
 

 

 

 

 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 

 

 މަޖިލީހުގެ ޔައުމިއްޔާރައްޔިތުންގެ 
 

 ޖަްލސާ ވަނަ 3ދައުރުގެ  ދެވަނައަހަރުގެ ވަނަ  2020

 

16 J 1441 
  2020 ޖޫން 8

 (ދުވަސް މަޯހ)

 

 

 

 

2020/2/3ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު:   

 

 9:04 ަގޑި: ޖަލްސާ ފެށުނު

 14:04: ނު ަގޑިސާ ނިމުޖަލް



2020ޖޫން  8                                             ސާލްޖަވަނަ   3 ގެއ ރ   ދަނަދެވަ   ގެރ  ހައަވަނަ  2020  

 

1 

 

  (ސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ ، ރައީރައީސް މަޖިލީހ ގެ؛ ޔާސަތ ގައި އިންނެވީ)ރި 

 

 ޖަލްސާ  ަވނަތިން ދައ ރ ެގ ދެަވނަަވނަ އަހަރ ެގ  2020

 ދ ވަސް( ހޯމަ) 2020 ޖޫން 8

 

 

  :ާވހަކަެދއްެކވ ން ރިޔާސަތ ން

  މަޖިލިސް  .له وصحبه ومن واالهعلى آو هللا لوسر ىعلم الالة والس  الحمد هلل والص   ،حيم حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށ ނީ

 

 ވ ން. އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 މިއަހެލިަވަނ ދ ަވސް.  16 މިއީ  މަހ ން ަވނަ ައހަރ ެގ ޝަްއާވލް 1441ދ ަވސް.  ހޯމަީވ  2020 ޖޫން 8ދަކީ މިއަ

ަވނަ ތިންދައ ރ ެގ  ދެަވނަެގ ނަ އަހަރ  ަވ 2020 ،ތިބީއިށީނދެ މި  ައޅ ަގނޑ މެން ަވނަ ދ ަވސް.6ނަކަތ ން 

ސަލާމ ގައި ދެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން.  30ަވޑަިއެގން ތިއްބެީވ ހާޒިރ ެވ ށްޖަލްސާއަމި ަވގ ތ  ޖަލްސާގައި. 

ކ  އެބަޭވ. ރަސްމީ ދަތ ރ ފ ޅެއްަގިއ އެްއެވސް ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރަކ  ނ ޭވ. ލޮކްަޑއ ންެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަ

 .ކ  އެަބޭވިއއްޒަތްތެރި މެންބަރައި ދެ މޮނިޓަރިންެގ ހާލަތ ަގ

 

 ން. ކ ރ  ން ޢ ލާ އި  ޑާ ންޖެ އެ  ގެ ހ  ދ ވަ  .3

 

 ން:ކަދެްއެކވ ހަސަތ ން ާވޔާރި

  .2020/2/3/ޖއ ،މިއަދ ެގ އެޖެންާޑއަކީ 

 

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރ ފ ކ ރަންޖެހޭ ބިލާއި ގަރާރ  .  4

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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 ކަދެްއެކވ ން:ރިޔާސަތ ން ާވހަ

 .4 ރ . އެޖެންޑާ ައއިަޓމ ހަށް ތަޢާރަފ ކ ރަންޖެހޭ ބިލާއި ަގރާމަޖިލީ

ން މ ޙައްމަދ ދީީދ ކ  މެދ  ދާިއރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިފަރާތ ްނ، ފ ަވއްމ ލަސަރ ކާރ ެގ  -4.1

އާއްމ  ޞިއްޙަތ ެގ އިްއވ ން. ެގ ފ ރަތަމަ ކިޔ ން 2020ާވ، ާއއްމ  ޞިއްޙަތ ެގ ކ އްލި ނ ރައްކަލ ެގ ިބލ  ހ ށަހަޅ އްާވފައި 

 .2020ކ އްލި ނ ރަްއކަލ ެގ ބިލ  

ކޮރޯނާ ަވއިރަހ ެގ ސަބަބ ން  ާވ،ހ ށަހަޅ އްާވފައި އަޙްމަދ  ރަޝީދ މެދ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހިތަދޫ  -4.2

ންޖެހ މާ ކ ރިމަތިލ މަށް "ނިއ  ނޯމަލް"ެގ ތެެރއިން "ޮކިވޑ  ފްީރ ޒޯން"ެއްއ ދަށް ކ ރިމަތިެވަފއިާވ ޮގޤ ތިޞާއި

ރ ެގ ފ ރަތަމަ ކިޔ ން އިލ މަށް ހ ށަހަޅާ ަގރާްށ ޤައ މ  ހ ޅ ަވތައް ހިންޭގނޭ ޮގތަކަތްކަނޑައަަޅއި، އިޤ ތިޞާދީ ަހރަކާ

ންޖެހ މާ ކ ރިަމތިލ މަށް "ނިއ  ނޯމަލް"ެގ ދަށް ކ ިރމަތިެވފައިާވ ޮގޤ ތިޞާކޮރޯނާ ަވއިރަހ ެގ ސަބަބ ން އިއިްއވ ން. 

އިލ މަްށ ށް ޤައ މ  ހ ޅ ަވތައް ހިންޭގނޭ ޮގތަކަތްތެރެއިން "ޮކިވޑ  ފްރީ ޒޯން"އެއް ކަނަޑއަަޅއި، އިޤ ތިާޞދީ ހަރަކާ

 .ރ ހ ށަހަޅާ ަގރާ

ާވ، ހ ށަހަޅ އްާވފައި ން ސަޙައިކ ރާމް ދާއިާރެގ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރ   ދިއްަގރ ފަރާތ ން، ސަރ ކާރ ެގ  -4.3

 . ދިެވހިރާއްޖޭެގ ތަފާސްހިާސބ ެގ ބިލ އިްއވ ން. މަ ކިޔ ން ދިެވހިރާއްޖޭެގ ތަފާސްހިސާބ ެގ ބިލ ެގ ފ ރަތަ

)ޮއޑިްޓ  2007/4ންބަރ  ާގނޫނ  ނަ ާވ،ހ ށަހަޅ އްާވފައި  هللاޔަޢ ޤޫބް ޢަބްދ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ދާންދޫ -4.4

)ޮއޑިޓް ާގނޫނ (އަށް  2007/4ންބަރ  ާގނޫނ  ނަރަތަމަ ކިޔ ން ިއއްވ ން. އ މ ެގ ބިލ ެގ ފ ލާޙ ެގނަާގނޫނ (އަށް އިޞް

 .އ މ ެގ ބިލ ލާޙ ެގނަ އިޞް

 

 ސަތ ން އަންގާ އެންގ ން ޔާ . ރި 5

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ެގ ދަށ ން ކ ޑަކ ދީްނެގ ޙައްޤ ތައް ރައްކާތެިރކ ރ މ ެގ 2019/19ާގނޫނ  ނަންބަރ  ރިޔާސަތ ން އަންާގ އެްނގ ން. 

ސް އޮންބަޑްސްމަްނެގ މަޤާމަށް މީހަކ  އެބަ ޗިލްޑްރެން ،ންތ ެގ މަތީޮގ ަވނަ މާއްދާަގިއާވ 113ާގނޫނ ެގ 

ގައި ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ލްްޕރީއެ 19ޖެހޭ. ންކ ރައްާވއްަޔންޢަރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ 

އެ  ،ހާޝިމްެގ ނަްނފ ޅ . އެހެންނަމަެވސް ނަދޫ ހިރިޔާ، އަލްފާިޟލާ ސިޔާނަތ ތި ގދ. ؛ާވފަިއާވ ނަންފ ޅަކީ ފޮނ އް

ޮގތ ން އެ ބޭފ ޅާއަށް މިކަމ ގައި އ ޅ ްއެވން  މިހާރ  ކަންތައްތައް ހ ރި ،އާއި ޅާ މިހާރ  އ ޒ ރ ެވަވަޑއިަގންނަާވތީބޭފ 
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، އެހެން ނަމެއް . އެހެންީވމާރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ަވނީ އެ ބޭފ ޅާެގ ނަންފ ޅ  އަނބ ރާ ެގންދަާވފަ ،ނެތްކަމ ން

 ؛އްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވލަން ބޭނ ންޖެހޭ. އިންތަނަށް އަންނަ އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ މި

ނ ަވތަ ދިެވހިާރއްޖެ  ،ސް ބަންދ ިވ ަފހ ންގ ިޅެގން މަޖިލި އާރޯގާ  އަޅ ަގނޑ މެން ކޮިވޑ  ،އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ

މި  ، މަަސއްކަަތކީތިޔަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ކ ރައްަވމ ން ެގންދެިވ އެންމެ ބ ރަ އެއް ،ބަންދަށް ދިޔަ ފަހ ންފ ރަ

ސަރ ކާރ ން އަޅާ ފިަޔަވޅ ތަކ ން ރައްޔިތ ންނަށް ލިބިދާނެ ެގއްލ ންތަާކއި، އަިދ  ،ރޯާގެގ ސަބަބ ން ދައ ލަތ ން

ތަްއ ެގންދާން ފެްއޓެިވ ތަފާތ  ޕްރޮްގރާމ ތ ން ަސރ ކާރ ން ކ ރިއަށް ޮގ ގ ޅޭ  ރައްޔިތ ންނަށް ެއކަމ ން ެވދާެނ އ ނދަޫގތަކާ 

 ެގ މަސަްއކަތް އެއް އެއް މި މަޖިލީހ ން ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް އެރ ވ މަށް. މިހާރ  ހ ރިހާ ކޮމިޓީެގންދާނެ ޮގތ ެގ ލަފަ

 ؛ަވރަށް ބޮޑ  ،ަވނީ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިްއޔާއަށް އެރ ވ މަށްޓަަކއި މ ޅި ހ ރިހާ ރިޕޯޓ  . ދެން އަޅ ަގނޑ  މިަވނީ ނިމިފަ

ތަނ ެގ  ަވނީ މި ައޅ ަގނޑ  މި ،މަެވސްއިތ ރ ެވެގންދޭ. އެހެންނަ ،ބޮޑ   އަށް ވ ރެފ ހާ ސަ ހަތަރ  ސަތޭކައެއީ 

ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އަރިހަށް  ،ޖަހާއިރ  12. އަޅ ަގނޑ  މިއަދ  ހެންސަރޑް ފިހާރައިން ކ ޑަ ޚ ލާސާ ރިޕޯޓެއް ހަދާފަ

މި  ؛ލަފާ އެރ ވ މަށް އެ ،، ތި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ކ ރަްއާވފަިއާވ މަސަްއަކތްމިއާއެކ  ދާން އެބައޮތް. އެހެްނީވމާ

ތި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ނިންމެިވ ހ ރިހާ   ،ދެން އެހެންނަމަެވސް ހަމަ ތިބޭފ ޅ ން .ލާސާ އަޅ ަގނޑ  މި އަރ ަވނީޚ 

އިރާދަކ ެރއްިވއްޔާ ައޅ ަގނޑަށް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ އަްތޕ ޅަށް އެރ ޭވނެ. އަދި  ނިންމެވ ންތަކެއް

އީ ސަރ ކާރ  ހިންގ މ ެގ ަގިއޑިްނގ ނ ަވތަ މަގ  ދައްކައިދޭނެ އެ  ،އަރ ާވރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އަޅ ަގނޑަށް ޔަޤީންކަން

ކަން ެވްސ. އަޅ ަގނޑ  އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ މިއަދ  ެއ ނިންމ ންތަކެއްެގ ޮގތ ގައި ބަަލއިަގްނނަާވނެ ،ކަރ ދާހެއްެގ ޮގތ ގައި

 ެގތަނ   ދާއިރ ގައި މިޖަހާއިރ  އެ އޮފީހަށް ދިއ ން އެބައޮތް. ދެން އަޅ ަގނޑ  12 އަދ  ތިބޭފ ޅ ންެގ ފަރާތ ން މި

އެީކަގއި  އާދީދީރ ޤިްއޔާ ،އަޅ ަގނޑ ެގޕްރޮޓޮކޯލް އި އަދި ކައ ްނސެލް ޖެނެރަލާ ،އިމާ ޢާއްއަޅ ަގނޑ މެންެގ އަމީން

 އަޅ ަގނޑ މެން ދާނީ. 

 

 ކަންކަން . މަޖިލީހ ގެ ރައީސްގެ މޭޒ ން ހ ށަހަޅާ  6

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

މަޖިލީހ ެގ ރިޔާސަތ ެގ މޭޒ ން ހ ށަަހޅާ ކަންކަން. އަޅ ަގނޑަށް ެއބައޮތް މިނިަވން މ ައއްސަސާ  -6އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަންެގ މެންބަރ ެގ  ،ން ފާހަަގކ ރަނީއެ ސިޓީަގއި އެ ކޮމިޓީ .ން ސިޓީއެއް ފޮނ ާވފާކޮމިޓީ

މަޖިލީހ ަގިއ  ،ންަވނަ މާއްދާެގ )ށ(ަގިއާވ ޮގތ ެގ މަތީ 210މަޖިލީހ ެގ ަގވާއިދ ެގ  ،މަޤާމ ން ަވކިކ ރ މ ެގ މައްަސލަ

ަވނީ.  ފޮނ ާވފައި މިން ައޅ ަގނޑަށް މަށް މިނިަވން މ އައްސަސާ ކޮމިޓީކ ރ އިޢ ލާންކ ރަނީ. އަޅ ަގނޑ  މި އިޢ ލާން
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ކަމ ެގ މަޤާމ ން ިސިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަްނެގ މެންބަރ  ،ކ ރަނީ، އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި އިޢ ލާންއެހެންީވމާ

ކ ރަން. އަދި މި ޢ ލާންއެަކން އި ،މަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅިފައިާވތީ މިރާ ަވކިކ ރ މ ެގ މައްސަލަޢާމަތ  ޠިއަލްފާޟިލާ ފާ

 މައްސަލަ ދިރާސާކ ރ މަށް މިނިަވން މ އައްަސސާެގ ކޮމިޓީއަްށ ފޮނ ަވން ެވސް ައޅ ަގނޑ  ިނންމައިފިން. 

 

 . އިބ ތިދާއީ ބަހ ސް 7

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ،މި ބިލ  ސަރ ކާރ ެގ ަފރާތ ން ހ ށަހަޅ އްާވފަިއަވނީށްަފހ ( )ަވގ ތ ޮކޅަކަިތދާއީ ބަހ ސް. އިބ  -7އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޅ ަގނޑ  ަކއިީރގައި  ،. އެހެންނަމަެވސްށްމެންބަރަިއްއަޒތްތެރި  ދާއިރާެގ ކެނދިކ ޅ ދޫ

ކަމަށް. އަދި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އެބަ  ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ކ ޑަ ތަންފ ކެއް ލަސްާވނެ ،ިވދާޅ ެވއްޖެ

ކަމަށް.  ެދްއާވނެއްވައިމި ބިލ  ހ ށަހަޅ  އިލްޔާސް ލަބީބްމެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި ހ ޅ ދޫ ދާއިރާެގއެދިަވޑަިއަގންނަާވ، 

 ށް. ބައިލްާޔސް ލަބީމެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި ހ ޅ ދޫ ދާއިާރެގ އަރ ަވނީ ، ައޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ޞަތ އެހެންީވމާ

 

 ާވހަކަދެްއކެވ ން: ލަބީބް އިްލޔާސް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހ ޅ ދޫ

ށް ެގންނަ އިޞްލާޙ . މި  (އަބެހޭ ާގނޫނ  އާަވޒީފާ) 2008/2ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ާގނޫނ  ނަންބަރ  

ދިެވހިރާއްޭޖގައި މަަސްއކަތްކ ރާ ފަރާތްތަކަށް އެންެމ ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން މި ބިލ  ހ ށަހެޅ މ ެގ ބޭނ މަކީ  ؛އިޞްލާޙަކީ

 އިގަ (ބެހޭ ާގނޫނ  ވަޒީާފއާ) 2008/2ާގނޫނ  ނަންބަރ   ،ޮގތ ން ގ ޅޭ ޖެހޭ އ ޖޫރަ ކަނޑައެޅ މާމިނ ން ދޭންކ ޑަ

ެވސް ކަްނކަން ނޫންގ ޅޭ އެ ބަޔާންކ ރާ އ ސޫލ ތައް އިތ ަރށް ތަފ ސީލ ކ ރ މަށާއި، އެ ާގނޫނ ގައި ބަޔާންކ ރާ ަވޒީފާއާ 

ިމ  . ބިލ . އިްއޒަތްތެރި ރައީސްޖެހޭ އިޞްލާޙ ތައް ެގނައ މ ެގންކ ރ މަށްޓަކަިއ، އެ ާގނޫނަށް ެގންނައިތ ރަށް ހަރ ދަނާ

ެވްސ  ދެމެދ ަގއި އެއްބަްސވ މެްއ ނެތި ދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ ލިބޭ ފަރާތާަވޒީފާ ،ބިލ ގައި ަމއިަގނޑ  ޮގތެްއަގިއ ފާހަަގަވނީ

އިރެްއަގއި އެ މީހަކ  ވަޒީާފއިން ބޭރ ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ެވސް ލިިބެގންދޭ. ވަޒީފާތަްއ އެބަހ ރޭ. އަދި ބޭނ ންާވ

ދޭ ފަރާތް ަވޒީފާ ،އެފަަދ ކޮންޓްރެކްޓެއް ނެތް ފަރާތެއް ާވނަމަ ،މި ާގނޫނ ން އެފަދަ އެއްބަްސވ މެއް  ،ހެންކަމ ންއެ

ދެ ފަރާތް އެއްބަްސާވ އެއްބަްސވ މެްއެގ  ،ނޫނީ މައިަގނޑ  ބޭނ މަކީ ާގނޫނީ ހަމައެްއެގ ތެރެއިން ،ކ ރެޭވނެ ޮގތްޖޫރިމަނާ

، އެ އިޞްލާޙ  މީަގއި ާވނެ. ހަމަ އެއާެއކީ ވަޒީާފއަށް އެހެންީވމާ. ނ ެގންގ ޅެޭވނޭ ދަށ ން ނޫނީ ވަޒީފާެއއްަގއި ީމހަކ 

ދ ަވހ ެގ ޕްރޮބޭޝަން ޕީރިއަޑެއް. މި ންނަނީ ތިން މަސް. މިހާރ  މި އޮޭވޕްރޮބޭޝަން ޕީރިއަޑެއް އެބައޮ  ،މީހ ން ނަާގއިރ 

. ިދގ ނ ާވ ޮގތަށް އެ ޕްރޮބޭޝަްނ ޕީރިއަޑް އެކ ެލިވެގްނާވނޭ ދ ަވހަށް ވ ރެމަސް 6 ،ހ ށަހަޅާފަިއަވނީ އިޞްލާޙ ަގއި
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ޭވ. ިގނަ އިޞްލާޙ ތަކެއް ހ ށަހެޅިފައި އްލ ކ ރ މަށް ެވސް ޙަ ފަރާތައް ދިމާާވ ދަތިތައް ދޭަވީޒފާ އެއާެއކީ މި ބިލ ގައިހަމަ

 ،ނ ާވތީ  ަބއެްއ ޙައްޤ ަތއް ފ ިރހަމަ ޮގތ ަގއި ލިބިފައިޮގތ ން ލިިބެގންާވ އަދި ަވޒީފާ ލިބޭ ފަރާތައް ިމހާރ  ާގނޫނ  އޮތް

މި  .ޮގތ ްނ މި ބިލ ގައި ފާަހަގކ ެރިވފަިއޭވ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ބެހޭ އެ ޙައްޤ ަތއް ލިބިދޭނެ ޮގތްަތކެއް ެވސް މިއާ 

އި މިނިމަމް ޭވޖެްއ މީހ ން އަދާކ ރާއިރ  ރާއްޖޭަގ ވަޒީފާ ،ބިލ ެގ އެންމެ މ ހިންމ  އެއް މަޤްޞަދ  ކަމ ގައި ަވނީ

ދޭނެ ޮގތެއް ބ ނެފަިއ  ،. އެހެންނަމަެވްސ މިނިމަމް ޭވޖ  ދޭނެ އ ސޫލެއްކަނޑައެޅ މަށް އެބަޮއޭވ ާގނޫނ ގައި ބ ނެފަ

 ؛މިނިމަމް ،މި ބިލ ެގ އެންމެ މ ހިންމ  އެއް މަޤްޞަދަކީ  ،ެއކަން ނ ކ ރެިވ އޮތީ. އެހެންކަމ ން ،ނެތ މ ެގ ސަބަބ ން

ޮގތ ން ެވސް ިމ  ބެހޭ އިތ ަރށް ތަފ ސީލ ކ ރ ން. އަދި އަަދދ ތަކާ އިޮގްތ ސާފ ކޮށް ކަނަޑއަޅަ  އެންމެ ކ ޑަ އ ޖޫރަ ދޭނެ

ކ ރަމ ންދާއިރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޮގތްތަެކްއ ކަނޑައެޅޭނެ. ސަރ ކާރ ން ދެކޭޮގތ ގައި މަިއަގނޑ  ތިން ބަހ ސްބިލ ގައި 

 އާރ ފިޔާ  8500އާއި ރ ފިޔާ އަށް ހާސްތ ން ފ ރަތަމަ ކެޓެަގރީ ކެޓަަގީރއަކަށް މިނިމަމް ޭވޖ  ކަނޑަެއޅިދާނެ. ެއޮގ

އެންމެ ކ ޑަ އ ޖޫރަ ކަނޑައެޅިދާނެ.  ދޭތެރޭަގއި އާރ ފިޔާ 6500 އިއާރ ފިޔާ ހަ ހާސްައށް އަދި ދެަވނަ ކެަޓަގރީ .ދޭތެރެ

ޖޫރަެއްއެގ ޮގތ ަގއި ދޭތެޭރގައި އ  ރ ފިާޔއާ 4500އާިއ ރ ފިޔާ ހަތަރ  ހާސްއަދި ތިންަވނަ ެކޓެަގީރއަްށ 

ދާއިރ  ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ ޚިާޔލ ފ ޅާއި އަދި ކޮމިީޓަގިއ ކަނޑައެިޅެގންދާނެ. މި ބިލ  ފާސްެވެގން

އަދި ވަޒީާފގައި ތިބި ފަރާތްަތކާިއ،  ،ބެހޭ ޓެކްނިކަލް ބޭފ ޅ ންނާއި، ގ ޅޭ ފަރާތްތަާކއި ދިރާސާކ ރަްއާވއިރ  ިމކަމާ

ކަމ ގައި އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް  ޔާލ ފ ޅާ އެކީ އިތ ރަށް ފ ރިހަމަެވެގންދާނެދޭ ފަރާތްތަކ ެގ ޚިވަޒީފާ

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

. އިލީމި ހ ޅ ަވތ ެގ ަވގ ތ  އާދެ، ޝ ކ ިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ބިލ ެގ ބަހ ސްެގ ފ ރ ޞަ 

ށް. މަރަދޫ ދާއިރާެގ ޝަރީފަ އިބްރާހީމް މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިާރެގ މަރަދޫއަރ ަވނީ އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ާވހަކަދެއްކެވ ން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަރަދޫ

ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ސަރ ކާރ ން މިފަދަ ބިލެއް ހ ށަހެޅ އްިވ ކަމަށްޓަަކއި، އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ބޮޑަށް 

ބެހޭ ބިލަކީ މީެގ އެތަކެއް އަހަރ  ކ ރިން އަޅ ަގނޑ މެން ފާސްކ ިރ  އާވަޒީފާ .މަރ ޙަބާ ދަންނަަވން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ެވސް މިނިމަމް ޭވޖެއް   ެވއްޖެ. އަޅ ަގނޑ މެން އެ ބިލ ގައިހެއް ބިލެއް. އެ ބިލ  އެޮގތަށް އޮންނަތާ އެތަކެއް ދ ަވ

ބެހޭ ާގނޫނ ެގ ދަށ ން މިނިމަމް ޭވޖެއްެގ މައްސަލަިއގައި އެންމެ ބޮޑަށް  . ވަޒީފާއާންކަނޑައަޅާ ާވހަކަ ދެއްކި
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ހިތާމަެވރި  ،ަވރަށް ދެރަ .ކަްށ ެވެގން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ދަތި މައްސަލައަ  ،ެއއީ ަވރަށް އ ނދަޫގ ނީބަހ ސްކ ރެެވ

ތިޞާދ  ފ ން ަވޅ ަގނޑަކަށް ެވއްޓިފަިއާވ ދ ަވސްަވރެއް ިމއީ. އެހެންީވމާ، ދ ަވސްަވެރއް މިއީ. ރާއްޭޖެގ އިޤ 

ލާަގިއ ޙަތ ގައި ކޮމިޓީ މަރ ގޮ  ބޫލ ކ ރާަގލާއިރ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެން މި ބިަލށް އަޅ ަގނޑ  އިއަޅ ަގނޑ މެން ިވސްނަ 

ަވނަ އަހަރ  ޖަނަަވރީ މަހ ގައި އޮތް ހާލަތަށް ރާއްޭޖެގ ހާލަތ  ރ ޖޫޢަވ މާއެކ   2020ދިރާސާކ ރެޭވއިރ  

މި ާގނޫނ ަގއި ބަޔާްނކ ރަންާވނެ.  ،ޖެހޭނެކަން ކަނޑައެޅި ކ ަރންއިޢ ލާން އިއަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިނިމަމް ޭވޖ  ކަނަޑއަޅަ 

ހަތަރ  ހާސް ފަސް ސަތޭކަ އާއި ރ ފިޔާ ހަތަރ  ހާސް ޮގތެއް ދިމާާވނީ.  އެހެންނޫނިއްޔާ ެއއްެވސް މ ްއދަތެއް ނެތި ދާ

އެންމެ ކ ޑަ މައިކްރޯ އަދި  ؛ތައް ނ ަވަތ އެމް.އެމް.އެސް.އެމް.އީަތއްދޭތެރޭގައި އަޮތޅ ތަކ ގައި ެއސް.އެމް.އީ އާރ ފިޔާ

ންމެ  ކަމ ގައި އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. އަދި ހަމަ އެހެ ތަކަށް ަކނޑައެޅ މަކީ އެއީ ހަމަ ރަނަގޅ  ކަމެއްސްމޯލް އިންޑަސްޓްރީ

ދޭތެރޭެގ އަދަދެްއ  އާރ ފިޔާ ހަ ހާސް ފަސް ސަތޭކައާއި ރ ފިޔާހަ ހާސް ފަންތީެގ ކ ދި ިވޔަފާރިތަކަށް  މެދ 

ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ރިސޯޓ ތައް ނ ަވތަ  ކަނޑައެޅ ަމކީ ެވސް ހަމަ އެްނމެ އެކަށޭނެ ކަމެއް

 ށްއަޕްރައިސްތަކަށް ްސ، އެ އެންޓަރއަމް އެންޓަޕްރައިސަކިޔާ މީޑި އަޅ ަގނޑ މެން މި ،ިވޔަފާރިތަކ ެގ ތެރެއިން ިވޔަސް 

ރ ފިޔާ ކަނަޑއެޅ މަކީ ހަމަ އެންމެ ރަނަގޅ  ޮގތެއް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ީމަގިއ ިވސްނާލަންޖެހޭ ދެ ކަމެްއ  ހާސް

 ކ ރަން ފެށިމަލ ޢަކ ރެިވެގން ހަމަައށް ެވސް މި ާގނޫނ  ވ ޖޫދ  އަިއސް އަދި މިއަދާމިހާަރކަށް ،ކަމަކީ އެބައޮތް. އެއް

އެކި އެަލަވންސްތައް އެކި  ،މިނިމަމް ޭވޖ  ަވރަށް ކ ޑަކޮށްފައި  ،މަލ ކ ރަމ ން އަންނަ ޮގތަކީޢަފަހ ން ދިެވހިރާއްޖޭގައި 

   . ދެންޖެހޭ މައްސަލަެގ ޮގތ ގައިޕެންޝަން  14. މީެގ ސަބަބ ތަކެއް ެވސް އެަބއޮތް. ސަބަބަީކ %ކ ރަނީ ބޮޑ  މި

 ،7% ތ ންއަެގ މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން ިވސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. މ ވައްޒަފ  މެން ިވސްނާަލންޖެހޭ ކަމެއް. މިއީ އަޅ ަގނޑ 

ޖެހޭ މި  އެބަ މެންއަޅ ަގނޑ  ،ެގންނައިރ   ޕޭ ބޭސިކް ަގނޑ މެންޅ . އ7ަ%ދޭ ފަރާތ ން ެވސް އަދި ހަމައެހެންމެ ވަޒީފާ

 ހިިދެވެއއީ  ؛ބިލ  ޮބޑ ެވ، ަދއ ލަތަށް ެވސް އެއީ ޭވޖ ލަން. އިދޭތެރޭަގިއ ެވސް ފ ން ނަޒަރަކ ން ބަލަ ޕަސެންޓާ

ތިބި. މ ަވްއޒަފ ން އެބަ ނަހާހަށްވ ރެ ިގ 42ދޭ ކާރ ން އެންމެ ިގނަ މ ަވއްޒަފ ން މި ތިބީ. އެއީ ދައ ަލތ ން މ ސާރަސަރ 

ެގ ހާލަތަށް އަންނައިރ ަގިއ ތިބި. މިއަދ  ކޮިވޑ ްނފ ނިތަކ ަގިއ ިވއްސަކަްށ ހާްސ މީހ ން އެބަހަމަ އެހެންމެ ސަރ ކާރ  ކ 

ެވސް ށް އެްއޮގތަކަ ،ެވސް ހ އްޓ މަކަށް އައިްއސަ ހ ރ މ ެގ ސަބަބ ން އްކ ރިއަށް އޮތް މަސްތަކ ގައި އެ ކ ންފ ނިތަ

އެ ކ ންފ ނިތަކަށް މ ަވއްޒަފ ންނަށް މ ސާރަ ެވސް ނީން ބޫލެއް ނ ކ ެރޭވ އެ ކ ންފ ނިތަކަށް ލިބޭ އާްމދަަގށް އަޅ ަގނޑަ

ންފ ނިތަކަށް  ކ ދާނެ ކަމަކަށް. މިސާލަކަށް އެއަރ މޯލްޑިްވސް، ެއއަރޕޯޓްސް އޮތޯރިޓީ ނ ަވތަ އެމް.ޕީ.އެލް ފަދަ ދެިވ

ނީ އެހެންކަމ ން، މި ފައިސާ ެވްސ ދޭންޖެހޭ އްސަ.ާގތްަގނޑަކަށް ހ ްއޓ މަކަްށ އައި  ަވނީ ދަނީ ލިބ ންއާމްެވސް 

ކަނޑަެއޅ މ ެގ  ، ިމނިމަމް ޭވޖ އިލަތ ެގ ބަޖެޓ ން. އެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ މެން ަވރަްށ ބޮޑަށް ފ ންކޮށް ިވސްނަ ދައ 

ަވނަ 2020 ،ކ ރަނީ ބޫލ ަގކަމ ގައި އަޅ ަގނޑ   އްމާކެބެންޗްޖެހޭ. ަޑއަޅަން އެބަނމާކެއް ކަޑެްއެގ ޮގތ ަގއި ބެންޗް ނމިންަގ
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 ެގއަޅ ަގނޑ މެން ަވޒީފާ .ން. އިްއޒަތްތެރި ަރީއސްއ ެގންދި ެއކަންަގިއ އޮތް ހަަމއަށް  1ެގ ޖަަނަވރީ މަހ  އަހަރ 

ބޮޑ ކޮށްފައި، ޕެންޝަން ަފންޑަށް ދޫކ ރާ އަދަދ  ެވްސ  ހޭ. މިނިމަމް ޭވޖ ޖެހަދަން އެބަ ކަށްޮގތަ  ނެެގއްލޭނ  ފ ރ ޞަތ 

ެގ 15%ކ ރަން ޕެްނޝަން ފަންޑ ެގ ާގނޫނަްށ މިހާރ  އޮތް ސްޕްރޮޕޯ ޖެހޭ ކ ޑަކ ރަން. އަޅ ަގނޑ އެބަ

ނޫނިއްޔާ މި ލިބޭ އެތިކޮޅ  އަނެްއކާެވސް ޕެންަޝން ފަންޑަށް ނަާގނީ. ަވރަށް އެހެންށް ތިިރކ ަރން. އ10ަ%ބަދަލ ގައި 

، 7% ންފ  މީހާ އޭނަެގ އަމިއްލަ މ ސާރައިޒަޒ ާވން މ ވައް އެތައް އަހަރެއް ަވންދެން ،ބޮޑ  ބައެްއެގ ޝަކ ާވއެއް ެއއީ 

ނ ކޮށް މި ޮގތަށް އަޅ ަގނޑ މެން އޭތި ރިަވިއސް ،ަކށް ާވނީޔަ ރަ. ެއއީ ަވރަށް ބޮޑ  ބ 7% ެވސް ދޭ މީހާއަދި ވަޒީފާ

 ންދާއިރ ަގއި ރަމ ހަމަ ާގނޫނ  ބަދަލ ކ  ންަގނޑ މެޅ  އަ ،ންެގންދާ ކަމަށް ަވންޏާ. އެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅަ 

ްށ ނަފައިދާ ރައްޔިތ ން ެގ. އޭރ ން މީެގ15%އ މަށް، ނަޕެންޝަން ފަންޑ ެގ ާގނޫނަށް ެވސް މި ދެންނެިވ އިޞްލާހ  ެގ

އީ ެވސް ދިޔަ އަނެްއކާ  7% ން ނޫނިއްޔާ މި ބޮޑ ާވ މ ސާަރއިއެހެން .ކ ރާނީ. ެއއްކަލަ މ ަވްއޒަފ  ީމހާއަށް ެވްސ ކ ރާނީ

 މަށްނިންމާލ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް،  ހ ރި. އެހެންީވމާަވރަށް ިގނަ މައްސަލަތަްއ އެބަ ންީވމާ، މި ކަަހލައެހެއިނޭގތޯ. 

މި މި ާވަހކަ  ، ކަމަކަށް ާވތީމ ިމ ކަމަކީ ަވރަށް މ ހިން ެގންއަޅ ަގނޑ މެ !ަގނޑަށް ކ ޑަ ަވގ ތ ކޮެޅްއ ދެއްާވއަޅ 

 މިނިމަމް ޭވޖ  އި،ަބޔާންކޮށްފަކަނޑައެޅި ަވރަށް ރަނަގޅަށް  އޮތްއެބަ ަވނަ މާއްދާގައި  62ަވނީ. މި ާގނޫނ ެގ ދަންނަ

ންޖެހޭނީ.  ެގނެްސެގން މި ދެންނެިވ ޮގތަށް އަޅ ަގނޑ މެން އެކަން ކ ރަން. ެއއަށް ެވސް އިޞްލާޙެއް ޅަކަނޑައަ

ަވްސަވރ  ައޅ ަގނޑ މެން މިކަން ފ ނޑ ފ ނޑ ެވެގން ހިނގައިދާނެ މި ދ  ނޫނިއްޔާ މި ަޤއ މ ެގ އިޤ ތިޞާދ އެހެން

 ށް ަވކި ދ ަވހެއް ސަރ ކާރަ ،ާގނޫނ  ފާސްކޮށް، ާގނޫނ ެގ މިންަގނެޑއްމި ކ ރަން ދިމާކޮށްފިއްޔާ. އެހެންީވމާ، ޒ ތަންފީ

 ...މިކަމ ން ލާޒިމ ކޮށް

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ  މާލޭހ ޅ ، އަރ ަވނީމިހާރ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ  އަޅ ަގނޑ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 ރ .ބަދާއިދާރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމން ހ ޅ މާލޭ ށް.ޢަލީ ނިޔާޒަމެންބަރ  

 

 ާވހަކަެދއްެކވ ން: ނިޔާޒް ޢަލީ މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހ ޅ މާލޭ

ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ަވޒީފާއާ ބެހޭ ާގނޫނަށް ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން ހ ށަހަޅާފައި ހ ރި ބައެއް 

މަިއަގނޑ  އިޞްލާޙެްއ  12ްތ އޮއެބަ ތ ންސަރ ކާރ ެގ ފަރާލާނަން. ެއޮގތ ން އިއިޞްލާޙ ތަކަށް އަޅ ަގނޑ  ާވހަކަދައްކަ 

ޮގތ ން  ގ ޅޭ އޮތް. އަދި އެކަމާފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން ދެތިން ާވހަކައެއް އެބަ ހ ށަހަޅާފަ. އޭެގތެރޭގައި ައޅ ަގނޑ  

ޮއތް މިހާރ  އޮތް ޕްރޮބޭޝަން ލާނަން. ފ ރަތަމަ ކަމަކަށް ސަރ ކަރ ެގ ފަރާތ ން ހ ށަހަޅާފައި އެބަ އިއަޅ ަގނޑ  ާވހަކަދަްއކަ
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އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭަގއި ަވރަށް  .ރައީސް ޕީރިއަޑް އިތ ރ ކ ރ މަށް ހ ށަހަޅާފައި އޮތް އިޞްލާެޙއް. އިްއޒަތްތެރި

އެ އިޞްލާޙ  ހ ށަެހޅ މ ަގިއ، ހ ށަހަޅާފައި އޮތް  ތ ންެގ ަފރާރ  ޑ ެވަފއި އޮތް ަމއްސަަލއެއް. ީމގައި ސަރ ކާބޮކަން

 ސްޓޭޖ ގައި ބަދަލެއް  ޓީން ހާސިލ ކ ރަން ބޭނ ންާވ ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރ ަގއި މި އިޞްލާޙަށް ކޮމިއިމަޤ ޞަދާއި އަދި އެ

ދ ަވހަށް މަސް 6ދ ަވހ ން މަސް 3 .ެގނައ މަކީ މ ހިންމ  ކަމެއް ކަމ ގައި ައޅ ަގނޑ  ދެކެން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ދަތ ެގ އްއެ މ  ާރ ޝަކ ާވ ައޅ ަގނޑ މެން ައޑ އަހައިފިން. ކ ފަރާތްތަކ ން  ރާބަދަލ ެވެގންދާއިރ ގައި ަވޒީފާ އަދާކ 

ފަހ ން ވަޒީފާެގ  ޮގސް އެންމެއް ނ ލިބި، އަިދ އެ މ އްދަތ  ދިގ ެވެގންދޭންޖެހޭ އެހެނިހެން އިނާޔަތްތަ ތެރޭަގިއ 

ޙައްލ  ހޯދަންޖެހޭ.   ންންކަން ނެތ މަކީ ޙަޤީޤަތ ގައި އޮތް ަވރަށް ބޮޑ  ަކންބޮޑ ވ މެއް. އެކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެޤީޔަ

ރާ ރައްކާތެރިކަން ަވޒީފާ އަދާކ  ޕްރޮޭބޝަން މ އްދަތ ެގ ތެރޭގައި ެވސް ލިބެންޖެހޭ އިނާޔަތްތަކާއި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އަޅ ަގނޑ  އެދޭ ޮގތް. އަދި ކޮމިޓީ ސްޓޭޖ ަގއި އެ  ،ެވެގން ައއ މަކީލާޙ މި ާގނޫނ  އިޞް ދެޭވނެ ޮގތަށް ފަރާތްތަކަށް

ދ ަވްސ މަސް 6ކ ަރން. މާނައަކީ ކޮންމެހެން މި ާގނޫނ ަގއި ބޫލ ަގކ ރަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ޕޮއިންޓަށް ރިޢާޔަތް

ޮގތަށް  އޮތް ދ ަވހަށް އެމަސް 3ކ ރަނީ ކ ރިން އޮތް ޮގތަށް އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ނ ޖެހޭ. ށްކައޮންނާ ހެންތް ނަމަެވސް އެއޮ

މިސާލަކަށް ަވޒީފާ  ؛އްއެލަަވްނސްތަ ޑްެގ ތެރޭގައި ެވސް ދޭންޖެހޭ އެހެނިހެން ފިކްސްމަށް. އަދި އެ މ އްދަތ  ވ ބޭއް

އަދި ކެއ މަާށއި އަދި އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ދޭ އިތ ރ   ،އް ިވޔަސްރާއިރ ަގއި ދޭ ބޯހިޔާަވިހކަމ ެގ އެަލަވންސެ ކ އަދާ

ޖެހޭނެ ކަމަށް އޮންނަންީޕރިއަޑް ނެ ޮގތަށް ޕްރޮބޭޝަންެގ ނ ވާ ަގީޑެގ އިާނޔަތްތަާކއި މި ަކންކަމ ން ެވސް މަހ ރޫމ 

ކަމަްށ  ހަަގކ ރަން. ެދަވނަނަންޖެހޭ އިޞްލާޙެްއ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ފާކ ރަން. އެީއ މި ާގނޫނަށް ެގންބޫލ ަގއަޅ ަގނޑ  

ގ ޭޅ  ނެގ މާ ަސލާމ ެގ ޗ ްއޓީ ،އޮތް ފައިާވ އިޞްލާޙ ތަކ ެގ ތެޭރގައި އެބަހ ށަހަޅާއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ސަރ ާކރ ން 

ކަންޮބޑ ވ ންަތކަށް ޖެހޭ. މީގައި އޮތް ފަރާތ ެގ ާވހަކަ އަޑ އަހަން އެބަ މީގައި ެވސް ދެެގނައ ަމށް. އ ސޫލ ތަކަށް އިޞްލާޙ  

ޔާ އެްއެވސް ކަހަލަ މެޑިކަލް ޮޑކިއ މަންޓެްއ ނ ލާ، އްކ ރަންޖެހޭ. މިހާރ  މި އޮންނަ ޮގތ ން ވެއްޖެ އަޅ ަގނޑ މެން ރިޢާޔަތް

ކ ރާ ހ ރިހާ ނޫނ ގައި ލާޒިމ ގާ އެްއެވސް ޮގަތކަށް، ެއއްެވްސ ތާކަށް އެންގ މެއް ނެތި  ،ޑޮކްޓަރ ެގ ލިޔ މެއް ނ ލާ

ދ ަވސް ލިބޭނެ ކަމަށް މި ާގނޫނ ގައި އެބަ ބ ނޭ. އެެހންނަމަެވސް، ޭއެގ ސަބަބ ން  30ޗ އްޓީަތކ ެގ އިތ ރަށް އަދި 

ންެގ ޅ ދޭ ފަރާތްތަކ ން ނެރެން ބޭނ ންާވ ނަތީޖާަގއި މި ބޭފ އަދި ަވޒީފާ އި،ދޭ ފަރާތްތަކަށް ހ ރި ޮގންޖެހ ންތަކާވަޒީފާ

އީ ައޅ ަގނޑ މެން ކ ރަންޖެހޭ މި ،ޭއެގ ސަބަބ ން ޕްޮރޑަކްިޓިވޓީއަށް ެގއްލ ންޭވތޯ ،ށްތޯކަމިންަވރަޓީ އޮތީ ކިހާޓިވި ޕްރޮޑަކް

 މިސާލަކަށް މިހާރ  މި  ،ފަރާތަށް ެވސް ހަމަޖެހޭ އ ސޫލަކ ން ދ ަވހ ެގ ބަދަލ ަގިއ ދެ 30މި އެހެންީވާމ، ސ ާވލެއް. 

އެ ޗ އްޓީ ބޭނ ންކ ެރޭވ ޮގތަްށ  ޮގތަކަށް އް ނެތި ބޭނ ންމެހަކީ ެއއްެވސް ލިެޔިކޔ ދ ަވ 15ދ ަވހ ެގ ބަދަލ ަގއި  30އޮތް 

 ނެގައި ނ ަވތަ ޑޮކްޓަރ ެގ ިލޔ މެއް ހ ށަހަޅަިއެގން ލިބޭދ ަވަހކީ ޮޑކްޓަރެްއެގ ިލޔ މ ެގ ެއހީ 15އޮެވަފއި، އަނެްއ 

 ޮކމިޓީ ސްޓޭޖ ަގިއ ެއކަމަށް ޮގތ ގައި އޮތ ަމކީ މ ހިންމ  ކަމެއް ކަމ ަގއި ދެކެން. އަޅ ަގނޑ  ެގޗ އްީޓއެއް 
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ެގ 19ަވނަ ކަމަަކށް އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ައޅ ަގނޑ މެން އެޖެންޑާ  3ރިޢާޔަތްކ ރ މަށް ެވސް އަޅ ަގނޑ  އެދެން. 

އެއީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ަވޢ ދެއް. އަޅ ަގނޑ މެން އިރާދަކ ެރްއިވްއޔާ  ،ޅ ންއެއެންމެ ކ ޑަމިނ ން ދެޭވ އ ޖޫރަ ކަނޑަ  -2.1

ރި ާގނޫނ ެގ ތެރެއިން. ިއއްޒަތްތެ ްނ އެ ަވޢ ދ  ފ އްދާނީ މިއަދި ިއރާދަކ ރެއްިވއްޔާ އަޅ ަގނޑ މެއްދާނަން. އެ ަވޢ ދ  ފ 

ެވއްޖެ ބަހ ސެއް  މެންެގ ތެރޭަގއި އެތައް ޒަމާނެއް ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ ޅޭގ  ދިނ މާ އެންމެ ކ ޑަ އ ޖޫރަ  .ރައީސް

ްނ ންޖެހޭ ަވގ ތ  ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. މިކަމ ގައި ދެނަ ހިނގައިފި. މިއީ އަޅ ަގނޑ ެމން މިކަމަށް ނިމ މެއް ެގން

ެއއް ރޭޓެއް ބޭްއވ މ ެގ ބަދަލ ގައި  ،ކ ރަންދ ން ތިެބޭވކަށް ނެތް. ެއޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  ެވސް ާތއީކަަދއްއިތ ރަށް ާވހަކަ

ންެގ ކެިވ، ައޅ ަގނޑ މެތަނ ެގ ތެރޭަގއި ާވހަކަދެ ެއންމެ ކ ޑަ އ ޖޫރަ ކަނަޑއެޅ މަށް މި ބަހަިއެގންކަށް ޔަބަތިން 

. ެއ ންނަަވކ ރާ ާވހަކަ ދަންައޅ ަގނޑ  ެވްސ ތާީއދ މަށް އެކަ ފައި އޮތީތީިވެއއްބަސްވެ  ތެރޭގައި ކޮންމެެވސް މިންަވަރކަށް

އަދި މައިކްރޯ  ،ާހސް ރ ފިޔާ 6ކެޓަަގީރއަށް ދެްނ އޮތް  ،ހާސް ރ ފިޔާ 8ޮގތ ން އެންމެ މަތީ ކެޓަަގީރއަށް 

  ކަމަށް ޮގތަށް އޮތ މަކީ ރަނަގޅ  ނިންމ މެއް  ސް ރ ފިޔާ ދޭ ހާ 4ބިޒްނަސްތަކަށް ނ ަވތަ އެންމެ ކ ދި ިވޔަފާރިތަކަށް 

 ަގނޑ  މަށް އަޅ  ަގިއ ކޮންމެެވްސ ސިފަެއްއަގިއ ނިންމޭނެ ކަކ ރަން. އަދި އެކަން މި ބިލ  ނިިމެގންދާއިރ  ބޫލ ަގއަޅ ަގނޑ  

ކ ާރއިރ ަގއި މިހާރ  ކ ރަން. އެހެންނަމަެވްސ، މި ކެޓަަގރީތައް ނ ަވތަ ކ ްނފ ނިތައް ނ ަވތަ ިވޔަފާރިަތއް ކްލެސިފައިބޫލ ަގ

އި އޮތް ކ ރަން. އެޮގތ ން މި ަވގ ތ  އަޅ ަގނޑަށް އެނިގފަ ބޫލ  ަގެގންނަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  އޮތ މަށް ބަދަލ އޮތް

 ޯއަވރއަށްކ ްނފ ންޏެއްެގ ޓަރން އެކ ރަްނ މި އޮތީ ހަމައެކަނި ްއ ނ ަވތަ ިވޔަފާރިތަްއ ކްލެސިފައި ޮގތ ަގއި ކ ންފ ނިތަ

އެޖެންީސއެްއެގ  ޓްރެަވލް ،ކަށް ދަންނަާވލަފާނަން. އަޅ ަގނޑ  މިސާލައިެގންސްައށް ބަލަސޭލްނ ަވަތ  އިެގންބަލަ

ން ލިބެނީ އިއަށް އެ ެރަވލް ެއޖެންސީަމތިާވނެ. އެހެންނަމަެވްސ، ަޙޤީޤަތ ގައި އެ ޓް އޯަވރ ފ ޭދަވރަކަށްޓަރން

ެދޭވނީ. ެވސް ން ލިބޭ ެއއްަޗކ ންތާ އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ެވސް މ ސާރަ އިއެ  ،ކީ ކޮބައިތޯ ޕްރޮފިޓަޭއެގ ނެޓް ،ކޯްއޗެއްތޯ

ެވްސ ދޭ ާވހަކަ ރާ ޮގތް ބަދަލ ކ ރ މަށް އެކ ކ ންފ ނިތައް ކްލެސިފައި  ތްކޮށްެގން އަލ ންއެހެންީވމާ، އެ ކަންކަމަށް ރިާޢޔަ

 ައޅ ަގނޑ ެގ ާވހަކަ...ން. އަޅ ަގނޑ  ދަންނަަވ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

އިްއޒަތްތެިރ ހިންނަަވރ  ދާއިރާެގ ، އަރ ަވނީތ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަރި މެންބަރ . އަޅ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

 ހިންނަަވރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރ .  ށް.ޖީހާން މަޙްމޫދަމެންބަރ  

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:
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އިޞްާލޙ ެގ ތެރެއިން ިއއްޒަތްތެރި  12 ީއސް. ވަޒީާފއާ ބެހޭ ާގނޫނަށް ހ ށަހެޅިފައިާވރި ރަޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

ރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ  ެވްސ ތާއެްއެގ މައްޗަށް. ފ ނ ކ  4، އަޅ ަގނޑ  ާވަހކަ ދައްކާލަން ބޭނ ންަވނީ ސްރައީ

މެްނ ަގނޑ ޅ އިން އަ މި ާގނޫނ ެގ ޒަރީއާ  ،ންއިދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ފާހަަގކ ރެއްިވ ފަދަ ހ ޅ މާލޭ

ނެ ދ  ފ އްދޭޢ ލިބޭނެ ޮގތް އަދި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ަވ ، މިނިމަމް ޭވޖ އިކަނޑައަޅަ   ޭވޖ މް މަސައްކަތްތެރިންނަށް މިނިމަ

ދ  ޢ ފަހިކޮށް، އެކަން އިތ ރ  ލަސްތަކެއް މިކަމ ަގިއ ނ ެގްނގ ޅެ، މިހާރ ން މިހާރަށް މި ާގޫނނ ެގ ޒަީރއާއިްނ މި ަވޮގތް 

އަދި މިހާރ   އި،އެކަން އެޮގތަށް މި ާގނޫނ ެގ އިޞްލާޙ ގައި ހިމަނަ ކ ރަން. އަދިބޫލ ަގފ އްދަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  

ތިން  ،މެންބަރ ން ެވސް ފާހަަގކ ރި ޮގތަށްދެ  ިއްއޒަތްތެރި ިވންމެ ާވހަކަދެއްކެހ ށަހަޅާފައިާވ، ައދި ދެ ސަރ ކާރ ން

ދަންނަަވން. އިްއޒަތްތެރި  ާވަހކަކ ރާ ހަމަޖެއްސ މަށް އަޅ ަގނޑ  ެވސް ާތއީދ  ބޭންޑަކަށް ބަހާލަިއެގން މިނިމަމް ޭވޖ 

ެގ ސެލަރީ   އަާސސީ މ ާސރަ ނ ަވތަ ބޭިސކ ކީިމނިމަމް ޭވޖަ ،އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮްށލަން ބޭނ ންާވ ނ ކ ތާައކީ .ރައީސް

މިނިމަމް ޭވޖަށް އިތ ރ  އެލަަވންސަސް ގ ނޭ ، އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި ވެ ކަމ ގައި ާވތީެގންދާ އ ޖޫރަޮގތ ަގއި ކަނަޑއެޅި 

ހެންީވާމ، އ ޅޭނެ ކަމެއް ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އެ ނާނެ،ޮގތް ހެދ މަކީ އޭެގ މަޤ ޞަދ  ހާސިލ ކ ރ މ ގައި ދަތިތަެކއް ހ ން

ކަމަށް  ޮގތ ެގ މަތީން ންދާނެތ ަގިއ، ޭބސިކް ސެލަރީއަށް ކަނަޑއެޅިގެ ދޭންޖެހޭނީ ބޭސިކް ސެލަރީެގ ޮގ ޖ ޭވމިނިމަމް 

ކ ރާއިރ ، މިކަމަށް މަޝްަވރާސްޓޭޖ ގައި ކޮމިޓީ އަދި އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށް، އެކަްނ އެޮގތަށް ައޅ ަގނޑ  ހ ށަހަަޅން. 

ޕްރޮބޯޝެން  ،ަލން ބޭނ ންަވނީށްމީދ ކ ރަން. ދެަވނަ ަކމަކަށް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮއްޅ ަގނޑ  އ  ކ ރާނެ ކަމަށް އަ ރިޢާޔަތް

ރ  ހ ށަހަޅާފައިާވ އިޞްލާޙ ަގިއ ހ ށަހަޅާފައި ީވނަަމެވްސ ހާެގ ޮގތ ަގއި މި ާގނޫނަށް މިހ  ދ ަވމަސް 6ީކ ޕީރިއަޑަ

އެްއ  ،ކ ަގއި އެއަދާކ ރާ ފަރާތް ދޭ ފަރާާތއި ވަޒީފާ ފާވަޒީ ،ޝަން ޕީރިއަެޑއްެގ މަޤ ޞަދަކީއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ޕްރޮބޭ 

 މ އްދަތ ެގންކ ރ މަށް އޮްނނަ މ އްދަތެއް. އެ ޤީކ ެރިވދާނެކަން ޔަމަޤ ޞަދެއް ހާސިލ ކ ރ މަށް ަޓކައި އެކ ަގިއ މަސަްއކަތް

ލިބެންޖެހޭ  ށް މ ަވްއޒަފަ .ަކންންާވންޖެހޭ ރައްކާތެރި ޤީެވސް ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މ ަވއްޒަފަްށ ޔަމަ ެވސް ނަ ތެރޭގައި

ދ ަވހ ެގ މަސް 6ކ ރަން. އެހެންކަމ ން ބޫލ ަގއެހެނިހެން ބޭސިކް އެލަަވްނސްތައް ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  

ަވީޒފާ އަދާކ ރާއިރ  ލިބެންޖެހޭ   ؛އި ަވނީ ނަމަ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ރަްއކާތެރިކަންަގއިފި ކަމ ދައްމާލަމ އްދަތަށް 

 6ން ެވްސ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ރ އިތ ކ ރަން. އަދި އޭެގބޫލ  ަގރިކަމަށް ބ ރޫއަރާނެަކން އަޅ ަގނޑ  ތެރައްކާ

ރާ ދިޔ މަކީ ވަޒީފާ އަދާކ ންމ ވަޒީފާ އަދާކ ރަ  ންކަން ނެތިޤީއެއްަބއި ވަޒީާފެގ ޔަ  ޅަބައިކ  އަހަރެްއެގ ދެ ؛ދ ަވސްމަސް

ންކަން ނެތި، ޤީންކަން ގެއްިލެގން ނ ަވތަ ޔަޤީާފގައި ދެމިހ ރެޭވނެކަމ ެގ ޔަކަމެއް. އެއީ ވަޒީމީހާއަށް ލިބޭ ނިކަމެތި

ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ  ެވްސ ހ ޅ މާލޭ ،ާވނީ. އެހެްނކަމ ން ކ ރަމ ން ދިޔ މަީކ ަވރަށް ދަތިކަމަކަށްމަސައްކަތް

އޮތް  ަވަނ އަހަރ ެގ ާގނޫނ ަގއި 2009 ،ިމހާރ  ާގނޫނ ަގއި  ،ރަނީހ ށަހެޅި ޮގތަށް އަޅ ަގނޑ  ެވސް ާތއީދ ކ  މެންބަރ 

ީމދ ކ ރަން ކޮމިޓީ ސްޓޭޖ ަގއި އްދ ަވހ ެގ ްޕރޮބޭޝަން ޕީރިއަޑެއް ާބްއަވން. އަދި އަޅ ަގނޑ  އ މަސް 3ޮގތަށް 
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މި  ،ަގނޑ  ދެްނ ޖެހިލަން ބޭނ ންަވނީއަޅ   .ކ ރާނެ ކަމަށް. އިްއޒަތްެތރި ރައީސްތްޔައަޅ ަގނޑ ެގ ހ ށަހެޅ މަށް ރިޢާ

ެގ މި ހާލަތ ަގއި ކޮންމެހެން ެވްސ އެހެންނަމަެވްސ، މި ހާލަތ ގައި، ކޮިވޑ  ؛އި ނެތްށަހަޅާފަިއާވ އިޞްލާޙ ތަކ ގަ ަވގ ތ  ހ 

 .ކ ރ ން މ ހިންމ  ކަމަކަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ސްކ ރާއިރ  ކޮންމެހެން ެވއިޞްލާޙ  މ ހިންމ ، ވަޒީފާއާ ބެހޭ ާގޫނނ 

ެގ ބާބެއް އޮންނަންޖެހޭ. މި ދަނޑިަވޅަީކ މަންޓް ބެނިފިޓ އި އެމްޕްލޯއި އަންގަ ކ ރާ ޮގތ ޫބލ ަގމި ާގނޫނ ގައި އަޅ ަގނޑ  

 ،ގ ިޅެގން ރަްއޔިތ ންނަށް ކ ރިމަތިެވފަިއވާ  އ19ާ-ކޮިވޑ  ކީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް،ކައަދި ކ ިރއަށް އޮތް ދ ަވްސތަ

ިއާވ ަދތިތަކަށް ޙައްލ  ހޯދައިދީ، ްނކަން ގެއްިލ، ަވޒީފާ ެގްއލިެގން ކ ރިމަތިެވފަޤީޚާއްޞަކޮށް ވަޒީފާެގ ޔަ

އްާކތެރިކަން ހޯދައިދިނ ން. ެއީއ ވަޒީާފ އަދާކ ރާ ފަރާތްތަކަށް ރަ  ،މަްށާވކަ މަޤ ޞަދ  ބެނިފިޓްެގ އިމަންޓްގެ އެމްޕްލޯއަން

އްލިއްެޖ ވަޒީފާ ގެ ެގން އެ މީހެއްެގ ޅިގ   ކ ރ ިވ ހާލަތަކާ ގ ިޅެގން ނ ަވަތ ކ ރިމަތި  ހާލަތާ އި ނ ލަ އެ މީހެްއެގ ކ ަށކާ

ނަން  ދެޭވ އެއްެޗއް. ތަފާތ  ނަން  މަޤ ޞަދ ގައިހާލަތެއްގައި އެ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަން ކަށަަވރ ޮކށްދިނ މ ެގ

މިއީ  ،މަޤ ޞަދަކީ ކ އިަމންޓް އިންޝ އަރެންސް، ޖޮްބ ސީކަރސް އެަލަވންސް. ެއކަމައެމްޕްލޯމިއަށް ކިޔާ. އަން 

ރައްކާތެރިކ ރ މަށް ދޭ އެއްެޗއް. އެ ހާލަތަކީ ަވޒީފާ ައދާކ ރަން ބޭނ ންެވ ހ ރެމެ،  ހާލަތަކ ން ވަޒީފާ އަދާކ ރާ ަފރާތް

ހާލ ގައި ެވސް އެ ީމހަކަށް ވަޒީާފއެްއ ނ ލިބ ން.  އްޔާރަްށ ހ ރެމެ، ވަޒީާފއެްއ ހޯދަމ ންދާތަ ން ވަޒީފާ އަދާކ ރަ

ންތިެއއްަގިއ ހިފެހެއްޓ މަށް، އެ މީހަކ  އެހެންީވމާ، އެ ހާލަތ ަގއި ހ ންނަ މީހަކަށް އެ މީހެއްެގ ދިރިއ ޅ ން ަވކި ފަ

އިމަންޓް ބެނިފިޓް  އެމްޕްލޯޓަަކއި ައންްނ، ތިރިއަށް ކަްއސާލައިެގން ނ ދިއ މަށްވ ރެ ދަށަށް ކައްސާަލއިެގ ށްއިނަޕަަވރޓީ ލަ

ެއއް ތާހ  ނ ކ ފަ ން. އަދި އެންމެޅަދޭންޖެހޭ. އަދި އެކަމަށް ާޚްއޞަ ބާބެއް މި ާގނޫނ ަގއި ިހމެނ މަށް އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަ

ނޑ  ަގެގން ެއ ހ ށަހެޅ އްިވ ހ ށަހެޅ މަށް އަޅި ގ ޅި  ތްތެރި މެންބަރ  ޗ އްީޓއާދާިއރާެގ އިްއޒަ ންމެ ހ ޅ މާލޭދެ ،ޮގތ ން

    އްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ރިކ ރާ ާވހަކަ ދަންަނަވން. ޝ ކ ދ ތާއީ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

އްޖޭެގ ރާިދެވހި ،ާވ ބިލަކީ މަީތގައި ިމއަދ  މިިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ މޭޒ ކޮޅ ޝ ކ ރިއްޔާ 

 އެޅ މާނޑަ ންމެ ކ ޑަ އ ޖޫރަެއއް ކަރައްޔިތ ންެގ އިޖ ތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމަށް ނޭޅި މި ަވގ ތ  ޮއތް ދެ ފިޔަަވޅ . އެއީ އެ

ޢީ ރައްކާތެރިކަން މާ. އިޖ ތިމާދިނ  ކ ާރ މީހ ންނަށް އެހީއެއްށް މަސައްކަތްއެއް ނެތި، ވަޒީާފއެއް ހޯދ މައަދި ވަޒީފާ 

ކ ިރއަށް ްއަގއި ދެމެހެއްޓެނިިވ ޮގތެއްަގއި، ރަނަގޅަށް ެގންދެޭވ ޤައ މ ތަކަށް ތަރައްޤީެގ މަގ ަގއި ެވސް ކެއިދާރާތަ

ަވިކަވކިން އެިކއެިކ ަވޒީރ   ،ކަމަކީ އިޖ ތިމާޢީ ރައްކާތެރިަގނޑ މެންނަށް ފެންނާން އޮތީ. ޅ  ތަން އަ ދެިވފައި ހ ރި

މާ މީނާއަށް އިލީނ ަވތަ އޭނާ ގ ޅަ ،މީނާއަށް ދޭ އެތިކޮޅަާކއި ،ކާއި ޅަ އ ަރއިަގއި އޭނާއަށް ދޭ އެތިކޮބޭފ ޅ ން ސިޓީއ ރަ

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހޯދަން އްޓެނިިވ ިނޒާމ  ޙަޤީޤަތ ގައި މި ދެމެހެ ،ކޮށްދޭ ކަމެްއެގ ޮގތ ަގއި ޮއންނަހާ ހިނދަކ 
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އެ ދެމެހެއްޓެނިިވ  ،ށްދެްއާވ މަސައްކަތަީކ ރާއްޭޖެގ ރަްއޔިތ ންނަށްކޮ އ ނދަޫގާވނެ. ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ ން ތިޔަ

އެންމެ  ،ިގަވޑަިއަގންނަާވނެނަވނީ އެ  ކޮށްދިނ ން. ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންތަޢާރަފ  ެގ ތެެރއަށްނިޒާމ  އަޅ ަގނޑ މެން

ޔަތީމ   ،ދޮށީ އ މ ރ ެގ މީހ ންނަށް ޕެންޝަނެއް މިހާރ  އެބަ ރާއްޖޭގައި ދެޭވ. ެއކަނިެވރި މައިންނަށް ؛ޕެންޝަނެއް

ާވ ދިމާެވފައި ށް ނ ކ ޅެދޭ ފަރާްތތަކަށް އެބަ އެހީތެރިކަމެްއ ފޯރ ކޮށްދެޭވ. މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަ ،ކ ދީންނަށް

 ،ޔިތ ްނެގ ހާލަތ ން އަރައިަގތ މަށްޓަަކއިއްއްޔިތ ން ބިކަާވނެ. ނިކަމެތިާވނެ. އެ ރައ ނދަޫގ ހާލަތ ން ަވރަށް ިގނަ ރަދަތި

ނޑަްށ އް މި މަޖިލީހ ން ފާސްކޮށްފައި އޮތ މަކީ އަޅ ަގކެދިނ މަށްޓަކައި ހަރ ދަނާ އ ޫސލ ތައިއެ ރައްޔިތ ންނަށް ލ ެއއް ހޯދަ

ކޮންމެހެން ބޭނ ންތެރިކަމެއް. ހިންނަަވރ  ދާއިާރެގ  ެވސް އި ހ ރިހާ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރ ންެގ ނަޒަރ ަގތިކަށަަވރ  ޔަޤީން

ޕްލޯއިމެންޓް މްމަށް ޚިޔާލ  ދެއްަވއިފި. ހ ށަހަޅ އްަވއިފި. ެއ ބާބަކީ އަންއެއ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ބާބެއް މި ބިލަށް ެގނަ

ފޯޓީ ޔޫބީ ، ހ ރެދާނެދާނ ގައިނއ މ ރ ެގ މީހ ންނަށް ހަ ކ ދިންނަށް ނ ަވތަ ބައެްއ މެދ  ބައެއް ޒ ާވން .ބެނިފިޓް ކަމަށް

އަރ ަވނީ ހ ޅ ދޫ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 40ކިޔާ މިއ ޒިކް ބޭންެޑއް. ެއީއ އަންއިމްޕްލޯއިމެންޓް ބެނިފިޓް 

  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިލްޔާސް ލަބީބަށް.

 

 ހ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިްލޔާސް ލަބީބް ާވހަކަދެްއކެވ ން:

ކަމ ެގ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ރަީއސްގެ  ތެރި ރައީސް. އެމް.ޑީ.ޕީެގ ފ ަރތަމަ ެވރިކަމ ަގއިޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތް

. ދެންމެ އިޖ ތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމ ެގ ޕްރޮްގރާމ  ،ކަމަކީ ންމ  އެއްހިރިޔާސަތ ަގއި ރާއްޖެއަށް ތަާޢރަފ ކ ރި އެންމެ މ 

އިޖ ތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމ ެގ ޕްރޮްގރާމ ެގ ދަށ ން ރާއްޭޖެގ  ،ންއިްއޒަތްތެރި ރައީސް ެވްސ ފާހަަގކ ރެްއިވ ފަދައި

ނެޓ ެގ ތެރެއަްށ ޓެކްޝަން ތައް ހިންގ ނ . ސޯޝަލް ޕްރޮ ކ ރ މަށްޓަކައި ިގނަގ ނަ ޕްރޮްގރާމ  އިޖ ތިމާޢީ ފޭރާން ރަނަގޅ 

އ ޅެޭވނެ ޮގތްތަްއ  ކަމާއި ސާފ ސީދާ ރީތި ދިރިއ ޅ މެއްރިމީހ ންނަށް ރައްާކތެ އެ އި،ލަ އެިކއެކި ކެަޓަގރީތަކ ެގ މީހ ން

 ،ަވޒީފާ ހޯދ މަށް ،ތެެރއިން މިހާރ  ނ ލެިވ ތިބި ބަޔަކީއޭެގ ،ކ ެރްއިވ. ެއޮގތ ންެދއްވ މަށް ަރއީސް މަސައްކަތްހޯއްދަވައި

ނޫީނ  ،ހޯދަމ ންދާ މީހ ންެގ ތެރެއިން ވަޒީފާ ނ ލިބި ތިބި ފަރާތްަތކަށް ދޭނެ އިނާޔަެތއް ވަޒީފާ  ،ބޭނ ްނެވފަިއާވ ވަޒީފާ

އަޅ ަގނޑ މެން އެ  ފަހަރ ެގ ެއއް ަވޢ ދ . އިރާަދކ ެރއްިވއްޔާ ނޑ މެންެގ މިންެސއް ެއއްެޗއް. ެއީއ އަޅ ަގއެލަަވ

މި ބިލ ެގ ތެރެއަށް  ،އެ ަވޢ ދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފ އްދިެގންދާނެ. އެހެންކަމ ން . ައދިތިބީ މި އިމަސައްކަތ ަގ

މޫދ  އެ  ޙް ހިންނަަވރ  ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރ  ޖީހާން މަެގ ބާބެއް އިތ ރ ކ ރ މަށްއަންއިމްޕްލޯއިމެންޓް ބެނިފިޓ 

ވަޒީާފ  ،ކަމަކީ ންމ ހިކ ރަން. އަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ގައި އެންމެ މ ދ އީހ ށަހެޅ އްިވ ހ ށަހެޅ މަށް ައޅ ަގނޑ  ތާ 

 އެ ،ދީއިާފއެއް ހޯދަ ައދި ވަޒީ ،ދީ  ކ ރާ ަމސައްކަތަށް ހިްތަވރެއް ނިކ ތ މަށް އެ  ށްބޭނ ންެވފައިާވ ފަރާތްތައް ަވީޒފާއަ

މީހ ން ނެރ މަށް އަޅ ަގނޑ މެން  އެ ،ދީއިމީހ ންނަށް ފ ރ ޞަތ  ހޯދަ ކޮށްދީފައި އެމެޗ  ފާއާމީހ ންނަށް ބޭނ ންާވ ވަޒީ
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މީހ ންނަށް އެލަަވންެސއް ނޫނީ  މީހ ްނ އެ ދ ަވސްކޮޅ ަގއި އެ  ދާއިރ  އެކ ރަންޖެހޭ. އެަކން ކ ރ މ ންމަސައްކަތް 

އިޖ ތިމާޢީ  ދޭންޖެހޭނެ. އެކަން ކޮށްދިނީމާއިހޯދަ ފ ރ ޞަތ  ކަެމއް. އެ  ދ ކ ރާއީމެން ތާބެނިފިޓެއް ދިނ މަކީ އަޅ ަގނޑ  

 .ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ދާނެރަްއކާތެރިކަން ފ ރިހަމަެވެގން ،ކާތެރިކަމ ެގ އިތ ރ  ޮގތްަތކެއްރައް

 ޫގ ހާލަތ ގައި ހ ރިހާ ރަްއޔިތ ންއ ނދަ ަވރަށް ދަތި އިމިީއ ާރއްޖޭގަ  ،ކ ރެްއިވ ފަަދއިންެވސް ާފހަަގ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

 ރަފ ކޮށްެގން އެޢާތަ ،ޮކށްެގންިމކަހަލަ ަވގ ެތއްަގއި މިކަހަލަ ޕްރޮްގރާމެއް އިންޓްރޮިޑއ ސް  .ެވސް އ ޅެމ ންދާ ަވގ ތެއް

ްސ ެވ ެއންމެ އިސްކަމެއް ދޭންޖެހޭ ަވގ ތ ކަމ ގައި އަޅ ަގނޑ  ަވގ ތ  ކޮށްދިނ މަކީ އަޅ ަގނޑ މެން މިތެރި ފަރާތްތައް ރައްކާ

ެވސް. ވަޒީާފ  ތަށް ެވސް. އަދި ިވޔަފާރ ކ ރާ ފަރާތްތަކަށްލަ އ ނދަޫގ ަދއ ދަތި ،ެވސް ަގޫބލ ކ ރަން ދެކެން. އަޅ ަގނޑ 

 ،އ ނދަގ ލ ން އަރަިއަގންނަން ައޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަްތކޮށްދަތި މި ،ށް ެވސް. އެހެންނަމަެވސްތަކަދޭން ތިބި ފަރާތް

 ،ތައް ހަދާއިރ އެކިެއކި ޕްރޮްގރާމ  ،ހަރ ެގ އެިކެއކި ޕްލޭންތައް ހަދާއިރ މިއަންނަ އަ އިއަޅ ަގނޑ މެންެގ މ ސްތަޤްބަލ ަގ

މިއާއެީކ ތެެރއިން ތެރެއަށް މި ހިމަނައިެގން އޭެގކ ރާިއރ  އޭެގމިއަންނަ އަހަރ  މިކަމ ން އަރައިަގންނަން މަސައްކަތް 

އަދަދ   ފާ ނ ލިބޭ މީހ ންެގދާއިރ  ަވޒީާވނީ. މިކަމ ްނ ނިމިެގން އަރަިއަގތ މަކީ އަސްލ  އަަރއިަގތ މަކަށް

އެއީ  ހާލ ގައި ޖެހިފައި ތިބީމަ ،ިގމަގ މަތީަގިއާވނެ ޮގތެއް ނޭނ ށްމީހ ންނަ އެ ،އިތ ރ ެވފައި 20، %10އިތ ރަށް %

މީހ ންނަށް   އަރަިއަގނެވ ީނއެއް ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންީވމާ، މިކަން ނިމިެގންދާއިރ  އަޅ ަގނޑ މެން އެ

ނޑ މެން އެންމެ ކ ޑަ އ ޖޫރަ ައޅ ަގ ށްދޭންޖެހޭނެ. ހަމައެާއއެކީ ަވޒީފާަގއި ތިބި ފަރާތްތަކައިތްތަެކއް ހޯދަޮގ

 ،. އެހެންނަމަެވސްކ ަރމ ންދާތާކަނޑައަޅަންޖެހޭ. ކިތަންމެ ދ ަވހެއް އެކަން ކ ރ މަށް އަޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތް

ލަްއާވ އޭަނެގ  އަށް މީހަކ  ެގންޮގސްފައި އޭނާމިހާތަނަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެކަން ކ ެރިވފަެއއް ނެތް. ވަޒީފާ

ދޭ  މީހ ންނަށް ދާއިރ  އެއ މ ރ  ހ ސްކޮށްެގން މަަސއްކަްތކޮށްެގން ،ަވންދެން ންނާއި ދ ރ ަގއި އެަތއް ދ ަވެހއްއަނބިދަރީ

އްޓައިެގްނ ނޑ މެންނަށް ބަލަހަމީހ ންެގ އ ޖޫރައޭ ިކޔާފަިއ ދައ ލަތެއްެގ ޮގތ ަގއި ައޅ ގަ  ކ ޑަކ ޑަ މ ސާރަކޮޅަކ ން އެއީ އެ

ޑ މެންެގ ކާބަަފއިންެގ ހަޔާތ ަގއި ކިތަންމެ ނއަޅ ަގ ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ ހަޔާތ ަގއި  .ނ ތިބެޭވނެ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

މީހ ން   އެތަންތަނ ަގއި އެކި މީހ ންނަށް މަސައްަކތްކޮށްދޭން ތިބެފި.  އެކި ،ކަްނކޮޅ ތަކ ަގއި  އެކިރާއްޖޭެގ  ބައެއް މި

 އެަތއް ދ ަވެހއް ދެމިެގްނޮގްސ އެ ،މަސްަތކެއް  ،ނ ފެނި ައހަރ ތަކެއް އިލާއަށް ޢާއި އަނބިދަީރންނާ ،ކ ރާ މަސަްއކަތް

ޖޫރައަކީ އެއީ ކަނޑައެިޅެގްނ އެކަށީެގްނާވ އ ޖޫަރއަކަށް ާވންޖެހޭނެ. ދައ ލަތ ން އެކަން އ  ،މީހ ންނަށް ލިބޭ މ ސާރައަކީ

ްއިވްއޔާ މި ބިލ  ނިމިެގންދާއިރ  އެކަން އިރާދަކ ރެ .ކ ރަނީ ކަށަަވރ ކޮށްދިނ މަށް އަޅ ަގނޑ މެން މި މަސައްކަތް

ކިރިާޔ  ،ޮގތ ަގއި ބ ނެފައި ތެްއެގމަަސއްކަ ކ ރާ މަސައްކަތަކީ އަޅ  މީހ ން އެ . އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެެގންދާނެކަށަަވރ ެވ

 ،ަގޅ  ތަޢ ލީމެއް ދެޭވރަނދެިވ، ތެއް ޙައްޞިންނަށް ރަނަގޅ  ދަރީ ،ބޯހިޔާަވހިކަމެއް ނެތް ،ެގން އ ެޅޭވަވރ  ބޮއި ކަިއެގން

ދައ ލަތެއްެގ ސިފަ ނެތިެގންާދނެ. އެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ   އިާލއެްއ ބިނާކ ެރޭވނެ އ ޖޫަރއަކަށް ނ ަވންޏާޢާރަނަގޅ  
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ީސދާ ދިރިއ ޅ މެއް އ ޅެޭވެނ ރަނަގޅ  ސާފ  ،ދެކޭޮގތ ގައި މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޖެހޭނެ ރަނަގޅ  އެކަށީެގްނާވ

ނޑ މެން ދެކޭ ޮގތ ަގއި މި ބިލ ެގ ތެރެއިން . އަޅ ަގދޭންއިޮގތްތަެކއް ދިެވހި މަސައްަކތްތެރިންނަށް ހޯދަ

އިތ ރަށް ެއބަހ ރި ދޭންޖެހޭ ޚިދ މަތްތައް.  ެވސް ޭއގެ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެކަން ކ ރެޭވނެ. އެންމެ ކ ޑަ އ ޖޫރަ ދޭއިރ 

 ކަށް ކ ރާ ފަރާތްތަަގއި މަސައްކަތްަތކ އަދި އެނޫންެވސް ސެކްޓަރ ،ގައި މަަސއްކަތްކ ރާ ފަރާތްތަކާއި ޓ އަރިޒަމް ސެކްޓަރ

ބެހޭ ާގނޫނ ަގއި ބ ާނ  ނެ. އިތ ރަށް ަވީޒފާއާއިތ ރަށް މި ލިބެންޖެހޭަފދަ ތަންތަން. އޭގެ  ޖ އެބަހ ރި ސަރިވްސ ޗާ

ކ ރާ ފަރާތްތަކަްށ ލިބެންޖެހޭ އެލަަވންސްތައް މަސައްކަތް ، ދ ަވސްތަކަށް ވ ރެ އިތ ރަށްަގޑިތަކަްށވ ރެ އިތ ރަށް

ަގއި މަސައްކަްތކ ރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބެންޖެހޭ  ތަާކއި އަދި ޚާްއޞަ ރިސްކ ފެޝަނަލް ކެޓަަގރީލިބެންޖެހޭނެ. އަދި ޕްރޮ

ކ ރާ ފަރާތްތަކަްށ އ ެލއް މަސައްކަތްޙަރަނަގޅ  މާ ،ރަނަގޅ  ދިރިއ ޅ މެއް ،އެލަަވންސްަތއް ލިބެންޖެހޭނެ. އެހެންކަމ ން

، ހޭނެދިނ މަކީ އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ާވޖިބެއް. ހަމަ އެާއއެީކ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ައޅ ަގނޑ މެން ިވސްނަންޖެއިހޯދަ

ނ ާވނެ. ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން ެގއްލ ްނާވ ޮގތަަކށް މިކަން ކޮށްެގން ދޭ ފަރާތަށްވަޒީފާ ؛މަސައްކަތް ދޭ ފަރާތް

ހަމަ ރަނަގޅ  ފަރާތަށް ެވްސ އެންމެ ފ ރި ދޭަވޒީފާ ،ާދިއރ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިހާރ  މި އަދަދ ތައް ކަނޑަެއޅިެގން

ލާޙ  ޞްމި ބިލަށް މި އި ،ލ ކ ރެިވެގންދާނެޮގަތކަށް މިކަން ބަދަ ިވޔަފާރިެއއް ނ ަވތަ ރަނަގޅ  ޚިދ މަތެއް ދެވޭ 

 ެގނެިވެގންދާއިރ . ހަމައެާއއެީކ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަޅ ަގނޑ މެން މި ބިލ ެގ ތެރެއިން ފާފހަަގކޮށްލަންޖެހޭ އެއް

ިގަނ  ޖޭގައި ަވރަށްއް ބިނާކ ރަްނޖެހޭ. ރާއްއް ޑިސިޕްލިނެޤެމީހާެގ އަޚ ލާ މީހާ އަދި ވަޒީފާދޭ ަވޒީފާ އަދާކ ރާ ؛ކަމެއް

ނަާގ. އަދި  މެޑިކަލް ލީްވ އެބަ ،ޗ އްޓީ ރާތ ންފަ ިގނަ ވަޒީާފއަށް މީހަކ  ނ ކ މެފައި ަވރަށް ،ކަމެއް ފަހަރ  ދިމާާވ

. ޮއޭވއެކި ީލްވތައް އެބަ  ިއ،ނިޓީ ލީާވރއި މެޓަނިޓީ ލީާވރމީހަކަށް ޕެޓަ ޭވ. އަދި އެެވސް އެބައޮ  ޖެންސީ ލީްވތައްމަރއި

މީހަކ  އެ އޮފީހެއްގައި  އެ ،ކ ރަންމީހަކ  މަސައްކަތް ޒީފާ ދޭފަރާތަށް އެަވ ،މިއީ ދޭންޖެހޭ ލީްވތައް. އެެހންނަމަެވސް

މީހަކ   ންނަންޖެހޭނެ. އެެވސް ހަމަޖެހިފައި އޮ ކ ެރޭވނެ އިންިތޒާމ ތައްކ ާރއިރ  އެތަނ ަގިއ މަސައްކަތްމަސައްކަތް

ކ ރަން. އެހެންީވމާ، މެޑިކަްލ ެވސް މަަސއްކަތް  އިަތންތަނ ަގ ކ ޅަދާނަެވެގންާވ ަވރ ން އެކެރި ށް މީހަކަ އައިސްޖެހޭނެ އެ

މީހަކަށް މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް  އެ ،މެޑިކަލް ސެޓްިފކެެޓއް ދީެގން ނަމަެވސް ޗ އްީޓއަކަށް މީހަކ  ދާއިރ   ،އް ލީެވ

ޮގތަށް  އޭނަެގ ޗ ްއޓީެގ ަބިއން އެބައި އ ނިކ ެރޭވ ހ ށަހަޅަންޖެހޭނެ. މެޑިކަލް ސެޓިފިކެޓެއް އޭަނއަށް ހ ށަނޭޅެންޏާ

ޮގތ ަގިއ  ެގކ ރ މަށް އެިޅެގންދާނެ ފިޔަަވޅެއް މީހެްއެގ ވަޒީާފެގ ޑިިސޕްލިން ރަނަގޅ   ައޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި އެއޮތިމަކީ

ާރއްޖޭެގ ޕްރޮބޭޝަން ޕީރިއަޑަކަށް  ؛އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެޭވ. ހަމަ އެއާެއކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ވަޒީާފގައި އެބަތިބޭ

ީއ ކ ރާ މަސަްއކަތް އެ  އޭނަ ،މީހަކ  ނަާގފައި އޭނަ ަވޒީފާއަށް ރަނަގޅ ތޯ ދ ަވސް. ވަޒީާފއަށްމަސް 3ނަނީ އޮން މި

ނޫީނ  ،ޚިދ މަތް އެ ކ ންފ ންޏަކަށްއަދި އޭނަެގ ފަރާތ ން ، ދޭ ފަރާތަށް އެކަީށެގންާވ ަގބޫލ ކ ެރޭވ މަަސއްކަެތއްތޯވަޒީފާ

. ލިބޭ މ ހ ލަތެއް ދ ަވހ ެގމަސް  3މަށް ކ ރ ތަޖ ރިބާ އި ބަލަ ދޭ ފަރާތަށް ލިބޭތޯ ަކށަަވރ ކ ރ މަށް އެކަންވަޒީފާ



2020ޖޫން  8                                             ސާލްޖަވަނަ   3 ގެއ ރ   ދަނަދެވަ   ގެރ  ހައަވަނަ  2020  

 

15 

 

ންނަނީ އޮ . އަދި މިންނަނީ ަވރަށް ކ ޑަކ ޑަ އ ޖޫަރެއއް ދީފައޮ ފަހަރ  މި މި މ ހ ލަތ ގައި ިގނަ ،އެހެންނަމަެވސް

ައޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ގައި ޕްރޮބޭޝަން  ،އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅާ ޮގތ ގައި ،އެލަަވންެސއް އެްއެޗއް ނ ދީ. އެހެންނަމަެވސް

 މީހަކަށް ެވސް މިނިމަމް އ ޖޫރަ ލިބެންޖެހޭނެ. އަދި އެ ންނައިރ  ހަމަ އެ ހ މީހަކ  ވަޒީާފގައި  ެވސް އެ އިޕީރިއަްޑަގ

 ސް މީހަކަށް ލިބެންޖެހޭ އެލަަވންސްތައް ެވސް ލިެބންޖެހޭނެ. އަދި ސަރިވ ކ ާރިއރ  އެމީހަކ  އެތާ މަސައްކަތް

ެވސް ެއ  މީހަކަށް އެހެންީވމާ، އެ .ތ ން ލިބޭ އެލަަވންސެއްމީހެއްެގ ެވސް މަސަްއކަ އެއީ އެ އެލަަވންެސއް އޮިތއްޔާ

ކ ންފ ންޏަކަށް ނޫނީ އެ ިވޔަފާރިައކަށް  ަވންޏާ އެ މީހަކ  ޯގްސކަމ ގައި އެ ަގއިއެލަަވންެސއް ލިބެންޖެހޭނެ. އަދި ވަޒީފާ

 ޚިދ މަތް ލިބިަގންނަ ،މަާވނަ ކަމަށް މީހ ންނަށް ަގބޫލ ކ ރެޭވ ފަރާތެއް ނޫން އެ ،މީހަކީ ފަރާތަކަށް އެ ދޭފާވަޒީނޫނީ 

މީހަކ  ދޫކޮށްލ މ ެގ ކ ރިން   އެ  ،ަފއިޮގތް ސާފ ކޮށް އެންިގ އެކަން އޮތް ،އެކަން ސާފ ކޮށް ބ ނެދީ އަށްފަރާތ ން އޭނާ

ެވސް އެކަން ީވހާެވސް ައަވހަކަށް އޭނައަށް އެްނޭގނެ މީހަކ  ވަޒީފާ ދާއިމީކ ރާިއރ   އަދި އެއެކަން އަންަގންޖެހޭނެ. 

ންނަނީ  އޮ ކަމަށް މި ނޑ މެން މި ބިލ ގައި މައިަގނޑ  އެއްއަޅ ަގ .ނަންޖެހޭނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއިންތިޒާމެއް އޮން

ނޑ މެން ތަޢާރަފ ކ ރާނީ ެގ ާވހަކަ. ނޫނީ އެންމެ ކ ޑަ އ ޖޫރައިެގ ާވހަކަ. އެންމެކ ޑަ އ ޖޫރަ ައޅ ަގޭވޖ މް މިނިމަ

ކ ރާ ދ ަވހ ންތޯ އަދި އެހެންނޫނިއްޔާ ގ ބިލ  ތަސްދީ މި ؛ނޑ މެންނަށް އ ފެދޭ ސ ާވލެއްެވސް އަޅ ަގ މިއީ ؟ކޮންއިރަކ ތޯ

ޖ ލައި މަހ ެގ ެގ ިމއަްނނަ އަހަރ  ،އިންތޯ 1ނޫނީ މިއަންނަ އަހަރ  ޖެނ އަރީ  ،ަމހ ންތޯ 6ކ ރާތާ ގ މި ބިލ  ތަސްދީ

މެ ރަން ފަށަން އެންކ މަލ ޢަކޮށް ިމއަށް ގ އަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ގައި މި ބިލ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެން ތަސްދީ ؟ތޯއިތެރޭަގ

 7ަވނަ އަހަރ  ކަމ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ާގތްަގނޑަކަށް  2021 ،1ޖެނ އަރީ  ،ރަނަގޅ  ތާރީޚަކީ

ފާދޭ ރާއްޖޭަގއި އ ޅޭ ަވޒީ ؛ެވސް އަދި އެހެން ފަރާތްތައް ،ެވސް މިއަށް ަތއްޔާރ ެވ ދ ަވސް އެބަލިބޭ ސަރ ާކރަށްމަސް

 ލައްކަ ފަންސާސް ތައްޔާރ ވ މަށް. އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ގައި ރާއްޭޖެގ ާގްތަގނޑަކަށް ދެެވސް މިއަށް  އެހެން ފަރާތްތަކަށް

ފަރާތްތަކަށް މި  ކ ރަންޖެހޭ. ެއހެންީވމާ، އެޮގތްޮގތ ން މަސައްކަތް ލައްކައެއްހާ މީހ ން އެބަ ވަޒީާފގައި އެކި ންހާހާއި ތި

ތައްޔާރ ވ މަކީ  ންދ ަވހ މަސް 7 އަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ަގއި ދޭ ފަރާތްތަަކށްަވޒީފާ ދިނ މަށް ތައްޔާރ ވ މަށްއިފ ރ ޞަތ  ހޯދަ

އަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ަގއި މި ބިލ   .ައޅ ަގނޑ  ދެކެން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ކަމ ަގއި  އެންމެ އެކަށޭެނ މ އްދަތެއް 

ޅ ންެގ ގ ޅޭ އެިކ ދާއިރާތަކ ެގ ބޭފ  މިކަމާ ،ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ ޚިޔާލ ފ ޅާއި

އަދި ަވޒީފާ ލިބޭ ފަރާތްތަކ ެގ ިވސްނ ންފ ޅާެއކީ  ،އަދި މިކަމ ަގއި ތަޖ ރިބާކާރ ންެގ ިވސްނ ްނފ ޅާއި ،ިވސްނ ންފ ޅާއި 

ަކމަށް އަޅ ަގނޑ  ެދކެން. އަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ަގއި މިއީ މިާހރ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން  ދާނެފ ރިހަމަެވެގންއިތ ރަށް 

ެވސް ފާހަަގކ ަރމ ން އަޅ ަގނޑ ެގ ާވހަކަކޮޅ   މަސައްކަތް ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކޭތީ އެކަން ންމ  ހިކ ރަންޖެހޭ އެންމެ މ  

 ނިންމާލަން. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. 
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 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ތްތެރި މެންބަރ  އަރ ަވނީ މިލަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަފ ރ ޞަތ މި ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .ޢަލީ ރިޟާއަށް. 

 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަލީ ރިޟާ ާވހަކަދެއްެކވ ން:

 ބަދަލެއް ެގަނއ މަށްޓަކައި  12ްއ، ންމ  އިސްލާޙ ތަކެހިހޭ ާގނޫނަްށ މ ބެ ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ަވޒީފާއާ

މެން ަވރަށް އ ފާކ ރަން. އަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ަގިއ މިއީ މ ޅި ދިެވހިރާއްޖޭެގ ސަރ ކާރ ން ފޮނ ީވތީެވ، ިމއަދ   އަޅ ަގނޑ 

ބަލ  ބަދަލ ކޮށްލާނެ ާގނޫނެއް. ަވރަްށ ގ މ ޅި ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރައޔިތ ންެގ މ ސްތަ ،ދީ ހާލަތ ތިޞާޤ ރައްޔިތ ންެގ އި

އެންމެ ބޮޑ   ،ރ މަކީއިމެންެގ ތެރޭަގއި އިްއޒަްތތެރި ރައީސް އޮތް އެންމެ ބޮޑ  އަރަންމ  ާގނޫނެއް. މިއަދ  އަޅ ަގނޑ ހިމ 

. ޔާއެްއކޮޅ ަގއި ިވޔަފާރިެވރި  ؟އޮތީ ފަރާތެއްެގ މައްސަލަެއއްތޯ ތިމަންނަމެން އިސްކ ރަންޖެހިފައި މިޮގންޖެހ މަކީ ކޮން

ކ ރެޭވ ކާކ ެގ  ަބހ ސް އެބަ ،ެވޭވރ ން އެބައިމީހާ. އަޅ ަގނޑ މެންނަްށ އަރަ ހި ރައްިޔތ އަނެއްޮކޅ ަގއި ދިެވ

 ،ތ ތޯޙަލަޞްެގ މަޔާ ތެއްތޯ އިސްކ ރަންީވ. ިވަޔފާރިެވރިޙަލަޞްތެއްތޯ އަޅ ަގނޑ މެްނ އިސްކ ރަންީވ. ކޮން މަޙަލަޞްމަ

  ބޮޑ   މާ ތ  ޙަލަޞްމީހާެގ މަ ނޑަށް ފެންނަނީ ރައްޔިތ އަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ަގއި އަޅ ަގ ؟ތ ތޯޙަލަޞްމީހާެގ މަ ރައްޔިތ 

ރަްއޔިތ މީހާ ޤައ މ ަގިއ ހ ރީތީެވ. ިވޔަފާރިެވރިާޔ ިވޔަފާރިކ ރަނީ  ،ަޤއ މެްއެގ ޮގތ ަގއި އޮންނަނީ ،ޤައ މ  .ކަމަށް

 ނޑަށް ަގބޫލ ކ ެރެވނީ ރަްއޔިތ މީހާެގ ތަންތަނ ގައި. އެހެންީވާމ، އަޅ ަގ ،ރައްިޔތ މީހާެގ ރަށ ގައި ،ރައްޔިތ މީހާެގ ބިމ ަގއި

މ ޅި   ،ތިޞާދީ ހާލަތ ތޭ. އިޤ ޙަލަޞްދ ެވސް އިްސކ ރެެވން އަންނަީނ ރައްޔިތ މީހާެގ މައިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަބަ

މި ާގނޫނ ން ަވރަށް   ،ންމ  ާގނޫނެކޭ މިދަންނަަވނީހިމ  ،ދިެވހިރާއްޖޭެގ މ ސްތަޤްބަލ  ބަދަލ ކޮށްލާނެ ާގނޫނެކޭ

ޔަޤީންކަން.  އިގެ ކ ޑަިމނ ެގ އ ޖޫރަ  އޭަނއަށް ލިބެންޖެހޭ އެންމެ އަްށ،މީހާ  އަދާކ ރާފާފ ރިހަމައަށް ލިބިެގން އެބަދޭ ވަޒީ

 . އަޅ ަގނޑ މެން މިނެމީހާއަްށ ލިބޭ ރައްޔިތ  ،މި ާގނޫނަކަށް ެވެގންދާއިރ ަގިއ އެ ޔަޤީންކަން ަވޒީފާ އަދާކ ރާ މީހާއަށް

ވަޒީފާއަާދކ ރާ މީހާއަކީ  .ނެތި ންކަމެއްޤީދިޔައީ މި ޔަ ފާއިތ ެވިދަޔ ޒަމާންތައް ޭވތ ެވެގން މި  ؛ހ ރިހާ ދ ަވސް

ަކމެއް ކޮށްެގން އަދި އޭނައަްށ  ބ ނިއްޔާ ބ ނި ،އަޅ  މަސައްކަތް ކ ރާ މީހެްއެގ ޮގތ ަގއި  ، އަޅެްއެގ ޮގތ ަގއިއަބަދ ެވސް

ެވސް ނެތިެގން. ހަމަ ކިރިޔާ  ންކަންޤީެވސް އެ ވަޒީާފގައި ެދމިހ ރެޭވނެކަމ ެގ ޔައި ހޭލާއިރ ަގދ ނ  ނިދާނމާދަމާ ހެ 

. އެހެންީވމާ، މި ެވސް އޮންަނނީ އައިސްފަ ލ މ ެގ ހާލަތެއްއި ނ ވަ ެލވ ނަސް ަވޒީފާއިން ަވކިކޮށްަފއި ފޮއިނ ޮގތަކަށް ބަލަ

 ،އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވނީ ކ ެރެވން ެފށީމާމި ާގނޫނ  ރަނަގޅަށް ތަންފީޒ  ،ާގނޫނ  ފާސްެވެގންޮގްސ ާގޫނނަކަށް ބަދަލ ެވ

ލަތ  ބަދަލ ކޮށްލާނެ  ިތޞާދީ ހާޤ ޔިތ ންެގ އިައދި އެ ރައް ،ދިެވހި ރައްޔިތ ންނަށް ލިބިެގންދާނެ ަވރަށް އ ފާެވރި

ންކަން ޮއެވެގެނއް ނޫން. މި ާގނޫނ ން ޤީއެކަނި ވަޒީާފެގ ޔަ ؟ތިޞާދީ ހާލަތ  ބަދަލ ކ ރެެވނީ ީކއްެވެގންތޯޤ އިާގނޫނެކޭ. 
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ކަމަށް. ާގނޫނަކ ން  ކ ޑަމިނ ން ދޭންޖެހޭ އ ޖޫރަ ކަނޑައެޅި ނިމިފައި އޮންނަންޖެހޭނެ އެންމެ ،ންކޮށްދޭޤީއެބަ ޔަ

ކަމެއް.  ންމ ހިކަމަށް. އެއީ ަވރަށް މ  ލިޔެިވަގއި އޮންނަންޖެހޭނެ ،ާގނޫނ ަގިއ ތަންފީޒ ކ ރެިވފައި ބަދަލ ެވފައި ނ ަވތަ 

ަވނަ  59ާގނޫނ ެގ  ކަމެއް އެީއ. ހަމަ އެއާެއީކގައި މި ސް ނ ކ ރި އޮތް ެވ ހ ރިހާ ދ ަވހ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި

  އި، މިނިމަމް ޭވޖ  ޭވޖާ ން މިނިމަމްޭވޖާއި މިނިމަމްއިތ ރ މާއްދާގައި އެންމެ ކ ޑަމިނ ން ދެެވންޖެހޭ އ ޖޫރައާއި އަދި ޭއެގ

މިހެންޮގސް ަވރަށް  ،އެ ބޯޑ ެގ މަސްއޫލިއްޔަތ  އަާދކ ރާނެ ޮގތާއި ،ލެޭވނެ ޮގާތއިއިކަނޑައެޅ މަށްަޓކައި ބޯެޑއް ެއކ ލަވަ 

 އަޅ ަގނޑ  މި ާގނޫނ ން ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވޭ  ،ަވރަށް ިގނަ ަކންތައްތަކެއް އެބަހ ރި. އެހެންނަމަެވސް ތަފްސީލ ކޮށް

ދިނ ން. މިއީ ކިހާ  ންނަށް ތަމްރީނ ދިެވހީ ،އޮންނަނީ ަގިއ މި 74.1 .74.1 ހ ރި ނ ކ ތާތަކ ެގ ތެރެއިން ބިލ ގައިމި 

ޔިތ ންެގ ރައް  ިދެވހި ،އަދާކ ރާ މީހ ންެގ މިއަދ  ިދެވހިާރއްޖޭަގއި ވަޒީފާ ،ިވސްނާަލން އެބަޖެހޭ ؟ކަމެއްތޯ ންމ ހިމ 

ބަަޔކަށް  3މ  އްޅެނީ މަތީ ފަންތީެގ ވަޒީފާަތކ ަގއި. އާ ކިހާަވރެްއެގ އަދަެދއްތޯ އ   ،ތެރެއިން ކިތައް ބޭފ ޅ ންތޯ

ޑޮލަރ ން ދަށ ެގ  1000ލިބޭ ވަޒީފާަތްއ އެބަހ ރި މ ސާރައިެގ ޮގތ ަގއި.  ޑޮލަރ  5000ާވނަމަ  ކަމަށް ލައިފިއިބަހަ

މ  އްކ ރާ އާ ޑޮަލރ  މ ސާރައިެގ ޮގތ ގައި ލިބޭ ވަޒީފާތަްއ އެބަހ ރި. ރިސޯެޓްއގައި މަަސއްކަތް  200ވަޒީފާތަްއ އެބަހ ރި. 

 ރ ފިޔާ. 3000ނ ަވތަ  ،ރ ިފޔާ 2500ެވސް  މިއަދ  ،ދިެވހި މަސައްކަތ  މީހެއްެގ މ ސާރައަކީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް 

. މަސަްއަކތްކ ރާއިރ ގައި އޭނަ އ އްމީދ ޮކށްެގން ހ ންނަނީ ސަރިވސް ކަތް މި ކ ރަނީަގއި މަސައްސޯޓ ރި އެދެން އޭނަ 

ޑޮލަރ   150ނޫން.  ްނކަމެއް އޮތް އެްއޗެއްޤީެގ ޮގތ ގައި ލިބޭނެ އެްއޗަކަށް. ެއއަީކ އެއްެވސް ޔަޗާޖ . ސަރިވސް ށްޗާޖަ

ެވސް ހަމަ ޖެހިެގން އަންނަ މަހ    ތަކ ންޓ ސޯލިބޭ. އެ ރިސް އެބަޑޮލަރ  ެވ 800ތަކ ން ޯސޓ  ލިބިދާނެ. ބައެއް ރިެވސް 

ެވސް އެބަ މި ާގނޫނ ން އަނެްއކާ ،ެވސް ލިބިދާނެ ެއަވރ . ެއއަްށވ ރެން ކ ަޑކ ޑަ އަދަދެއް ެވްސ އަދި. އެހެންނަމަެވސް

ބާކީ ހ ރި ހ ރިހާ ލާރިއެއް  ،ފަހ  ފީއަކަށް ބެހެއްޓ މަށް އިދާރީ 1ެގ ޮގތ ަގއި %ޖ  ޔަީގންކޮށްދޭ ސަރިވސް ޗާ

ބަހާއިރ ގައި ެވސް ޖެހިެގން އަންނަ މަސް  އަދި  ،އެކީަގއި ބަހަންޖެހޭނެ ކަމަށާއި ފ ންެގ މެދ ގައި ހަމަހަމަކަމާޒަމ ަވއް 

މި ބިލ ން އެބަ  .އެބަ ކަަށަވރ ކޮށްދޭމި ާގނޫނ ން ންކަން ޤީކަމަށް. މި ޔަ ނިމ ެގ ކ ރިން އެ ަފއިސާ ިލބެންޖެހޭނެ

 ގ ރެއިނިން ޓް ،ަގއި އޮތީ  74.1މި ބިލ ެގ  ،އި ަގ 74.1މ  ކަމެކޭ މިއީ. ން. އަޅ ަގނޑ  ދަްނނަާވނީ މ ހިކަށަަވރ ކޮށްދޭ

މ  ކަމެއްތޯ އަޅ ަގނޑ މެން ިވސްނާލަްނ ންމަރ ކަޒ ތަކެއް ބ ނާކ ރ ން. މިއީ ކިހާ މ ހި މަށްދިނ ން ނ ަވތަ ޓްރެއިންކ ރ 

ޅ ަގނޑ  ކޮންމެެވސް ބިލެއްަގއި ާވހަކަދަްއކަމ ން ީމެގ ކ ރިން ެވސް އަ ،އެބަހ ރި އެބަޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ  ހަނދާން

 ގ ޅިފައި ާލއިރ ަގއި ހަމައެކަނި ޯވޓަރ ސްޕޯޓްސްެގ ކަނޑާއިޓަކަށް ިވސްނަ ސޯިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ރި ؛ދެންނެިވން

 ؟އެ ބޭފ ޅ ންެގ މ ސާރައަީކ ކިހާަވެރއްތޯ ؟އިރާތަކ ަގއި މަަސއްކަތްކ ރަން ކިތަްއ މ ަވއްަޒފ ން ތިބޭތޯއޮންނަ ދާ

ައޅ ަގނޑ  ިމ ާވހަަކކޮޅ  ނިންމާލަން. ކިހާ  ،ްއ ދިނިްއޔާ ަވރަށް ރަނަގޅ ޅެފ ރ ސަތ ކޮ ޑަ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ކ ަޑކ 

މެރިން ބައިލޮޖިކަލް ސެންޓަރެއް. މ ރަކަ  ޓެއްަގިއ ެވސް އެބަހ ރޭސޯކޮންމެ ރި ،ނަމަާވމިސާލަކަށް ދަންނަ ؟ބައެއްތޯ
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ކ ރަްނ  މިކަން ހަދާނެ ޮގތް.ިއ އެ ެއއްޗިހި ިވއްސަ ،ކަހަނބ  ބިސްައޅ ަވއި ެވލާ ،މަސް ެގންގ ޅެ ކ ދި ،އިންދައި އާލާކޮށް

އ ޖޫރައެްއ ދޭންޖެހޭ  ،މ  ކަެމްއތޯ. ކިހާަވެރއްެގ މ ސާރަެއއް ދޭންޖެހޭން. މިއީ ކިހާ މ ހިބީެވހިންނެއްތޯ ތި ދި ނޭނޭގ ކިހާ 

މ ވައްޒަފ ން ައއިއްސަ ތިީބ. އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަނީ މިއީ   ތަކަށްޓ ސޯންތޯ އެ ރިތަނަކ ދ ނިޔޭެގ ކޮންކޮން ތަން ؟ކަމެއްތޯ

ޑާ ގ ޅިފައި ތިބި ބައެކޭ. ދިެވހި ނކަހަމަ އަޅ ަގނޑ މެން ދިެވހިންނަކީ . ޮގތ ގައި ހަމަ ކ ޑަކ ޑަ ކަމެްއެގ

ޓަކަށް ލީމަ މެރިން ބަޔޮލިސްއިހަދަ އްއެ . ހަމަ ކ ޑަކ ޑަ ޓްރެއިނިންރައްޔިތަކަްށވ ރެން ަވކި މޮޅ  މީހެއް ނ ހ ންނާނެ

ޓްރެއިނިން ދިނ މ ެގ ތެރޭގައި މި ބިލ ަގއި އެ މާއްދާ  އެނޭގ. އެހެންީވމާ، އާާލކ ރަން އެބަ އިއެބަޭވ. މ ރަކަ އިންދަ 

ންޖެހޭ މ  ކަމެކޭ. ާޚއްޞަކޮށް ފަތ ރ ެވރިކަމ ެގ ދާއިާރަގއި ދޭންހިމަނާފައި އޮތ މަކީ ައޅ ަގނޑ  ދަންނަާވނީ ަވރަށް މ ހި

ފާތަކަށް ދިއ މަށް ދޭންޖެހޭ ޓްރެއިނިންތައް ަގވާއިދ ން ދެޭވނެ އިންތިޒާމެއް އޮތ ަމކީ ެގ ވަޒީމަތީފަންތީ ،ޓްރެއިނިންތައް

މ  ކަމެއް. ކިހާ މ ވައްޒަފ ްނނެއް ނ ަވތަ ކިތައް ބޭފ ޅ ން ން އ މަށް ަވރަށް މ ހިޤައަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި މިއަދ  މި 

ާބޒާރަށް. ކިާހަވރެްއެގ ފ ރ ޞަެތއްތޯ އޮތީ ަވޒީފާތަކަށް ދާން. ފާެގ ދިެވހިރާއްޖޭަގއި އެބަ ނ ކ މޭޯތ ކޮންމެ އަހަރަކ  ަވޒީ

 ހިސާބަްށ އ2023ާއަަހރ  ނ ަވތަ  4އަހަރ  ނ ަވތަ  3ކ ިރއަށް މި އޮތް  ،ައޅ ަގނޑަށް ފެންނަނީ .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ހިސާބަށް  އ250ާިއެގންދާނެ. ހިސާބަށް އަރަ  އ250ާތަކ ެގ އަދަދ  ާގްތަގނޑަކަށް ޓ ސޯއަންނައިރ ަގއި ދިެވހިާރއްޖޭަގިއ ރި

 ހިންގ މަށް ނ ަވަތ އްތަޓ ސޯ މ ަވްއޒަފ ން އެ ރި 70000އަރަިއެގންދާއިރ ގައި އޭެގ ާމނައަކީ ާގްތަގނަޑކަށް 

އަޅ ަގނޑ މެން ނިއ   ،ިގނަ މ ަވްއޒަފ ން. އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވނީ ވ ރެއަށް  70000ކ ރ މަށް އެބަ ބޭނ ންވެއޭ އޮޕަރޭޓ 

 ތަކ ަގިއ މި އޮންނަ ވަޒީފާ އަާދކ ރ މ ެގ ރޭޝިއޯ ބަދަލ ާވން އެބަ ޓ ސޯިދެވހިރާްއޖޭގައި މިހާރ  ރި ށް ދާއިރ ގައިނޯމަލަ

ާވންޖެހޭ އެ ރޭޝިއޯ ޗޭންޖ  ،45ންނަށް އޮންނަ %ދިެވހީ 55ބޭރ  މީހ ންނަށް އޮންނަ % ،ޖެހެއޭ. މިހާރ  މި އޮންނަ

ބޭރ   55ހަމައެކަނި %   ެއކަން ބަދަލ ކ ރެވ ނީމާ ހާލަތޭ މިއަދ  މިއީ. މި ހާލަތ ަގއި  ހާލަތ  ނ ަވތަ ބަދަލ ކ ރަންޖެހޭ

ފާ މީެގތެރެއިން އ ފެދިެގން ަވޒީ 10000 އިތ ރ  ،ތަން ދިެވހިންނަށް ބަދަލ ކޮށްލިޔަސް ޭއެގ މާނައަކީތް މީހ ންނަށް އޮ

އަިދ  ،ޖޫރައާއިދާއިރ ގައި މި ދެންނެިވ އެންމެ ކ ޑަ އ ީކަގއި މި ބިލ  ާގނޫނަކަށްެވ ބަދަލ ެވެގންއެއެބަދެއޭ. ހަމަ އެއާ

އެ ބޭފ ޅ ންެގ  ،ންކަމާޤީއަިދ ެއހެނިހެން އިނާޔަތްތަކާއި ހ ިރހާ ކަމެއްެގ ކަަށަވރ ކަމާިއ ޔަ ،ސަރިވސް ޗާޖާއި 

އަޅ ަގނޑ   ދިަޔއިމާހި ކަަށަވރ ެވެގންޗެއެ ބޭފ ޅ ންނަށް ދެންޖެހޭ އިނާޔަތްތަކާއި ހ ރިހާ އެއް  ،ދިރިއ ޅ މ ެގ ފެންަވާރއި

ތިޞާީދ ހާލަތ  ިޔތ ންެގ އިޤ ދިެވހި ަރއް ، ިދެވިހ ރައްޔިތ ްނެގ މ ސްަތގ ބަލ  ބަދަލ ކޮށްލާނެމި ބިލަކީ ،ނީދަންނަާވ

އެންމެ ބޮޑ    ލިބޭނޭ މެންނަށްރަނަގޅ  ހާލަތަކަށް ެގންދިއ މަށް ޓަަކއި އަޅ ަގނޑ   ،މިއަދ  އޮތް ހާލަތ ން އަނެއް ހާލަތަށް

ރަްއޔިތ ންނަށް އ ާފެވރިަކން ލިބ ން އަޅ ަގނޑ މެން  ޮގސް ިދެވހިފ ރ ޞަތޭ. ީވހާ ައަވހަކަްށ މި ބިލ  ތަންފީޒ ެވެގން

ަގނޑ މެންނަށް ކ ރިއަށްދެޭވނެ. ޝ ކ ިރއްާޔ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ެދްއވި ޅ  އެދެނީ. އިރާަދކ ރެްއިވްއޔާ ެއ މަގ ން އަ

 .ފ ރ ޞަތަށް
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 ާވހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔާސަތ ން

ފޭދޫ ދާިއރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ،މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ަވނީޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ 

 މ ޙައްމަދ  ނިހާދަށް. ފޭދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 ާވހަކަދެއްކެވ ން:ނިހާދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ފޭދޫ 

ޮގތ ގައި ައޅ ަގނޑ  ދެކެން. އެއީ މި  މިއަދަކީ މިއީ ަވރަށް އ ފާެވރި ދ ަވހެްއެގ ްއޒަތްތެރި ރަީއސް.އިޝ ކ ރިއްޔާ 

 ހޯދައިދިނ މަށް އަޅ ަގނޑ މެން އެޖެންޑާ ޤ އްޙަބެހޭ ާގނޫނަށް އިްޞލާޙ ެގނެއ ން އަދި މަސަްއކަްތތެރިންނަށް  ވަޒީާފއާ

މި  .. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްދ ެވފަ ޢ ާވނީ ަވއަޅ ަގނޑ މެން މެނިފެސްޓޯެގ ތެރެއިން  ެގޖަޒީރާ ރާްއޖޭ ،ެގ ތެރެއިނ19ް

ހަމައަށް އައިްސ މިއަދ  މި ކަމަށް ަވކާލާތ ކ ާރއިރ ގައި ަވޒީފާ ެގއްލ ނ  އެަތއް ބަޔަކ   މ  ބިލ  އަޅ ަގނޑ މެންނާންމ ހި

ދިނ މަށް.  ދ ަވހ ެގ މ ސާރަމަސް  3. އަޅ ަގނޑ މެން ސަރ ކާރ ން އެދެމ ންދިޔައީ މަދ ެވެގން އެ ތިބީ މަގ މަތިެވފަ

ކަމަްށ ހަދައިެގން ލޯނ ނަގައިެގން ގައި ލ މަށްފަހ  އެ މީހ ން އެ ތިބީ ވަޒީފާއިނ ދީ ފޮނ ަވ ންނަމަެވސް، ލިޔ މެއްއެހެ

ތައް ނ ަވތަ ކ ންފ ނިތައް އެބަތިބި. ޯސޓ ެވސް އަދި މިއަދާހަމައަށް ެވސް ެއއްެވްސ އެަލަވންސެްއ ނ ދީ ތިބި ބައެއް ރި

  ހޯދަންޖެހޭ  އްލެއް ޙަޑ މެން މިައދ ެގ ސަރ ކާރ ެގ ސިސްޓަމ ެގ ތެރެއިން ކަމެއް. މިކަމަށް އަޅ ަގނ ހ ރިމިއީ ަވރަށް ހިތާމަ

މާެވފައިާވ ރިސޯޓަްށ މަސް ދިނ މަކީ ީސަޒނަށް ދި 6ކަމަށް ދެކެން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޕްރޮބޭޝަން ޕީިރއެަޑށް 

ކަމ ަގިއ ައޅ ަގނޑ   އްފ ރ ޞަތެ ދ ަވހ  ބޭނ ންޮކށްފައި ދޫކޮށްލ މަށް ދެވޭ މަސް 6ބޭނ ންާވ މ ަވއްޒަފ ން ެގންޮގސް 

މަސް. ވަޒީފާދޭ  3ޑަީކ ނޫން. ޕްރޮބޭޝަން ީޕރިއަ ެވސް ިލޔަންާވނެ ޮގތެއްއެީއ އެްއޮގތަކަށް  ،ދެކެން. އެހެންކަމ ން

 .ދެކެންައޅ ަގނޑ  ކަމ ަގިއ  ކަމަށް ލިޔ މަކީ މަްއސަލަެއއް ިވދާނެޅެމަސް ދ ަވހ  ެގންގ   3ފަރާތ ން ބޭނ މިއްޔާ އިތ ރ  

ެގ ހާލަތ ން ނިއ   ރާއްޖެއަށް މި ދިމާިވ ކޮމިޑ   ،ނޑ މެން މިއަދ ެގ ހާލަތަށް ބަލާއިރ އަޅ ގަ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ހ ރ މ ެގ  އ މ ތަކ ެގ ބޯޑަރ ތައް ބަންދ ެވފައިޤަށް ހ ޅ ެވންދާއިރ ގައި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދ ނިޔޭެގ އެހެން ނޯމަލަ

. އެ އެންމެން ތިބީ ަވނީ ދަތިެވފަ މި މަށްއ މ ތަކ ން ވަޒީާފއަދާކ ރަން ައއިސް ތިިބ މީހ ން ފޮނ ވ ޤައެ  ،ސަބަބ ން

ންނަށް އޮންނަ  ތަކ ަގއި ނ ަވތަ އެ ކ ންފ ނިތަކ ގައި. މާދަމާ ހ ޅ ިވެގން އަންނައިރ ގައި ައޅ ަގނޑ މެން ދިެވހީސޯޓ ރި

 އްލެއް ހޯދަންޖެހޭ ކަމެއް.ޙަމިއީ އަޅ ަގނޑ މެން  ،ވަޒީާފެގ ފ ރ ޞަތ  ަވރަށް ބޮޑަށް ހަނިެވެގންދާނެ. އެހެންަކމ ން

ޮގތ ަގިއ  ކ ާރއިިރގައި އެންމެ ފ ރަތަމަ ކަމެއްެގ ކަމެއް ންެގސްާގނޫނަށް އަޅ ަގނޑ މެން ބަދަލ ެގނެ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އަޅ ަގނޑ  ހަމަ  އަށް ޭރޝިއޯ މި ،ބިދޭސީންނާިއ ދިެވހި ެގންގ ޅ މ ެގ ަޕސެންޓޭޖް ،ހ ށަހަޅާލަން ބޭނ ންަވނީ އަޅ ަގނޑ 

ެގ ތެޭރގައި އައ ްޓސޯްސ 60އެ % ،ައދި އެ ހ ށަހަޅާއިރ ަގއި ކަމަށް. ނެިދެވހިން ެގންގ ޅެންޖެހޭ ގައ60ިހ ށަހަޅަނީ %
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 ެގ މި ޕަސެންޓޭޖ  ޓެްއގައި ަވޒީފާއަދަކ ރަން ެގންގ ޅެންޏާ ެގްނގ ޅޭ މީހ ންނަކީ ެވސްސޯން އެ ރި ެގ ކިަޔއިކޮންޓްރެކްޓޭ

ރާއްޖޭެގ ިގނަ ރަށްރަށ ަގއި  ،ނެީވމިހެން މި ދެން .ތެރޭގައި ހިމެނެންޖެހޭ ބައެްއެގ ޮގތ ގައި. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް

. ިގނަ މަަސއްކަތްަތްއ ނަށްޕޭރޯލްަގއި ހިމެނޭ މީހ ން އަދާކ ރާ ރޭޝިޯއ ހަދަނީ ރަށ ަގިއ ަވޒީފާ ،ކ ރާ ޮގތަކީ އެކަން

އަދާކ ރަްނ  ތަނ ގައި ަވޒީފާ ބޭރ ން ބިދޭީސން ިގނައިން ެގނެްސެގން އެ  ،. އެހެންވ މ ންއޮންނަނީ އައ ޓްސޯސްކޮށްފަ

ކަމަށް  ދިެވހިްނ ެގންގ ޅެންޖެހޭނެ 60% ،ފ ރ ޞަތ  ަވަރށް ބޮޑަށް ހ ޅ ިވެގންދޭ. ެއހެންކަމ ންމ ެގ ޅ ެގންގ 

ސްޓްރީަގއި ރިޒަމް އިްނޑައަަތކ ަގއި ޓ ޓ ސޯކ ރަން އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅަން. އަދި ހަމަ މިއަދަކީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރިލާޒިމ 

ފާއަދާކ ރާނެ ދިެވިހން އެންމެ ރަނަގޅަށް ތިބި  ފަންތީގައި ަވޒީ ން ހ ރިހާ ސިނާޢަތެއްަގއި ެވސް މަތީހެއަދި އެހެނި

 އަާދކ ރާނެ ިދެވހިން އެބަތިބި. އެްޗ.އާރ  ރިޒަމް އިންޑަްސްޓރީަގިއ ަވޒީފާއަނ ން ެވސް ޓ  ޤީ. ހަމަ ޔަަވރ ދ ަވސް

މެނޭޖަރ ން ލިބޭނެ.   އޮފީސްންޓް ރޮ.ބީ މެނޭޖަރ ން ލިބޭނެ. ފްންކީޕަރ ން ލިބޭނެ. އެފް.އެމެނޭޖަރ ން ލިބޭނެ. ހައ ސް

އަޅ ަގނޑ މެން މިއަށް  ،. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އެއަށް ެވސް ހ ށަހަޅަނީލެއްނޫން މިއަދ  ެވސް މަސައްކަތްކ ރަމ ންދާ އްމަދެ

ކަމަށް ލާޒިމ ކ ރަން. އިްއޒަތްތެރި  ންޖެހޭނެޅެިދެވހިން މެނޭޖްމަންޓް ލެަވލްގައި ެގްނގ  ކަށްެވސް ަވކި ޕަސެންޓަ

 ،ހޯދައިނ ދީ ،ތިބި މޮޅެތި ކ ދިންނަށް މި ފ ރ ޞަތ  ނެތިކިަޔަވއިެގން އައިސް  ން،ރައީސް، އަޅ ަގނޑ މެންެގ ިދެވހި

 ޖ ެގން ކަމަކ ނ ދާނެ. އަދި ސަރިވސް ޗާމިހެން ތިބެ ާގނޫނ ން ލާޒިމ ކޮްށެގން ނަމަެވސް މިކަން ނ ކޮށް ައޅ ަގނޑ މެން

ރިޒަްމ އަނ ނަާގ ޓ  ޖ ސަރިވސް ޗާ .. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް އްޔާ ދޭންާވނޭާގނޫނ ަގއި ަވނީ ނަަގއިފިކަމ ގައި ވެއްޖެ 

ނަަގން. އަދި ނަާގ  ެވސް ނ ހ ންނާނެ. އެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅަނީ ސަރިވސް ޗާޖ  އްަހއ ސެދާއިރާަގއި ެގސްޓް

އ ނިކ ރަން  ،އެ ދާއިރާެއއްަގއި މަސައްކަތްކ ރާ އެންމެންނަށް ހަމަހަމަ އ ސޫލ ން ،ޓެްއަގއި ސޯއެ ރި ސަރިވސް ޗާޖ 

ެއއްކޮށް ހަމަައށް ހ ރިހާ މ ވައްޒަފ ންނަށް  99ޔަްސ އެންމެ ރަނަގޅ . އެހެންނަމެަވސް، %އ ނިކ ރި 1ބޭނ ންާވ %

 ެގޗ އްޓީ  ،އަޅ ަގނޑ މެންަނށް ބަރާބަރަށް ދެިވ މިނިމަމް ޭވޖާ އެީކގައި ަސރިވސް ޗާޖ  .ބަހަން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް

ންނަށް ެވސް ށް ދޭ އ ސޫލ ން ދިެވހީމ ވައްޒަފ ންނަސީ ދާން ބޭނ ންާވ ޓިކެޓް އެހެން ބިދޭ ޗ އްީޓއަށް ،ދެިވ މ ސާރަ

ކަމ ަގިއ  ޮގއްސިތަކ ަގއި ނ ަވތަ އެ ެގސްޓްހައ ސްަތކ ަގއި ހަމަޖެހިެގންޓ ސޯތަމްރިނ ކ ރެޭވނެ އިންިތޒާމ  އެ ރި ،ދެިވ

ން ކ ރެޭވނެ. ހަމަ މި ބިލ ެގ ތެރެއިން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ރާއްޖޭަގއި މިހިރަ ފޮރި އްޔާ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިކަންވެއްޖެ 

 ެގންދޭ ެވސް ަވރަށް ބައިަވރ  ިދެވހިން ތަމްރީނ ކ ރަމ ން އެބަތަކ ަގއި މިހާރ ޓ ސޯތަކ ން ހިންާގ ރިމެނޭޖްމަންޓ 

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފ ރ ޞަތ  ެވސް ދިެވހިންނަށް ހޯދައިދެޭވެނ. މެނޭޖްމަންޓަށް މިކަމ ަގއި  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އެ  .ފ ރ ޞަތ  ހ ޅ ވައިދެޭވނެިކޔަަވިއެގން ނ ކ ންނަ ކ ދިންނަށް އެ ދާއިރާަގއި ތަމްރީނ  ހޯދަން  ެގެވސް އަޅ ަގނޑ މެން

 ފ ރ ޞަތ  މި ާގނޫނ ެގ ތެރެިއން ހޯދައިދެޭވނެކަމ ަގއި ދެކެން. ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ޝ ކ ިރްއޔާ.
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 ާވހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިދާއިރާެގ  ކެލާއަރ ަވނީ ފ ރ ޞަތ މި  އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މެންބަރ .ްއޒަތްތެރި އިޝ ކ ރިއްޔާ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް. ކެލާ ދާއިރާެގ

 

 އްކެވ ން:ދެކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްާރހީމް ޝަރީފް ާވހަކަ

ެގނައ މަށް އަޅަގނޑ މެންެގ މެންބަރ  އަޙްމަރ  ބެހޭ ާގނޫނަްށ އިޞްލާޙ  ވަޒީފާއާ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

މ  އިޞްލާޙެއް. ެއއީ ންަވރަްށ މ ހި އިޞްލާޙަކީ  ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޢީސާ ހ ށަހަޅ ްއާވފައިާވ ،ޢީސާ

ެއއީ ަވރަށް ބޮޑ   އި މިނިމަމް ޭވޖ އަޅ ަގނޑ މެން މަޖިލީހަށް ހޮވ މަށް އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރި ަވޢ ދ ތަކ ެގ ތެރޭގަ 

 މ  ކަމެއް ންކަެމއް. އެހެންީވމާ، މި ބިލ  މި މަޖިލީހ ން ފާސްކޮށް އިޞްލާޙ ކ ރ މަކީ ަވރަށް މ ހި ހިއްސާެއއް އަދާކ ރި

ސަރ ކާރ ން ފޯރ ކޮށްދޭ ސޯޝަލް  ނީާވންޖެހޭ ކަމ ގައި އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. އަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ަގއި މިނިމަމް ޭވޖ 

އްކޭެނަވރ ެގ އަދަދަކަށް. ދެމަފިރިން ދެ އެއަށް ފަިއސާނަަގިއެގން  ންގ ށް ެވސް، ސޯަޝލް ހައ ސިއަހައ ސިން

ާވންޖެހޭ. އެހެންީވާމ،  މިނިމަމް ޭވޖ  އ ޅެޭވަވރ ެގ އަދަދަށް އްދިރިއ ޅ މެ  އެކީ ތާހިރ މަސައްކަތްކޮްށެގން ދެ ކ ދިްނނާ

އަދި ދަށ  ފަންތީެގ ިވޔަފާރިތަކަްށ  ،ންތީެގ ިވޔަފާރިތަާކއިފަ ތަކ ަގއްާޔއި އަދި މެދ ޓ ސޯއަދި އަޅ ަގނޑ މެން ރި

އ ެޅޭވނެަވރ ެގ  އިއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ތާހިރ  ދިރިއ ޅ މެއް ނ ދަރަ ،ތަފާތ ކ ރި ނަމަެވސް މި ޭވޖ   ،ނަމަެވސް ކ ރިތަފާތ 

 ގެ ަގނޑ މެންސް އަޅ  ެވ ސަރިވސް ޗާޖ  ،މ ސާރަ ާވްނޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ަވޢ ދ ތަކ ެގ ތެޭރަގއި  މި މ ސާރައަކަށް

ތަޅ މ ގައި ެވްސ  މެދ  ައޅ ަގނޑ މެން ަވރަށް ތަފާތ  ޚިޔާލ ަތއް މި މަޖިލީހ ެގ ޮގތާ ބަހާ  ހިމެނޭ. ސަރވސް ޗާޖ 

ގައި މަަސއްކަތްކ ރާ ޓ ސޯންޖެހޭނެ ރިދޭ ޮގތ ަގިއ ސަރިވސް ޗާޖ  އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ؛ޭވ. ސަރިވސް ާޗޖ  އަިއއްސަ

ަވގ ތީ މަސައްކަތ   ،ކަމ ގައި ިވޔަސް  ހ ރި މީހެއް ޮގތަށް ނަާގފައި ޓްއެންމެންނަށް. އެ މީހަކީ ކޮންޓްރެކް ހ ރިހާ

އޮފީހ ގައި  ެގޓ  ސޯއެްއކޮްށ އެ ރިލިބެންޖެހޭ. ހަމަ އެއާ ސަރިވސް ޗާޖ  ،މީހެއްެގ ޮގތ ަގއި ނަާގަފއި ހ އްޓަސް

ްށ ެގސްޓ ން ހޯދައިދިނ މަށާއި ޓަސޯރި އޮފީސްތަކ ަގއި އި އަދި އެހެނިހެންމާލޭ އޮފީހާ ؛ށްމަސައްކަތްކ ރާ މީހ ންނަ

 ،އެޅިެގން ބެހެންޖެހޭ. ީވމާބައި ންސަރިވސް ޗާޖ ސްޓ ންނަށް ޚިދ މަތްދިނ މަށް މަސައްކަތްކ ރާ އެންމެންނަށް ެގ

ީއ އެ މ  ކަމެއް.ންހ ންނަށް ަވަރށް މ ހިމީލިބ މަކީ ެވސް މި އިންޑަސްޓްރީަގއި މަސައްކަތްކ ރާ  ސަރިވސް ޗާޖ 

ނޫން.   މ ސާރައަކަށް ލިބޭހަމައެަކނި ިރޒަމް އިންޑަސްޓްީރގައި މަަސއްކަތްކ ރަނީ އަކ ަގއި ނ ަވތަ ޓ ޓ ތަސޯހަމައެކަނި ރި

 ލިބޭ ސަރިވސް ޗާޖަށް. އެހެންީވމާ، ސަރިވސް ޗާޖ  ސޯަޓކ ންއެ ރި ،ބޮޑ  އ އްމީދ ތަެކއް ގ ޅިަފއިަވނީ  ،ބޮޑ  ބައެއް 

މިހާރ  ރާއްޖޭަގއި މި  ގައިޮގތ ަގއި ަވީޒފާ ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ  ދެކޭމ  ންހަމަހަމައަށް ރަނަގޅަށް ބެހ މަކީ ަވރަށް މ ހި

ިގނަ. ޚާއްޞަކޮށް މެިޑކަލް ލީްވ. ައޅ ަގނޑ ެގ އެހެން އަޚް ބަެއްއ މެންބަރ ން ާވހަކަދައްކަމ ން  ލިބޭ ޗ އްޓީަތއް ަވރަށް
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ންީވމާ، މި ކަންތަްއ ެވްސ . ެއހެއްޮގތ ަގިއ މިީއ ތަންކޮޅެއް ޮބޑ  އަދަދެ ފާހަަގކ ރެްއިވ. އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ެވސް މިކަން

 އެންމެ ރަނަގޅ  ދ ަވސްތަކެއް ނ ަވތަ އެންމެ ރަނަގޅ  އަދަދ ތަކެްއެގ ޮގތ ަގއި  ،ކޮށްއަޅ ަގނޑަށް ޖެހޭ އެބަ މ ރާޖާ 

 ގެ ނ ަވތަ އަޅ ަގނޑ މެން  ،މ  އެއް ތަނބ ންކަނޑައަޅަން. ައޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ގައި ިވޔަފާރިއަކީ މި ރާއްޖޭެގ އެންމެ މ ހި

އަދި ިވޔަފާރިެވރިްނ ދައްާކ ޓެކްްސެގ ަމއްޗަށް  .ކ ާރ ިވޔަފާރިެވރިްނެގ މައްޗަށް ކާރ  ދެމިއޮންނާނީ ިވޔަާފރިެވރިންސަރ 

 ،ތިޞާދީއަދި އިޤ ދަނީ. ސަރ ކާރ ެގ މ ަވއްޒަފ ންނަށް މ ސާރަދީ  އ މ  ހިންަގމ ން މިޤަ ޓެކްސ ން އަޅ ަގނޑ މެންެގ 

ިރން މި ކ ރާ ިވޔަފާރި ެވސް މ ން މި ެގްނދަނީ. އެހެންީވމާ، ިވޔަފާރިެވއިޖ ތިމާޢީ މަސައްކަތްތަްއ ައޅ ަގނޑ މެން ކ ރަ

މަަސއްކަތްތެރިން މަަސއްކަތްކ ާރ ަގޑިއަްށ ެވްސ ައޅ ަގނޑ މެން ބަލަން އެބަޖެހޭ.  އަޅ ަގނޑ މެން ބަލަން އެބަޖެހޭ. އަދި

ންނަ ހ ެވފައި ޤީ ޑިއިަރކީ ާއއްމ ކޮށް ތަރައްަގިޑއިރ . މި ގަ  40ރާއްޖޭަގއި މަސަްއކަތް މި ކ ރަނީ ހަފ ތާއަކ  

އ މ ތަކ ގައި ޤަެވފައި ހ ންނަ ޤީސް ތަރައްެވއެހެނިހެން  ، ނ ަވތަގައި ނ ަވތަ އެމެރިާކަގއި ޔޫރަޕ   ؛އ މ ތަކ ަގއިޤަ

 46ަގިޑއިރ ،  44އ މ ތަކ ަގއި މަަސއްކަތް ެއބަކ ރޭ ޤަަވމ ން އަންނަ ޤީ މަސައްކަތްކ ރާ އަދަދ . އާއްމ ކޮށް ތަރައް

މ  ނ ކ ތާއެއް. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ިގނައިރ  ންިވސްނާލަން ަވރަށް މ ހިޮގތ ގައި މިއީ ެވސް  . އަޅ ަގނޑ  ެދކޭަގިޑއިރ 

ރ ކާރަކަށް ސަ ،މަސައްކަތްކ ެރިވެގން ނޫނީ ނަތީޖާއެއް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ނ ނެރެޭވނެ. އަޅ ަގނޑ މެން ކ ންފ ނިތަކަށް

ިގނަ މެޝިން ބޭނ ންކ ރާ  މަސައްކަތ ަގއި މާ ތްތެރިން. އަޅ ަގނޑ މެންނަކީނ ކ ރެޭވ މަަސއްކަ އަޅ ަގނޑ މެން ހިއްާސއެއް 

 ،ނަމަ ކ ރެެވން ޮއެވއްޖެމަަސއްކަތްކ ާރ ަގޑި ެވސް މ ާރޖާނޫން. އެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ  އ މެއްޤަ

 މ  އެއްޗެއްން މ ހި ގައި ަވރަށްޮގތ   ކ ރެއްވ މަށް. އެހެންީވާމ، މި ަގޑިއަކީ ެވސް ައޅ ަގނޑ  ދެކޭމ ރާޖާ

ައޅ ަގނޑ މެންެގ ޑ  ހިއްސާދާރ . ބޮ އ މ ެގ އެންމެޤަމި ދަންނަާވ ޮގތަށް ިވޔަފާިރެވރިންނަީކ މި  ،މަސައްކަތްކ ރ މ ަގއި 

 ާވތީެވ. ޝ ކ ިރއްޔާ.  ކަމ ގައި ިވޔަފާިރެވރިން ކ ރަނީ އެއް ްއސާހިތިޞާދަށް އެންމެ ބޮޑ  އިޤ 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ހެންޭވރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ  ،އަރ ަވނީޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ދެކ ނ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  މަށް. ހެންޭވރ ހީމެންބަރ  ޙ ސައިން ޝަ

 

 ހެންޭވރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެްނބަރ  ޙ ސައިން ޝަހީމް ާވހަަކދެއްކެވ ން:

ްށ (އަބެހޭ ާގނޫނ  ދިެވހިާރއްޖޭެގ ަވޒީފާއާ) 2008/2ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ާގނޫނ  ނަންބަރ  

އަޅ ަގނޑ   .ހަޅ އްާވފަިއާވ ބިލަށް އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްސަރ ކާރ ްނ ހ ށަށް ެގނައ މަބަދަލ 

މަޖިލީހ ެގ ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސެގ ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ،  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސަށް ސެިލއ ޓ ކ ރަން. މަނިކ ފާނ ެގ
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 .ެދއްާވފައިދަަވއްބަެއއް މިހާރ  ަވނީ ފ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ އެންމެ ބޮޑ  ސިޔާސީ ޕާޓީން ރައްޔިތ ންަނށް ީވ ަވޢ ދ ެގ ޮބޑ 

ަބއި މިހާރ   ެރ ބޮޑ އަށްވ  90ކަްނކަން މިހާރ  % ިވމ ޅިންހެން ޢަދްލ އިންޞާފ ެގ ނިޒާމަށް ެގނެސްެދއްަވން ަވޢ ދ 

މާޔަތާއި ހިަވޒީާފ އަދާކ ރާ ފަރާތްތަާކއި ަވީޒފާދޭ ފަރާތްތަކ ެގ  ،އޮތީ ރަްއޔިތ ންނަށް ދިފަ. މިހާރ  މިއްަވނީ ފ 

 ،ެއންމެ ކ ޑަމިނ ން ދެޭވނެ އ ޖޫރަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ން ،ރައްކާތެރިކަން ކަަށަވރ ެވ

 މެނިފެސްޓޯއާ  ިވއް ޕާޓީން ކެމްޕޭނ ކ ރި ދ ަވްސަވރ ގައި ިލޔ  ެގިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ،ާޕޓީން މަނިކ ފާނ ެގ ،އެމް.ޑީ.ޕީން

 ،ކަމަށް ީވ ަވޢ ދ ެގ ާވހަކަ  ކަނަޑއަޅާނެ  އިއެްއޮގތަށް ަވޒީފާއަދާކ ރާ ފަާރތަކަށް ދެޭވނެ އެންމެ ކ ޑަ އ ޖޫރަ ާގނޫނެއްގަ 

ނިޔަތަާކިއެގން  ހެޔޮ  ،އ ފާކ ރަންޖެހޭ ކަމަކީ .ސް މި ކ ރަނީ. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސްހ އަޅ ަގނޑ މެން ެއ ބަ

 ،މެންބަރ ން މިތާނގައި 65ލައްާވކަން. ެއކަމ ެގ ހެްއކަީކ  ބަރަކާތް هللا ނިކ މެަވަޑއިެގން ކ ރަްއާވ ަމސައްކަތ ގައި މާތް 

ތަނ ގައި  ން މިލާޞްތެރި ހިތަކާއިެގން ަވދެ ތިބި މެންބަރ އިޚ  އިްއޒަތްތެރި ރައީްސެގ ޕާޓީަގިއ މިތާނގައި ތިއްބެިވކަން. 

ދިެވހި ރަްއޔިތ ންނަްށ   ،އިލާތަަކށްޢާރައްޔިތ ންނަށް ޓަަކއި ހެޔޮ މަސައްކަތްތަެކއް ކ ާރކަން. ެއކަމ ެގ ހެޔޮ ނަތީޖާ 

އްމ  ރައްޔިތ ންނަށް ސަރ ކާރ ްނ އެހީތެރިކަމެއް ފޯރ ކޮށްެދއްީވ އާ ފޯރަމ ންދާކަން. ދިެވހިރާއްޖެިއން އެންމެ ފ ރަތަމަ 

އެކަމަްށ  ،އަބަދ މެއަަބދ މެ ސަނާ ދަންނަާވނަން. އަޅ ަގނޑ  ތާނޑ  އެކަަމށް ޓަކައި އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ތާ އެމް.ޑީ.ޕީން. ައޅ ަގ

އެމް.ޑީ.ޕީެގ ފ ރަތަމަ ެވރިކަމ ަގިއ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންނަްށ  .އަާދކ ާރނަން އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ފަޚ ރ ެވރިެވ ޝ ކ ރ 

މާ ބޭސްފަރ ާވކ ެރޭވނެ ޮގތް ހަމަޖެހެިގންދިޔަ. ފޮތްފަންސ ރ  ހިލޭ  ންދިޔައިދިެވހި ރައްޔިތެްއކަން އަންަގިއދޭ ކާޑ  ހިފައިެގ

ނެތި  ލާނެ މީހަކ އިައޅަ ،ެނތިލިބޭނެ ޮގތް ހަމަޖެހިެގންދިޔަ. އެމް.ޑީ.ީޕެގ ސަރ ކާރ ން ިދެވހިރާއްޖޭަގއި އާލެްއާވލެްއ 

އެީހއަށް ބޭނ ންާވ ފަރާތްތަކަށް  ޞަޚާއް ،ސަރ ކާރ ން. އެމް.ޑީ.ީޕެގ އެއްެޗއް ދެެވމ ންދިޔަތިބި އެކަނިެވރި މައިންނަށް 

ެވރި އިްއޒަތްތެރި ދޮށީ އ މ ރ ފ ރައިެގ ބޭފ ޅ ންނަކީ ިދެވހިރާއްޭޖެގ ޝަރަފ  ،ސަރ ކާރ ން ެގެދވ ނ . އެމް.ޑީ.ޕީ  އެްއޗެއް

ހާ މިއީ ހަތްތަ .އީސްދިޔަ. އިްއޒަތްެތރި  ރަކަމަށް ދެކި ެއއްެޗއް ދެިވެގން ެއއީ ައާޅލަންޖެހޭ ބައެއް ،ކަމަށް ދެކިބޭފ ޅ ން

ިއއްޒަތްެތރި ރައީސްެގ ޕާޓީން ކޮށްދެްއިވހާ ކަންކަން. ބާކީ ހ ރި ހ ރިހާ ކަމެއް ނ ފ ދި އ ޅެނިކޮށް  ،ެވސް އެމް.ީޑ.ޕީން

ޚިލާފ  އެތައް ކަމަކާ ގ ިޅެގން އަޅ ަގނޑ މެްނނަށް ބާކީ ހ ރި ކަންކަން   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދިމާިވ ާގނޫނާ

ަވގ ތަށް. ެއހެންނަމަެވސް، އަލ ން އަނބ ާރ އަޅ ަގނޑ މެން ސަރ ކާރަށް  އެ  ެގއްލިެގންދިަޔއީފޯރ ކޮށްދިނ މ ެގ ފ ރ ޞަތ 

ދަމ ން. އްަވޢ ދ ތައް ފ   އެ ،ތިޔަ ެގންދަަވނީ ޕާީޓެގ ފަރާތ ން ަވޢ ދ ތަކެއް ވެ  ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް ،އައިސް 

އ ޖޫރަެއްއ  ކ ޑަމިނ ން ދެޭވ މެން އެންމެދިެވހިާރއްޖޭގައި އަޅ ަގނޑ  ،އަޅ ަގނޑ  އ ފާކ ރަން ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ނ ަގިއ ތަ ެއ މައްޗަށް ޢަމަލ ކ ރ މަށް ލާޒިމ ކ ރަން މި ،ބަޔާްނކޮށް އިަގއި ކަނޑައަޅަ އިމ ކ ރ މަށް ާގނޫނ ާގ

 ،މިހެން އަޅ ަގނޑ  މަސައްކަތްކ ާރއިރ  އަޅ ަގނޑ މެން މިދަންނަާވ ާވހަކަައކީ .ސްކ ރެޭވތީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްހ ބަ

  ނޫނޭ. އެ ފަރާތްތަކަށް  އެއް ޮއެވެގނެއްސަދަހަ ،އ ޅެނީކީ ފިތ ނަފަސާދައެއް   މިފަރާތްތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެންނާ ދޭވަޒީފާ
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ކަމަކީ.  ފަރާތްތަކަްށ އެތައް ަބއިަވރ  ފަސޭަހއެއް ެވެގންދާ ކަެމކޭ މި ެވެގން އެބަދޭ. އެ އްޔެެވސް މީެގ ސަބަބ ން ލ  

ބަލާފައި  އިމީގަ ެވސް   ެވސް ައދި ބަލަންޖެހޭ ހ ރިހާ ބެލ ންތަކެއްއެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ މެން މި ކަނޑައަާޅއިރ ގައި

ެވސް އެކަީށެގްނާވ ަވރެއް  ެއންމެ ކ ޑަ ިވޔަފާރިކ ާރ މީހާައށް .ހ ރިކަން އަޅ ަގނޑ  ފާަހަގކ ަރން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް

 އެ  އި،އޭަގއި ޖަހަ އިނޑައަޅަ ިވޔަފާރިއަކަށް ެވސް ދެޭވެނަވރ  ކަ ފަންތީެގ  މެދ  ،އޭަގއި ޖަހައިދިނ މަށް ލާޒިމ ކ ރ މަށް

ެވްސ ދެޭވނެ ިމންަވރެއް ކަނަޑއަޅަިއ ޖެހ ން.  މަތީ ފަންތީެގ ިވޔަފާީރގައި އެންމެ މަށް.މައްޗަން ޢަމަލ ކ ރ މަށް ލާިޒކ ރ 

ކަމ ަގިއ އަޅ ަގނޑ   މިކަން އިންސާފ ން ެވެގންދާެނ ޮގެތއް ،ކަށް ެއޅިެގން ޔަމިއީ އަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ަގއި މިކަން ހަމަ

 ، ލަތ ގައި މިކަްނ އަޅ ަގނޑ މެން މި ކ ރަނީހާ ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ ކޮިވޑ ެގ މިަގްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ  ދެކެން އި

 ޢަމަލ ކ ރަން  އިަވނަ އަހަރ ެގ ޖ ަލއިހާ ހިސާބ ަގިއ ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ާގނޫނ ގަ  2021އަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ަގިއ 

ތިޞާދ  ކ ރިން ޮއތް ހިސާބަށް ޮގސްދާނެކަމ ެގ ދިެވހިާރއްޖޭެގ އިޤ  ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެން މި ދެކެނީ. އެހާތަނަށް ފެށޭނެ

 ަވނަ އަހަރ ެގ ާގނޫނެއް  2008މިއީ  ،ެގނެވި ، މިހާރ  މި ާގނޫނަށް އިޞްލާޙ އ އްމީދ  އަޅ ަގނޑ ެގ އެަބއޮތް. އެހެންީވމާ

ބައި ައޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ަގއި ެގެނިވ މި މަްއަޗށް ސަރ ކާރ ން ޢަމަލ ކ ރ މ ެގ މިހާރ  މިާގނޫަނށް އިޞްލާޙ  ،ާވތީ ކަމަށް

ހަމައަށް ފަސްކ ރ މަކީ އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަ ާވހަކަ  ަވނަ އަހަރާ 2021

 ދަންނަަވން. ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް ދެއްިވ ފ ރ ަޞތަށް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ެގ އިއްޒަތްތެރި އަރ ަވނީ ފ ަވއްމ ލަކ  މެދ  ދާއިރާފ ރ ޞަތ މި ބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެން

 ދީދީއަށް. ފ ވައްމ ލަކ  މެދ  ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ  މެންބަރ 

 

 ާވހަކަދެްއކެވ ން:ފ ވައްމ ލަކ  މެދ  ދާއިާރެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ ދީދީ 

ށް ެގންނަ އިޞްލާޙ ތަކަށް (އަ ބެހޭ ާގނޫނ  ވަޒީާފއާ) 2008/2ާވ  ހ ށަހެޅިފައި މިޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

  ،ެވސް ތާއީދ ކ ރަން. އެހެންނަމަެވސް، ބައެއް ކަންތައްަތއް މީގައި ފ ރިހަމަކޮށްލަންޖެހޭ އަޅ ަގނޑ 

ސް ޗާޖ ެގ ކަންތައްތަަކކީ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ   ދެކެން. އެޮގތ ން  ަސރިވ  ހ ރިެވސް ންތައްަތކެއްރަނަގޅ ކޮށްލަންޖެހޭ ކަ

ދިޔަ ހިސާބ ްނ ފ ންެގ ަފރާތ ން މި ބިލ ެގ ާވހަކަ ފ ރަތަމަ ދެކެިވެގންްއޒަަވއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ަވރަށް ިގނަ ރިސޯޓް މ 

 ،އ ފެދި މެދ  ޝަްއކ  ހިެގންދާ ޮގތާބެ ސަރިވސް ޗާޖ   ،ފ ން ކަންބޮޑ ެވްއޒަަވފެށިެގން ަވރަށް ިގނަ ރިސޯްޓ މ 

މި ބިލ ގައި ެވސް  ،ކޮށް ޓީމ ެގ ފަރާތ ން މި ކަންތައްތައް ޮއޅ ާވލައި ޞަޚާއް ؛އަދި ބަެއއް ފަރާތްތަކ ން ،ާވނ ާވ ނޭނގި 

ައޅ ަގނޑ  ހަމަ އަޅ ަގނޑ ެގ ާދއިރާެގ ރިސޯްޓ  ،ދައްާކފައިާވީތެވަތއް ޮގތަކަށް ާވހަކަަތއް ބަްއޓަންކޮށް އެ ާވހަކަ ނެތް
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އަދާކ ާރ  ލެްއގައި ރިސޯޓ ަގއި ަވޒީފާހާޮގތ ން އެްއެވސް  ާވމި ބިލ ަގއި  ،އަރ ަވނީ ށްޔަޤީންކޮ ންނަށްފ ްއޒަަވމ 

 ،ަވނީ ޖ  ނ ލިބޭ ޮގތަކަށް މި ާގނޫނ ގައި ނ ާވަކން. މި ާގނޫނ ަގއި މިޗާ ާދއިރ  ސަރިވސް  ފަރާތްތަކަށް ޗ އްީޓއަށް

 ލިބޭ  ޖ ޗާ ސަރިވސް ެވސް ދާ  ފަރާތްތަކަށް  އޮފްޑޭއަށް ޮގތަށޭ. ައދި ޗ އްީޓއަށް ދާ މީހ ންނަށް ސަރިވސް ޗާޖ  ލިބޭ

، އެޮގތަށް މި ާގނޫނ ގައި އޮތްކަން ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން. އަޅ ަގނޑ ެގ ޮގތަށޭ މި ާގނޫނ ަގއި ަވނީ. އެހެންީވމާ

ލާޒިމ ނ ކ ާރ  ޖ ޗާ ސަރިވސް ،ތެރޭަގިއ އެ ބޭފ ޅ ން ފާހަަގކ ރަްއވާ ންތަކ ެގ ފ ންެގ ކަންބޮޑ ވ ޒަަވއް ދާއިރާެގ ރިސޯޓ  މ  

ިކާޔ  ކޭކޮންމެެވސް އެލަަވންސެ  ބޯނަސްއެއް ނޫިނއްޔާ އެ ިރސޯޓ ތަކ ން ލިބެނީ ،ބައެއް ިރސޯޓ ތައް ހ ރ މ ެގ ސަބަބ ން

މިހާރ   ޮގތ ން ސަރިވސް ޗާޖ  ، ޭއެގ ބަދަލ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކޭދެީނ. އެހެންީވމާފިކްސްޑް އެަލަވންސެކޭ 

ންނަ ޮގތ ން ސަރިވްސ އޮ މިހާރ  ާގނޫނ ަގއި މި، 10% ެގޓ ތަކަށް. ސަރިވސް ޗާޖ ލާޒިމ ކ ރަން އެބަޖެހޭ ރިސޯ

ާލޒިމ ކޮށްފަިއ  10ންނަނީ. ޭއެގ ބަދަލ ަގިއ ރިސޯޓ ތަކ ން ސަރިވސް ާޗޖ  އެީއ %އޮ ކަމަްށ މި ެނިގދާނެ 10% ެގޖ ޗާ

  ރިސޯޓަކަށް އެ ދޭކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. އޭރ ން އެްއެވސް ެގ ޮގތ ަގއި އޮންނަންޖެހޭއްޖެ ޗާ ންނަ ސަރިވސްއޮ

ޮގތ ަގއި ެއ ބޭފ ޅ ން ހިތަށްއެރި އަދަދެއް ނ ދެޭވނެކަން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. އަދި މި ބިލ ގައިާވ  ެގއްޮގތަށް ބޯނަސެ

 ޮގތ ން އެންމެ ރަނަގޅ   ދިއ މަކީ ެއއީ އަޅ ަގނޑ  ެދކޭ ނ ލިބި ފ ންނަށް ސަރިވސް ޗާޖ ްއޒަަވޮގތަށް ސީނިއަރ މ  

 ،ފ ން ހިތ ހ ރި ޮގތަަކށް އެ ބޭފ ޅ ން ިވދާޅ ެވދާނެްއޒަަވސީިނއަރ މ   ިރސޯޓ ތަކ ން އޭރ ންނޫން. ެއއީ ބަެއއް ތެއްޮގ

ރ ިފޔާ ލިބޭ  9000 ،8000 ރިސޯޓ ަތކ ަގއި ލޯ އެންޑް ޑޮލަރ  ދީފައި ދެން މިސާލަކަށް ބައެއް  500 ،ޑޮލަރ   400

ޮގތ ން އެފަަދ  ްއޔާ ައޅ ަގނޑ  ދެކޭްއސިނ ދީ ޮގ ޖ އެ ނަންދީފައި ސަރިވސް ޗާ "ންހައ ސްކީޕިން ހެޑްކަ" ،މީހ ންނަށް

ބޭފ ޅ ންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަށް   ކަމެއް. އަދި  އެ ސަރިވސް ޗާޖ  ނ ލިބ މަކީ އެއީ  ަވރަށް ނިކަމެތި ފަރާތްތަކަށް

ބަހަމ ންދާ  ، ސަރިވސް ޗާޖ  މިހާރ ެވސް ރިސޯޓ ތަކ ންަވރަށް ބޮޑ  ހ ރަހަކަށް އެިޅެގންދާނެ ކަމެއް. އެހެންީވމާ

ފ ންނަށް ހަމަހަމަ ޮގތަކަށް ބެހިެގންދިއ މަކީ ެއއީ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގިއ އްޒަަވހަމަ އެޮގތަށް ހ ރިހާ މ  ،ލ ަގއިއ ސޫ

ބައެއް  ،އަޅ ަގނޑ  މިދަންނަަވނީ ؛އެކަން އޮންނަންޖެހޭ ޮގތް. ދެން ރިސޯޓ ތަކ ން، މިހާރ  ބައެއް ރިސޯޓ ތަކ ން 

، ސަރިވސް ެވްސ އެަބހ ރި. އެހެންީވމާ ޕީރިއަޑ ަގިއ ސަރިވސް  ޗާޖ  ނ ދޭ ރިސޯޓ ތައް ޕްރޮބޭޝަން . ރިސޯޓ ތަކ ންނޭ

ކަމަށް ެއއީ ޕްރޮބޭޝަން ޕީރިއަޑ   ،ފ ންނަށްއްޒަަވފ ންނަށް، މަސަްއކަތްކ ރާ ހ ރިހާ މ އްޒަަވހ ރިހާ މ  ެގއެ ރިސޯޓ   ޗާޖ 

ފޭދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި ޗާޖ  ލިބެންޖެހޭ ކަމަށް ައޅ ަގނޑ  ދެކެނީ.  ސަރިވސް ،އަދި ދާއިމީ ިވަޔސް  ،ިވޔަސް 

ބިދޭސީންނާއި ދިެވހިންެގ  45 ،55އޮންނަނީ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ ިމހާރ  މި ،ެވސް ފާހަަގކ ރެްއިވ ފަދައިން މެންބަރ 

 ،ކ ެރއްިވ ޮގތަށްފާހަަގެވސް  ފޭދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ންޮގތ  ޕަސަންޓޭޖ . އެ ޕަސަންޓޭޖ  އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ

ޅ ަގނޑަށް ހަމަ ފޭދޫ ދާއިާރެގ ޕަސަންޭޓޖ  އެބަޖެހޭ ބޮޑ ކ ރަން. އަ ންެގދިެވހީ މިހާރ  ައޅ ަގނޑ މެން އެ ޕަސަންޓޭޖ 

 ،ެވސް އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. އެއީ  ސަބަބަކީ  ބޮޑ ކ ެރޭވނެ ކަމަށްށް އ70ައިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ ހ ށަހެޅ އްިވ %
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ަވނީ  އަހަރ ެގ ދިގ  މާޒީެއއް މި 48 ، އިންޑަްސޓްރީ ތަރައްޤީެވދިެވހިރާއްޖޭެގ ޓ އަިރޒަމް މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން

ފ ން އްޒަަވމ  ފެންަވރ ެގ ދިެވހިރާއްޭޖެގ މި ،ޮގތ ން މިހާރ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންނަށް ޮގސްފަ. އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ

، އަޅ ަގނޑ  މާމިކަމ ެގ ހ ނަރ  ހ ންނާނެ. އެހެންީވ އިންެގ ަގިއަގދިެވހީ .ދިެވހިންނަށް މިކަން ކ ރެޭވނެ .ތިބޭނެ

އެތި ބޮޑ ކ ރ މަކީ އެއީ ހަަމ  ންނައޮ ަގއި 45، 55ންނަ އޮ  މިހާރ  މި ކޮށް،ޕަސަންޓޭޖ  ބޮޑ ެއ ދެކޭޮގތ ން މިހާރ  

 ،އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ަވރަށް ބޮޑަށް ފާހަަގކޮށްލަން ރ ންކަެމއް. އަދި ހަމަ އޭެގއިތ  މިހާރ  ކޮންމެހެންެވސް ރަނަގޅ 

،  މާހ ން. އެހެންީވމީއ ޅެނީ ބޭރ  ިދެވސް މިހަމަ ިގނަ ރިސޯޓ ތަކ ަގއި އަ ރިސޯޓ ތަކ ެގ މަތީ ފަންތީެގ ވަޒީފާތަކ ަގއި

ފޭދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ،އޭެގ ބަދަލ ަގއި މެނޭޖ މަންޓ  ލެެވލްަގއި ރޭޝިޯއއެްއ ކަނޑައެޅ ަމކީ

ން  ލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީރަނަގޅ  ކަމެއްެގ ޮގތ ގައި ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. އަދި ލޭބަރ ރި ،ފާހަަގކ ރެްއިވ ޮގތަށް

ރިސޯޓ  ، އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ،ކަންަތއްތައް ބެލި ެގ ސަރިވސް ޗާޖ ޮގތެްއަގިއ  މިހާރަށްވ ރެ ބޮޑަށް ޒިންމާދާރ 

ފ ންނަށް އެ ބޭފ ޅ ންެގ ޙައްޤ  ރަނަގޅަށް ލިބޭނެ ޮގތަކަށް ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން މަސައްކަތްކ ރ މަކީ ްއޒަަވމ 

ދި އެޮގތަށް އެކަން ކ ރ މަްށ އަޅ ަގނޑ  ޮގާވލަން. އަދި ކަމެއް. އަ މ ންިއ ަވރަށް މ ހިައޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއެއީ 

ނޫނީ  ،ހ ކ ރ  ދ ަވސް ،ދ ަވސް ބަންދ   ފ ންނަށް މި އާދެެވނީްއޒަަވމިހާރ  ރިސޯޓ ތަކ ެގ މ  މއަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން

 މި މައްސަލަތައް ހ ށަހަޅަން އެތަނަށް ޮގސް  އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ައއިސް އިއެޮގތަށް ިލބޭ އޮފްޑޭެއއްގަ  ،ހޮނިހިރ  ދ ަވސް

، ކަެމއް. އެހެންީވމާ ދަޫގނެވސް ަވރަށް އ  އެކަން ކ ރ މަކީ ޮގސްލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއަށް  ،އެކަން ކ ރ މަކީ 

 މ ންއީ މ ހިބޭނ ންކޮށްެގން ެއކަން ކ ެރޭވނެ ޮގތްތަކެއް ވ މަކީ އެ  އްމިހިރަ ލ އިފަސޭހަ ަވސީލަތްތަ އޮންލައިންކޮށް މިހާރ 

 ،ާވ ަވޢ ދ ެވފައި  ގައި އަޅ ަގނޑ މެން 19އެޖެންޑާ  ،އ ފާެވއްޖެށް ދެކެން. އަޅ ަގނޑ  ަވރަ ކަމެއް ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ 

ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެން ީވ ަވޢ ދ   އެންމެ ކ ޑަ އ ޖޫރަ ދިނ މ ެގ މި ބިލ  ފާސްެވެގންދިއ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ -2.1

އެމް.ޑީ.ީޕގެ  ،އިދޭނެކަމ ެގ ފ ރިހަމަ ޔަޤީންކަން ލިބެިގންދާނެ ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ ެމންެގ ތަފާތަކީދައްރައްޔިތ ންނަށް ފ 

ހޯދައިދިނ މަށް ތައް ޙައްލ  ށްރައްޔިތ ްނެގ ކަންބޮޑ ވ ންތަކަ  ،ގ ޅ ންހ ރި ރައްޔިތ ންނާ ާވ ަވޢ ދަކީއެމް.ޑީ.ޕީން  ،ތަފާތަކީ

އަހަރ ން މަތީެގ މީހ ންނަށް   65 ށް،ަވނީ މީެގކ ރީަގއި ދ ަވްސީވ މީހ ންނަ ެއމް.ޑީ.ޕީން މިމަސައްކަތްކ ރ ން. ެއޮގތ ން 

ސިޓީން ސަލާންޖެހ ން ބޭސް .ފައެލަަވންެސއް ކަނަޑއަޅާފަ. އެކަިނެވރި މައިންނަށް އެލަަވންެސއް ކަނަޑއަޅާ

ދަމ ން.  އްދަނީ ފ  އަޅ ަގނޑ މެން މި  ތައް ަވޢ ދ ާވ ، ައޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެން މި ލެިވފަ. އެހެްނީވމާއިނައްތަ

ސް ރސީކަ ހިންނަަވރ  ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހެޅ އްިވ ޖޮބް ،އަދި އިތ ރަށް އަޅ ަގނޑ  ާތއީދ ކ ރަން

އެްއކޮށް  ަވީޒފާ ހޯދަން މަސައްކަތްކ ާރ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އެލަަވންސް މި ބިލާ ނޫނިއްޔާ  ،އެލަަވންސް 

 އްިވ ފ ރ ޞަތަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. . ދެމަށްފާސްެވެގންިދއ 
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 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ، މެންޓްރީ ްގރޫޕ ެގ ލީޑަރ އެމް.ީޑ.ޕީެގ ާޕލި އަރ ަވނީފ ރ ޞަތ މި ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  

މަށް. މެދ  ހެންޭވރ  ދާއިާރެގ ޡިމެދ  ހެންޭވރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލީ ޢާ ،އަދި ހައ ސް މެޖޯރިޓީ ލީޑަރ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 މް ާވހަކަދެއްކެވ ްނ:ޢާޡިމެދ  ހެންޭވރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަލީ 

 ބެހޭ ާގޫނނަށް ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން މި ހ ށަހަޅާފައިާވ އިސްލާަޙކީ   ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ަވޒީފާއާއާދެ! ޝ ކ ިރއްޔާ

އަޅ ަގނޑ މެްނެގ  ،އަޅ ަގނޑ މެްނނަށް ޓަކައި ،ަވގ ތަށް މި ރާއްޖެއަށް ބޫލ ކ ާރ ޮގތ ަގއި މިަގެވސް  އަޅ ަގނޑ 

ކަމ ގައި އަޅ ަގނޑ   ާގނޫނ ަގއި އޮތް ިއޞްލާޙެއްމ  އިޞްލާޙ ތަކެއް އެ ންެވސް މ ހި މަސައްކަތްތެރިންނަށް ަވރަށް

 އެ ައޅ ަގނޑ މެންެގ ބަަފއިންނަށް ،ބޫލ ކ ރަނީ. އާދެ! މިއީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޭގގައި ތިބި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ަމއިންނަށްަގ

ހަލާލ   ،ރައީސް ނަޝީދ  އަބަދ ެވސް ިވދާޅ ާވހެން ؛ންމީހ ންެގ ދަރީ އެ ،މީހ ންެގ ދަރިންެގ މ ސްތަޤްބަލް

 އެ ިއ،ފަހިކ ރެޭވނޭ ޮގތްތައް ެއކ ލަަވއިލަކަތ ން އާމްދަނީއެއް ހޯދައިެގން ދިރިއ ޅ މަށް އޮތް ފ ރ ޞަތ ތައް މަސައް

. އާދެ! ނީބޫލ ކ ރަަގޮގތްތައް ކަަށަވރ ކޮށްދިނ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެން ހ ށަހަޅާ އިޞްލާޙ ތަކެއް ކަމ ަގއި ައޅ ަގނޑ  

ނޫނިއްޔާމ   ،މ  ދެ އިޞްލާޙެއްންޅި އިޞްލާޙ ތަކ ެގ ތެރޭަގިއ އެބައޮޭވ ަވރަށް މ ހިސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން މި ހ ށަހެ

 ދ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އޮތް އިޞްލާޙެއްއް، އެމް.ޑީ.ޕީން ެވަފިއާވ ދެ ަވޢ ދެއް ފ އަޅ ަގނޑ މެން ެވފަިއާވ ދެ ަވޢ ދެއް

އާދެ! އެންމެ  ؛ިމނިމަމް ޭވޖެއް ،ކަމަކީ ފ ރަތަމަ އެއްލ ކ ަރނީ. އެޮގތ ން ބަލާއިރ ަގއި ެއންމެ ބޫަގކަމ ގައި އަޅ ަގނޑ  

އ ޖޫރަ ކަނޑަެއޅ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  މި އިޞްލާޙ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފަހިެވެގން އެަބދޭ. ހަމަ އެއާެއކ  ައޅ ަގނޑ   ޑަކ 

 ޒީފާ ަވ ،ބެނެފިޓް އަންއެމްޕްލޯއިމަންޓް ،ބޫލ ކ ރަނީ ކޮމިޓީ ސްޓޭޖ ގައި ނަމަެވސްަގއަޅ ަގނޑ   ،އ އްމީދ ކ ރަނީ

ކަމ ގައި ައޅ ަގނޑ   އަދާނ ކ ރާ ފަރާތްތަކަށް އެަލަވންސެއް ލިބޭނޭ ޮގެތއް މި ބިލ ން އެބަ ކަނަޑއެިޅެގން ދާންޖެހޭ

 .ެވސް މިކަން ކ ެރިވދާނެ ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެހެން ާގނޫނެްއެގ ތެރެއިން  ،ބޫލ ކ ރަނީ. އެހެން މިދަންނަަވނީަގ

ސްެގން ކަްނކަން ކ ރ މަށް ތަންކޮޅެއް ަލސްެވެގން ހިނގައިދާނެ ކަމަްށ ެވްސ އެ ާގނޫނ  ެގނެއެހެންނަމަެވސް، އަނެއްކާ 

ހޯދ މަށް ީވ  19މަޖިލިސް އަޅ ަގނޑ މެން ަރއްޔިތ ންެގ ކިބައަށް ިނކ މެ  ،ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެން ީވ ަވޢ ދ ތައް

ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ ަގ ެވސް ައަވސްކޮށްލ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ާވީތެވ ެއކަން ކަމަށް ަވޢ ދ ތަކ ެގ ތެެރއިން އެއް ަވޢ ދެއް

ިމ އިޞްލާޙ ގައި ހ ރި ކަންތައްތަކަށް އަޅ ަގނޑ  ދިއ މ ެގ  .ކަމެއް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް މ ހިންމ  ެވސް ަވރަށް

އެ ވަޒީާފގައި  ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެޭރަގއި އާދަކޮށް ވަޒީާފއަކަށް މީަހކ  ދިއ މާއި  ،ައރަނީބަދަލ ގައި ައޅ ަގނޑ  ހިތަށް

 .މ  ކަމެކޭ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްންލ މަކީ މ ހިއިޑަކޮށް ނަޒަެރްއ ހިންަގކ  ށްއެ ކަންތައްތަކަ ،ދެމިހ ރ މާ، ހ ރ މާއި
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ނ ން ެވްސ ޤީމިސާލަކަށް ބަލާއިރ ގައި އަޅ ަގނޑ މެންެގ އެންމެ ިގނަ ފަރާތްތައް ނޫނީ މައިންބަފަިއން ހަމަ ޔަ

ކ ރާއިރ ަގއި ިމ ލާންޢ ަވޒީފާއަަކށް އިއެްއގައި އ ޅެން. ބޭނ ންަވނީ އޭނަެގ ދަރިފ ޅ  ސަރ ކާރ ެގ ކޮންެމެވސް ަވީޒފާ

. މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން ކަންބޮޑ ާވންޖެހޭ ނަާގނެ ކ އްޖަކ  ހަމަޖެހި ނިމިފަ ،ަވޒީފާއަށް ަނާގނެ މީހަކ އެ އޮންނަނީ 

 ،އެކަމަށް ޤާބިލ   ކަމެއް.ެއކަން ރަނަގޅ ކ ރަންެޖހޭ ،ދޭތެރޭގައި ފިކ ރ ކޮށް މިއީ. އަޅ ަގނޑ މެން އެކަމާ މައްސަލަެއއް

ވަޒީާފ ލިބެންޖެހޭ ކ އްޖާއަށް ލިބ މ ެގ ބަދަލ ގައި ކޮންމެެވްސ އެތާނގައި ޙަޤީޤަތ ަގއި  ،ތަޢ ލީމީ ފެންަވރ  ހ ރި

 އްނޫނީ ިވޔަފާިރެވރިއެ  ،ކޮންމެެވސް ބާރ ހ ރި ފަރާތެއް ނޫނިއްޔާ  ،އަޅ ަގނޑ މެން ސިޔާސީ މީހ ން ؛ނ ފޫޒަކ ން

 ،އޭެގ ބަދަލ ގައި އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ . އެ ކ އްޖާެގ ވަޒީފާ އޮންނާނީ ހަމަޖެހި ނިމިފަ ،ވަޒީފާ ގ ޅަިއެގން އެ މީހާެގ

ދެ ފ ށް ފެންނަ ޮގތަށް އެބަޖެހޭ އެ ވަޒީާފއަށް ކ ރިމަތިލި  ،ޓްރާންސްޕޭރެންޓްކޮށް ްއކޮށްއެ  ލ މާއވަޒީފާތަކަށް ހ ޅ ަވ

ނޭގނޭ އެ ޮހވ ނީ ކިިހނެއްކަން ސާފ ކޮށް އި ،މަށް އެ ހޮވ ނީއޭނަ ެއކަ ،ކްރައިޓީިރއާައކީ ކޮބައިކަާމއި ،އިމީހ ންނާ

މިކަންކަން ާވން ޮއތީ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ގައި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ިސިވްލ  .ޮގތެއް އޮންނަން. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް

ނާނ ެވ ައޅ ަގނޑ  ރިވސް ކޮމިޝަން މިހާރަށްވ ރެ ހަރ ދަމިހާރަށްވ ރެ ހަރ ދަނާެވެގން. ސިިވލް ސަ ރިވސް ކޮމިޝަންސަ

އަޅ ަގނޑ   ،ެއއީ އެއްަބއި. އަނެއް ބަޔަކީ ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ގައި އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް މި ކަމަކ ން އަރައެއް ނ ަގނެޭވނެ.

 ތަކަށް ނޫނީ ރިސޯޓ  ،މ  ިވޔަާފރިތަކަށްއްާގނޫނެއްެގ ތެރެއިްނ އެހާ ބޮޑަކަށް އާައޅ ަގނޑ މެންނަށް ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި 

 ؛ކ ރަންޖެހޭތެެރއަށް ަވންަނން މަސައްކަތްއެހެންެވސް ކ ންފ ނިތަކަށް އެހާ ބޮޑަށް ަގވާއިދ  ހަދައިެގން ޭއެގ

ައޅ ަގނޑ މެން މި  ،އެހެްނނަމަެވސް މަސައްކަތްކޮްށެގންާވނެ ކަެމްއ ކަމ ގައި އަޅ ަގނޑ  އަެނއްހެން ަގބޫލެއް ނ ކ ރަން.

އެންމެ ކ ޑަ އ ޖޫރައާިއ އަދި އަންއެމްޕްލޯިއމަންޓް ބެނެފިޓް ދޭނެ ާވހަކަ  ،ވެ ާގނޫނ ން އަޅ ަގނޑ މެން އޭރ ަގއި ަވޢ ދ ީވތީ

ލިސްޓެއް ހަދާފައި  ދޭން އަޅ ަގނޑ މެން އެމްޕްލޯިއމަންޓް ބެނެފިޓްއަން ،މީގައި ލިާޔއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ

ވަޒީފާއަްށ  ހ ންނަ މީހާ ވަޒީފާ ހޯދަން ތަނެްއގައި ރަޖިްސޓްރީކޮށްެގން  ނޫނިއްޔާމ  ަވކި  ،އޮންނައިރ ަގއި

 ަވޒީފާތައް ދޭނެ ޮގތް، ކްަރއިޓީރިއާ އަދި އެ ،ހ ރި ޮގތް އަމިއްލަ ތަންތަނ ން ެވސް ވަޒީފާ އެދެމ ންދާއިރ ަގއި

ނެގންޖެހޭ. އާދެ! އަޅ ަގނޑ  އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެންނަށް ފެންނާނެ ޮގތަށް އެއެބަ ތަންތަނަށް ކ ދިން ނަާގނެ ޮގތް 

  ،މި ބިލ ން އަޅ ަގނޑ މެން ބޭނ ންާވ ނަތީޖާތައް ގެ އިރާދަކ ރެްއިވްއޔާ އަޅ ަގނޑ މެން .ނިންމާލަނީ ާވހަކަ

މަސައްކަތް ދޭ ފަރާތްތަކ ެގ ކަންތައްތަްއ ެވސް ހިމާޔަތްާވނެ ޮގތަްށ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ މަސަްއކަތްެތރީންނަށް އަދި

އަޅ ަގނޑ   ށް އަންނާނެ ބިލެްއެގ ޮގތ ަގއި. އަދިނަށް ވ ޖޫދަައޅ ަގނޑ މެން ،އޮންނާނެ ބިލެއްެގ ޮގތ ަގއި ނ ކ މެ

މެދ  އަޅ ަގނޑ މެްނ އެންމެން ަވރަށް ފ ންކޮށް   މަލ ކ ރަން ފަށާ ތާރީޚާޢަ ައޅ ަގނޑ މެްނެގ މި ާގނޫނަށް  ،ަގބޫލ ކ ރަނީ

 ޞާދަށް ެވސްތިމި ަވގ ތަކީ މ ޅި ދ ނިޔޭެގ އިޤ  ،ފަހަރ  އެބަ ާވހަކަދެކެެވންޖެހޭ. އެހެން މި ދަންނަަވނީ އަދިެވސް އެއް

ޮގތ ން ާރއްޖެއަީކ ޭއެގ އަިދ އެ ،ާވީތެވ ަވގ ތަކަށް އޮތް ަވރަށް ބޮޑ  ހީނަރ ކަމެއް ައއިސްަފއި  ،ަވރަށް ބޮޑ  އަސަރެއް 
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މި ާގނޫނަށް  ،އަޅ ަގނޑ ެމން މި ބިލަށް ،އަސަރ  އެންމެ ބޮޑަށް ކޮށްފަިއާވ ަޤއ މ ތަކ ެގ ތެރެއިން އެްއ ޤައ މަށް ާވތީ

ާވހަކަަދއްަކއިެގން  ސަރ ކާރާ ިއ،ަވރަށް ފ ންކޮށް ިވސްނަ ، އަޅ ަގނޑ މެން މަޝްަވރާކޮށް އަމަލ ކ ރަން ފަށާ ތާރީޚ 

. ޝ ކ ިރއްާޔ އަޅ ަގނޑ މެން އެާހ ފަސޭހައިން ކޮށްލަންޖެހޭނެ ކަމެއް ނޫނޭ ެއ ދ ަވހެްއ ކަނަޑއެޅ މަކީ ނޫނިއްޔާ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ދިއްަގރ  ،އަރ ަވނީ ފ ރ ޞަތ މި ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  

 ށް. ދިްއަގރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .އިކްރާމް ޙަސަނަ

 

 ދިއްަގރ  ދާއިާރެގ މެންބަރ  ިއކްރާމް ޙަސަން ާވހަކަދެްއކެވ ްނ:

މ  އިޞްލާޙ ތަކެއް ހ ށަހެޅިފަިއާވ ބިލެއް. އަޅ ަގނޑ  ެވސް މި ންޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ަވރަށް މ ހި

 .އެންމެ ކ ޑަ އ ޖޫރަ ،މި ފ ރ ޞަތ  މި ހޯދީ. އެންމެ ފ ރަތަމަ ކަމަކަށްދެ ތިން ކަމެއް ފާހަަގކޮށްލަން  އިބިލ ަގ

ަވގ ތ   މި ،ތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ިވސްނަްނޖެހޭ އެންމެ ކ ޑަ އ ޖޫރަ ަކނޑައަާޅއިރ ަގއިއަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގ

ވ ެރ  މިހާރ  ލިބޭ އެއްޗަކަށް ،ލިބޭ މ ޅި އަދަދ ވަޒީފާތަކ ަގއި ތިބި ބޭބޭފ ޅ ންނަށް މިހާރ  ލިބޭ، އެއީ ގެއަްށ ެގންދަން 

ކޮންމެހެން  މ ސާރަތައް ކަނޑައަާޅއިރ ގައި ،ށަހަޅާލަން، އެޮގތ ން ައޅ ަގނޑ  ހަަމ ހ ކ ޑަނ ާވނެ ޮގތަކަށް. އެހެްނީވމާ

މި އިޞްލާޙ ތަކ ެގ ތެރެއިްނ  ،މި ބިލ ެގ ތެރެއިން ެވސް ެއއަށްވ ރެ ކ ޑަނ ާވނެ ޮގތަކަށް ހަމަޖެއްސިެގންދާނެ ޮގތެއް

އަޚްލާޤ    ،ރާލިމ  ،ިޒންމާދާރ އަސްލ  ާވ ިގނަ ކަންތައްތަކަކީ  ލަ ޮގތެއްަގއި މި ބިލ ގައިެގނައ މަށް. ދެން، ޖ މ 

ސަލާމ ެގ ާވހަަކ  ރަްއޔިތެއް ބިނާކ ރ މަށް ހ ރި ކަންކަން ކަމ ގައި ފާހަަގކ ރަން. އެޮގތ ން އ ެފއްދ ންތެރި ،ރަނަގޅ 

ދ ރ ަގއި ހ ރ މަށް މި  ނ ަވތަ މަަސއްކަތާ ،ނަާގ ެވސް އެަބއޮތް. މިހާރ  ސަާލމާއި އެކި ޮގްތޮގތ ން މ ަވްއަޒފ ން މި

ޤީޤަތ ގައި އެ މ ަވއްޒަެފއްެގ އ ެފއްދ ންތެރިކަން ެވސް ަވރަށް ބޮޑަށް ކ ޑަެވެގންދާ ކަމެއް. އަދި ކ ރެޭވ ކަންތައްަތކަކީ ޙަ

 ،ާވނަމަ ނ ކ ރެވިއްޖެ ކަމަށްަގއި ިބނާފެްއެގ އ ެފއްދ ންތެރިަކން އެންމެ ރަނަގޅ  ޮގތ ަގއި އޭނާއަށް އޭނާެގ ހަޔާތ މ ަވްއޒަ

އޭާނއަށް ލިބޭ  އ  ެވސް ދަށަްށ އެބަދޭ. އެއީ މ ސާރަައކީ ޭއނާެގ އ މ ރ ަގއިމާކެޓް ެވލި ޙަޤީޤަތ ަގއި  ،އޭނާެގ ައގ  ެވސް

، މައްޗަްށ އަާރ ެއއްެޗްއ އޭނާެގ ައަގީކ. އެހެްނީވމާަދސްާވ ެއއްަޗާކއި އަދި އޭނާ ކ ރާ މަަސއްަކތަކ ން  ،ތަޖ ރިބާއާއި

ދ ރ ަގއި  ަވޒީފާއާ ޮއޭވކ ނީޑަގއި އެބައެ މީހެއްެގ ސި ،ފ  ޒަަވރަށް ބޮޑަށް މ ވައް ދެން އެ ެވސް އެބަ ެގއްިލެގންދޭ.

ހ ރެޭވނެ ޮގތްތައް. އަދި އެ ހ ރިހާ ޮގތްތަކެއް އެބަ ބޭނ ންކ ރޭ. ބޭނ ންކޮށް ވަޒީާފއާއި ދ ރ ގައި ހ ެރޭވތޯ ބަލާ. ދެން، 

އެބަ  ހ ރީމަކަން ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން މ ަވްއޒަފ ންނަށް ވަޒީފާ މި ލިބެނީ ޙަޤީޤަތ ގައި ވަޒީފާ ދޭނެ ފަރާތެއް

ތެރެއިން. އެކަން ެވސް ން މީެގކޮށްދޭފަރާތްތައް އަޅ ަގނޑ ެމން އެބަޖެހޭ ޕްރޮޓެކްޓ ަވޒީފާދޭ  ،ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ. އެޮގތ ން
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އެންމެ ކ ޑަ އ ޖޫރަިއެގ ޮގތ ގައި ކަނޑައަޅަން ހ ށަހަޅާފައި މިހިރަ  މީގައި މިއީ ހަމަ ރަނަގޅަްށާވތަން އެބަފެނޭ.

މިއީ އެންމެ  ؛ސް ރިވއަިދ ސިިވލް ސަ . ހ ށަހެޅިފަތްއެބައޮ 8500ން ރ ރިޒަމް ެސކްޓައަާލއިރ ަގއި ޓ  އިދ ތަކަށް ބަލައަދަ

 .އެންމެ ކ ޑަ އ ޖޫރަެއްއެގ ޮގތ ގައި. މިީއކީ އެންމެ ބޮޑ  އ ޖޫރަެއއް ނޫން. އެންމެ ކ ޑަ އ ޖޫރަެއއްެގ ޮގތ ަގއި ،ކ ޑަ

ްނނަނީ. ދެން، އެންމެ ކ ދި  މި އޮ 6500މީޑިއަމް ބިޒްނަސްތަކަށް ެވސް އަދި ދެން އެބައ ޅޭ.  6500 އަދި

އެންމެ ކ ޑަ އ ޖޫރައެްއެގ ޮގތ ަގއި. އަޅ ަގނޑަްށ  4500ންަނނީ ިވޔަފާރިތަކަށް ނ ަވތަ އެންމެ ކ ދި ިވޔަފާރިތަކަށް މި އޮ

ެކްއ ދަދ ތަކަކީ ދެިވދާނެ އަދަދ ތަމި އަރަނަގޅ  އަދަދ ތަކެއްހެން.  ރާއްޖޭެގ ހާލަތަށް ބަލާއިރ ަގއި މިއީ ހަމަ ،ހީަވނީ

ޤައ މަށް ެވސް ަވރަށް  ެގ ސަަބބ ން 19-އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ަރން. މިއީ ަވގ ަތކީ ަވރަށް ދަިތ ަވގ ތެއް. ޮކިވޑ   ކަމ ަގއި 

ތެއް. ިވޔަފާރިތަަކށް ެވސް ަވރަށް ބޮޑ  މަޑ ޖެހ މެއް އައިސްަފއިާވ ަވގ  .ނޭދެޭވ ކަންތައްތަެކއް ކ ރިމަިތެވފަިއާވ ހާލަތެއް

އަޅ ަގނޑ މެން މިކަން ީވހާެވްސ  ،ގައި ނ ެވދާނެ. އެހެންނަމަެވސްއް އެންމެ ރަނަގޅ  ަވގ ތ  ކަމ ގައި ފަހަރެ މިއީ

ހިންނަަވރ  ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ  އަަވހަކަށް ކ ެރޭވތޯ ބަލަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ަރނީ. އަދި

ެގންނަންޖެހޭ.  އަޅ ަގނޑ މެންއެމްޕްލޯއިމަންޓް ބެނެފިޓް  ެވސް ތާއީދ ކ ރަން. އަންމަށް ައޅ ަގނޑ ްއވ ހ ށަހެޅ  އްިވހ ށަހެޅ 

އަޅާެނ ަވރަށް ރަނަގޅަްށ ވަޒީފާ ހޯދ މަށް ބާރ  ެގންނައިރ ގައި ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން އަންއެމްޕްލޯއިމަންޓް ބެނެފިޓ 

މި   މެއް ކަމ ގައި އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. ދެންމ  ކަންޮގތަކަށް އަްނއެމްޕްލޯއިމަންޓް ބެނެފިޓް ެގނައ މަކީ ަވރަށް މ ހި

ޕްރޮބޭޝަނެްއގައި ަވޒީފާ  ؛އިރ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންއޮތީ ޕްރޮބޭޝަން. ޕްރޮބޭޝަްނެގ ާވހަކަދަްއކާ

ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް  މަސް މިހާރ  މި އޮތީ. 3ދ ަވހ ެގ ާވހަކަ މި ދެކެެވނީ. އަސްލ  މަސް 6މަހާއި  3 ،ހޯދާ ފަރާތް

އަދަދަކަށް ެވެގްނ  ދ ަވހަކީ ހަމަ ރަނަގޅ މަސް 6ހޯދާ ފަރާތަށް ެވސް ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަީނ އެއީ ވަޒީފާ  ،ެވސް

އޭނަ ޮގތަކީ  ޕްރޮބޭޝަންގައި އޭނާ އެއް ދ ަވސް ީވމާމަސް 3 ،ހިނގައިދާނެ. އެހެން އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަާވ ސަބަބަކީ

މިއީ ބިލ ން މި ހ ށަހަޅަނީ އެންމެ ކ ޑަ އ ޖޫރަ ޕްރޮބޭޝަނެްގ  ،ކަމ ގައި ިވޔަސްޕްރޮބޭޝަން އޮތްއަެނއްކާ ވަކިކޮށްލ ން. 

މިހާރ    ،، އެންމެ ކ ޑަ އ ޖޫރަ އެޮގތަށް ލިބޭއިރ ަގއި އެހެންީވމާ އެންމެ ފ ރަތަމަ ދ ަވހ ން ފެށެިގން ެވސް ދޭން ފަށަން. 

ނޯމަލް ސެލަރީއަށް މި  ެވްސ މާ ކ ަޑ އ ޖޫަރއެއް. ދީފައި އެއަްށވ ރެ  ،ދެނީ ކ ޑަ  ޕްރޮބޭަޝންގައި ،ކީ ކަން ހިނާގ ޮގތަ

ން މިހާރ  މި ފަށަނީ ެވސް. އެޮގތަށް ިވސްާނއިރ ަގިއ ނޯމަލް ސެލަރީ، ފަހ ގައި. އެހެންީވމާ އަންނަނީ ޕްރޮބޭޝަނަށް

ވަޒީފާ ލިބޭ ފަރާތަށް ެވސް  އޮތީމާ  ސްދ ަވމަސް 6 ދެން  ނޫން.ދ ަވސް އޮތ ން އެއީކީ މަްއސަލަެއއްމަސް 6އަސްލ  

 އެހެންނޫނިްއޔާ ؛ދ ަވހަކީމަސް 3ަވންދެން.  ދ ަވސްމަސް 6 ހ ރެޭވނެކަން ނގައިންޭވ ތިމަންނާއަށް މިތާޤީއެބަ ޔަ

 6އަސްލ  ަވަރށް ރަނަގޅ  މ އްދަތެއް ކޮށްލަން އެއްެވސް މީހަކ  ޓެސްޓ  ޕްރޮބޭޝަންގައި އޭނަ ަވިކެވެގންދާންޖެހޭނެ.

 ،ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަށް ެވސް ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ގައިއަދި ަވޒީާފ ލިބޭ ފަރާތަށް ެވސް  އީ އެދ ަވހަކީ. އެ މަސް

 ދ ަވހަކީ ރަނަގޅ މަސް 6އެންމެ ކ ޑަ އ ޖޫރަ ފ ރަތަމަ ދ ަވހ ން ފެށިެގން ހިނާގތީެވ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ ހަމަ 
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ޔަތްކޮށް ިމ ޢާ ލާަގިއ މި އަޅ ަގނޑ މެން މި ދެއްިކ ހ ރިހާ ާވހަކަތަކަށް ރިޙަކޮމިޓީ މަރ  ލަ ޮގެތްއަގއި އްދަތެކޭ. ޖ މ މ 

ާދނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ނިމިެގން ރަނަގޅ  ޮގތަކަށް

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔާސަތ ން 

މެން މިހާރ  މި މެދ ކަނޑާލަނީ ސައިެގ ަވގ ތަށް. ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  އާދެ! 

ެއީކގައި ފްރީ  ޗައިނާއާ ަވނީ ަވނަ މަޖިލީހ ގައި މި 18މިއީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ މަޖިލީހ ެގ  ،ނިގަވަޑއިަގންަނާވނެއެ

ދެން، އެ ެއއްބަސްވ މ ެގ ަދށ ން ކ ރާންޖެހޭ އެްއެވސް  .. ެއއްބަްސވ މެއް ެވިވފަމެންޓެްއ ާގއިމ ކ ރެިވފަޓްރޭޑް ެއްގރި

 ެވސް ޮއތް ކަމަކަށް އެްއޮގތަކަށް ކަމެއް އެހެންނަމަެވސް ަވނީ ނ ކ ރެިވ. އެހެްނީވމާ، ޙަޤީޤަތ ގައި އެ ެއއްބަސްވ ން ދެމި

ކޮންމެެވސް އިރަކ ްނ މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހ ން މިކަން ަވކި ޮގތަކަްށ  ،އެހެންނަމަެވސް ދެކެޭވކަށް ނެތް.

މިއަދަކ  ތި ބޭފ ޅ ން  ކޮންމެހެން  ،ނިންމައިދިނ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ބޭނ ންތެރި ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަަވނީ

އެކ ަގއި އެއާ  ،ނޭގނެހަމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ްނނަށް އެ ަކެއއް ނޫން.ސްެވަގންނަން އ ޅ ްއާވްނީވ ާވހަކަމ ގައި އަވަ މި

ން ންނާއި ޖ ޑިޝަރީ ކޮމިޓީގ ޅޭ ކޮމިޓީ ސަާލމަތީ ޚިދ މަތްތަކާ ޮގތ ން ގ ޅޭ ެގ މަްއސަލައާއި މަރ ތަކ ޚިޔާނާތާ

. އެއީ ފ ލ ސް އޮފީހަށް އެ ބޭފ ޅ ން ަވނީ ލިބިފަ ޖަާވބ ަތކެއް މި ހިންަގމ ންެގންދާ މަސައްކަތަްށ ކޮންމެެވސް ަވރެްއެގ

ޮގތ ން ފ ލ ސް އޮފީހ ން އެަބޭވ ބަެއއް  ގ ޅޭ ފ ލ ސް އޮފީހ ން އެދިަފއިާވ ކަންކަމާ ދެއްާވފަިއ އޮތް މ އްދަތ ެގ ެތރޭގައި

. ފެންނަ މި ސިޓީތައް ފޮނ ިވފަ ،ާވނީ ެއ ކޮމިީޓއަށް . ެއ ޖަާވބ ޖަާވބ  ެއ ކޮމިޓީއަްށ ދިނ މަށް އަޅ ަގނޑަށް ފޮނ ާވފަ

އަދި އަޅ ަގނޑ މެން އިތ ރ  މަސައްކަތްަތެކއް އެބަ ކ ރާންޖެހޭ. ަވރަށް  ެގންދިއ މަށްޮގތ ަގއި މިކަން ބާރަށް ކ ިރއަށް

 ލީ ސައިެގ ަވގ ތަށް.އިބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  މި މެދ ކަނޑަ

 

 {އަށް 11:05އިްނ  10:31 :ކޮޅ ސްަވގ ތ  ހ }

 (هللاއީވާ ޢަްބދ  ރައީސްނައިބ  މަޖިލީހ ގެ  ؛ވީންނެތ ގައި އިސަ)ރިޔާ

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 އީތިދާބ ހެނދ ނ  ބަހ ސްކ ރި އި ،` މި ދަންފަޅީަގއި ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން މަަސއްކަްތ ކ ރިއަށް މި ެގންދަނީ

ހ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިލްޔާސް ލަބީބް   ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން ބިލަށް. އެއީ ކ ރިބަހ ސް

ެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ ބަހ ސް. ށް އިޞްާލޙ (އަބެހޭ ާގނޫނ  ވަޒީާފއާ ) 2008/2ނަންބަރ   ާގނޫނ  ،ހ ށަހަޅ އްާވފަިއާވ

މިއަދ  ބަހ ސްކ ރާނީ ބައިަގިޑއިެރއްހާިއރ . އެއަށްފަހ  އަޅ ަގނޑ މެން  މި ބިލަށް ދެން ،ކ ރަނީތ އަޅ ަގނޑ  މި ަގސް
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މި ަވގ ތ  ހަމަޖެހިފައިާވ  ކޮމިޓީ މަަސއްަކތް ؛މި ަވގ ތ  ކޮމިޓީތައް ބަދަލ ާވނީ ދެން އެޖެންާޑެގ ާބކީހ ރި ކަންކަމަށް.

ހިއ މަން ރައިޓްސް އެންޑް ރ ، ޖަހާއި 11ތަރިކަިއެގ ކޮމިޓީ.  ާއއިޤައ މީ ތަރައްޤީ ،ޖަހާއިރ  11ލާނަން. އިޮގތް ދަންނަަވ

ަގިއ  12:30 މިނިަވން މ އައްސަާސތަކ ެގ ކޮމިޓީ. އިރ ،ޖަހާ 12  ކޮމިޓީ.ޢީތިމާއިޖް ޖަހާއިރ ، 11ކޮމިޓީ.  ރޖެންޑަ

 2ސް ކޮމިޓީ. ޒަރޕްރައިސްޓޭޓް އޯންޑް އެްނޓަ ޖަހާއިރ  2ކޮމިޓީ.  ތިޞާދީއިޤ  ،ަގއި 12:30މާލިއްޔަތ  ކޮމިޓީ. 

ރ ކޮމިޓީ އަިދ ހިއ މަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަ ،ޤައ މީ ތަރައްީޤ ކޮމިޓީ ،ކޮމިޓީ. އެހެންީވމާ ތިޞާދީއިޤ  ޖަހާއިރ ،

ަވގ ތ   އެްއެގ ެއްއެވސް ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރަކ  މިފަށާ އެއްެވސް ކޮމިޓީ ަޖހާއިރ  11 ؛ ކޮމިޓީޢީތިމާއިޖް

މާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާގެ  ކޮށްލަދެްއވ ން އެދެްނ.އިޝާރާތް ށްއަޅ ަގނޑަ ،ދަްއކަަވން އެިދަވަޑިއެގންފަިއާވނަމަާވހަކަފ ޅ 

ކޮމިޓީއަށް  އާهللاޢަބްދ ބާރަށ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ   ،ފަހ މީއާއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިމްތިޔާޒް

މާފަންނ  އ ތ ރ   ދެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ައޅ ަގނޑ  ފ ރަތަމަ ފ ރ ޞަތ  ައރ ާވނަން. ،ަވަޑއިަގންަނަވންޖެހޭތީ

 ފަހ މީ. ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިމްތިޔާޒް

 

 މާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިމްތިޔާޒ  ފަހ މީ ާވހަކަެދއްެކވ ން:

ބެހޭ ާގނޫނަށް ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން އިޞްާލޙ  ހ ށަހެޅ އްިވ ކަމަށްޓަަކއި  ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ަވޒީފާއާ

އެމް.ޑީ.ީޕެގ ސަރ ކާރެއް އަންނަ ކޮންމެ ަފހަރަކ  އަޅ ަގނޑ މެން ނ ހަނ   .ދަންނަަވން. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް ޝ ކ ރ 

އެކ ަގިއ އަބަދ ެވސް ައޅ ަގނޑ މެން ެވރިކަމަށް މި އަންނަނީ.  ްއވ ަރކާތަސަ ،އެކ ަގއި ހަރ ދަނާ އ ސޫލ ތަކާ

މިއަދ ެގ ރައްޔިތ ްނެގ  ،ެގ އެމް.ޑީ.ީޕެގ ަސރ ކާރ  ެވރިކަމަށް ައއިއިރ ަގއ2008ިކ ީރަގއި  ،އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ

އެހާމެ  ެވސް ހަމަ ސައްވ ަރކީެވިރކަމ ަގއި ހ ންނެިވއިރ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެން ައއި ތަ  މަޖިލީހ ެގ އިްއޒަތްތެރި ަރީއސް

މ  ހަރ ދަނާ ބިންަގލެއް އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ސަރ ކާރ ން އަޅަމ ންެގންދިަޔއީ. ންމ  ތަސައްވ ރެއް. އަދި ހަމައެހާމެ މ ހި ންމ ހި

 އަޅ ަގނޑ މެން އްޔާތަކާޢިާވމީ ޖަމ ގ  ފ ރަތަމަ ެވސް ސަރ ކާރ  ހަާވލ ވ މާއެކ  އަޅ ަގނޑ މެން އަިއ.އެލް.އޯ ފަދަ ބައިނަލްއަ 

ެވސް ވަޒީފާ އަދާކ ރާ ފަރާތްތަކާއި ވަޒީފާދޭ އީ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލިސް މެދ ެވރިެވެގން ބަިއެވިރެވފަިއާވނެ. އެ

މ ކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަބަދ ެވސް ަގބޫލ ކ ެރޭވތީ. ންފަރާތްތަކ ެގ ޙައްޤ ަތއް ރަްއާކތެރިކޮށް ހިމާޔަތްކ ރ މ ެގ މ ހި 

ފަރާތެއްކަން އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ  މ  ންާދކ ރާ ފަރާތްތަކަީކ އެހާމެ މ ހިއޮތ މަށްޓަކައި ވަޒީފާ އަޤައ މެއް ދެމި

 ައޅ ަގނޑ މެން އޭރ ެގ ސަރ ކާރ ން ެވސް އަދި މިއަދ ެގ ސަރ ކާރ ން ެވްސ. ައޅ ަގނޑ މެން ؛ބަލައިަގންނަން އަބަދ ެވސް 

އަޅ ަގނޑ  ެދކޭޮގތ ގައި ލޭބަރ ޔޫނިއަން ަފދަ ތަންތަނަށް ބާރ ެވރިކަން  ،މ ހިންމ  އަނެއް ކަަމކީކ ރަންޖެހޭ  މިހާރ 

ކ ރެޭވ. ބޫލ  ަގމ ެގ މަސައްކަތް ކ ރ މަކީ ަވރަްށ މ ހިންމ  ކަމެއްެގ ޮގތ ަގިއ އަޅ ަގނޑަށް ވ ބާރ ެވރިކ ރ   އި،ދޫކޮށްލަ

 އެހެން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ ،ެކރޭރ  އަބަދ ެވސް ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ަވރަށް ކެރިެގން ދަންނަަވންއަޅ ަގނޑ މެންެގ ތަސަްއވ 
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ެވިރކަމަށް އަިއއިރ ަގއި  2008އް އަޅ ަގނޑ ެމންެގ އޮޭވ. ައޅ ަގނޑ މެން ރެއް، ިވޝަނެ އ ާޑއި ބިމާހާ ތަފާތ  ތަސައްވ  

 ،ބޭފ ޅ ންނަށް އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ  ެއހާމެ ތަފާތ ާވނެ. ތިހަމަ ރ  ެވސް ތަސައްވ ރައީސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ ެގ 

ރައްޔިތ ންނަށް  އަޅ ަގނޑ މެން އޭރ  އާއްމ  ރައްޔިތ ްނނަށް، ދިެވހި .ަވޑަިއަގންނަާވނެދިެވހިރާއްޖޭެގ ަރއްޔިތ ން ހެިކެވ

. އިންފ ޅާ ާދއިރާެއއްަގއި ދެމ ންދިޔަ ކަމެއް ަވރަށްފައިދާކ ރަނިިވ ިގނަގ ނަ ކަްނތައްތަކެްއ ާއއްމ  އިޖ ތިމާޢީ އެހީތެރި

އަޅ ަގނޑ މެްނ އެކަނިެވރި މައިންނަށް އިނާޔަތްތަކެއް ދޭން ފެށީމ .  ކ ރިން. އާސަންދަ އަޅ ަގނޑ މެން ތަޢާރަފ 

އެ އ މ ރަށް  މީހ ން އެ ،ީވމާ  އަހަރ  65 އިނާޔަތްަތކެއް ދޭން ފެށިން. ޞައަޅ ަގނޑ މެން ނ ކ ޅެދޭ މީހ ންނަށް ޚާއް

. އަޅ ަގނޑ މެންެގ މިއަދ ެގ ންއިނާޔަތްތައް ދޭން ފެށި ެވސް ފަރާތްތަކަށް އެީހތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް މާ އެއިޔަދި

އަދި އެމް.ޑީ.ީޕެގ ަވޢ ދ ެގ ތެރޭަގއި ަވރަށް މ ހިންމ  އެހެން ކަންތައްތަކެއް އެބަޭވ. އެއީ އެންމެ ކ ޑަމިނ ްނ  ،ސަރ ކާރ 

ދަނީ. ސަރ ކާރ ން އެކަން  ންމ  މަސައްކަތް މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަމ ން މިމ ހި ދޭންޖެހޭ އ ޖޫރަ ކަނޑައެޅ މ ގެ 

މިއީ ަވރަްށ މ ހިންމ  ކަމެއްެގ  ޤީޤަތަކަށް ހެދ މ ެގ މަސަްއކަތް މި ފަށަނީ.ޙަރ  ތަސައްވ  ޓަާވފަިއަވނީ އެމް.ޑީ.ީޕެގއްފަ

ޮގސް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ަވޢ ދ  ނަޑއެިޅެގންބިލ ެގ ތެެރއިން އެކަން ކަ ކ ރަން. އަދި މިބޫލ ަގޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  

އެކ ަގއި ންކަން އަޅ ަގނޑަށް އެބައޮތް. ައޅ ަގނޑ މެން ހަމަ އެއާޤީކަމ ެގ ފ ރިހަމަ ޔަފ ދިެގން އިރާދަކ ރެްއިވްއޔާ ދާނެ

 ، ންމ  ކަންތައްމ ހި އިނާޔަތެއް ދިނ މ ެގ ޞަވަޒީފާ ނ ލިބި، ަވޒީފާ ހޯދ މ ެގ މަރ ޙަލާަގިއާވ މީހ ންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚާއް

ައޅ ަގނޑ މެްނެގ  . މިއީފަށަނީމި ރ  އިރާދަކ ެރއްިވއްާޔ އަޅ ަގނޑ މެން ފ އްދ މ ެގ މަސަްއކަތް މިހާރ  އަދި މި ތަސަްއވ 

އެކ ަގިއ  ިވެހއ މާ ،ކ ަގއިއެ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ަވޢ ދ ެގ ތެރޭަގިއ ހިމެނޭ ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ މެން ާވނެ މި ސަރ ކާރ  އައ މާ

އެކ ަގިއ  އާފ ލް މ ސާރަ ،އެކ ަގއި  އާދ ަވހ ެގ މ ސާރަމަސް 6މިދެންނެީވ  .ްއ، އ ޖޫރައެއް ނޫންމައިންނަށް ދޭ އ ޖޫރައެ

ދ ަވހ ެގ ޗ އްޓީ. މަސް 1ެދޭވ ެއކ ަގިއ ބައްޕައިންނަށް ެވސް އެބަދ ަވހ ެގ ޗ އްޓީ އެަބދެޭވ. އަދި ހަމަ ެއއާމަސް 6

ެވްސ ކ ރ މަށް އަޅާ މ ހިންމ  ފިޔަަވޅ ތަެކއް މިހާރ އި، ހަރ ދަނާކ ރ މ ެގ ޮގތ ގަ ހަރ ދަނާ ޖ ޗާ ރިވސްއަޅ ަގނޑ މެން ސަ

ޮގެތްއަގިއ  ޞަޚާއް  ،ަވޒީފާ އަާދކ ރަްއާވ ފަރާްތތަކަށްދަނީ. އަޅ ަގނޑ މެން އެކަން އިރާަދކ ރެްއިވްއޔާ  އަޅަމ ން މި

ރާދަކ ރެްއިވއްޔާ ދޭ. ްނަކން އަޅ ަގނޑ މެންެގ ސަރ ާކރ ން އިޤީޔަ ފަރާތްތަކަށް އެ ތަކ ަގއި ވަޒީފާ އަދާކ ރާރިސޯޓ 

ދާނެ. އަޅ ަގނޑ މެން ަވޢ ދ  އިރާަދކ ރެްއިވްއޔާ ފ އްދިެގންެއ ، މަސަްއކަތް ެގ ތެރެއިން މ19ިއަޅ ަގނޑ މެން އެޖެންޑާ 

 އިދޭޚިލާފަށް މ ޅި ދިރިއ ޅ ން ބަދަލ ކޮށްލަ ޕާޓީތަކާއަޅާ ކޮންމެ ފިޔަަވަޅކީ އެހެްނ ހ ރިހާ  އަދި މި ،ާވ ކޮންމެ ަވޢ ދަކީ

ބޫލ ކ ރަން. ައޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރެއިން ަބއެްއ ަގހެޮޔ ިބންަގލެއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  އެބަ  ، މަސައްކަެތއްހެޔޮ

ކ ރ މ ެގ މަސައްކަތް ެއ ޕްރޮމޯޓ  އިަދއްކަ ެގ ސަރ ކާރެްއެގ މެނިފެސްޓޯއެްއެގ ާވހަކަޯކލިޝަނ  ،ފަރާތްތަކ ން އެބަ ިވދާޅ ވޭ 

ބައެއް ފަރާތްތަކ ން ކ ރާތީ ައޅ ަގނޑ  ހިތާމަކ ރަން. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް، ިމއިން ެއްއެވސް ކަމަކީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ 

ެއ ދާ އެމް.ޑީ.ީޕެގ ަވޢ ދެއް. ސަރ ކާރ ން ކޯލިޝަންެގ ތެޭރަގިއ ހިމެނޭ ޕާޓީތަކެްއެގ ަވޢ ދެއް ނޫން. މިއީ ހަމަ ސީ
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މެނިފެސްޓޯ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޕާީޓެގ މެނިފެސްޓޯ ފަނޑ ކޮށްލ މ ގެ  ،އެމް.ީޑ.ޕީެގ ަވޢ ދ  ެގންދަނީފ އްދަަވމ ން

ށް ކ ރާ މީހ ންނަށް ަވރަމި ޕާީޓ ދެމިއޮތ މަށް ޓަކައި މަަސއްަކތް ،ާވހަކަދެްއކ މަކީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ އެމް.ޑީ.ޕީ

ތީ މިކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ހިތާމަކ ރަން. ކ ރާބޫލ  ަގބޭއިންސާފ  ނޫނިއްޔާ ަވރަށް ދެރަ ޮގތެއް ކަމ ގައި ައޅ ަގނޑ  

ރ  ންކަން ނޯންނަ ތަސައްވ  ޤީ ތްތަކ ެގ ވަޒީާފެގ ޔަައޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ ަވޒީފާ އަދާކ ރާ ފަރާ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ާޔމީންެގ ސަރ ކާރ ަގއި ަވޒީފާ هللا ޢަބްދ  ،ޭވތ ެވދިަޔ ސަރ ކާރ ަގއި  މި ،ނޭގބަދަލ ކޮށްލަން. އަޅ ަގނޑ މެްނނަށް އި

ކޮންމެ  ،ފަރާތްތައް ބޭނ ން ކޮންމެ އިރެއްަގއި ހަމަ އެ .ން ނެތްކަންޤީއަދާކ ރާ ފަރާތްތަކަށް އެްއެވސް ަވރެްއެގ ޔަ

 ،ން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއިރ ަގިއ އެ ޙައްޤ ތަެކއް ނ ލިބޭކަ އިލާއެއްލަ  އިޮގތަކަށް ވަޒީފާއިން ަވިކކޮްށ ކަނޑަ

ކ ރާނަން އަޅ ަގނޑަްށ ކ ޑަކ ޑަ ފ ރ ޞަތެއް ދެްއަވއިފިއްޔާ ަވރަށް އ ފާ، ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ؛އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ

 މަށް އެކ ެގ ޙައްޤ ަތްއ ކަށަަވރ ކޮށްދިނ އަދާކ ރާ ފަރާތްތަ އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ ވަޒީފާޓަކައި. ނިންމާލ މަށް

މަސައްކަތް ައޅ ަގނޑ މެްނ  ކ ރަން. އެ އަަވސް ފ ރ ޞަެތއްަގއި އިންސާފ  ލިބޭނެހާ ޮގްތތަކަކަށް މަސަްއކަތް ފަރާތްތަކަށް

އޮތް ރައްޔިތ ންގެ  ކ ރަން. އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސ ޕަރ މެޖޯރިޓީ ސަރ ކާރ ން އެބަ  ަވށައިޖެހޭ ޮގތަކަށް އިރާަދކ ެރއްިވއްޔާ މި

ފާހަަގކ ަރން. އަޅ ަގނޑ މެން ޝަރ ީޢ އެބަ ބޫލ ކ ރަން. ަގކަމަށް އަޅ ަގނޑ  މަސައްކަތް ކ ރަމ ންދާ  މަޖިލީހ ން އެ

ޓްރަިއބިއ ނަލްެގ މަސަްއކަތްތަްއ  ވަޒީފާއާ ބެހޭ އް،މިނިަވން މ އައްސަސާތަ  .ހަރ ދަނާކ ރަން އެބަ ނިޒާމ 

 ،ކޮށް  ޮގތެއްަގއި މަސައްކަތް ަވރަްށ ހަރ ދަނާ އެބަ ބެލެހެްއޓޭ. އިރާދަކ ެރއްިވއްޔާ އަޅ ަގނޑ މެން މި ކޮށްއޯަވރަސއިޓ 

ންކަން ކަަށަވރ ކޮށްދިނ މ ެގ ހ ރިހާ މަސައްކަތެއް ެވސް އެމް.ޑީ.ީޕެގ ޤީއަދާކ ރާ ފަރާތްތަކ ެގ ވަޒީފާެގ ޔަ ވަޒީފާ

ަބއެއް ފަރާތްތަކ ން  .ރަްއޔިތ ންެގ މަިޖލީހ ން ކޮށްދޭނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް .ސަރ ކާރ ން އިރާދަކ ެރްއިވްއާޔ ކޮށްދޭނެ

ހ ރި މަރ ޙަލާތައް  ކަނަޑއްތ ކ ރަންެޖހިފައި ؛ރާތްތަކ ްނ ދާންފަ އެ  ،ނ ޙައްޤ ން ަވިކކ ރީމާ އިންވަޒީފާ 

އަދި  ،ން ވަޒީާފއިން މީހަކ  ަވކިކ ރީ ނ ަޙއްޤ ން ކަމަށް ކަނަޑއެޅީމާބެހޭ ޓްރައިބިއ ނަލ  އާ ކ ރާއިރ ަގިއ ަވޒީފާކަނޑައްތ  

ރީެގ ސަރ ކާރ  އޮްތއިރ ަގއި މިދެންނެީވ މީެގ ކ   ،ފަހަރ  ސަރ ކާރ ން ޮގތެްއގައި ަބއެއް ޞައްޚާ ،ދޭ ފަރާތ ންވަޒީފާ

 ވަޒީފާ ދިނ މަށް ނިންމީމާ ން ކަނޑައެޅީމާ އެބަދޭ ހަިއޯކޓަށް. ހައިކޯޓ ން ެވސް ހަމަ ވަޒީފާ ދިނ މަށް ޓްރައިބ އ ނަލ 

ދަންނަ  ހަމަ އަޅ ަގނޑ  ؛ޮގސް އެބަހ ރި ބަެއއް ފަރާތްަތއްދޭ. މިހެންއެބަެވސް  އަށްމް ކޯޓ  މަރ ޙަލާޕްރީއަނެއްާކ ސ 

ދިނ މަށް ޓަކައި ހައިކޯޓ ން ެވސް  ަވޒީފާ ،ެވއްޖެ ފާއިތ ެވޮގއްސަ އަހަރ  މިހާރ  ާގތްަގނޑަކަށް 7 ،ހ ރިފަރާތްތައް އެބަ

މީހާެގ ޙައްޤ  ނ ލިބި. މިއީކީ އިންސާފެއް އެ ، ންދެން މަޑ ޖެހޭ ޮގތ ހަމައަށް ޮގސް  މް ޯކޓާޕްރީސ  ،ނިންމާފައިާވއިރ 

ން ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އެކަން ހަލ ިއާވންޖެހޭނެ. އަަވްސާވންޖެހޭނެ. ަވޒީފާދިނ މަށް ޓަކައި ޓްަރއިބިއ ނަލ 

 ށް ަވރަށް، ވަޒީާފ ދިނ މަަވޒީފާއިން ަވކިކ ރީ ނ ަޙއްޤ ންކަން. އެހެންީވމާ ،ބޮޑ  ާބރެއް ެއ ެއޅ ނީ ނިންމީމަ އެއީ ަވރަށް

 ަވނީ  ހައިކޯޓ ްނ އަދި އަމ ދ ން ވަޒީފާ ދިނ ަމށް ނިންމައިފި ކަމަށް ،ާވނެ. ދެން ހަިއކޯޓަށް ހ ށަހެޅ ނީމާ ބޮޑ  ބާރަކަށް
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 އެއި ަގކޯޓ   މްޕްރީހަމައަށް ެގންޮގސް ސ  މް ކޯޓާޕްރީއެ ނިޔަތ ަގއި ސ  ،ދެންމ މ ެގ ބޭނ މ ގައިއިތ ރަށް  ،ނަމަ

ބޮޑ  ބޭިއންސާފެއް. ވަޒީާފއިން ނ ޙައްޤ ން ަވކިކ ރި މީހަކަށް ލިބިދާ  މަ ެއއީ ަވރަށްއިބާއްަވއިެގން އ ޅޭ ހިސާބަށް ދިޔަ

މި  އިލާައކަށް ލިބިެގންދާނެ. މިކަން އަޅ ަގނޑ މެން ބަދަލ ކ ރަންޖެހޭ. ޢާަވރަށް ބަިއަވރ  ބޮޑެތި ެގްއލ ންތަކެއް 

 ،އަޅ ަގނޑ  ހަނދާން އެބަހ ރި .ތްތެރި ރަީއސްބޫލ ކ ަރން. އިއްޒަަގޖެހޭ ަކމަށް އަޅ ަގނޑ މެން ރ  ބަދަލ ކ ރަންތަސައްވ 

ބައެއް އެމް.އެން.ޑީ.އެފްެގ  ؛ހ ރި ފަރާތްތައް ބަޣާާވތް ކ ރިކަން ފާޅ ަގިއ ފެންނަން، ކ ރީމާަގއި ބަޣާާވތް 2012

ބަލާފައި ހަމަ  ހ ން ކ ރި ކަމެއް ކަމަށްމީ ބަެއއް ފ ލ ހ ންެގ ފަރާތްތަކަށް އެއީ ޖަޒ ބާތ ެގ ތެރެއިން އެ ،ފަރާތްތަކާއި

ނ ރ ހި،  ކ ރި ބަޣާާވތާ ޚިލާފަށް އެ ޔާތަން އެބަފެނޭ. އެ ފާޅ ގައި ފެންނަން ހ ރި ފަރާތްތައް ވަޒީާފގައި ދެމިތިބޭ

އެކަމަކީ ނ ރަނަގޅ  ކަމެްއެގ ޮގތ ަގއި ޝ ޢޫރ  ާފޅ ކ ރި މީހ ން އެބަތިބި ސިފައިންާނއި ފ ލ ހ ންެގ ތެރެއިން ަވޒީފާއިން 

އެއް އެބަކ ރަންޖެހޭ. ެއކަން އެއީ ިސޔާސީ ޮގތ ން އ  މިކަމ ެގ ރަނަގޅ  ރިިވ ،ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއިަގއަޅ ަގނޑ  . ަވކިކޮށްފަ

ކ ރ މަކީ ރަނަގޅ  ަވިކކ ރި ސިފައިން ަވކި ސިޔާސީ ފިކ ރަކަށް ލެބިެގން ޝ ޢޫރ  ފާޅ ކ ރި ކަމަށް ބަލާފައި ނާއިފ ލ ހ ން

ނައިބ ެގ  ، ބަންޑާރަބޫލ ކ ރަން. އެެހންީވމާަގނެތް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ   ންދެެވށްއަކ ރި ންޮގތެއް ކަމ ަގއި ބަލަިއެގ

ކަން  މީހ ން އެ އެ ،ކ ރި މީހ ންނަށް އަދަބ  ނ ލިބިއޮފީހ ން ެވސް މި މަސައްކަްތ އެބަ ކ ރައްަވންޖެހޭ. ފާޅ ަގިއ ބަޣާާވތް

 ޒީާފގައި ދެމިތިބޭ ކަމަށް ަވނީ މީހ ން ަވ އެކަމ ަގއި އެ ،ކަމަށް ބަލައިެގން ކ ރީ ޖަޒ ބާތ ަގއި ޖެހިެގން ކ ރި ކަމެއް

ނ ކ ެރިވެގްނ ބޫލ ަގއެކަން  ،ބޫލ ކޮށްެގންަގމަލެއް ކަމަށް ޢަެއއީ ހަޑިމ ޑ ދާރ   ،ނ ރ ހ ނ  ސިފައިން އެ ބަޣާާވތާ ،ނަމަ

އަނބ ާރ  ؛ސިފައިންނަށް ވަޒީފާ ކަަށަވރ  ނާއިއަޑ އ ފ ލި ފ ލ ހ ން އިނޫިނއްޔާ އެކަމ ގަ  ،ކ ރިޖ އިހ ތިޖާ އެކަމާ

ެއއް އ  ނޫނިއްޔާ ިރިވ ،، މިކަމ ެގ ރަނަގޅ  ދިާރސާއެއް ބޫލ ކ ރަން. އެހެންީވމާަގހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ކަށަަވރ ާވންޖެ

 ބަންޑާރަ  ،އިލަތަށް ޮގާވލައ މިކަމަށް ދަ ،ތީވެ ބޫލ ކ ރާަގމައްސަލަތައް ބެލެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ   ކ ރެިވެގން މި

ވަޒީފާތަކ ަގއި މަަސއްކަތްކ ާރ ފަރާތްތަކާއި އަދި ، ލަމ ންއި ނައިބަށް ެވސް ޮގވަ  ަބންޑާރަ ،އޮފީހަށް ެވސް  ެގނައިބ 

ދޭ ފަރާތްތަކ ެގ ޙައްޤ ަތއް ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކޮްށދިނ މަށް އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ މި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން  ވަޒީފާ

ިވއްޔާ ރައީސް އިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ  ކ ރެޭވނެ ހ ރިހާ މަސައްކަތްަތކެއް އިރާަދކ ރެްއިވްއޔާ ކ ރާަނން. އަދި އިރާދަކ ރެއް 

ކަމ ެގ ޔަޤީްނކަން އަޅ ަގނޑ  ިދެވހިރާއްޭޖެގ ރައްޔިތ ންނަށް އަރ ަވމ ން ެގ ސަރ ކާރ ން މި ަމސައްކަތް ކ ރާނެލިޙްޞާ

 ާވހަކަ ކ ރ ކޮށްލާނަން. ޝ ކ ިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 :ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން

 هللا.މަދ  ޢަބްދ  ޙްިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ބާރަށ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރ  އަޝ ކ ރިއްޔާ 
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 ާވހަކަދެއްެކވ ން:هللا މަދ  ޢަބްދ ޙް ބާރަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަ

ްށ ހ ށަހެޅިފައިާވ އިޞްލާޙަކީ (އަބެހޭ ާގނޫނ  އާަވޒީފާ) 2008/2ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ާގނޫނ  ނަންބަރ  

އަޅ ަގނޑ މެްނެގ  .ދަންނަާވީނ ަވރަްށ މ ހިންމ  އަދި ބޭނ ންތެރި އިޞްލާޙ ތަެކކޭ. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް އަޅ ަގނޑ 

ތަކ ެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ިގނަ  ބ ެގ ަވޢ ދ ޚާެގ ަވޢ ދ  އަދި އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ރިޔާސީ އިންތ19ިއެމް.ޑީ.ޕީެގ އެޖެންޑާ 

 ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މި އިޞްލާޙ  މި  ،ާވ ަވގ ތ ކ ރަންޖެހިފައިއްކަތް ކަންތައްތަކަށް ައޅ ަގނޑ މެން ބާރ  ސްޕީޑ ަގއި މަސަ

ބޫލ ކ ާރ ޮގތ ަގއި މިދެންނެިވ ަވޢ ދ  ފ އްދ މަށް އެޅިެގންދާ ބާރެއް. ަގދިޔ މަކީ އެއީ އަޅ ަގނޑ  މަޖިލީހ ން ފާސްކ ރެިވެގން

ައޅ ަގނޑ މެން އެންމެ  ،ނޑ  އެްއ ަވޢ ދަކީެގ މަިއަގ19އެޖެންޑާ  .އަދި ެއކަމަށް ލިބޭ ހިތްަވރެްއ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް

މިޮގތަށް ހ ރި ކަންތައްތަކަށް ހެޮޔ  ،އަދި އަންއެމްޕްލޯއިމެންޓް ބެނިފިޓް ދިނ މާއި ،ކ ޑަ އ ޖޫރަ ކަނޑަެއޅ މާއި

 ،ކަމަކީ މ ހިންމ  .އިްއޒަތްތެިރ ރައީސްކޮށްދިނ ން. ަފރާތްތަކ ެގ ަޙއްޤ ތަްއ ރައްާކތެރި ބަދަލ ތަކެއް ެގނެސް އެ 

 އި،ފިކ ރ  ހިންގަ  އި ފަރާތަށް ެވސް ރަނަގޅަްށ ިވސްނަ 2ތެރި ކަމެއް. އަދި އަޅ ަގނޑ މެން އެކަމ ަގއި ޝާމިލ ާވ ބޭނ ން

ދޭ އެކ  ަވޒީފާކ ރ މާވަޒީފާ އަދާކ ރާ ފަރާތްތަކ ެގ ަޙއްޤ ތަްއ ހިމާޔަތް .ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއަދި ނަޒަރ 

ފަރާތަށް ެވސް ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން  މެން ހިމާޔަތްކ ރަންޖެހޭނެ. އަދި ދެފަރާތ ެގ ޙައްޤ ތައް ެވސް ައޅ ަގނޑ 

ާގނޫނ ަގއި އޮންނަންޖެހޭނެ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަދ  ވަޒީާފ އަދާކ ރާ ފަރާތްތަކަށް ދިމާަވމ ންދާ މައްސަލަތަކަށް މި  

މި  ؛ތެރި ކަމެްއ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ބޫލ ކ ާރ ޮގތ ަގއި ބޭނ ންަގއަޅ ަގނޑ  އެއީ ާގނޫނ ން ފަރ ާވެއއް ލިބ މަީކ 

 ތައްއަޅ ަގނޑ މެންަނށް މިދެންނެިވ އެންމެ ކ ޑަ އ ޖޫރަ ކަނޑަެއޅ މ ެގ ކަންކެޓަަގީރއަކަށް  3ލާއިރ ަގއި އިާގނޫނަށް ބަލަ

 ެވސް މެދ ާއއި ދެން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ރިސޯޓް ެކޓަަގރީ .ރޭިވފަިއާވ ކަމ ަގިއ ފާހަަގކ ެރޭވ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ަވަނ  3ައޅ ަގނޑަށް ހީަވނީ  ،ެގ ިވޔަފާރިތަކ ެގ ކެޓަަގރީއަށް ކަނަޑއަޅާފައި އޮްތ މ ސާރައިެގ އިތ ރަށްފަންތީ

ފަރާތަށް އިޚ ތިޔާރީ ކަމެްއ  އްޔާމ  އެ ދެވެއްޖެ  ނޫނީ ،އް ެގންގ ޅ މަކީކެޓަަގީރގައި ކޮންމެެވސް ަވެރއްެގ އިސްތިސްނާއެ 

ރަށް ދޭތެރޭގައި އަމިއްލަ މީހަކ   ކ ރަނީ މިސާލަކަށް ދެއަޅ ަގނޑ  މި އިާޝރާތްހިމަނާލ މަކީ އެއީ ބޭނ ންތެރިކަމެއްހެން. 

އެ ފެރީ  ،މެނޭ މ ސާރަ ދިނ މަކީ އެއީަވނަ ކެޓަަގީރގައި ހި 3އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދޭ މީހާއަށް ހިންާގ ފެރީއެއްަގއި ވަޒީފާ

ްއޔާ ެއ ޚިދ މަތް އެ މ ސާރަ ދޭންވެއްޖެ ؟މ ސާަރ ދީެގން ކ ެރިވދާނެ ކަމެއްތޯ ނ ަވތަ ނޫންތޯ ހިންާގ މީހާއަށް އެ

ދޭތެރޭ އަޅ ަގނޑ މެން ކ ޑަކޮށް ިވސްނާލަން  މިދެންނެިވ ކަހަލަ ކަންކަމާ ؟މެދ ކެނޑިެގން ހިނގައިދާނެތޯ ނ ަވތަ ނޫންތޯ

ްށ އައަދި އެކަން ކ ރި ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިދެންނެިވ މ ސާރަތަްއ ދިނ ން މ ހިންމ ނޑަށް ހީަވީނ އެބަޖެހޭހެން. އަޅ ަގ

ނ ކެނޑި ިލބޭނެ ޮގތަކަށް ތަރ ތީބ ެވަފއި އެކ ގައި އެ ޚިދ މަތް ރައްޔިތ ންނަށް މެދ ން ެވސް މ ހިންމ . ހަމަ އެއާ އ ެގންދި

ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ ަގއަޅ ަގނޑ  ކަމެއް. ަމކީ ެވސް މ ހިންމ  ބޭނ ންތެރިއިންތިޒާމ ެވފައި އޮތ ނޫނީ ، އޮތ ން ެވސް

ލަތަށް ނެޭގ ފައިސާ ޖަމާކ ރަންޖެހޭނީ އ ޫނނީ ކޯޓާ ލިބ ނީމާ ކޯާޓެގ ީފެގ ޮގތ ަގއި ދަ  ،ލަތަށް ނެޭގ ަފއިސާއ ދަ
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ރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެީއ ާގނޫނެއްަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ބަދަލ ކ  ،ތަަނކަށް ކަމަށް އޮތ މަކީކަނޑައަޅާ  މިނިސްޓަރ 

ލަތ ެގ އާމްދަނީ ޖަމާކ ރާނެ ޮގތްތަްއ ކަނަޑއެިޅ އ ްވ ޫނނީ ދަލަތ ެގ ރިޒާ އ ަވނީ ދަ މިއަދ  މިނަށް އަޅ ަގނޑ މެން

ބޫލ ކ ާރ ަގ، މިޮގތ ން ނެޭގ ފީ ެވސް ައޅ ަގނޑ  އެހެންީވމާނީ. ދަ ކ ރެެވމ ން މިމަލ ޢަ. އަދި ެއޮގތަށް ބަޔާންކ ރެިވފަ

ން. އަދި ނޫނީ ސަރ ާކރ ެގ ެއކައ ންޓަށް ކަނޑަައޅާފައި އޮންނަ ޮގތެްއެގ މަތީ ،ެގ ެއކައ ންޓަށްޮގތ ަގއި ދާންޖެހެނީ މީރާ

 .ކަެމއް ނޫން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްބ އްިދެވރިއެއީ  ޮގތަށް އޮތ ަމކީ މިނިސްޓަރ  ކަނޑައަޅާ ެއަކއ ންޓަކަށް ދާ

ނޫނީ މ ޅި  ،މެނެނީ މަސައްކަތ ެގ ަވގ ތ  އެންމެ ކ ޑަތަރައްޤީަވމ ން އަންނަ ޤައ މ ަތކ ެގ ތެޭރގައި ިދެވހިރާއްޖެ މި ހި

ެގ ޮގތ ގައި. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ެއއް ޤައ މ  ދ ނިޔޭެގ ނިސްބަތ ން ެވސް ަމސައްކަތ ެގ ަވގ ތ  އެންމެ ކ ަޑކޮށް އޮތް 

ނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. މެދ  ިވސް ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ތަަރއްޤީެގ ދ ެވްއޔަށް އަންނަ ބަދަލާަގމިފަދަ ކަންކަމަކީ ައޅ ަގނޑ  

އަޅ ަގނޑ މެން ތަރައްޤީަވމ ްނ  .މެދ  ިވސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މިކަމ ެގ ސަބަބ ން އަންނަ ބަދަލާ

އަޅ ަގނޑ މެންެގ އެްނމެންެގ ެވސް މަސައްކަތ ެގ  ،ކ ރަނީބޫލ  ަގއަންނަ ޤައ މެއްެގ ޮގތ ަގއި އޮތްއިރ ގައި ައޅ ަގނޑ  

ރޭޓް އިތ ރ ާވންޖެހޭ ކަމަށް. އަދި އަޅ ަގނޑ މެންެގ މަަސްއކަތ ެގ އަޚ ލާޤ  ެވސް ަވރަްށ ބޮޑ ތަނ ން ރަނަގޅ ާވންޖެހޭ 

ހިންަގންޖެހޭކަން.  އެބަ ތަކާއި ކަންކަން އަޅ ަގނޑ މެން ފ ރިހަމައަށްމިކަމަށް ޓަކައި ހިންަގންޖެހޭ ޕްރޮްގރާމ ކަމަށް. އަދި 

އެޭދ  އަޅ ަގނޑ މެން މި ،ނަމަ ނ ކ ެރޭވމިދެންނެިވ ޮގތަށް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މަސައްކަތް .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ނ ވ މަކީ ެވދާނެ އްޔާ ިދެވހިރާއްޖެ ތަރައްީޤެގ ދ ެވލި އަޅ ަގނޑ މެން އެދޭ މިންަވރަށް ބާރ ެވއްޖެ  ތަރައްޤީެގ ސްީޕޑ  ނޫނީ

ާއިއ އަދިެވްސ ދ ނިޭޔެގ އެހެން އާ އި އޭޝިޔޫރަޕާ  .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްއަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން.  ކަމެއް ކަމ ަގއި 

 އި ތަނެްއަގ އެ ހ ރިހާ ލާއިރ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ަވޒީފާެގ ަވގ ތަްށވ ރެއިއްދ ތަކ ެގ ޤައ މ ތަކަްށ ިވސްނަ ހަސަރަ

ކ ރާ ަވގ ތ  ކ ޑަ ޤައ މ ތަކ ެގ ެގ މަސައްކަތްމި ލިސްޓ  ިއތ ރ . އަޅ ަގނޑ މެން މި ހިމެނެނީ އަދާކ ރާ ަވގ ތ  ގައިވަޒީފާ 

، މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން ަވރަށް ފ ންކޮށް ިވސްނަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  އެހެންީވމާއެންމެ ކ ރީ ސަފ ގައި. 

ންެގ ޙައްޤ ަތކ ަގިއ ފ ންެގ ޙައްޤ ަތްއ ރައްކާތެރިކޮށްެދެވންާވނެ. މ ަވްއޒަފ މ ަވްއޒަބޫލ ކ ރަން. ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ަގ

ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކ ެގ  ،ކ ރި ފަދައިންއެކ  ކ ރިން ެވސް އިޝާރާތްކ ެރެވންާވނެ. އަދި ހަމައެއާ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ަވކާލާތ 

ފަރާތްތައް ެވސް ތިބެެގްނ  ކ ރަންާވނެ. އެީއ ވަޒީާފ އަދާކ ެރޭވނީ ވަޒީފާދޭ ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން ރިޢާޔަތް ށްކަޙައްޤ ތަ

މެދ  އަޅ ަގނޑ  އެހެން  ފ ންެގ ަޙއްޤ ތަކާާވީތެވ އަޅ ަގނޑ  ެއކަން ފާހަަގކޮށްލީ. ފަހަރެްއަގިއ ެވސް މ ަވްއޒަ ކަމ ަގއި 

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކޮމިީޓ  ،ައޅ ަގނޑ  މިދެންނެިވ ކަންކަމަކީ ެއއީ .ރި ރައީސްޮގތަކަށް ދެކެީނކީ ނޫން. އިްއޒަތްތެ

އެކ  ހަމައެއާ އަދި ާވހަކަ ފާހަަގކޮށްލީ.  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އެ ،ާވީތެވ ސްޓޭޖ ގައި ިވސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމ ަގއި

ކ ރ ން. މިސާލަކަށް ޔޫރަޕަށް ޅޭ ތަފާތ ެގންގ  ފ ން ޗ އްޓީއަށް ާދިއރ  މިހާރ  މިމ ަވްއޒަ ؛ދަންނަާވލަން ބޭނ ން އަޅ ަގނޑ 

ކ ރާ މީހާއަށް ިޓކެޓ  ދީފައި ފޮނ ވާއިރ ަގިއ ަޤއ މ ތަކަށް ދަތ ރ  ެގއާ ކ ރާ މީހާއަށް ޓިކެޓ  ދީފައި، ނޫނީ އޭޝިދަތ ރ 
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މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އޮންނާެނ އ ީމހަކ  ދާންޖެހޭ ހިސާބަކަށް ދި  އެ ،ފ  މީހާއަށް ެވސް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ިދެވހި މ ަވްއޒަ

 ބޮޑަްށ ޝ ކ ރިއްޔާ.  ބޫލ ކ ރަން. ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި ަވރަށްަގށް ކަމަ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިނގ ަރއިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން ައޙްމަދ . 

 

 އިނގ ަރއިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ  ާވހަކަދެއްެކވ ން:

މަށް ޓަަކއި ެގނައ ްށ އިޞްލާޙ (އަބެހޭ ާގނޫނ  އާަވޒީފާ) 2008/2ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ާގނޫނ  ނަންބަރ  

 ރަށް ޝ ކ ރ  އަދާކ ރަން. މީެގ އެތައް އަހަރެއް ބިލ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ފޮނ ީވތީ ސަރ ކާ ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން މި

 އިކަމަކީ. އަދި ދިެވހިރާއްޖޭެގ އެންމެހަ ހިސާބަށް ެވސް ނ ެވ އޮތް ކަމެއް މިކ ރިން އ ފެދިފައިާވ ާގނޫނެްއެގ ދަށ ން މިހާ

 ،ކ ރެިވފަިއޭވ. އެހެންނަމަެވސްހިސާބަށް ފާހަަގންބޮޑ ވ މެއް ެވސް އޮތް ކަމެްއެގ ޮގތ ގައި މިހާމަސައްކަތްތެރިންެގ ކަ

އެ ަވޢ ދެއް  ،ަވންޏާ ން ަވޢ ދެއް ވެއްޖެ ަކމަށްމޯލްޑިިވއަން ޑިމޮކްރެިޓްކ ޕާޓީ ،އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވލަން ބޭނ ން

 އަދި އެރައްޔިތ ންނަށް ަވރަށް ސާފ ޮކށް އެނިގެގންދޭ.  ކ ރެްއިވއްޔާ ފ އްދާ ޕާޓީއެްއކަން ދިެވހިރާއްޭޖެގއިރާދަފ ޅ 

ރައްޔިތ ްނެގ ޙައްޤ ގައި  އެ ،ަރްއޔިތ ންެގ މ ސްތަޤ ބަލް ބިނާކ ރ މަށް ހަމައެކަނި ަވކާލާތ ކޮށް އެ ،ރައްޔިތ ންެގ އ އްމީދ 

ާގނޫނ ތަްއ ޔިތ ން ދަނޭ. ރައް އިކަން މި ރާއްޖޭެގ އެންމެހަކ ރާ ޕާީޓއަކީ މޯލްޑިވިއަން ޑިޮމކްރެޓިކް ޕާޓީ އަބަދ މެ ަވކާލާތ 

 ބޫލެއްަގކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ   ހިސާބަކ ން ނިމޭ ން އެކައަދި އެ ،އިކޮށްފަގ  ދީސްތަ އި،ާގނޫނ  ހަދާފަ ދާއިރ ަގއިހެދިެގން

ޮގެތއް  އެކީ ބެލޭނެ ެވސް ފާަރެވރިކަމާ ކަންކަން އެ ،ޮގތް މޮނިޓަރކޮށް  ރާއްޖޭެގ ކަންަކން ހިނާގ ނ ކ ރަން. މި

މިއަދ ެގ މ ޅި ދ ނިޔެއާއި އަދި ަޤއ މަށް  ،މިދަންނަަވނީބޫލ ކ ރަން. މިހެން ަގއޮންނަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  

ދިެވހި  ، އޮތީ ދިެވހި ދައ ލަތ ން އްސާސް ދަނޑިަވޅ ގައި މ ޅި ރައްޔިތ ްނ ބަލަހައްޓަންޖެހިފައި މި ޚަދިމާެވފައިާވ މި 

  އަދަދ  މަދެއްސަރ ކާރ ން. އެހެން އޮންނަިއރ ގައި މިއަދ  ދ ނިޔޭެގ އެހެން ޤައ މ ތަކ ގައި ެވސް ަވޒީާފ ެގއްލިެގންދާ

ަވިކކ ރަންޖެހޭ  ހާހ ން ަވޒީފާއިން އެބަ ަވކިކ ރޭ.ސް ނޫން. ބޮޑެތި ސިންާގ ކ ންފ ނިތަކ ން ިވހި ހާހ ން ފަންސަީވ

ންގ ެޅޭވެނ މީހަކަށް ެގންގ ެޅެވން ނެތްަވރެއް ެއއްެވސް ބަަޔކަށް ެގ ސަބަބ  ަވރަށް ރަނަގޅަށް އެބަ އެނޭގ. އެއީ އެ

 ،ތިޞާދ ރާއްޖޭެގ އިޤ  މ ޅި މި ؛ދާއިާރއަކީ އިންތިހާއަށް ަވޑިން ެގނ ކ ރަން. އަޅ ަގނޑ  އްބޫލެ ަގ ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ 

ކ ރާ ކ ރާ މީހާ ންަވޑާެޓއް ހިންަގނީ ެވސް ސޯރާއްޖޭެގ ރި މި ،މަސްެވރިކަމާއި ދަނޑ ެވރިކަމ ެގ ާވހަކަ ަދއްާކއިރ ަގއި

އެކްސްކަރސަްނ  ،ްނގ ދޯނިފަހަރާއިިއިވޑަ ،ޔޮޓ ފަހަރާއިކ ެރޭވ މަސައްކަތެްއެގ މައްޗަށް.  އެކީބ ރަ މަސައްކަތާ

ބަަޔީކ ަވޑިްނކަން އަޅ ަގނޑ  މި  ޑ  ެއއްބޮ ތިާޞދ ެގ އެންމެރާއްޖޭެގ އިޤ  މ ޅި މި ؛ޓ ފަހަރ ކާޯގ ބޯ ،ފަހަރާއިދޯނި
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  ންސް މީހ ންެގ ފްރީލާ ؛ޓްރެކްޓ ތައްދީފައި ހ ރި ކޮން މީހ ންފ ރ ޞަތ ގައި ފާހަަގކޮށްލަން. މިއަދ  އެ ަވޑިންނަށް 

ާވކަން މިއަދ  ޭގަގއި ތިބެންޖެހިފައި ،މީހ ން ކ ރާ މަސައްކަތް ހ އްޓި  ޑިން މި ހިމެނެނީ. އެހެންނަމަެވސް، އެޮގތ ަގއި ަވ

ެވްސ އިނާޔަެތްއ  ަވޑިންނަށް ދިާމެވފަިއާވ ދަިތ ހާލ ން އަރަިއަގތ މަށް ެއ ަވޑިންނަށްއަޅ ަގނޑ  ފާހަގކ ރަން. އަިދ 

. އެ ކޮންޓްރެކްޓ  ދިްނ ހ އްިޓފަ އަދ ކޮންޓްރެކްޓ ތައް މި  ާވލ ކ ރެޭވހަ ބޫލ ކ ރަން.ަގދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  

ނެތް. އެތަްއ  މީހ ން ލައްާވ އެ މަސަްއކަތް ކ ރ ޭވނެ ަވަރކަށް އެ ކ ންފ ނިތަކ ގައި ލާިރއެއް ފަރާތްތަކަށް މިއަދ  އެ

ދައ ލަތަށް ކ ރެޭވ އެންމެ މަތީ  ާވކަން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. އެހެންނަމަެވްސ،އިސްފަމިއަދ  ގޮ  ިބކަެވއިލާއެއް ޢާ

ޝ ކ ރ ކ ރަން. ސަރ ކާރަްށ ނިހާޔަތަށް  ެވ،ެއކަްނ ކޮށްދެްއާވތީރާއްޖޭެގ މިއަދ ެގ ސަރ ކާރ ން  ޖަރަޖައަށް މިއަދ  މި

ެވެގްނ  އަދި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަްށ ފަށްފަށ ން ޝ ކ ރ  ދަންނަަވން. އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ގައި މި ާގނޫނަކަށް

ޤައ މެއް ބިނާކ ރ މަށް  އް ެވސް ހިމާޔަތްކ ރެެވންޖެހޭ.ދޭ ފަރާތާިއ ވަޒީފާ އަދާކ ރާ ފަރާތ ެގ ޙައްޤ ތަވަޒީފާ ،އަންނައިރ 

ސްކޫލ ްނ  ،ދަސްކޮށްދޭންޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ  މިދަންނަަވނީ ،ލާެޤއް ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ބިނާކ ރަންެޖހޭޚްރިެވތި އަ

ޮގތަކަށް  ނޫން ށްލާފައި ސަރ ކާރ ެގ ވަޒީާފއައިއަޅަ ޓައީ ނިމޭ ަވގ ތ  އަޅ ަގނޑ ެގ ަދރި ސްކޫލ ން ނިމިެގން ހަމަ 

ނ ޭވ. އެހެންނަމަެވްސ، ސަރ ކާރަށް ެވްސ ަވޒީފާ ދެޭވނީ ސަރ ކާރ ަގިއ  އެއްަބހެއް ދާކަށެއް އަޅ ަގނޑ 

 ިއ،ޕްރޮޖެކްޓ ތައް އިތ ރ ކޮށްފަ އި،ކެރިފޯރ ންތެރިކަން ހ ންނަަވރަކަށް. ޕްރައިެވޓް ސެކްޓަރެގ ކަންކަން އިތ ރ ކޮށްފަ

ެވސް  އެހެން ބޭފ ޅ ންޖެހޭ. ވަޒީފާ ދޭއިރ ގައި އެބަ ލަތެއް އަޅ ަގނޑ މެން ާގިއމ ކ ރަންސީފާތައް އިތ ރ ކ ރެޭވނެ ވަ ވަޒީ

ވަޒީފާ އަާދކ ރަނީ އިންސާނާ  ،ހ ންނަ މ އްދަތާއި އިޗ އްީޓއަށް ޮގސްފަ ،ޗ އްޓީެގ މ އްދަާތއި ،ފަދައިން ފާހަަގކ ެރއްިވއެ 

ެއ ަވޒީފާައކަށް  ،ަވޒީފާައކަށް ދެެވނީ ،ކ ރަންކަން. ވަޒީާފެއއްަގއި ދެމިހ ރެޭވނީމ އްތި  އިބޮ ަކއި ،އެބަޖެހޭ ބޫލ ކ ރަންަގ

 ،ެވސް އެނިގހ ރެ ދިޔައިމާ  އެ ވަޒީާފައކީ ކިހާަވރެްއެގ ކަމެއްކަން ،ދާއިރ ަގއި އެ ވަޒީާފެގ ޓްރެއިނިންގ ލިބި

ކަންކަމ ަގއި ިއއްޒަތްތެިރ   ޮއޭވ މިބޫލ ކ ރ ންތަްއ ެވސް ަގމ އްދަތ  ެވސް އަދި އެ ކ ންފ ނިން ކ ާރ ހަރ ލާ  ގައިވަޒީފާ 

ރާއްޖޭަގިއ  އަބަދ  މި ންެވެގކަމެއް ތަރ ތީބ ެވ އިންތިޒާމ  ހ ރިހާ ،އެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ  މިދަންނަަވނީރައީސް. 

ދަންނަާވލަން އަޅ ަގނޑ  އޮތީ. އެހެންނަމަެވސް، ިއއްޒަތްތެރި ހ ރިހާ ރައްޔިތ ްނނަށް  ޮގތަށް މި ދާއިކަންކަން ހިނަގ

 ދޭ ފަރާތ ެގ ަޙއްޤ ތައް ވަޒީފާ އަދާކ ރާ ފަރާތާިއ އަިދ ަވޒީފާިއރާދަފ ޅ ކ ރެއްިވއްާޔ  ަގނޑ މެންއަޅ   ؛ބޭނ ން

މަސައްކަތް ޭދ އަދި އި ޔާޢ މީހ ންެގ ރަ އެ ،ޙަލާގައި ހ ރިހާ މަސައްކަތްތެރިންނާއިކޮމިޓީ މަރ  އި،ހިތަރ މަތްތެރިކޮށްޙ 

ކ ރެްއިވްއޔާ ޅ އިރާދަފ  ،ލާގައި މަޝްަވރާކޮށް ރަނަގޅ  ނަތީޖާއެއް ލިބިޙަޔ  ކޮމިޓީ މަރ ޢ ރަ  ތެއްެގހ ރިހާ ފަރާ ،ފަރާތާއި

ލަން އެބަޖެހޭ އިލަބަ އަޅ ަގނޑ މެން ކަމެއް ކ ރ މ ގައި ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ގައިތަކީ އަޅ  ިމ ހާލަ ؛ޮގސްމި ބިލ  ފާސްެވެގން

ބޫލ ކ ރަން. ިއްއޒަތްތެރި ަގިވސްނަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ   ންަނ ހާލަތަށް އަޅ ަގނޑ މެންއޮ މެއް. ެއއިެރއްަގއިކަ

ހ  އެ ނ ލިބ މ ން މިކަން ލަސްެވފައި އޮތީ. އެހެންނަމަެވސް، ެއއްެޗއް ފާސްކ ރ މަށްފަ ،ދަންނަަވނީ މިހެން މި ؛ރައީސް
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 ،ގ ތެއް ލާފައި ބޫލ ކ ރަންޖެހޭ. އެހެންީވމާ، މިއަށް ަވަގ ެވސް އަޅ ަގނޑ   ދެން ނިކ ންނަ ނަތީޖާ ޯގސާްވނެ ކަމަށް

ސް ތައްޔާރ ވ މަްށ ކ ންފ ނިތަކަށް ެވއަދި  ،ަވޒީފާ އަދާކ ރާ މީހާއަށް ެވސް އަންނައިރަށްއެ މ އްދަތ   ،މިކަމ ން ނިމި

ކަމެއް ކޮށްލ މ ން ދެން އެއިން ނިކ ންނަ  އިޓައްކިޔާފަ ބޫލ ކ ރަން. ހަމަ ަގދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  

 ކ ރަންޖެހޭނެ ކަމަށް  މިކަންއަޅ ަގނޑ މެން އަނެްއކާ އެހެން މަރ ޙަލާއެްއގައި  ޖެ ކަމަށް ަވންޏާނަތީޖާ ޯގސްެވއް

އިްއޒަތްތެރި ބޫލ ކ ރަން. އެެހންީވމާ، ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާަގއި އެ މ އްދަތާ ބެހޭ ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެން ހ ރިހާ ަގއަޅ ަގނޑ  

ފ ރިހަމަ ބިލެއްެގ ޮގތ ަގއި މި ބިލ   ،ފަާރތްތަކާއި ާވަހކަދެކެވި  އިހައަދި ރަނަގޅ  އެންމެ ފަިއ،ކީއް ހެމެންބަރ ން އެއްބަ

  ޖެހޭ ކ ރަން ރަނަގޅަށްެވސް އެންމެ  ޔ ަމކީ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި މިއަދ  ރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ ރައްޔިތ ންދިފާސްެވެގން

ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި އަޅ ަގނޑަށް ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި ަވރަށް ބޮޑަްށ ޝ  ،ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި ދެކެ ތިބޭތީ

                                 ރައީސް. 

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔާސަތ ން

 .ރަޝީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ާދިއރާެގ އ ތ ރ  ފ ވައްމ ލަކ  މެންބަރ .އްޒަތްތެރި އި ޝ ކ ރިއްޔާ 

 

 ހަކަދެއްެކވ ން:ާވ ރަޝީދ  މ ޙައްމަދ  ެމންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ފ ވައްމ ލަކ 

 ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން (އަށްަވޒީފާއާ ބެހޭ ާގނޫނ ) 2008/2ާގނޫނ  ނަންބަރ   ްއޒަތްތެރި ރަީއސް.އިޝ ކ ރިއްޔާ 

ެގނެޭވ  ބޭނ ންތެރި އިޞްލާޙ ތަކެއް. ވަޒީާފއާ ބެހޭ ާގނޫނަށް މި ،ަވރަށް މ ހިންމ  ާވ އިޞްާލޙ ތަކަކީ މި އިފަޅ އްާވހ ށަހަ

މި އިޞްލާޙ ތަކ ެގ  ،ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަނީެގ އިޞްލާޙ ތަކ ެގ ތެރެއިން ެއންމެ މ ހިންމ  އިޞްލާޙެއް

އިޞްލާޙ ތަކ ެގ ތެރެއަްށ ބެނިފިޓ  މި  ޓްއެމްޕްލޯއިމަންެއކ  އަންން. އަދި މިއާއ ތެރޭގައި މިނިމަމް ޭވޖ  ހިމެނިެގންދި

ތަމަ ފ ރަތަމަ ކިޔ ްނ ފ ރަ އެންމެާގނޫނ  ބެހޭ  ަވޒީފާއާދެކެން. ކަމެްއ ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ   އިތ ރ ކ ރ މަކީ މ ހިންމ 

 މަިއަގނޑ   ޭވފާހަަގކޮށްލެ  ،ިގނަ ކަންބޮޑ ވ ންތަކެއް ހިްއސާކ ރި. ެއޮގތ ން އެކ  ރަްއޔިތ ން ަވރަށްއި ިއއްވ މާ މަޖިލީހ ަގ

ޮގތަށް މިހާރ  ހ ށަހެޅިފައިާވ  ސަލާމ ެގ ޗ ްއޓީ ދެވޭ  ،މ އްދަތ ަވނީ. އެޮގތ ން ޕްރޮބޭޝަން  ކަންބޮޑ ވ މެްއ މި 3

ޮގތ ަގިއ  ެގެގނެިވފައިާވ ބަަދލ  އެއީ ަރއްޔިތ ން ަވރަށް ބޮޑ  ކަންބޮޑ ވ މެއް ޖ  ދިނ މަށް ޗާ ްސ ރިވއަދި ސަ، އިޞްލާޙ 

ތިން މަހ ން ހަމަހަށް އިތ ރ ކ ރަން މި ބިލ ަގއި މިހާރ  ާވ  މިހާރ  އޮންނަ  މ އްދަތ  ޕްރޮޭބޝަން ،ފާހަަގކ ރޭ. އެޮގތ ން

އެޮގތ ަގއި  ؛ތިން މަހަށްޮގަތށް  އޮތް މިހާރ ެވސް ،ކ ރަނީތާއީދ ައޅ ަގނޑ   ،އިޞްލާޙ ަގއި ހ ށަހެޅިފައިޭވ. ނަމަެވސް

ނިހެން މ ަވްއޒަފ ންނަށް ެވްސ ދެޭވ ިއ އެހެން އެހެްޕރޮބޭޝަން ޕީރިއަޑ ެގ މ އްދަތ ެގ ތެޭރަގ ހަމަ އެާއެއއްކޮށްބާއްަވން. 

ެގ ކަމެއް ދެަވނަ މަކީ މ ހިންމ  ކަމެއް ކަމ ގައި އަޅ ަގނޑ  ދެކެން.ބ ތައް ލިންސްސަރިވސް ޗާޖާއި އެހެނިހެން އެލަަވ
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ބަދަލ . ބެހޭ އ ސޫލަށް ެގެނިވފަިއާވ  ޗ އްޓީ ނެގ މާ ެގސަލާމ  ،ނީ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮްށލާ

  މި  ޓ  ހ ށަހަޅާ ޮގތަށް ސެޓްފިކެމެޑިކަލް ،ބ ނ މ ން ންޖެހިޖެހިެގން ދެ ދ ަވހ  ސަލާ ޮގތ ން ވެއްޖެްއޔާ ންނަކ ރިން އޮ

ްސ މެޑިކަލް ސެޓްިފކެޓ  ޔަދ ަވހ  ހާޒިރ ނ ިވ އެއް ،ޮގތ ންރ  ހ ށަހެޅިފައިާވ ިއޞްލާޙ ަގއިާވ މިހާ . ނަމަެވސް،ންނަނީއޮ

 ތް އޮ އިށަހަޅާފަރަނަގޅ  ނިޔަތ ގައި ހ ނީ ޙަޤީޤަތ ގައި މިއީ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވ އޮތީ. މިހާރ  އެޮގތަށް  ހ ށަހަޅާ

ދ ަވސް އޮތ މ ެގ ސަބަބ ން ނާޖާއިޒ   ދެ ަވޒީފާ އަދާކ ރާ ފަރާތްތަކ ން ،ޮގަތކީ ރަނަގޅ  އިޞްލާެޙކޭ. ޙަޤީޤަތ ގައި ާވ

ކަްނ އަޅ ަގނޑ  ފާަހަގކޮށްލަން. މިސާލާކަށް ހ ކ ރ  ދ ަވސް ބޭނ ންކ ރާފަހަރ  ބަެއްއ މ ަވްއޒަފ ން  ޮގތ ަގއި ަބއެއް 

 .އެހެންނޫނީ ހޮނިހިރ  ދ ަވސް އެބަ ނަާގ .ޗ އްީޓެގ ޮގތ ަގއި އެބަ ނަާގސްފަތި ދ ަވސް ބ ރާ އަންނަ ކަމަށް ަވންޏާ

މ ެގ ސަބަބ ން މިޮގތަށް ނެގ  ދ ަވސްތައްމިއަންނަ ބަންދާ ގ ޅިެގން އްތަ ދ ަވސް އެބަ ނަާގ. ގ ޅިެގން އާދީ ބަންދާ

މ ަވްއޒަފ ންނަށް ފ ދޭަވރެްއެގ ިގނަ ޗ އްޓީތަެކއް ެގ ސަރ ކާރ ދޭަވރަކަށް ދަތިެވެގންދޭ. މިހާރ ެވސް ދިނ މަށް ފ ޚިދ މަތް 

 ،ދ ަވސް 10އިލީ ޒިންމާ ޢާ ،ދ ަވސް 30ސަލާމ ެގ ޗ އްޓީ ، ދ ަވސް  30ރީ ޗ އްޓީެގ ޮގތ ަގއި އަހަ ،ލިބޭ. އެޮގތ ން އެބަ

 .ދ ަވސް 17އ ޅޭ އަހަރެއްެގ ރަސްމީ ބަންދ ތައް އެބަ .ދ ަވސް  104ރެއްެގ މައްޗަށް ބަލާއިރ  ހ ކ ރ  ހޮނިހިރ  އަހަ

މިއީ  . ޙަޤީޤަތ ގައިހިމެނޭ ެއބަދ ަވސް ޗ އްޓީެގ ޮގތ ގައި  191ދ ަވހ ެގ ތެރެއިން  366 ؛ދ ަވސް 191ލަ އެޮގތަށް ޖ މ 

ޤައ މ ގައި އ ފެއްދ ންތެރިކަން އިތ ރ ކ ރ މަށް އެކަީށެގންާވ ޮގތ ަގިއ  ،ިތޞާދެއް ބިނާކ ރ މަށްކ ރިއަރަމ ން އަންނަ އިޤ 

ހ ރަހެއް ކަމ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. ަސރިވސް ޗާޖަށް މި ބިލ ަގިއ  ޮބޑ  ަވރަށް އިވާ އެޅިފަޚިދ މަތް ދިނ މަށް 

ެވސް  ކ ރިން ،ެގ ސްޓާފ ން ނ ހިމެނޭ ޮގތަށް އޮތްއޮތ ންޓ ތަކ ެގ މެނޭޖ މަންޓ  ލެަވލްސޯރި، ހ ށަހެޅިފައިާވ އިޞްލާޙ ަގއި 

އަދި ސަރިވސް ޗާޖ  އެންެމ  .ޮގތަށް މ ަވްއޒަފ ން ހިމެނޭ އަޅ ަގނޑ  ާތއީދ ކ ރަން. ހ ރިހާބަދަލ ކ ރ މަށް އޮންނަ ޮގތަށް 

އިތ ރަށް އެންމެ ކަމެއް ކަމ ގައި ދެކެން. އޭެގ ޮގތަްށ ާގނޫނ ގައި ބަޔާންކ ރ ން ެއއީ މ ހިންމ  ނަާގ 10މަދ ެވެގން %

ަބއެްއ ކަމެއް.  އީ ރަނަގޅ އެ ެއންމެ ިގނަެވެގން ެނޭގ އަދަދެްއ ކަނަޑއަޅާފަިއ ނ ބޭްއވ ން  ؛ކ ޑަމިނ ން ނެޭގ އަދަދެއް 

މީހ ންެގ މ ަވްއޒަފ ންނަށް ދޭން.  އެ އިެވސް ނަާގފަ އިތ ރަށްއަށްވ ރެ  10ޓ ތަކ ން ބޭނ ންެވދާނެ %ސޯރި

ކަމެްއ  ޮގތަކަށް ަވީޒފާއާ ބެހޭ ާގނޫނ  ަބއްޓަންެވަފއި އޮތ މަީކ މ ހިންމ  ެއ ފ ރ ޞަތ  ެވސް އޮންނަ ،އެހެންވެއްެޖއްޔާ 

މ ވައްޒަފ ން  ބިދޭސީ ،އިޞްލާޙަކީ ާގނޫނަށް ެގނެިވފައިާވ އަެންއ އެންމެ މ ހިންމ  އެއް ކަމ ގައި ދެކެން. ަވޒީފާއާ ބެހޭ

 ަވނީ އ ނިކޮށްފަ. އެހެންީވމާ، އެއީ  އޮތ ން މިހާރ  މިބޭންކ  އެަކއ ންޓަށް މ ސާރަ މަހ ން މަހަށް ޖަމާކ ރަން އޮންނަ

މް ޭވޖ  ކަނަޑއެޅިެގންާދއިރ  އިްއޒަތްތެރި ޮގތ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. މިނިމަެގ ެވސް ަވރަށް މ ހިންމ  އިްޞލާޙެއް

މިނިމަމް ޭވޖ    ެވފައިާވ ޮގތަށް ސެކްޓޯރަލްކޮށްދ ޢ ަގއި އަޅ ަގނޑ ެމން ަވ19ރައީސް، ައޅ ަގނޑ  ދެކެނީ އެޖެންޑާ 

ކަމެއް  ބޭރ މީހ ން ހިމެނ މަކީ ަވރަށް މ ހިންމ  ،ން. ެއޮގތ ން މިނިމަމް ޭވޖ  ކަނޑައެިޅެގންދާއިރ އ ކަނޑައެިޅެގންދި

  3ނީ ަވ ސަރ ކާރ ން މިހާރ  ހ ށަހަޅާފައި މި ؛ޚާއްަޞކޮށް ައޅ ަގނޑ   ،ކަމ ގައި އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. އެޮގތ ން
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ތަްއ ފަންތީެގ ިވޔަފާރި ދޭތެޭރަގިއ ެއއީ އެންމެ ދަށް އ4000ާއާިއ  4500އީ ެއޮގތ ން އެލާފަ. އިކެޓަަގީރއަކަށް ބަހަ 

 ރ ފިޔާ. އަދި އެންމެ މަތީ  6500ރ ފިާޔއާިއ  6000 އޮތީ ފަްނތީެގ ިވޔަފާރި ކަމަށް ބަލާފަ މި  އަދި މެދ  .ބަލާފަ ކަމަށް

އިން ައޅ ަގނޑ މެން އި މިައޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގ ،ާވއިރ އިރ ފިޔާ ކަނޑައަޅާފަ  8500 ާއއި ރ ފިޔާ 8000އަށް ކެޓަަގރީ 

ެގ މ ސާރަ އިސްތިސްނާެއއް ދޭން އެބަޖެހޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންަޑސްޓްރީއަށް. ކޮންސްޓްރަްކަޝން އިންޑަސްޓްރީ

ރ ފިޔާ. ެއއީ ާރއްޖޭެގ ިގނަ އަދަެދއްެގ ބޭރ  މީހ ން  4500 ާއއިރ ފިޔާ  4000ދެޭކޮގތ ގައި ހިމެެނންޖެހެނީ  އަޅ ަގނޑ 

 ހާސް މީހ ން ލަްއކަ ަފންސާސް އެްއ ާގްތަގނޑަކަށް  ،ކ ާރއިރ ސައްކަތްމި އިންޑަސްޓްީރަގިއ މަ 

 4000އެީއ މިހާރ   ،ާވަނމަެވސްކަމ ަގއި ރ ފިޔާ ޭދން ނިންމައިފި  6000މަސައްކަތްކ ރަމ ންދާއިރ  އަޅ ަގނޑ މެން 

ފިާޔެގ ރޭޓ ން ރ  2000ރ ފިޔާއަކީ ރަނަގޅ  އަދަެދްއ ކަމ ގައި އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ. އެހެންނޫނީ އެ އަންނަ ތަފާތ  

 233.5ަޤއ މ ން ބޭރ ެވެގން އެބަދޭ. އެީއ އަހަރެްއެގ މަްއޗަށް މިިލއަން ޑޮލަރ   19.5ސް މަހެއްެގ މައްޗަްށ ޔަބެލި

ކަންތައްތަކަށް ރަނަގޅަށް  ދަނީ. އެހެންީވމާ، މި އެ މިހާރ  ލިބޭ މ ސާރައިެގ އިތ ރަށް ބޭރ ެވެގން، މިލިއަން ޑޮލަރ 

ސްކ ރި އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މި ބިލ  މިހާރ  ފާ ދެން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮްށލާނަން ؛އި ތ ގަ ރަނަގޅ  ޮގ އިިވސްނާފަ

 އަހަރ   އިްނ ފެށިެގން. އެއީ މި 1ެގ ޖަނަަވރީ 2021މަލ ކ ރަން އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަނީ ޢަ  ކަމ ގައި ިވޔަސް މި ބިލަށް

 އިތ ރަށް  އަހަރ  ޓ  ކަނޑައެޅި ނިމިފަ. އެހެންީވމާ، މިއަހަރ ެގ ބަޖެ ންނާނީ މިއޮހ ރި ިގނަ ކ ންފ ނިތަކ ގައި ރ  މިހާ

 މިކަން ކ ރިއަށްެގންެދިވދާނެ ަކމަކަށް އަޅ ަގނޑ  ނ ދެކެން. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.          

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔާސަތ ން

 ބިލަށް ބަހ ސްކ ރ މަށް ކަނޑައެޅިަފއިާވ ަވގ ތ  މި ހަމަީވ.  ަގޑީަގއި މި މި މެންބަރ .އްޒަތްތެރި އި ޝ ކ ރިއްޔާ 

 

 އްކަތް . ނ ނިމި ހ ރި މަސަ 8

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔާސަތ ން

 ،އިން. ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން 8.1ހ ރި މަސައްކަތ ެގ އެޖެންޑާ ނަންބަރ   ނ ނިމި  ،މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން މި ފަށަނީ

ތައިެގ ބިލ ެގ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ހަކަ ،މަދ  ހ ށަހަޅ އްާވފަިއާވއިނގ ަރއިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން އަޙް 

ދެއްެކވ މަށް މިލަންދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލީ ހަކަތައިެގ ބިލަށް ާވަހކަފ ޅ ކޮޅަކަށްފަހ ( )ަވގ ތ  ބަހ ސް. 

 ރިޟާ. 

 



2020ޖޫން  8                                             ސާލްޖަވަނަ   3 ގެއ ރ   ދަނަދެވަ   ގެރ  ހައަވަނަ  2020  

 

43 

 

 ދެއްެކވ ން:ާވހަކަ ރިޟާ ޢަލީ މެންބަރ  ދާއިރާެގ މިލަންދޫ

 ،އޮންނަނީ ެވފައި މި ބޭނ މަކަށްހ ށަހެޅ މ ެގ އެންމެ ބޮޑ  ސަރ ކާރ ން މި ބިލ   އްޒަތްތެރި ރަީއސް.އި ޝ ކ ރިއްޔާ 

ންަނ ކަނޑަެއޅިފައި އޮ އެ ހަަކތަ ފޯރ ކޮށްދިނ މ ެގ އ ސޫލ ތަކަށްއަދި ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ހަކަތަިއެގ އ ފެއްދ ންތަކާއި 

ޮގތްތަެކއް ހޯދައިދިނ މ ެގ ބޭނ މ ަގއި. ހެޔޮ ަރއްިޔތ ންނަށް ލ އިފަސޭހަ ގ އަދި އަ  ،ކ ރެޭވނެ އ ސޫލެްއެގ މަތީން ެއކަން

އޮތް މ ސްތަޤ ބަަލށް ެވސް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ިއާޔދަކ ރަނިިވ ހަކަތަައކީ ރާއްޭޖެގ ކ ރިއަށް ،އަދި ހަމަ އެާއއެީކަގއި 

ެވސް ރައްޔިތ ންނަށް ރަނަގޅ  ޚިދ މަތެއް ދެޭވނެ  އިންއާއަދި ޭއެގ ޒަރީ  ،ކަމެއް ކަމަށް ފާހަަގކޮށް ަވރަށް މ ހިންމ 

މަދ ، ޙަސަން އަޙް ދެއްީވީތެވއި ބިލ  ހ ށަހަޅ އްަވ މ ތަެކއް ާގނޫނީ ޮގތ ން ހޯދައިދިނ ން. ސަރ ކާރ ެގ ަފރާތ ން މިޒާންތިއި

ލާޞްތެރިކަމާ ެއކީަގއި ޝ ކ ރ  ދަންނަަވން. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ނ ހަނ  އިޚ  ރި މެންބަރަށްއިނގ ަރއިދޫ ދާއިާރެގ ިއއްޒަްތތެ

 ،ފެންނަނީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ެވިރކަމެއް ައއިސް  މ  ބިލެއް. އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް މިަވރަށް މ ހިން އީދެކޭޮގތ ގައި މި

އެކީަގިއ  ދ ތަކާޢ ގައި ައޅ ަގނޑ މެން ހިމަނާފައި ހ ރި ަވ19އަދި އެޖެންޑާ  ،އެކީަގއި އެމް.ޑީ.ޕީެގ ކޮންމެ ސަރ ކާަރކާ 

ތަން.  ކ ރަމ ންދާލަކ ން ފޯރ ކޮށްދެޭވތޯ މަސައްކަތްހ ރިހާ ދިމާ، ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ންނަށް ހެޔޮ ބަދަލ ތަކެއް ިގނަގ ނަ

 ފަހަރަކ  ެވސް މިއިން ކޮންމެ ކަމަކާ ޤީޤަތް. ކޮންމެޙަބޮޑ  އެްއ  ބޫލ ކ ރާ އެންމެަގމިއީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ްނ 

ޮގެތއް ށް ރަނަގޅ  ރަްއޔިތ ންނަ ،ރަްއޔިތ  މީާހއަށް ރަނަގޅ  ޮގތެއް ،ެވސް ރަްއޔިތ  ީމހާެގ ޙައްޤ   ގ ިޅެގން

މ ޅި  ،އެާއއެީކަގއި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީ .ކަންޕާޓީައކީ އެމް.ޑީ.ޕީަމސައްކަތްކ ާރ ހޯދައިދިނ މަށް އަބަދ ެވސް 

ގ ޅޭ ޮގތ ްނ  ކ ރަންޖެހޭ ހ ރިހާ މަސއްކަތްަތކާ ؛ރައްޔިތ ންެގ ހ ރިހާ ދިމާތަކ ން މ ޅި ރަްއޔިތ ންެގ ހ ރިހާ ަޚރަދ ތަކަށް

ތިކަން ނ ަވތަ ފަސޭހަ ޮގތްތައް ހޯދައިދިނ ން. ކަރަންޓ ެގ ޚިދ މަތް ނ ަވތަ ހަކަތައިެގ ގަ ށް ފާެވސް އެ ރައްޔިތ ންނަ

އެީކގައި ހަކަތަ ފޯރ ކޮށްދިނ މ ެގ މަސައްކަތ ެގ  ންކަމާޤީހޯދާ ފަރާތްތަކަށް އަގ ހެޔޮކޮށް ޔަ ،ފޯރ ކޮށްދިނ މަށްޚިދ މަތް 

ރައީސް އިބްރާހީމް  ؛މި ެވރިކަން ،ސަބަބަކީ ބޮޑ  އެއް ހ ސާސްކ ރެޭވ އެންމެކަން އިތެރެއިން އެކަމ ެގ މ ހިންމ 

ައިއއިރ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރަށްތަކ ެގ ކަރަންޓ ެގ ހާލަތ  ނ ަވތަ ހަކަތައިެގ  ،ެއކީަގއި ެގ ެވރިކަން އައ މާލިޙްމ ޙައްމަދ  ޞާ

 މެއް. ހަކަަތއިެގ ާވހަކަ ރި ކަންތެންމ  ބޭނ ލ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން މިއަދ  ަވރަށް މ ހިއިޮގތް ބަލަ  ހާލަތ  އޮތް

ކަމެއް.  ޖެހޭކޮށްލަންދާންނހަ އަދ ައޅ ަގނޑ  ހިތ ން މި އީއެ  ،ނެއްތޯ ން ައއީ ކިހިރ  ރަށްރަށ ަގއި ހަކަަތ ފެށިެގދައްކާއި

ރަށ ެގ  184 ަވނަ އަހަރ  ައިއިއރ ަގިއ ދިެވހިރާއްޭޖެގ ރަށްތަކ ެގ ތެެރއިން 2008އަޅ ަގނޑ  ހަނދާން އެބަހ ިރ 

ެގ ޚިދ މަތެއް ންޓ ސަރ ކާރ ން ކަރަ ރަށޭ އޮންނަނީ 4ރަށް ނ ަވތަ  5ާގތްަގނޑަކަށް  އަޅ ަގނޑ  ހަނދާންަވނީ ތެރެއިން

ރަީއސް މ ޙައްމަދ   ކަމާަވނަ އަހަރ  ރާއްޖޭެގ ރައީސް 2008. އެާއއެީކގައި ފޯރ ކޮށްދޭ ަވތަ ހަކަތަިއެގ ޚިދ މަތެއްނ 

ފ ރާޅެއްެގ ދަށ ން މ ޅި ދިެވހިާރއްޖޭެގ ހ ރިހާ ރަްއޔިތ ންނަށް  އްއެ ،ފެނ ނީ ނަޝީދ  ހަާވލ ވ މަށްފަހ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް

އެ ދ ަވހ  ފެށި ބ ރަ މަސައްކަތް. ނ މަށް އެއް ައެގްއަގިއ ކަރަންޓ  ެދޭވނެ ޚިދ މަތްތަކެއް ނ ަވތަ ޮގްތތަކެއް ހޯދައިދި
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ރ ފިާޔ  10ކަރަންޓ  ޔ ނިޓަކަށް  ،ރ ފިޔާ 10ރާއްޖޭެގ ރަށްރަށ ަގއި ކަރަންޓ  ޔ ނިޓަކަށް އަޅ ަގނޑ  ހަނދާން އެބަހ ރި 

 8ރ ފިޔާ،  10ަވނަ އަހަރ  ނިމ ނ އިރ  ެވސް  2009ަވނަ އަހަރ ެގ ކ ރީ ޮކޅ  ނ ަވތަ  2009 ،ަވނަ އަހަރ  2008

 ،ަރއީސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ ެގ ިވސްނ ންފ ޅަކީތަން.  ދިޔަޓަކަްށ ނަމަަގމ ންރ ފިާޔ، ކަރަންޓ  އެންމެ ޔ ނި 7ރ ފިޔާ، 

ެއއް އ ސޫލަކ ން ހަކަތަިއެގ ޚިދ މަތް ނ ަވތަ ކަރަންޓ ެގ ޚިދ މަތް   ،ދިެވހިރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ ރައްޔިތ ންނަށް އެއް އަެގއްަގއި

ރާއްޖޭެގ ރަެށއްަގއި ހ ންނަ  ،އިރ ަގއި ފޯރ ކޮށްދެެވންޖެހޭ. މާލޭގައި ތިން ރ ފިޔާ ބައި ކަރަންޓ  ޔ ނިޓަކަށް ނަގާ 

ެވސް ނ ަވތަ  ެގެއއްކ ން އަިމއްލަ ިއންޖީނ ގެއަކ ން ިވަޔސް އަދި އަމިއްަލ ފަރ ދަކ  ހިންާގ އިންޖީނ އަ އިންޖީނ ެގ

 7ރ ފިާޔ،  8ރ ފިޔާ،  10ންނަ ޖަނަރޭޓަރަކ ން ކަރަންޓ  ދޫކޮށްެގން ިވޔަސް ހ ރައްޔިތ ން އެއްަބއިެވެގން ހޯާދފައި 

އެްއ  ،ކ ންޔަ ބޫލ ކ ެރޭވ ޮގެތއް ނޫނޭ. ިދެވހިރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ ރައްޔިތ ްނނަށް އެއް ހަމަަގނެޭގ އ ސޫލ  އެީއކީ  ރ ފިޔާ

. ހަކަތައިެގ ކަރަންޓ ެގ ޖެހޭނޭއ ސޫލަކ ން ާޚއްޞަކޮށް ައސާސީ ޚިދ މަތްތައް ފޯރ ކޮްށދެޭވނެ އިންތިޒާެމއް ހޯދަން

ދަމާ ެވސް ހަމަ އޭެގތެރެއަށް މި މިންަގނޑ ން ދެޭވނެ އިންތިޒާމެްއ ނަރ  ހަމަ އެާއއެީކގައި ސާފ  ބޯފެނާއި ،އިތ ރ ން

ަވނަ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ަގިއ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ެވސް  17އެ ދ ަވހ   ތް.ހޯދ މ ެގ ބ ރަ މަސައްކަތް ފަށައިަގ

ަވނަ ރައްޔިތ ްނެގ  17 ،އަޅ ަގނޑ  ހަނދާން އެބަހ ރިހަމަ  .ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް ެވސް އިންނެވި  .އިންނެިވ

މިދެންނެިވ އިންޖީނ ެގތައް ެއްއ ފ ރާޅެއްެގ ދަށަށް ެގނެސް  ،ދިޔަ ަވރަށް ބޮޑ  މަސައްކަތެއް ެއއީމަޖިލީހ ގައި ކ ރަމ ން

އެ މަސައްކަތް  ،ކޯޕަރޭޝަންތައް ހަދައިެގްނ ނަމަެވސް އްދަކަށް ބަހާލައިެގންހައެއް ިވއ ެގައކ ން ރާއްޖެ ފަސް ސަރަ

މި މަޖިލީހ ގައި ތިބި  ؛ ހޯދައިދިނ މަށް މަސައްކަތް ފެށ ނ . އެ ދ ަވހ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނ ނީކ ރެޭވނެ ޮގެތއް

އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެޖޯރިޓީެއއް ޭއރަކ  ނެތް. އެ ސަރ ކާރ ެގ މެޖޯރިޓީއެއް ެވސް ނެތް. މަޖިލީހ ގައި އޮތީ އިދިކޮޅ  

ޓަކަިއ، މި މަޖިލީހަށް  ސައްކަތް ެވސް ހ އްޓ ވ މަށްދާން އެބަހ ރި އެ ދ ަވހ  ފެށި މަނމެޖޯރިޓީއެއް. ައޅ ަގނޑ މެން ހަ

ެގންާޑ މ ދާތައް ިވއްކާލަީނއޭ ިކޔަިއެގން އެކި ފާޑ ާފޑ ެގ ޕްރޮޕޮ  ،އިންޖީނ ެގތައް ަނަގނީއޭ  ؛ތަފާތ  ަގރާރ ތައް ަލއިެގން 

އޮތް އަޕަރ ނޯތ  އޭރ ަގއި  ން ަހާވލ ާވ އަދި އެ އިންޖީނ ެގތަކާ އި،ރ ޅިެވރިކ ރ ވަ ށް ފަތ ރައިެގން ރަްއޔިތ ން އެަކމަ

 ،ޔޫިޓލިޓީޒްތައް ހަދަިއެގން އެ ބޭފ ޅ ން ކ ރި މަސަްއކަތ ަގއި  ،ޔޫޓިލިޓީ ިވޔަސް އަދި ސައ ތ  ނޯތ  ޔޫޓިލިޓީ ިވޔަސް 

ހަާވލ ެވ ަރއްޔިތ ންނަށް  އިންޖީނ ެގތަކާ ތަކ ެގ ަދށ ން އެކަން ކ ރީ.މިއަދ ެގ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން. އޭރ ަގއި އޮތް ޔޫޓިލިޓީ

ހަކަތަިއެގ ޚިދ މަތް ޔަޤީންކޮށްދިނ މަށް ކ ރި މަސައްކަތްތައް ެވސް ބައެއް ރަށްރަށ ން  ،ހޯދައިދިނ މަށް ތެއްޚިދ މަ

ައދި މި މަޖިލީހ ގައި ތިބި  ،ދިަޔއީދިޔަ. އެހެންނަމަެވސް ެއ ދ ަވހ  ސަރ ކާރ ން ިވސްނައިދެމ ންއަޅަމ ންހ ރަސް

އ ޅެނީ ރައްޔިތ ންނަށް ކަރަންޓ  ނ ަވތަ ހަކަތަ  ނަމެން މިދިޔައީ ތިމަންއެމް.ޑީ.ޕީެގ މެންބަރ ން ިވްސނައިދެމ ން

ލާނީ އިހ އްޓަޔަޤީންކަމާއެކީ ފޯރ ކޮށްެދޭވނެ ޮގތެއް ހޯދާށޭ. މި މަސައްކަތް އިރާދަކ ެރްއިވްއާޔ ތިމަންނަމެން 

ދ  ފެންނަށް އޮތް އެކީަގއި އެއް ައަގކ ން ލިބޭނެ އ ސޫލެއް ހޯދައިދީފައޭ. މިއަ ކަމާ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ންނަށް ހަމަހަމަ
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ދިެވހިރާއްޭޖެގ ހ ރިހާ  ،ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީ ދ ަވްސ ފަހ ންޭއެގ އަެށއްަކ އަހަރ  ،ޙަޤީޤަތަކީ

ތަން.  ދާންެއްއ ައެގްއަގިއ ހަކަތަިއެގ ޚިދ ަމތް ފޯރ ކޮށްދެެވމ  ،ކަންކޮޅ ތަެކއްަގއި އިރާދަކ ެރްއީވތީެވ ެއއް އ ސޫލަކ ން

ަހާވލ ިވއިރ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ އިންޖީނ ެގަތއް ހ ރި ހާލަތ  ކޮންމެ ރަށެއްެގ  ދ  ޞާލިޙް ެވރިކަމާރައީސް އިބްރާހީމް މ ޙައްމަ

 ،ކޮށްއެ ިއންޖީނ ެގތައް އަޕްްގޭރޑ  ،ެވސް އެ ރަށެްއެގ ރައްޔިތ ްނނަށް އެނިގލައްާވނެ. އެ އިންޖީނ ެގތައް ބަދަލ ކޮށް

ކ ރ މަށްޓަކައި މި ސަރ ކާރ ން ކ ރާ ބ ރަ މަސައްކަތް މިއަދ   ރަނަގޅ  ަތއްޖަނަރޭޓަރ ތައް އިތ ރ ކޮށް ކަރަންޓ ެގ ިވއ ަގ

ތަން.  އަޅ ަގނޑ މެން ފާހަަގކ ރަންޖެހޭ. ކޮންމެ ދ ަވހަކ  މި ފެންނަނީ އެއް ރަށ ން އަނެއް ރަށަށް އިންޖީނ ތައް ެގންދެޭވ

ތަން. އަޅ ަގނޑ ެގ  ރާަތއް ބަދަލ ކ ކަރަންޓ ެގ ިވއ ަގ ،ތައް ވިއ ަގ ތަން. އަދި އާ ކ ރާ އައ  އިންޖީނ ތައް ބޮޑެތި

އަޅ ަގނޑ ެގ ، ހަާވލ ެވ އެންމެ ފ ރަތަމަ ކ ރަންޖެހ ނ  ކަމަކީ ދާއިރާަގއި ރައީސް އިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙް ެވރިކަމާ

ތާއެއްހާ ދ ަވހ ެގ ހަާވލ ިވތާ ހަފ  ދާއިރާެގ ފީަވކ ެގ އިންޖީނ ޭގެގ ހާލަތ  ބަދަލ ކ ރ ން. އަޅ ަގނޑ  ހަނދާންަވނީ ެވރިކަމާ

އިރާދަކ ރެއްީވީތެވ މިއަދ  އެ ރަށަށް ދެ ަގނަރޭޓަރ  ހަމަ ކ ޑަ  . ޖެހ ނީކ ރަންރޭގައި އެ މަސަްއކަތް ފ ރަތަމަ ތެ

ރައްޔިތ ންނަށް ކަރަންޓ ެގ ޔަޤީންކަން އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ މިއަދ  ލިބެމ ން ެގ ދ ަވސްކޮެޅްއެގ ތެރޭގައި ެގްނޮގސް އެ ރަށ 

ަތއް ބަދަލ ކ ރަން އެބަޖެހޭ. ކޭބަލްތައް ފަލަކ ރަން  ރަންޓ ެގ ިވއ ަގެއ ހިސާބަކ ން ނ ނިމޭ. ކަ ،ދަނީ. އެހެންނަމަެވސް އެ

ތަން ައޅ ަގނޑ ެމންނަށް އެބަފެނޭ. އަޅ ަގނޑ   އެބަޖެހޭ. އެ މަަސއްކަްތ މިއަދ  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނ ން ބާރަްށ ކ ރަމ ންދާ

 ރާއްޖޭަގއި ތިބި ރަށްރަށ ެގ އިން ެވސް އަދިއާ ެގ ޒަރީ އާއެކަން ފާހަަގކ ރަން. ކޮންމެ ދ ަވހަކ  ެވސް ސޯޝަލް މީޑި 

ހަކަތަިއެގ  ،މި ސަރ ކާރ ން މި ކަަރންޓ ެގ ޔަޤީންކަން މި ފޯރ ޮކށްދިނ މަށްޓަކައި ،ޔިތ ން ެވސް މިއަދ  ހެިކޭވރައް

ދާކަން. ހަމަ ދިނ މަށްޓަކައި ަވރަށް އިސްކަެމއް ީދެގން މިންނެތް މަސައްކަތްަތކެއް ކ ރަމ ންޔަޤީންކަން ފޯރ ކޮށް

 ާރއްޖޭެގ ހ ރިހާ ރައްޔިތ ންނަށް ސާފ  ބޯފެނާއި ،ޓަކައި ކޮށްދިނ މަށްއަސާސީ ޚިދ މަތްތައް ކަށަަވރ  އެާއއެީކގައި 

ތަާނއި، އަދި ެއކަން އިރާދަކ ެރއްިވއްޔާ މި  ޓަކައި ަގަދއަޅާ މަަސއްކަތްކ ރާ ނަރ ދަމާެގ ނިޒާމ  ހޯދައިދިނ މަށް

ގައި ެއކަން ގާއިމ ކޮށް ނިންމާނެކަމ ެގ ޔަޤީންކަން ރާއްޖޭެގ ެވރިކަމ ެގ މ އްދަތ ެގ ތެރޭަގިއ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ ރަށެއް

ލަފާފ ރ މ ެގ  ،ދަިތެވފަިއާވ ބަނދަރ ތަކަށް ،ހ ރިހާ ރަށްރަށަކަށް އެބައޮތް. ހަމަ އެާއއެީކަގއި ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންޭވ

ނ ަވަތ  ،އިފިލ ަވއާބާތ ރަ ެވސް އަލ ން ދަތިކަން ހ ރި ރަށްރަށަށް އަދި ކ ރިން ހެދިފައި ހ ރި ީވރާނާެވެގންދާ ތަންތަން

ޒަމާނީ ހާަލތަށް ބަދަލ ކ ރ މަށްޓަކައި ަސރ ކާރ ން ކ ރަމ ންދާ ބ ރަ  ރަނަގޅ  ފެންަވރަކަށް ެގްނޮގސް މިއަދ ެގ

ހިސާބަށް އައިއިރ ަގިއ  ، މި ބިލ  އަޅ ަގނޑ މެންނާމަސައްކަތް. ެއއީ ފާހަަގކ ަރންޖެހޭ ކަންތައްތައް. އެހެންީވމާ

މިއަދ  މި ސަރ ކާރ ން ެވސް އަދި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނ ން ކަމެއް.  ރ ކޮްށދިނ މަކީ މ ހިންމ ން ފޯހަކަތައިެގ ޔަޤީންކަ

މ ިޅ ރާއްޖެ ބަދަލ ކ ރ މަށް ކ ާރ ިވ ަހކަތައަށް ިއޔާދަކ ރަނި ،ެވސް އެންމެ ބޮޑ  އަމާެޒްއ ހިފާފައި އޮތް ކަމަކީ

ެވސް   ވ ރެދިރާސާތަކ ން ދައްަކނީ އަދި މިހާރަށް ،ބޫލ ފ ޅ ކ ރަްއާވަގމަސައްކަތް. މ ހިންމ  ކަމެއް. އެ ބޭފ ޅ ން އެބަ 
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 އިން ިއރާދަކ ރެއްިވއްޔާ އަގ ހެޮޔކަމާއާ ިވ ހަކަތައިެގ ޒަރީެވސް ފ ރިހަމަކޮށް އިޔާދަކ ރަނި އަދި މިހާރަށްވ ރެ  ،އަގ ހެޮޔކޮށް

ގައި ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، ކަމަށް. އަޅ ަގނޑ ެގ ާދއިރާެގ ނަރ ދޫ އެީކަގިއ ރަްއޔިތ ންނަށް އެ ިޚދ މަތް ފޯރ ކޮށްދެޭވނެ

 ،ނ ަލއި ިވ ހަކަތަ އެްއެވސް ެތޔޮކޮެޅއް އެންދ މަކާބަރާބަރ  ބާރަ ަގިޑއިރ  އިާޔދަކ ރަނި ،ެވސް އޮތް ޙަޤީޤަތަކީ  މިއަދ 

 ސަތޭކަ ނ ަވތަ ހަސް . އާބާދީަގއި ފަނ ލައި ދެޭވނެ ކެޕޭސިޓީ އެބަހ ރި ގާއިމ ކޮށްފަ އެްއެވސް ޖަނަރޭޓަރެއް ހިންގ މަކާ

ސަތޭަކ ހ ންނަ ރަށެއްގައި ކޮންމެހެން ނ ޖެހޭ ތެޔޮ އަންދައިެގން މިއަދ  ކަރަންޓ ެގ ޚިދ މަތް   ކަ ނ ަވތަ އަށްސަތޭ

ށް ދެެވން އެބައޮތް. މިހާރ  އަދޭކަން. ދ ނިޔޭަގއި އެބަހ ރި އެ ަވސީލަތް. ދ ިނޔޭަގއި އެަބހ ރި އެ ޓެކްނޮލޮޖީ. އެ ދިމާ 

އިރާދަކ ެރްއިވްއާޔ  ،ކ ރަނީ މިދެންނެިވ މަަގށް ެވސް މަސައްކަތްފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނ ން ެވސް އަދި މި ސަރ ކާރ ން

އަގ ހެޮޔކޮށް  ވ ރެރަްއޔިތ ންނަށް އަދި މިހާރަށް ށް ެވސް ޮގްސ ޭއެގ ަފއިދާ ެވސް ިދެވހިއަ ދިމާ އިޔާދަކ ރަެނިވ ހަކަަތއާ

 ،ދިޔައީ ޅ ަގނޑ ެމންނަށް ފެނިެގން މިެއކީަގއި ޯފރ ކޮށްދޭން. މިއަދ ެގ ހެނދ ނ ެގ ދަންފަޅީަގއި އަ އެ ަވސީލަތްަތކާ

ތިޞާދީ ޮގތ ން މިއަދ  އޮތް ހާލަތ ން ައނެއް ހާލަތަށް ބަދަލ ކ ރ މ ެގ ެވްސ ދިެވހިރާއްޭޖެގ ރައްޔިތ ންނަށް އިޤ އަނެއްކާ 

މި  ،ންތަން. އެަކން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންޭވ. އަޅ ަގނޑ މެ ދިޔަމި މަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅިެގން މ ހިންމ  ބިލެއް

 ،ެއކީރައްޔިތ ންނަށް ެއ ރަްއޔިތ ންެގ ަޙއްޤ ތައް އިތ ބާރާ ދިެވހި ،ން މި ކ ރާ މަސަްއކަތަކީސަރ ކާރ ން އެމް.ީޑ.ޕީ

ެއކީަގއި އެ ރަްއޔިތ ންނަށް ފޯރ ކޮށްދިނ މ ެގ ބ ރަ މަސައްަކތް. އެ މަސައްކަތ ގައި މި  ާގނޫނީ ޮގތ ން ޔަޤީންކަމާ

ކަންކަން  ހާ މެންބަރ ން މިތިބީ ސާބިތ ެވ. އިރާދަކ ެރްއިވްއޔާ ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މިމަޖިލީހ ގައި މިތިބި އެމް.ޑީ.ީޕެގ ހ ރި

 ހާސިލ ކ ރެޭވނެ. ޝ ކ ިރއްޔާ ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ނ ވ މާއެކ   ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . މި ބިލަށް ާވހަކަދައްކަާވނެ އިތ ރ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ 

 ފަހ (ތ ކޮޅަކަށް)ަވގ  އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ ެގ ޯވޓ  ަގީޑަގއި މި ބިލަށް ޯވޓަށް އެހޭނެ ާވހަކަ ދަންނަާވލަން. 

ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން  ،ންނ ނިމި ހ ރި މަސައްކަތ ެގ ތެެރއި -8.2މިހާރ  މަސައްކަތް މި ފަށަނީ އެޖެންޑާ  -{ 8.2}

ލީމ ެގ ޢ ދިެވހިރާއްޖޭެގ މަތީ ތަ ،ހ ށަހަޅ އްާވފަިއާވ ޝަފީޤްهللا ޢަބްދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ ިއއްޒަތްތެިރ  ދާއިާރެގ ެވލިދޫ

 ...ދަްއކަަވން ެއދިަވަޑއިެގންފަިއާވ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ ންެގ ތެރޭގައިެގންިދއ ން. ާވހަކަފ ޅ ބިލ ެގ ބަހ ސް ކ ރިއަށް

 .ލަބީބް ިއލްޔާސް މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ރާެގދާއި  ހ ޅ ދޫ ޅަކަށްފަހ (ަވގ ތ ކޮ)

 

 ާވހަކަދެްއކެވ ން: ލަބީބް އިްލޔާސް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހ ޅ ދޫ
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ލީމ  ހާސިލ ކ ރާ ފަރާތްތަކަށް އަިދ ަވކިން ާޚއްޞަކޮށް މަތީ ޢ ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދިެވހިރާއްޭޖެގ ތަ

ދެއް. ޢ ދިނ ަމކީ މި ސަރ ކާރ ެގ ަވއިލީމ  ހާސިލ ކ ރައްަވން ޭބނ ންާވ ފަރާތްތަކަށް ރަނަގޅ  ލ އި ޮގތްތަެކއް ހޯދަޢ ތަ

ތެރޭަގިއ ެގ ކެމްޕޭނ ެގ ބ ޚާކަމަށް ަވޑަިއަގތ މ ެގ ކ ރިން ރިޔާސީ އިންތިޔާރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ، ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއް

ކަމަށް. އެ މަނިކ ފާނ   ދެއްާވނެއިދައްލީމ  ހާސިލ ކ ރަްއަވން ބޭނ ންާވ ކ ދިންނަށް އެ ފ ރ ޞަތ  ހޯޢ މަތީ ތަ ،ިވދާޅ ވި 

ްނޓްރެސްޓް ރޭޓެްއަގއި ލޯނ  ކ ޑަ އިހާސިލ ކ ރ މަށް ކ ޑަ ލީމ ޢ މަތީ ތަ ،ންނަށްއެތައް ކ ދީަވަޑއިެގްނ ރާއްޭޖެގ 

 ންނެއް،ެއކީ ރާއްޖޭެގ އެތައް ކ ދީމާލ އިފ ރ ޞަތ  ހ ޅ ަވ ލޯނަށް  ،ދޫކ ރައްަވން ެފއްޓެިވ. އެ ަމނިކ ފާނ  އެ ފެއްެޓިވ

ލީމ  ހާސިލ ކ ރަން ދާން  ޢ ބޭނ ންެވފައިާވ ކ ދިންތަކެްއ، ރާއްޖެއިން ބޭރަށް މަތީ ތަ ކ ރަން މަތީ ތަޢ ލީމ  ހާސިލ 

ދިަޔ  ދިޔަ. ޭއެގ ދަށ ންހެދި ނ ދެިވ ތިބި އެތައް ކ ދިންނަކަށް އެ ފ ރ ޞަތ  ލިބިެގން އިާސެގ ދަތިަކމާބޭނ ންެވފައި ފަ

ދާކަން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ކ ދިން މިހާރ  ރާއްޖެއިން ބޭރ ގައި ތަޢ ލީމ  ހާސިލ ކ ރަމ ން

ތިބި ފަރާތްތައް އެބަތިބި. މިހާރ ެވސް ެވސް އަދިެވސް ނ ދެިވަފއި އެހެންނަމަ ،އެއާެއކީ އެ ފ ރ ޞަތ  ބޭނ ންެވފައިހަމަ

-މިހާރ  ދިމާެވފައިާވ ކޮިވޑ  ،ކ ރައްާވަފއިޭވ. އެހެންނަމަެވސް ިގނަ ކ ދިން ދިއ މަށް ސަރ ކާރ ން އިޢ ލާން އަށްވ ރެ  500

ެޓއްެގ ށްމާލިްއަޔތަށް އައި ކ ޑަ ތާ ،ހެދި ެގ ރޯާގެގ ސަބަބ ން ދައ ލަތ ެގ މާލިއްޔަތަށް ައއި ކ ަޑކ ޑަ ބ ރައަކ19ާ

ލާނެ ޕްރޮްގރާމެއް އިމި ޕްރޮްގރާމަކީ މި ސަރ ކާރ ން ހ އްޓަ ،ސަބަބ ން މި ަވގ ތަށް ކ ޑަކ ޑަ ލަސްކަމެއް އަަޔސް

އަޅ ަގނޑ މެން ދެކޭޮގތ ގައި ަތރައްޤީެގ އެންމެ މ ހިންމ  އެއް . ނޫންކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ސާފ . އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މި ަޤއ މ  ބިނާކ ރ މަށް  ދީފިއްޔާއިލީމެއް ހޯދަ ޢ ދިނ ން. ރަނަގޅ  ތައިލީމެްއ ދަރިަވރ ންނަށް ހޯދަޢ ރަނަގޅ  ތަ ،ކަމަކީ

 ކ ރަްއާވ. ހަމަ ސަރ ކާރ ން އެ ަމސައްކަތް އެބަ ،ންެގ ފަރާތ ން ލިބޭނެ ފައިދާ ަވރަށް ބޮޑ . އެހެްނކަމ ންއެ ކ ދީ

ހާސިލ ކ ރައްަވން ބޭނ ންާވ ފަރާތްތަކަށް ސަރ ކާރ ން އެ ކ ދިންެގ ހ ރިހާ  ލީމ  ޢ އެާއއެީކގައި ރާއްޭޖގައި ތިބެެގން މަތީ ތަ

ަވގ ތ  ެވްސ ައޅ ަގނޑ  ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަްށ  މި ،ޓިއ ޝަން ފީެއއް ހިލޭ ހަަމޖައްސަަވއިދެްއިވ. އެހެންކަމ ން

އަދާކ ރަްނ  ޝ ކ ރ  އަދާކ ރަން ބޭނ ންޭވ. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް އަދާކ ރަން ބޭނ ންޭވ. މި ސަރ ކާރަށް ޝ ކ ރ  ޝ ކ ރ 

ލީމ  ޢ ަވިކން ޚާއްޞަކޮށް މަތީ ތަ ގައިއާއި އަދި ކޮލެޖ ތަކ  ބޭނ ންޭވ. އެއީ ރާއްޭޖެގ އެިކއެކި ހ ރި ޔ ނިަވރސިޓީތަކ ގަ 

ދިޔަ ދަރިަވރ ންނަށް ޓިއ ޝަން ފީ ހިލޭ ސަރ ކާރ ން ހަމަޖައްސައިދޭން ފެއްޓެިވ. އަދި މި ދަތި ހާލ ގައި ހާސިލ ކ ރަމ ން

ން ެގންަދަވނީ އެކަން ކ ަރްއަވމ ން. އިދާރަކ ރެއްިވއްޔާ އަިދެވސް އެކަމާިއެގން ސަރ ކާރ ން ެއ ޚިދ މަތް ެވސް ސަރ ކާރ 

ނަަގިއެގން ގޮއްަސ އަދި ލޯނ  ،އެއާއެީކ ރާއްޖޭއިން ބޭރަށް ކ ީރަގިއ ިކޔަަވން ޮގްއސަ ތިބި ކ ދިންެގންދާނެ. ހަމަދެމ ން

އް ބޮލ ަގއި އެޅިފައި އެަބއޮތް. ެއ ލޯނ ެގ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓ  ކ ރީަގިއ ެއ ކ ދިންނަށް ަފއިސާެގ ބޮޑ  ލޯނެ  ،ތިބި ކ ދިން

އިންޓްރެސްްޓ  ެގލޯނ  . އަދިއަށް ދަށްކ ރެިވފަ 3 %މި ސަރ ާކރ ން ަވނީ އެ ޕަސެންޓ  މިހާރ  .ގައި 6 %ތީއޮ

ކީ ފާހަަގކ ރަން. އިްއޒަތްތެރި ކ ަރއްަވމ ން ެގންދާކަން އަޅ ަގނޑ  އ ފަލާއެ އަދިެވސް ކ ަޑކ ރ މަށް ސަރ ާކރ ން މަސައްކަތް
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އަހަރ   20 ،އަހަރ  15އިތ ރ   ކ އްޖަކ  ލޯނެއް ނަަގިއެގން ކިަޔަވިއެގން ައިއއްސަ އެ ކ އްޖާ .ރައީސް

މާ ބޮޑަށް އެ  ،ކިެޔވ މ ން ކ ރާ ފަިއދާެގ މަންފާ އެއީ ެއ ލޯނަން އަނބ ރާ ދައްކަްނީވމަ 80، %70މ ސާރައިެގ %

ެއއަށް  ،އެ ކ އްޖެްއެގ ދިިރއ ޅ މަށް މާ ބޮޑަށް ކ ރާނެ ކަމެްއ ނޫން. އެހެންކަމ ން ށްއައްެގ ާޢިއލާއެ ކ އްޖެ  ،ކ އްޖަކަށް

ދިގ  މ އްދަތެއް ކަމ ަގއި ިވޔަސް ކ ަޑ މ އްދަތެްއގައި ަދއްަކިއެގން  ،ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ކ ޑަ އަަދދެއްަގއި ދަްއކަިއެގން

 ،ވ ރެ އަށް 30އެ ކ ދިންނަށް މަސައްކަތްކޮށްެގން މ ސާރައިެގ % ،ނަމަ އެކަން ކ ެރޭވނެ އިންތިޒާމ  ހަމަޖައްސައިފި

ޮގތަށް ލޯނަށް ދަްއކަިއެގްނ އެ ކ ދިންނަށް ދެން ލިބޭ އެްއޗަކ ން ރީތި ދިރިއ ޅ ެމއް  ނ ާވޮބޑ  އަށްވ ރެ 40ނޫނީ %

ކ ރަންޖެހޭ. އަދި މި ބިލ ގެ އެްއޮގތަށް މި މަސައްކަްތ  ސަރ ކާރ ެގ ިސޔާަސތާ ،އ ޅެޭވނެ ޮގތް ހޯދޭނެ. އެހެންކަމ ން

 އި އެއާެއކީ ރާއްޭޖަގތެރެއިން އެ ފ ރ ޞަތ  ލިބިެގންދާކަން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ހަމަ

ތަންތަނ ން   އަދި އިންސްޓިޓިއ ޓްތައް ެވސް އެބަހ ރި. މި ؛ޔ ނިަވރސިޓީތަކ ން ކިަޔާވ ދަރިަވރ ން .ތައް އެބަހ ރިކޮލެޖ 

އެިކއެކި ެފންަވރ ެގ ސެޓްިފކެޓް ހާސިލ ކ ރާ ކ ދިންެގ ފެންަވރ  އެީއ  ،ތައްއި އެިކއެިކ ޕްރޮްގރާމ އެިކއެކި ކޯސްަތކާ

 ކ ރ މަށްފެންަވރ  ރަނަގޅ  ؛ކ ރ މަށްޓަަކއި ެއ ތަންތަނ ގައި ހ ންނަށްޖެހޭނެފެްނަވރ  ރަނަގޅ  ަވރަށް މ ހިންމ  އެްއޗެްއ.

ެއއްބާރ ލ ން ެވސް  . އެކަމާދޭ ެވސް ންމ ރަނަގޅ ާވންޖެހޭ. ރަނަގޅ ކ ރަެވސް  ކިަޔވައިދޭ ތަންތަނ ެގ ހާލަތ  ޓަކައި

މިހާރ  މި ބިލ ެގ ތެރެއިން ކިޔަަވއިދޭ ތަންތަނ ގައި ެވސް  ،ސަރ ކާރ ން ދޭކަން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. އެހެންކަމ ން

  ޖެހޭ ޝަރ ތ ތަކާއި ންބޭފ ޅ ްނެގ ެވސް ހ ންނަ ކިަޔވައިެދއްަވން ިތއްބަާވމިންަގނޑ ތަްއ އަދި  ޖެހޭންހ ންނަ

އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ،ބަލްގ މިންަގނޑ ތައް ކަނޑަެއޅިެގްނދާކަން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ަރން. މިއީ ދިެވހިރާއްޭޖެގ މ ސްތަ

 ކަމ ގައި އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. މިއީ ދިެވހިރާއްޖޭގެ  ބަލަށް މ ހިންމ  ބިލެއްގ ދަރިންެގ މ ސްތަ ދަރިންނާއި

ެވސް ިގނަ ރާއްޭޖެގ ައދި ީވހާ، ދިނ މަށްއިލީމެއް ހޯދަޢ  އޮތް ޖީލަށް ރަނަގޅ  ތަންބަލ  ބިނާކ ރަން އަްނނަގ މ ސްތަ

ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ   ދިނ މ ެގ މ ހިންމ  ބިލެއްއިލީމެއް ހޯދަޢ މަތީ ތަ ،ލީމެއްޢ ދަރިަވރ ންތަކަކަށް ރަނަގޅ  ތަ

 .ންނަަވމ ން އަޅ ަގނޑ ެގ ާވަހކަކޮޅ  ނިންމާލަންދަ އީދ ކ ާރ ާވހަކަމި ބިލަށް އަޅ ަގނޑ  ތާ ،ފާހަަގކ ރަން. އެހެންކަމ ން

 ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔާސަތ ން

 ރިޟާ.  ޢަލީ މެންބަރ އިްއަޒތްތެރި  ދާއިރާެގ މިލަންދޫ މެންބަރ .އްޒަތްތެރި އި ޝ ކ ރިއްޔާ 

 

 ެކވ ން:ާވހަކަދެއްރިޟާ  ޢަލީ މެންބަރ  ދާއިރާެގ މިލަންދޫ
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މި ބިލ ެގ  ،ލީއިފ ރ ޞަތެއް ހޯދަލީމ  ބިލެއް ައއިމާ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ޢ އާދެ، މަތީ ތަ އްޒަތްތެރި ަރީއސް.އި ޝ ކ ރިއްާޔ 

މަސައްކަތ ެގ  ،ަވނަ މާއްާދގައި އެބައޮތް  5ބެހޭ ޮގތ ން ހަމަ ކ ޑަ އެއްެޗއް ދަންނަާވލަން. ބިލ ެގ  އާަވނަ މާއްދާ  5

ޮގތ ެގ ާވހަަކ ތަފ ސީލ ކޮށް ަވރަށް ދިގ   ޖެހޭއްސަންތަމްރީން ދިނ މ ެގ ނިޒާމ  ހަރ ދަނާކ ރަން ނ ަވތަ ހަމަޖަ ލީމާއިޢ ތަ

ބާބ ެގ ަމއްޗަށް ެއކ ލެިވަފއި އޮތް ަވަރށް ތަފ ސީލީ ބިލެއް މިއީ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ އިނޭގ  8 ،ބާބ  7 .ބިލެއް

 ހ ރިހާ ދިެވހިރާއްޭޖެގ .ހަރ ދަނާ ސިާޔސަތ  ،ދޭތެރޭގައި ެގންގ ޭޅ ސިޔާސަތ  ލީމ  ދިނ މާޢ މި ސަރ ކާރ ން މަތީ ތަ

ބޫލ ފ ޅ ކ ރަްއާވ. ަގއެބަ  ލީމ  އ ނެގނެމ ންދާ ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ން ެވސްޢ ތަރައްޔިތ ން ެވސް އެބަ ހެިކޭވ. އަދި 

 އިލާ ދިނ މ ެގ ޤައ މީ ނިޒާމެއް އެކ ަލވަ ލީމާއި ތަމްރީނ ޢ މަސައްކަތ ެގ ތަ ،އަރަނީައޅ ަގނޑ  ހިތަށް ،އެހެންނަމަެވސް

ފަށާ  ޖެހެއޭކ ރެެވންޒ ރަނީ މި ބާބ  އެބަ މިހާރ  ތަންފީއަ އޮތީމަ އަޅ ަގނޑ  ހިތަށް ަވނަ މާއްާދގައި 5ާވހަކަ ބިލ ެގ 

ޮވޭކޝަނަލް އެިޑޔ ކޭޝަން އެންޑް ހިސާބ ން. ޓްރޭނިންގ ސެންޓަރ ތައް ހަދާ ާވހަކަ ެއބައޮތް. އަިދ ޓެކްނިކަލް  ލީމާޢ ތަ

އަދި އޭެގ ދާއިާރތައް ެވސް ތަފ ސީލ ކޮށްދީފައި  ،ށްޖެހޭ ޮގތްމަސައްކަތްތައް އެކ ެލިވފައި އޮންނަ  ެގޓްރޭނިންގ އޮތޯރިޓީޒް 

ޓްރާންސްޕޯޓް ދާއިާރ،  ،ސޯޝަލް ސަރިވސް ،އެބައޮތް. މިސާލަކަށް ިފޝަރީޒް އެްނޑް ެއްގރިކަްލޗަރ

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާ، އަދި ޓ އަރިޒަމ ެގ ދާއިރާ، އަދި އިންފޮމޭޝަން އެންްޑ ޓެކްނޮލޮޖީެގ ދާއިރާ. މި 

ލީމ  ދެޭވ ޢ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ތަ ،އަރަނީ އަޅ ަގނޑ  ހިތަށް .އެބައޮތް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ށްށް ބެހިެގންދާނެ ޮގތަ ދާއިރާތަކަ

ިހސާބަށް އަންނައިރ ގައި ެވްސ  އ10ާން ފެށިެގން އި 1ނިޒާމ  މިއަދ  ބަދަލ ާވން ެއބަޖެހެއޭ. ކީްއެވހޭ ްގޭރޑް 

ެވްސ  ރާއްޭޖެގ ކޮންމެ ސްކޫލެްއގައި ،އެ ސްކޫލ ތަކ ަގއި ،ކ ދިންނަށް ޝައ ޤ ެވރިާވ ،އިންޓްރެސްޓް ހ ރި ކ ދިންނަށް

މިސާލަކަްށ  ؟ދެޭވނެ ޮގތެއް ހަމަ ނ ޖެއްސެންީވ އެ ކ އްަޖކ  ބޭނ ންާވ ދާއިާރއަކ ން ްޓރޭނިން ،ދެޭވނެ ޓްރޭނިން

 ފެށިެގްނ ންއި 7ތޭކަ ކ ދިން ތިބޭ ސްކޫލެއްގައި ްގރޭޑް ސަ  ހަ ،ސަތޭކަސް ފަ ،ސަތޭކަ ހަތަރ ތިން ،ދަންނަާވނަމަ

ބޭނ ންާވ ާދއިރާއަކ ްނ  ދޭތެރޭަގއި ެވސް އެ ކ ްއޖަކ  އާ 10ްނ ފެށިެގން އި 5ދޭތެޭރަގިއ ެވްސ ނ ަވަތ ްގރޭްޑ  އ10ާ

ދަސްކ ރަްނ  މިސާލަކަށް ކަރަންޓ  ވައިރ ކ ރަން ،ޮވކޭޝަނަލް ޓްރޭިނންގ  ؛ލީމ  ލިބޭނެ ނިޒާމެއްޢ އިތ ރ  ތަ

ސްކޫލްެގ  އާ ހިސާބަށް އަންނައިރ 10ޮގސް ން ފެށިެގންއި 5 ްގރޭޑ  ،އަރަނީަގނޑ  ހިތަށްޝައ ޤ ެވިރާވ ކ އްަޖކ  އަޅ  

ންނާނީ ރަނަގޅ  ހ ރ ަގިއ އެ ކ އްޖާ ނިމޭއި 10ްގޭރޑް  ،ތެރެއިން ެއ ކ އްޖާއަށް ފ ރ ޞަތ  ލިބިއްޖެ ކަމަށް ާވނަމަ 

ނ ަވަތ  ،ެވފައޭ  ނޫނީ ރަނަގޅ  ާކޕެންޓަރަކަށް ،ެވފައޭ  ނ ަވތަ ރަނަގޅ  ޓެކްނީޝަނަަކށް ،ެވަފއޭ ޝަނަކަށްއިލެކްޓްރީ

ރަނަގޅ  ޑަިއިވންގ  ،ނީއެ ކ އްޖަކ  ހ ންނާ ެއ ކ އްޖަކ  ޝައ ޤ ެވރިާވ ނަމަ ށްދާއިރާއަޓ އަރިޒަްމެގ 

މި ނިޒާމަްށ ަފއޭ ހ ންނާނީ. ެވއިޓަރަކަށް ެވްސ އަކަްށ ނ ަވތަ ވެ ބޯއީ ނ ަވތަ ރޫމް ،ެވފައޭ ސްޓްރަކްޓަަރކަށްއިން

އެހާ ބޮޑ  ކަމެއް  އީމިހާލަތަށް އަތ ވެއްޖެ. ާވންޖެހޭ ލ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ސްކޫލްަތކ ެގ ކިެޔވ ން އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ބަދަ

ލަތްަތއް ެވްސ ސީަވ ަކމެއް ެވްސ ނޫން. ސްކޫެލއްަގއި މިކަން ގާއިމ ކ ރ މަށް މާ ބައިަވރ  އެހާ އ ނަދޫގ ،ެވސް ނޫން
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ހަތަރ  އިފީމ . ބެލިއިރ  ާގތްަގނޑަކަށް ދެތިންޖަހައެސްޓިމޭޓް ހަދައިފީމ ، ހިސާބ   ަގނޑ ެމންބޭނ މެއް ނ ޭވ. އަޅ  

ސެންޓަރ ތަކެއް ސްކޫލ ތަކ ަގއި  ޓްރެއިނިން ލަންނެިވ ކަހަކޮށްލައިެގން މި ދެ ލައްކަެއއްހާ ރ ފިޔާ ސްކޫލަަކށް ޚަރަދ 

 ެވސް އިން ފެށިެގން  7ްގޭރޑް ނ ަވަތ  އިން ފެިށެގން 6އިން ފެށިެގން ނ ަވތަ ްގޭރޑް  5ްގރޭޑް ކޮށްެލިވދާނެ. މ ގާއި

ންނެިވ، ދެ، އެ ކ އްޖާ އޯެލެވލް ހަދާ ހިސާބަށް ދާއިރ ަގިއ އެ ކ އްާޖއަށް މިނިްނމާ ހިސާބަށް 10ދ ަވސް ްގޭރޑް އަހަރ 

 ،ތަޢ ލީމ  އ ނެގނޭނެ ޮގތެއް  ދެޭވނެ ޮގތެްއ، ކިެޔޭވނެ ޮގތެްއ، އިތ ރ އެ ކ އްޖާ ޝައ ޤ ެވރިާވ ދާިއރާއަކ ން ކ ިރއަށް

އަޅ ަގނޑ   ،ދަންނަާވ ޮވކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ ހެދޭނެ ޮގތެއް ހަމަޖެއްސިފައި އޮންނަ ނަމަ މި ންއަޅ ަގނޑ މެ

އެީކގައި ވަޒީާފެގ  އިތ ރ  ސެްޓފިކެޓްތަކާ ،އެީކަގއި  އަރަނީ މީެގތެރެއިން ަވަރށް ިގނަ ކ ދިންނަކީ އިތ ރ  ފާސްތަކާށްހިތަ

އަޅ ަގނޑ  އެދެނީ ިމ ބިލ  ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާަގއި ކ ދިންނޭ.  ނެރެިވދާނެން ބާޒާރަށް ރީތިކޮށް ފައްާކެވެގ

 ބެހޭ ބިލ ެގ ެގ ނޫނީ ތަޢ ލީމާ ބެހޭމަތީ ތަޢ ލީމ  އަދިންިތޒާމ  ެވްސ އިދާއިަގއި ިމ ދެންނެިވ މ ންމަޝްަވރާކ ެރެވ

ދޭތެރޭަގއި  ން ެވސް މިކަމާނިސްޓްރީމިކޭޝަން ޔ ނ ަވތަ މިއަދ  އެޑި ،ެވސް ެވސް އެހެން ޒަރީާއއަކ ން  ތެރެއިން

ޒިމަށް މި ދެންނެިވ ޓްރެއިނިންގ ދެޭވނެ އިންތިޒާމެްއ ތަކ ެގ ކިެޔވ މ ެގ ނިިދެވހިރާްއޖޭެގ ސްކޫލް އި،ފ ންކޮށް ިވސްނަ

ބޭނ ންެވެގން އ ޅޭ ރަނަގޅ  ކޮލިޓީެގ  މި މިއަދ މެން އަޅ ަގނޑ  ،ކަމަށް ާވނަމަ ޖެހ ރިހާ ސްކޫލެއްގައި ހަމަޖެްއސި

. އެ ާވހަކަ ދާނޭެގން. އެ އިންިތޒާމ  ހަމަޖެހިއެތައް ވަޒީފާައކަްށ ނެރެޭވނޭހަމަ ތްތެރިން ޤައ މ ން ދިެވހި މަސައްކަ

 ، ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސްޔާށް އެދ ނީ. ޝ ކ ރިއްކަދަންނަާވލަން ފ ރ ޞަތަ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 .ޝާހިދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ އިްއޒަްތތެރި  ދާއިރާެގ ފ ނަދޫޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ްނ: ޝާހިދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ފ ނަދޫ

އެީރ ށްޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މަތީ ތަޢ ލީމ ެގ ބިލެއް ހ ށަހެޅިފައި އޮތީމާ އަޅ ަގނޑ  ހިތަ .بسم هللا

ާއއްމ ކޮށް ިދެވިހ  ،ޒަމާނ ަގއި  މެދ  ހޭލ ންތެރިެވ ނޫޅ ނ  ަރއްޔިތ ން މަތީ ތަޢ ލީމާރާއްޖޭެގ  ޖެހޭނޭލަންއިބަލަ

ން ތިބި  ެވސް ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެންނަ ަގއި އިރ  ނ ރައްޔިތ ންނަށް މަތީ ތަޢ ލީމަކީ ކޯއްެޗއްކަން ނޭނގ 

ާރއްޖެއިން ބޭަރށް ަވަޑއިެގން މަތީ ތަޢ ލީމ  ން ތިއްެބިވ ަވރަށް ިގނަ ބޭފ ޅ ން ފިއްލަަވއިެގ ްނެގ ޮގތ ަގއިޒ އ ސްތާ

ންެގ ހިތ ަގިއ މިހާރ  ހިދިެވ ،ކ ރަނީލ ބޫަގއެ ބޭފ ޅ ްނ ކ ރެްއިވ މަަސއްކަތްޕ ޅ ްނ ަކމަށް އަޅ ަގނޑ  ން. ކަހާސިކ ރެްއިވ

އީ. ދިޔަ  އި މި އޮތް ލޯތްބާއި އެކަމަށް އ ފެދިފައި މި އޮތް ޝައ ޤ ެވރިކަން ބޮޑ ެވެގންފަތަޢ ލީމެއް އ ފެދި

އް ކ ރީއްސ ެރ ޅެ ޑ މެންެގ އ ފެދ މ ެގ، އަޅ ަގނޑ މެން ދ ނިޔެއަްށ ައއ މ ެގ ތަންކޮނއަޅ ގަ  ،ަގންަނާވނެއިޑަ އެނިގަވ
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 ރައްޔިތ ންނަށް މާ އެކަށޭނަ ،ޭއރ ގައި އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެދިޔައީ. މ ންެވރާއްޖޭަގއި ތަޢ ލީމަށް މީހ ން އަހ ލ ެވރިކ ރެ 

ަގނޑ  ބަލަނީ. އެކަމަކ  މިހާރ  ކަމަށް އަޅ  ނ ދޭ. އޭރ  ރާއްޖެ އޮތް ހާަލތ ން ެވސް ރަނަގޅ  ތަޢ ލީމެއް ލިބެމަކ ން 

ްށ އަތަޢ ލީމ ެގ ކަންކަން ކ ރި ،ޖެހޭއެބަ ންޅ ގނޑ  ދެކެނީ. އަޅ ަގނޑ މެއް ނޫން. އޭެގ އަެނއްޮކޅ  ކަމަށް އަ އެހެނެ

އަޅ ަގނޑ މެން  ،ކ ރަން. އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެމިކަމަްށ އަހ ލ ެވރި  ންރައްޔިތ  ،ޖެހޭެއބަ ެގންދަން. އަޅ ަގނޑ މެން

އް ނ ހ ރޭ. މަތީ އެހެން ކަމެްއ ކ ރާެނ ފައިސާއެ  އިފަކޫލަށް ފީ ަދއްކާރަށ ން މާލެ އައިސް ސް  ،ރ އިކިަޔަވމ ން އައި 

ޮގތ ަގއި ކ ގައި. އެއެ ވ މާމާލީ ފ އްދ ންތެރިކަން ކ ޑަ ބޮޑ  ކަެމްއ ނޯޭވ ތަޢ ލީމ  އ ނެގނ މަށް އަމިއްލައަށް ކ ރެޭވނެ މާ

ރިކަން ދިޔައީ އަޅ ަގނޑމެންެގ މާލީ ފ ދ ންތެމަޙ ރޫމ ެވޮގްސ، އެތައް ޖީލ ތަކެްއ މަތީ ތަޢ ލީމ ން  ތައް ދ ަވހެއްއެ

ރަްއޔިތ ންނަށް  ،ދިޔަހިސާބ ން ިވސްނެމ ންދިޔަ، ެއނެގމ ން ރ ތަކަށް އެއިލާތަކ ެގ ނިކަެމތިކަމ ން. ސަރ ކާޢާކ ޑަވ މ ން، 

 ،ނ ދާނެަކން. އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެއިތ ން ކ ިރއަރަނ ދެިވ، ރައްޔިތަކެއް ހޯދައިެގންާވ ތަޢ ލީމީ ފ ރ ޞަތ އެކށީ 

، ެއ ބޭފ ޅ ންެގ އި ، ހޯދައިއި މަްޝަވރާަތއް ރަްއޔިތ ންެގ މެދ ގައި ފަތ ރައެމް.ޑީ.ޕީ ެވރިކަމަށް އައީ މި ދެންނެިވ ޚިޔާލާ

ޖާެއއްެގ ޮގތ ން އެީއ. އޭެގ ނަތީ ެވސް ީވޞަދަކަށް އިަގނޑ  ަމޤްތިބެ. އެމް.ޑީ.ޕީ އ ފެދ މ ެގ މަބަސްމަގ  އެނިގ

ހަމައަށް  އ10ާހިސާބ ން ްގރޭޑް  އަށް ެވިރކަން ލިބިެގންދިޔަ. އެއެމް.ޑީ.ޕީ  ،ސީ އެަތއް ހޭލ ންތެރިކަެމއް އ ފެދިސިޔާ

މަތީ ތަޢ ލީމ  ެވސް   ،އޮތީ ރ  މި ގައި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މިހާމ  ކަރިެވއޭެގފަހ ން އައި  ހިލޭ ކިޔަވައިދޭން ފެށ ނ .

ކަމަކީ.  ޅޭހަމައަށް ހިލޭ ކިޔެޭވނެ އިންތިޒާމ  ހަމަޖެހިފަ. އަޅ ހަނޑ  ހިތ ން މިއީ މި ކ ރަން އ  ފަސްޓް ޑިްގީރއާ

ކިަޔަވއިދޭ  ،ިކޔަަވއިޭދނެ އ ސޫލ ތަކާއި  ،ސެޓްފިކެޓްތަކާއި ، ހިސާބަށް ދެވިއްޖެ. ދެން މި އޮތީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ

އެ ބޭފ ޅ ންެގ ކޮލިޓީ  ،އިރާދެްއާވ ޓީޗަރ ްނެގ ހ ންނަންޖެހޭނެ ފެންަވއިކިަޔވަ  ،ހ ންނާނެ ފެންަވރާއިތަންތަނ ގައި 

ން ހ ރި ކަންކަން ކ ރ ން. އެ ޮގތ ން ރަން ކ ކ ރައަޅ ަގނޑ މެންެގ ތަޢ ލީމީ ނިާޒމ  ފ ރިހަމަކ ރަން، ފެންަވރ  ރަނަގޅ 

ހ ރި ކިަޔވައިދޭ ތަންތަނ ަގއި އި އެބަށްދެިވފަރަނަގަޅށް ބަޔާންކޮމި ބިލ ގައި ަވރަށް  ،ން ރައަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ 

ަވރެްއެގ ފެންަވެރއް ހ ރި ޖެހޭނީ ކިހިނެއްކަން. ކިހާންނަންޖެހޭނީ ކޮންކޮން ކަންކަމެއްކަން. އެ ސެޓްފިކެޓްަތްއ ހ ންނަންހ 

ސާފ ޮކްށ ކަންކަން ަވރަށް ކޮށްދެޭވނީ. ކޮަބއިކަން އެ ބޭފ ޅ ން ކ ރަންޖެހޭ ަވކި  ބަޔަކަށްކަން މި ކަންކަން

ތެރޭަގއި  ެގަވރަކަށް އަހަރ  5ައޅ ަގނޑ މއެންނަށް މިދިޔަ  ،އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ ހ ރި. ބަޔާންކޮށްދެްއާވފައި އެބަ

އް ބަހަމ ންދިޔަ ކަހަަލ ޮގތަކަްށ ބަެއއް ކޮލެޖ ތަާކިއ ތަޓ ަވކި ޮގެތއް ނ ބަލާ ެސޓްފިކެ ،ފާހަަގކ ެރިވެގްނދިޔަ ަވރަށް ބޮޑަށް 

ހ ރި ކަމެއް. އެކަމަކ  އް އަމިއްލަ ތަންތަނ ން ެވސް އެ ބާަވތ ެގ ކަްނކަން ކ ރަްއަވމ ންެގންދިޔަ. ަވރަށް ހިތާމަބައެ

ކ ިރއަށް އޮތް ތާނަގއި އެ ާބަވތ ެގ ކަންކަން އެހެން ނ ހިނާގނެ ކަމަށް. ކޮންމެ ބޭފ ޅަކ   ،ނީކ ރަބޫލ  ަގއަޅ ަގނޑ  

ރަނީ ކ ބޫލ ަގ އަޅ ަގނޑ  ރ ޅ  ތަޢ ލީމެއް ހޯއްދަަވން. އެހެން އެކަން އޮތްއި ކ ރަްއަވނީ ެއންމެ ރަނަގެވސް މަސައްކަތް 

 އް ލިބިެގން މިކަންޓެހަމައެކަނި ނަމެއްގައި ސެޓްފިކެަކމަށް.  ޮގތަށް އެދޭޖެހޭނީ ރާއްޖެޭގ ރައްޔިތ ން  މިކަން ކ ރެެވން
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ޭވތ ެވދިަޔ ތަނ ގައި ސްކޫލ ން ކ އްޖަކ   ،ާވކަށް ނެތް. އެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ  ޢަލީ ރިޟާ ެވްސ ފާހަަގކ ރެްއވި 

ޙަީޤޤަތ ގައި ޯނޭވ މަސައްކަތ ެގ  ހަމަ ިއނޭގ އެަކއްެޗއް ެވސްނިންމާ ނިކ ންނައިރ  އެ ކ އްޖާއަށް ެއކަްއޗެއް 

އެންމެ ކ ޑަެވެގން އަތ ންފައިން ހަމަ  ،މައިދާނ ގައި. ތަޢ ލީމީ ޮގތ ން ކޮންމެެވސް ަވރަކަށް ހޭލ ްނތެރިކަން ހ އްޓަސް

 ،ން ރަޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ކަމެއް ކ ރަން ނޭނޭގ ަވރަށް އަޅ ަގނޑ މެން ކ ދިންެގ ތަޢ ލީމީ ފެންަވރ  ދަށް. އެ އެއް

ކ ީރަގއި  ،ރާއްޖޭެގ މަަސއްކަތ ެގ މާޙައ ލ ަގިއ ކ ދިންެގ އަޚްލާޤ  ަވރަްށ ބޮޑ ތަނ ން ދަށް. މިސާލަކަްށ ދަންނަާވ ނަމަ

ދިމާާވ އެއް ސަބަބ  ކަމަށް  މަށްދިެވހިންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ވަޒީފާ ނ ލިބ  ަގއި،ނޫނ ާގދިޔަ ވަޒީާފެގ ދެެކެވމ ންާވހަކަ

އެބަޭވ ސަލާން ިގަނވ ން، ޗ ްއޓީ ިގނަވ ން، ހާޒިނ ާވ ދ ަވްސތައް ިގނަވ ން. އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ސަބްޖެކްޓެއްެގ ޮގތ ަގއި 

ޖެހޭ. ދިެވހިންނަްށ އެބަިއ އިތ ރ ކ ރަން އެބަ ށްޖެހޭ. ައޅ ަގނޑ މެންެގ ތަޢ ލީމަކިަޔަވއިދޭން އެބަ ައޅ ަގނޑ މެންމި ބައި 

ެއ  އި،ތަޢ ލީމީ ނިޒާމ ގައި މި ދެންނެިވ ކަންކަން ހިމަނަ ެގލިބެން އޮތީ އަޅ ަގނޑ މެން އްިގނަ ަވޒީފާެގ ފ ރ ޞަތ ތަ

 ކ ރަން.ބޫލ  ަގހިމަނައިެގން ކަަމށް އަޅ ަގނޑ   ބައި މި، ެއއީ ަމސައްކަތ ެގ އަޚްލާޤ ގައި ެވްސ ކ ދިންެގ އަޚްލާޤ  

ަގިއ ތ  އެހެންކަމ ން، އެކަން މި ބިލ ގައި ެވސް ކޮންމެެވސް ސިަފެއއްަގއި ތަޢ ލީމީ ނިޒާމ ެގ ތެރޭގައި ސަބްޖެކްެޓްއެގ ޮގ

މެްއެގ ޮގތ ގައި ދަންނަަވން. ޝ ކ ރިއްޔާ ކަ ން އެއީ އަޅ ަގނޑ  އެދޭއ ދިެވސް ކިަޔަވއިދެޭވނެ އިންިތާޒމެއް ހަމަޖެހިެގން

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 .ސަޢީދ  އަޙްމަދ  މެންބަރ ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ެގމަނަފ ށީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން: ސަޢީދ  އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ެގމަނަފ ށީ

ބަހ ސްކ ރަމ ންދާއިރ  އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވނީ  ންޢ ލީމ ެގ ބިލ  މި މަޖިލީހ  ރަީއސް. މަތީ ތަ އްޔާ އިްއޒަތްތެރިރިޝ ކ 

ދެއޭ. އެހެންނަމަެވްސ، ީމަގިއ ން، ކިެޔަވމ ން އެބަޖޭަގއި މިހާރ  ަވރަށް ިގަނ ކޮލެޖ ތައް، ޔ ނިަވރސިޓީތަްއ އ ފެދިެގއްރާ

އި. ޓެކްނިކަލް ޤައ މެއްެގ ޮގތ ގަ މ ޅި ރާއްޖެ ބައްޓަންެވެގން މި ދިޔައީ ނޮން ،ހިތާމަެވރިކަމަކީ އޮތް އެންމެ

ރާއްޖޭެގ ޮބޑ  ކ ދިންތައް ަވރަށް ބޮަޑށް މަދ ވެއްޖެ.  ެވ، ކިަޔަވމ ންދާންޓްރޭ ންއަޅ ަގނޑ މެން ބޭނ ންާވ ިގނަ ދާއިރާތަކ 

މިހާރ   ދާއިރ ަގއިބޭނ ންެވެގންއް ނިެޔއަށް ެވސް ބޭނ ްނާވ ފަދައިން ޓެކްނިކަލް ިގނަ ވަޒީފާތަ ދ  މ ޅި ؛ބަޔަކީ ޓެކްނިކަލް 

ޓެކްނިކަލް ކިޔެވ ންަތއް ކޮލެޖ ތަކ ން ހަމައެކަނި އެކަޑަިމކް ނޫނީ އެކަޑަމިްކ ނޮން ނީ ން ނޫޔ ނިަވރސިޓީ ިގނަ

މި ދިޔައީ  ނޫނީ މ ޅި ޤައ މ  ބައްޓަންެވެގން ،ސަބަބ ން މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ މ ޅި ދިރިއ ޅ ން މ ެގއ ދިެގންިގނަވެ 

ރ ންނެއް، ެވލްޑައަޅ ަގނޑ  ބޭނ ންާވ  ޮގތަކަށް ެވސްއްން. އެދާއިރާއިޓެކްނިކަލް ކ ރިން އަޅ ަގނޑ  މި ދެންނެިވހެން ނޮން
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ަވމ ންދާ ތަނެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ރާއްޖެއަކ ން ނ ފެނޭ. ހަމައެހެންމެ އަޅ ަގނޑ  ން ޓްރޭ ،ރ ންނެއްނިއައިންޖި

ތެރޭަގިއ ެވސް ހ ނަރ ެވިރ، މޮޅ  އެަތއް ދަިރަވރ ންނެއް އެބަ ތިބި. އެހެންނަމަެވސް، ޅ ައތޮ އި މާލެ ފިަޔަވ ،ނީދަންނަާވ

ެއ  ،ެވސް، ކ ދިންނަށް ެވސް  މޮޅެތި ހ ނަރ ެވރި ދަރިަވރ ންނަށް ،ދަނީ މިއަދިެވސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގން 

ާމލީ ތަނަަވސްކަން ނ ލިބ މ ެގ ފ ރ ޞަތ   ެގއެ ކ ދިން ބޭނ ންާވ ކިޔެވ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ނ ލިބި، މާލެ އައ މ  ،ބޭފ ޅ ން

 މި ބިލ  ބައްޓަންެވެގން ން ެއހެންނަމަެވސް، އަޅ ަގނޑ މެ އެ ތިބީ. ސަބަބ ން ކިޔެވ މ ެގ ފ ރ ަޞތ  ެގއްލިފައި

ބޭނ ްނާވ ހ ރިހާ އެންމެންނަށް އެ  ންމ ޅި ރާްއޖޭގައި ެވސް ިކޔަަވ ،ނީދާއިރ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ދެކެން ބޭނ ންަވނިމިެގން

ޅ ަގނޑ މެން މަތީ ތަޢ ލީމ ެގ ބިލ  ން. އައ ިކަޔަވން ބޭނ ންާވ ިމންަވރަކަށް ކިެޔވ މ ެގ ފ ރ ަޞތ  ފަހިެވެގންދިޔަކ  ބަ

އެ  ،ސްޔަަކށް، އަތޮޅ ތެރެ ވި ޔައެއް ހަމަ މ ޅި ރާއްޖެ ،ގައި ކ ރިން އަޅ ަގނޑ  މި ދެންނެިވެހންެގންދާއިރ  ނިމި ފާސްެވ

އޮންނަންޖެހޭނެ. އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވީނ  ފައިށް ކިޔެވ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ހިމެނި، ފަހިެވތިބި ތަނަކ ން އެ ބަޔަކަ ޔަކ ބަ

ކ ރާ ޤައ މެއް. އަިދ ރާއްޖެއަކީ ަވރަށް ބޮޑ  ދަތ ރ ފަތ ރ  ނިޒާމ  އޮތް ޤައ މެއް. ަވރަށް ބައިަވރ  އ ޅަނދ ތަްއ ބޭނ ން

ކ ރިްނ  ،ަގއި ރ  ވާއިކަމަށް. މިހެންށްތ ރަހަމައެހެންމެ މ ޅި ޤައ މ ެގ އިޤ ތިޞާދ  ދިމާެވފައި މި އޮންނަނީ ދަތ ރ ފަ

ަތއް ރާއްޖޭެގ މެޭކނިކަލް އިންޖިނިއަރ ންނާއި ައދި އެހެނިހެން ެވސް އިންޖިނިއަރ ންެގ ފީލްޑ  ،ހެންިވަގނޑ  ދެންނެއަޅ 

ނަްށ ޖެހޭ. އަމިއްލަ ކޮލެޖ ތަކ ން އަޅ ަގނޑ މެންޖައްސަން އެބަަގނޑ މެން ހަމަތަކ ަގއި ކިެޔޭވނެ އިންތިޒާމ  އަޅ ކޮލެޖ 

ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާިއ އެކައ ންޓިްނގ ދާއިރާތަކ ްނ ކ ދިންތައް މަތީ ތަޢ ލީމ    ،މ ޅިން ެވސް ފެންނަނީ

ކާރ ެގ އިތ ރަށް އަމިއްލަ ކޮލެޖ ަތއް ެވސް، ރ ޖެހޭ ސައެބަ  އި ރާއްޭޖަގތަން. އެހެންނަމަެވސް،  މ ންދާކ ރަހާސިލ 

ތަްނ  ދާޢ ލީމ  މި ދެންނެިވ ޓެކްނިކަލް ދާއިރާއަށް ބައްޓާންެވެގންމަތީ ތަ ،ޔ ނިަވރސިޓީަތއް ހ ޅ ަވއިެގްނ ނަމަެވސް

ރ ގައި މި ދެންނެިވ ކަންތައްތަކަށް އިންނައަ ންކަމ ން، މި ބިލ  ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާގައި އެއްޮކށް ނިމިެގންދެކެން. އެހެ

މަކީ މ ހިންމ  ކަމެއް  އ ދިމާެވެގންފައިދާާވނެ ޮގތަކަށް މި ބިލ  ފަރ  މީެގށް ، ބައްޓަންކޮްށ، މ ޅި މ ޖ ތަމަޢައި ިވސްނަ

 ކަމ ަގއި ެދކެން. ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ިރއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 .ަވޙީދ هللا މެންބަރ  ޢަބްދ  އިްއޒަތްތެރި ދިއްދޫ ދާއިރާެގ

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން: ަވޙީދ  هللاޢަބްދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދިއްދޫ

 ކަށްފ ރ ޞަތަ ެވޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ  ެވސް މި ބިލަށް ކ ޑަ އެއްެޗއް ފާހަަގކޮށްލަްނ ބޭނ ންާވތީ

ކޭޝަްނ ފަދަ ޔ ދިަޔއީ ރާއްޭޖަގިއ ޑިޕާޓްމަންޓް ޮއފް ހަޔަރ އެޑި ޭވތ ެވދިޔަ ތަނ ގައި ފެިނެގން ންނަށްއެދ ނީ. އަޅ ަގނޑ މެ
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ެގ ފަރާތ ން މަތީ  ދިޔަ ތަން. އެ ޑިޕާޓްމަންޓްން، މި މަސައްކަތް ތަރ ތީބ ެވެގން ކ ރިއަށްޑިޕާޓްމަންޓެއްެގ ތެރެއިން މިކަ 

ތަޢ ލީމ  ހާސިލ ކ ރ މަށް ބޭނ ންާވ ފަރާތްތަކަށް ލޯނ ދިނ މާިއ އަދި ލޯނާ ބެހޭ އިދާީރ މަސައްކަތްަތއް ކ ެރެވމ ންދިޔަ. 

މިނިސްޓްރީއެއް ާގއިމ ކ ރެިވަފިއ  ެގ ތެރެއިންސަތ ތަކ  އެ ސަރ ކާެރއްެގ ސިޔާ ،ސަރ ކާެރއް ައއިސް އާ ،އެހެންނަމަެވސް

ކޭޝަނ ްނ ޔ އެ ދ ަވހ  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑި ،ޭނދޭއެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ މެން ރައްޔިތ ންނެއް މި އޮންނަނީ. 

ަރއްޔިތ ްނ އް. ދާކަށެެވެގން ޭކޝަން މިނިސްޓްރީޔ ކ ރަމ ންދިޔަ މަސައްކަތް އެަކނި ކ ރާ ތަނެްއެގ ޮގތ ަގއި ަހޔަރ ެއޑި

މީދ ތައް އިންތިހާއަށް ޮބޑ . މިއަދ  ދިެވހިރާއްޭޖެގ ވަޒީާފެގ ބާޒާރަށް ެވސް އަދި ިދެވހިރާއްޖޭެގ އިޤ ތިޞާދަށް ެވސް އްއ 

ން އިްސެވ ކޭޝަން މިިނސްޓްރީެގ ފަރާތ ޔ އެކ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ބޭނ ްނޭވ ހަޔަރ އެޑި  މި ކ ރަމ ންދާ އަސަރާ

މިައދ  ަވރަށް ިގނަ ކ ދިންތަެކއް އިދިނ ން. ދައް ވަޒީާފެގ ބާޒާރަށް ނިކ ންނަން ބޭނ ނާްވ ބަޔަކަށް ހޯިގނަ ފ ރ ޞަތ ތަކެ

ދެންނެިވ ޮގތަށް ޖެހޭ އިސްެވ، މިއަދ  އެބަތިބި ަވޒީފާ ެގއްލިފަ. އެހެންީވާމ، އެ މިނިސްޓްރީން މިރަށްރަށ ގައި އެބަ

ރީނ ތަްއ މްތައި ިގނަ މަަސއްކަްތތަކެއް ކ ރަން. މަށް ޓަކަަވޒީފާެގ ާބޒާރަށް އެ ކ ދިން ެނރ  ހިންަގިއެގންތައް ޕްރޮްގރާމ 

އެކ ގައި ކ ރިއަްށ އޮތް ތަނ ގައި ރިސޯޓ ަތއް  ޖެހޭ. އެ ފ ރ ޞަތ ތަކާލިބޭނެ ފ ރ ޞަތ ތައް ގާއިމ ކ ރަން އެބަ

ަގއި ޖެހޭ. ރިސޯޓ ތަކ  ޮގތެްއ ާގއިމ ކ ރަްނ އެބަ ެގންާދއިރ ަގއި އެ ކ ދިންނަށް ފަހި ފ ރ ޞަތ ތަކެްއ ހޯދޭނެިވހ ޅ 

ށް، އެ ބައެއްެގ ަޤއ މ ތަކަށް ފ ރަމ ން އެބަދޭ.  ބޭރ ެގ ިގނަ ބަޔަކ  މިއަދ  ަވީޒފާ ދޫކޮ ކ ރަމ ންދިޔަމަސައްކަތް

ޒީާފއަްށ އެކ ަގއި ަވ ންނަށް ފ ރިހަމަ ތަމްރީނާމި ަވގ ތަކީ ޙަޤީޤަތ ަގއި ެވސް ދިެވހީ ،އެހެންީވމާ، މި ދަނޑިަވަޅކީ

ކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ޔ އެހެންީވމާ، ހަޔަރ ެއޑިކ ަރން. ބޫލ ަގ ަގނޑ އަޅ  ޮގތ ގައިެގ ނެރެޭވނެ ފ ރ ޞަތެއް

 ކ ރަން  ކަތްބަދަލ ގައި މިއަދ  ނިކ މެ، އެ މަސައްދެން ތިބ މ ެގ  މާފައި ދޫކޮށްލަންއަޅ ަގނޑ މެން މި ބިލ  ނިން 

ތެރޭގައި  ހ ެގެވރިކަމާ ބެޭހ ބިލ  ެވސް. އެ ބިލ  އަޅ ަގނޑ މެން މަޖިލީމަސް  ،ނަށް ފެނިެގންދިޔަންއަޅ ަގނޑ މެޖެހޭ. އެބަ

ދިޔައިރ ަގއި މިނިސްްޓރީެގ ފަރާތ ން ަވރަށް ބޮޑަްށ ތައްޔާރ ެވ، އެ މަސަްއކަތް ކ ރަމ ންއެކ ގައި މަަސއްކަތް  ަގރާރ ތަކާ

ހަޔަރ  ،ފެންނަނީ ނޑ މެްނނަށް މިދިޔަ. އެހެްނީވމާ، މިއަދ  އަޅ ަގެވެގންކަމަށް ައޅ ަގނޑަށް ފާހަަގ އ ޅޭކ ރަން 

ކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ެވސް، ެއޮގތަށް މި ބިލަށް ކ ރަމ ންދާ އިންތިޒާރ . އެހެންަނމަެވސް، މި ބިލ  ފާްސވ މ ެގ ޔ  އެޑި

 އިހ ސާްސާވން ަރއްޔިތންނަށް .ދާންށްއަބާރަށް ކ ރިގައި މަސައްކަތ   ެވސް މިޖެޭހ މިހާރ ކ ރިން އެ ބޭފ ޅ ން އެބަ

ށް ރަތެރޭަގއާއި އަދި ވަޒީާފެގ ާބޒާކަނި ލޯނ  ދިނ މ ގައި އެ ބޭފ ޅ ން ިބޒީެވެގން އ ޅޭ ތަނެްއ ނޫން. އަޮތޅ އެޖެހޭ ހަމައެބަ

އެކ ަގއި  ަތކާއި އަދި އެފަދަ އިންސްޓިޓިއ ޓ ލ ތަކާހިންޭގނެ އ ސޫ އްތަމީހ ން ނެރ މ ގައި ތަފާތ  ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮްގރާމ 

 ،ކ ރަނީބޫލ ަގރ ޞަތ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ފ އި. ހަމަ މި ޓަކަ  ކަްނކަން ާގއިމ ކ ރ މަށްެގން އެާވހަކަދަްއކައި 

ދ ތަކ ެގ ކަންަތއްތައް ެވސް ެއ ޢ މިފަދަ ަވ، ހެދ މާއި ތެރޭަގއި ޖޫނިއަރ ޮކލެޖ އަޮތޅ  ؛ދ ތައްޢ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ަވ

ތެރޭަގިއ އަތޮޅ  ޮގސްމަަސއްކަތްަތއް ކ ރެިވެގން ންީވމާ، އެ ެގންދަން. އެހެަގއި ކ ިރއަށްޖެހޭ ބާރ  ސްޕީޑ ބޭފ ޅ ން އެބަ
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ިގަނ އ ލަށް ނެރ މަށްޓަކައި ކ ރަންޖެހޭ ޙަ ަވޒީފާެގ މާ ،ނ ެގ ފ ރ ޞަތ ތައް ލިބި ތިބި ިގނަ ޒ ާވނ ންނަށް ތަމްރީ

އަޅ ަގނޑ  ަގޫބލ ކ ރަނީ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަދ  ކ ރެިވދާނެ ކަމަށް ެވސް މަސައްކަތް އެ މިނިސްޓްީރެގ ފަރާތ ން 

ފަދަ  ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން އެދޭ އިފ ރ ޞަތ ތަކ ގަ  ދޭ އަދި ބިލ ތައް ފާސްެވެގން ،މިފެންނަނީ ހަމަ މި ބިލ ތައް ފާސްެވ

ޝަން މިނިސްޓްރީެގ ކޭޔ  ހަޔަރ އެޑި ،މީދ ކ ރަނީއްތަން. އެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ  އ   ސްޕީޑެްއަގިއ މަސައްކަތްަތއް ނ ދާ

ކަމަށް.  ެގން އެ މަސައްކަތް ކ ރާނެބޭފ ޅ ންެގ މަސައްކަތްތަްއ އިތ ރަށް ބާރ ކޮށް ފަރާތ ން މިއަދ  މިހާރ ެވސް އެ

 ގެ ފާނެތި ޭގަގއި. އެހެންީވމާ، އެ ކ ދިންނަށް ވަޒީ ތިބީ މަސައްކަެތއްމިއަދ  ތެރޭަގއި ތިބި ޒ ާވނ ްނތައް އަތޮޅ 

ޮގތ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. ެގ ކަމެއް ންމ ހިކޮށްިދނ މަކީ މ ތްތަްއ ާގއިމ ތަްއ ލިބޭނެ ޮގޓްރެއިނިންގ ޕްޮރްގރާމ 

  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 .  ފީފ ޢަިވލ ފ ށީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން 

 

 ާވހަކަދެއްކެވ ން: ފީފ ޢަިވލ ފ ށީ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ަޙސަން 

. ެގ ބިލ އޮްތ ބިލަކީ މަތީ ތަޢ ލީމ  ހާރ  މިޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރިމަތީގައި މި

އޮތީ ަވރަްށ  އްމިއްޔަތ ކަން މިހަދޭ އަ މި ަސރ ކާރ  ެވިރކަމާ ހަާވލ ވ މާއެކ  މަތީ ތަޢ ލީމަށް .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ޮގެތްއަގިއ  ރިއްޔާ ޚާއްޞަހޫރައީސ ލްޖ މް ،ނޑ މެންނަށް ފެނިެގން އެބަދޭ. މިޮގތ ން އަޅ ަގެވފައޮތީ އިތ ރ  ބޮޑ ތަން މި

ހާސިލ ކ ރާ ފަރާތްތކަށް ހިލޭ ކިެޔޭވނެ  ޢ ލީމ އާދެ! ރާއްޭޖަގިއ މަތީ ތަ ؛ހާސިލ ކ ރާ ފަރާތްތަކަށް މަތީ ތަޢ ލީމ 

ހާސިލ ކ ރާ   ކ  ރާއްޖޭން ބޭރ ގައި މަތީ ތަޢ ލީމ  އެާއއެ. އަދި ހަމަ ަވނީ ހަމަޖެހިފަ މި  ތިޒާމ ތަެކއް މިހާރ އިން

އޮތީ  ބެހޭ ވ ޒާާރއެްއ މި . އަދި މަތީ ތަޢ ލީމާއޮތީ ކަނަޑއެޅިފަ ފަރާތްތަކަށް ލޯނ  ލިބޭނެ އ ސޫލ ތަކެއް މި

 ،ދާ ންހާސިލ ކ ރަ ށްަފއި އަދި މަތީ ތަޢ ލީމ ބެހޭ ވ ޒާރާ ާގއިމ ކޮ މަތީ ތަޢ ލީމާ ؛އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް .ާގއިމ ކ ެރިވފަ

ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ   ހާސިލ ކ ރާ ދަރިަވރ ންނަށް ލޯނ  ދިނ މ ގައި ެގްނގ ޅޭ އ ސޫލ ަތކާ ބެހޭ ބޭރ ގައި މަތީ ތަޢ ލީމ 

ެވސް އި ހަަމ ހ ރިހާ ދާއިރާއެއްގަ  އިައޅ ަގނޑ މެން ދިެވހިރާއްޖޭަގ .އެްއޗެއް ދަންނަާވލަން ބޭނ ން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ޚާއްޞަ ޮގެތްއގައި ާރއްޖެިއން ބޭރ ގައި މަތީ ތަޢ ލީމް  ،ބޭނ ންާވ ކ ދިންހާސިލ ކ ރަން  މަތީ ތަޢ ލީމ  އިކިަޔަވ

މީހ ން އެބަ  އެ ،ޮގސް ތިިބ ކ ދިން ލޯނ  ނަގައިެގން ،ައމިއްލައަށް ޮގސް ތިބި ކ ދިން ،ހާސިލ ކ ރަން ތިބި ކ ދިން

 ތިބޭ ިސިވލް އެތާ ލޯނ  ދިނ މ ގައިދަނީ  ތެިރކަން. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ެފނިެގން މިއެހީބޭނ ންޭވ ދައ ލަތ ެގ 

ާދއިރާެއއް އެަބއޮތް.  87 ގެ ޅ ަގނޑ މެންއަނީ. ދަމީހ ންނަށް ފެންނަ ބަޔަކަށް މި ލޯނ  ބެހިެގން އެ ،ސަރެވންޓ ން
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ލޯނ  ބޭނ ންާވ އެތައް ބައިަވރ  ކ ދިންނެއް އެބަތިބި. ޮގތަށް ހަމަ މި  މިދަންނަާވެވސް ހަމަ އި ކޮންމެ ދާއިރާއެްއަގ

ެއއިން ކޮންމެ  ،ސްޔަިވ އި ދާއިރާއަށް އަިދ ބަރާބަރަށް ނ ބެހ ނ ކަމ ަގ 87އްަގއި މި އެހެންީވމާ، ހަމަހަމަ ޮގތެ

ނޫނިްއާޔ  ދިއ ންކަންތައްތައް ަތރ ތީބ ެވެގން ކަހަލަ ޮގތަކަށް މި ްނ ބައެއް ލިބޭއިދާއިރާއަކަށް ެވސް މި

ޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ެރޭވ. ކަމަްށ އަ އެއީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ަޝކ ާވަތއް މަދ ެވެގންދާނެ ޮގެތއް ދިއ ންހަމަޖެހިެގން

ހާސިލ ކ ރާ ރާއްޖެއިން ބޭރ ގައި އެބަތިބި މެޑިސިންގ  ލީމ  ޢ އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިާރގައި މަތީ ތަ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ކ ދިން އެދިއްޖެ. އަމިއްލަ ޚަރަދ ގައި ޮގސް ތިބި އެ ފަހަރ  މަތީ ތަޢ ލީމަށް ލޯނަށް  ެވސް. ަވރަށް ިގނަ ކިަޔާވ ކ ދިން

ކ އްޖަކަށް  ެވސް މިދެންެނިވ ޮގތަށް ެއއިންއި ލާ ހިސާަބށް ދިޔައިރ ގަ އިހާސިލ ކ ރ ން ހ އްޓަ ތަޢ ލީމ  ކ ދިން އެ ؛ކ ދިން

ާދިއރާއަށް ކޮންމެެވސް ަވރަކަށް  87ިމޮގތަށް މި  ،އ ޭޅ ާވަހކައަކީ  ނ ިވ. ދަންނަަވން މި އަދި ލޯނެއް ލިބޭނެ ޮގެތއް

ޮގތަކަށް ހަަމޖެހިފައި އޮންނަ ނަމަ މިދެންނެިވ މިއިްނ ކޮންމެެވްސ ެއއް ކަހަލަ  ކޮންމެ ދާއިރާައކަށް ެވސް ިމޮގތަށް ލިބޭ

 ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ލިބިެގންދާނެ. ނޫނީ އެ ޚަރަދ ތައް ލިބިެގންދާނެ. އާދެ! އިއްޒަތްތެރި ހާސިލ  ދަރިަވރަކަށް ތަޢ ލީމ 

ދެއްެކިވ ކ ރިން ާވހަކަފ ޅ  މިތާނގައި ،ާވހަކަ ދައްކާއިރ ަގއި  ެގހަމަ އެއާއެކ  ައޅ ަގނޑ މެން މަތީ ތަޢ ލީމ  ރައީސް.

 ، ނިންމާ ކ ދިންނަށް ނޑ މެން ސްކޫލް ަތޢ ލީމ ައޅ ަގ ،ބައެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ްނ ފާހަަގކ ަރއްާވަފއިާވ ފަދައިން 

ރޭަގއި ނޑ މެން ޖެހޭ އަތޮޅ ތަކ ެގ ތެތަޢ ލީމަށް ބޭނ ންާވ ކ ދިންނަށް އަޅ ަގތެެރިއން ޮވކޭޝަނަލް ޮގެތއްަގއި ޭއެގ ޚާއްޞަ

 ،ދަނީ މި ޚާއްޞަ ޮގެތްއގައި މިފަަދ މަރ ކަޒ ތަެކއް ާގއިމ ކ ަރން. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގން ފެނިެގން

 ،ެގންދޭ. އިންޖީނ  ެގންޮގސް ނ  އެބައިންޖީނ ެގއެއް. ފެނަކައިން އިންޖީ ކޮންމެ ރަށެއްގައި އެބަހ ރޭެގ އަޅ ަގނޑ މެން

އ ޅޭ ާވހަަކއަކީ ިމފަދަ ޖެނެރޭޓަރ ތައް ނ ަވތަ  ޖެ. ދަްނނަަވން މިެއ ހަލާކ ެވއް ނ ޭވ ޖަނަރޭޓަރ  ެގންޮގސް އަހަރެއް 

 ެޓްކނިކަލް މީހ ން އެތާ ނެތ މ ެގ ސަބަބ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ތިބި ނޫނީ  މިކަހަލަ ޮވކޭޝަނަލް ޓްެރއިިނންގ ލިބިފައި

ރާއްޖޭެގ ެއކި  . އެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ މި ސެންޓަރ ތައްާވ ެގއްލ ން ަވކި ކ ޑަެއްއ ނޫނޭ

ކޭޝަްނ ލިބޭނެ އިންތިޒާމ ތަެކއް ޔ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ބޭނ ްނާވ ޓެކްިނކަލް ެއޑި ،ސަރަހައްދ ތަކ ަގއި ގާއިމ ކޮށް

އިލެކްޓްރީޝަނ ން.  ނޑ މެްނ ބޭނ ންޭވ. އަޅ ަގނިއަރ ންހަމަޖައްސަން. އަޅ ަގނޑ މެްނ ބޭނ ންޭވ އިލެކްޓްރިކަލް ިއންޖި

  ކ ރާ މީހ ން. މިހާރ  ރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ ނޫނިއްޔާ އޭސީ ރިޕެއަރ ،މެކޭނިކ ން ރިޖ އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ބޭނ ންޭވ ފް

ެވްސ  ެވްސ އެބަހ ރި. ދޮންނަމެޝިން ެއބަހ ރި. މިއީ ހައްތަހާ ތަނެއްަގއި މިކަން އޭސީ ެވސް އެބަހ ރި. ފްރިޖ 

ނޭގތޯ. އެހެްނީވމާ، ިމއަދ  ެވސް އެބަ ބޭނ ްނޭވ އި  ކ ރާ މީހ ންއަދި ޓީ.ީވ އެްއޗެހި މަރާމާތ  .ޓެކްނިކަލް ކަންަތއް

ޮގތަށް  ންމ ކަން ދޭން އެބަޖެހޭ މިދަންނަާވހިސިޓީ ތަޢ ލީމާ އެއްަވރަށް ހަމަ މ  ރޔ ނިަވ ،ލީމ އަޅ ަގނޑ މެން މަތީ ތަޢ 

ެވއްޖެ  އަހަރ  40 ؛ައހަރެއް ނޑ މެންެގ މަސްދޯނިފަހަރ  އެތައްކޭޝަނަށް. އަޅ ަގޔ އަޅ ަގނޑ މެން ޓެކްނިކަލް ެއޑި

އ ޅެނީ ރަށެްއަގއި އިންޖީނ   ދާތާ. އަދިެވސް މިށް މަސްދޯނިފަހަރ ގައި އިންޖީނ  އަަޅިއެގން މަހައަޅ ަގނޑ މެންެގ 
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ޖެހެނީ ކޮންމެެވސް އެހެން  ެވސް ދާން މި ްއޔާކ ރަންވެއްޖެމަރާމާތ ކޮށްލާނެ މީހަކ  ނެތެިގން. އިންޖީނ  މަރާމާތ 

ނިންމާ  ލް ލެެވ ޚާްއޞަކޮށް އޯ  ، ދަރިަވރ ންއެހެންީވމާ، މި ރާއްޖޭެގ އެިކ މަދަރ ސާތަކ ްނ މި ނިމޭ ދިމާލަކަށް.

ނޫނީ އަޅ ަގނޑ  އެބަޖެހޭ  ،ޮގތަށް ޮވކޭޝަނަލް ޓްރެިއންނިންެގ އިންޓްރެސްޓް ހ ރި ކ ދިންެގ ތެރެއިން މިދަންނަވާ 

ެވސް  ިމއިން ކޮންމެ މ އްޖަކ  ،ޮގތަކީ  ާވ ެތރޭގައި އ ފައްދަން. މިހާރ  ައޅ ަގނޑ މެން މި ންކ ދި ޝައ ޤ ެވިރކަން އެ

ކ ރަނީ. ދ މީއްކަހަލަ ަވޒިފާއަކަށް މި އ   ޭވކ ރެ ޖޮބަކަށް. މޭޒ ކައިރީ އިނދެެގްނ މަސައްކަތްަވއިޓް ކޮލަރ ބަލަނީ  މި

ެއއަށް ކ ދިންެގ  ،ދީޮގތަށް މިކަހަލަ ޓެކްނިކަލް އެިޑއ ޭކޝަން  ދަނީ. އޭެގ ަބދަލ ގައި މިދަންނަާވ ބަލަމ ން މި

ތެރެއިން ެގންނަންޖެހޭ ބައެއް އަންނައިރ ގައި ީމގެ ޝައ ޤ ެވިރކަން އ ފެއްދ ން ެއއީ މިއަދ  ައޅ ަގނޑ މެން މިފަދަ ބިލެއް 

މީދ ކ ރަން. ޝ ކ ރިްއޔާ އްކަމަށް އަޅ ަގނޑ  އ  ގައި މިކަމަށް ިވސްނަާވނެކަމ ގައި ައޅ ަގނޑ  ދެކެން. ކޮމިޓީ ސްޓޭޖ 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

. އެއަށްފަހ  ބިލ   ޓ ކ ރ މަށް ބާކީ އޮތީ ދެން ދެ މިނެއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . މި ބިލ ގައި ބަހ ސްޝ ކ ރިއްޔާ 

ފަހ ބަސް ިވދާޅ ވ މަްށ  ޓ  މިނެ 7ބާކީ އޮތް  ،ރި މެންބަރަށް ލިބިަވޑަިއަގންނަާވނެ ތެހ ށަހެޅ އްިވ އިްއޒަތް

 . ޓ މިނެ 2. އިކްރާމް ޙަސަންނަމަ. ދިްއަގރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ   އެދިަވޑަިއަގންނަާވ

 

 ދިއްަގރ  ދާއިާރެގ މެންބަރ  ިއކްރާމް ޙަސަން ާވހަކަދެްއކެވ ްނ:

ޭވތޯ. އާދެ! މި ބިލ  ހ ށަހެޅިފައި  އިލެއާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަޅ ަގނޑ  ބަލާނަން ދެ މިނިޓަށް ފައްތަ

ިދއ މ ެގ ކ ރީަގއި. ެއިއރ ަގިއ މި ބިލ  ހ ށަހެޅިފައި ންެގ ކަންަތއް އެންމެ ހޫނ ެވެގަވނީ މާރިޗް މަހ ގައި. ޮކިވޑ   މި

ބޮޑ  ިވސްނ މެއް ނެތްކަން. ައޅ ަގނޑ   ށް މާމީަގިއ އޮންލައިްނ ލަރނިންއަ ،އިރ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަންއޮތް

އް ހަމަ  އޮންަލއިން ލަރނިންެގ ބާބެ ،ާވނަމަ ކަމަށް  ިވސްނާންތ ގައި މި ބިލަށް މިއަދ  މިހާރ  ިވސްނ މ ޮގ ަގބޫލ ކ ރާ

ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ  އެހެންީވމާ، އެކަން ހ ށަހަޅާލަން. އެއީ އަޅ ަގނޑ   ންމ ހިދިއ ަމކީ ަވަރށް މ އިތ ރ ކ ެރިވެގން

ޑް ލަރނިންއޭ ތައްޔާރ ާވްނޖެހޭ. ބްލެންޑެ އަޅ ަގނޑ މެން ޤައ މ  ށްޑް ލަރނިންގއަޮގތ ަގއި މިއަދ  ްބލެންޑެ ރާަގބޫލ ކ 

ހާލަތ ގައި ެވސް  އެ ދެ .ދިނ މާފޭސް ކިޔަވައިދިނ މާއި ައދި އޮންލައިންކޮށް ކިަޔވައި ފޭސް ޓ  ،އަޅ ަގނޑ  މިދަންނަަވނީ

ެވެގން ހިންޭގނެ އެއް ިނޒާމަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  ޭއަގއި ޝާމިލ  ބެލެިނެވރިންނާއި ،ޓީޗަާރއި ،ދައިަވާރއި

ްޑ ލަރނިންގ މެނޭޖްމެންޓް  ންޑެރަނަގޅ  ބްލެ ،ެގންނަންޖެހޭ. އެޮގތ ން ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން

 ؛މީޑިއާ ލެސަންސްމަލްޓި ،ކޮންޓެންޓް އޯތަރިންގ ،ތެޭރގައި ހ ންނަންޖެހޭނެ ފީޗަރސްތަކ ެގ ެތރޭަގއި  ސިސްޓަމެއްެގ
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ލިބޭ އެކްސްޕީިރއެންސް ެވސް ހަމަ ފޭސް ޓ  ޭފސް  ދަިރަވރަށް ޭގގައި އިނެދެގން ،ކ ެރޭވނެ ޮގތްއެޮގތ ން އިންޓްރެކްޓ 

 ންގލަރނިންގ އޮބްޖެކްޓް ރިޕޮސިޓަރީއެއް އޮންނަންޖެހޭނެ. އޯޑިޯއ ީވޑިއޯ ކޮންފަރެންސި ،ޮގތް ނެދާލިބިެގން

ހ ރިާހ ކަންތައްތަެކއް ިވސްނިެގްނ  މި ،ސްސެްސ އަދި ފޯމެޓިްވ އެސެސްމެންޓްކްލާ ްވލައި  ންނަންޖެހޭނެ. ސެކިއޮއި

 ަގއި އޭ  މަދ މިނ ން ހ ންނަންޖެހޭނެ ފީޗަރސްތައް ހ ރި އެންމެ ބާބ ަގއި މި އެ ،ބާބެްއ ިއތ ރ ކ ރެިވރަނަގޅ  މި ބިލަށް 

ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ަރނީ. އެހެންެވ އެކަން ހަމަ   ދާންޖެހޭނެކ ރެިވެގންބައި އިތ ރ  މި ؛ރަނަގޅ  ބިލެއް ،ލެިވ

 ހ ށަހަޅާލ މަށް އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  މި ހޯދީ. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔާ

ެވލިދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ    ،ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ބިލ ެގ ފަހ ބަސް ިވދާޅ ވ މަށް

 ޝަފީޤް.هللا ދ ޢަބް

 

 ޝަފީޤް ާވހަކަދެއްކެވ ން:هللا ދ ެވލިދޫ ދާއިރާެގމެންބަރ  މ ޙަްއމަދ  ޢަބް

 ބަހ ސް އެންމެ އީތިދާބ މި ބިލ ެގ އި ؛ެގ ބިލ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ދިެވހިރާއްޖޭެގ މަތީ ތަޢ ލީމ ޝ ކ ރިއްޔާ 

ިގަނ ިއއްޒަތްތެރި  ދ ަވހ  ަވރަށް ަގއި. އެ  2020މާރިޗް  3އޮީތ  ޮގސްަފއި މިމަޖިލީހ ގައި ކ ރިއަށް ފ ރަތތަމަ މި

ބޭފ ޅ ންެގ ޚިޔާލ ަތއް ފާޅ ކ ެރއްިވ.  އެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރ ން ިވއްސަކަށްާގތްަގނޑަކަށް . ާވހަކަދެއްެކިވމެންބަރ ން 

ކަމަށް. އަދި ކޮމިީޓ  ޅ ބިލ  ަރނަގ ،ބޭފ ޅ ން ފާޅ ކ ރެއްިވ ޚިޔާލ ަތކަކީ ޮގތ ން ިގނަ ގ ޅޭ ލަ ޮގތެއްަގއި ބިލާޖ މ 

ލެްއިވ. އާދެ! މި ބިލ ގައި އެންމެ ބޮޑަށް އިެވސް މެންބަރ ން ޮގަވ ޙ ތައް ެގނައ މަށްލާޞްސްޓޭޖ ގައި ބިލަށް ބައެއް އި 

އެ އ ސޫލ ތަްއ  ،އ ޫސލ ތަކާއި ޅާދޭ މަރ ކަޒ ތައް ހިންގ މ ގައި ކަނޑައަމަތީ ތަޢ ލީމާއި ތަމްރީނ  ،ކ ރެެވނީފާހަަގ

 ބަދަލ  އަންނަ އެއީ މައިަގނޑ  ޮގތެްއަގއިޮގތަށް ހެދ ން.  ޭގންތަންތަން ހި  ން އެއެ އ ސޫލ ތަކ ެގ މަތީ ،ބަޔާންކޮށް

ސިޓީަތއް ހިންަގާވ ރނޫންނަމަ ޔ ނިަވ  ،ތ ން މިހާރ  ކޮލެޖްތައް ިހންަގާވ ބޭފ ޅ ން ޮގ ގ ޅޭ  ކަމަކީ. އާދެ! ިމކަމާ

ެވސް ަވނީ އެފަދަ ޚިޔާލ ަތކެއް ޭއެގ ބައެއް ބޭފ ޅ ްނެގ ފަރާތ ން  އަޅ ަގނޑަށް. ބޭފ ޅ ންެގ ެވްސ އެބަހ ރި ޚިާޔލ ތަކެއް

ނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެޭވ ާދިއރ  އަޅ ަގގައި މި ބިލ ެގ މަސައްކަތްތައް ކ ރިއަށްމިޓީ ސްޓޭޖ ކޮ ؛. އަދި މި ބިލ ހަޅާފަށަހ 

ތަނ ގައި މިއަދ  މި  އި ޚިޔާލ ތައް މި ބިލަށް ެގންނާނެ. ާއދެ! މިޔާޮގތ ަގއި އެފަދަ ބޭފ ޅ ންެގ ަފރާތ ން އިތ ރ  ލަފަ

އްެގ މ ހިންމ ކަމ ެގ ތަކެ ތަމްރީނ ދޭ ަމރ ކަޒ  ،އިފިރި މެންބަރ ން ެވސް ފާހަަގކ ަރއްވަ ބިލަށް ާވހަކަދެްއކެިވ ިއއްޒަްތތެ

 ،ދަނީ ެވސް ަވރަށް ިގނަ މެންބަރ ން ެއކަން ފާހަަގކ ރެްއިވ. އާދެ! ައޅ ަގނޑ މެންެގ ތެޭރގައި މި ާވހަކަ. ކ ރީ ދ ަވހ 

  ދަނީ މަދ ަވމ ން. ފަންނީ މީހަކ   ނޫންނަމަ ފަންނީ މ ވައްޒަފ ން މި ،ދަނީ ފަންނީ ބޭފ ޅ ން ޚާއްޞަކޮށް ޒ ާވނ ން މި
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ރާއްޭޖެގ އެިކ  ،ޖެހެނީ ރާއްޖެއިން ބޭރ ން ެގންނަން. މި ސަރ ކާރ ެގ ިވސްނ މަކީ ނޑ ެމން މިއްޔާ އަޅ ަގޖެހިއްޖެހޯދަން

މ ކ ރ ން. އާދެ! އިނޫންނަމަ ތަމްރީނ ދޭ މަރ ކަޒ ތަކެއް ގާ  ،އްދ ތަކ ަގއި ފަންނީ މަރ ކަޒ ތަކެއް ސަރަހަ

 ،ރީނ ދޭ މަރ ކަޒެއް މްއަތޮޅ  ެވލިޫދަގިއ ެއފަދަ ތަ  ަވޢ ދެއް ނ. ެގލިޙްޞާމް މ ހައްމަދ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީ

ކޮށް ެވލިދޫއަށް ޞަ އްާރއަށް ޚާކޮލެޖެއް އެޅ ްއވ މ ެގ ިވސްނ ންފ ޅަކީ. އެީއ އަޅ ަގނޑ މެން ާދއި އަރއްޔާ ޖޫނިނޫނި

ިރޒަމަށް މީހ ން ކ ރަީނ ތަމްރީނ ދޭ މަރ ކަޒެއްެގ ޮގތ ަގއި ޓ އަމީދ އްެވަވޑަިއެގންފަިއާވ ަވޢ ދެއް. އަޅ ަގނޑ  އ  

ދިއ ން. އާދެ! މަތީ ދިއ ން. މި ާގނޫނާ އެކީަގއި އެ ފ ރ ޞަތ  ފަހިެވެގންތަމްރީނ ކ ރާ މަރ ކަޒެއް ެވލިޫދގައި ާގއިމ ެވެގން

ހަަމ  . އަދިަދރިަވރ ންނަށް ލިބިެގންދިަޔއީ ިމ ސަރ ކާރ ގައިއް ޔެ އިތ ރ  ލ ތަޢ ލީމަށް ލޯނ ދިނ މ ެގ އިތ ރ  ކަންކަމަށް 

މ ޅި  . އެއީަވނީ ހ ޅ ާވލަދީފަ ހިލޭ ޑިްގރީއަށް ކިެޔވ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  މި ސަރ ކާރ ން އި ފްރީ ިޑްގރީއަްށ،އެާއއެީކަގ

  އް. ޭއެގ ދަށ ން އެތައް ދަިރަވރ ންނެއް މިހާރ ެވސް ދަނީ ހިލޭ ތަޢ ލީމ  ކަމެ ދިޔައްޖޭަގއި އަލަށް ކ ެރިވެގންރާ

  މަތި ތަޢ ލީމ   ؛ިއރ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަްނ ނ ކ ތާއެއްގައި މިޮގތަށް ާވހަކަަދއްކާ ޢ ޟޫއ ކ ރަމ ން. މި މަހާސިލ 

  އިލާ ޢާމ ޅި އަންނަނީ  ޖެހެނީ ހަމައެކަނި ދަރަިވރެއް ނޫން. ިގނަ ދަރިަވރ ްނ މިހޯދ މަށްޓަކައި މިއަދ  މާލެ އަންނަން

، މި ށްލާކަށް. އެހެްނީވމާޭގ ބަެއްއެގ ަކއިރިައކަށް ޫދކޮނޭނޮގތް ޅ ނ ޭވ ދަރިފ  ީކގައި. މައިންބަފައިން ބޭނ މެއްއެ

މާލެ އަންނަން. އައިްސ މާލެއިން ކޮންެމެވސް ޮގތަކަށް ބޯހިާޔަވހިކަްނ ެވސް ޮގަވިއެގން  ގ  ދަރިފ މަޖ ބޫރ ަވނީ ހަ

ެގން ދަރިފ ޅަށް ކިޔަަވއިދޭން. ހިލޭ ކ އްޖާއަށް ިޑްގރީއަްށ ކޮށްލައި އް ކ ްއޔަށް ޚަރަދ ހޯދައިެގން ލިބޭ ހ ރިހާ ލާރިއެ

 އަޅ ަގނޑ  ދަންަނަވން މި .ންކ ރަސް އެައށްވ ރެ ބޮޑ  ެއއްެޗއް ކ ީލެގ ޮގތ ަގއި އެބަޖެހޭ ޚަރަދ ޔަ ިވއި މ ގަ ކިެޔވ ނ  ކަ

މީހާއަށް އެބަޖެހޭ   އަންނަ ިޑްގީރއަށް ކިަޔަވން ނޫނީ މަތީ ތަޢ ލީމަށް ކިޔަަވން މަޖ ބޫރ ެވެގން މާލެ ،އ ޅޭ ާވހަަކއަކީ

ބޯހިޔާަވހިކަން ހ ންނަން. އަދި އަޅ ަގނޑަްށ ށް ނަމަެވސް އެބަޖެހޭ ޮގތަ ޯބޑިން ،ކޮންމެެވސް ކަހަލަ ބޯހިަޔަވހިކަމެއް

. ފަކިޔާ ެވްސ އެބަހ ރި ދަނާލ އި ތަނެއް. އަިދ ބައެްއ ރަށްރަށ ގަ  ހ ރިކަން އެނޭގ ދަނާލ ެގ ޮގތ ަގއި އެބަ

އަްށވ ރެ ލ ން ެވސް ޖާގައެއް ނ ލިބޭ. މިހ ންނަ ދަނާ ތަންތާކ ން ޖާގައެއް ނ ލިބޭ. މާލޭަގިއ މި އެ ،ސްއެހެންނަމަެވ

 ،ރ ން އ ޅޭ ހާލަކީ ރަނަގޅަށް ޒަމާނީ ފެންަވރަށް ތަންތަން އެބަޖެހޭ ހެދެން. ދަރިަވރ ންނަށް ޚާއްޞަކޮށް. މިާހރ  ދަރިަވ

 ،ދާ ކ ދީން ތިބެނީ ސްކޫލަށް މި  ،އަންނަނީ އިލާއާއެކ . އަެނއްބައި ދަރިަވރ ން މިޢާއަންނަނީ  ބައެއް ދަރިަވރ ން މި

ޮކޓަރިއެްއަގިއ ހަެއއްކަ ކ ދިްނ ެގެއްއެގ ދާ މީހ ން ބަިއތިއްބާ ކޮންމެެވސް  ޫނނީ ވަޒީާފއަށް ،ދާ ކ ދީން ނ ަވތަ ކޮލެޖަށް

 މިއަށްވ ރެން ތަނަަވްސކޮށް އެ ،މިއަށްވ ރެން ހަމަޖެހިެގން ،ރަނަގޅަށް މިއަްށވ ރެ ،ތިބޭ ޮގތަށް. އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވނީ

ކ ދިންނަށް   ާގޫނނެއްެގ ދަށ ން އެލަމިކަހަ ،އިރ  ކ ދިންނަށް ތިބެޭވނެ ޮގތެއް ޮއންނަންޖެހޭނޭ. މިކަހަލަ ާގނޫނެއް އަންނަ

 ،ކ ރިއެރ ވ މަށާއި  ތަޢ ލީމ  ،ަގނޑ  ެދކޭޮގތ ަގިއ ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ތަޢ ލީމަށާއިޅ  ދިއ މަކީ އައ ލެއް ފަހިެވެގންޙައެފަދަ މާ

  ބިލާ  ންބަރ ން މިމަޖިލީހ ެގ މެ ،މީދ ކ ރަނީއްންމ  ފ ރ ޞަތެއް. އަޅ ަގނޑ  އ  ހިދެޭވނެ ަވރަށް މ އިމަތީ ތަޢ ލީމަށް ހޯދަ
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 އިތ ރ ން ކަމާއަދި އޭގެ  ިއ،ކ ރައްަވޔަތްޢާކޮމިޓީ މަރ ޙަލާަގިއ ަވރަށް ބޮޑަށް ރި ޮގތ ން ފާހަަގކ ރެްއިވ ނ ކ ތާތަކަށް ގ ޅޭ

މި ބިލ  ާގނޫނެއްެގ ޮގތ ގައި ީވހާެވސް ައަވހަަކްށ  އި،ެވސް ހޯދަ  ބެހޭ ފަންނީ ފަރާތްތަކ ެގ އިތ ރ  މަޢ ލޫމާތ  

 ޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ިރއްޔާ. ިދއ ން. ދެްއިވ ފ ރ ެވެގން

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ންނަަވން. ެވސް މިއަދ ެގ ޯވޓ  ަގޑީަގއި ޯވޓަށް އެހޭނެ ާވހަކަ ދަ ށްޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މި ބިލަ

އްޖޭެގ ރާ  ،ޖާބިރ  ހ ށަހަޅ އްާވފަިއާވهللا ބްދ ޢަރި މެންބަރ  ތެ ކާށިދޫ ދާއިާރެގ އިްއޒަތް -8.3 އިޓަމ އަ އެޖެންޑާ -{ 8.3}

މިޔަރ ތަކ ެގ ސަބަބ ން  ަމސްެވރިންނަށް ލިބޭ ެގއްލ ންަތކާއި އަނިޔާަތއް ހ އްޓ ވ މަށް  ޭޅ ނ ރަްއކާެތރިކަނޑ ތަކ ަގިއ އ 

ެގންދިއ ން. ބައި ކ ރިއަށް  ބާކީ ޮއތް ެގޮގތ ން ހ ށަހަޅާ ަގރާރ ެގ ބަހ ސް  އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅ ަތއް އެޅ މާ ބެހޭ

ެގންފަިއާވ އެްއެވސް ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރަކ  ނެތް. އަދި ބިލ   ދައްކަަވން އެދިަވޑައި ފ ޅ  ާވަހކަ)ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( 

 ކަށް ނެތް. މި ބިލ ެގ ޯވޓ  ނެތް. އެހެންީވމާ، ފަހ ބަސް ިވދާޅ ެވޭވ ހ ށަހެޅ އްިވ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ  ެވސް ަވޑަިއެގން

  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ެވސް މިއަދ ެގ ޯވޓ  ަގީޑަގއި އޮންނާނެ ާވހަކަ ދަންނަަވން.

 

 ޅާ ކަންކަން ށަހަ . ކޮމިޓީތަކ ން ހ  9

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ަގއި ިކޔަަވމ ންދާ ދަިރަވރ ން  10މި އަހަރ  ްގރޭޑް  -9.1. އެޖެންާޑ ނަންބަރ  ކޮމިޓީތަކ ން ހ ށަހަޅާ މަސަްއކަތް

މެދ  ބެލެނިެވރިންެގ  ތައްޔާރ ވ މަށް ަވގ ތ  ނ ލިބި ޤ ރ އާން މާއްދާއިން ެއސް.އެސް.ސީ އިމްތިހާނ  ދިނ މާ

ޮގތ ެގ ރިޕޯޓް. ކޮމިޓީ  ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ،ކަންބޮޑ ވ ންަތއް ބަޔާންކޮށް ހ ށަހަޅާފައިާވ ޕެޓިޝަން

 މ ލަކ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ނަޞީރ .  ،ރިޕޯޓް ހ ށަހަޅ އްވައިެދއްާވނީ 

 

 ޞީރ  ާވހަކަދެއްކެވ ން:މ ލަކ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިްބރާހީމް ނަ

ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީން މި އަހަރ  ދަރިަވރ ންނަށް ެއސް.އެސް.ސީ އިމްތިހާނ ަގިއ 

ޑ ެވ މެދ  ކަންބޮ ޮގތ ން ބަެއއް ބެލެނިެވރިން އެކަމާ ބެހޭ ޮގތ ަގއި ިކޔަަވއިދިނ މާ ދާއެްއެގއްޤ ރ އާން މަޖ ބޫރ  މާ

ޕެިޓޝަން ކޮމިޓީން ނިންމާފައިާވ  ،ކަންބޮޑ ެވ ހ ށަހަޅާފައިާވ ޕެޓިޝަން ފ ކ ރައްާވ! ެއކަމާމާ ؛ހ ށަހަޅާފައިާވ ރިޕޯޓަށް

ފ ކ ރައްާވ! ަރއްޔިތ ްނެގ މަޖިލީހ ެގ މާ ؛ދިެވހިރާއްޖެ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ން.އިލާނަޮގތ ެގ ރިޕޯޓް އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅަ
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ޮގތ ން ޕެިޓޝަން ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިެގންާވ  ގ ޅޭ ޕެޓިޝަނާ ެގ ދަށ ން މަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅޭަވނަ މާއްދާ 109ަގާވއިދ ެގ 

ޕެޓިޝަންގައި ހިމެނިެގްނާވ  ؛ޮގތ ން ހޯަދންޖެހޭ އިތ ރ  ބަޔާންތަކާއި ގ ޅޭކަމާ އި،ކަންކަމަށް ބަލައި ދިރާސާކ ރ މާ

ތ ރ  ހޯދ ންތަކާއި އިތ ރ  ހެކިތައް ހޯދ މ ގައި ޯހދަންޖެހޭ އި ޮގތ ން ގ ޅޭ ކަމާ ،ދިރާސާކ ރ މާއި ،ކަންކަމަށް ބަލައި

ޕެޓިޝަްނަގއި  ،ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގައި ފާަހަގޮކށްފައިާވ ކަްނކަން އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް ކ ރެިވދާނޭ ކަންކަން ަބޔާންކ ރ މާއި

އަދި މި  ،ރ މާއި ބަޔާންކ  ބަލ ަގއި ހިނިގޔަނ ދިނ މަށް އެޅިދާނޭ ފިޔަަވޅ ތައްގ ފާހަަގކޮށްފަިއާވ ބާަވތ ެގ ކަްނކަން މ ސްތަ

ދެންނެވ ނ  ކަންކަމ ެގ މައްަޗށް ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓް ތައްޔާރ ކޮށް މަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅ މަކީ ކޮމިޓީެގ މަސްއޫލިްއޔަތެއް. 

ަގއި ކިަޔާވ ދަރިަވރ ންނަށް ތައްޔާރ ާވން ަވގ ތ  ނ ލިބި ޤ ރ އާން މާއްދާއިން   10އެހެންކަމ ން، މި އަހަރ  ްގރޭޑް 

މި  ،މެދ  ބެލެނިެވރިންެގ ކަންބޮޑ ވ ންތައް ބަޔާންކޮށް ހ ށަހަޅާފައިާވ ޕެޓިޝަން ނ  ދިނ މާއެސް.ެއސް.ސީ އިމްތިހާ

ގ ޅޭ އިދާރާތަކ ްނ  އެކަމަށް ބޭނ ންާވ ިލޔެިކޔ ންތަކާއި އެހެނިހެން މަޢ ލޫމާތ ތައް ކަމާ ،ކޮމިޓީން ަވނީ ދިރާސާކޮށް 

 ،އްލ  ލިބިފައިޭވތޯ ބަލައި ޙަ ޕެޓިޝަންގައި އެދިފަިއާވ އެ ،ޕެޓިޝަންގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ކަންބޮޑ ވ މަށް ،ފަހ  ހޯދ މަށް

ކޭޝަްނެގ ފަރާތ ން ޔ . އެޮގތ ން މިނިސްޓްރީ ޮއފް އެޑިޮގތ ން ކޮމިޓީަގއި މަޝްަވރާކޮށް ޮގެތއް ކަނަޑައޅާފަ ގ ޅޭ އެކަމާ

އްދާއިްނ ކީރިތި ޤ ރ އާން މާ ގައި ިކޔަާވ ދަިރަވރ ން 4 ަގިއ ނެރިފައިާވ ކީ ސްޓޭޖ  2020 ރީަވފެބްރ  13

ެއއްޮގތަށް ަދރިަވރ ން ތައްޔާރ ެވެވންދެން  ެގ މ ގައްރިރ4ާ ގ ޅޭ ސަރކިއ ާލގައި ކީ ސްޓޭޖ  އިމްތިހާނ ކ ރ މާ

ން ފަސްކ ރ މަށް  އެގްޒަމިނޭޝަނ ން ކަނޑައަޅާަފިއާވ އިމްތިހާނ ކ ރ މ ެގ އ ސޫލަްށ ޢަމަލ ކ ރ  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކ 

ަގއި ކިަޔާވ ަދރިަވރ ންނަށް އެސް.ެއސް.ސީ  10 ްގރޭޑް އެ ނިންމ މަކީ މި އަހަރ  ،އެ މިނިސްޓްރީން ނިންމާފައިާވތީ

ޮގތ ަގއި ނ ބޭްއވ މަށް އެދި ޕެޓިޝަން ހ ށަހެޅި ފަރާތ ން   އިމްތިހާނަކީ މަޖ ބޫރ  އިމްތިހާނެއްެގެގ މާއްދާ ޤ ރ އާން

ބަރ  ންިޑސެ 18 ޫވން،ޒިދ ނާ މ ޙައްމަދ  ގ. ލޭޑީ ،އިތ ރ ންކަމ ަގިއ ަގބޫލ ކ ރަން. މީގެ  އެދިފައިާވ ޮގތަށް ހާސިލ ވ ން

ަގިއ  2020ރީ ަވފެބްރ   2ކޭޝަނަށް ފޮނ ާވފަިއާވ ޕެޓިޝަންެގ ސިޓީެގ ކޮީޕއެްއ ޔ ަގިއ މިނިސްޓްރީ އޮްފ އެޑި  2019

ކޮމިޓީން ސިޓީ ެވސް ޮކމިޓީއަށް ހ ށަހަޅާފައިާވ ޕެޓިަޝން ދިރާސަކ ރ މ ގައި މި ދެްނނެިވ  ،މި ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައިާވތީ 

ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. ކޮމިޓީއަްށ ހ ށަހެޅޭ  އްލެްއ ލިބިފަިއާވޙަ މި މަްއސަލަައށް ެވސް  ،ދިރާސާކޮށް

އެކ  ދިރާސާކޮށް ިނންމ މ ގައި ކޮމިީޓެގ މެންބަރ ން ެވދެްއިވ އެހީތެރިކަާމއި ޕެޓިޝަންތައް ކޮމިޓީން ފ ިރހަމަކަމާ

މި ކޮމިޓީެގ  ،ެއއްކޮށްދަންނަަވން. ހަމަ އެއާ  މެންބަރ ންނަށް އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ އެ ،އެއްބާރ ލ ން ނިހާޔަތަށް ފާހަަގކޮށް

ަގިއ  10 މި އަހަރ  ްގޭރޑ ؛ ދަންނަަވން. ތަޢާރަފ  އިދާރީ އެންމެހައި މ ަވްއޒަފ ންނަށް ެވސް އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ 

މެދ    ސް.ީސ އިމްތިހާނ  ދިނ މާކިަޔާވ ދަރިަވރ ންނަށް ތަްއާޔރ ާވން ަވގ ތ  ނ ލިބި ޤ ރ ާއން މާއްދާއިން ެއސް.އެ

ަގއި މަކ ނ ދޫ ދާއިާރެގ  2020ރީ ަވފެބްރ   10 ،ބެލެނިެވރިންެގ ކަންބޮޑ ވ ންތަްއ ބަޔާންކޮށް ހ ށަހަޅާފައިާވ ޕެިޓޝަނެއް

ގައި ިކޔަާވ  10މި ައހަރ  ްގރޭޑް  ، ކޮމިޓީއަށް ހ ށަހަޅާފައިޭވ. މި ޕެޓިޝަނަކީޢީއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރާ
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ބެލެނިެވިރޔަކ   318ޮގތ ގައި ނ ޭބއްވ މަްށ އެދި  ަވރ ންނަށް އެސް.އެސް.ީސ އިމްތިހާނ  މަޖ ބޫރ  އިމްތިހާނެއްެގދަރި

ަގއި ކިަޔާވ ދަރިަވރ ންނަށް ތައްޔާރ ާވން  10ސޮއިކޮށް ހ ށަހަޅާފައިާވ ޕެިޓޝަނެއް. މި ޕެޓިޝަނަކީ މި އަހަރ  ްގރޭޑް 

މެދ  ބެލެނިެވރިންެގ ކަންބޮޑ ވ ންތައް ބަޔާްނކޮށް  ސް.ސީ އިމްތިާހނ  ދިނ މާޤ ރ އާން ާމއްާދއިން އެްސ.އެ ،ަވގ ތ  ނ ލިބި

ބޭްއިވ ކޮމިީޓެގ  ަގއި 2020ފެބްރ އަރީ  24 ؛ކަމ ަގއި ދަންނަަވން. ކޮމިޓީެގ ަބްއދަލ ވ ންތައް ހ ށަހަޅާފައިާވ ޕެޓިޝަނެއް

ީރ ަވފެބްރ  17 ،ތް ކޮމިޓީން ފެށި. މިޮގތ ންމި އަހަރ ެގ ެއއްަވނަ ަބއްދަލ ވ މ ަގއި ޕެޓިޝަން ދިރާސާކ ރ މ ެގ މަސައްކަ

ގ ޅޭ ލިޔ ންަތއް  ކަމާ ،ކޭޝަނ ން ނިންމާފައިާވ ނިންމެވ ންަތކ ެގ ތަފ ީސލާއިޔ  ަގއި މިނިސްޓްރީ ޮއފް އެޑި 2020

ަގިއ ކިަޔާވ  4 ަގއި ކީ ސްޓޭޖ ބ  ފޮނ އްވައިެދްއވ މަށް ކޮމިޓީެގ ފަރާތ ން މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނ ިވ ސިީޓެގ ޖަާވ

ޮގތ ން ނެރެފައިާވ ސަރކިއ ލާ އެ މިނިސްޓްރީން  ގ ޅޭ ން ކީރިތި ޤ ރ އާން މާއްދާއިން އިމްތިހާނ ކ ރ މާދަރިަވރ 

 ކިއ ލާފޮނ ާވފައިޭވ. މި ބައްދަލ ވ މ ގައި ކޮމިީޓެގ މެންބަރ ން ަވނީ ޕެޓިޝަންެގ އިތ ރ ްނ މި ދެންނެިވ ސަރ

ީކ  ،ގައި ނެރ އްާވަފއިވާ  2020ރީ ަވފެބްރ  13ފަރާތ ން ކޭޝަންެގ ޔ  މިޮގތ ން މިނިސްޓްރީ އޮފް ެއޑި .ދިރާސާކޮށްފަ

ެގ  4 ގައި ކީ ސްޓޭޖ ގ ޅޭ ސަރކިއ ލާ  ަގއި ިކަޔާވ ދަރިަވރ ން ކީރިތި ޤ ރ އާން މާއްދާިއން އިމްތިހާނ ކ ރ މާ 4 ސްޓޭޖ 

ނ ން ކަނޑައަޅާފަިއާވ އެްގޒަމިނޭޝަ އެްއޮގތަށް ދަރިަވރ ން ތައްޔާރ ެވެވންދެން ޑިޕާްޓމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކ  އްރަރާޤަމ 

ަގއި ިކަޔާވ  10މި ައހަރ  ްގރޭޑް  ،އިމްތިހާނ ކ ރ މ ެގ އ ސޫލަށް ޢަމަލ ކ ރ ން ފަސްކ ރ މަށް ނިންމާފައިާވ ނިންމ މަކީ

ޮގތ ަގއި ނ ބޭްއވ މަށް އެދި ޕެޓިޝަން ހ ށަހެޅި  ދަރިަވރ ންނަށް އެސް.ެއސް.ީސ އިމްތިހާނ  މަޖ ބޫރ  އިމްތިހާނެއްެގ

ކ ަގއި ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ާވ ޮގތަށް ހާސިލ ވ ން ކަމ ަގއި ކޮމިީޓއަްށ ފާހަަގކ ރެވ ނ . ހަމަ ެއއާއެ ފަރާތ ން އެދިފައި

ިކޔަާވ ަގއި  10ތަްއ ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލާނަން. މި އަަހރ  ްގރޭްޑ ކޮމިޓީއަށް ފާހަަގކ ރެވ ނ  ަބއެއް ޮޕއިންޓ 

ިމ  "ޤ ރ އާން"ޝަނަލް ާމއްދާތަކ ަގއި ޕްތަްއ ކަނަޑއެޅިއިރ  ކިަޔަވންޖެހޭ މަޖ ބޫރ  މާއްދާތަކާިއ އޮމ ކީދަރިަވރ ން ސް

އިރ  ޮގތަކަށް ނިންމާފައިާވ ދާ މަޖ ބޫރ ކ ރ މަށް ކ އްލި އްހިމެނިފައިނ ާވކަން ފާހަަގކ ރި. ޤ ރ އާން މާ މާއްދާ

ނ ާވކަން އަހ ލ ެވރިެވަފއި ކަން ފާހަަގކ ރި. ދަރިަވރ ން މިފަދަ އިމްތިހާނަކަށްތަމްީރނ ކޮށްފައިނ ާވ  ޓީޗަރ ންއިދަރިަވރ ންނާ

އެސް.ެއސް.ސީ އިމްތިހާނ  ދޭން ކަނޑަައޅާފަިއާވ ޮގތްތަްއ  ،ތަކ ން ކިަޔަވއިދިން ޮގާތއިަވރ ންނަށް ސްޫކލް. ދަރި ިވފާހަަގ

 ،އިމްތިހާނ  ދިނ މަށް ކަނޑައަޅާަފިއާވ ޮގތްތަާކއި ން އި ތަޖ ީވދ ެގ ަބއިޔާތަފާތ ކަން ފާހަަގިވ. މަޚްރަޖ ެގ ބަ

ބަލަިއެގން ިކަޔަވން އޮްތ ޤ ރ އާނ ެގ ބަިއ ިގަނކަން  ،ތަފާތ ވ މ ެގ އިތ ރ ން  ޮގތާ ސްކޫލްތަކ ން ިކަޔވައިދީފަިއވާ 

އެ  ،ންވެ އިމްތިހާނަށް ތައްޔާރ ވ މަށް ަވގ ތ  ބޭނ  ،ަވރ ން ިމ އިމްތިހާނަށް ތައްޔާރ ެވފަިއނ ާވތީފާހަަގކ ރެޭވ. ދަރި

އެހެނިހެން މާއްދާތަކަށް ާވންޖެހޭ ތައްޔާރީތަކަށް  ،އެކަނި ތައްޔާރ ާވން ފެށ މ ެގ ނަތީޖާއަކަށް ަވނީ އަށްމާއްދާ

ކޭޝަނ ން ނިންމާފައިާވ ޔ މި ދެންނެިވ ކަންކަމަށް ބަލައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑި .ބ ރޫއެރ ން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ޮގތ ަގިއ  ކީ މި އަހަރ ެގ އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިހާނ ަގއި މަޖ ބޫރ  ބާއްދާއެްއެގއެްއޮގތަށް ކީރިތި ޤ ރ އާނަ އ ސޫލާ
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ަވރ ން ަތއްޔާރ ވ މަށް ފ ރ ޞަތ ދީެގްނ އެކަން ކ ރިއަްށެގންދިއ މަށް އަދި އެފަދަ އިމްތިހާނަކަށް ދަރި ،ނ ހިމެނ މަށް

ރީން ެވސް ޓްެއޮގތަށް މިނިސް ،މެދ  ޮގތެއް ނިންމައިދެއްވ މަށް  ފެންނާތީ މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހ ން މިކަމާ

 ހ ށަހަޅަން. ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ިރއްޔާ. ނިންމާފައިާވތީެވ އަޅ ަގނޑ މި ރިޕޯޓް

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔާސަތ ން

ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ާވހަކަފ ޅ ދައްަކަވން އެިދަވަޑިއަގންނަާވ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ  މި  މެްނބަރ .އްޒަތްތެރި އި ޝ ކ ރިއްާޔ 

ފ ރ ޞަތަށް ެއދިަވަޑއިެގންދެްއވ ން އެދެން. އެްއެވސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ  އެދިަވޑަެއއްނ ަގންަނާވ.  އިންނެިވއްޔާ

އެހޭނެ ާވހަކަ ދަންނަަވން.   ެވސް މިއަދ ެގ ޯވޓ  ަގޑީަގއި ޯވޓަށް  ށް އެހެންީވާމ، މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަ)ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( 

 ެގ ބާކީ ހ ރި އެޖެންޑާ އައިޓަމ ޖަހާއިރ . މަސައްކަތް ފަށާނީ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓ  1ފަށާނީ  އަޅ ަގނޑ މެން ދެން މަސައްކަތް

 .ނަންބަރ ތަކ ން. ޝ ކ ރިއްޔާ

 

1 :ކޮޅ ސްަވގ ތ  ހ }  {އަށް 13:07އިްނ  37:

 (ސަން ޢަފީފ ޙަވިލ ފ ީށ ދާއިރާގެ މެންަބރ   ؛ވީންނެތ ގައި އިސަ)ރިޔާ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ރިޕޯޓ   ެގ9.2ެގންދަން މި ފަށަނީ. އާދެ! މިހާރ  `. އާދެ! ހ ސްަވގ ތ ޮކޅަށްފަހ  އަޅ ަގނޑ މެން ޖަލްސާ ކ ރިއަށް

ޮގތ ްނ ބަންދ ކޮށްފައިާވ ފަރާތްތަކަްށ  އެިކއެކި ކ ށްތަކާ ގ ޅޭ  ؛އަރ ަވނީހ ށަހެޅ ން. މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ޞަތ 

އަދި އެ ފަރާތްތައް ބަންދ ކޮށްފައިަވނީ އެކަީށެގންާވ ތަނެްއަގއިތޯ ބެލ މަށް  ،އާއި ލިބެންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދ މަތްތައް ލިބޭތޯ

 ރިޕޯޓް މާފ ށީ ޖަލަށް ަޤއ މީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގ ޅ ންތަކ ެގ ކޮމިޓީން ކ ރި ދަތ ރާ ގ ޅޭ ރިޕޯޓ . މި ކ. ،ޓަކައި

މް ޝަރީފް. މަރަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީ ،މިޓީެގ މ ޤައްރިރ  މަޖިލިހަށް ހ ށަހަޅ އްވައިދެްއާވނީ ކޮ

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް.  

 

 ޝަރީފް ާވހަކަދެއްކެވ ން:މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް 

ްނ  ދިގ  ރިޕޯޓެއް. މި ރިޕޯޓ  ތިޔަ ބޭފ ޅ ންެގ ޕޯޓަލ  އާދެ! މިއީ ަވރަށް . ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

، ރިޕޯޓ  އެްއކޮށް އަޅ ަގނޑ  ނ ދަންނަާވނަން. އަޅ ަގނޑ މެން މި މައްސަލަ ފެނިަވޑަިއަގންނަާވނެ. އެހެްނީވމާ

ށް ިގަނ އިލާތަކ ން ައޅ ަގނޑ މެންެގ ކޮމިޓީއަޢާގައިދީން އަދި ަގއިދީންެގ  ،ިގނަ އަދަދެއްެގ މީހ ން ؛ޖެހ ނީބަލަން

2
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ެގންދާތީ މިކަން ކިހިނެއްތޯ ހިނަގނީ ބަލަން.  ނެތި ހ ށަހަޅަމ ން އަދަދެްއެގ ޝަކ ާވތައް ތަކ ާރރ ކޮށް މެދ ކެނޑ މެއް

 ،އި ޒާމިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ  ،ާއއިާވހަކަެދއްކިން. ޭއެގތެރޭގައި ޕޮިރޒަންސް އަޅ ަގނޑ މެން ތަފާތ  އިދާާރތަކާ

ާވހަކަދަްއކައި ައޅ ަގނޑ މެން  ބެހޭ އެތައް އިދާރާއަކާ އެނޫންެވސް ދައ ލަތ ެގ ަކމާ އަދި  ،ާއއިޕޮލިސް ސަރިވސް

ެވސް ދިަޔއިން. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަަގކ ރެވ ނ   އަޅ ަގނޑ މެްނ ޖަލަށް ؛މަޢ ލޫމާތ  ސާފ ކ ރިން. އިއްަޒތްތެރި ރައީސް

މީހ ން  39.4ަވރަށްވ ރެ % ނޑައެޅިފައި އޮންނަތިއްބ މަށް ކައަޅ ަގނޑ މެން ދިޔަ ދ ަވހ  ޖަލ ގައި ބޭ ،ކަމަކީ  އެއް

ެވސް ޖަލ ަގއި އިތ ރަށް  މީހ ން މިހާރ  40ވ ރެ ާގްތަގނޑަކަްށ % ބި. އެީއ ޖަލ ެގ ކެޕޭސިީޓއަށްޖަލ ގައި އިތ ރަށް ތި

ަވނައަްށ ދެ .އިަގތިއްބ މ . އެހެންީވމާ، ފ ދޭަވރަކަށް ދަތިކޮށް ޖަލ ެގ ކަންތައްތައް ހ ރީ ގައިދީން ބޭިވތިބިކަން ފާހަަގ

އެކަީށެގންާވ  ،ކަމ ަގއި ިވޔަސް ަގމ ންދިޔަޖަލ ގައި ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮްގރާމެއް ހިން ،ފާހަަގކ ރެވ ނ  ކަަމކީ

ހ ރެ ޖަލ ގައި ލިބެން    ދަތިކަމާެގމީހ ންނަށް މަސައްކަތަށް ބޭނ ންާވ ސާމާނ  ބަޖެޓ  އެ ،ަވސީލަތްތަާކއި ތަކެތި

ެގންެދޭވ ކަމަކަށް ެވްސ ކ ރިއަށްަތއް އި އެ މަސައްކަތްޮގެތއްގަ  ނެތްކަން. އެހެންކަމ ން، ެއންމެ އެދެޭވ

 ހަމަާވ މީހ ން އެ މީހ ންނަކަށް  ރޯލަށް ޝަރ ތ ޕެޖަލ ެގ  ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދެންނެޭވަކށް ނެތް. ތިންަވނަ ކަމަކީ 

 ރޯލް ޯބޑާ މަސައްކަތ ން ޕެޝަރ ހަމަީވމާ ެވސް އެނޭގނެ އިންތިޒާމެްއ ނެތް. އެހެންނަމަެވސް، އަޅ ަގނޑ މެން ކ ިރ 

ހަމަާވން   މިހާރ  މ އްދަތ  ،ރޯލް ބޯޑ ން އެކަން ރަނަގޅ ކޮށްޕެ ،ެވސް މިކަމާ މެދ  އަޅ ަގނޑ މެން މަޝްަވރާކ ރީމާ

ޮގސްފަ. ދެން ޮގތަށް ަވނީ ހަމަޖެހިެގން ަގއިީދންނަށް އަންާގެއ ރޯލް ބޯޑ ެގ ފަރާތ ން އެކަން ޕެ ކައިިރީވމާ

މި ތިއްބަާވ މީހ ންެގ މައްސަލަ. އެ މީހ ންެގ ަވރަްށ  ހާފައި ޖަާވާވނ  ހޫރ މަޝް  ،ކ ރެވ ނީއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަަގ

 ެއ މީހ ންނަށް  ،ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި އެ ކ ރަީނ ޙައްޤ  ޝަކ ާވއެއް.  އެހެްނ މިދެންނެީވަގޝަކ ާވ ޮބޑ . އަޅ ަގނޑ މެން 

ަވރަށް ހާސްކަމާއި  ،ނިގ އެތަްއ ދ ަވހެއް ަވންދެން ބަންދ ަގިއ ތިބީމާމީހ ންެގ ޝަރީޢަތް ނިމޭނެ ދ ަވހެއް ނޭ ެވސް އެ

ކަންކަމަީކ  ، މިނަފްސާނީ މައްސަލަތަކ ެގ ެތރޭގައި އެ މީހ ން ތިބިކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަަގކ ރެޭވ. އެހެންީވމާ

ާވަހކަދައްަކއިެގްނ ހޯދަންޖެހިފައި   އްެލއް ހޯދ މަށް މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހ ން ދައ ލަތ ެގ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާޙައަަވްސ 

ތަންތަނާ ާވހަކަދައްަކިއެގން  މި ،ޒާއި ރޯލް ބޯޑާއި އަދި މިނިސްްޓރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ އް. ޭއެގތެރެއިްނ ޕެހ ރި ކަންތައްތަ

ފައިާވކަްނ ެދޭވނެ ޮގތް ހަމަޖެހިރޯލްެގ ަކންތައްތައް މިހާރ  ަވކި އިންތިޒާމެްއެގ ތެރެއިން ކ ރިއަށްއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޕެ

ެގ ދަތިކަން ބަޖެޓ  ކ ރި.ަވރަށް ޝަކ ާވ ށްެވސް އަޅ ަގނޑ މެންނަ ރޯލް ބޯޑ ންފާހަަގކ ރަން. އެހެންނަމަެވސް، ޕެ

ބޭފ ޅ ންެގ ނެތްކަމ ެގ ފ ން އެ އްޒަވަ މ  ށްލިއްޔަތ  އަދާކ ރެޭވަވރައޫއަނެއްާކެވސް. އެ ބޭފ ޅ ން އަދާކ ރަންޖެހޭ މަސް

ތަނ ގައި ސަރ ކާރ ން މަޝްަވރާކޮްށެގން މިދެންނެިވ  ޮއތް ެއއް. ކ ރިއަށްެވސް ަވރަށް ޮބޑ  ޝަކ ވާ  ޝަކ ާވއަކީ

ފ ންނާއި ބަޖެޓ ެގ ކަންަތއްތައް ހަމަޖައްަސއިދިނ މަްށ ޒައް ަވަވރަްށ މ  މީހ ންެގ މަސްޢޫލިއްޔަތ  އަދާކ ރެވޭ  ފަރާތްތަކަށް އެ

ޅ ންތަކ ެގ ތެރޭގައި އޮތް ކަމެއް. ެދަވނަ މި މަޖިލީހ ން މަސައްކަތްކ ރ މަކީ ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  ހ ށަހަޅާ ހ ށަހެ
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ޝަރީޢަތް ނިމެންެދން  ޖަލ ގައި ބަންދ ކޮށްަފިއ ތިބި މީހ ންނާ ދޭތެރޭގައި  ؛ ކަންތައްާވނ ާވެގ މިހާރ  މި ،ކަމަކީ

ހާ  ބެހޭ ހ ރި  އަދި ދައ ލަތ ެގ ކަމާ އިއްލ ަތކެއް ހޯދަންޖެހޭކަން ކޮމިޓީއަށް ފާހަަގކ ރެވ ނ . އެޮގތ ން ކޯޓ ތަކާ ޙައަަވސް 

ކ ރެޭވނެ ންކ ހ މީހ ންނަށް  އެ  ،އެ މީހ ންެގ  ޝަރީޢަތްތައް އަަވްސކޮށް ؛ކަންކަން ާވހަކަދަްއކަިއެގން އެ އިދާރާތަކާ

އިންތިޒާމ ތައް ހަމަޖައްަސއިދިނ މަށް މަސައްކަތްކ ރ މަށް ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން ކޮމިޓީެގ ފަރާތ ން މި އިއްޒަތްތެިރ 

ްށ ެއ ފަރާތ ްނ (އަރޯލް ާގނޫނ ިދެވހިރާއްޖޭެގ ޕެ) 2013/14 ާގނޫނ  ނަންބަރ  މަޖިލީހަށް އެބަ ހ ށަހަޅަން. އެާއއެކ 

ކަެރކްޝަނަލް ސަރިވްސއިން އެ ާގނޫނަްށ  ،ެގންނަން ބޭނ ންާވ ިގނަ ިއޞްލާޙ ތައް ހ ރިކަން ފާހަަގކޮށްފައިާވތީ

ެގ ފަރާތ ން ދެންނެވ މަށް ހ ޖިލީމި މަ ެގންނަން ބޭނ ންާވ އިޞްލާޙ  މަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅ މަށް ސަރ ކާރ  މެދ ެވރިކޮށް

ޖެހ މ ެގ އްތޮ ޖަލ ގައި ،ންެގ މައްސަލަތަކަށް ބަލާިއރ ެވސް  އަޅ ަގނޑ މެން ާވީނ ހ ށަހަޅާފަ. އާދެ!  ގައިދީ

އެހެންނަމަެވްސ، އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް އެްއެވސް  ޝަކ ާވެއއް ނ ލިބޭ ކ ީރގައި ލިޭބ  .މައްސަަލެއއް ކަންތައްތަކަީކ ބޮޑ 

ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ޝަކ ާވެއއް  ާވހަކަމިކަހަލަ ާވހަކަ ،ޖަލ ގައި މީހ ންނަށް އަނިޔާކ ރާ ާވހަަކއާއި ޮގތަކަށް 

މ ން އޮތ ޖެހިފައި އްމިދެންނެިވ ޮގތަށް ތޮ ،ނެތްކަން އ ފަލާެއކ  ފާހަަގކ ރަން. ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަަގކ ރެވ ނީ ލިބިފައި

އަދި  ،ޚިދ މަތްތަކާއި ދޭ މީހ ން އެދޭ މިންަވރަށް ތްތައް މަދ ކަމ ން އެއަދި ޖަލ ގައި ހ ރި ަވސީލަ ،ދިމާާވ ދަތިތަކާއި

ެވްސ އެންމެ އެދެޭވ ޮގތެްއަގިއ  ޙައްޤ ތައް ންާވރޯލްެގ މީހ ންނަށް ލިބެޕެ ،ރޯލްެގ ކަންތަްއެވސް ލަްސަވމ ންދާތީޕެ

ރަނަގޅ ކ ރަންޖެހޭނެ  ،ޙ ކޮށްބެލ މ ގައި އިޞްލާ ނ ލިބޭތީ ލިބެމ ންދާ ޝަކ ާވ އެއީ އަޅ ަގނޑ މެން ކޮިމޓީން ބެލި

އަދި  2013/14މިދެންނެިވ ާގނޫނ  ނަންބަރ  ެއއީ  ،، ާގނޫަނށް އިޞްލާޙ   ެގނެްސެގންކަންކަން. އެހެންީވމާ

ދަންނަވައިެގން  ހ ން ދަންނަަވންީވ އ ސޫަލކ ްނ މަޖިލީ ށާއި ކޯޓ ތަކ ަގއިކިއ ޓަރ ޖެނެރަލަޕްރޮސިއަދި  ެގނެސްެގން

މަސައްކަތްކ ރ މަކީ ކޮިމޓީން ހ ށަހަޅާ ކަމެއް. ދެއްިވ  މަށްއަަވސްކ ރ   ތައްޝަރީޢަތްހ ރި ށް ޮގތަމިދެންނެިވ ކަހަލަ 

 ޝ ކ ިރއްާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ޓަކައި ފ ރ ޞަތަށް

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

އިރ . މިޮގތ ްނ ަގޑި 1ަވނީ ސްކ ރ މަށް ކަނޑައެޅިފައި ހ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އާދެ! މި ރިޕޯޓަށް ބަ

 5 މިނެޓާއި 5ށް ސިކ ންތ . ޕީ.ޕީ.އެމަ 5މިނެޓާއި  5. ޖ މްހޫރީ ޕާޓީއަށް ތ ސިކ ން 7މިނެޓާއި  36އެމް.ޑީ.ޕީއަށް 

ސިކ ންތ . ަވކި ޕާީޓއަކަްށ  32މިނެޓާއި  3ސިކ ންތ . ެއމް.ޑީ.އޭއަށް  3މިނެޓާއި  4ސިކ ންތ . ޕީ.އެން.ީސއަށް 

ސްކ ރ މ ެގ ހ މިނެޓާއި އެއް ިސކ ންތ . އާދެ! މިހާރ  މި ރިޕޯޓަށް ބަ 1މެ މެންބަރަކަށް ނިސްބަތްެވަވޑައިނ ަގންނަާވ ޮކން

އަރ ަވމ ން ، އެިދަވަޑއިަގންަނާވ  ތަރ ތީބ ން އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ އޮތީ. އެހެންީވމާ މި އިލެިވފަ އިފ ރ ޞަތ  ހ ޅ ަވ
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ހ ަވދޫ ާދިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  މި އަރ ަވނީ ކ ޑައާދެ!  ދާނަން. )ަވގ ތ ޮކޅަކަށްފަހ (

 މިރަށް.  ޢާއަޙްމަދ  

 

 ކ ޑަހ ަވދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  އާމިރ  ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ދިރާާސކޮށް ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ޤައ މީ ސަލާމަތާިއ ޚާރިޖީ ގ ޅ ންތަކ ެގ ކޮމިޓީން

ެއކިއެިކ  ،މިީއ ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ހަމަ ަވރަށް ބޮޑަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަްށ ކަންބޮޑ ވ ންތައް  ،ފޮނ ާވފައިާވ ރިޕޯޓަކީ 

ެވްސ ފާހަަގކ ރަން. އާދެ! އަޅ ަގނޑ  އެ މަޖިލީހެއްަގިއ  ޝަކ ާވަތއް އަންނަމ ންދާ ކަމެއްކަން ައޅ ަގނޑ 

ޖަލ ތަކ ެގ  ެވސް މި ތިން ދައ ރ ެގ ތެރޭަގއި ،ދާކ ރަމ ންދާއިރ ަގއި އަ ތިން ދައ ރ  އިމަސައްކަތްކ ރަމ ންދާ މަޖިލީހެއްގަ 

ަވނަ  17އެއާެއކ  އަދި ހަމަ .ށް ނ ދައްކާ ހަމަ އެއްެވސް  ދައ ެރއް ނ ދެއޭ  ދަންނަަވން ކެރިދާނެލެެވލަމި ާވހަކަ ހަމަ 

އި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ޖަލ ތަކަްށ މަޖިލީހ ގައި ކަންދިމާކ ރި ޮގތ ން މިކަމާ ގ ޅ ންހ ރި ާގނޫނެއް ވ ޖޫދ ކ ރ މަށް ޓަކަ 

ެވސް  ފ ރ ޞަތ   ލަތ  ބެލ މ ެގހާ ތަންތަނ ެގ ެވސް ލިބިެގންދިޔަ. ައދި އެ ޒިޔާރަތްކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ 

 އި އަޅ ަގނޑ މެން ދައ ލަތ ެގ ލެެވްލަގ ،އިން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަަގިވ ެއއްޗަކީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބިެގންދިޔަ. މި

މި ޝަކ ާވަތއް ކ ަޑކ ރެިވދާނެ ކިތަންެމ  ،ނަމަ ޚްލާޞްތެރިކަމާ އެއްކޮށް މިކަން ކ ެރވިއްޖެއަޅ ަގނޑ މެންނަށް އި

 ތަނ ގައި އެ މީހ ންނަށް  ފ ރިެގން އެ  މީހ ން އިކޮށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޖަލ ތަކ ަގޞަކަންތައްތަެކއް އެބަހ އްޓޭ. ާޚއް 

ެވސް   ބެހޭ ފަރާތްތަކ ން އަދި އިންސާނީ ޙައްޤ ތަކާ ިގނައިން  ދެކެޭވ ާވހަކަެއއް. ަވރަށް ؛ާވހަކަބޭނ ންާވ ޙައްޤ ތަކ ެގ 

ޮގތ ން މި ާވހަކަދެކެެވނީ. ބައެއް ކަްނކަން ަވރަށް  ހަމަ ހަމަ ބަންދ ކ ރެޭވ މީހ ންެގ ޙައްޤ ތަކާ ބެހޭ ިގނައިން ،ބޮޑަށް

. ޖަލ ތަކ ަގއި، އަނެއްބައި ކަންތައްަތއް ަވަރށް ޯގސްކޮށް ހ ރި ކަން ތަްއތައް އެބަހ ރި ،ރަނަގޅަށް ހ ރި ކަންތައްތައް 

ބަލާއިރ ަގއި ބައެއް ކަންތައް ަވރަށް ފ ރިހަމައަށް ހ ރި ކަންތައްތައް އެބަހ ރި. ގެއިން ދ ނިޔޭެގ އެހެން ޖަލ ތަކާ އަޅާ

ެވސް   ތަނ ަގއި ހަަމ އ ެޅޭވނެ ޮގތްަތއް އެ ންއި ެއްއޗެހި ެގްނޮގްސެގރާީސީޑ ޕްލޭޔަ ،ޭރޑިޯއއާއި  ،ޓީީވާއއި

 ދަތިކޮށް ހ ރި  ފަށް އެއަށްވ ރެ މާ ޚިލާޔާެއބަހ ރި. އަދި އެެވސް  ލ ގައި ހ ރި ޮގޅިަތއް ތަނަަވސްކޮށްދީފައި މާފ ށީ ޖަ

ހ ރިކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަަގކ ރެވ ނ . ެވސް  އެބަހ ރި. އެިކ މިންަވރަށް ކަނޑައެޅިފަިއާވ ޮގޅިތައްެވސް  ޮގޅިތައް

ެވްސ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ށްކ ރ މަކީ ހަމަގައިމ  ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނޭގ އެއްަޗކީ ންކަންކަމ  މިދެ! އާ

އެހެންނަމެަވސް، ކ ށް މަދ ކ ރ މަށް މަސައްކަތްކ ރ މަކީ ާގނޫނ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެން މ ޖްތަމަޢ ގައި ހިނާގ ކަމެއް.

ނާ މެކޭނިޒަމެްއެގ  ތެރެއިން އޮންނަންޖެހޭނެ ލިބ މަކީ  ޙަޤީަޤތ ަގިއ ހަރ ދަ ފ . ކ ްށކ ރާ ީމހާއަށް މާހ މައިަގނޑ  ރޫ

ފެނިެގންދަީނ އަޅ ަގނޑ މެން ތަފާތ  މ އައްސަސާތައް އެބަ އ ަފއްދާ. ށް މި ކަމެއް. އެހެންނަމަެވްސ، ައޅ ަގނޑަ

 ނަ އަޅ ަގނޑ މެްނނަށް ފޯމެއް ލައިެގން އޭ ށް. މިއިން ތަނަކަދާފައްެވސް އެބައޮތް އ ފަ ކާޕެރޯލަކްލެމެންސީއަާކއި 
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 ކާ ބައިކ ޅަ ދެބައި ނ ަވތަ އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  ާގނޫނަށް ެގނައި އިޞްލާޙަ ކ މ ެގ ތިންހ  ،ދާއިރ އިމ އްދަތ  ފަހަނަޅަ

އޮންނަނީ.  ކަމަށް މި އޭނަ އެއީ އެންމެ ފ ރަތަމަ ޝަތ ރ ހަމަީވ ،ފަހ  ހިނގ މަށްބަިއކ ޅަ ެއއްބައި  ހަތަރ  ޮގތ ން ގ ޅޭ

ކަންކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަްށ  ާވކަްނ އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. މި ަގއިެގތެރޭެވސް އޭ  ދެން ބަލާ އެހެން ޝަރ ތ ތަކެއް

. ދެން ހަމަ އެއާއެްއކޮްށ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ޮގާވލަން ންކ ރަފާހަަގ އެންމެ ހަލ ިވ ސްޕީޑ ަގއި ނ ކ ރެޭވކަން އަޅ ަގނޑ 

ސް ެވ ލާފައި އި ރަްށރަށަށް އަރ ވަ ށް ނ ރައްކާތެރި ނ ާވނެ ކ ށްެވރިން އަޅ ަގނޑ މެްނނަށް ހަމަ ކ ރީަގިއ ދެންމ ޖްތަމަޢަ

އަދަބ   އެ މީހަކަށް މަށް ަވންޏާކަ ކ ެށއް ކޮށްފި ؛ބޭ. ބަންދ ަގއިތިއްބޭެވސް ބަްނދ ކޮށްފައި  . ޭގގައިއެބަތިބޭ

 އި އެހެންނަމަެވސް، ކ ށ ެގ ާބަވތަށް ބަލާފަނަން. ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ނ ބ  ެވްސ އަދަބ  ނ ލިބޭނެ. އެއްޮގތަކަށް ލިބެންޖެހޭނެ

މީހަކ  ޭގަގިއ  އޭ މަްއސަލައެއް އެަވންޏާ ކޮބައިތޯ  ކަަމށް ހެއްެގ ފަރާތ ން މ ޖްތަމަޢަށް ނ ރައްކާ ނ ަވނީމީ އެ

ޖަލ ތަކ ަގއި  ،ކަމަކީ  ެވސް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ލ އި ލިބިދާނެ. ދެން އަނެއް މިކަންކަމ ން ؟ބެހެއްޓ މ ެގ ބަންދ ކޮށްފައި

ޖަލ ތަކ ން  އި ފަރާތްަތކަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދައ ލަތ ެގ ލެެވްލަގކ ރެޭވ ންކ ހ ިގނަ މ އްދަތަށް އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް 

ާވ މ އްދަތ ެގ މީހ ްނ އެތަނ ަގއި  އެ ،އިމ ކ ެރިވއްޖެކަމަށް ާވނަމަާގެވސް  އާމްދަނީ ހޯދޭނެ ޮގތްތަކެްއ ހަމަގައިމ 

ދިްއކޮށްލެޭވނެ. މ އްތިކ ރ މަށް ޓަކައި ކޮންމެެވްސ އެްއެޗއް ންނަށް ބަނޑ ފ ރާނަތެރޭގައި އޭަނެގ އަނބިދަރީ 

ދަނީ.  ެގންނަމ ން މި ތަކެއްްގލަދޭޝް މީހ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދިެވހިރާއްޭޖގައި މިހާރ ެވސް ލޭބަރ ންެގ ޮގތ ަގއި ބަނ

މީހ ން  މި ޭވތ ެވދިޔަ ސަރ ކާރ ަތކ ަގއި ަބއެއް ފަރާތްތަކ ން ހަމަ ލޭބަރ ންެގ ޮގތ ގައި ޖަލ  ،އަޅ ަގނޑަށް ފެނިއްޖެ

ެގ ބްރިޖ  ،ނޫންނަމަ އަޅ ަގނޑ މެްނނަށް ޚަބަރ  ލިބެނީ ތަން. ލިބޭ މަޢ ލޫމާތ  ދޮގ  ްތކ ރަމ ންދާެގނެސްެގްނ މަސައްކަ

ކަމަށް. އަިދ  ަވނީ ޗަިއނާެގ ގައިދީންލޭބަރ ންެގ ޮގތ ަގއި ިގނައިްނ މަސައްކަތްކޮށްފައި  އިކ ރ މ ަގެވސް  މަސައްކަތް

، އަޅ ަގނޑ ެގ ާވހަކަައކީ އަޅ ަގނޑ މެންނަްށ ރޭ. އެހެންީވމާކ  މިކަން އެބަ ދ ނިޔޭެގ އެހެން ޤައ މ ތަކ ަގިއ ެވސް މިޮގތަށް

 ވީ ތަންތަން ތަރައްީޤކ ރަން ކީްއެވތޯޭއ  ޖެހިލ ންާވން އެ ،ޚަރަދ ކ ރަން ކީްއެވެގންޯތއޭ ޖެހިލ ންާވންވީ ށް ޖަލ ތަކަ

އެކަމަކ ،  ؟ ަވންޏާކަމަށްނެ މީހ ންނަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ޮގތްތަކެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ތަނަަވސްކޮށްދެވޭ ތަނ ަގއި އެ އެ

ދަންނަަވންކެރޭ މިހާރ   އްކޮށް އަޅ ަގނޑަށްއެ  އެތަނެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަކަްށ ނ ފެނޭ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޔަޤީންކަމާ

ޢަމަލ ކ ރަމ ންދާ އ ސޫލ ތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން ިމ ކ ަޑ ދިެވހިރާއްޖެ ެވްސ  ދ ނިޔޭެގ އެިކ ޤައ މ ތަކ ަގއި

ެވސް  ގައިމ ބާަވތ ެގ ަވރަށް ިގނަ ަކންތައްތައް އެބަހ ރި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހަމަ މިބައްޓަންކ ރަމ ންދާއިރ ަގއި 

ހަމަ ޖަލ ތައް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ތަރައްޤީކ ރަން ހ ރި ތަންތަނ ަގއި  ،ކ ރެިވދާނެ. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ ެވސް ޮގާވލަން

މޮނިޓަރިން މެކޭނިޒަމް  ،ރެއިން ތަންތަނ ެގ ެއ މީހ ންނަށް ހަރ ދަނާ މެކޭނިޒަމެްއެގ ތެ އެ  ،ތަރައްޤީކޮށްފައި 

އާމްދަނީ ލިބޭނެ ކޮންމެެވސް ކަހަލަ ޮގތްތަކެްއ  އިެވސް މަސައްކަތްކޮްށެގން އެތަނ ަގ ަވރ ަގަދކޮށްެގން އެ މީހ ންނަށް

ބަެއއްެގ ފަރާތ ްނ ނ ރައްކާތެރިކަން ނ ފޯރާނެ  މަޢަށް އެޖ ތަދެން ހަމަ އެާއެއއްކޮށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މ  ހަދައިދޭން.
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ނ ަވތަ އެހެން  ،ތެރެއަށް ނިކ މެ އ ޅ މ ެގ ނ ަވތަ ޭގ ބަންދ ަގއި ނަމަެވސް ެގމީހ ންތައް ީވހާެވސް ައަވހަކަްށ މ ޖްތަމަޢ 

އަޅ ަގނޑަްށ  ،ކަމަށް ާވނަމަ އިމ ކ ރެިވއްޖެގާ  އްމެކޭނިޒަމެ ކަށްތްތައް ލިބޭނެ ޮގޔެޮގތަކ ން ނަމަެވސް ޖަލ ތަކަށް ލ 

ކ ރާ ޝަކ ާވތަކ ެގ ައދަދ  މަދ ެވެގންދާނެ ކަމަށް.  ޙައްޤ  ނ ލިބިެގން ؛ެވސް މިފަދަ ޝަކ ާވތައް  ގައިމ ބޫލ ކ ެރޭވ ހަމަަގ

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  މި އަރ ަވނީ އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި   ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ .ޝ ކ ރިއްޔާ 

 ށް. އިނާ އާދަމަމެންބަރ  ރޮޒަ

 

 އިނާ އާދަމް ާވަހކަދެއްެކވ ން:އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ރޮޒަ

މި ރިޕޯޓ ެގ ަމއިަގނޑ   ،ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންަވނީޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ފ ރަތަމަ ކަމަކަށް 

ޙައްޤ ތަެކއް ހޯދައިދޭން މަސައްކަތްކޮށްފަިއާވ  ށްއް ެގއްިލެގން ބަޔަކަކެެވސް މިއީ ޙައްޤ ތަ އިދަށް ބަލާއިރ ަގމަޤްޞަ

ށް ޓަކައި ހ ށަހެޅ ންތަކެއް އެ ކަންކަން ރަނަގޅ ކ ރ މަ ،ރިޕޯޓެއްކަން. އަދި މައް ސަަލތަކެއް ޖަލ ގައި ހ ރި ފާހަަގކޮްށފައި

ޖަލަށް އަޅ ަގނޑ މެން މީހ ން  ،އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވލަން ބޭނ ންަވނީ. ހ ށަހެޅިފައިާވ ރިޕޯޓެއްކަން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

އެ ޖަލަށް   ،ލަނީ މީހ ން އ މ ރ ދ ަވހަށް ޖަލ ގައި ބައިިތއްބާކަށް ނޫން. ޖަލަށް އަޅ ަގނޑ މެން މީހ ން މި އެ ،ލަނީ މި

މީހ ން   ަވކި ތާކަށް ލައިެގން އެ ،ާވތީ މީހ ންނަކީ މ ޖްތަމަޢ ގައި ބައިތިއްބަން ކަމ ނ ދާ ބަޔަކަށް އެ ،ލާ ަވގ ތ 

ށް  ެވސް މ ޖްތަމަޢަށް ނެރ މ ެގ މަޤްޞަދ ގައި. އަދަބ  ދިނ މަށްވ ރެ ބޮޑަށް ރީހެބިލިޓޭޝަނަރީހެބިލިޓޭޓ ކޮށްެގން އަނެްއކާ

ަވނަ  17 .އް ބައްޓަންކ ރަން އެބަޖެހޭ. އިްއަޒތްތެރި ރައީސްިވސްނަިއެގން އަޅ ަގނޑ މެްނ ޖަލ ެގ މަސައްކަތްތަ

ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ގައި ިމ ބިލ ެގ މަސައްކަތް ކ ރެވ ނ އިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ަވނީ އެހެން ޤައ މ ތަކ ގައި 

ެވސް   ތެރެއިންބިލ ެގ ކަންކަން އެޮގތަށް ކ ެރޭވތޯ އެ ީވހާެވސް ބޮަޑކަްށ އެ .ްވކޮށްފަރޮގތް އޮްބޒަ މިކަންތައްތައް ކ ރާ

ތަންފީޒީ މަރ ޙަލާަގިއ  ،ެވސް ނަމަެވސް، ާގނޫނެްއަގއި އަދި ެއްއޗެއް އޮތްކަމ ަގއި ިވޔަސް. އެހެންފަމަސައްކަތްކޮށް

އ ޅޭ އެދެޭވ  ެވެގންއަޅ ަގނޑ މެންނަކަށެއް މި ބޭނ ން ،ނަމަ ނ ދާކ ރަންޖެހޭ ކަންކަން އެންމެ ފ ރިހަމަ ޮގތ ގައި ކ ިރއަށް

ޖަލ ތަކަށް  އަޅ ަގނޑ މެން އޭރ  ހެދި ދިރާސާތަކ ގައި ،. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަަގކ ރެވ ނީ ނަތީޖާއެއް ނ ނެރެޭވނެ

ޖަލ ން ނ ކ މެެގން  އެ މީހަކ   ،މަލ ކ ރަމ ންދާ ޮގތ ން އެ މީހަކަށް ލިބޭ މިނިަވންކަމާއިޢަޖަލ ގައި އެ މީހަކ   ،ލާއިރ 

މި ހ ރިހާ ކަމަކީ އެ މީހަކ  ޖަލ ން  ،ލާއިރ ގައި ބޭނ ންާވނެ ަވސީލަތްތަކާއިއިދިރިއ ޅ ން ބައްޓަންކ ރަން ަބލަ

ޖަލ ަގއި ހ ންނަ މީހާއަށް ެވސް   ،ޮގތ ަގއި. މިސާލަކަށް މ ެގނ ކ ންނަންވާއިރަށް ފެސިލިޓޭޓްެވެގންދާންޖެހޭ ކަންކަ
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އާމްދަނީ ހޯދަން ކ ރެޭވނެ މަސައްކަތްތަެކއް ހ ންނަން އެަބޖެހޭ. އެ މީހާއަކީ ހަމައެކަނި ހ ރިހާ ަވގ ތެްއަގއި ޮގޅިެއްއެގ 

ޖަލ ގައި ހ ންނަ ދ ަވސްަވރ  އެ މީހާ  ،ނ ާވނެ. އެ މީހާއަކީރި މީހަކަށް ެވެގންނ ކޮށް ބަންދ ެވފައި ހ  ތެރޭގައި ކަެމއް

އެ މީހަކަށް އަމިްއލައަށް ެވސް ފައިާދާވނެ މަސައްކަތްތަެކއް ެވސް ކ ެރޭވ  ،ށް ެވސް ަފއިދާާވނެޢަމ ޖ ތަމަ ެވސް

ެގ ޖަލ ތަކ ަގިއ ތ  ޭރލިއާެގ ޕާްވކ ރި ެވސްޓަން އޮސްޓްރއޮބްޒަ ެވސް ާވން އެބަެޖހޭ. އަޅ ަގނޑ މެން ބަޔަކަށް

ކާތަކެތި ެވސް ެއއީ އެ މީހ ން  ،ެއ މީހ ންލާ ޔ ނިފޯމ  ެވސް ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަަގކ ރެވ ނީ އެތާ ފިހާ ޕާން ެވސް

ފިހާ ކާން ބިނާކ ރާ ތަކެތި. ޔ ނިފޯމ  ެވސް ފަހަނީ އެ މީހ ން އަމިއްލައަށް.  ،އަމިއްލައަށް ހަދާ ތަކެތި، ހަްއދާ ތަކެތި

. އަދި އަށްބޭނ ންކ ރާ ތަކެިތ އެތާނގައި ހައްދަނީ ެވސް ެއ މީހ ން އަމިއްލަ ެވސް ފިހަނީ އެ މީހ ން އަމިއްލައަށް.ޕާން 

 މީހ ން އެ  ބޭރަށް ިވްއކ މަށް ބޭނ ންާވ ަވރަށް ެވސް އެ  ،ކަންކަމ ަގއި ހަމައެކަނި ޖަލަކަށް ނޫން މި ،ޕާން ފިހ މާއި

އެ މީހ ން އެ ޖަލ ގައި ހ ްނނަ ފިހާރަތަކ ން އެ މީހ ން  ،ހ ންނަށް ލިބިެގން ން ލިބޭ ފައިސާ އެ މީއިތަކެތި ހަދައިެގން އެ

ށް ޢަމ ޖ ތަމަ ،ދިރިއ ޅ މެްއ ޮގތަްށ ެއ މީހ ން ބިނާކޮށްހަދަިއެގްނ އަމިއްލައަްށ ބޭނ ންާވ ެއްއޗެހި ަގނެ ،ބޭނ ންާވ

ކ ެރޭވ ހާލަށް  ނ ކ މެ މަސައްކަތް  އެީކަގއިެވސް ގައި އ ޅެން އަމިއްަލ ފައިސާއާޢ ނިކ ންނައިރ  އެ މީހ ންނަކީ މ ޖ ތަމަ

ކީ މިހާރ  ބަޔަކ  ، ައޅ ަގނޑ މެން ެވސް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޖަލ ތަކަެގނެސްފަިއާވ ބަޔަކަށް ހެދ މަށް. އެހެންީވމާ

ދެިކެގން ެއ ބަޔަކ  ރީހެބިލިޓޭޓްކ ރާ ތަނެއްެގ ޮގތ ަގއި  ،ބަންދ ކޮށްފައި ތިބޭ ތަނެއްެގ ޮގތ ަގއި ދެކ މ ެގ ބަދަލ ަގއި

މި  ަކންކަން ކ ރަން އެބަޖެހޭ. މީހ ންނަށް ެވސް މަސައްކަްތތަކެއް ކ ެރޭވނެ އިންތިޒާމ ަތއް ހަމަޖައްސަިއެގން މި

  ލާއިރ  އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ކަންބޮޑ ާވ ކަންތަްއތަކެއް ެވސް އެބަހ ރި. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީ އިރިޕޯޓަށް ބަލަ

މި ރިޕޯޓ ްނ  ތަން. ޮކށްފައިާވ މީހ ންެގ ނާޖާިއޒ  ފައިާދ ނެގ މ ެގ މަަސއްކަތްަތއްލެޭވ  ެގ ތެެރއިން ޖަލަށްސިސްޓަމ 

ަގއި ޖެހިފައިާވ އި އެ މީހ ންނަށް މިސާލަކަށް ފޯނ  ހޯދައިދީެގން ނ ަވތަ ޑ ަރގ ެގ ަވބަ ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ އެނގޭ 

ކަްނކަން ކޮށްެގން އެ މީހ ންގެ  މި ،ިއެގންތެރެއަށް އެތެރެކޮށްދީެގން އެ މީހ ންނަށް ވިއްކަކ ދިންނަށް ޑްރަްގސް ޖަލ 

ހ ރި  މި ރިޕޯޓ ގައި ފާހަަގކޮށްފައި އ ޅެފަިއާވކަން އަޅ ަގނޑަށްބަޔަކ   ެގ ތެރެއިންނާޖާއިޒ  ފައިދާ ނަގައިެގން ސިސްޓަމ 

. އަޅ ަގނޑ މެން ިމއީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ައޅ ަގނޑ މެން ަވރަށް ކަންބޮޑ ާވްނޖެހޭ ކަމެއް ކަންތައްތަކ ން އެބަ އިނޭގ.

ލަނީ އަނެއް ބަޔަކަށް ިވޔަފާރިކޮށްދޭނެ ަކސްޓަމަރ ންތަކެއް ހޯދާކަށެއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ މެން ޖަލަށް  ޖަލަށް ބަޔަކ  މި

ލާ ކ އްޖާ އަޅ ަގނޑ ެމން މި ބޭނ ންަވނީ ރިހެބިލިޓޭޓްެވެގން ރަނަގޅ  މީހެއްެގ  ނަަގއިެގން ޑްރަގ  ،ބަޔަކ  މި ލަނީ

ތަނ ްނ  ވ ރެ ެވސް އޭަނެގ ހާަލތ  ޯގސްކޮށްަފއި އެ ށް ެގންނަން. ކ ރިން ހ ރި ހާލަތަށްޢަތަމަޮގތ ަގއި އަނބ ރާ މ ޖ 

 ،ހ ރި ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރ  ފާހަަގކ ރެިވަފއިމިހާރ   ،ނެރޭކަށް ނޫން ކޮންމެެވސް މ އްދަތެއް ހަމަީވމަ. އެހެންނަމަެވސް

ކިތަންމެ ާވހަކަަތެކްއ  ނޭގ. މީެގ ކ ީރަގިއ ައޅ ަގނޑ މެންއެ  އެބަ  ނަތީޖާ ނ ކ ންނާނީ އެހެންކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް

ބަށް  ކަމ ން މިހާހިސާ މަލ ނ ކ ރެިވ ހ ރިޢަެއއަށް  ،ހ ރި ކަމަށް ިވޔަސް ދައްކާފައި ރީތިކޮށް ާގނޫނ ަތއް ހަދާފައި
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އެއަްށވ ރެ ރަނަގޅަށް ރިހެބިލިޓޭޝަން މަސައްކަތްތަްއ  އި،ަވނީ. މިހާރ  މި އިތ ރ  ޖަލ ތައް ެވްސ ހަދަ ދާންޖެހިފައި މި

އެތާނަގއި ކ ެރޭވނެ ޮގތަށް ިއންތިޒާމ ކ ރެެވމ ން އެަބ ދާކަްނ އަޅ ަގނޑަށް އެނޭގ. އަޅ ަގނޑ  ެވްސ ހަމަ ސަރ ކާރަށް 

ޖަލ ތަަކީކ  ،ެވސް އަަވހަަކށް ކ ރައްާވަފއިއްކަތްތައް ީވހާފައްޓަާވފައި ހ ރި މަސަ ،ެވސް ދަންނަާވލަން ބޭނ ންަވނީ

ށް ފައިދާހ ރި ބައެއްެގ ޮގތ ގައި ނެެރޭވނެ ޮގތަްށ ލާ މީހ ން ރިހެބިލިޓޭޓްެވެގން މ ޖ ތަމަޢަ އަޅ ަގނޑ މެން ޖަލަށް

 ތެރިކަމާޞްލާންނަކީ އިޚ ޖަލ ތަކ ގައި މަސަްއކަތްކ ރާ މީހ . މަސައްކަތްތައް ބިނާކޮްށެގންދާ ތަންތަންެގ ޮގތ ަގއި ހެދ މަށް

ކ ރ މަށްޓަކަިއ އެާތ މަސަްއކަތްކ ރާ ަބއެްއކަްނ ކަށަަވރ   އެްއކޮށް ެއ މީހ ންެގ ކަްނކަން ރަނަގޅ ކ ރ މ ެގ ނިޔަތ ަގއި އެތާ

ފޯނ  އަދި އެހެން  ،ތަނ ަގއި މިސާލަކަްށ ޑްރަްގސް  އެ  ،ްވޮކށްރމަލ ތައް ހ ންނަ ޮގްތ އޮްބޒަޢަމަސައްކަތްކ ާރ މީހ ންެގ 

މި ރިޕޯޓ ަގިއ ެވސް ، ރކޮށްހި އެތަންތަނަްށ ަވދެޭވ ޮގްތ ރަނަގޅަްށ މޮނިޓަބޭނ ންކ ރެޭވ އެްއޗެ ، ިވޔަސް ެވސް އެްއޗެހި

އ ޅޭ  ތަންތަނ ެގ ނާޖާއިޒ  ފައިދާ ނަަގން އެ ،ކަންކަން ރަނަގޅަށް ބެލިެގން ކޮށްފައި އެހެރަ ޮގަތށް އެރެކޮމެންޑ 

ރައްޔިތ ންނަށް  ،އްޢެހ ން ލަިއެގން ައޅ ަގނޑ މެން ރަނަގޅ  މ ޖ ތަމަރަނަގޅ  މީ ،މ ަވްއޒަފ ން ެވސް އެތަނ ން ވަކިކޮށް 

މެންެގ މަސައްކަތްަތއް ށް ފައިދާހ ރި ބަޔަކ  ޖަލ ން ނެރެޭވ ޮގތަށް އަޅ ަގނޑ ޢަމ ޖ ތަމަ ،ފައިދާހ ރި ބަޔަކ 

 ބައްޓަންކ ރަން. ޝ ކ ިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔާސަތ ން

އ ތ ރ   މަްއޗަންޮގޅީއަރ ަވނީ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  މިމިހާރ  ށްފަހ ( )ަވގ ތ ކޮޅަކަ މެްނބަރ .އްޒަތްތެރި އި ޝ ކ ރިއްޔާ 

  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރަޝީދަށް.

 

 އ ތ ރ  ދާއިާރެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރަޝީދ  ާވހަކަދެްއކެވ ން: މައްޗަންޮގޅީ

ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ  ހަމަ މ  ކަމެއް. ދެން، އަޅ ަގނޑ  ންމިއީ ަވރަށް މ ހި ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ!

ެދއްާވަފިއ އިަވރ ެގ ރިޕޯެޓއް ހ ށަހަޅާފައި ބައްަލަވން މިކޮމިޓީ  ތަކ ެގއަދާކ ރަން ޤައ މީ ސަލާމަތާިއ ޚާރިޖީ ގ ޅ ން

ފަހ ން ެވސް އަޅ ަގނޑަްށ  ޖެހެންދެން، ދާދި  ަވަރށް ފަހަކާ ،ެވެގންދިަޔއީތީ. އާދެ! އަޅ ަގނޑަށް ެވސް ފާހަަގފޮނ ީވ

ކަމެއް ހިްނަގިއެގން ަވރަށް ިގނަ ަގއިދީންެގ ބޯ  ެގޖަލ ަގއި މާާރމާރީ ،ައޑ ިއިވެގން ދިޔައީ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ްނދިޔަ. އަދި ފޮޓޯަތކެްއ ެވްސ ަވރަށް ިގނަ ކަންަތްއތަކެއް ހިނގައިދިަޔ ޚަބަރ ތަެކއް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ިއިވެގ އި،ފަޅާލަ

އަޅ ަގނޑަްށ ެވސް ހަމަ  .ރަީއސް ެވެގންދިަޔ. ިއްއޒަތްތެރިތަން މަންޒަރ   ދިޔަ  ަގއިެގ ތެރޭދައ ރ ެވެގން ސޯޝަްލ މީޑިއާ 

 ،ފާހަަގކ ަރއްާވަފިއ ހ ރި އެންމެ ނ ރަްއކާތެރި ަކންތައްތަކ ެގ ތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑަށް ެވސް ފާހަަގކ ރެވ ނީ ންމި ކޮމިޓީ

ަވރަށް ިގނަ ކަންތައްަތއް ިއ، ތަނ ން ނާޖާއިޒ  ފައިދާތައް ަނަގއެ އިން ފޯނ ތައް ަވއްދަިއެގްނ ހަމަ ަވރަށް ިގނަމޯބައިލް
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ތާނެގ ިއސްެވރިްނ އެ ަގއިދީން ބޭނ ންކޮށްެގން ަވރަށް ިގނަ ކަންަތއްތައް ؛އަދި ޭއެގ ބޭނ ން ،ކަމާއި ހިންަގމ ންދާ

ޑްަރގ ެގ ކަންަތއްތަކ ެގ ަވާބއިން  އިއެތަންތާނގަ  ިއ،ސް ިވްއކަބޭނ ންކ ރާކަން ހަމަ ފާހަަގކ ރެިވފަިއޭވ. އަދި ޑްަރްގ

ތަކ ރާރ ކޮށް ހަމަ މަހެއް ނ ަވނީސް ހަމަ އަނބ ރާ  ،ތަނ ން ނިކ ންނަ ކ ދިން ެވސް ހަމަ އަނބ ރާ އެ ،ނ ެވިވސަލާމަތް

 ހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީދާއިރާތަކ ެގ ހަމަ ،ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭހަމަ އަޅ ަގނޑ   އިއްޒަތްެތރި ރައީސް މި ެގންދަންޖެހެނީ. 

ަހއްޔަރ ެވފަިއ ތިބި ކ ދިން ހަމަ ބޭރަށް  ަގިއދީންެގ ޮގތ ގައި ،މެންބަރ ންނަށް ެވސް ހަމަ އާދޭސް ދަންނަަވމ ންދަނީ

ޖަލ ން  ،ކަމަކީ ޭއަގއި އެންމެ ަކންބޮޑ ާވންޖެހޭ  ،ހަމަ ަވރަށް އާޭދސްކ ރޭ. ނަމަެވްސ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް  ،ނެރެދޭން

ޖަލ ަގއި  ޖަލ ތައް މި އޮންނަނީ. ގައިހާލަތ  ެގންދަންޖެހޭ އަނބ ރާނިކ ންނަ ކ ދިން އަނބ ރާ އަނެއްކާ މަހެއް ނ ަވނީސް 

ކ ްނ ބޭނ ން ލެެވލަ ހަމަ ،ބޭނ ންކ ރަނީހަމަ ިވއްޔާ ޑްރަްގްސ  އްނ ކ ރެޭވ ެއްއެވސް އެްއޗެއް ޯނޭވ. ޑްަރެގބޭނ ން

ޖެހޭ ރަންދޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން އިޞްލާޙ ކ ބިެގންކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އެބަ ލި

އެްއެގ ޮގތ ަގއި އެތާނަގއި ިތބޭ ބަޔަކ  ަވރަށް ރަނަގޅަށް ހަަމ އެއީ ޮވކޭޝަނަލް ޓްރޭނިން ،ތެރޭަގއި ކަންތައްތަކ ެގ

 އ ފެއްދޭނެ ކ ދިން އެއީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ށް ބޭނ ންކ ރެޭވނެ ކ ދިންނަްށ ހަމަޢަޓްރޭންެވެގން މި މ ޖ ތަމަ

ަވރަށް ރަނަގޅ   ،ަވަރށް ކ ޅަދާނަ ،ތީބީކީ ހަމަ އާދަިއެގ ކ ދިންނެއް ނޫން. ހަމަ ަވރަށް ޓެލެންޓެޑް އެތަންތާނގައި އެ

ާވނ ާވެއްއ ނޭނިގ މިހާރ ެވސް އެތަކެްއ  ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ.އެތާނގައި އެބަތިބި މ ޖ ތަމަޢަށް ފައިދާހ ރި ކ ދިން ހަމަ 

އެ ކ ދިން ލަްއާވ އިތ ރ   . އެތާނަގިއ ތިބެެގން އިތ ރަށް އަެނއްކާ ސަތޭކަ ބަޔަކ  އެބަތިބި. ާވނ ާވ ނޭނިގ ޖަހާފަ

އެ މީހ ން އިތ ރ   ،ެވ އެ މީހ ން ހިތްހަމަނ ޖެހޭ އެތައް ކަންތައްަތކެއް  ެގ ތެރޭަގއި ޢ މ ޖ ތަމަ ،ޯގސްތަެކއް ހެދި

 ؛އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް .ދަނީ ާވ މަންޒަރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގން މި ަކންތައްތަކެއް ،ޅިއެްއެގ ތެރެއަށް ފެތިމަ

 ދިަޔއިރ ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނެއް ތަންފީޒ ެވެގން ނަށްމިއީ އަޅ ަގނޑ މެން ަވރަށް ކަންބޮޑ ާވންޖެހޭ ކަެމއް. ައޅ ަގނޑ މެން

އްދ ތަކ ަގއި ެއ ހަކ ެރެވން. އެކި ސަރަލ ތައް ެވސް ލާމަރ ކަޒ އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ ަވރަށް ބޮޑަށް ބޭނ ންޭވ ޖަ

 ،ބޭނ ންކ ރެޭވނެ ޮގތަށް ހެދިއްދ ތަކ ަގއި ހައެ ސަރަ ށްއްދ ެގ ބަަޔކަހަޖަލ ތައް ބޭނ ންކ ރެިވ އެ ސަރަ ބޭބޭފ ޅ ންނަށް

ިނޒާމެްއެގ ތެރެއިން ެއކަން ކ ެރޭވެނ ނ ދާ ޮގތަކަށް އެކަން ބެެލހެއްޓޭނެ ރަނަގޅ   ބޮޑަށް ޖަލ ތައް  ތޮއްޖެހިެގން

ަކންތައްތަކ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންަނށް ހަމަ ަވރަށް ބޮޑަށް މީަގއި  ެގ 19-ކޮިވޑ  ،އާދެ! މިހާރ  މި އޮތީ ޮގތްތަެކއް ހޯދ ން.

އ ފެއްދ ންތެރިކަން ަވރަްށ . އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ބޭނ ންކ ރެިވދާނެ އި ކަންތައްތަެކއް ަވރަށް ބޮޑަށް ީމަގ ފާހަަގކ ރެޭވނެ

އ ޖޫރައެއް ދީެގން އެކަން ކ ރެޭވނެ. އާޚިރ ގައި އެ ކ ދިން ނިކ މެެގްނ ހަމަ ތިިބ ކ ދިންނަށް ތެރޭގައި ެވސް ޖަލ  ބޮޑަށް

އެ ކ ދިންނަށް ހަމަ ރަނަގޅ  އިނާޔަތެއް ލިބޭނެ ޮގތްތަކަށް ކަންކަން ކ ރެޭވެނ ޮގތް ޮގތް ެވސް ރޭޭވެނ  ،އަންނައިރ 

މަސައްކަތް ެވސް  ޭވނެ. އަދި ކޮންސްޓްަރކްޝަންޒަތްތެރި ރައީސް. ދަނޑ ެވރިކަން ެވސް އެ ކ ދިން ލައްާވ ކ ރ އިއް 

ތަކަކަށް ހެދ މ ގެ ގައި ހަމަ ފައިދާހ ރި ކ ދިންޢ އެ ކ ދިންނަކީ ހަަމ މި މ ޖ ތަމަ ،ކ ރ ޭވނެ. ަވރަށް ިގނަ ކަްނަކން ކ ރ ިވ



2020ޖޫން  8                                             ސާލްޖަވަނަ   3 ގެއ ރ   ދަނަދެވަ   ގެރ  ހައަވަނަ  2020  

 

72 

 

ިއއްޒަތްތެިރ  ، ެގންގ ޅ މަށް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ަވރަށް ބޮޑަށް އެދެންހ އެ ރޫ ިއ ހަމަކަންކަން ކ ރ މ ަގ ނިޔަތ ަގއި މިހަމަ 

ަވންދެން ހަމަ ކ ދިންތަކެއް އެާތ ޖަލ ަގިއ ިމ  ިގނަ ދ ަވސްތަކެއް ،އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ަވރަށް ހިތާމަކ ރަން ރައީސް.

 ނިކ މެލީމަ ނިކ މެލާ ަގޑިެއއްަގއިޗަށް ދ ާވލެއްެގ މައްިގނަ ފަހަރަށް ހަމަ  ަގއިއެ މީހ ންނަކަށް ނޭނޭގ އެތަނ  .ތިބެނީ

ލައްާވ  ހަމަ ބޭކާރ  ދ ަވސްތަެކއް އެ ކ ދިން ،ތެރޭަގއި. ހަމަ ބޭކާރ  ަވގ ތ ތަެކއްނިމ ނީ. އަނެއްކާެވސް ޮގސް ޮގޅިއެ 

ބައިަވރ  އެ މީހ ން ލަްއާވ ބޭނ ންކ ރެޭވނެ އެހެނިހެން  ؛ލަނީ. ޒ ާވން ަޅ ކ ދިންތަކެއް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްއިގެއްލ ަވ

ޓީ ކ ދިން ެވްސ އެބަތިބި. .ައއިހަމަ ހަމަ ރަނަގޅަށް  ކަންތައްތަްއ ކ ެރޭވނެ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. އެތާނަގއި އެަބތިބި

، ހަމަ ރަނަގޅ  ކ ދިންތައް އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް އެތާ. އެހެްނީވމާ ރ ން އެބަތިބި. ހަމަ ޮގސް އެކި ފީލްޑ ެގމި އިންޖިނޭ

 ،ެވސް ފާހަަގކ ރެިވަފއި އޮތް ފަދައިންކ ގައި ެގ ނިންމ ންތަކޮމިޓީމީގައި ހަމަ  ،ކ ރަނީއަޅ ަގނޑ  ހަމަ މި ފާހަަގ

 ިނވި ބިނާކ ރަ ށް ފައިދާހ ރި ކ ދިންތަކެއް ޮގތަށްޢަމ ޖ ތަމަ ރަނަގޅ  ެގން ީވހާެވސް ރަނަގޅަށް އެތަނ ން ކ ދިންތައް ނެރެ

ެއ  ،ެވރިން ؛އެާތ ޖަލ ަގއި ތިބި ބަޔަކ  ،ތަނަކީ  އެ .ތަްނ ހެދ ން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ރަނަގޅ  ޖަލ ތަކަކަށް އެ

އެއީ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ  ށްނަާގ ތަނަކަށް އެތަން ނ ވ މަ އެ މީހ ންެގ ނާޖާއިޒ  ފައިދާ  އި،މީހ ން ޑްރަްގސް ިވއްކަ 

  ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ާވލަން.ޮގ

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔާސަތ ން

 ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( ) މެންބަރ .އްޒަތްތެރި އި ޝ ކ ރިއްޔާ 

 

 ންކަމަށް ވޯޓަށް އެހ ން މަށް ހ ރި ކަ . ވޯޓަށް އެހ  10

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔާސަތ ން

ލާނަން. ފ ރަތަމަ ޯވޓ . ސަރ ކާރ ެގ އިހ ރި ކަންތައްތަކ ގައި ޯވޓަށް ދަންނަަވ މިއަދ  ޯވޓަށް އަހަން އާދެ! މިހާރ 

ިދެވހިރާއްޭޖެގ ހަކަަތއިެގ  ،ހ ށަހަޅ ްއާވފަިއާވ އިނގ ަރއިދޫ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ަޙސަން އަޙްމަދ  ،ފަރާތ ން

 ޯވޓ ދެްއވ ން އެދެން.ރ ންނަށް ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަށް މެދ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަ މަޖިލީހ ން ބަލައިަގތ މާ ބިލ 

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

 ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:
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 ޙަސަން އަޙްމަދ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިނގ ަރއިދޫ   ހ ށަހެޅ އްިވ މެންބަރ :

 

 87    އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ 

 63    ހާޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 62    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ާވ ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : 

   62     ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 32      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންާވ އަދަދ :

 ފާސް              ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

އިނގ ރައިދޫ ދާއިާރެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ    ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ންދެންމެ ނެގ ނ  ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ. 

ލަ ޖ މ މަޖިލީހ ެގ މެދ  ނެގ ނ  ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ.  ދިެވހިރާއްޭޖެގ ހަކަަތއިެގ ބިލ  މަޖިލީހަށް ބަލައިަގތ މާ ،ހ ށަހަޅ އްާވފަިއާވ

؛ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދެއްިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 63؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ  ބިހާޒިރ ެވ ތި. 87؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

މި  އެހެްނީވމާ،. 32؛ ފާްސވ މަށް ބޭނ ންާވ އަދަދ  .62 ؛ަވަޑިއެގންނެިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ  ޯވޓ ގައި ަބއިެވިރވެ . 62

ބިލ   ،ޖިލީހަށް ބަލައިަގތ މަށް ފާސްވ މާއެކ  މި ބިލ  މި މަ ބިލ  މަޖިލީހަށް ބަލައިަގތ މަށް ފާސްވެއްޖެ. އާދެ!

  ކަމ ަގއި ދަންނަަވން.ަމންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖ ެގ ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ވިއްޖެ ންދިރާސާކ ރ މަށް އެންަވޔަރަ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

  ޝަފީޤް هللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ ެވލިދޫ ދާިއރާެގ  ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ންމިއަދ ެގ ދެަވނަ ޯވޓ . 

ނަށް މެންބަރ ން މެދ  އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހ ން ބަލައިަގތ މާ ިދެވހިރާްއޖޭެގ މަތީ ތަޢ ލީމ ެގ ބިލ  ،ހ ށަހަޅ އްާވފަިއާވ

 ދެއްވ ން އެދެން.ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓ 

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[
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 ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 ޝަފީޤްهللا މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ ެވލިދޫ ދާއިރާެގ   ހ ށަހެޅ އްިވ މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 63    ހާޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 62    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00    މެންބަރ ންެގ އަދަދ :ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން 

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ާވ ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : 

    62     ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 32      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންާވ އަދަދ :

 ފާސް        ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 :ެކވ ންރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެއް 

هللا ެވލިދޫ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ  ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން ؛ބިލ ދެންމެ ނެގ ނ  ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ. 

 ދެއްިވމެދ  މެންބަރ ން ޯވޓ  މަޖިލީހަށް ބަލައިަގތ މާ ،ިދެވހިރާއްޖޭެގ މަތީ ތަޢ ލީމ ެގ ބިލ  ،ހ ށަހަޅ އްާވފަިއާވ ޝަފީޤް

ކަމަށް  ފެންނަ. 63 ؛ މެންބަރ ންެގ ައދަދ ހާޒިރ ެވ ތިއްެބިވ. 87 ؛މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ ޮގތް. 

 ަވކި ސ މެއް.؛ ނ ފެްނނަ ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 62 ؛ދެްއިވ އިްއޒަތްތެރި މެންަބރ ންެގ އަދަދ ޯވޓ 

. ޯވޓ ަގއި ބަިއެވރިިވ މެންބަރ ންެގ ސ މެއް؛ ކަމަށް ޯވޓ ދެްއިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ  ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ާވ

 އާދެ! މި ބިލ  މަޖިލީހަށް ބަލައިަގތ މަށް ފާސްވެއްޖެ. މި ،އެހެންީވމާ. 32 ؛ފާސްވ މަށް ބޭނ ންާވ އަދަދ . 62 ؛އަދަދ 

އާއި ތަރިަކއިެގ ކޮމިީޓއަށް ބިލ  ދިރާސާކ ރ މަށް ޤައ މީ ތަރައްޤީ މި ،އެކ ބިލ  މަޖިލީހަށް ބަލައިަގތ މަށް ފާސްވ މާ

 ފޮނ ވިއްޖެ ކަމ ަގއި ދަންނަަވްނ. 

 

 :ެކވ ންރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެއް 

ާރއްޖޭެގ  ،ޖާބިރ  ހ ށަހަޅ އްާވފަިއާވهللا ަވނަ ޯވޓ . ާކށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ  3މިއަދ ެގ 

ތަކ ެގ ސަބަބ ން މަސްެވރިންނަށް ލިބޭ ެގއްލ ންަތކާއި އަިނޔާތައް ހ އްޓ ވ މަްށ ކަނޑ ތަކ ގައި އ ޅޭ ނ ރަްއކާތެރި މިޔަރ 
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މެދ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް   ބަލައިަގތ މާ ށްރާރ  މަޖިލީހަަގތ ން ހ ށަހަޅާ ބެހޭ ޮގ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅ ަތއް އެޅ މާ 

 އްވ ން އެދެން. ދެފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓ 

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

 ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 ޖާބިރ هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ   ހ ށަހެޅ އްިވ މެންބަރ :

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 63    ހާޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 04    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 53    ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00 ރ ންެގ އަދަދ : ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ާވ ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންބަ 

    57     ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 29      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންާވ އަދަދ :

  ނ ޭވފާސް       ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 :ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން

ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވލަން  ؛އިްއޒަްތތެރި މެންބަރ ން)ަވގ ތ ޮކޅަކަށްފަހ ( ދެންމެ ނެގ ނ  ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ. 

ކ ރެއްވ ން މަލ ޢައިޭވ ޮގތަށް މެންބަރ ން އަޑ  ، ހ ރިހާ މެންބަރ ން ެވސް ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ ބޭނ ން އިނޭގތޯ. އެހެންީވމާ

ޖާބިރ   هللا ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ މި ދަންނަާވލަނީ. ކާށިދޫ އެދެން. އާދެ! 

މަސްެވރިންނަށް ލިބޭ  ،ތަކ ެގ ސަބަބ ންރާއްޭޖެގ ކަނޑ ތަކ ަގއި އ ޅޭ ނ ރައްކާތެރި މިޔަރ  ،ހ ށަހަޅ އްާވފަިއާވ

 ށްރ  މަޖިލީހަރާަގ އްާވަފއިވާ ބެހޭ ޮގތ ްނ ހ ށަހަޅ  އަނިޔާަތއް ހ ްއޓ ވ މަށް ައޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅ ަތއް ެއޅ މާ ެގއްލ ންތަާކއި

؛ ހާޒިރ ެވ ތިްއބެިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 87 ؛މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ މެންބަރ ނެްގ އަދަދ ނެގ ނ  ޯވޓ . މެދ   ބަލައިަގތ މާ

 ؛ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދެއްިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 4 ؛ދެްއިވ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ ައދަދ ކަމަށް ޯވޓ  . ފެންނ63ަ

ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ  ސ މެއް.؛ ކަމަށް ޯވޓ ެދްއިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ   ޮގަތކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ާވ . ަވކ53ި
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ަގރާރ  މަޖިލީހަށް ބަލައިަގތ މަށް ފާހެއް  މި ،އެހެންީވމާ . 29 ؛ފާސްވ މަށް ބޭނ ންާވ އަދަދ . 57 ؛މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 ނ ިވ. 

 

 :ެކވ ންރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެއް 

ަގއި ިކޔަަވމ ންދާ ދަރިަވރ ްނ  10އަހަރ  ްގޭރޑް   ޯވޓ . މިަވނަ 4އާދެ! މިއަދ ެގ އެންމެ ފަހ  ޯވޓ . އެީއ 

މެދ  ބެލެނިެވރިންެގ  ން ދިނ މާހާން މާއްދާއިން އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިއާތައްޔާރ ާވން ަވގ ތ  ނ ލިބި ޤ ރ 

ޓ  ން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯކަންބޮޑ ވ ންަތއް ބަޔާންކޮށް ހ ށަހަޅާފައިާވ ޕެޓިޝަން، ެޕޓިޝަން ކޮމިޓީ

 ދެްއވ ން އެދެން. މެދ  އިއްޒަތްެތރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓ  ފާސްކ ރެްއވ މާ

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

 ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 63    މެންބަރ ންެގ ައދަދ :ހާޒިރ ެވ ތިބި 

 62    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ާވ ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : 

    62     ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 32      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންާވ އަދަދ :

 ފާސް        ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 :ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން

ަގއި ކިަޔަވމ ންދާ  10އަހަރ  ްގރޭޑް  މި . ދަންނަާވލަނީ މި ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ދެއްިވދެންމެ އާދެ! 

މެދ  ބެލެނިެވރިންެގ  ން ދިނ މާ ހާން މާއްދާއިން އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިއާދަރިަވރ ން ތައްޔާރ ާވން ަވގ ތ  ނ ލިބި ޤ ރ 

ން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ  ކަންބޮޑ ވ ންަތއް ބަޔާންކޮށް ހ ށަހަޅާފައިާވ ޕެޓިޝަން، ެޕޓިޝަން ކޮމިޓީ
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. 87 ؛މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ ލަނީ. އިަދންނަަވ ދެްއާވފަިއާވ ޮގތް މިމެދ  މެންބަރ ން ޯވޓ  ކ ރެްއވ މާފާސް

. 62 ؛ދެްއިވ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރ ންެގ އަދަދ ަކމަށް ޯވޓ  ފެންނަ. 63 ؛ހާޒިރ ެވ ިތއްބެިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ކަމަށް ޯވޓ ދެްއިވ  ޮގަތކަށް ޯވޓ ދޭން ޭބނ ންނ ާވ . ަވކި ސ ެމއް؛ އަދަދ ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދެްއިވ މެންބަރ ންެގ 

. 32 ؛ފާްސވ މަށް ބޭނ ންާވ އަދަދ . 62 ؛. ޯވޓ ަގިއ ބަިއެވރިިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ ސ ެމއް؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ހ ރި މައްސަލަތަކަށް  ޯވޓަށް އަހަން ެގއާދެ! މިއީ މިއަދ  މި ރިޕޯޓ  މަޖިލީހ ން ބަލައިަގތ މަށް ފާސްެވއްޖެ.  ،އެހެންީވމާ

 ނިމ ނީ.  އިޯވޓަށް އަހަ

 

 ކަންކަން ޅާ  . ކޮމިޓީތަކ ން ހ ށަހަ 9

 

 :ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން

ން ކޮމިޓީބެހޭ  ކ ރަމ ން ެގންދިޔަ ޤައ މީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގ ޅ ންތަކާދެން އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރިން ބަހ ސް

 އާދެ! މި )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( ެގންދަނީ.  ށް މިއަހ ށަހަޅ އްާވފަިއާވ ރިޕޯޓ ، ެއ ރިޕޯޓ ެގ ބަހ ސް އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރި

 ށް ، މި ރިޕޯޓަކ ރަން ބައިެވރިެވަވަޑިއަގންނަާވނެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ނެތް. އެހެންީވމާަވގ ތ  މި ރިޕޯޓަށް ބަހ ސް

 ބެހޭ ޮގތ ން ޯވޓަށް އެހ ން އޮންނާނެ.  މާދަމާ ޯވޓަށް އަހާ ަވގ ތ  މި ރިޕޯޓާ

ކަމަށް މީހަކ  ންބަރ މޯލްޑިްވސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮިމޝަންެގ މެ -9.3ދަނީ  ދެން އަޅ ަގނޑ މެން މި -{ 9.3} 

ން މިނިަވްނމ އައްސަސާަތކ ެގ ކޮމިޓީ ،ކ ރެްއވ މަށް ޓަަކއި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ފޮނ ްއާވފައިާވ މަްއސަލައަްއޔަން

އަްއޑޫ މީދޫ  ،ެދއްާވނީ ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރ އިދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ . މި ރިޕޯޓ  މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ އްަވ

 ތެރި މެންބަރ  ރޮޒައިނާ އާދަމް.ދާއިރާެގ އިްއޒަތް

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ރޮޒައިނާ އާދަމް ާވަހކަދެއްެކވ ން:

ކ ރ މަށް އްޔަންޢަކަމަށް މީހަކ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މޯލްޑިްވސް ބްރޯޑްާކސްިޓންގ ކޮމިޝަންެގ މެންބަރ 

ން ައޅ ަގނޑ މެން ކޮމިޓީަތކ ެގ މިނިަވން މ އައްސަސާ ،ލަ ޓަކައި ަރއީސ ލްޖ މްހޫރިއްާޔ ފޮނ އްާވފަިއާވ މައްސަ

 15ނަން.  15ަވނީ މ ޅިއެކ   ހަމައަށް އައިއްސަ އަޅ ަގނޑ މެންނާ ،ފާހަަގކޮްށލަން ބޭނ ންަވނީދިރާސާކ ރިއިރ ގައި 

މަށް ފޮނ ަވްނ ކޮމިޓީއަށް ތަޅ  ެގ މަރ ޙަލާއިންއ ކ ރ މަށްފަހ  އިންޓަރވި އ ނަމ ެގ ތެރެއިން ައޅ ަގނޑ މެން އިންޓަރވި 

މިނަތ  އަމީނާ، ައލްފާޟިލް އާ -1 ؛ބޭފ ޅ ންނަކީ 7ބޭފ ޅ ން. އެ  7ަވނީ  ފެންނަ ކަމަށް ފާހަަގކ ރެިވފައި މި

އިރ  އަލްއ ސްތާޛ  ޒ ބަ  -3ތ ޅާދޫ.  ލިންގ، ބ.އަލްފާޟިލް މ ޙައްމަދ  ފަޒީން، ހޭޒް -2ކ ނަހަންދޫ.  ލ. ހަނދ ަވރީެގ
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 -5އަބޫބަކ ރ ، މާޒީ، ލ. މާަވށް.  ޖަމާލް އަލްއ ސްތާޛ  ޢަބްދ ލްޢަޒީޒް -4 މަލްިވން، މާލެ. މަނިކ ، ގ.އަޙްމަދ 

  -7ލީލް، މއ. ހަތާ، މާލެ. ޚައަލްފާޟިލް އަޙްމަދ   -6އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ސާޖިދ ، މއ. ިވލާރޮށި، މާލެ. 

އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން  ؛އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްއަލްފާޟިލް އަޙްމަދ  ފައިޫރްޒ، މއ. ަރސްައއިން، މާލެ. 

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މީެގ ކ ީރަގިއ ެވސް ހަމަ މިފަދަ ނަންތައް  ަގއި ށްދިަޔއިރ  އަމި ކޮމިޓީެގ މަސަްއަކތް ކ ރި ،ބޭނ ން

ާކސްޓިްނގ މޯލްޑިްވސް ބްރޯޑް ،ފަހަރ  ެވސް ދިމާެވފައިާވކަން. އެޮގތ ން  ދިމާެވަފއިާވ މައްސަލަތައް މިދިރާސާކ ރ މ ގައި 

ކ ރ މަށް ޓަކައި ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ނަންފ ޅ  ފޮނ ާވފަިއާވ ފަރާތްތަކ ެގ ނަން އްޔަންޢަކޮމިޝަނަށް މެންބަރަކ  

ކ ރ މަށްފަހ  ކ ރ މ ެގ މަރ ޙަލާގައި މަޖިލީހ ެގ ަގވާއިދ  އަލަށް އިޞްލާޙ އ ފަރާތްތަކާިއ އިންޓަރވި  އެ  ،ދިރާސާކޮށް

 ތަކ ގައި ދިާމެވފަިއާވ ބަެއއް މައްސަލަަތއް މިއ ން މީެގ ކ ރިން ކ ެރވ ނ  އިންޓަރވި މިޓީމިނިަވން މ އައްސަސާަތކ ެގ ކޮ 

 1ެގ ާވފަިއާވ ލިސްޓ އްފަހަރ  ެވސް ދިމާެވފައިާވކަްނ ފާހަަގކ ރަން. އެޮގތ ން ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔަ ނަންފ ޅ  ފޮނ 

 ،މެންބަރ ން ބައިެވިރެވަވޑަިއެގންެނިވއިރ  8މިޓީެގ ގައި ކޮއ  އަލްފާޟިލް ިޝފްލާ އިބްރާހީމްެގ އިންޓަރވި  ،ަވނަިއަގިއާވ

ަގިއ އ މި އިންޓަރވި  ،ާވއިރ  ޯވޓ ން ކަމަށް 8ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާއިން ނަމެއް ތަޅ މަށް ފޮނ ަވން ފާސްަވނީ މަދ ެވެގން 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  އެ ނަންފ ޅ  ތަޅ މަްށ ފޮނ ވ މަށް ފެންނަ ކަމަށް  އް ބައިެވިރިވަވޑަިއެގންެނިވ އެ 

އަލްފާޟިލާ ޝިފްލާ އިބްރާހީމްެގ ނަންފ ޅ   ،އެހެންކަމ ންޯވޓ .  7ބޭފ ޅާއަށް ލިބިަވޑަިއަގތީ  ނ ވ މ ން އެދެްއާވފައިޓ ޯވ

ކ ރ މަްށ މަޖިލީހ ެގ ަގވާއިދ ގައި މަލ ޢަެގ މަރ ޙަލާގައި އ  ތަޅ މަށް ފޮނ ަވން ފާހެއް ނ ިވ. މިހާރ  އިންޓަރިވ

 ،ެގ މަރ ޙަާލ ނ ެގންދެޭވކަްނ ފާހަަގކޮށްއ  އެންމެ އިންސާފ ެވރިކޮށް އިންޓަރިވ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ އ ސޫލ ތަކ ެގ ސަބަބ ން

. އަިދ ަވނީ މީެގ ކ ރިްނ ެވސް މަޖިލީހ ެގ ތަޅ މ ަގިއ އެކަން ފާހަަގކޮށްފަ ންމިނިަވން މ އައްަސސާތަކ ެގ ކޮމިޓީ

މަށް ޓަކައި މަޖިލީހ ެގ ަގވާއިދަށް އ އިތ ރ ން އިންޓަރިވޢ ެގ މަރ ޙަލާ މިހާރަށްވ ރެ އިންސާފ ެވރިކޮށް ެގންދި އޭގެ 

ަވނީ އާއްމ   ަވނަ ދ ަވހ  2019 އޮކްޓޫބަރ   27މި ކޮމިީޓެގ ފަރާތ ން  ،ެގންނަން ފެންނަ އިޞްލާޙ ަތއް ފާހަަގކޮށް 

ީވހާެވސް ައަވހަށް  ،އެދެނީ ން މިފަހަރ  މިނިަވން މ އައްސަސާަތކ ެގ ކޮމިޓީ ީވމާ، ައދިެވސް ެއއް .ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ާވފަ

 ފ ރިހަމަކޮށްދެއްވ މަށް. މި މި ނިޒާމ   ިއ،ދަށް ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙ  އާއްމ  ކޮމިޓީެގ ފަރާތ ްނ ފާސްކޮށްދެްއަވަގާވއި

ޓ ްނ ކޮށްދެއްާވަފއިާވ މަސަްއކަތް ކޮމިޓީެގ ސެކްރެޓޭިރއެ މައްސަލަ ދިރާސާކ ރެްއވ މ ަގއި ކޮމިޓީެގ މެންބަރ ންނާއި 

ދަންނަަވން.  އެކ  ޝ ކ ރ ަކމާތެރި ޞްޅ ަގނޑ  ަވރަށް އިޚ ލާފ ރ ޞަތ ގައި އަ  ބޭފ ޅ ންނަްށ މި އެ ،ފާހަަގކޮށް

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:
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. އެއީ މިނެޓ  30ކ ރ މަށް ކަނޑައެޅިފައިަވނީ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އާދެ! މި ރިޕޯޓަށް ބަހ ސް

ސިޔާސީ ޕާީޓއަަކށް  އަދި ،ތަމްސީލ ކ ރާ ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީެއއްެގ އެއް މެންބަރަާކއި އިމަޖިލީހ ަގ

. މިހާރ  މި މިނެޓ  5ކޮންމެ މެންބަރަކަށް  ؛އިނ ަގންނަާވ ެމންބަރ ންެގ ތެރެއިން ެއއް ެމންބަރަކާނިސްބަތްެވަވޑައި

ަގމ  ާދއިރާެގ )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( ހ ޅ ާވލަން. ކ ރ މަށް އެދިަވަޑއިަގންަނާވ މެންބަރ ންނަށް ފ ރ ޞަތ  ރިޕޯޓަށް ބަހ ސް

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ިވސާމް.

 

 ަގމ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙަްއމަދ  ިވސާމް ާވހަކަދެްއކެވ ން:

ން މި ހ ށަހެޅި ރިޕޯޓަށް އަޅ ަގނޑ  ހަަމ ބެހޭ ކޮމިޓީއާ ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! މިނިަވން މ އައްަސސާ

ާލއިރ  އިކ ރަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަޅ ަގނޑ  ހަމަ މިނިަވން މ އައްސަސާތަކ ެގ ާވހަކަދަްއކަފ ރިހަމައަށް ތާއީދ 

މ ެގ ޒިންމާ ޤާމަ ަވގ ތ ަގއި ެވސް މިނިަވން މ އައްސަާސތަކ ަގއި އެތިބީ މީެގ ކ ރިްނ ެވސް އެ ޙަޤީޤަތ ގައި މި

އަްށ ހާއަދި ަރއްޔިތ ްނެގ ކަންބޮޑ ވ ން އިންތި ،ށްމެދ  ކަންބޮޑ ވ ން ފާޅ ކޮ އަދާނ ކ ރެިވެގން ައޅ ަގނޑ މެން އެކަންކަމާ

މަލ ތައް ހ ރި ޮގތ ން ޢަތިއްެބިވ މެންބަރ ްނެގ  އިމިނިަވން މ ައއްސަާސތަކ ގަ  އި ޭއރ ަގ ،އެކަންކަމ ގައި ޮގްސެގން

ކަން ފާހަަގކ ރެޭވ. ދަތިތަްއ އެކި ޮގތްޮގތ ން ކ ރިމަިތިވ މީހ ން ،އެތަކެއް ަރއްޔިތ ންނަށް އެަކމ ެގ އ ނދަޫގތައް 

ރިވސް ކޮމިޝަން ިވަޔސް، ނޭޝަނަލް އިންޓެްގރިީޓ ސަ ޙަޤީޤަތ ގައި ބްރޯްޑކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން ވިޔަސް، ިސިވލް 

މ ަގިއ ކަލިމިއިން ކޮންމެ މ އަްއސަސާއަކަށް ބަަލއި ،ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ިވޔަސް އަދި ހިއ މަން ،ކޮމިޝަން ިވޔަސް 

ފެނިެގންދަނީ އެފަދަ މަންޒަރ . އާދެ! އަޅ ަގނޑ މެން ނޭޝަނަލް އިންޓެްގރިީޓ  ިވޔަސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި

 އާދެ! އެ ؛ކޮިމޝަންެގ ރަީއސް އެ ،ައޅ ަގނޑ  އަޑ އެހިން ކޮމިޝަންެގ ާވހަކަ ައޅ ަގނޑ މެން މަޖިލީހ ގައި ދެއްކީމާ

ނޭޝަނަލް އިންޓެްގރިޓީ ކޮމިޝަނަށް ހ ށަހަޅާ   ،ކ ަރއްަވން ެގ ދަޢ ވާ ެއކަންކަމ  އިކ ރައްވަ ދިފާޢ  ތަކެއްހ ރިހާ ާވހަކަ

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ،. އެހެންނަމަެވސްކ ރަން ެވސް ެއްއެވސް ހެްއކެއް ެވްސ ނެތް ކަމަށް ބ ނީމައްސަލަތަކ ަގއި ދަޢ ވާ 

ަގނޑ މެން އެމް.ޑީ.ީޕެގ ފަރާތ ްނ ނިމިދިޔަ ދ ަވސްތަކ ަގއި ފ ލ ހ ންެގ ތަފާތ  އެތަކެްއ މައްސަލަަތއް އަޅ  ،ފެނިެގންދިޔައީ

ައދި އެިކއެކި ޮގްތޮގތ ން ާއއްމ  ރައްޔިތ ން ެވްސ ހ ށަހެޅި.  ން.ެވސް ނޭޝަނަލް އިންޓެްގރިީޓ ކޮމިޝަނަށް ހ ށަހެޅި

ަވނީ.   މިއިން އެްއެވސް މައްސަަލއެއް ބަލާނެ ަވަރކަށް ހެްއކެއް ެވސް ނެތް ކަމަށް މިހާރ  މިއަދ  މި

 ޑ މެން ޙަޤީޤަތ ގައި މިއަދ  ެއބަޖެހޭ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮިމޝަން ެވސް އަދި ިސިވލްއަޅ ަގނ ،އެހެންކަމަށްވާއިރ  

ތިބި މީހ ން އެބަޖެހޭ   އިމިތަނ ަގ ،ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ެވސް ރިވސް ކޮމިޝަން ެވްސ އަދި ހިއ މަންސަ

ބޭފ ޅ ންނަށް  ެއކ  އެކަމާލަން. ޙަޤީޤަތ ަގއި މި މިނިަވންއިއަލ ން އާ މެންބަރ ންތަކެއް އެކ ަލަވ ،އަޅ ަގނޑ މެން ަވިކކޮށް

ެވސް ހަމަ ކ ރިމަތިާވނީ  ަވންޏާ ދެން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަދ   ނ ކ ރެޭވ ކަމަށްމަސަްއކަތްއި އެކަންކަމ ަގ
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މިނިަވން މ އައްަސސާަތކަށް ކޮމިޓީތަކަްށ މީހ ން  އިއޭރ ގަ  ،ރައްޔިތ ންނަށް ދަތިކަން. ފާހަަގކޮށްލަންޖެހެނީ

 އާ އާއި އަނެްއ މ އަްއސަސާބޮޑަށް ެއއް މ ައއްސަސާ  ަވރަށް ، ސަރ ކާރ  އޮްތއިރ ކޮށްފަިއ ރައީްސ ޔާީމންެގއްޔަންޢަ

ދިޔައީ. އެހެންީވމަ، އެކަމ ެގ ކަންޮބޑ ވ ން އަދިެވސް ގ ިޅެގން ސަރ ކާރ ން ބ ނިާހ ޮގތަކަްށ ކަންތަްއ ކ ރަމ ން

ެވސް މީހ ން  މިއަދ މެން އަޅ ަގނޑ   ،ލާއިރ  އިއަޅ ަގނޑ ެގ އެބަހ ރި. ދެްނ ދެަވނަ ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ  ބަލަ

 ެއއީ އޭނަ  މަޤާމ ތަކ ން ޙަޤީޤަތ ގައި އަޅ ަގނޑ މެން މީހ ން ަވކިކ ރާއިރ  އެ މަޤާމ ން އޭނަ ަވކިކ ރީމާ ،އްޔަންކ ާރއިރ ޢަ

ޭއނަ މިނިަވން މ އައްސަސާެގ  ،އޭނަ ހ ރެެގން އިނޫން. އެ މަޤާމ ަގ މީެގކ ރިން ކ ރި ކަންތައްަތއް އެްއކޮށް ދިޔަީއއެއް

ޮގތ ގައި އަޅ ަގނޑ  ިމ ެގ މިސާލެއް މެންބަރެއްެގ ޮގތ ަގއި ހ ރެެގްނ އޭނަ ކޮށްފައި ހ ރި ކަންތަްއތައް އެބަޖެހޭ ބަލަން.

 ހ ންނެިވއިރ  އަޅ ަގނޑ މެން ަވރަށް ިގނަ ފީ ޠ ލ ޮކރަޕްޝަން ކޮމިޝަނ ެގ ރަީއސަކަށް -އެންޓި އާދެ،  ؛ފާހަަގކ ރަނީ

ފީ ކޮރަޕްޝަނ ެގ މައްސަލަތަްއ ބެލިއިރ  އެ މައްސަލަތައް ޠ ލ  ،ޮގތާއި ފީ ކަންކޮށްފައި ހ ރިޠ ލ  ން،ާވހަކަތައް ދެްއކި

އެހެންީވމާ، ؟ ފީ ކޮބައިތޯޠ މިއަދ  ލ  އި،ފީ ަވކިކޮށްފަޠ މިއަދ  ލ  ،ކަމާއިކ ރިއަށް ނ ެގންދަންެވެގން ނ ފޫޒ  ބޭނ ންކ ރި

ޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ ިމ މަޖިލީހ ން އޭރ ގައި އޭނަ އެ މަޤާމ ަގިއ ހ ރެެގން ކ ިރ އެކ   އަމަޤާމ ން މީހާ ަވކިކ ރ މާ

ޮގތް ިދެވހި  ބ  ހ ރިއިރ  ަކންތައް ކ ެރއްިވހީކޮމިޝަނ ަގިއ ރަީއސަކަށް ޝަ ބްޯރޑްާކސްޓިންގ  ކަންތައްތައް ބަލަން.

ޅެއް ޮގތަްށ މީހާ ހ ދ   ފޮތިކޮ އެ ރ ީވމާވަކިކ  ންރައްޔިތ ންނަށް ަވރަށް ރަނަގަޅށް ސާފ ާވނެ. އެހެންނަމަެވސް، މަޤާމ 

ކަްނކަން ބެލޭނެ މެކޭނިޒަމެއް  ނެިގންދަނީ މ ޖ ތަމަޢ ގައި އ ޭޅކަން. އެހެންީވމާ، އެފެ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި

އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ ހ ށަހަޅަން. އަނެއްާކެވސް އަޅ ަގނޑ މެން ީވ ފ ލ ހަށް ނ ަވތަ ކަމާ ބެހޭ މ އައްސަސާައކަށް ެއ 

ބެލޭ. ަރނަގޅ  ޮގތެްއ ނޫން. އެ ަމްއސަލަ ހ ށަހެޅީމާ އެބަ ެވސް އެންމެ ސަލަ ހ ށަހަޅަން. އެހެންީވމާ، ެއއީކީމައް

އެކި މީހ ންެގ  ީނ ެވސް އެަގނޑ މެން ކަންބޮޑ ވ ން ފާޅ ކޮށް މި ަވކިކ ރައޭރ ގައި ެވސް އަޅ އެހެންނަމަެވސް، 

އެކަން ބެލޭނެ ކޮންމެެވސް  ،އެއްކޮށް މަޤާމ ން މީހާ ަވކިކ ރ މާކަންޮބޑ ވ ން ހ ންނާތީެވ. އެހެންީވމާ، ކަންތައްތަކ ގައި 

ކ ަރން އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ.  ަގާވއިދަކ ން ިވޔަސް އަޅ ަގނޑ މެން އެކަންކަން ،ާގނޫނަކ ން ިވޔަސް ،ޮގތެއް  ކަހަލަ

ލާަގިއ ޙަޓީ މަރ މި މަޖިލީހ ގައި ތިބި ހ ރިހާ މެންބަރ ން ވެސް އަދި ކޮމި ،އެހެންީވމާ، ައޅ ަގނޑ  ަވރަްށ ބޮޑަށް އެދެން

ބޭނ ންާވ  ންއަޅ ަގނޑ ެމން މި ސަރ ކާރ  ،ިތއްބެިވ މީހ ން ބަދަލ ކޮށް މިނިަވން މ އައްސަސާަތކ ަގއިަވގ ތ ަގއި  މިެވސް 

ތަންތަނަށް ޢައްޔަންކޮށްެގްނ  ކަހަލަ މީހ ން މި  ކ ރެޭވމަސަްއކަތްއެއްކޮށް  ެގންނަން ބޭނ ންާވ ސިޔާސަތ ތަކާ

 ެގންދަން. ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ރިއަށް ކ 

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔާސަތ ން
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ަވގ ތ  މާލަމ ގައި ަވަޑިއެގން ތިއްެބީވ ހަމައެކަނި އެމް.ޑީ.ީޕެގ  އާދެ، މި މެންބަރ .ްއޒަތްތެރި އިޝ ކ ރިއްޔާ 

 ޮގތ ން ާވަހކަފ ޅ ދެއްެކޭވނީ.  ގ ޅޭ ޓާއެންމެ މެންބަރަކަށް މި ރިޕޯ ކޮންމެ ޕާޓީެގއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން. 

އަްށ  9.4ދެން  ،މ ންމާދަމާެގ ޯވޓ ެގ ަވގ ތ ގައި ޯވޓަށް އެހޭނެ ާވހަކަ ދަންނަަވ ެވސް މި ރިޕޯޓ  އެހެންީވމާ، -{9.4}

ަވނަ  121ެގ (ކ ރ މ ެގ ާގނޫނ ކ ޑަކ ިދންެގ ޙައްޤ ަތއް ރަްއކާތެރި) 2019/19ާގނޫނ  ނަންބަރ   .ދަނީ އަޅ ަގނޑ  މި

މައްސަލަ މާލިއްޔަތ  ކޮމިޓީްނ ކަނަޑއެޅ މ ެގ  ތައްމ ސާރަާއިއ އިނާޔަތް ނަށްމަސްޑްންްސ އޮންބަރެޑްމާއްދާެގ ދަށ ން ޗިލް

 ،އްރިރ ޤަެދއްާވނީ ކޮމިީޓެގ މ އިތ ެގ ިރޕޯޓ  ހ ށަހެޅ ން. އާދެ، މި ރިޕޯޓ  މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ އްަވޮގ ދިރާސާކޮށް ނިންމި

 . މ ޙައްމަދ  ނާޝިޒްމެންބަރ  ިއްއޒަތްތެރި ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ 

 

 ާވހަކަެދއްެކވ ން: ނާޝިޒް މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނބިދޫކި

ެގ (ކ ރ މ ެގ ާގނޫނ ކ ޑަކ ދިންެގ ޙައްޤ ަތއް ރައްކާތެރި) 2019/19ާގނޫނ  ނަންބަރ   ްއޒަތްތެރި ރައީސް.އިޝ ކ ރިއްޔާ 

ަޕރސަނަށް މ ސާރައާއި އިނާަޔތް ކަނޑައެޅ މ ެގ މަްއސަލަ ޑްސްއޮންބަ ޑްރެންސްޗިލް ،ަވނަ މާއްދާެގ ދަށ ން 121

އޮފް ކޮިމޓީން ަވނީ މިނިސްޓްރީ މި މައްސަލަ ދިރާސާކ ރ މ ަގއި  .ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ  މާލިއްޔަތ  ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮްށ ނިންމި

ންސް ޑްރެއަދި އެއަށްފަހ  ޗިލް .ޮގތ ން ލަފާ ހޯދާފަ ގ ޅޭ ފިނޭންސްެގ ފަރާތ ން މ ސާރައިެގ މިންަގނޑާ

މަސްޫއލިއްޔަތ ތައް ެވސް ދިރާސާކޮްށފަ. އޭެގތެޭރގައި ހިމެނޭ މަިއަގނޑ  ބައިަތކ ެގ ތެެރއިން  ޕަރސަްނެގސްޑްއޮންބަ

ކ ރ މަށް ޒ މި ާގނޫނ  ތަންފީ ،ާދރާތަކ ން މި ާގނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރާ މިންަވރ  ދެނެަގނެފާހަަގކ ރެޭވ ަދއ ލަތ ެގ އި

ކ ރ މަށް ބާރ އެޅ ން. ކ ޑަކ ދިންެގ ޙައްޤ ަތއް ރަްއާކތެރިކ ރ މާ ބެހޭ މ ޢާހަދާއާ ކަންަކން  އިކ ރަންޖެހޭ އެންމެހަ

މަލ ކ ރާކަން ޢައެްއޮގތަށް  އާއެ މ ޢާހަދާ ،ނެރ  ދެނެަގަވމަލ ކ ރާ މިންޢައެްއޮގތަށް ދައ ލަތ ެގ އިދާާރތަކ ން 

ަގިއ ކ ޑަކ ދިންެގ ަޙއްޤ ތަްއ ދިެވހިރާއްޖޭ ކަންކަންކ ރ ން.  އިކަށަަވރ ކ ރ މ ެގ ޮގތ ން ކ ރަންޖެހޭ އެންމެހަ

ޭޖަގިއ އަދި ދިެވހިރާއް .އިެވލ އޭޓ ކ ރ ން އްކާތެރިކޮށްދިނ މ ަގއި ހަރަާކތްތެރިާވ އިދާރާތަާކއި މ ަވްއަޒފ ން މޮނިޓަރކޮށްރަ

މަލ ތައް ތަޙ ޤީޤ ކޮށް ޢަ މ ަވއްޒަފ ްނެގ ،ދިނ މ ގައި ހަރަކާތްތެިރާވ އިދާރާތަާކއިކ ޑަކ ދިްނެގ ޙައްޤ ތައް ރަްއާކތެރިކޮށް

ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމ ެގ  ަތކ ގެ ސްޕަރސަނެއްެގ މަސްއޫިލއްޔަތ ޑްކ ރ ން. އެއީ މައިަގނޑ  ޮގތެްއގައި އޮމްބަޢާމ ޠާލި

ޮގތ ން ނޭަޝނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނާިއ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންްސެގ ލަފާ  ގ ޅޭ ންކަން. މިކަމާތެރެއިން މ ހިންމ  ކަ

 ކ ޑަކ ދިްނެގ ޙައްޤ ތައް ަރއްކާތެރިކ ރ މ ގެ ) 2019/19ާގނޫނ  ނަންބަރ   ،ަވނީކޮމިޓީން ނިންމާފައި ހޯދ މަށްފަހ 

ނީ ޅާމ ސާރައާއި އިާނޔަތް ކަނޑައަ ސްޕަރސަނަށް ދެޭވ ޑްއޮންބަ ރެންސްޑްޗިލް ެގ ދަށ ންަވނަ މާއްދާ 121 ެގ(ާގނޫނ 

 އާއި އިނާޔަތްތައްމ ސާރަ ށް ސްޕަރސަނަޑްންބަންސް އޮްޑރެޗިލް  ،ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ކަަމށް ބަޔާންކޮށްފަިއާވތީ

އަހަރ ެގ  ަގއި ބޭއްިވ ކޮމިީޓެގ މި 2020 މޭ 17 ،ކަނޑައެޅ މ ެގ މައްސަލަިއަގިއ ކޮމިޓީން މަޝްަވރާކ ރ މަށްފަހ 
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 ،ަވނީަވގ ތ  ހާޒިރ ެވ ޯވޓ ގައި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އިއްތިފާޤ ން ނިންމާފައި އެ ވ މ ގައި ކޮމިީޓއަށްބައްދަލ  ަވނ26ަ

ހާސް  10އަދި އެަލަވނަސް  .ހާސް ރ ފިޔާ 25އަސާސީ މ ސާރައަކީ  ،ޕަރސަންެގ މ ސާރަސްޑްންސް އޮންބަ ޑްރެޗިލް

ެދއްވ މަށް ަޓކައި ަރއްޔިތ ްނެގ އިނިންމަވަ އް މި ރިޕޯޓާ މެދ  ޮގތެހާސް ރ ފިޔާ ކަމަށް. ީވމާ،  35ލަ ރ ފިޔާ. ޖ މ 

ަވނަ މާއްދާެގ )ދ(ެގ ދަށ ްނ މި ރިޕޯޓ  މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅަން. ޝ ކ ރިއްޔާ ދެްއިވ  112މަޖިލީހ ެގ ަގވާއިދ ެގ 

 ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. 

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔާސަތ ން

ަގޑިއިރ   1ަގިޑއިރ . އެ  1ަވީނ އާދެ، މި ރިޕޯޓަށް ބަހ ސްކ ރ މަށް ކަނަޑއެޅިފައި  މެްނބަރ .އްޒަތްތެރި އި ޝ ކ ރިއްާޔ 

 5މިނެޓާއި  5ިސކ ންތ . ޖ މްހޫރީ ޕާޓީއަށް  7ިމނެޓާއި  36އަށް ާލނަން. އެމް.ޑީ.ޕީއިދަންނަވަ  ޮގތް ާވބެހިފައި

މިނެޓާިއ  3ސިކ ންތ . އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  4މިނެޓާއި  4 އަށްންތ . ޕީ.އެން.ސީ ސިކ  5މިނެޓާއި  5ސިކ ންތ . ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

ސިކ ންތ . އާދެ،  1މިނެޓާއި  1ިސކ ންތ . ަވކި ޕާީޓއަަކށް ނިސްބަތްެވަވަޑއިނ ަގންަނާވ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް  32

މިހާރ    ވ މަށްންނެ ެގަވަޑއިމިހާރ  މި ރިޕޯޓަށް ބަހ ސްކ ރ މަށް އެދިަވަޑއިަގންަނާވ ބޭފ ޅ ންނަށް ފ ރ ޞަތަށް އެދި

ެއއްެވްސ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( ލެިވަފއިާވ ާވހަކަ ދަންނަަވން. އިހ ޅ ަވ ފ ރ ޞަތ 

ހިސާބ ން މި ރިޕޯޓ ެގ ބަހ ސް ނިންމާލީ. މި ރިޕޯޓަށް ެވސް ޯވޓަށް އެހ ްނ  އެހެންީވމާ، މި ؛އެދިަވޑައިނ ަގންނަާވތީ

 ަވގ ތ ަގއި އޮްނނާނެ.  ެގމާދަމާެގ ޯވޓ 

ށް (އަޓެްކސް ނެގ މާ ބެހޭ އިދާރީ ާގނޫނ ) 2010/3ާގނޫނ  ނަންބަރ   -9.5ދަންނަާވލަނީ  ދެން އަޅ ަގނޑ  މި -{ 9.5} 

ގ ޅިެގން މޯލްޑިްވސް  މަލ ކ ރަން ފެށ މާޢަަގއި  2019 ބަރ ންސެޕްޓެ 12ށް ަވނަ އިޞްލާޙ  ެގނައ މ ެގ ާގނޫނަ 2

ން ޮގތ  ގ ޅޭ މަލ ކ ރާނެ އ ސޫލަކާޢަމެންބަރ ންނަށް މ ސާރަ ދިނ މ ގައި ބޯޑ ެގ އިންލެންޑް ރެެވނިއ  އޮތޯރިީޓެގ 

ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ . މި ރިޕޯޓ  ެވްސ  ށް ނިންމިމައްސަލަ މާލިއްޔަތ  ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮކަށް އެދި ހ ށަހަޅާފަިއާވ ޔަލަފަ

 މ ޙައްމަދ   މެންބަރ ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ކިނބިދޫ ،ްއރިރ ޤަެދއްާވނީ މާލިއްޔަތ  ކޮމިޓީެގ މ އިމަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ އްަވ

 . ނާޝިޒް

 

 ާވހަކަެދއްެކވ ން: ނާޝިޒް މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނބިދޫކި

ަވނަ  2ށް (އަެޓކްސް ެނގ މާ ބެހޭ ިއދާރީ ާގނޫނ ) 2010/3ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ާގނޫނ  ނަންބަރ  

ގ ިޅެގން މޯލްޑިްވސް އިންލެންޑް  މަލ ކ ރަން ފެށ މާޢަގައި  2019 ބަރ ންސެޕްޓެ 12އިޞްލާޙ  ެގނައ މ ެގ ާގނޫނަްށ 

ށް އެދި ކަޔަޮގތ ން ލަފަ ގ ޅޭ މަލ ކ ރާނެ އ ސޫލާޢަރެެވނިއ  އޮތޯރިީޓެގ ބޯޑ  ެމންބަރ ންނަށް މ ސާރަ ދިނ މ ގައި 
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ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ . މި   ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މާލިއްޔަތ  ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ،ހ ށަހަޅ އްާވފަިއާވ މައްސަލަ

 ބަރ ންނޮެވ FS/57/2019/152 (7-20 ނަންބަރ  ެގމައްސަލަ ދިރާސާކ ރ މ ަގއި މޯލްޑިްވސް އިންލެންޑ  ރެެވނިއ 

މި ަވނަ ބައްދަލ ވ މ ަގއި  14ހ  ބޭއްިވ މާލިއްޔަތ  ކޮމިީޓެގ ަވނަ ދ ަވ 2020ރީ ަވފެބްރ  26އަދި  ،ސިީޓއާއި (2019

ހިއްާސކޮށްފަިއާވ މަޢ ލޫމާތ ެގ މައްޗަށް ބިނާކޮށޭ.  ތ ން ނޭަޝނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނ ެގ ބޭފ ޅ ން ކޮމިޓީއާޮގ ގ ޅޭ މައްސަލައާ

އިން އެހެނިހެން ންސްފިނޭމިދެންނެިވ މަޢ ލޫމާތ ެގ އަލީަގއި އެ ަބްއދަލ ވ މ ަގިއ މިނިސްޓަރ އޮްފ  ،މީެގތެރެއިން

އްޔަންކ ެރޭވ ފަރާތްތަކަށް އާއްމ  އ ސޫލ ން އެ ބޯޑަްށ ކަނޑަައޅާފަިއާވ މ ސާރަެއއް ޢަތަމްސީލ ކ ރ މަށް  ބޯޑ ތަކަށް

ަގއި ޓެކ ހާ ބެހޭ މަްސއޫލިއްޔަތ  ހަާވލ ކޮށްަފއިާވ ވ ޒާރާ ެގދައ ލަތ ެގ މާިލއްޔަތ ެގ ކަްނކަން ބެލެހެއްޓ މ   ،ކަމ ންދެއްާވ

ެގ ފިނޭންސް މީރާ ބޯޑަށް ކަނޑައަޅ ްއާވ ފަރާތެއްމިނިސްޓަރ އޮފް ޮގތ ން ަކންކަން ބެލެހެއްޓ މަށް  ޔާސަތ ތަކާ ގ ޅޭސި

ސަންެގ ޕާސަނަށް ޑިރެްކަޓރ ންެގ ބޯޑ ެގ ެޗއަރެއކ  މިހާރ  ޗެއަރޕާްއޔަންކ ރ މާޢަސަންެގ ޮގތ ަގއި ޮގތ ން ބޯޑ ެގ ެޗއަރޕާ

ެޓކްސް ނެގ މާ ބެހޭ އިދާރީ ) 2010/3ާގނޫނ  ނަންބަރ   ؛މަށް. ކޮމިޓީެގ ނިންމ ންމ ސާރަ ދިނ މަށް ފެންނަ ކަ 

ގ ޅިެގން  މަލ ކ ރ މަށް ފެށ މާޢަަގއި  2019 ބަރ ންސެޕްޓެ 12ަވނަ އިޞްާލޙ  ެގނައ މ ެގ ާގނޫނަށް  2ށް (އަާގނޫނ 

 ގ ޅޭ މަލ ކ ރާނެ އ ސޫލަކާޢަ ގައި މޯލްޑިްވސް އިންލެންޑް ރެެވިނއ  އޮތޯރިޓީެގ ބޯޑ ެގ މެންބަރ ންނަށް މ ސާރަ ދިނ މ 

ކޮމިޓީން  މި ން ހ ށަހަޅާފައިާވ މައްސަލައާ މެދ ކަށް އެދި މޯލްޑިްވސް އިންލެންޑް ެރެވނިއ  އޮތޯރިޓީޔަޮގތ ން ލަފަ

 ަވނަ ަބއްދަލ ވ މ ަގއި ކޮމިީޓއަށް އެ 19ަގއި ބޭްއިވ މި ޮކމިޓީެގ މިއަހަރ ެގ  2020ޗް މާރި 17 ،މަޝްަވރާކ ރ މަށްފަހ 

ރައްޔިތ ްނެގ މަޖިލީހ ން   ،ަވނީތ  ހާޒިރ ެވ ޯވޓ ަގއި ބައިެވިރިވ މެންބަރ ންެގ ައޣ ލަބިއްޔަތ ން ނިންމާފައިަވގ 

ނާޔަތްތަކ ެގ ތަފްސީލ  މ ސާރައާއި އިކަނޑައަޅަންޖެހޭ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް ކޮމިޓީން މަހަކަށް ހ ށަހަޅާ 

ހާސް ރ ފިޔާ.  17 ؛މ ސާރަ ެގސަން ެގ ބޯޑ ެގ ޗެއަރޕާޑިެރކްޓަރ ން ؛ޑިރެކްޓަރ ންެގ ޯބޑ  މެންބަރ ންެގ މ ސާރަ

 ؛މ ސާރަެގ ޑިރެކްޓަރ ންެގ ބޯޑ ެގ މެންބަރ ން .ހާސް ރ ފިޔާ 16 ؛ސަން މ ސާރަީޓ ޗެއަރޕާއ ޕި ބޯޑ ެގ ޑެޑިރެކްޓަރ ންެގ 

 ގެ ށް ދެަވނަ އިޞްލާޙ  ެގނައ މ އަ(ޓެްކސް ނެގ މާ ބެހޭ އިދާރީ ާގނޫނ ) 2010/3ހާސް ރ ފިޔާ. ާގނޫނ  ނަންބަރ   15

ލެވ ނ  މީރާެގ ބޯޑ ަގއި ޮކމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް އި ގ ޅިެގން އަލަށް ެއކ ލަވަ  މަލ ކ ރ ން ފެށ މާ ޢަ ށްާގނޫނަ

)ޅ( ަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ޮގތަްށ  ާމއްދާެގ )ހ(ަވނަ 4ޓެކްސްސޭޝަން ހިމެނިަވޑަިއަގންނަަވނީ އެ ާގނޫނ ެގ 

ޑިރެކްޓަރ ންެގ  ށް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލަ ،ާވތީ މަޤާމ ެގ ހައިސިއްޔަތ ެގ ޮގތ ން ކަމަށްމެންބަރެއްެގ ޮގތ ަގއި ޯވޓ ނ ދެޭވ 

މަސްއޫލިއްޔަތ   ބޯޑ ެގ މެންބަރ ންެގ މ ސާރަ ދިނ މަށް ނ ފެންނަ ކަމަށް. ދައ ލަތ ެގ މާލިއްޔަތ  ކަންކަން ބެލެހެއްޓ މަށް

އޮފް ފިނޭންސް  ހެއްޓ މަށް މިނިސްޓަރގ ޅޭ ކަންކަން ބެލެ ހަާވލ ެވފަިއާވ ވ ޒާަރއިަގއި ެޓކ ހާ ބެހޭ ސިޔާސަތ ތަކަކާ

ސަނަށް ޗެއަރޕާ ެގމިހާރ  ،އެކ  އްޔަންކ ރ މާ ޢަ ސަްނެގ ޮގތ ަގއިޗެއަރޕާ ކަނޑައަޅ ްއާވ ފަރާތެއްެގ ޮގތ ން ބޯޑ ެގ

މ ސާރަ ދިނ މަށް ފެންނަ ކަމަށް. ދައ ލަތ ެގ މާލިއްޔަތ ެގ ކަންކަން  ސަންެގރޕާެގ ެޗއަ ބޯޑ   ޑިރެކްޓަރ ންެގ
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ގ ޅޭ ކަންކަން ބެލެެހއްޓ މަށް  ަގއި ޓެކ ހާ ބެހޭ ސިޔާސަތ ަތކާބެލެހެއްޓ ވ މ ެގ މަސްއޫިލއްޔަތ  ހަާވލ ކޮށްފަިއާވ ވ ޒާރާ

އެކ  އެ އްޔަންކ ރ މާ ޢަ ސަްނެގ ޮގތ ގައި އަރޕާމިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް ކަނޑައަޅ ްއާވ ފަރާތެްއެގ ޮގތ ން ބޯޑ ެގ ޗެ

ޑިެރކްޓަރ ންެގ ޯބޑ ެގ މެންބަރ ންެގ މ ސާރަ ދިނ މަށް ނ ފެންނަ   ށްޖެނެރަލަ އޮފް ކޮިމޝަނަރ ެގތާރީޚ ން ފެށިެގން ކ ރީ 

ަވނަ  112ދެްއވ ަމށް ޓަކައި ރައްޔިތ ްނެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ އިކަމަށް. ީވމާ، މި ރިޕޯޓާ މެދ  ޮގތެއް ނިންމަަވ

 މާއްދާެގ )ދ(ެގ ދަށ ން މި ރިޕޯޓ  މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅަން. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔާސަތ ން

ެއީއ ަވނީ.  ަގޑިއިރ  ަކނޑައެޅިފައި މި 1އާދެ، މި ރިޕޯޓަށް ބަހ ސްކ ރ މަށް  އްޒަތްތެރި މެންބަރ .އި ޝ ކ ރިއްޔާ 

 5މިނެޓާއި  5ސިކ ންތ . ޕީ.ޕީ.އެމަށް  5މިނެޓާއި  5ސިކ ންތ . ޖ މްހޫރީ ޕާޓީއަށް  7މިނެޓާއި  36އަށް މް.ޑީ.ޕީއެ

ސިކ ންތ . ަވކި ޕާީޓއަކަްށ  32މިނެޓާއި  3ސިކ ންތ . ެއމް.ޑީ.އޭއަށް  3މިނެޓާއި  4އަށް ސިކ ންތ . ޕީ.އެން.ސީ 

  މި ރިޕޯޓ ެގ އާދެ، )ަވގ ތ ކޮަޅކަށްފަހ ( ތ . ސިކ ން 1މިނެޓާއި  1ނިސްބަތްެވަވޑައިނ ަގންނަާވ ޮކންމެ މެންބަރަކަށް 

 ޯވޓަށް ައހާ ަވގ ތ ގައި އޮންނާނެ.  ެގ. މި ރިޕޯޓަށް ެވސް ޯވޓަށް އެހ ން މާދަމާއިލީހިސާބ ން ނިންމަ މި ެވސް ބަހ ސް

 

 ން ނިންމ  

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 މި މާލަމ ގައި.  ،ަގއި  9:00ާވ ައންާގރަ ދ ަވހ  ހެނދ ނ   2020ޖޫން  9 ،ދެން މަޖިލީހ ެގ ޖަލްސާއެއް ޮއންނާނީ
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