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 9:09 ަގޑި: ޖަލްސާ ފެށުނު

 19:41: ަގޑި  މެދުކަނޑުއްަވއިލެްއވިސާ ޖަލް
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 (هللاއީވާ ޢަްބދ  ރައީސްނައިބ   މަޖިލީހ ގެ؛ ޔާސަތ ގައި އިންނެވީ)ރި 

 

 ޖަލްސާ ވަނަސްތިރީ އްތެ ދައ ރ ެގ  ދެވަނަވަނަ އަހަރ ެގ  2020

 ދ ވަސް( ހޯމަ)  2020  އޮގަސްޓ  31

 

 

  :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރިޔާސަތ ން

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

 .ފެށ ނީ

 

 ވ ން. އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އިްއޒަތްތެރި    4ވީ  ތިއްބެ  ސަލާމ ގައި  . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން  36ތިއްބެވީ    ވަޑައިެގންހާޒިރ ވެ   ށްލްސާއަޖަމި ވަގ ތ   

އޭެގންމެންބަރ  ހިމެނިވަޑަިއަގ.  މަޖިތެރޭަގއި  ރަްއޔިތ ންެގ  ނަންނަވާ  މ ޙައްމަދ   ރައީސް  ރައީސް،  ދ . ޝީލީހ ެގ 

ރަސްމީ ދަތ ރ ފ ޅެއްަގއި ތިއްބެިވ ަގއި.  ލާތ ން ވީ ނ ރަސްމީ ދަތ ރ ފ ޅެްއަގއި އިނިގރޭސިވިމަޖިލީހ ެގ ރައީސް ވަޑައިެގ

ެއއް    ކ މެންބަރަިއއްޒަތްތެރި    އެްއވެސް ހާލަތ ަގއި  ލޮކްޑައ ން  އައިސޮލޭޝަންަގއި  ކ މެންބަރަިއއްޒަތްތެރި  ނެތް.   .3  

 . ތިއްބެވި ބަން އެމެންބަރ އިްއޒަތްތެރި 

 

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

 

 ން:ކެވ އް ދެކަހަސަތ ން ވާޔާރި

   .2/33/ 2020/ ޖއ ؛މިއަދ ެގ އެޖެންޑާ 

 

 ން ރިޔާސަތ ން އަންގާ އެންގ  .  4

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1



2002 އޮގަސްޓ   31                                            ސާލްޖަނަ ވަ  33 ގެރ  އ  ދަ ނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަ ނަވަ 0220  

 

2 

 

 

 ވ ން:ްއކެ ކަދެން ވާހަރިޔާސަތ 

ދިޔ މ  ސ ވާލަށް  ކ ރާ  ދެތިންވަޒީރާ  ިމއަދ ެގ  ކ ރިން  އަޅ ަގނޑ ،    ެގ  ކަންކަން  ިއްއޒަތްތެރި ހައ ސްކީޕިންގ 

މެ ފަހ  ޖަލްސާ. އެޖެންޑާ ވަޑައިަގންނަާވނެ، މިއަދަކީ މި ދައ ރ ެގ ެއންއޮތް. އެނގި ންނަށް ދަންނަވާލަން އެބަމެންބަރ 

އެނ ފ ލް  ބައްލަަވއިލެްއވީމަ  ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ވަރަންއެޖެިގވަޑަިއަގންނަވާނެ  އެބައޮތް.  ބައި ޑާއެއް  ވަރ   ށް 

އެބައޮތް ނިންމަން  މިއަދ   މިމަސައްކަތް  އަޅ ަގނޑ މެން  މި   ،  އަޅ ަގނޑ   ބޭނ މިއްޔާ.  ނިންމަން  މިއަދ   ދައ ރ  

ވޯޓަކާ    ދ ެގ ވޯޓ ެގ ަގޑިައކަށް ވާނީ، މިއަދ  ވޯޓަށް އަހަން ހ ރި ކަންކަން ވޯޓަށް އަހާމިއަ  ،އެހެންވީމާ ؛ަގސްތ ކ ރަނީ

ދިހަ އެހ ންޔައިމާ  މައަށް  ވޯޓަށް  މާނައަކީ،  ދެން  އޭެގ  ަގޑިެއއް  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  .  ވަކި  މިއަދ   ންނަށް 

މިއަ  ޮގތ ން  ؛ ެގ ރަނަގބީލ ެގމިނެޓ   5.  ދ  ވޯޓަށް އަހާނެއެނިގވަޑައިނ ަގންނަވާނޭ  މިނެޓ ެގ    5ަގވާއިދ ަގިއ އޮންނަ 

ލިބިވަޑައިަގންނަވާ ނޯޓިސްއެްއ  ެއކަރަނަގބީލ ެގ  އެ ނެ.  ލިބިވަޑައިނ ަގންނަވާނެ.  މަކ   ނޯޓިސްއެއް  އިތ ރ     1އަށްވ ރެ 

ނޫން  2:30ޖަހާއިރަކ ،   އައަކ   ޖަޅ ަގނޑަ،  މިއަދ ެގ  އެހޭނީ.  ވޯޓަށް  ލަފާކ ރެެވނީ  ދިގ ވެެގން ށް  ކިތަންމެ   ލްސާ 

އަޅ ަގނޑ  ޖަލްދާންޖެހ ނަސް،  ިމއަދ ެގ  ނިންމާފައި  މަސައްކަތް  މިއަދ ެގ  އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ  ިމ މެން  ނިންމަން  ސާ 

ވޯ އެހެންވީމާ،  ަގޑިއަކަށް  ަގސްތ ކ ރަނީ.  އަހާނެ  މާލަމ ަގމެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ޓަށް  އެދެން.  ން  ތިއްބެވ ން  އި 

މަސައް ކޮމިޓީ  އެދެން.  ތިއްބެވ ން  ހާޒިރ ެވަވޑަިއެގން  އެބަޮއތްމަސައްކަތަށް  ވެސް  ބައި   ،ކަތ ަގއި  ކޮމިޓީ  ވަރަށް  ވަރ  

އަދ  ހަމަޖެހިފައިވާ މ ޤައްރިރ ން އެޖެންޑާ ރަނަގޅަށް  މިކޮމިޓީ ރިޕޯޓ ތައް ހ ށަހަޅ އްަވން    ،މާއެބައޮތް. އެހެންވީ  ރިޕޯޓ 

ހާޒިރ ެވވަ ތިއްބެބައްލަަވއިެގން  ރިޕޯޓ ޑައިެގން  ކޮމިޓީ  އެދެން.  ޮގވ ން  ހ ށަހެޅޭ  ަވގ ތ ން  ެވސް  ތިތައް  އްބެވ ން  ތަށް 

އެޖެންާގެގ    އެދެން. އެޖެންޑާ   6.2މިއަދ ެގ  އޮތް  އެ  އެމް.އެ  ަގއި  ެއއީ  ަގވަރ ނަރ ެގ ސިޓީފ ޅ އައިޓަމ   ެއ  މް.ޭއެގ   .

ެގން  ައޅ ަގނޑ   ބައިމަސައްކަތް  ކ ރީ  ޮގތް  ަގސްތ ކ ރާ  ތިބޭފ ޅ ންނަދަން  އޭރަށް  ަގއި  ދަންނަވައިލާނަން.  ށް 

މިހާރ  އެކަމާިއެގން  ހަދާތިބޭފ ޅ ންނަށް  ވިސްނާލަިއ  ވަގ ތ ކޮއްސ ރެން  އަޅ ަގނލަން  ޓަކައި.  ދިނ ަމށް  މި ޅެއް  ޑ  

އެޖެންޑާ   ދ6.2ިަގސްތ ކ ރަނީ  ހަމައަށް  ކ ޑައިރ ކޮޅަާއ  ހ ޅ ވައިޔައިމާ  ހ ޅ ަވއިލާނަން.  ބަހ ސް  ދެންކަށް  ެއ  ލާފައި   

ދޭތެރޭަގއި އެކަމާ  ދޭނީ  ަވގ ތ   ހ އްޓައިލާފަިއ،  ެގނެސް،  މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި    ބަހ ސް  ހަމައަށް  ތަޅ މާ  ޙައްލެްއ  ން 

ެގންދަންވޯ މިއަދ   ހަމައަށް  އަޅ ޓަކާ  އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ،  ކ .  ނިމ މ ެގ  ޖަލްސާ  މިއަދ ެގ  ން  ރިަގނޑ މެން 

މި  މިއަދ   އަޅ ަގނޑ މެން  އެހެންވީމާ،  އަރ ވަން.  ލަފަެއއް  ަގވަރ ނަރަށް  އެމް.އެމް.ޭއެގ  އެބަޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ މެން 

ވޯ އެ  ޖަލްސާަގއި  އަހައި  އަރ ވަޓަކަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  މިންލަފާ  އެހެންވީމާ،  ބަހ ޖެހޭނެ.  އަޅ ަގނޑ މެން  ސްެގ  އަދ  

ހ ށަހަޅަ  ތެރޭގައި ަގވަރ ނަރަށް ޙައްލެއް  އެމް.އެމް.ޭއެގ  ޙައްލެްއ  އެ  އަޅ ަގނޑ މެން  ވޯޓަކ ން  އަދި  ިއދޭންޖެހޭނެ. 

އަރ ވަން  އެބަ  ނިންއަޅ ަގނޑ މެން  މަސައްކަތް  ެގންޮގސް  ކޮމިޓީއަށް  އޮޖެހޭ.  އެ  ތެރޭަގއި    3ންނަ  މައިެގން  ދ ވަސް 
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ފަތީެގ ފަހ ން ފަތި ދ ވަހ . މިއަދަކީ އެ ބ ރާސް ބ ރާސްޓީ ލިބ ނީަގނޑ މެންނަށް މި ސިތެއް ނެތް. ައޅ ެގނެވޭނެހާ ވަގ 

އެހެންވީމާ،   ނެ.ދަންޖެހޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ެއއަށް ޙައްލެްއ ހޯއައި އެންމެ ފ ރަތަމަ ޖަލްސާ. އެހެންވީމާ، މި ޖަލްސާ 

ތާިއެގން  އިލާފައި ދެން އަނެްއކާ އެހެން މަސަްއކަނޑަިއ، މެދ ކަހ ސްކޮށްފަށް ބަކ ރަނީ އެ މަސައްކަތަަގސްތ   އަޅ ަގނޑ 

ޓަކާ   އައިސް ބަހ ސްކޮށްފައި، ފ ރިހަމަ ބަހ ސް ކޮށްފައި، ވޯ، އެ މަސަްއކަތާިއެގން އަލ ން އަނބ ރާކ ރިއަށްޮގސްފައި 

ދ  ޠާރިޤް އެބަ ވިދާޅ ވޭ  ޙްމަ އަ މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ  ؛ ންމެންބަރ އިއްޒަތްތެރި  ދަން.  ށް ެގންހަމައަ

ންމެ ފަހ ން ފިއްޔާ އެލައްަވއިއިނެތޭ. އެކަމަކ  ރަސްމީ މަޖިލީހ ެގ ްގރޫޕ  ބައްލަވަ  6.2އެޖެންޑާ އައިޓަމ   ޖެންޑާަގއި  އެ

އޮންނާނެ  އެޖެ  ވާއަޕްލޯޑ ކޮށްފައި  ހ ރިހާ  6.2ންޑާަގިއ  ޮގމެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  .  ވެސް  މެސެޖ   ެއ  ސްފަިއ  ންނަށް 

ައޅ ަގނޑ   އޮންނާނީ. ވެސް  ންނަމެންބަރ އިއްޒަތްތެރި  ހ ރިހާ    ، އަދި  ފޮނ ވާފައި  ސީދާ  ައޅ ަގނޑ   ސިޓީ  އެ  ށް 

މިނެއޮންނާ އަދި  ފެނިަވޑަިއަގންނަވަންޖެހޭނެ.  މެންބަރ އިއްޒަތްތެރި  ހާރ   .  ވެސް  ސިޓީ  ޕޯޓަލަްގއި  އެޖެންޑާ ންެގ 

ބަދަލ ވެފައި ވަގ ތ   މި  އޮންނާމެންބަރ ހާ  ހ ރިއިްއޒަތްތެރި  ނެތަސް،    ޕޯޓަލްަގއި  އެޖެންޑާންނަށް  ބަދަލ ވި  ؛ ނީ 

)ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަމަޑ ކޮށް ގ  ލަްއވަްއޗޭ!  މަޖިލިސް  އާދެ!  ރޭެގ  ހ (  ށް  ންނަމެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ަގއި    21:00ރޫޕ ަގއި 

އަޅ ަގ ެއައށްފަހ   އަދި  ލިބިވަޑައިެގންފަ.  އެޖެންޑާ  ރިވަިއޒްޑް  ހ ރިހާ  އޮންނާނީ  އެ ރ މެންބައިްއޒަތްތެރި  ނޑ   ންނަށް 

   ސިޓީ ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން ޝެއަރކ ރިން.

 

 ސ ވާލ   .5

 

 ވ ން:ކަދެްއކެ ން ވާހަރިޔާސަތ 

ވަޒީރ   .ސ ވާލ   -5އެޖެންޑަ   މަރ ޙަބާ ؛އިްއޒަތްތެރި  މަޖިލީހަށް  ވަރަށް  !ރަްއޔިތ ންެގ  ދެއްވީތީ  ބޮޑަށް    ވަޑައިެގން 

 ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން. 

ދާއިރާެގމަ،  5.1އެޖެންޑާ    -{ 5.1}  މެން  ޑ އްވަރީ    ، ، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒްބަރ  އާދަމް ޝަރީފްިއއްޒަތްތެރި 

ކ ރައްވާ ސ ވާލ . މަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި    ޙީދާއަލްފާޟިލާ ޒަހާ ވަމެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެްގރިކަލްޗަރ  

 މެންބަރ  ސ ވާލ .

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: މަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފް
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 ސަރ ކާރ ެގ އާމަޑ ްއަވރީަގއި އިންޑި  ،. އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރ ޙަބާ މިނިސްޓަރ ރިއްޝ ކ 

ާގއިމ  ކީއްެވތޯއެހީަގއި  ލަސްވަނީ  މަސައްކަތް  ައއިސްޕްލާންޓްެގ  ހަމަޖެހިފައިވާ  ައއިސްޕްލާންޓްެގ   ؟ކ ރ މަށް  އަދި 

 ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.   ؟ކީ ކޮބައިތޯޚަނަ ތާރީންޚިދ މަތް ލިބޭނެ ކަމަށް ފެ ،މަސައްކަތް ނިމި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ  ލިބިވަޑައިަގންނަވާނެ ؛އިްއޒަތްތެރި  ޖަވާބ ދެްއވ މަށް  ވަޒީރ   އިްއޒަތްތެރި  މިނެޓ   5ލަ  ޖ މ   އިްއޒަތްތެރި   .

ާގ ؛ންމެންބަރ  ކަނޑައެޅިފައިވަނީ  ސ ވާލަކަށް  ކޮންމެ  ހަމަވ މ ން   މިނެޓ   27އެ    .މިނެޓ   27ަގނޑަކަށް  ތްމިއަދ ެގ 

ހަމަވ މ ން ދެން އޮތް އެޖެންޑާ ައއިޓަްމ   މިނެޓ   27ވަނަ ސ ވާލ ެގ  ދެއަޅ ަގނޑ  ދެން އަންނަ ސ ާވލަށް ދާނަން. އަދި  

ދަންނަވާރަނަންބަ ވާހަކަ  ދާނެ  ނ ކ ރާނަން.  ށް  ހޭދައެއް  އަޅ ަގނޑ މެން  ސ ވާލ ަގއި  ަވގ ތެްއ  އިތ ރ   ބަދޫ މަހިލަން. 

 ބެހޭ މައްސަލައެްއ.  ނިޒާމާ ،ރިޤްޠާދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ރިޤްޠާބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  މަހި

 އައި... ކ ރަމ ންލ މަޢަކ ރިން އަޅ ަގނޑ މެން ފ ރަތަމަ އެދެންތޯ ޖެހޭނީ ދެވަނަ ސ ވާލަށް ފ ރ ޞަތ  ހޯދަން ވެސް. އެއީ  

 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ؟ދެވަނަ ދައ ރ  ދެއްތޯ މަޖިލީހ ގައި ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

  

 (ކ ރިއަށް ެގންދެވ ން )ނިޒާމީ މައްސަލަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ރިޤްޠާބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  މަހި

، މަޖިލީހ ެގ ދެަވނަ ދައ ރ  ައއިއިރ  މަޖިލިސް . ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްދާނެ ވަރަށް ރަނަގޅަށް  ތިޮގތަށް ވާހަކަދެއްކީމާ

އިންނަވާ  ަވގ ތ  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ތި އިންނެވީ ރިޔާސަތ ަގއި. ކ ރިން    . އެކަމަކ  މިއެހެން  އިދ  ވެސް އޮންނަނީަގވާ 
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 ޮގތަކަށް ނޫން. ގަވާއިދ ަގއި އޮންނަ  ކ ރަްއވަނީ މަޖިލިސްމަލ ޢަވި ރަީއސް  އަށް ވަޑަިއެގންނެޔޫކޭ  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ސ ވާލެއް.   ދެއެއީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަިއްއސަ އެބައޮތް 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . މިހާރ  މިބެހޭ ޮގތ ން ނަންަގވާ ނިޒާމެއް  އާވަގ ތ  ހިނާގ ޖަލްސާ  މި  ،ނިޒާމީ މައްސަލައަކީ ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

މި ޖަލްސާ  އަޅ ަގނޑ   ބޭރ ަގވަގ ތ   ނިޒާމ ން  ކަމަށްެގންދަނީ  ެއކަން   އި  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ވަންޏާ 

މަޖިލީހ ެގ ޖަލްސާތަކ ަގއި ނިޒާމ ން   ،ދިޔަ ކަންކަންގައިދިޔަ، ކ ރީ ދައ ރ ަގއި ހިނއިފާހަަގކޮށްދެްއވަންވީ. ކ ރިން ހިނަގ

ސ ވާލަށް   ، ޒީރ ކަމެއް ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ވަ   އަޅ ަގނޑ  ޖަާވބ ދޭންޖެހޭނެޖަލްސާގައި އެީއކީ މި  ،ނެއްޓިފަިއވޭތޯ ނޫންތޯ

މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި  އެދެން.  އަޙްމަދ   މަހި  ،ޖަވާބ ދެއްވ ން  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ވެސް ރިޤަޠާބަދޫ  ށް 

 އްޒަތްތެރި ވަޒީރ .  ލީމަ. އި އިސ ވާލ ކ ރެއްވ މަށް ފ ރ ޞަތ  ލިބިވަޑަިއަގންނަވާނެ ފ ރ ޞަތަށް ހ ޅ ވަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:   ޒަހާ ވަޙީދ މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް ެއްގރިކަލްޗަރ    ،ފް ފިޝަރީޒްޓަރ އޮމިނިސް

މަޑ ްއވަރީ  ރ.  ގާއިމ    ގައިޝ ކ ރިއްޔާ.  ވީ.އެމްއަިއސްޕްލާންޓެއް  ލިމިޓެޑާ   ކ ރ މަށް  ޕްރައިވެޓް    13އެކ   ކޮމްޕެނީ 

ސޮއިކ ރެވ ނީ    2019  ބަރ ންނޮވެ ނިޔަލަށް  2020ޗް  މާރި  31ަގއި  މަސަްއކަތް    140  ،ެގ  ތެރޭަގއި  ދ ަވހ ެގ 

އަަގކީ  އެވޯޑ ނިންމ މަށް.   ައއިސްޕްލާންޓްެގ  މަޝްރޫޢަ  4.1ކ ރެވ ނ   މި  ރ ފިޔާ.  އިޢ ލާންމިލިއަން  ކ ރ މަށްފަހ   ށް 

. މި މ އްދަތ  ވަނީ އިތ ރ ކޮށްދީފަ  ދ ވަސް  25ތަށް  މަސައްކަ  ިއ،ކޮންޓްރެކްޓްެގ ސްކޯޕްެގ ތެރޭަގއި އީ.އައި.ޭއަގއި ހިމަނަ

ކ ރ މަށް  . ައއިސްޕްލާންޓް ގާއިމ 2020ޕްރީލް  އެ  25  ،ކީޚަކޮށް ނިންމަންޖެހޭ ތާރީ ލާންޓް ގާއިމ ރ ކ ރ މ ން އައިސްޕްއިތ 

ނ ދާތީވެ މަސައްކަތް  ށްއަެއއްޮގތަށް ކ ރި  ހަވާލ ކ ރެވ ނ  ކޮންޓްރެކްޓަރ ެގ ފަރާތ ން މަޝްރޫޢ ެގ މަސަްއކަތް ވޯރކްޕްލޭނާ

އަދި ަމސައްކަތް ނިމ މަށް ބޭނ ންވާ    ،ވ ނ  މަޝްވަރާތަކ ން ކ ރިއެރ މެއް ނ ލިބި ކ ރެން  މަތީ  ފަހަރ   ކ ރ މަށް ެއކިއަވަސް 

ކަމަ ނެތް  ކ ންފ ނީަގއި  ކެޕޭސިޓީ  ކޮންޓްރެކްޓް  ފަރާތާ  އެ  .ފާހަަގކ ރެވ ނ   ށްފައިނޭންޝަލް  ކ ރެވ ނ   ެއކ  

ބާތިަގިއ.  2020  ޮއަގސްޓ   13  ކ ރެވިފަިއވަނީބާތިލ  ެއއްބަސްވ ން  ދެންނެވ ނ   ނިމިފައިާވ    ކ ރ މާލ އިސްެވ  ހަމައަށް 

ހ ރި މަސައްކަތ ެގ  އީ.އައި.ޭއެގ މަސައްކަތާއި، ފައ ންޑޭޝަނާ  ؛މަސައްކަތްތަކަކީ ބާކީ  އަދި ވަށާފާރ ެގ މަސައްކަތް.  އި 

ައއިސްޕްލާންޓ  އައިސް  ގެ ތެރޭަގިއ  އިމާރާތާިއ،  މެޝިނަރީޒާ  ޓާޕްލާންޕްރީފެޑް  އެހެނިހެން  ޖަނަރޭޓަރ ެގ  ގ ޅ ންހ ރި  އި 

މަޑ އްވަމަސައް ރ.  ހިމެނޭ.  ަމސައްކަތް  ކަތް  ައއިސްޕްލާންޓްެގ  މަސައްކަތްރީެގ  މިހާރ   މިނިންމ މަށް  ދަނީ    ކ ރަމ ން 

ހަމައަށް ކ ރެވިފަިއ    ކޮށްފައިާވ ދ ވަހާންޓްރެކްޓް ބާތިލ ކ ރެވިެގން. ކޮހަވާލ   ކަމ ެގ ތަޖ ރިބާހ ރި ދައ ލަތ ެގ ކ ންފ ންޏަކާ

ކަށް ތައްޔާރ ކޮށްެގން  ސްޕެސިފިކޭޝަނަލާންޓްއަކީ ބޭރ ން ވަކިން ޓެކްނިކަލް  ސްޕްއައި   ،ހ ރި މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާއިރ  
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އެއްޗަކަށް ހަރ ކ ރަންޖެހޭ  ެގނެސްެގން  ގާއިމ    ،ވާތީ   ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ނިންމ މަށް ކ ރ ައއިސްޕްލާންޓް  މަސައްކަތް  މ ެގ 

ވަނަ    2020ކ ރަނީ  ދާޒާނިންމޭނެ ކަމަށް އަން  މިހާރ  މިމަސައްކަތް  ،ދ ވަސް ބޭނ ންވާނެ. އެހެންކަމ ން  120މަދ ވެެގން  

 މަހ ެގ ތެރޭަގއި ދައ ލަތ ެގ ފައިސާއިން ޚަރަދ ކޮށްެގން. ޝ ކ ރިއްޔާ.   ބަރ ންއަހަރ ެގ ޑިސެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

މި  މިހާރ   ައޅ ަގނޑ   ވަޒީރ .  ކ ރެއްވ އިހ ޅ ވަ  ޝ ކ ރިއްޔާ  މެންބަރ ން  އިްއޒަތްތެރި  ސ ވާލ   އިތ ރ   މ ެގ  ލަނީ 

ލިބިވަޑައިަގންނަ  ފ ރ ޞަތ   ފ ރަތަމަ  ސ ާވލ ފ ރ ޞަތ .  ދާއިރާެގ  ވާނީ  މަޑ ްއވަރީ  މެންބަރަށް.  ިއްއޒަތްތެރި  ކ ރެްއވި 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: އްވަރީ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފްމަޑ 

މަޝްރޫޢ  ފ ރަތަމަ ހަވާލ ކ ރެއްިވއިރ  ެއ    މި  ،ޓަރ ނިސް. މި ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރ ޙަބާ މިނިސްޓަރ 

  ؟ލް ކެޕޭސިޓީ ހ ރިތޯ ބައްލަވާފަިއވާނެތޯފައިނޭންޝަ އިކ ންފ ނީަގ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ވަޒީރ . 

 

 ޒަހާ ވަޙީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: ރިކަލްޗަރ  މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް ެއްގ  ،މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް

މިދައ ލަތ ން ޓެންޑަރ    ހަވާލ ކ ރެވ ނީ  އެހެންވީމާ  މަސައްކަތް  ޓެންޑަރކޮށްެގން.  މެދ ވެރިކޮށް  ޓެންޑަރ  ބޯޑ    ،

ްއ ނޫން. ކ ރެވ ނީ. ެއއް ޕްލާންޓެޑ  ވޯޓެންޑަރ އެ   2ބޫލ ކ ރެވިެގން  ަގ  ށްބޭފ ޅ ންެގ ކެޕޭސިޓީ ހ ރި ކަމަ  މަރ ޙަލާަގއި އެ

ބައްލަވާ  ބޭފ ޅ ން  އެ   ؛ފައިސާ  އެ  ކ ރެްއވީޑ އެވޯ  އިސްޕްލާންޓްކ. ާގފަރ ެގ އަ އަދި  އި  ރ. މަޑ އްވަރީ ައއިސްޕްލާންޓާ 

 . ޝ ކ ރިއްޔާ.  ވާފަބައްލަބެއްލެވ ންތައް 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ޝ ކ ރިއްޔާ ަވޒީރ . ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މޫސާ ސިރާޖް

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މޫސާ ސިރާޖް
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ައޅ ަގނޑ  ކޮށްލަން ބޭނ ންވާ ފ ރަތަމަ ސ ވާލަކީ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރ ޙަބާ ވަޒީރ .  ލ. އަތޮޅ ެގ    ، ޝ ކ ރިއްޔާ 

ކަމ ން. އަދި  ވ ރެ މާންދޫަގއި މަސް ަގންނަ އަގ  ކ ޑަ   އް، އެހެން ތަންތަނަށްޝަކ ާވއެ ބޮޑަށް ކ ރާ    މަސްވެރިން ވަރަށް

 ، މަޖ ބޫރ  އެބަވޭ މަސްވެރިންނަށްހ ންނަނީ ހަމައެކަނި މާންދޫަގއި. އެހެންވީމާ  ލ. އަތޮޅ ަގއި ައއިސް ވެސް ލިބެން މި 

ބަލާއިރ . މިކަމަށް    ސަރަޙައްދަކާބޮޑަށް ތަފާތ  އެހެން ހ ރިހާ    އަގ ތައް ވަރަށް  .އަިއސްަގތ މަށް  މަސްކ ރާ  ހަމަ  ންމާންދޫ

ކ ރަންތޯއްލެއް  ޙަ އެބަ  މަސައްކަތެއް  އެްއވެސް  ލ. ؟ހޯދ މަށް  މިޅ އަތޮ  ދެން  އައިސްޕްލާންޓެއް  އެންެމ   .ހ ރީ  ަގއި 

ައއިސްޕްލާންޓ  އަތޮޅ ތަކ ަގއި  ކ ރާއިރ އެހެން  މަސަްއކަތް  އަޅަން  އަތޮޅަށް ތައް  ލ.  ލިބޭނީ     އައިސްޕްލާންޓެއް 

ށް  ކަމަށް އަޅ ަގނޑަ  ނ ވާ ަގާވއިދ ތައް މިހާތަނަށް ނިމިފައިހަދަންޖެހޭ   ންބެހޭ ާގނޫނ   އަދި މަސްވެރިކަމާ ؟ހިސާބަކ ތޯކިހާ

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.   ވަރަށް؟ މަސަްއކަތް އެ ނިންމާލަން ކިހާ މ އްދަތެއް އަދި ވަޒީރ  ބޭނ ންވާނެތޯ އެ ،ތީ ފާހަަގކ ރެވޭ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ވަޒީރ . 

 

 ދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: ވަޙީ ޒަހާމެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް ެއްގރިކަލްޗަރ    ،މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް

ދީ ސަރ ކާރ ެގ އެހީަގިއ އަޅާ އަިއސްޕްލާންޓެއް އެޅިެގންދާނެ. ދެން މަސްވެރިކަމ ެގ  ޢޫޝ ކ ރިއްޔާ. ލ. މާމެންދޫަގިއ ސަ

ގ ޅޭ ސ ވާލެއް ނޫންކަމ ަގއި ވިޔަސް ައޅ ަގނޑ  ޖަވާބ  އަރ ވާނަން.    ލަކާަގާވއިދ ެގ ސ ވާލ . އަޅ ަގނޑ ެގ މިއަދ ެގ ސ ވާ

ށް  ފޮނ އްވަިއެގން ެގޒެޓަ  ޖެނެރަލް އޮފީހ ން  ރނީއަޅ ަގނޑ މެން މަސްވެރިކަމ ެގ ހ ރިހާ ަގާވއިދ ތަކެއް އެޓަ  އިަގމޭ   31

ފޮނ ވިފަ   14 ވަނީ  މިހާތަނަށް  ޖ ލައިަގއި  އަދި  ެގޒެޓ   3.  ަވގ ތެްއަގއި  ކ ރެ ަގާވިއދެއް  އިްއޔެެގ  ދިޔައީ.    2ިވެގން 

ެގޒެޓ  މިއެްއޗެއް  ައދި  ތެ  ކ ރެވިއްޖެ.  ޖެ އަހަރ ެގ  އިތ ރ   ރޭަގއި  ހަނދާންވަނީ  ައޅ ަގނޑ   ަގާވއިދ     1ނ އަރީަގއޭ 

އެހެންވީމާކ ރެވިފަެގޒެޓ   މިހާރ   .  މަސަްއކަ،  އިދާރީ  މަސައްކަތަކީ  ެއއީ    ،ވާތީ   ކަމަށް  އްކެތަ ތްކ ރެވެމ ންދާ 

 ގ ޅ ންހ ރި މަސައްކަތެއް ނޫން ކަމ ަގއި ދަންނަވަން. ޝ ކ ރިއްޔާ.   އާ ނޑ މެންެގ މިނިސްޓްރީއަޅ ަގ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ަވޒީރ . އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޝިފާޢ .  

 

 އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޝިފާޢ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: 
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އަރިހ ން ސާފ ކޮށް ވަޒީރ   ިއއްޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ   ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި  ބޭނ ންވަނީޝ ކ ރިއްޔާ  މި   ،ލަން   މިހާރ ެގ 

. ަގވާއިދ ން ފަިއސާ ދަތިވެފަބޮޑަށް    ވަރަށްއޮތީ ަގާވއިދ ން ފައިސާ ދިނ މަށް     ދ ވަސްވަރ ަގިއ މަސްވެރިންނަށް މިދަތި

އޮންނައިރ  ދިނ މަސްވެރިންނަށް   ދަތިވެފައި  އައިސް  ،ން  ތެލާއި  ކްރެޑިޓަށް  ކ ންފ ނިން  މަސް  ކަހަލަ   ސަރ ކާރ ެގ 

ކައިރި ރަށްރަށ ަގިއ ވާދަވެރި    ،ބޮޑަށް ޝަކ ވާ އެބަކ ރޭ   ސްވެރިން ވަރަށް އޮތްއިރ ަގއި މަދަން މަޖ ބޫރ ވެފައިޚިދ މަތް ހޯ

،  ބޮޑ  ައގ ަގއޭ ސަރ ކާރ ެގ މަސްކ ންފ ނިން ތެލާއި އަދި ައއިސް ލިބެން ހ ންނަނީ. އެހެންވީމާ  ވ ރެ މާ  ތަކަށްކެޓ މާ

ވާދަވެރި   އަދި އައިސް  ތެލާއި  ކ ންފ މަސްވެރިންނަށް  ވިޔަފާރި  އެއްެވސް  އަެގްއަގއި ސަރ ކާރ ެގ  ހޯދައިދިނ މ ެގ  ނިން 

މިނިސްޓްރީ  ކ ރަްއވަންތޯއޭ   ެގމަސައްކަތެއް  އެބަ  މި ؟ތެރެއިން  މި  އަދި  ވާދަވެރި   ،މައްސަލަ  ކަންތައްތައް، 

އަ ައއިސް  ތެލާއި  މަސްވެރިންނަށް  ކ ންފ ނިން  ިވޔަފާރި  އަގ ަގއި ސަރ ކާރ ެގ  ބޮޑ   ަގންނަން  އަގ ތަކަށްވ ރެ  ފެން  ދި 

  ...ން ވަޒީރ މަޖ ބޫރ ވެފައި އޮތްކަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ަވޒީރ  އިްއޒަތްތެރި  ެމންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  ވަޒީރ  ؛ޝ ކ ރިއްޔާ  ިއއްޒަތްތެރި   ، އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އިހަވަންދޫ 

ޖަވާބ ދެއްވާއިރ  މެންބަ  ،މެންބަރަށް  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ޖަވާބ ދެފޮނަދޫ  ވެސް  ސ ވާލަށް  ސީދާ  އަސްލ    ްއވޭތޯ ރ  

ފާހަަގކ ރެވ ނ އިބައްލަވަ  އަޅ ަގނޑަށް  އެދެން.  ނޫންހެން    ، ދެްއވ ން  ސ ވާލަކަށް  ހީވަނީ  ސީދާ  އަޅ ަގނޑަށް 

 ޖަވާބ ދެއްވ ނީ. ވަޒީރ . 

 

 ން: ޒަހާ ވަޙީދ  ވާހަކަދެއްކެވ މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް ެއްގރިކަލްޗަރ    ،މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް

ސ ވާލާ އޮތް  ދެން  އަޅ ަގނޑ   ސ ވާލ   މެންބަރ ެގ  ދާިއރާެގ  އިހަވަންދޫ  ޖަވާބ   ޝ ކ ރިއްޔާ.  ދެން ގ ޅިެގން  ދޭނަން. 

އެ މި  އަޅ ަގނޑ   ޖަވާބ   ިމހާރ   ކ ވަގ ތަ   ސ ވާލަކަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ދެން  މާންދޫނާރ ވާނަން.  މަސް   ންވެސް 

ައަގކީ ޕްރައިޒް   ، ބައްލަާވަގންނަވާ  އެއަށްވ ރެކައެންމެ   ؛ފްލޯ  ައަގށްވ ރެ  ދަށް  އެންމެ  ައގެއް.    ނޑައެޅިފައިވާ  މަތީ 

މިއެހެންވީމާ ައޅ ަގނޑ މެން  ޕްރައިޒް  ،  ފްލޯ  މަސައްކަތްތަކެއްދަނީ  އެހެންވީމާރިަވއިޒް   ެގ  އަގ ތަކެްއ  ކ ރަމ ން.  އާ   ،

 ކ ރިއްޔާ.  . ޝ ންދާނެހެންއްލ  ލިބިެގޙަ، ައޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ ައގ ތަކަށް ވެސް ކ ރެިވެގންދާނެ. އެހެންވީމާއިޢ ލާން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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ސީދާ ސ ވާލަށް   ؛ޝ ކ ރިއްޔާ ވަޒީރ . ހޯރަފ ށީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ސަލީމް. އިއްޒަތްތެރި ވަޒީރ 

ދާއިރާެގ    ކާށިދޫ  ދ  ސަލީމް.ހޯރަފ ށީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދެއްވ ން އެދެން.  އިޖަވާބ ދެއްވޭތޯ ބައްލަވަ

 އާދެ! ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަެއއް. ؛ ޖާބިރ هللا ރ  ޢަބްދ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 

 ލަ(  މައްސަ)ނިޒާމީ

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޖާބިރ هللا ރ  ޢަބްދ މެންބަ ދާއިރާެގ ކާށިދޫ

ޓަ  އިްއޒަތްތެރި ސ ވާލ ކ ރ މ ެގ.  ވަޒީރ ންނާ  އޮންނާނެ  ަގާވިއދެއް  ވަރައީސް،  ޖަވާބ ޓަސްލާފަިއ  ރީވާންވާނެ.  ދާޒީރ  

ވަގ ތ ންޔާއްއެހެންނޫނި ވަގ ތަށް،  ބްރިޭގޑ ވާނެ.     ކަމަވަގ ތ  ސަލާ  އިސްތިއ ފާ  އެ  ޓަކައި  ނާ އިސްތިއ ފާ  މަތްކ ރ މަށް 

 ންނޫނިއްޔާ...ދޭންޖެހޭ. އެހެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ  މައްސައިްއޒަތްތެރި  ބެހޭ  ނިޒާމާ  އިށީނދެ،  ނޫން.  އެދެ  ވަޑަިއެގންލަެއއް  ދާއިރާެގ ން.  ދެްއވ ން  ހޯރަފ ށީ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ސަލީމް.

 

 ން:ވާހަކަދެއްކެވ  މެންބަރ  އަޙްމަދ  ސަލީމްހޯރަފ ށީ ދާއިރާެގ 

އަޅ ަގނއިްއޒަތްތެރި    ޝ ކ ރިއްޔާ މަސްވެރިންނަށް  ރައީސް.  ސ ވާލަކީ،  ދަތިތައް ހ   ދިމާވެފައިޑ ެގ  ރި 

މިނިޙައްލ ކޮށްދެްއވ  ކަމަނާެގ  ޮގތ ން  ކޮންކޮން މަސައްކަތްތަކެއްތޯސްޓްރީން  މ ެގ  ހ ރީ  ކ ރަްއވާފައި  އަދި ؟ މިހާތަނަށް 

 ؟  ކޮބައިތޯ ކޯ ހ ރި ފިޔަވަޅ ތަކަހަށް ދެން މިކަމ ަގއި އަޅ ްއވަން ަގސްތ ކ ރަްއވާފައިއެންމެ އަވަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އަޅ ަގނޑ   ެގ ސ ވާލަށް ވެސް ސީދާ ޖަވާބ  ދެއްވ ން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ރާެގދާއި  އިހަވަންދޫ؛ ވަޒީރ  އިްއޒަތްތެރި  

 ބ ދެއްާވއިރ . ެގ ސ ވާލަށް ޖަވާއަޙްމަދ  ސަލީމ  މެންބަރ ިއްއޒަތްތެރި ، ހޯރަފ ށީ ދާއިރާެގ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން

 

 ކެވ ން: ވާހަކަދެއް  ޒަހާ ވަޙީދ މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް ެއްގރިކަލްޗަރ    ،މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް

ައިއ  ސ ވާލަ  ކ ރެްއވި   އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ   އަޅ ަގނޑ  ދެންނެވީ  ކީ ހަމަ އަޅ ަގނޑަށް މިއަދ  ޖަވާބ ދާރީވާން 

ެއ    އިރ ވާ އަރ ޑ  އެ ސ ވާލަށް ޖަވާބ  ސ ާވލާ ހަމަ ގ ޅ ން ހ ރި ސ ވާލެކޭ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނ އޮތް  ދެވަނަ ސ ވާލ ގައި
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ެއއްޗަކީބ ދެިވފައޭ އޮންނާށް ޖަވާސ ވާލަކަވިދާޅ ވި   ރ  މެން މިހާޅ ަގނޑ . ދެން އަނީ. އެއީ އަޅ ަގނޑ  އޭރ  ދެންނެވި 

ތަރަްއޤީކ ރ މަ ދާއިރާ  ޓަކަމަސްވެރިކަމ ެގ  ޕްރޮޖެކްޓ ތައްށް  ިގނަ  ވަރަށް  ރޭއި  އެބަ  އަޅ ަގނޑ ެގ   އެހެންވީމާ،  ވޭ. 

ކ  އަހަރ ެގ  މި  ތާނއ އްމީދަކީ،  އޮތް  ައޅ ަގނޑ ރިއަށް  ފައިަގއި  ހަމަޖެހިމެންނަށް  ކަންތައްތައް  ހ ރީނޭސިންެގ  . ފައޭ 

ތަކަށް  ޓ ދެން ހިނާގނީ. ދެން ސަރ ކާރ ެގ މައި ކ ންފ ނީެގ ޑިވެލޮޕްމަން  އެހެންވީމާ، ޢ މްރާނީ ތަރައްޤީެގ މަސަްއކަތްތަކޭ

ހ ރި. އެހެންވީމާ، އެ ބައެ  ފައިސާ ލިބިފައި  .ހ ރިކޫްއޑޫ އަދި ފެލިަވރ ެގ އަޕްްގރޭޑިންެގ މަސަްއކަތްތައް އެބަ  ،ބަލާއިރ 

ރަނަގޅ   ކަންތައްތައް  މަސްެވރިންެގ  އެއާއެކީަގއި  ހަމަ  ދެން  ހިނާގނެ.  ިގނަ މަސައްކަތްތައް  ވަރަށް  ޓަކައި  ކ ރ މަށް 

އާރ .އެސް.ޑަބްލިއ  ސިސްޓަމ ތައް ާގއިމ ކ ރާ ވާހަކަ.   ،. ކ ރީަގއި ވެސް ދެންނެވިފަިއވާނީކަންތައްތަކެއް ކ ރެިވެގންދާނެ

އާރ .އެސް.ޑަބްލިއ  ސިސްޓަމ  ެއޅ މަށް ޓަކަިއ    50ައއިސްޕްލާންޓްތަްއ އެޅޭ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، ައޅ ަގނޑ މެން  އިތ ރ   

މީެގ ހަމައެއާެއކީ  ތައްޔާރ ވަމ ންދަނީ.  މެރިކަލްވެސް  ތަރައްޤީއިތ ރ ން  ސިނާޢަތް  މަސައްކަތް ޗަރ  ޓަކައި  ކ ރ މަށް 

ރަްއޔިތ ންނަށް އޭެގ މަންފާ ހޯދ މަށް ޓަކައި ވެސް މަސައްކަތްތަކެއް    ،ބޮޑ ކޮށް   ،ކ ރެިވެގން މި ދަނީ. ފާނަ ާއލާކ ރ ން

ނީލަން ފާނަތަްއ  އެ  ތިބީ  މި  މިހަރ   ައޅ ަގނޑ މެން  މީެގކ ރެިވއްޖެ.  ދެން  ައިއްއސަ.  ހިސާބަށް  ހަމަ ވެ  ކިޔާ  ސް 

 މ  ރައްޔިތ ންެގ ފ ދ ންތެރިކަން އިތ ރ ކ ރ ން. ޝ ކ ރިއްޔާ ރައީސް. ންއާ ،ބޭނ މަކީ

 

 ހަކަދެްއކެވ ން:ތ ން ވާރިޔާސަ

 .ލަޠީފް މ ޙައްމަދ  ޙ ސައިން މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ފަރެސްމާތޮޑާޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ލަޠީފް މ ޙައްމަދ  ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ފަރެސްމާތޮޑާ

ދާިއރާއާ މަސްވެރި  ސ ވާލަކަށް  ގ ޅ ން  ޝ ކ ރިއްޔާ.  ިއއްޒތްތެރިހ ރި  އަޅ ަގނ ވާތީ،  ވަޒީރަށް  ސ ވާލ   ޑ   މި   

އި މިހާރ  ވެެގންދާއިރ ގަ   އަހަރ   2ެގ މަސައްކަތް ހ ްއޓިފައި ހ ންނަތާ މިހާރ   ދަންނަވާލަނީ. ގދ.ފިޔޯރީ އަިއސްޕްލާންޓ 

މިއީ ކިހާވަރެއްެގ   ؛ލާ ވާހަކަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއިދިނ ން ހ އްޓައެްއކޮށް ޚިދ މަތް  ންމައ ލޫމާތ  ލިބެނީ އައިސްޕްލާންޓ 

 ؟ެގ މަސައްކަތް އަލ ން ފެއްޓޭނެ ތާރީޚެއް ވިދާޅ ެވދެއްވިދާނެތޯނ ވަތަ މި އަިއސްޕްލާންޓ  ؟ޙަޤީޤަތެއްތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޒަތްތެރި ަވޒީރ . އިއް 

 

 : ވ ންވާހަކަދެއްކެ  ވަޙީދ  ޒަހާ  ެއްގރިކަލްޗަރ އެންޑް ރިސޯސަސް މެރިން  ،ފިޝަރީޒް އޮފް މިނިސްޓަރ
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ައޅ ަގނޑަކަށް ދެން  މިފްކޯއިން.  ހިންަގނީ  ައއިސްޕްލާންޓް  ފިޔޯރީަގއި  އަޅ ަގނޑަށް    އެންމެ ؛އައިސްޕްލާންޓް،  ފަހ ން 

ޖެހިެގން އ ޅެނީ.  ޕްލާންޓަށް ބޭނ ންވާ ސްޕެއަރޕާޓެްއެގ މައްސަލައްޔާ ފިޔޯރީ ައއިސްވެއްޖެ މައ ލޫމާތ  ލިބިފައިވާ ޮގތ ަގިއ  

ލަ ނ ަގނެިވެގން  އޭތި  ލިބެނީދެން  ޚަބަރ   ކަމަށް  އ ޅޭ  ދަންނަވަންސްތަކެްއވެެގން  ދެން  ނޫނޭ   ،.  އަޅ ަގނޑ މެންނެއް 

އަޅ ަގނޑ މެން ވެސް    މާސްވެރިންެގ ކަންބޮޑ ވ ން އައިޖެހިެގން މަސީދާ އައިސްޕްލާންޓްތައް ހިންަގނީ. އެކަމަކ  މަްއސަލަ

ެއހެން ބަލަމޭ.  ހައިސިއްޔަތ ން  ރެިގއ ލޭޓަރެްއެގ  ކަންތައްތައް  ެއއަށް  އެ  ހީވަނީ  އަޅ ަގނޑަށް  އިރާދަކ ރއްިވއްޔާ  ވީމާ، 

 އްލ  ހޯދައިދެވޭނެހެން. ޝ ކ ރިއްޔާ. ޙަ ވެސް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .ޖާބިރ هللا ޢަބްދ  މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި  ދޫ ދާއިރާެގކާށިޝ ކ ރިއްޔާ ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޖާބިރ  هللاޢަބްދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކާށިދޫ

ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރ . ައޅ ަގނޑ  ލިބޭ ކ ޑަ ަވގ ތ ކޮޅ ެގ ތެރޭަގިއ ެވސް ޝ 

  6ކ ރަން އެންމެ  ެއްގރިކަލްޗަރ ަގއި ދަނޑ ގޮވާން   ،މަޖިލީހަށް މި އަީއ. ައޅ ަގނޑ  ކ ރާ ސ ވާލަކީ ކަމެއް ކޮށްލަން މި  

ން ތަކާޔަރ   މި  ،ދެވަނަ ސ ވާލަކީ؟ ކ ން ެގނެސްެގން އ ޅޭ ސ ވާލެއްތޯނާ ކޮންތާއެއީ ކަމަ  ،ދ ވަހަށް ބިން ދޫކ ރަންމަސް

ސ ވާލަކީ ؟ އޭނ ފެންނަނީތޯ ހ ޅ ވަ ކަނޑ ެގ    އޭ ކީއްެވެގންތޯ  ،ތިންވަނަ  ރައްޔިތ ންނަށް  ދިވެހި  ޚަޒަނާ   ންނ ލާއިހ ރި 

އެހެން   އިއަރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ ފިޔަވަ ޓ ؟ އްޔާ ކަމަނާއަށް ެގއްލ ންވަނީތޯެވއްޖެދިވެހި ރައްޔިތ ން މ އްސަނދި؟ އ ޅެނީ

ކީއްެވެގންތޯ ހ ރަސްއަޅަނީ  ފިޝަރީޒ ން  ހ ރަސްައޅަމ ންދަނީ،  ކަމަނާ  ބިނާކ ރަން  މިތާ  ؟ އިންޑަސްޓްރީއެއް 

ޓެ މަ ޚަޒާނާއަށް  ކީއްެވެގންތޯޕްސްވެރިންނަށް  އ ޅެނީ  މި  ޓަކަިއ  ؟ ނ ކ ރެވިެގން  ބެހެއްޓ މަށް  އެްއޗެހި  އައިސްޕްލާންޓް 

ފ ރ ޞަތ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރަށް  ކީއްެވެގންތޯ  އ ޅެނީ  ތި  ދެއްވީމާ  4މި  ؟ ނ ދީެގން  ޖަވާބ   އިތ ރ    ސ ވާލަށް  ދެން 

 ! ތެދ ބަހ ން ވާހަކަދައްކާތި !ން. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއނޭގތޯ. ދޮގ  ނ ހަދާތިސ ވާލެއް އޮތިްއޔާ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެ އިްއޒަތްތެރި  ވަޒީރ  ޝ ކ ރިއްޔާ  އިއްޒަތްތެރި  ސ ވާލާ ؛ންބަރ .  މައި  ތަންދެނީ  ގަވާއިދ   ހ ރި ގ ޅ ން  މަޖިލިސް 

ރި ަވޒީރ ެގ އިޚްތިޔާރ ަގއި އޮތް ކަމެއް މިއީ. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރަށް ސ ވާލ ތަކަށް ޖަވާބ ދެްއވަން. އެހެންވީމާ، ިއއްޒަތްތެ

 ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް ޖަވާބ ދެްއވ ން އެދެން. 
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 : ވާހަކަދެއްކެވ ން  ވަޙީދ  ޒަހާ  ެއްގރިކަލްޗަރ އެންޑް ރިސޯސަސް މެރިން  ،ފިޝަރީޒް އޮފް ރމިނިސްޓަ

ކާށިދޫ   ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ދަންނަވަންޝ ކ ރިއްޔާ  ސ ވާލ ަގއި  ކ ރެއްވި  މެންބަރ   އަޅ ަގނޑ މެން   ؛ދާއިރާެގ 

ތަރައްޤީ ޓަކައި  ދަނޑ ވެރިކަން  ނޯންނާނެމަސް  6ކ ރ މަށް  ދީފައެއް  ތަރައްޤީދ ވަސް  ދަނޑ ވެރިކަން  ޓަކައި  .  ކ ރ މަށް 

އޮތީ މި  ސަރ ކާރ ން  މި  ޮއތް    ،އަޅ ަގނޑ މެން  ކ ރިއަށް  ރަށްރަށ ަގއި  ދިރިއ ޅޭ  ހިލޭ   3މީހ ން  ބިން  އަހަރަށް 

ބޫލެއް ނ ކ ރަން. ދެން ދެވަނަ ކަމަކަށް ކ ރެްއވި ަގލޫމާތ  ރަނަގޅ  ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑެއް  ޢ ދޫކ ރެވިފައޭ. އެހެންވީމާ، މަ

އަދި   ،ސ ވާލަކީ  މަނާކ ރެވިފަ.  އޮތީ  މި  ވެސް  ަވގ ތަށް  މި  މަސްވެރިކަމ ަގއި  މިޔަރ   ވާހަކަ.  މަސްވެރިކަމ ެގ  މިޔަރ  

މ ންދާ އާބާދީއެއްކަން ހަމަ ފާހަަގކޮށް، ހ ރިހާ ދ ނިޔޭަގއި ނެތެ  ،ބެލ މަށް ބަލާއިރ ަގއި ެވސްތ ން ބަލާދ ނިޔޭެގ ނިސްބަ

އެބަ ކަންބޮޑ ވ ން  ދަންނަާވނަން.  ހ ރިކަންކޮޅެްއަގއި  މިއާއެކީަގއި  ހަމަ  އަޅ ަގނޑަށް  ތެރޭަގއި ސައިޓީ  ،ދެން  ސްެގ 

ލި ކަމ ަގއި  އިމިީއކީ އަޅ ަގނޑ ެމން އަދި ހ ޅ ވަ  ،މ ެގ ބާވަތްތަކަށް ވާތީރ ން މަނާކ ރ ކ މިޔަރ ެގ ބާވަތްތަކަކީ ެއކްސްޕޯޓ 

އެކްސްޕޯޓ   ،ވިޔަސް  ެއއްޗެއް ރާއްޖެއަށް  އަޅ ަގނޑ ެގ  ކ ރެވޭނެ  ތި  ޮގތ ަގއި  ދެން  ސ ވާލ ަގިއ  ނ ދެކެމޭ.  ންވަނަ 

ދ ންނަށް ވެސް އެކަން މ  ފަރ ންއައިސްޕްލާންޓް އެޅ ން އެއީ ަވކި ބަޔަކަށް ކ ރެވޭ ކަމެއް ނޫނޭ. ހަމަ އާ  ،ދަންނަވާނީ

 ށް . އެހެންވީމާ، ެއއަކ  އެއްެވސް ހ ރަހެއް ނެތޭ. ދެން ހަތަރ ވަނަ ސ ވާލަކަށް ކ ރެއްވި ސ ވާލެއް ައޅ ަގނޑަކ ރެްއވޭނޭ

 ސާފ ކޮށްލަދެއްިވއްޔާ އަޅ ަގނޑ  އެއަށް ވެސް ޖަވާބ ދޭނަން. ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .ޢަބްދ އްލަޠީފް ޔާސިރ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ޅ ދ އްފ ށީކ ޝ ކ ރިއްޔާ ަވޒީރ . 

 

 ހަކަދެްއކެވ ން: ވާ ޢަބްދ އްލަޠީފް ޔާސިރ  ެމންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ކ ޅ ދ އްފ ށީ

ކ ރިއެރ ވ މަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝ ކ ރިްއޔާ ވަޒީރ . އާދެ! މަސްވެރިކަމ ެގ ސިނާޢަތް  

  100%ިމފްކޯއަކީ ސަރ ކާރ ެގ    ،. އާދެ! މިޮގތ ންންކަމަސްވެރިން ބާނާ މަސް ކިރ ޭވނެ ޮގތް ހޯދ މަކީ އެންމެ މ ހިންމ 

ކ ންފ ންޏަކަ އ ތ ރ ަގއި  ށްހިއްސާވާ  ހދ.  ހއ ؛ާވިއރ ަގއި  ބޯޓެްއ    .،  މިފްކޯެގ  ބޯޓެއް،  މަސްކިރޭ  އަތޮޅ ަގއި 

އިރެްއަގއިޝެޑިއ ލްކޮން އެްއވެސް  ހއނޯވޭ   ނެއް  ހދ  . .  މަސްވެރިންތަކެްއ   .އަދި  އެތަކެއް  އަތޮޅ ަގިއ 

އާ  ހަރަކާތްތެރިވަމ ން އޮންނަނީ  މި  ބޯޓެްއ  ަމސްކިރޭނެ  ެވސް  ކައިރިން  އެންމެ  ޮގތެއްަގއިންދާއިރ ަގިއ    ރ.  ، މ  

މައް މި  ހައިސިްއޔަތ ން  ވަޒީރ ެގ  ބެހޭ  މަސްވެރިކަމާ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ކ ރެްއވޭނީ އަތޮޅ ަގއި.  ޙައްލ ކޮށްދެްއވ މަށް  ސަލަ 

 ކޮން މަސައްކަތްތަކެއްތޯ ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ސާފ ކޮށްލަން ބޭނ ން.
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ވަޒީރ . 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން  ވަޙީދ  ޒަހާ  ެއްގރިކަލްޗަރ އެންޑް ރިސޯސަސް މެރިން  ،ފިޝަރީޒް އޮފް މިނިސްޓަރ

ފައިދާވާ  ޝ ކ ރިއްޔާ   މިފްކޯައކީ  ހަރ ދަނާވެ،  ހިންގ ން  މިފްކޯެގ  ދަންނަާވނީ  ައޅ ަގނޑ   ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި 

މިފްކޯ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ވަންޏާ  ވާކަމަށް  ކ ރިއެރ ންތަ  އަށްކ ންފ ންޏަކަށް  އިތ ރ   އަންނާނޭހަމަ  ވަގ ތ   އް  މި   .

އަނެ ބޯޓެއް.  މަދ   ވަރަށް  ހ ރީ  ހަމަ  ބަލާއިރ   ހައަޅ ަގނޑ މެން  މިދިޔަ  ބޯޓ   ތާފ އްކާ  އެއް  ބޭފ ޅ ން  އެ  ެވސް  ަގއި 

މަސްެވރިކަން ހ ންނަ ހިސާބެއްަގިއ    އިއެއިރެްއަގ ؛ގ ޅޭ  ނެރ ްއވައިފި. އެހެންވީމާ، އެއީ މަސްވެރިކަމާ  އިކ ރައްވަ މަރާމާތ 

ބޯޓ ތައް  ބަލާނީ  އެ  ވެސް  މިފްކޯއިން  އެީއ  ަގނެވޭހަރަކާތްތެރިވާނީ.  މަސް  އަދަދަކަށް  ިގނަ  ހަމަ  ޮގތަކަށް.    ނެ 

ނޫން. ބޯޓ ތަކެއް  ހ ންނަ  ކަނޑައެޅިފައި  ސަރަޙައްދަކަށް  ވަކި  މަސްވެރިކަެމއްަގއި    އެހެންވީމާ،  ަވގ ތ  މޫސ މީ  އެ 

ވެކަމަސްވެރި ކަލެކްޓިންގ  މަސް  ދިމާލަކަށް  ހ ންނަ  އެކަަމކ   ސެލްތައްން  ޝ ކ ރިއްޔާ.  އަޅ ަގނޑ     ،ދަތ ރ ކ ރާނީ. 

މީެގ ެވސްދަންނަވާނީ  ތަފާތ   ،އިތ ރ ން  ހަމަ  ބަލަނީ  މި  އޮތީ  ؛އަޅ ަގނޑ މެން  އެ  މިހާރ   ވިޔަފާރިައކަށް  މިނިވަން 

ހ ޅ ވަ  ވެސް  މަސްވެރިކަން  ވަޑަިއެގންއިކަޅ ބިލަމަހ ެގ  ފަރާތްތަކ ން  އެކި  އެހެންީވމާ،  ވަން  އް ކ ރައިންވެސްޓ    ލެވިފަ. 

 ހ ރަހެއް ނެތޭ މި ަވގ ތަކ . ޝ ކ ރިއްޔާ. އެްއވެސް 

 

  ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން

 . هللاމ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  ޢަބްދ  މެންބަރ  ިއްއޒަތްތެރި ނޮޅިވަރަްމ ދާއިރާެގ ޝ ކ ރިއްޔާ ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  هللاޢަބްދ  ނަޝީދ  މ ޙައްމަދ   މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނޮޅިވަރަމް

މިނިސްޓްރީން ރައްޔިތ ންެގ ބޮލ ަގއި ލ އި ލޯނ ތަކެއްެގ    ،ވަނީ ތ ތިބޯަވދިލަމަސް ަގންނާނަމޭ ކިޔާފައި   އަހަރ   ނިމިދިޔަ

ކޮވިޑާ އަޅ ވާފަ.  ލޯނ ތަކެއް  އެބަ  ޮގތ ަގއި  ދައްކަން  ބަރާބަރަށް  ލޯނ ތައް  މި  ެވސް  މިފްކޯ، ގ ޅިެގން  އެކަމަކ   ޖެހޭ. 

ތ ތިބޯވަދިލަމަސް   ތާކ ން  އެްއވެސް  ރައްޔިތ ންފެލިވަރ   މިއީ  އެހެންވީމާ،  ަގނޭ.  ނ އެއް  އެޅ ިވ  މިހާރަކ   ބޮލ ަގިއ  ެގ 

 ؟ކ ރަންތޯ މިނިސްޓްރީންބޫލ ގަ ދަރަނި ދަންތ ރައެއް ކަމަށް 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ވަޒީރ . 
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 : ވާހަކަދެއްކެވ ން  ވަޙީދ  ޒަހާ  ެއްގރިކަލްޗަރ އެންޑް ރިސޯސަސް މެރިން  ،ފިޝަރީޒް އޮފް މިނިސްޓަރ

އޮންނާނީ  ޝ  އިިވަވޑަިއެގންފައި  މ އްދަތ   ކ ރިއްޔާ.  ލޯނ ތަކ ެގ  ހ ރިހާ  ދޫކ ރަްއވާފައި  އެސް.ޑީ.އެފް.ސީން  މިހާރ  

ްގރޭސް ޕީރިއަޑެއް   މީދ ކ ރަނީ  އްދ ވަހ  ދެއްވާފަިއވާނެ ވާހަކަ. އެހެންވީާމ، އަޅ ަގނޑ  އ މަސް  6އިތ ރ ކޮށްދެްއވައިފި. 

އަރައިަގންނައި ކޮވިޑ ން  ލިބިެގންދާނެ  ރ މިއާއެކީަގއި  ޙައްލ   ކަންތައްތަކަށް  އެްއވެސް  މި  އަޅ ަގނޑ   ދެން  ކަމަށް.   

ނ ކ ރަން ަގހާލެއްަގއި   މަސް    ،ބޫލެއް  މަސްވެރިކަމެްއަގިއ  ދައ ލަތ މާކެޓ ހ ރިހާ  ެއ  ކ ރަންޖެހޭނީކީ  ކަމެއް.  ން 

ކަން ހިއްސާކ ރަންޖެހޭ  ވެސް  ބަޔަކ   އ ޅޭ  މަސަ ވިޔަފާރިެއްއަގއި ޝާމިލ ެވެގން  އެ  ފި  ލައްަވއިއިބައްލަވަ  އްކަތް.ނޭނެގ 

ކ ރަން އ ޅެނީކީ ެވސް ދައ ލަތަކ ން ނޫން. އަދި  އެކްސްޕޯޓ    އިކަމަށް ވަންޏާ ފާނަ މަސްވެރިކަމ ަގއި ވެސް ފާނަ ބާނަ

އެކްސްޕޯޓ ހަމަ ެވސް  މަސްވެރިކަމ ަގއި  ކަންނެލީެގ  އަޅ ގަ އެއާެއކީ  އެހެންވީމާ،  ނޫން.  ދައ ލަތަކ ން  ނޑ  ކ ރަނީކީ 

 ން ކަންނޭނެގ މީަގއި ހަމަ އެންމެ ބ އްދިވެރި ޮގތަކީ. ޝ ކ ރިއްޔާ. ނ ށް ދައ ލަތް ނ ވަވިޔަފާރީެގ ތެރެއަ  ނީކ ރަމީދ އްއ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ޙަސަން އިކްރާމް މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ދިްއަގރ ޝ ކ ރިއްޔާ ަވޒީރ . 

 

 ކެވ ން:ދެއް ވާހަކަ ޙަސަން ިއކްރާމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދިއްަގރ 

މިނިސްޓަރ  މަރ ޙަބާ  ރައީސް.  މިނިސްޓަރ ޝ ކ ރިއްޔާ  މަސްވެރިން    ކަމާމިނިސްޓަރ   ،.  ކިތައް  ހަވާލ ވެލެްއިވއިރ ަގއި 

  އާމްދނީއަކީ   އެވްރެޖ ؟ މިހާރ  ކިތަްއ މަސްވެރިން އެބަ ތިބިތޯ؟ އާމްދަނީއަކީ ކޮބައިތޯ އަދި ެއވްރެޖ ؟ ރާއްޖޭަގއި ތިބިތޯ

ދަނކިތައް؟ ކޮބައިތޯ ތިބިތޯޑ ވެރި  އޭރ ަގއި  ކޮބައިތޯ  ެއވްރެޖ ؟ ން  އެބަ  ؟ އާމްދަނީއަކީ  ދަނޑ ވެރިން  ކިތައް  މިހާރ  

 ؟އާމްދަނީއަކީ ކޮބައިތޯ އެވްރެޖ ؟ ތިބިތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ވަޒީރ . 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން  ވަޙީދ  ޒަހާ  ރކަލްޗަެއްގރި އެންޑް ސޯސަސްރި މެރިން  ،ފިޝަރީޒް އޮފް މިނިސްޓަރ
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އެކަމަކ    ނޫން.  ތައްޔާރ ވެނެއް  ަވގ ތ   މި  އަޅ ަގނޑ   ޖަވާބ ދޭކަށް  ސ ވާލަށް  މެންބަރ ެގ  އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ. 

ހިއްސާކޮށްދޭނަން،   އަޅ ަގނޑ މެން  އަދަދ ތައް  ބޭނ ންފ ޅ ވާ  ތި  ބޭފ ޅ ން  ތި  . ސާބ ތައްތަފާސްހިތި  އަޅ ަގނޑ  

 ޔާ. ޝ ކ ރިއް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .އަޙްމަދ  ޙަސަން މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ އިނގ ރަިއދޫޝ ކ ރިއްޔާ ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އަޙްމަދ  ޙަސަން މެންބަރ   ދާއިރާެގ އިނގ ރައިދޫ

އަޅ ަގނޑ ެގ ވަޒީރ .  މަރ ޙަބާ  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ސ ވާލަކީޝ ކ ރިއްޔާ  މިހާހިސާބަށް   އިަގޅ އަތޮ  ރ.   ، 

ކި ހ ރީ  އައިސްޕްލާންޓ ގާއިމ ކ ރެވިފައި  ރ.؟ ތޯތަްއ  ޕްލާންޓ   އިތ ރަށް  އިތ ރ   ސަރަޙައްދެްއަގއި  އެހެން   އަތޮޅ ެގ 

 ޖަވާބ ދެއްަވއިފިްއޔާ ވަރަށް ރަނަގޅ . މިއަށް ؟ ގާއިމ ކ ރ މަށް މިނިސްޓްރީން ނިންމާފައިވޭތޯ

 

 ކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެއް 

 ތެރި މެންބަރ . ވަޒީރ .  ިއއްޒަތްޝ ކ ރިއްޔާ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން  ވަޙީދ  ޒަހާ  ެއްގރިކަލްޗަރ އެންޑް ރިސޯސަސް މެރިން  ،ފިޝަރީޒް އޮފް މިނިސްޓަރ

 ދަންނަވާކަށް   ކ ައއިސްޕްލާންޓް ާގއިމ ކ ރެވޭނެ. ދެން އަޅ ަގނޑަށް މި ވަގ ތަޝ ކ ރިއްޔާ. ޝ ކ ރިއްޔާ. ރ.މަޑ އްވަރީެގ  

ންނާނެ ކަމަށް. ދެން  ައއިސްޕްލާންޓް ހ ެއއް  މީދ ކ ރަނީ  އް. އެކަމަކ  އަލިފ ށީަގއި އަޅ ަގނޑ  އ  މެއްރަކ  ކައިކޮން  ނޭނެގ

ިވސްނ މަކީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އެޅ މެ  ،އެކަމަކ   ދޯނިފަހަރ   އްައއިސްޕްލާންޓް  ހަމަ  އާރ .އެސް.ޑަބްލިއ     ގައިނޫން. 

ެވސް ސަލާމަތްވާނެތީ އަޅ ަގނޑ މެން   ދި ޚަރަދާ ަވގ ތާިއ އަ  ށް  ބޭފ ޅ ންނައޭރ ން އެ ؛ނިޒާމ  ާގއިމ ކޮށްެގން  ،ސިސްޓަމ 

 ން. ޝ ކ ރިްއޔާ. އ ލިއ  ސިސްޓަމ ތަކަކަށް ބަދަލ ެވެގންދިތަރ ހީބ ދެނީ އާރ .އެސް.ޑަބް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މަރަދޫޝ ކ ރިއްޔާ ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް ރ މެންބަ ރާެގދާއި މަރަދޫ
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އަދިވެސް މަސްކިރ ވާފައި މަހެއް ދެމަސް ވާއިރ ަގއި ވެސް    ،ައކީޝ ކ ރިއްޔާ. މަސްވެރިން އެންމެ ބޮޑަށް ކ ރާ ޝަކ ވާ

ތަޢާރަފ  ކާޑ   މަސްވެރިޔާ  މައްސަލަ.  ނ ލިބޭ  ކ   ކ ރީމާފައިސާ  މީެގ  ސަރ ކާރ ން  ކަމަށް  ޙައްލ ވާނެ  ރިން އެކަން 

އެބަ ންއިޢ ލާ އެހެންވީމާ،  ކ ރަްއވާފައި  ކީއްވެެގންތޯއޮތް.  ދަނީ  މި  މ އްދަތެއް  ދިގ   މިހާ  ޙައްލ ނ ވެ  މައްސަލަ  ؟ މި 

އަދި ކިރ ވާ މަހަށް މިހާރަށްވ ރެ  ؟ އެކަމާ ބެހޭ މައ ލޫމާތ  ދެއްވަފާނަންތޯ ؟ތޯކާޑ  ކާމިޔާބ  ކަމަކަށް ނ ވޭމަސްވެރިޔާ  

 ؟ ދާނެތޯއްސިއިންތިޒާމ ތަކެއް ހަމަޖެ ންނަށްރިމަސްވެ  ޮގތް،އަވަހަށް ފައިސާ ލިބޭނެ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ވަޒީރ . 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން  ވަޙީދ  ޒަހާ  ެއްގރިކަލްޗަރ އެންޑް ރިސޯސަސް މެރިން  ،ފިޝަރީޒް އޮފް މިނިސްޓަރ

އްކަތް ދަނީ ކ ރިއަށް. ދެން ެގ މަސަޝ ކ ރިއްޔާ ރައީސް. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މަސްވެރިޔާ ކާޑ  ހެދ މ 

ހ ރި ސ ވާލެއް.  ގ ޅ ން  ދެން މިއަދ  ކ ރައްވާފައި އޮތް ސ ވާލާ  ތި ކ ރެއްވި ސ ވާލ ެގ ބަޔަކީ އަޅ ަގނޑާ ؛ކ ރިއަށް އޮތް

މިފްކޯ ކ ންފ ންޏަށް ވަގ ތ ން   ،ދެން އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީ ހެދ ން ކަމ ަގއި ވިޔަސް،  މަސްވެރިޔާ ކާޑ  

ކ ންފ ންނަ  ސާދެވޭނީއިފަ އަޅ ަގނޑ ެގ  އެ  ެއކަމަކ   ވާނަމައޭ.  ޮގތަށް  ކ ންފ ންޏެއް  ފައިދާވާ  ދެން   ޖަވާބާކީ  ގ ޅިެގން 

 އިތ ރ  ސ ވާލެއް ބޭނ ންފ ޅ ވާ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅ ަގނޑ  ސާފ ކޮށްލަދޭނަން. ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ޒިޔާދ  ޙ ސައިން މެންބަރ ިއްއޒަތްތެރި  ެގދާއިރާ ަވއިކަރަދޫ ޝ ކިރިއްޔާ ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޒިޔާދ  ޙ ސައިން  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ވަިއކަރަދޫ

ސ ވާލ   އަޅ ަގނޑ   ވީމަ  ަވޒީރ   ވެސް  ދަނޑ ވެރިކަމ ެގ  ވަޒީރަކީ  ވަޒީރ .  މަރ ޙަބާ  ރަީއސް.  ޝ ކ ރިއްޔާ 

ސަ މި  ފަރމިންއަށް  ކޮންޓްރެކްޓް  ރަށްތަރ ކާރ ން ދަނޑ ވެރިކަމަށް.  އިޢ   ރަށެްއ    ، ކ ރިއިރ ލާނ ކެއް  އެްއވެސް  ހދ.ެގ 

ޚާއްޞަކ ރެވިފައި ދަނޑ ވެރި އެކަމަށް  ހދ.ަގއި  ނެތީމަތޯކަނ ަވނީ  ރަށެއް  ކަމ ދާ  ސ ވާލަކީ.  ؟ ން  އަޅ ަގނޑ ެގ  އެއީ 

 ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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 ތްތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން  ވަޙީދ  ޒަހާ  ެއްގރިކަލްޗަރ އެންޑް ރިސޯސަސް މެރިން  ،ފިޝަރީޒް އޮފް މިނިސްޓަރ

ފަރމިންގ ކޮންޓްރެކްޓް  ައޅ ަގނޑ މެން  މިހާތަނަ  3އަށް  ޝ ކ ރިއްޔާ.  އެއީ  އ ޅެނީ.  މި  ކަނޑައަޅައިެގން  ށް ރަށެްއ 

ކޮށްފަ މަސަްއކަތެއް  މިޮގތަކަށް  އެހެންރާއްޖޭަގއި  ނ ވޭ.  ދަންނަާވނީ  މާ،ވީއެްއ  މިހާރ ވެސް    .ހދ  .އަޅ ަގނޑ   އަކީ 

ހަމަ އަދި  ތަނެކޭ.  ތިބި  ބަޔަކ   ތިބި  ދަނޑ ވެރިކަމ ަގއި  ފެންވަރެއްަގއި  މި ރަނަގޅ   އަޅ ަގނޑ މެން  އެާއއެކީ 

ދި ން އަތެރެއިރާއްޖެ  މެދ   ،އި މިކަން ކ ރަންށޭ. އެހެންވީމާ، އ ތ ރ ން ރަށަކާއިަގނީ ބިން ބޮޑ  ރަށްރަށ ރަކ މަސައްކަތް

. އަދި މި މަސަްއކަތް ަވރަށް އަވަހަށް ފެށިެގންދާނޭ ؛އި އަޅ ަގނޑ މެން މި ކޮންޓްރެކްޓް ފަރމިންަގ  ކ ނ ން އެްއ ރަށޭދެ

 ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .މ ޙައްމަދ  ދ ޖަމްޝީ މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ކ ޅ ދ އްފ ށީޝ ކ ރިއްޔާ ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މ ޙައްމަދ  ޖަމްޝީދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  އްފ ށީކ ޅ ދ 

 ސިޓީެގ ލޭނ ެގ މަސްވެރިކަމާ  ކ ޅ ދ އްފ ށީ  ،ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރ ޙަބާ ވަޒީރ . އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ

ސ ވާލ ެގ ޖަވާބ   ކ ރާ ސ ވާލެއް. މި  ޖިލީހަށް ހޮވ ނީއްސ ރެ މަގ ޅޭ ސ ވާލެްއ. މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން މިތަނަށް ނ ވަތަ މި

ކ ރޭ. ލޭނ ެގ    އަބަދ ވެސް ދެްއވަނީ ެއްއޮގތަކަށް. އެކަމަކ  ދ ނިޔޭެގ އެހެން ޤައ މ ތަކ ަގއި ވެސް ިމޔަރ ެގ މަސްވެރިކަން

ދެންނެވީ މި  އަވަ ؛މަސްވެރިކަން  މީހ ން.  މަސްވެރިއްކ ޅ ދ އްފ ށި  މި  ވެސް  ސިލޯނ ަގއި  ސިލޯނ ން ކަންޓެރި  ކ ރޭ.   

ންނަނީ ލޭނ ެގ މަސްވެރިކަން ނ ކ ރާއިރ ަގއި  ރާއްޖެއަށް އޮ  ،ންނައިރ ކ ރާ ކަންނެލި ސ ން ޕަސެންޓްަގއި އޮރަޕަށް ބޭރ ޔޫ

ކިހާވަރަކަށް މަސައްކަތް  ،ަގއި. އެހެންވީރ    24%ވެސް   ކ ރެވިއްޖެތޯ މި ތި ވ ޒާރާ ނ ވަތަ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން 

 އޮތް... ާގފަރ ަގއި ވެސް އެބަ  ކ. ،ދެންނެވ ނ  ފަދަިއން އަދި އިސްވެ؟ ކޮށްދެްއވަންއްލ މައްސަލަ ޙަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ވަޒީރ . 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން  ވަޙީދ  ޒަހާ  ެއްގރިކަލްޗަރ އެންޑް ރިސޯސަސް މެރިން  ،ފިޝަރީޒް އޮފް މިނިސްޓަރ
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ައޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރިއްޔާ  މިޔަރ .  ދަންނަވާނީ  ެއކްސްޕޯޓ   މަނާ   ދަށ ން  ރެގިއ ލޭޝަންެގ  ސައިޓީސްެގ  ހަމަ  ކ ރ މަކީ 

. ދެން ކ ން ކ ރިމަެގއް ނ ލިބޭނޭޔަ ލިޔަސް ހަމަ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެއިއެްއޗެކޭ. ައޅ ަގނޑ މެން އެ މަސްވެރިކަން ހ ޅ ވަ 

ޑިއ ޓީައކީ ޔޫރަސިލޯނ ެގ  ޔޫނި،  ނ ނަ  އަނަށްޕިއަން  ބޭޑިއ ޓީެއއް  އެ  މަާގ.  ސ ން    ސް ފ ޅ ންެގ  ވަނީ  އެކްސްޕޯޓް 

ދަނީ  ޕަސެންޓ  މި  އެކްސްޕޯޓްެވެގން  މަސް  ރާއްޖޭެގ  ދަންނަވާނީ    28%ަގއި.  އަޅ ަގނޑ   މިހާރ   ޓެކްސްޓޭޝަނާެއކީ. 

ސް  މ ެގ ެއްއވެމަސްވެރިކަ ؛28%އަޅ ަގނޑ މެންެގ އެ    ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ މަސްވެރިކަމ ެގ ެއްއވެސް މައްސަލަެއއް ނެތޭ

ރީ ކ ރެވިފައޭ. އެކަމަކ  ޑިއ ޓީ އެްގޒެމްޕްޝަން މެކޭނިޒަމަކީ  ހެކަންތައްތައް އެ  . ެއއީ ކ ރަންޖެހޭޑ ވ ންތަކެއް ނެތޭކަންބޮ

ކ ރަންޖެހޭ  ޓަކައި  ކ ޑަކ ރ މަށް  ޑިއ ޓީ  އަޅ ަގނޑ މެން  ެއއަށް  އެހެންވީމާ،  ކަމެކޭ.  ކ ރަންޖެހޭ  ޮގތަކަށް  ވަކި 

ވާނީ ސަބްމިޝަނެއް ހަދާފައޭ. އެކަމަކ    ަގނޑ މެން ވެސްތެރޭަގއި އަޅ   ން މަހ ެގރ  ޖޫއަހަ  މި  ،މަސައްކަތްތައް ކ ރެވި

ވަނަ އަހަރ ަގއޭ މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން ހަދާފައި   2023ކ ރަްއާވނީ  އެންމެ އަވަހަށް ވެސް އެ ބޭފ ޅ ން އެ ޑިއ ޓީ ރިވިއ  

ނޑ މެން ފޮރިން  ޅ ަގއަ   ކ ބޭ. ެއކަމަލެއް ނ ލިކަށް ޙައްޔަ މާ، އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް އަދި އެހ ރި ސަބްމިޝަނަށް. އެހެންވީ 

 ކ ރަމ ންނޭ. ޝ ކ ރިއްޔާ. އެކީަގއި ވެސް މި ދަނީ މަސައްކަތް މިކް މިނިސްޓްރީއާމިނިސްޓްރީއާއި އަދި އިކޮނޮ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ރަޝީދ  އިބްރާހީމް ެމންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މެދ  މާފަންނ ޝ ކ ރިއްޔާ ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ރަޝީދ  އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ  މެދ  މާފަންނ 

ބޭނ ންވަނީ ސާފ ކޮށްލަން  ައޅ ަގނޑ   ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ކ ރީ   މާލޭ  ،ޝ ކ ރިއްޔާ  ވަރަށް ސަރަޙައްދ ަގއި  ަގއި 

ސާ  އިބޭރ  ފަ  އީނަ. އަދި މިފަރާތްތައް ވަރަށް ިގކ ރާ  ޓ ، އެކްސްޕޯއިިގނައިން ބޮޑ  ފާނައާއި ކ ދި މަސް އާލާކޮށް ދިރ ވަ

 މާލޭ  ، ހަތަރ  ރިސޯޓަށްވ ރެ ިގނައިން ބޭރ  ފަިއސާ އެތެރެކ ރާ ިވޔަފާރިތަކެއް. އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީތިން ؛އިންތިހާއަށް

ކ  ކަންތައްތައް  މި  އޮތްތޯއޭ  އެބަ  ޕްލޭނެއް  ެއއްެވސް  ހާލަތ ަގއި  އޮތް  ދިމާވެފައި  މި  މިހާރ   ރިއަށް  ސަރަޙައްދަށް 

މިހާރ ވެސް ފާނަ ވިއްކަމ ން ؟ ތ  ފަހިކ ރ މަށް ވަޒީރ  ވިސްނަވާފައި އެބަ އޮތްތޯއޭޞަ ފަރާތްތަކަށް ފ ރ އެ ؟ެގންދެވޭނެ

އަާގ އެ  އެހެންނަމަވެސް،  ެގންދަވަނީ.  ދެން    ތި  ނެތިެގން.  ތަންތަން  އެފަދަ  އަދި  ނ ކ ރޭ.  ފަރާތްތައް  އެ  ނ ގ ޅޭތީ 

  ެއއްކޮށް އެފަދަ ފ ރ ޞަތ ތައް ފަހިވާ   ޔާމަތީކައިރީަގިއ އޮ  އްދާ ސް އެއަރޕޯޓް ސަރަޙައާލާކ ރ ން ވެ  އި މަސް ދިރ ވަކ ދި

 ؟ޮގތަށް އިޤ ތިޞާދ  ލާމެހިެގންދާނެ ޮގތަކަށް ވިސްނާފައި އެބަ އޮތްތޯއޭ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 
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 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޒަހާ ވަޙީދ   ރ  މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް ެއްގރިކަލްޗަ  ،މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް

ފާނާެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ އަޅ ަގނޑ މެން  ފަރާތްތަކަށް  މަސްވެރިކަމ ގައި  މެންބަރ .  ކައިރި    އާމާލެއެއީ    ،ހަރަކާތްތެރިވާ 

ފަޅެއްސަރަޙަ ފަރަކީ  ވަނާގއޮތީ  ވެސް  ކ ރީަގއި   ؛މަށްހަމަޖެއްސ   އްދަކ ން  އެ  ނަމަވެސް،  ހަމަޖައްސާފަ.  ފަރ  

ފަ ނ ވާތީ އެކަށީެގންވާ  ރިކ އެސްޓ   ނަށްބޭފ ޅ ން  އެ  ، ރަކަށް  އެބަ  ހޯއްދެވ މަށް  ތަނެއް  އެހެންވީމާއްވާ ކ ރަ އެހެން   .  ،

ކ ރަމ ން. ދަނީ  މި  މަސައްކަތް ވެސް  އެ  ވެސް    ދެން  އަޅ ަގނޑ މެން  ިވޔަފާރީަގއި  މަހ ެގ  ކ ދި  ދިރޭ  އެއާެއކީ  ހަމަ 

ކަ ލިބިއްޖެ  ކައިރިން  ހިސާބަކ ން  މިފަދަ  ހީވަނީ  އެއަޅ ަގނޑަށް  ވަންޏާ  ވެ  މަށް  މަސައްކަތް  ބޭފ ޅ ންނަށް  ސް 

   ކ ރިއަރަިއެގން ދާނެހެން. ޝ ކ ރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޔޫނ ސް ޢަލީ.ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ހޮޅ ދޫ ަވޒީރ .  ޝ ކ ރިއްޔާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޔޫނ ސް ޢަލީދާއިރާެގ މެންބަރ  ހޮޅ ދޫ 

ދަނޑ ވެރިކަމަށް ދޫކ ރެވިފައި ހ ރި ރަށްތަކ ެގ    ،އަޅ ަގނޑ  ސ ވާލަކީ  ؛މިނިސްޓަރ   ތްތެރި ރަީއސް.ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަ

މަޤް ދޫކ ރި  ރަށްތައް  އެ  މަސައްކަތް  ޞަދާތެރެއިން  ރަށ ގައިތޯ  ކިތަްއ  ެގންދަނީއެއްޮގތަށް  ކަންތައް   އެ؟ ކ ރަމ ން 

ބައްލަވަމ ންެގންދަންތޯ މިނިސްޓްރީން  ވަންޏާ  ވާނ ބައްލަ ؟ ކިހާވަރަކަށް  މޮނިޓަރކޮށް  ކަމަށް  ކަންތައްތައް  ެއ  ކީްއވެތޯ   

 ؟ ކ ރަމ ންދޭތޯ ނ ވަތަ ނޫންތޯ  އެްއޮގތަށް ދަނދ ވެރިކަން ޞަދާދޫކ ރި މަޤް؟ ނ ބައްލަވަނީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ވަޒީރ  އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  ޖަވާބަށް  . ޝ ކ ރިއްޔާ  ވަޒީރ ެގ  ސ ވާލަށް ފަ  އިްއޒަތްތެރި  މި    ހ  

އިްއޒަތްތެރި  ހ ރިހާ  ތިއްބެވި  އެދިަވޑަިއެގންފަިއ  ފ ރ ޞަތަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ހަަމވީ.  ވަގ ތ   ކަނޑައެޅިފަިއވާ 

 އެ ލިސްޓ  ދެވަނަ ސ ވާލާެއކ  ހަމަ ދައ ރ ވާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ިއއްޒަތްތެރި ވަޒީރ .  ،މެންބަރ ން

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޒަހާ ވަޙީދ   ްގރިކަލްޗަރ  ސް އެންޑް އެ މެރިން ރިސޯސަ  ،މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް

ދަނޑ ވެރިކަންޝ ކ ރިއްޔާ  އާއިރ   ސަރ ކާރ   މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ރަށްތަކަކީ    .  ހ ރި  ދޫކޮށްފައި  ކ ރަން 

ސަރ ކާރ ަގމޮނިޓަރ މި  ނަމަވެސް،  ނޫން.  ރަށްތަކެއް  މޮނިޓަރކ ރެވެމ ންދާ  ރަށްތަކެއް  ހ ރިހާ  މި   ، ކ ރެވިއި 
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ރަށެއް. މި ރަށްތަކ ަގއި އެކަށީެގންވާ ޮގތަށް މަސަްއކަތްކ ރާ    54ވަނީ  ކ ރަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދެވިފައި  ކަންދަނޑ ވެރި

ރަށްތަކަކާއި ހ ރި  މަސައްކަތްކޮށްފައި  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  މަސަްއކަ  ،ރަށްތަކަކާިއ،  ޮގތަކަށް  ެއއްެވސް  ތްނ ކޮށް  އަދި 

ެއްއވެސް   ؛ެއކަށީެގންވާ  ،މ ޢާމަލާތްކ ރެވި  މިހާރ  ވާނީ މި ހ ރިހާ ފަރާތްތަކާހ ރި ރަށްރަށް ހ ރި. ދެން އަޅ ަގނޑ މެން  

ވެސް  ރަށްރަށް  ހ ރި  މަސައްކަތްނ ކ ރެވިފައި  އެ   ،ވަރަކަށް  މި    ެއއީ  އޭރ   ޓަކައި  މަސައްކަތްކ ރ މަށް  ބޭފ ޅ ންނަށް 

ައޅ ަގނޑ މެން   ށް ނަާގ. ދެން އެހެންވީމަންނަނީ ވަރަށް ިގނަ އަދަދެްއެގ ފައިސާ ދައ ލަތައޮ އޮންނަ ކޮންޓްރެކްޓ ތަކ ަގއި  

ޝަނަށް ބާރ   އ ޮގތ ން އިމްޕޯޓ  ސަބްސްޓިޓި  ގ ޅޭ  އާރިޓީއ  އެބޭފ ޅ ންނަށް މި ދެނީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ވެސް ފ ޑް ސެކި 

އްޖެ  ނަތީޖާ ދެއްކި   ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި ހައްދަވާފައި އެހަރ އަ  1ްއ ހައްދަން. އެ ބާވަތްތައް  ކެޮގތަށް ބައެއް ބާވަތްތަ   ލިބޭ

ވެެގންދާނެ.  އެ ރަށްތައް ބާޠިލ   ،ެއކީަގއި ދެން ކ ރިއަށް ދެވޭނީ. އެހެންނޫންނަމަ ބޭފ ޅ ން ކޮންޓްރެކްޓާ ވަންޏާ އެ ކަމަށް

 ލ މަށް ޓަކައި. ޝ ކ ރިްއޔާ.  އިއެހެން ފަރާތްތަކަށް ހ ޅ ވަ ،ސަރ ކާރަށް ލިބިެގންދާނެ

 

 ސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާ

ދަނީ މިއަދ ެގ ދެވަނަ ސ ވާލަށް. އޭެގ ކ ރިން އަނެްއކާވެސް   ވަޒީރ . ދެން އަޅ ަގނޑ މެން މި  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

   ބެހޭ މައްސަލައެއް. ނިޒާމާ ،މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޠާރިޤް

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އަޙްމަދ  ޠާރިޤްދާއިރާެގ މެންބަރ  މަހިބަދޫ 

ރައީސް.ރިއްޝ ކ  އިްއޒަތްތެރި  ކ ރިން  ޔާ  މައްސަލަ  އަޅ ަގނޑ   ފާހަަގކ ރި  އައީ.    އާެވސް  މި  މިހާރ   ހިސާބަށް 

ޒީރަކ   ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(ަގއި މި ބ ނަނީ، ވަ  78ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(.   78ަގާވއިދ ެގ   ހ ެގއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މަޖިލީ

ޖަވާބ ދިނ މ ެގ ަވގ ތ  ކ ރިއަށްެގންދާނީ   ،އިތ ރ  ސ ވާލ ކ ރ މާއި  އާގ ޅިެގން މި މާއްދާެގ )ހ(ެގ ދަށ ން އޭނާ  ދޭ ޖަވާބަކާ

ވަންދެނޭ  20ިގނަެވެގން   އެ  މިނެޓ   ފަށާނީ  20.  ގ ނަން  ޖަވާބ ދޭ   ،މިނެޓ   ަވޒީރ   ސ ވާލަށް  ދިން  ނޯޓިސް 

ޏާ ލ ކ ރާ ކަމަށް ވަންޮގތަށް މިހާރ  ޢަމަ އަށް ވަޑައިެގންނެވި ރައީސް ޢަމަލ ކ ރާ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޔޫ.ކޭ ނޭހިސާބ ން

ޖެހޭނީ ވަކިން  ަގާވއިދާ ޚިލާފ ވާނެ. މަޖިލީހަށް ވަކި މެންބަރ ން ހ ށަހަޅާ ވަކި ސ ވާލަށް ފ ރ ޞަތަށް އެދެން  ެގހ މަޖިލީ

ހ ށަހެޅި ސ ވާލަށް ެއ  ކ ރިން  މީެގ  މިހާރ   ފެށިެގން.  ަވގ ތ ން  އެ  ނޫން.    ހަމަ  ބޭނ މެއް  ސ ާވލ ކ ރާކަށް  އަޅ ަގނޑ  

މިހާރ  އެހެންވީމާ  އެކަމަކ   ބޭނ ންވާތީ،  ސ ވާލ ކ ރަން  ސ ވާލަށް  މެންބަރ މިއަންނަ  ސ ވާލ ކޮށްފައި  ވަގ ތ   މި   ؛، 

ފ ރ ޞަތަ ހ ޅ ވާލަން  ޖެހޭނީ  އަނެްއކާ  ދީފައި  ވަގ ތ   މެންބަރަށް  ހ ޅ ވަށްހ ށަހަޅާ  އަޅ ަގނޑ މެންނަނ ލާއި.  ެއ  ނަމަ  ށް 
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ވަނަ މާއްދާެގ    78  ،ަގާވއިދ ެގ މިދެންނެވި ޮގތަށް  ހ ެގޖިލީސ ވާލަށް އިތ ރ  ސ ވާލ ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތެއް ނ ލިބޭނެ. މަ

ކޮންމެ ސ ވާލަކަށް    ،ހިސާބަށް ކީމަ އެނޭގނެ  އާވަނަ މާއްދާެގ )ށ(   78ވަނަ ާމއްދާ ފަށައިެގން    73)ށ( އާއި އަދި  

ިއނީ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރަކަށް ވެދާނެ. ދެ މިނި  ވަކިން ޖެހޭނެ ފ ރ ޞަތ  ހ ޅ ވާލަން. މި ސްޓަރެއް ވަގ ތ  އައިސް 

ހ ޅ ވާލަން. ފ ރ ޞަތ   އެ  ޖެހޭނީ  ހަމަ  ގަވާއިދާ  ޔޫ.ކޭ  އަންނައިރ   ޢަމަލ ކ ރަނީކީ  ރިޔާސަތ ން  ަވޑަިއެގން  އަށް 

 ދޭނެ ކަމަށް އ އްމީދ ކ ރަން.  ، މިހާރ ެގ ރިޔާސަތ ން ަގވާއިދާ އެްއޮގތަށް ޢަމަލ ކޮށްއެްއޮގތަކަށް ނޫން. އެހެންވީމާ 

 

 )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( 

 

 ވ ން:ވާހަކަދެްއކެ ރިޔާސަތ ން 

ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް    އީ އަޅ ަގނޑ  ބަލަިއަގންނަން ތި ؛އަޙްމަދ  ޠާރިޤްދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ     މަހިބަދޫ

ދަންނަވަނީ މި  ައޅ ަގނޑ   އެކަމަކ   އެނޭގ  ،ކަމަށް.  ވެސް  އެންމެންނަށް  ސ ވާލަށް ،  އަޅ ަގނޑ ެމން  ދެންމެ  ހަމަ 

ވަ ޖަވާބ ދެ އަދި  ވެސް  އިންނެއްވީ  އޮތްޑަިއެގން  ޖެހިެގން  މިނިސްޓަރ .  ފިޝަރީޒް  ވެސް  ވެސް  ވީ  ސ ވާލަށް   

ނަމަ މިނިސްޓަރ   ޔޫތ   ެއއީ  މިނިސްޓަރ .  ފިޝަރީޒް  އޮތީ  ޑިސްކަޝަން    ،ޖަވާބ ދެއްވަން  އެ  އަޅ ަގނޑެއް 

ބ އްއ ކޮންޓިނި ހަމަ  ެގންދަނީ  މި  ކ ޑަކޮށް  އެކަމަކ   ނ ބަލާނަން.  ވެސް  އަޅ ަގނޑ   ކަމަކަށް  ވެސް  ވާނެ  ދިއަށް 

ަގވާއިދ އިބަލަ މަޖިލިސް  ވިދާޅ    ންލަިއެގން.  އިތި  ހަމަ  ރިޔާސަތަށް  ަގާވއިދ   މަޖިލިސް  ނ ކ ތާަގއި    ، ދޭތިޔާރ ޚ ވި 

 ؛ކ ރ މ ެގ އިޚ ތިޔާރ  ލިބޭ. އަދިއ ލިސްޓ  ކޮންޓިނި   ެގފ ރ ޞަތަށް އެދިވަޑަިއެގންފަިއ ތިއްބެވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން

 ހަމަ މި މަޖިލިސް ފެށ ނީއްސ ރެ ، އަޅ ަގނޑ  މިކަން ކ ރަނީ މަޖިލީހ ެގ ރިޔާސަތ ންމާހެންވީ ވީމަ. އެއެއީ ސައިލެންޓް 

ކ ރައްވަމ ން   މެންބަރ ކަން  އިއްޒަތްތެރި  އ ސޫލަށް.  ނ ވަތަ  ؛ެގންދެިވ  ތެރޭަގއި  އަހަރ   ދޮޅ   މިވީ  ނ ކ ތާ  ތި 

ކީއްވެތޯ   1ާގތްަގނޑަކަށް   ފާހަަގނ ކ ރެްއވީ  ީވިއރ   އަޅ   ، އަހަރ   ސ  ދެން  ކ އްލިަގނޑ ެގ  މިއަދ   ތި  ޔަ ވާލަކީ.  ކަށް 

، ައޅ ަގނޑ  ހަމަ މަސައްކަތައިެގން ކ ރިއަށްެގންދެވޭތޯ ބަލާނަން. މި ސ ވާލަށް ވެސް އެހެން ރެވ ނީ. އެހެންވީމާފާހަަގކ 

 ނެ.  ލިބޭ ަވގ ތ ކޮޅ ެގ ތެރޭަގއި ފ ރ ޞަތ  ލިބިވަޑައިަގންނަވާ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން އެދިަވޑަިއަގންނަވާ ނަމަ

އެޖެންޑާ    -{ 5.2}  ފަށަނީ  މި  މިހާރ   ޔަޢ ޤޫބް  -5.2އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ   ،هللاއަބްދ   ދާންދޫ 

ެއްގރިކަލްޗަރ އަލްފާޟިލާ ޒަހާ ވަޙީދާ  ،ރީޒްފިޝައޮފް    ރމިނިސްޓަ ކ ރައްވާ ސ ވާލ .    މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް 

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  

 

 ކަދެއްކެވ ން: ވާހަ هللا އަބްދ  ޔަޢ ޤޫބްބަރ  ދާއިރާެގ މެން ދޫދާން
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. އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ، މިފްކޯައށް މަސްވެރިން ވިއްކާ މަހަށް މަރ ޙަބާ މިނިސްޓަރ   ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ންތިޒާމ  ހަމަޖެއްސޭނީ  އަދި މަސްވެރިންނަށް ަގާވއިދ ން ފަިއސާ ދެޭވނެ އި  ،އާއި ފައިސާ ނ ލިބި ލަސްވަނީ ކީްއވެެގންތޯ 

 ޝ ކ ރިއްޔާ. ؟ ކިހާ ދ ވަހެްއެގ ތެރޭަގއިތޯ

 

 ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ 

އިްއޒަތްތެރި   ެމންބަރ .  ިއްއޒަތްތެރި  ޖ މ ޝ ކ ރިއްޔާ  ޖަވާބ ދެްއވަން  ސ ވާލަށް  މި   މިނެޓ   7ލަ  ވަޒީރަށް 

 ލިބިވަޑަިއަގންނަވާނެ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޒަހާ ވަޙީދ   ލްޗަރ  އެންޑް ެއްގރިކަ މެރިން ރިސޯސަސް  ،މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް

މެންބަރ .    ޝ ކ ރިއްޔާ  ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  ރަީއސް.  ދައ ލަތ ެގ  ިއއްޒަތްތެރި  ޒިންމާވާ  ދަރަންޏަށް  މިފްކޯއަކީ 

މިފްކޯ ނަމަވެސް،  ވާތީވެ  އާކ ންފ ންޏެއް  ކަމަށް  ބޮޑ   ނ ހަނ   ކަންބޮޑ ވ ން  މަސްވެރިންެގ  މަސްވެރިކަން    ،ގ ޅިފަިއވާ 

އްލެއް ހޯދ މަށް ސަރ ކާރ ެގ ފެންވަރ ަގއި ިގނަ ޙައަދި މިކަމަށް ދާއިމީ    ،ަގއި އި ބޭ މައްސަލަކ ރ މަށްފަހ  ފައިސާ ނ ލި

އޮތީ  ފާހަަގކޮށްލަން  ޖަވާބ ަގއި  ސ ވާލ ަގއި  މެންބަރ ެގ  އިއްޒަތްތެރި  ކ ރެެވމ ން.  ދަނީ  މިފްކޯއިން    ،މަސައްކަތްތަކެއް 

ދޭންޖެ ގި މަސްވެރިންނަށް  ލަސްވ މ ަގއި  ނ ދެވި  ފައިސާ  މައްސަހޭ  މިޮގތ ންލަތަކެނަ  ހ ރިކަން.  މަްއސަލަިއެގ    ،ްއ  މި 

އަާގ ަގންނަމ ންދާ  މަސް  މިފްކޯިއން  ގ ޅިފަިއވަނީ  ފަދައިން  .އަސްލ   މިހާރ     ،އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ  މިފްކޯއިން 

ަގ މަސް  އަތ ން  ލިންމަސްވެރިންެގ  ބާޒާރ ަގއި  އެކްސްޕޯޓް  ެގއްލ މ ގަ ނަމ ންދަނީ  ބަލާއިރ   އަަގށް  މިދިޔަ  އިބޭ   .12 

ބަލާއިރ   ދ ވަހ ސްމަ އަގ ތަކަށް  ަގތް  އެކްސްޕޯޓ   ،މަސް  ަގނެ  މަސް  ބަލާއިރ   ށްކ ރ މައަދި  ޚަރަދަށް  މަސް   ،ހިނާގ 

އަށް  އަދަދަކަށް ގެއްލ ންވޭ. އެހެންކަމ ން، މިފްކޯ  ދެމެދ ެގ  އާރ ފިޔާ  4ނޫނީ    3ކޮށް  ަގންނަ އަގ ން މިފްކޯއަށް ެއްވރެޖ 

ެގއްލ ން މި ައގ ން ލިބޭ  ޮގތްޮގތ ން ސަރ ކާރ ން ލޯނ ެގ  މަސް ަގންނަ  ޮގތ ަގިއ  ހާރ  ފޫބެއްދެމ ން މި ދަނީ އެކިއެކި 

މީެގ ފައިސާއިން.  ފޯރ ކޮށްދޭ  ކ ންފ ނިން  ބެލެނިވެރި  މިފްކޯެގ  ނ ަވތަ  ފައިސާއިންނާއި  ވެސް  ދޫކ ރާ  އިތ ރ ން 

ގ ޅޭ މައްސަލަތައް ިގނަ.    ންގ މާވ މ ަގއި މިފްކޯެގ އޮޕަރޭޝަނާއި އަދި ހިމަސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ނ ދެވި ލަސް 

ަގނޑ ކ ރި މަހ ެގ ޮގތ ަގއި އަދިވެސް ިގނަ އަދަދަކަށް މިފްކޯއިން   ،އެންމެ ބޮޑ  މައްސަލައަކަށް ފާހަަގކ ރެވެނީ  ންމިޮގތ 

ެއޑ އ ވެލި  ،ފާހަަގކޮށްފައިވާނެ   ތަކ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ކ ރިން ވެސްދިއ ން. އެކިއެކި ފޯރަމ މަސް ބޭރ ކ ރަމ ންދާ ން ކޮށްެގ 

އެންމެ    ވެސް  ވެސް އެހެން ކ ންފ ނިތަކަށްކ ރ މަކީ ިމފްކޯ އަދި އެނޫންމަހ ެގ އ ފެއްދ ންތައް ދިވެހިރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓ 

އަކީ ފައިދާާވ  ކޯމިފް  ،ކ ރަން ފެށިއްޖެ ނަމަ. އަދި އަގ  ެއއްކޮށްެގން ދިވެހިރާްއޖެއިން މަސް ބޭރ އިކަމ ަގފައިދާ ހ ރި ޮގތް

ބަދަ މީެގކ ންފ ންޏަކަށް  މިފްކޯލ ކ ރެވޭނެ.  ބޭނ ންވަނީ  ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅ ަގނޑ   ދ ވަސްތަކެްއ  އިތ ރ ން  ިގނަ  އަކީ 
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ލަތ  ެވސް ވަރަށް ޯގސްވެފައި އޮތް  ހާލަތ  އަދި ކ ންފ ނީެގ ވަސީލަތްތަކ ެގ  ހާއިހ މާލ ެގ ސަބަބ ން ކ ންފ ނީެގ މާލީ  

އެހެ ބޭނ ންކ ންފ ންޏެއްކަން.  ަގތ މ ަގއި  މަސް  މައްސަލަޖެހިންކަމ ން،  ގަވާއިދ ން  ވަސީލަތްތަކެްއ  މ ހިންމ     ،ކ ރާ 

މިފްކޯ ޚަރަދ ކ ރަންޖެހޭ.  ފައިސާ  އަދަދ ން  ބޮޑެތި  މަރާމާތ ކ ރ މަށް  ވަސީލަތްތައް  މި  ހަލާކ ވިޔަސް  އަކީ ނ ވަތަ 

ދައ ރެ މ ހިންމ   ވަރަށް  ސިނާޢަތ ަގއި  މަސްވެރިކަމ ެގ  އަދާކ ރާދިވެހިރާއްޖޭެގ  މަސްވެރިކަމ ެގ    ،އް  ސިނާޢަތ ެގ  އަދި 

މިފްކޯ ހިންގ ން އަދި މިފްކޯެގ މަސް ަގތ މ ެގ   ،ވަރަށް ބޮޑަށް ގ ޅިލާމެހިފައިވާ ކ ންފ ންޏަކަށް ވާތީވެ  އ ފެއްދ ންތެރިކަމާ

ހަރ ދަނާ ޚާއް   ، ކ ރ މަށްވަސީލަތްތައް  ވަކިން  މަޞައަދި  ދިމާވާ  ަގތ މ ަގއި  މަސް  ބާނާ  މަސްވެރިން  ްއސަލަތަކަށް  ކޮށް 

މިޙަ ހޯދ މަށް  ވަސީލަތްތައް   އްލ   މިފްކޯެގ  މިޮގތ ން  ކ ރަމ ން.  މަސައްކަތްތަކެއް  ިގނަގ ނަ  ދަނީ  ސަރ ކާރ ން 

އ ފެއްދ ންތައް އިތ ރ ކ ރ މަށް ވަސީލަތްތައް އިތ ރ ކ ރ މަށް  ގ  އެްއކ ރި  އަ މިފްކޯއިން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ، ތަރައްޤީކ ރ މަށާއި

ތަކ ެގ ތެރެއިން މިފްކޯެގ އ ފެއްދ ންތެރިކަން  ޕްރޮޖެކްޓ   ލެވި ފެށ މަށް މި ވަނީ ތައްޔާރ ވެފަ. މިއިވަ ޕްރޮޖެކްޓ ތައް އެކ ލަ 

ވާދަވެރިކަން    ، އިތ ރ ކޮށް ވިޔަފާރީަގިއ  ަގތ މ ެގ  މަސް  ބަދަލ ކ ރެވޭނެ.  ކ ންފ ންޏަކަށް  ފައިދާ  މ އްދަތަށް  ދިގ  

ކަޅ ބިލަމަ ަގތ މ ެގ  ހ އ ފެއްދ މަށް  ަމސް  މިރަކާތްތަ ހަެގ  ެވސް  ސިޔާސަތާއް  ސަރ ކާރ ެގ  ވަނީ އެްއޮގތަށް      މިހާރ  

މަސް ަގތ މ ެގ ިވޔަފާރީަގިއ    ،ލެވިފަ. މިކަމ ެގ ސަބަބ ން މަސް ަގތ މ ެގ ވިޔަފާރިއަށް އިތ ރ  ކ ންފ ނިތައް ވަދެއިހ ޅ ވަ

އ ފެދި އަޅ ަގނޑ     ،ވާދަވެރިކަން  ފ ޅާވެެގންދާނެކަން  އިތ ރަށް  ހަރަކާތްތައް  ަގތ މ ެގ  ދެން ބޫަގމަސް  ލ ކ ރަން. 

ޔޫ.އެސް ޑޮލަރ ެގ ޕްރޮޖެކްޓެްއ    11.76ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް    ދީ ސަރ ކާރ ެގ އެހީަގއި ކޫްއޑޫޢޫސަ   ،އިތ ރ ން ދަންނަވާނީމީެގ

ން  އަމިލި  12.9. އަދި ހަމަ އެާއއެކީ ފެލިވަރ ެގ  ންއަމިލި ؛ ބޭންކ ެގ ޚަރަދ ަގއި މްވަނީ. އަދި އެްގޒި  އޭލެވިފައިއެކ ލަވަ

ފައި ހޯދިފައޭ.ޑޮލަރ ެގ  ވަނީ  ކ ރަނީ    މި  ސާ  މި  އިކޮނޮމިކް  މަސައްކަތް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އަޅ ަގނޑ މެން 

ފިޝަރީޒާ އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ެގނެވ ނީމާ  ޑިވެލޮޕްމަންޓާއި  ތަރައްޤީތައް  މި  މި   ގ ޅިެގން.  ހީވަނީ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް 

 އީސް.  . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަހެންއްލ  ލިބިެގންދާނެޙަކަންތައްތަކަށް 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ހ ޅ ވަޝ ކ ރިއްޔާ   މި  މިހާރ   ސ ވާލ ކ ރެއްވި  އިވަޒީރ .  ކ ރިން  ފ ރ ޞަތަށް.  ސ ވާލ ެގ  އިތ ރ   ިއްއޒަތްތެރި ލަނީ 

   ށް ފ ރަތަމަ ފ ރ ޞަތ  ލިބިވަޑަިއަގންނަވާނެ.މެންބަރަ

 

 ކަދެއްކެވ ން: ވާހަ هللا އަބްދ  ބަރ  ޔަޢ ޤޫބްދާންދޫ ދާއިރާެގ މެން

ިއއްޒަތްތެރިޝ  ޕްރައިެވޓަިއޒް ކ ރިއްޔާ  މިފްކޯ  ސ ވާލަކީ،  ދެވަނަ  އަޅ ަގނޑ ެގ  ރަީއސް.  ވަރެްއެގ    ެއްއވެސް  ކ ރ މ ެގ 

 ޝ ކ ރިއްޔާ.  ؟ ވިސްނ މެއް އެބަ ެގންގ ޅ ްއވަންތޯ
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޒަހާ ވަޙީދ   މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް ެއްގރިކަލްޗަރ    ،ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ އޮފް

ޖަވާބަށް ދަންނަވާނީ  ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ އެްއވެސް ވިސްނ މެްއ ނެތޭ ދައ ލަތ ެގ ކ ންފ ނި  ،ޝ ކ ރިއްޔާ. މި ސ ވާލ ެގ 

 ރިްއޔާ.  ކ ރ މަކަށް. ޝ ކ ކ ންފ ންޏެއް ޕްރައިވެޓައިޒް އެހާ ގ ޅ ންހ ރި  ރައްޔިތ ންނާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިން ފިރ ޝާން.  ޝ ކ ރިއްޔާ ަވޒީރ . މަޑަވެލީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޙ ސައިން ފިރ ޝާންދާއިރާެގ މެންބަރ   މަޑަވެލީ

ށް ން ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒަ، ހޯޑެްއދޫއަޅ ަގނޑ  ަވޒީރާ ކޮށްލަން ބޭނ ންވާ ސ ވާލަކީ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

މައްސަލަ ބިމ ެގ  ކޮބައިތޯއި ދޫކޮށްފައިވާ  ޮގތަކީ  ޢަމަލ ކ ރައްވާފަިއވާ  ފަހ ން  އެންމެ  މިނިސްޓްރީން  ކ ރިން  ؟ ަގއި  މީެގ 

ސީލީ މަސައްކަތް ކ ރިއަށްެގންދަވާ ކަމަށް. އޭެގ ތަފް  އެ  ،އަޅ ަގނޑ  ސ ވާލ ެގ ޖަވާބ ަގިއ މިނިސްޓަރ  ވަނީ ވިދާޅ ވެފައި

ކ ރ މަށް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ވަނީ  އިމ ގާ ޕްލާންޓެއް  ދި މަޑަވެލީަގއި އައިސްމަޢ ލޫމާތ  އަޅ ަގނޑަށް ދެްއވ ން އެދެން. އަ

އަދި ހަމަ ެއއާެއއްކޮށް  ؟ ވަޢ ދ ފ ޅެއް ވެފަ. ެއ ވަޢ ދ ފ ޅ  ފ އްދ މަށް މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިާވ މަސަްއކަތަކީ ކޮބަިއތޯ

ބި ފިޝަރީޒް  ކ ހޮރައިޒަން  ާގނޫނ ެގ  ލިމ ެގ  ހިންގ މ ެގ  ދިވެހިރާއްޖެ  އ ސޫލ ން  ލާމަރ ކަޒީ  މާއްދާެގ    56  ެގ  2ވަނަ 

ކޮބައިތޯ  އާ)ފ( މަސައްކަތަކީ  ކޮށްފައިވާ  މިނިސްޓްރީން  ހަމަޖެއްސ މަށް  އިންތިޒާމ   ލިބޭނެ  ކައ ންސިލަށް  ؟ ެއއްޮގތަށް 

 ވަރަށް ބޮޑަށް.  ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ަވޒީރ . ޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ރިއްޝ ކ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޒަހާ ވަޙީދ   މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް ެއްގރިކަލްޗަރ    ،މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް
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މައްސަލަޝ ކ ރިއްޔާ.   ދަންނަވާނީއި ހޯޑެއްދޫެގ  އަޅ ަގނޑ   ކ ންފ ންޏާ   ،ަގއި  އެކީަގިއ   އަޅ ަގނޑ މެން 

ވެސް    ށްނޑ  އ އްމީދ ކ ރަނީ ހޯޑެއްދޫެގ މައްސަލައަ، އަޅ ަގދަނީ ކ ރިއަށޭ. އެހެންވީމާ  މިހާރ  މި   މަޝްވަރާކ ރެވިެގން

ހަމަޖެހިފައި އޮތްކަމ ަގިއ    އްލެއް އަަވސް ފ ރ ޞަތެްއެގ ތެރޭަގިއ ލިބިެގންދާނޭ. ދެން ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން ބިމ ެގ ކ ލިޙަ

ޮއތް ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން އަދި  އެ   ،ވާލ ކ ރާނެ. އެހެންވީމާހަ  ލަކާ ޮގތަކަށް އެ ކައ ންސި  ވަންޏާ އަޅ ަގނޑ މެން އެ 

ޖެހޭ ޮގތް ކަމަށް ވަންޏާ އެކަން  އި އެކަން ެއއީ އޮންނަންނ ކ ރަން. އެކަަމކ  އިރާދަފ ޅ ކ ރެއްިވއްޔާ ބަލާފަ  މަސައްކަތެއް

ެއ  ، އަޅ ަގނޑ  ޖެހޭނީ  ތީ. އެހެންވީމާޕްލާންޓެއް ގާއިމ ކ ރ މަށް ވަޢ ދ ވެަވޑަިއެގންފައޭ އޮައއިސް ޑަވެލީަގއި  މަން.  ނަކ ރާ

އަޅ ަގނޑަ ބަލަވަޢ ދ    ހިއްސާ ؛ލިބިފައެއް  ށްއިލަން.  އޮފީހ ން  ރަށެއް.  ކ ރައްވާރައީސް  ެއ  ނެތް  ލިސްޓަކ   އޮތް  ފައި 

 ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އަޙްމަދ  ސަޢީދ .ބަރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެން ަވޒީރ . ެގމަނަފ ށީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:އަޙްމަދ  ސަޢީދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ   ެގމަނަފ ށީ

ރައީސް. ިއއްޒަތްތެރި  މިނިސްޓަރ   ޝ ކ ރިއްޔާ  ައއިސް  ގއ. ؛ިއއްޒަތްތެރި  މަސައްކަތް  ެގމަނަފ ށީަގއި  ޕްލާންޓ ެގ 

ކޮބަިއތޯ  ޮގއްސަ ހިސާބަކީ  އ  ؟އޮތް  ލާމަރ ކަޒީ  ސ ވާލަކީ،  ދެވަނަ  ރަށްރަށ ެގ  އަދި  ދަށ ން  ެގ  މީޓަރ   700ސޫލ ެގ 

  ހަވާލ ކ ރ މަށް ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ ން. އެޮގތ ން ގއ.   ހިމެނޭ ރަށްތައް މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން ކައ ންސިލ ތަކާ  ގައިހިސާބ 

 ޝ ކ ރިއްޔާ.  ؟ ވާލ ކ ރ ން ކޮން ދ ވަހަކ ތޯ ކ ރިއަށްދާނީހަ ކޮނޑޭ ކައ ންސިލާ  ،ވިލިނިގލި ؛ކޮނޑޭ

 

 ކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަ

 ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޒަހާ ވަޙީދ   މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް ެއްގރިކަލްޗަރ    ،މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް

 ޓަކައި ފަިއސާ ެގމަނަފ ށީެގ ައއިސް ޕަލާންޓ ެގ މަސަްއކަތްކ ރ މަށް  ޕްރޮޖެކްޓ ން މިހާރ  ގއ.  މްެއގްޒިޝ ކ ރިއްޔާ.  

އެކި ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން    ، ، އެ މަސައްކަތް ކ ރިއަށްދާނެ. ދެން ދެވަނަ ސ ވާލ ަގއި ކ ރެއްވީ ވަނީ ލިބިފަ. އެހެންވީމާ

އި ރަށްތައް  ޞަތިޞާޚްރަށްރަށ ެގ  ަވދެފައިވާ  އެހެންވީމާވާލ ހަ ށް  ހ ރިހާ  ކ ރ ން.  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މިހާރ    ،

 ވާލ ކ ރެވިފަ. ޝ ކ ރިއްޔާ.  ހަހ ންނާނީ  ހެންރަށެއް
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޠާރިޤް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ .

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޠާރިޤް މަހިބަދޫ

މިފްކޯއިން ެގްއލ މ ަގއި މަސް ަގންނަ ކަމަށް   ،ވާލަކީެގ ފ ރަތަމަ ސ އާދެ! އަޅ ަގނޑ   ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ހ އްޓަ  ،ވާނަމަ އެކަންތައް  ދޭން.  ފައިސާ  ޖެހެނީ  މި  ވެސް  އަބަދ   ސަރ ކާރ ން  ކ ންފ ންޏަށް  ކަމަށް  ލެވޭނެއިއެ   

ސ ާވލަކީ،  ؟ ބޫލ ކ ރަްއވަންތޯަގމިނިސްޓަރ    ދެވަނަ  ފައިސާ    އަށްމިފްކޯށް  ކޮޞަޚާއް   ،ލަތ ަގއި ހާ  ިވޑ ކޮއަޅ ަގނޑ ެގ 

އެސް.ޓީ.އޯ ދައ ލަތ ން  ދީ ނ ދެވިެގން  ފައިސާ  މި  ،އަށް  ވާހަކަ  ދެންޖެހޭ  ބޮޑ ކަންނެލީެގ    .ދައްކަނީ  މިފްކޯއަށް 

ކަމަށް ވިދާޅ ވީ. ދޫކ ރި ލޯނ ތަކެއް. އެ ލޯނ ތަކަށް ވެސް ަގންނަން    ނެތްންއް ދެވެމަސްވެރިންނަށް އެްއވެސް ފަިއސާއެ

، އެ ކަންތައް ކީއްވެތޯ ރ ފިޔާ. އެހެންވީމާ  70،  60  ،ންމ  ައގ  އެއީ އާ. އެއީ  ރ ފިޔާ  25  ޅީއަެގއް ކަމަށް ކަނޑައެ

މޭލ  ބޭރ ަގިއ    100އް، ބޮޑ ކަންނެލި ޖަަގހަތައް  ފްޝޯ ޕްލެޓްފޯމްތަވަނަ ސ ވާލަކީ، އޮ  3ައޅ ަގނޑ ެގ  ؟ އެހެން ދިޔައީ

 ؟ އަޅަނީ ކޮންއިރަކ ންތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޔާ ިއއްޒަޝ ކ ރިއް

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ންޒަހާ ވަޙީދ   މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް ެއްގރިކަލްޗަރ    ،މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް

ފަހަރ ޝ ކ ރިއްޔާ.   އެކި  ދައ ލަތ ން  އެބަ  ަގންނަން  މަސް  އަޅ ަގނޑ     މިފްކޯއިން  އެކަމަކ   ޚަރަދ ކ ރައްވާ.  މަތީން 

ކަންތައްތައް    މި  ،ދަންނަވާނީ އެ  އަމިއްލައަށޭ  މިފްކޯއިން  ނ ދެްއަވއޭ.  ފައިސާއެއް  ދައ ލަތަކ ން  މިފްކޯއަކަށް  އަހަރ  

ސ ވާލ ަގއި މެނޭޖ  ދެވަނަ  ވަޑަިއަގންނަވަނީ.  އެ  މަސްވެރިންނަށް  ކޮވިޑ    ،ކ ރައްވަމ ން  ކަންނެލީެގ  ހާލަތ ަގއި  ެގ 

ފަރާތްތަކަށް  އެހީތެރިވ މަށް ަގންނަ  މަސް  މި  މި  ޓަކަިއ،  ދެވ ނ .  އެހީއެއް  ލޯންެގ  ރ ފިޔާެގ  މިލިއަން  ލޯނ    އީއެްއ 

 ކ ޑަކޮށް  ރ ފިޔާއަށް ވ ރެފަންސަީވސް   ަގންނަ އަގ  އޭރ  އެ ލޯނ ަގއި ޝަރ ތ ކ ރީ  ދެން މަސް،  މާއެހެންވީ  .އިނޭގތޯ

އެ އ ސޫލ ން ެގންދަނީ.  ،. އެހެންީވމާމި ލޯނ  މެދ ވެރިކޮށެއް ނ ލިބޭނޭ އެައކަށް ފައިސާ އަޅ ަގނޑ މެން  .ނ ވާނޭެގންނެަގ

އެކީަގއި.    ެއއީ މަސްަގންނަ ައގ  ދަށްކަމ ންނާ  .ހ ރިކަންނެލީެގ ަމސްވެރިންެގ ވަރަށް ކަންބޮޑ ވ ން އެބަ  ަވގ ތ   ދެން މި

އެނިގވަޑަިއަގންނަވާނެ ކެޓަަގރީ  އިކަންނެލީގަ   ، ދެން  މި  ސައިޒަކަށް  ދ ވަސްކޮޅ     އެއީ ކ ރެވޭނީ.  ދެ  ދަނީ ބާނަމ ންމި 
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ަގޅ . ދެން ހަމަ އެ ކަންނެލީެގ އަގ  ދަށް. ބޮޑ  ކަންނެްއޔަށް ލިބޭ އަގ  ރަނ  ،ވާތީ   ކަންނެލި ކަމަށް ކައިރިން ކ ދި

ތެރޭަގއި  ެގ  ހ ރެެގން އަޅ ަގނޑ މެން ކޮިވޑ   އެާއއެކީަގއި ހަމަ ބޭރ ެގ އިންޓަނޭޝަނަލް މާކެޓ ަގއި ވެސް ޮގންޖެހ ންތަކަކާ

މަ ެއއީ  ހަަމޖައްސައިދިނީ.  ނިޒާމ ވެސް  ލޯނ ެގ  ދެމިމި  މަސައްކަތ ަގއި  އޭެގ  ހަމަ  ޓަކަިއ.   ތިބ މަށްސްވެރިންނަށް 

. ދެން އަދި މިހާރ  ފްލައިޓްތައް އިތ ރ ވަމ ންދާއިރ  ތަންކޮޅެއް ައގ  އ ފ ލިެގންދާނޭ  ،ދަންނަވާނީ  ، ައޅ ަގނޑ އެހެންވީމާ

ޚަބަރ ެގ ފަހ ން އެބަ މެ ރެއަކ   ޓަކައި، މިހާރ ވެސް ހަމަ ކޮން  ހަމަ މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން ތިބޭފ ޅ ންނަށް ހާމަކ ރ މަށް

އަގާއި،  މޭެގނެސްދެ ހ ންނަ  ބާޒާރ ަގިއ  އަގ ތަ   ބޭރ ެގ  ަގންނަ  މަސް  މިއްރާއްޖެއިން  ހާމަކަން އީ  .  ހަމަ  ވެސް 

ޕްލެޓްފޯމް އެޅ މ ެގ ވާހަކަ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ މި އަހަރ ެގ އަދި    ޝޯޓަކައި. ދެން ކ ރެއްވި ސ ވާލަކީ އޮފް  ބޮޑ ކ ރ މަށް

 ނ ޖަހަމޭ. މިއީ އެކަމަކ   ށްކ ރާކަ   އްމީެގ މަސައްކަތެ  ހަރ ެގ ޕްރޮޖެކްޓެއްެގ ތެރޭަގއި ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންމި އަންނަ އަ

ފަރާތްތަކ ން އެހެން  ފަރާތްތަކ ން  ،ވެސް  އިންވެސްޓަރެ   ،ވެސް   ބޭރ ެގ  ޖޮއިންޓް  ިވޔަސް،ނޫނީ  ރާއްޖޭެގ    އް  ނޫނީ 

 ޝ ކ ރިއްޔާ.   .ެއކަން ކ ރާނެ މަގ  މިހާރ  ާގނޫނ  ތަންދޭނޭ  ،ނަމަ ވެސް މިކަން ކ ރައްވަން ބޭނ ންފ ޅ ވާ ފަރާތްތަކ ން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .މ މްތާޒް މ ޙައްމަދ  މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ފ ވައްމ ލަކ އްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރި

 

 ކެވ ން: ކަދެއް ވާހަ  މ މްތާޒް މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ފ ވައްމ ލަކ 

ތިތައް ކެނޑިފަިއވާތާ  ލި ކަނދ ފައިވާފ ވައްމ ލަކ  ބޭރ ަގއި ައޅާފަިއވާ އޮ  ؛ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިނިސްޓަރ 

ހަތަރ  ދިޔަީއ.  މިހާރ   ވެެގން  މަސް  ދިޔައިރ ަގއިފަސް  ެވެގން  ދ ަވސް  ިގނަ  އޮތ މަކީ  ކަނދ ފަިމ    ،މިހާ  ނޭޅި  ތި 

މިހާ   ،ބޫލ ކ ރާނެ ކަމެއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީަގއަދި މަސްވެރިން ވެސް  ނޫން.    މެއް ބޫލ ކ ރާނެ ކަަގރައްޔިތ ން  

؟ ދ ވަހަކ ތޯތި އެޅޭނީ ކޮން، އަދި މި ކަނދ ފަތި ނޭޅިވަނީ ކީއްެވެގންތޯެވސް އަދި ކަނދ ފަ  ދާއިރ ވެެގން  ިގނަ ދ ވަސް

 ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ތެރި މެންޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތް

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:   ވަޙީދ  ޒަހާއެންޑް ެއްގރިކަލްޗަރ   މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް



2002 އޮގަސްޓ   31                                            ސާލްޖަނަ ވަ  33 ގެރ  އ  ދަ ނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަ ނަވަ 0220  

 

28 

 

ކަނދ ފަތި ކަނޑައިެގން ޮގސްެގން   ެގފ ވައްމ ލަކ    ،ޝ ކ ރިއްޔާ ރައީސް. ޝ ކ ރިއްޔާ މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީ

ދ ވަރަކަ  މަސްހަތަރ    އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެަވސްވެއްޖޭށް  އެކަމަކ   އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް  ކޮިވޑ    ،.  ހާލަތ ަގއި  ެގ 

ކ ން އަނެއް ތަނަކަށް ދަތ ރެއް ނ ކ ރެވޭ. ހަމަ އެއާެއކީަގއި އޭެގއިތ ރ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދިމާވި އެއްތަނަ ރާއްޖެއަކ ން  

އިންޖީނ   ،މައްސަލައަކީ  ހަލާކ ވެދޯނީެގ  ބައެއް  އަޅ ަގނޑ މެން  އޭ  ،ެގ  ރާއްޖެއިން  ސްތި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޕެއަރޕާޓް 

ެގންނަ ބޭރ ން  އޭތި  އެނގިވަޑައިަގންނަވާނެންނ ލިބިެގން  މިހާރ   ާގއިމ ކ ރ މަށްޓަކައި    ،ޖެހ ނީ.  ކަނދ ފަތިތައް  ހ ރިހާ 

މާދަމާެގ    ަގނޑ  އ އްމީދ ކ ރަނީ، ައޅ . އެހެންވީމާރާނެދަނީ. މިއަދ  މިހާރ  ފ ވައްމ ލަކަށް ދަތ ރ ކ   ދަތ ރ  ފަށައިެގން އެ

 ހެނދ ނ ެގ ވަގ ތެއްަގއި ފ ަވްއމ ލަކ ެގ ދެ ކަނދ ފަތި އެޅިފަޭއ އޮންނާނީ. ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ަވޒީރ . ިއއްޒަތްތެރި  ނެތް.   ؛މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ ކ ރެންދޫ  ޝ ކ ރިއްޔާ   ދާއިރާެގ އިހަވަންދޫވަޑަިއެގން 

 .ޝިފާޢ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ ޒަތްތެރި އް އި

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޝިފާޢ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އިހަވަންދޫ

ނ ލިބޭތީ ޖަާވބ   ކ ރި ސ ވާލަށް  ކ ރިންވެސް  އަޅ ަގނޑ ެގ  ހަމަ  ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި  މަސްވެރިންނަށް   ،ޝ ކ ރިއްޔާ 

ސަރ ކާރ ެގ   މި  ހާލ ަގއި  ދަތި  މި  ނ ލިބޭ  ތެލާއިވިފައިސާ  ކ ންފ ނިން  ަގންނަ  ޔަފާރި  ފެން  އަދި  ވީމަ،  ންއައިސް 

ައގ ތަކަށް ވ ރެ ައެގއް ަގ  ވާދަވެރި  .  ޖެހޭތީ މިކަމ ެގ ޝަކ ވާ މަސްވެރިންެގ ތެރޭަގއި ވަރަށް ބޮޑޭންންނަވަރަށް ބޮޑ  

ވާދަވެރި    ، ައއިސްއަދި  ފެންމަސްވެރިންނަށް ތެލާއި   ؟އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ ެގ ސަމާލ ކަމަށް މިކަން އައިސް އެބަ ވޭތޯއޭ

ހޯދައިދިނ މަށް   ކ ންފ ނިން  ވިޔަފާރި  ސަރ ކާރ ެގ  މަސަ އަެގއްަގއި  ވަރެއްެގ  މިނިސްޓަރައެްއވެސް  އެބަ    ށްއްކަތްތަކެއް 

 ޝ ކ ރިްއޔާ. ؟ ކ ރެވޭ މަސައްކަތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟ ކ ރެްއވޭތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އި

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:   ވަޙީދ  ޒަހާއެންޑް ެއްގރިކަލްޗަރ   މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް

 ައޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  މި  ،ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ކ ރެއްިވ ސ ވާލ ަގއި ދަންނަވާނީ 

ކ ރަމ ންނޭ. ދެން އަޅ ަގނޑަށް އިނޭގ ހަަމ ޓަކަިއ މި މަސައްކަތް  ކ ރ މަށްއް ރަނަގޅ ބޭ އަގ ތަދަނީ މަސްވެރިންނަށް ލި
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 އެ  ނ ލާ ހަމަ މަސްވެރިންނަށް އައިސްާއއި ތެލާ  ށް ލިބޭ އަގ ަގއި މިފްކޯއިން އެ ިވއްކަނީ. ެއއްެވސް ފައިދާއަކާމިފްކޯއަ

ީމަގިއ މ ހިންމ  ކަމަކީ ިވއްކަވަނީކީ  ކަ  ހ ެގ ތާޒާކަންމަ  ،ވިްއކަނީ. އަެގއް ނޫން.  މަށް ވާތީ މަސްވެރިންނަށް އައިސް 

އެހެންީވމާ ނޫނޭ.  މައަގ ބޮޑ ކޮށެކޭ  އެ  އާރ .އެސް.ޑަބްލިއ   ،  އަޅ ަގނޑ މެން  ހޯދައިދިނ މަށްޓަކައި  ލ އި  ސްވެރިންނަށް 

ވާހަކަ   ،ސިސްޓަމ  ކަންކޮ  ނިޒާމެްއެގ  ެއކި  ރާއްޖޭެގ  އެއާެއކީ  ހަމަ  ދެން  ދަންނަވަނީ.  މި  އަ ވެސް  އިސް  ޅ ތަކ ަގއި 

މަސަްއކަތް  ޕްލާންޓ  ދަނީ  ވެސް    ބެހެއްޓ މ ެގ  މަސްވެމި  އެއާއެކީަގއި  ހަމަ  ދެން  ތެލ ންކ ރެވިެގން.  ލިބޭ   ރިންނަށް 

ކަނޑާފައި   ؛ދައްކާ ޑިއ ޓީ  ދައްކާ  ތެލ ން  ދަްއކާ  މިނިސްޓްރީ ދޯނިތަކަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ފައިސާ  ވާ  ޑިއ ޓީއަށް 

ވެސް ލ އި ޮގތްތަކެއް    ، މިއަށްކަތަިއެގ ޕްރޮްގރާމ ެގ ތެރެއިން. އެހެންވީމާެގ ހަފިއ ލް  ،ާވނެމެދ ވެރިކޮށް ލިބިވަޑައިަގންނަ 

 ޝ ކ ރިއްޔާ. .  ކ ރޭމަސައްކަތް ހެދޭތޯ އެބަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .ޝިޔާން ޙަސަން މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ތޮއްޑޫ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ .

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޝިޔާން ޙަސަން ރ މެންބަ ދާއިރާެގ ޑޫތޮއް

މަސްވެރިކަމ ެގ ާގނޫނ ެގ    ،ައޅ ަގނޑ  ކޮށްލަން ބޭނ ންާވ ސ ވާލަކީ   !ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރ ޙަބާ ަވޒީރ 

ކަނޑައެޅ މާ އަގ   ދަށް  އެންެމ  އެބައޮތް  ތެރެއިން  ގަވާއިދ ތަކ ެގ  ހަދަންޖެހޭ  ގަވާއި  ދަށ ން  ަގވާއިދ   ބެހޭ  އެ  ދެއް. 

ފޮނ ވި މަންކަމަށް މިނިސްޓްރީ  ެގޒެޓަށް  ަގާވއިދ    ،ޖޫންަގއި. އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ   30ލޫމާތ  އެބަދޭ  ޢ   މިހާރ  އެ 

ތޮްއޑޫ ބޭރ ަގއި އަޅާފައި     ،ދެވަނަ ސ ވާލަކީ ؟ އެންމެ ދަށް އަގ  ކަނޑައެޅޭނީ ކޮން ތާރީޚެއްަގއިތޯ؟ ކ ރެިވއްޖެތޯެގޒެޓ  

 ދިޔަތާ ޒަމާންތަކެއް ެވއްޖެ. އަޅ ަގނޑ ެގ  އެ ކަނދ ފަތި ކަނޑަިއެގން  . ކ ރީގައިއްޗެއް މީެގކަނދ ފަ  ވާލިއި އޮންނާނެ އޮ

ކަނދ   ،ސ ވާލަކީ  އެ  އަލ ން  އެބަހ ރިތޯ  ިވސްނ ން  އެޅ މަށްފަސަރ ކާރ ެގ  މަސައްކަތް    ،ނަމަށްވާއެހެންކަމަ ؟ތި  އެ 

ެގންދެޭވނެތޯ ކ ރިއަށް  ސ ވާލަކީ؟ ކިހާތަނަކ   މ ޙަ  ،ތިންވަނަ  އިބްރާހީމް  ވަޢ ދެރައީސް  ޞާލިޙްެގ  އެއީ އްމަދ    ،އް 

އެ މަސައްކަތް    ،ޕްލާންޓެއް ގާއިމ ކ ރ މ ެގ މަސަްއކަތް ކ ރިއަށް ެގންދިއ ން. އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ ސްދޫަގއި އަިއސްރަ

 . ހަތަރ ވަނަ ސ ވާލަކަށް އަޅ ަގނޑ  ކޮށްލަން ބޭނ ންވަނީ..؟ ކިހާތާކ  ކ ރިއަށް ެގންޮގސް ނިންމޭނެތޯ

 

 ްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެ

 މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 
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 ވާހަކަދެއްކެވ ން:   ވަޙީދ  ޒަހާއެންޑް ެއްގރިކަލްޗަރ   މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް

 ... މިހާރ ރަިއޒް ވަނީފްލޯ ޕް ޝ ކ ރިއްޔާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ަމޑ ކޮޒައިއް  ވަޒީރ   މައްސަލަެއއްށްލަ ތްތެރި  ބެހޭ  ނިޒާމާ  އެދެން.   މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   ދާިއރާެގ  މަޑަވެލީ   ، ދެއްވ ން 

 .ފިރ ޝާން ޙ ސައިން

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ފިރ ޝާން ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަޑަވެލީ

ނި  އަޅ ަގނޑ   ރައީސް.  ިއްއޒަތްތެރި  މިޝ ކ ރިއްޔާ  މައްސަލަެއއް  ބެހޭ  ނެގީ ޒާމާ  ސ   ،  ވާލ ަގއި ައޅ ަގނޑ ެގ 

ވެފަިއވާ ވަޢ ދެއް  ގާއިމ ކ ރ މަށް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ  އައިސްޕްލާންޓެްއ  ދެންނެވީާމ    މަޑަވެލީަގއި  އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް 

އެވިދާޅ ވި  މިނިސްޓަރ  އެނިގވަޑައި  ،  އެހެންނަމަވެސް   ންނަވާނ ަގކަމަނާއަށް  ވާނީ  ،ކަމަށް.  މީެގ    އަޅ ަގނޑ  

. އަދި ހަމަ އެއާއެކ  ރަީއސް އޮފީހ ެގ ޕޮލިސީއަށް ވެސް  ވީޑިއޯ ވެސް ފޮނ ާވފަޓަރަށް އޭެގ  އް ކ ރިން މިނިސްދ ވަސްކޮޅެ 

ފޮނ ވާފަ ީވޑިއޯ  އަތ ގައިއެ  ރައްޔިތ ންެގ  އެބައ ޅޭ.  ޓ ިވޓަރަގއި  ވީޑިއޯ  އެ  އެހެ  .  ެއބައ ޅޭ.  އެކަން  ންވީމާވެސް   ،

ެގނެވިފައި ކ ރިން ސަމާލ ކަށްއަޅ ަގނޑަ ދެކޭޮގތ ަގއި    ،ށް ވަނިކޮަމށް  އަޅ ަގނޑ   ވިދާޅ ވ މަކީ  އެހެން  މަޖިލީހ ަގއި  މިއަދ  

 ، އެކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފ ރިހަމަ ޖަވާބެއް ބޭނ ންވާ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  ވަރަށް ޒިންމާދާރ ކަން ކ ޑަކަެމއް. އެހެންވީމާ 

 

 ތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަ

ިއއްޒަތްތެ ހަމަޝ ކ ރިއްޔާ  ތިއީ  މެންބަރ .  ބަލައިަގންނަރި  އަޅ ަގނޑ   ޮގތ ަގިއ  މައްސަލައެްއެގ  ނިޒާމީ  ފ ރިހަމަ  .  ން 

ަވޒީރ  ޖަވާބ  ؛އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރ ެގ ސ ވާލަށް  ފ ރ ޞަތ  އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރަށް  ިއއްޒަތްތެރި  ައޅ ަގނޑ   އެރ ވ މަށް 

މަށް. ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި ކަ އެގ ތ ކޮޅެއް ބާއްވާނަންއަޅ ަގނޑ  ފަހ ން ވަ   މާަވގ ތ  ހަމަވީއަޅ ަގނޑ  ދޭނަން.  

 މެންބަރ ެގ ސ ވާލަށް ަވޒީރ  ޖަވާބ  ދެްއވ ން އެދެން.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:   ވަޙީދ  ޒަހާއެންޑް ެއްގރިކަލްޗަރ   މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް

ގަވާއިދ ފްލޯ  .ޝ ކ ރިއްޔާ  ޕްރައިޒްެގ  ެގޒެޓ      ފޮވަނީ  އެހެކ ރަން  ދެން  އަނ ވިފަ.  އެއީ   ނަށް ޅ ަގނޑ މެންންވީމަ، 

 ައޅ ަގނޑ މެން މި   ،ނަާގ ވަގ ތެއް ނެިގކަމ ަގއި ވިޔަސް ވާން  އެކަަމކ  ފްލޯ ޕްރައިޒްެގ ަގާވއިދ  ެގޒެޓ    .ކ ރެވޭނެެގޒެޓ  
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  ނޑ މެން ޖެހޭނީއަޅ ަގ  .ދ ފަތީެގ ާވހަކަން. ދެން ވިދާޅ ވީ ކަނޕްރައިޒް ރިވައިސްކ ރ މ ެގ މަސައްކަތް ކ ރަމ   ފްލޯ  ދަނީ

، ރަސްދޫެގ  ނަން. ދެން ތިންވަނަ ކަމަކަށް ވިދާޅ ވީ އިލާލާފައި އެްއޗެއް ދަންނަވައިލަން. ބަލައިހަކަ ބަލަކަނދ ފަތީެގ ވާ

މިހާރ    ؛އައިސްޕްލާންޓް ައއިސްޕްލާންޓް  ރަސްދޫެގ  ފައިސާއިއިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ   . ދާނެއެޅިެގން  ންހަމަޖެހިފައިާވ 

 ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެ 

 . ސަލީމް އަޙްމަދ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ހޯރަފ ށީޝ ކ ރިއްޔާ ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ސަލީމް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހޯރަފ ށީ

ން އ ޅޭ  ކ ރ ން  މަނާކ ރަޤައ މަށް އިމްޕޯޓ ސަރ ކާރ ން މަސް އެ    ލަންކާެގ އާއާދެ، ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

މިވާހަކަތަކެ  އަޅ ަގނޑ މެން  އަޑ އަހާފަ  އް  އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ ވަނީ  އަޅައިފިނަމަ  ،.  ފިޔަަވޅެއް  ރާއްޖޭެގ    ،އެކަހަލަ 

ސިނާ އަސަރެއްތޯޢަމަސްވަރިކަމ ެގ  ކޮންކަހަލަ  ކ ރާނީ  ލިބި ؟ތަށް  ސ ވާލަ ؟ ދާނެތޯެގއްލ މެއް  ދެވަނަ    ، ކީއަޅ ަގނޑ ެގ 

ކ ރި ޤައ މ ން  އެ  މިހެން  ެއކްސްޕޯޓ ފި މޯލްޑިވް    ،ސްނަމަވެ  މިކަން  މަސް  އެބަ  ލަންކާއިން  ނަމ ަގއި  ކ ރޭ.  ޝްެގ 

ދިވެހި ފިޝް"ރައްޔިތ ންނަށް    ކީްއވެެގންތޯ  ޕޭޓެންޓ   "މޯލްޑިވް  ބްރޭންޑް  މިމި  މިކަން   ނ ކ ރެިވެގން  އަދި  އ ޅެނީ. 

ދެކޭޮގތ ަގއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ އަޅ ކޮންމެ ދ ވަހަކީ  އިދާ ދިގ ލަ  ،މިހެން ނ ވެ އޮވެ މަސްވެރިކަމަށް ލިބޭނެ ވަރަށް   ަގނޑ  

 ؟ އްލަކީ ކޮބައިތޯޙަ ެގއްލ ެމއް. މިކަމަށް އޮތް ބޮޑ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ން: ވާހަކަދެއްކެވ   ވަޙީދ ޒަހާ ލްޗަރ  ެއްގރިކައެންޑް  މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް

އިމްޕޯޓ   .ޝ ކ ރިއްޔާ  މަސް  ހ އްޓ ވ މާންކ ރ ސްރީލަންކާއަށް  ދަންނަވާނީ  ބެހޭ    ކަންބޮޑެްއ    ،ޮގތ ން  އަޅ ަގނޑ މެން 

ައގ ނ ވެއޭ   އަމާޒ ކ ރަނީ  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ނ ެގންދެވޭތީކީ.  ސްރީލަންކާއަށް  މަސް  ބާޒާރަށޭ. ބޮޑ   ރާއްޖޭެގ   

ޓަކަޭއ    ހާވެސް ބޮޑ  މަންފާއެއް ހޯދައިދިނ މަށްރައްޔިތ ންނަށް ވީ  ންމްދަނީލިބޭ އާ  ހ ންއަޅ ަގނޑ މެން ބޭނ މެއް ނ ވޭ، މަ

 ކ ރެިވެގން... މަހ ެގ ޮގތ ަގއި އެކްސްޕޯޓ  ކ ރަނީ. ދެން ހިކި ކަނޑ އަޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތް
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ަވޒީރ އިްއޒަތްތެރި މައްސަލަޑ ކޮށްލަމަ  ،  ބެހޭ  ނިޒާމާ  އެދެން.  ދާިއރާެގ  ،  އެއް ދެއްވ ން   މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ކާށިދޫ 

 .ޖާބިރ هللا ޢަބްދ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޖާބިރ هللا ޢަބްދ  ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ 

މިނިސްޓަރ  ވަރަށް   ؛އިްއޒަތްތެރި  ވެސް  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ދެން  ައގ   ައޅ ަގނޑ   ކޮންތާތަކަށްތޯ  ކަމަނާ  ހައިރާންެވއްޖެ. 

ކ ރ މ ަގއި ވަރަށް  އީ ވަރަށް ބޮޑ  ނިޒާމީ މައްސަލަެއްއތާ. އެއީ މި ރާއްޖެއިން މަސް އެކްސްޕޯޓ ތި ؟އްކަނީބޮޑ ކޮށް ވި 

އި، ނޫނީ  ކޮށްފަތެރޭަގއި ައޅ ަގނޑ މެން އެބ ނާހެން ޕޭޓެންޓ   މ ެގސްރީލަންކާައކީ. އެކަ  ެގޕާޓްނަރެއް އަޅ ަގނޑ މެން  ބޮޑ 

ެއއަށް ޮގތެްއ ހޯދ މަށް  ؟ންވީއެްއޗެހިތައް ނ ވިކެ   ކީއްެވެގންހޭ ވަޅޯމަހާ  ، ސްކޮށްފަިއވާ ކަނޑ  މައަޅ ަގނޑ މެން ބްރޭންޑ 

 ނޫންތޯ ސ ވާލ ކ ރަްއވަނީ.  

 

 ތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަ

 ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް  ، ޖެ، އެހެންނަމަވެސްއަޅ ަގނޑ  ެވސް ހައިރާންެވއް  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ،  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  

   !ދެްއވާނެވޭ. ިއއްޒަތްތެރި ވަޒީރ  ޖަވާބާިއެގން ކ ރިއަށް އެއް ނ ަގކަމަކަށް ބަލަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:   ވަޙީދ  ޒަހާއެންޑް ެއްގރިކަލްޗަރ   މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް

ހިކި ދަންނަވާނީ  ައޅ ަގނޑ މެކަނޑ   އަޅ ަގނޑ   ެއއަމަހަކީ  ނޫނޭ.  އެްއޗެއް  ލިބޭ  އަެގއް  ބޮޑ   މާ    ށްވ ރެ ންނަކަށް 

ެއއަށްވ ރެ  ެއްއކ ރެިވެގން  ައގ   ފޮނ ވޭނޭ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ބާޒާރަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ބޮޑެތި   .

ލަބޭނ  އަދި  ވެސް  ބާޒާރަކަށް  ތައިލެންޑް  މަސް  ަގނޑ ކ ރި  ނޫނޭ  ފޮނ ވާކަށެއް.  މެއް  ވެސް  ބާޒާރަކަށް  ންކާ 

އެހެންވީމަ، މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ތަރައްޤީތައް  މަސް  މި  ހަމަ  ހޯދައިދިނ މަވެރިންނަށް  ެގންނަނީ  ދެން އޭޓަކަ  ށްމަންފާ   .

ޕޭޓެންޓިން ފިޝްވިދާޅ ެވއްޖެ  މޯލްޑިވް  ވާހަކަ.  ތަންތަނަށް.  ކ ރާ  އެކި  ބޭރ ކ ރޭ  އެބަ  ސްރީލަންކާއިން  ނަމ ަގއި  ެގ 

  ން ނޫނިއްޔާނޫނެއް އައިސްެގޕޭޓެންޓިންގ ގާ ،  ންވީމާކަމަކ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އަދި ޕޭޓެންޓިންގ ާގނޫނެއް ނެތް. އެހެއެ

ފިޝް"އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް   ބްރޭންޑ   "މޯލްޑިްވ  ޕޭޓެންޓެއް  ،އެ  ޮގތ ަގއި  އެހެންވީމާ  ބްރޭންޑެއްެގ  ،  ނ ކ ރެވޭނެ. 

ވެރިކަމާެއކ    ވަރަށް އަދަބ  އަޅ ަގނޑ  ވެސް ހަމަ މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހ ގައި  މަށްަވިއދެއްވ ާގނޫނ  ހައްދަޕޭޓެންޓިންެގ  

 ޝ ކ ރިްއޔާ.   .އެދެން
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ހާރޫން އަޙްމަދ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މަނަދޫޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ހާރޫން މަދ އަޙް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަނަދޫ

ރާއްޖޭެގ ވަރަށް ިގނަ    ،އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ާވލަކީ  .ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރ ޙަބާ އިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރ 

އަތޮޅ ަގއި    ނ.  ،. ދެން އެހެންނަމަވެސްވާލި ކަނދ ފައްޗެއް އެޅިފައިއަތޮޅ ތަކެއްަގއި އެބަހ ރި ދެތިން ކަނދ ފައްޗެއް، އޮ 

ކަނއޮތީ  މި އެ  ކަނދ ފައްޗެްއ.  އެންމެ  މިހާރ   ނެއްޓިފަ  ދ ފަތި  ދާަގނޑ   އޭެގ  އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާވަނީ  ދެން   ،ލަކީ . 

  ،ދެން ދެވަނަ ކަމަކަށް އޮތީ ؟އަތޮޅ ަގއި  ނ.  އިތ ރ  ކަނދ ފަްއޗެއް އެޅ މ ެގ ިވސްނ ންފ ޅ  އެބަހ ރިތޯއޭ  ،މިނިސްޓަރ 

ދޫކ ރަ  ނ. ކ ރ މަށް  ދަނޑ ވެރިކަން  ރަްއޔިތ ން  ކޮ އަތޮޅ ެގ  ކަނޑައަޅާފައިވަނީ  މިހާރ   ރަށެއްތޯން  އެކަން ؟ ން  ދެން 

ހަމަޖެހިެގން އަޅ ަގނޑ  ދެން؟ ދާނެތޯކިހާތާކ   ސ ވާލަކީ   ތިންވަނަ  ދިވެހިރާއްޖެއިން   ،ެގ  މަހަކީ  ބަންދ ކ ރެވޭ  ދަޅ ަގއި 

ކަށް ެއޮގތަށް ދަޅ ަގއި ކ ރި އެްއޗެއް. މިހާރ  ކިހާވަރަޓ ޚާއްޞަކޮށް މީެގ ކ ރިން ވަރަށް ިގނައިން އެކްސްޕޯ  ،މިފްކޯއިން

ެއކްސްޕޯޓ ބަންދ  ސ  ؟ ކ ރެވޭތޯކޮށްެގން  ތިންވަނަ  އަޅ ަގނޑ ެގ  ވާހަކަިއ  ދެންމެަގ  ، ވާލަކީދެން  ޮގތަށް  ވެސް  ދެކެވ ނ  

ފިޝް" އަޅ ަގނޑަކަށް  ޓ  ޕޭޓަން  "މޯލްޑިވްސް  އެއީ  ކޮންމެހެން   ބޫލެއްަގކ ރ ން  ާގނޫނަކ ން  ދިވެހިރާްއޖޭެގ  ނ ކ ރެވޭ 

ކަމެއް ޕޭޓަންކަމަ  ކ ރަންޖެހޭ  އިންޓަނޭޝަނަލް  ކަެމއްކަށެއް.  ކ ރެވޭނެ  ތެރެއިން  ލޯެގ  އިންޓަނޭޝަނަލް  ށް މަކަ  ޓަކީ 

 ..، މިނިސްޓަރ.ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:   ވަޙީދ  ޒަހާޗަރ  އެންޑް ެއްގރިކަލް މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް

ނ. ކައިރީ  ޝ ކ ރިއްޔާ  މަނަދޫ  ެއޅ އަތޮޅ ަގއި  ކަނދ ފަްއޗެއް  އަޅ ަގނޑ     ގ ޅޭ  މާަގއި  މަޝްވަރާކ ރެއްވި.  ޮގތ ން 

،  އެހެންވީމާއެ ދޭތެރޭަގއި ކަނދ ފަތި އަޅ ަގނޑ މެން އަޅަނީ ވަކި ދ ރ މިނެއް ބަހައްޓަިއެގންނޭ.    ،ދަންނަވާފައި އޮންނާނީ

މަޝްވަރާ އަޅ ަގނޑ  އެކަމަށް  ނ ދަންނަވަން.  ވެސް  ނޭޅޭނެއޭކޭ  މ ޅިން  ތިކ ރަްއވާ މެން  ޖަވާބެްއ ފައި  ބޭފ ޅ ންނަށް 

 އަޅ ަގނޑ  މި   ،ެވސް ދަންނަވާފައި އޮންނާނީ. ދެން ދަނޑ ވެރިކަން ކ ރަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ރަށެއް   އަރ ވާނަމޭ ކ ރީގައި

ހިފަިއެގނެއްވަގ ތ  ލިސްޓ   އެ  އެހެ    މިހިރީކީ.  ނޭނޭގ  ،ންވީމާނޫން  ދަންނަވާކަން  ސ ވާލަށް   އަޅ ަގނޑަކަށް  އެ 
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ބޭރ ވެެގންދަނީ ދަޅ  މަހ ެގ   ؛ެގ ޮގތ ގައިހ ހ ެގ ދެބައިކ ޅަ ެއްއ ބަޔަކީ ދަޅ  މަދެން މިފްކޯއަށް ަގންނަ މަ  ޖަވާބ ދޭކަށް.

 ، ެއއީ އެ ސ ވާލ ެގ ޖަވާބަކީ.  ޮގތ ަގއި. އެހެންވީމާ

 

 ކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަ

ދެއްވ ން އެދެން. ސ ވާލ ކ ރ މަށް ބާކީ އްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ވަޒީރ . އިދާރީ  މޭޒ ން ވޯޓ ެގ ރަނަގބީލ  ޖައްސަވާލަޝ ކ ރި

އެރ ވ މަށް ވަޒީރަށް  ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ސ ވާލަށް ޖަވާބ   މަޑަވެލީ  ،. އޭެގފަހ ންއޮތީ ދެން ފަސް މިނެޓ 

 .ޝިޔާން ޙަސަން މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ތޮްއޑޫއް ވެސް އަރ ވާނަން. އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޝިޔާން ޙަސަން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ތޮއްޑޫ

އަޅ ަގނޑ  ދެވަނަ ފ ރ ޞަތަކަށް ވެސް އެދ ނީ. އަޅ ަގނޑ ެގ ެއއް    ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރ ޙަބާ ވަޒީރ .

އޭރ ަގއި   ބޭނ ންވަނީސ ވާލ   ސާފ ކޮށްލަން  އަޅ ަގނޑ   ނ ކ ރެވޭތީ.  ހަމަވާތީ   މާލޭ  ؛ަގއިސަރަޙައްދ   ާމލޭ  ،ަވގ ތ  

 ، ްއ ދައ ލަތ ެގ ތެރެއިން ޮގތެ  ކަންނެލި މަސްވެރިންނަށް ެއ މަސް ކިރޭނޭމަހާއި އަދި ބޮޑ ބިލަބާނާ ކަޅ ސަރަޙައްދ ަގއި  

  ިގރި ހ އްޓިފައި އޮތ މާ ތް ވަގ ތ  ކަނޑ އޮ  އެއީ މި؟ ވަހަކ ންތޯސަރ ކާރ ެގ ކ ންފ ންޏެްއެގ ތެރެއިން ހަމަޖެހޭނީ ކޮން ދ 

ބަލ ން ފެށޭނީ ކޮން ހިސާބެއްގައިތޯ އަޅ ަގނޑ  ސާފ ކޮށްލަން ބޭނ ންވޭ. ކަތް އަލ ންޮގރީެގ ަމސައްތްކަނޑ އޮ  ،ގ ޅިެގން

ވަރަ ޚާއްޞަ އެއީ  ކަންބޮޑ ވ މެއް.  މަސްވެރިންެގ  ިގނަ  ބޮޑ    ށް  މަސްވެރިޮގތެްއަގއި  ބޮޑ ކަންނެލީެގ  ކަންނެލީެގ  ން. 

ަވގ ތ     ންފ ންޏެއް މިސަރ ކާރ ެގ ކ   މަސް ަގންނާނެ  ،އް ެއއީއަގ  ނ ލިބޭ އެއް ސަބަބެ ބާނާ މަހަށް ހަމަ މަސްވެރިން  

 ޅ ަގނޑ  ބޭނ ންވާތީ. ޝ ކ ރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ، އެ ޖަވާބ  އަނެތީމަ މި ސަރަޙައްދ ަގއި. ެއހެންވީމާ

 

 ވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެ 

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:   ވަޙީދ  ޒަހާއެންޑް ެއްގރިކަލްޗަރ   ރިސޯސަސްމިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން 

އ ލެއް ޙަރައްކާތެރި މާ  ކައިޓަ  ނ ކ ތ މަށްަވގ ތ  އ ޅަނދ ފަހަރ  ވަދެ  ިގރިައކީ މިތް ޝ ކ ރިއްޔާ ތި ވިދާޅ ވިހެން ކަނޑ އޮ

ނޫނި ހިނަގިއެގން  ޚަރަދެްއ  ބޮޑ   ފ ދޭވަރެްއެގ  އެީއ  ދެން  ކ ޔާއްނޫން.  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ނޫން.   ރެވޭނެ   ކަމެްއ 

ދަންނަވާނީއެހެންވީމާ އަޅ ަގނޑ ެމން  ދެން  ނ ދާނެ.  ހަމަޖެހިެގނެްއ  އެކަމެއް  ތެރެއަކ   އަހަރ ެގ  މި  ،  އެހެންވީމާ  ،، 

މިހާރ ވެސް    ކަންނެއްޔަށް ވިދާޅ ވަނީ.  ތި  ބައްލަަވިއަގންނަވާށޭ  ކަންނެލި  މިފްކޯއިން  ހޯދ މަށްޓަކައި،  ައެގްއ  ރަނަގޅ  
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އަޅ ަގނޑަށް އެކި    ،ެއހެންވީމާ  ކ ރަނީ.ން. ސަރ ކާރ ން ދަރަންޏަށް މި މަސައްކަތްފ ންޏެއް ނޫވާ ކ ންމިފްކޯއަކީ ފައިދާ

ކަނޑ އޮ ބޭނ ންތްފަރާތްތަކަށް  ކަމަށްިގރީަގއި  ޕެކ   ފ ޅ ވާ  އަމިއްލަ  ވަންޏާ  އެބަޮއވޭ.  ނިޒާމެއް  ކޮށްދެްއވާ 

ވަން ބޭނ ންފ ޅ ވަންޏާ އެ ފ ރ ޞަތ  މިފްކޯއިން ކ ރައް ޕޯޓ ކ ރަްއަވއިެގން ެއކްސް ން މިފަދަ ޮގތަކަށް ޕެކ ޒ އިންވެސްޓަރ 

 ފަހިކޮށްދެއްވަމ ން ަވޑަިއަގންނަވަނީ މިހާރ ވެސް. ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަ

ރި ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ވަޒީރ . ސ ވާލ ކ ރެްއވ މަށް އެދިަވޑަިއެގން މާލަމ ަގއި ވަޑައިެގން ތިއްބެވި ހ ރިހާ އިއްޒަތްތެ

ފ ރ ޞަތ ؛ ބަރ ންމެން މެންބަރ ންނަށް  ިއްއޒަތްތެރި  ހ ރިހާ  ތިއްބެވި  މަޑަވެލީ  އި އަރ ވަ ވަޑައިެގން  ދާއިރާެގ    ނިމ ނީ. 

 ންބަރ  ކ ރެއްިވ ސ ވާލަށް ިއއްޒަތްތެރި ވަޒީރ  ޖަވާބެއް ދެްއވ ން އެދެން.  އިްއޒަތްތެރި މެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:   ވަޙީދ  ޒަހާ  ލްޗަރއެންޑް ެއްގރިކަ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް

ސް އޮފީހ ން ރައީ އަޅ ަގނޑ  ޖެހޭނީ ، ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ކ ރެްއވި ސ ވާލ ެގ ޖަވާބ ަގއި ދަންނަވާނީ މަޑަވެލީ

އޮފީހ ން  .ސާފ ކ ރަންށޭ ރައީސް  ލިސްޓަނ އަޅ ަގ  އެއީ  އޮތް  ހިއްސާކ ރަްއވާފައި  ނެތޭޑ މެންނާ  މަޑަެވއްޔެއް   .ކ  

 . އްޔާ ކ ރިޝ 

 

 ދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަ

 މެންބަރ  ޙ ސައިން ޤާސިމް.އިްއޒަތްތެރި ރާެގ  އްސަލައެއް، ކެޔޮދޫ ދާއިނިޒާމާ ބެހޭ މަ

 

 ލަ( ނިޒާމީ މައްސަ)

 : ދެްއކެވ ންވާހަކަ ރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން ޤާސިމްކެޔޮދޫ ދާއި

ޝާން އެބަ ެގންގ ޅ ްއވާ ެއ މެންބަރ  ޙ ސައިން ފިރ   ތެރިއިްއޒަތްޑަވެލީ ދާއިރާެގ  ރައީސް. މަޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި  

 ޑިިއއްާވލަދިނ މަށް މިނިސްޓަރަށް. ޑިއޯ އަދެން، އެ އޯޑިއޯ. އެހެންވީާމ، އަޅ ަގނޑ  އެވީ

 

 ދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަ

ސް ނިޒާމީެއްއެގ ވީ ވެނެންެގސަލަ ތި ނެންެގވީ ެވސް. އަދި ތި  މައްތ ވީ ފަހ ން ތި  ވަގ ތ  ފާއި؛ މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  

ކަށަ އަޅ ަގނޑ   އެހެންވީމާ،  ދާއިރާެގ  މަވަރ ކ ރާނަން  ތެރެއިން.  ެގންގ   މެންބަރ   ިއްއޒަތްތެރިޑަެވލީ  ވީޑިއޯ  އެ  ޅ ްއވާ 
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އަތްޕ ޅަ އަދި  މިނިސްޓަރ ެގ  ކަށަވަރ ކ ރާނަން.  އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ  އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް  ދާނެ  ަވޒީރ  ށް    އިއްޒަތްތެރި 

ޖަ އަރ ާވނެވިދާޅ ެވއްޖެ  ކަމަވާބެއް  ރައީ  އޮފީހާށް  މަސް  ކާޑ ކޮޅ ތައް މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ޝްވަރާކ ރަްއވާފަ.    ން 

ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ؛ ރ ަވޒީިއއްޒަތްތެރި  ން.  ޗެކ ކޮށްލަދެއްވ ން އެދެ  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( .  ދެއްވީތީ  ަވޑަިއެގން  ވަރަށް 

ނި އަހައި  ވޯޓަށް  ކަންކަމަށް  ހ ރި  އަހަން  އި މެވޯޓަށް  ަވގ ތ   ޖަލްސާެގ  މެދ   ތ ރ ކ ރ މާންދެން މިއަދ ެގ  އިއްޒަތްތެރި  

 ންނަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓ ދެްއވ ން ެއދެން.މެންބަރ 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 28    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 27    ޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : މަށް ވޯފެންނަ ކަ

 00    ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ނ ފެންނަ 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    27     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 14      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ނ ފެންނަ ކަމަށް  .27؛  މެންބަރ ންެގ އަދަދ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި .28؛  މެންބަރ ންެގ އަދަދ ތިއްބެވި  ހާޒިރ ވެ

  . ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވިނެތް  ކ މެންބަރަޓ ދެްއވި  ނ ވާ ކަމަށް ވޯދޭން ބޭނ ންވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ 

   ފާސްވެއްޖެ.. 14   އަދަދ :ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ .27؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 

 ޔާސަތ ން އަންގާ އެންގ ން ރި  .6
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 ވ ން:ްއކެ ކަދެން ވާހަރިޔާސަތ 

 . 6އެޖެންޑާ ނަންބަރ  

ަވނަ މާއްދާެގ )ހ(ެގ ދަށ ން،   129ރާއްޖޭެގ ޖ މްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނ އަސާސީެގ  ދިވެހި  -6.1  ބަރ އެޖެންޑާ ނަން  -{6.1}

  4336ތަރ  ނަންބަރ   މަޢ ޞޫމް، ދަފ هللا ، ޑރ. ޢަބްދ މްެގ މަޤާމަށް ޢައްޔާންކ ރައްވާފަިއވާ ޓ އަރިޒަމިނިސްޓަރ އޮފް

ޤާނޫނ އަސާސީެގ  ދިވެހި،  އަށް ޖ މްހޫރިއްޔާެގ  )  129ރާއްޖޭެގ  މާއްދާެގ  މަތީން،ވާއި (ަގރވަނަ  ޮގތ ެގ  ރަްއޔިތ ންެގ     

ރ ހ  ހޯއްދެވ މަށްޓަކައިމަޖިލީހ ެގ  މަްއސަލަ.ން  ފޮނ އްވާފައިވާ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ    

 .ން އެދެންއިދެްއވ އިއްވަ މަޖިލީހަށް އަމީންޢާންމ  ސިޓީ ފޮނ އްވާފަިއވާ 

 

 ން: އިދާރީ މޭޒ ން އިްއެވވ 

ރައީ ރައްޔި މަޖިލީހ ެގ  މ ޙައްމަތ ންެގ  ރައީސް  ނަޝީދަށްސް،  ސަދ   ވެދ ން  ދަންނަމަލާ،  ރާއްޖޭެގ ދިވެހިވަމެވެ.  ށްފަހ  

ޤާނޫނ އަސާސީެގ   ދަށ ން،    129ޖ މްހޫރިއްޔާެގ  )ހ(ެގ  މާއްދާެގ  މެންބަވަނަ  މަޖިލީހ ެގ  ޮގތ ަގއި  ަވޒީރ ންެގ  ރެއްެގ 

( އާދީއ2020ްޮއަގސްޓ     30މިއަދ   ވީ  އަޅ ަގނޑ   (  މަޤާމަށް  ޓ އަރިޒަމްެގ  އޮފް  މިނިސްޓަރ  ދ ވަހ ،  ތަ 

ނަންބަރ   ދަފ ،  ފަިއވާޢައްޔަންކޮށް ޢަބްދ ،  4336ތަރ   ވަނަ    129ޤާނޫނ އަސާސީެގ  ،  ެގ ނަންފ ޅ މަޢ ޞޫމ هللا ޑރ. 

( މަތީން،ވާއި (ގަ ރމާއްދާެގ  ޮގތ ެގ  މަޖިލީހ ެގރައްޔި    ހޯއް  ތ ންެގ  ޓަކައި،  ދެރ ހ ން  މަޖިލީހަށް ވ މަށް 

.  2020ޮއަގސްޓ     30  .1442މް  ރަޙައްމ   11.  މެވެއެދެއިހ ތިރާމ  ަގބޫލ ކ ރެްއވ ން  ހ ށަހަޅ އްވައިދެްއވ ން އެދެމެވެ.  

 ހީމް މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙް.ޚާދިމ ކ މް، އިބްރާ

 

 ވ ން:ްއކެ ކަދެން ވާހަރިޔާސަތ 

 ފޮނ ވިއްޖެ. މި މައްސަލަ ދިރާސާކ ރ މަށް ސަރ ކާރ ެގ މަސްއޫލިއްޔަތ  ައދާކ ރާ މިންވަރ  ބަލާ ކޮމިޓީައށް 

ސެކިއ ރިޓީ  -6.2އެޖެންޑާ    -{ 6.2}  ގ ިއޝޫކ ރ   ސަރ ކާރ ން  ފޮނ ްއވާފަިއާވ  މާ  އޮތޯރިޓީން  މަނިޓަރީ  ޮގތ ން  ޅޭ 

ސި ފޮނ އްވާފައިވާ  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތ ންެގ  ހާޝިމް  ޢަލީ  ަގަވރ ނަރ   އެމް.އެމް.އޭެގ   އަމީންޢާންމ   ޓީ،މައްސަލަ. 

   އިްއވާލަދެްއވ ން އެދެން.

 

 ން: އިދާރީ މޭޒ ން އިްއެވވ 

މިނިސްޓްރީ ޮއފް ވަމެވެ.  ލާމަށްފަހ  ދަންނަ، ވެދ ން ސަ ނަޝީދަށްދ ސް، ރައީސް މ ޙައްމަތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރައީ ރައްޔި

ހަރަށް ލަފާކ ރާ ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ، ބަޖެޓ  ދިރާސާކ ރާ ަވނަ އަ  2020ނޭންސ ން ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅ އްވި  ފި
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ރިޕޯޓ ަގއި ޮގތ ެގ  ނިންމެވި  ދިރާސާކ ރަްއަވއި  ދައ ލަތ ެގކޮމިޓީން  ހިމަނ އްވާފަިއާވ،  ޚ ލާސާ      އިން    2018ބަޖެޓ ެގ 

  4ިވއްކަިއެގން ފައިނޭނސްކ ރާނެ އަދަދ ،  ޑ   ކަށް ސ ކޫކ  ނ ވަތަ ބޮންތްތަބޭރ  ފަރާަގއި  ގ ޓޭބަލް ެގ ފައިނޭސިނ2022ް

ރ   626  ބިލިއަން ފަރާމިލިއަން  ރާއްޖޭެގ  އަދި  ޓްރެތްތަފިޔާ،  ބޮންކަށް  ބިލާއި  ިވއްކަިއެގން ޜަރީ  ތަކެތި  ފަދަ  ޑ  

އަދަދ   ފައިނޭންސްކ ރާނެ ބަޔާންކ ރައްވާފައެވެ.    ވަނީކަމަށް  ފިޔާ  ރ   207ސް  ހާ  13ލައްކަ    7މިލިއަން    930 

މަށްވާ، ނީ އިސްވެދެންނެވ ނ  ދެ އަދަދ ެގ ޖ މ ލަ ކަސަރ ކާރ ެގ ސެކިއ ރިޓީޒް ިއޝޫކ ރ މ ަގއި މި އޮތޯރިޓީން ޢަމަލ ކ ރަ

 އިތ ރ ނ ވާ ޮގތަށް  ޒްެގ ނެޓް އެޝ އަރެންސްރިޓީ އަށްވ ރެ ސެކިއ   207ހާސް  13ލައްކަ    7މިލިއަން  556އަން  ބިލި 5

ނަމަވެސް،ބަ ބޭން  ލައިެގންނެެވ.  އިންޑިާއއަސްޓޭޓް  އޮފް  އިކ   މަސައްކަތްކ ރަމ ންދާށް  ބޮންޑ    ޝޫކ ރ މަށް  ޓްރެޜަރީ 

މި އިތ އަދަދަ  އިޝޫކޮށްފިނަމަ،  ޖ މ ލަ  ދައ ލަރ ވެެގށްވ ރެ  ފައިނޭންންދާނެއެވެ.  ނެޓް  ހިމެނޭ  ބަޖެޓ ަގއި  ންގ  ސިތ ެގ 

ށް ސަރ ކާރަށް އަހަރ ެގ  ތ ރަރ ފިޔާއަށް ވ ރެ އި   390ހާސް    99ލައްކަ    7މިލިއަން    44ބިލިއަން    6  ާވ،ދ  ކަމ ަގއިއަދަ

ބިލިއަން   6ންސިންެގ އަދަދ ، ޓް ފައިނޭ ެގ ކ ރިން ނެމ މ އި، އެހެންނަމަވެސް، އަހަރ  ނިމަށާނި ނެިގދާނެ ކަތެރޭަގއ  ދަރަ

ކަށް ދަރަނި ކ ޑަކ ރެވިއްޖެނަމަ، ބަޖެޓާ  ދަނ ވާނެ އަދަތ ރ ރ ފިޔާއަށް ވ ރެ އި  390ހާސް    99ލައްކަ    7މިލިއަން    44

ބެލެ ކަމަށް  ޢަމަލ ކ ރެވ ނ   އެޓަރނީ  އެްއޮގތަށް  ކަމަށް  ފިނޭންސަެގ  ޖެނެރަލްވޭނެ  އޮފް  މިނިސްޓްރޯ  ށް އޮފީހ ން 

ސަރ ކާރ  ލަފާދެއްވާ ސެކިއ ރިފަިއވެެއވެ.  އެޖެންޓެ ޓީެގ  ސަރ ކާރ ެގ  އިޝޫކ ރަނީ  ހައިސިއް ޒް  އޮތޯރިޓީ އްެގ  މި  ޔަތ ން 

ފަމެދ ވެރިކޮށް ކަމަށް ވާތީ، ސެކި ިވއްކައިެގން  ހިމަނ އްވާފަިއވާ،  އ ރިޓީޒް  ބަޖެޓ ަގއި  ހޯދ މަށް  ބިލިއަން    5އިނޭންސް 

އިތ ރަށް ސަރ ކާރ ން ސެކިއ ރިޓީޒް އިޝޫކ ރެއް އަރ ފިޔާ  207ހާސް    13  ލައްކަ  7  މިލިއަން  556 ވ ރެ  ވ މ ަގއި  ށް 

އްވ ން އެދި ދެންނެވީމެވެ.  މިކަން ސާފ ކޮށްދެ  އްވ މަށް ބޭނ ންވާތީ،ސާފ ވެފައި ބޭތޯ   ހ އްދައެއް ހޯދަންޖެހޭލީހ ެގތިޔަ މަޖި

އިތ ރަ އަދަދަށްވ ރެ  މި  ސެކިއ ރިއަދި  ސަރ ކާރަށް  ފާސްކ ރަްއވާފަިއވާ  އިޓީޒް  ށް  ތެރެއިން  ޝޫކ ރެއްވޭނަމަ،  ބަޖެޓ ެގ 

  8.  މެވެއެދެއިހ ތިރާމ  ަގބޫލ ކ ރެްއވ ން  .  ވަިއދެއްވ ން އެދެމެވެވެސް އަންގަ   ނެ އަދަދެއްޝޫކ ރެވޭ ެގން އިންމެ ިގނަވެއެ

 .ޢަލީ ހާޝިމް، ަގވަރ ނަރ . ޚާދިމ ކ މް، 2020ޮއަގސްޓ   28 .1442މް މ ޙައްރަ

 

 ވ ން:ްއކެ ކަދެން ވާހަރިޔާސަތ 

ތަމަ ފޮނ އްވި ސިޓީފ ޅ ަގއި އޮތް ރަފ   ނަރ ަގވަރ   !އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ފާހަަގކ ރައްވާތިޢާންމ .  ޝ ކ ރިއްޔާ އަމީން

އެީއ ކޮންފިޑެންޝަލް ސިޓީއެްއ    ،ވިދާޅ ވީ   އިވައް ފަހ ން ސިޓީއެއް ފޮނ   ،. އެހެންނަމަވެސް ޖައްސަވާފަކޮންފިޑެންޝަލޭ

 މައްސަލައަށް  ކ ރެވޭނެ ސިޓީއެްއެގ ޮގތ ަގއި. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މިބަހ ސް  އިމަޖިލީހ ެގ ތަޅ މަށް ހ ށަހަޅަ  ށް.ކަމަ  ނޫން

  ފަހ  މި   ބަހ ސްކ ރ މަށް  ޓ ވަރަކަށް ިމނެ  10  ،ލަނީ. ައޅ ަގނޑ  މަޖިލިސް ފަށަމ ން ދެންނެވިހެންއިހ ޅ ވަ  ބަހ ސަށް މި

މެދ ކަނޑަ ދެން  ައޅ ަގނޑ މެން  ަގވަރ   ،ލާނަންއިމަސައްކަތް  ހޯދަނަރައަޅ ަގނޑ މެން  ޙައްލެއް    ، މަޝްވަރާކޮށް  އި،ށް 
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މަޝް ދައ ލަތ ެގ  އަދި  ވެސް  މީހ ންނާވަރާސަރ ކާރ ަގއި  މަޝްވަރާކޮށް   ކ ރަންޖެހޭ  އަނބ ރާ   ،އަޅ ަގނޑ މެން  އަލ ން 

މެދ ކަނޑަ އްލަކާޙަތަޅ މަށް   ަމސައްކަތް  އަޅ ަގނޑ   ވަންދެން  އާދެވޭނެވަރ   މިއިއެކ   ބަހ ސަށް   .ލަނީއިހ ޅ ވަ  ލާނަން. 

އެދިވަޑަިއަގންނަ އެދިަވޑަިއެގންފ ރ ޞަތަށް  ފ ރ ޞަތަށް  މެންބަރ ން  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ާވ  ހ ޅ ދޫ  އެދެން.  ނެވ ން 

 އިލްޔާސް ލަބީބް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 ހ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިލްޔާސް ލަބީބް ވާހަކަދެްއކެވ ން: 

ެގ އަދަދ ތަކަށް  ޑެޓ    ،ދައ ލަތ ން ފާސްކޮށްފަިއވާއިރ    އަހަރ ެގ ބަޖެޓ   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދައ ލަތ ެގ މި

އޮތީ،    ދިމާވެފައި މި  . އަދި މިހާރ  ރާއްޖެއަށްން އެބަހ ރި ކިހާވަރެއްކަން ނިންމާފަހ ރައްޔިތ ންެގ ަމޖިލީ  އަޅ ަގނޑ މެން

ެއކަންޏެއް މި  ، ނޫން  ރާއްޖެއަށް  ވެސް  ދ ނިޔެއަށް  ޚާއްޞަ    މ ޅި  ދިމާެވފަހާއޮތީ  މިކަމާއަދި  .ލަތެއް  ރާއްޖެއަށް     

ޤައ މ ތަކާ  އެހެން  ބޮޑ ތަނ ން  ގ ޅިެގން  މާ  އަސަރ ކޮށްފައިވޭޚިލާފަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  .   އިޤ ެއއީ   ،ތިޞާދ ެގ 

އަޅ ަގނޑ މެންެގ އާމްދަނީއަށް    ،ވެފައި  ކަމަށް  އޮންނަނީ ޓ އަރިޒަމަށް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ އާމްދަނީ ބޮޑަށް ބަރޯސާވެފައި މި

އަސަ މިއިން  އެހެންކަމ ންބޮޑ ތަނ ން  އަ  2020ދައ ލަތ ެގ    ،ރ ކޮށްފައިވޭ.  ބަޖެޓ   އަހަރ ެގ  ޅ ަގނޑ މެން ވަނަ 

އަދަދަށް  ފާސްކ ރިއިރ  ފާސްކ ރި  ބޮޑ ކޮށް   ޑެޓް  އަޅ ަގނޑ މެން    ދާނެ  ވ ރެ  މި ލ ބޫގަ ކަމަށް  ެއއީ  އަދި  ކ ރަންޖެހޭ. 

ހިންގ މަށްހާ ދައ ލަތް  ރައްޔިޚިރައްޔިތ ންނަށް    ،ލަތ ަގއި  ދިނ މަށް،  އަސާސީދ މަތް  ބޭނ ންވާ  ތަކެތި   ތ ންނަށް 

ފޯރ އިހޯދަ ރައްޔިތ ންނަށް  ކަންތައްތައް  ދިނ މަށް  ސަރ ކާރ ން  ކޮށްދޭންޖެހޭ  ޙަިއޞިއްޔަތ ން  ދައ ލަތ ެގ 

ކ ރަންޖެހޭ ކޮންެމހެން  ެއކަން  ފޯރ ކޮށްދިނ މަށްޓަކައި  އަޅ ަގނޑ މެން  ކަމެއް.  ކ ރަމ ންދާއިރ  މަސައްކަތް   ކ ރ މަށް 

އ  އެންމެ  ާގ  ކަމެއް  ހ ރިހާ  މި  ،ކަމަކީ  ފާވާއަޅ ަގނޑ   ހެދިފައިވާ  ޤާނޫނ އަސާސީާއއި  ަގާވއިދ ވެސް  ެގ  ނޫނ ތަކާއި 

މަސައްކަތްކ ރަްއވާކަން ރައީސ ލްޖ މ ހޫރިއްޔާ ވެސް  ހިންގެވ މަށް  ެއޮގތ ންތެރެއިން  ަގވަރ ނަރ މިައދ     ،.   އެމް.އެމް.އޭ 

މިތަނަށް   ދެކޭޮގތ ަގއިވެސް  އަޅ ަގނޑ   ސިޓީފ ޅަކީ  ނިޔަތ ަގިއ    އެ  ހަމަ  ފޮނ އްވާފައިާވ  ކ ރެއްވ މ ެގ  އެކަން  މަގ ން 

ޖެނެރަލް އެބައޮތް ލަފާދެއްވާފައި   އެޓަރނީ  ،ިއވާ އަދަދ އޮތް ސިޓީފ ޅެްއ. އެ ސީޓީފ ޅ ަގއި ފާހަަގކ ރަްއވާފަ  ފޮނ އްވާފައި

ވަނަ   96  ޤާނޫނ އަސާސީެގ  ، ނަމަވެސްއެހެންކަމަށް.    ކަމެއް  ކ ރެވިދާނެ  ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ  ބަދަލ ނ ކޮށް އެކަން ؛އެކަން

ދޭތެރޭ އަޅ ަގނޑ މެންެގ    ެއކަން ކ ރ މާ  ،ޔަތްކ ރާއިރ ޢާށް އަޅ ަގނޑ މެން ރިމާއްދާެގ )ނ( ަގއި ބަޔާންކ ރާ ކަންތައްތަކަ

ޝަްއކެއް އެކަން  އެްއވެސް  ތަންފީ  ބަޖެޓ    ،ކ ރާއިރ   ނެތް.  ސަރ ކާރާޒ ފާސްކޮށްފައި  ވާލ ކ ރާ ހަ  ކ ރ މަށް 

ކަންތައްތަކަށް    ދިމާވާ  ސްވެ  ފާސްކ ރ މަށްފަހ   ބަޖެޓ  ؛ކ ރ މަށް  . އަދި މިކަންމ އައްސަސާއަކީ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލިސް

ަގާވއިދ ަގިއ    ހ ެގކަމަށް ޤާނޫނ އަސާސީއާއި މަޖިލީ  ން ކ ރަންޖެހޭނެހ ދިނ މަށް ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީ  ބޭނ ންވާ އެއްބާރ ލ ން

ދައ ރ ގެ   މި  ،އަދި މިއަދަކީ މިއީ  . ކ ރަންޖެހޭން މިކަން ފާސްހ އަޅ ަގނޑ މެން މަޖިލީ  ،ކޮށްފައި ބ ނޭ. އެހެންކަމ ންޒިމ ލާ
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ޖަލްސާ ކަމ ަގއި ފަ  އެންމެ މިކަން  ،ވާތީ  ހ   ެގންޮގސްފައި  ައޅ ަގނޑ    ކ ރަން އ ޅެފިްއޔާ  އަޅ ަގނޑ މެން ކޮމެޓީއަކަށް 

ލިއްޔަތ   މާ  ،އެކީ ހ ށަހަޅަންޔާއަޅ ަގނޑ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސްެގ އިޒ ނަ   ަވގ ތ  ނަާގނެ. އެހެންވީމާ  ދެކޭޮގތ ަގއި މާ ިގނަ

މެންބަރ  މ ޤައްރިރ  ކޮމެޓީ  ލީޑަރާއި މައިނޯރިޓީ   ،މަޝްވަރާކ ރ މަށްފަހ    ންނާކޮމެޓީ  މެޖޯރިޓީ  މި މަޝްވަރާަގއި  އަދި 

މިކަމާ  ލީޑަރާ އަދި  މަޝްވަރާކ ރަންޖެ  ބައިވެރިކޮށްެގން  ަގވަރ   ހޭގ ޅިެގން  މިނިސްޓަރާއި  ފިނޭންސް   ނަރ  ފަރާތަކީ 

މިއަދ ެގމަޝްވަރާ  ފަރާތްތަކާ  އެ  ،ިވޔަސް  ކަމ ގައި މިޖަލްސާއަ  މި  ކ ރ މަށްފަހ   ނިންމ ންތަކެްއ    ށް  މައްސަލަިއެގ 

ޮގތަކަށް ނިންމ މަށް އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅަން. ެއއީ    ން ފެންނަހ ން، މަޖިލީެގނެސް ހ ށަހަޅަިއެގން އަޅ ަގނޑ މެން ކޮމެޓީ

ޒިންމާދާރ ކަމާ ދެކޭޮގތ ަގއި  ކ ރެޭވނެ  އެކީއަޅ ަގނޑ   ފެންނާތީކަމަ  ޮގތް  މިކަން  އަޅ ަގނޑަށް  މި  ،ށް   އަޅ ަގނޑ  

 ށަހަޅަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޅ ން ހ ހ ށަހެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޖާބިރ .هللا ޢަބްދ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ކާށިދޫ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا މެންބަރ  ޢަބްދ ކާށިދޫ ދާއިރާެގ 

އަބަދ ވެސް    އިންތަރީސް ވެސް ވެއްޖެ. އެީއ ދިވެހިރާއްޖޭގަ އަ ކ ޑަކޮށް   ؛ރާންވެއްޖެ ދެން ވަރަށް ހައިއާދެ. އަޅ ަގނޑ   

އެނިގވަޑަިއަގންނަވާނެ ރަީއސަށް  އިއްޒަތްތެރި  ރާަވންޖެހޭނެ.  ސޮލިއ ޝަންތަކެއް  ސަރ ކާރަކ ން  އޮންނަ   ، އެއިރެއްަގއި 

ަގޅ  ފިޔަވަޅ ތަކ ެގ  ހ ރި ނ ރަނ  ގ ޅިެގން ރާއްޖެއިން އަޅާފައި  އ19ާ-ވަގ ތ  ކޮިވޑ   ވަނީ ދ ނިޔޭެގ މިއޮޕްރޭޓ   ރާއްޖެ މި

މި އިޤ   ސަބަބ ން  ދެކޮޅ ޖައްސަން  ރާއްޖޭެގ  ޚަރަދ ބަރަދ   ދަރަނިވެރިކޮށްެގން  އަލ ން  މިދިޔައީ.  ފ ނޑިެގން  ތިޞާދ  

ބޮ ދައ ލަތ ން  ނައަނެއްކާވެސް  ސެކިއ ރަޓައިޒް   މި  ަގންރޯވިން  ބޮންޑ   .ކޮށްެގންޖެހެނީ  މި  މާނަައކީ  ވާހަކަ   ވިްއކާ 

  ށްއ ޅެނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސަ  މި  މަތީގައި  ދައ ލަތ ެގ ދަރަނި ނ ލާހިކ   ،ކޮށްން އޮޕަރޭޓ ރާއްޖެ ބޮންޑ   ދައްކަނީ. މި

ސަޖެ  ،އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ ަގވަރ ނަރ   އެމް.އެމް.ޭއެގ  ކޮބައިތޯޭއ  ކަެމއްކަން.  އޮންނަ  ސްޓ ކ ރި  ޚަރަދ ކ ޑަކ ރ މަކީ 

ދަ ދިވެހި  ޚަ ޮގތަކީ  ކ ޑަކ ރަންއ ލަތ ެގ  މަދ ކ ރަން  ،ރަދ ތައް  ކޮ  ،އޮފީސްތައް   ؟ކ ޑަކ ރަން  ސްޓ އޮޕަރޭޝަންސް 

  ވެސް ނ ވާނެ. ތިހާ ރަޝްކޮށް   ކޮށްެގން  ން މިއަދ  ތިކަންހ  ސް މި މަޖިލީވެށްނ ކ ރަން. އެއްޮގތަކަ  އަޅ ަގނޑ  ތާއީދެއް

އެހެންވެއްޖެްއޔާ  ވެސް  ކ ރަން ދަންމަ  ،ނ ޖެހޭނެ.  ޗ އްޓީ ށޭލާއިމަޖިލިސް  އަޅ ަގނޑަކީ    ތިވަރ .  ދީެގން  ވަގ ތ  ؛. 

މެންބަރެއް  ކޮމިޓީެގ  މި  ،އެހެންވީމާ  .މާލިއްޔަތ   ރައް   ،ދަންނަވަނީ  އަޅ ަގނޑ   ވަރަރާއްޖޭެގ  ސާފ ކޮށް    ށްޔިތ ންނަށް 

ކ ރ ަގޅ ވައެނެގންވާނޭ އ ޅ ނ އިރ ގަ   ިއެގންލަ އި  ޔާމީން  ކ ރީމާ  މަްއސަލަ  އިކަންތައް  މަޖިވެސް    . އޮތްލިސް  ޖެހ ނީ. 

ކ އްލި  ެގއެމް.އެމް.އޭ  ހ ންނެވި.  ތެޅިފޮޅިެގންފަ ޔަަގވަރ ނަރ   ދާއިރ   ޗ އްޓީއަށް  ިމއަދ   ޮއޅ ވަ   އި،ކަށް  ލ މެްއެގ  އިމ ޅިން 
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ރާ މި  ރައްޔިތ ންނަށްތެރެއިން  އެއިއޮޅ ވަ   އްޖޭެގ  އަލ ން  މޯޭގޖ   ލަިއެގން  ނަަގއިެގން   ، ކޮށްެގންމީހ ން  ލާރި    ، އަލ ން 

ބަހާ އެންމެން  ޮގތަކަށްކަޮގތަ   އަލ ން  އޮންނަ  ވާހަކަދެކެވެނީ  ށް  މި  ރައީ  ،މިހާރ   ރާއްޖޭެގ  ިއްއޒަތްތެރި  ސް. 

ޮގވާލަނީރައީސ  އަޅ ަގނޑ   މިހިނދަ  ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް  މިހިނދ ން  ހ ޅ ވާށޭ.    ،ށްހަމަ  ސެކްޓަރ  ފިޝަރީޒް 

ލޯނ  ބޮދިވެހިރާއްޖެއަށް  ބަދަލ ަގއި  އ ފެއްދ ންތެރި ؛ިއތ ރ   ރޯވިންގ ނެގ މ ެގ  ދިވެރާއްޖޭެގ  އިތ ރ ކ ރާށޭ.  ހި ކަން 

 ... ކ ރ މަށް ޓަކައިތަރ ތީބ ކަންތައްތައް  ންދައ ލަތ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ހ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ    ،އްބެހޭ މައްސަލައެ  ބެހޭ މައްސަލައެއް. ނިޒާމާ  ނިޒާމާ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 ލްޔާސް ލަބީބް.  އި

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 

 ލްޔާސް ލަބީބް ވާހަކަދެްއކެވ ން: އިހ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ނ ލަންވެެގން  އިލާ ވާހަކަދައްކާތީ އޮޅ ވައިޅ ވަ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ވާހަކަފ ޅ ަގއި އޮ  ޝ ކ ރިއްޔާ

އެކީ  ކާބަސްފ ޅަެގ  ލީހ މި މަޖި  ،އިތަނަށް ފޮނ ވަ  މި ތަފްސީލ  މި  ވެސް  ވެސް އަދި އެމް.ެއމް.އޭ ަގވަރ ނަރ   ސަރ ކާރ ން

ނިންވަން މިކަން  ނިންމަވަން  ފޮނ އްވާފަ  މިކަން  އެ  އިމިތަނަށް  އެހެންވީމާ   އިދިލައްވާފަ އޮތީ.  ެއއްވެސް  އޮތީ.   ،

އޮތްނަމައޮޅ ވާލ  އެހެންވީމާ  ،ެމއް  ކ ރައްވަންވީ.  ޙަޤީޤަތާއެކަން  ކަނޑައެޅިެގން  ވާހަކަ  ،  އެކަން    ޚިލާފ   ދައްކާތީ 

 ލީ. ފާހަަގކޮށް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަޅ ަގނޑ  މެންބަރ .  އިްއޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ    ؛ވެސް  ޝ ކ ރިއްޔާ  ކަަމށް  މައްސަލައެއް  ފާހަަގކ ރަން. ނިޒާމީ 

ފ ރިހަމަ   އިފަިއވާ މަޖިލީހެއްގަ ލެވިއިއްޔިތ ންނަށް ހ ޅ ވަ ދިވެހި ހ ރިހާ ރަ ؛އްފަިއވާ މަޖިލީހެލެވިއިހ ޅ ވަ  ،ލާނަމައިއޮޅ ވަ 

  .. ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ސް ހިނާގނީކީހ ނޫން މި ބަ ނެއްކޮށްއެއް ސީލާތަފް

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޖާބިރ هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

ށް  ވަރަ  ނަށްދިވެހި ރައްޔިތ ން  .ޮގތަށް  އަރާކިޔަނީ. އޮޅ ން   ލާނަމެކޭ ނޫން އަޅ ަގނޑ  މިއި އޮޅ ވަ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

މެނޭޖ ނ ކ ރެވ ނ ކަން. މެނޭޖ މަންޓެއް   މި  .ނޭގ މި ރާއްޖޭަގއި ނެތްކަން އެްއވެސް ވަސީލަތެއްފ ކޮށް އެސާ މީހ ންނަށް 



2002 އޮގަސްޓ   31                                            ސާލްޖަނަ ވަ  33 ގެރ  އ  ދަ ނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަ ނަވަ 0220  

 

42 

 

 ؟ކީތަކަކޮބައިހޭ އެޅި ފިޔަވަޅ   ންއ ޅެނީ. ޚަރަދ ކ ޑަކ ރަ  އަނެއްކާ ރައްޔިތ ން ދަރ ވާލަންނޫންތޯ މި  ،ނެތ މ ެގ ސަބަބ ން

ހ ރިހާ   އި، ޝަން ލީޑަރާިއ އަދި ޕީޖީ ލީޑަރާޖެހޭ. އޮޕްޒިެއބަ   ިވސްނަންވެސް އެކަމާ  މާލިއްޔަތ  ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރ  

އެބަޖެހޭ  ލީޑަރ ން ވާހަކަދަްއކަން  އެއީ  .ވެސް  އެބަޖެހޭތާ.  ބަލަން  ލިބެންޖެހެނީ  އާްމދަނީ  ކިޔާ  ކޮންތާކ ންތޯ  މި  ތާ 

ބަހަްއޓާފައި  . އެްއޗަކީ ބަންދ ކޮށް  މަގ ތަްއ  ލިބެންހ ރި  ވިދެން  ،އާމްދަނީ  މިނިސްޓަރ   މަސް   ވީދާޅ  މެ    ލަންކާއަށް 

ތިމަންނާ މައްސަލަނ ވިއްކިޔަސް  އޭނާއަށް  ނެތޭ.  މޭޒަށްތޯ  ެއއް  ފޮނ ވަނީ  ޓްރަމްޕް    ،އެހެންެވއްޖެއްޔާ  ؟މަސް 

ލޯން މަސްކ  ޓޭބަލަށްތޯ އީ  ށްތޯ މަސް ދަނީ. ނޫނިއްޔާނޫނިއްޔާ އޮބާމާ ޓޭބަލަ ؟ނީތޯ މަސްަގންނަބ ނަންވީނޫންތޯ ޓްރަމްޕ 

ޓޭބަލަ  ކްމާ ؟ދަނީ  މަސް ދަނީޒަކަބާންްގ  މަސް  މި   ؟ށްތޯ  ވާހަކަެއއްތޯ  އެބަހ އްޓޭ ؟ދައްކަނީކޮން  ރާއްޖޭަގއި   ؛މި 

ައޅ ަގނޑ  ތާއީދެްއ ނ ކ ރާނަމޭ   .ކ ޑަކ ރާށޭ  ބިލ  މީހ ން ލާށޭ. ޚަރަދ ވަޒީރ ންެގ މަޖިލީހަށް ވެސް ޤާ އެހެންނޫނިއްޔާ 

ނަ ދަރަނި  އިންއިތ ރަށް  އަޅ ަގނޑ ެގ  ކ ންފ ނިންޝ އަރެންާގކަށެއް.  ލާރި  ،ސް    އެލައިޑް ؛އިންޝ އަރެންސް 

ނަަގިއެގންއިންޝ އަރެންސް  ލާރި  ހެދީ  އިން  ހީލަތޭ  މަކަރާިއ  އަޅ ަގނޑަށް  ދެނީ.  ެއ  މަސްވެރިނަށް  ލާރިއޭ  . ެއ 

މަކަރ ނަށް  ވިޔަފާރިވެރިން އެލައިޑ  ވެސް  ނަަގކޮށްެގން  އިންޝ ައރެންސްރީ އިންޝ އަރެންސްއިން    ހަދަނީއޭ.  ިއ ލާރި 

ލާރިއަ  ހީލަތ ން  ރާއި މަކައި  ފަބަހައްޓާ އެޅ ަގނޑ   ބަހަމ ން  މިހާރ   އިއް   ޭއ  ވިޔަފާރިވެރިން  ދަނީ.  ރައީސް،  ޒަތްތެރި 

މި މި  ފ ނޑާލަމ ން  ނަަގނީ  ދަނީ.  ލޯނ   މަޖިލީހ ން  މި  ޓަކައި  ރަނަގޅ ކ ރ މަށް  ކަންކަން  ނަަގނީ  .ރާއްޖޭެގ   . ލޯނ  

ސެކްޓަރ  ނަނގައި  ތަކ ންޕްރައިވެޓް  ކޮންކަެމއްލޯނ   ކ   ހޭެގން  ޕްރޮޖެކްޓެއް ؟ރަނީމި  އެބަޖެހޭތާ  ؟ދަނީ  ހޭކޮން 

ތެރެއިން  ކ ރިއަށް   ންރޯވިއެ ދައްކަނީ ބޮ  ން އަނެއްކާވިސްނަން. އަލ  ފިޔަވަޅ ތަކ ެގ  ހަރ ދަނާ  ކޮބައިތޯ  ެގންދާ ވާހަކަ. 

 ތިޞާދ ....އިޤ  ؟ތަކަކީއެޅި ފިޔަވަޅ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .މ ޙައްމަދ  ނާޝިޒް ރާެގ މެންބަރ ކިނބިދޫ ދާއި އްޒަތްތެރި މެންބަރ .ޝ ކ ރިއްޔާ އި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނާޝިޒް

ރައީސް އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރ     .ޝ ކ ރިއްޔާ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ހ ށަހެޅ އްވި އިހ ޅ ދޫ  އެ  ލަބީބް  ލްޔާސް 

ައޅ ަގނ  ތާއީދ ކ ރަންހ ށަހެޅ އްވ މަށް  ޮގތ ަގއި  ަގ  ަގނޑ އަޅ    .ޑ   މިބޫލ ކ ރާ  ދިމާެވެގން  ކޮިވޑ   މި  ދަތ19ި-އ ޅޭ   ؛ެގ 

ޮގތ ންއިޤ  ަވރަވެ  ތިޞާދީ  މިނިސް  ށްސް  އަދި  ސަރ ކާރ ންނާއި  މި  ދ ވަސްވަރ   އަދި  ޓްދަތި  ފިނޭންސް  އޮފް  ރީ 

މެން ހަމަ ެއއްބާރ ލ ން މަސަްއކަތަށް ައޅ ަގނޑ   އެމް.އެމް.ޭއއިން ރާއްޖޭެގ ބަޖެޓ ެގ ކަންކަން ޙައްލ ކ ރ މަށް މި ކ ރަްއވާ
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އެހެންވީމާދޭން އަޅ ަގނޑ   ޖެހޭ.  މެންބަރ   އި،  ިއއްޒަތްތެރި  ލަބީބް،  ހ ށަހެޅ އްވި އިލްޔާސް  އެ  ލަބީބް  ލްޔާސް 

 ހ ށަހެޅ އްވ މަށް ތާއީދ ކ ރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

 

 :ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން

ިއއްޒަތްތެ ވާހަކަޝ ކ ރިއްޔާ  މެންބަރ .  މެންބަރ ން ފ ޅ ދަރި  އިްއޒަތްތެރި  ހ ރިހާ  އެދިަވޑަިއެގންފަިއވާ  ްއކަވަން 

އަޅ ަގނޑ  މަސަްއކަތް   ،ަވގ ތަށް ނިމިއްޖެ. އަޅ ަގނޑ މެން ައނބ ރާ މި މަސައްކަތަށް އަންނާނީ  މި  އިދަްއކަވަ ވާހަކަފ ޅ 

މެންބަރ ހަމި   ޙައްލަކާއެކ   ވާލ ކ ރާ އިއްޒަތްތެރި  ތަޅ މަށް ޙައްލެ   .ެގންނެވީމަ ވަޑައި ތަޅ މަށްން  އް ނ ވަތަ ޖަވާބަކާެއކ  

މި   މަސައްކަތް  އަޅ ަގނޑ ެމން  މ ޤައްރިރ ހަވަޑައިެގންނެވީމަ.  ކޮމިޓީެގ  މާލިއްޔަތ   ދާއިރާެގ    ،ވާލ ކ ރަނީ  ކިނބިދޫ 

މ ަގއި ހައ ސް  ވ ންދެރ  މަސައްކަތް ކ ރިއަށް ެގއަދި އިްއޒަތްތެރި މެންބަ  ށް.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނާޝިޒަ

ލީޑަރމެޖޯރި ލީޑަރ  ،ޓީ  މައިނޯރިޓީ  ހައ ސް  ކަނޑައަޅ ްއވާ    ،އަދި  ލީޑަރ  މައިނޯރިޓީ  އަދި  ލީޑަރ  މެޖޯރިޓީ  ނ ވަތަ 

ެގންޮގސްދެްއވ ންބޭފ ޅ ންނާ ކ ރިއަށް  މަސައްކަތް  ފ ޅާ  އެދެން.  އެކ   ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ވީހާވެސް  މި    ދާއިރާެއްއަގއި 

ހ ޅ ދޫ   ،މަްއސަލަ ހ ށަހެޅ އްވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   . މަސަްއކަތ ގައިމަޝްަވރާކ ރެްއވ ން އެދެން  ލިބ ނ  ވަގ ތ ކޮޅ ަގއި

ބަިއވެރިެވަވޑަިއެގން މަސައްކަތ ަގއި  މި  ލަބީބް  މެންބަރ   އެދެން.    ދާއިރާެގ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ައޅ ަގނޑ   ދެްއވ ން 

 ޖަހާއިރ . 11ސާ ފަށާނީ ން. ދެން އަޅ ަގނޑ މެން ޖަލްޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 { ށްއަ 11:06އިން  10:28 :ޅ ކޮގ ތ  ސްވަހ }

 (هللاމަޖިލީހ ގެ ނައިބ  ރައީސް އީވާ ޢަްބދ  ؛ވީނެންތ ގައި އިސަޔާ)ރި

 

 ހަކަދެްއކެވ ން:ވާ ރިޔާސަތ ން

 . 7ޖެންޑާ ނަންބަރ  ސްެގ މަސައްކަތް. އެހ ތިދާއީ ބަވަގ ތ  އަޅ ަގނޑ މެން މި ފަށަނީ އިބ  މި`. 

ނަންބަރ     -{ 7.1}  ޢަބްދ   -7.1އެޖެންޑާ  ނަޝީދ   މ ޙައްމަދ   މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  هللا ނޮޅިވަރަމް 

ެގނައ މ ެގ ބިލ . ބިލ  ޙ ށް ިއޞްލާ(އައެްއަގމ  ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ާގނޫނ )     5/ 2009ނަންބަރ     ާގނޫނ   ،ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ

ދެވަނަ ދައ ރ ެގ  ،  ބޭއްވ ނ ަގިއ  20202އޮަގސްޓ     19  ،ފ ރަތަމަ ކިޔ ން އިއްވާފައިާވނީ  މި ބިލ ގެ   .22/ 2020ނަންބަރ   

ޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ   ރަމް ދާއިރާެގ އިއް ނޮޅިވަ  ،ވަނަ ޖަލްސާަގއި. މި ބިލ  މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ އްަވއިދެްއާވނީ  29

 .هللاނަޝީދ  ޢަބްދ 
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 ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ޝީދ  ޢަބްދ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނަ

  5/ 2009ާގނޫނ  ނަންބަރ    ؛ބިލ    ެގނައ މ ެގޙ  ށް އިޞްލާ(އަެއއްަގމ  ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ާގނޫނ )   5/ 2009ާގނޫނ  ނަންބަރ   

ދަތ ރ ) ާގނޫނ ެގ    އިޞްލާޙ    އަންނަނިވި   ާގނޫނ (އަށްެގ  ފަތ ރ އެްއަގމ   ބ ނެވިދިޔަ  މާއްދާއަށް    13ެގނައ ން.  ވަނަ 

ައކ ރެއް  އަންނަނިވި   ޮގތ ެގޮގތަށް  މާއްދާަގިއާވ  މި  ެއއްަގމ     ،މަތީން  އިތ ރ ކ ރ ން.  އިންޖީނ ލީ  ދިވެހިރާްއޖޭަގއި 

ފަރާ އަމިއްލަ  ރަޖިސްޓްރީކ ރާއިރ   ފައ ޅަނދ   އަިމއްލަ  ނ ވަތަ  ަގރާޖެްއަގއި  އެނޫންތެްއެގ  ތަނެއްަގިއ  ރާތެއްެގ  ެވސް 

  ، މި ާގނޫނ  ފާސްވެ   ، ނ ވ ން. މި ާގނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާނީނ ވަތަ ބިމެްއަގއި އެ އ ޅަނދ  ބޭއްވ ން ލާޒިމ ެވެގން

ެގޒެޓ ަގއި ޝާއިޢ ކ ރާ ދ ވަހ ން ފެށިެގންނެވެ.   ގ ދީސްތަ ދެން އަޅ ަގނޑ މެން މި ާގނޫނަށް ކޮށް ދިވެހި ސަރ ކާރ ެގ 

ބޭނ ންވާ އިޞްލާޙަކީހ ށަހަޅަ ނަންބަރ  ؛ން  ާގނޫނ )  5/ 2009  ާގނޫނ   ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ  ހަދާފައިވާ (އެްއަގމ   ދަށ ން  ެގ 

ލީ   ފ ރޮޅަށްވ ރެ ިގނަ ފްރޮޅ    ަގާވއިދ ެގ ދަށ ން ެއއްަގމ ަގިއ ދ އްވާ އިންޖީނ ލީ އ ނޅަދ ފަހަރ  ރަޖިސްޓްރީކ ރާއިރ  ދެ

  ިއ،ފައިދާ ނަަގ  ޒ  ެގ ނާޖާއިެއކަމ ެގ ސަބަބ ން ެއކަމ   ،ހާރ  އޮންނާތީަގރާޖެްއަގއި ރަޖިސްޓްރީކ ރާ ޮގތަށް މި  އ ޅަނދެއް

އަ ވެރިބޮޑެތި  ަގރާޖ ތަކ ެގ  ބަެއއް  ޮގތ ަގއި   ކ ލީެގ  ަގރާޖ   ނ ވަތަ   ޮގތ ަގއި  ފީެގ  ަގރާޖ   ފަރާތްތަކ ން  ދަދ ތަކ ން 

އެފަދަ   ،ރަޖިސްޓްރީކޮށްދީ  ވ ރެ ިގނަ އ ޅަނދ ފަހަރ  ަގރާޖ ަގއި   އަދި ަގރާޖ ަގއި އޮންނަ ޖާަގއަށް  ،ނަަގމ ން ެގންދާތީ

  ،ކ ރެވޭނެ ތަނެއް ނ ފެންނާތީކަންކަން ރަނަގޅަށް މޮނިޓަރ   އަދި މި  ،ންދާތީތަކ ން ހިންަގމ ންެގޢަމަލ ތައް ބައެއް ފަރާތް

އ ޅަނދ ފަހަރ   އިންޖީނ ލީ  ދ ްއާވ  އެއްަގމ ަގއި  ދަށ ން  ާގނޫނ ެގ  ޓަކައި  ެގނައ މަށް  ހ އްޓ މެއް  އެކަމަށް 

ާގނޫނ  ނަންބަރ    ، ޓަކައި ނ ަގިއ ހިމެނ މަށްރާޖެްއަގއި ރަޖިސްޓްރީކ ރ ން ލާޒިމ ނ ވާ ޮގތަށް ާގނޫރަޖިސްޓްރީކ ރާއިރ  ަގ

ާގ)   2009/5 ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ  އިޞްލާ(އަނޫނ އެްއަގމ   އި  އް ޙެ ށް  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ހ ށަހަޅަން  ހ ށަހަޅަމެވެ.  ޞްލާޙ  

  ވެސް ޓެކްސީ  ިގނަ ބަޔަކ  ޓެކްސީކ ރަމ ންދާއިރ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ިމހާރ ވެސް    ،އެންމެ ބޮޑަށް މި ބޭނ ންވާ ސަބަބަކީ

ލަްއކަެއއްހާ ރ ފިޔާ މިހާރ ވެސް މިނިސްޓްރީަގއި ތިބޭ ނ ފޫޒ ފަދަ ބަޔަކަށް ދޭން.   ވެސް އެބަޖެހޭ އެއް  ރަޖިސްޓްރީކ ރަން

މަިގފަހިވެެގން ބޮޑަށް  ވަރަށް  ކޮރަޕްޝަނަށް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ސަބަބ ން  މިހާރ ވެސް    އިަގމިނިސްޓްރީދޭ.  މިހެންވ މ ެގ 

ފެ ނައިބ ން  މިނިސްޓަރ ންނާއި  މީހ ސްޓޭޓ   ނާޖާއިންވަރ ެގ  ވެފަން  މިކަން  މަަގކަށް  ހޯދާ  ފައިދާ  އަދި އި ޒ   ވަނީ. 

ބައިވެރިވަމ ންދާކަން ސިޔާ ޮގތ ން  ޢަމަލީ  ހަމަ  ކަންތައްތަކ ަގއި  މި  ވެސް  ފަރާތްތަކ ން  ބޮޑެތި  ބައެއް  ސީ 

ނަށް ންކީ އެންމެންތައްތަކަކަ  މި  ،، މިކަންތައްތައް ހ އްޓ ވައި ރެވޭ. އެހެންވީމާއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަަގކ 

  މިހާރ  މި   ،ހަމަހަމައަށް ފަސޭހަކަމާއެކ  ކ ރެވޭނެ ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން  ބޭނ ންވަނީ ހަދަން. ދެން އަނެއް ކަމަކީ 

އ ސ  ސަރ ކާރަކަށްލ އޮންނަ  ވެއްޖެއްޔާ  ނ ވޭ.  މި  ން  ފައިދާެއއް  އެްއވެސް  ފަރާތްތަކައިން  އިން މި  ކ ންއަިމއްލަ 

ހާސް  ެއއްހަމައެކަނި ސޮ .  ނީަގނަދާފައި ނ ވަދިހަ  ހޯދާ  އެބަ  ހާސް  ،ކޮށްލަން  ރ ފިޔާ.   ،ހަތްދިހަ  ހާސް  ފަސްދޮޅަސް 

ނޫނީ ސަރ ކާރަށް  ފައިދާއެއް  އެއްެވސް  ސަބަބ ން  ބަޔަކަށް  މިހެންވ މ ެގ  ނ ވެ  އެހެން  ފައިދާއެއް  މިޮގތ ން    ،ވެސް 
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ންނަނީ. އެކަމަކ ، އެ  އޮ  އިވެފަ އް ކަމ ަގއި   ލިބޭ އެއްޗެޮގތ ން  ލާރި ވަގ ތީ  ވަންނަ  އިންމިށް  ތްތަކެއް ޖީބައަމިއްލަ ފަރާ

މި ިގނަ  ކާރ   މަގ މަތީަގ  އޮންނަނީ  ރައްޔިތ ންނަށް  އި.ފަހަރަށް  ެގއްލ ންތަކެއް    ހ ރިހާ  ސަބަބ ން  މިކަމ ެގ 

ން އޮތް ޮގތ   މިހާރ  މި   ،ކަމަކީ  ދެން އަނެއްނަށް ޖެހ ނީ.  ކ ރިމަތިވަމ ންދާތީވެ މި އިޞްލާޙ  ހ ށަހަޅަން އަޅ ަގނޑ މެން 

ރަޖިސްޓްރީކ ރަންވެ ކާރެއް  ނޫންއްޖެއްޔާ  ކޮރަޕްޓ ކޮށްެގން  ބަޔަކ   އެތައް  އެބަޖެހޭ  ޙަޤީޤަތ ަގިއ    ވެއްޖެއްޔާ  ޮގތަކަށް 

މިދިޔަ    ،ނެފައިވާއިރ ރ ން ހ އްޓ ވާފައި ކަމަށް ބ ރީކ ރ ވެސް ކާރ  ރަޖިސްޓްވެސް ރަޖިސްޓްރީެއއް ނ ކ ރެވޭ. މިހާ  ކާރެއް

ފޫޓ  ހަމަނ ާވ    15  އި ަގރާޖެކޭ ކިޔާފަ  .ދީފަތެރެއިން ވަނީ ރަޖިސްޓްރީކޮށް  ެގނިސްޓްރީމި  ތާަގއި ވެސް އެތައް ކާރެއް ހަފ 

ޕިކަޕ  ރަޖިސްޓްރީކޮށްދީފަ  ެއއްޗެހި  ތަނަކަށް  އެބަހ ރި  މިނިސްޓްރީގައިެވސް  ބޭނ ންާވ    .  ބަޔަކ   ނ ފޫޒ ަގދަ  ތިބޭ 

  ، މި މާމީެގ ަމއިަގނޑ  މަޤްޞަދަކީ. އެހެންވީ  ންކ ރާ އ ސޫލ  ހ އްޓ ވ އް ދަްއކާލިމަ ކާރ  ރަޖިސްޓްރީފަރާތްތަކަށް ފޮޓޯއެ

ރައްޔިތ ންނަށް މިއަށްވ ރެ ފަސޭހަ   ،ވެސް ތާއީދ ކޮށްދީ  މެންބަރ ން  87ބި  ތިައޅ ަގނޑ  އެދެން މިތާ މި  ށްކަންތައްތަކަ

ކ   މި  ތަކަށްޮގ ހަކަންތައްތައް  ޮގތެއް  އެްއޗަކަރައްޔި  ،ދައިރެވޭނެ  ބޭނ ންތެރި  ހަދައިތ ންނަށް  ވެސް    ސަރ ކާރަށް  ،ށް 

ޮގތެްއ  މި ކަމަކީހަދައިދިއިން އިތ ރ  އާމްދަނީއެްއ ލިބޭނެ    ،ނ ން. ދެން އަޅ ަގނޑ މެން މީެގ އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނ ންވާ 

ކަިއެގން އެ ޓެކްސީ  ވަރަކަށް ރ ފިޔާ ދައް  500ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ މަހަކ     ޓެކްސީެއއް  ވެއްޖެއްޔާ ަމގ މަތީަގއި ބާްއވާ

ޕްރަިއވެޓް    ، ނޫނީްއެގ ޮގތ ަގއި. އަިމްއލަ ކާރެއްޑް ޓެކްސެއަހަރީ ފީެގ އިތ ރ ން ރޯ  އީއެ  ؛އްކ ރެވޭނެ ޮގތެ ރަޖިސްޓްރީ

ވެއްޖެއްޔާ   ޓެކްސެ   1500ނޫނީ    1000ކާރެއް  ރޯޑް  ދައްކަިއެގން  މަަގށް  މަހަކ   ކޮންމެ   ޮގތ ަގއި  ެގއް ރ ފިޔާ 

، މިޮގތަށް  ބޫލ ކ ރަން. އެހެންވީމާ ަގޑ މެން  ށް ައޅ ަގނމަކަ   އިތ ރ  އާމްދަނީއެއް ލިބޭނެ ދައ ލަތަށް  ރަޖިސްޓްރީކޮށްދިނީމާ

 . އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް  އާދޭހާއެކ  މިތާ މިތިބި ހ ރިހާ މެންބަރ ންެގ އަރިހ ން އެދެން  ނ މަށްމި ކަންތައްތައް  ފާސްކޮށްދި

ރައްޔިތ ންނަ ކަމެއް  ށްމިއީ  ކޮ  ެގފައިދާާވނެ  މިކަން  ދެކިެގން  ފ ރ ޞަތަޮގތ ަގއި  ދެްއިވ  ބޮޑަށް ވަރަށް  ށްށްދެއްވާށޭ.   

  .އްޔާ ޝ ކ ރި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ .   އިްއޒަތްތެރި  ބިލަށް ޝ ކ ރިއްޔާ  މެންބަރ ން ފ ޅ ވާހަކަ  މި  އިްއޒަތްތެރި  އެދިަވޑަިއަގންނަވާ  ދައްކަވަން 

އެދިވަޑަިއެގން އެދެން.    ފ ރ ޞަތަށް  މެންބަރަކ   ()ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ދެއްވ ން  އިްއޒަތްތެރި  އެދިވަޑަެއއް   އެްއވެސް 

ނަންބަރ  އެޖެންޑާ  ވާ  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ...ނ ަގންނަވާ.  މެންބަރަކ   ިއއްޒަތްތެރި  ދަްއކަަވން ހަކަފ ޅ އެްއވެސް 

 ން. )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (އަރ ވަބަސް ވިދާޅ ވ މަށް ފ ރ ޞަތ  މެންބަރަށް ފަހ ިއއްޒަތްތެރި  އެދިަވޑަިއަގންނަވާތީ ހ ށަހެޅ ްއވި  

ން.  ބޭނ ންފ ޅ ކ ރައްަވއިެގން ރަސްމީކޮށް ދެއްކެވ ން އެދެ  ވާހަކަފ ޅ ދައްކަވަންޏާ މައިކ   ރިޔާސަތާ ؛ންބަރ އިްއޒަތްތެރި މެ

 )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( 
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 ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  ޢަބްދ 

މިއަށް ރަނަގޅ  އިޞްލާޙ ތަކެއް ހ ށަހެޅިެގން މި ބިލ    އިށް ފޮނ ވަިއެގން ކޮމިޓީގަ މި ބިލ  ކޮމިޓީއަ  އަޅ ަގނޑ  އެދެން

 ފާސްކޮށްދެއްވ ން.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 ދަންނަަވން.  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މި ބިލަށް ވޯޓ  ަގޑީަގއި ވޯޓަށް އެހޭނެ ވާހަކަ

ނަންބަރ     -{ 7.2}  ނ7.2ޮއެޖެންޑާ  މެ.  އިްއޒަތްތެރ  ދާއިރާެގ  ނަޝީދ ޅިވަރަމް  މ ޙައްމަދ    هللاޢަބްދ   ންބަރ  

ށް ިއޞްލާޙ  ެގނައ މ ެގ ބިލ . ބިލ  ( އަތ ރ ެގ ާގނޫނ ފައެްއަގމ  ދަތ ރ )   2009/5ާގނޫނ  ނަންބަރ     ، ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ

ވަނަ ދައ ރ ެގ    2  ،ވ ނ  ަގިއ ބޭއް 2020ޮއަގސްޓ   19ނީ ފ ރަތަމަ ކިޔ ން އިްއވާފަިއވަ  ގެ . މި ބިލ  2020/32 ނަންބަރ 

 .  ޖަލްސާަގއި. މި ބިލ  މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ އްވައިދެއްާވނީ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ވަނަ  29

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  ޢަބްދ 

އިޞްލާޙ  ާގނޫނަށް  ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ  ިމ  އެްއަގމ   މަޤްޞަދަކީ ެގނައ ން.    ،2009/5ނަންބަރ   ާގނޫނ     ،ބިލ ެގ 

ެއއްޮގތަށް އެްއަގމ     ާގނޫނާ  ،ރ ވަމ ންދާއި  އަހަރ   12ަގން ފެށިތާ  ހިން  ރ ފަތ ރ ެގ ާގނޫނ އެްއަގމ  ދަތ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ

އިއާން އ ޅަނދ ތައް  ެއްއަގމ   ބޭނ ންކ ރާ  ނިޒާމ ަގއި  ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ  ނަމަވެސް ކ ރެވެމ ންންޝ އަރެންސް މ    ،ދިޔަ 

ެއކްސިޑެ އިންޝ އަންހިނާގފައިވާ  ދިވެހި  ޓ ތަކަށް  ލިބެމ ންނ ދާއިރ   އެތައް ރެންސް  އަހަރަކ   އަތ ން  ރައްޔިތ ންެގ 

މިކަމ ެގ ސަބަބ ން ދިވެހި ސަރ ކާރަށް ވެސް    ،މިލިއަން ރ ފިޔާއެއް އިންޝ ައރެންސް ކ ންފ ނިތަކ ން ނަަގމ ންދިއ މާއި

މަން ެއއްެވސް  ެވސް  ރައްޔިތަކަށް  ދިވެހި  ލިބެމ ންނ ދާއަދި  މަްއޗަށް    ފާއެްއ  ރައްޔިތ ންެގ  ާގނޫނަކ ން  ކަމެއް 

ދަތިލާޒިމ ކ ރެ ބަލައިަގންނަން  އޮތ މަކީ  ވ މާއެކ    ،ވިފައި  ކަމަށް  ކަމެއް  ލިބޭ  ެގއްލ ން  ރައްޔިތ ނަށް    ،އަދި 

  . އޭބަޔަކ  ދެކޭތީކަމަށް ިގނަ    ވަނަ މާއްދާއަކީ މިހާރ ން މިހާރަށް އ ވާލަންޖެހޭ މާއްދާއެއް  69ބަޔާންކ ރެވ ނ  ާގނޫނ ެގ  

  5/ 2009ާގނޫނ  ނަންބަރ     . ެގނައ މ ެގ ބިލ ޙ  ށް އިޞްލާ(އަެއއްަގމ  ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ާގނޫނ )  5/ 2009ރ   ބަާގނޫނ  ނަން

އަންނަނިވި އިޞްލާޙ  ެގނައ ން. ބ ނެވިދިޔަ ާގނޫނ ަގއި ތިރީަގއި ނަކަލ ކޮށްފަިއވާ   ށްނޫނ (އަެގ ާގއެްއަގމ  ދަތ ރ ފަތ ރ )

ދިވެ  69 އ ނިކ ރ ން.  މާއްދާ  ެއކްސިޑެންޓ  ހިވަނަ  އ ޅަނޑެްއެގ  އެ  ދ އްވަންވާނީ  އ ޅަނދ   އެްއަގމ   ވެެގން  ރާއްޖޭެގ 

ތަނަކަށް ނ ވަތަ އެއްޗަކަށް ލިބޭ ެގއްލ މ ެގ ބަދަލ  ލިބިދިނ މ ެގ ޮގތ ންެގއްލ ން ލިބޭ މީ ޑް ރކ ރާ ތަ  ،ހަކަށް ނ ވަތަ 

މި ާގނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާ    ، ން ފަށާނީޕާޓީ އިންޝ އަރެންސް ކ ރ މަށްފަހ ގައެވެ. މި މާއްދާެގ )ހ(އަށް ޢަމަލ ކ ރަ
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ތި ާގނޫނ   ންތާރީޚ ން ފެށިެގން މީލާދީން  ތިންވަނަ މާއްދާ އެހެން އޮތްކަމ ަގއި  ެގ  އަހަރ  ފ ރިހަމަވ މަށްފަހ ަގެއވެ. މި 

ހަ  ،ވީނަމަވެސް  ހަަމވ މ ެގ  މ އްދަތ   ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  މާއްދާަގއި  ހިންމަސް  މި  ާގނޫނ   މި  ކ ރިން    ށްގ މަދ ވަސް 

އެ  ވޭ ކ ރެވާލ ހަ ނިންަމންވާނެެއވެ.  ކޮށް  ކަންކަން  އަންނަނިވި  އެ  ފަރާތ ން  ރަޖިސްޓްރީވ މ ން  އ ޅަނދެއް  ްއަގމ  

ސަބަބ ން    ެގެއ އެކްސިޑެންޓ    އް ވ މ ންއެްއަގމ  އ ޅަނދެއް އެކްސިޑެންޓެ ؛ލިބ ން  އެކްސިޑެންޓެްއެގ ސަބަބ ން ެގއްލ ން

ޓީ  ޑް ޕާރ ތ ން ކ ރާ ތަވަތަ ތަނަކަށް ލިބޭ ެގއްލ މ ެގ ބަދަލ  ލިބިދިނ މ ެގ ޮގށް ނ ެގއްލ ން ލިބޭ އެްއޗަކަށް ނ ަވތަ މީހަކަ

ކ ރ މ ެގ   ަގއާންއިންޝ އަރެންސް  ހިމެނޭ  އ ސޫލ ތައް  ެއއްޗެްއ  އްއެ   .ޢ ލާންކ ރ ންއި  އިދެއް ވާ މ   ދ ްއވާ  ަގމ ަގއި 

އެކްސިޑެންޓ  އެ  އ ސޫލ ތަކާއި  ެގއެކްސިޑެންޓ ވ މ ން  ހިނާގނެ  ޮގތ ެގ ެގއްލ   ،ތަޙްޤީޤ   ދެނެަގންނާނެ  ނިސްބަތް  މ ެގ 

އ ސޫލ ތަކާއިއާން ނަަގއިެގއްލ މ ެގ  ، މ   ބަދަލ   އިޢ ލާންާއންދެވޭނެ    ަގވައިދެއް  ހިމެނޭ  އ ސޫލ ތައް  މި މ   ކ ރ ން. 

ވީނަމަވެސް  އޮތްކަމ ަގއި  އެހެން  )ށ(ަގއި  ތަ  ،މާއްދާެގ  އިޚްޔިތާރ ަގއި  އަމިއްލަ  އިންޝ އަރެންސް  ރ މީހެއްެގ  ޕާޓީ  ޑް 

  ެގމި މާއްދާ  ،ޑައަޅާ ހަމަެއކަނި އ ސޫލަކީ ިމ މާއްދާއިން ކަނ  .ން ެއްއަގމ  އ ޅަނދެއް ދ އްވ މަށް ހ ރަހެއް ނެތެވެެގކޮށް

ޮގތ ެގ އިންޝ އަރެންސް  )ހ(ަގިއވާ  ކ ރަންޖެހޭ  އ ސޫލ މަތީން  ލާޒިމ ވ މ ެގ  ތާރީޚ   ކ ރ ން  ާގނޫނަށް    ،ހިނާގ  މި 

މީލާދީ ފެށިެގން  ތާރީޚ ން  ފަށާ  ބ ނެވިދި  ނިޔަލަށް  ެގއަހަރ    ތިން   ޢަމަލ ކ ރަން  ތިރީަގިއ  ފަސްކ ރ މެވެ.  ާގނޫނ ެގ  ޔަ 

ތަ  މާއްދާގެ   70ނަކަލ ކޮށްފައި   އ ނިކ ރ ން.  އިންޝ އަރެންސް ރ)އ(  ޕާޓީ  އެ  ކަމަށް  ޑް  ތިާމެގ   ،ވަނީ  ބ ނެފައި 

ލ ދެވޭ ޮގތަށް ކޮށްފަިއ   ބަދަށްލިބޭ ެގއްލ މަ  ށްމ ދަލަ ،އ ޅަނދަކ ން އަނެކާ ނ ވަތަ ައނެކާެގ އ ޅަނދަކަށް ނ ވަތަ ތަނަކަށް

އިންޝ އަރެންސޭ ޢަމަލ ކ ރަން ހ ންނަ  ާގނޫނަށް  މި  މި    .  ފާާގފަށާނީ  ެގޒެޓ    ،ތަސްދީގ ކޮށް  ،ވެސްނޫނ   ަގިއ ދިވެހި 

 ޝާއިޢ ކ ރާ ދ ވަހ ން ފެށިެގންނެވެ. ޝ ކ ރިއްޔާ ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި  ބިލަ  ޝ ކ ރިއްޔާ  މެންބަރ ން ށް މި  އިްއޒަތްތެރި  އެދިަވޑަިއަގންނަވާ  ވާހަކަފ ޅ ދައްކަވަން   

އެދިަވޑަ އެދެން.ފ ރ ޞަތަށް  އެދިަވޑަެއއް  ިއެގންދެްއވ ން  ފ ރ ޞަތަށް  މެންބަރަކ   ިއްއޒަތްތެރި  ނ ަގންނަވާ.    ެއއްވެސް 

   ވަން.ބަސް ވިދާޅ ވ މަށް ފ ރ ޞަތ އަރ ހ ށަހެޅ އްވި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފަހ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  ޢަބްދ 

  ށް ކޮމިޓީަގއި ހ ރިހާ މެންބަރ ން ވެސް މިއަށް ތާއީދ ކޮށްދެއްަވއި ރައްޔިތ ންނަ  ،އަޅ ަގނޑ  އެދެންމި އިޞްލާޙ  ވެސް  

  ވަރަށް ބޮޑަށް. ފައިދާވާނެ ޮގތަކަށް މި އިޞްލާޙ  ވެސް ފާސްކޮށްދެްއވ ން. ޝ ކ ރިއްޔާ
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ަގއި ވޯޓަށް އެހޭނެ ވާހަކަ ދަންނަަވން. މި ބިލަށް ވޯޓ  ަގޑީ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ކޮމިޓީތަކ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަން .  8

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .  8އިވާ މަސައްކަތް. އެޖެންޑާ ނަންބަރ  އަޅ ަގނޑ މެން ދެން  މި ފަށަނީ ކޮމިޓީތަކ ން ހ ށަހަޅާފަ

ރަށްރަށ ންނާއި  -8.1 ދިރިއ ޅޭ  މީހ ން  ބޭނ ންތަކަ  ، ރާއްޖޭަގއި  އެކި  އަދި  ރަށްތަކ ންނާއި  ދޫކ ރެވިފަިއާވ   ށްފަޅ  

ށް ންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮއެންަވޔަރަންމަ  ،ރާރ ަގހ ށަހަޅާ    އިެގން ެގންދާތީގަ ަގސް ނަރަށްރަށ ން ރ އް

އިއްޒަތްތެރި    ދާއިރާެގ  ހޯރަފ ށީ  ،އްރިރ ޤަމަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ އްވައިދެްއވާނީ ކޮމިޓީެގ މ   ޮގތ ެގ ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓ   ނިންމި

 . މެންބަރ  އަޙްމަދ  ސަލީމް

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: އަޙްމަދ  ސަލީމްދާއިރާެގ މެންބަރ   ހޯރަފ ށީ

ފަޅ  ރަށްތަކ ންނާއި އަދި    ،އްޖެަގއި މީހ ން ދިރިއ ޅޭ ރަށްރަށ ންނާއިއާދެ! ރާ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  އާދެ!

ށް ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވަނީ މި މަޖިލީހަ  އްރާރެ ަގަގސް ނަަގއިެގން ެގންދާތީ  އެކި ބޭނ ންތަކަށް ދޫކ ރެވިފަިއވާ ރަށްރަށ ން ރ އް

ބޭއްވި    2019ނޮވެންބަރ     26 މަޖިލީހ ެގ    19ަގއި  ރައްޔިތ ން  ޖަލް  71ވަނަ  މި  ވަނަ  ހ ށަހެޅ މާަގސާައށް.   ރާރ  

 . އެ ޚިޔާލ ފ ޅ ތަކާ ކ ރަްއވާފަޅ ފާ   ރާރަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ވަނީ ޚިޔާލ ަގމި  ދާއިރާެއއްަގއި    ގ ޅިެގން ވަރަށް ފ ޅާ

ކި  އެކިއެ  ބެހޭ  އަދި ކަމާ  ،ރާރ  ދިރާސާކޮށްަގކޮމިޓީަގއި އިތ ރަށް މި    ،ރާރ  ެގންޮގސްަގ   ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާއަށްއެކ ގައި

ރާރަށް ހޯދ ނ . މި ދެންނެވި ހޯދ ންތަކ ން ކޮމިޓީއަށް ފާހަަގކ ރެވ ނ  ބަެއއް ކަންކަން ަގޔާލާއި މަޝްަވރާ  ޚި ފަރާތްތަކ ެގ  

ދަންނަވަ  އެޮގތ ން އިއަޅ ަގނޑ   ރ އް ވޭ  ،ލާނަން.  ރަށަށް  އަނެއް  ރަށ ން  ެއއް  ބަލާއިރ ަގއި  ތަނަށް  ަގސް  ތ ވެދިޔަ 

އަދަދަކަ ިގނަ  ކަންކަން  ފާހަަގކ ރެވިފައިވޭ ެގންދިއ މ ެގ  ކ ރެވިފައިާވކަން  އެންވަޔަރަންމަ  .ށް  ހ އްޓ ވ މަށް  ންޓަލް  އެކަން 

އެންވަޔަރަންމަ އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އެޖެންސީާއއި  މަސައްކަޕްރޮޓެކްޝަން  ިގނަ  ވެސް  ންޓ ން  ކ ރަްއވާފަިއވާކަން  ތްތަކެއް 

އަ  ފާހަަގކ ރެވ ނ .  ކަމާދިކޮމިޓީއަށް  އޮތް    މިހާރ   ގަވާއިދ   ރ އް  ަގާވއިދާ  ،ތ ންޮގ  ބެހޭ  ތަނ ން ޚިލާފަށް  ެއއް  ަގސް 

ފިޔަަވޅަކީ  އަނެއް އޮންނަ  އެޅެން  ެގންދާނަމަ  ނ ހ ްއޓ ަވއިފިނަމަ  ، ތަނަށް  އެކަން  އަންަގިއ  ހ އްޓ ވ މަށް   ،އެކަން 

ދިއ ން  ަގސް ެގންެއއް ރަށ ން އަނެއް ރަށަށް ރ އް  ،ހަަގކ ރެވ ނ . އަނެއް ކަމަކީފާ  ނާކ ރ ންކަން ވެސް ކޮމިޓީއަށްމަޖޫރި

  ،ލައި އިވަނަ އަހަރ  އެކ ލަވަ   2006ގ ޅިެގން އެކަން ކޮންޓްރޯލްކ ރ މ ެގ ޮގތ ން އެކަަމށް ޚާއްޞަ ަގާވއިދެއް    މ ވ މާންއާ
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އެ މިހާރ   ޢަމަލ ކ ރަމ ން  ަގވާއިދަށް  މީެގ  ބައެ  އަދި  ޮގތ ން ެގންދޭ.  ހަރ ދަނާކ ރ މ ެގ  އިތ ރަށް  މިކަންތައް  އިތ ރ ން 

އ ސޫލ ތަކާއި   ެގނެސް ހެދިފައިވާ  ބަދަލ ތަކެއް  ބޮޑެތި  ރ އް ؛މިންަގނޑ ތަކަށް  ރަށެްއަގއި  ނަަގންޖެހޭެއޮގތ ން   ަގސް 

ކ ރެިވެގން ކ ރިއަށްދާ ޕްރޮޖެކްޓެްއކަން އެ ޕްރޮޖެކްޓަކީ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން އެޕްރޫވް   ،ާވނަމަ  ކަމަށް  ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންާގ

ޕްރޮޖެކްޓަކ ން    ،ންކ ރ މ ެގ އިތ ރ ންޤީަގއި ހ ރިކަން ޔަކްޓ އެ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ބޭނ ންވާ ފައިސާ ޕްރޮޖެ   ،ންކ ރ މާއިޤީޔަ

ރ ކ ެގ   ލާޒިމ ކ ރ މާއި  20% ނެޭގ  ިއންދަން  ރަށެްއަގއި  އެ  މަދ ވެެގން  ފޮޓޯ   ،އެންމެ  ޭއެގ  އިންދ މަށްފަހ ަގއި    އަދި 

އީ.ޕީ ފޮނ ވާށްއަ.އޭ އެިވޑެންސް  ހަމަޖައްސާފަ    ވަނީ  މިހާރ   ވެސް  ކޮމިޓީޭއެގ  .ޮގތަށް  ފާހަަގކ ރެވެނީއައިތ ރ ން    ،ށް 

ތަކަށް ބަލާއިރ  އެންެމ ިގނައިން ރ އްތައް ނެިގފައި  ަގސް ނެގ މަށް ހ އްދަދެވިފަިއވާ ޕްރޮޖެކްޓ ވެދިޔަ ތަނ ަގއި ރ އް ވޭތ 

އެޮގތ ން ވަރަށް އަބާދީ ކ ދި ރަށްތަކ ން ވެސް ެއއްފަހަރާ ިގނަ އަދަދަކަށް    ،ޯގތިދޫކޮށްެގންނާއި ރަށްރަށ ން އަލަށް    ހ ރީ

  ކޮމިޓީއަށް ފާހަަގކ ރެވ ނ   ،ކަމަކީ   އަނެއް  ވެފަިއާވކަން ފާހަަގކ ރެވޭ.ަގސް މަދ ވ މަށް ދިމާރ މ ެގ ސަބަބ ން ރ އް ޯގތި ދޫކ 

ަގއި މީހ ން އ ޅޭ ންޓް ރިޕޯޓ މަންން ހެދ ނ  ސޭފްޓީ އެންވަޔަރަސިޓީ ެއސެސްކ ރ މަށް އެންމެ ފަހ ވަރ ޑައިޮގތ ަގއި ބަޔޯ

މަސައްކަތްކ  ސިނާޢީ  އެހެން  ހ ރީ ރަށްރަށާއި  މިހާރ   ނިސްބަތް  ެގއްލެމ ންދާ  ފެހިކަން  ރަށްރަށ ެގ  ރާ 

 % %އާ  40ާގތްަގނޑަކަށް  ވަރަށް  އާ 50ިއ  ރާއްޖޭަގއި  ދ ވަސްވެ   ދެމެދ ަގިއކަން.  ހިސާބ ތަކ ަގއި   ،ިގނަ 

ށް ހެދޭ ފާހަަގކ ރެވިފަިއވޭ. އަދި އަލަ  ިގނަ އަދަދެްއެގ ރ އް ހ ރިކަން ވެސް ކޮމިޓީއަށް  ރިކަން ދަށްވެފައިވާ އ ފެއްދ ންތެ

ދ ވަސްވެފަިއވާ ޮގތ ން  ޖާަގދިނ މ ެގ  ހެދެން  ދަށ ން ކެނ   ކ ދި ރ އްތަްއ  ޕްލޭނެއްެގ  މެނޭޖްމަންޓް  ވަކި    ،ނެޑޭރ އްތައް 

ރ އްތައް އެ  އޮންނަން  ނ ވަތަ  ޮގތްތަކެއް  ރ އްތަކަ  ޖެހޭނެޭގނެ  ރާއްޖޭެގ  ފާހަަގކ ރެވ ނ .  ކޮމިޓީއަށް  ވެސް    ށްކަމަށް 

މައް  ރ ކ ަމޑީެގ  މަްއސަލައެއްދިމާވެފައިވާ  ދިމާވެފައިވާ  އެތެރެކ ރ މ ން  ރ އް  ބޭރ ން  ރާއްޖެއަށް   ،ކަާމއި  ސަލައަކީ 

އޭ އެތެރެކ ރ މަކީ  ބޭރ ން  ރ އް  ރ ކަށްބޭނ ންވާ  ސަބަބ ން  އާ  ެގ  ތަޢާރަފ ވެ  ޖެހޭ  ވެސް  ބަލިތައް  ކަންމެއްކަން  ދާނެ 

ހޯދ ންތަކަ އަނެއް  ށްކޮމިޓީެގ  ހިން  ،ކަމަކީ  ފާހަަގކ ރެވ ނ .  ބޭނ ންވާވަރަރާްއޖޭަގއި  މަޝްރޫޢ ތަކަށް  ރ އްށްޭގ  ަގސް   

އ ފައް އ ފައްދާ ނާސަރީތައް  ކަމާއި ނެ  ތަރައްޤީކ ރަންޖެހޭ  އެފަ  ،ދައި  ބޭނ ންާވ ދައަދި  މަޝްރޫޢ ތަކަށް  ނާސަރީތަކ ން   

ެގންދެވޭ ގާ ރ އްަގސް  އިންތިޒާމެއް  ކަމާއިނެ  ބޭނ ން    ބެހޭ  މ ކ ރަންޖެހޭކަން.  ަގވާއިދ ތަކ ެގ  ހެދިފައިވާ   ނަހަމަޮގތ ން 

ކ ރަމ ންދާތީ ކަންކަން  މިފަދަ  ހިފައި  ބައިވެރިވ މާ  ،ޮގތ ަގއި  ރަްއޔިތ ންެގ  ޮގތ ން  ކ ރ މ ެގ  ކަންކަން  އެ  އެ  ެއކ  

މ ހި ތަންފީޒ ކ ރ ން  ކޮމިޓީއަންަގާވއިދ ތައް  ވެސް  ފާހަަގކ ރެވ ނ މ ކަން  މިހާރ    .ށް  ޮގތ ަގއި  ާގނޫނެއްެގ  އަދި 

ބަދަލ ކޮށް ގަވާއިދ   ފާހަަގކ ރެވ ނ .    ،ޢަމަލ ކ ރަމ ންދާ  ކޮމިޓީއަށް  ވެސް  ހ ށަހެޅ މަށް  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތ ން  ބިލެއް 

ތައްޔާ ހ ށަހެޅ ންތަކެއް  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތ ންެގ  ވަނީ  ކޮމިޓީން  އަލީަގއި  ހޯދ ންތަކ ެގ  ެއޮގތ ން ރ ކޮށްފަމިދެންނެވި   .

ންދިއ މ ެގ ކަންކަން އިތ ރަށް ހަރ ދަނާކ ރ މ ެގ ަގސް ެގއެއް ރަށ ން އަނެއް ރަށަށް ރ އް  ،ކޮމިޓީން ހ ށަހަޅާ އެއް ކަމަކީ

އެއް ރަށ ން    ،ހޭ ފަރާތްތަކ ން ެގނައ މާއި ބެ  ލާފަިއވާ ަގާވއިދަށް ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލ ތައް ކަމާއިޮގތ ން މިހާރ  އެކ ލަވަ
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ވީ އެންމެ   ،ބިލ ހަމައަށް ޮގސްފަިއވާ    ލައި ނިމ މަކާއިމިހާރ  އެކ ލަވަ  ޮގތ ން  ގ ޅޭ  ަގސް ެގންދިއ މާރަށް ރ އް އަނެއް  

އެއް ރަށ ން އަނެއް ރަށަށް   އިަގސް ކަނޑަރ އް  ،ވަނަ ހ ށަހެޅ މަކީ  2  އަވަހަކަށް ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅ ން. 

ބޮޑަށް އެ ރަށެއްަގއި ދިރިއ ޅޭ    މިހާރަށްވ ރެ ބަދަލ ަގއި   ބަހެއް ހޯދ މ ެގެގންދިއ މ ަގއި ހަމައެކަނި ރަށ  ކައ ންސިލ ެގ

ޚި ހޯދ މާއިރައްޔިތ ންެގ  މަދ  ރަށްރަށ ަގ  ، ޔާލ   ރ އްަގސް  ބޮޑަށް  ވީހާެވސް  ހިންގޭއިރ   މަޝްރޫޢ ތައް  ތަރައްީގެގ  އި 

 ، ވަނަ ހ ށަހެޅ މަކީ  3ދިނ ން.    މަރ ޙަލާަގއި އިސްކަންއްދ ތަކ ަގއި އެފަދަ ަމޝްރޫޢ ތައް ހިންގ މަށް އީ.ައިއ.އޭ  ޙަސަރަ

މަޝްރޫޢ ތަކަށް އެހެން  ައދި  މަޝްރޫޢ ތަކަށް  ކަނޑާނަމަތަރައްޤީެގ  ރ އްަގސް  ވެސް  ަގވާ  ،  ބަދަލ ަގއި  ދ ަގއި އިޭއެގ 

އަދަދަ ރ އްބ ނާ  ކަމާށް  އިންދިކަން  މިހާރަށްވ ރެ  ބެހޭ  ަގސް  އެބަޖެހޭޤީ ޔަ  ބޮޑަށް  އިދާރާތަކ ން  ވަނަ   4.  ންކ ރަން 

އްދ ތަކ ަގިއ  ޙަސަރަ  އޮތް ބިންބިމާއި ރާއްޖޭެގ އެކިއެކި   ،އެ ބިން ބޭނ ންކޮށް  ،އްޖޭަގއި ބިން ހިއްކައިރާ  ،ހ ށަހެޅ މަކީ

ރ އް  ބިންތަކ ން  ބޮޑެތި  ނާއޮތް  އާލާކ ރާނެ  ދޫކ ރ މާއިަގސް  ބިން  ހެދ މަށް  ހިންަގން  ނާ  އެފަދަ  ،ސަރީތަްއ  ސަރީތައް 

ނ ވަތަ އެހެނިހެން   ރިސޯޓ   ،ވަނަ ހ ށަހެޅ މަކީ  5  ން ވެދެވެން އޮތް އެހީެއއް ވެދިނ ން.ބޭނ ންވާ ފަރާތްތަކަށް ސަރ ކާރ 

ތަ ރަށެއް  ރ އް  ،ކ ރާނަމަޤީރައްބޭނ މަށް  ރަށްރަށ ން  ދިރިއ ޅޭ  ބަދަލ ަގމީހ ން  ެގންދިއ މ ެގ  ހެދިފައިވާ  ަގސް  އި 

ސަރ ކާރ ން    ،ަވނަ ހ ށަހެޅ މަކީ  6ެއޅ ން.  ސަރީތަކ ން ރ ްއަގސް ެގންދާނެ އ ސޫލ ތަކެއް ކަނޑައަޅައި ެއކަމަށް ބާރ ނާ

ންދިއ މަށް ެގ  އްޓެނިވި ޮގތެއްަގއި އަހަރ ން އަހަރަށް ކ ރިއަށްކ  އަދި ދެމެހެ ފަށާފައިވާ ރަށްފެހި ޕްރޮްގރާމ  ހަރ ދަނާކަމާއެ

ޮގާވލ ން ކަމަކީ  7އަދި    .ބާރ އެޅ މަށް ސަރ ކާރަށް  ތަންފީޒ ވަ  ،ވަނަ  ކަންކަން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޮގތް މަތީަގއި  މ ންދާ 

އިދާރާތަކ ން އެންަވޔަރަންމަ  މަހަކ ން ކަމާ  6ކޮންމެ     ކޮމިޓީއަށް ރިޕޯޓެއް ފޮނ ވާ   ންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖ  ބެހޭ 

ކ ދި ން ެގނައި ކ ދިރާރަށް ކޮމިޓީަގއެކ ަގއި މި    ހ ށަހެޅ ންތަކާ  ން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ދެންނެވިއްސ ޮގތަށް ހަމަޖެ

ބަދަ ރިޕޯޓާ   ރާރ ގަ   އެކ ަގއި  ކާ ތަލ ބައެއް  ކޮމިޓީ  ހ ށަހެޅ މަކީރެވިފަކ ެއޓޭޗ   ވާނީ  ައޅ ަގނޑ މެންެގ  ދެންނެވި    ،.  މި 

ކ ަގއި މި ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހ ން ފާސްކޮށްދެއްވ ން. އެ   މި ެގނެވ ނ  ބަދަލ ތަކާށްރާރަަގއަދި    އެކ ގައި  ހެޅ ންތަކާހ ށަ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ެމންބަރ .   ިއްއޒަތްތެރި  އި ޝ ކ ރިއްޔާ  އެދިވަޑަިއަގންނަވާ  ވާހަކަފ ޅ ދައްކަވަން  ރިޕޯޓަށް  މެންބަރ ން މި  ްއޒަތްތެރި 

އެދެން.   އެދިވަޑަިއެގންނެވ ން  ަގާވއިދ ެގ  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ފ ރ ޞަތަށް  މަޖިލީހ ެގ  މާއްދާެގ    87ރައްޔިތ ން  ވަނަ 

ިއރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ކެންދޫ ދާ  ،ންމަތީ  ޮގތ ގެ   ެއ މާއްދާެގ )ށ(ަގިއވާ  ،ދަށ ން  )ހ( ެގ ތިން ވަނަ ނަންބަރ ގެ 

ރަށްތަކ ންނާއި އަދި އެކި ބޭނ ންތަކަށް  ފަޅ  ،ރާއްޖޭެގ މީހ ން ދިރިއ ޅޭ ރަށްރަށ ންނާއި ، ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާޢަލީ ޙ ސައިން

 ވަނަ ކިޔ ން ިއއްިވއްޖެ.    3ރާރ ެގ ަގ ހ ށަހަޅާ ެގންދަމ ންދާތީނަަގިއެގން ދޫކ ރެވިފަިއވާ ރަށްރަށ ން ރ ްއަގސް 
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ނަންބަރ     -{ 8.2} ނަންބަރ ާގ  -8.2އެޖެންޑާ  ާގނޫނ ކިއ ޕްރޮސި)  2008/9  ނޫނ   ޖެނެރަލްެގ  އިޞްލާޙ   (އަޓަރ  ށް 

އްވައިދެއްވާނީ  މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ   މި ރިޕޯޓ   .ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ   ދިރާސާކޮށް ނިންމެވި  ެގނައ މ ެގ ބިލ  ޖ ޑިޝަރީ ކޮމިޓީން

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިމްތިޔާޒް ފަހ މީ.  މާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ،އްރިރ ޤަމ ކޮމިޓީެގ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  އިމްތިޔާޒް ފަޙ މީދާއިރާެގ މެންބަރ  މާފަންނ  މެދ   

ވަނަ    3މަޖިލީހ ެގ    ެގަގިއ ބޭްއވި ރައްޔިތ ން  2019ޮއކްޓޫބަރ     8  ، މި ރިޕޯޓަކީ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

ޖަލްސާ  50ދައ ރ ެގ   ނަންބަރ   ަގއި  ވަނަ  ާގނޫނ ޕްރޮސި)  9/ 2008ާގނޫނ   ޖެނެރަލްެގ  އިޞްލާޙ   (އަކިއ ޓަރ  ށް 

ކޮމިޓީއަ ޖ ޑިޝަރީ  ބިލ   ފޮނ ވ މާށްެގނައ މ ެގ  ނިންމި    ދިރާސާކޮށް  ބިލ   އެ  ރިޕޯޓ   ގ ޅިެގން  ބިލ     .ޮގތ ެގ  މި 

ފަރާ ސަރ ކާރ ެގ  މަޖިލީހ ން  ހ ށަހަޅ ރައްޔިތ ންެގ  އިްއޒަތްތެރި ތ ން  ދާއިރާެގ  އ ތ ރ   ހެންވޭރ   އްވައިދެއްވާފައިވަނީ 

ތަޅ މ ަގއި މ ޢިއްޒ   އަޙްމަދ މެންބަރ    މަޖިލީހ ެގ  ެގންދިޔައިރ ަގއި  ކ ރިއަށް  މަސައްކަތް  ބިލ ެގ  މި  ކޮމިޓީން   .

ބިލ    މި  ކޮމިޓީން  އަދި  ބަލާފައިވާނެ.  ރިޢާޔަތްކޮށް  ޚިޔާފ ޅ ތަކަށް  ހ ރިހާ ފާސްކ ރެއްިވއިރ ފާޅ ކ ރެްއވި  ކޮމިޓީެގ  ަގއި 

  ، ވ ނީސްކ ރ މަށްފަހ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަަގކ ރެމެންބަރ ންެގ އިއްތިފާޤ ން މި ބިލ  ފާސްކޮށްފައިވަނީ. މި ބިލ  ފާ

މ އައްސަސާތަކާ  ށްމަޖިލީހަ އެހެންކަމ   6ބެހޭ    މިނިވަން  ހ ށަހަޅ ްއވާފަިއވާކަން.  ފަރާތ ން  ސަރ ކާރ ެގ    ން،ބިލެއް 

މ އައްސަސާތަކ ގެ  މަސަ  މިނިވަން  އެއްޮގތްކ ރ މ ެގ  ބިލ   ހ ރިހާ  ހ ށަހެޅިފައިާވ  ހ ރިހާ އްކަތްތަކެކޮމިޓީތަކަށް  އް 

 އެ ބިލ   ،އި ހިންގ ނ . ެއއަށްފަހ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެއްބަސްެވވ ނ  ޮގތަކަށްއެކ ަގ  އްރިރ ންނާޤަމ   ެގއް ކޮމިޓީތަކެ

އަލ ން    ޮގތްތަކާއެްއޮގތްކ ރެވ ނ    ދެން  އެކ ލަވަެއކ ަގއި  ރިޕޯޓް  މިއިކޮމިޓީެގ  މިހާރ   ބިލ    ލައި  މި  ކޮމިޓީން  އޮތީ 

މަސްއޫލިއްޔަތާއި އަދި   ،ކިއ ޓަރ ޖެނެރަލްެގ މިނިވަންކަމާއިއިޞްލާޙ ތަކެއް ޕްރޮސި ިގނަ  ރަނަގޅ     . ވަރަށްފާސްކ ރެވިފަ

ހ ރިހާ   ،ްގރިޓީއާއި އިންޓެ ރަނަގޅަ  މި  ވަރަށް  ކަނޑައެޅިފަިއާވކަން  ކަމެއް  އ ސޫލ ތަކެއް  ނެެގހެއްޓޭނެ  އަޅ ަގނޑ   ށް 

ކޮމިޓީން މި  އެހެންކަމ ން،  ކޮމިޓީޖ ޑި ؛ފާހަަގކ ރަން.  ނިންމެވިޝަރީ  ކަންކަމަށް   ،ންމަތީ  ޮގތ ެގ  ން  އެ 

ބިލާ މި  މަޖިލީހ ން  ރައްޔިތ ންެގ  ެއދި  ރިޢާޔަތްކ ރަްއވައި  ނިންމަަވއިދެްއވ މަށް  ޮގތެއް  ރައްޔި  ،މެދ   ބިލ   ތ ންެގ  މި 

ްއޒަތްތެރި އި   ކ ރެވިފަިއާވނެ. ޝ ކ ރިްއޔާތަކެއް ވެސް އެޓޭޗ  ބެހޭ ހ ރިހާ ޑޮމކިއ މަންޓ    މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅަން. އަދި މިއާ

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ެމންބަރ . ިއްއޒަތްތެރި  ވާހަކަފ ޅ ދައްކަވަން    ޝ ކ ރިއްޔާ  ރިޕޯޓަށް  މެންބަރ ން އެދިވަޑަިއަގންނަވާމި  ިއްއޒަތްތެރި   

ވަނަ މާއްދާެގ    87ެގ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ކޮޅަކަށްފަހ (  )ވަގ ތ    .ން އެދެންވ އްދެ   ފ ރ ޞަތަށް އެދިވަޑައިެގން
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ހެންވޭރ  އ ތ ރ     ،ެގ ފަރާތ ންސަރ ކާރ   ،ންމަތީ  ޮގތ ެގ  ވާއެ މާއްދާެގ )ށ(ަގއި   ،ވަނަ ނަންބަރ ެގ ދަށ ން  3)ހ( ެގ  

ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ  މ ޢިއްޒ   އިބްރާހީމް  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ނަންބަރ     ،ދާއިރާެގ  ކިއ ޓަރ  ޕްރޮސި)  2008/9ާގނޫނ  

 ވަނަ ކިޔ ން ިއއްިވއްޖެ.    3ނައ މ ެގ ބިލ ެގ ށް ިއޞްލާޙ  ެގ(އަޖެނެރަލްެގ ާގނޫނ 

ކޮމިޝަންެގ    ސިވިލް  -8.3އެޖެންޑާ    -{ 8.3} މަ  4ސަރވިސް  ހ ސްވ މާޤާމެންބަރ ންެގ  އެ    މ    4ގ ޅިެގން 

މަ މ ައއްސަސާތަކ ެގ  ޤާމެންބަރ ންެގ  މިނިވަން  ނަންފ ޅ ތައް  ފަރާތްތަކ ެގ  ކ ރިމަތިލެއްވި    ދިރާސާކޮށް ކޮމިޓީން  މަށް 

ރިޕޯޓ   ނިންމި ރިޕޯޓ ޮގތ ެގ  މި  މ   .  ކޮމިޓީެގ  ހ ށަހަޅ އްަވއިދެްއވާނީ  ދާއިރާެގ    ،އްރިރ ޤަމަޖިލީހަށް  މީދޫ  އައްޑޫ 

 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަްއޑޫ މީދޫ 

ރަީއސް. ިއއްޒަތްތެރި  މ އަ   ޝ ކ ރިއްޔާ  ފަރާތ މިނިވަން  ކޮމިޓީެގ  ކ ރިއަށްއްސަސާ  މައްސަލަ  މި    މި   ެގންޮގއްސަ  ން 

ޮގތ ެގ  ،ވަނީ ަގާވއިދ ަގއިވާ  މަޖިލީހ ެގ  މަމަތީ   ރަްއޔިތ ންެގ  މި  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތ ންެގ  ކ ރިމަތިލ މަޤާން  ށް  މަށް 

އިންޓަިވއ ެގ   ،ފަހ ށްފ ކ ރ މަވޭތޯ ވަނަވަރ  ސާ  އެ ބޭފ ޅ ންެގ އެްއވެސް މައްސަލަެއއް  ،ހ ށަހެޅ އްވި ބޭފ ޅ ންެގ ނަންތައް

ކ ރިއަށް ފާހަަގކ ރެވ ނީ  .ެގންޮގސްެގން  މަރ ޙަލާ  ކ ރިއަށްެގންދިޔައިރ   މަރ ޙަލާ  އިންޓަވިއ ެގ    ، އަޅ ަގނޑ މެން 

ފާސްވާ  ފޮނ ވަން  ތަޅ ަމށް  މަޖިލީހ ެގ  ޯވޓ   13ކަމަށް    ރައްޔިތ ންެގ  ކޮމިޓީަގިއ  އެއީ  ނަން.    8ލަިއެގން  ބޭފ ޅެްއެގ 

ޮގތަށް   ނަންތައް އެކަނި ތަޅ މަށް ފޮނ ވާ  ންެގ ވޯޓ ން ތަޅ މަށް ފޮނ ވަން ފާސްކ ރެވޭބަރ ިގނަ މެން  ވ ރެ  މެންބަރ ންނަށް

އަލްފާޟިލް  ؛އިވާ ނަންތަކަކީ ތަޅ މަށް ފޮނ ވިފަ   ،ންމަތީ  އެްއޮގތްވާ ޮގތ ެގ  އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދާ

އަލްފާޟިލާ މ ނާ   .ރ.މީދޫ  ، ބްލެކް  ،ޝީދ ލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ރައަ  .ގދ. ތިނަދޫ  ،ޅާެގތ ސް، ފ މ ޙައްމަދ  ޝަރީފް

ބަބ ނަ  ،މ ޙައްމަދ  ބްލޫ  ، ޢަލީ  އަޖ ވަދ އަލްފާޟިލް    .މާލެ   ،މ.  ފަރ ސަތ   .ޭވވްގ.  މ ޙައްމަދ   ހ.   ،އަލްފާޟިލް 

ޝާހީން  .މާލެ  ،ހަރޓްސްޓޫ ޢާއިޝަތ   ވިލާ  ، އަލްފާޟިލާ  ނަ  .މާލެ  ، ރޮދިމއ.  މ ޙައްމަދ     މ.   ،ރ ޞީއަލްފާޟިލް 

. ގ   ،ތ ޢަ ފްތ  ރިޙައަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތ  ރިފާ  .ގދ. ތިނަދޫ  ،މާކޯޅި  ، ފާޠިމަތ  ޝަރީފްއަލްފާޟިލާ  .މާލެ  ،ފ ންފިނި

 ،ޖަނަވަރީމާެގ  ގ.  ،އަލްފާޟިލާ ރަޝީދާ ޢަލީ  .މާލެ  ،ފަލްކަންެގ  މ.  ،އަލްފާޟިލް މ ޙައްމަދ  ނާޞިޙް  .މާލެ،  2-ާގވެ

މީދޫ  ،މީޑް ވަރފްލާ  ،ދާ ރިޟްވާންއަލްފާޟިލާ ޝ ހް  .މާލެ މަރްޔަމް ޝެނިން  .ސ.   ، އާތިމއ. ފޮސީ،  އަލްފާޟިލާ 

ބޭނ ންވޭ  .މާލެ ފާހަަގކޮށްލަން  ތެރޭަގއި    ،އަޅ ަގނޑ މެން  މަރ ޙަލާެގ  އިންޓަިވއ ެގ  މި  އަޅ ަގނޑ މެން    15ފ ރަތަމަ 

.  ނ މަށް ކަނޑައެޅ ކަ  ވާނަން ފޮނ ވ މަށް ފާސްތަޅ މަށް    .މަށްއ މަށް ެގނަޤާމަ  ނަށް ކޮމިޓީން މިބޭފ ޅަކ  އަޅ ަގނޑ މެން

އަޅ ަގނޑ މެ  އެޑިއެހެންނަމަވެސް،  ހަޔަރ  ވަނަވަރ     ކޭޝަންޔ ންނަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ފަރާތ ން  މިނިސްޓްރީެގ 

އެބައޮވޭ   ސިވިލްސާފ ކ ރިއިރ ަގއި   ތެރޭަގިއ  ޝަރ ތ ތަކ ެގ  ކ ރިމަތިލ މ ެގ  ކޮމިޝަނަށް  ޑިްގރީ    ،ސަރވިސް  ފ ރަތަމަ 

ރޮޒައިނާްއާދަމްއިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު

ރޮޒައިނާްއާދަމްް

.
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ތަޖ ރިބާ ދ ވަހ ެގ  އަހަރ   10މަށްފަހ    ޑިްގރީެގ ފެންވަރ ެގ ސެޓްފިކެޓެއް ހާސިލ ކ ރ ތަމަހާސިލ ކ ރ މަށްފަހ  ނ ވަތަ ފ ރަ

އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް  އޮންނަންވާނެ ފޮނ ވިއިރ   ސެޓްފިކެޓްތައް  ބޭފ ޅ ންެގ  ބައެއް  ދެން  ރެވިފައެްއ  ކ އެކްރެޑިޓ    ކަމަށް. 

ޮގތ ގައި.  ނެތް ޑީްގރީއެްއެގ  އަޅ ަގނޑ މެން  ސެޓްފިކެޓ   ރިހ   ކ ރެވިނ  ެއކްރެޑިޓ   ފ ރަތަމަ  ފޮނ ވިން ތައް 

ފެންވަރ   ،ކ ރެވިފައިއެކްރެޑިޓ   ޑިްގރީެގ  ފ ރަތަމަ  ފޮނ ވި  ތޯއެއީ  އެ  މިނިސްޓްރީައށް.  ޓަކައި  ފޮނ ވ މ ަގއި  ބެލ މަށް 

ފާހަަގ ބޭފ ޅ ން  ،ކ ރެވ ނީއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ތިން  ދަންނަވާ  މ ނާ  އަލްފާޟިލާ  ،އެއީ ؛މި   ،ބާރަނާެގ  މ.   ،މަރްޔަމް 

މި .  މާލެ  ،، މ. ފަލްކަންެގޙްއަލްފާޟިލް މ ޙައްމަދ  ނާސި؛ އަމްސާވިލާ، މާލެ  ހ.  ،އަލްފާޟިލް އަޙްމަދ  މޫސާ ؛މާލެ

ސެޓްފިކެޓ   ބޭފ ޅ ންެގ  ފޮނ ވިތިން  ބަލަން  އަޅ ަގނޑ މެން  ލިބ ނ    އިރ ަގއި ފޮނ ވި  .ންތައް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

ބަލާއިރ ަގއި  މި  ފާހަަގކ ރެވިފައި  ލިޔެކިޔ ންތަކަށް  ެއޑިއ ކޭޝަނ ން  ހ ށަހަޅާފައިވާ   ،ވަނީ  ހަޔަރ  ފަރާތްތަކ ން  މި 

ފޯމާ ސަނަދ އެޕްލިކޭޝަން  ތަޢ ލީމީ  ހ ށަހަޅާފައިވާ  ފ ރިހަމަ  ތަކ ގައިއެކ   ޑިްގރީ  މާސްޓަރފ ރަތަމަ  ޑިްގރީ  ޒްނ ކޮށް،   

ފ ރަހާސިލ  ބަޔާންކ ރާ  ާގނޫނ ަގއި  ފަރާތްތަކަކީ  އެ  ފެންވަރ ގެ ކޮށްފައިވާތީ،  ޑިްގރީ  ހާސިލ ކޮށްފައިވާ   ތަމަ  ތަޢ ލީމ  

 ަގއި ފޮނ ވ ނ  ސިޓީން މިނިސްޓްރީ އޮފް   2020އޮަގސްޓ     12  ެގރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ   މަށްތޯ ސާފ ކ ރ ކެއްފަރާތްތަ

އެޑި  ތެރެއިން  ޔ ހަޔަރ  ސިޓީެގ  ދެ  މި  ދެންނެވީމާ،  ލިޔ މ ން  ރައްޔިތ ންެގ   2020ޮއަގސްޓ     12ކޭޝަނަށް  ަގއި 

ފޮމަ ހަޔަރ އެޑި ޖިލީހ ެގ އިދާރާއިން  ޖަވާބ ަގއި މިނިސްޓްރީ އޮފް  ފޮނ އްވާފަިއވާ ސިޓީަގިއ  ޔ ނ ވި ސިޓީެގ  ކޭޝަނ ން 

ނާސިޙް  ،ކޮށްފަިއވަނީބަޔާން މ ޙައްމަދ   ފަލްކަންެގއަލްފާޟިލް  މ.  ޑިްގރީ  ؛މާލެ  ،،  ސެޓްފިކެޓް    ެގބެޗެލަރސް 

މ އްދަތ  ެގ  އަހަރ    4ޑިްގރީެގ ކިޔެވ ން    ޒްއާއި މާސްޓަރޑިްގރީ  ޔ ނިވަރސިޓީން ދޫކޮށްފައި ނެތް ނަމަވެސް، ބެޗެލަރސް

ކޮށްފައިވާތީ، އޭނާައކީ ފ ރަތަމަ ޑިްގރީެގ ފެންވަރަށް  ލ އެކީަގއި ކިޔަާވވިދާޅ ވެ، މާސްޓަރ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ހާސި

ކަމަށް ފަރާތެއް  ހާސިލ ކޮށްފައިވާ  މޫސާ،    .ތަޢ ލީމ   އަޙްމަދ   އަލްފާޟިލް  އަމްސާއަދި  ބެޗެލަރސް  ؛މާލެވިލާ،  ހ. 

އަށް އެންރޯލްކޮށްފަިއާވ   ޑިްގރީޒް، މާސްޓަރއިވަކި މ އްދަތެއްެގ ތަޖ ރިބާއަށް ބަލަ  ،ކޮށްލ ްގރީ ނެތި، ޑިޕްލޮމާ ހާސިޑި

  ޒްެގ ފެންވަރަށް އޭނާެގ މާސްޓަރ އެކ ، ފ ރަތަމަ ޑިްގރީ ެގ އަތ ަގއި ފ ރަތަމަ ޑިްގރީ ނެތ މާއޭނާ  ،އެހެންކަމ ން ؛ކަމާއި

ދެ    ދެންނެވި  ވެ ސްެގ އިކޭޝަނ ޔ  ނ ާވކަން. ދެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ ެއޑިށްފައިކޮކ ރިން ތަޢ ލީމ  ހާސިލ   ެގޑިްގރީ 

ާގނޫނ     ،ސިޓީއަށާއި  ސަރިވސް  ތަޢ ލީމ    12ސިވިލް  ފެންވަރަށް  ޑިްގރީ  ފ ރަތަމަ  ަގއި  )އ(  މާްއދާެގ  ވަނަ 

ފަރާ  ހާސިލ ކ ރ މަށްފަހ  ނޫން  ނ ވަތަ ސަރ ކާރ   ހިންގ މ  ސަރ ކާރ ަގއި  އަހަރ     10މަދ ެވެގން    ަގއިދާއިރާ   ެގތެއްަގއި 

 ޑިްގރީއަކީ، ފ ރަތަމަ ޑިްގރީއަށް ވ ރެ މަތީ ޒްސްޓަރމާކޮށްފައިވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކ ރާ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،  ޚިދ މަތް

ހިންގ މ ެގ   ލ ކ ރ މަށްފަހ  ޑިްގރީ ހާސިޒްމާސްޓަރ   އިނ ލަ  މަކާ ރ ެއކ ، ފ ރަތަމަ ޑިްގރީ ހާސިލ ކ ވ މާ  ށްސަނަދެއް ކަމަ

މެންބަރ ކަމަށް ދ އަހަރ   10އިރާަގއި  ދާ ކޮމިޝަނ ެގ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ފަރާތްތަކަކަކީ،  ލިބިފައިވާ  ތަޖ ރިބާ  ވަހ ެގ 

ފަ ފ ރިހަމަވާ  ޕެނަލ   ރާތްތަކެއްޝަރ ތ   ކަކަމ ަގއި  އިޢ ލާންއިނޑަައޅަން  ކޮމިޓީަގއި  ެއކަން    ށްމިޮގތައެކަމަކ   ކ ރި.  ، 
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ރިޕޯޓ ަގމިދެން  ،ގ ޅިެގން  ކ ރ މާއިޢ ލާންން  ޕެނަލ  ކޮމިޓީެގ  އަޅ ަގނޑ މެން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ނެވ ނ    ފަރާތަކާ  23އި 

ކ ރ މަށް  ެއ ފަރާތްތަކ ެގ ތެރެއިން ސިިވލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންެގ ެމންބަރ ކަމަށް ޢައްޔަން  ،އި އިންޓަރިިވއ ކޮށް ނިންމަ

ފާސް  އަށްކޮމިޓީ ފަރާތްތަކަށް  އެފެންނަ  މަޖިލީހ ެގ  ަގއި    2020ސްޓ   ޮއަގ  16އޭެގފަހ ން    ،ކަމަކ ކ ރީ.  ރައްޔިތ ންެގ 

ހަޔަރ އެޑި  އޮފް  ލިބ ނ   ށްކޭޝަނަޔ އިދާރާއިން މިނިސްޓްރީ  ޖަވާބ   ފޮނ ވި   ، އިރ  ފޮނ ިވ ސިޓީެގ  ؛ އެ މިނިސްޓްރީން 

ކޮށްފަިއވަނީ   2020ޮއަގސްޓ     18  އެއީ ބަޔާން  ކ ރިންޒްމާސްޓަރ  ،ސިޓީަގއި  ހާސިލ ކ މ ެގ  ޑިްގރީ  އަލްފާޟިލާ    

ސެޓްފިކެޓަކީ ޑިްގރީ ފެންވަރ  އެ  ޑިޕްލޮމާ ސެޓްފިކެޓް ހާސިލ ކޮށްފައިާވ ކަމާިއ،   ؛މާލެ  ރަނަ،ބާ  މަރިޔަމް މ ނާ، މ.

ނަމަ، ފ ރަތަމަ ޑިްގރީ އޮތް   ޑިްގރީ ޮއތ މަކ ން ފ ރަތަމަ ޑިްގރީ ނެތް ޒްއަދި މާސްޓަރ   .މަށް ކަ  ހ ރި ސޓްފިކެޓެއް ނޫން

ކަމަށް ނ ބެލެވޭނެ ކަމަށް.  ނަމަ، ފ   ، ފ ރަތަމަ ޑިްގރީ ނެތްކަމަށާއި  ށް ނ ބެލެވޭނެކަމަ ރަތަމަ ޑިްގރީ ފެންވަރ  ހ ރި 

ހ ރ ން ފެންވަރ   ޑިްގރީ  ފ ރަތަމަ  ާގނޫނ ަގއި  ޝަރ ތާ ؛އަދި  ބެލ މ ަގއި    މި  ފެންވަރ   ސަނަދ ެގ  ކ ރާ މަލ ޢަމެދ  

އެ ފެންވަރ ެގ  އެ ސަނަދެއް ނ ވަތަ   ،ބޫލ ކ ރެވޭނީލ ން ވިސްނާއިރ ، ވަކި ސަނަދެއްެގ ފެންވަރ  ހ ރ ން ކަމ ަގއި ަގސޫއ 

އެހެންކަމ ން ކަމަށް.  އޮތ މ ން  ހ ންނަންޖެހޭނެ    ސިވިލް  ،ސަނަދެއް  ކިބައިަގއި  މެންބަރެއްެގ  ކޮމިޝަންެގ  ސަރިވސް 

ފ ރިހަމަ ޝަރ ތ ތައް  ބަޔާކޮށްފައިވާ  ާގނޫނ ަގއި  ސަރވިސްެގ  ސިވިލް  ދިވެހި  ނަންފ ޅ ތައްކަމަށް  ފަރާތްތަކ ެގ    ިވ 

އެކ ލަވަ  ޕެނައިކޮމިޓީން  ފަރާތްތަކާލާފަިއވާ  ކަނޑައަޅ ްއވާފަިއާވ  ވީނަމަވެސް،    ލ ން  އިންޓަވިއ ކޮށްފައި  ކޮމިޓީން 

އެޑި ހަޔަރ  އޮފް  ރިޢާޔަތްކ ރައްވަ ޔ  މިނިސްޓްރީ  ސިޓީއަށް  އިސްވެދެންނެވ ނ   ޑިްގރީ  އިކޭޝަނ ެގ  ފ ރަތަމަ   ،

ކޮ  ސަރވިސް  ސިވިސް  ފަރާތްތަކަކީ،  ކިބައިަގއިހާސިލ ކޮށްފައިނ ވާ  މެންބަރެއްެގ  ހ ންނަންޖެހޭނެމިޝަންެގ  ކަމަށް    

ވަނަ   63ހަމަނ ވާ ފަރާތްތައް ކަމަށް ކޮމިޓީެގ  ފ ރދިވެހި ސިވިލް ސަރިވސްެގ ާގނޫނ ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރ ތ ތައް  

ިއްއޒަތްތެރި   ކޮށްފައިޗ އެކީަގިއ އެޓޭ  ޑ މެން ކަނޑައެޅީ. މި ސިޓީތައް އަޅ ަގނޑ މެން ވާނެ ރިޕޯޓާނ ބައްދަލ ވ މ ން އަޅ ަގ

ންނަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާނެ ޮގތަށް. ދެން ފަހ  ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވަނީ، ސިވިލް  މެންބަރ 

މެންބަރ  ކޮމިޝަނ ެގ  ޢައްޔަން  4ކަމަށް  ސަރވިސް  ކ ރިމަތިބޭފ ޅަކ   މަޤާމަށް  އެ  ޓަކައި  ބޭފ ޅ ންެގ ކ ރ މަށް  ލެއްވި 

މ އައްސަސާތަދިރާސާނަންތައް   މިނިވަން  ފޮނ ވ މާކ ރ މަށް  ކޮމިޓީއަށް  މަސައްކަތް  ކ ެގ  މި  ދައ ރ ަގއި  މި  އެކ ، 

މެންބަރ ންނާ އިއްޒަތްތެރި  ކޮމިޓީެގ  ސެކް  އިނިންމ މަށް  މަސައްކަތްތަކެއް ރިޓޭރެކޮމިޓީެގ  ބ ރަ  ަވރަށް  ވަނީ  އެޓ ން 

ކޮމިޓީ ކޮށްދެއްވާފަ ޓަކައި  މިކަމަށް  އެހެންވީމާ،  ސެކް.  މެންބަރ ންނާއި  އަޅ ަގރިޓޭރެެގ  ވަރަށް އެޓަށް  ނޑ  

މަޖިލީހ ެގ ތެރިކަމާޞްއިޚ ލާ ނެގ މ ަގއި  މެންބަރ ން  ކޮމިޝަނަށް  ސަރވިސް  ސިވިލް  އަދި  ދަންނަވަން.  ޝ ކ ރ   ެއކ  

 އަށް ފ ރިހަމަ އެންމ   ހަވާލ ކ ރެިވފައިވަނީ، ޓެކްނިކަލް މަސަްއކަތެއް ކ ރ މަށް ވީހިނދ ، މި ަމސައްކަތް ތަޅ މ ން ކޮމިޓީއާ

ވާކަން އަޅ ަގނޑ މެން އަނެއްކާެވސް  މަޖިލީހ ެގ ގަވާއިދ  އޮތް ޮގތ ން ދަތިތަކެއް ކ ރިމަތި  މަށްއެކ  ކ ރ ކަމާ އިންސާފ ވެރި

އެއްއެބަ  ފާހަަގކޮށްލަން   ނިމޭ ؛ކަމަކަށް  ބޭނ ންވޭ.  ކެނޑިޑޭޓ ންނަށް    އިރ އިންޓަވިއ ތައް  އަނެއް  ކެނޑިޑޭޓ ން  ބައެއް 



2002 އޮގަސްޓ   31                                            ސާލްޖަނަ ވަ  33 ގެރ  އ  ދަ ނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަ ނަވަ 0220  

 

55 

 

ދެވޭނެ ޮގތެއް  ށްހިއްސާކޮ  . އެހެންނަމަވެސް، މިކަން ތަޅ މާޤާބިލ ކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ އިނގޭ   މާޤާމަށް  ވ ރެ މަ

ވެސް ވަރަށް ބޮޑ  ބޭއިންސާފެއް ކަމަށް، އަދި ިއއްޒަތްތެރި    ޑިޑޭޓ ންނަށްމިހާރ  ގަވާއިދ  އޮތް ޮގތ ން ނެތީމާ، މި ކެން

ފ ރިހަމަ  މެންބަރ ންނަށް މަޢ ލޫވެސް  ނިންމަވަންޖެހޭއަށް  ޮގތެްއ  ތިއްބަވަިއެގން  ނ ލިބި  މެދ ވެ  މާތ   ކަން  ވާ ރިހާލަތެއް 

ބަލަ ރިޕޯޓަށް  ކޮމިޓީެގ  އަދި  ފާހަަގކ ރެވޭ.  އެބަ  ފޮއިއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ތަޅ މަށް  ފާސްވެފައިވާ  ލ މ ން  ނ ވ މަށް 

އެކެން ބަލަ  ޑިޑޭޓ ން،  ޤާބިލ ކަމަށް  އޮތ މަކީ  އިބޭފ ޅ ންެގ  ކަމެވަރަށް  ވެސް  ތަރ ތީބ ވެފައި  މ ހިންމ   ކަމަށް     އް 

ކ ރާއިރ ،  ކ ރެޭވ. އަދި ބޭފ ޅަކ  މަޤާމަށް ޤާބިލ ތޯ ބެލ މަށް ކ ރާ އިންޓަިވއ ތަކ ެގ ނަތީޖާ އާންމ ފާހަަގއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  

  ބޭފ ޅަކ  ޤާބިލ ކަމަށް ކޮިމޓީން ނިންމި މިންަގނޑ ތައް   ެއކ ، އެތަފްޞީލާ  ވެސް  ރިޕޯޓ  ބައްލަާވ ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ންނަށް

އަޅ ަގނޑ މެންނަ ކަމަށް  ހ ންނަންޖެހޭނެ  މިކަމަކީ ފެންނަން  އަދި  ަގބޫލ ކ ރެވޭ.  މ އައްސަސާތަކ ން   ށް  އެހެން 

ވީހިނދ ، މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހ ން    ޅ ަގނޑ މެން އެދެމ ންދާ ކަމަކަށްއަ  ޓްރާންސްޕޭރެންޓ ކޮށް ކ ރ މަށް ތަކ ރާރ ކޮށް

ފާހަަގވާ    ނަ ކަމަކަށްވަ. ދެެވސް ކޮމިޓީއަށް ފާހަަގކ ރެވޭ  ންމ  ކަމެއް ކަމ ަގއިމިކަމ ަގއި ނަމޫނާ ދެްއކ މަކީ ވަރަށް މ ހި

ކޮމި ބަިއކ ޅަޓީ ކަމަކީ،  ތިން  ވޯޓާ   ެގ  މެންބަރ ންެގ  ނޫނީދެބައި  ފާސް  ެއކ   ނަމެއް  ފޮނ ވަން  ޮގތަށް ތަޅ މަށް  ނ ކ ރެވޭ 

އެންމެ މެންބަރަކަށް   މެންބަރ ން އެކަނި އިންޓަވިއ އެްއަގއި ތިއްބަވާ ަވގ ތެއްަގއި  8ެގ  ޓީމި ކޮމި  ،ަގާވއިދ ަގއި އޮތ މ ން

ލެއް  ސޫެގ ނަން ތަޅ މަށް ނ ދިއ މަކީ އެންމެ އިންސާފ ވެރި އ  ޑިޑޭޓަކ  ކެންނިވަޑައިނ ަގތް ކަމ ަގއި ވިދާޅ ވިޔަސް، އެ  ފެ

ކޮށްލ މ ެގ  ވެސް ފާހަަގކ ރެވޭ. އެހެންވީމާ، މިކަން މިޮގތަށް އޮތ މ ން އެންމެ މެންބަރަކަށް ކެނޑިޑޭޓަކ  ފެއިލް   ނޫންކަން

ލިބިެގން މިބާރ   ނަމަވެސް،  ހާލަތެއް    ދާތީ.  މިފަދަ  އިންޓަވިއ ަގިއ  އަ  ވާކަންނ ވެފައި ދިމާފަހަރ ެގ  ޅ ަގނޑ   ވެސް 

އިންޓަިވއ އަށް ފަހ ން ވަޑަިއަގންނަވާ ބޭފ ޅ ންނަށް    ،ކ ރ މ ންންވަނަ ކަމަކަށް، އިންޓވިއ ތައް ލަިއވްތިފާހަަގކޮށްލަން.  

ފައިދާ ފާހަަގއިތ ރ   ކަަމށް  ލިބޭ  ލައިތަކެއް  އިންޓަިވއ ތައް  ބަދަލ ަގއި ވް ކ ރެވޭތީ،  ޮގތަށް    ،ކ ރ މ ެގ  ދައްކާ  ރެކޯޑިންގ 

ކަމަށްަގ ބަދަލ ކ ރަންޖެހޭ  މި  ާވއިދ   ފާހަަގކ ރެވޭ.  ކޮމިޓީއަށް  މެންބަރ ން   އެކ ޮގންޖެހ ންތަކާ  ވެސް  ކޮމިޓީެގ  ވެސް، 

އިޚ ލާ ކޮށްދެއްވަ ޞްވަރަށް  މަސަްއކަތްތަކެއް  އިންސާފ ވެރިއިތެރި  ވަރަށް  މަރ ކަމާ،  ިއންޓަވިއ ެގ  ކ ރިއަށް  ޙަެއކ ،  ލާ 

ހ   ެގންޮގސްދެއްވާފައިވާތީ، މެންބަރ ންނަށްކޮމިޓީެގ  އިއްޒަތްތެރި  އަ  ރިހާ  އަދި ވެސް  ދަންނަވަން.  ޝ ކ ރ   ޅ ަގނޑ  

 އިބަލަ  ބިލ ކަންޤާބޭފ ޅ ންެގ    މި ރިޕޯޓ ަގއި އެ  ،ތަޅ މަށް ފޮނ ވަން ފާސްވި ފަރާތްތަކ ެގ ނަންތައް  ،ިވއ އަށް ފަހ އިންޓަ

ފ ރ ތަރ ތީބ  ތަރ ތީބ ކ ރ މ ެގ  މިހާރ   ނ ލިބޭތީ،  ަގާވއިދ ން  އެކ ރެވިފަޞަތ   އެ  ިއ  މަޖިލީހަށް  ބޭފ ޅ ންެގ    ވަނީ، 

އްލ ކޮށް،  ޙަލާަގއި މި ކޮމިޓީއަށް ދިމާާވ ޮގންޖެހ ންތައް  ޙަފޮނ ވާފަިއވާ ތަރ ތީބ ން. އިންޓަިވއ ެގ މަރ   އެޕްލިކޭޝަން ފޯމ 

އެ  ހ ެގމަޖިލީ ެގނެސްދެްއވ މަށް  ބަދަލ ތަކެއް  ކޮމިޓީއަށް  ަގާވއިދަށް  އާންމ   ވާނެ  އަޅ ަގނޑ މެން  ރ   އޮކްޓޫބަ  27ދި، 

މެދ  އާންމ  ކޮމިޓީން ވީހާވެސް   ކޮމިޓީން ފޮނ ވާފައިވާ ސިޓީއެއް. އެ ސިޓީއާ  ތަކ ެގަގއި މިނިވަން މ އަްއސަސާ  2019
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ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ދެއްވ ން އަދިެވސް ެއއްފަހަރ  އަޅ ަގނޑ  އެދެން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ އަވަހަކަށް ޮގތެއް ނިންމަަވއި

 ރައީސް. 

 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ންރިޔާސަތ ން 

ފާހަަގކ ރެވޭޝ ކ ރިއް އަޅ ަގނޑަށް  ރިޕޯޓ ަގއި  ކޮމިޓީ  މެންބަރ ެގ  އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރ .  އިްއޒަތްތެރި    މަޖިލީހ ގެ   ،ޔާ 

ކ ރިއަށް  މަސައްކަތް  ޢައްޔަން ކޮމިޓީ  މީހ ން  ކ ރިައށްެގންދާއިރ ،  މަސައްކަތް  އެތަ   ދާއިރ ެގންކ ރ މ ެގ    އްދިމާާވ 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓ ަގއި. ައޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ، އެހެން ކޮމިޓީތަކ ން    ކ ރެވިއްޖެ ހަަގމައްސަލަތަކެއް ފާ

ކ ރިއަށް މަސައްކަތް  ޢައްޔަންދެން  މީހ ން  ޢައްޔަންެގންދިއ މ ަގިއ،  މީހ ން  ކޮމިޝަންތަކަށް  ކ ރ މ ެގ  ކ ރ މ ަގިއ، 

ކ  ެގންދިމަސައްކަތް  ރިއ  ރިއަށް  ކޮމިޓީ  މި  ރަނަގޅ   ޕޯޓ  މ ަގއި  ރިޢާޔަތްކ ރ ން  އަޅ ަގނޑަށް  ދިރާސާކ ރ ން،  ވާނެހެން 

ކ   ދައްކަވަން އެދިވަޑަިއަގންނަވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަހީވަނީ. ޝ ކ ރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފ ޅ 

 (  ވ ން އެދެން. )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ފ ރ ޞަތަށް އެދިވަޑައިެގން ދެއްއްޔާ ނެވި އިން

ާގނޫނ (އަށް އިޞްލާޙ     2007/5ާގނޫނ  ނަންބަރ     -8.4އެޖެންޑާ ނަންބަރ     -{8.4} )ދިވެހި ސިވިލް ސަރިވސްެގ 

ބިލ  ނިންމި  ، ެގނައ މ ެގ  ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީން  މ އައްސަސާތަކ ެގ  މަޖިލީހަށް   މިނިވަން  ރިޕޯޓ   މި  ރިޕޯޓ .  ޮގތ ެގ 

 ރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ރޮޒައިނާ އާދަމް. ައއްޑޫ މީދޫ ދާއި ،ްއވާނީ ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރ ހ ށަހަޅ އްވައިދެ 

 

 :އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާހަކަދެއްކެވ ން

 . ..އޮތީމާ، އަޅ ަގނޑަށް ރިޕޯޓ  ތިން .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 

 :ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން

 ކ ރ މ ެގ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމްޕޯނަންޓް. ެއއްޮގތް ކޮމިޝަންސްތައް ނޫނ . ިއންޑިޕެންޑެންޓް ސިވިލް ސަރިވސް ާގ

 

 :އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާހަކަދެއްކެވ ން

ރައީސް.   އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިްއޔާ  ބޮޑަށް  ނަންބަރ   ވަރަށް  ސަރވި   5/ 12007ާގނޫނ   ސިވިލް  ސްެގ  )ދިވެހި 

އަޅ ަގނޑ   އިޞްލާޙ   ާގނޫނ (އަށް ނިންމ މަށްފަހ ،  ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީން  މ އަްއސަސާތަކ ެގ  މިނިވަން  ބިލ   ެގނައ މ ެގ 

ބޭނ ންވަނީ ނަޒާހަތްތެރިކަމާ  މި؛ ފާހަަގކޮށްލަން  ކޮމިޝަންތަކ ެގ  ޮގތެްއަގއި  މައިަގނޑ   ގ ޅިފަިއވާ    އިޞްލާޙ ތަކަކީ، 

ކޮމިޝަންތަކ ން އަދި  ހ  އިޞްލާޙ ތަކެްއ.  ބަޔާން  މާލީ  ބެ  ،ށަހެޅ މާއި  ޔައ މިްއޔާތައް  ، އި އްޓ މާލެހެކޮމިޝަންތަކ ެގ 
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ތަފްޞީލ ކޮށްދޭޢަކޮމިޝަންތަކ ން   އިތ ރަށް  ޮގތް  ކޮމިޝަނ ެގ   ؛މަލ ކ ރަންާވ  މެންބަރ ންނާއި،  ކޮމިޝންތަކ ެގ  އަދި 

ފ ރިހަމަ ތަފްޞީލ ކޮށް  ބޮޑަށް  ވ ރެ  މިހާރަށް  ޒިންމާތައް  ބިލެއްކޮށްދީފައިވާރައީސ ންެގ  މެންބަރ ންެގ  އިްއޒަ  ،   ތްތެރި 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް    ،ޅ ަގނޑ  ެއދެނީމޭޒ ކޮޅ މަތީަގއި މި ރިޕޯޓ  ިމހާރ  އޮންނާނެ. އަ

 މި ރިޕޯޓ  ފާސްކޮށްދެއްވ މަށް. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 :ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން

ެމންބަ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ވާހަކަފ ޅ ިއްއޒަތްތެރި  ރިޕޯޓަށް  މި  މެންބަރ ން އެދިވަޑަިއަގންނަވާ  ދައްކަވަން  ރ .  ިއްއޒަތްތެރި 

ނޮޅިވަރަމް  އެދެން.  ދެއްވ ން  އެދިވަޑަިއެގން  ެމންބަރ   ފ ރ ޞަތަށް  އިްއޒަތްތެރި  މާލަމ ަގއި   ،ދާއިރާެގ  ފޯނ  

މަޖިލީބޭނ ން ނިޒާމާއި  ަގާވއިދާހ ކ ރ މަކީ  އެދި  ެގ  ފ ރ ޞަތަށް  ކަމެއް.  މެންބަރ ން ޚިލާފ   ިއއްޒަތްތެރި  ވަޑަިއެގންނަވާ 

ވަނަ މާއްދާެގ    87)ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ    ފ ރ ޞަތަށް އެދިވަޑައިެގން ދެއްވ ން އެދެން.

( ނ3ަ)ހ(ެގ  ވަނަ  ދަށ ންން(  މަތީ  ،ބަރ ެގ  ޮގތ ެގ  ަގިއވާ  )ށ(  މާއްދާެގ  ފަރާތ ން  ،ންއެ    ހެންވޭރ    ،ސަރ ކާރ ެގ 

)ދިވެހި ސިވިލް    5/ 2007ާގނޫނ  ނަންބަރ     ،ހ ޅަނގ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން ލަޠީފް ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ 

 ވަނަ ކިޔ ން އިްއވިއްޖެ.  ތިން ެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ ސަރވިސްެގ ާގނޫނ ( އަށް ިއޞްލާޙ 

ެގނައ މ ެގ  އިޞްލާޙ  ށް  (އަނ ާގނޫ   ޕްޝަންކޮރަ-އެންޓި)  13/ 2008ރ   ާގނޫނ  ނަންބަ  -8.5އެޖެންޑާ ނަންބަރ     -{ 8.5}

ނިންމި  ،ބިލ  ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީން  މ އައްސަސާތަކ ެގ  މަޖިލީހަށް   މިނިވަން  ރިޕޯޓ   މި  ރިޕޯޓ .  ޮގތ ެގ 

 ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ރޮޒައިނާ އާދަމް.  ،ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރ  ހ ށަހަޅ އްވައިދެްއވާނީ

 

 : ޒައިނާ އާދަމް ވާހަކަދެްއކެވ ންރޮެގ ިއްއޒަތްތެރި އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާ

ރައީސް.   ިއއްޒަތްތެރި  ރިޕޯޓަކީޝ ކ ރިއްޔާ  ެގނެވ ނ    ހަމަ  ވެސް،  މި  ދެންމެ  ކޮމިޝަނަށް  ސަރވިސް  ސިވިލް 

ހަމަ  ޮގތެްއަގއި    މައިަގނޑ ވެސް    މަިއަގނޑ  ޮގތެއްަގއި އެ ިއޞްލާޙ ތައް ެގނެވޭ ބިލެއް. މި ބިލ ަގއި ؛އިޞްލާޙ ތައް

މި ނ ފޫޒެއް    ކަނޑައެޅިފައި  ަމްއސޫލިއްޔަތ ތަކާއި،  މެންބަރ ންެގ  މައްސޫލިްއޔަތ ތަކާިއ،  ރައީސްެގ  ކޮިމޝަނ ެގ  އޮތީ، 

މެންބަރ ންެގ ޒާތީ ސ ލޫކާއި، މާލީ ހިސާބ    ،ސ ލޫކާއި  ޖަމާޢީ  ކ ރ މާއި، ކޮމިޝަންެގއެކ  މަސަްއކަތްނެތި މިނިވަންކަމާ

ހަމަ ތ  ފ ށ އަރާ މައްސަލަތަކ ން ދ ރ ހެލިވ މާއި،  ޙަލަޞްނ ކ ރެވޭނެ ކަމާއި، މަދާއަ  ހ ށަހަޅަންވީ ޮގތާިއ، އިތ ރ  ަވޒީފާ

  އި، މިކ ރ މާ އިތ ރ  ވަޒީފާ އަދާ ؛ފާހަަގކޮށްލަން  ހަމަ. ދެން އަޅ ަގނޑ   މިކަންކަމަށް އިތ ރ  ފ ރިހަމަކަމެއް ެގނެސްދީފަ

ދިޔައީ، ފަސް ބިލެއް.  އި ައޅ ަގނޑ މެން ބަލަމ ންއަސްލ ގަ   ،ހ ރިގ ޅ ން  ކަންކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ކޮމިޓީތަކ ން، މިއާ

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނ ެގ  -އެއީ ހިއ މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނ ެގ ބިލާއި، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ެގ ބިލާއި، ެއންޓި
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އި ެގ ބިލާއި، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އަދި ޕްރޮސިކިއ ޓަރ ޖެނެރަލްެގ ބިލ . ދެން އޭރ ގަ ބިލާއި، އިލެކްޝަންސް ކޮިމޝަނ 

އެްއޮގތް ބިލ ތަކެއް  ހ ރިހާ  ވާހަކަދެކެވ ނ   ކ ރ މ ގައިއަޅ ަގނޑ މެން  މެދ ަގއި    އަޅ ަގނޑަށް   ދެން  އިރ މ ޤަްއރިރ ންެގ 

ކަމަށް ަމއްސަލަެއއް  މެންބަރ   ފާހަަގކ ރެވިފައިވާ  ކޮމިޝަންތަކ ެގ  ނ ަވތަ ވާތީެވ،  ކ ރ ން،  މަސައްކަތް  އިތ ރ   ން 

އޭރ ަގއި    ގ ޅޭ  ކ ރ މާރިފާވިޔަ ވާހަކަޮގތ ން  ކޮންސަރންތަްއ   ،އިރ ަގއިދެކެވ ނ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކަހަލަ  ބައެއް 

މި ހ ށަހެޅިފައި  މިހާރ   ބިލ ަގއި  މި  ބޭނ ންވީ،  ؛އޮތީ  އައިސްެގން  ދޭން  ފ ރ ޞަތ   އަޅ ަގނޑ މެން  ޙަޤީޤަތ ަގއި 

މެންބަރަކ ށް  މިސާލަކަ އަމި   އެ  ،ކޮމިޝަނ ެގ  ފްލެޓެބޭފ ޅަކ ެގ  ހ ންނަ  ގޯއްޗެްއަގއި  ބޭނ ންވީ. ްއލަ  ދޭން  ކ ްއޔަށް  އް 

ނަޒާހަތްތެރިކަމަށް ހަމަ  ެވސް    ނ ެވެގން އެއީޅ ަގނޑ މެން ބިލ ަގއި ބާއްވަން ބޭނ ންމިފަދަ ކަންކަން ނ ކ ރެވޭ ޮގތަށް އަ

އެއިބަލަ ޮގތަށް    ލާލ  ހަބޭފ ޅ ންނަށް    ލާއިރ ގައި،  ނ ކ ރެވޭ  ކަންތައްތައް  ކަހަލަ  ބައެއް  ލިބޭ  އާމްދަނީއެއް  ޮގތ ަގއި 

ކޮމިޓީން  އޮތ މ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އެކަން  މަސަްއކަތްޙަން،  ެގނެވޭތޯ  ބަދަލެއް.  އްލެއް  އޮތް  ެގނެސްފައި  ކ ރ މަށް 

ެވސް   ށަހަޅައިެގން މި މާއްދާ މިއަށްވ ރެޅ ަގނޑ މެން ވާނީ، މި ބިލަށް އިޞްލާޙ  ހ އެހެންނަމަވެސް، މިހާރ  އަނެްއކާ އަ

ސައިކަލ     އަށް ދ އްވާ، މިޮގތަށް ފްލެޓެްއ ކ އްޔަށް ދިނ ން، ނޫނިްއޔާ އަމިއްލަ. އެހެންވީމާއިތ ރަށް ފ ރިހަމަކޮށްފަމިހާރ   

ވިްއކާލ ން ބޭނ ންވެެގން  ފ ރ ޞަތ   .ވިްއކާލަން  ކ ރ މ ެގ  ިވޔަފާރިތަްއ  ބޮޑެތި    ،އެހެންނަމަވެސް  .ފަދެވި  އެކަންކަން 

އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ   ޮގތަށް  ނ ކ ރެވޭ  މެންބަރ ންނަށް  މިއަ  ކޮމިޝަނ ެގ  ހ ށަހަޅާފަ  ށްވާނީ  އެހެންވީމާ، އިޞްލާޙ    .

ބިލ     މިހާރ    ފާސްވެ   މިމި  ނޫން  ޮގތަކަށް  އ އޮތް  ައޅ ަގނޑ   ދާިއރ މީދ އްެގން  މި  ކ ރަނީ  ކަންކަމަށް   އޮންނާނީ. 

ބަދަލ ތަ ެގނެވިެގންއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށްކެއް  ކޮމިޝަންތަކ ަގިއ  ދެން  ކަމަށް.   އަދި   ދާނެ 

ކ ރ މ ފާހަަގކ ރެވ ނ    ކަންކަން  ބެލެހެއްޓ ާމއި  ޔައ ިމއްޔާތައް  ކަމަކީ،  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ގަ އަނެއް  މިހާރ ވެސް  އި 

މެންބަރ ންނާ  ބަލާ  ކޮމިޝަން  މައްސަލަތައް  ފާހަަގކ ރެވޭ ައޅ ަގނޑ މެ  ިއރ ގައިގ ޅިެގން  ޔައ ިމއްޔާތަްއ    ،ންނަށް 

ފޮނ ވާއިރ ަގއި ެގންނަ މަޖިލީހަށް  ރަްއޔިތ ންެގ  މީޓިންކޮ  ،އިރ ަގިއ،  ހ ންނަ މިޝަނ ެގ  ދައްކާފައި  ެމންބަރ ން  ތަކ ަގއި 

ބްރީފިން ހ ންނަނީ  ޔައ ިމއްޔާތައް  އަންނަނީ.  ޔައ ިމްއޔާތައް  ނޫން  ޮގތަކަށް  ސާފ ވާ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ެގ  އެއްވާހަކަ 

. ފަސް މެންބަރ ން  ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ސާފ ާވކަށް ނޯވޭ  ކޮށްލެިވެގން. އެހެންވީމާ، ވޯޓ ލާ ޮގތްބްރީފ   .ޮގތ ަގއި

 އްލެއް ހޯދ މަށްޙަވެސް. އެހެންވީމާ، ެއކަންކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެން    ލީޮގތަކަށްތޯ ވޯޓ ތަނެއްަގއި ކޮންބޭފ ޅަކ  ކޮން  ތިބޭ

އޮ ތެރޭަގިއ  ބިލ ެގ  މި  ކޮމިޝަންޓަކައި  މިހާރ   ކަާމއި،  ންނާނެ  ބަލައްޓަންވާނެ  ފ ރިހަމައަށް  ޔައ މިއްޔާތައް  ތަކ ން 

ވާހަކަހަމަ  ،  ލަންާވނީއިއެކ ލަވަޔައ މިްއޔާތައް   މެންބަރ ން  ވާހަކަދެްއކި  ބައްދަލ ވ މެްއަގއި  ޮގތަށް  ކޮމިޝަނ ެގ  ދެއްކި 

ޔަ އަކ ރަށް  ތައްޔާރ އ އަކ ރ ން  ހަިމއްޔާތައް  އަދި  ކަމަށް.  މީަގިއ މަ  ކ ރެިވެގން  އަޅ ަގނޑ މެން  ކަމަކަށް  މ ހިންމ  

ިގފްޓްސް ބަލައިަގތ މާިއ މި ިމނިވަން މ އަްއސަސާތަކ ަގިއ  ކަންތަ  ފާހަަގކ ރެވ ނީ،  ައޅ ަގނޑ މެންނެއް ނ ދެކެން  އްތައް. 

ފަރާތްތަކަށް އެހެން  އާންމ   ބޭފ ޅ ންނަށް  އ   ވެސް،   ތިއްބަވާ  ިގފްޓްސްސޫއާންމ   ލިބޭ  ހަދިޔާބަދި  ެގލ ން  ޔާ އިތ ރަށް 
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ފ ޅ ެގ ދަރި  ،ފްލެޓެއް  ،ށް ކާރެއްޖެހޭނެ ކަމަކަށް. މިސާލަކަލިބެންޖެހޭނެ ކަމަކަށް، އަދި އެ ެއއްޗެހިތައް ަގބޫލ ކ ރެވެން 

ދައްކައިދިނ ންސްކޮ ފައިސާ  ފާހަަގކ ރެވޭތީ،   ؛ލަރޝިޕަކަށް  ކަމަށް  ހިނާގ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކަންތައްތައް  މިކަހަލަ 

 ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ކ ރެވިފައިވާނެކަން ފާހަަގކޮށްލަން.އިތ ރަށް މި ބިލ ތަކ ަގއި ދިރާސާ ވެސް   އެކަމަށް

 

 ސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާ

ވާހަކަފ ޅ  ރިޕޯޓަށް  މި  މެންބަރ .  އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރ ން ޝ ކ ރިއްޔާ  އިއްޒަޒަތްތެރި  އެދިަވޑަިއަގންނަާވ  ދައްކަވަން 

ވަނަ މާއްދާެގ    87ދިވަޑައިެގން ދެއްވ ން އެދެން. )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ  ފ ރ ޞަތަށް އެ

ލަންދޫ ދާއިރާެގ މިސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން،    ،ންާވ ޮގތ ެގ މަތީ( ވަނަ ނަންބަރ ެގ ދަށ ން، އެ މާއްދާެގ )ށ(ަގއ3ި(ެގ ))ހ

ހ ށަހަޅ އްވާ ރިޟާ  ޢަލީ  މެންބަރ   ނަންބަރ     ،ފަިއވާއިްއޒަތްތެރި  ކޮމިޝަން -)އެންޓި  13/ 2008ާގނޫނ   ކޮރަޕްޝަން 

 ނަ ކިޔ ން ިއއްިވއްޖެ.  ތިންވަ ލ ެގބި ެގނައ މ ެގލާޙ  ާގނޫނ ( އަށް އިޞް

)އިލެކްކްޝަންސް ކޮމިޝަންެގ ާގނޫނ ( އަށް އިޞްލާޙ     8/ 2008ާގނޫނ  ނަންބަރ     -8.6އެޖެންޑާ ނަންބަރ     -{8.6}

ބިލ ެގނަ މ އައްސަސާތަކ   ، އ މ ެގ  ދިރާސާކޮށްމިނިވަން  ކޮމިޓީން  މަޖިލީހަށް   ެގ  ރިޕޯޓ   މި  ރިޕޯޓ .  ޮގތ ެގ  ނިންމި 

 ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރ .  ،ްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ރޮޒައިނާ އާދަމްދެްއވާނީ އަހ ށަހަޅ އްވައި

 

 : ޒައިނާ އާދަމް ވާހަކަދެްއކެވ ންރޮއަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި 

ދެންމެަގ ހަމަ  ދެން  ރަީއސް،  ިއއްޒަތްތެރި  ރިޕޯއި  ޝ ކ ރިއްޔާ  މި  ާވހަކަތައް  މިދެއްކި  ައޅ ަގނޑ   ގ ޅިެގންވެސް   ޓާ 

އެއްޮގތަކަށް، ހަމަ ހަމަ އެއް މާއްދާތަކެއް ހަމަ    އީޑ  ހަމަ ކ ރ ކޮށްލާނަން. މިނކަން އޮތީ. އެހެންީވމާ، އަޅ ަގވެސް ދައް

ކޮމިޝަން  ނަޒާހަތް މަސްއޫލިއްޔަތ ތައްތެރިކަމާއި  ފ ރިހަމަ  މެންބަރ ންެގ  ހ ރި  މިހާރަށްވ ރެ  ހ ށަހެޅިފައި  ހަމަ  ކ ރ މަށް 

ހ ންނާނީ.  ސް  ވެއި  ެވސް ހ ށަހެޅި ކަންކަން މީަގ  އިރ ހ ށަހެޅި  ޓ  ކ ރިން ރިޕޯއަޅ ަގނޑ   މަ  ހަ  އިދެންމެގަ   ކެއް.މާއްދާތަ

 ޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއް

 

 ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ 

ެގންނެވ ން އެދިވަޑައިަގންނަވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ވާހަކަފ ޅ ދައްކަވަން އެދިވަޑައިދައްކަވަމ ން  ޓަށް ވާހަކަފ ޅ މި ރިޕޯ

 ޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިން ޝަހީމް. ހެންވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ ިއއް .އެދެން

 

 ޝަހީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން: ހެންވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން 
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ނިންމަވަ ކޮމިޓީން  މ އައްސަސާތަކ ެގ  މިނިވަން  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ރިޕޯ  އިޝ ކ ރިއްޔާ  އެްއޗެެގންނެވި  ްއ  ޓަށް 

އޮތް ކަމެކޭ.    ށްމިއީ ވަރަށް ބޮޑަށް ރާަވއިެގން ނިމިދިޔަ ސަރ ކާރ ން ނ ކޮ  ،ނޑ  ދަންނަވަންޖެހެނީއަޅ ަގ  ޏާދަންނަވަން

  ެގ ސަރ ކާރ ން ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލިސް މެދ ވެރިކޮށް މި ބަދަލ  ެގންނެިވކަމީ އެޞާލިޙް   މ ޙައްމަދ  މްރައީސް، އިބްރާހީ

އަމަނި އިޚްލާޞްތެރިކަމޭ  އިއް ޅ ަގކ ފާނ ެގ  ދަންނަވާނީ.  ރައީސް ނޑ   ސަރ ކާރ ަގއި   ؛ޒަތްތެރި  ނިމިދިޔަ 

ބޭފ ޅާރައީސ ލްޖ މްހޫ ހ ންނެވި  ވިދާޅ ވީތަންތަ  އެކިލާރި  ހެސްކިޔާފައި    ރިއްޔާައކަށް  ނަާގފައި  ތިމަންނާއަށް    ،ނ ން 

ނެތް.ކެމްޕޭނަ ފެންނާކަށް  ތާކ ން  އެްއވެސް  ފައިސާއޭ.  ދިން  ޕްރަ  ށް  އެންމެ  މާލޭެގ  ބޮޑ   އެހެރީ  ލޮކޭޝަނ ން  އިމް 

ަގނެފައި ބިމެއް  ައޅާފައި  ، ސިންާގހާ  އިމާރާތެއް  ބޮޑ   ދެން  ޖެހެން  އ ޑ ާގ  މ ސާރައިެގ ނެންެގވީ    ،އެތަނ ަގއި 

ރައީސް  ެއއްބައިދެބައިކޮށްފައި   ެގންނަންއިްއޒަތްތެރި  ބަދަލ   މި  އަޅ ަގނޑ މެން  މިއީ  ސަބަބ .  .  ޖެހ ނ  

  އީ. ސަބަބަކީ މި   އްވިކޮށް މިކަން ކ ރެަވޑަިއެގން ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލިސް މެދ ވެރިޔާ މިކަމަށް ވިސްނާރައީސ ލްޖ މްހޫރިއް

ޑ އަހާ ވާހަކަެއއް.  އަ ެގ އެންމެންރާއްޖޭ ،ެއއްއަހާ ވާހަކަ އަޑ    ންއަޅ ަގނޑ މެން އެންމެ ؛ޒަތްތެރި ރަީއސް، އަޑ އަހާނެއިއް 

ކާރެއްދިސަރ ކާރ ން    ދީޢޫސަ ރަޖިސްޓްރީ   ން  ނަ  ކ ރީެގނެސް  ޓްރާންސްޕޯމ ަގއި.  އަމިއްލަ  ވަދެ ފަހ ން  ޓަށް 

ނަޒާހަތްތެރިކަން   ރައީސް، މި  އަތްބާނަިއެގން އޭެގ ރަޖިސްޓަރީ އަލ ން އަނބ ރާ ސަރ ކާރަށް ބަދަލ ކ ރީ. އިއްޒަތްތެރި

އަޅ ަގނޑ މެން  ނެތ މ ެގން   ކ ރަންސަބަބ ން  މިކަން  ނިމިދި  .ހެނީޖެމިޮގތަށް  ނަ އަދި  ސަރ ކާރ ެގ  ރަީއސް ޔަ    އިބ  

ސް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ  ޮގލާރި ހިފައިެގން   ލިބ ނ ހާިވއްކާފައި    ތަކާފަރ   އިސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން ފަޅ ތަކާ  ،ވިދާޅ ވީ 

އިނީ   ،ެގކޮޅ   ގ ނަން  ކޮޓަރީަގއި  އެކީަގއި  ރ ބެލްއާ  ލައިެގން  ޖެލް  އަތ ަގއި  މި   ؛ދޫވެހީަގއި  ފޮނ ވީ.  ތިމަންނައޭ 

ޖެހ ނީ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ދ  ހަދަންއިޓަކައި މި ަގވާ   ކ ރ ަމށް އިތ ރ ނޑ މެން ނަޒާހަތްތެރިކަންަގއި އަޅ ަގއި މައްސަލަ

އޮތިްއޔާ އޮތް   ؛ކ ރ މ ެގ ހައްދ ފަހަނަޅާފައިކަންރައްޔިތ ންެގ ހަޒާނާއިން ވައް ބޭނ މާއި  މިއީ ރައްޔިތ ންެގ ފައިސާއަށް އަތް

އ މ ތަކަށް  ޤަްއޔެއް ވެސް ހ ރީ ރާއްޖޭން ބޭރ ެގ  ހ ރިްއޔާ ހ ރި ވެ  ،އޮތިްއޔާ އޮތް ފަޅެއް ވިްއކާފައި  ،ިވއްކާފައިެއއް  ިގރި

އ ދައަރަވިްއކާފަ ރަށަކ ން  ހ ރިހާ  ރާއްޖޭެގ  މ ޅި  ސަބ ން  އޭެގ  މިިގ  އި.  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ރަމ ން  ދަނީ. 

ެގ ، އަޅ ަގނޑ  މިނިވަން މ އަްއސަސާ ކޮމިޓީެގ މެންބަރެއް . އެހެންވީމާހިރީކ ރިމަތިވެފައި މި  ނޯންނަވަރ ެގ މ ސީބާތާބިއޮ

މަސައްކަ   ،ހައިސިއްޔަތ ން  ކ ރެއްވި  މެންބަރ ން  ހ ރިހާ  ކޮމިޓީެގ  މ އައަސަސާ  ޝ ކ ރ  މިނިވަން  އަޅ ަގނޑ   ތްޕ ޅަށް 

މިއާއެކީ އަދާ ހަމަ  ދަންނަވާނީ  ަގއި ކ ރަން.  ާގނޫނަ  ،އަޅ ަގނޑ   ދައ ރ   ދަލ ބަ  ށްދިވެހިރާއްޖޭެގ  ވެރިކަމ ެގ  ެގނައީ 

ދ ވަސްަވރެއްަގއި އޮތް  ވަޣީބާ  ،ދ  ޙީވަ  .ކަނޑައެޅިފައި  ވަޙީ  ކާޅ   މިދަންނަވަނީޙީދ ،  ައޅ ަގނޑ   ހަޑިކޮށް    ،ދ ،  އެއީ 

ކާއެއް  ވަ  .ވާތީ  ޗަކަށްޖަހައިަގނެެގން  ރައީ ޙީކާޅ   ފ ރިހަމަދަކީ  ދައ ރެއް  މީހެއް.  ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާކަމ ެގ  ނ ކ ރާ 

ފ ރިހަމަރައީސ ލްޖ މްހޫރިއް ދައ ރެއް  ބަޣާވާތްޔާކަމ ެގ  މީހެއް.  ކަމަނ ކ ރާ  މަޖިލީހަ  ށްކޮށްދިން  ރަްއޔިތ ންެގ   ށް ޓަކައި 

ދެމ ން. އަޅ ަގނޑ   އްޤ  ސަރ ކާރ ެގ ފައިސާއިން އޭނަައށް އިނާޔަތްޙަނ   ،ެގނެސްޔާމީނ  ވަނީ ާގނޫނަށް ބަދަލ   އިއަތްބާނަ
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އަޅ ަގނޑ   ،ދަންނަވާނީ އައިސް  މިތަންތަނަށް  ބޭފ ޅ ން  ކަނޑަ ނަޒާހަތްތެރި  އެކީަގއި  ހެދ މާ  ަގވާއިދ   ލާށޭ  އިމެން 

ހ ރެ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންނަށް ދެނީ   ނަ އެްއޗެކޭ. ނަަގިއެގން ނ ކ މެންދެމ ން އަ  ށްތް. އެއީ ާގނޫނާ ޚިލާފައިނާޔަ

އިއް  ވޭން.  ޑިޝް  އި ޔެގަ އަނިޔާާއއި  ބޮޑ   އަޅ ާވފައިވެސް  މާސްކެއް  އައެންޓެނާއެްއވަރ ެގ  ޮއޑިދޯނިފަހަރ    ދި، 

  ެވސް އެ އި ކެމެރާގަ  ވެސް ހަޅޭއްލެވިލެވީނ ން ޮގސް ކ ރިމަތީަގއި ހ ރި  ފޮނ ވީމާ އިއްސާފަވަލަކ ން އޭތި އަ   ވަރ ެގބަންނަ

ޖެްއސ ންކޮށް  ނޑ  ަގމާސްކ  ރަްއޔިތ ންނަށް  ނ ކ މެ  ެއވަރަށް  ހަޅޭއްލަވާފަިއ    ،ޖެހޭ.  ރ ފިޔާ    3އަޑ ަގދަކޮށް  ލަްއކަ 

 ްއވި ފ ރ ޞަތަށް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޝ ކ ރިއްޔާ ދެ ކަމެއް ނެތް ހަދާނެ  ކަށްނަަގިއެގން ޭގަގއި އިންނާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ވަނަ  ނަންބަރ ެގ    3ެގ  ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(  87މެންބަރ . ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ    އްޔާ އިްއޒަތްތެރިޝ ކ ރި

ަގއިމާއް  އެ  ،ދަށ ން ތްތެރި  ޒައްދެކ ނ  ދާއިރާެގ އި   ޅީ ޗަންޮގމައް   ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން  ،ންޮގތ ެގ މަތީ  ވާދާެގ )ށ( 

ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ ޚަމެންބަރ  އަޙްމަދ    ށް  (އަާގނޫނ ކްޝަންސް ކޮމިޝަނ ެގ  އިލެ )  8/ 2008ާގނޫނ  ނަންބަރ     ،އިތަމް 

 .  އްޖެވަނަ ކިޔ ން އިްއވި  3ެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ އިސްލާޙ 

 ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް މާލިްއޔަތ   ،ެގނައ މ ެގ ބިލ ލާޙ ޞްށް އި (އަޓް ާގނޫނ ޑި އޮ)   4/ 2007ާގނޫނ  ނަންބަރ     -{ 8.7}

ކ ޅ ދ އްފ ށީ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ   ،ކޮމިޓީެގ މެންބަރ   ދެްއވާނީހ ށަހަޅ އްަވއި  މަޖިލީހަށް   ޓ ޓް. މި ރިޕޯނިންމެވި ޮގތ ެގ ރިޕޯ

 ފް.ޠީއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޔާޞިރ  ޢަބްދ އްލަ

 

 ވ ން: ފް ވާހަކަދެްއކެޠީރ  ޢަބްދ އްލަސިކ ޅ ދ އްފ ށީ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ެމންބަރ  ޔާ

ނަންބަރ    ާގނޫނ ން  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ާގނޫނ )   2007/4ޝ ކ ރިއްޔާ  އި(އަ އޮޑިޓް  ބިލ  ލާޙ ޞްށް  ެގނައ މ ެގ 

ވަޑައިަގންނަާވ . ައޅ ަގނޑ  ފ ރަތަމަ މާލިއްޔަތ  ކޮިމޓީަގިއ ހިމެނިޓ  ޮގތ ެގ ރިޕޯ  މާލިއްޔަތ  ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި

ކިނބި ފާހަަގކޮށްލާނަން.  ނާޝިޒްމެންބަރ ން  މ ޙައްމަދ   މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ދާއިރާެގ  ތިމަ  ،ދޫ  ރަފ ށީ 

ޢަބްދ   މެންބަރ   މޫސާ  ޟް،ރިޔާهللا އިްއޒަތްތެރި  ޢަބްދ ލްޣަފޫރ   މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ކޮމަންޑޫ   ،ހަނިމާދޫ 

ފެލިދޫ   ،ރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ސަލީމްއޭދަފ ށީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެ  ،ދ ޙީދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިން ވަ

އިްއޒަތްތެރި އިބްރާހީދާއިރާެގ  މެންބަރ   ފަ  ރަޝީދ ޟ މް  އަ  ،ލް  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މަދ  ޙްކ ޑަހ ވަދޫ 

ޙަސަން    ،މިރ ޢާ މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ޔަ  ،ފ ފީޢަވިލ ފ ށީ  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ޤޫބް  ޢ ދާންދޫ 

ހ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިލްޔާސް   ،ރ ޖާބިهللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ  ،هللاބްދ ޢަ

އިބްރާހީ  ،ލަބީބް މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ޝަރީފްމަރަދޫ  މެންބަރ    ،މް  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އ ތ ރ   ހިތަދޫ 
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ދިރާސާ ބިލ   މައިަގނޑ ކޮށް  ކ ރ މ މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް.  ކޮމިޓީން  އަޅ ަގބެލި  ަގއި  ފާހަަގކޮށްލާނަން.    ނޑ ކަންތައްތައް 

ާގނޫނ    ާގނޫނ )  2007/4އެއީ  އި(އަޮއޑިޓް  ބިލ ަގލާޙ  ޞްށް   ،ތަކ ންނާއިާގނޫނ   އި،ނާއަސާސީންނޫނ  ޤާ  އިެގނައ މ ެގ 

ބައިނަލްައގ  ބައިވެރިވެފައިވާ  އޮފީހ ން  ޖެނެރަލްެގ  ޖަމ އޮޑިޓަރ  ޖެނެރަލާއްޔާތަކ ޢިވާމީ  ޮއޑިޓަރ  މަތިކޮށްފައިވާ ން   

އެކ    ،އެްއކިބާވެ   ބ ންޞަ އްޢަތަ  ތައްމަސްއޫލިއްޔާތ  ބާރ އެޅޭމިނިވަންކަމާ  އަދާކ ރ މަށް  ބިލ  މި  ޮގތަށް    ނެަގއި 

ޖެނެރަލަ އޮޑިޓަރ  އެްއކިބާފަރ މާކ ރ ން.  ނ ފޫޒ ން  ކޮރަޕްޝަންެގ  ކަށަވަރ   ވެ ކީ  ފަރާތެއްކަން    ކ ރ މަށްމަސަްއކަތްކ ރާ 

ން ހާމަކ ރ މަށް ލާޒިމ ކ ރެވޭނެ ޮގތަށް ާއއި މާލީ ބަޔާފައިސާ  ެގމެންބަރ ން  ެގއިލާ ޢާިއ ޭއނާެގ  ޑިޓަރ ޖެނެރަލާ އޮޓަކައި

އި އޮޑޮޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީެގ މ ވަްއޒަފ ންެގ ސ ލޫކީ މިންަގނޑ ތައް ާގނޫނ ަގިއ  ބިލ  ފަރ މާކ ރ ން. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލާ

ހިފެހެއް  އިކަނޑައަޅަ  މިންަގނޑ ތައް  ބިލ ޓ އެ  މި  ލާޒިމ ކ ރ ަމށް  ޖެނެރަލާއެބާރ   ންމަށް  ޮއޑިޓަރ  އޮޑިޓަރ  އި  ޅ ން. 

ހ ރަސް  ޖެނެރަލްެގ ައދާކ ރ މަށް  މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް  މ ަވއްޒަފ ންެގ  ފަރ މާކ ރ ން. އޮފީހ ން  ބިލ   މި  ޮގތަށް  ނޭޅޭނެ 

 ، ަގބޫލ ކ ރަން ނެސްފައިވޭ. އަޅ ަގނޑ   ލަށް ކޮމިޓީން ެގއް މި ބިޙެލާޞްއި  5ލާަގއި  ޙަމައިަގނޑ  ޮގތެްއަގއި ކޮމިޓީެގ މަރ 

ކަމަށް. ނިންމާލ މ ެގ   ވާނެލާޙ ތައް ވަރަށް ފަރިތަކޮށް ވިދާޅ ވެފައިޞްމިހާރ  އެ އިވެސް    ރ ންހ ރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަ

އަޅ ަގ ފާހަަގކޮށްލަންޮގތ ން  ނަންބަރ    ؛ނޑ   ާގނޫނ   ފޮނ ވިފައިވާ  ކޮމިޓީއަށް  ާގނޫނ )  4/ 2007މި  ށް  (އަޮއޑިޓް 

 ކާ މި ބިލ  ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ޮގތަށް ބިލާކޮމިޓީން ެގނައި ބަދަލ ތަ  ،ެގނައ މ ެގ ބިލ  ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށްލާޙ ޞްއި

މަޖިލީހ މެ ރައްޔިތ ންެގ  ަގވާއިދ ެގ    ،ކޮށްދެއްވ މަށްޔަތްޢާރި  ން ދ   މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  މާއްދާެގ   99އަދި  ވަނަ 

މަޖިލީ)ރ( ރައްޔިތ ންެގ  ދަށ ން  ފޮ ެގ  ބޭއްވި   2020  ޮއަގސްޓ   23ނ ވ މަށް  ހަށް  ކޮމިޓީެގ    ، ަގއި  ވަނަ    2020މި 

ކޮމިޓީއަށް    45ރ ެގ  އަހަ ބައްދަލ ވ ން  އިއްތިފާހާވަނަ  މެންބަރ ންެގ  ހ ރިހާ  ބަިއވެރިވި  ވޯޓ ަގއި  ން ޤ ޒިރ ވެ 

އަނިންމަވާފައި ފާހަަގކޮށްލަންާވކަން.  ހަމަ  ދިރާސާކ ރި    ؛ދި  ާގނޫ)   4/ 2007ކޮމިޓީން  ށް (އަނ އޮޑިޓް 

. އަދި މި އޭަގިއ ެއވަނީ  1ެގ ޖަދ ވަލ   ޓ  މި ރިޕޯލާޙ ތަކާއެކ  ޞްެގނައ މ ެގ ބިލ  މި ކޮމިޓީން ެގނެސްފަިއވާ އިލާޙ ޞްއި

ިގވަޑައިަގންނަާވ ނވ ންތަކަށް މެންބަރ ން ހާޒިރ ވި ނިސްބަތް އެކ ރެްއވ މަށްޓަކަިއ ބޭއްވި ކޮމިޓީެގ ބައްދަލ ބިލ  ދިރާސާ

  2007/4ބަރ   ންާގނޫނ  ނަ  ، ަގއި ހިމަނާފައިވާނޭ. ވީމާ، ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފަިއވާ  2ލ  ޖަދ ވަލ   ެގ ތަފްސީޮގތަށް ހާޒިރީ

ާގނޫނ ) މަލާޙ އިޞްށް  (އައޮޑިޓް  ިއްއޒަތްތެރި  ތިޔަ  ބިލ ،  މަތީެގނައ މ ެގ  ޮގތެއްެގ  ފެނިވަޑައިަގންނަވާ  ން  ޖިލީހަށް 

  ރައީސް. ޔާ އިްއޒަތްތެރިޓާއެކ  ހ ށަހަޅަމޭ. ޝ ކ ރިއް ޕޯރިދެްއވ ން އެދި މި އިނިންމަވަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ިއއް  ެމންބަރ .  ޒަތްތެޝ ކ ރިއްޔާ  ރިޕޯރި  މެންބަރ ން ޓަށް  މި  ިއްއޒަތްތެރި  އެދިވަޑަިއަގންނަވާ  ވާހަކަފ ޅ ދައްކަވަން 

އެދިަވޑަފ ރ  ަގާވއިދ   ޞަތަށް  މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  އެދެން.  ދެއްވ ން  މާއްދާ  87ިއެގން  )ހ( ވަނަ  ނަ  ވަ  3ެގ  ެގ 
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ދަށ ން ަގއި   ،ނަންބަރ ެގ  )ށ(  މާްއދާެގ  މަތީ  ވާެއ  ދާއިރާެގ    ،ންޮގތ ެގ  ފޭދޫ  ފަރާތ ން  އިްއޒަތްތެރި  ސަރ ކާރ ންެގ 

މ ެގ ބިލ ެގ އ ެގނަލާޙ ޞްށް އި(އަޑިޓް ާގނޫނ އޮ)  4/ 2007މ ޙައްމަދ  ނިހާދ  ހ ށަޅ އްވާފައިވާ ާގނޫނ  ނަންބަރ   މެންބަރ   

އިްއވ ނީ  3 ކިޔ ން  ހިނަގމ ވަނަ  ިމއަދ   ދަންނަވަ.  އަޅ ަގނޑ   މަޢ ލޫމާތ   ކޮމިޓީތަކ ެގ    ،ޖެހިއިރ    10ލާނަން.  އިންދާ 

ގ ޅ ންތަކ ެގ ކޮމިޓީ.  ޅާއ މީ ސަލާމަތާއި  ޤަ ޖ ޑިޝަރީ އަދި    ރޖެންޑަ  ރައިޓްސް އެންޑް  ހިއ މަން  ،ޖެހިިއރ   10ރިޖީ 

ކޮިމޓީ.  ކޮ ސަބް  ޖޮއިންޓް  ތަރައްޤީާއއި  ޤަ   ،ަގއި  10:30މިޓީެގ  ކޮމިޓީ.  އ މީ  ހިއ   13:30ތަރިކައިެގ   މަން ަގއި 

ކޮމިޓީެގ ސަބް ކޮމިޓީ.   ރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖ ޔަ އެންވަ  ،ޖެހިއިރ   11ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ.  

 ، ޖަހާއިރ    4  ކޮމިޓީ.  ޗޭންޖ   ރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓްޔައެންވަ  ،ޖަހާއިރ    12  މާލިއްޔަތ  ކޮމިޓީ.  ،ޖަހާއިރ   12

 ދާނެ. ކ ރިއަށް  ެގ މަސައްކަތްކޮމިޓީ  ސްޒައެންޓަރޕްރައި   ޑްންސްޓޭޓް އޯ

ނަންބަރ     -{ 8.8} ނަންބަރ     -8.8އެޖެންޑާ  ާގނޫނ   ހިއ މަން)  6/ 200ާގނޫނ   ކޮމިޝަން  ށް  (އަރައިޓްސް 

ބިލ ލާޙ ޞްއި އެންޑް  ހިއ މަން  ،ެގނައ މ ެގ  ނިންމެވިޖެންޑަ  ރައިޓްސް  ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީން  މި ޓ ރިޕޯޮގތ ެގ    ރ   .

ހ ށަހަޅ އްވައިރިޕޯ މަޖިލީހަށް  މ ދެޓް  ކޮމިޓީެގ  ިއއް  ،ރިރ އްޤަްއވާނީ  ދާއިރާެގ  ޖީހާން  ހިންނަވަރ   މެންބަރ   ޒަތްތެރި 

 މޫދ .  ޙްމަ

 

 މޫދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން:ޙްހިންނަވަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޖީހާން މަ

ނަންބަރ   ޝ ކ ރިއްޔާ   ާގނޫނ   ރައީސް.  ާގނޫނ   ންމަހިއ )  6/ 200އިްއޒަތްތެރި  ކޮމިޝަނ ެގ  ށް  (އަރައިޓްސް 

ހޯދ މަށްފަހ     ބިލަށް ކޮމެންޓ   ކޮމިޓީން މިޮގތަކީ،    މަލ ކޮށްފައިވާޢަކ ރ މ ަގއި  ކޮިމޓީން ދިރާސާ  އ މ ެގ ބިލ ެގނަ ލާޙ ޞްއި

ހ ޅ ވަ އިސްލާޙ އިއާންމ ކޮށް  ހ ށަހަޅާފައިވާ  ބިލަށް  މި  މ އައްސަސާއަކަށް  ހ ރިހާ  ދައ ލަތ ެގ  އަދި  ތަކަށް ލ މަށްފަހ  

ތަކާ ވާ ކޮމެންޓ ޟ ރަޢާފަހ  ތަކ ރ މަށްދިރާސާ ތައް  ޔ މ ން ލިބ ނ  ކޮމެންޓ ލި ލެވ ނ .  އިހ ޅ ވަކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ   ކޮމެންޓ 

ދަލ ކ ރި. އަދި ޚާއްޞަ އްބަކ ރައްވާފައިވާ ހ ރިހާ މ އައްސަސާތަކާއެކ  ކޮމިޓީން  ޓ ކޮމެންޮގތ ން މަޝްވަރާކ ރ މަށް    ގ ޅޭ

  ތަކާދި މި ބިލަށް ހ ށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙ ޮގތ ން އަ  އިޓްސް ކޮމިޝަނ ެގ ޚިޔާލ ތައް މި ބިލާ ގ ޅޭރަ  ޮގތެްއަގއި ހިއ މަން

ރައިޓްސް   ންހިއ މަ ؛އި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކަކީތަކ ަގ. މި ޮގތ ން ކޮމިޓީެގ މަޝްވަރާހޯދާފަކޮމިޓީން    ވާނީ    ޮގތ ން  ގ ޅޭ

ލްޑިްވސް ޕޮލިސް މޯ  ،ޒް އެފެއާ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް  ،ފީސްއެޓަރނީ ޖެނެރަލްެގ އޮ  ،ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް 

ޖަމ   ،ރވިސަސް ސަ ފަރާތ ންއްޢި މަދަނީ  ޗިލްޑްރެންޑޮ އެ ؛ޔާތަކ ެގ  އޮފް  ރައިޓްސް  ދަ  މަދަނީ   ،ވަކޭޓިންގ  އަދި 

މަޝްވަރާޔާއްޢިޖަމ  މޯލްޑިވްސް.  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ފަރާތ ން  ެގނެސް  ކ ރ މަށްފަހ ތަކ ެގ  ފެނިެގން  ފައިާވ  ކޮމިޓީއަށް 

އިތ ރ  އަ  3މާއްދާެގ    ވަނަ  13ބިލ ެގ   ؛ސްލާޙ ތަކަކީ އި އިތ ރ   ށް  ށް އަ  ވަނަ މާއްދާެގ )ނ(  13ކ ރ ން.  މާއްދާއެއް 

މާލީ ހިސާބ  ހ ށަހެޅ މ ެގ އިތ ރަށް    ،ންިމ މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތ ެގ މަތީ  ،ކޮމިޓީން ހ ށަހަޅާ ބަދަލަކީ
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ހިސާބ  އޮޑިޓަރ    އަހަރ  ހަމަވާ ދ ަވސް ނިމ ެގ ކ ރިން އޭނާެގ ައހަރ ެގ މާލީ  1ލ ވާތާ  ކޮމިޝަނ ެގ މެންބަރ ކަމާ ހަވާ 

ާމއްދާެގ )ށ( ަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޮގތ ެގ    މި  -ވަނަ މާއްދާެގ )ނ(  13  ،އިތ ރ ންށް ހ ށަހެޅ ން. އަދި މީެގޖެނެރަލަ

ކޮންމެ އަހަރެއްެގ  ހަވާލ ވާ ތާރީޚ ން ފެށިެގން  ކޮމިޝަނ ެގ މެންބަރ ކަމާ    ، މާލީ ހިސާބ  ހ ށަހެޅ މ ެގ އިތ ރަށް  ،ންމަތީ

އެއަހަރެއް  މާލީ އަހަރ ެގ    30ނިމޭތާ    ހިސާބ   އެ  އޭނާެގ  ތެރޭަގއި  ޖެނެރަމާދ ވަހ ެގ  އޮޑިޓަރ  ހިސާބ   ށް ލަލީ 

މަށް ކަ  ރ ހައްދާެގ ބޭނ މަށްޓަކައި އަކަމަށް އިސްލާޙ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި ހިމަނާފައިވާނެ. މި މާ  ޖެހޭނެހަޅަމ ން ެގންދަންށަހ 

ވެސް ސާފ ކޮށް   ހަރ  ކަމަށްއަ   1  ރީޚ ން ފެށިެގންތާ  މީހަކ  ކޮމިޝަނ ެގ މެންބަރ ކަމާ ހަާވލ ވާ  އެ  ،މާނަކޮށްފައިވަނީ

ށް ހ ށަހަޅާ އަ  4ވަނަ މާއްދާެގ    13  ،ލާޙަކީޞްއިތ ރ ން ކޮމިޓީން ބިލަށް ހ ށަހަޅާ ދެވަނަ އިބަޔާންކޮށްފަިއވާނެ. މީެގ

އްލަ އަމި  ކޮމިޝަނ ެގ މެންބަރަކ   ،ަގއި ކ ރިން އޮތް ޮގތަކީ   4  ވަނަ މާއްދާެގ  13  ބިލ ެގ  ،އިޞްލާޙ ތަކެްއ. އެޮގތ ން 

ކަމަށް. ކޮމިޓީެގ    ނ ވާނެއަދި ިވޔަފާރީެގ އ ސޫލ ން އެއްެވސް ކަމެއް ކޮށްެގން  ،ކަމާއި  ނ ވާނެހިންަގއިެގން  ވިޔަފާރިެއއް

 ހިމެނޭ   އްޔަތ ެގ ދާއިރާަގއި ، މަސްޫއލިރާއަކ ންދާއި  ޅޭގ    ،ވަނީ   މި  ކ ރ މަށް ހ ށަހަޅާފައިފަހ  އިޞްލާޙ    މަޝްވަރާއަށް

ށް އަ 4ވަނަ މާއްދާެގ  13އ ސޫލ ން ކޮމިޓީން   މަ އެހަޮގތަށް. ނޭ އެްއވެސް މަސައްކަތެއް ނ ވަތަ ވިޔަފާރިއެްއ ނ ކ ރެވޭ

  )ޅ( ަގއި މި   ެގ( 4ވަނަ މާއްދާެގ )  13ެގ )ޅ( އ ނިކ ރ ން.    4ދާެގ  އްވަނަ މާ  13  ،ހ ށަހަޅާ އަނެއް އިސްލާޙަކީ

 ރި ފަދަ ޯގއްޗެއް ނ ވަތަ ެގެއއްެގ އަގ  އާންމ ކޮށް ހ އެތިމާެގ ނަމ ަގއި އޮތް ޯގްއޗެއް ނ ވަތަ ެގެއއް ބާޒާރ ަގއި    ،ވަނީ

ވިްއކާލ މަށް އަަގކަށް  ނޫން  ބޮޑ   އ ޅޭ އެފަދަ    ،އަަގށްވ ރެ  ކ ްއޔަށްދީ  އާންމ ކޮށް  ބާޒާރ ަގއި  ެގެއއް  ނ ވަތަ  ޯގްއޗެއް 

. ން ވަނީ ހ ށަހަޅާފަށް ކ އްޔަށް ދީެގން އާމްދަނީ ހޯދ ން. މި މާއްދާ އ ނިކ ރ މަށް ކޮމިޓީއަަގށްވ ރެ ބޮޑ  ނޫން ކ އްޔަކަ 

ހ ށަހަޅާކޮ ބިލަށް  އި  4  މިޓީއަށް  މާއްދާ    13  ،ލާޙަކީ ޞްވަނަ  ިއސްލާޙަކީ އަ  6ަވނަ  މި  އިޞްލާޙެއް.  ހ ށަހަޅާ    ، ށް 

ހ ށަހަޅާ އިޞްލާޙެއް.  ޮގތ ން    ޓ މާ ގ ޅޭލެހެއްކޮށް ބެރައިޓްސް ކޮމިޝަނ ެގ ބައްދަލ ވ ންތައް ރެކޯޑ   ހިއ މަންން  ކޮމިޓީ

ޔައ މިްއޔާ   ބައްދަލ ވ ންތަކ ެގ  ކޮމިޝަނ ެގ  ހ ށަހެޅ މަކީ  ހ ށަހަޅާ  ކޮމިޓީން  ލިޔެ އައެޮގތ ން  އަކ ރަށް  ކ ރ ން 

ޯއޑިއަ  ،ކަމާއި   ބަލަހައްޓަންވާނެ އެބައްދަލ ވ ންތަކ ެގ  ބަލަހައްޓަންދި  ަގާވއިދ ން  ރެކޯޑިންގ  )ށ( މަށްކަ  ވާނެޯއ   .-  

ތަްއޔާރ  ލިޔެ  އ ނިޔައ މިްއޔާ  ާވހަކައަށް  ދައްކާ  މެންބަރ ން  ނ ެގނެސްކ ރަންވާނީ  މެންބަރަކ    ،އިތ ރެްއ  ކޮމިޝަނ ެގ 

ފެންނާނެހެން  އްވާހަކައެދައްކާ   ޔައ ިމއްޔާއިން  ޮގތަށް  ހިނަގ  ،ދެއްކި  ޖަލްސާަގިއކަން  ސާފ ކޮށް    ދިޔަ އިއަދި  ޮގތް 

މަތީ ޮގތ ެގ  )ނ(އެނޭގނޭ  ތަޙ ކޮމިޝަ  -ންކަން.  އެއްވެސް  ހެކިބަހެްއ  ނ ން  އެްއވެސް  ނ ވަތަ  ހިންގައިފިނަމަ  ޤީޤެއް 

ކަމަށް.   ވާނެޤީޤ ެގ އޯޑިއޯ ރެކޯޑިންގ ބަލަހައްޓަންން. އަދި ތަޙ ޔާ ކ ރަންވާނެކައަކ ރ ން އަކ ރަށް ޔައ މިއް  ،ހޯދައިފިނަމަ

ޔައ މިއް   -)ރ( ބައްދަލ ވ ންތަކ ެގ  މެޔާކޮމިޝަނ ެގ  ކޮމިޝަނ ެގ  ތަފްސީލ  ވޯޓ   ންބަރ ން ަގިއ  ޮގތ ެގ  ދިން 

އިޓ ަގިއ  ެއއްފަހަރ  ކޮމިޝަނ ެގ ވެބްސަ މަހަކ   ބައްދަލ ވ ންތަކ ެގ ހާޒިރީ ކޮންމެ  ކޮިމޝަނ ެގ    -)ބ(ންވާނެކަން.  ނަހިމަ

ވާ  މި ާމއްދާެގ )ހ( އަދި )ނ(    ،ނަމަެވސް  ޮގތަކަށް އޮތް  ަގިއ އެހެންއެހެން ާގނޫނެއް   -ކ ރަންވާނެކަން. )ޅ(އިޢ ޝާ
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ރެކޯޑިންލިޔެކިޔ ންތަކާ  މަދ ވެެގން  އި  އާކައިވް   10ތަްއ  ކޮމިޝަނ ން  ދ ވަސްވަންދެން  ބަލަހައްއަހަރ    ޖެހޭނެޓަންކޮށް 

ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަާވ     އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،ހ ށަހަޅާފައިވާނެ. މި އިސްލާޙ ތަކާއެކ ވެސް    ކަމަށް

ނިންމަވައި މައްސަލަ  މި  މަތީން  އެދިނަނޫާގ  މި  ިއ،ދެްއވަޮގތ ެގ  ވޯޓަށް  ިއޞްލާޙ ތަކަށް  ެގނެސްފައިވާ   ކޮމިޓީން   ށް 

 ހ ށަހަޅަން. ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ެމންބަރ .   ިއްއޒަތްތެރި  ވާހަކަފ ޅ ޝ ކ ރިއްޔާ  ރިޕޯޓަށް  މެންބަރ ން މި  ިއްއޒަތްތެރި  އެދިވަޑަިއަގންނަވާ  ދައްކަވަން 

ވަނަ މާއްދާެގ    87ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  އެދެން.    ދެްއވ ންއެދިަވޑަިއެގންއް  ފ ރ ޞަތަ

ދަށ ން  3ެގ  )ހ( ނަންބަރ ެގ  ގަ   ،ވަނަ  )ށ(  މާއްދާެގ  މަތީންއެ  ޮގތ ެގ  ފަރާތ ން  ،އިވާ  ހިންނަވަރ     ،ސަރ ކާރ ެގ 

މެންބަރ    އިްއޒަތްތެރި  ނަންބަރ   ނޫާގ،  ހ ށަހަޅ އްާވފައިވާ  މަޙްމޫދ  ޖީހާންދާއިރާެގ  ރައިޓްސް  )  6/ 2006ނ   ހިޔ މަން 

 . ިވއްޖެަވނަ ކިޔ ން އިއް ތިންބިލ ެގ  އަށް އިޞްލާޙ  ެގނައ މ ެގ( ނޫނ ާގކޮމިޝަންެގ 

ބިލ   އާ  -8.9ނަންބަރ   އެޖެންޑާ    -{ 8.9} ނ ރަްއކަލ ެގ  ކ އްލި  ޞިއްޙަތ ެގ  ކޮމިޓީން  އިޖްތިމާ  ،2020ންމ   ޢީ 

ނިންމިސާދިރާ ރިޕޯ  .ޓ ރިޕޯ ޮގތ ެގ  ކޮށް  ހ ށަހަޅ އްވައިމި  މަޖިލީހަށް  މ ޤައްރިރ ދެއްވާނީ  ޓ    ކެނދިކ ޅ ދޫ   ،ކޮމިޓީެގ 

 .ޢީސާ އަޙްމަދ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޢީސާ އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކެނދިކ ޅ ދޫ

ިމ    ،. މިީއ ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ންއަޅ ަގނޑ  މި ރިޕޯޓ  ވަރަށް ކ ރ ކޮށް ައޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅާނަން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ފ ޅ ންނާިއ  ދާއިރާަގއި މަސައްކަތްކ ރާ ބޭޞިއްޙީ  އަދި    އި،ންކަމާ ބައެއް ކަޞިއްޙީ  ެގ ހާލަތ ަގއި  ކޮވިޑ    ، ކޮވިޑާ ގ ޅިެގން

ބަޔާންކ ރާ  ،ވޮލަންޓިޔަރ ންނާއި  އ ސޫލ ތައް  ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ  ހާލަތ ަގިއ  ރައްޔިތ ންނަށް   ،މި  ސަރ ކާރ ން  އަދި 

ލާޒިމ ފޯރ ކޮ ބަޔާންކ ރާ    ،ޚިދ މަތްތައްކ ރާ  ށްދޭނެ  އަޅ ަގނޑ މެންާގމި  .  ނޫނެއްާގޙައްޤ ތައް  މިއީ  ނޫނީ ާގ  ެގނޫނަކީ 

 . ދ ވަހަށްމަސް  3އިތ ރ     ،ެގ ހާލަތ  ނިމިއޮންނާނީ ކޮިވޑ ނޫނ  ދެމިާގމި    .ނޫނެއްާގކިޔާ ސަންސެޓް  މި  ބަހ ރ ވައިން  

މި  އ ިވެގންނޫނ   ާގމި  ހިސާބ ން    އެ މި  ނޫާގދާނެ.  މަރ ޙަލާަގއި  ހެދ މ ެގ  ތަންފީޒ ާގނ ެގ   ކ ރ މ ަގއިނޫނ ެގ 

ދެޒިންމާ  ،ބައިވެރިވާންޖެހޭ އަޅ ަގނޑ މެން  މ އަްއސަސާތަކާ  ދައ ލަތ ެގ  ބައްދަލ ކ ރިން  ނަަގންޖެހޭ  ފ ރަތަމަ   .ފަހަރަށް 

ބޭފ ޅ ންެގ  މ ަގއިބައްދަލ ވ  ހ ރި  އެ  ރި  އަޅ ަގނޑ މެން  ކޮމިޓީން    ެގަގނޑ މެންއަޅ   ޔަތްކޮށް ޢާކަންބޮޑ ވ ންތަކަށް 

  ދެވަނަ ފަހަރަށް   ،ހޯދާފައި.  ތައްޔާރ ކ ރެވ ނ  ޑްރާފްޓަށް ެއ ބޭފ ޅ ންެގ ޚިޔާލ  ދެވަނަ ފަހަރަށް އަޅ ަގނޑ މެން ހޯދިން

ިއތ ރަށް ކޮންސިޑަރކ ރަންޖެހޭ އަޅ ަގނޑ މެން    ،ވެސް އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ފާހަަގކ ރެވ ނ  ކަންކަން  ހޯދި ޚިޔާލ ެގ ތެރޭަގއި
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އަ ކޮންސިޑަރކަންކަން  މަރ ޙަލާަގއި  ކޮމިޓީ  މީަގޅ ަގނޑ މެން  މި   އިކ ރިން.  އަނެއްހެން  އަޅ ަގނޑ   ކަމަކަށް  އެއް 

ިމ   ކަމަކަށް  ބޭރ   ބަޔާާގދާއިރާއިން  އޮނޫނ ަގއި  ކަަމކީތްންކޮށްފައި  ެއއް  ބޮޑ   އެންމެ  ޕޮޒިޓިވް   ،  ެވެގން ކޮވިޑަށް 

ކަރަން ކަނޑައަޅައިެގން  އެޗްޕީޭއއިން  ނ ވަތަ  ަވޒީފާސަރ ކާރ ން  ހާލަތްތަކ ަގިއ  ހ ންނަންޖެހޭ  އަދާކ ރާ   ޓީނ ަގއި 

ންޓީނ ެގ މ އްދަތ  ގ ނަންޖެހޭ ކަރަނ ވާ ޮގތަށް މ ސާރަ ލިބޭ ޮގތަށް  އ ނި  ންމ ވަްއޒަފ ންނަށް އެ މ ވަްއޒަފ ންެގ ޗ ްއޓީ

މާއްދާއެއް  ބަޔާންކ ރާ  ހ ރީ  އެ  . ކަމަށް  ވެސް  މ ޅިން  ދެން  ޮގތެްއަގއި  މައިަގނޑ   އެހެން  ދާއިރާަގއި    ޙީޞިއްނޫން 

ނޫނ ަގއި  ާގޮގތ ން މި    ސަރ ކާރ ން ރައްޔިތ ންނަށް ފޯރ ކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދ މަތްތަކާ ގ ޅޭ  ، ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ އ ސޫލ ތަކާއި

 ،ކޮމިޓީަގއި ހިމެނޭ މެންބަރ ންނާއި  އޮތީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ މެން މި ރިޕޯޓާއެކ  ހ ށަހަޅާފައިވާނެ  މައިަގނޑ 

މެންބަ އެ  ޮގތ ގެ އަދި  ހާޒިރ ވި  ކޮމިޓީައށް  މަސަްއކަތ ަގއި  ބިލ ެގ  މި  ތަފްރ ން  ބިލ ަގއި   ،ލާއިޞީ  މި  އަދި 

މަޢ ލޫ  ައޅ ަގނޑ މެން  މަސައްކަތްކ ރިއިރ ަގއި ބިލަށް  ވ ޒާރާތަކ ން މި  ސަރ ކާރ ެގ  ގ ޅޭ  ކަމާ  ޓަކައި  ހޯދ މަށް  މާތ  

ވ ޒާރާތަކާއި ހާޒިރ ކ ރި  ބޭފ ޅ ން  ،އަޅ ަގނޑ މެން  ބައްދަ  ގެ އެ  ރިޕޯޓ ަގއި   ލ ވ ންތަކާއެ  މި  މަޢ ލޫމާތ   ގ ޅޭ 

މި  ދެން  ކަންކަމަ  ހިމެނިފައިވާނެ.  ފާހަަގކ ރައްވާ  މެންބަރ ން  ިއއްޒަތްތެރި  މަރ ޙަލާަގއި  ބަހ ސްެގ  ކޮމިޓީން  ބިލ ެގ  ށް 

އޮެވއްޖެ  ވާންޖެހޭޖަވާބ ދާރީ ައޅ ަގނޑ   ކަމެއް  ޖަާވބ ދާރީއެ  އްޔާ  އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ  ރިއްޔާ  ޝ ކ ވާނަން.  ސ ާވލ ކޮށް 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ ން  އިްއޒަތްތެރި  އެދިވަޑައިަގންނަވާ  ވާހަކަފ ޅ ދައްކަވަން  ރިޕޯޓަށް  ކޮމިޓީ  މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ 

ވަނަ މާއްދާެގ    87ހ ެގ ަގާވއިދ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީ)ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ފ ރ ޞަތައް އެދިަވޑަިއެގން ދެއްވ ން އެދެން.  

 މެދ  ފ ވައްމ ލަކ   ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން  ،( ަގއިާވ ޮގތ ެގ މަތީންއެ މާއްދާެގ )ށ  ،ށ ންވަނަ ނަންބަރ ެގ ދަ   3ެގ  )ހ(

ނ ރައްކަލ ެގ  އާ  ،ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ   މ ޙައްމަދ ދީދީ ޙ ސައިން މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ ކ އްލި  ންމ  ޞިއްޙަތ ެގ 

 ވިއްޖެ. އް ވަނަ ކިޔ ން އިތިންެގ 2020ލ  ބި

ނަންބަރ     -{ 8.10} ޖ މްހޫރިއްޔާ  -8.10އެޖެންޑާ  ޤާދިވެހިރާއްޖޭެގ  މާ   148ސީެގ  ނޫނ އަސާެގ  ެގ  )ހ(  ެގއްދާވަނަ 

ކޯޓ ެގ ފަނޑިޔާ އްޖޭެގދިވެހިރާ  ،ދަށ ން ަމޤާސ ޕްރީމް  ދަފ މަށް އަލްއ ސްތާރ ކަމ ެގ  ޢަލީ ރަޝީދ  ޙ ސައިން،  ތަރ  ޛ  

 ގ ޅޭ   ޢައްޔަންކ ރެއްވ މާ ފިނިފެންޖަންބ ޭގ  ކ ޅ ދ އްފ ށީހީމް، ހދ.  އި ޑރ. މ ޙައްމަދ  އިބްރާ،އ2302ާ  ރސ ނަންބަރ 

ރިޕޯޓ . މި    ޮގތ ެގ  ކޮށް ނިންމި ސާދިރާ ޖ ޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީން  ،މައްސަލަ  ފަިއވާފޮނ އްވާ  ޮގތ ން ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ

ހ ށަހަޅ އްވައި މަޖިލީހަށް  ޖ ޑިޝަރީރިޕޯޓ   މ ޤައްރިރ ދެްއވާނީ  ކޮމިޓީެގ  އިްއޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ އ ތ ރ  މާފަންނ   ،  

 .ފަހ މީ އިމްތިޔާޒް މެންބަރ 
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 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ފަހ މީ އިމްތިޔާޒް މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  މާފަންނ 

ރިޕޯޓަކީ   މި  ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި  މަޖިލީހ ެގ  2020ޮއަގސްޓ     24ޝ ކ ރިއްޔާ  ރައްޔިތ ންެގ  ބޭްއވި  ވަނަ ދެ   ަގއި 

ެގ ދަށ ން  )ހ(    ެގއްދާވަނަ މާ  148ސީެގ  ނޫނ އަސާެގ ޤާވެހިރާއްޖޭެގ ޖ މްހޫރިއްޔާ ވަނަ ޖަލްސާަގިއ ދި  30ދައ ރ ެގ  

 ތަރ  ނަންބަރ  ޛ  ޢަލީ ރަޝީދ  ޙ ސައިން، ދަފ މަށް އަލްއ ސްތާރ ކަމ ެގ މަޤާސ ޕްރީމް ކޯޓ ެގ ފަނޑިޔާ އްޖޭެގދިވެހިރާ

އިބްރާ  ،އި އ2302ާ  ރސ މ ޙައްމަދ   ކ ޅ ދ އްފ ށީ  ހީމް،ޑރ.  ޮގތ ން   ގ ޅޭ  ރ މާޢައްޔަންކ  ޭގފިނިފެންޖަންބ   ހދ. 

މި ރިޕޯޓ     ޮގތ ެގ  ކޮށް ނިންމިސާދިރާ ޖ ޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީން  ،ަމއްސަލަ  ފައިވާފޮނ ްއވާ   ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ރިޕޯޓ . 

މެންބަރ ންނަކީ  ްއވ މ ަގއިދިރާސާކ ރެ ހިމެނިވަޑަިއެގންނެވި  ކޮމިޓީެގ  ،ކޮމިޓީަގއި  ބަލަހައްޓަ  އެ  ދެްއވާފަިއ  އިރިޔާސަތ  

ނަ  ،ވަނީ މ ޤައްރިރ ކޮމިޓީެގ  ކޮމިޓީަގިއ    .ސިރާޖް މޫސާ މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ  ،އިބ   ދެން 

 ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ހެންވޭރ   ،ލަޠީފް ޙަސަން ރ  މެންބައިްއޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ ހ ޅަނގ  ހެންޭވރ  ؛ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވަނީ

 ދާއިރާެގ ގ ރައިދޫ  ،ނިހާދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ ފޭދޫ  ،މ ޢިއްޒ  އިބްރާހީމް މެންބަރ ރި  އިްއޒަތްތެ

 ކެންދޫއަދި    ،ޙ ސައިން ސަޢ ދ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ ވިލިނިގލީ  ،ރިޟާ އިބްރާހީމް މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  

ދާއިރާެގ    ،ންޙ ސައި ޢަލީ މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ ޢަބްދ އިއްޒަތްތެރި  ކަނޑިތީމ   ޝަހީމް  هللا މެންބަރ  

ދާިއރާެގ    ،ޒަރީރ  ޙަސަން މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ މަތިވެރި  ،ޢަބްދ ލްޙަކީމް މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި  ވެލިދޫ 

ޢަބްދ  ކޮމިޓީޝަފީޤްهللا މ ޙައްމަދ   ކ ރިައށް.  މަސައްކަތް  ޮގތަކީން  މަްއސަލައާ    ،ެގންދިޔަ  ރަްއޔިތ ންެގ މި  ގ ޅިެގން 

ޑރ. މ ޙައްމަދ    އިޛ  ޢަލީ ރަޝީދ  ޙ ސައިނާއަލްއ ސްތާ   ،ސިޓީއާއެކ  ފޮނ ވާފަިއވާ  ެގމަޖިލީހަށް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ

ވަނަ  148ސީެގ  ނޫނ އަސާެގ ޤާވެހިރާއްޖޭެގ ޖ މްހޫރިއްޔާ ައދި ދި  .ވާނެދިރާސާކޮށް ބަލާފައިެގ ވަނަވަރ  ކޮމިޓީން  ހީމްއިބްރާ

ފަނޑިޔާރ ން ޢައްޔަންކ ރާނީ   އި ޕްރީމް ކޯޓ ެގ އެންމެހައެ މާއްދާަގއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސ   ، ހ( އަށް ބަލާއިރ )  ެގއްދާމާ

ހަިއސިްއޔަތ ން ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއް ވެރިޔާެގ  އިސް  އެންމެ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސ   ،ކަމަށާއި  ޔާދައ ލަތ ެގ  ޕްރީްމ  އެޮގތ ން 

މަޤާމަށް   ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންެގ މަޝްވަރާެގ އްޔަންކ ރެ ޢަކޯޓ ެގ ފަނޑިޔާރ ކަމ ެގ  ކަނޑައަޅާނީ  މީހަކ   ވޭ 

ހާޒިރ ވެ ންމަތީ ޖަލްސާަގއި  މަޖިލީހ ެގ  ހ ށަހެޅ މަށްފަހ   މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތ ންެގ  މެންބަރ   ،  ބައިވެރިވި  ންެގ  ވޯޓ ަގއި 

އަދި   .ން ވެސް ފާހަަގކޮށްފައިވޭ ފާސްވ މ ން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިާވކަން ކޮމިޓީެގ ދިރާސާއި  މެއްލަބިއްޔަތ ން އެ ނަޣ އަ

ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ،ވަނަ މާއްދާައށް ބަލާއިރ   17ެގ  (ނޫނ ާގދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަނޑިޔާރ ންެގ  )   13/ 2010ނޫނ  ނަންބަރ   ާގ

އިން    (ހއެ މާއްދާެގ )  ،ޢަމަލ ކ ރާނީ  ޖެހިއްޖެ ނަމައްޔަންކ ރަންޢަމީހަކ   ށް  މަޤާމަޕްރީމް ކޯޓ ެގ ފަނޑިޔާރ ކަމ ެގ  ސ 

ދެންނެވި މާއްދާތަކ ެގ އަލީަގއި ކ ރޭ. އެހެންކަމ ން، އިސްވެ ަގފާހަން  ކަން ކޮމިޓީށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތ ެގ މަތީން)ޅ( އަ

ދިރާސާކ ރިއިރ   ކޮމިޓީން  މައްސަލަ  ފަނޑިސ   ،މި  ކޯޓ ެގ  މަޤާމަށް  ޕްރީމް  ރަޝީދ   އަލްއ ސްތާ ޔާރ ކަމ ެގ  ޢަލީ  ޛ  
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 ފިނިފެންޖަންބ ޭގ  ހދ. ކ ޅ ދ އްފ ށީ  ހީމް،ޑރ. މ ޙައްމަދ  އިބްރާ  ،އިއާ   2302  ރސ ތަރ  ނަންބަރ ޙ ސައިން، ދަފ 

އަދި    ،ކަމާއި   މަށް ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސަސް ކޮމިޝަނ ން ރައީސ ލްޖ މްހ ރިއްޔާއަށް މަޝްަވރާ ދެއްވާފަިއވާޢައްޔަންކ ރ 

ޮގތ   އެ މަޝްވަރާއާ މަތީންއެްއޮގތްވާ  މަޤާމަދިވެހިރާއްޖޭެގ ސ   ،ެގ  ކޯޓ ެގ ފަނޑިޔާރ ެގ    ށް ޢައްޔަންކ ރެއްވ މާޕްރީމް 

ހ ށަހަޅ ްއވާފަިއާވކަން   ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  މަޖިލީހަށް  ރަްއޔިތ ންެގ  ަމއްސަލަ  ފާހަަގކޮށްފައިޭވ.  ގ ޅޭ  ކޮމިޓީން 

)ހ( ެގ   ެގއްދާ ވަނަ މާ  148ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖ މްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނ އަސާސީެގ    ،ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވަނީ  ،އެހެންކަމ ން

ދިވެހިރާ ސ ދަށ ން  ަމޤާމަށް  އްޖޭެގ  ފަނޑިޔާރ ކަމ ެގ  ކޯޓ ެގ  ޙ ސައިންއަލްއ ސްތާޕްރީމް  ރަޝީދ   ޢަލީ  ތަރ  ދަފ   ،ޛ  

މ ޙައްމަދ  އިބްރާ  ،އި އ2302ާ  ރސ ނަންބަރ    ގ ޅޭ   ޢައްޔަންކ ރެއްވ މާ  ޭގފިނިފެންޖަންބ   ޅ ދ އްފ ށީހދ.ކ   ހީމް،ޑރ. 

މައްސަލަިއަގ ފޮނ އްވާފަިއވާ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ޤާނޫނ އަސާސީއާިއ    އިޮގތ ން  ޖ މްހޫރިއްޔާެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ފަނޑިޔާރ ންެގ   ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  ާގދިވެހިރާއްޖޭެގ  އިޖ ރާާގނޫނ ަގއި  ކޮމިއަނޫނީ  ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް  ޝަނ ން ތ ތައް 

ފެންނަ ކޮމިޓީައށް  މައްސަލައި  ؛ކަމަށާއި  ފ ރިހަމަކޮށްފައިވާކަން  އެ  މަޖިލީހ ން  ރައްޔިތ ންެގ  ޮގތެްއ    އިަގއެހެންކަމ ން، 

ވަނަ ބައްދަލ ވ މ ަގއި ކޮމިޓީއަށް   49ކޮމިޓީެގ    ،ަގއި ބޭްއވި  220ޮއަގސްޓ     24ނިންމެވ މަށް މަޖިލީހަށް ފޮނ އްވ މަށް  

އެހެންކަމ ން، .  ވަނީ މެންބަރ ންެގ އިއްތިފާޤ ން ފާސްކޮށް މި މައްސަލަ ކޮމިޓީން ނިންމާފައިހާޒިރ ވެ ވޯޓ ަގއި ބައިވެރިވި

މަ ރައްޔިތ ންެގ  ގ ޅޭމި  މައްސަލައާ  މި  ނިންމެ  ޖިލީހ ން  ޮގތެއް  ކަންކަމަށް   ވ މަށްޮގތ ން  ނިންމެވި  ކޮމިޓީން  ޓަކައި 

ހ   އިރިޢާޔަތްކޮށްދެްއވަ މައްސަލަ  މި  ޓަކައި  ނިންމެވ މަށް  މައްސަލާޮގތެއް  މި  އަދި  ގ ޅޭ  އެ   އާށަހަޅަން.  ކަމާ  ކ ަގއި 

  .ވެސް ހ ށަހަޅަންތަފްޞީލ   ދަލ ވ މަށް ހާޒިރ ވެަވޑަިއަގތ މ ެގ  ކޮމިޓީެގ ބައްމެންބަރ ން    . ލިޔެލިޔ ންތައް އެބަ ހ ށަހަޅަން

މެންބަރ ންނަށާއި   ިއއްޒަތްތެރި  ކޮމިޓީެގ  ނަމ ަގއި  އިދާރީކޮމިޓީެގ  ބޭފ ޅ ންނަށް  ދެއްވި  އެހީތެރިވެ ޮގތ ން    އަދި  ހ ރިހާ 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

 

 ކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަ

މެންބަރ ން  ިއްއޒަތްތެރި  އެދިވަޑަިއަގންނަވާ  ވާހަކަފ ޅ ދައްކަވަން  ރިޕޯޓަށް  މި  ެމންބަރ .  ިއްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ 

މިއަދ  ވޯޓ  ަގޑީަގއި ވޯޓެއް އެހޭނެ   ށްއަމި މައްސަލަ)ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  އެދިަވޑަިއެގން ދެއްވ ން އެދެން.  ފ ރ ޞަތައް  

 . ވާހަކަ ދަންނަވަން

ނަންބަރ     -{8.11} ނަންބަރ   ާގ  -8.11އެޖެންޑާ  އިޖ ރާނާ ޖި)  2016/12ނޫނ   އަށް (ނޫނ ާގއަތ ެގ  ީއ 

ބިލ ،ޙ އިޞްލާ ދިރާޖ ޑީޝަ ެގނައ މ ެގ  ކޮމިޓީން  ނިންމިސާ ރީ  ރިޕޯ  ކޮށް  މަޖިލީހަށް ޮގތ ެގ  ރިޕޯޓ   މި  ޓ . 

 .ފަހ މީ އިމްތިޔާޒް މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  މާފަންނ  ،ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރ ދެްއވާނީ ހ ށަހަޅ އްވައި
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 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ފަހ މީ އިމްތިޔާޒް މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  މާފަންނ 

ފ ރަތަމަ   ަގއި ބޭްއވި ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ  2020  މާރިޗް  9  ޕޯޓަކީއާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައިސް. މި ރި

ނޫނ   ާގ  ،ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ  މަޙްމޫދ   ޖީހާން މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ ވަރ ހިންނަވަނަ ޖަލްސާަގިއ    16  ދައ ރ ެގ

އިޖ ރާޖިނާ)  12/ 2016ނަންބަރ    ިއޞްލާ(ނޫނ ާގއަތ ެގ  ީއ  ބިލާ ޙ އަށް  ަގިއ    2020  ރިޗްމާ  17ައދި    އި،ެގނައ މ ެގ 

ރައްޔިތ ން  ދައ ރ ެގ  ބޭއްވި  ފ ރަތަމަ  މަޖިލީހ ެގ  ސަރ ކާރ    20ެގ  ޖަލްސާަގއި  ފަރާތ ންަވނަ   ދާއިރާގެ  މަތިވެރި  ،ެގ 

ނަންބަރ   ާގ،  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ   ޒަރީރ  ޙަސަން މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   އިޖ ރާޖިނާ )  2016/12ނޫނ   އަތ ެގ  އީ 

އިޞްލާ(ނޫނ ާގ ބިލ ޙ  އަށް  ދިރާސާކޮށް ެގނައ މ ެގ  ބިލ   ދެ  އެ  ކޮމިޓީން  ގ ޅިެގން  ފޮނ އްވ މާ  ކޮމިޓީއަށް  ޖ ޑިޝަރީ   

މެދ   ޮގތާ  ެގންދާނެގ ޅިެގން ކޮމިޓީެގ ބައްދަލ ވ ންތަްއ ކ ރިއަށް   ޕޯޓ . މި ދެ ބިލ  ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ްއވ މާނިންމި ޮގތ ެގ ރި

  12/ 2016ނޫނ  ނަންބަރ   ާގ  ،ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ މަޙްމޫދ  ޖީހާން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހިންނަވަރ އަދި    .މަޝްވަރާކ ރެވ ނ 

އެއީ ޖިނާއީ ބޮޑ  ކ ށެއްެގ    . މާއްދާ  އެއްވަނީ  އ މ ެގ ބިލ ަގއި ހިމަނާފައިނަެގއިޞްލާޙ   ައށް( ނޫނ ާގއަތ ެގ  އީ އިޖ ރާޖިނާ)

މާއްދާއަށް   ވަނަ  22ނޫނ ެގ  ާގއިސްވެ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ    ،ޮގތ ަގއި ކ ޑަކ ދިންނަށް ޖިންސީ ޯގނާކ ރ ން ހިމެނ މ ެގ ޮގތ ން

އިޞްލާޙެ ފަރާތ ން  އް.ހ ށަހަޅާފައިވާ  މެންބަ  ،ސަރ ކާރ ެގ  ދާއިރާެގ   ، ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ  ޒަރީރ  ޙަސަންރ   މަތިވެރި 

ނަންބަރ   ާގ އިޖ ރާޖިނާ)  12/ 2016ނޫނ   އިޞްލާ(ނޫނ ގާ އަތ ެގ  އީ  ބިލ ޙ އަށް  މާއްދާ    130ަގއި  ެގނައ މ ެގ 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ    ،އެކ ލެވިެގންވާއިރ   ޖިނާ  22ނޫނ ެގ  ާގިއސްވެ  ާމއްދާަގއި  ޮގތ ަގިއ    އީ ވަނަ  ކ ށެްއެގ  ބޮޑ  

ހިންނަވަރ  ދާއިރާެގ ،  ެގ ކ ށް ހިމެނ މަށް ވެސް އިޞްލާޙ  ހ ށަހަޅާފައިވޭ. ެއހެންވެ ޯގނާކ ރ މ ކ ޑަކ ދިންނަށް ޖިންސީ

މެންބަރ    ފަރާތ ން ؛ޙ އިޞްލާހ ށަހަޅ އްވާފަިއާވ    މަޙްމޫދ  ޖީހާންއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ    ،ސަރ ކާރ ެގ  މަތިވެރި 

މެންބަރ އް އި ހިމެނޭތީއިޞް  އްވާފަިއވާ ހ ށަހަޅ   ޒަރީރ  ޙަސަން  ޒަތްތެރި  ބިލ ެގ    ،ލާޙ ަގއި  ދެ  މަސައްކަތް މި 

ނޫނ  ނަންބަރ  ާގނީ. ިމ ދެ ބިލ ން  ވަެގންދިއ މަށް ކޮމިޓީން ނިންމާފައިެއއް ބިލެްއެގ ޮގތ ަގއި ކ ރިއަށް އެްއކޮށްލަިއެގން  

އިޖ ރާނާޖި)  2016/12 އެ  ގ ޅޭ  ތަކާޙ އިޞްލާހ ށަހަޅާފައިާވ  އަށް  (ނޫނ ާގއަތ ެގ  އީ  ޚިޔާލެއްޮގތ ން  ނ ވަތަ    އްެވސް 

ކޮމެންޓަށް މ ންެގ  ންއާއަދި    .ކޮމެންޓެއް އޮތްތޯ ސާފ ކ ރ ަމށް ކަމާ ގ ޅ ންހ ރި މ އައްސަސާތަކަށް ލިޔ މ ން ދެންނެވ ނ 

ކޮމެންޓ  ހ ށަހެޅ މ ން  ކޮމެންޓަށް  ކޮމިޓީއަށް  މިޮގތ ން  ހ ށަހެޅ ނ .  ތެރޭަގއި އްފޮނ   ވެސް  ފަރާތްތަކ ެގ    ، ވާފަިއވާ 

ތެރޭަގއި މ އައްސަސާތަކ ެގ ފާހަަގކ ރެވޭޕް  ،   އޮފީސް  ޖެނެރަލްެގ  ޖ ޑީޝަލް   .ރޮސިކިއ ޓަރ  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް 

ވެސް ޕޮލި  ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ސަރިވސްމޯލްޑިވްސް  ބާ  ،ސް  ރައިޓްސް ކައ ންސިލ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ހިއ މަން   ،

އިންޓެ ނޭޝަނަލް  މޯލްޑިްވސް،  ދަ  އޮފް  ކޮރަޕް ކޮމިޝަން  އެންޓި  ކޮމިޝަން،  ކޮމިޝަްގރިޓީ  ދިވެހި  ޝަން  ން، 

ްއ އެކިއެކި ތަކެމި ބިލަށް ވަރަށް މ ހިންމ  އިޞްލާޙ ތަކެްއ ނޫނިއްޔާ ކޮމެންޓ   .ފަނޑިޔާރ ންެގ ޖަމ ޢިްއޔާ ެވސް ހިމެނޭ

ފޮނ  ފާހަަގކ ރެވިެގންދިއްމ އައްސަސާތަކ ން  ދިރާސާކ ރިިއރ ަގއި  ކޮމިޓީން  ހަމަޔަވާފަިއވާކަން  ކޮމިޓީން  ،  އެއާެއކ ަގއި  . 
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ވަ ގ ޅޭ  ިގކަމާ  ބައްދަލ ކ ރެއްވ ނ  ރަށް  މ ައއްސަސާތަކާ  ޮގތްޮގތ ން    .ނަ  ެއކި  ތެރެއިން  ދިރާސާކ ރ މ ެގ  ކޮމިޓީން 

އެއްބަސްވ މަކާ ހަަމއަށް ދެޭވތޯ ބެލ މަށް ދައ ލަތ ެގ ކަާމ    ، ށް އެއްބަސްނ ވ މ ެގ ސަބަބ ންޖެހ ނ  ވަކި ޮގތަކަކ ރަންޕާކ 

ބައްދަލ ކ ރ މަށް މ އަްއސަސާތަކާ  ިގނަ  ވަރަށް  ކޮމިޓީގ ޅޭ  ނިންމަވަ  ބޭފ ޅ ންނާ   އި،ން  އެ  އެޮގތ ން  އަދި 

ތެރޭަގއި.  ބައްދަލ ކޮށްފަިއވޭ މ ައއްސަސާތަކ ެގ  ބައްދަލ ކ ރެއްވި  އެޓަރނީ   ޖެނެރަލް،  ސިކިއ ޓަރޕްރޮ  ،މިޮގތ ން 

އޮ ސަރިވސް  ،ސްފީޖެނެރަލްެގ  ޕޮލިސް  ސ   ،މޯލްޑިްވސް  ކޯޓ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ހައި  ، ޕްރީމް    ، ކޯޓ    ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

އަދި މި   .ކޯޓ ، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖ ޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ހިމެނޭ  ނަލް ކޯޓ ، ޖ ވެއިނަލް ކޯޓ ، ޑްރަގ މިކްރި

  2އެ ދ ވަހ ެގ    ،މި ބައްދަލ ވ ން ފެށިފައިވާ ަގޑިއަކީ   .ަގއި ބޭްއވ ނ  ބައްދަލ ވ މެއް  2020ޮއަގސްޓ     18ބައްދަލ ވ މަކީ  

ކ ރިއަށް ބައްދަލ ވ ން  އެ  އަދި  ނިންމަ  ޖެހިއިރ .  އެއިޮގސް  އިރ ޮއއްސި   ލެވ ނީ    . އްސިޮގވެ   6:15  ހަވީރ   ،ދ ވަހ ެގ 

ވަގ ތ    ިގނަ  ބިލަށް  ވަރަށް  ފ ޅާމި  ހ ރިހާ   ވަރަށް  ލިބިެގން ދާއިރާއެއްަގިއ  ކޮންޓްރިބިއ ޝަން  މ އައްސަސާތަކެްއެގ   

ސަރ ކާރ ެގ   ؛ބިލަށް ތަކެއް މިލާޙ އިޞް  ،ވަނީ. ވަރަށް މ ހިންމ  ބަދަލ ތަކެއްވަރަށް ފ ޅާ މިނެްއަގިއ ދިރާސާކޮށް ބެލިފައި

ހ ށަހެޅ އްވ މާއި ހ ށަހެޅ އްވި  ބިލ   މި  ފ ޅާ  ،ފަރާތ ން  ވެސް  އޭެގއިތ ރ ން  މަޝްވަރާ  އަދި  ކ ރެވިެގން  ދާއިރާއެއްަގއި 

ހިމެނިފައިވާނެއިއެކ ލަވަ އިޞްލާޙ ތަްއ  ތަފް  .ލެވ ނ   ހ ރިހާ  މިޞީއެ  އަޅ ަގނޑ   ދަންނަވާނަން.  ވަ  ލެއް  ނ އެއް  ގ ތ  

ޮގތ  ޖ ޑި  ،ންކަމ ންއެހެ ނިންމެވި  ދިރާސާކޮށް  ބިލ   މި  ކޮމިޓީން  ރިޢާޔަތްކ ޝަރީން  މަްއޗަށް  ފަހ ަގިއ  ރެްއވ މަށްެގ 

އަދި   . ބިލ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅަން  މެދ ަގއި ޮގތެއް ނިންމ މަށް ޓަކައި މިއްޔިތ ންެގ މަޖިލިހ ން މި ބިލާ  ރަ

މި ބިލ  ދިރާސާކ ރެްއވ މަށް   ، މި ބިލަށްޓަކައި ހޭދަކ ރެއްިވ ިގނަ ަވގ ތ ތަކާއި  ކޮމިޓީެގ ހ ރިހާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން

އަހައްމިްއޔަތ  އިދާރީ  އެހާމެ  ދަންނަވަން.  ޝ ކ ރ   ބޮޑަށް  ވަރަށް  މަސަްއކަތްޕ ޅ ތަކަށް  ކ ރެްއވި  ދެއްަވއިެގން  ކަމެއް 

ބޮޑަށް    ބޭފ ޅ ން ވެސް ހ ރިހާ މަސައްކަތްޕ ޅ ތަކަށް ވަރަށް  ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކޮށްދެއްވި  ކ ރ  ދަންނަވަން. ޝ ކ ރިއްޔާ 

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ެމންބަރ .   ިއްއޒަތްތެރި  ވާހަކަފ ޅ ޝ ކ ރިއްޔާ  ރިޕޯޓަށް  މެންބަރ ން މި  ިއްއޒަތްތެރި  އެދިވަޑަިއަގންނަވާ  ދައްކަވަން 

 ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ) ފ ރ ޞަތަށް އެދިވަޑައިެގން ދެއްވ ން އެދެން.

ެގނައ މ ެގ ބިލ  ށް އިޞްލާޙ (އަ ބެހޭ ާގނޫނ   ވަޒީފާއާ)   2008/2ާގނޫނ  ނަންބަރ     -8.12އެޖެންޑާ ނަންބަރ     -{ 8.12}

ން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ . މި ރިޕޯޓ  މަޖިލީހަށް  ކޮމިޓީ  އިޖ ތިމާއީ ކޮމިޓީާއއި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީެގ ޖޮއިންޓ 

 ރިރ  ކެނދިކ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޢީސާ.ްއވާނީ ކޮމިޓީެގ މ ޤައްހ ށަހަޅ އްވައިދެ 

 

 ކެނދިކ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޢީސާ ވާހަކަދެއްކެވ ން:
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ާގނޫނަކީ މި  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ވަޒީފާއާ)  2/ 2008  ،ޝ ކ ރިއްޔާ  ާގނޫނ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ސަރ ކާރ ެގ  (އަބެހޭ  ށް 

ހ ށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތ  އެކ ލަވަ   ގ ޅޭ  އިޞްލާހާން  އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް  ކޮމިޓީއިޮގތ ން  ބޮޑ    .ލެވ ނ   ވަރަށް  މިއީ 

ަމސައްކަތެއް  ކޮމިޓީއަކ ން އޮތް  ރަީއސް  .ކޮށްފައި  މި  ؛ިއްއޒަތްތެރި  ކޮމިޓީަގިއ  ަގޑިއިރ   ސާޅީހަކަށް  ާގތްަގނޑަކަށް 

ފަންސާހަށް   ހޭދަކ ރި.  މެންބަރ ން  ހަނދާން  ދޭމަސައްކަތ ަގއި  ޮގތ ންއަޅ ަގނޑ   ކަމާ  ؛ވާ  ިގނަ   ފަންސާހަށްވ ރެ 

ޖަމާ ައޅ ަގނޑ މެން ؛އްޔާތައްޢިޖަމ   ،ތްޢަގ ޅ ންހ ރި  ހާޒިރ ކޮށް  ކޮމިޓީއަށް  އިދާރާތައް    މަޢ ލޫމާތ    ނަށްސަރ ކާރ ެގ 

ހަޅަން ބޭނ ންވާ މި ާގނޫނަށް އެ ބޭފ ޅ ން ހ ށަ  ،ހޯދ ނ . އަދި އެ ބޭފ ޅ ން މެދ ވެރިކޮށް ލިޔ މ ން ވެސް ެއ ބޭފ ޅ ން

ވަރަށް މެދ ަގއި  މެންބަރ ންެގ  ކޮމިޓީެގ  ވަގ ތ   ިގނަ  ވަރަށް  ހޯދ މަށްފަހ   ހޯދ ނ .  އަޅ ަގނޑ މެން  ިގނަ    އިޞްލާޙ ތައް 

ބަހ ސްކ ރެވި ހ ށަހަ  ، ޮގތްޮގތަށް  ފަރާތްތަކ ން  ހާޒިރ ކ ރެވ ނ   ކޮމިޓީ   ގ ޅޭ  އިޞްލާޙ ތަކާ  ހ ރި  ފައިޅާައދި  ޮގތ ން 

ދިރާސާތައް ކ ރެވެންހ ރި  ކ ރ މަށްފަހ    މެންބަރ ންނަށް  ރިޕޯޓަކީ.    ވެސް  މި  ރިޕޯޓެއް  އޮތް  ނިންމާފައި  އަޅ ަގނޑ މެން 

މާއްދާ ވަރަކަށް  ފަސް  ފާހަަގކޮށްލެވޭ  ރައީސް،  އިްއޒަތްތެރި  ޮގތެއްަގިއ  މަިއަގނޑ   އިްއޒަތްތެރި    މީަގއި  އަޅ ަގނޑ  

ިއޒ ނަރައީ އަ ޔާ ސްެގ  ޮގތް  ކ ރިއަށްެގންދިޔަ  ެއކަން  ކޮމިޓީަގއި  އަޅ ަގނޑ މެން  ދަންނަވައެކ   އެްއ  އިޅ ަގނޑ   ލާނަން. 

ސަރވިސް   ،މި ބިލަށް ެގނެވ ނ  ބަދަލ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި  ޮގތ ން  ގ ޅޭ  ރވިސް ޗާޖާސަ ،ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން

ލާަގިއ  ޙަކޮމިޓީ މަރ ާގނޫނަށް ެގނެވ ނ   އެއީ މި    ،އިރާަގއި ލާޒިމ ކ ރ ންޓ އަރިޒަމް ދާ ؛ން ލާޒިމ ކ ރ ންަގނަ  10ޗާޖ  %

އިޞްލާޙެއްެގ ޗާޖ ނެވ ނ   ސަރވިސް  ޚިދ މަތަކ ން  ހ ރިހާ  ހަމަ  އަދި  މ ވައްޒަފ ން.  ހ ރިހާ  ައދި  އެ  ؛ނެގ ން. 

ިވޔަފާރިތަކ ަގއި ޚިދ މަތްކ ރާ މ ަވއް ޮގތ ަގއި ހިނާގ  ަވކިަވކި ވިޔަފާރިތަކ ެގ  އެ    ،ފ ން ކަމަށް ވިޔަސްޒަރިސޯޓެްއަގއި 

ކޮންމެ ދެމިތިބޭ  ޚިދ މަތްދިނ މ ަގިއ  މާއްދާއަށް މ ވަްއޒަ  ރިސޯޓ ަގއި  ޗާޖ   ސަރވިސް  ޮގތަށް  ލިބޭ  ހަމަހަމަކޮށް  ފަކަށް 

ހިމެނޭ ތަފްސީލ  ރިޕޯޓެއް ކޮންމެ   ޮގތާ  ބެހި  ،ވަރާއި  ލިބ ނ   ،ވަރާއި   ެގނެވ ނ . އަދި ހަމަ ސަރވިސް ޗާޖ  ނެިގބަދަލ 

ލާހަމަހަކ ން އެއް ރިޕޯޓ ަގއި  ހ ށަހަޅަން މި  މީރާއަށް  ފަހަރ  އެލް.އާރ .ޭއއަށާއި އަދި  ހ ށަހަޅާ   ޒިމ ކ ރެވ ނ . އަދި އެ 

ޗާޖާ ؛ރިޕޯޓ  ނަ  ގ ޅޭ   ސަރވިސް  ޗާޖ   ސަރވިސް  ސައް  ބަހާ  ަގިއ،ޮގތ ން  ރިޕޯޓ ެގ  ހ ށަހަޅާ  ކަން  ޙަފަރާތްތަކ ން 

ެއހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް މި ާގނޫނ ަގއި ލާޒިމ ކ ރެވިފަިއ    ކަށަވަރ ކޮށްދިނ މ ަގއި މީރާއިން އެލްއާރ .އޭއަށް ޓެކްނިކަލް

ޕްރޮބޭޝަން  އޮތް.އެބަ ހަ ؛ހަމަެއާއއެކ   ހ ށަހެޅ ނ އިރ ަގއި  އޮ މަސް  އިޞްލާޙ   ކ ރިންތްދ ވަހަށް  ހަމަ  ޕްރޮބޭޝަން    ، 

 30އަހަރަކ     ،އޮތް. ސިކް ލީވްން ނިންމާފައި އެބަ ން ކޮމިޓީްއވަދ ވަހަށް ބާ މަސް  3ވެސް ާގނޫނ ަގއި އޮތް ޮގތަށް  މިހާރ 

އެ   އަދި  ޮގތަށް.  ލިބޭ  ނެތި  15ތެރެއިން    ހ ެގދ ވަ  30ދ ވަސް  ސެޓްފިކެޓެއް  މެޑިކަލް  އެްއވެސް  އަދި    ،ދ ވަސް 

ދ ަވސް ނެޭގ ޮގތަށް ބަދަލ ކޮށް،    15ނ ޖެހޭ ޮގތަށް  ޖަވާބ ދާރީވާން  އިނ ލަ  އެްއވެސް ސ ވާލެއް މެނޭޖްމަންޓ ން ކ ރ މަކާ

އަނެއް   ނެޭގ    ، ހަކީދ ވަ  15އަދި  ސެޓްފިކެޓާެއކ   ކަމަށް  15ޑޮކްޓަރ    ޮގތަށް   ލިބޭ  ސް ދ ވަ  30ލަ  ޖ މ  ؛ދ ވަސް 

ވަޒީފާ އަދާކ ރާ އަންހެން ބޭފ ޅ ންނަށް  މި ދެންނެވިހެން    ، ރި ވިސްނ މަކީ ކ   ން އެކަންހަމަޖެއްސ ނ . އެޮގތަށް ކޮމިޓީ 
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ޚާއް އ ނދަގ ލަކާޞަދިމާވާ  ބޭފ ޅ ންނަށް  އެ  ހާލަތްތަކ ަގިއ  އޮތ މާއި  ނ ލައި    ޮގތަށް  ލިބޭ  ދ ވަސް  އަދި   ،އެ 

ސަބަބ  ސްޓްރެސްެގ  ޑިއ ޓީ ޑިޕްރެޝަނާއި  ދ ވަސްތަްއ    ،ން  އެ  ހާލަތްތަކ ަގިއ  އ ނދަޫގވާ  ނިކ ންނަން  ަވޒީފާއަށް 

  ެވެގން ޑޮކްޓަރ ެގ ސެޓްފިކެޓަކާ   ބައްޔެއްހަމަ  ދ ވަހަކީ    15ދ ަވސް ބޭއްވ ން. ދެން، އަނެއް    15ބޭނ ންކ ރެވޭ ޮގތަށް  

މީހ ންނަށްވ ރެ   50އިތ ރ ން  އޭެގ  ންދ ވަހަށް ހެދ ން. ދެ  30ލަ  ޖ މ  ؛ދ ވަސް ކަމަށް  15 ލިބޭ ޮގތަށް އޮތް  އެްއކޮށް

މ ަވއްޒަ %އިތ ރަށް  ކ ންފ ނިތަކ ަގއި  އަދާކ ރާ  ވަޒީފާ  މެނޭޖްމަންޓ   60ފ ން  ތެރޭަގިއ    5  ،ސީނިއަރ  އަހަރ ެގ 

ލާޒިމ ކ ރ މާއި،   ހަދަން  މ ވަްއޒަމީހ ން  50ހަމަ  އަދި  ދިވެހިންނަށް  އަދާކ ރާ  ވަޒީފާ  އިތ ރަށް  ތިބި ނަށްވ ރެ  ފ ން 

ހިއ މަން ރިސޯސަސްެގ ހެޑެްއެގ   ،އި ެއޗް.އާރ ަގއި ހިއ މަން ރިސޯސަސްެގ އެންމެ އިސް މީހެއްެގ ޮގތ ަގއި ކ ންފ ނިތަކ ަގ

މާްއދާއަށް   އެ  އަދި  ކަމަށް.  ދިވެްއސެއް  ހ ންނަންވާނީ  ފަށަން  ޢަޮގތ ަގއި  މ އް  5މަލ ކ ރަން    އިފަލާ  ދަތ އަހަރ ެގ 

ކޮމިޓީތްއެބައޮ މި  ން.  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ބޮޑަށް  ނިންމިވަރަށް  ވެސް    އެބަހ ރި މ ވައްޒަ  ފަހ ން  ފަރާތ ން  ފ ންެގ 

އަދި ކޮމިޓީ މެންބަރ ންެގ ތެރޭަގއި  ؟އަހަރ  ނ ލީ   3ކީްއެވެގންހޭ   ؟އަހަރ   5ކީއްެވެގންހެއްޔޭ    ،ކޮމެންޓްސް އަިއއްސަ

  5ޅ ަގނޑ މެން  ޮގތ ން. އަ  ގ ޅޭ  ލ މާ   ދޭތެރޭެގ މ އްދަތ   އަހަރާ   5  އަހަރާއި  3  ކ ރެވ ނ ހ ސްވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަ

ސަބަބަކީއަހަރަށް   ދިމާވި  އެއްބަސްވާން  މެންބަރ ން  ބަލަ  ކަށެއްައޅ ަގނޑ މެންނަ  ،ކޮމިޓީ   އިމިހާހިސާބަށް 

  ، ވެހި ރާއްޖޭަގއި އޮތީ ކިތައް ކ ންފ ނިތޯާއއިއަދާކ ރާ ދި  މީހ ންނަށްވ ރެ އިތ ރަށް ަވޒީފާ  50ދިރާސާކ ރެވިފަެއއް ނެތް  

އަދި ެއ    ،މާއި ކަނޭޖްމަންޓ  ޕޯސްޓ ެގ ޮގތ ަގއި އޮތީ ކިހާ އަދަދެްއެގ މަޤާމ ، ވަޒީފާއެ ކ ންފ ނިތަކ ަގއި ސީނިއަރ މެ

ބޭނ ންވާ   މީހ ންނެއްވަރަށް  ވަޒީފާތަކަށް  ޝަރ ތ ހަމަވާ  ،ކިހާ  ވަޒީފާތަކަށް    ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިސާބަށް  މިހާ ؛އެ 

ންެގ ތަޖ ރިބާއާއި ތަމްރީނ  އެ ފ  މ ންދާ މ ވަްއޒައަދި އިންޑަސްޓްރީަގއި މަސައްކަތްކ ރަ،  ތިބިތޯއާއި ޓްރޭންކ ރެވިފައި އެބަ

،  ިމފަދަ އެްއވެސް ދިރާސާެއއް ކ ރެވިފަެއއް ނެތް. އެހެންވީމާ ، ފ ންނެއްެގކަން ދެނެަގނެވިފައިއަދަދަށް ހ ރީ ކިހާ މ ވަްއޒަ

ެގކޮމިޓީ ވެސް އިން  ،ންގ ޅ ނ  ވިސްނ ަމކީން  ބޮޑެތި ކ ންފ ނިތައް  ކޮށްެގން  ވެސްޓ  ދިވެހިރާއްޖެައކީ އިންޓަރނޭޝަނަލް 

ޤައ ަމކަށް އެންޑް  ،ވެފައި  އ ޅޭ  ހައި  އިންވެސްޓ  ؛ެއންމެ  އެންޑް    ކޮށްފައިދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ހައި  އެންމެ  ހ ރި 

މިސާލަކަށް   ޑިކ ންފ ންޏެއްަގިއ  ކޮބައިތޯއެޗް.އާރ   ކޮލިފިކޭޝަނަކީ  މިނިމަމް  މީހާެގ  ހ ންނަ  ؟ ރެކްޓަރަކަށް 

ފާހަަގކ ރެވ ނީ ކަމަށްއެ  ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އޮތް  ޑިގ ރީެއއް  ދ ވަހ ެގ    3  ،ވާނަމަ  ީއ  ތަޖ ރިބާ ޢައަހަރ   މަލީ 

ކަމަށް އޮތް  ޑިގ ރީއެއް  މާސްޓަރ  އަހަރ   ، ވާނަމަ  ހ ންނަންޖެހޭ.  މ ވަޢަދ ވަހ ެގ  ދެ  އެ  ތަޖ ރިބާ  ފެްއެގ  ްއޒަމަލީ 

މެނޭޖްމަންޓ ން އޭނަ    ކ އްޖާކ ންނަމިއަދ  މިހާރ  ސްކޫލ  ނިންމާފައި ނި  ،ން ނިންމީ، ކޮމިޓީހ ންނަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ

ެގންޮގސްެގން އޭނަ ސްޕޮންސަރކޮށްެގން ކިޔަަވއިދީ ތަމްރީނ ކޮށްެގން ވެސް އޭނައަށް ެއަވރ ެގ ަވޒީފާެއއްަގއި ޝަރ ތ  

މި  .  ދ ވަހ ެގ މ އްދަތެއް މިއަށް ލާންޖެހޭއަހަރ   5، އަޅ ަގނޑ މެން  ދ ވަހ ންނޭ. އެހެންވީމާއަހަރ    5ހަމަވާނީ މަދ ވެެގން  

ނެތިދެން ކ ރެިވފައި  މިހާހިސާބަށް  ދިރާސާއެއް  އެއްވެސް  ކަހަލަ  ކަނޑައަޅައިފިއްޔާ   3އަޅ ަގނޑ މެން    ނެވި   ، އަހަރ  
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ޕްރޮފެޝަނަލް ބޮޑެތި  ކަހަލަ  ދެންނެވި  މި  ސަބަބ ން  ކ ންފ ނިތަކަށްއެކަމ ެގ  ކަނޑައަޅަިއެގން   ،  ސްޓޭންޑަޑެއް  ވަކި 

  ވަރ  ދެވޭަގއި ބައިތިއްބަިއެގން އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ބޭނ ންވާވަރ ެގ ޚިދ މަތްސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓ ޚިދ މަތްދޭ ކ ންފ ނިތަކަށް  

ާގނޫނ  ހިނގައިދާނެ ކަމަށް   މަލ ކ ރަން އ ނދަޫގ ހާލަތަށް މިޢަމި ާގނޫނަށް    ،ފ ން ހޯދ މަކީ ދަތި ކަމަކަށްވެމ ވަްއޒަ

ލިޔ ނ ެއޮގތަށް  ަގބޫލ ކ ރެވޭތީ   މާއްދާއެްއަގއި  އިތ ރ   ހަމައެއާއެކ   މާއްދާމި  ،ނިންމީ.  ޮގތ ގެ ޢަައށް    މަލ ކ ރަމ ންދާ 

އެލް.އާރ .އޭ ފަހަރ   އެއް  އަހަރަކ   ކޮންމެ  ހަދަދިރާސާއެއް  އެކި   އި،ިއން  ކަމަށް.  ާއންމ ކ ރަންޖެހޭނެ  ދިރާސާ  އެ 

މ ވަްއޒަ މެނޭޖްމަންޓަށް  ދެނެަގނެ  ،ފ ންކ ންފ ނިތަކ ެގ  ނިސްބަތް  އިތ ރ ވަމ ންދާ  ރިޕޯޓް    ، ދިރާސާކޮށް  ،ދިވެހިން  ެއ 

ޮގތ ން މި ާގނޫނ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން ލިޔެފައި   ގ ޅޭ  ނެ ކަމަށް ލިޔެފައި އޮންނާނެ. ދެން، މިނިމަމް ވޭޖާމ ކ ރަންޖެހޭއާން

ވޭޖަށް    ދ ވަސް ތެރޭަގއި މިނިމަމްމަލ ކ ރަން ފަށާތާ އެއް އަހަރ ޢަ މި ާގނޫނަށް   ؛ތެރޭަގއި   ސްދ ވައެއް އަހަރ   ،އޮންނާނެ

 ؛ޓަކައި. އެއް ސަބަބަކީ ދިރާސާކ ރަން  ސަބަބަކަށް  4ލީ މަިއަގނޑ     ތެއްހ ެގ މ އްދަދ ވަމަލ ކ ރަންވާނޭ. އެއް އަހަރ ޢަ

 ވޭޖ  ؛ބޯޑަށް ދިރާސާކ ރަން ަވގ ތ  ދޭންޖެހޭ ކަމަށް މެންބަރ ންނަށް ފާހަަގކ ރެވ ނ . ދެވަނަ ކަމަކަށް މިނިސްޓަރަށް  ވޭޖ 

  30ކ ރަންޖެހޭ. އެކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެން  ންލާޢ އް އިއަދަދ ތަ ކ ރަންޖެހޭލާންޢ ބޯޑ ން މިނިސްޓަރަށްދޭ ލަފާ މިނިސްޓަރ  އި

ޓެކްނިކަލް   ބޮޑ   ވަރަށް  ނ ލީ،  މ އްދަތެއް  ައޅ ަގނޑ މެން  ދިރާސާކ ރަން  އޮންނާނެ.  ލާފައި  މ އްދަތެއް  ދ ވަހ ެގ 

ފާހަަގކ ރެވޭތީ މެންބަރ ންނަށް  މ އްދިރާސާއެއް ކ ރަންޖެހޭ ކަމެްއ ކަމަށް ކޮމިޓީ  ެއއީ ކަނޑައެޅިެގން ކިހާ   ދަތެއްަގއި . 

ނިންމަ ޔައިކޮށް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ދިރާސާއެްއކަން  އެއީ ޤީލެވޭނެ  ލިޔަން  މ އްދަތެއް  ލިޔަން  މާއްދާއެްއަގއި   ،ނ ން 

މި ދެން،  ފެންނާތީ.  ކަމަށް  ނޫން  ޮގތް  ރަނަގޅ   މަރ އެންމެ  ހ ރިހާ  މި  ެއްއ  ޙަދެންނެވިހެން  ކަޑައްތ ކޮށް  ލާއެއް 

މ އްދަތ ލ މ ަގއި މެންބަރ ންެގ ވިސްނ ން ވަރަށް ބޮޑަށް    ހ ެގދ ވަ އަހަރ ޖެހޭނެ. އެއްމަލ ކ ރަންޢަތެރޭަގއި    ދ ވަސްއަހަރ 

ިއޤ  އޮތް  ދ ނިޔެ  މިއަދ   ހާލަތާއިހ ރީ  އިޤ   ،ތިޞާދީ  އޮތް  ހާލަތާއިދިވެހިރާއްޖެ  ބޮޑެތި    ،ތިޞާދީ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

  .ލީ  ދ ވަހ ެގ މ އްދަތެއްއެއް އަހަރ  މެންބަރ ން  ޔަތްކޮށްޢާއިންޑަސްޓްރީތަކަށް ވެފައި ޮއތް ޮގތާއި މި ހ ރިހާ ކަމަށް ރި

މިނިމަމް އަރަިއަގނެިވ  ހާލަތ ން  މި  ހިސާ  އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ  ދެޭވ  ދިއ މ ެގ    ބަށްޭވޖެއް  އިޤްތިޞާދ   ޤައ މ ެގ  މި 

  ެއޮގތަށް  ،ދ ވަހ ެގ މ އްދަތެއްެގ ތެރޭަގއި ކަމަށް ަގބޫލ ފ ޅ ކ ރެވޭތީ އެންމެ އަވަހަށް ެވސް އޮތީ ެއއް އަހަރ   ފ ރ ޞަތ 

ތަފާތ ވި    ންއެކަ ޚިޔާލ   ބޮޑަށް  އެންމެ  ބޮޑަށް،  އެންމެ  ދެން،  މާއްދާއަކީ ކ ރީ.  ޮގތ ން    ގ ޅޭ  އާރިޑަންޑެންސީ  ،އެއް 

ވ ރެ    ދ ވަހަށްއަހަރ   5  ،ާގނޫނ ަގއި ލިޔެފައި އޮތް މާްއދާ. ސަރ ކާރ ން ހ ށަހެޅިއިރ ަގއި ސަރ ކާރ ން ހ ށަހަޅާފައި އޮތީ

ަވޒީ މ އްދަތެއްަގއި  އަދާކޮށްފައިކ ރ   މ ވަްއޒަފ ން    ފާ  ހާލަތެއްަގއި  މާލީ  ދިމާވާ  ކ ންފ ންޏަށް  މީހަކ   ހ ރި 

  5.  ދ ވަހ ެގ މ ސާރަ އޭނައަށް ދޭންވާނޭއެއް މަސް  ންޏާވަ  ފ  ދޫކޮށްލާ ކަމަށްމ ވައްޒައެ  ހާލަތެއްަގއި    އްޖެމަދ ކ ރަންޖެހި

މަސްއަހަރަ ެއއް  އަހަރަކަށް  ކޮންމެ  ިގނަވާ  ިގނަެވއްޖެްއޔާ  މ ށްވ ރެ  ދެމ ންދ ވަހ ެގ    އަހަރާ  15ޮގސް  ދެމ ންސާރަ 

ލިމިޓ  އަދަދ   އެ  ޮގތަހިސާބ ަގއި  ހިފެހެއްޓޭ  އޮތީ.    ށްކޮށް  ހ ށަހަޅާފައި  ެގންނެވި ސަރ ކާރ ން  މެންބަރ ން  ކޮމިޓީ 
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ރަ  އެއް މަސްދ ވަހ ެގ މ ސާކޮންމެ އަހަރަކ  ހަމަ   ކެޕް ނަާގފައި އެއް އަހަރ ން ފެށިެގން  ތްއަހަރ ެގ އޮ  5  ،ބަދަލަކީ

އޮ  15ޮގސް  ންދެމ ންދެމ  ނަާގފައި ތްއަހަރ ެގ  ވެސް  ކެޕް  އެއް    ،  އަހަރަކަށް  ކޮންމެ  އަދާކ ރި  ވަޒީފާ  މ ވަްއޒަފ   އެ 

ލާަގއި ވެސް ވަރަށް ބޮޑ  ޚިޔާލ   ޙައިޞްލާޙ ކޮށްފައި އޮތީ. ކޮމިޓީ މަރ ން  ކޮމިޓީދ ވަހ ެގ މ ސާރަ ދޭންޖެހޭ ޮގތަށް  މަސް

ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނ ނ  އެންމެ ރަނަގޅ  ބަދަލާއެކ  ރައްޔިތ ންެގ  މިޓީ ކޮ ؛ވ ން އ ފެދ ނ  މާއްދާއެއް ތަފާތ 

 މަޖިލީހ ެގ ތަޅ މަށް ހ ށަހަޅާފައި ެއ އޮތީ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ފެނިވަޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަށް މި ދެންނެވި މާއްދާއާ

އެއީ ޢަދޭތެރޭަގއި   ވިސްނާވަޑައި  ، މަލ ކ ރ ން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ޮގތ ަގިއ  ަގހަމަ  މާއްދާެއްއެގ  ރަނަގޅ   ވަރަށް  ެއއީ  ތ ން 

އެހެންވީމާ،   އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. މައިަގނޑ  ޮގތެްއަގއި ރަީއސް، މިީއ މި ާގނޫނަށް ެގނެވ ނ  ބޮޑެތި ބަދަލ ތަކަކީ.

  28ިއ ތިއްބެވި  ައޅ ަގނޑ  މި ކޮމިޓީަގ  ،ޝ ކ ރ  އަދާކ ރަން ބޭނ ން  އަޅ ަގނޑ  ނިންމާލަމ ން ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅ ަގނޑ 

ޚާއް ވަކިން  އަދި  ަވގ ތ  ޤ ވަރަށް ޝައ   ކޮށްޞަމެންބަރ ންނަށް.  ިގނަ  ވަރަށް  ކޮމިޓީެގ    ެވރިކަމާއެކ   މި  ދެއްވަިއެގން 

ވަރަކަށް މެންބަރ ން. ނ ވަ   ،ރަކަށްވަދިހަ  ހ ރިހާ ބައްދަލ ވ ންތަކަށް ަވޑައިެގންނެވި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން އެބަ ތިއްބެވި

މެންބަރ ންނަ ޚާއްއެ  އަޅ ަގނޑ   މ ވައްޞަށް  އިދާރީ  އަދި  ދަންނަވަން.  ޝ ކ ރެއް  މަސައްކަތް ޒަ  ކ ރެއްވި  އެ   ؛ފ ން 

ކ ގެ . މިދިޔަ ހަފ ތާެގ ބަންދ ތަފ ން ކ ރެއްވިވަރަށް ބ ރަ މަސައްކަތެްއ، ަވރަށްވަރަށް ބ ރަ މަސައްކަތެއް އިދާރީ މ ވައްޒަ

ދ ވަހެ  ހ ރިހާ  ނޫނިއްޔާ  ދ ަވސް  ހ ކ ރ   ވެސް  މ ަވއްޒަ  9  ، ަގޑިއިރ   8އްަގިއ  ތެރޭަގއި  އިދާރީ  ކޮމިޓީ  ަގޑިއިރ   ފ ން 

މަސައްކަތް  މެންބަރ ންނާ ބޮޑަށް  ކަން  މިދެންނެވި  އީއެ   .ކ ރެްއވިއެއްކޮށް  ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ   ހ ރ މާއެކ   މިހެން  ކަމަށް 

މި އިދާރާެގ  މ ވަްއޒަމަޖިލީހ ެގ  އިދާރީ  ކޮމިޓީެގ  ހަމަ  އަދި  އަދާކ ރަން.  ޝ ކ ރ   އިއްޒަތްތެރި ކޮ  ފ ންނަށް  މިޓީެގ 

މެންބަރ ންނަށް އެ މެންބަރ ން ކޮށްދެއްިވ ބ ރަ މަސަްއކަތަށް އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ  އަދާކ ރަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ  

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

މެންބަރ .   އިްއޒަތްތެރި  ބަހ ސަށް ޝ ކ ރިއްޔާ  ރިޕޯޓ ެގ  ހ ޅ ވަ  މި  ދެންއިއަޅ ަގނޑ   ެމދ ކެނޑ މަށްފަހ     އަލ ން   ލާނީ 

   ގައި.  1:30އަނބ ރާ އަިއއްސަ. އަޅ ަގނޑ މެން ދެން، މަސައްކަތް ފަށާނީ 

 

 { ށްއަ 13:34އިން  12:27 :ޅ ކޮގ ތ  ސްވަހ }

 (هللاމަޖިލީހ ގެ ނައިބ  ރައީސް އީވާ ޢަްބދ  ؛ވީނެންތ ގައި އިސަޔާ)ރި

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 
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  ބެހޭ ާގނޫނ ގެ   ބެހޭ ބިލ ެގ ަވޒީފާއާ  ވަޒީފާއާ  ،ައޅ ަގނޑ މެން ނިންމާފައިާވ މަސައްކަތަކީ ކަނޑާލިއިރ   މެދ `.  

ލަނީ އެ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް  އިމަޖިލިސް ތަޅ މަށް މ ޤައްރިރ  ހ ށަހަޅ އްަވއިދެއްވި. މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  މި ހ ޅ ވަ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓ 

އެދިަވޑައިަގންވާހަކަފ ޅ  އޭެގމެ   ިއއްޒަތްތެރިނަވާ  ދަްއކަވަން  ފ ރ ޞަތަށް.  ވާހަކަދެއްކެވ މަށް    ކ ރިންންބަރ ން 

ެގ  ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ(  87ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ   ؛ވަނަ ކިޔ ން ތިން  ެގކޮމިޓީ ރިޕޯޓ   އަޅ ަގނޑ މެން ނިންމި

ދަށ ން  3 ނަންބަރ ެގ  މަތީ  ، ވަނަ  ޮގތ ެގ  ަގއިާވ  )ށ(  މާއްދާެގ  ނަންބަރ     ،ންއެ  ީއ ޖިނާ)  2016/12ާގނޫނ  

ބެހޭ    ވަނަ ކިޔ ން ވެސް އިްއވ ނ  ވާހަކަ ދަންނަވަން. ަވޒީފާއާ  3ެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ  ިއޞްލާޙ   އަށް( އިޖ ރާއަތ ެގ ާގނޫނ 

 . ލައިފިން. އިހަަވންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޝިފާޢ އިާގނޫނ ެގ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓ ެގ ބަހ ސަށް ހ ޅ ވަ

 

 ރ  މ ޙައްމަދ  ޝިފާޢ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަ

ަވޒީފާއާ  ޝ ކ ރިއްޔާ  އާދެ!  ރަީއސް.  ެގނެވ ނ     ިއއްޒަތްތެރި  މި  ހ ށަހަޅައިެގން  ފަރާތ ން  ާގނޫނަށް ސަރ ކާރ ެގ  ބެހޭ 

ކަމަކަށް ަމސައްކަތްކ ރެވ ނ   އަޅ ަގނޑަށް  ވެސް  ކޮމިޓީަގއި  ެއ  ކަންކަން   ،ވާތީ  އިޞްލާޙ ތަކަކީ  ބައެްއ  ހަމަ 

ތިޞާދީ ކޮމިޓީ ގ ޅިެގން  އާދެ! އިޖ ތިމާޢީ ކޮމިޓީއާއި ިއޤ   ހިފީ.އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތެއްެގ ބޭނ ން  ށްލަން ހ ރީތީފާހަަގކޮ

ފަރާތްތަކާ ިގނަ  ަވރަށް  ކޮމިޓީެއއްަގއި  ބޮޑ   ބިލެްއ    ވަރަށް  މަސައްކަތްކ ރެވ ނ   ަވގ ތ   ިގނަ  ވަރަށް  މަޝްަވރާކ ރެވި 

އިޞްލާޙ ތަ  ވަޒީފާއާ ެގނެވ ނ   ާގނޫނަށް  ކަ  ކަކީ.ބެހޭ  ބައެއް  ފާހަަގކޮށްލާ  އަޅ ަގނޑ   ތެރޭަގިއ މީަގިއ  ންތައްތަކ ެގ 

ފާހަަގކ ރެވެނީ އިޞްލާޙ   ،އަޅ ަގނޑަށް  ފަހަރ   މި  ބިލ   މަސައްކަތްތެރިންެގ    މިެގނަިއއިރ   މި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އޮތީ 

ެއޑްރެސްކ ރެވި ބަދަލ ތަ   ،ކަންބޮޑ ވ ންތަކަށް  ބޭނ ންވާ  މަސަްއކަތްތެރިން  ބޮޑަށް  ެގންނަ ވަރަށް  ާގނޫނަށް  މި  ކެއް 

ހަމައަށް   ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހާ  ، ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވޭހަމަ   ޮގތެއްަގއި އަޅ ަގނޑ   ޞަދި ޚާއް ބިލެއްެގ ޮގތ ގައި. އަ

މަރ  ކޮމިޓީ  ކަންބޮޑ ވ ންތަކަށް  ހ ރި  މަސައްކަތްތެރިންެގ  ވެސް  ފޮނ ވިއިރ   ބިލ   ފ ޅާ  ލާގައިޙަސަރ ކާރ ން   ވަރަށް 

ތ ެގ  ޙަލަޞްަވޒީފާ އަދާކ ރާ ފަރާތްތަކ ެގ މަ  ޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާއިތެރޭަގއި ވަޭއެގ ؛ގ ޅޭ ފަރާތްތަކަށް  އި ކަމާދާއިރާެއއްގަ 

ހ ށަހެޅ ނ  ިގނަ ޚިޔާލ ތަްއ    ، ވާހަކަދެކެވި  ވެސް ެއކ  އެ ފަރާތްތަކާ  ވަކާލާތ ކ ރާ ފަރާތްތަކ ެގ ބަިއވެރިވ މާ  އިވާހަކަދަްއކަ

އަޅ ަގނޑ މެން   ބިލ   ރިމި  މި  ފައިނަލްކ ރިކޮމިޓީ  ފ ޅާ  ޕޯޓ   ވަރަށް  އިޞްލާޙ ތަކަށްއިރ ަގއި  އެ  ެއ    ، ދާއިރާެއއްަގއި 

ބިލ ަގއި  ޚިޔާލ ތަކަށް   ފާހަަގކޮށްލަން.މި  އަޅ ަގނޑ   އޮތްކަން  ދެވިފަިއ  ޚާއް  ފ ރ ޞަތ   ބިލ ެގ  ޞަ ަވކިން  މި  ކޮށް 

ކަންބޮޑ ވ ންތަ ހ ރި  މ ަވއްޒަފ ންެގ  ރިސޯޓ   ހިނަގމ ންދިޔައިރ ަގއި  ބޮޑަށް  ކަށް  މަސައްކަތް  ބިލ ަގއި ވަރަށް  މި 

މިފަހަރ  ޙަޤީޤަތ ަގއި    ،ޮގތަކަށް ދަންނަވާނަމަ އަޅ ަގނޑަށް ދެންނެިވދާނެ  އަނެއްހެން ކ ރ   ރެވިފައި އެބަހ ރި.އެޑްރެސްކ 

ރިސޯޓް ބޯއީސްެގ އިޞްލާޙ ތަކެކޭ. ރިސޯޓް ބޯއީސް ވަރަށް ބޮޑަށް    ،ބެހޭ ާގނޫނަށް މި ެގނެވޭ އިޞްލާޙ ތަކަކީ  ވަޒީފާއާ

ަގކޮށްލަން ބޭނ ންވޭ ހައަޅ ަގނޑ  ފާހަމަ  ކޮށް  ޞަަވކިން ޚާއް  ން.ރެސްކ ރައެޑްއެ ހ ރި ކަންބޮޑ ވ ންތަކަށް    ،ނ ންވާނެބޭ
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ޒަމާނ އްސ ރެ ޗާޖަކީ  ޚާއް  ،ޤައ މ ަގއި   ސަރވިސް  ވަރަށް  ޞަހަމަ  މެދ ަގއި  ބޯއީސްެގ  ރިސޯޓް  ރިސޯޓ ތަކ ަގއި  ކޮށް 

ސަރވިސް ޗާޖ    10ޚިދ މަތަކ ން %ދޭ ކޮންމެ    ެގ ދަށ ން ރިސޯޓެްއގައިބޮޑަށް ކަންބޮޑ ވ ން އޮތް ކަެމއް. މި ާގނޫނ 

ރިސޯޓް އޯނަރ ންނަށް އަތްނ ލެވޭ ވަރަށް މި ބިލ ަގއި މާއްދާތައް ހިމަނާފަިއ    އެ ސަރވިސް ޗާޖ   ،ނަަގން މަޖ ބޫރ ކޮށް

ޗާ ސާރވިސް  އެ  ރިސޯޓ    ޖ  އެބަހ ރި.  އަދާކ ރާހަމަހަމަކަންމަތީަގއި  ަވޒީފާ  ހަރަކާތްތެރިވާ ދިޚިދ ަމތް  ،ަގިއ  ނ މ ަގއި 

ޓްސޯސްކޮށްފައިހ ރި ޑަިއވިންގ ސްކޫލެްއ  ތެރޭަގއި އެއީ އައ  ބިލ  ލާޒިމްކ ރާނެ. އޭެގ  ފ ންނަށް ބަހަން މިހ ރިހާ މ ވައްޒަ

ވެސް ހިމެނޭ   ންފ އ ޅޭ މ ަވއްޒަ  އިހ ރި ޑަިއވިންގ ދޯނީގަ   ެއ ޑައިވިންގ ސްކޫލަށް ކ އްޔަށް ހިފާފައި   ، ކަމ ަގިއ ިވޔަސް

ލާޒިމ   ޖ ޗާ  ރިވސްސަޮގތަށް   ހަމަ  ާގނޫނ ަގއި  މި  އަޅ ަގނޑ   ބަހަން  ފާހަަގކޮށްލަން.  އަޅ ަގނޑ   އޮތްކަން  ކޮށްފައި 

ބޮޑ  މާލީ މަންފާއެއް މ ސާރައިެގ    ފ ންނަށް ވަރަށްކ ރާ މ ވަްއޒަތަކ ަގއި މަސަްއކަތްވާނީ މި ބަދަލަކީ މިއީ ރިސޯޓ ދަންނަ

  މ ަގއި ފ ރ ޞަތ  ލިބިެގންދާނެ ބަދަލެކޭ. ވަރަށް އ ހަމަައށް ެގންދި  އިލާތަކާ ޢާޮގތ ަގއި ބޮޑ  އަދަދެއް އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ  

މ ވައް  ރިސޯޓް  ކ ރިއެރ މެއް  އެާއއެޒަބޮޑ   ބަދަލެކޭ.  ލިބޭނެ  ފާހަަގކޮށްލަން ފ ންނަށް  ދެން  އަޅ ަގނޑ   ވެސް  ކ  

މި  ،ބޭނ ންވަނީ މަސައްކަތް  އަޅ ަގނޑ މެން  ރިސޯޓ ބިލ ެގ  ދިވެހީކ ރިއިރ ަގއި  ފ ރ ޞަތ  ތަކ ަގއި  ވަޒީފާެގ  ންނަށް 

ބިލ     އަށް ބަދަލ ކ ރަން މި  60ރ މެނޭޖްމެންޓް %ދ ަގއި އެޗް.އާރ  ހެޑ ންނާއި ސީނިއަޤްޞަ ތަނަވަސްކޮށްދިނ މ ެގ މަ

ޚާއް ޮއންނާނެ.  ހ ށަހަޅާފައި  ބަދަލ ވ މާޞަާގނޫނ ަގއި  ހެޑް  އެޗް.ާއރ   އ އްމީދ ކޮށް  ައޅ ަގނޑ މެން  ކ ރަނީ  ެއކ  

ިގދިވެހީ ހ ރިހާ  ވަރަށްންނަށް  މީެގ  ދެން  ފަހިވެެގންދާނެކަން.  ފ ރ ޞަތ   ަވޒީފާތަކަށް  އަހަރ ެގ    5ބޮޑަށް    ންތިއެްއެގ 

ައޅ ަގނޑ މެން ިމ   ،ތަފާތ ވ ންތަކެއް ދިޔަ. އެހެންނަމަވެސް  ޚިޔާލ   ،ކ ރަން އޮތަތީވެޒ އިޞްލާޙ  ތަންފީ  މ އްދަތެއް މި

ތަކަށް ެގނައި އިޞްލާޙެްއ  ހަމައެކަނި ރިސޯޓ   މިއީ  ،ރެވެނީކ ދާއިރާއެްއަގއި ބަހ ސް  ެގނެވ ނީ ކޮމިޓީަގއި ފ ޅާއިޞްލާޙ 

ފ ން ެގންގ ޅޭ ހ ރިހާ ވިޔަފާރިތަކަށް ެގނެވ ނ  އިޞްލާޙެއް.  މ ަވއްޒަ  ިގނައިން  ވ ރެ  ފ ންނަށްމ ަވއްޒަ  50ވެސް ނޫން.  

މެނޭޖްމެންޓަ  އެ ޓޮޕް  ފަރާތްސީނިއަ  ،ށްވިޔަފާރިތަކ ެގ  ެގންދެވޭ  ެގންދާއިރ ަގއި  މެނޭޖްމެންޓަށް  އެކަށީެގންވާ  ރ  ތަކަކީ 

މެނޭޖްމެންޓަ އެ  ލިބިެގން  ތަޖ ރިބާ  އަ ތަޢ ލީމާއި  ޮގތ ަގއި  ބަދަލެއްެގ  އަންނަ  ބޭނ ންވަނީ. ށް  ދެކެން  ޅ ަގނޑ މެން 

ކޮލިޓީ   ނާރާރވިސްއަށް ބ ރޫވިޔަފާރިތަކ ެގ ސަ  ،ކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ކ ންފ ނިތަކ ެގޞަރވިސް އިންޑަސްޓްރީަގއި ޚާއްސަ

ފެންވަރ  ސީނިއަހިފެހެއްޓޭ  ބަޔަކ   މެނޭޖްމެންޓަެގ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ރ  ެގންނަން  ޮގތ ަގއި  ަގށް   5ބޫލ ކ ރެވޭ 

ށް  އަކ ރި  ،ކަމ ަގއި ވިޔަސް ދ ވަހ ެގ މ އްދަތ  ޮއތްއަހަރ   5ެއަވރ ެގ މ އްދަތެއް ނަާގނެ. އެ    ،ދ ވަހ ެގ މ އްދަތެއްރ އަހަ

ދ ވަސްތަކ ަގ  މި ތެރޭގައިއަހަރ   5އެ    ،ވެސް   އިއޮތް  ހިނާގ  ދ ވަހ ެގ  ެއކަން  މޮނިޓަރ  ނ ހިނާގވެސް  ކ ރެވޭނެ  ޮގތް 

ދެން   ؛ކަން ވެސް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއް މި ބިލ ަގއި ހިަމނާފައި އޮތްމެމެކޭނިޒަ

ހ ށަހެޅ ނ    މި މަޖިލީހ ން  ވަރަށް ބިލ   ބަހ ސެ   އިރ   ޕީރިއެޑ  ބޮޑ   ޕްރޮބޭޝަން  އޮތް  ޮގތ ަގއި  މައްސައްެގ  ވެސް.  ެގ  ލަ 

ވާނީ ެއކަން    ކަށްރޮބޭޝަން ޕީރިއެޑަ ދ ވަހ ެގ ޕް  30ޮގތަށް    އަޅ ަގނޑ މެން ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާަގިއ މަސައްކަތްތެރިން އެދޭ
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އެއާބަދަލ ކޮށްފަ ހަމަ  ތެރޭަގއި  ްއކޮށްއެ.  ާއއްމ ންެގ  ވެސް  ކަންތައްތަކ ަގއި  ޗ އްޓީެގ  ކޮށް  ޞަ ޚާއް ؛ސަލާމާއި 

ހ  ތެރޭަގއި  މިމަސައްކަތްތެރިންެގ  ކަންބޮޑ ވ ންތައް  ފ ޅާ   ރި  ވަރަށް  ބޭނ ންވާ  މަސައްކަތްތެރިން  އޮންނާނީ  ބިލ ަގއި 

ހިމެނިފައެ  ަގއި  ދާއިރާެއއް ޚާއްއިޞްލާޙ ތައް  ވަކިން  ޚާއްޞަ.  ދިމާވާ  ބޭފ ޅ ންނަށް  އަންހެން  ހާލަތްތަކަށް ޞަކޮށް   

ދ ވަހ ެގ ޗ އްޓީ ނެޭގ ޮގތަށް    15  އިނ ހިމަނައް  ކޮމިޓީ ބަހ ސްަގއި ރިޢާޔަތްކ ރެވި ސަލާމ ެގ ސެޓްފިކެޓެ  ،ރިޢާޔަތްކޮށް

  ، ކ  މަސައްކަތްތެރިން ބޭނ ންވާއިޞްލާޙ ތަކާއެ  ނޑ  ދަންނަވާނީ މިއަޅ ަގ.   ކ ރެވިފަމިހާރ  އޮންނާނީ ބިލ  އިޞްލާޙ 

އެދެމ ން ވަރަށް  މަސައްކަތްތެރިން  ވަޒީފާ  އައި  އޮންނާނޭ  ކަށަވަރ ކ ރެވިފަިއ  ޚައްޤ ތަކެއް  ފަރާތްތަކ ެގ  ިގނަ  ދޭ 

ޮގތެްއެގ މަތީތިރާމ ހ އި  ،ކ ރާ ހާލ ގައިތިރާމ ހ ތަށް ވެސް އިޙަލަޞްމަ ބޮޑ  ބަދަލެއްެގ    ންމެބިލ ެގ އެ  މިން.  ކ ރެވޭނެ 

އެއް   އެންމެ  ،ޮގތ ަގއި ބޭނ ންވަނީ  ބޮޑ   ފާހަަގކ ރަން  ވެސް  އަޅ ަގނޑ   ޮގތ ަގއި    ވޭޖ    މިނިމަމް  ،ކަމެއްެގ 

އަހަރ ެގ ނިޔަލަށް    2021ށް ޮއތް  އަބިލ  ލާޒިމްކ ރޭ ކ ރި  ދިޔ ން. މި ންދިވެހިރާއްޖޭަގއ ފ ރަތަމަ ފަހަރަށް ކަނޑައެޅިެގ

  ،ކަމ ަގއި ިވޔަސްބިލ ަގިއ ނ ހިމެނ ނ   މި ؛އަދި އިްއޒަތްތެރި ރައީސްކ ރ ން.  ޒ ންފީތަ  ވޭޖ  މަމް  މިނި  އިދިވެހިރާއްޖޭގަ 

. ތ ރ  އިޞްލާޙެއް ވެސް ހ ށަހަޅާފަބިލަށް އި  އަޅ ަގނޑ  ވާނީ މި  ،ކަމ ަގއި ިވޔަސްަގއި ނ ހިމެނ ނ މިހާރ  ކޮމިޓީ ރިޕޯޓ 

ބިދޭސީ އޮތް  ެއންމެބޮޑ  ކަންބޮޑ ވ މެއް  މިހާރ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޓީ ޝަނަލިކ ރ މަށް ޓަކައި ނެއްލ ޙަންެގ މައްސަލަ  އެއީ 

ނީ  . އަޅ ަގނޑ  އ އްމީދ ކ ރަބިލަށް ހ ށަހަޅާފަ   ާވނީ މިހާރ  މި  ކ ރ މަށް ޓަކައި އިޞްލާޙެއް އަޅ ަގނޑ ކޯޓަރެއއް ތަޢާރަފ 

ން ހ މަޖިލީ  ރައްޔިތ ންެގަވނަ    19ބެހޭ ާގނޫނަށް މިފަހަރ     އާބިލ  ފާސްވެެގންދާއިރ  ވަޒީފާ   ކަންކަން ހިމެނިެގން މި  މި

ަވކިން   ،ބެހޭ ާގނޫނަށް ނ ެގނެވޭހާ ފ ރިހަމަ  އާމި ެގނެވޭ އިޞްލާޙ ތައް ެވެގންދާނީ މިއިން ޒަމާނެއްަގއި ެވސް ވަޒީފާ 

ކަޞަޚާއް މަސައްކަތްތެރިންެގ  އެޑްރެސްންބޮޑ ވ ންތަކަކޮށް  ކަންބޮޑ ވ ންތަކަށް  މަސައްކަތްތެރިންެގ  ،ކ ރެިވެގންށް   ހ ރި 

ދަންނަ ؛ބޮޑ  މަސައްކަތްތެރިންެގައޅ ަގނޑ   ލ   ފ ދޭވަރަކަށް ކަންބޮޑ ވ ންތަކަށް    ާވނީ  ލިބިެގންދާ ޔެބޮޑ   އް 

އ އްމީދަ އަޅ ަގނޑ ެގ  އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ  އިޞްލާޙ ތަކ ެގ    ާގނޫނަށް  ބެހޭ  އާވަޒީފާ   ،ކީ އިޞްލާޙ ތަކަކަށޭ.  ެގނެވޭ  މި 

ދޭ  ެގ ވަޒީފާ ައދާކ ރާ ފަރާތްތަކާއި ވަޒީފާން. ދިވެހިރާއްޖޭއ ދަށް ކ ރިއެރ ން ލިބިެގންދިޞާސަބަބ ން ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިޤ ތި 

 ރައީސް.   ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ވަރަށްއި  ޓަކަން. ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް އ ދިއ ލެއް ބިނާެވެގންޙަފަރާތްތަކަށް މާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ؛. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ރާހީމް ޝަރީފްޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . މަރަދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބް

  ،ވިދާޅ ވި އެރ ވ މ ެގ ކ ރިން ކ ޑައެްއޗެއް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަން ބޭނ ން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ 

މަސައްކަތްރިސޯޓ  މ ވަްއޒަަގއި  ވިދާޅ ވިކ ރާ  ތަކ ރާރ ކޮށް  ެއކަމަކ   ވާހަކަ.  ވާހަކަ.   ،ފ ންެގ  ބޯއީސްެގ  ރިސޯޓް 

މަސައްކަތ ަގިއ  ރި ފ ރިހަމައަށް  އަންހެނ ންނަކީ  ދިެވހިރާއްޖޭަގއި  ވެސް  ތަންތާަގއި  އެހެން  އަދި  ެވސް  ސޯޓްތަކ ަގއި 
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ބޮޑަށް އެދެން. މަރަދޫ ދާއިރާެގ    ދިނ ން އަޅ ަގނޑ  ވަރަށްއި  ހަނދާނ ަގއި ބަހައްޓަާއއިއްކަން ވިސްނ މ ަގއެ ޝާމިލ ވާ ބަ

 .ފްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ވަޒީފާ ފަރާތ ން  އާދެ! ސަރ ކާރ ެގ  ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި  ާގ  އާޝ ކ ރިއްޔާ  އިޞްލާޙ ބެހޭ  ހ ށަހެޅ ްއވި  ނޫނަށް  ތަކެއް 

ައޅ ަގނޑ  މަރ ޙަބާ ދަންނަވަން.   ަވޒީފާ  ޒަމާނ އްސ ރެއާދެ!  ކަމަށް ޓަކައި  ބެހޭ ާގނޫނަށް މ ހިންމ     އާދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ޭއެގ ވާހަކަެއއް.  އަންނަ  ދެކެވެމ ން  ވާހަކަތަކަކީ  ެގނައ މ ެގ  ޚާއްއިޞްލާޙ ތަކެއް  ވަރަށްޞަތެރެއިން  ިގނަ    ކޮށް 

މަޝްވަރާޒަމާން އޮ  ކ ރާތާ. ވެއްޖެ  ވަޒީފާ ތްމިހާރ   މިނި  އާ  ވެސް  ާގނޫނ ަގއި  އޮވޭ   ޭވޖ މް  މަބެހޭ  ވާހަކަ  . ކަނޑަައޅާ 

މިނިމަ  މިއަދާ  ،އެހެންނަމަވެސް ވެސް  އަިއއިރ   އޮތް  ވޭޖާމް  ހަމައަށް  ބޯޑ   ވިޔަސްކަބެހޭ  ޙަޤީޤީ    ،މ ަގިއ  ެއކަމަށް 

އޮތީސިފަ ކ ލަ  މިނިމަމްމިހާރ   ،އެހެންކަމ ންނ ޖެހި.    އާއި  ތެރޭަގިއ  ިއޞްލާޙ ެގ  ެގނެވޭ  ާގނޫނަށް  މި   ވޭޖ    

އޮތްކަނޑައަޅަންވީ ކަނޑައަޅާފައި  މ އްދަތ   ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ   ކަމެއް.    ކަމީ  އ ފާކ ރާ  ވަރަށްބޮޑަށް  މ ހިންމ    ެއއީ 

އީ ވަރަށް މ ހިންމ  އް ޮއތ މަކީ އެޚެކަނޑައެޅޭނެ ތާރީ  ވޭޖ   ބިލ  ފާސްވެެގންދާއިރ  މިނިމަމް  މަޖިލީހ ން މި  ކަމެއް. މި

ދޭ ފަރާތްތަކާއި، ވަޒީފާެގ ބާޒާރަށާިއ،  ބޮޑަށް ވަޒީފާ  ސް ވަރަށްވޭޖެއް ކަނޑައެޅޭއިރ  ވެ  މިނިމަމް   ،ހަމައެހެންމެކަމެއް.  

ފަރ މާ  އިރާއްޖޭގަ  ޮގތަކަށް  ނ ގެއްލޭ  ވެސް  ޙައްޤ ތައް  މީހ ންެގ  އަދާކ ރާ  މިހާރ   ަވޒީފާ  ާގނޫނ ަގއި  މި  ކ ރެވިެގން 

ފަރ ވާ ދެކެން.  އެކަމަށް  އަޅ ަގނޑ   ކަމ ަގއި  ކަމެއް  މ ހިންމ   އޮތ މަކީ  ހޯދިފައި  ވަޒީފާ   ؛ސް ރައީ  ތެރިިއއްޒަތްެއއް 

ރައްކާތެރި ޙައްޤ ތަްއ  މީހ ންެގ  ޮގތަކަށް  ކ ރ މާ އަދާކ ރާ  ނ ެގއްލޭނެ  ވާދަެވރިކަން  ބާޒާރ ެގ  ވަޒީފާެގ  ވެސް  އެކ  

މިންަގނޑ ތައް ބެހެއްޓ މަކީ މ ހިންމ  ކަމެއް ކަމ ަގއި    ކ ެގތްތަކެޓެްއަގއި ރާްއޖޭެގ ވިޔަފާރިތަކާއި ޚިދ މަކޮމްޕެޓިޓިވް މާ

  ، ިގނައިން ދެކެވޭ   މަދ  ވާހަކައަކީ ެވސް ވަރަށް  ދިވެހީންަގއި  ރ މެނޭޖްމެންޓ ހަމައެހެންމެ ސީނިއައަޅ ަގނޑ  ދެކެން.  

ކ ރ މަށް  ސިލ ހާވަކި އަމާޒެއް  އެކަށީެގންވާ މ އްދަތ ެގ ތެރޭަގއި  ވެސް    އަބަދ ވެސް އިިވިއވި ހ ންނަ ޝަކ ާވއެއް. އެއަށް

މ އްދަތ ތަކެއް އޮތ މަކީ އަޅ ަގނޑ  އެކަމަށް    ،ޮގތްތަކެއް ކަނޑައެޅިވަކި ލަނޑ ދަނޑިއަކަށް ވާސިލ ވ މަށް ޓަކައި    ،ޓަކައި

ކަމެއް.  ބާޙަމަރ  ރައީސްކިޔާ  އިންޑަސްޓްރީއަށް   ؛އިްއޒަތްތެރި  ޓ ައރިޒަމް  ފ ރި  40ރާއްޖޭެގ   އަހަރާ   50  ،އަހަރ  

ދާއިރ ހަމައަށް މަ   ،  ތަމްރީނ ކޮށް  މީހ ން  ވަރަށް  އެކަށީެގންވާ  ޮގތަށް  މ ތަކަށްޤާއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ފިޓ ވާ   

ނިޒާމ  ތަޢ ލީމީ  ކަމެއް.  ކ ރެވިފައިބައްޓަން  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ހިތާމަކ ރަންޖެހޭ  ސަބަބ ންނެތްކަީމ  މިއަދ    ،އެކަމ ެގ 

، މިހާރ  އެހެންވީމާކ ރެވިފައި ނެތް.  ބޭނ ންވާ މިންވަރަށް ތަމްރީނ   އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރާއްޖެއަށް ބޭނ ންވާ ބާވަތ ެގ މީހ ން

ރާްއޖޭެގ ތަޢ ލީމ ދޭ ފަރާތްތަކާއި، ވޮކޭޝަނަލް ސެންޓަރ ތަކާިއ،    ،ކ ރަނީއަހަރ ެގ މ އްދަތ ަގއި ައޅ ަގނޑ  އ އްމީދ   5  މި

ފާެގ ބާޒާރަށް ބޭނ ންވާ މީހ ން ބޭނ ންވާ ރާއްޖޭެގ ވަޒީ  ،ފ ޅާކ ރެވި  ،ކ ރެވިެއއްޗެހި ިއތ ރަށް ހަރ ދަނާ  ހޮޓެލް ސްކޫލްތަކާ
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މަތީޤާމަ ޮގތެއްެގ  ފިޓ ވާނެ  ތަމްރީނ މ ތަކަށް  ރައީސްން  އިއްޒަތްތެރި  ކަމަށް.  ކ ރެިވެގން   ؛ދެވެމ ންދާނެ  ެއކަން 

ެގ ހާލަތ ަގއި ތެދެްއ އަޅ ަގނޑ  ވެސް  ކޮވިޑ    މިމަލީ ސިފަެއއް އަންނާނީ.  ޢައަށް  އެ އަޅ ަގނޑ މެން ާގނޫނެއް ހެދިޔަސް  

އަހަ  ވޭޖ މް  މިނިމަ ؛ބޫލ ކ ރަންހަ އަދިކަނޑައެޅ މަށް  ދ ަވސް  މ އްދަތ    ރެއްހާ  ދިގ   އެއަށްވ ރެ  ފަހަރެްއަގިއ  ނަާގނެ. 

ނަަގ އިޤ ތިއިވެސް  ރާްއޖޭެގ  ެއއީ  އޮތް  ޞާފާނެ.  ކ ރިން  އަނބ ރާ  އަލ ން  ހަމަދ   ވާސިލ ވެ  އެޅ މ ން ޔަމަަގށް  ކަށް 

ެގނެވޭނީ ބަދަލ ތައް  އެދޭ  މި  އެއަޅ ަގނޑ މެން  ނަމަ  .  ނ ެގންނަ  މިހާރ ން    ،ބޫލ ކ ރަންގަ އަޅ ަގނޑ     ބަދަލ   ހަމަ 

އޮތް ކަމެއްތަޢާރަފ   ވޭޖ    މިހާރަށް ވެސް މިނިމަމް ، މީެގ ިގނަ މާއްދާތަކާިއ  ކަމަށް. އެހެންީވމާ  ކ ރަން އެއީ ޖެހިފައި 

 . ޝ ކ ރިއްޔާޓަކައި ރ ޞަތަށް ފ  ކ ރާ ާވހަކަ ދަންނަވަން. ދެއްވިބޮޑަށް ތާއީދ  ެގނެވ ނ  އިޞްލާޙަށް އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް

 

 :ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން

 . ރިޤްޠާބަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މަހި

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ރިޤްޠާބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  މަހި

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ކަދެްއކެވ ން:ން ވާހަރިޔާސަތ 

މެންބަރ .   އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރ ،  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  )އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރ   ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (.   ؛އިއްޒަތްތެރި 

ކ ރި ވާހަކަފ ޅ   މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ޮގތ ން  ޖާަގދޭ  ގަވާއިދ   އެހެންނޫނިއްޔާ ށްއަމަޖިލީހ ެގ  އެދެން.  ެގންދެވ ން 

 ފ ރ ޞަތ  ދޫކޮށްލެއްވީ ކަމަށް. ތްތެރި މެންބަރ އާދެ! އަޅ ަގނޑ  މި ބަލަނީ އިއްޒަށްލެއްވ ން އެދެން.  ފ ރ ޞަތ  ދޫކޮ

އާދެ!   !ެގންދަވާށްއަޮގތ ން ވާހަކަފ ޅ  ކ ރި   ަގވާއިދ  ޖާަގދޭ  !ކޮންމެވެސް އެްއޮގތަކަށް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ނިންމަވާ

ކ ރިއެހެންވެއްޖެ  ވާހަކަފ ޅ   )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ެގންދަވާ ށްއައްޔާ  މެންބަރ   (!  ޮގތެއް  ؛އިްއޒަތްތެރި  ވަކި 

އަންަގކ ރި  ،ނަވާނަމައެދިަވޑަިއަގން ރިޔާސަތަށް  އޮންނާނީ  ވެސް  ހ އްދަ   ،ލާފައިއިން  ކ ރިއާ އެ  ެގންދިޔ މަށް.  ށް އައެކ   

  ށް ެގންދެވ ން. އަެގން ކ ރި، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވެސް ވަރަށް ފަސޭހަފ ޅ ވީސް އެ ފ ރ ޞަތަށް އެދިަވޑައި އެހެންވީމާ

މެންބަރަށް    62  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( އިްއޒަތްތެރި  )ނ(  މާއްދާެގ  ދަންވަނަ  ދައްކަމ ންދާ ލަނަވާއަޅ ަގނޑ   ފާނަން. 

އެކަމެްއ ެއއީ ކ ރަން    ،ވާނަމަ  ގ ޅިެގން އިތ ރ  މަޢ ލޫމާތ  ދިނ މަށް އިތ ރ  ވަސީލަތެއްެގ ބޭނ ން ހިފާ ކަމަށް  ވާހަކަައކާ

ކ ރ ެމއް  ބަހ ސް  ،ވާނަމަ  ކޮށްފި ކަަމށްޟް ކަމަށް މެންބަރަކަށް ފެނިެގން އެކަމަށް އިޢ ތިރާ  ނަގޅ  ކަމެއް ނޫންއެންމެ ރަ

ނިނެތި   މަޖިލީހަށް  އެކަން  ވޯޓަކ ން  އެހެންވީމާންމިދާނޭނަާގ  ކ ރި.  މެންބަރ   ިއްއޒަތްތެރި  އެހެން  އަ،  ެގންދަވާނީ.  ށް 
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އިބްރާހީމް  މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ     .ނަމައް ނެތްޟެރާއެްއވެސް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރެއްެގ އިޢ ތި

އަރ ވަނީ ިއއްޒަތްތެރި    ، އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  މިއެހެންވީމާ ؛ރި މެންބަރ ވި. ިއއްޒަތްތެނެންެގއެކަމަށް ނިޒާމީ  ރަޝީދ   

 ެގންދަވަން.  ށް އައެްއޮގތަށް ާވހަކަފ ޅ  ކ ރި  މެންބަރ  ގަވާއިދާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ރިޤްޠާދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ   މަހިނބަދޫ

މަ ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި  ަގވާއިދ ެގ  ހ ޖިލީ ޝ ކ ރިއްޔާ  )ނ(  62ެގ  މާއްދާެގ  މި ވަނަ  ދަށ ން  ެގ 

ނޑ  ެގންދިޔަީއ  ، އެއީ އަޅ ަގ. އެހެންވީމާޖެހެނީހިސާބަކަށްދާން  ެގންދިޔައީ. މެންބަރަކ  އިންކާރ ކޮށްފިނަމަ އެކަނި ވޯޓަކާ

ން ެގ ރައީސް އަދި އެމް.ޑީ.ޕީއެމް.ޑީ.ޕީ  ،އިއްވި ައޑަކީ  ދެންމެއަކ  އަޅ ަގނޑ  މި  އެްއޮގތަށް.  ހަމަ މަޖިލިސް ގަވާއިދާ

ރިސޯޓ  މަރ ޙަލާތަކ ަގއި  މަސަްއކަތްތަފާތ   މ ވަްއޒަތަކ ަގއި  ރިސޯޓ ކ ރާ  މަންޒަރެއް.  ދައްކައިދީފަިއާވ  ތަކ ަގއި  ފ ންނަށް 

އެމީ  އެ  ،މީހ ން  ކ ރާމަސައްކަތް ނިދަންޖެހޭނީ  އަނބިދަ  ހ ން  އެމް.ޑީ.ޕީެގ މީހ ންެގ  ކަމަށް  ކައިރީަގއި  ރިން 

ބ ން ޚާވަނަ އަހަރ  ރިޔާސީ އިންތި  2008އެބައޮތް.    ން ފާޅ ކޮށްފައިއި ތަފާތ  އެތަްއ މަރ ޙަލާަގއި އެމް.ޑީ.ޕީވެރިކަމެްއގަ 

އެމް.ޑީ.ޕީ ފެންނަނީ  ިމ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ދައްފެށިެގން  ރިސޯޓ ން  މަންޒަރަށް  މ ވައްޒަކާ  އ އްމީދެްއަގިއ  ފ ން  ތަކ ެގ 

އ އްީމދ     ވޯޓ ލަމ ންދާ އެ  ދޮޅ  ސިހާތަން.  ައއިސްެގން  ވެރިކަމެްއ  ދެވަނަ  ދ ވަސް    ލ ކޮށްދިނ މަށް  ިގނަ  އަހަރަށްވ ރެ 

އ ން ނޫން ކަމަށް  ޖަހާއިރ  ރަށަށް އަ  11ނަިއޓަށް ދިޔ މަކީ ނައިޓަށް ދިޔ ން. ނައިޓަށް ދިޔ މަކީ  ދިޔައީ.    ވެެގން މި

އިްއޒަތްތެރިފާޅ  މިތާ  ކ ރެްއވި  ރައީނމެންބަރ ން  އިްއޒަތްތެރި  އެބަތިބި.  ހަދާފައި މި   އާ ަވޒީފާ؛ ސްަގއި  ާގނޫނ     ބެހޭ 

ސަ މާއްދާއެްއަގއި  އެއް  ބ ނެފައި  ޖ ޗާ  ރވިސްއޮތީ  އޮ  ،ނަަގންވާނޭ  މިތް  ޖެހިެގން  ަގއި  )ށ(  އޮންނަނީ    މާއްދާެގ 

ެއހެންވީމާ  ރަށްތިޔާޚ  އި  ންނ ނެ  ޖ ޗާ  ރވިސްސަ ޮގތަށް.  ހަމަދޫކޮށްލާ  މިއީ  ޓަކަިއ  ،  ދެްއކ މަށް  ަމންޒަރެއް  އެކަނި 

ކަންތައްތަކެއް  ނ ޒ ތަންފީ ދެއްކ މަށް  ، ސިލ ކ ރ މަށްހާކ ރެވޭނެ  ދަޅައެއް  ަވޒީފާ  މީހ ންނަށް  ާގނޫނެއް.  ބެހޭ    އާހަދާ 

  އި ަގ މި ާގނޫނ ލެވޭނެ ކަމަށްއި ން ވަޒީފާއިން ކަނޑަނިޔަތ ަގއި ވަޒީފާ އަދާކ ރާ މީހ   ވަނަ މާއްދާަގއި ހެޔޮ  21ާގނޫނ ެގ  

ފ ން ތަކ ެގ މ ވަްއޒަނިޔަތ ަގއި ވަޒީފާ އަދާކ ރަމ ންދާ ރިސޯޓ   ހެޔޮ  ،މި އޮންނަނީވަނަ މާއްދާަގއި    21.  އޮތީ ލިޔެފަ  މި

ރ ަގއި ދިވެހިން  ެއޗް.އާ ؛ެއޗް.އާރ ަގއި ތިބޭ ދިވެހިން ވަކި ވަރަކަށް ؛ވަނަ މާއްދާ  50އަދި  ލެވިދާނެ ކަމަށް.  އިކަނޑަ

 އޭަގއި މި  ،މަށް ާގނޫނ ަގއި ލިޔެފައި ރ މެނޭޖްމެންޓް ދިވެހިން ތިބެންޖެހޭނެ ކަސީނިއަ  60%އަދި    ށް. ތިބެންޖެހޭނެ ކަމަ

ކެންދޫ ދާއިރާެގ   ،މިހާރ  އަޅ ަގނޑަށް މަޢ ލޫމާތ  ލިބިފައި އެބައޮތް   ކ ރާ ވާހަކަ.ޒ އަހަރ  ފަހ ން ތަންފީ  5އޮންނަނީ  

  ފ ންނަށްމ ވައްޒަ  10ހ ރިހާ    60އަހަރ  ފަހ ން %  2ެއއީ   ؛ބަރ  ހ ށަހަޅ އްވާފައި އޮތް އިޞްލާޙެއްއިްއޒަތްތެރި މެން

ކ ރާ ވާހަކަެއއް  ފ ން އަދާކ ރާ ކ ންފ ނިތަކ ަގިއ ދިވެހިން ތިބެންޖެހޭނެ ޮގތަށް. އެއީ އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ  ިގނަ މ ވަްއޒަ  ވ ރެ

ހ ށަހެޅ އްވީތީ.    މެންބަރަށް ޝ ކ ރ  ެވސް އަދާކ ރަން އެ އިޞްލާޙ   ކަމ ަގިއ ދަންނަވަން. ކެންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި
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ރައީސް ވަޢ ދ ަގއި ޖަވޭ  މިނިަމމް ؛އިްއޒަތްތެރި  ރިޔާސީ  އޮތް    ،ކީ  ލިޔެފައި  އަދަދ ތަކެއް  މެނިފެސްޓޯަގިއ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

ހަމަ ެވސް ދިރާސާއެއް ނަހަދާ.   ލިޔެފައި އޮތީ އެއް އެމް.ޑީ.ޕީެގ ރިޔާސީ ަވޢ ދ ގައި  ވޭޖ   ޮގތަކީ މިނިމަމް  ެއއްއެްއޗެއް.  

މިނިމަމް ޓަކަިއ  ދެްއކ މަށް  ދަޅަެއއް  ރިސޯޓ ހާ  10ަގިއ  ވޭޖ   ރައްޔިތ ންނަށް  ރ ފިޔާ  މަސައްކަތްސް  ކ ރާ  ތަކ ަގއި 

އަށް    19އަދި އެޖެންޑާ    ،ފ ންނަށް ލިބޭނެ ކަމަށްޖެހީ އެއްވެސް ދިރާސާެއއް ނަހަދާ. މިއަދ  ވެރިކަމަށް އައިްއސަމ ވަްއޒަ

ލިބ ނީމާމެންބަ  65 ހަ  ރ ން  ލިޔަނީމިތަނ ން  މި  ާގނޫނ ަގއި  ކަނޑަައޅާނީ މިނިސްޓަރޭ. އަދި އެ   މިނިމަމް  ،ދާ    ވޭޖް 

ބޮޑ  ދިރާސާެއއް ކޮށްފައޭ.  ޒ ންފީތަ ތަންފީ  އެކ ރާނީ  މީެގ  ޒ ދިރާސާ  ފަށަންވާނީ  އަހަރ    2އަހަރ  ނ ވަތަ    1ކ ރަން 

ލިޔެފަ ފަހ ންނޭ.   މެނިފެސްޓޯަގއި  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  އެތިކޮބައިތޯ  އޮތް  މެ ؟އި  އެބައޮތް  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ނިފެސްޓޯަގއި 

މ ަވއްޒަ ދާއިރާެގ  މިނިމަމް  10ންނަށް  ފ ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ  ރ ފިޔާ  ެއކި  ވޭޖ   ހާސް  އަދި  ކަމަށް.  ލިބޭނެ  ޮގތ ަގިއ  ެގ 

ކަނޑަައޅާފަ އަދަދ ތައް  ކެޓަަގރަިއޒްކޮށްފައި  އެބަހ ރި  ަވކިަވކިން  ބ ނަނީދާއިރާތައް  މި  މިއަދ   ބޮޑ    ރަށްވަ  ،. 

  ންނޭ. ވެރިކަން ނިމ ނީމާ ހަތަރ  އަހަރ  ފަހ ކަނޑައަޅަންވާނީ ތިން  ވޭޖ   ، މިނިމަމްއެހެންވީމާނޭ.  ދިރާސާއެއް ކ ރަންޖެހޭ

ނޫންތޯ    ކަނޑައަޅާ ލިޔަންވީ  ާގނޫނ ަގިއ  އޮތް  50ޮގތަށް  މާއްދާ  ރައީސްޮގތަށް.    ވަނަ  އަޅ ަގނޑ    ؛އިއްޒަތްތެރި 

ފ ންނަށް ދައްކަމ ންދަނީ ތަކ ެގ މ ަވއްޒަެގން ރިސޯޓ ވަނަ އަހަރ ން ފެށި  2008ން  .ޕީނިންމާލަމ ން ދަންނަވާނީ އެމް.ޑީ

ވެރިކަން   ލިބި    2ދަޅައޭ.  ފަހަރަށް  މި  އަހަރާ  2ވަނަ  ވަޢ ދާ  ކަިއރިވާން  ވަޢ ދ ވި  ވަޢ ދ ތަްއ    ދަނީ.  ެއއްޮގތަށް 

ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ކެންދޫ ދާއިރާ އިލާނީ.ނިންމަނ ދާކަން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލާފައި ައޅ ަގނޑ ެގ ާވހަކަ ފ އްދަމ ން

 ން. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  އީދ ކ ރާ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވައެ ހ ށަހެޅ އްވި ހ ށަހެޅ ންތަކަށް އަޅ ަގނޑ  ތާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ރަޝީދ . މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި

 

 އްކެވ ން: ވާހަކަދެ މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ 

ން ދިރާސާކ ރި ހާލަތަކީ އިްއޒަތްތެރި  ެގނައ މަށް ކޮމިޓީާގނޫނަށް އިޞްލާޙ   ގެ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ަވޒީފާ

މ   ،ރައީސް ހާލަތެއް.  ބަންދ ވެފަިއވާ  ދ ނިޔެ  ރާއްޖެ  މ ޅި  ރަށްތައް ޅި  ރާއްޖޭެގ  މ ޅި  ހާލަތެއް.  ބަންދ ވެފައިވާ 

ހާލަތެއް މާބަންދ ވެފައިާވ  ޭގޭގގަ .  ހާލަތެއް.  ބަންދ ވެފަިއވާ  ޭގޭގަގއި  ރަްއޔިތ ން  ާމލޭެގ  ހާލަތެއް.  ބަންދ ވެފަިއވާ    އިލެ 

ހާލަތެއް.   ބަންދ ވެފައިާވ  ކޮޓަރީަގއި  ރައްޔިތ ން  ިއއްޒަ  ެގކަރަންޓީނ ތިބި  ރައީސްހާލަތެއް.  ހާލަތަށް   މި ؛ތްތެރި 

ވަރަށް  ަމސައްކަތްތައް  ކ ރަންޖެހޭ  ވަރަށް  ރިޢާޔަތްކޮށްފައި  ރައީސްިގނަ  ިގނަ.  އިްއޒަތްތެރި  ހ ރި.  ދިރާސާތަކެްއ   ؛ 

ެއ    9ާގނޫނަށް ެގނައި އިޞްލާޙ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ރިޢާޔަތްކޮށްފަިއވާނެ  ެގ  އަޅ ަގނޑ މެން މި ވަޒީފާ  ސިނާޢަތަކަށް. 
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ތެ ސިނާޢަތް -1 ؛ރޭަގއިސިނާޢަތ ެގ  ބެހޭ  ފަތ ވެރިކަމާ  ސިނާޢަތް.  ބެހޭ  ދަނޑ ވެރިކަމާ   ،މަސްވެރިކަމާއި 

ސިނާޢަތް މަސައްކަތ ެގ  ޞިނާޢަތް  ،ކޮންސްޓްރަކްޝަން  ދާއިރާ  ،ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ  ޚިދ މަތ ެގ  ތަޢ ލީމީ   ،ޞިއްޙީ 

މޭޝަން ކޮމިއ ނިކޭޝަން އަދި ޓެކްނޮލަޖީެގ  އިންފޮ  ،އިރާޔަފާރިތަކ ެގ ދާފަންތީެގ ވި  ކ ދި އަދި މެދ   ،ޚިދ މަތ ެގ ދާއިރާ

 ؛ފަ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްއި ހިމަނާއިތ ރަށް ކޮމިޓީން މި އޮތީ ދެ ސިނާޢަތެއް މީަގއިންޑަސްޓްރީ.  ދާއިރާ، މެރިޓައިމް  

  ގައިތަކ ން ފެންނަ ޮގތ ސާދިރާރިޢާޔަތްކޮށްފައި،  ސަރވިސް ޗާޖ  ާގނޫނަށް ެގނައި އިޞްލާޙ ަގއި އަޅ ަގނޑ ެމން ބޮޑަށް  

 ންވެރިފަރާތ   ެގން ދޭ އެްއޗެްއ ޮގތަށް ބޮޑަށް ވިސްނިފަިއ އޮންނަނީ. ރިސޯޓ ތ ރިސޯޓ ެގ ވެރިފަރާ  ،ޖަކީޗާސަރވިސް  

 ؛ނެ ކަމަށްސަރވިސް ޗާޖ  ނ ދީ ހިފެހެއްޓޭްއޔާ  ވެއްޖެކ ރާ ފަރާތެއް ބޭނ ންތަ ޚިދ ަމތްދޭ ވިޔަފާރިވަ ނ ްއޔާވެއްޖެބޭނ ން

ވެސް ދަރަޖަ  މިންވަރ ން  އެކި  ކ ރެވޭއަދި  ދާދި  ޮގތަށް  ނެ  އެހެންނަމަވެސް،  އޮތީ.  ޮގތ ަގއި  ފަހ ން    ސަާގފަތެއް 

ދޭ ފަރާތ ން  ޚިދ މަތް  ،ތީ ހަމަތަކަށް ރިޢާޔަތްކ ރަންޖެހޭމީވާގ  ލްއަ ާގނޫނެްއަގއި އަދި ބައިނަ  ޝަންކޮންސިއ މަރ ޕްރޮޑަކް

ފަރާތ އެ    ނ ވަތަ ޚިދ މަތްދޭ  ފަރާތާއި  ލިބިަގންނަ  ދެ  ން،ޚިދ މަތް  ޚިދ މަތްދޭ   ންތ ފާރަ  އެ  މައްސަލަެއއްަގއި  ޖެހޭ 

ޚިދ މަތާ އެ  އަ ޢަމެދ     ފަރާތ ން  ޚިދ މަތ ެގ  ސަބަބ ން  ޮގތެްއެގ  ނ ވަތަމަލ ކ ރާ  ދަ  ގ   ޚިދ ކޮލިޓީ  އެ  މަތް  ށްވެ، 

ހާލަތެއްަގއި އިއެ  ށްފަރާތަ  ބިަގންނަލި ލިބިއްޖެ  ެގއްލ މެއް  ޮގތަށް  ނޫނީ އިންކާރ   ، ން  ހ ރިހާ  ؛ނަަގން  10%ނ ކ ރެވޭ 

އިތ ރ ން  ީމެގ ؛. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްފަ ފާސްކޮށްޙ އަޅ ަގނޑ މެން މިވަނީ މި އިޞްލާ  ށްތްތަކ ން ނަަގން ލާޒިމ ކޮ މަޚިދ 

 ރާއްޖޭަގއި ފްރީލާންސް ކެޓަަގރީަގއި  ރ މިހާ  ،ނޮލަޖީެގ ދާއިރާ އަޅ ަގނޑ މެން ހިމެނީޓެކްކޮމިއ ނިކޭޝަން  މޭޝަން  އިންފޮ

މި ދާއިރާއަކީ ެއީއ   ،ވެފައި  ކ ރާ ދާއިރާއަކަށް ދި ޚާްއޞަކޮށް ޒ ވާނ ން މަސައްކަތްއަ  ،ވަރަށް ިގނަ އަދަދެއްެގ ފަރާތްތައް

ރާ  އަޅ ަގނޑ މެން ެއ ދާއި  ްއކޮށްއެ  ނެތ މާއިއްެގ ޮގތ ަގއި ނ ހިމަނާ ބަލައިެގންފަސިނާޢަތެއްެގ ޮގތ ަގއި ނ ވަތަ ދާއިރާއެ 

ޑަސްޓްރީ އަޅ ަގނޑ ެމން ވަނީ ހިމަނާފަ. ރާއްޖޭެގ މެރިޓައިމް އިންއިތ ރ ން  ހިމަނާފަ. މީެގަގއި  ކޮމިޓީެގ މަރ ޙަލާ ވަނީ  

ޚިދ މަތް ލޮޖިސްޓިކް  ސަރަޙައްދ ަގއި  ޚިދ މަތްތަކ  ؛ފޯވަޑަރސް ފްރައިޓް    ،ދޭއެކި  ތަފާތ   މި  ަމއްސަލަ،  ވެސް  ަގއި 

ނެެގ ޝަކ ވާތަކާ  ، މ ންދިޔ މާއިއ ޖޫރަތައް  ބޯޑަރ އެ ރައްޔިތ ންެގ  ރާއްޖޭެގ  އަދި  ށް މިސާލަކަ ؛ބަލަހައްޓަމ ންދާ  ކި 

ސަރަޙަްއދ ަގއެމް.ޕީ.އެލާ މި  ކަސްޓަމާއި  ބަނދަރ ތަކާިއ  ބައިނަ  އިިއ  މ ަވއްޒަފ ންނަކީ  އަދާކ ރާ  މީ ގ ވާލްއަ ވަޒީފާ 

ފަރާ އެ  ރިޢާޔަތްކޮށް،  ސަލާމަތާހަމަތަކަށް  ފޯރ ކޮށްދީ،  ޮގތ ން  އޮންނަ  އެ  ޚިދ މަތްތައް  ދޭންޖެހޭ   އި ތަކަށް 

ލިބިދެވޭ ޮގތަށް  އ ޖޫރަ  އަދި އެ ފަރާތްތަކަށް ލިބެންޖެހޭ    ، ެގ ތެރޭަގއި ލެއް ކ ރެވޭނެ މާޙައ ރައްކާތެރިކަމ ަގއި މަސަްއކަތް

އިއް  ާގނޫނެްއ.  ރައީސްފަހިކޮށްފައިވާ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ   ؛ޒަތްތެރި  ރިޢާޔަތްކޮށްފަިއާވނީ  ައޅ ަގނޑ މެން 

ޕްލޭނަށް އެކްޝަން  ހ   .ސްޓްރެޓެޖިކް  ވ ޒާރާތަކ ަގއި  އެކި  ރާއްޖޭެގ  އެކްޝަންއަދި    ، އެއްޮގތަށް  ޕްލޭންތަކާ  ރި 

މެން ޑ އަޅ ަގނ  ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ށް.ގ ޅިލާމެހިފައިވާ، ގ ޅިެގން ހިނާގ ނިޒާމެއްެގ ޮގތަ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެނިފެސްޓޯއާ

ސެން  ފައިނޭންޝަލް  ފައނޭންޝަޓަބެލިން  ވަކިން  ހ ޅ މާލޭަގއި  އަޅާތޯ.  ރާއްޖޭަގއި  ސެންރެއް  އެބަޓަލް  ޅާ  އަރެއް 
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އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މ ޅި ރާއްޖޭެގ ރަށްތަްއ   ؛ިއސްތިސްނާ ލިބޭނެ މާލީ ނިޒާމަކ ން ގ ޅިލާމެހިެގންވާމީ  ގ  ބައިނަލްއަ

އްޖޭަގއި  ރާކ ރެވޭނެ ޮގތަށް. ދިވެހިހެޔޮ ނިޒާމެްއަގއި ވިޔަފާރި ގ  ޒާމަކަށް، އަ ނިން ހެދޭނެ   ޓްރާންސެކްޝައިަގއެއް ަވގ ތެއް 

ކޭބަލްތައް  ށްމ ސްތަޤ ބަލަ އިންޓަރނޭސަ  ޅޭއެ  ،އިންޓަރނެޓް  ޑޮމެސްޓިކް  ކޭބަލާއި  ވިޔަފާރި ބްެމރިން  ޝަނަލް 

ެގ  ރ  އޮންނަ ޮގތ ން ފައިސާވާނީ ރިޢާޔަތްކޮށްފަ. މިހާ  ންށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެ ކ ރެވޭނެ މާޙައ ލެއް ާގިއމ ކ ރ މަޓްރޭޑ 

ހިންގާއި ޖޫރިމަނާރ މ ޢާމަލާތްތައް  ފަ  އެކި  ވެ،ަގއި  ބޭނ ންވާ  ދައްކަން  ފައިސާ  ެވެގން  ފައިޮގތްޮގތް  ވެސް    ސާ ރާތަށް 

އެކަމަށް  ކިނ ދެއް ޖެހޭތީ،  ތަކ ލީފ ތަކެއް  ބޮޑެތި  އެތައް  މައިަގނޑ    ޙައްލ ކޮށްފަ.  ާވނެ  އަޅ ަގނޑ މެން    ރިޢާޔަތްކޮށް 

އަޅ ަގނޑ މެން  ކޭބަލެއް  އިތ ރ   ތެރޭަގއި  ބަދަލ ތަކ ެގ  އަންނާނެ  ބަދަލ ތައް،  ެގންނަ  ސިނާޢަތަށް  މި  ޮގތެްއަގިއ 

ރާއްޖޭގައި އިއަޅަންޖެހޭ  މިހާރ ވެސް  އަޅަންޖެހޭ.  ކޭބަލެއް  އިތ ރ  ސަބްމެރިން  ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ޖެނޯާވެގ    ޓަލީެގ 

މ މްބާއީ އެބައާދޭ    އާބަނދަރ ން  މިހާޫގގ ކޭބަލެއް،  ހިސާބަށް  ކޭބަލެއް.  ރާއް ރ ލް  ކޭބަލަކީ ޖޭ  އޮތް  މި    ، ަގއި 

ިވޔަފާރީެގ މ ޢާމަލާތްވެހިރާދި  ،ތަކ ން އެބަ ބަލަންޖެހޭމި ދިރަސާ ؛ަގއިއަޅ ަގނޑ މެން ބެލިއިރ  ަގިއ ސްޕީޑ   ތައްއްޖޭެގ 

ޮގތަ ދިރާގ  ނ ވަތަ މ   ރައީސް،  އިްއޒަތްތެރި   ކަށްހިންޭގނެ  މިހާރ   ޚިދ މަތް ޞައާލާމެހިެގން. އެހެންނަމަވެސް،  ދޭ  ލާތީ 

ލަންކާއާ ޮގތ ން  އޮންނަ  އެހި  ފަރާތަކ ން  ބިޖެހެކޮޅަށް  ސާބ ން  އަލ ން  ައގ ޑ ނީ  އިންޓަރނެޓްެގ  ބޮޑ .   ކ ރަން.  އެހާ 

ފާރީެގ މ ޢާމަލާތް ހިނޭްގނެ ޮގތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން  ރަްއޔިތ ންނަށް ވިޔަ  ބިއަތޮޅ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި ތި  .ސްޕީޑް އެހާ ދަށް

ޖ މ  ދަންނަވާ  ވިސްނ ން.  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  އަޅ ަގނޑ މެންޢަސިނާ  9ލަކޮށް  އެ  ތަށް  ރިޢާޔަތްކޮށްފަ.  އްެވސް  ާވނީ 

ތަްއ އިޞްލާޙ ސްނާފައި މި  ވި ރީ ކ ރިައރާނެ ޮގތަށް އަޅ ަގނޑ މެން  ޓްރާއްޖޭެގ އިންޑަސް  ށްމައްސަލަެއއް ނާންނަ ޮގތަ

 ޝ ކ ރިްއޔާ ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް.  އޮންނާނީ.  ެގނެއްސަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .ރަޝީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ފ ވައްމ ލަކ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ރަޝީދ  މ ޙައްމަދ  ެމންބަރ  ރާެގދާއި އ ތ ރ   ފ ވައްމ ލަކ 

އިޖ ތިމާޝ ކ ރިއްޔާ   ާގނޫނަށް  ބެހޭ  ވަޒީފާއާ  ރައީސް.  ކޮމިޓީިއއްޒަތްތެރި  ިއޤ ތިޞާދީ  ކޮމިޓީއާއި  ޖޮއިންޓް    ެގޢީ 

ބެހޭ  ކޮމިޓީން ވަޒީފާއާ  ދަންނަަވން.  އަޅ ަގނޑ   ކަމ ަގއި  ރިޕޯޓެއް  ފ ރިހަމަ  ވަރަށް  ރިޕޯޓަކީ   ާގނޫނަށް  ފޮނ ވާފައިވާ 

 ަގއި ފާހަަގކ ރެވޭ ތ  އެންމެ މ ހިންމ  އެއް ބަދަލެއްެގ ޮގ  ،ފާހަަގކޮށްލެވޭ   ބަދަލ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި ައޅ ަގނޑަށްވާެގނެވިފައި

މިހާރ  މި ާގނޫނަށް    ،ންނަށް މިހާރ  ސަރ ކާރ ެގ ވަޒީފާތަކަށް ކ ރިމަތިނ ލ މަށްދޭތެރޭެގ މީހ   އަހަރާ  65އަހަރާއި    55

ެގނެވޭ   ޭއގެ ކަމަށް  އެބަދަލ ން  މި  އެ މަގ ފަހިވެެގންދާނެ.  ވަޒީފާެގ  ދެއިތ ރަށް  އޮންނަނީ  މި  ތ ން  ފަރާ  އްބަސްވ ެމްއ 
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ައދާކ  ވަޒީފާ  ެއއަށް  ހަވާލ ކ ރަރާސޮއިކޮށް،  އެއްބަސްވ ން  ަވޒީފާެގ  ފަރާތްތަކަށް  ޮގތަށްން  ވަނީ   ޖެހޭ  މި  މިހާރ  

ދޭތެރޭަގއި   ހާސް ރ ފިޔާއާ  20ހާސް ރ ފިޔާއާއި    2ދ   މެ  ނ ކ ރާ ފަރާތްތަކާެގނެވިފަ. މިއަށް ޢަމަލ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙ 

ޖޫރިކ އަދަދަ އިނާމަން  ފަހަރ   މި  ވެސް  ޮގތަށް  ޮގސްފަ ލާހ ޞް ކ ރެވޭ  ރައީސްކ ރެވިެގން  އިްއޒަތްތެރި  ާއދެ!   ؛އިވޭ. 

ދަންނަވާނީ އެނިގނ ލަްއވަނީތޯ  މަހިބަދޫ  ، އަޅ ަގނޑ   ެމންބަރަށް  ިއއްޒަތްތެރި  ބޭފ   އޭ ދާއިރާެގ  އަހަރ     5ންނަށް  ޅ އެ 

ކ ރަން. އް ވެސް ިއޞްލާޙ ކަންތައްތަން  އެހެ  ،ކ ރަންޙ ލާޞްނޫނ  ވެސް އިަވޒީފާއާ ބެހޭ ާގ  ،ދިވެހި ރައްޔިތ ން ދެއްވީ

 އެ މެންބަރަށް ؟އެކަން ނ ކޮށް އަިއސް މިއަދ  ކޮން ވާހަކަެއއްތޯއޭ މި ތާނަގއި މި ދައްކަވަނީ  ތ  ދެްއވީމާޞައެ ފ ރ 

ޗާ  ،އޭތޯ އެނިގނ ލަްއވާ ާގނޫސަރިވސް  ޤައ މެްއަގއި  އެްއވެސް  ދ ނިޔޭެގ  އޮތް    ނަކ ންޖަކީ  މަޖ ބޫރ ކޮށްފައި  މިހާތަނަށް 

ދިވެހިރާއްޖޭަގ ފަހަރަށް  ފ ރަތަމަ  ނޫން.  ާގނޫނ ގައިއިއެްއޗެއް  ބެހޭ  ަވޒީފާއާ  ޗާޖ       އެންމެ ،  10%ސަރވިސް 

އޮތީޮގ  ހޭނަަގންޖެ  10%   ންކ ޑަެވެގ މި  މަޖ ބޫރ ކޮށްފައި  ޙައްޤ ގައި.  އަދާކ ފާ ޒީވަ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި    ،ތަށް  މީހ ންެގ  ރާ 

އަދާކ ރާ   ަވޒީފާ  ރިސޯޓ ތަކ ަގއި  އަ މީޚާއްޞަކޮށް  ޙައްޤ ަގއި.  ވަޅ ހ ންެގ  ހެދީޒީަގނޑ މެން  މި  ާގނޫނެއް  ބެހޭ    ކީ ފާާއ 

މ ވައްޒަފ ންނަ ރިސޯޓ   ދިވެހިކަހަމައެކަނި  ނޫން.  އެކަންޏެއް  ފަރާތަތްކެއްެގ ރާއްޖޭގަ ށް  ހ ރިހާ  އާދަކ ރާ  ަވޒީފާ  އި 

ާގނޫނަށް  އްޤ ަގއިޙަ ބެހޭ  ވަނީ.ޙ އިޞްލާ  ވަޒީފާާއ  މި  ާގ  ކ ރެވިފަިއ  ބެހޭ  ެގނެވިފަިއާވ  ނޫަވޒީފާއާ  ނަށް 

ޗާޖަކީރވި ސަ  10% ލާހ ަގއި  ޞްއި ސަރވިސް  ވީނަަމވެސް،  ނަާގކަމ ަގިއ  ޗާޖ   ހިތްހަމަޖެހިެގންދޭ    ސް  ކަސްޓަމަރ  

މެން ޑ ކަމަށް އަޅ ަގނ ންޖެހޭނެ   ވެސް އޮންނަތ  ފ ރ ޞަރ މ ެގރެފިއ ސްކ   އަށްކަސްޓަމަރަށް އެ  ،ވާތީ  އެްއޗެްއ ކަމ ަގއި

ދީފައި ފ ރ ޞަތ   އެ  ރައީސްދެކޭތީ  އިްއޒަތްތެރި  ތަމްރީ ؛ަވނީ.  ދިވެހިންނަށްނ ކ ރ ދިވެހިން  އިސްކަންދިނ މަށް    މާއި 

ެގނެ ބިލ ަގިއ  މި  ބޮޑަށް  އެޮގޙ  ލާޞްއިވ ނ   ވަރަށް  ފާހަަގކ ރެވޭ.  ައޅ ަގނޑަށް  ވ ރެ    ންނަށްއްޒަފ މ ވަ   50ން  ތ ަގިއ 

މަސައްކަތް މީހެއިތ ރަށް  މަތީ  އެންމެ  ެއޗް.އާރ   ކ ންފ ނިތަކ ަގއި  ޮގތ ަގއި ކ ރާ  ޮގތ ަގިއ  ،  އްެގ  ހެޑެްއެގ  އެޗް.އާރ  

  ، ކަނޑަައޅާފައި މި ވަނީ  ންއަހަރ  ފަހ ން. އެޮގތަށް އަޅ ަގނޑ މެ   5ދިވެއްސެއް ކަމ ަގއި ކ ރިއަށް އޮތް    ހ ންނަންޖެހޭނީ

ދިވެ ކިތައް    ޒަފ ންނަށްމ ވައް   50އްޖޭަގިއ  ހިރާއެޗް.އާރ ަގއި  ތިބީ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  އިތ ރަށް   ކަމެއް،  ކ ންފ ނިވ ރެ 

ވެފައި ތިބީ ކިތައް  ންނޫނީ އެޗް.އާރ  މެނޭޖަރ ންެގ ޮގތ ަގއި ޓްރެއިނިޮގތ ަގއި  އެޗް.އާރ  ޑައިރެކްޓަރ ންެގ    ދިވެހިރާއްޖޭެގ

ދިރާސާެއއް   އެްއވެސް  މިހާތަނަށް  ކަމެއް  ކ އްޖާއިހެދިފަ މީހ ން  ނ ކ ންނަ  ކިޔަަވއިެގން  އެހިސާބަށް   ނެތީމަ. 

ހައި  ށްެގންކޮންޓްރޭ ތިބި  ރާއްޖޭަގއި  ޑައިރެކްޓަ  އެންޑް  އަދި  އެޗް.އާރ   ވެސް  ޮގތ ަގިއ  ރ ރިސޯޓ ތަކ ަގއި  ންެގ 

ތަޢ ލީމީ ސެޓްފިކެޓްެގ އިތ ރަށް ތަޖ ރިބާ ވެސް ހ ންނަޖެހެއަންނަން ތަޖ ރިބާ   ން ކަމަށް ވާތީވެ،މީހ    ނީ ވަކިވަރެްއެގ 

އެޮގތަށް ައޅ ަގނޑ މެން ދެކޭތީ ކޮމިޓީން   ؛އަހަރ ން ކަމަށް އެކަން ފ ރިހަމަވާނީ  5އެްއކޮށް    އެ ހ ރިހާ ކަމަކާ  ،ވެސް

 ން ވެސް އަޅ ަގނޑ މެ  ހިމަނަން  60% ނިައރ މެނޭޖްމަންޓ ަގއި  ށް ނިންމާފަިއވަނީ. އަދި ދިވެހި މ ަވއްޒަފ ން ސީއެޮގތަ

ެގންނަން  ންޓްރޭ  ެއޮގތަށް. އެއީ   ނިންމާފައިވަނީ   ަގނޑ މެންއަޅ    މ ގައިހަރަކީ އެކަށީެގންާވ މ އްދަތެއް ކައަ  5ކޮށްެގން 



2002 އޮގަސްޓ   31                                            ސާލްޖަނަ ވަ  33 ގެރ  އ  ދަ ނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަ ނަވަ 0220  

 

85 

 

އަ ސަބަބ ން  އެހެންވ މ ެގ  ޖަހާކަށްދެކޭތީ.  އިތ ރަކަށް  ބާޒާރ ަގއި  ޅ ަގނޑ މެން  ވަޒީފާެގ  ދިވެހިން   60% ނ ޖެހޭ 

ސީނިއަރ އެޗް  60%މެނޭޖްމަންޓ ެގ    ތިބެންޖެހެނެއެކޭ.  ހެ. ތިބެފައި،  ދި ޑަކައާރ   ހ ރީމާކ ްއސަވެށް  ތި    ރިއަށް ޭއެގ 

އަ  އަންނަ ކަމަށް  މަގ ފަހިވެެގންދާނެ  ދިވެހިންނަށް  ވަޒީފާތަކެއް  އެޮގޅ ހ ރިހާ  ދެކެނީ  މި  ނ ލިޔ ނ  ަގނޑ މެން  ތަށް 

ރައީސް އިްއޒަތްތެރި  ވީނަމަވެސް.  ާގނޫ ؛ކަމ ަގއި  ބެހޭ  މެދ ނަށް  ަވޒީފާއާ  ސަބަބ ން  ިއޞްލާޙ ތަކ ެގ  ެގނެވޭ   މި 

އަދި  ތާަގރާސް ބާޒާރާިއ  ަވޒީފާެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ބޮޑެދި ިއ  ވަރަށް  އިޤ ތިޞާދަށް  ކ ރިއެރ ންތަކެއް  ވެހިރާއްޖޭެގ  ތި 

 ތަށް.ޞަެގންދާނެ ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. ޝ ކ ރިްއޔާ ދެްއިވ ފ ރ ބިލި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .ޝަރީފް އާދަމް މެންބަރ  ްއޒަތްތެރިއި  ދާއިރާެގ މަޑ އްވަރީރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ޝ ކ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޝަރީފް އާދަމް  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަޑ އްވަރީ

ައޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  މި ބަހ ސްކ   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ަވޒީފާއާ ބެހޭ ފ ރަތަމަ އިރ  މި ބިލ   ރާބިލަށް 

ރާ މީހ ންެގ ބޮޑެތި ކަންބޮޑ ވ ންތަކެއް ހ ރި ދާކ އަޒަފ ންެގ، ވަޒީފާ  މ ަވއް  ހ ށަހެޅ އްިވއިރ ގައިސަރ ކާރ ން    ،ފޮނ ވިއިރ 

ކަމަށް    ވާ ތަކެއް ެގނެވިފައިަގިއ އެކަށީެގންވާ ހެޔޮ ބަދަލ ިއރ މިއަދ  މި ބިލ  މިހާހިސާބަށް އައި   ،ކަމ ަގިއ ިވޔަސް ވެސް 

 .. ކ ގައި.އެ ން. އެހެންނަމަވެސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި ބަދަލ ތަކާބޫލ ކ ރަަގއަޅ ަގނޑ  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް.  ؛ެމންބަރ  އަޙްމަދ  ޠާރިޤް އިްއޒަތްތެރި ަމހިބަދޫ ދާއިރާެގ ،ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޠާރިޤް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަހިބަދޫ

ފަހަރ  ރަީއސް،  ހިމެނިަވޑައި އިްއޒަތްތެރި  ކޮމިޓީަގއި  ެއ  ކަންނޭނެގަގއި  ހަަމ    ، ަގންނަވާތީ  ާގނޫނ ަގއި  ބެހޭ  ަވޒީފާއާ 

 ،ންނަވާލަންށް އަޅ ަގނޑ  ދަރަންވީމާ، ޕީ.އެން.ސީެގ ޕީ.ޖީ ލީޑަ ހ ރި. އެހެދިވެހި ރައްޔިތ ންެގ ބޮޑެތި ޝަކ ވާތަކެއް އެބަ

 ތި ދައްކަވަނީ.  ދޮގ  ވާހަކައޭ ތިއީ ހަމަ
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 ްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެ

ވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް   އޭެގ ޖަވާބ    ،އަޅ ަގނޑ  ހީކ ރީ ނިޒާމާ ބެހޭ ނ ކ ތާއެއް ނެންެގވީ  ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

ބެހޭ  ްއވައިލައަޑ އައްސަވަ  ނިޒާމާ  ކަމަށް.  ބޭނ ންފ ޅ ވާނެ  ވާހަކަން  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ނޫން.   ފ ޅ މައްސަލައެއް 

އެދެންވ ެގންދެށް އަކ ރި ދާން  ިއހަވަންދޫ  މެންބަރ . އި.  އިްއޒަތްތެރި  ކ ރީެގ    11މީެގ    )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ރާެގ  އަހަރ  

 . ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް ،ތެރި މެންބަރ ރ  ބާރަށ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްހާމި ،އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: هللا ޢަބްދ  އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ބާރަށ 

ރަ މަސަްއކަތްތައް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ރަީއސް.  ިއްއޒަތްތެރި  ރަނަގޅ   ނ ޝ ކ ރިއްޔާ  ބިލަށް  މި  އަދި  ަގޅ ވެެގންދިޔަކަން 

ފާހަަގކ ރަްއވަ ެގނަިއކަން  ދެއްކެވި  އިއިޞްލާޙ ތަކެއް  އެ  ލީޑަރ   ޕީ.ޖީ  ވާހަކަޕީ.އެން.ސީެގ  ލަން އިޮއޅ ވަ    

އަ މަސައްކަތް ކަމަށްކ ރ މަކީ  ހ ރަސްއެޅ ން  ނިޒާމަށް  ދަންނަވާނީ  ފާހަަގކޮށްލީ.   ، ންވެއެހެ  .ޅ ަގނޑ   ވާހަކަ  އެ 

 ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ބަރ . ތެރި މެންމަޑ އްވަރީ ދައިރާެގ އިްއޒަތް

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޝަރީފް އާދަމް  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަޑ އްވަރީ

ރިޕީޓ  އަޅ  ކޮށްލާނަންއަޅ ަގނޑ   ވާހަކައަކީ .  ދެންނެވި  ޮގތަށް   ،ަގނޑ   އޮތް  ހ ށަހަޅާފައި  ބިލ   މި  ސަރ ކާރ ން 

ހ ރ މާބެލިއިރ  ަމއްސަލަތަކެއް  ބަިއވަރ   މަޖިލީ  ަގއި  ަމސައް  ެގހ ެއކީަގއި  ކ ރެވ ނ   ރަކަތެރެއިން  ިމއަށް  ނަގޅ  ތ ން 

ސް  މި ބަދަލ ތައް ެގނެވ ނ  ކަމ ަގއި ވިޔަ ؛ބޭނ ންބަދަލ ތަކެއް ެގނެވ ނ  ވާހަކަ. އެާއއެކީަގިއ ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން  

މައްސަލަތަކެއް   ،ވެސް ކަންބޮޑ ވާނެ  ބިލ ަގިއ  މި  ކަން  ،އަދިވެސް  ބޮޑެތި  ފާހަަގކ ރެވޭ  ތައްތަކެްއ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

ރިޑައެބަ ފާހަަގކ ރެވެނީ  ަމއްސަލަައކަށް  އެއް  ބޮޑ   އެންމެ  ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި  މައްސަލަހ ރި  . ންޑެންސީެގ 

ޮގތ ންބޫލ ަގޑަށް  ނ އަޅ ަގ )ނ(   21  ،ކ ރެވޭ  މާއްދާެގ  ވާނަމަ  އާއިވަނަ  ކަމަށް  އޮވެއްޖެ  މިޮގތަށް  )ރ(  މިއީ   ،އަދި 

ފަރާތް އަދާކ ރާ  ބޮޑެވަޒީފާ  މީެގ  ތި  ތަކަށް  އަދި  ބޮޑ  މައްސަލަެއއް.  ބިރ ވެރިކަެމއް އަދި ކަންބޮޑ ވ ންތަކެއް އަންނާނެ 

މ ވަ  ޮގތ ަގއި  ދެކޭ  އަޅ ަގނޑ   ބޮޑެސަބަބ ން  އިތ ރ ން  ތިއްޒަފ ންނަށް  އިތ ރ ވ މ ެގ  ވަޒީފާދޭ    ،ކަންބޮޑ ވ ންތަކެއް 
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ންޑެންސީ  ރިޑަ  މި ހ ރިހާ މައްސަލައެއް  ،ކަން ނެތ މާންޤީޔަ  ،ނެތ މާއިރ ދެއްކ މާއި ައދި ވަޒީފާެގ އިތ ބާރ ބި  ފަރާތްތަކ ން

 ؛ވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި މި މާއްދާެގބޫލ ކ ރެވޭ. އެހެން ަގމަތިާވނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް  ރިއޮތ މ ެގ ސަބަބ ން ކ 

)ނ(  21އާދެ!   ާމއްދާެގ  އ ވާލަން ވަނަ  )ރ(  އަދި  އަޅ   ޖެހޭނެއާއި  ހަބޫލ ގަ ަގނޑ   ކަމަށް  އެއާެއކީަގއި ކ ރަނީ.  މަ 

ން ކ ރާ ޮގތ ބޫލ ަގ. ައޅ ަގނޑ   މ ެގ ވާހަކަ ައޅ ަގނޑ މެން މި ތަނ ަގއި ދައްކައިފީއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިނިމަމް ވޭޖ 

މެންެގ  ޑ ައޅ ަގނ   ،މިނިމަމް ވޭޖެއް ކަނޑައެޅ މ ަގއި ވީހާ ައވަހަކަށް ެއކަމެއް ކ ރ މަކީ މ ހިންމ  ކަމެއް ކަމ ަގއި ވިޔަސް

ނިޔާކ  ދިގ ދެމިެގންދާހާލަތ   މިއަދ   ޮގތ ން  ހ ށަހެޅ މަކީ  ރާ  އޮތް  ހ ށަހަޅާފައި  ބިލަށް  މި  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ދިޔ މ ަގއި 

ޮގތ ގައި މިހާތަނަށް    ށްޙަޝްރަަގނޑ މެން އިތ ރަށް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. ރާއްޖޭެގ ސިޔާސީ މަޅ  އަ  އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ 

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މިއައި ބަލާއިރ   ޮގއްސަ  ބަދަލ ތަކަށް  އޮތީ  ފާހަަގކ ރެިވެގން  ވޭޖ   ،މި  ކަނޑައެޅ މ ަގިއ    މިނިމަމް 

ކ ރާ  ބޫލ ަގވެެގންދާނެ ކަމަކަށް. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ   ވަޒީރަކ  ހ ރ މަކީ، އެ ަވޒީރަކ  އަނެއްކާވެސް ބްރޯައކަށް ބަދަލ 

ެއ މައްސަލަިއެގ    ،ކަމ ަގއި ިވޔަސް ންދިމިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅ މ ަގއި ވަޒީރަކ  މަޝްވަރާކ ރިޔަސް، ލަފައެްއ    ،ޮގތ ން

ހ ންނަވާ ވަލި ބޫލ  ަގކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް    ކަމެއް  ނިންމ ން އަންނަންޖެހޭނެ ެއއިރެްއަގއި  ލްއަމ ރަކ  ނ ވަތަ  އްޔ ކ ރެވެނީ 

އެހެ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަ  އަނޫނިންކ .  މައްސަލަތަްއ  މި  ޮގތ ަގިއ  ދެކޭ  ައޅ ަގނޑ     ރޭަގއިތެަގނޑ މެންެގ  ޅ  އްޔާ 

ހަމަ އެ  އިތ ރ ވަމ ންދާނެ.  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ރަީއސް،  އިްއޒަތްތެރި  ާވހަކަދެކެވޭެއއާެއކީަގއި  ައޅ ަގނޑ މެންެގ    ، ބަ 

ބަ ހ ރި  މި  ޓަކައި  ެއއްތެރޭަގއި  ޙައްލ ކ ރ މަށް  ތިބޭ   50ޚާއްޞަކޮށް   ؛ަމއްސަލަތައް  މީހ ން  ިގނަ  މީހ ންނަށްވ ރެ 

ވެސް    އް. މިއީ ޝަްއކެންކ ރަ މީހ ންނަކީ ދިވެހިން ކަމަށް ހެދ މަށް މަސައްކަތް  60%ދޭއިރ ަގިއ    ތަންތަނ ަގއި ވަޒީފާ

ެގނައ މ ަގއި ފަސްކ ރ މަކީ އަޅ ަގނޑ   ވެސް، މި ބަދަލ ބަދަލެއް. އެހެންނަމަ  ހޭަގނޑ މެން ެގންނަންޖެޅ  ނެތް ޮގތ ަގއި އަ

ޮގތ ގަ  ަވގ ތ  ވިސްނަންވީދެކޭ  މި  ައޅ ަގނޑ މެން  ހާލެއްަގއި  ެއްއވެސް  ރާއްޖޭެގއި  ނޫން.  ކަެމއް  ހާލަތަށް އަމި    ދ ެގ 

ތަޢ ޖެ ރާއް  ،އިރ ލާބަ ރާއްޖޭަގލީއަކީ  ތަނެއް.  ތިބި  މީހ ން  ދޭ  އިީމ  ތަޢ ލީމ   މ ައއްސަސާތަްއ  މަތީ  އަދި އެބަނެ  ހ ރި. 

ޑ  ދެކޭ  އަޅ ަގނ  ،ާވއިރ ށްފައިެގ ދާއިރާއިން ިގނަ ބަޔަކ  ތަޢ ލީމ  ހާސިލ ކޮމ ވެސް މަތީ ތަޢ ލީ   ހަމައެއާެއކީަގއި މިއަދ 

ަވޒީފާތައް އަދާކ ރާ މީހ ންނަށް   ،ންނަށްފ އަހަރަށް ދިގ ދައްމާލ މަކީ އެީއ އަނެއްކާވެސް މ ވަްއޒަ  5  ޮގތ ަގއި މި މާއްދާ 

ައޅ ަގނޑަށް   އެއް.ލަށްެގން ތިބި މީހ ންނަށް ވެސް އިތ ރ  ކަންބޮޑ ވ ންތަކެއް އަންނާނެ މައްސަހާސިލ ކޮ  މަތީ ތަޢ ލީމ  

 ،ތަށް ހ ރެެގން އަޅ ަގނޑ މެން މި ބިލ  މިޮގތަށް ނިންމާލައިފި ކަމަށް ވާނަމަޮގކ ރެވޭ ޮގތ ން މި މައްސަލަތައް މިލ ބޫަގ

 ،ކ ރަންޖެހޭބޫލަގނ ދާނެ. އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ    އްން ފެނިެގނެކ ބިލަ  ަގނޑ މެން ބޭނ ންވި ފ ރިހަމަ ނަތީޖާއެއް މި ޅ އަ

މަސައްކަ ހިސާބެއްަގިއ  އެތައް  ތިބިތްރާއްޖޭެގ  މިައދ   މާޔޫސްވެފައި  ބަޔަކ   އެތައް  ތިބި  ވޭޖ   ،ރ އިކ ރަން  ެގ މިނިމަމް 

ނ ނިމި ހަމަ   ،ގ ދެމިެގންދާއިރ  ދި މިހާ    ކަންތައްތައް  ރިޑަ  އަދި  ަވޒީފާދޭ   ސީ ންޑެންއެއާެއކީަގއި  ޮގތަށް  ޕެކޭޖެއްެގ 

މަންފާވާ މިކަން    ފަރާތަކަށް ވިޔަފާރިވެރިންނަށް  މީެގ ސަބަބ ން  އަ  ،ށްފި ކަމަށް ވާނަމަކޮޮގތަށް  ދަންނަވާނީ  ޅ ަގނޑ  
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މީެގ ސަބަބ ން ވަޒީފާ އަދާކ ރާ   އި،މީދެއް ނެތ މާއްެގ އ އަދި ވަޒީފާ  ،މ ވަްއޒަފ ންނަށް ލިބޭ މާޔޫސްކަމާއި ހިތްދަތިކަން

އެ  ފަރާ ވެސް  ނެރ   ރާއަދާކ   ންޅ ފ ބޭތްތަކަށް  ނަތީޖާ  މައްސަވަޒީފާެގ  ބޮޑެތި  ކަމަ  ލަތަކެއްމ ަގއި    . ށްކ ރިމަތިވާނެ 

ފާސްކޮއެހެ މާއްދާެއއް  ހ ރިހާ  ޮގތަށް  އޮތް  މިހާރ   މި  ދަންނަވާނީ  އަޅ ަގނޑ   ވާނަށްފި  ންވީމާ،    ، މަކަމަށް 

ގެއްނ އަޅ ަގ ލިބޭނެ  ބޮޑ ވާޑ މެންނަށް  އިންތިހާއަށް  ބޮޑ ވާނޭނޭލ ން  އިންތިހާއަށް  ެގްއލ ން  ލިބޭ  މ ވައްޒަފ ންނަށް   .  .

މިހާ ދެކޭޮގތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   އެބައެހެންނަމަވެސް،  ހ ށަހަޅާފައި  އިޞްލާޙ ތަކެއް  ރަނަގޅ   ބިލަށް  މި  ހ ރި. ރ ވެސް 

ހ ށަހަޅ ްއވާފައި ހ ރި    ްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލީ ޙ ސައިންެގ އިރާ އިކެންދޫ ދާ  ،އެޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން ބޭނ ން

  ކަށް، ކ ރާ ފަރާތްތަމަސައްކަތް  ބ ންއަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި މިކަމ ެގ ސަބަބ ން، މި ބިލ ެގ ސަބަ  ިގނަ ހ ށަހެޅ ންތަކަކީ

ޔަ އިތ ބާރާއި  ފަރާތްތަކަށް  އަދާކ ރާ  ވާޤީވަޒީފާ  ކަމަށް  ކަންތައްތަކެްއ  ލިބިެގންދާނެ  ބޮޑަށް  އަޅ ަގނޑ   ތީވެންކަން   ،

ދަ ހ ށަހެޅ ކެންދޫ  އެ  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދަންނަވަމ ން  ްއވިއިރާެގ  ވާހަކަ  ތާއީދ ކ ރާ  ެއޮގތަށް   ،ހ ށަހެޅ މަށް  އަދި 

  ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ން ވެސް ވިސްނާވަޑައިަގތ މަކީ މ ަވއްޒަފ ންެގ ޙައްޤ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރެވޭނެ ކަމެއް ކަމަށް ވާތީވެ

 ލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިވާހަކަކޮޅ  ނިންމަ  ެގއަޅ ަގނޑ   ،އެ ވާހަކަ ދަންނަވަމ ން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ .   ިއއްޒަތްތެރި  މައްސަލައެއް ޝ ކ ރިއްޔާ  ބެހޭ  މެންބަރ   ބިލެތްދޫ    ،ނިޒާމާ  އިްއޒަތްތެރި  އަޙްމަދ   ދާއިރާެގ 

 ޙަލީމް.

 

 ( މައްސަލަ)ނިޒާމީ 

 

 ކަދެއްކެވ ން: ވާހަންބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމް  މެބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ

ާވހަކަފ ޅ  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މަޑ ްއވަރީ  ސަލާމަތްކ ރަންވެެގން  ވަގ ތ   ދިޔައިރ   އަޅ ަގނޑ   ދައްކަވަމ ން 

ޮގތ ން އަނެއްކާ   ނ ނެީގ. ، ބްރޯ އެީއ އެހެންވީމާ.  އޭބްރޯއަކާ   ވާލ ކ ރީމާހަވަޒީރާ  ެވސް  އެ ވިދާޅ ެވއްޖެ ބިލ ަގއި އޮތް 

 އިނޭގތޯ. ޗެއްކަން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ނޭނޭގތީވެ ހަމަ ސާފ ކޮށްލަންވެެގންއްދިވެހި ބަހ ަގއި ކޯ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަޅ ަގނޑަ މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  ހީވަނީޝ ކ ރިއްޔާ  ޙަލީމާ  ށް  އަޙްމަދ   މެންބަރ   ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ   އި ބިލެތްދޫ 

ދާ އާދަމް ޝަރީފާ މަޑ އްވަރީ  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  މަޝްވަރާކޮށްލައްވަންވީހެން   އިރާެގ  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް   ވަކިން 



2002 އޮގަސްޓ   31                                            ސާލްޖަނަ ވަ  33 ގެރ  އ  ދަ ނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަ ނަވަ 0220  

 

89 

 

ވެސް    "ބްރޯ" ައޅ ަގނޑަށް  ދެން  މާނަ.  މިންވަރަކ ން  5ވޭތ ވެދިޔަ  "  ބްރޯ"ޭއެގ  ދޭހަވީ  ެވސް    އަހަރ   އަޅ ަގނޑ  

ދާއިރާެގ އެރ ވޭތޯ ައޅ ަގނޑ  ވެސް ބަލާނަން. ހިތަދޫ ދެކ ނ   ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އެ މަޢ ލޫމާތ   

 އިބްރާހީމް ނާޒިލް.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  

 

 ކަދެއްކެވ ން: ވާހައިބްރާހީމް ނާޒިލް ދާއިރާެގ މެންބަރ  ހިތަދޫ ދެކ ނ  

ކ  ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާަގިއ  ބެހޭ ާގނޫނަށް ސަރ ކާރ ން މި ެގނައި ިއސްލާޙ ތަކާއެ  އާވަޒީފާ   ތްތެރި ރަީއސް.ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަ

ފ ރ ޞަތ  މި ހޯދީ.    އޮތް ރިޕޯޓަށް ައޅ ަގނޑ  ހަމަ އެްއޗެއް ދަންނަވާލަން  ްއސައައި  އަށްކ ރެވ ނ  މަސަްއކަތ ން ފްލޯ

ަމހިބަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި   ؛މެންބަރ ން  2ްއކެވި އިްއޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑަށް މިތާނަގިއ އަޅ ަގނޑ ެގ ކ ރިން ވާހަކަދެ

މި ރިޕޯޓަށް އެްއވެސް   މަޑ ްއވަރީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ހިމެނިވަޑައިަގންނަވާ އިދިކޮޅ  ޕާޓީތަކ ން  މެންބަރާއި

ކޮށް ޞަމި ދައްކާ ބޭކާރ  ވާހަކަ ހަމަ ޚާއްަގއި  ނމިތާ  ،ނެތިށް ނޫނީ މަޖިލީހަކަށް ހ ށަހަޅާފައިއަކަހަލަ އިސްލާޙެއް ފްލޯ

 ށް ނަޮގތަށް ތަފާތ  ވާހަކަތަކެއް ދައްކަނީ. އަޅ ަގނޑ މެން  ހި ރައްޔިތ ންނަށް އޮޅޭދިވެ  .އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން

ކަތ ަގިއ  ކ ރެވ ނ  މަސައްފަހަރ  އެބަ ދަްއކާ    . އަނެއްމި ކ ރެވ ނ  މަސައްކަތް ބަލައިަގންނަ ވާހަކަ ެއއްފަހަރ  ދައްކާ

އެ   ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   ވާހަކަ.  ހ ރި  ވާހަކަތަކެއް  ބައިވަރ   ވަޒީފާދެކޮޅ ނ ޖެހޭ  ފާހަަގކޮށްލަން.  ާގނޫނަށް    އާވާހަކަ  ބެހޭ 

ކޮމިޓީ އޮތް  ކޮމިޓީ ؛އިސްލާޙ ކ ރަން  އިޤ ތިޞާދީ  ކޮމިޓީއެއް.  ބޮޑ   ިއޖ ތިމާޢީވަރަށް  ޖޮއިންޓް   ކޮމިޓީެގ  އާއި 

ދި  އްކަތްކ ރަން ފ ރ ޞަތ  ލިބ ނ . އަޅ ަގނޑ މެން ވަރަށް ިގނަ ވ ޒާރާތަކާއި އަކޮމިޓީއެްއަގއި އަޅ ަގނޑަށް ެވސް މަސަ

ސްޓޭކްހޯލްޑަ މަޝްވަރާކޮށް   ރ ންނާއެހެނިހެން  ބައްދަލ ކޮށް  އަޅ ަގނޑަށް   ،އެކީަގއި  އޮތްއިރ   ގެނެއްސަ  ރިޕޯޓ   މި 

ފާހަަގކ ރަްއަވއިފި ވެސް  މ ޤައްރިރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދ ވަސް  ،ކޮމިޓީެގ  ިގނަ  ވީކެންޑ ތަކާ ޞަޚާއް  ިއ، ތަކެްއަގވަރަށް    ކޮށް 

ފިޔަވަ  ދ ަވސް  ހ ކ ރ   މަސައްކަތާވަރަ  އިއެކީަގިއ  ދ ވަސްތަކ ެގ  ިގނަ  ކ ރެވ ނ     ށް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އެކީަގއި 

ަވޒީފާ އަދާކ ރާ    .އޮތްމަސައްކަތެއް. މި މަސައްކަތ ެގ ތެރެއިން އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެވޭ ވަރަށް މ ހިންމ  ބައެްއ އެބަ

ަވޒީފާފަރާ ފަރާތާތާއި  ެއއްބަސްވ ން  ދޭ  ކ ރެވޭ  އޭގަ   ، ދެމެދ   ވެސް  ފަރާތަށް  އޮންނަ އި  ދެ  ސޮއިކ ރެވިފައި 

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ކ ރީަގއި  މީެގ  ލިބެންޖެހޭނެކަން.  ކޮޕީ  އޮތީ އެއްބަސްވ މ ެގ  ފަރާތ ެގ  ަވޒީފާ  ،ތަޖ ރިބާކ ރެވިފައި  ދޭ 

ފަހަ  ންޏޭއެކަ ިގނަ  ކޮޕީއެއް  އޮންނަ  އޮންނަނީސޮިއކޮށްފައި  މި  ބަލާއިރ .  ޞަޚާއް ؛ރ   މީހ ންނަށް  ބޭރ    ވަޒީފާކޮށް 

ބަދަލެއް އަދާކ ރަމ ން އަންނަ  ަވޒީފާއަށް  އޭނަެގ  ނޯވޭ  ޔަޤީންކަމެއް  މީހާއަކަށް  ކޮންޓްރެކްޓ   ،ދާ  އެ  ނޫނީ  ނޫނީ  ަގއި 

ކޯ އޮންނަނީ  ދ ވަހ   ައންނަ  ޖެހިެގން  ލިޔެފައްއެއްބަސްވ މ ަގއި  ބަދަލ ކ ރެވެނީ  .  ޗެއްކަމެއް  އަދަދ   ލިބޭ  މ ސާރައަށް 

ފަހަރ  ނާ  .ކަމެއް  ކިތައް  ތަފްސީލެއް  އެްއވެސް  އިސްލާޙާޭއެގ  ެގނެވ ނ   ާގނޫނަށް  މި  މިހާރ   އެކަހަލަ  ދޭ.   އެކީަގއި 

އޮތް. ނ ލައި ނ ކ ރެވޭނެ ޮގތަށް މި ާގނޫނ ަގއި ަވރަށް ތަފްސީލ ކޮށް އެބަ  އެއްބަސްވ މަކާ  ެގފަރާތ   އެްއވެސް ބަދަލެއް ދެ
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އެބަ  އިތ ރަށް  ފަރާތާ  ، އޮތްއަނެއްކާ  އަދާކ ރާ  ވަޒީފާ  ެއއްބަސްވ ން  ވަޒީފާވާލ ނ ކޮށްފިއްހަ  އެ  ފަރާތް ޔާ  ދޭ 

ކ ރެވިދާނެ ކަމަށް ދެމެދ ެގ އަދަދަކ ން ޖޫރިމަނާ އާރ ފިޔާވިހި ހާސް އާއި  ރ ފިޔާ  ހާސްދެޖޫރިމަނާކ ރެވޭނެ ވާހަކަ ވެސް. 

އެއީ ެވސް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނީ މި ރިޕޯޓ ން އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގިވ އޮތް ކަނޑައެޅިެގން ބަޔާންކޮށްފަ.  ާގނޫނ ަގއި އެބަ

މ  ޮގތ ގަ ހިންވަރަށް  އިސްލާޙެއްެގ  ރިޕޯއިމ   މި  އަޅ ަގނޑ ެމން  އަދި  ބަލައިލީމާ.  ރަނަގޅަށް  ސާފ ވޭ   ޓ   މިީއ    ،އެބަ 

ދޭ ފަރާތާއި ދެ ފަރާތަށް ވެސް ހަމަ އެންމެ ފ ރިހަމައަށް  ަވޒީފާ ؛ހަމައެކަނި ވަޒީފާ އަދާކ ރާ ފަރާތ ެގ ޙައްޤެއް ނޫންކަން

ފ ރަތަމަ މި    ،ބޭފ ޅ ން ފާހަަގކ ރައްަވއިފިވަރަށް ިގނަ    އިީމގަ ކަން.  ބިލެތް  ޙައްޤ  ލިބިެގންވާ ޮގތަށް ެއކ ލެވިފައި އޮތް

  . ޮގއްސި ކަމަށްއްލ ތަކެއް ލިބިެގންޙަލާޙ ތަކެްއ ނޫނީ  ޞްހ ރި ކަންބޮޑ ންތަކަށް ކޮމިޓީަގއި އިއިރ   އިއަބިލ  މަޖިލީހަށް  

ެވސް   ޕްރޮބޭޝަން  ޞަޚާއް ؛ލ ކ ރަން ބޫަގއަޅ ަގނޑ   ކ ރީގައިކޮށް  އޮތީ  މ އްދަތ ެގ   3މިހާރ     ،ދ ވަހަށްސްމަ  6 

  ދ ވަސް ސެޓްފިކެޓަކާ  15ޮގތަށް. އެތަނ ން    ދ ވަސް ނެޭގ  30އޮތީ. ސަލާމ ެގ ޗ އްޓީ    ދ ވަހަށް ބަދަލ ވެފައި މިމަސް

ސެޓްފިކެޓާ  15އަނެއް    ،ނ ލައި ނެގޭ   ދ ަވސް  އިޝޫ  އެކީަގއި  ޗާޖ ެގ  ސަރވިސް  ައޅ ަގނޑ މެންނާޮގތަށް.   އަކީ 

އަބަދ  ފާހަގަ އަންނަ ވެސް  ހިސާބަށް  ޗާޖ ަގއި  ސަރވިސް  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   އިޝޫއެއް.  ބޭނ ން  ރިޕޯޓ ަގއި    ،ކޮށްލަން 

ދޭންީވ   15%   ބޭފ ޅ ން ބޭނ މިއްޔާ  އެ  ،އަށްވ ރެ މަދ ނޫން އަދަދެކޭ. ޭއެގ އެްއވެސް މައްސަލަެއއް ނެތް  10އޮތް % އެބަ

ޗާޖ  % ؛ސަރވިސް  އަޅ ަގނޑ މެން  12ނޫނީ  ެއޮގތަށް  ޭއަގއި  ދޭންވީ.  ބޮޑަށް ކޮ  ެވސް  ވަރަށް  މިޓީަގއި 

  10ލެވިެގން %އިބާއްވާނިއްޔޭ ފ ރ ޞަތ  ބޮޑަށް ހ ޅ ވަ  ޮގތަށް ޖެހ މ ެގ ބަދަލ ގައިއެ   10ސީދާ %  ،މަޝްވަރާކ ރެވ ނ 

ވެސް    ، ެއއީޮގތަށް. އެހެންވީމާ  ނޫން އަދަދަކަށް. ިގނައިން ދޭން ބޭނ ންވާ ފަރާތްތަކަށް ެއޮގތަށް ދެވޭ   އަށްވ ރެ މަދ 

ޭއެގށް ބޮޑަށް ވެސް ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވޭ. ސަރވިސް ޗާ ވަރައަޅ ަގނޑ  ހަމަ މިނިމަމް    ،އިތ ރ ން ޖ ެގ ކަންތަކާއި 

  ދ ވަސް ތެރޭަގއި މިނިމަމް ވޭޖ  އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ ވަޒީފާ އަހަރ   1ވޭޖ ެގ ޮގތ ަގއި މި ާގނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށޭތާ  

މް ވޭޖ   އޮތް ލިޔެވިފަ. އެީއ ކޮންމެހެން މިނިމަފ ކޮށް އެބަރަށް ސާއަދާކ ރާ ފަރާތަށް ލިބިެގންދާނެކަން މި ާގނޫނ ން ވަ

އެއީ    އި، ކަނޑައަޅަ  ވ ން  ބްރޯއަކަށް  މީހާ  ނެރޭ  އަމ ރ   ހަމަޖެހޭ އަދި  އެ  މ ޅިން  ހިއެއްނ ވޭ  އަޅ ަގނޑަކަށް 

ހ ރި މީހަކ    ނޑައަޅަންކޮންމެ ފަދަ އެްއޗެއް ކަ  ،ން ކޮންމެ ކަމެއްނޫވާހަކަެއއްހެނެއް. ބްރޯއަކަށް ެވދާނެ މިނިމަމް ވޭޖ   

މީހަކ  ެއޮގތަށް މަސައްކަތްކ ރަންޏާ ބްރޯައކަށް ިގނަ ފަހަރ  އޮންނަނީ ވެފަ. ވެސް ބްރޯައކަށް ވާން ބޭނ ންވެެގން އެ  

 ނ ކ ރެވޭ މިނިމަމް ވޭޖާ   ބޫލެއްަގއަޅ ަގނޑަކަށް    ،އެްއޮގތަކަށް ވެސް ބްރޯ މީަގިއ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ފާހަަގކ ރާތީ

 ށް. ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކަވެދާނެ ކަމަ  ރޯއަކަށްގ ޅިެގން ބް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިކ ރާމް ޙަސަން.ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ދިއްަގރ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 
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 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ިއކ ރާމް ޙަސަން ދާއިރާެގ މެންބަރ  ދިއްަގރ  

ލާޙ ތަކެއް ެގނެސް  ޞްރަށް ރަނަގޅ  އިވަ ؛ލާޙ ތަކެއް ޞްއާދެ! ަވޒީފާެގ ާގނޫނަށް އި  ީއސް.ޒަތްތެރި ރަޝ ކ ރިއްޔާ ިއއް

ޤ ތިޞާދީ ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރަށް އަދި އަދި އި  އާއިވަރަށް ިގނަ މަސައްކަތްތަކެްއ ކޮށްދެްއވާފައި ވާތީ އިޖ ތިާމޢީ ކޮމިޓީ

އަޅ ަގނޑ މެން   ޝ ކ ރ ދަންނަވަން.  ވަރަބާ  އިންތިޚާމެންބަރ ންނަށް  ހަމަ  ފ އްދައިދިނ މަށް  ވަޢ ދ ތައް  ވީ  ށް  ދިމާކޮށް 

ޓަކައި އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ވަރަށް  ވާކަން އަޅ ަގނޑ  ީމަގިއ ފާހަަގކ ރަން. އެ ސަބަބަށްގ ނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދީފައިިގނަ

ޝ ކ ރ  ޞްއިޚ ލާ މ ވައްޒަފ ންނަށް    ތެރިކަމާެއކ   ރިސޯޓ   އަޅ ަގނޑ މެން  އެދެދަންނަވަން.  އާމްދަނީެއއް ރަނަގޅ   ވޭ 

ލިބޭނޭ ވެސް  މަހަކ   މަސައްކަތްކ ރަމ ން  ޮގތަށް    ކޮންމެ  ބަހަްއޓައިެގން  ވިސްނ ން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހަދައިދިނ މަށް 

މި ވަނީ. އަދި މި ކޮމިޓީތަކ ން ވެސް ެއޮގތަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިާވކަން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. ެއޮގތ ން   ފައިސްޮގ

އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކ ރަން. ވަރަށް  ްއޒަފ ންނަށް ލިބެނީ ސަރވިސް ޗާޖ ންކަން  ސޯޓ  މ ވައާމްދަނީެއއް ރިއެންމެ ބޮޑ   

ިގނަ ރިސޯޓ ތަކ ން ވަރަށް އެދެވޭ އާމްދަނީއެއް ސަރިވސް ޗާޖ ެގ ޮގތ ަގއި ނަަގއިދޭކަން ެވސް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން.  

ބޫލ ކ ރާ  ަގނޑައަޅާފަ. އެހެން ޮއތ މ ން އަޅ ަގނޑ   ނެ ކަމަށް ކަޖެހޭސަރވިސް ޗާޖ  ނަަގން  10މި ބިލ ަގއި މި ވަނީ % 

ބޭނ ންވާޮގ މ ވަްއޒަފ ންނަށް  އެ  ހޯދައިދިނ މަށް   ؛ތ ަގއި ރިސޯޓ ތަކަށް  އާމްދަނީއެއް  ރަނަގޅ   މ ވައްޒަފ ންނަށް  ނ ވަތަ 

ކަންބޮޑ ވ މެއް   ކ ޑަކ ޑަ  އަޅ ަގނޑ ެގ  އެހެންނަމަވެސް،  ޓަކަިއ  ރެކޯޑަށްމަ  ހަ  އަޅ ަގނޑ  މަސައްކަތްކ ރެވޭނެ.   

އެއީ   ބޭނ ން.  މާއް  52ފާހަަގކޮށްލަން  އެބަވަނަ  )ށ(ަގިއ  ވާހަކަ.ދާެގ  އިޚ ތިޔާރ ެގ  ވާހަކަ  އިންކާރ   އޮވޭ  ކ ރެވިދާނެ 

ބޭނ ން.  އަދި  އިނޭގތޯ.    ޮއވޭއެބަ މި ވާހަކަ ދަންނަވާލަން  ހަމަ  އިންކާރ ކ ރ ން އެހާ ފަސޭހަކޮށް އޮތ މަކީ  އަޅ ަގނޑ  

ކަ އަސްލ ަގިއ  އަޅ ަގނޑ ންއެއީ  ކަމެއް.  ރައްޔިތ ންނާައޅ ަގނޑ ެގ    ،ވާހަކައަކީ  ؛ބޮޑ ވާ  ހ ރި    ދާއިރާެގ  ދަްއކާފައި 

އެހާ ފަސޭހަކޮށް    ،ޮގތ ން ދައްކާފަިއ ހ ރި ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރ ަގއި  އަދި އެހެނިހެން ތަންތާަގއި ސިޔާސީ  ، ާއއިވާހަކަ

އޮންނަ ކަންބޮޑ ވާއިންކާރ ކޮށްލ މަށް  އަޅ ަގނޑ   ވަރެްއެގ އ ނދަޫގކަ  އޮތ ަމކީ  ކޮންމެެވސް  ބަދަލ ަގއި  އޭެގ    ތަކަކާެމއް. 

ެގނެވިފައި  ޮގތް  އިންކާރ ކ ރެވޭނޭ  އަޅ ަގނޑ     ،ވާނަމައެކ ަގއި  ކަމަށް  ފ ރިހަމަވާނެ  އެހެނެަގމިއަށްވ ރެ  އް  ބޫލ ކ ރަން. 

ކ ރަންޖެހޭ. ސްޓާފ ން ދޭ ޓްވޭނޫން، އިނޭގތޯ. ޚިދ މަތް ެއީއ ރަނަގޅ ކ ރަންޖެހޭ އެްއޗެއް. އަޅ ަގނޑ މެން ސްޓާފ ން މޯޓި

ރަނަގޅ ކ  އެއްޗެއް.ޚިދ މަތްތައް  މެނޭޖ ކ ރަންޖެހޭ  އެއީ  މޯޓިވޭޝަން  ވަކި    ރަންޖެހޭ.  ތެރެއިން  މެނޭޖ މަންޓ ެގ 

ބޫލ ކ ރަން. އެކަން ކ ރެވޭނީ ެއ  ަގ  ކަމަށް އަޅ ަގނޑ   އ ސޫލ ތަކެއް ހެދިެގން ަވކި ޮގތަކަށް އެކަން ކ ރެވެން ެވސް ޖެހޭ

ޖެހޭނެ ވަކި ޮގތަކަށް މަޢ ލޫމާތ ތައް އެއްކ ރެވިެގންދާން  ބޫލ ކ ރަން. އެަގސް ލިބިެގންކަން ވެސް އަޅ ަގނޑ   ވެމަޢ ލޫމާތ   

ތެރޭގަ  ތައްޔާރ ކ ރެވި އިރިސޯޓެްއެގ  ޮގތަކަށް  ަވކި  ވެސް  ބިލ ތައް  އަދި  މަޢ ލޫމާތ ތަކާ  ،.  ފ ރިހަމައަށް  ެއއްޗެ  އެ  ހި 

އަޅ ަގނޑ    ކަމަށް  އެހެންވީމާކ ބޫލ ަގލިބިެގންދާންޖެހޭނެ  އަ ރަން.  ކަންބޮޑ ވ ން  މި  ހަމައެކަނި  އޮތީ.  ،  ޅ ަގނޑ ެގ 
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ވަރަށް   .އޮތީ އިނޭގތޯ  ދެން ލީްވެގ ކަންތައް މި  .ވަރަށް ރަނަގޅ  ހަމަ މި ބިލ ަގއި ިގނަ ކަންތައްތައް  ،އެހެންނޫނިއްޔާ

ދެވެމ ން ރާއްޖޭަގއި  މިހާރ ވެސް  ލީވް  އަދަދަކަށް  އަސްލ   .ދަނީިގނަ  ބިނާކ ރ ވަނިވިައޅ ަގ  މިއަށްވެސް    ، ނޑ މެން 

 ދޭތެރޭ  ނ ވަތަ މި މަސައްކަތ ެގ ދާއިރާއެއް އ ފެއްދ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެން ޖެހޭ އެއާ  އްތަމަޢެމ ޖ   އ ފެއްދ ންތެރި

 ކ ރާ ބޫލ  ަގއިތ ރަށް ވިސްނަން. ދިވެހި ރަްއޔިތ ންނަކީ އ ފެއްދ ންތެރި މަސައްކަތްކ ރާ ބަޔަކަށް ހެދޭނީ އަޅ ަގނޑ     ވެސް

ލީވްތަކާޮގތ ގަ  ައޅ ަގނޑ   އި  ވެސް  ޮގތްތަކެއްދޭތެރޭަގއި  ޖ މ  ؛މެން  ނިންމައިެގން.  ޮގތްތަކެއް  ޮގތެްއަގއި  ރަނަގޅ   ލަ 

ޝ ކ ރ   ބޮޑަށް  ވަރަށް  މަސަްއކަތްތަކެއް.  ރަނަގޅ   ބޮޑަށް   ވަރަށް  ވަރަށް  ވެސް  ފ ރ ޞަތަށް  ދެްއވި  ދަންނަވަން. 

 ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ 

މެންބަރ .  ޝ ކ  ިއއްޒަތްތެރި  މެންބަރ ންރިއްޔާ  ދަންނަވަ  ؛އިްއޒަތްތެރި  ަވގ ތ   އޮތް  ބާކީ  ލާނަން. އިއަޅ ަގނޑ  

  5އޮތް  ނިމިއްޖެ. ޖ މްހޫރީ ޕާޓީއަށް އެބަމިނެޓ . ޕީ.ޕީ.އެމް، ޕީ.އެން.ސީެގ ަވގ ތ     15ޮއތް  އެމް.ޑީ.ޕީއަށް އަދި ބާކީ އެބަ 

 1މިނެޓާއި    1ބަތްެވވަޑައިނ ަގންނަވާ ކޮންމެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް  ނިސްކަށް  ސިކ ންތ . ަވކި ޕާޓީއަ  5މިނެޓާއި  

ބަ ރިޕޯޓަށް  ކޮމިޓީ  މ ޅި  އެކަމަކ   ލިބިވަޑައިަގންނަވާނެ.  ކަނޑަެއޅިފައިހ ސިކ ންތ   ަގޑިއިރ ކަން   1ވަނީ  ސްކ ރ މަށް 

ެގންދަވާ  އެދިވަޑައިަގވަމ ން  ފ ރ ޞަތަށް  މިހާރ   މެންބަރ ން  ބަހައްޓަވާތިވިސް  އިރ އިްއޒަތްތެރި  ކެންދޫ    !ނ މ ަގއި 

 ޢަލީ ޙ ސައިން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ދާއިރާެގ  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޢަލީ ޙ ސައިންދާއިރާެގ މެންބަރ  ކެންދޫ 

ން  ގ ޅިެގ  އާދެ! އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  މި ހ ށަހަޅާފައިވާ އިސްލާޙާއި އަދި މި ރިޕޯޓާ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

 ؛ިއރ ަގއި ހ ރި ކަންތައްތަކެއް އި ަގއި ވ ޖޫދަށް އަ  2008ބެހޭ ާގނޫނ     އާވަޒީފާ  ،ރ  ހަނދާންކޮށްލަންޖެހޭއިްއކާހަކަދަވާ

  އަހަރ  ނ ކ ރެވި ޮއއްވާ   12ކޮށް ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލާނަން މިނިމަމް ވޭޖ ެގ ކަންތައްތައް މި ވޭތ ވެދިޔަ  ޞަވަކިން ޚާއް 

ސަރ ކާރ ން މި  ކ ރަން  ޙަޤީޤަތ ަގއި    ޓިކަމީފެއް  އެކަން  ކަެމއް.  ފާހަަގކ ރާ  އ ފަލާެއކ   އެކަން  ހަމަ  ައޅ ަގނޑ މެން 

ިއސްލާޙ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި ވެސް ހަމަ ވަރަށް    ވާމިހާރ  މި ހ ށަހަޅާފައި  ،ޖެހޭނީޙަޤީޤަތަށް ވާހަކަދަްއކާ ނަމަ ދަންނަވަން

ޅ ަގނޑ ެގ ކަންބޮޑ ވ ން ހ ރި ކަންތައްތައް ސް، އަމަވެރަނަގޅ  ކަންތައްތަކެއް އިސްލާޙ ކ ރެވިފައި އެބަ ހ އްޓޭ. ެއހެންނަ

ލާޙ ެގ ޮގތ ަގއި ހ ށަހަޅާފަ. ޭއެގތެރެއިން ފ ރަތަމަ ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  މި ަވގ ތ ކޮޅ   ޞްއަޅ ަގނޑ  އެ ވަނީ އި

ބޭނ ންވަނީ ވާހަކަ.  ރިޑަންޑެ  ،ފާހަަގކޮށްލަން  ވަޒީފާ   2008ންސީެގ  އަ  އާަގއި  ާގނޫނ   ވެއިރ ަގއި ބެހޭ  ސް  އި 

އެބަންޑަންޑެރި ދެކެވިފައި  ވާހަކަ  އަޅ ަގނޑ   ސީެގ  ތިބި ަގއޮތް.  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  އަދި  އޭރ   ޮގތ ަގއި  ބޫލ ކ ރާ 
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ނ ފޫ  ބާރާއި  ރިޑަންޑެޒ ވިޔަފާރިވެރިންެގ  ޙަޤީޤަތ ަގިއ  ބޭނ ންވި  ީމހ ން  ެއ  ވަރ ަގދަވާނެ.  މާ  ެގންނަން.   ންސީެއއް 

މަޖިލީ ިމ  އޭރ ަގއި  ތިއްބެ ހ ގައިއެހެންނަމަވެސް،  ފެނ ނީ  ބޭފ ޅ ންނަށް  ހިމަނައިެގންރިޑަންޑެ  ،ވި  އެީއ ންސީ  ނ ވާނޭ. 

 ، ލަތ ެގ ސަބަބ ންހާޮގތ ންނާއި ަވޒީފާ އަދާކ ރާ މީހ ންެގ ތިބި ނިކަމެތި    ފ ެގ ނިޒާމ  އޮތްޞާދ ލ އިންޢަދިވެހިރާއްޖޭެގ  

ެގއްލ ންތަކެްއ    ހަމަ  ،ވާނަމަަވކިކ ރަން ފަށައިފި ކަމަށް    ހަމަ އެްއކޮށް ަގނޑ ކޮށް މީހ ން  އެ މީހ ން ޭއެގ ސަބަބ ން 

ރިޑަންޑެ ބަލާފައި  ކަމަށް  ނ ެގނައީ.  ލިބިދާނެ  ާގނޫނ ަގއި  މި  ވާހަކަ  ފެނ ނީ ޭއެގންސީެގ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ފަހ ން 

ކ ރިހ ހައިކޯޓ ން   ވަޒީފާ  ކ މެއް  ކަމެއް  އާތަން  ނެތް  ާގނޫނ ަގިއ  ާގނޫނޭ  އާަވޒީފާ  ،ބެހޭ  އ ޅ   ބެހޭ   ކީ މަކިޔައިެގން 

  ކ ރެވޭ ންޓ ކ މެްއެގ ދަށ ން ރިޑަންޑެހ ން ކ ރި  ، ާގނޫނ ަގއި ނެތް ކަމެއް ހައިކޯޓ ދަ ލޯ. އެހެންވީމާ  ން ޓޫރީޑިންގ އި

މިއަދާ ކ ރެވެމ ން  އެކަން  ވަނީ.    ހިސާބަށް  ޮގތަށް  މި  އަނެއް ގޮއްސަ  ފާހަަގކ ރަންޖެހޭ  ައޅ ަގނޑ މެން  އެާއއެކީަގއި 

ގ ޅިެގން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފަިއ    ގ ޅިެގން އެކިއެކި ސަބަބ ތަކާ  އާކ ރިން ވެސް ވަޒީފާ  ޭއގެ ަގއި އަދި    2011  ،ކަމަކީ

އަޅ ަގނޑ    އޮތީ.  ނ ލިބި  އިންސާފ   އަދިވެސް  މީހ ންނަށް  ކެނދިކ ޅ ދޫ    ބޫލ ކ ރާަގތިބި  ގ ޅިެގން  މިކަމާ  ޮގތ ަގއި 

ކަވާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  މި  އަދި ވާހަކަ ވެސް ދައް،  ނެނަވާދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ހަމަ މިއަށް ހެކިެވަވޑަިއަގން 

ނ ނިމޭ. އެހެން މިކަން އޮއްާވ    ޕްރީމް ކޯޓ ަގއި މިހާރ ވެސް އެ ހ ރީ އެ މައްސަލަތައް އަދިވެސް ބަލާކ ރަނީ. ސ ބޫލ ަގ

ދަނޑިވަޅ ަގއި  ދަތި  އައި  މި  ދ ނިޔެއަށް  މ ޅި  ދިވެހިރާއްޖެއަށާއި  ޚާއް  ،މ ޅި  ވަކިން  ތަންތަނަށް، ށް  ކޮޞައަދި  ިގނަ 

ޚާއް ރިޑަންޑެޞަ ވަކިން  ވަކިކޮށްފައިވަނިކޮށް  މީހ ން  ިވޔަފާރިތަކ ން  އަދި  ރިސޯޓ ތަކ ންނާއި  މެދ ވެރިކޮށް  ންކޮށް  ސީ 

ވަކިކ ރެވޭނޯޓިސް ވަކިކ ރެވޭ  ،ޮގތަށް  ދީފައި  ވަޒީފާއިން  ކ ރީމާ  މީހ ން  މިކަން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް،    ޮގތަށް  މިއީ 

ޙަޤީ ހަމަ  ބަލައިނ ަގނެވޭނެޤަތ އަޅ ަގނޑަށް  ވެސް  ވެެގން   ަގިއ  ނަތީޖާއަކަށް  މީެގ  އަޅ ަގނޑ   ކަަމކީ.    ބޫލ ކ ރާ ަގދާނީ 

މިހާރ  އެތަޮގތ ަގއި  ވެސް  ތަންތަނ ން  ތިބި  ހިފެހެއްޓިފައި  ެގއްލ ންކެވެސް  ވަޒީފާ  ބަެއއްެގ  އަދި   ،އް  އ ނިވ ން. 

ދިގ ލަ މިހެން  ދަތިކަން  މި  ނޭނޭގ  ކޮދާިއެގންއަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް  ދ ވަހަނީ  ކިހާ  މ އްދަތަކަށް  ވެސް ން  ކަމެއް  ކަށް 

އިން ވެސް އަދި ޮގތ ން މިނިވަން މ އަްއސަސާތަކ ން ވެސް އަދި ސިިވލް ސަރވިސް  ނޭނޭގ. ފަހަރެއްަގއި ކަން ދިމާވާ

ރިޑަންޑެ ހަމަ  ވެސް  ތަންތަނ ން  ވަކިކ ރ އެހެން  ވަޒީފާއިން  މީހ ން  ދަށ ން  ކަމެކޭ ންސީެގ  ނ ހިނާގނެ  ހަމަ   ަމކީ 

އޮތް. ހަމަ ، އަޅ ަގނޑ ެގ ކަންބޮޑ ވ ން ހަމަ ޙަޤީޤަތ ަގއި ެވސް އެބަ. އެހެންވީމާނޭނޭގޅ ަގނޑަކަށް ހަމަ ދަންނަވާކަށް  އަ

ބޭނ ންވަނީ ފާހަަގކ ރަން  އަޅ ަގނޑ   ނ ދީ    ،އެާއއެކ   ޭވޖ   އަނެއްކާވެސް   12މިނިމަމް  އޮވެފައި  ވަންދެން    ،އަހަރ  

މިނިމަމް ވޭ  1އަދިވެސް   ފަހ ން  ދޭއަހަރ   އަދި އެ   ވާހަކަ ދެއްކީމާޖ   ޮގތެއް ނޫން. ވީހާެވސް  އެއީ  ންމެ ރަނަގޅ  

. ބޮޑެތި ޚަރަދ ތައް ދައ ލަތ ން ކ ރަންޖެހޭ މައްސަލަތަކ ަގިއ  ހެންޖެހޭއަވަހަކަށް އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ މިކަން ކ ރަން އެބަ

 ތައް މި ދަނީ ހަމަ ވ ޖޫދަށްނޫނ މަސް ލާފައި އަޅ ަގނޑ މެން ާގ  1މަސް ލާފައި ނ ވަތަ    5ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ  

ަގއި ކޮންމެހެން މާ ިގނަ މ އްދަތެއް ލާފަިއ ެއކަން ކ ރާތީ އި، މި ަމއްސަލަ ހަމަ ފާސްކ ރަމ ން. އެހެންވީމާ  ،ެގންނަމ ން
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އެބަ ކަންބޮޑ ވ ން  ހަމަ  ބޭނ ންވަނީއަޅ ަގނޑ   ފާހަަގކޮށްލަން  އެާއއެކީަގިއ  ހަމަ  ލިބ މ ެގ    ،އޮތް.  ވަޒީފާ  ދިވެހިންނަށް 

  60%އޮތީ    ހ ށަހަޅާފައި މި   ،އޮތީ  މި ބިލ ަގއި މި  ހ ށަހަޅާފައި  60ރަނަގޅ  ހަމަ % އިތ ރ ކ ރ މަށް ޓަކައި  ޞަތ ފ ރ 

ސީނި ތިބިއަހަމައެކަނި  މަޤާމ ތަކ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެން  ނަށްމީހ ން  ރ  އެބަ ަގ.  ކޮންމެ ބޫލ ކ ރަން  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ޖެހޭ 

އަހަރ    2އެބަ ނ ކ މޭ. އެ ކ ދިން އޭެގ    ލެވެލް ނިންމާފައި  އަށްވ ރެ ިގނަ ކ ދިން އޯ  5000  އަހަރަކ  ާގތްަގނޑަކަށް

މި ކ ދިން ވަޒީފާއަށް ނ ނިކ ންނަނީ    ،، މި ކ ދިންނަށް މި ވަނީ ކީއްތޯފަހ ން ވަޒީފާެގ ބާޒާރަށް އެބަ ނިކ މޭ. އެހެންވީމާ

އެބަ ބަލަން  އަޅ ަގނޑ މެން  އަޅ ަގނޑ މެންކީްއވެެގންތޯ  ޙަޖެހޭ.  ބަލާއިރ   އަތްތަ   ،ޤީޤަތ ަގއި  ްއ މަސައްކަތްނ ކ ރާ 

ފ ދޭވަރަކަށް އެބަ ހަމަ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  މީހ ން  ިގނަ. މަސައްކަތްނ ކ ރާ  ވަރަށް  ިމ  ތިބި. އެހެންވީމާދިވެހިރާއްޖޭަގއި   ،

އަޅ ަގނޑ    ެގނެވޭނީ  ވަޒީފާތަކަށް  އެކަށީެގންވާ  ަގމީހ ން  ޖާަގ،  ެއކަށީެގންވާ  ޮގތ ަގއި  ހ ރިހާ   ޖާަގބޫލ ކ ރާ 

އޮވެެގން ެވސް  އެހެންވީމާއިންޑަސްޓްރީތަކެްއަގއި  އަނެއްކާވެސް  .  ޓަކައި  ކ ރ މަށް  އެކަން  ދިނ މަކީ   5،  އަހަރ  

ައހަރ ެގ ތެރޭަގއި ނ ވަތަ އަޅ ަގނޑ މެން މި ކިޔާ ހަމައެކަނި    50ޮގތ ަގިއ މާ ދިގ  މ އްދަތެއް.    ބޫލ ކ ރާަގއަޅ ަގނޑ   

ތެރޭަގިއ    ދ ވަހ ެގއަހަރ   5އެްއ  ރޭނިންދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި ނ ކ ރެވ ނ  ޓްއަހަރ   47  ،ރ ލާއިޓ އަރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީއަށް ބަ

ކަމަށް ވަންޏާ އަޅ ަގނޑަށް   ނ ކ ރެވޭ. އަޅ ަގނޑ މެން އަވަސްކ ރަން ބޭނ ންވާ   ބޫލެއްަގކ ރެވޭނެ ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑަކަށް  

ރަނީ. ބޫލ ކ ަގށްލެވޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ    ކޮހީވަނީ ހަމަ މިއަށްވ ރެ އަަވސް ހަމަ މ އްދަތެއްެގ ތެރޭަގިއ ވެސް އެކަން

ތިއްބެިވ    އިމި މަޖިލީހ ަގ  ށްލާޙ ތަކަ ޞްއަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅާފައިވާ އި  ،، އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ަވރަށް ބޮޑަށް އެދެންއެހެންވީމާ

 މެންބަރ ން ތާއީދ ކޮށްދެއްވ މަށް. ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .ވަޙީދ هللا މެންބަރ  ޢަބްދ އިްއޒަތްތެރި ދޫ ދާއިރާެގ  ދިއް މެންބަރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:   ވަޙީދ هللا ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

ވަޒީފާއާ ރައީސް.  ިއްއޒަތްތެރި  ާގނޫނަށް  ޝ ކ ރިއްޔާ  މަޖިލީހ ަގއި  ؛ބެހޭ  ާގނޫނ   މި   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

މަސައްކަތް  ކ ރ މަށްއިޞްލާޙ  ފެށިެގންޓަކަިއ،  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ،  ދިޔައިރ ަގއި  ފަރާތ ން  މަސަްއކަތްތެރިންެގ 

ޭއެގތެރޭަގއި    ދިޔަފާހަަގެވެގން އިޞްލާޙާއި،    14ކަންބޮޑ ވ ންތަކެއް.  ެގންނަ  މާއްދާއަށް  މާއްދާއަށް  21ވަނަ    ވަނަ 

މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ    ،. އެހެންނަމަވެސް އަށްވަނަ މާއްދާ  52ވަނަ މާއްދާއަށް އަދި    42  ،ެގންނަ އިޞްލާޙާއި

ނ ޖެހ މެއް އެ ފަރާތްތަކ ެގ މާ ބޮޑ  ހިތްހަމަ  ދިޔައިމާއެ ކަންބޮޑ ވ ންތައް ައޑ އަހައިެގން އިޞްލާޙ ކ ރެވިެގން  ،މާއްދާތައް

  ކ ރެވިެގން މި ާގނޫނ  ރަނަގޅަށް އިޞްލާޙ  ،. އަޅ ަގނޑ މެންނަޑް މި ކ ރެޭވ ކަމަކީ ކަމަކަށް ނ ފެނޭ  އެ މާއްދާތަކަށް އޮތް
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މައްސަލަތަކަށް   ހ ރި  ާގނޫނ ަގއި  ހޯދަޙައަދި  މަސައްކަތްތެރިންނައިއްލ   ރައްކާތެރިކަން  ށްދެވޭނީ.  އަދި ހިމާޔަތާއި  ދީ 

ފަހިވެެގން ފ ރ ޞަތ   ދިވެހިންނަށް  އަޅ ަގނޑ ރާއްޖޭަގއި  ޮގތްތަކެއް  ާގއިމ ކ ރެވޭތޯ  ދާނެ  ކ ރަނީ. މަސައްކަތްމި  މެން 

އަޅ  ެއކަންކަން  ހާސިލ ވެެގން އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ  ތެރެއިން  ާގނޫނ ެގ  މި  ރައީސް ަގނޑ މެންނަށް  އިއްޒަތްތެރި   ؛ދާނެ. 

ވަރަށް   އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ މަސައްކަތްތެރިންގެ   ،ދިޔައީ   ބޭނ ންވެެގން މިއަޅ ަގނޑ  ހަމަ ބިލ ަގއި ެއްއޗެއް ބ ނަން  

ކޮމިޓީެގ    ދޭ. އެ ކަންބޮޑ ވ ން އަޅ ަގނޑ އާވަނަ މާއްދާއަށް މި ެގނެވޭ އިޞްލާޙާއެކ ަގއި އެބަ   21ބޮޑ  ކަންބޮޑ ވ ެމއް  

އެ ބޭފ ޅ ންެގ ވާހަކައިން މި ެގނެވޭ   ،ވެސް ހިއްސާކ ރިން. އެހެންނަމަވެސް  ދާިއރާެގ މެންބަރާ  ކ ޅ ދޫދިކެނ  ،އްރިރ ޤަމ 

މި ކަން  އިޞްލާޙަކީ  ެއ  ޮގތަށްަވގ ތ   ހ ރި  ވަކިކ ރެިވެގން  ބޮޑ ވ ންތައް  ެއއްފަހަރާ  ވަޒީފާއިން  ބަޔަކ     ދާނެ ިގނަ 

ކ ރެވިފައި  އްލ  ލިބިެގންދާނެ ޮގތަކަށޭ މި މާއްދާ އިޞްލާޙ ޙަދާނީ. އެކަންކަމަށް  ޮގތަކަށެއް ނޫނޭ ކަންކަން ބައްޓަންވެެގން

އެހެންނަމަވެސް  މި މ ަގއަޅ ަގނޑ     ،އޮތީ.  ވާހަކައިން  ްއރިރ ޤަބޫލ ކ ރަނީ  ލިބިެގންދާނެ  ޙަކަންބޮޑ ވ ންތަކަށް  ެގ  އްލ  

މާއްދާ   އެ  ނޫނީ  ކޮބައިކަން ސާފ ވެެގންޓަންބައް ޮގތަކަށް  ޮގތަކީ  އޮތް  އަޅ ަގނޑ   ދާނެކ ރެވިފަިއ  ހަަމ    ކަމަށް.  ވެސް 

އޮތް މިހާރ   އެ  ާމއްދާަގއި  އެ  އެްއޮގތަށް  މަސައްކަތްތެރިންނެކޭ  ަގނޑ ކޮށް  އަޅ ަގނޑ ެގ  މ ވަްއޒަފ ންތަކެްއ  ޮގތ ން   

 ތް ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝ ކ ރިއްޔާ. އެ ކަންބޮޑ ވ ން އިންތިހާައށް އޮ ،ވަކިކ ރެިވެގން ދާކަމ ަގއި ވާނަމަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .ޙ ސައިން ޙިސާން މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ތ ޅާދޫޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ޙ ސައިން ޙިސާން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ތ ޅާދޫ

ދެ   ،ލަން ބޭނ މީފާހަަގކޮށް، އަޅ ަގނޑ  ވެސް އެންމެ ފ ރަތަމަ ކަމަކަށް  އާދެ  .ރައީސްޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި  އާދެ،  

ކ ރި  ގ ޅިެގން  ކޮމިޓީއެްއ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މި  މަސައްކަތ ން  ރައްކާތެރިކޮށްދޭން  ބ ރަ  ޙައްޤ   މަސައްކަތްތެރިންެގ 

އެޅިެގން ފާސްވ މ ން  ބިލ   މި  މިއަދ   ފިޔަވަޅ ތަކެއް  މ ހިންމ   އާދެވަރަށް  ބޮޑެތި    ! ދާނެކަން.  މަސައްކަތްތެރިންެގ 

ހިމެނ  ތެރޭަގއި  ޗާޖ  ؛ނ ކަންބޮޑ ވ ންތަކ ެގ  ސަރިވސް  ނ ލިބ މާއި،  ހަމައަށް  ޗާޖ   މިންވަރަށް   ސަރވިސް  ނަާގ 

ޓ އަރިޒަމް   ،އްލ  ލިބިެގންދޭ. އަދި ހަމަ އެާއެއއްކޮށް ފާހަަގކޮށްލަންޙަދިނ މާއި، މި މައްސަލަތަކަށް މި ބިލ ން އެބަ  ނ 

މ ވަްއޒަފ ންނަށް   10%  އިއިންޑަސްޓްރީަގ ރިސޯޓ ތަކ ެގ  އެހެންވީާމ،  ލާޒިމ ކ ރޭ  އެބަ  ނަަގން  ޗާޖ   ސަރވިސް 

އްލެއް ލިބިެގންދާނެ. ޙަވެސް މިައދ     އޮތ މަށްތަފާތ  ވެފައި އޮތް ސަރވިސް ޗާޖ  ލިބޭ މިންވަރ  އެކި ރިސޯޓ ތަކ ަގއި  

ރައީސް އިްއޒަތްތެރި  ފާހަަގކޮށް ؛އާދެ،  އަޅ ަގނޑ   ަމސައްކަތްތެރިންެގ  ންއާ  ،ންލަޭއގެއިތ ރ ން  ޙައްޤ ތަކ ެގ މ ކޮށް 

ނ ލިބިެގން   ހިމެނޭޝަކ ވާތެރޭަގއި  ތެރޭަގިއ  ޙައްޤ ތަކ ެގ  ނ ލިބ މާއި ؛ކ ރާ  މައްސަލަތަްއ  މ ސާރަ  އަދި   ،
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ހ ށަހެޅ މ ންޓްރައިބިއ ނަލަ ނިންމ ންތައްޓްރައިބިއ ނަލ   ،ށް  އެ  ނިންމާއިރ   ޮގތެއް  މައްސަލަތަކ ަގއި   ،ން 

ތަންފީނިންނިންމި ހިންގ މަށް  ޒ މ ތައް  މައްސަލަ  ޓްރައިބިއ ނަލްަގއި  އައިްއސަ  މާލެ  އަދި  ދަތިތަކާނ ވ މާއި،  ގ ޅޭ    ވާ 

ހ ށަހަޅާފަ ހ ރި ޝަކ ވާތަކާޮގތ ން  މި ބިލަށް  އި  ހ ރި    ،ގ ޅިެގން މިއަދ   ހ ށަހެޅިފައި  ރިޕޯޓަށް  ރިޕޯޓާއި އަދި މި  މި 

ތެރެއިން   ލިބިެގންދާނެކަންޙައިޞްލާޙ ތަކ ެގ  ރައީސްްއލ   އިްއޒަތްތެރި  އާދެ،  މިއަދ ެގ ؛.  ކޮވިޑ ެގ   ރިޑަންޑެންސީއަކީ 

އެންމެ ކަންބޮޑ ވާނެން  ހާލަތ ަގއި  ެއކަމަށް  ވެސް  އެކަެމއް.  އަޅ ަގނޑ މެން  ކަމެއް.   މެންން  ިވސްނަންޖެހޭ  ވެސް 

ރައީސް  ބޭނ ންަވނީ ؛އިްއޒަތްތެރި  ފާހަަގކޮށްލަން  ހާލަތާ  ،އަޅ ަގނޑ   މި  މި  ކޮިވޑ ެގ  މިއަދަށް  ގ ޅިެގން  މަޖިލީހަށް   

ލެއް. ިމ  ސަންސެޓ  ބި  ،ހ ށަހަޅާފައި  2020  ލ މ  ޞިއްޙަތ ެގ ކ އްލި ނ ރައްކަލ ެގ ބިންއާ   ،ވޯޓަށް އެހ މަށް އެބައޮތް 

ކަމަށް   ވަކިކ ރ ން ނ ވަތަ ވަކިކޮށްފާނެަވކިކ ރާ މީހ ން ވަޒީފާއިން    އިސިޓ ޭއޝަންގަ   ކޮވިޑ  ؛އެ ކަންބޮޑ ވ މަށްބިލ ން  

ވަޒީފާއަށް ބެހޭ ާގނޫނަކީ ދާއިމަށް   .އްލެއް ެގނެސްދޭންޙަޮއތް ކަންބޮޑ ވ މަށް އަޅ ަގނޑ ެމން    މެދ ަގއި މި  މ ވަްއޒަފ ންެގ

މައްޗަށް   މިއަދ   މަލ ކ ޢައެ  އަޅ ަގނޑ މެން  ާގނޫނ ަގއި  އެ  ާގނޫނެއް.  ހާލަތަކަށް  ރާނެ  ޚާއްޞަ  އޮތް  ދިމާވެފަިއ 

 ؛މ  ހާލަތަށް. އާދެ، ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ން އެޑްރެސްކ ރަނީ އާއް ނ ކ ރާނެ. އަޅ ަގނޑ މެން އެ ާގނޫނ ަގއި މިއެޑްރެސެ 

އަޅ ަގނޑ މެ  ދެވެންޖެހޭ.  ނަިއޓެއް  މ ަވއްޒަފ ންނަށް  ދަންނަަވއިފިންރިސޯޓ   ތަކ ރާރ ކޮށް  ވެސް  ން   ؛ކެމްޕޭނ ތަކ ަގއި 

މ ވަްއޒަފ ންނަށް ޑިއ ޓީ  ،ރިސޯޓ   މީހ ންެގ  އެ  ކ ދިންނަށް  އަދާކ ރާ  ވަޒީފާ  ނިމ ނީމާ  ރިސޯޓ ތަކ ަގއި  ނައިޓެްއ   ަގޑި 

އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ ވަޢ ދެއް.  ވީ  އަޅ ަގނޑ މެން  އެީއ  މި  ދެވެންޖެހޭނެއޭ.  އެ  އަޅ ަގނޑ މެން  ފ އްދަން  ދަނީ  ވަޢ ދ    

ރައީސް އިްއޒަތްތެރި  މީހަކ  ؛މިއަދ .  އަދާކ ރާ  އަދާކ ރަން    ،ވަޒީފާ  ަވޒީފާ  އޭނަ  ނ ވަތަ  ަގޑި  އަދާކ ރާ  ވަޒީފާ  ޭއނަ 

އޮ މީހަކަށް ކަނޑައަޅާފައި  އެްއވެސް  މަޑ ކ ރ މަށް  ތަނ ަގއި  އަދާކ ރާ  ވަޒީފާ  އޭނާ  ނިމ ނީމާ  ަގޑި  ންނަ 

ވަކ ރެވިެގންމަޖ ބޫރ  ޭއނަ  ރަށެއްގަ ނ ވާނެ.  އަދާކ ރަނީ  ވީނަމަވެސް   އިޒީފާ  ކަމ ަގއި    ، ކަމ ަގއި  ފެކްޓްރީއެްއަގއި 

ވީނަމަެވސް  ސަިއޓެއް  ،ވީނަމަވެސް  މަސައްކަތްއޭނާ  ،ކަމ ަގއި  ނިމ މ ން ކ ރަން  އަށް  ަގޑި  އޮންނަ  ކަނޑައަޅާފައި 

ހ އްޓ ވ މ ެގ ބާރ    އޭނާ  ށްހާއަދޭ މީއޭނައަށް އަނބ ރާ އޭނަ ދާން ބޭނ ން ތަނަކަށް ދެވެންޖެހޭނެ. އެއީ އޭނައަށް ވަޒީފާ

 .ވާ ިއޞްލާޙ   މި ބިލަށް އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅާފައި މި  ،ވާނެ ކަމެއް ނޫން. ެއޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަންންއޮންނަ

މަސައްކަތް ނިމ މ ން  ަގޑި  މަސައްކަތ   ޙައްޤ އާދެ،  ދިއ މ ެގ  ދޫކޮށް  ތަން  މިއަދ    ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ މެން 

ހިތާމަ.  އެބަދެން  މަސައްކަތްތެރިންނަށް މިތާނަގއަޅ ަގނޑ   މެންބަރ     އިކ ރަން  އިޞްލާޙަށް   ޠާރިޤްިއއްޒަތްތެރި  މި 

ން ީވ ވަޢ ދ  ނ ވަތަ ދެްއކި ވާހަކަ މީހ ންނަށް އޮޅޭ ޮގތަށް މި އަޅ ަގނޑ މެ  އިއަޅަނައިޓަށް ދިއ މަށް ބާރ   އި ނ ބައްލަވަ

ވަޒީފާ އަދާކ ރާ    ،ަގނޑ މެން މި ދަންނަވަނާ ވާހަކަައކީއަޅ  ؛މަޖިލީހ ަގއި މިއަދ  ދެއްކީމާ. އާދެ، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ނިމ ނީމާ  ،މީހާ ަގޑި  އޮންނަ  ކަނޑައަޅާފަިއ  އަދާކ ރަން  ވަޒީފާ  ައދާކ   އޭނާ  ،އޭނަ  މަޑ ކ ރާކަށް  ތަނ ަގއި    ރާވަޒީފާ 

ނ ކ ރެވޭނޭވަޒީފާ މަޖ ބޫރެްއ  ފަރާތަކަށް  ނ ކ ންނަ.  ދޭ  އަނބ ރާ  ންވަޒީފާއަށް  އެތަނަށް  ަގޑިއަށް  ވެސް  ޖެހޭ  އައ މަށް 
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ހ އްދަދޭންވަޒީފާ އޭނައަށް  ފަރާތ ން  މާނައަކީޖެހޭނޭދޭ  އޭެގ  ނިމ ނީމާ  އޭނާ  ،.  އަދާކޮށް  އެތަނ ން    ވަޒީފާ  އޭނަ 

އަނ ޑިއ ޓީއަށް  ދޫކޮށްދިއ މަށް  ދޭންޖެހޭނޭބ ރާ  ހ އްދަ  އ ޅަނދެްއ  ައއ މ ެގ  ފ ރާދ އްވާ  ދިއ މަށް  އެތަނަށް  އޭނާ  އަދި   .

ކިޔާފަިއ އެތަނަށް    ކޭ. މިއީ ޕްރައިވެޓް ޕްރޮޕަޓީއެދޭންޖެހޭނޭއެތަނަކަށް އެކްސެސް   ކަށްޖެހޭނަމަ އެ އ ޅަނދަކ ރަންބޭނ ން

ހ ރަސް ކައިރިކ ރަން  އ ޅަނދ   އާނ ވާނޭއަޅައިެގންއެ  ރައީސް .  އިްއޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ    އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ ؛ދެ، 

 ފަހ ން ނައިޓަށް ދެވޭނެ. ޝ ކ ރިއްޔާ.   މިއަށްވ ރެރިސޯޓ ތަކ ެގ މ ވަްއޒަފ ންނަށް 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .ސާޢީ އަޙްމަދ  މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ކެނދިކ ޅ ދޫ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޢީސާ އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކެނދިކ ޅ ދޫ

އަޅ ަގނޑ     ،ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ތ ޅާދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ދެންމެ ފާހަަގކ ރެއްިވ ފަދައިން

މަސައްކަތެްއ މި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން    އެތައް ބައިވަރ  ރަްއޔިތ ންނެއްެގ ޙައްޤ  އެކ ލެވޭމިފަދަ    ،ކ ރަންވަރަށް ހިތާމަ

އިދިކޮ ކ ރަމ ން މެންބަރ ންދާއިރ ަގއި  ބައެއް  މެންބަރ    ؛ޅ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މަހިބަދޫ  ވަރަށް   ޠާރިޤްޚާްއޞަކޮށް 

ވާހަކަ  އެއް  ެގންދިއ ން.  ދަްއކަމ ން  ފަތ ރައިެގން  ވާހަކަތައް  ބިލ ެގ  މި  ޮގތަށް  އޮޅޭ  ރައްޔިތ ންނަށް  ެއ    ކަށްއަބޮޑަށް 

ވިދާޅ ވީ ލި  ހެޔޮ   ،ބޭފ ޅާ  ާގނޫނ ަގއި  ޮގތަށް  ކަނޑާލެވޭނެ  ކަނޑަެއޅިެގން  ނިޔަތ ަގއި  ހަމަ  އެީއ  އެބައޮތޭ.  ޔެފަިއ 

އޮތް ލިޔެފަިއ  ާގނޫނ ަގއި   ޮގތާ  ާގނޫނ ަގއި  ވާހަކަފ ޅެއް.  ދެއްކެވި  ަވޒީފާއިން    އިދިކޮޅަށް  މ ަވއްޒަފަކ   އޮތީ  ލިޔެފަިއ 

ނިޔަތ   ،ވަނީ ވަކިކޮށްފައި މަޤްޞަހެޔޮ  ކަނޑާލ މ ެގ  މ ވަްއޒަފ ންތަކެްއ  ވަކި  ނ ަވތަ  މ ަވއްޒަފަކ   ަވކި  ދ ަގިއ  ަގއި 

ތަނ ަގއި މަސައްކަތްތެރިންނަށް   މި  ލައިެގން ދިމާ އިދިކޮޅަށްއިެވސް އޮޅ ވަ   . އެ މާއްދާޖެހޭނޭ ނޫންކަން ސާބިތ ކޮށްދޭން

ިގނަ   ވިިގނަ ފަހަރ  ވާހަކަދެއްކެ   ،އްޒަތްތެރި ރައީސްތަނ ަގއި އި   މ  ޮގތެްއަގއި މިންއޮޅ ވާލަންެވެގން ދައްކަނީ. ދެން އާ

ކަންބޮޑ ވ ން   މާއްދާއަކާމެންބަރ ންެގ  ދެތިން  މައިަގނޑ   ާމްއދާއަކާ  ގ ޅޭ  ހ ރީ  އެއް  ކެންދޫ   ،ޮގތ ން  ގ ޅޭ  ޮގތ ން. 

  އާ ންޑެންސީރިޑަ، އެއީ  ވަނަ މާއްދާ  21ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލީ ޙ ސައިން ވެސް ހ ށަހަޅ އްވާފައި އެބައޮތް  

މާއްދާ އިނޭގތޯ.    ގ ޅޭ  ނަަގން  މިހާރ   ވަކީލެއްބިލ ން  ާގނޫނީ  ބޭފ ޅާއަކީ  ެއ  ވ ރެ  . ެއކަމަކ   އަޅ ަގނޑަށް  ާމ   ދެން 

ތަޖ ރިބާ ދާއިރާެގ  ާގނޫނީ  މިހާރ     ބޮޑަށް  އަޅ ަގނޑަށް  ެއކަަމކ   ހ ންނާނެ.  މިހާރ  ޢަވެސް  ާގނޫނާއި،  މަލ ކ ރަމ ންދާ 

ާގނޫނާ އޮތް  ބަލައެ   ދެ  ހަދާފައި  ނަގައިފިްއޔާ  21ލީމާ  އިއްޗަށް  މާއްދާ  މަލ ކ ރަމ ންދާ  ޢަމިހާރ   މިހާރ ެވސް  ؛ ވަނަ 

ދެން މާއްދާއަށް  އެ  ޮގތ ންޢަ  ާގނޫނ ެގ  ބ ނާ  މާއްދާ  އެ  ނ ދީ    ،މަލ ކ ރެވޭނީ  ބަދަލެއް  މާލީ  ކަހަލަ  ެއްއވެސް 

ން އެކަން ކ ރަމ ން އެ ެގންދަނީ. މި ކޮވިޑ ެގ  ތަކ ން ލިބިެގންކ ރ މ ެގ ޙައްޤ  ކޯޓ ތަކ ން ކޮށްފައި އޮތް ހ ކ ންޑެންޓ ރިޑަ
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ެވސް ެއ ކ ދިންނަކަށް    ލޯ ބައިރ ފިޔާެއއް  .ވެސް އެތައް ރިސޯޓަކ ން އެތައް މ ަވްއޒަފ ންނެއް ަވކިކޮށްފި  ންގ ޅިެގ  ހާލަތާ

ބަދަލ ަގއި ނ ލިބޭ. އެހެންނަމަވެސް ހ ށަހަޅައިެގން ކޮމިޓީ  ،އޭެގ  އޮތް މާއްދާ   ން އިޞްލާޙ ކޮށްފައިމިއަދ  ސަރ ކާރ ން 

އޮތް އެ  މަސްކޮށްފައި  މަސައްކަތް  އޭނާ  ޮގތ ން  މިހާރ   އެއް  އޭނައަށް  އަހަރަކަށް  ކޮންމެ  މ ސާރަ ހ ރި  ދ ވަހ ެގ 

ކ ރާނަމަ ންޑެންޓ ވެސް ރިޑަ  ކޮށްފައި ހ ރި މީހަކ  ކޮވިޑ ެގ ހާލަތ ަގއި އަހަރ  މަސައްކަތް   15އޭެގ މާނައަކީ    .ދޭންޖެހޭނެ

ގެއް މާލީ  ކ ންފ ންޏަށް  ކ ރާއަދި  ލިބިެގން  ވިޔަސް  ލ މެއް  ދޭންދ ވަހ ަމސް  15އޭނައަށް    ،ކަމަށް  މ ސާރަ  . ވާނޭެގ 

މިނ ން   ކ ޑަ  އަނބިދަރީދެއޭންމެ  އޭނަެގ  އޭނަާއއި  ލިބެންދެން  އޭނައަށް  ވަޒީފާއެއް  ތިބޭވަރ ެގ  ވަނަ  ސަލާމަތ ން  ން 

އޮތް ؛ސެކިއ ރިޓީއެއް  ލިޔެފައި  އަޅ ަގނޑ ެމން  ލަިއެގން  މާއްދާއެއްމާލީ ސެކިއ ރިޓީއެއް  ކެންދޫ     ވާހަކަ  ނަާގ  މިއަދ  

ކެންދޫ ދާއިރާެގ    ،އަޅ ަގނޑ  ހިތަށް އެބައަރާ  .ތެރި މެންބަރ  ވިދާޅ ވާތީ އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ކަންބޮޑ ވޭދާއިރާެގ ިއްއޒަތް

މެންބަރ    ހެޔޮ އެ  އިްއޒަތްތެރި  މ ަވއްޒަފ ންނަށް  ބާވައޭ އ ޅެނީ  އ ޅ ްއވަނީ    ،އެދިެގން  އެ  ބޭފ ޅާ  އެ  ނޫނިްއޔާ 

ސަރ ކާރ  ދީެގން  ލަނޑެއް  މ ވަްއޒަފ ން  ން  މ ވަްއޒަފ ންނަށް  ހޯދަނީތޯދެކެ  ޮގތެއް  ޒިންމާދާރ  ؟ ރ ޅިއަރ ވާނެ 

ކ ރައްަވނީ ބޭނ ންކޮށްެގން  ޢިލްމ   ތަޖ ރިބާއާއި  ހ ރި  ލިބިފައި  ބޭފ ޅާއަށް  އެ  އެ ސ ވާލ   ؟މަސައްކަތެއްތޯ  އަޅ ަގނޑ  

 ، ނަމަވެސްޖެހެނީ. އެހެންދަންނަާވލަން   ބޭފ ޅަކަށް އަޅ ަގނޑ  މި ވާހަކަކ ރާރާމ ތިހ ވަރަށް އި  ،ވަރަށް ބޮޑަށް އ ފެދޭތީ

އަޅ ަގނޑަށް މި ާގނޫނ  މާނަކ ރެވ ނ  ޮގތާއި މި ާގނޫނ ެގ ަމސައްކަތް އަޅ ަގނޑ  ކ ރިއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑަށް  ފެނ ނ  

އެހެންވީމާ ދެންނެވީ.  މި  މިހެން  އަޅ ަގނޑ   އަލީަގއި  ތަޖ ރިބެާގ  ލިބ ނ   ކަނޑައެޅިެގން    ،މަންޒަރާއި  އެއީ 

ދެ އަނިޔާއެ   ވޭމ ވަްއޒަފ ންނަށް  ބޮޑ   އޮތް  ،އްވަރަށް  މިހާރ   ނަގައިފިްއޔާ.  މާއްދާ  ރިޑަ  މި    ،ކ ރާއިރ ންޑެންޓ ޮގތ ން 

ސީނިައރ    60% ވެސް ނ ލިބޭނެ. ހަމަ މަގ މަތިވާނީ މ ވަްއޒަފ  މީހާ. ދެަވނަ ކަމަކަށް    ލާއިރ  ލޯ ބައިރ ފިޔާެއއްއިކަނޑަ

ދަ އެޗް.އާރަ  މެނޭޖްމަންޓަށާއި ވާހަކަ  ލާ  މާއް  ، އްކާއިރ ށް  ެއ  ތެރޭަގިއ  ައހަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ޢަދާއަށް  ދެ  މަލ ކ ރަން 

ހ ށަހަޅ އްވާއިރ  ބެއްލެވީ  ،މެންބަރ   ޮގތަކަށް  ކޮން  މެންބަރ   ޕޯސްޓ   ،ިއއްޒަތްތެރި  މެނޭޖްމަންޓް  ގެ ތަކ ސީނިއަރ 

މިއީ ވަޒީފާ    !ނ ލައްވާތިއިމި ާގނޫނ ަގއި މި ދައްކަނީކީ. ޮއޅ ވަޮގތ ަގއި ހ ސް ހަމައެކަނި ރިސޯޓ ތަކ ެގ ވާހަކަެއއް ނޫން  

މ  ާގނޫނ  މިއީ. ވަކި ޓ އަރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީއަށް ޚާއްޞަ  ންމީހ ންެގ އަސާސީ ޙައްޤ ތައް ކަށަވަރ ކޮށްދޭ އާ  އަދާކ ރާ

ކިތައް ކ ންފ ނިކަ  ފަންސާސްާގނޫނެއް ނޫން.   ިގނައިން ވަޒީފާ އަދާކ ރާ  އޮތީ މީހ ންނަށް ވ ރެން  ން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ޕޯސްޓ ެގ ޮގތ ަގއި މިހާރ  އެ  ؟ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އެނިގވަޑައިަގންނަވާތޯ ކ ންފ ނިތަކ ެގ ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް 

ދިވެހި ރަްއޔިތ ން އެ މަޤާމ ތަކަށް ޝަރ ތ  ހަމަވާ މިންވަރަށް   އިދިވެހިރާއްޖޭގަ  ؟ތޯއަމަލ ކ ރަމ ންދާ އޮތީ ކިތައް ޕޯސްޓ 

ވެފައި ތިބި މިހާރ  ތަމްރީނ  ؟ކިތައް ހާސް ވަޒީފާެގ ފ ރ ޞަތ ތޯ އެއީ ؟ ނ  ލިބިފައި ތިބީ ކިތައް ހާސް މީހ ންތޯތަމްރީ

ފި ފ ރ ޞަތ ތައް  އެ  ބެއްލެވިތޯ؟ ނ ކ ރެވޭނެތޯ ،  ކ ރެވޭނެތޯލްމީހ ންނަށް  ކަމެއް  އެްއވެސް  އަޅ ަގނޑ   ؟ މިއިން  އެއީ 

ހަ މެންބަރ ން  ކޮމިޓީ  ސ ވާލެއް.  ބޭނ ން  މަސައްކަތް  މަގައިމ ކ ރަން  ހޯދަން  ޖަވާބ   ސ ވާލަށް  އެ  މި ވެސް  ކޮށްފައި 
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ކިތަްއ    .ހިސާބެއް ދިވެހިރާއްޖެައކ  ނެތްތަފާސް  ބެލ މ ން އެނޭގކަށެއް އެއި އޮތީ. ކޮމިޓީ މެންބަރ ން ބެލިވާހަކަ ލިޔެފަ

މ ތަކަށް  ޤާއެ މަ  ފީލްޑ ަގއި ތިބީކަމެއް މިހާރ     ކިތައް އެޗް.އާރ  ޑައިރެކްޓަރ ން  ،ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް ޕޯސްޓ ކަމެއް

ކަމެއް އެނޭގކަށެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، އެ ހާލަތ ަގިއ    ޖ ރިބާ ހ ރި ކިތައް ީމހ ންތަ  ތަސައްރަފ  ފ ދޭވަރ ެގ ތަޢ ލީމާއި

 މަލ ކ ރެވޭ ވަރ ެގ މ އްދަތެއް ދީފައިޢައަށް  އެ ާގނޫނ ެގ އެ މާއްދާ  ،ޖެހެނީާގނޫނެއް ހަދާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ލިޔަން

ލިޔަން މެނޭޖްމަންޓ ތަކ ންއަޅ ަގނޑ މެން  ރިސޯޓ   އަދި  އޭރ ން  ެމނޭޖްމަންޓ   ޖެހެނީ.  މީހ ން  ކ ންފ ނިތަކ ެގ  އެ  ތަކ ން 

އެ ފައިސާަގއި  ތަމްރީން  އަމިއްލަ  ފ ރ ޞަތ ބަޔަކ   ކ ރާނެ  އިނޭގތޯ  ،ކ ރިޔަސް  ދޭންޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ މެން   .ވަގ ތ  

މާއްދާއަކަށް  އެހެން އެ  ާގނޫނ ެގ  ބަހ ން ޢަނޫނިއްޔާ  ދިވެހި  އާދަިއެގ  އޮންނާނީ  ާގނޫނ   އޭރ ން  ނ ކ ރެޭވނެ.  މަލެއް 

މ ވަްއޒަފ  މީހާއަށް ލިބޭ އެްއވެސް އެްއޗެްއ ނޯންނާނެ.   ،ޖަމަލ  ފޮޑިއެއްހެން އޮންނާނީ. ބޮޑ  އަޑެއް އަރާނީ  ،ނަންޏާބ 

ކ ރި ކޮމިޓީަގއި ތިބި  ނޑ  މަސައްކަތްައޅ ަގ ؛ހެއްދ ން ެއއީ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްހަމަ ރީތިކޮށް މަސައްކަތްތެރިން ަގޅަ

އްރިރ ކަން ކ ރި ކޮމިޓީެގ  ޤަކ ރި ބައެއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ  މ ހައްދަންވެެގން މަސަްއކަތްމ ވައްޒަފ ން ަގޅަ  ،މެންބަރ ންނަކީ

ތިން ؛މެންބަރ ން  28  ،މެންބަރ ންނަކީ މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  މެންބަރ ން.  މި  ެއއްބަިއ  ށް  ހަކަފަންސާ  ބައިކޮށްފައި 

މަސައްކަތް ވ ރެފަންސާ  ،ކ ރީ ަގޑިއިރ   ެގނެސްެގން  ސްޓޭކް  ހަށް  އަޑ އަހަހޯލްޑަރ ން  ވާހަކަ  މީހ ންެގ   ިއެގންެއ 

 ...  ކ ރީ. ވަރަށްމަސައްކަތް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ލަޠީފް ޙަސަން ރ މެންބަިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ ހ ޅަނގ  ހެންވޭރ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .ވަރަށް ބޮޑަށް 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ލަޠީފް ޙަސަން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހ ޅަނގ  ހެންވޭރ 

މަޖިލީހ ގެ  ޝ ކ ދަންނަވަން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ   ރައީސް،  ިއއްޒަތްތެރި  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ 

ެގނައި ފ ރިހަމަ  ބެހޭ ާގނޫނަށް    ވަޒީފާއާ ؛އްކަތް އެ ކ ރެއްވި ފ ރިހަމަ މަސަތިޞަދީ ކޮމިޓީއްއިޖ ތިމާޢީ ކޮމިޓީއާއި އިޤ 

މެންބަރ ންނަށް އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް    އިމެހަންޓަކައި އެ ދެ ކޮމިޓީެގ އެ  ދެއްވި ކަމަށްއިޞްލާޙ ތަކަށް އެ މަސައްކަތް ކޮށް

ަވޒީފާ އަދާކ ރާ   ؛ރަްއޔިތ ންެގ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީެގ ނަމ ަގއި. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ދިވެހި ؛ދަންނަވަން  ބޮޑަށް ޝ ކ ރ 

އިބާރާތްތަކަކީ ޙަޤީޤަތ ަގިއ ދިވެހި ރައްޔިތ ންެގ    މި ލަފ ޒ ތައް މި   ، މި ބަސްތައް  ،ކ ރ ންފަރާތްތަކ ެގ ޙައްޤ ތަްއ ހިމާޔަތް

ޕާޓީ ލަފ ޒ ތަކެއްޑިމޮކްރެޓިކް  އ ފަންކ ރި  އަދާކ ރާ   އިބާރާތްތަކެއް  ، ބަސްތަކެއް  ،ން  ަވޒީފާއެއް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި.  މި 

ދިވެހި  މީހެއްެގ މި  ވާހަކަެއްއ  ޕާޓީ  ޙައްޤެއްެގ  ޑިމޮކްރެޓިކް  ޕާޓީއަކ ން  ރައްޔިތ ންެގ  ނޫން  މި  ދ ވަހަކ ން   ވެސް 

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އިއްތިފާ  ! ބައްލަވާ  ވީހާތާކަށް ދައްކާފައެއް ނެތް.  ޕާޓީެއއް  ޤެ އެއީކީ  ެއްއވެސް  އް ނޫން. އިދިކޮޅ  
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ބަ  މިއަދ ެގ މި ެއއް  ވަގ ތ ަގއި ވެސް މި ޖަލްސާއަށް ހާޒިރ ވެ  ހ ސްކ ރެވެމ ންދާއިރ  މިވަގ ތ ަގއި މި މ ހިންމ  ބިލަށް 

މި މެންބަރ  އަޅ ަގނޑ  ނ ދެނަ ؛ނެތް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  އްތަޅ މ ގައެ  ނެތް.  ހ ރިން ކެންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި 

މެންބަރެއް ޕާޓީއެްއެގ  އިދިކޮޅ   ރައީސް  އެީއކީ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާ ؛ކަމެއް.  މެންބަރ މަޑ ްއވަރީ  ިއއްޒަތްތެރި   ، އިރާެގ 

  ޖެ މި ބިލ ަގއި ހ ރީ ވަރަށް ރަނަގޅ  އިޞްލާޙ ތަކެއް ވިދާޅ ވެއްދަންނަވަން.    ޕީ.އެން.ސީެގ ލީޑަރަށް އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ 

ބެހޭ   އާވަޒީފާ  ؛މަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ،ކަމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ 

ބަލަާގ ެގނެވޭ އިޞްލާޙ އިނޫނަށް  ބެލެންސްޑްކޮށް  ބޭނ ންވާ އިޞްލާޙ ތަކަކީ ވަރަށް  ެގންނަށް  މި  ަވޒީފާ ލާއިރ   ތަކެއް. 

ކޮށްފައި ހ ރި  ންޮގތަށް ބައްޓަ  ކ ރެވޭނެޙައްޤ ތައް ހިމާޔަތް  ދޭ ފަރާތްތަކ ެގ ެވސް އަދާކ ރާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ައދި ވަޒީފާ

ނީ. އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެވޭ އެންމެ ބޮޑ  އެއް ޝަކ ާވއަކީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ވަ  އިޞްލާޙ ތަކެއް މި ބިލ ަގއި މި

އަދާކ  ޚާއްޞަކޮށްވަޒީފާ  ފަރާތްތަކ ން  މީހ ން ؛ރާ  ޓްރައިބިއ ނަލަ  ،އެ  މ ވަްއޒަފ ން  އަދާކ ރާ  ަވޒީފާ  ހ ށަހަޅާ އެ  ށް 

  ން ކ ހ ކ މެްއ އިްއވީމާ ދެން އެ  ހ ން  އިބިއ ނަލ ޓްރަ ށް ހ ށަހަޅާ މައްސަލަތަކ ެގ ތެރޭަގއި  ޓްރައިބިއ ނަލަ  ،މައްސަލަތައް

ވަރަށް  ޒ ތަންފީ މައްސަލައަކީ  އެނ ކ ރެވޭ  އަޅ ަގނޑ މެން  ކަމ ަގއި  މައްސަލައެއް  ފާހަަގކ ރެޭވ. ން ބޮޑ   ވެސް  މެންނަށް 

ެއ  މައްސަލަތަކެއް  ދާ  ހިސާބަށް  ހ ސްވާ  ޮގތް  ހަދާނެ  ދެން  ފަރާތްތަކަށް  ވަޒީފާައދާކ ރާ  ިގނަ  ވަރަށް  އަދި 

ރައީސްމަ ިއްއޒަތްތެރި  އެކަމަށް   ؛އްސަލަތަކަކީ.  އެބަ  ބިލ ން  ޓްރައިޙަމި  ހޯދައިދޭ.  ހ ށަހަޅާ ބިއ ނަލ އްލ   ން 

އަދާކ ރާ   ކ ރ މަށް ަވޒީފާޒ  ތަންފީންކ ހ  ދެން އެ   ؛ކ މެއް ކ ރީމާހ ނިންމ މަށްފަހ ،    މައްސަލަތައް އެ މައްސަލަތަްއ ބަލާ

ތަންފީންކ ހ އެ    ށްފަރާތްތަކަ ނޮޓިފަިއކ ރީމާ  ،ނަމަނ ކ ރެވޭޒ   އެންގ ެމއް  ޓްރައިބިއ ނަލްަގއި  އެ  ންީގމާ  އެ  ނ ވަތަ 

އިމ  ޒިލާއެބަ  ޓްރައިބިއ ނަލަށް   އެހެންޚްކ ރޭ  ލިބިެގންވާ  ހ ށަހަޅަން  ތިޞާޞް  މައްސަލަ  އެ  މާނައަކީ ކޯޓަކަށް   .

އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ ކ ރިއަށް    ، ސް އީާގނޫނ ން. އެހެންވީމާ އިއްޒަތްތެރި ރަ  މި   ކޮށްދޭންޖެހޭ  ޓްރައިބިއ ނަލ ން އެކަން އެބަ

ން  ތަ  ނ ވެެގން އ ޅެންޖެހޭޒ ތަްއ ތަންފީންއެ ހ ކ   ،ބެހޭ ޓްރައިބިއ ނަލ ން ނިންމާ މަްއސަލަތައް  ތަނ ަގއި ވަޒީފާއާ   އޮތް

ރައީސް  އިއްޒަތްތެރި  ނާންނާނެ.  ދެނެއް  އެތައް ؛އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ  އެތަްއ    މިކަހަލަ  އިްއޒަތްތެރި  ވާހަކަ  ކަމެއްެގ 

ދައްކަާވފައި ވަނީ  ރައީސްތަފްޞީލ   މެންބަރ ންނެއް  ިއއްޒަތްތެރި  ފާހަަގކ ރެވެނީ  އަޅ ަގނޑަށް  މި ކޮށް.  ކޮންމެ އި،  ން 

ހ  ވާހަކަދެްއކ މަށްފަ  އަދި އެތައް ބައިވަރ  ބަޔަކާ  އި،ން ދިރާސާކޮށް ބަލަިގނަ ަވގ ތ  ދީެގން ކޮމެޓީ  މާއްދާއަކީ ވަރަށް

މާއްދާތަކެއް  ލާފައިއިއެކ ލަވަ ރައީސްހ ރި  ިއއްޒަތްތެރި  ރިޑަންޑެ  .  އެކ ލަވަ   ގ ޅޭ  ންސީއާހަމައެހެންމެ    ލާފައިއިޮގތ ން 

ިގނަ ވަގ ތ     ެވސް އެީއ ވަރަށް  ހ ރި މާއްދާތައް  ލާފައި އިޮގތ ން އެކ ލަވަ  ގ ޅޭ  ޗާޖާ  ސަރވިސް  ،ވެސް   ހ ރި މާއްދާތައް

 ހިމެނިފައިވާ ބިލެއް މިހާރ  ައޅ ަގނޑ މެން މި  ަގއި ކީަގއި މިހާރ  މި ބިލ އެ  ިގނަ އިސްލާޙ ތަކަކާ  ހޭދަކޮށްެގން ވަރަށް

ރައީސް ިއއްޒަތްތެރި  ބިލަކީ.  މިހާތަނަށް  ަވޒީފާ ؛ބަހ ސްކ ރަމ ންދާ  ޙައްޤ ތައް  ފަރާތްތަކ ެގ  ވެސް    އަދާކ ރާ 

ގެ އްޔިތ ންރަ  ރަނީ ދިވެހިކ   ވެސް އެކަން މި  އަދި މިއަދ   .ންރައްޔިތ ންެގ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ  ދީފައިވަނީ ދިވެހިހޯދައި
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ޮގތ ން ޙައްޤެއް ގެއްލޭ ކޮންމެ    ގ ޅޭ  ވެސް ވަޒީފާއާ  ތަނ ގައިތް  ކ ރިއަށް އޮ ؛ން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ

  ، ސްން. އިްއޒަތްތެރި ރައީ ރައްޔިތ ންެގ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ޙައްޤ  ހޯދައިދިނ މަށް މަސައްކަތްކ ރާނީ ހަމަ ދިެވހިފަރާތެއްެގ 

 ޔާ ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް.ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ވިލިމާ މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  މެންބަރ     ލޭޝ ކ ރިއްޔާ  އިްއޒަތްތެރި  މި  އަޙްދާއިރާެގ  ފަހ   އ ޝާމަށް  އ ޝާމް.  މަދ  

 ަވގ ތ ހަމަވީ. ވިލިމާލޭ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  ؛ކޮމެޓީ ރިޕޯޓ ެގ ބަހ ސް ނިމ ނީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:މަދ  އ ޝާމް ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްވިލިމާލޭ 

ރައީސް.އިޝ ކ ރިްއޔާ    އާދެ، ވެސް    ްއޒަތްތެރި  ވަޒީފާއާ   ބޫލ ކ ރާަގއަޅ ަގނޑ   ެގނެސްފައި   ޮގތ ަގއި  ޤާނޫނަށް  ބެހޭ 

އިސްލާޙ  މ ހިންމ   ވަރަށް  ސަލާމަތްކ ރ މ ެގމިހިރީ  ަވގ ތ   ނަމަވެސް  ހަ  ތަކެއް.  ވެސް  އަޅ ަގނޑ ެގ  ަމ ޮގތ ން 

ކަންބޮޑ ވ ން އޮތް ހަމައެކަނި ކަންތައްތައް ައޅ ަގނޑ  ވެސް ހަމަ ހިއްސާކޮށްލާނަން. އަޅ ަގނޑ ެގ ވެސް ކަންބޮޑ ވ ން  

  ންސީއާ ޮގތ ަގއި ރިޑަންޑެ  ބޫލ ކ ރާަގލާޙަށް. އަޅ ަގނޑ   ޞްއޮތް އި  ޮގތ ން ެގނެސްފައި މި  ގ ޅޭ  އާންސީއޮތީ ރިޑަންޑެ  މި

ީމެގކ ރި  ގ ޅޭ ކޯޓ ތަކ ން  ކޮށްފައިންޮގތ ން  ރިން ކ ހ ހ ރި      ރިޑަންޢާތަކަށް  ކޮންސެޕްޓަކީ ންސީެގ  ޑެޔަތްކ ރާއިރ ަގއި 

ެގންނަންޖެހޭ އެއްޗެއް ައޅ ަގނޑ ެގ    ،ބޫލ ކ ރަނީ. އެހެންނަމަވެސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސްަގކަމަށް އަޅ ަގނޑ     ާގނޫނަށް 

ވަނަ    21  ،. އެޮގތ ންންއޮތް އިސްލާޙ   މި  ން ެގނެސްފައިތ ން ކޮމެޓީ ޮގ  ގ ޅޭ  ންސީއާރިޑަންޑެ  ،އޮތީ  ންބޮޑ ވ ން މިކަ

ދޭ ފަރާތ ން ހިންާގ ވިޔަފާރިެއއް ނ ވަތަ  ވަޒީފާ ؛އޮންނަނީ  ލާޙ ަގއި މި ޞްއޮތް އި  ެގނެސްފައި މި  މާއްދާެގ )ނ( އަށް

ސަބަބ ޚި  ދެމ ންެގންދާ ހ އްޓާލަންޖެހ މ ެގ  ވަޒީފާ  ،ންދ މަތެއް  މާލީ  ނ ވަތަ  ފަރާތ ެގ  ސަބަބ ން ހާދޭ  ދަށްވ މ ެގ   ލަތ  

އ ނިކ ރަންޖެހޭ  މަ ރިޑަންޑެހާޤާމެއް  ދެން  ދާނެ ކ ރެވިންޓ ލަތެއްަގއި  ބަޔާންކޮށްފައި  އެހެން  އެ  ކަމަށް.  މާއްދާެގ   ހަމަ 

ެގނެސްފައި  )ޅ( ިއސްލާޙ ަގއި  އަށް  ކ ޑަ  ވ ރެ    އަހަރަށް  1ކ ރެވޭނީ  ންޓ  ރިޑަންޑެ  ،އޮންނަނީ  މި ށްފައި  ބަޔާންކޮއޮތް 

ދ ވަހ ެގ ނޯޓިސް ދިނ މަށްފަހ ަގއޭ. މަސް  1ދ ވަހ ެގ މ ސާރަ ނ ވަތަ  މަސް  1  ،ނަމަ  އަދާކ ރާ ފަރާތެއް  މ އްދަތެއް ަވޒީފާ

ަވޒީފާގަ  މ ސާރަ ނ ވަތަ    މަސްދ ވަހ ެގ  1ކަށް  ދ ވަހައަހަރ   1ކޮންމެ    ،މ އްދަތ  އ ޅެފަިއވާނަމަ  އި އެއަށްވ ރެ އިތ ރަށް 

ލަތ  ހާ  ވަކިކ ރަނީ ކ ންފ ންޏެއްެގ މާލީ  އިން މިފާ ވަޒީ  ،ވާ ތަންކޮޅަކީ  ކަންބޮޑ ވ މަކަށް މި  ށް. އަޅ ަގނޑަދޭންވާނޭނޯޓިސް

ިއ  ކ ރާއިރ ަގޓ  ންވަޒީފާއިން ރިޑަންޑެ  ހ ރި މީހަކަށް  އަހަރ ދ ވަހ  ަވޒީފާަގއި  10މިސާލަކަށް    .ބޮޑަށް ދަށްެވެގން  ވަރަށް

ދެވިދާނެތޯ  10ަގނޑ ކޮށް   އަލ ން  މ ސާރަ  ހަމަ ވިސްނާލަންޖެހޭ ؟އަހަރ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެން  ާގ  ިމއީ  ނ ަގިއ  ނޫކަމެއް. 

ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( އަދި )ޅ( މިހާރ   21 ؛މާއްދާ  މި  ، އަޅ ަގނޑ މެން ލިޔަންވާނީ ކ ރެވޭޒާތ ެގ ކަންކަން. އެހެންވީމާ 
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އެކަން  އޮތް ކ ރެވިދާނެކަމާ  ޮގތ ން  އެހެންކަމ ން  ެއޮގތަށް  ދަންނަވާލަން.  ވާހަކަ  އަޅ ަގނޑަށް ޝައްކ އ ފެދޭ   ،ދޭތެރޭ 

 ލާޙަށް އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށްޞްޅާފައިވާ އި ހަވަނަ މާއްދާެގ )ޅ( އަށް ހ ށ21ަ

 ދަންނަވަން.  ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ެގ  ބަރ  ވަނަ ނަން  3ެގ  ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(  87 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ 

ޮގތ ެގ  ،ދަށ ން ަގިއވާ  )ށ(  މާއްދާެގ  ލަބީބް   ،ންމަތީ  އެ  އިލްޔާސް  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ހ ޅ ދޫ 

ން ޔ ވަނަ ކި   3  ެގބިލ   ށް އިސްލާޙ ަގނައ މ ެގ(އަާގނޫނ ހޭ  ބެ  ވަޒީފާއާ)   2/ 2008ާގނޫނ  ނަންބަރ     ،ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ

 އިްއވިއްޖެ.  

 

 ޒ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަން ގެ މޭ ސް މަޖިލީހ ގެ ރައީ .  6

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ ން އަލ ން  ައޅ ަގނޑ މެން؛ އިްއޒަތްތެރި  މި  މިހާރ   ނަންބަރ     ައނބ ރާ  އެޖެންޑާ  އެއީ   6.2ދަނީ  އަށް. 

ިއޝޫ ސެކިއ ރިޓީ  އޮތޯރިޓީ  ގ ޅޭ   ކ ރ މާސަރ ކާރ ން  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް  މަޮގތ ން  ފޮނ ވާފަިއވާ  އެ ން   އްސަލަ. 

އެބައޮތް   ބާކީ  ބަހ ސްެގ  މިޓ މިނެ  40މައްސަލަިއެގ  މިހާރ   ައޅ ަގނޑ   ބަހ ސަށް.  އިހ ޅ ވަ   .  ދާއިރާެގ ލަނީ  ކިނބިދޫ 

 .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނާޝިޒް

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނާޝިޒް

އިްއޒަތްތެރި   އެޝ ކ ރިއްޔާ  އަޅ ަގނޑ   ސިޓީއާމް.އެމް.އޭ ރަީއސް.  ފޮނ ވާފައިވާ  ފަރާތ ން  އަޅ ަގނޑ     ގ ޅޭ  ެގ  ޮގތ ން 

ސެކިއ ރިޓީސް ވިްއކަިއެގން ފައިނޭންސް    ށްރ ެގ ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ަގއި ބޭރ ެގ ފަރާތްތަކަވަނަ އަހަ   2020  ،ހ ށަހަޅަން

  ރީ ބިލާއި ބޮންޑ ޜަރާތްތަކަށް ޓްރެދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަ  ،ބިލިއަން ރ ފިޔާއާއި   4.626ކަމަށްވާ    ހޯދ މަށް ހިމަނާފައިވާ އަދަދ 

ފައިނޭންސް ވިއްކަިއެގން  ތަކެތި  ހިމަނާފައިާވ  ފަދަ  ހަތް   ނ ވަ  ،އަދަދ ކަމ ަގއިވާ ކ ރ މަށް  މިލިއަން  ތިރީސް   ސަތޭކަ 

ހަތް  ތޭރަސަތޭކަ   ދ އިސައްތަ  ސެކިއ ރިޓީ ރ ފިޔާއާ   ހާސް  ފަިއނޭންސްޒްއެކ   ިވއްކަިއެގން  ބަޖެޓ ަގއި     ހޯދ މަށް 

ޯމލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ   ،ވީހިނދ   ރ ފިޔާ ކަމ ަގއިބިލިއަން    5.556713207  ، ލަ އަދަދަކީ ޖ މ   ހިމަނާފައިވާ

ހޯދ މަށް  ހަ  ސިޓީއާ  (2020  އޮަގސްޓ   27)   PDU-98/57/ 20/2020  ނަންބަރ  ފައިނޭންސް  ވަނަ    2020ވާލާދީ 
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ހިމަނާފައިާވ    ެގއަހަރ  ސެކިއ ރިޓީ   ރ ފިޔާއަށްވ ރެބިލިައން    5.556713207ބަޖެޓ ަގިއ  ސަރ ކާރ ން    ޒްއިތ ރަށް 

އަހަރަށް   ކ ރިން މި  އަހަރ  ނިމ މ ެގ  ެއޮގތ ން މި  ،ކަމަށާއި  މަޖިލީހ ން ދިނ މަށް ފެންނަ  އިޝޫކ ރެއްވ މ ެގ ހ އްދަ މި

ބިލިއަން ރ ފިޔާ   6.044799390ެގ އަދަދ  ކަމ ަގިއވާ  ހިމެނޭ ނެޓް ފައިނޭންސިން  ބަޖެޓ ގައި  ފާސްކޮށްފައިވާ ދައ ލަތ ެގ

ފައަ ނެޓް  ބަޖެޓް  އިތ ރ ނ ވާނޭހެން  ހ ށަހަޅަން. ށްވ ރެ  ދެންނެވ މަށް  ސަރ ކާރަށް  ހިފެހެއްޓ މަށް  އިނޭންސިންގ 

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޒަތްތެރި މެންބަރ . މަރަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް.ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއް

 

 ރީފް ވާހަކަދެއްކެވ ން:މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަ

އާދެ ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ދަށްވެ  ށްސަރ ކާރަ  !ޝ ކ ރިއްޔާ  އާމްދަނީ  ބަޖެޓ   ،ލިބޭ  ސަރ ކާރަށް   މިއަދ  

ދިވެހި  ،އޮތީ   ކ ރެވެންންސްފައިނޭ ބޭނ ންވާ    ައދި  ފޯރ ކޮށްދެވެންޚިރައްޔިތ ންނަށް  ލޯނ   ދ މަތްތައް    ނަަގިއެގން  އޮތީ 

ވިޔަސް  ޓް  ،ކަމ ަގއި  ބޮންޑާއި  ބިލ ޜަރެއަދި  ފަހިކޮށްދިނ މަކީ   ،ވިޔަސް   ކަމަށް  ވިްއކަިއެގން  ރީ  ފ ރ ޞަތ   ެއކަމަށް 

ައޅ ަގނޑ  ދެ  ކަމެއް  ން ކޮށްދޭންޖެހޭނެހ މަޖިލީ   ކޮންމެހެން މި ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްކަމ ަގއި  ނައިބ     ބަންޑާރަ ؛ކެން. 

ދެންމެަގ އޮތީ  ކޮމެޓީެގ  އިލަފާދީފައި  މެންބަ  މާލިއްޔަތ   އިްއޒަތްތެރި  ނާޝިޒްމ ޤައްރިރ   މ ޙައްމަދ   ހ ށަހެޅ ްއިވ    ރ  

 އެ  ،މަށް. އެހެންވީމާކަ  ނިމޭއިރ  ތިރިކ ރަން  އަދަދަށް އަހަރ   ފާސްކ ރިއިރ  އޮތް  ބަޖެޓ   ބިލިއަން ރ ފިޔާ،  6ޮގތަށް  

ގ ޅިެގން    މިކަމާ ؛ކަ ދަންނަވަން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްވާހަ  ބޮޑަށް ތާއީދ ކ ރާ  ހ ށަހެޅ މަށް އަޅ ަގނޑ  ވަރަށްހ ށަހެޅި  

  ،ކ ޮގތަކަށް މަޖިލީހ ން ފާސްނ ކ ރާހާ ހިނދަ  . ެއއީ ބަޖެޓ ަގއި މިހާރ  އެހެންނައިބ  ވެސް އޮތީ ލަފާދެއްވާފަ  ބަންޑާރަ

މިންވަރ    ނެޭގނެ  ދަރަނި  އަހަރ ބަޖެޓ ެގ  އޮތްވަރަށް  ހ ންނަންޖެހޭނެ  ކަނޑައެޅިފައި  އިއްޒަތްތެރި  ކަމަ  ނިމޭއިރ   ށް. 

  ަގވާއިދ ން ެއކަން   .އޮވޭ  ހިއްސާކ ރަން  އި އަދި ދަރަނީެގ މަޢ ލޫމާތ  މަޖިލީހާނަާގ ލޯނާ  ންމިހާރ  ސަރ ކާރ  ؛ރައީސް

އެހެންނަމަވެސް ހިއްސާކ ރަމ ން.  ކޮންެމވެސް  މި  ،ދަނީ  އޮތޯރިޓީެގ ވަރެްއެގ ޝައް  ަވގ ތ   މަނިޓަރީ  ޯމލްޑިވްސް  ކެއް 

މަނަރަަގވަރ  އޮތ މ ން  މިހަޖިލީށް  ސާފ ކޮށްދީ  ށް  މިކަން  މިހާރ   އައީމާ  ކްލިއަރ ޢަމަލ   ،މައްސަލަ  ކ ރަންޖެހޭނެ 

ރި  ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކޭތީ ެއކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަން. އިްއޒަތްތެ  ކަމެއް  ަގިއޑްލައިނެއް ދިނ މަކީ ކ ރަންޖެހޭނެ

އެނޫން ؛ރައީސް ކ ރެެވން  ިމއީ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އޮތް    ތްއޮ  ޮގތަކަށް  ކ ރިމަތީަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ނޫން.  ކަމެްއ 

މަސައްކަތަކީމ ހިންއެންމެ   ބޭނ ންވާ  ދިވެހި  ،މ   މެދ ކެނޑ މެއްޚިއަސާސީ    ރައްޔިތ ންނަށް  ނެތި    ދ ަމތްތައް 

ރާއްޖޭެގ  ޓަކައި ދިވެހި  ކ ރ މަށްއާރާސްތ    ،ޓަކައި  ން ބިނާކ ރ މަށްރައްޔިތ ންެގ ދިރިއ ޅ   އަލ ން ދިެވހި  ،ފޯރ ކޮށްދިނ މާއި
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އާރާސްތ އިޤ  ކ ރަން  ކ ރ މަށް ތިޞާދ   ޚަރަދާއި  ކ ރަންޖެހޭ  ދ ނިޔެ   ހ ރި  ޓަކައި  ފަހިކ ރ ން.  މަގ   ކ ރެޭވނެ    ކަންކަން 

  ކަންކ ރެވޭނެ ަވގ ތެއް   ށްެއކިެއކި މިންަގނޑ ތަކަށް ފައްތައިެގން ައޅ ަގނޑ މެންނަ  .ލަތެއްަގއިހާއޮތީ ޚާއްޞަ    ވެސް މި

ކަަމކަށް   ން ޢަމަލ ކޮށްެގންވާނެހ މަޖިލީ  ޮގތަކަށް މި  ޖެހޭނެ ެއްއވެސް  ރައްޔިތ ން ބަނޑަށް  ،އެހެންކަމ ން  .ނޫން މިއީ

 ވިއްކާ ބޮންޑާ  ެވސް ސަރ ކާރ ން މިވަގ ތ  އަޅ ަގނޑަކަށް ނ ފެނޭ އެއްޮގތަކަށް  މި  ،ންއަޅ ަގނޑ  ނ ދެކެން. އެހެންކަމ 

ޮގތ ަގއި ދެމެހެއްޓޭލް ޓެންޑަރެލީަގ  ،ފައިސާެގ ައގ   ލޯނ ތައް ނަަގިއެގން ނޫނީ ދިވެހި  އަދި ނަާގ ތަނެްއ. އަދި    ްއެގ 

އެނޫންވެސް  ންއްޔިތ ރަ  ދިވެހި ކާބޯތަކެްއޗާއި  ބޭނ ންވާ  ބޭޒަނަށް  ބޭނ ންކ ރަންރޫރީ  ތަކެތި   ހ ރި   ނ ންތަކަށް 

ހޯދޭނެ ފައިސާ  މިއަދ   އެތެރެކ ރެވޭނެ  ބޭ  ތަނެއް.  ބަެއްއ  ބޮޑަށް  ފ ޅ ންވެސް  ވާ  ެގންދަ   އެބަ  ޝަކ ވާކ ރަމ ން  ވަރަށް 

ައގ     ދިވެހި އިނޭގތޯޕެރަލަރ ފިޔާެގ  ދާނެ  އިތ ރ ވަމ ންދާތީ.  މާކެޓ ަގއި  ކޮންތަނެއްެގ  .ލް  ައގ   ދ ނިޔޭެގ    ތޯ ފައިސާެގ 

މި  އްޓިފައިހިފެހެ އިޤ   .ނެތް؟ ދަނޑިވަޅ ަގއި  އޮތީ  ބޮޑެތި  ބައެއް  % ދ ނިޔޭެގ  %21ތިޞާދ ތަކ ެގ   ،22%  ،25  

ރާއްޖެ ހާލެ  މައިނަސްެވއްޖެ.  އެފަދަ  އޮތީ  ހ ޅ ވިފައިވެސް  ބޯޑަރ ތައް  ައޅ ަގނޑ މެންެގ  ިވޔަސް    އޮތްކަމ ަގއި  އްަގއި. 

މިނަ ނާން  ޓ އަރިސްޓ ން  ،ވެސް އެނޭގ.  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ދިވެހި ސަ  ކަން  ފޯރ ކޮށްދޭ    ރ ކާރ ން  ރައްޔިތ ންނަށް 

  ބައި  ހާރ  އ ނިކޮށްފައި އޮތްއަދި މި   ،ދިނ މާއިނެތި ދޭ  މެދ ކެނޑ މެއްދައ ލަތ ެގ މ ަވއްޒަފ ންެގ މ ސާރަ    ،ޚިދ މަތްތަކާއި

އީ.  ބާ ދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑ  ކާމިޔާބީެއއް އެ ޙަޓަކައި ސަރ ކާރަށް އަޅ ަގނޑ  މަރ   ކަަމށް  ވެސް އަލ ން ރ ޖޫައކ ރި

ޤައ މ ތަކަށް    ވަރަށް އޮތްއިރ ސިލ ހާިގނަ  ކަންމިހެން  އެއީ.  ލަނޑ ދަނޑިއެްއ  ބޮޑަށް އަޅ ަގ  ، ނ ކ ރެވޭ  ވަރަށް   ނޑ  

ރަ ސަމާލ ކަމަށްއ ފާކ ރަން  މަޖިލީހ ެގ  ޮގތަކާ  މިކަން  ، ެގނެސް  ްއޔިތ ންެގ  ލަފަ  ކ ރަންވީ  މޯލްޑިވްސް ޔަދޭތެރޭެގ  ކަށް 

ަގވަރ  އޮތޯރިޓީެގ  ފެންނަނީއެއްސެިވކަ  ނަރ މަނިޓަރީ  ހަމަ  އަޅ ަގނޑަށް  ހ ށަހެޅ އްވި  ،ން.  ޮގތަށް   ސަރ ކާރ ން 

ހ އްދަދިނ މަށް ބޭ  ؛ންޑ ބޮ  .އަޅ ަގނޑ މެން  ސްޓޭޓް  އިންޑިާއއާ  ކ ންމިހާރ   ބޮންޑ  އެ އޮފް  މަޝްވަރާކ ރެވެމ ންދާ  ކ  

ދީފައި އިނޭގތޯ.  ލޭވަނީ އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް ހި ވެސް ވިްއކި ބޮންޑ  އިންޑިއާ ސަރ ކާރ ން  ހަރ އަ ަގތ މަށް. އަދި މިދިޔަ 

އެހީއެއް ދޭ  އޭރ ަގއި  ހިލޭ  ބަދަލ ކޮށްފައި  މިތީއޮ  ޮގތަށް  މި   .  ބޮ  އަހަރ   ވެސް  ަގންނަ  ރަهللاންޑ   ޙ މަތްފ ޅ ން ެގ 

ހިލޭ ސަރ ކާރ ން  ެއކަށީެގންވާދެ  އިންޑިާއ  ހަމަ  ެވސް  މިހެން   އްވ މަކީ  ވިދާޅ ވެދާނެ  ބޭފ ޅ ން  ބައެްއ  ދެން  ކަެމއް. 

ްގރަފިކް ޙަޤީޤަތް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ބަދަލ ކ ރެވޭކަށް ނެތް. އޮ. ޖި އަޅ ަގނޑ މެން ީވއޭ  އިންޑިާއެގ ދަށ ަގއި  ،ދެންނެވީމާ

މިމޭލ     400  އާއިންޑިއާ  ައޅ ަގނޑ މެން  އެހެންވީމާ  ދ ރ ަގއި  ބަދަލ ކ ރެވެން  ،ތިބެނީ.  އެްއޗެއް  އެީއ   .ނޫން  އޮތް 

.  ެވސް  ވެސް ައދި އެނޫން ޮގތްޮގތ ން  ންމާލީ ޮގތ   ،އަބަދ ވެސް އިންޑިާއެގ އެހީތެރިކަން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބޭނ ންވާނެ

  އެ  ،މަށް އަޅ ަގނޑ މެން ދޭންޖެހޭ ހ އްދައެްއ އޮތްނަމަަގތ   ބޮންޑ   ސަރ ކާރަށް މި  ، އަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކައަކީ  ،އެހެންވީމާ

  ކ ރިމަތީަގއި އޮތް އެންމެ  ދަންނަވަމޭ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ހ އްދައެއް ދިނ މަށް އަޅ ަގނޑ  ފ ރިހަމައަށް ތާއީދ ކ ރާ ވާހަކަ

މީހ ންެގ    އެ  ،ތ ކޮށް ސްތިޞާދ  އަލ ން އާރާރައްޔިތ ންެގ އިޤ   ،ރަްއޔިތ ންެގ ފ ރާނަ ސަލާމަތްކ ރ މާއި  ،ކަމަކީ  މ ހިންމ 
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ނ ެގއްލޭނެ  ވަޒީފާ ދެއްވި  ވެސް  ަމގ ފަހިކޮށްދިނ މޭ.  ކަންތައްތައް  އިްއޒަތްތެރި    ޮގތަކަށް  ޝ ކ ރިްއޔާ  ފ ރ ޞަތަށް 

 ރައީސް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 .ރިޤްޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙ މަދ  ޠާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ރިޤްބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙ މަދ  ޠާމަހި

ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  ަގވަރ އަޅ ަގނޑ     އާދެ،  އެމް.އެމް.އޭ  މަޖިލީހަށް   ނަރ ޚާްއޞަކޮށް  ރައްޔިތ ންެގ 

ސިޓީއާ ފ ރަތަ  ބެހޭ  ފޮނ ވާފައިވާ  ވާހަކަދައްކާއިރ   ފެންނަ  މަޮގތ ން  އަޅ ަގނޑަށް  ދަންޔާލެ ޚި  އަދި    ،ލާނަންއިނަވައް 

އަޅ ަގނޑ    އޮންނަންވާނެ  ބޫލ ކ ރާަގމިކަން  ަގވާއިދ ެގ    ޮގތ ަގއި  މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  މާއްދާ   211ޮގތް.    ވަނަ 

އޮތް އަހަރ ެގ    އެއީ ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ކ ރިއަށް ؛ައށްވަނަ މާއްދާެގ )ހ(  296ނޫނ އަސާސީެގ  ހަވާލާދީފައިވަނީ ޤާ

ޮގތަށް. ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން މިދިޔަ އަހަރ ެގ   ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ފާސްކ ރަންޖެހޭ  އިހަޅަ ޖެޓ  ހ ށަދައ ލަތ ެގ ބަ

 . އޭެގތެރޭަގއި އާމްދަނީ ލިބޭނެވަނީ ފާސްކޮށްފަ  ތ ެގ ބަޖެޓ ވަނަ އަހަރ ެގ ދައ ލަ  2020ޑިސެންބަރ  މަހ ެގ ތެރޭަގއި  

ފާސްކޮށްފައި ރ ފިޔާ  29އޮތީ    ކަމަށް  ސ ކޫކ   ، ބިލިއަން  ބޮންޑ   އަދި  ފައިސާ  ނ ވަތަ  ކަމަށް    ލިބޭނެ  ިވއްކައިެގން 

މި އޮތީ  އަޅ ަގނޑ މެން  ފާސްކޮށްފައި  ލިބޭނެ  ،މަޖިލީހ ން  ބޮން  ޖަޕާނ ން  ނ ވަތަ  ސ ކޫކ   ވިދާޅ ވި   300ޑަށް  ކަމަށް 

ޑޮލަރ  ަގވަރ   4.6އެއީ   ؛މިލިއަން  އެމް.އެމް.އޭ  ރ ފިޔާ.  ފާހަަގކޮށްނަރ  ބިލިއަން  ސިޓީަގިއ    ބަޖެޓ   ،އޮތީ  ފައިެގ 

މިހާރ  ޚާއްޞަކޮށް   ،އެހެންވީމާ  .ބިލިއަން ރ ފިޔާއޭ  4.6ކަމަށް    އޮތީ ބޮންޑ  ވިްއކަިއެގން ރެއިޒްކ ރެވޭނެ  ކ ރިއިރ ފާސް

  .އަދަދެއް އެބަ ބޮންޑ ެގ ޮގތ ަގއި ނަަގންޖެހެއޭ   ބަޖެޓް ފާސްކ ރި އަދަދަށްވ ރެ ިގނަކ އަށް ވިްއކާ ބޮންޑާއެއެސް.ބީ.ައއި 

މައްސަލަިއަގއި ފާހަަގކ ރެޭވ   މި ށްޮގތް ހާމަކޮށްދޭށޭ. އަޅ ަގނޑަ ދޭތެރޭ ދެކޭ މިކަމާ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ،އެހެންވީމާ

ކަމަށް ލަފާކ ރެވޭ ޚަރަދ    ކ ރާނެ  އަދި  ވޭ އާމްދަނީާއއިކަމަށް ލަފާކ ރެ  ދައ ލަތަށް ލިބޭނެ  ދިވެހި  ،ކަމަކީ  އެންމެ މ ހިންމ 

މަހ ެގ ޑިސެންބަރ   ފާސްކ ރި  އަޅ ަގނޑ މެން  މި  ތެރޭަގއި  ކޮިވޑ ކޮިވޑ   ،އައީ  ފަހ ން  ހާލަތް.  ދިމާވެ ެގ  ހާލަތް   ، ެގ 

މި އިޤްތިޞާދ   ވަރަށް  ދ ނިޔޭެގ  ޮގސްފަ  ވަނީ  ދަށަށް  ހާލަތ ގައި  ޮގސްފައި  ށަށްދަ.  ބޮޑަށް   މިޚާއްޞަކޮށް    ،އޮތް 

ފެބްރ   މަސްވައަހަރ ެގ  ެއޕްރީލް  މަހާއި  ރަ  ރީ  އަދި  މިނިސްޓަރ   ފިނޭންސް    ހިސާބ ން   ހޫރިއްޔާއާއީސ ލްޖ މްތެރޭަގއި 

ފާ އެބައޮތްވެސް  ދާނެ  މި  ، ހަަގކޮށްފައި  ދަށަށް  ބޮޑ ތަން  ވަރަށް  އާމްދަނީ  ލިބޭނެ  އެހެންވީ  އަހަރ ަގއި    ، މާކަމަށް. 

މި ބި  އަޅ ަގނޑ މެން  އަންދާޒާއަކަށް  ބަޖެޓ ފާސްކ ރަނީ  ފ ރަތަމަ    .ނާކޮށް  ފިނޭންސް    ފަހ ންމަސް    3އަންދާޒާެގ 

 ލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ވަރަށް ބޮޑ ތަން އަދަދ ން މަދ ވާނެ ދައ   ،މަޖިލީހ ަގއި ެވސް ވިދާޅ ވެފައި އެބައޮތް  މިނިސްޓަރ  މި
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އެހެންވީމާ  މަ  2019ޮގތ ަގއި    ބޫލ ކ ރާަގ  ައޅ ަގނޑ   ،ކަމަށް.  މި  މަހ   ޑިސެންބަރ   އަހަރ ެގ  ޖިލީހ ން  ވަނަ 

ެގނެ މަޖިލީހަށް  އަލ ން  ޖެހޭނީ  މިހާރ   ބަޖެޓް  ހ ށަހަޅަފާސްކޮށްފައިާވ  މިނިސްޓަރ   ފިނޭންސް  ބަޖެޓ ެގ    އެ  އި،ސް 

މިރިވި ފާސްކޮށްފިކަމ ަގއި   އ އެއް  ފާސްކ ރަން.  މި  މިހާރ   ،ވާނަމަ  މަޖިލީހ ން  މައްސަލަތަކަށް   ވަކިވަކިން  އަންނަ 

ން މަސް ކ ރި  4  ،މަސް  3އްލ ކ ރ މަށް. މީެގ  ޙަމަްއސަލަތައް    ެވެގންދާނެ އެ  ފަސޭހަތަކެއްޚާއްޞަކޮށް ސަރ ކާރަށް  

މި މިނިސްޓަރ   ހ ށަހެޅ އްވީ  ފިނޭންސް  ޗާ  ،ތަނަށް  ހ އްދައެއް  ޕ ކ ރ މާފައިސާ  ބިލިއަނެއްހާ   4އެއީ    .ނަަގން  ބެހޭ 

އ ޅެނީ.    ަގއި ިމޮގތަށް ދިމާވެެގނޭ މިހާލަތ ެގ  ކޮިވޑ    ،ދެވެން އޮތީ މިހެންވެެގނޭ   މ ސާރަ ؛ރ ފިޔާ، ފައިސާ ޗާޕ ކޮށްެގން

  މިއަދ  މި ބިލިއަން ރ ފިޔާ ފައިސާ ޗާޕ ކޮށްެގން މ ސާރަދޭން.    4  ،ެގ ސިޓީެއއްއެފަހަރ  އައީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ

ސިޓީއެއް  ަގވަރ ނަރ ެގ  އެމް.އެމް.އޭ  ފާސްކ ރިޒް ސެކިއ ރިޓީ   ،އައީ  މަޖިލީހ ން  ނަަގން  އަދަދަށް    ިގނައިން   ވ ރެ 

ލަފަ  މިކަމ ގައި  ،ވީމާ އެހެން  .އެބަޖެހެއޭ ފެންނަފެޔައޮތް  އަޅ ަގނޑަށް  ކޮބައިތޯ.  މިކީ  ފިނޭންސް    ނ މ ަގއި  މަޖިލީހަށް 

ހ ށަހަޅަންޖެހޭ ރިވިއ   ބަޖެޓް  ދެންމި  ފާސްކޮށްެގން    އިހ ށަހަޅަ  .ނެމިނިސްޓަރ   ހ އްދަދީެގން  އިތ ރަށް   މަޖިލީހ ން 

އާމްދަނީ ލިބޭ  އެއީ  އަންދާޒާކ ރި  ލިބޭނެ ؛ޚަރަދ ކ ރަންޖެހޭނީ.  ނ ލިބޭނެކަމަށް  އާމްދަނީ  މިނިސްޓަރ       ކަމަށް 

ބިނާވާ އާމްދަނީއާ  ލިބޭނެ  މިހާރ   އޮތީމާ  އިތިރާފްވެފަޢ އި ތަފްޞީލ ކަމަށް  ހިމެނޭ  ޚަރަދ   ކ ރާނެ  މަޖިލީހަށް    މި  އެކ  

ކ ރިއަށްދެވޭނެ  އިހ ށަހަޅަ އަނެއްކާވެސް  އަޅ ަގނޑ     ފާސްކޮށްެގން  އެަގކަަމށް  ޮގތ ން.    ބެހޭ  މާއްދާއާ  ބޫލ ކ ރަން 

  މި   ،. އެހެންވީމާތިޞާދަށް ދިމާވެފައޮތީ، މ ޅި އިޤ   އްސަލަ މިމަ  ތިޞާދަށް ހަމަ މިދ ނިޔޭ އިޤ  ؛ތްތެރި ރައީސްއިްއޒަ

މި  އްޖެއަށްރާ އި  ަގމައްސަލައި  ތަހަމައް  ވެސް  މިކ ރަންމަލ އް ސަލަ  މި  ޖެހިެގން  އެހެންވީމާ  ހިސާބަށް  ، އައީ. 

ހ ށަހަޅާފައި ަގވަރ ނަރ   ރ ފިޔާައކީ  4.6ކޮށް  ޞަ ޚާއް  ، ވާއެމް.އެމް.ޭއެގ  ސްކޫކެ،  ބިލިއަން  ނ ވަތަ  ިއންޑިއާއަށް  ްއ 

 ،ޖަހާފައި އޮންނާނީ  އިހާފައި އޮތީ. ބަޖެޓ ަގޖަ  އިނޫން އަޅ ަގނޑ ެމން ބަޖެޓ ަގ  ބޮންޑެއް ިވއްކައިެގން ލިބޭނެ ފައިސާެއއް

، ބިލިއަން ރ ފިޔާ. އެހެންވީމާ   4.6ބޮންޑ ން ލިބޭ  އެ    އް،ބޮންޑެ   ްއ،މިލިއަން ޑޮލަރެ  300ޚާއްސަކޮށް ޖަޕާނަށް ިވއްކާ  

މަސައްކަތެއް  ،ނީ ބޫލ ކ ރަަގއަޅ ަގނޑ    ރަނަގޅ   ހަމަ  ކ ރީ  އެ  ަގވަރ ނަރ   މި   މި  . އެމް.އެމް.ޭއެގ  ފޮނ ވައި  ތަނަށް 

ހ އްދަމަޖިލީހ  ޖ މ ން  ކ ރެވޭނީ.  މަސައްކަތްތައް  އެ  ފާހަަގކ ރެވެނީލަދީެގން  ރިވިއ ކޮށްފަ  ،ކޮށް  ބަޖެޓ     އިދައ ލަތ ެގ 

ކާރަށް ޮގވާލަން. ެއީއ  ނޭންސް މިނިސްޓަރަށާއި އަދި ސަރ ދެން ކ ރިއަށް ނ ދިއ މަށް އަޅ ަގނޑ  ފި  އި،މިތަނަށް ހ ށަނާޅަ

ޑި މަޖިލީހ ން  ބަޖެޓާންސެމި  ފާސްކ ރި  މަހ   ނ ލިބޭނެ އެ  ބަރ   އާމްދަނީ  އަދި   ކަމަށް  އްވަރަށް  މިނިސްޓަރާއި 

ރައީސް  ހޫރިއްޔާރައީސ ލްޖ މް އިްއޒަތްތެރި  ިއޢ ތިރާފ ވެފައިވާތީ.  ހ ރީ   ؛ެވސް  ައގ   ބަެއއް    އަށް.ރ ފިޔާ   20ޑޮލަރ ެގ 

  ިއެގންދިޔައީ. އެހެނެއް ރައަރ ފިޔާައށް    20ައގ     ެގމިދިޔަ ސަރ ކާރ ން ކ ރި ކަމަކ ންނޭ ޑޮލަރ   ،މެންބަރ ން ފާހަަގކ ރަނީ

ސަތ ތަްއ  އިރ  ސަރ ކާރ ެގ ސިޔާ އިކޮށް ކޮިވޑ  ހާލަތް ދިމާެވެގން އަ ޞަ ޚާއް  ،ޞާދ  މެނޭޖ ކ ރ މ ަގއި ތިއިޤ   ނޫން. މ ޅި

ސަ ޓަކައި  ދެކޮޅ ނ ޖެހޭތީތަންފީޒ ކ ރ މަށް  ރަނަގޅަށް  އެންމެ  ސިޔާސަތ ތައް  ެއކ ލަަވއިލި   ހިސާބަށް  މި  ،ރ ކާރ ން 
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އަގ   ދިޔައީން  އަރަިއެގ އެްއޗެހި  ޑޮލަރ ެގ  އެހެނިހެން  އަދި  ައގ   ،ވެސް  ފައި  ތަކެތީެގ  އެއީ  ޗާޕ  ެވސް.  ކޮށް ސާ 

ހ އްދަ  ެގތިޞާދ އިޤ  ދިން  އެމް.އެމް.ޭއއަށް  ޮގތަށް  ދައ ކ ރާ  ދަށ ން   ން،އިތެރެއަށް  ހ އްދައިެގ  ދިން  މަޖިލީހ ން  މި 

ޗާޕ  ދިޔައީފައިސާތަކެއް  އަރައިެގން  މައްޗަށް  އެހާ  ައގ   ޑޮލަރ ެގ  ނިންމަކ ރ މާެއކ   ވާހަކަ  އަޅ ަގނޑ ެގ    ލާނީ އި. 

ހ   ބަޖެޓ  ރިވިއ އެއް މި މަޖިލީހަށް ވީ ެއންމެ އަވަހަކަށް ހ ށަހަޅައި ިމ މަޖިލީހ ން ފާސްކ ރ މަށްފަ   ،މިދެންނެވި ޮގތަށް

 ޚަރަދ ތައް ކ ރަމ ން ެގންދިއ ަމށް އެދެމ ން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް.  

 

 ޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރި

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ހ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިލްޔާސް ލަބީބް.

 

 ލްޔާސް ލަބީބް ވާހަކަދެްއކެވ ން: އިޅ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ހ 

ފ ރަތަމަ އަޅ ަގނޑ   ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި  މ ޙައްމަދ     ޝ ކ ރިއްޔާ  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ކިނބިދޫ  ވެސް 

ތާއީދ ކ ރަން  ޒްނާޝި ހ ށަހެޅ މަށް  ހ ށަހެޅ އްިވ  ހ ށަހެޅ މަކީ  .އެ  މި  ،މި  ދިމާވެފަިއ  މައްސަލަ   މިހާރ   މ ޅި   ؛އޮތް 

  އެ ބަޖެޓ   ؛ގެ ދައ ލަތ ން އަޅ ަގނޑ މެމން ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓ   ،ެގންވާ މައްސަލައަކާ ގ ޅި ވެސް ދިމާވެފައި   ށްދ ނިޔެއަ

އަދި ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ،ވިްއކަިއެގންނާއި  ޓީކިއ ރިފާސްކ ރިއިރ  އަޅ ަގނޑ މެން ބޮންޑ  ިވއްކަިއެގން ބޭރ ެގ ފަރާތްތަކަށް ސި

ބޮންޑ  ބިލާއި  ހިމަނާފަފަރާތްތަކަށް ޓްރެޜަރީ  މި ވިްއކަިއެގން ފައިނޭންސްކ ރ މަށް  ވަގ ތ     އިވާ އަދަދަށްވ ރެ އިތ ރަށް 

  ގެ އެކަމަށް އެދި އެމް.އެމް.އޭ   ،ބޫލ ކ ރެްއވޭތީަގއަޅ ަގނޑ މެން ފައިސާ ހޯދަންޖެހިފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް  

ހ ށަހަޅ ްއވާފަިއވާތީ  ލަފަ  ،ަގވަރ ނަރ   އެކަމ ެގ  މަޖިލީޔަ ހ އްދަ  ،ކަށްޔަ ަގވަރ ނަރ   ަމއްސަލަހަކަށް  އެދިފައިވާ    އި ިއަގށް 

  4.6  ،މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތްތެރި މެންބަރ  ޠާރިޤް ވިދާޅ ވެއްޖެ ؛ޮގތް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  އަޅ ަގނޑ މެން ދެކޭ

އަޅ ަގނޑ ެމން   ރ ފިޔާ  އޮތީ  2020ބިލިއަން  ފާސްކޮށްފަިއ  ފާސްކ ރިއިރ   ބަޖެޓް  އަހަރ   ބޮންޑ   އިންޑި  ،ވަނަ  ާއއަށް 

ިމއަދ  މި   ނޫން ކަމަށް. ރަނަގޅ  ވާހަކަފ ޅެއް. އެކަމަކ   ށްެގން ފައިސާ ހޯދ މަިވއްކައި  ޒްްއކަިއެގން ނޫނީ ސެކިއ ރިޓީ ވި

ބަލާއިރ    މައްސަލަައށް  އޮތް  ފައިސާ    4.6ހ ށަހެޅިފައި  ރ ފިޔާެގ  މިބިލިއަން  ނޫން.   ހޯދަން  ެއއަކ ންނެއް  އ ޅެނީކީ 

މެންބަރ  ބައްލަވައިްއޒަތްތެރި  ރަނަގޅަށް  ސާފ ވާނެއި  އަދަދާ ؛ލައިފިއްޔާ  ބިލ    ، އިއެ  ބޮންޑާިއ  ޓްރެޜަރީ  ރާއްޖެިއން 

ޖ މ  ހޯދ މަށް  ފައިސާ  ކަމަށް މި   5.5ލަ  ވިްއކަިއެގން  ހޯދަންޖެހޭ  އެބަ  ރ ފިޔާ  ެއ    ބިލިއަން  އޮތް.  ބަޖެޓ ަގއި  އަހަރ  

ފިނޭން ކަމަކީ  އ ފާކ ރާ  ައޅ ަގނޑ   އިތ ކ ރަންޖެހެނީ.  މިނިސްޓަރައަދަދ   ކަންތައްތައް    ށްސް  މި  ރަނަގޅަށް 

ޖ މ   އި، ޕްލޭންކ ރެވިފަ ފާސްކ ރި  އަޅ ަގނޑ މެން  އަނބ ރާ  ނިޭމއިރ   ރ ފިޔާއަށްއަހަރ   ބިލިއަން  ހަ  އަދަދ   ޑެޓް    ލަ 

ފެނިވަޑައިަގންނަވާތީ  ،ެގނެސް ކަމަށް  ރ ޖޫޢަކ ރެވޭނެ  އަދަދަށް  އެ  އިތ ރ ކ ރ މަ  ،އަލ ން  އަދަދ   ެއ  ދޭތެރޭަގއި  ށް  މި 

ެއކަން އެޮގތަށް ކ ރެވޭނެ ކަމަށް    ،ަގނޑ މެންނަށް އެދިފައިވާތީ ެއޮގތަށް ޢަމަލ ކ ރ މަށް އަޅ    ،ވާތީ   ކަށް އެދިފައިޔަހ އްދަ
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ކަމަކީ ހިތްހަމަޖެހޭ  އަޅ ަގނޑަށް  ލަފާދެއްވާފަިއވޭ.  ެވސް  ޖެނެރަލް  އެޓަރނީ  މި  ،އަދި  އެމް.ޑީ.ޕީ   މިއަދ   އޮތީ 

އިންނެވި. މިކަހަލަ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މެޖޯރިޓީ އޮތް މަޖިލީހެއް. އަދި ަގވަރ ނަރ  އެބަ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ ރަްއޔިތ   . ސަރ ކާރެއް

ބަޖެޓ  ހިނަގިއެގން  ޮގތާ  ކަމެއް  އޮތް  އެހެންނަމަވެސް،    ފާސްކޮށްފައި  ދަންނަވާކަށް.  ނެތިން  އަޅ ަގނޑ   ޚިލާފަކަށޭ 

ޑިސިޕްލިނެ  އިއެކަމ ގަ  ވިސްނ ންމަނިޓަރީ  ސަރ ކާރ ން  ެގންގ ޅ ްއވަން  އަޅ ަގނޑ މެންއް  އޮތްކަން.  މި   ެގފ ޅ  

ފައިސާ އިތ ރ ން  ފައިސާ  ،ކ ރާއިރ ޚަރަދ   ސަރ ކާރ ަގއި  ގަވާއިދ ެގ  ާގނޫނާއި  ހޯދަނީ  އެ  ން ހ މަޖިލީ  ،ހޯދާއިރ  

ބަޖެޓ  އޮތް  ާގނޫނާއި  ފާސްކޮށްފައި  މާލިއްޔަތ ެގ  އަދި  ތެރެއިން  އެކްޓ  ެގ  ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ  ާގނޫނ ެގ  ފިސްކަލް  ެގ 

ފައިސާއަކީ ބަޖެޓ ން ޚަރަދ ކ ރ މަށް   ވާއެދިފައި މި  ން އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެވޭ. އަދި މިހާރ އްކަތްކ ރާކަމަސަތެރެއިން  

 ެގ ތެރެއިން ޚަރަދ ކ ރާ ވެސް އެދިފައި އޮތް ހ އްދައެއް ނޫން. މިހާރ ވެސް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބަޖެޓ އެްއޮގތަކަށް 

ޚަރަ  ހ ރި  ފެންނަން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޚަހރަދ ކ ރެވިފައިކަމަށް  ބަލާއިރ   އެހެންވީ  ދ ތަކަށް  ބަޖެޓް  މާވަނީ.   ،

މަޖިލީ ޮގތާހ ންޚަރަދ ކ ރ މ ަގއި  ފާސްކ ރި  ޖާަގއެއް      ެއްއވެސް  ބ ނެވޭކަށް  ކަމަކަށް  ޚަރަދ ކ ރެވޭ  ބަޖެޓ ން  ޚިލާފަކަށް 

ައޅ ަގނޑ  ނ ދެކެން. އަދި ބަޖެޓ  ދަތިތަކެއް އެބަހ ރި.    އިއޭގަ   . ބޭަގއި އަންދާޒާކޮށްފަިއވާ އާމްދަނީ ނ ލިއޮތް ކަމަކަށް 

ދައެހެންވީމާ އެ  ދަރަނިވެރި،  އިތ ރަށް  ބަޖެޓ   ފޫބެއްދ މަށް  ހޯދެންޖެހޭތީ  އ ދަ   ވެ،ތިތައް  ފައިސާ  ިއތ ރަށް  ލަތ ން 

ފެންނާތީ މަޖިލީ  ،ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމ ަގިއ  ހ އްދައެްއ އެދިފައިވާތީ  ިމ  ހ އެ  ދިނ މަށް އަޅ ަގނޑ މެން  ހ އްދަ  ެއ  ން 

މިނިސްޓްރީންފާސްކ  ފިނޭންސް  ބަނާރަނީ.  ެއބަ  ސަރ ކާރ ން  ބަޖެޓ އި  މި  ،އްލަވާ  ބަޖެޓެއް  ރިވަިއޒް  ތަނަށް   އަލ ން 

މެނޭޖ ކ ރަްއވާނީ އެކަން  ތެރެއިން  ބަޖެޓ ެގ  އޮތް  މިހާރ   ނޫންތޯ.  އެކަން  ތޯ،  ހ ށަހަޅ އްވާނީތޯ  ސަރ ކާރ ން  ނޫންތޯ. 

ތް.  ެގންނަވާނެ. އެކަމ ަގއި ައޅ ަގނޑ ެގ ޝަްއކެއް ނެ  ނެ. ބަޖެޓ ވެސް އަންނާ  ކ ރަްއވަންޖެހޭ ވަގ ތ  މިތަނަށް ބަޖެޓ 

ޚިދ މަތް ރަްއޔިތ ންނަށް  ސަރ ކާރ ން  ދެކޭޮގތ ަގއި  ައޅ ަގނޑ   މަސައްކަތ ން  ކ ރާ  މި  މިހާރ   ދިނ މަށް  އަޅ ަގނޑ މެން 

 އަންނަ ސަރ ކާރަކ ން  ދެން  ެގން،ޖާަގ ލިބިެގންދާނެ. ދެން މި ސަރ ކާރ  ނިމި  ،ބޭނ ންވާ ފައިސާ ހޯދ މ ަގއި ފ ރ ޞަތ 

ބަޖެޓ ެގ ދިމާެވެގން  ކަމެއް  މިކަހަލަ  ޚަރަދެްއ   ވެސް  އިތ ރަށް  ތެރެއިން  އަދަދ ެގ  ހ ންނަ  ފާސްކޮށްފައި  ތެރެއިން 

މިޮގތަށް މިއަދ     ،ން ފާސްކ ރަންޖެހޭނެ ކަމަށްހ މަޖިލީ  ،ކަމަށް  މި މަޖިލީހ ން ރ ހ ން ހޯދަންޖެހޭނެ  ،ކ ރާކަމ ަގއި ވަންޏާ

އިޤ  ތަރ ތީބ ވެެގން ރާއްޖޭެގ  މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ރާއްޖޭދިއ ަމކީ  މި  ހަމަތިޞާދީ،  ނިޒާމ   ފައިނޭންޝަލް  މަަގށް ެގ 

ސަރ ކާރ ންނާއި ވެސް  ހ  މަޖިލީ  ، އެޅ ވ މ ަގއި  އެމް.އެމް.ޭއއިން  އަދި  ލާމަސީލ  ންނާއި  މަސައްކަތްކ ރަްއވާކަމ ެގ 

އި   ޤައ މ ތަކާއި ދ ނިޔޭެގ ތަރައްޤީވެފައި ތިބި ޤައ މ ތަކ ަގމިސާލެއް. އެހެންކަމ ން، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ރާއްޖެ ދ ނިޔޭެގ

ބައްޓަންކ ރަން ކ ރާވެސް   ހަރ ދަނާ ؛ފައިސާެގ ނިޒާމ   މި ފައިސާެގ  ނިޒާމ   ޮގތެއްަގިއ    އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޤައ މަކީ 

އެހީތަކާއި ބޭނ ންވާ  ރާއްޖެއަށް  ސަބަބ ން  ޭއެގ  ފާހަަގެވެގންދޭ.  ޮގތ ަގއި  ޤައ މެްއ  ރާއްޖެއަށް    ،ނ ތަކާއި ލޯ  ، ބަހައްޓާ 

ން ހޯދ މަށް ކ ރާ މަސައްކަތ ަގއި ފައިސާ ހޯދ މަށް އިތ ރ  ރަނަގޅ  ފ ރ ޞަތެއްެގ ޮގތ ަގިއ އަޅ ަގނޑ   ބޭނ ންވާ ކ ރިއެރ 
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މިކަ މި  މަށްދެކެން.  މިއަދ   ހ އްދަ  އަޅ ަގނޑ މެން  ރައްޔިތ ންނަށާއި ޔާދޭ  ދިވެހި  މިކަމަށް  ދިވެހި    ،ެއކީ 

ރަނަގދި   ،ވިޔަފާރިވެރިންނަށާއި ރައްޔިތ ންނަށް  އންމެހައި  އަޅ ަގނޑ   ވެހިރާއްޖޭެގ  ކަމަށް  ވެެގންދާނެ  ޮގތްތަކެއް   ޅ  

 ޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. އ އްމީދ ކ ރަން. ވަރަށް ބޮ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އި  ނިންމާލަމ ންޝ ކ ރިއްޔާ  މައްސަލަ  މި  މެންބަރ .  ރިޔާސަ ؛އްޒަތްތެރި  މައްސަލަމިއަދ   މި  ހ ށަހެޅި   ؛ތ ން 

އެމް.ެއމް.އޭއަށް ަގވަރ ނަރ  ިމއަދ    ،ކަންކަމ ެގ ތެރެއިން ތި ބޭފ ޅ ން ޙައްލެއް ތި ހޯއްދަވައިދެއްވީ ހ ށަހެޅި  ރިޔާސަތ ން  

ސ ވާލަކީހަމަޖިލީ ސ ވާލެއް.  ދެ  އޮތް  ައއްސަވާފައި  ސިޓީެއްއަގިއ  ފޮނ އްވި  ސެކިއ ރިޓީ   ، ށް  ސަރ ކާރ ން    ޒް އިތ ރަށް 

ވ ރެ    މި އަދަދަށް  ،ދެވަނަ ސ ވާލަކީ    .ންތޯ ސާފ ކޮށްދެއްވ މަށްދަެއއް ހޯދަންޖެހޭތޯ ނޫަގއި މަޖިލީހ ެގ ހ އްމ އިޝޫކ ރ 

ސަރ ކާރަ އިޝޫކ ރެވޭނަމަޒްޓީސެކިއ ރި  ށްއިތ ރަށް  ބަޖެޓ   ،  ިގނަފާސްކ ރަްއވާފަިއވާ  އެންމެ  ތެރެއން  ެވެގން ެގ 

ސާފ ކޮށްދިނ މަށް   އަދަދެއް  އިޝޫކ ރެވެނެ މަޖިލީހ ން  ޮގތ ގަ   .ވެސް  މެންބަރ ން  އިޖަވާބ ެގ  ދެއްވާ ިއްއޒަތްތެރި  ތި   

ސެކިއ ރިޓީ  ، ޖަވާބަކީ  ސ ވާލ ގެ   ފ ރަތަމަ ؛ޖަވާބަކީ މަޖިލީހ ން  ދީފީމޭ.  ރ ހ ން  އިޝޫ ޒްމަޖިލީހ ން  ހ އްދަ    ކ ރ މަށް 

ކަމަށާއި ފެންނަ  ދޭން  ދީ  ،މަޖިލީހ ން  ހ އްދަ  އެ  މި  ،ކަމަށާއި  ފިއަދި  ދައ ލަތ ެގ  އަހަރަ  އަދި  ފާސްކޮށްފައިވާ  ށް 

ފައިނޭބަޖެޓ  ނެޓް   ހިމެނޭ  އަދަދ ަގއި  ރ ފިޔާއަށް  6.044799390،  ކަމ ަގިއވާ  ންސިންެގ   ވ ރެ  ބިލިއަން 

 އަރ ާވ  އެީއ މިއަދ  ތި ބޭފ ޅ ން ތި ؛ދެންނެވ ން  ހިފެހެއްޓ މަށް  ސަރ ކާރަށް  ގ އިތ ރ ނ ވާނެހެން ބަޖެޓް ފައިނޭންސިން

ދަންނަަވން. މި ލިބ ނ  ވަގ ތ ކޮޅ ެގ    ތަށް އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ ޒަތްތެރި މެންބަރ ން ތި ކޮށްދެްއވި މަސަްއކަޖަވާބަކީ. އިތް

މިނިސްޓަރާއި ފިނޭންސް  ަގވަރ ނަރާއި  ،ތެރޭަގއި  ލީޑަރާއި   ،އެމް.އެމް.ޭއެގ  ލީޑަރާއި  ،މައިނޯރިޓީ  އަދި  މެޖޯރިޓީ   

އިސްވެ ކޮމިޓީ  މަސަްއކަަވޑައިެގންމާލިއްޔަތ   ކޮށްދެްއވި  ތި  ޝ ކ ރ   އަޅ ަގނޑ   މި  ތަށް  މިއަދ ެގ ދަންނަވަން.  ކަމަށް 

ން ލާނަން. ދެން އަނެއްކާވެސް ައޅ ަގނޑ މެއިވޯޓ ަގޑީަގއި ވޯޓަށް އެހޭނެ ާވހަކަ ދަންނަވަން. ބައިަގޑިއިރަށް މެދ  ކަނޑަ

 .ރިޕޯޓ ެގ މަސަްއކަތ ން ކޮމިޓީަގިއ  3:30 ފަށާނީ ތްމަސައްކަ

 

 { ށްއަ  15:37ިއން   15:02 :ޅ ކޮގ ތ  ސްވަހ } 

 (هللاލީހ ގެ ނައިބ  ރައީސް އީވާ ޢަްބދ މަޖި ؛ވީނެންތ ގައި އިސަޔާ)ރި

 

 . ކޮމިޓީތަކ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަން 8
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 ތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަ

ޤާނޫނ އަސާސީެގ    ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖ މްހޫރިއްޔާެގ  -8.13މިފަށާނީ އެޖެންޑާ ނަންބަރ   ަވގ ތ     ކަތް މި`. މަސައް

ޮގތ ެގ  115 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  )ދ(ަގއި  މާއްދާެގ  ސަފީރ ން ޤައ މ ތަކަށް  ބޭރ     ،ންމަތީ  ވަނަ  ދިވެހރާއްޖެއިން 

ޓަކަ އަލްފާޟިލްކަނޑައެޅ މަށް  ކަނޑައަޅ ްއވާ   ،ޖެހޭވައި  ހ.  ،އިބްރާހީމް ޝަހީބް  އި  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ސިންަގޕޫރަށް 

އެ މަޝްވަރާައކަށް  މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  މެދ   ޢައްޔަންކ ރެއްވ މާ  ރައީސ ލްޖ ސަފީރ ކަމަށް  ރިއްޔާ  މްހޫދިވަޑައިެގން 

މައްސަލަ ކޮމިޓީ  ،ފޮނ އވާފަިއވާ  ގ ޅ ންތަކ ެގ  ޚާރިޖީ  ސަލާމަތާއި  ޮގޤައ މީ  ނިންމި  ދިރާސާކޮށް  މި ން  ރިޕޯޓ .   ތ ެގ 

މ ޤައްރިރ   ރިޕޯޓ  ކޮމިޓީެގ  ހ ށަހަޅ އްަވއިދެްއވާނީ  އިބްރާހީމް    ،މަޖިލީހަށް  މެންބަރ   އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މަރަދޫ 

 ރ . އިްއޒަތްތެރި މެންބަ؛ ޝަރީފް

 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވ ން:

އި  ރިޕޯޓަކީޝ ކ ރިއްޔާ  ހ ށަހަޅާ  މި  އަޅ ަގނޑ   އާދެ!  ރައީސް.  ޖ މް  ،ްއޒަތްތެރި  ޔާެގ ހޫރިއްދިވެހިރާއްޖޭެގ 

މާ  115ޤާނޫނ އަސާސީެގ   ޮގތ ެގވަނަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ދ(ަގއި  ޤައ މ ތަކަ  ،ންމަތީ  އްދާެގ  ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރ   ށް 

ޓަކައި  ންސަފީރ  ޝަހީބްއަލްފާޟިލް    ،ކަނޑައެޅ މަށް  ޖެ  ،އިބްރާހީމް  ދިވެހިރާއްޖެއިން   ށްސިންަގޕޫރަ   ،ހޭވައިހ. 

ސަފީރ ކަމަށް   ހ ންނަވާ  މަޝްވަރާއަކަށް    އްޔަންކ ރ މާޢަކަނޑައަޅާފައި  ރައްޔިތ ންެގ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  އެދި  މެދ  

ޓ  މި ރިޕޯ  މި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ .ދިރާސާކޮށް ނިންޅ ންތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން  ގ އ މީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ  ޤަ ،ފޮނ އްވި މައްސަލަ  

މ  ނ ކ ތާތައް އަޅ ަގނޑ   ން، ބަެއއް މ ހިން ފެނިވަޑައިަގންނާނެ. އެހެންވީމާތިޔަ ހ ރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ ޕޯޓަލ 

ައދި މަޤާމަށް ޝަރ ތ  ހަމަވޭތޯ   ،ކަށް އެކަށީެގންވާ ބޭފ ޅެއްތޯާއއިމަޤާމަ  ނަން. އިބްހީމް ޝަހީބަކީ މިފަދަލާއިދަންނަވަ

ދައިން ދައ ލަތ ެގ އެްއވެސް  އެފަ   ޝަރ ތ  ހަމަވާ  ބޭފ ޅެއް މިއީ. ހަމަމި މަޤާމަށް    ،ބެލ މ ަގއި ށް ބެލިކޮމިޓީން ދިރާސާކޮ

އެ ަމްއސަލައިދާރާެއއްެގ  އޮތްތޯްއވެސް  ޮގތަށް  ާގނޫނ ަގިއވާ  ކޯ ބެލި  އެއް  އެހެން   އިޓެއްގަ ބެލ މ ަގއި  އަދި  ވެސް 

ވަނަ އަހަރ ން   1994ޝަހީބަކީ    ،ވާނެ ފަދައިންނެތް. އެނިގަވޑަިއަގންނަ  ެވސް ޝަހީބ ެގ މައްސަލައެއް  އިއިދާރާެއއްގަ 

ވެސް އަދާކ ރައްވާފައި ހ ރި    ވަރަށް އާދަިއެގ މަޤާމ ތައް   މަތީ މަޤާމ ތަކާއި  ؛ޤާމ ތަކ ަގއި ފެށިެގން ސަރ ކާރ ެގ ތަފާތ  މަ 

ފެށިެގން  ބޭފ ޅެ ސެކްރެޓަރީން  ތާޑް  ސަރވިސްަގފޮއް.  ފޮރިންމަސަްއކަތްކޮށްފަިއވޭ.    އިރިން  ދ ވަހ   ިގނަ    ގ ަވރަށް 

ތަޖ ރިބާ  އި ސަރވިސްަގ ޕްހޯއްދަފަިއ    މަސައްކަތްކ ރައްަވއި  ޝަހީބްެގ  ހ ރި  ބޭފ ޅެއް.  ދާއިރާެގ  ރޮފެޝަނަލް  ތަޢ ލީމީ 

ސްއިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ޕޮލިޓިކަލް ސައިންސާއި  ،ޗްލަރ ޮއފް އާޓްސްބެ  ،އެކެޑަމިކ  ކޮލިފިކޭޝަނަށް ބަލާއިރ ގައި  ،ޮގތ ން

ހަމަހޯއްދަވާފަިއވޭ މާސް  .  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންޓައެފަދައިން  ޕަބްލިކ   އޮފް  ޔޫރ  ލީކ ާއން  ޕަބްލިކ    ،  އޮފް  ސްކޫލ  

ކޮމިޓީެގ ފަރާތ ން   އާއޭނާ  ،ެގ މަްއޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށްހ ރިހާ ކަމެއް  ފައި އެބައޮތް. މިގަވާސިންަގޕޫރ ން ނަން  ،ސީސްޕޮލި
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ވަރަށް އެކަށޭނަ ރަނަގޅ     ،ކަމާއެކ  ލަށް ވަރަށް ޤާބިލ   ސ ވާކޮމިޓީެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ކ ރެއްވި  ،އިންޓަިވއ ކޮށް 

ފަދަ މަޤާމަކަށް  ހީބަކީ މިކަމ ން، އިބްރާހީމް ޝަހެންއެމެންބަރ ން ވަނީ ފާހަަގކ ރައްާވފަ.    ޖަވާބ  ދީފައިވާކަން ކޮމިޓީެގ

ބޭފ ޅެއް މަޖި  އެކަށީެގންވާ  ރައްޔިތ ންެގ  ސަލާމަތާއިކަމަށް  ޤައ މީ  ކޮމިޓީން  ލީހ ެގ  ބެހޭ  ކަންކަމާ  ވަނީ   ޚާރިޖީ 

މަޖިލީހ ން ނިންމަވާ    ،. ވީމާންމިކަމަށް ވެސް ކޮމިޓީން ނި ދިނ މަށް ފެންނަ  ، މަޖިލީހ ން ރ ހ ން . އެހެންވީމާށްފަފާސްކޮ

ށް މައްސަލަ ައޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅަން ކޮމިޓީެގ ފަރާތ ން. ދެއްވި ފ ރ ޞަތަ  ެގޕޯޓ ރިން ނިންމ މަށް ޓަކައި މި  މަތީ  ޮގތެްއެގ

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާ

ެމންބަރ . ިއއްޒަތްތެރި  ބަ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ރިޕޯޓަށް  މެންބަރ ން  ހ  މި  ިއއްޒަތްތެރި  އެދިވަޑައިަގންނަވާ  ސްކ ރަްއވަން 

މަޑ އްވަރީ    ކ ރައްވާތި!ފ މާ ؛8.15ނަންބަރ   އެޖެންޑާ  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (    އެދިވަޑައިެގންދެްއވ ން އެދެން.  ފ ރ ޞަތަށް

  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން އާދަން ޝަރީފް. ދާއިރާެގ

 

 މަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވ ން:

ދިވެހިރާއް ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި  އަދި    ޖެޝ ކ ރިއްޔާ  ފޮނ އްވ މަކީ  މީހ ން  ޤައ ތަކަށް  ބޭރ   ޓަކައި  ތަމްސީލ ކ ރ މަށް 

ބޭ ދެމަންދޫބ ން  އަޅ ަގނޑ   މ ހި   ކޭތިއްބ މަކީ  ހަމަ  އިްއޒަތްތެރި  ކަމެއް.    ބޭނ ންތެރި  ،މ ންޮގތ ަގއި  އެހެންނަމަވެސް، 

ފެނިެގން ؛އީސްރަ މިއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ނ ރައްކާތެރި    ،ދަނީ    މި  ވަރަށް ލަތ ަގހާކޮވިޑ ެގ  ރަްއޔިތ ން  ރާއްޖޭެގ  ިއ 

ރަްއޔިތ ން   ،ރިކަމެއް ނ ލިބިބޮޑ  އެހީތެ  ބޭރ ެގ ޤައ މަކ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މާ  ،ެވސް  ހެމ ންދައިރ ޖެ  އިބިކަހާލ ަގ

ވިއްކަ ފަ  އެންމެ ބޮންޑ   ނިކަމެތި    އި،ހ ން  ކަންތައްހާމިކަހަލަ  ރައްޔިތ ންެގ  މަންޒަރ . ލަތަކަށް  ދާ  ތައް 

ފެންނަނީމެންނައަޅ ަގނޑ  ހަމަ ޞަ އްޚާ  ރާއްޖޭެގ  ،ށް  އެހީތެރިކަން  ބޭރ ެގ  ޮގތ ން  ެގންގ ޅޭ  ސިޔާސަތ   ޚާރިޖީ  ކޮށް 

ނ ލިބި ވެސް  އެކަހެރިވަމ ންދާއަމ   ،އެްއޮގތަކަށް  ރާއްޖެ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ފެންނަ   ދ ން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ތަން. 

ފާހަގަ  ބަލާއިރ   ަމސައްކަ  ޚާރިޖީ  ،ކ ރެވެނީމަންޒަރ ތަކަށް  ރައީސ ލްޖމްހޫރިއްޔާާއިއ  ވަޒީރ   ެގންދަަވނީ  ތްކ ރަްއވަމ ން 

ރަ މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  މައްސަލަޖެ  ،އީސާއަދި  މެދ ަގއި  ބޭފ ޅ ންެގ  އެކި  އެކި  ،ޮގތަށް   ހޭދެ  ޮގތަށް   ފަހަރ  

ޮގތ ން   ؛ކ ޅ ްއވ މަށްފަހ ަގއި  އެމް.ޑީގަ   2023ފާހަަގކ ރެވޭ  ޓިކެޓ  އި  ފަރާތ ން  ކަމަށް  .ޕީެގ   ބޮޑަށް   ހޯއްދެވ މަށް 

މަންޒަރ ތަކަށް    .ފެންނަނީ އެްއޮގތަކަށްވެސް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ބަލާއިރަކ ފެންނަ  ރެޭވ  ނ ކ   ބޫލެއްަގ 

މިމެންނަކަށެއަޅ ަގނޑ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  މަސައްކަތަކ ންނެއް  ކ ރަްއވާ  އެ  ވަޒީރ   ޚާރިޖީ  ލާބައެއް   އް    ،ޤައ މަކަށް 

 .. ވެސް. އެއް އޮތް ކަމަކަށް. ހަަމ ޔަޤީނ ންމަންފާ
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި  ހެންވޭ  ،މަޑ ކޮށްލަދެއްވ ން އެދެން. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 މެންބަރ  ޙ ސައިން ޝަހީމް.  

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 

 ވ ން: ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން ޝަހީމް ވާހަކަދެއްކެހެންވޭރ  ދެކ ނ  

ވާހަކަފ  މިހާރ   ެގންޅ   އަޅ ަގނޑ   އެ  ނޫސްތަކަށް ދައްކަވަމ ން  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މަޑ އްވަރީ  ދަާވ 

ބޭރ  އި  ނަށް އައިސް ރާއްޖެއާ ތަ  މި  އިނ ބައްލަވަ   ،ވެ ނ ވިދާޅ   މ ކ ރާ ެއއްޗެހިއާން،  ކާރ ެގ ބަޔާންތަކާއި ލިޔ ންތައްސަރ 

ނެތް  ދ ނިޔެއާ ނ ލިބޭ  ،ކަމަށާއި  ގ ޅ ން  އެހީ  ބޭރ ެގ  ވިދާޅ ިވއިރ ަގއި   ރާއްޖެއަށް  ޑިފެންސް ޤަމި    ،ކަމަށް  އ މ ަގއި 

އާދަްމ   އިންނެވި  ޮގތ ަގއި  މެންބަރެއްެގ  މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  އިއްޒަތްތެރި  މިހާރ   ކ ރައްވާފައި  މިނިސްޓަރ ކަން 

ވިދާޅ ވަނީ  އެ  ވެސް ިއންޑިއާއިން    ،ޝަރީފް  އެހީމިލިއަ  250  ދިން  އިހަށްދ ވަހ   ކޭޝް  ޑޮލަރ ެގ  އެ  ން    ވެސް 

އެްއޗެއް  އީކަމަށް. މި   މަނިކ ފާނ  ދެކެވަޑައިނ ަގންނަވާ ެގންދިޔަ  މާލިއްޔާއަށް    ދޫެވއްސަށް  ިމީއ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ނޫން. 

  ރ  ވަރަށް ދެރަވަ  ،މިއީ  އ ޅ ްއވީމާއިތ ރ ފ ޅ ހައްދަވައި ރައްޔިތ ންނަށް އޮޅ ވާލަން    ހި. އެހެންވީމާ، ެއވަރަށް ެއއްޗެންވަ

 ކަމެއް. ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މަޑ އްވަރީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: އާދަމް ޝަރީފްދާއިރާެގ މެންބަރ    މަޑ އްވަރީ

ބޮންޑ  ދިޔައިމާއ މ ެގ  ޤަ  ހިސާބަށް  މި  އި، ިވއްކަ   ކ ސްކޫ   އި،ިވއްކަ   އާދެ!  އަޅ ަގނޑ   ކަންތައްތައް  މެންނަށް ދެން 

ދާއިރ  މިހާހިސާބަށް  ނ ލިބި  އާމްދަނީއެއް  ެއްއވެސް  ޤައ މ ތަކ ން  ިގނަ  ތެރެއިން  ޤައ މ ތަކ ެގ  ޚާއްޞަކޮށް    ،ހެޔޮއެދޭ 

ފ ރ ޞަތެ  ވެރިކަމެއް ރަނަގޅ   ވެރިކަެމއް  ،ލިބި  އްކ ރ މަށް  ހެޔޮ  ފެނިެގންދާއިރ    ނ ކ ރެވޭ   ރަނަގޅ   މަންޒަރ  

ކަނޑައަޅ  ފެންނަނީ  މި  ރައީސާިއ  ަގނޑ މެންނަށް  މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ން  އަދި  ވަޒީރ   ޚާރިޖީ  އެޅިެގން 

ނަފ ރަތ   ރިއްޔާއާރައީސ ލްޖ މްހޫ ނ ވަތަ  ތަފާތ   އެތައްދެމެދ ަގއި  ހަމަ   ކަމެއް   އ ފެދޭނެ  ފަހ ަގއި  ކ ރ މަށް 
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މިސްރާބަކަށް އެހެން  ފާހަަގކ ރެިވެގންދަނީ  މަސައްކަތްކ ރަޑަވަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޓަކައި  މަންޒަރ .  ިއަގތ މަށް  މ ންދާ 

 ޮގތެްއަގިއ...   ވެސް ނ ފެނޭ ޚާއްޞައަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ހަމަ އެްއޮގތަކަށް 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޙ ސައިން ޝަހީމް.ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ހެންވޭރ  ދެކ ނ  ،ބެހޭ މައްސަލައެއް ނިޒާމާ

 

 މައްސަލަ( )ނިޒާމީ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޙ ސައިން ޝަހީމްބަރ  ދާއިރާެގ މެން ހެންވޭރ  ދެކ ނ  

ރައީސް.އި ެވރިކަމަކީ ސަޢޫ  ްއޒަތްތެރި  އޮޅަހެޔޮ  ލާރި  ފްލޯެގ  އެއް  މިސްކިތ ެގ  ދިން  ކަނާތ   އިދީ ސަރ ކާރ ން  ލާފައި 

ބްރިޖ  އޮޅަޖީބަށް.  ލޭނ   އެއް  ލޭނ ން  ތިން  އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް އިެގ  ޖީބަށް.  ވާތ   ހަދާފައި  ލާފައި  ހ ރި   ކައިރީަގއި 

ހެޔޮ ވެރިކަން   .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ނޫން  ލ މެއްފާިއ ކ ރިަމތީ ޖީބަށްއިއޮޅަ  ވަނަ ޓަވަރ    2ރ މަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލ ެގ  ދަ

 ދާނީ. ވަްއކަންނ ކޮށް ައޅ ަގނޑ މެން ކ ރިއަށް. މިހާރ  އިރާދާކ ރެއްިވއްޔާ މި ކ ރަނީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އާދަމް ޝަރީފް.  މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މަޑ އްވަރީ

 

 އާދަމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވ ން:ދާއިރާެގ މެންބަރ    މަޑ އްވަރީ

ރަބިއްޔާއިން ވެސް ރައީސް ޔާމީންެގ ޒަޢާަމތ ަގއި ވަރަށް ިގނަ އެހީތެރިކަން ރާއްޖެއަށް ލިބިެގންދިޔަ. ޢަދީ  އާދެ! ސަޢޫ

ެއއާ  މިސްކިތްތަކާ ހަމަ  އަދި  ބިނާކ ރެވ ނ .  ބްރިޖ  ެއކީަގއިެއއްޗިހި  ވެސް  ޗައިނާއިން  އެތަްއ    ،އަޅ ްއަވއިދެްއވައި    

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިން ޝަހީމަށް ޝ ކ ރ   ،ކ ރެއްިވ. އަޅ ަގނޑ   މަސައްކަތެއް އަދާކ ރަން   އަޅ ަގނޑ މެންެގ 

ފާހަަގކޮށްދެއްވީތީ.  އެހެންނަމަވެސް  އެކަންކަން  މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ފެނިެގން  ސަ  ،ދަނީ  މިއަދ   ދީ ޢޫހަމަ 

ލޯޢަ ހަމަ  ވެސް  މިރަބިއްޔާއިން  ރާއްޖެ  ވެސް  ވެއްޓިެގން  ށްލަތަހާ   ލާރިއެއް  ހަމަ   ވެސް  ޗައިނާއިން  ނ ލިބި  ދާއިރ  

ދައްކަމ ންދާ އެއްޮގތަކަށް   ބަހަނާތައް  ފެންނަނީ.  ވެސް  ކަމަށް  ހާލަތ ަގއި  މި  ރާްއޖެއަށް  އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށެއް  ވެސް 

އެހީތެރިކަމެ  ލިބޭނެ  އެކަށީެގންވާ  މިނޫން  ޮގތަކަށްއް  އަދި  ނ ފެނޭ.  މަންޒަރެއް  ކ ރެިވެގންދާ  އަވަކަންކަން  ޓެރި  އްވެސް 

ިއސްލާމީ ޤައ މ ތަކ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށެއް ހަމަ އެއްވެސް އެހީތެރިކަމެްއ    ޮގތެްއގައި  ޚާއްޞަ  ؛ބައިވަރ  ޤައ މ ތަކ ން 
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ެގ ސަބަބ ން ރައްޔިތ ންނަށް ލިބ ނ   ޖީ ސިޔާސަތ ޚާރި  ،މަންޒަރެއް ނ ފެނޭ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނީ  ލިބޭ

ކޮންމެ   ؛ކޮންމެ ވެރިކަމެއް  ،އެްއވެސް ކ ރިއެރ މެއް ނެތޭ. މި ކަންކަމ ެގ ތެރެއިން އަޅ ަގނޑ މެން ވަރަށް ހިތާމަކ ރަން

ބޭނ ންވާނީޔަބަ ރައްޔިތ ން  ައޔަސް  ވެރިކަމަށް  ވެރިކަމެއް  ، ކ   ދޭނެ  ޚިދ މަތެއް   . ކ ރ މަށް  ރައްޔިތ ންނަށް 

ފެކްޝަންތަކ ެގ ތެރެއިން އެހެން މިސްރާބަކަށް    ،، އެ ވެރިކަމ ެގ ތެރެއިން އ ފެދޭ ކޯޅިތަކ ެގ ތެރެއިންއެހެންނަމަވެސް

  ކ ރިމަތިލައިެގން މަސައްކަތްކ ރަްއވާ ބޭފ ޅ ން ތިއްބެވީމާ   ނ ވަތަ އެހެން މިސްރާބަކާ  ،ޤައ މ  ެގންދަން މަސައްކަތްކ ރާތީ

އަރައިަގތ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން މަޖިލީހ ގެ   ތަކ ންޮގންޖެހ ންކ ރިމަތިވާ    ދެން ރައްޔިތ ންނާ

ދެ  އެބަޖެހޭ  ވެސް  ހ ޅ ވަ   މެންބަރ ން  ރަނަގޅަށް  ަމއިދާނ ަގިއ    ،ލަްއާވފައިއިލޯ  ކަންތައްތައް ސިޔާސީ  އަމިއްލަ    ،ވާ 

ނަމަވެސް ބައްލަވާފައި  ޕާޓީަގިއ  ރަނަގޅަށް  ކަންތައްތައް  ޤަ  ، ވާ  އަޅ ަގނޑ މެން    އ މަށްމި  ހެޔޮެއދިވަޑައިެގން 

ޮގތްތަކެްއ އޮތްތޯ    ،ވާހަކަދަްއކައި  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ކ ރިމަތިވާ މައްސަލަތަކ ން އަރަިއަގތ މަށް 

މަ ވާހަކަައކީސަ ބެލ މަށް ޓަކައި  މި ދަންނަާވ  ޚާރިޖީ ސިޔާސަ  ،އްކަތްކ ރަން. އަޅ ަގނޑ   ެގރާއްޖޭެގ  މިހާރ   ންގ ޅޭ  ތ  

ބައިނަލްޮގ މިއަދަކ  ައގ  ތަކ ންނެއް  ރައްޔިތ ންނަކަށް  ފައިދާތަކެއް  ހ ރިހާ  ލިބެންވީ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ދ ނިޔޭަގއި  ވާމީ 

 ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއާ   އިރައްޔިތ ން މަޖިލީހ ެގ ރައީސާ  ،ދަނީ  ނ ދޭ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަަގކ ރެވިެގން މި  ލިބެމަކ ން

ނަ ހަމަނ ޖެހ ންތަކެއް އިތ ރަށް ބޮޑ ވާނެ ޮގތަކަށް ސަރ ކާރ ަގއި ތިއްބެވި ބައެއް ަވޒީރ ން އި އޮންމެދ ގަ   ެގދެ ބޭފ ޅ ން

ައޅ ަގނޑ މެން  މަސައްކަތްކ ރައްވަމ ން ސަބަބ ން  ޭއެގ  ތަނޭ.  އެބަ    ގެ ެގންދަވާ  ެވސް  ރައްޔިތ ންނަށް  ޤައ މ ެގ  މި 

އްޔާ މި  މިން އެބަޖެހޭ މަސަްއކަތްކ ރަން. އެހެންނޫޅ ަގނޑ މެ. އެ ކަންކަން ނ ވާނެ ޮގތަކަށް އައޭނިކަމެތިކަން ލިބިެގންދެ

އްކަތްކ ރަން އެބަޖެހޭ. ވަރަށް  ވަނީ ރަްއޔިތ ންނަށޭ. އެނޫން ޮގތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން މަސަ   ހ ރިހާ ކަމެއްެގ ެގއްލ ން މި

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ .ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ންވޭރ  ދެކ ނ ހެ  ،ސަލައެއްބެހޭ މައް ނިޒާމާ

 

 ނިޒާމީ މައްސަލަ( )

 

 މ ޙައްމަދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޙ ސައިން ދާއިރާެގ މެންބަރ   ހެންވޭރ  ދެކ ނ 

ރަބިއްޔާއިން  ޢަދީ  ސަޢޫ ؛ރަބިއްޔާއިން އެހީނ ދޭ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ މެން ދައްކަނީޢަދީ  ސަޢޫ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  އާދެ!

ޤައ މ    އެ ލާރި ނަންަގަވިއެގން އެ ތިއްބެވީ. އެހެންވީމާ، ަވއްކަންކ ރީމަ ؛ރާއްޖެއަށް ދިން މިސްކަތ ެގ ކިތައް ފްލޯތޯ
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ލާރިެއއް  ތަކަކ ންނެއް ސަ  ދެން  ނިމިދިޔަ  އެހެންވީމާ،  މިނިސްޓަރަކަށް ނ ދޭނެ.  ޑިފެންސް  ޝަރީފް  އާދަމް  ރ ކާރ ން 

.  ނެީގ  ވަަގށް   ފްލޯއެއް ފްލޯ، ދެރަބިްއޔާއިން ދިން މިސްކިތ ެގ  ޢަދީ  ވަްއކަންކ ރީ. ވަްއކަންކ ރީ. ސަޢޫ  އިންނަަވއިެގން

ސަޢޫ ދެން  ލާރިޢަ ދީ  އެހެންވީމާ،  އެކަން   ެއއްރަބިއްޔާއިން  ނ ދޭނެ.  މި   ދިވެހިރާއްޖެއަކަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ވެެގން 

 އ ޅޭ ޮގތަކީ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  މި ވާހަކަދަްއކަނީ އެކަން ރަނަގޅ ކ ރަން. އެއީ ެވެގން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . އާދަމް ޝަރީފްދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ަމޑ ްއވަރީ ،ބެހޭ މައްސަލައެއް ނިޒާމާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:އާދަމް ޝަރީފް ދާއިރާެގ މެންބަރ    މަޑ އްވަރީ

ރަީއސް ެގންދަވާތީވެކަނޑައެ ؛އިްއޒަތްތެރި  އިތ ރ ފ ޅ ހައްދަވަމ ން  ފާހަަގކޮށްލަން    ، ޅިެގން  އެކަން  ހަމަ  ައޅ ަގނޑ  

ފައިދާއެ  އެްއވެސް.  ބޭނ ންވީ ލިބޭނެ  ރައްޔިތ ންނަށް  ނ ވަތަ  ޚިޔާނާތެއްަގއި  ކަހަލަ  އެްއވެސް  ނ ވަތަ    އްއިރެްއަގއި 

ބައިވެރިވެފަ ؛މަންފާއެއް އަޅ ަގނޑ   މިހާތަނަކަށް  ކަމެްއަގއި  އަޅ ަގނޑ ެގ  ެއއްެވސް  ހަމަ  އެހެންވީމާ،  ނޯންނާނެ.  ެއއް 

ދަން   ،އަޚް ޝަހީމަށް  ހ ސައިން  މެންބަރ   ތަކ ރާރ ނ ކ ރެއްވ މަށް ؛ނަވަންިއއްޒަތްތެރި  ވާހަކަތައް  އެކަން    ،އެކަހަލަ 

 ނ ކ ރާ މީހ ންެގ ނަމ ަގއި. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިބްރާހީމް ރަޝީދ .ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މެދ  ފަންނ  މާ  ،އްބެހޭ މައްސަލައެ ނިޒާމާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ރަޝީދ އިބްރާހީމް ދާއިރާެގ މެންބަރ  މެދ   މާފަންނ  

ރައީސް ތިޖޫރީ ؛އިްއޒަތްތެރި  އޭ   އެމް.ެއމް.އޭެގ  ލައިެގން  މިނިސްޓްރީއަށް  ޑިފެންސް  ޚިެގންޮގސް   ؛ޔާނާތްެގތެރެއިން 

 ލީއިތެރެއަށް ލައިެގން ހ ރިހާ ފައިސާއެއް ބަހަ  ެގލ ހެލައިެގން ކެރޭނަކ ން ޮގސް އެމް.ެއން.ޑީ.އެފް  އެމް.އެމް.ޭއެގ ތިޖޫރީ

 އެ އިންނެވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . އާދަމް ޝަރީފް ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ަމޑ ްއވަރީ ،ބެހޭ މައްސަލައެއް ނިޒާމާ

 

 ( ނިޒާމީ މައްސަލަ)

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:އާދަމް ޝަރީފް   ދާއިރާެގ މެންބަރ  މަޑ އްވަރީ

ފަހަރަށް ކަންތައްތަކާ  ބައެއް  ކަހަލަ  ބައެއް  ދަންނަވަން  ކ ރީމާ  ސ ވާލ ތައް   ،ކ ރިމަތިވީމަ  ރަނަގޅ ޭވ  އަޅ ަގނޑ    .

ނ ވޭ.    ކ ން ތިކަމެއް ހިނާގފައެއްފަހަތްށް ވަފެންސަ ެވސް ޑިަގއި އަޅ ަގނޑ  ހަމަަގއިމ   2015ޮއކްޓޫބަރ    28 ؛ބޭނ ން

  ބަެއއް މަޢ ލޫމާތ  ނެތި ހ ރ މަކީ ވެދާނެ ، ކަމަށް ިވޔަސް މ  މަޢ ލޫމާތ  ވަރަށް ދިރާސާކ ރަްއވާ ބޭފ ޅ ން ންއާ  ،އެހެންވީމާ

 ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ހަމަ އެ ާވހަކަ ދަންނަވާލީ. ޝ ކ ރިްއޔާ. 

 

 ވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެ 

 .ޝަހީމް ޢަބްދ ލްޙަކީމްهللا ޢަބްދ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ކަނޑިތީމ   ،މައްސަލައެއްބެހޭ  ނިޒާމާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޢަބްދ ލްޙަކީމް  ޝަހީމްهللا ޢަބްދ ދާއިރާެގ މެންބަރ   ކަނޑިތީމ  

ބެހޭ މައްސައެްއ ނެޭގނެ ކަމަކަށް ައޅ ަގނޑަކަށް    ން ނިޒާމާބެހޭ ަމއްސަލަައކ    ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ނިޒާމާ

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ނ ކ ރެވޭ. އެހެންވެ ެއކަން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލީ.   ަގބޫލެއް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ބެހޭ މައްސަލައެއް ތި   ކ ން ނިޒާމާބެހޭ މައްސަލައަ  ވެސް ހަމަ ކަން ތި ކ ރެއްވީ އެހެން. ނިޒާމާ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  

 .ޙ ސައިން ޝަހީމްދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ހެންވޭރ  ދެކ ނ  ނެންގެވީ.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޙ ސައިން ޝަހީމްދާއިރާެގ މެންބަރ  ހެންވޭރ  ދެކ ނ  
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ރައީ ދަންނަވާސް އިްއޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ   އި  ،ނީ،  ދާއިރާ  ސަޢޫމަޑ ްއވަރި  އަޅ ަގނޑ މެނަށް  މެންބަރަށް  ދީ ްއޒަތްތެރި 

އެހެންވީމާ، ައޅ ަގނޑ  ؟ ކޮންތާކަށްތޯ ެގންދިޔައީ؟ ބ ރިވީ ކޮންތާކ ތޯ  ވީެގއްލިފައި   ސަރ ކާރ ން އަޅައިދިން މިސްކިތ ެގ

 ނީ. ހެޖެހެން ދަންނަވަންއެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން. 

ނަންބަރ     -{ 8.14} ޤާނޫނ އަސާސީެގ  އްދިވެހިރާ  -8.14އެޖެންޑާ  ޖ މްހޫރިއްޔާެގ  )ހ(  129ޖޭެގ  ާމއްދާެގ  ެގ  ވަނަ 

ރިޒަމްެގ  އަވަނަ ދ ވަހ  މިނިސްޓަރ އޮފް ޓ   2020  އޮަގސްޓ   6ދަށ ން ވަޒީރ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މެންބަރެއްެގ ޮގތ ަގއި  

ވަނަ  129އަށް ޤާނޫނ އަސާސީެގ    4336ދަފ ތަރ  ނަންބަރ    ،މަޢ ޞޫމްهللا ޑރ. ޢަބްދ   ، އްޔަންކ ރަްއވާފަިއވާޢަމަށް  މަާގ

ރ  މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ން  ދަށ ން  ެގ  )ރ(  ފޮނ އްވާފަިއވާ  ހ ންމާއްދާެގ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ޓަކައި  ހޯއްދެވ މަށް   

މަސްއޫލިްއޔަތ     އެ މައްސަލަ ސަރ ކާރ ެގ  ،ގ ޅިެގން   ތަޅ މ ން އަލ ން އަނބ ރާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ވ މާ  މައްސަލަިއެގ ރިޕޯޓ 

ހ ރިހާ   ،މަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅ މ ެގ ކ ރިން  . މި ރިޕޯޓ ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ   ން ދިރާސާކޮށް ނިންމިޓީ އަދާކ ރާ މިންވަރ  ބަލާ ކޮމި

ރިޒަމ ެގ  އަަގއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓ   2020އޮަގސްޓ     30  ،އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެވެސް    ނަށްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން

ޢަބްދ  ޑރ.  އަލ ން  هللا މަޤާމަށް  ވާނީ  ޢަަމއ ޞޫމް  މައްސަލަ  ފޮނ އްވާފައިާވ  ރައީސ ލްހ މްހޫރިއްޔާ  ްއޔަންކ ރަްއަވއި 

އައިޓަމ    ނަންބަރ   އެޖެންޑާ  އިްއވާފަ  6.1މިއަދ ެގ  ރިޕޯޓ ަގއި  ކޮމިޓީ  މި  އޮތ މާ  ،ނަމަވެސްއެހެން  .   އެޖެންޑާަގއި 

ފ ވައްމ ލަކ  މެދ  ދާއިރާެގ    ، ދެްއވާނީ ކޮމިޓީެގ މެންބަރ އްވައިމަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ   އެްއކޮށް ކ ރިއަށްދާނެ. ކޮމިޓީ ރިޕޯޓ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ ދީދީ.  

 

 ހަކަދެްއކެވ ން: ފ ވައްމ ލަކ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ ދީދީ ވާ

 ނިމ ނ    މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓ   ،ފަދަިއން  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް ވެސް ތި ވިދާޅ ވި

ރ  މަޖިލީހަށް  އަނބ ރާ  އަލ ން  މިހާރ   މިވަނީ  ފޮނ ވާފަ  ހ ންރ   ،ހޯދ މަށް  ހ ން ފަހ ން  ޓަކައި  އެހެންވީމާ،  ދިނ މަށް   .

ެއއީ މިހާރ  ހ ށަހެޅިފައިވާ މަްއސަލަާއއި ދެ އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅަން މި   ރިޕޯޓް އަލ ން އަނބ ރާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ވަން. 

 އްސަލަ އެްއކޮށް ނިންމ މަށް ޓަކައި އަލ ން ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ވ މަށް. ޝ ކ ރިްއޔާ ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް.މަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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މެންބަރ   ޝ ކ ރިއްޔާ  އަިއއްޒަތްތެރި  އަލ ން  ަގޑީަގިއ  .  ވޯޓ   މިއަދ   ައޅ ަގނޑ މެން  ތާއީދ ލިބިެގން  ފޮނ ވ މަށް  ނބ ރާ 

 ލަކ  ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ިއބްރާހީމް ނަޞީރ . މ  ؛ވޯޓަށް އަހަިއެގން

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: މ ލަކ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ނަޞީރ 

ރިޕޯޓ  ޮގތަށް  ހ ށަހެޅ އްވި  އެ  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މެދ   އަޅ ަގނޑ     ފ ވައްމ ލަކ   ެގންދިއ މަށް  އަނބ ރާ 

 ޝ ކ ރިއްޔާ.  ތާއީދ ކ ރަން.

 

 ޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރި

މެންބަރ   ޝ ކ ރިއްޔާ  މެންބަރ ންިއއްޒަތްތެރި  އިްއޒަތްތެރި  މިނެޓެއް ؛.  މިކަމާ  އަޅ ަގނޑަށް  އެދެން   ބެހޭ  ދެްއވ ން 

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް. މަރަދޫ ދާއިރާެގ ،ބެހޭ މައްސަލައެއް  ޮގތ ން. )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( ނިޒާމާ

 

 ސަލަ( މައް)ނިޒާމީ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ައޅ ަގނޑަށް   ރިޕޯޓ   ޮގތ ަގއި  އެނިގފަިއ އޮތްއާދެ!  ފޮނ ވާފަިއ އެބައޮތް.    ކޮމިޓީން  ފްލޯއަށް  މަޖިލީހ ެގ  ނިންމަވާފައި 

މ ނީމަ މިކަން ނިމޭނެ. އެހެންވީމާ، އަލ ން ނި  އިވިއްޔާ މިއަދ  އެ ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އަހަ  ވަނީ  ޮގތ ން ކަމަށް  އޭަގއި އޮތް

ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ     ނބ ރާ ފޮނ އްވ މަކީ ބ އްދިވެރި ކަމެއްއަ   ޓ ދާ ވަގ ތ ަގއި އަނެއްކާ އެ ރިޕޯ  މަޖިލިސް ޗ އްޓީއަށް

 އެއީ...  ހަމަޖެއްސޭނެ. ޮގތެްއގައި ނ ދެކެން. ނިޒާމީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ    އަޅ ަގނޑ     ކަމާތިއިްއޒަތްތެރި  ދެްއވ މަށް  ަވގ ތެއް  އަޅ ަގނޑަށް  މަޝްވަރާކ ރ މަށް  އަޅ ަގނޑ   އިނޭގތޯ 

ަގއި ިއއްވ ނ  ސިޓީ ހަމަ ދާނީ   6.1ޝ ކ ރިއްޔާ. މި މައްސަލަ މިައދ  އެޖެންޑާ ނަންބަރ     )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  އެދ ނީ.

އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ ެމންބަރ ންނަށް  އިްއޒަތްތެރި  ބަހ ސްކ ރެއަޅ ަގ  ،ކޮމިޓީއަށް.  މިކަމަށް  އޭރ     ވ ނ ނޑ މެން 

ވެސް   ށްކަ ދިނ މަހ ންރ   ،ލަތެއް ފ ރިހަމަވެއްޖެނަމަ ހާށް. މިވެނި  ދިނ މަކަހ ންޖަލްސާަގއި ފާސްކޮށްފަެއއް ނޯންނާނެ ރ 

، އެހެންވީމާ  .ލ މަށް ފާސްކ ރީއިއަނބ ރާ ފޮނ ވައަލ ން  ހަމަ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް    ،ނޯންނާނެ. އޭަގއި އޮންނާނީ  އެއްފާސްކޮށްފަ

ދިނ މ ެގ ކަންކަމަކީ ހ ންދިނ މަކަށް. އަދި ރ ހ ންކ ރެވިފައެއް ނެތް ރ ސްފާތަޅ މ ން  ސްކ ރ މެއް  ރައްޔިތ ން މަޖިލީހ ެގ ފާ
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ދ ވަސް ކަނޑަެއޅިެގން ފ ރިހަމަ ތިން ދ ވަސް ދޭންޖެހޭ    3ޮގތ ން އެންމެ މަދ ވެެގން ހަމަ    މަޖިލީހ ެގ ގަވާއިދ  ބ ނާ

ޮގތ ން    ނ ލައި މަޖިލިސް ަގާވއިދ  ބ ނާއިއަނބ ރާ ފޮނ ވަ  މެންނަކަށް މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓ ، އަޅ ަގނޑ ކަންކަން. އެހެންވީމާ 

މިކަން    ، ދިޔަނަމަށްދާންވީ ޮގތަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަދ ން މިއަދަކަށް ނިންމާލެވޭކަށް ނެތް. މިދިޔަ ހަފ ތާަގއި މިކަން

އަލ ން ހ ވައިކ ރަްއވާފަިއ   ؛ަގއި ޮއަގސްޓ    30ސިޓީ އައީ  ހަމައަށް    ނާ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ މެންއޮންނާނީ ނިމިފަ

ލާކަށް. މަޖިލީހ ގެ  އިށް ނިންމަވީމާ އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ދެނެއް ޖާަގެއއް ނެތް މިއަދ ން މިއަދަ   ކަމަށް  ޮއަގސްޓ ަގއި  30

ރ  ނެތް  ނަންބަރ ހ ންނިންމ މެއް  އެޖެންޑާ  ފާސްކޮށްފައެއް.  ކ ރިން  ދެންމެ  އެހެން ؛ދިނ މަކަށް  ހ ށަހެޅ އްިވ    އެވީމާ، 

 ލ މަށް.  އިހ ށަހެޅ މަށް ހަމަ މިއަދ  ވޯޓަށް އެހޭނެ. އެއީ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް އަލ ން އަނބ ރާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ވަ

ނަންބަރ     -{ 8.15} ނަންބަރ     -8.15އެޖެންޑާ  ލާމަރ ކަޒީ  )  2020/5ާގނޫނ   ދާއިރާތައް  ިއދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ކަށަވަ ހިންގ ން  ާގނޫނ   އ ސޫލ ން  ޚާއްޞަ  އިޞްލާޙ  (  2020ރ ކ ރ މ ެގ  ކޮމިޓީން އަށް  ލާމަރ ކަޒީ  ބިލ   ެގނައ މ ެގ 

ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ    ހ ޅ މާލޭ  ،އްރިރ  ޤައްވައިދެްއވާނީ ކޮމިޓީެގ މ މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ   . މި ރިޕޯޓ ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ 

 މެންބަރ  ޢަލީ ނިޔާޒް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޒް ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަލީ ނިޔާ ހ ޅ މާލޭ

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

ާގނޫނ  ޚާްއޞަ  ކަށަވަރ ކ ރ މ ެގ  އިޞްލާ(އަހިންގ ން  ބިލ ޙ ށް  ލާ  ެގނައ މ ެގ  މަޖިލީހ ެގ  ކޮމިޓީން ރައްޔިތ ން  މަރ ކަޒީ 

ނިން ރިޕޯޓް  މިދިރާސާކޮށް  އެނިގވަޑަިއަގންނަވާނެޮގތ ެގ  ބިލަކީ  ، .  މި  ނ ަވތަ  ާގނޫނަކީ  މި  ޚާއްޞަކޮށް    ،ފ ރަތަމަ 

ކައ ންސިލެއް އޮތް  ހަމަވެފައި  މ އްދަތ   ޓަކައި  ޤާނޫނ އަސާސީއަށް    ،ޢަމަލ ކ ރ މަށް  މ އްދަތ   ކައ ންސިލ ެގ  އެ 

ކ ރާ   ސްެގނެބަދަލ  އެކަން  އިތ ރ ކ ރ މަށްފަހ   ޮގއަޅ ަގނޑ މެން  ާގނޫނެްއެގ  ނެ  ކަނޑަެއޅ މ ެގ  ޮގތްތަކެްއ  ޚާއްޞަ  ތ ެގ 

ެއ    ،ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިން ފިރ ޝާން ހ ށަހެޅ އްވި އިޞްލާޙަކީ   ަމޑަެވލީ  ޮގތ ަގއި ެގނައީ. އެއަށް

ަގވަހާ ލޯކަލް  ބޭރލަތ ަގއި  ބޯޑ   އޮތޯރިޓީެގ  ެގނެ މަންޓް  ނައްތާލ މަށް  ހ ރަސްތައް  ހ ރި  ޓަކައި  ވ ނ   ްއވ މަށް 

އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ ބާރ ތަކެއް   ،އިޞްލާޙ ތަކެްއ.  ބޮޑެތި  ާގނޫނ ަގިއ  ލޯކަލް  އިޚ   ،މި  ދީފައިވޭ  ތިޔާރ ތަކެއް 

ަގވަރގަވަ ލޯކަލް  ެއހެންވީމާ،  އޮތޯރިޓީއަށް.  ނ ބޭްއވިރމަންޓް  ބައްދަލ ވ ންތައް  ބޯޑ ެގ  އޮތޯރިޓީެގ  އަދި    ،މަންޓް 

މ  ނިންމ ންތައްންހިނަަގންޖެހޭ  ބޯ ؛މ   މ ހިއެ  ނިންމަންޖެހޭ  ނ ނިންމޭންޑ ން  ނިންމ ންތައް  މި   ،ވާނަމަ  ކަމަށް  މ  

  ، ކަމަށް ލަފާކ ރައްަވއި  ލަތ ަގއި މި މ އްދަތ ެގ ތެރޭަގއި ކައ ންސިލ ތައް ެއކަށީެގންވާ މިންވަރަށް ނ ހިންޭގނެހާޚާއްޞަ  

ކ   އެ ޙާވާފައި އޮތް ިއޞްލާޙެއް. އެ އިޞްލާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހަޅ އްއެ  ިއވާތީ  ލަތެއް އޭރ  ދިމާވެފަހާއަދި އެފަދަ  

ކޮމިޓީ ބޭއްވ މަށްފަހ   އިަގއަޅ ަގނޑ މެން  ެގނެއްސަ  ،ބަްއދަލ ވ ންތައް  ައޅ ަގނޑ މެން  އިޞްލާޙ   ކޮމިޓީއެއް  . ންިއވާނެ 
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ަގއި ހ ށަހެޅ އްިވ ބިލ   ،7.1އަޅ ަގނޑ މެން ެގނެސްފައިވާ އިޞްލާޙެއް. ެއީއ  ން  އެއީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްެގ ލަފާެގ މަތީ

ަގވަ  ،އޮތީ އޮތޯރިޓީރލޯކަލް  މަމަންޓް  ރައީސްެގ  ބޯޑ ެގ  އޭޤާެގ  އަދާކ ރ މަށް  މަސްއޫލިްއޔަތ   ނ ކ ޅެދިއްޖެ  މ ެގ  ނާ 

އ ޒ ރ ވެ ހާ ނ ވަތަ  ނ ވަތަ ހާއްޖެ  ރިވެލަތެއްަގއި  ހ ސްވެއްޖެ  ޤާމަ  ލަތެްއަގިއ  މަލަތެއްގަ ހާމ   އޭނާެގ  މ ެގ  ޤާއި 

ވަގ ތީ އަދާކ ރާނީ    މަސްއޫލިއްޔަތ   ރައީސްޮގތ ން  ނައިބ   ޖެނެރަލް    ބޯޑ ެގ  އެޓަރނީ  އ ނިކ ރަން  އަކ ރ   މި  ކަމަށް. 

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހ ން ކޮމިޓީއަށް ދެއްވާފައިވާ    ،މި އިޞްލާޙ  ބިލ ަގއި ހިމަނާފައިަވނީ  ،ލަފާދެއްވަވަނީ. ސަބަބަކީ

ދެއްވާފަިއވާ ލަފާފ ޅ ަގއި ބޯޑ ެގ ރައީސަކީ  އެޓަރނީ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހ ން ކޮމިޓީއަށް    ،ންމަތީ    ޮގތ ެގލަފާފ ޅާ އެއްޮގތްވާ

މަ ކަނޑަައޅ އްާވ  ވާތީ   މެއްޤާރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  މަ  ،ކަމ ަގއި  މި ޤާއެ  ހ ންނާނެތީ.  ވަޒީރަކ   އަބަދ ވެސް  މ ަގއި 

ފަިއވާތީ. މި  ކަމަށް ބަޔާންކޮށް  ކަމ ަގއި ފެނިަވޑައިނ ަގންވާ   ލަތެއް ލަތަކީ މެދ ވެރިވެދާނެ ހާހާ އަކ ރ ަގިއ ބާޔާންކޮށްފަިއވާ  

  ގެ 7.2މި ބިލ ެގ    ،މެދ  ކޮމިޓީަގިއ މަޝްވަރާކ ރ މަށްފަހ  ނިންމާފައިވަނީ  އެކ  ބިލ  ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ މަޤްޞަދާލަފާފ ޅާ

ަގިއ ެގ )ށ( 7.2. ބިލ ެގ  ކަމަށޭ  ށް ފެންނަމަކަ  ދ  ހާސިލ ވާނެޞަައކ ރ ން ބިލ ެގ މަޤް  ެގ ޮގތ ަގއި އިތ ރ ކޮށްފަިއވާ  )ށ

ގަވަލޯކަ ހާޒިރިވެމަންޓްރލް  ޖަލްސާއަށް  ރައީސް  ބޯޑ ެގ  އޮތޯރިޓީެގ  ލޯކަލް ހާނެތް      ބަލަހައްޓާނީ  ރިޔާސަތ   ލަތ ަގއި 

އޮތޯރގަވަ ައޅ ަގނޑ މެންމަންޓް  މިއީ  ބަޔާންކޮށްފައިެވއެެވ.  ރައީސްކަމ ަގއި  ނައިބ   ބޯޑ ެގ  ެގނަިއ  ކޮމިޓީން  ެގރިޓީެގ   

ެގ  ސްކ ރ ން. އެހެންވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހ ން އަޅ ަގނޑ މެންބިލ  ފާ  އެކ މި ބަދަލާ  ،ނިމ މަކީެގ  ބަދަލަކީ. މި ކޮމިޓީ

ކޮމިޓީ ައޅ ަގނޑ މެން  ކޮށްދެއްވ މަކީ،  ފާސް  ޮގތަށް  ހ ށަހަޅާފައިވާ  ކަމެއް.   ެގކޮމިޓީން  އެދޭ  ފަރާތ ން  މެންބަރ ންެގ 

ކޮމިޓީެގ   މި  މެންބަރ ން،  މަސައްކަތް ކޮމިޓީެގ  ބައިވެބރިވެަވޑަިއެގން  ހ ރިހާ ކޮށް މަސައްކަތ ަގއި  ޓަކައި  ކަމަށް  ދެއްވި 

ރައީސް  ވެސް  މެންބަރ ންނަށް ިއއްޒަތްތެރި  އަދާކ ރަން.  ދަންނަވާލަން  ؛ޝ ކ ރ   ކ ރިން  ނިންމާލ މ ެގ  ައޅ ަގނޑ  

ލަ ހ ރަހެއް ދެން އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ  ލް ަގވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ ހިނގ މަށް އެްއވެސް ކަހަކަ މީެގ ސަބަބ ން ލޯ ؛ބޭނ ން

އޮދެން   ނާކ ރިއަށް  ތެރޭަގއި  މ އްދަތ ެގ  ބ ނާތް  ާގނޫނ ަގއި  މި  ަގާވއިދ ން  ަގވަރމަންޓް   ންނާނެ.  ލޯކަލް  ޮގތ ން، 

ަގވާއިދަށް ވެސް އަދި    ކަންކަން ފ ރިހަމަވާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އޭރ ން  ެގނެސްެގން މިެވސް ބަދަލ   އޮތޯރިޓީ ހިންާގ 

  ކ ރަން ބޭނ ންވާ ހ ރިހާ ކަމެއް ހާސިލެއް ލަތ ަގއި ކަން ހާޞަ މި ޚާއް  ، މި ބިލ ން ހާސިލ ކ ރަން ބޭނ ންވާއަޅ ަގނޑ މެން

އަޅ ަގނޑ   ކައ ންސިލ   ނ ވޭ ހާލަތެއްަގއި  ެއްއެވސް  މިފަދަ  ނޫނީ.  ހިނަގިއެގން  ޮގތ ަގިއ  ޒިންމާދާރ   ޭއެގ  ތަްއ 

މަސަްއކަތެްއ    ކ ރީ ހަމަ އެތަނ ަގއި ތިބެެގން ބޭކާރ ކެއް އިތ ރ ދެކޭޮގތ ަގއި މި މަޖިލީހ ން ވަގ ތީ މ އްދަތެްއ، ަވގ ތ ތަ

ކައ ންސިލ   ކ ރ މަކަށް އިސްކޮށް،  މައްސަލަތައް  ޒާތީ  ނޫން.  ފަރާތްތަކާެވސް  ތިބޭ  ހިންަގން  އިތ ބާރ     މެދ   ތަކ ެގ 

ނަގަ  ވޯޓ ތައް  ތަޙ ޤީޤ ކޮށްއިނެތްކަމ ެގ  އެކަންކަން  ފިޔަވަޅ    އެކަންކަމާ  ،،  ަގވަރމަންޓް   އެޅ މ ެގމެދ   ލޯކަލް  ވަގ ތ  

އެކަ އިސްކޮށް،  ހޭދަކ ރަން  އޮތޯރިޓީން  ަވގ ތ   އެްއވެސް  ދ  މ ަގިއ  ބިލ ެގ  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ްއވާލ މަކީ 

  ކޮށްޞަޚާއް ؛ޞަދެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެންމި ބިލ  މިޮގތަށް ެގނައ މ ެގ މަޤް  ،ހާލެއްަގއި 
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ދަތ ެގ ބޭނ ން ހެޔޮޮގތ ަގއި ހިފ މަށް. ތަކަށް މި މ އްއ ންސިލ އެމް.ޑީ.ޕީ.ެގ މެޖޯރިޓީ އޮތް ކަ   ނަށް،ޕީ.ެގ މެންބަރ ންއެމް.ޑީ.

ނެތީ،  ހާލަތ ަގއި އިތ ރަށް އިންތިޚާބެއް ނ ބޭއްވޭ   ހާލަތެއް. މި ހާލަތ  އަޅ ަގނޑ މެން ެގނައީ ކޮވިޑ ެގ މިޞަމިއީ ޚާއް

އިންތިޚާބ  އެތަނަށް  ބަޔަކ   ކޮމިޝައިތ ރ   އިލެކްޝަންސް  ވާތީ،  ކަަމކަށް  އ ނދަޫގ  އެޮގތަށް    ނ ންކ ރ މަކީ،  ވެސް 

ދޭތެރޭަގއި އިތ ބާރ    ތަކ ެގ މެންބަރ ންނާނިންމާފައިވާތީ. ެއްއވެސް ހާލެއްަގއި ޒާތީ މައްސަލަތައް ިއސްކޮށް، ކައ ންސިލ 

ހ ށަހަޅަ މައްސަލަ  ކަމ ެގ  އަދި  އިނެތް  ެއއްމަސައްކަތް،  ޮގތަކަށް  ކޯޅެން  ނ ކ ރެވޭނެ  ބަޔަކަށް  ައނެއް  ދިން  ބަޔަކ  

ނޫން ހިފަ  ފ ރ ޞަތެއް  ހެޔޮޮގތ ަގއި  ބޭނ ން  ފ ރ ޞަތ ެގ  މި  ެއހެންވީމާ،  އ އިމިއީކީ.  ލާމަރ ކަޒީ  ރާއްޖޭެގ  ސޫ،  ލ ން 

ބޭނ ން އިޚ ތިޔާރ   ބާރާިއ  ފ ރިހަމަ  ދީފައިވާ  ާގނޫނ ން  ހިންގ މަށް  ކައ ންސިލ ރަށްތައް  ހިންގ މަކީ، ކޮށްެގން  ތައް 

އެދޭއަޅ ަގނ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އިރާދަކ ރެްއިވއް  ޑ މެން  ނިމ މާކަމެއް.  ހާލަތ   މި  ައވަހަކަށް    އްކޮށްއެ  ޔާ  ވީހާވެސް 

ތަކަށް ދީފަިއާވ  ކައ ންސިލ   ެއއްކޮށް  ވަނަ އިޞްލާޙާ  8ތަކ ެގ އިންތިޚާބ  ބާްއވާނަން. ައދި  އަޅ ަގނޑ މެން ކައ ންސިލ 

ައދި އި  ،އިޚ ތިޔާރ ތަކާއި ކ ރެްއިވއްޔާ  ދަތެރޭަގއި ކަންކަން ކ ރެވޭނެ ފ ރިހަމަ އިންތިޒާމ  އިރާ  ެގޞްތިޞާޚްބާރ ތަކާއި 

އަދި ހަމަޖައްސާނަން.  ާގނޫނާ  އަޅ ަގނޑ މެން  ާގނޫނެއްޟްތަޢާރަ  އެ  އަދި  ަގާވއިދެއް  ބިލެއް،  ކަމަށް  ސޫއ   ،ވާ  ލެއް 

އ  އެ  އިރާ  ލެއްސޫވާނަމަ،  އިރާދަކ ރެއްިވްއޔާ  ެވސް  މަޖިލީހ ން  މި  ތެރޭަގއި ދަކ ރެްއވިްއޔާ  މ އްދަތ ެގ  އެ 

ޔަބަދަލ ކޮށްދޭނެ ފ ރިހަމަ  ކައ ންސިލ  ޤީކަމ ެގ  ހ ރިހާ  ފަރާތްތަކާއިންކަން  ހިންަގންތިބޭ  އަދި    ،ތަކ ެގ  މެންބަރ ންނަށް، 

 . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  އަރ ވަންންކަން ޤީވެސް ައޅ ަގނޑ  ޔަ  ވޯޓ ދެްއވަން ތިއްބެވި ހ ރިހާ ފަރާތްތަކަށް

 

 ކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަ

ކ ރައްވަން އެދިވަޑައިަގންނަވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  އިނިއްޔާ ށް ބަހ ސްޓަޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . މި ރިޕޯ

މަޑަވެލީ )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  އެދެން.  އެދިވަޑަިއެގންދެްއވ ން  ޙ ސައިން   ފ ރ ޞަތަށް  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ 

 ފިރ ޝާން.

 

 : ވ ންދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން ފިރ ޝާން ވާހަކަދެްއކެ  މަޑަވެލީ

އ  ލާމަރ ކަޒީ  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ!  ހިންގ މ ެގ ޚާއްސޫޝ ކ ރިއްޔާ  ދާިއރާތައް  އިދާރީ    ޞަލ ން ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ދ ކ ރާ  އީތަށް ފާސްކ ރ މަށް އަޅ ަގނޑ  ތާނިންމި ޮގ  ާގނޫނަށް އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙ  ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް

މިފ ދަންނަވަޅ ަގނޑ   އަ  ވާހަކަ ކޮމިޓީެގ  ރ ޞަތ ން.  ފާހަަގކޮށް،  މަސަްއކަތް  ބ ރަ  ކ ރެްއވި  ފަރާތ ން  ކޮމިޓީެގ  ަގއި 

ރައީސް  އިއެންމެހަ ިއއްޒަތްތެރި  ދަންނަވަން.  ޝ ކ ރ   ކޮވިޑާ ؛މެންބަރ ންނަށް  އިންތިޚާބ    ގ ޅިެގން  ައޅ ަގނޑ މެން 

ނި އ   ންމީ،ލަސްވީމާ  ހިނަގންސޫލާމަރ ކަޒީ  ދިވެހިރާއްޖެ  ކައ ންސިލ ލ ންނޭ  ލާމަރ ކަޒީ  ތައް ވާނީ.  ހިންަގންވާނީ   
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ެއޮގތަށް، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަދ ެގ    ތައް ހިންާގނީ. ހަމަކައ ންސިލ  ނޭ  ތަކ ަގއި ތިބޭ މީހ ންލ ންނޭ. ކައ ންސިލ ސޫއ 

 ޞަ ގ މަށް ިގނަގ ނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކ ރާ މަންޒަރ . ޚާއްފެންނަނީ، ލާމަރ ކަޒީ އ ޞޫލ ން ރާއްޖެ ހިން  ސަރ ކާރ ން މި

ކޮ ޮގތެ ކަންކަން  ްއަގިއ،  ިގނަ  ދާއިރާެގ  ޞިއްޙީ  ވަންޏާ،  ކަމަށް  ބަލާ  ދާއިރާއަށް  ޞިއްޙީ  ހާލަތ ަގއި  މި  ވިޑ ެގ 

އ  ބަހަސޫލާމަރ ކަޒީ  އަތޮޅ ތަކަށް  ރަށްރަށަށް،  ހިންގ ަމށް  އިްއޒަތްތެފާލެވިފަިއވާކަން  އިލ ން  ރައީސް ހަަގކ ރަން.   ؛ރި 

ން  ގދ. ތިނަދޫ.  ކަމެއް  އެކ  ފާހަަގކ ރާޔާ ވަރަށް ހިތާމައަޅ ަގނޑ  ؛ންއ ޅޭ ކަ  މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދިމާވެެގން މި 

، އެރަށ ެގ ބައެްއ މީހ ން އި ރަށަށް ނާރ ވަ  އެ  ވިލިނިގލީ ފެސިލިޓީއަށް ެގންދިޔައިމާ  ވި ފަރާތެއް ގއ. ޓިވް ޒިކޮވިޑަށް ޕޮ

މަންޒަމ ޒާހަރާ ފެނިެގންކ ރި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ރައީސް ރ   އިްއޒަތްތެރި  ހިތާމަކ ރަން  އަޅ ަގނޑ  ؛ދިޔައީ.  މިއަދ    

ޕީ.ޕީއެމަ.ޕީ.ޕީ އަދި  މީހެްއެގ އެމ .ށް ނިޞްބަތްވާ  ކޮށް،  މ ޒާހަރާއެއް  މިފަދަ  ވިޔަސް،  ކަމަށް  ލިބިެގން  އިރ ޝާދ   ން 

ކ ރަން. އިްއޒަތްތެރި މިއަދ  ހިތާމަ  މަސަްއކަތްކ ރީތީ  ބަޔަކ ޓ މަށް  އެއް ހ އް މީހާއަށް ކ ރަންޖެހޭ ފަރ ވާ  ޞިއްޙަތަށް، އެ

ޚަރަދ ދަ ؛އީސްރަ ބޮޑ   ފެސިލިޓީއެއް އ ލަތ ން  ކޮވިޑ   ފަރ ވާ  ،ކޮށްެގން  ކޮވިޑަށް  ރަށެއްަގއި  ނ ވަތަ  މަރ ކަޒެއް  ދޭ 

އެއީ ާގ ހި  ،އިމ ކ ރ ން  ދިވެހިރާއްޖެ  އ ޞޫލ ން  ލާމަރ ކަޒީ  ކަމެއް.  މ ހިންމ   ރާއްޖޭެގ ޞިއްޙީ  ނާގޙަޤީޤަތ ަގއި  އިރ ، 

މި ބަ  ނިޒާމަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ބަދަލ   ސިޔާސީ  ެގންނަ  މިއީ  ނޫން.  ަމއްސަލައެއް  ޕާޓީތަކ ެގ  މިއީ  ލަިއަގންނަންޖެހޭ. 

ދޭތެރޭަގއި   ޢީ މައްސަލަެއއް. މިފަދަ ކަންކަން ކ ރާ މީހ ންނާމިއީ އިޖ ތިމާ  ،މައްސަލަެއއް ނޫން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ފި އަޅަންހަރ ކަށި  ރައީސް ޖެހޭ.  ޔަވަޅ   ހިތާމަ ؛އިްއޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ   ފާހަަގެއކ ޔާމިައދ   ތިން   ،ކ ރަން  ބަލިމީހާ 

އޮންނަންޖެހ ނ ވަ  ަގޑިއިރ  ލޯންޗެއްަގއި  އޮތް  ފަޅ ތެރޭަގއި  ނޭޅ ނ ކަން.   އިރ ންދެން  ފިޔަަވޅެއް  މިކަމަށް  ފ ލ ހ ންނަށް 

ހައްޔަރ ކޮމ ޒާހަރާ މީހ ން  ތިބި  އެކ ރަން  ވިޔަސް،  ބިޑިއަޅ ަވއިެގން  ދޭން  ށްެގން  ެގންޮގސް،  މަރ ކަޒަށް  އެ  ޖެހޭ މީހާ 

ައތޮޅ ެގ ރަްއޔިތ ންެގ ނަމ ަގިއ    މ ޅި ހ ވަދޫ ؛ވާ ދޭންޖެހޭ ކަމަށް  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްފަރ 

ވިލިނިގލީަގިއ    ،ފޯހަށް ޮގވާލަން  ޝަނަލް ޓާސްކ މިނިސްޓްރީއަށާއި، އަދި ނެ  ހެލްތ ައށާއި  .ޕީ.އޭ ޗްއަޅ ަގނޑ  މިއަދ  އެ 

ހ ރި އެކަމާފެސިލިޓީ  ކޮވިޑ     ގާއިމ ކޮށްފައި  ރަށ ަގއި  އެ  ތިބީ  ރައްޔިތ ން  ބަދަލ ކޮށްދެއްވ މަށް.  ރަށަކަށް    އެހެން 

  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވަރަށް ދެރަ   ވެފައިދެރަ  ،ހެދި ރައްޔިތ ން އެކަން ކ ރީމާ، ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަނ ޖެހިފައިދެކޮޅ 

ބަލިމީހާ އެ  ައނބ ރާ  އަނެއްކާ  މިހާރ   ެގތިނަދޫ  ކަމެއް.  އެއަށް  ގއ.ޖެ  ންދަން  ހ ރީ  ފެސިލިޓީ  ކޮވިޑ    ހ ނީ. 

ތިނަދޫގައި  ވިލިނިގލީގައި. ރަށެްއަގއި  ،އެހެންވީމާ،  އެހެން  އަތޮޅ ެގ  ދާއިރާ   ،އެހެންނޫނީ  ިވޔަސް،    ަގއިއަޅ ަގނޑ ެގ 

ޮގވާލަން.ކޮންމެވެސް   ހަރ އަޑ ން  ހަމަ  ސަރ ކާރަށް  އަޅ ަގނޑ   ގާއިމ ކޮށްދެްއވ މަށް  ފެސިލިޓީ  މި  ތަނެްއަގިއ   އެހެން 

ރައީސްއިްއޒަ ހިނަގ ؛ތްތެރި  އަދިއިމިއަދ   ކަންތަކ ަގއި  އެޗް.ޕީ.އޭ އަ  ހަމަ  ދިޔަ  ޮގވާލަން  ހެލްތ  ޅ ަގނޑ     އަށާއި 

ހިނގަ  މިކަން  ބަލަ   ދިޔައިމިނިސްޓްރީއަށް  ިމކަމ ގައިއިޮގތެއް  އަޅަން.  ،  ފިޔަވަޅ   ހަރ ކަށި  މީހ ންނަށް  ހ ރަސްއެޅި   

ޚިދ   ޙަޤީޤަތ ގައި ޞިއްޙީ  ލިބެންޖެހޭ  މީހަކަށް  އިއްޒަތްތެރި  ވެސް  ބަންދ ކޮށްލީ.  ެއ  ނ ކ މެ،  ބަޔަކ   މިއަދ   މަތެއް 
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ކަމެއް  ،ރައީސް ބަލައިަގނެވޭނެ  ރައްޔިތ ން  އެއީ  ައޅ ަގނޑ މެންެގ  ނޫން.  ކަެމއް  ަގނެވޭނެ  ބަލަިއ  ެއއީ  ނެއް ނޫން. 

ވެސް،    ، ގއ.ެގސްވެ  އަތޮޅ ެގ  އަދި ހ ވަދޫ  ވެސް،  ކޮށް ވިލިނިގލީެގޞަ ނ ަގނޭ. އަދި ޚާއްއެޮގތަށް އެކަމެްއ ބަލައެއް

ރަްއޔިތެ  ެގގދ. އެންމެ  ެއ    އްވެސް  އަވަހަކަށް  ވީހާވެސް  އެހެންީވމާ،  ނ ަގނޭ.  އެޮގތަކަށް  ބަލައެްއ  އެކަމެއް  ވެސް 

ވ ން އެދި ައޅ ަގނޑ  ސަރ ކާރަށް ދަންނަވަން. ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް  މަރ ކަޒ  އެހެން ތާކަށް ބަދަލ ކޮށްދެއް

 ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ 

 ސަނީފް. هللا ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ތިނަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެތި މެންބަރ  ޢަބްދ 

 

 ނީފް ވާހަކަދެއްކެވ ން: ސަهللا ތިނަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

، އެލް.ޖީ.އޭެގ ބޯޑ  ބައްދަލ ވ ންތަްއ  ކީއޮތް އިޞްލާޙަ  އާދެ! މިއަދ  ހ ށަހަޅާއި މި  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ހާލަތާ  މި  މިއަދ ެގ  މިއީ،  ނައްތާލ ން.  ހ ރަސްތަްއ  އޮތް  އިޞްލާޙ    ބޭއްވ މަށް  މި  ކަމެއް.  ގ ޅ ންހ ރި  ވަރަށް 

ެއއީ  ދެްއވީތީހ ށަހަޅ އްވައި ދަންނަވަން.  ޝ ކ ރ   ބޮޑަށް  ވަރަށް  ކ އްލި   ފިރ ޝާނަށް  ކަންކަމ ަގއި  ބޯޑ  ޔަމިފަދަ  ކަށް 

،  މި ދިމާވެެގން އ ޅޭ ހާލަތަކީ  މިއަދ  ައޅ ަގނޑ މެންނާ  .ޖެހެނީހ ރަސްތަްއ ނައްތާލަން  ،ނީޖެހެލ ވ ންތަްއ ބާްއވަންއްދަބަ

ިމ    ،ބަތްވާސްނިކަމަށް    ންއިރ ަގިއ އެމް.ޑީ.ޕީެގ މަޖިލިސް މެންބަރ ކ ރިކޮވިޑ  ފެސިލިޓީސް ާގއިމ   ންމިނިސްޓްރީ  ހެލްތ 

ން ނަމަވެސް، ދިވެހި ރަްއޔިތ ންެގ ރ ހ މާިއ  ޤ ިއއްތިފާ  ތްވާ ިގނަ މެންބަރ ންނަކީބަސްނިއަތޮޅަށް    މަޖިލީހ ަގއި ހ ވަދޫ

އެ  ދ އީތާ  ލޯތްބާއި މެންބަރ ން.  ތިބި  ހޮވިފައި  ޮގތ ަގިއ  މެންބަރ ންެގ  އެްމ.ޑީ.ޕީ  މެންބަރ    އީލިބިެގން  ިއްއޒަތްތެރި 

ވި ކަމަށް  ޔަޢ ޤޫބް ފިރ ޝާން  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ވިޔަސްކަމަށް  ޔަސް،  މެންބަރ     އިްއޒަތްތެރި  ކަމަށް  ،  މ ޣ ނީ 

ބަހަކާއިއެހެންވީމާ،   ؛ވިޔަސް  މެންބަރ ންެގ  ރ ހ މަކާ  މި  މެންބަރ ންެގ  އާބާދީއަށް   ވިހިމި  ،  އިނ ލަ  މި  ހާސް 

ހެލްތ  ގާއިމ  މިނިސްޓްރީން ކޮވިޑ  ފެސިލިޓީ  ޮގންޖައްސަވަިއ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ފައިތޯ  މަޝްވަރާކޮށް  ބަޔަކާކ ރީ ކޮންއެއް 

ސ ވާލ  އަޅ  ޖަވާބ    އ ފ ލަންަގނޑ   ސ ވާލަށް  މި  ކޮން   ބޭނ ން.  ކޮންބަޔަކ ،  މިއީ  ބޭނ ން.  ކޮން  ވެސް  ޮގތަކަށް، 

ކަމެއްތޯ  ކ ރި  ޚިދ މަތް  ވިސްނ މެްއަގއި  ބޭނ ން.  ބަލަން  އަޅ ަގނޑ   ޮގތް ދޭން  ވެސް  އޮތް  ހާލަ ؛ރޭވިފައި   ތާ ކޮވިޑ ެގ 

މަ މި  މިކަންޢ ގ ޅިެގން  ނ ލިބި،  ކ ރީލޫމާތ   މިޮގތަށް  ދޭން    ޚިދ މަތް  މި  ލިބ ނީ،  މަޢ ލޫމާތ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މާ، 

ފޯރ ކޮށް ރަްއޔިތ ންނަށް  ޚިދ މަތްތަކެއް  ހ ރިހާ  ޖެނެރަލް  ތިނަދޫަގއި  ގދ.  އޮތީ،  ކޮވިޑ   ރޭވިފައި  ދިނ މަށްފަހ ގައި، 

މީހ ންނަ ބަލީެގ  ކޮިވޑ   ޚިދ މަތްފެސިލިޓީ،  ވިލިނިގލީަގިއ  ކަމަށްށް  ސަރ ދިނ މަށް  އެހެންވީމާ،  ކާރ ން . 

ަގބޫލ ކޮށް ނިންމި އަޅ ަގނޑ މެން  ަވގ ތަށް  އެ  ލާމަރ ކަޒީ   ؛ނިންމ މަކީ،  އެހެންނަމަވެސް،  ކަމެއް.  ރ ހިަގބޫލ ކ ރި 
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ބ ނަނީ މި  ލާމަރ ކަޒީ    .ާގނޫނ ަގއި  ހަދަންޖެރާއްޖޭަގއި  ހިންގ މ ަގއި  ނިންމ ންތަކާއިދާއިރާތައް  ަގާވއިދ ތަްއ   ހޭ 

އިމ ން ބޭރ ނ ވާ ޮގތެއްެގ    ގެ ގަވާއިދ ތަކ     ނޫނ ތަކާއި ާގނޫނ ތަކ ެގ ދަށ ން ހެދޭނީ، މަޖިލީހ ން ފާސްކ ރާ ާގހެދެންޖެހޭ

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި   ނޭންމަތީ އެހެންނަމަވެސް،  ނޫނީ.  ބަޔަކ     ބައިބޭރިައނ ން  ފަދަ  ށް ކަކަމަ  ޅޭ އ ރެޑްއިންޑިއަނ ން 

ށް އ ފަން ރައްޔިތެއް، ބަލި ހާލަތ ގައި، ބަލި  ައޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާއަ  ެގނަދޫޅ ަގނޑ މެންނަށް ަގބޫލެއް ނ ކ ރެވޭ. ެއއީ ތިއަ

ހޭދަކޮށްލ މަކީ  ހާލަތ ގައި ަގޑިއިރ   ހަތަރ   ތެރޭަގިއ  ދަރަޖައިެގ  ލާއިންސާނީ  ފަޅެްއެގ  ދަށ   ނާތަހ ޒީބ ،  މަލެއް  ޢަ، 

ަގބޫލ ކ ރާނެ ކަމެއް ނޫޅ ަގނމިއީ އަ  ނީ.  ބޭނ ންކ ރަބަސް    މިތަކ ން  ބާރާއިހިންީގމާ، އަޅ ަގނޑ  މިފަދަ   ން.  ޑ މެން 

ދިޔަ ޮގތަށް ބަލާއިރ ، ކަނޑައެޅިެގން  އިމިކަން ހިނަގ ؛ހޭދަކޮށް، އެތާ ޮއތ ން  ރ އެހެންވީމާ، ލޯންޗެްއަގއި ހަތަރ  ަގޑިއި

ރ  އިރ  ބައިަގޑިން ލަސްެވއްޖެ. ބަލިމީހާ ދިޔަނެގނީ، އެމްބިއ ލާންސް އަންނަކަން އެދިޔަރޭަގއި ހިނަގިއެގންތެ ރޭވ މެްއެގ

އެްއވެއްޖެ. ފ ލ ހ ންނަކަށް    އެތަނަށް  ކ ރާ ބަިއވެރިންކަށް މ ޒާހަރާޔަނާދެވި ހިނގައްޖެ. ކ އްލި   ށްވަންދެން އެމްބިއ ލާންސަ

ހ އްޓ ވަެއއް މިކަމ ގައިއެކަން  އޮ  ނ ލެވ ނ .  ލިބިފައި  މައ ލޫމާތ   ހޮސްތީއަޅ ަގނޑަށް  މިކަމ ަގއި  ބައެްއ  ،  ޕިޓަލ ެގ 

. ވެސް މިކަމ ަގއި ބަިއވެރިވޭ  ިގލީަގއި ހިމެނޭ އިސްވެރިންގއ. ވިލިނ  ،ވެސް    ިއސްވެރިންޕޮލިހ ެގ،  މ ވަްއޒަފ ންނާއި

ިއޞްލާޙ  މި  އެލް.ޖީ.ޭއެގ  އިޞްލާޙ    ؛މިއީ  މި  ާގނޫނަށް  ލާމަރ ކަޒީ  ެގންނަންވީ  ެގންނަން އަޅ ަގނޑ މެން 

ލ ން  ސޫރ ކަޒީ އ ލާމަ  ، އިންގ ބާއްވަ ބޯޑ  އެްއކޮށް މީޓި  ެވސް  ޖެހޭ ސަބަބަކީ. އެީއ ކޮންމެ ވަގ ތެްއގައި  އަޅ ަގނޑ މެން

ދައ ލަތ ން   ަގއިއަތޮޅ   ނަތީޖާައކީ، މ ޅި ހ ވަދޫ؟ ކޮބައިތޯ  އިންތިޒާމ  ހަމަޖެއްސ ން. ނަތީޖާއަކީހިންޭގނެ  ދިވެހިރާއްޖެ  

 ނ ކ ރެވިއަތޮޅ ެގ ރައްޔިތ ންނަށް ހެދި ކޮިވޑ  ފެސިލިޓީ ބޭނ ން  ބޮޑ  ޚަރަދެއް ކޮށްެގން ހ ވަދޫ  ،ބޮޑ  ހޭދައެްއ ކޮށްެގން

ލަކ ން ސޫބޭނ ންކ ރެވޭނެ އ   ޒް އަތޮޅ ެގ ރަްއޔިތ ންނަށް ކޮވިޑ  ފެސިލިޓީ  ހ ވަދޫ  ، ރައްޔިތ ންނަށްރާއްޖޭެގހިދިޔައީ. ދިވެ

ކޮށްދޭންޖެހޭ އެބަ  މިކަން  ދަށ ން  ާގނޫނ ެގ  ތިނަދޫ ؛ލާމަރ ކަޒީ  ތަނެްއަގިއ.  އެހެން    ަގއި ކޮންމެވެސް  ނޫންނަމަވެސް، 

އެންމެ   ތިނަދޫއާ  ،ނީ  ކޮށްދޭންޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ  ފަޚ ރ ވެރިވަކަން ބަދަލ ކޮށްެގން މި  ޒްތަނެއްަގއި ނަމަވެސް، މި ފެސިލިޓީ

ަގއްދޫ  ވާދަވެރި ރައްޔިތަކާ  ންގދ.  ތިނަދޫ  މިފަދަ    ވެސް  ދަރަޖައިެގ  ޢަދޭތެރޭަގިއ  ދަށ   ލާއިންސާނީ  މިފަދަ  މަލެއް، 

 އިރާެގ މެންބަރ  ކަމަށް ލިމީހާެގ ދާބަ  އެ  އަޅ ަގނޑަކީކ ރަނީ،  އަޅ ަގނޑ  މިއަދ  ަވކާލާތ   ށް މަލެއް ނ ހިންާގނެ. މިކަމަޢަ

ރަްއޔިތ  އެ  އަޅ ަގނޙަެގ  ންވީތީވެ.  ބަސް  ޑ ްއޤ ަގއި  ތެރެއިން  ބ ނަންޖެހޭމިއަދ   ބިލ ެގ  މިކަން   .މި  އަޅ ަގނޑ މެން 

ެގ ތެރެއިން ރަްއޔިތ ންނަށް އަޅ ަގނޑ މެން ދަންނަވާނީ، ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ   އިހާސިލ ކ ރަންޖެހޭ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެންމެހަ

ެގ ހޯދަންޖެހޭ  ންނަންމި  މިކަމަށް  ެގނެސް،  ބަދަލ   ހޯދަޙަޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ މެން  ކަމައިއްލ ތައް  އަޅ ަގނޑ     ށް.ދޭނެ 

ބާރާއި ނ ފޫޒ  ނ ފޯރާ ތަނެއްަގިއ   ސަރ ކާރަށް މި ދަންނަވާލަނީ، ސަރ ކާރ ެގ  މިނިސްޓްރީއަށާއި  ހެލްތ   ،އަށާއިއެޗް.ޕީ.އޭ

ދިނ މަށް  . މިހާރ ން މިހާރަށް ބަދަލ ކޮށް، އެހެން ތަނެއްަގއި ޚިދ މަތްނ ވާނޭއެްއ ބެހެއްޓިެގންދައ ލަތ ެގ ެއއްވެސް އިދާރާ 

 ފަށަން އަޅ ަގނޑ  އިލްތިމާސް ދަންނަވަން. ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. 
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޙ ސައިން ޤާސިމް. ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ  

 

 ން ޤާސިމް ވާހަކަދެްއކެވ ން: ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިޔޮދޫ ކެ

ރަީއސް.   ިއްއޒަތްތެރި  ބޯޑަށް  ޝ ކ ރިއްޔާ  އޮތޯރިޓީެގ  ަގވަރމަންޓް  ިއޞްލާޙަ  މިލޯކަލް  ވެސް    އަޅ ަގނޑ   ށްެގނައި 

މިއީތާ ޓަކައި  ހިންގ މަށް  ރަނަގޅަށް  ބޯޑ   އެ  ތާ  ދ ކޮށް،  އިޞްލާޙަށް  ރަދ އީެގނައި  އިްއޒަތްތެރި   ؛އީސް ކ ރަން. 

އެ ާގނޫނަށް ެގންނަންޖެހޭ އިތ ރ    އަދި  ތަނ ަގއި ހެދި،  ޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަ  ވަރަށް ފ ރިހަމަކޮށްލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ   

ދަނީ. އެހެންނަމަވެސް، މީަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބެންޖެހޭ    ން މިމަތީ  އެކި ފަހަރ   މ ންެވސް ެގނެވެ  އިޞްލާޙ ތައް

އޮތީ.   މިނ ކ ރެވި  ޒ ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ  ރަނަގޅަށް ތަންފީ  ،ންލިބ މ ެގ ސަބަބ ން ނ އެއްބާރ ލ ން ބަެއއް މިނިސްޓްރީތަކ 

މިނިސްޓްރީެގ ވާހަކަ ދައްކަވަމ ން    ިގނަ ބޭފ ޅ ން ހެލްތ   ކޮށްޞަވަގ ތ  ހަމަ ޚާއް  ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލާނަން މިމީަގއި  

ވެސް   ތަމައިނ ންރަމެ  ފ ނޑ  ެއންޅ ަގމިނިސްޓްރީެގ ވާހަކަ. އަ  ވެސް ފާހަަގކޮށްލާނީ ހެލްތ   ެގންދަވާތީ، އަޅ ަގނޑ 

އަ  ވާހަކައިަގއި  ފާހަަގކ ރިންބަޖެޓ ެގ  ލާމަރ ކަޒ   ބަޖެޓ   ،ޅ ަގނޑ   ބަޖެޓ   ލާމަރ ކަޒ ެވެގންނޭ.  ދާންޖެހޭނީ   ނ ވެެވސް 

  ކަމަށް ، ރާއްޖޭެގ ރަށްރަށަކަށް ހަމައެކަނި މާލޭެގ ދާއިރާތަކ ަގއި ތިހެން  އިއަޅ ަގނޑ މެންނަކަށެއް ރާއްޖޭެގ ކަންކޮޅ ތަކ ގަ 

ކެޔޮދޫެގ ޞިއްޙީ    ވެސް  ަވގ ތ   މި ؛ވާހަކަ ފާހަަގކ ރެއްވީމާ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  މާލޭެގ މެންބަރަކ  ތިހެން ތި  ،ނެވެދާ

އެއް ހ ންނަތާ  ހަލާކ ެވފައި  ެއއަރކޯނ   ދެ   މަރ ކަޒ ެގ  މަރ ކަޒ ަގއި  ޞިއްޙީ  ރަކީދޫެގ  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  މަސް. 

ނީއްސ ރެ ށ އަހަރ  ފެ  މި.  ދިޔައީ  ހ ރިހާ ތަނެއް މި  ދިޔަކ ރިައށް  އަހަރ ެގ    މި  ކ ރާތާމ ވަްއޒަފ ން ލައިެގން މަސަްއކަތް

އެކަހަލަ ނިޒާމެއްެގ ތެރެއިން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިއްޒަތްތެރި    ޔައީދިކ ރަމ ންރަކީދޫަގއި މަސައްކަތްެގ  އަޅ ަގނޑ މެން

ނިޒާމަކީ، ިމ ރާއްޖެއަށް އެންމެ މ ހިންމ     ރ ކަޒީދިޔައީ ލާމަވެސް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނިގެގން    ކޮވިޑ ން ؛ރައީސް

ވ.    ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް   .ށް ބޭސްފަރ ވާއަކަމިހާރ   ވ. އަތޮޅ ން މާލެއަކަށް ނާދެވޭ   ؛ޒާމ ކަން. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްނި

ދ ަވސް ދެ  މީެގ  މީހ ން  އަނެްއކާެވސް  އަތޮޅ   އަ  ކ ރިން  ލ.  ދިޔައީ  އެ  ހިފައިެގން  ކ ްއޔަށް  ދޯންޏެއް  .  ތޮޅަށްބޮޑ  

ރައީސް މި  އިން މި ؛އިްއޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އެންެމ    ،އެނެގނީ  ވެސް  ރާއްޖޭަގއި  ނިޒާމަކީ  ލާމަރ ކަޒީ 

މިދަންނަވާހެން  ފައްކާކޮށްފަ އެހެންނަމަވެސް،  ނިޒާމ ކަން.  އޮންނަންޖެހޭ  މިނިސްޓްރީން  ސެކްޓަރާ  ހެލްތ  އި    މި   ބެހޭ 

ހިފަހައްޓާފަ އޭތި  އެްއވެސްއޮންނަނީ  ރައީސް،    ،ކަމެއް   .  އިއްޒަތްތެރި  ވެސް  ދާންދެން  އަދަށް  ވަނަ   2020އަދި 

ހެލްތ    ެވސް އަދިވެސް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދާއިރާތަކ ެގ  ކަެމއް  ސް ލިބެންހ ރި އެްއވެސްވެ   ތެރެއިން  ެގބަޖެޓ  އަހަރ ެގ  

  ޅ ަގނޑ  މީެގ ދެްއކިއަ ؛ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް  ، ކީނ ލިބިެގން މިދަންނަވާ ވާހަކައަ   ހޮސްޕިޓަލަށާއި ހެލްތ  ސެންޓަރަށާ
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ޮއންނާނެއި  ވާހަިއަގ ބ ނެފައި  ވާރޭ ވިއްސާރަ ރަނަގޅަށް    ،ވެސް  ހަދައިެގން    ޙީ އްޞިކެޔޮދޫަގިއ    އްޔާވެހިއްޖެަގނޑެއް 

ފެންބޮޑ ވާެގ  މަރ ކަޒ  އިްއޒަތްތެރި  ތެރޭަގއި  ދަންނަވައިފިން    އެތައް ؛ރައީސް  ވާހަކަ.    .ވާހަކަ  މިފަހަރަކ  

އިްއޒަތްތެރި  އިހައެހެންނަމަވެސް  ރައީސް،  އަޅ ަގނޑ މެންނަށްދ ވަހަށް  ފެނިެގން  ކ   މީޑިއާަގއި  ދިޔައީ  ސޯޝަލް 

 ފަހަރަށް އެކަހަލަ ތަންތަން ފެނިފައި  އަޅ ަގނޑަށް ިގނަ  .ލާ ރޫމް އިރައީސް، މިނިސްޓަރ  މީޓިންގ ބާްއވަ  އިްއޒަތްތެރި

ޮގތް. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް،    ދަވާފައި ހ ންނަކޮޅ ތައް ހައްއ މ ތަކ ެގ ރަސްރަސްކަލ ންެގ ކޮޓަރި ޤަރަބި  ޢަހ ރީ އެއްކަލަ  

އެއަ އެއަ ؛ކޯނ ރމިދަންނަވަނީ  ޒަމާނ ަގއި  އިއްޒަތްތެރި    6000  ،5000ކޯނަކީ  ރ ިމ  މިދަންނަވަނީ  ވާހަކަ  ރ ފިޔާެގ 

  މެންބަރ ެގ  ،ވިދާޅ ވޭ އެބަ  މެންބަރ ން    ެއއީ މައްސަލަެއއް. ބަެއއް  ތީމާެއއާކޯނެއް ނެ  އި މަރ ކަޒެްއގަ ޙީއްޞި ރައީސް.  

ހަމައަ އެކަން  ދެންޖައްތ ން  އެޮގތަށް  އެާވހަކަ  ރައީސް،  އިއްޒަތްތެރި  ކަމެއް.  ކ ރަމ ންދާ  އެވެސް   ނެވީމާސަން. 

ކަށިަގނޑ   . އަޅ ަގނޑ  ހ ންނާނެފާނަންލައަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާ . މިއެްއ  ވޭނެވެސް ދެ  ނ ރކޯ. އެއަ ސް ދީފަވެ  ހ ންބަލާ 

 ބ ނާ   މަރ ކަޒީ ނިޒާމަކީ މިެއއް ނޫނެއް ނޫންތޯ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ މިނޫންތޯ. ލާނޫނެއްނިޒާަމކީ މިއެްއ    ގައިމީ ؛ނޫން

ސަރ ކާރަކީ   ބޭނ ންވަނީ  ނޫނެއްނޫންތޯ.މިެއްއ  އޯާގތެރި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ،އަޅ ަގނޑ މެން  ތެރެއިން  ސަރ ކާރ ެގ 

ޮގތަށް  މަސަްއކަތްޒިންމާ  ،ޒިންމާވާ  ބޭނ ންނަަގއިެގން  އަޅ ަގނޑ މެން  މިނިސްޓްރީތަކެއް  މިކ ރާ  އ ޅެނީ.    ވެެގން 

ބެލެހެއްޓ މ ެގ    އްންސިލ ތަމި ބޯޑަކީ ހަމައެކަނި ކައ  ؛ބޯޑ   ނެިގފައި އޮތް  މިހާރ   އިންކީ އެލް.ޖީ.އޭމީދައްއަޅ ަގނޑ  އ 

މި  .،އިތ ރ ން ވަރ   ރަށްރަށ ެގ  ވެސް  ސެކްޓަރތަށް  އެހެން  ކ ރިއަށްަގޮއންނަ  ގ ޅިެގން  ކައ ންސިލާ  ެގންދާނެ ދަކޮށް 

 ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ދިއ ން. ކ ރަމ ންދާނެ އެލް.ޖީ.އޭ ބޯޑަކަށް ެވެގންޮގތަކަށް މަސަްއކަތް

 

 ކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެއް 

 ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ސަޢ ދ  ޙ ސައިން.   ިގލީނޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ވިލި

 

 ްއކެވ ން: ދާއިރާެގ މެންބަރ  ސަޢ ދ  ޙ ސައިން ވާހަކަދެ ިގލީނވިލި

މިއާދެ! ޝ ކ  ާގނޫނަށް  ލާމަރ ކަޒީ  ބަދަލަ   ރިްއޔާ.  ތާ   އަޅ ަގނޑ   ށްެގނެވޭ  ހަމަ  ައޅ ަގނޑ  ދ ކ ރާ  އީެވސް    ހާލ ަގއި 

އިއްޒަތްތެރި   ބޭނ ން.  ދަންނަާވލަން  އެްއޗެއް  ކޮންމެވެސް  ގ ޅިެގން  ވާހަކައާ  މިދެކެވޭ  ިމއަދ   މިތާނަގއި  ހަމަ  ވެސް 

ވި ؛ރައީސް ހާލެއްަގއި  ވިލިނލިެއއްެވސް  ރައްޔިތަކ   ރަށެއްެގ  އެހެން  ރައްޔިތ ން  ނޭރ ވ މަކަށް ނިގލީ  ިގްއޔަށް 

ނ  ކޮށްފަެއއް  މިތާނަގއި  މަސައްކަތްތަކެއް  ބޭނ ންވޭ.  ޕޭޝަންޓް  މައްސަލައަކީ  އ ޅޭ  ޕޭޝަންޓ ގެ ޖެހިެގން  ނ ވަނީ 

ތިނަދޫއަށް ެގންނަ ޕޭޝަންޓް  ން  ިގލިނ ވިލިެވެގން  ދާން. ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް    ެއކީަގއި ނޫނީ ައިއސޮލޭޝަނަށްޔާއެހީތެރި

އެޗް.ޕީ.އޭއައިސޮލޭޓ   ދީފައިކ ރ މަށްޓަކައި  ދީފަހަމަ  ،ތީ އޮ  އިހ އްދައިގަ   އޮތް  އިން  ޕޭޝަންޓަށް  ޕޭޝަންޓ ެގ އެކަނި   .
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އެހޯތެރިއާއަށް  ަވގ ތ     އެ  ،އެހީތެރިއާއަށް  ބޭނ މެއް ހ ްއދަޕޭޝަންޓ ެގ  ޕޭޝަންޓ   އެހީތެރި  ނެތީމަ  ނ ލާ ޔަ ނ ވޭ  ކާ 

ޖެޓީގައިއައިސޮލޭޝަ ދިޔައީ.  ަވގ ތ ތަކެްއ  މައްސަލަެއއްަގއި  ދިމާވި  އެހެން  ދާކަށް.  ފެސިލިޓީއަށް  ދިޔަ    ،ން 

 .އެކީަގއި   ތައް ދައްކަނީ މީޑިއާެގ ތެރޭގައާކަވާހަ  ަގއި ކޮންމެވެސް ބަޔަކ  މި މަންޒަރ  ސިޔާސީކޮށްެގން މިވަގ ތ ތަކެއް 

އެާއއެކީަގިއ އަޅ ަގނޑ  މި ކ ރާނެ. ހަމަ  ްއޔިތ ންނަށް އިހްތިރާމ ިގލީ ރައްޔިތ ން އަބަދ ެވސް އެހެން ރަށްރަށ ެގ ރަނވިލި

ފާހަަގކޮށްލަން ކޮިވޑ  އަތޮޅ    ހ ވަދޫބ ނާ    އެ  ؛ފ ރ ޞަތ   ވިލި  ެގ  ނަމ ަގިއ  ހ ރި  ިގނ ފެސިލިޓީެގ  ގާއިމ ކޮށްފައި  ލީަގއި 

އެ ހެލްތ   ފެސިލިޓީއަކީ  ވަްއކަމެއް.  ވަގ ތ   ބޮޑ   އޮތް  ކޮށްފައި  ތެރެއިން  ރ ފިޔާއަށް   4  މިނިސްޓްރީެގ  މިލިއަން 

ތޮޅ ެގ ރީޖަނަލް ލެވެލްެގ  އަ  . ތިނަދޫއަކީ ހ ވަދޫ ޓާފަިއ ހ ރީ ބެޑ ލާފައި އެތާނަގއި ބަހައްކ ލަ  އިހަމައެކަނި އިމާރާތެްއަގ

  . ާގއިމ ކ ރީ  ޒްފެސިލިޓީ  ިގލީަގިއ ހެލްތ ނ ާގއިމ ކޮށްފައި ހ ރި ރަށް. މޮހޮނަށް އޮޑިދޭ މިސާލ ން ވިލިޒްހެލްތ  ފެސިލިޓީ

ޓެސްޓ ރީޖަނަ ކޮވިޑަށް  ލެވެލްަގއި  ފެސިލިޓީލް  ތިނަދޫގައިޒްކ ރ މ ެގ  ޖެހ ނ   .  ވެންޓިލޭޓަރ     ދެން  ތިނަދޫގައި.  ކަމެްއ 

  އެއް ކޮންމެހެން އަޅ ަގނޑ  ދެ ރަށެއްެގ ވާހަކަ ދައްކަނީ   ްއޔަށް.ިގނ ްއޔާ ވިލިއްޔާ ތިނަދޫއަށް. ޕޭޝަނަޓް ވެއްޖެެގނެއްސި 

ން ތިނަދޫ  ،ރަންޖެހޭނެ. އަޅ ަގނޑ  ކަންބޮޑ ވޭަގއި ކަންކ ރެވެންޏާ އެކަން ކ އްމެނަ  ،ކ ރެެވންޏާނޫން. ސިސްޓަމް ގާއިމ 

ބަލިމީހަ ޕޮޒިޓިްވވި  ނެތް    ، ކ ކޮވިޑަށް  ފަރ ވާެއއް  އެްއވެސް  ރަށަކ ން  އޮތް  ލިބެން  ފަރ ވާ  ފަންތީެގ  މަތީ  ތިނަދޫަގއި 

ެގނައިމަ.  އިެގންދިޔަ ތަނަކަށް   ޕޭޝަންޓް  ތަނަކަށް  ހ ރި  ބަހައްޓާފައި  ފަރ ވާމާބެޑެްއ  ޕޭޝަންޓަކަށް  ކްރިޓިކަލް  ދޭނީ   

ނެތޭ ފ އްޕާމޭެގ ޑޮކްޓަރެްއ. އެތާނަގއި ހ ރީ ިގލީަގއި  ނސެންޓަރެއް. ިވލި  ސިސްިގލީަގއި ނެތޭ ޑައިލިނކިހިނެއްތޯ. ވިލި

އެކަންޏޭ. ފިޒީޝަނަކާ  ޑޮކްޓަރަކާއި  ޯގހެއްތޯ  ކިހާ  އެމް.ބީ.ބީ.އެސް  ވިލި  ށް އެޗް.ޕީ.އޭއަ ؟ބޮޑ     ގެ ީގލީނކަނޑައެޅިެގން 

ަގނޑ  ދޭން އަޅ އިސްތިއ ފާމައިޫމނާ  ވަގ ތ     އޮތީ. މި  ރަށެއްެގ ރަްއޔިތ ން ޖައްސާފައި އެ  ނިގހ ރެ މިއަދ  ދެހާލަތ  އެ

ނޭ މައިމޫނާައކަށް  ެގންދި  .ެއޮގތަކަށް  ޭގނެންޮގވާލަން.  ޕޭޝަންޓް  ތަނަކަށް  ނެތް  އެއީފެސިލިޓީޒް  ބޮޑ     އ މަކީ  ވަރަށް 

ވިލި ބައްލަވާ  ަވގ ތ   މިިގލީަގއި  ނ ޯގހެއް.  ފެސިލިޓީނިވިލިގ  !ވެސް  ހެލްތ   އޮތް ޒްލީެގ  ކޮށްފައި  ހަމައެކަނި  ަގިއ 

އެބަހައް  ބެޑެއް  ،މަސައްކަތަކީ  ފަރ ވާ  އޮތީ  ޓާފައި  ނެތޭ  އެތާނަގއި  ފެސިލިޓީބެޑެކޭ.  ހ ރިހާ  ެއކަމަކ     ،އްޒެދެވޭކަށް. 

ޕޭޝަންޓ  މިތަނަށް  ރަށަކ ން  ހ ރި  ވަސީލަތްތައް  އަރަ  ހ ރިހާ  ިމއީ  ފ ރަތަމަެގނައ މަކީ  ނޫންތޯ.   ، ކަމަކީ  ތެްއ 

އެޗް.ޕީ.އޭ ފެސިލިޓީއަކަޕޭޝަންޓަކ   ރިއ އަ  ށްއިން  އެތާނެގ  ބަލަންޖެހޭނެ  ފ ރިހަމަތޯ.  މެންރެގންދަންޏާ  ޓްސް 

ނަަގންޖެހޭނެ ޒިންމާ  ކާކ   ެގންދިއ މަކީ  ޕޭޝަންޓެއް  ތަނަކަށް  ރަްއޔިތ ން ނވިލި ؟ކަމެއްތޯ  ފ ރިހަމަނ ވާ  ިގލީެގ 

ކާފަިއ  ބާ ދައްޙަޔަކީ މ ޅި ރާއްޖެއަށް މަރ ިގއްނކިޔާނެ. ވިލިބާޙަިގލިން އަބަދ ވެސް މަރ ނޔާނެ. ިވލިކިބާޙައަބަދ ވެސް މަރ 

ދެްއކ މަކީ ވަރަށް ބޮޑ   ިގލީ ރައްޔިތ ން ކ ށްވެރިކޮށް ވާހަކަނ ކަމ ންދާ ރަށެއް. މިކަމ ަގއި ވިލިރީތި ނަމޫނާ ދައް ؛އޮތް

އެހ  އަޅ ަގނޑ   ކ ށްވެރިކ ރަޯގހެއް.  އެންމެން  މިރިހާ  އަޅ ަގވެ   ވަގ ތ   ން.  މިސް  ހާލަތ ަގއި    ،ބ ނަނީ  ނޑ މެން  އެ 

ވިލި ެއރ ވެނޕޭޝަންޓ   އ ޒ ރ ވެރިވަމ ންޕޭ  ،އެހެންނަމަވެސް  .އަރާނޭ  .ޖެހޭނޭންިގްއޔަށް  ޕޭޝަންޓ ެގ  ޝަންޓ   ދިޔައީ 
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ކަމަކީ.    ނަަގމ ން ދިޔަވަދ ތ ފަޅ ތެރޭަގއި  ފެސިލިޓީަގއި އަިއސޮލޭޝަނަށް ދާން. އެއީ އެތާނަގއި     ނ ލާ ކޮިވޑ ޔާއެހީތެރި

 ޝ ކ ރިއްޔާ. 

  

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . އަޙްމަދ  ސަންޙައިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: އަޙްމަދ  ސަން ޙައިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  

އި ެގނ ވ ނ   ާގނޫނަށް  އަޅ ަގނޙަލާޞްލާމަރ ކަޒީ  ތާ  ޑ  ށް  ކަންކަން  އީވެސް  ދާއިރ ަގއި ތަރ ތީބ ވެެގންދ ކ ރަން. 

  އަޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލ ކ ރަން. ހ ވަދޫ ވެސް    ދާކަންވެެގންއަދި ކަންކަން ރާއްޖޭެގ ތަރ ތީބ   ، ެގނެވިލާޙ  ޞްާގނޫނ ތަކަށް އި

އި މެންބަރ ންނަށްތެްއޒަތްއަތޮޅ ެގ  ލޮބިވެތި  ހ ރިހާ  ބޭފ ޅ ން  އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަން،  ރި  ހަމަ  ތިހ ރިހާ    އެކ ވެރިކަމާ 

ެއއް ރަށް އަނެއް ރަށް  ެއކ ވެރިކަމާ ެއކީަގިއ    ، އްލ ކ ރެްއވ މ ެގ ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ޮގވާލަންޙަ ކަންކަން   ؛ްއވާތިދެ   އިއެކީަގ

ނަފްރަތ  ޙައްލ ކ ރ މަށް.ންކަމި  ،ނ ވެހަމަ  ދިމާވާއިރ   ކަން  މަތީ  ،ކަންކަން  މަޝްވަރާެގ  ދިމާވާއިރ   ން ހާލަތްތައް 

ކ ރަމ ންދާ މަސައްކަތަށް ހަމަ ފަށްފަށ ން ހަމަ އިން ދ ެގ ެއލް.ޖީ.އޭ. މިއަަގޅ ވާނެހަމަ ރަނ  ޔައިމާެގންދި އްލ ވެޙަކަންކަން 

އަކ  އެއްފަހަރ  ތާޮގތް ކޮންމެ ހަފ   ކަތް ހިނަގމ ންދާއެތާ މަސައް  ،އ ފެއްދިއަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން. އާ ބޯޑ   

އެންމެހަ ެއލް.ޖީ.އޭ  އިދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޮގތަށް  އިނޭގ  އެއީހާމަކ ރަމ ން  އިންރަްއޔިތ ންނަށް  ރަނަގޅަށް    ދާކަން  އެލް.ޖީއޭ 

އިދާރާ ބަންދ ކޮށްފައި    ލ ސިކައ ން   ،އަތ ަގއި ބިޑިއަޅ ވާފައި   ކ ެގކަމ ެގ ދަލީލެއް. މެީގ ކ ރީަގއި ކައ ންސިލ ތަމ ންދާހިނަގ

 ، ންތ ެގ މަތީދ  ހަމ ާގނޫނ ަގއިވާ ޮގމިއަ  ،ނޑ މެންނަށް ފެންނަމ ންދިޔަ. އެހެންނަމަވެސްވެސް އަޅ ަގ  ހ ރި މަންޒަރ 

އެލް.ޖީއޭ  ހ ރިހާއެކަން  ކ ރަންޖެހޭ  ެއބަދޭ.    އިން  ކ ރަމ ން  އެކީަގއި  ޒިންމާދާރ ކަމާ   ،ހ ންނަނީދަތިތައް  ކަމެއް 

ބޭފ ޅ ންނަށް  ށް އިސްވެ ތިއްމައެކަންކަ ބައްދަލ ވ ންނ ވެވަގ ތ  ނ ބަާވ  ބޯޑ   ކަންތައްތައް   ،ލިބިެގން  ހ ންނަ  ނިންމެން 

އި މި  ހ ންނާތީވެ،  ެގނެސްޞްނ ނިމި  ހިންގަ   ގެ އޭ. ޖީ.އެލް  ލާޙ   ރަނަގޅަށް  ރައްޔިތ ންނަށް   އި، ބޯޑ   ރާއްޖޭެގ 

އިޚިދ މަތް ާގނޫނަށް  ޮގތަކަށް  މިލާޙ ޞްދެވޭނެ  އި  .ނީވަ   ެގނެއްސަ  ދިއ މަށްލާޞްމި  ފާސްެވެގން  ދެން  ޙ   ދިމާވާ ފަހ  

  ދ  ދިމާވެެގން މި އައި މ ޅި ރާއްޖެއަށް މިއާމ ޅި ދ ނިޔެ  .ކ ރަނީމީދ އްނޑ މެން އ ކަމަށް އަޅ ަގ  ދާނެއްލ ެވެގންޙަދަތިތައް  

ހަމަ  ؛ކ ރަމ ންދާ ޮގތް  ،ޮގތް  އޮތް ސަރ ކާރ ން ކަންކަން ކ ރެވޭ  މި  މިއަދ   އިރާއްޖޭަގ   ބަލިމަޑ ކަމ ަގއި މިޙީއްޞިޅޭ  އ 

 ސާސް އްޚަ   އީމި  އި.ދަނީ. އެްއެވސް ސިޔާސީ ކ ލަެއއް ޭއަގިއ ނ ޖައްސަންން ކަންކަން ކ ރަމ ޑޮކްޓަރ ންެގ ލަފާެގ މަތީ

ހ ރި ހ ރޭ ؛ހާ ރައްޔިތ ންދަނޑިވަޅެއް. އަޅ ަގނޑ މެން    ލަތައް ސަބައިވަރ  މައް  ،އެކި ރަށްތަކ ަގއި އެކި އަތޮޅ ތަކ ަގއި 

ެވސް   އްލ ކ ރެވޭތޯ ިމއަދ ޙަސަރ ކާރ ން މަޝްވަރާކޮށްެގން އެކަންކަން    ،ކަންކަން ދިމާވީމާ. އެހެންނަމަވެސް  ހ ންނާނެ
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މި މަސަްއކަތްތަކެއް  ސަރ އެތައް  އެހެންނަމަވެސްއަދ ެގ  އެބަދޭ.  ކ ރަމ ން  ތެރޭަގއި  ން ނޑ މެއަޅ ަގ  ، ކާރ ން  ެގ 

އީ  ދަނީ މަސައްކަތްކ ރަމ ން. މި   އެބަލިމަޑ ކަން ފެތ ރ މަށް އެތައް ބަޔަކ     މި  ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ ކަންކަން ހ ންނަ ޮގތ ން

ދޯނި ހަޤީޤަތެއް.  އަޅަނީއިނޭގ  މާސްކެްއ  ފ ރަިއެގންދަނީ.  ަގއިދ އެފަހަރ ަގއި  ނޫން.  ނޫން. ރ އް  ހ ންނަނީއެއް  ކ ރ މެއް 

އަނެ  އައިސްސަ  މިދޭން  މާސްކ  ؛ތިމަންނާ  ނީ،ބ ނަ  އްކާ  ކ ރިން  އަދި އޭތިމަންނާއޭ.    ކީމީހަ  އެޅިއެންމެ  ރ  

  މާސްކ    ެވސް އޮންނަނީ  އޮންނައިރ ތިމަންނަ ނިދާފައި    ،ބ ނަނީކ   އެކަމަނ ވެސް އަންާގ.    އިންއަޅާކަށް ެއޗްޕީ.އޭ މާސްކ 

ޭގަގއި ޮއންނައިރ ަގނޭ.  ޅަިއެގންއަ  މީނަ މި  ގައިދާއިރ މީނަ  މީހ ން ޮގވަިއެގން    ޗަށްމަގ މައް  ކ އެކަމަ  ވެސް.އި  އޭނަ 

އޭނަ ެގނައި ޑިމޮކްރެސީއެްއަގއި   .ކްރެސީ ެގނަީއ ތިމަންނައޭޑިމޮ ؛ތިމަންނަ  ،ނީބ ނަ  ނާޅާ. ދެން މި  ހ ންނަނީ މާސްކ 

އ މ  ފަސާދަކ ރަން މިހާރ   ޤަ  މ ޅި  ، ވާތެއް ކޮށްފައިޣާބަ   ރޯއަދިއެްއ. ހަމަ ދިމާ  ދިން ވޯޓެްއ ރާއްޖޭަގިއ ރަްއޔިތަކ  ނެތް

ެވސް   އި ަގކ  އ މ ތަޤަ  ވެެގން. މިހާރ  ބޭރ ރެންނެސީދާ ޖަލ ން ނ   ނ ކ މެ އެހެރީ. އޭނަ މިއަދ  ނ ކ މެ އެހެރީ ޔާމީން

ތިމަންނައޭ   މިހާރ .  ވަރަށް ޯގސްވާނޭ  އޭނަ ނެރެފިއްޔާނެތޭ.    ކަމެއް  އޭނަ ނެރޭނެ  ،ބ ނަނީހ ރިހާ ސަފީރ ން ކައިރީ  

ވެސް ފަސާދަކ ރަން. މިއީ ހަމަ ފަސާދަކ ރަން    ތަންއެވާނީ. އެހެން ކިޔާފައި    ރީ މިތަނ ަގއި. ތިމަންނައަށޭ މިކަންމިހި

އ ނދަޫގ އެބަޖެހޭ މި  މީނަގެ  މީހެއް.  ހ ރި  ބަޣާވާތް  އަިއއްސަ  ދިމާ އަނެއްކާ  ކ ރަން ނ ކ މެ ރާއްޖެއިން ކަނޑ ވާލަން. 

ކަންކަންހެއެ ކ ރި  މީނަ  މ އައްސަރީ.  ތަހ ޤީޤ ކޮށްފައި  ސީދާ  ހަމަ  ކޮށްފައި  ޤަ ؛ތަކ ގެ ސާ  ކަންކަން  ސަލާމަތަށް  އ މީ 

ފައިދާއެއްޤައެ    ފޮރ ވީމަ ލިބޭނެ  ޮއތް  ،އ މަކަށް  އަޅ ގަ   މަންފާއެއް  ނ ދެކެން  ކަންކަން ކަމަކަށް  ސިއްރ ން  ނޑެއް. 

ކަންކަންނ ވާނެ.  ކޮށްެގން ކ ރެވޭ  ކ  ؛ފާޅ ަގއި  ލޯމަތީަގއި  ކ ރާ  އެންމެންެގ  އެކަން  ތަޙްޤީޤ ކޮށްފައި  ކަންކަން  ރެވޭ 

މަތީ   އެންމެ  ާގނޫނ ގައިވާ  ދެވިެގން  މީހ ންނަށް  ައންނާނެޙައ މަށް  ޤަ  ނޫނިއްޔާއަދަބ   އަޅ ަގނޑ   އްލެއް   ކަމަކަށް 

ކަންފ ޅެއްއަދި  .  ނ ދެކެން ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ   ލަދ ހަޔާތ ެގ  ނެތީއޭ.  ދިމާއަށްވެސް  ވިދާޅ ވަނީއާ  ެއ  ނ ކ މެ    ، 

 ނާޔަތާ އެްއޗެހި ސިންާގ އިމީނަ މިކަން ކ ރަނީ. ދައ ލަތ ން ބޮޑ ނ ،  ފޮތެއް ނެތީމަެއއްފޮތެްއ ނެތޭ. މީނަެގ ޮގތެއްޮގތެއް

މ ޒާހަރާކޮށްފައި   މީނަ  ހ ންނައިރ ަގއި  ދީފައިޤަދީފައި  ނޫނޭ  ފަސާދަކ ރާކަށް  މިއީ   ؛އ މ     ވާ އަސާސީަގއި ނޫނ ޤާއަދި 

މަތީޮގތ  ހ ވާކޮށް   ންެގ  މިއި ވެސް  ނޫނޭ  މީހެއް  ހ ރި  ިއނާޔަތެކީއްޔަފައި  ދޭންޖެހޭ  މީނައަށް    ގައިއ މ  ޤަމި  މިތާ    އް. 

އަޅ ަގ  އޮންނާނެ ދަންނަވާކަމަކަށް  ކ ރިންވެސް  އަޅ ަގނޑ   ނ ދެކެން.  ޮއންނާނެނޑ   ތަކ ރާރ ކޮށް    ،ފައި  ހަމަ 

އޮންނާނެ އިނާޔަތްތައް  އަށްއޭނަ   ،ދަންނަވާފައި  ހ ރިހާ  ކަނޑާލަން  އޭޖެހެ  ދޭ  ހަމަ  ބަޣާވާތެއް ކަނޑާލަން.  ހަމަ   ޖެހޭ. 

ހ ވާކޮށްފަިއ  އަދިރި  ކޮށްފައި   ހ ރެ  މިކޮޓަރިއެްއަގިއ  ރައީސޭ.    ،ބ ނަނީ  ައއިސް  މިއީ  ނޫން ތިމަންނަ  ރައީސެއް 

ވޯޓ ލައްޔަ އެއި  ރައްޔިތ ން  ރާއްޖޭެގ  އެއީ.    ިއެގންކީ.  ނޫން  މީހެއް  ހ ރި  އެ ހޮވާފައި  ކަންތައްތައް  އޭނަ    މިއަދ    ކ ރާ 

  ،ވާލަންށް ެވސް ގޮ އަދި އެމް.ެއން.ޑީ.އެފައަށް ެވސް  ޕީ.ސީ  ، ލަނީއިޮގވަ   ފ ލ ސް އޮފީހަށް ެވސް އަޅ ަގނޑ  މި ؛އެބަޖެހޭ
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ކ ރަންޖެހޭ އެބަ. ހައްޔަރ ކޮށްފައި ތަޙްޤީޤ ކޮށްފަިއ  ހައްޔަރ    އިއ މަށް ހ ރި ބޮޑ  ނ ރައްކަލެއް ެއއީ. އޭނަ ހަމަ ހިފަޤަހަމަ  

 .. .ވާ އަދަބ  އޭނައަށް

 

 ތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަ

ވަނަ ނަންބަރ ެގ    3ެގ  ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(  87ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ރައްޔިތ ންެގ މަޖީލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ  

ަގއި   ،ދަށ ން )ށ(  ާމއްދާެގ  މަތީ  ވާއެ  ފިރ ޝާން    މަޑަެވލީ  ،ންޮގތ ެގ  ޙ ސައިން  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ 

ނަންބަރ     ،ފަިއވާއްވާހ ށަހަޅ  ހިންގ ން )  5/ 2020ާގނޫނ   އ ސޫލ ން  ލާމަރ ކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާްއޖޭެގ 

 ވަނަ ކިޔ ން ިއއްިވއްޖެ.    3ނައ މ ެގ ބިލ ެގ ެގލާޙ  ޞްއި އަށް( 2020ކ ރ މ ެގ ޚާއްޞަ ާގނޫނ  ށަވަރ ކަ

ނަންބަރ     -{ 8.16} ހަ  ެގބޮޑ ކަންނެލީ   -8.16އެޖެންޑާ  ކަނޑައަޅަ މަމަސްވެރިންނަށް  ކަންނެލި    ،ނ މާއިދިއިއަގ  

ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީން    ،ޮގތ ން ހ ށަހަޅާ ޕެޓިޝަން  އްޤ ތައް ރައްކާތެރިކ ރ މާ ގ ޅޭައސާސީ ޙަ  އިއެންމެހަމަސްވެރިންެގ  

ރާެގ  މ ލަކ  ދާއި  ،އްރިރ ޤަދެްއވާނީ ކޮމިޓީެގ މ ހަޅ އްވައިށަހ   މަޖިލީހަށް  ޓ . މި ރިޕޯޓ ދިރާސާކޮށް ނިންމެވި ޮގތ ެގ ރިޕޯ

 . މް ނަޞީރ އިްއޒަތްތެރި މޭންބަރ  އިބްރާހީ

 

 މް ނަޞީރ  ވާހަކަދެއްކެވ ން:ންބަރ  އިބްރާހީމ ލަކ  ދާއިރާެގ މެ

ިއއް ބޮޑ ކަންނެލީ ޝ ކ ރިއްޔާ  ރައީސް.  ހަމަ  ެގޒަތްތެރި   ކަންނެލީ   ،ދިނ މާއިކަނޑައަޅައިއަގ   މަސްވެރިންނަށް 

ރައް  އިއެންމެހަމަސްވެރިންެގ   ޙައްޤ ތައް  ގ ޅޭކާތެައސާސީ  ހ ށަހަޅާފައި  ރިކ ރ މާ  ޕެޓިޝަން   ވާޮގތ ން  ޕެޓިޝަން، 

މެންބަރ ންެގ މައްޗަށް    8ރި  ހ ށަހަޅަން. މި ކޮމިޓީއަކީ އިްއޒަތްތެ އަޅ ަގނޑ   ޓް   ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯކޮމިޓީން

ހިމެނެނީ ކޮމިޓީަގއި  މި  އިތ ރ ން  ައޅ ަގނޑ ެގ  ކޮމިޓީެއއް.  ދާ  ؛އެކ ލެވިެގންވާ  މެންބަރ    ެގއިރާހޯރަފ ށީ  އިްއޒަތްތެރި 

އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން   ،މް ޝަރީފްތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީކެލާ ދާއިރާެގ ިއއްޒަ  ،މަދ  ސަލީމްޙްއަ

ދާ   ،މަދ ޙްއަ އިތ ރ   ޢަބްއި ތިނަދޫ  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  މެންބަރ    ،ދ ލްމ ޣ ނީރާެގ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ  އިހަވަންދޫ 

އަދި ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ    ،ކީމްޙަމް ޢަބްދ ލްޝަހީهللا ކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ   ،ޢ މަދ  ޝިފާމ ޙައް

މަދ  ޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްޓަކީ އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްމި ރިޕޯ ؛ޢާރަފ ސިމް. ތަޤާރި މެންބަރ  ޙ ސައިން  އިްއޒަތްތެ

ފައިވާ ބޮޑ ކަންނެލީެގ  އިން ހ ށަހަޅާ( ބީ.ކޭ.އެމް.ޔޫ)  މަސްވެރިންެގ ޔޫނިއަންނެލި  ބޮޑެކަން  ،އި ކ ރަްއވަސްޕޮންސަރ  ޝިފާޢ 

ހަމަ ކަނޑައަޅަ މަސްވެރިންނަށް  ޙައްޤ ތަްއ    އިއެންމެހަ  ންެގމަސްވެރި  ންނެލީކަ  ،ދިނ މާއިއިއަގ   އަސާސީ 

ިމ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ނޑ  ދަންނަވަން.  ޮގތ ން ހ ށަހަޅާ ޕެޓިޝަން ކަމ ަގއި ައޅ ަގ  ގ ޅޭ  ރައްކާތެރިކޮށްދިނ މާ

ރި މިައޅ ަގ  ޓ ޕޯޮގތ ެގ  އެންމެހަ  ،ހ ށަހަޅަނީ  ނޑ   މަޖިލީހ ެގ  ސަމާލ ކަމާއެކ .  މެންބަރ ންެގ    އިއިއްޒަތްތެރި 
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ފް  އްެގ ކެޔޮޅ ން މިނިސްޓްރީ އޮ ދެ ކ ރާ ިގނަ އަދަ  ކަންނެލި މަސްވެރިކަންބޮޑ  ؛ޕެޓިޝަނ ަގިއ ފާހަަގކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

ރިސޯ  ،ފިޝަރީޒް ކަމާސަ މެރިން  އެްގރިކަލްޗަރާިއ  އެންޑް  ފަރާތްތަކ ެގ    އެ  ،ބައްދަލ ކޮށް  ފަރާތްތަކާގ ޅޭ    ސް 

  ،ކަމަށާއި  ވާއްޔާއެއް އ ފެއްދ ަމށް ނިންމާފައިޢިމަސްވެރިންެގ ޖަމ   ެގބޮޑ ކަންނެލީ  ،ކަމާއިވާ ކަންބޮޑ ވ ން ހިއްސާކޮށްފައި

ކޮ  އެ ކަޙަހެންވެސް  މެންފަރާތްތަކަށް  ބޭނ ންވާ  ޮގތ ަގއި  އްލ   ޕެޓިޝަނ ގައިންތައްތަކ ެގ  މި  ކަންތައްތައް    ިގނަ 

އެކަށީެގންވާ މަސްވެރިކަމަށް  ބޮޑ ކަންނެލީެގ  ެއޮގތ ން  ައގ ފާހަަގކޮށްފަިއވޭ.  މަސައްކަތާ   ،ނ ދިއ މާއިލިބެމ ން      ކ ރާ 

އެ ލިބެން  ައެގއް  އެދޭ  އެކަށީެގންވާ  ދަކަންނެލި  ،ކަމަށާއި  ފަރާތްތަކ ން  އެންމެ  ަގނެވޭނެ  އަގެއް މަސް  ށް 

ބޮޑެކަންނެލީެގއިޅަ ކަނޑައަ އެދިފަިއވޭ.  މާލޭދިނ މަށް  މަސްވެރިންނަށް  ދަތިކަން    ބަނދަރ ެގ    ، އިލ ކޮށްދިނ މާއްޙަެގ 

ޚިދ މަތާބޭންކިން ސްކީމ އަ  ،އިެގ  ލިބޭ  މ ަވއްޒަފ ންނަށް  ސަރ ކާރ ެގ  މ ސާރަވެރި  އިނާޔަތްތައް  ދިވެސް  ތަކާއި 

މި   ؛ޮގތް  ދިޔަެގންއަށް އެދިފައިޭވ. ކޮމިޓީން މަސަްއކަތް ކ ރި  ަގއި މަށް އެ ޕެޓިޝަނ ދިނ އްލ ކޮށްޙަ  ނ ދާތީ އެކަންލިބެމ ން

ލިބ   2020ރީ  ވަފެބްރ   26ޕެޓިޝަން   ކޮމިޓީއަށް  ކޮމިޓީެގ    2020މާރިޗް    9  ،މ ންަގއި  ބޭއްވި  ވަނަ    3ަގިއ 

ފެށިެގންދިޔަ. މަސަްއކަތް  ދިރާސާކ ރ މ ެގ  ޕެޓިޝަން  ފާހަަގކޮށްފަިއވާ ޕެމި  ެއޮގތ ން،    ބައްދަލ ވ މ ަގއި  ޓިޝަނ ަގއި 

ށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް ެއްގރިކަލްޗަރަޮގތ ން މަޢ ލޫމާތ  ހޯދ މަށް    ކަންތައްތަކާ ގ ޅޭ

ކޮމިޓީ  އެއްސިޓީ ނިންމެވިފޮނ ވ މަށް  ދިރާސާކ ރ މަށް  .  ން  މަޢ ލޫމާތ   ެއ  ލިބ މ ން  ޖަވާބ   މިނިސްޓްރީެގ  އެ  އަދި 

ޅޭ ބޭފ ޅ ންނާއި،  ގ    ކަމާއެ މިނިސްޓްރީެގ    ،އިފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް ެއްގރިކަލްޗަރާ މިނިސްޓަރ އޮ

ން ބައްދަލ ކޮށް  ގ ޅޭ ބޭފ ޅ ންނާއެކ  ކޮމިޓީ  ެގ ކަމާ(މިފްކޯ)މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕަނީ ލިމިޓެޑް  

  14/ 2019ނޫނ  ނަންބަރ   ާގ ؛ ސާފ ކ ރެވ ނ . ކޮމިޓީެގ ހޯދ ންތައް ޮގތ ން މަޢ ލޫމާތ   މި ޕެޓިޝަނ ަގިއވާ ކަންކަމާ ގ ޅޭ

މަސްވެރިކަމ ެގ  ދި) )ށ(  33ެގ  (ނޫނ ާގވެހިރާއްޖޭެގ  މާްއދާެގ  ) ވަނަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  8ެގ  ނަންބަރ ަގއި  ވަނަ   )

ައގ  ކަނޑަެއޅ މާ ދަށް  އެންމެ  ަގނެވޭނެ  ބާނާ މަސް  ަގވާއިދެއް އެ   މަސްވެރިކަމެްއަގއި  ޮގތ ން  އެ    ،ލައި އިކ ލަވަ ބެހޭ 

ލަފާ ނައިބ ެގ  ބަންޑާރަ  އިޞްލާޙ  ކަާމއި،    ލިބިފައިވާ  ަގާވއިދަށް  ެގންނަންޖެހޭ  ަގާވއިދަށް  އެ  އެްއޮގތަށް  ލަފަޔާ  އެ 

ެގޒެޓ    2020ޖޫން    30ެގނައ މަށްފަހ ،   ަގާވއިދ   ފޮނ ވަން އެ މިނިސްޓްރީަގއި އެ  އްސާކ ރި  ހިން ކޮމިޓީއާ  ކ ރ މަށް 

ބަޔާ ހަމައަށް  ންކޮށްފައިވީލިޔެކިޔ ންތަކ ަގއި  މިއަދާ  ހަ ؛ނަމަވެސް،  މިއަދާ  ރައީސް،  އެ    މައަށްިއއްޒަތްތެރި  ވެސް 

ެގޒެޓ  ބޮޑ   ަގާވއިދ   ދަށ ން  ަގާވއިދ ެގ  އިސްވެދެންނެވި  ފާހަަގކ ރަން.  އެްއކޮށް  ހިތާމަޔާ  އަޅ ަގނޑ   ކޮށްފައިނ ާވކަން 

ޕްރައިސެ ފްލޯ  މަސްވެރިކަމަށް  މަސަކަންނެލީެގ  ކަނޑަެއޅ މ ެގ  މިނިސްޓްރީއް  ކ ރަމ ންދާއްކަތް    ،ކަމާއި  ން 

މަސްވެރިންެގބޮޑ  ފާހަގަވޭ.  ޔޫނިއަނާ  ކަންނެލީެގ  ކ ރަމ ންދާކަން  މަސަްއކަތް  ކަނޑައެޅ މ ެގ  ޕަރައިސް  ފްލޯ  ގ ޅިެގން   

ޮގތ ން މާލޭ ސިޓީ ކައ ންސިލާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ،    ،މާލޭެގ ފަޅ ެގ ދަތިކަން ޙައްލ ކ ރ މ ެގ 

އި،  ށާކަމަ  ތަކާއެކ  ަމޝްވަރާ ފެށިފަިއވާގ ޅޭ ެއހެން މ އައްސަސާ  އަދި ކަމާ  ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިނފްރާސްޓްރަކްޗަރ
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މާރ ކޭޓ  މަސް  ފަޅ ެގ ސަރަޙައްދ ަގއި  ެގމާލޭ  މަސްވެރިކަމ ަގއި    ވާކ ރިމަތީަގިއވާ  ވަރަކަށް  ރަކާތްތެރިނ ާވ  ހައެްއވެސް 

ފާހަަގކޮށް އ ޅަނދ ތައް  ދ ވަސްވީ  އެ ިގނަ  މެދ ވެރިކޮށް  ފ ލ ހ ން  ހަރ ކ ރ މަށްފަހ ،  ނޯޓިސް  އ ޅަނދ ތަކ ަގއި  އެ   ،

ނިކ ތ މަށް ކޮންެމވެސް ވަރެްއެގ ލ ޔެއް ހޯދައިދެވިފަިއވާކަން  ފާހަަގކ ރަން. ފަޅ ތެރެއިންނެރެ، ފަޅަށް ވަދެ  ނދ ފަހަރ އ ޅަ

ސަރަޙައްދ ަގއި ފަޅ ެގ  އޮތް  ހ ޅަނަގށް  މާރ ކޭޓ ެގ  އަތޮޅ ތެރޭ   މަސް  އާގ އަޅާ  ސަރަޙައްދެއް    ށްބޯޓ ފަހަރަެގ  އެހެން 

ފަހަރަށް މާލޭެގ ެއ ބޯޓ   ،ޮގތ ން މަޝްވަރާކޮށް  މަސްވެރިންނަށް އެ ޖާަގ ހ ސްކ ރ މާ ގ ޅޭ  ކަންނެލީެގކަނޑައަޅައި، ބޮޑ 

އިންތިޒާ ބޭނ ންކ ރެވޭނެ  ހާބަރ   ކައ ންސިލަ  މ ނޯތ   ސިޓީ  ލަފާމިނިސްޓްރީ  ށްހަމަޖައްސައިދިނ މަށް  .  އަރ ވާފަިއވޭން 

ރިކޮމެ މަސްވެރިކަމަކީ  ބޮޑ  ؛ންޑޭޝަންތައް ކޮމިޓީެގ  ފަރާތްތަްއ  ކަންނެލީެގ  ކ ންފ ނިތަކ ެގ  ސާއްހިއަިމއްލަ  ާވ 

 ކަމ ން، ވާދަވެރި   ރަކާތްތައް އިތ ރ ވެފައިވާ މަސްވެރިކަމ ެގ ދާއިރާއެއްހައަދި އެ ފަރާތްތަކ ެގ    ،ޝައ ޤ ވެރިކަން ބޮޑ 

ޓަކައި   ލެއްއ ޙަމާ ދާއިރާަގއި  އަމިއް  އ ފެއްދ މަށް  މި  ފަސޭހައިން  ފަރާތްތަކަށް  ތިޒާމެްއ  އިން  ރަކާތްތެރިެވވޭނޭހަލަ 

ޮއޑިވެރިން ބޭންކިންގ ނިޒާމ ެގ ތެރެައށް ވަނ މަށް ޢ ޒ ރ ވެރިވާތީ،    އިކޮށްދިނ ން. ިގނަ މަސްވެރިންނާއިމ ާގސަރ ކާރ ން  

ވާތީ، ކްރެޑިޓް    ކަމެއް ކަމަށް  ހެދ މަކީ މ ހިންމ ކަމ ަގއި    އެ ފަރާތްތަކަކީ ބޭންކިންގ ނިޒާމަށް އަހ ލ ވެރިވެފަިއވާ ބައެއް 

ސަރ ސްކީމާ އަދި  ސްކީމ އި  އެހެނިހެން  ލިބޭ  މ ވަްއޒައްފ ންނަށް  ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް ކާރ ެގ  ވެސް  ފަރާތްތަކަށް  ެއ  ތައް 

 ، ތެރެއަށް މަސްވެރިން ބޭންކިންގ ނިޒާމ ެގ  އަދި ރަށ  ކައ ންސިލ ތަކާ ގ ޅިެގން  ން،މިނިސްޓްރީ  ޓަކައި ބޭންކ ތަކ ންނާއި

ޕްރޮްގރާމ  އަހ ލ ވެރިކ ރ ވ މ ެގ  ނިޒާމަށް  ހިންގ ންއެ  އާމްދަނީ  ތައް  ލިބޭ  މަސްވެރިންނަށް  ފާހަަގކ ރަން.  މ ހިންމ ކަން   

އަދި މަސްވެރިންނަށް ފަސޭހައިން މަސްވެރިޔާ ކާޑ  ނ ވަތަ ކޭޝް    ،ެގ ތެރޭަގއި ދައ ރ ކ ރ މަށް ޓަކައިެގ ނިޒާމ ބޭންކިން

ނެޭގނެކާޑ  ފައިސާ  އޭ.  ހަމަޖެއްސ މ ެގ  އިންތިޒާމ   ން  ރަށްރަށ ަގއި  ދިރިއ ޅޭ  މީހ ން  ބެހެއްޓ ން   ޓީ.އެމްޮގތ ން 

ފަސޭހައިން   އިތ ރ ކޮށް،  ޤާބިލ ކަން  މާލީ  ފަރާތްތަކ ެގ  މަސްަގންނަ  މަސްވެރިންނަށް  ފާހަަގކ ރަން.  މ ހިންމ ކަން 

ތަކާއި އަދި ައިއސް ލިބ މ ަގިއ ހ ރި ދަތިތައް  ހ ރި ދަތި  ަމސްވެރިންނަށް ފައިސާ ލިބ މ ަގއި؛ މަސްކިރ މ ެގ އިންތިޒާމ 

އަވަހަކަށް ފާހަަގކ ރަން.  ވީހާވެސް  މ ހިންމ ކަން  އާމްދަނީ   ޙައްލ ކޮށްދިނ ން  ލިބޭ  ފަރާތްތަކަށް  ކ ރާ  މަސްވެރިކަން 

ޮގތ ން އިތ ރ ކޮށް  ެގކަންނެލީބޮޑ   އިތ ރ ކ ރ މ ެގ  އަދަދ   މަހ ެގ  ަގނެޭވ  އަތ ން  ޮއޑިވެރިންެގ  ބޭރ  މަސްވެރިންނާއި   ،

އެކްސްޕޯޓ  އިތ ރ ކ ރ މަށް  ޤައ މ ތަކަށް  މިންވަރ   ކ ކ ރެޭވ  މަސައްކަތްތައް  ފާހަަގކ ރަންރަންޖެހިކ ރަންޖެހޭ  . ފައިވާކަން 

ސިނާޢަތާ ބައިނަލްއަ  ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ  ވެސް  ސިނާޢަތަކީ  މަސްވެރިކަމ ެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މާކެޓ ަގއި  ގ  ެއއްޮގތަށް  ވާމީ 

ން، މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ  ސަރ ކާރ ެގ ޚާްއޞަ ބެއްލެވ މ ެގ ދަށ   ،ސިނާޢަތަކަށް ހެދ މަށް ޓަކައިކ ންފ ނިތަކާ ރައްޓެހި  

ޕަބްލިކ  ކޯޕަރޭޝަންސް    އެންޑް  އިޝްތިހާރ ކ ރ މަށް    (އެމް.އެމް.ޕީއާރްސީ)ރިލޭޝަންސް  މަސްެވރިކަން  މެދ ވެރިކޮށް 

ކޯ ؛ބާރ އެޅ މަށާއި އެ  ޓަކަިއ  ކ ރ މަށް  މަސައްކަތް  ެއ  ފަންނީ މިޮގތ ން،  ބޭނ ންވާނެ  މ ަވއްޒަފ ންނަށް  ޕަރޭޝަންެގ 

ނިންމ ން ފާހަަގކ ރަން.  މ ހިންމ ކަން  ފޯރ ކޮށްދިނ ން  އަވަހަށް  ީވހާވެސް  ތަމްރީނ ތައް  ންނެލީގެ ކަބޮޑ  ؛އެހީތެރިކަމާއި 
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ހަމަ ކަނޑައަޅައިމަސްވެރިންނަށް  ކަންނެލީއަގ   ޙައްޤ ތަ  ެގދިނ މަށާއި،  އަސާސީ  އެންމެހައި  އް މަސްވެރިންެގ 

ޕެޓިޝަން    ގ ޅޭ  ރައްކާތެރިކޮށްދިނ މާ ހ ށަހަޅާ  ކަންކަ   ދިރާސާކޮށްޮގތ ން  ހ ށަހެޅ މަށް   ންފާހަަގކ ރެވ ނ     ސަރ ކާރަށް 

މި ރިޕޯޓ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް   ،ޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ރިޢާޔަތްކޮށްދެްއވ މަށް އެދިމެދ  ރައް  ޓަކައި، އެ ހ ށަހެޅ ންތަކާ

އަހަރ ެގ  2020އޮަގސްޓ     25  ފޮނ ވ މަށް މި  ކޮމިޓީެގ  ޕެޓިޝަން  އޮތް  ބައްދަލ ވ މަ  16ަގއި   ހާޒިރ ވިށް  ަވނަ 

އަގ   މަސްވެރިންނަށް ހަމަ  ގެ ކަންނެލީބޮޑ    ،ވާކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށްފައި .  ފާސްކޮށްފަވަނީ    އަޣްލަބިއްޔަތ ންމެންބަރ ންެގ  

ޮގތ ން ހ ށަހެޅި   ގ ޅޭ  އް ރައްކާތެރިކޮށްދިނ މާމަސްވެރިންެގ އެންމެހައި ައސާސީ ޙައްޤ ތަ  ދިނ މާއި، ކަންނެލީ ކަނޑައަޅައި

މި   ހިމަނާފައ1ި-ޖަދ ވަލ ރިޕޯޓ ެގ  ޕެޓިޝަން،  ޮގތ ަގއި  މިެގ  ފާހަަގކ ރަން. އަދި  ދިރާސާކ ރ މަށް ޕެޓިޝަން    ާވނޭކަން 

ބައްދަލ ވ  ނި  ންތަކަށްކޮމިޓީެގ  ހާޒިރ ވި  ޕެޓިޝަންަގއިއެބަތް  ސްމެންބަރ ން  މި  ރިޕޯޓ   ނޭގނެހެން  -ދ ވަލ ޖަ  ހާޒިރީ 

އެކ ލެވިފައި ގަ 2 އޭެގއި  އަދި  ކޮމިޓީވާނެ.  ރައީސް،  ިއްއޒަތްތެރި  ިގނަގ ނަ   ެގއިތ ރަށް  ކޮށްދެއްވި  މެންބަރ ން 

ފަށްފަށ ން ޝ ކ ރ ވެރިމަސައްކަތްތަކަށް ައޅ ަގނޑ   މަސައްކަތ ަގިއ    މި  ވެސް  މ ަވއްޒަފ ން  އިދާރީ  ޚާއްޞަކޮށް  ވަން. 

 ޝ ކ ރިްއޔާ.   .ރާތްތަކަށް ޝ ކ ރ  ދަންނަވަންމަސައްކަތް ފާހަަގކޮށް އެ ފަ އްވިކޮށްދެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން: 

އަޅ ަގނޑ    މެންބަރ .  އިްއޒަތްތެރި  ހ ޅ ވަޝ ކ ރިއްޔާ  މި  ވާހަކަފ ޅ އިމިހާރ   ރިޕޯޓަށް   ؛ދެއްކެވ މަށްލަނީ  ކޮމިޓީ  މި 

 އަޙްމަދ   މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ ށީފ ހޯރަ  ،ދަްއކަވަން އެދިަވޑަިއަގންނަވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށްވާހަކަފ ޅ 

 .ސަލީމް

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ސަލީމް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހޯރަފ ށީ

ދެންމެ އާދެ ރިޕޯޓެއް  ކޮމިޓީއެްއެގ  ހިމެނޭ  ކޮމިޓީއެްއަގއި  އެ  ވެސް  އަޅ ަގނޑ   ރައީސް.  ިއްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   !

  ،އީ. މި ރިޕޯޓ  ތަްއޔާރ ކ ރ މ ަގިއ ިއއްޒަތްތެރި މ ޤަްއރިރ ެގ ބެއްލެވ މ ެގ ދަށ ންއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ިއވިެގން ެއ ދިޔަ

ކޮމިޓީ ފ ރިހަމައަށް  ވަރަށް  މަސައްކަތް  ކ ރިއަށްމި  އަދި  ަގއި  ފާހަަގކ ރަން.  ވެސް  އަޅ ަގނޑ   ބޮޑ ކަންނެލީެގ  ދިޔަކަން 

ކ ރިމަތިވެފައި ޓަ  ވާމަސްވެރިންނަށް  ޙައްލ ކ ރ މަށް  ކިތަންމެ  ޮގންޖެހ ންތައް  އެޅިދާނެ  މިހާރަށް  މިހާރ ން  ކައި 

ތަކަށް އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ރެކޮމެންޑޭޝަންރިޕޯޓ ެގ  ެއ ރިޕޯޓަށް އަދި  ،  އެ ރިޕޯޓ ަގިއ ފާހަަގކ ރެވިފައިވާތީ ފިޔަވަޅ ތަކެއް  

ލިސް ފެށީ  ދ  ހެނދ ނ  އަޅ ަގނޑ މެން މި މަޖިިމއަ ؛ފ ރިހަމައަށް ތާއީދ ކ ރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ލަންކާެގ އާ ސަރ ކާރ ން    ،އެ ކަމަނާއަށް އަޅ ަގނޑ  ދެންނެވި ސ ވާލެްއަގިއ އޮންނާނެ   .އެކ ަގއި   ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރާ

ކަނޑައަޅަމ ން ސިޔާސަތ ތަކެއް  އާ  އިމްޕޯޓ ކ ރ މަށް  ސަރ މަސް  ލަންކާ  ވާހަކަ.  ކަމަށްެގންދާ  ިވސްނ މެއް    ކާރ ެގ 
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އެކަހަލަ    ނ ކ ރ ން.  އެ ޤައ މ ަގއި ނެތް ބާވަތެއްެގ މަހެްއ އިމްޕޯޓ   ،ވަނީ  ފައި މިއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ނޫސްތަކ ން ފެނި

އަޅައިފި މަސްވެރިންނަށްފިޔަވަޅެއް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ކިހިނެއްތޯ  ، ނަމަ،  ވާނީ  ސިނާޢަތަްއ    އީ މި ؟މަސްވެރިކަމ ެގ 

މ ހި ވަރަށް  ޮގތ ަގިއ  ަގބޫލ ކ ރާ  މިނިސްޓައަޅ ަގނޑ   ފިޝަރީޒް  ސ ވާލެއް.  އަޅ ަގނޑ ެގ    ރ ންމ   ޖަވާބ ން  ދެއްިވ 

ކަމަނާ ވިދާޅ ިވ    ހިތ ަގއި ކަންބޮޑ ވ ން އ ފެއްދިެގންދިޔަ. ެއއީ ދިވެހިރާއްޖެިއން ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އެ

ިވޔަސް ހާލަތަކީ  ،ކަމ ަގިއ  ވަޅޯ  ،މި  އެންމެ  ދަނޑަވަޅަކީ  މި  ޚާއްޞަކޮށް  އެންމެ   ،ވެސް  ަމސްަގނޑެއްއަދި 

ކަމަށްެވސް  ަގނޑެއްހިކިމަސް ިވއްކާލެވެން އޮތް  ވިްއކާލަން މަސައްކަތްކ ރަން    ައޅ ަގނޑ މެން  ަވގ ތެްއ  ވަންޏާ  ޖެހޭނެ 

  ،އެކ ަގިއ ސަރ ކާރ ަގއި ދަންނަވަން  މާއިޚ ލާޞްތެރިކަކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ. އެހެންކަމ ން، އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް  

ލަންކާވިސްނ ންއެހެން  އަލ ން   ވަޑައިެގން  ސަރ ކާރާފ ޅަކަށް  ކ ރިއަށް      މަޝްވަރާތައް  ސަރ ކާރ ން  ދިވެހި  އެކ ަގއި 

ތަނަަވސް  އި، ދެއްވަ ެގންޮގސް މަެގްއ  ބޭްއވޭނެ  ޮގތ ަގއި  އެ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މާކެޓ   ިއއްޒަތްތެރި ެވެގންއެ  ދިއ މަށް. 

ދާއިރާއެްއަގިއ   ކޮޅެއް ފ ޅާވާހަކަދައްކާއިރ ަގއި ތަން  ކ ރަން އަޅ ަގނޑ މެންމަސްވެރިކަމ ެގ ސިނާޢަތ  ރަނަގޅ  ؛ރައީސް

ޓަކަިއ   ރައްކާތެރިކ ރ މަށް  މަސްކަނޑ ތައް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ޮގތެްއަގއި  ޚާއްޞަ  ިވސްނަންޖެހޭ.  އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެން 

ޚަރަދ  އިތ ރަށް  މަސައްކަތްތަކެއް  އިތ ރ   ކ ރަން.    ،ވިޔަސް   ކޮށްެގންމ ހިންމ   ެއބަޖެހޭ  ިގނަ  ވައަޅ ަގނޑ މެން  ރަށް 

. އެއިން ކޮންމެ ފަހަރަކ  އެ ބޯޓ ތައް ައޅ ަގނޑ މެން މ ބޯޓ ފަހަރ  އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ އަތ ލައިަގންނަ އަދަދެްއެގ މަސް

ބަލާފަ ނަޒަރ ން  ވަންތަކަމ ެގ  އިންސާނީ  ބަލާފަ  އީއެ.  ދޫކޮށްލަނީ  ކަމަށް  ބޯޓެއް  ޮއތް  ޖެހިފައި  .  ހާލ ަގއި 

އަދި ދޮންކަން   ގައިފަހަރ  އަތ ލައިަގނެވޭއިރ ަގއި އިންޖީނ އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބޭ މަޢ ލޫމާތ ން އެ ބޯޓ 

ކ ރ މަށް   މަސްވެރިކަން  ނިޔަތ ަގއި  މަސްވެރިކަމ ެގ  ބޯޓ ފަހަރަކީ  އެ  ކަނޑައެޅިެގން  ހަމަ  ހ ރޭ.  ވަންނަ    ރާއްޖެވެސް 

ެއޮގތަށް  އޮންނަ ގ ޅ ންތަކަށް ބަލާފައި އެ  ނޭގ. އެހެންނަމަވެސް، ދޭދޭ ޤައ މ ތަކ ަގިއ މިބޯޓ ކަން ވެސް އެ  ބޯޓ ތައް 

ދޫކޮށްލަނީ. އަޅ ަގނޑ ެގ ކަންބޮޑ ވ މަކީ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މިޮގތަށް ހ އްދަނެތި ވަންނަ ބޯޓ ފަހަރ ން މަސްވެރިކަން 

 ދިވެހި މަހ ެގ ޮގތ ަގއި ނ ަވތަ މޯލްޑިވް ފިޝްެގ ޮގތ ަގއި ވަރަށް ރަނަގޅ  ފައިދާ ލިބޭ  ،ކަށް ޮގސް ކޮށްފައި އެ ޤައ މ ތަ

އެބަ ިވޔަފާރިޮގތަށް  ނ ރައްކަލެއް.  ކ ރޭ  ބޮޑ   ވަރަށް  އޮތް  މަސްެވރިންނަށް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ބޮޑ    ،މިއީ  ވަރަށް 

ވަރަށް އެނިގވަޑަިއަގންނަވާނެ  ފިޝްއަކީ  މޯލްޑިވް  ޤަދަރެއް  ޮގންޖެހ މެއް.  ދެވޭ   ދ ނިޔޭެގ  ޚާއްޞަ  ޤައ މ ތަކ ަގއި 

ށް ނެތްކަން މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދިވެހިރާއްޖެއަ  ެވރިކަންމިލްކ    ެގ ޙައްޤ އެ ބްރޭންޑ   ،. އެހެންނަމަވެސް ބްރޭންޑެއް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ސާފ .  މި  ވަރަށް  ކޮށްދެވޭނެ  މަސްވެރިންނަށް  މެންނަށް އަޅ ަގނޑ އިންޑަސްޓްރީއަށް  އަދި    ،ވަގ ތ  

ލާއިރ ަގިއ  އި ވިސްނަކ ރ ން. އެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެންއެންމެ މ ހިންމ  ެއއް ކަމަކީ މޯލްޑިވް ފިޝް ޕޭޓެންޓ   ކޮށްދެވޭނެ

ސާފ ެވެގންދިޔައީ   ިއްއޒަތްތެރި ާގ  ބެހޭ  ކ ރ މާޕޭޓެންޓ އަދި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ނެތްކަން.  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ނޫނެއް 

އަދި    ،މަަގށް މަސްވެރިކަމ ެގ ސިނާޢަތަށްދިއ މަކީ ކ ރިޕޭޓެންޓ ކ ރެިވެގން  ެގ ޮގތ ަގއިންޑ މޯލްޑިވް ފިޝް ބްރޭ  ؛ސްރައީ
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 ކަމެއް   ވަރަށް މ ހިންމ  ވަރަށް ބޭނ ންތެރިނަމަ،  ހޯދަން ބޭނ ންަގނޑ މެން ިއތ ރ  އާމްދަނީއާއި ނަފާ  މި ރޮނގ ން އަޅ 

ފާހަަގކ ރަން އަޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ    .ކަމ ަގއި  ޕޭޓެންޓ މިއާއެކ ަގއި  ޮގތް  ބަންނަ  އޮޑިދޯނިފަހަރ   އެބަޖެހޭ.   ކ ރަން 

އަޅ ަގނޑ މެން   ޮގތ ން  ފީާގޖެހޭ. މަހ ެގ އެކިެއކި ބާވަތްތައް ސަ ކ ރަންއަޅ ަގނޑ މެން ރިހާކ ރ  ހަދާ ޮގތް އެބަ ޕޭޓެންޓ 

މ ދަލަކީތައްޔާރ  ބޮޑ   އަގ   އެންމެ  އެބަޖެހޭ.  ޕޭޓެންޓ ކ ރަން  ޮގތް  އަޅ   ،ކ ރާ  މ ދާ.  ޒަމާނ އްސ ރެ ފިކ ރީ    ަގނޑ މެން 

 ޓްރެޑިޝަނަލް ނޮލެޖ    ،ލެޖ ވަންދެން ކާބަފައިން ކަންކަން ކ ރ މ ަގއި މި ހޯދި މަޢ ލޫމާތާއި ނޮ  އްއެތައް ސަތޭކަ އަހަރެ

ެގްއލ ން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް،    ން ލިބޭ މާލީއިއެ،  ނަމަނ ކޮށްފި ކަމ ަގއި ވަނީ މާޔަތްކޮށްފަިއ ރައްކާހިއަޅ ަގނޑ މެން  

އަޅ ަގނޑ  އ އްމީދ ކ ރަން ރިޔާސަތ ން ވެސް މި ނ ކ ތާއަށް    ، ބޮޑ ވާނެކަން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. އެހެންކަމ ންވަރަށް

ިމ ކަމަށް ވިސްނާވަޑަިއަގންނަާވނެ ކަމަށް  .ނާަވޑަިއަގންނަވާނެ ކަމަށް ވިސް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި    .އަދި ސަރ ކާރ ން ެވސް 

ހާސި އަޅ ަގނޑ މެން  ރޮނގ ން  މަޢ ލޫމާތާއިމަސްވެރިކަމ ެގ  ހ ރި  ހ ރި   ،ޢިލްމާއި،  ލ ކޮށްފައި  ކ ރެވިފައި  ރޮނގ ން  މި 

ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އިއެ  ،ލ ތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން އެކަން ރައްކާތެރިކޮށް ކ ރިއަށް އޮތް ޖީ  ،ތަޖ ރިބާތައް ޕޭޓެންޓ ކޮށް

 ޔާ ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއް. ވާންޖެހޭއިޤްތިޞާދީ ނަފާ ހޯދޭނެ މަގ ތައް އެބަ ތަނަވަސް 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މ ޙައްމަދ   މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާގެ  އިހަވަންދޫ  ބަރ .ިއްއޒަތްތެރި މެން  ޝ ކ ރިއްޔާ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ 

 . ޝިފާޢ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޝިފާޢ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އިހަވަންދޫ

މަޖިލީހަށް  މި  އާދެ! ބޮޑ ކަންނެލީެގ ަމސްވެރިންނަށް ހ ރި ޮގންޖެހ ންތަކާ ގ ޅިެގން  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް،  

މި   އަޅ ަގނޑ   އަދި ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީަގއި ވެސް    ،ޕެޓިޝަން ދިރާސާކ ރި ކޮމިޓީ  ހ ށަހެޅިޕޮންސަރކޮށް  އަޅ ަގނޑ  ސް

މެންބަރ ން  ، ވެރިވެބައި   މަސައްކަތ ަގއި   ިއއްޒަތްތެރި  ކޮމިޓީެގ  މ ޤައްރިރ     ،ޕެޓިޝަން  މި  ހަމަ  ޚާއްޞަކޮށް 

ަވގ ތަށް ޓަކަިއ  މަސައްކަތް ކޮށްދެ  މިިމްއޔަތ ކަމާއި  އްދެްއވި އަހަ  ށްމަސައްކަތަ އަޅ ަގނޑ   ހަމަ  އްވ މަށް ހޭދަކ ރެއްިވ 

ރައީ  އިްއޒަތްތެރި  ދަންނަވަން.  ޝ ކ ރ   ފަށްފަށ ން  ޖ މ  ދިވެހި   ؛ސްވެސް  ބޮޑެތި  މަސްވެރިން  ވަރަށް  ޮގތެްއަގއި  ލަ 

މި މި ޮގންޖެހ ންތަކާއެކ   ހަރަކާތްތެރިވަމ ންދަނީ  އަދ   އަޅ ަގނޑ   .ފަސްަގނޑ ަގއި  ރަީއސް،  މި އިްއޒަތްތެރި  މެންނަށް 

ބ ނެދެނީ ވެސް  ހާލަތ   މަސްވެރިކަމާއި   ،ކޮވިޑ ެގ  އަމިއް  ، ދަނޑ ވެރިކަމާއި   ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ލަ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ 

މި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ތަރައްޤީކ ރަން،  އެބަޖެހޭ  މަެގއް    އ ފެއްދ ންތެރިކަން  ކ ރާނެ  އެކަން  އ ޅެނީ 

ޚާއްޞަކޮށް ބޮޑ ކަންނެލީެގ    ،މަސްވެރިންނަށް  ދިވެހި  ،ރި ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއަދިވެސް ނ ފެނިެގން ިއއްޒަތްތެ
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ފެށ ނީއްސ ރެން ދައްކާއެ ކ ރާ މަސައްކަތ ެގމަސްވެރިންނަށް   ައގ  ނ ދެިވެގން އަޅ ަގނޑ މެން އެ ވާހަކަ  މ  ދައްކާ،   

ހިތަށްއަރާ ިމ ނޫން ވާހަކަެއއް ދެއްކޭނެ    އަޅ ަގނޑ  ؟ކީކޭތޯ ދެން އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވނީ ؛އިޮގސް އަނަގއިގަ   ދައްކާ

ބާވައޭ ލިބޭނެ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ބާަވއޭ  .ދ ވަހެއް  ރަީއސް،    .އަންނާނެ  މަިއއްޒަތްތެރި  ައގ   ސްވެރިންނަށް  ދިވެހި 

،  ޒިންމާދާރ ވެެގން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް   .ދެވޭނީ ެއކަން ކ ރަން ތިބި ފަރާތްތަކ ން އެކަން ކ ރަން ބޭނ ންވެެގންހޯދައި

ހެޔޮ  ދިވެހި ިގނަ އްޙަ  ،އަގ  މަސްވެރިންނަށް  ވަރަށް  ކ ރަންޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ މެން  ޓަކައި  ހޯދައިދިނ މަށް  ައގ   ޤ  

އަޅ ަގނޑ  ހަމަ   ވެސް އެ ކަންކަން ފާސްކ ރެިވފައި ހ ރިކަން  މި ރިޕޯޓ ަގއި  ޮގތެްއގައި  ރި. ޚާްއޞަކަންތައްތަކެއް އެބަހ 

ރައީސް،   އިްއޒަތްތެރި  ފަދައިންފާހަަގކޮށްލަން.  ފާހަަގކޮށްފަިއވާ  ރިޕޯޓ ަގއި  ޤައ މ ަގިއ    ،މި  މި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ 

 ލާނެ ކެޕޭސިޓީެއއް ެވސް ނެތް. މަސްަގންނާނެ ކެޕޭސިޓީ ަގނެބާނާ މަސްކޮޅ   މަސްވެރިން  ެގ  އަދިވެސް އަޅ ަގނޑ މެން

މިމި އަޅ ގަ ހިނދ ން  އެނހިނދަށް  އެބަޖެހޭ.  އ ފައްދަން  ޤައ މ ަގއި  މި  ޮގތަޑ މެން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ނޫން  ކަށް 

ނ ދެވޭނެ ައެގްއ  ވި  .މަސްވެރިންނަކަށް  ނ ައގ ަގއި  ނެތިެގން  ތަނެއް  ރައްކާކ ރާނެ  މަސް    އި ްއކައަޅ ަގނޑ މެންެގ 

ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް،    .އިްއޒަތްތްތެރި ރައީސްއަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް  އްޔާ މަސްވެރިންނަކަށް އަެގއް ނ ދެވޭނެ  ވެއްޖެހަދަން

އަގ  ހޯދައިދޭން ބޭނ މިއްޔާ މި ޤައ މ ަގިއ ވާދަވެރި މާކެޓ ތަކެއް އ ފައްދަން  ހަމަވެހި މަސްެވރިންނަށް  އަޅ ަގނޑ މެން ދި

ޤައ މ ަގ  .އެބަޖެހޭ ކަމާވާ  އިމި  ސަރ ކާރ ެގ  މަަގށް  އ ފެއްދޭނެ  މާކެޓ ތަކެއް  ފަރާތްތަކ ން   ގ ޅޭ  ދަވެރިން 

ދިވެހިރާއް މަސައްކަތްކ ރަން   އެބަޖެހޭ.  ރައީސް  ފަތ ރ ވެރިކަންިއއްޒަތްތެރި  ކަންކަން އިކ ރިއަރަ  ވެސް  ޖޭެގ  އެ  ދިޔައީ 

 ފ ރ ޞަތ ތަކަށް މީހ ން ެގނެސްެގން.  އެ  .ކަމ ަގއި ހ ރި ފ ރ ޞަތ ތައް މ ޅި ދ ނިޔެއަށް ބ ނެދީެގން  އެ  .މާކެޓ ކޮށްެގން

މަސްވެރިންނަށް   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ރައީސް،  ސިނާޢަތ ގަ ސްވެރިކަމ މަ  ،ދެވޭނީހޯދައިއަގ   ހަމަެވސް  އިްއޒަތްތެރި  ިއ  ެގ 

އެތަ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދ ނިޔޭެގ  ފ ރ ޞަތ ތައް  މާކެޓ ންހ ރި  ބޭނ ން  .ކޮށްެގންިމތަނ ަގއި  ފ ރ ޞަތ ތަކ ެގ  ހިފަން ެއ 

ދަޢ ވަތ ދ ނި އިންވެސްޓަރ ންނަށް  ެގނެސްެގންޔޭެގ  ފަސްަގނޑަށް  މި  ރައީސް،  ދީެގން  އިްއޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ މެން . 

އެްއވެސް ސަރ ކާރަކ ން    ތައް ދ ވަހ ވީހާ  ރ މަށް ސަރ ކާރ ން މިޓ ކ އި މަސްވެރިކަން ޕްރޮމޯޙަޤީޤަތ ަގ  ،ހިތާމަކ ރަންޖެހޭ

މިއީ ނެތް.  ކަމެްއ  އެްއވެސް  ބޮޑ    ކޮށްދެވ ނ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ދެން  ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ.  އަޅ ަގނޑ މެން  ޙަޤީޤަތް 

ހަމަ މަސައްކަތަްއ  މި  ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ އާބާދީއަކ ން  ާވހަކަ  ނ ލިބޭ  ރައީސް،  ައގ   ިއއްޒަތްތެރި  ދަްއކަނީ.  މި  މެން 

ކ ރ މ ެގ ޤާބިލ ކަެމއް ން ކަށަވަރ ދިވެހި އަމިއްލަ އ ފެއްދ ންތެރިކަމ ެގ މިލްކ ވެރިކަ  ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ މިއަދ ެގ ހާލަތަކީ

ނަމ ގައި މަސްވެރިންެގ  ދިވެހި  އެތަ  ،ނެތް.  ދ ނިޔޭެގ  ނަމ ަގއި  މަހ ެގ  ބާނާ  ވިއް ން ދިވެހިން  މަސް  .  ކަނީމިތާނަގއި 

ރައީސް ވެސް  ައޅ ަގނޑ   ؛އިްއޒަތްތެރި  ސަރ ކާރަށް  އެންމެހަ  ކަމާ  ،ޮގވާލަން  ދިވެހި   އިބެހޭ  އިދާރާތްތަކަށް 

ންޖެހޭ ކަންކަން މި ހިނދ ން މި މަށް ކ ރައިމ ކ ރ ގާ މިލްކ ރެވިކަން    އ ފެއްދ ންތެރިކަން  ،ކ ގެ އ ފެއްދ ންތަމަސްވެރިކަމ ެގ  

ދިވެހި މ ގައި،  ދިވެހި ނަނިޔޭެގ އެކި ޤައ މ ތަކ ން  ީއސް، ދ އިްއޒަތްތެރި ރަ.  ޖެހޭހިނދަށް އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަން އެބަ



2002 އޮގަސްޓ   31                                            ސާލްޖަނަ ވަ  33 ގެރ  އ  ދަ ނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަ ނަވަ 0220  

 

137 

 

ކ ރާއިރ ަގއި އެކަން  ޔޫރަޕަށް ވެސް މަސް އެކްސްޕޯޓ    ،ކ ރާއިރ ަގއި މަހ ެގ ނަމ ަގއި އެކި ޤައ މ ތަކަށް މަސް އެކްސްޕޯޓ 

ކަމާ ސަރ ކާރ ެގ  ފަރާތްތަކ ން  ހިނާގކަން  ސަމާލ   އެ  ،ގ ޅޭ  ޔޫރަޕ ފަރާތްތަކ ެގ  ެގންނަންޖެހޭ.  މާކަމަށް  ތަކ ެގ  ކެޓ ެގ 

ެގންނަން ވެސް  ޕްރިޑަކްޓ ޖެހޭ.  ސަމާލ ކަމަށް  ައސްލ   މާއަޅ ަގނޑ މެންެގ  ދ ނިޔޭެގ  ކޮބަިއކަން  ތަކަށް  ކެޓ ތަކަކީ 

ޕްރޮޑަކްޓ   އެ  އ ފެއްދ ންތެރިކަބ ނެދޭންޖެހޭ.  އަމިއްލަ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ދެކެންޖެހޭ.    މ ެގތައް 

ކަށަވަރ  ދަންނަވާނީމިލްކ ވެރިކަން  އަޅ ަގނޑ   އެހެންނޫނީ  މަސައްކަތްތެރިން  ކ ރެެވންޖެހޭނެ.  ަމސްވެރިން،  ދިވެހި   

ައގ  ހޯދައިނ ދެވޭނޭ އަޅ ަގނޑ ެމންނަކަށް. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރާ މަސަްއކަތަކަށް ދ ވަހަކ  ވެސް ހަމަފިއްސަިއެގން  ލޯބޯ

ކަތަށް  ިމއަދ  މިމަސައްއި،  އް ހޯދައިނ ދެވޭނެ. ައޅ ަގނޑ މެން ެއކީެއކަްއޗެއް ކިޔަައެގ  މަސައްކަތް ނ ކ ރެވެންޏާ އެ  އެ

މާދަމާ ނޫނިއްޔާ  އެ  ނިކ މެެގން  މަސްެވރިން  ައޅ ަގނޑ މެން  އަގ   ވެސް  މަސައްކަތަށް  މަންޒަރެްއ    ވޭހޯދައިދެ   ކ ރާ 

 .  ނ ފެންނާނެ. ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ނ  މެދ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ . ޝ ކ ރިއްޔަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މާފަން

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:   އިބްރާހީމް ރަޝީދ އިރާެގ މެންބަރ ދާމާފަންނ  މެދ   

  ގެ މަސްވެރިން  ކަންނެލީ  ،އަގ  ކަނޑައަޅައިދިނ މާއިހަމަ  ނަށްންމަސްވެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ބޮޑ ކަންނެލީ

ން ދިރާސާކޮށް ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ،  ޕެޓިޝަންޮގތ ން ހ ށަހަޅާ    ގ ޅޭ  ޙައްޤ ތަްއ ރައްކާތެރިކޮށްދިނ މާއަސާސީ    އިއެންމެހަ

ރިޕޯޓ . ޮގތ ެގ  ޕެޓިޝަން     ނިންމި  މި  ރައީސް،  މިކަމާއިްއޒަތްތެރި  އޮތީ  ފަބެ  ހ ށަހަޅާފައި  މީަގހޭ  އި ރާތްތަކ ން. 

އްލ  ޙަ  އްލ  ހޯދަން. މިއީ ޒަމާނ އްސ ރެޙަމިކަމަށް    ިގނަ ކަންކަން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ފާހަކޮށްފައި އެބައޮތް ވަރަށް

ފ ރަތަމަ ނަަގން ފެށީ އެތައް  ފެށީމާ  ކ ރަންކަންނެލި ބޭރ   އި އެންމެ ކ ރީެގ ސަރ ކާރ ގަ   ިއ،ހ ރި ކަންކަން. ކ ރީަގ  ނ ލިބި

ރޯޔަލި  ދަތިތަކެއް ބޭރ ކޮށްފައި  ދައްކަންޖެހޭ.  ޓީ.  ޑޮލަރެއް  ކ ރިން  ނަަގންކ ރ މ ެގ  ޮގތަށް  ކަންނެލި    .ފެށީ  ޖިޒީއެއް 

ރާއްޖެއަށް އެންމެ ިގނަ ބޭރ  ފައިސާ ަވއްދާ ފަރާތޭ. ޔޫ.އެސް ޑޮލަރ     ތިމަންނަމެންނަކީ މި  ،ބ ނަނީ  މަސްވެރިން މި

އެހީތެރިވެދޭށޭ. ތިމަންނަމެންނަށް  ފަރާތޭ.  މިކަ  ވައްދާ  މަސްވެރިން  އޮޕަރޭޓ    ،ބ ނަނީ  ންނެލި  ކ ރާ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް 

ައގ ބޮޑ ކޮށްފްލައިޓ  އެންމެ  ޓަނަކަށް  ތަކަށް  ތިމަންނަމެންނޭ.  ފަރާތަކީ  ހޯދައިދޭ  ކާޯގ  ނަާގފައި  3000    ، ޑޮލަރ  

އޭެގ ފޮނ ީވމައޭ  މަތިންދާބޯޓ ތަކ ަގއި  ބޯޓ ތަކ ަގިއ،  ކާޯގ  ވެސްފ ރެންދެން  ެގސްޓ ންނަށް  ެގނެވޭނީ  ތެރެއިން  ރާއްޖެ   

ފާހަަގ  ކަންނެލި މަސްވެރިން މި މި  ޕެޓިޝަންަގިއ  ިމ  ިގނަ   ރާއްޖޭެގ އެންމެ ؛ކ ރަނީބ ނަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، 

ތިމަންނަމެން މިހާރ  އެތައް މިލިއަން ޑޮލަރެއްެގ    ،ބ ނަނީ  ކަންނެލި މަސްވެރިން މި ؛ފައިސާ އެތެރެކ ރާ ބޮޑ  ސިނާޢަތް
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  މިލިއަނަށް  2  ،ވ ރެ  މިލިއަނަށް  1ކޮށްފީމޭ. ކޮންމެ ކަންނެލި އޮޑިއަކީ  ބޮޑ  ސިނާޢަތެއް ގާއިމ   ،އަގ ހ ރި އ ޅަނދ ތައް

ކ ރެވޭނެ ޮގތް ހަދައިދޭށޭ. ފަޅެއް ނެތޭ، ފަރެއް ނެތޭ. ފަރަށް ރައްކާތެރި  އެސެޓެކޭ. ތިަމންނަމެންެގ އެސެޓ   ވ ރެ ައގ ބޮޑ 

ނެތޭ  ނެވަންނާ ޮގތެއް  ކިރޭނެ  ކަންނެލި  ނެތޭ.  ޤައ މ ތަކ ަގިއ    ތިމަންނަމެންެގ  ޖާގައެއް  އެހެން  ދ ނިޔޭެގ  ބ ނަނީ.  މި 

ބާވަތް، މަހ ެގ ބާވަތްތައް.    ނާއަކީ ދ ނިޔޭެގ އެންމެ އަގ ބޮޑ  ެއއް ޓޫޔެލޯފިން ؛އަގ ހެޔޮ  ކަންނެލި މަސްވެރިކަމަކީ ވަރަށް

ބޭރ  މި ކަންނެލި  ބާވަތެއް ނޫން.  ޖާމިއީ ކަނޑ މަހ ެގ  ފްރާންސް، އިޓަލީ،  ތަނަކަށް    މި ؛މަނީކ ރަނީ ބޭރ ެގ  ހ ރިހާ 

ައގ ބޮޑ  މ ދަލެއް މިއީ އިއްޒަތްތެރި  ތަކ ަގއި ބޭރ ކ ރާ  އެޗް.އެން.ޖީ ހަދަިއެގން ފްލައިޓ   ، ބޭރ ކ ރާ ލޮއިންސް ހަދައިެގން

  އި،އޮސްޓްރޭލިޔާެގ ސިޑްނީގަ  ؟އ ޅެނީ  ކީްއެވެގންތޯއޭ ސަރ ކާރަށް ނ ވިސްނިެގން މި  ،އަރަނީށްރައީސް. ައޅ ަގނޑ  ހިތަ

. ޮގތް  ބޭފ ޅ ންނަށް މަސްމާރ ކޭޓް ހ ންނަ  ފެންނާނެ ތި  ލީމާއިބަލަ  ޫގގ ލް  ،ފެންނާނެ  ލީމާއި ކެޓް ޖަހަމާ  ެގ ފިޝްސިޑްނީ

ނ ހ ންނާނެ. އް  ވަރ ެގ މަސްމާރ ކޭޓެމި  ެވސް  އިރާއްޖޭެގ މަސްމާރ ކޭޓަކީ ެއފްރިކާ ބައްރ ެގ އެންމެ ނިކަމެތި ހިސާބ ަގ  މި

ސިނާޢަތަކީމަހ  އޮޑިވެރިން ؛ެގ  ސިނާޢަތެ  ކަންނެލި  ޑޮލަރެއްެގ  މިލިއަން  އެތައް  އޮތީ  އަމިއްލައަށް    އްމިހާރ  

ބޮޑ   ،ކޮށްފައިގާއިމ  މަސައްކަތ ން.  ބ ރަ  ޖާަގ  އަިމއްލަ  އަންނައިރ   ކިރަން  ކަންނެލި  އައިސް  މައްސަލައަކީ  ނެތ ން. 

ވަސީލަތެއް އެތައް  ނެތ ން.  ޮގތެއް  ަގރާރ ަގއި  ؛ލިބޭނެ  މި  ،މި  ޕެޓިޝަންަގއި  ތި  މި  މަންނަމެންނަށް  ބ ނަނީ 

ދަތިކަންވެދޭށޭ.  އެހީތެރި ފަޅ ެގ  އެހާ  އެހާ  މާލޭެގ  ދަތިކަން  ފަޅ ެގ  ހ ޅ މާލޭ  ރާއްޖޭގަ   ބޮޑޭ.   ރޕޯޓ ތައް ެއއަ  އިބޮޑޭ. 

. އެކ  ހ ންނަންޖެހޭނީތަކާސްޓޯރޭޖ   ރޕޯޓެއް އަޅާއިރ  ކޯލްޑ  އެޅީ ތާރ އެޅި މަެގއް. އެއަ  . އަޅައިފި ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ނެތޭ. ދ ރ  އަތޮޅ ތަކ ން މަސްބާނާ މަސްކޮޅ  ހިފައިެގން އަންނަނީ މާލެއަށޭ. ހ ޅ މާލެއަށޭ ކިރަން    އްސްޓޯރޭޖެ  ކޯލްޑ 

ކިޔޫއަންނަން އައިއްސަ  ތިބެންޖެހެނީ.  ތިމަންނަމެން  ރައީސްޖެހިެގންނޭ  އިއްޒަތްތެރި  މިއީ  ސިނާޢަތަކީ    ،ޖެހެނީ.  މި 

ކަންނެލި އޮޑިއެްއ    ރައީސް.   ރި ބޮޑ  ސިނާޢަތެކޭ އިްއޒަތްތެައގ    ހ ރި ސިނާޢަތަށްވ ރެ   ކޮށްފައިއިންވެސްޓ    ށްތަކަރިސޯޓ 

 އިތައް ހިފަިއެގން ތިމަންނަމެން ފަޅ ަގލަރެއްެގ އެސެޓ ކ ރާއިރ  ެއއީ އެތައް މިލިއަން ޑޮލަރެކޭ. އެތައް މިލިއަން ޑޮވެލިއ  

ފެނިަވޑަިއަގންނަވާނެ ރައީސް،  އިްއޒަތްތެރި  އ ޅެންޖެހެނީ.  ހާލ ަގއޭ  އޮ   ،އެހާ  ސަފާރީ   ަގއިެއއްޑިކަންނެލި  ލަްގޒަރީ 

އެތެރޭ  ބޯޓަކަށްވ ރެ ހަދައިެގން    ަގއިރީތިކޮށް  އެހެންނަމަވެސްއެކޮމޮޑޭޝަންތައް  އަ  ،އ ޅެނީ.  އެ ހ ޅ މާލެއަށް    އިއްސަ 

 ތިބެނީ.  މީހ ން އެ  އެ  އިހާލ ަގ  ކ ޑަމިނ ން އެހިސާބ ަގޑ  ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓެްއ ވެސް ނ ހ ރޭ. ނ ލާހިކ   އޮންނަ އެންމެ

ެވސް  އެ  ހ ޅ މާލޭެގ މަސްމާރ ކޭޓެޞަ ޚާއް ؛ސަރަޙައްދ   އެބަ  ޮގތްތަްއ    އްކޮށް  ތިބެވޭނެ  ިގނައިރ   ބިނާކޮށްދޭންޖެހޭ. 

ވަގ ތ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެންމެ   ިގނަ ބޭރ  ފަިއސާ ވަންނަ ސިނާޢަތެއް. މި  ށްވ ރެ. މިއީ ފަތ ރ ވެރިކަމަޖެހޭހަދައިދޭން

ވައްދާ  ފައިސާ  ބޭރ   ިގނަ  އެންމެ  ސިނާޢަތް.  ކޮންކަމެއްތޯ  20ލޯއަކަށް  ކި ؛މ ހިންމ   ދެން  އެބަދޭ.  އަބަދ    ؟ޑޮލަރ  

ބޮއި ރައީސްލޮނ ަގނޑ   ިއްއޒަތްތެރި  ކަިއެގނެ  ،ެގން  ސިނާޢަތ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެންނަ  އްދޮންވެލި  މި  ނ ތިބެވޭނެ.  ށް 

ކިލޯެއއް  މިދަންނަވަނީ   ލޮއިންސް  ކިލޯެއއް  18  ޑޮލަރާއި  20ކިލޯއެްއ،  ކިލޯެއއް.    ، ޑޮލަރ   އްޖެައށް  ދިވެހިރާކަންނެލި 
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މި ފައިސާއެއް  ހ ރިހާ  މި  ވަންނަ  ކަނޑ މަހާ  ވަގ ތ   ބޮޑ ކަންނެއްޔާއި  ކަންނެލިން.  ބޮޑ   ނ ކިޔޭނެ.  އަޅާ  ވަންނަނީ 

މި  އިންސްރީލަންކާ ވާހަކަ.  ކަނޑ މަހ ެގ  ދަްއކަނީ  ފްރާންސަ  ެއ  ޖާދައްކަނީ  އިޓަލީއަށްށް،    ށް ސްޕެއިނަ  ،މަނީައށް، 

ވާހަކަ. ބޭރ  ކަންނެލީެގ  ރަ   ކ ރާ  ކީއްެވެގންއަމިއްލަ  ހަދާއިރ   ފެކްޓްރީ  ހަދައިެގން  ސިނާޢަތް  ބޮޑެތި  ބާވައޭ    އްޔިތ ން 

ފެންވަރ  މާރ ކޭޓެްއ މިހާރ    ކެޓްވަރ ސިޑްނީ ފިޝްމާ  އާގެ އޮސްޓްރޭލި   ނ ވެ.އ ޅެނީ އަޅ ަގނޑ މެން ތަރައްޤީ  އަދިވެސް މި

ރައީސް. މިއީ ހަމައެކަނި ބޭރ  ފައިސާ  އިއްޒަތްތެރި  ވަސީލަތްތަްއ ފޯރ ކޮށްދޭންޖެހޭ    މަސްވެރިންނަށް އެ  ،ހ ންނަންޖެހޭ

ންނަމެން މިތިބީ  ތިމަ،  ބ ނަނީ  ވެރިން މިކަންނެލި ؛ތިމަންނަމެން މިތިބީ  ،ބ ނަނީ  ވަންނަން އޮތް ކޮޅ . މަސްވެރިން މި

ތި ނ ވިސްނިެގން  ކަލޭމެންނަށް  ކީއްެވެގންހޭ  ތައްޔާރަށޭ.  ވައްދަން  ފައިސާ   ތިމަންނަމެންނަށް  ؟އ ޅެނީ  ބޭރ  

ދައްކާއިރ ަގިއ   ންހިސާބ ތަކ ވެސް ތަފާސްބޮޑަށް މިހާރ   ރިވެދޭށޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ެއންމެއެހީތެ

ށް ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވެދޭންޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ  މި ޕެޓިޝަނަ  ނަ ވަސީލަތް. މިފައިސާ ަގން  ބޭރ 

 ކ ރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝ ކ ރިއްޔާ.  ތާއީދ  ކ ރާ ވާހަކަ، ފާސްކ ރަން ތާއީދ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ެގމަނަފ ށީ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ސަޢީދ . 

 

 ެގމަނަފ ށީ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ސަޢީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން:

ިއއްޒަތްތެރި   ފިޝަރައީސްޝ ކ ރިއްޔާ  އަޅ ަގނޑ މެން  އަިއއިރ ަގިއ  ފެށިެގން  ދަންފަޅި  ހެނދ ނ   މިއަދ ެގ  ރީޒް  . 

ސ ވާލ ތަކަކީ  މިނިސްޓަރ  ކ ރި  ެގނެސްެގން  ނ ލިބޭ  ،މިތަނަށް  ފައިސާ  މަހަށް  ބޭނ ންވާ    . ވާހަކަ  ަމސްވެރިންނަށް 

މެން ކައިރިވެފައި އޮތްއިރ ަގިއ  ންފަޅި ނިނެތިެގންދާ ވާހަކަ. ހަވީރ  ދަ،  މަސްވެރިކަމ ެގ އިންޑަސްޓްރީ އެްއކޮށް ހަލާކ ވެ

މި މަްއސަލަތަކާ ބޮޑ ކަންނެ  ، އ ޅެނީ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ނ ލިބި،  ނެ  އަޅާދޯނިފަހަރ     ެގބޮޑ ކަންނެލީ  ،ބެހޭ  ލީެގ  ޖާަގ 

ހަމަ ޕެޓިޝަނަބޮޑ ކަންނެއްޔަށް  މި  ޕެޓިޝަނެއް.  އޮތް  ހ ށަހަޅާފައި  ނ ލިބިެގން  ފ ރިހަމައަށް  އަގ   އަޅ ަގނޑ   ށް 

ިއއް އީދ ތާ ރައީސްކ ރަން.  އެންމެ  ހަމަަގއިމ  ؛ޒަތްތެރި  ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ަވސީލަތަކީ  ވެސް  ވަސީލަތް.    ބޮޑ   ކަނޑ ެގ 

ހޯދަން މަސަްއކަތްގ އަޅ ަގނޑ މެން ކަނޑ ެގ ވަސީލަތ ން ރިޒ  މި ރިޒ ެގްއ    އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ނ ކ ރާހާ ހިނދެއްަގއި 

އި  ގެ އަޅ ަގނޑ މެން  ނ ލިބޭނެ. ޓ އަމަސްވެރިކަމ ެގ  އިންޑަސްޓްރީއަށްންޑަސްޓްރީއަކީ  ވަރ ަގދަ   ރިޒަމް  ވ ރެ 

އަޅ ަގނޑ މެން ބަދަލ ކ ރެވިެގންދާނެ.  އިންޑަސްޓްރީއަކަށް  ހިތްވަރާނަށް  ޖެހޭނީ  ސަރ ކާރ ން    އަޅ ަގނޑ މެން  އެކީަގިއ 

ން  ށް ފައިސާ ައޅަިއެގއިންޑަސްޓްރީ ފ ޅާކ ރަން ކ ރެވެން ހ ރި ހ ރިހާ ދާއިރާތަކަ  ވަރ ަގދަ ޑިޒިޝަންތަކެއް ނަާގފައި މި

ކީއްކ  ހަދަން.  އެބަ  ކާޑ   މަސްވެރިންެގ  އަޅ ަގނޑ ެމން  ކ ރަން.  ކާޑ    ،މަސްވެރިޔާ  ؟ރަންތޯމިކަން  މަސްވެރިންެގ 
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އެ ނ ހ ރޭއޭޓީއެމެ  އިރަށ ގަ   ހަދައިެގން  ބޭންކެއް  ނ ހ ރޭ.  ދާން  .އް  ހޯދަން  އަތޮޅ    ޖެހެނީ ލާރި  އޮންނަ   ެގޖެހިެގން 

ބޭންކ  ؟ތަކެއްތޯންެގ ކާޑ އްކ ރަން ހަދާ މަސްވެރިރާ ރަށަށް. ކީކ ވެރިކަން ޮގވާލަން    ، އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް  ައޅ ަގނޑ  

އ ޅޭ ހ ރިހާ   އޮތް އ ސޫލ ން ރާއްޖޭެގ މީހ ން  މި ޕެޓިޝަންަގއި ބ ނެފައި މި  ،އްޖޭެގ މީހ ން އ ޅޭ ހ ރިހާ ރަށަކަށްރާ

މީހ ން އ ޅޭ ރަށްރަށ ގެ   ،މިއީ ބޮޑ  ކަމެއް ނޫންދޭށޭ.  ނިންމާލަ  އިއެމް ހަދަ.ޓީ.އަހަރ  ނިމ މ ެގ ކ ރިން އޭ  ރަށަކަށް މި

  20އ ޅެނީ    ަގނޑ މެން ނ ކ ރެިވެގން އ ޅޭއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން  މިނިންމ މަކީ. މިވަރ ެގ ކަމެއް އަޅ   އިއޭޓީއެމް ހަދަ

ހާސްރ ނ ަގއި.  ަގވަނަ   ނ ަގަވނަ  ދެ  މިކަމެއް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އ ޅޭއިރ   އަޅ ަގނޑ މެން  އަދިެވސް.  ރ ނ ަގއި  ވޭ 

 ނ ލިބިެގން. އާދޭސް  އެބަޖަހާ މަހަށް ލާރި  އަތޮޅ ަގއި މަސްވެރިން ކޮންމެ ދ ވަހަކ  ސަލާން  ހ ވަދޫ ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

އެހެންނަމަވެސް މ ޒާހަރާ އެބަކ ރޭ.  މިކަމަށް    ،އެބަކ ރޭ،    ،އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީއްލެއް ނ ލިބޭ.  ޙަައޅ ަގނޑ މެންނަށް 

ޓ އަރިޒަްމ    ނަށްައޅ ަގނޑ މެންދާއިރ  ވެސް  ހަމައަށް  އަންނަ އަހަރ  ކ ރީކޮޅާ    ތް ހާލަތ ަގއި މިއޮ  ރާއްޖެ މިހާރ  މި

ރަނަގ ނ ލިބޭނޭއިންޑަސްޓްރީއަކ ން  މަންފާއެއް  އެހެންވީމާޅ   ޑިޒިޝަންތަކެްއ .  އަވަސް  އެބަޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ މެން   ،

އިންޑަސްޓްރީ މަސްވެރިކަމ ެގ  ރަނަގޅަށް    ންނަާގފައި  ޮގތްތަކަކަށްމިއަށްވ ރެ  ލިބޭނެ  ާއމްދަނީ  މީެގ   ދިވެހިންނަށް 

ބައްޓަންކޮށް  ެގއިންޑަސްޓްރީ  ހ ރި  ،މަސައްކަތް  ހ ރި  މަސްވެރިންެގ  އ ނދަޫގތަކެއް  ިމކަމަށް  މިކަން  އްލ ކޮޙަހާ  ށް، 

މިކަމަށް  .  ކ ރަން މިއަދ   ކަމަ  ތަކެއްއްލ ޙައަޅ ަގނޑ މެން  މި  މިހާރ     ނަށްއަޅ ަގނޑ މެން  ،ނަމަވާށް  ނ ހޯދައިފި 

އިޤ ތި އ ޅޭ  އ ނދަޫގޞާދިމާވެެގން  ވަރަށް  އަރައިަގންނަން  އަދަވަޅ ން  ނިންމާލަމ ން ވާނެ.  ދީ  ރައީސް،  ިއއްޒަތްތެރި 

ދަންނަވާނީ އަޅ ަގނޑ   ފަސޭހައިން  އެ. ޓީ.އޭ  .ވެސް  ކާޑ ން  މަސްެވރިންެގ  މަސްވެރިންނަށް  ބަހައްޓާލަދޭށޭ.  މްތައް 

އިންތިޒާމ  މިނިސްޓްރީހަމަޖައްސައިދޭށޭ  ބޭނ ންކ ރެވޭނެ  ފިޝަރީޒް  ހަމައެކަނި  ކާޑ  .  މަސްވެރިޔާއަށް  ޮގސް  ން 

ބޮޑ     ދާން އެއަށްވ ރެ  ނަ ރަށަށްެވސް ޖެހިެގން އޮންކާޑަށް ފައިސާ ހޯދަން ައނެއްކާ  މިކަމެއް ނ ފ ދެއޭ. އެދިނ މަކ ން  

މި އެބަޖެހެއޭ.  ކ ރަން  ައވަސް    ޚަރަދެއް  ފ ރ ޙަ ކަންތައްތަކަށް  ދެއްިވ  ެގނެސްދޭށޭ.  ވަރަށްއްލެއް  ބޮޑަށް    ޞަތަށް 

 ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރާޢީ.ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މަކ ނ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 މަކ ނ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރާޢީ ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

ިއްއޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  ޖޫން  `.  އަޅ ަގނޑ 2020  ،2  ރައީސް.  ތަފްސީލ ކޮށް    ަގއި  ވަރަށް  ވާނީ 

ސިނާ މަސްވެރި  ދިމާވެފައިއަޅ ަގނޑ މެންެގ  މި  ޢަތަށް  ވާހަކަތައް  އެތަނ   މި  ، މަޖިލީހ ަގއި  ހ ރި  ހ ރެެގން    ަގއި 
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ކިޔަ  އަޅ ަގނޑ   މިއަދ  .  ދީފައިވާހަކަތަްއ  ފ ލްަގ  ވެސް  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ެއއީ.  ޮގތަކީ  މެނިފެސްޓޯ   ޕްލެޖ ބޫލ ކ ރާ 

ކަމ ަގިއވާނަމަޒ ތަންފީ ނޫން  އަ  ،ވެެގން  އ ފަލާއި،  ބ ނި  ހޯދައިދޭން  ިމ މަސްވެރިންނަށް  ައޅ ަގނޑ މެންެގ  ރާމާއި، 

 މިނިސްޓަރ   ،އަޅ ަގނޑ  ބ ނާކަށް ބޭނ މެއް ނ ވޭމަސްވެރިންނަށް ނ ލިބޭނެ.    ވެސް އެ  ިއމ ެގނެސްދޭން އ ޅޭ ބަދަލެއް ަގ

ޑ މެންނަށް އެބަފެނޭ މިނިސްޓަރ ޒަހާެގ ހިންގ ންތެރިކަން. މަސްވެރިންނަށް އަޅ ަގނ  ،ދޭށެކޭ. ސަބަބަކީފާއ ޒަހާ އިސްތި

ދެއެބަ ކޮިވޑ ފެނޭ.  ބޭނ ންވަނީ  ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅ ަގނޑ   ފެތ ރިެގންތެރޭަގއި  ެގ  ން  ރާއްޖޭަގއި  ވެސް  މ ޅި  ދިޔައިރ  

ެއއީ. ދ ވަހަކ  މަހަށް ނ ދާ މީހ ން   ޭގޭގަގިއ  .  ދާން ފެށީ  ވެސް މަހަށްހަމައެކަނި ނ ހ އްޓި ހިނިގ ިއންޑަސްޓްރީއަކީ 

ބަދަލ  ެގނެވެން   ންޑަސްޓްރީއަށް އަޅ ަގނޑ މެން މި، މި އި . އެހެންވީމާތިބި އެންމެން ވެސް މަހަށް ދާން ފެށީ ބ ނާ 

ކ ރެވޭނީ  ޒ ކ ރެވިެގން. އެ ތަންފީޒ އަޅ ަގޑ މެން ހޮޅ އަށިތަކ ަގއި ކިޔަިއދިން މެނިފެސްޓޯ ތަންފީ ؛އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ،އަންނަނީ

ލައި އެ ަވޒީރަކ   އެހެންވީމާމް.ޑީ.ޕީެގ  މިެގން.  ައޅ ަގނޑަށް  ވެސް  ،  ވަރަކަށް  ކިތަންމެ  ދިގ ކޮށްެގން   ،ވާހަކަ  ވަރަށް 

އެމްތަްއ  . ޓީ.އޭ  އަގ  ހޯދައިދޭންމީހ ންނަށް ރަނަގޅ  ހަމަ  އ ޅެނީ އެ  ގ ޅ ންހ ރި ކަމެއް ނޫން. މި  އެމާ. ޓީ.ދާނެ. މިއީ އޭކީ

ނ  ައެގއް  އެ  އަދި  ވެސް  އެހެންވީމާދޭހޯއަޅަިއެގން  އެނެ.  ކަންބޮޑ ވ ންތަްއ    ،  އަޅ ަގނޑަކީ  ިގނަ.    ވަރަށްމީހ ންެގ 

ތަނ ެގ   ންފެނޭ. މިތަކ ން ފެނޭ. ޓީވީޚީވާހަކަތައް ފެނޭ. ނޫހ ެގ ސ ރ   ޮގތް ފެނޭ. އެ  އ ޅޭ  ރަށް އަރާ މީހެއް.ފަހަދޯނި

ށް ތަފްސީލ ކޮށް ޅ  ޕާޓީެގ މެންބަރ ން ވަރައިދިކޮ  . ައޅ ަގނޑ މެންނާއިފިވާހަކަ ދައްކަ   ބަިއވަރ  މެންބަރ ން އެ  ވަރަށް

  ޮގތ ަގއި އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެނިފެސްޓޯ   ބޭފ ޅ ން ބ ނާ  ވެސް ބ ނެދީފި. އެ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެކަން ނ ކ ރެވެނީ ކީއްެވކަން

އެހެންވީމާޒ ތަންފީ ނ ކ ރެވެނީ.  އެކަން  އ އްމީދަކީ ނ ކ ރާތީވެ  ައޅ ަގނޑ ެގ  ވަ  ،،  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ގ ތ   އަދިެވސް 

މެނިފެސްޓޯއަކަށްސީދާ   ؛ެއމް.ޑީ.ޕީެގަވގ ތ  އެބައޮތް.    އެބައޮތް. އެމް.ޑީ.ޕީެގ މަސްވެރިކަމ ެގ  ވާންޖެ  ސަރ ކާރ ެގ  ހެނީ 

އަޅ ަގނޑ    ެގނެވޭނީ.  ބަދަލ   މި  ލައިެގން  ވަޒީރ   އެމް.ޑީ.ޕީެގ  އަޅ ަގނޑ   ަގމެނިފެސްޓޯ.  އެޮގތަށް.  ވެސް  ބޫލ ކ ރަނީ 

  ބ ނާ ބަދަލ    ވެސް، މި  އި ދެްއކެވިދާނެ. ެއކަމަކ  ެވސް އެކަަމކ ތަނ ަގ  ހަކަ މިޮގތަށް މިވެސް ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ންނަށް އެވާ 

ކިތަންމެ ވަރަކަށް   ؛ދަްއކަިއެގންނެއް  ވާހަކަ  ހެޔޮބަދަލ  އަންނާނީ މިޮގތަށް. ދެން އަޅ ަގނޑ މެން މިޮގތަށް މި  ،ސް އައި

ނާންނާނެ ބަދަލެއް  އަންނާނެ  އެކަންޢަ  ،ވާހަކަދެްއކިޔަސް  އެހެންވީމާނ ދަްއކަންޏާ  މަލ ން  އަ .  ވާހަކަ  ،  ޅ ަގނޑ ެގ 

ިމ   އަޅ ަގނޑ   ރޫރިޕޯކ ރ ކޮށްލާނަން.  ހިތާއި  އެކަމަކ ފ ރާނައިން ސަޕޯޓ   ،ންހ ޓަށް  ހެޔޮ  ،ވެސް  ކ ރަން.  ބަދަލ    އެ 

ނަށް  އަދި މަސްވެރިން  !ތިބި ވެރިން ވެސް ވިސްނަވާށޭ  ޤައ މ ަގއި   !ެގންނަންޏާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ވެސް ވިސްނަވާށޭ

ިވސްނަވާށޭ ވެސް  ވެރިން  ވިސްނަވާށޭ  !ހެޔޮއެދޭ  ވެސް  ބޭފ ޅ ން  ވާހަކަދައްކާ  މެނި  !މިތާ  ފެސްޓީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ 

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ކ ރާށޭ. ވަރަށްޒ  މަސްވެރިކަމ ެގ ތަންފީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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 ރ . ޞީރާހީމް ނަމ ލަކ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބް

 

 ރ  ވާހަކަދެއްކެވ ން:ޞީބަރ  އިބްރާހީމް ނަމ ލަކ  ދާއިރާެގ މެން

  މި ޕެޓިޝަންަގއި ހިމެނޭ ބައެއް ކަންތައްތަކަށް ކ ޑަ  ،ރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ މި ރިޕޯޓ ަގއި ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

-އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް މި ފެނ ނީ ކޮވިޑ  ؛ސް ހޯދާލީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީމި  ނަމަވެސް ެއއްޗެއް ދަންނަވާލަން ފ ރ ޞަތ   

ފަތ ރ ވެރިކަން  އ19ާ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ފައިދާ  އެންމެދިވެހިރާއްޖެއަށް   ؛ގ ޅިެގން  ހަމަ ިގނަގ ނަ  ފަތ ރ ވެރިކަން  ކ ރަނިވި 

 ދިޔަ ެގންާގތްަގނޑަކަށްހެން އަޅ ަގނޑ ެމންެގ ޤައ މ ން، އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޤައ މަށް ލިބެންހ ރި އިންކަމް މ ޅިންހެން ނެތި

ޑ މެން ދިޔައީ މި މަސްވެރިކަން އަޅ ަގނ  ،ފާހަަގކ ރެއްވި ފަދައިން  ތެރި މެންބަރ ން އެނަމަވެސް ބައެއް އިއްޒަތްތަން.  

ކ ރަމ ން.    19-ކޮވިޑ   ރަށެއްަގއިހެން  ހ ރިހާ  ވެސް  ާއގ ބޯޓ ަގިއ  ެގނެވޭނެ  ބޭރ ެގ  މ ދާ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ފަހަރ ަގއި 

ޮއޕަރޭޓ ފަހަާއގ ބޯޓ   ވަސީލަތްތައް ކ ރިރ   ފަރާތްތަކ ން  ރައީސްށްއަކ ރާ  އިްއޒަތްތެރި  ެގންދިޔަ.    ، ައޅ ަގނޑ މެންނަކީ ؛ 

މަސަްއކަތް  ފަތ ރ ވެ ކ ރި  ައޅ ަގނޑ މެން  ކ ރިއަރ ވަން  އިންޑަސްޓްރީ  ފަދައިން  2ރިކަމ ެގ  ކ ރި  ދިވެހި    ،ގ ނަައށް 

މަސަްއކަތް ކ ރިއަރ ވަން  ވެސް  އަޅ ަގނމަސްވެރިކަން  ބަޔަކަށް  ވާންޖެހޭ. ސަރ ކާރ ތަކ ންކ ރާ  ހަމަ  ޑ މެން   ވާންޖެހޭ. 

 ކ ރެވޭނޭ ނ ވަތަ ޤައ މ ެގ ޖީ.ޑީ.ޕީ ނ ވަތަ ޤައ ަމށް ލިބޭ ނަފާ އިތ ރ އެ ޤައ މަށް އިންކަމް އެތެރެކ ރެވޭނެ    ްއކޮށްއެއެއާ 

މި ޕެޓިޝަންަގިއ   ؛ދެވަނަ ވަސީލަތަކަށް މަސްވެރިކަން ހަދަންވެއްޖެކަން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ހ ށަހެޅ  ފަރާތ   520އްވި  ޕެޓިޝަން  އެއީ   ންމަސްވެރިންެގ  އޮޑިވެރިންނަށް  މަސްއ ޅަ  ،ކަންބޮޑ ވ މެއް  ބަންނަ  ނދ ތައް 

އ ޅަނދ  އެ  ނ ވަތަ  މެޓީރިއަލް  ފައިބަރްގލާސް  ޑި   ފަހަރ އެތެރެކ ރެވޭ  އާލާތްތަކ ން  އެތެރެކ ރެވޭ  ޓީ  އ ބަނ މަށް 

ދިވެހިރާއްފ ވެެގންމާ މިދިޔ ން.  ާގނޫނަށް  އެކްސްޕޯޓ   އިމްޕޯޓ   ކ ރީކޮޅ ަގިއ    ޖޭެގ  މިމަހ ެގ  މަޖިލީހ ން  އިއްޒަތްތެރި 

ހަނދާންވާ ؛ެގނެވ ނ  މި  ައޅ ަގނޑ   އިޞްލާޙާ  ޮގތ ަގއި  ެގނެވ ނ   ކ ރީކޮޅ   އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ    މަހ ެގ  ގ ޅިެގން 

މި ހި   އޮޑިވެރިންނަށް  ލިބިފަތްވަނީ  މިހަމަޖެހ ން  މަސްވެރިކަމަށް  މަސް  ،ވަނީ  ސަރ ކާރ ން  .  ޓަކައި  ވެރިންނަށް 

އެންމެހަ ޑި  އިއެތެރެކ ރާ  ޕަސެން އ އާލާތްތަކ ން  ޒީރޯ  ކ ޑަޓީ  އަދ ެގ  ކ ރައްވާފަޓަށް  ޓަކައި  އެކަމަށް  ައޅ ަގނޑ    .

ޚާއް ވަރަށް  އެންމެހަޞަރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޝ ކ ރެއް  ނަމ ަގއި  އި  އަދި   ،ަމސްވެރިންެގ 

މިއީ  އޮޑިވެރިންެގ   ޮއޑިފަހަރ ަގއި އަޅަންނަމ ަގއި އަރިސްކ ރަން.  ވިޔަސް   އެ  ހައްޓާ  ބަ  ،ެގންނަ އިންޖީނެްއ ކަމ ަގއި 

ކަމ ަގއި   އޯ.ރ އާ ޖީ.ޕީ.އެސް   ،ވިޔަސް   ސިސްޓަމެއް  ކަމ ަގއެ އަދި  ވިޔަސްއް  އެްއޗަކ ން    ،އި  ހ ރިހާ  ޒީރޯ  މި  ވަނީ 

 ރޯސާެވެގންބަފަތ ރ ވެރިކަމަށް    ތްތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑ މެންއެއާެއއްކޮށް ިއއްޒަ  ފަ. ައދި ހަމަ ވާށް ކ ޑަކ ރައް ޕަސެންޓަ

ޤައ މ  ދ ނިޔޭެގ    ،ތިބި  ހިސާބެއް ހ މަސްވެރިކަމ ަގއި  އިޝްތިހާަގރިހާ  ައޅ ަގރ ވާންއި  ހޭޖެހޭ.  ބޮޑ   ެއްއ  ދަނޑ މެން 

ކ ންފ ންޏެެގކޮށް ސަރ ކާރ ެގ  ކިޔާ  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީ    ން ތެރެއި  ެގމް.ޕީ.އާރ .ސީ ެއމް.އެފައްދަވާފަ.  އ އޮތް  ބައެއް  ން 
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އެބަމެޅ ަގނޑ އަ ސަން  އިތ ރ   ޓަކައި  އިޝްތިހާރ ކ ރ ަމށް  މަސްވެރިކަން  ކަންކަން ފ ހާޖެހޭ  މި  ބާއްވަން.  އެއް 

 ތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. ޞަފާހަަގކޮށްލ މަށް އަޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ޞަތ  ހޯދީ. ދެއްވި ފ ރ 

 

 ސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާ

 . ޙަލީމް އަޙްމަދ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ބިލެތްދޫިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .   ޝ ކ ރިއްޔާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޙަލީމް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ބިލެތްދޫ

  މަށް ބޮޑ ކަންނެލީެގ މަސްވެރިކަ ؛ޕެޓިޝަންަގނޑ  ވެސް ހ ށަހެޅިފައި މި އޮތް  ޅ  ސް. އަޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީ 

ޅޭ ޮގތ ން  ގ   އި އަސާސީ ޙައްޤ  ރަްއކާތެރިކޮށްދިނ މާހަކަންނެލީެގ މަސްވެރިކަން ެއންމެ  ، އިއަގ  ކަނޑައަޅައިދިނ މާހަމަ

  ޑަށްރަށް ބޮއްރިރަށް ވަޤަސާކޮށް މި މަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅި ކަމަށް ޓަކައި މ ރާދި ފ ރިހަމަކޮށް ހާމި ހ ށަހަޅާފައިވާ ޕެޓިޝަން

ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރ  ކަމަށް    ދަންނަވަން.  ލޭނާރ   އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ސިނާޢަތަކީ  މަސްވެރިކަމ ެގ  މި  ރައީސް، 

އަ ވެސް  ކޮށްެގންޤަބޫލ   ންަގނޑ މެ ޅ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ހ ރިހާ    ، ތިބިއިރ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އޮތީ  މި  ދިމާވެފަިއ  މިކަން 

ެވސްސަރ ކާ ސަރ ކާ ؛ރ ތަކ ން  ިގނަ  އިވަރަށް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވަނީ  ޙަޤީޤަ  މާލ ވެފަ. ހ ރ ތަކ ން  ަގިއ  ތ  މަސްވެރިކަމަކީ 

ިއއްޒތްތެރި ބަލައިަގނެފަ.  ކަމަށް  ނޫން  ނަމަވެސް ؛ރައީސް   ލޭނާރ   ވެރިކަމެްއަގއި    މިހެން   އެހެން  ދެ  އޮްއވާ 

ޭއެގ އެއް ވެރިހިނގައްޖެއަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި މަންޒަރ  ފެނިެގން ލްއަމީރ  އިބްރާހީމް އްވ މ ސ   އަލްމަރްޙޫމް   ،ކީ ކަމަ. 

ދައ  އަޅަރ ނާޞިރ ެގ  އިންޖީނ   ދޯނިފަހަރ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އަޅ ަގއިަގއި  އަދި  ފެކްޓްރީއެއް ނ،  މަސް   ޑ މެންނަށް 

ފެލިވަރ   ރާއްޖޭަގއި ފަހަރަށް  ދިވެހިފ ރަތަމަ  އ ފެދި،  މަސްކާރ ރާ ަގއި  ލިބެންވާ ޚާއްޖޭަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ނާއަކ ން 

ލިބެން އާ  ނަފާ  ވަރަށް  އެއީ  އައްކަމެ  ފެށި.  ދެން  ފެނިެގންަގޅ  .  ވެރިކަންނޑ މެންނަށް  ފަހ ން  ޭއެގ    30ކ ރި  ދިޔައީ 

ވެރިއަހަ މަސްވެ ކަރ ެގ  ލަވަމ ަގއި  ހަމައެކަނި  ލޭނާރަކީ މަކ ން  ޔަރިންނަށް  ޤައ މ ެގ  ތަން.  ދ އްވާލި  ސްވެރިކަން 

ޔަ ތަން. އޭެގ ފަހ ން  ކިޔަިއެގން މަސްވެރިން ހަމަޖައްސަމ ން ދި  ހަދައިެގން، ލަަވއެއް ކިޔަިއެގން ލަަވެއއް    މޭމަސްވެރިކަ

ބަދަލ ވެ އަހަރާނަވަ  2008  ،ވެރިކަން  އެނގ ނީ    ވެސް   ،ހަމައިން  ޙަޤީޤަތ ަގއި  މަސްެވރިކަމަކީ    ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

މަސްެވރިކަމ ންރަނަގޅ     ހަމަ  ،ކަމާއިލޭނާރ  ލިބެމ ންދަނީ  ސިޔާސަ ؛އަގ   ކަމަށް.   ށް ތަެއއީ  ބަދަލަކ ން  އަންނަ 

އަޅ ަގނޑ މ2008ެ އަހަރ   ނައިފަރ ވަނަ  ިއރާދަކ ރެއްިވއްޔާ  ސަރ ކާރ ަގިއ  ެގނައި  ވެސް    ން  ރަްއޔިތ ންނަށް  ދާއިރަެގ 

ލާރިވެވަރަށް ރަނަގޅަށް މަސް  މަސްވެރިންނަށްލިބެމ ންދިޔަ  ރިކަމ ަގއި  ފަރެސްމާތޮޑާެގ  ހަމަ އެހެން،  ވެސް ވަރަށް   . 

ވެެގން ދިޔަީއ    ރަށް ތަނަވަސް ދ ވަސްވަރަކަށްެވރިންނަށް ވަށް ލާރި ލިބެމ ންދިޔަ. ޚާއްޞަކޮށް ނައިފަރ ެގ މަސްޅަރަނަގ

ރައީސް  2008 އިްއޒަތްތެރި  ވެރިކަން.  އަހަރ ެގ  މި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް   ؛ވަނަ  ބަދަލެްއކަން  ެގނެވޭ  ސިޔާސަތަކ ން 
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ކ ރި    2008  ،އިނެގނީ ސަރ ކާރ ން  ައހަރ ެގ  ދިޔައީ.  ވަނަ  އަރައިެގން  މައްޗަށް  ައގ   މަހ ެގ  މަސައްކަތ ން 

ބަޣާވާތަކަށް އެހެންނަމަވެ ފ ރަ  ސް،  އެންމެ  ކަަމކީ  ތަމަފަހ   ވެރިކަމ ަގއި    ،ކ ރެވިެގންދިޔަ  ބަޣާވާތ ެގ  ކަން އެއެ 

މި އޮތީ    ނަށްންމިއަދ  އަނެއްކާ އަޅ ަގނޑ މެ ؛ތަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ކ ރި ފަރާތަކ ން މަހ ެގ އަގ  ަވއްޓާލިލ ބަދަ

ފ ރ  ޖައްސާނެ  މަްއޗަށް  އަގ   ލިބިފަ.  ޞަމަހ ެގ  އޮތީ  އީއެތެއް  މި  ސަރ ކާރެއް  ދަންނަ  ެއކަން   އަނެއްކާވެސް 

ސަރ ކާރާރާދިވެހި ައޅ ަގނ  އްޖޭެގ  އެހެންނަމަވެސް،  ސަރ ކާރެއް.  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  އެއީ  މިހާތަނަށް  ޑ ހަާވލ ވެފަ.  މެންނަށް 

ދިޔައީ މި  ދަތިެވެގން  ނ ވެ،    ފ ލްކޮށް  ، ވެސް  ސަރ ކާރަކަށް  ޮއެވެގންޕ  60% އެމް.ޑީ.ޕީެގ  އަދި   ؛ކޯލިޝަންަގއި 

، ވެ ހަވާލ   ޒް މިނިސްޓްރީ ހިންގެވ މާޚާއްޞަކޮށް ކޯލިޝަންެގ ވަޒީރެއް ރައީސް މައ މޫންެގ ދައ ރ ްއސ ރެ ވެސް ފިޝަރީ 

 ތަންނެވ ން. އެ ވަޒީރ  ވަރަށް ނ ފަރިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ވަޒީރަކަށް ހ ކޮންމެވެސް ވަރެއްަގއި ހ ންނެވި ވަޒީރެއް މި

މި  އަ ހަމަޅ ަގނޑ މެން އެމް.ޑީޕީން  ހޯދ މާކިޔާ  ފަރިތައެއް ނޫން.    ،އިއަގ   ަވޒީރ  އެހާ  ކ ރ މަށް ޓަކައި އެ  ކަންކަން 

ިގޅ އަ ވަރަށް  މަޖިލީހ ަގއި  މި  ވާނީ  ޮގތ ން ؛ނަަގނޑ ން  ގ ޅޭ  ޮގތ ން  ބެހޭ  މ ހިންމ     ހ ރި  މަސްެވރިންނާ  ވަރަށް 

ަގނޑ މެންނަށް ވަރަށް  ޅ ނީ އަެގން މި އ ޅެގ ޅި  ދި ދިޔ މާހެނ   ކޮށްފަ. އެހެންނަމަވެސް، ަގާވއިދ ތަކެއްކެއް ފާސްބިލ ތަ

އިރާދަކ  އަނެއްތާށިއަރާފަ.  އަޅ ަގނޑ މެންރެްއިވއްޔާ  ދަނީ  ކާވެސް  ބަދަލ ކ ރަން  ،މި  ވަޒީރ   ވަޒީރ  އެ  ޖެހެންޏާ 

ިވޔަސް،  ބަދަލ ކޮ މަސްެވރިށްެގން  ކަންނެލި  އަދި  އަރ ާވނަން.  އަގ   މަހ ެގ  މި ކ ންކައަޅ ަގނޑ މެން  ފަރާތްތަކަށް  ރާ 

ތެރި  ތްކ ރަމ ން. ިއއްޒަކައި މަސައްކަތްޓައްލ  ެގނައ މަށް  ޙަޅ ަގނޑ މެން މި ދަނީ  ލޭަގއި ދިމާވެފައި ހ ރި ދަތިތަކަށް އަމާ

މަސްވެރިންމިހާ ؛ރައީސް ހ ރިހާ  އެންމެ  ރ   ވާހަކައަކީ ައޑ ަގ  ވެސް  ދައްކާ  އ    ،ދަކޮށް  ވަރަށް   މީދާއްއަޅ ަގނޑ މެން 

ތިމަންނާ ސަރ ކާރެކޭ.  ެގނައި  އެއެކީަގއި  ހަމަ  އޭނެގމެންނަށް  ތިމަންނާމެންނަށް  ސަރ ކާރ ތަކ ން  ދިޔަ  އަގ  ކ ރީަގއި 

ބަދަލ  މި  ސަރ ކާރ   ތިމަންނާމެން  އެހެންނަމަވެސް،  ބޭނ މަކީނ ހޯދ ނ ކަން.  އެއް  ބޮޑ   އެންމެ  ައގ ،    ކ ރާ  މަހ ެގ 

އެހެންވީމާހަމަ ޓަކައޭ.  ެގނައ މަށް  އަޅ ގނޑ   އަގ   ައޅ ަގނޑ ބޫލ  ަގ،  ޮގތ ަގިއ  ވެސް ކ ރާ  ލަސް  ތަންކޮޅެއް  މެންނަށް 

ކ ރަމ ން.  މަހ ެގ ައގ  ބަހައްޓަން އަޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތްސް، މި ދަނީ ދެމެހެއްޓެނިވި ޮގތެްއަގިއ  ންނަމަވެހެވެއްޖެ. އެ

  ގ ޅިެގން މަހ ެގ އަގ  ވަރަށް ބޮޑަށް ކ ޑަކޮށްލާފައި އޮތީ. އަނެއްކާވެސް  ސަރ ކާރ  ވައްޓާލ މާ  ،ތަކީޮގ  ކ ރީ ފަހަރ  ވީ

ޮގތެއްަގއިއްޓެނިދެމެހެ  ،އަޅ ަގނޑ މެން މި ކ ރާ މަސައްކަތަކީ   ނެމަސްވެރިންނަށް ލިބޭ  މި ރާްއޖޭެގ  ރަނަގޅ  އަގ   ވި 

އިްއޒަތްތެރިމަސައްކަތް ދެންމެ  ޑިއ ޓީއަށްންބަމެ  ކ ރަމ ން.  އަޅ ަގނޑ މެން  ވާހަކަފ ޅ ަގިއ  ދެއްކެވި  މިތާ  ެގނަިއ    ރ ން 

މަސްބަދަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ެވސް  ކ ރިއެރ މެއްލ ަގއި  ބޮޑ   ަވރަށް  ވާނީ  އަ  ވެރިންނަށް  ހިތ ެގ ޅ  އަިއްއސަ.  ހަމަ   ަގނޑ  

އަކީ .ޕީ ވެރިން. އަބަދ ވެސް އެމް.ޑީއެމް.ޑީ.ޕީެގ އެންމެ ބޮޑ  ރައ ސ ލްމާލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ މަސް  ،ރަން ބޫލ ކ ަގއަޑީން  

 ވަރަށް ިގނަވާނެ މަސްވެރިން. މި ރާއްޖޭަގއި ޓީގައިން އަންނަ ޕާޓީއެއް. މި ޕާރަމ ކ މަސްވެރިންނަށް ޓަކައި މަސަްއކަތް

ބަދަލ ކ ރަ ައންނަނީ ވެސް  ވެރިކަން  މި  އަޅ ަގނޑ މެންނާހަމަ  މި  މ ން  ކ ރެްއވިްއޔާ  ެގން. އިރާދަގ ޅި   މަސްވެރިންނާއި 
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އި އަދި  އިލާތަކަށާ ޢާއެކީަގއި މި ދަނީ މަސްވެރިންެގ    ރިންނާަގނޑ މެން މަސްވެ ޅ ކ ރިއަށް އޮތް ތާނަގއި އަނެްއކާވެސް އަ

މަަގށް ެގނެވޭނެ  ތަރައްޤީ  އިތ ރ   ރަށްތަކަށް  ބޭފ   ،މަސްވެރި  ފ ޅ ެއ  ޖީބ   ޮގތަންެގ  ކ ރަމ ން. ކަރޭނެ  މަސައްކަތް  ށް 

އަ މިއިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ  މަޖިލީހ ެގ  މި ރައްޔިތ ންެގ  ކ ރިން    ޅ ަގނޑ ެމންެގ  މި ދަނީ އަހަރ  ނިމ މ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެން 

ައގ  މައްޗަށް  ޮގތަކަށްޖެއްސޭނެ  މަހ ެގ  މީެގމަސައްކަތް    އަޅ ަގނޑ މެންނާކ ރަމ ން.  ދ ރ ން   ތެރޭަގއި އަދި  ތަންކޮޅެއް 

ލެވޭތޯ.  އިކަނޑަ   ަގނޑ ެމންެގ ޑިއ ޓީޅ  އަ  ،މި ދަނީ ވާހަކަދަްއކަމ ން  ންމެއަޅ ަގނޑ   ނިއަނާން ޔޫ ކ ރާ ޔޫރަޕިއަމަސައްކަތް

އަތެއިްއޒަތް މަޖިލީހ ަގއި  މި  ރައީސް  ެގަގނޑ މެންޅ ރި  ޔޫރަޕިއަ  މަޖިލިސް  އިސްވެރިން ވަނީ  އެންމެ  ޔޫނިއަންެގ  ން 

މަޖިލީ   ނެސްެގމިތަނަށް    ކޮށްދޭންވީ ށްަގނޑ މެންނަޅ އަ  ،ޅ ަގނޑ މެން ވާނީކ ރައްވާފަ. އެ ދ ވަހ  އަޤ ރީރ ތަ  ގައިހ  މި 

ިމއަދ   .އަންގައިން ޔޫނިޔޫރަޕިއަ ،ދ ެމއްއެދޭއެަގނޑ މެން ކަމަކީ ހަމައެކަނި މަހ ެގ ޑިއ ޓީ ކަނޑާލަދެްއވާށޭ. ެއވެސް އަޅ  

ހަށް ވަރެްއވިްއޔާ ދާދި އަންެގ މަޝްވަރާެގ ތެރޭަގއި. އިރާދަކ ޅ އެ ބޭފ   ،ން ޔޫނިއަން އޭތި ބަލައިަގނެއެ ވަނީ ޔޫރަޕިއަ

ނަށް އެކަން ހަަމޖެހިެގން އައިސް މަސްވެރިންނަށް މާ އ ފާވެރި ދ ވަހެއް ލިބޭނެ. އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަން  ންއަޅ ަގނޑ މެ

 އި... ންނަށް އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ ކ ރިއަށް އޮތް ތާނަގވެރިނައިފަރ   ،ޞަތ ަގއި ވެސް ބޭނ ން މި ފ ރ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ލަޠީފް މ ޙައްމަދ  ޙ ސައިން މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ފަރެސްމާތޮޑާތްތެރި މެންބަރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ލަޠީފް މ ޙައްމަދ  ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ފަރެސްމާތޮޑާ

އިްއޒަތްތެރި   ހ އީ ރަޝ ކ ރިއްޔާ  މި  މިތަނަށް  ރައީސް،  އިްއޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ   ހެޅިފައިވާ  ށަސް.  ވެސް  ޕެޓިޝަނަކީ 

ކ ރާ ޮގތ ަގއި ވަރަށް ފ ރިހަމަ ޕެޓިޝަނެއް. ހަމަ އެޮގތަށް މިތަނަށް މީެގ ކ ރިން ވަރަށް ބޮޑެތި ަގރާރ ތައް ވެސް ބޫލަގ

ވަރަށް  ށަހެޅިެގންހ  އަދި  މިފ ރިޮގްއސި.  ރައީސް،  ިއްއޒަތްތެރި  ވާހަކަތަކެއް  މެންބަރ ން   ހަމަ  ިއއްޒަތްތެރި  ތަނ ަގއި 

އަޅ ަގނޑ ެގންޮގސްފަ  ވަމ ންދައްކަ ނ ވަތަ  ހިތާމައަކީ  އެހެންނަމަވެސް،    ، ބޭނ ންވާ ސ ވާލަކީއ ފައްދަން    މިއަދ   ިއވޭ. 

އެމް.ޑީ.ޕީެގ ރިޔާސީ ވަޢ ދ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި  ؟ނ ވެ މިހިސާބަށް މި ދަނީ ޒ ތަންފީ  ކީްއވެެގންތޯއޭ މިއިން އެްއެވސް ކަމެއް

ވަ ބޮޑެތި  ވަރަށް  ފ ރިހަމަ،  މަސްވެރިންނާޢ ވަރަށް  ރައީސް،  ިއއްޒަތްތެރި  ވެފައި  ގ ޅޭ  ދ ތަކެއް  އެބަވޭ.    ޮގތ ން 

ިމއަދާ ކަމެއް  ެއްއވެސް  ިމއިން  ތަންފީ  އެހެންނަމަވެސް،  އެކަ  އްޒެހަމައަށް  ފާހަަގކ ރަްއވަނ ވޭ.    ތަނ ަގއި  މި  އި ން 

 ތިއްބެިވ  ންނ ން ވެސް އަޑ އަހަޤީހަމަ ޔަ  ،ރ  ދެއްކެވިއިވެސް ވަރަށް ިގނަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ވާހަކަފ ޅ   ދެންމެ

މިކަން    ނޭކޯލިޝަން ސަރ ކާރެއް އޮެވެގން  ،ންދާނީކަމަކަށް ވެެގ  އެންމެ މ ހިންމ  އެއް  ، ފ ޅ ންނަށް ފާހަގަވެެގންދާނެބޭ

ރ ަގއި ކޯލިޝަން ސަރ ކާރެއް މިތާ  ިވއިމެންބަރ ން ތިއްބެ  65ދަނީ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ކީއްެވެގންތޯ    ވެެގން މިނ 
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ނޫނީ   ؟ނ ވެެގން މި އ ޅެނީ  އެކަން ކީްއެވެގންތޯ  ؟ނ ވާ ކަމ ަގިއ ވާނަމަކަށަވަރ   ރައްޔިތ ންެގ ޙައްޤ ތައް  ންޖެހެނީބާއްވަ

  އިއްޒަތްތެރި ؟ނޭޅިެގން މި އ ޅެނީންޖެހޭ ފިޔަވަޅ ޅައަ  ކަށް ބަރ ވެެގންތޯއޭ އެކަމާފަޔަންނޫނީ ކޮ  ކޮންތާކަށް ފިތިެގންތޯ

ރަްއޔިތ ންެގއެހެންރައީސް،   ާވނަމަ  ވީމާ،  ކަމ ަގއި  ކ ރާ  ރަނަގޅަށް  ވަކާލާތ   ޒިންމާ   ،ޙައްޤ ަގއި  ފ ރިހަމަ  ޭއެގ 

ނަންގަވަ ވެސް  މެންބަރ ން  އިއްޒަތްތެރި  ހާލަތ އިއަޅ ަގނޑ މެން  މި  މިއީދެއްވާށޭ  ޙަޤީޤަތެއް  މިއަދ    ،ގައި. 

ތިޞާދ  މި އޮތީ އެއްކޮށް  ޅ ަގނޑ މެންެގ ިއޤ . އައްސައްޓ މަކަށް އައި ހ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޓ އަރިޒަމް ިމ އޮތީ އެްއކޮށް  

  ެގ ަވޒީރ ން ކ ރަން ތިއްބެވި ދައ ލަތ ޒ  މިއަދ  ާގނޫނީ ބަރ ތައް ތަންފީަގއި އެކީ   ފ ނޑިފަ. އެހެންނަމަވެސް، ފަޚ ރ ވެރިކަމާ

ވިދާޅ ވޭ ތަނަ  ،އެބަ  މިވެނިކ ިމވެނި  ފައިސާ  ން  ފަޚ ރ ވެރިކަމާލިބިއްޖޭ  ވަރަކަށް  ކީއްވެ     ންތޯ  ެގއެކީަގއި. 

އެ   ންެގއަޅ ަގނޑ މެ ދާއިރާއަށް  ހޯދައިމަސްވެރި  ލޯނެއް  އެއިން  ޮގތެއް އި،  ހޯދޭނެ  މަންފާ  މަސްވެރިންނަށް  ދިވެހި  ން 

އ ޅެނީ މި  މަސް  ؟ނ ހޯދިެގން  ރައީސް،  ދައްކަނީ.  ވެރިން ިއއްޒަތްތެރި  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ވާހަކަ  ނ ލިބޭ  ފައިސާ  ނަށް 

ދާއިރާެގ ައއި ެއއް ރަ   އަޅ ަގނޑ ެގ  ފިޔޯރީަގއި  ހ އްޓިފައި އޮށް ކަމ ަގިއވާ   ދ ވަސް އަހަރ   2މިހާރ   ންނަތާ  ސްޕްލާންޓް 

ވަރަށް އަވަހަށް   ،ދެންނެވީ  އަޅ ަގނޑ  ސ ވާލ ކ ރީމާ  ރައީސް. މިއަދ  އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރާ  މި ދަނީ އިއްޒަތްތެރި  ންވެެގ

ހަމަޖެހިެގންދާނޭ ވެސް  ދ ވަހަކ އެކަން  ކޮން  ރައީސް،  އިއްޒަތްތެރި  ވެއްޖެ   އަހަރ  2؟ ހަމަޖެހިެގންދަނީންތޯ  . 

އެ   ހ ންނަތާ.  ނ ހިނާގ  ޕްލާންޓް  ައއިސް  ރައީސް،  އަޑަކާތައިްއޒަތްތެރި  އިވ ނ   އަޅ ަގނޑަށް  ިމއަދ   ގ ޅޭ    ނ ަގއި 

އަ އިްއޒަޅ  ޮގތ ން  މިނިސްޓަރާަގނޑ   އެ    .ކ ރީސ ވާލ   ތްތެރި  އަޅ ަގނޑ   ވާހަކަ.  އ ޅޭ  ހ އްޓާލަން  ޚިދ މަތް  ެއތަނ ެގ 

ިއއްޒަ އ ފެއްދިން.  މިސ ވާލ   ރައީސް،  ކަންބޮޑ ވ ހިތްތެރި  ބޮޑެތި  އިއްޒަތްތެރި ންރީ  މި  އެދެނީ  ައޅ ަގނޑ   ތައް. 

އަރިހ ން މެންބަރ ންެގ  އިްއޒަތްތެރި  ފާ  ،މަޖިލީހ ެގ  ޢަ  ޢޫރާޝ ޅ ކ ރައްވާ  ތި  ބައްޓަންކޮށްދެްއވާށޭ.    ފ ޅ ލ މަެއއްޮގތަށް 

ޝަން  ކޯލި  ،ކަމ ަގިއ ވާނަމަމިނިސްޓަރ ންނާިއ ސަރ ކާރ ެގ ނަޤާބިލ ކަން ޮއތްވި  ބެ ޔާ އަރިހ ަގއި ތިއްއްރައީސ ލްޖ މްހޫރި

 ޙައްޤ ަގއި. އެކަން  ޔަސް މިކަން ކޮށްދެްއވާށޭ މަސްވެރިންެގވިކަމ ަގއި  އެކެހެރިކ ރައްވާފައި ނަމަވެސް، އެމް.ޑީ.ޕީ ެއކަނި

ވެސް  ހާ ވީ ؛ނީިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅ ަގނޑ  އެދެޖެހެނީ. އެހެންވީމާ،  ނ ވެދާ މަންޒަރ  ފެންނާތީވެ މި ވާހަކަ ދައްކަން

މާ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ިމީއ  ކަށަވަރ ކޮށްދޭށޭ.  ޙަްއޤ ތައް  މަސްވެރިންެގ  ކަެމއް.   އަވަހަކަށް  ލަސްެވއްޖެ  ވެސް  ބޮޑަށް 

ނ ކޮށް ޚާއްޞަމިކަން  ނިކަމެތިެވެގންދާނެ.  ޖެހި،  ހާލ ަގއި  ބަޔަކ   ބޮޑ   ތެރެއިން  ރައްޔިތ ންެގ  ދިވެހި  ްއަގިއ  ޮގތެ   

ދާ މަސްވެރިންތަކެްއެގ  .އަދި ގދ  ،އި އިރާަގއަޅ ަގނޑ   ިގނަ  ފ ނޑ ފ ނޑ ވެެގންދާނެކަމީ ޝައްކެޢާެގ  ތް  އޮ  އްއިލާތައް 

 ކަމެއް ނޫން. ޝ ކ ރިްއޔާ. 

 

 :ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން
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މެންބަރ .   ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ބާކީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް،  އަޙްމަދ  ޝިޔާމަމެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ނައިފަރ   ށް 

 މިނެޓ .  2 އޮތީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

ިއއްޒަތްރިޝ ކ  މަސްވެރިކަމާއްޔާ  ބޮޑ ކަންނެލި  ރައީސް.  ޕެޓިޝަނެްއ   ގ ޅިެގން  ތެރި  އޮތް  ހ ށަހަޅާފައި 

އަ ރައީސް  ަގނޑ މެންނާޅ ދިރާސާކ ރ މަށްފަހ   އިއްޒަތްތެރި  ރިޕޯޓ .  އޮތް  ފޮނ ވާފައި    ެގބޮޑ ކަންނެލީ ؛ހިސާބަށް 

މަސްވެރިން މިއަދ  ބޮޑ ކަންނެލި މަސްވެރިކަން ދޫކޮށްލާފައި ފަޅ ަގއި މ ށިމަސް ބާނަން ތިބީ. ނައިފަރ  ފަޅ ަގއި ވެސް  

  ތިބީ ފަރާތްތައް  ކ ރާ  ބިލަމަހ ެގ މަސްެވރިކަން   ކަޅ ކ ރާ ފަރާތްތަކާއި އަދިންބޮޑ ކަންނެލި މަސްވެރިކަ  ،ތިބީރިން  ވެމަސް

މ ށިމަހެއް   ނައިފަރ  މަސްވެރިންނަށް  ަގ  ފަޅ ަގއި  ިމއަދ   ކީްއވެެގންތޯ  އެ  މަނޭތޯ.  ނ ފ ރި  ބޮޑ ކަންނެލި   ،ބީތިހަށް 

މަސްވެ ކަޅ ބިލަމަހ ެގ  އަދި  ވެސް  ވެސްމަސްވެރިންނަށް  ރަީއސް ؟ރިންނަށް  މަސްކޮ ؛އިްއޒަތްތެރި  ޅ   މަސްވެރިން 

ެއހެންވީމާ، ވާ   ބޭތާއިސާ ނ ލިފަބޭ.  ލިލީމަ ފައިސާއެްއ ނ އިކިރަ ދެވަނަ   ،ޮގތަކީ  ެއއް މަހެއް، ދެމަހެއް ނޫން ވަނީ. 

 ތްތައް....ރާކ ރާ ފަކަންމަސްވެރި  ެގފ ރޭ. ބޮޑ ކަންނެލީ ދ ވަހ  މަހަކަށް ނ އެއް

 

 ހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާ

 . ޝިފާޢ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  އިްއޒަތްތެރި ިއހަވަންދޫ ދާއިރާެގ  ،  ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޝިފާޢ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އިހަވަންދޫ

  ކަނޑައެޅިެގން ސީދާ ދޮގ  ،ލަން ބޭނ ންވީ ށްކޮފާހަގަ  އި ނަަގއްމައްސަލައެ  ހޭޅ ަގނޑ  ނިޒާމާ ބެއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަ 

ތެދެންމެ  ވާހަކަ ދައްކަވާތީ.  މެންބަރ  ޝިޔާމް  ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ފައިސާ  !ނައިފަރ   ދިނ މ ގައި   މަސްވެރިންނަށް 

ެގ ކ ރާ އ ސޫލ ދޫ  އެދެމ ން،    މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ  .މަވެސް މަސްދ ވަސް ވެސް ނ ވޭނައެހެން  ހ ރި.ލަސްތަކެއް އެބަ

މި ހަމަ  ވާތެރެއިން  އެ  ދައްކަވާތީ  ވާހަކަެއއް  ދޮގ   ކަނޑައެޅިެގން  ހަމަ  އެބަދޭ.  ދޫކ ރަމ ން  ހަމަ ފްކޯއިން  ހަކަ 

 ފާހަަގކޮށްލީ އަޅ ަގނޑ .  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:



2002 އޮގަސްޓ   31                                            ސާލްޖަނަ ވަ  33 ގެރ  އ  ދަ ނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަ ނަވަ 0220  

 

148 

 

 ތްތެރި މެންބަރ . ރާެގ އިްއޒަފަރ  ދާއިނައި

 

 އްކެވ ން:ވާހަކަދެ ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

ރައީސް.   އިްއޒަތްތެރި  ދެންނެވީއަޅ ަގޝ ކ ރިއްޔާ  ސާފ ކޮށް  ވަރަށް  ވާހަކަ.   ،ނޑ   މަސްވެރިކަމ ެގ  ކަޅ ބިލަމަހ ެގ 

ރިފައި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ފިޝަރީޒް  ފިޔާއަށް ވެސް ބޮޑ ކަންނެލި މަސް ނ ކިރ   19މަސްވެރިން ތިބީ  ކަންނެލި  ބޮޑ 

ރ ފިޔާ  100ސްޓްރީން  މިނި ނެރެފައި،  މިލިއަން  ފެސިލީޓީެއއް  ރ ފިޔާ   100ެގ  ޮގށްފެސިލިޓީއަ  ގެ މިލިއަން  ހެދި  އް  ތެ 

އެނިގވަޑައެއްަގނޑ މެއަޅ  ބޭފ ޅަކަށް  އެްއވެސް  ތިއްބެވި  މަޖިލީހ ަގއި  އިްއޒަތްތެރި  ިމ  ތެރެއިން  ނ ަގންނަވާނެ.    ންެގ 

މަސްވެރިކަން ؛އެްއވެސް ފަރާތަކަށްބޮޑ ކަންނެލި  ެއއްވެސް  އެ  ކ ރާ  ފެސިލިޓީ  100ދާޅ ވާ  ވި  ރ ފިޔާެގ    ގެ މިލިއަން 

. މި ތަނ ަގއި ތިއްބެިވ  އްލެެއއީ އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  އ ފައްދާ ސ ވާ   ، ޒަރީާއއިން ެއްއވެސް ވަރެްއެގ މަންފާއެއް ކ ރިތޯ

މިލިއަން    100ތަ  ހެދި ނ ވަ  އާމިލިއަން ރ ފިޔާ  100  ،އެްއވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ކެރިވަޑަެއއް ނ ަގންނަާވނެ

ަމސްވެރިކަންމަޤް  ލެވ ނ ފެސިލިޓީ    ެގރ ފިޔާ ބޮޑ ކަންނެލީެގ  ެއްއވެސް  ޞަދ   ކަމަކަށް  ހާސިލ ވި  ފަރާތްތަކަށް  ކ ރާ 

މިއަދ  ބޮޑ ކަންނެލީެގ މަސްވެރިންނަކަށް ނޭނެގ  ؛ ރަކަށް ވިދާޅ ވާކަށް ނ ކ ރެވޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ބަތެރި މެންތްްއޒައި

ކޮހަމަ އެމް.ޑީ.ޕީބައިއަަގކީ  ހަމަ ކަމެއް.  ސަރ ކާރ ން  މި  ބޮޑ ކަންނެލިެގ  ޮގތ ަގއި  ވިދާޅ ވީ   އަގ ެގ    ، މަސްވެރިންނަށް 

 ރ ފިޔާ ކަަމށް. 19އަގ  ެއއީ ހަމަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ޙަސަން އަޙްމަދ މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި ިއނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް،  

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އަޙްމަދ  ޙަސަން މެންބަރ   އިރާެގދާ އިނގ ރައިދޫ

ބ ނި   ދޭން  މަސްވެރިންނަށް  ސަރ ކާރ ން  ވޭތ ވެދިޔަ  ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ރ ފިޔާ  10ޝ ކ ރިއްޔާ  އެ   ؛ހާސް 

ދޭ ޤައ މަކ  އަދި ނެތް. އެ ޝަކ ވާ ކ ރަމ ން އެބަވެރިއަކ  މި  ފައިސާއަށް ހެދި ޮގތެއް ނ ވަތަ އެ ލިބ ނ  މީހަކ ، މަސް

ތަށް ލަޔާ. އެ ވާހަކަ ދައްކާފައި މިއަދ ެގ ހާހާސް ރ ފި  10ކޮބައިހޭ އެ    ،ރާތަކަށް ދަތ ރ ކ ރާއިރ ގައިއަޅ ަގނޑ މެން ދާއި

ދިމާވި،  ބަލާފައި ބަ    ދ ނިޔެއަށް  މަސް  ،އިރ ލާހާލަތަށް  ސަރ ކާރ ން  އި  ރިންނާވެމި  ކ ރެއްިވއްޔާ  ރާދަފ ޅ ދޭތެރޭަގއި 

  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. . ޝ ކ ރިްއޔާދެރަޮގތެއް ނ ހަދާނެ



2002 އޮގަސްޓ   31                                            ސާލްޖަނަ ވަ  33 ގެރ  އ  ދަ ނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަ ނަވަ 0220  

 

149 

 

 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ޙަލީމް ެމންބަރ  އަޙްމަދ ިއއްޒަތްތެރި ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ  ،ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޙަލީމް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ބިލެތްދޫ

ޅޭ ޮގތަށް ހަަމ ފަރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ވަރަށް ބޮޑަށް އޮއި ނައިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ދެންމެަގއި މިތާނަގ

ޗެމްބަރ ަގިއ ިވޔަސް ރައްޔިތ ންނަށް    ގެ ހ ަގއި އެީއ ނިޒާމީ ަމއްސަލައެއް. އަދި މަޖިލީތ ައޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގ  ވާހަކަދެްއކީމާ

ރާ ޮގތ ަގއި މިދިޔަ  ކ ބޫލ ަގށްދިނ ން. ައޅ ަގނޑ   ސާފ ކޮެއއީ  ންެގ ވާޖިބެއް  އެހާ ބޮޑަށް އޮޅޭ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅ ަގނޑ މެ

ދިވެހި  5 މި  މަރާއަހަރަކީ  ެއއްކޮއްޖޭަގއި  ހ އްޓ ވަސްވެރިކަން  ވެއިލައިށް  މަސްވެރިކަން  ބޮޑ ކަންނެލީެގ    ، ސް، 

ށް ބޮޑެތި މ  މީހަކަށް ވަރަންއާ   ،ލާފައިއިމ ޅިންހެން ހ އްޓ ވަ  ށްނ ކޮޚަރަދ   ފެކްޓްރީތަކ ަގއިކ ރަމ ން އައި   ؛ރ ންރ ކާސަ

ދީެގން މަސްންއާ،  ލޯނ ތައް  ފަރާތަކަށް  ކަންކަން  މ   ހ ޅ މާލޭަގއި  ފ ރ ޞަތ ދީެގން  ދިޔައީ.  ވެރިކަމ ެގ  ކ ރަމ ން 

ވާހަކަ ވެސް ފެންނާނެ. ހަމަ ލީ    ެގންޮގސް އެކައ ންޓަކަށް  ން ޑޮލަރ މިލިއަ  1ޚާއްޞަކޮށް ޓ އަރިޒަމް މިނިސްޓަރ ެގ  

ކޯޓ ަގއި ެވސް އެ ވާހަކަ ދެއްކި. އެހެންވީމާ، މަސްވެރިންނާއި މިދިޔަ ެއކީަގއި އެކަން ކޮށްފަ  މަސްވެރިައކާ އި އޮތީ. 

އެންމެފަގ ޅި  ނާޝަކޮރަޕް  ،ސަރ ކާރާއި  ިއނޭގނެ.  މިންވަރ   ހ ރި  ޔާ  އި  ރައީސް  ޝަރީޢަމީފަހ ން    ތްންެގ 

މި   ކޮރާނިމިެގންދިޔައިރ ަގއި  ޔާމީންެގ  ހ ރީ  ފަރާތް  ަގންނަ  ކަންނެލި  ބޮޑަށް  އެންމެ  ދަރަންޏެއް އްޖޭަގއި  ންމެވެސް 

ކޮންމެ އެހެންވީމާދައްކަން  ލައިެގން.  ލާރި  އެކައ ންޓަކަށް  އެކްސްކްރޯ  ރައީިއއްޒަތް  ވެސް  އަގ     ސް،ތެރި  ކަންނެލީެގ 

ސަބަބ  އާ  ވެއްޓިެގންދިޔަ  ފެންނަން.  ސާފ ކޮށް  ވަރަށް  އޮތީ  ކަންނެލި  ންމި  މ ޅި  ފަރާތަކަށް  ިވއްކ މ ެގ  ަގނެމ  

ފަރާތެއް އެންމެ  ންނެލި ަގންނަ  ކަ  ،ޮގތަކީ   . އެހެންވީމާ، ވާބަނީ  އަތާ  ރިހާ ެއންމެންެގ ފަޔާއިއެހެން ހ   ،އިދީފަހ އްދަ

އޭނަ ހިތ ަގއި އޮންނަ ައެގއް ދެމ ން އައީ. އެ ބަދަލ    ،ހޭލާއިރ  އެ ކަންނެލި ަގންނަ ފަރާތް ހެނދ ނ   ހ އެ ދ ވަ  ހ ރީމާ

އަހަރާިއ   5ޔާމީންެގ    ،ޑ މެން ލަދ ަގންނަންޖެހޭނެނއަލ ަގ ؛ެގންނަން އަޅ ަގނޑ މެން މި އ ޅެނީ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް 

މައ މޫންެގ  ރަ ނިމިެގން  30އީސް  ައލ ަގ  ޔައިރ ދިއަހަރ   އަތ  ނވެސް  އިބްަގޑ މެންެގ  ހަމަ  ހ ރީ  ރ ގެ  ނާޞިރާހީމް  އި 

ދަނީ ކޫއްޑޫ  ން މިހާރ  އެ  އެކަމަކ  ިމއަދ  މި ސަރ ކާރ    . ދ ވަސްވަރ  ހެދިފައި ހ ރި ފެކްޓީ. އެވަރ ެގ މަސް ސްޓޯރޭޖ 
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އޭރި އެހެންވީާމ،   .ެވސް  ން. އަދި ފެލިވަރ ަގއިމ ްއ ތައްޔާރ ކ ރަރޭޖެހާސް ޓަނ ެގ ސްޓޯ  15ާއަގއި  އޭރިާއަގިއ، ގދ. 

 ... އެމް.ޑީ.ޕީ .ކަން ކ ރަން މި އ ޅެނީ މިކަނިކާރ ން އެރ އި މި ސަކ ރާ ޮގތ ަގބޫލ  ަގަގނޑ  ޅ އަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމް  ްއޒަތްތެރިއި  ނައިފަރ  ދާއިރާެގލައެއް، ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

  ދާއިރާގެ   ޮގތަށް ބިލެތްދޫ  ރައްޔިތ ންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޮއޅޭ  ،ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީޝ ކ ރިއްޔާ  

މެންބަރ އިްއޒަތް އެއެބަ  ޅ   ވާހަކަފ    ތެރި  މާ  ދައްކަވާ.  ވިދާޅ ީވ،  ވާހަކަފ ޅ ަގއި  މިހެން   !ރައްވާތިފ ކ މަނިކ ފާނ ެގ 

މަސްވެރިންެގ ާގނޫނ ،  މަސްވެރިންެގ ާގނޫނަކީ،    އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ޖެހޭ  ށް ެއބަ ސާފ ވާންރައްޔިތ ންނަ  .ންދަންނަވަ

ާގނޫނަކީ، ެގންވ ނ   މަޖިލީހަށް  ެއ    މި  ޒަޢާމަތ ަގއި  މައ މޫންެގ  ރަީއސް  ެއއީ  ނޫން.  ާގނޫނެއް  ހެދި  މި ސަރ ކާރ ން 

  އެއީ އަސްލ ަގއި މަސްވެރި ާގނޫނެއް ނޫން. ފްރޭމްވޯކެއްާގނޫނެްއ.    ވާފައި އޮތްން ހައްދަެގ ބ ރަ މަސައްކަތ  މަނިކ ފާނ 

ހޯ ހަމަައގ   މަސްވެރިންނަށް  މަސްވެދައިދިއެއީ.  ހަމަރިންނ މަށް.  ސަރ ކާރައެހެ؛ ނަށް  ެއމް.ޑީ.ޕީެގ  ކ ންނެްއ  ންވީމާ، 

ކަށް ވެސް އަޅ ަގނޑަކަށް  ހަމަައގ  ހޯދާ؛ ދިނީމެކޭ ބ ނެވޭކަށްމަސްވެރިންނަށް ތިމަންނަމެން މި ސަރ ކާރ ަގއި ކަމެްއ ކޮށް

 . ަގބޫލެއް ނ ކ ރެވޭ މިހާރ  މި އޮތް ާގނޫނ ެގ..

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ރިޔާސަތ ން

ންދޫ ވަވާ ދެން ތި ނިޒާމީ މައްސަލަ ނިންމަވައިލަްއވަން. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް، އިހަ ހިންަގ؛ މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  

 ޢ . މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޝިފާއިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ  

 

 ޒާމީ މައްސަލަ( )ނި

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޢ ންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޝިފާވައިހަ

މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި  ތ ންނަށް އޮޅޭ ޮގތަށް ނައިފަރ  ދާއިރާެގ  އާންމ  ރައްޔި  ށް ބޮޑަށްހަމަ ވަރަ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މޫނ ެގ ވެރިކަމ ން  ސް މައ ކަމެއް ފާހަަގކ ރެްއވީމަ އަޅ ަގނޑ  އެކަން ރަނަގޅ ކ ރަން ބޭނ ން. އަސްލ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ރައީ
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ަމސްވެ  4ލި  އެކ ލަވައި މި  ފޮޅ ވަތ ެގ  ައޅ ަގނޑ މެން  ާގނޫނ   ބެހޭ  މި  ރިކަމާ  ރަްއޔިތ ންެގ  ވަނަ  19ސަރ ކާރ ން، 

ފާސް ރިޕްމަޖިލީހ ން  ާގނޫނ ން  ބެހޭ  މަސްވެރިކަމާ  އިނކ ރި  ސާފ ކޮށްދޭން  ތޯ.ޭގލޭސްކ ރީ  އެކަން  ެވެގން އެހެންވީމާ، 

 އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވައިލީ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ރިޔާސަތ ން

  .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

، ޤައ މީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކަިއެގ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންިމ ތަޢ ލީމ ެގ ބިލ   -8.17  ޑާ ނަންބަރ  އެޖެން  -{ 8.17}

މެންބަރ    އިްއޒަތްތެރިޓ . މި ރިޕޯޓ  މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ އްވައިދެއްވާނީ ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރ ، ބާރަށ  ދާއިރާެގ  ޮގތ ެގ ރިޕޯ

 هللا.އަޙްމަދ  ޢަބްދ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  هللاދ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޢަބްރަށ  ދާއިރާެގ ބާ

 ސް.ރައީ  ިއއްޒަތްތެރިޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ރިޔާސަތ ން

އެ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   މާފަންނ   މަޑ ކޮށްލަދެއްވ ން  މައްސަލައެްއ،  ބެހޭ  ނިޒާމާ    ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާެގ    މެދ ދެން. 

 އިބްރާހީމް ރަޝީދ .  މެންބަރ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އިބްރާހީމް ރަޝީދ  މެންބަރ ދާއިރާެގ   މެދ މާފަންނ  

ޕެމަސްވެ؛ ސްރައީ   އިްއޒަތްތެރި ބެހޭ  ޕެޓިޝަނަރިކަމާ  ބޮޑ ކަންނެލީެގ  ވާހަކަދަްއކާލަން،  ޓިޝަން،  އަދި ށް  ޖޭ.ޕީ 

ޕީ އެްއވެސް  .އެއެމް.އާރ .އެމް،  ޙައްޤ ަގއިން.ސީެގ  މަސްވެރިންެގ  މަސްވެރިންބޭފ ޅަކ   ބޮޑ ކަންނެލީެގ  ޙައްޤ ަގިއ  ެގ  ، 

އެމް.އާރ  ޚާއްޞަކޮށް،  ވަކާލާތ ކ ރާ.  މިތާ  ބެ ؛ސްރައީ  އިްއޒަތްތެރި.އެމ ން.  ނެތް  ނިޒާމާ  މައްސަލަމިއީ  . އެއްހޭ 

 ޔާސީ ކޯލިޝަން ނިޒާމ ... ރި؛ ނިޒާމ   ެގ މެންބަރެއް މިތާ ނެތ މަކީ އެއީ.އެމ  އެމް.އާރ ކޯލިޝަން ހަފާދައި އޮތް 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ރިޔާސަތ ން
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އަޅ ަގނޑަށް  ؛ މެންބަރ އިއްޒަތްތެރި  ،  މެންބަރ ްއޒަތްތެރި  އި ކަމަކަށް  ދެވަނަ  ނިމިއްޖެ.  މައ ޟޫޢ   އެ  ކަމަކަށް  އެއް 

ސް ިމ ަވގ ތ  ހިންގ މ ެގ ނިޒާމ ެގ  ހީވަނީ، ތި ފާހަަގކ ރަްއވަނީ ނިޒާމ ެގ މަްއސަލަެއއް. އެކަަމކ  ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލި

 . ބަރ މެންއިްއޒަތްތެރި  މައްސަލަެއއް ނޫން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  هللاމެންބަރ  އަޙްމަދ  ޢަބްދ ރަށ  ދާއިރާެގ ބާ

ތަ  ސް.ރައީ   ިއއްޒަތްތެރިޝ ކ ރިއްޔާ   ޮގތ ެގ  ޢ ލީމ އަޅ ަގނޑ   ނިންމި  ކޮމިޓީން  ތަރިކަ  ތަރައްޤީއާއި  ޤައ މީ  ބިލ   ެގ 

ހ ށަހަޅާލަން  އިްއޒަތްތެރިރިޕޯޓ    ބިލ .  މަޖިލީހަށް  ކޮމިޓީ މި  މަސައްކަތް  ކޮށްދެއްިވ މެންބަރ ތްތެރި  ިއއްޒަެގ  ެގ  ން 

އެ   ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   ޓަކައި  ކަމަށް  ބޭފ ންނަށާމެންބަރ ިއްއޒަތްތެރި  ރަނަގޅ   އިދާރީ  ހަމަ  އި  ޅ ންނަށް 

ދަންނަވަން ޝ ކ ރ   ފަރާތްތަކާ  އިޚ ލާޞްތެރިކަމާެއކ   އެކިެއކި  އަޅ ަގނޑ މެން  މަސައްކަތ ަގިއ  ކޮމިޓީެގ  މި   .

ެއޑިޔ  ެއޮގތ ން،  މިނިސްޓްރީއާއި ބައްދަލ ކ ރިން.  ތަޢ ލީކޭޝަން  އާންމ    އަދި  ފަރާތްތަކާއި،  ެއކިެއކި  ދާއިރާެގ  މީ 

ކ  ފޯރަމެއް ވެސް ބޭްއވ ނ .  ކައި ޕަބްލި. އަދި އާންމ ންެގ ޚިޔާލ  ހޯދ މަށް ޓަފަރާތްތަކ ެގ ކޮމެންޓަށް ވެސް ހ ޅ ވައިލިން

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ބިލަށް އެކިއެކި ފަރާތްތަކ ން   ލިބ ނ  މަޢ ލޫމާތ ތަކ ެގ އަލީަގއި އަދި ހަމަ ެއާއެއއްކޮށް،އެޮގތ ން  

ތ ެގ   ޮގޓީން ކ ރެްއވިލ ެގ މަސައްކަތް ކޮމިންޓ ތަކާއި ހ ރިހާ އެްއޗެއް ދިރާސާކ ރ މަށްފަހ  މި ބިފޮނ އްވާފައި ހ ރި ކޮމެ

މަޖިލީހ  މި  ވާނީ  އަޅ ަގނޑ މެން  ވެރިޕޯޓ   ބެވްސައިޓ ަގިއ  އަދި  ެގ  ހިމަނާފަ.  ވެސް  ބަރ މެންިއްއޒަތްތެރި  ސް  ންނާ 

އެހެންވީމާ، ރިޕޯޓ ަގއި    ހިއްސާކ ރެވިފަ.  އިތ ރަކައަޅ ަގނޑ   ވާހަކަތަކަކަށް  ާގނޫނަކަށް ހ ރި  ބިލ   މި  ނ ދާނަން.  ށް 

އަންވެެގންދާ  ތައިރ ަގއި  ބަދަލ ތަކެއް  ހެޔޮ  ަވރަށް  ހިމެނިފަޢ ލީނާނެ  ވާނީ  ބިލ ަގިއ  މި  ދާއިރާއަށް  އެޮގތ ން،  މީ   .

މަޖިލީ ބިލެއް  ބަތަޢ ލީމ ެގ  ސަބަބ ން  ހ ަގިއ  ާގނޫނ ެގ  އެ  ެވެގންދާއިރ ަގިއ،  ާގނޫނަކަށް  ވ ޖޫދ ެވެގން  ހ ސްކ ރެވި، 

 ކަންކަން ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލާނަން. އެޮގތ ން ތަޢ ލީމާ ބެހޭ ރަސްމީ  ރެއިން ބައެއްކ ެގ ތެއަންނާނެ ިގނަ ކ ރިއެރ ންތަ 

ެއކ ލަވަ ސިޔާސަތ ތަ ރަކެއް  ތަންތަން  ކިޔަވައިދޭ  އަދި  ކިޔަަވއިދިއިލެިވ،  އ ސޫލ ތަކާިއ  ެގ  ނ މ ޖިސްޓްރީކ ރ މާއި، 

  ތާއިންމާއާއި މަސްއޫލިއްޔަ ހަމަ އެއާެއއްކޮށް ބެލެނިވެރިންެގ ޒިންމާތަކާއި، އަދިކާއި ޒިރިވަރ ންެގ ޙައްޤ ތަ، ދައިތަކާހަމަ

ކޮށް ކިޔަަވއިދޭ ތަންތަން ެގ ވާހަކަ މި ބިލ ަގއި ވަރަށް ސާފ ކޮށް ބަޔާންކ ރެވިފަިއވާނެ. އަދި ހަމަ އެާއއެއް އް ކެޙައްޤ ތަ

ޓީޗަރ ން ކިޔަަވިއދިނ މ ަގއި  ލިބިެގންވާނަށްރަޖިސްޓްރީކ ރ މާއި،  ޒިންމާތަކާއި  ޙަ    ޓީޗަރ ންެގ  އަދި  އްޤ ތަކާއި 

ކ   ބޭނ ންވާ  އެހީއަށް  ޚާއްޞަ  އަދި  ކ ރ މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކާިއ،  ކަންކަން  ރަނަގޅަށް  އިތ ރަށް  ޓަކަިއ  ދީންނަށް  މަށް 

 ބެލެނިވެރިންނާއި،  އްކޮށް ސަރ ކާރާއި އަދިބެއް ވެސް ވޭ. ައދި ހަމަ އެއާއެ ދާެއއް ެވސް، އަދި ބާމާއްއެކ ލަވައިލާފަިއވާ  

ޒިންމާތަ މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކާއި  އަޅ ަގނޑ މެޓީޗަރ ންެގ  އަދި  ޙައްޤ ތަކާއި  އިތ ރ ން،  ކ ކ ެގ  ތަޢ ލީމީ  ންެގ  ދީންނަށް 

މިންވަރާއި އޮތް  ޙައްޤ   އ ނެގނ މ ެގ  ތެރޭަގއި  އެނެގނިޒާމ ެގ  އަދި  އަދި  ،  މިންވަރާއި،  އ ފ ލަންޖެހޭ  ޒިންމާ  ނ މ ެގ 
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ކ ނިވެރިންބެލެ ޢަމަލ ކ ރަންީވ    ފޮނ ވ މ ަގއި  ސްކޫލަށް  ވަރަށް  ދިން  ވެސް  ވާހަކަ  ޒިންމާެގ  އ ފ ލަންޖެހޭ  އަދި  ޮގތާއި 

  ، މި ބިލ  މިދެންނެވި . އަޅ ަގނޑ  މާ ދިގ ކޮށް މި ވާހަކަ ދައްކާކަށް ނެތިން. އެހެންކަމ ންށްފަތަފްސީލ ކޮށް ބަޔާންކޮ

މަޖިލީހ ން މި ބިލާ މެދ  ޮގތެއް ނިންމ މަށް  އިއްޒަތްތެރި  މި    ެވ،ންނާ ހިއްސާކ ރެވިފަިއވާތީމެންބަރ އިއްޒަތްތެރި    ޮގތަށް  

 ރައީސް. ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅަން. ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ޑ  ިމ  މި ރިޕޯޓ  އަޅ ަގނޓަކައި

 

 ކެވ ން:ވާހަކަދެއް  ރިޔާސަތ ން

 މަދ  ޝިފާޢ .މ ޙައް މެންބަރ ްއޒަތްތެރި އި ދާއިރާެގ . އިހަވަންދޫ މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މަދ  ޝިފާޢ މ ޙައް މެންބަރ ދާއިރާެގ އިހަވަންދޫ 

ވ ޖޫދ ވ މ ެގ  ިއްއޒަތްތެރިޝ ކ ރިއްޔާ   ާގނޫނެއް  ބެހޭ  ތަޢ ލީމާ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މަގ ރައީސް.  އޮތީ. މަތީ   ިމ  ަގއި 

 ށްސިޔާސަތަ  ެގޢ ލީމ ތަދިވެހިރާްއޖޭެގ    ބަދަލ ތަކެއް  ، ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ހަމަ މ ހިންމ ރައީސް  އިްއޒަތްތެރި

ަވރަ ބިލ ަގއި  މަސައްކަތްކ ރަނީ.  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ރަނެގންނަން  ހ ރިށް  ކަންތައްތަކެއް  މ ހިންމ   ވަރަށް  ކަން ަގޅ ، 

ފާހަަގކޮށްލަން.ސްވެއަޅ ަގނޑ    ކަތަ    ކަންކަން  ބެހޭ  ހ ދޫދެއްެގ    ނޑައެޅި،ޢ ލީމާ  ވަކި  އެއީ  ކަންކަން  ބެހޭ  ތަޢ ލީމާ 

މިންަގ ހިނތެރޭަގިއ،  ތެރޭަގއި  ކަށަވަރ ކ ރ މަޑ ތަކެްއެގ  ތަންތަންކަން  ބަދަނާގ  މ ހިންމ   ބޮޑެތި،  ޓަކައި  ލ ތަކެްއ  ށް 

ނިޒާދިވެހިރާއްޖޭ   ،ރައީސް   ިއއްޒަތްތެރިއެބަހ ރި.   ައޅ ަގނޑ  ެގ  އަންނައިރ   ބަދަލ ތަކެއް  ބޮޑެތި  މިހާ  ތެރެއަށް  މ ެގ 

ފ ރިހަމަ ވަރަށް  ޮގތ ަގއި  ރަނަގބޫލ ކ ރާ  ވަރަށް  ބިލ ަގއި  މި  ެގންނަންޖެހޭ.  ބަދަލ ތައް  ެއ  އަޅ ަގނޑ މެން  ،  ަގޅ އަށް 

މި  ރަނީ، އަދިވެސް  ފާހަަގކ ފާހަަގކ ރާ ހިނދ ، އަދިވެސް އަޅ ަގނޑ     ފައިވާކަންމ ހިންމ  މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށް، ހިމަނާ

ވަނަ މާއްދާެގ )ނ(އިން    38ޖެހޭ ަވރަށް ިގނަ ކަންކަން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ ފާހަަގކ ރެވޭ.  ބިލ ަގއި ރަނަގޅ ކ ރަން

ަގބޫލ ކ ރާއެކ ލަ  ައޅ ަގނޑ   ެވސް  ބޯޑ   ެއއަށްވައިލާ  ޮގތ ަގއި  ކޮމްޕޮޒިޝަނެއް  ރަނަގޅ   ެއކ ލަވ ރެ  ަވއިލަންޖެހޭ. ަގއި 

ހ ށަހަޅަނީ މިޮގތަށް   ޮގތ ަގއި  ހ ށަހެޅ މެއްެގ  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   ފާހަަގކޮށް  ހ ރިކަން  ކަންކަން  ރަނަގޅ ކ ރަންޖެހޭ 

ހ ރި  އަލ ން އަނބ   ،ރައީސް   އިްއޒަތްތެރި ފ ރިހަމަކ ރަން  ިއތ ރަށް  އަދިެވސް  ެގންޮގސް  ކޮމިޓީއަށް  ހަމަ  ބިލ   މި  ރާ 

 . ރައީސް ިއްއޒަތްތެރިމަށް. ޝ ކ ރިއްޔާ ތަޅ މަށް ހ ށަހެޅ ކަންތައްތައް ފ ރިހަމަކ ރ މަށްފަހ ަގއި މި މަޖިލީހ ެގ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ރިޔާސަތ ން

 .ޔާސިރ  ޢަބްދ އްލަޠީފް މެންބަރ އްޒަތްތެރި އި ދާިއރާެގ  އްފ ށީ އ ތ ރ ކ ޅ ދ . މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  
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 ހަކަދެްއކެވ ން: ވާ ޔާސިރ  ޢަބްދ އްލަޠީފް ެމންބަރ ދާއިރާެގ  އްފ ށީ އ ތ ރ ކ ޅ ދ 

އަޅ ަގނޑ     މެންބަރ އްޒަތްތެރި  އި ދާއިރާެގ  އިހަވަންދޫ  ރަީއސް.    ިއއްޒަތްތެރިޝ ކ ރިއްޔާ   ހ ށަހެޅ މަށް  ހ ށަހެޅި  އެ 

 ން. ތާއީދ ކ ރާ ވާހަކަ ފާހަަގކޮށްލަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ރިޔާސަތ ން

ވ މާ ެއކ  ނެންކ  ފ ރ ޞަތަށް އެދިވަޑައިނ ެގބަރަމެންިއއްޒަތްތެރި  އެއްވެސް  ހެން  އެ  .މެންބަރ ިއްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  

ވޯޓ  މިއަދ ެގ  ހ ށަހެޅ މަށް  ދަންނަވަން.  ތި  ވާހަކަ  އެހޭނެ  ވޯޓަށް  ނަންބަރ   އެޖެންޑާ  ަގޑީަގއި  ދި  8.18  ޔ މ ެގ  އަށް 

އެބަކ ރިން އަޅ ަގނޑ   ބޭނ ންވޭ ސި  ޕާޓީތަކ ެގ  މަޝްވަރާކޮށްލަން.  ޔާސީ  ލީޑަރ ންނާ  އަޅ ަގނޑ     5:30  ެއހެންވީމާ، 

 މެދ ކަނޑައިލާނަން. ވަންދެން 

 

 { ށްއަ 18:34އިން  17:19 :ޅ ކޮގ ތ  ސްވަހ }

 (هللاވާ ޢަްބދ އިބ  ރައީސް އީމަޖިލީހ ގެ ނަ ؛ވީނެންތ ގައި އިސަޔާ)ރި

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ރިޔާސަތ ން

މި ފަށަނީ، އެޖެންޑާ ނަން ަގޑީަގއި  މި  ހިއ މަން    8.18ބަރ   `. އަޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތް  ރައިޓްސް  އިން. 

ެމންބަރ ކަމ ެގ   ހ ސްވެފަިއވާ  ޢައްޔަން  4ކޮމިޝަނ ން  މީހ ން  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  މަޤާމަށް  ޓަކައި  ކ ރެްއވ މަށް 

ޓ . މި ރިޕޯޓ   ޮގތ ެގ ރިޕޯ  އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިހިއ މަން ރައިޓްސް  ލަ،  ފޮނ އްވާފަިއވާ މައްސަ

ޖީހާން   މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  އްރިރ ، ހިންނަވަރ  ދާއިރާެގ  ޤަްއޒަތްތެރި މ ކޮމިޓީެގ އި  ނީްއވާ ލީހަށް ހ ށަހަޅ އްވައިދެމަޖި

 މަޙްމޫދ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޖީހާން މަޙްމޫދ  މެންބަރ ހިންނަވަރ  ދާއިރާެގ 

ނަރައީސް.    ިއްއޒަތްތެރިޝ ކ ރިއްޔާ   ކޮމިޝަން)  2006/6ންބަރ   ާގނޫނ   ރައިޓްސް  ދަ(ާގނޫނ ެގ  ހިއ މަން  ށ ން ެގ 

ކޮމިޝަންއ ފައްދާފަިއވާ،   ރައިޓްސް  މަޤާހިއ މަން  ހ ސްވެފައިާވ  މޯލްޑިވްސްެގ  ދަ  އޮފް  ންބަރަކ  މެ  4މަށް   

ޮގތ ެގ މަތީން، އިޢ ލާންކ ރ މ ން އެކަމަށް އިޖާބަދ5ެޓަކައި އެ ާގނޫނ ެގ  ޢައްޔަންކ ރ މަށް     30ްއވި  ވަނަ މާއްދާަގއިވާ 

އެ ތެރެއިން  ޢައްޔަންކ   ފަރާތ ެގ  ހޯއްދެވ މަށް ަމޤާމަށް  ރ ހ ން  މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  ޓަކައި  ރ މަށް 

  19އަށް  އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ ހިއ މަން ރައިޓްސް  ން  ފަރާތެްއެގ ނަ  8  ޑައިަގންނަވާވައަށް ފެނި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ
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މީެގތެ  2020ަގސްޓ   އޮ ލިބ ނ .  ދ ަވހ   އިންޓަވިއ ކ ރ މަ  8ިމ  ؛ ރެއިންވަނަ  ޓަކަފަރާތާ  މިއި ށް  މައްސަލަ  ،   

ކޮމިޓީ  ޮގތ ން  ކ ރިއަދިރާސާކ ރ މ ެގ  މަސައްކަތް  ދަންނަަވއިން  އަޅ ަގނޑ   ޮގތް  ނަލާނަން.  ށްެގންދިޔަ  ންބަރ   ާގނޫނ  

މަށް ވޭތޯ ބެލ ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކ ރާ ސިފަތައް ފ ރިހަމަ  6ެގ  (ާގނޫނ ެގ  ހިއ މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން)  2006/6

މ ަވއްޒަފ ންެގ މަްއޗަށް   3،  ެގ މަތީންވަނަ ާމއްދާެގ )ހ(ަގިއވާ ޮގތ    201ަގާވއިދ ެގ    ޓަކައި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ

އެކ ލަ އަދި  ަވއިލައި ޕެނަލެއް  އޮފީސްރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ،  ސ ެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ކޯޓ ،  ،  ހައި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޕްރީްމ 

ޖ ޑިޝަ އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  އެންޓިކޯޓ ،  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން،  ކޮިމޝަންކޮރަ-ލް  އިލެކްޝަންސް  ޕްޝަން  އަދި   

ވަނަ މާއްދާެގ    201ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގވާއިދ ެގ    އިތ ރ ން ެވސްރެވ ނ . އަދި މީގެ ކޮމިޝަނ ން މަޢ ލޫމާތ  ސާފ ކ  

ޮގތ  ރ) މަތީން(ަގިއވާ  ކޮމިޝަނ   ،ެގ  ރައިޓްސް  މެހިއ މަން  ޓަކައި ންބަރ ކަމަެގ  ޢައްޔަންކ ރ މަށް    ށް 

އޮަގސްޓ    24އި،  މަށް ޓަކަެގ ޝަކ ާވެއއް ވޭތޯ ބެލ އާންމ ންދ  މެވާފަިއވާ ފަރާތްތަކާ  ނަން ފޮނ އް  އްޔާރައީސ ލްޖ މްހޫރި

ތްތަކ ެގ ތެރެއިން އެއް ފަރާތަކާ ގ ޅިެގން ޝަކ ާވއެއް  އާންމ  އިޢ ލާނ ން ކ ރިމަތިލާފައިވާ ފަރާވަނަ ދ ވަހ  ކ ރި    2020

ލ ކޮށް، އެކަން ސާފ ކޮށް  ސ ވާ  ކޮމިޓީން  އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެ ފަރާތާހ ށަހެޅިފައިވާކަން ވެސް ފާހަަގކ ރަން. މި ޝަކ ވާ

މ ސްތަޤި މީގެއިތ ރ ން  މ އައްސަސާތަކާިއ  ބަލާފައިވާނެ.  މީހ ންއްލ   މ ސްތަޤި  އްލ   ޢައްޔަންކ ރ މ ެގ    މަޤާމ ތަކަށް 

ރައިޓްސް    ލަ،މައްސަ ކޮމިޓީންހިއ މަން  ޖެންޑަރ  ކޮމިޓީއެންޑް  މި  ހަރ ދަނާ  ރ މ ަގއި  ދިރާސާކ   ން،  ޢަމަލ ކ ރާނޭ 

ޮގތ ން،   ެއކަށައެޅ މ ެގ  މ އައްސަސާތަކާއި  މ ސްތަޤިމިންަގނޑ ތަކެްއ  މީހ ންއްލ   މ ސްތަޤި  އްލ    މަޤާމ ތަކަށް 

މަްއސަ ދިރާސާކ ރ މ ަގއި    ލަޢައްޔަންކ ރ މ ެގ  ކޮމިޓީކޮމިޓީން  އ ސޫލެއް  ޮގތ ެގ  މި ޢަމަލ ކ ރާނޭ  އެކ ލަަވއިލެވ ނ .  ން 

ކަނޑައަޅާ މަޤާމައ ސޫލ ަގއި  މަތީން،  ޮގތ ެގ  އިންޓަވި   ޝަރ ތ ށް  ފަިއވާ  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކ ެގ  މަޤާމަށް ހަމަވާ  އ ކޮށް 

މަޖިލީހ ޢައްޔަންކ  ފޮނ ވ މަރ މަށް  ތަޅ މަށް  ކޮމިޓީެގ  އެއްބައިށް  ބައިކ ޅަ  ތިން  ފާސްވާ  ެގ  މަޤާމ ެގ ފަރާތްތައް ން   ،

އެ    މެނ މަށްކޮމިޓީ ރިޕޯޓ ަގއި ހި  ބިލ  ނޫން ކަމަށް ދަރަޖަކޮށްޤާ  ނ ވަތަދާކ ރ މަށް ވަރަށް ޤާބިލ ، ޤާބިލ ،  ޒިންމާތައް އަ

ކަސޫއ  އެޮގނޑަައޅާލ ން  ކޮމިޓީެގ    2020ޮއަގސްޓ     24ތ ން  ފަިއވޭ.  ބޭްއވ ނ   ބައްދަލ ވ މ ަގިއ    45ަގއި  ވަނަ 

  8ޔާންކ ރެވ ނ    )ބ(ަގިއވާ ޮގތ ެގ މަތީން، އިސްވެ ބަވަނަ މާއްދާެގ )ނ( އަދި  21ދ ެގ  މަޖިލީހ ެގ ަގވާއި   ރައްޔިތ ންެގ

ހިއ މަން ރައިޓްސް  ންސާނީ ޙައްޤ ތަކ ެގ ހާލަތާއި،  ންޓަވިއ ކ ރި. މި އިންޓަވިއ ަގއި ދިވެހިރާްއޖޭެގ އިރާތާ ކޮމިޓީން އިފަ

މޯލްޑިވްސްެގކޮމިޝަން ދަ  އޮފް  ބާރ     ޙައްޤ ތަކ ެގ ތަޒިންމާ  ،ތަކާއިމަސްއޫލިްއޔަތ ތަކާއި،  އިންސާނީ  ކާއި، 

ފަރާތްތަކަށް   ށާއި، އެއ ސޫލ ތަކަށް ައހ ލ ވެރިވެފަިއވާ މިންވަރ  ދެނެަގތ މަމީ  ވާައގ ބައިނަލް  މީ ނިޒާމާިއ،ވާއަގ  ބައިނަލް

އަލީަގއި  ލިބިފައިވާ   ތަޖ ރިބެާގ  ޙައްޤ ތަކ ެގ  ތަޢ ލީމާއި  މައްސަލަތަްއ  އިންސާނީ  ޤާބިލ ކަން އްލ ޙަނަޒަރ ން  ކ ރ މ ެގ 

ވެ ފަރާތަކަށް  ކޮންމެ  ދެނެަގތ މަށް  މިންވަރ   ދިނ މަށްފަލިބިފައިވާ  ހާދިސާއެއް  އެކަންސް  ޮގތ ން ހ   ގ ޅޭ  ކަމާ 

ކޮމިޝަނ   ސ ވާލ ކ ރެވ ނ . ރައިޓްސް  ނަން ހިއ މަން  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ޢައްޔަންކ ރ މަށް  މެންބަރ ކަމަށް  ެގ 
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ރާތަކަށް  ފަ  6ފަރާތ ެގ ތެރެއިން    8ރިއަށްެގންދިޔައިރ ، ހ ށަހެޅިފައިވާ  އ  ކ ން އިންޓަވިކޮމިޓީފަރާތާ    8ވާފައިވާ  ފޮނ 

ހ ށަހެޅ މ  ކޮމިޓީެގ  ރެފަރެލްއެއް  ރެފަރެލް  ފ ރ ޞަތ ދީ،  ސ ވާލ ކޮށްދިރާސާަގއި  ެގ  ފަރާތާ  ެއ  ފައިވާނެ.  ބަިއވެރިކޮށް، 

ކޮމިޝަނ މިޮގތ ން   ރައިޓްސް  ޢައްޔަންކ ރެއްވ މަށް   4ންެގ  ންބަރ މެހ ސްވެފަިއާވ  ެގ  ހިއ މަން  މީހ ން  މަޤާމަށް 

ފޮނ އްވާ ނަން  ފަރާރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ކޮފަިއވާ  ފަރާތްތަކާ  ފ ރިހަމަވާ  ޝަރ ތ   ތެރެއިން   މިޓީންތްތަކ ެގ 

އަޣ ލަބިއިންޓަިވއ ކ  ކޮމިޓީެގ  ފޮނ ވ މަށް  ތަޅ މަށް  މަޖިލީހ ެގ  ކަމަށް  ފެންނަ  ދިނ މަށް  ރ ހ ން  އްޔަތ ން ރ މަށްފަހ  

ވަ އަދާކ ރ މަށް  މަސްއޫލިއްޔަތ   މަޤާމ ެގ  މި  ކޮމިޓީއަށް  ޤާބިފާސްވެފަިއވަނީ،  ފަރާތެއް.   3ފެނ ނ     ށްކަމަލ   ރަށް 

މި   (ަގއިވާ ޮގތ ެގ މަތީން،ޅ ) ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( އަދި  201ެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ  ރަްއޔިތ ން ؛ ެގ ނިންމ ންކޮމިޓީ

ދިރާސާކ ރ މަށްފަހ    ފަރާތަމައްސަލަ  ކޮމިޝަނ ކޮންމެ  އެ  ފަރާތް  ެއ  ވަކިން،  ޢައްޔަންކ ރ މަށް ކަށް  މެންބަރ ކަމަށް  ެގ 

ދި ފެންނަރ ހ ން  މެދ ގައިކޮމިޓީ  މެދ   ކަމާނ މަށް  މެންބަރ ންެގ  އާމި  ެގ  އަލްފާޟިލާ  ޯވޓ ން،  ޝަފާޢަތ   ނެިގ  ނަތ  

ކޮމިޓީެގ ފ ރިހަމަ އަޣ ލަބިއްޔަތ ން هللا ދ ބް ޢައަދ ހަމްއަޙްަމދ   މ އ މިނާ ވަޙީދ ، ޑރ.    އަލްފާޟިލާޢަބްދ އްރައްޒާޤް،  

ވަނަ މާއްދާެގ    201ެގ މަޖިލީހ ެގ ަގވާއިދ ެގ  ރައްޔިތ ންންކަމ ން،  އެހެ  ފައިވޭ.ވެފެންނަ ކަމަށް ފާސްށް  ރ ހ ން ދިނ މަ

ހ ށަހަޅަން.    މި މައްސަލައަށް ޮގތެއް ނިންމ މަށް ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ތަޅ މަށް ފޮނ ވަން  (ަގއިވާ ޮގތ ެގ މަތީން،ޅ)

 ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ރިޔާސަތ ން

ރި  .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   ވާހަކަދައްކަވަމި  އެދިވަޑައިަގންނަާވ  ޕޯޓަށް  ން މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ން 

)ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (   އެދެން.  ދެއްވ ން  އެދިވަޑަިއެގން  އިްއޒަތްތެރި  އެްއވެސް  ؛ ންމެންބަރ  އިއްޒަތްތެރި  ފ ރ ޞަތަށް 

އެދިަވޑައެމެންބަރަ ވާހަކަފ ޅ ދަްއކަާވކަށް  ރިޕޯޓަށް  ކޮމިޓީ  ނ ކ   އެްއ  މިއަދ ެގ  ަގންނަވާ.  ަގއި  އެޖެންޑާ ހެންކަމ ން، 

ހ ރި މަސައްކަތް އެ ނިމ ނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  ލާން އެބައޮތް ާގތްަގނޑަކަށް    އެޖެންޑާކ ރެވިފައި

ކ ރިން   ޭއެގ  ވޯޓ .  އަޅ ަގނޑ މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި  ހަތްދިހަވަރަކަށް  ބޭނ ން.   ންނަށް  ދަންނަވާލަން  ވާހަކަެއއް  ކ ޑަ 

ޓ އަރިޒަމްނިގވަޑައިަގއެ އަލ ން  ންނަވާނެ،  މިނިސްޓަރ   މަޖިލީހަށް ޢައް   މިއަދ   ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ޔަންކ ރަްއވާފައި 

ސިޓީފ ޅ  ފޮނ އްަވއި، އަދި ެއ ސިޓީ ވީ މަޖިލީހ ެގ ކޮމިޓީަގއި. ައޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  މި ވަގ ތ  ދައ ރ  ައޅ ަގނޑ މެން 

މަޖިލީހ ރާވާ އަދި  ޮގތަށް  އޮތް  ަގާވއިފައި  ދައ ރ   ދ ގަ ެގ  މިއަދ   ވަގ ތ ،  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ މެން  ޮގތަށް  އޮންނަ  އި 

ޓ އަރިޒަ ނިންމާލައިފިއްޔާ،  ހިސާބ ން  މި  ރައީސ ލްއަޅ ަގނޑ މެން  މިނސްޓަރަކ   ޢަްއޔަންކ ރަްއަވއިްމ  ؛ ޖ މްހޫރިއްޔާ 

ދެން ޤާނޫނ އަސާސީ   ސް އޮންނާނެ.ވަދ  ނޑަކަށް މަސްވެސް، ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރ ހ ން ނ ލިބި ާގތްަގއެހެންނަމަ

ރަނ  އެންމެ  ހިތަށްއަރަނީ  ިމ  އަޅ ަގނޑ   ެއހެންނަމަވެސް،  ދޭ.  ވެސް  ޖާަގ  ޮގތަކަަގޅ އެޮގތަށް  އަޅ ަގނޑަށް    ށް 
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 ިއެގން ނަމަވެސް، ރ ހ ންދިނ މާ ދޭތެރޭ އަޅ ަގނޑ މެން ޮގތެއް ވިސްނެނީ، އަޅ ަގނޑ މެން ދައ ރ  ކ ޑަކޮށް ދިގ ދައްމައިލަ

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ައދި   ،މިހެން މި ދަންނަވާ ެއއް ސަބަބަކީ  އަޅ ަގނޑ މެން ރިސެސްއަށް ދިއ ން. ައޅ ަގނޑ    އިނިންމާފަ

ވެސް   ދ ނިޔެއަށް  ކަންތަކ ަގއިދިމާވެފައި މ ޅި  ދިމާވެފައި   އ19ާ-ވިޑ  ކޮ   ،ވާ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ގ ޅިެގން  ކަންތަކ ަގއި  ާވ 

އަޅ ަގނޑ މެން ޓ އަރިޒަްމ    ،ކޮށްފަިއވާ ވަގ ތެއްަގއި އަޅ ަގނޑ  ބޭނ ންވަނީ ޓ އަރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީއަށް މިވަރަށް އަސަރ  

ތެއް ފ ރިހަމަކޮށްފައި ައޅ ަގނޑ މެން ދައ ރ  ނިންމަން. އަޖެހޭ ހ ރިހާ އިޖ ރާފ ރިހަމަކ ރަން މިނިސްޓަރަކ  ޢައްޔަންކ ރާއިރ  

އެބަ ޖާަގ  ަގާވއިދ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ދިގ އެއީ  ދައ ރ   އަޅ ަގނޑ މެން  އެހެންވީމާދޭ  އަޅ ަގނޑ މެން  ކ ރަން.   ،

އެހެންވީމާ ިމއީ.  ކަމެްއ  އޮތް  އަޅ ަގނޑ  އަތްމަތީަގިއ  މަޖިލީހ   ،އެހެންނޫނަސް ؛،  ސަ މި  އެބަ ާގެގ  ެވސް  ފަތް 

އަޅ ަގނޑ ެމން   މަޖިލީހަށްހިފަހައްޓަންޖެހޭ.  އިންތިޚާބ ވި  19  ،މި  އަޅ ަގނޑ މެން  މަޖިލީހަށް  ން  ކ ފަހަ  ވަނަ 

 ހިލާ ޗ އްޓީއަކަށް ނ ދެވ ނ  ޗ އްޓީ އޮންނަ ދ ވަހަކަށް. ދައ ރ  ދިގ ކ ރަން ނ ވަތަ އަޅ ަގނޑ މެން އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް

އަހަ  މި  ނ ޮގސް  އެހެންވީމާ ޗ އްޓީއަށް  ދ އްވާލަނީ.  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ވެސް  މި ރ   ތިބޭފ ޅ ންނަށް  ައޅ ަގނޑ    ،

ނިންމަވައިދެްއވަން  ހ ށަހަޅަނީ ޓ އަރި  ،އަޅ ަގނޑަށް  މައްސަލަ  ޢައްޔަންކ ރ މާމި  މިނިސްޓަރަކަށް   ،ދޭތެރޭ  ޒަމް 

  ، ކ ރ މަށްދެން ައޅ ަގނޑ މެން ދައ ރ  އިތ ރ  ދޭތެރޭަގއި މަޖިލީހ ން ޮގތެއް ނިމެން  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ރ ހ ންދިނ މާ

އްތަ ނ ވަތަ ހޯމަ ދިގ ކ ރ މަށް. އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ ކޮމިޓީ މަސައްކަތް ނިމިެގން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަންނަ ހަފ ތާެގ އާދީ

ބޭއްޭވވަރ  ޖަލްސާ  ފަހ   އެންމެ  އެހެންވީމާ  ދ ވަހ   ހ ށަހަޅަނީވާނެ.  މި  އަޅ ަގނޑ   ދ ވަހާ  ،،  ހޯމަ  ހަމައަށް   އަންނަ 

 )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( މި ދައ ރ  ވެސް ިއތ ރ ކޮށްލަދެއްވ މަށް. ތިބޭފ ޅ ން 

 

 ށް އެހ ން  ވޯޓަ ކަމަށް ން ކަ   ހ ރި ށް . ވޯޓަށް އެހ މަ 9

 

 ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ސަތ ރިޔާ

ހަމައަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވޯޓަށް އެހޭވަރަކަށް   ިއޝާ ނަމާދާ  ،ކ ރަނީ ތ ސްަގއަޅ ަގނޑ  މި   ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން

އެހ ން ކ ރިއަށް  ވޯޓަށް ރަނަގބީލ  ޖައް  . އިދާރީެގންދަން  ވޯޓަށް  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( އިސަވަމޭޒ ން  އެދެން.  ދެއްވ ން 

ޗެކ   އިްއޒަތްތެރި ކާޑ ކޮޅ ތައް  އެދެން.  މެންބަރ ން  ދައ ރ   ކޮށްލަދެްއވ ން  ހިނާގ  މި  މަޖިލީހ ެގ   7ރައްޔިތ ންެގ 

އިތ ރ ކ ރެއްވ މ2020ާބަރ   ންސެޕްޓެ ނިޔަލަށް  ޮގތަށް    ެގ  ފެނިވަޑައިަގންނަވާ  މެންބަރ ންނަށް  ިއއްޒަތްތެރި  މެދ  

 ޓ ދެްއވ ން އެދެން.  ވޯ

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[



2002 އޮގަސްޓ   31                                            ސާލްޖަނަ ވަ  33 ގެރ  އ  ދަ ނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަ ނަވަ 0220  

 

158 

 

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 87    ޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަ

 66    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 64    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00    ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ނ ފެންނަ ކަމަށް 

 00 :  ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

    64     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 33      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ށް ނ ފެންނަ ކަމަ. 64؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 66 ؛ރ ންެގ އަދަދ  މެންބަތިއްބެވި  ހާޒިރ ވެ

އްިވ މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގިއ  ކަމަށް ވޯޓ ދެ  ދޭން ބޭނ ންނ ވާވޯޓ ދެްއވި ެއއްެވސް މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ 

އަދަދ  މެންބަރ ންެގ  އަދަދ . 64؛ ބައިވެރިވި  ބޭނ ންވާ  އެހެންކަމ ން. 33؛ ފާސްވ މަށް  ރައްޔިތ ންެގ   ،ފާސްވެއްޖެ. 

 ެގ ނިޔަލަށް އިތ ރ ކ ރެްއވ މަށް މަޖިލީހ ން ފާސްވެއްޖެ. 2020 ބަރ ންޕްޓެސެ 7 ،މަޖިލީހ ެގ މި ހިނާގ ދައ ރ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ވޯޓ  ދެވަނަ  އިޝޫ މިއަދ ެގ  ސެކިއ ރިޓީ  ސަރ ކާރ ން  އޮތޯރިޓީ  ގ ޅޭ  ކ ރ މާ.  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް  ން ޮގތ ން 

  އި، ހ ށަހަޅ އްވަ   ދ  ނާޝިޒްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަކިނބިދޫ ދާއިރާެގ    ،ޮގތ ން  ގ ޅޭ   އާފޮނ އްވާފަިއވާ މައްސަލަ 

ޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް މެދ  އިއް  ރެްއވި ހ ށަހެޅ މާމަރަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް ތާއީދ ކ 

  ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް ޯވޓ ދެއްވ ން އެދެން.

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[
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 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 އިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނާޝިޒް ކިނބިދޫ ދާ  ހެޅ އްވި މެންބަރ :ހ ށަ

 މް ޝަރީފް ރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމަރަދޫ ދާއި ންބަރ : ދ ކ ރެްއވި މެތާއީ

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 66    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 65    އަދަދ :  ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00  ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ

    65     ދ : ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަ

 33      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

  ފާސް       ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 65؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 66 ؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ ބެވިތިއް  ހާޒިރ ވެ

  އި ބަިއވެރިވިކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގ  ދޭން ބޭނ ންނ ވާވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ 

   ފާސްވެއްޖެ.. 33 ؛ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ . 65؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 ،ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ   هللاމ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  ޢަބްދ މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ  މިއަދ ެގ ތިންވަނަ ވޯޓ .  

  2020/22  ބިލ  ނަންބަރ   ؛ެގނައ މ ެގ ބިލ ޙ ށް އިޞްލާ(އަރ ެގ ާގނޫނ ެއއްަގމ  ދަތ ރ ފަތ )   2009/5ާގނޫނ  ނަންބަރ   

 މެދ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓ ދެއްވ ން އެދެން. މަޖިލީހ ން ބަލައިަގތ މާ

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 
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 هللاމ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  ޢަބްދ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރ     ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 66    މެންބަރ ންެގ ައދަދ :ހާޒިރ ވެ ތިބި 

 65    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :   ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވަކި ޮގތަކަށް

    65     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 33      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 65؛ ންެގ އަދަދ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ . 66 ؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ ބެވިތިއް  ހާޒިރ ވެ

ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި    ދޭން ބޭނ ންނ ވާވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ވޯޓ ދެއް 

ށް   ބިލ  ދިރާސާކ ރެްއވ މަމި  ، ފާސްވެއްޖެ. އެހެންކަމ ން. 33؛ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ . 65؛ ދ މެންބަރ ންެގ އަދަ

 ކަމ ަގއި ދަންނަވަން.  އަށް ފޮނ ިވއްޖެާއއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީޤައ މީ ތަރައްޤީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

،  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ  هللاނަޝީދ  ޢަބްދ މ ޙައްމަދ   މެންބަރ   އްޒަތްތެރި  އި ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ    .މިއަދ ެގ ހަތަރ ވަނަ ވޯޓ 

   2020/32  ބިލ  ނަންބަރ   ؛ެގނައ މ ެގ ބިލ ޙ ށް އިޞްލާ(އަދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ާގނޫނ ެއއްަގމ   )   2009/5ާގނޫނ  ނަންބަރ   

ބަލައިަގތ މާމަޖި އެދެން.  ލީހ ން  ވޯޓ ދެއްވ ން  ޮގތަކަށް  ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ  މެންބަރ ންނަށް  އިްއޒަތްތެރި   މެދ  

 . 23/ 2020ބިލ  ނަންބަރ   !ވާތިކ ރައް މާފ )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 
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 هللاމ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  ޢަބްދ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރ     ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    ޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަ

 66    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 65    މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން 

 00     މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން

 00 :  ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

    65     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 33      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ނަތީޖާ: ވޯޓ ެގ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 65؛ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ . 66 ؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ ބެވިތިއް  ވެހާޒިރ 

އި ބަިއވެރިވި  ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގ  ދޭން ބޭނ ންނ ވާވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ 

މެންބަރ ފާސްެވއްޖެ.  . 33؛ ބޭނ ންވާ އަދަދ ފާސްވ މަށް  . 65؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ  އަޅ ަގނޑ  މި   ؛ންިއއްޒަތްތެރި 

ހަމައަށް މަސައްކަތް ެގންދެވޭނޭ ވަރަކަށް މިއަދ  ވޯޓަށް އަހަން ހ ރި   އާރޭ ކާފިއ  ަގޑި  ަގސްތ ކ ރަނީ ޙަޤީޤަތ ަގއި މި 

އަހަ  ވޯޓަށް  އެއީ  އިވަރަކަށް  ވަޑައިަގންނަވަންޖެހޭ    ،ނިންމޭތޯ.  ސްޓާފ ންނާ  ހ ޅ މާލެއަށް  މެންބަރ ންނާއި  އިްއޒަތްތެރި 

 ކ .  ވެސް ތިއްބެވ މާއެ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލީ ޙ ސައިން ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ  ރާއްޖޭެގ މީހ ން ދިރިއ ޅޭ ރަށްރަށ ންނާއި،    ،ކެންދޫ ދާއިރާެގ 

 ،ަގސް ނަަގއިެގން ެގންދާތީ ހ ށަހަޅާ ަގރާރ އިވާ ރަށްރަށ ން ރ އްންތަކަށް ދޫކ ރެވިފަރަށްތަކ ންނާއި، އަދި ެއކި ބޭނ ފަޅ 

ދިރާސާކޮށް ނިންމިކޮމިޓީ  ޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖ އެންަވޔަރަންމަންޓް އެން މެދ  އިްއޒަތްތެރި   ޮގތަށް ފާސްކ ރެްއވ މާ  ން 

ކ ރިން ދެންމެ ފާސްކ ރެވ ނ  ބިލ  (  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ   ން.ދެްއވ ން ެއދެނަވާ ޮގތަކަށް ޯވޓ މެންބަރ ންނަށް ފެނިވަޑަިއަގން 

 ކަމ ަގއި ދަންނަވަން.   އާއި ތަރިކަިއެގ ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ވިއްޖެޤައ މީ ތަރަްއޤީ ،ދިރާސާކ ރ މަށް
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 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަލީ ޙ ސައިން  ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    ދ :މެންބަރ ންެގ އަދަމަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ 

 67    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 66    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ނ 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    66     ރ ންެގ އަދަދ : ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަ

 33      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަ

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 66؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 67 ؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ ބެވިތިއް  ހާޒިރ ވެ

ކ  ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި  ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަ  ދޭން ބޭނ ންނ ވާވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް.  

  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( ފާސްވެއްޖެ.. 34؛ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ . 66 ؛މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 

 ކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަ

ޖެނެރަލް )   9/ 2008ާގނޫނ  ނަންބަރ    ާގނޫނ ޕްރޮސިކިއ ޓަރ  ބިލ  ޖ ޑިޝަރީ ކޮމިޓީ(އަެގ  ެގނައ މ ެގ  ން  ށް އިޞްލާޙ  

ރިޕޯޓ  ޮގތ ެގ  ނިންމި  އިޞްލާޙ ތަކަށް ؛ދިރާސާކޮށް  ގަވާއިދ ެގ    ފ ރަތަމަ  ދަންނަވާނަން.  މާއްދާެގ    93ވޯޓަށް  ވަނަ 

ވަނަ މާއްދާއަށް    2-12  ވަނަ މާއްދާއިން ާގނޫނަށް އިތ ރ ކ ރާ  6ބިލ ެގ   ؛)ށ(ެގ ދަށ ން ހ ށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙ ތައް

 ހ ށަހަޅ އްވާ އިޞްލާޙ .  ސިރާޖް މޫސާ މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ ،ންއިޞްލާޙ ކ ރަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ސިރާޖ  މޫސާ މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނަދޫފޮ
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ނަންބަރ    ާގނޫނ   ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ާގނޫނ )  2008/9ޝ ކ ރިއްޔާ  ޖެނެރަލްެގ  ށް  (އަޕްރޮސިކިއ ޓަރ 

ބިލ ެގ  ޞްލާޙ އި ބ ނެވި   6ެގނައ މ ެގ  މާއްދާއިން  އިތ ރ ކ ރާ  ވަނަ  ާގނޫނ ެގ  ޮގތަށް  ނިއަންނަ  2-12ދިޔަ  ވި 

ސ ރ ޚީއިޞްލާޙ ކ ރ ން އަރިމަތީ  )ހ(؛ .  ނ ކ ރ ން.  ވިޔަފާރި  ފ ށޫއަރާ  މަޞްލަޙަތ   އަދާނ ކ ރ މާއި،  ަވޒީފާ   -އިތ ރ  

ޖެނެރަލަ  -ހ( ) -2-12 ؛ޕްރޮސިކިއ ޓަރ  އާޕްރޮސިކިއ ޓަރ  ނ ވަތަ  ށް  އަދާކޮށް  ވަޒީފާއެއް  އިތ ރ   ލިބޭ  މްދަނީއެްއ 

ފ ރައިެގން އެ  ،ނ ވާނޭމަޤާމެއް  ފަދަ  ލިބޭ  އާމްދަނީއެއް  ކޮށްެގންނ ވަތަ  މަސަްއކަތެއް  އެއްވެސް  )ށ(ނ ވާނޭހެން   .- 

ލިބޭ މަންފާއެއް  ނ ވަތަ  ފައިދާެއއް  ެއއްވެސް  އޭނާއަށް  ޖެނެރަލް  ފަ  ޕްރޮސިކިއ ޓަރ  އެހެން  ނ ވަތަ  ރާތަކަށް ޮގތ ން 

ހިލޭ ޮގތ ން  ހޯދައިދިނ މ ެގ  މަންފާއެްއ  ނ ވަތަ  ިވޔަސްސާބަހަފައިދާއެއް  ކަމ ަގއި  ފަރާތަކަ  ،ށް  ާގނޫނީ  އަމިއްލަ  ށް 

ދީެގން )ނ(ނ ވާނޭޚިދ މަތް  ކޮންެގން  -.  ވިޔަފާރިއެއް  ބާވަތެއްެގ  އެްއވެސް  ޖެނެރަލް  އަދި  ނ ވާނޭޕްރޮސިކިއ ޓަރ   .

ކަމެއް އެްއެވސް  އ ސޫލ ން  ކޮށްެގންވިޔަފާރީެގ  ނ ވަތަ  ނ ވާނޭ  ަގނެ  ބިން  މ ދަލާއި  ދައ ލަތ ެގ  އަދި  ކ އްޔަށް . 

އަދިނ ވާނޭހިފައިެގން ފަރާތަކާ  ދައ ލަތާއި  .  ެއއްވެސް  ކ ރެވޭ މ   އެހެން  ވިޔަސް ޢާދެމެދ   ޮގތ ން    ، މަލާތެްއަގިއ ސީދާ 

  -. )ރ(ނ ވާނޭތެްއ ބާއްަވިއެގންނ ވަތަ ނ ސީދާ ޮގތަކ ން ިވޔަސް ޕްރޮސިކިއ ޓަރ ޖެނެރަލްެގ މާލީ އެްއވެސް މަޞްލަޙަ

ކ ންފ ނިތަކ ެގ ސިްގނިފިކަންޓް    ހިއްސާ ވިއްކާ ޕަބްލިކ ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ،ނަމަވެސް  އެހެން އޮތް  މި މާއްދާެގ )ށ(ގައި

ޓަކަިއ،    ކ ރ މަކީ މި މާއްދާެގ ބޭނ މަށްއެފަދަ ކ ންފ ންޏެއްެގ ހިްއސާ މިލްކ   ، ޮގތ ން  ޝެއަރ ހޯލްޑަރެއް ކަމ ަގއި ނ ވާ

ނ ބެލެވޭނޭވިޔަ ކަމ ަގއި  ބޭނ މަފާރިކ ރ ން  މާއްދާެގ  މި  ވިއް   ށް.  ހިއްސާ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޕަބްލިކ  ޓަކައި،    ކާ 

ޝެއަރ ސިްގނިފިކަންޓް  އެކ ންފ ންޏެއްެގ  ބަޔާންކޮށްފައި  ކަމަށް  ހިއްސާ  ،ވަނީ   ހޯލްޑަރެއް    ވިްއކާ   ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ރައ ސ ލް  ޕަބްލިކ  ހިްއސާ  ވ ރެ  5% މާލ ެގ  ކ ންފ ންޏެއްެގ  މަ  ައށް  ހިްއސާެގ  އަދަދެއްެގ  ޮގތ ން  ިގނަ  ްއޗަށް ސީދާ 

ޕްރޮސިކިއ ޓަރ ޖެނެރަލްެގ ހައިސިއްޔަތ ން    -. )ބ(ފޯރ ވޭ މަޤާމެްއަގިއ ހ ރި ހިއްސާދާރަކަށޭން ބާރ ނ ވަތަ ނ ސީދާ ޮގތ 

މަޖިލީހެ  ،މެނ ވީ ނ ވަތަ  ކައ ންސިލެްއަގއި  ނ ވަތަ  ކޮމިޝަނެއްަގއި  އެްއވެސް  އެހެން  ނ ވަތަ  ދައ ލަތ ެގ  އްަގއި 

ނ ވަތަ   އެކޮމިޓީއެްއަގއި  ނ ވަތަ  ތަނެއްނޫންބޯޑެްއަގއި  ވިޔަސް ވެސް  އ ޖޫރަައކަށް  ނ ލާ   ،ަގއި  އ ޖޫރަައކާ  ނ ވަތަ 

ބައިވެރިެވެގން )ޅ(ނ ާވނޭނަމަވެސް  ެއއްވެސް   -.  ހައިސިްއޔަތ ން  ކޮންސަލްޓަންޓެއްެގ  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއ ޓަރ 

ޖެނެ  -. )ކ(ނޭނ ވާފަރާތަކަށް މަސައްކަތްކޮށްދީެގން ފާނެ  އިއަރަފ ށޫ  ރަލް އަދާކ ރަންޖެހޭ މަސްއޫލިްއޔަތާޕްރޮސިކިއ ޓަރ 

ވެެގން ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއ ޓަރ  މެންބަރަކަށް  ޖަމ ޢިއްޔާެއްއެގ  މަދަނީ  )އ(ނ ވާނޭބާވަތ ެގ  )ނ(   -.  މާއްދާެގ  ެގ  މި 

ަގިއ އެފަދަ ޯގްއޗެއް ވަތަ މ ދަލެއް ބާޒާރ  ބޭނ މަށް ޕްރޮސިކިއ ޓަރ ޖެނެރަލް ނަމ ަގއި އޮތް ޯގްއޗެްއ، ނ ވަތަ ެގެއއް ނ 

ލ މާއި، އެފަދަ ޯގްއޗެްއ، އިބޮޑ  ނޫން އަަގކަށް ިވއްކަ   މ ކޮށް ހ ރި ައަގށްވ ރެންައގ  އާ  ެގވަތަ މ ދަލެއް ނ ވަތަ ެގެއއް ނ 

އްޔަށް ދީެގން  ބޮޑ  ނޫން އަެގއްަގއި ކ    މ ކޮށް ކ ްއޔަށް ދޭ އަަގށްވ ރެންނ ވަތަ ެގއެއް  ނ ވަތަ މ ދަލެއް ބާޒާރ ަގއި އާ

  -. )ވ(ނ ެވއޭކޮށްފަިއވާ ިވޔަފާރިއާިއ މަސަްއކަތ ެގ ތެރޭަގއި ހިމެނިެގންމި މާއްދާެގ )ނ(ަގއި ބަޔާން   ،ނީ ހޯދ ންއާމްދަ
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ހިނާގ   ފ ރަތަމަ  ވަކިވ މަށްފަހ ،  ޖެނެރަލްކަމ ން  ފާއިތ ވަންދެން   ދ ވަހ ގެ މަސް  12ޕްރޮސިކިއ ޓަރ  މ އްދަތ  

ހައިސި ޖެނެރަލްެގ  މަޞްލަޙަތާްއޔަޕްރޮސިކިއ ޓަރ  އަދާކ ރި  އޭނާ  މަސައްކަތެއް ފ ށޫ  ތ ން  ނ ވަތަ  ވަޒީފާއެއް  އަރާ 

 . ނ ވާނޭޕްރޮސިކިއ ޓަރ ޖެނެރަލް ކޮށްެގން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .އާދަމް ރޮޒަިއނާ މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ  މީދޫ ައއްޑޫ ؛ތާއީދ ކ ރަްއވާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރ  ދާއިރާެގ މީދޫ އަްއޑޫ

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ހ ށަހެޅ މަށް އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަން.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ހ ށަ އެ  އިޞްލާޙ ދެންމެ  ދާއިރާެގ   ؛ހެޅ އްވި  ސިރާޖްމެންބަރ   އިއްޒަތްތެރި  ފޮނަދޫ  އިޞްލާޙަށް ހ ށަހެޅ އްވި  މޫސާ   

 ދެއްވ ން އެދެން.ޮގތަކަށް ވޯޓ  ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ،ންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 ސިރާޖް މޫސާ މެންބަރ  ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ  ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ : 

 ރޮޒައިނާ އާދަމް  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އަްއޑޫ މީދޫ ްއވި މެންބަރ : ދ ކ ރެތާއީ

 

 87    ޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަ

 67    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 66    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 :  ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

    66     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 
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 34      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ށް ނ ފެންނަ ކަމަ. 66 ؛ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ . 67 ؛މެންބަރ ންެގ އަދަދ ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވި  

ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި    ބަރަކ  ނެތް.ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ   ކ  ނެތް.ދެްއވި މެންބަރަވޯޓ 

 . ސްވެއްޖެފާ. 34 ؛ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ . 66 ؛ދ މެންބަރ ންެގ އަދަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނަންބަރ    ާގނޫނ ރޮސިކިއ ޓަޕް)   2008/9ާގނޫނ   ޖެނެރަލްެގ  ބިލ (އަރ  ެގނައ މ ެގ  އިސްލާޙ   ކޮމި  ށް  ން  ޓީޖ ޑީޝަރީ 

ާގނޫނަށް  ދާއަށް  މާއް  ވަނަ  6ެގ  ބިލ   ެގ ދަށ ންވަނަ ާމއްދާެގ )ށ(   93ާވއިދ ެގ  ެގ ރިޕޯޓަށް ަގޮގތ   ދިރާސާކޮށް ނިންމި

ތެރި މެންބަރ  ރޮޒައިނާ އާދަމް  ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތް  މލާޙ ކ ރަންޞް)ނ( އި   ެގވަނަ މާއްދާ   6-12އިތ ރ ކ ރާ  

 ލާޙ .  ޞްހ ށަހަޅ އްވަ އި

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ރޮޒައިނާ އާދަމް 

މާއްދާއަ  6ބިލްެގ   އިތ ރ ކ ރާ  ށް ވަނަ  ާގނޫނަށް  ޮގތަށް   6-12  ބ ނެވިދިޔަ  އަންނަނިވި  )ނ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

)  މި  -)ނ(  -6-12.  އިސްލާޙ ކ ރ ން ޮގތ ެގމާއްދާެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި  ހ ށަހެ  ،މަތީން  ށ(  ހިސާބ   ޅ މ ގެ  މާލީ 

އަހަރެއް    މާލީ ހިސާބ  އެގެ އަހަރެއް  ހަވާލ ވާ ތާރީޚ ން ފެށިެގން ކޮންމެ  ކިއ ޓަރ ޖެނެރަލްެގ މަޤާމާއިތ ރަށް ޕްރޮސި

ެގންދަންވާނޭ  90ނިމޭތާ   ހ ށަހަޅަމ ން  ޖެނެރަލަށް  އޮޑިޓަރ  ތެރޭަގިއ  މިދ ވަހ ެގ  ބޭނ މަށްމާއް  .  އަހަރ    ދެާގ   ޓަކައި 

އަހަރ ދ ވަސް    1ވާލ ވާ ތާރީޚ ން ފެށިެގން  ހަ  މީހަކ  ޕްރޮސިކިއ ޓަރ ޖެނެރަލްެގ މަޤާމާވަނީ އެ  އެ  ކަމަށް މާނަކޮށްފައި

 ހަމަވާ ތާރީޚަށެވެ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .ދ  ނާޝިޒްކިނބިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަ ،ތާއީދ ކ ރެްއވ މަށް

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: މ ޙައްމަދ  ނާޝިޒްކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  
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 ށް އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަން.ޙަލާޞްހ ށަހެޅ އްވި އި  މީދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ އަްއޑޫ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ .   ިއއްޒަތްތެރި  ިއއްޒަތް  އައްޑޫއާދެ،  ދާއިރާެގ  ހ ށަހަޅ އްވަ މީދޫ  މެންބަރ   ދާއިރާ   އި،ތެރި  ެގ  ކިނބިދޫ 

މެންބަރ  ނާޝިޒް  އިްއޒަތްތެރި  އިތާއީދ   މ ޙައްމަދ   މެންބަރ ންޞްކ ރެްއވި  އިްއޒަތްތެރި    ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ   ،ލާޙަށް 

 ޮގތަކަށް ވޯޓ ދެްއވ ން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 ރޮޒައިނާ އާދަމް  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އަްއޑޫ މީދޫ  ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ : 

  ނާޝިޒް މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކިނބިދޫ ްއވި މެންބަރ : ދ ކ ރެތާއީ

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 67    މެންބަރ ންެގ ައދަދ :ހާޒިރ ވެ ތިބި 

 63    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00    ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  ނ ފެންނަ ކަމަށް

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    63     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 32      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 :ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 63 ؛ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ . 67 ؛ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި    ބަރަކ  ނެތް.ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ   ކ  ނެތް.ދެްއވި މެންބަރަވޯޓ 

 . ސްވެއްޖެފާ. 32 ؛ވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ ފާސް. 63 ؛ދ މެންބަރ ންެގ އަދަ
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ާގނޫނ     ،އްޒ  ހ ށަހަޅ ްއވާފަިއވާޢިހެންޭވރ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް މ   ، ފަރާތ ން  ސަރ ކާރ ެގ

ން ދިރާސާކޮށް ޓީޖ ޑީޝަރީ ކޮމި  ،ެގ ބިލ ެގނައ މ  ލާޙ ޞްށް އި(އަޕްރޮސިކިއ ޓަރ ޖެނެރަލްެގ ާގނޫނ )  9/ 2008ނަންބަރ   

  ފެނިވަޑައިަގންނަވާ  ،މެދ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން  ެއކ  ފާސްކ ރެއްވ މާޙ ތަކާލާޞް މަޖިލީހ ން ެގންނެވި އިށްޮގތަ  ނިންމި

 ޮގތަކަށް ވޯޓ ދެްއވ ން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 67    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 65    ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ ކަމަށް 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    65      އަދަދ : ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ

 33      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ެގ ނަތީޖާ: ވޯޓ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 65 ؛ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ . 67 ؛ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި    ބަރަކ  ނެތް.ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންތަކަށް ވޯޓ ވަކި ޮގ  ކ  ނެތް.ދެްއވި މެންބަރަވޯޓ 

 . ސްވެއްޖެފާ. 33؛ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ . 65 ؛ދ މެންބަރ ންެގ އަދަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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 ، މަތީން  )ނ( ގައިވާ ޮގތ ެގ  ވަނަ މާއްދާގެ   13ެގ  (ސަރވިސްެގ ާގނޫނ   ދިވެހި ސިވިލް)   2007/5ާގނޫނ  ނަންބަރ   

ތިނަދޫ   ސިވިލް ގދ.  ފ ސްތ ޅާެގ  ޝަރީފް،  މ ޙައްމަދ   އަލްފާޟިލް  މެންބަރ ކަމަށް  ކޮމިޝަންެގ  ސަރވިސް 

 ތަކަށް ވޯޓ ދެްއވ ން އެދެން.ޮގ މެދ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ފެނިވަޑައިަގންނަވާ އްޔަންކ ރެއްވ މާޢަ

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 87    ހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީ

 67    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 06    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 55    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 01 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    61     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 31      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

  ނ ވޭފާސް       ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ ންެގ ތިއްބެވި  އަދަދ ހާޒިރ ވެ  ވޯޓ . 67 ؛  ކަމަށް  އަދަދ ފެންނަ  މެންބަރ ންެގ  ކަމަ. 6 ؛ދެްއވި  ށް  ނ ފެންނަ 

 .1؛ ބަރ ންެގ އަދަދ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްިވ މެންވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ  .55؛ ންެގ އަދަދ ދެްއވި މެންބަރ ވޯޓ 

އަދަ މެންބަރ ންެގ  ބައިވެރިވި  އަދަދ . 61 ؛ދ ވޯޓ ަގއި  ބޭނ ންވާ  ނަތީޖާ .31 ؛ފާސްވ ަމށް    . ހެއްނ ވިފާ ؛ވޯޓ ެގ 

ޝަ  ،އެހެންކަމ ން މ ޙައްމަދ   ފ ސްތ ޅާެގއަލްފާޟިލް  ތިނަދޫ  ،ރީފް،  ކޮމިޝަންެގ    ސިވިލް  ގދ.  ސަރވިސް 

 )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ހެއްނ ވި.ފާ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން އްޔަންކ ރެްއވ މަށްޢަމެންބަރ ކަމަށް 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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 ، މަތީން  ( ގައިވާ ޮގތ ެގވަނަ މާއްދާެގ )ނ  13ެގ  (ސަރވިސްެގ ާގނޫނ   ދިވެހި ސިވިލް)   2007/5ާގނޫނ  ނަންބަރ   

  އްޔަންކ ރެްއވ މާޢަރަޝީދ ، ބްލެކް، ރ. މީދޫ    އިބްރާހީމްސަރވިސް ކޮމިޝަންެގ މެންބަރ ކަމަށް އަލްފާޟިލް    ސިވިލް

  ޯވޓ ދެއްވ ން އެދެން.ޮގތަކަށް  މެދ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މް

 67    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 65    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    65     އި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ވޯޓ ގަ 

 33      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 65 ؛ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ . 67؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވި  

ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި    ބަރަކ  ނެތް.ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ   ކ  ނެތް. މެންބަރަދެްއވިވޯޓ 

އަދަ އަދަދ ފާސްވ މަށް  . 65 ؛ދ މެންބަރ ންެގ  އިބްރާހީމް   ،އެހެންކަމ ން  .ސްވެއްޖެފާ. 33 ؛ބޭނ ންވާ  އަލްފާޟިލް 

މީދޫ  ރ.  ބްލެކް،  ކޮމި   ސިވިލް  ރަޝީދ ،  މެންބަރ ކަމަށް  ސަރިވސް  ރަްއޔިތ ންެގ ޢަޝަންެގ  ްއޔަންކ ރެްއވ މަށް 

 މަޖިލީހ ން ފާސްވެއްޖެ.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:



2002 އޮގަސްޓ   31                                            ސާލްޖަނަ ވަ  33 ގެރ  އ  ދަ ނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަ ނަވަ 0220  

 

170 

 

 ، މަތީން  ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( ގައިވާ ޮގތ ެގ  13ެގ  (ރވިސްެގ ާގނޫނ ސަ  ދިވެހި ސިވިލް)   2007/5ާގނޫނ  ނަންބަރ   

އަލްފާ  ސިވިލް މެންބަރ ކަމަށް  ކޮމިޝަންެގ  ބަބ ނަ  ސަރިވސް  މ.  މ ޙައްމަދ ،  މ ނާ  މެދ    އްޔަންކ ރެްއވ މާޢަޟިލާ 

 ޮގތަކަށް ވޯޓ ދެއްވ ން އެދެން.  ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ނަށްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 67    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 07    ނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެން

 56    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 01 މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި 

    63     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 32      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ނ ވޭފާސް       ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަދަދ  މެންބަރ ންެގ  ތިއްބެވި  ވޯޓ . 67 ؛ހާޒިރ ވެ  ކަމަށް  އަދަދ ދެްއވި  ފެންނަ  ކަމަށް  . 7 ؛މެންބަރ ންެގ  ނ ފެންނަ 

 .1؛ ބަރ ންެގ އަދަދ ދެއްިވ މެންދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ  .56؛ ންެގ އަދަދ ދެްއވި މެންބަރ ވޯޓ 

އަދަ މެންބަރ ންެގ  ބައިވެރިވި  އަދަދ . 63 ؛ދ ވޯޓ ަގއި  ބޭނ ންވާ  ނަތީޖާ .32 ؛ފާސްވ ަމށް    . ހެއްނ ވިފާ ؛ވޯޓ ެގ 

ބަބ ނަ  ،އެހެންކަމ ން މ.  މ ޙައްމަދ ،  މ ނާ  މެންބަރ ކަމަށް   ސިވިލް  ،އަލްފާޟިލާ  ކޮމިޝަންެގ  ސަރވިސް 

 ތ ންެގ މަޖިލީހ ން ފާހެއްނ ވި.އްޔަންކ ރެއްވ މަށް ރަްއޔިޢަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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ނަންބަރ    ާގނޫނ ެގ    5/2007ާގނޫނ   ސިވިލްސަރވިސްެގ  )ނ(  13ދިވެހި  މާއްދާެގ  ޮގތ ެގ  ވަނަ   ،މަތީން  ަގިއވާ 

ބްލޫޭވވް    ސިވިލް ގ.  ޢަލީ،  އަޖްވަދ   އަލްފާޟިލް  މެންބަރ ކަމަށް  ކޮމިޝަންެގ  މެދ    އްޔަންކ ރެްއވ މާޢަސަރިވސް 

 ޮގތަކަށް ޯވޓ ދެްއވ ން އެދެން.   އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

  ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 67    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 07    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 57    ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  ނ ފެންނަ

 01 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    64     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 33      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

  ނ ވޭސްފާ       ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަ

ތިއްބެވި  ހާ އަދަދ ޒިރ ވެ  އަދަދ . 67 ؛މެންބަރ ންެގ  މެންބަރ ންެގ  ވޯޓ ދެްއވި  ކަމަށް  ކަމަށް  . 7 ؛ފެންނަ  ނ ފެންނަ 

. 1 ؛ކަމަށް ވޯޓ ދެއްިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ   ނ ވާވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ން. 57 ؛ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ބަިއވެރި އަދަދ މެންބަ  ވިވޯޓ ަގއި  އަދަދ ބޭނ   ށްފާސްވ މަ .64؛ ރ ންެގ  އެހެންކަމ ން. 33 ؛ންވާ   ،ފާހެއްނ ވި. 

އަޖްވަދ    ބްލޫވޭވް  ،ޢަލީއަލްފާޟިލް  މެންބަރ ކަމަށް    ސިވިލް  ގ.  ކޮމިޝަންެގ  އްޔަންކ ރެްއވ މަށް ޢަސަރވިސް 

 ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ފާހެއްނ ވި.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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ނަން ާގނޫނ ސަރިިވސް  ދިވެހި ސިވިލް)   5/ 2007ބަރ   ާގނޫނ   ޮގތ ެގ  13ެގ  (ެގ  )ނ(ަގިއވާ  މާއްދާެގ   ،މަތީން  ވަނަ 

މެންބަރ   ސިވިލް ކޮމިޝަންެގ  ފަރ ސަރވިސް  މ ޙައްމަދ   އަލްފާޟިލް  ޓޫހާޓްސް    ،ޞަތ ކަމަށް  އްޔަންކ ރެއްވ ާމ  ޢަހ. 

 ޓ ދެްއވ ން އެދެން. މެދ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯ

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

  ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 67    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 65    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  ވަކި ޮގތަކަށް  

    65     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 33      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

  ފާސް       ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 65؛ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ   ފެންނަ. 67؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ ޒިރ ވެ ތިއްބެވި  ހާ

  ވިކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރި   ނ ވާވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ން

އަދަދ  އަދަދ   ށްފާސްވ މަ. 65؛ މެންބަރ ންެގ  އެހެންކަމ ން. 33 ؛ބޭނ ންވާ  މ ޙައްމަދ    ،ފާސްެވއްޖެ.  އަލްފާޟިލް 

އްޔަންކ ރެއްވ މަށް ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން  ޢަސަރވިސް ކޮމިޝަންެގ މެންބަރ ކަމަށް    ސިވިލް  ހ. ޓޫހާޓްސް   ،ތ ޞަފަރ 

 ފާސްވެއްޖެ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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ނަންބަރ    ާގނޫނ   ދިވެހި ސިވިލް)   5/ 2007ާގނޫނ   މާއްދާ  13  ެގ(ސަރިވސްެގ  )ނ(ވަނަ  ޮގތ ެގަގއި ެގ   ،މަތީން  ވާ 

އަލްފާޟިލާ    ސިވިލް މެންބަރ ކަމަށް  ކޮމިޝަންެގ  ޝާހީންޢާސަރވިސް  އްޔަންކ ރެްއވ މާ  ޢަ  ވިލާރޮދި  މއ.  ،އިޝަތ  

 މެދ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓ ދެްއވ ން އެދެން.  

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

  ނަތީޖާ: ވޯޓ ެގ 

 

 87    ންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެ 

 67    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 07    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 55    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 01 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    62     ިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ވޯޓ ަގއި ބަ

 32      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

  ނ ވޭސްފާ       ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަދަދ ހާ މެންބަރ ންެގ  ތިއްބެވި  އަދަދ . 67؛ ޒިރ ވެ  މެންބަރ ންެގ  ވޯޓ ދެްއވި  ކަމަށް  ކަމަށް  . 7؛ ފެންނަ  ނ ފެންނަ 

. 1؛ ންެގ އަދަދ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްިވ މެންބަރ   ނ ވާވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ން .55؛ ންެގ އަދަދ މެންބަރ ވޯޓ ދެްއވި  

ބަިއވެރި އަދަދ   ވިވޯޓ ަގއި  އަދަދ     ށްފާސްވ މަ. 62؛ މެންބަރ ންެގ   ،އެހެންކަމ ން  ފާހެއްނ ވި..  32ބޭނ ންވާ 

އްޔަންކ ރެްއވ މަށް ޢަކޮމިޝަންެގ މެންބަރ ކަމަށް  ސަރވިސް    މއ. ވިލާރޮދި، ސިވިލް  ،އިޝަތ  ޝާހީންޢާއަލްފާޟިލާ  

 ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ފާހެއްނ ވި.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 
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ނަންބަރ    ާގނޫނ   ދިވެހި ސިވިލް)   5/ 2007ާގނޫނ   މާއްދާގެ   13ެގ  (ސަރިވސްެގ  )ނ(ަގވަނަ  ޮގތ ެގ   ،މަތީން  ިއވާ 

މެންބަރ ކަ  ސިވިލްދިވެހި   ކޮމިޝަންެގ  ނަސަރވިސް  މ ޙައްމަދ   އަލްފާޟިލް  ފ ންފިނި،   ،ރ ޞީމަށް  މ. 

 އަްއޔަންކ ރެްއވ މާ މެދ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަށް ވޯޓ ދެްއވ ން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

  ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 67    ދަދ :އަ ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ 

 08    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 53    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 01 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    61     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 31      ނ ންވާ އަދަދ : ފާސްވ މަށް ބޭ

  ނ ވޭސްފާ       ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަދަދ ހާ މެންބަރ ންެގ  ތިއްބެވި  އަދަދ . 67؛ ޒިރ ވެ  މެންބަރ ންެގ  ވޯޓ ދެްއވި  ކަމަށް  ކަމަށް  . 8؛ ފެންނަ  ނ ފެންނަ 

 .1؛ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ   ނ ވާވޯޓ ދޭން ބޭނ ންވަކި ޮގތަކަށް  . 53؛ ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ބަިއވެރި އަދަދ   ވިވޯޓ ަގއި  އަދަދ     ށްފާސްވ މަ. 61؛ މެންބަރ ންެގ  އެހެންކަމ ނ31ްބޭނ ންވާ  ފާހެއްނ ވި.   .، 

ނަ މ ޙައްމަދ   ފ ންފިނި  ،ރ ޞީ އަލްފާޟިލް  މެންބަރ ކަމަށް    ސިވިލް  މ.  ކޮމިޝަންެގ  ވ މަށް އްޔަންކ ރެއް ޢަސަރވިސް 

 ތ ންެގ މަޖިލީހ ން ފާހެއްނ ވި.  ރައްޔި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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ނަންބަރ    ާގނޫނ   ދިވެހި ސިވިލް)   5/ 2007ާގނޫނ   މާއްދާ  13ެގ  (ސަރިވސްެގ  )ނ(ވަނަ  ޮގތ ެގެގ   ،މަތީން  ަގިއވާ 

ްއވ ާމ އްޔަންކ ރެޢަ  މާކޯޅި، ގދ. ތިނަދޫ  ،ސަރވިސް ކޮމިޝަންެގ މެންބަރ ކަމަށް އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތ  ޝަރީފް  ސިވިލް

 މެދ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަށް ވޯޓ ދެްއވ ން އެދެން.  

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

  ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 67    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 66    މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    66     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 34      ބޭނ ންވާ އަދަދ : ފާސްވ މަށް 

 ފާސް       : ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 66؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 67؛ ޒިރ ވެ ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ ހާ

  ވިވޯޓ ަގއި ބަިއވެރި   .ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް  ނ ވާވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންކ  ނެތް.  ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަ

އަދަދ  ފާސްވ މ66ަ  މެންބަރ ންެގ  އަދަދ   ށް.  ފާތިމަތ     ،އެހެންކަމ ން  ފާސްެވއްޖެ.. 34 ؛ބޭނ ންވާ  އަލްފާޟިލާ 

ތިނަދޫ    ،ޝަރީފް ގދ.  މެންބަރ ކަމަ  ސިވިލްމާކޯޅި،  ކޮމިޝަންެގ  ރައްޔިތ ންެގ  ޢަށް  ސަރވިސް  އްޔަންކ ރެްއވ މަށް 

  ފާސްވެއްޖެ.މަޖިލީހ ން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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ނަންބަރ    ާގނޫނ   ދިވެހި ސިވިލް)   5/ 2007ާގނޫނ   މާއްދާ  13ެގ  (ސަރިވސްެގ  )ނ(ވަނަ  ޮގތ ެގެގ   ،މަތީން  ަގިއވާ 

އްޔަންކ ރެްއވ މާ ޢަ  2-ެވާގ.  ގ   ،ތ  ރިފްޢަތ ހަރިފާ މަތ   ޠިލާ ފާއަލްފާޟި  ސަރިވސް ކޮމިޝަންެގ މެންބަރ ކަމަށް  ސިވިލް

 އްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓ ދެްއވ ން އެދެން. މެދ  އި

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

  ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 67    މެންބަރ ންެގ ައދަދ :ހާޒިރ ވެ ތިބި 

 07    އަދަދ : ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ 

 56    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    63     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 32      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް       ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ތިއްބެވި  ހާ އަދަދ ޒިރ ވެ  އަދަދ . 67؛ މެންބަރ ންެގ  މެންބަރ ންެގ  ވޯޓ ދެްއވި  ކަމަށް  ކަމަށް  . 7؛ ފެންނަ  ނ ފެންނަ 

ކަމަށް ޯވޓ ދެްއިވ މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގިއ    ނ ވާވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ން. 56؛ ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

  ،ފާހެއްނ ވި. އެހެންކަމ ން؛ ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ. 32؛ އަދަދ   ބޭނ ންވާ   ށްފާސްވ މަ. 63؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ    ވިވެރި ބައި

ފާއަލްފާޟި ރިފާ ޠިލާ  ރިފްޢަތ ހަމަތ   ވެާގ  ،ތ   މެންބަރ ކަމަށް   ސިވިލް  2-ގ.  ކޮމިޝަންެގ  ސަރވިސް 

 އްޔަންކ ރެއްވ މަށް ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ފާހެއްނ ވި.ޢަ

 

 ތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަ
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ނަންބަރ    ާގނޫނ   ދިވެހި ސިވިލް)   5/ 2007ާގނޫނ   ޮގތ ެގ  13ެގ  (ސަރިވސްެގ  )ނ(ަގިއވާ  މާއްދާެގ   ،މަތީން  ވަނަ 

އްޔަންކ ރެްއވ މާ މެދ  ޢަ  ކަންެގލްމ ފަ  ،ޙްޞިލް މ ޙައްމަދ  ނާސަރިވސް ކޮމިޝަންެގ މެންބަރ ކަމަށް އަލްފާޟި  ސިވިލް

 އެދެން.   ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓ ދެއްވ ންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

  ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 68    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 67    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00    ށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ނ ފެންނަ ކަމަ

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    67     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 34      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް       ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ 

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 67؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 68؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ ޒިރ ވެ ތިއްބެވި  ހާ

  ވިމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރި ކަ  ނ ވާވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ން  ކ  ނެތް.ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަ

އަދަދ  އަދަދ   ށްވ މަފާސް. 67؛ މެންބަރ ންެގ  މ ޙައްމަދ  އަލްފާޟިއެހެންކަމ ން،  ފާސްެވއްޖެ.  . 34 ؛ބޭނ ންވާ  ލް 

އްޔަންކ ރެއްވ މަށް ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން  ޢަސަރވިސް ކޮމިޝަންެގ މެންބަރ ކަމަށް    މ. ފަލްކަންެގ، ސިވިލް،  ޙްޞިނާ

 ނަން. ދަންނަވާއަޅ ަގނޑ  ޯވޓަށް ނ ށް ނަމަ ނަން ފާސްވ މާ ގ ޅިެގން ދެން ބާކީ އޮތް 4ލަ ޖ މ އަދި   ފާސްވެއްޖެ.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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  ަގޑިއިރ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން މިއަދ  ތި މަސައްކަތްކޮށްދެއްވީ. އަދި ދައ ރ    11ލަ  ޖ މ  ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން

އިތ ރ ކޮށްދެއްަވއިފި މެންބަރ ންނަެއހެންވީމާ  .ވެސް  އިްއޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ   މަޖިލީހ ޞަޚާއްއަދި  ށް  ،  އިދާރީ ކޮށް  ެގ 

މ   ،ފ ންނަށްްއޒަވަމ  ހ ރިހާ  ޝ ކ ރ އްޒަވަމަޖިލީހ ެގ  އޮންނާނެ   ފ ންނަށް  ޖަލްސާއެއް  މަޖިލީހ ެގ  ދެން  ދަންނަވަން. 

ދަންނަވާނަން. އަޅ ަގނޑ މެން  މެންބަރ ން،    .ينالمعال رب   هلل دمحلوا  ދ ވަހެއް  އިއްޒަތްތެރި  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( 

މެންބަރ ން ދެން  ަމޑ ކޮށްލަ  ،އިްއޒަތްތެރި  އެދެން.  ޖަލްސާއެްއ  ދެްއވ ން  އަޅ ަގނޑ   މަޖިލީހ ެގ  ދ ވަހެއް  ޮއންނާނެ 

  . ކަށް. މި ޖަލްސާ ނިންމާލ މެއް ނޫން އޭޝަނަ ދަންނަވާނަން. އެހެންނަމަވެސް، އެ ޖަލްސާ ވާނީ މި ޖަލްސާެގ ކޮންޓިނ 

 . މި ޖަލްސާ މެދ ކަނޑާލަނީ މި

____________ 




