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

 

 ޖަލްސާ  ަވނަީވސްތ   ދައ ރ ެގ ދެަވނަަވނަ އަހަރ ެގ  2020

 ދ ވަްސ( ބ ދަ) 2020 ލައިޖ  22

 

 

 

  :ާ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:

ަވނަ ދ ަވސް. ފ ސް  1މަހ ން  ަޤއިދާޛ ލް ަވނަ އަހަރ ެގ 1441 ަވސް.ދ  ބ ދަ ީވ 2020 ލައިޖ  22 ކީ،ދަމިއަ

 ަވނަ އަހަރ ގެ  2020 ެގ މަޖިލީހ ެގ، ރައްޔިތ ންތިބީ މި ނދެއިށީމިއަދ  ޅ ަގނޑ މެން އަ  ަވނަ ދ ަވސް. 8ނަކަތ ން 

ިއއްޒަތްތެިރ  32ތިއްބެީވ  ެވަވޑަިއެގން ށް ހާޒިރ މަޖިލީހަމި ަވގ ތ   .ގައިަވަނ ޖަލްސާީވސްތ   ދައ ރ ެގދެަވނަ 

ކ . މާފ ކ ރައްާވ! ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރަ ެއއް ގައިސަލާމ . ދެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންލޮކްޑައ ންަގއި މެންބަރ ން. 

ޙައްޖ   މިއީ ަޙއްޖ  މަހ ން ފ ރަތަމަ ދ ަވސް. ރަތަމަ ދ ަވސް މިއަދ  މީ. މިއަދ ޛ ލްޙައްޖާ މަހ ން، ޙައްޖ  ަމހ ން ފ 

 ާވ ދިހަ ދ ަވސް.ޑ ެވެގންރޯދަހިފ ން ސ ންނަތްކަން ބޮ ހަ ދ ަވހަކީ، މަހ ެގ ފ ރަތަމަ ދި

 

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

 

 ން:ދެްއެކވ ކަހަސަތ ން ާވޔާރި

  .2020/2/23/ޖއ މިއަދ ެގ އެޖެންޑާއަީކ، -3ންޑާ ައއިޓަމް އެޖެ

 

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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 . ޔައ މިއްޔާ ފާސްކ ރ ން 4

 

 ކަދެްއެކވ ން:ން ާވހަރިޔާސަތ 

ޖަލްސާެގ  ތިން، 2020/2/18 އިން 2020/2/16ަޔއ މިއްޔާ ަނންބަރ   ޔައ މިްއޔާ ފާސްކ ރ ން. -4މް އެޖެންޑާ ައއިޓަ

ޖަލްސާެގ ނިޔަލަށް ހ ރި ޔައ މިްއޔާތަްއ. ަވނަ  18ަވނަ ޖަލްސާއިން  16ދައ ރ ެގ  ދެަވނަ. އެއީ މި އަހަރ ެގ ޔައ މިްއޔާ

 އިްއޒަްތތެރި މެންބަރަކ  އިޞްލާޙ ެވސް ެއއް  ިވފަ.ޝާިއޢ ކ ރެ ާވނީ ެވބްސަިއޓ ަގއިހ ެގ މަޖިލީއް މި ޔައ މިްއޔާތަ

، މި ޔައ މިްއޔާތަކަީކ ިއާވ ޮގތ ެގ މަތީން މާއްދާގަ ަވނަ  218ޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ ހ ށަހަޅ އްާވފައިނ ާވތީ، ަރއްޔިތ ންެގ މަ

 .ޢ ލާންކ ރަންއި އަޅ ަގނޑ  ަގއި ކަމ  ތަކެއްސަތ ން ަގބޫލ ކ ރާ ަޔއ މިްއޔާރިޔާ

 

 ންގ ން އަންގާ އެން ރިޔާސަތ  .  5

 

 ކަދެްއެކވ ން:ން ާވހަރިޔާސަތ 

ަވނަ  80މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ  ލްއ ސްތާޛ  ޙަސަން ލަޠީފްއަ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ހ ޅަނގ   ހެންވ ރ 

ހައ ސިންގ ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލ ނިން ،ޖަާވބ  ހޯދ މަށްމާއްދާެގ ދަށ ން ލިޔ މ ން ސ ާވލ ކޮށް، ލިޔ މ ން 

މ  އެ  ންއަމީންޢާ !ފ ކ ރަްއާވމާާވލ ، ސ  ހަތަރ ؛ ސ ާވލ  ތިންާވފަިއާވ ަވްށ ފޮނ އްރައެންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަ

ސަރަޙައްދ ން  މާލ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަަވއިލާނަން ސ ާވލ ތައް. ވަޒީރ ެގ އަރިހަށް.  ނެ ދެްއާވއިސ ާވލ ތައް ފޮނ އްވަ 

އަދި އެފަދަ މަޝްރޫޢ ތަކެްއ  ،އެބަހ ރިތޯާއއިނ ފަށައި މަޝްރޫޢ ތަކެއް މިހާތަނަށް  ފޯރ ކޮށްދެވ ނ   ބޯހިޔާަވހިކަން

ިއއްޒަތްތެިރ  ،ތޯ ދެއްަވފާނ ޚ ެގ އަންދާާޒއެއް ތާރީ ނިމ ނ  ،ތާރީޚާއި ން ފަށާނ އެ މަޝްރޫޢ ތައް ހިނާގ ،ނަމަހ ރި

ގ  ދާއިާރެގ އް ސ ާވލ . ހެންވ ރ  ހ ޅަނކ ރައްާވ އެ  މެންބަރ ނގ  ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ަގއި ހެްނވ ރ  ހ ޅަވަޒީރ  އަރިހ 

އް ތަކެމަޝްރޫޢ ފޯރ ކޮށްދެވ ނ  ަސރަޙައްދ ން ބޯހިޔާަވހިކަން  މާލ  ،އަނެއް ސ ާވލަކީާވ ންބަރ  ކ ރައް ތްތެރި މެއިްއޒަ

ން ެގއ ؟ އްތޯޙައްދ ތަެކްއަގިއ ހިންގ މަށް ކަނޑައެޅިފައި ހ ރި މަޝްރޫޢ ތަކެއެއީ ކޮން ސަރަ ،ނަމަހ ރިނ ފަށާ މިހާތަނަށް 

ޙައްދ ަތްއ ެގ ބޮޑ މިނާއި ސަރަފްލެޓ ޯގްއާޗއި  ،އަދަދާއި ފްލެޓ  ،އަދަދާއި  ކޮންމެ މަޝްރޫޢަކ ން ކަނޑައެޅ  ޯގތި

އައްަސާވ ހ ޅަނގ  ދާއިަރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހެންވ ރ  ، ތޯދާޅ ެވދެްއަވފާނ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ  ިވ  ޮގތަށްނގ ނ އެ

ސަރަަޙއްދ ން މާލ ެގ  މާލ  ،ަލކީ ަވނަ ސ ާވތިންރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ައއްސަާވ އިސ ާވލަކީ. ހެންވ ރ  ހ ޅަނގ  ދާ

އެއީ ކިތަްއ  ،އިާވ ނަމަެއކަން ކަނަޑއަާޅފަ ؟އިވ ތޯފަހިކަްނ ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް ކަނޑައަޅާ ބޯހިޔާަވ ށްރައްޔިތ ންނަ

 އި ެގ ޮބޑ މިނާފްލެޓ  ؛ކަންއަދި ކިތައް ފްެލޓ  ،ޮގތަށް ނގ ނ ޯގީތެގ ބޮޑ މިނާއި ސަރަޙައްދ ތައް ަވކިން އެ ؛ންޯގތިކަ
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އިްއޒަތްތެރި  ،ތޯެވދެްއަވފާނ ތްތެރި ވަޒީރ  ިވާދޅ ޮގަތށް އިްއޒަ ނގ ނ ސަރަަޙްއދ ތައް ަވކިން އެ ،ެގ އަދަދާއި ކޮޓަރީ

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އެބަ  !ކ ރައްާވފ މާ ؛ަވނަ ސ ާވލަކީ ހަތަރ އައްަސާވ  މެންބަރ  އައްސަަވނީ. ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރ  

މަޝްރޫޢެއްަގއި އަދި ނިމިފައިާވ ެއއްެވސް މަޝްރޫޢެއްަގއި މާލ ެގ ސ ާވލ . ހިނަގމ ންދާ ެއއްެވްސ  ފަސް އައްަސާވ 

ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް ކަނޑައެޅިަފއިާވ ބިން އަދި ިއ ދިރިއ ޅ  ރަްއޔިތ ންނަށް ބޯހިޔާަވހިކަން ރައްޔިތ ންނަށް އަދި މާލ ގަ 

 ނގ  ަވކިން އެއްދ ތައް ރަޙަމިނާއި ސަ ޯގީތެގ ބޮޑ  ،ކަންތިެއއީ ކިތައް ގޯ  ،ނަމަހިމެނިފައިާވ؟ ބަވ ތޯހިމެނިފައި އެ ފްލެޓ 

ޮގތަށް  ނގ ނ ސަރަަޙއްދ ތައް ަވކިން އެ ،ޮކޓަރީެގ އަދަާދއި ،ނާއި ެގ ބޮޑ މިޓ ފްލެ ،ަކންއަދި ކިތައް ފްލެޓ   ؛ޮގތަށް

ރ  ބަމެންިއއްޒަތރްތެރި  !ފ ކ ަރއްާވނިސްޓަރ  ައއްސަަވނީ. މާތޯ އިްއޒަތްތެރި މިެދއްަވފާނ ެވއިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ  ިވދާޅ 

މިނިސްޓަރ  އި އޮތީ އިްއޔެަގއި ެވސް.އޮޅ ންއަރާފަމި ނަށް ން އަޅ ަގނޑ މެ .ތެރި ަވީޒރ  އަރިހ ަގއި އައްަސަވނީ ިއއްޒަތް

ލަްމ އޮނަރަބަލް އަްލފާޟިލް މ ޙައްމަދ  އަސްރަކްޗަރ  އިންފްރާސްޓްއޮފް ނެޝަނަލް ޕްލ ނިން، ހައ ސިންގ އެންޑް

ޙައްދ ން ސަރަ މާލ  ؛ަވނަ ސ ާވލަކީފަސް އައްސަާވ  ރ ހެންވ ރ  ހ ޅަނގ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ ،އަރިހ ަގއި

ކ ެރިވފަިއާވ ނަމަ، އެ މަޝްރޫޢ ތަކ ެގ ތެރެއިން ކޮންޓްރެކްޓ މަޝްރޫޢ ތަކެއް ހ ރި ދެވ ނ  ބޯހިޔާަވހިކަން ފޯރ ކޮށް

ން ަވކިަވކިން ކ ެރވ ނ  ކޮންޓްރެކްޓަރ އެއީ އެިކއެކި މަޝްރޫޢ ތައް ިހންގ މަށް ކޮންޓްރެކްޓ  ،މަޝްރޫޢ ތަކަކީ ކޮބައިޯތއާއި 

، ނަމަނ ކރެިވާވ މަޝްރޫޢ ތަކެއް ހ ރިކްޓ އަދި ެއ މަޝްރޫޢ ތަކ ެގ ތެރެއިން ކޮންޓްރެ ،އިނގ  ޮގތަށް 

ްއޒަތްތެިރ އިތައް މި ސ ާވލ މ  ންއަމީންޢާ؟ ތޯތާރީޚ ތަކ ެގ އަންދާާޒެއއް ިވދާޅ ެވދެއްަވފާނ  ކ ެރވ ނ ކޮންޓްރެކްޓ 

ންެގ އޮތް ަރއްޔިތ އެބަްއާވނެ. އަޅ ަގނޑ  އިތ ރަށް ދަންަނާވލަން ދެއިނ ވަ ފޮމިއަދ  ރެްއިވްއޔާ ކ މިނިސްޓަރަށް އިރާދަ

 ރަްއޔިތ ންގެ  ެއއީ، ލަބ ން. އިޢ ލާނ ތަނ ެގ ކ  ަވނީ މިކ ރަްއާވފަިއ މި . މި އިޢ ލާންކ ރާ ގ ެގ ދެ އިޢ ލާންމަޖިލިސް

ނ ެގ ތަ . ެއއީ މިހ ޅ ާވލ ން ންމ ކޮށްއާ ހ ށަހެޅ މަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހިްނގ މަށް އެއްކެފ /ެރސްޓޯަރންޓ  އިދާރާގައި މަޖިލީހ ެގ

 ފިޓްނެސް  އިދާރާަގއި މަިޖލީހ ެގ ރަްއޔިތ ންެގެއއާެއކީަގއި  ވ މަށް. ހަމަޅ  އިމާރާތ ެގ ޓެރެްސގައި ކެފ އެއް ހ  އާ

ވެއްެޖ ާވން ޮގތ ން ފިޓ  ޑަށް ޞިއްޙީބޮ . ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރ ން މާމަށްއިލ ހ ޅ ވަ  ށްލަޕްރޮޯޕސަ ހިންގ މަށް އްސެންޓަރެ

 ކޮށްފަ.   ާވނީީވމާ، އަޅ ަގނޑ  މި ދެ އިޢ ލާންފެންނަނީ. އެހެން  މަޖިލީހ ެގ ކ ލަބަށްކަމަށް މި 

 

 . މަޖިލީހ ގެ ރައީސްގެ މ ޒ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަން 6

 

 ކަދެްއެކވ ން:ން ާވހަރިޔާސަތ 

މިއަދ  އޮތް މަްއސަލަެއއް، އަޅ ަގނޑ މެންެގ ކ ރިމަތީަގިއ ރައީްސެގ މ ޒ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަން.  -6އެޖެންޑާ ައއިޓަމ  

 ން،މަތީ ޮގތ ެގ ަގިއާވ  )ށ(ެގއްދާ ަވނަ މާ 154ސީެގ ނޫނ ައސާެގ ޤާޖ މްހޫރިއްޔާ ދިެވހިާރއްޖ ެގ . 6 އެޖެންޑާ ައއިޓަމ 
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 ަވކިކ ރ މާ  މ ންރ ކަމ ެގ މަޤާމް ފަނޑިޔާޞޫޢ ޛ  މ ޙައްމަދ  މަެގ އިްސ މެޖިސްޓްރ ޓް އަލްއ ސްތާއިރާޖ ޑީޝަލް ދާހދ. 

ނިންމ މަށް ެއ  ކޮށް ޮގެތއްސާ ދިރާ ،މައްސަލަ  ފަިއާވޮގތ ން ޖ ޑީޝަލް ަސރިވސް ކޮމިޝަނ ން ފޮނ ްއާވ ގ ޅ 

 ޅ  ގ  ރާަވނީ މި ފަނިޑޔާ ރިވސަްސ ކޮމިޝަނ ން މި . ޖ ޑީޝަލް ސައިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ވ ންގ ޅ  ދާ މައްސަލައާ

ޑ  ނއަޅ ަގ .ާވފަވަ ޮގތ ން ެއ ބ ފ ޅ ން ބައްަލަވން ހ ރި ކަންކަން ަބއްލަާވަފއި މި މަޖިލީހަށް އެ ަމއްަސލަ ފޮނ އް

 ެދއްވ މަށް.އިތާ އިއްަވަވ މިޅ  ފ ސިޓީ ެގސް ކޮމިޝަނ ޖ ޑީޝަލް ސަރިވ، މ  އަރިހ ން އެދ ނަންންއަމީންޢާ

ހިމެނ  މީހ ންެގ ނަންތައް   ަތކ ަގއިކަހަާވގ ޅ   ފ ރައްސާރައާ އެހެންނަމަެވސް، އެ ސިީޓަގއި ހ ރި ޖިންސީ

 ހ ން އެދެން. މ  އަރިންނ ވ މަށް ައޅ ޔަގނޑ  ައމީންޢާިވދާޅ 

 

 ވ ން:އިްއވެ މ ޒ ން  އިދާރީ

ހދ.  ެވދ ން ސަލާމަށްފަހ  ދަންނަަވމެެވ.  އަރިހަށް،ރައީސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  ،ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރަީއސް

ކ ރެވ ނ  މ ެގ މައްޗަްށ ހ ށަހެޅި ތަޙ ޤީޤ ޢ ޞޫދ  މަމަރ ޓް އަލްއ ސްތާޛ  މ ޙައްޓްޖ ޑީޝަލް ދާއިރާެގ އިްސ މެޖިސް

ކ ަޅ  ސާބިތ ިވ މައްސަލަތަކ ގައި އ ނާެގ މައްޗަށް މ ޢ ޞޫގ ިޅެގން އަލްއ ސްތާޛ  މ ޙައްމަދ  މަ ކީ މައްސަލަތަކަކާސ ލޫ

 މބޫލ ކ ެރވ ތީަގއެކަީށެގންނ ާވ ފަަދ ޢަމަލ ތަކެއް ކަމަށް ިމ ޮކމިޝަނަށް  ފަނޑިޔާރ ކަމ ެގ މަޤާމާ ،ޢަމަލ ތަކަކީ

ެގ (ާގނޫނ  ޝަނ ެގމިޖ ޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮ) 2008/10ާގނޫނ  ނަންބަރ   ،މެދ  މާޢ ޞޫއަލްއ ސްާތޛ  މ ޙައްމަދ  މަ

 ެގފަނޑިޔާރ ަކމ ން ަވކިކ ރަން ހ ށަހެޅ މ  ،ަވނަ ނަންބަރ ަގިއާވ ފިޔަަވޅ ކަމ ަގއިވާ 4ެގ )ހ( ެގ 1ދާެގ ަވނަ މާއް 1-32

ެގ ނިންމ މ ން ނިންމާފައިާވތީ، (2020 ލައިޖ  19) JSC-B-CB/207/20މި ކޮމިޝަނ ެގ ނަންބަރ   އެޅ މަށް ޔަަވޅ ފި

 2010/13ާގނޫނ  ނަންބަރ   ،ާއއިަވނަ މާއްދާެގ )ށ(  154ޖ މްހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނ އަސާސީެގ ދިެވހިރާއްޖ ެގ 

 ދ  ލްއ ސްާތޛ  މ ޙައްމައަ ،ަވނަ މާްއދާެގ )ށ( ަގިއާވ އ ސޫލ ން 22ެގ (ދިެވހިރާއްޖ ެގ ފަނޑިޔާރ ންެގ ާގނޫނ )

ހަށް ލކީމ މަށް ރައްޔިތ ންެގ މަޖިއް ނިންމެދ  ޮގތެ ރ މ ެގ މައްަސލައާމް ފަނޑިޔާރ ކަމ ެގ މަޤާމ ން ވަކިކ ޢ ޞޫމަ

މ ޙައްމަދ  މި ކޮމިޝަނ ެގ ނިންމ ން ތިޔަ މަޖިލީހަށް ފޮނ ީވމެެވ. އަދި ދަންނަަވމަެވ.  ވ ނ  އި ހަާވލާދެޓަކަހ ށަހެޅ މަށް

ތަެކްއ ލަތެރ ަގިއ ޖިންސީ ފ ރައްސާރަިއެގ ަމއްސަ ތަކ ެގކ ރެވ ނ  މަްއސަލަތަޙ ޤީޤ  ެގ މައްޗަށް ހ ށަހެޅި ޞޫމ ޢ މަ

 މި ކޮމިޝަނ ެގ ަވރަށް ބޮޑ  އެދ ެމއް ންަތއް ހާމަނ ކ ރ މަކީރާތްތަކ ެގ ނަރައްދ ާވ ފަ ހިމެނ ތީ، އެ މައްސަލަތައް

  ޞޫމ ެގ މަޢ  އަލްއ ްސތާޛ  މ ޙައްމަދ  ،ކަމ ގައި ދަންނަަވމެެވ. އަދި ހަާވލާދެވ ނ  މި ކޮމިޝަނ ެގ ނަންބަރ  ނިންމ މާއި

 ،ތ ެގ ރިޕޯޓ ެގ އިތ ރ ންޮގ މައްސަލަ ނިމ ނ  D-TC96/TF10 /11/2020 ެގ ނަންބަރ ޓީކ ިރ ކޮމި މައްސަލަތައް ތަޙ ޤީޤ 

ތިރާމ  ހ ާއެއކ  ފޮނ ީވމެެވ. އިސިޓީ މި އްހ ރި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔ ންތަކ ެގ ކޮޕީއެ ގ ޅ ން ސަލަތަކާމި މައް

ކޮމިޝަނ ެގ  ،ޙ ސައިން. ޚާދިމަތ ކ މް، ޙިސާން 2020ޖ ލައި  19. 1441ޛ ލްޤައިދާ  28ން އެދެމެެވ. ކ ރެްއވ ބޫލ ަގ
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ެގ އިސް މެޖިސްޓްރ ޓް ރާނިންމ ން. ހދ. ޖ ޑީޝަލް ދާއި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ  ދެން ިމ ދަންނަާވލަނީ ކޮމީޝަނ ެގ

ނަާގ ަމއްސަލަަތއް ބެލ މ ަގއި ރިްޝަވތ  ،ކ ރެިވފަިއާވ މައްަސލަތަކ ެގ ތެެރއިންމަތ ހ ެގ މައްަޗށް ތ ޞޫމ ޢ މ ޙައްމަދ  މަ

ހ ންޑް ކާރެްއ ންޑްިވއްކާފަިއާވ ދެ ދޯްނޏާއި ސެކަ ،ަވޒީފާ އަދާކ ރ މ ެގ އިތ ރ ން ކަމަށް ބ ނެފައިާވ މަްއސަލަިއގައި

 ނަަވ 2016، އިތ ރ  އާމްަދނީއެއް ނ ލިބ  ކަމަށް ބ ނެފަިއ ީވނަމަެވސް  ،ެގ އިތ ރ ންނީިއާވ އާމްދަ ިވްއކިއެގން ލިބިފަ

މަހ ެގ ތެރ ގައި އަށް އަހަރާއި  ތިންިވ ޔަލަށް ހ ދަމަހ ެގ ނި ބަރ ންަވނަ އަހަރ ެގ ސެޕްޓެ 2019ރ ން ފެށިެގން ހައަ

ލައްަކ ެއއް މިލިއަން  އެއްެގން އާމްދަނީެގ ޮގތ ގައި ފާ އަދާކޮށްވަޒީ މްޞޫޢ އްމަދ  މައިސް މެޖިސްޓްރ ޓް މ ޙަ

ލާރި ލިބިފައިާވއިރ ، މި މ އްދަތ ަގިއ  ނ ަވދިހަ ހަރ ފިޔާ  ކަ ނ ަވދިހަ ފަސްއެއް ސަތ  ހާސް ސާސް ފަސްފަން

 ސޯޅަލައްކަ  ހަތަރ ިމލިއަން އެއް ެގ އެަކއ ންޓަށް ޞޫމ ޢ   މެޖިސްޓްރ ޓް މ ޙައްމަދ  މަ ތ ން އިސްއެހެނިހެން ޮގތްޮގ

ކަމެއް ިމއީ ކިހިނެއް ލިބިފައިާވ ފައިާސއެއް  ،ލާރި ަވދެފަިއވ މާއި ބާީވސްރ ފިޔާ  ސާްސ ފަސްފަންތ ކަ ސަ ނ ަވހާސް 

މަހ ގައި ެވސް ބޮޑެތި އަދަދ ތަކ ން އިސް މެޖިސްޓްރ ޓް މ ޙައްމަދ  ަވކިަވކި މަސް ،ތަޙ ޤީޤަށް ބ ނެދީފައިނ ވ މާއި

ކޯޓ ެގ ދެ މ ަވްއަޒފެއްެގ އެަކއ ންޓަށް ފައިާސ  ދ އްފ ށީކ ޅ  ހދ. ،ެގ އެަކއ ންޓަށް ފަިއސާ ަވދެފަިއވ މާއި ޞޫމ ޢ މަ

  ޢ ޞޫމް މ ޙައްމަދ  މަހެިކބަސް ދީފައިާވ ހެކިެވރީންެގ ބަހ ން  ،އި ފައިސާ ނަާގފައިވ މާ ދ ަވހ ، ެއކި ދ ަވސްއިފޮނ ަވ

ކޯޓ ެގ ކ ީރެގ ހދ. ހިރިމަރަދޫ މެޖިސްޓްރ ޓް  ،މާއިނަާގކަން އެނެގން ޮއތ މ ަގއި ރިޝްަވތ މައްސަލަތައް ބެލ 

ހިރިމަރަދޫ  ހދ. ޓަކައި އިދިނ ަމށްނިންމަޮގތަކަށް  އިން ަވީޙދ ެގ ދަރިފ ޅ ެގ މަްއސަލަ ަވކިމެޖިސްޓްރ ޓް ޙ ސަ

ބަހ ން ތަޙ ޤީޤަްށ ޟިްއާޔ ރިޝްަވތ  ަނާގފަިއާވކަްނ ހެކިންެގ ހެކިޤަ  B/6C/2016/4 މެޖިސްޓްރ ޓް ކޯޓ ެގ ނަންބަރ 

ެގ މ ަވއްޒަފަކަްށ ޖިންސީ ފ ރައްސާަރކޮށްފައިާވ ކަމަށް ބ ނެފަިއާވ މެޖިސްޓްރ ޓް ކޯޓ  އަިދ ކ ޅ އްދ ްއފ ށީ ،ސާބިތ ވ މާއި

ެގ މ ޢ ޞޫއިްސ މެޖިސްޓްރ ޓް މ ޙައްމަދ  މައަދި  ނާއި،ެއ މ ަވއްޒފ ެގ ބަހ ން ،މައްސަލަިއގައި ެހކިެވރިްނެގ ަބހ ންނާއި

ން ފެނިެގންނ ާވނެ ފަދަ ކ ރ މ ފައި ފަނޑިޔާރެްއެގ ފަރާތ ަވޒީާފެގ މާޙައ ލ ގައި މަަސއްކަތް ،ާވހަކަތަކަށް ބަލާއިރ  

ވ މަށް އިްސ އް ބ ާގްތ ގ ޅ މެްއ  އެޮގތ ން އެ މ ަވްއޒަފާ ،ކަމާއި  ބޫލ ކ ރެވ  ަގާވކަން ތަޙ ޤީޤަށް ތަކެއް ހިނާގފައި ޢަމަލ 

ބ ކޮށް ދައްކާަފއިާވ ބަެއްއ ޠަމ ޚާ އެ މ ަވއްޒަފާ  ،ކޮށްފަިއވ މާއިމަސައްކަތް ޢ ޞޫމްމެޖިސްޓްރ ޓް މ ޙައްމަދ  މަ

ށް ބެލެވ ނ  ތަޙ ޤީޤަން ބަހ  ޖިންސީ ފ ރައްސާަރިއެގ ނިޔަތެއް އޮތް ކަމަްށ ހެކިންގެ  ،ަމަގށް ބަލާިއރ ތަކ ެގ ބަސްާވހަކަ

ދިެވހިރާއްޖ ެގ ) 2010/13މަލ ތަކަކީ ާގނޫނ  ނަންބަރ  ެގ މި ޢަޢ ޞޫމ ހިނދ ، އިސް މެޖިސްޓްރ ޓް މ ޙައްމަދ  މަ

 ،ންބަރާއި ނަަވނަ  9 ،ރާއިބަަވނަ ނަން 6 ،ަވނަ ނަންބަރާއި 5 ެގަވނަ މާއްދާެގ )ހ( 32ެގ (ފަނޑިޔާރ ންެގ ާގނޫނ 

 ،އާއި  4.6ޔާރ ންެގ ސ ލޫީކ މިންަގނޑ ެގ ފަނޑި ،ަވނަ މާއްދާއާއި  7 މި ާގނޫނ ެގ އަދި .ަވނަ ނަންބަރާއި 14

މަށް އް ކަށްފައިާވ ޢަމަލ ތަކެކޮކަނޑަެއޅިެގްނ ޚިލާފަށް  ަވނަ ނަްނބަރާ 3.2އަދި  3.1 ،ާއއި 2.2، ާއއި 1.2 ،ާއއ4.7ި

 ަވނަ ނަންބަރ ގެ  1ެގ )ހ(ެގ 1-32ެގ (ޝަނ ެގ ާގނޫނ ޖ ޑީޝަލް ސަރިވސް ޮކމި) 2008/10ާވތީ، ާގނޫނ  ނަންބަރ  
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ފަނޑިޔާރ ކަމ ެގ މަޤާމ ން ވަކިކ ރ މަށް ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް  މްޢ ޞޫއިސް މެޖިސްޓްރ ްޓ މ ޙައްމަދ  މަ ،ދަށ ން

 19، 1441ޛ ލްަޤއިދާ  28 ،ިމ ނިންމ ން ނިންމާފައިަވނީ. ފެންނަ ކަމަށް މި ކޮމިޝަނ ން ނިންމިއެެވހ ށަހެޅ މަށް 

ޖަލްސާަގއި  ަވނަ 2020/51ޝަނ ެގ ނަންބަރ  ޖ ީޑޝަލް ސަރިވސް ކޮމި ،އްތަ ދ ަވހ  ބ ްއިވީވ އާދީ 2020 ޖ ލައި

 ހަތް ިވން ތިއްބެ ިޒރ ެވަވޑަިއެގއެ ަވގ ތ  ޖަލްސާަގއި ހާ ،މެންބަރ ންެގ ތެރެއިން އަށް ަވޑަިއެގންެނިވ ވެ ބައިެވރި 

ންނެެވ. މި މެންބަރ ންެގ އިއްތިފާޤ   ހަަވަޑިއެގންނެިވެވރިވެ ަގއި ބައި ޓ ޯވ އިން ރިޔާސަތ  ފިޔަަވމެންބަރ ންެގ ތެރެއި

ޖޫން މ ޙައްމަދ ، ައލްއ ސްތާޛ  ޢަލީ ސަމީރ ، ސ  އަްލއ ސްތާޛާ ާޢިއޝާ ؛ންނަކީރ ބަ ޓ ދެއްިވ މެންނިންމ މަށް ޯވ

ސްނީ، އަލްއ ސްާތޛ  ސްޫތރ  ޙ މައަލްއ ސްާތޛ  ޢަލީ ޝަރީފް، އަލްއ ސްތާޛ  އިބްރާހީމް ރިފްޢަތ ، އަލްއ ސްާތޛ  

 ޝަނ ެގ ަރއީސް.މިކޮ ،ސައިންޙިސާން ޙ  .ންއިޙ ސަ ޢ ނިޢަބްދ ލްމާ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ލެްއީވަމ އިޝަނ ެގ ރިޕޯޓ  ކިޔ އްވަ ސް ކޮމިިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ޖ ޑީޝަލް ސަރިވ މ .ންާޔ އަމީންޢާޝ ކ ރިއް

ތެިރ އަދި ނ ޅ . އިއްޒަތް ތ ން މި މަޖިލީހަށް ހ ށަ ހިއް އަޅ ަގނޑ  މިަވރ ެގ ކެޓްޮލގެ  ؛ފާހަަގކ ރެވ ނ  ނ ކ ތާތައް 

މެންބަރ ންނަށް ފެނިަވޑަިއަގްނނަާވނެ މި ހ ރި އެކިއެކި ކަންކަން. މ ޅި ތިލަދ ންމަތީެގ ހ ރިހާ ރަށެއްެގ، ހ ރިހާ  

އަޅ ަގނޑ  މި މައްސަލަ ދިރާާސކ ރ މަށް ހ ރި. ގ ޅ  ތަފާތ  ަމއްސަަލތައް އެބަ ިއ ޙަޤީޤަތ ަގއި މި ބ ފ ޅާއާކޯޓެްއަގ

ކ ރ މެއް ނެތި، ފަނޑިޔާރ ްނެގ ތ ޖ ޑީޝަރީ ކޮމިޓީއަްށ އެބަ ޮފނ ަވން. އަދި އަޅ ަގނޑ މެންެގ އަމާޒަީކ ެއްއެވސް ތަފާ

ޑީޝަލް ަސރިވސް ކޮމިޝަނަށް އެހީތެިރެވދިނ ން. އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ސ ލޫކީ މިންަގނޑ ަތއް ހިފަހައްޓައިދިނ މަށް ޖ 

އްެވސް ނިޔަތެްއ ްއ ހެދ މ ެގ އެަވިކ ފަނޑިޔާރަކަށް ަވކި ޮގތެ  ،ން ކަށަަވރ  ނޫން އެއީޤީޔައަމާޒެއް އަޅ ަގނޑަށް 

ަވކި  ،ތި ިތއްބެވީ ަވނަ މަޖިލީހަށް އިންތިާޚބ ެވފައި  19ން. ިތ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން އަޅ ަގނޑ މެން ެގްނގ ޅ 

ިވދާޅ ަވމ ން، ަވޢ ދ ެވަވޑަިއަގންނަަވމ ން.  ގައިާގތ   ެގޚާއްޞަ ކަންތައްތަެކއް ކޮްށދެއްާވނެ ކަމަށް ރައްޔިތ ން 

ދިެވހިރާއްޖ ެގ ޖ ޑީޝަރީ، ޝަރ ޢީ ނިޒާމ   ،ކަމަކީ  ެއހި ޮގތ ގައި އެންމެ ފާހަަގާވ އެއްއ ެގތެރ ގައި އަޅ ަގނޑ  އަޑ  

ށްެދްއާވނެ ކަމަށް ކޮތެރި މެންބަރ ން މަސައްކަތްތ ަގއި ހެދ މަށް އިްއޒަތްއެއީ އިންސާފ ެވރި ނިޒާެމއްެގ ޮގ

ދާނީ އެއްރ  މަތީން ނޫންކަން.   ންނަށް ެވސް އެބަ އިނގ  މި ކަންކަންެގންނެިވ ަވޢ ދ . އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެއި ެވަވޑަ

ްއަގިއ، ދެމެހެއްޓެނި ޮގތެއްަގިއ ތ ތަކެއް ފ ރިހަމަކ ރެިވ، ދާއިމީ ޮގތެއަިވެގްނ އަދި އިޖ ރާކ ރެ އްސައްކަތްތަކެ މަ

ެއކީަގއި ތެދ ެވ  މ އަްއސަސާތަކަށް ކަންކަމ ގައި ެތދ ެވރިކަމާ ؛އިދާރާތައް، މ އައްސަސާަތްއ ަވރ ަގދަކޮށްދިނ ން

ދިނ ން. އެއީ ތި އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރ ން ރައްޔިތ ންނަށް  ށްކޮކަށް އަޅ ަގނޑ މެން ނިޒާމ ތައް ފ ރިހަމަތަނިންމެވ ނެ ޮގތް
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ަވޢ ދ ތައް.  ންަނަވމ ން ެގންދެިވަގއިރ ަގއި ެވަވަޑއިްތ ޮގތ ގައި މި މަޖިލީހަށް ަވޑަިއެގންނެވި އަޅ ަގނޑަށް އަޑ ިއިވފައި އޮ

 އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި މައްސަލަ މި ފޮނ ަވނީ ޖ ޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް. 

 

 . އިބ ތިދާއީ ބަހ ސް 7

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރ  ޙ ސައިން ފިރ ޝާން   ބަހ ސް. މަަޑެވލީއީތިދާއިބ   -7އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

 ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން ހިންގ ން ދިެވހިރާްއޖ ެގ އިދާރީ ދާއިރާތައް) 2020/5ާގނޫނ  ނަންބަރ   ،ހ ށަހަޅ އްާވފަިއާވ

ޖ ަލިއ  8 ،ޙ  ެގަނއ މ ެގ ބިލ . މި ބިލ ެގ ފ ރަތަމަ ކިޔ ން އިްއާވފަިއަވނީލާޞްށް އި(އަާޚއްޞަ ާގނޫނ ކ ރ މ ެގ ކަށަަވރ 

 ދެްއާވނީ މަޑަެވލީަވނަ ޖަލްސާގައި. މި ބިލ  މަޖލީހަށް ހ ށަހަޅ އްަވއި 17ދެަވަނ ދައ ރ ެގ  ،ގައި ބ ްއވ ނ  2020

 ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ .  އިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިން ފިރ ޝާން. މަޑަެވލީދާ

 

 މެންބަރ  ޙ ސައިން ފިރ ޝާން ާވހަކަދެްއެކވ ން:ދާއިާރެގ  މަޑަެވލީ

ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން ދިެވހިރާއްޖ ެގ އިދާރީ ދާިއރާތައް ) 2020/5ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ާގނޫނ  ނަންބަރ  

ަވނަ  7ބ ނެިވދިޔަ ާގނޫނ ެގ  -1ެގނައ މ ެގ ބިލ . ލާޙ ޞްަވަނ އި ...ްށ ާގނޫނ (އަކ ރ މ ެގ ާޚްއޞަ ހިންގ ން ކަށަަވރ  

އިބ  މަންޓް އޮތޯރިޓީެގ ބޯޑ ެގ ރަީއސާއި ނަމާއްދާ އިތރ ރ ކ ރ ން. ލޯކަލް ަގަވރ 3މާއްދާެގ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ ޮގތަށް 

 އިމާއްާދަގ ަވނަ 140ައާސސީެގ ނޫނ ޤާ ،ަގަވރމަންޓް އޮތޯރިީޓެގ ޯބޑ ެގ ރަީއސަކީ ލޯކަލް  -)ހ( -1-7ރައީސް. 

ޮގތ ން ޖަާވބ ދާރީވ މަށްޓަކަިއ  ގ ޅ  ަގަވރމަންޓް އޮތޯރިޓީއާ  ލޯކަލްށްބަޔާންކޮށްފަިއާވ ބ ނ މަށް ރައޔިތ ންެގ މަޖިލީހަ

ަރއީަސކީ ބޯޑ ެގ  ބ އިެގ ނަަގަވރަމްނަޓް އޮތޮރިީޓެގ ބޯޑ   ލޯކަލް  -)ށ( މިނިސްޓަރ . ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ކަނޑަައޅާ

ަގަވރމަންޓް އޮތޯރިޓީެގ ބޯޑ ެގ ރަީއްސެގ  ލޯކަލް -ބ ކ ރާ ފަރާތެެކެވ. )ރ(ޚާމެންބަރ ންެގ ތެރެއިން ބޯޑ ްނ އިންތި

މ ެގ މަސްއޫލިްއޔަތ  އަދާކ ރ މަށް އ ނާ ނ ކ ޅެިދއްޖެ ހާލަތެއްަގއި ނ ަވތަ އ ޒ ރ ެވރިެވްއޖެ ހާލަތެއްަގިއ ނ ަވަތ ެއ ޤާމަ

އިބ  ަރއީސ . ބޯޑ ެގ ނަ ،މ ެގ މަްސއޫލިްއޔަތ  ަވގ ތީ ޮގތ ން އަދާކ ރާނީ ޤާމަ ެގއ ނާ ،ވެއްޖެ ހާލަތެއްަގއި މަާގމ  ހ ސް

ާޔސަތ  ެގ ރިަގަވރމަންްޓ އޮތޯރިީޓެގ ބޯޑ   ލޯކަލް -)ހ( -2-7ަގަވރަމްނޓް އޮތޯރިީޓެގ ބޯޑ ެގ ިރޔާސަތ .  ލޯކަލް

ލޯކަލް ަގަވރމަންޓް އޮތޯރިޓީެގ ޯބޑ ެގ ަރއީްސ  -)ށ( .ަރއީސ ކަލް ަގަވރމަންޓް އޮތޯރިޓީެގ ޯބޑ ެގ ބަލަހައްޓާނީ ލޯ

އިބ  ަރއީސ . ޒިރ ެވ ނެތް ާހލަތ ގައި ިރޔާސަތ  ބަލަހައްާޓނީ ލޯކަލް ަގަވރމްނޓް އޮތޯރިޓީެގ ބޯޑ ެގ ނަ ހާޖަލްސާއަށް 

 ތެްއަގއި ޒިރ ެވ ނެތް ހާލަހާއިބ  ރަީއސް ބޯޑ ެގ ަރއީާސއި ނަ އަކަށްަގަވރމަންޓް ޮއތޯރިޓީެގ ބޯޑ ެގ ޖަލްސާ  ލޯކަލް -)ނ(
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ޒިރ ެވ ތިއްެބިވ ބޯޑ ެގ މެންބަރ ންެގ މެދ ގައި ނަާގ ހާޖަލްސާެގ ރިޔާސަތ  ބަލަހައްާޓނެ ފަރާތެއް އެ ޖަލްސާއަކަްށ 

 ގެ ޯލކަލް ަގަވރމަންޓް އޮތީރިީޓެގ ބޯޑ   -3-7ޯވޓަކ ން އެ ޖަލްސާެގ ރިޔާަސތ  ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅަްނާވނ . 

ފަހަރ  ބާްއަވްނާވނ .  1ތާައކ  މަދ ެވެގން ހަފ  ަގަވރމަންޓް އޮތޯރިޓީެގ ބޯޑ ެގ ޖަލްސާ ލޯކަލް  -ޖަލްސާ ބ އްވ ން. )ހ(

 ށްޖަލްސާައކަ ސްބޯޑ ެގ ަރއީ -1އިތ ރ ން ބޯޑ  ޖަލްސާަތްއ ތރީަގިއާވ ޮގތ ެގ ތެރެއިްނ ޮގތަކަށް ބ އްިވދާނ . އ ގެ 

ެގ މެންބަރ ންެގ ތެރެއިން ދެބައިކ ޅަ ެއއްބައި ބޯޑ  -3ބައްދަލ ވ ެމްއ ބ އްވ މަށް ބޯޑ ން ނިންމ ން.  -2ލ ން. އިޮގވަ 

މާއްދާެގ )ހ( އިން ޖަލްސާއެއް ބ ްއވ މަްށ  މި -ދާއެކ  މެންބަރަކ  ޖަލްސާއެއް ބާްއަވން އެދ ން. )ށ(އީމެންބަރ ންެގ ތާ

ބަޔާންކޮށްަފއި  ާވއިދ ަގއިއޮތޯރިީޓެގ ހިންާގ ަގ އެާވނެ ދ ަވހާއި ަގޑި ބޯޑ ެގ ޖަްލސާއެއް ާބއްލާޒިމ ކޮށްފަިއާވ 

ލާ ދީފައިާވ ތަންތަން މި ކަށް ނޫނީ ަވކި މާއްދާެއއްެގ ަބޔަކަށް ހަާވބ ނެިވިދޔަ ާގނޫނ ެގ ަވކި މާއްދާއަ  -2. އޮންނަންާވނ 

ފަށާނީ މި ާގނޫނ  ފާސްެވ  މަލ ކ ރަންޢަމި ާގނޫނަށް  -3ާކ ގ ިޅެގން ބަދަލ ކ ރ ން. ޙަލާޞްެގންނަ އި ށްާގނޫނަ

ލާޙ  ޞްމި އި ؛ްތތެރި ރައީސްރާ ދ ަވހ ން ފެށިެގންނ . ިއއްޒަކ ޢ  ޝާއި ސަރ ާކރ ެގ ގެޒެޓ ަގއި ، ދިެވހިކޮށްގ ތަސްދީ

ިދެވހިރާއްޖ ެގ އިދާރީ ާދިއރާތައް ލާމަރ ކަީޒ އ ސޫލ ްނ ) 2020/5ާގނޫނ  ނަންބަރ   ،ސަބަަބކީ ،ހެޅ މ ެގ ބ ނ މަކީހ ށަ

 ،ނެތް ހާލަތެްއަގއި މަންޓް އޮތޯރިޓީެގ ޯބޑ ެގ ރައީސް ަގއި ލޯކަލް ަގަވރ(ކ ރ މ ެގ ާޚްއޞަ ާގނޫނ ހިންގ ން ކަށަަވރ  

ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި  އަދާކ ެރިވދާނެ ށްއިބ  ރައީސަބޯޑ ެގ ރަީއސް ނެތް ހާލަތެއްގައި ަރއީްސެގ މަސްއޫލިްއޔަތ  ނަ

ނޑ މެންނަށް އަޅ ަގ ،ހަމަ އެހެންމެ ކަމަށް ފެންނާނީ. އަދި އެ ބޯޑ  ހިންގ މަށް ދަތިތަކެއް ދިމާެވދާނެ ،ނެތ މ ން

ނޑ މެން ަވރަށް ބޮޑަްށ . ައޅ ަގ ަވރަށް ޮބޑަށް ތަފާތ ެވސް ޖީ.އ  ބޯާޑއި މިހާރ ެގ ޯބޑާކ ީރެގ އެލް. ،ކ ރެވ ނ ފާހަަގ

ެވްސ ަވރަށް ިގނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކ ރާ ބޮޑަކަށް ާވން. އި ޤީޤަތ ަގޙަބޯޑަކީ  ެގމިހާރ ެގ އެލް.ޖީ.އ   ،ބ ނ ންވ 

 ،ގ ޅ  ިގނަ މައްސަލަތައް ބެލި  ކައ ންސިލ ަތކާ ،ގ ޅ  ިގނަިގަނއިން ބައްދަލ ާވ ޯބަޑކަށް ާވން. ަކއ ންސިލަރ ންނާ

ކ ރ މަށް އަޅ ަގނޑ  ާވން. އެހެންެވ އެކަމަކަްށ މަގ ފަހި ަޔކަށްމަސައްކަތްތަެކއް ކ ެރވ  ބަ  ކ ރ މަށް ޮބޑެތިކެޕ ސިޓީ ބިލްޑ 

 އް. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ. ޙެލާޞްހ ށަހެޅި އި

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ލަނީ ބިލ ެގ ބަހ ސްެގ ަވގ ތ . ކާށިދޫ ާދއިރާެގ އި މިހާރ  ފ ރ ޞަތ  ހ ޅ ވަ އަޅ ަގނޑ  .ިރ މެންބަރ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެޝ 

 ޖާބިރ . هللا ތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ އިްއޒަ

 

 ޖާބިރ  ާވހަކަދެްއކެވ ން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 
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ެވސް ނޫން. ލޯކަލް  ަގަވރމަންޓް މިތާ އޮންނަން ަގބޫލ ކ ރާ މީހެއް ތިންހަތަރ ެވސް ެއްއޮގތަކަށް އަޅ ަގނޑަކީ  

. ސެންޓްރަލް ަގަވންމަންޓް ،ނީމިތާ އޮންނަންޖެހ  ނޫން. ކިޔާ އެްއޗަީކ މިތާ އޮންނަންޖެހ  އެއްެޗއް  މިަގަވރމަންޓ  

 19އ މ ަގއި ަގ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ހ ންނަންޖެހ ނީ. މިހާރ  މި ކޮމާންޑް ަގަވރމަންޓް މިތާ އޮންނަންޖެހ ނީ. ހައި

އދ.  ،ޓަާކއިންމަރަގަވ އިންޓަރނ ަޝނަލްމަންޓަކާއި އަދި ރަގަވ އަދި އަދި ލޯކަލް ިއ،ންަގސަރ ކާރ  ހި 19އަތޮޅ ަގއި 

ކަށް ބ ނ މެއް ނަތަ މި އްހ ރިހާ ަގަވރަމންޓެ މި ،ކާއިަގަވރމަންޓަތިބި އ ިލއަންސް  ހަނދ ން ައއިސް ،ަގަވރމަންޓަާކއި

  ހިތާމަާޔއެކ ... އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.އް ނެތަ އޮންނައާބާދީެއއް ަލއްކަ މީހ ންެގ  5މިއީ  ނ ާވނެ.

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް.  ެގރި މެންބަރ އިނގ ަރއިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަްތތެ

 

 މައްސަލަ( )ނިޒާމީ

 

 އިނގ ަރއިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަހްމަދ  ޙަސަން ާވހަކަދެއްެކވ ން:

އަސާސީަގއި ކަނޑަެއޅި ޫނނ ޤާާރއްޖ ެގ  މި ،ނެީގ ނޑ  ނިޒާމީ ނ ކ ތާެއއް މި އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަޅ ގަ 

ކާށިދޫ ާދއިރާެގ ން އިނ ެގިގަވޑަ ނން. އެަވރ  އެމަކަ ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ންންޖެހ ނީ  ހިންަގހިރާއްޖެެވދި ،ބަޔާންެވެގންވ 

ނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. ޝ ކ ރިްއޔާ ައޅ ަގ ކަމަށް ތީ މިއީ ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއްާވދައްކަ ފ ޅ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ާވހަކަ

 ރި ރައީސް. ޒަތްއިއް 

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން:ސަތ ން ރިޔާ

 ރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އިކާށިދޫ ދާ

 

 ޖާބިރ  ާވހަކަދެްއކެވ ން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

ލިްސ އޮތީ ދެ މަޖި ެގންީވ މިނމަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ންނަށް އެހ ެގ އާދެ! ދިެވހިާރއްޖ ެގ ަރއްިޔތ ންެގ މަޖިލީ

އަޅ ަގނޑ މެން މި ތިބީ މި ަތނަށް ައއ ރަދ ކަމާ ެއއްކޮށްކަން  ،އާާރއި ،ބާރާއި އަސާީސ ހެދ މ ެގނޫނ ޤާ. އެްއެވފަިއކަން

އަސާީސއަްށ ނޫނ ޤާ ،ެގ މާއްދާތައް ބަދަލ ކ ރ މާއިޤާނޫނ އަސާސީ އާިއ، އަސާސީނޫނ ޤާްށ ެއއްކޮއަދި ހަމައެއާ ހޮާވފަ.

ެވްސ  އެަވރ  ދަނީ. ަވމ ން މި މަޖިސް އެއްކޮށް އޮޕަރ ޓ ދެއިނގ .  ން އަންނަނީ މި މަޖިލީހ ންކަން އެބަމ ެގންނަބަދަލ 



2020 ލައިޖ  22                                              ސާލްޖަނަ ވަ  32 ގެރ  އ  ދަ ނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަ ވަނަ 0220  

 

10 

 

ކ ަޑ ފެނ  ރައީްސ، މަޖިލިސް މެންބަރ ންނަށް  ގ ތީ ހިތާމަކ ރަން. ައޅ ަގނޑަށްސް މެންބަރ ންނަށް ނ ނލިމަޖި

ލްމެއް ތަޢ ލީމެއް  ޢި ،ިގބަކ ެރއް ނ ނއަކ ެރއް ،ބ ޑެއް ގައި ތިބ  މެންބަރ ންނަށް އ ެޑއްމި މަޖިލީހ  އެއް ދ ން.ޓްރެއިނިން

 ކާށިދޫ .ތޯލަދ ެވތި ހޮާވފައި ތިބި މީހ ން ކިހާ ،ިވެގން ތިބި މީހ ންމިތާ ހޮ ށް މަޖިލީހަ ނެތިއްޔާ ދެން އަޅ ަގނޑ މެން މި

ަގިއ ކަމ  އްތެއްެޖއަކީ ޔ ނިޓަރީ ދައ ލަިއއްޒަތްެތރި ރައީސް، ދިެވހިރާ .هللاان حسب ލަދެއް ަގންނާނ  ދެއްތޯ. މީހ ން ހާދަ 

 ލޯކަލް  ،އް ެގނެސް ޙެލާޞްއަސާީސއަށް ައޅ ަގނޑ  ާވނީ އި ނޫނ  ޤާ . ދިެވހިރާއްޖ ެގއޮންނަންާވނީހަމަޖެހިފައި 

ބިލިއަން ރ ފިޔާއަށްވ ރެ މަތިން  ެއއްކ ރ މަށް އ ާވލަން. ތ  ސަލާަމތްގ ވަ  ،ަގަވރމަންޓް އޮތޯރިޓީ ަވގ ތ ން ަވގ ތަށް

ގައި އިްއޔެ  އިދިެވހިރާއްޖ ގަ  ؟ކޯއްެޗއް ހާސިލ ކ ރަންތޯ ކ ރަނީ  ދަނީ. އެތައް މިލިއަން ޚަރަދ ަވމ ން މިއޮޕަރ ޓް

ާވހަކަތައް.  ިވދާޅ ަވމ ން އަންނަ ޝަމާލްޖެނެރަލް ސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯ ،އަހަމ ން ދިޔައީޑ އަޅ ަގނޑ މެން އަ

ބ ރ  ޕްލަސް ލައްކަ  އެއް ؟ީވ މި ކީއްެވެގންތޯ މިހެން .ަގއ ނާޒ ކ  ހާލަތެއްސަކަރާތް އޮތީ ަވރަށް  ދިެވހިރާއްޖެ މި

މީހ ންނަކީ  ތިން ލައްކަލައްކަ މީހ ންެގ ތެރެިއން ފަސް އ މ ަގއި ތިިބ ޤަމި  ،އެހެންތާ ާވނީ  އެބަޖެހ .ެގންނަންމީހ ން 

މަސައްކަތްކ ރަްނ  ކ ރަން މި ނ ކ ންނަނީ.ކަތް އް މަަސއްޅެަގއި ަވރަށް މަދ  މީސްކޮހ ންނެއް ނޫން. އ ކ ެރވ  މީމަސައްކަތް

ތާށިެވފަިއ  ނެތި އެްއެވސް ކަމެއްކ ގައި މ ތަޤާއެ މަ އި،މ ތައް އ ފަްއދަޤާދައ ަލތ ެގ ެއކިއެކި މަ ،ދާ މީހ ން ސަރ ކާރ ެގ

ޖެހެނީ.  ކ ރަން މިޓ މީހ ން އިމްޕޯ ން ބ ރ ނެތ މ ެގ ސަބަބ ންެވ ބާޒާރަށް މީހ ން ނެރެަވޒީފާގެ  ،ސަބަބ ން ތިބ މ ެގ

 ށް އޮޕަރ ޝަން ކ ރިއަ އި،އިޖްތިމާޢީ މިންަގނޑ ތައް ހިފަހަްއޓަިއ، ޞާދ  ހިފަހައްޓަތިޤ އ މެްއަގިއ އިޤަ އެހެންީވމާ، އެ 

އެތަނ ަގއި ، އިްއަޒތްތެރި ރައީސްހ ންނަންޏާ  ބެޑ   200ރިސޯެޓއްަގއި އަޅ ަވންޖެހ ނީ.  ދަން ލާހިކ  ަވަރކަށްތާެގން

މ ަވއްޒަފ ންނަށް ލީމަ  ެގޓ ިރސޯ އެ މީހ ން  800ކ ރާނެ މީހ ން. ހ ންނަށް ސަރްވމީ   200 އ ،ނެތާހ ޖެތިބެން

ެދއްކ މ ެގ މިތާނގައި މާ ފ މަސްާވންެވެގން ާވހަކަހަކަދަްއަކންާވނީ. ހައިެގން ާވހިސާބ ކިތާބ  ޖަ؟ ީވ ކޯްއޗަކަށްތޯ މި

ެގ ރައީސް އެބަޖެހ  ނޫންތޯ މި  މި މަޖިލީހ ؟ ލޯކަލް ަގވރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ކ ީރ ކޮންކަމެއްތޯބ ނ މ ެގ ބ ނ މެއް ނެތް. 

މެްނެގ މައްޗަްށ ރ އާނ ަފއި އަޅ ަގނޑ ޤ  ކީރިތި ،އަސާސީަގއި ލިޔ ނީނޫނ އިންފޯ ސަޕްލައިކ ރަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް. ޤާ

ެއއީ އަސާސީ ނޫނ ޤާތިބީ.  ނޑ މެން މި އަޅ ަގ ްނ މަތީަގއި ރިތިކަ ކީއިމާމޫރިތިކަ ،ހ ރި އާޔަތްަތކާއި ަލއްާވަފއިއިބާަވ

ންނާނެ އިްއޒަތެރި ރައީސް. ކޮރޯނާ ށް ނޯމިހާރ  ހިންގ ކަންކަން އަސާސީަގއި މިހިރަ ކަނޫނ ޤާކ ރެވ  އެްއޗެްއ. މި ބަދަލ 

ާރއްޖ ެގ  !. އޯކ ޑިފަނފ  އޮތީ  ތިޞާދ  މިޤ . އި ބޮޑަށް ަބނަެވފައޮތީ ަވރަށް ްސެގ ސަބަބ ން ދ ނިެޔ މިަވއިރަ

ކަެމއް ނޫން.  ކ ރ މަކީ ކޮށްެގްނާވނެއިތ ރ  އޮޕްރ ޝަންސް އޮްފ ރައީސ ލްޖޫމްހޫރިއްޔާއަށް އ ނދަޫގކ ރަންެވެގން ޮކސްޓް 

ަވރަށް މަތިބަރ ކޮްށެގން މި ިހންގ ނ  ާރއްޖ ެގ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް ،އޮތް މަަގކީ ންރާއްޖ ެގ ސަރ ކާރ  ވައްާޓލަ މި

އަޅ ަގނޑ  އެކަމާ ހިތާމަކ ރަން. ދިެވހިރާއްޖ ެގ  ންޏާކަމަށް ަވ ެގން ދަނީެވސް އ ަގއި ަބއިެވިރވެ  ސްމަޖިލި

ހ ރި ކަންތައްތަްއ މިހެން އދި ހަމަ މިހާރ ން މިހާރަށް  ތެިރކަމަށް ހަމަ ޝ ކ ރ  ދަންނަަވން.ެގ ކެތްރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ
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އަންނަނީ ކ ރިއަށް. ކޯްއޗެއްޯތ  ޖެޓް މިހަމަޖައްސަން އެބަޖެހ . ބަޕ މަންޓްސް ލަތ ެގ ބެލެްނސް އޮފް ދައ  ،ލ ކޮށްޠިބާ

ބަދަލ ކ ރަންީވ. އަށް  48މަޖިލިސް ެވސް  މި .ރަންީވއެހެްނީވމާ، ޚަރަދ  ކ ޑަކ  ؟ތޯ ލާރި ހޯދާނެ ޮގތެއްއިކޮބަ ؟އޮތީ

ކަމެްއ ކ ރާތީ،  ހ ރިހާއި އެހަދަ ލަބ ފިޓްނަސް ކ އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް މަނިކ ފާނ   ،މަޖިލީހ ެގ ރެސްޓޯރެންޓް އަަޅން

ިމ  ؛މިހާރ  ެވކްސިން ޑ އަޅ ަގނ ،މަޖިލީހ ން ހޯދެންޏާ  ެވކްސިން ެވސް މިަވރަށް އ ފާކ ރަން. އަދި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް

ާނ ކޮރޯފައި ހޯދާ ނޫންތޯ ެވކްސިެނއްމަޖީލިހ ެގ މެންބަރ ން ީވ މި ؟ހޯދީތޯ ވިއްކަންމަޖިލީހ ން މިހާރ  ެވކްސިން 

  ..ެވކްސިން ދ ނިޔ ެގ ތަންތަނަށް ވިއްކަން. ހ ެގަވއިރަ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ  މަރަރ ަވނީ، އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަޝ ކ ރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 . މަރަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ށްމް ޝަރީފައިބްރާހީ

 

 މް ޝަރީފް ާވހަކަދެއްކެވ ން:މެންބަރ  އިބްރާހީމަރަދޫ ދާއިރާެގ 

ެމެވސް ަވަރކަށް  ދ ތެރ ގައި ކޮންޙާލާޞްރި ރަީއސް. މިހާރ  މި ާގނޫނަށް ހ ށަހެޅިފައިާވ އިތެޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތް

ންޖެހ  ނ ކ ތާެއއް ފ ންކޮށް ިވސްނާލަން އެބަޖެހ . އަދި ކޮމިޓީ ސްޓ ޖ ަގއި މި ބިލ  ދިރާސާކ ރާއިރ ަގިއ ިވސްނާލަ

މަޖިލީހަށް   މި ،ންޮގތ ެގ މަތީ ާވަގއި ަވނަ މާއްދާ  140އަސާީސެގ ނޫނ ޤާަރީއސް.  އެބައޮތް. އިްއޒަތްތެރި

ކެބިނެޓް މިނިސްޓަރަކަށް. އެހެން ެއއްެވްސ ފަރާތަކަށް މި މަޖިލީހަށް ޖަާވބ ދާރީއެއް ެގން ހ ރި ެވވ ނީ ހ ާވކޮށް ޖަާވބ ދާރީ

 މ  ޤާކަމ ެގ މަަގަވރމަންޓް އޮތޯރިީޓެގ ބޯޑ ެގ ަރއީސް  ެވސް ލޯކަލް  ަވގ ތީ ޮގތ ން ،ނ ެވވ ނެ. އެހެންކަމ ން

 ކޮންމެެވސް ބ ފ ޅަކ  ަވޒީރ ްނެގ މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ންެގ ތެރެއިން މ ޤާަރއީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އެ މަ ،ްއޔާސްވެއްޖެހ 

 ،އެހެންކަމ ން .ޮގތަކަށެއް ކ ިރއަށް ނ ެގންދެވ ނެ. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް ނޫން. އެނެންނަާވޖެހިަވަޑިއަގހަާވލ ކ ރަްއަވން

)ހ( ަގއި  ެގަވނަ ނަންބަރ  1ަވނަ މާއްދާެގ  7ވ މަށް ލޯކަލް ަގަވރމަންޓް އޮތޯރިީޓެގ ާގނޫނ ެގ ހަށް ޖަާވބ ދާރީމަޖިލީ

. ނެބ  ަރއީސަކާ ަހާވލެްއ ނ ކ ރެވ އިމަސްއޫލިއްޔަތ  ލޯކަލް ަގަވރމަންޓް އޮތީރިޓީެގ ނަ  ، އެ ޮގތ ން  ާވފައި ށްބަޔާންކޮ

ިމ  ،ސްޔަވި  ސާ ކ ރެވ ނ  ކަމަށްހަާވލ  ނައިބ  ރައީލިއްަޔތ  އޫޮގތަކަށް ބަެއއް މަސް  ނ ާވއެހެންީވމާ، އެ މާނަ ދ ހަ

 ސާީސެގއަނޫނ ޤާހ ާވކޮްށެގން ހ ރި ބ ފ ޅެއްކަން  ވަޒީެރއްެގ ެވސް ަވޒީރ ންެގ މަޖިލީހ ެގންާވނީ ާވދާރީބ މަޖިލީހަށް ޖަާވ

ަގނޑ މެންނަކަށް ާގނޫނެއް ފާހެްއ އް ައޅ ްއ އަންނަ ޮގތަކަށެ ބަދަލެ އޮތ މަށްަވނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންޮކށްފައި އޮންނަ 140

. ެގންނަންޖެހ ނެތައް ޙ ލާޞްއެއަށް ެގންނަންޖެހ  އި ،ަވރަށް ފަރ ާވތެރިވެ  ނ ކ ރެވ ނެ. މި ނ ކ ތާއާ ދ ތެރ ގައި

 ، ނަމަ މ  ހ ސްވެއްޖެޤާރިޓީެގ ރައީްސެގ މަަގަވރމަންޓް އޮތޯ ސް ލޯކަލްޔަ ޮގތ ން ިވތީ ަވގ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް
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އްޔަްނކ ރަން  ޢަ މަށްޤާ ަވޒީރަކ  އެ މައެހެންިއަގްނނަާވނީ، ޖެހިަވޑަަރއީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް ނ ކ ޅެދިއްޖެނަމަ، 

ބ ނ ްނަވނީ. އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްަލން މި ނ ކ ތާ ެއކަނި  . އެހެންީވާމ،ންބަރ ންެގ ތެރެއިންމަޖިލީހ ެގ މެަވޒީރ ްނެގ 

މިދެންނެިވ  ،މެދ . ެއހެންނަމަެވސް މިހާރ  ހ ށަހެޅިފައި އޮތް އިސްލާޙާ ،އަޅ ަގނޑ ެގ ެއްއެވސް އިޝޫެއއް ނެތްއެހެން 

ތ  ޔަމ ެގ ހައިިސއްޤާމަ ރައީްސ، އ ނާ އިބ ނަ ެވިވދާނ  ދާރީމަޖިލީހަށް ޖަާވބ  ގެ ންރައްޔިތ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް؛ ނ ކ ތާ

އެ ްއޔާ ަވޒީރ ްނެގ މަިޖލީހ ެގ އެހެން މެންބަރަކ  އްޖެދިޅެ. ނ ކ ދާކ ރާ ަވގ ތ ަތކ ަގއި. ެއޮގތަކަށެއް އެކަމެްއ ނ ކ ެރވ ނެއަ

ޔަންކ ރ ން، މި ނ ކ ާތ ޢައް މަށް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާޤާމައެ ެގ ރިޓީަގަވރމަންޓް އޮތޯ މ  އަދާކ ރ މަށް ލޯކަލްޤާމަ

މި މައްސަލަ ބައްލަާވފަިއ  ،ނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީަގއަޅ   ގައިއެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ  ކޮމިޓީ ސްޓ ޖ އަޅ ަގނޑ .  ފާހަަގކ ރަން

ާގނޫނ  ފ ރަތަމަ ލިޔެވ ނ އިރ ަގއި ެވސް ިމ ަގއި މި ނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ އަޅ ަގ ިއޞްލާޙ ެގންނަާވނެ ކަމަށް.އެކަމަށް 

ނޑ  ަގފާހަަގކޮށްލަން އަޅ  އެ ޕޮއިންޓ  އެހެންީވމާ، ނެތީ.  ހިމެނިފައިަތއް ާވހަކަ ، ބަެއއްތަތީެވނ ކ ތާ މިހެން އޮ

 ިރ ރައީސް. ތެޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި . ބ ނ ންީވ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ފާހަަގކ ރަްއވާ ތި . ވީ ިވދާޅ  ރަނަގޅ  ާވހަކަފ ެޅއް ތި ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .

 ؛ޑ މި ދެ ބޯ ،ޕްރައިެވޓަިއޒ ޝަން ބޯޑާއި ިއ،ަގާވ ާވހަކައެއް. ޓެްކސް އެޕީލް ޓްރައިބިއ ނަލާފާހަ ،ާވހަކަފ ޅ  އެއީ 

  މަޖިލީހަށް ޒިންމާދާރ ާވ ކަމަށް  ޖެހ ނެއް ހ ންނަންެވސް ވަޒީރެ  ކޮންމެ ވ ޒާާރއަކ  ،އި މި އޮތީގަ އަސާސީނޫނ ޤާ

ޖަާވބ ދާރީާވ ބޯޑ ތަްއ. އެ  ،އިތ ރަށް މަޖީލިހަށް ޒިންމާދާރ ާވއ ގެ ެވސް. ދެން ޯބޑ ތައް އެބަހ ރި އަދި އި ގަ އެއް ވ ޒާރާ 

ދަށ ަގއި. އަޅ ަގނޑ  މި ބިލ  ޑްރާފްޓ ެވެގން ފަހަރަށް ވ ޒާރާތަކ ެގ  ަބެއއް ؛ވ ޒާރާ ،ބޯޑ ތައް އެހެންނަމަެވސް ހ ްނނަނީ

 ،ޅަށް އައ މާ ގ ިޅެގން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ތިފާހަަގކ ރެއްިވ ނ ކ ާތަގއި މަޝްަވރާކ ިރން. ދެން އެހެންނަމަެވސްމިކޮ

ޑ  މިހާރ  ިމ މަކީ ބ ނ ންތެރިަކމެއް. އަޅ ަގނރި މެންބަރ ން އިތ ރަށް ބެއްލެވ ޒަތްތެއަދި ކޮމިޓީ ސްޓ ޖ ަގއި މިއަްށ އިއް 

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލީ ނިޔާޒަށް.  އަރ ަވނީ ހ ޅ މާލ ފ ރ ޞަތ 

 

 ހ ޅ މާލެ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަލީ ނިޔާޒް ާވހަކަެދއްެކވ ން:

ާވ ހ ށަހަޅ އްާވފައި ރި މެންބަރ  ޙ ސައިން ފިރ ޝާން ތެދާއިާރެގ އިްއަޒތް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަޑަެވލީ

ަވގ ތަީކ ަވގ ތީ ޮގތ ން ކައ ންސިލ ަތކ ެގ ދައ ރ  ދަންމާލެިވފަިއާވ  މި ،ދ ކ ރަން. ސަބަބަކީއީނޑ  ތާލާޙަށް އަޅ ަގޞްއި

ަތކަށް ލިބ  އިޚްތިޔާރ ތަކާިއ ލާޙ ން ކައ ންސިލ ޞްަވނަ އި 8އަސްލ ަގއި  ؛އެ ަކއ ންސިލ  ،އިރ ަގއިދައ ރަކަށް ވާ 

އޮތ މަކީ ފ ދ ަވރެއްެގ ބޮޑ  އޮްނނަ ކ  ކ ރާ ޮގތަށްދައަާކއެަގަވރމަންޓް އޮތީރިޓީެގ ހ އް އެކަން ލޯކަލް ،ބާރ ތައް ހިފެހެއްޓި



2020 ލައިޖ  22                                              ސާލްޖަނަ ވަ  32 ގެރ  އ  ދަ ނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަ ވަނަ 0220  

 

13 

 

ަގވާއިދ ްނ  ޑ އެ ބޯ ،ކީކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެން ދެކެން. އ ެގ ާމނައަ ލިބިފައި އޮތ ން ބާރެއް ލޯކަލް ަގަވރމަންޓް ޮއތޯރިޓީ

ިދނ މަށް ހ ރަހަކަށް އެއްެވްސ އ ންިސލ ތަކ ން އެދ  ކަންކަން ކޮށްކަ  ،ދ ންޖެހ  ޖަާވބ ތަކާއި ހަށްދ ަވހ ން ދ ަވ ،ންިގހި

ން ނަަގންޖެހ  އެ ބައްދަލ ވ މ  ،ލޯަކލް ަގަވރމަންޓް އޮތީރިީޓެގ ޯބޑ ެގ ބައްދަލ ވ މެއް ނ ބ ްއވި  ،ނ ާވނެހާލެއްގައި ެވެގން

ނިމިެގންދާނެ  ކ ެރއްިވއްޔާ މިކަމ ންއޮތ ން. އެކަމަށް އިރާދަމި އޮންނަ ންޑިޒިޝަނެއް ނ ނެިގ ނ ަވތަ ނިންމ ންތަކެއް ނ ނި

ެވސް ޮއެވެގންނ ާވނެ. ެއއީ މިހާރ  ޮގތ ގައި ެއކަން ެއޮގތަށްާވނަމަ. އަޅ ަގނޑ  ދެކ   އެކަން ެއޮގތަށް އޮންނަ ކަމަށް

މި އިޞްލާޙ   ،ނެ ކަމެއް. އެެހންނަމަެވސްލޯކަލް ަގަވމަންޓް އޮތޯރިީޓެގ ހިންާގ ަގާވއިދ ެގ ތެރެއިން ެވސް ކ ެރިވދާ

ކަމަށް  ަކއި ައއިްއސަ އޮތް އިޞްލާޙެއްޓަ ށްންކ ރ މަޤީެއކަން ޔަ ،މިތަނަށް އައިރ ަގއި އެ ބަދަލ  އަިއއްސަ ނެތަތީ

. ދެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް ފާހަަގކ ރެއްިވ ނ ކ ާތގައި ައޅ ަގނޑ  ދަންނަަވން އަޅ ަގނޑ  ދެކެން

އެ އިދާރާތަކ ަގިއ  ،ަބއެްއ ބޯޑ ތަްއ ނ ަވަތ ބަެއއް ިއދާރާތައް ،ފަދައިން ތި ފާހަަގކ ރެްއވި  ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ؛ބ ނ ން

. މިސާލަކަށް ަތނެއް އޮންނަނީ ވަޒީެރްއެގ ެބލ މ ެގ ދަށ ަގިއ ކޮންމެ ،ވަޒީަރކ  ނ ހ ންނެިވ ނަމަެވސްސީދާ 

 ރ  . އެހެންނަމަެވސް، ޑިފެންސް މިނިސްޓަކަސްޓަމްސްައކ  ނ ހ ންނަާވ ަވޒީރެއް. އިމިްގރ ޝަަނކ  ނ ހ ންނަާވ ަވޒީރެއް

. ނ ވ  އެއް ަގއި އެ ބ ފ ޅ ން ބައިެވރި ޮގތަށް އޮންނަނީ. ެއތަނ ެގ ބޯޑ ަގިއ ދ ަވހ ން ދ ަވހަށް ހިނާގ ކަންކަމ  ޒިންމާާވ

 ށްމަޖިލީހަށް ޖަާވބ ދާރީވ މަ ،އެހެންީވމާ، ެއއީކީ އަޅ ަގނޑ  ދެކ ޮގތ ަގއި ކޮންމެހެން ބޯޑ ެގ މެންބަރަކަށް ނ ިވޔަސް

ގ ޅ ން ބާއްަވއިެގން  އެ ބޯޑ ެގ ތެރެއިން ނ ަވތަ އެ އިދާރާެގ ތެރެއިން ަވޒީރާ ،ޓަކައި ކޮންމެެވސް މެކ ިނޒަމެްއ ރ ވ ނެ

ނ ވ .  ީވމާ، ެއއީ އަޅ ަގނޑ  ދެކ ޮގތ ަގއި މައްސަލަެއއް ކަމަކަށް ފާހަަގެއއްއޮންނަ އ ސޫލެްއެގ ތެރެއިން. އެހެން ނ ަވތަ

ަވނަ ކަަމކަށް  2 ނެ ާވހަަކ ަދންނަަވން.ކަަމށް ރިޢާޔަތްކ ރާަގއި އެެމން ކޮމިޓީ ސްޓ ޖ އަޅ ަގނޑ  ،އެހެންނަމަެވސް

 އެ އެކަމާ ،އިޮގތާ ލަތެއްަގއި މިކަން ހިނާގނެއ ޔ ނިޓަރީ ދަ ،ޖާބިރ  ފާހަަގކ ރައްވައިފި هللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ 

 3މަިއަގނޑ  ނައިރ ަގއި ެގއިްޞލާޙ ށް ން ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނައަޅ ަގނޑ މެ  !ަވަޑއިަގންަނާވ ާވހަކަ. ތެދެއްކަންބޮޑ ވެ ބ ފ ޅާ 

އަޅ ަގނޑ މެން  ކަށްމަހޫމަފް 3ތ ން އޮތް ޮގ ގ ޅ  ހިންގ މާއަސާސަކަށް ބަލާފަިއާވނެ. ާޤނޫނ އަސާސީަގއި ެވިރކަން 

 ލައިެގން އަޅ ަގނޑ މެންކަްނކަން ޤާނޫނ އަސާސީގައި ދީފައި އޮތް މިންަވަރށް ބައެ ،ރިޢާޔަތްކޮށް އެކަންކަމ ެގ ތެރެއިން

ެގ ލަތެއް އ ޔ ނިޓަރީ ދަ ާވތީ ކަމަށް އްލަތެއ ލަތަކީ ޔ ނިޓަރީ ދައ ހި ދަމަކީ ދިެވހޫމަފް އެ. ެއޮގތ ން ކޮށްފަިއާވނީ އެކަން

ކައ ންސިލ ތަކ ން ލިބިފަިއ  ،ހ ރި އެްއެވސް ބާަރކ ން ީދފައި ،އް ނ ެގއްލ ނެ ާގނޫނ ަގއި މިހާރ  ެގނެިވަފއި ހ ރިސިފައެ

ންކޮށްދީފައި ޤީންކަން އަޅ ަގނޑ މެން ާވނެ ޔަޤީކ ްނ އެކަން ނ ެގއްލ ނެކަމ ެގ ފ ރިހަމަ ޔަރަ ޔާއޮތް ެއއްެވސް އިޚްތި

ިގނަ ޕާޓީ އެކ ލެވ  ެވިރކަމ ެގ ނިޒާމެްއެގ ތެރެއިން  ،ޑ މެން ބެލިންާގނޫނ ެގ ތެރެއިން. ދެ ަވަނ ކަމަކަށް އަޅ ަގނ

 ސްެގހ ފަހަރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ބަ ހިންގ  ެވރިކަން ހިންގ މ ެގ ާބަވތެކ  ރާއްޖ ގައި އޮންނަންާވީނ. އެހެންީވމާ، ބަެއއް

ސިާޔީސ  ،ެގން އ ޅެނީކައ ންސިލ ަތއް ނ ހިނަގއި  ،ޓެްކނިކަލް ބ ފ ޅ ން ެވސް ިވދާޅ ވ ބަެއއް ތެރ ގައި ނ ަވތަ 
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ކަމަށް. އެހެންީވމާ، ެއއީ  ހަމަނ ޖެހ މ ެގ ތެރެއިން އޮންނަ ޕާޓީތަކ ަގއި އޮންނަ ކޯޅ ން ޮބޑ ކަމ ން ރަށްރަށ ެގ ތެރ ަގއި

ޕާޓީތަކ ެގ ޓިކެްޓަގިއ ނ ކ މެެގން ަކއ ންސިލ ތަކ ަގިއ ާވދަކ ރ މަކީ. އެހެންނަމަެވްސ،  ،ަކމަށް ނޫން އެހާ ރަނަގޅ  ޮގެތއް

ލަތް އ ދިެވހި ދަ ،ކަމާއި ލަތެއްއ ލަތަކީ ޔ ނިޓަރީ ދައ ދިެވިހ ދަ ،ސާސީަގއި ކަނަޑއެިޅެގން ބ ނެފައި އެބައޮވ ޤާނޫނ އަ

ބައިެވިރެވވ  ޮގތަްށ  ތަކަށްިގނަ ޕާޓީއެހެންީވމާ، . ނ އެކ ލެވ  ެވރިކަމ ެގ ނިޒާމެއްެގ ތެެރއިން ހިންަގންާވނީ ިގނަ ޕާޓީ

ަވނަ ބާބ ގައި  8ެގ . ހަމަ އެހެންމެ ޤާނޫނ އަސާސީ ބާރ އަޅާފަ ާވނީެވރިކަމ ެގ ިނޒާމ  ބައްޓަންކ ރ މަށް އަޅ ަގނޑ މެން 

ކަމަށް. އެެހންީވމާ، ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން  ޖ ެގ ހިންަގންާވނީ ެވސް ލާަމރ ކަޒީ އ ސޫލ ންިދެވހިރާއް  ،ބ ނެފައި އެބަޮއވ 

އ ާވލަން. ައޅ ަގނޑ  ެވްސ ަވނަ ބާބ   8ފ ރަތަމަ ޖެހ ނީ ،ޮގތަކަށް ހިންގ ކަށް ެވސް ނެތް. އެހެންކަމަށްާވނަމަ  ނޫން

ަވނަ އިޞްލާޙ ގައި ެއ  8މިހާރ   ،ަވނަ ބާބ  އ ާވލަން. އެހެންނަމަެވސް 8އްޔާ ކަމަށް ވެއްޖެ ތާއީދ  މިކަން ނ ކ ރެވ 

ން އަޅ ަގނޑ މެްނނަށް މި ނިޒާމ  ރަނަގޅަށް ޤީައޅ ަގނޑަށް ހަމަ ޔަ ،ާވނަމަ ކަމަށް ޮގތަށް ކަްނކަންކ ެރވ  އޮތް

ާރއްޖެއަށް  ބ ނާ މިންަވރަށް ލާމަރ ަކޒ ކޮްށެގން އަދި ހިންިގެގން އަޅ ަގނޑ މެން ޤާނޫނ އަސާސީަގއި އެހިންގ ނެ. 

މި ހަމައެކަނި  .ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް .ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ ގ ނެން މިންަވރަށް ކަންކަން ހިބ ނ ންާވ

މިހާރ  މި   ،މިހާރ  މި އޮތް ،ފާހަަގަވނީމި ންނަށް  އިނގ ތޯ. އަޅ ަގނޑ މެށްނެތް އަދި ަސލާމަތްާވކަން އިޞްލާޙަކ 

 8 ،އިފ ށޫއަރާ ތިން ާގނޫނަކާ ހިނާގ ާގނޫނީ ނިޒާމ ެގ ތެރ ގައި ެވސް މިހާރ ން މިހާރަށް ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނާ

ން އެބަޖެހ  އަޅ ަގނޑ މެަބއި  އެއަޅ ަގނޑ މެން އެއް އ ސޫެލއް އެބަވ . އެހެންީވމާ، މިހާރ ން މިހާރަށް  ،ަގާވއިދަާކއި

ލާނަން ެއއީ ކޮން ާގޫނނ ތަކެއްތޯ ެވސް. އަޅ ަގނޑ  މިކަން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްެގ ވައި. އަޅ ަގނޑ  ަދންނައިޞްލާޙ ކ ރަން

އްެލއްެގ ޮގތ ަގިއ ޙަމިކަމ ަގިއ އަަވސް  .ެވސް ާވނީސަމާލ ކަމަށް ެވސް ެގންނާނަން އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ. ެގނެްއަސ މިހާރ 

އަރާ. ބައެއް ށ އެބަ ފ  ނ ާގނޫ ބެހ  ލަތ ެގ މާލިއްޔަތާއ ދަ ،އެޮގތ ން ން. ރ ންތައް ނައްތާލައެ މިކަން ެގނެސްެގން މި ފ ށ 

އެހެން ކިޔާ ާގނޫނެއް ެވސް އެބަޮއވ  އިނގ ތޯ. ބަެއއް ާގނޫނ ތަްއ  ؛ާގނޫނ ތައް އިޞްލާޙ ކ ރ މ ެގ ާގނޫނ 

ލަތ ގެ އ  އެހެންމެ ދަ. ައދި ހަމަ އަރާ ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނާއެެވސް އެބަ ފ ށ  .2014/26އިޞްލާޙ ކ ރ މ ެގ ާގނޫނ . އެީއ 

ންކ ރ މާއި ހިންގ މ ގެ އަރާ. ދިެވހިރާއްޖ ެގ ބިނާެވިށ ޕްލ ބެހ  ާގނޫނ  އެބަ ފ ށ  ައރާ. ބިމާމާލިއްޔަތ  ަގާވއިދ  އެބަ ފ ށ 

ރަށްރަށާއި ބިންބިމާއި ފަޅ  ކ ށްޔަށް ދޫކ ރ މަށް ޓަކައި  ،ބެހ  ކަންކަމަށް އަރާ. ފަތ ރ ެވރިކަމާަގާވއިދ  އެބަ ފ ށ 

ޑާރަ ޯގތި ިފޔަަވއި އެހެން ބ ނ ންތަކަށް ބަންއަރާ. ދިިރއ ޅ މަށް ދޫކ ރާ ބެހ  ަގވާއިދ  އެބަ ފ ށ  ސަލް ހ ށަހެޅ މާޕްރޮޕޯ

ތިޞާްޞ ޚްތަކ ެގ އިއަރާ. ޯލކަލް ަކއ ންސިލ ދ  އެބަ ފ ށ އި ބެހ  ަގާވ ސަރ ކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކ ން ބިން ދޫކ ރ މާ

އަރާ. އަޮތޅ ތަްއ ހަާވލ ކ ރ މ ެގ ަގާވިއދ  އެބަ ފ ށ  ދަޢ ލަތ ެގ ބިންތައް ަކއ ންސިލ ތަކާއްދ ގައި ހިމެނ  ޙަހިނާގ ސަރަ

 ރީތަކާ ޓްއަރާ. މިނިސްއިމާރާތްތަާކއި ަވސީލަްތތައް ބ ނ ންކ ރ މ ެގ އ ސޫލ  ެއބަ ފ ށ  ހިންގ މ ެގ ބ ނ މަށް ާގއިމ ކޮްށފައިާވ

ތިޞާޞް ހިނާގ ޚްލޯކަލް ކައ ންިސލ ތަކ ެގ އި ،ބެހ  ަގވާއިދ   ކ ރ މާއ ސޫލ ން މ ޢާމަލާތް ހަާވލ ކ ރެވ  ބިންތައް ިވޔަފާރީ 
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 ކައ ންސިލ ަތކ ން ،ހަާވލ ކ ރ މާއި ންތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓ މަށް ކައ ންސިލ ތަކާއްދ ަގއި ހިމެނ  ކައ ންސިލ ެގ ބިޙަސަރަ

ށް ބިން ދޫކ ރ މ ެގ ންތަކަން ބ ނ ނިހެއަދި ދިރިއ ޅ މ ެގ ބ ނ މަށް ނޫން އެހެ، ބެހ  ަގާވއިދ  ކ ރ މާކ ބިންތައް މިލް

އަރާ. އެހެންީވާމ، މިހާރ ން މިހާރަށް އެކަންކަން ފ ށ  ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނާ މި އޮތް ެވސް މިހާރ   ަގާވއިދ 

ހ ިރ  ަގބޫލ ކ ރަން. އަދި މިީއ ައޅ ަގނޑ މެނަށް މިހާތަނަށް ފާހަަގެވފައި މެންކަމަށް އަޅ ަގނޑ  އިޞްލާޙ ކ ެރެވންޖެހ ނެ

ެވސް އިތ ރަށް އިތ ރ  ަގާވއިދ ތަކާއި އ ސޫލ ތަާކއި އަދި  އަދި އަޅ ަގނޑ މެްނ ދިރާސާކ ރާއިރ ގައި ިމއަށްވ ރެކަންކަން. 

ާމ، ހަމައެކަނި ލާމަރ ކަީޒ ާގނޫނަށް ެގނެވ  އިޞްލާޙަކ ްނ ަކމަށް ަގބޫލ ކ ރެވ . އެހެންީވ ފާނެއަަރއިތައް ފ ށ ާގނޫނ 

ގ މ ެގ ާބރ  ކައ ންސިލ ތަކަށް ނ ލިބ  މިނަށް ކަންކަން ހިން އަޅ ަގނޑ މެން މި ބ ނާ ބާރ ެވރިކަން ނ ަވތަ އެ

ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދެކެން.  އްލ  ެގނެެވންޖެހ ނެޙަސަބަބ ތަކަކީ މިީއ. އެހެްނީވމާ، މި ކަންކަމަށް ެވްސ 

ޙަޤީޤީ އެކ  އްލ ކ ެރވ ނެ. އަލަށް އިންތިޚާބ ކ ރެވ  ކައ ންސިލ ަތކާޙައިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ އަޅ ަގނޑ މެނަށް މިކަން 

އެކ  ލިބ  ާބރ ެވރިކަން އިރާދަކ ެރއްިވއްާޔ ަވނަ ިއޞްލާޙ ން ެގނެސްދީފަިއާވ އެ ިއޞްލާޙާ 8ބާރ ެވރިކަން 

ންކަން ޤީޮގތ ްނ ފަހިކޮށްދ ނެކަމ ެގ ޔަ ެއ މަގ  އިރާަދކ ރެްއިވްއޔާ ާގނޫނީ ،ންކަންޤީ ލިބ ނެކަމ ެގ ޔަށް ކައ ންސިލ ތަކަ

ބ ކ ރ މަށް ޯވޓ ދެއްަވން ތިއްެބިވ ފަރާތްތަކަށް ެވސް އަޅ ަގނޑ  ތައް އިންތިޚާކައ ންސިލ ތަކަށް ެވސް އަދި ކައ ންސިލ 

 ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް. ދެން.

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ރައްޔިތ ްނެގ މަޖިލީހ ަގިއ ަވަނ  19 ؛ގެ 19ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ، މަޖިލިސް ޝ ކ ރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

ވައި ތި ކ ރަްއާވ ނަިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ  އިން އްރިރ ެގ ޮގތ ަގއިޤައަދި އެ ކޮމިީޓެގ މ  ،ލާމަރ ކަޒީ ކޮމިޓީެއއް އ ފެދި

މަސައްކަތްޕ ޅ ތަކަްށ އަޅ ަގނޑ މެން ހ ރިހާ މެންބަރ ން ެވސް ަވރަށް ޮބޑަށް ޝ ކ ރ ެވރިަވން. ތި ހިންަގާވ ާގނޫނީ 

ެވސް ައަވހަކަްށ ހ ރި ާގނޫނ ތަކ ެގ އިޞްލާޙ ތައް ީވހާ ފާހަަގކ ރެިވފައި  ރ  އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަށް މިހާ ؛ސަރވ 

ތަޅ މަށް ެގނެސްދެްއވ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން މިކަން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ރަނަގޅ  މަަގކަށް ދެވ ނެ ޮގތް. ީމގައި އެންމެ 

ިމ  ،ނަމަެވސް ޮގތަކަށް އޮތްެއހެން ާގނޫނެއްަގއި އެހެން ، އޮތް ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ ގައި ެވސް އެބަ ،ފ ރިހަމަކަމަކީ

ންޖެހ ނީ. ހަމަ މާލިއްޔަތ  ާގނޫނ ަގއި ެވސް އެަބއޮތް އެހެން. އެހެން ާގނޫނެްއަގއި ޮގތަށ  ޢަމަލ ކ ރާ ާގނޫނ ަގއި އޮތް

ފޮތްބައި ހެދ މ ެގ  ،ންނަށް މި ފެންނަނީަގނޑ މެންޖެހ ނީ. އަޅ ޢަމަލ ކ ރާމި ޮގތަށ   ،ނަމަެވސް ޮގތަކަށް އޮތް އެހެން

ހ ށަހެޅ އިރ ަގއި ދެން ހިންާގންޖެހ   އްތަނަށް ބިލެ ާގނޫނަްށ މި ،ލިޑ ޓްކ ރ މާއި މައްސަލަ. ާގނޫނ ތައް ކޮްނސޮ

މިއްލަ ެމންބަރަކ  ބިލެއް ހ ށަހެޅިޔަްސ އަދި އަ ،މަސައްކަތްތަެކއް އެބަހ ރ . ސަރ ކާރ ން ބިލެއް ހ ށަހެޅިަޔސް ެވސް 

ހ ށަހެޅިފައިާވ ބިލ  ދެން މި   ،ތިޔަ ބިލ  ،ހިތ ން މިތަނ ެގ އިދާރާއިން އެބަ ފާހަަގކޮށްލަދ ންޖެހ  ޅ ަގނޑ އަ ،ެވސް
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ށަހެޅ އިރ ަގއި އަރައ . އެހެން އަރާ ަވގ ތ ަތކ ަގއި ބިލ  ހ ފ ށ   ާގނޫނަކާ ހާހ ރި ހ ރި ރާއްޖ ަގއި މީެގ އިތ ރަށް ހެިދފައި

ން  ޅެންޖެހ . ކަނޑައެިޅެގން މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ން ނިންމަާވއެ ތައް ެވސް އެބަ ހ ށައަނެއް ހ ރިހާ ާގނޫނ ތަކ ެގ ިއޞްލާޙ 

އެދިަވޑަިއަގްނނަަވނީ. ހަމަ ހ ރިހާ ާގނޫނެއް އިްއޒަތްެތރި މެންބަރ ން ކޮން ާގނޫނަކަށްތޯ ބާރ ދީފައި ބާއްަވން ، އެބަޖެހ 

ކ ރެއްިވއްޔާ ދަ ެއކަމެއް ނިްނމާންޖެހ . އިރާއެްއާވންޖެހ . ކަމެއް ނިންމާއިރ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން ޖ މ ލަކޮށް އެބަ

ދ ަވހ   އަޅ ަގނޑ  ކ ރީ ަނއިބާ  އަޅ ަގނޑ މެނަށް އެ މަަގްށ ކަންަތއް ދެވ ނެ. ބަންޑާރަ ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 ،މާއި ަކއ ންސެލް ޖެނެރަލް ެގންދަަވީނ ފޮތްބައިެގ މަަސއްކަތްޢާންމަޖިލީހ ެގ އަމީން. މަޝްަވރާކޮށްފަިއާވނީ

މަަސއްަކތެއް ޙަޤީޤަތ ގައި ތި މަަސއްކަތަކީ ެވސް. އެހެންީވމާ، ތި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ  ެގޑ ޝަންލިކޮންސެ

ޮގެތއް މަޖިލީހ ެގ އިދާރާއިްނ  ނ ލައި ާވނެ  އިރާދަކ ެރއްިވއްާޔ ތިކަން އެއްެވސް އ ނދަގ ލަކާށްކޮމިޓީއަ

ޙ ސައިން ާދއިރާެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރ   ކެޔޮދޫ ،އަރ ަވނީފ ރ ޞަތ  މިއަޅ ަގނޑ  މިހާރ  ހަމަޖައްސައިދ ނެ. 

ދިްއަގރ  ދާއިާރ  ،މ ލަކ  ދާއިރާ އިންނެީވ ދ ރ ކ ރަްއަވިއެގން ޤާސިމަށް. ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

 އިންނެީވ ދ ރ ކ ަރއްަވިއެގން.

 

 ވ ން:ާވހަކަދެްއކެ ޙ ސައިން ޤާސިމްދާއިާރެގ މެންބަރ  ކެޔޮދޫ 

 ،ޮގތ ން ހިންގ މ ެގ ާގނޫނ   ިދެވހިރާއްޖ ެގ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރ ކަޒީ  ޝ ކ ިރއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ!

މެންބަރ   ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މަަޑެވލީ ،ހ ށަހަޅ އްވައިެދއްީވީތެވ ތަނަށް ެގަނއ މަށް މިޙ  އަށް އިޞްލާ 2020/5

 ،ލައި އިން ފެންނަނީ އެލް.ޖީ.އ ެގ ޯބޑ  ެއކ ލަވަ އިމި .ށް ޝ ކ ރ ދަންނަަވން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްނަޙ ސައިން ފިރ ޝާ

މި ން އިޮގތ ެގ ާގނޫނެއް މި ދެ ބ ފ ޅ ންެގ މަސްއޫލިއްޔަތ  އޮންނަންީވ ،އަދި އެ ބޯޑ ެގ ރަީއސާއި ަނއިބ  ރައީސާ

 ެވސް ލާމަރ ަކޒީ އ ސޫލ ން ިހންގ މަށް ބާރ އެޅ މ ެގ ޮގތ ން ށް އިރާތަްއ އަދި ރަށްރަފާހަަގކ ރެެވނީ. ރާއްޖ ެގ އިާދރީ ދާ

 ށްތެރި މަސަްއކަތަޞްލާއްރިރ  ކޮށްދެްއަވމ ން ތި ެގންަދާވ އިޚ ޤަ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ލާމަރ ަކޒީ ޮކމިޓީެގ ިއއްޒަތްތެރި މ 

ަވަރކަްށ  12އްރިރ  ފާހަަގކ ަރއްަވއިފި ޤަީޓެގ މ ލާމަރ ކަޒީ ކޮމި ދަންނަަވން. އަޅ ަގނޑ  ެވސް ބ ނ ން ހަމަ ޝ ކ ރ 

ތި  ހަަގކ ެރވ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއިޞްލާޙ  ެގންނަންޖެހ  ާވަހކަ. ދެން އަޅ ަގނޑަށް ަވަރށް ބޮޑަށް ެވސް ފާ

ަތކެއް އްމި ާގނޫނ ތަްއ ތަރ ތީބ ކ ރ މ ގައި އެބައ ޅ  ިމކަހަލަ ކ ދިކ ދި ކޮށި ކަންތަްއތައް. ެއކަހަލަ ކަންތަ ،ިވދާޅ ިވހެން

 .އ ެޅނީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކަންނ ނެގ ދިމާެވެގން މި

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:
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 ށް ހެނދ ނ  ަގީޑަގއި ކަމަ ،ނޫން. އެހެންނަމަެވސް ެވސް  ، އަޅ ަގނޑ  ދައްާކ ކަހަލަ ާވހަކަެއއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

ތަނ ގައި ބަހ ސްަގއި   މެންބަރ ން ެވްސ މިހ ރިހާ ިއްއޒަތްތެރި އެކީަގއި ެވދާނެ. އަޅ ަގނޑ  އެދެނީ ޖޯޝާ

 .ންބައިެވިރަވަޑއިެގންެނވ 

 

 ކެޔޮދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން ޤާސިމް ާވހަކަދެްއކެވ ން:

 ،ޮގތަކީ  ދ ަވސްދ ަވހ  ާވ ަބެއއް .، ތިއީ ަހމަ ަވރަށް ރަނަގޅ  ާވހަކަފ ެޅއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 .ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ވ . މި ހ ންނަނީ ދެއްތޯ. ހެނދ ނ  ހ ލެވ  ޮގތަކ ން ެވސް އެކަހަލަ ކަންތައްަތއް ޝްއެކި ޖޯ

ކަމެއް ެވްސ ޙަޤީޤަތ ަގިއ އެނގ ކަެށްއ  ެގ ކ ރިން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެލް.ޖީ.އ  ބޯޑ  އޮތްއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މީ 

 އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ާޕޓީެގ އެތެރ ެގ އިންތިޚާބެްއގެ  ،ފެށީ  އެލް.ޖީ.އ  ބޯޑ  އޮތްކަން މި އެނެގންނެތް. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް

ކ ރި މަސަްއކަތެްއެގ ތެރ ަގއި. އ ެގ ކ ރިން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ތެރ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެން ޯވޓ ާލން

ަވގ ތީ  މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން ،ްއޔަކީ. ނަމަެވސް އިއް އެ ަކމެ ނ ނެގއ  އެކްިޓްވކޮށް އޮންނަ ބޯެޑއް ޙަޤީޤަތ ގައި ެވސް 

ލި ހިސާބ ްނ ެވސް ރަީއސް، ައޅ ަގނޑ މެންެގ ދާއިރާތަކަާށއި އަިދ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ެވްސ އިބޯޑ  އެކ ަލަވ

ަލްއާވފައި އޮންނަ ބޯޑެއްކަން. އިމ  މަސައްކަތެްއކ ރަން އެކ ަލަވންސާސްާވން ފަށައިފި މިެވސް ަވރަށް މ ހިހ އި

 ،ކަމ ަގއި ީވނަަމެވސް އްޑެަލއްާވަފއި އޮްތ ބޯއިޮގތ ން އެކ ަލަވ ަވގ ތީމިއީ މިހާރ   ،އެކ  އަޅ ަގނޑ  އެެދނީއިމިއާމަހަ

ނަށް ެގަނއި ޚާއްަޞ ކައ ންސިލ  ހޮެވންދެން ލާމަރ ކަީޒ ާގނޫ ަވގ ތ  ައޅ ަގނޑ މެންެގ ަކއ ންސިލ ތަކަީކ އާ އަދި މި

ަވގ ތ  ދެމިެގންދަނީ. ައޅ ަގނޑ  އެދެްނ، މިހާރ   ަތއް މިއ ސޫލެްއެގ ސަބަބ ން އަޅ ަގނޑ މެންެގ ކައ ންސިލ 

ަގނޑ މެންެގ މި އޮތް ޯބޑ ން ެވސް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ަކއ ންސިލ ތައް އަިދ ރަށްރަށ ެގ ަކއ ންސިލ ތައް ހިްނގ މަށް އެ އަޅ 

. އެއީ ައޅ ަގނޑ މެްނ ކައިރިން މަސައްކަތްކ ރަމ ން ެގންދިއ ން ނާއެ ބ ފ ޅ ން ، ދީެގންށްޖާަގ ހަމަ އެންމެ ފ ރިހަމައަ

މިއަދ  ެވސް ހަމަ  ؛ާވހަކަފ ޅ ދައްަކާވ ބަެއއް ބ ފ ޅ ންނަށް ަގއިމިތަނ  .ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް އެންމެ އެދ  ކަމަކީ.

ހަމަ ެއ  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް . ެގ ތެރ ަގއިއަޅ ަގނޑ މެން އަދި ެވސް މިތިބީ ކޮިވޑ  ،ާވހަކަދެްއކެިވ ބަެއއް ބ ފ ޅ ްނނަށް

އަދި އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށެްއ، އަޅ ަގނޑ މެން ފާސްކ ރި ަބޖެޓަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށެއް  އި.ރާއްޖ ގަ  ތިބީ ހާލަތ ގައި މި

 ،އިކަމަކާބޮޑެތި ކަންތައްތަކެްއ ކޮށްދެވ ކަށެއް ނެތް. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑ ެމން ަވރަށް ފޮނިމީރ  މާއަދި 

ޅ ަގނޑ މެން އ އްމީދ ކޮށްެގން ކަމަށް އަ  ރަށް ބޮޑ  ތަރައްޤީެއއް ާރްއޖެއަށް ެގންނަންވަ  ،ަވރަށް ބޮޑ  އ އްމީދަާކއި

 ކޮިވޑ  ދިމާެވ ައޅ ަގނޑ މެންެގ ބޮލަށް ކޮިވޑާ ،އަޅ ަގނޑ މެން ފާސްކ ރި ފާސްކ ރ މެއް މި އަހަރ ެގ ބަޖެޓަކީ. ނަމަެވސް

ެގތެރެއަްށ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް، އ   . ނަމަެވސްައޅ ަގނޑ މެން މިތިބީ ހ އްޓ މަކަށް އަިއއްސަ އެކ ެވއްޓ މާ 

ކަމަްށ  ާވނެމެއް ނާރ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ އެލް.ޖީ.އ  ަވދެ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ކައ ންސިލ ތަްއ ހިންގ މަށް ހ އްޓ 
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ންެގ ސް އެބައޮްތ. އަޅ ަގނޑ  އެދެނީ ހަމަ އެލް.ޖީ.އ އިން އަޅ ަގނޑ މެންކަން ެވޤީއ އްމީދ ކ ރަން. އަޅ ަގނޑ  ެއަކމ ެގ ޔަ

ެއކ  ައދި ކައ ންސިލ ެގ ލަފައާ ،އިޔާ ލަފަ ،އިއާ ާގތްކޮށް ެއ ބ ފ ޅ ންެގ މަޝްަވރާ ،ެވސް ޮބޑަށްކައ ންސިލ ތަކަށް ީވހާ

ކަމ ަގިއ ދަންނަަވމ ން  ެއދ ންދިއ ަމކީ ެއއީ އަޅ ަގނޑ  އެދ ކައ ންސިލ ތަްއ ހިނާގނެ ިއންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިެގން

 ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް.އަޅ ަގނޑ ެގ ާވހަަކކޮޅ  ނިންމާލަން. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި  ިދއްަގރ  އަރ ަވނީ ފ ރ ޞަތ  މިޝ ކ ިރއްާޔ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިާހރ  އާދެ! 

 ށް. ދިއްަގރ  ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އިކްރާމް ޙަސަނަމެންބަރ  

 

 ާވހަކަދެްއކެވ ްނ:ިއކްރާމް ޙަސަން ެގ މެންބަރ  ދާއިރާ ދިއްަގރ  

ސައިން ފިރ ޝާން ޙ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރ   މި އިޞްލާޙ ، ަމަޑެވލި ދާއިާރެގ ޝ ކ ިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ!

ެއކީަގިއ  ޮގތ ގައި މި އިޞްލާޙާ ަގބޫލ ކ ރާއަޅ ަގނޑ  ެވސް ތާއީދ ކ ަރން. އަޅ ަގނޑ   ށްހ ށަހަޅ އްާވފައި އޮތް ިއޞްލާޙަ

އެ ބައްދަލ ވ ންތައް  ،ލެވި އިއަދި ބައްދަލ ވ ންަތއް ބ ްއވ މަށް އެޅ  ހ ރަސްތައް ނައްތަ  .ބައްދަލ ވ ންތައް ިގނަެވެގންދާނެ 

   ދެތިން ޮގތ ން ބެހ  އެލް.ޖީ.އ ެގ ހިންގ މާ ހަމަ  ،ބ އްެވން ފަށާނެ. އަޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ޞަތ ެގ ބ ނ ންކ ރަން ބ ނ މީ

ޮގތ ަގިއ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ،. އާދެ! ިގނަ ބައްދަލ ވ ންތައް ބ އްވ ނ ކަމ ަގިއ ިވޔަސް ެވސްލަންށްހަަގކޮކަމެއް ފާ

ކައ ންސިލ ތައް މިހާރ  މި  ؛ޑަށް ކ ޅ  ބައެއްެގ ދައ ރަކަށް ހަދަން. ޑިފެންސަށްއެލް.ޖީ.އ ެގ ދައ ރ  އެބަވ ، ެއބަޖެހ  ފޯާވ

 ،މި ތިބެނީލަިއެގން ހ ޅ ަވއިއޮފީހެްއ  ރ ިޓްވޓް ކ ޅ  މަންޒަރ . އެޑްމިނިސްށްސް ޑިފެންސަފެންނަނީ ހަމަ މ ޅިން ެވ

ތިޞާދީ މަސައްކަތްތަކަްށ ވ ރެން ބޮޑަށް އިޤ ށްކ ރަން. ެއކަމަކ ، ެއއަކަމެއް އައިއްިސއްޔާ ެއ ކަމަކަށް އެޓެންޑ  ދެން

 ަގއި މ.ޖޫން 20ާވން އެބަޖެހ .  ކަށްޔަން ކޮށްދ  ބަަކންކަވައި ރަްއިޔތ ންެގ އަތ ަގއި ހިފައިެގން އް ރައްޔިތ ން ނެރ 

ޮގތ ަގއި މިީއ  ަގކ ރެވ ހަައޅ ަގނޑަށް ފާ .އަދި ެވސް ޖަާވބ ނ ދެިވ އެބަޮއވ  އެްއ،އަތޮޅ  ަކއ ންސިލ ން ފޮނ ިވ ސިޓީ

ށް ިދއްަގރ  ކަމަ ކޮންމެެވސް މިނިސްޓްރީައކަްށ ފޮނ ާވފައިާވ ސިީޓއެއް. އަިދ ހަމަ މިހެން އަހަރެއްހާ ދ ަވސްެވފަިއާވ

ކޮންމެެވްސ އ ސޫލެއް ހެދ މ ެގ ސިޓީެއއް. އަދި އެ އ ސޫލ  ެވސް  ،ކައ ންސިލ ން އަޅ ަގނޑ  ަކއިރީަގއި ބ ނި

އްިވކަމ ަގއި ިވޔަސް ެވްސ އަދި ަބއްދަލ ވ ންތަެކއް ބ   ،އ ޅ  ާވަހކަައކީ ކަމަށް. އަޅ ަގނޑ  ދަންނަަވން މި ފޮނ ާވފައިާވ

. އެ މަސައްކަތްަތކީ ތާަވލ  ަކނޑައެިޅެގން ަވކި ދ ަވހަަކްށ ެކއް ެވސް ކ ރަންޖެހ އިނގ ތޯ. މަސައްކަތްތަ ނޫނ  ނިމ ނީކީ

ަވސް ަވންދެން ދ  7ޖެހ . މިސާލަކަށް، ސިޓީއެްއެގ ޖަާވބ  ހަދަން ކަމ ގައި ެވސް ނިންމަންޖެހ  މަސައްކަތްތަކެއް 

ެއ  ދ ަވސް ަވންދެން ނ ދެިވފައި އޮތ މަކީ މަްއަސލައެއް، ކަންބޮޑ ވ މެއް. ވ ރެ ިގނަށްަވހަދ   7ނ ދެިވފައި އޮތ ން ެއއީ، 
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ެއްއޮގަތކަށް ދެެވްނާވނެ. އަދި އެ ހ ެގ ތެރ ަގއި އެ ސިީޓއަކަްށ ޖަާވބ  ކޮންމެެވސް ވަ ދ  7 ،ބައްދަލ ވ ން ބ ްއވި 

ެއ ނިންމ މެއް ނިންމައި ެއއަށް ޖަާވބ  ދެެވްނާވނެ. ނ ނިންމާ  ،މަާވނަ މެއް ކަމަށްކަމަންޖެހ  ންސިޓީއަީކ ނިންމ މެއް ނި

ތި ބ ފ ޅ ންނަށް މި މިނަިވންކަން އެަބއޮތ  ާގނޫނ ަގިއ  ،މިއީ މިތަނ ްނ ކ ރަންޖެހ  މަސައްކަތެއް ޫނނ  ،ާވނަމަ ކަމަށް

ތަކަށް ޖެހ  މަަސއްކަތް އްަލައށް ކ ރިއަށް ެގންދަާވށ . މިކަަހލަ ޮގމި، ތި ބ ފ ޅ ން އައަށް ެގންދިއ މަށް. އެހެންީވމާރިކ 

ަވަރށް ދަށްކޮށް މި ހ ންނަނީ.  ލަރ ންެގ ހާޒިރީ ަވރަށްސިގ ތޯ ަކއ ން އިނހިނަގން. ދެން ބައެއް ކައ ްނސިލ ތަކ ަގއި 

ހ ރ . ގައި ކައ ންސިލަރ ން ވަޒީާފއަށް ނ ނިކ މެ ެވސް އެބަފަހަރ  އްއެ ަގއި ބަެވެގންާދއިރ  މަސްދ ަވސް  މަސްދ ަވސް، ދެ

ތ ގައި ބެލެންޖެހ . އ ސޫލެްއެގ ޮގން އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޑ  މި ބޯ ްސ ނިޒާމެއްެގ ތެރެއިންެވސް ކޮންމެެވދެން މިކަން 

 ޔަަވޅ ތައް އެޅެންޖެހ ނެ.ފި ން އަޅަންެޖހ ެގއި ގ ޅި އާ އެއީ ޮއޓެމެޓިކިން ހިންާގ ކަމަކަށް ާވންޖެހ ނެ. އަދި އެ ،ތެރެއިން

ޮގތް ާވންޖެހ ނެ. އާދެ! އަޅ ަގނޑ  ކ ރިން ދެންނެިވހެން މި ހ ށަހެޅ ންތަކަށް އަޅ ަގނޑ   އެއީ ކައ ންސިލ ަތއް ހިނާގނ  

ށް ެވސް މައި މި ދެންނެިވ ޮގތަށް ކަންކަން ނިންމ ގަ ފ ރިހަމައަށް ތާއީދ ކ ރަން. އަދި އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ެރވ  ޮގތ 

ކަމެއް ކަމ ގައި ފާހަަގކ ރަން. މި ކޮމިޓީއަކަށް  މ ން ދިއ މަީކ މ ހިއެކ ލެިވެގން އަށްރީޚ ތަކެއް މިކަހަލަ ތާ ންމެެވސްކޮ

ްށ ބޮޑަށް އެދެން އެ ަކންކަން ެވްސ މީެގތެެރއިްނ ރައަޅ ަގނޑ  ަވ ،ާވނަމަ ކަތް ހިނާގ ކަމަށްއް ެއއްެގ މަސަޓީޮގސް ކޮމި

ަގޅ  ނތޯ. އަޅ ަގނޑ މެން މިތާ މި ކ ރާ މަސައްކަތ ން އަޅ ަގނޑަށް ހަމަ ޔަޤީން ރަދިއ މަށް އިނގ ިވެގންއެކ ލެ 

 އް ތަދަލ ބަތަށް ންގ ނެ ޮގނިންމ ންތަކެއް ނިންމައި މި ާގނޫނަށް ެގެނވ  ބަދަލ ތަަކކ ން ކަންކަން ހިންގ ނެކަން. ހި

ތްތެރި ރަީއސް ދެްއިވ ޒަޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްެގނެވ ނެކަން ެވސް ައޅ ަގނޑަށް ހަމަ ޔަޤީންކ ރަން. ަވރަށް ބޮ

 ފ ރ ޞަތަށް. 

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔާސަތ ން

ޒަތްތެރި މެންބަރ  އްދާއިރާެގ އި  ރ ަވނީ ިވލ ފ ށީއަފ ރ ޞަތ  މި ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  

 ބަރ ެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާެއއް. މެން ތެރިޒަތްށް. އާދެ! ބާރަށ  ދާއިރާެގ ިއއް ޙަސަން ޢަފީފަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 ާވހަކަދެއްެކވ ން:هللا ބާރަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަްޙމަދ  ޢަބްދ 

. ތީޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރ ެގ ފަހ ން އަޅ ަގނޑ  ލިސްޓ ގައި އޮ

 ، ހަމަ ސަމާލ ކަމަށް ެގންނަންެވެގން. ކަށް ގެއްިލއްޖެ ލިސްޓ ން ނަން. އެހެންީވމާޔަލި އްއިނދެފައި ކ 
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 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ދާއިރާެގ  ށީިވލ ފ  .ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ، ިވލ ފ ށީކ ރައްާވ އިނގ ތޯ. އެހެންީވމާ ފ އާދެ! ަވރަށް ބޮޑަށް މާ

 ފ ށީ ލ އަރ ާވނަން. ިވތްެތރި މެންބަރަށް އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ ޒައ ބާރަށ  ދާއިރާެގ އިއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށްފަހ ަގ

 ބަރ . ްއޒަތްތެރި މެންދާއިރާެގ އި

 

 ާވހަކަދެއްކެވ ން: ދާއިރާެގ މެންބަރ  ަޙސަން ޢަފީފ  ިވލ ފ ށީ

މެންބަރ   ތްތެރިޒަދާއިރާެގ އިއް  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ކ ރ ޮކށް ާވހަކަދައްކާނީ. ބާރަށ 

ރ  ތްތެރި ަރއީްސ، އާދެ! ާގނޫނ  ނަންބަޒަާވނެ. ިއއްެގ ކ ިރން ފ ރ ޞަތ  ލިބިަވަޑއިަގްނނ11ަޔާ ްއިވއްއިރާދަކ ރެ

ށް (އަމ ެގ ޚާއްޞަ ާގނޫނ ރ ކ  ޒީ އ ސޫލ ން ހިންގ ން ކަށަަވރ  ދިެވހިާރއްޖ ެގ ިއދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރ ކަ) 20200/5

ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ   ގ ޅ  ޝާން ހ ށަހަޅ އްާވފަިއާވ ިއޞްލާޙާރ  ޙ ސައިން ފިރ ބަތެރި މެންތްްއޒަެގ އިދާއިރާ  މަޑަެވލީ

އޮތް  ަވނީ މީގައި މި ތައްތައް މިންާވ ބައެއް ކަ ާވފައި މިހާރ  މިއް ން. އާދެ! މި އިޞްލާޙ ަގއި ހ ށަޅ ނަދަންނަަވއިލާ

ަފިއ ކ ަރއްާވންށް ޢައްޔަޑައްޔާ އެލް.ޖީ.އ ެގ ބޯރިޖ މްހޫލްަރއީސ  ؛ަރއީސްތްތެރި ޒަޮގތަށް ާގްތަގނޑަކަށް ހަމަޖެހިފަ. އިއް

ރ   ހާޯހމް މިނިސްޓަރ  ަވނީ މި ،ކަމ ަގިއާވ ްތތެރި މެންބަރެއްޒަެގ އިއް ހ ަވޒީރ ްނެގ މަޖިލީ ،އިންތެރެެގ ިވ ބ ފ ޅ ން ތިއްބެ

  ، ޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބ ނ ން މަޖައްސަާވފަ. އަދި ައޅ ަގނހަ ރައީްސކަމަށް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ެގއެ ބޯޑ 

ޒީަރކ  ހ ރ ން. ޙަޤީޤަތ ގައި މި  ވަ ލ ާވނެ އޫމަސް ދާރާއަކާސަރ ކާރ ެގ ކޮންމެ އި  ؛އްދާމާަވނަ  140ޤާނޫނ އަސާސީެގ 

 އާދެ! ސަރ ކާރ ެގ ؛ކާރ ެގ އިާދރާއަކ ންސަރ  ،ނީނަޑ  ގ ޅ މެއް ނެތް. މި މާއްދާަގިއ މި ބ ބޮ މާ ޖީ.އ އާ.މާއްދާއާއި އެލް

 ށ ން ހިނާގ އިދާރާތައް އެ ެގ ދަ ތަ ވ ޒާރާަތކ ަވގައި ނ ށ  އ ފައްދާ ސަރ ކާރ ެގ ދަޔާ ަރއީސ ލްޖ މްހޫރިއްއިދާރާއަކީ

އެލް.ޖީ.އ ައކީ.  ،މ އަްއސަސާެއއްއ ފައްދާފަިއާވ މިނިަވން  ންނޫނ ާގންނާއި އަދި ނޫނ ައސާސީޤާ އެކ . މިއީރާަތކާޒާވ 

ެގ މެންބަރަކ  ހ ރ ން  ހ ކަށް ަވޒީރ ންެގ މަޖިލީސް ފަރާތަށް ނޫނީ ރައީސަ، ކޮންމެހެން އެ ިއދާރާެގ އެންމެ އިއެހެންީވމާ

އ ރ ގައި ެވްސ  ،ޖީ.އ  އ ފެދިެގން އަިއއިރ ލް.އެ ރަންޖެހ  ކަމެއް ނޫން. އާދެ! ކ ީރަގއި ފ ރަތަމަކ މްއެއީ ކޮންމެހެން ލާޒި

އ ރ  އެ ަވޒީރ  އެލް.ޖީ.އ ެގ  ދެން އެލް.ޖީ.އ ެގ ބޯޑ ން. ޢައްޔަންކ ރަްއާވ ވަޒީަރކ  ހ ރިތަނަށް  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އެ

 ،ަގމ ން އައީ. އާދެ! އ ރ ަގއި މި އޮންނަނީނކަށް ހަމަޖެއްެސީވ. އަދި ފަހ ން ެވސް ެއޮގަތށް ހިރައީސަ

ދެން ައތޮޅ  ކައ ންސިލ ަތކ ެގ އަިދ ސިޓީ ަކއ ންސިލ ތަކ ެގ  ،ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ޢަްއޔަްނކ ރާ ަވޒީރަާކއި

އައިސް މި  .ޖީ.އ ެގ މެންބަރ ންނަކީ. ފަހ ންއްޔަންކ ރާ މެންބަރ ން އެއީ އެލްޢަރ ންެގ ތެރެއިން އެ ބ ފ ޅ ން މެންބަ

  އ ސޫލ ން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގ މ ެގ ާގނޫނަށް ެގނައި ބަދަލަކާޒީކަެއއީ ލާމަރ  ،ގ ިޅެގން ާގނޫނަށް ެގނައި ބަދަލަކާ

 ބަާވ ޮގތަށް. ދެން އެ އްބަރ ންތަކެއް އެާތ ތިޔަްނކ ރަްއާވ މެންއްއްޔާ ޢަރިލްޖ މްހޫރައީސ  ެވެގންދިަޔއީބަދަލ ގ ިޅެގން 



2020 ލައިޖ  22                                              ސާލްޖަނަ ވަ  32 ގެރ  އ  ދަ ނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަ ވަނަ 0220  

 

21 

 

ަވގ ތ  ަރއީސ ލްޖ މްހޫރިއްާޔެގ މަޤާމ ގައި ހ ންނެިވ ބ ފ ަޅކަށް އ ނދަޫގީވ ކަންނ ނެގ އެހެން ޮގތަކަށް އެލް.ޖީ.އ ެގ 

ކަށް ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން އިދާރީ ދާއިރާތަމިހާރ   ،ަވން މިއ ޅ  ާވހަަކއަކީނަެގންދަން. ދަންމަސައްކަތް ކ ިރއަށް

ލަްށ ! އައާދެ ؛ަވގ ތީ ޙައްލަށް އައިސް އޮތް ގ ިޅެގން އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ިވފަިއާވ ބަދަލ ތަކާހިންގ މަށް ެގނެ

 އް ަގންޖެހ  ކައ ންސިލ ތަްއ ހިންތަން އިދާރީ ދާއިރާޫސލ އ ލާމަރ ކަޒީ  !ސޮރީ ؛އެލް.ޖީ.އ ެގ ަކއ ންސިލ ތައް 

ެވެގންދިއ ްނ ސްަވގ ތ  ިމޮގތަށް މި ބިލ  ފާ މި ،ދާނެ. އެހެންީވމާއަިދ މި އ ސޫލ  ބަދަލ ެވެގންއެްއކޮށް  އިންތިޚާބ ވ މާ

ެގންނަންޖެހ   މިއީ ަވގ ތ  ޮކންމެހެން  އި މިގަ ތ  ން. އެހެންނަމަެވސް، އަޅ ަގނޑ  ދެކ ޮގއް ނޫ  އެއީ ަމއްސަލައެ ސްެވ

 ބަދަލ  ެގނައ ން ެއީއ މިަގންނަަވއިެގން އި ޑަަވތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިޒަމަެވސް، އިއް ސް ނޫން. އެހެންނަބަދަލެއް ެވ

ތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޞަރ ތްތެރި ރައީްސ، ދެްއިވ ފ ޒަ ކަމަްށ އަޅ ަގނޑ  ެވސް ަގބޫލ ކ ރަން. އިއް އްކަމެ  އެންމެ ރަނަގޅ 

 ޝ ކ ރިއްާޔ.

 

 ާވހަކަދެްއކެވ ން: ރިޔާށަތ ން

އަރ ަވނީ ބާރަށ  ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ރ ޞަތ ފ މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ޝ 

 އަށް. ބާރަށ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . هللا އަޙްމަދ  ޢަބްދ 

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން:هللا ޢަބްދ މަދ  އަޙް ދާއިރާެގ މެންބަރ  ބާރަށ  

ގައި ެވސް ަވރަށް ބޮޑަށް  2008ން އަޅ ަގނޑ މެން ހަނދާނަށް އަންނަނީ އެމް.ޑީ.ޕީ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.ޝ ކ 

ީޒ އްޖެ ލާމަރ ކަޤާނޫނ އަސާސީ ިއޞްލާޙ ކ ރަމ ންދިޔަ މަރ ޙަލާގައި ދިެވހިރާ ެގންދިޔަ ކަމެއް އަދިަވކާލާތ ކ ރަމ ން 

ން ަވކާލާތ ކ ރި ޕީ.އެމް.ޑީ  .ޕީެގ ިވސްނ ެމއް.ޑީ.ެވސް އެމްއަަބދ ނިޒާމ ެގ ތެރެއިން ހިންގ މަކީ ެއއީ އެ ނޫނީ އ ސޫލ ން 

އިނގ   ެވސް އެބަމެންނަށް އަބަދ ، އަޅ ަގނޑ ން. އެހެންީވމާެވސް އެމް.ޑީ.ޕީ ތަކަށް ހެދީޤައަދި ެއކަން ޙަޤީ ،ކަމެއް

އަްނނާނެ ސްޕީޑ ެގ ބާރ ކަްނ ހިްނަގިއެގން  ކޮށްޒ ލާމަރ ކަަގިއ މ ރަށްަތއް ތަރައްީޤކ ރ ރާއްޖ ެގ ން ޕީ.އެމް.ޑީ

އެ ާވހަކަދަްއކައި ަވކާލާތ ކޮށް އަދި ަރއްޔިތ ންނަށް އެ ކަންކަން ކޮށްދިނ މަށް ޓަކައި މަސައްކަތްަތކެްއ ، ތަޞައްވ ރ ކޮށް

 އ ފެދ ނ  ެވރިކަން ކ ރ  ަވނަ އަހަރ   2008 ،ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ެވިރކަމެްއ ފެށިޤަތ ޤީކ ރަމ ންދިޔަކަން. ޙަ

ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމ ެގ ޮގންޖެހ ންތަާކއި  ،ެވސް ދިެވހިރާއްޖެ ކ ރިމަތިލީދިއ މ ން އަނެއްކާ  އްެގ ތެރ ގައި ނިމިެގން ތެމ އްދަ

ެއ ނިޒާމ ެގ ފޮނިމީރ ކަން ަރއްިޔތ ންނަށް ލިބިނ ދިނ މަށް ޓަކައި ިގނަގ ަނ މަސަްއކަތްތަކެްއ  ،އަދި ެއ ނިޒާމ  ޚަރާބ ކޮށް 

 ،ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން މިަވނީ ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމ  ހަރ ދަނާކޮށްރި ދ ަވސްތަަކކަށް. އެނބ ރި އައިސް އަނެްއކާކ 

އަދި ަރއްޔިތ ން ބާރ ެވިރެވ ރައްޔިތ ްނެގ ތަނަަވސްކަން  ،ހަމަ ފައިދާ ހޯދައި ފ ރި ިނޒާމ ެގ އެންމެ ދިެވހިރާއްޖެއަށް އެ
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ނ ތަކަށް ެގންނަންޖެހ  ބަދަލ ތައް ެގނެސް އެ މަސައްކަތް ފަށާފަ. ައށްދާނެ ޮގތަށް ާގނޫރި އެ ކަންކަން ކ  ،އިތ ރ ވެ 

 މެން ފާސްކ ރި އިމްޕޯްޓ،ދ ަވހ  އަޅ ަގނޑ ދާދި މިދާކަށް ،ައޅ ަގނޑ ެގ ހަނދާނަށް އާދ  .ތްތެރި ރަީއސްޒައިއް 

ރާތްތަކަށް ޑިއ ޓީެގ ބަނދަރ ތަކަށް މ ދާ ބާލާ ފަ އަދި އެ ،ދާ ބ ލ މ ެގ ޖާަގދީމ ށް ކަރ ތަާގނޫނ ން ބަނދަ ޓ ެގސްޕޯއެކް

ރީެގ ފާޔަަގިއ ވި ކ  އަދި އެ ރަށްތަ .ރ ަވން އަންނާނެ މިންތަކ ެގ ކ ިރއެރ  ރ ބަބ ން އެ ބަނދަސަންޓް ދިނ މ ެގ އ ސްކަ ޑި

އި އަދި ކައ ންސިލ ަތކ ން ދަންކ ރ މާގ  ،ނަމަނަާވރަކާތްތައް ކ ިރއަރަިއެގންދާެނ މިންަވރ . މިސާލެްއެގ ޮގތ ން ދަންހަ

އްޤީކޮށް އެކި ފަރާތްތަކަްށ ރަްލެގ ތެރެއިން އެ ިނޒާމ  ތަޑެމޮ  .ޕީއަދި ޕީ.ޕީ ،ދަންތަްއ ހެދ މާއިން ގ އިސްނަަގިއެގ

ފެށީމާ  ަގންނރަކާތްތައް ހިހަމި ދެންނެިވ ޮގތަށް ިވޔަފާރީެގ  ،ނޫނީ ހިންަގިއެގން ިގނަ އާމްދަނީ ލިބި ،އްޔަށްދިނ ންކ 

މެން ލާމަރ ކަޒ ެގ ހިްނގ މ ެގ ތެެރއިން ައޅ ަގނޑ  ؛ތްތެރި ަރީއސްޒަިއއް. ކަން ިލބިެގންދާނެރ އ ެގ ޙަޤީޤީ ފޮނިމީ

މަސް ބަންދ ކޮށް ބ ރ ކޮށްެގން އާމްދަނީ ހޯދައި އެ  ،ގ ދޮށ  މަސް ޕްލާންޓް ހެދ މާއި ،ާވހަކަެއއް ދައްކަމ ން އަންނަ

އި ަގއެ ކަންކަމ  ފެށީމާ މ  ހިނަގންރ ކަޒީ ނިޒާޙަޤީީޤ ލާމަ ލަރ  ހޯދ މ ެގ ާވހަަކއަކީ ެވސް. މި ދެންނެީވޑޮ

މެން ަވރަށް ގ ޅިެގން ައޅ ަގނޑ  ިވޑާެގ ާވހަކަ ކޮ ޓީ  ސެކިއ ރިޑްފ  ރައީްސ، ފައިދާެވެގންދާނެ ޮގތ ެގ ާވހަކަ. އިްއޒަތްތެރި

ިމ  އަދި ދާނެ.ެރިވްތތަކެއް ކ ކަކައި ެވްސ ކައ ންސިލ ތަކަށް މަަސއްށް ޓަ މައެކަން ކ ރ  ދިޔައިން. ބާރަށް ދައްކަމ ން

ތައް ެވްސ ތްއަދި އެއިން އާމްދަނީ ހޯދ މ ެގ ޮގ ،ކޮށް ކާނާ ާމކެޓ ، އެކަހަލަ ކާނާ އ ފައްދައި  ދެންނެިވ ޮގތަށް އެކި

ކަތަްއ އް ކަހަލަ މަސަ އަދި އެނޫންެވސް އެކި .ހެދިދާނެ. މިސާލަކަށް، ޖޫސް ބަންދ ކ ރާ ފެކްޓްރީތައް ހެދިދާނެ

 ޖީ.އ އާ.ތް. ަކއ ންސިލ ތަކ ްނ އިސްނަަގއިެގން އެލްކައ ންސިލ ތަކަްށ އެ ޒިންމާ އ ފ ލަން ޖާަގ އެބައޮހިންިގދާނެ. 

 ށް ތަކަކަން ކައ ންސިލ ބާރ ލ މާއި އެީހތެރިޖީ.އ އިން މިކަމ ެގ ެއއް.ނެ. އެލްވ ސައްކަތް ކ ރެމި މައެްއކޮށް 

ން ެވސް ކޮށްދެވ ނެ. ިއއްޒަތްތެރި ކައެ ކަން ފަރާތްތަކަށް ޓެްކނިކަލް އެހީތެރިކަން ބ ނ ންވާ ފޯރ ކޮށްދ ންޖެހ ނެ. އަދި 

ނޫނީ އަސްލ  ޙަޤީޤީ ފޮނިމީރ ކަން ރައްޔިތ ންނަށް ެގނެސްދެވ ނެ ކަމަށް  ،ރައީސް، ލާމަރ ކަޒީ ިނޒާމ ެގ އަސްލ  މާނަ

ކަމަށް އެ މެންއަޅ ަގނޑ  .ާވތީ އެއީ ައޅ ަގނޑ މެން ަވކާލާތ ކ ރަމ ންދާ ކަމަކަށް ،ން މި ދަންނަަވނީމެއަޅ ަގނޑ 

 ،ެވސްނަމަން ދ ން ބ ނ ންާވތީ. މަދ ން ބާރ ެވރިކައެ  މެން ރައްޔިތ ންނަށްއަދި އަޅ ަގނޑ  .އަޑ އ ފ ލާތީ

އެްލ.ޖީ.އ އަީކ ޙަޤީޤީ މާނަިއގައި  ،ެގ ތެރ ަގއިދ ަވހ ވ ތ ެވދިޔަ ަހއެްއަކ އަހަރ މި  ،ށް މި ފެނިެގްނދިޔައީނަމެންއަޅ ަގނޑ 

ކަތްތަކަްށ އްހ ރި މަސަ ކ ރަން ން ކައ ންސިލ ތަކ  ،ބަނދެެގ ައތްރަށް ަކއ ންސިލ ތަކ  މ ެގ އިތ ވ  ތެރިާވ ތަނަކަށްތްރަކާހަ

ގައި ެވސް ތަނ   ށް އޮތްއަޔާ ކ ރިއްއްވި ރެ ތްތެރި ަރއީސް، އިރާދަކ ޒަ. އިއް އިހ ރަސްއަޅަމ ންދިޔަ ތަނެްއެގ ޮގތ ގަ 

ެގ ފ ރިހަމަ މިނިަވންކަން ާގނޫނީ ނިޒާމ ެގ އެްއކޮށް ހިންގ މ  ދިެވހިރާއްޖ ެގ ރަށްތައް މިނިަވންކަމާއި ބާރ ެވިރކަމާ

ަތއް ތްރަކާހައެކ  ިވޔަފާީރެގ އަމިއްަލ މިނިަވންކަމާ  ންތެރެއިން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ކޮށްދެވ ނެ. އަދި މި ދެންެނިވހެ

ހޯދ މ ެގ އަދި އެ ޕްރޮޖެކްޓ ތަކަށް ފައިނ ންސް  ،އަމިއްލަ އިސްެނގ މ ގައި ޕްރޮޖެކްޓ ަތއް ރާަވއި ހިންގައި، ހިންގ މާއި
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ސިލ ތަކަްށ ން އެކަން ަކއ ޔާއް އްިވރެމެން މި ތިބީ އިރާދަކ ކަންކަން ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ފަހިެވެގންދާނެ. އަޅ ަގނޑ 

ހާ މަސައްކަތެއް ކ ރ މަށް. ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަްށ ނިޒާމ  ފ ރިހަމަކ ރ މަށް ކ ރަންޖެހ  ހ ރި  ކޮށްދިނ މަށް ޓަކައި ާގނޫނީ

  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޔާޝ ކ ިރއްށް ބޮޑަށް ރަަވ

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔާސަތ ން

އަރ ަވނީ ކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ  މެްނބަރ ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި

 ށް. ކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  ހީމް ޢަބްދ ލްޙަކީމަޝަهللا ޢަބްދ 

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން: ޝަހީމް ޢަބްދ ލްޙަކީމްهللا ޢަބްދ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ކަނޑިތީމ  

ޒަްތތެރި މަޖިލީހ ންނާއި އަދި ލާމަރ ކަީޒ އ ސޫލ  ހަރ ދަނާކ ރ މަށް މި އިއް ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.

ޝ ކ ރ   ،ބަލައިަގނެކ ަރއްާވ މަސައްކަތް ައޅ ަގނޑ  ފަށްފަށ ން  ަރއީސް ތްތެރިޒަެގ ިއއްޚާއްޞަކޮށް މި މަޖިލީހ 

 މަަގށް އެޅ ވ މަށް ޓަަކއި މިާރއްޖެ ހަމަ ާސފ ކޮށް އިނގ  މިށް ަވރަށް އަޅ ަގނޑަ .ދަންނަަވން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

 ެވސް މިން އަބަދ ީޤާވންޖެހ ކައްއްޖެ ތަރަ ރާ ޮގތެްއ ހޯދައިދިނ މަށް ޓަކައި، މި  ރަނަގޅ ށްނަތ ންޖ ެގ ަރއްޔިރާއް

އެކަން އެންެމ ، ޮގތަކަށްތޯސީ ެވރިން ަގބޫލ ކ ރަމ ން އައީ. އެހެންނަމަެވސް، އެކަން ކ ރާނީ ކޮން ޔާ ރާއްޖ ެގ ސި

ަގިއ  2008 ކީސަށީ ރައީޮގތ ން މަސައްކަތް ފެ އެަކން ޢަމަލީ ،ޮގތަަކށްތޯ ހަމައެކަނި ދެނެަގނެރަނަގޅަށް ކ ެރވ ނީ ކޮން 

 ތްތެރި ޒަޝީދ ކަން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. ިއއްނަެވިރކަމ ގައި ހ ރި ަރއީސް މ ޙަްއމަދ   އްޖ ގައި އ ފެދ ނ ރާ މި

 ތަށް ެވސް އެއީ މިޙަޤީޤަ ،ރ ލާފައި މި ދައްކަނީބާ ނިޒާމ ެގ ާވހަކަ އަޅ ަގނޑ މެން އަަޑށް ރައީސް، ލާމަރ ކަޒީ

ނަށް ެވްސ ންރަށ ެގ ރައްޔިތ  ހަރ ދަނާެވެގން ޮގސްެގން މި ާވތީެވ. އެ ނިޒާމ   ރާއްޖެއަށް ނ ހަނ  ބ ނ ންާވ ނިޒާމަކަށް

މަޖެހ މެއް ެވސް އޮތީ. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ގައި ކައިީރަގިއ ހަނަށް ހިތްންޔިތ އްެގ ރަށ އަމާންކަމެއް އޮތީ. މި ރަ

 ނިޒާމ  މިށެއް. އަޅ ަގނޑ މެން ރަށް އަޅ ަގނޑ މެން ކޮންމެހެން ނ ޖެހ  މާލ ގައި ހ ންނަ މީހަކަށް އެ ރަށް ދ ކައޮތް ފަޅ 

އެ ރަށ ެގ  . ކައ ންސިލަށްގެ މެން ދ ންީވ އެ ރަށ  ރަށް އަޅ ަގނޑ ފަޅ ގައި އޮންނަ ިއރީެގންދާއިރ ގައި ކަެވހަރ ދަނާ

އަޅ ަގނޑ މެން ެއ ރަށްތަކ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެން ފެކްޓްރީަތއް ހަދަންީވ. ހަަދއިެގްނ  ރައްޔިތ ންނަށް. އަދި

ާރއްޖ ަގއި  ރި ރައީސް، މިތެތްޒަ. ކީްއެވތޯ އިއް އަޅ ަގނޑ މެން ހޯދަންވީ ެގ ަނފާ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އ  

ޖެެއއް. ީކްއެވތޯ ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ ރ ކ ން ލިބ  އްތިހާއަށް ިގނަ ރާ އިންއްކީ ރ  އަރާއްޖެ  ނަށް މިންއަޅ ަގނޑ މެ

ފެންީވ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ެވސް ފެްކޓްރީ ނ ހި ށް ބ ނ ންނައި އަޅ ަގނޑ މެން ަގޮގތ   ތަކެތި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އ ިތ ހެޔޮ

ދ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއިން ރަށެއްަގއި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ެފކްޓްރީ ހަދައިެގން ރަނަގޅަށް ހެދެންޖެހ ނެ. އަދި އަމ 
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ންދާ ތްތެރި ރައީސް. އަދި އ ފެދިެގޒައެ އ ފެދިެގންދަނީ ަވަރށް ިގނަ ަވޒީފާ ިއއް ،ާވނަމަ މަސައްކަތްކ ެރވިއްޖެ ކަމަށް

އ ތި  ،ާވނަމަ އަޅ ަގނޑ މެން ަފށައިފި ކަމަށް  ެވސް އެ މަސައްކަތްކ  ވަޒީފާތަކ ެގ ތެެރއިން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެކަ

އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ އެހެން ބ ނާއިރަށް  ކ ރަށެފަޅ  ،ރަށްތައް އެަބއޮތް. އަޅ ަގނޑ މެންރާއްޖ ަގއި ފަޅ  ބޮޑ ެވެގންދާނެ. މި

އްެގ ޮގތ ގައި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ސިފަެވެގންދަނީ. ށެމަށް ދޫކޮށްލަްނޖެހ  ރަޒައެއީ ޓ އަރި ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ސިފަަވނީ

ރަށްތަކަކީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އެ ނިޒާމ  ހަރ ދަނާެވެގންދާއިރ ގައިމި އަޅ ަގނޑ މެން  .ތްތެރި ަރއީސްޒައްއި ،ންނޫ

ެވްސ މިހާރ ާވން މި ޖެހެނީ. އަޅ ަގނޑ މެްނ ރަނަގޅަށް  ންހިފ ނެ ރަށްތަކަކަށްއެނޫން ޮގްތޮގތަށް ެވސް ބ ނ 

ޙަޤީޤީ ނަފާ  އ ެގ  ،ާވނަމަ ކަމަށް ރަށެއްގައި ރަނަގޅަށް ދަނޑ ެވރިކަންކޮށްފިއަޅ ަގނޑ މެން ފަޅ  ،ކ ރަން ންދަނޑ ެވރިކަ

ބަތިބި. ނޑ ެވރިން އެޅ  ދަރަނަގމިރާއްޖ ަގިއ ައޅ ަގނޑ މެން ަޝއްެކއް ނ އ ފެދ . މެދ ަގިއ  ެގންދާނެކަމާލިބި

ޮގތ ަގއި އެކަެމއް  ެއންމެ ހެޔޮ އ ގެ  ކޮޅެްއަގިއ ެއ މީހ ންނަށް އެަކން ކ ރަން ލިބ މ ންން އެހެންނަމަެވސް، ކ ޑަކ ޑަ ތަ

 ށްފި ކަމަކޮށްއެކަން ަރށެއްަގއި ަކއ ންސިލަކ ން ބ ނ ންެވެގން ނ ކ ރެވ . އެހެންނަމަެވސް، ަރނަގޅަށް ެއކަން ކ ރަން ފަޅ 

ތްތެިރ ރައީސް. އަޅ ަގނޑ  ަވރަްށ ޒަލާބަ ލިބިެގންދާނެ އިއް ކ ާރ ޮގތ ަގއި ނ ހަނ  ފައިދާއާއިއަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ  ،ނަމަާވ

މި ނިޒާމ  ަހރ ދަނާެވެގންދާނެހާ ޮގަތކަށް ެވްސ އޮތް ތަނ ަގިއ  ޖ ަގއި ކ ިރއަށް މިއްރާ މި ،ބޮޑަށް އެދެން

ތްެތރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ މެްނ ޒަ އިއްއްކަމެ މ ންހިޓަންކ ރ ން ެއއީ ަވަރށް މ ބައްރ  ކަންކަން ހާއަޅ ަގނޑ މެން މި

މި ނިޒާމ   ،ނ ދާނެ ޮގތަކަށްަގވާއިދ  ހަދާއިރ ަގިއ ެވސް މި ނިޒާމ  ފަނޑ ެވެގން  ،ާގނޫނ  ހަދާއިރ ަގއި ެވސް

ކ ރިއަރައިދާނެ ޮގަތކަށް އަޅ ަގނޑ މެން ަވރަށް ބޮޑަށް މިހާރ  އިސްކަންދ ން އެބަޖެހ . މި ނިޒާމަކީ މިއަދ  ެވސް  

  މި ،ރާއްޖެ ބަދަލ ކ ރ މަށް ޓަކައި މިއެމް.ޑީ.ޕީ  ،އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެންބަރ ން ،ފަޚ ރ ެވރިެވފަިއ ބ ނާނަން އަޅ ަގނޑ މެން

މަންޓް . ލޯކަލް ަގަވރއްއ ެފއްދ މެއ ަފއްދަިއެގން އ ޅ  ޮގތެްއ ހޯދައިދިނ މަށް ޓަަކއި  ހެޔޮ ަރއްޔިތ ންނަށް ރާއްޖ ެގ 

ޕީެގ ޑީ.އެމް. ،ިވޔަސް ެވސް ޞްލާޙ  މިހެން އޮތްކަމ ަގއި އޮތޯރިޓީެގ ބޯޑަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލެއް ނ ކ ރަން މި އި

ތްތެރި ޒަނެ ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލެއް ނ ކ ރަން. މިހެން މި ބ ނަނީ އިއްހ ހ ންނަންޖެ ރެއް ނޫން ޮގތަށްމެންބަ

 ބޫލ ކ ރަނީ ަގ ރަޙ ގައިސް ސިޔާސީ މަެގރާއްޖ  މި ކަނި ޙަޤީޤަތަށް ެވސްރައީސް، ސަބަބ ތަެކއް ހ ރީމަ. މި ނިޒާމ  ހަމައެ

 މ ަގއިިލޝަންެގ ތެރ ަގއި ތިބިކަޝަނެއް ހަދަިއެގން ކޯލިލެއް ނ ކ ރ . އަޅ ަގނޑ މެން ކޯން. އިތ ރ  ަބޔަކ  ަގބޫއެމް.ޑީ.ޕީ

ކީ އަދި ޯކލިޝަނ ގައި ތިބި އެންމެން ޔާސަތ ތަކަ ީޕެގ ސި.އެމް.ޑީ ،ލެއް ނ ކ ރާނަންމަެވސް ައޅ ަގނޑ  ަގބޫ ީވނަ

ރަން އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ މި ނިޒާމ  ހަރ ދަނާކ ަގބޫލ ކ ރާ ިސޔާސަތ ތަަކކަށް ާވނެ ކަމަކަެށއް. އެހެންީވމާ، 

މެން މ . މިއީ އަޅ ަގނޑ ންށް މ ހި ރަ ީމެގތެރ ަގއި ތިބ ން ަވކ ކ ރާ ބަޔަލ ބޫމި ނިޒާމ ެގ ަގ ،ާވނަމަ ބ ނ ންާވ ކަމަށް

 ޔާ ނޫނިއް ެގންކ ަގއި ެއކަން ކ ރެވި އެ ކަމާނާއަޅ ަގނޑ ެމން ހަރ ދަ ަގންނަ ަވގ ތ ގައިއި ފަށަގ ތ . ވަ  ަގންނައިފަށަ

ެވްސ ައޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ހަރ ދަނާއެއް ނ ކ ެރވ ނެ.  ދެން ހ ންނަ ކަްނކަން ،ެވސް ނަކަށެއް ިމ ނިާޒމ އަޅ ަގނޑ މެން
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ނިޒާމ  އް މި ކަށެްއޮގތަކަށް ެވސް އަދާލަތ ން ައއިސް ހ ންނަ ބ ފ ޅައެ ނ ކ ރެވ   ހެންީވމާ، ައޅ ަގނޑަކަށް ަގބޫލެއްއެ

ެވސް  ކަމަކަށް ން މިކަން ކ ރާެގިރ ރައީސް. އަދި އެނިގތްތެއަޅ ަގނޑ  ަގބޫލެއް ނ ކ ރަން އިއްޒަ ށްކަކަމަ ގ އެނ

ކޮޅަށް މަސައްކަތްކޮށްަފއި އެބަހ ރި ދިއި ޒާމާ ނިރާއްޖ ގައި ެވރިކަންކ ރި ެވރިން މި ން. މިއަޅ ަގނޑ  ަގބޫެލއް ނ ކ ރަ

ރަށްރަށ ަގއި ތިބި އ ޅެނީ  މިައޅ ަގނޑ މެންނަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އ ެގ ނަތީޖާއެއްެގ ޮގތ ން އަިދެވސް 

އ ޅެނީ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އެހެންނަމަެވސް،  ބޫލ ނ ކ ެރިވެގްނ މިަގރައްޔިތ ންނަށް އަިދެވސް ިމ ނިޒާމ  

 ށް،ތިމަންނާެގ ެވރި މީހާއަ ،ލަތ  ބަދަލ ެވެގން އައިސްހާ ،ެވސް އެްއޗަކީ ދިެވހިރާއްޖ ެގ ރަްއޔިތ ންނަށް އެނގ ހާ

 ،ންސިލަރަށް ތިމަންނަެގ ޯވޓ  ޙައްޤ ާވކަން ދިެވހިރާއްޖ ގ  ރަްއޔިތ ންނަށްކ ރާ ކައ ތިމަންނާ ރަށ ގައި ެވރިކަން

މި ނިޒާމަކީ އެންެމ  ،ެވސް އެ ބ ފ ޅ ންނަށް އެނިގއްޖެ ތިބި ރަްއޔިތ ންނަށް އެނެގން ފެށި ހިސާބ ން އިރަށްރަށ ަގ

ެގ މައްޗަށް ެވރިކަްނކ ރަން އަޅ ަގނޑ ެމން ،ައއީ ހަރ ދަނާ ނިޒާމެއްަކން. އެހެން ބޮޑ  ބަދަލެއްެގ ޮގތ ގައި މި ޅ ރަނަގ

އަޅ ަގނޑ މެން ރަށްރަށ ގައި ތިިބ ެވރިން އެީއ އަޅ ަގނޑ މެން އިންތިޚާބ ކ ރާ ބަެއްއެގ ޮގތ ަގއި ެވެގންިދއ ން.  ،ތިބި

ެވސް ފާހަަގކ ރަން.  އެއީ މި ނިޒާމ ެގ ތެރެއިން ައއި ބަދަލ ތަކ ެގ ތެެރއިން ައިއ ބަދަލެއްެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  އެކަން

 ެވސް ާވނެ. އަދި މި ާރއްޖެ ާވންބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ މި ނިޒާމ  ހަރ ދަނާކ ރެވ ނެ. އަދި މި ނިޒާމ  ހަރ ދަނާަގނޑ  އަޅ ަގ

ފ ރިހަމަ  ރަށްރަށ ަގިއ ެވިރކަންކ ރަްނ ތިބި ެވރިންނަށ ގެ އަޅ ަގނޑ މެން ،ބަދަލ ކ ރެވ ނެ. މި ރާއްޖެ ަބދަލ ކ ރެވ ނީ

އިމ ކޮށްދެިވެގން. ާގއ ލެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހަށް އެކަން ކ ރެވ ނެ މާ ބ ފ ޅ ންނަބާރާއި އިޚްތިޔާރ ދީެގން. އެ 

 ،ދ ކ ރަނީ މި ރާއްޖެ ބަދަލ ކ ރ މަށް ޓަކައި ކ ރަންޖެހ  އެންމެ ބޮޑ  އެއް ކަމަކީއިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ އަޅ ަގނޑ  އ އްމީ

ރިންނަށް އަދި ކައ ންސިލ ަތކަށް ެއ ރަށްރަށ ގައި ތިބި ެވ ،އޮތޯރިޓީ ނޫނީ އެ ނިޒާމ  ހަރ ދަނާކޮށް ަވރމަންޓްގަ ލޯކަލް 

ިއއްޒަތްތެިރ  ން.އިމ ކ ރ ާގއ ލެްއ ޙައެ ބ ފ ޅ ންނަށް އެކަން ކ ރެވ ނެ މާ، ބ ފ ޅ ންނަށް ފ ރިހަމަ ބާރާއި އިޚްތިޔާރ ދީ

 ރައީސް، ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ބަރ . ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއްއަޒތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމް. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެން

 

 ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް ާވހަކަދެއްެކވ ްނ:

ފިރ ޝާން   ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މަަޑެވލީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިން

ދިެވހިާރްއޖ ެގ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން ހިންގ ން ) 2020/5 ،ލާޙަކީާވ އިޞް  ހ ށަހަޅ އްާވފައި މި

ދ ަވހ  ެގނެވ ނ  ށް ހ ށަހަޅ އްާވފައި އޮތް އިޞްާލޙެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ދާދި އިހަކަށް(އަކަށަަވރ ކ ރ މ ެގ ާގނޫނ 
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 ތައްަތއްނަގޅ ަވންާޏ ލައްކަ ިގނަ ކަންއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ާގނޫނ  ިގަނެވެގން ކަންކަން ރަ .ާގނޫނެއް މި ާގނޫނަކީ

އަދި ހ ޅ މާލ  ، ފާހަަގކ ަރއްަވއިފި ެވސް ަރއީސްރި އަދި ިއއްޒަތްތެ ެވސް ރަނަގޅ ެވަފއި ހ ންނާނީ. ދެންމެ ރިޔާސަތ ން

ެވސް ފާހަަގކ ރަްއަވއިފި. ަވރަށް ިގނަ ާގނޫނ ތަެކއް ފ ށ އަރާ ާވހަކަ. އަދި ަވރަްށ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ 

މި ާގނޫނ ަގިއ ބ ނާ  ،އެހެން ާގނޫނެްއގައި ަވކި ޮގތަކަށް ބަޔާްނކޮށްފައި އޮތަސް .ރަނަގޅ  ޕްރ ސެއް ަރއީސް ިވދާޅ ިވ

އަސާީސެގ ގެ ނޫނ ޤާ ،އި ާގނޫނ ތަްއ މި ެގންނަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްފަާވީނ ކިޔާ ބަހައްޓާޮގތަށ  ކަންތައްަތއް ކ ރަން

އޮތީ  އިންތިޒާމ  ފ ރިަހމަކ ރ މަށް ޓަކައި ޤާނޫނ އަާސސީން ބާރ ދީެގން އެ ލާމަރ ކަޒީަވނަ ބާބ ގައި މި ބ ނާ އަށް

މަރ ކަޒީ ިދެވހިރާއްޖ ެގ އިދާރީ ާދއިރާތަްއ ލާ ؛ ާގނޫނ ޞަ . އަޅ ަގނޑ  މި ާޚއ2010/7ް ،ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނެއް 

ެވސް ހަމަ ފ ށ އަރާ   ާގނޫނަކީ މިއީމި ެގނައި  އިލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން ހިންގ ން ކަށަަވރ ކ ރ މަށް ެގނައި ާގޫނނ  ކިޔާފަ

ފ ރަތަމަ ކަަމކަށް.  ،ބޫެލއް ނ ކ ރަްނ މި ާގނޫނ  ވ ޖޫދ ާވންޖެހ ނެ ކަމަކަށްަގއަޅ ަގނޑ   .ާގނޫނެއް އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް

 އޮތޯރިޓީެގ ާވހަަކ. ލޯކަލް ީކ އެލް.ޖީ.އ ެގ ާވހަކަ. ލޯކަލް ަގަވރމަންޓްޢަޟޫއ ސްކ ރާ މަހ  މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން މި ބަ

ދިެވހިާރއްޖ ެގ އިާދރީ ދާއިރާތައް ލާމަރ ކަޒީ ) 2010/7އޮތީ  އޮތޯރިީޓެގ ާވހަަކ ަވރަށް ސާފ ކޮށް އެ ަގަވރމަންޓް

އޮތީ. އެ ބާބަށް އަޅ ަގނޑ މެން އިޞްލާހެްއ  ަވނަ ބާބ ަގއި ަވރަށް ސާފ ކޮށް އެހަެގ (އ ސޫލ ން ހިންގ މ ެގ ާގނޫނ 

ހ ރިހާ  މި، އަޅ ަގނޑ މެން ަޒތްތެރި ރައީސް. އެހެންީވމާމެން އޮންނާނެ އިއް ންމި ކަންތައްަތްއ ނި އި،ފަެގނެސް

ތަނަށް ިމ  ެވސް ފ ށ އަރާ ާގނޫނ ތައް މިތަނަށް މި އިންޓްރޮިޑއ ސްކ ރަނީ. މި އިބަހައްާޓފަ އި ާވހަކަތެެކއް ދަްއކަ

 މި ާގނޫނަކީ އ ެގ ޒާތ ަގއި ލާމަރ ަކޒީ ޮގތ ން، 2020/5 ؛ތަޢާރ ފ ކ ރަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި ާގނޫނ 

އޮންނަ ބާރ ތައް ަވރަށް ބޮޑަްށ ހަނިކ ރާ   ހިްނަގން ދީފައި މި ،އޮންނަދިެވހިރާއްޖ ެގ އިދާރީ ާދއިރާަތއް ހިންަގން 

ާގނޫނެއް ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކ ރަން އެކަން. ަވރަށް ޮބޑަށް ހަނިކ ރ  މި ާގނޫނ ން. ަވކިްނ 

ލަތ ގައި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީ ކައ ންސިލ ތަކަށް ހާ  އޮތް ލާފައި މިއިމަދައ ރ  ދަން ،ލަތ ގައިހާކޮށް މި ޞަޚާއް

 ،ލިބ  އްއާމްދަނީއެ  ެގމިހާރ  ރަނަގޅ  ިވޔަފާރީ  .ންހ ރި ަވރަށް ިގނަ ބާރ ތައް އެބަ ހަނިކ ރ  މި ާގނޫނ  ލިބިފައި

ނަކަށް ައޅ ަގނޑ މެން ާގނޫއޮްތ  އިެވސް ކައ ންސިލ ތަކަށް ސޮއިނ ކ ރެވ  ޮގތަށް ައއިސްފަ އިރަނަގޅ  ެއްގރިމެންޓެްއގަ 

 އެމް.ޑީ.ޕީެގ ހ ިރހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން  ތިއްބެިވ އިެއއްބަސްާވނެ މިތާނގަ  އަޅ ަގނޑާސްކ ރަނީ. ހ ބަމި މިއަދ  

ްނާވ ނ ކ ރަްނ ކައ ންސިލ ތަކަްށ ލިބިެގ ބޫލެއްަގއަޅ ަގނޑ  ދަންމާލ މަށްފަހ   ން ދައ ރ ެވސް. މިހާރ  ޤާނޫނ އަސާސީ 

މާލ މަށްފަހ  އެ އްދައ ރ  ދަ. ެއއީ ޤާނޫނ އަސާސީްނ ކަަމކަށް އެްއެވްސ ބާރެއް ހަނިކ ރެިވދާނެ ،އެްއެވސް ބާެރއް

އޮތީ ދަންމާލެިވފަ  ދ ަވހަށް މިެއއް އަހަރ  ،މިސާލަކަށް ؛ތެރ ަގއި  އަހަރ ެގ މިދެންެނީވ މި ،ދައ ރ ެގ ތެރ ަގއި

 މި  .ކ ރީަގއި ސޮިއކ ރެވ ނ  ަގއި.ެރވ ނެ އެްއެވސް އެްގރިމެންޓެއް ދ ަވސް ތެރ ަގއި ޮސއިނ ކ ރ ހައަ މި އެއް .މިސާލަކަށް

 ނ ކ ރެވ   ބޫެލއްަގތެރ ަގއި ޮސއިނ ކ ެރވ ނެ ެއއްެވސް އެްގރިމެންެޓއް އޮންނާނެ ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑަކަށް ެގބއަހަރ 
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 އަނެްއކާ މި ރަށްރަށް އެހާ ނިކަމެތިކަމ ަގިއ އޮތްއިރ ގައި ،ލަތ ގައި އޮްތއިރ ަގއިހާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ަޤއ މ  މި

، އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ކަންބޮޑ ާވ ާގނޫެނއް ާގނޫނ ން މި ހަނިކ ރަނީ ެއ ރަށްރަށަށް އާމްދަނީ ލިބ ނެ މަގ . އެހެްނީވމާ

ދެން އަނެއްކާ އަޅ ަގނޑ މެން ލާމަރ ކަޒީކޮށްެގން ަވރަށް އިންޑިޕެންޑެންޓ ކޮށް ަވރަށް  .ފ ރަތަމަ ކަމަކަށް މި ާގނޫނަކީ

އެީކަގިއ ހިންާގ ކައ ންސިލ ތަކެްއެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ ެމން ާވހަކަދަްއކާއިރ  ދަްއކަނީ.  ިނަވންަކމާމ ސްތަޤިއްލ ކަމާއި މި

ވާއިރ  ެއޮގތަށް ާވހަކަފ ޅ ދައްކަ  ަބއެްއ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ީޕެގ.ކޮްށ އެމް.ޑީޞައަދި ަވކިން ާޚއް

 ؟ެގްނނަނީ ކޮން އިޞްލާެޙއްތޯމި ާގނޫނަށް އަޅ ަގނޑ މެން މި އެހެންަނމަެވސް، ިމއަދ  ދަްއކަަވނީ. ާވހަކަފ ޅ 

ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްާޔ  އި ބޯޑ ަގ ގެ އެލް.ޖީ.އ  ،އިންނަާވ ބ ފ ޅާ އިފަ ްއަޔންކ ރައްާވޢަރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ 

 ާވލ ކ ރަނީ. ދެން ކައ ންސިލ ތައް ހަނ ން އަޅ ަގނޑ މެން މި ރައީސްކަން ާގނޫ ށްއައިންނަާވ ބ ފ ޅާ އިއްޔަންކ ަރއްާވފަ ޢަ

 .ެގނެވ  އިްޞލާޙ ން މި ބ ނާ ާވހަކައަކީީވ ސަރ ކާރ  ފެއިލްާވ ަވގ ތ . ެއއީ މި ާގޫނނަށް މިހާރ  މި ެވސް ފެއިްލާވން

ރީ ދާިއރާތައް ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ްނ ދިެވހިރާއްޖ ެގ އިދާ) 2010/7 . ދެން، ައޅ ަގނޑ މެން ަވރަށް ކަންބޮޑ ވ އެހެންީވމާ

ަވނަ މާއްާދަގިއ  60ޮއވ  އެލް.ޖީ.އ  މިއީ ޤައ މީ މ އަްއސަސާެއއް ކަމަށް. އެބަ އިަވަނ ބާބ ަގހަެގ (ހިންގ މ ެގ  ާގނޫނ 

ަވަނ މާއްދާަގއި މި  63ިލއްޔަތ ތަްއ. އޫމަސް އި ަވނަ މާއްދާަގ 61 އޮީތ މ އަްއސަސާ އެކ ެލެވިވެގްނާވ ޮގތް. އެ

ނިމ ނީނޫންތޯ.   ނިންމާލީމާތަްއ ދެން އ ެގތެެރއިން މި ކަންތައް ހޮާވނެ ޮގތް.ރައީސާއި ަނއިބ  ރައީސް އޮންނަނީ 

ލާމަރ ކަީޒ  އިަކށ ަވރ ކ ރާ ާގނޫނ . މާދަމާ އަންނަންީވ އަނެްއކާ ޔަޤީންކ ާރ ާގނޫނ  ކިޔާފަ  އީމި 2020/5ކޮންމެހެން 

ފ ރިހަމަކ ރ މަށް ޓަަކއި އެމް.ޑީ.ޕީން އަބަދ ެވްސ   ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ  ،ބޫލ ކ ރަންަގެވްސ  ާގނޫނ . ައޅ ަގނޑ މެން

ދައްަކާވ. އެހެންނަމަެވސް، ާވހަކަފ ޅ  އިެވސް ަވރަށް މިކަމަށް ބާރ އަޅ އްވަ  ާވހަކަދަްއކާ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ތަނެއް އެ ބާރ ެވރިކަން ދެވ   އިއަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ސަރ ކާރ  އައިްސެގން މި ކަންތައްތައް އ ެގ ފ ރިހަމަ މާނައިަގ

މިއަދ   މިއީ. ިމއީ ދަްއކަން އޮްތ ހ ރިހާ ާވަހކައަީކ ެވސް .ެވސް އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނާދ . ިމއީ އޮްތ ޙަޤީޤަތަކީ

އެތައް ޕާީޓެއއްެގ  ،ޮއންނާތީ ަދއްަކަވމ ން ިވދާޅ ިވ ޕާޓީ ސިސްޓަމ ފ ޅ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރަކ  ާވހަކަ އިަގދެންމެ

ނ ދެވ  ާވހަކަ. ިމސާލަކަށް ނައިފަރ  ދާއިާރެގ ޚިދ މަތްއި، ާވހަކަ ަކއ ންސިލ ތަކ ގަ  ޖެހ ކައ ންސިލަރ ން ތިބ ތީ މައްަސލަ

ކައ ންސިލ ެގ ަރއީސްެގ އިތ ބާރ  ނެްތކަމ ެގ  ަގއި 10:30އެމް.ޑީ.ޕީ. ިމއަދ   90އެމް.ޑީ.ީޕ. % 90ކައ ންސިލަީކ %

ޑ މެން ހިތާމަކ ރަން މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ޯވޓ  އަނެްއކާ އެބަ ނަާގ. ހިތާމަކ ރަން އިނގ ތޯ އަޅ ަގނޑ މެން. އަޅ ަގނ

 އި  އެތާނަގޕީ.ޕީ.އެްމެގ އެއް މެންބަރަކ  ؟ކޮބައިޯތ މައްސަލަައކީ .އޮތީ ެއއް ޕާޓީެއްއެގ ަކއ ންސިލެއް މި .ހިނާގތީ

 އިތ ބާރާ ،ެއކީަގއި މައްސަލަތައް. ަކއ ްނސިލ ތަކަށް ރައްޔިތ ން ަވރަްށ އ އްމީދާ މިސާލަކަށް މި ހ ންނަނީ. މިކަހަލަ

 ަވންޏާ ަމސައްކަތްކ ރާ ކަމަށް އިަކއ ންސިލ ތަކ ަގ ލަޙަތ  ކ ރިއަށް ނެރެެގްނ އެޞްީކގައި މި ެގންނަނީ. ޒާތީ މައެ

މިހިރަ  ،އޮންނަ ޑިސިޕްލިނަރީ މައްސަލަތަކާއި އިއެ ކައ ންސިލ ތަކ ގަ  ،ހ އެލް.ޖީ.އ އަށް ބާރ ތަކެއް އެަބ ދ ންޖެ
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ގައި އެ ކައ ންސިލ ތައް ރަނަގޅ ކ ރެވ ނެ ކޮންމެެވސް ކަހަލަ ރައްޔިތ ްނެގ ޙައްޤ  އި، ރަނަގޅަށް ބަލަ މައްސަލަތައް

ބޫލ ކ ރަން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ަގކަމަށް އަޅ ަގނޑ  މިއަދ   ބާރ ެވރިކަެމއް އެލް.ޖީ.އ އަށް އޮންނަންޖެހ ނެ ،ނިޒާމެއް

 ދަންނަަވން. ަވރަށް ޮބޑަށް ޝ ކ ރ  ދެއްިވ ފ ރ ޞަށް

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ . އަދި އަޅ ަގނޑ  ައބަދ ެވސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ބަސްފ ޅ ތައް ކަނ ާލ 

ެދއްާވ ތަފާތ  ކ ލައަށް ަޓކައި އަޅ ަގނޑަްށ ެގނެސްސަށް ހ  އަޑ އަހަން އިންނަނީ. އަިދ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މި ބަ

 ،ެވސް ޝ ކ ރ ެވރިވ . ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އެނިގަވަޑއިަގންަނވާ   މެންބަރ ންޔަޤީން މި މަޖިލީހ ެގ ހ ރިހާ

ަކއ ންސިލ ތަކ ެގ އިންތިޚާބ ަތއް  ،ކަންެވެގންދިޔަ ޮގތް. ކޮިވޑ  އައިްސެގން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ލާމަރ ކަޒީ އިންތިޚާބ 

ަވގ ތ   ނެތް މި ބ ފ ޅަކ ިވ ެއްއެވްސ ލިބިަވަޑއިެގންނެ  ެވްސ ޓިކެޓ   ނ ބ އްވ ނީ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ޕާޓީގެ 

ޓިކެްޓ  ،ެވސް އިއެހެން ޕާޓީތަކ ގަ  ،ކައ ންސިލަރެްއެގ ޮގތ ަގެއއް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އެނިގަވޑަިއަގންނަވާ 

ބ ފ ޅ ންނަކީ ާއ ބ ފ ޅ ން.  90ޕާޓީތަކ ެގ މެންބަރ ެގ ތެރެއިން % ،ލިބިަވޑަިއެގންެނިވ މެންބަރ ންެގ ތެރެއިން ބ ފ ޅ ން

އިންތިޚާބ  ނ ބ ްއވ ނީާމ  ،ނޫން. ދެން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ޖެހ ނީ  ތިްއބެިވ ބ ފ ޅ ންނެއް އި ކައ ންސިލ ތަކ ގަ މިހާރ 

ށީންނާނެ ންނ ަވތަ ޮގނޑީަގއި ނީ ،ަދއ ރ  ދެމިެގންނ ދާނެ ބައެއްެވސް ދެން އިތ ރަށް  ކަނޑައެިޅެގން ،ހަމަ ކަށަަވރ ން

ްނ މި  ފެށ ނީ. ިއއްޒަތްތެިރ އާ ާލމަރ ކަޒީ ާގނޫނ  ތަމްފީޒ ކ ރާ ،ިތއްބަަވިނކޮށް ބ ފ ޅ ންެގ ަކއ ންސިލަރ ންެގ ޮގތ ަގއި

ަވނަ ބާބަށް ހައެކ ަގއި  ދިޔަ ޮގތް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ިޚޔާލ ފ ޅާިއަގންަނާވނެ މިކަން ެވެގންމެންބަރަށް އެނިގަވޑަ

ެވސް އަޅ ަގނޑ މެްނ  ދާއިރާެގ އަދި ލާމަޒ  ޮކމިޓީން މާލ ހ ޅ  ،އިޞްލާޙެއް ެގނައ މަށް އަޅ ަގނޑަށް ޔަޤީން ކަށަަވރ  

ިޑމޮކްރެސީ ހިނަގމ ން އަންނަ  ފަރ ެގެވސް ނ ހިނާގ. އަދި ނައި މެދ  ައޅ ަގނޑަށް ަޝއްެކއް ތައްޔާރަށް ތިބ ނެކަމާ

ަގނޑ މެްނ އަދި އަޅ  . ަވރަށް ބޮޑަށް ފާހަަގވ  އަޅ ަގނޑަށާ ،އްޒަތްތެރި މެންބަރަށާއިޮގތް އެއީ ައޅ ަގނޑަށް ޔަޤީން އި

 އެީއ ހ ، ޝޫރާެގ ރޫހ މަޝްަވާރެގ ރޫ ކްާއއި ނައިފަރ ެގ ޑިމޮކްރެޓި ސީ އ ފާ ފާޅ ކ ރާ ކަެމއް. ނައިަފރ ެގ ޑިމޮކްރެ

ެވސް ކަެމއް. ދެން މިހާރ   ެވސް އެނގ  ކަމެއް. އެއީ އަިދ އަޅ ަގނޑ މެން ޝ ކ ރ ެވރިވާ  ނަށްންއަޅ ަގނޑ މެން އެންމެ

  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް.އަރ ަވނީ ކެލާ ދާއިރާެގމި ފ ރ ޞަތ 

 

 ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްާރހީމް ޝަރީފް ާވހަކަދެއްކެވ ން:

ޮގސްފައި އޮތް ހިސާބ ން ލާމަރ ކަޒީ ބޯޑ ެގ އާދެ! ޝ ކ ިރއްާޔ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ލާމަރ ކަޒީ ިނާޒމ  މިހާރ  

 ؛ފަހ ން އ ފެއްދި ަވނީ. ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމ ެގ ދަށ ން އަޅ ަގނޑ މެން ނަށްވ ރެ ބޮޑ ެވފައި މިހާރ  މިހ މ ކަން އިންމ ހި



2020 ލައިޖ  22                                              ސާލްޖަނަ ވަ  32 ގެރ  އ  ދަ ނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަ ވަނަ 0220  

 

29 

 

ަގިއ ެގނެސްފައިާވ ކައ ންސިލ ތައް ހިންގ މ  ބަދަލ މިހާރ  ޤާނޫނ އަސާސީއަށް ެގނައި ަބދަލ ެގ ދަށ ން އަޅ ަގނޑ މެްނ 

، މިފަދަ  އޮތޯރިޓީެގ ބޯޑ ން ކ ރަން އެބަޖެހ . އެހެންީވމާ މ  ދައ ރެއް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ލޯކަލް ަގަވރމަންޓްންަވރަށް މ ހި

ެގަނއ މަކީ ަވރަްށ ދ މަތް މެދ ކެނޑިެގްނނ ދާނެ ޮގތަކަށް މި ާގނޫނަށް އިޞްލާޙ  މ  ދަނޑިަވޅެއްަގއި މި ބޯޑ ެގ ޚިންމ ހި

މައްސަލަަތްއ ހ ރ . މި މައްސަލަތަކ ެގ ރަށްރަށ ގައި ކައ ންސިލ ތަކ ަގއި ތަފާތ   އަޅ ަގނޑ ެމންކަމެއް.  މ ންމ ހި

ދ    ،މި ޚިދ މަތ ެގ ށްރާ. ަބއެއް ފަހަރަސަބަބ ން ރައްޔިތ ންނަށް ދ ންޖެހ  ޚިދ މަތްތަކަށް ަވރަށް ބޮޑެތި ބ ރޫތައް އަ

 ،އެކަންތައްަތއް އެބަ ިވޔަނ ދ . އެހެްނީވމާނ ަވތަ ދ . ަވޚިދ މަތ ެގ މެދަށް ކައ ންސިލަކ  ނ ަވތަ ކައ ންސިލ ތަެކއް އެަބ 

ނައީ ަވރަށް ދ ަވްސަވރ ަގއި. އަޅ ަގނޑ މެން ސަރ ކާރ  މި ެގ ކޮށް މިޞަޚާއް ،އެލް.ޖީ.އ  ބޯޑަކީ  މ  ކަމެއްންަވރަށް މ ހި

ެގ ދަށ ން އަޅ ަގނޑ މެން 19ެއއްކޮށް. އަދި އަޅ ަގނޑ މެން އެއަށްފަހ  އެޖެންޑާ  ަވރަށް ފޮނ  އ އްީމދ ތަކަކާ ،އ ފަލާއެކ  

ރަނަގޅަށް ެހޔޮެވރިކަެމއް ރަްއޔިތ ންނަށް  ،ެވސް މިތިބީ ަވރަށް ިގނަ ަވޢ ދ ތަކެއް ެވެގން  ހޮިވފައި މަޖިލީހަށް

 ަސރ ކާރ ން ަގާވއިދ ތައް ހެޔޮ ،ންނަމަެވްސ، އަޅ ަގނޑ މެން މި މަޖިލީހ ން ާގނޫނ ތައް ފާސްކޮށްއެހެ ގައި.ކޮށްދިނ މ 

، ން. އެހެންީވމާރ ދިނ މ ގައި މި ތިއްބަަވނީ ަކއ ންސިލަރައްޔިތ ންނަށް ޚިދ މަތް ،ނިޔަތ ގައި ހެދި ނަމަެވސް

މި  ިޚދ މަތް އެބަ ދ ންޖެހ .ންނަށް ބަރާބަރަށް ރައްޔިތ  ކ ންަކއ ންސިލ ތަ ،ނެތި ކައ ންސިލ ތަްއ މެދ ކެނޑ މެއް 

ެއލް.ޖީ.އ  ބޯޑަށް. އަޅ ަގނޑ ެގ  ެގޒިންމާކ ރެިވެގން. ޒިްނމާކ ރެވ ނީ ައޅ ަގނޑ މެން ަކއ ންސިލ  ކަންތައްތައް ކ ެރވ ނީ

 އްިކއ ދެ ބ ކެޔޮ ަގސް އިންދާ ާވަހކަނބަަވރަށް ބޮޑަށް ބ ނި އަޅ ަގނޑ މެން މި ދ ތެރ ގައި މަޖިލީހ ގައި  ކ ރައްޓެއްސަ 

ޮގތ ން.  ބެހ  މަޖިލީހ ގައި ފ ޑް ސެކިއ ރިީޓއާ ންޚިޔާލ ފާޅ ކ ރި އަޅ ަގނޑ މެން ،ކޮިވާޑ ގ ޅިެގން. ރަނަގޅ  

ާވހަކަދެއްކީމާ ސަރ ކާރ ްނ  މަސައްކަތްކ ރ މަށް. އަޅ ަގނޑ  މި އ ފެއްދ ންެތރިކަން އިތ ރ ކ ރ މަށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ

  މި ހިންަގނީ.ރައްޔިތ ން  ކައ ންސިލ ތަކަށް. ހިންަގން މި ޖެހެނީ ލޯކަލް އިެގންރާވަ  މިކަމަށް ޕްރޮޖެކްޓ ތައް ހަދައިެގން

، ރައްޔިތ ންނަްށ ދ ަވހ ން ދ ަވހަށް ދ ންޖެހ  އެހެންީވމާބައްޓަންެވފައި އޮތް ޮގްތ. ، މިއީ މި ނިޒާމ  އެހެންީވމާ

ދ  އްއެ ބ ފ ޅ ްނެގ ޟަރޫރީ ބ ނ ންތައް ފ  ،ދ ަވހ ން ދ ަވހަށް ކޮށްދ ންޖެހ  ކަންތައްތަާކއިރަްއޔިތ ންނަށް  ،ޚިދ މަތާއި

ހަދަނީ.  މަޖިލީހ ން  ނ ތައް މި. ާގނޫހަދަނީ މި އްާގނޫނ ތަކާއި ަގާވިއދ ތަޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެން ތަނަކަށް ހެދ މަށް

މެން އެދެީނ ކޮށްދިނ މ ެގ ނިޔަތ ގައި މި ހަދާ ާގނޫނ ތައް އަޅ ަގނޑ ، ައޅ ަގނޑ މެން ހެޔޮ ެވރިކަން އެހެންީވމާ

ރަްއޔިތ ންނަށް އައީ  ން މިއެމް.ޑީ.ީޕެގ ސަރ ާކރ  މެންެގ. އަޅ ަގނޑ ވ ންސާސްކ ރެ ހ ރައްޔިތ ންނަށް މީެގ ފަސ ހަަކން އި

އައިސް މިފަހަކަށް ،ކަމަކީ ރައްޔިތ ންނަށް ހެޔޮ ެވރިކަމެއް ކޮށްދިނ މަށް. ދެން އަނެއްކޮށްދިނ މަށް. ޚިދ މަތް

ތައް މި ހިންަގނީ މިލިއަނަށްވ ރެ ދަށް ޕްރޮޖެކްޓ  ފަސްއިޞްލާޙ ެގ ދަށ ން  އިއަޅ ަގނޑ މެން މި ާގނޫނ ެގ ދަށ ން ެގނަ

ޙަޤީޤަތ ަގިއ އެލް.ޖީ.އ ެގ ބޯޑ ެގ ަވރަށް  ،މ  ކަމެއްންމ ހި ެވސް ަވރަށް ، މިއީރަށްރަށ ެގ ަކއ ންސިލ ން. އެެހންީވމާ

އެްއޗެިހ ޙައްލ ކ ރ މަށް ޓަަކއި ހަމަ  މ ގައި ދިމާާވ މައްސަލަތަކާބޮޑ  ދައ ރެްއ މީަގއި ޮއވ . މި ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގ 
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ކަންތައްތަްއ  މި ،ާވހާ އަަވހަކަށް ބައްދަލ ކޮށް ނ ަވތަ ،އެލް.ޖީ.އ ެގ ބޯޑ  ދ ަވހ ން ދ ަވހަށް ބައްދަލ ކޮށް

ނ ޖެހި ނ ހިންގ ނެ. ީވމާ، އަދި މައްަސލަ ،ތައް ފަސ ހަކަމާއިޙައްލ ކޮށްދެްއިވެގން ނޫނިއްޔާ އަޅ ަގނޑ މެން އެ ޕްރޮޖެކްޓ 

ެވްސ އެލް.ޖީ.އ ެގ ޯބޑަކީ ަވރަްށ  އިމ  ކަމެއް. އަދި ހަމަ އެާއއެއްކޮްށ ތަރައްީޤެގ ަމޝްރޫޢ ތައް ހިންގ މ ގަ ންަވރަށް މ ހި

ެގނައި ާގނޫނ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެްނ  ފަހ ންއ ރެއް އަދާކ ރާނެ ބޯޑެއް. ކ ިރއަށްވ ރެ އަޅ ަގނޑ މެން މ  ދަންމ ހި

ެއއާެއކ  ަވނީ. އަދި ހަމައިޮގސްފަކައ ންސިލ ެގ މެންބަރ ންނަށްތައް އިތ ރ  ތިން މެންބަރ ން ފަސް މެންބަރ ންނަށް ެވެގން

ހިންގ މ ަގއި ލޯކަލް  ،ެވސް ލޯކަލް ކައ ންސިލ ތަކ ެގ ދަށ ން ހިންގާއިރ   ޓީއަންހެނ ން ތަރައްޤީކ ރ މަށް ހޮިވފަިއާވ ކޮމި

، ައޅ ަގނޑ  ދަންނަާވނީ އަޅ ަގނޑ މެން މި މ . އެހެންީވމާންބޯޑ ެގ ދައ ރ  ަވރަށް މ ހި  ެގއެލް.ޖީ.އ   ،ކައ ންސިލ  ބޯޑ ެގ

ރައީެސއް އަދި ބޯޑ   އީާސއި ނައިބ ރަ މ  އިޞްލާޙެކ . ެއލް.ޖީ.އ  ބޯޑ ެގ ންެގންނަ އިޞްލާޙަކީ ަވރަްށ މ ހި

، ިމއީ ަވރަްށ ކަމެކ . އެހެންީވމާ މ ންހިނަގމ ންދާނެ ޮގތް އަޅ ަގނޑ މެން މި ާގނޫނ ގައި ބަޔާްނކ ރ މަކީ ަވރަށް މ ހި

 ޝ ކ ރިއްޔާ.  އަޅ ަގނޑ  ދެކ ކަމ ަގއި ދަންަނަވން. ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް އިކަމ ަގ މ  އިޞްލާޙެއްންމ ހި

 

 ްއެކވ ން:ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެ

އަރ ަވނީ އ ނޫގފާރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 . ށްމ ޙައްމަދ  ަވޙީދަ

 

 އ ނޫގފާރ  ދާއިާރެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ަވޙީދ  ާވހަކަދެްއކެވ ން:

ިދެވހިރާއްޖ ެގ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރ ަކޒީ ) 2020/5`. ޝ ކ ިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ާގނޫނ  ނަންަބރ  

ށް މަޑަެވލީ ދާއިރާެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިން (އަ ާގނޫނ  ޞައ ސޫލ ން ހިންގ ން ކަށަަވރ ކ ރ މ ެގ ޚާއް

ފިރ ޝާން ހ ށަހަޅ އްާވފަިއާވ އިޞްލާޙަށް އަޅ ަގނޑ  ާތއީދ ކ ރާ  ާވހަކަ ދަންނަަވން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ަބއެއް 

ން. ލަާވހަކަަދއްަކާވތީ ައޅ ަގނޑ  ދަންނަާވ އިކޮށް އިިދކޮޅ  ބަެއއް ބ ފ ޅ ން މި ބިލ ތައް ނ ކިޔ ްއަވޞަޚާއް ؛ބަރ ންމެން

ފޮނ އްާވ މެއިލް އެއްޗެިހ  މިހާރ  މަޖިލީހ ެގ މަސައްކަތް ަވރަށް ރީތިކޮށް ފެންނަން ހ ންނާނެ. މަޖިލީހ ެގ އިދާރާއިން

 ،ެވސް ހ ރިހާ ބިލ ތަކެއް ބެއްެލވ ނެ. އެޮގތ ން  ރަސްމީ ެވބްސައިޓަށް ަވަޑއިެގން ކަމަށް ަވންޏާ މަޖިލީހ ެގ ނ ބައްލަާވ

www.majlis.gov.mv ައ ަގއި ހ ންނާނެ ހ ރިހާ ބިލެއް.  .ނެ ބިލ ތައްހ ންނާ އިހަމަ ހޯމް ޕ ޖ ަގ ިއ،ައށް ަވންނަާވފ

  މ ންނަށް ެވސް ފެންނާނެ. ހަމަ މި އާންބޮޑ ަވން. ނ ލަްއާވ ާވހަކަދައްަކާވތީ އަޅ ަގނޑ  ކަންއިއެ އެްއޗެހި ބައްލަވަ 

ެއދެން. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ަވރަށް ނ ހިނާގ ކަންކަން ރަނަގޅަށް ބައްަލަވިއެގން ާވހަކަެދއްެކވ ން އަޅ ަގނޑ  ހިނާގ

އް ެގނަީއ ފަހަރަކ  ބަދަލެ ެގނައި. ެއއިން ޮކންމެބަދަލ  ަވރަކަށް ަފހަރ ފަސް މިދިޔަ ސަރ ކާރ ަގއި ލާމަރ ަކޒީ ާގނޫނަށް 
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ކ ީރެގ އެލް.ޖީ.އ ެގ ކޮމްޕޮޒިޝަން  ،އެލް.ޖީ.އ އަކީ  !މިސާލަކަށް ބަްއލަާވ. ދީފައި ހ ރި ބާރ ތައް ހަނިކ ރަންެވެގން

ްށ. ބ ފ ޅ ން ހިމެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަ އިންތިޚާބ ާވ ަކއ ންސިލ ތަކ ެގ ތެރެއިން ަވކި އަދަދަކަށް  ،އޮންނާނީ

ިއެގން އަލ ްނ އަނބ ރާ ކ ރީެގ ކ ާރ ބަޔަކަްށ ހައްދަވަ އްޔަންޢަެއއީ ހަމަ ސީދާ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްާޔ  ،އެހެންނަމަެވސް

ގ ޅިެގްނ  އ19ާ-އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  މި ދައްކަނީ ކޮިވޑ  އެޓޯލްސް މިނިސްޓްރީ އ ފެއްދެީވ މިދިޔަ ސަރ ކާރ ން. ދެން

މި ާވހަަކ ދެން ނ ދަންނަ  .އިންތިޚާެބއް ބ އްެވންދެން ހަމަޖައްސާފައި އޮތް އިންތިޒާމ   ޮގތ ން އާ ަވގ ތީ ކައ ންސިލ ތައް 

ރާއްޖ ެގ ަރއްޔިަތކ  މިކަން ނ ަދންނަ ނޫޅ ނެ. މި މ އްދަތ ެގ ތެރ ގައި އެލް.ޖީ.އ ެގ ފަރާތ ްނ  .މީހަކ  މިތާކ  ނ ހ ންނާނެ

ކ ަރްއާވފައި ތިބި އްޔަންޢަކ ީރެގ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިްއޔާ  އީކ ރަްއާވ މިހާރ . އެ  ަވރަށް ބަިއަވރ  މަސަްއކަްތ އެބަ

. އެ ބޯޑ ން ކ ަރއްާވ ީވއްލެ އިބޯޑެއް އެކ ަލަވ  މިހާރ ެގ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާބ ފ ޅ ންެގ ބަދަލ ގައި އަޅ ަގނޑ މެންެގ

  ހ ރި ހާމަކ ރަމ ން. ފ ނިޖެހިފައި  ،ދަނީ ކޮންމެ ހަފ ތާއަކ  ކޮންމެ ހަފ ތާއަކ  އާންމ ކ ރަްއަވމ ން މަސައްކަތް އެ

ކައ ންސިލ ެގ ަވސީލަތްަތއް ހ ރި ދަތިތައް،  ަކއ ންސިލ  ހިންެގވ މަށް .މައްސަލަތައް އެ ެގންދަނީ ބައްލަަވމ ން

ޮގްސ ހ ރި ފ ށ ައރާ ާގނޫނ ތައް، މިކަންކަން ބެއްލެވ ން ަވރަށް ޢިލްމީ މިހެން ،ހަމަނ ެވެގން ހ ރި މައްސަލަަތއް

 ،ެގންދަަވނީ. އެހެންނަމަެވސް ކ ރަމ ންއެ މަސަްއކަތް ގައިއެކީ  ތެރިކަމާޞްަވރަށް ތަޖ ރިބާކާރ  ަވރަށް އިޚ ލާ ،ޮގތެްއަގއި 

ެއއީ ބަެއއް ބ ފ ޅ ން  ާގނޫނ  މިހާރ  އޮތް ޮގތ ން އެލް.ޖީ.އ ެގ ޯބޑ ެގ ަރީއސަކީ ،މެން މި ދިމާާވ ޮގތަކީއަޅ ަގނޑ 

ަވރަށް ޮބޑަށް ރ ޤ ޔާ ކ ރަްއަވމ ން  .ހޯމް މިނިސްޓަރ  އާލާސްކަންފ ޅާ އ ޅ ްއަވނީ .ިވދާޅ ިވހެން ހޯމް މިނިސްޓަރ 

އޮތ ން ބަދަލ ކ ރ މަށްޓަކަިއ  ރައީސަކ  ނެތި ނ ހިނާގނެ ޮގތަށް އޮތް ހެދިެގން ެއ ބޯޑ  ައޅ ަގނޑ މެން އެކަމާ .ެގންދަަވނީ

ބަިއެވިރެވަވޑަިއަގންނަާވ  އިނައިބ  ރައީަސކ  ނ ަވތަ ަނއިބ  ރަީއސަކަށް ަވަޑއިނ ެގންނެވ  ހާލަތެްއަގިއ ެއ ބޯޑ ގަ 

ްށ ބ ރައްކޮށް މަސައްކަތް އެބަ ަވރަ ؛ނ ހ އްޓި މި ބޯޑ ެގ މަސައްކަތް ލަބިއްޔަތ ން ބ ފ ޅަކ  ހޮވައިެގންޣ މެންބަރ ންެގ އަ

ަގއި ހ ންނާނެ. ފ ސްބ ކ ަގިއ ހ ންނާނެ. އެ ބ ފ ޅ ންެގ އިނގ ތޯ. އެލް.ޖީ.އ ެގ މަސަްއކަތްތައް ޓ ިވޓަރ ކ ރަްއާވ

 އިންތިޚާެބއް  އާ .ރީހ  އިފ ނިޖެހިފަ .ެއނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ މަެލއްީވއިސައިޓ ަގއި ހ ންނާނެ. އެ ކަންކަން ބައްލަވަ ެވބް

 ކައ ންސިލ ަތއް އަންނަންާވއިރަށް އަޅ ަގނޑ މެން ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނަށް މި ެގނައި ބޮޑ  ބަދަލ ތަކާ އާ ،އައިްސެގން

އެްއޮގތަށް ހިނާގކަން ކަަށަވރ ކ ރ ން އެއީ އެ ބ ފ ޅ ްނ އެ ކ ރަްއާވ މަސަްއކަތަކީ. އަޅ ަގނޑ މެން މި ހ ށަހަޅާ 

ްށ ޢަަވގ ތ ކޮެޅއް ދެްއިވްއޔާ ަވރަްށ ރަނަގޅ . މި މައ ޟޫ ؛ ރައީސް އިްއޒަތްތެރި ،އިޞްލާޙ ތަކ ެގ ބ ނ މަކީ އެއީ 

އަދިެވސް  ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމަކީ ހަމަ އިރ  އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، ައޅ ަގނޑ  ހަނދާނަށް އާދ ކާާވހަކަދައް 

ރި ަރއީްސ، އަޅ ަގނޑ މެން ރާއްޖެ ެގނައި ިނާޒމެއް. ިއއްޒަތްތެ ،ލާނަންއފަޚ ރ ެވރިކަމާއެކ  ައޅ ަގނޑ  ދަންނަަވ

ެވްސ ކޮންމެެވސް ަވރަކަށް ގ ޅ ން  ރ. އަތޮޅ  ރަށެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސާ ،ކ ރީަގއި ރާއްޖ ަގއި ކަންކަން އޮތް ޮގތަކީ 

ންނަ ޑަބަްލ ތަޅ ދަނޑ  ެގއްލ ނީމާ އެ ޓޯލްްސަގިއ އޮ އޮތް ރަށެއް. އަޅ ަގނަޑކަށް ނ ކެރ ނެ ނަން ދަންނަާވކަެށއް. ތިޖޫރީ



2020 ލައިޖ  22                                              ސާލްޖަނަ ވަ  32 ގެރ  އ  ދަ ނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަ ވަނަ 0220  

 

32 

 

ލާފައި ނަަގއިެގން ތަްނޑިޔާލަިއެގން އެ ޓޯލްްސއަށް އިަގނޑ  ކޮށަނ ކެރިެގން ތިޖޫރިާވހަކަ ބ ނަން ެގއްލ ނ  ،ތަޅ ދަނޑި

ރާއްޖެ  ކޯފީ އަނާން .ތިޖޫރި ހިފައިެގން އަންނަންޖެހ . ޑަބަލްކީ ކައިރިއަށް ތިޫޖރި ހިފައިެގން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އ ެގ ތަްއާޔރީާވންެވެގން ެކއްިކ ރަށްރަށް  ،ހަން ނ ކެރިސ ާވލެްއ އަ ަވަޑއިަގންަނާވ ާވހަކަ އެ ޯޓލްސްއިން ޮގީވމާ

 ން އެބަހ ރި އަޅ ަގނޑ މެންެގ އަތޮޅ ަގއި ެވސް. ސ ާވެލ އަހާލަން ނ ކެރިެގން. އެ ޓޯލްސް މިނިސްޓްރީ

ސް. ތަންޑިޔާ ހިފައިެގން މީހ ން ނެރ ނ  ރަށްރަށް އެބަހ ރި އިއްޒަތްތެރި ރައީ އިންެވސްިޓގ ޓަަރކ  އަންނަ ާވހަކަ ބ ނީމާ 

 ،ން ެވރިކަމ ން މަރ ކަޒ ކޮްށެގންމި ހާލަތަށް މި ދެންނެީވ ރަށްރަށ ެގ ކަންކަން މާލ ެގ އެޓޯލްސް މިނިސްޓްރީ

ން އ ފެއްދީ. ައޅ ަގނޑ މެްނެގ އެމް.ޑީ.ޕީ  އްއަޅ ެވިތކޮށްެގން ހިްނަގމ ން ައންނަނިކޮށް ރާއްޖ ގައި އަލަށް ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމެ

 ؛ދިޔަ ޮގތް ރާއްޖ ެގ ރަްއޔިތ ންނަށް ސާފ ާވނެ. އަނެްއކާެވސް ައޅ ަގނޑ މެންނަށްެގންެވ އަހަރ  ކަންތައް 3ފ ރަތަމަ 

 3ަކއ ންސިލަރ ން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް،  106 !އަހަރ ެގ ތެރ ަގއި މި ހ ރިހާ ބާރެްއ، ބައްލަާވ 5އަނެއްާކެވްސ މިދިޔަ 

ލީ. އިޮގތަށް އ ަވ ބައެއް ކައ ންިސލ ތައް ހ ރި .އިންތިޚާބީ ކައ ންސިލަރ ން 106 .ލިއަހަރ ެގ ތެރ ަގއި ސަސްޕެންޑ ކޮށް

. މ ޒަްށ ދަންދެން އ ކާ ބ ރ ކޮށްލީިސޓީ ކައ ންސިލ ެގ ޮގނޑި ސިންާގ މާލ މި އޮތް ބޮޑ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މާލެ

ތްތެރި ިގ ކަންކަން ފޮޓޯތައް އެހެރީ ފެންނަން އިއްޒަހިން ދަރ ބާރ ެގ އަތ ލަންެވެގން ަބނޑ  މ ސާރައަށް ބައްދަިއެގން 

ަވނަ،  6ރައީސް. އަޅ ަގނޑ މެން މި އ ޅެނީ މިކަން ކ ރަން. ދެން، މިކަން މިކ ރާއިރ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން ެވސް މިހާރ  

ަވނަ އިޞްލާޙ  މި ެގްނނަނީ. އަޅ ަގނޑ މެން މި މި މަޖިލީހަށް އަޅ ަގނޑ މެން މި ބިލ  ދިރާސާކ ރަންެވެގްނ  7

ތަކ ެގ ތެެރއިން އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް މަޢ ލޫމާތ  ދެއްަވން ނޑ މެން ބ ްއިވ މީިޓންއަޅ ަގނޑ މެންނަށް މަޢ ލޫމާތ ދ ން އަޅ ަގ

ަވޑައިނ ަގންަނާވ ދެން،  .ނިގަވަޑިއަގންނަާވނެރައީސަށް އެ އިއްޒަތްތެރިަވަޑއިެގންެނިވ ސްިވޒަލ ންޑ ެގ ޕްރޮފެސަރެއް. 

. އެކަމަނާ ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރެން އަންހެން ބ ކަނބަލެއް ؛ބ ފ ޅަކަށް އެނިގަވޑަެއއް ނ ަގންނަާވނެ. އެ ކަމަނާ

ތިމަންނަމެން ؟ ެހއްޔ އ ޅެނީ ކީއްެވ ތިހާ ާބރަށް ތިކަން ކ ރަން ތި ،ތިހާ އަަވހަށް ،އެންމެ ިގނައިން ިވާދޅ ިވ ާވހަކައަކީ 

ަގން. އަހަރ  ނެިގއ . އެަތއް ސަތ ަކ އަހަރެއް ެނިގއ  ރަނަގޅ  ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާެމއް ހިން 100ެވސް ސްިވޒަލ ްނޑ ަގއި 

، އަޅ ަގނޑ މެން އެހެންީވމާ .މި ަބދަލ ތައް ެގންނަލެްއ ބާރ ކަމ ްނ އެކަމަނާ ެވްސ ކަންބޮޑ ީވ ،އަޅ ަގނޑ މެން މިކަން

ކަނޑައެިޅެގްނ ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ޝިޔާމް  ،ހަމަ ޙަޤީޤަތ ގައި ެވސް މި ެގންނަ ކޮންމެ އިޞްލާޙަކީ އިތ ރ  ބާރެއްދ ން

 މި ދެންނެީވ މަޖިލިސް ެވބ ަސއިޓް ަބއްލަާވ. ،މި ބިލ  ާރއްޖ ެގ ަރއްިޔތ ންނަށް .ެއއީ އެ ހައްަދަވނީ އިތ ރ ފ ެޅއް

majlis.gov.mv  ންނާނެ މި ބިލ . މީތި ކިޔ އްާވ ރަނަގޅަށް. ކޮން ޙައްެޤއްތޯ މިއިްނ އޮަގިއ ިބލ ތަކ ަގިއ

ޚިލާފ  ާވހަކަެއއް އެ  ، ކަނަޑއެިޅެގން ޙަޤީޤަތާމާއެހެންީވ ؟ކޮން ފ ރ ޞަތެއްތޯ ހަނިަވނީ؟ ކޮން ބާރެއްތޯ؟ ހިފެހެއްޓެނީ

އް މި ެގންނަނީ އަޅ ަގނޑ މެން ަވޢ ދ ީވ ޮގތަށް. އަޅ ަގނޑ މެން ޙެ ދައްކަަވނީ. ައޅ ަގނޑ މެން ެގންނަ ކޮންމެ އިޞްލާ
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 ެގންނަނީ. ަވރަށް ެގންނަ އިްޞލާހެއް މި ފ ރ ޞަތ  ަފހިކޮށްދ ންެވެގން ،ކ ރަންެވެގންލާމަރ ަކޒީ ޮގތަށްކ ރި ތަސައްވ ރ  

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ާދއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި  ަމޑ އްަވރީއަރ ަވނީ ފ ރ ޞަތ މި ޝ ކ ިރއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިާހރ  އާދެ! 

 . ށްއާދަމް ޝަރީފަމެންބަރ  

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން: ޝަރީފް އާދަމް މެންބަރ  ާދއިރާެގ މަޑ އްަވރީ

ހިންގ ން ކަަށަވރ ކ ރ މ ެގ ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ މެން އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރ ަކޒީ އ ސޫލ ން ކ ރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ޝ 

ަރއްޔިތ ްނ ބާރ ެވރިކ ރ މަށްޓަަކއި އަދި  ާވހަކަެދއްެކެވމ ންދާއިރ  ރާއްޖ ގައި ެގނައ މަށްޓަކައި ޙ  ށް އިޞްލާ ާގނޫނަޞަޚާއް

 ،ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން މި މަސައްކަތް ފެށ މަށްޓަކައި ަވަރށް ރާއްޖ ެގ ފަޚ ރ ެވރި އިްއޒަތްތެރި ބ ފ ޅެއް ކަމ ަގިއާވ

އްޖ ެގ އެކި ރަށްރަށަށް ަވަޑއިެގން ކ ރެްއިވ ރާ ،އައްނަބީލް މ ޙައްމަދ  ަވޙީދ ްއދީން ރާއްޖ ަގިއ ކ ެރއްިވ ަމސައްކަތްޕ ޅ  

އެކީަގއި ޝ ކ ރ   ތެރިކަމާޞްލާޚ އެ މަނިކ ފާނަށް ަވރަށް އި ،މައްޗަށް ެގނެސް މަސައްކަތްޕ ޅ ަތއް މިއަދ  އަޅ ަގނޑ  ހިތް

ރ  މި ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން މި މަސައްކަތްތައް ހިންގ މ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެން މިހާ .ދަންނަަވން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ެއ  ެގާގނޫނ  އެ ،އަޅ ަގނޑ  ަގޫބލ ކ ރަނީ ަވނަ މާއްދާެގ ދަށ ން 140އަސާސީެގ ށް ެވސް ޤާނޫނ ޙަެގންނަ އިޞްލާ

އޮތ މަކީ އަޅ ަގނޑ  މާއްދާެގ ދަށ ން ކަމަށް މިކަްނ މި ކ ރެެވނީ. އެލް.ޖީ.އ ަގިއ މިނިސްޓަރަކ  ހ ންނަ ޮގތަްށ އޮންނަ

ަވނަ މާއްދާގައި ކަނަޑއެިޅެގން  140ސާސީެގ އަސްނާލަންޖެހ  ކަމެއް. ޤާނޫނ ދެކ ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެން ފ ންކޮށް ިވ

އެހެން ތަންތަން ބަލަހައްޓާނެ ނ ަވތަ އެ ތަންތަން ޒިންމާދާރ ކ ރ ާވނެ  އި، މ އައްސަސާަތެކއް ފިޔަވަ ޞަަވކި ޚާއް

އެލް.ޖީ.އ ަގިއ މިނިސްޓަރަކ   ،ނީވަޒީަރކ  ހ ންނަންޖެހ ނެ ކަމަށް ބ ނެފައި އޮންނާީތއާެއކ  ކަަމށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަ

ަވޒީރަކ   ،އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ަގބޫލ ކ ރަންޖެހ  ،ން މި ޖެހެނީ. އެހެންނަމަެވސްަވހ ންނަ

ހިންގ މ ަގިއ އެްގޒެކެިޓްވ މަސައްކަތްަތެކއް ކ ރަންޖެހ  ކައ ންސިލ   ،ބޯޑެްއަގއި  އަނެއްާކެވސް ސީދާ ަގަވރިނންގ 

އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ؟ ކަހަލަ އަސަރ ތަކެއް ކ ރާނެ ކަމެއްތޯސަބަބ ން ކޮން  ޖެހ މަކީ އ ެގބޯޑެްއގައި އިންނަން

އެލް.ޖީ.އ ެގ ސަބަބ ން މަސައްކަތްތަކަށް ލަސްތަކެއް އަންނަކަން. މިީއ  ،އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން އެބަ ަގބޫލ ކ ރަންޖެހ 

ލ މަށްޓަަކއި ކޮންމެ ާވހަަކއެއް ެދއްިކ އިޤަތް އޮޅ ަވއަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ަގބޫލ ކ ަރންޖެހ ނެ ޙަޤީޤަތެއް. ކަންކަމ ެގ ޙަޤީ

ބޯޑ ަތއް ހިންަގންާވ  ،އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވނީ ،އެްލ.ޖީ.އ ަގއި މިނިސްޓަރަކ  އިްނނަާވތީވެ  ،ެވސް ކަމ ގައި ިވޔަސް 

ކ  ބޯޑަށް ހަރަކާތްތެރިާވންޖެހ  ަވރަށް ހިންގ މ ަގއި ދަތިތަކެއް އޮންނަ ަކމަށް. އަދި ަވޒީރަ ،އެ ބާރ މިނ ަގއި  ،ަވރަށް

ކ ަރއްާވަފއި ހ ންނެިވ ކަމ ގައި ިވޔަސް، ެއ ަވޒީރަކަށް އެންމެ ފ ރަތަމަ އެންމެ ޕްރައިމަރީ  އްޔަންޢަ
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ައޅ ަގނޑ  ހިތ ން މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ  ،ވާއިރ   އެ ވ ޒާާރއެއް ހިްނގ ން ކަަމށް ،އަކަށް ާވނީރެސްޕޮންސިބިލިޓީ

ެގ ާގނޫނަށް އަދި އެލް.ޖީ.އ  ،ަގއި އެހެްނ އޮތް ކަމ ގައި ިވަޔސް ެވސްއަސާސީފ ންކޮށް ިވސްނާލަންޖެހ  ކަމެއް. ޤާނޫނ 

ގ ޅިެގްނ ެވސް ައޅ ަގނޑ  ހިތ ން މިއަށް ޙައްލެއް ނ ޯހދާ  އަޅ ަގނޑ މެން މި ެގންނަ އިޞްލާޙ ތަކާ

 ހިތ ން މިއަދ ފެނ . އަޅ ަގނޑ   ތަނ ގައި މި މަސައްކަތް ކ ރެވ ނެ ކަމަކަށް ނ އެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށެއް ކ ިރއަްށ އޮތް

އެލް.ޖީ.އ ެގ މަސަްއކަތްތަްއ  ،ެވސް ރާއްޖ ެގ ެއކި ހިާސބ ތަކ ަގއި ތިއްެބިވ ަކއ ންސިލަރ ން ަގބޫލ ކ ރަްއާވނެ

މިހާރަށްވ ރެ އަަވްސެވެގން ނޫނީ ރާއްޖ ެގ އެކި ހިސާބ ތަކަށް އަަވސް ޚިދ މަތްތަކެްއ ދިނ މ ގައި ޮގންޖެހ ންތަކެްއ 

ނ ން ެވސް އަޅ ަގނޑ  މި ައންނަނީ މި ބިލ ތައް ަވރަްށ ޤީ ހަމަ ޔަ .ތްތެރި ަރއީސްކ ރިމަތިެވެގންދާނެ ކަމަށް. ިއއްޒަ

ރަނަގޅަށް ިކޔަިއެގން. ިމ ބިލ ތަކ ަގއި ހ ންނަ މަްއސަލަތަކަށް ބަލާއިރ  އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން އަޅ ަގނޑ މެްނ 

ައޅ ަގނޑ ެގ  ،. އެހެންނަމަެވސްއ ލެއްަގިއ މި ކަންކަން ކ ރަމ ންދާއިރ  މި މައްސަލަތައް ހ ރެދާނެޙަދަސްކ ރަމ ންދާ މާ

ހަމައެކަނި ިމ  ،މިއީ  ަލސްވ ންަވޒީރަކ  މި ބޯޑ ަގއި ހ ންނެވ މ ެގ ސަބަބ ން މަސައްކަތްތައް ލަްސާވ ،ކަންބޮޑ ވ މަކީ 

މިއަދ  ރާއްޖ ަގއި އޮްތ އެންމެ ބޮޑ   ،އެލް.ޖީ.އ ގައި އޮތް ަމއްސަލަެއއް ނޫން. ތި ބ ފ ޅ ންނަށް ެއނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ

 ،ެގންދެވީ  ިއއްެޔގައި ދިފާޢީ ވަޒީރ  ިވދާޅ ަވމ ން އެ ،ެވފައި ބ ރ  މީހ ންެގ މައްސަލަ ކަމަށް ،މައްސަަލއަކީއެއް 

ޤައ މީ ސަލާމަތަށް ނ ރައްކާާވަވރ ެގ ކަންތައްަތއް އެބަ ހިނގައ . ޮގތް ނ ނގ  ކަްނތައްތަކެއް އެބަ ހިނަގއ . 

އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ަވގ ތ ކޮެޅއް ދެއްިވއްާޔ  ؛މަސައްކަްތކ ރަްއަވްނ ހ ންނެިވ އެކ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދިފާޢީ ވަޒީރާ 

މިހާރ  ރާއްޖ ެގ  އޮތީ ިއސްތިއ މާރީ ބާރަކ ން ހިފާފައި އޮތް ޮގތަށ  ރާއްޖެ މި ،ރަނަގޅ . ިވދާޅ ަވމ ން އެ ެގންދެީވ

ން ތައްަތއް ބެލެހެްއޓ މަށްޓަކައި ެއކި ފަހަރ  މަތީއިިމްގރ ޝަންެގ ކަން ،ހާލަތ . މިހާ ނ ރައްކާތެރި ހިސާބަކަށް ދިޔައިރ  

 ހ ންނެވ މަީކ މިއީ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވީނ މި މައްސަލަ ޙައްލ ކ ރ މަށްހ ންނަާވ ޮގތަށް އެކި ަވޒީރ ން ޯއަވަސއިޓްކ ރާ 

ޔަ ސަރ ކާރ ަގިއ ނިމިެގން ދި ،ޮގއްސަ އެބަހ ރި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދިމާާވ ޮގންޖެހ މެކ . އަޅ ަގނޑ މެންނަްށ ފެނިެގން

ނިމިެގންދިަޔއިރ  އޮތީ  ،އަެނއް އިެރއްަގއި ިއކޮނޮމިކް މިނިސްޓްީރަގއި  ،އިރެްއގައި ޑިފެންްސ މިނިސްޓްރީަގއި ެއއް  ެވސް

ތަންތަނ ގައ އޯަވަސއިޓްކ ަރްއާވނެ  މ ންމިކަހަލަ މ ހި ،އިކޮނޮމިކް މިިނސްޓްރީަގއި. މިޮގތަށް ެވެގންާދއިރ އަނެއްާކެވސް 

ރަސްމީ ޮގތ ން އެ އަާދކ ރަްއަވންޖެހ  ޒިންމާތަކެއް އަދާކ ރެިވަފއެްއ  ،ެވސްންނެިވ ކަމ ަގއި ިވޔަސް މިނިސްޓަރަކ  ހ 

ިދއ ން. މިކަހަލަ މައްސަލަތައް ަވނީ ރާއްޖ ަގއި މި ހ ންނަ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ތަކ ރާރ ަވމ ން ނޯވ . މީެގ ނަތީޖާއަކަށް

 ޮގތެއްަގއި އަތޮޅ ަތކަށް މިކަްނ ޞަޚާއް ސޫލ ން ޚިދ މަތްތަކެއް ދ ން،އަޅ ަގނޑ މެން ލާމަރ ކަޒީ އ  ،ތަކ ރާރ ަވމ ންދާއިރ 

ވަޒީަރކ  އެ ބޯޑ ަގއި ހިމެނިަވޑަިއަގތ މަކީ އެީއ  ،ކ ރަންޖެހ އިރ  އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވނީަލއިެގން މަސަްއކަތްއިހ ޅ ަވ

މިއިއްޔަކީ ައޅ ަގނޑ މެން  ،މަސައްކަތަށް ދިމާާވނެ ޮގންޖެހ މެކ . ދަތިތަކެއް ކ ރިމަތިާވނ . އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވނީ

ބޯޑ   ،ވެއްެޖއްޔާ ތާއީދ ކ ރަން ހެޔޮާވނެ ކަމެއް ނޫނ . އަޅ ަގނޑ މެން އެލް.ޖީ.އ  ރަނަގޅަށް ހިންަގން ބ ނ ންާވ ކަމަށް
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ތަންތާނގައި ިތއްެބިވ ބ ފ ޅ ންނަށް ެވސް ބާރ ތައް  އެ ވެއްޖެްއޔާ ައޅ ަގނޑ މެން ާވ ަކމަށް ކ ރިއަްށެގންދަން ބ ނ ން

ބައިދަންޖެހ ތީ ެއ  ،ައޅ ަގނޑ މެން ކޮންމެހެން ވަޒީރަކ  ނަމެްއގައި ިއންނާކަށް !ކ ެރވ ނެ ޮގތަށް ހައްދަާވ ންއެކަ !ދެއްާވ

ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން މިކަން ކ ރެވ ނީ އެލް.ޖީ.އ ެގ ައަވހަށް  މިއަށްވ ރެނ ޖެހ . އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވނީ ކަންކ ރާކަށް

ބޯޑ ެގ މަަސއްކަތްަތއް ރ ިވެގންނ . ޝ ކ ިރއްޔާ  މިނިސްޓަރ  ނީންނާނެ ޮގތަކަށް ައޅ ަގނޑ މެން ަގަވރނިންގ  ަގއިބޯޑ 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ށް ންބަރަދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެ މަކ ނ ދޫއަރ ަވނީ ފ ރ ޞަތ މި ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  

 ބަހ ސް އީތިދާފ ރ ޞަތ  އެރ ވ މަށްފަހ ގައި ިމ ބިލ ެގ އިބ އެއަށްފަހ  އިނގ ަރއިދޫ ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް 

   ނިމ ނެ. 

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން: މަކ ނ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރާޢީ

 އިމި ބިލ ެގ ކަންތަކ ަގ ؛އެލް.ޖީ.އ ެގ މިހާރ  ހ ށަހަޅާފައި އޮތް މި ބިލ ރައީސް. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއަޒތްތެރި `. 

ރި ފާހަަގކޮށްަލން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްެގ މ  ނ ކ ާތތަކެއް އެބަހ ންާވހަކަދަްއކާލ މަށްވ ރެ އަޅ ަގނޑަށް ަވރަށް މ ހި

 ،ެވހިާރއްޖ ެގ ރައްޔިތ ންެގ ސަމާލ ކަމަާށއިއަދި މ ޅި ދި ،މެންބަރ ންެގ ސަމާލ ކަމަށާއި ހ ެގއަދި މަޖިލީ ،ސަމާލ ކަމަށާއި

ާވަދެވރި  އަިދ އަޅ ަގނޑ މެންނާ ،ކޯލިޝަނ ެގ ހ ރިހާ ީލޑަރ ންެގ ސަމާލ ކަމަާށއި ،ހ ރިހާ ަވޒީރ ންެގ ސަމާލ ކަަމށާއި

ނީ އިންނަަވ ކަށްއަޅ ަގނޑަށް އެނިގަފއިާވ ޮގތ ން ިމހާރ  ރައީސަ އި ޕާޓީތަކ ެގ ސަމާލ ކަމަްށ ެވސް. އެލް.ޖީ.އ ަގ ހާހ ރި

އަފްޝަން ލަޠީފ ެގ ސަމާލ ކަމަށް. އަދި ނައިބ  ރައީސްެގ ސަމާލ ކަމަށް ެވސް. އެއީ އަޅ ަގނޑަށް  ؛ން ލަޠީފްޝައަފް

 ،ހޯމް މިނިސްޓްރީ ތަމްސީލ ކ ރ މ ެގ ޮގތ ން އެލް.ޖީ.އ ގައި ހޯމް މިނިސްޓަރ  އެބަ އިންނަާވ ،އެނިގފަިއާވ ޮގތ ން 

ސޯޝަލް މީޑިއާަގއި  ެއއްހޯމް މިނިސްޓަރ ެގ އޯޑިއޯ ،ނަށް މިދާކަށްދ ަވހ  ފެނިއްޖެއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ މެން

ންދާ ާވހަކަ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ެގތަން. އަދި އ ެގ އެއްެވސް ޚަބަރެއް ނ ވ . ފ ލ ހ ން ތަޙ ޤީޤ ކ ރަމ  ދައ ރ ކ ރާ

ރ ޤ ޔާކ ރާ ީވޑިޯއއެްއ. އަދި  ،މި ފެނ ނީއ ެގ މަދ  ދ ަވސްކޮޅެްއެގ ތެރ ގައި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އަޑ އިިވަފއި އޮތީ. ހަމަ

އަދި  ،ކޯލިަޝންެގ ލީޑަރަކ  ެވސް  ،ކޯލިޝަނަކ ން ެވސް ،ން ެވސްއަދާލަތ  ޕާޓީ ؛ެވސް ެއއްެވސް އެ ކަންތަކާ

 ރައްޔިތ ން އެ ކަންަތއްތަކާ ބަހެއް ނ ބ ނ . ިދެވހި އަދި އަދާލަތ  ޕާޓީެގ މެންބަަރކ  ެވސް ،ސް މެންބަރަކ  ެވސްމަޖިލި

ދިޔައީ ަގބ ރ ސްތާނ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދ ަވހ  ނޫސްތަކ ން ފެނިެގންދެން ޖެހިެގން  އެއާ  އ ފެދ . ހަމަާވލ އެބަ ސ 

ސިފައިން ަލްއާވ. މި ކަންަތއްތަަކކީ މިއީ  ،ެވސް ފ ލ ހ ންއީ އެ  .ނަަގން، ހާހޫރަ ނައްތާލަންރ ހ ސި ކޮނ ނ  ާވހަކަ

  . އ ފައްދާ ކަންަތއްތައް. މި ކަންތައް އެބަ ބަލަންޖެހ ން ސ ާވލ ރައްޔިތ  އާދަިއެގ ކަންތައްތަެކއް ނޫން. މިއީ ދިެވހި
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ކޯލިަޝނ ެގ ސަރ ކާެރއް. ސަރ ކާރ ެގ  ކީާވ ޮގތް. ސަބަބަީކ ދިެވހި ސަރ ކާރަރަްއޔިތ ންނަށް ސާފ ޮކށްދެންޖެހ   ދިެވހި

ދަނީ. ީވމާ،  މ ން މިދަނީ. މި ސ ާވލ ތައް އ ފަްއދަމިކަހަލަ ކަންތައްތައް މި ކ ެރެވމ ން މެދ  ވަޒީަރކާ

ހަމައަްށ  ،ސަލާމަތާއި  ،ބ އްދިއާއި  ،ނގ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ެވްސ ހަމަ ަވރަށް އާދަިއެގ ބ ފ ޅ ްނނަށް ެވސް އި

، ައޅ ަގނޑ މެން . ެއއީ ޝަރ ެތއް. ެއޮގތަށް އެކަން ކ ރެެވމ ންދަނީ. އެހެންީވމާހ ންނަންޖެހ ކަން ަވޒީރ ކަން ކ ރަންޏާ

މެދ   ދެން ފ ލ ސް އޮފީސް މަތިކޮށްފައިާވ ވަޒީރަށް ސީދާ ފ ލ ހ ން ެވސް އެ ބ ފ ާޅއާއަޅ ަގނޑ މެން ނ  ނ ދެން،

އެ ބ ފ ޅާ ނިސްބަތްާވ  ނޫނީ ،ދިޔައިމާ އެ ަކންތައްތައް ޚ ދ  އެ ބ ފ ޅާއ ފެދ  ޒާތ ެގ ކަންތަްއތައް ފެނިެގންޝައްކ  

؟ ކޮށްދެންޖެހ  އެއީ ކޮން ކަންތައްތަކެއްތޯކެިބނެޓ ން އެބަ ސާފ  ،ސަރ ކާރ ެގ ކޯލިޝަނ ން ،ން ނޫނީ ސަރ ކާރ ންޕާޓީ

ސޯޝަލް ކަށް ޔަޚިދ މަތްތެރި ، ެއްއެވސް ޑޮކްޓަަރކަށް ެއއްެވސް ،އަޅ ަގނޑ މެން ނ ދެން އެއްެވސް ދީނީ ޢިލްމ ެވރިއަކަށް

މި ހ ރިހާ ކަމެއް ެވެގންދާއިރ  ެވްސ  ،ކަންބޮޑ ަވނީ ައޅ ަގނޑ  ކ ރާކަށް.ނާއެހެން ޮގތްޮގަތކަށް ެވސް ޯގއަދި މީޑިއާަގއި 

ން ެވސް މި ކަންތައްތައް ދިެވހި ރައްޔިތ ންނަްށ މްރާން ނިސްބަތްާވ ޕާޓީޢިއިޚް ހޯމް މިނިސްޓަރަށް ޝަ ޚ ދ 

ެގ މީހ ން. ކަންތައްތައް ސާފ ކޮށްދެވ ނެަވރ   ނ ދ ތީެވ. މިއީ ކ ރަންޖެހ  ކަމެއް. އެ ޕާޓީަގިއ އެބަތިބި އެސާފ ކޮށް

ނ ާވނެ. އެީއ ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ކަންތައްަތކެްއ ހ ރެެގން ިމޮގތަކަށް ވަޒީރ ކ  ،ހީަލތާއި ،ލ ާމއިއިއޮޅ ަވ ،މަކަރާއި

ން. ކެބިނެޓ ެގ ަވޒީރ ްނ އެބަޖެހ  މި ކަންތައްތައް އެބަޖެހ  ސާފ ޮކށްދ  ކަންތައްތައް ނޫން. ދިެވހި ފ ލ ހ ން މި 

ހ ރި ޮގެތްއ  އެއީ ެވފައި ،ޮގތްއެ ބ ފ ާޅއަށް އަަވސް ފަރ ާވ ލިބ ނެ  ،ާވނަމަ މ ގައިއ ޅ  ކަސާފ ކޮށްދ ން. ބަލިެވ

މެއް ނޫން ، އަޅ ަގނޑ  ބ ނ ބަލަންޖެހ . އަޅ ަގނޑ މެން ނ ދެން އެއްެވސް ަވރަކަށް ެގްއލ މެއް ާވކަށް. އެހެްނީވމާ

، ިއ ކަްނތައްތައް ކ ރަން. އެހެންީވމާާނކޮށް ސޯޝަލް މީިޑާއަގޚ ދ  ައޅ ަގނޑ  ބ ނ މެއް ނޫން ޯގ މްރާނަކަށްޢިއިޚް ޝަ

މިީއ ކިހިނެއްާވ ކަމެްއކަން އެބަ ސާފ ކޮށްދ ންޖެހ . އަޅ ަގނޑ   .އެ ބ ފ ާޅެގ ްސޓ ޓްމަންޓް އެބަ ދ ންޖެހ  ،އެ ބ ފ ޅާ

 ާވނ ާވ ރައްޔިތ ންނަށް ިކޔައިީދެގން ،ނިގެގންމީހާއަކީ ސާފ  މީހެއްކަން އެ ،ހ ރެެގން ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މީހާ ހަމަައށް

ައޅ ަގނޑ މެންެގ  ،ކޯލިޝަން ަސރ ކާރަށާއި ،ދިެވހި ސަރ ކާރަށާއި ،ާވނަމަ ދެން އެ މަޤާމ ގައި ހ ރެވިއްޖެ ކަމ ގައި

އަދި ޚ ދ  ދިެވހިރާއްޖ ގެ  ،ެގ މެންބަރ ންނަށް ެވސްހ މަޖިލީ ؛މަޖިލިސްެގ ރައްޔިތ ންނަށް ެވސް ،ސަރ ކާރަށާއި

އ ޅެނީ ކޮންކަހަލަ ތ ހ މަތެއްކަން.   މެދ  ކ ރެިވެގން މި އާއެ ބ ފ ޅާ ރައްޔިތ ންނަށް ެވސް ަވރަްށ ސާފ ެވެގންދާނެ

ތިބެ މި ކަންތައްތައް ހަނ  ،ހ ރެމި ކަންތައްތައް މިހެން  ،އަޅ ަގނޑ  ކަންބޮޑ ާވ ކަމަކީ  ،އަޅ ަގނޑ  ކަންބޮޑ ާވ ކަމަކީ 

 ދިެވހި ސަރ ކާރަށް ްމރާނަށް އަދި އަދާލަތ  ޕާީޓައށް އަދިޢި އިޚްނ ާވނެ. އެހެްނީވމާ، އަޅ ަގނޑ  ޝައޮއްބާަލއިެގން

 މި ކަންތައްަތއް ދިެވހި  ،ިދެވހި ފ ލ ހ ންނަށް ެވސް ހަމަ ޮގާވލަން ،ކެބިނެޓ ެގ ަވޒީރ ންނަށް ެވސް ،ެވސް

ެގ ރައީސަށް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ހ އަދި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީ .ރައްޔިތ ންނަށް ީވހާެވސް ައަވހަކަށް ސާފ ކޮށްދ ން

ރައްޔިތ ން މި  ދިެވހި .ކަންތައްތައް އެބަ ސާފ ކ ަރންޖެހ  ސް ތެރެއިން މިމަޖިލި ،މަޖިލިސް ތެެރއިން ؛އިލްތިމާސެއް
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 ،ކަންބޮޑ ވ . ައޅ ަގނޑ މެންނެއް ބ ނ މެއް ނ ވ  ިދެވހިންނަށް ޚިދ މަތްކ ރާ އެްއެވސް ދީނީ ޢިލްމ ެވރިއަކަށް  ކަންތައްތަކާ

ާވކަށް.  އަދިެވސް އެެހނިހެން ބ ފ ޅަކަށް ެވސް ދިވެހިން ޝައްކ ެގ ނަޒަރ ން ދެކ  ޮގތަކަށް ކަންތައް ،ޑޮކްޓަރަކަށް 

އެ ބ ފ ާޅ  ،މެދ  މިކަހަލަ ބައިަވރ  ހީތައް ކ ރެެވމ ންދާއިރ  ހޯމް މިނިސްޓަރާ ،ކޮށް މި ސަރ ކާތ ެގ ަވޒީރެއްޞަޚާއް

ިމ  ،ށްމަޖިލީހ ެގ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސަކ ރަނީ މަ އިލްތިމާސް، އަޅ ަގނޑ  ހަކ ރ ަވން އެބަޖެހ . އެހެންީވމާޖަާވބ ދާރީ

ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިނިސްޓަރ  ސާފ ކޮށްދެން އެބަޖެހ . މި ކަންތައް އިންތިޒާމ  ެވސް ކޮށްދެ ކަންތައް ެވެގންދާ ޮގތް

 . ފ ރ ޞަތަށްިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، ދެއްިވ އެބަޖެހ . ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

އިނގ ަރއިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ؛2 ދެން  ސ ާވލ ކ ރ ން. -1 ؛ޒީރ ން ޖަާވބ ދާރީކ ރ ވ މ ެގ އިންތިޒާމަކީަވ

 ޙަސަން އަޙްމަދ .

 

 އިނގ ަރއިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ  ާވހަކަދެއްެކވ ން:

ދާއިާރެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހެޅި އިޞްލާޙަށް އަޅ ަގނޑ  ެވސް  ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ . މަޑަެވލީ

ެއ  އި،ތާއީދ ކ ރަން. އަޅ ަގނޑ މެން މި ކަންކަން ކ ރާއިރ ަގިއ ރަނަގޅ  ޮގތ ަގިއ ަކއ ންސިލ ތައް ބާރ ެވިރކ ރ ަވ

އަޅ ަގނޑ  ދެކ ޮގތ ަގިއ މިއަދ ެގ ލޯކަްލ  .އ ޅެނީ ނޑ މެން ެގންނަން މިރަނަގޅަްށ ހިންގ ނެ ޮގްތ އަޅ ަގކައ ންސިލ ތަްއ 

ރައްޔިތ ންނަށް ފެނިެގންދ . އ ނޫގފާރ  ދާއިާރެގ  އިމަސައްކަތްތަްއ ރާއްޖ ެގ ެއންމެހަ ރާ ަގަވރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ކ 

ހަމަ ތަފްސީލ ކޮށް   ،ނ  ޮގތްކ ެރވ ތާއެއްަގިއ ކ ރެވ  މަސައްކަތް އެ ހަފ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ިވދާޅ ިވ ޮގތަށް

ކ ރެިވެގންދަނީ. ެއއީ އަޅ ަގނޑ  ދެކ ޮގތ ގައި ަވރަށް މ ހިންމ  އެކަން ރައްޔިތ ންނަށް އެނިގެގންދާ ޮގތަށް މިއަދ  

ޗެްއ ނޫނ ަގއި އޮތީ ކޯ ާގ ،ކަމެއް ކަމަށް ެވސްކޮްށދެވ ނީ ކޮން، ެވސްކަމަށް  ކަމެއް. މީެގކ ރިން ކ ރަނީ ޮކން ކަމެއް

ޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގންދިޔައީ. ކައ ންސިލ ތައް އޮިބއަޅ ާވފައި އޮތް ތަން އަ ިއ،ލަެވސް ބަލައިނ  ކަމެއް

ޔާތް ރަނަގޅ ެވެގންދާއިރ ގައި ެއ ކައ ންސިލ ތަކަށް ތަމްރީނ  ހަޑިމޮކްރަީސެގ  ،އެހެންނަމަެވސް، މ ޖ ތަމަޢ  ބަދަލ ެވ

 އި ތައް އިތ ރ ކޮށްފައި ރާއްޖ ެގ އެންމެހަެވސް ދ ންޖެހ  ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  އެބަ ަގބޫލ ކ ރަން. އެ މީހ ންެގ ަވސީލަތް

އެ ޚިދ މަތްތައް ަލސްނ ާވނެ ޮގަތކަށް ކ ިރއަށް  ،އިމ ެވާގފ ރިހަމަ ޮގތ ގައި ަވސީލަްތ ަރއްޔިތ ންަނށް ރަށްރަށ ގައި ތިބ  

ނޑ ެމން ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަޅ ަގނޑ  ދެކ ޮގތ ަގއި އަދިެވްސ މިއަށް އަޅ ަގ ދާންޖެހ  ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން

އޮތް ިއޞްލާޙ  ހ ށަހެޅިެގން ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާއަްށ  ެދަވނަ ފަހަރ  ތަޅ މަށް ނ ެގނެސް ިމހާރ  މި ،ިވސްނާލަން އެބަޖެހ 

ކ ރިމަތިލާފައި ތިބި ކެނޑިޑ ޓ ންެގ ނަން ނަަގމ ން އެބަދ .  މިއަދ  ،ދާއިރ ަގއި ފާހަަގކޮށްލަން އަޅ ަގނޑ  ނ ކ ތާެއއް

އިޞްލާޙ ެވެގން އައ މަީކ  ށްނަން ނަާގ ފަރާތްތަކަށް އެ ފ ރ ޞަތ  ލިބ ނެ ޮގތަ ަގއި އެހެންީވމާ، ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާ
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ނ ކޮށް އެކަން ޙައްލ ެވެގންދާނެ ކަމެްއ އަޅ ަގނޑ  ދެކ ޮގތ ގައި ެދަވނަ ފަހަރަށް އަޅ ަގނޑ މެން މި ކަމަށް މަސައްކަތް

ެވސް ކ ރިމަތިލާފައި ތިބ   ޔާ އަެނއްކާ މިައދ ނޫނިއް، ެއއީ އެހެންއިްއޒަތްތެރި ރައީސް  .ކަމ ގައި އަޅ ަގނޑ  ދެކެން

ދެން ާވނީ ކިހިނެއްތޯ. އަނެއްާކ އެ ފ ރ ޞަތ  ނ ލިބި އަނެއްކާ ކައ ންސިލަރ   ،އެތައް ަބޔަކ  ިވސްނަމ ން ެއބަދ 

ނެ އޮތް ހާލަތ ން ކ ެރވ ަވގ ތ   އިލެކްޝަެނއް ބ ްއވ މަކީ އެީއ ދައ ލަތ ެގ މިއިތާއެްއ ފަހ ން ބަހޮާވފައި އަނެއްާކ ހަފ 

އެަތއް ޚަރަދ ތަެކއް ހިނާގ  ،ކަމެއް ކަމަްށ އަޅ ަގނޑ  ަގޫބލެއް ނ ކ ރަން. ިމއިން ކޮންެމ ކަމެްއަގިއ އެަތއް ފަިއސާެއއް 

ކޮށްދިނ މަކީ މިކަން ކޮމިީޓ މަރ ޙަލާގައި ކޮމިޓީ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރ ން ފާހަަގކޮށްފަިއ މިކަން ރަނަގޅ   ،ކަމަކަށް ާވތީ 

ގައި ާވތީ ދަންނަަވން. ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް ަވރަށް ބޮަޑށް ޝ ކ ރިއްޔާ. ިއއްޒަތްތެިރ އަޅ ަގނޑ  އެދ  ކަެމއް ކަމ  

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  މި މެދ ކަނޑާލަނީ އިންޓޯލަށް. ައޅ ަގނޑ މެން ދެން އެނބ ރި  .ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ 

ބިލ ެގ ފަހ ބަސް ިވދާޅ ވ މ ެގ  މި  . ބަހ ސް ނިމ ނީއީތިދާއިބ  . ަގއި. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ 11:10ބައްދަލ ަވނީ 

 .ޯވޓަށް އެހ މ ެގ ކ ީރގައި އަޅ ަގނޑ  އަރ ާވނަން ،ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް މެންދ ރަށްފަހ  ފ ރ ޞަތ  މަޑަެވލީ

 ޮގތ ން ޯވޓަށް އެހ ެނ. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ިރއްޔާ. އެއަށްފަހ  މިއަދ  ބިލ  ބަލައިަގތ މާ ގ ޅ 

 

 {ށްއަ 11:12އިްނ  10:35 :ޅ ކޮގ ތ  ސްަވހ }

 ( ޙަސަން ޢަފީފ ފ ީށ ދާއިރާގެ މެންަބރ ވިލ  ؛ވީނެންތ ގައި އިސަޔާ)ރި

 

   މަޖިލީހ ގެ ރައީސްގެ މ ޒ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަން .  6

 

 :ދެްއެކވ ންރިޔާސަތ ން ާވހަކަ

އަޅ ަގނޑ  މި  ަވގ ތ  މި ،މިޮގތ ން  .މި ފަށަނީެގންދަން އަޅ ަގނޑ  ފަހ  ޖަލްސާ ކ ރިއަށް ` ހ ސްަވގ ތ ކޮަޅކަށް

 ތަކ ން ހ ށަހަޅ އްާވ ކަްނކަން. ކޮމިޓީ ،އެއީ  8.1. 8 އެޖެންޑާ ނަންބަރ  ،ފައްޓަނީ

ރީ ބިލ  ޖ ޑީޝަ ެގނައ މ ގެ އަށް އިޞްާލޙ (ނޫނ ާގނޫނީ ފަންނ ެގ ާގިދެވހިރާއްޖ ެގ ) 2019/5ނޫނ  ނަންބަރ  ާގ -8.1

 މާފަންނ   ،ދެއްާވނީ ޮކމިޓީެގ މ ޤައްރިރ ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ . މި ރިޕޯޓ  މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅައި ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި 

 .ފަހ މީ އިމްތިޔާޒް މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ އ ތ ރ 
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 ާވހަކަެދއްެކވ ން: ފަހ މީ އިމްތިޔާޒް މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  މާފަންނ 

ގައި ބ ްއިވ ަރއްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ދެަވނަ  2020ޖޫން  10މި ރިޕޯޓަކީ، އާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

އަށް (ނޫނ ާގނޫނީ ފަންނ ެގ ގާ ދިެވހިރާއްޖ ެގ ) 2019/5ނޫނ  ނަންބަރ  ާގ ،ަވނަ ޖަލްާސަގއި ފަސްދައ ރ ެގ 

ޮގތ ެގ  ން އެ ބިލ  ދިރާސާކޮށް ނިންމިމިޓީއަށް ފޮނ އްވ މާ ގ ިޅެގން، ކޮމިޓީރީ ކޮެގަނއ މ ެގ ބިލ  ޖ ޑީޝައިޞްލާޙ 

ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ  ދަނެގތީ ،ރިޕޯޓ . މި ބިލ  އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ަރއްޔިތ ްނެގ މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ އްާވފަިއަވނީ

ިވ ކޮިމޓީަގިއ ހިމެނިަވަޑއިަގންަނާވ މިބިލ  ދިރާސާކ ރެއް ،ޖ ޑިޝަރީ ކޮމިީޓަގއި  މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނާޡިމް.

 ހ ޅަނގ  ހެންވ ރ  ،ސިރާޖް މޫސާ މެންބަރ އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ ،އިބ  މ ޤައްރިރ ކޮމިޓީެގ ނަ ؛މެންބަރ ންނަކީ

 ، މ ޢިއްޒ  އިބްރާހީމް ެމންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ހެންވ ރ  ،ލަޠީފް ޙަސަން މެންބަރ ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ

 ،ރިޟާ އިބްރާހީމް މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިާރެގ ގ ރައިދޫ ،ނިހާދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ފ ދޫ

މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ިއްއޒަތްތެރި ެވލިދޫ ދާއިާރެގ  ،ޙ ސައިން ސަޢ ދ  މެންބަރ އިްއޒަްތތެރި  ާދއިރާެގ ިވލިނިގލީ

ިއްއޒަތްތެރި ކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގ  ،ޒަރީރ  ޙަސަން މެްނބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މަތިެވރި  ،ޝަފީޤްهللا ޢަބްދ 

 ،އަދި އަޅ ަގނޑ   ،ޙ ސައިން ޢަލީ މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ ،ޝަހީމް ޢަބްދ ލްޙަކީމްهللا މެންބަރ  ޢަބްދ 

ކ ިރިއރ ަގިއ ބިލ ެގ ދިރާާސ ަވރަްށ ކޮމިޓީން ދިރާސާ ބިލ ެގ  . މިފަހ މީ އިމްތިޔާޒް  މެންބަރ  ދާއިރާގެ  އ ތ ރ  މާފަންނ 

ދިރާސާކ ރެިވަފއިވ . އަދި ބިލަށް ކޮމެންޓ  ހޯދ މަށް  ،ދާއިރާއެްއގައި ކޮމިީޓެގ މެންބަރ ންެގ މެދ ގައި މަޝްަވރާކޮށް ފ ޅާ

ތަކ ން ހޯދާފައިވ . އަދި މީެގއިތ ރ ން ެވސް ތަފާތ  އެކިެއކި ފަރާތް ލެިވ ބާ ަކއ ންސިލ ން ކޮމެންޓ އިހ ޅ ަވފ ރ ޞަތ  

ތަކަކަށް ެވސް ރިޢާޔަތްކޮްށފައިވ . އަދި ދިެވހިރާއްޖ ެގ ާބ ން ކޮމިޓިންއަށް ހ ށަހަޅ އްާވަފއިާވ ކޮމެންޓ އެިކއެކި ފަހަރ  މަތީ

ބިލާ މެދ ގައި  ައޅ ަގނޑ މެން މި ،މި ކޮމިޓީން ނ ރަސްމީކޮށް ބައްދަލ ކޮށް ބ ފ ޅ ންނާ ،އި މެންބަރ ންނާ ެގކައ ންސިލ ން

ބިލ  ރައްޔިތޔ ްނެގ މަޖިލީހަށް  މި .ދ  މަޝްަވރާތަެކއް ހޯދާފައިވ . ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްމެ ޮގތާ ކ ރިއަށްދާނެ

މިހާރ   ؛ބާ ކައ ންސިލ  މިހާރ  ޢަމަލ ކ ރަމ ންދާ  ،ހ ށަހެޅ އްވިއިރ ަގއި މި ބިލ ަގއި ކަނަޑއަޅ ްއާވފަިއާވ ޮގތްަތކަކީ

ާއއި އަދި ބާ އެްގޒާމް ަވކި ރ ެގ ޓްރ ނިން އަހަ އެއްނޫނ ަގިއ ބަޔާންކ ރާ ާގލީަގލް ޕްރޮފެޝަން ޢަމަލ ކ ރަމ ންދާ 

ކ ރ މަށް ރީެގ މ އްދަތަކާ ހަމައަށް ސަސްޕެންޑ ަވއެީއ ފެށ  އަހަރ ެގ ފެބްރ  ؛ކ ރ މަށްސަސްޕެންޑ  ކަށް މ އްދަތަ

ނޫނ  ާގމިހާރ  އެ އެކ ގައި  ރ މާކ އެއާެއކ ަގއި އެ މ އްދަަތްއ އެކަން ސަސްޕެންޑ  އަދި ަހމަ .ހ ށަހަޅ އްާވފަިއަވނީ

ެވފައި ތިބި ނޫނީ ދާިއރާއިން ްގރެޖ އ ޓ  ާގ ،ނ ަވތަ މިހާރ  ހ ށަހެޅިފައިާވ ބިލ  ފާސްާވ ހިސާަބށް ދިޔައިރ ަގއި ފާސްިވއިރ 

ަވނީ. އެހެންނަމަެވސް، ކޮމިީޓެގ މެންބަރ ންެގ މެދ ަގިއ ކ ެރވ ެނ ޮގތަކަށް ހ ށަހަޅ ްއާވފައި އިދަރިަވރ ންނަށް ހ ަވ

 ،ނަން. ކޮމިީޓެގ މެންބަރ ންނަށް ފެނިަވޑައިަގތީ ލާއިނިްނމެިވ ޮގތްަތއް އަޅ ަގނޑ  ަދންނަަވ ގައިމަށްފަހ މަޝްަވރާކ ރ 
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ެވސް ބާ އިމްތިހާނެއް ެއްއޮގތަކަށް  ،ނ ަވަތ ެއްގޒާމް އިތަްއ ެއއްކޮށް ހ ްއޓާލަމިދެންނެިވ ޮގތަށް ޓްރ ނިްނގ ޕްރޮްގރާމ 

ނޫނ ެގ މ ޅި މަޤްޞަދ  ާގއެއީ މިހާރ  ޢަމަލ ކ ރަމ ންދާ  .ރ މަކީ އެންމެ ރަނަގޅ  ޮގތަކަށް ނ ާވނ އިކ ނ ލިބި ހ ަވ

ާޚއްޞަ ޕްރޮްގރާމެއް ދަިރަވރ ންނަްށ  ްއަގއި،ޕްޮރްގރާމެއް ަވކި ސިފައެ އެްއކޮށް ެގއްލިދާ ކަަމކަށް ާވތީެވ، ޓްރ ނިން

 ޓްރ ނިންގ ދ ަވހ ެގމަސް ެއއް  ؛ަވރަށް ކ ރ  މ އްދަތެއް  ،ދިނ މަށްފަހ ގައި ހ ާވކ ރެވ ނެ ޮގތް ހެދ ން. އެހެންކަމ ން

ެވފައި ތިިބ ހިސާބަށް ދަރިަވރ  ނޫނަކަށް ާވއިރ ، އެާގިބލ   އަދި މި އިލަިއ،ޕްރޮްގރާމެއް ބާ ަކއ ންސިލ ން އެކ ލަވަ 

 މި ެއޮގތަށް ަވނީ. ކ ރެވ ނެ ޮގތް ހެދ ން މަޤްޞަދަކަށް ެވފައިއިެވފައި ތިބި ދަރިަވރ ންނަށް ހ ަވްގރެޖ އ ޓ   ،ދަރިަވރ ން

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި  ،ދ ަވހ ެގ ތެރ ަގއި  ހަތްބިލ  ެގޒެޓ ކ ރާ ތާރީޚ ން ފެށިެގން  ަވނީ. މި ބިލ  އިޞްލާޙ ކޮށްފައި

ެގ ބައިެވރިްނެގ ފެންަވރ  ގައި ހިމެނ  ަވކިަވކި ބަިއތަކާއި، އެ ތަމްރީނ  ޕްރޮްގރާމ ބަޔާންކ ރާ ތަމްރީނ  ޕްރޮްގރާމ 

ނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާ ތާރީޚ ން  ާގލައި، މި އިލެއް ބާ ކައ ންސިލ ން އެކ ލަވަ ސޫވަޒަންކ ރާނެ ޮގތް ބަޔާންކ ާރ އ 

ޖެހ ނެ ކަމަށް އެބަ ބަޔާންކ ރ . ދެން ކ ރަންއިޢ ގައި ޝާ ެގޒެޓ   ެގސަރ ކާރ   ދ ަވހ ެގ ތެރ ަގއި، ދިެވހި ހަތްފެށިެގން 

 ، އެއްފަށަންޖެހ ނެ ކަމަށް ދ ަވހ ެގ މ އްދަތެްއ ދިނ މަށްފަހ ގައި މި ޕްރޮްގާރމ ހަތް ެގޒެޓ ކ ރާ ތާރީޚ ން ފެިށެގން އަދި 

އެހެނިހެން ބަޔާންކ ރާ  އިނޫނ ގަ ާގމި  ދ ަވހ ެގ ތެރ ަގިއ، 21އެއަށްފަހ ގައި  . ޓްރ ނިންގ ޕްޮރްގރާމ ދ ަވހ ެގމަސް

މަްށ އަދި ރާްއޖ ގައި ަގބޫލ ކ ރާ ަވިކ ތަނަކ ން ކިަޔާވފައި ތިިބ ކަ ،ަވކި އ މ ރެއް  އެއީ  ؛ޝަރ ތ ތައް ފ ރިހަމަާވ

 21އެ ޝަރ ތ ަތއް ފ ރިހަމަާވ ހ ރިހާ ފަރާތްތަކަށް   ؛އޮތްނޫނ ގައި މިހާރ  ާގޝަރ ތެއް  ކަްނކަން ަވކި ނަމަ، އެަވނީ

އެއާއެކ ގައި ދެން އެންމެ އަަވހަށް ބާްއާވ ބާ  ހަމަަވނީ. ދ ަވހ ެގ ތެރ ަގއި ހ ާވ ލަިއދިނ މަށް ލާޒިމްކޮށްފައި

ޒިމްކ ރ . ދެން ޖެހ ނެ ކަމަށް އ ަގއި އެބަ ލާ ކޮށްފައިާވ ފަރާތްަތއް އިށީންނަންއި ހ ަވ ،ނެއްަގއި އެ ދަރިަވރ ންހާއިމްތި

މި ދެނީ ޑިޕްލޮމެޓިކް  އް މިހާރ ފ ރ ޞަތެ ެގޖެހ މ ކަމ ެގ ަތއްަގނޑ އަސްލާ ެއއްޮގތް  ،ެގނެވ ނ  އިތ ރ  ބަދަލަކީ

 އެ ފަާރތްތަކަށް މި ދެެވނީ އަސްލާ. ދިެވހިރާއްޖ ެގ ޑިްޕލޮމެޓިކް މިޝަންތައް ރާއްޖެިއން ބ ރ ގައި ހ ންނަ ،މިޝަން

ތަންކޮޅެއް ބ ރ ން ެގނެވ ނ   މެންބިލ ން އަޅ ަގނޑ  ތައްަގނޑ  ޖެހ މ ެގ ފ ރ ޞަތެއް އެބަދ . މިއީ މިކަމ ެގ ތްއެްއޮގ

ދައ ލަަތއް ދިމާެވފަިއާވ ކޮންމެެވސް ަވެރްއެގ ބ ަރ  ނޫނިއްޔާ ،ށްމިއީ މިހާރ  ސަރ ކާރަ ،އިޞްލާޙެއް. އެހެންނަމަެވސް

 މި  ؛ނަންއިލާދަންނަަވ ،ަގނޑ މެން ެގނަިއ ބަދަލެއް. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްދިނ މަށް އަޅ ހޯދައިޮގތް ކަމަކަށް ލ އި 

 ގ ޅ  ެގނައ މ ެގ ބިލާއަށް ިއޞްލާޙ (ނޫނ ާގޫނނީ ފަންނ ެގ ާގދިެވހިާރއްޖ ެގ ) 2019/5ނޫނ  ނަންބަރ  ާގ ،ނޫނ ާގ

ަވނަ  35ކޮމިޓީެގ  މި ަގއި ބ އްިވ 2020ޖ ލައި  11ޮގތ ން ކޮމިޓީ މެންބަރ ންެގ މެދ ގައި މަޝްަވރާކ ރ މަށްފަހ  

ކޮމިޓީން ބިލަށް ެގނައި އިޞްލާޙ ަތކާެއކ  ޮކމިޓީއަށް ހާޒިރ ިވ މެންބަރ ން  ،ބައްދަލ ވ މ ަގއި ބިލ  ދިރާސާކޮށް

ެގ ދަށ ން، ަވނަ މާއްދާެގ )ޅ( 121ީވާމ، ރައްޔިތ ންެގ ަމޖިލީހ ެގ ަގވާއިދ ެގ  އިއްތިފާޤ ން ބިލ  ފާސްކޮށްފައިވ .

ެގަނއ މ ެގ އަށް އިޞްލާޙ (ޫނނ ާގނޫނީ ފަންނ ެގ ާގިދެވހިރާއްޖ ެގ ) 2019/5ޫނނ  ނަންބަރ  ާގ ،ން ފާސްކޮށްފައިވާ ކޮމިޓީ
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ން ނިންމަވައިދެއްވ ން އެދި މި ރިޕޯޓ  ހ ށަހަޅަން. އަދި  ަމތީ ބިލ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތެްއެގ

ކޮމިީޓެގ  ،ާއއެކ ަގިއ ކޮިމޓީެގ މެންބަރ ންއެ ިބލ  ެވސް އެބަ ހ ށަހަޅަން އަދި ހަމަ އެކ ގައި މި މި ރިޕޯޓާ

 ބައްދަލ ވ ންތަކަށް ހާޒިރ ެވަވަޑއިަގތ މ ެގ ތަފްސީލ  އެބަ ހ ށަހަޅަން. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އާދެ! މިހާރ  ޖ ޑިޝަރީ ކޮމިޓީން މި ހ ށަހެޅ އްިވ ރިޕޯޓަށް ބަހ ސްކ ރ މަށް 

މިނެޓާިއ  37އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  ؛އޮތް ޮގަތކީަގޑިއިރ  ބެހިފައި  އެއްަގޑިއިރ . ދެން އެ  އްއެ އޮތީ  ކަނޑައަޅ ްއާވފައި މި

 4ސިކ ންތ . ޕީ.އެން.ީސއަށް  5މިނެާޓއި  5ށް ކ ންތ . ޕީ.ޕީ.އެމަސި  5މިނެޓާއި  5ޖ މްހޫރީ ޕާޓީައށް  ސިކ ންތ . 17

ސިކ ންތ . އަދި ަވިކ ޕާޓީައަކށް ނިސްބަތްަވަޑއިނ ަގންަނާވ  32މިނެޓާއި  3ސިކ ންތ . އެމް.ޑީ.އ އަށް  3މިނެޓާއި 

ަވން އެދިަވޑަިއަގންނަާވ ދައްކަ މިނެޓާއި އެއް ސިކ ންތ . އެެހންީވމާ، މި ރިޕޯޓަށް ާވހަކަފ ޅ  އެއްކޮންމެ މެންބަރަކަށް 

ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  ދަނެގތީ އަރ ަވނީފ ރ ޞަތ މިހާރ  މި އާދެ! އަޅ ަގނޑ  ބ ފ ޅ ންނަށް ފ ރ ޞަތ  ހ ޅ ާވލަން. 

 ށް. މަޡިމެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނާ

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން: ނާޡިމް މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދަނެގތީ

 ނޫނަށްާގ . މިާގނޫނ (ނޫނީ ފަންނ ެގ ާގދިެވހިރާއްޖ ެގ ) 2019/5 ` ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. އާދެ!

ގ ިޅެގްނ މަޖިލީހ ެގ ތަޅ މ ން މިކަން  ހ ށަހެޅ މާތަކެއް އިްޞލާޙ  ންއިޞްލާޙ ތަކެްއ ހ ށަހެޅީ އަޅ ަގނޑ . އާދެ! މި ބިލ 

ަވނީ ަވރަށް ރަނަގޅަްށ  ޖ ޑިޝަރީ ކޮމިޓީްނ މި އި،ވަ ދެއްއި ޖ ޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް މި ބިލ  ފޮނ އްަވ އި،ފާސްކޮށްދެއްވަ 

ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. އާދެ! އަޅ ަގނޑ  ކޮންމެހެން ހ ށަހެޅި ގޮތް   ކަމަށް ަވރަށް ފ ރިހަމައަށް މިކަން ކޮށްދެއްާވފައި

ންެގ އ ގައި އަޅ ަގނޑ މެ ،އެހެންނަމަެވސް .ރަނަގޅ  ޮގތް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ެވސް ަގޫބލެއް ނ ކ ރަންއެންމެ އެއީ 

އަިދ  ،އަދި ބާ ަކއ ންސިލ ެގ ިވސްނ މާއި  ،ނޫނީ ދާއިރާއިން ކިަޔާވފައި ތިިބ ކ ދިންނާއިާގ ،ހ ރީއ ރ  ިވސްނ ން 

ބަލަންޖެހ  ކަންކަން ބެލ މަށްފަހ ގައި އެންމެނަށް ެވސް އެންެމ ނޫނީ ޮގތ ން ާގައޅ ަގނޑ މެން  ،ޮގތ ންއެހެނިހެން ޮގތް

ޖ ޑިޝަރީ ކޮމިޓީެގ  ،ޮގތ ން ައޅ ަގނޑ  ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ  އަާދކ ރަންއެ  ޓަކައި އެކަީށެގންާވ ބަދަލ ތައް ެގަނއ މަށް

އަދާކ ރަން. އާދެ! މި އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށް ޝ ކ ރ  މ ޤައްރިރ  އަދި ހ ރިހާ މެންބަރ ން ކޮށްދެއްިވ ބ ރަ މަސަްއކަތް

ތިން ާވފައި ތިިބ ކ ދިންެގ ތެރެއިން ނޫީނ ދާއިރާއިން ކިޔަ ާގ ،އިޞްލާޙ  ހ ށަހެޅ މ ެގ މައިަގނޑ  މަޤްޞަދަކަށްީވ

ދ ަވސްތަކެްއ  ކިޔެިވ އެްއޗެއް ފަރިތަކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އެ މީހ ންނަށް ނ ލިބި ިގނަކ ދިންނަށް އެ މީހ ން ސަތ ކަެއއްހާ 

 ދެތިން ކަމެއް  ހ ށަހެޅީަވމ ންދާތީ. އެހެންކަމ ން، އެ މީހ ންނަށް އެ ފ ރ ޞަތ  ހޯދައިދިނ މަށް ޓަކަިއ ައޅ ަގނޑ ެމން 
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 ނަމަެވސް،އެހެން .ެގނެިވފަަވނީ ކޮންމެެވސް ސިަފއެްއަގިއ ބަދަލ  މިހާރ  މި މަށްެއ ކަންކަ .އ ެގތެރ ަގިއ ހިމެނ  ޮގތަށް

އެީކަގިއ ައޅ ަގނޑ މެން ހ ށަހެޅި މަޤްޞަދ  ޙަޤީޤަތ ަގިއ ހާސިލ ެވެގން އެބަދ .  މި ބަދަލާއަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ 

. ަވނީ މަތިކޮށްފަ މި މައްޗަށް ަވރަށް ިގނަ ކަްނކަންބާ ަކއ ންސިލ ެގ  ،ިއާވ ޮގތަށް މި ރިޕޯޓ ގައި ފާހަަގކ ރެިވފަ 

  އެކީގައި ޖ ޑިޝަރީ ކޮމިޓީެގ ބ ފ ޅ ން މި  ޮގތ ަގއި ބާ ކައ ންސިލ ން މި ރިޕޯޓ  ނިމ މާ އަޅ ަގނޑަށް މަޢ ލޫމާތ  ލިބ 

ބެހ   މިހާރ  ެއ ބ ފ ޅ ންނަށް މި ކަމާ ތ ންޮގ ބެހ ޮގތ ްނ ކ ރަންޖެހ  ަކންކަމާ  ަވނީ ބާ ކައ ންސިލަށް މި ރިޯޕޓާ ގ ޅ  

ބާ ކައ ންސިލ ެގ ބ ފ ޅ ން މި ބިލަށް ެގނެވ ނ   ،އެހެންކަމ ން، އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ .ކޮށްފަސާއްހިމަޢ ލޫމާތ  

ާބ  ޮގތ ން ކ ރަންެޖހ  މަސައްކަތްތަްއ ކ ރަްއާވނެ ކަމަށް. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ކ ރަްނާވއިރަށް އެކަމާ ބެހ ގ ދީސްބަދަލ ތައް ތަ

ިމ ެގންދަާވށ . ކ ރިއަށް ފަހަތަށް ބ ރަެވަވަޑއިނ ެގން މިކަން  ،ކައ ންސިލ ެގ މެންބަރ ންނަށް މިއަދ  އިލްތިމާސްކ ރަން 

ލިބިފައިާވ  ،ނ ާވނެ ެވެގންޅ ކަމަކީ ަވރަށް ިގނަ ޒ ާވނ ްނތަކެްއެގ އ އްމީދާ ގ ޅިފަިއާވ ކަމެކ . މިއަދ  ތި ބ ފ ޅ ން ިވދާ

ކ ރެވ  ދ ަވހ ން ގ ދީސްމ އްަދތެއް ނޫން ކަމަށް. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ގައި މިަކން ތަމ އްދަތަކީ އެކަީށެގންާވ 

 ެއއް އަދި ހަމައެާއއެީކ  .އޮތީ އިޢ ލާންކ ރަންޖެހ  ޮގތަށް ބެހ  ކަންކަން މި  ދ ަވހ ެގ ތެރ ަގއި މިކަމާ ހަތްފެށިެގން 

ނޫނީ ަވީކލ ކަން ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ާގ އެ މީހ ންނަށް ،ފ ރިހަމަކ ރެިވ މަސްދ ަވހ ެގ ތެރ ގައި ތަމްީރނ  ޕްރޮްގރާމ 

އެ ބ ފ ޅ ން ބާ ަކއ ންސިލ ެގ އެންމެ މ ހިންމ  ކަމެއްެގ ޮގތ ގައި އެއާއެީކގައި  ލިބިެގންދާނ ކަމ ެގ ހ ާވކ ރެެވްނޖެހ . ހަމަ

  ހާ މީހ ންނަށް އޮތީ އެކަން ކ ރެވ  ޮގތަށް. ެއހެންީވމާ، ހ ރި ބާ ަކއ ންސިލ ެގ ެއގްޒާމް ހެދ ން ެވސް މި ،ފާހަަގކ ރެްއީވ

ަވކީލ ކަން ކިެޔިވ ހ ރިހާ ދަރިަވރ ންނަށް ެވސް އަދި ސަރ ކާރ ން ބ ނ ްނާވ ނޫނީ ާގބާ ކައ ންސިލަށް ެވްސ އަދި  ،ެވސް

ހަމަ . އެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ބޮޑަށް ޮއތީ ހަމަޖެހިފަ ޮގތަށް މި ޮގތް ެވސް ީމެގތެރ ަގއި ހިމެނިެގން މިކަން ާވ

އެއާއެީކގައި ބާ ކައ ންސިލަްށ  ބ ފ ޅ ންނަށް ޝ ކ ރ  އަދާކ ރަން. އަދި ހަމަ  އަދިެވސް ެއއްފަހަރ  ހ ރިހާ 

ފ ރ ޞަތ   މ ގައިކަމި އި،އަދިެވްސ އެއްފަހަރ  މިކަން ީވހާެވސް ފ ރިހަމައަށް މިކަން ކޮށްދެއްވަ  ،އިލްތިމާސްކ ރަން

ެކއް ހޯދައިދިނ މަށް ކާމިޔާބ  ދ ަވސްތަ އިމިކަމ ަގއެ ކ ިދންނަށް  އި،ލިބިފައިާވ ފަރާތްތަކަށް އެ ފ ރ ޞަތ  ދެއްވަ 

. ކިެވލަންަވ ންމ ޝ ކ ރ  އަދާކ ރަ ޅ ންނަށް ޓަކައި ހ ރިހާ ބ ފ ކޮށްެދއްވ މަށް. އަިދެވސް ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށްމަސައްކަތް

 ޢަލަިއކ މް.  ވައްސަލާމް

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ ފ ދޫއަރ ަވނީ  މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  މިޝ ކ ރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

   ށް.ނިހާދަ މ ޙައްމަދ 
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 ާވހަކަދެއްކެވ ން: ނިހާދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ފ ދޫ

އިޞްލާޙ  ެގަނއ މ ެގ ބިލ   އަށް (ނޫނ ާގނޫނީ ފަންނ ެގ ާގދިެވހިާރއްޖ ެގ ) 2019/5 .ާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސްއްޝ ކ ރި

. ޙަޤީޤަތ ަގިއ ަވނީ މަސައްކަތް ނިމިފަ މިހާރ  މި ،ހަމައަްށ ޮގސް އާކޮމިޓީ ެގައޅ ަގނޑ މެން ތަނަށް ހ ށަހަޅ އްވައި މި

މަސް ފަހ ން އަނެއްކާ އިޞްލާޙެްއ  2އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެން ާގނޫނެއް ވ ޫޖދަށް ެގންނަނީކީ

ާގނޫނ   ،ކ ރ މަށްފަހ  އަޅ ަގނޑ މެން ދެކެން ބ ނ ންާވ މަންޒަރަކީާގނޫނ  ވ ޖޫދ  ނޫން. އެ އްެގނައ މ ެގ ބ ނ މ ަގއެ 

ާގނޫެނއް  ،. އެހެންނަމަެވސް މަންޒަރ ކ ރެވ މަލ ޢަ. ެއައށް މަންޒަރ  ެވެގންދާއެ އިމްޕްލިެމންޓ  ،ވެ ގ ތަސްދީ

ކ ރަން ލާޒިމްވ ، މަޖ ބޫރ ވ .  ާގނޫނ  އިޞްލާޙ ކ ރ މަށްފަހ  ދިމާާވ މ ހިންމ  ބޮޑެތި ކަންތައްތަކ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންފާސް

 ،ނ ކ ރެިވ ތިބިއިހ ަވ ،ެގ ހާަލތަށް ކ ރިމަތިލިއިރ ގައި ިކޔަާވ ނިމިކޮިވޑ  ،ދިމާީވމި އެފަދަ ހާލަތެއް އަޅ ަގނޑ މެްނނަށް 

ން ނ ބ އްިވ ޙާނ ަވތަ އެ އިމްތި ެގ މަްއޗަށް ާގނޫނ ން ލާޒިމްކ ރާ ތަމްރީނ  ޕްރޮްގރާމ ލ  އަދި ބާ ކައ ންސި

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ،. އެހެންކަމ ންއީނ ކ ެރިވ ދިޔައިެއތައް ކ ދިންތަކެއް މަގ މަިތެވ ހ ަވ ،ދިޔ މ ެގ ސަބަބ ންލަސްެވ

 ،ަވނީ މި އިޞްލާޙ  ެގނެސް  ެވސް އިޞްލާޙެްއ ެގންނަން. މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން މިާގނޫނަށް އަެނއްކާ  ،ލާޒިމްީވ

ދ ަވސް މަސް 8މަސް،  6 ،ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ެގއްލިއިހ ވަ  ؛އެ ފ ރ ޞަތ  ،ނިމި އި މިއަދ  ކިަޔަވ ،މިކ ދިންނަށް

 އެީކަގއި އެ  އާެގ ހާލަތ ަގއި ިއތ ރ  ފ ރ ޞަތ  ެގއްލިެގން ހިނގައިދާނެތީެގއްލިފަިއާވ ކ ދިންނަށް އަިދ މި ކޮިވޑި 

ށް. ދިނ މައިފާސްާވ ާގނޫނ ެގ ތެރެއިން ހޯދަ ކ ެރވ ނެ އިންިތޒާމެއް މިއަދ  މިވައިކ ދިންނަށް ަވރަށް ައަވހަށް ހ 

އޮފިިޝއަލް އަން ،ަވރަށް ާގތ ން މަޝްަވރާކޮށް  ަކއ ންސިލާ މިކަްނ އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރީ ބާ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އި އަދި ޔާބ ފ ޅ ންެގ ލަފަ ކޮށްެގން އަޅ ަގނޑ މެން އެ އެކީަގއި ިސޓ  ކައ ންސިލާ އެްއގައި ނަމަެވސް ބާމީޓީން

ކ ރ މަށް ޓަކައި ހޯދައިދެވ ެނ އިނިމިފައިާވ ކ ދިންނަށް ހ ަވ އިކިަޔަވއަދި  ،އިއާ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ިވސްނ މަކީ ކޮބައިތޯ

އެ ޓްެރއިނިންގ  ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެއްބަްސެވވ ނީ ދިރާސާކ ރ މަށްފަހ .  އިޮގތަކީ ކޮބަިއތޯ ބަލަ އެންމެ ފަސ ހަ

ޖެހ  މަޢ ލޫމާތ ތަކެއް ދިނ މަށްފަހ ގައި ބެހ  ޮގތ ން ދ ން ާގޫނނާ ،ސް ޕްރޮްގރާމ ނެނ ަވތަ އޮންލައިން އެެވއާ ޕްރޮްގރާމ 

ކ ރ މ ެގ އިއެފަދަ ފަސ ހަ އިންތިޒާމެްއެގ ތެރެއިން އޮންނަ އ ސޫެލްއެގ ތެރެއިން ތަމްރީނ  ޕްރޮްގރާމަށްފަހ  ހ ަވ

ކ ދިންނަށް ަވގ ތ   ނ ކ ރެވ ެނ ޮގަތކަށް ބާްއަވިއެގން އެ އިކ ދިންނަށް ހ ވަ  . އިތ ރ  މަސްތަކެއް މިާވނ ފ ރ ޞަތ  ދެެވން

 ،ފަރާތ ން ެވސް ެއއްބަްސެވވި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދެ ،އްލ  ޮގތަށް އޮތ މަކީ އެއީ ަވރަށް ދެރަ ކަމެކ . އެހެންކަމ ންެގ

ދ ަވހ ެގ  21ކ ރަން ފަށާތާ މަލ  ޢަ ެވގ މި ާގނޫނ  ތަސްދީ ؛ދ ަވހ ެގ ތެރ ަގއި  21ަވނީ  މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން މި

އެންމެ ފ ރަތަމަ   ؛. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސްތެރ ަގއި ހަމަޖައްސާފަމީެގ މ ކ ރެވ ނެ އިންތިޒާކ ދިންނަށް ހ ަވއި  ތެރ ގައި އެ

ކްޝޮޕް ހިންާގެނ ޖެހ ނ . ެއއީ މިދެންނެިވ ވޯ ލަންއިން ެއކ ލަަވބާ ަކއ ންސިލ ، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ާވހަކަެދއްިކދާނެ

ދ ަވހ ެގ ތެރ ަގއި  7އެއީ  ެގ ާވހަކަ.، މިއީ ަވރަށް ކ ޑަ ފަސ ހަ ކަމެއްިއއްޒަތެރި ރަީއސް. އެހެންީވމާ ،އ ސޫލ 
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ދ ަވހ ެގ  7ން ފެށިެގން ިގނަެވެގން ޚ ކ ރާ ތާރީޢ ކ ރަްނާވނ . އަދި ސަރ ކާރ ެގ ގެޒެޓ ަގިއ ޝާއިެގޒެޓ  އިަލއިއެކ ަލަވ

ތެރ ަގިއ ތަމްރީނ   ދ ަވސް 14، އެހެންީވމާ. އްދާަގއި ބަާޔންކ ރާ ތަމްރީނ  ޕްރޮްގރާމް ފަށަންާވނ މާ  ތެރ ގައި މި

. ހަމަޖައްސަންާވނ  ކ ރ މ ެގ ިއންތިޒާމ އިދ ަވްސ ތެރ ގައި ހ ވަ  21 ،އެ ހ ރިހާ ކަމެއް ނިމި ،ފެށި ްގރާމ ޕްރޮ

ދ ަވހ ެގ ތެރ ަގއި ިމ  30ިގަނެވެގން މި ާގނޫނ  ފާސްާވތާ ިގނަެވެގން  ،ބޫލ ކ ރަނީަގއަޅ ަގނޑ   ،އެހެންކަމ ން

ާގނޫނީ ަވކީެލއްެގ  ،ނޫނީ ހައިިސއްޔަތ  ލިބިކ ދިންނަށް ާގ އެ ،ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ލިބިއިކ ދިންނަށް ހ ަވ

އަދި ާގނޫނީ ޮގތ ން ބާ  ،ހައިސިއްޔަތ ން މީހ ންނަށް ސިޓީ ލިޔެދީ، ާގނޫނީ ކަންތައްތަކ ގައި އެހީތެރިކަން ފޯރ ޮކށްދީ

އި ހޯދަންޖެހ   ޓަކަ އިމްތިޙާނ ގައި ަބއިެވިރވ މަށް ،ަގއިކ ރ ާވ ތަމްރީނ  ޕްރޮްގރާމ ކ ރިމަތި ކ ދިްނނާ ން ދެން އެކައ ންސިލ 

 ިމއަދ  މި  ،ބޫލ ކ ރަނީަގއަޅ ަގނޑ   ،. އެހެންކަމ ންަކމަށް ތަމްރީނ  ލިބ މަށް ބޮޑެތި ފ ރ ޞަތ ތައް ހ ޅ ިވެގންދާނެ

 ޓަކައި މި ބިލ  މިނ މަށްމަޖިލީހ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން އަޅ ަގނޑ މެންެގ މި ަދރިަވރ ންނަށް ފ ރ ޞަތ  ހޯދައިދި

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްާޔ.  ކަމަށް. ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ަވރަށް އޮތް ޮގތަށް ފާސްކޮށްެދއްާވނެ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިމްތިޔާޒް ފަހ މީ. 

 

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

 ާގނޫނ ން ބާ ކައ ންސިލަށް  އެ  ،އެކ ަގއި ާގނޫނ  ވ ޖޫދަށް އައ މާ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ާގނޫނީ ފަންނ ެގ

 ށް އަޖ ޑިޝަރީ ކޮމިޓީ ،ފަިއވ . އެހެންނަމަެވސްަވރަށް ިގނަ ކަންތައްތައް މަތިކޮށް އަދި ޑެޑްލައިންތަެކްއ ކަނޑައެޅި

ހ ރި  ކޮށްފައިލާޒިމ  ،ން ާގނޫނ ެގ ބ ނެފައިބާ ކައ ންސިލ  ،އެކ ަގއި ޔާ ަވރަށް ހިތާމަ ،ކ ރެވ ނީމިހާތަނަށް ފާހަަގ

ިގަނ ފަރާތްތަކަކަށް ަދރިަވރ ންތަކަށް ެގއްލ ންތަެކއް  ަވރަށް މ ެގ ސަބަބ ންވ ނ ކ ރެއްވެ ަމލ ޢަސ ންަގޑިތަކަށް ަގޑިތަކަްށ 

ކަމަށް ކ ރިތިެވފަިއާވކަްނ އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް މީެގ ކ ރިން ެވސް ފާހަަގކ ރެވ ނ . އެކަން ާބ ކައ ންސިްލެގ ސަމާލ 

ރެިގއ ލ ޓްީރ  ،ކަމަކީ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަަގކ ރެވ ނ  އަނެއްން. ދެންެގނެއްސަ ެވސް ާވނެ ޖ ިޑޝަރީ ކޮމިޓީ

ޚިލާފަށް އެ ނޫން ޮގތަކަށް  ޔާނ ކ ރެއްވ ނީމާ އެ މަލ ޢަތ ތަކަްށ ދަހ ރި މ އް ކޮށްފައިބޮޑީއަކ ން ާގނޫނެްއަގިއ ލާިޒމ 

ކަމެްއ ނޫން. ވ ނ  ންނަށް ަބލައިަގނެ އެީއ ައޅ ަގނޑ މެ .ކ ެރއްީވކ ރަްއަވން މަސަްއކަތްލިބ  ޮގތަކަްށ ަވކާލާތ  ހިތްަވރ 

އަބަދ ެވސް ާވންޖެހ ނީ ާގނޫނ ގައި ބ ނެފަިއާވ މ ްއދަތަށް އެކަން ކ ރެވ ތޯ. އަިދ  ،ަވނީނަމަ ރެިގއ ލ ޓްރީ ބޮީޑއެއް ކަމަށް

ދ  ެގއްލ  ޮގތަްށ ޤްޞައެޅ ން. އެކަމަކ  މ ިޅ މަކ ރ މަށް ބާރ ސިލ ހާދ  ޤްޞަކ ރަން އ ޅ  މަސިލ ހާ ާގނޫނ ން

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އިއްޒަތްތެރި ެއކ  އ ރ ގައި ފާހަަގކ ެރވ ނ . ޔާދަްއކަަވމ ން ދިޔަކަްނ އަޅ ަގނޑ  ހިތާމަކަފ ޅ ާވހަ
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ޮގތ ން އޮތީމާ   އޮތް ، މި ާގނޫނ ާގނޫނ  އިއަހަރ ެގ ތަމްރީނ  ޕްރޮްގރާމެއް ކ ރީގަ  1 ،ފާހަަގކ ެރވ ނ  ރައީސް

މިހިރަ މައްސަލަތަްއ  ،އަށް ދާނެ ތަންތަން ނެތ މާއިނިންނަށް ޓްެރއިދަރިަވރ ންދަރިަވރ ންނަށް ދިމާިވ ޮގންެޖހ ންތައް 

މައްސަލައަކަށް ެވސް ނ ިވ  ފާހަަގކ ރަނީ. އެހެންނަމެަވސް ދަރިަވރ ންނަށް ެއއްެވސް  މި . އަޅ ަގނޑ މެންއ ރ ަގއި ހ ރި

 ެވފައި ތިބި ބ ބ ފ ޅ ންނަށް މައްސަލައެއް ނޫންްގރެޖ އ ޓ   ،ދަރިަވރ ންނަށް  ކ ދިންނަށް، އެ މެްއގައި އިށީނ މަކީ އެއެްގޒާ

މި އިޞްލާޙ   ،ބިލ  ެގންެދީވ. މިހާރ  މިއ ރ  ެވްސ ބ ފ ޅ ން ިވދާޅ ަވމ ން  ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެން ާގތ  ަތކ ރާރ ކޮށް އެ

މެދ ގައި ހަމަ  ށް ެވސް މި ބިލަށް ެގނެވ ނ  އިޞްލާޙާޡިމަިވ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނާހ ށަހެޅ އް

މަޢ ލޫމާތ  ލިބ ޮގތ ަގއި ދަރިަވރ ން ެވސް ަވރަށް  ެވސްހަމަޖެހިަވޑައިަގންނަާވ. އަދި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިހާރ ހިތްޕ ޅ 

 .އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއްެގ ޮގތ ަގއި އެބަ ފާހަަގކ ަރއްާވ. ޙެ ރ އިޞްލާފެއަ، ހަމަޖެހ  ޮގތަކަށް ެގނެވ ނ  ރަނަގޅ ތްހި

ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ބާ ކައ ންސިލ  ،ލ މ ންއިކ ރަމ ންދިޔައިރ  ހ ޅ ަވއަޅ ަގނޑ މެން ކޮމެންޓަށް މި ބިލ  ދިރާސާ

ާވ ކަންތައްަތކަށެްއ ްއިވ ބިލ ަގއި ބިލ ަގއި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހެޅ  މި ،ތަކެއް ހ ށަހެޅ ްއިވ. ެއހެންނަމަެވސްކޮމެންޓ 

 ގ ޅިެގން އެ ދަރިަވރ ންނަށް އެކަމާ ؛ކޮމެންޓ  ނޫން އަސްލ  ކޮމެންޓް ހ ށަހަޅ އްާވަފިއަވނީ. އެްއެވސް ަވަރކަށް އެ

ޚިލާފަށް  ނެތްކަން ައޅ ަގނޑ މެންނަްށ ފާހަަގކ ރެވ . ެއއާމެދ ަގއި ެއްއެވސް ކޮމެންޓެއް ހ ށަހަޅ ްއާވަފއި ހަދަންީވ ޮގތާ

އ ންސިލަށް އާމްދަނީ ހޯދ މ ެގ ކަ  ބާ ،އާއި އެޓެސްޓ ޝަންެގ މައްސަލަ  ،ެގ ތެރ ގައި ހިމެނެނީހ ށަހަޅ އްާވފަިއާވ ކޮމެންޓ 

ކޮިމޓީއަށް ހ ށަހެޅ  މައިަގނޑ  ބިލ ަގިއާވ އަސްލ  މަްއސަލައަށް ޮގެތއްަގއި  މ ންމިކަހަލަ ާވހަަކތަކެއް. އާ ،ާއއިމައްސަލަ

އެ ދާއިާރއިން  ،ެއިއން ބ ރ ންާލއިރ ަގއި. އިްޞލާޙ ތައް ެގެނވ އިރ ަގިއ. އިކ ރާނީ ރިޕޯޓް އެކ ަލަވން އެޑްރެސް ކޮމިޓީ

މ  ޮގތެްއަގިއ ހިމަނާ ކަންކަމެއް ނޫންކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ންބ ރ ން ހ ށަހެޅ  އިޞްލާޙ ތަަކކީ އެ ރިޕޯެޓްއގައި އާ

ން  ފާސްކޮށް މަޖިލީހ ެގ ން އަޅ ަގނޑ މެން މި ރިޕޯޓ  ކޮމިޓީލ ބާ ަކއ ންސި .ފާހަަގކ ރެިވަފއިވ . ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް

ވައިފި. ފޮނ އްާވފައި އްއެކ ގައި އަެނއްކާ ރަްއިޔތ ންެގ މަޖިލީހަށް ސިޓީއެްއ ފޮނ  ފޮނ ވ މާ ،ތަޅ މަށް ފޮނ އްިވއިރ 

ން ަވރަށް . ައޅ ަގނޑ މެެއއްމާނަިއަގިއ ފޮނ އްާވފައި އޮތް ސިޓީ  އެިވދާޅ ަވނީ ިމކަން ެވްސ ކ ރެެވން ނެތ . 

އްލެއް ހޯދައިދީަފއި މި ރިޕޯޓ  ޙަ ރަނަގޅ   މިނ ެގމެދ  ން ހަމަ ަވރަށް ަރނަގޅ ކޮމިޓީކ ރަން އިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ހިތާމަ

ެވސް ގ ިޅެގން  ެގ ހާލަތާޮކިވޑ  ،މި ކަންބޮޑ ވ ންތަކަށް  ،ޮގންޖެހ ންތައް ލީ ދަރިަވރ ންނަްށ ދިމާެވފައިާވއިމި އެކ ލަވަ 

އެްއ އަހަރ ެގ ޓްރެއިނިން  އެއް. ޮގތްތަކެއް ހޯދައިިދނ މ ެގ މަސައްކަތްތަެކއް ކ ރީ ން އެ ދަރިަވރ ްނނަށް ލ އިއަޅ ަގނޑ މެ

 1ިގނަ ދަރިަވރ ންނަށް. ގެއްލިދިޔަީތެވ އަޅ ަގނޑ މެން މި ހ ށަހަޅަނީ  ދިަޔއީ ަވރަށް ގެއްިލ އެެވސް އެކ ދިންނަށް މިހާރ 

ކ ރާ ލ އި  އިލަިއ،ން އެކ ލަވަ ދ ަވހަށް މި ބަދަލ ކޮށްލަނީ އިނގ ތޯ. ބާ ަކއ ންސިލ  މަސް 1އެްއ، ދ ަވހ ެގ ޓްރެއިނިން މަސް

ދ ަވހ ެގ މަސް 1ބ ފ ޅ ން ކަނަޑައޅ އްަވިއެގން  އ ސޫލެއް އެ ،ގ ޅިެގން ހާލަތާ މި ކ ރެިވެގންަވނީނަމަ ލ އި ކަމަށް

ޓަަކއި، ނޫނިއްޔާ ވ މަށްއް، މިކަން ެވްސ ނ ކ ރެެއހެންީވމާކ ެރވ ނެ ޮގެތއް. އިއެކ ަގއި ހ ވަ  އެްއ ދިނ މާޓްރެއިނިން
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ޙަޤީޤަތ ަގއި ެވސް  އަޅ ަގނޑ  ކަމ ެގ ޮގތް ދެްއެކވ މ ެގ ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެްނނަށް އެ ސިޓީ ފޮނ އްީވމާނ ކ ރެވ ނެ

 ،ޖިލީހ ންރައްޔިތ ންެގ މަ ،ބޮޑަށް އެދެން ޓަަކއި އަޅ ަގނޑ މެން ަވރަށްކަންބޮޑ ވ . ދަރިަވރ ްނެގ ޙައްޤަށް

އިތ ރ  ެއްއެވސް  ،ދެްއާވށ އިއެ ދަރިަވރ ންނަށް ހިންަގވަ  ބޮޑަށް އެދެން މި ޕްރޮްގާރމ  ަވަރށްން ކޮމިޓީ ެގއަޅ ަގނޑ މެން

ބަހަނާއެއް ނ ދައްަކާވ. ާގނޫނ ގައި ކަނޑަައޅާފަިއާވ މ އްދަތ ތަކަށް މިކަން ކޮށްދެްއާވށ . އެ ދަރިަވރ ންނަށް ާގނޫނީ 

ަވގ ތ ން ަވގ ތަްށ  ހަމަ ރަން ނ ކ ތ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ދެއްވ ަމށް ކ ރެއްެވން އޮތް ހ ރިހާ ކަމެއްކ ދާއިރާއިން މަސައްކަތް 

ކަން އިރާަދކ ރެްއިވްއޔާ ިމކަން މިހެން ކ ރައްާވނެ  ،ންކ ރަންޤީކޮށްދެއްވ މަށް އަޅ ަގނޑ  ަދންނަަވން. އަޅ ަގނޑ  ޔަ

ްނ ންކ ރަން. އަދި ބާ ކައ ންސިލ ޤީން ޔައަޅ ަގނޑ މެކަމަށް  ދަރިަވރ ންނަށް މި ފ ރ ޞަތ  ލިބިެގންދާނެ އެ ،ެވސް

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް.  ކ ރަން. ަވރަށްކޮށްދެއްާވނެ ކަމަށް ައޅ ަގނޑ މެން އ އްމީދ  މިކަން

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ބ ނާ އެްއޗަކަްށ  ގައި އެ އިދާރާތަކ ން ާގޫނނ ޒީޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ . އާދެ! ާގނޫނ  ފާސްީވާމ ތަންފީ

ޔާ އްހ ރިހާ ޮގތަަކށް ާގނޫނ  ހަދަންވެއްޖެ ، އިދާރާ ބ ނ ންާވ ޮގތަށްޒީތަންފީ ،ކ ރަންޖެހ ނީ. އަޅ ަގނޑ މެންމަލ ޢަ

ފަސ ހަ ހޯދައިދިނ މ ަގިއ ކ ރ މާއި، ަރއްޔިތ ންނަށް ލ އިއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ރައްޔިތ ންެގ ޙައްޤ ަތއް ަރއްކާތެރި 

ބޫލ ކ ެރވ . ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ  ަވރަށް ރަނަގޅ  ަގެނ ކަމަށް ައޅ ަގނޑ  ެވްސ ރިމަތިާވޮގންޖެހ ންތަކެއް ކ 

ދިްއަގރ  ދާއިރާެގ އަރ ަވނީ  ފ ރ ޞަތ މިތަެކއް ތި ފާހަަގކ ރެއްީވ. މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ޕޮއިންޓ  ،ތަެކއްފ ޅ ާވހަކަ

 ށް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިކްރާމް ޙަސަނަ

 

 ދާއިާރެގ މެންބަރ  ިއކްރާމް ޙަސަން ާވހަކަދެްއކެވ ްނ:ދިއްަގރ  

މިއަށް ިއޞްލާޙ  ހ ށަހަޅ އްވައިެދއްީވީތ  2019/5އާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ާގނޫނީ ފަންނ ެގ ާގނޫނ  

ށް ފ ރިހަމަ  ށް އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ ދަންަނަވން. އަދި ަވރަޡިމަ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނާ ދަނެގތީ

ދަންނަަވން. އާދެ! މި  އްރިރާއި ކޮމިޓީެގ ޓީމަށް ޝ ކ ރ ޤަ ކޮމިީޓެގ މ  ން ކ ރައްާވަފއިާވީތެވމަސައްކަތްތަެކއް ކޮމިޓީ

އެންެމ ޑްތައް ގ ިޅެގން ޤައ މ ަގއި ހިފަހައްޓަންޖެހ  ސްޓ ންޑަ ދައްކަނީ ާގނޫނާ ާގނޫނ ެގ ާވހަކަ އަޅ ަގނޑ ެމން މި

ބާ  ،ބޫލ ކ ެރވ  އެއް ފަރާތަީކ މިއަދ ަގެވްސ  ގައިމ އްޓަްނޖެހ  ފަރާތް ކަމ ގައި އަޅ ަގނޑ  ހަމަރަނަގޅ  ޮގތ ަގއި ހިފަހަ

 ކަމަށް ެއއީ ާގނޫނ ެގ ާވހަކަާވންޖެހ  އެހެން ހ ރިހާ މ އައްސަސާތަކަކަށް.  ނަމޫނާއަކަށް ބާ ކައ ންސިލ . ކައ ންސިލ 

ކ ރ ަމށް އަިއއިރ  ބާ ކައ ންސިލަްށ ޒ  ތަންފީބިލ  ފާސްެވެގން ެގބާ ކައ ންސިލ  ؛ފ ަރތަމަ ބިލ  ،ނަމަެވސްއެހެންތީެވ. ާވ

ހިސާބަށް ދިޔަިއރ ގައި އެންމެ އެދެވ  ޮގެތއްަގއި ބާ ކައ ންސިލަްށ މިހާ .ކ ރެިވއްޔަންޢައެިކަވރ ން ބ ފ ން 
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 އެންމެ ާގނޫނާ ،ާވންޖެހ  ނ ކ ރެިވފައިާވކަން ފާހަަގކ ެރވ . ދެރަ ކަމެއް. އެހެްނ މ އައްސަސާަތކަށް ނަމޫނާއަަކށްރފޯމްޕަ

ބާ ަކއ ންސިަލށް އެކަން ނ ކ ެރިވފަިއާވީތެވ  ،ކ ރަންޖެހ  އެއް ފަާރތް ކަމ ަގިއވާ ތިރާމ ހ ބޮޑަށް ާގނޫނަށް އި އެންމެ ،ާގތް

ާގނޫނީ ދާއިރާއިން ތަމްސީލ    އެއްހާތިން ސަތ ކައެީކަގއި  ކަކާން. އާދެ! މި ބަދަލ ތައަޅ ަގނޑ  ހިތާމަކ ރަ

ދ ަވްސ ނ ަވަތ  45ކ ރ މަށް ފ ރ ަޞތ  ހަމަގައިމ  ެވސް ފަހިެވެގންދާނެ. މަސައްކަތްކ ދިންނަށް ތިބި ން ެގސިލ ކޮށްހާ

 ،ާވނަމަ ެވސް ކޮށްފި ކަމަށްމަލ  އަނެއްކާ ޢަޮގތަށް  ާވ މަހެއްާހ ދ ަވސް ތެރ ަގއި މީގައި މި  2އެންމެ ިގނަެވެގން 

، މިއީ ަވރަްށ ެގންދާެނ. އެހެންީވމާކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ލިބިކ ދިންނަށް ޕްރެކްޓިސް އަޅ ަގނޑ  މިދެންނެިވ ޮގތަްށ އެ

 ،ބާ ަކއ ންސިލ ން މިފަހަރ  ފެއިލްނ ެވ ،ފާހަަގކ ރަން. އަިދ އ އްމީދަކީމ ހިންމ  ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  

އިން ެވސް ދައްކައިދެނީ މަޖިލިސް ިމ އޮފިޝަލްކޮށް ަބއްދަލ ވ ެމއް ބ ްއިވފަިއާވކަްނ ެވްސ ފާހަަގކ ރެވ ނ . އެ އަން

ކޮްށެގން ެވސް ނަތީޖާ ނެރެން ާގތްކޮށް މަަސއްކަތް ަވރަށް ކ ރ މަށް ހ ށަހެޅ  ފަރާތްތަކާޒ ޮގތަށް ާގނޫނ  ތަންފީދެންނެިވ 

އިރާދަކ ެރއްިވއްޔާ މިފަހަރ  މިޮގތަށް  ިއ،ބާރ އަޅަ ،ޮކށް މަސަްއކަތް ، އެޮގތ ން އެަވރ . އެހެންީވމާ ބ ނ ންާވ

 ހަާވލ ެވ ަވގ ތ  ހިންގ މާ މި އަޅ ަގނޑ  ބާ ކައ ންސިލ ޮގތް.  ިދޔ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ެވސް އެންމެ އެދ ެވެގނޒ ތަންފީ

އެކ  އެކ ، ތެދ ެވިރކަމާކަމާތެރިޞް މިފަހަރ  ތިބ ފ ޅ ން ފެއިލްނ ެވ ިމކަން އިޚ ލާ ،ަދންނަަވން ތިއްބެިވ ބ ފ ޅ ްނެގ އަރިހ 

 ކޮށްދެއްަވްއޗ . ޝ ކ ިރއްޔާ ެދއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔާސަތ 

 ސަން ޒަރީރ .ޙަމަތިެވރި ދާއިރާެގ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ސަން ޒަރީރ  ާވހަކަެދއްެކވ ން:ޙަ މަތިެވރި ދާއިރާެގ މެންބަރ  

 އި ބާ ކައ ންސިލެއް އ ފައްދަ ،ަވޢ ދެއްބޮޑ   ން ީވ ަވރަށްޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ މެން އެމް.ޑީ.ޕީ 

ކ ާރ ބިލ ެގ ދަށ ން ާގނޫނީ ދާއިރާަގއި މަަސއްކަތް އަދި އެ ،އަދި ދިެވހިާރއްޖ ެގ ާގނޫނީ ަފންނ ެގ ބިލ  ވ ޖޫދަށް ެގނެސް 

 އެ ަވކީލ ންނަކީ ެވސް ،ާގނޫނީ ބާރ ެވރިެވރިކަން އިތ ރ ޮކށް މި ޤައ މ ގައި ެގ ދަށ ންމ ބ ފ ޅ ންނަށް ރަނަގޅ  އިންތިޒާ 

ދިނ ން. އިްއެގ ޮގތ ަގއި ހަމަޖައްސައެަވކީލ ކަން ކ ރާނެ ބަ  ތަކ ގައިކޯޓ  ެގހަރ ދަނާ އ ސޫލެއްެގ ތެރެއިްނ މި ޤައ މ 

 ، ެގ ާގނޫެނއް ފާސްކޮށް އަޅ ަގނޑ މެން ބާ ަކއ ްނސިލ  ،އަޅ ަގނޑ  މީަގިއ ފާހަަގކޮށްލަން ބ ނ ން .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އަދި ެއ  ،ެޑްއގައި ކ ރަން އެ ާގނޫނ ަގއި ލިޔެ ަވކި މ އްދަެތއްަގއި، ަވކި ޕީރިއައަދި އެ ާގނޫނ ގައި ަވކި ކަްނތައްތަކެއް

ބަށް ކ ރިމަތިލެއްިވ ޚާބ  ބ އްީވ. ެއ އިންތިޚާއިންތި ެގއަޅ ަގނޑ މެން ބާ ކައ ންސިލ ާގނޫނ  ފާސްކ ރ މަށްފަހ ގައި 

 ،ންތައްތަެކއް އެބަހ ރި ޝަރ ތ ކޮށްފައި ެއ ާގނޫނ ަގއި ަވކި ކަ،ބ ފ ޅ ންނަށް އެނިގަވަޑއިަގންަނަވން އެބަޖެހ   އިއެންމެހަ
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ައޅ ަގނޑ މެން  ެވ،ބ ޚާިއންތި ަވކި މ އްދަެތއްަގއި ކ ރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އެހެްނނަމަެވސް ބާ ކައ ންސިލ 

ެމްއ ެގ ަމއްޗަށް ާގނޫނަކ ން ލާޒިމްކ ރާ އެަތއް ކަދިަޔއިރ  ެވސް ބާ ަކއ ންސިލ ލިޔ ނ  މ އްދަތ  ާފއިތ ެވެގން ާގނޫނ ަގއި

ާގނޫނީ  ،ެއތައް ޒ ާވނ ންނެއް  300މ ެގ ސަބަބ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަދ  އ ދިޙަޤީޤަތ ގައި ނ ކ ރެިވ ލަްސެވެގން

އަޅ ަގނޑ މެން ތިބެނީ.  ރޮނގ ން މަތީ ތަޢ ލީމ  ލިބަިވަޑއިެގން ތިބި އެތައް ޒ ާވނ ންނެއް މިއަދ  މަގ މަތިެވފައި އެ

 ން،ދެންމެ އަޅ ަގނޑަށް ެވސް ފާހަަގކ ރިކ ރިން. މަޝްަވރާ ސިްލެގ ބ ފ ޅ ންނާއެތައް ފަހަރަކ  ބާ ކައ ން މިކަމާ

އެހެން ކަހަލަ  ށްަވރަ ،ފާހަަގކ ރެްއިވ ފަދައިން އެްއރިރ  ޤަމ  ކޮމިޓީެގޖ ޑިޝަރީ  ،އްރިރ ޤަމ  ެގމެންއަޅ ަގނޑ 

ޮގތ ންނާއި ދެން  މާލީ ާހލަތ  ތަންދ  ؟. ދެން ދަންނަާވނީ ކީކ ތޯ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްބ ފ ޅ ންެގ ހ ރީ ޝަކ ާވަތކެއް އެ

ދެން މިކަހަލަ ދެން ާގނޫނެއްަގއި ލިެޔ  ،ކަންަތއްތަކަށް ަޚރަދ ކ ރަންޖެހ މާއި ެއއްބ ފ ޅ ންެގ އެޑްމިނިސްޓްރ ޓިްވ ބަ އެ

މި ކ ދިން މަގ މަތިެވ  އި،ބޫލ ނ ކ ރެވ  އ ޒ ރ ތަެކއް ދަްއކަ ަގ ޅިަފއިާވ ކަންތައްތަކަށް ދެންޮގތަކަށް ކަނޑައެ ަވކި

އަދި  ،ޮގތ ަގއި ބާ ކައ ންސިލަްށ ކ ރިމަތިލާފައި ތިބި ބޫލ ކ ރާަގެވސް އަޅ ަގނޑ   ގައިމ ޖެހ މަކީ ހަމަ މިހާދ ަވހ  ތިބެން

 ލާވހަކަެއއް ނޫނ . އިްއޒަތްތެރި ރައީސްކަހަލަ ންޖެހ  ކައ ސް ާގނޫނީ ަވކީލ ން ދައް ތިބި ރާއްޖ ެގ ފ ންާނބ  އިހޮިވފަ

އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ  ަދނެގތީއަދި  ،މަޝްަވރާކޮށްއިތ ރަށް ގައި އެހެންނަމަެވސް، ައޅ ަގނޑ މެން ޖ ޑިޝަރީ ކޮމިޓީ

ކަށް މިައދ  ީވހާެވސް ައަވހަ ،މެންބަރ  އެ ހ ށަހެޅ އްިވ ިއޞްލާޙަށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ެއންމެންެގ ެވސް ިވސްނ ން ހ ރީ

ބާ  ،ެވސް ީވހިނދ  އިލީމ  ހާސިލ ޮކށްފަޢ ސަތ ކަ އެތައް ކ ދިން ާރއްޖ ަގއި ާގނޫނީ ފަންނ ެގ ދާިއރާއިން މަތީ ތަ ތިން

އަިދ  ،އަދި އެބ ފ ޅ ން ހަމަޖަްއސަންޖެހ  އ ސޫލ ތަކާއި  ،ޓްރެއިނިންގ ނެހެދި ނަށްބ ފ ޅ ން ކައ ންސިލ ެގ އިހ މާލ ން އެ

ޙަޤީޤަތ ަގއި  ،ފާއިތ ވ މަކީ ނ ކ ރެިވ މިހާ ދިގ  މ އްދަެތއްއި ބ ފ ޅ ންނަށް ހ ވަ  ން އެސަަބބ  މ ގެ ަގާވއިދ ތައް ނެހެދ 

އަޅ ަގނޑ މެން މި  ،ޮގތެއް ނޫން. އާދެ، އެހެންކަމ ން ާވނެ ެވެގން  ޮގތ ގައި ެއއީ ެއކަން ބޫލ ކ ރާަގއަޅ ަގނޑ މެން 

ީވހާެވްސ  ،ިވސްނ މަކީއެއް  ބޮޑ  އިޞްލާޙ ތައް ދިރާސާކ ރ މ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެން ކޮމިޓީެގ ެވސް މައިަގނޑ  އެންމެ

ކ ރ މ ެގ އިބ ފ ޅ ންނަށް ހ ަވ އެްއކޮްށ ީވހާެވސް ފަސ ހައިން އެ  ގ ޅިެގންނާ ކޮިވޑ ެގ މި ހާލަތާ ؛ފަސ ހައިން

އަދި ބާ  އި ައޅ ަގނޑ މެން ކޮމިޓީއާ ،ިދނ ން. އެޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  ާފހަަގކޮށްލަން ބ ނ ންއިއިންތިޒާމ ތައް ހަމަޖައްސަ 

އ ލެއްަގއި މަޝްަވރާކ ެރވ ނ . އަޅ ަގނޑ ެގ ޙަޤީޤީ ބ ނ މަކީ ބާ  ޙަކޮށް ެވސް ަވރަށް ފްރެންޑްލީ މާކައ ންސިލާ ނ ރަސްމީ

ކ ރ މ ެގ އިޮގެތއްަގއި މި ބ ފ ޅ ންނަށް ހ ަވ ލ އިައަވހަކަށް ކައ ންސިލާ ެވސް މަްޝަވާރކ ރެިވެގން ީވހާެވްސ 

 ަގނޑ މެން މި އިްޞލާޙ ތައް ބައްޓަންކޮށް ެއކަންެއޮގތަށް އަޅ  އި،ެދވ ނީ ކިހިނެއްތޯ ބަލައިންތިޒާމ ތައް ހަމަޖައްސައި

 ބާ ަކއ ންސިލ ން  އި،ނީ އެއް މަސްދ ަވހ ެގ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގ ރާެމއް ހިންާގފަަވ ކ ރ ން. އެޮގތ ން މިއަދ  މި

ދިނ މަށް އިހ ާވކ ރ މ ެގ ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސައެ ދަރިަވރ ންނަށް  ،ކ ދިންނަށް ހަމަޖައްސާ އ ސޫލެއްެގ ތެރެިއން އެ

އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  މި ހ ށަހަޅަނީ. އިއްޒަތްތެރި ަރީއސް، އަޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ަޞތ ގައި ހަމަ ބާ ކައ ންސިލ ެގ 
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ައޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  ހ ށަހަަޅިއެގން މި ފާސްކ ރާ އިޞްލާޙ ތަކ ެގ ސަބަބ ން އެްއެވސް  ،މެންބަރ ންނަށް ޮގާވލަން

ސަތ ކަ އެތަްއ  މިއަދ  މަގ މަިތެވފައިާވ ތިން ،ތ  ފަޔަށް ބ ރަނ ެވފަހަ ިއ،ނ ދަްއކަ އެއްހާލެއްގައި ދެން އިތ ރ  ބަހަނާ

ބ ފ ޅ ންނަށް  އެ އި،އެ ފ ރ ޞަތ  ދެއްވަ  ނަށްޒ ާވނ ންައޅ ަގނޑ މެންެގ ތިބި  އިާގނޫނީ ތައ ލީމ  ހާސިލ ކޮށްފަ 

ްއވ ން. ދެްއިވ ދެއިަހމަޖައްސަ ތައްެދއްވ ްނ. އަދި އެ އިންިތޒާމ އިދިެވހިރާއްޖ ެގ ކޯޓ ތަކ ަގއި ަވކާލާތ ކ ރ މ ެގ ހ ާވލަ

 ފ ރ ޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

މަރަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ  ،ަވގ ތ  ފ ރ ޞަތަށް އެދިަވަޑިއެގންފައި އޮތީ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އާދެ، މި

ލާނަން އިޒިރ ެވަވަޑއިެގން ެނތް. އަޅ ަގނޑ  ބަލަަވގ ތ  ޖަލްސާގައި ހާ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް. ނަމަެވސް، މި

އާދެ، އިތ ރ  އިްއޒަތްތެރި )ަވގ ތ ޮކޅަކަށްފަހ ( އިތ ރ  ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރަކ  ފ ރ ޞަތަކަށް އެދިަވޑަިއަގންނަާވތޯ. 

ަވނަ މާއްދާ )ހ(ެގ  87ނ ަގތ މ ން އަޅ ަގނޑ  ަރއްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގވާއިދ ެގ މެންބަރަކ  ފ ރ ޞަތަށް އެދިަވޑައި

ދާިއރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ދަނެގތީ ،މަތީން އެ މާއްާދެގ )ށ( ަގއިާވ ޮގތ ެގ ،ބަރ ެގ ދަށ ންަވނަ ނަނ3ް

ށް  (އަދިެވހިާރއްޖ ެގ ާގނޫނީ ފަންނ ެގ ާގނޫނ ) 2019/5ާގނޫނ  ނަންބަރ   ،ހ ށަހަޅ އާްވފަިއާވ ޡިމް މ ޙައްމަދ  ނާ

 ޯވޓަށް އެހ ން މިއަދ ެގ ޯވޓ ެގ ަވގ ތ ަގިއ ަވނަ ކިޔ ން އިްއަވން. އާެދ، މި ބިލަށް 3ެގަނއ މ ެގ ބިލ ެގ އިޞްލާޙ 

 އޮންނާނެ ާވހަކަ ެވސް ދަންނަާވލަން. 

ަވނަ  115ދިެވހިރާއްޖ ެގ ޖ މްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނ އަސާސީެގ  -8.2އާދެ، މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  މިދަނީ އެޖެންޑާ  -{ 8.2}

ދިެވހިރާއްޖެއިން ސަީފރ ން ކަނޑައެޅ މަށް ަޓކަިއ ބ ރ  ޤައ މ ތަކަށް  ،މަތީން މާއްދާެގ )ދ(ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ޮގތ ެގ

 ރިޖީ ގ ޅ ންތަކ ެގ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިޚާަޤއ މީ ަސލާމަތާއި  ،ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ފޮނ ްއާވފައިާވ ަމއްސަލަ

 ،ީޓެގ މެންބަރ ރިޖީ ގ ޅ ންތަކ ެގ ކޮމިޚާދެްއާވނީ ޤައ މީ ސަލާމަތާއި އިޮގތ ެގ ރިޕޯޓ . މި ރިޕޯޓ  މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ އްަވ

 . ޝަހީމް ޢަބްދ ލްޙަކީމްهللا ޢަބްދ މެންބަރ  ިއްއޒަތްތެރި ކަނޑިތީމ  ދާއިާރެގ  !އާދެ

 

 ން:ާވހަކަދެއްެކވ  ޝަހީމް ޢަބްދ ލްޙަކީމްهللا ޢަބްދ ކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ަވނަ މާއްދާ )ދ( ގައި  115ދިެވހިރާއްޖ ެގ ޖ މްހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނ އަސާސީެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ބ ރ  ޤައ މ ތަކަްށ ދިެވހިރާއްޖެއިން ސަފީރ ން ކަނޑަެއޅ މަށް ޓަަކިއ  ،ަމތީން ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ޮގތ ެގ

ނަ ދ ަވހ  ބ އްިވ ަވ 2020ޖ ލައި  13ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ .  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ފޮނ އްާވފައިާވ މައްސަލަ ކޮމިޓީން ނިންމި

އިންޓަިވއ ކޮށް  ފް އަޙްމަދާޢާޞި ފަރ ކަނި ޑރ. ަވަނ ބައްދަލ ވ ަގއި، މި ބައްދަލ ވ މ ގައި ގ. 30އަހަރ ެގ  ކޮމިޓީެގ މި



2020 ލައިޖ  22                                              ސާލްޖަނަ ވަ  32 ގެރ  އ  ދަ ނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަ ވަނަ 0220  

 

50 

 

ކަމަށް ހަމަޖެއްސެވ މަށް އެކަީށެގންާވ ބ ފ ޅެއް ކަމަށް ކޮމިޓީން ަވނީ ފާސްކޮށްފަ. ހަމަ އެއާއެކ ަގިއ ބ ފ ޅާއަކީ ސަފީރ  އެ

ދިެވހިާރއްޖެއިން  ްގަލދ ޝްއަށްފާޟިާލ ިޝރ ޒިމަތ  ސަމީރަކީ ޕީޕަލްްސ ރިޕަބްލިކް އޮްފ ބަނނާ އަލްޒީ މ.

ކަމަށް ހަމަޖެއްސެވ މަށް ފެންނަ ކަމަށް ެވސް ކޮމިީޓން ަވނީ ނިންމަާވފަ. ހަަމ ކަނޑައަޅާަފއި ހ ންނަާވ ަސފީރ 

ހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައި ހ ންނަާވ ދިެވށް ޗ ނ ގ  ައލްފާޟިލާ ފަރ ޒާނާ ޒާހިރަކީ ޕާކިސްތާނަ އެާއއެކ ގައި ގ.

މިސްޓްރީލޮޖް އަލްފާޟިލާ   ކަމަށް ހަމަޖެއްސ މަށް ެވސް ކޮމިޓީން ަވނީ ރ ހ ން ދެއްާވފަ. ހަމަ އެާއއެކ ގައި ހ.ސަފީރ 

 ކަމަށް ހަމަޖެއްސ މަށް ހ ންނަ ސަފީރ  އިދިެވހިރާއްެޖއިން ކަނަޑއަޅާފަ ށްއިމާރާތަމަތ  ޝަބީނާއަކީ އެކ ެވިރ އަރަބިޠިފާ

އަށް އާޙ ަސއިން ނިޔާަޒކީ އިންޑި  ނިޔާސާ ޑރ. ެވސް ކޮމިޓީން ަވނީ ރ ހ ްނ ދެއްާވފަ. ހަމަ އެާއއެކ ަގިއ ހ.

އަދި ދިެވހިރާއްޖެއިން ނ ޕާލް، ބޫޓާން އަދި އަފްޣާނީސްތާނަށް   ،ކަމަށްދިެވހިރާއްޖެއިން ކަނަޑއަޅާފަިއ ހ ންނަާވ ސަފީރ 

 ދެއްާވފަ. ހަމަ އެއާއެކ ަގއި ގ. ޖެއްސ މަށް ެވސް ކޮމިޓީން ަވނީ ރ ހ ންކަމަށް ހަމަ ސަފީރ ޓްރެސިޑެންކަނޑައަޅާ ނޮން

ކަނޑަައޅާފަިއާވ ދާއިމީ ިމޝަންެގ ޖެނީާވ އޮފީހ ެގ  ޑރ.އާސިމް އަޙްމަދ  ދިެވހިރާއްޖެއިން އދ.އަށް  ފަރ ކަނި

 ސަފީރ  ޓްސިޑެންރެރ ަޝން ދިެވހިރާއްޖެއިން ކަނަޑައޅާ ނޮންޑެރެޕްރެޒެންޓިްވ އަދި ސ ިވސް ކޮންފެ ޕަރމަނަންޓް

ަވނަ  115ޤާނޫނ އަސާސީ  ގެ ކަމަށް ހަމަޖެއްސ މަށް ެވސް ަވނީ ކޮމިޓީން ރ ހ ން ދެއްާވަފ. ދިެވހިރާއްޖ ެގ ޖ މްހޫރިއްޔާ 

ބ ރ  ޤައ މ ތަކަށް ދިެވހިރާއްޖެއިން ަސފީރ ން ކަނޑައެޅ މަށް ޓަކައި  ،މަތީން )ދ( ގައި ބަޔާްނކޮްށފައިާވ ޮގތ ެގމާއްދާެގ 

ާވނެ.  ފޮނ ްއާވފައިާވ މަްއސަލަ ދިރާސާކޮށް ކޮމިޓީން ހ ށަހެޅ ންތަކެއް މި ރިޕޯޓ ގައި ހ ށަހަޅާފައި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ

ލ ވ މ ަގއި މި ރިޕޯޓ ގައި ހިމަނާފައިާވ ދަަވނަ ބައް 30ަވނަ ދ ަވހ  ބ ްއިވ ކޮމިީޓެގ މިއަހަރ ެގ  2020ޖ ލައި  13އަދި 

މި ރިޕޯޓ    ގައި މަޝްަވރާކޮށްމެދ ެގ މެދ  ކޮމިޓީެގ މެންބަރ ންއެކ  ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓ  ފާސްކ ރ މާ ހ ށަހެޅ ންތަކާ

ރާސާކޮށް މި  ަވނީ ކޮމިީޓެގ ބައްދަލ ވ މަށް ހާޒިރ ިވ މެންބަރ ންެގ އިއްތިފާޤ ންނ . ީވމާ، މި މައްސަލަ ދިއިފާސްކޮށްފަ

އްޔިތ ންެގ މި ރިޕޯޓާ މެދ  ރަ ިއ،ގ ިޅެގން ކޮމިޓީން ހ ށަހަޅާފައިާވ ހ ށަހެޅ ންތަކ ެގ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކ ަރްއަވ މައްސަލައާ

ެދއްވ ން އެދި މި ރިޕޯޓ  ހ ށަހަޅަމެެވ. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ވައިމަޖިލީހަށް ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތެއް ނިންމަ

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 30ަވނީ ކަނޑައެޅިަފއިޮގތ ން ބަހ ސްކ ރ މަށް  ގ ޅ  އާދެ، މިހާރ  މި ރިޕޯޓާޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

އަދި ިސޔާސީ ޕާޓީތަކަްށ  އި،މިނެޓ . އެއީ މަޖިލީހ ަގއި ަތމްސީލ ކ ރާ ކޮންމެ ސިޔާީސ ޕާޓީއެްއެގ އެްއ މެންބަރަކާ

މިނެޓ  ލިބިަވަޑިއަގންނަާވނެ. މިހާރ  މިޮގތ ން މި  5ކޮންމެ ބ ފ ޅަަކށް  ނ ަގންނަާވ ެއއް މެންބަރަކާނިސްބަތްެވަވޑައި

 އާދެ، މި)ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ެއްއޗެއް ިވދާޅ ާވން ބ ނ ންފ ޅ ާވ ބ ފ ޅ ްނނަށް ފ ރ ޞަތ  ހ ޅ ާވލަން. ގ ޅ  ޮގތ ން ރިޕޯޓާ
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ެވސް އެމް.ޑީ.ޕީެގ ިއްއަޒތްތެރި މެންބަރ ން. އާދެ،  ަވގ ތ  ޖަލްސާަގއި ހާޒިރ ެވަވޑަިއެގން މި ތިއްބެީވ މ ޅިން

ކަށް ވެސް އެއްެޗއް ިވދާޅ ެވިވދާެނ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ކޮންމެ މެންބަރަ ،އެމް.ޑީ.ޕީެގ ފަރާތ ން ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ެވސް

އާދެ، މި ރިޕޯޓ  ހ ށަހެޅ އްިވ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ ެގ ބަދަލ ަގއި އެހެން ަވގ ތ ޮކޅަކަށްފަހ ( )ޮގތ ން.  ގ ޅ  ރިޕޯޓާ

ދިއްަގރ  ދާއިާރެގ  ،މެންބަރަކ  އެއްެޗއް ިވދާޅ ިވއްޔާ އަޅ ަގނޑަށް ރަނަގޅީ. އެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ  މިޮގތ ން

 އަރ ަވން.  ށް ފ ރ ޞަތ މް ޙަސަނައިކްރާމެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި 

 

 ހަކަދެްއކެވ ްނ:ާވ ޙަސަން ިއކްރާމް މެންބަރ  ދާއިާރެގ ދިއްަގރ 

 ،މި ހ ށަހެޅިފައިާވ ރިޕޯޓަށް އަޅ ަގނޑ  ެއްއޗެއް ދަންނަާވލަން ިވސްނީ  ޝ ކ ިރއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް.އާދެ، 

 އި،އ ފައްދަ ޮގތ ަގއި ރާއްޖ ެގ ގ ޅ ން ެއހެން ޤައ މ ތަކާ ބޫލ ކ ރާަގދެެކެވނީ. އަޅ ަގނޑ   މިޝަންތަކ ެގ ާވހަކަ މި

ާރއްޖ ެގ ރައްޔިތ ންާނއި، ޅ  ދިިރއ   އިކަހަލަ މަސައްަކތްތައް ެއ ހިސާބެްއަގ ގ ޅ ންހ ރި އެކި އާއަދި ރާއްޖެ  އި،ދަމަހައްޓަ

މިޝަްނތަކަށް ބ ފ ޅ ން ޢައްޔަންކ ރ މަށް  ،ހ ރި ެއިކ މަސައްކަތްތައް ހިންާގ ިމޝަންތަކ ެގ ާވަހކަރައްޔިތ ންނާ ގ ޅ ން

އަޅ ަގނޑ  އަބަދ ެވސް  ؛އްޔަންކ ެރިވެގންދާ ބ ފ ޅ ންޢަން މިޝަންތަކަށް ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފަިއާވ ިރޕޯޓ . މިހެ

ެވސް  ގައިމ ދިޔ މަކީ ހަމައްކަތްތަކެއް ކ ެރިވެގން އ ފެއްދ ންތެރި ރަނަގޅ  މަސަޤައ މަށް ފައިދާހ ރި ،ހިތަށްއަރާ

ައދި އެހެނިހެން ޮގތްޮގތ ން ެވސް އަމިއްލަ ިވސްނ ންތައް  ،ތިޞާދީ ޮގތ ން ަޤއ މ  ކ ރިއަށް ެގންދިޔ މ ަގއާއި އިޤ 

ހަމަ މ ހިންމ    .ކަމެކ  މަީކ މ ހިންމ އ ތެރެއިން ަޤއ މ  ކ ރިއަްށެގންދި ތަކ ެގރިޖީ ސިޔާސަތ ޚާިވސްނަިއެގން ެވސް 

މ ހިންމ  މަސައްކަތެއް ކ ރެިވދާނެ ފަރާތްތަކެކ . މި ރިޕޯޓަށް އަޅ ަގނޑ   ،ކ ެރިވެގން ެވސް އްކަތްތަެކއް މަސަ

ފ ރިހަމައަށް ތާއީދ ކ ރަން. އަދި މީގައި ޢައްޔަންކ ރ މަށް ހ ށަހަޅާފައިާވ ފަރާތްތައް ހ ށަހެޅ މަށް ެވސް އަޅ ަގނޑ  

މިޝަންތަކ ެގ މ ހިންމ ކަމާއި އަދި  ،ހޯދީމި ން. ައޅ ަގނޑ  ިމ ފ ރ ޞަތ  ހަމަ މި ދެންނެިވހެން ތާއީދ ކ ރަ

ބިނާކ ރ ަވިނިވ  ،އ ފެއްދ ންތެރި ،ކ ރައްާވ ބ ފ ޅ ން މި ިވސްނ މ ގައި ީވހާެވސް ރަނަގޅ  މިޝަންތަކ ގައި މަަސއްކަތް 

ކާއި އަދި ދިެވހި ރަްއޔިތ ންނަށް ކޮށްދިނ މަށް ހަމަ ހިސާބ ގައި އ ޅ  ފަރާތްތައެ މަސައްކަތްތަެކއް ދިެވހިރާއްެޖއަށް 

 އެދެންެވެގން. ޝ ކ ިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ކޮމިޓީެގ މެންބަރެއް  ،ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އާދެ، އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރ  ތި ފާހަަގކ ރެްއިވހެން

ޚާއްޞަ  ؛އޮންާނނީ އިންޓަިވއ ކ ރިއިރ ަގއި ެއޮގތަށް. ރާއްޖެއަށް  އިައޅ ަގނޑ މެން ބަލާފައަޅ ަގނޑަކީ ެވސް. އާދެ، 

ޒަމާނ ގައި  މިކ ރެްއވ ން. ބ ފ ޅ ން މަސައްކަތް ތިޞާދީ ޮގތ ން ރާއްޖެއަށް އެހީތެރިކަން ހޯދަިއދިނ މަށް އެޮގތެްއގައި އިޤ 
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 ،ސީ. އެހެންީވމާ، އެޮގތަށް ރާއްެޖއަށް ބ ނ ންާވ ތަރައްޤީ ހޯދ މ ގައިޝަލް ޑިޕްލޮމެއޮންނަނީ ބޮޑަށް ކޮމާ ސީ މިލޮމެޕްޑި

އަިދ ިވޔަފާރިެވރިންނާއި އިްނެވސްޓަރ ންނާ ާވހަކަދައްަކއިެގްނ  ،އެ ޤައ މ ތަކ ަގއި ކ ެރެވން ހ ރި މަސައްކަތްތަކާއި

 މިކަަހލަ ކަންތައްތަެކްއެގ މަްއޗަްށ ބޮޑަށް އިންޓަިވއ ަގއި އެނެ ޮގތްަތކާިއ ރާއްޖެއަށް އިންެވްސޓ މަންޓ  ެގެނވ 

މިހާރ    !ޚިޔާލ ތައް ހ ރީ ކިހިނެއްތޯ އަޅ ަގނޑ މެން ބަލާފައި އޮންނާނީ. އާދެ ބ ފ ޅ ންެގ އެ ،ިވބ ފ ޅ ންނާ ސ ާވލ ކ ރެ

އަދި އަމިއްލަ މެންބަރަކ   ،ެގން ނެތް ަވގ ތ  ަވޑައި  އެހެން އެްއެވސް ިސޔާސީ ާޕޓީއެްއެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  މި

 ،ލާނަން. އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވނަންއިމި ރިޕޯޓ ެގ ބަހ ސް މިހިސާބ ން އަޅ ަގނޑ  ނިންމަ ،އެކ ނެތ މާ ެވސް ަވޑަިއެގން

 މި ރިޕޯޓ ަގިއާވ ކަންަތއްތަކަށް ެވސް ޯވޓަށް އެހ ން މިއަދ ެގ ޯވޓ ެގ ަވގ ތ ަގއި އޮންނާނެ ާވަހކަ.  ،މި ރިޕޯޓަށް ެވސް

ފައިާވ ގ ޅިެގން ަވޒީފާެގ ހާލަތަށް ބަދަލ  އައިސް އ19ާ-ކޮިވޑ  -8.3ނީ ދަ ، މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  މިއާދެ -{ 8.3}

ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ އްާވފަިއާވ  އިަލއިޮގަވ ކ ރ ަވންފަރާތްތަކ ން ފަތ ރ ެވރިކަމ ެގ ދާއިރާަގއި ދިެވހިން ބާރ ެވރި 

ެދްއާވނީ އިޮގތ ެގ ރިޕޯޓ . މި ރިޕޯޓ  މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ އްަވ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި  ،ޕެޓިޝަން

 މެންބަރ  ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މ ލަކ . ނަޞީރ  އިބްރާހީމް މެންބަރ ިއްއޒަތްތެރި  ާދއިރާެގ މ ލަކ  ،އްރިރ ޤަކޮމިޓީެގ މ 

 .ނަޞީރ  އިބްރާހީމް

 

 ާވހަކަދެއްކެވ ން: މ ލަކ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިްބރާހީމް ނަޞީރ 

ގ ިޅެގން ވަޒީާފެގ ހާލަތަށް   އ19ާ-ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީެގ ފަރާތ ން ކޮިވޑ 

ރަްއޔިތ ންެގ  އިލައިއައިސްފަިއާވ ފަރާތްތަކ ން ފަތ ރ ެވރިކަމ ެގ ދާއިާރަގއި ދިެވހިން ބާރ ެވރިކ ރ ަވްނ ޮގވަ ބަދަލ 

ޝަނާ ބެހ  ޮގތ ން ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީން ދިރާސާކ ރެއްިވ ރިޕޯޓ ެގ ނިންމެވ ންތައް މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅާފައިާވ ޕެޓި

އަޅ ަގނޑ  މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅާލަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ކޮމިީޓގައި އަޅ ަގނޑ ެގ އިތ ރ ްނ 

މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ  ހޯރަފ ށީ، ޢަބްދ ލްމ ޣ ނީމެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި ތިނަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ  ،ހިމެނެނީ

މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި ކެލާ ދާއިރާެގ  ،ޝިފާޢ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  އިްއޒަތްތެރި އިހަަވންދޫ ދާއިރާެގ ، އަޙްމަދ  ސަލީމް

އިނގ ަރއިދޫ ، ޝަހީމް ޢަބްދ ލްޙަކީމްهللا ޢަބްދ ެމންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި ކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގ ، އިބްރާހީމް ޝަރީފް

. ޙ ސައިން ޤާސިމް ެމންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ ، އަދި ޙަސަން އަޙްމަދ މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާެގ 

ަވނީ  އަޅ ަގނޑ މެން މިެއއްކޮށް ފ ޅާ ާދއިރާެއްއގައި  އާރިހަމަ މަޝްަވރާއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ކޮމިީޓެގ މެންބަރ ންެގ ފ 

. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަަގކ ރެވ ނ  ބައެއް ކަންަތއްތައް ިމ . މި ޕެޓިޝަން ދިރާސާކޮށްފަމި ރިޕޯޓް ދިރާސާކޮށްފަ

އެްއ ކަންކަން ިމ ރިޕޯޓ ގައި ހިމެނިފަިއާވނެ. ފާހަަގކ ެރއްިވ ބަ  ރިޕޯޓ ގައި ހިމެނިފަިއާވނެ. އަިދ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން

މި ޕެޓިޝަންަގއި ޝަްނެގ ސަބަބ ން، ޓިމި ޕެ ،މިޮގތ ން އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަަގކ ެރިވފައި އޮތީ
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 އާ 19-ޑ ޮކިވ ިދެވހިރާއްޖ ަގއި ،ަވގ ތަށް އެ ފިޔަަވޅެއް އަޅައިފިނަމަ މި ،ބަެއއް ކަންތަްއތަކ ެގ ސަބަބ ންފާހަަގކޮށްފަިއާވ 

 ށްެއކަމަ ނެތީސްދާލ މަށް އ ނަދޫގެވެގން ޮގއިތައް ހ ޅ ަވލާއިރ  ަބއެއް ިރސޯޓ އިްއަގިއ ާރއްޖެ ހ ޅ ވަ ގ ޅިހެން ނިއ  ނޯމަލެ

ިދެވހިން ެއ ހ ރިހާ  އިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރ  ކަންބޮޑ ވ ން ފާޅ ކޮށްފަިއވ . އެީއ ޕެޓިޝަންަގިއ ފާހަަގކޮށްފަިއާވ ޮގތަށް

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި  ކަމަށް މިނިްސޓަރ  ިގނަ ރިސޯޓ  ހ ޅ ަވން ދަތިާވނެ  ޅީހަށް ވ ރެސާ  ،ެވއްޖެނަމަކަމަކަށް ނެރެން

 އ19ާ-ޮކިވޑ . ލާނަންއިޕެޓިަޝންގައި ފާހަަގކ ރެިވަފއި ހ ރި ކަންތައްތައް އަޅ ަގނޑ  ަދންނަަވ .ކޮމިޓީއަށް ލަފާދެއްވި 

ިގނަ އަދަދެްއެގ  ،ކަތް ހ އްޓ މަކަށް ައިއސްފައިާވތީ ރިސޯޓ ަތކ ެގ މަސައް ،ގ ިޅެގން ދިެވހިރާއްޖ ެގ ބޯޑަރ ތައް ބަންދ ކޮށް

ވަޒީާފަގިއ އ ޅެމ ންދާ މ ަވްއަޒފ ންެގ މ ސާރަ ކ ޑަކ ރ މާިއ، އަދި މ ސާރަ ނ ލިބ  ޮގތަްށ  ،މ ަވްއޒަފ ން ަވޒީފާ ެގއްލ މާއި

 ޖެހިފައިާވކ ރިމަތިލާން ކާނޯޕ ގައި ތިބެންޖެހ މ ން އެ މ ަވްއޒަފ ންނާއި، އެ ފަރާތްތަކ ެގ ޢާއިލާތަކަްށ ބޮޑެތި ގެއްލ ންތަ

ިރސޯޓ ތަކ ެގ މ ަވްއޒަފ ންނަށް ދިމާެވފައިާވ މި ދަތިތަކ ްނ  ،ކަމަށް އެ ޕެޓިޝަންަގއި ފާހަަގކޮށްފަިއވ . އެހެންކަމ ން

ކަމަށް   ކ ރާ ދިެވިހ އަދި ބިދ ސީ މ ވައްޒަފ ން ތިބެންޖެހ  ނިސްބަތްއަރަިއަގތ މަށްޓަކައި ރިސޯޓ ަތކ ަގއި މަސައްކަތް

 ވ ރެ  ގައި ކަނަޑއަޅާފަިއާވ މިންަގނޑަށް 2012 ބަރ ންިޑސެ 21 ،ކިއ ލަރ ނަންބަރ ރީ އޮފް ޓ އަރިޒަމްެގ ސާމިނިސްޓް

ކ ރާ އ ގެއިތ ރ ން ިރސޯޓ ތަކ ަގއި މަސައްކަތް . ކަމަށް ެވސް ފާހަގަކ ރެިވފަިއވ  ދިެވހި މ ވައްޒަފ ން މަދ ނ ވ މަށް އެދ 

ހެދ މާއި، އެ އަދަދަށް ދިެވހި މ ވައްޒަފ ން ނެތް ރިސޯޓ ތަކ ގައި އެ އަދަދ   ށްއަ 45%ދިެވހި މ ވައްޒަފ ްނެގ އަދަދ  

-ރިސޯޓ ތަކ ަގއި ހ ސްެވފަިއާވ މަޤާމ ތަކަށް ބިދ ސީ މ ވައްޒަފ ން ނެގ މ ެގ ކ ރިން ކޮިވޑ  ،ދެއްވ މ ެގ އިތ ރ ން ހަމަކޮށް

ވ މަށް ެވސް އެ ޕެޓިަޝންގައި އެދިަވަޑިއެގންފަިއވ . ދެއްގ ޅިެގން ވަޒީފާ ެގއްލިަފއިާވ މ ަވްއޒަފ ންނަށް އިސްަކން އ19ާ

ކ ރ މަށް ހ ރި ހ ރަސްތަކާއި ދިެވހިން ވަޒީާފެގ ާބޒާަރށް ނެރެ ަވޒީފާ އަާދކ ރ މ ެގ ރޫހ  ދިެވހިންެގ މެދ ަގއި އާލާ މިއީ 

ބައިެވރިވ ްނ  ންހީދިެވ ތަކީ،ޢަދިެވހިާރއްޖ ެގ ފަތ ރ ެވރިކަމ ެގ ސިނާ އި،ކަންކަން ނައްތާލަ އެ ،ޮގންޖެހ ންތައް ދެނެަގނެ

ތަކަށް ޢަތ ން ދިެވހި ިގނަ އަދަދެްއެގ ދިެވހިންނަށް ަވޒީފާެގ ފ ރ ޞަތ  ލިބ  ސިނާޢައަދި އެ ިސނާ ،ބަސްިވކ  ،ބޮޑ 

ެގންދިޔަ ޮގްތ ން މަަސއްކަތް ކ ރިއަށް ކަމ ަގިއ ެވްސ ފާހަަގކ ެރިވފަިއވ . ކޮމިޓީ ހެދ މަށްޓަކައި، ކ ެރވ ނެ މ ހިންމ  ކަމެއް

ބޮޑ  ބައެްއ  ެގތ ޢަތިޞާދީ ސިނާދިެވހިރާއްޖ ެގ އިޤ  .ލާނަންއިއަޅ ަގނޑ  ދަންނަަވ ،ރައީސް އިްއޒަތްތެރި

ފަތ ރ ެވރިކަމަށް ރާްއޖ ެގ ބޯޑަރ ތައް ހ ޅ ާވލަން ތައްޔާރ ަވމ ންދާ ަވގ ތ ަގިއ  ،ވީއިރ  ފަތ ރ ެވރިކަމަށް ބަރޯސާެވފައި 

 ކަންބޮޑ ވ ންަތއް ބަޔާންކޮްށ ހ ށަހަޅާފައިާވ ޕެޓިޝަންެގ ކ ަރްއާވ މ ަވްއޒަފ ންެގފަތ ރ ެވރިކަމ ެގ ދާއިާރގައި މަސައްކަތް

އަދި ިގނަ އަދަދެްއެގ  ރި.ކަން ކޮމިޓީެގ މެންބަރ ން ފާހަަގކ ެގންދިއ މަށް މ ހިންމ ން ައަވހަށް ކ ރިއަށް މަސައްކަތް ކޮމިޓީ

ރައްޔިތ ންނަށް  އިރ ން ދިރާސާކ ރަމ ންދާޓީގ ޅިފައި އޮތްއިރ ، މި ޕެޓިޝަން ކޮމި ދިެވހި ޢާއިލާތަކެއް ފަތ ރ ެވިރކަމާ

ަވނަ ހަތގައި ބ އްިވ މި ކޮމިޓީެގ  2020ޖޫން  10އެނގ ން މ ހިންމ ކަން ކޮމިީޓެގ މެންބަރ ން ފާހަަގކ ރި. ެއޮގތ ން 

މެ ކ ރ މަށް ނިންމ ނ . އަދި ހަމަ އެހެންޢ ާޝއި އްބައްދަލ ވ މ ަގއި ަރއްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ެވބްސައިޓ ަގއި ޫނސްބަޔާނެ
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މ ންެގ ޚިޔާލ  ހޯދ ން މ ހިންމ ކަމަށް ެވސް ންޮގތ ން އާ ގ ޅ   އެ ޕެޓިޝަންގައި ފާޅ ކ ރަްއާވފައިާވ ކަންބޮޑ ވ ންތަކާ

ލީހ ެގ އިދާރާ ން ަވނީ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިއެ ދ ަވހ  ކޮމިޓީ ،ކޮމިޓީެގ މެންބަރ ން ފާހަަގކ ރެއްިވ. އެހެންކަމ ން

 ންވާ މ ން ފަރާތްަތކ ން ފާޅ ކ ރަން ބ ނ ންޮގތ ން އާ ގ ޅ   ޕެޓިޝަނާ މ  އިޢ ލާނެއް ނެރެ،ންމެދ ެވރިކޮށް އާ

އިްއޒަތްތެރި . ެގ ކ ރިން ހިްއސާކ ެރއްވ މަްށ ދަންނަާވފ2:00ަާވ އަްނާގރަ ދ ަވހ   2020ޖޫން  23 ފ ޅ ތައްޚިޔާލ 

 ވަޒީާފެގ ބާޒާރ ަގއި ޤައ މ ެގ މި ރާއްޖ ެގ، ރައީސް، ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފާހަަގކ ރެވ ނ  ިގނަ ކަންތަްއތަކަށް ބަލާއިރ 

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން މިކަމާ ،ކަމަށް ާވތީ އިންދަނީ ފަތ ރ ެވރިކަމ ެގ ދާއިރާ ބޮޑ  އިންސައްަތއެއް އަދާކ ަރމ ން މި

ޮގތ ން ެވްސ ިގަނ މަޝްަވރާތަެކއް ކ ެރވ ނ . ހަަމ އެާއެއއްކޮށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ބެހ 

ކ ރ މަށްޓަކަިއ ޚިޔާލ ތައް ެއއްޮގތް މެންބަރ ންެގ ކޮމިޓީަގއި މަޝްަވާރކ ރެވ ނ   ، ޓޮޕް މެނ ޖްމަންޓަށްފާހަަގކ ރެވ ނ 

، އަޅ ަގނޑ މެން މަޝްަވރާކ ރެވ މ ެގ ތެރ ގައި ކޮމިީޓެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ފާޅ ކ ރެއްިވ ޚިޔާލ  ެއއް ޚިޔާލަކީ 

މަންޓަކީ ޖްކ ރާ ޓޮޕް މެނ ދިފައި ހ ރި ރިސޯޓ ތަކ ގައި މަަސްއކަތްޚާއްޞަކޮށް އ ފެ ،ކ ރާދިެވހިރާއްޖ ަގއި މަސައްކަތް 

ޚާއްޞަކޮށް  ،ބެހ  ދާއިރާތަކާ އެރ ވ ނ . މިޮގތ ން މި މަޝްަވރާތައް ކަމާކަމަށް ާވންޖެހ ނ  ކަމަށް ބޮޑަށް ލަފާ ދިެވހިން

ކަމަށް ބޮޑަްށ   ހ ންނަށްޖެހ ނީ ދިވެއްެސއްާޚއްަޞކޮށް ެއޗް.އާރ ެގ މަޤާމ ގައި. ކ ރެވ ނ ްއސާހި އާޓ އަރިޒަމް މިނިސްޓްރީ 

ލ މަްށ ތައްޔާރ ވ މ ެގ ޮގތ ން އެ އިރާއްޖ ެގ ބޯޑަރ  ހ ޅ ަވ ؛ލޫމާތ ތައްޢ އެޅ ނ . ކޮމިޓީއަށް ލިބިަފއި ހ ރި މަބާރ 

. ލާފައިަލަވލައިެނއް އެކ ތ ގައި ހަރަކާތްތެރިާވ ފަރާތްތަކާއެކ  މަޝްަވރާކޮށް ަގއިޑްޢަން ަވނީ ޓ އަރިޒަމް ސިނާމިނިސްޓްރީ

އިން ކަނޑަައާޅފައިާވ މިްނަގނޑަށް ރަނަގޅ  ކިއ ލަރސާ ގެ 2012 ބަރ  ންޑިސެ 21އެ މިނިސްޓްރީެގ ނަންބަރ  

ތ ަގިއ ޢަކޮށްފަިއާވކަން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަަގކ ރެވ ނ . މިހާރ  ޓ އަރިޒަްމެގ ސިނާބަދަލ ތަކެއް ެގންނަށް މަސަްއކަތް

ދިޔަ. އަދި އިްއޒަތްތެރި ދެްއެގ ދިެވހިން ތިބިކަްނ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަަގެވެގންިގނަ އަދަ ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ފަންނ  މި   އިގ ޅ ްނހ ރި ތަޢ ލީމާ ކ ރ މަށްޓަކައި ކަމާތ ގައި ިދެވހިން ތަމްރީންޢަިމ ސިނާ ،މެންބަރ ން ފާހަަގކ ރެއްވި 

 ންކަމަށް ކޮމިޓީ އި މަޝްަވރާއަްށ ބ ނ ންާވޔާ ލަފަ ގ ޅ ންހ ރި ފަރާތްތަކ ެގ ކ ރ މަށްޓަަކއި ކަމާދާއިރާއިން އިތ ރ  

މިނިސްޓްރީއަށް ައޅ ަގނޑ މެން ަވނީ މިކަން ބަޔާްނކޮށް ޓ އަިރަޒމް ، ފާހަަގކ ރި. ހަމަ ެއއާެއއްކޮްށ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

 މ  ރައްޔިތ ްނެގ ޚިޔާލ ފ ޅާން ްއޮގތަށް އަދި އާހަމަ އެއާެއއްކޮްށ މި ކޮމިޓީެގ މެންބަރ ންެގ ިޚޔާލ ފ ޅާ އެ  .ހ ށަހަޅާފަ

ކ ރެިވފަ. މިޮގތ ން މި ރިޕޯޓ  ިހއްސާ އާލޫމާތ ތައް ަވނީ މިނިސްޓްރީޢ އެްއޮގތަށް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބެންހ ރި މަ

އް ނިންމ މަށްޓަކައި މެދ  ޮގތެ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރ ން މި ރިޕޯޓާ ،އަޅ ަގނޑ  މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް މި ހ ށަހަޅަނީ

ަވރަްށ ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ދެްއިވ . އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަށް ލަފައެއް އެރ ވ މަށް ،ނަމަެވސް މިއަދ ެގ ޯވޓ  ަގީޑގައި

 ފ ރ ޞަތަށް. 
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 ާވހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔާސަތ ން

ަގިޑއިރ . އެމް.ޑީ.ީޕއަށް  ކަނަޑއެޅިފަިއަވީނ އެއްކ ރ މަށް މެްނބަރ . އާދެ، މި ރިޕޯޓަށް ބަހ ސްއްޒަތްތެރި އި ޝ ކ ރިއްާޔ 

ިސކ ންތ .  5 މިނެޓާއި 5ށް ޕީ.ޕީ.އެމަ. ސިކ ންތ  5 މިނެޓާއި 5ޖ މްހޫރީ ޕާޓީއަށް ސިކ ންތ .  7 މިނެޓާއި 37

ސިކ ންތ . ަވކި ޕާޓީއަކަްށ  32މިނެޓާއި  3އަށް އެމް.ޑީ.އ  ސިކ ންތ .  3 މިނެޓާއި  4ޕީ.އެން.ސީއަށް 

މިހާރ  މި ރިޕޯޓ ެގ ބަހ ްސެގ ަވގ ތ  . ިސކ ންތ  ެއއް މިނެާޓއި އެއްނިސްބަތްެވަވޑައިނ ަގންނަާވ ޮކންމެ މެންބަރަކަށް 

 .ޚައިތަމް އަޙްމަދ  މެންބަރ ިއއްޒަތްެތރި  ދާއިާރެގ ދެކ ނ  މަްއޗަްނޮގޅީ ލަން.އަޅ ަގނޑ  ހ ޅ ާވ

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން: އަޙްމަދ  ޚައިތަމް ދެކ ނ  ދާއިާރެގ މެންބަރ  ޗަންޮގޅީމައް

އައިސްަފއިާވ ފަރާތްތަކ ން ގ ިޅެގން ވަޒީާފެގ ހާލަތަށް ބަަދލ  ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. އާދެ، ކޮިވޑާ

 ،ަރއްޔިތ ްނެގ މަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅިފައިާވ ޕެޓިޝަން ފަތ ރ ެވރިކަމ ެގ ާދއިރާަގއި ދިެވހިން ބާރ ެވރިކ ރ މަށް ޮގާވލައި

ިމ ޕެޓިޝަނަކީ އަޅ ަގނޑ   ؛ްއޒަތްތެރި ރައީސްއި. ން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓްޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

ސްޕޮންސަރކޮށް ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ިވފައިާވ ޕެޓިަޝނެއް. ދެން މިކަމ ގައި އަސްލ  ޙަޤީޤަތ ގައި އަޅ ަގނަޑްށ 

ަވރަށް ިގނަ ދިމާތަކަށް އަޔ . އެޮގތ ެގ  ،ގ ޅިެގން ަވރަށް ބަިއަވރ  ދަތިތަކެއް ެގ ހާލަތ  އައ މާޮކިވޑ   ،ންނެވ ނީދެ

އެ ާދއިރާތަކ ަގިއ  ،ރިސޯޓ ތަކ ަގއި، ފަތ ރ ެވރިކަމ ެގ ދާއިާރަގއި  ،ން އެންމެ ބޮޑަށް އަސަރ ކ ރި އެއް ަބޔަކީމަތީ

އްާޔ ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ލާ ކަމ ގައި ެވއްޖެއި، ެއޮގތަށް ބަލަ މާއެހެންީވދިޔަ ިދެވިހން. ކ ރަމ ންމަސައްކަތް

ަވނަ އަހަރ ަގިއ  2012އަކީ ރ ޝިއޯއީ އެ ؛ބ ރ  މީހ ން 45، %45% އެ ަގީޑގައި ،ފާހަަގކ ރެވ ނ  ކަމަކީ

ެދ  ؟އްޓ ތޯނ ބެހެ ،ކަންތައް ބެހެއްޓ ތޯ އަށް އެިޝއޯއެ ރ އެހެންީވމާ، . އަކީ ރ ޝިއޯ ތްއަކ ން ނެރެފަިއ އޮ ކިއ ލަރސާ

ކ ޑަ ަވގ ތ ކޮޅެްއެގ ށް ަވރަ؛ ައަވސްން ހަމަ ަވރަށް ެގގ ޅި  ކަމެއް އ ެގތެެރއިން ައއީ. ެދން ޕެޓިޝަން ހ ށަހެޅ މާ

ަވރަށް ކ ަޑ . ދަންނަަވން އަޅ ަގނޑ  ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީެގ ހ ރިހާ ބ ފ ޅ ންނަށް ެވސް ޝ ކ ރ  އިނގ ތޯ. ތެރ ގައި 

ކަމެއް މި ރިޕޯޓ ަގިއ  ެދން އ ެގތެެރއިން ފާހަަގކ ެރވ ނ  އެއް. ިވމި ޕެޓިޝަނަށް އެޓެންޑ ކ ެރއް  ތެރ ަގއި ަވގ ތ ކޮެޅއްެގ 

ރިސޯޓ ގައި. ެއ  59ދަށަށް ެއބައޮތް  ށް ވ ރެްސ ފަހަކަޅީސާިރސޯޓ ތަކ ގައި ިތބި މ ވައްޒަފ ްނެގ  ،އެބައޮތް

ާއ 50ާއއި % 45. ދެން %42އްޔާ ިރސޯޓ ތަކ ެގ %ެވއްޖެ ކަމަށް ދަށ ަގއި. ެއީއ ރިސޯޓ ތަކަށް ބަލާ ޕަސެންޓަށްވ ރެ

، ިމ އެހެންީވމާ  .25ެއއީ %. ރ ސޯޓ  35މަތީ އެބައ ޅ   އަށްވ ރެ 55. %33އެއީ %. ރިސޯޓ  46ދެމެދ  އެބައ ޅ  

 އެބަ  ންރިސޯޓ  35އެއީ  ؛ހަމަ ިގނަ ރިސޯޓ ތަކެއް ،ެވސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގން އެބަދ  ންރިޕޯޓ 

ޕެިޓޝަްނ އެ ިޅެގން އެންމެ ބޮޑަށް އަސްލ  ގ  ދެން މިއާ ހިފަހައްޓާފައި ެވްސ.މަްއޗަށް  ވ ރެ އަށ55ް%ހ އްޓ  

އަދި  .ދެްއާވށ އިފަހައްޓަހިރާތްތަކ ން ެވްސ އަދި އެހެން ފަރާތްތަކ ން ެވސް މި އޮންނަނީ މި ރ ޝިޯއ ހ ށަހެޅ އްިވ ފަ
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ދެއްާވށ . ެއއީ ރ ޝިޯއ ހިފެހެއްޓ މ ެގ ރިސޯޓ ަތކ ެގ މަތީ ފަންތީތަކަށް ިދެވހިންނަށް ޗާންސް ،މަތީ ފަންތީތަކަށް

ދެން އައި . ނޫން ކީނިމ ނީެއ  އެ ރ ޝިއޯ ފ ރާލީމަ ތަކަށް ދިެވހިން ލާފައިދަށް ވަޒީފާ އެކަނި އެތާ ހ ރިހަމަ ބ ނ މ ގައި

އެ  .އެްއެޗއް ތްަގއި އޮކިއ ލަރމި ރ ޝިއޯ ހިފެހެއްޓ މަކީ ސާ ،ެވނީ އެންމެ ބޮޑ  ޗެލެންޖެއް ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑަށް ދެކެ

ދެން މިކަމ ެގ ތެރެއިން އަދި އަޅ ަގނޑ  ހަމަ . އްޔާވެއްޖެ  ެއއްެޗއް ނޫން އެހެންތްލިބިފައި އޮއެްއޗަކީ ާގނޫނީ ބާރެއް 

މި އަންަނ އަހަރ ެގ މ ޑ ެގ ކ ރިން ިމ  ،އޮތް ކ ރިއަށް. ލާނަންއިކަމެއް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަ  ފާހަަގކ ރެެވން އެއް

ެގނެއްަސ އަދި އ ެގއިތ ރ ން ާގނޫީނ ބާރ  ެވސް މި ރ ޝިޯއއަށް ލިބ ނެ ކަހަލަ ޮގތަކަްށ ށް ބަދަލ  އަރ ޝިއޯ

 އަށްިވދާޅ ެވފައި އެބަވ  ައޅ ަގނޑ މެންެގ ކޮމިޓީ ޖަލްސާެއއްެގ ތެރ ަގިއ. ދެން މި ންނާނެކަމ ެގ ޓ އަރިޒަމް މިިނސްޓަރ އޮ

ވަޒީފާތަކ ން މަތީ ނޫނީ މަތީ ފަންތިތަކ ން ެއހެން ،ްއޔާ ދިެވހިންނަށް ޗާންސް ދިނ މ ގައި އިނގ ތޯލާކަމ ަގއި ެވއްޖެއިބަލަ

ީކ ރިސޯޓ ަތކ ެގ ބ ފ ޅ ން ިވދާޅ ާވ އެްއޗަ ،އެ ބ ފ ޅ ން ިވދާޅ ާވ ެއއްަޗކީދިނ މ ަގިއ އެންމެ ބޮޑަށް ދިެވހިންނަށް ޗާންސް

ްށ ައޅ ަގނޑަ އ . އެކަަމކ  ތަކަށް ދާނެ ދިެވހިންނެއް ނ ލިބެަވީޒފާނަގޅ  ދިެވހިންނެއް ނ ލިބެއ . ދިެވހިންނެއް ނ ލިބެއ . ރަ

މިސާލަކަށް އަޅ ަގނޑ ެމން ނ ކިޔާނެ ދިރާަގކީ ކ ޑަ ، ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ބޫލ ކ ރަން ަވރަށް ދަތި އިނގ ތޯަގއ ތި 

ހަމަ ަވރަށް ބަިއަވރ  . ންފ ންޏެއް ަކމ ގައިކީ ެވސް ކ ޑަ ކ ލަ އެމް.އ .ީސ.އެ ،އަޅ ަގނޑ މެން ނ ކިޔާނަން. ކ ންފ ންޏަކަށް

ހަަމ މަތީ ވަޒީފާތަކ ަގއި ެއ ތިްއބެީވ ދިެވހިން. އެތަންތަނ ެގ  ،ަގއިހެންނޫނީ އެކި ވަޒީފާަތކ ޕްރޮފެޝަނަލްސްއިން އެ

 ކަމަށް ލައިފިއިބަލަރޕޯޓަށް ެވސް ަމއްޗަށް އެ ިތބެނީ ދިެވހިން އިނގ ތޯ. އެއަ  ވ ރެައށް 90ބޮޑ  ޕަސެންޓ ޖަކީ %

އެކަމަކ  . ބ މެން އެބަ ތިންހާ އެ ހ ރިއިންޖިނިއަރ ންނާއި  ؛ތްތަކެއް އްޔާ އެއަރޕޯޓ ަގިއ ހަމަ ހ ރިހާ މަސައްކަވެއްޖެ 

ރިސޯޓ  ، ޮގތަކީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ާވ ބަރަށް ނ ކ މ . އެކަމަކ  މީގައި މިވަޒީާފ ެވސް ބަރާ. ެވހިންއެެވސް ހަމަ ދި

އެކަމަކ  . ޖެހެނީންެގންނަ ދެން ހަމަ ބ ރ  މީހ ންނޯ ޔޯ. ނ ލިބެއް ދިެވހިންނެތަނަށް ެދން އެ ފާތަކ  ކީމާވަޒީ

ރާއްޖެއިން  ހޯދަނީއެ ކޯޓ  ަލްއާވނެ މީހަކ   .ންނަނީ ޯކޓެއް ފަހާފައޮ އިނގ  ިގނަ ފަހަރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ

 ކީާވހަކައަ  ؛ަގނޑަށް ނ ފެނ  ަޙޤީޤަތ ގައި ިދެވހިރާއްޖެ ކ ިރައރ ަވން ކ ެރވ ނެެވސް އަޅ  ބ ރ ން. އެއީީކ ެއއްޮގަތކަށް

މި . ދ ން އެބަޖެހ ިދެވހިންނަށް ޗާންސް. އެއީ އީ އެންމެ ރަނަގޅ  ކަމެްއެގ ޮގތ ަގއި ެއކަން ކ ރެވ ނެކ ރެންޏާ އެ

. ިވދާޅ ވ  އެބަ ަގއިކަމ  ކޮށްފަިއާވހާސް ޢާއިލާއަށް އ ތި އިފެކްޓ   22 ހެްއދެިވ ރިސަރަޗކ ން ޕެޓިޝަންގައި އެ ބ ފ ޅ ން

ރިސޯޓ ެގ ވަޒީފާތަކަްށ  ؛ޕެޓިޝަން ަވީޒފާ ،ކީ މަކަ އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ެރވ  އަދި އެއް ޕެޓިޝަން ރިޕޯޓ ގައިދެން 

 ،ލާަފއިއިމިކަމަކީ ަވރަށް މ ިހންމ  ކަމެއް. ޕެޓިޝަން ރިޕޯޓ ގައި އެބައޮތް ޮގަވ ކ ރ މ ެގ މ ހިންމ ކަން.ދިެވހިން ތަމްރީން

ތަމްރީނ ތައް  ތަޢ ލީމާއި ތ ަގިއ ދިެވހިންނަށް ފ ރ ޞަތ  ފަހިކޮށްދިނ މަށްޓަކައި ބ ނ ންާވނ ޢަފަތ ރ ެވރިކަމ ެގ ސިނާ

މ  ކަމާއި، ައދި އެކަމަށް މަގ ފަހިކ ރ މ ެގ މ ހިން ދިެވހިންނަށް ލިބ ނެ އިންތިޒާމ  ސަރ ކާރ ން ހަމަޖައްސަަވިއދެއްވ ން

ދެން ، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް . ަވރަށް މ ހިންމ  ކަމެއް އިނގ ތޯ މިއީ. ޅ ންގ ޅ  އިދާރާތަަކށް ބާރ އެ ކަމާ ،ޮގތ ން
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 ލްމާ ޙި ާވ ޢިލްމާއިދާއިާރެގ ަވޒީފާތަަކށް ބ ނ ން ފަތ ރ ެވރިކަމ ގެ  .ކަމެއް އެަބއޮތް އަދި އެއްއަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން 

 އަދި އެ ބަދަލެއް ެވސް ެގަނއ ން. ،ާވނަމަ ކަމަށް ބަދަލ ތަކެއް ެގންނަށްޖެހ  ށްކ ރ މަށް ސްކޫލ  މަންހަޖައިތ ރ 

އެފަދަ  އަދި ،ތައް ހިންގ މާއިޕްރޮްގރާމ   ލްއެޕްރަިއޒަފަރާތްތަކަށް ަޒމްެގ ދާއިރާއިން ިކަޔާވ ރި ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން ޓ އަ

މިއީ ަވރަށް އ ނދަޫގ  .އީސްށްދިނ ން. އިއްޒަތްތެރި ރަ ތަކ ަގއި ބަިއެވރިާވެނ ފަރާތްތަކަށް ސްޓައިޕެންޑް ފޯރ ކޮޕްރޮްގރާމ 

ތާނައިން ލިޔެފައި ހ ރ މަކީ  ،ބަސް ހ ންނައިރ އިނިގރ ސި ބަސް އާއި އެްއޗެހީަގއިމި ރިޕޯޓ ަތކ ގަ  ،އިނގ ތޯ ކަމެއް

ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ޙަޤީޤަތ ގައި ެވސް ބ ނ ން  ވާ ހަރ  ަވރަށް އ ނދަޫގއަޅ ަގނޑަށް ކިޔަން ބަެއްއ ފަ

ން. އެީއ ްއަވބާ  އެްއޗެހީަގއިއިނިގރ ސި ަބހެއް އަންނަންޏާ ބްރެކެޓެްއެގ ތެރ ގައި އިނިގރ ސިން އެ ،ފާހަަގކޮށްލަން

ދެން  .ނގ ތޯ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްބައެއް ފަހަރަށް ހަމަ ަވރަށް އ ނދަޫގވ  ކިޔަން އި ކ ރީމާހަމަ ތާނައިން ޓައިޕް

ޙަޤީޤަތ ގައި މި ރިޕޯޓަކީ ައޅ ަގނޑ  ދެކ  ޮގތ ަގއި ފ ދ ަވރަކަްށ  ،ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްަލން ބ ނ ންާވ ކަމަކީ އިމީަގ

ރި. ހ ެއއްޗެހި އެބަ ތަކާޑ ޓާތަކަށް، ާވހަކަައކީ މިހާރ  ރިޕޯޓެއް. މީގައި ރ ޝިއޯ ފ ރިހަމަ ށްަވރަރަނގަޅ ، ހަމަ 

، ދިޔަ  ލ ން، ވަޒީފާތަކ ން ނޯޕ އަށްރި. ދެްނ މީަގިއ ަވޒީފާތައް ެގއްހ ހ ިރހާ އެްއޗެހިތައް އެބަ ރިސޯޓ ތައް ހ ރި އަދަދާއި

 ،ކައަކީހަވަޒީފާތަކ ެގ ަސބަބ ން އަސަރ ކޮށްފައި ތިބި ދިެވހިންނަށް އަޅ ަގނޑަްށ ދެންނެވ ނެ ާވ ނޫނީއެހެން

ިވދާޅ ިވ ދ ަވހެއް.  އެއީ ިމނިސްޓަރ  ؛ނގައި މިއަންނަ އަހަރ ެގ މ  ޑ ެގ ކ ރިންއިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ ކ ިރއަށް ޮއތް ތާ

ާގނޫނީ ބާރެއް އަންނާނެކަމ ެގ، ނޫނީ އެހެންއަްނނާނެ ކަމަށް. އެކަމަކ  އ ެގ ކ ރިން ެވްސ މި ރ ޝިއޯއަށް ބަދަލ 

އަންނާނެ.  ށް އަަވހަށް މިއަށް ބަދަލ . އެހެންީވމާ، އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ ަވރަމަށްކަ މީދ ކ ރަމ  އަންނާނެއްއަޅ ަގނޑ  އ  

 ޝ ކ ރިއްޔާ ެދއްިވ ފ ރ ޞަތަްށ.

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 .ޤާސިމް ޙ ސައިން މެންބަރ ިއއްޒަްތތެރި  ދާއިާރެގ ކެޔޮދޫޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ާވހަކަދެްއކެވ ން: ޤާސިމް ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިާރެގ ކެޔޮދޫ

ައިއސްފައިާވ ިމ ދަނޑިަވޅ ަގއި ބަދަލ  ށްގ ިޅެގން ވަޒީާފެގ ހާލަތަ އ19ާ-ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ޮކިވޑ 

ޕެޓިޝަނަކާ ބެހ  ޮގތ ން  އޮތް ޕެިޓޝަން ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ާވފައި ބ ފ ަޅކ  261ގ ޅ  ޮގތ ން  ފަތ ރ ެވރިކަމ ެގ ާދއިރާއާ

ކ ރެއްިވ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރ  އެ ިވދާޅ ީވ. ޕެޓިޝަން ސްޕޮންސަރ މި އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރި މަސައްކަތ ެގ ާވހަކަ ދެންމެ

ޓ އަރިޒަމް  ،އަޅ ަގނޑ މެން މި ޕެޓިޝަން ދިރާސާކ ރ މ ގައި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ބައްދަލ ކ ރަން ފ ރ ޞަތ  ލިބ ނީ

 މެންނާ ންނާއި އަޅ ަގނޑ ޅ ޅ ންނާއި ައދި މިނިސްޓަރާ. އަދި ޚާއްޞަކޮށް އެ ދާއިާރެގ ބަެއއް ބ ފ މިނިސްޓްރީެގ ބ ފ 
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ލޫމާތ  ދެއްަވމ ން ޕެޓިޝަނ ގައި އޮްތ ޢ ނެ ފ ރ ޞަތ  ލިބ ނ . އެ ބައްދަލ ކ ރ މ ގައި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މަރާބައްދަލ ކ 

މި ަވތ ަގއި ެއ  ،އަަލށް ހ ރިހާ ރިސޯޓ ތަކެއް ހ ޅ ިވެގންާދއިރ ެގ ހާލަތ ން ނިމި، އަދަދަށް އަލަށް ހ ޅ ިވެގން، ކޮިވޑ  

ބައެއް ރިސޯޓ ތައް ނ ހ ޅ ިވދާނެ  ކ ރައްަވއިފި ކަމަށް ަވންޏާ، މަޖ ބޫރ ޖައްސައިިފ ކަމަށް ަވންޏާ އަދަދަށް ރ ޝިއޯ

ތ ން އެންމެ ބޮޑަށް ަވޒީރ  . ދެން ެއގޮ ވަޒީރ  ފާހަަގކ ެރއްިވ އޮްތ ކަމަށް ކަމ ެގ ބިރ ހިނގައިދާނެތަކަށް ލަހާ

ތަމްރީނ  ލިބ ނެ   ލިބެންޖެހ ނެ ކަމަށް. އަދިމި ސިނާޢަތ ެގ ޚާއްޞަ ދާއިރާަތކަށް ތަމްރީނ   ،ކަމަކީ  ފާހަަގކ ރެްއިވ ެއއް

މަށް ެވސް ެގންދަާވ ކަކ ަރްއަވމ ން އަދި އެކަމަށް މަސައްކަތްޕ ޅ  ،ކަމަށާއި ނިޒަމެއް ރާއްޖ ަގއި އ ފެދިެގންދާންޖެހ ކ މެ

ަބެއްއ  އިރ ބައްދަލ ކ ރި ވަޒީރ ެގ ާވހަކަފ ޅ ަގިއ ިވދާޅ ިވ. މި ަވގ ތ  ައޅ ަގނޑ މެން އެ ސިނާޢަތ ެގ ބަެއއް ބ ފ ޅ ންނާ

 ންނަށް ތަމްރީނ ތަކެއްކ ދިއެ ނިމ  ކ ދިން ރިސޯޓަށް ެގނެސްެގން  ންހަމަ އަލަށް ސްކޫލ  ؛ރިސޯޓ ތަކ ން ތަމްރީނ ތައް

 ،ފ ޅ ްނ ފާހަަގކ ެރއްވި ބ ކ ރަމ ންެގންދާކަން ެވސް ެއ ބ ފ ޅ ން ފާހަަގކ ރެްއިވ. އަދި މިާއެއކ  އެ ދީ، އެ ކ ދިން ޓްރެއިން 

ކ ަރްއާވ ާވހަކަ ެވސް ަވރަށް ކައިރިން މަަސއްކަތް އެ ސިނާޢަތ ެގ ބ ފ ޅ ންނާ ،އިރާގެ މިނިސްޓްރީއާއި ޓ އަިރޒަމް ދާ 

ރ  ޓ އަރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ނަ އަހަރ  ނިމ އިަވ 2021އެޮގތ ން  .ފާހަަގކ ރެްއިވ. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް

އިރާަދކ ރަްއަވިއެގްނ  ،ކަމަށް ަވންޏާ ދާއެްއޗެހި ދެިވެގން ކ ރިއަށް އަިދ ތަމްރީނ ތަކާ ،ަވަޑިއެގންފައިއި ިވސްނަ

ދާނެ ާވހަކަ. ށް ދިެވހި މ ަވްއޒަފ ން ރިސޯޓ ތަކ ގައި ެގންގ ެޅވ ނެ ޮގތެއް ހަމަޖެހިއަ 55%ަވނަ އަހަރ  ނިމ އިރ  2021

ިވ. ލޫމާތ  ދެއްަވމ ން ިވދާޅ ޢ ނަށް މަންއެްއޗެހި ރާާވފައި އޮތް ާވހަަކ ެވސް އަޅ ަގނޑ މެ ޮގތަށް ޕްލ ނާއެން ޅ އެ ބ ފ 

ން ަމއިަގނޑ  ދިެވހީ ،މިހާރ ެވސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ެދން ފާހަަގކ ރެވ ނ  އަެނއް ަކމަކީ ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ިގަނއީ ރިސޯޓ ތަކ ެގ  ޮބޑަށް މެޖޯރިޓީ އެންމެ ،ިއނގ ތޯ ންމ ން މި ދަނީ، ިގނައިރަޮގތެްއަގިއ ަވޒީފާ އަާދކ 

މި  ންެގ ޮގތ ގައިބޯއީަގިއ، ރޫމްންޓ ރެރެސްޓޯ. މި ދަންނަަވނީ ެގ ޮގތ ަގއިކ ރާ މ ަވްއޒަފ ންންޓްގައި މަސަްއކަތްފްރޮ

ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ބަްއދަލ ެވެގން ންނާޅ ބ ފ ިގނަ ަވރަށް  އެހެންނަމަެވސް، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ސިނާޢަތ ެގ ؛ކަހަލަ

އޮތ  ަވރަށް ބޮޑ  ދާއިރާއެއް. މެކ ނިކ ްނ، ެވލްޑަރ ން، އިލެކްޓްރިޝަނ ން. ފަހަތ ގައި އެބައަދި މީގެ  ،އެނގ ނ  އެްއޗަކީ 

ާރއަީކ ދި އެ ދާއިއަ ،ން ފާހަަގކޮށްޅ ބ ފ  އ ޅ  ދާއިާރއެއް ކަމަށް އެ އްކެ  ވަޒީފާތަބ ބޮޑ  މ ސާރަ ލި މިއީ އަދި މާ

ލިބ ނ   މެންނަށްިވ އަޅ ަގނޑ ބ ފ ޅ ން ފާހަަގކ ރެއްއެ ކަމަށް ެވސް އް ަވރަށް ޚާއްޞަކޮށް ދިެވހިން ބ ނ ންާވ ދާއިރާތަ

ޒ ާވނ ން މިޮގތަށް ިވސްނ ްނ  ށް އޮތް ތަނ ގައި، މ ސްތަޤ ބަލ ގައި އަޅ ަގނޑ މެްނެގތަކ ގައި. ކ ރިއަލޫމާތ ޢ މަ

ން ޅ ެއ ބ ފ ެވްސ ަވރަށް ިގަނއިން އޮްތ ކަމަށް ތައް ަވީޒފާ އެ ން، ތަމްރީނ  ހޯއްދަަވިއެގކަމަށް ބަހައްޓަަވއިެގން މި 

އެހެްނީވމާ، އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ތަފްޞީލ ކޮށް މި ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރ  މި  .ާވހަކަދެއްެކިވެވސް ށް، އެކަމަށް ފާހަަގކޮ

ބ ނ ންީވ. އެހެންެވ،  މި ާވަހކަ ފާހަަގކޮށްލަން ދެން ައޅ ަގނޑ  ހަމައެކަނި ،ށަހަޅ އްަވމ ން ާވހަަކދެއްކެީވީތވެ ހ  ރިޕޯޓ 
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އީސް، ޝ ކ ިރއްޔާ ަވރަށް ލާނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައިާވހަަކ ނިންމަެގ އަޅ ަގނޑ   ،އަޅ ަގނޑ  މި ާވހަކަ ފާހަަގޮކށްލަމ ން

 ބޮޑަށް.

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 .ޝިފާޢ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ިއްއޒަތްތެރި ދާއިާރެގ އިހަަވންދޫޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން: ޝިފާޢ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިާރެގ އިހަަވންދޫ

އެ ކޮމިީޓއެްއަގިއ ހިމެނިެގން  ައޅ ަގނޑ  ެވސްާވ ރިޕޯޓަކީ  މި ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! ހ ށަހެޅިފައި

ިއެގ ހަކަާވ މ ޤައްރިރ ެގ  ހަމައެރީ ށްއަޅ ަގނޑ  ެވސް ހިތަ ރިޕޯެޓއް ީވމާ ކ ެރވ ނ ދިރާސާކ ރ މ ެގ ތެރ ގައި މަަސއްކަތް

 އ19ާ-ޮކިވޑ  ގައިޤީޤަތ ޙަ .ލާނަމ . އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އިދަންނަވަ  ށްހަމަ ކޮންމެެވސް އެްއޗެއް މި ރިޕޯޓަ ،އިތ ރ ން

 ؛ްނެގދިަޔއީ ަވރަށް ިގނަ އަދަދެއްެގ ދިެވހީންެގންޖެހ މަކަށް ެވެގން ދިެވހިރާއްޖެއަށް ދިާމިވ އެންމެ ބޮޑ  ެއއް ޮގޅި ގ 

 ،އަދި މި ވަޒީފާ ެގއްލ މ ގައި ެވސް ަވިކން ޚާއްޞަކޮށް ފާހަަގކ ރެވ   ންެގ ވަޒީާފ ގެއްިލެގންދިޔ ން.ޚާއްޞަކޮށް ިދެވހީ

ށް ިގނަ ކޮށް ހަމަ ޒ ާވްނ އާބާީދ ަވރަށް ޮބޑ . ަވރަ، ޚާއްޞަންކ ިރ ިގނަ ދިެވހީމަސައްކަތް ާރަގއި  ދާއިފަތ ރ ެވރިކަމ ގެ 

 މ ންއާ އިފެނ ނ . ޤައ މ ެގ އިޤ ތިޞާދާ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށްާވނ ްނެގ ަވޒީފާތަކެއް ެގްއލިެގންދިޔަ މަންޒަރ  ޒ 

ނ  . ަވޒީފާ ެގއްލ ރެވ  ފާހަަގކ  މެންނަށްަގނޑ ެގްނދިޔަކަން އަޅ  ވެ  ކަށް މިކަންޖަބޮޑ  ޗެލެން ދިރިއ ޅ މަށް ެވސް ަވރަށް

 މި ކަހަލަ ތަފާތ  ނަންނަމ ގައި ،ޕ ަގއި ހާފް ނޫނީ ެގން،ން ެއއްކޮށް ަވިކކޮށްއަދި ަވޒީފާއި ،ނޯޕ ލީްވަގއިިގނަ ޒ ާވނ ން 

ސަބަބ ން  އ ޅެންޖެހ މ ެގނ ެފނި ށަށް ޮގސް އާމްދަނީއެއް ލިބ ނެ ޮގތެއް ރަދިޔައީ އެނބ ރި ރަށަށް ދާން. ޖ ބޫރ ެވެގންމަ

. މިޮގތަށް ދިޔަ ބައެއް ނ ެގ ހާލަތ  ޙަޤީޤަތ ގައި ަވރަށް ބޮޑަށް ދަށްެވެގންދިޔަ މަންޒަރ  ފެނ މ އެ ފަރާތްތަކ ެގ ދިރިއ ޅ 

 ޙަޤީޤަތ ަގއި މަސްެވރިކަމ ެގ ާދއިރާއިން ެވސް ،ދިމާލަށް ދާން ބ ނ ންިވ ކަމ ގައި ީވނަމަެވސް ޒ ާވނ ން މަސްެވިރކަމާ

ެވްސ ން ނެތް. ހަމައެއާެއކ  ބާނާ މަސްކޮޅަށް ައެގއް ނ ލިބި، ލާރި ނ ލިބި، މަސްެވރިކަ ކ އެ ދ ަވްސަވރަ ފ ރ ޞަތެއް

ނޯމަލަކަށް ޮގސް،  އަޅ ަގނޑ ެމން އާ .ަވރަށް ދަތި ދ ަވސްކޮަޅކަށް ދިމާެވެގން މި ދިޔައީ. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް

 ހ ރި ކ ރަން ފަށާއިރ ަގއި ފަތ ރ ެވރިކަމ ެގ ދާއިާރގައި، އަލ ން ަޤއ މ  އާާރސްތ އިލައިހ ޅ ވަ  މަށް ޤައ މ ފަތ ރ ެވރިކަ

ންދިނ މަކީ މިއަދ  ކޮންމެހެން މި ޤައ މ ގައި ކ ރަންޖެހ  ކަމެއް. މި ދިެވހިންނަށް އިސްކަ ެގ ފ ރ ޞަތ ތަކަށްވަޒީފާ 

ނ ހިފައިފިއްޔާ އަނެްއާކެވސް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެން މި ފ ރ ޞަތ ެގ ބ ނ ން މ ސްތަޤ ބަލަށް ދަމާެގ އިޤ ތިޞާދީ އ މ ެގ މާޤަ

ދާ ބިދ ސީންެގ ނ ފޫޒ   މި ކ ރަމ ންީމެގކ ިރން ެވސް ތަޙައްމަލ  ،މިއަދ މި ޤައ މަށް ކ ރިމަތިާވނީ ައޅ ަގނޑ މެން 

ދާ މަންޒަރ  ދެން ފެންނާނީ  ކަމެތިެވެގންން ނި ފ ރ ޞަތ  ެގްއލި، ދިެވހީންނަށްވަޒީާފެގ ބާޒާރ ަގއި ަގދަެވ، ދިެވހީ
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 ގ ިޅެގން ވަޒީފާަތއް ެގއްލި، އަލ ން އ19ާ-އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ައޅ ަގނޑ  ދަންނަާވނީ މި ލިބ ނ  ފ ރ ޞަތ ، ޮކިވޑ 

ހިފައިެގްނ ކ . މި ފ ރ ޞަތ ެގ ބ ނ ންނިޓީއެކ ، ފ ރ ޞަތެ ޗ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބ  އޮޕޮ އިޤ ތިޞާދ  ހ ޅ ވ އިރ  މިއީ

ކ ރާ ިވޔަފާރި  އިޖެހ . އިންޑަސްޓްރީގަ ެވސް މިކަމ ގައި ބާރ ައޅަން އެބަ ރ ންސަރ ކާ ކަމާ ބެހ  ހ ރިހާ ފަރާތްތަކ ން،

އި މިއަދ  ޓަކަ ، މާދަމާެގ މި ޤައ މަށްދަށް ޓަކައި ޞާތިޤ ބ ފ ޅ ން ެވސް މިކަމަށް ސަމާލ ކަންދީެގން ދިެވހި އި 

ވަޒީފާތަކަށް ިދެވހިންނަށް  އެ ރިކަމ ެގ ާދއިރާަގިއ ހ ރި ވަޒީފާތަކަށް ިދެވހިންނަށް އިސްކަންދީ، ފަތ ރ ެވ

ޙަޤީޤަތަކީ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޮގާވލަން.ށްދިނ މަކީ ެއއީ މ ހިންމ  ކަމެކ . އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އެކަމަށް ހަމަ ކަށަަވރ ކޮ

ނޫނީ މެނ ޖަރ ންެގ ފެންަވރ ގެ  ،މެނ ޖަރ ންޖެނަރަލް ކ ެގ މިއަދ  ދިެވހި ފަސްަގނޑ ަގިއ ތަޖ ރިބާ ހ ރި ރިސޯޓ ތަ

ިގނަ  .ލަދަެވތި ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ނިސްބަތ ންފަތ ރ ެވރި ޤައ މެއްެގ ބޮޑ  ން ނ ލިބ މަކީ ަވރ ަގަދ ދިެވހީ

ޓަކަިއ  އެކަމަށް ޤީޤަތ ގައި ދިެވހިން ެވސްޙައެއީ ތިބ ން ބިދ ސީން ތިބެންޖެހ   އިލެެވލްގަ  ރިއަލްރިސޯޓ ތަކ ެގ މެނ ޖީ

ޖޮބަކީ  ޖެހ . ރިސޯޓ ބަދަލ ާވން އެބަ ފިކ ރ ައޅ ަގނޑ މެންެގ ިވސްނ ްނ،  ؛ހ  ކަމެއް. ިއްއަޒތްތެރި ރައީސްންޖެާވތިލަދ ެވ

ޖެހ . ޙަޤީޤަތ ަގިއ ން އެބަރަކ އޮތ ން ބަދަލ އޮންނަ ފާއަކަށް ޒީވަ ދާ ެވސް ކަމެއް ކ ރަންލާއި ކޮންމެއިެލެވލް ނިންމަ އެއީ އޯ

 ން އެއީ ކ ތ ދާއިާރއަށް ނ  ، އެއިންމަކ  ެއޮގތަށް ނިރިކަމ ެގ ދާއިާރެގ މިެވނި ފީލްޑެެވކީ ފަތ ރ ންނާެގ ޕްރޮފެޝަނަތިމަ

 ެއއްކޮށް ާދއިރާއިްނ ތަޢ ލީމ  ލިބިެގން ތިމަންނާ މަސައްކަތ ެގ ތަޖ ރިބާއާ ޖެހ .ާވން އެބަ ެގ ިވސްނ މަކަށް މެންަގނޑ ޅ އަ

ވަޒީފާެއއްަގއި އ ޅ  މީހާއަށ ، އެ ިވސްނ ން އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރެއިން އަންނަން  ތ ރ ެވރިކަމ ެގ ަވރ ަގދަާވނީ ފަ

، ަވކި އިންމަޖ ބޫރ ާވ ފަދަ ން ތައް ހިންަގލް ިޑެވލޮްޕމަންޓް ޕްރޮްގރާމ އަދ  ތަޢ ލީމީ ދާއިރާގައި ޕްރޮފެޝަނަމިޖެހ . އެބަ

އެއްކޮްށ، ތަޢ ލީމ   ދިެވހިން ަވޒީފާއަށް ެގްނޮގސް ތަޖ ރިބާއާ ،އިންއަދަދަކަށް ަވގ ތ  ހަމަކ ރަން މަޖ ބޫރ ާވ ފަދަ

މިއަދ   ންގ ން އެއީ ރިސޯޓ ތަކ ެގ ެވރިންަނށް މަޖ ބޫރ  ކަމަކަށް ހިޖެހ . ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިެވލޮޕަމަންޓް އެބަ ހޯދައިދ ން

އޮންނަ ބޮޑ ކޮްށ، ިބޔަކޮށް ބަރޯާސެވފައި  ކަމަށްޖެހ  އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ޤައ މ ގައި ޮބޑ  ފަތ ރ ެވރިދަން އެބަހަ

ން ރި ފ ރ ޞަތ ތަކަްށ އަޅ ަގނޑ މެން ދިެވހީޤައ މަކަށް މި ޤައ މ  ީވހިނދ ، ފަތ ރ ެވރިކަމ ެގ ދާިއރާގައި ހ 

ނާޢަތ  ސިއަޅ ަގނޑ މެން މި ޤައ މ ެގ ފަތ ރ ެވރިކަމ ެގ  ،ވ  ނަމަނ ދެނ ކ ރެވ  ނަމަ، ތަޢ ލީމ  ހޯދައިތަމްރީނ 

ދ ން ތިބެނީ ެވސް ބިދ ސީން ދ މަތް ހޯދާ މީހ ން އަތ ެވދާނެ. ޚިދ މަތްތަރައްޤީެވެގންދާނެ ކަމަށް ހީޮކށްެގންނ ާވނެ. ޚި

ނޑ މެން ފަތ ރ ެވރިކަމ ެގ އަޅ ަގ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މި ޤައ މަކަށް ނ ކ ރާނެ. ފާޙަޤީޤީ ަމން ،އްޔާކަމަށް ވެއްޖެ 

ދ ން ތިބި، ޚިދ މަތް ފޯރ ކޯށްދީެގން މަންފާ ލިބ  ބަޔަކީ  ޚިދ މަތް އެ  ޤައ މ ން ބ ރ ގައި ޤައ މ ެގ ދަރީންތްޚިދ މަ

ނަފާ  އާއި އަޅ ަގނޑ މެންެގ އިޤ ތިޞާދަށް ޙަޤީޤީ ފަތ ރ ެވރިކަމ ެގ މަންފާ ދިެވހިން ކަމ ަގއި ހަދަިއެގްނ މެނ ީވ،

ަގނޑ  ހަމަ އަޅ   ؛ންޖެހ  ޙަޤީޤަތެއް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްރަ ކ ބޫލ ަގ ންން އެއީ މިައދ  އަޅ ަގނޑ މެނ ދާނެކަލިބިެގން

ތަކީ މިއަދ  ދިެވހި ޤައ މ  ފަޚ ރ ެވރިާވ ސިނާޢަތެކ . އ ެގްނ ފަތ ެވރިކަމ ެގ ސިނާޢަ ،ލާނީއިނިންމާލ ން ެވސް ދަންނަަވ
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 ަގނޑ މެންނަށް އެކަމާއަޅ  ހެންނަމަެވސް، ޙަޤީޤީ ޑޮލަރަށް ބަލާިއރ . އެ ަވންނަލިބ  މަންފާއަށް، ޤައ މަށް 

ން އެ ސިނާަޢތް ހިންާގ ސިނާޢަތަކަށް ހެދިެގންނ . ދިެވހިން ވަޒީފާތަކަްށ އެ ސިނާޢަތަކީ ސީދާ ދިެވހީ ،ފަޚ ރ ެވރިެވވ ނީ

ކ ރަނީ ޑ ލީ އިމ ަގދިނ ނެރެ، ތަޢ ލީމާއި ތަޖ ރިބާ ހޯދައިދީ، އެ ސިނާޢަތ ަގއި ލީޑ ކ ރަނީ، އެ ސިނާޢަތ ގައި ޚިދ މަތް

ޞާދީ މަންފާއެއް ަފތ ރ ެވރިކަމ ެގ ިނޒާމަކ ން، އަޅ ަގނޑ މެން ބ ނ ންާވ އިޤ ތި ،ން ކަމ ގައި ހަދަިއެގން މެނ ީވދިެވހި

، ސަރ ކާާރއި އިމީދ ކ ރަނީ ކަމާ ބެހ  ފަރާތްތަކާއް. އަޅ ަގނޑ  އ ދާއިރާއަކ ން މި ދިެވހިރާއްެޖައކަށް ލިބިެގންނ ދާނ 

، ދިެވހިންނަށް ވަޒީާފެގ ފ ރ ަޞތ ތައް ހޯދައިދީ، ިދެވހިން އެ އިހިފަތްތަކ ން ެވސް މިކަމަށް އަމާޒ ިވޔަފާރި ހިންާގ ފަރާ

އިދިނ މ ެގ ފިކ ރާއެކ  ކ ިރއަށްދާނެ ކަމަށް. ދަހޯ ޤައ މަށް މަންފާ ދިެވހި އ ެގ، ވަޒީފާތަކަށް ތަމްރީނ ކޮށް، ިކޔަަވއިދީ

 ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ަވރަށް ބޮަޑށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް.

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި ދިްއަގރ  ދާއިރާެގ ، ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ . މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  މި އަރ ަވނީ 

 .އިކްރާމް ޙަސަން

 

 ާވހަކަދެްއކެވ ްނ: ޙަސަން ިއކްރާމް މެންބަރ  ދާއިާރެގ ދިއްަގރ 

ގ ިޅެގން ވަޒީާފެގ ހާލަތަށް ބަދަލ  އައިސްފަިއާވ ފަރާތްތަކ ން  އ19ާ-ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ކޮިވޑ 

މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅާފައިާވ ޕެޓިޝަން  އިލައި ބާރ ެވރިކ ރ ަމށް ޮގވަ ރިކަމ ެގ ާދއިރާަގިއ ދިެވހިން ފަތ ރ ެވ

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޚައިތަމަށް އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ  ށްދެްއީވީތވެ ކޮސްޕޮންސަރ ޓަަކއި،މަށް ކަެދްއިވއިހ ށަހަޅ އްަވ

ަޤއްރިރަްށ ކަތްތަެކއް ކޮމިޓީން ކ ރަްއާވފަިއާވީތެވ އެ ޮކމިޓީއަށް ެވސް، މ އްދަންނަަވން. އަދި ަވރަށް ަރނަގޅ  މަސަ 

 އާ 19-ޮކިވޑ  އަދި މިއަދ  ،ދަންނަަވން. ާއދެ! އަޅ ަގނޑ  މި ރިޕޯޓަށް އެްއޗެއް ދަންަނާވލަން ިވސްނީ  ެވސް ޝ ކ ރ 

ބ ރ   ،މަސަްއކަތ ެގ ާދިއރާގައި މި ފެންނަނީ ންއ ެގ ކ ިރން ިވޔަްސ އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ދިެވހި، ގ ިޅެގން ިވޔަސް

ންޖެހ  ރަަގނޑ މެން ކ މިީއ އަޅ   ؟މީެގ ޙަޤީޤީ މަްއސަލައަކީ . ދެން ކޮބައިތޯ ގައި އ ޅ  މަންޒަރ ތ ންނަށްވ ރެ ފަހަމީހ 

  20އަހަރ ،  10އަހަރ ،  4އަހަރ ،  3އަހަރ ،  2 އަހަރެއް، އ މ ރ ން ؛އ މ ރ ގައި. ައސްލ  ަވރަށް ބޮޑ  ސ ާވލެއް

 ،ންނާއި ސްކޫލ ން އިގ ތެރެެގން ިއންސާނެއް މި ދަނީ. އެކި އ މ ރ ގައި ެއކި ކަހަލަ ތަމްރީނ ތައް ވެ  އަހަރ  30އަހަރ ، 

ަގިއ ޮގތެއް މ ންަވޒީފާއަށް ނިކ ންނަ އ މ ރ ފ ރާ އާ ؛އަދި މ ޖ ތަމަޢ ެގ ތެރެއިން ދަރ ަވރ ންނަށް ލިބެމ ންދ . އ މ ރ ފ ރާ

 ސް ލީމ  ހާސިލ ކޮށްެގން ައއިޢ ންކޮޅެްއ ރަނަގޅަްށ ތަތަ އަހަރ . 20  ކަމަށް ަވންޏާރާއްޖ ގައި ެވްއޖެއަހަރ ،  20

އަހަރ . މިހިސާބަށް އަންނައިރ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ކ އްާޖެގ ިވސްނ ން ހ ންނަނީ ކިހިނެއްތޯ އަޅ ަގނޑ މެން ށް ކަފަންސަީވހަ
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ިމ  ެގތަނމްރީނެއް ދެވ ނެ ތަނަކީ ެގ. ަމއިންބަފައިން. މައިްނބަފައިން އަޅ ަގނޑ މެންމ ހިންމ  ދެނެަގންނަންޖެހ . އެންމެ 

ދިން ފިރ މާފައި ގ ގައި ބައިިތއްބަނީ ހަމަ އެއްެވސް ކަމެްއ ބެއް. އެ ކ  ޚިލާފ  ލޯތް އި ކ ދިން ދެކެ ަވނީ އާދަޔާޤައ މ ގަ 

ަގިއ ަކއިރީ ، އެ ކިަޔާވ ެއްއޗެއް ކިަޔަވިއެގން އަިއސް ދެން ގ ގައި.ަވިއެގންނ ކޮށް. ސްކޫލަށް ޮގސް، ްސކޫލ ން ކިޔަ 

ރ ަގއި ެވސް އެ ތަނަށް ެވްސ އަހަރ  ާވއި 18އަހަރ ،  15ހ ންނަ ފިހާރައިން އެއްެޗއް ަގންނަން ކ އްޖާެގ އ މ ރ ން 

 ންނާށ . ައއިސް ަގނެެގން އަޮގްސ  މދާށ  ،މަންމަ ބ ނާނެ ބައްޕަ ަކއިރީަގއިހަމަ ެގ ބޮޑ ކަމ ން ެބއް ލޯތްާވ. ނެނ ާވނ ފޮ

ކ އްޖާއަކަްށ ނ ނެގ ޙަޤީޤަތ ަގިއ ޒިންމާތައް ަނާގކަށް. އަޅ ަގނޑ ެގ ާވހަަކއަީކ  ށް ކ ދިން ދެެކ ލޯބިީވމާމި ލެެވލަ ދ ށ .

ކ ރަން ފަށަންޖެހ . ފާޚަނާ  ރީނ ތަމް ކ ދިންެވސް ކަމެއް ކ ެރވ  ހިާސބ ން ގ ތެރެއިން  ހެލި، އަމިއްަލއަށް ކިިރޔާފައިއަތް

ެވސް. ިމހެން ގ ތެރ ަގއި ޒިންމާތަެކއް  އަހަރ  ނ ާވއިރ  10ސާފ ކ ރަން ފާޚަނާއަށް ަވއްަދންޖެހ  ކ އްޖާެގ އ މ ރ ން 

މިއީ  .ނެައޅ ަގނޑ މެން މ ސްތަޤ ބަލެއް ރަނަގޅެއް ނ ކ ެރވ  ށް ދެިވެގން ނޫނިއްޔާނެގ މ ެގ ތަމްރީނ  އަޅ ަގނޑ ެމންނަ

އްލ  ޙަމިއަށް އަޅ ަގނޑ މެން  .ކ ރިމަތިލާންޖެހ  ޤީޤަތާ އަޅ ަގނޑ މެންޙަޤީޤަތެއް. މި ޙައަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ 

ދެންމެ އެްއ ށް. ކަްށވ ރެ ރަނަގޅ  ތަމްރީނެއް ނ ދެވ ނެ އަޅ ަގނޑ މެން ކ ދިންނަމިއަ ހޯދަންޖެހ . ގ ތެރެއިން ނޫނިްއޔާ

މަސައްކަތ ެގ ދާއިރާަގއި އ ޅ ްއާވ  ،ެވލްޑަރ ން  ،މެކ ނިކ ން ؛ދައްކަމ ން ފާހަަގކ ރަްއަވއިފިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ާވހަކަ

އ ޅެނީ.  ދ ރ ކޮށް މި ދާރާތަކާ ބ ފ ޅ ން. ަވރަށް ތެދ ފ ޅެްއ އެއީ. ަވރަށް ަބިއަވރ  ވަޒީާފތައް އެބަހ ރި. އެކަމ ން މި

ސް ހަމަ ެވއި ެގ ދާއިާރަގތަމްރީނ ތައް ދ ންޖެހ ނެ. ރިސޯރޓ   ،ބޫލ ކ ަރން އަޅ ަގނޑ  ެވސް ަގ ،ރަނަގޅ  އިނގ ތޯ

ކ ާރ ދ އިރ ަގއި ިވޔަފާރިއިްސކަންއެކަމ ން  އެއީ. ކަމެއް ދ ންޖެހ ނެ. ކޮންމެހެން ކ ރަންޖެހ ސްކަންދިެވހިންނަށް އި

ހަރ ދަނާ އ ފެއްދ ންތެރި މީހ ން   ،ޮގތަށް ރަނަގޅ  ނ ާވނ ން ލ ިވޔަފާިރއަށް ގެއް ،ިވސްނާނެ އިނގ ތޯ ެވސް ފަރާތ ން

ޖެހެނީ ގ ަގއި. އަދާކ ރަންއަޅ ަގނޑ ެމން ންމ  ދައ ރެއް ހިދ  އެންމެ މ ބ ނ ންކ ރަން. އެ އ ެފއްދ ންތެރި މީހާއަށް ހެ

އިންބަފައިން ހަމަ ަވރަށް ބޮޑަށް ައޅ ަގނޑ މެންެގ ބަ  ،ޤީޤަތ ގައި އަޅ ަގނޑ  ދަންނަަވން ބ ނ ންޙަ، މިކަމ ން އެހެންީވމާ

ވ ރެ މާ ރަނަގޅަްށ މިއަށް ޤ ބަލ ޑަށް ޔަޤީން އަޅ ަގނޑ މެންެގ މ ސްތަނރަށް އަޅ ަގ. އ އ މިއަދ  ިވސްނަޖެހެ

ޓަކީ މ ހިންމ  މަސައްކަތެއް . އަދި މި ިރޕޯށްކަތ ެގ ދާއިާރއަމާ އ ފެއްދ ންެތރި ދިެވހިން ނެރެވ ނެ މަސައް  .ކ ރެވ ނެނާބި

އެީކަގިއ  ޔާަވރަށް ިގނަ ބ ފ ޅ ންެގ ސޮ ،ޓެއް. އަދި ަވރަށް ރަނަގޅ  ޕެިޓޝަނެއް ހ ށަހެޅިރިޕޯފ ރިހަމަ  ،ކ ރެިވ

އަޅ ަގނޑ މެްނ  ނޑ  ާފހަަގކ ރަން. ދިެވހިންނަށް އިްސކަންދ ންޖެހ ހ ށަހެޅިެގންދިޔަ ޕެޓިޝަނެއް ކަމ ގައި ެވސް އަޅ ަގ

 ،ނަމަެވސް އެހެންކަމެއް.  ެއއީ ކ ރަންޖެހ ނެކ ރަން. ނޑ  ެއްއެވސް ޝަްއެކއް ނ  ދ ތެރ ަގއި އަޅ ަގއެކަމާއިނގ ތޯ. 

ކަމެއް. ިވސްނާފައި  ންމ ހި މިދެންނެިވ ާވހަކަތަކަށް ހަމަ ިވސްނ މަކީ ަވރަށް މ  ހަމަ މިދެންނެިވ ނ ކ ތާތަކަށް

 ެގ ޒ ާވނ ން އެންމެންނޑ މެއަޅ ގަ  ،ބަލ ޤ މެ އެކ ަގިއ ކ ރެވ  މަސަްއކަތ ން އަޅ ަގނޑ މެންެގ މ ސްތަންނޑ މެން އެއަޅ ަގ

އެީކގައި މިއާ އަދި ހަމަ .ާވހަކަ ފާހަަގކޮްށލަން އެ ،ކަމ ަގިއ ާވތީވެ  ކަމެއް ނާކ ރ ަމީކ ހަމަ މ ހިންމ ތ ގައި ބިޮގ ހަރ ދަނާ
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އަަޅއިެގން ބާނާ ލ ނ  ،ބޮޑ ކަންނެލި އިނގ ތޯދ  ޔޫ.އެސް މާކެޓ ގައި މިއަ ،ކ ޑަކ ޑަ ަވގ ތ ކޮެޅއްަގއި ދެްއވައިިފއްޔާ

 ގައި.ޑޮލަރ   10 ހ ރީ ބާނާ ބޮޑ ކަންނެލީެގ އަގ  މާކެޓ ަގއި ރާއްޖެ މި ޔޫރަޕ ލަރ ަގއި. ޑޮ 14ބޮޑ ކަންނެލީެގ ައގ  ހ ރީ 

 އަޅ ަގނޑ މެން ؟މަސްެވރިން އަޅާ ތޯއ  ިމއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ލ ނ އިކޮބަ  ،ނޑ  މިާވހަކަ މި ފާހަަގކޮށްލީއަޅ ަގ

ެއކަްނ  ނޑ މެން ހ އްޓާލައިފިަގައޅ  ،ކ ރީމާ ކ ރަމ ން ައއީމަ ެއކަމާ ޝަކ ާވަތކެއްބ ރ މީހ ން މިކަންތައް  ހ އްޓާލައިފި

ތެއް އެންމެ އެދެވ  ޮގތ ަގއި ޢަ ސިނާމި  ؟ތ  އެބަ ދިރ ތޯއ ޢަނޑ ެމންެގ ތެރ ގައި މި ސިނާއަޅ ަގ ކ ކ ރ ން. އެކަމަ

 ނޑަށް ހީަވީނ އެހެންންެގ ތެރ ަގިއ ނ ދިރ . މިކަމާ އެބަޖެހ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ ިވސްނަން. އަޅ ަގދިެވހީ

 .ނޑ  ާވހަަކކޮޅ ..ކ ރަން. އެހެންީވމާ، އަޅ ަގެވސް އެބަ ތިއްެބިވެހން ބަހ ސް ބ ފ ޅ ން

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ދެން އަޅ ަގނޑަށް ފ ރ ޞަތެއް އެރ ވ ީނ  !ލައްވާ އިރި މެންބަރ  ނިންމަތެއިްއޒަތް

 !ެގންދަާވއެހެންީވމާ، ކ ރިއަށް ފަހ .  ހ ސްަވގ ތ ކޮޅަށް

 

 ާވހަކަދެްއކެވ ްނ: ޙަސަން ިއކްރާމް މެންބަރ  ދާއިާރެގ ދިއްަގރ 

އެޅ މ ެގ މަސަްއކަތަށް ިދެވހިން އެބަެޖހ  ލ ނ  ،އަސްލ  ފާހަަގކ ރަން ބ ނ ްނާވ ޕޮއިންަޓކީ އާދެ! ޝ ކ ިރއްޔާ. އަޅ ަގނޑ  

 އި މަސަްއކަތްކ ރާ މީހެއް ގަ ިމއަދ  ޔޫ.އެސް  ،ކ އްެޖއް ަގއި ިކޔެވި ނާޑ އެްއކޮށް ްސކޫލްަގެވސް ނ ކ ންނަން. އަޅ  

 ޓ ަވރަކަްށ މިނެ 15ދިނ މަށް. ހަަޅން ަވގ ތ  އިތ ރ ކޮށްލަށަނޑ  ހ އާދެ! އަޅ ަގ ؛މިހާރ  މިދެންނެިވ .އ ނާއަކީ

ނޑ  ކޮށްލަދިނ މަށް އެދެން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން އެބަ އެދިލައްާވ ެއޮގތަށް. ައޅ ަގ ،ރިޔާސަތ ން އެކަމާ ރ ހ ނަމަ

އިރ ަގިއ ނޑ  ިއއްެޔ ާވހަަކދެއްކިން. ާވހަކަދެއްކި ޅ ަގއަ މިދެންނެިވ ަފރާތާ ،ޅ  ޕޮއިންަޓކީއ  ން މިޤީޤަތ ގައި ފާހަަގކ ރަޙަ

ެއްއ ސަރ ކާރ ން އައިސް ކ ރާ  ؛ބަޔަކ   ކެޕިޓަލް އޮްފ ޕޮލިޓިކްސްެގ ޮގތ ގައި ރާއްޖެ. ސިޔާސަތ  އެއް ،އ ނަ ފާހަަގކ ރީ

. އަޅ ަގނޑ  ާވހަކަައކީ ަވިކ މިކަހަލަ މިއީ އ ނާ ފާހަަގކ ރި ޮގތް އިނގ ތޯ  ؛ ހ އްޓ ވ ންކަންތައް އަނެއް ސަރ ކާަރކ ން 

ވ ރެ ޮބޑަށް  ޕޮލިޓިކްސްއަށްމިއަދ   އ ެވސް ައޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހެ ފަރާތަކަށް އެްއޗެްއ ދަންނަާވަކށެއް ނޫން. ެއކަމަކ 

ަގއި ކޮންމެ ސަރ ކާެރއް ކީ ދެމެހެއްޓެނިިވ ޮގތެއްތްތަކަޢަތަށް ިވސްނަން. މި ސިނާޢަރާއްޖ ެގ މަސަްއކަތްތަާކއި ިސނާ

އަޅ ަގނޑ މެން  ށްދިެވހިންނަ ،ހަދަން. ރަނަގޅ ކަށް ތަޢަސިނާ ދާނެެގންެދިވކ ިރއަށް ،ސްޔަވި  އިއަިއކަމ ގަ 

މިސާލަކަށް ދިެވހިން މި   ،ދ ންޖެހ ނެ. އަޅ ަގނޑ  މިދަންނަާވ ޮގތަށްށް އިސްކަންނަދ ންޖެހ ނެ. މަސްެވރިންއިސްކަން

ހަމަ  ،ޮގތަކީ  މިފްކޯގައި މިކަން ކޮންމެެވސް ަވރަކަށް ކ ިރކަން. އެކަމަކ  ާވ .ތް ކ ރިން ކ ރިކަން ފާހަަގކ ރިމަސައްކަ

ހ އްޓެމ ން ހ ރެ މަޑ މަޑ ން އެކަން ހ އްޓެމ ން ތާއެއްހާ ދ ަވހ  ނ ކ މެ ކަނޑ މަތީަގއި އ ޅެންޖެހ ތީެވ، މިސަބަބާހަފ 
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ެއއީ  ،ސަރ ކާރ ން ބާރ ައަޅއިެގން ެވސް އިނގ ތޯ ،ަގނޑ ެގ ާވހަކައަކީ ަވނީ. އެހެންީވމާ، އަޅ  ކަމަށް އައިސް ހ އްޓ ނީ

ކަމަށް ަވނީ.  ީމެގ ކޮލިޓީ ެވސް ތަފާތ  ައޅަިއެގން މި ބާނާ ކަންނެއްޔާލ ނ  ،ޔޫރަޕަށް ބ ރ ކ ރާ ކަންނެްއާޔއި

 އެ ކަންނެލި ައގ   ކ ލި ކަމ ގައި އ ނާ ފާހަަގކ ރި. އެކަމައިެގން ބާނާ ކަންނެމީއަށް އެންމެ އެދެެވީނ ލ ނ އަޅަސަޝި

 ،މީހ ން ަގންނަނީ ލަންކާއިން އެ ؛ެވސް ރާއްޖެއިން އެންމެ އެދެވ  ޮގެތްއަގއި  ސް ޔަިވ އިސް ބޮޑ ކަމ ަގެވ

ނޑ  އެހީ ކީްއެވތޯ ާރއްޖެއިން ާރއްެޖއަކ ން ނ ަގނ . ދެން ައޅ ަގ ކ އިން. އެކަމަީސޝެލްސް ،އޮމާނ ން ،ފިލިޕިންސ ން

މިހިރީ އަޅ ަގނޑ މެން  .އިމަހ ގަ  ނާރާއްޖެއިން ބާ އ ކޮލިީޓއެއް ނ ހ ރެ ަގްނނާކަށެއް.  އ ނ ލިބެ ؟ނ ަގންނަނީ

މި މަސައްކަތް ެވސް  ،ންކަމަށް ނ ކ ންނަްނޖެހ ކަ ހަމަ ދިެވހިން އިްސެވ މި ތ ގައިޙަީޤޤަކަން. ިވސްނަންޖެހ  ކަން

ތޯ. އިތ ރަށް ދެްއިވ ޝ ކ ރިއްޔާ ެދއްިވ ފ ރ ޞަތަްށ އިނގ . އެހެންެވ އަޅ ަގނޑ  އެކަން ފާހަަގކޮށްލީ. ކ ރަންޖެހ 

 ަވގ ތ ކޮޅަށް ެވސް ަވރަސް ޮބަޑށް ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ،ދެންމެ ިވދާޅ ެވއްޖެއިރ ގައި ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ . އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ާވހަކަފ ޅ ދެއްެކިވ

 !ހަކަ. ތެދ ފ ެޅއްާވ ދާއިރ ަގއި ސިާޔަސތ ތައް ބަދަލ ތައް ެވެގްނ ދާއަޅ ަގނޑ މެން ެވިރކަން ަބދަލ ެވެގން

ަވގ ތ   ަގނޑ މެން ބަދަލ ކ ރަންޖެހ . އާދެ! ައޅ ަގނޑ  މިކަމ ނ ދާ ސިޔާސަތެްއ ހ ރިއްާޔ ައޅ  ،އެހެންނަމަެވސް

 ަގއި. 1:00ކޮޅެއް އަރ ަވން. ދެން ޖަލްސާ ފެއްޓ ނީ ހ ސްަވގ ތ  

 

 {ށްއަ 13:07އިްނ  12:33 :ކޮޅ ހ ސްަވގ ތ  }

 (ޝީދ ސް މ ޙައްމަދ  ނައީރައީސް، ރަ ގެމަޖިލީހ   ؛ވީނެންއި ތ ގައިސަޔާ)ރި

 

 :ދެްއެކވ ންސަތ ން ާވހަކަރިޔާ

ެގ ފާަވޒީ އާ ގ ިޅެގނ19ް-ކޮިވޑ   -8.3 އައިޓަމް ެގންަދނީ އެޖެންޑާ ކަތް ކ ިރއަށް މި`. އަޅ ަގނޑ މެން މަސައް

ރަްއޔިތ ންެގ  އިލައިކ ރ ަވން ޮގވަ އައިސްފައިާވ ފަރާތްތަކ ން ފަތ ރ ެވރިކަމ ެގ ދާއިރާަގއި ދިެވހިން ބައިެވރިހާލަތަށް ބަދަލ 

ޓް. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި  ކޮށް ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯސާޕެޓިޝަން ކޮމިޓީން ދިރާ، ޝަންމަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅާފައިާވ ޕެޓި

 އަށް. ހޮޅ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .އަރ ަވނީ ހޮޅ ދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޫޔނ ސް ޢަލީފ ރ ޞަތ 

 

 ހޮޅ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޔޫނ ސް ޢަލީ ާވހަކަދެއްެކވ ން:
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 ބޮޑަށް ޝ ކ ރ ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީން ކ ރައްާވަފއިާވ ބ ރަ މަަސއްކަަތށް ަވރަށް 

ްސ، މ ޅި ދ ނިޔެއަށް ިމއަދ  ރި ަރއީތްތެދ ކ ރަން. ިއއްޒައީޅ ަގނޑ  ފ ރިހަމައަށް ތާ ޓަށް އަ ދަންނަަވން. މި ރިޕޯ

ތ ގައި ޢަސިނާރާއްޖ ެގ ޓ އަރިޒަމް ޚާއްޞަކޮށް  ،ކަްނތަކާ ގ ޅިެގން ދިެވހިާރއްޖ ަގއި  ެގާވ ޮކިވޑ  ދިމާެވފައި

އެ ވަޒީފާތަްއ . ަވނީ ެގއްލިފަ ވަޒީފާ މިއަދ  ތްތަކެއްެގިގނަ ފަރާ ަވރަށް ،ްއެގކެިގނަ ޒ ާވނ ންތަ މަސައްކަތްކ ރާ ަވރަށް

ފާޑ ފާޑ ެގ އެކި އި ލީާވ ނޯޕ ނަށް އަޅ ަގނޑ މެންކޮށްދ ންޖެހ . ރާ ދިނ މަށް އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ މަސައްކަތްބ އަނ

 ،ލ މާއިފޮނ ަވ ށްރަށްރަށަ ،އި ބެހެއްޓ މާއި ގ ގަ  ،ެގއްލި ަވީޒފާ ަވނީ  މިއަދ ނަ ޒ ާވނ ންތަކެއްނަންނަމ ގައި ަވރަށް ިގ

ަވނީ ބޯޑަރ   މިއަދ  މި ތީއިރާދަކ ެރްއީވهللا މިއަދ   . އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ިމއަދ ހިނާގފަ އެކަހަލަ ކަންތައްތަކަށް

ޒަމް އަދ  ިދެވހިރާއްޖ ެގ ހ ރިހާ ޓ އަރި މި. އަޅ ަގނޑ  ފަ ފަށާމެެވސް ަވރަކަށް ެގސްޓ ން ެވސް އަންނަންންހ ޅ ިވ ކޮ

ލާަފއި އިފޮނ ަވ ލީަވށާއި ަވޒީފާެގ ޗ އްީޓއަށާ ނޯޕ  ،އެްއކޮށް ލާޞްތެރިކަމާދާއިރާެގ ެވރިންނަށް ދަންނަާވަލން ަވރަށް އިޚ 

 އެ  އި،ކޮށްދެއްވަ ޢައެ މ ަވްއޒަފ ންެގ ވަޒީފާތައް ީވހާެވސް ައަވހަކަށް ރ ޖޫ ،ޒަފ ން އަނބ ރާ ެގންޮގސް ތިބި މ ވައް

ދިނ މަށް. އިއްޒަތްތެރި އިއަނބ ރާ ހޯދަބ ފ ޅ ންނަށް  އެންެގ ޙައްޤ  ހަަމ ބ ފ ޅ  މިއަދ  ެގއްލިފަިއާވ އެ ނަށްފ ޅ ންބ 

 ތަެކއްންނަށް ރ ޝިއޯބަހ ރި ވަޒީފާ ދިނ މ ަގއި ދިެވހީށް ފާަހަގކ ަރއްާވަފިއ އެޅަަވރަްށ ރަނަގޓ ަގއި މި ރިޕޯ .ރައީސް

ަވޒީފާ އާ އެްއޮގތަށް ރ ޝިއޯ މި ،ސް ޔަިވއި ކަނޑައެޅި ކަމ ަގ ރ ޝިޯއއެއް ލަން،. އަޅ ަގނޑ  ަދންނަާވކަނޑައަޅ ްއާވފަ

މިނިސްޓްރީން މިހާރަށްވ ރެ   އަރިޒަމްޓ  ޖެހ އެބަ މެންނޑ އެބަޖެހ  ކަށަަވރ ކ ރަން. އަޅ ގަ  މެންނޑ އަޅ ަގެގންދ ތޯ ދެމ ން

އަދި ަގވާއިެދްއގައި މިޮގތަށް ކަނަޑއެޅިފައި  އިަގއް ާގނޫނެ ؛އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ކ ރަން. ކަންތައްތައް މޮނިޓަރ ބޮޑަށް މި

ކަށް މަދ  އެްއޮގތަ ރ ޝިއޯއާ ފަހަރަށް ހިނަގމ ންދަނީ މިހިނަކ ން ނޫން. މި ސް މިކަްނ ިގނަޔަވި އޮތްކަމ ަގއި 

ްސ ެވކޮންމެ ،އިފަނ ދ . ކޮންމެެވސް އެހެން ޮގތްޮގތެއް ހަދާދެމ ންފާވަޒީ މެނ ީވަގއި ޓެއްރަށެއްަގއި ނޫނީ މަދ  ރިސޯ

މި ނޑ ެމންނަށް ފެނ . އެހެންީވމާ، ތަން އަޅ ަގ ްނގ ޅެމ ންދާމީހ ން ަވރަށް ިގނައިން ެގ މެއްގައި ބ ރ އެހެން ނަންނަ

ައރިޒަމް މިނިސްޓްރީން މިކަން ޓ އަރިޒަމް މިނިސްޓްރީެގ ދައ ރ  ބޮޑ ކ ރަން އެބަޖެހ . ޓ  ންކ ރ މަށްޓަަކއިޤީރ ޝިއޯ ޔަ

މެންެގ ނޑ އަޅ ަގ ،ަވނީ މިއަދ  ައޅ ަގނޑ މެން މި. ރި ރައީސްަވރަށް ާގތ ން ބައްަލަވމ ން ެގންދަަވން އެބަޖެހ . އިްއޒަތް

 ަވރަށް ިގނަ ،އާމްދަނީ ެގއްލި ޔަފަރާތްތަކަށް ލިބެމ ންދި އެ  ،ެގއްލި ވަޒީފާެގ ިގނަ ޒ ާވނ ންތަކެއް ތެރެއިން ަވރަށް

ގެ ޅ ންބ ފ  ން އެހެނޑ  ދެންނެިވ. މިކަމ ން އަަވހަށް އަރައިަގތ މަށްޓަކައި ކ ރިން އަޅ ަގބަޔަކ  ބިކަެވ ހާލ ަގއި ޖެހިފަ

ދިމާެވފަިއާވ  އިލާތަކަށްޢާބ ފ ޅ ންެގ  އެ ،ރ ޖޫޢަކޮށްެގން މެނ ީވ އްވަޒީފާތަ ބ ފ ޅ ންނަށް އަނބ ރާ އެ ވަޒީފާތަކަށް

މަ  ނޑ  ހަޑ  ނ ދެކެން. އަދިެވްސ އެއްފަހަރ  އަޅ ަގނމަށް އަޅ ަގކަ ަގވ ނެމ ން އަރައިޅ  ވ ނާއި ެކކ  ،އިމާހިތްދަތިކަ

 ،ރި ަރއީސްތެދ ކ ރާ ާވހަކަ ދަންނަާވލަން. އިއްޒަތްއީތާ ށްޓަ ރިޕޯ މި ،ާވ މަަސއްކަތަށްަފއިޕެޓިޝަން ކޮމިޓީން ކ ރައްާވ

 ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ަވރަށް ބޮަޑށް ޝ ކ ރިއްޔާ. 
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 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ރި މެންބަރ  އަރ ަވނީ ފ ދޫ ދާިއރާެގ ިއްއޒަތްތެމި ފ ރ ޞަތ  ރި މެްނބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ ތެޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތް

 މެންބަރ .  . ފ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރިމ ޙައްމަދ  ނިހާދަށް

 

 ފ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނިހާދ  ާވހަކަދެއްކެވ ން:

ނޑ  ައޅ ަގ ށް ޓަރިޕޯ މި ާވ ހ ށަހަޅ އްާވފައި ޕެޓިޝަްނ ކޮމިީޓެގ ފަރާތ ން ރި ަރއީސް. ތެްއޒަތްޝ ކ ރިއްާޔ އި 

ރ ޝިޯއއަްށ  ،ފައިާވނިޓ ަގިއ ހިމެރިޕޯ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީެގ ،ސްޔަވި އި ނެިވ ކަމ ގަ ންދ ކ ރަން. މިހެން ދެއީއަށް ތާފ ރިހަމަ

ެގ މިހާލަތ  އައިސްެގން 19-ތްތެރި ރައީސް. ކޮިވޑ ކަމ ަގއި ދަންނަަވން. އިްއޒަ ހަދާ ކަމެއްނޑ  ދެކޮޅ އަޅ ަގއެއީ 

ކަތް ަވނީ މަސައް ހާސް މަސައްކަތްެތރިންނަށް މި  އެތައް ެގައޅ ަގނޑ މެން ،ބަންދ ެވ ކެއްތަޓ ދިެވހިރާއްޖ ެގ ހ ރިހާ ރިސޯ

އ މ ތަކަށް ޤަ މީހ ންެގަވޒީފާ އަދާކ ަރމ ންދިޔަ ބިދ ސީން އަނބ ރާ އެބައިހާލަތ ގައި ރިސޯޓ ތަކ ަގއި  މި. ެގއްލިފަ

 އިލ މ ަގއިެވސް ަވޒީފާތަކ ގައި އ ޅ  މީހ ން ފޮނ ަވ އިެވސް ދަތިަތކެއް އެބަހ ރި. އަދި ކ ންފ ިނތަކ ގަ  އިގަ ލ މ އިފޮނ ަވ

އެ ބިދ ސީ  ،ކޮށް  ބޮޑ  މަަސްއކަތެއް ން ަވރަށްތ ަފރާ ސަރ ކާރ ެގ ،ންތަެކއް އެބަހ ރި. އެހެންކަމ ެވސް ދަތި

ރި ަރއީްސ، ިއއްޒަތްތެ އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. ެވސްމަށް ކަ ނިމެމ ްނދާފޮނ ިވ އ ާމ ހަމައަށް މިހާރ  ޤަމަސައްކަތްތެރިން 

ފައިާވ ހ ށަހެޅާ ކޮށް މިސަތ ކަ ބަަޔކ  ސޮއި އެތައް ެގ ތެރެއިންތްތެރިން ކަމަސައް ،ންެގ ޙައްޤ  ެގއްލިރިމަސައްކަތްތެ

ޒަމްެގ ާދއިރާއަްށ ޓ އަރި  ،ޒަމް ހ ޅ ވި އަރިޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެން ދިެވހިންނަށް އަލ ން މިއަދ  ޓ  ާވޕެޓިޝަނ ަގއި 

 މިއަދ  މި އަދި އަޅ ަގނޑ މެން ،ކޮށްލާޒިމ  ެވހިންނަށް އިްސކަން ދިނ މަށްރ ގައި ދިނަގާއި މީހ ންވަޒީފާތަކަށް 

ެގެނވ   ކަތްތެިރންެގ ލ ބަރ ާގނޫނަށްހަމަ މަސައް  އަޅ ަގނޑ  ،އްެލްއ ނ ލިބ ނެ. އެހެންނަމަެވސްޙަތެރެއިްނ  ެގޕެޓިޝަން

މިދިޔަ  ؛ާވލަން. އިްއޒަތްރި ރަީއސްެގ ތެރ ަގިއ މި ރ ޝިއޯ ބަދަލ ކ ރ މަށް އަިދެވސް އަޅ ަގނޑ  ގޮ ހ ލާޞްއި

ަގއި ާރަވިއެގން މި ތ ަގސްހިންގ މަށްަޓކަިއ ސަރ ކާރ ަގއި ދިެވހިާރއްޖެއަްށ ބިދ ސީން އެތެރެކޮށް ަވގ  ިވޔަފާރިކޮށް 

. އެއީ މިދިޔަ ކޮށްފަްށ ބަދަލ އަ 55ބިދ ސީންނަށް % ،45ންނަށް %. ދިެވހިެވސް ަވނީ ބަދަލ ކޮށްފަ ރ ޝިއޯ

ނޑ  ދެެކން. ކަެމއްެގ ޮގތ ަގިއ ައޅ ަގ ެވެގން ކ ރިންގ މަށްޓަކަިއ އެ ފ ރ ޞަތ  ހޯދަންާފރި ހިޔަިވ ދައ ރ ަގއި ހިންިގ ަވގ 

ޒަމް ާދއިރާަގއި ވަޒީާފ ރިޓ އަ ލަނީ،އިނޑ  އަިދެވސް ޮގވަ ންނައިރ ަގިއ އަޅ ގަ ން އަބަދަލ ެވެގ އޯ ޝިރ  ،އެހެންކަމ ން

ާގނޫނ  ވަޒީާފެގ ޮގތަށް  އޮންނަ  40އަދި ބިދ ސީންނަށް %، 60ންނަށް މަދ ެވެގން %އަދާކ ރާ ދިެވހީ

ކަ އެހެން ހަާވ ރި ރައީްސ، ައޅ ަގނޑ  އެތެޙައްޤ ަގއި. އިއްޒަތް މަސައްކަތްތެރިްނެގ ދެއްާވށ . ެއއީލަބަދަލ ކޮށް

ރިސޯސަސް ދާއިރާަގިއ  ހިއ މަންއަދި ާރގައި މަސައްކަތްކ ރާ އަޅ ަގނޑަީކ ޓ އަރިޒަމް ދާއި ،މިދަންނަަވނީ
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. އަޅ ަގނޑަްށ އެނގ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  މީހެއްލިބ ނ  ތަނަށް އަންނަން ފ ރ ޞަތ   ކ ރ މަށްފަހ  މިމަސައްކަތް

ެގން ތިބި ހޯދައި ންެގ ތެރ ަގއި ތަޢ ލީމ ިދެވހީ ،ތެއްކަން. ދިެވިހރާއްޖ ަގއިޞަފ ރ  ދިެވހިންނަށް އޮންނަނީ ަވރަްށ ހަނި

ކަްނ ކ ރެވ  ފެންަވރ ެގ އެަތއް ރ އޮިޑޓަ ،އެަކއ ންޓެްނޓ ކަން ކ ރެވ   ،ވ  ތަކ ެގ މެނ ޖަރ ކަން ކ ރެރިސޯޓ  ،ބިލ ޤާ

ނޑ ެމންނަށް ާގނޫނެއްެގ ތެރެއިްނ މި ފ ރ ޞަތ  ަވރަށް ހަނި. އަޅ ަގ ،ކ ދިންނެއް މިއަދ  އެބަތިބި. އެހެންނަމަެވސް

ބޫރ  އެބަ ކ ރަންޖެހ . އިްއޒަތްތެރި ޖ ންނަށް މި ވަޒީާފެގ ފ ރ ޞަތ  މަ ދިެވހީނޑ މެންކޮށްެގން ނަމަެވސް އަޅ ަގލާޒިމ 

ޑ ންެގ ލޯންޑްރީ އެޓެން ،ންެގ ޮގތ ަގއި ރޫމްބޯއީ ،ތަކ ެގ ވެއިޓަރ ްނެގ ޮގތ ަގއި ޓ ެވއިޓަރ ްނެގ ޮގތ ަގއި ރިސޯ ؛ރައީސް

ެވސް ނ ިވސްނ . ބިދ ސީމީހާ  ހަމަ އެްއޮގތަކަށް ކަށް ޑަނއަޅ ަގ ؟ންޖެހ  ސަބަބަކީޅެތޯ ބިދ ސީން ެގންގ އިޮގތ ަގއި ކޮބަ

ޑޮލަރ  އަދި  350ެވއިޓަރަށް  ސީބިދ  ،ޑޮލަރ  ބ އިރ ަގއި  250ކ އްާޖއަށް   މީހާ ދިެވހި ެވއިޓަަރކަށް ެގންނައިރ ަގއި އެ 

ެވސް އެބަހ ރި. މިއީ  ތައްޓ  ވަޒީފާ އަދާކ ރ ާވ ިރސޯބައިިތއްބަިއެގްނ ސް ނެމަޑ ޝަން ދީެގން ެގސިންަގލް ެއކޮ

ްނެގ ނޑ މެންެގ ދިެވހީއަޅ ަގ .ނޑަށް ެއނގ  އަދި ފެނިފައި ހ ރި ކަންތައްތައް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްަގކަނޑައެިޅެގން އަޅ  

ކ ރަން ބ ނ ންާވ އިނިގރ ސި އެންމެ  ންރ ގައި ެވރިޓަރ ކަންނަށް ބަލާއިތިބި ތަޢ ލީމި ކ ދީ މިއަދ  ކިޔަަވިއެގން

ލޯންޑްރީ  ،ކަން ބިލ  ކ ދިން އެބަތިބި. ރޫމް އެޓެންޑެންޓ ޤާ. ތަޢ ލީމީ ކ ދިން އެބަތިބި ނަޅަށް ދަންމޮ ،ށްރަނަގޅަ

ނޑ  މި އަޅ ަގ ،އް އެބަތިބި. އެހެންކަމ ންނެާވ އެތައް ޒ ާވނ ންެވފައި ވަޒީފާ ބ ނ ން  ،ކ ރަން ބ ނ ންާވ ކަންއެޓެންޑެންޓ 

ނޑ  ެވްސ ައޅ ަގ ކ ެގ ެވރިނަށްތަޓ ތައް ހ ޅ ިވެގން އަންނައިރ ަގއި ރިސޯ ޓ ރިސޯ ައދި  .ދ ކ ރަންއީޕެޓިޝަނަށް ތާ

ެގ ން ނޑ މެނަށް އަޅ ަގންތ  ދެއްާވށ . ައޅ ަގނޑ މެޞަންނަށް ފ ރ ެގ ިދެވހީންނޑ މެއަޅ ަގ ،އާދ ހާއެކ  ދަންަނަވން

ލިބ ނެ  މިއަށްވ ރެ ޮބޑަށް ށް އިލާތަކަޢާ މެންގެ ޑ ނީމެގ ރާހަތެއް ައޅ ަގ ،ރާއްޖ ަގއި މި އެނބ ރ  ފައިސާގެ 

ރ  ބިދ ސީ ބ ހ ރެ  ނޑ މެންެގ ދިެވއްސަކ  ެވިއަޓރަކަށްެވސް އަޅ ގަ  ގައިމ ދެްއާވށ . ހަމައިންތިޒާމ ތަެކއް ާގއިމ ކޮށް

ޓ ެގ މީހާެގ ރިސޯ ލަންކާ ،މީހާ ދައްާކނީ އިރ ަގއި ދަްއކާނީ ދިެވހިރާއްޖ ެގ ާވަހކަ. ލަންކާދަްއކާ ޓ އަރިސްޓ  މީހާއާ ާވހަކަ

 ނޑ މެން ކ ރަންޖެހ  ކަމެއް އަޅ ަގ ެވސް އެއީ  އިރ މަށްޓަކަކ މާކެޓ   ނޑ މެން ރާއްޖެަހކަ. އަޅ ަގނޫނީ ހޮޓަލެްއެގ ާވ ާވހަކަ

 ތޯކ ރަން. އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ ކޮންބަެއއްތަޖ ރިބާއަންނަނީ ރާއްޖެ ކަމ ގައި ދެކެން. ާރއްޖެއަްށ ޓ އަރިސްޓ ން 

އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް،  ަނން.ތައް ދެނެަގންމެންގ  ކަންތައްަގނޑ  އަޅ  . ނޑ މެންނާ އެކީަގއި އ ޅެލަންއަޅ ަގ .ދެނެަގންނަން

ލ ބަރ ާގނޫނަްށ  ،ލާނީއިއަދިެވްސ ނިންމާލަމ ން އަޅ ަގނޑ  ޮގަވ ،ފައި ހ ރިހާ އެްއޗަކަށް ބަލާ މި ތަޖ ރިބާތަކާއި މި

  ިހއ މަންށް ަހއްދަާވލަދެއްާވށ . އަދި ދިެވހިންނަްށ ވަޒީާފ އަދާކ ެރވ އަ 60ނައިރ ަގއި ދިެވިހންނަށް %ެގންލާޙ ޞްއި

މ ތަކެއްެގ ޤާ ެއއީ ކޮންމެހެން ދ ންޖެހ  މަ ،މ ތަކަކީޤާޖަރ  ފެންަވރ ެގ ބައެްއ މަމެނ  ރިސޯޓ  ،ރިސޯސް މެނ ޖަރ 

 ޝ ކ ރިއްޔާ.  . ެދއްިވ ފ ރ ޞަތަށްޮގތ ަގއި އެ ާގނޫނ ެގ ތެެރއިން ލާޒިމ ކޮށްލަދެއްާވށ 
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 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ާދިއރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ކެންދޫއަރ ަވނީ ފ ރ ޞަތ  މިޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  

 ށް. ކެންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .ޢަލީ ޙ ސައިނަ

 

 ާވހަކަެދއްެކވ ން: ޢަލީ ޙ ސައިންއިރާެގ މެންބަރ  ދާކެންދޫ 

 ގ ޅ   ޓިޝަނާދާ ޕެ ަވގ ތ  ާވހަކަަދއްކަމ ން މި އާދެ! އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  މި ްއޒަތްތެރި ރަީއސް.އިޝ ކ ރިއްޔާ 

ތައް ޓ ސޯން އަލ ން ރިދިެވހީ 45އެއީ މަދ ެވެގން % .ލާފައި މި ޕެޓިޝަންގައި ެދ ކަމަކަށް މި އޮންނަނީ ޮގަވ ،ޮގތ ން

 ކީ މި އަދަދަ ،ތަނ ގައި ތިބ ން. އަޅ ަގނޑަށް ހީަވީނ ދެންމެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ފާހަަގކ ރެއްިވ ޮގތަށް ހ ޅ ާވއިރ  އެ

ންާވ ހަމަ ރަނަގޅ  ނ ަވތަ މި އިންަސއްތަައކީ މި ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކ ރާއިރ ަގިއ ތަންކޮޅެއް މަދ  އަދަެދއްހެން. އެކަީށެގ

ކަމަށް  ދިެވހިން ތިބެންާވނެ 60ޮގތަށް ނ ަވތަ % ިދެވހިން ތިބ  60% ،އަދަދެްއެގ ާވހަކަ އެ ދެްނނެީވ

ާލިއރ ގައި. އެހެން ދަންނަަވން މި އިތައް ހ ޅ ަވޓ ސޯ ސަރ ކާރ ން ެވސް ކަނޑަައޅައިެދއްވ ން ައލ ން ރިެގއަޅ ަގނޑ މެން

ަތކ ން އެ ޓ ސޯގ ާނއިރ ަގއި ެވްސ ބައެއް ރި 40% ަވތަނ   60އްތަ %އަޅ ަގނޑަށް އެބަފެނ  މި އިންސަ ،ޖެހެނީ

ތައް ސާފ ކ ރަންދާ ނ ަވތަ ކ ނިކަހަންދާ ަކއިީރަގިއ އޮންނަ ރަށްރަށ ެގ އަންހެނ ން ެވސް އެަބ ހިމަނާ. ޓ ސޯރި

. ނޫން ލިބިނ  ބައެއް ޖ ޓަކ ން ސަރިވސް ޗާސޯއެހެންނަމަެވސް، އެ މީހ ންނަކީ ދ ަވހަކ  ެވސް މިއިްނ ރި

ޯފ  ،އެނގ  ދާކަން. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ ތަރާ ކ ނިކަހަން ކ ޑަިރކިލ  މީހ ންންއެނގ  އަނަ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ

ދާކަން. އެހެންނަމަެވސް،  ކ ނިކަހަން ކަމަދޫަގއި ދިިރއ ޅ  ަވރަށް ިގނަ އަންހެނ ންތަކެއް ެވސް އެބަ ސީޒަން ކ ނިކަހަން، 

ޮގތ ަގިއ މ ސާރަ ނ ަވތަ ފައިސާެގ  ެގޖ ރަށަކ ން ސަރިވސް ޗާ އިންެވސް މި ހަކ ދ ަވ ،ކީޔަމިއިން އެއްެވސް ބަ

 ންެގ އިންސައްތަ ގ ާނއިރ ަގއި މިެވސް ދިެވހީއަބަދ  ،އ ޅ  ާވހަކައަކީ ނޫން. ދަންނަަވން މި އިނާޔަތެއް ލިބ ނ  ބައެއް

 ނ ވ . އެ މ ަވއްޒަފ ން ޮގތެއް އި ގ ނ ަގޮގތ   މީހ ން އެބަލައ . އެހެންނަމަެވސް، އެ މީހ ންނަކީ އެތަނ ެގ މ ަވްއޒަފ ންެގ

ެވސް ލިބެންޖެހ ނެ. އެކަން  ޖ ލިބ  ސަރިވސް ޗާ އެތަނ ން ،ާވނަމަ ކަމަށް ސްއެ މީހ ންނަކީ އެމްޕްލޯއީ ،ާވނަމަ ށްކަމަ

މ ތަކަށް މީހ ން ނަާގއިރ  ޤާކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަަވން. ހަމަ އެާއއެީކގައި ހ ްސެވފަިއާވ މަ ކަށަަވރ ކ ެރެވންޖެހ ނެ

. އާދެ! ޓިޝަނ ގައި އެަބއޮތް ކަނަޑއެިޅެގން ބަޔާންކ ރަްއާވފަދިނ މ ެގ ާވހަކަ މި ޕެދިެވހިންނަށް އިްސަކން ،ސްެވ

ެވރިން ެވސް ާވހަކަދައްަކވާއިރ ގައި ޒ ާވނ ްނ ލަތ ެގ އިސްއ އެނގ  ތަފާތ  ފޯރަމްތަކ ގައި ދަ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ

އަދި ަމސައްކަތ ެގ ދާއިާރއަށާއި ަމސައްކަތްތެރިކަމަށް ިދެވހިން  ،އި ެވސް މަސަްއކަތަށް ނ ކ ންަނންޖެހ  ާވހަކައާ

ތަން. އެހެންނަމަެވސް، އ ެގ އަެނއްކޮޅ  ެވްސ  ކަމަށް ާވހަކަދެކެވ  އޮތީ ޖެހިފައި ީވ ަވގ ތ  މިންނ ކ ންނަ

 ހ  ާގނޫނަށްބެ އަޅ ަގނޑ މެން ބަލައިލަން އެބަޖެހ . ހަމަ ސަރ ކާރ ން ހ ށަހަޅ އްަވިއެގން އެބައ ޅ  ވަޒީފާއާ
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 ންޑެންސީެގ ާވަހކަ މި އޮންނަނީ. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޑެ ރިހ ށަހަޅ އްަވިއެގން އ ޅ  އިްޞލާޙ ގައި މި އޮންނަނީ 

ަގއި ެވސް ދިެވހި މަސައްކަތްތެރިްނ ބައިަގރ ނ ީވ ތާރީޚ  ިރޒަމްގެ އަގައި ެވސް އަދި ޓ ޮގތ ަގއި ދިެވހިާރއްޖ ެގ ތާރީޚ  

ތެރިން މިާހ ދެކެފައިނ ާވނެ. އެހެންީވމާ، ިދެވހި މަސައްކަތް ރީޚ ްއ ޙަޤީޤަތ ގައި ިދެވހި ތާމިހާ ނިކަމެތިީވ ދ ަވްސަވރެ

ބެހ   ވަޒީފާ ެގއްލި ނިކަމެިތ ހާލ ގައި ޖެހިފައި ތިބި ަދނޑިަވެޅއްަގއި ވަޒީާފއާ ،އަދި މ ސާރަ ެގއްލި ،ނިކަމެތިެވ

ދ ެވރިކޮށް ަވީޒފާދ  މީހ ންނަށް މިހާރ  އެ ެޑންޑެންސީ މެރި ޑެންޑެންސީެގ ާވހަކަ. ރިާގނޫނަށް މި އަންނަނީ 

 ޑެންޑެންސީ ވަޒީާފއާރިމަސައްކަތްތެރިން ަވިކކ ެރވ ، ަވކިން ޚާއްޞަ އ ސޫލެްއެގ ެތރެއިން ިވޔަސް ަވިކކ ރެވ  ޮގތަށް 

ަވަނ 2008ނޫން.  ަވގ ތ  ކ ރަން އެންމެ ރަނަގޅ  ކަމެއް ތެރެއަށް ެގނައ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ދެކ ޮގތ ަގއި މި ެގބެހ  ާގނޫނ 

ެވެގން. ކޮންމެހެން  ޑެންޑެްނސީެގ ާވހަކަ އެ ާގނޫނ ަގއި ނ ލިޔ ީނ ކަމެއްރިރ ަގއި އިބެހ  ާގނޫނ  އައި  އަހަރ  ވަޒީާފއާ

ންެގ ިދެވހީ ،ނޫން. އެހެންނަމަެވސް ނެއް ޑެންޑެންސީެގ އ ސޫލ  އ ރ  މަޖިލީހ ގައި ތިއްެބިވ ބ ފ ޅ ންނަށް ނ ނިގެގރި

އ މ ތަކެކ  އެްއޮގތަށް އިންތިހާއަްށ ޤަޒީފާދ  މީހ ންެގ ބާރ  ހަމަ އެހެން މަަސއްކަތ ެގ ނ ަވތަ ަވ ތެރ ގައި

މިފަދަ ދަނޑަިވޅެްއަގއި މަސައްކަތްތެރިްނެގ ނިކަމެތިކަން އިންތިހާއަށް  ށްަވކިްނ ޚާއްޞަކޮ ،ަގދަެވަފއިާވއިރ ަގއި

 ،ދައްކާފައި  ކ ރާ ާވހަކަޑެންެޑންޓ ރި ،އެްއކޮޅ ން ދައްކާފައި ާވހަކަ ޑެންޑެންސީެގ ރިދަނޑިަވެޅްއގައި  ސްފަިއާވޮގ

ިދެވހިން އެބަޖެހެއ   ،ޝަންތައް ހ ށަހަޅާފައި ސަރ ކާރ ަގއި ތިއްަބާވ ބ ފ ޅ ން ިވދާޅ ަވނީއަނެއްޮކޅ ން އަޅ ަގނޑ މެން ެޕޓި

 . މި ކަންަތކާ އ މަސަްއކަތަށް ނ ކ ންނަްނ އެބަޖެހެހީާވިގާވން އެބަޖެެހއ . މަސައްކަތ ެގ ތެރެއަށް ިނކ ންނަން. 

ހެން. އެހެންީވމާ، ދިމާނ ާވ ހަަކައކާ. އަޅ ަގނޑަށް ހީަވނީ އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރާ ކަމަާކއި ދައްކާ ާވރިމަތިލާން އެބަޖެހ ކ 

ތަނަށް ހ ށަހެޅިެގން އ ޅ  ާގނޫނ ަގއި މި ބ ނަނީ  މި ،ޕެޓިޝަންގައި މި އޮންނަނީ އެހެން ާވހަކައެއް. އެހެންނަމަެވސް

ޑެންޑެންސީ މެދ ެވިރކޮށް ރި ،ންނަނީަގއި މި އޮށަހެޅިފައިާވ އިޞްލާޙ ާގނޫނަށް ހ  ބެހ  އެހެން ާވހަަކއެްއ. ވަޒީފާއާ 

ޓަކަިއ ނ ަވަތ ށްތަަކށް ނ ކ ތ މަފާންނަނީ ދިެވހިން ވަޒީ. އެހެންނަމަެވސް، ޕެިޓޝަންަގއި މި އޮމީހ ން ވަކިކ ެރވ ނ 

. އެހެްނީވމާ، އ ހ ރަސްތައް ނެތިކ ރަން އެބަޖެހެ ކާއި ޓަކައި ހ ރި ޮގންެޖހ ންތަށްމ ތަކަށް ކ ިރމަތިލ މަޤާހ ސްެވފަިއާވ މަ

 ކާފައި ވަޒީާފއާނީ. ޕެޓިޝަންަގއި ެއއް ާވހަކައެއް ަދއްދެެކެވހެން މި އެއްއަޅ ަގނޑަށް ހީަވނީ ދެ ދިމާލ ން ދެ ާވހަކަ

އެބަހ ރި އ ނދަޫގަތކެްއ. ދެއްކީމާ އަޅ ަގނޑަށް ީހަވނީ މީގައި  ާގނޫނަށް ހ ށަހެޅިފައިާވ އިޞްލާޙ ަގއި އަެނއް ާވަހކަބެހ  

ކަމެއް. ރައްޔިތ ން މަޖިލީހ ން ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރާ  މިއީ އަޅ ަގނޑ ެމން ފ ންކޮށް ިވސްނަންޖެހ  ،އެހެންީވމާ

. އެހެންީވމާ، އ ކޮންމެެވސް ެއއް މިސްރާބެއް އަޅ ަގނޑ މެން ހިފަން އެބަޖެހެއަޅ ަގނޑަްށ ހީަވނީ މަސައްކަތްތަކ ގައި 

މި އިންަސއްތަ ެވްސ  ،މި ޕަސެްނޓ ޖ  މ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ތާއީދ ކ ރަ ،މ ން ެވްސ ދަންނަަވން އޮތީ އަޅ ަގނޑ  ނިންމާލަ

 ،ތިބ  ެލވ އިރ ަގިއ އެތަނ ަގއި އިވަ ަތއް ހ ޅ ޓ ސޯ. އަލ ން ރިއ ހަމަ މަތިކ ރަން އެބަޖެހެ ައށް 60% ،ނޫނ   45ހަމަ %

އަދި ިއތ ރަށް މަސައްކަތަށް މީހ ން   ،އ މަކީދިކަމ ގައި ހަމަޖެހިެގން 60ވަޒީާފގައި ތިބ  ދިެވހިންެގ ައދަދަކީ ހަމަ %
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ނަާގއިރ  ެވސް ދިެވހިންނަށް އިސްކަންދ ންޖެހ  ޮގތަށް ސަރ ކާރ ން ކަންތައް ރ ވ މަީކ ހަމަ ކ ރަން އެންމެ ހަމަ  

 .الم عليكم الس  وރަނަގޅ  ކަމެކ . ެދއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްާޔ. 

 

 :ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން

ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ހަނިމާދޫރ ަވނީ އަފ ރ ޞަތ  މިޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  

 ޢަބްދ ލްޣަފޫރ  މޫސާއަށް. 

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން: ޢަބްދ ލްޣަފޫރ  މޫސާދާއިރާެގ މެންބަރ  ހަނިމާދޫ 

މ  ރިޕޯޓެއް. ންކޮމިޓީން މި ހ ށަހަޅާފައިާވ ރިޕޯޓަކީ ަވރަށް މ ހިބެހ   ޤައ މީ ތަރައްީގއާއި ތަރިަކއާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ތެރ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެން ައަވސް ދ  ެއއާ ،ާވ ކަްނކަމަކީ އަޅ ަގނޑ މެން ފ ންޮކށް ިވސްަނއި މި ރިޕޯޓްަގިއ މި

ިގަނ  އި މ ޅި އިނަޑަްސޓްރީގައި ހަމަ ަވރަށްދާއިރާަގ ގެ ރިޒަމ އަފިޔަަވޅ ތަެކއް ައޅަންޖެހ  ކަންކަން. ރާއްޖ ެގ ޓ  

ފަރާތްތަކ ން ދިެވހިންނަށް ަވީޒފާދިނ މ ގައި އިްސކަން ެގްނގ ޅ ކަން އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ ފާހަަގކ ރަންޖެހ  މިއަދ  ެވސް. 

ން. ހަމަ  ކަންނ ދީ ވަޒީފާދ ކަން އަޅ ަގނޑ މެން ފާހަަގކ ރަސްއެހެންނަމަެވސް، ބަެއއް ކ ްނފ ނިތަކ ން ދިެވހިންނަށް އި

 ތެިރކަމާ ޞްލާޚ ފ ނިތަކ ގައި ހަމަ އިއެްއކޮށް ހަމަ ަވރަށް ިގނަ އަދަދެްއެގ ދިެވހި މ ަވއްޒަފ ން ަވރަށް ިގނަ ކ ންއެއާ 

އަދާކ ރަމ ންދާަކން އެއީ ިމއަދ  އަޅ ަގނޑ މެްނ ކ ރިމަތީަގިއ ފެންނަން އޮތް  މ ތަކ ަގއި ަވޒީފާޤާަވރަށް މަތީ މަ ގައިއެކ  

ސް ރާއްޖ ަގިއ ެވ ޚިލާފަށް ހަމަ ބ ރ  މީހ ން ިގނަ ކ ންފ ނިތައް އެއާހަމަ އެހެންމެ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ޙަޤީޤަތެއް

 ،ތައް ހ ޅ ިވެގންދާއިރ ަގއި ދިެވހިންނަށް އިތ ރ  ވަޒީފާތައް ލިބ ން ެއއީސޯޓ އަަލށް ރިއެބަހ ރި. އެހެންކަމ ން، 

 އްޖ ެގ ކ ންފ ނިތައް ހިންާގ ފަރާްތތަކަށް ެވސް އެކަން ަވރަށް ރާ  ކަމ ގައި އެންމެހައި ދިެވހިން ބ ނ ންާވނެ ކަމެއް

ދިނ މ ަގއި  ތަކ ަގއި ވަޒީފާޓ  ސޯއަޅ ަގނޑ ެމނަށް ެވސް އެނގ  ރި. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް އެބަޖެހ  ފ ާވންސާ

އި ނ ހިނާގކަްނ ޮގތ ގަ  ޕަސެންޓ ޖެއް ހަދައިެގްނ ބ ނ ންކ ރަމ ން އަންނަކަން. އެހެންނަމަެވސް، އެކަން އެންމެ ފ ރިހަމަ

ކ ޑަ މ ސާަރއިަގއި ބ ރ  މީހ ން ެގންގ ެޅވ ެނ  ،ޖެހ . އެހެން އެކަްނ ާވންޖެހެނީއެބަ ބޫލ ކ ރަންަގެވސް ައޅ ަގނޑ މެން 

ޖެހ    ހިފައިެގން ދިެވހިންނަށް ވަޒީފާދިނ މ ގައި ފަހަތަށްއެ ފ ރ ޞަތ ެގ ބ ނ ން ،ފަރާތްތައްކ ން ހޯދައި ބައެއްފ ރ ޞަތ  

ރާއްޖ ެގ  ،ރައްޔިތ ންނަށް .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ހަމަ ފާހަަގކ ަރން އެބަޖެހ  މެންނިތައް ހ ރިކަން އަޅ ަގނޑ ބައެއް ކ ންފ 

 ތަކ ން ވަޒީާފެގ ފ ރ ޞަތ ތައް ލިބެންޖެހ ނެ ސޯޓ ތަންތަނ ގައި ހ ރި ރި ްއދ ތަކ ން އެޙަރައްޔިތ ން ހިމެނ  ސަރަ

 އްމާދޫައކީ ެވސް ހަމަ އެކަީށެގންާވ ފެންަވރ ެގ ސިޓީ ހޮޓަލެ ހަނި ،އަޅ ަގނޑ  ހިމެނ  ދާއިރާ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ކަށް އެަތނ ން ވަޒީފާ ލިބިެގންދަނީ. ޔަހިންަގމ ން އަންނަ ރަށެއް. ެއހެންނަމަެވސް، އެ ރަށ ަގއި ެވސް ަވރަށް މަދ  ބަ
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ނޑ  މި ައޅ ަގ .ނޫން އެކަން އޮންނަންޖެހ ނެ ޮގތަކީ ެވސް އެީއކީ ،ކ ރި މަޤްޞަދަކީ ެވސް ނޫން އެކަން މީކީ

އެތަނ ްނ ހަނިމާދޫެގ ރައްޔިތ ންނަށާިއ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ހަނިމާދޫގައި ހިްނަގމ ންދާ ބެއަރފ ޓްެގ ާވހަކަ ،ދަންނަަވނީ

ދާންޖެހ ނެ. އެހެންނަމަެވސް، އެކަން އެޮގތަްށ  ހދ.ެގ ރައްޔިތ ންނަށް ަވީޒފާެގ ފ ރ ޞަތ ތައް އިތ ރ ެވެގން

ރަށ ަގއި ބޮޑ   .އިއްޒަތްެތރި ރައީސް ނޑ  މިއަދ  ފާހަަގޮކށްލަންޖެހ  ކަމެއްދާކަން އެއީ ހަމަ އަޅ ަގހިނަގމ ންނ 

މަކީ ރަށ ގައި ދިިރއ ޅ  ރަްއޔިތ ްނނަށް ވަޒީފާެގ ފ ރ ޞަތ ތައް ނ މ  ބ ންދިނ މ ެގ އެންމެ މ ހި އްދެްއެގ ބިންޙަސަރަ

ރައްޔިތ ންނަކަްށ  ތަެކއް މިއަދ  އެތަނަކ ންއެ ަވޒީފާެގ ފ ރ ޞަތ  ،އެހެންނަމަެވސް  .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ލިބިެގންދިއ ން

 ަވރަށްވ ރެ  އ ޅެވ ށްފޯރ ކޮށްދެމަކ ން ނ ެގންދ . ައދި ވަޒީާފެގ ފ ރ ޞަތ ަގއި ދ  މ ސާރައަކީ ެވސް ރަްއިޔތ ންނަ

 ށްިވެގްނާވ ކަމަކައެހާ އެދެ ދިއ ަމކީ  މަސައްކަތ އެ މ ސާރައަށް ަރއްޔިތ ން  ،ާވތީ ާވ ކ ޑަ މ ސާަރައކަށްނ ެގންއެކަށީ 

ރ ފިޔާ  5000 ،ރ ފިޔާ  3000 ،ރ ފިޔާ  4000 .އިްއޒަތްެތރި ރައީސް ފާތަކަްށ ރައްޔިތ ން ނ ދަނީނ ާވތީެވ އެތަނ ެގ ަވޒީ

 ސައްކަެތއްއ ޅެނީ. އެ މ ސާރައަކީ ރަށ ގައި އެހެން މަ ޮގތ ގައި މި ތަންތަނ ން ދީ މި އެއީ އެންމެ ބޮޑ  މ ސާރައިގެ 

 ހ ރި. އެހެންީވމާ، އެ ވަޒީފާތަކަްށ ރައްޔިތ ން ދާކަށް ބ ނ މެއް އެބަ އް ރަށ ަގއިަމސައްކަތްތަ  ކ ރ މ ން އ ެގ ެދގ ނަ ލިބ 

 ދީެގން އެ މަސަްއކަތް އްެދއްޙަބިމ ން އެަވރ  ޮބޑ  ސަރަ ރަށ ެގ ،ންނ ންތަތަނޫން މިއަދަކ . އެހެންީވމާ، އެ 

 އޮންނަން  ދީެގން ރަށ ެގ ރަްއިޔތ ންނަށް އެކަން ފަހިާވނ  މަގެއް ތަނަަވސްެވަފއި އްެގންާވ މ ސާރައެކ ރެވ އިރ ަގއި އެކަށީ 

ެގ ެތރ ަގިއ މި ކަންކަން އެހެން ވ ތ ެވދިަޔ ދިގ  ތާރީޚ  ،އެބަޖެހ . އެކަްނ ެއޮގތަށް ހިނަގން އެބަޖެހ . އެހެންނަމަެވސް 

ހަަމ  ،އަޅ ަގނޑ  ޮގާވލަން .ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް އެކ  ޔާފާހަަގކޮށްލަން ހިތާމަ ހިނަގމ ންނ ދާކަން އަޅ ަގނޑ  ހަމަ

ތަްއ ސޯޓ އަލަށް ރި، ގައި ިވސްނައިދ ތެރ  ކަމާފ ނިތަކ ން މިރާއްޖ ެގ ރައްޔިތ ންނަށް އިްސކަންނ ދީ ހިންަގމ ންދާ ކ ން

ެގ ފައިދާާވނެ ހ ޅ ިވެގންާދއިރ ަގއި ީވާހަވރަކ ން ރާއްޖ ެގ ޒ ާވނ ންނަށާއި އަދި ރާއްޖ ެގ މަަސއްކަތްތެިރންނަށް މިކަމ 

ހަމަ ަވރަށް ިގނަ ިދެވހި  ،އެކ  ފާހަަގކ ރަން ހަމަ އ ފަލާ ޮގތަކަށް ކަންކަން ބަްއޓަންޮކށްދިނ މަށް. އަޅ ަގނޑ  

ދެމ ން ެގންދާކަން އެީއ ކ ންފ ނިތަކ ން ެވސް އަދި ބ ރ  ކ ންފ ނިތަކ ން ެވސް ދިެވހިންނަށް އިސްކަންދީެގން ަވީޒފާ

ވަޒީފާނ ދ  ކ ންފ ނިތައް ހ ރ ން ެވސް އެއީ އަޅ ަގނޑ  ްއޮކށް ކަމެއް. ހަމަ އެއާއެ ންޖެހ ފާހަަގކ ރަހަމަ އަޅ ަގނޑ މެން 

 ޝ ކ ިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް. .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ކަމެއް މިއަދ  ހަމަ ފާހަަގކ ރާ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެދ  އަރ ަވނީ މާފަންނ  ފ ރ ޞަތ  މި މިހާރ  ޝ ކ ރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ 

 . ށްއިބްރާހީމް ރަޝީދަމެންބަރ  
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 ާވހަކަދެއްެކވ ން: އިބްރާހީމް ރަޝީދ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މާފަންނ  މެދ   

ން ައއި ކަމެއް ޚާއްޞަކޮށް މައ މޫނ  ޒަމާނ ގައި ފެށިެގ ،ތަކ ންކ ރީެގ ސަރ ކާރ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ޝް މީހ ން ރާއްޖެ ދ ލާފައި ައގ ހެޔޮކޮށް ަބންގލަ ަމގ ތަޅަްނ އ ޅ ނ  ިދެވހިން ެވސް ދ ރަށް ؛ބިދ ސީން ،މިއީ

މައ މޫން  . ދިެވހިރާއްޖ ެގ ަވޒީފާެގ ބާޒާރ  ިވްއކާލ މ ެގ ޒިންމާންނ ަވތަ ބިދ ސީން އެތެރެކ ރ  ،ންއެތެރެކ ރ 

ެވސް އަޅ ަގނޑ މެންނަްށ ރ ހާމި އަދި އި،. ދިެވހިރާއްޖ ގަ ާލފައިއޮތީ ވިއްކަ  ންެގ ވަޒީފާތަްއ އެނަންަގަވންޖެހ ނެ. ދިެވހީ

 ކޯގެ ެވމްކ ރަނީ  އެނގ  ިދެވހިން މަސައްކަްތކ ރަން ބ ނ ންވ . މާލ ގައި ެވްސ މަގ ތައް ސާފ ކ ރ ާމއި މި ހ ރިހާ ކަމެއް

އެްއޮކށް މަސައްކަތްކ ރާނެ ބަެއއް.  ހެނ ން. ދިެވހިންނަކީ އ ޖޫރައެްއ ދީފިއްޔާ މ ރާލިކަމާިދެވހި އަން ،މަސައްކަތް

ދިެވހިންނަށް ފ ރ ޞަތ   ،ަވނީ  ޕެޓިޝަްނަގިއ މި ާވެއއްކޮށް ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ހ ށަހަޅާފައި އެހެންކަމަށްވ މާ

ަތްއ ތަަކކީ ފޮރިން އިންެވސްޓްމަންޓ ސޯޓ ށް ރިއްޞަކޮޚާަތކ ަގއި، ޓ ސޯާވހަކަ. ރި ޖެހ  މައްސަލަތަކ ެގއ ނިެވެގން 

މިލިއަްނ  100ތަން. ދިެވހިރާއްޖެއަށް ފޮރިން އިންެވސްޓްމަންޓެއް އަންނައިރ ގައި ހިސާބ ތަްއ ހެދިހެން ތަން އަންނަ

މ ޅި  އަދާކ ރާ ނ ަވތަ ލ ބަރ ންެގ މިލިއަން ޑޮލަރ ެގ ޕްރޮޖެކްޓެއް އަންނައިރ ގައި ދިެވހިންެގ އެތާ ަވޒީފާ 50ނ ަވތަ 

ލ ބަރަކަށް އޮތީ  ރއްޖ ެގފޮރިން މިނިސްޓްރީން ކަށަަވރ ކ ރަންޖެހ  ދިެވހި. ޖަހާފަ އޮވ ޕްރޮޖެކްޓައް ހ ދަާވނެ މިންަވރ  

ރަށަްށ އަންނަ އިްނެވސްޓްމަންޓްެގ ރަށެއް ދޫކޮށްލާއިރ ަގއި އެ ފަޅ ދިެވހިރާއްޖ ެގ ަފޅ  .ޕްރޮޖެކްޓްެގ ކިާހަވރެއްޯތ ޖަހާފަ

ެއ  ،ން ދިެވހިރާއްޖ ެގ ސަލާމަތަށް ނ ރައްކާާވަވރަށް ބިދ ސީން އެތެރެކ ރ މ ެގ ބަދަލ ަގއިއިންނަށް އެދިެވހި ،ސަބަބ ން

ަކއިރި ރަށްރަށ ެގ އެކި މީސްީމހ ންެވެގން މ ޅި ޕްރޮޖެކްޓް  ،ޕްރޮޖެކްޓަކި ދިެވހި ރައްޔިތ ްނ، ދިެވހި ކަނބަލ ންނާއި

ިރޒަްމ އަތަކަށް ބަލާއިރ  ޓ އިްސކަންދިނ ން. ތާރީޚ  ބަލައިލެވ ނެ ޮގތަށް ާރާވފައި އޮންނަ ޕްރޮޖެކްެޓއްތޯ އިނިންމަ

 ެވސް ހ ރީ ެއޮގތަށް. ދިެވހިާރްއޖ ެގ ދިެވހިން ތަމްރީނ ކ ރާނެ ަގއިރޮޖެކްޓެއްމިނިސްޓްރީއަށް ހ ށަހަޅާފައިާވ ހ ރިހާ ޕް

ހާ ހ ަވފެެނއް މި ހ ރި ،އިކަމާ  އ މ ތަކަށް ފޮނ ާވނެ ޤަތަމްރީނ ކ ރަން ބ ރ   ،ކަމާއި ހޮޓެލް ސްކޫލް ހިންާގނެ ،ކަމާއި

 އ19ާ-. ކޮިވޑ ނެތް ކޮށްފަ ސް ން އެއް ކަމެއް ެވއިމަެވސް މިތަކެްއ ނަާގފައި ހ ރީ. އެހެންނަސޯޓ ރިހާ ރިހ ދައްކާފައި 

އޮީތ ޮގއްސަ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ދިެވހިރާއްޖ ގައި ަވރަށް  ދަރަަޖއަށް މި ާވގ ިޅެގން ޤައ މީ ސަލާމަތައް ނ ރައްކާ

ެވސް ޮގތް. އެހެންނަމަެވްސ،  ާވނެ ެއއީ؛ ދެން ެއހެން ެވސް ،އ ޖޫރައާއިމި ޮއންނަނީ ކ ން ިގނަ ކ ންފ ނިތަ

 ،ތަކ ން މ ސާރަތައް ކ ޑަކޮށްދިމާކޮށްފަިއ މިހާ އަަވހަށް ތެިޅަގނެފައި ަވޒީފާ ށް ފެނ  އޮފް ސީޒަނާޚާއްޞަކޮށް އަޅ ަގނޑަ

އެހެންކަމ ން،  .. އިއްޒަްތތެރި ރައީސްނެފައޮތީ ތެޅިަގ ަވރަށް މި ނ ާވ ތެޅިަގންނަންށްމިަވރަ  ،ލީަވށް ފޮނ ވައި ނޯޕ 

ރ ވ މަށް. އަޅ ަގނޑ  ކ ރ މަށް  ަވނީ ދެން މ ސްތަޤްބަލ ގައި މިހެން ނ ާވނެ ޮގތަކަށް މިކަން ހ ށަހަޅާފައި މިމިހާރ  

  ބިދ ސީން  . ދެން އެހެންނަމަެވސް، މި ރާއްޖ ަގއި މިހާރ  ެވސްއޮތީ ނިމިފަ މިހާރ  ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް މި ،ހ ށަހަޅަން ހަމަ

 ާވންޖެހ ނެ. ށްތަކ ަގއި ހިއ މަން ރިސޯސް ިޑޕާޓްމަންޓްތަކ ގައި ތިބ  މީހ ންނަކީ ދިެވހިންނަޯސޓ  ާޚއްޞަކޮށް ރި ،ވަޒީފާދ 
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ގައި ހ ންނަ ޑިރެކްޓަރަކީ ތަކ ަގއި ހ ންނަ މެނ ޖަރަކީ ދިވެއްސަކަްށ ާވންޖެހ ނެ. އެ ޑިޕާޓްމަންޓ އެ ޑިޕާޓްމަންޓ 

އިސްކަންދެނީ. އެހެންީވމާ،  ދިވެއްަސކަށް ާވންޖެހ ނެ. މިހާރ  ތިބީ ބިދ ސީން. އެހެންީވމާ، ބިދ ސީންނަށް ވަޒީފާދ ން 

އ މަކ ން ެވސް ަވިކަވރަކަށް މީހ ން ޤަތަޢާރަފ ކ ރަން އެބަޖެހ . ކޮންމެ  އްޖ ަގއި ނެޝަނަލިޓީ ކޯޓާއެްއކޮށް އަދި ރާއެއާ 

ކޮންމެ ޤައ މަކަށް ެވސް ަވކި މިންަވަރކަށް، ެއީއ  ،ާވ މިންަވރަށްނ މަތައް ނ ރައްކާޤައ މީ ަސލާ ،ނެވ ނެ ޮގތަށްެގ

ދެ އަހަރ .  ،އަހަރ  ،އަށް ދިެވހިރާއްޖ ގައި ހ ރެވ ނީހާރާ ޮގތް. އަދި ެއ މީދ ނިޔ ެގ އެހެން ތަންތާނގައި ެވސް ކަންކ 

ތަކަށް ެގނައި މިދިޔަ ސަރ ކާރ ގައި ެގނައި ޕްރޮޖެކްޓ  .އ ނަ ފ ރައިެގންދާ ޮގަތށް ނ ަވތަ އެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ނިމ ނީމާ

މީހ ން   ށްޖެއަތަކ ެގ ނަމ ގައި ރާއްވ ޖޫދ ގައި ނ ެވސް ނެތް ޕްރޮޖެކްޓ  ،ފ ކ  .ނިމިެގން ނ ފޮނ ާވ މީހ ން ޕްރޮޖެކްޓް

ެވސް ތިބީ ރާއްޖ ަގއި. ރާްއޖެ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނ  އް ފޮނ ާވ. އަދިއެއެތެެރކ ރި މީހ ން ނ އެ އެތެރެކ ރީ. 

މި ހ ރިހާ އެންމެން ބ ރ  ެވސް ކ ެރވ ނެ. ިއއްޒަތްތެރި  ެގންެވސް ހޯދައި އަދި ންއިމިްގރ ޝަނ  ،ރާއްޖ ަގއި ތިބި މީހ ން

ތެރި ަބއެއް. ދިެވހިރާއްޖ ެގ ސަލާމަތަށް ޞްލާ އިޚ ށްއްޔިތ ންނާއި ިދެވހި ަޤއ މަރައީސް، އެމް.ޑީ.ީޕއަކީ ިދެވހި ރަ

 ނ ކ ރާނެ އެމް.ޑީ.ޕީައކ ން. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް. ކަެމއް  ރ  އެްއެވސްަވނ ރައްކާވާ 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މަހިބަދޫ އަރ ަވނީ ފ ރ ޞަތ  މިޝ ކ ރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  

 . މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .ށްއަޙްމަދ  ޠާރިޤަ

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން: އަޙްމަދ  ޠާރިޤ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މަހިބަދޫ 

ެއ  ށްޚާްއޞަކޮ ،ންަގއި ޝަހ ށަހަޅާފައިާވ ޕެޓި އާދެ! ަރއްޔިތ ން މަޖިލީހަށް މިހާރ  ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.ޝ ކ ރިއްާޔ 

 ޮގތ ން  ބެހ  ިރޒަމްެގ ާދއިާރެގ މ ަވއްޒަފ ންނަށް ދިމާަވމ ންދާ ދަތިތަކާއަކޮމިޓީން ނިންމަާވފައިާވ ނިްނމ މ ގައި ޓ 

ދެންމެއަކ  ާވހަކަފ ޅ ދެްއކެިވ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މި  ،ާވލަން އޮތީަގއި އަޅ ަގނޑ  ދަންނައި ހ ށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ

 ،ނ ލެވ ނ  ާވަހކަ. އަދި ތިމަންނަމެންެގ ޕާޓީއިތިބި ބ ރ  މީހ ންތަކެއް ފޮނ ވަ  ަވކި ސަރ ކާރަކ ްނ ެގނެއްސަ ،ިވދާޅ ަވނީ 

އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، . ކަމަށް ނޫން އްކ ރާނެ ބައެ އެމް.ޑީ.ޕީައކީ ދިެވހި ރައްޔިތ ންނަށް ެގއްލ ންާވނެ ޮގތަކަށް ކަންތައް

 ތާއަބަދ  އެމް.ޑީ.ީޕެގ ރައީސް  .ފަހ ން އެ ދިޔައީ ދ ަވސް ފާހަަގކޮްށެގން ދާދި މް.ޑީ.ޕީ އ ފެދިެގން އައިްސ އަހަރީއެ

ޮގތަށް އެ މީހ ންެގ  ލާއިއެކ  ަވލަށް ފ ންމައެ މ ަވއްޒަފ ްނ ކަތިމަަވޅިއާ  ،ެގ މ ަވްއޒަފ ންޓ  ސޯރި ،ިވދާޅ ަވމ ންދަނީ

 ،ކަާމއި ލާއިއަނެއް ރޯދައަށް ހިޔާަގނޑ  ޖަހަ އި،ސް ހ ދަކ ރަނީ ެއްއ ރޯދައަށް އެއް ފާރ  ރާަނއިެގން ކަމާއ މ ރ ދ ަވ

ަވނަ ެވރިކަން މިހާރ  އެމް.ޑީ.ީޕެގ ދެ .ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ލާ ާވހަކަ.އިއަނެއް ރޯދައަށް ދެން ގ ަގއި މ ށިކޮޅެއް ޖަހަ
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ރިޒަްމެގ ދާއިރާގައި މަސަްއކަތްކ ރާ އަޓ   ،ނަ ެވރިކަން ފެށިެގންދިޔައިރ ަވފެށިެގން މި ދިޔައީ. އެމް.ޑީ.ީޕެގ ބާރ ގައި ދެ 

. ހަަގކޮށްފަގައި އެބައޮތް ފާކަމަށް މި ރިޕޯޓ  މީހ ން ތިބި  46000ލިބ   ިރޒަމް ދާިއރާއިން މ ސާރައަޑައިރެކްްޓކޮށް ޓ 

ރިޒަމްެގ ދާއިާރއިން އަޒަފ ން ޓ މ ަވއް  64000ރިޒަްމެގ ސިނާޢަތ ގައި އައެކ  ިދެވހިރާއްޖ ެގ ޓ  އަދި އިންޑައިެރކްޓްކޮށާ 

ރިޒަްމެގ ދާއިރާެގ މ ަވއްޒަފ ންނަށް އަމިދެންނެިވ ޮގތަށް އެމް.ޑީ.ޕީން ޓ  .ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް ލިބިެގންދ . ފައިދާ އެބަ

ާލއިރ  ކޮންކަމެއްތޯ އެ އިއަޅާކިޔަ އެމް.ޑީ.ޕީން ެވރިކަމަށް ައިއސް މި ކޮށްދ  ކަންތަކާ ،ދައްކައިދީަފއިާވ މަންޒަާރއި

އެތައް މަރ ަޙލާއެްއގައި މި މަޖިލީހ ަގިއ ؟ ަގއި ތިބި މ ަވްއޒަފ ންނަށް މި ކޮށްދެެވނީޓ ސޯ އެ ރި ،ނ ންނަށްޒ ާވ

ންެގ ާރ ދިެވހީކަތްކ މަސައް ސްޓް ިރސޯޓ ތަކ ަގއި ރިޓ އަ ،ންނަވާ ދަކަާވ އެަތއް ބ ފ ޅ ންނެއް އެބަ އް ދަާވހަކަފ ޅ 

ރިްސޓް އަދިެވހިރާއްޖ ަގއި ޓ ނެތް ެއއްެވސް ާގނޫނެއްަގއި  ؛އެްއެގ ާވހަކަ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް އިންސައްތަ 

ނިންމާފައި  ރ ހަަވނަ އަ 2012 ،ިކއ ލަރައކ ންޅާފަ. ސާއަފ ންެގ އަދަދ  ކަނޑަ ޒަާރ މ ަވއް ތަކ ަގއި މަަސއްކަތްކ ރިސޯޓ 

މަސައްކަްތކ ރާ ދިެވހިން ތޯ ޓ އަރިސްޓް ރިސޯޓެްއަގއި  55، %ތޯ 45% ،ނަނީިކއ ލަރެއއްަގއި މި އޮންތް ސާއޮ

އަްށ  19 އެޖެންޑާ ،އޮޅިެގން ަނމަެވސްފަހަރ   މިޚާއްޞަކޮށް ިދެވހިރާއްޖ ެގ ރަްއޔިތ ން  ،ންނީ. އެމް.ޑީ.ޕީންޖެހ ތިބެ

ކިއ ލަރަގިއ  މި ދެންނެިވ ސާދިޔައިރ  ެވސް  ހ ރިހާ ދ ަވސްތްއޮ ާވނީ މިީކއްތޯ ،މެންބަރ ން ލިބިފައި އޮތްއިރ  65

، ެވސް ަގރާރާއި އެ މަަސއްކަްތ ނ ކޮށް އަބަދ   ؟ތަްއ ހޯދައިދ ންޤ ތް އެިތ ާގނޫނަކަްށ ބަދަލ ޮކށް އެ މ ަވްއޒަފ ންެގ ަޙއްއޮ

ފ ންތޯ ޒައް . ކިތައް މ ަވލައިެގން ރިސޯޓ ެގ މ ވައްޒަފ ންނަށް ހިތްހަމަޖެހ  ކަހަލަ ާވހަކަތަެކއް ދައްކަމ ންދަނީ ޕެޓިޝަނާ

ޓިޝަނ ގައި ފާަހަގކޮށްފައި އެބައޮްތ ޕެ، އަދި މި އެެހންީވމާ ؟ންނަށް ާކންދ ން ޮގތެއް ނެތިފައެ ތިބީ އަނބިދަރީ

 ..ަވއްޒަފ ންނަށް.މ ބާރ ން ތަ ނ ަވާގނޫނަކ ން 

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔާސަތ ން

 ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް.  ،މެންބަރ އްޒަތްތެރި އި މާފަންނ  މެދ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ  ާވހަކަދެއްެކވ ން:

ބެހ  ާގނޫނ ެގ  ވަޒީާފއާ ،އޮންނާނީިމހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން  ؛މެއް ެވސް ނ ކޮށްއިރ  އެކަޔައަހަރ  ނިމިެގންދި ފަސް

ރިވސް ޗާޖާއި، ަވޒީފާެގ ހ ރިހާ ސަ ނ ާވނެ.ޮގތަށް ާވހަކަދައްަކއިެގން އްޔިތ ންނަށް އޮޅ ރަދަނީ.  މިކަތްކ ރަމ ން އްސަމަ

،  އަޅ ަގނޑ މެން މި ފޯރ ކޮށްދެނީ. އެހެންީވމާއްއަހަރ ަގއި ނ ލިބ ަވރ ެގ ޙައްޤ ތަ 30 އިރާއްޖ ގަ  ޙައްޤ ތަކަކީ މި

  ދެކެނީ. ޑ ކަމަށް އަޅ ަގނ ކަމެއް ނޫން ްނމާދާރ ޒިމަކީ އެއީ ކ އްދެާވހަކަޮގތަށް ެއފަދަ  ރައްޔިތ ންނަށް އޮޅ 
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 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ކަމަށް  ބަރ ން އޮޅ މެއް އޮތްރި މެންތެިއއްޒަތް ،ްނ ކަށަަވރ ޤީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ . އަޅ ަގނޑަށް ޔަ

 ފިލ ަވއިދެްއާވނެ ަކމަށް. މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރ .   ަވނީިވއްޔާ

 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޠާރިޤް ާވހަކަދެއްެކވ ން:

އެ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓ ެގ  ،އްޞަކޮށް ކޮމިީޓ ރިޕޯޓ ަގއި ފާހަަގކޮށްފައި ެއބައޮތްޚާ  ،އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ިމ ޕެިޓޝަނ ަގއި 

 ެވސް ސްފާ ން މި ރިޕޯޓްިމ މަޖިލީހ  ،ރ ން. އަދި ައޅ ަގނޑަށް ޔަޤީންރި މެންބަްއޒަތްތެޕީެގ އި .އެމް.ޑީމެޖޯރިޓީއަކީ 

ަވިކަވރަކަށް ރިސޯްޓ  ،ނިންމައިފިއްޔާދިެވހި މ ވައްޒަފ ން ަވކި އަދަދަަކށް ކަނޑައަޅާ ޮގތަށް ، ތީއޮ ކ ރާނެ. މީގައި މި

ެއއް ، އަޅ ަގނޑ  މިތާނގައި ދޮގ  ާވހަކަމި ދަންނަަވނީ. އެހެންީވމާ ތިތް އެއޮ ތިބ ނީ ނ ހ ޅ ވައ . މިއީ މީަގއި

ނިޒާމީ ނަަގިއެގން އަޅ ަގނޑ  ަދއްކާ ާވަހަކ ނ ދައްކަން. މިއީ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓ ގައި އޮތް ާވހަކަ މި ދަންނަަވނީ. 

 ތިކަެމްއ ނ ާވނެ ތި ޮގތަކަެށއް. ެގންލަން އ ޅެހ އްޓ ާވ

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔާސަތ ން

 މެންބަރ  ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް. ިއްއަޒތްތެރި ތިނަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 ާވހަކަދެއްކެވ ން:ޢަބްދ ލްމ ޣ ނީ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ތިނަދޫ އ ތ ރ  

ެއ ރައީސް، މި ރިޕޯޓް ެއކ ލަަވއިލި ކޮމިޓީެގ މެންބަރެްއ އަޅ ަގނޑަކީ ެވސް.  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

މިަވގ ތ ން މިަވގ ތަށް ރިސޯޓ ތަކަށް މަޖ ބޫރ ކޮށްެގން ަވކި އަދަދެްއ  ،ހަަގޮކށްފައި އޮތީށް ފާއި ެއޮގތަަގރިޕޯޓ 

ރިސޯޓ ތައް މި ހާލަތ ަގިއ ހ ޅ ަވން ދަތިތަކެއް ދިާމެވާދނެ ކަމަށް. އެއީ ެއއްެވްސ  ،ކަނޑައަަޅއިފިކަމ ގައި ަވނީނަމަ

އެޮގތަްށ  ،ޅ ާވއިރ ހ . މި ހާލަތ ގައި ައލ ން ނޫން ަހކަެއއްއ ނދަޫގާވނެ ާވ ތައް ދާއިަމށް ހިންަގންއްގައި ރިޯސޓ ތެލަހާ

މި  ޮގތަށް ރަްއޔިތ ންނަށް އޮޅ ، އެހެްނީވމާ ؛އެއީ  .ހާލަތ ަގއި އ ނދަޫގާވނެ ކަމަށްއެ  ،ކަމ ގައި ަވނީނަމަމަޖ ބޫރ ކޮށްފި

ހަަމ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ   ކަެމއް ނޫން ތްތެރި މެންބަރަކ  ެއކަހަލަ ާވހަކަަތއް ދެްއކ މަކީ ރަނަގޅ ޒަމަޖިލީހ ެގ އިއް 

 ފާހަަގކޮށްލަން. 
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 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން:އަޙްމަދ  ޠާރިޤް ދާއިރާެގ މެންބަރ  މަހިބަދޫ 

ބަރ  އެ ކޮމިޓީަގއި ާވހަކަތަކެއް. ިއްއޒަތްތެރި މެންއަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަަވނީ ހަމަ މި ރިޕޯޓ ގައި ހ ރި 

ިވޑ ެގ ހާލަތ  ކޮ ؛ރައީސް ަވނީ. އިްއޒަތްތެރިއް އިތ ރަށް ތަފްސީލ ކޮށްދ ން އެ އ ޅ  ،ހިމެނިަވޑަިއަގންނަާވތީ

ްއިވ ބ ން އްޞަކޮްށ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީާއއި އަދި އެން.އޯ.ސީޚާ  ،އެކ  ެވސްދިެވހިރާއްޖެއަށް ފެންމަތިވ މާ 

  ާފއިން ކަނަޑއިނ ލާށ . ތިމަންނާމެން މި ޒީަވ ޓ އަރިޒަްމެގ ދާއިާރެގ މ ަވްއޒަފ ން ،ޕްރެސްތަކ ަގއި ފާހަަގކޮށްަފއި އޮތީ

ކ ޖ ތަެކއް ދ ށ . ތެރެއިން ަވރ ަގދަ ޕެ ެގއޮފް މޯލްޑިްވސް  ހަކަދައްަކިއެގން ބ ންކ ާވ އ ޅެނީ ރިސޯޓ ެގ އޯނަރ ންނާ

ރ ަގއި އެަތއް ޒ ާވނ ންެގ އެންމެ ފަހ ން އާޚި .އް ނ ިވކަށް އެ ިވޔަފާިރެވރިން ބ ނ މެާގކ ޖ ތައް ނަޕެ އެ  ؟ކިހިނެއްތޯ ީވ

 ިވެގންރެ ދިމާނ ކ  މާއިާޚއްޞަކޮްށ ދޯހަޅިކޮްށ ދިޔަ ، ިސޔާސަތ ަތއްެގރ  ވަޒީފާ ގެއްިލެގންދިަޔއީ. ެއއީ ސަރ ކާ

ތްތެރި ރައީްސ، ބ ރ ެގ ޒަެކއް މި ދަްއކަނީ. އިއް ޕޯޓ ަގއި ހ ރި ާވހަކަތަ ރިޓީއީ. މި ކޮމިޔަ ެގންދިވަޒީފާތަެކއް ގެއްލި 

 ޅ ނޮމިދިޔަ އަހަރ ަގއި ބޮޑ ފި .މިދިޔަ ސަރ ކާރެއް މި ސަރ ކާރެއް ކިޔާނެ ކަެމއް ނެތް ރ  ާވހަކަދައްކާއި ނަމީހ ން ެގން

އަށްވ ރެ ިގަނ  100ގ  ޮގތަށް ނކ ންފ ނީެގ އޯނަރަށް ނ  ހަދާފައި އެ ަވކިން ކ ންފ ންޏެއް ރިސޯޓެްއެގ ކިޔާ

ރައީސް  އޮތީއ ޅެނީ. މިދިޔަ އަހަރ  ެވރިަކމަށް އައިސް  މ ަވްއޒަފ ން އެތެރެކ ރި ާވހަަކ މިހާރ  ފެންމަތިެވެގން މި

 ،މި އެނެގނީ ައއިމާ ، މި ކަންކަން ފެންމަތެިވެގންއް ނޫނ . އެހެންީވމާއީސް ޔާމީނެއިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙް. ރަ

 ތްތެރި ޒަްއ ދަނީ. އަޅ ަގނޑ  ާވަހކަ ނިންމައިލާނަން. އިއްތަކޮށް ކަންަތއްސްޯގންކަން ނޫ   ެވރިކަމ ގައިަވކި ބަެއްއެގ

 ެގ ދާއިާރގެ ޚާއްަޞކޮށް ޓ އަރިޒަމް  ،ތައްތައް ާވ ކަންހަަގކޮށްފައިފާ ،ރައީސް، މި ކޮމިޓީ ރިޯޕޓ ގައި މިހިރަ

އަަޅއިދ ށ  ެއ ނަކ ން ކަނޑަ ބަދަލ ގައި މިތާ ާގނޫލ ެގސޫއ  ށްެއއް ދިނ މަތައްމ ަވްއޒަފ ންނަށް ަވކި އިންސަ

 މަށް ތިބެވ ނެ ޮގތަކަށް. ެއޮގތަށް ކަނޑަައޅައިދީފި ކަ ށްނަފ ންޒަތަެއއް ދިެވހި މ ަވއް އްފ ންނަށް ަވިކ އިންސަ މ ަވްއޒަ

ރިްއޔާ ަގކ ރަން. ޝ ކ ހައަޅ ަގނޑ  ފާ ކަންށް ކަންތައްަތއް ނިމިެގންދާނެނ ންނަށް މާ ރަނަގޅަާވޒ  އެ  މަާވނަ

 ތްތެރި ރައީސް. ޒައިއް 

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔާސަތ ން

ދެކ ނ  ދާއިާރެގ ިއްއޒަތްތެިރ  އަރ ަވނީ ަމއްޗަްނޮގޅީމެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ ޝ ކ ރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި 

 ދެކ ނ  ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  ށް. މައްޗަންޮގޅީމެންބަރ  އަޙްމަދ  ޚައިތަމަ
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 ާވހަކަދެއްެކވ ން: އަޙްމަދ  ޚައިތަމްދާއިާރެގ މެންބަރ  ދެކ ނ   މައްޗަންޮގޅީ

ފ ރަތަަމ  ،އަޅ ަގނޑ  މި އެދިލީެވްސ އާދެ! މީަގއި ދެަވަނ ފ ރ ޞަތަކަށް  އްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ޝ ކ ރި

. މަށް ޓަަކއި އިނގ ތޯަތއްތައް ެވސް ފާަހަގކޮށްލ ންލ މަށްފަހ ގައި އަދި އިތ ރ  ބައެއް ކަފ ރ ޞަތ ގައި އަދި ާވހަކަަދްއކާ

ސޯޓް ދާއިރާަގއި ދިެވހިންނަށް ަބިއަވރ . އެކަމަކ ، ައޅ ަގނޑަށް ހަމަ ރިތް ވަޒީާފތައް އެަބއޮ ؛ރަީއސް އިްއޒަތްތެރި

ވަޒީާފއެްއަގއި ރިސޯޓް  ،ކަށް ަވޒީފާައކަށް ޮގސްޓަސޯރިރައީްސ، ޙަޤީޤަތ ަގއި ިއއްޒަތްތެރި ބޮޑަށް ފާހަަގކ ރެވ  ޮގތ ަގއި 

ފަހަރ  ރަށަށް  ޑ  ޤ ރ ބާނީއެއް ަވމ ންދާ ކ އްޖެއް. ިގނައ ޅ  ބ ފ ޅަކީ ފ ދ ަވަރކަްށ ބޮޅެމ ންދާ ކ އްާޖއަކީ އެހެންނޫނީ އ 

ދެ ނޫނީ ންއެހެ ،ކ  އެއްފަހަރ އަތާބ  ހަފ އެހެންނޫނީ ޒިޔާރަތްޮކށްލާކަށް ނ ލި ،ން ކައިރިއަށް ޮގްސލާކަށްއަނބިދަރީ

ރަމ ްނދާ ލަ ކަންކަމ ެގ ތެރ ަގއި ިރސޯޓ ަގއި މަސަްއކަތްކ ހަމިކަ ،އެހެންީވމާތާއިން އެއްފަހަރ  ނޫިނއްޔާ. ހަފ 

އެހެންނޫނީ އެހެން  ،ޕ އަށް ލާފައި އެހެންނޫނީ ނޯ ،ެގން ކަނަޑއިާލފައިގ ޅި  އައ މާ ކެއް ެއޮގތަށް ޮކިވޑ  ތަކ ދިން

ަވރަށް ބޮޑ   ރަށަށް ފޮނ ަވއިލ މ ން އެއީ އެ ކ ދިންނަށް ލިބ ނެ  ހ އްޓައިލާފައިލިބ ން އާމްދަނީ  ޮގތަކ ން ެވސް 

ދިެވހި  ،ތައް ހ ޅ ަވއިލާއިރ  ަވގ ތ  ިރސޯޓ   ، މިްއ އަސްލ  ޙަޤީޤަތ ަގއި އެއީ. އެހެންީވމާކަމެ ދެރަ. ަވރަށް ެގއްލ މެއް 

ގައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ކ  މަޖިލިސް ފްލޯ އަމެދެން ދެން ޗާންސް ބޮޑަށް ދ ށ .ޒަފ ންނަށް އް ހި މ ަވެވދި ،ކ ދިންނަށް

މިދިަޔ  ؛ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްތެރެިވ ާވހަކަ. އެ އެ ސަރ ކާރ ަގިއ މީހ ން، މި ސަރ ކާރ ، ކ ީރ ސަރ ކާރ   ؛ިވދާޅ ވި 

ހާސް މީހ ން. އަޅ ަގނޑ މެން  ކޮށްފަ. ސޯޅަރެްސ މީހ ން އެތެހާ ނިން ސޯޅަފ އެއް ކ ންއިނގ ޯތ ަގއި އެަބއޮތް ސަރ ކާރ 

ްނ ކ ފ ންޏަ. މިއީ އެންމެ ކ ންންކަނެްއާވ ކަމެއް ކިހިނެއްކިހި މިއީ ،އިނެގނީ ތައް ބަލަމ ންދާތީ މިންމި ކަ

 އެބަަތއް ތައްންެއޮގތަށް ަވރަްށ ބައިަވރ  ކަ ،ިރަވރ . ައޅ ަގނޑަކަްށ ނ ނެގ ީކއްކ ރަން ކަެމއް. އެހެންީވމާތެރެކ އެ

ކްޓް އ ސޫލ ން ެގްނގ ޅެފަ. ެއއީ ންޓްރެކޮ ތަކ ަގއިދިެވހި މީހ ން އަދި ރިސޯޓ  ،ދީފައި ސް ަވީޒފާނެމީހ ން ެގބ ރ އްޓ  ހ 

ދެން  . އް ަވއްދަިއެގން ރިސޯޓ ތެރެ ބަހައްޓާފަކެހިންތަެވހަމަކ ރަންެވެގން. ކޮންޓްރެކްޓް އ ސޫލ ްނ ދިއެްއކަލަ ރ ޝިއޯ 

ެގ ޑ  ިވއިރ  ކޮ ނަސޫލ ން. އިންއ  ޓްރެކްްޓ ންން ެވސް މި އިންނަނީ ކޮޕްޓަކެދޯނި  ،ނި ެވސް މި އިްނނަނީއެްއކަލަ ދޯ

މ ސާރަ ދެވ ކަށް.  ަކށް ނެތ އަކަންތައް. އ ނަ އޮތީ މި މި ހާރ  މިހެންނ ިވދާޅ ަވނީ މި ޅ ން މިއެ ބ ފ  ދ ަވސް ައއިމާ

ކޮށްފައި ހ ރި ަވރަށް ބައިަވރ  ބ ފ ޅ ން އެބަ އިފެކްޓް، އެޮގަތށް ންޓްރެކްޓް އ ސޫލ ްނނ  އޮތީ. އެހެންީވމާކޮއ ނަ 

 261އި ތިބި މި ޕެޓިޝަންަގއި ސޮިއކޮށްފަ ؛ތިއްބެިވ. އަދި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮްށލަން ބ ނ ން

 އ ެގތެރެިއން ބައެއް ބ ފ ޅ ންނަށް އެ ބ ފ ޅ ންެގ ރިސޯޓ ތަކ ެގ މެނ ޖްމަންޓ ން މި ޕެޓިޝަންގައިބ ފ ޅ ން އެބަތިބި. 

ދެކޮޅަށް  ރިސޯޓާ އިނގ ތޯ ސް މީގައި ނެތް ވެ އެއްޮގަތކަށްނެތް  މީަގއި އޮތް.ކަމަށް ޓަަކއި ބިރ ދައްކާފައި އެބަ ސޮއިކ ރި

ީމަގިއ  ީވކީްއކަންދަބިރ  ،ދެކޮޅަށް ތްރެޓްކ ރަންީވކީ އޮތް ެއއްެވސް ާވހަަކއެއް. ކީްއެވެގންތޯ އެ ބ ފ ޅ ންނާ
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ރައީސް، މިކަހަލަ ކަްނކަމަކީ ައސްލ  ޙަޤީޤަތ ަގިއ  ތްތެރި ޒަިއއް ،އެހެންީވމާ ؟ސޮއިކޮށްލ މ ެގ ސަބަބ ން

ބަޔަކަްށ  ބައެްއެގ ިޚޔާލ ފާޅ ކ ރ މ ެގ މިނިަވންކަން އެ  އެ ބަލައިަގެނވ ނެ ކަންކަެމއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

  ނ ާވނެ. ދެން މިހާރ  މި ން ކަމަށް ޓަކަިއ ަވޒީފާއަށް ބިރ ދައްަކއިެގ ންނަންާވނެ. ޕެޓިޝަނެއްަގިއ ސޮއިކޮށްލިއޮ

އޮީތ  މި ހ ރިަވރ ެވސް ވަޒީފާަތއް އޮްތަވރ . ަވީޒފާ ެގއްލ ން މީހ ންނަށް ލާރި ދެިވފައި އޮތީ މިހާރ  ގައި މިލިސްޓ 

މި ފ ރ ޞަތ ގައި ަވނީ ކާރ ން ސަރ ހ ންނަށް ދިެވހި ، ފ ދ ަވރަކަށް ބަިއަވރ  މީ. އެހެންީވމާއިމިހާރ  ެވސް މި ލިސްޓ ަގ

 ށް ޝ ކ ރިއްާޔ. ޑަަވރަށް ބޮ ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށްތްތެރި ަރއީސް، ޒައެހީެވދެްއާވފަ. ިއއް

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔާސަތ ން

ޮގތ ން ޯވޓ ެގ ަގީޑަގިއ  ގ ޅ  އިާރދަކ ރެއްިވއްާޔ މި ރިޕޯޓާ މެންނަށްމެންބަރ . އަޅ ަގނޑ ޝ ކ ރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި 

 ޮގތެއް ނިންމ ނެ. 

އ މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންެގ ެއއީ ހި -8.6 އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  މި އެނބ ރެނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމ  -{8.6}

ޮގތ ެގ  ްޓސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިހިއ މަން ރައި ،ސަލަ އްމެންބަރ ން މަޤާމ ން ަވކިކ ރ މ ެގ މަ

 ަވއިަކރަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި  ،ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ އްަވއިދެްއާވނީ ކޮމިީޓެގ ނައިބ  މ ޤައްރިރ 

 ންބަރ .މެވައިކަރަދޫ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި  .ންބަރ މެ

 

 ާވހަކަދެްއކެވ ން: ޙ ސައިން ޒިޔާދ ދާއިރާެގ މެންބަރ   ަވިއކަރަދޫ

ަވނަ މާއްާދެގ ދަށ ން  123މި ރިޕޯޓަކީ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގވާއިދ ެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

މި ކޮމިީޓެގ  ،ށ ންބިެގންދާ އިޚްިތޔާރ ެގ ދަހިއ ަމން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީއަށް ލި މަޖިލީހ ެގ ރައްޔިތ ންެގ

  ާގނޫނ  ނަންބަރ   ން،ރ ބަެގ މެންޝަނ މިން ރައިޓްސް ކޮމަހިއ   ،ކަމ ަގިއާވ ދާއިރާެގ ތެރ ަގއި ހިމެނ  އެްއ މ އައްސަސާ

އްޔަތ ތަާކިއ ަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮްށފައިާވ މަސްއޫލި  20ެގ (ެގ ާގނޫނ ހިއ މަން ރައިޓްްސ ކޮމިޝަނ ) 2006/6

ން އެ ކޮިމޝަނ ެގ މެންބަރ ން މަޤާމ ން ށ ެގ ދަަވނަ މާއްދާ 15ެފނިެގން އެ ާގނޫނ ެގ  ކަމަށް ކޮމިީޓއަށް ޚިލާފ ާވ

 ކ ރ  ެގޮގތ ެގ ރިޕޯޓ . މަޤާމ ން ަވކިކ ރ މަށް ނިންމި ސަބަބ ތަކ  މައްސަލަ މި ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި  ެގަވކިކ ރ މ  

އްތައް. ތަ ފަދަ ކަންތައްަތކެްއ ކޮްށފައިާވ ކަމަށް މި ކޮމިީޓއަށް ާފހަަގކ ރެިވަފއިާވ ކަން ނ ާވއެކަީށެގން  ޚ ލާސާއެއް. މަޤާމާ

 އެކ  މަރައިލެވ ނ  ބްލޮަގރ ސ. ޞަްއޙަ ނޫން މަޢ ލޫމާތ  ދީފައިާވ މައްސަލަ. އަނިޔާެވިރކަމާކޮމިޓީއަށް ތަކ ރާރ ކޮށް

ހ ން ފ ލ  ކ ެގ މައްސަލަރ ތައިްނޒާ  މަރ ެގ ސަލަިއަގއި އ ނާއަށް ދީފައިާވޔާމީން ރަޝީދ ެގ މަރ ެގ މައް ލީގ ޗާނދަ ފ ދޫ

މާލ ވ ން. ހ އެ މައްސަލަ ބެލ މ ގައި އި ،ހެޅ މ ންށައިލާއިން ކޮމިޝަަނށް ހ ޢާ ެގދ ޔާމީން ރަޝީ ،ނ ބެލި މައްސަލަ
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މަަސއްކަތަށް ހ ރަްސއެޅ ން. މަޤާމ  އަދާކ ރ މ ެގ ޤާބިލ ކަން ެނތްކަން. ދައ ލަތ ެގ ބެލ މ ެގ މަޖިލީހ ެގ ރައްޔިތ ންެގ 

ބަލަން ނިންމ ން.  ައނިޔާކޮށް ހ ށަހަޅާފައިާވ މައްަސލައެއް ނ  ތަނ ެގ މ ަވއްޒަފ ން ގައި ތިބި ކ ަޑކ ދިންތަކަަކށް އެށ ދަ

ލަސްެވެގން  ެގ ތަޙ ޤީޤ ސަލައިމައް ޝައިނިންގސްޓާރ، އަޙްމަދ  ރިޟްާވން .ެގ ނޫސްެވރިޔާ މހ މިނިަވން ނޫ -2

އިލާއިން ބ އްިވ ޢާދެކޮޅަށް  މާމައްސަލަ ބެލ ން ލަސްވ ، ވ މާއި އި މަްއސަލައިަގއި އިހ މާލ ެވފަ އިާވފަޅާހ ށަހަން ޢާއިލާއި

އަޙްމަދ  ރިޟްާވނ ެގ މަންމައަށް  ،އެކަށީެގންނ ާވ ބާރ ެގ ބ ނ ންކ ރ މ ެގ ސަބަބ ން ފަރާތ ން ންެގލ މ ގައި ފ ލ ހ ހިނާގ

އެފަދަ  ،ކަމާއި ާވނ ްނާވަވރަްށ ބަލާފައިނިާޔިވ މައްސަަލ ކޮމިޝަނ ން ނ ބަލަން ނިންމ ން. އަނިާޔެގ މަްއސަލަތައް ބަލައަ

ަވނަ  2018 -4ފިަޔަވެޅއް ައޅާފައިނ ވ ން. ކ ަގއި އެްއެވސް ާވ މައްސަލަތަިމޝަނަށް ސާބިތ ކޮމައްސަލަތަކ ެގ ތެރެއިން 

އް ރަތްތަ ޒިޔާމެކ ނިޒަމް ހަރ  ފެބްރ ަވރީ މަހ  އިޢ ާލންކ ރި ކ އްިލ ނ ރައްކަލ ެގ ާހލަތ ގައި ނެޝަނަލް ޕްިރެވންިޓންގ އަ

ސ ލްޙަެވިރކަމާިއއެކ  ެއއްެވއ ޅ މ ެގ މިނިަވންކަމ ެގ ) 2013/1 ނޫނ  ނަންބަރ ާގަވނަ އަހަރ   2016 -5ހ އްޓ ވ ން. 

ާވމީ ގ  ންނާއި ދިެވހިރާއްޖެ ބަިއެވރިެވަފއިާވ ަބއިނަލްއަ ޙ  މެދ ެވރިކޮށް ޤާނޫނ އަާސސީޞްލާ އިެގނައި  ށް(އަާގނޫނ 

އެކ  ެއްއެވއ ޅ މ ެގ ޙައްޤ  ލައި ސ ލްޙަެވރިކަމާނ  ހޯދ މަކާން ހަދާތައް ކަށަަވރ ކޮށްދީފަިއާވ ދައ ލަތ ެގ ހ އްަދއެއް ކ ރި ޢާމ 

ޮގތ ަގިއ ބާރ ެގ  ނަހަމަ ،ހިންަގއި  ތަޙ ޤީޤ  އީށް ޖިނާޗަޮގްސ މި ޙަްއޤ  ބ ނ ންކ ރި އެަތއް ބަެއްއެގ މައްންެނެގނިގ ޅަިއަގ

ެގ ދަށ ން މާއްާދެގ )ޅ(ަވނަ  20ނ ން ާގނޫނ ަގއި ޝަދިޔައިރ  ެވސް ެއ ކޮމިމ ންލަބ ނ ންކޮށް މިފަދަ އެއްވ ންަތްއ ރޫޅާ

 ހާ ޕ ޖ ެގ ރިޕޯޓެއް. މި 29މިއީ ފ ދ ަވރަކަށް ިދގ   ؛ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް ނ ވ ން.އަދާކ ރަންޖެހ  ޒިންމާ އަދާކ ެރިވފައި

ކ ރ  ޚ ލާސާއެއް މި ދެންނެީވ.  ދާނެތީނ ލެިވއިކިޔަ ށް އެްއކޮށް އަކ ޑަ ަވގ ތ ކޮޅެްއަގއި އަޅ ަގނޑަށް މި ރިޕޯޓް ފ ރިހަމަ

 ..ކޮމިޓީ.

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔާސަތ ން

  ށް ތަނަ ތްތެރި މެންބަރ  މިޒަާވކަށް. ިއއް ޅ ިވދާ މިތާއެކީަގއި އަޅ ަގނޑ  ނ ދަންނަަވން ރިޕޯޓް  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

ރިޕޯޓަށް ަވރަށް ބޮޑަްށ ަގއި ަވރަށް ބޮޑަށް ސާފ ވ  ތިަޔ އެކީ ރިޕޯޓް ހ ށަހަޅ އްަވއިދެްއަވންީވ. ފަރިތަކަމ ންނާ

 ތައްޔާރ ެވަވޑަިއެގންކަން ތި ހ ންނެީވ.

  

 ަވިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން ޒިޔާދ  ާވހަކަދެްއކެވ ން:

މި   ީވ ބ ރާސްފަތި ދ ަވހ ެގ ރ  2020 ޖ ލައި 16 ،ދެންނެިވ ަކންކަމ ެގ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އިސްެވ ؛ނިންމ ން

ރ ންެގ ތެރެއިން ތިރީަގއި ދަންނަާވ ެދ މެންބަމިޝަނ ެގ ކޮ ަވނަ ބައްދަލ ވ މ ގައި ހިއ މަން ަރއިޓްސް  37ކޮމިޓީެގ 

ން ެއްއ މެންބަރަކ  މިހާރ  ަވނީ ޮގތ ން މީެގތެރެއި ފައި އޮތްބި އަޅ ަގނޑަށް މަޢ ލޫމާތ  ލި ؛މެންބަރ ން
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ްނ ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( ަގިއާވ ޮގތ ެގ މަތީ 197ސާސީެގ އަ ޤާނޫނ  މްހޫރިއްޔާެގޖ ފާދެްއާވފަ. ިދެވހިރާްއޖ ެގ އ ސްތިއި

ކަމަށް ކޮމިޓީއަށް  ނަންކަަމށް ފެ ކަން ނެތްހިއ މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަްނ މެންބަރ ންެގ މަޤާމ  އަދާކ ރ މ ެގ ޤާބިލ 

ދެންނެިވ ދެ  ކ ރިން އަޅ ަގނޑ  މި ؛ރ ިވ މެންބަރ ންެގ އިއްިތފާޤ ން ފާސްކޮށްފައިވ ން. ެއ މެންބަރ ންނަކީޒިހާ

އ މަން އަދި ހި  ،މ ޙަްއމަދ  ޒާހިދ ހިއ މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނ ެގ ަނއިބ  ރައީސް އަލްފާޟިލް  ،މެންބަރ ންނަކީ

ރ  ަވނީ ކަލ ފާނ  މިހާަކލ ފާނ . މީެގތެރެއިން މޫސާ ޢަލީރައިޓްސް ކޮމިޝަނ ެގ މެންަބރ  އަލްފާޟިލް މޫސާ ޢަލީ

 1ީވ  މިހާތަނަށް އަދި އަޅ ަގނޑ  މަޖިލީހ ގައި މިއަދި  މަޢ ލޫމާތ  ލިބ . މިއީ ށްޑަފާދެްއާވފައި ކަމަށް ައޅ ަގނއ އިސްތި

 ރ  ދަންަނަވން.  ބޮޑަށް ޝ ކ ށްާވ މެންބަރެއް. ަވރަނ ތެރ ަގއި ދ ަވަހކ  ެވސް ފެނިފައިެގ އަހަރ 

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔާސަތ ން

ެވސް ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރަށް އެ ބ ފ ޅާ  މެންބަރ . ދެން ކަންދިމާކ ރި ޮގތ ން އެއްޮގަތކަށްޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 ؛ފާ ޙަޤީޤަތ ގައި ތިން އިްއޒަތްތެރިއ އިފި. އިސްތި ަވދެއްފާއ  ކަމަކަްށ ލަފައެއް ނ ކ ެރވ . އިސްތިފެނިަވޑަިއަގންނަާވނެ 

މިޝަނ ެގ ކޮ ،ފި. ެއއީ އަލްފާޟިލް ާއމިނަތ  އީނާސްފާ ެދއްަވއިއ އިސްތިބ ފ ޅ ން  3ހިއ މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނ ެގ 

 ަވގ ތ  ބާކީ މި ، މިކަލ ފާނ . އެހެންީވމާރައީސް. އަލްފާޟިލާ ާޢއިަޝތ  އަފްރީން މ ޙައްމަދ ، އަލްާފޟިލް މޫސާ ޢަލީ

 ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓ ެގ ބަހ ސްެގ ަވނީ އަލްފާޟިލް މ ޙައްމަދ  ޒާހިދ  އެކަނި. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ  ހ ޅ ަވއިލަނީ 

އަރ ަވން. ްނބަރަކަށް ފ ރ ޞަތ މެރި ތްތެޒަސީ ޕާީޓައކ ން ެއއް ިއއްޔާަވގ ތ . އަޅ ަގނޑ  މި ރިޯޕޓަށް ކޮންމެ ސި

 ތްތެރި މެންބަރ . ޒަމަކ ނ ދޫ ދާއިރާެގ އިއް )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( 

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން: މ ޙައްމަދ  ރާޢީދާއިރާެގ މެންބަރ  މަކ ނ ދޫ 

މައްސަަލިއެގ ން ަވކިކ ރ މ ެގ މަޤާމ ން ހިއ މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނ ެގ މެންބަރ  ތެރި ރަީއސް.ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތް

ދެންމެއަކ  ައޅ ަގނޑ މެން  ،ރަްއޔިތ ންނަށް ދަންނަާވލަން ބ ނ ންަވނީ ހ ރިހާ ދިެވިހރާއްޖ ެގއަޅ ަގނޑ  ރިޕޯޓ ަގިއ 

ނ ދެކެން އެ ބ ފ ޅާއެއް ފާނ ެގ ާވހަކަ. އަޅ ަގނޑ މެްނނެއް ކަލ މޫސާ ޢަލީ ،މ ޤައްރިރ  ިވދާޅ ިވ ބ ފ ޅާނައިބ  ކޮމިޓީެގ 

ެވސް އަދި  ޒިރ ކ ރާއިރ ހާއެކި ޮގްތޮގތަށް މ ޅި ކޮމިޝަން  ންެވްސ. ދެން އަޅ ަގނޑ މެންެގ ކޮމިޓީ ީވއިރ  ހަރ އަ އެއް

ދ ަވސް ތެރ ަގއި ެވސް ެއ ެވސް ވ ތ ެވދިޔަ އެއް އަހަރ  ފޮނ ަވިއެގން ގ ޅ  ކަންަތއްތަްއ ަވިކަވކިން ސިޓީ އާއެ ބ ފ ޅާ

 ޮގތ ަގއި. ެގއަޅ ަގނޑ މެންނެއް ނ ދެކެން. ދެން އަޅ ަގނޑ މެން ނިންމައިެގން ތިބީ ވ ޖޫދ ގައި ނެތް ބ ފ ޅެއް އާބ ފ ޅާ

އެ ބ ފ ޅާ  ންތާގައި ބ އްިވ ކޮމިޓީފ އަޅ ަގނޑ މެން މިދިޔަ ހަ ކަމަށް. އެކަމަކ  އަޅ ަގނޑ  ހީކ ރީ ޚިޔާލީ ބ ފ ޅެއް

  ..މަޤާމ ން ަވކިކ ރަން.
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 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ރ.  ،އަޅ ަގނޑ  އެބަޖެހ  އެްއޗެއް ދަންަނަވން. ޙަޤީޤަތ ަގއި ެވސް ނެްތ ރަށެއްެގ މެންބަރެއް ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 ކަނދޮޅ ދޫ. 

 

 ކަދެއްެކވ ން:މަކ ނ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރާޢީ ާވހަ

ތަނ ން ރާއްޖ ެގ ދ ަވހ  ނޫސްތަކަށް  ީވށް އެްއަގިޑއިރަަވކިކ ރަްނ އާދެ! ދެން އަޅ ަގނޑ މެން ެއ ބ ފ ޅާ މަޤާމ ން 

ށް ފޮނ ިވ ރައީސް އިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙަ ،އޮންނަނީ އެ މަޢ ލޫމާތ ގައި ިވދާޅ ެވފައި މި .މަޢ ލޫމާތ ދެއްީވ

 އި  މިނިަވްނކަމާލިއްޔަތ ތައްއޫ ެއޗް.އާރ .ސީ.އެްމެގ މެންބަރ ކަމ ެގ މަސް ،ިވދާޅ ަވނީާފެގ ސިޓީަގއި އ އިސްތި

ކޮމިޝަނ ްނ  ،އެހެންވެ  ބޫލ ނ ކ ަރްއާވ ކަަމށް.ަގކަމަށް  އޮތް ަވގ ތ   އ ލެއް މިޙައެކ  އަާދކ ރެވ ނެ މާމ ސްތަޤިއްލ ކަމާ

މި   ،ންނަށް ހ ރިހާ ބ ފ ޅ ންނަށް ދަންނަަވން ބ ނ ންަރއްޔިތ އަޅ ަގނޑ  ދިެވހިރާއްޖ ެގ  ކަމަށެެވ. ދެްއަވއިފިފާއ އިސްތި

ަވޒީފާެއއް ކަހަލަ ެއއްެވްސ  ،ދާރ ެވއްޣަހަމަ ބ ފ ޅާއަކީ ސީދާ މ ސާރަ ަނންަގަވއިެގން ިދެވހި ރަްއޔިތ ންނަށް 

. ނ ނޫފ ޅެއް ބ  ްއިވކ ރެލިއްޔަެތްއ އަދާއޫއަދާކ ރ މެއް ނެތި މަކަރާއި ހީލަތ ން އ ޅ އްިވ ބ ފ ޅެކ . ެއްއެވސް ކަހަލަ މަސް

 ޮގތ ން ތި ބ ފ ޅ ންެގ ތާރީޚ  ލިޔ އްާވށ  ިމޮގތަށް. ަވަރށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ.  ބެހ  ފާނާކަލ މޫސާ ޢަލީ ،އެހެންީވމާ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ ޯވޓ ަގއި މި ނިމ ނީ. ަވގ ތ  ސްެގ ހ ޅ ަގނޑ  މި ކޮމިޓީެގ ބަޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން. އަ

 ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެން ޮގތެއް ނިންމާނަން.  ރިޕޯޓާ ގ ޅ 

 

 ހ ސް . އިބ ތިދާއީ ބަ 7

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ބަސް ިއްއވ މަށް. އެީއ ލާމަރ ކަީޒ ާގނޫނ ެގ ސްެގ ފަހ ހ  ބަ އީތިދާއިބ އެނބ ރެނީ މިއަދ ެގ  އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި

 އްަވިއދެއްވ ން އެދެން. ބަސް އިފަހ މަަޑެވލީ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިން ފިރ ޝާން  ؛އިޞްލާޙ 

 

 ފިރ ޝާން ާވހަކަދެްއެކވ ން: މަޑަެވލީ ދާއިާރެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން
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 އާދެ! ޝ ކ ިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރ ން ފާހަަގކ ރެްއިވ ނ ކ ތާތަަކށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ  

ކޮމިޓީ  ،އަރ ަވންތާތަކެއް ފާހަަގކޮށްދެްއވައިފި. އަޅ ަގނޑ  ޔަޤީންކަންމ  ނ ކ ންސްގައި ަވރަށް މ ހިހ މި ބަ އަދާކ ރަން.

އެންމެ   ،ރިޢާޔަތްކ ރާނަން. ދެން އަޅ ަގނޑ  ހަމަދަންނަާވލަން ށް އަޅ ަގނޑ މެންމަރ ޙަލާގައި އެ ފާހަަގކ ރެްއިވ ނ ކ ތާތަކަ

އެލް.ޖީ.އ ެގ ބޯޑ  ިގަނިގނައިން  ،ބ ނ މަކީ  ައސްލ  މައިަގނޑ  ބ ފ ޅ ންެގ ސަމާލ ކަމަށް ޓަަކިއ ދަންނަާވލަން. މި ބިލ ެގ 

ކައ ންސިލ ަތކަށް ބ ނ ންާވ ޓެކްނިކަލް މަަސއްަކތާއި އަދި ކެޕ ސިޓީ ބިލްޑިްނައށް އެ ބ ފ ޅ ންނަށް ބ ނ ންާވ  ،ބައްދަލ ެވ

ރަނަގޅަށް އެލް.ޖީ.އ ެގ ކަންކަން ފ ރިހަމަކޮށްދިނ ން. ރާއްޖ ެގ ކައ ންސިލ ަތއް ަރނަގޅަށް ހިންގ ން. ކ ރިއަްށވ ރެ 

ެއއްކޮށް މިދެންނެިވ ބަދަލ ތައް އަންނާނެ. ެއ  އަޅ ަގނޑަށް ޔަޤީން މި އިޞްލާޙާ ިހންގ ން. އިާރަވކަތް ތެރ ގައި މަަސއް

ބަދަލ ތަކާ އެްއކޮށް ރަްއޔިތ ްނނަށް ެވސް އ ެގ ފޮނިމީރ ކަްނ ލިބިެގންދާނެ. ަވރަށް ޮބޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި 

 ރައީސް. 

 

 ޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:ރި

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 . ކޮމިޓީތަކ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަން 8

 

 ޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:ރި

ަވނަ  158ިދެވހިރާއްޖ ެގ ޖ މްހޫރިއްާޔެގ ާޤނޫނ އަސާސީެގ  -8.4އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  އެނބ ރެީނ އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

ހ ން މެންބަރަކ   ކޮމިޝަނަށް ރައްިޔތ ންެގ މަޖިލީ ސްމ ންެގ ތެރެއިން ޖ ޑީޝަލް ސަރިވއާން ދަށ ން މާއްދާެގ )ޅ(ެގ

ޕޯޓ  މަޖިލީހަށް  މި ރި . ރިޕޯޓ  ޖ ޑީޝަރީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތ ެގ ،ކަނޑައެޅ މ ެގ މައްސަލަ 

ދާއިރާގެ  ީމ. މާފަންނ  މެދ ހ ފަ ައލްއ ސްތާޛ  އިމްތިޔާޒް ،ެދްއާވނީ ޖ ޑިަޝރީ ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރ  ހ ށަހަޅ އްވައި

 ވ ން އެދެން.ނެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ފ ެވަވަޑއިެގން

 

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

 ،ަވނަ މާއްާދެގ )ޅ(ާއއި  158ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ދިެވހިރާއްޖ ެގ ޖ މްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނ އަސާީސެގ 

ަވނަ ނަންބަރ ެގ  6ަވނަ ާމއްދާެގ  ެގ ތިން(ޖ ޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިަޝންެގ ާގނޫނ ) 2008/10 ރ ާގނޫނ  ނަންބަ

މ ންެގ ތެރެއިން ޖ ޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިަޝނަށް ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ކަނޑައަޅާ މީހަކ  ހޮވ މަށް އާން ،ދަށ ން
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އިޢ ލާނަށް އިޖާބަދީ  DIU/2020/16-57 ނަންބަރ  ޓަކައި ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ އިދާރާއިން ކޮށްފަިއވާ 

މެންބަރަކ  ހޮވ މަށް  އިބ ފ ޅެއް. ެއއީ ޖ ޑިޝަރީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް މި މައްަސލައިގަ  5 ަވނީ ކ ރިމަތިލައްާވަފއި

ަވނީ. އާދެ! ިއއްޒަތްތެިރ ޓަކައި ދިރާސާކ ިރއިރ ަގއި މި ފަސް ބ ފ ޅ ންެގ ކަންތައް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ކޮމިޓީން ބަލާފައި

ފަރާތްތަކ ެގ ކިބަިއަގއި ާގނޫނ   މަޖިލީހ ެގ އިދާރާގައި ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ އ ސޫލ ން އެ ޓަަކއި މިކަން ކ ރ މަށް ؛ރައީސް

ަވނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ޝަރ ތ ތައް  5ެގ (ޖ ޑީަޝލް ސަރިވސް ކޮމިޝަންެގ ާގނޫނ ) 2008/10ނަންބަރ  

ތިން  ،ންަވނަ މާއްދާެގ )ހ(ަގިއާވ ޮގތ ެގ މަތީ 201ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ ޓަކައި ފ ރިހަމަވ ތޯ ބެލ މަށް

ބެހ   ަދއ ލަތ ެގ ކަމާ ،ން މަސައްކަތްތައް ކ ރެްއިވއެކ ލަވައިެލވ ނ . އަދި އެ ޕެނަލ  ފ ންެގ ޕެނަލެއްްއޒަަވމ 

. މި ޕްރޮސެސް އޮންނަ ތ ތައް ސާފ ކ ރިންޖެހ  މަޢ ލޫމާމ އައްސަސާަތކ ން ސާފ ކ ރަްނޖެހ  މަޢ ލޫމާތ ތައް ސާފ ކ ރަ

މެދ ގައި ޮއތްތޯ ބެލ މަށް އިޢ ލާންކ ރެވ ނ . އަދި އެފަދަ ޝަކ ާވެއއް  ކެނޑިޑ ޓ ންނާމ ންެގ ޝަކ ާވއެްއ އާންޮގތ ން 

ކެނޑިޑ ޓ ްނެގ ާގނޫނ ަގިއ  ބެލ މ ގައިން ބެލިފ ންެގ ޕެނަލ ްއޒަަވމ  ނ ާވކަން ކޮމިޓީއަްށ ފާހަަގކ ރެިވފަިއވ . ހ ށަހެޅިފައި

ެގ ފަސްަވަނ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ (ޖ ޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަންެގ ާގނޫނ ) 2008/10 ،ބ ނާ ޝަރ ތ  އެއީ

ކަމަށް ފާހަަގކ ެރިވފަިއވ . އެއަށްފަހ ަގއި ޖ ޑިޝަީރ  ހ ރިހާ ކެނޑިޑ ޓ ންެގ ފ ރިަހމަާވ ،ކަމަށް ޝަރ ތ ތައް ފ ރިހަމަާވ

ކަނޑަެއޅިފައި އޮންނަ އ ސޫލ ން. އަިދ  ،އިންޓަވިއ ކ ރ މ ެގ ޕްރޮސެސް ހިންގ ނ  ހާ ކެނޑިޑ ޓ ންނާހ ރި  ކޮމިޓީން މި

ެވްސ ލިބ ނ .  ްއ ހ ށަހެޅ މ ެގ ފ ރ ޞަތ ޑިޑ ޓަކ  ހ ށަހަޅ ްއަވން ބ ނ ންފ ޅ ާވ ރިފަރަލެޑިޑ ަޓކަށް އެ ކެން ކޮންމެ ކެން

އިންަޓިވއ ަގިއ ެއ  ވ .ވ . ައދި އެ ފ ރ ޞަތ  ކޮމިޓީން ީދފައިރިފަރަލް ހ ށަހަޅ އްާވފައި ެއޮގތަށް ޑިޑ ޓ ން ބައެއް ކެން

ޖ ޑިޝަރީާއ  ،ޖ ޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަްނެގ ދައ ާރއި ،މަޤާމަށް ކ ިރމަތިލައްާވފަިއާވ ސަބަާބއި ފަރާތްތަކ ން އެ

ހ ލ ންތެރިކަްނ  ެގކ ފަރާތްތަ މެދ  އެ  ދިެވހިރާއްޖ ެގ ާގނޫނ ތަކާ ،މ ންެގ މެދ ަގއި ހ ރި ކަންބޮޑ ވ ންތަާކއިއާންމެދ ގައި 

މ ންެގ ެތރެއިން ޖ ޑީޝަލް ސަރިވްސ އާން ؛ޓަަކއި ސ ާވލ ކ ެރިވފަިއާވނެ. ކޮިމޓީެގ ނިންމ ންހ ރި މިންަވރ  ދެނެަގތ މަށް

ޓަކަިއ ރައްޔިތ ްނެގ މަޖިލީހ ެގ އިދާރާއިން ކ ރި ކޮމިޝަނަށް ރައްޔިތ ްނެގ ަމޖިލީހ ން ކަނޑައަޅާ މީހަކ  ހޮވ މަށް

ަވނަ 201ރަްއޔިތ ންެގ ަމޖިލީހ ެގ ަގވާއިދ ެގ  ،އިންަޓިވއ ކ ރ މަށްފަހ  ފަރާތާ 5ދެްއވައި ކ ިރމަތިލެއްިވ އިޢ ލާނަށް އިޖާބަ

  މާ ފެންނަކަ ދިނ މަށްންއްޔަންކ ރ މަްށ ރ ހ ޢަަމތީން އެއިން ކޮންމެ ފަރާތެްއ އެ މަޤާމަށް  މާއްދާެގ )ޅ(ަގިއާވ ޮގތ ެގ

ބ ްއިވ މި ކޮމިޓީެގ ަގއި ަވނަ ދ ަވހ  2020މާރިޗް  16ފަިއވ . އެޮގތ ްނ ނަާގމެދ  ކޮމިޓީެގ މެންބަރ ންެގ މެދ ގައި ޯވޓ 

ައޣްލަބިއްޔަތ ން ފާސްެވފަިއާވ  ެގބައިކ ޅަ ދެބައި  މެންބަރ ންެގ ތިން ންދި ޒިރ ެވ ޯވޓ ހާަވނަ ބައްދަލ ވ މަށް  11

ހ. ރޯޒްމެރީ. ީވމާ  ،އާދަމް މިޤްދާދ  -2 ، ސ. މަރަދޫ.މޫންލައިޓް ހައ ސް ، ކ ލްސޫމްއ ްއމ އާމިނަތ   -1 ؛ފަރާތްތަކަކީ

މ ންެގ ތެރެއިން މީހަކ  ކަނޑައެޅ މ ގައި ަރއްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ އާންޖ ޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިަޝނަށް 

ިމ  ،މަްއޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށްދެްއަވއި މި ކޮމިީޓން ނިންމާފައިާވ ޮގތ ެގ ،ންތީމަ ަވނަ މާއްާދެގ )ޅ(ަގިއާވ ޮގތ ެގ 201
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ދެންނެިވ ފަރާތްތަކ ެގ ތެރެއިން އެއް ފަރާތެއްެގ ނަން ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ިއސްެވފާސްކޮށްފައިާވ ކޮމިޓީން 

ިމ މި ރިޕޯޓ   ެގ ދަށ ންަވނަ މާއްާދެގ )ކ( 201ފާސްކޮށްދެއްވ މަށް އެދި ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ 

 މެންބަރ ން ިވ ކޮމިީޓެގ ަބއްދަލ ވ ންތަކަށްދިާރސާކ ރ މަށް ބ އް  އިމި މައްސަލަިއަގއިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅަން. 

 ޮގތ ެގ ތަްފސީލ  ހ ށަހެޅިފައިާވނެ. ޝ ކ ިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ތްޒިރ ެވަވަޑއިަގހާ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ކޮންމެ ސިާޔސީ ޕާޓީއަކ ން ެއއް ިއއްޒަތްތެިރ އަރ ަވނީ . އަޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ޞަތ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ 

 ޮގތ ން އެްއޗެއް ިވދާޅ ަވން. މަރަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  މެންބަރަށް ރިޕޯޓާ ގ ޅ 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް ާވހަކަދެއްކެވ ން:

އެްއ  ތެރެއިން، ރީ ކޮމިޓީން ހ ށަހެޅ އްިވ ޮގތަށް މަޖިލީހ ން މި ދެ ބ ފ ޅ ންެގޖ ިޑޝަ ،އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަން

 އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަ ާވހަަކ ދަންނަަވން.  ެވސް ެގ ނަން ފާސްކ ރަން. އަދި ތަރ ތީބ ން ފާސްކ ރަންއްބ ފ ޅެ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

އަރ ަވނީ ބާރަށ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ހިއ މަން ރައިޓްސް ފ ރ ޞަތ އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި  -{ 8.5}

ލިްއޔަތ ެގ އޫގ ިޅެގން ޤައ މީ ތަަރއްޤީާއއި ތަރިަކިއެގ ކޮމިީޓެގ މަސް  އ19ާ-! ޮކިވޑ ާވކ ރައް ފ  މާ ؛ކޮމިޝަންެގ މެންބަރ ން

ޤައ މީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިަކއިެގ ކޮމިޓީން  ،ނެ ޮގތްެގންދާމަސައްކަތްަތއް ކ ރިއަށް  ތަކ ެގދާއިރާަގއި ހިމެނ  އިދާރާ

ބާރަށ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ރިޕޯޓ    ،ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ . އަޅ ަގނޑ  ކޮމިީޓެގ މ ޤައްރިރ 

 ދެްއވ މަށް އެދެން. އިކޮމިޓީއަށް ހ ށަހަޅަ

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން:هللا ބާރަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަްޙމަދ  ޢަބްދ 

ިލއްޔަތ  އޫގ ިޅެގްނ ޤައ މީ ތަރައްޤީާއއި ތަރިަކ ކޮމިޓީެގ މަސް އ19ާ-ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޮކިވޑ 

ޮގތް ބެލ މަށް ޓަކައި ކޮމިޓީން ބ ްއިވ ބައްދަލ ވ ންތަކާ ގ ޅިެގްނ  ދާދާއިރާަގއި ހިމެނ  އިދާރާތަކ ެގ މަސައްކަތް ކ ިރއަށް

ައޅ ަގނޑ ެގ  ،ޮގތ ގައި ތިބީ  ގެ ކޮމިޓީެގ މެންބަރ ން .އަޅ ަގނޑ  ިމ އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅަން ހ ށަހަޅާ ރިޕޯޓ 

 ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަދި ހޯރަފ ށީ ކެލާ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް، ،އިތ ރ ން
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އަޙްމަދ  ސަލީމް، ދިްއަގރ  ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިކްރާމް ޙަސަން، އަދި ެގމަަނފ ށީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި 

މެންބަރ  އަޙްމަދ  ސަޢީދ ، ހޮޅ ދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޔޫނ ސް ޢަލީ، ތ ލ ސްދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ 

. އަޅ ަގނޑ މެން ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މޫސާ ސިރާޖްމެންބަރ  އިބްރާހީމް ނަސީމް، ފޮނަދޫ 

ކޮިމޓީެގ މެންޑ ޓ ަގއި ހިމެނ   ،ައޅ ަގނޑ ެގ މަަސއްކަތް  ،މަސައްކަތްކ ރ މ ަގިއ މަިއަގނޑ  ޮގެތްއަގިއ ިވސްނީ

ިދއ މ ަގއި އެ ހ ރި ޮގތާއި އަދި އެކަްނކަން ކ ރިއަށް ެގން ެލިވފައިއިއިދާރާތަކ ެގ މަަސއްކަތްތައް ޮކިވޑާ ގ ޅިެގން ާރަވ

ކ ޝަން ޔ ބ ފ ޅ ން ޢަމަލ ކ ރައްަވމ ން ެގންދެިވ ޮގތް. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް، މިޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  މިިނސްޓްރީ އޮފް އެޑި 

، ިމނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލ ނިންގ  ،ޓެކްނޮލޮޖީ ަސއިްނސް އެންޑް އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއ ނިކ ޝަން އެންޑް

މިނިސްޓްރީ   ،ނިަވރސިޓީ އާއި އަދި އިސްލާމީ ޔ އަދި ަޤއ މީ ޔ ިނަވރސިޓީ  ،ކްޗަރއިންފްރާްސޓަރަ ހައ ންސިން އެންޑް

އަދި މިޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެްނެގ މިދެންނެިވ ހ ރިހާ ފަރާތްތަކާ  ،އ ިވއ ޝަން ސިިވލް އެންޑް އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް

މެންެގ މި ރިޕޯޓ  މަޖިލީހ ެގ ޮގތ ން މަޢ ލޫމާތ  ހޯދ ނ . އަޅ ަގނޑ   ބައްދަލ ކޮށް އެ ފަރާތްތަކ ެގ މަސައްކަތާ ބެހ 

ާވހަަކތަކަކަށް ނ ދާނަން. ަވރަށް ައޅ ަގނޑ  މ ޅި ރިޕޯޓ ގައި ހ ރި ވ މާެއކ  ެވސް ޝާއިޢ ކ ރެިވފައި  އިގަ ެވބްސައިޓ  

 .ަގޑިއިރ  މިދެންނެިވ މަސައްކަތ ގައި ހ ދަކ ެރްއިވ 15ލަ ކޮމިޓީެގ މެންބަރ ން މ . މ ޅި ޖ ާވަހކަ ދަންނަާވނީކ ރ ކޮށް މި

މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން އެއްެވސް ބަަޔކ  އ އްމީދ ކޮްށެގން އަދި އެކަމަްށ  ،ނޑ މެންނަށް ފާހަަގެވެގންދިޔަ ކަމަކީއަޅ ަގ

 .ެވސް ހ ރިކަން އިަވރަށް ބޮެޑތި ޮގންޖެހ ންތައް ހ ރިހާ އިދާރާތަކެްއަގ ،ލަތެއް ނޫންކަމ ގައި ާވތީ ހާތައްޔާރ ެވެގން ތިބި 

މަސަްއަކތްކ ރަްއަވމ ން ެގންދެިވކަން.  އެްއކޮށް ދަޫގތަކާނއ ށް ަވރަށް ިގނަ ދަތިދިނ މ ގައި އެ  ބ ފ ޅ ންނައަދި ޚިދ މަތް

އަޅ ަގނޑ  ަހމަ ަވރަށް ކ ރ ކ ރ ކޮްށ  ،ލާއިރ ަގއިއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަަގކ ެރވ ނ  ކަންަތއްތަކަށް ބަލަ

 އި ކ ރިއަށް ިވސްނަށް އަޅ ަގނޑ މެންކަލަތަހާލާނަން. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަަގކ ރެވ ނީ މިފަދަ އިދަންނަަވ

އަދި ޚިދ މަތް ިދނ މ ގައި ޢަމަލ ކ ރާނެ މި  ،ަކމަށާއި ތިބެންޖެހ  އެބަަތއްޔާރ ެވެގން  ންތަކެއްތައްޔާރ ވ 

ލަތެއް ނެތްކަމ ަގއި ިވޔަސް ހާ ލަ މިކަހަ އިެލިވފައިެވްސ އެކ ަލަވ ސ ރެލައިންތަަކކާއި މިްނަގނޑ ތަކެއް މިހާރ ންަގިއޑް

ައދި ޚާއްސަކޮށް މ އައްަސސާތަަކށް ޮގްސެގން ޚިދ މަތް ހޯދ މ ެގ ބަދަލ ަގއި އޮންލައިންކޮށް  ،ބ ނ ންތެރިކަމާއި އޮތ މ ެގ 

މ ކަމާއި އަދި ބ ނ ންތެރިކަން ންހ ރި ޚިދ މަތްތައް އޮންަލއިންކޮށް ދިނ މ ެގ މ ހި ީވހާެވސް ިގަނއިން ދެެވން 

ށް މިދެންނެިވ ކަންތައްތަކ ަގއި އަދި ޚިދ މަތްތައް ދިނ މ ަގއި ފާހަަގކ ރެިވެގންދިޔަ. ކޮމިީޓެގ މެންބަރ ން ަވރަށް ބޮޑަ

 ރަނަގޅަށް ރައްޔިތ ންނަށް ދ ންޖެހ  އެންމެ އަސާސީ ޚިދ މަތްތައް މެދ ނ ކެނޑި ހ އްޓ މެއް ނެތި ލިބ ނެ ޮގތަކަށް

އަދި އެކަމަށް  ،ފައި ހ ރ މަކީަޓކައި މިދެންނެިވ އިންތިޒާމ ތައް ހ ރިހާ އިދާރާއެްއގައި ެވސް ހަމަޖެހި ކ ރިއަށް ެގންދިއ މަށް

މިހާހިސާބ ން އަޅ ަގނޑ   .އްެކިވާވހަކަ ދެ  ތައްޔާރ ެވފައި އޮތ މަކީ ެއީއ ބ ނ ންތެރިކަމެއް ކަމަށް ފާހަަގކޮށް އެ

 ،ާވތީ ރިޕޯަޓކަށް އޮތްކ ރެިވފައި ސާ އްހިމައިަގނޑ  ޮގެތއްަގއި މި ރިޯޕޓަކީ ހ ރިހާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ ންނާ ެވސް 
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މިދެންނިެވ ކަންތައްތަކ ެގ މައްޗަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކޮމިޓީން  .ލާނަންއިނ ދައްކާ ރިޯޕޓ  ނިންމަ އިތ ރ  ާވހަކަ

މި ރިޕޯޓ  އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅަން. ޓަކައި މަޝްަވރާކޮށް މަޖިލީހ ެގ ފްލޯއިން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ޮގތެއް ނިންމ މަށް 

 .ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

 

 ްއެކވ ން:ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެ

ްސަގިއ ހ ިއއްޒަތްތެރި ެއްއެވސް މެންބަރަކ  ރިޕޯޓ ގައި ބަ .ސްެގ ަވގ ތ  ހ ޅ ަވންހ އަޅ ަގނޑ ެގ ރިޕޯޓ ެގ ބަ

ނީ މި ަވ މިއަދަކ  ނޯންނާނެ. މިހާރ  މިޯވޓ   ެގިމ ރިޕޯޓ  ،ބައިެވިރަވަޑއިަގންަނަވން ބ ނ ންެވަވޑަިއަގންނަާވ ނަމަ

ޝ ކ ރިއްޔާ. އަޅ ަގނޑ  އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ ޯވޓ ެގ  . )ަވގ ތ ކޮަޅކަށްަފހ (ެލިވފައިސްެގ ަވގ ތ  ހ ޅ ަވހ ރިޕޯޓ ެގ ބަ

 ހ ()ަވގ ތ ޮކޅަކަށްފަޮގތ ން ޮގތެއް ނިންމ މ ެގ ޯވޓަށް އަޅ ަގނޑ  އަހާނަން.  ަވގ ތ ަގއި މި ރިޕޯޓާ ގ ޅ 

 

 ން ހ  ހ ރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެ  ށް . ވޯޓަށް އެހ މަ 9

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

މަަޑެވލީ ދާިއރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ   .ފ ރަތަމަ ޯވޓ  .ޯވޓ  ަވރަށް ިގނަ ދ ަވެހއްަވރަށް `. މިއަދ  

)ދިެވހިރާއްޖ ެގ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރ ަކޒީ  2020/5ާގނޫނ  ނަންބަރ   ،ށަހަޅ އްާވަފއިވާ ހ ޙ ސައިން ފިރ ޝާން 

މެދ   ަގތ މާ ާގނޫނ (އަށް އިޞްލާޙ  ެގނައ މ ެގ ބިލ  ަމޖިލީހ ން ބަލައިޞަ އ ސޫލ ން ހިންގ ން ކަށަަވރ ކ ރ މ ެގ ޚާއް

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިަވަޑއިަގންަނާވ ޮގތަކަށް ޯވޓ ދެއްވ ން އެދެން.

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

 ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 މަޑަެވލީ ދާއިާރެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން ފިރ ޝާން  ހ ށަހެޅ އްިވ މެންބަރ :

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 70    ހާޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 67    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :
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 00    ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :ނ ފެންނަ 

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދ ން ބ ނ ންނ ާވ ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : 

    67     ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 34      ފާސްވ މަށް ބ ނ ންާވ އަދަދ :

 ފާސް        ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 2020/5ާގނޫނ  ނަންބަރ   ،މަޑަެވލީ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިން ފިރ ޝާން ހ ށަހަޅ އްާވފަިއާވ

 ށް އިޞްލާޙ (އަ ާގނޫނ ޞަިހންގ ން ކަށަަވރ ކ ރ މ ެގ ޚާއް ދިެވހިރާއްޖ ެގ އިދާރީ ދާއިާރތައް ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން )

 .87؛ ލަ އަދަދަކީމަޖިލީހ ެގ ޖ މ  .ޮގތ ން ެނގ ނ  ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ ެގނައ މ ެގ ބިލ  މަޖިލީހ ން ބަލައިަގތ މާ ގ ޅ 

ނ ފެންނަ ކަމަށް   މެންބަރ ން. 67ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދެއްީވ . 70؛  މެންބަރ ންެގ އަދަދަކީހާޒިރ ެވަވަޑއިެގން ތިއްެބިވ

 67ަގތީ ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރެވަވޑައި  ެމންބަރަކ  ެވސް ނެތް.ޯވޓ ދެްއިވ މެންބަރަކ  ނެތް. ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ނ ދެްއާވ 

 ފާސްވެއްޖެ. ބިލ  ބަލައިަގތ މަށްޯވޓ . އެހެންީވމާ، މި  34އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން. ފާސްވ މަށް ބ ނ ންަވނީ 

  .ރ މަށް ލާމަރ ކަޒީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ަވން ނިންމިއްޖެބިލ  ދިރާސާކ  ،އެހެންކަމ ން

 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 2019/5ާގނޫނ  ނަންބަރ   ،ހ ށަހަޅ އްާވފައިވާ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނާޡިމް ދަނެގތީ

ން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތަށް ޖ ޑިޝަރީ ކޮމިޓި ެގަނއ މ ެގ ބިލ  ށް އިޞްލާޙ  (އަދިެވހިރާއްޖ ެގ ާގނޫނީ ފަންނ ެގ ާގނޫނ )

 ަވގ ތ ކޮަޅކަށްފަހ () ދެްއވ ްނ އެދެން.މެދ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިަވޑައިަގންނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓ  ފާސްކ ރ މާ

ލ މަށް ހައްދަަވންޖެހ  ޯވޓ  ،އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ؛އިސްދޫ ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ ެގ ޯވޓ ެގ ނިޒާމ ަގއި 

އާދެ! އާދެ! ަބއެްއ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ފ ސް  ަވގ ތ ޮކޅަކަްށފަހ () ނީ.ލައްަވންޖެހެއި ޮގތަކީ އެ ިތއްކަށް ފިއްަތވަ 

  އެީކގައި އިތ ރ  ައއިނ  އަޅަންޖެހ  ކަމަށް ެވސް އެަބ އިޝާރާތްކ ރަްއާވ. މާސްކާ

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

 ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:
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 ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނާޡިމް ދަނެގތީ  ހ ށަހެޅ އްިވ މެންބަރ :

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 74    ހާޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 71    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދ ން ބ ނ ންނ ާވ ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : 

    71     ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 36      ފާސްވ މަށް ބ ނ ންާވ އަދަދ :

 ފާސް        ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 2019/5ާގނޫނ  ނަންބަރ   ފައިާވ،ހ ށަހަޅ އްާވ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނާޡިމްދާއިރާެގ  ދަނެގތީ

ން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތަށް ެގަނއ މ ެގ ބިލ  ޖ ޑިޝަރީ ކޮމިޓީ ށް އިޞްލާޙ  (އަދިެވހިރާއްޖ ެގ ާގނޫނީ ފަންނ ެގ ާގނޫނ )

މެންބަރ ން.  74ާހޒިރ ެވ ތިއްެބީވ . 87؛ ކީލަ އަދަދަޮގތ ން ނެގ ނ  ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހ ެގ ޖ މ  ގ ޅ  ފާސްކ ރ މާ

މެންބަރ ން. ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ  ދެއްިވ މެންބަރަކ  ނެތް. ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ   71ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ  ދެއްީވ 

ޯވޓ .  36މެންބަރ ން. ފާސްވ މަށް ބ ނ ންަވނީ  71ނ ދެއްާވ މެންބަރަކ  ެވސް ެނތް. ޯވޓ ަގއި ބަިއެވރިެވަވަޑިއަގތީ 

 ންީވމާ، މި ބިލ  ފާސްެވްއޖެ.އެހެ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ، ަވނަ މާއްދާެގ )ދ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިާވ ޮގތ ެގ މަތީން 115އަސާސީެގ ދިެވހިރާއްޖ ެގ ޖ މްހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނ 

 އަލްފާޟިލާ ،ކަމަށްލަދ ޝްއަށް ދިެވހިާރއްޖެިއން ކަނޑައަޅާަފއި ހ ންނަާވ ސަފީރ ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮފް ބަންގ

މެދ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަްށ  ކ ެރްއވ މާއްޔަންޢަނާ، ޒީ މ.  ،މަތ  ސަމީރ ޝިރ ޒި

 ދެްއވ ން އެދެން. ޯވޓ 

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[
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   ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 87    މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ 

 71    ހާޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 68    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދ ން ބ ނ ންނ ާވ ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : 

    68     ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :ޯވޓ ަގއި 

 35      ފާސްވ މަށް ބ ނ ންާވ އަދަދ :

 ފާސް        ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ައޅ ަގނޑ  ޯވޓަްށ އެހީ އަލްފާޟިލާ ޝިރ ޒިމަތ  ސަމީރަށް. އަލްފާޟިލާ  !އާދެ! ަވރަށް ބޮޑަށް މާފ ކ ރައްާވތި

ަވނަ މާއްދާެގ )ދ( ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއާވ  115ައސާސީެގ ދިެވހިރާއްޖ ެގ ޖ މްހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނ ޝިރ ޒިމަތ  ސަމީރ . 

 ،ކަމަށްޝްއަްށ ދިެވހިރާއްޖެއިން ކަނޑަައޅާފައި ހ ންނަާވ ސަފީރ ލަދ ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮފް ބަންގ ،ޮގތ ެގ މަތީން

ލަ  މަޖިލީހ ެގ ޖ މ  .ޮގތ ން ނެގ ނ  ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ ގ ޅ  ކ ރ މާއްޔަން ޢައަލްފާޟިލާ ޝިރ ޒިމަތ  ސަީމރ ، މ. ޒީނާ، 

ނ ފެންނަ   މެންބަރ ން. 68ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދެްއީވ . 71؛  މެންބަރ ންެގ އަދަދަކީހާޒިރ ެވ ތިްއބެިވ .87؛ އަދަދަކީ

ަގީތ ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރެވަވޑައި  މެންބަރަކ  ެވސް ނެތް.ކަމަށް ޯވޓ ދެްއިވ މެންބަރަކ  ނެތް. ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ނ ދެއްާވ 

މަތ  ސަމީރ ، ެއކީަގއި ޝިރ ޒި އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް އ ފަލާޯވޓ . އެހެންީވާމ،  35ބ ނ ންަވނީ ން މެންބަރ ން. ފާސްާވ 68

ލަދ ްޝއަށް ދިެވިހރާއްޖ ެގ ފަރާތ ން ކަނަޑއަާޅ މ. ޒީނާއަށް ަވރަށް ޮބޑަށް މަރ ޙަބާ ދަންނަަވން. އެ ބ ފ ޅާއަކީ ބަންގ

 ކަމ ގައި ކަނޑަެއޅިއްޖެ. ސަފީރ 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ، އި ބަާޔންކޮށްފައިާވ ޮގތ ެގ މަތީންަވނަ މާއްދާެގ )ދ( ަގ 115އަސާސީެގ ދިެވހިރާއްޖ ެގ ޖ މްހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނ 

ނާ ޒާހިރ ، ގ. ޗ ނ ެގ ކަމަށް އަލްފާޟިލާ ފަޒްޕާކިސްތާނަށް ދިެވހިރާއްޖެއިްނ ކަނޑަައޅާފައި ހ ންނަާވ ސަފީރ 
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 މާފ ކ ރައްަވއްޗ   ދެްއވ ން އެދެން.ކ ެރއްވ މާ މެދ  އިްއަޒތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިަވޑައިަގންަނާވ ޮގތަކަށް ޯވޓ އްޔަންޢަ

 އެއީ ޗ ނ ގ  ފަރ ޒާނާ. ،ާނއ  ައޅ ަގނޑ  ދެންނެިވ ކަމަށް. އެހެންނަމަެވސް ފަޒް ،އިނގ ތޯ. އަމީންޢާންމ  އަޑ ެއްއސެީވ

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

  ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 72    މެންބަރ ންެގ ައދަދ :ހާޒިރ ެވ ތިބި 

 70    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދ ން ބ ނ ންނ ާވ ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : 

    70     ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 36      ފާސްވ މަށް ބ ނ ންާވ އަދަދ :

 ފާސް        ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

މަޖިލީހ ެގ ޮގތ ން ނެގ ނ  ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ.  ގ ޅ  ޕާިކސްތާނ ެގ އެމްބެސެޑަރަކަށް ޮފނ ވ މާ ،ޗ ނ ގ  ފަރ ޒާނާ ޒާހިރ  

ިއއްޒަތްތެރި  70ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދެްއީވ  ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ ން. 72 ،ހާޒިރ ެވ ތިއްބެވީ  .87؛ ލަ އަދަދަކީޖ މ 

މެންބަރަކ  ެވްސ މެންބަރަކ  ނެތް. ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ނ ދެއްާވ  ިއއްޒަތްތެރި ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދެްއިވ މެންބަރ ން.

ޯވޓ . އެހެންީވާމ،  36ބ ނ ންަވނީ  މަށްމެންބަރ ން. ފާސްވ ިއއްޒަތްތެރި  70ަގތީ ޯވޓ ގައި ަބއިެވިރެވަވަޑއި ނެތް.

 ފަރ ޒާނާ ޒާހިރ ، ގ. އަލްާފޟިލާ ،ކަމ ގައި ހ ރ މަށްާވަފއިާވ ަސފީރ ދިެވހިރާއްޖ ެގ ފަރާތ ން ޕާކިްސތާނަށް ކަނޑައަޅ އް

. އެ ބ ފ ާޅއަކީ އެހެންީވމާ، ާޕކިސްތާަނށް ކަނޑަައޅާފައި ހ ންނަ ޗ ނ ެގއަށް މި މަޖިލީހ ެގ ރ ހ ން ލިބިއްޖެ

 ދިެވހިރާއްޖ ެގ ސަފީރ . 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:
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 ، ަވނަ މާއްދާެގ )ދ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިާވ ޮގތ ެގ މަތީން 115އަސާސީެގ ދިެވހިރާއްޖ ެގ ޖ މްހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނ 

މިނަތ  ސަބީނާ، ހ. އާއަލްފާޟިލާ  ،ކަމަށްއެކ ެވރި އަރަބި އިމާރާތަށް ިދެވހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާަފއި ހ ންނަާވ ސަފީރ 

 ދެްއވ ން އެދެން.ަގންނަާވ ޮގތަކަްށ ޯވޓ ކ ރެްއވ މާ މެދ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިަވޑައި އްޔަންޢަލޮޖް މިސްޓީ

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

  ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 72    ހާޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 70    އަދަދ :ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދ ން ބ ނ ންނ ާވ ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : 

    70     ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 36      ފާސްވ މަށް ބ ނ ންާވ އަދަދ :

 ފާސް        ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ، ަވނަ މާއްދާެގ )ދ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިާވ ޮގތ ެގ މަތީން 115އަސާސީެގ ދިެވހިރާއްޖ ެގ ޖ މްހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނ 

ނަތ  ސަބީނާ،  މިއަލްފާޟިލާ އާ ،ކަމަށްއެކ ެވރި އަރަބި އިމާރާތަށް ދެިވހިރާއްޖެއިން ކަނަޑއަޅާފައި ހ ންނަާވ ސަފީރ 

ހާޒިރ ެވ  .87؛ ލަ އަދަދަކީމަޖިލީހ ެގ ޖ މ   ގ ޅ ޮގތ ން ނެގ ނ  ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ. މާކ ރ އްޔަންޢަލޮޖް  މއ. މިސްޓީ

މެންބަރަކ   ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދެއްިވ މެންބަރ ން. 70ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދެއްީވ . 72  މެންބަރ ންެގ އަދަދަކީ ތިއްބެިވ

ިއްއޒަތްތެރި  70 ެގންނެީވޯވޓ ަގިއ ބަިއެވރިެވަވޑައި  މެންބަރަކ  ެވްސ ެނތް.ނެތް. ަވިކ ޮގަތކަށް ޯވޓ ނ ދެއްާވ 

 ؛ލޮޖްމިނަތ  ަސބީނާ، މއ. މިސްޓީއަލްފާޟިލާ އާޯވޓ . އެހެންީވާމ،  36ބ ނ ންަވނީ މަށް މެންބަރ ން. ފާސްވ 

އ ޅ ްއީވމާ  މައްޗަންޮގީޅަގއި އެ ބ ފ ޅާ  ތަންކޮޅެއް ކ ީރގައި ،އ  މި ދެންނެެވނީމައްޗަްނޮގޅިއަޅ ަގނޑަށް  !މާފ ކ ރައްާވ

އެހެންކަމ ން ދިެވިހރާއްޖެއިން އެކ ެވރި އަރަބި އިމާރާތަށް ކަނޑައަޅާަފއިާވ  ؛ކަމަށް ެވދާނެ. އެހެންކަމ ން އިންޑިއާ 
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އްޖެ ކަމ ގައި ފާސްެވއްޖެ. ައޅ ަގނޑަށް ލޮޖް ހަމަޖެހިމިނަތ  ޝަބީނާ، ހ. މިސްޓީކަމ ގައި އަލްފާޟިލާ އާސަފީރ 

 ަވނީ.  އަށް ދެންނެވ ނީ އޮޅ ަމކ ން. އެއީ ކ ީރަގއި އ ޅ ްއިވ ައަވށް ކަމަށްމައްޗަްނޮގޅިސަބީނާެގ ެއޑްރެސް 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ، ަވނަ މާއްދާެގ )ދ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިާވ ޮގތ ެގ މަތީން 115އަސާސީެގ ދިެވހިރާއްޖ ެގ ޖ މްހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނ 

، ބޫޓާން ައދި އަދި ިދެވހިރާއްޖެއިން ނ ޕާލް ،ކަމަށްއިންޑިާއއަށް ިދެވހިރާއްޖެއިްނ ކަނޑަައޅާފައި ހ ންނަާވ ސަފީރ 

 ކ ެރއްވ މާ އްޔަންޢަ، ހ. ނިޔާސާ ކަމަށް ޑރ. ޙ ސައިން ނިޔާޒް ސަފީރ  ރެސިޑެންޓްކަނޑައަޅާ ނޮން ނިސްތާނަށްޣާއަފް

 ދެްއވ ން އެދެން.މެދ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަްށ ޯވޓ 

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

  ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 72    ހާޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 70    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދ ން ބ ނ ންނ ާވ ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : 

    70     ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 36      ފާސްވ މަށް ބ ނ ންާވ އަދަދ :

 ފާސް        ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ، ަވނަ މާއްދާެގ )ދ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިާވ ޮގތ ެގ މަތީން 115އަސާސީެގ ދިެވހިރާއްޖ ެގ ޖ މްހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނ 

އަދި  ،، ބޫޓާންކަމަށް އަދި ދިެވހިާރްއޖެއިން ނ ޕާލްއިންޑިާއއަށް ިދެވހިރާއްޖެއިްނ ކަނޑަައޅާފައި ހ ންނަާވ ސަފީރ 

ޢައްޔަންކ ރ ާމ ، ހ. ނިޔާސާ ކަމަށް ޑރ. ޙ ސައިން ނިޔާޒްސަފީރ  ރެސިޑެންޓްނިސްތާނަށް  ކަނޑައަޅާ ނޮންޣާއަފް
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ފެންނަ . 72 ؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ ތިއްެބިވ ހާޒިރ ެވ. 87؛ އަދަދ ގ ޅ ޮގތ ން ނެގ ނ  ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ 

ޓ ެދއްިވ މެންބަރަކ  ނެތް. ަވކި ޮގތަކަްށ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ޯވޓ ދެްއވައިފި. ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވ 70ކަމަށް 

ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރ ން. ފާސްވ މަށް  70 ޯވޓ ނ ދެްއާވ މެންބަރަކ  ެވްސ ނެތް.  ޯވޓ ަގިއ ބަިއެވިރެވަވަޑއިެގންެނީވ

ނިޔާސާ ދިެވހިާރއްޖެއިން އިންޑިާއއަށް ކަނޑަައޅާފައި  ހ. ،ޯވޓ . އެހެްނީވމާ، ޙ ަސއިން ނިޔާޒް  36ބ ނ ންަވނީ 

ކަނޑަައޅާފައި ހ ންނަާވ ނިސްތާަނށް ޣާ، ބޫޓާން އަދި އަފްނ ޕާލްާޔއި އަދި ދިެވހިރާއްެޖއިން އްކަމ ގަ ނަާވ ސަފީރ ހ ން

 ސަފީރ ކަމ ަގިއ ހަމަޖެހިއްޖެ.   ރެސިޑެންޓް ނޮން

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

އދ.އަްށ  ،ންންކޮށްަފއިާވ ޮގތ ެގ މަތީަގއި ބަޔާ(ދ)ަވނަ މާއްދާެގ  115ދިެވހިރާއްޖ ެގ ޖ މްހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނ އަސާސީެގ 

 ށް އަދި ސްިވްސ ކޮންފެޑަރ ޝަނަ ،މިަޝންެގ ޖެނިާވ އޮފީހ ެގ ޕާމަަނންޓް ރެޕްރެޒެންޓެޓިވް މީ އިކަނޑައަޅާަފިއާވ ދާ

މް އަޙްމަދ   ޞިޢާ. ޑރލާރޖް އެމްބަސަޑަރ އެޓް ސަފީރ ކަމަށްރެސިޑެންޓް ނޮން ދިެވހިރާއްޖެއިން ކަނަޑއަޅާ

 މެދ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިަވޑައިަގންަނާވ ޮގަތކަށް ޯވޓ ދެްއވ ން އެދެން.  ކ ެރއްވ މާޢަްއޔަން ،.ފަރ ކަނި ގ 

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

  ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 72    ހާޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 69    ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :ފެންނަ 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދ ން ބ ނ ންނ ާވ ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : 

    69     ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 35      ފާސްވ މަށް ބ ނ ންާވ އަދަދ :

 ފާސް        ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:
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  ާވހަކަދެްއެކވ ން:ންރިޔާސަތ 

 މް ހަމަޖެއްސ މާޢާޡިލާރޖް ޑރ. ާވއަށް ކަނޑައަާޅފައި ހ ންނަާވ ސަފީރ ެގ ޮގތ ގައި އެމްބެސެޑަރ އެޓްޖެނީ ެގއދ.

މެންބަރ ން.  72ހާޒިރ ެވަވަޑިއެގން ތިއްބެީވ . 87؛ އަދަދަކީނެގ ނ  ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ ޮގތ ން  ގ ޅ 

މެންބަރަކ  ނެތް. ަވކި އިްއަޒތްތެރި ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދެއްިވ  ން.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  69ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދެއްީވ 

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން.  69 . ޯވޓ ަގއި ބަިއެވރިެވަވޑަިއެގންނެީވެވސް މެންބަރަކ  ރިިއއްޒަްތތެޮގތަކަށް ޯވޓ ނ ދެްއާވ 

ދިެވހިރާއްޖ ެގ ފަރާތ ން ޖެނީާވ އޮފީހ ެގ  ،މް އަޙްމަދ  އެއީޞިޢާ ޑރ.ޯވޓ . އެހެންީވމާ،  35ފާސްވ މަށް ބ ނ ންަވނީ 

 ސަފީރ  ޓްރެސިޑެންއްޖެއިން ކަނޑަައާޅ ނޮންދިެވހިރާ ށްރ ޝަނަ ޑެއަދި ސްިވސް ކޮންފެ ،ޕާމަނަންޓް ރެޕްރެޒެންޓެޓިްވ

ފޮރިންގ  އިިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ަވރަށް ބޮޑަށް މަރ ޙަބާ އަދި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށާ ކަމ ގައި ކަނޑައެިޅއްޖެ.

މިއަދ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ތިޔަ ސަފީރ ކަމ ގައި ރ ހ ން ދެއްިވ ބ ފ ޅ ންނަށް  .މިނިސްޓަރަށް ަވރަށް ބޮޑަށް މަރ ޙަބާ

ރ ހ ން ދެއްވ މ ން ދިެވހިރާއްޖ ެގ ފަރާތ ން ބ ރ  ޤައ މ ތަކ ަގއި ތަމްސީލ ކ ރައްާވ ސަީފރ ންނަކީ އަންހެން ފިރިހެން  

 ،ެވސް  ަގނޑ މެންެގ ކޮންމެ ފިރިހެން ސަފީރަކަށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ އެބަހ ރި އަންހެން ސަފީރެއް. އަޅ  ީވޖިންސ  އެްއަވރ 

އަދި އ ެގއިތ ރ ން އަޅ ަގނޑަްށ ދެންނެވ ނީ ބޮޑެތި ޤައ މ ތަކ ަގއި ހަާވލ ެވ ޙަޤީޤަތ ަގއި އެބަ ތިއްބެިވ ަވރަށް ިގަނ 

ެވސް ަވރަށް ބޮޑަށް މަރ ޙަބާ ދަންނަަވން. މިއީ މަޖިލީހަށް  އަންހެން ބ ފ ޅ ން. އަޅ ަގނޑ  ހ ރިހާ އަންހެން ބ ފ ޅ ންނަށް 

 ަވރަށް ބޮޑ  އ ަފލެއް.  ،ެވސް އަދި އަޅ ަގނޑ މެން އެްނމެންނަށް ެވސް ލިބ  ަވރަށް ބޮޑ  ފަޚ ރެއް

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ދިެވހިްނ  ގައިއިރާފަތ ރ ެވރިކަމ ެގ ދާތްތަކ ން ފަރާ ލަތަށް ބަދަލ އައިސްފައިާވހާެގ ގ ޅިެގން ަވޒީފާ  އ19ާ-ިވޑ  ކޮ

  ކޮށް ނިންމި ސާކޮމިޓީން ދިރާ ޕެޓިޝަން، ޕެޓިޝަންފައިާވ ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅާ ަލއިެވިރކ ރ ަވން ޮގާވއިބަ

 . މެދ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަްށ ޯވޓ ދެްއވ ން އެދެން ރިޕޯޓ  ފާސްކ ެރްއވ މާ ޮގތ ެގ

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

  ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 72    ހާޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :
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 70    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދ ން ބ ނ ންނ ާވ ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : 

    70     ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 36      ފާސްވ މަށް ބ ނ ންާވ އަދަދ :

 ފާސް        ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ގ ޅ  ޮގތ ން ނެގ ނ  ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ   ޕެޓިޝަން ރިޯޕޓާ ؛ގ ޅ  ޮގތ ން ނެގ ނ  ޯވޓ ެގ ޕެޓިޝަނާވަޒީފާ 

އިްއޒަތްތެރި  70އިްއޒަތްެތރި މެންބަރ ން. ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ެދއްީވ  72ހާޒިރ ެވަވަޑިއެގން ތިއްެބީވ . 87؛ އަދަދަކީ

ްށ ޯވޓ ނ ދެްއާވ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން. ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދެްއިވ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރަކ  ނެތް. ަވކި ޮގަތކަ

ޯވޓ .  36އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން. ފާސްވ މަށް ބ ނ ންަވނީ  70 މެންބަރަކ  ެވސް. ޯވޓ ަގއި ބައިެވިރެވަވޑަިއަގތީ

 އެހެންީވމާ، މި ޕެޓިޝަން ފާސްވެއްޖެ.

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ހިއ މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަްނެގ  ،1548 ރސ ތަރ  ނަންބަރ ދަފ  ،ދ ަވނަ ޯވޓ . އަލްފާޟިލް މ ޙައްމަދ  ޒާހިނ ަވ

މެދ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓ ެދއްވ ން އެދެން.  ން ަވކިކ ރ މާކަމ މެންބަރ 

 .1548ރސ ތަރ  ނަންބަރ  ދަފ  އަލްފާޟިލް މ ޙައްމަދ  ޒާހިދ 

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

  ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 72    ހާޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 61    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :
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 02    ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދ ން ބ ނ ންނ ާވ ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : 

    63     ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 32      ފާސްވ މަށް ބ ނ ންާވ އަދަދ :

 ފާސް        ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ޮގތ ން ނެގ ނ  ޯވޓ ެގ  ކ ރ މާ ގ ޅ މަޤާމ ން ަވކި ،1548 ރސ  ތަރ  ނަންބަރ ދަފ  ،އަލްފާޟިލް މ ޙައްމަދ  ޒާހިދ 

 61މެންބަރ ން. ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދެއްީވ  72ހާޒިރ ެވަވަޑއިެގްނ ތިއްބެީވ . 87؛ އަދަދަކީނަތީޖާ. މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ 

ޯވޓ ަގއި މެންބަރަކ  ނެތް. ތަކަށް ޯވޓ ނ ދެްއާވ ަވިކ ޮގ މެންބަރ ން. 2މެންބަރ ން. ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ 

ައލްފާޟިލް މ ޙައްމަދ  ޒާހިދ   ޯވޓ . އެހެންީވމާ،  32މެންބަރ ން. ފާސްވ މަށް ބ ނ ނަްވނީ  63ެގންެނީވ ބައިެވިރެވަވޑައި 

 ެވއްޖެ. ކަމ ން ަވކި ހިއ މަން ރައިްޓސް ކޮިމޝަންެގ މެންބަރ  ،1548 ރސ ތަރ  ނަންބަރ ދަފ 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ތެރެއިން ޖ ީޑޝަލް  ންމ ންެގ އާ ެގ ދަށ ން، ަވަނ މައްދާެގ )ޅ(  158ދިެވހިރާއްޖ ެގ ޖ މްހޫރިްއޔާެގ ޤާނޫނ އަސާސީެގ 

ްމ ޞޫކ ލްމިނަތ  އ އްމ ލާ އާޟިކަމަށް އަލްފާސަރިވސް ކޮމިޝަނަށް ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ކަނޑަައޅާ މެންބަރ 

މެދ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަްށ  މަަރދޫ ޢައްޔަންކ ރެްއވ މާ ސ. ،ހައ ސްމޫންލައިޓް

 ޯވޓ ދެްއވ ން އެދެން. 

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

  ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 72    މެންބަރ ންެގ ައދަދ :ހާޒިރ ެވ ތިބި 

 67    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :
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 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދ ން ބ ނ ންނ ާވ ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : 

    67     ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 34      ފާސްވ މަށް ބ ނ ންާވ އަދަދ :

 ފާސް        ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

މިނަތ  ލާ އާޟިކަމަށް އަލްފާޖ ޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮިމޝަނަށް ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ކަނޑައަޅާ މެންބަރ 

މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ   ނަތީޖާ.ނެގ ނ  ޯވޓ ެގ ޮގތ ން  ގ ޅ މާ މަރަދޫ ޢައްޔަންކ ރ  ައއްޑޫ  ،ހައ ސްމޫންލައިޓް ،މްޞޫކ ލްއ އްމ 

 .67 ؛ ެމންބަރ ންެގ އަދަދަކީށް ޯވޓ ދެއްިވފެންނަ ކަމަ. 72 ؛ންެގ އަދަދަކީ  މެންބަރ ިތއްެބިވ ާހޒިރ ެވ. 87؛ އަދަދަކީ

މެންބަރަކ  ެވސް ނެތް. ޯވޓ ަގިއ ނ ާވ ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދެއްިވ މެންބަރަކ  ނެތް. ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ނ ދ ން ބ ނ ން

ޯވޓ . އެހެންީވމާ، ޖ ޑީޝަލް  34އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން. ފާސްވ މަށް ބ ނ ންަވނީ  67ބައިެވިރެވަވޑަިއެގންެނީވ 

ްމ ޞޫކ ލްމިނަތ  އ އްމ ާލ އާޟިކަމ ގައި އަލްފާކަނޑައަާޅ މެންބަރ  ހަށްސަރިވސް ކޮމިޝަނަށް ަރްއޔިތ ންެގ މަޖިލީ

މ ންެގ ތެރެއިން ަރއްޔތ ންެގ މަޖިލިހ ެގ ފަރާތ ން އާން ށްޖ ޑީޝަްލ ސަރިވސް ކޮމިޝަނަ ؛ހައ ސްމޫންލައިޓް

މް ހަމަޖެހިއްޖެ. ޞޫކ ލްމިނަތ  އ އްމ ލާ އާޟިއަލްފާ ،ހައ ސް އްެގ ޮގތ ގައި މަރަދޫ މޫންލައިޓްހަމަޖައްސާ މެންބަރެ

 ށް ޯވޓ  ލިބިފަިއާވތީެވ. މަޞޫކ ލްއ އްމ  ،މ ެގ ޯވޓަކަށް ނާހައަޅ ަގނޑ  އެހެންީވާމ، އާދަމް މިޤްދާދ 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ާއ 19-ިވޑ ކޮ ؛، އާްނމ ންެގ ތެރެއިންންެގ ދަށ ަވނަ މައްދާެގ )ޅ( 158ޖ މްހޫރިްއޔާެގ ޤާނޫނ އަސާސީެގ ދިެވހިރާއްޖ ެގ 

އިދާރާތަކ ެގ މަސަްއކަތްތަްއ  ގ ިޅެގން ޤައ މީ ތަރައްީޤއާިއ ތަރިކަިއެގ ކޮމިީޓެގ މަސްޫއލިއްޔަތ ެގ ދާއިާރގައި ހިމެނ  

މެދ   ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ  ފާސްކ ެރއްވ މާ ނިންމި ސާކޮށްޮގތް ަޤއ މީ ތަރައްޤީާއއި ތަރިަކިއެގ ކޮމިީޓން ދިރާ ެގންދާނެކ ރިއަށް 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިަވަޑއިަގންަނާވ ޮގތަކަށް ޯވޓ ދެއްވ ން އެދެން. 

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

  ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:
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 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 68    މެންބަރ ންެގ ައދަދ :ހާޒިރ ެވ ތިބި 

 66    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދ ން ބ ނ ންނ ާވ ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : 

    66     ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 34      ފާސްވ މަށް ބ ނ ންާވ އަދަދ :

 ފާސް        ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

އިދާރާތަކ ެގ  އާ ގ ިޅެގން ޤައ މީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިަކއިެގ ޮކމިޓީެގ މަސްއޫލިއްޔަތ ެގ ދާިއރާގައި ހިމެނ 19-ޑ  ކޮިވ

  ގ ޅ ޮގތ ެގ ރިޕޯޓާ ނިންމި ތަރައްީޤއާއި ަތރިކަިއެގ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ޤައ މީ  ،ޮގތް ެގންދާނެމަސައްކަތް ކ ިރއަށް

 ؛ން ތިްއބެިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދަކީ ހާޒިރ ެވަވަޑިއެގ. 87؛ އަދަދަކީމަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ  ތ ން ނެގ ނ  ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ.ޮގ

ޓ ެދއްިވ މެންބަރަކ  ނެތް. ަވކި މެންބަރ ން. ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވިއއްޒަތްތެރި  66ށް ޯވޓ ދެްއީވ ފެންނަ ކަމަ .68

ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރ ން. ފާސްވ މަށް   66 ތީމެންބަަރކ  ެވސް ނެތް. ޯވޓ ގައި ަބިއެވރިެވަވަޑިއަގ ެދއްާވޮގތަކަށް ޯވޓ ނ 

 .ންމެންބަރ  މި ރިޕޯޓ  ފާސްވެއްޖެ. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރިޯވޓ . އެހެންީވމާ،  34ބ ނ ންަވނީ 

 

 ން މ  ން ނި
 

 :ެކވ ންއް ދެކަާވހަ ންތ ރިޔާސަ

ެއީއ  ؛ަވނަ ދ ަވސް  23 ،ަވނަ ދ ަވސް. އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ 1އްޖ  މަހ ން ޙަ ،ަވނަ ދ ަވސް 22މިއަދަކީ 

  ން މި އާދ . އަޅ ަގނޑ މެން އެނބ ރި މަޖިލީހަށް އަންނާބ ރާސްފަތި ދ ަވހ އްސ ރެ ފެށިެގން ަވރަށް ބޮޑ  ބަންދެއް ެއބަ

ަވދ  ަވކި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ކޮންތަނަކަށް ބާއ  ބަންދަކަްށފަހ . އަޅ ަގނޑ ެގ ހިތަށް އެބައޮތީ ަވރަށް ދިގ  

ގ ަގއި ތިއްބަަވންޏާ ތިްއބަަވންޖެހ ނީ. އެހެންީވމާ، ކަމެއްދަމެއް ދިމާވެއްެޖއްާޔ  ؟ޗ އްީޓއަށް ަވޑަިއަގންނަާވނީ

ދާނެ.  ކ ރެވ  ޮގތ ގައި ކަެމއްދަމެއް ދިމާނ ެވ ނ ެވސްލާނެ ާވހަކަ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަަވން. އަޅ ަގނޑަށް ލަފާއިދަންނަަވ
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 އްކަމާ މެދ  އަޅ ަގނޑ ެގ ހިތ ަގއި ަޝއްކެ އަދި އަމ ދ ން ކޮމިޓީަތކ ެގ މަަސއްކަތ ަގިއ މެންބަރ ން އ ޅ ްއާވނެ !އާދެ

ޝަްނގައި އެ ޖެެނރަލް އައިސޮލ  ލްަވގ ތ  ހ ންނެީވ ައއިޮސލ ޝަންގައި. ކައ ންސެ ޖެނެރަްލ މި ލްނ އ ފ ދ . ކައ ންސެ

ޮކިވޑ  ޯރާގ  ށް ްއރިރ ެގ ކޮމިީޓެގ އިދާރާެގ ސެކެޓްރީއަޤައެ މ  ،އްރިރ  ޤައިޖ ތިމާޢީ ކޮމިީޓެގ މ  ،ހ ންނެީވ

އްރިރ  ހިމެނިފައިާވތީ. ޤަޕްރައިމަރީ ކޮންޓެކްެޓްއެގ ޮގތ ަގއި އިޖ ތިމާޢީ ކޮމިޓީެގ މ  އަދި އެ ސެެކޓްރީއާ ،ާއއިޖެހިފައިާވތީ

އްރިރ ެގ ޓެސްޓ  ޤަދަނީ މ  މިހާރ  އެހެރީ މ ޅިން ބަންދ ގައި. އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  މި އްރިރ ޤައެހެންީވމާ، މ 

 ޢީދ  މ ބާރިކ . އެކ  އެނގ ނެ.ނަތީޖާއާ ެޓސްޓ ެގ އްރިރ  ޕޮޒިޓިްވތޯ ނޫންތޯ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޤަހަދަމ ން. މ 
 

 . މ ނީނި ސްލިަމޖި .ينالمعال رب   هلل دمحلوا
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