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

 

 ޖަލްސާ ަވނަފަސް  ދައ ރ ެގ ދެަވނަަވނަ އަހަރ ެގ  2020

 ދ ވަސް( ބ ދަ) 2020 ޖޫން 10

 

  :ާވހަކަެދއްެކވ ން ރިޔާސަތ ން

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

 .ފެށ ނީ

 

 ވ ން. އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 މިއަހެލިމިއީ ަވނަ ދ ަވސް.  18 މަހ ން ަވނަ އަަހރ ެގ ޝަްއާވލް 1441ދ ަވސް.  ބ ދަ ީވ 2020 ޖޫން 10 މިއީ

މި  ގައި.ަވނަ ޖަލްސާ ފަސްަދއ ރ ެގ  ނަދެަވ ބީ، މި އަހަރ ގެ ައޅ ަގނޑ މެން އިށީނދެ މިތި ަވނަ ދ ަވސް. 8ނަކަތ ން 

ނޑ  މިކަމާ އެއްެޗއް ދަންނަަވން އަޅ ަގިއއްޒަްތތެރި މެންބަރ ން.  24ަވަޑއިެގން ތިއްެބީވ ހާޒިރ ެވ ށްމަޖިލީހަަވގ ތ  

ކޮްނަވގ ތެްއެގ ބޭނ ން. މިހެން ދަންނަަވން މި ޖެހެނީ، ބައެއް ފަރާތްތަކ ން މަޖިލީހ ެގ ހާޒިރީ ރެކޯޑ ކ ާރއިރ ަގއި އެއީ 

އާއްމ ކޮށް ިގަނ، ރަނަގޅ ، މަޖިލިސް ފަށާ ަގޑީަގިއ  ،ކަށް. މިސާލަ މި ޖެހެނީހާޒިރީއެއްތޯ އަޅ ަގނޑ މެން ިވސްނާލަން 

މި ެވސް އަބަދ ަގީޑގައި އެހެންނަމަެވސް، ޯވޓަށް އަހާ ހެޔޮ ދ ަވހެއްަގއި ސާޅީހަށް ެއބަދޭ. އެއީ ރަނަގޅ  ދ ަވެހއްަގއި. 

ެހންީވމާ، ައޅ ަގނޑ  ތަފާތ  ދަންނަާވލަން މި ޖެހ ނީ، ބައެއް ތިއްަބާވ. އެ ބަރ ންނަށް ވ ރެ ިގަނއިންމެން 60ތަނ ގައި 

 ރީއާ ގ ޅޭ ޮގތ ން ރިޕޯޓ ކ ަރއްަވމ ން ެގންދަާވ ޮގތ ެގ ސަބަބ ން.ފަރާތްތަކ ން މަޖިލީހ ެގ ހާޒި

 

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

 

 ން:ކަދެްއެކވ ހަސަތ ން ާވޔާރި

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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  .2020/2/5/ޖއ ،މިއަދ ެގ އެޖެންާޑއަކީ 

 

 ޔައ މިއްޔާ ފާސްކ ރ ން .  4

 

 ކަދެްއެކވ ން:ރިޔާސަތ ން ާވހަ

  ްއޔާ ފާސްކ ރ ން.، ޔައ މި 4އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ޖަލްސާެގ ަޔއ މިއްޔާ. ެއއީ މި އަހަރ ެގ  ނ ަވ، 2020/1/42އިން ފެިށެގން  2020/1/34ޔައ މިއްޔާ ނަންބަރ   -4.1

ށް ހ ރި ޔައ މިއްޔާތައް. މި ޔައ މިްއޔާތަްއ ަވނަ ޖަލްސާެގ ނިޔަލަ 42ަވަނ ޖަލްސާއިން  34ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ 

ރަްއޔިތ ންެގ ަފއިނ ާވތީ، ްއ ހ ށަހަޅ އްާވއެްއެވްސ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ  އިޞްލާޙެފަހ ، ށް އިޢ ކ ރ މަޝާ ެވބްސައިޓ ަގއި 

ކަކީ ރިޔާސަތ ން ަގބޫލ ކ ާރ މި ޔައ މިއްޔާތަ ިއާވ ޮގތ ެގ މަތީން، ަވނަ މާއްދާގަ  218މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ 

ޖިލީހ ގެ މަ  މިއާއެކީަގއި އަޅ ަގނޑ  މިއދ  ދަންނަާވލަން. މ ަގއި އަޅ ަގނޑ  އިޢ ލާންކ ރަން. އަދި ހަމަ ޔައ މިްއޔާތަެކއް ކަ

އަދި  ސަރޑް ފިހާރަ މިހާރ  އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ ދާދި ައަވހަށް ހ ޅ ޭވނެ. އެ ފިހާރައިން މަޖިލީހ ެގ ޔައ މިއްާޔާއއިހެން

 އި ލިބެން ހ ންނާނެ. ކޮށްފަޕ ން ހ ންނާނެ. ޗާއެހެން ތަފާތ  ރިޕޯޓ ތައް ލިބެ

 

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރ ފ ކ ރަންޖެހޭ ބިލ  .  5

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ފ ކ ރަންޖެހޭ ބިލ . ފ ވައްމ ލަކ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރަޝީދ  ރަމަޖިލީހަށް ތަޢާ -5

ޙ  ެގނައ މ ގެ ކ ރ މ ެގ ާގޫނނ (އަށް އިޞްލާ)އާއްމ  ިޞއްޙަތ  ރައްކާތެރި 2012/7ހ ށަހަޅ އްާވފަިއާވ، ާގނޫނ  ނަންބަރ  

ޙ  ކ ރ މ ެގ ާގނޫނ (އަށް އިޞްލާ)ާއްއމ  ޞިއްޙަތ  ރަްއކާތެރި 2012/7ާގޫނނ  ނަންބަރ  . ބިލ ެގ ފ ރަތަމަ ކިޔ ން

 .ެގނައ މ ެގ ބިލ 

 

  އަންގާ އެންގ ން ޔާސަތ ން ރި .  6

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:
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 ތަކ ެގ ނަށް، މި ތަނ ގައި ބައި މަދ  ޕާޓީންމެންބަރ އިއްޒަްތތެރި ހ ރިހާ  ރިޔާސަތ ން އަންާގ އެންގ ން. އަޅ ަގނޑ 

ަގން ހަމަކަށަަވރ ން ެވސް އަޅ ަގނޑ  އެދެނީ ދަންންަވން ބޭނ ން، މި މަޖިލިސް ހިން ންނަށް ެވސްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

ށް ހ ރިހާ ހ ރިހާ ޙައްޤ ތަކަކާިއ، އިޚ ތިާޔރ ތަކަކާިއ، ބާރ ތަކެއް ެވސް އެކ ަގިއ. އަދި އެ ޕާޓީތަކަ ބައި މަދ  ޕާޓީތަކާ

 ނިޒާމ ގައި. ދ  ެއކ ލަަވއިލާފައި މި ަވނީ، މިދެންނެިވަގވާއި ެގމަޖިލީހ  ލިބިދޭ ނިޒާމެއްގައި. އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ،

އެހެންނަމަެވސް،  ޅ ަގނޑ  ކ ރާންޖެހޭ.ކަން ަބއެްއ ފަހަރ  އެބަ އަ ރާންޖެހޭ ކަންމަޖިލީހ ެގ ނިޒާމ  ހިފެއްޓ މަށް ކ 

 ރ ންތެރި މެންބަިއއްޒަތްްއޔަީކ ތާއަބަދ ެގ މަޖިލީހ ެގ ނިޒާމ  ހިފެހެއްޓ މ ެގ ހަމަތަކ ެގ ޮގތ ަގއި ެވސް ހާލެްއގައި ެއއިއް އެ

ރި ތެްއޒަތްއި .އެން.ސީެގްއޞަ ޮގތެްއގައި ޕީ.ޕީ.އެމާިއ ޕީއެދެން. އަޅ ަގނޑ  ޚާ  ށް ައޅ ަގނޑ ދެކެަވަޑއިނ ަގތ މަ

 ށް ަވޑަިއަގތ މަށް. ެއ ބޭފ ޅ ން މަޖިލީހ ގައި ނެތ ީނމާ ޮގނީޑެގ އަދަދ ން ހ ސްލީހަންެގ އަރިހ ން އެދެން، މަޖިމެންބަރ 

މަކީ ާވދަެވރިންނާ އެީކަގިއ ނިޒާ ެވސް މ ޅި ސިޔާސީ ސް ޔަނ ިވފާހަަގއެހެން އަދި  ށްމިންަވރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަ

އަޅ ަގނޑ މެންެގ ާވދަެވރިންާނ  ،ރަނަގޅަށް ހިންޭގނީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ؛ންޖެހޭ ނިޒާމެއް. އެ ނިޒާމ  ހިންެގންހިންާގ

ކ ެރވ ނީމަ. މި މަޖިލީހ ެގ މެޖޯރިޓީ ޕާޓީއާއި އަދި މައިނޯރިޓީ ޕާީޓ ަގއި މަސަްއކަތްާވަދެވރިކަމާ އެކީ  ،ަގއި އެކ  

 ޕާީޓއާ  ޓީކަން ހ ންނާނެ. އެއީ މެޖޯރިކަން އެދިަވަޑއިެގންަނާވ  ންޕާޓީގައި ަމއިނޯރިޓީ ކ ރަމ ން ެގންދާއިރ  މަސައްކަތް

ކ ރަންޖެހޭނެ ކަންކަން. ދެން އެކަންކަމ ެގ ތެރޭގައި ަބއެއް ިސޔާީސ އްލ ކ ރ މަށް މަސައްކަތްޙަދަްއކަިއެގން ާވހަކަ

 ނިންމޭނީ މިމަލ ކ ރަންީވ ޮގެތއް ޢަޤީޤަތ ަގއި ޙަޕާޓީއަށް ެއކަމ ަގިއ  ޓީމެޖޯރި ކަންކަން ހިމެނިފައި ހ ންނާނެ. ދެން

އެީކަގއި  ކ ރ މަކީ ނ ަވތަ ާވަދެވރިކަމާޕާޓީތައް ެއކ ގައި މަަސއްކަތް ،. އެެހންނަމަެވސްަގއިބާަވތ ެގ ކަްނކަމ 

ށް ކޮންެމހެން ބޭނ ންތެރިކަމެއް. މިއީ ތަރައްީޤއަ ރާއްޭޖެގ ކ ިރއެރ މަށާއިމި ނޑ  ދެކޭޮގތ ގައި ކ ރ މަކީ އަޅ ަގމަސައްކަތް

 ،ިގަވަޑިއަގންނަާވނެނފަހ ން އެ ކ ރެވ ނ ރަފ ޢާރާއްޖޭަގއި މަލްޓިޕާޓީ ޑިމޮކްރެސީ ތަ އ މެއް ނޫން. މި ޤަ  ެގއެއްޕާޓީ 

. 2018، 2013، 2008 ،އްޖެހިންިގައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ބ ެގޚާތިއަދި ރިޔާސީ އިން ؛ބ ޚާމިދިޔަ ހައެއްކަ އިންތި

ބ . ރައްޔިތ ންެގ ޚާއިންތި 3ބ ެގ ޚާބ . ކައ ންސިލ  އިންތިޚާއިންތި 4ެވސް  ބ ެގޚާޖިލީހ ެގ އިންތިރައްޔިތ ންެގ މަ

ޯވޓ   ރެބއްަގއި މެޖޯރިޓީ ޯވޓ ، ޕޮިޕއ ލަޚާން އެްއެވސް އިންތިއިބ . މިޚާއިންތި 3ެވްސ  ބ ެގޚާމަޖިލީހ ެގ އިންތި

ތް  ޢަބީޠަތް. އެ ޢަބީޠައެއީ ދިެވހިާރއްޖޭެގ ސިާޔސީ  ލަކޮށް ދީފައެއް ނެތް.ަބޔަކަށް ޖ މ  ޔިތ ން އެއްރާއްޖޭެގ ރައް 

ނޑ  ތަކ ރާރ ކޮށް . އަޅ ަގެގންދިއ ން ބ އްިދެވރީރާއްޖޭގައި ކަންކަން ކ ރަމ ން ބަލައިަގެނެގން އަޅ ަގނޑ މެްނ މި

ސިާޔސީ  ެގރާއްޖޭ ެވސް ާވނަން މިދެންނެިވ ހަމަ މި އަދި އަޅ ަގނޑ  ިނކަމެތިާވންީވ ަވަރކަށް ނިކަމެތި  ،އެދޭނަން

އިރާދަކ ރެްއިވްއާޔ  ،ނަމަ ކަމ ަގއި ަވނީ ދެމެހެއްޓ މަށްޓަކައި. އެއީ އަޅ ަގނޑ  ނިކަެމތިާވންޖެހޭ ކަމެއް ގައިމަޝްރަހ 

މަޖިލީހ ގައި  ޝަން މިއި ޕީ.އެން.ސީ ކޯލިޕީ.ޕީ.އެމާ ،ނޑ  އެދެނީެވސް ކ ރާނަން. އަޅ ަގ އަޅ ަގނޑ  އެކަން

މެންބަރ ން  40ެގ އެމް.ޑީ.ޕީ ،މިދެންނެީވ ައޅ ަގނޑ  މިހެންއާދެ! .  ބަހ ސްއީތިދާއިބ  -7 ަވޑަިއަގތ މަށް.ބައިެވިރވެ 
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 57ެގ އެމް.ޑީ.ޕީ .އަޅ ަގނޑ  ސާފ ކޮށްލަދޭން ބޭނ ން ބަރ  ހ ރީމާ ޚަކަމަށް  ނ ާވއިްއޔެަގއި މަޖިލީހ ގައި ބައިެވރި

 ޕާޓީއަކަށް ނ ހިމެނި  ަވކިަވޑަިއެގންނެިވ. ަގިއ ބައިެވިރެވއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން އިއްޔެ މަޖިލީހ 

 2ަވަޑިއެގންނެިވ. ޖ މްހޫރީ ޕާޓީެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން އިްއެޔ މަޖިލީހ ގައި ބަިއެވރިވެ  5ފަިއާވ ަވަޑއިެގންބ ވެ ޚާއިންތި

އިްއޒަތްތެިރ  64ލަ އިއްޔެ މަޖިލީހ ގައި ަވޑަިއެގންނެިވ. މ ޅި ޖ މ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން އިއްެޔ މަޖިލީހ ގައި ބައިެވިރެވ

 ަވަޑއިެގްނނެިވ.ރ ން ބައިެވރިވެ މެންބަ

 

 . އިބ ތިދާއީ ބަހ ސް 7

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 . 7އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ،އިބްތިދާޢީ ބަހ ސް

 2019/5ާގނޫނ  ނަންބަރ   ،މް ހ ށަހަޅ އްާވފައިވާ ޡިދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނާ ދަނެގތީ -7.1

 26 ،ަވނީލާޙ  ެގަނއ މ ެގ ބިލ . މި ބިލ ެގ ފ ރަތަމަކިޔ ން އިްއާވފައި ޞްށް އި (އަދިެވހިރާއްޖޭެގ ާގނޫނީ ފަންނ ެގ ާގނޫނ )

 ،ދެްއާވނީއިބިލ  މަޖިލީހ ން ހ ށަހަޅ އްަވ ަވަނ ޖަލްސާގައި. މި 40ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ  ،ވ ނ ަގއި ބޭއް  2020 މޭ

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރ .   މް. ދަނެގތީޡިދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނާ ދަނެގތީ

 

 މް ާވހަކަދެއްެކވ ން:ޡިދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނާ ދަނެގތީ

ލ މ ަގއި އިލާޙ  ެއކ ލަވަ ޞްމި އިެވސް  ފ ރަތަމަ ޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ެއންމެޝ ކ ިރއް`. 

ލް އަދި ިވލިާމލޭ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި ޞަކައ ންސިލ ެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ފައި ބާ އަޅ ަގނޑަށް އެހީތެިރެވދެްއިވ

ާގނޫނ   ؛ރި ރައީސްތެއިްއޒަތްއާދެ! ބޮޑަށް ޝ ކ ރ  އަދާކ ރަން.  މެންބަރ  އަޙްމަދ  އ ޝާމަށް އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް

މަލ ކ ރަން ފަށާފައިާވ ޢަަގއި  2019ޖޫން  27ކީ (އަދިެވހިާރއްޖޭެގ ާގނޫނީ ފަންނ ެގ ާގޫނނ ) 2019/5ނަންބަރ  

ޮގތ ން ޢަމަލ ކ ރަންީވ  ކ ރ ާމ ގ ޅޭކަންތައްތައް ެރިގއ ލޭޓ  އި ގ ޅޭ އެންމެހަ ާގނޫނެއް. ިދެވހިރާއްޖޭެގ ާގޫނނީ ަވކިލ ންނާ

ކ ރ މ ެގ ހ އްދަ ާގނޫނ ގައި ާގނޫނީ ަވކީލެްއެގ ޮގތ ަގއި މަސައްކަތް . މިމެ ެވސް ންކޮށްދީފަިއާވ ާގނޫނެއްޮގތްތައް ބަޔާ

މަލ ކ ރަމ ންދިޔަ އ ސޫލާ ަވރަްށ ޢަެއއީ އޭެގ ކ ރިން  ،ާވިއރ ަފއިށްދޫކ ރ މ ެގ އ ސޫލ ތައް ަވރަްށ ސާފ ކޮށް ބަޔާންކޮ

 އެ  ،ހ އްދަ ދޫކ ރެެވނީ ކަމ ެގަވކީލ  ާގނޫނީ ،ފަހ  ފެށ މަށްމަލ ކ ރަން ޢަާގނޫނަށް  އެ ،މިޮގތ ންތަފާތ  އ ސޫލެއް. 

ފ ރ ޞަތ ަގއި  ނޑ  މިަވނަ މާއްދާެގ )ހ( ގައި ބަޔާންކ ރާ ޝަރ ތ ތައް ފ ރިހަމަކޮށްެގންކަން އަޅ ަގ 30ާގނޫނ ެގ 

 ސް ދ ަވއަހަރ  1ާގނޫނީ ޚިދ މަތްދޭ ތަނެއްަގއި  ،ޝަރ ތަކީ 2ކ ރި ރަފ ޢާާގނޫނ ން މ ޅިން އަލަށް ތަ ފާހަަގކ ރަން. އެ
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ދެންނެވ ނ  އިސްެވ .މީހ ން ފ ރިހަމަކ ރ ން. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް އަދި ބާ އިމްތިހާނެއް އެ އި،ކ ރ މާފ ރިހަމަ ތަމްރީނ 

ެވްސ ނ ރައްކާތެިރކަމާއެީކ  އި ލަކޮށް ދ ނިޭޔަގެވސް މ ޅި ޖ މ  އި މިހާރ  ދިެވހިރާއްޭޖަގ ،ޝަރ ތަށް ބަާލއިރ   2ޚާއްޞަ 

ކަމަކަށް ަވނީ އެންމެން މާޔޫސް މި ،ޔިތ ންެގ ިދރ ން އެއްކޮށް ހ އްޓިެގ ބަްއޔާ ގ ިޅެގން ރައ19ް-ފެތ ރެމ ންދާ ކޮިވޑ 

 އި . އަމިއްލަ އެންމެހަަވނީ ޮބޑ ތަކ ން ަމޑ ޖެހިފަ ެވސް މި . އަދި ހަމައެާއއެކ  މ އައްސަސާަތކ ެގ މަަސއްކަތްއައިސްފަ

 ،ކަތްތައް ހ ްއޓިފަިއވާއިރ  މަސައް އިހަ. އަމިއްލަ އެންމެަވނީ އެްއކޮށް ކަހަލަ ޮގތަކަށް ހ އްިޓފަ މަސައްކަތަށް މިހާރ  މި

މަްށ ކ ރ ދ ަވހ ެގ ތަމްރީނ  ްޕރޮްގރާމެއް ފ ރިހަމައަހަރ  1ާގނޫނީ ަވކީލ ކަމ ެގ ކޯްސ ފ ރިހަމަކޮށްފައިާވ ފަރާތްތަކަށް 

އަްށ . ހަމަ ދެަވނަަވނީ ފާހަަގކ ެރިވފަ ފަރާތްތަކަށް މި ކަެމއްެގ ޮގތ ަގއި އެ  ހަމަޖެހިފައި އޮތ މަކީ ަވރަށް އ ނދަޫގ

ީކ ެވސް ހަމަ އެހާ އ ނދަޫގ ނަމްތިހާކައ ންސިލ ތަކ ެގ އި ބާ ،ދެަވނަ ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވލަން ބޭނ ންަވނީ

ކ ެރވ ނ  ދ ަވހ ްނ ގ މި ާގނޫނ  ތަސްދީ ،ަގއި 2019ޖެނ ައރީ  27. ފާހަަގކ ރެިވފަމި ަވނީ ޮގތ ަގއި ެގ އިމްތިހާނެއް

މިހާތަނަށް   . ހެދ މ ެގ މަސައްކަތް ކ ރަމ ން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްދަނީ ބާ އިމްތިހާނެއްފެށިެގން ބާ ކައ ންސިލ ން 

 ،ޮގތ ަގއި  ިގފަިއ އޮތްނކ ެރިވފަެއއް ނެތް. ައޅ ަގނޑަށް އެފަރ މާ ،ެވސް އަދި ބާ އިްމތިހާނެއް ހެދިފައި ދިޔައިރ 

ާއ (އެން.ސީ.ބީ) ބާ އެގްޒަމިނޭޝަންދިެވހިރާއްޖޭެގ ބާ ކައ ންސިލ ެގ ފަރާތ ން އެމެރިކާެގ ނެަޝނަލް ސެންޓަރ ފޯރ 

ތެރެއަކ   ެގއަހަރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ލަފައެއް ނ ކ ރެޭވ މި ،ެގންދޭ. އެހެންނަމަެވސް ގ ިޅެގން އެކަން ކ ރިއަށް އެބަ 

ަގއި ާގތްަގނޑަކަށް ރކ ިރައށް އޮތް އަހަރ ެގ ފ ރަތަމަ ކ އާޓައަދި ށް. ކަކަމަ އަދި މި މަސަްއކަތް ނިންިމދާނެ

ޓަކައި  މި ދެ ސަބަބަށް؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއެހެންީވމާ،  ދަނީ. މިލިބެމ ން ނިންމިދާނެކަމ ެގ މަޢ ލޫމާތ  

ޤީޤަތ ގައި އިްއޒަތްތެރި ޙަލާޙެއް ެގންނަން. ާއދެ! ޞްބިލަށް ކޮންމެެވސް ަވެރްއެގ އި އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ މި

ންިތާގލީ ދިޔައިރ ަގއި އިމި ބިލ  ފަރ މާކ ރަމ ން ،ދިޔައީ ދިމާެވެގން މި ޮގތ ަގއި ެގ ރައީސް، މި ބިލ ެގ މައްސަަލއެއް 

އިރ ަގިއ އަލަށް ަވީކލ ކަން ކިަޔާވ ަވކީލ ންނަކަށް ާގނޫނ  ފަރ މާކ ރެވ ނ  މި .ބާބެއްެގ ަމއްސަލަ. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް

  ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ މ ެގ ސަބަބ ން އެ  ށްއަކ ރެޭވ ދ ަވހ ން ފެށިެގން މިގ ާގނޫނ  ތަސްދީ ނެތް. މި އެއްލާޙައިންތިާގލީ މަރ 

ލާަގިއ ހަމައެކަނި މި ފ ރ ޞަތ  ޙަ. ައދި މި އިންތިާގލީ މަރ މަގ މަިތެވފަ ،ނިކަމެތިެވަވނީ ަވރަށް ބޮޑަށް  މީހ ން މި

މި ާގނޫނ ެގ ދަށ ން  ،ބ ނަނީ ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( ަގއި މި 34މި ާގނޫނ ެގ  ،ންނަިއލާނޑ  ދަންނަަވދެވ ނީ އަޅ ަގ

ެގ ތެރޭަގއި އާކ ރަންޖެހޭ ކަނޑައަާޅ މ އްަދތ  އިަކއ ންސިލ ްނ ދ ރާލަ ބާ ،ދޫކ ރާ ާގނޫނީ ަވކީލ ކަމ ެގ ހ އްދައަކީ 

ކައ ންސިލ ން  މާއްދާަގއި ބަޔާންކ ރާ ހ އްދަ އާކ ރ މަށް ބާއެ  ،މި މާއްދާަގއި ެއހެން އޮތް ނަމަެވސްހ އްދައެކޭ. 

ށޭ. މ އްދަތަ ޭވކ ރެދ ަވސް ހަމަާވ ތާރީޚ ެގ ފަހ ން އިޢ ލާންއަހަރ  5މަލ ކ ރަން ފަށާތާ ޢަކ ރަންާވނީ މި ާގނޫނަށް ލާޒިމ 

 އަހަރ  އޮންނަންާވނޭ. އެހެންީވމާ، މި ާގނޫނ ެގ )ށ( ގައި މި  3އިން ކޮންމެ ދެ މ އްދަތެއްެގ ދޭތެރޭަގއި އަދި އެ

 ،ދ ަވހ ެގ ފ ރ ޞަތެްއ އެބަލިބޭ. އެހެންނަމަެވސްއަހަރ  5މިހާރ  ަވކީލ ންެގ ޮގތ ގައި ތިއްެބިވ ބޭފ ޅ ންނަށް  ،ބ ނަނީ
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 .ށް މި ފ ރ ޞަތެއް ލިބިފައެއް ނެތް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްފަރާތްތަކަކަ ށްެގން ނިކ ތްހާސީލ ކޮ އަލަށް ތަޢ ލީމ 

ަވީނ  މީހ ން މި ވ ރެ ިގނަ ޒ ާވނ ން ެއބަތިބި. އެށް އަ 300ތިބި  ދިެވހިރާއްޖޭަގއި މި ދެ ޝަރ ތައް ކ ރިމަތިލަިއެގން

 ކޮންމެހެން އެަބ ލާޙ ޞްމި ާގނޫނަށް މި އި ،. އެހެންކަމ ންަވީނ މަގ މަތިެވފަ ިއލާތައް މިޢާމީހ ންެގ  . އެ މަގ މަތިެވފަ

ދަނީ ަވރަށް ޮބޑެިތ ނިކަމެތިކަމެއް ލިބެމ ން.  މީހ ންނަށް މި އްޔާ އެވެއްޖެ  ަކމަށް ނޫންެގންނަންޖެހޭ. އެހެން

ދ ަވހ ެގ ތަމްރީނ  އަހަރ  1ބ ނާ  މި ާގނޫނ ަގއި މި ،ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންއަޅ ަގނޑ  އަދި ހަމައެއާެއކ  

ހާސިލ ކ ރި   އެ ދަރިަވރ ްނ ނޫނީ ތަޢ ލީމ  ،ބޮޑ  މައްސަލައަކީ  އެންމެލާއިރ ގައި އިކ ރ މ ެގ މާއްދާއަށް ބަލަފ ރިހަމަ

ކ ރަްނ މަސައްކަތް މެއްގައިފާ ދ ަވހ  އެބަ ލޯއެއް އަހަރ  ،ކަމަކީ ކަމެއް ފ ރިހަމަކ ރަން އެބަޖެހޭ. އެއް މީހ ން ދެ 

އެއާއެީކގައި ެއޮގތަްށ ހޭ. ހަމަކ ރަން އެބަޖެްއަގިއ މަސައްކަތްނެތަ އެބަޖެހޭ. ނޫނިއްޔާ ާގނޫނީ މަސައްކަތެއް ކ ރާ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސްލޯޔަރަކާ އެީކގައި.  ރސީނިއަ ޖެހެނީކ ރަންމީހ ން މަސައްކަތް ެވސް އެއި ކ ާރއިރ ގަ ކަތްމަސައް

ެގ އަހަރ  1 ،ށް ވ ރެ ލޯޔަރ ން މިދެންނެިވ ޝަރ ތ  ފ ރިހަމަކ ރަންއަ 300ދިެވިހރާއްޖޭަގއި  !ަވޑަިއަގންނަާވިވސްނާ

މީހ ން އ ޭޅނެ ހާލ . އެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑަކަށް ަގބޫލެއް ނ ކ ރެޭވ  ްއޔާ އެއްޖެން އ ޅެންެވކ ރަޝަރ ތ  ފ ރިހަމަ

މި ދެ ، ނޑ  ހ ށަހެޅ މަކީައޅ ަގ ،ކަމަކަށް. އެހެންކަމ ން ކ ރެިވދާނެތްތެރި ރައީްސ، މި ަޝރ ތ  މިޮގތަށް ފ ރިހަމަޒައިއް 

ބ ނެިވދިަޔ  ،ާގނޫނަށް ޙަީކ މިލާޞްށަހަޅާ އިޮގތ ން ައޅ ަގނޑ  ހ އެރަން. ޝަރ ތ  އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ ފަސްކ 

ާގނޫނ ަގިއ  މި ،އިތ ރ ކޮށް 78 ،ކ ރ ން. މިޮގތ ންަވނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ މާއްދާ އިތ ރ  77ާގނޫނ ެގ 

ާގނޫނ ެގ  މި ،ަވނަ ނަންބަރާއި 4ެގ ަވނަ މާއްާދެގ )ހ( 30މި ާގނޫނ ެގ  ،ނަމަެވސް  ީވޮގތަކަްށ ބަޔާންކޮށްަފއި  އެހެން

ްނ އި 2021ޖެނ އަރީ  1 ،ތާރީޚަކީ ަވނަ ާމއްދާއަްށ ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާ 32ނަ މާއްދާ އަދި މި ާގނޫނ ެގ ަވ 31

ދިެވހި ސަރ ކާރ ެގ  ާގނޫނ  މި ،ކީޚަަހމައެއާެއކީ މި ާގނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާ ތާރީ .ފެށިެގންކަން އިތ ރ ކ ރ ން

 ؛ޖެއްސ ން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަދި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންކ ރާ ދ ަވހ ން ފެށިެގން ކަމ ގައި ހަމަޢ ގެޒެޓ ަގއި ޝާއި

ށް ވ ެރ އަ 300ޒ ާވނ ންެގ ެތރޭގައި ތިބި ރައްޔިތ ންެގ ތެރެއިން  ދިެވހިލާޙަކީ ޞްމި އި ،މީދ ކ ރަންއްއ   ނޑ އަޅ ަގ

ފަރިތަކ ރ މަށްޓަކައި ހާސިލ ކ ރި ކަންކަން  ތަޢ ލީމ  މީހ ން މީހ ންނަށް އެ އެ ،ލިބި ިގނަ ފަރާތްތަކަށް ލ އިތަކެއް 

މިކަމަށް  ިއ،ކ ރަްއަވދ އީމަށް ތާކަހ ރިހާ މެންބަރ ން މި ކަމަށް. އަދި ތި ލާޙެއްޞްފ ރ ޞަތ  ލިބިެގންދާނެ އި

ިއ ަވރަށް ޮބޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ކަ ޓަ ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށްމީދ ކ ރަން. އްކަމަށް އަޅ ަގނޑ  އ   ދެްއާވނެއިދަްއކަވަ ާވހަކަ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:
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ބާ  އި ދިެވހިރާއްޭޖަގ ،ިގަވަޑއިަގންަނާވނެނޝ ކ ރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި މެންަބރ ންނަށް އެ

ރައްިޔތ ންެގ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާީޓެގ  ަވނަ މަޖީލީހ ެގ ތެރެއިން. އެއީ ިދެވހި 19 ، މިކައ ންސިލެއް އ ފެދިެގން ައއީ 

ންމ  އެއް ހިލާޙ ަތއް. ބާ ކައ ްނސިލެއްެގ އެންމެ މ ޞްތަނަށް ެގންނެިވ އި ެގ މެންބަރ ން މިޕާޓީ ޓީމެޖޯރި ،މެންބަރ ން

ތަނެްއަގިއ  ދ ނިޔޭެގ ެއްއެވސް ޑިްގީރެއއް ހެދިއަސް ެވސް އޭނާައކީ ަވކީެލއްެގ ޮގތ ަގއި އަދި ލޯ ،ބޭނ މަކީ

އް ނޫން. މެިޑކަލް ހެދިޔަކަސް އަދި އަދި އޭނާއަކީ ސަރޖަނެ ،ނ ަގެނޭވ. މިސާލަކަށް އެލް.އެލް.ބީ އިމްތިހާންބަލައެއް

ދިެވހިާރއްޖޭެގ ަވކީލ ންެގ ފެންަވރ  ބަހައްޓާން  ،އަހާ ސ ާވލަކީ އެބަޖެހޭ އިތ ރ  ތަމްރީނަކަށް ދާން. ދެން މި 

 އޭރ ަގއި ާގނޫނ  މިކަމ ެގ ތެރޭަގއި ،ިވދާޅ ިވހެން ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ ؟ތޯންަވރެއްަގއިމިއަޅ ަގނޑ މެން އެދެނީ 

ަގނޑ މެން ރަނަގޅ  ެފންަވރަށް ނ ެގނެސް ަވކީލ ްނެގ ޮގތ ަގއި އަޅ   ،ފާސްވިއިރ ގައި ކިަޔަވމ ންދިަޔ ކ ދިން އެއީ 

ނ ަވަތ ހަމަ މިހާރ އްސ ރެ ފެށިެގން ިމކަން  ،ަވގ ތ  ައޅ ަގނޑ މެން ޢަމަލ ކ ރަން ރަނަގޅ  ޮގތަކީ  އެއީތޯ މި ،ނެރ މަށް

އާދެ، ކޮންމެ ބަދަލެއްެގ ތެރޭަގިއ ފައްތަރ ގައި އެަބޭވ ބަަޔކަށް އ ނަދޫގތަެކއް.  ؟ެގންދިއ ންތޯމިހެން ކ ރަމ ން 

  ކަންކަމަށް ިވސްނަާވނެކަން އަޅ ަގނޑަށް ޔަޤީން ަކށަަވރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން އެމާ، އެހެންީވ

އަރ ަވނީ މަރަދޫ ދާއިރާެގ ފ ރ ޞަތ  ތ . ައޅ ަގނޑ  މިހާރ  މިަވގ ބިލ ެގ ބަހ ސްެގ  ލަނީ މިއިފ ރ ޞަތ  ހ ޅ ަވ

 .ށްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފަ

 

 ފް ާވހަކަދެއްކެވ ން:މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީ

ަވީކލ ންެގ ފެންަވރ  މަތިކ ރ މަކީ  އި،ންޝިޕް ެވސް ހަދަރއިންޓަ ،އް ފ ޅެތެދ  .ަރއީސްޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

ޖެހޭނެ. ލަތަށް ރިއާޔަތްކ ރަންހާއަޅ ަގނޑ މެން ޤައ މ ެގ  ،އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. އެހެންނަމަެވސް މަށްކަ ކަމެއް މ ހިންމ 

ހ ރި ޑިްގރީތަކަީކ  ކޮށްފައިހާސިލ  ން އަންނަ ފަރާތްތަކ ންއަޅ ަގނޑ މެންެގ ޤައ މ ގައި މިހާހިސާބަށް ަވކީލ ކަން ކ ރަމ 

ކަމ ަގިއ ާވންޖެހޭނެ.  ބޫލ ކ ެރޭވ ެއއްެޗއްަގަތކަކީ ދ ިނޔޭެގ ފެންަވރ ަގއި ކިބައިތޯ ބަލަންޖެހޭނެ. ެއ ޑިްގރީ

 ކަމެއް  މ ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް ެގނައ މަކީ މ ހިން ލަތަށް ރިއާޔަތްކޮްށ އެހާަޤއ މެްއެގ އެ  ،އެހެންކަމަށްަވނީިވއްޔާ 

ކަމ ގައި  ލާޙެއްޞްލާޙަކީ މ ިހންމ  އިޞްއި މި ،އެހެްނކަމ ން .ކަމ ގައި އަޅ ަގނޑ  ެދކެން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 މީހ ން އ އްމީދ ކ ރި ޮގތާ ކަށް އެ ޔަ ނިމ ނ އިރ ގައި ކ އްލި އިދަރިަވރ ން ކިަޔަވ 300 ،އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. ސަބަބަކީ

 ،ނ ކ ްނނަ ނަތީޖާއަކީ ެވސް ަރއްޔިތ ންނަށް ބަލައިަގންނަން ދަތިދެން  ،މާމަޖިލީހ ން މަސައްކަތެްއ ކ ރީ ޚިލާފަށް މި

ކަމ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. ކަމެއް މީހ ން މާޔޫސްެވެގންދާނެ  އެ ،ކ ދިްނެގ މ ސްތަޤްބަލް ހަލާކ ެވ 300އަދި މި 

ކޮންމެ  ،ާތކ ން ކޮންމެ ،މައްސަަލައކީ ފެންަވރ  ދަމަހައްަޓން އެބަޖެހޭ. ރާއްޖޭަގއި ދިމާާވ އެންމެ ބޮޑ  އެއް  !ތެދ ފ ޅެއް

ކަށް މީިތ ޔަކ އްލި  މާ،ކޮްށެގން ައަޔސް އެީއ ަވކީލަކަށް ޭވ. ެއހެންީވހާސިލ ދަރަޖައެއްަގއި ަވކީލ ކަމ ެގ ިޑްގރީެއއް 
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 ،އަިދ ބައެއް ޒ ާވނ ން މާޔޫސްވެ  .ލަޙަތ  ެގއްލޭޞްލީ ފ ރ ޞަތެއް ނ ދީ ަވރަށް ޮބޑަށް މަގާ އިންތި އިކ ރީމާ މީަގހަރ ކަށި

 ،ކަމ ގައި ައޅ ަގނޑ  ދެކެން. އެހެންީވމާ ދާނެ ކަމެއް ޤްބަލަށް ކ ރި އ އްމީދ ތައް ފެނަށް މީހ ންެގ މ ސްތަ އެ

އިްއޒަތްތެރި  !ތެދ ފ ޅެއްެގންަނއިރ  އެކަމަށް ފ ރ ޞަތެއް ޭދން. ެވސް ބަދަލ ކަށް ކަމަ އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ ކޮންމެ

ފ ރ ޞަތ  ފަހިކޮށްދީފައި އޮތ މަކީ  އަދި އެ ފެްނަވރ  ދެމެހެއްޓ މާއި ،ންޝިޕާއިރއިންޓަ ،ރައީސް ފާހަަގކ ެރއްިވހެން

ތަަކކ ން ސިޓީރކޮން ޔ ނިަވ ،ބޫލ ކ ރާނީަގއަދި ހަމަ އެހެންމެ އަޅ ަގނޑ މެން  .މ ހިންމ  ކަމެއް. އެކަންކަން ކ ރަންޖެހޭނެ

ށް ނ ަވަތ ސިީޓއަކަރކޮންޮގތަކަށް ނަާގ ފާހެއްތޯ ެއބަ ބަލަންޖެހޭ. ބައެއް ބޭފ ޅ ން ލަންކާގައި ހ ންނަ ކޮންމެެވސް ޔ ނިަވ

 އެންމެ ދ ަވހަކ  އެ  ،ދ ަވހ  1މަހ ން  3 ،ޑޮލަރ  ދައްަކއިެގން މާޭލގައި ތިއްބަަވއިެގން  10000ކޮލެޖަކަށް ޮގްސެގން 

އަދި  އޮފް ލޯ،ޓަރސް ، މާސްކްލާހަށް އެޓެންޑް ކޮށްެގން މާސްޓަރސް އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ެއކަހަލަ  ،ަގއި އެބަަނާގ ަބއިަވރ . އެހެންީވމާ ާރއްޖޭ މި ފަދަ ފާސްަތއްޑޮކްޓަރ އޮފް ޫޖރިސްޕްރޫޑަންސް  ؟ކީއްކ ރަން

އަޅ ަގނޑ ެމން އެބަޖެހޭ ބާ ަކއ ންސިލ ން  އެހެންީވމާ ؛މެއެހެންެވސް މ ހިންމ . ހަމަ ކ ރ ންޔަތްޢާ ކަންކަމ ެގ ަމއްޗަށް ރި

އެއީ މާ  .ޅަންބޫލ ކ ރާނީ. ެއކަން ކަނޑައަ ަގން އެލް.އެލް.ބީ ކ ން ޮކންފެންަވރެއްެގ ފާސްތަެކއްތޯކަސިޓީތަ ރކޮން ޔ ނިަވ

ސިޓީތަކ ން ެވސް ރެވސް މީހ ން ނަން ނާހާ ޔ ނިަވ ޝިާއެގ ދ ަވހަކ މެލޭއަޅ ަގނޑ ެމންެގ ތެރޭަގއި  .ކަމެއް މ ހިންމ 

އެއީ ަވރަށް ބޮޑ  ަމއްސަލަެއއް. މި ރާއްޖޭގައި  ،ބޫލ ކ ރޭ. ެއހެންީވމާަގމިތާ  .ކިަޔަވިއެގން އަިއސް ޑިްގރީަތްއ އެބަނަާގ

 ސީޓިތަކ ން ރޔ ިނަވ ެވްސ ނާހާ ފޭކ  މީހ ން އަޑ   ،ފެންަވރ  ެނތް . މައްސަަލއަކީ ހަމަ އެއީދިމާާވ އެންމެ ބޮޑ  

ކ ރަމޭ ައޅ ަގނޑ  ަވރަށް ާތއީދ  ،އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވނީ  ،. އެހެންނަމަެވސްންތިބ ޑިްގރީަތއް ނަަގިއެގން ައއިްސ 

ަވިއެގން އައީ މިކަން ނިމ ނީމާ ިޑްގރީ މީހ ން ކިޔަ  އެ ،ހ ށަހެޅ އްިވ އިސްލާޙަށް. ެއއީ ދަނެގތީ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އެ 

ންޝިޕް ެވްސ ރއިންޓަ . ތިަކމެއްނ ާވނޭ !ނއ ހޫ ނީ،ބ ނަ ދ ަވހ  މި ނިމ ނ ދ ަވހ ެގ އަެނއްއި ކަމަށް. ކިަޔަވ ލިބޭނެ

އޮތީ ޚާއްޞަ  އެކަމަކ  އެކަންކަމަށް ފ ރ ޞަތެއް ނެތް. ދ ނިޔެ މި  .ެވސް ހަދަންޖެހޭނޭ އެހެން ކޯސް . ހަދަންޖެހޭނޭ

 ލާޙ  މިިހނދަށް ެގނައ މަށް މ ހިންމ ޞްއި މި ،ބަންދ ގައި. އެހެންކަމ ންތިބީ ފ ރަ ައޅ ަގނޑ މެން މި .ލަތެއްގައިހާ

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ،ަފދައިން ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. ހަމަ އެހެންމެ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް ފާހަަގކ ެރއްިވ

ޔަސް. އަދި މީަހކ  ނެިގލް.ބީ އިނޭގތޯ އެލް.އެ ިއ ނ ާވނެަގޤީޤަތ ، ޙަނ ާވނެ ނޫނީ ަވކީލަކަްށ ޙަޤީޤަތ ަގއި ާގ ،ބޫލ ކ ެރޭވަގ

އެންމެން އެއީ ައޅ ަގނޑ މެން  .އަމ ދ ން ނ ާވނެ .އަމ ދ ްނ ނ ާވނެނެީގމަ ކ ން އަސިޓީރނަން ނ ެވސް ދަންނަ ޔ ނިަވ

ދޭން. ރަްއޔިތ ން  ލާޙ ކ ރ މަށްޓަކައި އެބަޖެހޭ ަވގ ތ ަތކެއްޞްެއކަންކަން އި  ،ބޫލ ކ ރަންޖެހޭނެ ޙަޤީޤަތެއް. އެހެންީވމާަގ

 ނޫނެއް ފާސްކ ރީމާ ާގކަށް ޔަޮގތަްށ ކ ްއލި ިވއްސިިވހާިލެވދާ ،ޮގތަށް ޖެހޭ ެއކޮޅ ކޮޅ ން  ،ޮގތް މ ކޮށް އ ޅެމ ން އަންނައްއާ

 ،ަވގ ތަްށ މ ހިންމ . އެހެންނަމަެވސް ލާޙ  ެގނައ ން މިޞް އި މިމާަވނީ. އެހެންީވމާ ދި ޮގތަށް މިހާރ  މި ާވ

ްނގ މަްށ ހި ،ޮގާތއި ހިންާގނެ ންޝިޕް ޕްރޮްގރާމ ރއަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ ފެންަވރ  ދެމެހެއްޓ މަށްޓަަކއި ިއންޓަ
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ދާ ކ ދިންނަށް އެކަީށެގންާވ ފ ރ ޞަެތްއ  ނޫނީ ަވކީލ ކަން ކިަޔަވމ ން މިހާރ ާގދެން އަލަށް  ،ބޭނ ންާވ ފ ރ ޞަތ ތަކާއި

ަގިއ، ކޮލެޖެއްކޮންކަހަލަ  ައދި ،އިމ ކ ރ މަށްޓަަކއިްނޝިޕް ާގރއަދި އިންޓަ ،ރ މަށްޓަކައިކ  އެކަންކަން ރަނަގޅ  ،ދީފައި

މީހ ްނ  އެ ،ކަނޑަެއޅި ،ަބޔާންކޮށް އި،އަްނގަ  އިދ ރާލަ ޔާަލއި،ެނޭގނީ ކ ރި ާފސްތައް ކ ންކަންސިޓީަތކަރޔ ނިަވ

  ހިނދަށް މި  މި ،ެއހެންީވމާކޮށްފައި ބާްއަވން. ބަޔާންއި ެވސް ކަނަޑއަޅަ  ޗެހިަތއްތަކާ އެއްއިށީންނަންޖެހޭނެ އިމްތިހާނ 

ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ފެންނާތީ މިއަށް ތާއީދ ކ ރާ ާވހަކަ ދަްނނަަވން. ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް  ލާޙ  ެގންނަންޖެހޭނެޞްއި

 އްޒަތްތެިރ ރައީސް.ޝ ކ ރިއްޔާ އި ޓަކައި 

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔާސަތ ން

އަރ ަވނީ މާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި ފ ރ ޞަތ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި

 މެންބަރ  އިމްތިޔާޒް ފަހ މީއަށް. މާފަން އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

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

ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  ނިސްބަތްާވ ޖ ޑީޝަރީ ކޮމިޓީެގ މެންޑޭޓ ެގ ތެރޭގައިާވ މ ައއްސަާސއެްއ 

ެގ ކޮށްފައިާވނެ. ބާ ަކއ ސިލ ބައްދަލ  މައްސަލައިގައި އަޅ ަގނޑ މެން ބާ ކައ ންސިލާ އްޖޭެގ ބާ ކައ ންސިަލީކ. މިދިެވހިރާ

 ކ ރީަގިއ އެއްކ ެރިވފަިއާވނެ. އަދި ބާ ކައ ންސިލ ން އޭރ ަގއި އެދިަވޑަިއަގތް ކަންތައްތަްއ ެގމަޢ ލޫމާތ ތައް މީ

ބޭފ ޅ ންނަްށ ާވނީ ރަސްމީ ސިފައިަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެޮގތަށް ަހމަޖެއްސެން ނެތްކަމ ެގ ސަބަބ ތައް ެވސް އެ

ާގނޫނީ ދާއިރާއިން ިކަޔާވ ކޮްނމެ މީހަކީ ާގނޫނީ ަވކީލަކަްށ  ،ްއޒަތްތެރި ރަީއސް ފާހަަގކ ރެްއިވ ފަދައިން. އިދަންނަާވފަ

އެއް ހަދަިއެގން މެނ ީވ. ތަެކއް އަިދ ބާދ ނިޭޔެގ ެއްއެވސް ޤައ ެމއްަގއި އިތ ރ  ާޚއްޞަ ޓްރެއިނިން ،އަދި ނ ެވޭވ

ނަށް ަވކީލ ންނަށް ވ މ ެގ ފ ރ ޞަތަކީ ދ ނިޔޭެގ ެއއްެވސް ނިމޭ ހ ރިހަ ދަރިަވރ ންއި އެހެންީވމާ ަގނޑ ކޮށް ކިަޔވަ 

ކަމެއް.  ކަމެްއ ެވސް ނޫން. އެއީ ހަމަ ަވރަށް އ ނދަގ ލ ން ާވ ާވ އެހެން ،ނޫން ކަމެއް ތަނެއްަގއި ފަސޭހަކޮށް އޮންނަ

ަވނަ  19 ،އެކ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެންެގ ސަރ ކާރ ން ޙަޤީޤަތަކީ ަވރަށް އ ްއމީދާ ،ބޫލ ކ ރަންެޖހޭނެަގއަޅ ަގނޑ މެން 

ާގނޫނީ ފަންނ ެގ ާގނޫނަީކ. ާގނޫނ  ިކޔަާވ ކޮންމެ ދަިރަވރެްއެގ ެވސް އ އްމީދަކަްށ  ،މަޖިލީހ ން ފާސްކ ރި  ާގނޫނެއް

އަދި ބާ   ،ނަމަ ަވނީ ކަމަށް ފ ރ ޞަތެއް ލިބޭ ެގެވސް ޓްެރއިނިން ދާއިރ އަޅ ަގނޑަށް ހީަވނީ ކިޔަަވމ ން ،ާވންާވނީ

 ޮގތް ފ ރ ޞަެތއް ލިބޭ ފ ރ ޞަތ  ޯހދ ން އެއީ އ އްމީދަކަށް ާވްނީވ. އެ އެ ،ނަމަ ަވނީ ކަމަށް އިމްތިހާނެއް ހަދަންޖެހޭ

ކަމެއްެގ ޮގތ ަގިއ  އެޮގތަށް ދެކ މަކީ ަވރަށް ދެރަ ،އިންސާފަކަްށ ވ މީބޭ ،ވ މަކީ ެއއީ ަވރަށް ބޮޑ  ނާއިންސާފަކަށް

ފ ރ ަޞތ   ބަލައިަގންނަންާވީނ އެ ނަމަ. އެީއ ފ ރ ޞަތެއްެގ ޮގތ ަގއި  ަވނީ ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ހީަވނީ ާގނޫނ  ިކޔަާވ



2020ޖޫން  10                                             ސާލްޖަވަނަ   5 ގެއ ރ   ދަނަދެވަ   ގެރ  ހައަވަނަ  2020  

 

10 

 

އެީއ  ،ވ ން ފަންނަށް ނ ކ ންނައިރ ގައި މޮޅ  މީހ ންނަށް އެ  .މ ޅި ާގނޫނ ެގ މަޤްޞަދަކީ މޮޅ ވ ން .ނަމަށް ާވކަމަ ލިބޭ

ާވނީ  ބޭނ މަކަށް ،ާވނީ ެވސް އ އްމީދަަކށް ކިަޔާވ ކޮންމެ ދަރިަވރަކ ެގ ،އަޅ ަގނޑަށް ޔަޤީން ،ބޭނ މަކީ. އެހެންީވމާ

ބޭފ ޅ ން ާވހަކަދައްކަމ ން  ބަެއއް  .ވ ން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ބޭފ ޅަކަށް ،ވ ން ދަރިަވރަކަށް ޮގތަށް މޮޅ  މިދެންނެިވ

ބައްދަލ ކ ރިން  ަވރ ންނާކަމަށް. އަޅ ަގނޑ މެން ބަެއއް ދަރި ެވަފއިާވދަރިަވރ ން މަގ މަތި ނިމިެގން އެ  އިިކޔަވަ  ،ިވދާޅ ވި 

ތިމަންނަމެން  ،ާވހަަކއަކީ  ބޭފ ޅ ން ިވާދޅ ިވ އެއް ރ ޮކށްެގން. އެ ހާޒިދީެގން ބޭފ ޅ ންނަށް ދަޢ ަވތ  ން އެ ޖ ޑިޝަރީ ކޮމިޓީ

ކަމަށް  ބޭފ ޅ ންނަށް ނެތް ތަންތަނ ަގއި ަވޒީފާަގއި އ ޅޭތީެވ ޓްރެިއނިންގ ހެދ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އެ  ަވގ ތ ގައި އެކި މި

ޕެޓިޝަނެްއަގއި  އްެވިވތަނަށް އަޅ ަގނޑ  ހަނދާންާވ ޮގތ ަގއި ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީއަްށ ފޮނ  ޓްރެއިންނިންގ ހަދާކަށް. މި

އެްއ ހެދޭކަށެއް ނެތޭ. ަވގ ތ  އ ޅޭީތެވ ދެން ޓްެރއިނިން ިތމަންނަމެން ވަޒީފާތަކ ަގއި މި  ،ެވސް ފާހަަގކ ރަްއާވފަިއޭވ

ޮގތ ަގިއ  މ ެގާވ ކަންކަޟ ތަޢާރ   ،ހ ންނަނީ ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ިވސްނާލަންޖެހޭ ކަންކަން މި ،އެހެންީވމާ

 ދިޔަ ދަިރަވރ ން ކިޔަަވމ ން ،ޭވ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އިއްޒަތްެތރި ރައީސް އެބަ ފާހަގކ ެރޭވއަޅ ަގނޑަށް އެބަ ފާހަަގކ ރެ 

ެވސް އަދި  ބިލަށް ޢަމަލ ކ ރ ން. މިއީކީ ނިމެންދެން އިހަށް މަޑ ކޮށްލާށޭ މި  އިތިމަންނަމެން ކިޔަަވ ،ެވސް އެބަ ިވދާޅ ޭވ

ެވްސ  ލެެވްލ ހަދަން ފަށާ ކ އްޖާ އޯ ،ހެންީވމާކަމަކަށް އަޅ ަގނެޑއް ނ ދެކެން. އެ ކ ން އެންމެ ރަނަގޅ  ޮގތްޔަމ ޅި

އެހާހިސާބަށް އަޅ ަގނޑ މެން  ،ދާއިރ . އެހެންީވމާ  ހަމައަށް ވ ން މަތީ ތަޢ ލީމާ ާގނޫނީ ަވކީލަކަށް ،އ އްމީދަކަށް ެވދާނެ

 ،ެވްސ އ ފެދޭ ސ ާވލެއް. ދެން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ައޅ ަގނޑ  ދަންނަާވލަން ބޭނ ންޭވއީ އެ  ؟މަޑ ކ ރަންީވތޯ

ކޮމިީޓަގިއ  ެގބޭފ ޅ ން އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރިއިރ ަގއި އެން ބައްދަލ ޖ ޑިޝަރީ ކޮމިޓީ ނޑ މެން ބާ ކައ ންސިލާ އަޅ ަގ

މާލޭގައި ކިޔަަވމ ންދާ ދަރިަވރ ން  ،ަވރ ންަވގ ތ  ރާްއޖޭގައި ދާ ދަރި ކިޔަަވމ ން މި ،ވެއްޖެ ެވފައި ރަސްމީކޮށް ިވދާޅ 

 ،މަށް ާގނޫނ  ކިަޔވައިދިނ މ ަގއި. އެހެންީވމާކަ ޑަޑަށް ނ ފެތޭހަމަ ހ ރިހާ ކިޔަވައިދޭ ތަްނތަނަކީ މިނިމަމް ސްޓެން

 ،ފާހަަގކ ރެޭވ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ފެްނަވރ ަގއި ކަމަށް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ  ހ ީރ އެެވސް  ކިަޔވައިދޭ ަތކެތި

 މެން ށް އަޅ ަގނޑ ބާ ަކއ ންސިލަްނ ރަސްމީ ސިފައެްއަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ޖ ޑިޝަރީ ކޮމިޓީ ؛އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވލަން

 ،ލި ރިޕޯޓެއްއިބޭފ ޅ ން ަވަޑއިެގންެނިވ ދ ަވހ ަގއި ލިޔ މ ން އަޅ ަގނޑ ެމން އެކ ލަވަ  ށް އެއަމިދެންނެިވ ާވހަކަ ކޮމިޓީ

ކިާހ  ،ކަމަކީ  ން. އަޅ ަގނޑ މެން ކޮމިީޓެގ ފަރާތ ން އެބޭފ ޅ ން ާގތ ގައި އެދ ނ  އެއްއިލާނަމީަގިއާވ ާވހަކަ ދަންނަވަ 

 ؟ނ ކ ރެިވަފއިެވފަިއޭވތޯ ހ ާވއަދި ގ ރެޖ އޭޓ   ،ރާއްޭޖގައި ކިަޔަވމ ން ދޭތޯ ؟ިބތޯ ކިަޔަވންދަރިަވރ ންނެއް މިހާރ  އެބަތި

އާދެ! ؛ ަގނޑަށްިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅ ؛ އެކ ބޭފ ޅ ންނަްށ ފޮނ ވ މާ ބޭފ ޅ ން ހަމަ އަޅ ަގނޑ މެންެގ އެސިޓީ އެ އެ

ކިހާ ދަރިަވރ ންނެއްޯތ  ،ކ ރަްއވައިފިބާ ކައ ންސިލ ން ޓްީވޓ  މާ އެކ ަގއިޝ ކ ރިއްާޔ. އަޅ ަގނޑ މެން އެ ސިޓީ ފޮނ ވ 

ބާ  ކ ރެެވނީ އަޅ ަގނޑ މެްނ ސިޓީެއއް ފޮނ ީވމާށް ފާހަަގމެންނަައޅ ަގނޑ  ،. އެެހންީވމާކިޔަަވން މިހާރ  ތިބީ

ކ ރެްއީވ ކިހާ ދަރިަވރ ންނެއްތޯ ތިމަންނަމެންނަށް ރިޕޯޓ ކޮށްދެއްާވށޭ ތަން. ޓްީވޓ   ކައ ންސިލ ން ދެން މަސައްކަެތއް ކ ރާ
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ކަންކަން    ިގނަބޭފ ޅ ން އަސްލ  ބައްލަަވންޖެހޭ ަވރަށް އެ ،ނ ކ ރެިވ. އެހެްނީވމާމިހާރ  ކިޔަަވިއެގން ތި ތިއްބެީވ ހ ާވ

  ން ހަމަ ހ ރިހާ މެންބަރ ން. އެ ޤ ޖ ޑިޝަރީ ކޮމިޓީެގ އިއްތިފާ ،ާވކަމީ އަޅ ަގނޑ ެމން ހިތާމަކ ރި ކަމެއްއި ނ ބައްލަަވ

އިދ ަތްއ ާގނޫނ ަގއި ހ ރި ަގާވ .ލ މަށްއިއިދ  އެކ ަލވަ ބޭފ ޅ ންނަށް ާގނޫނ ގައި އެބަޮއތް މ އްދަތ ތަކެއް ކަނޑަައޅާފައި ަގާވ

ލާފަ. އޭެގ އިިއދ ތައް އެކ ަލަވއެ ަގާވ، ބޭފ ޅ ން ކ ރައްާވަފއެއް  ެވސް ނެތް އެތަކަްށ، ެއްއޮގތަކަށް އެްއޮގ ޑެޑްލައިނާ

ބޭފ ޅ ން ޖ ޑީޝަރީ  ދިއ ން. ެދން އެފ ރ ޞަތ ތައް ލިބ ން ލަސްެވެގން ދަރިަވރ ންނަށް މި ،ނަތީޖާއަކަށް ެވެގންދިޔައީ 

ަވންދެން މި ާގނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރ ން    އަހަރ އަހަރ  ނ ަވަތ ދޮޅ  1 ،ކޮމިޓީއަށް ަވޑަިއެގން އެދިަވޑަިއަގތީ

ާގނޫނަށް   ަވންދެން މި އެކަމެއް. ދޮޅ  އަހަރ ނ ަގނެެވނ  ކ ރެްއވ މަށް. ައޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ބަލައެއްސަސްޕެންޑ 

ނޫން.  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކޮމިޓީއަށް ބަލައިަގެނވ ނ  ކަމެއް ،ކ ރ މަކީ ޢަމަލ ކ ރ ން ފަސްކ ރެއްވ މަށް ރިކ އެސްޓ 

ކ ރ މަށްފަހ  ފާސްކޮށްފައި އޮތް މަޖިލީހ ަގއި ފ ާޅ ދާއިރާެއއްަގއި މަްޝަވރާ ؛ާގޫނނެއްަގއި ،ޅ ަގނޑ މެން ދެކ ނީއަ

 އެކަމަކ  އެ .ކަމަށް މަކީ ަވރަށް މ ހިންމ  ކަމެއްްއވ ކ ރެާގނޫނެްއގައި ހ ންނަ ެޑޑްލައިްނތަކަށް ޢަމަލ ކ ރެޭވތޯ މަސަްއަކތް

ދެންނެީވ.  ނ ެލވ ނ  ާވހަަކ އަޅ ަގނޑ  މިއިއިދ ތައް ެވސް އެކ ަލަވަގވާ  ން ހ ރިއިލަށް އޭގައި އެކ ަލވަ ބޭފ ޅ ންނަ

 ެއކި ،ތަކާއިމ ކ ރ މަްށ އެކި ލޯ ފާދަރިަވރ ން ޓްރެއިން ،ސ ާވަލކީ  ބޭފ ޅ ންނަށް ދެންނެިވ އަނެއް އަޅ ަގނޑ މެން އެ

 ޅ ީވ. އަޅ ަގނޑ މެން ދެން އެާވަހަކ ކޮމިޓީަގިއ ފ ރަތަމަ ިވދާ ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ ތައް ނެތްމަސަްއކަތްތަންތަނ ގައި 

އަޅ ަގނޑ މެން  ؟ދެއްވ މަށްފ ރ ޞަތ  ހޯއްދަަވއި  ކ ަރއްަވއިިފންތޯ އެކިހާަވރަކަށް މަސަްއކަތް ،ބޭފ ޅ ންނަށް ދެންނެިވން

 ކަމަށް  ކ ރެްއިވދެްއވ މަށްޓަަކިއ މަސައްކަތފ ރ ޞަތ  ހޯއްދަަވއި ސިޓީ ފޮނ ވ މަށްފަހ ަގިއ ދެ ތަނަކަށް އެ 

. ދެން އޭެގ ފަހ ން ދ ަވހ  ޓީ.ީވ ބަންޑާރަ ނައިބ ެގ ޮއފީހާއި ޕީ.ޖީ އޮފީހާ ނީ، ފާހަަގކ ރެވ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް

ދަިރަވރ ން  ،މިހާރ  އެބައޮތޭ ހ ހަށް ސްލޮޓ  57 ،ަވަޑއިެގްނ މަޢ ލޫމާތ  ރައްޔިތ ންނަށް ދެއްވި އި ކަށް އަރަޕްރޮްގރާމަ

ދަރިަވރ ން ެވސް ތިމަންނަމެން   ،ާވހަކަައކީމ ން ެގންދެިވ ވަ މީެގ ކ ރީަގއި ދައްކަ  ،އެދިަވޑަިއެގންފަެއއް ނެތޭ. އެހެންީވމާ

ަވނީ. އަދި ބާ ކައ ންސިލ ން  ނ ލިބިފައޭ މި .ހަދަން ދާންީވ އޮފީހެއް ނެތޭޓްރެއިން .ނެތޭ ޓްރެއިނިންއަށް ދާންީވ ތަެނއް

ށް އެހީތެރިެވދިނ މ ެގ ެވެގން ބާ ކައ ންސިލަ ދިޔައީ ެއޮގތަށް، ނެތޭ. އެކަމަކ  އަޅ ަގނޑ މެން މިކަމާެވސް ިވދާޅ ަވމ ން

ކަމަށް ފަހ ން   ހ ހަށް އޮތް ސްލޮޓ   57 .ފ ރ ޞަތ ތައް ެވސް ހޯއްދަވައިެދއްާވ ،ާވހަކަތައް ދަްއކަން ފެށީމާ ޮގތ ން މި

ހ ރި. މިއީ ައޅ ަގނޑ މެން ހަމަ ރަނަގޅ   ކ ރައްަވއިފި. މިއީ ޙަޤީަޤތްތައް ެވަފއިބޭފ ޅ ން އިޢ ލާން ދ ަވހ ަގިއ އެ

ލި އިބޭފ ޅ ންެގ ރިޕޯޓ ތަކ ެގ އަލީަގިއ އަޅ ަގނޑ މެން ެއކ ލަވަ  އަޅ ަގނޑ މެން އެ  ،ން މަތީ  ދިރާސާތަކ ެގޗްރރިސ

 . އަޅ ަގނޑ މެން ދަންނަާވލި ނ ކ ތާއަކ ްނ ހަމަ އަޅ ަގނޑ މެން އެއެއްބޭފ ޅ ންނަށް ދެއްިވ ާވހަކަ  އެ .ރިޕޯޓެއް

ކ ެރްއވ މަށް ދަތިތައް މަަސއްކަތް ށްންސިލަކަތައް. ބާ ަކއ ހައް ާވބައެ  އޭެގ ތެެރއިން ؛ބޭފ ޅ ންނަށް ދެންނެިވ ާވހަކަަތއް

އ ފެދ މ ން ދައ ލަތ ެގ  ަގއި ބާ ކައ ްނސިލ  2019ޖޫން  27 .ކޮމިޓީއަށް ެވސް ފާހަަގކ ެރޭވކަން ކަމަށް މި ހ ރި



2020ޖޫން  10                                             ސާލްޖަވަނަ   5 ގެއ ރ   ދަނަދެވަ   ގެރ  ހައަވަނަ  2020  

 

12 

 

އަހަރ ެގ ނިޔަލަްށ ބަޖެޓެއްެގ ޮގތ ަގއި ސަރ ކާރ ްނ  މިލިއަްނ ރ ފިޔާ އެ 7.5ޚާއްޞަ ބަޖެޓ ެގ ތެރެއިްނ 

ެއކައ ންޓ   ،ނަމަެވސް ަބޖެޓ  ހިފެހެއްޓ މ ެގ ސަބަބ ން ނޫން .ކޮމިޓީއަށް އެ ،ާވކަން ފާހަަގކ ރެޭވކަން ކަނޑައަޅ ްއާވފައި 

ައިދ  .ކޮމިޓީއަށް ެވސް ފާހަަގކ ެރޭވކަން ގ ޅިެގން ބަޖެޓި ޖަމާވ މ ަގިއ ލަސްިވކަން މި ހ ޅ ވ މ ަގއި ދިމާިވ މައްސަލައާ 

ެގ މަސައްކަްތ ާބ ކައ ންސިލ   ،ނަަމެވސް .ކަންއެނޭގ ަގއިކަން  2019 އޮކްޓޯބަރ  31ބަޖެޓ  ޖަމާެވފައިަވނީ 

ިއން ފެށީެގން ަވގ ތީ ޮގތ ން  2019އެއީ ޖ ަލއި  ؛ކ ެރވ ނ  މަހ އިންތިޚާބ  ޓަަކއި ެއްގޒެކެިޓްވ ކޮމިޓީ ކ ރެްއވ މަށް

ބޭފ ޅ ްނ  . އެއެނޭގކަން ،ެގ އަހަރީ ރިޕޯޓ ަގއި ެވސް ފާަހަގކ ެރިވފަިއާވަކންތަނެއް ފޯރ ކޮށްދެވ ނ ކަން ބާ ކައ ންސިލ  

ބޭފ ޅ ންެގ  އެ ،. ެއހެންނަމަެވސްށްކަމަ ނ ކ ެރވ ނ ކ ރާނެ ތަނެއް ނެތިެގން މަސައްކަތްބޭފ ޅ ން މަސައްކަތް އެ ،ިވދާޅ ވީ 

. އަދި ދިންަކން އެބައޮތް ފާހަަގކޮށްފައިތައް ހަމަޖައްސައިްނތިޒާމ ދައ ލަތ ން  ،ސަރ ކާރ ން ލީމާއިއަހަރީ ރިޕޯޓަށް ބަލަ

ކ ެރޭވނެ އެކ ަގއި މަސަްއކަތް ހ ރިހާ ފަރާތްތަކާ ،ކ ރެވި އެހީަގިއ އޮންލައިން ނިޒާމެއް އިންިތޒާމ  ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީެގ

ކޮމިޓީއަށް ފާހަަގކ ެރވ ނ .  ެގއަހަރީ ރިޕޯޓ ގައި ލިޔ އްާވފައި އޮތްކަން ައޅ ަގނޑ މެން  ކަމަށް އިންތިޒާމެއް ާގއިމ ކ ެރވ ނ 

ހިންާގނެ އިމާރާތެްއ  ެވސް ބާ ަކއ ންސިލ  ނިމިދިޔައިރ  ރ އަހަ ،ފަހ  ަގއި ބަޖެޓ  ލިބ މަށް 2019އޮްކޓޯބަރ  31

ކަމަށް އަހަރީ ރިޕޯޓ ަގއި  ނ ވާ ބަޖެޓ ެގ އެްއެވސް ކެޕިަޓލް ޚަރަދެއް ކ ރެިވފައި ނ ހޯއްދެވ މ ެގ ސަބަބ ން އެ 

 ،ެދިވެވސް އޮފީސް އިމާރާތަކަށް ަވ ޗް މަސް ައއިއިރ ރިަވނަ އަހަރ ެގ މާ 2020އަދި  .ލިޔ ްއާވފަިއާވކަން ފާހަަގކ ރެޭވ

ރޭ  ަވނަ ދ ަވހ ެގ 5 .ތިން މަސް ކ ރި އެއީމީެގ ދެ ،މަހޭ މިދެންނެީވ މި ؛ހ ެގމަ މި .ކަމަށް  މަސައްކަތް ފެށިފައިނ ާވ

ބާ  ،. އެހެންނަމަެވސްކަންެގ މެންބަރ  ިވދާޅ ެވފަިއާވކަން ފާހަަގކ ެރޭވެއކްސްކޯ  ެގޓީ.ީވ ޕްޮރްގރާމެްއގައި ާބ ަކއ ންސިލ 

ކޮމިޓީއަށް  މަކީ ހިންގ ންތެރިކަން ކ ޑަވ ންކަން މިކަ ކ ރ ިވ މައިަގނޑ  އެއްެވރިެގ ކަންކަން ލަސްވ މަށް މެދ ކައ ންސިލ  

ަވނަ އަހަރ ެގ  2019ެގ ެއްގެޒކެޓިްވ ކޮމިޓީެގ . ެއއީ ޖ ޑީޝަރީ ކޮމިޓީއަށް. ބާ ކައ ންސިލ ފާހަަގކ ރެޭވކަން

 .ދަތެއް ާގނޫނ ން ކަނޑަެއޅިފަިއަވނީކ ޑަ މ އް ؛ދ ަވސް 21ދެ ބައްދަލ ވ ން ދެމެދަށް  ،ބައްދަލ ވ ންތަކަށް ބަލާއިރ  

ދ ަވްސ   16 .ދ ަވސް ދޫކ ަރއްާވަފިއ އެބަހ ރި 21ބޭފ ޅ ްނެގ ދެ ަބއްދަލ ވ ން ދެމެދަށް  އެ ،އެހެންނަމަެވސް

ދ ަވްސ  7 .ދ ަވސް ދޫކ ަރއްާވފައި އެބަހ ރި 11 .ދ ަވސް ދޫކ ަރއްާވަފއި އެަބހ ރި 13 .ދޫކ ރައްާވަފއި އެބަހ ރި

 ކ ރ މަށް ދަތިބޭފ ޅ ންނަށް ޑެޑްލައިންތަަކށް މަސައްކަތް އެ ،ގ  މ އްދަތެއް ދެމެދަށް ދޫކ ރެއްީވމާ. މިހާ ދިދޫކ ރައްާވފަ

ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަަގކ ރެިވއްޖެ. ެއއީ އަހަރީ ރިޕޯޓ ގައި ހ ރި ާވހަކަތައް މިދެންނެީވ. މިޮގތަށް ދިގ  

މިއީ  .ށް ބެލ މ ން މިކޮމިޓީއަށް ފާހަަގކ ރެިވަފއިާވކަންެގ އަހަރީ ިރޕޯޓަމ އްދަތ ތައް ދެިވަފއިާވކަން ބާ ކައ ންސިލ  

 ކަމެއް  ކަމަށް ބެލެިވދާނެ ނ ހިނިގ ސަބަެބއް  މަސައްކަތްޒީއެްއޮގތަށް ތަންފީ މިާގނޫނ ެގ ދެިވަފއިާވ މ އްދަތ ތަކާ

ާގނޫނ ަގއި ަވކި މ އްދަތެއް  ށްމެއް ކ ރ މަކަ ކިވަ  ،ކަމ ގައި މި ކޮމިޓީން ދެކޭަކން. އިތ ރ ން ކޮމިޓީން ފާހަަގކ ރީ

ެއ  ،ކަމާއި ޤްޞަދެއްމަމ  ންތިރާމ ކޮށް އެ ކަެމއް ތަންފީޒ ކ ރ މަކީ ާގނޫނީ މ ހިހ އެ މ އްދަތ ަތކަށް އި ،މަނަ ދެިވފަިއާވ
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 ކަށް ތަެއ ާގނޫނ ަގިއާވ މ އްދަތ  ،ކަމެްއ މެދ ެވރިެވެގން މެނ ީވ ތިޔާރ ަގއި ނ ާވފަރާތަކަށް ބާރ ނ ފޯރ ޭވ ނ ަވތަ އިޚ 

ާވހަކަ މި  ްއެގޕްރީމް ކޯޓެސ  ެގތަްނކޮޅެްއ ކ ރީ އެއީ  ؛ންޕްރީމް ކޯޓ ެގންނ ާވެނ ކަމަށް ސ ޢަމަލ ނ ކޮށް ހ ރެިވ

ކަނޑައަޅާފަިއާވކަން ފާހަަގކ ެފޭވކަްނ. ރެިގއ ލޭޓްރީ ބޮީޑއެްއެގ  ެގ ނިންމ މަކ ން ެވސްޕްރީމް ކޯޓ ސ  ންނަަވނީ.ދަ

 ،ނަމަ ކ ރ މަށް ލާޒިމ ކޮށްފައިާވ ަގއި ަވކި ކަމެއްތެރޭ ޮގތަްށ ާގނޫނަކ ން ަވކި މ އްދަެތްއެގ މައްޗަށް މި ދެންނެިވ

ނޫން ޮގތަކަށް ހިތްަވރ ލިބޭ އެ  ،މ ކަމ ެގ މައްޗަށް ާބރ އެޅ ްއވ މ ެގ ބަދަލ ަގއި ންށް ތަންފީޒ ކ ރ މ ެގ މ ހިއެކަން ެއޮގތަ

ޅ ަގނޑ މެން ކޮމިޓީ ދެކ ނީ. އެއީ ބަެއއް ދަރިަވރ ން އަކަމަށް  ނޫން ޮގތަށް ަވކާލާތ ކ ރެްއވ މަކީ ަބލައިަގެނޭވ ކަމެއް

އެހެންީވމާ، އެޮގތަށް ބޮޑަށް  .މަށްވ  ަވކީލ ންނަށް ނ ހަދާ ގ ޓްރެއިނިން ،ބޭނ ންފ ޅ ީވ އިމްތިހާނ  ނ ހަދައި

 އަޅ ަގނޑ މެން ކޮމިީޓއަށް ؛ޚިލާފަށް ބާ ކައ ންސިލ ން ހާބާރ އަޅ ްއާވފަިއަވނީ މި ާގނޫނ ެގ މަޤްޞަދާއި ރޫ

 އިތ ބާރ  ފެޝަންެގީލަގލް ޕްރޮ ،ެއކްޓެްއެގ މައިަގނޑ  މަޤްޞަދަކީ  ފެޝަންފާހަަގކ ރެެވނީ އެ ޮގތަށް. ީލަގލް ޕްރޮ

ހ ރިހާ ފަރާތެއްެގ ެވސް ޙައްޤ ަތްއ  ،އާއްމ ންނަށް ދެޭވ ޚިދ މަތ ެގ ފެންަވރ  ރަނަގޅ ކ ރ މާއި  އ ފެއްދ މާއި،

ކަމަށް މި ކޮމިޓީން ދެކޭކަން. އަދި މި ޕްރޮފެޝަންެގ ސްޓޭންޑަްޑ ހިފަހައްޓަންޖެހޭނީ ޕަބްލިކް   ރައްކާތެރިކ ރ ން

އެހެންކަމ ން ރައްިޔތ ންެގ މަޖިލީހ ން ފާސްކޮށް   ؛ށް ފާހަަގކ ރެޭވކަން. ފަހ  ނ ކ ތާަގއިކަން ކޮމިީޓއަ އިންޓަރެސްޓ 

 މަސަްއކަތް ންާރއްޖޭެގ ާބ ކައ ންސިލ ދިެވހިތަސްދީގ ކ ެރިވފަިއާވ ާގނޫނީ ަފންނ ެގ ާގނޫނ ެގ މަޤްޞަދ  ނ ެގއްލޭ ޮގތަށް 

މި އިދެްއވ މަށް ވަ އްލެއް ހޯދަޙަ ސަލައަށް ހ ވައި ނ ކ ެރިވާވ ފަރާތްތަކ ެގ މައް މި ަވގ ތ  ަވީކލ ކަމ ެގ ،ކޮށްދެއްަވއި

އެ ބޭފ ޅ ން   ނިންމ ން. ދެންނެވ ން. ކޮމިޓީެގބޭފ ޅ ންނަށް ދެންނެިވއެ  ެގއެދޭކަން. އެއީ ައޅ ަގނޑ މެން ކޮމިޓީކޮމިޓީން 

ީއ އެ ،ައޅ ަގނޑ މެން ދެންނެީވ. ކޮށްދެއްވ މަށްދ ަވހަށް މި ާގނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރ ން ސަސްޕެންޑ އެދިަވޑަިއަގތީ ދޮޅ  އަހަރ 

ދެން މި ަވގ ތ  ައޅ ަގނޑ މެން އެހެންނަމަެވްސ  .ީއސްރަނަގޅ  ސަބަބެއް ަދއްަކާވފައިނ ާވކަން. އިްއޒަތްތެރި ރަ

 ،ެގންނަން ބަދަލ  އެބަ ތަކަށްާގނޫނީ މ އްދަތ  ،ަވރަށް ިގނަ ކަންކަމ ަގއި ައޅ ަގނޑ ެމން މ އްދަތ  ،ިވސާނާލަން އެބަޖެހޭ

ައޅ ަގނޑ  އެދެނީ އަޅ ަގނޑ މެން . ެގންގ ޅި ެގ މި ހާލަތ19ާ-ކޮިވޑ  ފައިާވމިއަދ  ދ ނިޔެއަށާއި ާރއްޖެައށް ދިމާެވ

އެކ ގައި އަޅ ަގނޑ މެން  އަޅ ަގނޑ  އ އްީމދ ކ ރަނީ މި ބިލ  ދާނީ. ދިއ މާ ކަމަށް ޖ ޑިޝަރީ ކޮމިީޓއަށް ،ކޮމިޓީއަށް

 މިިވސްނ ން  ެގމެންހޯއްަދވައިެދއްވ މ ގައި ައޅ ަގނޑ  ދެެވން އޮތް ލ ޔެއްމަޝްަވާރކ ރެްއވ ން. ދަރިަވރ ންނަށް  އެކަމާ

އެއީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކޮމިޓީން މީގެ   ،ނޫން ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެ ބޭފ ޅ ން އެ ދައްކަާވ އެހެން ސަބަބ ތަކަށް

 ޝ ކ ިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ނޫން. ކެއްަގެނވ ނ  ސަބަބ ތައިކ ރިން ބަލަ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:
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 ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަރިހ ން އެބަ އެދެން ދާއިރާެގ ހޯރަފ ށީ  ،ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ . އަޅ ަގނޑ 

އެއީ އަޅ ަގނޑ  ިމ  ؛ކ ރިމަތީެގ ޮގނޑިއަްށ ަވޑަިއެގންދެްއވ މަށް. ެއއީ ދެން ފ ރ ޞަތ  ލިބިަވަޑއިަގްނާވ މިހާރ 

އެ އިްއޒަތްތެރި  ،ފަހ . އެހެންނަމަެވސް ރި މެންބަރ ެގ ފ ރ ޞަތަށްހެންޭވރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެ ،ދަންނަަވނީ

ެއކ ގައި. ހެްނޭވރ  ދެކ ނ  ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިން ޝަހީމް. ހެންޭވރ   މެންބަރ  ތައްޔާރ ެވލ މަށާ

 ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 ޝަހީމް ާވހަަކދެއްކެވ ން: ހެންޭވރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެްނބަރ  ޙ ސައިން

 ދިެވހިރާއްޭޖެގ) 2019/5ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް. ދިެވހިރާއްޖޭެގ ާގނޫނ  ނަންބަރ   ،ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ބ ދ ހެދި މީހ ންނަށް ާވކަށް  .އިއްޒަތްތެރި ރައީސް މ ެގ ބިލ .ަވނަ އިޞްލާޙ  ެގަނއ  1ށް (އަފަންނ ެގ ާގނޫނ  ނޫނީާގ

އަިދ  ،ދެކެވ ނ އިރ ަގއި ބާ ކައ ންސިެލއްެގ ާވހަކަ، އަޅ ަގނޑ  ެވސް ނެތިން. ިމ ާވހަކަ ފ ރަތަމަ ދެެކވ ނ އިރ ަގއި 

ނޑ  ފ ރަތަމަ ދެއްިކ ދ ަވހ  ެވސް ައޅ ަގ ާވހަކަ ލަސްކ ރ މ ެގހ ވައިނ ކޮށް ެގން ައއިސް ތިބި ކ ދިންނަށް ކިަޔަވއި 

ދެއްަވން. ެއއީ ދިެވހިރާއްޭޖެގ  ދެއްަވން. މިހާރ  ތިބި ކ ދިންނަށް ފ ރ ޞަތެއް ފ ރ ޞަތެއް ،ދަންނަަވމ ން ެގންދިޔައިން

ފަންނ ެގ ކަމަކަށް  ކޮންމެ ާގނޫނީ ،ންނަ ސްޕީޑަށް ބަލާފައިދިެވހިރާއްޖޭެގ ކަންކަން ހ  ،ޮގތ ން ކަންކަން ހ ރި

ނ ޖެހޭ. އެއީ އެ ބައެްއެގ މ ޅި ނ ޖެހޭ. އަދި ލޯޔަރަކަށް ާވކަށްެވސް  ކަށް ާވކަށްޅަ ކޮންމެހެން ާގނޫނީ ބޭފ ށްފާޑ ކިޔާކަ

ޅަކަހަްށ ދޮފަސް ،ފަންސާހަކަށް ަކތްކ ރާ މީހ ންނަށް ހ ންނާނީއެކީަގއި މަސައް ލޯ ފާމްތަކާ ،އެީކަގއި  އ މ ރ  ލޯޔަރ ންނާ

. ކ ރެެވމ ންދާ ޭވން އެނިގފަތަހައްމަލް ،ލީފާއިތަކ  ،އި އ ނދަގ ލާގައި ހ ރި ދާއިރާ ާވހަކަދެކެިވފައި ހ ރީ. އެ ލޯޔަރ ންނާ

ވ ޖޫދަކ  ނެތް.  އިދިެވހިރާއްޖޭަގ އްތެންމެ ލޯޔަރ ންނެއް. ބާ ކައ ންސިލެތިއްބެިވ ކި މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހ ގައި އެބަ

 ޓްސެޓްފިކެ ،ނ ކ ެރިވައިއސް ހ ވައި ނޫން. އަދި ކިޔަަވިއެގން ެވސް ހ ރީއެއް ބާ ކައ ންސިަލކަށް ޮގއްސަ އެކަމަކ  ެވސް

ކ ދިން ެގނެސް އެ ކ ދިން ލަްއަވއި ކ ަޑ އ ޖޫރައެްއަގއި މަސަްއކަތްކ ަރން ެވސް ޯއކޭ. ެއކަމަކ ، ެއ ބި ތި ނ ލިބިފައި

މިއީ އަޅ ަގނޑ މެްނ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އިކޮށްފިްއޔާ ެއީއ ދ ނިޔޭެގ ނެތްަވރ ެގ ބޮޑ  ފާފައެއް.ަވކ ދިން ހ 

ައޅ ަގނޑ   ،ންދެން ހިފާނެ މީހަކަށް ނ ާވތީދާ . އަޅ ަގނޑަކީ ެއއްެވްސ ކަމެްއަގއި ބިންދައިެގންމެއްކަ ނެބަލައިނ ަގންނާ

ހ ންނާނެ އަޅ ަގނޑ މެން މިކަމ ގައި ދެްއކި ހަނދ މަފ ޅ  ން އިއްޒަތްތެރި ރައީސްޤީ. އަޅ ަގނޑަށް ޔަމިކަން ެވސް ދޫކޮށްލީ

ެގ ރަޙ މަްތފ ޅ ން މިއަދ  ދަނެގތީ ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މ ަޙއްމަދ  هللاމާތް  ،ކ ފ ޅ ންެގ އިރާދަهللاާވހަކަ. އެކަމަކ ، 

ިއްއޒަތްތެިރ  އަދާކ ަރން. ޝ ކ ރިްއޔާ މަނިކ ފާނަށް ޝ ކ ރ  ތަނަށް ެގންނެީވތީ އަޅ ަގނޑ  އެ މި އިޞްލާޙ  މި ޡިމްނާ

ަނަގންޖެހޭނީ ޒިންމާ ،ނ ކ ރެވ ނަސް މެއްމިއީ އަޅ ަގނޑ މެން ބާ ކައ ންސިލ ން ކަ .މެންބަރ . އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

 ށް ތަނ ން ކ ރި ކަމެއް. ެއހެންީވމާ، އެ ބޭފ ޅ ންނަ މި އި އަޅ ަގނޑ މެން. ެއއީ އަޅ ަގނޑ މެން މިތަނ ން ފާޑ ކިޔަ



2020ޖޫން  10                                             ސާލްޖަވަނަ   5 ގެއ ރ   ދަނަދެވަ   ގެރ  ހައަވަނަ  2020  

 

15 

 

  ! ތެދ ފ ޅެއް ،އެ ބޭފ ޅ ން ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަމާ ،ެއ ބޭފ ޅ ން މީޓިން ބާއްަވންީވ ޮގތާއި އި،ތަކާދީފައިހ ރި މެންޑޭޓ 

 ،ނަމަެވސް ކ ރިބައިކޮށްފައި އެއްބައި މ އްދަތަށް ކ ރ  މި ދެ ،ނަމަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ބާ ކައ ންސިލ ގައި އިންެނިވ

އެމެރިކާެގ ކޮންމެެވސް ލަފަެއއް  އ ޅެނީ ން ކ ަރްއާވނެ. މިހާރ  މި ޤީއަޅ ަގނޑަށް ޔައެއީ ކ ރާނެ.  ބަރާބަރ  ީވސް.

ަރއީްސ  ނޫން މިތާނެގ އެތެރޭެގ ަގވާއިދ  މި އޮތީ އެްއ ލިބިަގނެއްތަަނށް ެވސް ޔޫޭކ ލަފަ މި !ނ ލިބިެގން. ބައްަލާވ

އޮތީ  . އިނިގރޭސިިވލާަތކ ން މީހަކ  ނާދޭ. މިބަދަލ ކޮށްފަ އްަގާވއިދެ ސިންާގޑ ބޮއޮތީ.  މި .ަވަޑއިެގން ބަދަލ ކޮށްފަ

ާމ، ބާ ކައ ންސިލ ަގއި ތިއްެބިވ ކޮށްފައި. ރައީްސ، ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް، މަޖިލީހ ެގ ރައީސް މިކަން ކ ރެްއީވ. އެހެންީވ

ެގން މިކަހަލަ ބޭފ ޅެއްކަން އެނގި ބާ ކައ ންސިަލށް ަވޑަިއަގއިަގްނަވނީ ކޮން މާިއ،ކަނެއް ފ ޅ ންނަކީ އެއީ ކޮން ބޭފ ޅެއްބޭ

 ؛އެްއެވސްެއއީ ކަމެއް.  ކަންކަން ކ ރީމަ ރަނަގޅ ާވެނ. އެކަމަކ . މިހާރ  މިއީ ަވރަށް އަޅ ަގނޑ  ހިތްހަމަޖެހޭ 

 ނޫނީ ،ަސސާެއއްެގ ހިންގ ންތެރިކަން އައްއަޅ ަގނޑ މެން ބާރ ދޭ އެްއެވސް މ  ،ން އ ފައްދައި އަޅ ަގނޑ މެ

 ނ ާވނެ ޮގްސެގން ގެއްިލެގންޤ އް ޙަގ ިޅެގން އެްއެވސް ބަެއްއެގ  މ އައްސަާސއެްއެގ ކެރިފޯރ ްނތެރިކަން ހ ރި ކަމަކާ

ށް އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރާ ާވހަަކ ޙަިއޞްލާ 3މި ެގނެޭވ ބ ނެިވދިޔަ ާގނޫނަްށ ، ކަމ ގައި އަޅ ަގނޑ  ެދކެން. ެއހެންީވމާ

 ދަންނަަވމ ން ާވހަކަ ކ ރ ކޮށްާލނަން. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް.

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

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

 .ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ޝާމަށް. ިވލިމާލޭއ އަޙްމަދ  

 

 ޝާމް ާވހަކަދެއްެކވ ްނ:އ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ   ިވލިމާލޭ

 ކަކާ ފޮނި އ އްމީދ ތަށްއަޅ ަގނޑ މެން ަވރަ ،އާދެ! ޝ ކ ިރއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ީލަގލް ޕްރޮފެަޝން އެކްަޓކީ

ކަތްކ ާރ ކ ދިންެގ ފެންަވރ  މަަސއް ަގއިަގިއ މި މަޖިލީހ ން ފާސްކ ރި ާގނޫނެއް. ާރއްޖޭެގ ާގނޫނީ ާދއިރާއެކީ 

. އަޅ ަގނޑަކީ ެވްސ އެކ ލެިވފައި އޮތް ާގނޫނެއް މި ާގނޫނަކީ މ  ކަންކަންން މ ހިށްރަނަގޅ ކ ރ މަށް ޓަަކއި ަވރަ 

 ށް  ިގނަ އަދަދަކަށްަވރަ ،ާވއިރ ަގއި ކަތްޮކށްފައި ހ ރި މީހަކަށްަވރަކަށް އަހަރ  މަސައް  10ނައިބ  އޮފީހ ގައި  ބަންޑާރަ

އަޅ ަގނޑަްށ  ބިފައި ހ ރީ.ސް ލިއިންޓަިވއ ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އަޅ ަގނޑަށް ެވ ވައި ނިންމަިއެގން ނ ކ ތް ކ ދިންނާކިޔަ 

ވަޒީފާެގ  ،އަންނަ ހ ރިހާ ކ ދިންނަކީ ެވސް ކިަޔވައި ނިންމައިެގންއޭރ   ،ެވސް އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަަގކ ެރވ ނ  އެއް ކަމަކީ

އެ ކ ދިންނަށް  ،ެގންގ ޅ މ ެގ ކ ރިން ވަޒީފާެގ މާަޙއ ލ ަގއި އެ ކ ދިން ނޫންކަން. އ ލަށް އެހާ ފަރިތަ ކ ދިންނެއްމާޙަ

ަފއި އޮތީ. މ ކަން އޭރ ގައި ެވސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަަގކ ރެިވންދިނ މ ެގ މ ހި ންާވ ޓްެރއިންތަެކއްއެކަީށެގ
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ފާސްެވެގންދިަޔއީ.  އަޅ ަގނޑަށް ހީަވނީ މި ާގނޫނ  އޭރ  ހެން ރިޢާޔަތްކ ރެިވެގންށްއެހެންީވމާ، އެ ހ ރިހާ ކަންަކމަކަ

 ކ ދިކ ދި ޯގސްަތއް ހެދިފައި ލަނޑ ެމންނަށް ެވސް ބަެއއް ކަހަގައި އަޅ ަގއެހެންނަމަެވސް، މި ާގނޫނ  ފާސްކ ރިއިރ  

 އ ނަދޫގކަމަށް ،މ ކަމާއިންަމކަށް ރަްއިޔތ ންެގ މަޖިލީހ ން މި ާގނޫނ  ފާސްކ ރިއިރ ގައި މި ކަމ ެގ މ ހިކައް އެބަހ ރި. އެ 

 3ހެދ މަކީ  އްއެްގޒާމެ ނީ. ބާކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ެރެވ ކަނޑައެޅިަފއި ހ ރި ރިޢާޔަތްނ ކ ރެިވ މ އްދަތ ތަެކއް 

ލީމަ އިމި ކަންކަމަށް ިވސްނަ މެންއަޅ ަގނޑ  މިހާރ  ބޮޑ  ކަމެއްކަން ލެޭވ ކަމަކަްށވ ރެއިނިންމަ ހ ންމަ 6މަހ ން ނ ަވތަ 

 ، ޝަކ ާވއެއް އޭރ ަގއި ެވސް ެއއީބާ ކައ ންސިލ ން ަވރަްށ ިގނައިން ކ ރެްއިވ ،ަވނަ ކަމަަކށް 2އެނޭގ.  އެބަ

ނެތްކަން. ާގނޫނ ަގއި މި ބ ނާ މ އްދަތ ގައި ސަރ ކާރ ން ހަމަޖައްސައިދޭންޖެހޭ ބަޖެޓް އެ ފަރާތްތަކަށް ފޯރ ކޮށްދީފައި

 ނެތް  ޙައ ލެއް ލިބިަފއިއެ ބޭފ ޅ ންނަށް މަސައްކަތްކ ރާނެ އެކަީށެގންާވ މާ ،ބަޖެޓް ހަމަޖައްސައިނ ދިނ މ ެގ ސަބަބ ން

ކަމަށް.  ކ ރ މ ަގިއ ެވސް ލަސްތަކެްއެވެގންދިޔަ ރމަށް. އަދި އެކަމ ެގ އަބަބ ން އެ ބޭފ ޅ ންނަށް މ ަވއްަޒފ ން ހަޔަކަ

ށްފައި ޝަކ ާވކޮ އެ ޭބފ ޅ ން އެ ޝަކ ާވކ ރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ގ ޅިެގން އަޅ ަގނޑަށް ހީަވނީ އެކަމާ ،އެހެންނަމަެވސް

މިކަހަލަ ލަސްތަެކްއ  ،ނަށް އެނިގެގންިދޔަ. އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ެރެވނީނ ާވކަން ފަހ ން ައޅ ަގނޑ މެންެވސް 

 ޮއްއވާ  މަޖިލީހ ެގ ޖ ޑިަޝރީ ކޮމިޓީއަށް ަވގ ތ  ެގއެ ބޭފ ޅ ން އެންމެ ކ ޑަމިނ ން ރައްޔިތ ން ،ނަމަ އ ޅޭކަމ ގައި ަވނީ

ބ ނާ  ށް. ދެން މި ާގނޫނ ގައިކަމަ އްލެއް ހޯދައިދެވ ނީސްޙައެ ކަންކަމަށް އެކަށީެގްނާވ  ،މަނަ އެ ޝަކ ާވ ހ ށަހެޅި

ެވސް ޖ ިޑޝަރީ ކޮމިޓީައށް އެ ބޭފ ޅ ން ހ ށަހެޅ ްއީވ  މ އްދަތ ތަކ ަގއި ެއ ބޭފ ޅ ންނަށް އެކަން ނ ކ ެރޭވކަމ ެގ ަޝކ ާވ

 މީގައި ބާ  ،ކަން ެވސް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން. އެހެންކަމ ންޑަތަްނެވފަިއ އޮްއާވަވރަށް ަވގ ތ  ކ 

ކަމ ެގ މާލ ތަކެއް އެބަހ ރި. އެހެންނަމަެވސް، މި ހ ރިހާ ކަންތައްތަކަކީ މިހ  ބޮޑެތި އިށްެވސް ަވރަ ކައ ންސިލ ެގ

އެ ކ ދިންނަށް  ،ކަމަށް ނ ާވތީެވ އި އޮތް ކަމެއްފަމާލ ން ެވހ ލިބިެގންއ ޅޭ ކ ދިންެގ އި ސަބަބ ން މިހާރ  ެގއްލ ން

ދައިނ މަށް ޓަކަިއ މިހާރ ން މިހާރަށް ެވސް ކޮންމެެވސް ކަހަަލ އްލެްއ ހޯޙަމިކަމ ެގ ސަބަބ ން ލިބޭ ެގްއލ ންތަކަށް 

 ،ހ ށަހަޅާފައި އޮތް ބިލ ގައި މި އޮތީ . މިހާރ  ހޯދައިދޭންޖެހޭ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީށްއްލެއް އެ ކ ދިންނަޙަ

ޮގތ ްނ  ގ ޅޭ ކަމާ ކަމަށް ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. އެހެްނނަމަެވސް، ޖ ޑިޝަރީ ކޮމިީޓން މި އްެލއްޙަރަނަގޅ  

ހަމަ ން ެވސް ެއޮގތަށް ެއަކން ކޮށްދިނ  ،ނަމަ އްެލއް ހޯދައިެދޭވކަމ ަގިއ ަވނީޙަރަނަގޅ   މިއަްށވ ރެ ،ިވސްނައި 

ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ. އެހެންނަމަެވްސ، މިހާރ  ހ ަވއިނ ކ ެރިވ ތިބި ކ ދިންނަށް އެކަން ނ ކ ެރިވ  ރަނަގޅ ާވނެ

އްލެއް ޙައެ ކ ދިންނަށް ކޮންމެެވސް ކަހަލަ  ،ކަމަްށ ނ ާވތީ މާލ ންެވފައި އޮތް ކަމެއްހ އެ ކ ދިންެގ އި ،އޮތީ

 ދަންނަަވން.  ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ. ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ  ހޯދައިދޭންޖެހޭ

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔާސަތ ން
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ބާ ކައ ންސިލ ެގ  ،ދެޭކ ެއއް ދެކ މަކީ އަޅ ަގނޑ މެން ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ .  ޝ ކ ރިއްޔާ 

ކަމަށް. މިއީ  ހަމަައށް ތިބެންޖެހޭނެ ޚިރަތާ އާލަިއ ޭއެގ އިމްތިހާނެއް ބާްއަވން އިެރއް ެއކ ލަވަ އްރަޤަ އެއީ މ  ،އިމްތިހާނެއް

ދ ނިޔޭަގއި  މިއީ އަލަށް ؛ދިެވހިރާއްޖޭަގއި އަަލކަށްނޫން. މިއީ މި ދ ނިޔޭަގއި  ތައްޔާރ ކ ާރ އެއްެޗއް ދ ނިޔޭގައި އަލަށް

ނޫން.  . ާގނޫނީ ޢިލްމ ެގ އިމްތިހާނެއް އަލަށް އަޅ ަގނޑ މެން ހަދާން އ ޅެނީކީއެއްނޫން ަފއްދަނީކީ އ ބާ ކައ ންސިލެއް 

ނީ ާގނޫނ . ބާ ޖެހެދެން ައއިސް އަޅ ަގނޑ މެން މި ަބދަލ ކ ރާން ،ދީަފއި އެަކން ހަމަނ ޖެހ ނީމާ އެތައް ދ ަވހެއް

ންޝިޕެއް. އެ ރވ މަށް ދެ ކަމެއް ކ ރާން މި ޖެހެނީ ާގނޫނ ގައި. ެއއް ަކމަކީ އިންޓަ ޔަރަކަށްލޯ ؛ކައ ންސިލ ެގ

ންޝިޕްެގ ފ ރ ޞަތ  އެބައޮތް ރެވނީ. އިންޓަެވޭވ. އެއީ މަަސއްކަތ ގައި އެ އ ޅެ ންޝިޕްަގއި އެއް ައހަރ ރއިންޓަ

ންޝިޕް ރދާން މި ޖެހެނީ. މިއަދ  ެވސް އިންޓަތިހާނަށް މިނީމާ އިމްނ ރ  އް އަހަންޝިްޕެގ އެރ. އިންޓަލާފައިހ ޅ ަވ

 ން ކަށަަވރ ޤީންޝިޕް ފެށޭނެ. އަޅ ަގނޑަށް ޔަރެވްސ އިންޓަ ކ ީރަގއި ދ ަވސްއެތަްއ މަސްމީެގ ފެށޭނެ. އަދި 

ށް ެވސް ލިބ މަށް. ހަމަ  ފ ރ ޞަތ ތައް ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ންނަޅ  ރަނަގ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން އެދިަވަޑއިެގންަނާވކަން

އަދި . މ އައްސަސާެއއް އ ފައްދާން ެވސްޒިންމާދާރ   ،ބަރ ން އެދިަވޑަިއަގންނަާވނެ އެީކގައި ިއއްޒަތްތެރި ެމންއެއާ 

ާވމީ އެިކއެިކ އަގ  ޮގތ ަގިއ ބައިނަލް ރަނަގޅ  ފަންނީ ބޭފ ޅ ން އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެޭރގައި އ ޅ މަށް ެވސް. ަވކީލ ންެގ

 މި  ލ ްނެގ ތެެރއިން ަވރަށް މަދ  މީސްކޮެޅއްކީަޙޤީޤަތ ގައި ަވ ؛އި ޢާމަލާތްތަކާެގ އެިކއެކި މ ިވޔަފާރީ ،ތަާކއިކޮންޓްރެކްޓ 

ޑެތި މައްސަލަތަކ ަގއި ބޮޢަތްތަކ ަގއި ނ ަވތަ އަޅ ަގނޑ މެން އާއްމ ކޮށް މި ދެކޭ ޮބޑެތި ޝަރީއީބީ މި ދަންނަާވހެން ޖިނާތި

 ،ތައް ބަލާށާއި ޓްތ ެގ ކޮންޓްރެކްބާަވެއއްަވރަށް އެބަތިބި އޮފީސްތަކ ަގއި އެިކއެކި ާބަވތްކޯޓ ތަކ ގައި. ހަމަ އެއާ 

ިއއްޒަތްތެިރ  އަޅ ަގނޑ  ެވސް .ަވރަށް ބޮޑަށް ިވސްނާލަންޖެހޭމެން ތަްއ ެގްނގ ޅެން. އެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ ކޮންޓްރެކްޓ 

ގ ިޅެގން އަޅ ަގނޑ މެން ަވރަށް ިގނަ  މި ރޯގާއާ !އް، ތެދ ފ ޅެއްރިރ  ޖ ޑިޝަރީ ކޮމިޓީގައި އެބަ ިވދާޅ ޭވޤަމ 

ކަންތައްތަކ ެގ މ އްދަތ ތައް ިދގ ދެމިެގން ހިނގައްޖެ. އެހެންީވމާ، މި ކ ދިންނަށް ެވސް ައދި މިއަށް ެވސް އެ މ އްދަތ  

ހަމައެކަނި މި  ،ކީަނާވ ޮގތަކަށް ދެްއާވނެ. އަޅ ަގނޑ  މި ފާހަަގކ ާރ ނ ކ ތާއައިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ފެނަިވަޑއިަގން

 އްޓައިފިދަންނަާވހެން އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޕޮޕިއ ލަރ ސިޔާސީ ބޭނ މަށް އެކަނި މިކަމ ގައި އަޅ ަގނޑ ެމންެގ ިވސްނ ން ބަހަ

ހެންޭވރ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ  ،. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ޞަތ އަރ ަވނީދިެވިރ ޮގތަކަށް ނ ާވނޭއެއީ އެންމެ ބ އް ،ނަމަ

 މެންބަރ .ިއްއޒަތްތެރި ށް. ހެންޭވރ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިބްރާހީމް މ ޢިއްޒަމެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި 

 

 ހެންޭވރ  އ ތ ރ  ދާއިާރެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް މ ޢިއްޒ  ާވހަަކދެއްކެވ ން:

 އި ިދެވހިރާއްޖޭގަ  ކީ(އަާގނޫނ  ެގފަންނ  ިދެވހިރާއްޖޭެގ ާގނޫނީ) 2019/5ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ާގނޫނ  

އެންމެހައި ކަންކަން  ެގާގނޫނީ ަވކީލ ްނެގ މަަސއްކަތ   ،ޫދކ ރ މާއި ަމސައްކަތްކ ރ މ ެގ ހ އްދަ ާގނޫނީ ަވކީލ ންެގ ޮގތ ަގއި
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ާރއްޖޭަގއި ދިެވހި ،ބިލ ކަން ިއތ ރ ކ ރ މާއިޤާ ެގާގނޫނީ ަވކީލ ންެގ ޚިދ މަތ  ،ކޮށް ފިޔަަވޅ އަަޅއި ބެލެހެއްޓ މާއިޓް ރެިގއ ލޭ

އެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓ މަށް   ،އި، މި ބަޔާންކ ރެވ ނ  އެންމެހައި ކަންކަންމަތިކ ރ މަށާ ނ މ ެގ ފެނަްވރ ދި ތަޢ ލީމ  ާގނޫނީ

 ،އްލ  މ އައްަސސާެއއް އ ފައްދައި ޤި ލަތ ެގ މިނިަވން އަދި މ ސްތައ އްޭޖެގ ބާ ަކއ ންސިލ ެގ ނަމ ަގއި ދަޓަކައި ިދެވހިރާ

ފަންނ ެގ ާގނޫނަށް މި ހ ށަހެޅި އިޞްލާޙަށް   ބަޔާންކ ރާ ާގނޫނެެވ. ާގނޫނީ ޮގތް އްކަތް ހިންާގނެއެ މ އައްސަާސެގ މަސަ

މި  ،ެގެނޭވ އިޞްާލޙަށް މި ތާއީދ ކ ރަނީ ށްމަށް އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަން. އަޅ ަގނޑ  މި ާގނޫނަހޫމައިަގނޑ  މަފް

ނޫން. އަޅ ަގނޑ  މި  ގ ިޅެގންނެއް ެގ ބަލިމަޑ ކަމާ 19-ހަމަެއކަނި ކޮިވޑ  ،ބިލ ަގިއާވ މަިއަގނޑ  ސަބަބ  ކަމ ަގިއާވ

 ބ ނާ ނޫނ ަގއިާގން ލ ން ފ ރަތަމަ ބާ ކައ ންސިެގ ާގނޫނ ެގ ދަށ ދިެވިހރާއްޖޭެގ ާގނޫނީ ފަންނ  ،ބިލަށް މި ތާއީދ ކ ރަނީ

ނ ވ މ ެގ ފައިފ ރިހަމަކޮށްކަންަކން  ިއާވަވނަ މާއްާދަގ 32 ،އިދާ ަވނަ މާއް 31މި ާގޫނނ ެގ  ،މ އްދަތ ެގ ތެރޭަގއި

ނ ލިބި  ާގނޫނީ ދާއިރާަގއި ތަޢ ލީމ  ހާސިލ ކ ރ މަށްފަހ  ަވކީލ ކަމ ެގ ހ އްދަ ،ލަސްެވ ންސަބަބ ން ބާ އެގްޒާމް ހެދ މ 

މިއީ އަޅ ަގނޑ  މި ބިލަށް ތާއީދ ކ ރާ މައިަގނޑ  ާވީތެވ. ރާފައިމިކަމ ެގ އ ނދަޫގ ފޯ އެއްހާ ދަރިަވރ ްނނަށްތިން ސަތޭކެ

 ،ނަމަެވސް ންއ ސޫލ  ންދިޔަންނަަވން. އަޅ ަގނޑ  މި ާގނޫނަށް ައއ މ ެގ ކ ރިން ޢަމަލ ކ ރ މ ކަމ ގައި ދަ ސަބަބ 

ގ ޅިެގން  އ19ާ-ޮގތެއް ހޯދައިދިނ މަށް އަޅ ަގނޑ  ެވސް ތާއީދ ކ ރާ ާވހަކަ ދަންަނަވން. ކޮިވޑ  ދަރިަވރ ންނަށް ލ އި

ަވރަކަށް ިގނަ ިއޞްލާޙ ތަކެއް ައޅ ަގނޑ މެްނ ފ ދޭ ،ލަތްތަކ ގައި އިޞްާލޙ ެގންނަންޖެހޭ ކަންކަން ާވނަމަހާމިފަދަ 

  ލީމީ ސިނާޢަތް ހިމެނޭ ޢ ތަ ،އިޖޭގައި ހ ރިހާ ސިނާޢަތްތަކާ އް މިއަދ  ރާ ،ެގންނަންޖެހޭނެ. އަޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ

 ކަމަށް ޞަތ  ދޭފ ރ  ށްމިފަދަ އިމްތިހާނ ތަކަ ގ ޅިެގން އ19ާ-ންީވމާ، ކޮިވޑ ހެޮގތަށް ަވނީ ހ އްޓ މަކަށް އަިއއްސަ. އެ

އި ައޅ ަގނޑަށް ަގކަމ  ބޭނ ންާވނީކީ ހަމައެކަނި ާގނޫނީ ފަންނ ެގ ބޭފ ޅ ން ހަމައެކަނި ފ ރ ޞަތ  ހޯދ މަށް ޓަކައި ަވންޏާ

ާގނޫނީ ފަންނ ެގ  ،ރަނަގޅ  ނިންމ ންތަކެއް ނިންމައި ރާސާކޮށްރަށް މި ދިގައި އިތ ކޮމިޓީ ސްޓޭޖ  ،ނ ދެކެޭވތީވެ 

ފ ރ ޞަތަށް ޓަކަިއ ަވރަްށ ބޮޑަށް  ަގނޑ  އ އްމީދ ކ ރަން. ެދއްވި ޅ  ކަމ ަގއި އަ އިތަެކއް ހޯަދއިދެޭވނެލ ަވރ ންނަށް ދަރި

 ޝ ކ ރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ައޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ަވީނ ފޭދޫ ދާިއރާ ބަރ . ކ ރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންޝ 

 ދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .މ ޙައްމަދ  ނިހާދަށް. ފޭ

 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނިހާދ  ާވހަކަދެއްކެވ ން:
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މި ހ ށަހެޅިފައިާވ (އަށް 2019/5) ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދިެވހިރާއްޭޖެގ ާގނޫީނ ފަންނ ެގ ާގނޫނ 

އަދި މި . އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ތާއީދ ކ ރަންޖެހޭ ސަބަބ  ެއންމެހައިމެ ިގނަ ،އިޞްލާޙަށް ައޅ ަގނޑ  ާތއީދ ކ ރަން

މަސައްކަތްކ ރީ ަވރަށް މ  ންއިން މި މ ހި  19މަޖިލިސް  ،ެވސް ލިޔެފައި ެވސް އެބަހ ރި. އަޅ ަގނޑ މެން  އިހ ށަހެޅ މ ަގ

ންނަކީ ތަމްރީނ  ލިބިެގން ކ ދީ އެ ،ންނަށްމާތް މަޤްޞަދެއްގައި. ެއއީ ޯލޔަރ ންެގ ޮގތ ަގއި ކިަޔަވިއެގްނ ނިކ ންނަ ކ ދީ

އެީކަގިއ  ފަނޑިޔާރ ންެގ ކ ރިމަތީަގއި ޯކޓ ތަކ ަގއި އަދި ލިޔެިކޔ ންތަކ ގައި ހ ންނަ މައްސަލަތައް ަނަގިއެގން ޤާބިލ ކަމާ

 އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ ފ ރ ޞަތ  އެ ޭވނޭ ކ ދިންތަކަކަްށ ހެދ މަށް. އެހެންނަމަެވސްކ ރެ  އެކަން

ލަތ ަގިއ ހާދަނީ ހާސިލ ނ ެވ ދިގ ދެމިެގން. ހަމަ އެ  ންނަށް ހޯދައިނ ދެވ ނ . މި މާތް މަޤްޞަދ  މިދީކ 

އަޅ ަގނޑ މެން  .ލަތ  މި ދިމާީވ. އިްއޒަތްެތރި ރައީސްހާ ގެ 19-އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މ ޅި ދ ނިޔެއަށް ދިމާެވފަިއާވ ޮކިވޑ 

މި ާގނޫނ  ތަންފީޒ ކ ރ މަށް  ،ދޭން. މި ާގނޫނ ެގ ތެެރއިންއިީމެގތެރެއިން އެ ފ ރ ޞަތ  ހޯދަެގނައީ މި ާގނޫނ  ވ ޖޫދަށް 

ދިެގން އަންނަނީ. މި  ޓަކައި އިންތިޚާބެއް ބޭްއެވނީ. އެ އިންތިޚާބ ެގ ތެރެއިން ބާ ކައ ންސިލ ެގ އެްގޒެކެިޓްވ ބޯޑ  އ ފެ

ތަންރީނ  ޕްރޮްގާރމ ތައް ހިންޭގނެ އ ސޫލ ތަްއ  މިދަންނަާވ ަކންތައްތައް. ،ޒެކެިޓްވ ބޯޑަށް އެބަ ލާޒިކ ރޭ އެގް  ާގނޫނ ން

 .ެއކަން ކ ރެޭވނެ ޮގތްތައް އެ ދަރިަވރ ނަށް ހޯދައިދިނ ން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ،ަގވާއިދ ަތއް ހަދައި ،އިމ ކޮށް ާގ

 އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެ ، ހަމައެކަނި ޕީ.ޖީގައޭ ނޫނީ އޭ.ީޖގައޭ ތަމްރީނ  ހޯދަނީ. ނޫން ،ކާއިރ  ދެެކޭވާވހަކަދައް 

އަްއޑޫ ސިޓީ ކައ ންސިލ ެގ  ،ކ ދިންނަށް ތަމްރީނ  ހޯދަދިނ މަށް ޓަކައި އެ ކ އްޖާ ހ ރީ އަްއޑޫ ސިޓީކަމ ަގިއ ާވނަމަ

ިވޔަފާރި އެހެން ކ ންފ ނިތަކ ަގއި ެވސް ެއ ފ ރ ޞަތ   ެގެވސް އެ ފ ރ ަޞތ   ހޯދައިދެޭވނެ. އަްއޑޫ ިސޓީ އިދާރާއިން

ޓަކައި ފ ރ ޞަތ  ކ ދިންނަށް ތަމްރީނ  ހޯދ މަށް ޭވނެ. މިއީ ނ ލާހިކ  ފަސޭހައިން ަގާވއިދެްއެގ ތެެރއިން އެދެއިދަހޯ

ކައ ންސިލަށް   ބާ ހޯދައިދެެވން ހ ރި ކަންތައްތައް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިކަްނ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ނ ކ ރެވ ނ . މިކަން

މި ކ ދިންނަށް  ހާ އެީކަގއި އެމަ ތިން ެގ 19-ޑ ޮކިވ ،މ އްދަތ  ިދގ ދެމިެގން ައއިސް ،ނ ކ ރެވ ނ . ނ ކ ެރވ މ ެގ ސަަބބ ން

ކ ދިންނަށް   މި ،ެގންނައިރ ަގއިމި ާގނޫނަށް އިޞްލާޙ  .ދިޔައީ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް މި ފ ރ ޞަތ  ެގއްލިެގން

އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޖ ޑިޝަރީ ކޮމިީޓެގ  ،ަގއި އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ހ ށަހަޅާލަން ބޭނ ންފ ރ ޞަތ  ދޭން މަސައްކަތްކ ރާއިރ 

 ނޫނިްއޔާ  ،ާގނޫނެއް ހަދާފައި އެ ާގނޫނ ެގ ތެރެއިން އަދި ިއންތިޚާބ ކ ރިޔަސް ؛މަޝްަވރާެގ ތެރޭަގއި ިވސްނާލ މަށް

އެޅޭނެ ފިޔަަވޅ   ،ނަމަ ވެއްޖެށް އިހ މާލ އެ ކ ރާ ފަރާތްތައް މި ާގނޫނ ގައި ލާޒިމ ކ ރާ  ކަންތައްތަކަ ،އެޕޮއިންޓ ކ ިރޔަސް

މިއީ   ،ފެނ ނީ ައޅ ަގނޑަށް މި .ކޮންމެެވސް ޮގތްތަެކއް މި ާގނޫނ ެގ ތެރެއިން ހޯއްދަވައިދެްއާވށޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ޓީްނ ންޖެހޭ ކަމެއްެގ ޮގތ ގައި. ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ ބޭފ ޅ ންެގ ރިޯޕޓ  އަދި ޖ ޑިޝަރީ ކޮމިެވސް ކ ރާ ހަމަ ކޮންމެހެން

، ންޖެހޭ ކަމެއް ކަމ ގައި ައޅ ަގނޑ  ދެކެން. އެހެންީވމާެވސް މިއީ ކޮންމެހެން ކ ރާ އިނިންމާފައިާވ ރިޕޯޓަށް ބަލާއިރ ަގ
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ާވހަކަ ދަންނަަވން. ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް  މަށް ފެންނާތީެވ އެކަ  އްެލއް ހޯދަންޖެހޭޙައެއީ ކޮންމެހެން އެއަށް  ؛އެ ާވހަކަ

 ޝ ކ ރިއްާޔ.  

 

 ކަދެްއެކވ ން:ރިޔާސަތ ން ާވހަ

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

 ސިން ޙަމީދަށް. ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  ޙްޢަބްދ ލްމ 

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން:ސިން ޙަމީދ  ޙްނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ ލްމ 

ްށ  (އަާގނޫނ   ފަންނ ެގިދެވހިރާއްޖޭެގ ާގނޫނީ) 2019/5އާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ާގނޫނ  ނަންބަރ  

މް އެ ހ ށަހެޅ ްއިވ ޡިެގތީ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްަމދ  ނާނދަ  !ާއދެ ،ހ ށަހެޅިފައިާވ އިސްލާޙަށް

 އިމަޖިލީހ ަގ ،ދަނީ މި މައަށް ތާއީދ ކ ރަން. އާދެ! އަޅ ަގނޑަށް  ފާހަަގކ ެރިވެގންފ ރިހަެވސް އިޞްލާޙަށް އަޅ ަގނޑ  

ކަމަށް  މިއަދ  މިކަމާ ގ ިޅެގން ާވހަަކދެއްކެިވ ހ ރިހާ މެންބަރ ން ެވސް ހަމަ މި އިޞްލާަޙކީ ރަނަގޅ  އިޞްލާޙެއް

ެވސް ކ ރ ކޮށްލާފައި  ީވމާ، އަޅ ަގނޑ ކަމަށް. އެހެން އަދި މި އިޞްލާޙަކީ ބަލަިއަގނެޭވ އިްޞލާޙެއް ތަން.ްއިވ ފާހަަގކ ރެ

މި   ،ެވްސ މީގައި ހ ރި ދަތިތައް  ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ  ހ ށަހަޅ އްަވމ ން ،ާވނަމަ ކަަމށް ޮގތެއްަގއި ބ ނާ ލަޖ މ 

ަކއ ންިސލ ން ފ ރިހަމަކ ރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެްއ ފ ރިހަމަނ ވ މ ެގ  ބާ  ،ލިބިެގންދިޔަ ދަތިތައް ެއއީދަރިަވރ ންނަށް 

ެގ ސަބަބ ން މ ޅި  19-ކޮިވޑ   ،ލެއްެގ ސަބަބ ން ނަމަެވސްހާދިމާެވެގން އ ޅޭ ދަތި  އަދި މިއަދ  ދ ނިޔެއަށް ؛ންސަބަބ 

ހޯދަންޖެހޭ މި ާގނޫނ ަގިއ  މި ކ ދިންނަށް ،ަވނީކ ދިންނަށް  ކ ރިމަތިެވަފއިާވ ޮގންޖެހ ންތަކ ެގ ސަބަބ ން މިދ ނިޔެއަށް 

ޚިލާފަށް.  ޔާކ ރި  ،ކ ީރަގއި ނ ހިމެނޭ ދެ ޝަރ ތެއް ؛ބ ނާ ދެ ޝަރ ެތއް )ހ(ގައި މި  ަވނަ މާއްާދެގ 30 ،ބ ނާ

އޮންނަ ދެ ޝަރ ތ    މި ދެ ޝަރ ތެއް ހިމެނިފައެއް ނެްތ. އެހެންނަމަެވސް، މިހާރ  މި ،ކ ރީަގއި ނަމަ

ރާމ . ދެަވނަ  ތަމްރީނ  ޕްރޮްގ ،ފާހަަގކ ރެްއިވ ފަދައިންތި  ކަމަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  އޭެގ ެއއް. ެގންކ ރެިވފ ރިހަމަނ 

 ކަންތައް އަދި މިަވނީ ފ ރިހަމަނ ކ ރެިވ. އެހެންކަމ ން، މި ދެ ކަންތަކަކީ ބާ ބާ އިންތިހާނ . މި ދެ ،ކަމަކީ

ނ ކޮށްދީ އޮތ މަކީ ަކއ ންސިލ ން މިކަން ފ ރިހަމަ  ބާ ،ެވފައި ކައ ންސިލ ން މި ކ ދިންނަށް ފަހިކޮށްދޭންޖެހޭ ފ ރ ޞަތަކަށް

 ޮގަތކަށް ބ ނާ  ލަމ ޖ  ،ބޫލ ނ ކ ރާތީަގ ެގ މަސަްއކަތަށް ހ ރަސްެއޅޭނެ ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ ކ ދިން  އިން މިމި ،ކ ދިންނަށް

އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް  .ޮއތް އިޞްލާޙަކީ އަޅ ަގނޑ  ފ ރިހަމައަށް ތާއީދ ކ ރާ އިޞްލާޙެއް ާވމި ހ ށަހެޅިގައި ،ނަމަ

އިންތިހާނ    ބ ނާ ބާ  މީަގިއ މިެވސް  އަހަރ  ނިމޭއިރ  އޮތް މި މި އެްއެވސް ކަހަލަ އ އްމީދެއް ނެތް ކ ރިއަށް

 ،ެގ ޮކންމެެވސް ބަޔަާކ ގ ިޅެގން އެމެރިކާ  ،ބޭއްިވދާނެ ކަަމކަށް. ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރ  ހ ށަހަޅ އްަވމ ން ފާހަަގކ ރެްއިވ
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ެވސް އަދި ިއ އޮތް އަހަރ ަގ ކަމަށް. އެހެންނަމަެވސް، ކ ރިއަްށ މި ބާއްަވންޖެހޭނެ ތިހާނ މް ގ ޅިެގްނ މި އި އެން.ސީ.ބީއާ 

ބާ އިންތިހާނ  ބޭއްޭވ ދ ަވހެއް.  ،ދެއް ނ ކ ެރޭވ މި އިމްތިހާނ ެގ ކަންތައް ދ ަވހަކ  ކަމެއް އަޅ ަގނޑަކަށް އ އްމީކޮން

ެއ  ،ފަދައިން  ްއިވފާހަަގކ ރެ ެވސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ދެންމެ ؛މީހ ންނަށް އެ ކ ިރއަށް ެވްސ  އަދި މި ތަމްރީނ 

ެވސް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ތަމްރީނ  ފ ރިހަމަކ ރެޭވނެ މ އްދަަތކީ ކޮަބއިކަެމއްކ ދިނަށް  ދައިދީެގން އެ ފ ރ ޞަތ ތައް ހޯ

 ،ފާހަަގކ ެރއްިވ ފަދައިން އެ ެވސް  އެނޭގކަށް ނެތް. އެހެންކަމ ން، މާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

ކ ދިންނަށް މި ފ ރ ޞަތ    މި ، ިވސްަނއިާވ އިްޞލާޙާ  ދޭތެރޭގައިހ ށަހެޅިފައި ،ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާގައި މިކަމަށް ިވސްނައި

ކަމ ގައި ދަންނަަވން. ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ަވރަށް  ެވސް އެޭދ ކަމެއް އަޅ ަގނޑ ދެޭވނެ ޮގތަކަށް ަމގ ފަހިެވެގްނދިއ މަކީ 

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ެވސް އެ  ޤީން ހ ރިހާ އިއްޒަްތތެރި މެންބަރ ންއަޅ ަގނޑަށް ޔަ ؛ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ މެން

ެވސް އިރާަދކ ރެްއިވްއޔާ ތި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ  ކ ދިންނަށް ދިނ މަށް އެދޭނެ. އަދި އެ މ އްަދތ  ފ ރ ޞަތ  އެ

 ތިހާނެއްގެ މްއޮތް ކަމަކީ ބާ ކައ ންސިލ ެގ އި މި އިންޖެހިފަޮގތަށް. އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރާ ހ ރީ ތިޔަ ޚިޔާލ ފ ޅ ަގއި ތި

ެވސް ައޅ ަގނޑަށް ފެންނަ އަނެއްކާ  ،ނޫނިއްޔާެވސް ފޮނ ވ ން. އެހެން އޭތި ،ެވސް މިތަނ ން ހަދާފައި ރަރ އްމ ޤަ

ރ  ތިހާނ  މ ޤައްރަމްއި ،ކޮށްފައި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޮއންނާނީ މިކަން ނ ެވފަ. އެހެންީވމާ ތަނ ގައި އަހަެރއްހާ ދ ަވސް

. އޮތީ އްލަކަށް މިޙަފެނ މ ގައި މީގައި އި ފޮނ ވ ންހެން އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަތަނ ން ހަދާފަ އެއީ ާގނޫެނއްެގ ޮގތ ަގއި މި

އަރ ަވނީ އިނގ ަރއިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންަބރ  ޙ ސައިން އަޙްމަދަށް. ފ ރ ޞަތ މި އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  

 . އިނގ ަރއިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރ 

 

 

  ާވހަކަދެއްެކވ ން:އަޙްމަދ  ސަންޙަ މެންބަރ  އިނގ ަރއިދޫ ދާއިރާެގ 

  ރި ރަީއސް.ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ގ ަރއިދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ . ކ ރައްާވ! އިނފ މާ
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 އަޙްމަދ  ާވހަކަދެއްެކވ ން: ސަންޙަމެންބަރ  އިނގ ަރއިދޫ ދާއިރާެގ 

ދާއިރާެގ ެގތީ ނތިރާމ ކ ރ މ ެގ ޮގތ ން. އާދެ! ދަހ ރައީަސށް އި ،ދަންނަާވލަން ބޭނ ންނެތީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

ެވސް ތާއީދ ކ ރަން.  ިއޞްލާޙަށް އަޅ ަގނޑ ބިލ ެގ  ެގާގނޫނީ ފަްނނ  ހ ށަހެޅ އްިވ އިްއޒަތްތެރި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ 

އެ މ ައއްސަާސއިން ކަމެްއ  ،މ އައްސަސާަތއް އ ަފއްދާފައި ،ާގނޫނ  ފާސްކޮށްފައި  ،އެހެންނަމަެވސް، ކޮންމެ ކަމެއް

ރާއްޖޭެގ ކަންކަން  ނ ކ ރަން. މި ބޫލެއްަގކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ   ފެއް ޖެހެން އޮތްކިޔަާވކ ދިންނަށް ތަކްލީނ ކ ރ މ ން ދެން 

އެ މ އައްސަސާެއްއެގ  ،އެބަ ހިނަގންޖެހޭ. މ ސާރަދީފައި މ އައްސަސާތައް އ ފައްދާފައި ކަންކަން ކ ރީމާ ،ތަރ ތީބ ެވ

ސާެއއްެގ ާގނޫނީ ާވޖިބ  ބޫލ ކ ރަން. އެ މ ައްއސަަގކަމަށް އަޅ ަގނޑ   ެވސް އަދާކ ރަންޖެހޭނެ ާގނޫނީ ާވޖިބ 

ބޫލެއް ނ ކ ރަން. މި  ަގކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ   ބޭ ރައްޔިތ  މީހާއަށް ތަކ ލީފ  ޖެހެންޖެހޭނެ ދެން ތި ،އަދާނ ކ ރެވި 

ލަތ ގައި ކަމެއް ކ ރަން. އެހެންނަމަެވސް، މާދަމާ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ާގނޫނީ ހާބޫލ ކ ރަން މި ަގައޅ ަގނޑ   ؛ލަތ ގައިހާ

ނެތް. އަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ަގއި ާގނޫނ   ލާފައެއް ދަރިަވރ ން ތިބި ކަމެއް މިހާހިސާބަށް އޮޅ ންފިކިަޔާވ ކިަތއް ގައިފަންނ 

މި ފަްނނ ން ކިޔަަވީނ ކިތަްއ ދިެވހި  ،އެ ބޭފ ޅ ްނެގ ފ ރަަތމަ ާވޖިބަކަށް ާވނީ ކޮށްފަިއ ބޭފ ޅ ން ހަމަޖެއްސީމާސްދީގ ތަ

ޝަރީ ޖ ޑި ނަަމެވސް. އި އީ ދ ނިޭޔެގ އެހެން ަޤއ މެްއަގއެ  ،ނަމަެވސް ަގއިރައްޔިތ ންތޯ ބެލ ން. ެއއީ ިދެވހިރާއްޖޭ

ެއއްެވސް ކަެމއް މިހާހިސާބަށް އެ ބޭފ ޅ ންނަށް   ،ކޮމިޓީެގ ިއއްޒަތްތެރި މ ޤައްިރރ  އިމްތިޔާޒ  ފަހ މީ އެ ިވދާޅ ިވހެން

 .ންރައްޔިތ ންނަށް ފަސޭހަކ ރ  ،ޤައ މ  ތަރ ތީބ ެވ ހިނގ ން ،ނެތް. އަޅ ަގނޑ މެން މިދަންނަަވނީ ެއއްކ ރެިވފަ

 ބޫލެއް ަގކޮންމެހެން ާގނޫނެއް ހަދައި ނިމިެގން އެއީ ރައްޔިތ  މީހާއަށް ތަކ ލީފަކަށް ެވެގްނާވނެ ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ  

މިއަށް އިޞްލާޙ   މާދަމާ ެވސް ކަްނކަން ހިނަގިއދަނީ މިހެން. އެހެންނަމަެވސް، ނ ކ ރަން. ދ ނިޔޭެގ ކޮންމެާތކ 

 ؟ހަމަ މި އިޞްލާޙ ކ ރާނީތޯ ؟ަވރ ންނަށް އަޅ ަގނޑ މެން ކޮންކަމެއްތޯ ކޮށްދޭނީއަނެްއކާ މާދަމާ ނިމޭ ދަރި ،ެގނެސްފައި

 ޮގތ ގައި ދ ަވހަކ  ބޫލ ކ ރާަގޮގތަކަށް ހަދައިެގން އަޅ ަގނޑ   ަބއެްއެގ ަވކި ، ަވކިއެހެންީވމާ ؟އެއީ ކިަތއް ދަރިަވރ ންތޯ

އެ ދަިރަވރ ން  ،ފާްސެވެގންިދޔަ ަވގ ތާއި  ދަރިަވރ ްނ ކިޔަާވއިރ ގައި ،އްަލކަށް  ނާންނާނެ. އެހެންނަމަެވސްޙަެވސް 

ަދޫގތަކެއް އެބަހ ރި. ތަކ ލީފ ތަެކްއ އެބަހ ރި. އެހެންނަމަެވސް، މއ  .ެވސް ައޑ އަހަން އަޅ ަގނޑ މެން  ޝަކ ާވ ކ ރި

މާ ެއ ން ކަންކ ރެވ ނީމަތީ ެއއްޮގްތާވ ޮގތ ގެ  ހަމަތަކާ ހަމަޖެހިފައިާވ އ ސޫލ ތަާކއި އިތަެންއަގ ދާއިރ ަގއި އެ ތަނަކަށް

ކަން. އި ށް އާދެިވފަމިހިރީ އެ ލެެވލަ އަދި ެގރެންޓީއެްއ އެބައޮތް ތިމަންނަ ،ދަރިަވރަށް ެވސް އ ފާެވިރކަމެއް ލިބި

މީެގކ ރިން މި  ،އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ .ށް މިކަން ހ އްޓ ޭވނެ ެއއްެވސް މީހަކ  ނެތްކަން، ތިމަންނާއައެހެންީވމާ

ަވްނދެން އެ ާގނޫނީ ަވކީލ ްނ  ތިންހަތަރ  މަސް ،ރާއްޖޭެގ އެތަްއ ާގނޫނީ ަވީކލ ންނެއް ބެނާއެްއ ދަމާލައިެގން

ެވސް ނެތް. ހަމަެއކަނި މި  ލާނެ އެްއެވސް މީަހކ  ނެތް. ަވކާލާތ ކ ރާ މީހަކ އިސަސްޕެންޑ ކޮށްފައި ތިބި. ެއައކަށް އަޅަ 

މޯލްޑިިވއަން ޑިމޮކްރެިޓކް ޕާީޓެގ އެންމެހައި ރަްއޔިތ ން. ެއ  ،ަރއްޔިތ ންނަށް ޓަަކއި ަވކާލާތ ކ ރާ ަބޔަކީ ރާއްޖޭެގ
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އްޤ ަތއް ހޯދައިދިނ މަށް ަވކާލާތ ކ ަރނީ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެިޓކް ޙައެކ ަގއި ެވސް އެ  ބިރ ެވރިކަމާއި އެ ނާމާންކަމާ

ދަރިަވރ ންނަށް ލ އިތަކެއް ޯހދައިދިނ މަށް. އެހެންނަމަެވސް،  ގ ތަށް އެަވ ެވސް ާތއީދ ކ ރަން މި . އަޅ ަގނޑ ންޕާޓީ

ކަމެއް ނ ކ ރ މ ން  ؛ތަކ ރާރ ކޮށް މިދަންނަަވނީ ،މ އައްަސސާއިން ކަމެއް ނ ކ ރ މ ން ،ކަމަކީ މީގައި އެނެގންޖެހޭ އެއް

ބޫލ ކ ރަންޖެހޭ. ދެްނ ަގން އެބަ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެ ެވްސ ާގނޫނ ގައި ިލޔެެވންޖެހޭ ދެން އެއަށް  ޢަމަލ ކ ރާނެ ޮގތެއް

ޗައިާނެގ  ،ބަޖެޓެއް ނެތޭ. އަޅ ަގނޑ  ނ ދެކެން ،ބ ނަނީމި ލީމަ އިދަންނަަވ ެވސް ެގނެސް ހަމަ ކޮންމެ ބަޔަކ 

ނ ދެިވ ތިބެންޖެހޭނެ ކަމަކަށް. ރައްޔިތ ންނަށް ޚިދ މަތް ނޑިެއއް ހަމައެކަނި ނެތިެގންނެއް ިދެވހިޮގ ްގބަރ ސިން އްަގ

ހ ރި އެްއެވސް ޤައ މެއް ދ ނިެޔއަކ  ޮގނޑި ވ ރެ ބޮޑެތި  ރާއްޖެއަށް ށީންނާނެ  ޮގނިޑއެއް ނެތޭ. މިބަޖެޓެއް ނެތޭ. އި

އިނށީންނާނެ ޮގނޑިއެއް ނެތޭ  ،މާ ބަޖެޓެއް ނެތޭކަމަކަށް އެދ ނީމާ ނ ަވތަ ކަމެއް ކ ރަން ދިޔައި ނެތް. އިންސާނަކ 

ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެން އެަބ  ބެންޖެހޭނެފ  ލިސާއިން މީހާއަށް  ެއއިން ހިސާބަކ ން އެ ،ބ ނ މ ެގ ބަދަލ ގައި

 . މާނޫން ހ ންނަނީ ބޮޑެތި ޮގނޑިތަކެއް ބޫލ ކ ރަންޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ ެމން ދ ނިޔޭ ތަންތަން ޓީީވަތކ ން ދެކޭއިރ ަގިއ މާަގ

މިހިރަ މ އައްސަސާތަކ ަގިއ  އި ލަތ ގަ ރާއްޖޭެގ  ދައ  މި އެހެންނަމަެވސް،ހ ންނަނީ.  ނޫން  ބޮޑ  ކޮޓަރިތަެކއް ެވސް

އެ މޭޒ ންތޯ އިންސާނާއަްށ  ؟ފ  ހޯދަނީސާތ ރ ތ ރ އަޅާ ބޮޑެތިކަމ ން. ެއ ޮގނޑިންތޯ އިން ޮގނޑިއެއް ފެނިއްެޖއްޔާ މިހިރަ 

ޮގތް.  ިމއީ މި ަޤއ މ  ހިނާގ ؟ފ  ހޯދައިެދެވނީސާެއ ޮގނިޑ ބޮޑ ެވެގން ޭމޒ  ބޮޑ ެވެގންތޯ އިން ؟ފ  ލިބެނީސާއިން

 ،ކަމާއި އައީ. ަޤއ މަށް ނިކ ންނަންޖެހެނީ ޒ ާވނ ން ޅ ަގނޑ މެން މިއެކަްނ ބަދަލ ކ ރ މަށް އަ އިމަށް ހިނާގ ޮގތް.ދާ

 ާވލ ާވންޖެހޭަގނިމިެގން ިމ ޤައ މާ އެބަ  އިއެ ަދރިަވރ ން ކިަޔވަ  .ޤައ މ  އޮތީ ން މިޤައ މ ެގ ޒ ާވނ ްނެގ އަތްމަތީަގއިކަ

އަބަދ  އަޅ ަގނޑ މެން މި  އިަކންފެންަވާރއި ތަމްރީނ  ހ ންނަންޖެހޭނީ ކ ރެިވފަ ކ ދިންެގ ާވލ ާވއިރ ަގއި އެހަ  ،ކަމާއި

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅ ަގނޑަށް ކ ޑަ ަވގ ތ ކޮެޅްއ   ؛ފާހަަގކ ރަނީ. ސްކޫލ  ނިމޭއިރ ގައި އެ ދަރިަވރަށް ދާންވީ 

ނާސަރީން ފެިށެގން  ،ން ފެިށެގންއި 1 ްގރޭޑް ؛ފާރ ެގ ހަތަރ  ،ސްކޫލ ން ނިމި ދެއްަވއިފިއްާޔ ަވރަށް ރަނަގޅ . 

 ނ ދެކެން. އެ ހަމަ ކޮންކްރީޓް ކޮށްެޓްއެގ ތެރޭގައި ތިބެ ކިަޔާވ ޤައ ެމްއ މި ނޫނިއްޔާ ،އްެގ ތެރޭަގއި ދަނަގނޑ  ކޮށްޓެ 

ނިކ މެލަިއެގން . ެވސް ނ ލިބޭ ަޙޤީޤަތ ގައި ދަސްކޮށްލާނެ ފ ރ ޞަތެއް ފިލާަވޅ  ދަރިަވރ ންނަށް ހިތްހަމަޖެހިލައިެގން

ޮގްސ ެވސް އޮތް ޤައ މެއް ނޫން. އެޮގތަށް  ެއަވރ  ތަނެއް. އް ނޯޭވއެްއޗެއް ދަްސޮކށްލާނެ ފ ރ ޞަތެ ޕާކަށް ޮގސް

 އި ަގދާއިރ ަގއި އެ ވަޒީފާ  . ވަޒީާފއަށް ނިމިެގން އަނެއްާކ މި ދާންޖެހެނީ ހަމަ ސީދާ  ަވޒީފާއަށް އިކިަޔަވ

މަށް އަޅ ަގނޑ  ކަ ެވސް ދޭންޖެހޭނެ ނ ަވތަ އެ ވަޒީާފގައި އ ޅެޭވނެ  ތަމްރީނ ތަކެއްޮގތެއް ެވސް  ހިތޭނެރ މަތްތެރިކޮށްޙ 

އެހެންނަމަެވސް، ފަރ ކޮޅ ފ ށި ނެިގާތ ން. ާވހަކަދަްއކަ ޮގތ ން ެވްސ ނޫން މިއާ  ބެހޭ ަވގ ެތއް  ބޫލ ކ ރަން. މިީއ އެ ަގ

ނިމޭ  އިރިޒަްމ ދާއިރާގައި ިކޔަވަ އައަހަރެއް. ދައ ލަތ ެގ ބިމެއް. ހެދިފައި އޮތް ތަނެއް. މި ރާއްޖޭެގ ޓ  މިހާރ  އެތައް

ދައ ލަތަްށ  އި،ެގސްޓ ން ެގނެިވފަ ެވސް އެ ތަނަށް އި،ތަމްރީނ ދެިވފަ  ންއެތަނ  ،ލާފައިއިހ ޅ ަވކ ދިންނަށް އެތަން 
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އް އެބަ ބަހައްޓަންޖެހޭ. ކ ރިއަރައިދާންޖެހޭ އެބަ. ދ ނިޔޭެގ އެހެން  އެްއޗެއް ލިބޭނެ ޮގތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން ޢަމަލ ތަ

 ީމެގ ،ރި. އެހެންނަމަެވސް، އަޅ ަގނޑ  މިދެންނެީވއެބަހ  އި ޔ ިނަވރސިޓީތަކާ އ ފެދިފަ އިކޮލެޖ ތަކާ  ެވސްއި ޤައ މ ތަކ ގަ 

ޮގތަށް އޮތް.  ބޮޑ  ރިސޯޓެއް އޮތް ،، ބޮޑ  ބިމެއް . ެއހެންީވމާހ ރިއެބަ އިތަންތަން ހެދިފަ ރާއްޭޖަގިއ އެ ކ ރިންެވސް މި

 ނޫން. ޮގތެއް ޮގތަށް އޮެވެގންނެްއ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި އެއީ ރަނަގޅ  ، އެތަނ ން އެްއެޗްއ ނ ލިބޭއެހެންީވމާ

ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްާޔ  ،ސް ތާއީދ ކ ރަމ ންެވ ، މި އިޞްލާޙަްށ އަޅ ަގނޑ އެހެންީވމާ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ންބަރ  ދިއްަގރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެ ،ރ ަވނީ އަޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ށް. ދިްއަގރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އިކްރާމް  ޙަސަނަ

 

 ދިއްަގރ  ދާއިާރެގ މެންބަރ  ިއކްރާމް ޙަސަން ާވހަކަދެްއކެވ ްނ:

ެވްސ  ޅިފައިާވ އިޞްލާާޙ ދޭތެރޭގައި އަޅ ަގނޑ ހ ށަހެމި  އާދެ! ޝ ކ ިރއްޔާ  ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. އާދެ! ފްލޯއަށް 

ލަްނެވެގން. މީގައި ައޅ ަގނޑ  ިވސްނާ ޮގތ ގައި ލޯޔަރ ކަމަކީ ެވސް ަހމަ ޕްރޮފެޝަނަލް ކަމެއް.  އެްއޗެއް ދަންނަާވ

ަވގ ތ ން   ،ނިމ މ ން އިޑޮކްޓަރ ންނަކީ ެވސް ޕްރޮފެޝަނަލް މަސައްކަތެއް. ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ޑޮކްޓަރ ކަން ިކޔަވަ 

ބޫލ ކ ާރ ޮގތ ގައި ަވރަށް ޒިންމާދާރ ަކން ކ ޑަކޮށް ކ ރެޭވނެ ކަމެްއ. ަގޕްރެކްޓިސްކ ރ މަށް ފ ރ ޞަތ  ދިނ މަކީ އަޅ ަގނޑ  

މި ޮގތެއް  އެއްހާ ކ ދިންނަށް  ަވރަށް  ދެރަތިން ސަތޭކަަވގ ތ   މި ،ބޫލ ކ ރަންަގެވސް  އަޅ ަގނޑ  !ރަނަގޅ 

ބޫލ ކ ރަން. އެކަމަކ ، ަގެވސް  ލެއް ހޯދައިދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ ދިމާަވނީ. އެ ކ ދިންނަށް ކޮންމެ ެވސް ޙައް

އެީއ  ،ޮގތް ހަދައިދިނ ންތޯ ނޫންތޯ ކ ދިންނަށް ަވގ ތ ްނ ޕްރެކްޓިސްކ ެރޭވނޭ އެ ،އެ ަޙއްަލކީ ނަށްއަޅ ަގނޑ މެން

 ނ ކ ެރިވެގން ނ ަވތަބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ކ ރަންެޖހޭ ސ ާވލެއް. އެޮގތަށް ޕްެރކްޓިސްަގ މެން، ައޅ ަގނޑ އަޅ ަގނޑ 

ބާ ކައ ންސިލަށް  ،ޮގތަށް ނ ކ ރެިވެގްނާވ މި ދިމާާވ ސަބަބަކީ މަޖިލީހ ން ިވސްނި ،ޮގތަށް ިވސްނި އަޅ ަގނޑ މެން

 ،ބޫލ ކ ެރެވނީަގބޫލ ކ ރަނީ. ައޅ ަގނޑަްށ ބޮޑަށް ަގކަމ ަގއި ައޅ ަގނޑ   ފ ލިެގންއެދެޭވ ޮގތ ަގއި ޒިންމާ ނޫ

ާވހަކަައކީ ައޅ ަގނޑ މެން މި ާގނޫނ  ވ ޖޫދަށް ެގނަިއ  ،ެވސްށް ދެ ފަރާތަ ؛ދެ ެދދޭތެރެއެއް މެއަޅ ަގނޑ މެން ކޮން

  ކ ދިންނަށް ކޮންމެެވސް ކަހަލަ ޙައްލެއް ލިބިެގންދާނެ މެދ މިނަކަށް މިކަން ނިމިެގންދާންޖެހޭނެ  އަދި މި ،މަޤްޞަދަށާއި

ހ ރި. ަބއިަވރ  މަްއސަލަތައް އެބަ އިކޯޓ ަތކ ގަ  ،ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ފެނޭ. ައޅ ަގނޑ  އެހެން މިދަންނަާވ ސަބަބަކީ

މި  އިމިހާރ ެވސް ޕްރެކްޓިސްކ ރަމ ން ެގންދާ ލޯޔަރ ން އެބަތިބި. ދެން ބާ ކައ ންސިލާ ،މައްސަލަތައް އެބަހ ރި. ލޯޔަރ ން
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 ެއއް،މިސާލަކަށް އަޅ ަގނޑ  ޚ ދ  ހ ށަހެޅ އްިވ މަްއސަލަ ިއ،ދޭތެރޭ ރަނަގޅަށް ިވސްނަ މައްސަލަަތކާ މި  ،ލޯޔަރ ންނާއި

ކ ދިން ލައްާވ ކ ރ ިވދާނެ  އެއް އަދި ެވސް ނ ނިމި އެބައޮތް އިނޭގތޯ. މިހިރީ މިަވނަ އަހަރ ެގ މައްަސލަ 2010

 ަވގ ތ  ލޯޔަރ ްނެގ ޮގތ ަގއި  ކ ދިން ބަިއެވރިކ ރ ަވިއެގން އެކަްނކަން ކ ރ މަށް މި ކަންތައްތައް. އެ މައްސަލަތަަކށް އެ

ދ ަވްސ އެ އަހަރ  އި،ކ ރ ަވއިެގން މި ކަންކަން ކ ރ ވަ ޤައ މ ަގއި މަސައްކަތްކ ރާ ަފރާތްތަކ ން އެ ކ ދިން ބައިެވރި

ނ ޖެހޭ އިނޭގތޯ އެންމެ ފ ރިހަމަ އެންމެ  ކީ ކޮންމެހެން ނަހާ އިމްތިެވސް ފ ރަތަމަ  ނ ހާއިމްތި ލނެއްހާއިމްތިނިންމާފައި 

ން ެވްސ އިއެ  ،ނ ަގއި ކ ދިްނ ބައިެވިރެވހާއިމްތި މނ  ބޭއްިވހާއިމްތި ެވސްނަކަށް ެވސް ާވކަށެއް. އެ ހާއިމްތިމޮޅ  

 ،ސ ާވަލކީ ެގއަޅ ަގނޑ  ދިއ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ގައި އެންމެ ރަނަގޅ  ޮގތް. ެދން، ފާސްެވެގން މިކަން ެވެގން

ލާތައް ޙަމަރ  މިއެކަމަކ  ؟ ށްވ ރެ އަަވހަްށތޯނޫނީ އެއަ ،ކޮށްފައިތޯ ެއއް އަހަރ ނ  އަޅ ަގނޑ މެން ބާއްާވނީ ހާއިމްތި އެ

ަވގ ތ ން ަވގ ތަށް އެ ކ ދިންނަްށ  ހ ރެ މި ސަބަބާ ކ ރަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ެވސް ަގބޫލ ކ ރަން. ހަމަ މިފ ރިހަމަ

ަގބޫލެްއ ނ ކ ެރޭވ. ލޯޔަރ ކަން ކ ެރޭވނެ ޮގތް ަހދައިދިނ މަކީ އެންމެ ޒިންމާދާރ ކަން ޮގތ ަގެއއް އަޅ ަގނަޑކަށެއް 

ކޮންެމެވސް ަވެރއްެގ ތަޖ ރިބާތަެކއް  ،ެވސް  ިކޔަަވިއެގްނ އަދި އަޔަސް އަޅ ަގނޑ  މި ދެންނެިވހެން ޑޮކްޓަރ ކަން ެވސް

ފޯރ ކޮށްދިނ މ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޕޭޝަންޓ ން ބެލ މ ެގ ނ ަވތަ ެއ ޚިދ މަތް ރަްއޔިތ ންނަށް ލިބިެގން ނޫނިއްޔާ 

ޮކންމެެވސް ޑޮކްޓަެރްއެގ ާގތ ަގިއ މަސައްކަތްތަެކއް ކޮްށެގން  ،ކެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ދެޭވކަށް ނޯވޭ މަސްއޫލިއްޔަތ ތަ 

ން ކ ރަންޖެހޭނޭ ޯލޔަރ  ކަމަީކ ެވސް މިހެ ،ތަޖ ރިބާ ހޯދައިެގން ނޫނީ. ހަމަ އެ އ ސޫލ ން އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ

 އްލ ތަކެއް ައޅ ަގނޑ މެންނާޙަމި ދެންނެިވ ޮގތަށް  ،ންކޮޅެއް ބޮޑަށް އ ޅެތަ ، ބާ ކައ ްނސިލ ން މިކަމާކޭ. އެހެންީވމާކަމެ

ަބއެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން  ހަމައަށް ެގނެސްދިނ މަކީ މިއީ އެންމެ ރަނަގޅ  ޮގތް ކަމ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ. ދެން،

ަވޅ  ެވސް ހަމަ ހަރ ކަށިކޮށް އަޅަންޖެހޭނެ ކަމަްށ ޒިންމާ އަދާނ ކ ރެޭވ ހާލ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ފިޔަމި ހ ށަހެޅި ޮގތަށް 

ފެނޭ. ތަން އެބަ ން ަވރަށް ރަނަގޅ  މަސައްކަތްތަެކއް ކ ރެިވފަިއާވޖ ޑިޝަރީ ކޮމިޓީ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. ދެން

ނޑ  މި ބިލަށް އެ މަސައްކަތ ެގ ާވހަކަ. އެެހންީވމާ، އަޅ ަގ ،ޖ ޑިޝަރީ ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރ  ދެންމެ ިވދާޅ ެވދެއްަވއިފި

ދޭތެރޭގައި ަވރަށް ޒިންމާދާރ   ައޅ ަގނޑަށް ހީަވނީ މިކަމާ ،މެޖޯރިޓީ އޮތް ޮގތަކަށް ތާއީދ ކ ރާނަން. އެހެންނަމަެވސް

ހަމަ މި   ލޮލަކ ން އަޅ ަގނޑ މެން ދެކެްނޖެހޭހެން. ީވހާެވސް މި ކ ދިންނަށް ެވސް ރަނަގޅ  ޮގެތއް ާވންޖެހޭ. އެކަމަކ 

ޮގތ ަގއި  މ ެގކަހަދައިދިނ މަކީ އެންެމ ޒިންމާދާރ ކ ރެޭވެނ ޮގތް ޕްރެކްޓިސްއެ ކ ދިންނަށް  ަވގ ތ ން މި ަވގ ތަށް

ފ ރ ޞަތ  ހޯދީ. ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މި . އެހެްނެވެގން އެ ާވހަކަ ހަމަ ދަންނަާވލަން ފަހަރެއްގައި ނ ެވދާނެ

 ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:
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ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ކ ޅ ދ އްފ ށީ އ ތ ރ  އަރ ަވނީ ފ ރ ޞަތ މި ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  

 ކ ޅ ދ އްފ ށީ އ ތ ރ  ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ލަޠީފަށް.އްޔާސިރ  ޢަބްދ މެންބަރ  

 

 ލަޠީފް ާވހަކަދެްއކެވ ން:އްޢަބްދ ކ ޅ ދ އްފ ށީ އ ތ ރ  ދާއިާރެގ ެމންބަރ  ޔާސިރ  

ަވނަ 19ދިެވހިާރއްޖޭެގ ާގނޫނީ ފަންނ ެގ ބިލަީކ އަޅ ަގނޑ މެން މި ، 2019/5ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! 

އަޅ ަގނޑ މެން އެމް.ޑީ.ޕީެގ އަބަދ ެވސް  ،ެއކީަގއި ތަޢާރ ފ ކ ރި ިބލެއް. މި ޕާޓީގެ  މީދ ަތކާއްަވރަށް އ  މަޖިލީހ ން

ކ ރ ން. އަިދ ތަހ ޒީބ  މ ޖ ތަމަޢ ތަކ ަގިއ ކަންތަްއ ކ ރާ ޮގްތ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޤައ މ ަގިއ އިމްޕްލިމެންޓ  ،ނ މަކީިވސް

ނ ން ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެ ބޭފ ޅ ން ެވސް އެބަ ޤީޔަ ދިއ ން. ހަމަން އަޅ ަގނޑ ެމން ކ ރިއަށްއެޮގތ ެގ މަތީ

ހަމަ ޮޑކްޓަރަކަްށާވ  ، އެތަެކއް ހަރ ފަތްތަކެއް އެބަ ިގރާކ ރަންޖެހޭ ކަމަށްާގނޫނީ ަވކީަލކަށްވ މަށްޓަަކއި ،ަގބޫލ ކ ރަްއވާ 

ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ބާ ކަމެއް ކަމަށް. ެއޮގތ ެގ މަތީ ފަދައިން. މިއީ ައޅ ަގނޑ މެން މ ޖ ތަމަޢަށް ބޭނ ންތެރި

ލޯ ޑިްގީރ ކިަޔާވ  ،ވ މަށްޓަކައި ކަށްޭއެގ ދަށ ން ާގނޫނީ ަވކީލަ  ،ކައ ންސިލެްއ އ ެފއްދ މަށް މި ާގނޫނ ަގއި ލާޒިމ ކ ެރިވ

 ެއކީަގއިޔާ މިއަދ  ހިތާމަ ،. އެހެންނަމަެވސް މި ަވނީ ކަނޑައެޅިފަ ކ ދިންނަށް ތަފާތ  ހަރ ފަތްތަކެއް ިގރާކ ރ މަށް

ން. ކައ ޅޭ މައްސަަލައކީ އަޅ ަގނޑ މެން މި ޒިންމާތައް ހަާވލ ކ ރި ފަރާތަށް އެ ިޒންމާތައް އަދާނ ކ ރެވ ނ  ދިމާެވެގން މި

ާބ ަކއ ންސިލ ެގ އިލެކްޝަނެްއ އޮްތއިރ ަގިއ  ،ައޅ ަގނޑ މެން މި ާގޫނނ  ފާސްކޮށް ،ދިޔައީއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގން

އެީކަގިއ ހަމަ ބާ  ތަން. އެިކއެިކ ަވޢ ދ ތަކާ ކެމްޕޭެނއް ކ ެރވ ނ  ެގންދިޔައެކ  އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް ފެނިޔާ ަވރަށް ފޯރި

 ،ތަން. އެހެންނަމަެވސް ކ ެރވ ނ ދަރަޖައަކަށް ކެމްޕޭނ  ވ މަށްޓަަކއި ހަމަ ރަނަގޅ ކައ ންސިލ ެގ މެންބަރަކަށް ިއލެކްޓ 

އަދި ަގވާއިދ ަތއް ެވްސ  ،ހިސާބަށް އައިއިރ ގައި ބާ ކައ ންސިލ ެގ ދަށ ން ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކީ މިއަދާޔަހިތާމަ

 ށް. މި އިޞްލާޙަަވީނ ފޯރާފަ ނެތ މ ެގ ސަބަބ ން ޭއެގ ހިތި ނަތީޖާ އެތަެކއް ަދރިަވރ ންނަށް މިއަދ  މިހެދިފައި

ނީކީ ދަިރަވރ ންެގ މައްސަލަެއއް ނޫން. މި އ ޅެީނ އަޅ ަގނޑ މެން މި ޒިންމާ މި އ ޅެ ،ސަބަބަކީ  އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރާ

އަޅ ަގނޑ  ހަމަ މި އިޞްާލޙ   ،ންއެ ިޒންމާ އަދާނ ކ ރެވ މ ެގ މައްަސލައެއް. ެއޮގތ ެގ މަތީ ކަށްހަާވލ ކ ރި ފަރާތްތަ

. އެާއއެީކގައި އަޅ ަގނޑ  ެދްއިވ ދަނެގީތ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ޝ ކ ރ  އަދާކ ަރންއްވައިހ ށަހަޅ 

އަޅ ަގނޑަށް ހަމަ ަވރަްށ ރަނަގޅަށް ހަނދާންޭވ މި ާގނޫީނ ފަންނ ެގ ބިލ ެގ ބަހ ްސ  ،ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންޭވ

ެގ ާވަހކަ ެއއް އަހަރ ެގ ޓްރޭނިން، ރ ތައް ފާޅ ކ ރިއިރ ގައި މި ޓްރޭނިންގ ޢޫއަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ ޝ  ،ދިޔައިރ ަގއި

 ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ނިހާދ  އެ ފާހަަގކ ެރއްިވ ފަދައިން ،ަގނޑ  ަވރަށް ރަނަގޅަށް ހަނދާންޭވދެކެވ ނ އިރ ަގއި ައޅ 

ކޮންމެހެން މާލެއަށް އައިއްަސ  އަޅ ަގނޑ މެން އަކީމި ޓްރޭނިން ،މި ކަމަކީ ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ ިވސްނ މ ަގިއ ހ ރީ

ހަމައެކަނި  ކަޒ ެގ ާވހަކަދަްއކާއިރ ގައި ކޮންމެހެންއަކަށް ނ ވ ން. އަޅ ަގނޑ މެން އިތ ރ  ލާމަރ ހަދަންޖެހޭ ޓްރޭނިން
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ކަންކަން  ނ ޖެހޭ ޮގތަކަށް ަގވާއިދ ެގ ތެރެއިން އެހަދަން މާލެއަށް އަންނަން އަނެއްާކެވސް ޓްރޭނިްނގ 

 ؛އޭރ ގައި ެވސް ދެއްކި ާވހަކަެއއް. ހަމައެާއއެީކގައި ފާހަަގކޮށްލަންހަމަ ދިއ މަކީ އަޅ ަގނޑ މެން ބައްޓަންެވެގން

ކީ ަވރަށް ބޮޑަށް މިއަދ  އެ ރނަނެތ މ ން އެ ކަންސަހިސާބަށް އެ ަގާވއިދ ތައް ހެދިފައި މިއަދާ ،އެހެންނަމަެވސް

ދިެވހިރާްއޖޭެގ މަދ  ތަނެއްގައި ާގނޫނީ  އްކަން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން.ރނެހަމަ ރެއިޒްކ ރަމ ންދާ ކަންސަ ދަރިަވރ ން

އެ ހ ރިހާ ދަރިަވރ ން   ،ލޯ ފާމެއް މި ހ ރީ. އެހެންނަމަވެސް ޖީ އޮފީހެއް ނޫނީ ޕީ. ،ޮގތ ން ތަމްރީނ  ހެދ މ ެގ ޮގތ ން

 ،އަޅ ަގނޑ  އެދެނީ ެވެގންދާނެ. ތަމްރީނ  ހަދަންވެއްޖެއްޔާ އެއީ ަވރަށް ބޮޑ  ދައްޗަކަށް އްސައަނެއްކާ މާލެ އައި 

ޓަކައި އެ ކަްނތައްތައް ކ ރާއިރ ަގިއ ެވސް ކ ރ މަށްމި ތަމްރީނ ތައް ފ ރިހަމަ ،ީވހާެވްސ ައަވހަކަށް މި ަގާވިއދ ތައް ހެދި

ދިއ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އެންމެ އެޭދ ކަމެއް. އެާއއެީކަގއި މިހާރ  ން އެ ކަންތައް ހަމަޖެހިެގންއެޮގތ ެގ މަތީ

ކަމެްއ ހ ށަހެޅިފައިާވ ޮގތަށް ފަސް ކ ރ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ތާއީދ ކ ރާ  އިލެކްޝަން ، މިކަންދިމާެވފައި މި އޮތް ޮގތ ން

 މ ން ަވިކެވލަން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.ކަމ ަގއި ދަންނަާވލަ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ފ ށީއަރ ަވނީ ިވލ ފ ރ ޞަތ މި ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  

 ފ ށީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .ިވލ  ފީފަށް.ޢަޙަސަން 

 

 ާވހަކަދެއްކެވ ން: ފީފ ޢަފ ށީ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ަޙސަން ިވލ 

 ށްއެ ފަރާތަ ،މަސްއޫލިްއޔަތ ތަކެއް ހަާވލ ކޮށް ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! އަޅ ަގނޑ މެން ާގނޫނ ން ބަޔަކާ

ެއއީ އަޅ ަގނޑ   ،އެ މަސްއޫިލއްޔަތ  އަދާނ ކ ެރވ ނީމާ އަެނއްާކެވސް ާގނޫނ ން ދީފައި އޮންނަ މ އްދަތ  ިއތ ރ ކ ރ ން

އެ  ،ަވންޏާ ދީފި ކަމަށް  ހިްތާވ ކަމެއް ނޫން. ާގނޫނ  ކަމެއް ހަާވލ ކޮށްފައި މ އްދަތެއް ެވސް ތާއީދ ކ ރާއެްއޮގތަކަށް 

ކަށް ދިާމާވ ޔަދެން، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ އްލި ން ކ ރަންޖެހޭނެ.ނޫނ ަގިއާވ ޮގތ ެގ މަތީފަރާތ ން އެ ކަންތައްަތއް ގާ 

ކަހަލަ ން އެއީ ައދި އެހެން ކަމެއް. އެ ޖެހ ލަސްކ ރަންޖެހޭ ހެދި އަދި ެއ ކަންތައް  ކަންތައްތަކ ަގިއ ދިމާާވ ދަތިަތކަކާ

ދެްއކެިވއިރ  މި ޓީެގ އިްއޒަތްތެރި މ ޤަްއރިރ  ާވހަކަފ ޅ އަޅ ަގނޑަށް ދެންމެ ޖ ޑިޝަީރ ކޮމި ،ކަމެއް ދިމާެވެގންނެއް ނޫން

ފަހ މ ަވނީކީ. ާބ ކައ ންސިލަށް މަސްއޫލިްއޔަތ ތަކެއް ހަާވލ ކ ެރވ ނީ. ބާ ަކއ ންސިލ  އެ މަސްއޫިލއްޔަތ   ކަންތައްތައް

އެކަމ ެގ ސަބަބ ން ބަެއްއެގ  .ފަިވެގން މި އޮތީ ލަްސެވމ ކަން ނ ދެންދޭންޖެހޭ މ ހި ،އަދާކ ރ މ ަގއި މީތި ދަންނަާވަލންޏާ

މި ކ ދިންނަށް މި ަވގ ތ   ،އ ޅެީނކީ ެވސް ދަންނަަވން މިޙައްޤ ތަކަށް ެވސް އ ނިކަެމއް އެބައާދޭ. އަޅ ަގނޑ  ެއްއޮގތަަކށް

އަޅ ަގނޑ މެން މި ދައްކާ  ،ހަދާ ކަމެއް ނޫނޭ. އެހެންނަމަެވސް އަޅ ަގނޑ  ެދކޮޅ  ހެންލޯޔަރ ކަން ދިނ ން އެީއ ކޮްނމެ

 ލޯޔަރ ންނަށް ތިެބންޖެހޭނީ ާގނޫނ  ރަނަގޅަށް ދަންނަ ބައެކޭ. ާގނޫނ  ރަނަގޅަށް އެނެގނީ ހަަމއެކަނި ،ާވހަކަައކީ
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މަަސއްކަތްކ ާރ  ެގއެ ާގނޫނ  ،މާނަކ ރ މ ގައާއި އެތަން ނިމިެގން ސެޓްފިކެްޓ ލިބ ނީމަކާ ނޫން. އެ ާގނޫނ   އިކިަޔަވ

ާގނޫނ  އަސްލ  ރަނަގޅަށް ބެލީމާއި ެއ ކަންތައްތައް ދަސްކޮށްެގން ހ ރިހާ އެއްޗަކަށް  މި ،މީހ ންެގ ތަޖ ރިބާއާއި

ަވނަ  2008ދީެގން އަޅ ަގނޑ މެން މިެހން ަވގ ތ  .އަޅ ަގނޑ  މިހިން މި ދަންނަާވލަނީ އިނޭގތޯ ޙަޤީޤަތަށް މި އެނެގނީ.

ެދ  ،އަސާސީ އެބަބ ނޭޤާނޫނ އަސާސީ ފާސްކ ރ މާއެކ  އެ ނޫނ ޤާމަލ ކ ރަމ ންދާ ޢަމިާހރ   އިއަހަރ  ދިެވހިރާއްޭޖަގ

ާގނޫނަކަށް ބަދަލ ެވެގންދާން.  އޭތަޢާރ ޟ ާވ ަގާވއިދ ތައް އެބަޖެހެ އަސާސީއާދ ަވހ ެގ ތެޭރަގިއ އެ ޤާނޫނ އަހަރ 

ނެތް. ކޮންމެ ފަހަރަކ  އަޅ ަގނޑ މެން  ެއއްނ ކ ރޭ. އެއްެވސް ސަރ ކާރަކ ން ެއަކމެއް ކ ރެިވފަ ބަދަލ ކ ރަން. ބަދަލެއް

ީވ. ހަމަ އެ ޮގތް ދިމާާވނެ މި ޮގތަށް އަޅ ަގނޑ މެން  ައހަރ  12ޮގސް މިހާރ  ންހެަދނީ. މި ކ ރަމ ން މިމ އްދަތ  އިތ ރ 

ެގންނަން މި  އަނެއްކާ ާގނޫނަށް ބަދަލ  ،، ބަޔަކަށް އެ ކަންތަްއތައް ނ ކ ރެވ ނީމާމ އްދަތ  ދޭންވެއްޖެްއޔާ. އެެހންީވމާ

ކަމ ން ަވިކާވން އަޅ ަގނޑަށް ބިލ ކަން ނެތިއްޔާ އެ މީހ ން އެ ޤާޖެހެނީ. އެ ކަންތައްތައް ކ ާރނެ އެ މީހ ންނަށް އެ 

 .އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ފެންނަނީ. ނޫނިއްޔާ އެ މީހ ން ަވކިކ ރެޭވނެ ޮގތެއް ހެދ ން އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަނީ.

ޭއެގތެރޭަގއި ހަމަ  ،ންއެތައް ދ ަވެހއްެގ ބ ރަ ަމސައްކަތ  ފ ރަތަމަައޅ ަގނޑ މެން  ،އަޅ ަގނޑ މެން މި ދައްކާ ާވހަކައަކީ 

ަވނަ އަހަރ   2018 ،ބާ ކައ ންސިލ  އ ފެދ ނީ. މީެގ ކ ރީަގއި  ލޯޔަރ ންެގ ެވސް ބ ރަ މަސަްއކަތ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް

ބަސް ިވދާޅ ާވނީ ހ ރިހާ ކަމެއްގައި ސ ޕްރީމް . އެންމެ ފަހ މި ސަރ ކާރ  އައ މ ެގ ކ ރީަގއި މި ކަންތައް އޮތީ ނ ެވފަ

ހ ބަސް ނ ބ ނެޭވނެ ހަމަ އޭރ  ހ ންނެީވ ސ ޕްރީމް ކޯޓ ެގ އ އްތަމަ ފަނިޑޔާރ . އޭަނއަްށ ފަ ،ކޯޓ ން. އޭރ  ިތއްެބިވ

ދެމަފިރިންެގ ދޭތެޭރަގއި ހ ންނަ މައްސަަލއިަގއި ެވސް އެންމެ ފަހ ބަސް ބ ނާ  ،ހ ރިހާ ކަމެއްަގއި އެްއެވސް ކަެމއް ނެތް.

އަސާީސގައި ބ ނާ މާނަެއއް މި ޤާނޫނ  .މީހަކަށް އޭނަ އެ ަވގ ތ  ހ ރީ. އާދެ! ެއއީ މާނަ ނ ބަިއކޮށް ނަަގިއެގން

އެ ޮގަތށް މި އަޅ ަގނޑ މެން މި ފަންނ ެގ ބިލ ެގ ތެރެއިން މި  ދިޔައީ.ބ ނަމ ންފަހ ަބސް  ،ެގންނ ބައިކޮށް ނަަގއި

ންެވެގން ެގންދިަޔއީ. އެހެންީވމާ، މިހެނ ދީ އޭރ ަގިއ ކަންތައްތައް ކ ރިއަށް ބާ ކައ ންސިލ  ެވސް އ ފެއްދ ނަ އ ފައްދާފަިއާވ

 . އެަބޖެހޭ ތަޖ ރިބާތަކެއް ހޯދަން ،ކަމަކ  އްާގނޫނެއް އަދި ާގނޫނީ ޢިލްމ  އ ނެގނެ ،އަޅ ަގނޑ މެން މި ދަންނަަވންޖެހެނީ

 ތިބީ އެކަހަލަ ކަމެްއަގއި އިނޭގތޯ. ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން މި ިމއަދ  އެބަޖެހޭ ާގނޫނ  މާނަކ ރާ ޮގްތތަކެއް ދަސްކ ރަން.

ކ އްލި ނ ަރއްކަލ ެގ ހާލަތ   ،ންޏާަވ މަޑ ކަމެއް ފެތ ރޭ ކަމަށްރާއްޖޭަގއި ބަލި ،އަސާސީ މި ބ ަނނީމި ޤާނޫނ 

މީހަކ  ކ އްލި ނ ރައްކަލ ެގ ހާލަތ   ނ ދަނޭ އެހެން  އަސާސީކ ރަންޖެހޭނީ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއޭ. މި ޤާނޫނ ލާންޢ އި

އޮތީ. ބާބެއް އެަބޮއތް މީގައި އިނޭގތޯ. ކ އްލި ނ ރައްކަލ ެގ ހާލަތ ެގ ބާެބއް  ޮގތެއް މި 3ކ ރާ ޮގތަކަށް. ލާންޢ އި

 ކ ރަން މި ލާންޢ ކ ރެޭވ ޮގތް. އެީއ ކ އްލި ނ ރައްކަލ ެގ އިލާންޢ މަރ ޙަާލއެއް ިމ ޮއތީ ކ އްލި ނ ަރއްކަލ ެގ އި 3 .ބައޮތްއެ

 އާ އަސާސީއް. ޤާނޫނ  ަވނަ އަަހރ  މި މަޖިލީހ ން ފާސްކ ރި ާގނޫނެ 2012ޖެހެނީ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ. އެކަމަކ  

ތަޢާރ ޟ ާވ ކަމަށް އެނޭގ  ސްެގން އެ ތަޢާރ ޟ ކ ރާކަށް. މީހާ އަމިއްލައަށްކޮންމެހެން ނ ޖެހޭ ކޯޓަށް ޮގ. ޭވތަޢާރ ޟ 
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 މިނިސްޓަރަކަށް ހ ންނެިވ ބޭފ ޅާ އެހެރީ ާގނޫނާ މިއަދ  ހެލްތ  މަލ ކޮށްެގންނެއް ނ ާވނެ.ޢަަވންޏާ އެއަށް  ކަމަށް

އްޙީ ކ އްލި ނ ރަްއކަލ ެގ ޞިކޮށްެގން. ލާންޢ ޚިލާފަށް ކ އްލި ނ ަރއްކަލ ެގ ހާލަތ  އި އަސާސީއާ މި ޤާނޫނ  ،ޚިލާފަށް

ކޮންމެ މީހަކަށް ެވސް އެބަ  ؟މެން މަޤާމ ތަކ ގައިބައިތިއްބަންީވތޯ ައޅ ަގނޑ  ށްެގން. މިފަދަ މީހ ން ކޮހާލަތ  އިޢ ލާން

  ން ހެމި ،ނެގންޖެހޭ މިކަހަލަ ކަންތަްއ. މި ާގނޫނ ތައް އެބަ އިނެގންޖެހޭ އިނޭގތޯ. އަޅ ަގނޑ ެމން އެބަޖެހޭ ބަލަންއެ

މ  އްއާ  ނާތިމަންމި އޮތީ އެކަމަކ  ބ ނާނެ އިނޭގތޯ  ޚިލާފަށް ިމ ކަންތައްތަްއ ކ ރާ މީހ ން. ދެން އަސާސީއާޤާނޫނ 

 ،ތަޢާރ ޟ ާވ މާއްދާެއއްކަން  އަސާީސއާރީ. ެއކަމަކ  އެނެގންާވނެ ެއއީ ޤާނޫނ ކ ލާންޢ އްޙަތ ެގ ާގނޫނ ެގ ދަށ ންޭނ އިޞި

 މ  މަޤާމ ތަކ ގައި. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދ  ންފަދަ މ ހިއެ ނ ާވެނ ާގނޫނެއްކަން ެއއީ. އެަވރ  ނޭނޭގ މީހ ން ތިބެެގން

ބާ   މި ތަނ ން ީވ ،ދެންމެ ިވދާޅ ިވހެން ރައީސްކ ރަންޖެހެނީ މި ޮގތަށް. މި މަސައްކަތް ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން

 ކަންތައްތައް ެވސް ކ ރަން. އަޅ ަގނޑ  ރައީސަށް ދަންނަާވލަން ބޭނ ންާވ  ށްނަހާއިމްތިކ ަރއްަވންޖެހޭ  ންކައ ންސިލ 

  ހ ރިހާ ކަމެއް މި  ތަން ފ ޅާކޮށްފައި މި ޓް އިނޭގތޯ. މިޓްމަން ލީަގލް ޑިޕާއަޅ ަގނޑ މެން ހިނާގށޭ މިތާނެގ  ،ބޭނ ން

ރނީ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހ ން ެވސް ކ ރަންާވ ކަންތައްތައް ނ ކ ެރިވެގން އެޓަ ،ތަނ ން ކ ރަން. އަޅ ަގނޑ މެން މި ފެންނަނީ

މި   ކ ރަން.ޑްރާފްޓ  ންނަ ޮގަތށް ހ ރިހާ ާގނޫނެއް ެވސް މިތަނ ންމެރިާކގައި އޮއެ ދަނީ. އަޅ ަގނޑ މެން ހިނާގ މި

ރނީ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހ ގައި އޮންަނ އެޓަ ޓްމަންޓް ފ ޅާކ ރަންީވ. އަޅ ަގނޑ މެންލީަގލް ޑިޕާތަނ ެގ  މި ،ތަނ ގައި އިނޭގތޯ

 ،ޓްމެންޓް ފ ޅާކޮށްތަނ ެގ މި ލަީގލް ޑިޕާ މި ،ތަނަށް ެގންނަންީވ އެ ބޭފ ޅ ންެގ ބަޖެޓ ެގ އެއްބައި ެވސް މި ،ބައެއް

 ކ ރަން. އޭރ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ކަންތައްތައް ކ ެރިވެގންދާނެ. އޭރ ން ބާ ކައ ންސިލ ން ެގ މަސައްކަތްމިތަނ 

ރނީ ޖެނެރަލް ކ ރަްއަވންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކ ރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ެވްސ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރެޭވނެ. އޭރ ން އެޓަ

ެވސް އެ ށް އަދިރނީ ޖެނެރަލައަހަރ  ީވއިރ  އެޓަ 12 ،މި ދަންނަަވނީ ކ ރެޭވނެ. އަޅ ަގނޑ  ެވސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް

ދ ަވހ ެގ އަސާސީ ލާޒިމ ކޮށް ދެ އަހަރ ކަށް މި ދެންނިެވ ޮގތަށް މި ޤާނޫނ ރނީ ޖެނެރަލައެްއެވސް ެއޓަ ؛އ ޅެނީ އިނޭގތޯ 

އެހެންީވމާ، މި ކަންތައްަތްއ  ތެެރއަށް ނ ލެިވެގން.ތެރޭގައި ނިންމަން ލާޒިމ ކޮށްފައިާވ ަގވާއިދ ަތއް މި އ ޅެނީ ާގނޫނ ެގ 

މާލީ ޮގތ ން ެވސް  ،މި މަސައްކަތްތައް ކ ރެޭވނެ ކަންަތްއތަކެއް އިތަނ ަގ ކ ރަންޏާ އަޅ ަގނޑ މެން އެަބޖެހޭ މި

 އްަތއް އެ ކަންތަ  ފައި،ޓްމަންޓް ފ ޅާކޮށްލީަގލް ޑިޕާ ތަނަށް އެބަޖެހޭ ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް އަޅ ަގނޑ މެން އަޅ ަގނޑ މެން މި

 ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް. .ކ ރަން

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ މިދިޔަ އަހަރ  މި އެ އި ތަނ ަގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މިޝ ކ ިރއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ . އާދެ! 

ޓްމަންޓާއި އަދި ތަނ ެގ ލީަގލް ޑިޕާ މ  ދެ ބޭފ ޅ ން ަވނީ މިއްޢާއަމީންޖެނެރަލް އޮފީހ ން އަދި  ތަނ ެގ ކައ ންސެލް
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ޮގތ ން.  ގ ޅޭ ާގނޫނ  ޑްރާފްޓްކ ރ މާ އި،ޝޮޕްތަކެއް އަޅ ަގނޑ މެން ބާއްާވފައެކ ަގއި ޯވކް  ރނީ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހާޓައެ

. އަދި އެ މެނ އަލް ލެިވފައިއް އެކ ަލވަ އަދި އެ ޯވކްޝޮޕ ން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ަވނީ ބިލ  ހެދ މ ެގ ކ ޑަކ ޑަ މެނ އަލެ

އަޅ ަގނޑ   ނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ ދަނީ. ދެން، އެ ކ ރެެވމ ން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މިބޭނ ންކޮށްެގން ބިލ ތައް ޑްާރފްޓ 

 ކަމ ެގ ާވހަކަ. ދެންކ ރާނެޑްރާފްޓ ބިލ  ެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ  ފެށ ނ އިރ ަގިއ މިއީ މަޖިލީހ ން މި އަހަރ  ،ދެންނެިވން

 ނައިބާ ބަންޑާރަ ،އަޅ ަގނޑ  ެވސް ނޭދެން ދެން ނ ީވމަބަންާޑރަ ނައިބ  އެހާ ބޮޑަށް ހިތްޕ ޅާ ެއކަމާ ،އެހެންނަމަެވސް

އެކީަގއި މަސަްއކަތްކ ެރޭވެނ ޮގތެއް އަޅ ަގނޑ  ހޯދަން.  ނަިއބާ ބަްނޑާރަ ،އެހާ ބޮޑަށް ފ ށ އަރާކަށް. އަޅ ަގނޑ  އެދެނީ

މަަގށް ަވޑަިއަގންނަާވނެ ކަމަށް. އަދި  އެ  އި،ވަ ނައިބ  ެވްސ ެއކަން ަބލައިަގންނަ ޑާރަދެން، އަޅ ަގނޑ  ެދކެނީ ބަން 

ތެޭރަގިއ އޭެގ .އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހ ން ކ ރަން ބޭނ ންާވ ާގނޫނީ މަސައްކަތްތަކެއް އެބަހ ރޭ ަވަޑއިަގންަނާވ ކަމަށް. މި

 ލިބެން އެބަ ހ ންނާންޖެހޭ.  އެ ރީތިކޮށް ދެން ؛ނިމި ބައި ހެދ ން. އެއީ ާގނޫނ ތައް ފާސްކޮށްފޮތް

ިމ މަޖިލީހ ަގިއ  ،ެގންދިޔަފޮތްަބއި ހެދ މަކީ ކ ީރަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ަވރަށް ޮބޑަށް ކ ރަމ ން ،ނިގަވަޑއިަގންަނާވނެއެ

 ފަހ ން އެ މަސައްކަތް ބަންޑާރަ ނައިބ ެގ އޮފީހަށް ބަދަލ ީވ ،އެހެންނަމަެވސް ެގންދިޔަ މަސަްއކަތެއް. ދެންކ ރަމ ން

ބައި ހެދ މ ެގ ، ފޮތްެއހެންީވމާ އަެނއްާކ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ ަމސައްކަތް ެގއްލިފައި އޮތީ.ދެން  ،ފައި ެވ ކަމަށް

ބާ  އަދި މާ ބޮޑަށް ހަާވލ ނ ެވ ހ ރި މަސައްކަތެއް. މަސައްކަތަކީ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ތި ިވދާޅ ިވހެން މި ަވކި ބަޔަކާ

ޖެނެރަލްެގ އަދި ޖ ޑިޝަރީ  ލްތަނ ެގ ކައ ންސެ މި ،ެގ މަސައްކަާތއިބަންޑާރަ ނައިބ  ،ކައ ންސިލ ެގ މަސައްކަތާއި 

 ެގެގން ހިންޭގނެ ބާަވތ  ވެ އިންިތޒާމ  ،ކ ރެިވެގންއެކ ަގިއ މަޝްަވރާ މިީއ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ،މަސަްއކަތާއި  ެގކޮމިޓީ

ތ ލ ސްދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  ،އަރ ަވނީއަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ  .މަސައްކަތެްއެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ

 ށް. ތ ލ ސްދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރ .  މެންބަރ  އިބްރާހީމް ނަސީމަ

 

 ތ ލ ސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ިއބްރާހީމް ނަސީމް ާވހަކަދެއްކެވ ން:

 ށް ދަނެގތީ (އަަފންނ ެގ ާގނޫނ ިދެވހިރާއްޖޭެގ ާގނޫނީ ) 2019/5ާގނޫނ  ނަންބަރ  ާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ޝ ކ ރިއް

އިޞްލާޙަށް އަޅ ަގނޑ  ެވސް ތާއީދ ކ ރަން. ހ ށަހަޅ އްާވަފިއާވ މް ޡިދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނާ

ހަރ ެގ އަ ެވސް މި އިން ކ ދި ބަޔަކ  އަޅ ަގނޑާއެއްހާ ދަރިަވރ ްނެގ ތެރެިތން ސަތޭކައިޞްލާޙ ަގއި ބ ނެިވދިޔަ 

ނެއް ހާކ ދިންެގ ިވސްނ މަކ  ނެތް އިމްތި . އެްއެވސް ާހލަތެއްަގއި އެބައްދަލ ކ ރިރީ މަހ ެގ ތެރޭަގިއ ަވފެބްރ 

 ަމކަށް ކ ދިންެގ ކަންބޮޑ ވ  އެްއ ހަދަންޖެހ ނީތީ އެކަން ނ ކ ރާ ިވސްނ މެްއ. އެ ހަދަންޖެހ ނީތީ ނ ަވތަ އިތ ރ  ޓްރެއިނިން

ކ ދިން ާވނ ާވަގއި  ްއ ޭނނިގ އެ ޚެބޭްއޭވނެ ތާރީ ،އޮންނާނެ ދ ަވހެއްނެއް ހާން ބާްއަވްނޖެހޭ އިމްތިާބ ަކއ ންސިލ  ،ީވ

މިކަމ ގައި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ސަާމލ ކަމަށް ެގނެިވދާނެ އެްއެވްސ . ކ ިދން ާވހަކަދެްއކި އެ ތިބެންޖެހ ން. އެކަމާ
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ެވސް. އަދި އެންމެ  ެޖނެރަލާ ލްާވހަކަދެއްކި. އަޅ ަގނޑ  ެއކަން ހިއްސާކ ރިން ަކއ ންސެޮގތެްއ އެަބއޮތްތޯ ެވސް 

 ން އަޅ ަގނޑ  އެޖެނެރަލްެގ ލަފާެގ މަތީ ލްކައ ންސެ ދިޔ ން ކަަމށްށްއައް ަހދައިެގން ކ ރިރަނަގޅ ާވީނ ޕެޓިޝަނެ

ހިއްސާޮކށްފައި، ޖ ޑިޝަީރ ކޮމިީޓެގ  ކަތަްއ ހ ންނާނެބަެއއް ާވހަ އަިދ އަޅ ަގނޑ  މިކަމާކ ދިންނަށް ދެންނެިވން. 

ެވސް. ޙަޤީޤަތ ގައި ދަިރަވރ ންެގ ަމއްސަލަެއއް ނޫން  ެވސް އަދި ަބއެއް އެހެން މެންބަރ ންނާ އްރިރާޤްމ 

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކަންަތއްތަްއ  ،މަްއސަލައަކީ އިއ ޅެނީކީ. އަސްލ ގަ  މައްސަލައަކަށް ެވެގން މި

ަކއ ންސިލަށް މެންބަރ ން ނެީގ.  ރަމ ންދާއިރ  ިވސްނަންޖެހޭ ަވރަށް ނ ިވސްނ ން. އަޅ ަގނޑ މެން ަވރަށް އ ފަލ ން ބާކ 

އް ކަމ ެގ އ އްމީދ ގައި. އެކޮށްޭދނެ ބައެދިެގން މަސައްކަތް އެކ  ދިެވހިންނަށް ހެޔޮކަމާތެރިޞްަވރަށް އިޚ ލާ  ،ަވރަށް ޤާބިލ 

ަގއި ިތްއބެިވ މެންބަރ ން ހަދަންޖެހޭ  ޙަޤީޤަތ ަގިއ ބާ ަކއ ންސިލ  ،ސާްސަވނީހ މި އިނަމަެވސް ައޅ ަގނޑަށް މިއަދ  

ނ  ހެދިފައި އޮްތ ހާބޭފ ޅ ންނަށް މި އިމްތި އ ޅެނީ. އެ  ދިމާެވެގން މި  ނ  ނ ހެދި އޮތީމަ ެވެގން އ ޅޭ ޮގތެކޭ ހާއިމްތި

މަގ މަތީގައި ާވނ ާވ ނޭނިގ  ،މިނި އިއަްށވ ރެ ިގނަ ދަރިަވރ ން ކިަޔަވ 300ފ ޅ ންނަށް ިވްސނޭނެ ބޭ އެ ،ނަމަ

 ަގއި ިދެވހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ަވރަށް ނތާ ށް އޮތްއަ، ކ ރި ސާސް. އެހެްނީވމާހ ކ ރެޭވނެ އި އ ޅެންޖެހ ނީމާ

ކޮމިޓީަގިއ  ،އަޅ ަގނޑ މެން ަވަރށް މަސައްކަތ ން ،ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް އެބަ ޤަބޫލ ކ ރެޭވ ބޮޑަށް ިވސްނަންޖެހޭ ކަމެއް

ެއ  ،ާގނޫނެއް ފާސްކ ރ މ ން ،ިޑއިރެްއ ހޭދަކޮށް، ފްލޯގައި އެތައް ަގިޑއިެރއް ހޭދަކޮށްެގން ކ ރާ ކަންކަންއެތައް ަގ

 ދަނީ ފެއިލްވ މަކާ  ާގނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދަންޖެހޭ ަގވާއިދ ަތއް ނ ހެދ މ ެގ ސަބަބ ްނ ދިމާާވ މައްސަަލއިަގއި މ ޅި ޤައ މ  މި

ބޮޑަށް ބަހ ސްކޮށްެގން ައޅ ަގނޑ މެން ހެދި ާގނޫނަކީ  އި އެންމެ ަވނަ ަދއ ރ ގަ  19މަޖިލީހ ގައި  ށް. މިއަދިމާ

މައްަސލަ  އެ ،އެ ާގނޫނ ެގ ދަށ ން ެވސް ހަދަންޖެހޭ ަގވާއިދ  ނ ހެދި އޮތ މ ންބެހޭ ާގނޫނ .  މަސްެވރިކަމާ

ާގނޫނ ތަކ ެގ  ބޮަޑށް ކ ރިމަތިވެއްޖެ. އަދި މީެގ އެތައް އަހަރެއް ކ ރިން ފާސްކޮށްފައި ހ ރި ަވރަށް އަޅ ަގނޑ މެންނާ

ން ހަދަންޖެހޭ ަގާވއިދެްއ ެވސް ނ ހެދި އޮްތ އޮީތ ބާ ަކއ ންސިލ  ދަށ ން ހަދަންޖެހޭ ަގވާއިދ ތަްއ ހ ރީ ނ ހެދި. މިއަދ  މި

ހަދަންޖެހޭ ަގވާއިދަކީ ާގނޫނެްއެގ ދަށ ން  އެ ،ާގނޫނ ތައް ހަދަމ ންދާއިރ  ،ީވމާ، އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަންީވ ކަމަކީ ކަމަށް. 

އްޔާ ނ ަވތަ ނ ހެދިއްޖެ ންަގާވިއދ  އެ ،ކ ރާއިރ ެގ ތެރޭަގއި ހަދަންޖެހޭ ަގވާއިެދއް ކަމަށް ލާޒިމ ަވކި މ އްދަތެއް 

ިއދެއް ހަދަން އަޅ ަގނޑ މެން ާގނޫނެއްަގއި ަވކި މ އްދަެތއް ނ ހަދައިފިއްޔާ ދެން ހަދަންޖެހެނީ ކިހިނެއްތޯ ބެލ ން. ަގވާ 

ވ ެރ  އެްއކަލަ ާގނޫނ ެގ އޮްތ މ އްދަތަށް ،ކ ރީާމ އެބަ ިވދާޅ ވޭ ލ ސ ާވ ަބޔަކާ އެ މ އްދަތ  ހަމަީވމާ އެ ،ކޮށްފައިލާޒިމ 

ފަހ ން. އެކަމަކ  އަޅ ަގނޑ މެން  މ އްދަތ  ބޭނ ންާވ ކަމަށް. އަިދ އެއީ މ އްދަތ  ހަމަާވ އިތ ރ ގ ނަ  3ގ ަނ،  2

ގ ޅ ންހ ިރ  ކާއ ޅެނީ އެކަމަ މި  އިޖަހަ ތައްަގވާއިދ  ހަދަންޖެހޭ މ އްދަތ  ،އ ޅެނީ އިާގނޫނ ތަކ ަގއި މ އްދަތ  ޖަހަ 

ން. ބޭފ ޅ ންެގ މަްޝަވރާެގ މަތީ އެ  ިއ،ާވހަކަދަްއކަ ބޭފ ޅ ންނާ އެ ،ޒިރ ކޮށްހާަތނަށް  ވ ޒާާރއެްއެގ ބޭފ ޅ ން މި

އެ ާގނޫނ ެގ ދަށ ން  ،ާގނޫނ ތައް ހަދަމ ންދާއިރ  ،ބޮޑަށް ިވސްނާލަންީވ ، މިއަދ  ައޅ ަގނޑ މެން އެންމެއެހެންީވމާ
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ބޮޑަށް  ާވނެ ޮގތެއް ާގނޫނ ގައި ލިޔަން. ެދއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ަވރަށް ދެން ،ނަމަ ހަދަންޖެހޭ ަގވާއިދ  ނ ހެދިއްޖެ

 ޝ ކ ރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ކ ރައްަވމ ން ެގންދަާވއިރ ަގއި ބެހޭ ޮގތ ން ބަހ ސް  ޝ ކ ރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ްނ ބިލާ

ނ  ހައްދަާވފައި ހާމި ދިެވހިރާއްޖޭަގިއ ބާ އިމްތިދަނީ.  ކ ރަމ ން މިއަޅ ަގނޑ  ކ ަޑކޮށް މަޢ ލޫމާތ  ލިބޭތޯ މަސައްކަތް

ބާއިްނ  ެގބޭފ ޅ ންނަކީ ެވްސ އިނިގރޭިސިވލާތ  4ެތރެއިން، ބޭފ ޅ ން. އޭެގ 4ތ ގައި ތިއްބަަވނީ އަޅ ަގނޑަށް އިނޭގ ޮގ

ހަމަ ބޭފ ޅ ން ހައްދަާވފައި ތިބެނީ  ރންޝިޕް ެވސް އެ ބޭފ ޅ ން. އަދި އިްނޓަ 4ނ  ހައްދަާވފައި ިތއްބެިވ ހާއިމްތި ބާ

މި މަޖިީލހ ެގ އިދާރާ. ާގްތަގނޑަކަްށ  ،ނެަގއި. ދެން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިަވަޑއިަގންަނާވއިނިގރޭިސިވލާތ 

 އެ ،. ދެން އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ ރންޝިޕް ހައްދަާވފަބޭފ ޅ ން އެ ތިއްބަަވނީ އިންޓަ ހ ސްހެން ެވސް ަވކީލ ން. އެ 

މަސަްއކަތ ެގ  ،އެީކަގއި މިހާރ  ތިއްބެިވ ބޭފ ޅ ން. ެއހެންނަމަެވސްާޔ ިގނަ ދ ަވހ ެގ ތަޖ ރިބާ ަވރަށްބޭފ ޅ ންނަކީ 

ެއކި  ،ބޭފ ޅ ން ަވޑަިއެގން ތިއްބެވީ  ްއ ހައްދަަވން އެރންޝިޕެރެއަށް ނ ކ މެަވަޑއިެގންެނިވއިރ ަގއި އިންޓަތެ

ފ ޅ ްނެގ ބޭ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި އެ ؛ތިއްބެިވ ިގނަ  އަޅ ަގނޑ މެްނެގ އިދާާރެގ މިެއޮގތ ން ތަންތަނ ގައި އިނޭގތޯ. 

 މި ،ަވނީ ެވަފއި އެކޮށްދޭ ދަރަޖައަށް ރަނަގޅ ނަށް މަސައްކަތްހ ނަރ ެވރިކަން އަދި ފަންނީ ފެންަވރ  މިހާ އަޅ ަގނޑ މެން

ދާންދޫ  ،އަރ ަވނީާވީތެވ. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ ބޭފ ޅ ން އ ޅ ްއާވަފއި ބާަވތ ެގ އެތަްއ ކަންކަެމއްެގ ެތރޭގައި އެ

 ެމންބަރ .  އަށް. ދާންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރިهللا ޢަބްދ  ޤޫބްޢ ޔަ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  

 

 ާވހަކަދެްއކެވ ން:هللا ޢަބްދ  ޤޫބްޢ ޔަ ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ 

ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ  ފ ރަތަމަ ފެށ މ ެގ ކ ރިން މީެގ ކ ޑައިރ ކޮޅެއް ކ ރިން ރިޔާސަތ ން 

ތަނ ންކަން.   ކ ރަން ފޮތްބައި ހަދަންޖެހޭނީ ހަމަ މިހަމަ ޙަޤީޤަތ ގައި ެވސް އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ  ،ފާހަަގކ ރެްއިވ ފަދައިން

ތަނ ން ފާސްކޮށްފައި ދޫކޮށްލާ ާގނޫނެްއ  މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން މި ހެދ މަކީ. ތަނ ން ކ ރަންޖެހޭ ަކމެއް ފޮތްބައި އެއީ މި

ނެގނީ ިމ ފަހ ން މި އެ މާ ،ނިންމާއިރ  އި ިކޔަކޮށްެގން ލާއިރ  އެ ާގނޫނ  ޕްރިންޓ އިފަހ ން ބަލަ އޭެގ ދެތިން އަހަރ 

ކެްއ ފާސްކޮްށެގން ާގނޫނ ެގ ސިފަިއަގއި އެަތއް ބިލ ތަގ ޅޭ ެއތައް ެވފައިކަން. އަދި މިއާާގނޫނ  މިއޮތީ އަދި އައ ޓްޑޭޓް 

ނިމ ނީ ކަމަށް   ، ާގނޫނ  ހަދާފައި އަޅ ަގނޑ މެން ދޫކޮށްލީމާ އެ ހިސާބ ން މިހާރ ަވނީ އަިއސްފައިކަން. އެހެްނީވމާ

ތަނ ން އެކަން   ކ ަރނީ ހަމަ މިބެލެޭވކަށް ނެތް. ޙަޤީޤަތ ަގއި ެވސް ހަމަ ފޮތްބައި އެބަޖެހޭ ހަދަން. އަޅ ަގނޑ  ާތއީދ 

ތަނ ން ާގނޫނެއް ހަދާފައި  މި  ،ންނަމ ންދާ މަންޒަރަކީފެ ެވސް މިމިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  ،ކ ރަން. އެހެންނޫނީ
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ކ ރަންޖެހޭ ިއޞްލާޙ  އަެނއްާކ ާގނޫނ  ،ގ ޅިެގްނ ހަދަންޖެހޭ ަގވާއިދ ތަާކއި އ ޫސލ ތަކެއް ނެހެދިެގން ެއއާ ،ދޫކޮށްލީމަ

 ގައި މި  2019ޖޫން  27، މިސާލަކަށް މިއީ އަންނަނީ. އެހެންީވމާ މި ެވސްހިސާބަށް އަޅ ަގނޑ މެން އަނެއްކާ 

އަދިެވސް މި ާގނޫނ ެގ ެއްއެވސް އ ނިކަމެއް ހ ރި ކަމަކަށް  މަޖިލީހ ން އަޅ ަގނޑ މެން ފާސްކ ރި ާގނޫނެއް. އަޅ ަގނޑ 

ކަތ ން ކޮށްފަިއާވ އަދި އެހާމެ ބ ރަ މަސައް ،ބޫލެއް ނ ކ ރަން. މިއީ ަހމަ ަވރަށް ފ ރިހަމައަށް ައޅ ަގނޑ މެންަގ

މެދ  އިހ މާލ ީވމާ އަޅ ަގނޑ މެްނ  މަސައްކަތް ކ ރަން ހަވާލ ިވ ފަރާތްތަކ ން މިކަމާ މި ،މަސައްކަތެއް. އެހެންނަމަެވސް

ެގންނަން. ައޅ ަގނޑ  ހިތ ން ދެންމެ ތ ލ ސްދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި ޖެހ ނީ އަނެއްކާެވސް ާގނޫނަށް އިޞްލާޙ  މި

އިތ ރ  ބަދަލ ތަްއ އަޅ ަގނޑ މެން ެގންނަންާޏ  ،ދެން މިއަށް އިތ ރ  ކަންކަން ، ފަދައިންމެންބަރ  ފާހަަގކ ރެއްިވ

ކ ރަން ޒ މި ާގނޫނ  ތަންފީ ،މަޖިލީހ ން ދެން ެގންނަ އިޞްލާޙ ތައް ނޫނީ ބަދަލ ތަކ ެގ ސަބަބ ން އަޅ ަގނޑަށް ހީަވނީ މި

ށް އަޅ ަގނޑ ެމން އެބަޖެހޭ ކަންކަން ކ ރަން. ދަރަޖައަ ނ ާވނެހެން. އެއިންާސނ ންތަކެއް ބޭނ ން ؛ދެން އިތ ރ  ބަޔަކ 

ދެން އަޅ ަގނޑ މެން އިޞްލާޙ  ނޫނީ ާގނޫނ ތައް  ށްހިާސބަ ާވާގނޫނ  އަމިއްލައަށް އޮޓަމޭޓ  މ ޅި ާގނޫނ ، އެ

ެގ ދަށ ން އެންމެ ފޯރީގައި އެންމެ ބޮޑަށް ނިމ ނ  ާގނޫނެއް އިޖެހެނީ. މިސާލަކަށް މިފަހ ން ހަދަ ފަރ މާކ ރަން މި 

 ެގާގނޫނަކީ. ބާ ކައ ންސިލ  ެގބާ ކައ ންސިލ  އީެވސް މި އެކ  ބަަޔކ  އ ޅ ނ  އެއް ާގނޫނ  ގައިމ ިރކަމާޝައ ޤ ެވ

 ،އެހެންނަމަެވސްތަން އަޅ ަގނޑަށް ފެނ ނ .  ދިޔަކ ރަމ ންބަށް ބަޔަކ  ކ ރިމަތިލައިެގން ކެމްޕޭނ ަގއި މަސައްަކތްޚާއިންތި

ހަމައަށް ެވްސ  ހިލަމެއް ެވސް މިއަދާ ،ންެގ ޚަބަރެއް ެވސްބޭފ ޅ  ވ މަށްފަހ  އެބ ޚާނަމަެވސް ކައ ންސިލަށް އިްނތި

މި ޕްރޮފެޝަން ަވކި ، މި ދާއިރާ ،ކ ެރއްވީ ބޭފ ޅ ން ެއަވރަށް މަސައްކަތް އޭރ  އެ ،ނެގނީއެ  އިންނ ޭވ. އަޅ ަގނޑަށް މި

ައލަށް ކިޔަަވިއެގން ނ ކ ންނަން  ށް. އަދި މި ދާއިާރއަންކަން ްއެގ އަތ ަގއި ަވކި ޮގތަަކށް ކޮންޓްރޯލްކޮށްފައި ޭބއްވ އެބަ

ސާބިތ ެވެގން  ،ންެވޤީބޭފ ޅ ން އެހާ ަގާޔާވ ކަމެއް ނޫންކަން މިއަދ  ޔަ ބޭނ ންާވ ކ ދިންނަށް އެ ފ ރ ޞަތ  ދިނ މަކީ އެ

ނ  ބޭއްވ ްނ، ހާންސް ިދނ ން، އިމްތިމާނައަކީ ލަިއސަ ؛ބޭފ ޅ ން ކ ރަްއަވންެޖހޭ އެ ާގނޫނ ެގ ދަށ ން އެ ،ދަނީ މި

ބޭފ ޅ ންެގ  އެ ،ކ ދިން ނ ކ މެދާނެތީެވ އެ ށްދާއިރާއަ އެ ،ކ ދިންނަށް ދީ އެ ރ ދާސް ތައްޔާރ ކޮށްފައިނ  ކަހާއިމްތި

ކަމ ެގ ބިރަށް ތަން ޮކންޓްރޯލްކޮށްފާނެ އެހެން ބަޔަކ  އަިއއްސަ އެނޫނީ  ،ޑޮމިނޭޝަން އެހެން ބަޔަކަށް ބެހިެގން ކެޓްމާ

ކަމެއް ނޫން. އަިދ  ެއކަނި ާވ އި ދާއިާރަގ ޓަކައި މިކަްނ ނ ކ ރާ މަންޒަރ  އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަނީ. މިީއ ހަމައެކަނި މި

 ،ތަކ ގައި ެވސް އަދި އެހެން އަމިްއލަ އާއްމ  ިވޔަފާރިތަކ ަގއި ެވސް މ ޅި ދ ނިޔޭގައި ެވސްމިނޫން އެހެން ޕްރޮފެޝަން

 ކަމަށް ޓަކައި އެބިރ ެވރި އެ ،ބޫލ ކ ރަނީަގ، އަޅ ަގނޑ  ންކަން ހިނާގ ޮގތް. އެހެންީވމާރާއްޖޭގައި ެވސް ކަ  އަދި މި

ކަންތައް ނ ކ ރައްަވީނއޭ. އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން އަޅ ަގނޑ މެން ކޮންމެ ފަހަރަކ  ާގނޫނެއް ހަދާފައި  ބޭފ ޅ ން މި

ިވސްނ މ ަގިއ  އެރި ޮގތެްއ ނޫންހެން. މަޖިލީހ ން ނެގ މަކީ އެންމެ ބ އްިދެވ ޭއެގ ހ ރިހާ ޮކންޓްރޯލެއް މި ،ފާސްކޮށްފައި

 ،ކޮށް ޒ މީހ ން އަމިއްަލއަށް މި ާގނޫނ  ތަންފީ ކަށް. އެ ބަަޔކަށް. އެ ޕްރޮެފޝަނަ އަޅ ަގނޑ މެން މި ާގނޫނ  ދޫޮކށްލީ އެ
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 ؛ކ ރ ަވން ެވސް. އެހެންަނމަެވސް އަޅ ަގނޑ  މިއަދ ކ ރ ަވންޖެހޭ ފަރާތެއް ޒިންމާދާރ ގ ޅޭ ޮގތ ން ޒިންމާދާރ  މިއާ

މިހާރ   ،ޫބލ ކ ރެޭވ ޙަޤީޤަތަކީަގރައީސް. އަޅ ަގނޑަށް މިއަދ  އަޅ ަގނޑ  ކ ޑަކ ޑަ ަވގ ތ ކޮެޅއް ބޭނ ންާވނެ އިނޭގތޯ 

ކ ރެޭވނެ ކޮންމެެވްސ ިޒންމާދާރ  ،ކ ެރޭވނެއަޅ ަގނޑ މެން މިހެން ދޫކޮށްލާ ކޮންމެ ާގނޫނެްއަގިއ ެވސް ކޮންޓްރޯލް

އިތ ރަށް ހަމަ ދެންމެ  ގެ މަޖިލީހ ން އެބަޖެހޭހެން ހަމަޖައްސަން. ދެން އޭ  މިކޮންމެެވސް ަމގެއް އަޅ ަގނޑ މެން ،އ ސޫލެއް 

ެއއްކޮށް  މި ާގނޫނާ ،ނ  ެވސް ހަމަ މިތަނ ން ަހދާފައިހާ ހަމަ އިމްތި ،ފާހަަގކ ރެއްިވ ޮގތަށް  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ނ  ހާއިމްތި ން ހަދާފައި ދޫކޮށްލަން. އަދިނ  ެވސް ހަމަ މިތަނ ހާބޫލ ކ ރަނީ މިހާރ  މި އިޞްލާޙާއެކ  އިމްތިަގއަޅ ަގނޑ  

ށް އަމަޖިލީހ ން ކ ރި ކ ރ ން ެވސް މިކ ކަރ ދާސް މާނ ހާިއމްތި ނ ގައި ބަިއެވރިީވމާހާޭއެގފަހ ން ކ ދިން އިމްތި ،ދޫކޮށްފައި

ދާސް ކަރ ނ ހާކ ދިންެގ އިމްތި ، އެނ  ހަދާފައިހާެގންދެިވދާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަނީ. އެހެންނޫނީ އިމްތި

ެއކަން ނ ނިމިެގން އަނެއްކާ މާދަމާ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙ    ؛ނ ިވތޯ ،ކ ދިންނަށް ފާސްިވތޯ ނ ކޮށްެގން އެކ މާ

ބޮޑަށް  ދެްއިވ ފ ރ ަޞތަށް ޓަކައި ަވރަށްހެންީވމާ، އެއްޔާ އެއީ ަވރަށް އ ނދަޫގ ކަމަކަށް ާވނެ. ެގންނަންޖެހިއްޖެ

 ޝ ކ ރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ސަޔަށް ހ އްޓާލ މ ެގ ކ ރީަގއި ބާރަށ  ދާއިރާެގ  ،ޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  ފަހ  ފ ރ ޞަތ ޝ ކ ރިއްޔާ އިއް 

 ށް އަރ ާވނަން. ބާރަށ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ . އަ هللاއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޢަބްދ 

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން: هللاބާރަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަްޙމަދ  ޢަބްދ 

ިދެވހިރާއްޖޭެގ ) 2019/5 ،ދާ ކ ރެެވމ ން މިޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ބަހ ސް

ދ  އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެނަށް ެވސް ަވރަށް ސާފ . އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ޤްޞަހ ށަހެޅ އްިވ މަ (ާގނޫނީ ފަންނ ެގ ާގނޫނ 

އިްއަޒތްތެރި އެހެން މެންބަރ ން   ،ްއކަތ ަގއި އ ޅ ްއާވ ަވރަށް ިގނަ ބޭބޭފ ޅ ންނާއިއެ މަސަ އަޅ ަގނޑ މެންނާ

އިްއޒަތްތެރި ބޭފ ޅ ންެގ ކަންބޮޑ ވ ންތައް ހިްއސާކ ރެިވަފއިޭވ.  އަދި އެ ،ފާހަަގކ ރެްއިވ ފަދައިން ދިމާެވ، ާވހަކަދެެކިވ

ގ ިޅެގން ކ ރަންޖެޭހ  އަދި ެއކަމާ ،ކ ެރިވގ ގައި ބ ެނިވދިޔަ ާގނޫނ  ތަސްދީ 2019ޖޫން  27 .ރައީސް

 މިއަދާ ،ކ ރެވި ބ ޚާެލިވ، އަދި ބާ ކައ ންސިލަށް މީހ ން އިންތިަވއިެއކ ލަ ކ ރ މަށް ޓަަކއި ާބ ކައ ންސިލ މަސައްކަތް

 ަވރަށް  މިައދ  އަޅ ަގނޑ މެންނާ .ކީ ކަންބޮޑ ާވ ކަެމއް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްހަމައަށް އައިއިރ ަގއި މިކަން ނ ެވ އޮތ މަ

އެ ާގނޫނ ެގ ދަށ ން ނިންމަންޖެހޭ ަގވާއިދ ތަކާއި އަދި  ،ާގނޫނ ތައް ހެދި  ،ިގނައިން ދިމާަވމ ންދާ އެއް މައްސަލައަކީ 

ނޫނީ  ،ކަމ ެގ ައޑ ކ ރިަމތިަވމ ންދާ އްލ މާކ ރަންޖެހޭ ކަންކަން ނ ކ ރެވ މ ެގ ސަބަބ ން ރައްޔިތ ްނެގ ެއތައް ބަޔަކަށް ގެ 
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ހ ރި ކަމެއް. އަދި މިއީ ކަންބޮޑ ާވންޖެހޭ ކަމެއް. ދަނީ. މިއީ ހިތާމަ ހަމައަށް އަންނަމ ން މި ޝަކ ާވ ައޅ ަގނޑ މެންނާ

ތްަތކެއް ކ ރ ވ މ ެގ އިތ ރ  މަސައްކަޒިންމާދާރ  އި،ސް ިވްސނ މަކ ން މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެްނ ިވސްނަމިއަށްވ ރެން ސީރިއަ

 ިވޑ ދ ނިެޔައށް މި ދިމާެވފައިާވ ކޮ  .ބޫލ ކ ރަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްަގކ ރަންޖެހިފައިާވ ކަެމއް ކަމ ަގއި ައޅ ަގނޑ  

ތެރޭަގއި ައޅ ަގނޑ  ހަމަ މީެގގ ޅިެގން ދިާމެވފައި ހ ރި ަވރަށްިގނަ ޮގންޖެހ ންތަކާިއ، އަދި ހ ރަސްަތއް އެބަހ ރި.  ހާލަތާ

 ތަމްރީނ  ހަދާފައި ތިބި ޞަހަމަ ޑޮކްޓަރ ްނެގ މިސާލަކަްށ ޚާއް  ،ނޫނީ ަވކީލ ންެގ ކަންތަކ ެގ އިތ ރަށްާގ ،ފާހަަގކޮށްލަން

އެކައ ންޓެްނސީެގ ދާއިރާއިން ތަޢ ލީމ  ންސް ހޯދ މ ގައި ެވސް ދިމާެވަފއިާވ ަދތިތައް އެބަހ ރި. މީހ ންނަށް ލައިސަ

ންސް މީހ ންެގ ލައިސަ ްއޔާ އެވެއްޖެ ންޖެހޭ މީހ ން ނޫނީ  ތަމްރީނ  ހަދަޞަމީހ ންެގ ތެރޭގައި ޚާއް  ތިބި ސިލ ކޮށްފައިހާ

ާގނޫނީ ަވކީލ ންެގ ކަންތައްަތްއ  ،މި ބިލ ގައި ފާަހަގކ ރަްއާވފަިއވާ  ދެންނ ލިބިެގން ެވސް މަޑ ކ ރަންޖެހިފައި އެބަތިބި. 

އެ މ އްދަތ    އެަކއ ންޓެންޓަކަށް ާވންޖެހޭ މީހާ އޭނަެގ ޑްރޓަޗާ ،ޙަޤީޤަތަކީ ،އެހެންނަމަެވސްެވސް އެބަހ ރި. 

އެކައ ންޓެންަޓކަށް ވ މ ެގ  ޑް ރޓައޭނައަށް ޗާންސް ހޯދައިެގން ނޫނީ އެ ލައިސަ ،އެ ޓްރެއިނިްނގ ހަދާފައި ،ހަމަކޮށްފައި

އެކަްނ  ،ންސް ނ ލިބޭ. ޑޮކްޓަަރކަށް އޮޕަރޭޝަން ކ ރާކަްށ ޭއނަ އެ ސްޕެޝަަލއިްޒ ޓްރެިއނިންގ ހަދަިއެގންލައިސަ

ންސް ަލއިސައެ ނ ތަކާިއ ެއ އެްއޗެހިން ފާސްެވެގން އަިދ ޑޮކްޓަރ  ހާ އިމްތިބާއްވާ  މީހ ން އެ  ކޮށްފައި އަދި އެ

ދައްކަނީ ަވރަށް ޓެކްިނކަލް  މި  .ހޯދައިެގން ނޫން ޮގތަކަށް އެ ކަންކަން ކ ރެޭވނެ ަމގެއް ޯނޭވ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

މީހ ންނަކީ ަވރަށް  ޓެންޓ ްނ މި މީސްްއެގ ާވހަކަ. ާގނޫނީ ބޭފ ޅ ން، ޑޮކްޓަރ ން، އެަކއ ންއެމަސައްކަތްތަެކއް ކ ރާ ބަ

ބޭފ ޅ ންެގ މަސަްއކަތްތަކަީކ  ޚިލާފ  މަސަްއކަތްތައް ކ ރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް. އަދި މި  އާދަޔާ ، އަދި ަވރަށް ޮބޑެތިޞަޚާއް

   ދިނ މާ ންސްބޭފ ޅ ންނަށް ލައިސަ ެވސް މިއަޅ ަގނޑ  އެްއޮގތަކަށް ކޮންމެ މީހަކަށް ކ ރެޭވނެ ކަންތައްތަކެއް ނޫން. ކޮންމެ

ބާ  ،ބޫލ ކ ެރޭވ ޙަޤީޤަތަކީ ަގއަޅ ަގނޑ މެން އެންމެނަށް ެވސް ިމއަދ   ،ހަދަނީކީ ނޫން. އެހެްނނަމަެވސްދެކޮޅ 

ނ ކ ެރިވ އެަބޮއތްކަން. މިކަން ނ ކ ެރވ މ ެގ ސަބަބ ން އެތައް ކ ދިންނަކަށް ކައ ންސިލ ން ކ ރަންޖެހޭ ަމސައްކަތްަތއް 

އިލާތަކަށް ެއކަމ ެގ ހިތްދަިތކަން އެަބއޮތްކަން. އެކަމަށް ޢާއަދި އެތައް ކ ދިންނެއްެގ  ކ ރިމަތި އެބަ ާވކަްނ. ެގއްލ މާ

ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މިފަދަ ަގއަޅ ަގނޑ   .ނ ކ ރަނީކީ ނޫން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްއްލ  ހޯދައިދިނ މަށް އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ޙަ

ކަމ ަގިއ  ކ ރ މަކީ ެއއީ ެއންމެ ރަނަގޅ  ޮގތްނ  އިޞްލާޙ ެގނައ މަކީ ނޫނީ ާގނޫ ާގނޫަނށް ބަދަލ  ކޮންމެ ކަމެއް ދިމާީވމާ

ަގނޑ  ބޭނ ންީވ. ައޅ ަގނޑ  އެދެނީ މި ފަރާތްތައް  ފާހަަގކޮށްލަްނ އަޅ ހަާވހަ ، އެދެކެން. އެހެންީވމާނ އަޅ ަގނޑ  

 ކ ރަން. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކ ރ ވ މ ެގ ކަންތައް އިތ ރަށް ފ ރިހަމަޒިންމާދާރ 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  މި މެދ ކަނޑާލަނީ ސައިެގ ަވގ ަތށް.
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 {އަށް 11:02އިްނ  10:33 :ކޮޅ ގ ތ  ސްަވހ }

 (އިރާގެ މެންަބރ  ޙަސަން ޢަފީފ ވިލ ފ ީށ ދާ ؛ވީންނެތ ގައި އިސަ)ރިޔާ

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ފަށަނީ. އާދެ، މިހާރ   ެގންދަްނ މިެގ ޖަލްސާ ކ ިރއަށްހ އަޅ ަގނޑ މެން ހ ސްަވގ ތ ކޮޅަށް ފަހ ، މަޖިލީ `.

  މް ޡި މ ޙައްމަދ  ނާމެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާެގ  ދަނެގތީ ،ެގންދަނީ އަޅ ަގނޑ މެން ބަހ ސްކ ރަމ ން މި

 ންދަނީ. މިހާރ  ފ ރ ޞަތަށް އެދިަވަޑިއެގންފައި މިެގ ތިދާއީ ބަހ ްސ މިހ ށަހަޅ އްާވފަިއާވ ބިލ . އާެދ، އެއީ އޭެގ އިބ 

ިއއްޒަތްތެިރ ދިއްދޫ ދާއިރާެގ  ،، އަޅ ަގނޑ އެހެންީވމާ .ަވޙީދ هللا މެންބަރ  ޢަބްދ އިްއަޒތްތެރި ދިއްދޫ ދާއިާރެގ  ،އޮތީ

 އަރ ަވން. ށް ފ ރ ޞަތ ަވޙީދަهللا މެންބަރ  ޢަބްދ 

 

 ދެއްެކވ ން:ާވހަކަ ަވޙީދ هللا ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

ދިެވހިރާއްޖޭެގ ާގނޫނީ ފަންނ ެގ ) 2019/5އަޅ ަގނޑ  ެވސް ާގޫނނ  ނަންބަރ   ްއޒަތްތެރި ރަީއސް.އިޝ ކ ރިއްޔާ 

 ؛ަވނަ އިޞްލާޙ  ެގނައ މ ެގ ބިލަށް ހ ށަހެޅިފައިާވ އިޞްލާޙަށް ދަންނަާވލަން އޮތީ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 1ށް (އަާގނޫނ 

ބ ަތއް ޚާދިޔަ، ާގނޫނ ގައި އިންތިެވސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަަގެވެގން ގައިބ ޚާަވނަ އަހަރ  ރިޔާީސ އިންތި 2013

އޭރ ަގއި  ،ބާއްަވންޖެހޭ މ އްދަތ ތައް ަކނޑައެޅިފަިއ އެ މ އްދަތ ަތކ ެގ ާވަހކަ ލިޔެފައި އޮތްކަން. އެހެންނަމަެވސް

ތ ެގ ތެރޭގައި ެއކަންކަން ނ ކޮށް ބ ނާ މ އްދަ ާގނޫނ ގައި އެ  ކޯޓ ންމްސ ޕްރީ ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގންދިޔައީ

ކަށް އެދި ހ ށަހެިޅ ޔަމް ކޯޓ ެގ ލަފަފަހ ން މި މަޖިލީހ ން ސ ޕްރީ ،ތަން. ެއހެންނަމަެވސް ދިޔަލަސްކ ރެިވެގން

ެއކަށީެގްނާވ މ އްދަތެްއެގ ޮގތ ަގއި ދެ ދ ަވސް ެވްސ  ،ހ ށަހެޅ މަށް މަޖިލީހ ެގ ރައީްސ ފާހަަގކ ރީ މ އްދަތެްއެގ ޮގތ ަގއި 

ާގނޫނީ ހ ސްކަަމކަށް  ،މަލ ކ ރެިވޢަން ދިޔައީ ެއ ފަރާތ ން އެޮގތ ެގ މަތީކަމަށް. އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް ފެނިެގން ރަނަގޅ 

ތަން. އެއީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރަްއޔިތ ން މި ބޭނ ންާވ  ެގްނދިޔަކ ރަމ ންބައްޓަން  ކަށްދިެވހިރާއްޖޭެގ ކަންކަން ނ ދާނެ ޮގތަ

ޮގތަށް އެކަްނކަްނ  ދިއ ން. ރީތިތެރޭަގއި ކަންކަން ނިމިެގންެގ މ އްދަތ  ޮގތަކީ. ާގނޫނ ން ކަނޑަެއޅިފައި އޮންނަ 

ެގންދިއ މަށް މިއަދ  ާގނޫނީ ަވކީލ ންެގ ަކންކަން ކ ރިއަށް ،އެޮގަތކަށެއް ނޫން ،ދިއ ން. އެހެންނަމަެވސްކ ރެިވެގން

 ހ ންނަ މ އްދަތ ތަކާ އެ ބޭފ ޅ ން އެ ާގޫނނ ގައި ،ހަދާފައިާވ ބާ ކައ ންސިލ ްނ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީ

ތަން. މީެގ ސަބަބ ން އެތަްއ ިގނަ ދަރިަވރ ންނަށް މިއަދ  ަވރަށް ިގނަ އ ނދަޫގތަާކިއ  ދާމަލ ނ ކ ރެިވެގންޢައެްއޮގތަށް 

ެވްސ އެކަމަށް ާތއީދ ކ ރަން. އެ  ައޅ ަގނޑ  ،ދަތިތައް އެބަ ކ ރިމަތިޭވ. ހ ަށހެޅިފައިާވ އިޞްލާޙ ަގއި ފާހަަގކ ރާ ޮގތަށް 

ބާ ިމއަދ   ،ދޭން އެބަޖެހޭ. އެ ކ ދިންެގ ކ ށަކ ންެނއް ނޫން. އެހެންނަމަެވސްއިދަދިމާާވ ދަތިތަކަށް ހައްލެއް ހޯ ންނަށްކ ދި
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މިއަދ  ކ ރެވޭ  ކައ ންސިލަށް ހޮިވފަިއާވ ފަރާތްތަކ ެގ އިހ މާލ ން ިގނަ ދަތިތަކެއް އެބަ ދިމާޭވ. އަޅ ަގނޑ މެންނާ

، އަޅ ަގނަޑކަށް ނ ފެނޭ މި އެހެންީވމާ ؟ދެޭވނެތޯބޭފ ޅ ން ބައިތިއްބައިެގން ކ ރިއަށްއެ ކައ ންސިލ ަގިއ ތިބި  ،ސ ާވލަކީ 

ަވންޏާ އެ ބޭފ ޅ ން އެތާ ތިބޭކަށެއް. ޭއެގ ސަބަބ ން ރާއްޖޭެގ  ކަމަށް ާގނޫނ ަގއި ބ ނާ މ އްދަތ ތަކަށް ކަންކަން ނ ކ ރެޭވ

ތަކަީކ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފަސޭހައިްނ ، މި ެގއްލ ންންީވމާަވމ ން މިދަނީ. އެހެ އެތައް ަބޔަކަށް އެތައް ެގއްލ މެއް މިއަދ 

 ށް، ާގނޫނ ގައި ބ ނާ މ އްދަތ ތަކަެގނެސްެގން ކ ރެޭވނެ ކަްނަކމެއް ނޫން. އެހެންީވމާއިރ އިރ ޮކޅާ ާގނޫނަށް ބަދަލ  

އެކ ަގިއ މި ާގނޫނ ަގިއ ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ގައި ބަަލއިަގެނޭވނެ ކަމެްއ ނޫން. ހަމަ އެއާ ަގކަންކަން ނ ކ ރ ން ެއއީ އަޅ ަގނޑ  

 އަދި ރާއްޖެ އ ފެދިފައި އޮތް ، ބ ނާ އެގްޒާމް ހެދ މަށް މިއަދ  ކަނޑައެޅިަފއި ހ ރި ކަންކަމަކީ ެވސް މިއަދ ެގ ހާލަތ ަގއި 

ަގާވއިދ   ެވސް އެ ބޭފ ޅ ން ، އޮންަލިއންކޮށް ެއގްޒާމް ހެދޭނެ ނިޒާމ  ޮގތ ން އެހާ ފަސޭހަކަމަކަށް ނ ާވނެ. އެހެންީވމާ 

ޖެހޭ. އެ ކ ދިންނަށް ފަސޭހަާވނެ ޮގތަށް މިކަންކަން އެބަ ތަރ ތީބ ކ ރެެވންޖެހޭ. މިކަން ދާނީ  ންގައި އެބަ އަންނަރ ހަދާއި

ޔަޤީނ ން  ،ޖ ޑިޝަރީ ކޮމިޓީގައި ިތއްބެިވ ާގނޫނީ ފަންނ ެގ ބޭފ ޅ ން ،ބޫލ ކ ރަނީަގޖ ޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް. އަޅ ަގނޑ  

 ކަމަށް. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ދޭނެއިްއލެއް ހޯދަޙަރަނަގޅ   ެވސް މި ކ ދިންެގ މަްއސަލަައށް އެކަށީެގްނާވ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ިއއްޒަތްތެރި ދ ާވފަރ  ދާއިރާެގ  ،އަރ ަވނީ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ . އާދެ، މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  މި

 ށް. އިސްމާޢީލް އަޙްމަދަމެންބަރ  

 

 އަޙްމަދ  ާވހަކަދެއްެކވ ން: ިއސްމާޢީލް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދ ާވފަރ 

 ، ށް ެއްއަވނަ އިޞްލާޙ  ެގަނއ މ ެގ ބިލ  (އަދިެވހިރާއްޖޭެގ ާގނޫނީ ފަްނނ ެގ ާގނޫނ ) 2019/5ާގނޫނ  ނަންބަރ  

މް ހ ށަހެޅ އްިވ ބިލަށް އަޅ ަގނޑ  ެވސް ފ ިރހަމައަށް ތާއީދ ކ ރާ ާވހަކަ މި ޡިދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރ  ނާ ދަނެގތީ

ރައްޔިތ ްނ  އަޅ ަގނޑ މެން ދިެވހި ،ބޫލ ކ ރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީަގސް ފ ރ ޞަތ ގައި ފާހަަގކޮށްލަން. އަޅ ަގނޑ މެން ެވ

އ ލ  ޙައޮންނަ މާއަމާޒ ހިފާ ަވގ ތ ަގއި  ،ނ ކ ންނައިރ  އެ ބޭފ ޅ ން  ،ބޯން ކ ރާ މަސައްކަތަށް ނ ކ ންނައިރ ަގއިކާން

އޮތީ. ކ ރިއަށް  ަވރ ެގ ކަމަކަށް ެވފައި މި ކ ރިމަތިލާންޖެހޭ ގެއްލ މަކީ ެއއީ ހަމަ ފޫނ ބެއްދޭަވރ ެގ ބޮޑެތި ެގއްލ ންތަކާ

ެއ  ،ތަނ ގައި މަޖިލީހ ަގއި ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން މިފަދަ ބިލ ތައް ފާސްކ ރާއިރ ގައި ަވަރށް މ ހިންމ  ކަމެއް އެއީ އޮތް

، އެ ރޭސް ނިމެން ކައިރިީވމާ ރޭހެއް ފައްޓާފައި ،މަލ ކ ރ މ ގައި މ އްދަތެއް ދިނ މަކީ. މިސާލަކަށް ބ ނާނަމަޢަބިލަށް 

 ދެން އެ ޭރހަށް އަންނާނެ ލޮޅ ން އަޅ ަގނޑ މެން ިވސްނާލަން ހިނާގ.  ރޭހ ެގ ަގވާއިެދއް ނޫނީ ާގޫނނެއް ވ ޖޫދ ީވމާ

ކަމަށް  ދެން ހަދާ ާގނޫނަކ ން ފ ރަތަމަ ނިންމާ މީހާއަކީ އެްއަވަނއަށް ދާ މީހާ ނޫން ،ފ ރަތަމަ ނިންމާ މީހާއަކީ
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ނޫނީ  ،، މިހާރ  ކިަޔަވމ ންދާ ކ ދިންކަށް އަޅ ަގނަޑކަށް ނ ފެނޭ. އެހެންީވމާހަމަޖެހޭ ކަމަ އަޅ ަގނޑ މެން ލިޔ ނީމާ

މި   ،މި ޕްލޭނާއެކ  ނ ކ މެ ތިބި ކ ދިންނަށް މި ފ ރ ޞަތ  ،ނިމިފައި ތިބި ކ ދިން މި ކަމަކަށް ތައްޔާރ ެވ އިކިަޔަވ

، އަޅ ަގނޑ  ެވސް ހަމަ ންީވމާކަމެއް. އެހެ ާގނޫނ ެގ ސަބަބ ން ގެއްިލެގްނދާކަމީ އެއީ އަޅ ަގނޑ މެން ަވރަށް ހިތާމަކ ރާ

ލާގައި މިކަމަށް ޙައީދ ކ ރަން. އަދި މި ކޮމިޓީ މަރ ަވރަށް ބޮޑަށް މި ާގނޫނަށް މި ެގނެޭވ ބަދަލަށް ަވރަށް ބޮަޑށް ހަމަ ތާ

މި ޢާއިލާތަކަށް މި ފ ރ ޞަތ  ލިބިެގންދާނެ މަގެއް  ،މި ކ ދިންނަށް ،ެގނެސްބަދަލ ރަނަގޅ  މަޝްަވރާތަަކކާެއކ  

 ކޮށްލީ. ޝ ކ ިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ފ ރ ޞަތ ެގ ބޭނ ން އެދ މެއް ީވމާވ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ެވސް އެދޭސްތަނަަވ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ބިލ ެގ ބަހ ސްަގއި ބަިއެވރިެވަވަޑިއަގތ މަށް އިތ ރ   އާެދ، މި)ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .

 ، ަވގ ތ  އެިދަވަޑއިަގތ މަށް ދަްނނަާވލަން. އެހެންނޫންނަމަ މި ،ނަމަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  އެިދަވަޑއިަގންަނާވ

އަރ ާވނަން. ބަސް ދެންނެވ މަށް ފ ރ ޞަތ އަޅ ަގނޑ  މި ބިލ  ހ ށަހެޅ އްިވ އިްއޒަތްތެރި މެްނބަރަށް ފަހ 

ނެތ ާމއެކ  އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ބިލ  އާދެ، ިއއްޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރަކ  އެދިަވަޑއިެގންފައި)ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( 

ބަސް ިވދާޅ ވ މަށް ށް ފަހ ޡިމަ މ ޙައްމަދ  ނާމެންބަރ ިއއްަޒތްތެރި ާދއިރާެގ  ދަނެގތީ ،ހ ށަހެޅ އްިވ އިްއޒަތްތެރި މެްނބަރ 

 އަރ ަވން.ފ ރ ޞަތ 

 

 މް ާވހަކަދެއްެކވ ން:ޡިނާ މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދަނެގތީ

އެްއަވަނ  (އަށްިދެވހިރާއްޖޭެގ ާގނޫނީ ަފންނ ެގ ާގނޫނ ) 2019/5ޝ ކ ރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ާގނޫނ  ނަންބަރ  

ދިޔައީ. އަޅ ަގނޑ   ކ ެރިވެގން މިިމއަދ  މަޖިލީހ ގައި ަވރަށް ފ ާޅ ދާއިރާެއއްަގއި ބަހ ސް ށްެގަނއ މ ެގ ބިލައިޞްލާޙ 

 އެއް  ،ޮގތ ަގއި ިގނަ ިއްއޒަތްތެރި މެމްބަރ ން ަވރަށް މ ހިންމ  ނ ކ ތާތަކެއް ފާހަަގކ ރައްަވއިފި. ެއޮގތ ން ބޫލ ކ ރާަގ

 ކަމަކަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ާތއީދ ކ ެރިވެގން  ައޅ ަގނޑ  ހ ށަހެޅި އެއް  ؛ކަމެއްެގ ޮގތ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން

ގ ިޅެގން އެތައް ބަެއްއެގ ަވޒީފާތައް ެގއްލި، އެަތއް ބައެްއެގ  ަގއި މި ދިމާިވ ކަންކަމާ 19-ޔަކަން. އެއީ ކޮިވޑ ދި

ކ ދިންނަށް ފ ރ ޞަތ   ތްތަޢ ލީމ  ހާސިލ ކޮށްެގން ނ ކ މިކަމ ގައި  ،ދިޔަ ަވގ ތ އާމްދަނީ ލިބޭނެ ަވސީލަތްތަްއ ނެތިެގން

ން ަވރަށް ިގނަ މެންބަރ ން ފާހަަގކ ރި. ކަކަމެއް އި އަޅ ަގނޑ މެން ހިތާމަކ ރަންޖެހޭލިބިެގން ނ ދިޔަކަމީ ޙަޤީޤަތ ަގ

ތަނ ގައި އެ  ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ކ ރިއަށް އޮތްަގގ ޅިެގން ައޅ ަގނޑ   މި ބިލަށް މި ެގނެޭވ އިޞްލާޙާ ،އެހެންކަމ ން

ކަމަށް އަޅ ަގނޑ   ދާނެވެެގންއެ ޢާއިލާތަކަށް ެއ ނިކަމެތިކަމ ން ސަލާމަތް ،ފަރާތްތަކަށް އެ ފ ރ ޞަތ  ފަހިެވ

ދިޔަ ކަެމއް ތަނ ގައި ަވރަށް ބޮޑަށް ފާހަަގެވ، އަދި ަވރަށް ބޮޑަްށ ާވހަކަދެެކިވެގން ބޫލ ކ ރަން. ހަމަ އެާއއެީކަގިއ މިަގ
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 ބާ ކައ ްނސިލ ެގ އެްގާޒމްެގ ާވހަކަ. ބާ އެްގޒާމްެގ ާވަހކަ. ަވރަށް ބޮޑަށް އިހ މާލ ތަކެއް ބާ ކައ ންސިލ ެގ މަްއޗަށް އީ،މި

އެްގޒާމަށް  ދިަޔއިރ ަގިއ، ކައ ންސިލ ންދ ަވސް ެވެގންދިޔައީ. ެއއް އަހަރ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރެިވެގްނ މި

 ،ނ ދިަޔަކމީ އަޅ ަގނޑ މެން ހިތާމަކ ރަްނޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންކަމ ންމި ކ ދިންނަށް މި އެްގޒާމް ދެިވެގން ،ތައްޔާރ ނ ެވވި 

ޒ ާވން ދަރިަވރ ންނަށް މިކަމ ން އެްއެވސް ކަހަލަ ެގއްލ މެްއ  ތް ކިަޔަވއިެގން ނ ކ ގ ޅިެގން ެއްއެވސް ހާލެއްަގއި މިކަމާ

ތަނ ަގއި މިއަދ   މި  ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މިަގ، އަޅ ަގނޑ  ބޫލެއް ނ ކ ެރވ ނ . އެހެންީވމާ ގަ ކަމަކަށް  ލިބިެގންދާންޖެހޭނެ

ބެހޭ ޮގތ ން ަވރަށް ފ ޅާ ދާއިރާެއްއަގިއ  ން މިކަމާމި އިްއޒަތްތެިރ މަޖިލީހ ގައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ،މަޖިލީހ ގައި

މި ބިލަށް  ،ހ ަށހެޅި ދެ ކަމަކީ ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ގައި މި ބިލ ގައި އަޅ ަގނޑ ަގދަްއކަަވއިފި. އަދި ައޅ ަގނޑ  ާވހަކަ

އަޅ ަގނޑ  އ އްމީދ ކ ރަީނ  ،ންޖެހޭ ކަމެއްެގ ޮގތ ގައި ިގނަ މެންބަރ ން ފާހަަގކ ރަްއަވއިފި. އެހެންކަމ ންންނަެގއިޞްލާޙ 

 ؛ލާގައި މިކަމަށްޙަމަޖިލީހ ެގ ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ިވ، ކޮމިޓީ މަރ  ،މި ބިލ  މަޖިލީހަށް އިއްޒަތްެތރި މެންބަރ ން ބަލައިަގނެ

ިގނަ ޒ ާވން ާގނޫީނ ަވކީލ ންނަށް މި ފ ރ ޞަތ  ލިބިެގންދާނެ ޮގތަކަށް އަލ ން  އަށްވ ރެ 300ޮގތެްއގައި މި  ޚާއްޞަ

ޓަކައި ަވރަްށ  ކަމަށް. ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް ދާނެފާސްކ ރެިވެގން ،އެކީަގއި މަޖިލީހަށް ެގނެިވ މި ެގނެޭވ ބަދަލ ތަކާބިލަށް 

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ގ ޅޭ ޮގތ ްނ  އާދެ، މިއަދ ެގ ޯވޓ ެގ ަވގ ތ ަގއި މި ބިލ  މަޖިލީހަށް ބަލައިަގތ މާ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .

 ެލޭވނެ. އިޯވޓަށް ދަންނަަވ

 

 ކަތް . ނ ނިމި ހ ރި މަސައް 8

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ހެންޭވރ  ހ ޅަނގ  ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި  ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން -8.1ްށ، އަ 8.2ދަނީ  އާދެ، މިހާރ  ައޅ ަގނޑ  މި

ކޮށްލާފަިއ ަވގ ތ  ޕާކ  މި ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތ ެގ ބިލ ެގ ބަހ ސްދިެވހި ފ  ،މެންބަރ  ޙަސަން ލަޠީފް ހ ށަހަޅ އްާވަފއިވާ 

ދާއިރާެގ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރ  ޢަލީ ނިޔާޒް  ހ ޅ މާލޭ ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން -8.2 ؛ދަނީ އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި

ހިންގ މ ެގ  ދިެވހިާރްއޖެެގ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާަމރ ކަޒީ އ ސޫލ ން) 2010/7ާގނޫނ  ނަންބަރ   ،ހ ށަހަޅ އްާވފަިއާވ

 އޮތީ ބާކީ، ެއއް ށް އިޞްލާޙ  ެގަނއ މ ެގ ބިލ ެގ ބަހ ސް. އާދެ މި ބިލ ެގ ބަހ ސްެގ ަވގ ތ  މިހާރ  މި(އަާގނޫނ 

ސިކ ންތ . ޖ މްހޫީރ  45 މިނެޓާއި 6 ،އޮތީ ަގިޑއިރާއި ހަތް މިނެޓާއި ސަާތރަ ސިކ ންތ . ޭއެގތެރެއިން ެއމް.ޑީ.ޕީއަށް މި
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 36 މިނެޓާއި 14ސިކ ންތ . ޕީ.އެސް.ސީއަށް  13 މިނެޓާއި 12ށް .ޕީ.އެމަިސކ ންތ . ޕީ 36މިނެޓާއި  8ޕާޓީއަށް 

 4ނ ަގންނަާވ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ސިކ ންތ . ަވކި ޕާީޓއަކަށް ނިސްބަތްެވަވަޑއި 1 މިނެޓާއި 9ސިކ ންތ . އެމް.ޑީ.އޭއަށް 

ެގ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރ ކަީޒ ިދެވހިރާއްޖޭ) 2010/7ާގނޫނ  ނަންބަރ   ،ސިކ ންތ . އާދެ، މިހާރ  4 މިނެޓާއި

، ބަހ ްސަގިއ ެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ ބަހ ސްެގ ަވގ ތ . އެހެންީވމާށް އިޞްލާޙ  (އައ ސޫލ ން ހިންގ މ ެގ ާގޫނނ 

އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  )ަވގ ތ ޮކޅަކަްށފަހ ( ބައިެވިރެވަވޑަިއަގންަނާވ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފ ރ ޞަތ  ހ ޅ ާވލަން. 

 ށް. ަވޙީދަ މ ޙައްމަދ  މެންބަރ ތްތެރި ިއއްޒަ ދާއިާރެގ އ ނޫގފާރ އަރ ަވނީ  މި

 

 ާވހަކަދެްއކެވ ން: މ ޙައްމަދ  ަވޙީދ އ ނޫގފާރ  ދާއިާރެގ މެންބަރ  

ދިެވހިާރއްޖެެގ އިދާރީ ) 2010/7ާގނޫނ  ނަންބަރ   ،` ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. ސަރ ކާރ ެގ ަފރާތ ން

 ހ ޅ މާލޭ ،ެގަނއ މ ެގ ބިލެއް ހ ށަހަޅ އްަވއިދެްއީވތީށް އިޞްލާޙ (އަދާއިރާތައް ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން ހިންގ މ ެގ ާގނޫނ 

ދަންނަަވން. މާ ިދގ  ާވހަކަތަެކއް ދަްއކާކަެށއް  އަދި ސަރ ކާަރށް ޝ ކ ރ  ށްދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލީ ނިޔާޒަ

ަވނަ  19އަޅ ަގނޑ މެން މި  ކީލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނަ ؛ހަމަ އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ޭބނ ން ،ނޫން. އެހެންނަމަެވސް

އަޅ ަގނޑ މެން މި  ސަރ ކާރ ން މި ބިލ  ފޮނ އްިވ ޮގތަށް ،މަޖިލީހ ން ފާސްކ ރި ާގނޫނެއް. އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ

 ،ފާނެއިފާސްކޮށްަފއި އޮތް ާގނޫނެއް. ދެން ބައެްއ ބޭފ ޅ ން ހީކ ރައްވަ  ،އެތައް ިއޞްލާޙެއް ެގނެސް  80މަޖިލީހ ން ާވނީ 

ލާމަރ ކަީޒ  ،އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ ؟ެގންނަނީ ކީއްެވާބަވއޭައަވހަށް މި ބަދަލ  އަޅ ަގނޑ މެން މިހާ ިގނައިން މިހާ އަަވސް

 ؛ަވރަށް ބޮޑ  ނިޒާެމއްެގ ާވަހކަ މި ދައްކަނީ. ާރއްޖޭަގއި މީހ ން ދިރިއ ޅޭ ހ ރިހާ ރަެށއްގެ  ،ތަފ ސީލ  ނިޒާމަކީ ަވރަށް

ކ ާރ ކޮމިީޓެގ ާވހަކަ. ކޮންމެ ރަށެއްެގ ރަށ  ަކއ ންިސލ ެގ ާވހަކަ. ކޮންމެ ރަެށއްެގ އަންހެނ ންެގ ތަރައްީޤއަށް ަމސައްކަތް

ހަކަ. ކޮްނމެ ސިޓީއެއްެގ ަކއ ންސިލ ެގ ާވހަކަ. މި ހ ރިހާ ކަމެއްެގ ކޮންމެ ރަށެއް ހިމެނޭ އަތޮޅ  ކައ ންސިލ ެގ ާވ

، އަޅ ަގނޑ މެން މި ެގންނަ ކޮންމެ ބަދަލެއް މި މައްޗަށް ެއކ ލެިވެގްނާވ ަވރަްށ ބޮޑ  ނިޒާމެްއެގ ާވހަކަ. ެއހެންީވމާ

، ެއްއެވސް އިޚ ތިޔާެރްއ ެއއްެވސް ހާލެްއަގއި މިހާތަނަށް އަޅ ަގނޑ މެން ާގނޫނ ން ދިން އެއްެވސް ބާެރއް ،ެގންނަނީ

 ؛ހިފަހައްޓާކަށެއް ނޫން. އިތ ރަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި މ އްދަތ ގައި ފާހަަގިވ، ދިމާެވދާނެ ިއދާރީ ބައެއް މައްސަލަތައް 

 އި ިއއްެޔަގ ،ަވނީ. އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ އެކަމަށްޓަަކއި ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން މި އިޞްލާޙ  ހ ށަހަޅ އްާވަފއި މި

. މިކަން ެވސް ކ ރައްާވފައްަޔންޢަރިއްޔާ ަވނީ ޯލކަލް ަގަވރމަންޓް އޮތޯރިީޓެގ ބޯޑަށް ބޭފ ޅ ންތަކެްއ ރައީސ ލްޖ މްހޫ

ކ ަރއްަވިއެގން އެކި ޮގތްޮގތަށް މާނަކ ރަްއަވިއެގން ަލްއާވފައި، ނ ަވތަ އެނިގތިބެ ސިއްރ އިބައެއް ބޭފ ޅ ން ޮއޅ ްއަވ

މިދިޔަ ަސރ ކާރ ން ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ ެގ  ،ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަންތަކ ގައި ެވސް އެ ާވަހކަ އެބަ ލިޔ އްާވ. އަޅ  އާމީޑި

އަޅ ަގނޑ މެން ބާރ  ދޭންެވެގން ާގނޫނަށް އިޞްާލޙ  މި ެގންނަނީ. ބާރ    ؛ެވެގން ބާރ ތައް ކަނޑ ާވލަން 

ނެއް އެންމެ ފ ރަތަމަ ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫ ؛ލޯކަލް ަގަވރމަންޓް އޮތޯރިޓީ ،ކަނޑ ާވލަްނެވެގން ެގނައި ެއްއ އިޞްލާޙ  އެއީ
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ބ ާވ ޚާެއކ ލެިވެގްނަވނީ އިންތި ޝަންޒި ކޮންޕޮ އޭގެ  ،ފާސްވިއިރ ަގިއ އޮތް ޯލކަްލ ަގަވރމަންޓް އޮތޯރިީޓއަކީ

ިމޮގތަށް ޮގްސ  ؛އަތޮޅ  ަކއ ންސިލ ން ަވކި އަދަެދއް، ސިޓީ ކައ ންސިލ ތަކ ން ަވިކ އަދަދެއް ،ކައ ންސިލަރ ން

މިދިޔަ ސަރ ކާރ ން އެކަން  ،ހިމެނޭ ޮގތަށް. އެހެންނަމަެވސްބ ެވފައި ތިބޭ ަކއ ްނސިލަރ ން އެ ބޯޑ ަގއި ޚާއިންތި

ކ ރާ ބަަޔކ  ތިބޭ ބޯޑެއްެގ ޮގތަށް. އްޔަންޢަރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ،ކ ރާ އްޔަންޢަ ބަދަލ ކ ރީ. ރައީސ ލްޖ މްހ ރިއްޔާ

ެވސް ެއ އްކާ އަނެ އެކީަގއި ައޅ ަގނޑ މެން އޮންނާނީ ލާމަރ ކަީޒ ާގނޫނަށް ެގނައި ބަދަލާ އަޅ ަގނޑ މެން އާ

 ،. އެހެންނަމަެވސްބީ ނިސްބަތް ެއ ބޯޑ ަގއި ހިމެނޭ ޮގތަށް ަބދަލ ކޮށްފަޚާޮގތަށް އިންތި ކޮމްޕޮޒިޝަން އިހ  އޮތް

ބ  ޚާގ ިޅެގން ބާއްަވންެވެގން އ ޅ ނ  އިންތި އ19ާ-އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑ މެން ކޮިވޑ 

. އަދި މި އަންނަ ާގނޫނީ ކ ރެިވފަަވނީ ފަސް ބ ެގ މ އްދަތ  މިޚާއަދި އެ އިންތި . ނ ެވފަަވނީ އަދި ބޭއްޭވ ޮގތް މި

ަވނީ އިންތިޤާލީ   އެ ކޮށްެގން މިހާރ  ން ޓަކައި ަވރަށް ިގނަ ބަހ ސް މި މަޖިލީހ ހޯދ މަށް  އްލެއްޙަހ ސްކަމަށް 

ސް، މަށް ިވޔަމި ދެންނެީވ އެމް.ޑީ.ޕީ ކައ ންސިލަރ ން ކަ ؛އި ހިނަގމ ންދާ ހ ރިހާ ކައ ންސިލެއްމ އްދަތެއްެގ ޮގތ ގަ 

ފައި ތިބި ހ ރިާހ  ިވޔަސް މިާހތަނަށް ހޮިވށްަކއ ންސިލަރ ން ކަމަން ކަމަށް ިވޔަސް، ޖޭ.ީޕ ކައ ންސިލަރ  ެގޕީ.ޕީ.އެމް

ފަހ ން  އެންމެ ،މ ެގ ބަދަލ ގައިވ  ށްކ ރާ ބަޔަކައްޔަންޢަކާރ ްނ ސަރ  މި ؛ކައ ންސިލަރ ންނަށް ފ ރ ޞަތ  ދެއްަވިއެގން

 ؛އެ ނެންެގވީ  ޯބޑެއް އާ ީކަގއިއެެގން އެކަން ަވނީ ކ ރަްއާވފަ. ހަމައެއާ ަވއިދެއްއިންތިޚާބ ީވ މީހ ންނަށް ފ ރ ޞަތ 

هللا އްޔާ، ކ ރީެގ ރަީއސް ޢަބްދ ރިއީސ ލްޖ މްހޫޮގތަށް ރަ އްއެ  މިހާތަނަށް މިދިޔަ ސަރ ކާރ ން ާގނޫނަށް ެގނައި ބަދަލާ

ފާސްކ ރި ޚާއްޞަ ާގނޫނ ަގިއ  އި ތިއްބެިވ ބޯޑ ެގ ބަދަލ ަގިއ، މި މ އްދަތ ގައި ައޅ ަގނޑ މެންފަކ ރަްއާވޓ ޔާމީން އެޕޮން

ރ ކ ރ މަށް ޓަކަިއ އަޅ ަގނޑ މެން ފާސްކ ިރ ަވ ނަާގކަން ކަށަކައ ންސިލ ތަކ ެގ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ ތަށްޮގ އޮތް

މިހާރ  ާގނޫނ  އޮތް ޮގތ ން  ،ކ ރަންބޯޑެއް ޢަްއޔަން އާ ކައި ކ ރ މަށް ޓަޒ މެނޭ ަކންކަން ތަންފީނ ގައި ހިޚާއްޞަ ާގނޫ

ބޯޑ  ދެމިއޮންނާނީ އެންމެ އަަވހަށް  މްހޫރިއްޔާ ނެންެގިވ ބޯެޑއް. އެޖ ތީ އެ ޮގތ ން ރައީސ ލްކ ރަން ލާޒިމ ާވއްޔަންޢަ

 ެއ ަކއ ންސިލ ތައް އަދިަވންދެން. އިންތިޚާބ ރ ން ްނސިލަޭބއްިވ، ަކއ  ބޭއްޭވ ޯލކަލް ަކއ ންސިލ  އިންތިޚާބެއް

ނޫން.  އްށެ ކ ރާ ބޯޑަކައްޔަންޢައްޔާ ރައީސ ލްޖ މްހޫރި ،ގައި ދެން އ ފެދޭ އެލް.ޖީ.އޭެގ ބޯޑ  ެވެގްނދާނީއިންތިޚާބ ވ މަށްފަހ 

ތަށް. ން ެވސް ިގނަ އަދަދެްއެގ ބޭފ ޅ ން ހިމެނޭ ޮގކައ ންިސލ ތަކ  ؛ ކޮމްޕޮޒިޝަން އޮންނާީނ ކައ ންސިލ ތަކ ންެގއޭ

ން ތ ރ ެގ ފަރާެވސް ސަރ ކާ ބިލ ންމި  ،ށްލަން. މަިއަގނޑ  ޮގތެްއގައި އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވލަންަގކޮއެކަން ފާހަ

އް، މެ ދިން އެްއެވސް ބާރެްއ، ެއއްެވްސ އިޚްތިޔާރެއް ހިފެހެއްޓ  ންއަޅ ަގނޑ މެ ،އެްއެވސް ބާރެއް ،ހ ށަހެޅ އްިވ ބޭނ މަކީ

ފާސްކޮށްފައި އޮތް ާގނޫނ ގައި ހ ރި، ާގނޫނ ގައި އަިދ  ން މެމެއް ނޫން. އޭެގ ބަދަލ ގައި އިތ ރަށް އަޅ ަގނޑ ހަނިކ ރ 

ހިންގ މަްށ  ލ ަތއްންސިށް ޮއތ މ ެގ ސަބަބ ން ރަށްރަށ ެގ ކައ ނ ަވަތ ެއޮގތަ ،ނ ެވ ހ ރި ބައެއް ަކންކަންފ ރިހަމަ
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ނ  ބަދަލެއް. ެގެނވ ށް ޓަކައި މަލ ށްފ ރިހަމަކޮ ންޓަކައި ެއ ކަންކަދާނެ ކަމަށްދިމާެވދާނެ ދައްޗެްއ، އ ނދަގ ލެއް ޮއެވ

 ތެރި ރަީއސް.ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތް

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

ނެތ މާއެކ  ައޅ ަގނޑ  ެގންފައިދިަވޑައި އާދެ! މި ަވގ ތ  މި ބިލ ެގ ބަހ ސްަގއި އިތ ރ  މެްނބަރަކ  ފ ރ ޞަތަށް އެ -{ 8.3}

  ޢަބްދ ލްމ ޣ ނީ  މެންބަރ ިއއްޒަތްެތރި  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ތިނަދޫ ،ންތ ފަރާރ ެގ ސަރ ކާ -8.3 ،ދަނީ ރ  މިހާމި

ެގ ލ މ ެގ ބިެގަނއ ށް އިޞްލާޙ (އަ ާގނޫނ  ެގިމްގރޭޝަންއިިދެވހިރާއްޭޖެގ ) 2007/1 ރ ާގނޫނ  ނަންބަ ،ހ ށަހަޅ އްާވފަިއާވ

 19ަގޑިއިާރއި  3 ،ތީމިހާރ  ބާީކ އޮއިްނ ތެރެ ެގަގޑިއިރ   4ޑައެޅިަފިއާވ ނށް. މި ބިލަށް ބަހ ސްކ ރ މަށް ކަބަހ ސަ

 21މިނެޓާއި  20ިސކ ންތ . ޖ މްހޫރީ ޕާޓީއަށް  53މިނެޓާއި  43ަގޑިއިާރއި  1އަށް އެމް.ޑީ.ޕީސިކ ންތ .  24މިނެޓާއި 

 14އަށް ސިކ ންތ . އެމް.ޑީ.އޭ  12މިނެޓާއި  16އަށް ްނ.ސީސިކ ންތ . ޕީ.އެ 21ިމނެޓާއި  20ށް ސިކ ންތ . ޕީ.ޕީ.އެމަ

ިސކ ންތ   4މިނެޓާއި  4 ކޮންމެ މެންބަރަަކށް ަވޑަިއނ ަގންނަާވއަކަށް ނިސްބަްތެވޓީިސކ ންތ . ަވިކ ޕާ 8ޓާއި މިނެ

މެންބަރ ން އެދިަވަޑއިެގންަފއި އެބަ ތިއްބެިވ.  4ަވަޑއިަގތ މަށް ެވއޮތް. އާދެ! މިހާރ  މި ބިލ ެގ ބަހ ސްގައި ބަިއެވރި އެބަ

ކ ރެެވނީ ކޮންމެެވސް ބޫލ ަގ މި މާލަމ ގައި ަވަޑއިެގން ނެތް. އަޅ ަގނޑަްށ އެހެންނަމަެވސް، އެ ބޭފ ޅ ން މި ަވގ ތ 

، ންއިތ ރ  މެންބަރ  ނަންލާއި ްށ ަވަޑިއެގން ތިއްަބާވނީ މިހާރ . އެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ  ބަލަަގިއ ކަމަކޮމިޓީއެްއެގ ޖަލްސާ 

 ގެ ޅަކަށްަފހ ( އާދެ! ދިެވހިާރއްޖޭއެިދަވަޑއިަގންަނާވތޯ. )ަވގ ތ ކޮ ންެގ ތެރެއިން މެންބަރަކ މިތާ ތިއްބެިވ މެންބަރ 

ެއީއ އާދެ! ޅ ަގނޑ  ޕާކްކޮށްލާނަން. އ މ ެގ ބިލ ެގ ބަހ ސް މި ަވގ ތ  އަ ނަެގާގނޫނަށް ިއޞްލާޙ  ެގޝަން ރޭއިމިްގ

 . މެންބަރަކ  އެިދަވަޑއިެގންަފއި އޮތީ 4އިްއޒަތްތެރި 

ދާއިރާގެ ހ ޅ ދޫ  ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން -8.4އަޅ ަގނޑ  މި ދަނީ ދެން  އިއެހެންީވމާ، ބަހ ސް ނ ނިންމަ -{ 8.4}

ްށ (އަވަޒީާފއާ ބެހޭ ާގނޫނ ) 2008/2 ރ ާގނޫނ  ނަންބަ ،ހ ށަހަޅ އްާވފަިއާވ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިލްާޔސް ލަބީބް

ން ރ ެގ ތެޭރަގިއ ދެަގޑިއި 4ަފއިާވ ށް ކަނޑައެޅިމި ބަހ ސަ ެގންދިއ މަށް.ބަހ ސް ކ ރިއަށް ބިލ ެގ އިޞްލާޙ  ެގަނއ މ ެގ 

 22އަށް ސިކ ންތ . އެމް.ޑީ.ޕީ 49މިނެޓާއި  22އަށް އެމް.ޑީ.ޕީސިކ ންތ .  49މިނެޓާއި  50ަގިޑއިރާއި  1 ،ބާކީ އޮތީ

ސިކ ންތ .  21މިނެޓާއި  20ށް ސިކ ންތ . ޕީ.ޕީ.އެމަ 21މިނެޓާއި  20ސިކ ންތ . ޖ ްމހޫރީ ޕާޓީއަށް  18 މިނެޓާއި

ސިކ ންތ . ަވކި ޕާޓީައކަށް  8މިނެޓާއި  14އަށް އޭ ސިކ ންތ . އެމް.ޑީ. 12 ޓާއި މިނެ 16 އަށްޕީ.އެން.ސީ

ދައްަކަވން ސިކ ންތ . އާދެ! މިހާރ  މި ބިލަށް ާވހަކަފ ޅ  4މިނެޓާިއ  4ަވޑައިނ ަގންނަާވ ޮކންމެ މެންބަރަކަށް ނިސްބަތްެވ
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 ،މި ަވގ ތ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  މި އަރ ަވނީ  ،ތެރެިއންބަރ ންެގ ންއެދިަވޑަިއަގންނަާވފަިއާވ ިއްއޒަތްތެރި މެ

 ށް.މ ޙައްމަދަޖަމްޝީދ  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި ދެކ ނ  ދާއިާރެގ ކ ޅ ދ އްފ ށީ

 

 ވާހަކަދެއްެކވ ން: މ ޙައްމަދ  ޖަމްޝީދ  މެންބަރ  ދާއިާރެގ ދެކ ނ  ކ ޅ ދ އްފ ށީ

މި  ؛ގ ޅޭަވޒީފާއާ ބެހޭ ާގނޫނަށް ހ ށަހެޅިފައިާވ އިޞްލާޙ ތަކާ ރި ރައީސް. ތެޝ ކ ިރއްޔާ ިއއްޒަތް ،مد هللألح ،سم هللاب

 ،ާވނެ ފަަދއިންނަަގންއި ށް ަވރަށް ޮބަޑށް ޝ ކ ރ  ދަންނަަވން. އެނިގަވޑަރަ ސްޕޮންސަވި ެދއްއިއިޞްލާޙ  ހ ށަހަޅ ްއަވ

ދިެވިހ ލެިވެގްނާވ މާޙައ ލެއް. ކަންބޮޑ ވ ން އޭަގއި ެއކ  ެވސް  ަވރަށް ެގ މާަޙއ ލަކީ މިއަދ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ަވޒީފާ

 ރ އަދި ބި އް.ވަޒީފާތައް ދިޔ މ ެގ ބިރ  ޮއތް ދ ަވސްަވރެ ތަށް މީހ ންެގ އަ ބޭރ ބީެވ، ތ ންެގ އަތ ން ވަޒީފާތަްއ ޔިއްރަ

ދިނ މަށް ލިބިނަށް ވަޒީފާ ައޅ ަގނޑ މެން މިފަދަ ހެދޭ ާގނޫނ ތަކ ން ަވރަށް ބޮޑަށް ދިެވިހން ،އެހެންކަމ ން ކަމެއް.އޮތް 

އެީއ މީހ ންެގ މަްއޗަށް ެއހެން ބައެއް ަގަދވ މަކީ  ންެގ ަޤއ މ ަގއި އެބައިއަޅަންޖެހޭ. ދިެވހިން، ދިެވހީޓަކައި ބާރ  

ިދެވހިންެގ  ،ދިެވހިންނަށް. އަޅ ަގނޑ މެން ާގނޫނ  ހަދަންޖެހޭނީ  ނޫންޭވނެ ކަެމއްކ ރެ ބޫލ ަގ މެންނަށްއަޅ ަގނޑ 

 ،ށް. އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަންއް އޮންނަ ޮގތަތަިވޔަފާރިންެގ ދިެވހީ ،ދިެވހިންނަށް ފައިދާާވ ޮގތަށް.އިން ފާ ވަޒީ

ެވސް މިއަދ  ފެންނަނީ  . މި ިވޔަފާރީަގއިހައ ސް ިވޔަފާރިެގސްޓް ޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރެއަށް ަވަރށް ފަހ ން އ ފަންީވއަ

 ދާ މީހ ން އެ ިވޔަފާރީެގ ތެރޭަގއި ކ ިރއަށްެގން އ ޅޭ ތަން. ބޭރ ަވދެ  ެގތެރެއަށްމީހ ން އޭބޭރ  ބޮޑަށްވ ރެ  ދިެވހިންނަށް

 ެވސް. އެހެން ގ އަ ިވްއކޭ ހައ ްސަގއި ކޮޓަރިެއއްއަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ެގސްޓް ،އެހެންކަމ ން ތަން.

 ށް އެބަ ިއ ވިއްކަމ ންދާ ކަމަކ ޑަ ައގ ަގ  ނ ަވތަގައިހައ ސްަތއް ލޯ ރޭޓ ަވރަށް ބޮޑަށް ެގސްޓް ،ޖެހ ނީމި ދަންނަަވން

ަވރަށް  ،ާގނޫނ ތައް ހެދިެގންދާއިރ  އެހެންީވމާ،މީހ ން. ާލއިރ  މީެގތެރޭގައި ބޮޑަށް މި ތިބެނީ ބޭރ އިބަލަފާހަަގކ ރެޭވ. 

ފ ޅާާވ ޮގތަްށ  ަމގ މަގ  ތަނަަވސްެވ، އެ މީހާއަށް ކ ރެިވ، ހިމާޔަތްބޮޑަށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ިދެވހި ިވޔަފާރިެވިރޔާ 

ވަޒީފާ އަދާކ ރާ ދިވެއްަސަކށް ނ ަވތަ  ؛އަޅ ަގނޑ މެން އެްނމެ ކ ޑަ އ ޖޫރަ ،ކަނޑައެޅެން. އެނިގަލއްާވނެ  ޖެހޭނެ

ެއ  ،ކަނޑައަޅަނީ ައޅ ަގނޑ މެްނެގ ތެރޭގައި އެ މ ސާރައަކީ  މި އެ މ ސާރަ ؛އެންމެ ކ ޑަ މ ސާރަދޭންޖެހޭ މީހަކަށް 

ށް ބޮޑަށް ކ ދި ިވޔަފާރިތަކ ަގިއ ަވރަ ،އެހެންކަމ ން .ޮގތ ަގއި ހެދ މަށްެގ އެކަީށެގންާވަވރ  މ ސާރައެއް  އަކީމ ސާރަ

 އެޅޭ އަކަށް އެަބޭވ އެ މީހ ންެގ ތެރޭަގއި މ ަވްއޒަފ ންނަށް ކަނޑަލަކ ރާ މީހ ން، އެ މީހ ންެގ މައްސަމަސައްކަތް

ެއ  ،މީހ ންނަށްތަކ ަގއި އ ޅޭ ރިކ ދި ިވޔަފާ ،މ ސާރައަކީ ެއކަށީެގްނާވ މ ާސރައަކަށް ހެދ މަށް. އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވނީ

އެކަކީ  ފަރާތް ބަލަންޖެހޭނެ.  ދެޚާއްޞަކޮށް އަޅ ަގނޑަށްކ ރަން. ޖެހޭ ކަށަަވރ މި ބިލ ން އެބަމީހ ންެގ ޙައްޤ ތައް 

އަޅ ަގނޑ މެން  ަޙއްޤ  ނ ގެއްޭލ ޮގތަށްފަރާތ ެގ ެވސް  މި ދެަވޒީފާ އަާދކ ރާ މީހާ.  ،ކަމަކީ  ިވޔަފާިރެވރިޔާ. އަނެއް 

ކ ރަން މި ބިލ ން އިރާދަކ ރެއްިވްއާޔ މީދ އްއެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ  އ  ކަން ނިންމަންޖެހޭނީ.މިފަދަ ކަން
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އެއީ ވަޒީާފެގ  ؛ބޮޑ ެވފަިއާވ، އެންމެ ބޮޑ ެވަފިއާވ މައްސަލަންނަށް، އަޅ ަގނޑ މެންެގ މ ޖ ތަމަޢ ގައި މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެ

ަގއި ދ ނިެޔ  19-ޮކިވޑ  ،ބިެގންދާނެ ކަމަށް. އެނިގަވޑަިއަގންަނާވނެއްލ  ލިޙަމައްސަލަ. މި މައްސަލައަށް ަވރަށް ބޮޑަށް 

ްށ ޑަށް ވަޒީާފެގ ފ ރ ޞަތ ތައް ގެއްިލ، ހަނިެވ، ޚާއްޞަކޮދަތ ރ ކ ރަމ ންދާއިރ  ދިެވހިރާއްޖެ ެވސް މި ަވނީ ަވރަށް ބޮ 

ތައް މި ދަނީ އެ ފާހ ންެގ ަވޒީރިސޯޓ  ަވޒީފާަގއި އ ޅޭ ކ ދިްނނަށް އެ ފ ރ ޞަތ ތައް ެގއްިލފަ. ދ ަވހެއް ދ ަވހަށް އެ މީ

ހާެވސް ިގނައިން ަވޒީފާ ންނަށް ީވްއ ހ ޅ ޭވއިރ ަގއި ދިެވހީއެހެންީވމާ، އަލަށް ރިސޯޓ ތަެގން. ެވމީހ ން އަތ ން ބީ

 ީއސް. ކަމެއް ކަމަށް ދެކެން. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަމ އް ހެދ މަކީ މ ހިންކެހަމަޖެހޭނެ ޮގތްތަ

 

 :ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން

ިއއްޒަތްތެިރ ދާއިރާެގ  ިވލިމާލޭއަރ ަވނީ، ތ  އަޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ޞަތ ންބަރ . އާދެ! މި ަވގ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެ

 ށް.އ ޝާމަމެންބަރ  އަޙްމަދ  

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ްނ: އ ޝާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ިވލިމާލޭ

ހ ރި   ޅާފައިށް ހ ށަހަ(އައާ ބެހޭ ާގނޫނ ަވޒީފާ) 2008/2ާގނޫނ  ނަންބަރ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

މި ަވގ ތަށް ެގންނަންޖެހޭ ަވރަށް މ ހިންމ  އިޞްލާޙ ތަކެއް ހ ރި ކަމަށް ައޅ ަގނޑ   ،ާލއިރ ަގއިއިއިޞްލާޙ ތަކަށް ބަލަ

ކ ރާ ފަރާތްތަކ ެގ ްނ މަސައްކަތްތ ގ ޅޭ ޮގ ކާްއ އިޞްލާޙ ތަކ ރަން. އެހެންނަމަެވސް، މީަގއި ހ ރި ބައެބޫލ  ަގެވސް 

މި   ،ށްލަން ބޭނ ން. ފ ރަތަމަ ކަމަކަށްފާހަަގކޮ ެވސް ހަމަ ކަން ކަން ގައި އެކީއެ ެކއް ހ ރ މާންތަަވރަށް ބޮޑެތި ކަންބޮޑ ވ 

 ؛ހ ށަހަޅާފައި މި އޮތީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ގައި ޕްރޮބޭޝަން މ އްދަތ  އިތ ރ ކ ރ މަށް ތ ބިލ ެގ ދެަވނަ އިޞްލާޙ ެގ ގޮ 

ދިަޔއިރ ގައި ެވސް ޕްރޮބޭޝަން މ އްދަތ ެގ ޮގތ ަގިއ ަވނަ ައހަރ  އެންމެ ފ ރަތަމަ ފާސެްވެގން 2008މި ާގނޫނ  

އެ ައހަރ ެގ ތެރޭގައި ކޮންމެެވްސ  ،ަވނަ އަހަރ  2008ހަމަ  ،ދ ަވސް. އެހެންނަމަެވސްމަސް 6ކަނޑައަޅާަފއި އޮތީ 

ދ ަވހަށް ކ ޑަކ ރެިވެގންދިޔަ. އަނެއްާކެވސް ސަރ ކާރ ން ހ ށަހަޅާފައި މަސް 3ގ ިޅެގން ޕްރޮބޭޝަން މ އްދަތ   ސަބަބަކާ

 ގ ިޅެގން ކަމެއް މި ކޮން ސަބަބަކާމިއީ ކ ރ މަށް. ދެން ދ ަވހަށް އިތ ރ މަސް 6ތ  ޕްރޮބޭޝަން މ އްދަ ،މި އޮތީ

ނ ޭވ.  އްށް ސާފެކަޑަެވސް ެއހާ ބޮ ކަށްނަންޅ ަގނޑ މެޮގތަށް ެގންނަން ހ ށަހަޅާފައި މި އޮތީ އަ ޞްލާޙ  މިއި

ަވޒީފާ އަދާކ ާރ  ،ިއ ަވނީ ނަމަަގމި ޮގތަށް ދިގ ކޮށްފި ކަމ   ޕްރޮބޭޝަން މ އްދަތ  ،އިނޭގ އެްއޗަކީއެހެންނަމަެވސް، 

 ،ލަެއއްރ ެވސް ދިމާާވ ަމއްސަހާބައެއް ފަރާތްތަކަށް އެކަމ ެގ ސަބަބ ން ެގއްލ ންަތކެއް ކ ރިމަތިެވެގންދާނެކަން. މި

 6ެއިކއެކި ފަރާތްތައް ަވޒީފާއިން ޫދކޮށްލ މ ެގ މައްސަލަައކީ.  އި،ހައްޓަ ބަޕްރޮބޭޝަން މ އްދަތ  ހަމަީވމާ ވަޒީފާަގއި ނ 

ދ ަވހަށް ސްމަ 6 ،ންދާނެ ކަމަށް ފެންނާތީެއކަން ިއތ ރަށް ބޮޑ ެވެގ ،އިތ ރ ކޮށްފި ަކމ ގައި ަވނީ ނަމަ ދ ަވހަށްމަސް
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ނ ކ ެރޭވ ާވހަކަ ދަންނަަވން. ދެަވނަ ށަހެޅ މަށް އަޅ ަގނޑަށް ތާއީދ ފައި އޮތް ހ ޅާހ ށަހަ ޕްރޮބޭޝަން އިތ ރ ކ ރ މަށް

މެންބަރ ން ެވސް  ޮގތ ން ަވަރށް ިގނަގ ޅޭ  ސަލާމ  އަދި ޗ އްީޓެގ މައްސަލައާ ؛ޙ ަވނަ އިޞްލާ  11 ،ކަމަކަށް

ނ ޖެހ ނ  ކަމ ަގިއ ށް ޮގްސެގން އެމް.ީސއެއް ހޯދަންާވހަކަދަްއކައިފި. ަބއެއް ކަހަލަ ބަލިތަކަކީ ޭއެގ ޒާތ ަގއި ޮހސްޕިޓަލަ

އޮފީހަށް   ،ކޮންމެ ދ ަވހަކ  ންސަލާމ ގައި ހ ރެެގން ޭގަގއި މަޑ ކޮށްލަންޖެހޭ ބާަވތ ެގ ބަލިތައް. އަޅ ަގނޑ މެ  ،ނަމަެވސް ީވ

ޭއެގ  ަވނީ ނަމަ ކޮްށފި ކަމ ގައިލާޙ ޞްސަލާމ ެގ ސެޓްފިކެްޓ ހ ށަހަޅަންޖެހޭ ޮގތަށް ާގނޫނ  އި ދ ަވހަކ ނ ދާ ކޮންމެ 

ގ ޅިެގން ެވސް ހޮސްޕިޓަކަށް ދާންޖެހ ން. އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ކިތްމެ ކ ޑަކ ޑަ ކަމަކާ ،ށް ެވެގން މި ދަނީ ނަތީޖާއަކަ

ށް މިކަން ެވެގންދާނެ. ޭއެގ ކަ ޔަކެއަރ ސިސްޓަމަށް އިތ ރ  ބ ރަ ހެލްތ ެވސް އޯލްރެީޑ ޯއަވރޯލޑްެވފަިއ އޮްތ މިހާރ 

ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓަށް އެަކމ ެގ ސަބަބ ން ހަމަ އިތ ރ  ްނޖެހޭ ޚަރަދ  އިތ ރ ެވެގންދާނެ. އަދި ސަބަބ ން އާސަންދައަށް ކ ރަ

 ޮއތް ކަމެއް ނޫން. ތިންަވަނ ކަމަކަށް ައޅ ަގނޑ  ހަމަ އްެވެގންދާެނކަމީ އެްއެވސް ަޝއްކެ  ޔަކަށް ެއކަންބ ރަ

 ން ޭވޖ ދަށ ަވނަ އިޞްލާޙ ެގ  16ނޑައަޅާފަ. ޯބޑެްއެގ ާވހަކަ ކަ ގައި އެބަ އޮޭވ ޭވޖ ލ މި ބި  ،ށްލަން ބޭނ ންފާހަަގކޮ

ެގ ހައިސިްއޔަތ ން ތިބޭ މ މަޤާ ،ބޮޑަށް މި ފާހަަގކ ރެެވނީ އިރ ގައިޅާަފއި އޮތްެލިވެގްނާވ ޮގްތ ކަނޑައައިބޯޑ  އެކ ަލަވ

 ރަ ަވަނ މާއްދާގައި ބޯޑ ެގ އ ޖޫ 17 އި، މި އިޞްލާޙ ަގނަމަެވސްބައެއް މި ބޯޑ ަގއި ތިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެހެން

އެހެނިހެން އިނާތަތްތައް ކަނޑަައޅާީނ  މ ސާރައާއިބޯޑ ެގ މެންބަރ ންެގ  ،ބ ނަނީމި  ދާަގއިމާއްއޮންނަ ޑައަޅާަފއި ނކަ

 ޕާޓް ، ބޮޑަށް ފާހަަގކ ރެެވނީ ން ޮގތ  ލާފައި އޮތްއިޔާ ކަމަށް. މި އެކ ލަވަ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއް މަތީން ލަފާެގ ެގސްޓަރ މިނި

 ،ނޫން ފާހަަގކ ރެެވނީ. އެހެންކަމ ން ޮގތ ަގެއއް ލް ޓައިމް މެންބަރ ން ތިބޭ ބޯޑެްއެގފ   .ބޯޑެްއެގ ޮގތ ގައި ޓައިމް

 އެންމެ  އީލިބޭ ޮގތަށް މީހ ން ބޭތިއްބ ން އެ ރަޕާޓް ޓައިމް މެންބަރ ން ތިބޭ ބޯޑެއްަގއި މ ސާ ،އަރަނީށްަގނޑ  ހިތަޅ އަ

އަޅ ަގނޑަްށ  ،އްޞަކޮށް. އެހެންކަމ ންމި ކަހަލަ ދ ަވްސަވެރއްަގއި އަދި ޚާ  ،ެވދާނެާބަވއޭ ރަނަގޅ  ޮގަތކަށް

ޖެހޭ ކޮްށ އިޞްލާޙ ކޮށްލަން އެބަޑައްދާ ކ  މާތް ަވަނ އިޞްލާޙެްއެގ ޮގތ ަގއި ހ ށަހަޅާފައި އޮ 17ކ ެރެވނީ މި ބޫލ ަގ

ަލަވންެސއް އެ އަކަށްސިޓިންމ ސާރައިެގ ބަދަލ ަގއި ކޮންމެެވސް  ،ާވނަމަ ކަމ ަގއި އްޑަކީ ޕާޓް ޓައިމް ބޯޑެކަމަށް. މި ބޯ

މި ދެންނެވި  ީވމާ، ާދ އިޞްލާޙ ކ ރ ން ރަނަގޅ ާވނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަނީ. އްއެ މާ ށްޭވ ޮގތަކަލިބިދެ

 ކަމަށް ައޅ ަގނޑ  ނެކ ރަްއާވަގއި މި ކަންތައްަތކަށް ރިޢާޔަތް ރާއިރ  އި މި ބިލ  ދިރާސާކ ގަ ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާ އްކަންތައްތަ

 ަވން.ަވދަންނަ ށް ޮބޑަށް ޝ ކ ރ މީދ ކ ރަން. ދެްއިވ ފ ރ ަޞތަށް ޓަކައި ަވރައްއ 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ިއއްޒަތްތެިރ އ ނޫގާފރ  ދާއިރާެގ  ،ނީއަރ ަވ ރ . މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  މިބަޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެން

 ށް.މ ޙައްމަދ  ަވޙީދަމެންބަރ  
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 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ؛ޙ އިޞްލާ ާވ ަވޒީފާެގ ާގނޫނަށްއިހ ށަހަޅ އްާވފަސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން  ރައީސް.ރި އްަޒތްތެޝ ކ ރިްއޔާ އި `. 

އެ ބޭފ ޅާއަށް  ،ހ ށަހަޅ އްާވފައިާވ ބިލ  ހ ށަހެޅ އްީވތީ  ޢީސާ  އަޙްމަދ  މެންބަރ  ިއއްޒަްތތެރި  ދާއިރާެގ ކެނދިކ ޅ ދޫ

ެވސް އެމް.ޑީ.ީޕ އަބަދ  ންމެ ޑ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނ .ޝ ކ ރ  ދަންނަަވން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ެވރިން ން މަަހށް ދިޔައީތީއޭ. ދަނޑ  ރިމަސްެވީވ  ާރއްޖެއަކަށް ،އްޖެރާމި  ،އ ފެދ ނީއްސ ރެ ދަްއކަމ ން ައއި ާވހަަކއަކީ 

 30އަޅ ަގނޑ މެން ިދގ  ބ ރަ މަސަްއކަތް ކ ރީީތޭއ.  ދަނޑ ޮގާވްނ ކ ރީތީޭއ. ރިސޯޓ ތަކ ެގ މ ަވްއޒަފ ން ރިސޯޓ ތަކ ަގއި 

ގެ ޖެހ ނ  ސަބަބ ތަކ ެދކޮޅަށް ނިކ ންނަން އަހަރ ެގ ޙައްޤ ަތއް ހިފެހެއްިޓފައި އޮތް، ޮގންމ ށ ެގ ބާރ ްނ ހިންިގ ެވރިކަމަކާ

 ،ޑ  ހެއްަކކީބޮމަަސއްކަތްތެރިންެގ ަޙއްޤ ތައް ހިެފހެއްޓިފައި އޮތް ހިފެހެއްޓ ން. އޭެގ އެންމެ  ؛ އެއް ސަބަބ ންތެރެއި

ބޮޑ  އެްނމެ ފ ރަތަމަ މ ޒާހަރާއަކީ  ކ ރި އެންމެން ރާަވއިެގްނ އެމް.ީޑ.ޕީ، އިންިތޒާމ ެވެގން ަގނޑ މެންއަޅ 

ެއ  ،މޭޭޑ މ ޒާހަރާ. އަޅ ަގނޑ  އަދިެވސް ހަދާން އެބަހ ރި ،މަސައްކަތްތެރިންެގ ދ ަވސް ފާހަަގކ ރ މަށް ބޭއްވ ނ  

އަދަދެްއެގ މަޖޫރީން ބައިެވރިކަން. އަދި އެ މ ޒާހަރާ ރޫޅާލ މަށްޓަކަިއ މ ޒާހަރާގައި އެމް.ޕީ.އެލް ަސރަހައްދ ން ިގނަ 

 ނޯޭވ. ސަރ ކާރ ެގ ރައީސް އޮފީހ ެގ ޕަބްިލކ   ރަކ  ސަރިވްސ އޭ . ސިިވލް ރ ެގ ސަރ ކާރ ން ކ ރި ަމސައްކަތްއޭ

ެވްސ  ރ  އަޅ ަގނަޑކީއޭޒަފ ންނަށް ދެމ ންދިޔަ އިންޒާރ . ރ ެގ ސަރ ކާރ ެގ މ ަވއްސަރިވސް ިޑިވޝަނ ން އޭ 

 ،ލާެނކަމ ެގ ބިރ ަގއި އިާފެގ ބިރ ގައި ަވޒީފާއިްނ ކަނޑަނޑ މެްނ ވަޒީސަރ ކާރ ެގ ަވޒީފާ އަދާކ ރަމ ން އައި މީހެއް. އަޅ ަގ

ބެހޭ  ވަޒިފާއާ  ،އ ޭޅ ާވހަަކއަކީ  ދ ަވހ  މ ާޒހަރާކ ރީ. ދަންނަަވން މި އެ ބިރ ެވރިކަން އަތްމައްޗަށްަލއިެގން ނ ކ މެ އެ 

ން ކ ިރ ދ ަވްސ ކ ރިން އެމް.ޑީ.ޕީ ބ ެގ ެއއްޚާިރޔާީސ އިންތި ،ރަނަގޅ  ؛މަ ވ ޖޫދަށް އައިާގނޫނެއް ފ ރަތަ

ާރއްޭޖެގ  ،ެއކީަގއި ބަިއެވރިވ މާ ެގމަސައްކަތްތެރިން ،ފާހަަގކޮށްލަން ދިއަ ؛ން ކ ރި ހަޅ ތާލ ންއެމް.ޑީ.ޕީ ،މ ޒާހަރާއިން

 ވަޒީާފަގއި  އަދި އެކިެއކި ،ޖޭަގއި އ ޅޭ މަޖޫރީންނާއިާރއް ،އެީކަގއި ރިސޯޓްތަކ ެގ މަސަްއކަތްތެރިންެގ ބައިެވިރވ މާ

 ކ ރި މަސައްކަތ ެގ ނަތީޖާ ވަޒީފާއާން އެކީަގއި އެމް.ޑީ.ޕީ ބައިެވރިވ މާ ެގމި އެންމެން ،މ ަވއްޒަފ ންނާއި ސަރ ކާރ ެގ 

ެގ ބިލ  ެވސް އަދި އެއި ލާަގޙަކ ރެެވމ ން އައި މަރ . އަދި އެ ާގނޫނ ެގ ބަހ ސްމަކީބެހޭ ާގނޫނެއް ފާސްެވެގން ައއ 

ރ  މަޖިލީހ ގައި ތިއްބެިވ ބައެއް މަހ ޖަނ ން ލައްާވ ސަރ ކާރ ން އޭ ރ ެގެވސް އޭއި ލާަގޙަބަހ ސްެގ މަރ 

 ،މަށްޓަކައި. އެހެންނަމަެވސްކ ރ  ޓް ަވޒީފާަގއި އ ޭޅ ފަރާތްތައް އިސްތިސްނާ މި ާގނޫނ ން ރިސޯ ކ ެރއްވި ކަތްމަސައް

ކޮށްެގން ާވހަކަ ަދއްަކއިެގްނ އަޅ ަގނޑ މެން ަވރަށް ަވރ ަގދައަށް އިހ ތިޖާޖ ކ ރާނެ ކޮޓ ބ  ޮބއި ޚާނޑ މެން އިންތިއަޅ ަގ

ފަހ    ބަށްޚާެގ ރިޔާސީ އިންތ2008ިދެން އައީ . ކ ރީެވސް ކަަށަވރ  އަޅ ަގނޑ މެން ވަޒީާފެގ ާގޫނނ ގައި ެއކަން

އަކީ ަރސްމީ ޑޭ  މޭ ،ރިންެގ ދ ަވސްމަސައކަތްތެ ،ން ފ ރަތަމަ ފަހަރަށް ކަނޑައެޅީ އެމް.ޑީ.ޕީ ެވރިކަމެއް. އެމް.ޑީ.ޕީ
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ން މ ރާއްޖޭެގ މަސަައކަތްތެރިންނަށް ޮގތ ން. އެމް.ޑީ.ޕީ މަަސއްކަތްތެރިންެގ ައގ  ަވޒަންކ ރ މ ެގ ކަމ ަގއި ބަންދ  ދ ަވހެއް

 އެމް.ޑީ.ީޕެގ މަސަްއކަތ ން ސިިވލް  .އް އ ފެއްދީބެހޭ ޓްރައިިބއ ނަލެ ޓަކައި ވަޒީާފއާ ދިނ މަށްއިއިންސާފ  ހޯދަ

ެގ އެމް.ޑީ.ޕީ ،ކަމ ަގއި ކަނަޑއެޅީ  ާގ މިނިަވން ބަެއއްސަރެވންޓ ންނަކީ ަވކި މިިނަވން މ އައްސަާސއެްއެގ ދަށ ން ހިނ

ގައި ިދެވހިރާއްޖެ ބަިއެވރިީވ (އައި.އެލް.އޯ) އްޔާޢިެބހޭ ޖަމ  ކަތްތެރިްނެގ ކަންކަމާމަސައްކަތ ން. ދ ނިޔޭެގ ަމސައް

ޕެންޝަނ ެގ  ،ެގ ެވިރކަމ ަގއި. އަދި ރާއްޖޭަގއި ޕެންޝަނ ެގ ާގޫނނ  ވ ޖޫދ ކޮށްޑީ.ޕީ.ެއމް ،އެމް.ޑީ.ޕީެގ މަަސއްކަތ ން

ފާެގ އަހަރ ެގ ެވރިކަމ ަގިއ ޖެހ ނ  ރާއްޖޭެގ ަވޒީ 3ހަމަ އެާއއެީކަގިއ އެ . އެަތއް ކަމެއްމިހެންޮގސް އެތައް  ؛ޙައްޤ 

ކަތްަތއް އަމިއްލަ މަަސއް އި،ތ ން ކ ޑަކޮށްލަ އޮފާއަށް ބަޯރސާެވަފއި އޮތް ހަމައެކަިނ ސަރ ކާރ  ަވޒީ ަގއިބާޒާރ 

އިްއޒަްތތެރި ރައީސް، ަވގ ތ ކޮެޅްއ ؛ ކ ރަން. ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގންދިޔަެވސް މަސައްކަތް ޓަކައި ކ ރިއެރ ވ މަށް

ެވރިކަން ެވއްޓ މ ެގ ހަތިޔާރެްއެގ ޮގތ ަގއި ރައްޔިތ ން ރަށްރަށ ެގ  ،ނަޑށް ފެނިެގންދިޔަދެއްވ ން ރަނަގޅ . އަޅ ަގ

ން. ރަށްރަށ ގެ  ތަ ދިޔަކ ރަމ ންކ ރ މ ެގ ަވސީލަތެްއެގ ޮގތ ަގއި ަސރ ކާރ ެގ ަވޒީފާތައް ބޭނ ންރައްޔިތ ން ކޮންޓްރޯލް

. ތިބި . ފަޅ ެވރިން ިކޔާފަިއ ަވޒީފާ ދީފައި މީހ ންތިބިހެލްތ  ސެންޓަރ ތަކ ަގއި ނެިވން ކިޔާފަިއ ަވޒީފާ ދީފައި ީމހ ން 

. ހަަމ ސަރ ކާރ ން މ ސާރަ ދީފަ ،ޓަރ ންެގ ަވޒީފާ ހ ރިހ ރި. ޭވ އެކަމަކ  އ ޅަނެދއް ނޯޭވ. ބަިދެގ ަކއްާކއިންެގ ަވޒީފާ

 ތެރިން ިކޔާފައި ަނރ ހ ންެގ އެހީ އިހޮސްޕިޓަލްަތކ ގަ  އި،ތަކ ގަ އ ދ ެންއ ނ ހ ރޭ. ހެލްތ  ސެންޓަރ  ،އެކަމަކ  ބަދިެގއެއް 

ކ ދިން ލާފައި ތިބި އެަތއް ބަިއަވެރއް. ނަރ ހ ންނަށް ތިބެނީ އިންޑިާއެގ ނަރ ހ ން.  ޒ ާވން އ މ ރ ެގ ރީތި އަންެހން

ބ ނާ ނަރ ހ ންެގ އެހީތެރިންނަކަށް  އ މެްއެގ ޑޮްކޓަރ ން. އެކަމަކ  މިޤަޑޮކްޓަރ ންނަށް ތިބެނީ ކޮންމެެވސް ބޭރ  

ކަމަށް ކަނޑަައޅާފަެއއް ނ ޭވ. ރާއްޭޖެގ އާބާީދ  ެވސް ޝަރ ތެއް އެނގ ން ކ ޑަމިނ ން އިނިގރޭސި ަބސް

ޮގތ ަގއި ސަރ ކާރ  ެގ އިލާތަކ ެގ ޯވޓ  ހޯދަންެވެގން ބޭނ ން ކ ރަމ ން އައި ަވސީލަތެއްޢާބޮޑެިތ  ،ކ ރަންެވެގންކޮންޓްރޯލް

ޓް ސެކްޓަރ ެގ ަވޒީފާތަކ ެގ ަވރަށް މި ނިޒާމ  ޮގްއސަ އޮތީ. އާދަިއެގ ޕްރަިއވެ ތަކާޮގސް ނ ދެމ ންވަޒީފާ ދެމ ން

މިދެންނެިވ ސަރ ކާރ ެގ  ،މީހ ންނަށް ލިބޭ އެއްޗަކާ އެ ،މަސައްކަތާއި ހޭމީހ ން ކ ރަންޖެ  އެ ،އ ޖޫަރއާއި  ،މ ސާރައާއި

އަށް. ކަށް އެޅ ވ މ ެގ މަަސއްކަތް ކ ރަންޖެހ ނީ އެމް.ޑީ.ޕީޔައެްއޮގތަކަްށެވސް ިދމައެއް ނ ޭވ. އެކަންކަން ހަމަ މ ސާރައާ

 ،. އެހެންނަމަެވސްެވްސ އަޅ ަގނޑ މެން ައއީ އެންެމ ކ ޑަ އ ޖޫރަ ފޯރ ކޮށްދޭނަމޭ ކިޔާފައި ގަ  2008ޅ  ރަނަގ

ިގނަ މަސަްއކަތެްއ  އެތައްއެކަންކަން މިދެންނެިވ މ އްަދތ ގައި އަޅ ަގނޑ މެން މަސަްއކަތްތެރިންެގ ަޙއްޤ ަގއި އެަތއް 

ޓާލަިއެގން އަޅ ަގނޑ މެން ބަޣާާވތ ެގ ާވަހކަ ކެނޑިޭނިޅ ގައި ެވރިކަން ަވއް 2012ރީ ަވފެބްރ  7ދަނިކޮށް ކ ރަމ ން

ރ  ކ ރަން އ ޅ ނ  ކަންތައްތައް ހ އްޓ ީވތީ. ރާއްޖޭެގ މަސަްއކަތްތެރިންެގ ޖެހެނީ އަޅ ަގނޑ މެން އޭ ދައްކަން މި

 އަންނަނިކޮށް ސަމ ންޖައްަގިއ ކ ލަަރއްޔިތ ްނނަށް އަޅ ަގނޑ މެން ިވއްިކ ސިޔާސަތ ަގއި ބާރ  ސްޕީޑ   ިދެވހި ،ޙައްޤ ަގއި

 ފ ލ ހ ންނާއި ސިފައިން ނެރެެގން ރައްޔިތ ންެގ ެވރިކަެމއް ަވއްޓާލީތީ އަޅ ަގނޑ މެން އަދިެވސް އެ  ،އެކަން ހ އްޓ ާވަފއި
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ެގ . އެމް.ޑީ.ޕީ އޮތީ އައިސްފަ ެގ ެވރިކަމެއް މިެވސް އެމް.ޑީ.ޕީއަނެއްކާ  !ޖެހެނީ. ރަނަގޅ  ކަން މިާވހަކަ ދައް

އޮތީ. މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެ ބޮޑ  ހިތްހަމަޖެހ މަކީ  ރިކަެމއް ައއިސްަފއި މި ެވޝަން ބައިެވިރވ ން އޮްތ ކޯލި

ޓެއްަސކ  އް ސަރިވްސަގިއ އ ޭޅ އަޅ ަގނޑ ެގ ރަ ރި ރައީްސ، މި ޮލކްޑައ ން ފެށ މ ެގ ކ ރިން ސިިވލްތެއިްއޒަތް

ެވސް އޭނާ ަކއިރީަގއި  ން. އޭާނެގ ފިިރމީހާކޮށްލިއަޅ ަގނޑ  ޒިޔާރަތް  ިވހަންެވެގން ހޮސްޕިޓަލ ަގއި ެއޑްމިޓްެވެގން އޮތީމާ

 މީދ ގައި އ ަފލ ެގ ކަރ ނަ ލޮލ ން އައިސްއްކ އްޖާ ދެކިލ މ ެގ ފޮނި އ  ޅޭއ  އިން. އޭނާެގ ދަރިފ ޅ ، އޭނަެގ އ ފަންާވން

އަދި  އްޔާ ިވހަންެވެގން ސަރ ކާރ ގައި އ ޅޭެވއްޖެއި ކ ރީގަ  .ހ ރި މަންޒަރ  އަޅ ަގނޑ  ދެކ ނިން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް

ިވހެއ މަށްފަހ ގައި ެގއަށް ދާއިރ ަގއި ޭގޭގ  ،ކ ރާއިރ ގައި އޭނާއަށް ިވސްނަންޖެހޭނީވަޒީާފގައި އ ޅޭ އަންހެނަކ  ެއޑްމިޓ 

 ނެއްބާއޭ. ނ ަވތަ އަނބ ރާރަދ ބަރަދ  ހަމަޖައްސާނީ ކިހިޚަިވހާ ކ އްޖާެގ ނ ަވތަ  .ކ ލި ދައްކާނީ ކިހިނެއްބާަވއޭ

ކަންކަމ ަގއި ާގނަންޖެހޭނެ.  ބޮޑަށް މި  ބާވައޭ. އަދި އޭަނެގ ފިރިމީހާ އަދި މާމިއޮންނާނެދާއިރ ަގއި އޭނަެގ ަވޒީފާ ދެ

އަދާކ ާރ  ަވޒީފާ ،ަވނީ ކޮންމެ އަންހެނަކަށް މިއަދ ެގ ސަރ ކާރ  އައިސް މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން ،އ ފާަވނީ އަޅ ަގނޑ މެން 

. އަދި ކޮންެމ ނިޓީ ީލވެއް ކަށަަވރ ކޮށްދީފަރެގ މެޓަދ ަވހ މަސް 6ކަށް ިވހެއ މާ ގ ިޅެގން މ ސާރަާއއެކ  ކޮންމެ އަންހެނަ

. ައޅ ަގނޑ  ަވނީ ކަށަަވރ ކޮށްދީފަ ނިޓީ ލީވެއް މިރދ ަވހ ެގ ެޕޓަމަސް 1އެީކގައި  ބައްޕައަކަށް ކ އްޖަކ  ލިބ މާ

 ރިސޯޓް  ،ދ ިވންޢ ގައި ަވ 19އަދި މިަވރަކ ން ފ ދޭ ާވހަކައެއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ މެން އެޖެންޑާ  ،ަގބޫލ ކ ރަން

ހާސް ލިބޭނެކަން   ކޮށްެގން ެގއަށް ެގންދަން މަހަކ  ދިހަވަރަކަށްކަތްކ ރާ ީމހަކަށް މަސައްދާއިރާަގއި މަސައކަތް

މިދެންނެީވ ވަޒީފާެގ ރަސްމީ  ،ކޮށްދޭނަމޭ. ރާއްޖޭަގއި ވަޒީފާ އަދާކ ރާ އަޅ ަގނޑ މެން ާގނޫނީ އޮނިަގނޑަކ ން ކަށަަވރ 

 ށްނ ާވ ަވރަށް ވ ރެ މަދ އަ 6000ެގ އެންމެ ކ ޑަ އ ޖޫރަ ެގއަށް ެގންދަން އްބާޒާރ ަގއި ވަޒީފާ އަާދކ ރާ ކޮންމެ މީހެ

ެގ ާވހަަކ 4500ނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން މީގައި އެަބއ ޅޭ އެ އަދަދ ން ދަށ ެގ އަޅ ަގ ،ކަށަަވރ ކޮށްދޭނަމޭ. އެހެންނަަމެވސް

އްަގއި މަހ ޖަނ ންެގ ާވހަކައެއް ނޫން. ދައްކަނީ. އަޅ ަގނޑ މެން މިދައްކަނީ އެްއެވސް ހާލެ އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  މި

ކަށަަވރ ކ ރަން  ރިސޯޓް އޯނަރ ންެގ ާވހަކަެއްއ ނޫން. ބޮޑެތި ސާދާަގރ ންެގ ާވހަކަެއއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ ެމން މި ާގނޫނ 

ނޮޅަސް، އެ ރަށ ަގއި ހ ންނަ އާދައިެގ ފިހާރަ އަތޮޅ  ކި ރ. ،އަތޮޅ ެގ ފައިނ  ރ. ،އަތޮޅ  އަނޮގޅިީތމ  އެބަޖެހޭ ރ.

އެބަޖެހޭ ކަށަަވރ ކ ރަން. އެ ރަށ ގައި  ންާގނޫނ  ނ ޖެހޭކަން އަޅ ަގނޑ މެން މި ންާގ އާދައިެގ މީހާެގ ފިހާރަ ލައްޕަންހި

ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ  ނ ޖެހޭނެކަންާގނޫނ  ފާސްވ މާ އެކީަގިއ ބަންދ ލ ރަން ހިންާގ އާދައިެގ ަސއިހޮޓާ މި

ކ ިދ އަދި ޚާއްަޞކޮށް ކ ދި ،ަވރަށް އާދަިއެގ މީހ ން ،ކ ދި ިވަޔފާރިަވރަށް ކ ދި  ، ިމދެންނެީވކަށަަވރ ކ ރަން. އެހެންީވމާ

ެވސް މިއިން ކޮންމެެވްސ  އިމީހ ންެގ ކ ދި ކ ދި ވިޔަފާރި ދެމެހެއްޓ މަށްޓަކަ އެ ،ގައި ކ ރާ މީހ ންށ ރަށްރަ

 ،ެވސް ަގބޫލ ކ ރަން ނޑ ކަމެއް. އަޅ ަގ ލ ން އެއީ އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން އަޅ ަގނޑ ެމން ކ ރަންޖެހޭނެ އިސްތިސްނާެއއް

 ،ެއްއެވސް އިޚްިތޔާރެއް  ،އިން ނ ާވނެ މިހާތަނަށް ލިބިދީފައި އޮތް ެއއްެވސް ޙައްެޤއްއާާގނޫނ ެގ ަޒރީ އަޅ ަގނޑ މެން މި
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މި ާގނޫނ    .އް ހިފަހައްޓަިއެގނެއް. ެއއަށްވ ރެ އ ނދަޫގކޮްށެގނެއް. އެއަްށވ ރެ ލ އި ފަޭސހަކޮށްދޭންޖެހޭނެޔެ އެްއެވސް ލ 

މިހާރ ެވސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެޭނ  ؛ ފާސްެވެގން ައންނައިރ ަގިއ މިއީ ާރއްޖޭެގ މަސައްކަތްތެރިންނަށްމި މަޖިލީހ ން

ދެެކޭވ ާވހަކައިްނ ، ފެނޭ ،ނޑ މެންނަށް ައޑ ިއޭވއަޅ ަގ ،ެވސް ައޅ ަގނޑ މެންނާ ދިމާެވެގން ،ެވސް  ސޯޝަލް މީޑިއާއިން

އްލެްއ ޙަަގޅ  ދާއިމީ ނެވސް ރައި ޤީޤަތ ަގޙަވ ންތަކަށް ހަމަ މަސައްކަތްތެރިންެގ ކަންބޮޑ   ،ނޑ މެންނަށް އޮޅ ންފިލާއަޅ ަގ

މީދަކީ. ަވރަށް އްވ ން އަޅ ަގނޑ ެގ އ   ތަނ ްނ ފާސްެވެގންާދއިރ  ލިބިެގންދާނެ ބިލަކަށް މި ބިލ  އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ މި

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ފ ވައްމ ލަކ  އ ތ ރ  ާދއިރާެގ  ،އަރ ަވނީ  މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  މި މެންބަރ .ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ 

 ށް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރަޝީދަ

 

 ފ ވައްމ ލަކ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ެމންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރަޝީދ  ާވހަކަދެއްެކވ ން:

ށް ހ ށަހެޅިފަިއާވ (އަޭހ ާގނޫނ ބެ ޒީފާއާވަ ) 2008/2ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ާގނޫނ ން ނަންބަރ  

ޭވޖ   މިނިމަމް ،ކީޙަލާޞްލާޙ ތަކ ެގ ތެރެއިން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެންމެ ފާހަަގކޮށްލެޭވ ެއއް އި ޞްއި

ާވ މިހާރ  ހ ށަހަޅާފައި ،ޭވޖެއް ކަނޑައެިޅެގންާދއިރ  ދިއ ން. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މިނިމަމްކަނޑައެިޅެގން

ނޑ  ާފހަަގކ ރަން. އޭެގ ބަދަލ ަގިއ ކަމ ަގއި އަޅ ަގ ދޭތެޭރެގ އަދަދަކީ ކ ޑަ އަދެއް އާރ ިފޔާ 4000 އާއިރ ފިޔާ  4500

ރ ފިާޔއާ ޭދތެރޭެގ އަދަދަކަށް މި އަދަދ   8500އާއި ރ ފިޔާ 5500އެްއޮގތަށް  ޔާޭވޖ  ބޯޑ ން ެވސް ދީފަިއާވ ލަފަ

އ މ ރ ްނ ދ ަވސްީވ ބޭފ ޅ ންނަށް ެވސް ޭގަގއި ބައިިތއްބަިއެގްނ  ،ދ ކ ރަން. ސަބަބަކީއީ ކަނޑައަޅަން އަޅ ަގނޑ  ތާ

ކ ރާ ޒ ާވާނއަށް އެއަްށވ ރެ ކ ޑަާވންޖެހޭނެ ކަމަކަށް ކަތް، މަަސއްރ ފިޔާ. އެހެންީވމާ 5000އަޅ ަގނޑ މެން އެބަދެން 

މިލިއަނ ން ދަށ ެގ  5 ،ާވ ށްއަޅ ަގނޑ  ަގބޫެލއް ނ ކ ރަން. އަދި މިއާެއއްކޮށް ކ ދި އަދި ެއންމެ ކ ދި ިވޔަފާރިތައް ކަމަ

މި  .ދ ކ ރަްނ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްއީެވސް އަޅ ަގނޑ  ތާ  ކ ރަންާވ ިވޔަފާރިތަްއ މި ާގނޫނ ން އިސްތިސްނާ ސޭލްސް

 ެގސަލާމ  ،ލާޙަކީޞްެއންމެ ިގނަ ބަޔަކ  ފާޑ ކިޔަމ ންދާ އި ،ލާޙ ތަކ ެގ ތެރެއިންޞްާގނޫނަށް ހ ށަހެޅިފައިާވ އި 

ިގނަ ޝަކ ާވ  ަވރަށް ، ސަަބބަކީތްޤީޤަތ ގައި ސަރ ކާރ ން މި ަބދަލ  ހ ށަހަޅާފައި އޮޙަ . ޗ އްީޓއަށް ެގންނަ ބަދަލ 

ހ ންނަ ަވރަކަށް ަކއ ންޓަރ   15ދާއިރ  ދ މަތް ހޯދަންޚި ރަްއޔިތ ން ސަރ ކާރ ެގ އޮފީސްތަަކށް ،ނޑ މެންނަށް އާދޭއަޅ ަގ

ނޫނީ ކޮންމެެވސް އެހެން  ،ީލވ ަގއި ލާއިރ ަގއި ސިކްއިދެތިން ކައ ންޓަރެްއަގއި މީހ ން ތިބެނީ. ބަލަތާކ ން 

 ކަމަކާ ނ ލިބި އާދަިއެގ ކ ޑަކ ޑަ ހަތަރ  ގަޑިއިރ  ޚިދ މަތްރައްޔިތ މީހާ އެާތ ތިން ،ޗ އްީޓއެްއަގއި. އެހެްނވ މ ެގ ސަބަބ ން
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 ،ނަމަެވސް އެހެންއޮތީ.  ކޮްށފައިކަން ފާހަަގއެ ޝަކ ާވ ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އާދޭ. އެހެންީވމާ، އެ  ،ެވސް ހ ންނަންޖެހޭތީ

އިރ  މިއަށް ލ އިަތކެްއ ާވހަކަތަކަށް ބަލާ ހ ރިދެކެިވފައި އެއްކޮްށ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިހާރ   ހެޅި ފަރާތާށަބިލ  ހ 

 ޮގތަށް ސިކ  ންނަދ ަވސް މިާހރ ެވސް އޮ 15ދ ަވހ ެގ ތެެރިއން ފ ރަތަމަ  30ފ ރަތަމަ މި  ،ލިބިެގން އެބަދޭ. ެއޮގތ ން

ޮގތަށް މިހާރ  މި   ކަލް ސެޓިފިކެޓް ހ ށަހަޅާސް ކޮންެމ ދ ަވހަކ  މެޑިދ ަވ 15ންނަ ބާކީ އޮ ،ލީްވ ނެޭގ ޮގތަށް އޮެވަފއި

 ،ކަމަކަްށ އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލާނީ އަެނއް .ރި ރައީސްތެބިލ  ހ ށަހެޅި ފަރާތ ން އެޮގތަށް އެއްބަްސޭވ. އާދެ! އިްއޒަތް 

ބޮޑެިތ  ފަހަރ  ަވރަށް . ަބއެއްތަކ ަގއި މަަސއްކަތްކ ާރ ދިެވހި މީހާއާއި ބޭރ މީހާއާ ވަޒީާފގައި ހ ންނަ ތަފާތ ޓ ރިސޯ

އާއި މީހާެގ މ ސާރަ އާއި ދިެވހިމީހާ ބޭރ  ،ޖެހޭނެނޑ މެން މި ާގނޫނ ން ކަށަަވރ ކޮށްދޭންތަފާތ ތަކެއް އެބަހ ރޭ. އަޅ ަގ

ޮގތ ަގއި  ްއެގކަމެ އަނެއް .ކޮށްދޭންޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްއެއްހަމައެލަަވންސްަތކާއި ހ ރިހާ އެްއޗެއް 

ގައި. ެއ  45އޮންނަނީ  ކަތްކ ރާ ދިެވހި މ ވައްޒަފ ންެގ ނިސްބަތް މިތަކ ަގއި މަސައްމިހާރ  ރިސޯޓ  ،ފާހަަގކޮށްލާނަން

ދިެވިހ  ،ދ ކ ރަން އީނިސްބަތް އަޅ ަގނޑ މެން އެަބޖެހޭ މި ފ ރ ޞޏަތ  ތެރޭަގިއ ބޮޑ ކ ރަން. ެއޮގތ ން އަޅ ގނޑ  ތާ

ނޑ މެން އެބަޖެހޭ އަދި ހަދާއިރ  ައޅ ަގ ްށ ހަދަން.އަ 40ބޭރ މީހ ންެގ ނިސްބަތް % ،ށްއަ  60މީހ ންެގ ނިސްބަތް %

އަހަރ   2ކ ރަން ރެއިންތިބި ފަރާތްތަކަށް ދިެވހިން ޓް ކޮްށެގންސަރ ކާރަށާއި ޓ އަިރޒަމް އިންޑަސްޓްރީއަށް އިްނެވސްޓ 

 ،ޮގތ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލާނަން ްއެގކަމެ ކ ަރން. އަނެއްމި ާގނޫނ  އެޮގތަށް ފާސް އިފަ ލާމ ހ ލަތެއް ެވސްނަމަ

ވ ރެ އިތ ަރށް  ަގިޑއިރަށް 8ރ ެވްސ މަސައްކަތްކ ރާ މީހ ންެގ އިތ ރ ަގޑި ނ ލިބޭކަން. ތަކ ަގއި މިހާޓ ރިސޯ

ާގނޫނ ން   . މިކަންނ ދާަތކ ން މިހާރ ެވސް އެްއެޗއް ދެމ ންކ ރ ާވފައި އިތ ރ  ަގޑީެގ ޮގތ ަގއި ބަެއއް ރިސޯޓ މަސައްކަތް

އަޅ ަގނޑ   .ން އެބަޖެހޭ. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސްކަންތައް ެވސް އިތ ރަށް ޔަޤީންކޮްށ ަކށަަވރ ކ ރަ އަޅ ަގނޑ މެން އެ

އ ޅޭ  ޭވެޖއް ކަނޑައެޅީާމ، އަޅ ަގނޑ މެން ހާސިލ ކ ރަން މި ނޑ މެން މިނިމަމްއަޅ ަގ ،ހިތ ގައި އ ފެދޭ ސ ާވލަކީ

މ ސާރައަށް ބަދަލ  އަންނަ ކޮންމެ  ؛ކޮންމެ ފަހަރަކ  ،ޖެހޭ ސަބަބަކީ ބާޭއ. މިހެން ދަންނަަވންކަންތައް ހާސިލ ާވނެ

ރަކ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގންދޭ ތަންތާނެގ ކ އްޔަށް ބޮޑެތި ބަދަލ ތަކެއް އަންނަތަން. މިސާލަކަށް ބާޒާރ މަތީ  ފަހަ

 ހިސާބ ން އެ ދިޔައީ. އެމ ވައްޒަފ ންެގ މ ސާރަ ބޮޑ ެވެގން، އެ ިފހާރައިެގ ގ ދަނ ެގ ކ ލި ބޮޑ ީވ ،ފިހާރައިެގ ކ ލި ބޮޑ ީވ

ަރއްޔިތ މީހާ ހޭދަކ ރަންޖެހޭ ހޭދަކ ރ ން ހަމަ އެއްތާކ   ،ްއޔާ. އެހެންެވއްޖއެބަދޭ މީހ ން ވިއްކާ ަތކެތީެގ ައގ ޮބޑ ެވެގން

ޑ  ތަފާތެއް ނާދޭ. އަދި ބޮ ލިބޭ ެއއްަޗކާ މާ ރ އޭ އިނިމިެގން މިހާރ  ލިބޭ އެއްަޗކާ މަސް ،މިޖެހެނީ. އާޚިރ  ނަތީޖާއަކީ

ނޑ މެން އެބަޖެހޭ ކ ްއޔަްށ ވ މ ެގ ސަބަބ ން އަޅ ަގެވސް ކ ލި ބޮެޑެވެގންދޭ. މިހެން ެގމީހާެގ ދިރިއ ޅޭ އެޕާޓްމެންޓ  އެ

ޤީޤީ ހޯދަން  ޙަނޑ މެންނަށް އަޅ ގަ  ،ކަަމކ  ޭވޖެްއ ކަނޑަެއޅިެއއް އަޅ ަގނޑ މެން މިނިމަމް އިއްލެއް ނ ހޯދަޙަ ކޮންމެެވސް 

 މެދ  އަޅ ަގނޑަށް ޝަްއކ . ޝ ކ ިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ކަމާއ ޅޭ ނަތީޖާ ލިބިދާނެ
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 ކަދެްއެކވ ން:ރިޔާސަތ ން ާވހަ

ތިނަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ  ،އަރ ަވނީ ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ . މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  މި

 ށް.  ސަނީފަهللا މެންބަރ  ޢަބްދ 

 

 ސަނީފް ާވހަކަދެއްެކވ ން:هللا ތިނަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

ކޮށްދެއްިވ މެންބަރަށް ެވްސ ބިލ  ސްޕޮންަސރ ސަރ ކާރ ން ިމ ހ ށަހަޅ އްވާ  ؛ޝ ކ ރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރ  ރަީއސް. މި ބިލ 

ިއްއޒަްތތެރި މެންބަރ  އިލްޔާސް ލަީބބަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ   ،ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ  ދަންނަަވން. އަޅ ަގނޑ  

މި ބިލ ގައި އެންމެ ޚާއްޞަ ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި  ތީ،ންނަާވލަން އޮޮގތ ން ދަ ނޑ  މި ބިލާ ބެހޭދަންނަަވން. އަޅ ަގ

ތެރޭަގިއ އޮތ ން. ޭއެގއެންެމ ކ ޑަ އ ޖޫރަެއއް ކަނޑައަަޅން އޮތް .މި ބިލ ެގ އ ޖޫރަ ،އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެެވނީ

ރާތަކެއް އެބަ ކަނޑައެޭޅ. ޚާއްޞަކޮށް ފާހަަގކޮށްެލޭވ ބަިއތަކެއް އެބަހ ރި. އ ޖޫރަ ކަނަޑއަޅަން ފާހަަގކޮށްފައި ހ ރި ދާއި

 ،ދަތ ރ ފަތ ރާއި  ،ާއއިދާއިރާ ެގކޮންްސޓްރަކްޝަން  ،ފަތ ރ ެވިރކަމ ެގ ާދއިރާާއއި ،ާއއިއެއީ މަްސެވރިކަމ ެގ ދާއިރާ

ތަކީ ަވރަށް ޙައްޞިތެރެއިން ަތޢ ލީމާއި ކަންކަމަކީ ަވރަށް ތަފާތ  ކަންތައްތަެކއް. ޭއެގ މި .ތާއި ތަޢ ލީމީ ޚިދ މަތްޙައްޞި

 ،ންމ ހިއެހާމެ ރާއްޖެއަށް މ ހަމަ ތަކީ ޢަފަތ ރ ެގ ސިނާދަތ ރ  .އްޒަފ ންތަެކއް ކ ރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއްފަންނީ މ ަވ

ކޮންމެ ދާއިރާއަކަށް ެވސް އ ޖޫރަ ކަނޑަެއޅ މ ެގ  ،ކަމަކަށް ެވސް މީެގ ކޮންމެ ؛ރާއްޖެއަށް ިގަނގ ނަ ފައިސާއެހާމެ 

އަޅ ަގނޑ  އެންމެ ކ ަޑ  ،އެހެންީވމާ .ގ ޅޭ މިނިސްޓްރީއަކަށް ަވނީ އެކަމަކާ މި ަގވައިދ  ހެދ މ ެގ ބާރ  ލިބިެގން ،ބާރ 

ނ ކ ރެޭވ ާވހަކަ ދަންނަަވން. އެއީ އަޅ ަގނޑަށް ެވސް އެހާ ބޮޑަށް ތާއީދ އޮތ ން އޮތް 4500އ ޖޫރައެްއެގ ޮގތ ގައި 

ަމސައްކަތްކޮްށެގން އަތްފަިއ  ،ލިބޭއިރ  ރ ފިޔާ 5000އ މ ރ ން ދ ަވްސީވ މީހ ންނަށް ެވސް  ެގއަޅ ަގނޑ މެން

އެީއ  ،ދަދަދެއް އޮތ މަކީމީހެއްެގ އ މ ރ  ހޭދަކ ރާ މީހެއްެގ އެންމެ ކ ޑަ ކ ޖޫރަައކަށް ެއއަށްވ ރެ ދަށް އަ ހިލ ަވިއެގން އެ

މިއަްށވ ެރ  ދިއ ން. ބޭންޑ ހަމަޖެހިެގން އެ  ؛ކަމަށް ނޫން. އެއަްށވ ރެ ރަނަގޅ  އަދަދެއް ލިބޭނެ ބޫލ ކ ެރޭވނެ ކަމެއް ަގ

 ،އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވލަން އޮތީ ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޮގަތކީ. އެެހންީވމާ މައްޗަށް ޖެހިލ ން އެއީ އަޅ ަގނޑ  ެވސް އެދޭ

ދިނ މަށް  އިލިބެން ެއންމެ ބޮޑަށް ހޯދަ ައކީ ވަޒީާފެގ ޙައްޤ އެމް.ީޑ.ޕީ ެގެވްސ އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  ަގއިދިެވހިރާއްޖޭ

ަގިއ ަމސައްކަތްތެރިްނެގ ޙައްޤ ަގއި ފަހަރ  ލޭބަރ ޑޭ  އެންމެ ބޮޑަށް މަަސއްކަތްކ ިރ މީހ ން. ކޮންމެ އަހަރަކ  ެއއް

ެވސް ކޮންޓްރެކްްޓ  މިއަދ  ،ހިތާމަކ ރާ ކަމަކީ ،މީހ ން. އެހެންނަމަެވސް ހެދި އިމަސައްކަތްތެރިންނަށް އަޑ އ ފ ލަ

 އަހަރ   10ދާ ފަހަރ  މ އްދަތ  އިތ ރ ކ ަރމ ން ދިެވހިރާއްޖޭަގިއ ަވޒީފާ އަދާކ ރަމ ން އ ސޫލ ން ކޮންމެ އަހަރަކ  ެއއް

ނ ޭވ. އެންމެހައި ަޙއްޤ ތަކ ން  މީހ ންެގ ވަޒީފާ ދާއިީމއެއް ެވސް މި އްބޭ. ދ ަވހަކ ތި  ެވފައި ތިބި ބަޔަކ  އެބަ

ދަރ  އ ފ ލިެގްނާވ ޤަދަނީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ އެންެމ ރައްޔިތ ްނެގ އިތ ބާާރއި ިއްއޒަތާއި . އަދި މިކަން ކ ަރމ ންރޫމްެވފަހ މަ
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ެވްސ  ން. ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގައި މިއަދ ވ ޒާާރއިންކަން ެވސް ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން. ޑިފެންްސ މިނިސްޓްރީ

 ،ފަޔަރ ން ކިޔާ ކ ދިންތަކެއް ލަރީކ ރ ަވމ ންދާނެ އޮްގޒިކ ދިންެގ ޮގތ ގައި މަސަްއަކތްައޅ  ،ކ ރ ަވމ ންދާނެމަސައްކަތް

އާެދ،  ؛ިވހެއ މ ެގ ޗ އްޓީ އޮތް ާގނޫނ ގައި ައޅ ަގނޑ މެން ބަޔާންކޮށްފައި މި މި، 4500 .ކަންކޮޅ ތަކ ަގއި ރާއްޖެެގ ެއކި

ނަދޫެގ ކ އްޖަކ  ޭއނަެގ އަންހެނ ން ިވހަިއެގން ެވސް ތި މެ. ދާދި އިހަކަށްދ ަވހ  ެވސް ރައީސ ލްޖ މ ހޫރިއްޔާެގ ަވޢ ެދއް 

 ާވނެ ފަރާތެއް އެަބއޮތް. ޖަާވބ ރާދީ ެވސް ޗިޓ  މަސްދ ަވހ ެގ ޗ އްޓީ ނ ލިބި، އަޅ ަގނޑ  އަތ ގައި މިއަދ  1އޭނައަށް 

 ،ރާއިރ ކ  ނެތް. ރައީސ ލްޖ މ ހޫއްރިއްާޔެގ ަވޢ ދަށް ޮގންޖައްަސާވފައި އަޅ ަގނޑ މެން ހ ރިހާ ތަނަކ ން މިހެން މިކަން

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގައި ތިއްެބިވ ބޭފ ޅ ން ރައީސ ލްޖ މ ހޫރިއްޔާެގ ަވޢ ދަށް  ،ބޭފ ޅ ން އެ އަޅ ަގނޑ  ހިތަށްއަރަނީ

ބަޣާާވތ ެގ އަހ ލ ެވރިްނ ؟ ކޮްށެގން ތިބީމަތޯއޭ  އެއީ ީމެގ ކ ީރަގއި ބަޣާާވތެއް ،ޮގންޖައްަސަވނީ ެވސް އެ މިއަދ 

މިއީ  ،އެހެންނަމަެވސް؟ އ ޅެނީ އ ޅޭ ަވޢ ދ ތައް ނ ފ އްދިެގން މި ފ އްދަން މިއެތާތެރޭަގއި ތިބީމަތޯއޭ އަޅ ަގނޑ މެން 

 ދ މަށް މިހޯކަމެއް. މިކަހަލަ ކަންކަމަށް ލ ެޔއް ދިނ މަށްޓަކައި ާގނޫނ ން ައޅ ަގނޑ މެން މީެގ ަޙއްލ   ހިތާމަހ ރި

ނ ޖެހ ނ   ންމެ ބޮޑަށް ހިތްހަމަ އަދި ބަޔަކ  ކިތަ  ،އަންނަނީ ބޭނ ންަވނީ. އަޅ ަގނޑ މެން ައބަދ ެވސް ަވކާލާތ ކ ރަމ ން މި

ދިނ މަށް އަޅ ަގނޑ މެްނ އިޙައްޤ  ހޯދަ އިމީހ ންނަށް މީަގ މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން ދައްކަންޖެހޭ ާވހަކަ. މި ،ިވަޔސް ކަމ ގައި

ސެޓްފިކެޓް  މ ެގންނަ ސަލާއޮ ކަމ ގައި މި  ބ ނ މަށްޓަކައި މިންސަލާ ؛ންސަލާކަމެއް. އެހެންމެ  ކ ރަންޖެހޭމަސައްކަތް

ރަށްފ ށ ެގ ރަށްރަށ ަގިއ  ؛ިޞއްޙީ ތަަނކަށް ،ޞިއްީޙ ވ ޒާރާައކަށް ޮގސްަފއި ،ފަހަރަކ  ހޮސްޕިޓަލަކަށް ޮގސްފައި  ކޮންމެ

ސެޓްފިކެްޓ  ެގސަލާމ  ،ންނަ ރަށްތައް އެބަހ ރި. އެހެނީްވމާހ ެވސް ނ  ފަހަރ  ޑޮކްޓަރެއް ދ މަތަކީ ިގނަޚިޞިއްޙީ 

ށް ާތއީދެްއ ނ ކ ެރޭވނެ. ެއއީ ދިާމާވ ކ ދިކ ދި ކަ އަޅ ަގނޑަކަށްޔަ ނޫން. އެ ޮގެތއް ބޫލ ކ ރާަގހ ށަހެޅ މަކީ އަޅ ަގނޑ  

 ދެން ޚާއްޞަޮކށް ރިސޯޓ ތަކ ެގ މ ަވްއޒަފ ންނަށް ދޭންޖެހޭ އ ޖޫރައާއި އިނާޔަތް ދިނ މ ގައި ބޭރ  ؛ކަންކަމ ަގއި

 ،ންމެކަމެއް. އަދި ހަމައެހެ މިއީ އަޅ ަގނޑަށް ހަމަ ފާހަަގކޮށްލެޭވ ؛ކ ރާ މައްސަލަގ މީހ ންނާއި ދިެވހިން ފަރަ

ޮގްތ  ިރސޯޓ ތަކ ަގާއއި މަީތ މަޤާމ ތަކ ަގިއ ދިެވހިންނަށް ވަޒީާފ އަދާކ ެރޭވނެ ،ހިރާއްޖޭަގއި މަތީ މަޤާމ ތަކ ަގއިދިެވ

ބިލ ެގ ތެެރއިން  ެގންގ ޅ ން ެވސް މިބޭރ މީހ ން މަސައްކަތ ަގިއ ެގްނގ ޅޭ  ،ފ ރ ޞަތ  ނ ދީ ދިެވހިންނަށް އެ  ،އޮެވމެ

ދިޔައިރ ަގއި ެވސް އަޅ ަގނޑ  ޫނސްތައް ހާަވމ ން އިްއޔެ ،ަގނޑ  ަވރަށް އ ާފކ ރަންކަމެއް. އަޅ  ނިމ މަކަށް އަންނަންޖެހޭ

ބޭފ ޅ ން އެހެން ޤައ މ ތަކ ން މ ވައްޒަފ ން ެގނައ ން  އ މެްއގައި އެ ޤަ ބޭރ  ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެންެގންދިޔައީ

ްނ ހިނގައްޖެ. އަޅ ަގނޑ މެން ގ ިޅެގން އެަޤއ މ ެގ އެަތއް ބަަޔކަށް ވަޒީާފެގ ފ ރ ޞަތ  އިތ ރ ެވެގ ހ އްޓާލ މާ

ާޚއްޞަކޮްށ ރިސޯޓ ތަކ ަގއި އެަކއ ންޓްސް ދާއިރާތަކ ަގއި އަދާކ ެރޭވނެ  ؛ދިެވހިންނަށް އަދާކ ެރެވނެ ަވީޒފާެގ ފ ރ ޞަތ 

ކަމެްއ  ބޫލ ކ ެރޭވނެަގބޮޑަށް  ކ ރ މަކީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެހާބޭރ މީހ ން ެގނެސްެގން އެޮގތަށް އަދާ ،ވަޒީފާތައް ހ އްޓާ
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ބިލ    ދިނ މަށް މިޔަތްރައްކާތެިރކަމާިއ ހިމާ ،. އެހެންީވމާ އެންމެހައި މ ވައްޒަފ ންނަށް ވަޒީާފެގ ކ ރިއެރ މާއި ނޫން

 . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ބޫލ ކ ރަނީަގަކމަށް އަޅ ަގނޑ   ކ ރަންޖެހޭއިތ ރަށް ރަނަގޅ 

 

 ކަދެްއެކވ ން:ރިޔާސަތ ން ާވހަ

ގ ަރއިދޫ ދާއިރާެގ އިނ ،އަރ ަވނީ ފ ރ ޞަތ  މިަވގ ތ  އަޅ ަގނޑ   އާދެ، ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރ . މި

ފައި މަދ  ކޮމިޓީއަކަށް ަވޑަިއެގންަނަވންޖެހޭ ާވހަކަ ިވދާޅ ެވޙަސަން އަޙް .މަދަށްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން އަޙް

 .އޮތީމަ

 

  ާވހަކަދެއްެކވ ން:މަދ މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްގ ަރއިދޫ ދާއިރާެގ އިނ

 ،ޖެހޭބޫލ ކ ރަން އެބަަގްއކާއިރ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެން ދަބެހޭ ާގނޫނަށް ާވހަކަ ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ަވޒީފާއާ

ދޭ ފަރާތ ެގ ޙައްޤ ތަާކއި ހ ރިހާ ވަޒީފާ ،ވަޒީފާަގއި ދެމިތިބެޭވނެ ޮގތްތަާކއި އެ ށްއަދާކ ރާ މީހ ންނަ ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ މި

އެީކަގިއ  ފަސޭހަކަމާލ އި ،ާގނޫނ ތައް ހެދިެގން ،ޮގތަްށ އަޅ ަގނޑ މެން ކަންކަން ބައްޓަންކޮށް އެްއޗެއް ހިމާޔަތްކ ެރޭވ

ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ގައި ާގނޫނެްއ ގަ ލަތް އަޅ ަގނޑ މެން ރަްއޔިތ ންނަށް ހޯދައިދޭން އެބަޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ  ސީކ ެރޭވނެ ަވ އެކަން

ބޫލެއް ނ ކ ރަން. ަގ ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ  ާގނޫނަކީ ރަްއޔިތ މީހާއަށް ތަކ ލީފަކަށް ެވެގްނާވނެ އެ ،ފަހ  ވ ޖޫދަށް ެގނައ މަށް

ގ ަޅ  .މީހ ން ާރއްޖޭަގިއ އެބަތިބި ފަހާ އިރ ަގއި މި ާވހަކަދައްކާ އަޅ ަގނޑ މެން ، އ ޖޫރަ ކަނޑައެޭޅއިރ ަގއިޑައެންމެ ކ 

 ،ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންަވނީިވޔަފާިރކ ރާ ަރއްޔިތ ން އެބަތިބި. އަޅ ަގނޑ   އިކ ދި ކަންމަތީ ފިހާރަތަކ ަގ .ހަދާ މީހ ން

މީހ ން ޖީ.އެސް.ޓީ ެވްސ  އެ ،ަވންޏާ ކަމަށް މިލިއަން ރ ފިޔާ ނ ލިބޭ 1ކ ދި ިވޔަފާރިތަކަށް އަހަެރއްެގ މައްޗަށް 

އަދަދަށް  މި ،ކ ދި ިވޔަފާރިތަކަށް ، މީހ ން މިކަމ ން މިަވރ ެގ ާގނޫނެއް އަންނައިރ ަގއި އެ  ،ނ ޖެހޭ. އެހެްނީވމާދައްކާކަށް

ބޫލ ކ ރަން. ަގކަމަްށ އަޅ ަގނޑ   ާވންޖެހޭނެިވޔަފާރިކޮށްަފއި އާމްދަނީ ނ ލިބޭ ފަރާތްތައް މިއިން އިސްތިސްނާ

އަދަދ   ލަތްތަކ ަގއި ެވސް އެ ހާމ  އްހާލަތ ގައި އަދި އާ  ންނަ ކަންމަތީ ފިހާރައަކަށް އަދި އަމ ދ ން މިރަށްރަށ ގައި ހ 

ެއއީ ސަިއކަލ   .ަގރާޖ  ކ ިދކ ދި ،ހިންާގމީހާ އްއެބަހ ރި. މިސާލަކަށް ަގރާޖެ ތައްނ ލިބޭ އެތައް ކ ދި ިވޔަފާރި 

މީހާ  އެ  ،ަވންޏާ ކަމަށް ތ ަގއި ނ ިލބޭެގ ޮގސް މިލިއަްނ ރ ފިޔާ ސޭލް 1މީހާައށް އަހަރަކ   އެ .މީހާ މަރާމާތ ކ ރާ

ބެހޭ ާގނޫނ ްނ  ވަޒީާފއާ ،ެވސް. އެހެންީވމާ ފ ރ ޞަތ  އެަބލިބޭ ާގނޫނ ން އެ .އިސްތިސްނާޭވ އެބަ ޖީ.އެސް.ީޓ ދައްކަން

ިވޔަފާރިތަކ ެގ  ކ ދިކޮމިޓީ މަރ ޙަލާގައި މިހެން ހ ންނަ ކ ދި ،މިނިމަމް ޭވޖް އަންނައިރ ަގިއ މިކަން ފާހަަގކޮށް

ކަމަްށ އަޅ ަގނޑ  އ އްމީދ ކ ރަން.  ެގނެޭވނެެގންނައިރ ަގއި މިއަށް އިސްލާޙ   އި ކަންކަން ސާފ ކޮށްފައި މިމަޢ ލޫމާތާ

އިރ ގައި ޮބޑެތި ރަށްރަށ ަގއި ހަަމ މާލެ ހ ންނަަވރ ެގ ބޮޑެިތ އިލާލަތަށް ބަލަހާ މި ،އަޅ ަގނޑ  މިހެން މިދަންނަަވނީ
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 އި ހ ންނަ ފިހާރައިގަ  ގައިކަްނމަތީ ، ެއއްކަލަ. އެހެންނަމަެވސްެވސް އެބަހ ރި ޝޮޕިން ސެންޓަރ ންތައް ހ ންނަ ރަށްރަށް

ރ ފިޔާ މަހެއްެގ މައްޗަށް ދީެގން ބަޔަކ   4000ގ ޅަ ހަދާ މީހާއަށް  ،މީހާ ފަހާފޮށިން ހެދ ން ފަހަން އިންނަ

ެވސް  ޕްރޮޖެކްޓ ެގ ޮގތ ަގއި ރަށްރަށ ަގއި ،ދައްކަނީ ނ ކ ރަން. އަޅ ަގނޑ  މި ބޫލެއްަގކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ   ެގންގ ެޅޭވނެ

 ދ ަވސް ަދނޑ  ދޭށޭ އެއްެވސް އަަގކާއަހަރ  2އަހަރ ދ ަވްސ ނ ަވތަ  1އ ންސިލ ން ދަނޑ ެވިރކަން ކ ރާ މީހާއަށް ކަ

ަވންޏާ ލ އިފަސޭހަތަކެއް  ކަމަށް ތިޞާދ  ހަރ ދަނާކ ރާަޤއ މ ެގ އިޤ  .ޓަކައި ދިއ މަށްމީހާ ކ ރިައރައި ނ ލައި. އެއީ އެ

ރ ފިާޔ  70 ،ދައްކާއިރ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން ާވހަކަ މި ،ދެކެން ބަލިބެންޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ ެމން ނޫސްތަކ ން އެ އެބަ

އިންސާނާ ބ ރަ މަސައްކަތްކޮްށެގން ކ ންފ ނިތައް ކ ރިއަަރއިދަނީ. ފަތިހ  . ރ ފިޔާ 70ެވސް.  މ ސާރައަށް ލިބޭ ާވހަކަ

ަގޑިއިރ   24  ޤައ ެމއް. އަނެްއހެން ބ ނާނަމަ،ކަތްކ ރާ މަސައް ރޭަގނޑ ދާ ހަތަރ ދަމ  ،ރ ވެ ހާޒިހޭލައިެގން ވަޒީާފއަށް 

ށް ޗ އްީޓެއްއ ެވސް ނ ލިބޭ. ހަމަ ހ ކ ރ  ތްތަކަމަސައްަކތްކ ރާ ފަރާ. ނޫނިއްޔަކާ ނޯްނނާނެ މިމަސައްކަތްކ ރާ ަޤއ މެއް 

ާރއިރ  ތްކ . މަސައްކަތްކ ރޭޖެހިޔަސް މަސައްކަ  12ިވޔަސް މަސަްއކަްތކ ރާ ޤައ މެއް މިއީ. ޭރަގނޑ   ދ ަވހެއް

ޮގތަށް ެވސް  ލިބޭ އިރ  އަރާމެއްދ ަވހ  މަސައްކަތަށް ނ ކ ންނަ އަނެއް އަށްމީހާެގ ސިކ ޑި  މަސައްކަތްތެރިންނަށް އެ

ަވގ ތ  ނ ލިބޭ ކ ރަންޖެހޭ  ޮގތ ަގއި. ހ ންނާނެ އެ ކ ެރިވެގންާދން އެބަޖެހޭ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭކަންކަން ބައްޓަން

 ؛ބޫލ ކ ރަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ަގކަމަށް އަޅ ަގނޑ  އެބަ  ދާންޖެހޭހިނަގމ ން ންތަރ ތީބ  މަސައްކަތްތައް ެވސް. އެ

 ވަޒީާފއާ ،ރަްއިޔތ ންެގ ޙައްޤ ަގއި  ާރއްޖޭަގއި މި ެވސް މި ކަމެްއ ކ ރާއިރ ަގިއ ހަމަކަށަަވރ ން ހ ރިހާއަޅ ަގނޑ މެން މި

ލަނީ އިޮގަވ ތާއަބަދަށް އަޅ ަގނޑ މެން މި ،އަބަާދއި އަބަދ  ،ބެހޭ މީހ ންެގ ޙައްޤ ަގއި ަހމައެކަނި އަބަދ ެވސް

ކަށެްއ ނޭދޭ. ވާ ޮގެތއް  ަރއްޔިތ ންނަށް ހެޔޮ ރާއްޖޭެގ ން އެްއެވްސ ބަޔަކ  މިޓިްކ ާޕޓީ ނޫމޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެ

ީކ ނޫން. ޔަކަމެއް ކ ރެެވިނއް އަދި ރައްޔިތ ންެގ ޙައްޤ ަގިއ ސްކ ރިއަކަ އިކޮޓ ާވހަކަެއއް ދައްކާަފއި ބޭރ ަގިއ ތިބެފައި ބޮ

ތަރ  ފާރ ގެ އ ސޫާލިއ ހަމަތަކ ެގ ތެރެއިން. މ ޅި މި މަޖިލީހ ެގ ހަ ،ެގ ަގަވއިދާއި ހ މަޖިލީ މި މަޖިލިސް ހިނަގނީ މި

ެގ އިދާރާއިްނ ހ ެގ ރަީއސަށް މަޖިލީހ މަޖިލީ ،އިދ ަގއި އޮންނަނީެގ ަގާވހ އްޓ ން މަޖިލީކަމެްއ ބެލެހެ އެތެރޭަގއި ހ ރިހާ

ެވސް ނ ބ ނޭ.  އްދެއިަގވާ  ހ ގެ ކަމަކަށް މަޖިލީ ކަމެއް ބަޔަކަށް އެކަން ކ ެރޭވނެ  ޮގތަށް. އެއީ އެެހން ހަމަޖެއްސޭ

 ،ޮގސްތައް ފާސްެވެގން ބިލ  ލާޙ ކޮށްފައި ީވހާ ައަވހަކަށް ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާަގއި މިޞްކަްނކަން އި މި ،އަޅ ަގނޑ  ޮގާވލަން

މެންބަރ ން  65 .ލިސް ދެމިއޮންނާނެމަޖި ކ ެރއްިވއްޔާ މިކަމެއްަގއި އިރާދަފ ޅ   ރައްޔިތ ންނަށް ފައިދާާވ ހ ރިހާ

 ،އްިވއްޔާ ީވ ަވޢ ދ  އިރާދަފ ޅ ކ ރެްއިވްއޔާިޓކް ޕާޓީ އިރާދަކ ރެ އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ ދެމިހ ންނާނެ. މޯލްޑިިވއަން ޑިމޮކްރެ

 ،ރައީސ ލްޖ މ ހޫރިއްޔާ ެވަފއިާވ ަވޢ ދ  އިރާދަފ ޅ ކ ރެްއިވއްޔާ ފ ްއދާނެ. އަޅ ަގނޑ ެގ ދ ާޢއަކީން ސަރ ކާރ  މި

 ދިިރއ ޅ މ ެގ ށްތަާރއްޖޭެގ ަރއްޔިތ ންަނށް މަސައްކަ ،ރަްއކާތެރި ބަލިން ައަވހަށް ސަާލމަތްެވނ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި
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 ،ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ  !ަވރ ކ ރައްާވށިމިންهللا ލަތަށް ރ ޖޫޢަވ މ ެގ ހެޔޮ ތަޢ ފީޤ  މާތްހާ މ އްއާ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ކަދެްއެކވ ން:ރިޔާސަތ ން ާވހަ

ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ . އާދެ، އަޅ ަގނޑ  ދެްނ ފ ރ ޞަތ  އިތ ރ  ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރަކަށް އެރ ވ މ ެގ 

 ، އޮތީ ާވ ޮގތް. އާދެ، ފ ރަތަމަ މިމަޖެހިފައިމިހާރ  ކޮމިޓިެގ ބައްދަލ ވ ންތަްއ މިއަދ  ހަ ؛ލާނަންއިަވކ ރިން ދަންނަ

އަޅ ަގނޑ  މިހާރ   ކަމަށް ބައްދަލ ވ ން ނިމިފައި ެގމިހާރ  އެއީ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ ެއްއ،ަގއި އޮތް ކޮމިޓީ 10:00

މިނިަވން މ އައްސަސާތަކ ެގ  ،ަގއި  12:00. ތަިރކަިއެގ ކޮމިޓީޤައ މީ ތަރައްީޤއާއި  ،ަގއި 11:00ބޫލ ކ ރަނީ. ދެން ަގ

 ،ަގއި 12:30 .ލާމަރ ކަޒީ ކޮމިޓީ ،ަގއި 12:00 ،އެންޓަޕްރަިއަޒސް ކޮމިޓީ ޑްސްޓޭޓް އޯން ،ަގއި  12:00ކޮމިޓީ. އަދި 

ކޮމިޓީެގ ސަްބ އާިއ ޖ ޑީޝަރީ ކޮިމޓީެގ ޖޮއިންްޓ ބެހޭ ކޮމިޓީ ދ މަތްތަކާޚިސަލާމަތީ  ،ަގއި  12:30 .ތިޞާދީ ކޮމިޓީއިޤ 

ަގިއ  14:00 .ިތޞާދީ ކޮމިޓީއިޤ  ،ަގއި 14:00މިނިަވން މ އައްސަސާަތކ ެގ ސަބް ކޮމިޓީ.  ،ަގއި 12:45 .ކޮމިޓީ

ކޮމިޓީ. މިއީ    ޗޭންޖ ޓްޑް ކްލައިމެންޓް އެންޔަރަންމަގައި ެއންަވ 14:00އަދި  .ބެހޭ ކޮމިޓީ ދ މަތްތަކާ ޚިސަލާމަތީ 

ކ ޅ ޫދ ކެނދި ،އަރ ަވނީ އޮތް ަގޑިތައް. މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  މި މަޖެހިފައިމިއަދ  ކޮމިޓީތަކ ެގ ބައްދަލ ވ ން ހަ

 އަށް. މަދ  އީސާދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙް

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން: ސާޢީމަދ  މެންބަރ  އަޙްކ ޅ ދޫ ދާއިާރެގ ކެނދި

ލިބ ނީ ަވރަްށ  ރައްޔިތ ންެގ ަމޖިލީހ ގައި މި ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އަެނއްާކެވސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި

އަޅ ަގނޑ ެގ ަޝއ ޤ ެވރިކަން  މިއީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި މަސައްކަތަކީ ،ކަތެްއ ކ ރަންރީޚީ މ ހިންމ  މަސައްތާ

 ދޭ މީހ ންެގ ޙައްޤ ތައް ހިމާޔަތްކ ރ މަށް ާގނޫނީަވރަށް ބޮޑަށް ހ ންނަ މަސައްކަތެއް. ަވޒީފާ އަދާކ ރާ މީހ ންނާއި ވަޒީފާ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިކަމާ ،އިަގންނަ މަސައްކަތެއް ޮގތ ން ކ ރެޭވ ކޮންމެ މަސައްަކތަކީ އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ބޮޑަްށ ބަލަ

ކަމަކީ. ދިެވހިރާއްޭޖެގ  ކަެމްއ މި ަވރަށް ބޮޑ  ގ ޅ ން އ ފެދިފައި އޮތް ޓީއާައޅ ަގނޑ  ނިްސބަތްާވ ޕާ ،އާމި ޕާޓީ

އް ހޯދައިދޭން ޕާޓީ ނޫނިއްޔާ ވަޒީފާ އަާދކ ރާ މީހ ންެގ ޙައްޤ ތަ ހިސާބަށް މި މިހާ ތާރީޚ ގައި ފ ރަތަމަ ފަހަރަށް އަދި

ަވނަ އަހަރ   2008ނެތް.  މަސައްކަތްކ ރި ސަރ ކާެރއް ދިެވހިރާއްޖޭެގ ތާރީޚ  ދެކިަފއެއް  ،މަސައްކަތްކ ރި ޕާީޓއެއް 

ގައި ަބއިެވިރވ ން. ދ ނިޭޔެގ ައއި.އެލް.އޯ  ،ކަމަކީ ފ ރަތަމަ އ ފެދ ނ  ސަރ ކާރ ގައި އެންމެ ފ ރަތަމަ އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރި

 ކަމަށް ައއިއިރ ަގއި ނ ެވެގން އަޅ ަގނޑ މެން ެވރިޢިއްޔާަގއި ިދެވހި ދައ ލަތ ްނ ބައިެވރިޖަމ  މަސައްކަތްތެރިންެގ ަމއި

 ްކސްތައް ކަނޑައަޅާަފއި ހ ރީ، ބޮޑެތި ޓެ ރ ަކށި ފިޔަަވޅ ަތއްޔޫރަޕ ެގ ަޤއ މ ތަކ ން ާރއްޖެިއން ކ ރާ ެއކްސްޕޯޓަށް ހަ
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ރަށް މަސައްކަތްތެރިންެގ ދ ަވެހްއ ނޑ މެން. ފ ރަތަމަ ފަހައައި.އެލް.ޯއަގއި ބައިެވރިނ ެވެގން. އެ މަސައްކަތްކ ރީ އަޅ ގަ 

ަގއި. ޅ ަގނޑ މެްނ އެމް.ޑީ.ީޕެގ ސަރ ކާރ ، އަޅީ ފާހަަގކ ރީ، ަރސްމީ ބަންދ  ދ ަވހެްއެގ ޮގތ ަގއި ކަނޑައެ ދިެވހިރާއްޖޭަގއި

ން. ވ ޖޫދަށް އެ ާގނޫނ  ެގނެސް،  ާގނޫނެއް ވ ޖޫދަށް ެގންނަން މަސައްކަތްކ ރީ މި ޕާޓީށް ވަޒީފާއާ ބެހޭފ ރަތަމަ ފަހަރަ

ންމެ ބޮޑަށް ލިބެމ ންދިޔަ އެއް ކަންތަކ ގައި އިންސާފ  ކ ރާ މީހ ންނަށް ނިކަމެތިކަން އެނޫނ ެގ ދަށ ން ވަޒީފާ ައދާއެ ާގ

އެމް.ޑީ.ީޕެގ ބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއެއް އ ެފއްދީ، ލޭ ގައި.އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަރ ކާރ   އިމ ކ ރީާގހޯދައިދިނ މަށް ކޯޓެއް 

ކޮށްފަ.  ަގއިއެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަރ ކާރ   ަވނީންމިހެންޮގސް ަވރަށް ިގނަ ކަންތައްތަެކއް އަޅ ަގނޑ މެ ަގއި.ސަރ ކާރ 

 ަވޒީފާއާ ބެހޭ ަޑށް އެދެން،އިޞްލާޙ ެވެގން އަންނައިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ބޮ އަޅ ަގނޑ މެން މި ާގނޫނ 

އް ތަންފީޒ ކ ރ މ ެގ  މަރ ޙަލާެގ ކޯެޓއްަގއި ިއސްތިޢ ނާފ ނ ކ ރާ މައްސަލަތަންމާނިންމ ންތައް މަތީން ނިޓްރައިބިއ ނަލ 

އ ނަލ ން ޓްރައިބި އޮންނަ ޮގތަކީ، ަވީޒފާއާ ބެހޭ ން ދިނ ން. މިހާރ ނ ޓްރައިބިއ ނަލަށް މި ާގނޫބާރ  ވަޒީފާއާ ބެހޭ 

ނަނީ، ން. ަވޒީފާއާ ބެހޭ ާގނޫނ  ބ އިސްތިޢ ނާފ ނ ކ ރަ އްާކ ޖެހެނީ މަދަނީ ކޯޓ ަގއި  އަނެނިންމ ންތައްނިންމާ

  ނ ން ކަމަށް. ދިދައިށް އިންސާފ  ހޯ އަދާކ ރާ މީހ ންނަީވހާެވސް ައަވހަށް ވަޒީފާނ މަކީ، ބޭެގ އ ނަލެއް އ ފެއްދ މ ޓްރައިބި

މި ާގނޫނ ން ، ަހާވލ ކޮށްެގެނއް. އެހެންީވމާ ޒީ މަރ ޙަލާ އެެހން ކޯޓަކާޞަދ  ފ ރިހަމައެއްނ ާވނެ ތަންފީއެ މަޤް

މަރ ޙަާލ  ތަންފީޒ ކ ރ މ ެގ މަތީ ކޯޓ ަގއި ނ ކ ރާ ނަމަ، އިސްތިޢ ނާފ ފީޒީ މަރ ޙަލާ، ތަންއ ނަލަށް ރައިބިޓް

މިއާެއކ  މި ާގނޫނ ެގ ދަށ ްނ އ ނަލާ ހަާވލ ކ ރ މަީކ އަޅ ަގނޑ މެން ކޮންމެހެން ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް. ހަމަޓްރައިބި

ަގއި އްޤ  ާގނޫނ ކީ ެއއީ ވަޒީާފދޭ ފަރާތ ެގ ޙަސަރިވސް ޗާޖަ، ބޭ ސަރިވސް ޗާޖ އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ މ ަވްއޒަފ ްނނަށް ލި

ައކީ މ ަވއްޒަފ ްނެގ ޙައްެޤއް.  99. %1ށް އެކ ލެިވަފިއާވ ެއްއޗެްއ ނޫން. ެއއީ %ަވރަްށވ ެރ ބޮޑަޑައެޅިަފިއާވ މިންކަނ

ހާ ދެނީ ސީދާ މ ވައްޒަފ ން ދޭ ޚިދ މަތެއްެގ ައގ  ވަޒަްނކ ރ މ ެގ ޮގތ ން މ ަވްއޒަފ  މީހާއަށް ދޭ ދޭ މީ  ސަރިވސް ޗާޖ 

ހ ރިހާ ތާިއ، އެއާ ބެހޭ ބަހާ ޮގބޭ މިންަވާރއި، ލި ސަރިވްސ ޗާޖ . ހެްނީވމާ، މ ަވްއަޒފ ންެގ ޙައްެޤއް. އެއެްއޗެއް

އަންަނއިރ   ތަފްސީލެއް މ ވައްޒަފ ންނަްށ އެނގ މަކީ ެއއީ މ ަވްއޒަފ ންެގ ޙައްޤެއް. މި ާގނޫނ  އިޞްލާޙ ެވެގން

ށް ކަޖްމެންޓ ތަ ދޭތެރޭގައި ޢަމަލ ކ ރާ މެނޭސަރިވސް ޗާޖާލ އ ފެދޭ ޮގތަށް ަވއްޒަފ ްނނަށް ސ ާވއިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ މ 

ޖެހޭ މި ާގނޫނ ން އަޅ ަގނޑ މެން ޙައްލ ކ ރަން؛ އެއީ ަވރަށް ބޮޑ ނެ. އެއްކޮށް ނެތިެގންދާފ ރ ޞަތ   އެކަން ކ ރ މ ެގ

ހަށް މަސްދ ަވ 6، ޕްރޮބޭޝަން މި އިޞްލާޙ ގައި ކ  އެއި ަވރަށް ބޮޑ  މަޤްބަދެއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. އަދި ހަމަެއއާ

ައޅ ަގނޑ  ާތއީދ ކ ރާ ާވހަަކ، ަވން ބާއް  ށްތަމަސްދ ަވހަށް، މިހާރ  ާގނޫނ ގައި އޮތް ޮގ 3ން ޅާފައި އޮތް ހ ށަހެޅ ށަހަހ 

މ އްދަތ ެގ ޕްރޮބޭޝަން  ށްލަން ބޭނ ން،ހަަގކޮއެކ  އަޅ ަގނޑ  ފާްއޒަތްތެރި ރައީސް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަަވން. ހަމައެއާ އި

ކަމަކަށް  ތްތައް އ ނިކ ރެިވެގްނާވނެސަރިވްސ ޗާޖ  ފަދަ އިނާޔަ؛ ތައް އިނާޔަތްބޭަވއްޒަފ ންނަށް ލިމ  ތެރޭގައި

 3ރެއްަގިއ އަސީސީ މ ސާރައިން ަޕސެންޓެއް ޕްރޮބޭޝަންެގ . ފަހަްއަޒތްތެރި ރައީސްއި ނޑެއް ނ ދެކެންއަޅ ަގ
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 ކަކީ އިާނޔަތްތަ ސަރިވސް ޗާޖ  ފަދަ؛ މަސްދ ަވހ ަގިއ އ ނިކ ިރ ކަމ ގައި ިވޔަސް ެވސް، އޭނާއަްށ ލިބޭ އިނާޔަތްަތއް

ނ ެގނެްސ، އް މެއަށް ެވސް ެއއްެވސް އ ނިކަެކއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަނީ މ ސާރައިނާޔަތްތައ ނިކ ރެިވެގްނާވނެ 

ާގނޫނ ގައި ެއކަިނ އި ަގބޭޝަން ޕީރިއަޑ  ަގއި ލ އިތަކެއް ޕްރޮހަމައެކަނި ވަޒީފާއިން ަވކިކ ރ މާއި ވަޒީފާ ދޫކޮށްފައި ދިއ މ 

އަދި ހަމަ  ތްތެރި ރައީސް.އްޒަ ދ ކ ރަން އި މ އްދަތެއް ކަމަށް ެއ މ އްދަތ  ކަނޑައެޅ މަށް ައޅ ަގނޑ  ާތއީ ންނައޮ

 ންސަފ ެވރިކަމާއިމ ވައްޒަފ ންނަށް ހަމަހަމައަށް  ދިނ މ ގައި ހަރަކާތްތެރިާވ ހ ރިހާތްަގިއ ޚިދ މަޓ  ސޯޗާޖަކީ ރި ސަރިވސް

 އެާއއެކ  ތާއީދ ކ ރަން. އަދި ހަމަާވްނ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފ ރިހަމައަށް  އެްއކޮށް ބެހޭ އެްއޗަކަށް

ޮކްށ ފ ލް ޓައިމ  ،ށްއަނ ަވަތ ސްކޫލް ދައ ރ  ނިމ މ ެގ ކ ރީގައި އިންޑަސްޓްިރއަލް ޓްރެއިނިން އިނިންމަ ޔ ނިަވރސިޓީ

ކ ދިންނަށް އެންމެ މަދ ެވެގން  ގ ޓްެރއިނިން ،ެގމަސައްކަތްކ ރާ މ ަވްއޒަފ ންނަށް އެންމެ މަދ ެވެގން ސަރިވސް ޗާޖ 

 ،ެވސް ައޅ ަގނޑ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  މަށްކަމަށް ާގނޫނ ގައި ކަނޑައެޅ  ޭދންޖެހޭނެ 50ެގ %ޖ  ސަރިވސް ޗާ

 ކަމަށް  ނޫން ކަމެއް ދިނ މަށް. އެއީ ކ ރެޭވނެ ދ ކ ރަނީ ހަމަ ފ ލް ސަރިވސް ޗާޖ ތާއީދ ކ ރަން. އަޅ ަގނޑ  ބޮޑަްށ ތާއީ

 ބޮޑަްށ ށްއަޅައިދިނ މަށް އަޅ ަގނޑ  ަވރަފަހ  ކަނޑަށްކ ރ މަ ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާގައި ކ ރާ ދިރާސާަތއް 50% ،ާވނަމަ

 ށްސޯޝަލް މީޑިއާަގއި ެވސް އަދި ަވރަ ،ޮގތ ން ގ ޅޭ  ބ ނ މާންއެއާއެކ  ސަލާދެން ހަމަ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެދެން

 އަޅ ަގނޑ  އެކަމާ ޮގތ ން ކަން ބޮޑ ވ ން ފާޅ ކ ރަްއާވ.  ގ ޅޭ ކޮށްފައި ެވސް އެކަމާިގނަ ބޭފ ޅ ން އަޅ ަގނޑަށް ެމސެޖ 

ޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން ާގނޫނީ ނިޒާމަށް ެގންނަ  ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ،ހަކަައކީާވޮގތ ން ދަންނަާވލަން ޮއތް  ގ ޅޭ

ފަރާތަށް ބ ރަެވެގން ކ ރެޭވ ކަމަކަްށ   އިންސާފ ެވރި ބަދަލަަކށް. ހަމައެކަނި އެއްށްކޮންމެ ބަދަލެއް ާވންޖެހޭނީ ަވރަ

އަޅ ަގނޑ  މި ދައްާކ  ،މަށް އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. އަޅ ަގނޑ  އ އްމީދ ކ ރަންކަ އެކަން ެވެގންނ ާވނެ

ކަމަށް. ަވަރްށ  ނެނަންަގާވާވހަކަިއެގ ނ ބައި މާނަެއއް މީޑިއާއިންާނއި އަދި މި ާވހަކަ އަޑ އައްަސާވ ބޭފ ޅ ން ނ 

 ،ރ އިބެހޭ ާގނޫނ  ހެދިެގން އައި  ރަތަމަ ވާޒީާފއާފ  އްކަނީ.ނޑ  މި ާވހަކަ މި ދަ ތެރި މަޤްޞަދެއްަގިއ އަޅ ަގޞްލާއިޚ 

ކަމަށް. އަދި  ދ ަވސް އަހަރަކ  ލިބެންޖެހޭނެ 30ބަލިެވެގންދޭ ސަލާމ ެގ ޗ އްޓީ  ާގނޫނ ަގއި އޮތީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،

އަީއ. އެ ފަހ ން ާގނޫނ ގައި ފ ރަތަމަ ލިޔެިވެގން ކަމަށް  ންޖެހޭނެދ ަވހަށް ެވސް ޑޮކްަޓރެއްެގ ލިޔ ން ހ ށަހަޅަ 30އެ 

ދެްއކ މ ެގ  ޮޑކްޓަރަށް ޚާްއޞަކޮށް ،ާފއަދާކ ާރ ކ ދިންނާއި ރަށ ން ބޭރ ަގިއ ވަޒީާފއަދާކ ރާ ކ ދިންތަކ ަގއި ވަޒީރިސޯޓ 

އް ާގނޫނަށް ޙެއިޞްލާ، ެދ ަވނަ ަވނަ ފަަހރަށް އިޞްލާޙ ކ ރެިވެގން 2 ފާހަަގކ ރެޭވތީ ާގނޫނ  ށްކަމަ ދަތިތަކެއް ހ ރި

ޖަްއސަިއެގން ޮގތަށް. އަދި ޖައްސަ ނ ލައި ެނޭގ ެވސް ޑޮކްޓަރ ެސޓްފިކެޓަކާ ދ ަވހަށް 30ނީ ެގނެވ ނ އިރ ަގއި ެގނެވ 

 ޮގތަށް. އެކަމ ެގ ަސބަބ ން އާއްމ  ރަްއޔިތ ންެގ ޝަކ ާވ ަވރަށް ބޮޑ  ހަމަގައިމ   ިގނަނ ާވ ޮގަތށް ނެޭގ ދެ ދ ަވހަށްވ ރެ

ޮގތ ަގިއ  ސަރިވސް މ ވައްޒަފ ންެގ ނޑ  ދާއިރާެގ ސިިވލްައޅ ގަ  .އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ެވސް އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާަގއި 

ސަރިވސް މ ަވްއޒަފ ންެގ ޚިދ މަތް  ހެއްހާ މީހ ން. ތިބިއިރ ގައި ޚިދ މަތް، ސިިވލްންސާދ އިަސއްތަ ފަތިބީ ިގނަެވެގން 
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އެއްހާ ދިެވހި ރައްޔިތ ން. އެޮގތަށް މެޑިކަލް ލީްވ ސަތޭކަ ހަނ ަވތަ  4500ލިބިަގންނަ އެބަތިބި އިއްޒަތްެތރި ރައީސް، 

ފައިދާަނާގ މ ަވްއޒަފ ން ަވރަށް ިގނަކަމަށް އާއްމ  ރައްޔިތ ްނ  މެޑިަކލް ލީްވެގ ނާޖާއިޒ  ،ޮގތަށް އޮތީމާ ނެޭގ

ހަފ ތާ ބަންދަށް ދިއ މ ެގ ކ ީރަގއި، ހަފ ތާ ބަންދ  ެދ ދ ަވހަށް ދިއ މ ެގ ކ ީރަގއި  .އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ފާހަަގކ ރަްއާވ

އާީދއްތަ ދ ަވހ  އަނެއްކާ މެިޑކަލް ލީެވއް  ،ާގ. ހ ކ ރ  ހޮނިހިރ  ބަންދ ެވފައިމެޑިކަލް ލީވެއް އެބަނަ ހ ބ ރާސްފަތި ދ ަވ

ރަްއޔިތ ންނަށް  ،އާއްމ ންނަށް ؛ޮގތަކީ އްޒަފ ންަނށް އޮތީމާ މި ާވއެބަނަާގ. ެއޮގތަށް ކަންކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  މ ަވ

 7ސް މ ަވްއޒަފ ންނަށް ހަފ ތާއަކ  ސަރިވ ފަދަ ތަންތާ ޚިދ މަތްދޭން ތިމޭ ސިިވލް ޚިދ މަތްދޭން ތިބޭ ކައ ންސިލ  އިދާރާ

ދ ަވހ  މަސައްކަތްނ ކޮށް ތިބެްނ ފ ރ ޞަތ  ލިބ މ ެގ އާޚިރ   4ކަތްކޮށްަފއި އަެނއްކާ ދ ަވހ  ަމސައް 3ދ ަވހ ެގ ތެރެއިން 

ބ ރޫއަރާ  ކަށް ިގނަ ޚިދ މަތްތަށްކައ ންސިލ  އިދާރާއިން ރަްއޔިތ ންނަށް ދޭންޖެހޭ ަވރައަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ނަތީޖާ

ަވްނ އްަވންޏާ ޞިއްޙީ މަރ ކަޒ ގައި އެމްިބއ ލާންސް ދ  ކަމަށް މެދ ެވރިޭވ. މިސާލަކަށް ދަންނަާވ ލަތްތައްހާަވރަށް ިގނަ 

 ލޫޕްހޯލެްއެގ ތްއަެނކަކ  މި ދެންނެިވ ާގނޫނ ގައި އޮ ،ގައި ހ ރެަފއިތިބޭ ދެ މީހ ންެގ ތެރެއިން އެކަކ  އަހަރީ ޗ އްޓީ 

ލިބ މ ެގ ސަބަބ ން  ހަރ ދަނާ ނެތި ނަަގން ފ ރ ޞަތ  ްއެވސް އ ސޫލެއްފައިދާ ބޭނ ން ޮގތަކަށް އެ ޒ ނާޖާއި

އަލަށް ލިބޭ ކަންމ ިޑ، އެމްބިއ ލާންސްެގ ޚިދ މަތް ރައްޔިތ ންނަށް ނ ލިބޭ ފަހަރ  އެބައާދޭ. ހަމަ އެއާއެކ ގައި ޯގީތގައި 

ޚިދ މަތްނ ލިބިެގން ރައްޔިތ ން ތިބެން އެބަޖެހޭ.  ެގ މީހާފ  ކ ރާ މ ވައްޒަ އެކަން ،ންެގޯގތީަގއި ކަންމ ޑި ނ ޖެހި

ފަޅ ަގިއ މަސް ދޯނި އަންނަންޖެހޭ ަވންދެން ރަށ  ނ ހެދި ހަފ ތާއެއްހާ ދ ަވސް ސެޓިފިކޭޓ  ފަހަރ ެގ ހެލްތ މަސްދޯނި

ަކއ ންސިލ  ހަދަން  އް ނ ހެދިެގން ައއި.ޑީާކޑ ޓެ ފިކެޝަކ ާވ ަރއްިޔތ ން އެބަކ ރޭ. އ ފަންދ ަވހ ެގ ސެޓިހާލަތ  އަންނަ 

ޮގްސ ަވރަށް ަބއިަވރ  ާއއްމ  ިޚދ މަތްތަކަށް މިކަހަލަ ާގނޫނީ މިހެން ؛ެގންލިބެންާވ އެހީތެިރކަން ނ ލިބި އިންއިދާރާ

އަޅ ަގނޑ  ، ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް ކަމަށް ާއއްމ  ރަްއިޔތ ން ޝަކ ާވކ ރާއިރ  ކ ެގ ސަބަބ ން ހ ރަސްއެޅޭތަލްލޫޕްހޯ

ސަރިވސް  ިސިވލް 200ހަމައެކަނި  ރައްޔިތ ން ތަމްސީލ ކ ރަން ހ ންނަ މީހާއަށް 5000ާރެގ އިނޑ ެގ ދާއަޅ ަގ

ޮގެތއް ހަދައިދޭން އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރާ މަސައްކަތ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ދާއިރާަގއި ބާކީ ތިބި  މ ަވްއޒަފ ންނަށް ޚާއްޞަ

މައިްޒކ ރާކަށެއް ދޫކޮށްލަިއެގން އެ އަޅ ަގނޑަށް ކޮމްޕްރަ ލިބެންޖެހޭ އަސާސީ ޙައްޤ  ރައްޔިތ ންނަށް 3000

ބ އްދި ެގ ާވހަކަނ ދައްަކެއއް އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، އަޅ ަގނަޑކަށް މި ޮގނޑީަގއި އިނެދެގން ނ ހ ރެޭވނެ. އަޅ ަގނޑ  

ރާ މަސައްކަތްތެރިން މިހާރ   އި ވަޒީފާއަާދކ  ދިެވހިރާއްޖޭަގ ،. ދެން އަޅ ަގނޑ  ބަލައިލީނޫން އެއީ  ަގބޫލ ކ ރާ ހަމައެއް

މި ކަންކަމަށް ަބލައިލާއިރ  ެވސް ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ަވރަށް ބޮޑަްށ  ،ަގިޑާއއި ،ކަތްކ ރަމ ންދާ ަވގ ާތއިމަސައް

 ކަންތައްތަކެއް  ފ ން ެވސް ިވސްނާލަންޖެހޭޒަމ  ރަްއޔިތ ން ެވްސ އަދި މ ަވއްއްއަޅ ަގނޑ މެން މި މަޖިލީހ ން އަދި އާ 

ަސރިވސް މ ަވްއޒަފަކ  ކިތަްއ  އަޅ ަގނޑ  ބަލައިލީ އަހަރަކ  ސިިވލް  ،އަޅ ަގނޑަށް އެބަ ފާހަަގކ ެރޭވ. އެްއ ކަމަކަށް 

 ،އިސަރިވސް މ ަވއްޒަފަކ  ހަފ ތާ ބަންދ ތަކާ ިސިވލް ންނައިރ ގައިދ ަވސް އަހަރަކ  އޮ 360ކަތްކ ރޭތޯ. ދ ަވހ  މަސައް



2020ޖޫން  10                                             ސާލްޖަވަނަ   5 ގެއ ރ   ދަނަދެވަ   ގެރ  ހައަވަނަ  2020  

 

59 

 

ޮގސް ާގނޫނ ގައި ކަނޑަެއޅިފައި ހ ރި ބަންދ  ދ ަވސްތައް މިހެން ،ޒިންމާއާ  އިލީޢާ ،މެޑިކަލް ީލާވއި  ،އި އަހަރީ ޗ އްީޓއާ

ދ ަވސް.  197ޮގތ ަގއި ހ ންނަން ލިބޭ  ދ ަވހ . މަަސއްކަްތނ ކޮށް ޗ އްީޓެގ 168ކ ަރނީ  ކެނޑީމާ މަސައްކަތް މި

ިއ . އާއްމ  ކ ންފ ނިތަކާސަރިވސް މ ަވްއޒަފ ން ަގޑިިއރ  ސިިވލް 7އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މަސަްއކަތްކ ރަނީ ދ ާވލަކ  

 229ދ ަވހ ެގ ތެރެއިްނ  360 ފަކ  މަަސއްކަތްކ ރޭ ޒިޮގތެްއަގއި މ ަވއް  ޖ މ ލަ އި ަގފ ނިތަކ އަދި ސަރ ކާރ  ހިއްާސާވ ކ ން

 ންފ ަގިޑއިރ  އެ މ ަވްއޒަ 8 ަވރަށް ބޮޑ  ތަފާތ  އެބަހ ރި. އަދި ހަމަ ދ ާވލަކ  ފަކާސަރިވސް މ ަވްއޒ ދ ަވހ . ސިިވލް

ކ ންފ ނިަތކ ަގއި މަސަްއކަތްކ ރާ މ ަވްއޒަފ ން މަސައްކަތް އެބަކ ޭރ  ،ަވންޏާ ކަމަށް ކަތްކ ރޭ. ެއޮގތަށް ބަލާމަސައް

ަވޒީފާެގ ާގނޫަނކ ްނ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދ ަވސް އަހަރަކ  އިތ ރަށް. 66 ކަށްވ ރެޒަފަސަރިވސް މ ަވއް  ސިިވލް

ކަަށަވރ ކ ާރއިރ ަގއި ހ ރިހާ މ ވައްޒަފ ންނަށް ހަމަހަމަ ޙައްޤ ތަކެއް ކަށަަވރ ކ ރ މަކީ ެވސް އަޅ ަގނޑ  ޙައްޤ ތަކެއް 

މ  ނ ކ ތާއެއް. ދެން ންޮގތ ަގއި އިންސާފ ެގ ނަޒަރަކ ން ބަލާއިރ  ަވރަށް އަޅ ަގނޑ މެން ިވސްނާލަންޖެހޭ މ ހި ަގބޫލ ކ ރާ

ޓެކްްސ ދަްއާކ  ؛ އަހަަރކ  ކިަތއް ަގިޑއިރ  ިދެވހި ރަްއޔިތ ންނަށްސަރިވސް މ ަވްއޒަފ ން އަޅ ަގނޑ  މި ބަލަނީ ިސިވލް

ރަދޭ ޓެކްސްދައްކާ ރައްޔިތ ންނަށް ޚިދ މަތް ސާއަޅ ަގނޑ މެން އެންމެންނަށް މ  ،މ ަވއްޒަފ ްނނަށް ؛ރައްޔިތ ންނަށް

ކޮށް އަޅ ަގނޑ  ރެޖ ްވސަރިވސްެގ ފަރާތ ން ލިބޭތޯ. އަޅ ަގނޑ  ބަލައިިލއިރ ގައި އެ  ކިަތއް ަގޑިއިރ  ިސިވލްއަހަރަކ  

ަގިޑއިރ   1086ަފކ  ރަްއޔިތ ންނަށް ޚިދ މަތްދެނީ އަހަރަކ  ސަރިވސް މ ަވްއޒަ ހިސާބ ން ދައްކަނީ ސިިވލް ލިޖަހާ

ގަޑިއިރ . ދެން އަޅ ަގނޑ   4ަގޑިއިރ . ރަމަޟާން މަހ  ދ ާވލަކ   7ދ ާވލަކ   އިއަހަރަކ . އެއީ ާއއްމ  މަސްތަކ ގަ 

 ކޮށް ރެޖ ަގއާއި އަދި ސަރ ކާރ  ކ ންފ ނިތަކ ގައި މަަސއްކަތްކ ާރ މ ަވްއޒަފ ން ެއްވއަިމއްލަ ކ ންފ ނިތަކ  ،ބަލައިލީ

އެބަ  ؛ަގިޑއިރ . އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 2392އަހަރަކ  ކިތައް ަގޑިއިރ  ިޚދ މަތްކ ރޭތޯ. ބަލައިލިއިރ ަގިއ އެއީ 

 1306ކ ގައި މަަސއްަކތްކ ރާ މ ަވްއޒަފަކ  އިތ ރަށް ާއއްމ  ކ ންފ ނިތަ ސަރިވްސ މ ވައްޒަފަކަްށވ ރެ ޚިދ މަތްކ ރޭ ސިިވލް

 އިތ ރަށް އަހަރަކ . މީގައި ެވސް ަވރަށް ބޮޑެިތ ބޭއިންސާފ ތަކެއް އެބަހ ރި ވ ރެށްސަރިވސް މ ަވއްޒަަފކަ ސިިވލް

 ،ފަހަރ  ެވސް ނ ދަންނަަވން މިއީ ެވސް ަވރަށް ބޮޑަށް ިވސްނާލަްނޖެހޭ ކަމެއް. އަޅ ަގނޑެއް އެއް  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 އަދި ކޮންމެ ފަހަރަކ  ޑޮކްޓަރ  ޓް ހ ށަހަޅަންޖެހޭނެއެކޭ.ބ ނާ ކޮންމެ ފަހަރަކ  މެޑިކަލް ސެޓިފިކެންބަލިެވ ސަލާ

 ނ ދަންނަަވން. އެ ޓަރެއް ކައިިރއަށް ދެޭވެނއެކޭ ެވސްނެއެކޭ ެވސް. އަދި ކޮންމެ ފަހަރަކ  ޑޮކްދޭޓެއް ހޯސެޓްފިކެ

ށް އަޅ ަގނޑ މެން ބަހާލަން ޔަބަ  2ދ ަވސް  30ެގންަނއިރ ަގއި އިޞްލާޙ ާގނޫނަށް  ސަބަބަށް ޓަކައި ައޅ ަގނޑ ެމން

ަބޔާންކ ރ މެްއ ެއއްެވސް އެކަީށެގްނާވ ސަބަބެއް ދެއްަގއި ނމަޝްަވރާކ ރަމ ން މި ެގންދަނީ. އެއީ ބޭނ ންެވއްޖެ ކޮންމެ ހި

ތައް ށް ޚާއްޞަ ހާލަތްދ ަވސް ެނޭގނެ. ެއއީ އަޅ ަގނޑ މެން މި ދަންނަާވ އަންހެން ބޭފ ޅ ންނަ 15ެވސް  ނެތި

ދ ަވްސ ބޭނ ންކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އަންހެން ބޭފ ޅ ންނަށް ެވސް  15މެދ ެވރިާވ ދ ަވސްަތކ ަގއި ެވސް މި ދެންނެިވ 

ަގނޑ މެން ޅ  ޓް ހ ށަހަޅަްނޖެހޭ ޮގތަށް އަޑޮްކޓަރެއްެގ ސެޓިފިކެ ދ ަވސް 15އެކ  އަނެްއ އި ލިބިެގންދާނެ. އަދި ހަމަ ެއއާ 
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އ ނިކ ރާ ާވހަކައެއް އަޅ ަގނޑ މެން ނ ދަންނަަވން. އަޅ ަގނޑ މެން މި  ން އެްނމެ ދ ަވހެއް ެވސްދ ަވހ  30 ،މި ހަދަނީ

ާވހަކަދަްއކަމ ން މި ެގންދަނީ ފ ރަތަމަ ާގނޫނަށް ެގނެވ ނ  އިޞްލާޙ ެގ ސަބަބ ން މ ަވްއޒަފ ންނަށް އ ނދަޫގާވތީ 

ަވރަށް ިގނަ ފައިދާ  އޭެގ ނާޖާއިޒ  ކޮށްލީމާ، ާގނޫނ ން ދޫޮގތަށް އަޅ ަގނޑ މެން ދޫކޮށްލީމާ ޓް ހ ށަނާޅާސެޓްފިކެ

ސަރ ކާރ ެގ މ ަވއްޒަފ ންތަެކްއ ނަަގމ ންދިއ މ ެގ ސަބަބ ން އާއްމ  ރައްޔިތ ންނަށް ލިބެމ ންދާ ޚިދ މަތްތަކަށް ބޮޑެތި 

 ،ހިސާބ ން އ ފ ލާތީ ެމންނާއްޔިތ ން އަޅ ަގނޑ އެކަމ ެގ ޝަކ ާވ އާްއމ  ރަ ،ހ ރަސްތަކެއް ކ ރިމަިތަވމ ންދާތީ

މިއީ ބަޔަކަށް ެޖއްސ ންކ ރަން  .ރި ަރއީސްިއއްޒަތްތެ .އްެލއް ހޯދ މަށްކ ރާ މަސައްކަްތ މިއީޙަ  އަޅ ަގނޑ މެއް އެކަމަށް

ައޅ ަގނޑ މެން ަވކި މަޤްޞަދަކަށް ޓަކައި ހަދާ ާގނޫނެއްެގ  ،ައޅ ަގނޑ މެންެގ ޒިންމާއަކީ ނޫން.  މަސައްކަތެއްކ ރާ 

 ގެ ަވންޏާ ރައްޔިތ ން  ކަމަށް ޝަކ ާވ ރަްއޔިތ ން ކ ރާ ށް ކަމަ މ ންދާފައިދާ ެއއްެވސް ފަރާތަކ ން ނަަގ ނާޖާއިޒ 

ާގނޫނ ގައި ހ ރި ލޫޕްހޯލްތައް ހައްލ ކޮށް އިންސާފ ެވރި ޮގތެްއަގއި  ،މަޖ ބޫރ ާވނެ ާގނޫނ  އިޞްލާޙ ކޮށް  މަންދޫބ ންނަށް

 ެގންނަން. އެ މަަސއްކަތް ނޫނީ ނިޒާމަށް އެ ަބދަލ ފަރާތ ން ޢަމަލ ކ ރާނެ ަހމަހަމަ އ ސޫލ ތަކެއް ހިފަހަްއޓަން ާގ 2

 ވަޒީފާ އްމ  ރައްޔިތ ން އަދި ދައްކާ އާކަމި ާވހަ މެންއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅ ަގނޑ މެން މި ކ ރަނީ. އަޅ ަގނޑ 

އަދާކ ރާ މ ަވްއޒަފ ންނަކީ ެވސް އެ މީހ ންެގ އަމިއްލަ  ސަރިވސްަގއި ަވީޒފާ ސިިވލް ؛ެވސް މ ަވއްޒަފ ންއަދާކ ރާ 

 ދިރިއ ޅ މ ަގއި ެއއް އޮފީހ ން އަނެއް އޮފީހ ެގ ޚިދ މަތްތައް ހޯދަންޖެހޭ ފަރާތްތައް އެއީ. ަހމައެކަނި ޚިދ މަތްކ ރާ ބަެއއް 

އަމިއްލަ ހައިއްސިއްަޔތ ން ެވސް ހޯދަންޖެހިދާނެ.  ެވސް ޚިދ މަތް  ނޫން އެހެން އޮފީހަކ ން ނޫން. ޚިދ މަތްކ ރާ އޮފީސް

އޮފީސްތަކ ަގއި ޚިދ މަތްދޭން ހ ންނަ  ތި ޚިދ މަތްދޭ ިގނަ ބޮޑެންނަށް ާއއްމ  އިގަ މިހާރ  ސަރ ކާރ  !މިހާރ ެވސް ބައްލަާވ

މ ަވއްޒަފ ްނ ެވސް  ދ ަވހަކ ކައ ންޓަރ ގައި ނޫިނއްޔާ  3 ްއޔާހ ރިަކއ ންޓަރ   7ކައ ންޓަރ ތަްއ ހ ންނަ ޮގތް. 

ޔ ނިޓަށް ނިސްބަތްކޮށް  ެވސް އައި.ީޑ.ކާޑ ޚިދ މަތްދޭން ތިއްބަ ނ ފެންނަ އޮފީސްތަްއ އެބަހ ރި. އަޅ ަގނޑ  ެއއްޮގަތކަށް

 ޮގތ ން ައޅ ަގނޑ  މި ދަްނނަަވނީ ައއި.ޑީ.ކާެޑއް ހަދަން މިސާލެްއެގ !އެޮގތަށް ހީނ ކ ރާތި ،ނޫން ދަންނަާވ ބަދ  ބަހެއް

ހޯދާ   މްދަނީއާއްމ  މަސައްކަތްކޮށްެގން އާ ަގޑިއިރ  އެތާ ކިއޫަގއި އަޅ ަގނޑ  ހ ންނަންޖެހ ނީމާ  4 އަޅ ަގނޑ  ޮގސް

 ،އޭނައަށް ލިބޭ ެގއްލ ން .ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް ،ާވ ޮގތް އަޅ ަގނޑ ެމންެގ ހިތަށް ތަޞަްއވ ރ ކ ރަްނ އެބަޖެހޭ މީހާއަށް

ރޫީރ ޒައޭނަެގ  ކ ކ ންފ ންޏެއްގައި ަވޒީފާއަާދކ ރާ މ ަވްއޒަފަ އަދި އަމިއްލަ ،އޭނައަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދެޭވ ތަކްލީފ 

ތަނ ގައި ކިޫއަގއި  ދ ަވހ  ހަތަރ ދަމ  އެ ސަރ ކާރ ެގ އޮީފހަކަށް ޚިދ މަތް ލިބިަގންނަން ޮގސް އެ އްގައިބޭނ މެ

 ްނކޮށްެގްނާވނެކައަޅ ަގނޑ މެން ޮގތ ަގއި ެޓްކސްދައްކާ ަރއްޔިތ ންނަށް  ހ ންނަންޖެހ މަކީ އެީއ ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ

ސަރިވސް  އްލެއް ހޯދައިދޭން އެބަޖެހޭ. ދިެވހިރާއްޖޭެގ އާބާދީެގ ސިިވލްހަރައްޔިތ ންނަށް  ގެ ނޫން. އަޅ ަގނޑ މެން ޮގތެއް

 42000ހ ރިހާ މ ަވްއޒަފ ން ލަިއެގން އެހެން ލަތ ެގ އ ދަ .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ،30000މ ަވްއޒަފ ންެގ އަދަދަކީ 

ންސާސް   ފަކަތިން ލައް ލަތ ެގ ޚިދ މަތް ލިބިަގންނަ އެބަތިބިއ އިރ ގައި ދަބިތި ސާރަދޭލަތ ން މ އ މ ަވްއޒަފ ން ދަ
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 ދެނީ. ށްލަތައ ހާ ދިެވހި ރައްޔިތ ން. ެއ ރައްޔިތ ން އަޅ ަގނޑ މެން މި ނަާގ މ ސާރަ ނަާގނެ ަފިއސާ ެވސް ދަ ހާހެއް

.  އެ ރައްޔިތ ން ދައްކާ ޓެކްސ ންޚިދ މަތްތަކަށް ެވސް ޚަރަދ ކ ރަނީ ހަމަ  ލަތ ން ފޯރ ކޮށްދޭއ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަދި ދަ

 އްލ ޙަ ށްކ ރާއިރ ގައި އަޅ ަގނޑ މެން އިންސާފ ެވރިކޮށް މި ހ ރިހާ ފަރާތްތަކަ ތަނ ގައި ކަމެއް އަޅ ަގނޑ މެން މި

އި ޔާ ލާބައ މ ެގ ިގނަ ރައްޔިތ ންނަށް އޭެގ ޤަހޯދައިދޭން އެބަޖެހޭ. އަދި އަމ ދ ން ރައްޔިތ ން މަންދޫބ ންެގ ޒިންމާއަކީ 

ެގ ސަބަބ ން ެވސް ޭއެގ ކޮންމެ ާގނޫނެއް !ރަނަގޅ  ން.ންކ ރ ޓަޮގތަށް އަޅ ަގނޑ މެން ޭގނޫނީ ނިޒާމ  ބައް މަންފާ ލިބޭ 

އި ޔާ އެ ާގޫނނ ެގ ސަބަބ ން ޭއެގ ލާބަ ،ތަކްލީފ ތަކެއް ލިބޭ ަވކި ަބޔަކ  ތިބެދާނެ. އެކަމަކ ، އަޅ ަގނޑ މެން ބަލަންޖެހެނީ

 ،އި މަންފާކ ރަނީ. ބަލައި ޔާމަދ  މީހ ންނަށްތޯ އޭެގ ލާބަ .އި މަންފާކ ަރނީޔާ ޭއެގ ލާބަ ،ށްތޯިގނަ މީހ ންނަ މަންފާކ ރަނީ

 އ މެއްޤަޮގތަށް  އި މަންފާ ލިބޭ ޔާ އްޔިތ ންނަށް އޭެގ ލާބަޑިމޮކްރަސީެގ އ ސޫލަކީ ެވސް ިގނަ ރަ ،ިގނަ މީހ ންނަށް

އްލެއް ހޯދޭތޯ ޙަތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ސައްކައ މެްއެގ ާގނޫނީ ނިޒާމ  ބައްޓަންކ ރ ން. އެ މަޤަބައްޓަންކ ރ ން. 

ފާޅ ކ ރަމ ން  ތ ން ޚިޔާލ ޮގ ގ ޅޭ އަޅ ަގނޑ މެން ދިެވހި ރައްޔިތ ންެގ ތެރެއިން މިކަމާ އްކަތްކ ރަމ ން މި ެގންދަނީ.ސަމަ

ހަަލ ކ ރަން. ައޅ ަގނޑ ެގ އެްއެވސް ކަތިރާމ ހ ެގންދާ ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ންެގ ޚިޔާލަށް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅ ަގނޑ  އި

 ނޑ މެންެގ މީެގ މަޤްޞަދަކީ.ޅ ަގނޫން އަ ަވކި ބަޔަކަށް މަންފާއެްއ ހޯދައިދިނ މެއް، މާޔަތްކ ރ މެއްހި އްލަޙަތެޞްޒާތީ މަ

މި ބިލ   ،ބައެއް ބޭފ ޅ ން ެއބަ ފާހަަގކ ރައްވާ  ަވނަ ކަމަކަށް 2ދި މި ސަރ ކާރ ެގ މަޤްޞަދަކީ ެވސް. އަ

ަގނޑ  ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް، ދަންނަާވލަްނ ބޭނ ން ދިެވހި ރައްޔިތ ންެގ ށްފައި އޮތް ޮގތ ެގ ާވހަކަ. ައޅ ކޮޑްރާފްޓ 

 ،ނޫން ކަމެއް މި ރައްޔިތ ން މަޖިލީހ ގައި ދ ަވހަކ  ެވސް ައޅ ަގނޑަށް އެނިގެގން ހިނިގ .ސަމާލ ކަމަށް ޓަކައި މިއަދ 

ޮގތަށް ބަދަލެްއ  އޮތް ސަރ ކާރ ން ެވސް އަިދ ރަްއޔިތ ން މަޖިލިހ ެގ މެންބަރަކ  ެވސް މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅާ ބިލ 

ޭއެގ  .އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ނޫން ކަމެއް ތްނ ެގނެސް ފާސްކ ރ މަކީ އެީއ މި ރައްޔިތ ން މަޖިލީހ ން ހިނާގފައި އޮ

ދިެވހި ރަްއޔިތ ން ބޭނ ންާވ  ،މަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅޭ ބިލ  ،ޮގތަކީ  ކަން ހިނާގ ގައިބަދަލ ގައި މި ަރއްޔިތ ްނެގ ަމޖިލީހ 

އަހައިެގން  ންރައްޔިތ ްނެގ މަންދޫބ ން ރައްޔިތ ންެގ އަޑ އަހަިއެގން، ޚާއްޞަކޮށް އަޅ ަގނޑ  ނިސްބަތްާވ ޕާޓީޮގތަށް 

ިގނަ ރައްޔިތ ން ބޭނ ްނާވ ޮގތަށް ރައްޔިތ ން ބޭނ ންާވ ިއޞްލާޙ  ާގނޫނަށް ެގނެިވެގން ާގނޫނ ތައް ފ ރިހަމަކ ރެިވެގްނ 

އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވލަން ބޭނ ން.  ،މިސާލެްއ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މަފ ރިހަ ެގ ަވރަށްމި މަޖިލީހ ން ފާސްކ ރަނީ. އޭ

ޮބޑ  އެއް ާގނޫނ . އެ ާގނޫނ   ގ ޅ ންއެންމެ ބޮޑަށް ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ  އެއީ ިދެވހި ރައްޔިތ ްނނާއި  ؛ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމ 

މި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން   ،ފަހ  އް ެގަނއ މަށްޙެދ އިސައްތަ އެތައް އިޞްލާ ،ސަރ ކާރ ން މަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅި ބިލަށް

އ ޅޭ ާވަހކައަީކ ރައްޔިތ ން މަޖިލީހ ން  ދަންނަަވން މި ހެްނީވމާ،އެތައް އިޞްލާޙެްއ. އެތިރީްސ ފާސްކ ރީ. ދ އިަސއްތަ 

 އްޖަހާފައި ނެރޭ އެއްޗެ  މަޖިލީހ ން ރަބަރ ސްޓޭމްޕ  ތަށް މި ރަްއިޔތ ންޮގހ ށަހެޅ މަކ ން އެއީ އެ އަދި ބިލެއްެގ ޑްރާފްޓ 

ޫނން. ރައްޔިތ ންެގ މަންދޫބ ން  ކަމެއް ެވސް ަރއްޔިތ ްނ ބައްލަަވިއެގްނާވނެއްޔިތ ން ދެކ މަކީ ެއއީ ެއއްޮގަތކަށް ރަށްކަމަ
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އެްއޮގތަށް ާގނޫނ ތައް ިމ މަޖިލީހ ން ބަދަލ ކ ރާނެ. ބައްޓަންކ ރާނެ. އެ ކަަމށް  ސާސްަތކާ ހ ރައްޔިތ ންެގ އި

 ބޮޑަށް އެދެން. ނިންމާލަމ ން އެންމެ ފަހ   ށްށް އަޅ ަގނޑ  ަވރަނޫފެއްދ މަދޭތެރޭގައި ޝައްކ  އަޅ ަގނޑ މެންނާ

ާވހަކަައކަށް ެވސް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވލަން ބޭނ ންަވނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ައޅ ަގނޑ މެން މިތަނ ން ާގނޫނ  

އަޅ ަގނޑ މެން ަވރަށް ާދކ ރާ މީހާެގ ޙަްއޤަށް. ވަޒީފާއަ ،ހަދާއިރ ގައި އަޅ ަގނޑ މެން ަވރަށް ބޮޑަށް ސަމާލ ކަންދޭންޖެހޭ

ެވސް. އަދި ހަމަ އަޅ ަގނޑ މެން  ވަޒީާފދޭ މީހާެގ ޙައްޤަށް ،އްދައި ސަމާލ ކަންދޭންޖެހޭ ވަޒީފާ އ ފަހަމަ ބޮޑަށް 

އެ ަވޒީފާައކ ން  ،އެންމެ ބޮޑަށް އަޅ ަގނޑ މެން ބަލަންޖެހޭ ކަމަކީ ،މާ ބޮޑަށް އަޅ ަގނޑ މެން ބަލަންޖެހޭ އެއަްށވ ރެ

އ މ ެގ ޖ މ ލަ ރައްޔިތ ންެގ ޙައްޤަށް ޤަންނަން ތިބޭ ރަްއޔިތ ންެގ ޙައްޤަށް. ދ މަތް ލިބިަގޚި ،ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދީ

މި ދެންނެވި  ، ބަލާއިރ ަގއި ށް އެ ސަބަބ ތަކަ .އިއްޒަތްެތރި ރައީސް އަޅ ަގނޑ މެން ަވރަށް ބޮޑަށް ރިޢާޔަތްކ ރަންޖެހޭ

 ،ޮގތަށް އޮެވފައި ނެތި ލިބޭ ދ ަވސް އ ނިވ ެމއް  30ްވ މެިޑކަލް ލީ ،ސަބަބ ތަކަށް ބަލާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ ެގ ނަޒަރ ަގއި

 ،ޮގތަށް ބާއްާވަފއި ދ ަވސް ެއއްެވސް އެކަީށެގންާވ ސަބަބެްއ ނ ދައްކާ ެވސް ބޭނ ންއިރަކ  ނެޭގ 15އޭެގތެެރއިން 

 ގެ އް ޑޮކްޓަރެ ށްދ ަވހަ 15އަނެްއ  ،ފައި ެވްސ ަވޒީފާއަށް ނ ކ ންަނއިރ ދ ަވްސ ބަލިެވެގން ޭގަގއި ހ ރެ 15އަނެއް 

ެވސް ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ައޅ ަގނޑ ެގ ނަޒަރ ގައި ބޭއިންސާފ  ޮގތަށް ޮއތ ން އެއީ ެއއްޮގަތކަށް ޓް ހ ށަހަޅާސެޓިފިކެ

ދެކޮޅަށް ަވކާލާތ ކ ރާ  މި ބަދަލާ ،އ ޅެނީ  ކަމަށް އަދި ެވްސ އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރަން އ ނދަޫގެވެގން މި ނިންމ މެއް

ާގނޫނ  އެޮގތަށް އޮތ މ ެގ ސަބަބ ްނ  ށްޮގތަ ތ ން އެ ބަދަލ  މިހާރ  އޮތްއްޔިރަ މާ ިގނަ ވ ރެ ބޭފ ޅ ންނަށް

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،  .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ލިބޭކަމ ެގ ޝަކ ާވކ ރާ ރަްއޔިތ ން ިގނަީވމަ ރައްޔިތ ންނަށް ތަކްލީފ ތައް

އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް ބައްޓަންކ ރާ ޮގތެއްެގ ވަޒީފާެގ ާގނޫނ   ،ވަޒީފާެގ މާޙައ ލ  ،އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ދަންނަާވލަން ބޭނ ން

އ މ ެގ ޤަބެހޭ ާގނޫނަކީ.  އާ ބޮޑަށް ގ ޅ ންހ ރި އެއްެޗއް ަވޒީފާށްިތޞާދާ ެވސް ަވރައ މ ެގ އިޤ ޤަ ،ސަބަބ ން

 ޑރ. .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ،ާގނޫނަކީ ެގންނަ ކަމެއް ވަޒީފާ ެވސް ަވަރށް ބޮޑަށް ގ ޅިފަިއ އޮ އ ފެއްދ ންތެރިކަމާ

ޮގތ ން  ގ ޅޭ ޑރ. ޙަސަްނ ޙަމީދ  މިކަމާ .ޔ ިނަވރސިޓީެގ ކ ރިން މަސަްއކަތްކ ރެއްިވ ބޭފ ެޅއް އ މީޤަ ؛މީދ ޙަ ޙަސަން

 ަގއި ެއ ދިރާސާކ ަރއްާވަފއި އެަބއޮތް. އެ ބޭފ ާޅެގ ބްލޮގ  ، އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ަވރަށް ރަނަގޅ  ދިރާސާެއއް 

ރާސާަގިއ  ބަލައިެގން އެ ބޭފ ޅާ ކ ރަްއާވފައި އޮތް ދިށްއ މަކަޤަ  40ލިޔ ްއާވފައި އެަބއޮތް. އެ ދިރާސާގައި ދ ނިޭޔެގ 

ަވަނއިަގއި. މި ދެންނެީވ  40އޮތީ ޖެ ތަކަށް ބަލާއިރ ަގއި ދިެވހިާރއްމީހ ންނަށް މިހެންހ ރި ބެނިފިޓ  އަދާކ ރާ ވަޒީފާ

ެގ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑަށް އ މ ޤަ  40ކަމަށް  އ ަމކީ ދިެވހިރާއްޖެޤައެންމެ ބޮޑަށް މި ހ ރިހާ ލ އިތަކެއް ދީފައި އޮތް 

 ސިިވލް ،ހ ރި ޗ އްޓީ އެންމެ ިގނަ އަދި މިހެން .ތީއޮދިެވހިރާއްޖެ. އެންމެ ފަހަތ ގައި އެންމެ ފ ލ ަގއި  އިނީ

އ ޅޭ  އެހެންީވމާ، ދަންނަަވން މި .ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ،ފައި އޮތް ދިރާސާެއއް ބަލަިއެގން ޮކށްށްސަރިވްސއަ

 ،އިސާކ ރައްާވފައި ތިއްބެިވ ބޭފ ޅ ން ދައްަކާވފައި ހ ރި ާވހަކަތަކާ ލިބިތިބި ދިރާމިކަމ ެގ ތަޖ ރިާބ  ،ާވހަކަައކީ
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ސާސްަތކަށް ެވސް ހ ދޭ މީހ ންެގ އިވަޒީފާ، ސާސްތަާކއިހ އި ެގސާސްަތކާއި އަދި ަވޒީފާ އަާދކ ރާ މީހ ންހ ރައްޔިތ ންެގ އި

އަޅ ަގނޑ މެން އެކަްނ  ،ހ ރެެގންނަންާވނީ. ެއއްފަރާތަށް ބ ރަވެ ބަދަލ ަރއްޔިތ ްނެގ ަމޖިލީހ ން ާގނޫނަށް ބަލައިެގންނޭ 

ޚިދ މަތް ލިބިަގންނަ ރައްިޔތ ންނަށް ބޮޑ  ނިކަމެތިކަމެްއ ކޮށްފިކަމަށް ާވނަމަ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް، ެއކަމ ެގ ސަބަބ ން 

ިތޞާދަށް އޭެގ އަސަރ  ަވރަްށ އެކަން ކޮށްފިއްޔާ. އަިދ ހަމައެއާއެކ  ޤައ މ ެގ އިޤ  އަޅ ަގނޑ މެން ބެލ ންނެތި ލިބޭއެބަ

ަވރަށް ބޮޑ . ރ ޞަރ  ފ ކޮށް އ ފެއްދ ންތެރިކަމަށް އޭެގ އަސަރ ކ ރ ެގ ޞަ ޚާއް .ެއބައޮތްކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ބޮޑަށް 

މިނިމަމް ޭވޖެއް  ރަތަމަ ފަހަރަށް ދިެވހިރާއްޖޭެގ ތާރީޚ ގައިކ ރިން، އަޅ ަގނޑ މެން ފ  ވ ރެއަޅ ަގނޑ މެންނަށް

ދަނީ. ެއކަމަކ ، ދ ނިޭޔެގ ަޤއ މ ތަކ ަގއި އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މިނިމަމް ޭވޖެްއ ކަނަޑއެޅިތާ ަބެއްއ  ކަނޑައަޅަްނ މި

 ބޮޑަށް  މާ  .ނީ ަވރަށް ފަހ ންނަްށ މިކަމ ެގ ތެރެއަށް މި އާދެވެ ވެއްޖެ. އަޅ ަގނޑ މެން ަހރ އަ ދ އިަސއްތަޤައ މ ތަކ ަގއި 

ވ ރެ މެންނަށް އަޅ ަގނޑ މެން މިކަން ކ ާރިއރ  އަޅ ަގނޑ  ،އެހެންީވމާެވސް ލަްސވެއްޖެ އަޅ ަގނޑ ެމން މިކަން ކ ރަން. 

ނޑ މެން ބަލަން އެބަޖެހޭ. އެ  އަހަރ  ކ ރިން މިކަން ކ ރި ޤައ މ ތައް ކޮްށފައި އޮތް ތަޖ ރިބާ އަޅ ަގތަ ދ އިސައް

ެވދާނެ  ޮގތ ެގ ތަޖ ިރބާގައި މި ޤައ މަށް ޖެހޭ. އެ ޤައ މ ތަކަށް ީވޤައ މ ތަކަށް ީވ ޮގތް އަޅ ަގނޑ މެން ބަލަން އެބަ

މިކަމަކީ ަވރަްށ  ،ެގންނަން އެބަޖެހޭ. އެ ސަބަބަށް ޓަކައި  ،އަޅ ަގނޑ މެން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ޮގތ ެގ ަތޞަްއވ ރެއް 

މިކަމ ެގ ތަޖ ރިބާކާރ  ބޭފ ޅ ންެގ މަޝްަވރާާއއި ލަފާ ހޯދަންޖެހޭ ކަމެއް   ަވރަށް ބޮޑަށް ،ބެލި ،ރާސާކ ރެިވދި ބޮޑަށް

އަޅ ަގނޑަށް  .ބޫލ ކ ެރޭވތީ ައޅ ަގނަޑށް އެ ާވަހކަ ދެއްކެނީ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްަގކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް އަބަދ ެވސް 

ބޮޑަްށ ގ ޅ ންހ ރި ކަންކަމ ަގއި ބަަޔކ   ަރއްިޔތ ންެގ ޙައްޤ ަތކާ ،ަދޫގޭވ މިކަހަލަ ެޓކްނިކަލް ކަްނކަމ ަގއިނަވރަށް އ 

އަޅ ަގނޑަށް ރަްއޔިތ ންެގ ފަރާތ ން  ،ެވސް  ްށ ެއއްެޗއް ބ ިނކަމ ަގިއ ިވޔަސްއައަދި ސޯޝަލް ީމޑިާއަގިއ ައޅ ަގނޑާ ދިމާ

ބޫލ ކ ެރިވފައި އޮންަނ ަގ އަޅ ަގނޑަށް  ،އާއިާއއި ެއކަމ ަގއި ައޅ ަގނޑަްށ ލިބިފައިހ ރި ތަޖ ރިބާއަންނަ ޝަކ ާވ

ފަށ ިވ ރީތި އިބާރާތަކ ން ާވހަކަެދއްކ މަީކ  މާ ަވކި ބަޔަކ  ހިތްހަމަޖައްސައިދޭން ،ބޫލ ކ ރ ން ދޫކޮށްލާފައި ަވިކ މީހަކ ަގ

ެވސް ނޫން.  ކ ރެޭވނެ ކަމެއްއަދި ކަމެއް ެވސް ނޫން.  ެވސް ކ ެރޭވ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑަށް އެްއއިރެްއަގއި

ކަމެްއ ެވްސ ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅ ަގނޑ މެން މަސަްއކަތް މި ނެ  ކ ރާތަނ ގައި ައޅ ަގނޑ  އަދި ކ ިރއަށް އޮތް

 ބޫލ  ކަމެއްަގއ ޅެނީ. އަޅ ަގނޑ  ައދި ކިތަންމެ ނ  ކަމަށް ދެިކެގން އަޅ ަގނޑ  މި އިއްޓެގަ ކ ރަނީ ަވރަށް ޑިމޮކްރެިޓކް ވެ 

ޮގތް ނޫން  ެގ މެޖޯރިޓީ މެންބަރ ންނަށް އަޅ ަގނޑަށް ިވސްނޭްގރޫޕ ލަމެންޓްރީ ޕާނިސްބަްތާވ ޕާޓީެގ  ެވސް އަޅ ަގނޑ 

މަ  އަޅ ަގނޑ  ހަ ން އެ ނިންމ މަށްކް ހަމަތަކ ެގ މަތީޑިމޮކްެރޓި ،ޮގތަކަށް ިވސްިނެގން ނިންމ މެއް ނިންމައިފިއްޔާ

ާގނޫނަކ ން ޭއެގ މަންފާއާިއ  ؛ޔިތ ން ރައް ،އެއާއެކ  އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަިދ ހަމަ ތިރާމ ކ ރާނަންހ އިންތިހާއަށް އި

ާދ އްޮގތ ން އ ފަ ރައްޔިތ ން ަރއްޔިތ ން ެއކަމާ ގ ޅޭ  ން ތިބީލިބިަގންނަ ަދގ ލާއި ތަކްލީފ ނއި އަދި އ ޔާލާބަ

މެދ ނ ކެނޑި ތަކ ރާރ ކޮށް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް އަޅ ަގނޑ  ައޑ އަހާނަން.  އި ކ ރާ ޝަކ ާވަތްއ އަޅ ަގނޑ ސ ާވލ ތަކާ 
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 އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިާރގެ  .އަޅ ަގނޑ  ދާިއރާެގ ަރއްޔިތ ންނާ ަވރަށް ކައިރިން މަަސއްކަތްކ ާރ މީހެއް ،ކީ އަޅ ަގނޑަ

ޮގތަކަްށ  މެޖޯރިޓީ ރައްޔިތ ން ަވކި ،ަރއްޔިތ ން  ެވސް އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ ބޫލ ކ ރާެނ. މާދަމާަގރައްޔިތ ން އެކަން 

އެކަމަކ ، މި  ތ ކ ރާނަން ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް.ޙަްއޤ ގައި ަވކާލާެއޮގތަކަްށ އަޅ ަގނޑ  ރައްޔިތ ްނެގ  ،ާވނަމަ ކަމަށް އެދޭ

އަޅ ަގނޑަށް ިލބޭ ޝަކ ާވތަކާއި ައޅ ަގނޑަށް ހ ށަހެޅޭ ޚިޔާލ ތަކަށް ބަލާއިރ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ިގނަ  އިމައްސަލަިއަގ

ކ ރޭ. ައޅ ަގނޑ މެން ޝަކ ާވ ކަމަށް އ އްމީދ ކ ރާ ޚިދ މަތްތައް ނ ލިބޭނެކަމ ެގ  ސަރިވްސއިން ލިބޭނެ ރައްޔިތ ން ސިިވލް

ެގންނައިރ ަގިއ ައޅ ަގނޑ މެން އެކަންކަމަށް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ރިޢާޔަްތކ ރަންޖެހޭނެ.  ބެހޭ ާގނޫނަށް ބަދަލ  ވަޒީާފއާ

 ެވސް ކ ރާނަން އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ިރއްޔާ ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް.  އަޅ ަގނޑ  ހަމަގައިމ 

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި  ،ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އާދެ! މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  މި އަރ ަވނީ

 ށް. ސަން ޝިޔާނަޙަމެންބަރ  

 

 ސަން ޝިޔާން ާވހަކަދެްއކެވ ން:ޙަތޮއްޑޫ ދާއިާރެގ މެންބަރ  

ށް ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން (އަބެހޭ ާގނޫނ  ވަޒީާފއާ) 2008/2ާގނޫނ  ނަންބަރ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، 

ޮގތެއްގައި ދެންމެަގއި  ލަމ ، ޖ ތްތެރި ރައީސް ާވ އިޞްލާޙ ތަކަށް އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ަރން. އިއްޒަ ހ ށަހަޅާފައި މި

ެވސް ހަމަ މިއަދ  މި   އަޅ ަގނޑ ާވހަކަފ ޅ  އެ ދެްއކެީވ ކެނދިކ ޅ ދޫ  ދާއިރާެގ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  އީސާ

ހ ރީ ހަމަ އެޮގތަށް. . ިގނަ ާވަހކަތައް ކަށްޢަޟޫއ  ތައްޔާރ ެވެގން އައި މަަވރަށް ބޮޑަށްހަމަ އިރ ގައި އިއށް ސަހ ބަ

 އިޞްލާޙ   1 ފަރާތ ން މި އިޞްލާޙ ތައް، މި ޙަޤީޤަތ ގައި ސަރ ކާރ ެގ ލއިތ ރ ކޮށްަލން ބޭނ ންޭވެއއަށް އަޅ ަގނޑ  

ހ ރި  ަވގ ތ   ސަރިވްސެގ ތެރޭގައި މި ސިިވލްއެ ިވދާޅ ިވ ޮގތަށް މަޖިލީހަށް ފޮނ ވ މ ެގ މައިަގނޑ  އަސާސަކީ 

 ފ ންެގ ފަރ ވާ ްއޒަަވަބއެއް މ   'ފ ންއްޒަވަ މ އަާދކ ރާ ޮގތެއްަގއި ސަރ ކާރ ެގ ވަޒީފާަތއް  ޞަ ކަންބޮޑ ވ ންަތއް. ޚާއް

ޒިރ ެވ ބަރާބަރަށް ހާޮއފީހަށް  ،މިއްޔަތ ަކން ނ ދިނ މ ެގ ސަބަބ ންއްންާވ އަހަ ަވީޒފާއަށް ދޭ ،ކ ޑަކ ރ މ ެގ ސަބަބ ން

އްމ  ރައްޔިތ ްނެގ ޝަކ ާވތައް ސަރ ކާރ ެގ މަްއޗަށް އާ ،ރައްޔިތ ންނަށް ދޭންާވ ޚިދ މަތްތައް ނ ދިނ މ ެގ ސަބަބ ން

މިދެންނެިވ ޮގތަށް  ، ބޭރ ންިމއީ ސަރ ކާރ ެގއެކަމަށް ަޙއްލެއް ހޯދ މަްށ ޓަކައި.  ،ބ ން އޮތްލެއް ބޮޑ ކަމ ެގ ސަބަ

 ެގްނދިޔަ އިޞްލާޙ ތަކެއް ކަަމކަށްފ ނިތަކާއި އަދި އަމިއްލަ ފަރާތްތައް ހިންާގ ިވޔަފާރިތަަކށް އަމާޒ ކޮށްެގން އެކ ލެވި ކ ން

 ،ާވހަކަ  ދ ަވހ ެގ މެޑިކަލް ލީެވއްެގ 30ނ ކ ރަން. ޙަޤީޤަތ ގައި މި ިއޞްލާޙ ތަކ ެގ ތެޭރގައި  ބޫެލއްަގއަޅ ަގނޑ  

މިދެންނެިވ  ،އެންމެ ބޮޑ  މަފްހޫމަކީ ާވމި އިޞްލާޙ ތަކ ަގއި ބަޔާންކޮށްަފއި ނެ ކަމަށްބޭނ ންވާ ކެޓް ސެޓްފިމެޑިކަލް 
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ތާއަކ  ކޮންމެ ހަފ  ،ފާހަަގކ ރި ފަދައިން ސާޢީޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  އިއް ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް. ދެްނމެގައި 

ފ ން ްއޒަަވމ  ، އޮފީސްތަކ ެގދ ަވސް އެއީ ިގނަ އޮފީސްތަކ ަގއި  އާދީއްތަ ތާެގޖެހިެގން އަންނަ ހަފ  ،ބ ރާސްފަތި ދ ަވސް

މިކަންކަން މިހިސާބަށް ދިއ މ ގައި އެބަހ ރި ސަބަބ ތަކެއް ފަތެއް ޮގތ ން ކ ރަމ ން އަންނަ ކަމެއް. ާގމިހާރ  ސަ

އޮފީސްަތްއ  ،ެރެވނީބޫލ ކ ަގސަބަބަކަށް އަޅ ަގނޑަށް  އިކަންކަން މިހިސާބަށް ދިއ މ ަގ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި

ސްކޮްށ އެންމެ އި ަގއިރިވސްެގ އޮފީސްތަކ ސަ ާވލ ެވ ތިްއބެިވ ެވރިންެގ އިހ މާލ  ބޮޑ ަކން. ސިިވލްހަހިންގ މަށް ޓަކައި 

ކަމ ެގ ބޮޑ ކަން ކަންކަމަށް ިއހ މާލ ެވފައިާވ މަތިން ތިރިއަށް ތަރ ތީބ ެވެގން މި ؛ތިއްބެިވ ފަރާތްތަކ ން ފެށިެގްނ ތިރިއަށް

ާގނޫނ ގައި އެ  ،ފ ންނާ ދޭތެރޭ ފަރ ާވކ ޑަކ ރ މ ެގ ސަބަބ ން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅ ަތއްްއޒަ ަވރި ރައީސް. މ އިްއޒަތްތެ

 މައްސަލަތަެކއް މިއީ އ ޅޭ އަޅަްނާވ ަވގ ތ  ނޭޅ މ ެގ ސަބަބ ން ދިމާެވެގްނ ފ ންނާ ދޭތެރޭ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅ ތައް ްއޒަަވމ 

ސަރިވސް ކޮމިޝަންެގ ފަާރތ ން މިދެންނެިވ ފިޔަަވޅ ަތްއ  ެވސް ިސިވލް މިހާރ ން ފެށިެގން ީއސް.އިްއޒަތްތެރި ރަ

ހ ރިހާ މައްސަލަތަކަށް ޙަްއލ  ލިބިެގންދާނެ. މި ހ ރިހާ   ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ގައި މި ަގައޅ ަގނޑ   ،ނަމަ އަޅަން ފަށައިފި

 ޒީފާއަށް އަހ ލ ެވިރކަންނެ. ަވން ަގިޑައށް ފަރ ާވތެރިކަން ބަހައްޓާފ އްޒަަވމައްއސަލަތަކަށް ޙައްލ  ލިބިެގންދާނެ. މ 

އެހެންނަމަެވސް، ިގަނ  ްއަކތ ގައި ހޭދަކ ރަމ ން ެގންދަާވނެ.ހަމަ މިދެންނެިވ ޮގތަށް ިގނަ ަވގ ތ  މަސަ އިތ ރ ާވނެ.

 ،ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރ  އެ ފާހަަގކ ރި ފަދައިން ،ެވސް އެ ފާހަަގކ ރި ފަދައިން ސާޢީކޮށް ދެންމެ ޞަ ާޚއް ؛ތަންތަނ ގައި

 ފ ންއްޒަަވެވސް ޮސއިކޮށްލ މަށްފަހ  ހ ރިހާ މ  އިސަރ ކާރ ެގ މިނިްސޓްރީތަކ ގަ  ެވސް އަދި އި ދާރާތަކ ަގކައ ންސިލ  އި

އަެންއކާެވސް ދާްނީވ އިންޓޯލަށް.  އިކޮށްފަ  ސަޔަށް. ެއއަށްފަހ  އޮފީހަށް ަވދެ ބައިަގިޑއިރ  ކަހަލަ ޮގތަކަށް ފ ރަތަމަ ދާނީ

ކޮފީއަކަށް. މިއީ ިމއަދ ެގ  އިކަމެްއަގ ހެންެވސް ޮކންމެެވސް އެދެން މެންދ ރ ެގ ކެއ މަށް. ެއ ދެތޭރެއިން އަނެއްކާ 

  . މި ޙަޤީޤަތް ަވގ ތ  ބައްޓަންެވފަިއާވ ޮގތް. މިއީ އޭެގ ޙަޤީޤަތް ސަރިވްސެގ ނިޒާމ  މި ދިެވހިރާއްޖޭެގ ިސިވލް

ހޭ ސަރިވސް ކޮމިޝަން ގ ޅިެގން އެބަޖެ މިކަން އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް ޓަކައި ސަރ ކާާރިއ އަދި ސިިވލް ،ބޫލ ކޮށްަގ

 ؛ދޭންޖެހޭ ޚިދ މަތްތައް ށްރައްޔިތ ްނނަ ދ ަވހ ން ދ ަވހަށް ،ން. އެހެންނޫންކަމ ގައި ާވނަމަގ ނަ މަަސއްކަތްތަެކއް ކ ރަ ިގނަ

ދޭންޖެހޭ ޚިދ މަތްތައް ދިނ މ ގައި ަވރަށް ބޮޑެތި  ިވޔަސް އިއަދި އެހެން ކަމެްއަގ ،އި ިވޔަސް ކަމ ގަ  އިތަރައްޤީގަ 

އެކަމ ެގ ނޭދެޭވ އަސަރ  ސަރ ކާރ ަތކަްށ  ،އެބަ ކ ރިމަތިޭވ. އެަކމ ެގ ޮގންޖެހ ން ދަޫގަތއް އެބަ ދިމާޭވ.ނދަތިތަކާއި އ 

ޮގތ ަގިއ  ބޫލ ކ ރާަގޤީޤަތ ގައި ައޅ ަގނޑ  ކަންކަން ޙައްލ ރ މަށް ޓަކައި ޙަ ދަނީ ކ ރަމ ން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި

ރަނަގޅ   ،ޙަލާގައި މަޝްަވރާކ ެރިވެގންސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން މި ހ ށަހެޅި އިޞްލާޙ ތައް އަޅ ަގނޑ މެން ކޮމިޓީ މަރ 

ަވރަްށ  ންއެއީ ހޯދަދ ަވހ ެގ މެިޑކަލް ސެްޓފިކެޓް  30ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ގައި ަގެވސް  . އަޅ ަގނޑ  މޭނެޮގތްތަކަށް ނި

އް އެްއެވސް މީހަކަްށ ލަތެހާމީހެއްެގ  ،ލައަކީ ދަޫގ ކަެމއް. ެއކަން ކ ރ ކ ަގއި އެންމެ ބޮޑަށް ދިމާާވނެ މައްސަނއ 

 15އެ ދެންނެިވ ޮގތަށް  ،ކަންަތއްތައް ދިާމާވނެ ޮގެތއް. އެހެންނަމަެވސް އި ދ ަވހެއްގަ  އެ ،ބަޔާންކ ރާކަށް ނޭނޭގނެ 
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އަދި  .އޮތ ން އެީއ ހަމަ ަވަރށް ރަނަގޅ  ޮގތެއް ށް ބ ނެޭވ ޮގތަންދ ަވސް ެއއީ މެިޑކަލް ސެްކެޓފިކެޓް ނ ލާ ސަލާ

ެއއީ ބޭނ ންކ ރެޭވނެ ކަމެއް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  ތައްދ ަވސް  ތްބާކީ އޮ ،ލަެތއް ދިމާެވއްޖެ ނަމަާގ ޞަޚާއް

 ޞަޚާއް  ބޭނ ންޭވ، ތަކެއްަވރަށް ިގނަ ރަްއޔިތ ން ،ގެ އްއަދި ހަމަ ަވރަށް ިގނަ ފަރާތްތަކެ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ެވސް އަދި ޕްރަިއެވޓް ކ ންފ ނިތަކ ގައި މަަސއްކަތްކ ާރ  ފ ންްއޒަަވސަރިވސް މ   އަާދކ ރާ ސިިވލް ޮގތެްއަގިއ ަވޒީފާ

އަހަރީ ޗ އްޓީ ިގަނ  ޗ އްީޓެގ މައްސަލަ. އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ޙައްޤ ާވ އަހަރީ ،ފ ންެގ ޝަކ ާވއެއް އެއީްއޒަަވިގނަ މ ަވރަށް 

ދ ަވހ ެގ އަހަރީ ޗ އްޓީ  30 ،ޮގތ ން މިހާރ  ާގނޫނ  ބ ނާެވސް ނ ލިބި.  އިދަނީ އަހަރ  ނިމޭއިރ ަގ ފ ންނަށް މިްއޒަަވމ 

 ޞަ ާޚއް ،އް. އެހެންނަމަެވސް، ިގނަ އޮފީސްތަކ ަގިއ މަސައްކަތްަތްއ ހ ންނަ ޮގތ ންއެީއ ނަަގން ާލޒިމ ާވ ެއއްޗެ 

އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ،  ދަނީ ފ ންނަށް މި އަހަރީ ޗ ްއޓީ މިްއޒަަވމަސައްކަތްކ ރާ ިގނަ މ   އިލައިންގަ ންޓްރޮޮގތެްއަގިއ ފް

 ،މ ެގ ސަބަބ ން ދެން ދިމާާވ މައްސަލައަކީމިހާރ  މަހްރޫމ ެވެގން. އެކަމ ެގ ސަބަބ ން މިދެންނެިވ އަހަރީ ޗ އްޓީ ެގއްލ 

އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިީއ  ެވސް އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ނ ލިބޭ  ާވ ފައިސާ އަހަރީ ޗ އްޓީއަށް  .ެވސް ެގއްލ ނީ އަހަރީ ޗ އްޓީ

ކަމ ަގއި ިވޔަްސ ފ ންނަށް އަހަރީ ޗ އްޓީައށް ނ ދެވ ނ ްއޒަަވބޫލ ކ ރަން. މ  ަގކަމެއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ   ނެާވންޖެހޭއްލ ޙަ

ކަމަްށ  ފައިސާ ލިބޭނެ އިންތިޒާމ ތަކެއް ހަމަޖެހެންޖެހޭ. އެއީ އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ޙައްޤ ާވ އެްއެޗއް އެ ބޭފ ޅ ންނަށް

ބޫލ ކ ރަން. މި އިޞްލާޙ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި އެބައޮތް މިނިމަން ޭވޖ ެގ ާވހަކަ. އަޅ ަގނޑ  ފ ރިހަމައަށް ަގއަޅ ަގނޑ  

ޮގތ ން.  ރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން މިހާރ  އެބައޮތް ތިން ހ ށަހެޅ މެއް ހ ށަހަޅާފައި މިނިމަމް ޭވޖާ ގ ޅޭތާއީދ ކ ރަން. ސަ

މ ސާރަިއެގ  އެއީ ހަމައެކަނި އެންމެ ކ ޑަޮކށް ދެޭވ ބޭސިކ  ،އަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ަގއި މިނިމަމް ޭވޖަށް ާވންޖެހޭނީ

އެއްެޗްއެގ  ލިބޭ ، އެަލަވންސްތަްއ ނ ހިމެނިއިތ ރ  ،އްެއއްަޗކަްށ ާވންޖެހޭނީ. އިތ ރ  ޢިނާޔަްތތަ ޮގތ ަގއި ކަނޑައެޅޭ 

ޮގތެްއގައި ިރސޯޓ ތަކ ެގ  ޞަބޫލ ކ ރަން. ޚާއް ަގއަޅ ަގނޑ   އެިޅެގންދާންޖެހޭނެ ކަމަށްޮގތ ަގއި މިނިމަމް ޭވޖ  ކަނޑަ

އެ  ،ެއއީ ސަރިވސް ޗާޖ  ަޙއްޤ ާވ ފަރާތްތައް ެއ ފ ންނަށް ސަރިވސް ާޗޖ  އެއީ ަވކިން ލިބެންޖެހޭ ެއއްެޗއް. ްއޒަަވމ 

ފ ން އެކަިނ ްއޒަަވއެ ރިސޯޓަށް ނިސްބަތްާވ މ  ،މިދެންނެިވ ޮގތަށް ؛ފ ްނެގ ޮގތ ަގއި ހިމެނޭއްޒަވަ ރިސޯޓެްއގައި މ 

ނ ހިމެނޭ އެއްޗެްއެގ ޮގތ ގައި އެކަން ާވންޖެހޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިގނަ ރިސޯޓ ތައް ިމ ހ ންނަނީ މިހާރ  ަވރަށް  

ކަމ ގައި ިވޔަސް،  ން ެބލެހެއްޓ ންާގޑަ ؛ެވސް ކަންކަން  ސްކޫލ  އަދި އެހެންބޮޑަށް އައ ޓްސޯްސކ ރެިވފަ. ޑަިއިވން

ލިޭބ ކ ެރިވފަ. އެހެންަނމަެވސް، އެ ރިސޯޓަކަށްިގނަ ކަންކަން މިހާރ  މި ހ ންނަނީ އައ ޓްޯސސް ނެންސް ިވަޔސްމެއިންޓަ

 ދެްއާވ ފައިސާ ެވސް މީެގތެރޭ ޗާޖ ެގ ޮގތ ަގއި ފަތ ރ ެވރިން ސަރިވސް ،އާމްދަނީެގ ނިސްބަތ ން ބަލާއިރ 

ސަރިވސް ޗާޖ   ،ކަމަށްާވިއރ ަގއި ބޫލ ކ ރަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންަގކަމަށް އަޅ ަގނޑ   ހިމެނެންޖެހޭނެ

ކަންކަްނ  ބެިހެގންދާނެ ޮގަތކަށް ާގނޫނ ަގއި މި  ދާއިރ ަގއި މިދެންނެިވ ޮގތަށް މި ފަރާތްތަކަްށ ެވސްބެހިެގން

ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ ެވސް ފާހަަގކޮށްލަން. ހަމަ އެއާެއކީަގއި މި ާގނޫނ ެގ  ެގކަމެއް ންމ ަވރަށް މ ހިލިޔެިވެގންދިއ މަކީ 
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ަވގ ތ  ސަރ ކާރ ެގ  ޕްރޮބޭޝަްނެގ މ އްދަތ . މިަވނީ އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް ހ ށަހެިޅފަ. އެއީ  ެވސް މި ަވނަ ާމއްދާ 19

ދ ަވހ ން މިކަން  މަސް ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ތިންަގޑ  އަޅ ަގނ ،ކަމ ަގއި ިވޔަސް އޮތްދ ަވސް ހ ށަހަޅާފައިމަސް ފަރާތ ން ހަ 

 ،މަސައްކަތްކ ރާ ދ ަވހ  ފަކަށްޒައް ވަ މ  ނިމެންާވނެ އިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އެ ތިން މަސްދ ަވހ ެގ ތެރޭގައި ެވސް އެ

ނެ އިްއޒަތްތެިރ ނާޔަތްަތއް ެވސް ލިބެންާވއިލިބޭ މ ސާރައިެގ އިތ ރ ން އެ ލިބެންާވ  ދ ަވހ ނިކ ންނަ މަސައްކަތަށް 

އި ކަށް އެ ލިބެންާވ ރައްކާތެރިކަމަކާ ފައްޒަަވތާކ ން އެ މ  މަސައްކަތްކ ރާ ،ޮގތ ން ަވޒީފާެގ ރައްކާތެިރަކމ ެގ ސް.ރައީ

ށް ކައަދި އެީއ ރަނަގޅަ  ،އްޒަެފއް އެތަނަށް ަމސައްކަތަށް އަހ ލ ެވިރވ މާއި ވަ އެ މ  ،ނާޔަތްތަްއ ލިބ ން ެއއީއި

ބޫލ ކ ަރން އިއްޒަތްތްތެރި ަރއީސް. ަގެވެގންދާނެ ކަމެްއެގ ޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ދިއ މަްށ މަގ ފަހިށްގައި ކ ރިއައެކަންކަމ  

ނ ދެޭވނެ އިތ ރަށް ކ ރިއަށް އެަތނ ން ބޭރ ާވން ނޫނީ ވަޒީފާިއން ،ޒީާފއަށް ޮގސް ފ  ަވްއޒަަވަވރަށް ކ ރާހިތ ން އެ މ 

އަޅ ަގނޑ   ،ާވީތެވ މ  ކަމަކަށްންިދއ މަީކ ެވސް އެީއ ަވރަށް މ ހިއ ލެއް ނ ލިބޭނެ ޮގަތކަށް ކަންކަން ބައްޓަްނެވެގންޙަމާ

ޮގތ ގައި ދެން އަޅ ަގނޑަށް މި އިޞްލާޙ ތަކ ން ެގ މ  ކަމެއްންއީސް. އެންމެ މ ހިމި ނ ކ ތާ ފާހަަގކޮށްލީ އިްއޒަްތތެރި ރަ

ޮގތެްއަގިއ ދިެވހިން މި ކ ާރ  ޞަ ޚާއް .ިދެވހިރާއްޖޭަގއި މަސަްއކަތްކ ރާ ިބދޭސީންެގ ކަްނކަން ،ދަނީ ފާހަަގެވެގން މި

ހިމެނިފައިާވކަން. ެއކަމަށް ޓަކަިއ ކ ގައި ބޭރ ެގ ފަރާތްތައް މަދ ކ ރ މަށް ޓަކައި މި އިޞްލާޙ ތަ ،މަސައްކަތްތައް 

ަގއި ަވޢ ދ ެވފަިއާވނެ  19އަޅ ަގނޑ މެން އެޖެންޑާ ދަންނަަވން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ޅ ަގނޑ  ސަރ ކާރަށް ޝ ކ ރ އަ

ވ ން.  ދިެވހިން ލައްާވ މަސައްކަތްަތްއ ކ ރެޭވނޭ ޮގތްތަެކއް ،މީހ ން ނ ެގނެސްކ ރާ މަސަްއކަތްތަަކށް ބޭރ  ދިެވހިން

ޮގެތްއަގިއ  ޞަަވގ ތ  ޚާއް މި ،އި މަސަްއކަތްތެިރންެގ އާބާދީއަށް ބަލާއިރ ަގ ޙަޤީޤަތ ގައި ދިެވހިާރއްޖޭަގއި މަސައްކަތްކ ރާ

ވ ރެ އިތ ރ  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއީ ކަންބޮޑ ާވންޖެހޭ ކަމެއް.  ސޯޓ ތަކ ަގއި ެވސް ބިދޭސީންެގ އަދަދ  ދިެވހިންނަށްރި

 ؛ކަށް ާވްނ އެބަޖެހޭ. ިގނަ ދިެވހިންެއއީ ައޅ ަގނޑ މެން ަވރަށް ބޮޑަށް އަމާޒ ހިފަންޖެހޭ ކަމަ މިކަން ޙައްލ ކ ރ ން

ކަމ ަގިއ ނޫން ކަން ލިޔެެގންދިެވހިންނަށް އަދާކ ރެޭވ ިގަނ ވަޒީފާތައް ދިެވހިންނަށް ލިބޭނޭ ޮގތަށް ާގނޫނ ގައި މިކަން

 ،އޮތް ޮގތ ން ފަތް މިާގދިެވހިރާއްޖޭެގ ސަ ،ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ ދިެވހިރާއްޭޖެގ މ ޖްތަމަޢ ަގއަޅ ަގނޑ   ،ާވނަމަ

ކޮންޓްރޯލްތަކެއް  އިށް އެ ފ ރ ޞަތ ތަްއ ލިބ ން ަވރަށް ބޮޑަށް ހަނިެވެގންދާނެ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މީަގދިެވހިންނަ

  ،ިވޔަސް ކަމ ަގއި ންޓްރޯލްތަކެއް ލައިެގންމީހ ން ރާއްޖެ އެތެރެކ ރެޭވނެ ޮގތްތަކަށް ކޮޭބރ  ،ކަމ ަގއި ިވޔަސް ލައިެގން

ފަހ  ދެން ބޭރ    ިދެވހިން އިސްކ ރ މަށް ،ިވޔަސްޓްރޯލް ލައިެގންކަމ ގައި ލާންކ ރ މ ެގ ެކޓަަގރީތަކަށް ކޮންވަޒީފާތައް އިޢ 

މ  ންމީހ ންނަށް މިކަންކަން ާވނެ ޮގތަކަށް ކަންކަން އިންިތޒާމ ެވެގން ާގނޫނ ގައި ސާފ ކޮށް މިަކންކަން ލިޔ ން އެއީ މ ހި

ތ ަގއި ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާގައި ިމ ބޫލ ކ ރާ ޮގަގ. އަޅ ަގނޑ  ންައޅ ަގނޑ  މި ާވހަކަ ދަންނަާވލަ ،ާވތީ ކަމ ަގއި ކަމެއް

ިވޔަފާރިތަްއ  އަދި އި،މަސަްއކަތްކ ރާ ފަާރތްތަކާ ،މަސަްއކަތްތެިރންނާއި ،އިޞްލާޙ ތަކަށް އިތ ރ  ބަދަލ ތައް ެގނެސް 

 ،ާވނެ ޮގތަށް މިކަންކަން ބައްޓަްނެވއިން ދެ ަފރާތަށް ެވސް ަފއިދާނެެވސް މި  ނަށްިވޔަފާރިެވރިން އި ހިންާގ ފަރާތްތަކާ
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ކަންކަން  ފ ންެގ ރައްކާތެރިކަން ކ ިރއަަރއިެގންދާނެ ޮގތަށް މިްއޒަަވއެހެންމެ މ އަދި  ،ތިޞާދ އްޖޭެގ އިޤ ހިރާދިެވ

މި އިޞްލާޙ ތަކަށް އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރާ ާވހަަކ  ،ރެިވެގންދިއ މަީކ އަޅ ަގނޑ މެން އެދޭ ކަމަކަްށ ާވތީ ،އިންތިޒާމ ވެ 

  ިވ ފ ރ ަޞތަށް.ތެރި ރައީސް ދެއްދަންނަަވން. ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްަޒތް

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

އަޅ ަގނޑ  މެދ ކަނޑާލ މ ެގ ކ ރިން އަދި  ށްޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އާދެ! އަޅ ަގނޑ މެން މެންދ ރަ

 . އަރ ާވނަންއަށް ފ ރ ޞަތ ދީދީޙައްމަދ ސައިން މ ޙ ފ ވައްމ ލަކ  މެދ  ދާއިާރެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  

 

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

ފައި މި  ެގންނަން ހ ށަހަޅާށް ( އަާގނޫނ ބެހޭ  ވަޒީާފއާ) 2008/2ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ާގނޫނ  ނަންބަރ  

ޔާލ  ކޮންމެެވްސ ޚިތަކ ަގއި އަޅ ަގނޑ ެގ ޙ ާވ އިޞްލާޙ ތަކަށް އަޅ ަގނޑ  ެވްސ ތާއީދ ކ ރަން. ެއކަމަކ  ބައެްއ ިއޞްލާ

ނޑ  . އަޅ ަގކަމަީކ، ޕްރޮބޭޝަން ޕީރިއަޑް  އެއްޮގތ ން، އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެޭވަވރަކަށް ތަފާތ  އެބަހ ރި. އެ

ށް  ހަ މަހަ އޮތ ން  ާގނޫނ ގައި އޮްތ ޮގތަށްހަށް އޮތ ން މިހާރ  ތިން މަ ޕްރޮބޭޝަން ޕީރިއަޑްނަމަ، ދެކޭޮގތ ން 

، އަށް ވަޒީފާދީކީ އެއީ މ ަވްއޒަފ  މީހާޕްރޮބޭޝަން ޕީރިއަޑަޭގ، ނޑަށް ެވސް އިނ. އަޅ ަގަގޅީހެދ މަށްވ ރެ ބޮޑަށް ރަނ

ށްފަހ  ވަޒީފާ ދާއިމީކ ރާ ނިމ މަާފއަށް އަހ ލ ެވިރކ ރ ވ މަްށ ޓަކައި ކަނަޑއެޅިަފއިާވ މ ްއދަތެއްކަން. އެ މ އްދަތ  ވަޒީ

އަޅ ަގނޑަްށ އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިާރެގ ަބއެއް ތެރޭގައި ެވްސ ެގ މި ކޮިވޑ   .އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. ޮގތަށްކަން މި އޮތީ

ތެޭރަގއި ޕްރޮބޭޝަން  ެގމީހ ންނަށް މި ޮކިވޑ އެ  .ފ ންްއޒަަވިރސޯޓ ތަކ ަގއި ތިބި މ   ،އްޔިތ ން ަޝކ ާވކ ރިރަ

 ،ން ޕީރިއަޑ ރޮބޭޝަޕް ފ ންތަކެއްްއޒަަވފ ްނތައް ވަޒީާފއިން ަވކިކ ރި ާވަހކަ. ަވރަށް ިގނަ މ އްޒަަވމ  ޕީރިއަޑ ގައި ތިބި

ފެްއެގ ޮގތ ަގއި ްއޒަަވަވގ ތީ މ  ،ފ  މީހާ ހ ރ މ ެގ ސަބަބ ންއްޒަވަ ނ ެވ މ ދާއިމީ ،ތެރޭަގއި ތިީބމާ ެގއެ ޕީރިއަޑ  

، ފ  މީހާ އެބަ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްލާ. އެހެންީވމާްއޒަަވަވރަށް ފަސޭހަކޮށް މ  ،ފ  މީހާ ހ ރ މ ެގ ސަބަބ ންްއޒަަވމ 

ޕީރިއަޑ  އޮތ މަށް. މިހާރ   ެގ ބަދަލ ަގއި ތިން މަސްދ ަވހަށް ޕްރޮބޭޝަންހ ެގދ ަވމަސް ހަ ،އަޅ ަގނޑަށް ހަމަ ފެންނަނީ

ެއީއ  ،ދ ަވހަށް ބައްޓަންކޮށްފައި އޮތ މ ެގ ބޭނ މެއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ެރެވނީމަސް މި ބިލ ގައި މިޮގތަށް ހަ

  ޭވޖ  ލިބޭ މަމްފ  މީހާއަްށ ެވސް މިނިްއޒަަވމ  ނަޕްރޮބޭޝަން ޕިރިައޑ ަގއި ހ ން ،މިނިމަމް ޭވޖ  ކަނޑައެިޅެގންާދއިރ 

ފެނ މ ގައި ޕްރޮބޭޝަން ، އަޅ ަގނޑަށް ެފންނަމާީވދަނީ. އެހެން ނޫނ ަގއި މިހާރ  ބައްޓަންެވެގން މިާގ ޮގތަށް މި

ާދ މ އްދަތ  ދިގ ެވެގންދިއ މ ެގ އެ މީހާއަށް ޕްރޮބޭޝަން ޕީރިއަޑ  ދިގ ެވެގން ، ޭވޖ  ލިބ ނަސްމްޕީރިއަޑ ގައި މިނިމަ

ދ ަވހަށް މި މަސް ތިން ،ައޅ ަގނޑަށް ހަމަ ބޮޑަށް ފެންަނނީ ،ކ ޑަ. އެހެްނވ މ ން ސަބަބ ން ވަޒީާފެގ ރަްއކާތެރިަކން މާ
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ެއއް އަޅ ަގނޑަށް އަދި ަވރަްށ ބޮޑަށް އަންނަ ޝަކ ާވ .ކަމަށް. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ޕްރޮބޭޝަން ޕީރިއަޑ  އޮންނަންޖެހޭ

ޯއޓީ ެއ  ،ވޭ އެ ޭބފ ޅ ން ިވދާޅ  ،ޮކށް ރިސޯޓ ތަކ ަގއި މަސަްއަކތްކ ރާ ފަރާތްތަކ ންޞައޯޓީެގ ަމއްސަލަ. ާޚއް

ަގިޑއިރ   12ަގޑިއިރ  ނޫނީ  10 އި ދ ާވލ ޔާ ރިސޯޓ ަތކ ަގއި ރެ ރަނަގޅަށް ނ ލިބޭ ާވހަކަ.ހަމައަށް ބޭފ ޅ ންނަށް 

އެ މީހާ  ،ެވފައި ހ ރ މަކީ އެއީާވ. މ ަވްއޒަފ  މީހާ ރިސޯޓ ގައި އެކޮމޮޑޭޓ  ކ ރ އެބަ މ ަވްއޒަފ ން ލައްާވ މަސައްަކތް 

 150ރ ިފޔާ،  200މަހަކ   އި،ކ ރ ވަ ކޮންމެ ިހނދަކ  ނެރެެގން އެ މީހާ ލައްާވ މަަސއްކަތް  ،ކޮންމެ ަގިޑއަކ  

ން. އެއީ އަޅ ަގނޑަްށ ދީެގން ެގންގ ޅެންޖެހޭނެ ހަމައެއް ކަމަކަށް އަޅ ަގނެޑއް ނ ދެކެ ރ ފިޔާަވރ ެގ ކ ޑަކ ޑަ އޯޓީެއއް 

ކ ރ ާވކަން . ހަމަ ބައެއް ރިސޯޓްތަކ ން އެޮގތަށް މަަސއްކަތްހި ެވސް ލިބިފަތަކާއި ެއްއޗެސެލަރީ ސްލިޕ އެބަހ ރި ހަމަ 

 ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސަށް ެވސް އެނިގަވޑަިއަގންަނާވނެ ؛ނ ން ވެސް އެނޭގ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްޤީއަޅ ަގނޑަށް ހަމަ ޔަ

. ޭވޓަރ ންނާ ކ ރަނީ ރޫމް އެޓެންޑެންޓ ންނާއި އަދި ވަޒީފާ ައދާ މި އިމ  ޮގެތއްަގއި ރިސޯޓްތަކ ަގއް އާ ދިެވހިރާއްޖޭެގ

ެއ  ،ބޮޑ  ޕަސެންޓޭޖަކީ އެީއ. މިހެން މިކަން އޮތް ހިނދ އާބާީދެގ ވަޒީފާ އަދާކ ާރ  މ  ޮގެތްއަގިއ ރިސޯޓ ެގއްއެީއ އާ 

ދޭތެރޭެގ  ރ ފިޔާއާ 5000ރ ފިޔާާއއި  3000 ން ހަމަ ަވރަށް ކ ޑަކ ަޑ މ ސާރައެއް.މ ަވްއޒަފ ންނަށް މި ލިބެނީ ނިސްބަތ 

ކ ންފ ނިތަކާއި މާލޭަގއި މި ޮއންނަ އެހެން  ،އަސާސީ މ ސާރަެއއް މި ލިބެނީ. ރިސޯޓ ތަކ ަގއި އެހެން ކ ންފ ނިތައް

 ަވންސްަތކެއް ކަނަޑއެޅިެގެނއް ނެތް.އަސާސީ މ ާސރަ ނޫން އިތ ރ  އެލަ ތަފާތ ކޮށް ިވޔަފާރިަތކާއެހެން  ،ތަފާތ ކޮށް

ފެނ މ ގައި ކ ޑަކ ޑަ ްށ ފެންނަ، ާގތްަގނޑަކަށް ައޅ ަގނޑައެހެންީވމާ އިތ ރަށް މި ލިބޭ އެއްޗަކީ ސާރިވސް ޗާޖ .

 ،ރ ިފޔާ. ލިބޭއިރ   4000ރ ފިޔާ،  3000ކަންމަތީ ިފހާރައެްއގައި ެވްސ އެބަދޭ މ ސާރައަށް  ،ފިހާރައެއްަގއި

ެއއް މިލިއަން މިިލއަން ޑޮލަރ  އަހަަރކ  ބީ.ޕީ.ީޓެގ ޮގތ ަގއި  50މިލިއަން ޑޮލަރ ،  40މެން މި ދައްކަނީ އަޅ ަގނޑ 

މ ސާރައެއްެގ ޮގތ ަގިއ  ނޫނީ ،ކާރަށް ދައްާކ ކ ންފ ނިތަކ ެގ މ ވައްޒަފ  މީހާެގ އަސާސީ މ ސާރަޑޮލަރ ަވރ  ސަރ 

ަގއި  19މެން އެޖެންޑާ އަޅ ަގނޑ  ،ރ ފިޔާ. މިހެންވ މ ން 5000ރ ފިާޔ،  3000ދެނީ  ިވޔަފާރިކ ރާ ފަރާތ ން މި

ދޭނެ  އެންމެ ކ ޑަމިނ ން ؛މިނިމަމް ޭވޖެއް ،ޢ ދަކީަރއްޔިތ ންަނށްީވ ަވ ،ދިޔައީ ާވހަަކދައްކަމ ން ،ދިަޔއީކ ރަމ ންަވކާލާތ 

މި އިޞްލާޙ ތަްއ  ،ކަނޑައަޅަން. ެއޮގތ ން މި ބިލ ގައި މި ބިލ  ފާސްެވެގންދާއިރ  އޭޖެހެ އ ޖޫރައެއް އެބަ

ެގންދާނެކަްނ ެވސް އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިާރެގ ރައްޔިތ ންނަށް އަޅ ަގނޑ  އެންމެ ކ ަޑ އ ޖޫރަ ކަނޑައެޅި  ،ފާސްެވެގންާދއިރ 

ަވޒީފާ ހޯދަން މަސަްއކަތްކ ރާ މީހާއަށް އިނާޔަެތއް  ،ށްދެން. އަދި ައޅ ަގނޑ މެން ެވފަިއާވ އަނެއް ެއއް ަވޢ ދަކީހާމަކޮ

ަވޒީފާ ހޯދަން މަސައްކަތްކ ރާ ފަރާތްތަަކށް އިނާޔަތެްއ ލިބޭ ޮގަތްށ ދިނ ން. މިހާރ  މި ބިލ ގައި ިއޞްލާޙެއްެގ ޮގތ ަގިއ 

މިހާރ  ަބއެްއ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ަވނީ  މ  ކަމެއް.ން ޑަށް ެފންނަ ޮގތ ަގއި ަވރަށް މ ހިެއއީ އަޅ ަގނ އޮތ ން

 އަދި ، އަޅ ަގނޑ  ެއޮގތަށް އެކަމަށް ާތއީދ ކ ރާ ާވހަކަ ެވސް ދަންނަަވން.އެޮގތަށް ހ ށަހަޅާފަިއ ެވްސ ެމ. އެހެންީވމާ

އަހަރ ން  65ނީ އަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ން ހަމަ ިމހާރ  މި ދެނީ ެވސް ލިބެންޖެހޭ ށްވަޒީފާ ހޯދަން މަަސއްކަތްކ ާރ ފަރާތަ
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ހަމަ އެހާަވރ ެގ އިނާޔަެތއް ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ   ،ާވއިރ  ށްއަރ ފިޔާ  5000ދޭ  މަތީެގ ފަރާތްތަކަށް މި

އަހަރ ން މަތީގައި ހ ންަނ  65ރެވފައި ނޫނިްއޔާ ރިޓަޔަ ،ކޭހޯދަން މަސައްކަތްކ ރާ މީހާއެ އް. އެއީ ވަޒީފާއެ ދެކެން

ރ ފިޔާެގ އިނާޔަތެއް ަވޒީފާ ހޯދަން   3000ނޫނީ  2000 ނ ާވނެ.މީހާއެކޭ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ގައި ތަފާތ ެވެގން

އް ެވސް ނޫން. ރ ޮގތެއް ނޫން. އަދި ހަމަޖެހޭ ޮގތެތ ަގއި ފެއަޮގއަޅ ަގނޑ  ދެކޭ  ،މަސައްކަތްކ ރާ މީހާއަށް ލިބ ަމކީ ެއއީ

 ،ރިވސް ޗާޖ ެގ މައްސަަލއަކީ ރިވސް ޗާޖ ެގ މައްސަލަ. ސަސަ ،ދެން، އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން އޮތް އަނެްއ ކަމަކީ

ކަމެއް. އަދި އަބަދ ެވސް ނ  ފާހަަގކ ެރވ  މަސަްއކަތްކ ިރއިރ  ެވސް ަވރަށް ބޮޑަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކެމްޕޭނ ެގ ތެރޭގައި 

ރިވސް ޗާޖ  ނ ލިބޭ މަްއސަލަ. އަޅ ަގނޑ  ކަަށަވރ ކޮްށ ހަމައަްށ ސަ ،ރަށް ބޮޑ  ަޝކ ާވއެއް ރިސޯޓ  މ ަވއްޒަފ ންެގ ަވ

ތި  ރިވސް ޗާޖ  ހަމައަށްސަ  ،މި ބިލ  ފާސްެވެގންާދއިރ  ،އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިާރެގ ަރއްޔިތ ން ެވސް ދެނީ މި

ލޭބަރ   ،ން އެަބ ފ ރ ޞަތ  ލިބޭތި މ ވައްޒަފ ންނަށް މިހާރ  ާގނޫނ  ފާސްެވެގންދިއ މ  ،މ ަވްއޒަފ ންނަށް ނ ލިބެންޏާ

ާވ ޮގތ ްނ  ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއަށް ަމއްސަލަ ހ ށަހަޅަިއެގން ެއ މައްސަލަ ބެލ މ ެގ. މިހާރ  ިމ ާގނޫނ ަގއި މި

 ؛ނ ލިބ  ،މ ަވްއޒަފ ންެގ އަދަދާއި  ،ޮގތާއި ރިވްސ ޗާޖ  ބެހިސަ ރިވސް ޗާޖ ެގ ތަފްސީލ ތައް،ސަ ،ވެއްެޖއްޔާ

ހ ރިހާ ތަފްސީލ ތަކެއް އަހަރަކ  ެއްއ ފަހަރ  ކ ންފ ނިން އެބަޖެހޭ   މި ،ކ ރި އަދަދާއި ލެކްޓ ރިވސް ޗާޖ ެގ ޮގތ ގައި ކަ ސަ

 ފަހަރ  ެވސް އެ  ރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިީޓއަށް އަދި މަހަކ  އެއްލޭބާރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިީޓއަށް ހ ށަހަޅަން. ލޭބަ

ރިވސް ، ސައޮތީ. އެހެންީވމާ ންކ ރެިވފައި މިތަފްސީލ  ބޭނ ންވެއްޖެ ހާލަތެއްަގއި ލިބޭނެ ޮގތަކަށް މި ާގނޫނ  ބައްޓަ

ރިވސް ޗާޖ  ހަމައަށް މ ަވްއޒަފ ންނަށް ލިބިެގންދާނެކަން ޗާޖ  އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ މި ާގނޫނ  ފާސްެވެގންދިއ މ ން ސަ 

ާވހަަކ މ  އިޞްލާޙެއް. މި އިޞްލާޙަށް އަޅ ަގނޑ  ފ ރިހަމައަށް ތާއީދ ކ ރާ ންއަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. ިމއީ ަވރަށް މ ހި

އަޅ ަގނޑ  ކ ީރަގއި ާވަހކަދެއްިކއިރ ގައި ިމއީ  ،އަދި އަޅ ަގނޑ  ފާަހަގކޮށްލަްނ ބޭނ ންޭވ ެވސް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަަވން.

 ،ފ ރައަކަށްަވކި އ މ ރ  ،އެންމެ ކ ޑަ އ ޖޫރަ. އެންމެ ކ ޑަ އ ޖޫރަ ދ ނިޔޭެގ ަބއެއް ަޤއ މ ތަކ ގައި އެބަހ ރޭ ކަނަޑއެޅިަފއި

  ށް ައހަރ ން މަތީެގ މީހ ންނަ  24ކ ޑަކޮށް، އަދި  ނަށް މިނިމަމް ޭވޖ ން ދަށ ެގ މ ަވްއޒަފ ންއަހަރ  24ދަންނަާވނަމަ 

އެންމެ ކ ަޑ  ،ކ ެރިވފައިާވ ޮގތ ންރާއްޭޖގައި ިމހާރ  މި ބިލ ގައި ފަރ މާ ،ތަފާތ  ރޭންޖެއް އެބަހ ރޭ. ެއހެންނަމަެވސް

ައޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގިއ އެއީ ދިއ މަކީ ކަނޑައެިޅެގންދާފ ރައަކަށް ބެލ މެއް ނެތި އ ޖޫރަ ކަނޑައެިޅެގންދާއިރ  އ މ ރ 

އަޅ ަގނޑ  ަވަރށް ބޮޑަށް ތާއީދ ކ ރާ ކަމެއް ެއއީ ން މި ބިލ  މި ޮގތަށް އޮތ މަކީ ެއޮގަތށް މިހެ ަވރަށް ރަނަގޅ  ކަމެއް.

ާރއްޖޭަގއި  ،އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ން ،ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރާ .ކަމަށް ެވސް ފާހަަގކ ރަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

އެ ިވޔަފާރިތަކަށް ައޅ ަގނޑ  މި  ،މައިކްރޯ ބިޒްނަސްތަކާއި ސްމޯލް ބިޒްނަސްތައް ؛މިތިބަ ކ ދިކ ދި ިވޔަފާރިތައް

ަލއްކަ ރ ިފާޔެގ  5 އަހަރަކ  ،މައިކްޯރ ިވޔަފާރިއޭ ައޅ ަގނޑ  މި ދަންނަަވނީ ؛ލަްއކަ ރ ފިޔާ 5އަހަރަކ   ،ދަންނަަވނީ

 ށް އެންމެ ކ ަޑ އ ޖޫރައަ ްށ،ޭވޖަ ެއ ިވޔަފާރިަތކ ން ައޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގިއ މިނިމަމް ،ބޭ ތަންތަނަށްއާމްދަނީ ލި
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އެކަން ކ ެރިވާދނެ ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑަކަްށ  ،އަޅ ަގނޑ މެން މި ކަނޑައަާޅ އެންމެ ކ ޑަ އ ޖޫރަ ކަނަޑއަޅައިިފއްޔާ 

މިލިއަން ރ ފިޔާެގ  5މިލިއަން ރ ފިޔާ. ައހަރަކ   5ހަރަކ  އަ  ،އަދި އިތ ަރށް ސްމޯލް ބިޒްނަސް އެއީ  ަގބޫލެއް ނ ކ ެރޭވ.

އެ ިވޔަފާރިތަކެްއ  ޮގއްިސއްޔާ ައޅ ަގނޑަްށ ހީަވނީކަނޑައެޅިެގން ޭވޖ  މިނިމަމް އާމްދަނީ ލިބޭ ިވޔަފާރިތަކަށް ެވސް

މައިކްރޯ އަދި ސްމޯލް  ؛އެ ދެ ފަންތި ، ައޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ން މި ބިލ  ފާސްެވެގންދާއިރ ނ ކ ރެޭވނެހެން. އެހެންީވމާ

މި ަވގ ތަށް  އިތ ރަށްމ  ކަމެއް ކަމ ގައި އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. އަިދ މީެގންކ ރ މަކީ މ ހިބިޒްނަސްތައް ިއސްތިސްނާ

އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަނީ ަވިކ  ނ ކ ެރޭވ. ިދއ ން އަޅ ަގނޑަކަށް ތާއީެދއްކަނޑަެއޅިެގން ޭވޖ   މިނިމަމް ބިދޭސީންނަށް

  މިނިމަމް  ދެން އެ ހިސާބ ން ފެށެިގން ބިދޭސީންނަށް އަހަރ  ދިނ މަށްފަހ  3ދެ އަހަރ  ނޫނީ  ،މ ދަތެއް ދިނ މަށްފަހ 

އަޅ ަގނޑ  ކ ރީ ދ ަވހ  ެވްސ  މ  ކަމެއްންކަނަޑއެިޅެގންދިއ ން. މިހެން ދަންނަާވއިރ  ަވރަްށ މ ހި ޭވޖ 

އެ ، 45%އި ދިެވހިްނެގ އާ 55%ބިދޭސީންެގ . 55، 45 ؛އޮންނަ ރޭޝިއޯރިސޯޓ ތަކ ގައި މިހާރ   .ފާހަަގކޮށްފަިއާވނެ

ނޫނީ އެންމެ ކ ޑަ އ ޖޫަރ  ޭވޖ   މިނިމަމްމިއީ އެްއެވސް ހާލެއްަގއި ކ ރަންޖެހޭ. ބަދަލ  ރޭޝިއޯ މިހާރ ން މިހާރަށް

ނ ާވނެ. މީތި ބަދަލ ާވންޖެހޭ ކަމަށް ޮއެވެގން ނެެގންަތކަށް ީމެގ ފައިދާ ިރސޯޓ  ،ބިދޭސީންނަށް އިސްތިސްނާކ ާރއިރ 

ރިސޯޓ ތަކ ަގއި އެބަޖެހޭ  ،އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ކ ރީ ދ ވަހ  ެވސް ފާހަަގކ ރި ފަދައިން ،ންީވމާއަޅ ަގނޑ  ދެކެން. އެހެ

ރޭޝިއޯ ބަދަލ ކ ރެެވން. އަދި އިތ ރަށް ރިސޯޓ ތަކ ެގ މަތީ  ނަށް އޮތްމިހާރ ން މިހާރަށް ބިދޭސީންނާއި ދިެވހިން

ންނާިއ ޮގތ ން ިދެވހީ ހޭ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭމެނޭޖްމެންޓް ލެެވލްގައި ެވސް އެބަޖެ ،ފަންތީގައި ަވޒީފާ އަާދކ ރާ ފަރާތްތައް

ކ ރެިވފަިއާވ ޞަކީ ިދެވހިންނަށް ޚާއްކޮށް ަވކި ަވޒީފާތަކަޞަ އަދި ޚާއް .މީހ ންެގ ރޭޝިއޯތަކެްއ ކަނޑައެޅި  ބޭރ 

ދިެވހިރާއްޭޖގައި އެބަތިބި  ،ޮގތ ން ވަޒީފާތަަކކަށް ެވސް ހެދިދާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ެދކެން. އެޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ

އެޗް.އާރ  ނޫނީ އެޑްމިންގައި މަަސއްކަތްކ ރާނެ ހަމަ  ޤާބިލ  މީހ ން. އެކައ ންޓެންޓ ން އެބަތިބި. އަދި ިއތ ރ  ފަންނީ

ތިބަ ސަތޭކަ ާސޅީހަކަށް ރިސޯޓ  މީހ ން ރާއްޖޭަގިއ މިމ  ޮގެތއްަގިއ ބޭރ އްިރސޯޓ ތަކ ަގއި އާ ޤާބިލ  ފަރާތްތައް އެބަތިބި.

ގައި ބޭރ  މީހ ން. އަޅ ަގނޑަކަށް ނ ފެނޭ ދިެވްއސަކަށް ސޯޓ ަގއި މި ތިބެނީ ޕާޭޗސިންރިިވްއސަަކށް އިރ ގައި ސަތޭކަ އޮތް

 ޮގތ ން ޕާރޗޭސިްނގ  ، އަޅ ަގނޑ  ދެކޭއެހެން ިބދޭސީއަކަށް ަވކި ކ ެރިވދާނެ ަކމަކަށް. އެހެންީވމާ ،ނ ކ ރެޭވނެ ކަމެއް 

ޮބޑ  އަެނއްހެން  މާ އީއެއީ މި   ަވރަށް ރަނަގޅަށް.ތައް ދިެވހިންނަށް ހިންޭގނެ ހަމަޓްެމންޓ ޓްމެންޓްތަކާއި މި ޑިޕާޕާޑި

ޓެކްނިކަލް ކަމެއް ެވސް ނޫން. ހަމަ އާދައިެގ މަސަްއކަތެއް ކ ރ މަށްޓަކައި ބޭރ ން މީހ ން ެގނެސްެގން އެކަން ކ ެރޭވނެ 

ޮގތ ން އެ ފ ރ ޞަތ   ފ ރ ޞަތ  ރިސޯޓ ތަކަށް އޮންނަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅ ަގނޑެއް ނ ދެކެން. އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ

 ،ބިދޭސީންނަށް މިހެން މި ފ ރ ޞަތ  ދީފައި އޮތ މ ެގ ސަބަބ ން ބޭރ އެީއ މިހާރ  މިހެން  ެވހިންނަށް ލިބެންޖެހޭ.ދި

އެ  ،ތިބަ ހޯލްސޭލް ތަންތަނ ން މ ދާ ަގތ މ ެގ ބަދަލ ަގއި ދިެވހިާރއްޖޭަގއި މި ދިެވހިރާއްޖޭެގ ިވޔަފާރިަތކ ން ނޫނިއްޔާ

އެ ބޭފ ޅ ންެގ ގައ މ ން ބޭރ ން މ ދާތައް ެގނައ ން. އޭެގ ސަބަބ ން  ،ކ ރަްއާވ ޮގތަކީ މަސައްކަތްބޭފ ޅ ން ިގނަ ފަހަރަށް 
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އަިދ އިތ ރަށް ސަރ ކާރަށް އާމްދަނީެގ ޮގތ ަގއި ޖީ.އެސް.ީޓއާިއ  ،އޮންނަ ފ ރ ޞަތ  ކ ޑަެވދިެވހިރާއްޖޭެގ ިވޔަފާރިތަކަށް 

 ރ ޞަތ  ހަނިެވެގންދޭ. ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ިރއްޔާ.އޮްތ އާމްދަނީއަށް ފ ބީ.ޕީ.ޓީެގ ޮގތ ަގއި ލިބެން 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ކަނޑާލަނީ. ޖަލްސާ މެދ  އާދެ! މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން މެންދ ރ ެގ ހ ސްަވގ ތ ޮކޅަށްޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ . 

 މިނެޓ ގައި. 1:10ދެން، ޖަލްސާ ފެށޭނީ 

 

 {އަށް 13:15އިްނ  12:41 :ކޮޅ ސްަވގ ތ  ހ }

 (އްމަދ  ނަޝީދ ރައީސް މ ޙަރައީސް،  މަޖިލީހ ގެ ؛ވީންނެތ ގައި އިސަ)ރިޔާ

 

 ޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:ރި

ަގއި. އެީއ  8.4އެޖެންާޑ އަިއޓަމް  ،ދަނީ އަޅ ަގނޑ މެން ބަހ ްސކ ރަމ ން މިލަިއކ މް. ޢަ ައއްސަލާމް .`

ާގނޫނ  ނަންބަރ   ،ހ ޅ ޫދ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިލްޔާސް ލަބީބް ހ ށަހަޅ އްާވަފއިވާ  ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން

 ެގންިދއ ން. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މިެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ ބަހ ސް ކ ރިއަށް ށް އިޞްލާޙ  (އަބެހޭ ާގޫނނ  ަވޒީފާއާ) 2008/2

ކ ޅ ދ އްފ ށީ އ ތ ރ  . ށްލަޠީފައް ޔާސިރ  ޢަބްދ މެންބަރ   ދާއިާރެގ ިއްއޒަތްތެރި ކ ޅ ދ އްފ ށީ އ ތ ރ  ،އަރ ަވނީފ ރ ޞަތ 

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 ލަޠީފް ާވހަކަދެްއކެވ ން:އްެމންބަރ  ޔާސިރ  ޢަބްދ ކ ޅ ދ އްފ ށީ އ ތ ރ  ދާއިާރެގ 

ާވ މި ާގނޫނަށް ހ ށަހެޅިފައި( 2008/2)ބެހޭ ާގނޫނަށް  އާދެ! ވަޒީާފއާ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.

ކޮށްލަން ން ނ ހަނ  އެދިތިބެ ކ ރަމ ން އަންނަ މަސައްކަެތއް. އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގއިޞްލާޙ ތަކަކީ އަޅ ަގނޑ މެްނ މި ޕާޓީ

ާވކަން، އެ   ފަރާތްތަކަށް ޙައްޤ ތަކެއްއެ ،މި ރާއްޖޭގައި ަވޒީފާ އަދާކ ރާ ފަރާތްތަކ ެގ ަޙއްޤ ތަކ ެގ ާވހަކަ ،ބޭނ ންަވނީ

ން. އަޅ ަގނޑ މެން އެ މަސައްކަތ ން އައިއްސަ އަޅ ަގނޑ މެްނ ޙައްޤ ތަކަކީ ކޮަބއިކަން ދަސްކޮށްދިނީ މި ޕާޓީ

 ފ ރަތަމަ ެވރިކަމ ަގއި ެވސް ގެ މަަސއްކަްތތަކެއް އަޅ ަގނޑ މެން ޕާޓީ ައޅ ަގނޑ މެން އެތައް ،އައި.އެލް.ޯއަގއި ބަިއެވިރެވ

ކ ރެެވމ ން ައއި. ހަމައެާއއެީކގައި އަޅ ަގނޑ މެން އޭރ ަގިއ ެވސް ދިެވހިާރއްޖޭަގއި މިނިމަމް ޭވޖެއް އޮންނަންޖެހޭނެ 

ފަހަރ   ކަންދިމާކ ރި ޮގތ ން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ ،. އެހެންނަމަެވސްންމި ހ ރިހާ ާވހަކަ ދައްކަމ ން އައި ،ާވހަކަާއއި

ބެހޭ ާގނޫނަށް މި   ވަޒީާފއާދިޔައީ. މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ެވިރކަްނ ބަދަލ ެވެގން ަވޢ ދ ތައް ނ ފ އްދިެގން އ ޅެނިކޮށް

ތެރިކަމާއެކ  ޞްލާދެއްިވ ކަމަށްޓަަކއި ހ ޅ ދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ނ ހަނ  އިޚ ްއަވއިއިޞްލާޙ ތައް ހ ށަހަޅ 
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ކެނދިކ ޅ ދޫ ދާއިާރެގ  ،ބ ރަކޮްށ އ ޅ ްއާވ ޝ ކ ރ  އަދާކ ރަން. ހަމައެހެންމެ މި ބިލ ެގ މަސައްކަތ ގައި ަވރަށް

ސާއަށް ެވސް ހަމަ ަވރަށް ޢީއިއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ؛ހަމަ ސާއަށް ެވސް ހަމަ ަވރަށް ބޮޑަށްޢީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

ދިެވހިާރއްޖޭަގއި ސޯަޝލް ޕްރޮޓެކްޝަނެއްެގ ާވހަަކ  ،ބޮޑަށް ޝ ކ ރ  އަދާކ ރަން. ދަންނަާވލަން ބޭނ ންާވ ާވހަކައަކީ

ސިލ ކ ރީމ . ހާއަޅ ަގނޑ މެން ދަްއކަން ފެށީމ . ޭއެގތެރެއިން އެތަެކއް ކަމެްއ އަޅ ަގނޑ މެން މިހާހިސާބަށް ައއިއިރ ަގިއ 

ެގ ޙައްޤ ަތއް އެ ބޭފ ޅ ން ،ކ ރ މ ެގ ޮގތ ން ލ އި ަގއި ދިެވހިރާއްޭޖަގއި މަސައްކަްތކ ރާ ބޭފ ޅ ންނަށްހަމައެއާެއކީ

ޭގަގ ތިބެެގން މަސައްކަތްކ ރ މ ެގ އަނެއްކާ އެއާއެީކގައި މިހާރ   ހަމަ ،އިރނިޓީ ލީާވރައްކާތެރިކ ރ މ ެގ ޮގތ ން ޕެޓަ

ހ ރި ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑަށް ަވރަށް ރަނަގޅ   ޙައްޤ ތައް އަޅ ަގނޑ މެން ކަަށަވރ ކޮށްދީފީމ . މި ބިލ ގައި

ފ ރަތަމަ ކަމަކަްށ އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަްނ  މީދ ކ ރި އިޞްލާޙ ތަެކއް ފާހަަގެވެގން އެބަދޭ.އްަވރަށް އ   ،އިޞްލާޙ ތަކެއް 

ޕްރޮބޭޝަން ޕީރިއަޑ  އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް އެބަ  ،ގައިހ ށަހެޅިފައިާވ ކަންތައްތަކ ެގ ތެރޭރ މަްށ އިޞްލާޙ ކ  ،ބޭނ ންަވނީ

ލާއިރ ގައި އިއެިކ ޤައ މ ތައް ބަލަ  ،ޅ ަގނޑ މެްނެގ ަކއިރި ަޤއ މ ތަާކއިލާއިރ ގައި އައިއަޅ ަގނޑ މެން ބަލަ ހ ށަހެޅިފައިޭވ.

 ަވރަށް ތަފާތ  ދާއިާރެއއްަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ބަހ ސްކ ރެިވދާނެ ކަެމއް. ބަެއްއ ޤައ މ ތަކ ަގއި މިސާލަކަްށ މިއީ

ދ ަވސް، މަސް 6މ ތަކ ގައި ަގތަރ  ފަދަ ޤައ  ، ދ ަވްސ އެަބޮއތް. އިޓަލީމަސް 6ދ ަވހާއި މަސް 3ޔޫކޭަގއި  ،ބަލާނަމަ

ދެއްކ މ ްނ  އެންމެ ފ ރަތަމަ މި ބިލ ެގ ާވހަކަައޅ ަގނޑ މެން  ،އެހެންނަމަެވސް  ދ ަވސް އެބައޮތް.މަސް 3އިންޑިާއަގއި 

ކ ރިން ޮއްތ  ؛ކަމެއް އްެގ ޮގތ ަގއި ފާހަަގކ ރަމ ން އައިރނެއަޅ ަގނޑ މެންެގ މަސަްއކަތްތެރިން އެންމެ ބޮޑ  އެއް ކަންސަ

 ދ ަވސް މަސް 6 ،ދ ަވސް ާބއްަވން. އެ ފަރާތްތަކ ން އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަަގކ ރި އެއް ނ ކ ތާއަކީ މަސް 3މި ޮގތަށް 

ހަމައެކަނި ހައި  ،ހަމަ ދޫޮކށްލާފައި އިގަ ސީޒަން ރޯސލްޑަ މިސާލަކަށް ރިސޯޓ ަތކ ަގއި އ ޅޭ މ ަވްއޒަފ ން ،ވ މ ން

މިހާރ  މި   ،އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ތާއީދ ކ ރަން ،. އެހެންކަމ ންއެޮގތަށް ޮގސްދާނޭ ،ސީޒަންަގއި އެ ބޭފ ޅ ން ބޭނ ން ހިފާފައި

ޑ  އަޅ ަގނ ،މިކަން ބޭްއވ ން. އެހެންނަމަެވސް ށްދ ަވހަމަސް 3މިހާރ ެވސް ާގނޫނ ގައި އޮތް ޮގތަށް  ؛އޮތް ޮގތަށް 

ހ ރި   އެހެން މި ްޕރޮބޭޝަން މ އްދަތ ގައި ެވސް އެ ބޭފ ޅ ންނަށް މިހާރ  މި ހ ށަހެޅި އިޞްލާޙ ެގ ތެރެއިން ،އ ފާކ ރަނީ

ލިބެންޖެހޭ އެލަަވންސްތަާކއި އެހެނިހެްނ  ހ ރިހާ ޙައްޤ ތަކެްއ ރައްކާެތރިކ ރެޭވކަން. ޭއެގތެޭރގައި ެއ ބޭފ ޅ ންނަށް

 ދާނެކަން ކަށަަވރ ވ މަީކ އެއީ އަޅ ަގނޑ  އ ާފކ ރާ ަކމެއް. ހަމައެކަނި ތަފާތަކަށް އ ޖޫރަތައް އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ލިބިެގން

އޮތ ންކަން  ޮގތްކ ރެޭވ ކޮންޓްރެކްޓް ޓާިމނޭޓ  ފަސޭހައިންޕްރޮބޭޝަްނެގ މ އްދަތ ގައި އެ ބޭފ ާޅެގ ވަޒީާފއިން  ،ަވނީ

މި ބިލ ގައި ސަލާމ ެގ ޗ އްޓީެގ ާވަހަކ  ،ންަވނީ. އެާއއެީކގައި އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮްށލަން ބޭނ ރަންފާހަަގކ  އަޅ ަގނޑ 

ެއ ބޭފ ޅ ންނަށް ސަލާމ ެގ  ،ކަމަކީ  އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ގައި ިމ އިްޞލާޙ އިން މި ކޮށްދޭ އެއް  ؛ީމެގ ކ ރިން އެބައޮތް.

މަށް. ދެިވދާނެ ކަ އެއްދ ަވހ ެގ ސަލާމ ެގ ޗ އްޓީ  30ދ ަވހ ެގ ޗ އްޓީެއއް ކަަށަވރ ކޮށްދިނ ން. މިއީ ކ ރިން އޮންނަނީ  30

މިއާއެީކަގއި އެންމެ ބޮޑަްށ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޕަބްލިކ ްނ  މި ބިލ ަގިއ އެކަން އެބަ ކަަށަވރ ކޮށްދޭ. ،އެހެންނަމަެވސް
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 ،ނ ޖެހޭކަން. ނ ޖެހޭނެ ާވހަކަ. އެހެންނަމަެވސްސަލާމ ެގ ސެޓްފިކެޓް ކޮންމެެހން ހ ށަހަޅަން ،ދައްކަމ ން ައއި ާވހަަކއަކީ 

ދެ ފަރާތަށް އެަބ  އަޅ ަގނޑ މެން ކަެމއް ތަންފީޒ ކ ާރއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ،ނ ންޭވއަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭ

ކަން ަވޒީފާދޭ މީހާެގ ޙައްޤ ތަކެއް ެވސް އޮންނަންޖެހޭނެ ،ާވހަކަދަްއކަންޖެހޭ. ވަޒީފާ އަދާކ ރާ މީހާެގ ޙައްޤާއި

 މިހާރ ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން އަދި ާގނޫނ ގައި މިކަން ލާޒިމ  މިއަދ  ކ ރަން ބޭނ ންިވ އަޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ.

 މިހާރ ެވސް ރިސޯޓް އިންަޑސްޓްރީއަށް ބަލައިފި ކަމަށް  ،ކަމ ަގއި ިވޔަސް ނ އެ މަަސްއކަތް ކ ެރވ  ،ޔަސްކަމ ަގިއ ވި 

ންމެ ސަރ ކާރ ެގ ަވޒީފާތަކ ަގއި ެވްސ އެހެހަމަ ތަކ ަގއި މިކަން މި ޮގތަށް ިހނާގކަން. ހަިއ އެންްޑ ރިސޯޓ   ،ާވނަމަ

މިކަމ ެގ މެދ  މިނަކަށް ިދއ މަީކ ރަނަގޅ  ޮގެތއް ކަމ ަގިއ  ،ޮގތަށް ހިނާގކަން ފާހަަގކ ރެޭވ. އެހެންކަމ ންމިކަން މި

 އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރިސޯޓް ،ފާހަަގކޮށްލަނީހަމަ އެއާެއީކގައި އެންމެ ބޮޑަށް އަޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ބަލައިަގންނަން.

ކަށް މި އޮްތ ހ ރިހާ ރނަކޮްނސަެއއް އާދެ! ފަރާތްތަކ ެގ އެންމެ ބޮޑ   ؛އިންޑަސްޓްީރަގިއ މަސަްއކަތްކ ރާ ފަރާތްތަކ ެގ

މި ެގނެޭވ އިޞްލާޙ ެގ ސަބަބ ން ނިމ މެއް އަންނާނެ  ންރިވސް ޗާޖ ެގ މަްއސަލައަށް މި ބިލ  ސަ ،ދ ަވހ  ެވފަިއވާ 

ކޮށް އޮތް ޕޮއިންޓެއް މިހާރ  ައޅ ަގނޑ މެން ަވރަށް ޑީޓެއިްލކޮށް ން ަވރަށް ޭވގ  ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. މީެގ ކ ރި

ތަކަްށ ރިވސް ޗާޖ  ކަށަަވރ ކ ރ މަށްޓަކައި. މީެގ ކ ރިްނ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރިސޯޓ ލިބޭ ސަ އެ ބޭފ ޅ ންނަށް  ،މި ހިމަނަނީ

 ،ަގނޑ މެންނަށް އެންމެ އ ފާާވ ެއއް ކަމަކީ މި ބިލ ން އަޅ  ،ރިވސް ޗާޖ  ބެލޭނެ ޮގތެއް ޯނޭވ. އެހެންނަމަެވސްލިބޭ ސަ

އެ ރިސޯޓަށް ލިބެނީ   ،ނީނަށް ލިބެއެންޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް މެކޭނިޒަމެއް ާގއިމ ކ ެރޭވނެކަން. އެ ބޭފ ޅ ން މޮނިޓަރިންގ 

ދާނެ. ދޭތެޭރަގިއ އެ ބޭފ ޅ ން ަޝއްކ އ ފައްދަްނ ފ ރ ޞަތ  ެގއްލިެގން ކިހާ އަދަދެްއކަން ކަަށަވރ ކ ެރޭވނެ. އަދި ެއއާ

އަޅ ަގނޑަށް ކ ޑަކ ޑަ ަވގ ތ ކޮޅެއް ރައީްސ. ޝ ކ ރިއްޔާ  ؛ހަމައެއާެއކީަގއި އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންަވނީ

އާދެ! މިނިމަމް ޭވޖަކީ  ؛މި ބިލަށް މިނިމަމް ވޭޖ  ،ކޮށްލަން ބޭނ ންޭވރައީސް. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ެއއާެއކީަގއި ފާހަަގ

މި ަވގ ތަކީ އ ނދަޫގ  ،ެވސް ަގބޫލ ކ ަރން ން ައއި ާވހަަކއެއް. އާެދ! އަޅ ަގނޑ އަޅ ަގނޑ މެން އިންތިހާއަށް ދައްކަމ 

މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން މީެގ ކ ރިން ެވސް ދެްއކި  ،ަވގ ަތކަށް ެވދާނެ މިނިމަމް ޭވޖެއް ކަނަޑއަޅަން. އެހެންނަމަެވސް

އެތައް ކަމެްއ މިއަދ   ،ނަމަ ޭވޖެއް ކަނަޑއެޅ ނ  އެ ަވގ ތ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މިނިމަމް ާވހަކަެއއް.

ކަނޑައެޅ ން  ޭވޖ  މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން އަނެއްކާެވސް މިނިމަމް ޮގއްަސާވނެ. އެހެންނަމަެވސްޙައްލ ެވެގން

މި  ،އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ ެވސް ކ ރިމަތިލާންޖެހޭނެ. އޮެގތ ން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެތަކެއް ދަތިތަކަކާ  ލަސްކ ރަންެވއްޖެއްޔާ

ކަނޑައެޅ މަީކ ހަމަ އެންމެ ރަނަގޅ  ކަެމއްެގ  ޭވޖ  މެންނަށް ކަނޑައެޅެން އޮތް މިންަވރަކަށް ިމނިމަމްަވގ ތ  އަޅ ަގނޑ 

މިނިމަމް ޭވޖެއް  ައޅ ަގނޑ މެން ،ޮގތ ަގއި. ހަމައެާއއެީކަގއި މި ފ ރ ޞަތ ގައި ހަމަ އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންޭވ

އަޅ ަގނޑ މެން މި ދައްކާ ޙަޤީޤީ  ،ާވނީ ދިރިއ ޅެޭވނެ ޮގތް މިނިމަމް ޭވޖ ންކަނޑައެިޅޔަސް އަޅ ަގނޑ މެްނ 

ކ ލި ނ ދައްކާ  ކ ެރިވެގން. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރަށްތަކ ގައި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރަްއޔިތ ންނަށް ހަމަޖެހިލައިެގންލާމަރ ކަޒ 
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، ޭވކޮށްލަން ބޭނ ންއަދާ ނިންމާލަމ ން ޝ ކ ރ ހަމަ އެއާއެީކަގއ އަޅ ަގނޑ   ހަމަ އ ޅެޭވނެ ޮގތް ތަނަަވސްކ ެރިވެގން.

 އާދެ! ބިދޭސީންެގ މައްސަލަ  ؛ބޮޑަށް ިދމާެވފައިާވ ެއއް ަމއްސަލަ އ ލ ަގއި އެންމެޙައަޅ ަގނޑ މެންެގ ަވޒީފާެގ މާ 

އެޮގތ ން އަދ ެގ ސަރ ކާރ ްނ އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ތެރެއިން  ؛ކ ރެެވމ ންދާ މަސައްކަތް ކ ރ މަށް ޓަކައި މިހާރ  މިއްލ ޙަ

ކީަގއި ކ ޅ ދ އްފ ށިން ެވސް އަދި ހަމަ ެއއާއެ  .އެތަެކއް ބިދޭސީންތަކެއް މިހާރ  ފޮނ ާވލެިވފަިއާވކަންޚިލާފަށް އ ޅޭ  ާގނޫނާ

ށް ެގްނޮގްއސަާވކަން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮްށ އަމަސައްކަތް ކ ރި  މީހަކ  ޮފނ ާވލ މަށް ޓަކައި އެ 13ެވސް  މިއަދ 

ެދއްވ މަށް ޓަަކއި ަރއްޔިތ ންެގ އިމެންެގ މި ަވޢ ދ  ފ އްދަށް ހަމަ ޝ ކ ރ އަދާކ ރަން. އަޅ ަގނޑ ރައިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަ

ހަމަ  ،އި އަޅ ަގނޑ މެން ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ތި ކ ރަްއާވ ބ ރަ މަސައްކަތް ފާހަަގކޮށްމަޖިލީހ ެގ އިއްޒަތްތެރި ރައީސާ 

 ތްތެރި ަރއީސް. ބޮަޑށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަ ޝ ކ ރ އަދާކ ރަން. ަވރަށް

 

 ވ ން:ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއކެ 

ހެންޭވރ  ހ ޅަނގ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްެތިރ  ،އަރ ަވނީ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 . ހެންޭވރ  ހ ޅަނގ  ދާއިާރެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ށްފަޠީމެންބަރ  ޙަސަން ލަ

 

 ން:ާވހަކަދެއްެކވ  ފްޠީހެންޭވރ  ހ ޅަނގ  ދާއިާރެގ މެންބަރ  ޙަސަން ލަ

ބޮޑަްށ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެންމެ ފ ރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް

 .ދެްއީވތީއިރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ިމފަދަ މ ހިންމ  ބިލެއް މިމަޖިލީހަށް ފޮނ އްަވ ،ސަރ ކާަރށް ،ޝ ކ ރ ދަންނަަވން

 ،ކ ެރއްިވ މަސައްކަތަށް  ންމ  މަސައްކަތެްއ ކޮށްދެްއވ މަށް ޓަަކއި އެަގިއ ހިމެނޭ ަވރަށް މ ހި 19އެމް.ޑީ.ޕީެގ އެޖެންޑާ 

ކޮްށ ޞަމެންބަރ ންނަށް. ޚާއް އިބޯޑ ެގ އެންމެހަ ޭވޖ  މިނިމަމް ،އަދި ަވރަށް ާޚއްސަ ޝ ކ ރެްއ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަަވން 

ދިރާސާެއއް ކ ރަްއާވފަިއ ކ ރެއްިވ މަސައްކަތް. މިހާތަނަށް ރާއްޖޭަގއި ނ ކ ެރޭވ ަވރ ެގ ބޮޑ   ރޕާސަްނ އެ ބޯޑ ެގ ޗެއަ އެ

 ެއކީަގއި މިއެއާ ކ ެރއްިވ ދިރާސާ. ހަމަ ބޯޑ ން އެ ޭވޖ  މަސަްއކަތެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގންދިޔަ މިނިމަމް ،އޮތް

ިމ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސްދަންނަަވން.  ބޮޑަށް ޝ ކ ރ  ޖިލީހަށް ހ ށަހެޅ އިްވ މެންބަރަށް އަޅ ަގނޑ  ަވަރށްމަ ބިލ  މި

 ،ން އަބަދ ެވސް ަވކާލާތ ކޮށް ރައްޔިތ ންެގ ޑިމޮކްެރޓިކް ޕާޓީ ދިެވހި ،ކަމަކީ ޑަށް ފާހަަގކ ރެޭވ ެއއްބޮ ބިލ ގައި އެންމެ

، އ ޖޫރައިެގ ށްދިެވހި މަސައްކަތްތެރިންނާއި އަދި މަސަްއކަތްތެރިންނަ ،ކ ިރ ކަމެއް އެއީއަޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތް

ސައްކަތް. އެއީ އަޅ ަގނޑ މެން އ ސޫލެްއެގ ޮގތ ން ޮގތ ަގއި ދެޭވނެ އެންމެ ކ ޑަ އަދަދެއް ކަނަޑއެޅ މ ެގ މަ

ން ފެށ ނީއްސ ރެ ދައްކަމ ން އައި ާވަހކަެއއް. އަދި އޭެގ މަަސއްކަތް ރަްއޔިތ ންެގ ޑިމޮކްރެީޓކް ޕާޓީ ބޫލ ކޮްށެގން ދިެވހިަގ

ޭވޖެްއ  މަމްހ ިރ މަސައްކަެތއް. މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން މިނި އެކި މިްނަވރަށް ެއކި ޒަމާންތަކެއްަގއި ކ ރެިވަފއި
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ބޯޑ ން ކޮށްފައި އޮތް  ވޭޖ  ޮބޑަށް ބަލަންޖެހޭ މިނިމަމް ކ ާރިއރ  އަޅ ަގނޑ މެން ަވރަށްމަަސއްކަތްކަނޑައަޅަން 

ލިޔ މ ަގއިާވ ކަންކަމަީކ  ޮގތް ދައްކ ަވއިދޭ ލިޔ މެއް. އެ އޮތް ދިރާސާއަށް. ެއއީ ޙަޤީޤަތ ަގއި ރާއްޖޭެގ ކަން

ދ ިނޔޭެގ  ؛ރައީސްިއްއޒަތްތެރި ނ ާވނެ. ށްލަން އެހާ ފަސޭހަ ލިޔ މަކަށް ެވެގންއަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަދ  އެްއކައިރިކޮ

އެކި ޤައ މ ތަކ ގައި އ ޖޫަރއިެގ ޮގތ ގައި ދޭ އެންމެ ކ ަޑ އަދަދ  ކަނޑައަޅާ އެކި ޮގތްޮގތް އެބަހ ރި. އެއީ އެިކ 

އްދ ތަކަށް އެކި އ ޖޫަރ ކަނޑައެޅ ން އެބަޮއޭވ. ެއކި ސިނާޢަތްތަކަށް އެކި އ ޖ ރަ ކަނޑައެޅ ން އެަބޮއޭވ. ހަސަރަ

ޅ ން އެަބޮއޭވ. އަދި ިވަޔފާރީެގ ނަފާއަށް ބަލާފައި ކ ަޑ އ ޖޫރަ ކަނޑައެޅ ން ެވސް ަގނޑ ކޮށް އެއް އ ޖޫރަ ކަނޑައެ

އެިކ  ،ތެެރއިންމީެގ ޫބލ ކ ރެޭވ ޮގތ ގައި ިދެވހިރާްއޖެއަށް އެންމެ ރަނަގޅ  ޮގތަކީަގއަޅ ަގނޑަށް އެބަޮއޭވ. 

ލ މަކީ ެވސް އިިވޔަފާީރެގ މަންފާއަށް ބަލަ ،ޑައަާޅއިރ ނކަީކގައި ސިނާޢަތްތަކަށް އެކި އ ޖޫރަ ަކނޑައަޅަން. ހަމަ އެާއއެ

އ ޖޫރަައކީ ކޮބައިތޯ އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ބަލަންޖެހޭ.  ؛ތެޭރގައި ހިމެނ ން މ ހިންމ  ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްއޭެގ

، ާއއި އިތ ރ  މަްނފާތަކާއި، އެެލެވންސްތަާކއިމ ސާރަ އެއީ ،ާގނޫނ ަގއި މިހާރ  އ ޖޫރަ މާނަކޮށްފައި އޮންނަ ޮގތ ން

މާލީ ފައިާދތައް ހިމެނޭ ޮގތަށް މާނަކޮށްފައި އޮންނަ ކަެމއް. ެއްއޗެއް.  އިގ ޅިެގން އެ މ ަވއްޒަަފކަށް ދޭ އެންމެހަ އާވަޒީފާ 

އެންމެ ކ ޑަ އ ޫޖރައިެގ ތެޭރގައި އެހެނިހެން  ،ކ ރަނީއަޅ ަގނޑ މެން މި ަވކާާލތ  ،އެއީ އ ޖޫރަ. އެހެންނަމަެވސް 

ޖަީކ ޭއެގ ޗާ ރިވސްސަ ،މިސާލެްއެގ ޮގތ ންކަމަށް.  ނ ާވނެންސްަތއް ހިމެނިެގންލެަވމަންފާތަކާއި، އިާނޔަތްތަާކއި އެ

ޭވޖ ެގ  ޖ  މިނިމަމްޗާ ރިވސްކ ރަނީ. ސަ ތެރޭގައި ހިމެނިެގްނާވނެ އެްއޗެއް ނޫން ކަމަށް ައޅ ަގނޑ މެން މި ަވކާލާތ 

މިހާރ    ،އެހެންކަމ ންކ ރަނީ. މި ަވކާލާތ  ނ ާވނެ ކަމަްށ އަޅ ަގނޑ މެންޮގތ ަގއި ހިމެނޭ އަދަދ ެގ ތެރޭގައި ހިމެނިެގން

އޮތް އ ޖޫރަ މާނަކޮށްފައި އޮތް މާނަކ ރ ން ބަދަލ ކ ރަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ. އިްއޒަތްތެރި  ާގނޫނ ަގއި އެ

އެަބ  އެންމެ ކ ޑަ އަދަދެްއެގ ޮގތ ަގއި ަބއެއް ބޭފ ޅ ން ،އެކި ސިނާޢަތްތަކަށް އެކި އ ޖޫރަ ކަނަޑއަާޅއިރ  ެވސް .ރައީސް

ހާސް ރ ފިޔާ. އަނެއްބަިއ ބޭފ ޅ ން ެއއަށްވ ެރ ތަންކޮޅެއް ބޮޑ  އަދަދެއް އެބަ ިވދާޅ ޭވ. އަޅ ަގނޑަްށ  4 ،ިވދާޅ ވޭ 

ެއއީކީ ހަމަެއކަނި ިވޔަފާރި ކ ރަްއާވ ފަރާތްތަކަްށ  ،ބޫލ ކ ެރޭވ ޮގތ ގައި ާރއްޖޭެގ ހ ރިހާ ކަންކަމަކަށް ބަލާއިރ ަގ

ނެތް ފަރާތްތަކަްށ ެވސް އަދި ާރއްޖޭަގއި ެއކި  އެއްއަިދ ވަޒިފާ  ،ާވ ފަރާތަށް ެވސްއެކަންޏެއް ނޫން. ވަޒީފާ އަާދކ ރައް 

 ރ ފިޔާއަށް 5500 އާއި ރ ފިޔާ 5000ަވގ ތ   މި ،ޔަސް އްތަކަްށ ބެޮގތްޮގތ ން އެިކ ފަރާތްތަކަށް ދެޭވ ެއކިެއކި އިނާޔަތް

މަކަށް އަޅ ަގނޑެއް ނ ދެކެން. ޭވޖ ެގ ޮގތ ގައި ކަނޑައެޅ ން ރަނަގޅ  ކަމެއް ކަ  ވ ރެ ކ ޑަ އަދަދެއް އެއީ ިމނިމަމް

ބޯޑ  އެންމެ  ޖ ޭވ މިނިމަމް ،ކ ރިންއަޅ ަގނޑ  ކ ިރން ެވސް އިޝާރާތް ؛އަޅ ަގނޑ  މިދަންނަާވ ސަބަަބކީ އެހެން

 އެ ިއ،ކ ެރއްވ މަށް ނެންެގިވ ޯބޑ ން ެއ މަސައްކަތް ކ ރަްއަވއ ޖޫރަިއެގ ޮގތ ަގއި ދެޭވނެ ެއންމެ ކ ޑަ އަދަދ  ދިރާސާ 

 އެީކަގިއ މިދަންނަާވ ޮގތަށް މި ކ ރ މާ ދަްއކާ ހ ރިހާ ކަމެްއެގ މަްއޗަްށ ެވްސ ރިޢާޔަތްބޭފ ޅ ންެގ ދިރާސާއިން 

އެއީ އެންމެ ކ ަޑ  ،ކ ރާ މީހަކަށް ދީފައިރ ފިޔާ މަސައްކަތް 4000، އަޅ ަގނޑަށް ޙަޤީޤަތ ގައި އެހެންީވމާދަންނަަވނީ. 
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އަޅ ަގނޑަށް ހަމަ ަވރަށް ރަނަގޅ   ،. އެހެންނަމަެވސްއ ޖޫރަިއެގ ޮގތ ގައި ެދޭވ އަަދދޭ ބ ނަން މިއަދ  ތަންކޮޅެއް ދަތި

ދެމެދ ެގ އަދަދެއް ކަނަޑއެޅޭނެ ޮގތަަކށް އެކަން ައޅ ަގނޑ މެންނަްށ  އާރ ފިޔާ 5500އާއި ރ ފިޔާ  5000 ،އަދަދެއް ެއއީ

މިދެންނެިވ  ،އ ޖޫރަިއެގ ޮގތ ގައި ެދޭވ އެންމެ ކ ޑަ އަދަދ ެގ ާވހަކަދަްއކާއިރ   .އިްއޒަތްތެރި ަރީއސްކ ރެވ ން. 

 ލެއް ޙަޤީޤަތ ަގއި އެ ދިރާސާެގ ާވހަކަ ދެެކޭވ ،ދައްކަނީ ކަމ ެގ ާވހަކަ މިދިރާސާއަށް އަޅ ަގނޑ މެން ބަލަންޖެހޭ

ަގއިމ  ަކމަށް އަޅ ަގނޑަށް ހަމަ. އަދި އޭެގ ހ ރި މަޢ ލޫމާތ  އަޅ ަގނޑ މެންނަްށ ބަލާލެިވފައި އޮތްލެްއ ކ ޑަ މ ންފަނޑ ކަ

ައޅ ަގނޑ  މިދަންނަަވނީ މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ންެގ ާވހަކަެއއް ނޫން.  ؛އްކާ ާވހަކަެވސް ަވރަްށިގނަ ފަރާތްތަކ ން ދަ

އާދެ! އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މި ލީމަ އެހެން ިވސްނޭތީ. އިެއކިެއކި ފަރާތްތަކ ން ދައްކާ ާވހަކަ ައޑ އަހަ  ،އެހެންނަމަެވސް

 ކ ރަން މ ހިންމ  ކަމެއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ބިލަށް އަޅ ަގނޑ  މިދެންނެިވ ބަދަލ ތައް ެގނައ މަކީ ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާގައި

ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއިވ  ަވރަށްލާނަން. އިއަޅ ަގނޑ ެގ ާވހަކަކޮޅ  ނިންމަ ،ފާހަަގކ ރަމ ން

 ފ ރ ޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

އަރ ަވނީ ފޮނަދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ސިރާޖަށް. ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . މ ޙައްމަދ 

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން: ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މޫސާ ސިރާޖް

 އިނޭގތޯ.  މޫސާ ސިާރޖް ،. އަޅ ަގނޑ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

  !ކ ރައްާވފ . މާމޫސާ ސިރާޖް

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން: ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މޫސާ ސިރާޖް

 ،ށްިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ  އިލްޔާސް ލަބީބަެދއްިވ ކަމަށް ޓަކައި އްވައިލ  ހ ށަހަޅ ބި ގ ިޅެގން ހަމަ މި ހ ށަހެޅިފައިާވ ބިލާ

އަށް ހަމަ  ސާޢީއިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ   ،މެންބަރ  ވާ ެގންދައަދި މި ބިލ ގައި ަވރަށް ބ ރަ މަސައްކަތެއް ކ ރަމ ން

ިގަނ  ބެހޭ ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެން ާވހަކަދަްއކާތާ ަވރަށް ޭވޖާ މިނިމަމް ޅ ަގނޑ  ފަށާނަން. ޝ ކ ރ އަދާކ ރަމ ން އަ

ަގަދޔަށް  ން ިއްސކަމެއް ދީެގން ަވރަށްެވއްޖެ. އެންމެ ކ ޑަ އ ޖޫރައެއް ދިނ މަކީ ފެށ ނީްއސ ރެ ެވސް އެމް.ޑީ.ޕީ ދ ަވސް
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ބޮޑަށް  ކަމީ ހަމަ ަވރަށް ނިމ މެއް އަޅ ަގނޑ ެމން މި ބިލ ެގ ތެެރއިން ލިބިެގންދާނެާވހަކައަށް އެދެކެެވމ ންދާ ާވހަަކެއއް. 

ގ ޅިެގން  ޭވޖާ މިނިމަމްައޅ ަގނޑ  ެވސް ބޮޑަށް ލަސްެވފަިއާވ ކަމެއް.  ެވސް މާހަމަޖެހޭ ކަމެއް. އަދި ކ ރަން މިހާރ ތްހި

ކ ރަން. އެކި އެދެއްކެިވ ާވހަކަަތަކށް ހަމަ ތާއީދ ދެންމެ  ފް ޠީރޕާސަން ޙަސަން ލައަޅ ަގނޑ މެންެގ ޕާޓީެގ ެޗއަ 

ޮގތ ން ެއކިަވރ  ކަނަޑެއޅ މަކީ ެއއީ ކ ެރިވދާނެ ކަމެްއ ކަމަށް. އަދި އެންމެ ކ ޑަ  ގ ޅޭ ޭވޖާ ދާއިރާތަކ ަގއި މިނިމަމް

ފަދަ އަދަދ ތަަކކަށް އެ ،އިްއޒަތްތެރި މެްނބަރ  ެވްސ ެއ ފާހަަގކ ރި ފަަދއިން ،އ ޖޫރައެްއެގ ޮގތ ަގިއ ކަނަޑައޅާ އަދަދަކީ 

ކަނަޑއަާޅ  ޭވޖަކީ އެއީ އަސާސީ މ ސާރައިެގ ޮގތ ގައި ތެރޭަގއި މިނިމަމްވ މަކީ ހަމަ މ ހިންމ  ކަމެއް. އަދި ޭއެގ

 ާވހަކަ ފާހަަގކ ރަން. މި އެ ،އަދަދ ެގ ޮގތ ަގއި އޮތ މަކީ ެވސް ހަމަ މ ހިންމ  ކަމެއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ފެންނާތީ

ާވހަކަެއއް. ަވރަށް ޒަމާންީވ  ،ހަމަޖެހ މެއް މި ލިބެނީތްބޮޑ  ހި ނޑ ެމންނަށް ދެން އެންމެބިލ ެގ ތެރެއިން އަޅ ަގ

ން. ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ަވރަށް ޒަމާންީވ އ ދިއްލެްއ ލިބިެގންޙަ ޖ ެގ މަްއސަލައަށް ރިވސް ޗާެވސް ެއއީ ސަދެން

 ،ޖ ެގ މައްސަލަ އ ޅެ ޗާ ރިވސް ޮގތަށް ސަަތކ ގައި މިދެންނެިވކޮށް ރިސޯޓ ޞައަދި ޚާއް ،ތަކ ަގއި މައްސަލަެއއް ރިސޯޓ 

ބެހޭ ޮގތ ން  ޖާޗާ ރިވސްކަމ ެގ ަޝކ ާވ ތަކަކީ. ސަ ލިބެންޖެހޭ މަންފާ ނ ލިބޭ  އިން މަސައްކަތްތެރިންނަށް އެ 

ނީ. ފ ންނަށް ލިބޭ ެއއްެޗއްެގ ޮގތ ަގިއ ނޫން އޮންނަންޖެހޭޖަކީ ރިސޯްޓ މ ަވްއޒަޗާ ރިވސްކަދަްއކާއިރ  ހަަމއެކަނި ސަ ާވހަ

 ރިވސްލިބެންޖެހޭ ޙައްޤ  މިންަވރ  ިލބެންޖެހޭނެ. އަދި ސަ ފަކަށް އެރިވސް ޗާރޖ  ނަާގ ކޮންެމ ތަނެއްަގއި މ ަވްއޒަސަ

ފ ންނަށް އެ ލިބޭނެ ޮގތަކަށް ބެލެހެއްޓޭނެ ޖ   ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިާޒމެއްެގ ތެރެއިން ރަނަގޅ  ޮގތ ގައި މ ަވްއޒަޗާ

ބިލ ން   ބޮޑަށް މި އެންމެދާނެ ކަމަށް ެވސް ހަމަ ޤަބޫލ ކ ރެިވެގންދޭ.  ންއިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިެގން މި ބިލ ެގ ތެރެއި

ކ ރ މަށް ހ ށަހަޅާފައިާވ ހ ށަހެޅ ން. ޕްޮރބޭޝަން މ އްދަތ  އިތ ރ   ،ކަމަކީ ފާހަަގެވ، ރަްއޔިތ ން ެވސް ފާހަަގކ ރާ ެއއް

 3އޮތް މ އްދަތ ގައި. އެއީ  މިހާރ  މި  ،ބޫލ ކ ެރޭވ ޮގތ ގައި ޕްރޮބޭޝަން މ ްއދަތ  އޮންނަންީވަގެވސް  ށްއަޅ ަގނޑަ

، މަސަްއކަތްތެރިންެގ ކ ރ މަށް އަޅ ަގނަޑކަށް ެވސް ާތއީދެއް ނ ކ ރެޭވ. އެއީ ތ . އެއަްށވ ރެ އިތ ރ  ދ ަވހ ެގ މ އްދަމަސް

ދިގ  މ އްދަެތއް ދީފި  ޙައްޤަށް ހަމަ އިސްކަންދޭންޖެހޭ. ރާއްޖޭގައި އެކަން ހިނާގ ޮގތަށް ބަލާއިރ ަގއި ެއއަްށވ ރެ

، ބޫލ ކ ރެޭވ ކަމެއް. އެހެްނީވމާަގކަމީ ހަމަ ދޭ ފަރާތ ން ނަާގފާނެއޭެގ ނާޖާއިޒ  ފައިދާ ވަޒީފާ ،ނަމަ ަވނީ ކަމ ގައި

 ކ ރަން. އަދި މި ައޅ ަގނޑ  ތާއީދ  މަށްދ ަވހ ެގ މ ްއދަތަށް އެކަން އޮތ މަސް 3ެވސް ާގނޫނ ަގިއ އޮންަނ ޮގތަށް މިހާރ 

އް ދިނ މަކީ އެއީ ައޅ ަގނޑ މެްނ ންސެަވޒީފާ ނެތް ފަރާތްތަކަށް އެލެަވ ،ކ ރަންބިލ ެގ ތެރެއިން އަޅ ަގނޑ  ަހމަ ތާއީދ 

  އްލ  ލިބޭނެ ޮގތަކަށް މިޙަ އެ ަވޢ ދ  މި އިޞްލާޙ ެގ ތެރެއިންެވސް ހަމަ ެވފައިާވ ަވޢ ދެއް.  އިގަ  19އެޖެންޑާ 

ބެހޭ ބިލަށް   އާވަޒީފާބޮޑަށް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ  ކ ރާ ކަމެއް. އަދި ަވރަށްދިޔ މަކީ ހަމަ ތާއީދ ބިލ ގައި ހިމެނިެގން

ފ ންެގ ތެރޭަގއި ތިބޭ ަބއެްއ ރިވސް މ ަވްއޒަސަ ސިިވލް ،ކާއިރ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ކަންބޮޑ ާވ ކަމެއް ާވހަކަދައް 

ކ ރާ ކޮށް އިދާރީ ޮގތ ން މަސައްކަތް ޞަވަޒީފާެގ ކ ރިއެރ ން ލިބ މ ގައި ަވރަށް ދަތިތައް ހ ރޭ. ޚާއްފ ންނަށް މ ަވްއޒަ
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އްލެްއ ލިބިެގންދާނެ ޮގތަކަށް މި ޙަ ަވރަށް ދަތި ޮގތެއް. ެއއަށް ފ ންނަށް ވަޒީފާެގ ކ ިރއެރ މ ަގއި އޮންނަނީމ ަވްއޒަ

 ބެހޭ ޮގތ ން ަވރަށް ސަލާމާ ދ ަވހ ގެ  30 ؛ބެހޭ ޮގތ ން ކ ރާ ކަެމއް. ސަާލމާމަީކ ެވްސ ހަމަ ތާއީދ އ ދިެވެގންއިޞްލާޙ 

  ،ޅ ަގނޑ މެން އެންމެން ބަހ ސްކޮށްބޮޑަށް ހަމަ ކަންބޮޑ ވ ން ރައްޔިތ ންެގ ތެރޭަގއި ެވސް އެަބއޮތް. އަދި މިކަމަކީ އަ

. ަހމަ އެންމެނަށް ފެންނަ ރަނަގޅ  ޮގތަކަށް ނިންމަންޖެހޭ މ ހިންމ  މައްސަލައަކަށް ފެނޭ ،އެންމެ ރަނަގޅ  ޮގތަކަށް

ފަރާތަށް ެވސް ރަނަގޅ  ޮގަތކަށް، ނިމިެގންދާނެ ޮގތަކަށް ާވހަަކ  އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަ ޮގތ ަގިއ ހަމަ މީގައި ދެ

 ސެޓްފިކެޓް ހ ށަހަޅާ ޮގތަށް ން  ބ ނާ ކޮންމެ ފަހަރަކ  ސަލާންސަލާ ،ރަނަގޅ  ކަމެއް. އެހެންނަމަެވސް ދެކެވ މަކީ

ލާނަން. އިމ ން ާވހަކަ ނިންމަނ ކ ރާ ާވހަކަ ދަންަނަވބޫލ ަގއޮތ މަކީ އެންމެ ހަމަޖެހޭ ޮގތެއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ެވސް 

 ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ޓަަކއި ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ށް ހ ރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހ ން އެހ މަ   . ވޯޓަށް 10

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ؛ނެެވންއިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް އިށީންދެަވަޑިއަގތ ން އެދެން. ނޑިކޮޅ ތަކ ަގއި އިށީނ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ޮގ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ކޮޅަށް  ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގނީ. ޖެހެށް ަވޑަިއަގންަނަވންއަކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ކ ރި

 !ކޮޅަްށ ހ ންނެވ ން ރަނަގޅ  ދެއްތޯ. އާދެ! ބައެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ކޮޅަށް ތިއްބަާވ ؛ށް އަކ ރި ،ހ ންނެީވ ތި

 ށްއަރ ަވނީ މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދައަޅ ަގނޑ  ފ ރަތަމަ މި ފ ރ ޞަތ 

 ހެޅ މ ެގ ފ ރ ޞަތ . މެދ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ .  އިޞްލާޙ  ހ ށަ

 

 މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ  ާވހަކަދެއްެކވ ން:

ތަާކިއ ިވޔަފާރިަތއް ރަށ  ބަންދ ން ރަށ  އ ފެއްދ ން ،ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅާަފއިވާ 

 ށް ރިޕޯޓަ ޮގތ ެގ ން ދިރާސާކޮށް ނިންމިދީ ކޮމިޓީޞާއިޤ ތި ،ލާ ަގރާރ  އިއްީޤ ެގނައ މަށް ޮގަވޒަމާނީ ތަރަ ،މިނިަވންކޮށް

ންޓް ދ ަވހ ެގ ތެރޭަގއި އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕޭމަ 30މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހ ން ފާސްކ ރާތާ  ،އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅާ އިޞްލާޙަކީ 

 ށް މަސައްކަތަ ،އިޚާސް ޚިދ މަތްތައް ރާއްޖޭަގއި ފެއްޓޭނެ ކަމަށް ލަފާކ ރާ ތާރީކޮމާކްރޮސްބޯަޑރ އީ ނ ަވތަ ެއއްޭގޓްވޭ 
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މަޖިލީހަށް  އިަލއިއެކ ަލަވ ން (އިއެމް.އެމް.އޭ)ާތަވެލއް މޯލްޑިްވސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ ެގ ހޭދަާވނެ މ އްދަތ 

 ...ޑޮމެސްޓިކ   ؛ދެަވނަ އިްޞލާޙަކީފޮނ ަވންާވނެެއެވ. 

 

 ްއެކވ ން:ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެ

 ؛ކ ރ މަށް ފ ރ ޞަތ ފަހަަރކ  އިޞްލާެޙއް އިނޭގތޯ. ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ އިޞްލާަޙށް ތާއީދ  ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 ދެކ ނ  ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ޅީމައްޗަންގޮ 

 

 އިތަމް ާވހަކަދެއްެކވ ން:ޚައަޙްމަދ  ދެކ ނ  ދާއިާރެގ މެންބަރ   ޅީމައްޗަންގޮ 

ޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ ހ ށަހެޅ އްިވ އިޞްލާޙަށް ޝ ކ ރިއް

 .ކ ރަން. ެދއްިވ ފ ރ ޞަތަށްއަޅ ަގނޑ  ތާއީދ 

 

 )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

އެކަން ަގްއޖެ ކަމަށް ފެންނަނީ. ނހި  ބައެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ ނިޒާމ ން ކަރަންޓ  ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން

ތ ފިަޔއިެގ ފ ރަތަމަ ބަރި ނަާގަފއި ާވހ ރީ.  ތ ަގއި މިކަން މިމަޖިލީހ ެގ ާވ .ތ ިފޔަިއެގ ކަެމްއެގ ޮގތ ަގއިފާހަަގަވނީ ާވ

، ައޅ ަގނޑ  އަަހންޖެހޭނީ ރޯލްކޯލް ޯވޓަކަށް. އެހެންީވމާއ ޅެނީ.  މެއް ދިމާެވެގން މިތަކ ގައި މިކަ ރިދެން ހ ރި ބަ

އާދެ، އަޅ ަގނޑ  ަގސްތ ކ ަރނީ ަވގ ތ  ސަލާމަތްކ ރ މ ެގ )ަވގ ތ ކޮަޅކަށްފަހ (  ...ވ މަށް ަވގ ތ  ެވސްރަނަގޅ   ސިސްޓަމ 

ަހން. އަޅ ަގނޑ  ފ ރަތަމަ މި އަހަނީ، މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ޮގތ ން ރޯލްކޯލް ޯވަޓކަށް އަ

ެދއްވ ްނ ޓ ޮގަތކަށް ޯވ ގ ޅޭ ޮގތ ން ފެނިަވަޑިއަގންނަާވ ދެންމެ ހ ށަހެޅ އްިވ އިްޞލާޙާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ ރިޕޯޓަށް އެ 

ފެނޭ، ؛ ންނަާވފައި ހިސާބ ން. ކޮޅަށް ތެދ ަވއިްއޒަްތތެރި މެންބަރާޯވޓ  ދެްއަވން ފައްަޓާވނީ ދިއްދޫ ދާއިރާެގ  އެދެން.

އާދެ، ތިނަދޫ އިތ ރ  ދާއިރާ. . )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ރ  ދެކ ނ  ދާއިރާގެ ޭވނ ފެނޭ ިވދާޅ ާވނީ. ހެން 

)ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( ޯވޓ  ފެޭނ، ނ ފެނޭ ެއއީ، މި ަގީޑަގިއ އޮންނަ ހަމައެކަނި އެްއޗަކީ. )ަވގ ތ ކޮަޅކަށްފަހ ( ނޫން، 

އިްއޒަތްތެރި އެކަނި މީގައި ބަލައިލަްނ އޮތީ، ކިތައް ޓ ދެވިއްޖެ. އަޅ ަގނޑ  ހަމަންނަށް ޯވއިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ހ ރިހާ 

ދަދ  ދެއްާވނެ. ދެންމެ  ނޫން، ސީދާ އަ؛ ީވ. އަޅ ަގނޑ  ލަފާކ ރާ ޮގތ ަގއި ެގންނެންތޯ ޯވޓ ގައި ބަިއެވިރެވަވޑައި މެންބަރ 
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މި ފާސްވެއްޖެ. ޤީޤަތ ަގއި އަޣ ލަބިއްޔަތ ން ޙަމާ، ހ ށަހެޅ އްިވ އިޞްލާޙަށް ޯވޓ ނ ދެއްީވ އެންމެ މެންބަރަކ . އެހެންީވ

 )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( 

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

 ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 އިބްރާހީމް ރަޝީދ ދާއިރާެގ މެންބަރ    މާފަންނ  މެދ   ހ ށަހެޅ އްިވ މެންބަރ :

 މްއަޙްމަދ  ޚައިތަދާއިާރެގ މެންބަރ   އްޗަންޮގޅީ ދެކ ނ މަ ތާއީދ ކ ރެްއިވ މެންބަރ :

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 69    ހާޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 67    މެންބަރ ންެގ އަދަދ :ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން 

 01    ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ާވ ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : 

    68     ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 35      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންާވ އަދަދ :

 ފާސް        ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 :ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން

. 69؛ ކީ ހާޒިރ ެވ ިތއްބެިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދަ. 87؛ ކީ އަދަދަ މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަޯވޓ ެގ ނަތީޖާ.  ދެންމެ ނެގ ނ 

 ނ ދެްއާވ ޮގަތކަށް ޯވޓ  ަވކި  ކ .މެންބަރަ  އެންމެްއީވނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދެ .މެންބަރ ން 67 ދެްއީވފެންނަކަމަށް ޯވޓ 

މި ، . އެހެންީވމާ ޯވޓ  35 ނީ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންަވ .ންމެންބަރ  68ަވަޑިއެގންނެީވ ނެތް. ޯވޓ ގައި ބަިއެވރިވެ ކ  މެންބަރަ

ެގ މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ަވނީ،ައޅ  ފާސްެވއްޖެ.އިޞްލާޙ  

 އްވ މަށް.ހެޅ ހ ށައިޞްލާޙ  ހ ށަހަޅ އްާވ ެދަވނަ  މާފަންނ  މެދ  ދާއިރެާގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ޕޯޓަށް، ރި

 

 މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ  ާވހަކަދެއްެކވ ން:
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ން މިހާރ  ގ ޅައި ނިމިފަިއާވ ރޭެގ ފައިބަރ އޮޕްޓިކް ކޭބަލ ރާއްޭޖެގ ެއތެ ،ޑޮމެސްޓިކ  ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ނ ާވ ޝަންެގ ޚިދ މަތް ގާއިމ ކޮށްފައިެގ މަޢ ލޫމާތާއި، ފައިބަރ ކަެނކްިވފަިއާވ ފައިަބރކަނެކްޝަންލެރަށްރަށަށް 

ންކ ރަންާވެނއެެވ. މަތްދެމ ންނ ދާ ސަބަބ  ބަޔާރަށްރަށ ެގ ތަފްސީލ ތަކާިއ، ެއ ރަށްތަކ ަގއި ފައިބަރ ކަނެްކޝަންެގ ޚިދ 

މިނިސްޓްީރ އޮފް އިތޯާއއި، ބަ  ކޮތަަކކީނޑ ަގށްރަށް ގ ޅ މ ަގިއ ބަލާ މިންއަދި ފައިބަރ ކަނެކްޝަނ ްނ އެިކ ރަ

ކޮމިއ ނިކޭޝަން، ަސއިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީން ކަނޑަައާޅފައިާވ ެއްއެވސް ޤައ މީ ފައިަބރ ިވއ ަގިއެގ ތަސަްއވ ެރއް 

ން ރާއްޖޭެގ ހ ރިާހ ަވއިޑަރއިސަރިވސް ޕްރޮ ދި އަ މަ، އެ މަޢ ލޫމާތ ތަކާއި،ނ ަވތަ ރެިގއ ލޭޓްރީ ަގާވއިދެއް ާވނަ

ތް ކާއި، މަސަްއކަންސް ދޭން ެއއްބަސްެވަފއިާވ ނަމަ، ެއ މ އްދަތ ތަކ ެގ ތަފްސީލ ތަޝަރަށްރަށަކަށް ފައިބަރ ކަެނކް 

މަޖިލީހަށް  ަގއިދ ަވހ ެގ ތެރޭ 60ރ  ފާސްކ ރާތާ ކ ރިއަށްދާނޭ ޮގތ ެގ ާތަވލެްއ ހިމެނޭ ރިޕޯޓެއް މި ަގރާ

ފެންަވރ  ރަނަގޅ ކ ރ މަށް ެގ އި، ދެޭވ ޚިދ މަތ އެެވ. އަދި ިމ ަވގ ތ  އިންޓަރނެޓ  ައގ ެހޔޮކ ރ މަށާހ ށަހަޅަންާވނެ

މަޖިލީހަށް  ަގއިދ ަވހ ެގ ތެރޭ 30ފާސްކ ރާާތ ކ ރެިވދާނެ ކަްނކަމ ެގ ތަފްީސލ  އެކ ެލޭވ ެޓކްނިކަލް ރިޕޯެޓއް މި ަގރާރ  

 ެއެވ. ންާވނެފޮނ ަވ

 

 ްއެކވ ން:ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެ

  ރ  މި ހާއްަވން އަޅ ަގނޑ  މ ކ ރަ ތާއީދ  ށްއިޞްލާޙަެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ އްޔާ ޝ ކ ރި

 ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .މާފ ކ ރައްާވ ދިްއަގރ   ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . މ ލަކ   ލަނީ.ވައިހ ޅ  ފ ރ ޞަތ 

 

 ާވހަކަދެްއކެވ ްނ:ިއކްރާމް ޙަސަން ދާއިާރެގ މެންބަރ   ދިއްަގރ 

 ކ ރަން.ތާއީދ  މަށްއެ ހ ށަހެޅ  ެގިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ އާދެ، ައޅ ަގނޑ ، 

 

 ްއެކވ ން:ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ާރެގދާއި ހ ށަހަޅ އްަވއި، ިދްއަގރ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ާރެގއާދެ، މާފަންނ  މެދ  ދާއި

ންނަށް ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓ ެދއްވ ްނ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ގ ޅޭ ޮގތ ން ތާއީދ ކ ރަްއާވފަިއާވ އިޞްލާޙާ 

 ރާެގާދއި ( ަގލޮޅ  އ ތ ރ )ަވގ ތ ޮކޅަކަށްފަހ   ން އަޅ ަގނޑ  ފަށާނީ.ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ރާގެ ާދއި ދޫއެދެން. ދިއް

. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ރާެގދާއި  . )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( އަޙްމަދ . )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( އިނގ ަރއިދޫއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 ޫދ. )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( ައއްޑޫ މީ
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 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

 ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 އިބްރާހީމް ރަޝީދ ދާއިރާެގ މެންބަރ    މާފަންނ  މެދ   ހ ށަހެޅ އްިވ މެންބަރ :

 ިއކްރާމް ޙަސަންދާއިާރެގ މެންބަރ   ރ ަގދިއް ތާއީދ ކ ރެްއިވ މެންބަރ :

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 69    ހާޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 68    މެންބަރ ންެގ އަދަދ :ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ާވ ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : 

    68     ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 35      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންާވ އަދަދ :

 ފާސް        ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 :ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން

ހާޒިރ ެވ ތިއްެބިވ . 87؛ ކީއަދަދަ މެންބަރ ންެގ  މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ.  ދެންމެ ނެގ ނ  ޝ ކ ރިއްާޔ. 

 އްވި ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދެ .މެންބަރ ންއިްއޒަތްތެރި  68 ދެއްީވފެންނަކަމަށް ޯވޓ . 69؛ ކީމެންބަރ ންެގ އަދަދަ

 ؛ަވޑަިއެގންނެވީ ނެތް. ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރެވެވސް ކ  މެންބަރަިއއްޒަތްތެރި  ނ ދެްއާވޮގތަަކށް ޯވޓ  ަވކި .ތްނެ ކ މެންބަރަ

  ފާސްވެއްޖެ.މި އިޞްލާޙ  ، އެހެންީވމާ .ޯވޓ  35 ނީފާސްވ މަށް ބޭނ ންަވ .ންމެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  68

 

 :ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން

ދ   އިބްރާހީމް ރަޝީ މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ޯވޓަށް އަހަނީ، ަގނޑ  މިހާރ  މި އަޅ  އެހެންީވމާ، 

 ެގނ ވައިދިނ މަްށ ހ ށަހަޅ އްާވފަިއާވ، ރަށ ެގ އ ފެއްދ ންތަކާއި ިވޔަފާރިތައް ރަށ  ބަންދ ން މިނިަވންކޮށް، ޒަމާނީ ތަރައްޤީ

ސާކޮށް ނިންމި ޮގތަށް މަޖިލީހ ން ެގންނެިވ އިޞްލާޙ ތަކާ އެކ ަގއި ރ  އިޤ ތިޞާީދ ކޮމިޓީން ދިރާޮގަވއިލާ ަގރާ

ިދއްދޫ ؛ ވ ން އެދެންދެއްންނަށް ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓ  އިއްޒަތްެތރި މެންބަރ  ފާސްކ ރ މާ މެދ 
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. އަޅ ަގނޑަށް ( ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރ ންށްފަހ ކަ މަނަދޫ. )ަވގ ތ ކޮޅަ  ދާއިރާއިންސ ރެ. )ަވގ ތ ޮކޅަަކށްފަހ (

 (ްށފަހ ކަ)ަވގ ތ ކޮޅައަސްލަމް. އާދެ.  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ؛ ހިތަދޫ

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

 ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 އިބްރާހީމް ރަޝީދ ދާއިރާެގ މެންބަރ    މާފަންނ  މެދ   ހ ށަހެޅ އްިވ މެންބަރ :

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 69    ހާޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 67    މެންބަރ ންެގ އަދަދ :ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ާވ ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : 

    67     ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 34      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންާވ އަދަދ :

 ފާސް        ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 :ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން

 ދެްއވި ކަމަށް ޯވޓ  ފެންނަ .މެންބަރ ން ިއއްޒަތްތެރި 69 ހާޒިރ ެވ ތިއްެބީވ. 87؛ ކީއަދަދަ މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ

ެވްސ ކ  މެންބަރަ ނ ދެްއާވޮގތަކަށް ޯވޓ  ަވކި .ތްނެ ކ ެމންބަރަ ްއިވނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދެ. 67؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދަކީ

  މާފަންނ  މެދ  ، އެހެންީވމާ .ޯވޓ  34 ނީފާސްވ މަށް ބޭނ ންަވ .ންމެންބަރ  67 ؛ަވޑަިއެގންނެީވނެތް. ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރެވ

 ފާސްވެއްޖެ. ެގ ަގރާރ ދާއިރާެގ މެންބަރ 

 

 :ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން

 2019/5ާގނޫނ  ނަންބަރ  ހ ށަހަޅ އްާވފައިާވ،  މަދ  ނާޡިމްއްމ ޙަ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރ ނެގތީ ދަ

އިއްޒަތްތެިރ  ދ ަގތ މާ މެޞްލާޙ ެގަނއ މ ެގ ބިލ ، މަޖިލީހ ން ބަލައިއި )ދިެވހިރާއްޖޭެގ ާގނޫނީ ފަންނ ެގ ާގނޫނ (އަށް
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ތިނަދޫ. )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  )ަވގ ތ ކޮަޅކަށްފަހ ( .ވ ން އެދެންެދއްންނަށް ފެނިަވޑައިަގްނނަާވ ޮގަތކަށް ޯވޓ މެންބަރ 

 އްޒަތްތެރި މެންބަރ ން.ޝ ކ ރިއްޔާ އި 

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

 ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 މ ޙައްމަދ  ނާޡިމްދާއިރާެގ މެންބަރ   ދަނެގތީ  ހ ށަހެޅ އްިވ މެންބަރ :

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 69    ހާޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 67    މެންބަރ ންެގ އަދަދ :ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ާވ ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : 

    67     ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 34      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންާވ އަދަދ :

 ފާސް        ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 :ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން

 67 ދެއްީވކަމަށް ޯވޓ  ެފންނަ .69 ؛ންެގ އަދަދކީ މެންބަރ ހާޒިރ ެވ ތިއްެބިވ. 87؛ ކީއަދަދަ މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ 

ެވްސ ކ  މެންބަރަ ނ ދެއްާވޮގތަކަށް ޯވޓ  ަވކި .ތްނެ ކ މެންބަރަ އްިވނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދެ .މެންބަރ ން އިްއޒަތްތެރި

މި ، އެހެންީވމާ .34 ނީފާސްވ މަށް ބޭނ ންަވ .67 ؛ މެންބަރ ންެގ އަަދދަކީަވަޑއިެގންެނިވނެތް. ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރެވ

ކަމ ން، މި ބިލ  އެހެން ފާްސެވްއޖެ.އެހެންީވމާ، މި ބިލ  ބަލައިަގތ މަށް ްސވެއްޖެ. މާފ ކ ރަްއާވ! އިޞްލާޙ  ފާ

 ށް ޖ ޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ވ ނ  ކަމ ަގއި ދަްނނަަވން.ދިރާސާކ ރ މަ

 

 ން ނިންމ  
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 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ެއއް ލިބ ނީ ނިޒާމ ެގ ެވސް މައްސަލައާ ެވސް ގ ިޅެގން. އިރ  ޗ އްޓީން މިއަދ  އިތ ރ  ބައިަގޑި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

ަގއި 9:00ދ ަވހ  ހެނދ ނ   ހޯމަ ާވ  2020ޖޫން  15 ،ދެން މަިޖލީހ ެގ ޖަލްސާއެްއ އޮންނާނީ)ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( 

 . ލީހ ެގ އިދާރާގައިމަޖި

 

 . ނިމ ނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 

  




