެކަން

ެވސް  މިނިމަމް ޭވޖު ދައްކަނީ މިނިމަމް ޭވޖުެގ ާވހަކަ. އިރާދަކުރެްއިވްއޔާ އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ އަނެއްާކެވސް މި

ަގނޑުމެން ދަްއކާ ކުރިއަްށެގންދާނެ ާވހަކަ މަަސއްކަތްތެރިންނަށް އަުޅަގނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ހަނދާންކޮށްދެން. އަޅު

އަުޅަގނޑުމެްނ  ؛ާސއަަކށް ދައްކާ ާވހަަކެއއް ނޫން. މޯލްޑިވިއަން ޑިޮމކްރެޓިކް ޕާީޓން ކުޅެނީމިއީ ސަމާ ،ާވހަކަައކީ

ކުރަނީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް ހަމަ ސިޔާސީެވެގން. އަުޅަގނޑުމެން ކުޅޭކުޅެން ަދއްކާ ެއްއެވްސ  ސިޔާސީ ކަންަތއް މި

ތައްތަުކގައި އަުޅަގނޑުމެްނ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިްކ ެއއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސިޔާސީ ކަން ާވހަކަެއއް ނޯންނާނެ.

ެވްސ ކުިރއަށްެގންދާނަން.  ައންނަ ޙަޤީޤަތަކީ. ައޅުަގނޑުެމން މިނިމަމް ޭވޖުެގ ކަންތައް  ޕާޓީއަށް ކާމިޔާުބެވެގން މި
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ަގނުޑ ރޭގައި ެވްސ އަޅު  ؛ުކަގއި އެތިބީކަންތަ ެގކޮރޯނާ ަވއިރަސް  މި ަސރުކާރުން ،އްޔާއިރާދަކުރެްއވި 

ލިއިރު ހުރިހާ ަކމަކަށް އިރާދަކުަރއްަވިއެގން އެކަމަށް ާވންޖެހޭ ހުރިހާ އިިލން. ބަލައިންސް ބަލަނިއުސްކޮންފަރެ

ެވސް ދެިވަފިއ ންގ ަވުގީތ ޮގތުްނ ޓްރެއިނި ނަށް. ާގތްަގނޑަކަްށ އަްށޑިހަަވރަކަްށ ހާސް މީހުންތައްޔާރީތަެކއް އޮތީ ެވފަ

އެއަރޕޯޓު ެޓކްސް ެނުގމުެގ  މި  ،ތު ދޭ. އެހެންީވާމ، އަުޅަގނޑު ދަންަނާވނީގައި މަޢުލޫމާންސް އޮތް ކަމަށް އެ ކޮންފަރެ

އަުޅަގނުޑ  ،ެވސް ާގނޫނަކަށް ާވންޖެހޭ އެއްަޗކަށް ެވފައި އޮތީމާއީ މި ިއ،ތަނުގައި ދަްއކަ ާވހަކަ އަުޅަގނޑުމެން މި

 ޝުކުރު ދަންނަަވމުން ާވހަކަ ދަންނަާވލަމުން އަޅުަގނޑަށް ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް އެ .ހަމަ މި ބިލަށް ތާއީދުކުރާ ާވހަކަ

 ލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.އި ާވހަކަ ނިންމަ އަޅުަގނޑު މި

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .މޫސާ ރު ޢަބްދުލްޣަފޫ މެންބަރުއިްއަޒތްތެރި  ދާއިރާެގ ހަނިމާދޫޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރު ދާއިރާެގ ހަނިމާދޫ

ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ެއއަރޕޯޓު ޓެްކސް ނެުގމުެގ ބިލު ހުށަހެޅިެގންދާއިުރަގއި މި ބިލަކީ ހަމަެއކަނި ޝުކުރިއްާޔ 

ދަނީ.  ކަށް ެވެގން މިނެޭގ ޓެކްސަ ންޖަރުން އަތުންފަސިންޖަުރން އަތުން ނޫނީ މަތީ ފަންތީެގ ފަސިބިޒްނަސް ކްލާސް 

ބޮޑުކުރަނީކީ ނޫން. އެހެންީވމާ، މީެގ ސަބަބުން އާދަިއެގ  ންޖަރުން އަތުންފަސިއެއަރޕޯޓް ެޓކްސް ހުރިހާ ާއދައިެގ 

 މި ތަކުލީުފ ންޖަރުންނަށް އަންނާނެ އެްއެވސް ދަތިކަެމއް ނޯންނާނެ. ަވކިްނ ޚާއްަޞކޮށް ދިެވިހ ރައްޔިތުންނަށް ފަސި

ަވޅުަތއް އަޅަމުން އެ ނުޖެހޭނެ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މި ވައިރަސްއާ ބެހޭ ޮގތުން ސަރުކާރުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަށްއުފުލާކަ

ދަނީ. ބޭފުޅުންެގ މަޝްަވާރެގ ަމތީން ކަންކަން ކުރަމުން އެ ،އިންޑަސްޓްީރެގ ޭބފުޅުންނާއި ާވހަކަެދކެިވެގން ،ެގންދަނީ

 . ހޭ ހުރިހާ ފިޔަަވޅެްއ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަުކން އަޅަމުން އެ ެގންދަނީބެހޭ ޮގތުން އަޅަންޖެ އިޤްތިޞާދާ ޤައުމުެގ

ށް އެނޭގނީ ބިލު ައނބުރާ ެގންދަންީވމާ. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ނޫން ބިލު އަނބުރާ ެގންދަންީވމާ އެނޭގނީކީ. ސަރުކާރަ

މި ސަރުކާުރެގ  މެން، އަުޅަގނޑުކޮށްފައި ުކރާނަން. އެކަންޒުއަޅުަގނޑުމެން އިރާދަކުެރްއިވްއޔާ މިނިމަމް ޭވޖު ތަންފީ

ޅުންެގ މުސާަރއިން އެަބިއ އުނިކުރުމަށް. އެހެންީވމާ، ިވސްނުން ހުންނާނީ މަތީ ފަންތީެގ މުސާރަ ލިބޭ ބޭފު 

އޮތް ތަުނަގިއ ރާއްޭޖެގ އިޤްތިޞާދު ރަނަގުޅެވެގންދާނެ. މި ހާލަތަކީ ހަމައެކަނި ިދެވިހ  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ކުރިއަްށ މި

 ،ހާލަތެއް. އެހެންކަމުން  އިޤްިތޞާދީމުޅި ދުނިޔެައށް ދިމާެވެގން އުޅޭ  ނޫން. ެވެގން އުޅޭ ާހލަތެއްޤައުމަށް ދިމާ

ރާއްޖޭެގ ިއޤްތިޞާދު ރަނަގޅުކުރެޭވެނ  ،ންދަނީ މިހާލަތު ކުޑަކޮށްެގސަރުކާރުން ަވރަށް ބާރަށް މަސައްކަތްކުރަމުން 

ފުޅުންެގ މަްޝަވރާެގ ބޭ ެގ ބޭފުޅުންނާ ާވހަކަދައްަކިއެގން އެއަދި ކަމާ ބެހޭ އެކި އިްނޑަސްޓްރީތަކު  ިއ،ޮގތްތައް ހޯދަ
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ފިތުނައިެގ ހުުޅ  ،ލާފައި އިކަމަށް ޮގވަ ދަނޑިަވަޅކީ ެއއްބަިއަވންތަ ދަނީ. އެހެންީވމާ، މި ރެެވމުން މިމަތީން ކަންކަންކު

 އިޤްތިޞާދު ޯގްސަވމުންދާރޯކުރަންޖެހޭ ދަނޑިަވޅެއް ޫނންކަން ހަމަ އެންމެ ބޭފުޅުންނަށް ެވސް އެނިގލަްއާވންޖެހޭނެ. 

ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނެ  ހޭ ކަންތައް ކުރުމުަގއި ސަުރކާރުން މަޝްަވރާކޮށްެގން ސަރުކާރުން ކުރަންޖެ މި މަޖިލީހާ ،ނަމަ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ުޝކުިރއްޔާ ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ރި އިުތރު މެންބަރަކު ފުރުޞަތަށް އެދިަވަޑއިެގންފައި ނެތް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެ

އަދި ބިލު ހުށަހެޅުްއިވ  ،ނެުތމާއިއެދިަވޑަިއެގންފައި ށް)ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު( އިްއޒަތްެތރި އިތުރު މެންބަރަކު ފުުރޞަތަ

ނެތް. އެހެންީވމާ، ިމ  ނެތީމާ ފަހުބަސް ިވދާޅުާވން ެވސް ފުރުޞަތަށް އެުރޭވކަށްއިތުރު މެންބަރު ެވސް ަވަޑިއެގން

 އަށް. 8.2އެޖެންޑާެގ  ދަނީ ޕާކުކޮށްލާފައި ައޅުަގނޑު ދެން މި

 ،ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ މުމްތާޒް މުޙައްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ާދއިރާެގ ދެކުނު ފުވައްމުލަކު ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން -8.2

ަގޑިއިުރެގ  4ލަ ށް ބަހުސްކުރުމަށް ކަނޑައެޅިަފއިާވ ޖުމުލީމުެގ ބިލުެގ ބަހުސް ކުރިއަށްެގންދިޔުން. އާދެ! މި ބިލަޢުތަ

ސިކުންތު.  25މިނެޓާއި  22ސިކުންތު. އެއީ އެމް.ޑީ.ީޕއަށް  43 އިމިނެޓާ 34ަގިޑއިރާ  1 ،އޮތީ ރު ބާކީތެރެއިން މިހާ

 34 ިސުކންތު. ޕީ.އޭން.ސީއަށް 21މިނެޓާއި  20ސިކުންތު. ޕީ.ޕީ.އެަމށް  46މިނެޓާއި  14ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް 

 4ނިސްބަްތެވަވަޑއިނުަގްނނަާވ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ސިކުންތު. ަވކިޕާީޓއަކަށް  8މިނެޓާއި  14އަށް ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭ 

 ދެކުނު ފުވައްމުލަކުސަރުކާުރެގ ފަރާތުން  ،ަގއިވާ  8.2ސިކުންތު. އާދެ، މިހާރު އެޖެންޑާ ނަންބަރު  4މިނެޓާއި 

ަގިއ ލީމުެގ ބިލުެގ ބަހުސް ޢުތަ ،ހުށަހަޅުއްާވފަިއވާ  މުމްތާޒް އްމަދުމުޙަ މެްނބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ

 ދާއިރާެގ ހަނިމާދޫ ދަްއކަަވން އެިދަވަޑިއަގންނަާވ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުާވލަން. )ަވުގުތކޮަޅކަށްފަހު( ފުޅުާވހަކަ

 . މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: މޫސާ ދުލްޣަފޫރުޢަބް މެންބަރު ދާއިރާެގ ހަނިމާދޫ

ލީމު ރާއްޖޭަގއި ރަނަގުޅކުރުމަށް ޢުތަ ،ލީމާ ބެހޭ ބިލެއް ހުށަހެޅިެގންދާއިރުަގއިޢުަރީއސް. ތަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

 އޭެގ ސަބަބުން އޭެގ އެންމެ ފައިދާ ލިބޭނެ ޮގތަްށ އަުޅަގނޑުމެންެގ ިވސްނުން އި،ޓަކައި ކުރެެވްނ ހުރި ޮގތްަތްއ ހޯދަ

ދިަޔއިމާ ނޭޝަނަލް ްސކޫލުތަކެއް ހަދަިއެގންރއިންޓަމާލޭގައި  ،ެގންުގޅެން އެބަޖެހޭ. އަުޅަގނޑުމެން ހަނދާން އެބަހުރި

ޖެހުނީމާ ހޯދާ ނަތީޖާ ރަނަގޅުެވެގންދިޔަ މަންޒަުރ ާވދަުކރަން ސަރުކާރުެގ ްސކޫލުތައް ެވސް އެ ސްކޫލުަތކާ

ެވސް  އިލީމާ ބެހޭ ބިލެއް ހުށަހެޅިެގންދާިއރުގައި ާރއްޖެތެރޭގަ ޢުތަ ،ންއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިފައި ެއބަހުރި. އެހެންކަމު
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ދާ ނަތީޖާ އެއަްށުވރެ ރަނަގުޅކުރާކަށް އިތުރު ނޭޝަނަލް ސްކޫލުތަްއ އައިްސެގން ނޫނިްއޔާ މިައދު ހޯދަމުންރއިންޓަ

ކުދިން ސަތޭކަ  ފަސްހާ ރުފިޔާ ެވސް އެްއޗަކީ ަފިއސާ ޚަރަދުކުރޭ. މިލިއަނެއް ނުދާނެ. އެނޭގހާމަސައްކަތެްއ ކުެރިވެގން

މިއަދު އެީއ ، ެވސް އެބަ ޚަރަދުކުރޭ. އެކަމަކު އެ ނަތީޖާ އެހާ ރަނަގޅަށް ނިކުމޭތޯ ދުސަރުކާރުން މިއަށް އުޅޭ ސްކޫލަކަ

ކުރެޭވއިުރގައި ަމތީ ނަތީޖާތައް ސްކޫލުތަކުން އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ސުާވލެއް. އެ ަވރަށް ަފިއސާ ޚަރަދު

ޖެހޭނެ. އުފެްއދިެގން އަުޅަގނޑުމެންނަްށ މަތީ ތަޢުލީމީ ދަރިން ރާއްޖެތެރޭގައި އުެފއްދެން .ހޭނެޖެންނިކުންނަ

ދުނިޔެ ދަންނަ އުސޫލެްއ ނޫން. އެ އުސޫލުެގ ދަށުން  ،ކުެރޭވނެ އުޫސލަކީތަރައްޤީ އިނުލަ ދާނީ. ތަޢުލީމާތަރައްޤީެވެގން

އަުޅަގނޑުމެން އި އިތުރު ިވސްނުންތަެކއް ެގންުގޅެން. ސަރުކާރުން އެބަޖެހޭ މިކަމުަގ ،އެކަން ކުރަން ބޭނުންނަމަ

އްޭޖެގ ކޮންމެ ރަެށްއގައި ެވްސ އެބަޖެހޭ ރަނަގޅު ތަޢުލީމީ ިނޒާމުތަކެްއ ާގއިމުކުރަން. އަުޅަގނޑަށް ެވސް އިނޭގ ރާ

ތައް އެބަޖެހޭ މި ސްކޫލު ،ޕްރީ ސްޫކލެއް ެވސް އެބަހުރި. ސްކޫލެްއ ެވސް އެބަހުރި. އެހެންނަމަެވސްސްކޫލެއް އެބަހުރި. 

އެ ނިޒާމުެގ ދަށުން ހިންޭގނެ ފުރުޞަތުތައް ރަށްރަށުެގ  ،ބޫލުކުރާ ފެްނަވރުެގ ސްކޫލުތަކަށް ބަދަލުކޮށްަގދުނިޔެ 

 ވުޒާާރއަކަށް ނޫން. ެރިގއުލޭޓްީރ ޒީތަކަްށ ހުޅުަވއިދޭން. އެިޑޔުކޭޝަން މިނިސްޓްީރ ާވންޖެހޭނީ ތަންފީކައުންސިލު

ސްކޫލުތަުކެގ ފެްނަވރު  އުންސިލުތައް މެދުެވިރކޮށް ުނަވތަ އެ ނޫން ޮގތްތައް ހޯަދިއެގންކަ  ،ވުޒާާރއަކަށް ބަދަުލެވފައި

ހިސާބަށް ާވސިލުެވޭވނީ. ަވރަށް  އޭރުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތަރައްޤީއާކުރަން އެބަޖެހޭ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ރަނަގޅު

މަލު ެވްސ ޢަެއއްކޮށް  ހުރި. ެއ ތަފާތުތަކާބޮޑު ތަފާތު އެބަހުރި. ހޯާދ ނަތީޖާގައި ަވރަށް ޮބޑެތި ތަފާތު އެބަ

އެއްކޮށް ބަހަން  ްށ ހަމަހަމަކަމާދަނީ. ދައުލަތަށް ސަުރކާރަށް ލިބޭ މަތީ ތަޢުލީމުެގ ފުރުޞަތުތައް ރާއްޖެތެރެއަންެވކުރެ

 އި ޖައްަސަވހިސާބަކަށް ާވސިެލއް ނުެވޭވނެ. ހިސާބު  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އެ ތަަރއްޤީއާނޫނިއްޔާމިއަދު އެބަޖެހޭ. އެހެން

  ދަރިންެގ އަދަދު. ނޫނީ ފުރުޞަތު  ،ރަށްރަށުަގއި ތިބި މަތީ ތަޢުލީމު ލިބިފައި ތިބި ދަރިންެގ ފުރުޞަތު !ބައްލަާވ

އުޅެނީ ހަމަ ނުލިބިެގން   ެވސް މި  ލިބިފައިާވ އަދަދު. ނުލިބޭ އިނޭގތޯ. އެަވަރކަށް ފުރުޞަތެއް ނުލިބޭ. ލޯނު

އްދަކަށް ހަލަތުން ދޫކުރާ ތަޢުލީމީ ލޯނުތައް ރާއްޖޭެގ ނިސްބަތުން ހުރިހާ ސަރައިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންީވމާ، ދައު

 ހަމަ ެއކަނި ކައުންސިުލެގ ބަޖެޓު  ،ކުރަީނއޭ ބުނެޭވނީ. ލާމަރުކަޒުަހމަހަމަކަން ެގނެދީެގން އަުޅަގނޑުމެންނަށް 

ން އެބަޖެހޭ ސްކޫލުތަކަށް ްޓރީކައުންސިލަށް ދިނުމަކުންނެއް އަދި އެކަން ފުރިހަމައެއް ނުޭވ. އެިޑޔުކޭޝަން މިނިސް

އެބަޖެހޭ    ބަޖެޓުއެތަންތަނުެގ ބަޖެޓުން މިހާރުން މިހާރަށް ދޫކުރަން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޞިއްީޙ ދާއިރާެގ

ތަންތަނުން ދޭ  ޞިއްޙީ ަމރުކަޒުތަކަށް މިހާރުން މިހާރަށް ދޫކުރަން އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އޭރުން އެ ތަކަށާއިހޮސްޕިޓަލް

އެ ޚިދުމަތްތައް ނޭގނެ އަުޅަގނޑު މި ދައްކަނީ ކޮން ާވހަކައެްއކަން. ދާނެ. އެ ބޭފުޅުންނަށް އެސޭހަެވެގންޚިދުމަތް ފަ

މިކަމެއް ނުޭވ އިއްޒަތްތެރި  ޖެހިެގން ހެލްތު މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔެެގން މިކަން ކުރަންީވމަން ެއއް ަގންނައަންިގ ؛ފަސޭހަ

ާވންޖެހެނީ ހުރިހާ ހިސާބެއްަގިއ ެވސް އެކަން ކުެރިވެގންނޭ. ލާމަރުކަޒު ،ރައީސް. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑު މި ދަންނަަވނީ
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ސިލަށް ދީފިން. ހަމަ އެއާއެްއކޮށް ދެން މިހިރަ ތަންތަނުެގ ބަޖެޓު ެވސް ބޮޑު ބަޖެޓެއް އަުޅަގނޑުމެން ކައުން ،ރަނަގޅު

ގައި ހުންނަ ފެނަކައަށް. ސްކޫލުތަކުެގ އެ ރަށްރަށު ،އެތަންތަނަށް ލިބެން އެބަޖެހޭ. ފެނަކައިެގ ބަޖެޓް އެބަޖެހޭ ދޫކުރަން

އެބަޖެހޭ އެތަންތަނުަގއި  ރުތަކުެގ ބަޖެޓުއެބަޖެހޭ އެ ރަށްރަށުގައި ހުންނަ ސްކޫލުތަކަށް ދޫކުރަން. ހެލްތު ސެންޓަ ބަޖެޓު

ޒެްއެގ އެ މަރުކަ  ،ނަމަންނަ ހުންނަ ހެލްތު ސެންޓަރުތަކަށް ލިބެން. ނޫނިއްޔާ އަދި އިތުރަށް ެވސް އެހެން މަރުކަެޒއް ހު 

ދާނީ. އޭރުން ކަންކަްނ އިބަޖެޓު ެވސް އެ ަބޔަކަށް ިލބެންޖެހޭނެ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އޭރުން ކަންކަން ކުރިައރަ

 ،ީގމާ އެ ެގއްެލނީ ަވުގތު. މިއަދު ަވުގަތކީދުަވސް ހިނ 15 ،ުދަވސް 12 ،ުދަވސް 10ދާނީ. ކަމެއް ކުރަން ރެިވެގންކު

ނޫނީ މި ޖީލު ތަރައްޤީ   ،ރާއްޖެ ބާރު ސްޕީޑުަގއި ކުރިއަރަށް ބޭނުންާވނަމަ ، މާފައިސާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންީވ

ންޖެހޭނެ. ުބރަހެލިކަން ދޫކޮށްލާފައި، ފާްސޓް ނިޒާމެްއެގ ތެެރއަށް ާރއްޖެ އަަވހަްށ ކަންކަން ކުރެެވ ،ދެކެން ބޭނުންާވނަމަ

ނޫނިއްޔާ އަޅުަގނޑުމެންެގ ތިން ޖީލު ފަހުން  އެހެންދާނީ. ޖެހެނީ. އޭރުން އަޅުަގނުޑމެންެގ ހަޔާތުން މިކަން ފެނިގެންދާން

 ސީދާކޮށް ކަންކަން ފެންނަ ޮގތަށް ،ސާފުކޮށްކުރަނީ ާގނޫނު ހަދަނީ  ދާނީ. ކަންކަން މިކަންނޭެގ ތިޔަ ދުަވސް ފެނިެގން

ން ކުރެޭވނީ. ެގނެސްެގން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކަންކަ . އެ ސްޕީޑުންއެބަޖެހޭ ެގންނަ ުވމުަގއި ެގންނަށްޖެހޭ ސްޕީޑުާވން. 

ރުމަށް. ކުއޮތް ތަުނގައި ރާއްޖެތެރެ ތަރައްޤީ ސަރުކާރުން ަވރަށް ބޮޑަށް ިވސްނަންޖެހޭނެ ކުރިއަށް މި ،އެހެންކަމުން

 އެްއަގއިރާއްޖެތެރެ ތަޢުލީމީ ިގނަ ުފރުޞަތުތަކެއް ހުުޅާވލަން. ޭއރުން އެކަން ެވެގންދާނީ. ަސރުކާރުެގ މިނިސްޓްރީ 

އެްއަވރަށް ރާއްޭޖެގ ބޮޑު ާއބާދީއެއް އޮންނަ ރަށެްއަގއި މީހުންނެއް ނެތް އިއްޒަތްތެިރ  ންނާޑިްގރީ ހަދާފައި ތިބި މީހު

ނުޖެހޭ ބޭފުޅުން ތިބިކަމުގައި ިވަޔސް މިއެއް ބަދަލެއް ނުާވނެ ހިތްހަމަ އަދި މިކަމާ، ޙަޤީޤަތް.މިއަދުެގ އީރައީސް. މި

މާސްޓަރސް  ،ޑިޕްލޮމާ ހަދާފައި ތިބި ،ފައި ތިބިމީހުން އެބަތިބި ިޑްގރީ ހަދާ 200، 100އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. 

ަގއިތޯ އެފަދަ މީހުން ތިބީ. އަޅުަގނޑު ެވސް ރަށެއްހުރި މިނިސްޓްރީތަކުގައި. ކޮންތަނުގައި  މި  ،ހަދާފައި ތިބި

މަ ރަށް. އެ ރަށްރަށުގައި ެވސް ހަ 180ދެ ރަށެއް ނޫނީ ތިން ރަށެއްގައި ތިބެދާނެ. ކޮބައިތޯ ބާކީ އޮތް  ،ބޫލުކުރަންަގ

 އާތިބެންޖެހޭނެ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނުޑ މި ދަންނަަވނީ ޚަރަދުކުރެޭވ ފައިސާާއއި ލިބޭ ނަތީޖާ

 3ކުެރޭވ. ޞިއްޙީ ދާއިާރއަށް ެވސް ކުރަން އެބަޖެހެޭއ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. ޚަރަދުެގން އެއަށް މަަސްއކަތްޔައި ކި އަޅާ

ބޯުޓ ނުލިބޭ އިނޭގތޯ. ހަމަ މަތިންދާ ؟ކުރެޭވ. އެކަމަުކ އެ ިޚދުމަތް އެބަ ލިބޭތޯބިލިއަނެންހާ ރުފިޔާ އަހަރަކު ޚަރަދު

  ން ޖެހެނީ. އެކަން އެބަޖެހޭ ހުއްޓުމަކަށް ެގންނަ ންދަށުން މާލެ ެގންނަ އިެގސަންދަކޮްށެގން ނޫނިއްޔާ އާ ރުޗާޓަ

ޖެހެނީ   ޔާ އަިދެވސް މިއްެވްއޖެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައަވްސ ފިޔަަވޅުތަެކއް އަޅަން އެަބޖެހޭ. ކަމެއް ބޮޑުކަމެއް

ނުޖެހޭ. ދިހަަވނަ ށްޕިޓަލެއް އަޅާކަ. ހޮސްްއޔޯހޮސްޕިަޓލްތައް އަޅަނި އްޔޯ.ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާން. ކަންކަން ކުރަނި

ހުރި ގެއެއް ުކއްޔަށް ހިފައިެގން ެވްސ ހަމަ އެ އެކްސްރޭ މެޝިން   ފޫޓު 100އޭެގ މާނައަކީ  ،ބުރިއަށް އަރަންޖެހެންޏާ

 ނުޖެހޭ . އެހެނީްވމާ، އަުޅަގނޑުމެންހުރި ތަފާތަކީ މީ އެތާކު. މައްޗަށް ެއރުމާއި، މަުގ ހުރަސްކޮށް ދިުއމާ ނެބޭންދޭ
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. ރީތި ޚިދުމަތެއް ދޭން އަޅުަގނޑުމެން ތައްޔާުރާވންޖެހޭނީ. ކޮންމެ ރަށެއްގައި ރީިތ ށްރީތި އިމާރާތްތަކެއް ހޯދާކަ

ކަމަކަށް އަޅުަގނޑެއް ނުދެކެްނ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޭއެގ  ނުމެއް އޮތްނުދީ ތިބުމުެގ ބޭސްކޫލެއް އަަޅިއެގން ޚިދުމަތް 

. ރަނަގޅު ޞިއްޙަތެްއގައި ތިބޭނެ ޮގތަކަށް ޞިއްޙީ ފަރުާވ ނީޖެހޭއް ދޭންބަދަލުގައި ރަނަގޅު ތަޢުީލމެ

ޔާފައި މި ހިންާގ ެވސް ހޮސްޕިޓަލޭ ކިކުރަންޖެހެނީ. އިމާރާތް އެބަ އެޅޭ. އިމާރާތް ހަމަ ަވރަށް ރީތި. މިހާރުބައްޓަން

އާދަިއެގ މީހެްއެގ ޭގަގއި  ؟ލިބެނީ  ެއަކމަކު ކޮން ޚިދުމަތެއްތޯތަންތަނުގައި ހަމަ މިހިރީ ހަމަ ރީތި އިމާރާތްތަކެއް. 

 ެވސް މިހިންާގ ކްލިނިކަކުން ެވސް ލިބޭ ޚިދުމަތް ިގނަ ތަންތަނުން ނުލިބޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންީވމާ، އަނެްއކާ

އް ެވެގން. އިމާރާތަކުން ލިބޭ ޚިދުމަތެއަެނއްާކެވސް އަުއ ޮހސްޕިޓަލްތަކެއް އަޅަން  ،ެކއް ކުރަހައިެގން އުޅެނީ ރީތި ފޮޓޯތަ

، އަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ލިބޭނެ. އެކަމަކު އެ ޚިދުމަތް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނާކަށް ނެތް މިއަދަކު. އެހެންީވމާ

ަގީޑގައި ބާލިދީ ބަހައްޓާފައި  ެވހޭާވރޭ  ،ެޓރި ޤައުމުތަކުަގއި އްދިމާއަށް ދާން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނޭ އަަވ ޚިދުމަތާ

އެއީ އަުޅަގނޑުމެންެގ ިވސްނުމަކަށް ާވންޖެހޭނީ. ން ލިބެން ހުރޭ ރަނަގޅު ޚިދުމަތް. ެއތަނު ،ހުންނާނީ. އެހެންނަމަެވސް

ރުމެއް ނޫން އަޅުަގނޑުމެންެގ ކު  ޚަރަދުންބޮޑެތި މެޝިނަރީޒް ަގންނަ ށްލިބޭހާ ލާރިއަ ،ލިބޭހާ ލާރިއެއް އިމާރާތްކުރަން 

މަކަްށ އެއްކޮށް ރަނަގުޅ ޚިދުމަތް ގާއިމުކުރުން އަޅުަގނޑުމެންެގ ިވސްނު ިވސްނުމަކަށް ާވންޖެހޭނީކީ. މީހުންނާ

ކުރަންޖެހޭނީ. ޞިއްޙީ ކުރަންޖެހޭނީ. ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް އިންެވސްޓުާވންޖެހެނީ. އެކަމަށް އަުޅަގނޑުމެން އިންެވސްޓު 

ޖެހޭނީ. ެއއާެއއްކޮށް މި ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ލިބެންޖެހޭނީ. ޚިދުމަތް  ކުރަންން ބިނާކުރަން އިންެވސްޓު މީހު ށްއަދާއިރާ

  ޖެހޭނެ ކަމެއް ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދު މި ޤައުމު މި ޖެހުން އެއީ ާވންންންނަނުލިބިެގން އަޅުަގނޑުމެން އަ 

ތަކުަގއި މަތީ ފެންަވރުެގ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތާއި، މަތީ އްދުހަ އޮތް ހާލަތުން އަޅުަގނޑުމެްނނަށް ރާއްޖޭެގ ިގނަ ސަރަ

ދިމާލަށް   ޔާކީްއެވެގްނތޯ ބަލާފައި އެ އެ ނުކުރެެވނީ ،ފެންަވރުެގ ތަޢުލީމު ދެެވންޖެހޭނެ. އެކަން ނުކުރެެވންޏާ

ެއ ކުރެޭވނެ. ޕޮލިސީއަކީ ހަދާފައި އޮތް އެްއޗެއް. އެ ބަދަލު ،ދާންޖެހޭނީ. ޕޮލިސީެގ ާވހަކަ އަޅުަގނޑުމެން ދައްކާއިރު 

 ޕޮލިސީގައި އަަޅއިަގެނެގން ިތބޭކަށް އަުޅަގނޑުމެން ނުޖެހޭ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް އިނޭގ ރާއްޖޭަގއި ޞިއްޙީ ިނޒާމުގެ 

ރާއްޖޭެގ ޞިއްޙީ ނިޒާމަކީ އެންެމ  މިއަދު ެވސް ،ތެރޭގައި މިހިރަ މައްސަލަތަްއ ަވރަށް ސާފުކޮށް. ރާއްޖޭަގއި

ބޮޑެތި ކޮރަޕްޝަންތަްއ އެބަ ހިނާގ ޞިއްޙީ ނިޒާމުެގ ތެރޭަގިއ. އެިޑޔުކޭޝަން ތިކޮރަޕްޝަން ބޮޑު އެއް ނިޒާުމ. ބޮޑެ

ނުޖެހޭނެ.  ދަނީ. އެ ާވހަކަ ނުދައްކާ ިމއަދު އަުޅަގނޑުމެން ތިބޭކަށްނިޒާމުެގ ތެރޭަގއި ބޮޑެތި ކޮަރޕްޝަން ހިނަގމުން

 3އަްށ ލިބޭ ބޭސް ުގޅަެއއް ލާރި 25 ؛އެބަ ހިނާގކަން. ބޭސް ުގަޅއެއް  ،އެކަން އިނޭގނެ އެއްމެންނަްށ ެވސް

 ނަށް. އެިޅެގން މިމެންންކަމެްއ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ބައި އެޅެީނ އެ ރުފިޔާއަށް ަގންނަނީ. ެއއީ ެއްއމެން ެވސް ދަންނަ

، ދަނީ. އެހެންީވމާދަނީ. ލާރި ދައްކަންޖެހެނީ ދައުލަތަށް. ބިލު ަވރަށް ބޮޑު. ައުގ ަވރަށް ބޮޑުަވމުންކަންކަން ހިނަގމުން

އެއްކޮށް ކަންކަން ކުރެޭވނެ ނިޒާމެއްެގ ތެރެއިން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ަވދެިވެގން  ކަމާސީދާ ،ން ނުކުމެހާލިތުމި 



 2020 މާރިޗު 9                             ޖަލްސާ ވަނަ 16 ތަމަ ދައުރުގެގެ ފުރައަހަރުވަނަ  2020

 

87 

 

 ރަްއޔިތުން ބޭނުންާވ ޚިދުމަތެއް ނުދެޭވނެ އިއްޒަތްތެިރ ނޫނިއްޔާއްލު ހޯދޭނީ. އެހެންޙަށް މި ކަންކަމުެގ އަޅުަގނޑުމެންނަ

ނަނީ ރައްޔިތުންނަށް އިޚުލާޞްތެރިކަުމެގ ޚިދުމަތެއް ދޭްނެވެގން. ކޮްނމެ މީހަކު ހުންިއ ދީފަރައީސް. ވަޒީފާ

ން ސްކޫލަކަްށ ަވެދ ބޭރު ޮގނީޑަގއި ރަްއޔިުތން ިމއިން ޞިއްޙީ މަރުަކޒަކަށް ަވދެ، މިއި ،އެހެންނަމަެވސް

 ެއއް ޤައުމުގައި. އެ  ނުލާ ތަންތަން އެބަހުރި މިއިއިންނަނީ ީކއްުކރަންތޯ އަހަ ތި ،ހަތަރު ަގޑިއިރު ތިބޭއިރު ،ތިންަގޑިއިރު 

ކު އެހެނެއް ޖެހޭނެ. އެކަމަނޫން ރައްޔިތުން ބޭނުންާވ ޮގތަކީ. ރައްޔިތުން ދިޔައިމާ އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންާވ ޚިދުމަތް ދޭން

ކިތަންމެ އެްއޗެއް ިލޔެފައި ެވސް.  ،، ައޅުަގނޑުމެންނަށް ިބލު ފާސްކުރެިވދާނެކަން ހިނަގނީކީ. އެެހންީވމާއެނޫން 

  އަޅުަގނޑުމެން ބަލަން އެބަޖެހޭ. ހެލްތު މަލުކުރޭތޯ ެވސް ޢަ ޮގތަށް ފާސްކުރީމާ އެ ބިލުގައި އޮންނަ އެކަމަކު އެ ބިލު

ފޯނުން ުގޅާުގޅާ އެތައް އިެރއް ާވއިރު ފޯނު ނުނަާގ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އެއީކީ އެތާ ހޮސްޕިޓަލަކަްށ  ،ސެންޓަރަކަށް

ހާލަތު މިއަދު. އެހެންީވމާ، މި ފާސްކުރާ  އީއެ ސް. އެކަމަކު ފޯނު ނަާގނެ މީހަކު ނެތިެގނެއް ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީ

ޖެހޭނެ. މީހެއް ކައިރީަގއި ންހުންނަ  ެވސް ަވރަށް ޚިދުމަްތ ދިނުމުެގ ިވސްނުން ކޮްނމެ މީހެއްެގއެއް  ާގނޫނާ

ަވރު. މިކަްނ ތަންކޮޅެއް ބޮޑު  އީ ޖެހުނީމާ މިތަނުން ހޯދަން ޖެހޭ މީހާ އެން އިންނަންއާދޭސްކޮްށެގން ބިލު ބަލައިަގންނަ

ކު ޖެހޭނެ. ރައްޔިތަކު ބޭނުމަހިނާގ އެބަ މިހެން. އަޅުަގނުޑމެންެގ ފުރަތަމަ ކަސްޓަމަރަކީ ރައްޔިތު މީހާ ކަމުގައި ދެކެން 

ސަރުކާުރެގ ްސކޫލަކަްށ  ،އްޔާ ސަުރކާރުެގ ޞިްއޙީ މަރުކަޒަކަްށ ަވެދއްޖެ ،އްޔާ ސަރުކާރުެގ އޮފީހަކަށް ަވެދއްޖެ

ޖެހޭނެ. އެއީ މުސާރަ ދޭ މީހާ. އޭނަެގ ކަންތަްއ ފުރިހަމަކޮށްފައި ނޫނިއްޔާ ކޮށްދޭންމަްއޔާ އެކަން ފުރިހަަވދެއްޖެ

. ންނާނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެކަަމކު އެހެނެއް ނޫން ަވނީކީކަމެއް އެތާކު ނޯ އަޅުަގނޑުމެން ކުރާނެ އެހެން

 ދަލުާވނީ. މިކަންކަން ބަދަލުެވެގން ނޫނިއްޔާ  ބަ، މި ކަންކަން ބަދަލާުވންޖެހޭ. މި ާވހަކަ ދެއްކީމަ މި ކަންކަންއެހެންީވމާ

ކުެރޭވ އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ޚަރަދުމީރުކަމެއް ަރއްޔިުތންނަކަށް ނުލިބޭނެ އަޅުަގނޑުމެން ހަދާ ާގނޫނުތަކުެގ ފޮނި

އި އޮްތ ލެިވފައިވަ ދޭން. އެ ޚިދުމަތް ދެޭވނީ ހުޅުއެްއަވރަށް ައޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފައިސާއާ

ގައި އެކަމުެގ ބަޖެުޓ ސިޔާސަތެްއެގ ދަށުން އެކަްނ ކުރެިވެގން. ހެލްތު މިނިސްޓްރީ ނޫނީ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

ަވރަކުން އެކަން ކުރަން ތިބެެގނެްއ މިކަމެއް ުނާވނެ. ހަމަ ރަނަގޅަށް ިއއްޒަތްެތިރ ބާއްަވއިެގްނ ެއ ބޭފުޅުންނަށް ކުރެުވނު 

ނޫނީ  ،ތަަނކަށް މިއަދުން ފެށިެގން ނޭގތޯ. ބަޖެޓަކީ އެތަަނކަށް އޮންނަ އެްއެޗއް. އެނުާވނެ އި މިކަެމއް  ،ރައީސް

ނުލާ ތަރައްޤީއެްއ ނުކުރެޭވނެ. ޚަރަދެއް ެވސް  ބަޖެހޭ. ދީެގން ާވނީ. ފައިސާއާމާދަމާއިން ފެށިެގން އެ ބަޖެޓް ދޭން އެ

ޭދ ތް އެ ތިބެނީ ނުދީ ިއނޭގތޯ. ެއ އުނދަުގެލއް ނާހޭ ޚިދުމަނުކުރެޭވނެ. އެ ޚަރަދު ނުކުެރުވނީމާ ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެ

އެިޑޔުކޭޝަްނ މިނިސްޓްރީގައި އިންަނާވ  އެ އުނދަުގލެއް ނާދޭ .މިނިސްޓްރީގައި އިންނަާވ ބޭފުޅަކަށް މިތާ ހެލްތު

އި ހުންނަ ންޓަރުަގއެ ރަށުެގ ެހލްތު ސެބޭފުޅަކަށް. އެ ރަށު މަދަރުސާަގއި ހުންނަ މީހާއަށް އެކަމުެގ ަތކުލީފު އަންނަނީ. 

 ތަނުގައި އޮކްސިޖަން ނެތީމާ އެ ،އެތަނުގައި އެނދުަގއި ބެޑްޝީޓް ނެތުނީމާ ،މީހާއަށް އެ ތަނުަގއި އަްނިގ ނެތުނީމާ
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ކުރަނީ. ެއ އަޑެއް ނީޭވ މާލޭގައި ހުންނަާވ ބޭފުޅަކަށް. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑުމެން މި ާވހަކަ މި  ރައްޔިތުން ޝަކުވާ 

ޑުމެން ހަދާ ބިލުތަކުން ބޭނުންާވ ހެޔޮ ނަތީޖާ ނެރެުވމަކީ ދައުލަތުެގ އެިކ އަުޅަގނދައްކަނީ. އެހެންީވާމ، 

މެއް. ަދުއލަތުެގ ހުރިހާ މުަވއްޒަފުން ެވސް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. މުއައްސަސާަތކުަގއި ތިބި ެވިރން ކުރަންޖެހޭނެ ކަ

ށް ލިބިެގން ދާނީ. ޝުކުރިއްޔާ ެދއްިވ  ހަމައައުޅޭ ިޚދުމަތްތައް ފުރި އޭރުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ަރއްޔިތުންނަށް ދޭން މި

 ފުރުޞަތަށް އިއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތުެގ  ،ތްތެރި މެްނބަރު. އާދެ، މިހާރު އަުޅަގނުޑމެން ކުރިއަށް މި ެގންދަނީޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަ

ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ންފަރާތު ސަރުކާުރެގ -8.2ތެރެއިން އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

. އާދެ، ބަހުްސގައި ަބއިެވިރެވަވަޑއިަގތުމަްށ ތަޢުލީމުެގ ބިުލެގ ބަހުސް، މުޙައްމަދު މުމްތާޒް ހުށަހަޅުއްާވަފއިވާ 

ަވުގތު ޖަލްސާކުާރ  މި ެއ ބޭފުޅުން ،ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއެގންފަިއާވ އިްއޒަތްތެރި ދެ މެންބަރުން ތިއްބެިވ ނަމަެވސް

އެރުެވން ނެތް. އިުތރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ނެތީމާ، އެ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތުމާލަމުގައި ަވޑަިއެގން

 . ސިންޢަބްދުލްމުޙް މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ނިލަންދޫދިަވޑަިއެގންފަެއއް ނެތް. )ަވުގތުކޮަޅކަށްފަހު( އެ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޙަމީދު ސިންދުލްމުޙްޢަބް މެންބަރު ދާއިރާެގ ނިލަންދޫ

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ތަޢުލީމު ބިލެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްިވ ކަމަށްޓަކައި ފުަވއްމުލަކު 

 ޖޭގެ ދަންނަަވން. އާދެ، ރާއް ދެކުނު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުމްތާޒަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު 

ެގ އާ އީސްޓް އޭޝި  ެގ ނޫީނ ސައުތުއާއޭޝި  ،އާދެ  ؛ިއއިރު ެވސް މި ބައްރުެގހަމައަށް އަ ތަޢުލީމީ ނިޒާމަކީ މިއަދާ

ތަޢުލީމުެގ ބިެލއް ިމ  ،ތަެނއް. އެހެންނަމަެވސް ބަލާއިރު ެވްސ ރަނަގޅު ތަޢުލީމީ ިނޒާމެްއ އޮތްއަޅާ ޤައުމުތަކާ

މިއަދު މި ބިލު  ،ކަމުންދި ަވނީ މަޖިލީހަށް ހުށަނޭޅި. އެހެންކުން އަފާއިތުެވދިޔަ ތަުނގައި އެްއެވސް ސަރުކާރަ

 ެދްއިވ މެންބަރަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ކަމަށްޓަަކއި އަދުެގ ސަރުކާރަާށއި، ހުށަހަޅުއްވައި ެދްއިވހުށަހަޅުއްވައި

ޔާންކޮށްދީފަިއޭވ. އެ ކަ ބަ ަވނަ މާއްާދގައި ަވރަށް ސާފުކޮށް އުނެގނުމުެގ ާވހަ 36ދަންނަަވން. އާދެ، ޤާނޫނުއަާސސީެގ 

ތަޢުލީމަކީ ކިހާ މުހިންމު އެއްޗެއްކަން. އަދި  ،(، )ނ(ަގިއ ަވރަށް ސާފުކޮށް އެނެގްނ އެބައޮތްމާއްދާެގ)ހ(، )ށ

އެ މާއްދާަގިއ ަވރަށް ސާުފކޮށް  ތަޢުލީމު އުނެގނުމުެގ ަޙއްުޤ ދިެވހި ކޮންމެ ރަްއޔިތަކަްށ ެވސް ލިިބެގންާވކަން

ން ސަބަެބްއ ކަމުގައި ޤާނޫުނއަސާސީ ،ދީފައި އެަބއޮތްުލ ހުށަހަޅަމުން ބިލުގައި ބަޔާންކޮށްަބޭވ. ބިބަޔާންކޮށްދީފައި އެ

ަތޢުލީމީ ނިޒާމުެގ އަސާސްަތއް  ،ލިބިދޭ އުނެގނުމުެގ ަޙއްުޤ ލިބިދިނުމަށްޓަކައި ާގނޫީނ އޮނިަގނޑު ާގއިމުކޮށް
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ންެގ އުލަާތއި، ެބލެނެެވރިންނާއި، ީޓޗަރުކާިއ، ދަކަނޑައެޅުާމއި، ަރއްޔިތުންާނއި ދަރިަވރުންނަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތަ

ުގޅޭ އެ ނޫްނެވސް އާއްމު ހަމަތަާކއި ުއސޫލުތައް ބަޔާންކުރުން. ެއީއ  ޒިންމާތައް ކަނޑައެޅުާމއި، ަތޢުލީމު ދިނުމާ

ަވނަ މާއްދާަގިއ މި އޮންނަީނ  5 ،ލާއިރުއިަވނަ މާއްދާއަށް ބަލަ  5އެޮގތުން ބިުލެގ  ؛ބިލުގައި ަވރަށް ސާފުކޮށް 

ަވރަށް މުހިންމު ކަމެއް  އީތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުން. މި  ުމެގސަްއކަތްތެރިކަސީ ތަޢުލީމުެގ ތެރެއިން ފަންނީ އަދި މަމަދަރު

ރާއްޖޭެގ ސްކޫލުތަުކގައި ވައްދަމުން  ،ނަމަެވސް ާގނޫނެއް ނެތް ކުރެޭވ ެވސް މި މަސައްކަތްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިހާރު

 ަވރަށް ބޮޑަށް ފާހަަގކުރަން އަުޅަގނޑު  ؛ކުދިްނެގ ތަޢުލީމީ ނިޒާމުެގ އަމާޒުުކޑަ ،ރުެގންދޭ. ހަތްަވނަ މާއްާދއަށް ަބލާއި

އެ އަމާުޒެގ  ،)ހ( އިން ފެށިެގން ޮގސް )މ(ައށް ދިހަ އަކުރު އެބައޮތް ަބޔާންކޮށްދީފައި ގެ ބޭނުންޭވ މި މާއްދާ

އިސްލާމް  ،އަޅާފައި އޮތްއިރު ދިނުމަށް ބާރުަވރަށް ިގނަ ކަންތައްަތއް ކުަޑުކދިންނަށް ދަސްކޮށް ،އެހެންނަމަެވސް .ތެރެއިން

އެްއކޮށް ފާހަަގކުރަން. އެހެްނ  ޔާނެތްކަން ައޅުަގނޑު ަވރަށް ހިތާމަދީފައިމަށް ބާރުއަޅާފައި ބަޔާންކޮށްދީނަން ލޯބިކުރު

ން ތަޢުލީމީ ނިޒާމުެގ ތެރެއިން އިސްލާމް ދީނަ ،ަވނަ މާއްާދެގ )ނ(ަގއި  36ޤާނޫނުއަސާސީެގ  ،ޖެހެނީދަންނަާވލަން

ޖެއްސުމަށާއި، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަްށ ސްލާމް ދީނަން ލޯބިއެޅުމަށާއި، އިަގތުމަްށ ބާރުކިޔަމަންއި ލަނބަބޯ

މަސަލަސްކަމާއި، ރަހުމަތްތެރިކަން ބާއްަވއިެގން ުއޅުމުެގ ޙްމެންެގ މެދުގައި ސުލްންކުރުމަށާއި، ާއއްމުޮކށް އެތިރާމުހުއި

ަވަނ  36ްށ ޤާނޫނުއަސާީސެގ ކަމަށް ަވރަށް ސާފުކޮ ާވނެއަަޅންރުަވން ބާރު ިރއަމިކަންކަން ކު ،މުހިންމުކަން އުނަގނައިދީ

މީެގ ހަްތަވނަ މާއްދާަގިއ ަވރަށް ިގނަ  ،އާދެ  ؛ތަޢުލީުމެގ ބިލުގެ  ،މާއްދާެގ )ނ(ގައި މިހެން ބަާޔންކޮށްފައި އޮްތއިރު

ނެތީމަ އެކަން އަުޅަގނުޑ ރެިވަފއިަގކުމި ދެންނެިވ ކަންތައް ޚާއްޞަކޮށް ފާހަ ،ކަންތައްތަކަށް ބާރުައޅާފައި ޮއތްއިރު

ަވނަ ަވނުކަމަށް. މި ާގނޫނު  ދާނެ ލާގައި މިކަން ހިމެނިެގންޙަށްލަން. އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ ކޮމިޓީ މަރުފާހަަގކޮ

 ޕްރީ  ،ންދައުލަުތެގ ާވޖިބުަތއް ކަމުަގއި މި މާއްދާެގ )ހ(ގައި ހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލުާވނެ ޮގތެްއެގ މަތީ ،މާއްދާަގއި 

ދިނުމަށްޓަކައި ަވސީލަތްތަކާއި، ފުރުޞަތުަތއް މު ފޯރުކޮށްތަޢުލީމާއި، ފަށާ ތަޢުލީމާއި ސާނަީވ ތަޢުލީ ސްކޫލް

ރާއްޖޭަގިއ  ،އަުޅަގނޑު ފާހަަގޮކށްލަން ބޭނުންޭވ ،ަވނީ. އެހެންނަމަެވސްކަމަށް މީގައި ބަޔާންކޮށްދީފައި  ާވނެފަހިކޮށްދޭން

މިކަްނކަން  ،އެހެންކަމުން އަިދެވސް މި ސްކޫލުތައް ނެތް ރަށްރަށް ެވސް.ހުރި މަދުން ނަމަެވސް ބައެްއ ރަްށރަށް އެބަ

 ،ބޫެލއް ނުކުރަން. އެހެންކަމުންަގތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދެޭވނެ ކަމަކަށް އަުޅަގނޑު  ނުކޮށް ހުރިހާ ކުދިންނަށްފުރިހަމަ

ކަމަށް  ލެޭވނެއިތައްަތަކށް އަލިއަުޅވަ ންމި ހުރި ކަ ،ކުރެިވލާގައި ރަނަގޅަށް މަްޝަވރާ ޙަކޮމިޓީ މަރު ށްތަޢުލީމުެގ ބިލަ

 ކުރަން ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.އުއްމީދު

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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މިަވުގތު އިްއޒަތްތެރި ިއތުރު މެންބަރަކު ފުރުޞަތަކަށް އެދިަވަޑއިެގންފަެއއް ނެތް.  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

ލާނަން އެއްެވސް މެންބަރަކު އެދިަވަޑިއަގންނަާވތޯ. އިުގުތކޮޅެއް ބަލަ އަުޅަގނޑު އަިދ ކުޑަ ަވ ،ނަމަެވސް

ބިލު ހުށަހެޅުއްިވ ނެތުާމއި އަދި މި ިއްއޒަތްތެރި އިތުރު މެންބަރަކު ފުރުޞަތަކަށް އެދިަވޑަިއެގންފައި)ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު( 

 ޅުގނޑު ދާނަން. ދެން އޮތް ނަންބަރަށް އަ ،ނެތުމާއެކުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ެވސް ަވޑަިއެގން

 ،ސަރުކާުރެގ ފަރާތުން ހޯރަފުށީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ  -8.3އެއީ  -{ 8.3}

ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިަފއިާވ ެގންދިއުމަށް. މި ބިލަށް ބަހުސް ކުރިއަށްސްހުބެހޭ ބިލުެގ ބަ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ

ިސކުންތު. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ  18ޓާއި މިނެ 15ަގޑިއިާރއި  1ތެރެއިްނ މިހާރު ބާކީ އޮތީ  ަގޑިއިރު  4ލަ ޖުމު

އާދެ! ިމ )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު( ން. ދަްއކަަވން އެދިަވޑަިއަގންނަާވ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުާވލަތެރެއިން ާވހަކަފުޅު

ަވުގތު ޖަލްސާގައި ަވޑަިއެގން ނެތް.  ާވ އެްއެވސް ބޭފުޅެއް މިދައްަކަވން އެދިަވަޑިއެގންފައި ެވސް ާވހަކަފުޅު ބިލަށް

ކޮމިޓީތަުކެގ މާ، ެގްނދިއުން އޮތީެގ ފަހުން ކޮމިޓީތައް ކުިރއަށ12:30ްކޮމިޓީއެއް ހިނަގމުން އެބަދޭ މިހާރު.  ހަތަރު

 ެވސް ޖެހޭ.  ެގްނދަންރިއަށް މަސައްކަތް ެވސް ކު

 

 . ންމު ން ނި
 

 ން:ުވދެްއކެ ކަން ާވހަރިޔާސަތު

 10ަވުގތު ނިންމާލަން. ދެން ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ  ކުރަނީ މިއަދު ޖަލްސާ މިތުހެންީވމާ، ައޅުަގނޑު މިހާުރ ަގސްއެ

  .ގައި 9ާވ އަންާގރަ ުދަވހު ހެދުނު  2020މާރިޗް 
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