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2015/18/27ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު:   

 

 9:04 ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:

 13:47: ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި
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 (މޫސާމަނިކުރައީސް ނައިބު ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ްއަޒތްތެރި މެންބަރުން. އި 22ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ  މި

 

 ކުރުން.އިޢުލާނު ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .2015/2/4އޖ/އެޖެންޑާ ނަންބަރު މިއަދުގެ އެޖެންާޑ؛ 

 

 .ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން. 4

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

ނިޑއަށް އިންތިޚާބުެވވަަޑއިގެން އަޙްމަދު ފާރިޝް  ރިޔާސަތުން އަންގާ އެްނގުން. ދިއްގަރު ދާއިރާއިން ހުސްެވފައިފާ ގޮ

މައުމޫން އިއްޔެ ވަނީ ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމުގެ ގާނޫނީ ހުވާ ޤާނޫނުއަސާސީަގއިވާ ގޮތުގެ މަތީްނ 

އެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ބައިވެިރވެަޑިއގަންނަވާ. މަިޖލީހުގެ ރައީާސއި މަޖިލީހުގެ  ކުރަްއވާފަ. އަދި މިއަުދގެ ޖަްލސާގައި 

ނުޑގެ އަމިއްލަ ނަމުަގއި ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެީކގައި މަރުޙަބާ  މެންބަރުންނާ އަދި އަޅުގަ

 ދަންނަވަން. 
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ަގއި  9:30ވުްނތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް ދަންނަވައިލާނަން. ކޮމިޓީތަުކގެ ބައްދަލު ، 4.1އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -4.1

 ަގއި.  3އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮަޓރި 

ކޮމިޓީތަކަށް ައއި ަބެއއް ބަދަލުތައް ދަންަނވައިލާަނން. ސަރުކާރުެގ މަސްއޫިލއްަޔތު އަދާކުރާ މިްނވަރު ބަލާ  -4.2

ރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމްގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަާވ އައްޑޫ މީދޫ ދާއި

ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ހަމަޖައްސަވައިެދްއވުން އެިދ، އެމް.ޑީ.ީޕގެ ޕާލިމެންޓްރީ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ަގއިވާ ގޮތުެގ  107ގުރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން، މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުްނ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ  107ަގއި އަްނގާަފ. އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  2015ޖޫން  9

މަތީން އެކަން ެއޮގތަށް އިޢުލާންކުރަން. މިނިަވން މުއައްސަސާަތކުގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިީޓގަިއ  ގޮތުގެ

ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ައއްޑޫ ީމދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމްގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަށް ހިތަދޫ 

ރު ހަމަޖައްސަވައިެދްއވުން އެދި، އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  107ސިޓީ ފޮނުވާފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން، މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

 9އެސް.އެމް.އެްސއަކުން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާީސ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުޫރޕުގެ ލީޑަރުންނަށް ެއކަން ާވނީ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުެގ  107ަގއި އަްނގާފަ. ެއހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  2015ޖޫން 

 މަތީން އެކަން އެގޮތަށް އިޢުލާންކުރަން.

 

 .މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލު . 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލު.  ،5މު އެޖެންޑާ ައއިޓަ

، 2002/1ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ާގނޫނު ނަންބަރު  -5.1

، 2002/1ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލުގެ ފުރަމަ ކިޔުން އިއްވުން. ގާނޫނު ނަންބަރު 

 ވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާ ބެހޭ ގާޫނނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު. ދި

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ގާނޫނު ނަންބަރު  -5.2

ޙު ގެނައުުމގެ ބިލުެގ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިާދރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނަށް އިޞްލާ، 2010/7

ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ާލމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުުމެގ ، 2010/7ފުރަމަ ކިޔުން އިްއވުން. ގާޫނނު ނަންބަރު 

ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުެގ ބިލު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. މިހާތަނަށް ވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް މި 
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ފެށިގެން ކުިރއަްށގެންދާ ގޮތާ ދޭތެރޭަގއި ވަަރށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކީަގިއ މެންބަރުންނަށް ޝުކުރާއި  ދައުރުަގއި

ނޑުމެންގެ މަސައްކަތް އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ މި ދައުރުަގއި ބިާނކުރަނިވި މަސަްއކަތްތަކެްއގެ  މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަޅުގަ

އި ވަރަްށ ޔަޤީންކަމާ ެއކީަގއި މިއަުދ ވެސް މަަސއްކަތްތަަކިއގެން ގޮތެްއގަިއ ކުިރއަށް ގެްނގޮްސ ނިންމޭނެ ކަމުގަ

 ކުރިއަށްދިއުމަށް ފަށަިއގަންނާނަން. 

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.. 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން، 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީން ، ށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލުޫނނަގާ ބެހޭަވޒީފާއާ ، 2008/2ނޫނު ނަންބަރު ގާ -6.1

. މި ވުނުިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުަގއި  2015ޖޫން  8 ރިޕޯޓް. މި ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ޮގތުގެ ރިޕޯޓް

ޢީ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު، ހޮޅުދޫ ބިލަށް ދެ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިަފއިވޭ. މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ އިޖުތިމާ

 ވަން. ފުރުޞަތު އަރުއިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަށް  ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދުޢަލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު  ހޮޅުދޫ

ނުޑ މި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް`. އާދެ،  ހުށަހަޅާލަނީ އިޖުތިމާޢީ  ދެންމެ ވިދާޅުވި ފަދައިން، މިހާރު އަޅުގަ

ކޮމިޓީން ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީަގއި މަސައްކަތްކޮްށ، އެ މަސައްކަްތ 

ަވޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ، 2008/2ނިމުމަށްފަހުގައި އެކުލަަވއިލާފައިވާ ރިޕޯޓް. އާދެ، މި ބިލަކީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 

މަށް ފޮނުާވފައިވާ މި ބިަލކީ، ުދވާަފރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަލީ އިޞްލާޙު ގެނައު

ޖޫން  4އަށްއިޞްާލޙު ގެނައުުމގެ ބިލު. މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  2008/2ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫނު ނަންބަރު 

އި. ިމ ބިލާ މެދު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވަނަ ޖަލްސާގަ  1ގަިއ އޮްތ، މި މަިޖލީހުގެ ދެވަނަ ަދއުރުެގ  2015

ބަހުސްކުރުމަށްފަހު މެންބަރުން ފާޅުކުރެްއވި ޚިޔާލުފުޅުތަުކެގ އަލީަގއި މި ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ޓަަކއި އިޖުތިމާޢި 

ބަރު ަގއި. މި ރިޕޯޓުގަިއ ބިލު ކަމަށް ދަންނަވައިލާފަިއ އެ ވަނީ، ގާނޫނު ނަން 2015ޖޫން  8ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވިފައި 

ވަޒީާފއާ ބެހޭ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުެގ ބިލަށް. އަދި ހަމައެހެންމެ، މި ރިޕޯޓުގަިއ ކޮމިޓީ ކަމަށް ، 2008/2

ވަނަ މާއްާދަގއި ބަޔާްނކުރާ އިޖުތިމާޢީ ކޮިމޓީއަށް. އާދެ، މި ކޮމިޓީަގއި  93ބުނެފައިވަ އެ ވަނީ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިުދގެ 

ނުޑގެ އިތުރުން، މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ިއއްޒަްތތެ ރި މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި އަޅުގަ

ޙިލްމީ، ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިާރެގ هللا މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް، ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ސަޢުދު
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 އިާރގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް،ފުވަްއމުލަކު އުތުރު ދާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސަިއން މުޙައްމަދު ލަޠީފް، 

ކުރެންދޫ ދާއިާރގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ، هللاއިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު 

އިބްރާހީްމ  ކާށިޫދ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމް، މުލަކު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، هللاޢަބްދު

ނަޞީރު، ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު އަދި ޭއގެފަހުން ގެަމނަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ 

ޖޫްނ  8މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ. މި ބިލަށް ކޮމިޓީގައި މަަސއްކަތް ކުރިއަްށގެންދެވިފައި ވަނީ 

ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި. އާެދ، މި ބިލަށް ވާހަކަދެއްކުމަށް  10އިޖްިތމާޢީ ކޮމިޓީގެ މި އަހަރުގެ ، ގައި ބޭްއވުނު 2015

ޓަކައި، މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ކަމާ ބެހޭ އިސް ބޭފުޅުން 

ސާފުކޮށް، މި ބިލުގެ ކަންތަްއތަކާ ގުޭޅގޮތުން ސުވާުލކޮށް، ގެނެސް ވަނީ އެ ބޭފުޅުންނާ ސުވާލުކުރުމަށްފަހު މަޢުލޫމާތު 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކުރެްއވި ުސވާލުތަކަށް ދެްއވި ޖަާވބުގެ އަީލގައި މި ބިލު މިހާުރ މި ވަނީ ފަރުމާކުރެިވގެން 

ރުން ފާޅުކުރައްވާަފިއވާ އަިއއްސަ. ިމގޮތުން އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީން ބިލު ދިރާސާކުރުުމގަިއ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުަގއި ެމންބަ

ޚިޔާލުފުޅުތަކަށާއި ދަުޢވަތުއެުރވިގެން ކޮމިޓީއށް ަވޑަިއގެންނެވި ބޭފުޅުންެގ ޚިޔާލުފުޅުތަްއ މި ބިލުގައި، މި ރިޕޯޓުަގިއ 

ވަަނ  10ގައި ބޭްއވި އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ މި އަހަރުގެ  2015ޖޫން  8ހިމެނިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އާދެ، 

ވަޒީާފއާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރަްއަވއި ، 2008/2އި، ގާނޫނު ނަންބަރު ބައްދަލުވުމުގަ 

ވަޒީާފއާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިޞްލާުޙގެނައުުމގެ ، 2008/2އިޞްލާޙުކުެރއްވުުމގެ މަސަްއަކތް ނިންމައި، ގާނޫނު ނަންަބރު 

ަގއި ހިމެނިފައިވާނެ. އަދި ގާނޫނު  1މި ރިޕޯޓުގެ ޖަދުވަލް  ބިލު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާއިން ގެްނނަވާފަިއވާ އިޞްލާޙުަތކާ ެއކު

ަވޒީފާާއ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިޞްލާުޙެގނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުެރއްުވމަށްފަހު ބައްދަލުވުންތަކަށް ، 2008/2ނަންބަރު 

ންނަަވއިލާނަން މެންބަރުން ވަޑައިގެންެނވި ނިސްބަތް ވެސް މި ރިޕޯޓުގެ ޖަދުވަލުގައި ހިމެނިފައިވާނެ. އަޅުަގނޑު ދަ

ގާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެަނއުުމގެ ބިލާ ުގޅޭގޮތުން އިޖުތިމާޢީ ަވޒީފާއާ ެބހޭ ، 2008/2ކޮމިޓީގެ ނިންމުން. ގާނޫނު ަނންބަރު 

ވަނަ ބައްދަލުވުުމގައި މި  10ަގއި ބޭއްވި ކޮމިީޓގެ މި އަހަރުގެ  2015ޖޫން  8ކޮމިޓީގައި ކުެރވުނު މަޝްވަާރގައި 

ފަހު މި ބިލު ވަނީ ކޮމިޓީގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރައްވާފަ. އަދި ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންެނވި ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް

މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ބިލާ މެދު މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް ޓަކައި މި ރިޕޯޓާ އެކު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ 

ހުށަހެޅުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމެވި. ވީމާ، މަޖިލީހުން ގޮތެްއ  ވަނަ މާއްާދގެ )ރ(ގެ ދަށުން ބިލު މަޖިލީހަށް  86ގަާވއިދުގެ 

ވަޒީފާާއ ބެހޭ ގާނޫނަްށ ، 2008/2ނިންމެވުމަށް ޓަކައި މި ރިޕޯޓާ އެކު ކޮމިޓީން ފާސްކުރި، ގާނޫނު ނަންބަރު 

ގޮތަށް މި ބިުލ  އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު ކޮިމޓީ މަރުޙަލާގަިއ ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ އިޞްލާޙުތަާކ ެއކު ކޮމިީޓން ނިންމެވި

ނޑު ހުށަހަޅަން.  މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތެއް މަތީން ނިންމަވައިދެއްވުން އެދި މި ރިޕޯޓް އަޅުގަ

ނޑުމެންެގ ކޮމިޓީގެ؛ ކޮންމެ ކޮމިޓީއެްއގައި ެވސް މަސައްކަތްކުރަުމންދާއިރު އެ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ  ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ވަރަށް ގިަނގުނަ މަސައްކަތްތަެކއް ކުަރއްވާ. ެއގޮތުން، ހަމަ އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ުމވަްއޒަފުންނާއި މުވަްއޒަފުން 
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މަޖިލީހުގެ ގާނޫނީ ކޮމިޓީާއިއ އަދިވެްސ އެހެން ގާނޫނީ ގޮތުން ލަފާދެްއވާ ިއްސ ބޭފުޅުންގެ ވަރަށް މުހިއްމު 

ނޑު ދަ ންނަވަން. އެާއެއއްކޮށް، މިަކމަށް ޓަކައި، މި ރިޕޯްޓ ބައިވެިރވުންތަެކއް މި ބިލުަގއިވާ ކަމަށް އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް އެހީތެރިވި ހުރިހާ  ތައްޔާރުކުރުމަށް ޓަަކއި، މި ބިލު ކޮމިޓީގައި އަލުން ފަރުމާކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑު މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރަން. ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ. والحمد هلل  ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުން އަޅުގަ

  .رّب العالمين

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަވޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނަްށ އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިުލ ، 2008/2ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ިއޞްލާުޙ  އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތުގެ ިރޕޯޓަށް ދެ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފައިވޭ. މި ދެ

ނޑު ދަންނަަވއިލާނަން. ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު  ހުށަހެޅުމުގެ މަސައްކަތަިއގެން ކުރިއަށްދާނަން. ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު؛ އަުޅގަ

ހުށަހަޅުއްވާފައި ވަނީ ހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިާރގެ ިއްއަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް. އިްއޒަތްތެރި 

 މަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. އްވުޅުމެންބަރަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢަބްދުލްކަރީމް މުޙައްމަދު މެްނބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު

 މިހާރު، ށް ައޅުަގނޑު މި އިްޞލާޙު މި ހުށަހަޅަނީއަ 2008/2ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު ބަދަލެ  ހުށަހެޅިފައި ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަށް  51 ،ގެެނއްސަ މި ހުށަހަޅަނީއްއޮތް ގޮތަށް ައުޅގަ

މަހުގެ އިނާޔަުތގެ ގޮތުަގއި ކޮންމެ އަހަރެްއެގ  ކުރުން. ވަޒީފާ އަދާުކރާ ކޮންމެ ދިވެހި ުމވަްއޒަފަަކށް ރަމަޟާންއިޞްލާޙު

 ޔާ. ވާނެެއވެ. ޝުކުިރއްރުިފޔާ ދޭން)ފަސް ހާސް(  5000ރަމަޟާން މަސް ފެށުމުގެ ކުރިން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ހުޅަނގު މާފަންނު ؛ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ތާއީދުކުރާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު

ބެހޭ ގާނޫނަށް އެ  ވަޒީާފއާ ވޭރު ދެކުނު ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހެން

 ކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވާލަން. ވި އިޞްލާޙަށް އަުޅަގނޑު ތާއީދުހުށަހެޅުއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ދާއިާރގެ  ނަފުށީގެމަޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެން އޮތް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު އަރުާވނަން. 

ނޑު ފުރުަޞތު އަރުވަން. ޢުޘްމާނަ ޖަމީލް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި   ށް އަޅުގަ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

ނ  ޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހާ އަލަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އަޅުގަ

މައުމޫނަށް ައޅުަގނޑު ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ  ތްތެިރ މެންބަރު ފާރިޝްއިގެންެނވި ދިްއގަރު ާދއިރާެގ ިއއްޒަގުިޅވަޑަ 

 އި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ނަމުގައި އަދި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ސްޓާފުންނާއި އިްއޒަތްތެރި ރައީްސގެ ނަމުގަ

ކޮންމެވެސް  ،! އަޅުަގނޑު މި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަން މި ޖެހުނު ސަބަބަކީވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އާދެ

ގޮތުން ވާހަކަދައްކަން. އިޞްލާެޙއް ހަމައެަކނި ހުށަހަޅާލުމަކުންނެއް އަދި  ބެހޭ ނގެ މިއާކަންނޭ ޖެހޭ ވަރަކަށް އެބަ

މެންބަރުންނަށް ވެސް އެބަ  ތި އިއްޒަތްތެރި  .ޖެހޭ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅި ސަބަބު ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ހާމަވާްނ އެބަ

ނޑު އެްނމެ ފުރަތަމަ ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ .ޖެހޭވަންއެނިގވަަޑއިގަންނަ  މި އިޞްލާޙު ، އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

 ދުވާފަރު ދާއިާރގެ މެންބަރު  ،ހުށަހެޅުމުގައި އަޅުަގނުޑ ހަމަ ޕީ.ޖީ ލީޑަރާިއ މި ބިލު ހުށަހެޅުއްިވ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 ... އްމަދު ޢަލީމުޙަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގަންނަވާނެ. ައޅުަގނުޑ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިަވޑައި ްޞލާޙު ހުށަހެޅުމަށްފަހުގައި ބަހުސްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އި

ލާޙު އްެކވިދާނެ. އިޞްއެރުވީ  އިޞްލާުޙ ހުށަހަޅަން. ބަހުސްގެ ވަުގތުގައި ބޭނުންފުޅުވާ ވާހަކަުފޅެއް ދެފުރުޞަތު

  އިގެން ކުރިއަށް ވަަޑއިގަތުމަށް ދަންނަވަން. ހުށަހެޅުމަ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

ނޑު މި ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙަކީ ބުެނވިދިޔަ ، 2008/2ގާނޫނު ނަންބަރު  އީއެ  ؛ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އަުޅގަ

ބުނެވިދިަޔ  ޙުކުރުން.ވި ގޮތަށް އިޞްލާވިދިޔަ ެއއްވަަނ މާއްދާ އަންނަނިނޫނުގައި ބުނެގާ ،ބެހޭ ގާނޫނަށް ވަޒީާފއާ

ަވީޒފާ އަދާކުރާ ކޮންމެ ދިވެހި  -ގެ )ހ( 51ކުރުން. ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙު  51ގާނޫނުގެ 

)ތިން  3000ން މަސް ފެށުމުގެ ކުރިން މުވަްއޒަފަކަށް ރަމަޟާން މަހުގެ އިނާޔަުތގެ ގޮތުަގއި ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރަމަޟާ

އި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އިނާޔަތްދިނުމުަގއި މި މާއްދާގެ )ހ( ގަ -ވާނެެއވެ. )ށ(ރުފިޔާ ދޭން ހާސް(

ން ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުން މުސާރައާއި އިާނޔަތްތައް ަކނަޑއަާޅ ާއއި ގާނޫނުގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީއަސާސީ ޤާނޫނު

މުވައްޒަފުންނަށް ރަމަޟާން  ވަީޒފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީ މުސްލިމު  -ތްތައް ވެސް ހިމަނަންވާނެއެވެ. )ނ(އެންމެހައި ފަރާ
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ދަށުން ޕަބްލިކު  ދޭ ފަރާތައް އިޚުތިޔާރު ލިބިގެންވާ ކަމެެކވެ. މި އިޚުތިޔާރުގެއިނާޔަތް ދިނުމަކީ ވަޒީފާމަހުގެ 

މަލުކުރާނީ ން މަހުގެ އިނާަޔތް ދިނުމުގައި ޢަށް ރަމަޟާމުވައްޒަފުްނނަ ސެކްޓަރަގއި މަަސއްކަތްކުާރ ބިދޭސީ މުސްލިމު

މަސައްކަްތކުރާ ބިދޭސީ  ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ އުސޫުލގެ މަތީންެނވެ. އަދި ޕްރަިއވެޓް ެސކްޓަރ މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި

ކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެ އި ބަޔާން މަލުކުރާނީ މި މާއްދާގަން މަހުގެ އިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމުވައްޒަފުންނަށް ރަމަޟާ މުސްލިމު

 -ންނެވެ. )ރ(ކަްތކުރާ ދިވެހި މުވަްއޒަފުންނާ މެދު ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުގެ މަތީަގއި މަސައްމަތީން ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ

މަލުކުރަން ދާގެ )ހ( ހިންގާނީ މި ގާނޫނަށް ޢަރގައި ވަޒީާފ އަދާކުރާ ދިވެހި މުަވއްޒަފުްނނަށް މި މާއްޕްރައިވެޓް ެސކްޓަ

ވެ. އެހެންނަމަވެސް މި ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން އަަހރު ފަހުންނެ )ެއކެްއ( 1ށިގެން ހިޖުރީ ގޮތުން ފަށާ ތާރީޚުން ފެ

ގައި ަވޒީފާ އަދާުކރާ ދިވެހި މުވައްޒަފުންނަށް ޟާން މަހުގައި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރފަހު އަންނަ ފުރަތަމަ ރަމަފެށުމަށް

މުސާރަިއެގ ަބއެެވ.  ުކޅަ އެއްށް ލިބޭ މުސާރައިގެ ތިން ބައިކަވާނީ އެ މީހަމަހުގެ އިނާޔަތުގެ ގޮތުަގއި ދޭންރަމަޟާން 

ރުފިޔާއެވެ.  )ދެ ހާސް( 2000ދޭނީ  ،ނަމަ މަދު ވުރެ ރުފިޔާއަށް)ދެ ހާސް(  2000ކުޅަ އެއްަބއި ތިން ބައި

 )ދިހަ ހާސް( 10000ދޭނީ  ،ގިނަ ނަމަ ވުރެރުފިޔާއަށް  )ދިހަ ހާސް( 10000ބައި  ކުޅަ އެއް މުސާރައިގެ ތިން ބައި

 އެެވ. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ރުފިޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުރަްއވާ ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ތާއީދުކުރާ މެންބަރަކަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ތާއީދު

 .ޔާމިންهللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލަން. މެންބަރަކު އިންތޯ ބަލައި

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޔާމިންهللا ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުވެލި

 ކުރަން. ހުށަހެޅުއްވި އިްޞލާޙަށް ތާއީދު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ގެމަނަފުށީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އުުމގެ ބިލު ނަވަޒީާފއާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެ 2008/2ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ނަޑއެޅިފައިނިންމެވި ގޮުތގެ ިރޕޯޓަށް ބަހުސް އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީން ދިރާސާުކރައްަވއި ގަިޑއިރު.  1ވަނީ  ކުރުމަށް ކަ

 14ިސކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  59މިނެޓު  27ލާނަން. ޕީ.ޕީ.އެމަށް ަކނަޑއެޅިަފއި ގޮތް ދަންނަވައިޕާޓީތަކަށް ވަގުތު 

ިސކުންތު. އަދާލަތު  15ިމނެޓު  3ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭއަށް  48މިނެޓު  7ރީ ޕާޓީއަށް ސިކުންތު. ޖުމްހޫ 58މިނެޓު 

މިނެޓު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން  3ށް ތްުނވާ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރަމިނެޓު. ވަކި ާޕޓީއަކަށް ނިސްބަ 3ޕާޓީއަށް 
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ނޑު މިާހރު ފުރުޞަތު   މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ެމދުހެންވޭރުމި އަރުވަނީ ފުރުޞަތަށް އެދި ަވޑަިއގަތުމަްށ ދަންނަވަން. އަުޅގަ

 ށް.ޢާޡިމަ ޢަލީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

ނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ިމތާޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަ  ނަ ކޮމިޓީތަކުން އަން އިގަޅުގަ

އަުރވަިއގަނެގެން އެހާ އަވަސް ، ދާ ވާހަކައެއް މީމެ ފަހަރަކު ވެސް ދަންނަވަމުންންގޮތުން ކޮ ބެހޭ ރިޕޯޓުތަކާ

ނޑުމެންގެ ގާނޫނުތަކަށް  މިހާުރ ގެންނަ ބަދަލުތައް މިހާ ކޮމިޓީތަކުަގއި ކަންަތއްތައް ކޮށްފައި އަންނާތީއޭ އަުޅގަ

މި ، މަްއސަލަިއގައި ވެސް ދެ ގަިޑއިރު މި !ިނކަން ބައްލަވާ ަރއީސް. ޖެހެނީ. އިއްޒަތްތެރިއަވަްސައވަހަށް މި ގެންނަން

ގޮތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  ގާނޫނަށް ފޮނުވި އިޞްލާޙެއް ހަމަ ގެނައި ؛ޤީޤަތުގައި ސަރުކާުރން ފޮނުވިކަމަކީ ޙަ

ން ރައްޔިތުންނާ މަޖިލީހު ޖެހޭ ަތނެއް ނޫން މި މަޖިލީހަކީ. މިގޮތަށް ކަންތައްަތއް ކުރަން ވިދާޅުވީީތވެ އެ އޮތް

ބޮޑަްށ ވިސްނާލަންޖެހޭ. ހަމައެކަނި ވަކި މީހަކަށް ވަގުތީ ޮގތުން ފައިދާއެއް ދިނުމުގެ  ގައި މިއަށްވުރެދޭތެރޭ

ފަސް އަހަރު ހަމައެކަނި  އި ވިސްނުމުަގއި ކަންކޮށް ނިްނމައެއް ނުލެވޭނެ. އެ އޮންނަ ސަރުކާރަކުން ފަހަރެއްގަ 

ލަ ގޮެތއްަގއި ައޅުަގނޑުމެން އެަބ ހެންނަމަވެސް ޖުމުމާލެވިދާނެ. އެނިން އިލާފައި ވިްސނައިދޭތެޭރގަ ކަންތައްތަކާ

ނޑުމެންއިދޭތެރޭގަ ސްނަންޖެހޭ ހުރިހާ ރައްޔިުތންނާވި ގާނޫނަކަށް  . ިސޔާސީ ޮގތުން ފައިދާއެއް ެނގުން ެއއީީކ އަުޅގަ

ނޑު ތަކު ލާއިރު ކަންގެންނަ އިޞްލާަޙކާ ދޭތެރޭ ިވސްނައި ރާުރކޮށް މި ކޮްށގެންާވނެ ގޮތެްއ ނޫން. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކާ ެޖހޭ  މި ދަންނަވަނީ ޙަޤީޤަތުގައި މި ކޮމިޓީަތކުން ަކމެއް ނިންމާއިރުަގއި އެބަ ،ބުނަނީ

ނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާދަށް ނޭދެވޭ  މިވަުރގެ ކަމެްއ ނިންމައިލާއިރު؛ ލާއިރު. ކަމެއް ނިންމައިކުރަންމަޝްވަރާ އަޅުގަ

ށް ޭނދެވޭ އަސަރުތަެކއް ެވސް ުކރުމަކީ އެކަށީގެްނވާ ކަމެްއ. ޓް ސެކްޓަރައިވެއަިދ ޕްރަ .އަސަރެްއވެސް ކޮށްފާނެ

އަޅުަގނޑުމެން ަރއްޔިތުންނަްށ ވެްސ ނޭދެވޭ އަސަރުތަެކއް ކުރުމަީކ ެއކަށީގެްނވާ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، މިފަދަ 

މަ އަބަދުވެސް ކަންބޮުޑވާ ކަމެއް. ެގނައުން މިއީ އަޅުަގނޑު ހަނޫނަކަށް މިހާ އަވަްސއަުރވައިލާފައި ގެންނައިޞްލާޙެއް ގާ

 ޚާއްޞަ  ،ގެނެސް ނިންމާލިއިރުއިރު ެތރޭ މި ގާނޫނަށް އިޞްލާޙުަގޑި 24ލާފައި ! ައވަސް ައރުވައިނިކަން ބައްލަވާ

ގާނޫނަށް އެ  ނުކުޅެދޭމީހުންނަށް ފައިސާ ދިނުމުގެގޮަތށް އޮތީ.  ނޫނު އޮތްގާމަށް ބޭނުންވާ ފަާރތްތަކާ އޮތް ތެރި ކައެހީ

ްއ އޮްތ އޮތް އެތައް ގިނަ މަސަްއކަތްތަކެ އިޞްލާޙު ހަމަ އޮްތ ގޮތަށް ކޮމިީޓގައި އޮތީ. ކޮމިޓީތަކުަގއި އެބަ  ގެންނަ

ލާފަިއ ހަމަ ކޮންމެހެން ނިންމަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއްތޯ ނުވަތަ ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ ގޮތަށް ޮއްއވާ މި އަަވސްއަުރވައި

ނޑު އެަބ ސުވާލުކުރަންޖެހޭ. ނުޑ ކޮމިީޓތަކުގެ މުޤައްރިރުންނަށް ހަމައި  ބަދަލެއްތޯ އަުޅގަ  އްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ

، ނޫންނަމަ .ކުރަންޖެހޭވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާމިފަދަ އިޞްލާޙުތައް ގެންނައިުރަގއި  .ދަންނަވާލަން ބޭނުން

ކޮންމެ ކަމެއް މި ނިންމަނީ  .ޖެހޭނިންމުން އަނެއްކާވެސް ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހު ބަދަލުކުރަންއަޅުަގނޑުމެން މި ނިންމާ
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މިއަދުގެ ސަރުކާރު ކަންތައްަތއް ކުރާ ގޮތަށް. އެްއވެސް ވާހަކަެއއް އަުޑއަހާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން. ކަމަކާ ދޭތެރޭގައި 

 .ސަރުކާރުން ކަްނތައްތައް އެބަ ައޑުއަހަންޖެހޭ ! އަޅުަގނޑުމެންގެމަޝްވަރާކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން. ނިކަން ބައްލަވާ

ނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުން ދޭތެރޭ އެބަ ިވސްނަންޖެހޭ. ޖުމު ތައްތަކާކަން  ނަށް ވެދާނެ ގެއްލުމާ ދޭތެރޭ ލަ ގޮތެއްގަިއ އަޅުގަ

މި ޤައުމުެގ  ؛ޓަރުން އެމެރިކާގެ ެއންމެ ތަޖުރިބާހުރި ދެ ސެނެ، ޓަރުން . މިހާރުވެސް އެމެރިކާގެ ދެ ސެނެއެބަ ބަލަންޖެހޭ

އެބަ ފޮނުވާ ސިީޓ  އެ ފަރާތްތަކުގެ ޑިފެންސް ސެކްެރޓަރީއަށް ޓީ އެބަ ފޮނުވާކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭ ކަންބޮޑުެވގެން ސި

ޮއތީ ކަންބޮުޑވުން ފާޅުކޮށްފަިއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ޤައުުމެގ  މި ީރޑު ޓަރ ޖެކްނގޭތޯ. ސެނެޓަރ މެކޭނާިއ ސެނެއި

ދާ  ވަރުްނ ނުރައްކާތެރި ހާލަތަށްނަ ންރީޖަނުގެ ކަންތަްއތައް ދިވެހިރާއްޖެ ވަ ،ކަންތައްތައް އޮތް ގޮތާ ބެހޭ ޮގތުން. މިއީ

ނޑުމެން ސަުރކާރުން އެބަ ައޑުއަހަންޖެހޭ މިކަހަލަ  ޓުން މިވާހަކަ އެމެިރކާގެ ސެނެ ދަނީ ދައްކަމުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މި  ލަ ގޮތެްއގައި ޖުމު، ނަމަ މިކަަހލަ ކަންތައްތަްއ ކުރަމުންދާ ޅުަގނޑުމެން ސަރުކާރުން ައޑުނާހައިކަންތައްތައް. އަ 

ވެދާނެ. ޔާމީން ޢަބްދުޤައްޔޫމް ބޭނުމެއް ނުވާނެ އަުޑއަހާކަށް. މި ސަރުކާރަކުން ގެ ރަްއޔިތުންނަށް މީގެ ނުރައްކާޤައުމު

ހުއްޓުވަން.  ޖެހޭ މިކަންތައް އަޑުއަަހއިގެން ޔާމީން ބޭނުމެއް ނުވާނެ އަޑުއަހާކަށް. އެކަމަކު މިލިޓްރީ މީހުން ވެސް އެބަ

މުގެ ލަ ގޮތެްއަގއި މުޅި ަޤއުޖުމު ، ކަންަތއް އެބަ ުހއްޓުވަންޖެހޭ. ނޫންނަމަ ަނމަވެސް މި ކޮށްގެން ގެންގޮްސ ހައްޔަރު 

އޮންނަނީ ސަރުކާރުގެ  ނިންމުން ވެސް މިއެހެންވީމާ، ކޮމިީޓތަކުން ނިންމާކުރާނެ. ރައްޔިތުންނަށް މީގެން އަަސރު

ން. ބަލައިލާަކށް ބޭނުމެއް ނޫން. މީހަކާ ލާކަްށ ބޭނުމެއް ނޫޑުއަަހއިެއްއގޮތަށް ެއްއެވސް ވަަރކަށް އަ  ވިސްނުމާ

، މަޝްވަރާެއއް ކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން. ފަހަތަށް ފިޔަވަޅެއް އަާޅކަށް ބޭނުމެއް ނޫން. އެއްެޗއް ބުނެވުނީތީވެ 

 ވަނީ  ހުންނަންޖެހެނީ އަބަދުވަސް. އެހެްނވީމާ، ެއގޮތަށް ައޅުަގނޑުމެން ަކންތައްތައް އޮތް ކަމަށް ތާރު ގޮތުގައި ޚުދުމުޚް

ނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުން ނިަކމެތިލަ ގޮތެއްގައި ައޅު ޖުމު، ނަމަ ކަމަށް ދިއުމަކީ އެކަށީގެްނވާ ކަމެއް. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ގަ

ނޑުަމީކ  ނޑުމެންނާ ބޭރާ އޮންނަ ގުޅުން ކެ ބޭރުން ލިބޭ އެހީތައް ލިބުން ހުއްޓުމަކީ އެކަީށގެންވާ ަކމެއް. އަުޅގަ

ލަ ގޮތެްއގައި ދިވެހި ހުރިހާ ކަށް ނޫން. ޖުމުސަރުކުރާނީ ސަރުކާރައެކަީށގެންވާ ކަމެއް. މީގެ ސަބަބުން އަ

ބޮޑަށް  ޖެހޭ މިއަށްވުރެ ވެސް އެބަ ނިންމުންތައްޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީތަކުން ނިންމާރައްޔިތުންނަށް. އެހެންވީމާ، އަ

ނޑު ވިސްަނއި ވިސްނަން. މެންނަށް ވާނީ ދިރާސާކުރުމަށްފަހު މެނުވީ މިފަދަ ނިންމުންތައް ނިންމައިގެން އަޅުގަ

ނޑު ދަންަނވާ  ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އި ލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުިރއްޔާ ގެއްލުންކަން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މިއި ޝުކުރިއްާޔ   އްޒަތްތެރި މެންބަރުއި  ދާއިރާގެ ވިލިމާލޭއަުރވަނީ  ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 .ޙުސައިންމަނިކަށް ނިހާން އަޙްމަދު
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 ޙުސައިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން: ނިހާން ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިމާލޭ

ބެހޭ ގާނޫނަށް ގެެނުވނު މުހިއްމު އިޞްލާޙަކީ  ަވީޒފާއާ ،2008/2ްއޒަތްެތރި ރައީސް އިއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ 

ބަރުންގެ މެންވެސް ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  އިއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަިއން ވޭތުވެިދޔަ ތިންހަތަރު  އަހަރެްއގަ

އްމު އާ ވަަރށް ގިނަ އަދަދެްއގެ ބަރުންނަށް އާއްމު ރައްޔިތުންެގ ފަރާތުން، އްޒަތްެތރި މެންއި ގޮތުަގއި ިތއްބެިވ 

ވެސް  މުއިލެއް ހޯއްެދވުަމށް ޓަކައި ހަމަގައްއި ލިބެމުންދިޔަ މައްސަލައަކަށް ޙަގޮތުގަ  ގެރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ޝަކުވާ 

އަދި މިއަދުެގ  ،ގިނަ ުދވަހު މެންބަރުކަން ކުރެްއވި ގަިއ ވަރަށްދި ޚާްއޞަ ގޮތެްއަގއި ޕާލިމަންޓުމި ޕާލިމަންޓް ގްރޫޕާ އަ

 އެ މަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަމާ ލް ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާއިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބައި

ނޑުމެންއެުކގައި އަ ނޑުމެްނގެ ބަެއއް ކަހަަލ ެގނެވޭތޯ މަސައްކަތް  ުޅގަ ކުރަމުންދިޔަ ބަދަލެއް. ތެދެއްމެ، އަުޅގަ

ފަހަރު  މުގެ މަރުޙަލާގެ ތެރޭގައި ބަެއއް. އެ މަސައްކަތްތައް ބާރަށް ދިޔުދަނީ މަސައްކަތްތައް ހަމަ ވަރަށް ބާރަށް މި 

ްއަޒތްތެރި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އި  އެބަ ނިންމާލެވޭ.އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ތަންކޮޅެއް އަވަހަށް ވެސް ކަންަތްއތައް 

މިފަދަ ކަންތައްތަކުން  ،ންތައްތައް ވުުމގެ ވާހަކަ އެ ދައްަކވަނީފަހަރުގައި އެ މާނަކުރައްާވއިުރގައި ފަޓާސްބަރިެއއްހެން ކަ

ނޑުމެންެގ ވަނަ އަ 2018ގޮތުަގއި  ގެޭއގެފަހު އާޚިރު ނަތީޖާއެއް ؛ލުއިތައް  ނަށް ވެދާނެ ފައިދާާއއިރައްޔިތުން ހަރު އަުޅގަ

އެކީ އިންތިޚާބުެވގެންދާނެ  ްއޒަތްތެރި ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަނެްއކާ އަލުްނ ދެވަނަ ދައުރަކަްށ ފަސޭހަަކމާއިމިއަދުގެ 

އި މި މަަސއްކަތުން ެއ އްމު ރައްޔިތުންނަށް މި ދޭ ުލއިތަކާންނަށް ެފނިވަަޑއިގަންަނވާތީެވ، އާ މަންޒަރު އެ ބޭފުޅު

ކަމަށް  އަެނއްހެން ހަމަ މި ކަމުގައި ބައިވެިރެވވަަޑއިގަތުުމގެ ގޮތުްނ ދައްކަވާ ވާހަކަެއއް ކުރާ އަސަރު. ބޭފުޅުން

ނޑުމެން ބޫލުކުެރެވނީ. އަޅުަގނޑު ހަމަ ތާއީދުުކރަން އެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގަ ވިދާުޅވާ ބައެއް ަބސްފުޅުތަކަށް. އަުޅގަ

ވަުގުތ ހަމަ ާވނެ. ތެދެއްމެ، ށްވުރެ ރަނަގޅުށްލާ ކަންަތއްތައް ހަމަ މިއަތަންކޮެޅއް ވަގުތު ހޯދާލައިގެން ކޮ މިއަށްވުރެ

ެގ  2008/2އޮްތ  ވާެނ. ނަމަވެސް، މިއަދު ހުށަހެިޅފައި މިުކގެ ނަތީޖާ ވެސް ރަނގަޅުހޯދައިގެން ކުެރވޭ ކަންތައްތަ

ނޑުމެންގެ ޕާލިމަންޓްރީ  ހުށަހަޅުްއވާފަ.ވެސް ިއޞްލާޙު  ވަނީ ްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު މިގްރޫޕުގެ އި  އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަށް  51 ،. އެނގިވަަޑިއގަންނަވާެނ ފަދައިންވަނީ ލިބިފަ ވެސް މި ތާއީދުއަދި 

ނޑުމެން ބަހުސް މި ،އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ވާހަކަ އަްނނައިރު އޮްތ  ކުރަނީ. މިއަދު ލިބިފައި މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް އަުޅގަ

ނުޑ ހަމަ އިޚްލާްޞތެރިކަމާއެކު އަުޅގަ ރިޕޯޓަްށ ބަހުސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތެއް.މިޓީ ފުރުޞަތަކީ ކޮ ނޑުމެްނގެ އަުޅގަ

އެކު  އޮނަރަބަލް ޢަލީ މުޙައްމަދަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އެ މަނިކުފާނާ ،ްއޒަތްެތރި މުޤައްރިރުއިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ އި

ށް އޮތް ރަމަޟާން މަހާ ްށދެއްވި މަަސއްކަތްޕުަޅކީ ކުިރއަކޮ ކޮށްެދއްވި ހުރިާހ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެމަސައްކަތްޕުޅު

، ދައުލަުތގެ މުވަްއޒަފުންގެ ތެރެއިން  ،ސަރުކާުރގެ ،ދޭތެރޭގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ކުަޑކުޑަ ަވގުތުޮކޅެއް ޮއތަތީވެ

އަަވސް ްނމާލެއްވުމުެގ އެންމެ ގޮތުަގއި ނިމިކަން ހަމަކުރަްއވާފަިއވާ ުމވަްއޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ސަރުކާރުން ބަެޖޓު

ދިޔުމުގެ ނަތީޖާއަކީ ބެމުންހާސް ރުފިޔާ ލި ިދއުން. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ބޮޑު އަދަެދއްގެ ަބޔަކަށް ދެޙައްލެއް ލިބިގެން
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 ގެ އެ ތަފާތު   ލިބިގެންދާއިރު،ހާސް ރުފިޔާ  މެދު އަދަދެްއގެ ަތންކޮޅެއް ޮބޑު މުސާރަ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ދިހަ އެއަްށވުރެ

ކުރީ މި އަދަދު އެކަށީގެންވާ ރަނަގޅު ޖީ ގްރޫޕުން ފުރަތަމަ މަސައްކަތްދިަޔއީ. އަުޅަގނޑުމެންގެ ޕީ.ވާހަކަ ދެކެވެމުން

ނޑުމެންނަށް މިއަ ައށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަާވ ދު ފެނިގެންދިޔަ ހަމަ އެމް.ޑީ.ޕީ އަދަދެްއގައި ހިފެހެއްޓޭތޯ. ައޅުގަ

ހާހަށް ބަދަލުކުރަން. ނަމަވެސް، އެ މަސައްކަުތގަިއ  ހާހުން ފަސް މި އަދަދު ތިން ،ވި ްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ހުށަހެޅުއްއި

ނޑު ޝައްކު އެ މަނިކުފާގެ އިޚްލާޞްތެރިަކމަ ކުރަނީކީ ނޫން. އަޅުަގނޑުެމންނަށް މި އަދަދު ދިނުމަށް ށް ހަމަ އަޅުގަ

ނަށް އެަކނި އިތުރަށް ހޯދުމަށް ޓަކައި ން ރުފިޔާ ދައުލަތުގެ މުަވއްޒަފުންމިލިއަ ެވސް އިތުރަށް ތިރީސް ހަ ޓަކައި

ނޑުފިނޭންސާ މެދުވެރިވެގެން ވާހަކަ  މިނިސްޓްރީ އޮފް މެންނަށް ހޯދަންޖެހުނު. މާނައަކީ ދައްކަިއގެން އަުޅގަ

ނަޑއަޅާަފއި އޮތް އެކޮންޓިންޖެންސީ ބަޖެޓުން ނުވަތަ ބަޖެޓު ހެނިހެން ކަންތަްއތަކަށް ބޭނުންކުރުމަށް ލިބޭ ގައި ކަ

ނޑުމެން މިނިސްޓަރާ ވާހަކަެރއިން މި މަސަްއކަތް ކުރެވޭތޯ ތެފައިސާގެ  އަށް އްކާަފއި އަދި މިނިސްޓަރު ކޮމިޓީދައަުޅގަ

އިތުރަށް މި  ،ވާނަމަ އޮީތ އެގޮތަށް. އިތުރަށް ލިބޭ ަކމުގައި ހޯއްދަވާފައި އެރަްއވަިއގެން އެ ބޭފުުޅން ހުއްދަކުރުހާޒި

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހިސާބުކިތާބު ުކޑަކޮްށ އިދާ ާވހަކަ. ްނ ރުފިޔާ އިތުރަށް ހޯމިލިއަ ދައްކަނީ ނުވަދިހަ

، ވެސް މަގެއް ނެތްކަން. އެހެްނވީމާލެްއވީމަ އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ މި އަދަދަށް ިއތުރަށް ހޯދޭނެ އެއްބައްލަަވއި

ނޑަްށ ހީވަނީ އެުކަގއި ެއ ހުށަހެޅުްއވި ުހށަހެ ނުކުރެވޭނެ ކަެމއް ކުރުމަށް ަޓކައި އިޚްލާޞްތެރިކަުމގެ ނިަޔތާ ޅުން އަުޅގަ

ކަމެއް ނޫން. ދެން  އިމުވެްސ ދައުލަތުގެ މުވަްއޒަފުންނަށް ކުރެވޭނެމި ވަގުތަށް ހަމަގަ  ލުެވގެންހެން. ެއއީތިއެ ދިޔައީ ބާ

ނއޮތީ މި މުހިއް ވި ސަބަބު ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ އެ ފޮނުއްއިޑުމެންނަށް ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މު އިޞްލާޙު ައޅުގަ

ކުެރއްިވއިުރަގިއ މި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްފުޅު، ބޫލުކުރެްއވޭ ށް އިޢުލާނުކުރެިވގެން ެއ ދިޔައީ، އެ މަނިކުފާނަށް ގަކަމަ

ޕްރައިވެޓް ެސކްޓަރގެ ބޭބޭުފޅުން މި ކަމުގައި ފާޅުކުަރްއވާފައި ހުރި ޚިޔާލުފުޅުތައް ހޯއްދެވުމުަގއި އެ ބޭފުޅުން 

 ،ދިަޔއީ. އެނިގވޑަިއގަންނަވާނެ ފަަދއިން މި އިޞްލާޙުްނ ފެނިގެން މިފުރުޞަތު ހޯއްދެވީކަްނ އަުޅަގނޑުމެންނަށް 

އެއީ މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ  ،ގާނޫނަށް ގެނެވުނު ިއޞްލާޙުގައި  ،ހުށަހެޅިދިޔަ ފުރަތަމަ އިޞްލާޙުގައި 

ށް ޖުމުލަކޮށްފަ. ނަމަވެސް އަ )ހ( އާިއ )ށ(  51މެންބަރު ފޮނުއްވި އިޞްލާޙުަގއި އަންނަނީ ދެ ުނކުތާެއއް. އެއީ 

ނޑުމެންނަށް އެބަ ދޭ ވަީޒފާއޭގެ ކަމުގައި ދިވެހިާރއްޖޭަގއި  މި ،ބެހޭ ގާނޫނަށް ވާތީވެ އާ ތެެރއިން ތަފާތުވެގެން އަުޅގަ

ިމއީ ދެ ވާަހކަިއގެ ތަރުޖަމާެގ  ،މުވައްޒަަފކާ ިއ އަދި ކޮންމެ މުސްލިމުވަޒީފާ އަދާކުރާ ކޮންމެ ިދވެހި މުވަްއޒަފަކާ

ަލ ރުފިޔާ ޖުމު ހާސް ކުރަްއވަން ޖެހިވަަޑއިގެންެނވި. އެހެންވީމާ، ތިންެއ ބޭފުޅުންނަށް ިއތުރަށް ދިރާސާ ތެރެއިން

ވަގުތަކަށް ގިނަ ޕްރަިއވެޓް  ށް ބަލާއިރުގައި މި މަށް ޓަކައި ޕްރައިެވޓް ސެކްޓަރަގޮތެްއގައި އެންމެންނަށް ލިބޭ ގޮތް ހެދު

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިއީ ެދންމެ ރާކަށް. ތެދެއްެމ، އެަސއްކަްތކުސެކްޓަރެގ ތަންތަނެއް ަތްއޔާރެއް ނޫން މި މަ

ނޑު ގަ މް އެޢާޡި އްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީއި މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ  ބޫުލކުރަނީ. ވިދާުޅވެދެްއވި ނުކުާތ ކަމަްށ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެއީ  ދިނުމަށް ންނަށް ފުރުޞަތުރުގައި އެ ބޭުފޅުފަހަ ،ނަމައެ ފުރުޞަތު ކުރުކޮށް ދުރުން ޮއތް އަުޅގަ
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ނޑުމެންނަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއކަށީގެްނާވ މުއްދަތެއް ލިބުނީސް. ނަމަެވސް އަދިވެްސ މި ކަމެއް ލަެހއް ނޫން. އަުޅގަ

ލަބިއްޔަތަކުން މިކަން ނިމިއްޖެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ގިނަ އަޣް ހަމަ، މި މަސައްކަތް ހަމަ މިހާރުވެސް ކުރެވި 

ނޑުމެން  .ލާނަންއެހެންވީމާ، ދަންނަވައިކޮށް. ންނަށް ހަމަހަމަމިކަން ދާނީ އެންމެ ،ވާނަމަ ކަމުގައި ވަަނ  85އަޅުގަ

ާވ  ނޫނުއަސާސީަގއި މިޤާ، )ށ( ޚާއްަޞކޮށް ؛ލަތަކާއި ަބެއއް ަކންތައްތައްބުނާ ބައެއް ޖުމު މާއްދާގެ )ނ( ގައި މި

ަގިއ  1ގެ ރަމަޟާން މަހު ،ވާނަމަ މިއްޖެ ކަމުގައިންަކން ނިކޮްށގެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު މިނުކުތާތަކަށް ރިޢާޔަތް

ނޑުމެންނަށް ފަހުން މި ލިބޭ މުސާރަ އަށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހުރިހާ ަވޒީފާ ައދާކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ ުލއިތަކެްއ އަުޅގަ

ކުރުމަށް ޓަަކއި ވަރުސް އެއް އެންމެން އެްއވަރުެވގެން އެ ދިަޔއީ. ޭއގެތެރޭަގއި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލިމިދެންނެވި ގޮތަށް 

މެންބަރުން ތިއްބަވައިގެން  64ހަމައަށް ަވޑަިއގެން  އ1:30ާއިން ފެށިންގެން  1:00ްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މިއަދު އި

ނޑު ވަރަށް އެދޭ ކަމަަކށް އްޒަތްތެރި އިިދޮކޅު ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އި ، ވާތީ މިކަން ފާސްކޮށްދެއްވުމަކީ ައޅުގަ

ކަމުގައި ަބއިވެިރވަަޑިއގެން ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި މިކަން ޮކށްދެއްވުމަށް. ވަރަށް ބޮޑަްށ  މި ން،ނަވާލައަޅުަގނޑު ދަން

 ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަްށ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއި ޝުކުރިއްާޔ   މެންބަރު ދާއިާރގެ ދެކުނު އަރުވަީނ ހެންވޭރު  އްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 .ޢަބްދުލްކަރީމަށް މުޙައްމަދު

 

 ޢަބްދުލްކަރީމް ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު މެްނބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު

ނޑު ވެސް ަވރަށް ބައިވަރު ދިރާސާކޮށްފަ. ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު މި އިޞްލާުޙ ހުށަހެޅީ އަޅުގައިޝުކުރިއްޔާ 

ވަނަ އަހަރު  2008. އެއް ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ޖެހި ހިސާުބގެ ެތރޭގައި ހާފަވަރަށް ބަިއވަރު ހިސާބު ެވސް ޖަ

ނޑަ ން ރުފިޔާގައި. ެއޅި ެއއްެޗއް އޭުރގެ ޤައުުމގެ އާމްދަނީ ހުރީ ފަސް ބިލިއަފާސްކުރެވުނު ގާނޫެނއްަގއި ޭދން ކަ

އަށާރަ ބިލިއަނާ ، ންއަތާަރ ބިލިތިބީ ޤައުމުގެ އާމްދަނީ ސަ އަހަރު ފަހުން މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން މި 7ނަމަވެސް ޭއގެ 

ނޑު ގަ ހާސް ރުފިޔާއަކަށް ނޫން  ހާސް ރުފިޔާއިން ތިން ބޫލުކުަރނީ ދެހަމައަށް އަރުވާފަ. އެހެންވީމާ، މިއަދު އަުޅގަ

ގޮތުން ައޅުަގނޑު މި ންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އެދާވި ތިންގުނަ ހަމަ ބޮޑުެވެގންކަމަށް އަންނަންޖެހޭނީކީ. އެ ބޮޑު

 ދައުލަތުގެ މުވަްއޒަފުންގެ ގޮުތގައި ސާޅީސް ހަތް ،ޙު ހުށަހެޅީ. މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިއިރު ވިސްނާލަންޖެހޭއިޞްލާ

ނޑުމެން ގުާނއިުރގައި  ވަނީ ސަުރކާރު ހިއްާސވާ ކުންފުނިތަކާއި ޖުޑިޝަީރާއއި  ހާސް  މި ސާީޅސް ހަތް ،ހާސް އަުޅގަ

އެމް.އޭ.ސީ.އެލް، އެމް.ޕީ.އެލް ކަހަލަ  ؛އްމުންގޮސް ހަމަ އާމިހެ  ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާ އަދި ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނާ

މިކަހަލަ ބޮޑެތި ތަންތަނުން ހަމަ ބޮޑެތި މުސާރަ ލިބޭ އެންމެން ހިމަނައިގެން  ،ހުރިހާ ތަނެއްގެ ނަން ނުކިުޔނަސް
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 ،ތެރޭަގއި މި ލިބޭ އެތިހާސް މީހުންގެ  ސާޅީސް ހަތް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރަން މިހާރުެވސް

ނޑުމެން ދެ 80މީހުންނަށް، % 80އަޅުަގނޑު ޭއގެތެރެއިން % ނަސް މި އަރަނީ ހާސް ރުފިޔާ ދި މީހުންނަށް އަޅުގަ

ނޑުން މުޅި ސާޅީސް ހަތް މިލިއަ އެކު ޖުމްލަ އަރަީނ ސަތޭަކ ން ރުިފޔާ. އަދި ހުރިހާ އެްއޗެްއ މިހާރު ހުރި އޮނިގަ

ބޮޑުެވގެންދާ ެއއްެޗއް ޫނން. ސަރުކާރަށް ެގއްިލގެންދާ  ބޮޑުވާ އެތިން ެއއީ ދައުަލތަށް މިން ރުފިޔާ. އެހެންވީާމ، މިލިއަ

އެހެންވީމާ، ިމހާރު މި ހަމަހަމަކުރާ އުސޫލުން ހަމަހަމަކުރާ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ ރަނގަޅަށް ހިސާބުކިތާުބ  އެްއޗެއް ނޫން.

ނޑުމެން ބައްލަވާ.  ންނުހޯދުނިއްޔާ މާދަމާ ހޯދައިދޭނަން. ތިރީސް ހަ މިލިއަ މިައދު .މި ލިޔެކިޔުންތަްއ ހޯދާނަން އަުޅގަ

ހެންވީމާ، ހާސް ރުފިޔާ ދިވެހި ރައްޔިުތންނަށް ދެވޭނެ. އެ . މި ފަސްރުފިޔާ އިތުރަށް ފައިސާ ލާކަްށނުޖެހޭނެ މިއަކަށެއް

ކުރާ ބޭފުޅުންނަށް ފާ އަދާވަޒީ، ކުރާ ބޭފުޅުންނަށްއަޅުަގނުޑ އެދެނީ ހެޔޮިނޔަތް ދައްކަިއ، މިކަުމގައި ބުަރކޮށް މަސައްކަތް

ޚަރަދެއް ކުރެޭވ  މި ފައިސާ ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެއީ ދައުލަތުން އެހެނިހެން ކަންތައްތަކުަގއި އެބަ ަވރަށް ބޮޑު

މަހުގެ އެަލވަންސް ރޯދަ؛ ކޮށްފައި އެއް ަމހުގެދަްއކަނީ ބާރަ މަސްދުވަހު ގަދަައށް މަސައްކަތް ކަމަކު މިމިހާރުވެސް. އެ

ވެސް ފެތޭ އެްއޗެއް ނޫން. ަކށްމި ޒަމާނަށް އެްއގޮތަ ،ހާސް ރުފިޔާއަކީ މިވަރު ބަދަލެްއގެ ގެންަނއިރު ތިން ދޭންވެގެން

ނޑު ހުށަަހޅަން ްއކަިއގެން މި ފައިސާ ލިބޭތޯ ބަލައި، މި ދަރަށް ފިނޭންސް ިމނިސްޓަރާ ވާހަކައިތު ،އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 .ދިއުމަށްސާ ދެވޭނެ ޮގތެއް މެދުވެރިެވގެންމިނުން މި ފައިއެންމެ ކުޑަ  ށްމަހުގެ ތެރޭގައި ސަުރކާުރ މުވަްއޒަފުންނަރޯދަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްޒަތްތެރި އި އަރުވަނީ ގެަމނަފުށީ ދާއިރާގެ  އްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއި ޝުކުރިއްޔާ 

 .ޢުޘްމާނަށް މެންބަރު ޖަމީލް

 

 ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން: ޖަމީލް މެންބަރު އިރާގެދާ ގެމަނަފުށީ

ނުޑ ކުރާ ޮކންމެ ކަމެއްަގއިއިއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ  ވާނެ. ސް އިޚްާލޞްތެރިކަމެއް އޮންނަން ވެ ްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ

ތިރީސް އަްށ  ންއަށް ހެދީމާ ދަުއލަތުގެ ބަޖެޓުހާސް ރުފިޔާ ތިން  ،މި ބަދަލާ އެްއކޮށް ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަިއން

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ން ރުފިޔާ އިތުރުެވގެން އެބަމިލިއަ ދިޔައީ އިޞްލާެޙއް އަނެްއާކ  ދޭ. ހަމައެހެންމެ، އަޅުގަ

ނޑު ހިތުން ފަސް އްޒަތްތެރި ަރއީްސ.އި ށް ހުށަހެޅިގެންދިޔަ މަންޒަރު. ހާހަ ފަސް ނޑުމެންގެ  އަުޅގަ ާހހެއް ނޫން. އަުޅގަ

ހާސް ރުފިޔާ ދިނުމަށް  ހާސް ރުފިޔާ ވެސް ދޭންވީ. ެއކަމަކު އެ ދިހަ ަސކަށް ދިހައްމެ ދިވެރަމަޟާން މަހުގައި ކޮން

ނޑުމެންނަށް ވީނުީވ ގޮތެއް ؛ ން ރުފިޔާބިިލއަ 1.5ނޭނގި ެގއްލިފައި ހުރި  ޓަކައި އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާުރަގއި އަުޅގަ

މި ގެއްލިފައި  ނަށްހާ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑުމެންގެ ހުރިހާ މިކަމުގައި އިންވޯްލވާ ހުރިއަޅުަގނޑު ގޮވާލަނީ އެމް.ޑީ.ޕީ 
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މަހުަގިއ  ން ރުފިޔާ މި ރަމަޟާންބިިލއަ 1.5ކާރާ ހަވާުލކޮށްފައި މި ން ރުފިޔާ އަވަހަށް ސަރު ބިލިއަ 1.5ހުރި 

ނޑު މި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަންދެްއވާށޭ. އާދެ! އަ ރައްޔިތުންނަށް ބަހާލަދެވޭނެ ޮގތެއް ރާަވއި ވަރަށް  ،ޖެހުނު ސަބަބަކީޅުގަ

ނޑުމެން އަލިއަޅުވާލަތަފްޞީލީ ގޮތެ  ،އޮތީ ވާ ގާނޫުނގައި މިބަބަކީ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅިފައިސަ .ެޖހޭ ން އެބައްަގއި އަުޅގަ

ގެ ގޮތުަގއި. އެހެންނަމަވެސް، )ހ( އަްށ ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ގެްނނަ އިޞްލާޙެއް  51ބުނެވިދިޔަ ގާނޫނުގެ 

)ށ( އަށް ވެސް އިޞްލާޙުތަކެއް ހުށަހެޅިފައި އޮތް މަންޒަރު.  ،އެބަ ފެނޭ )ހ( ންބަލައިލާއިރު މި ބިލުއަޅުަގނޑުމެން 

ނުޑ މި ެގނައި އިޞްލާަޙކީ ޙަޤީ ދުވާފަރު  ،ްއަޒތްތެރި މެންބަރުއިޤަތުަގިއ މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

، ދި އަުޅަގނޑުމެންގެ ޕީ.ޖީ. ލީޑަރުއަ މުޙައްމަދު ޢަލީއާ ވެސް މަޝްވަރާކޮްށކުރުމަށްފަހުގައި،ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ކުރުމަށްފަހު މިީޓގެ މުޤައްރިާރ ވެސް މަްޝވަރާޖުތިމާއީ ކޮނާ ވެސް އަދި ައޅުަގނޑުމެންެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާއި

ނޑުމެން ހުށަހެޅުމުގެ މަިއަގނޑު ގޮެތއްަގއި ބަލާފައި މި ޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙެއް. ދެން މިހުށަހެ  އިޞްލާޙުގައި އަުޅގަ

ނއޮތީ،  ، ކުެރިވފައި ހުރި ގޮތަްށ ބަލާއިރުއޮތީ އެިކއެކި ާމއްދާތައް ތަރުތީބު ގައި މިޑުމެން އޮރިިޖނަލް ބިލުއަުޅގަ

މި  ،ައރާފާނެ ކަންތައްތަކެއް ހުރެދާނެތީވެ. އަދި ޚާއްޞަކޮށް މި ގާނޫނުގައި އެބަ ބުނޭރައްޔިތުންނަށް އޮޅުންބޮޅުން

ަވްއޒަފުންނަށް ރަމްޟާން މަހުގެ ކުާރ ބިދޭސީ މުސައްކަތްސެކްޓަރގަިއ މަ ޕްރައިވެްޓ  ،ތެރޭަގއި ބުނޭ ގެ އިޞްލާޙު

ގޮތުަގއި ޫދކޮށްލީމާ ދެން ނިކުމެދާނެ ގެ ނާޔަތް ދިނުމަކީ އިޚްތިޔާެރއްަގއި ދޫކުެރވިފަިއވާ ކަމެކޭ. އިޚްތިޔާެރއް އި

ނޑުމެން ބޭނުމެްއ އްޒަތްތެރި ަރީއސްޖެހޭ އި ވެްސ އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނަން އެބަ މައްސަލަތަކާ ދޭތެރޭަގއި . އަުޅގަ

އެހެންވީމާ، އިޚްިތޔާރެްއ  .ވާަކށްިއ ތިބޭ ުމަވއްޒަފުންނާިއ ަވޒީފާދޭ ފަރާތާ މައްސަލަތަެކއް ކުރިމަތި ނުވޭ ވަޒީފާތަުކގަ

ނބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަށް އި، ގޮތުަގއި ދޫކޮށްލާ ހިނދު މު ޑައެޅިަފއި އޮތުމަކީ ވަރަށް މުހިއްނާޔަްތ ދޭނެ އުސޫލެއް ކަ

ނޑުމެން މި ބިލުގައި ަކނަޑއަަޅއިއޮތީ އަޅު  . އެ އުސޫލު ވެސް މިކަމެއް ތީ. އެހެންވީާމ، އޮ ނިންމާފައި މި ގަ

ނޑުމެންނަށް މިއަދު ދިވެހި ަރއްޔިުތންނަށް ދޭ ހުރި ބޫލުކުރާ އަޅުަގނުޑ ެވސް ގަ ހާ ޙައްޤެްއ ގޮުތގަިއ އަުޅގަ

ނޑުމެންބިދޭސީންނަށް ދޭކަށް ނޑުމެންނަށް ލިބޭ ވީމަ ސަޢޫދި ޢަ މުސްިލމުން، ނުޖެހޭ ދެއްތޯ. އަުޅގަ ރަބިޔާގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކަށް ނުލިބޭ. އެހެންސަޢޫ؛ ޙައްޤު ވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ވަޒީާފގެ ދީ ރައްޔިތުންަނށް ލިބޭ ޙައްޤުތަކެއް އަުޅގަ

. ން މި ދަްއކަނީވާަހކަތަކެއް ނޫ މިއީކީ މުސާރަިއގެ .ޖެހޭ ވެސް މިކަހަލަ ކަންތައްތަެކއް އޮންނަން އެބަ އުލައިަގއިމާޙަ

މިހެންގޮސް ، ވިސާ ދީ ،ދީ މުވައްޒަފުންނަށް ޑިޕޮސިޓް ދައްކަިއ، ދެކޮޅު ޓިކެޓުިބދޭސީ  ،ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަކީ

ނޑުބައިވަރު އި މެންނަށް ފާހަގަކޮށްެލވޭ ރިސޯޓުތަުކަގިއ ނާޔަތްތަެކއް ދީފައި ހުންނަނީ. އަދި ޚާއްަޞކޮށް އަުޅގަ

ދޭ އޮންނަނީ ވަޒީފާ ވެސް ހަމަޖަްއސާފައި މި މި ކަންތައްތައް ޒަފުނަށް  ކެއުމާއި ނިދުމާ،މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީ މުަވއް 

ޙަޤީޤަތުަގއި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި ަމސައްކަތްކުާރ މުަވއްޒަފުންނަށް ފަރާތުން. މި ގާނޫނަށް ބަލައިގެެނއް ނޫން 

ނޑުމެންނަށް ފެ .ނާޔަތްތައް ދެނީކީއި ނޑުތައް ހަދައިދީށް ފުޓްނޭ ދިވެހި މުވައްޒަފުންނަައުޅގަ ، ސެލް ދަ

މިހެންގޮސް ވަރަށް ގިނަ އިނާޔަތްތަެކއް ދީފަިއ ހުރި ، ފިލުވޭނެ ގޮތްތައް ހަދައިދީ ކުޅިވަުރކުެޅވޭނެ، މުނިފޫހި
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ނަށް އެކިއެިކ ކޯސްަތއް ދިވެހި މުަވއްަޒފުން .އެބަހުރި. އެެހންވީމާ، މި ގާނޫނަށް ބަލަިއެގންނެއް ނޫން ރިސޯޓުތަކުަގއި

 ނޫނުގައި މިކުރަނީކީ ކޮންމެހެން މި ގާ ކަންތައްތައް މި މި  ،ތަނަވަސްކޮށްދީ ތައްތަޢުލީމީ ފުރުޞަތު ކޮށްދީ،ފުރިހަމަ

، އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަްނ ބޭނުންވޭ އަނެއް ކަމަކީ އޮންނަ ނުކުތާއަކަށް ބެލުމަށްފަހުގައެއް ނޫން. ހަމައެާއއެކު 

ނޑުމެްނގެ ކޮރަިއވެޓް ެސކްޓަރަގއި މަސަްއކަތްއަޅުަގނޑުމެން ޕް  މިޓީ މަރުޙަލާަގއި ެވސްކުރާ ުމވަްއޒަފުންނަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  މަރުޙަލާގައި އި ައޅުަގނޑުމެން ބޭްއިވ ބަހުސްއަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަ ވެސް އަުޅގަ

ކަންތައްތައް  މި ށްދޭންޖެހޭނެ ޕްރައިވެްޓ ސެކްޓަރަ ިގނަ ބޭފުޅުންގެ ޝަކުވާެއއް ފުރުޞަތު ވަރަށް ،ފާހަގަކުރެިވގެންދިޔަ

އެްއ ، އޮތީ ގޮުތގައި މި ގެމު އެއް ޕޮއިންޓެއް ވީމާ، މި ގާނޫނުަގއި ެއންމެ މުހިއްކުރުމަށް ޓަކައި. އެހެންއިމްޕްލިމެންޓު

ބަދަލުވެގެންދާނެ ހުރިހާ  އަށްހާސް ރުފިޔާ އެއީ މިއަންނަ އަހަރުްނ ފެށިގެން ތިން .ދުވަހުގެ މުއްދަެތއް މި ދެނީއަހަރު

ސް  ޖެހޭނީ ކުރިންވެ ޭދން މިގައި އަހަރު  ހުރިހާ މުަވއްޒަފުންނަށް ވެސް. އެހެންނަމަވެސް، މި ،ރައްޔިތުންނަށް

ނޑުމެން މިހަމަޖެހިފައި އޮންނަ އުސޫލާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީ  ން. އެހެންވީމާ، ކުރީގެ ގާނޫުނގައި ޮއތް ނުކުތާ އަޅުގަ

ހާސް ރުފިޔާއަށް ވުރެ  ދިހަ ،ބައި ބައިކުޅަ ެއއް އިގެ ތިންއެއީ މުސާރަ .އޮތީ ކުރެވިފައި މިމި ގާނޫނަށް އިތުރު، އޮތީ

 ،ގިނަ ނަމަ ވުރެ އަށްހާސް ރުފިޔާ ބައި ދިހަ ބައިކުޅަ ެއއް އެެވ. މުސާރައިގެ ތިންހާސް ރުފިޔާ ދޭނީ ދެ ،މަދު ނަމަ

ލު ގައި އޮތް ބަދަވެސް ހަމަ ގާނޫނު އެވެ. އެހެންވީމާ، މި ބަދަލު މި ގެނެވުނީ ހަމަ ކުރީގައިހާސް ރުފިޔާ ދޭނީ ދިހަ 

ނުޑ ގަ ޖެހޭ ރައްޔިތުންނާ ދޭތެރޭގައި ފުންކޮށް  ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އަުޅަގނޑުމެން އެބަމިއީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ކުރަން. ަރއީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާގެ އިސްނެްނގެވުާމއެުކ ތައް ހޯދުމަށް ޓަަކއި މަސައްކަތްރަްއޔިތުންނަށް ހެޔޮ ގޮތް ވިސްނަިއ،

 .ދިއުމަކީ ިމއީ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް މިއީ ހާސް ރުފިޔާ ލިބިގެން އްކަްތުކރާ މުވައްޒަފުންނަށް ތިންއަޅުަގނޑުމެްނގެ މަސަ

 ވަަރށް ނިކަމެތި ރައްޔިތުން އެބަ ،ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑުމެންގެ ދާއިރާަގއި އަދި އެހެން ދާއިާރތަކުގެ ރަްއޔިތުން ވެސް 

ތިބި.  ލިބޭ މީހުން އެބަ ހާސް ރުފިޔާގެ މުސާރަ ރުފިޔާ، ތިންހާސް  ހާސް ރުފިޔާ، ހަތަރު ދެ އިގައިމުސާރަ .ތިބި

ނޑުމެންނަށް  ހާސް ރުފިޔާ ހިފައިެގން އަޅުަގނޑުމެން ފިހާރައަަކށް ދެ ހަތަރު ފަހަރު ވަދެލާފައި ައންނައިރު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެ ވާ އަށްހާސް ރުފިޔާ އިނގޭނީ އެ ހަތަރު ނޑުގޮެތއް ައޅުގަ މެންެގ ނގޭނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ހާސް  ދިހަ ،ހާސް ރުފިޔާ ހިފައިގެންދާ މީހުން ކުރިމައްޗަށް އޮތީ ރަމަޟާން މަހޭ. ރަމަޟާން މަހުގައި ހަމަ މި ތިން

ނޑުމެްނގެ މަސް  ރުފިޔާ ހިފައިގެން ޖެހެނީ. އެހެންވމާ،  މާރުކޭޓުން މަސް ގަންނަން މިެވސް ޮގސް އަުޅގަ

ނުޑ ވަރަށް ޓަކަިއ ސަުރކާރުން މި ގެންނެވި ިފޔަަވޅާ ދޭތެރޭގައި އަ ނަށް މި ލުއި ގޮތްަތއް ހޯދައިދިނުމަށްރައްޔިތުން ުޅގަ

އަށް ައޅުަގނޑު ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި ނަމުަގއި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަުޅަގނޑުގެ ާދއިރާ .ކިޔަންބޮޑަށް މަރުޙަބާ

ނޑުމެންނަށް މި ކޮންސެޕްޓު ޚާއްޞަކޮށް މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ވާފަރު ދާއިާރެގ ލު ދެއްވި ދުމި ޚިޔާ ،ދެއްވި  އަުޅގަ

ނޑުމުޙައްމަދު ޢަލީ އިޚުލާޞްތެިރކަމާ އެކު ުޝކުރު ދަންނަވަްނ. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ވަރަށް  އަށް ވެސް ައޅުގަ

 ރައީސް. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހިްނނަވަރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެ

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ވަޒީާފއާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވި މަޤްޞަދެއް ކަމުަގއި 

ވެަފއި އޮީތ، ރަމަޟާްނ މަހުގައި ދޭ އިާނޔަތްތައް ަހމަހަމަކޮށް ހުރިހާ ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންނަށް ވިދާޅު

ދިނުން. އެހެންނަމަވެސް ކޮމިީޓން މި ގެެނވުނު އިޞްލާުޙގެ ސަބަބުން އެ މަޤްޞަދު މިހާުރ މި އޮތީ ެގއްލިފަ. މި އޮްތ 

ހުށަހެުޅއްިވ މަޤްޞަދު މިއަކުން ާހސިލެއް ުނވޭ. އަޅުަގނުޑ މި  ގޮތަށް ފާސްކުެރއްިވ ނަމަެވސް ސަރުކާރުން އެ

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް،  51ގެނެވިަފއި ހުރި ބައެއް ިއޞްލާޙުތައް ދަންނަވައިލާނަން. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް 

ފުރަތަމަ ވެސް  ބިދޭސީންނަށް އިނާޔަތްދިނުމުގައި މި އޮތީ އިޚުތިޔާރެއްގެ ޮގތުގައި ޕްރަިއވެޓް ސެކްޓަރަްށ ދޫކޮށްލާފަ.

ހަމަހަމަކަމުގެ އެއް ބައި އެ ދިޔައީ. ދެން މައްސަލައެއް ެނތް، ބިދޭސީންވީމަ އަޅުަގނުޑމެންނަށް ތަފާތު ކުޑަ ގޮތެއް 

ގެންގުެޅވިދާނެ. އެއަށްފަހު ދެން އެ މާއްދާެގ )ނ( ަގއި ބުނަނީ، ޕްރަިއވެޓް ެސކްޓަރަގއި ވަޒީފާ އަދާކުާރ 

އަހަރު ފަހުންނޭ. މާނައަކީ މި އަހަރު ރޯދަ މަހަކު  1ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާތާ މުވަްއޒަފުންނަށް މުސާރަދޭނީ މި 

ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި ަވީޒފާ އަދާކުރާ މުަވއްޒަފުންނަކަްށ މި އިނާޔަތެއް ނުލިބޭނޭ. ެއއަށްފަހުގައި އަދި )ބ( ގައި 

އަހަރު ފަހުން ޕްރައިވެޓް  1ކުރަން ފަށާތާ އެބަ ބުނޭ އެހެން ވާހަަކެއއް. )ބ( ގައި މި ބުނަނީ، މި ާގނޫނަށް ޢަމަލު

ސެކްޓަރަގއި ަވޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންނަށް މި ލިބެނީ. އެހެންނަމަވެސް އެވެސް ލިބޭނީ ތިން ބައިކުޅަ އެއް ބައޭ. 

 މާނައަކީ މިއަންނަ އަހަރު ރޯދަ މަހު؛ މި ރޯދަ މަހެއް ނޫން. މިއަންނަ އަހަރު ރޯދަމަހު ޕްރައިވެޓް ެސކްޓަރަގއި ަވޒީފާ

ބައިކުޅަ އެއް ބައޭ.  3އަދާކުރާ މީހުންނަށް އިނާޔަތްދިން ނަމަވެސް އިނާޔަތުގެ ގޮުތަގއި އެ މީހަކަށް ލިބޭނީ މުސާރައިގެ 

ކޮބައިތޯ ހަމަހަމަކަން؟ އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު މި ދަންަނވަނީ ސަރުކާރުން މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި މަޤްޞަދު މި 

އޮތީ ގެއްލިފައޭ. ފާސްކުރަްއވަންޏާ ފާސްކުރައްވަްނވީ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާުޙގެ ސަބަބުން މި 

 3ރުފިާޔއަށް ވުރެ މަތިން؛ މުސާަރއިެގ  10000ބޭފުޅުން. ދެން ޭއގެއިތުރަށް ައނެއްކާ ނިންމަމުން ވިދާުޅވަނީ ކޮބައިތޯ. 

ރުފިޔާ ލިބޭނޭ. މި އުސޫުލ  10000ރުިފޔާއަށް ވުރެ މަތިވާ ކަމަށް ވަންޏާ  10000ަބއި ލިބޭ މީހުން  1ބައިކޮށްފައި 

ގޯްސވެގެން ނޫންތޯ މި ހުށަހެޅީ. އިޞްލާޙު ހުށަހެޅީ. ގާނޫނުގައި ކުރީަގއި އޮތް ގޮަތށް؛ ދެންމެ ވާހަކަދެއްކެވި 

އަޅުަގނުޑ؛ ދެންމެގައި ވާހަަކދެއްކެވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވި، ގާނޫނުަގއި ކުރީަގއި އޮތް ގޮތަށޭ އަނެްއކާވެްސ 

ބަލަނީ. އެ ގޮތް ގޯްސވެގެންނޫންތޯ މިއަށް ިއޞްލާޙު ހުށަހެޅީ. ރަމަޟާންމަހު އެ ލިބޭ އިނާޔަތް ަވޒީފާ  މިހާރު މި
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ރުފިާޔ ލިބޭ ގޮތް ހަމަޖައްސަން.  3000އަދާކުރާ އެންމެންނަށް، މުސާރައަށް ބެލުމެއް ނެތި، އެންމެންނަށް 

ަނއިއިރު މި އޮތީ، ގިނައިން ލިބޭ މީހުންނަށް އެހެންނަމަވެސް އަެނއްކާ ކޮމިޓީން މި އިޞްލާޙު ފާސްކޮްށގެން ގެ

ނޑު މި ދަންނަވަނީ ސަުރާކރުން މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި  ގިނައިން، މަދުން ލިބޭ މީހުންނަށް މަދުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ންވި މަޤްޞަދު މިހާރު ގެއްލިއްޖޭ. ފާސްކުރައްވަންޏާ ފާސްކުަރްއވަންވީ މެޖޯރިޓީއާ ެއކީަގއި. އެހެންނަމަވެސް އެ ބޭނު

ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލީ. ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.   ބަދަލެއް މި ގާނޫނަކަށް ނުގެެނވޭ. އެހެންވީާމ، އެ ވާހަކަ ައުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ޙިލްމީއަށް. هللا ންބަރު ސަޢުދުމެ

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ދުދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުތިނަ

މި ހުށަހެޅިގެންދާ އިޞްލާޙަކީ އަުޅަގނޑު  ، 2008/2ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަދު ގާނޫނު ނަންބަރު 

ާލޙެއް. އަދި ވަރަށް ރަނަގޅު ިއޞްލާޙެއް ވެސް މެ. ދެންމެ ކުރީަގއި ވެސް ދެންނެވި ފަަދއިން ވަރަށް މުހިއްމު އިޞް

ނޑުމެންގެ   އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އެ ފާހަގަކުރެްއވިުކރެއްވުާމއި އަުޅގަ

ނޑު މި ަގނޑުމެން ބުނެފައި )ބ( ގައި އަޅު ފާހަަގކުރަްނ. އާދެ! ެއގޮތުން ކޮމިޓީން ނިންމިނިންމުމާ ތަފާތުކަން އަުޅގަ

އި ގަކްޓަރޕްރަިއވެޓް ސެއަހަރު ެއ މުަވއްޒަފުންަނށް،  މި ،ންނަނީނޫނިްއޔާ ިއޞްާލޙުގަިއ ބުނެފައި އޮ، އިންނަނީ

ހެން ކުރަމުންދާ އުސޫލު. އެ. އެއީ މިހާރުވެސް ޢަމަލުުފންނަށް މި އިނާޔަތް ދޭނެ އުސޫލުވަޒީފާ އަދާކުަރްއވާ މުވަްއޒަ

އައިއިރު ޕްަރިއވެޓް ސެްކޓަރުން އޮންނާނީ  ހިސާބަށްއްސަންެޖހުނީ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މިހާއަޅުަގނޑުމެން ހަމަޖަ

ނަޑއެޅިފަ. އެހެންވީމާ ދޭން ހަމަޖަްއސާފައި އޮތް ކުރިން އިނާޔަތް  އެ ، ގޮތަށް އިނާޔަްތދޭން ނިންމާފަ. ބަޖެޓް ވެސް ކަ

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގައި ވަޒީފާ އަާދކުާރ ، އެހެންކަމުންފަރާތްތަކަށް އޭގެ ސަބަބުން އެްއވެސް އުނަދގުލެއް ނުލިބޭނެ. 

ނޑު ފާހަގަ އެގޮތަށް ލިބެމުންދާނެ ހަމަ ،ވެސް ލިބެމުންދިޔަ އެތިމުވަްއޒަފުންނަށް ހަމަ ކުރިން ކުރަން. ދެން ކަން އަުޅގަ

ނަ ރަމަޟާން މަހުން ރުފިޔާ ލިބެން ފަށާނީ ދެން އަން 3000ފުންނަށް ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރަގއި މަސައްކަތްކުރާ މުަވއްޒަ

ދުވަސް އަހަރު 1ށާތާ ކުރަން ފަމި އިޞްލާޙަށް ޢަމަލު، ންނާނީނޑުމެްނ މީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮފެށިގެން. އެއީ ައޅުގަ 

އަހަރު  1އްޔާ ދެން އަންނަ ރަމަޟާން މަހެއް އަންނަންވާއިރަށް އެހެންކަމަށްވެއްޖެ  ފަހުން ކަމަށް ދޭންޖެހޭނީ.

އުސޫެލްއގެ ގޮތުްނ ، ނުޑމެން ގަބޫލުކުރަން. ނޫނިއްޔާ ޔަޤީންކުރެވޭ ކަމެއް ެއއީ. އެހެންވީމާގަ ފުރިގެންދާނެ ކަމަށް އަޅު

ވެސް  ަރއިެވޓް ސެކްޓަރުގެ ބޭފުޅުންނާމީގައި އެްއވެސް ަމއްސަލަެއްއ ދިމައެއް ނުޭވ. ދެން އަުޅަގނޑުމެން އަމިއްލަ ޕް

ނޑުމެންނަށް ގެނެވިފައި މިވަރަކަށް ވާހަކަދައްކާިލއިުރ  ވާހަކަދަްއކާލިން. ކޮންމެވެސް   އެ ،އޮތް އިޞްލާޙަކީ އަޅުގަ
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ޭބރުމީހުންނާ އެކީަގއި މިއަހަރު ، ބޭފުޅުންގެ ކަންބޮުޑވުމަކީ  ހަމަޖެހޭ އިޞްލާޙަކަށް ެވގެންދޭ. ެއއީ އެ ބޭފުޅުން ވެސް ހިތް

ެވގެންދާ މަްއސަލަ. ޭބފުޅުންގެ ބަޖެޓަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ބުރަ ވިްއޔާ އެ  އަށް ބަދަލުކުެރވިއްޖެ ކަމަށްރުފިޔާ  3000

ނޑުމެން މި އެކަމަށް، އެހެންނަމަވެސް އިނާޔަތް ، . ެއއީ ޭބރުމީހުންނަށް ދޭނީއޮންނަނީ ޙައްލެއް ހޯދައިެދވިފަ ައޅުގަ

ނޑުމެން ކޮންމެ މީދޭނީ އިޚުތިޔާރީ  ، ހަކީ ވެސް މުސްލިމެއް. އެހެންވީމާކަމެއްގެ ގޮުތގައި. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަ

ވާބު އިތުުރެވގެންދާނެ. ެއީއ ވެއްެޖއްޔާ ޘަ  އިނާޔަތެއް ިދނުމަށް ޓަކައި ކަންތައްތަެކއް ުކރެއްިވއްޖެ ކަމަށްމުސްލިމުންނަށް 

ދޭނެ. އަދި އިނާޔަތް ޭދ ވެސް އިނާޔަތްމީހުންނަށް މީހަކަށް ޚާްއޞަެވގެންާވ ަކމެއް. އެހެންވީާމ، ފުދިގެްނވާ މީހާ ބޭރު އެ

ރުފިޔާ.  3000އޮންނަ އުސޫލުން  ދިވެހިންނަށް ވެސް މި .ންނަ އުސޫލުންއޮ މިވެއްޖެްއޔާ ދޭންޖެހެނީ ހަމަ  ކަމަށް

ނޑު ަދންނަވާނީ މި ،އެހެންކަމުން ކަަމކަށް  މު އިޞްލާޙެކޭ. މީގެ އެްނމެ ވަރުގަދަ އެއްއީ ވަރަށް މުހިއްއަުޅގަ

ލައަްށ މުސާރަާއއި މީހުން އަމިއް ދިއްކުރަމުންދަނީ އެަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް އިނިގލިއަބަުދވެސް  ،ދިަޔއީވެގެން

ނަޑއަޅާއިރު މާ އިނާޔަތްތަކާ ެއްއޗެހި ނޑުމެންނަްށ އިޞްލާ ދާ ާވހަކަ. އެހެންނަމަވެސް މިބޮުޑވެގެން ކަ ޙުން އަޅުގަ

މީހުންގެ އެލަވަންސް ވެްސ  ގެ މެންބަރުން ހަމަ އާއްމު ރައްޔިތުންނެކޭ އެްއގޮތަށް އެރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހު، ނގެނީއެ

ނޑު  ކީ އެއީ އެދިޔުމަކުޑަކުެރިވގެން މީހުން އެދޭ ކަމެްއކަން. އެއީ ވަރަށް ހިތްވަުރގަަދ ނިންމުމެއްކަން އަުޅގަ

ބުން ނެތިދާނެ ުކރެވޭ ބަެއއް ފާޑުިކޔުންތައް ިމ ކަމުގެ ސަބަމި މަޖިލީހަށް ވެސް އަމާޒު، ފާހަގަކުރަން. އެހެންކަމުން

ނޑު ގަ ރާއްޖޭގެ ޕްރަިއވެޓް ، ގޮތަށް ގެނެވުނީމާ އޮތް ޙު މިބޫލުކުރަްނ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ިއޞްލާކަމަށް އަޅުގަ

އަދި ަދއުލަތުގެ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް ވެސް ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދޭ. ެއީއ  ސެކްޓަރަށާއި

ނުޑ ދާނެތީ. އިއްޒަްތތެރި ން އެކަން އެގޮތަށް ބަދަލުވެގެންމިއަންނަ އަހަރުން ފެށިގެ ،ދެންނެވިހެން މި ރައީސް. މީ އަޅުގަ

އަިދ  ،ކުރާ ިއޞްލާޙެއް. ައޅުަގނޑު އެދެނީ މިއަދުން މިއަދަށް ވެސް ިމއިޞްލާޙު ފާސްެވގެންބޮޑަށް ާތއީދު ވަރަށް

 ކޮށްދެއްވުމަށް. ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މީތި ތަޞްދީޤުމިއަދުން މިއަދަށް ވެސް ރައީ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެ ރި އަރުވަނީ ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެ ންބަރު. އަޅުގަ

 ށް. މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމަ

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިވަިއކަރަދޫ 

ހެޅުނު އިޞްލާޙު ހުށަ އަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި 2008/2ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑުމެންނާ ނޑުމެންނަށް ސިފަހަމައަށް ގެނެވުނު ކޮމިޓީން ނިންމައި އަޅުގަ ދިޔަީއ  ކުރެވިގެން މިއިރުަގއި އަުޅގަ

އުމުެގ މޫސާގެފާނުގެ ޤަ ، ރޫނުކިޔާ ޤާ އުމުަގއި ވަރަްށ މުދާވެރި، ވަރަށް ޖައްބާރު މީހަކަށް ނަން މިމޫސާގެފާނު ޤަ
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ނޑުމެންނަށް ބިލު އިޞްލާޙު ގެނެވިގެން ައއިއިުރަގއި ކަހަ  މީހުންނަށް މުދާ ދިން ލަ ގޮތަކަށް. ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ލާފަިއ ޮކމިޓީން ނިމިގެން އަިއއިުރގައި ތްހަމަޖެހޭ ގޮަތކަށް ސިފަ ދަްއކައިވަރަށް ހި ،ރައްޔިތުންނަށް ވަރަްށ އުާފެވރި

ައޅުަގނޑުމެްނގެ ކަްނޒުަގއި ބަހަްއޓާ ކަހަަލ ބޭފުޅުންގެ އިާނޔަތް  ބޭފުުޅންގެ މުދާ ނުވަތަ ތި  އަނެއްާކ އަނބުރާ ތި

ނޑު ގަ އުސޫލަކަށް  ައޅުަގނޑުމެންނަށް މާނަކުރެިވގެން މި  5000އިން ރުފިޔާ  3000ބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި ދިަޔއީ. އަުޅގަ

ނޑު ެވސް ހަމަ އެންމެ އެދޭރުފިޔާ ސަރވިްސ  ގޮތް. ހަަމއެކަނި ިސވިލް އަށް ބޮުޑކުރުން ވެްސ އެއީ އަުޅގަ

ރުފިާޔއަްށ  5000ރުފިޔާއިން  3000ވެސް ައޅުަގނޑުމެން އެދެނީ ހަމަ  ނެއް ނޫން. ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުންންފުމުވަްއޒަ

ބިލު ހުށަހެޅި ފަރާތުން މި  ވުން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި  ގޮތް އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަށް އެ އިނާޔަތް ލިބޭ ހަމަ މި

ސަުރކާރުަގިއ  ،މަޟާން މަހުގެ އިނާޔަްތ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށްވަނީ ަހމަހަމަ އުސޫލަކުން ރަ ބިލު ހުށަހަޅާފައި މި

ނޑު ގަވަޒީފާ އަާދކުރާ ނުވަތަ ަވޒީާފ އަދާކުރާ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް  ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ހަމަހަމަކޮށް ދިނުން. އަޅުގަ

ނޑު އެދެނީ ައޅުދިނުމުގެ ިއތުރުކަށް އަނެއްާކ އިތުރަށް އިނާޔަތްމުސާރަލިބޭ ބަޔަ ނޑު ގަން އަޅުގަ ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ގަ

ކުރާ ވަޒީފާ ހިފުން ލާޒިމުއަދާނުކުރާ އެަތއް ބަޔަކު. ރަމަޟާން މަހުގެ ރޯދަރާއްޖޭގައި އެަބއުޭޅ ވަޒީފާ  އަދި މި

އް ުނލިބޭ އެތައް ބަިއވަރު ބަޔަކު އެލަވަންސެ ، ނުވަތަ އެްއވެސް ކަހަަލ އިނާޔަތެއް ،އަދާނުކޮށް ނުވަތަ އިނާޔަތް ުނލިބޭ

ނޑު ުއއްމީދުުކރަން ކުރިމަގުގައި އެ އެންެމހައިރާ އެބަ މި ރައްޔިތުންނަށް ވެސް  އްޖޭގައި ދިރިއުެޅމުންދޭ. އަޅުގަ

އް ނުލިބޭ ހުރިހާ ދިވެހި އެލަވަްނސެ، މުސާރަެއއް ،ކުރާ ެއއްވެސް އިނާަޔތެއްދަހިފުން ލާޒިމުރަމަޟާން މަހުގެ ރޯ

ިދޔުން. ިއއްޒަތްތެިރ ގޮްތ ވެގެން ންސް ލިބޭއެލަވަ ުރފިޔާގެ 3000މަހެއްގައި  ރައްޔިތުންނަށް ކޮންމެ ރަމަޟާން

ނޑުމެން ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މިކަހަަލ ކުރަނީ އާމްދަނީ އިތުރު ރައީސް. މީހުން އާއްމުކޮށް ަމސައްކަތް މި ކުރުމަށް. އަުޅގަ

ނޑުމެން އެދެނީ އެންމެ ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ނޑިަވޅެްއގައި މިކަހަލަ ފުރުޞަތެއްަގއި އަުޅގަ . މިއަުދ ދަ

ނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ މާލެއާއި ރާއްޖެތެރެއާ ކަރަންޓުގެ ައުގ ކޮށްދޭން ބުނާއިރުގައި އަުޅގައަޅުަގނޑުމެން ހަމަހަމަ

ނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮުތގައި ހއ. ތުރާުކނުން  އައްޑު އަތޮޅާ ހަމަައށް ކަރަންޓު ގެ އަގު ވެްސ ތަފާތުކަން. އަުޅގަ

ސަރުކާރުން ވެފަިއާވ  ދިޔުން. ހަމަ މިފަދައިން މިހާރު މިވަހަކަށް ހަމަހަމަ ެވގެންއަ  އަޅުަގނުޑ އެދެނީ ވީ އެންމެ

 8000ަދނުޑވެރިންނަށް ދިނުމަށް ވަޢުދުވެފަިއވާ ވެފައިވާ ންނަށް ދިނުމަށް ވަޢުދުދުތަކުގެ ތެޭރަގއި ރަްއިޔތުވަޢު

ވެސް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ނިންމައި،  ކަންތައް ގެރުފިޔާ 10000ދުވެފައިވާ ރުފިޔާއާއި މަސްވެރިންނަށް ދިނުމަށް ވަޢު

ނޑު ވެްސ ފައިާސ ވެސް ރަްއޔިތު މަހުގެ ތެރޭގައި އެހަމަ މި ބިލާ އެއްގޮތަށް މި ރޯދަ ންނަށް ލިބިެގންދިޔުމަކީ އަުޅގަ

 ސް ދެްއވި ފުުރޞަތަށް.އް. ުޝކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީއެދުމެއެދޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



20 

 

އަރުވަނީ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ އިއް 

 ށް. ފު މުޙައްމަދަލަތީބްދުއްޢަ

 

 ލަތީފު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން:ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއް

ނޑު ވެްސ ވަރަށްނިންސް. އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީން ނިންމިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީ ކުރަން. ބޮޑަށް ތާއީދު މުމަށް އަޅުގަ

އަދަެދއް ނޫން ައޅުަގނުޑ  ޮބޑު ރުފިާޔއަކީ އެހާ 3000އަހަރު ދޭން ނިންމި  ރަމަޟާން މަހުގެ އިނާޔަުތގެ ގޮތުަގއި މި

އެ އަދަދު ސްތަކުަގއި ށް އޮްތ ދުވަެއ އަދަދު ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގައި ނުވަތަ ކުިރއަ ބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި.ވެސް ގަ

ނޑުެގ ވެސްބޮޑުެވގެން  އެއްހާ ރުފިޔާ މިސަތޭކަލާއިރު ދުވާލަުކ ރުފިޔާއަށް ބަލައި 3000އެދުމެއް.  ދިޔުމަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ނެއް ނޫން އައެހާ ޮބޑު އަދަދަކަށް ބަލަިއގެ ރުިފޔާ 3000ޖެހެނީ. ރަމަޟާން މަހުގެ އިާނޔަތެްއގެ ގޮތުަގއި  ުޅގަ

ރަނގަުޅ ކަމަށް ބެލެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެްސ  ތުން ނިންމިނިންމުމެއް ެވއްޖެއްޔާ ދެކެންވީ. ހަމަހަމަކުރުމުގެ ގޮ

ނަޑކަށް ދެންނެވޭކަށް ނެތް އެ 3000އަޅުަގނޑުމެން ރަމަޟާން މަހުގެ އިނާޔަތެްއގެ ގޮުތގައި  އީ ބޮުޑ ރުފިޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެ ތަނުގައި ސަރުކާރުން ިވސްނައި، ށް އޮތްއަދަދެއް ކަމުަގއި. ކުރިއަ ން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ އަުޅގަ

ރުފިާޔއަށް ރައްޔިތުންނަށް ދިނުމަކީ ނުވަތަ ވަޒީފާ އަާދކުރަްއާވ  5000ބޮޑު އަދަދެއް  އެއަްށވުރެ  މެންބަރުން ވެގެން

ނޑު ކުރިން ދުވަހު ވެސް  ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަކީ އަޅުަގނުޑގެ އެދުމެއް. ިއްއޒަްތތެރި ރައީސް. ހަމައެކަނި އަުޅގަ

ލިބޭނެ ގޮެތއް  ތައް އިނާޔަތް ސަރުކާުރގެ ަވޒީފާ އަދާކުާރ ފަރާތްތައް ޫނން ފަރާތްތަކަށް ވެްސ މި ،ދަންނަވާލިން

. ދޭ ފަރާތެއް އެބަ ތިބި އިނާޔަތްަތއް ންތެރި ކަމެކޭ. ސަރުކާރުން ޚާއްޞަބޭނު ،ބޮޑު ދިޔުމަކީ ވަރަށްހިގެންހަމަޖެ

ކޮށް އެކަިނވެރި މައިންނަްށ ންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށާ އަދި ޚާއްޞައަހަރުވީ ފަރާތްަތކަށާއި، ުނކުޅެދު 65އުމުރުން 

ކޮށް ހުިރހާ ފަރާތްތަކަށް ހަމަހަމަ، ނުޑގެ ވެްސ  އެދުމެއް. އެހެންވީމާރަމަޟާން މަހުގެ އިނާޔަތްތަްއ ދިނުމަކީ އަުޅގަ

އި މަންފާ ކުރާނެ ޭއެގ ލާބަޔާމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ޖެހޭ ގޮތަށް އެއް އުސޫލަކުްނ ސަރުކާރުން ދޭ އެްއޗެއް ދިނު

ކަންތައްތައް. ހަމަ ސަރުކާރު ނޫން އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުން ވެސް ހަމަ ސަުރކާރުން ދޭ ެއއް މިންަގނޑަކަްށ ރަމަޟާްނ 

 އިޞްލާޙު މިހާރު ބަދަލުވެގެން ައއިއިރު މި  މަހުގެ އިނާޔަތްަތއް ދިނުމަކީ އެދެިވގެންާވ ކަމެއް. ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި

އޮތީ  ވެސް ރަމަޟާްނ މަހުގެ އިނާޔަްތ ތަންކޮެޅްއ އެހެން ގޮަތކަށް ދޭ ގޮތަަކށް ކުންފުނިތަކަށް މިއްކާ ނެ އޮތީ އަ

ދެއް ވަންޏާ އަޅުަގނޑު ކުރިން ދެންނެވި މަޤްޞަ ދޫކޮށްލާފައި އިޚުތިޔާެރއްގެ ޮގތުގައި. އެހެން އެކަން އޮންަނ ކަމަށް

ނޑުމެންނަށް އަޅުަގނޑު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ން ބޭނުންވާ މަޤްޞަދު ހާސިލުކުރެވޭނީ މެހާސިލެއް ނުކުރެވޭނެ. އަުޅގަ

ސޫަލކުން ދޭ ގޮތެއް ހަމަޖެހުނީމާ ކުރެިވގެން. މި ރަނގަޅު، އެންމެނަށް އެއް އުމި ގާނޫނު ިއޞްލާޙު، މި ގަވާއިދު

ދެންނެިވ  ޑު މިފަރާތްތަކުން ވެސް. އަޅުަގނ ހުރި ގޮތަކަށް ދޭނީ އެރައްޔިތުންނަށް ފައިދާާއއި ލާބަޔާއި މަންފާ

ނޑު މި ކުރި ރުފިޔާ ދޭން ނިންމިނިންމުމަށް ތާއީދު 3000އަހަރު ކުންފުނިތަކުން ވެސް. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. އަުޅގަ
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ކަމުގެ ފޮނި ރުފިާޔއަށް ބޮޑުވާނެ  5000އަދަދު ތަނުގައި އަުޅަގނޑު މިދެންނެވި  ށް ޮއތްކަމުގައި ވިަޔސް ކުރިއަ

 ޅު ނިންމާލަން. ޝުކުރިްއާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އުއްމީދުަގއި ައޅުަގނުޑގެ ވާަހކަކޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގަލޮޅު ުއތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 . ންތުސިކު 44 މިނެޓު 2. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ބާކީ އޮތީ އަށް هللاމެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ދޭން  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އެއް އުސޫލަކުން ރަަމޟާން މަހުގެ އިނާޔަތް

ުމވަްއޒަފުންނަށް ހަމަ އެއް ކުރަން. އަދި ސަުރކާރު ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ބޮޑަށް ާތއީދު އަޅުަގނޑު ވަރަށް

 ޭދ ގޮތަށް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ސީދާ އެއް މިްނވަރެްއ، ސީދާ އެްއވަެރއް ަރމަޟާން މަހުގެ އިނާޔަތް ،ކުންހަމަޔަ

ނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުމީއަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ ާތއީދު ނޑު  ،ކުރަން. ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ އަުޅގަ

ރީ ކަމަކަށް ހަދާފައިވާތީވެ. ތިޔާ ންނަށް ރަމަޟާން މަހުގެ އިނާޔަތްދިނުން އެއީ އިޚްކަމަކު ިބދޭސީކަންބޮޑުވޭ ީމގައި އެ

ނޑު ހިފާ ރޯދަ ަރއީސް މަނިކުފާނު ހިތްޕަވާ ރޯދައާ އާއި ިއއްޒަތްތެރި ބަނގްލަދޭޝް މުސްލިމަކު ހިފާ ރޯދައާއި އަުޅގަ

ނުޑ ުސވާލު ުނވާނެ. އަޅުަގނުޑ ހަމަ އެ ކަންއެްއވެސް ތަފާެތއް އޮެވގެން ބޮޑުވުން ާފޅުކޮށްލަން ޭބނުމީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ތަފާތު ކީއްވެެގންތޯ ބިދޭސީ މީހުން ،ދަންނަވާލަން ބޭނުމީ މީހުންނަށް  ކުރަނީ. ނުވަތަ އެހިފާ ރޯދަ އަޅުގަ

 ިތޔާރީ ެއްއޗަކަށް ައޅުަގނޑުމެން މި ހަދަނީ ކީއްެވގެންތޯ. ެއއީހޭ ރަމަޟާން މަހުގެ އިނާޔަތް އިޚްދޭންޖެ

ނޑު ުސވާލުކޮށްލަން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މަަސއްކަތްކުާރ ގިނަ މުސްލިމުންނަކީ ބަނ ްގލަދޭޝް ރައްޔިތުންނަށް ވާތީޯތ އަުޅގަ

އުމަަކްށ އަށް ތަންޮކޅެއް ގިނައިން ފަިއސާދޭ ތަންކޮޅެއް ވަުރގަދަ ޤަިދވެހިރާއްޖެ ،ބޭނުމީ. އެއީ ތަންޮކޅެއް ބާުރގަދަ

ނޑު ސުވާލު މިއަުޅަގނޑުމެންނަށް މިހެން  ،ވީނަމަ ދަންނަވަނީ.  ހަދަން ކެރުނީސްތޯ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ

ދިވެހިރާްއޖޭގެ ސަރުކާރުްނ މިފަދަ އިްޞލާޙެއް ހުށަހަޅާއިރު ިމގޮތަްށ  ،މިސާލަކަށް ަޗއިނާ މީހުންނަކީ މުސްލިމުން ނަމަ

ނޑު މި ހުށަހަޅަނީ އަނެއްކާވެސް ިމ ކަންކުރަން ކެރޭނެތޯ އިއްޒަތްެތރި ރައީސް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުމީ. އަޅު ގަ

ކުރަނީ ވަްނޏާ ހަމަ މަސައްކަތް ކުރަން. ބިދޭސީ މީހުންނަށް ވެސް މުސްލިމެއް ކަމުަގއިރިޕޯޓް އަނެއްާކވެސް އިޞްލާޙު 

ވެސް ހަމަ އަޅުަގނޑުެމންނެކޭ އެްއވަރަށް އިާނޔަތް  ސަރުކާރުަގއި ކަުމގައި ަވންޏާ ކޮންމެ ކުންފުންޏެއްގައި ުނަވތަ

ޤައުމުގައި ބަނގްލަދޭޝް  ންޖެހޭނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑުމެން މި ނަސްލީ އިމްތިޔާޒުގެ ދަށުން މިއަުދ މިލިބެ

ކުރާނެ ިއއްޒަތްތެރި ން އެމެރިާކއިން ނިކުންނަ ރިޕޯޓުތަކުން ވެސް އަސަރުދޭތެރޭގައި މިސާލަކަށް ކަންކުރާ ގޮތު މީހާއާ

މިއަހަރު ނެރުނު ހިއުމަން  ންޑަށް އަސަުރކުރާނެ. ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމެންޓުސް ރެކޯރައިޓް ރައީސް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހިއުމަން
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އުމުތަކުން ވެސް ތަުކރާރުކޮށް ބޭރު ޤަ ަގއި ބޭްއވި ބައްދަލުވުމުަގއިވާަހކަ. ޔޫ.ޕީ.އާރު ޖެނީވާ ގައި ެވސް އޮތީ އެރިޕޯޓު

ހުންނަށް އަޅުަގނޑުމެން އެްއވެސް ކަހަލަ ދިޔައީ ީކއްެވގެންތޯ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މަސައްކަތްކުރާ މީ ގޮވާލަމުން އެ

ނޑުމެން މިގޮތަށް އެ ހިމާޔަތެއް ނުދެވިގެން މި ގެ މީުހންނަށް ނަސްލީ އިމްތިޔާޒު  އުެޅނީ. ދެން އަލުން އަނބުރާ ައޅުގަ

 ދަށުން ކަންތައް ކުރީމާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ިދވެހިރާއްޭޖގެ ތަރައްީޤގެ މަޝްރޫޢުތަކަްށ ވެސް، ތަަރއްޤީއަށް ލިބޭ

ނުޑ އަދި، ހުރިހާ އެްއޗަކަށް ެވސް އަސަރުކުާރނެ. އެހެންވީމާ ފައިސާތަކަށް ވެސް  އެއްފަހަރު ވެސް މި އަުޅގަ

ކުަރއްވާށޭ. ބިދޭީސ އެދެނީ އަލުން އިޞްލާޙު ފަހަރު މި އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީއަށް ައޅުަގނޑު އަދި ެއއް  ،ދަންނަވާލަނީ

މީހުންނަށް ވެސް ހަމަ  އެ އިޚުިތޔާރީ އެްއޗަކަށް ނަހައްދަަވއި، ކީވެސް ހިފާ ރޯދައަށް ލިބޭ އެލަވަންސަ މުސްލިމުން

 ދެްއވާށޭ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެލަވަންސް ިލބޭނެ ގޮތް ހައްދަަވއި އެއް ހަމައަކުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި ރި ނގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެއަރުވަނީ އި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ށް. މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙަ

 

 އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ އިބްރާހީމް ފަލާޙް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ބެހޭ  ޅުަގނޑު ވެްސ އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީން މި ރަމަޟާން މަހުގެ އިނާޔަތާޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! އަ

މިއަުދެގ ކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވާ އިްޞލާޙުތަކާ އެކު މި ބިލަށް  ތާީއދުފައި ގޮތުން މި ގެނެސް

ތެރި ރައީސް. ގޮސް. އިްއޒަތްލާފަިއ އޮތް ސަރުކާެރއް ފުދިގެން ބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ބަްނޑުންސަރުކާރަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ ގަ

ހަވާލުވެ، މި ސަރުކާރަީކ އެމް.ޑީ.ޕީން އޭރުގައި ތިބި  ސަރުކާރާޔާމީން ދިވެހި هللا ރައީސް ޢަބްދު މިއަދުގެ ސަރުކާރާ؛

ނެޑއް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަުދ  މިނިސްޓަރުންނާއި އެކިެއކި މީހުންނަށް ދީ، ކައި ހުސްކޮށްލާފައި އޮތް ތޮށިގަ

ނިސްބަތްވާ އަދި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި ދަނީ އަޅުަގނޑުމެން މިތާ ތިބި ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

އެމް.ޑީ.ޭއާއއި އަދި ދިވެހި ރައްޔިތުން ދެކެ ލޯބިވާ އެަތކެއް މެންބަރުން، ދިވެހި ސަރުކާރުަގއި ވަޒީފާ އަދާކުާރ 

މުވަްއޒަފުންނާއި އަދި އިސްާލމީ މި ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާުކރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ރަމްޟާން އިނާޔަތުގެ ގޮުތގަިއ 

ނުޑމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ. ތިން ހާސް ރުފިޔާ ދި ނުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް ހުއްޓުވާލަްނ، ހުއްޓުވައިލާ ތަން އަުޅގަ

ގޮްތ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހިާރއްޖޭގެ ހުރިހާ ަރއްޔިތުންނަށް ވެސް މި މަޖިލިސް ތެޭރަގއި ކަން ހިނގަމުންދާ

ވެހި ކޮންމެ؛ ސަރުކާުރގަިއ ަވޒީފާ އަދާކުރާ ކޮންމެ ުރފިޔާ ދިތިން ހާސް ވަރަށް ސާފުކޮްށ އެނގޭ. ިދެވހި ސަރުކާރުން 

މުވަްއޒަފަކަށް ދޭން ނިންމިނިންމުމަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުން މިއަދު އުފަލާ އެކު ބަލަިއަގންނަ ކަމެއް ކަމުގައި ިމ 

ސް ރުފިާޔ ފުރުޞަތުގައި ދަންަނވަން. ިދވެހި ދައުލަތަީކ މި ރާއްޖޭަގިއ ވަޒީފާ އަދާކުާރ ކޮންމެ ރަްއޔިތަކަށް ފަސް ހާ
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ދެވޭވަުރގެ ދައުލަތެއް ނޫންަކން އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުން ވެސް ގަބޫލުކުރާނެ. އެ ފަިއސާ މިއަހަރު ރަމްޟާން މަހު 

ދިވެހި ދައުލަތަށް، ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ަވޒީފާ އަދާކުާރ، ސަރުކާރުަގއި ަވޒީފާ ައދާކުރާ ސާޅީސް ހަތް ހާސް 

ނެ އިނގޭތޯ. އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުގައި ެއމް.ޑީ.ޕީގެ މިނިސްޓަރުންނާއި މުވަްއޒަފުންނަށް ފަސް ހާސް ރުފިޔާ ދެވިދާ

އެތާަގއި ތިބި އެކްިޓވިސްޓުްނ ކައިފައި ހުރި ފައިސާ ދައުލަތަށް ދީފިއްޔާ. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ރައީސް ވެްސ 

މި ނޫނަސް އެތައް ތަނެއްެގ  ހެކިވެަވޑަިއގަންަނވާނެ މި ކަމަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ތިަލފުށީގެ ބިން ހިއްކުމަށާ އަދި

ނުބައި ނުލަފާ ކަންތައްތައް ހިންގުމަށް ޓަކައި ދައުލަތުން ކައިފަިއވާ، އެމް.ޑީ.ޕީން ަކއިފަިއވާ ހުރިހާ ފައިސާ މިއަދު 

ދައުލަތާ ހަވާލުކޮށްފި ކަމަށް ވަންޏާ ފަސް ހާހެއް ނޫން، ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ ދައުލަތުގެ މުަވއްޒަފުންނަްށ 

ޒަތްތެރި ަރއީސް. ބަނގްލަދޭޝްގެ ަރއްޔިތަކަްށ ތިން ހާސް ރުފިޔާ ދޭކަށް ލާޒިމެއް ނޫން. ދުނިޭޔގެ ކޮްނ ދެވިދާނެ. ިއއް

ޤައުމެްއގައިތޯ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އެ ޤައުުމގެ ރަްއޔިތުންނަށް އެ ޤައުމުތަުކގަިއ ލިބިދޭ ޙައްޤުތައް އެހެްނ 

މަނިކުފާނު، އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ބައްލަވާ! ސިްނގަޕޫރުގެ ؟ ޤައުމުތަކުގެ ރަްއޔިތުންނަށް އެ ޤައުމުތަކުަގއި ލިބެނީ

މައުންޓު އެލިޒަބަުތ ހޮސްޕިަޓލުން ސިންގަޕޫރުގެ ަރއްޔިުތންނަށް ބޭސްފަރުވާކުރެޭވ ައުގގައި ިދވެހި ަރއްޔިތުންނަށް 

ނޑު ހަމަ މި ބިލު އޮތް ގޮތަށް ފާްސކޮށްދިނުމަ ށް މި އިްއޒަތްތެިރ ބޭސްފަރުވާކުެރވޭތޯ؟ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަ

މަޖިލީހުން ވަރަށް އަދަބުވެިރކަމާ ެއއްކޮށް ހުރިހާ މެންަބރުންގެ އަރިހުން ވަރަށް އަަދބުވެރިކަމާ އެކު ދަންަނވަން. 

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޕްރަިއވެޓް ސެްކޓަރަގއި މަސަްއަކތްކުރާ ކުންފުނިތަކަކީ އެ ުކންފުނިތަކުގައި މަަސއްކަތްކުާރ 

ންނަށް ކުްއލިއަކަށް މިހާ ކުޑަ ވަގުެތްއ ޖެހުމުން އެ ކުންފުނިތަކުގައި މަަސއްކަތްކުރާ ހުރިހާ ހުރިހާ މުވައްޒަފު

މުވަްއޒަފުންނަށް ކޮންމެ މުަވއްޒަފަކަށް ތިން ހާްސ ރުފިާޔ ދެވޭވަުރގެ ކުންފުނިތަކެއް ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. 

ޔަަވއި ދިވެހިރާއްޭޖގައި މަަސއްކަތްކުރާ އެ ކުންފުނިތަުކގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުނިތަކަކީ މަދު ދެތިން ކުންފުންޏެއް ފި 

ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެމް.ޑީ.ޕީެގ ބަެއއް އިދަތިވެފަިއވާ ކުންފުނިތަކެއް.  މުވަްއޒަފުންނަށް ހަމަމުސާރަ ދިނުމަށް ވެސް

ހަޖޫތައް ވެސް ޖަހައިފި.  މެންބަރުން މިތާ ވަރަށް ފޮނިކޮށް ވާހަކަފުޅުަދއްަކވައިފި. ިމ ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ވަރަށް ިގނަ

އެހެންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑުެމންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ އެމް.ޑީ.ޕީައކީ ދިވެހިާރއްޖޭގަިއ ރައްޔިތުން ދެކެ ލޯބިނުާވ 

ރައްޔިތުންނަށް އޭެރްއގައި އޮްނނަ ސަރުކާރަކުން ކަމެއް ކޮްށދޭން އުޅެފި ކަމަށް ވަންޏާ ެއ ސަރުކާރަށް ޖެްއސުންކޮށް 

މި މަޖިލިސް ތެރޭގައި ވެސް މިއަދު އިްއޒަތްެތރި ރައީސް، ތާޅަފިލި ނުފުއްމަނީ ކޮން ސަބަބަކާ ހުރެތޯ؟  ހަޅޭއްލަަވއި،

އިްއޒަތްތެރި ރައީސަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާތޯ؟ ވަރަށް އަަޑށް ބާރުލާފައި ވިދާޅުވިެދއްތޯ ކޮމިޓީ އެލަވަންެސއް ނޫނޭ 

ނޑަށް ވެްސ، މުސާރަ އެއްކޮށް ަކނޑާލިަޔސް މިތާގައި އިހުތިޖާޖުކު ރާނަމޭ. ކުރެވުނުތޯ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް؟ އަުޅގަ

ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް ވެްސ، ސަންޓްރެވަލް ޝިޔާމަށް ވެްސ ވިހި ހާސް ރުފިާޔ މަހު މުސާރައިން ެކނޑުނީމާ ވާނީ 

ނަޑއިލާކަ ނޑުމެންނެްއ ނުތެދުވާނަން ވިހި ހާސް ރުފިޔާ ކަ ްށ، މިތާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ބޮޑު އެްއޗަކަށް. އަުޅގަ

ނޑު ިމ މަޖިލީހުގެ ިއއްޒަތްތެރި ހުިރހާ މެންބަރުންގެ އަިރއަހުން  ސާޅަނގަ ފުންމާކަށް. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. އަުޅގަ
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އަދިވެސް ހަމަ ނިންމާލަމުން ވެސް ވަރަށް އަދަބުވެިރަކމާ އެއްކޮށް ދަންނަވާނީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ކޮމިޓީ 

ނެސްފައި އޮތް އިޞްލާޙާ ެއއްގޮތަށް މި ަމޖިލީހުގައި މިއަދު މި ބިލު މަރުޙަލާގައި މި ބިލަށް އެ ބޭފުޅުން ގެ

ފާސްކޮށްދެއްަވއި، ީވ އެންމެ އަވަހަކަްށ ރަމަޟާން އިާނޔަތް މާދަމާ ވެސް ިދވެހި ދައުލަުތގަިއ މަސަްއކަތްކުރާ ހުރިާހ 

 ިރއްޔާ. މުސްލިމު މުވައްޒަފުންނަށް ބަހައިދެްއވުމަށް. ދެއްވި ފުރުޞަަތށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އިްއޒަތްތެިރ  ދާއިާރގެ އުނގޫފާރުއަރުވަީނ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 ށް.ދާއޫދަ ޖަޢުފަރު މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ދާއޫދު ޖަޢުފަރު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

ހުށަހެޅިގެން ަވޒީފާއާ ެބހޭ ގާނޫނަށް ، 2008/2. އާދެ! ގާނޫނު ނަންބަރު ` ައއްސަލާމްޢަލައިުކމް

 ނާޔަތާ ުގޅޭގޮތުން އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީން ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުމަކާބަހުސްކުރެވެމުންދާ މި މައްސަލައަކީ ރަމަޟާން އި

ނޑުމެން ފާހަގަ  ،ކަށް ބަާލއިރުއެއް. ިއއްޒަތްެތރި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަގުޅޭ މައްސަލަ  އަުޅގަ

އަހަރު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަިއގެން ކުރިއަށް ގެންެދވޭތޯ  ދެއްަގއި ސަރުކާރުން މިކުރަން ވަރަށް މާތް މަޤްޞަ އެބަ

ށް އުޚުތުންނަ އިނާޔަތް ިދވެހި މުްސލިމު އަޚުންނާެތއް މި ަމސައްކަތަީކ. ެއއީ ރަމަޟާން މަހުގެ އިއުޅުްއވާ މަަސއްކަ

އް. މި މަސަްއކަތްޕުޅަށް އޮންނަ މި އުސޫލު ހަމަހަމަކުރުމަށް ޓަކައި ކުރަްއވާ މަސަްއކަތްުޕޅެ ދިނުމަށް މި

ވަަޑިއގަންނަާވ ަޒތްތެރި މަޖިލީހުގެ އެމް.ޑީ.ޕީައށް ނިސްބަތްވެިއއް ،އެޅުްއވުމުގެ ގޮތުންނޭ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ހުރަސް

އް ގެނެްސގެްނ މި ކަންތައްަތއް ަރއްޔިތުްނނަށް އޮުޅވާލުމަށް ކުަރއްވާ މެންބަރުން އެކި ގޮތްގޮތަްށ އެކި އަދަދުތަ

ވަނީ  ބޭފުޅުން މިހާރު އެ ާނޔަްތ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވެްސ އެ ރުފިާޔގެ އި މަސައްކަުތގެ ދަށުން ފަްސ ހާސް

ނަޑއަުޅއްވާފަ ގެ އެކި ހިސާބުތަކަްށ އެ އާމްދަނީ ރާއްޖޭ އި. ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ދިވެހި ސަރުކާރަށް ލިބޭ އާމްދަނީއާކަ

 ،ގޮތާ ައޅާބަލާއިރު މީގެކުރީަގއި ޚާއްަޞކޮށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާރުން ކަންަތއްަތއް ކުރި ،ބެހެވިގެންދާ ގޮތަށް ބަލާއިރު 

ވަރަށް ހިތްފަސޭހަ ގޮތަކަށް ރާއްޖޭަގއި ހުރިހާ ރައްޔިތުްނނަށް ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ މިހާރު ބެހެވިގެންދާ  ތަްނ 

 ްއ ނުހިނގާ ރަށެްއ މިހާރު މި ސަރުކާުރގައި މަޝްރޫޢެ މެންނަށް މި ފެންަނނީ. ރާއްޖޭެގ ކޮން ރަެށއްަގިއތޯ އަޅުަގނޑު

މީހުން  ބޭފުޅުން އެ ަވކާލަތުކުރާ ގޮތަށް ފަސް ހާސް ރުފިޔާ ދިނުމަށް އެ ޚިލާފަށް އެ ރާއްޖޭަގއި އޮތީ؟ ެއއާ

ިސވިލް ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދިވެހި  2009 ،ަދންނަވާނީނަމަ ައޅުަގނޑު  އިޚްލާޞްތެރި ހިތަކުން ދައްާކ ވާހަކަެއއް

ނޑާލަމުންދިޔަ %ސާ ދިނުމާ ދެކޮޅަށް ޭއރުގެ ސަރުކާރުން އެ ޖެއްިސ  15ވަންޓުންގެ މުސާަރއިން ަސރުކާރުން އޭރު ކަ

އެ އެްއޗެހި  ،ޕްރީމް ކޯޓާ ހަމައިން އެ ެއއްޗެހި އެއީ ދޭންެޖހޭނެ އެއްެޗކޭބައްަލވާ. ސުވިސްަނަވއިސްޓަންޓުތައް ނިކަން 
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ވަނަ ައހަރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ  2013ފަހުން  އެންމެ ކުރީމާ ވެސް އެ ނުދީ ހިފަހައްޓައި،ދޭށޭ ކިޔައިގެން އަމުރު 

އަލުން ވެރިކަން ލިބިއްޖެއްޔާ އެ  ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ކުރި ވަޢުދެއްގެ ގޮތުަގއި ތިމަންނައަށް އިންތިޚާބުގެ ދުވަްސވަރު

ނަޑއިުނގަންނަވާ އޭރު ޤަ އެނގިަވޑައި، ބުނިއިރު އެްއޗެހި ދޭނަމޭ  ލާފައި ހުރި ހުރިހާ އުމުަގއި ހުންނެވި ރައީސަކު ކަ

ބަޔަކު ކުރަމުންދާކަށް ވެސް. އެހާ ހާލުގައި ތިބި ަތްއ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ދީ، ހަމަހަމަނާޔަތްތަާކއި އެލަވަންސްއި

ނާޔަތް އަިދ އި ކުރުމުގެށަހަޅައިގެން ދޭންއުޅޭ ަހމަހަމަހުދެއްަގއި މި ސަރުކާރުްނ އައިސް ނުލާހިކު މާތް މަޤްޞަ

ނޑު ހަމަ އުޅޭ އެއަްށވުރެ ވެސް ބޮުޑކޮށްދޭން ކަމަށް ހަދައިގެން މާ އިޚްާލޞްތެރި ހިތެއް ދައްަކިއގެން މި ުއޅުން އަުޅގަ

ނުޑ ހަމަޖެހިގެން ސަރުކާރާ އެއް ،ވަރަށް ބޮޑަށް ކުށްވެރިކުރަން. ދިވެހި ރައްޔިތުން އޭަގއި ނުޖެހި ކޮށް ތިބުމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ބިރުދެއްކުމަށް ރަްއޔި  އުފައްދަން އެ ދަްއކާ ތުންނަށް ބިރުދެއްކުމަށް، ަފސާދަގޮވާލަން. ދެން އަުޅގަ

ނޑު ވެސް ދަންނަވާނީ މުތަކުން ރާއްޖެ ކުށްވެރިކޮށް ވާހަކަައކީ ބޭރު ޤައު ނެރޭ އެިކއެކި ބަޔާންތަުކގެ ވާހަކަ. ައޅުގަ

ސްތަކުަގއި ވެސް އެބަ ތިއްެބވި. ބަ ިތއްބޭ. އެާތގައި އެިކއެިކ މަޖިލިއުމުތަކުަގއި ެއމް.ޑީ.ޕީގެ ޕަޕެޓުން އެބޭރުގެ ބަެއއް ޤަ 

މީހުން ލައްވާ ނެރޭ ބަޔާންތަަކީކ  އެްއޗެހި ދީގެން އެ ނަށް ކުރިއެކޭ ެއްއގޮތަށް އެދޭ އިނާަޔތްތަކާއެހެންވީމާ، އެ މީހުން

ނޑުމެން ރައްޔިތުން  ޖެހޭ އެްއޗެއްއަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެހެން ެއއަށް ބަލަން . އެހާ ކަންބޮުޑވެގެެނއް ނޫޅޭނޫްނ. އަުޅގަ

 އެްއވެސް ހާލެްއގައި ކަންބޮުޑެވގެން ނޫޅޭ. އަދި އެކަީށގެންވާ ސަރުކާރެްއގެ މަސްއޫުލވެރިއަުކ ވެސް މާ ކަންބޮޑުެވގެނެއް 

ނޫންތޯ އެ ާވހަކަތައް ިދވެހި ރަްއޔިތުން  ދިޔަމީހުން ދައްކަމުން ނޫޅޭ. ވޭުތވެދިޔަ ަބެއއް މަގުަމތީ އެްއވުންތަުކަގއި އެ 

ގެ ނިޔަލަށް އެ ބޭފުޅުން އޭުރ އެ ކުރެްއވި ޑިމާންޑުަތކަށް ސަރުކާރުން ބޯނުލަބައިފިއްާޔ 31މޭ މަހުގެ  ،ބިރުގަންނުވަން

ގިނަ  ކަ. ވަރަށްެއކިއެިކ ބޭރުެގ ޖަމާޢަތްތަކުން ރާއްޖެއަށް ދަތިކުރުުމގެ ފިަޔަވޅު އަާޅ ވާހަ  އިޔޫރަޕިއަން ޔޫިނއަނުންނާ

އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުންތަކެްއ އިންތިޒާރުަގއި އެ ތިބެީނ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ިއންތިޒާރުަގއި އެ ތިބީ ދިވެހި 

ތަންތަނުން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަަވޅު އަޅާޯތ  އިބުނާ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަނުންނާ ދިވެހި ރައްޔިުތންނަށް އެ ،ސަރުކާރަށް

ނޑު  ވާހަަކތައް ައޑު ނާއްަސވާށޭ. ެއީއ  އެ ،ދިެވހި ރައްޔިތުންނަށް ހުރިހާ ޮގވާލަން ބޭނުންވޭއިންތިޒާުރގައި. އަުޅގަ

މީހުން ދައްކާ ހަމަ  ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ހިތްތަކުަގއި ދިވެހި ޤަުއމާ މެދު ނަފްރަތު އުފައްދަންވެގެން އެ ،ހަމަ ތިޔަ ބޭފުޅުން

ނޫޅޭ.  ޮބޑަށް ކަންބޮުޑވެގެެނއް އްޖެއާ މެދުގައި މާފޭކު ވާހަކަތަެކއް ެއއީ. ެއއްވެސް ަޤއުމަކުންނެއް ިދެވހިރާ

ނޑު ހަމަ ދަންނަވާނީ ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ބޮުޑވާންޖެހޭ އެއްވެސް މަްއސަލަދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކަން ެއއް ެވސް ނެތް. އަޅުގަ

މަތާ އެމެރިކާެގ ންނައެްއވެސް ބޭރުގެ ަޤއުމަކަށް ެޑއިލީ ރިޕޯޓެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތަކަެށއް ސަރުކާރެއް ނުހިްނގާ. އެހެ

 އާއި ނޫނީ އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި ތިބި ޕާލިމެންޓު މެންބަރުން ޑެއިލީ ރިޕޯޓު ބަލާފައި ރާއްޖެއިން ކަންކުރާ ސަރުކާރުގަ 

އަޅަްނ ކަންތައްތަްއ ކުރާނީ. ެއހެންވީމާ، ެއކަހަލަ ގޮތަކަްށ ހިންގާ ޤައުެމއް ނޫން ގޮތާ މެދުަގއި ފިަޔވަޅު 

ގާނޫނުތަކުްނ ފާހަގަވާކަށް ވެސް ނެތް.  އިނޫނުއަސާސީއާ ަތށް ހިންގަންޖެހޭ ގޮތެއް ޤާެއގޮ ދިވެހިރާއްޖެއަީކ. އަދި

ނޑު ދަންނަވާނީ މި ބިދޭސީންގެ ާވހަކަ ދެން ކަންބޮުޑވާ ކަެމއް  ؛ފަހަރު މި ހުށަހެޅޭ ބިދޭސީންނަށް އެހެންވީމާ، އަުޅގަ
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މި  ނާޔަތް ނުދޭކަށެއް މިހާރުބިދޭސީންނަށް ރޯދަ އިދަްނނަވާނީ  ގޮތުަގއި ބަެއއް ބޭފުޅުން ފާހަަގކުރަްއވައިފި. އަޅުަގނޑު

އޮީތ  އެކަން އެ ސް ހަމަ ދޭންވީ. ެއހެންނަމަވެސްިއޞްލާޙަކު ެވސް ނެތް. ބިދޭީސންނަށް ވެފާސްކުރަން އުޭޅ ެއއްެވސް 

ޅޭ ބިދޭސީންނަކާ . ެއްއވެސް ަޤއުމެްއގައި އެ ަޤއުމެްއގެ ރަްއޔިތުންނާއި އެ ޤައުެމްއގައި ދިިރއުޚްތިޔާރަކަށް ޫދކޮށްލާފައި

ނާޔަތް ދިނުމަީކ ގެ މަތީން ރާއްޭޖގަިއ މަސައްކަތްކުާރ ބިދޭސީންނަށް ރޯދަ އިހަމަހަމައެއް ނޫން. އެހެންވީާމ، ެއގޮތު 

ނަޑއެއް ލާޒިމު ވާަހކަ ެއވެސް އޮޅުާވލައިގެން ދަްއކަން އެ ބޭފުޅުްނ  ނާޅާ. އެހެންީވމާ، އެ ކަމެއް ގޮތަށް މި ގާޫނނު ކަ

ނޑު މި ދެންނެވީ. އާދެ،ކަ އެ ދައްަކވާ ވާހަ  ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި  މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ ކާށިދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ށް.ނަސީމަ ފައިޞަލް

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ނަސީމް ފަިއޞަލް ބަރުމެން ދާއިރާގެ ކާށިދޫ

ނޑު ިމއަދު ވެްސ ދަންނަވާލަން އޮތީ ހަމަ ކުރީ ދުވަހު ބަހުސްގައި ވެްސ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ކަމެކޭ.  ކުރުމަކީ އެއީ ައޅުަގނޑު ހަމަ އެކަމަށް ތާއީދުކުރާރޯދަ އިނާޔަތް ހަމަހަމަ، އަޅުަގނޑު ދެންނެވި ގޮތަށް

ނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު މި ގެނެވުނީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަާވ ހަމަ ހުރިހާ ޕާޓީތަކެއްެގ ޙަޤީޤަ ތުގައި އަުޅގަ

ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ެވސް ިއއްތިފާޤުން ފާސްެވގެން. ދެން  ،ވެސް މެންބަރުންގެ މެުދގަިއ ވަރަށް ފުޅާކޮްށ ވާހަކަެދކެވި 

ަޑކަމުން. ަވގުުތގެ ކު ،ބޮޑު މައްސަލައަކީ ޅުަގނޑުމެންނަށް ދިމާވި އެންމެއަ ،އަޅުަގނޑު މީަގއި ދަންނަވާލަން އޮތީ

ށް ެއގޮތަށް ލާޒިމުުކރުމަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ން ދިަޔއިމާ ޕްރަިއވެޓް ސެކްޓަރައަރުވާަލއިގެވަރަށް ބޮޑަށް ައވަސް 

ކަންަތއްތައް ނިންމުމުގައި އެހެްނ  ވިޔަސް އަޅުަގނޑުމެންެގންވާނެ ކަމަކަށް. ކޮންމެގޮތެއް ނުކުެރވޭ އެއީ ކޮށް ގަބޫލެއް

ނޑުމެން ބަލައިބައެްއގެ މައްޗަށް ކަމެއް ލާ  ލަންޖެހޭ އެބަޔަކުގެ ަތއްޔާރީ ހާލަތު އޮތީ ކިހާ ޒިމުކުރާއިރު އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް ގަބޫލެއް 1ހިސާބެއްަގއިތޯ.  ގޮތަށް  ނުކުެރވޭ އެީއ އެންމެ ފަސޭހަ ހަފްތާެގ މުހުލަތު ދިނުމުން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ަދއުލަތުގެ ފަރާތުން ވެގެންދާނެ ނޑުމެންނަށް  ،ކަމަށް. އެހެންނަަމވެސް، އަުޅގަ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތުން އަޅުގަ

ވައްޒަފަކަށް ދިނުމަްށ ފަހަރުގެ މި ރަމްޟާން މަހު ވެސް ތިން ހާސް ރުފިޔާ ކޮންމެ މު މި ،ޔަޤީންކަން ލިބުނު

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ތަންކޮޅަކީ. އެހެންވީމާ، ެއ ނިމިގެން ދިޔައީ. ދެން މީތައްޔާރުކަން ކޮްނ  ،ގައި އަުޅގަ

ހުރިހާ ކަމެްއގަިއ ހަމަހަމަވެފައި އޮތީ؟ މިީއ  ފައި،ބިދޭސީންނާ ަހމަހަމަވެ އިޤައުމެްއގައިތޯ އެ ޤައުެމއްގެ ރައްޔިތުންނާ

ނޑަށް ޕާ އިޚްތިޔާރަކަށް ދޫކޮށްެލވޭއިރު އަޅުަގނޑަްށ، ޑުމެންނަށް ހަމަ އަދަދެއް ސަނަލީ ވިސްނޭ އޭަގއި ައޅުަގނއަުޅގަ

ނަޑއެޅިދާނެ. އެހެންނަމަެވސް، ަވގުތުގެ ތާިށކަމާ އަޅުަގނޑުމެން މި ކަންތައް ނިންމަންޖެހުނު ގޮތުން  އި ކަ
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ނޑަށް މިައދު ގަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގައި މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެންމެ ެއކަށީގެްނވާ ގޮތަކަށް ފުރުޞަތެއް ނުލިބޭ. އަޅުގަ

ޅުަގނޑުމެން ހަމަ ައވަސް ުމސްތަޤުބަލެއްަގއި އަނެއްާކވެްސ އިތުރު އިޞްލާޙެްއ ެވްސ އިޞްލާޙުެގ މައްޗަްށ އަ 

ނޑުެމންނަށް ދިމާވާ މަ އްސަލައަކީ. އަންނާނެ. އެއީ ކަންތައްަތއް އަޅުަގނޑުމެން ައވަސްއަުރވާަލއިގެން ކުރުމުން އަުޅގަ

ނާޔަތާ ބެހޭ ގޮތުން ުނވަަތ މި އި ދަްއކާއިރުއަުޅަގނޑުމެން މި ގާނޫނުގެ މާއްާދތަކަށް ވާހަކަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ނޑުމެންނަށް ހަމަ  ،ވާހަކަދަްއކާއިރު   ،މު އެހެނިހެން ކަްނތައްތައް. އެގޮތުން މުސާރައެބަހުރި ގާނޫނުގައި މުހިއްއަުޅގަ

ނޑުމެން ފިހާރައަކަށް  ހަމަހަމަ މުސާރަ ނުވަތަ އެންމެ މަދުން ދެވޭ މުސާރަ ކަނޑަެއޅެން ވެސް އެބަ  ޖެހޭ. އަޅުގަ

ނޑުެމން ފަސްދޮޅަށް ހާސް ރުފިޔާ ލިބޭ މީހުންނާ ،ގަންނަންދާއިރު ތިން ހާސް ރުފިޔާ ލިބޭ މީހުން ވެސް  އިއަުޅގަ

ނޑުމެން ދެްއކި ވާހަކަ ޖެހެނީ އެއް ައގެްއގަިއ. މިއީ ކުރީ ގަންނަން މި ފަދަ ކަންތައްަތކަށް މި .ދުވަހު ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން މުިޅ ގާނޫނަށް ފުރިހަމަ އިޞްލާެޙއް އަޅުަގނޑުމެން ގެންނަން ދުރާލާ ވިްސނައިގެން އަުޅގަ އަލިއަުޅވާލަިއ،

ނޑު ަހމަ ދަންނަވާލީ. މި އިނާޔަތް  ވާހަކަ  ގޮތުން. އެހެްނވީމާ، އެ ވޭ މިހާރު މި ގާނޫނު އޮތް ހަމަ މަޖުބޫރު އެބަ އަުޅގަ

ނުޑެގ ހަމަ ފުރިހަމަ ތާއީދު އޮތް ވާހަކަހަމަހަމަ ާތއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވަން.  އަދި އެ ކަމަށް ،ކުރުމުގައި އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ިއއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ  ކުަޑހުވަދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަުޅގަ

 ށް.ޢާމިރަ އަޙްމަދު މެންބަރު

 

 ހަކަދެއްެކުވން:ވާ ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ަވޑަިއގެންނެިވ ފުރަތަމަ ވެސް ދިއްގަރު ާދއިރާއަށް ހޮވި  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! ައޅުަގނޑު އެންމެ

މަސައްކަތްކުރުުމގެ ފުރުޞަުތ ބާ ދަންނަވަން. މި މަޖިލީހުގައި އެ މަނިކުފާނާ އެކު އަޙްމަދު ފާރިޝް މަޢުމޫނަށް މަރުޙަ

ނޑުގެ ދާއިާރގެ އެންމެހައި އެއާެއއްކޮކަމެއް. އަދި ހަމަ ނޑު ެވސް ވަރަށް ބޮޑަށް އުފާކުރާކަމީ އަޅުގަ ލިބިގެންދާ  ށް ައޅުގަ

ހޭ ގާނޫނަްށ ވަޒީާފއާ ބެ ،އުޅޭ ބިލު ބާ ދަންނަވަން. އާދެ! ހުށަހެޅިގެން މިނަުމގައި އެ މަނިކުފާނަށް މަރުޙަ ރައްޔިތުންގެ

ައއިސްފަިއާވ  ނަ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި ވެސް އިޞްލާޙުތަކެއް ވަ 17ާފއާ ބެހޭ ގާޫނނުގެ ބިލަކީ މިީއ ވަޒީ، 2008/2

ކަމާ އެކު ކަންތައްތައް ކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ކާރުން ރައްޔިތުްނނަށް ހަމަހަމައެާއއެކު ިމހާރު ސަރުބިލެއް. އަދި ހަމަ

ޕާޓީެއއްެގ ހައިިސއްޔަތުްނ  ގެންގުުޅްއވާ ވިސްނުމުގެ ތެެރއިން މި ކުރަމުންދާ މަސަްއަކތަކީ ކޯލިޝަްނގަިއ ބަިއވެރިވާ 

ނޑުެމންނަށް އެކިކަެމއް. މި ބިލު ުނވަތަ މި އި އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރާ ފަހަރު މަތިން  ނާޔަްތ އަުޅގަ

ގައި ވެސް ިމ ބަދަލުވެގެންދާނެކަން ވެސް ތާ އޮތް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭކަން އެބަ އެނގޭ. އަދި ކުިރއަށް 
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ނުޑ ލާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަެދއްެކިވ ބޭފުޅުންގެ ވިސްނުންތަކުން އެބަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ބި އެނގޭ. އަުޅގަ

ނާޔަތް ހެންވީމާ، މިއަދު ސަރުކާރުްނ ރަމަޟާން މަހުގެ އިއޮތީ ވެސް ެއޮގތް ވާންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެގަބޫލުކުރާހިތް

ނޑުހަމަހަމައެންމެންނަށް  ދުކުރަން. އަދި ކުރިއަށް ވެސް ހަމަ ތާއީ ކުރުމަށް ޓަކައި އެ ގެްނގުުޅްއވާ ވިްސނުމަށް އަޅުގަ

އިރުަގއި ިދެވހިރާއްޖޭގަިއ ރޯދަހިފާ ކޮންމެ މީހަކަށް، ރޯދަހިފާ ކޮންމެ ގައި ިމ އިޞްލާޙުަތްއ ބަދަލުވަމުންދާއޮތް ތާ 

ނޑު ހަމަ ނާޔަތެއް ލިިބގެންދާނެ ދުވަސްމީހަކަށް ވެސް އި ހުރި  ކޭހިތްވޭ. ެއހެންވީމާ، މި ބިލުަގއިވެްސ ދެ ގައިމުއަުޅގަ

ނޑު ހިތަށްއަރަނީ މިއީ  ،ބައެއް ކަހަލަ ނުކުތާތަކާ ގުޭޅގޮތުން ބައެއް އިދިކޮޅު ފަާރތްތަކުން ވާހަކަދައްާކއިރު ައޅުގަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ވެސް ލިބިގެންވާ އިޚްތިޔާރެކޭ އެ ބޭފުޅަކު ގަބޫުލކުރާ ގޮތަކަށް އިޞްލާޙުތަްއ 

ނޑު އެކަމާ ހި ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެނޫން އެކަން ހުށަހެޅުން. އެހެންވީމާ،  ތާމަކުރަން. ގޮތަކަށް ވާހަކަެދކެވޭީތވެ ައުޅގަ

ނޑުމެން ތާއީދުުކާރ  ަގއިމުއަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ެވސް އިޞްލާޙު ހުށަނޭޅި ސަަބބަކީ ސަރުކާުރގެ މި ވިސްނުމަކީ އަުޅގަ

ކުރަންޖެހޭ މަޖިލީހެއް މި ދައިދިނުމަށް ޓަކައި މަސަްއކަތްހޯގޮްތ  ވާތީވެ. އެހެންީވމާ، ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ ވިސްނުމަކަށް

ނުޑ އަމާޒަކަށް ވާންޖެހޭނީ މި  މަޖިލީހަކީ. ޚިޔާލަކީ ތަފާތު އެްއޗެއް. އެހެންނަމަވެްސ، އަޅުަގނޑުމެްނގެ މައިގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ ރަމަޟާން މަުހެގ އިނާޔަަތކީކަންކަމުން ހެޔޮ ނަތީޖާ ހާިސލުކުރުން. އަ ކި މީހުންނަށް އެ ުޅގަ

އަދުެގ ، ކަމެއް ނޫންކަން. އެހެންކަމުން ތެރޭގައި ބަލަިއގަންަނން އެހާ ފަސޭހަ ގެއެިކވަރަށް ޮއވެގެން މުޅި މުޖުތަމަޢު

ރުފިޔާގެ  ނާަޔތް ދެ ހާސް ރުފިޔާެގ ތެރެއަްށ އެްއ ހާސް ރުފިޔާ އިތުރުކުުރމަށްފަހު ތިން ހާސްސަރުކާރުން މިއަދު މި އި

ެވްސ ދާކަމީ އަދި ކުރިއަށް އޮތް މުސްތަޤުބަލުގައި އިޤްތިޞާދީ ހާލަތަށް ވިސްނާފައި ެއއަށްވުރެ  ގޮތުަގއި ހަދައިގެން

ަގއި ރާްއޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ކުިރއަރާނެ އޮތް ތާ ނުވާނެ އަދަދެއް ކަމުަގއި އަޅުަގނޑު ނުދެކެން. އެހެންީވމާ، ކުރިއަށްބޮޑު

ަގއި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ ގޮތެްއ ނާޔަތް ކުރިއަށް އޮތް ތާ ތަކަށް މި މަޖިލީހުން މަސައްކަތްކޮށްީދގެން މި އިގޮތް

 ވާތީ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ.  ހަދައިދިނުމަކީ ވެސް މި މަޖިލީހަށް ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ކަމަކަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު  މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މިލަންދޫއަުރވަނީ  މި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 ށް. ޢަބްދުލްޤާދިރަ މުފީދު ޙަސަން

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަބްދުލްޤާދިރު މުފީދު ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާގެ މިލަންދޫ

ނޑުމެން ކޮމިޓީ މިޓީގެ މާޢީ ކޮއިޖުތި، އިންމަރުަޙލާ ންއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. މިއަދު ައުޅގަ

ސް ފްލޯއަށް އަނެއްކާވެސް މި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ މަޖިލި ސްޕީޑީ މަސައްކަތުން ނިމިގެން އަޅުަގނޑުެމންއަޅުަގނޑުމެްނގެ 

ނޑު ދަންނަވާީނ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މިީއ  ނިންމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ގެެނސް މި ކަމަށް ވަކާލާުތކުރާިއރުގައި އަުޅގަ
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ރުން މިއަދު އުޅޭ ގޮތަކީ ިމއަދުގެ ސަރުކާރުން ރައީސް ާޔމީނުގެ ސަރުކާ އި ވެގެން މިވަރަށް ސްޕީޑީ ކަމެކޭ. ޙަޤީޤަތުގަ

ކުރާތީ އިދޭން މަސައްކަތް ލާބަ ލިއްބަ އިސްޕީުޑވެފައި މިއަދު ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުންނަށް ހެވާ ކަންތައްތައް ކުރާެލއް

ޔަސް ކުރެްއވި ކަމުަގއި ވިގަްސތުކޮށްގެން ދައްކަން މާގޮތަކަށް މި ވާހަަކ ފަރު މިކަމާ ހަޖަމުނުވެގެން އުޅޭ ބަޔަކު ކޮންމެ

ނޑު މި ޙަޤީޤަތަކީ މިއަދަކު އޮޅުަވއި ެލވޭނެ އެްއޗެއް ނޫން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެހެން އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރާ ،ދެންނެވި ކަމަކީ  އީ އެ ،އިޞްލާޙަކީ  އެކަމަަކށް ގެނެވޭ ،އަޅުަގނޑުެމން ގެންނަ ބަދަލަކީ ،ކަމަކީ އަުޅގަ

ގޮުތގައި އެީއކީ ެއއްެވސް  ގެއެއީ ާތއަބަދަށް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެ ެއއްެޗއް  .ވަގުތުން ވަގުތަށް ގެނެވޭ ިއޞްލާޙެކޭ

ނޑުމެން ދުނިޔަވީ ގޮތުން މި ހަދާ ގާނޫނުތަކާއި ދުނިޔަީވ  ފަރާތަކަށް ނިންމޭނެ ކަމެއް ނޫން އިނގޭތޯ. އެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން މިގޮތުން އަޅު  އަބަުދވެސް ައޅުަގނުޑ  ؛ހާލަތަށް އިމި ކަންކަަމކީ އަޅުަގނޑުމެން ޒަމާނާ ހަދާ ަގވާއިދުތަާކ، ގަ

އަބަދަށް އެއަށް އުނިއިތުުރ ކަންތައްތަކޭ. އެ ކަްނކަމަކީ ތާ ގެެނވިގެންދާނެ ދަންނަވަނީ ެއކަންކަމަކީ ބަދަލު ތަކުރާރުކޮށް މި

އަދި ވެްސ އޮންނާނެ އެގޮަތކަށް އިނގޭޯތ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަދި ނުްއވޭނެ ކަންަތއްތަެކއް ވެސް ނޫން. ނުގެނެވި ބޭ

ދެއް ހާސިލުުކރުމަށް ޓަކައި މިއަދު މި ގެނެވިފަިއވާ އިޞްލާޙަކީ ވެސް ެއއީ ގޯސް އިޞްލާޙެއް ކަމަްށ ސިޔާސީ މަޤްޞަ

ނޑުމެ ކުެރްއވި ކަމަށްބޭފުޅުން ަމސައްކަތްދައްކަވަްނ އެ  ން ޕްަރއިެވްޓ ވިަޔސް މިއަދު މި އިޞްލާުޙގަިއ އަުޅގަ

ނޑައަޅަންޖެހުނީ ސަބަބެއް ކަ ،ކުރަންޖެހުނީސެކްޓަރަގއި މިގޮތަށް މަަސއްކަތް މުަގއި ޕްރަިއވެްޓ ނޫނީ މިގޮތަށް ކަ

އެ ބޭފުޅުންނަށް  ،ކުަރއްާވއިރުަގިއ އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެނގިލަްއވާނެސެކްޓަރަގއި ޚުދު އެ ބޭފުުޅން މަސައްކަތް

ވާނެ.  ކަމަކަށް ޓްލީ އޭތި ތަްއޔާރުވުމަީކ ވަރަށް ދަތިހަމަ ިއމީޑިއޭ، ދާ ގޮތަށް ކުއްިލއަކަށްސަރުކާރަކުން ތައްޔާުރެވގެން

ސަރުކާރުން ޕްރައިެވޓް ސެކްޓަރާ ދޭތެރޭގައި ެވސް ދެކޭލެއް ރަނގަކަމުން، އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެ  މިއަދުގެ

ދު ޕްރަިއވެޓް ސެކްޓަރަށް މި ލުއި ވެްސ އިނާޔަތާއި އެ ބޭފުޅުންނަށް އެ ލުޔާ ދެްއވަން ގަސްުތކުަރއްވާީތ، މިއަ

ލިބިގެންދިޔައީ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ސަުރކާރަކުން ަނގާ ޑިސިޝަންތަކެްއ ޕްރަިއވެޓް ސެކްޓަރެގ ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ 

ކީ މިއީ ކުއްލިައކަށް ނެގުމަކީ ެއއީ ދަތި ކަމަކަށް ވާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮތުަގިއ މިގޮތަށް މީތި އޮތުމަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ އަނެއް ވާހަަކއަކީ ެއ  އެންމެ ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށް. ދެން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

ނޑުމެން ގާނޫނުތަްއ  ޤައުމެްއގައި، ަޤއުމުތަކުގެ ާގނޫނާއި ގަާވއިދު ހަދާއިރުގަިއ އާއްމު އުސޫލެްއގެ މަތީން އަޅުގަ

ނޑުމެން އެކަމުަގއި ފޯކަސްކޮށްަފިއ އަބަދުވެސް މި ހުންނަނީ، އެކަ  ނޑުމެން ރިޢާޔަތްކޮށް، ނޫނީ އަުޅގަ ންކަމުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން އެހެނިހެން ގާނޫނުތަކުގެ ތެރެއިން  ހުންނާނީ އަބަދުވެސް އެ ޤައުމެްއގައި ދިރިއުޅޭ ރަްއޔިުތންނަށް. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޮފރިނަރސްއާ ދޭތެރޭަގއި، ޫނނިއްޔާ އެ ބޭފު ނޑުމެން ަޤއުމަށް ބޭރުން އަނެއްާކ އަުޅގަ ޅުންނަށް ައުޅގަ

އެތެރެެވގެން މަސައްކަތްކުަރްއވަން އުޅުްއވާ ބޭފުޅުންނާ ދޭތެރޭގައި އަނެްއކާ ގާނޫނުަތކެއް ހެދިގެން މި ދަނީ. 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މައިަގނުޑ ގާނޫނުތައް ހިމެނިފައި ހުންނާނީ ހަމަ ދިވެހިންނަށް އަމާޒުކުެރިވގެން. ޭއގެއިތުރުްނ 

ނޑުމެން މި ހަދަނީ އެކަމަކާ ގުޅޭ ގާނޫނު، މިކަމަކާ ގުޭޅ ަގާވއިދު. މި ުއސޫލުގެ މަތީން މި ކަންަކްނ އަނެއް ާކ އަުޅގަ
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ނޑު ދަންނަވާނީ މިއަދު ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގެ ބޭފުޅުންނަށް މި ލުއި ދިވެހި  ކުރަމުންދަނީ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

ވީމާ ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ހަޖަމުނުވެގެން ސިޔާސީ މަޤްޞަދެއް ހާސިލުކުރުމަށް ސަރުކާރުން މިގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ދެއް

ނޑުމެންނަށް ބަލަިއގަނެވޭެނ ކަމެއް ނޫން. މިއަދުގެ ސަުރކާރަކީ އެ ބޭފުޅުން ކިތަންެމ  ޓަކައި މި ުއޅޭ އުޅުމަކީ އަުޅގަ

އްތައް ނިންމަމުންދާ ސަރުކާރެއް ކަމުަގިއ ވަރަށް ހަޖޫޖެއްސެިވޔަސް ގޫުގލް ސްޕީޑުަގއި މަސަްއކަތްކުަރމުން ނޫނީ ކަންތަ

އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން. އަދި އަޅުަގނޑު ހަނދާންކޮށްލަދޭން، މި ވާހަކަ މިގޮތަށް މި މަޖިލީހުގެ ފްލޯ ތެރޭގައި ދައްކަާވ 

ނޑު ހަނދާންކޮށްލަދޭން ބޭނުންވާ އަނެއް ވާހަކަައކީ، ައޅުަގނޑުމެްނ އެވަރަށް އިޚްލާޞްތެރި ވެަފއި ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ

އި ރަހުމާއި ޯއގާެތރިކަން އޮތިްއޔާ ީކއްެވގެންތޯޭއ އަޅުަގނޑުމެން ދިެވއްސަކު ަލއްވާ ސިމެންތިޖަހުާވއިރުަގއި، ޙަމްދަރުދީއާ

ދިވެއްަސކު ލައްވާ ފުރާޅުައޅުާވއިރުަގއި އެ ދޭ އުޖޫރަ، އެއްަކލަ ބަނގްލަދޭޝްމީހާއަށް ނުދެވެނީ. ޚުދު އެ ބޭފުޅުންނެއް 

 150ކުންފުނިތަކުަގއި ތިބޭ ތިމަތިމާމެން ދޭ މުސާރަތެރޭގައި ނޫންތޯއޭ މި ބަނގްލަދޭޝް މީހާއަށް  ނޫން. ތިމަތިމާމެންގެ

ނުޑ ދަންނަވާނީ އިއްޒަތްތެރި  ޑޮލަރު ދެއްވަނީ. ކީްއެވގެންތޯއޭ މި ކަންކަން މިގޮތަށް ނުވަނީ؟ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ޙަޤީޤަތުގަިއ ދިވެހިންނަށް ލިބެމުންދާ ފާހަތިކަމާ ހެދި ، ރައީސް، މިކަްނކަމަކީ ކަން ިމއަދު ވަމުންދާލެއް ސްީޕޑުކަުމން

މި ކަންކަމަށް ހަސަދަވެރިެވ، އެ ބޭފުޅުންގެ އަބަދުެވްސ ކަންތައްތަްއ ނިންމެވުން ހުންނާނީ އަބަދުވެސް ބޭރުގެ 

ޓެއް ހުށަހަޅާ ދުނިޔޭގައި އެ ބޭފުޅުން؛ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވާހަަކފުޅުގައި ވިދާޅުވިހެން މިތާަގއި ޑެއިލީ ރިޕޯ

ނޑުމެްނ  ނޑުމެން ކަންތައްތަްއ މި ކުރަނީ. އަޅުގަ އުސޫލުން. އެހެންވީމާ، ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް، ެއގޮތަކަށް ނޫން އަޅުގަ

ނޑުމެން ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގަިއ  ނޑު އަާމުޒވެފައި ހުންނާނީ ދިވެހިންނަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ގާނޫނުތައް މަިއގަ

ންަނށް މި ދަތިއުނދަގޫވާކަށް ޭނދެން. އެހެންވީމާ، މިގޮތަްށ މިއަދުގެ ސަރުކާރުން މި މަސައްކަތްކުަރއްވާ ބޭފުޅު

ފުރުޞަތު ވެސް މި ދެއްވީ. އެ ބޭފުޅުން ތައްޔާރުވެލަން ަވގުތުކޮެޅއް ބޭނުންވާނެ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ 

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަަކއި.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ޮތއްޑޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްާޔ އި  އްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 އިބްރާހީމް ޙަސަނަށް.

 

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ޙަސަން ވާހަކަދެއްެކވުން:

އަށް ހުށަހެޅިގެން އަިއއިުރ `. ޝުކުިރއްާޔ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ވަޒީާފއާ ބެހޭ މި ބިލު ފުރަތަމަ ފްލޯ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ، ައޅުަގނުޑެގ ޚާއްޞަކޮށް ވަރަށް ބޮޑު ކަްނބޮޑުވުމެއް އޮތް އިނގޭތޯ. ރަަމޟާން މަހާ ދިމާކޮށް ވަޒީފާ 

ރުފިޔާގެ އިާނޔަެތްއ  3000އަދާކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް، ޖުމުލަކޮށް ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް 



31 

 

ނޑުމެން މީގައި ވިސްާނލަންޖެހޭނީ ދިވެހި ޤައުމުގެ ދެއް ވަން ހުށަހަޅައިފައި އޮީތމާ ކަންބޮޑުވުމެއް ހުރި. ައޅުގަ

ނުޑމެން ރާއްޖޭގަިއ ދިރިއުޅޭ ައދި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ހުރިާހ  އިޤްތިޞާދީ ހާލަތަށް ވެސް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ. އަުޅގަ

ވެސް ހުރިހާ ޚަރަދެއް ކުރަންޖެހެނީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން.  ރައްޔިތުންގެ ކެއުާމއި ބުއިާމިއ ޟަރޫރީ އެހެނިހެން

އެހެންކަމަށްވާއިުރ، ބަޖެޓުން ނެގޭ އެްއޗަކީ އޭެގސަބަބުން ބަޖެޓަށް ކިހާވަރެއްގެ ބުރަދަެނއް ހުރި އެއްެޗއްތޯ ެވސް 

ހެްނވީމާ، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި މި އަޅުަގނޑުމެން ބިލުތައް ހުށަހަޅާއިރު ބަލައިލަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަނީ އެ

ނޑު ަވރަށް ބޮޑަށް ތާއީުދކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ާޚއްޞަކޮްށ  އިޞްލާޙުެވގެން އަިއ ގޮތުްނ މި ބިލަށް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ކަންކަން ނިްނމާއިރު، ބިލުތައް ހުށަހަޅާއިުރ މިއަށް ވުރެ ބޮޑަށް ިވސްނާލުމަށް، އަސްލު މަޖިލީހުގެ 

މެހައި ރައްޔިުތންނަށާއި ސަރުކާރަށް ގޮވާަލން. ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނުމަށްފަހު ނޫނީ ބިލުތައް، ލޮބުވެތި އެން

ޚާއްޞަކޮށް ފައިާސއާ ބެހޭ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުމުގެ ބިލުތައް ހުށަހެޅުމަކީ އިތުރަށް ވިްސނާލަންޖެހި، ފަހުން އަންނަން 

ބިލުތަކަކަށް ވެދާނެ ފަހަރެއްަގިއ. ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ވެސް،  އޮތް ޖީލުތަކަށް އޭގެ ެގއްުލން ފޯރާ ގޮތަށް ހުށަހެޅޭ

ނޑުެމން އެންމެހައި މެންބަރުންގެ ވެސް އަމާަޒކަށް ހަމަގައިުމ  ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ވެްސ، އަދި އަުޅގަ

ނޑު ގަބޫުލކުރަނީ ދިވެހި ަރްއޔިތުންނަށް ލާބަޔާިއ މަންފާކުރުން. އެހެ ންވީމާ، ބޭރުެގ؛ ވެސް ވާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ނަޑކަށް ގަބޫެލއް  ރާއްޖޭަގއި ަވޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކުއްލިައކަށް މިހާ ބޮޑު އަދަދެއް ދެވޭނެ ކަަމކަށް އަުޅގަ

ނުކުރެވޭ ޚުދު. އެހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙުވެގެން އަިއ ގޮތުން މި ބިލަކީ ކޮންމެހެން، ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް 

ނުޑ ގަބޫލުކުރަން. ދީނީ ނަޒަަރކުން  ފާސްކުރަންޖެހޭ ބިލެއް ކަމަށް، ނޑު ތާއީދުކުރަްނ، އަުޅގަ އިޞްލާޙެްއ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ  ބެލިޔަސް އަުޅަގނޑުމެން ޭހދަކުރަންޖެހެނީ އެންމެ ފުރަތަމަ ތިމާއާއި ތިމާެގ ޢާއިލާައށް. ދެން އަުޅގަ

ށް. ެއއަށްފަހު ައވައްޓެރި ަޤއުމުތަކަށް. އެހެން އަަވއްޓެރިންނަށް. ައޅުަގނޑުެމންގެ ރަށަށް. ައޅުަގނޑުމެންެގ މުޅި ޤައުމަ

ނޑުމެންނަކަށް ދެވޭކަށް އޮންނާނެ ކަމަކަްށ  ކަންކަން ހުރިއިރު، ާރއްޖޭަގިއ އުޅޭ އެންމެންނަށް ެއވަރުގެ އިނާޔަތެއް އަުޅގަ

ިވޔަސް އަިދ އަޅުަގނަޑކަށް ގަބޫލެއް ނުުކރެވޭ. ކަން މިހެންހުރިއިރު، ދާއިރާތަުކގައި ވެްސ، ތޮްއޑޫ ދާއިާރގައި 

ވަނަ އަހަރަށް ބަޖެޓުކުރެވި، އަދި ބޮޑު ބައެްއ  2015އެހެނިހެން ދާއިރާތަކަށް ވިޔަސް ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތައް ހުރީ 

ނޑުމެން ކޮށްދޭންއުޅޭ މަަސއްކަތްތަެކއް. އެީއވެސް ހަަމ  ނުކުރެވި. އެީއ ވެްސ ދިވެިހ ރައްޔިތުންނަށް ަޓކައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ނިންމަންޖެހިފައި ހުރި ކަންކަން. ކޮންމެ އަހަރެއްެގ ރަމަޟާން މަހެއް ެވސް ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް އަ ުޅގަ

އަންނާނެ ދައުރުވަމުން. އެހެންވީމާ، ެއކަންކަމަށް ވެސް ރިާޢޔަތްކޮށް، ހުރިހާ؛ ދާއިމީ ގޮަތކަށް ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް 

ނޑުމެންނަށް އެންމެ ފަިއދާހު ރި ގޮތަކަށް ވާނީ. ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް ވަޒީާފ މަންފާލިބޭނެ ގޮތް، ެއއީ ައޅުގަ

ނޑު ެވސް ވަރަށް ގަބޫލުކުރާ ކަމެއް.  ނޑުެމން ވެސް، ޚުދު އަުޅގަ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޮބޑު ިއނާޔަތެއް ދިނުމަކީ އަުޅގަ

ލައި ފުދުންތެރިކޮށް އަޅުކަެމއްގެ ފެށުމެއް އަންނަިއރު، އެންމެން ހިތްހަމަޖެހިގެން އުފާވެރިކަމާ އެކު އެކަމަށް ކުރިމަތި

ނޑުމެންގެ ުއއްމީދު. އެހެންވީމާ، މި އިނާޔަތް މި އިޞްލާޙުވެަފއި އޮތް ގޮތަްށ  ނޑުމެންގެ އެުދން. އަޅުގަ ތިބުމަކީ އަޅުގަ
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ނޑު ވެސް އެދޭ ކަެމއް ކަމުަގއި ދަންނަވަމުން، އަދި ހުރިހާ  ލިބޭނެ ގޮތަށް ވީހާ އަވަހަްށ ހަމަޖެއްސުމަކީ އަޅުގަ

ހުރި ގޮތަކަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަޖިލީހުގެ ޔާއި މަންފާލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަްށ ލާބަ ރަްއޔިތުން، ދިވެހިކަމެއްަގއި ދިވެހި 

މީދުަގއި ައޅުަގނުޑގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލަން. ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ދެްއވި އްކަމުގެ ޮފނި އުދާނެކަންކަން ނިމިގެން

 ފުރުޞަތަށް.

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ނަޑއެޅީ  ސާބުން ވަގުތު އޮތް ގޮްތ ގަިޑއިރު. މިހާހި 1ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑުމެން މި ބަހުސް ކަ

ސިކުންތު.  41ސިކުންތު އެބަ އޮތް. އަދި ޕީ.ޕީ.އެމަށް ދެން ބާކީ އޮތީ  21ލާނަން. އެމް.ޑީ.ޕީައށް ބާކީ އިދަންނަވަ

 އަށް.ޟާޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިގުަރއިދޫ ދާއިާރެގ އިއް  ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީއަޅުގަ 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޟާދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިގުރައިދޫ 

ވަނީ، ދިއްގަރު ދާއިާރގެ މަޖިލިސް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ފުރުޞަތުގައި

ނޑި ކާމިޔާބުކުެރްއވި ނޑުމެްނގެ ިއއް ގޮ ނޑުމެންެގ މޫނަށް، އަޅު އުޝް މަ ޒަތްތެރި ެމންބަރު އަޙްމަދު ފާރިއަުޅގަ ގަ

އެ މަނިކުފާނަށް  ަވއި ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ނަމުގައިދާއިރާެގ އެންމެހައި ޕީ.ޕީ.އެމަށް ތާއީދުކުރައް އަމިއްލަ ނަމުގަާއއި

ފާނަށް ވޯޓުދެްއވި ދިްއގަރު ދާއިރާގެ ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މަރުޙަބާއާއި ޝުކުރު ދެންނެުވން. ހަމައެއާއެުކަގއި އެ މަިނކު

ނޑު ުހރިހާ ބޭ އެުކ ޝުކުުރ  ދަންނަވަން. އާދެ، ިމއީ  ކަމާފުޅުންނަށް ވަރަށް ިއޚްލާޞްތެރިމެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ނުޑ ދަންނަވާލަން ހަމަ ބޭނުންވާހަކަދެްއކޭނެ ަވގުތަކަށް ުނާވތީއާ ެއކުަގއި އަޅު  ގައި ފެންނަން، ކަޅާިއ ަޙޤީޤަތު ،ވަނީގަ

ހުދުން ލިޔެފައި އޮންނަ ފެްނނަން ހުންނަ ކަންތައްތަކުަގިއ ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީން ދަނީ ަވރަށް ބޮޑަށް ޮއޅުވާލަމުންނޭ 

ނޑުެމންނަށް އިނގޭ  ،އަންނަވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަ ބުނޭ، މި ފެނިގެން މި ދިޔައީ މި ބިލުގެ )ބ( ގައިތޯ. ެއކަން އަުޅގަ

 އަންނަ ރަަމޟާން މަހު... އެންމެ އަވަހަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ބަލައިލަްނ ބޭނުން އިތުރު މެންބަރަކު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ. އަުޅގަ

ކުރުމުގެ ލުތަކަށް ބަހުސްއަދި ެއ ބި، މަޖިލީހަށް ބިލުތައް ހުށަހެޅުމާވޭތޯ. ާއދެ، ރައްޔިތުްނގެ ފުރުޞަތު ބޭނުންފުޅު

މުގައި އަބަދުވެސް ޤާ ނދުމަފުޅުކޮށް ދަންނަވަން. މި މަވަނީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަކަށް ހަހުރިހާ ބާރެއް ލިބިގެން

 ލުތަކާޖިލީހުގެ ގަާވއިދާއި އުސޫއިންނަ މީހަކީ ބަހުސްގައި ބައިވެިރެވވޭ މީހެއް ނޫން. މަޖިލީހުގެ ކަންތައްތައް މަ

ނޑުެމން ކޮންމެއެްއގޮތަކަ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ ރިޕޯޓެއް ނުވަތަ  ؛ށް ހިންގުމުގެ ބާުރ މި އޮންނަނީ. އަޅުގަ
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ންަގިޑ ސު ،މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ ބިލަކާ ގުިޅގެން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ކޮމިޓީތަކުގެ މުޤައްރިރުންނަށް ދަންނަވައި

ނަޑއަަޅއި، އެ ސުްނގަ ލީހުގެ މަސައްކަތްތަްއ އަވަްސކުރުމުގެ ވީހާވެްސ ސް، މަޖިީޑގައި މި ތަނަށް ގެނެކަ

ވެސް އަިދ ވީހާ  ،ތިބެގެން ކަންކަން ނިންުމމަކީ ވެސް ފަ. ހޭލާން ވާނީ ހަމަޖައްަސއިދީފުރުޞަތުތަކެއް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއި

ރުން އެކަން ދެކޭގޮތް ތެރޭ ކަންކަން ނިންމުމަކީ ވެސް ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި މަޖިލީހުެގ މެންބައަވަހަކަްށ، ގަިޑެއއްެގއިރު

ކަމުގައި ވާނަމަ، މަޖިލީހުގެ ިރޔާސަތުން އެކަން ވީހާެވސް ައވަހަކަށް ރަްއޔިތުންނާ ހަމައަށް ގެންނާނަން. މި މަޖިލީހުގެ 

އެ  ންބަރުން ބޭނުންފުޅުވަޑަިއގަތީމާކަންކަން މިހާތަނަށް ކުރަމުން ގެންގޮްއސަ ވެސް ވާނީ މިގޮތަށް. އިްއޒަތްތެރި މެ

ކަންކަން ފޮނުވައި، ބިލުތަްއ  ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެ ދުވަހަށް ކަންަކން ނިންމައި، ދައުލަތުގެ ަކމާ ދުވަހުން އެ

މަކީ ރައްޔިުތންނަށް ޓަކައި ތިޔަ އިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން ކޮށްދެމުންގެންދާ އިޚްލާޞްތެރި ޚިދުމަތް. ނުގުކޮށްދިސްދީތަ

ރުމަށް އެއްެވސް ކަމެއް ނުުކރާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ދެން އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުގެ ރިާޔސަތުން ވަކި ކަެމއް ލަސްކު 

މެ ންކިތަ ށްސަުތަގއި އިންނަ މީހަކައި ރިޔާގެންދަވާއިުރގަ ޖޯޝާއި ފޯރީގައި ބަހުސްކުރަުމން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

ިއގަންނަމުން މި ބޮޑަށް ކޯފާެވގެން ެއއްެޗއް ވިދާޅުވި ކަމުަގއި ިވޔަސް ިރޔާސަތުން އަބަދުެވސް ހަމަ އެކަން ބަލަ

ެގ ވަަށިއގެން ރިޔާސަުތގަިއ އިންނަ މީހެއް ،ގެންދަނީ. ެއއީ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ

 މި މަޖިލިސް މިއަދު ހިނގާ އެއީ ވެސް ރިޔާސަތުގެ އިންނަ މީހާ މަޑުމަޑުން އިންނަން މި ޖެހެނީ.  ދުންމާރި ފުމުނީމާ 

އެީކގައި  ކަމާބާރުލުމަށް ވަރަްށ އިޚްލާޞްތެރިއެއް ބަރުން ރިޔާސަތަށް ދެއްވާމެން ގޮތް. އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްެތރި

 ގެންދާނީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައްރިޔާސަތުން މަސައްކަތް ކުރިއަށް  ދަންނަވަން. އަބަދުެވސް ޝުކުރު

ރިޓީ ދެކޭގޮތަށް އެކަެމއް ން ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ މެޖޯމަޖިލީހުގެ މެންބަރު .ކޮށްދިނުމުގައިރައްޔިތުންނަށް ކަންކަން މަްނފާ

ހަމަ  އަދި ،ގެްނދާނަން. އަދި ހަމަ މައިނޯރިޓީ ޕާޓީން ވިޔަސްނެތި އެ ކަމެއް ކުރިއަށް  ގޮތަށް ހުރަސްއެޅުމެއް  ހިނގާ

ހުސްތަކުަގއި ކުރިއަށް އެްއގޮތަށް ކުރެވޭ ބަ ފަރާތަކުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާކަމުގައި ވިޔަސް އެ ދެކުނު ކޮންމެ ފަރާތަކުން

ެނތި އަބަދުވެްސ ދޭނެ ވާހަަކ  ގެންދިއުމުަގއި ެދވެން އޮްތ ހުރިހާ ފުރުޞަތެއް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ހުރަސްއެޅުެމއް

ވަނަ  3ގެ ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( 75ގަވާއިުދގެ ދަންނަވަން. މިއީ މަޖިލީހުން މިކަން ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާ ގޮތް. 

ޙައްމަދު ޢަލީ މާއްދާގެ )ށ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން، ދުވާފަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު މު  އެ ،ނަންބަރުގެ ދަށުން

ވަނަ ކިޔުްނ  3ބެހޭ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލުގެ  ވަޒީާފއާ، 2008/2ވާ، ގާނޫނު ނަންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައި 

ނޑުމެންނަށް މަސައްކަތް ކުރިއަްށ ކަުމގައެޖެންޑާަގއި މިހާރު ހުރި ކަން އިްއވަން. މަޖިލީހުގެ ިއ އިތުރަށް އަުޅގަ

ަގއި. ެއއީ ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަން. އެ މަސައްކަްތ  7ގެ ގެ އެޖެންޑާެގ، އެޖެންޑާ ައއިޓަމުގެންދެވޭނީ މިއަދު

މިހާހިސާބުން  ދިނުމުގެ ގޮތުންތަށް އިތުރަށް ތަންކުގެ މަސައްކަަގއި. މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތ1:30ަކުރިއަށް ގެންދާނަން 

ނޑަ ފެށި   އިލާނަން.ގެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ މެދުކަ
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 ]އަށް  13:30އިްނ  10:14ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މޫސާމަނިކުރައީސް ނައިބު )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ 

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެރި ހުރިހާ  ޓަކައިފަށައިގަތުމަށް  ` މަޖިލީހުގެ މި ދަންފަޅީގެ މަސައްކަަތއިގެން ކުިރއަށް ދިޔުމަށް

ވޯަޓށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ، 7ގައި އޮީތ އެޖެންޑާ އައިޓަމު ދަންފަޅީމި . މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން

. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ދަންނަވަންަގއި މޭޒު  އިދާރީމަށް އްވުއްސަވައިދެ ހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖަޖަ ށްޯވޓަވޯޓަށް އެހުން. 

ވޯޓަށް  ގެ ދަށުނ7ްއެޖެންޑާ ަނންބަރު ކުރިމަތީގައި މި އޮތީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް . ޖަލްސާއަިއގެން ކުރިއަށްދިއުަމށް

 ކޮށްލެއްވުމަށް ދަންނަވަން.ކާޑުކޮޅުތައް ެޗކު  މެންބަރުންއިްއޒަތްތެރި އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. 

ނޑުމެން އަ ދަންނަވަން. ވުމަށްއްަވއި ވޯޓަށް ތަްއޔާރުކޮށްލަމެންބަރުން ވެސް ކާޑުޮކޅުތައް ޗެކު ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި  ުޅގަ

ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަމުގެ ތެރޭަގއި އިްއޒަތްތެިރ ، ގެ ދަށުނ6ްމިއަދު ވޯޓަށް ދަންނަވަން އޮތީ އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

    ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ، 2008/2 ގާނޫނު ނަންބަރު ީއ އެ މިއަދު ބަހުސްކުރައްަވއި ނިންމެވި ރިޕޯޓް. ންމެންބަރު

ރިޕޯޓަށް ދެ އިޞްލާޙު  މި ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓް. އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީން އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު

ނޑުމެން ތިން ވޯޓަަކށް ދަންނަވާނަން. ޖުމުލަ ހުށަހެޅިފައިވޭ. އަިދ  ހުށަހެޅިފައިވާ ދެ އިޞްލާޙާއީ އެ މިއަދު އަޅުގަ

ތައްޔާރަށް ތިއްބެވިކަމަށް މެންބަރުން އިއްޒަތްތެރި ދަންނަވައިާލނަން. އެއަށްފަހުަގއި މުޅި ރިޕޯޓް އެްއކޮށް ވޯޓަށް 

ނޑު  އިޞްލާޙު އިއްޒަތްތެިރ ފުރަތަމަ ުކރިއަށްދާން ފަށާނަން.  މަސަްއކަތަިއގެންއަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކޮށް އަުޅގަ

 މެންބަރުންނަށް އިއްވާލުމަށް ދަންނަވަން.

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން:އިދާރީ 

ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ހުށަހަޅުއްވަިއ، މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ ހެންވޭރު 

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަްށ  51 މުޙައްަމދު ފަލާޙް ތާއީދުކުަރއްވާަފއިާވ އިޞްލާޙު؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ކޮންމެ ދިެވހި މުވައްޒަފަކަށް ރަމަޟާން  -ގެ )ހ( 51މަހުގެ އިނާޔަތް؛ ރަމަޟާން  އިޞްލާޙުކުރުމަށް.

ރުިފޔާ )ފަސް ހާސް(  5000ފެށުމުގެ ކުރިން މެ އަހަރެްއގެ ރަމަޟާން މަސް އިނާޔަުތގެ ގޮުތަގއި ކޮން މަހުގެ

 ދޭންވާނެއެެވ.
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 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

)ވަގުުތކޮޅަކށްފަހު( ުކަޑ ން. ދަންނަވަމަށް ގޮތަަކށް ވޯޓުދެްއވު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ދެންމެ ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ިއޞްލާޙަށްށްފަހު( ވަގުުތކޮޅަކަ) އިރުކޮަޅކަށް މަޑުކޮށްލަދެްއވުްނ އެދެން.

 ން.ދަންނަވަމަށް ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ދާއިރާގެ މެްނބަރު  ނުހެންވޭރު ދެކު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

  ނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް މާފަންނު ހުޅަ މެންބަރު:ތާއީދުކުރެްއވި 

 

 85    މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ 

 63    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 13    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 42    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   55     ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި 

 28      ސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:ފާ

 55        ޖުމްލަ:

  ސްނުވޭފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފެންނަ ކަމަްށ 63މެންބަރުންެގ އަދަދު؛  ބިތި ހާޒިުރވެ. 85ޖުމުލަ އަދަދު؛ މަޖިލީހުގެ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. 

ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން  .42. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 13ވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ ވޯޓުދެއް 

. ފާްސވުމަށް 55ވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ވޯޓުަގއި ަބއިވެރި  .1ންގެ އަދަދު؛ ވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުބޭނުންނު

 ނަތީޖާއާ ެއކީަގއި ިމ އިޞްލާޙު ފާހެއް ނުވި. މި . 55. ޖުމްލަ؛ 28ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނއެކިއެކި އޮތް އިޞްލާޙަށް ދިޔުމުގެ ކުރީަގއި ދަންނަވާލަން. ދެން  ުޑ ުސވާލުތައް އުފެދިފަިއާވ ކަމަކަށް ވާތީވެ އަުޅގަ

ވަކި ކަމެްއ، ވަކި ގޮތަކަށް ިއ ޤާނޫނުއަސާސީގަ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން.  ހަމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ

ނަޑއެޅިަފއިާވ ކަްނކަމުގަިއ  ްނވާ ގޮތަށް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް ގެންަދނީ އެކަންކަން ބަލަކުރުމަށް ކަ

ރާއްޖޭަގއި ަވޒީފާ އަދާކުާރ ޔަތާިއ އަދި އެހެންވެސް މުސާރަިއގެ ކަްނކަމަީކ މަހުގެ އިނާރަމަޟާން . ބެލުމަށްފަހުގައި

ޤާނޫުނއަސާީސއާ ެއކަްނކަމަކީ މި ަވގުތު އޮތް ިއޞްލާޙުގައި  އެންމެންގެ މަްއޗަށް އޮތް ަކމެއް ކަމުަގއި ވާތީެވ،

އޮތް ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން. ދެން ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން.  ތަޢާރުޟުވުމެއް އޮތް ކަެމއް ނޫން ކަމުގައި 

ނޑު  މެންބަރުންއިްއޒަތްތެރި   އްޒަތްތެރި މެންބަރުންއިލާަނން. އިނަވަދަންކާޑުކޮޅުތައް ެޗކުކޮށްލުމަށްފަހުގަިއ އަޅުގަ

 މޭޒުން މި އިޞްލާޙު ދަންނަވާލުމަށް އަޅުަގނޑު އެދެން.ދާރީ އި  ތައްޔާރަށް ކަމަށް ހީކުރަން.

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން:އިދާރީ 

ތްެތރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ހުށަހަޅުއްވަިއ، ވެލިދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަގެމަނަފުށީ 

މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަްށ ވަނަ  51ބުނެިވދިޔަ ގާނޫނުގެ  ވާަފއިވާ އިޞްލާޙު؛ޔާމިން ތާއީދުކުރައްهللا ޢަބްދު

ވަޒީފާ އަާދކުރާ ކޮންމެ ދިެވހި މުވައްޒަފަކަށް ރަމަޟާން  -ގެ )ހ( 51 މަހުގެ އިނާޔަތް؛ން މަޟާރަ އިޞްލާޙުކުރުން.

ރުފިޔާ  )ތިން ހާސް( 3000ްނ މަސް ފެށުމުގެ ކުރިން މަހުގެ އިނާޔަުތގެ ގޮތުަގއި ކޮންމެ އަހަރެްއގެ ރަމަޟާ

ާއިއ އަސާސީއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮުތގެ މަތީން އިނާޔަތްދިނުމުގައި ޤާނޫނުމި މާއްދާގެ )ހ( ގަ -ވާނެއެެވ. )ށ(ދޭން

ނޑައަޅާ އެންމެހައި ފަރާގާނޫނުަގއިވާ ގޮުތގެ މަތީ ތްތައް ވެސް ން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މުސާރައާއި އިނާޔަތްަތއް ކަ

އިނާޔަތް ދިނުމަކީ މުވައްޒަފުންނަށް ރަމަޟާން މަހުގެ  ވަީޒފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީ މުސްލިމު -ހިމަނަންވާނެއެވެ. )ނ(

ދަށުން ޕަބްލިކު ސެކްޓަރަގއި މަަސއްކަތްުކާރ  ދޭ ފަރާތައް އިޚުތިޔާުރ ލިބިގެންވާ ކަމެެކވެ. މި ިއޚުތިޔާރުގެވަޒީފާ

 މަލުކުާރނީ މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ން މަހުގެ އިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަށް ރަމަޟާމުވައްޒަުފންނަ ބިދޭސީ މުސްލިމު

 މަސައްަކތްކުރާ ބިދޭސީ މުސްލިމު  ަގއިބަޔާންކޮށްފަިއވާ އުސޫލުގެ މަތީންނެވެ. އަދި ޕްރައިެވޓް ސެކްޓަރ

ކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އި ބަޔާންމަލުކުރާނީ މި މާއްދާގަން މަހުގެ އިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމުވަްއޒަފުންނަށް ރަމަޟާ

ޕްރައިވެޓް  -ންނެވެ. )ރ(ކަތްކުރާ ދިވެހި މުވަްއޒަފުްނނާ މެދު ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުގެ މަތީަގއި މަސައްޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ

މަލުކުރަން ފަށާ ގާނީ މި ގާނޫނަށް ޢަދާގެ )ހ( ހިނރަގއި ަވޒީފާ އަދާކުާރ ދިވެހި މުވައްޒަފުންނަށް މި މާއްސެކްޓަ

ވެ. އެހެންނަމަވެްސ މި ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަްނ އަހަުރ ފަހުންނެ )ެއކެއް( 1ށިގެން ހިޖުރީ ގޮތުން ތާރީޚުން ފެ

ގައި ަވޒީފާ އަދާުކރާ ދިވެހި މުވައްޒަފުންނަށް ޟާން މަހުގައި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރފަހު އަންނަ ފުރަތަމަ ރަމަފެށުމަށް

މުސާރަިއގެ ތިން ބަެއވެ.  ކުޅަ ެއއްށް ލިބޭ މުސާރައިގެ ތިން ބައިކަނީ އެ މީހަމަހުގެ އިނާޔަތުގެ ގޮތުަގއި ދޭރަމަޟާން 
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ރުފިޔާެއވެ. މުސާރަިއެގ  )ދެ ހާސް( 2000ދޭނީ  ،ނަމަ މަދު ވުރެ ރުފިޔާއަށް)ެދ ހާސް(  2000ކުޅަ އެއްަބއި ބައި

 އެވެ.ރުފިޔާ )ދިހަ ހާސް( 10000ދޭނީ  ،ގިނަ ނަމަ ުވރެރުފިޔާއަށް  )ދިހަ ހާސް( 10000ބައި  ކުޅަ ެއއްތިން ބައި

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުމަށް ދަންނަވަން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

  ޔާމިންهللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު މެންބަރު:ތާއީދުކުރެްއވި 

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 63    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 55    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   55     ދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަ

 28      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 55        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފެންނަ ކަމަްށ 63މެންބަރުންެގ އަދަދު؛  ހާޒިުރވެ ތިބި. 85ޖުމުލަ އަދަދު؛ މަޖލީހުގެ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. 

 . ވަކި ގޮތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާކު ނެތްއްވި މެންބަރަށް ވޯޓުދެ. ނުފެންނަ ކަމ55ަވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 

. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 55ނެތް. ވޯުޓގަިއ ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ކު ވެސް ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރަ

 ނަތީޖާއާ އެުކގައި މި ިއޞްލާޙު ފާސްވެއްޖެ ކަުމގައި ދަންނަވަން. . އެހެންވުމުްނ، މި 55. ޖުމްލަ؛ 28
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދުވާފަރު މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ޗެކުކޮށްެލއްުވމަށް ދަންނަވަން. އިއްޒަތްތެރި  ވޯޓަށް މި ދަނީ. ވަނަ 3 މިއަދުގެ

ވަޒީާފއާ ބެހޭ ގާނޫނަްށ ، 2008/2ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަލީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގާނޫނު ނަންބަރު 

ގެންނެވި އިޞްލާޙާ ެއުކ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ިނންމެވި ގޮތަށް މަޖިލީހުން އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު 

 ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުމަށް ަދންނަވަން.ފާސްކުރެްއވުމަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 63    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 60    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   60     ދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަ

 31      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 60        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފެންނަ ކަމަްށ 63މެންބަރުންެގ އަދަދު؛  ހާޒިުރވެ ތިބި. 85ޖުމުލަ އަދަދު؛ މަޖލީހުގެ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. 

 . ވަކި ގޮތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާކު ނެތްއްވި މެންބަރަށް ވޯޓުދެ. ނުފެންނަ ކަމ60ަވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 

. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 60ނެތް. ވޯުޓގަިއ ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ކު ވެސް ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރަ

 ލު ާހޒިުރވެ ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން މި ބިގައި ނަތީޖާއާ އެކީ . އެހެންވުމުްނ، މި 60. ޖުމްލަ؛ 31

 ފާސްވެއްޖެ ކަުމގައި ދަންނަަވން. 
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 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގައި.9:00ހެނދުނު ގެ ހޯމަ ދުވަހު ވާ 2015ޖޫން  15ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ޮއންނާނީ 

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 


