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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)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

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  22ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ  މި

 

 ކުރުން.އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކުރުން.އެޖެންޑާ އިޢުލާން ުދވަހުގެ ، 3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2016/1/4އޖ/ ނަންބަރު ޖެންޑާއެއެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން.  -3.1

 

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަގާވއިދު ކޮމިޓީތަކަށް ައއި ބަެއއް ބަދަލުތަްއ ދަންނަވައިލާނަން. ރިާޔަސތުން އަންގާ އެންގުން.  ،4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 ކޮމިީޓއަށް  އެ ބަދަލުގައި ޢަލީ ޙުސައިންގެ މެންބަރު ޒަތްެތރިިއއް ދާއިރާގެ ކެންދޫ ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ  ކޮމިޓީގައި

 ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ  ެއދިވަަޑއިގެން ހަމަޖައްސަވައިެދްއވުން މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިާރގެ ކެޔޮދޫ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ  107 . އެ ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެފޮނުއްވާފަިއވޭ ސިޓީ  ގްރޫޕުން މެންޓަރީޕާލި

މެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާީނ ން މަޖިލީހުގަިއ ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލިގޮތުގެ މަތީ
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 107ަގއި އަްނގާަފ. އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ  2016ރީ ވަރުފެބު 22އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

 ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ  ޮކމިޓީގައި ޕެޓިޝަން ން ެއކަން ެއގޮތަށް އިޢުލާންކުރަން.ޮގތުގެ މަތީ ިއވާވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަ

 ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  މުލަކު ކޮމިޓީއަށް އެ ބަދަލުަގއި ނާޡިމްގެ މުޙައްމަދު މެންބަރު އިްއޒަތްެތރި ދާއިާރގެ ވަިއކަރަދޫ

ރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ މެންޓްާޕލި ގެޕީ.ޑީ.އެމް ެއދިވަަޑއިގެން ންހަމަޖައްސަވައިދެްއވު އިބްރާހީމް ނަޞީރު  މެންބަރު

ން މަޖިލީހުގައި ގޮތުގެ މަތީ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ަގިއވާ  107ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިުބމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ރީ ވަރުފެބު 22ައކުން މެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެސްހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލި

ގޮުތގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ 107ގައި އަންގާފަ. އެހެްނކަމުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  2016

 އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ަވއިަކރަދޫ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކޮމިޓީަގއި  އާއްމު ން އެކަން ެއގޮތަށް އިުޢލާންކުރަން.މަތީ

މުޙައްމަދު ރަޝީދު  ެމންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ އަިލފުށީ ކޮމިޓީއަށް އެ ބަދަލުގައި ނާޡިމްގެ މުޙައްމަދު މެންބަރު

ރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުްނ މެންޓްޕާލި ޕީ.ޑީ.އެމް އެދިވަަޑިއގެން ހަމަޖައްސަަވއިދެްއުވން ޙުސައިން

ން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގޮތުގެ މަތީ ގަިއވާވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 107ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދެގ 

ގައި އަންގާފަ.  2016ރީ ވަ ރުފެބު 22މެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން ޕާލި

ން ެއގޮތަށް ން އެކަޮގތުގެ މަތީ ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ 107އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

 އިޢުލާންކުރަން.

 އިބްތިދާޢީ ބަހުސް . 5

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .އިބްތިާދޢީ ބަހުސް ،5 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 2008/2ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫނު ނަންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ދާއިރާގެ އިއްޒަްތތެރި މެންބަރު  ގަމު -5.1

ފެބުރުވަީރ  15ލާޙު ގެަނއުމުެގ ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ިކޔުން ިއްއވާފައި ވަނީ ވަޒީާފއާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަށް އިޞް)

ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ދެވަނަ ޖަލްސާަގއި. މި ބިލު މަޖިލީހަށް  2016ގައި ޭބއްވުުނ،  2016

ޒަތްތެރި މެންބަރަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ ގަމު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް. އިއް

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 :ވާހަކަދެްއެކވުން  އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު

ނޑު ވަޒީާފއާ ބެހޭ ގާނޫނަށް މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅީ، ރާއްޖޭގެ  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ! އަުޅގަ

ިޅގެން ދިމާވާ މައްސަލަތަކުަގއި ޙައްުލ ހޯދުމަށް ޓްރައިބިއުނަލަށް ރަށްތަކުގައި ިތއްބަވާ ބޭފުުޅންނަށް ވަޒީފާއާ ގު

މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގައި ދިމާާވ ދަތިތަކަކަށް ކޮންމެވެސް ވަެރއްގެ ަޙއްލެއް ލިބިދާނެކަުމގެ ުއއްމީދުގައި. މިހާރު ކަންކަްނ 
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ޅުންނަށް ެވސް މައްސަލަެއއް ހުށަހަޅަން އޮތް ގޮތުން ނަމަ، ވަޒީާފއާ ގުިޅގެން ރާއްޖެތެޭރގެ ރަށްރަުށގަިއ ތިއްަބވާ ބޭފު

މި ޖެހެނީ މާލެއަށް ފޮނުވަިއގެން ަވޒީފާެގ ޓްރައިިބއުނަލަށް ހުށަހަޅައިގެން އެ މައްަސލަ ކުރިއަށް މި ގެންދެވެނީ. 

 އަޅުަގނޑުމެން މާލޭަގއި ތިޭބ މީހުންނަށް އެއީ މާ ބޮޑު ކަމަކަށް ނުވިކަުމގަިއ ވީނަަމެވސް، ރާއްޖެތެޭރގައި ިތއްބަވާ

ނުޑ މި ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާފައި  ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ތަކުލީފުތަކެއް އޭގެން ކުރިމަތި އެބަވޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ވަނީ ކޯޓުތައް ހުރި ރަށްރަށަށް އެ ކޯޓުތަކަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން ބަލައިގަނެިވގެން، ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަްއ 

ތަކުން ނަމަވެސް ޓްރައިބިއުނަލަށް އެ މައްސަލަ އެ ރަށެއްަގއި ބެލޭނެ ގޮތް ބޭނުންކުރެވިގެްނ، އަދި އެ ނޫން ގޮ

ހަމަޖެހޭނެ ގޮތެއް ވޭތޯ. އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މިފަދަ ބަދަލެއް ގެނައުމަކީ މާ ބޮޑު އުނދަގޫތަެކއް ެއްއވެްސ 

ްށ ވެްސ. އަދި މި ކަްނކަން ކުރުމަށް ފަރާތަކަށް ދިމާވާނެ ކަެމއް ޫނން. ަވޒީފާދޭ ފަރާތަކަށް ވެްސ، އަިދ ދައުލަތަކަ

ނޑު ހުށަހަޅާފައިވާނެ މީގައި ކަންކަން ކުރެޭވނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ މުއްދަތުތަކެއް ވެސް. އަުޅަގނުޑ  ޓަކައި އަުޅގަ

އެދެނީ އެންމެހާ ބޭފުޅުން ެވސް މިއަށް ވިސްނަަވއި، ަފސޭހަ ގޮތެްއ ރަްއޔިތުންނަށް ލިބޭނެ ގޮތަކަށް، މިއަށް އަދި 

 ލެއް ގެންނަވަންޖެހިއްޖެ ަނމަ، އެ ބަދަލެއް ގެނެްސގެން އެކަން ހަމަޖެހިގެންދިއުން. ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.ބަދަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑައެިޅފައި ވަނީ ޖުމްލަ   ެއއީގަިޑިއރުގެ ބަހުސްގެ ަވގުތު.  3ޝުކުރިއްާޔ. ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މި ބިލަށް ކަ

 22 ޕާޓީއަށް ޖުމްހޫރީ. ިސުކންތު 20 މިނެޓު 45 ޕީއަށް.ޑީ.އެމް. ސިކުންތު 41 މިނެޓު 30ގަޑި  1 އެމަށް.ޕީ.ޕީ

 ޕާޓީއަކަށް  ވަކި. މިނެޓު 5 ޕާޓީއަށް އަދާލަތު. ސިކުންތު 18 މިނެޓު 10 ޭއއަށް.ޑީ.އެމް. ސިކުންތު 40 މިނެޓު

ނޑުން. ) ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ލަހުޅުވާ ފުރުޞަތު. މިނެޓު 6 މެންބަރުންނަށް އިއްޒަތްތެރި ނިސްބަތްނުވާ  މިހާރު  އަޅުގަ

 އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް. މެންބަރު ިއްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ މަރަދޫ އަރުވަނީ މި ފުރުޞަތު

 

 :ވާހަކަދެއްކެުވން ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

މި ގާޫނނަށް އެބަޖެހޭ އިޞްލާޙުތަކެއް  ،2008/2ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ވަޒީާފއާ ބެހޭ ގާނޫނު ނަންބަރު 

ގެންނަން. އާދެ! މި ގާނޫނު ޑުރާފްޓުކުރި ކޮމިޓީަގއި ެވސް ހިމެނުނު މީހެއް އަޅުަގނޑަކީ މި ގާނޫނު އުފެދިގެން އަިއ 

ދުވަސްވަރު. އެހެްނވީމާ، މިހާރު މި ގާނޫނަށް ދިމާވާ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް އަޅުަގނަޑށް ފާހަގަކުރެވޭ. ފައްޔާޟް 

މާޢީލް ހުށަހެޅުއްވި ިއޞްލާޙަށް ވެސް ައޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން. އެހެނީ، ާރއްޭޖގެ ެއކި ރަށްރަށުަގއި ތިއްަބވާ އިސް

ވަޒީފާ އަާދކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޓްރައިބިއުނަލަށް އަންނަންޖެހުމުން ވަރަށް ބޮޑެތި ތަކުލީފުތަކެއް އުފުލާންޖެހޭ. 

ން ޯކޓެއް އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، އެ ކޯޓުތައް މެދުވެރިކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީހުން އުޭޅ ކޮންމެ ރަށެއްގައިހެ

ޓްރައިބިއުނަްލގެ ކަންތައްތައް ހިންގޭނެ ގޮތް ވެގެންިދއުމަކީ ހަމަ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމުގަިއ އަޅުަގނޑު ގަބޫުލކުރަން. 
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ސް ކަންތައްަތއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ޒަމާނުގެ ވަސީލަތްތަާކއި ީވިޑއޯ ކޮންފަރެންސިންާއއި އަިދ މިނޫންވެ

ހުންނައިރު، އެ މަގަށް ދިއުމުގެ؛ އެކަމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވިގެންދިއުމަކީ ވެސް މުހިއްމު ކަމެއް. އެ ކޯޓުަގއި ޝަރީޢަތް 

ހިނގާ ވާހަަކއެްއ ނޫން މި ދައްކަނީކީ. ކޯޓުތެޭރގައި ހުރި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިްވ ނުވަތަ އިދާރީ ވަސީލަތްަތްއ 

ްލގައި މާޭލގަިއ ތިއްަބވާ ބޭފުޅުން މައްސަލަ ައޑުައއްސަަވއި، މައްސަަލއިަގއި ބޭނުންކޮށްގެން ޓްރައިިބއުނަ

ރިޢާޔަތްކުރުމަކީ ެއއީ ހަމަ ަރނގަޅު ކަެމއް ކަުމގައި ެދކެން. އެީއ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ެވސް އަދި ވަޒީފާ އަދާކުާރ 

. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. ޭއެގއިތުރަށް މި ފަރާތަށް ވެސް ލުއި ފަސޭހަަތކެއް ވެގެންދާނެ ކަެމއް ކަމާ މެދު ޝައްކެއް ނެތް

ގެ ފަހުން  2008ވަޒީފާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ވިސްނާވަަޑއިގަތުމަށް ފަހު މި ޒަމާނަށް އަނެއްކާ ވެސް ފެތޭ ގޮތަށް، މިހާރު 

ވެސް ލައްކަ ދުަވސް މި ވީ. މި ގާނޫނަށް އިތުރު އިޞްލާޙުތަކެއް ގެންނަން އެބަޖެހޭ. ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ޙައްޤުތަްއ 

ސް، އަދި ވަޒީފާ ލިބޭ ފަާރތުގެ ޙައްޤުަތއް ވެސް ރަްއކާެތރިކުރުމުގައި އެންމެ މި ޒަމާަނށް ފެތޭ މިންވަރަށް، އަދި ވެ

ރާއްޖޭގެ މިހާރުގެ ހާލަތަށް ފެތޭ މިންވަރަށްތޯ އޮތީ އެަބ ވިސްނަންޖެހޭ. ވަޒީާފއިްނ ވަިކކުރެވޭނެ ހާލަތްތަާކއި، 

އްތަކުގެ ދަށުންކަން އެހާ ސާފުކޮށް ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނު މިހާރު ނެތުމުގެ ވަޒީާފއިން ވަކިކުެރވޭނީ ކޮންަކހަލަ ކަންތަ

ޓިވް މަޤާމުތަކުގައި ރަށް މުހިއްމު ދައުލަތުގެ ސެންސިސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑެތި ތަކުލީފުތައް ދިމާވޭ. މިސާލަކަށް، ވަ

ޙުކުމްކުރޭ. ކުރީމާ،  ފާދޭން އަނބުރާ އެބަމަ ވަޒީޓްރައިިބއުނަލަށް ދިޔައި، ވުނީމާބޭފުޅަކު ަވޒީފާއިން ވަކިކުރެ  ތިއްބަވާ

، ތޯަގއިކަމެއްކޮން، ކޮންކަހަލަ .ނުދޭ ހާލަތްތައް އެބައާދޭ. އެހެންވީމާ، މިކަން ަވރަށް ސާފުވާން އެބަޖެހޭ ވަޒީފާ

ނޑައެޅި  ތަށް ނުަރއްާކތެރި ހާލަތްތަކަކީ.އުމީ ސަލާމަޤަ، ިޓވް ކޮންހާލަތެއްަގއިތޯ ސެންސި  ަބޔާންވާން ،ެއކަން ެވސް ކަ

ެއބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ  އެބަޖެހޭ. އެހެންނޫނިއްާޔ، ވަަރށް ބޮޑެތި ތަކުލީފުތަްއ ަވޒީފާ އަދާކުރާ މީހުން އަާދކުރަން

މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ކުރީމާ ، މެއްަގއި ހުންނަ މީހަކު ވެސް އެބަ އެނގެންޖެހޭ ތިމަންނަ އެކަހަލަސެންސިޓިވް މަޤާ

ވެސް ށް . ވަޒީފާއާ ެބހޭ ޓްރައިބިއުނަލަވާނެމީހާ އެކަން ބަރީޢަ ންވީމާ، އެކަން. ެއހެވަޒީާފއިން ވަިކވާނެ

. ނި ކަހަލަ ަކންތައްތަކަކީ މިވެިނެއވެނި ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހެނޭއެވެަޑއިގަންަނވަން އެބަެޖހޭ މިވެނިއެނިގވަ

މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ވެްސ ފާ ލިޭބ ކަންކަން އެބަ ބަޔާންކުރަން އެބަޖެހޭ. ވަޒީ އެހެންވީމާ، ވަރަށް ތަފްސީލުޮކށް މި

ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންނަށް ވެސް އެބަ އެނގެންޖެހޭ، ތިމަންނަ ވަޒީފާއިން ވަިކވާނެ ހާލަތްތަކަީކ ހިމާޔަތްވާން އެބަޖެހޭ. 

ނޭނިގ ކުެރވޭ  އަށްމީހާ ކަން. އެހެންނޫނިއްޔާ، ގިނަ ފަހަރު އެގެ މަތީން ވަރަށް ސާފުކޮށް ކޮބައި ގާނޫނުަގއިާވ ގޮތު 

އެތަްއ ބަެއއްެގ  ؛ފާ ގެއްޭލ ތަން އެބައާދޭ. ަވޒީފާައކީ ޙުރުމަތްތެރިވެގެންާވ ެއއްެޗއް. މީހުންސް ަވޒީކަމަކުން ވެ 

އެ މީހުންގެ ޢާއިލާތަކަށް  ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުން ވަީޒފާއިން ވަިކވުމުން އެ މީހުންނަށް ރިއުޅުމާ ގުޅިފަިއވާ ެއއްެޗއް.ދި

މުންނާ ވަރަށް ވުރެ ބޮޑަށް އާއް ކުރުމަށް ވަޒީާފއާ ބެހޭ ގާނޫނު ތަރުޖަމާ، ބޭ. އެހެންވީމާވަރަށް ނިކަމެތިކަމާއި ހިތާމަ ލި

ދާކުރާ މީހާގެ ޙައްޤުތަކަކީ ބަޔާންވާން އެބަޖެހޭ ަވޒީފާ އަ ވާތީ، ވަރަށް ސާފުކޮށް  ބޮޑަށް ގުޅިލާމެހިފައިވާ ގާނޫަނކަށް

 ން ހާލަތެއްަގއިކަން، ަދއުލަތުގެ މުހިއްމު ކަމެްއަގއި؛ންކޮަވޒީފާ އަދާކުރާ މީހާ ވަޒީފާއިން ަވކިކުެރވޭނީ ކޮ ކޮބައިކަްނ،
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ުނވަތަ ސަލާމަތީ ބާރުތަކާ ގުޅުންހުރި ، ނުވަތަ ފުލުހުންގެ ަވޒީފާ އަދާކުރާ މީހެއް ،މިސާލަކަށް، ސިފައިްނގެ މީހެއް

 މީހުން ވެސް ވަޒީާފގައި މިކަހަލަ ީމސް ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހެްއ، ަޤއުމުގެ ސަލާމަތާ ގުޅުންހުރި ވަޒީާފ އަދާކުރާ މީހެްއ،

 ތަާކއި އެ މީހުން ވަޒީފާގައި ތިބޭއިރު ލިއްޔަތްގޮތަކާއި އަދި އެ މީހުންގެ މަސްއޫ ރައްކާތެރިކުރެވޭނެ  މީހުން އެ

ވަޒީފާެގ ވާންޖެހޭނީ  ކަށްރިހާ ކަމެއް ވެސް ެއބަ ވާންޖެހޭ، އަލްޓިމޭޓް ޯގލަމި ހު އި،ކޮށްގެންނުވާ ކަންތައްތަކާ 

ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނުޑ ޓަަކއި ޝުކުިރއްާޔ  އިމުެވފައި އޮތުން. ެދއްިވ ފުރުޞަތަކަށްޤާ  ރައްކާތެރި މާޙައުެލއް

ނޑު ވަރަށް ތާއީުދކުރާ ިއޞްލާޙެކޭ.   ވާހަކަ ނިންމަމުން ވެސް ދަންނަވައިލާނީ މި އިޞްލާޙަކީ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ގެަމނަފުށީޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނ

 ށް.ޢުޘްމާނަ ޖަމީލް މެންބަރު

 

 :ވާހަކަދެއްކެުވން ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

ން ނޫނީ ގެންނަ ،ށް މި ގެނެވުނު އިޞްލާޙުވަޒީފާއާ ބެޭހ ގާނޫނު( އަ) 2008/2ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ނޑު ފަްއޔާޟް ިއސްމާޢީޓަ ބޭނުންވެގެން މި ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙަށް ލަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ ަކިއ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައިވަ ޝުކުރުވެިރވަން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް. ހަޤީޤަތަށް ދަންނަވާ ކަމަށް ވަޒީާފއާ ބެހޭ  ންޏާ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ ގެންނަޖެހޭ ވަ ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ތަކެއް އެބަހުރި. އަުޅަގނޑުމެން ގަރަށް ގިނަ އިޞްލާޙުގާނޫނުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން އެ ވާހަަކ  ދޭތެރޭަގއިދިމާވާ އެިކއެކި މައްސަލަަތކާ  ަވޒީފާަގއި އުޅޭ މުަވއްޒަފުންނަށް ،މި މައްސަލަތައް އަުޅގަ

ކި ކޮމިޝަންތައް ެއކިއެ  ،އާއި އްދާ ވާހަކަ ަކތްކުރަން ކޯޓު އުފަްއލު ހޯދުމަށް ޓަކައި މަސައް ދައްކަިއ، އެ ވާަހކަިއގެ ޙަ 

ނޑުމެން ބަލަން އެބަޖެހޭ މުޅި ރާއްޖޭގައި ިމ  އުފައްދާ ވާހަަކއާިއ، މި ކަންތައްތަުކގެ ވާހަކަ ދެްއކުމުގެ ުކރީގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ހޯދާނީ  އިއްޒަތްތެިރ  ކިހިނެއްތޯ؟ދިރިއުޅޭ ަވޒީފާގެ ެއކިެއކި މާޙައުލުަގއި ދިމަވާ މައްސަލަތަުކގެ ޙައްލު އަުޅގަ

ނޑު މި ދަންނަވަނީ ރައީސް. ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ތަފާތު ކުންފުނިތައް ،އަުޅގަ އެިކއެކި ރިސޯޓުތައް އެބަހުިރ  ،އަުޅގަ

 ރުޮކށްދޭ ކުންފުނިތައް އެބަހުރި.ވަރަށް ފެންވަުރ ރަނގަުޅކޮްށ މުވަްއޒަފުންނާ ދޭތެރޭަގއި ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތަެކއް ފޯ

ގެސްޓުންނަްށ  ؛ގޮސް ވަރަށް އި ޯބނަސްއާއި ޓިކެޓުަތކާއި މިހެންރވިސް ޗާޖާގެ ތެރޭގައި ސަތައް އެބަހުރި. އޭ ރިސޯޓު

ލަ ންނަމަވެްސ، މުޅި ރާއްޖޭަގއި ޖުމު. އެހެއް ވެސް އެބަ ރިޯސޓުތަކުން ދޭދެވޭ ފެންވަރުގެ ރަނގަޅު ިޚދުމަތްތަ

، ނޑުމެންގެ ތެޭރަގއި ބަެއއް މުަވއްޒަފުންނަށްަކންތައްތައް އޮތީ ިމގޮތަކަެށއް ނޫން. އަޅުގަ  ގޮތެްއގައި ބަާލއިރުަގއި މި

ނޑުމެން ބައެއް ސްޓާފުންނަށް މުސާރައި ހަތަރު ރުފިޔާ،  ދެ ހާސް ރުފިޔާ،  ތިން ހާސްގެ މައްސަލަތައް އެބަހުރި. އަުޅގަ

ނަޑއަޅާ ގެރުފިޔާހާސް  ނޑުމެން ބަލަން އެބަޖެހޭ މި ދެންނެވި މުވަްއޒަފު ފައި ޭދއިރުަގއިމުސާރަތައް ކަ ން ައޅުގަ
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އެ އަަދދުތަކުން އެ ބޭފުޅުންނަށް ޫނނީ އެ ޢާއިލާަތކަށް ފުދިގެން  ތޯާއއި،ހާލަތު ހުރީ ކިހިނެއް ދިރިއުޅޭ ތަންތަނުގެ

ނޑުމެން ިމ އަުޑއިިވގެންދަނީ ކޮރަޕްޝަުނގެ ާވހަކަތަކާއި ކުންފުނިތަކުެގ  ،ފިތުނަފަސާދައިެގ ވާހަކަތަާކއި ،އުޅޭތޯ. އަުޅގަ

ނުޑމެން ބަލައިކަންތައްތަުކެގ އަސްލާ ދިމާއަށް އަޅު  މި ވާހަކަތަާކއި، ގައި ހަމަނުޖެހުން އުފެދޭތެރޭ ލާއިރު މި އެނގޭ ގަ

 ،ކަުމގައި ވިަޔސް ަގއި ދިރިުއޅޭ މުަވއްޒަފުންއަދި މާލޭ ،ރަށްފުށުގަިއ ދިރިއުޭޅ މުވަްއޒަފުން ކަމުަގއި ިވޔަސް  ،އެްއޗަކީ

މުސާރަ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ މައްސަލަތަްއ.  ނާޔަާތއި އެކަީށގެންވާ މުވައްޒަފުންނަށް ެއކަށީެގންވާ އި މި

ެލވަލް، ިޑގްީރ އީ އޯލެވަލް، އޭ ޖީ.ސީ. ިދހަ ހާސް ރުފިޔާ؛މިސާލަކަށް، ކުންފުންޏެއްަގިއ މަސައްކަތްކުރާ މީހަކަށް 

އި ރުފިޔާ ދީފަ ލާފައި ައއިމާ ފަނަރަަވރަކަށް ހާސްސްޓަރސް ފެްނވަރުގެ ކޯސްތަްއ ހަދައި ިނންމައިފެންވަރު، މާ

އެ މުސާރަިއން އެކަށީގެްނވާ ދިރިުއޅުމެްއ  ،ެއއްޮކށް މާލޭގައި އުޅެން ބުނާއިުރަގއި ެއކަށީގެްނވާ އާއިލާ އަޅުަގނޑުމެން ޢާ

ނޑުމެންނަްށ އިވިގެންދޭ ބަެއއް ކުންފުނިތަކުން  ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ދެ އުޅޭވޭތޯ އަޅުަގނޑުމެން ބަލަން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަ

އެ ަފއިދާތައް ައޅުަގނޑު ޮގވާލަން ބޭނުންވަނީ އެ ކުންފުނިތަކަްށ  އް ިބލިއަން ރުފިޔާގެ ަފއިދާ؛. އެފައިދާެވގެންދާ ވާހަކަ

އިން އިދެްއވާށޭ. ޭބންކު އޮފް މޯލްޑިވްސް ދަޒަފުންނަށް ރަނގަުޅ ގޮތްތައް ހޯތި ތަންތަނުގައި މަސައްކަްތުކރާ މުވައް

ފައިާދވެގެންދިޔަ.  ގެބިިލއަްނ ރުފިޔާ 1އިވާ ގޮތުަގއި ވޭތުވެިދޔަ އަހަރުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފަ

ނޑުމެންނަކަށް ގޯތިގެދޮުރ  20، %15އަޅުަގނޑުމެން ނަގާ ލޯނުަތކަށް % އިންްޓރަސްޓާއެކު ަނގަިއގެން އަުޅގަ

ަގއި ނުދެވޭނެ ކުްއަޔކަށެއް. މި މުޅި ސިސްަޓމު އެކަީށގެންވާ ރަނަގޅު އަެގއް ހަދައިގެން އެޕާޓްމަންޓުތައް 

ނޑުމެންނަށް ދެވޭރަނގަޅު ުމވަްއޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރަތަްއ  ،ކުެރވެނީ ބޭންކުތަުކގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރެވިގެން. ައޅުގަ

 ށްފުށުަގއި ދިރިއުޭޅ ރަްއޔިތުން؛އަދި އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅުކުެރވިގެން. ރަ .ރަނގަޅުކުެރވިގެން

ލިކަުމގަިއ ށްޓަށް ބަލައިލިކަމުަގއި ިވޔަސް، ދެއްވަޫދއަށް ބަލައިގެމަނަފު، އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދާއިާރގެ ަރއްޔިތުން ެވސް

ނ ލޭގައި ގިނަ ަރްއޔިތުން އެބަތިބި މާ ހުަޅދޫއަށް ބަލާއިރުިލކަމުގައި ވިަޔސް، ަކނޑުޑޭއަށް ބަަލއިވިޔަްސ، ކޮ

ކަހަލަ ޚިދުމަތްތައް ޖެހެނީ ބައެއް  މި  ންއަންނަނަށް އެކަށީގެްނވާ ގޮތުަގއި މާލެ ރައްޔިތުންއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި 

ނޑުމެން ހޯދަން  ެއއްކޮށް މިކޮުޅގައި އުޅެން ބޭނުންވާތީ. ދަރިންނަށް ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ އާ ބޭނުންވާތީ. ޢާއިލާއަޅުގަ

ތުން މާލެ ައއިސް މި ދެންެނވި ރަްއޔި ްނވާތީ. އެެހންވީމާ، ރަށްފުށުގެތަޢުލީމު ހޯދުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތްކުރަން ބޭނު

ގިނައީ  ،ބައިކުޅަ ެއއްބައި  މުިޅ ާމލޭގެ އާބާީދއަށް ބަލާއިުރ ވެސް ގާތްަގނަޑކަށް ދެ ާރއިރު،މަސައްކަތްކު

އަތޮޅުތަކުން އަްނނަ ރައްޔިތުން މި އަންނަނީ.  ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަން މި އޮންނަނީ ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުން

ިހތްހަމަޖެހުމާއި ހިތްހަމަޖެހުމުގެ ނޑުމެންނަކަށެއް ީދގެން ނޫނިއްާޔ އަޅުގަ  އެހެންވީމާ، ެއކަށީގެްނވާ މުސާރައެއް

މާރާތްކުރުމާއި މަސައްކަތްތަްއ އެބަކުރޭ. އެހެންނަމެވެްސ، ނެ. މި ސަރުކާރުން ފްލެޓްތައް އިދިރިއުޅުމެއް ހޯދައިނުދެވޭ

ނޑުމެން އިޞްލާޙުކުރަްނޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް މި ން ނޫނީ އިޞްލާޙުކޮށްގެ އީ. މިމިއަދުން މިއަދުން ވެސް ައޅުގަ

ބަެއއް ކުންފުނިތަުކގަިއ އަެނއް ކަަމކީ،  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުންަނށް ބޭނުންވާ މިފަދަ ކަންތައްތަކެއް ނުކުެރވޭނެ.
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ސް. ދިވެހީންނާއި ކުލަ ތަފާތުވީމާ އިްއޒަތްތެރި ރައީ ،މީހުންނާ ހުރި ތަފާތުކުރުންތަކެއް އެބަހުރިހަމަ ދިވެހީންނާއި ބޭރު

އިނގިރޭިސވިލާތުެގ  އެ ހެޔޮ؛ ސްއި ިވޔަްސ، މުސާރަ ދިނުމުގައެބަހުރި. އިނާތްތައް ދިނުމުގެ ވިޔަހުންނަ ތަފާތުތަކެއް 

. ިވޔަސް އެޗް.ޑީ ހަދާފަިއ އަްނނަ މީހެއް ކަމުގައި ނޫނީ ޕީ. ،ޔުނިވަރސިީޓއަކުން އެއް ކޯހަކުން މާސްޓަރސް ހަދާފައި

ވިޔަސް މުާސރަ ދިނުމުގައި ތަފާތުތަކެއް މުަގއި ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހޯދި ދިވެއްސެއް ކަވުރެ  ށްއަދި އެ ބޭރުމީހާއަ

ނޑުމެން މި ގާނޫނުތަކުގެ ތެރޭން ކަންތައްތައް ކުރަން އެބަޖެހޭ.  އެބަހުރި. އެ ތަފާތުތައް ޙައްުލކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

 ޭޅއިރުަގއި،އެއް ކަހަލަ ވަޒީފާތަުކަގއި އުބަ ނަނީ ދިވެއްސެއް ވީާމ މިސާލަކަށްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި އަން

ނޑުމެން  ނާޔަތްތައް މަުދވެގެންދާއާ ުހންނަ ތަފާތުކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބެންޖެހޭ އިމީހާއާއި ބޭރުދިވެހި މީހާ ތަން. އަުޅގަ

މާލޭގައި މަސައްކަްތކުރާ މީހުންނަށް  އްޖޭގައި ަވޒީފާތަްއ އަދާކުރާ މީހުންނަށް،ރާ ނަށް،މީހުންމިސާލަކަށް ބޭރު؛ ދިވެހީން

ނޑުމެން އެބައެކޮމަޑޭޝަން އަ ސަބަބެްއ  މީހާއަށް އެކޮމަޭޑޝަން ނުދޭންވީ ދެން. ގެމަނަފުށިން އަންނަ ުޅގަ

އަޅުަގނަޑކަށް ނުވިސްނޭ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ެދއްވަޫދން އަންނަ މީހާއަށް އެކޮމަޑޭޝަން ނުދޭންވި ސަބަބެއް 

ނާޔަތްަތއް ްއގައި މަަސއްަކތްކުރާ މީހަކަށް އިއަޅުަގނަޑކަށް ނުވިސްނޭ. ހަަމ އިންޑިާއަގއި ނޫނީ ައވަށްޓެިރ އެހެން ޤައުމެ

ވުރެ އޭނައަށް މާ ޚަރަުދ  ޚަރަދުކުރުމަށް ގެމަނަފުށީގައި  ލިބޭ މުސާަރިއން ވަންޏާ ދޭއިރުަގއި ޙަޤީޤަތަށް ދަންނަާވ ކަމަށް

މި  ހަކައަީކ،އުޅޭ ވާ ކުޑަވާނެ އިްނޑިާއގައި ނޫނީ ސްރީލަންކާަގއި އެ ޚަރަދުތައް ކުރަން. އެހެންވީމާ، ދަންނަވަން މި

ނޑުމެން ިވސްނަން އެބަޖެހޭ މި ރާއްޖޭަގިއ މަސައްކަްތކުރަމުން އަންަނ  ގާނޫނަށް ގެންނަ އިޞްލާޙުތަކާ  އެްއކޮށް، އަުޅގަ

 ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތައް ،ދީެގން ނާޔަތްތައްއްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ރަނގަޅު އިމުތަކުަގއި މަސައެކިއެކި މަޤާ؛ ހުރިހާ

ނީ. އެ ޚިދުމަތްތައް އަާދކުރާ މުވަްއޒަފުންނަކީ ޤައުމު ތުގައި މި ޤައުމު ތަރައްޤީކުރެވޭން ޙަޤީޤަދީގެން، އެ ޚިދުމަތްތަކު

ވިޔަފާީރގެ ވެރިމީހާ ނޫނިއްޔާ އެކަުމެގ އިދުވާުލ މަސައްކަްތކުރަނީ ޭގގަިއ، މީހުން ރެޔާ ތަރައްޤީކުރާ މީހުން. އެ 

ްއ މިލިައން ޑޮލަރުގެ ަފއިދާ ހޯދައިޭދ ސައްކަތްކޮްށގެން އެޒިންމާދާރު މީހާ ގޭަގއި ނިަދން ބާއްވާަފއި ރެާޔއިުދވާލު މަ

ނާޔަތާއި ރަްއކާތެރިކަާމއި ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތަކެއް ްތތެރިޔާ. އެ މީހާއަށް ދޭންޖެހޭ އިއެ މަސަްއކަ މީހަކީ އެއީ

ނޑުމެންނަށް ތަރައްީޤއެއް ނުކުެރވޭނެ. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެ  ރި ރައީސް.ފޯރުކޮށްދީގެން ނޫނީ މުޅި ޤައުމު އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 ށް.ޢާމިރަ އަޙްމަދު މެންބަރު

 

 :ވާހަކަދެއްެކުވން ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ
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ހެޅިފައިވާ އިޞްލާަޙީކ ށް ހުށަަވޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަ ) 2008/2ތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަ

ބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި މި ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް ހޯދުމަށް ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހޯދުމުގެ ނިޔަތުގައި ިމ އަޅުަގނޑު ގަ

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙެއް ކަމުގައި ައޅުަގނޑު ދެކެން.  އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވި ގަމު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ތަ ބީރަްއޓެހި މާއްދާތަކެއްކަން ކޮމިީޓ ނުވަ ،މިހާރު އޮތް ގާނޫނާ ކިހާ ރައްޓެހި ؛ދެން، މި އިޞްލާޙަކީ ގާނޫާނ ކިހާ

ނަޑއެޅުމަށްމަރުޙަ ނޑު ރަނގަޅު ޙައްލެއް ލިބިގެން ދިއުމަކީ ހަމަގަ ފަހު މިކަމަށް އެންމެ ލާގައި ކަ އިމު ވެސް އަުޅގަ

ވެސް އެދޭ ކަެމއްެގ ވާަހކަ ަދންނަވަން. އާދެ! މިފަދަ ވާހަަކތައް ދަްއކާއިުރގަިއ ައޅުަގނުޑމެން ހަމަގައިމު ެވސް އެބަ 

ދައްކަންޖެހޭ ދެ ފަރާތުގެ ވާހަކަ. ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި ވަީޒފާ އަދާކުރާ ފަރާތުގެ ވާހަކަ ދައްކައިލާއިުރަގއި މިއަދު 

ށް އަދި ސިާޔސީ ގޮތުން ވެސް ތަންޮކޅެއް ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ދަތިވެދާެނ ކަންނޭނގެ ަވޒީފާ އަދާކުާރ އަޅުަގނޑުމެންނަ

ފަރާތްތަކުގެ ވާހަކަ ދަްއކާަލން. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ ަޤއުމީ ނަޒަރަކުން ައޅުަގނޑުމެން 

މިްނވަރާ މެދު ވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަަކްށ  މަސްއޫލިއްޔަުތގެ ޒިންމާ ަވޒީފާ އަދާކުާރ ފަރާތްތަކުން އަދާކުރާ

އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަަދއްކާލަްނޖެހޭ. ޤާނޫނުއަސާސީ ވުޖޫދުކުރެވުނު ފަހުން މި ބާވަތުގެ ޙައްޤުތައް ކަަށވަރުކޮށްދޭ ވަރަށް 

ނުވަަތ ގިނަ ގާނޫނުތަކެއް ވަނީ ހެދިފަ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ާގނޫނުތަކުގެ ތެރޭން އެ ޙައްޤުތައް ހޯދައިގަތުމުގެ 

ލިބިގަތުމުގައި އެންމެ ހެޔޮ ޮގތުގައި އެކަންތައް ކުރެިވގެންާދ ތަނެއް ހަމަގައިމު ވެސް ސިވިލް ސަރިވސްގެ ތެރޭން 

ނޑު ަދންނަވަން މި ުއޅޭ ވާހަކަައކީ  ނޑުމެންނަށް ފެންނަމުންނުދާކަން ހިތާމަޔާ އެުކ ފާހަގަކުރަން. އަުޅގަ ވެސް އަުޅގަ

މާވާންޖެހޭ ގާނޫނެްއ މިހާރު އެބަ ވުޖޫުދާވންޖެހޭ. އެހެންނޫންނަމަ، މަސްއޫލިއްޔަުތ އަދާކުރުމަްށ ޒިން

އަޅުަގނޑުމެންނަކަެށއް މި ަކންކަން އެންމެ ހެޔޮ ގޮުތަގއި ކުރެިވގެނެއް ނުދާނެ. އެްއވެްސ ހާލެއްަގއި ަވޒީފާަގއި އުޅޭ 

ޒީފާިއން ވަކިކޮށްލުމަކީ ކުެރވިދާނެ ފަރާތްތަކުން، ވަޒީފާ އަާދކުާރ ފަރާތުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ނުވަތަ ނުޙައްޤުން އޭނަ ވަ 

ނޑު ވެސް ގަބޫލެއް ނުކުރަން. ެއހެންނަމަވެސް ވަޒީފާ އަދާކުާރ ފަރާތުން ވެސް އޭަނއާ  ކަމެއް ކަމަކަށް އަުޅގަ

ހަވާލުކުރެވޭ ވަޒީާފ، ަވކި ގޮތަކަށް، ވަކި ހަމަތަެކއްެގ މަތީން ކޮންޓްރެކްޓުގައި އެއްބަްސެވވިގެން މަސަްއކަތަްށ 

ނޑުމެންނަށް ނުކުންނައިރު ަގއި ެއ މަސައްަކތުގެ އަޚުލާޤު ވެސް އެ މީހާެގ ކިބަިއގައި އެބަ ހުންނަންޖެހޭ. އެކަމަކު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެންނަމުންދާ ތަނެކޭ ދެންނެވުމަކީ މާ ބޮޑު ކުށަކަށް  މި ދިވެހިރާއްޖޭން މިހާރު ވަރަށް މަދުން އަޅުގަ

އެ މުއައްސަާސއަކުން ބަލައިލި ނަމަވެސް ފެންނަން ހުރި  ނުވާނެ. މަސައްކަުތގެ އަޚުާލޤު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑުމެންގެ މަްސއޫލިއްޔަތާ ދޭތެޭރގައި ވެސް  މުއައްސަސާަތއް ބަިއވަރު އެަބހުރި. މިއަދު އަޅުަގނޑު ދަްނނަވާނީ އަުޅގަ

ބަލާ ފަރާތްތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން އެންމެ ރަނގަޅަށް ބާއޭ، ނުވަތަ ނޫންބާއޭ. ސުވާލުއުފައްަދއި، މި ކަންކަން 

އަޅުަގނޑު އެ ސުވާުލގެ ޖަވާބު ދޫކޮށްލާނަން. އެހެންވީމާ، މިދެންނެވި އުސޫލުްނ މިކަން ކުރަމުންދާއިރުގައި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި ފަހަކަްށއަިއސް ހަމަގައިމު ވެސް ރިޯސޓުތައް ހަދާ ފަރާތްތަކުން ރިސޯޓުަތއް ހެދުމަށް ފަހު، ކެުޝއަްލ 

އެ ތަނުގައި މުަވއްޒަފުންތަެކއް ގިަނ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެކަށް ެގންގުޅޭކަމީ މިއީ ހަމަގައިުމ މުވަްއޒަފުންގެ ގޮުތގައި 
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ވެސް ައޅުަގނޑުމެން ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. އެހެން މި ދަންނަވާ ކަމަކީ އެގޮތަށް ދާއިމީނުޮކށް ވަގުތީ މީހުންގެ ގޮތުަގިއ 

ތަނުން ލިބެންވާ ޚިދުމަތް، ސަރވިްސ ޗާޖުތަާކއި އަިދ  ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުން ގެންގުޅޭއިުރަގއި އެ މީހުންނަށް އެ

އެހެނިހެން އިނާޔަތްތަކުން ަވނީ މަޙްރޫމުވެފަ. ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އެަކން އެގޮތަށް ކުރުމުގެ ަޝކުާވ 

ނޑުެގ ދާއިާރއިންނާއި ެއކި ކަްނކޮޅުތަކުން އައިސްަފއިާވކަން އަ ޅުަގނުޑ ހަމަގައިމު ެވސް އަޅުަގނަޑށް އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަާވނީ ވަޒީފާއަށް ހަމަަގއިމު ެވސް މީހުން ކުރިމަތިލައިގެން  ފާހަގަކުރަން. މިއީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. އަުޅގަ

ދިޔުމުގައި އޭނަ އެ ވަޒީފާ އަާދކުރާއިުރގައި މަސްއޫިލއްޔަތު ައދާކުރުމުގެ ޒިންމާ ފުރިހަމައަށް އަދާކުރާނީ ވެސް ވަޒީާފގެ 

ނުޑމެންނަށް އެންމެ ރަނގަޅަްށ  ކުރިއެރުންތަަކކަށް ެވސް އުްއމީދުކުރާތީއޭ. އެހެންނަމަވެްސ، އެކަްނކަން ެވސް އަުޅގަ

ނުޑ ފާހަގަކުރަން. އެހެންވީާމ، މިފަދަ ގާނޫނުތައް އަުޅަގނޑުމެން އިޞްލާޙުކުެރިވގެން  ފެންނަމުންނުދާކަން އަޅުގަ

ރަްއކާތެރިކުެރވޭނެ ގޮތަކަްށ ގާނޫނުތަްއ ބައްޓަްނވެގެްނ  ދާއިރުަގއި ދެ ފަރާުތގެ ޙައްޤުަތއް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ަޙއްޤުަތއް

ނޑުމެންނަށް އެ ކަންކަން ރަނަގޅުކުެރިވގެންދާނެކަން ހަމަ ޔަޤީނުން  ގޮއްސި ކަމަށް ވާނަމަ، ަޤއުމީ ނަޒަރަކުން އަުޅގަ

އިޞްލާެޙއް ކަމަްށ  ވެސް ގަބޫލުކުރަން. އަދި މި އިޞްލާޙަކީ ވެސް ވަޒީފާ އަާދކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ

ކަމުގައި ވާނަމަ، އަޅުަގނޑުެމންނަށް މި އިޞްލާޙުގެ ވެސް އެންމެ ހެޔޮ ގޮތުަގއި ބޭނުންުކރެވޭނެ އުސޫލީ ހަމަތަކެއް ިމ 

އިޞްލާޙުގެ ފަހަތަށް ވެސް ބަޔާންކުރެިވގެން އެކަން ކުެރވިއްޖެ ނަމަ، ީމގެ މަޤްޞަުދ ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަްށ 

ނޑު ގަބޫލުކުރަން. ދިވެހިާރއްޖޭގެ މިއަދު ވަޒީފާ އަާދކުާރ ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތުގެ  ހާސިލުވެގެންދާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ގޮވާލަން، ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް  އަޚްލާޤު ދުވަހެއް ދުވަހަށް، ުދވަހެއް ދުވަހަށް ދަށްވަމުންދާީތވެ އަުޅގަ

ތުގެ އަޚުލާޤަކީ ކޮންގޮަތކަށް، ކިހިނެއް ގެްނގުޅެންޖެހޭނެ ވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު އެބަ ލާންޖެހޭ މަސައްކަ 

އެްއޗެްއކަން. އެ މަސަްއކަތުެގ އަޚުލާޤު ދަރިވަރުންގެ ހިތްތަކުަގއި އަަށގެންނެވުމަށް ޓަަކއި ވެސް މަަސއްކަތްތަެކްއ 

 ކުރަންޖެހޭކަން އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން. ޝުކުރިްއޔާ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީއަށް.

 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން:

)ވަޒީާފާއ ބެހޭ ގާނޫނު( އަށް ގަމު  2008/2ނޫުނ ނަންބަރު ގާދެ! ތްތެރި ރަީއސް. `. އާޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަ

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ  ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް މި ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަްށ އަުޅގަ

އްޗަށް އެބަ ާލޒިމުކުެރޭވ މަޖިލީހުގެ މަމި ވަނަ މާއްދާއިން  150ތާއީދުކުރަން. ސަބަބަކީ ޤާޫނނުއަސާސީެގ 
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ބާރު ގުިޅގެން  3އަދި ދައުލަތުގެ  ،ނޫނު ހަދައި ަރއްޔިތުންނަްށ ޓަކައި ގާ، ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ަޙއްުޤތައް ހޯދައިދީ

ރައްޔިތުންނަށް މި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު މި އިޞްލާޙަށް  ،އެފަދަ ކަންތައްތައް ވިލަެރްސކޮށް

އްޒަތްތެިރ ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ އި، މި މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރު ޑަށް ތާއީދުކުރަނީ. އަޅުަގނޑު ޮގވާލަންއެންމެ ބޮ

މަރުޙަލާއިން ނިމިގެން  އަދި ޮކމިޓީ ލު ބަލައިގަނެވޭނެ ގޮތަކަށް ވޯޓުެދއްަވއި،އިންމަނިކަށް މި ބިމެންބެރު ނިހާން ޙުސަ

ބަެއއް ބޭފުޅުން  ގެއަުޅަގނޑުމެން ،ދެއްވުމަށް. ސަބަބަކީ ްނގޮސް ގޮަތކަށް ގެކުރެވޭނެ ވެސް މި ގާނޫނު އިޞްލާޙު 

ދޭ ާވހަކަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ފަސާދަ އުފެބެހޭ މާޙައުުލގައި ފިތުނަ ިވދާޅުވޭ ަވޒީފާއާ ދަްއކަާވއިރު އެބަވާހަކަފުޅު

ކޮންމެ  ،ފެދެނީފަސާަދ މި އުިގވަަޑިއގަްނނަވާ ދެއްތޯ؟ ފިތުނަފަސާދަ އުފެދެނީ ކީއްެވގެންކަން އެނފިތުނަ

ޝަްނ ވަީނ ކަރަޕްޝަން. ކަރަޕް ބޮޑު ސަބަބަކަށް މި އެންމެ ހައްދެްއގައި ވެސް ފިުތނަފަސާދަ އުފެދޭސަރަ

 މި މަޖިލިސް މި  ން އެޅިފަ. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް.އޮތީ މިހެން މުކައްބަެއއްހެ މި އަޅުަގނޑުމެްނގެ މުޅި ސަރަހައްދުަގއި

އަޅުަގނުޑ  ސާލަކަށް ދަންނަަވންޏާ އަހިވަެކއްއޮތީ. ިވހަވެފަ. މި ފައި މިާފވެ ،ފޯވެ ،އޮތީ ކަރަޕްޝަނުން ފުރި

އޮތީ ފާވެފައި އިްއޒަތްތެރި  މުޅި މަޖިލިސް މި ިހވަާކިއ ޖެހި އަހިވައް ފާވަމުންފާވަުމން ގޮސްމިސާލަކަށް ނެގޭނީ. އަ

ނޑުމެންގެ ިމ ޤައުމު ޙައްލުކުެރވޭނީ. އެހެ ނޑުމެްނ ރައީސް. މިކަން ރަނގަޅުޮކށްގެން އަުޅގަ ންވީމާ، އަުޅގަ

ރައްޔިތުންނަށް ރަނގަޅު ގޮތްތަްއ ހޯދައިދޭން  ،އުުލގަިއ މީހުންނަށްފިތުނަފަސާދައިގެ ވާހަކަ ަދްއކައި، ަވޒީފާެގ މާޙަ

ނޑުމެން މި އިއްޒަްތތެރި މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެބަޖެހޭ ފުރަތަމަ  ،މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށް ވަންާޏ އަޅުގަ

ނޑު އަބަދުވެްސ ަވކާލާތުުކރާނަން މިއިޞްލާޙުވެ   ނަފުރަތުކުރެއްވި  ކަމަށް ބައެއް ބޭފުުޅން މިކަމާވަަޑިއގަންނަވަން. ައޅުގަ

ކަމެއް ވެްސ ނޫން. އެހެންވީމާ، އެކަމަށް  ކަމެއް ނޫން. އެއީ ޯގސް ވިަޔސް. ޙައްުޤގެ ަބސް ބުނުން އެއީ ދެރަ ކަމުގައި

ނޑުެގ ނުޑ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް އިލްތިމާސްނުކުރެއްވުމަށް އަުޅގަބޭފުޅުން ނަފުރަތު ތި ކުރަން. އަުޅގަ

 ،ފަސާދައިން ެއއްކިާބވެ  ،ެއއްޮކށް ެގ ދީނުގައި ތެުދވެރިކަމާهللاކީ ހިންަގވާށޭ ައޅުަގނޑުމެން އެންމެން ެއކީ އިލްތިމާސަ

 ްއަޒތްތެރި ރައީސް. ގޮތުަގއި ރަްއޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ އި ރިޝްވަތުން ެއއްކިާބވެ، ިރވެތި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަުރވަނީ ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 އިންމަނިކަށް. އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އިންމަނިކުައޙްމަދު ނިހާން ޙުސަވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ށް ބެހޭ ގާނޫނު( އަ ަވޒީފާއާ) 2008/2ޫނނު ނަންބަރު ގާއާދެ! `. ޝުކުރިްއާޔ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

އިސްމާޢީލް، ގަމު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި ހުށަހެޅުއްވި ިއޞްލާޙަށް ހަމަ  ވުމަށް ފައްާޔޟްގެންނެ އިޞްލާޙު
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ވެސް ގާތުްނ  މަނިކުފާނުގެ މަސައްކަތްޕުޅު ައޅުަގނޑު ހަމަގައިމު ވަން. އެފަށައިގަންނަމުން ވެސް ޝުުކރު ދަންނަ

ނޑަކަްށ މީގެ ސަުއވީސް ،ބަލައިގަންނަން. އަދި ައޅުަގނޑު ހަނދާން ބަލިކަމުގައި ވަަރކަށް  ނޫންނަމަ ހަމަ ގާތްގަ

ނޑު ދަންނަވާލިން ނޑު އެދުމަީކ އަޅު  ،ގަިޑއިރު ކުރިން މި ތަޅުުމގަިއ ހަމަ މި ފިޔަވަޅުމަތީަގއި ައޅުގަ ަގނޑުެގ މަިއގަ

އެޖެންޑާއަށް ފަށަިއގަތުމޭ ބިނާކުރުވަނިވި މަސަްއކަތްތަެކްއގެ  އްޒަްތތެރި މެންބަރުން މަޖިލީހުގައިމިއޭ. އިދިކޮޅު ޕާޓީގެ އި 

އެކަންަތއް ަފއްޓަަވއިދެްއވީތީ ގަމު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ، ނޑުމެްނގެ ުއއްމީދަކީ. އެހެންވީމާއަޅުގަ 

ގޮތެްއގައި ުކއްލި މައްސަަލއާިއ އަދި ޑުބްލިކޭޓު އެަތްއ  އްމުކުރެއް ަދންނަވަންޖެހޭ. އާޚްލާޞްތެރި ޝުއި

ތުންނަށް މާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް އުުޅއްވުުމެގ ބަދަލުގައި ރަްއޔިއެންމެ ބޭފުޅަކު ހިހަމައެކަނި  ،މަސައްކަތްތަެކއް

ންނަވަިއގެން ވަަޑއިގެންެނވީތީ ޝުކުރު ަދންނަވަން. އަދި އިްއެޔގަިއ ކޮށްެދއްުވމުގެ ކަމަރު ބަޓަކައި މަސަްއކަތްޕުޅު

އްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުަގނޑުމެން ޤައުމުަގއި ފާހަގަކުރި މާދަރީ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ވެސް އަުޅަގނޑު ދަންނަަވން އި

މަތީަގއި  ،ަކއްބަިއެގ އަީޑގައި ވެސްމުވިދާުޅވީ.  ގޮުތގައި އެ ގެދީދީ ދެންމެ މުކައްބައެއްއިބްރާހީމްދީދީއަށް. އިބްރާހީމް

ބެހޭ ފަރާތަށް އަމިއްލައަށް ަވޑަިއގެްނ  ކަންތައް ކަމާ މަނިކުފާނު ކަމުގައި ެވއްޖެްއޔާ ައވަހަށް އެ  ވެސް އޮތީ އެ

 ތްވާނެ. އެ ނޑުމެން އެންމެން އެކަމުން ސަލާމަކަރަޕްޓުވެފަިއ އަިމއްލައަށް ުހރި މިންވަރު ހާމަކޮށްދެްއވަނިޮކށް އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ މާވާނަމަ،  ކަމުގައި ނިކުފާނަށް އެކަން ރަނގަޅަށް އެނގިަވޑަިއގެން ނާންގަވާ ހުންނަމަ ބޮޑު  އެ ައޅުގަ

މެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ މެންބަރަކު ގޮތުަގއި ޕީ.ޕީ.އެމް ޕާލި ވެސް ައޅުަގނޑަށް ެއނގޭ ގޯހެއްހެން އެ ހައްދަވަނީ. ހަމަގައިމު

އަުޅަގނޑަކަށް އެނގިފަެއއް ނެތް.  ކަމެއް ރަކު ވެސް އެފަދަަކމެއް ކުރަްއވާއަދި އެނޫން ޕާޓީއެްއގެ މެންބަ ،ވެސް

 ޓައި ނަމަވެސް އެ  މުޅި މަޖިލީހުގެ ަކރާމާތަށް ،މަނިކުފާނަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާ ކަުމގަިއ ވާނަމަ ނަމަވެސް އެ

ަވޑަިއގެން ނިކަން އަވަހަށް ެއ  ފަހުގައި އޭ.ސީ.ސީއަށް ވަގުތު ނިންމުމަށް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި މަނިކުފާނު މިއަދު

މަނިުކފާނު ހިމެނެނީ އޭގެ ކިަތްއ  އަދި އޭގެން އެ ،ތަކަީކ ކޮބަިއތޯޢުލޫމާތު ދެއްވައި، ފާވެފަިއ ހުރި އަހިަވއްމަ

އަުޅަގނޑު އުއްމީދުކުރަން. އާދެ،  ޮބޑު ބަިއ ަރނގަޅުެވގެންދާނެ ކަމަށް ނަންބަރުގައިތޯ އޮޅުންފިލުަވއިެދއްވީމަ ވަރަށް

ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް އަތޮޅުތަކުން  ހަމައަށް މި ފޮނުއްވާފަިއވާ މުހިއްުމ ބިލުގައި ަވޒީފާއާ ނޑުމެންނާއަޅުގަ 

ންނަ މާ މާލޭގެ ހުތިއްަބވާ ޭބބޭފުޅުންގެ ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތު ގެއްލުނީ ބޭބޭފުޅުން ނުވަތަ އަތޮޅުތަކުަގއި ވަަޑއިގަންަނވާ

 މި ދުތަކެްއ ހިނާގނެކަމީ ޝައްެކއް އޮތް ކަެމއް ނޫން. އަދި ކުިރއަރާފައިބެހޭ ޓްރައިިބއުނަލަްށ އަންނަން ޚަރަ ވަޒީާފއާ

ނޑުމެންނަށް  ނޑިޔާުރގެތަުކގައިވާ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ޒަމާނުގައި ައޅުގަ ވެސް  ފެނޭ ފަހުގެ ތާރީޚުތަކުގައި ކޯޓުރޫމުަގއި، ފަ

ތަން.  މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ކަހަލަ ކަހަލަ ހެކިތަކާއި، ަބއެއް ވީިޑއޯ ލިންކު މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތުގެ ބައެއް

ހުށަހެޅުއްވި  އެހެންވީމާ، ޓެކްނޮލޮީޖއާއި ައދި ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ިމންވަރަށް ބަލާފައި ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މި

 އް ަޙލާގައި އެދެވޭ ނަތީޖާތަކެ ކޮމިޓީ މަރު ،ހުށަހެޅުއްވުން އަުޅަގނޑަށް ީހވަނީ ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަްށ ބަލައިގަެނވި

 ،މެދު ޝައްކުތަެކއް ުނއުފެދޭ. އެެހންވީމާ، ރަނަގޅު ފިަޔވަެޅއްގޮތުން ހޯދިދާނެކަމާ  ބެހޭ ކުރެވިދާނެ މިންވަަރކާ
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އަދި މިއަށްވުރެ މާ  ،ނޫނަށް މި އިޞްލާޙު އެކަންޏަކު ނޫންބެހޭ ގާ ކުރެްއވީ. ަވޒީފާއާ ރަނގަޅު މަސައްކަތްޕުެޅއް މި

ނޑުމެންނަށް އެންމެ މުހިއްމު އެއް މަސަްއކަތެއް ރައް  މުހިއްމު އިޞްލާޙުތައް ވެސް އެބަހުރި. ޔިތުންނަށް ޓަކަިއ އަުޅގަ

ވަޒީާފގެ ބާޒާރަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގެނެވޭ ހެޮޔ ބަދަލުތަކެއްގެ ތެރޭން. އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު، ގެމަނަފުށީ ކޮށްދެވޭނީ 

ަވޒީފާެގ  ފަދައިން ރާއްޭޖގެ ިމ ސިނާޢަތުގެ ތެރޭން ވެސް ވާހަކަފުުޅަގއި ވިދާޅުވި  މީލް ޢުޘްމާންދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ޖަ

ގެންދަނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުެގ  ެސކްަޓރގެ އެންމެ ގިނަ އަދަދެްއގެ ބަޔަކު އުޅެމުން މި ބާޒާރުަގއި ޕްރައިވެޓް

ާލާއ އިއި، ޢާއަނބިދަރިންނާއި، ރަށާ .އި އިުމކުރެވިަފއިާވ ރިސޯޓުތަކުގައި. ރާއްޭޖގެ އެކި ަސރަހައްދުގައި ޤާތެރޭގަ

ވަޒީފާތައް އަާދކުރަްއާވ ކަހަލަ މައްސަލަތަކާ ގުިޅގެން  އުފެދިގެންދާ ބައެއް ދުރުގައި ަވކިން މަސައްކަތްކުުރމުގެ ތެރޭގައި

ފަރާތްތަކަށް ދިމާވާ ދަތިކަުމގެ މައްސަަލ ޙައްުލކުރުމަީކ ވެްސ ސިޔާީސ މީހުންެގ ހައިސިްއޔަތުން، ާޚއްޞަޮކށް 

ނުޑަގއި ެއޅިފަިއވާ ޒިންާމއެއް ކަމުަގއި ނޫނީ  ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ހައިިސއްޔަތުން އަުޅަގނޑުމެންގެ ކޮ

ނަޑއެިޅގެ ވިދިގެން  ން ހިނަގްއޖެ. އަދި ެއއާނުވާނެ. އަދި އެ މަަސއްަކތަށް ވަރަށް ދިުގ މުއްދަތުަތކެއް ކަ

ސްތަްއ ެގ އިޚްތިސާ ބެހޭ ޓްަރއިބިއުނަލް ަވޒީފާއާ  ފެދި؛ރައިިބއުނަލްެގ ގޮތްެޕއް އުބެހޭ ޓް ހަމަ ަވޒީފާއާ .ލާނަންވައިދަންނަ

ހިމެނޭ ޖުޑިޝަލް ދާއިރާގެ ދަށު ކޯޓެއް މެދުވެިރކޮށް ަވޒީފާެގ  އެ ރަެށއްހިނގާ މައްސަލަެއއް އެ ރަެށއްގެ ުނވަތަ 

ފަހުން  ؛އުސޫލެްއގެ ގޮތުން އެބަ ލިބިދޭ ވިދާޅުވާ ނުކުތާއަށް ބާރު ހަމަ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅިދާނެ ކަމަށް 

މާލޭގައި ހުންނަ ހައި ކޯޓުގެ ދެ ފިޔަވަހި، ނައުމަށް ފަހުގައި ރާއްޖޭގެ ފުރަގެަގނޑުމެން ވާނެ ޤާނޫނަށް ބަދަލުއަޅު

އަދި އެ މަސައްކަތުގެ  ކޯޓު އުފެއްދުމަށް ވެސް ނިްނމާފަ.އަދި ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަުކަގއި އެއް ހައި ،އުތުރުގެ ެއއް ހައިކޯޓު

ނޑުމެން މިތިބި ހިސާބަކުން، އާ ން ކުރިއަށް ވެސް އެބަދޭ. އެހެްނވީމާ، އެޢަމަލީ ބައި މިހާރު ފެށިގެ  އްމުކޮށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް އެޅޭނެ ފިަޔވަަޅކަްށ އުޭޅ ލާމަރުކަޒީ އުސޫުލން ދިވެހިރާއްޖެ ހިންކިޔައި  ގުުމގަިއ ވެްސ އަުޅގަ

އްދުތަުކގަިއ ެއކަން އިޚްތިސާސް އޮްތ ސަރަހަ މެނޭއްދަކުްނ ނުވަތަ ެއކަން ހިބަޔަުކ ދިރިުއޅޭ ސަރަހަ އެ  ،ވެގެންދާނެ

އެުކ  ނޫނީ އެހީތެރިކަމާހުރި އެންމެ މަތީ މިންވަރަކަށް ގާ ކުރެވޭނެ މަގު އޮތް ނިޒާމެްއގެ ތެރޭން ފޯރުކޮށްދެވެން

ަގއި މިކަން ވަރަށް ރަނގަުޅ ދިރާސާއެްއގެ އަލީ ،ފޯރުކޮށްދޭން ފެއްޓުން. ހަމަެއކަނި ުކއްލިއަކަްށ އުފެދޭ ިޚާޔލަކަށްނުވެ

ގޮތުަގއި، ިސވިލް ސަރިވސްގެ މުވަްއޒަފުންގެ ގޮުތަގއި  ގެކުރަްއވަން އެބަޖެހޭ. އަދި މިކަމުގައި ސަރުކާުރގެ މުވަްއޒަފުން

ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް މި  މި ނިތަުކގައި ތިއްބެވި ފަރާތްތަްއ؛ތިއްބެވި ފަރާތްތަްއ، އަދި ދައުލަތުގެ ކުންފު

ގެ ރަްއޔިތުން މީގެ ގިަނ އަދަދެއް ދިއުން. ރާއްޖޭގެ ވެސް ވަރަށްށް ޢަމަލުކުރެިވގެންގޮތްތަކަކަފަސޭހައާއި ލުއި ލިބޭނެ 

އަތޮޅުތަުކަގއި ވެސް  ހަމަ ޓީ.އޯ އަދި މިފަދަ ކުންފުނިތަުކަގއިސަުރކާރުގެ ުކންފުނިތައް، ފެނަކަ، އެސް. ކުންފުނިތައް؛

ތިއްބަވާ. އެހެންވީމާ، އެފަދަ ކޮންމެ  ރައްޔިތުން އެބަިގނަ އަދަދެއްގެ ހަމަ ދިވެހި  ކުަރއްވާ ވަރަށްމަސައްކަތް

ކަމަކަށް ުނވެދާނެ ހަމަ  ެއއްކޮށް ފުަރއިގެްނ މާލެ އަންނަން ޖެހުމަކީ ަފސޭހަ ފަރާތަކުން ަވޒީފާގެ ަމއްސަލަެއއް ޖެހުމާ

ޙު ެވގެންދާނެ. އެުކ. އެހެްނވީމާ، އެ މައްސަލަަތކަށް ޙައްލު ގެނެސްދެވުުމގެ އިޞްލާަޙކަްށ މި އިޞްލާ ޔަޤީންކަމާ
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ނޑު ކުރިްނ މިދެންނެވި ދެްއކެިވ ހިތަދޫ މެދު ންގެ ފަރާތުން ދެންމެ ވާހަކަފުޅުބޭފުޅު ފަދައިން، އަދި އެ  ނަމަވެސް އަުޅގަ

މެންޓްރީ ގްރޫޕުން ވަރަށް ހަމަ ފަދައިްނ ހަމަ ޕީ.ޕީ.އެމް ޕާލި ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ވިދާުޅވި

ނޑުމެން ެއކު މި އި  އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ޞްލާޙު ބަލައިގަންނާނެ. އަދި ވަރަށް ފުން މަރުޙަބާއެްއ މިފަދަ ބިލުތަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ަތކުރާރުކޮށް ދަްނނަވަމުން މި ކިޔާ އެތެރެާއއި ާރއްޖޭން  ރާއްޖޭގެ، ދަނީ ރާއްޖެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ައުޅގަ

ހިނގަނީ  . ިމ މައްސަލަތަްއ މިންގެ މަަސއްކަެތއްބޭރުގައި ބަދުނާމުކުރުން ުހްއޓަވައިަލއްވާަފއި މިީއ ައޅުަގނޑުމެ

ނޑުމެންގެ އިޚްތިސާްސކަން ގަޫބލުކޮށް، މި ،ބޫލުކޮށްގަދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތެެރވަީރގަިއަކން  ނޑުމެން  އީމިއީ އަުޅގަ އަުޅގަ

ނުޑގައި   ތިބެ އަޅުަގނޑުމެން ެއއް މޭެޒއްގެ ދޮުށގައި އިށީނދެ ،ބޫލުކޮށް އެޅިަފއި ހުރި ޒިންމާތަކެއްކަން ގަކޮ

ންވީ ަމއްސަލަެއއް ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ނެތްކަން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ތާރީޚު ވަނީ ހެކިދީަފއޭ. ވާހަކަދަްއކަިއގެން ޙައްލުނުކުެރވެ

ނޑުމެނަށް ނުވާެނކަން ، ބޫލުޮކށްގެން އަމިއްަލއަށް ނުކުމެނުކުރެވޭެނކަން ގަ، އަދި މިފަދަ ކޮންމެ މައްސަލައެއް އަުޅގަ

ޭބރުގައި ދޮރާށިތަުކގައި ަޓކިޖެހުމުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖެާއިއ  ޔާ އެުކގައި ނުކުމެ ިދވެހިރާއްޖޭގެހިތްހަމަނުޖެހުމާއި ރުޅި

ނޑުމެންނަށް ތަކުރާރުކޮްށ ކިތަންމެ ދިގުކޮށް ވެސް  ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވެަފއި ހުރި ގެއްލުންތަުކގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ހަމަ ނުކުމެ މިކަހަލަ ކޮންމެވެސް ކަންތައްތަކެއް ޖެހިގެން  ވަނަ ޙަސަން ރަސްގެފާނުގެ ޒަމާނުަގއި ހަމ9ަދެންނެވިދާނެ. 

އިގެން ގެ ބޮޑު ހަތިޔާރު އެޅި ޖަމާޢަތަކަތަނަށް އައީ ބޭރު ދިޔަ މީހުން އަނެއްކާ އެނބުރި މިދިވެހިރާއްޖެ ދޫކޮށް

ރާއި އެތަކެްއ އަހަ 17ފަހަރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިޔަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިިނވަންކަމާިއ އިސްތިޤުލާލު ނަގާލަން. އެ 

ލަތުގެ ރާއްޖެ އޮންނަންޖެހުނު. އެފަދަ ހާދުވަސްތަެކއް ވަންދެން ބަެއއްގެ ައޅުވެިތކަމުގެ ދަށުަގިއ މި ދިވެހި

ނޑުެމން މި   ގެއްލުންތަކެއް ޤައުމަށް ވެދާނޭ ދަންނަވަނީ ވިސްނުންތަުކގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ތިބެ އަޅުގަ

، ތަނުގައި އަމިއްލައަށް އަޅުަގނޑުމެން ޓަކިޖަހައި ހުންގެ ދޮރާށިތަކުގައި އެމީނޑުމެން އަމިއްަލއަށް ޮގސް ބޭރުއަޅުގަ 

ގޮތަްށ  މީހުންނަށް ނުގޮތަކަށް ކިޔައިދިނުން ެއއީ. ާޚއްޞަކޮްށ އޭަގއި ދޮގު އެކުެލވޭ ަލތު އެއަޅުަގނޑުމެްނގެ އަމިއްލަ ހާ

ނޑުމެން ޤައުމުަގއި މިއަދު ކަންަތއްތަްއ އޮންނަ މިކިޔައިދިނުން ކަހަލަ  ަވކި ީޓވީ ޗެނަލަކުން ވަކި ،ންވަރަކީ. އަުޅގަ

ނޑަކަށް ސު، ޕްރޮގްރާމެއް ގެނެސްދީފިކަުމަގއި ވާނަމަ ދިޔައީ. އެހެންވެްސ  ޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމަށް ވެގެން އެގާތްގަ

ރާެތްއ ުނވާނެ. އަދި ީޓވީ ްސޓޭޝަނަކުން ޕްރެޒެންޓަރަކު ުބނެދޭ އެއްެޗއް ުނވަތަ އެ ްޕރޮގްރާމަށް ހާޒިރުވާ ފަވެގެން

އަދި އެ ފައިސަާލވެ  .ކުމެއް ިއްއވާލީކީ ނޫން ެއތާގައިބުނާ އެްއޗެއް ބުނެ ނިމުމަުކންނެއް އަދި އެީއކީ ކޯުޓގެ ޙު

ނޑުމެްނގެ ޤައުމަ ،ނޫން. އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ އުސޫލުަތކާއި ވިސްުނންތައް ދޫކޮށް ނިމުނީކީ ށް ފައިާދކުރުވަިނވި އަުޅގަ

ނުޑމެމަސައްކަތަކަ  ނޑު ެވސް ހަމަ ތާއީދުކުަރންއިގެން އަުޅގަ އި ބެހޭ ޤާނޫނުގަ  ަވޒީފާއާ ،ން ނުކުންނަން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެން އަލިއަުޅަވއިތަކުގެ މަ އަދި މިނޫން އެހެން މަފުހޫމު ގެމަނަފުށީ ދާއިރާެގ  ،ވާނަމަ ކަުމގައި  ލާއްޗަށް އަުޅގަ

ލަތް ބިނާކުރުމަކީ މި ކުންފުނިތަކުެގ ނީ ަވސީފަަދއިން އިންސާ އެ ވިދާޅުވި ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާންއި

އެބަޖެހޭ. ދައުލަތުގެ މުވަްއޒަފުންނާއި އަދި ސިވިލް ސަރވިްސއިން ވެްސ  ކަުމގައި ވާން ބޮޑު ޒިންމާއެއް ވަރަށް
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މާާވ ބޮޑަށް ދި ހަރުދަނާ މަސައްކަތްޕުޅުތަެކއް ކުރަްއވަން އެބަޖެހޭ ިސވިލް ސަރވިސް ހަރުދަނާކުރުމަށް. ރާއްޖޭގެ އެންމެ

އަރ، ހެލްތު ނިޒާުމެގ ތެރޭގަިއ ޞިއްީޙ ދާއިާރެގ ކެއްޖޭގެ ހެލްތުއެންމެ މުހިއްމު ެއއް މައްަސލައަކަށް ވެގެންދަނީ ރާ 

ާއިއ އަދި ެއފަދަ ފަންނީ ބޭބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެކަށޭނަ މުސާރަ ްއވާ ޮޑކްޓަުރންނާއި ނަރުހުންނާ،ކުރަ މަސައްކަތްޕުޅު

ނޑުމެން ނެތުުމެގ ސަށޭނަ ގޮތްގޮުތގައި ަކނަޑއެޅިފައިތްތައް އެކަނާޔައެކަށޭނަ ރައްކާތެިރކަމާއި އި  ބަބުން އަޅުގަ

ޮބޑެިތ މުހިއްމު ފަންނުވެރިން އެ  ދާ ނަތީޖާތައް. ައދި ސަރުކާރުެގ ކުންފުނިތަުކގެ ިތއްބަވާ ވަރަށްނުކުމެގެން

ހިރާއްޭޖގެ ކުންފުނިތައް ވެސް ދޫކޮށް ދިވެ ންނުަވތަ އެ ކުންފުނި ،ކުންފުނިތައް ދޫކޮށް އެހެން ުކންފުންޏަކަށް ބަދަލުވުން

ބެޭހ  ބެހޭ ދިރާސާއެއް ަވޒީފާއާ ކަންތައްތަކާ ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކަށް ބަދަލުވާ ހަމައަށް ގޮއްަސ ެއބަހުރި. މި

ނޫުނެގ އިޞްލާޙުތަކުގެ ތެޭރގައި ބެހޭ ގާ ގެ މި އިޞްާލޙުތަކުގެ ތެރޭަގއި އަދި ޫނނީ ވަޒީފާއާޓްރައިބިއުނަލް 

ނޑުމެން ކުިރއަށް ގެްނދަންވީ. ކީްއެވގެންތޯ ފަންނުވެރިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަވޒީފާތަްއ ދޫކޮށް އެހެން ތަންތަނަށް އަޅުގަ 

ނޑުމެންގެ ޖެހެމި ދަނީ. ނުވަތަ އެ ވަޒީފާ އަދާނުކޮށް ގޭަގއި މަުޑކުރަން  ހިޖުރަކުރަމުން މި  ނީ ކީްއވެތޯ. އަުޅގަ

ނުޑގެ ތެރޭަގއި ބޮޑު އާބާދީެއއް ނެޓުވޯްކ  ދުރަށް ހަމައެކަނި ސޯޝަލް ވަނީ ވަޒީފާއާ ގެ ަރއްޔިުތން މިސިޔާސީ ކޯޅުްނގަ

 ،ން އެކަން ނިމުނީ. ރޭ ހަތަރުދަމު ހޭލާތިބުމާއިމުގޮތުަގއި ނިމިފަ. ހަމައެކަިނ ފާޑުކިޔުގެ ަރކާތްތެރިވާ ަބއެއް ތެރޭގައި ހަ

އި ަވގުތު ބޭކާރުކޮށްލަން ތިބުން އެއީ އިރުއޮްއސެންދެން ހަމަ ކޮންމެވެސް ކޮފީ މޭޒެއްގެ ދޮށުގަ  ،ދުވާލު މެންދުރުފަސް

ވަރު ބޮޑު ހުރަހެއް ކަމުގައި ނޫނީ ނުވާނެ. އެފަދަ ކަންތައްތަކަށް ހިތް ދިވެހި ޤައުމުގެ އުފެއްދުންތެިރކަމަށް އޮތް ވަރަށް

 ން. އެވުރެ ބޮޑަށް ގެނެސްގެ ނޫނުގެ ތެރޭން އިހުނަށްފަދަ ކަންތައްތަކެްއ ގާ ހިތްހަމަޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެވޭނީ

 ކަމަށް އެ ކަމާއި، އެކަހަލަ ބޯނަސްަތއް ޭއގައި އެބަހުރި ފަދަ ކަންތައްތަެކއް ަވޒީފާތަުކގައި ުހރި ބޭފުޅުން އަހުލުވެރިވާނެ

އަދި އެނޫންވެސް  ބަދަލުގެނެްސގެން. ިރސޯޓުތަކާ ނޫނަްށ ވެސް. ނުވަތަ ެއގޮތަށް ގާބޭފުޅުންނަށް ޔަޤީންކަން ދީެގން

ގެ ފަރާތްތަކުން ވަރަށް ބައިވަރު ަފއިސާ ހިފައިގެން ރާއްޖޭން ބޭރަށް އެބަދޭ. އަޅުަގނޑުމެންެގ ބޮޑެތި އިންވެސްޓުމެންޓު 

 ނެތި ޔަޤީންވެަފއި އޮތް ކަމެއް. އެހެންވީމާ، މި ބުރޭކަން ެއއީ ޝައްެކއްނޤައުމަކު އެ ފަިއސާގެ ޮބޑު އަދަދެއް ނޭ

ޔަ ާމޒީަގއި މިހިރަ ހުރިހާ ކަންތައްތަެކއްެގ މައްަޗްށ ކަންތައްތަްއ ޙައްލުކުެރވޭނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ވޭުތވެދި

ނޑުމެންނާިއ ސިޔާސީ ގޮތުން އެ ޒިންމާ  ނޫނީޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތްތައް؛ އަދި ގާ ގޮތުން އެ ރިޢާޔަތްކޮށް އަުޅގަ

ނެތް ކަމެއް.  ެކއްެއކުަގއި ެއއް މޭެޒއްގެ މަތީަގއި އިށީނދެތިެބގެންކަމީ ޝައް އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތްތައް އެއް ވިސްނުމަކާ

ނޑު އަދިވެސް ެއއް ނުޑ ހަމަ އިޞްލާޙު އަުޅގަ ހަމައަށް ފޮުނއްަވއިދެްއވި ގަމު ދާއިާރގެ  މެންނާފަހަރު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފަހުން އަޅުގަ އެކުގައި މީގެ މަނިކުފާނާ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި އެ

ނޑު ުއއްމީދުކުރަން. އްމު ބިލުތައް ފެނިގެންދާނެކަމާ ތުން މިފަދަ މުހިޔާ އެމް.ޑީ.ީޕެގ ފަރާއިރާދަކުރެްއިވއް މެދު އަޅުގަ

ކަމަނާ  އެ ،ހަމަ ޚާއްޞަކޮށް މައްޗަންގޮޅީ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ ހަމަ ދެންމެ ވަޑަިއގަތީމަ އަދި
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ޮބޑަށް ޝުކުރު  ކުރަނީ. އެހެްނވީމާ، ވަރަށް މި ދުވެސް މިފަދަ ބިލެއް ހިއްޕަަވއިގެން ވަަޑއިގެންެނވި ކަމަްށ އުއްމީ

  އަޅުަގނުޑގެ ވާަހކަ ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.   ދަންނަވަމުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި  މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރިކާށިދޫ ާދއިރާގެ އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ފައިޞަލް ނަސީމަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމް

ލާޙަށް ށްމި ވާ އި އަށް ހުަށހެޅިފައި 2008/2ރަީއސް. އާދެ! މިހާރު ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ނޑުމެންނަށް  އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އަުޅަގނޑު ެވސް ވަރަށް ޮބޑަށް ތާީއދުކުރަމޭ. ޙަޤީޤަތުގައި މިއަދު މަޖިލީހުން އަޅުގަ

ނޑުމެން އެްއޗެްއ  ފެނިގެން މި ދަނީ މިއީ ަކންނޭނގެ ރައްޔިތުން ވެސް ދެކެން ބޭނުންވާނެ މަންޒަރަީކ. އަުޅގަ

ހުށަހެޅިގެން އަންނައިރު ެއއްވެސް ހާލެްއގައި ބަލާކަްށނުޖެހޭ ހުށަހަޅަނީ ކޮން ފަރާތަކުންތޯ. އެއީ ޤައުމާިއ 

ނޑުެމން އެ ކަމަށް ތާއީދުކުރަންޖެހޭ. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރަ އްޔިތުންނަށް ފައިދާކުރާ ކަެމއް ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަ

ނޑުމެްނެގ ތެރޭގައި ހަމަ އެަތއް މެންބަރުންނަކަށް ހިތްވަރު ވެްސ  އެ މަންޒަރު ފެނިގެންދޭ. މިޮގތަށް ވުމުން އަުޅގަ

ލާުޙ ޞް! މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މި ވާ އިކި ކަންތައްަތއް ހުށަހެޅުމަށް. އާދެލިބިގެންދާނެ މި މަޖިލީހަށް ތަފާތު އެ

ނޑު ދަންަނވާނީ ރާއްޭޖގައި އެކި ކަްނކޮޅުތަުކަގއި ަވޒީފާ ައދާކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވަރަްށ  ފާސްވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަ

މާލެ ހަމަ ދިމާާވ ކޮންމެ ކަމަކު މާލެ އަިއސް ބޮޑަށް ލުޔެްއ ލިބިގެންދާނޭ. ިމހާރު މި އޮންނަ ގޮތުން ޙަޤީަޤތުގައި ވެްސ 

އެތައް ޚަރަދެއް ކޮށް، އެަތްއ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކޮށް، ޭއނާ އިންސާފު ލިބުމަށް ޓަކައި އެ ހޭދަކުރާ ވަގުތުތަކުގެ 

ނޑު ގަބޫލުކުރަނީ ަސރުކާރުގެ ސިޔާސަަތކީ ވެސް  ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑެތި ގެްއލުންތަކެއް ވެސް ލިބިގެންދޭ. އަޅުގަ

ށުގައި ތިެބގެން ނުވަތަ ަސރަހައްދުގައި ތިެބގެން އެ ބަަޔކަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްަތއް، ނުވަތަ ވަކިން ާޚއްޞަކޮްށ ރަ

ާލޙުގެ ސަބަބުން މިފަދަ ލުއިތަެކއް ލިބޭނެކަމާ މެދު ެއއްެވސް ށްއުްނ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، މި އިއިންސާފު ޤާއިުމވެގެންދި

. އަޅުަގނޑުމެން ވަޒީާފއާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ވިސްނައިލާއިރު އެބަހުރި ހަމަ ޝައްެކއް ނެތް. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް

ނޑު  ގެންނަންޖެހޭ މި ނޫނަސް ކިތައްމެ ބަދަލުތަކެއް. ކުީރަގއި ެވސް މެންބަރުން ވާހަަކދެއްކެިވ ގޮތަށް އަުޅގަ

ލަ ބަދަލުތަކެއް ގެންނަންޖެހޭ ގަބޫލުކުރަނީ މުޅި ގާނޫނަށް ބަލާފައި މި ޒަމާނަށް ފިޓްވާ ގޮތަށް ގާނޫނަށް ކޮންމެވެސް ކަހަ

ނޑުމެން މިގޮތަށް ބަލައިލާއިރު، މިހާރު ޚަރަދުތަކާއި ދިރިއުޅުމުގެ ކަންަތްއތައް ހުންނަ ގޮތުން ލިބޭ  ކަމަށް. އަޅުގަ

ނުޑ  އުޖޫރައާ މެދު ވެސް ވިސްނަން އެބަޖެހޭ. މުސާރަިއގެ ހަމަހަމަކަމަށް ވިސްނަން އެބަޖެހޭ. އަދި ހަމަމިއާއެުކ އަުޅގަ

ނޑުމެންަނށް ހަމަ ދިމާއަދިެވހިރާއްޖެ، ކޮށްލަން ބޭނުންވޭފާހަގަ ބޮޑު ހަމަ އެއް މައްސަލައަކީ  ވާ އެންމެށް އަުޅގަ
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ނޑުމެން ބަލަން އެބަޖެހޭ  . ރާއްޖެއިން ބޭރުވެގެންދާ ފަިއސާގެ އަދަދު. މިއީ ކިހިނެއްެވގެން ދިމާވާ ކަމެއްތޯ ވެސް ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ހަމަ ވަރަށްލާއިރު އަޅު އަޅުަގނޑުމެން މިކަމަށް ވިްސނައި ވަކިން  ،ާރއްޖޭަގއި ،ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ ގަ

ރިޒަމް ދާއިރާަގއި ވެސް މަތީ ފަންތީެގ ވަޒީފާތަުކގައި ހަމަ އަދިެވސް ގިނައީ ދަންނަވަންޖެހެނީ ޓޫޚާއްސަކޮށް ހަމަ 

 ވަރަށް  ންނަށް ލިބޭއާއްުމޮކށް ދިވެހީގުނަެއއް ބޮޑު  ބޭރުގެ ފަރާތްތަކޭ. މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ފައިސާގެ އަދަުދ އެތައް

ލާޙު ނުަވތަ ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ ވެްސ ގާނޫނުތަކުން އަޅުަގނުޑ ޞްމިފަދަ ކަންތައްތަކަށް އި، ވުރެ. އެހެންވީމާ

ކަމަކަށް  ލަ ޙައްލެްއ ލިބޭނެމުޅި ޖުމު  ކަމަށް ބާރެއް ައޅަިއގެންނޭ. އެނޫން ގޮތަކަށް މި ކަމަށް ދަންނަވާނީ މިހާރު މި

 ނުކުރަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ.  ބޫލެއްނޑު ގައަޅުގަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އިްއޒަތްތެރި ހެންވޭރު ދާއިާރގެ މެދުއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 މަށް.ޢަލީ ޢާޡި  މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މްބަރު ޢަލީ ޢާޡިވޭރު ދާއިރާގެ މެންހެންމެދު

ރަީއސް. ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަުރ ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ހުށަހެޅުއްވި ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

ވެސް ޖެހެނީ މިއަށްވުރެ  އިުނންނޑު ދަްނނަވާލަން އެންމެ ފުރަތަމަށް އަުޅގައާ ބެހޭ ާގނޫނު( އަަވޒީފާ) 2008/2

ލާޙު ހުށަހަޅާކަށް ނެތޭ. ޞްމި އިޞްލާޙު ނުވަތަ ކުަޑކުޑަ އި  ށްވުރެ ރަނަގޅު ވަގުެތއް ޙަޤީޤަތުަގއިމިއަ ،މުނާޞަބާ

ބޮޑަށް ކަްނބޮޑުވާ އެއް ބަަޔކީ ވަޒީފާ  ވެރިކަމެްއގެ ނިމުން ނުވަަތ ވެރިކަމުގެ ހާްސކަން ބޮުޑވުމުން އެންމެ

ގޮތުަގއި ސިވިލް ސަރވިްސގަިއ  ކުރާބޫލު. ވަކިން ޚާއްަޞކޮށް ައޅުގަޏޑު ގައަދާކުރަމުންދާ ފަރާތްތައް

. މިއަދުގެ ވެރިކަން އޮތީ އްކާތެރި ހިސާބުގައި ތިބޭ ބަެއއްމަސައްކަތްކުރަމުންދާ މުވަްއަޒފުންނަކީ މީގެ އެންމެ ނުރަ

 އުުމގަިއ ަވއްކަްނކުރުން އިންތިހާ ދަރަޖައަށް،ޤަ، ިހސާބަށް ގޮްއސަ. ކަންކަން ޮބްއސުންލައި ޙަޤީޤަތުގައި ނިމުމާ ގާްތވާ

ނޑުމެން މި ކިޔާ ޑިމޮކްރަީސގެ ޅަފަުތގަިއ  ވެރިންގެ މެުދގައި ަވއްކަންކުުރން އިންތިހާ ދަރަޖައަށް ޮގްއސަ. އާދެ! އަުޅގަ

ނޑު ގަބޮޑު އަސަރެ އަޅުަގނޑު ހަމަ ކުރިންވެސް އިޝާރާތްކުރިހެން މީގެ އެންމެ  ބޫލުކުރާ އް ކުރާ އެއް ބަޔަކީ އަުޅގަ

ެއ  އި އެ ރަށެްއގަިއ؛. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރަށަކަށް ވަަޑިއގަންނަވާިއރުގަގޮތުަގއި ިސވިލް ސަރިވސް މުވަްއޒަފުން

ނޑުދޮށަށް ިސވިްލ ސަރވިސްގެ ުމވަްއޒަ މަސައްކަތްކުރާ މުަވއްޒަފުން  ފުން، ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުަގއި ރަށެއްގެ ގޮ

އި. އެހެންކަމުން، މި ހިސާބެއްގަ  އިރިވަރަށް ކަ މި އޮންނަނީ އެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ެގއްލުން ،ނުނިކުމެއްޖެ ނަމަ

ޑުެވގެންދޭ ލާޙުގެ ސަބަބުން އެ ފަރާތްތައް އަނެއްާކވެސް ައނބުރާ ވަޒީފާއަށް ައއުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަ ބޮއިޞް

ކަމުަގއި ވީނަމަވެސް. އެހެންނަމަވެްސ، މިއަދު ައޅުަގނޑަށް ހަަމ ފެންނަމުންދާ މަންޒަރަކީ ވަޒީާފއިން ަވކިކުރި 
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ފަދަ ފަރާތްތަުކެގ ވަޒީފާަތއް ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަވޑަިއގަންނަާވއިުރގައި މަުރޙަބާ ދެންނެވުމަށް ނުނިކުތް ޙަޤީޤަތުގައި އެ

އެ ތަނަށް  ،ގެ ޖަލްސާއެއް ޭބއްވި ކަުމަގއި ވީނަމަވެސް ޖަލްސާއެއް ބާްއާވއިރުަގއި ޕީ.ޕީ.އެމް ، ކަމުގައި ވީނަމަވެސް 

އީ ޮބޑެތި ފިަޔަވޅުތައް އަޅަމުންދާކަން މި ،ދު ތަފާުތ ފިޔަވަޅުަތއްކަމުަގއި ވީނަމަވެްސ އެ ފަރާތްތަކާ މެ ނުދިޔަ

ބޫލުކުރާ ކަންތައްތަްއ. އެްއވެސް ވަޒީާފއެްއަގިއ ހުރި އެްއވެސް މީހަކަށް އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ެވސް ގަ

. އެނގެން ބައޮތްލަތުން ދެވޭކަށް ނެތްކަން އެއޮތް ހާ މި މި ސަރުކާރުއަޅުަގނޑުމެންނަށް ރައްކާތެިރކަން މިއަދުގެ 

ށްފަިއ ނުނިކުމެވޭވަރު ކޮ ންއެތައް މުަވއްޒަފުންތަެކއް ޑީމޯޓްކޮށްފައި އެތާ ތެރޭ  މް.އެން.ޑީ.އެފްގެ މުަވްއޒަފުން؛އެ

 ންނަކަށް ޢާއިލާއާވަނީކީ ނޫން. އެ މީހު ބައްދަލެއް މިހާރުވެސް އެބަތިބި. ޢާއިލާާއ ބައްދަލުވަނީކީ ނޫން. ލޯަޔރަކާ

ނޑުމެްނގެ މިއަުދގެ ހާމިގުޅާލެވެީނކީ ނޫން.  ލަތު އޮތްވަރު. ފުލުސް އޮފީސް ތެރޭގައި ަރއީސް ޔާމީްނގެ އީ އަުޅގަ

މަތީ ފަންތީގެ ހުރިހާ އެންމެން  ،ނަމަ ކަމަށް ވަނީ މައްސަަލއެްއ ބަލާކޮރަޕްޝަންގެ  މައްސަލަެއއް ނުވަތަ ސަރުކާުރގެ

ނޑުމެންނަށް އެނިގގެން ހިނގައްޖެ. އަނެއްާކވެސް އިރުކޮެޅއް ތެޭރގައި އެބަ ބަދަލުކޮށްލާ. ެއކަން އި ްއޔެ ވެސް އަުޅގަ

ނޑިޔާރުން ކޮރަޕްޓްވެފަިއވާ ވާހަަކ  ނޑުމެން ހަމަ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަންތައްތައް. ަފނޑިޔާަރކު ދެން ތިބި ފަ މިއީ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ކަންތަްއތައް މިއަދު  ހަމަ ބުނުމާ ނޑިޔާރު ސަސްޕެންޑްކުރާ ހިާސބަށް އަޅުގަ ގޮއްސަ. ވަނީ  މިއެއްކޮށް އެ ފަ

ަވރަކަށް މީހަކަށް ދީފިކަމުގައި  އޭގެ ތަފުސީލު އެްއވެސް ،އުމުގައި ަވއްކަްނކުރާ ވާހަކަ ބުނެބޭންކު މުވައްޒަފުން މި ޤަ

ލަތަށް ސަރުކާުރގެ ތެރެިއން އައިސްފަ. މި ހާ އޮތީ އަުޅަގނޑުމެންގެ އޭނައަށް ަވޒީފާެގ ބިރުވެރިކަން މި ،ނަމަ ވަނީ

މުމާ ދިމާލަށް ޝާރާތްކުރިހެން މި ވެރިކަން ނިނީ ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑު ކުރިްނެވސް މި އިއަޅުަގނޑުމެން މި ދަ

 ،ސަން ހެދިފައި ހުރެގެންހެއްަގއި ސަރުކާރުގެ ސްޕޯކްްސޕާކޮންމެ ދުވަ ،ދާތީވެ. އާދެ! އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން

ނޑުމެްނނަމިތާ ތެރޭގައި މެޖޯރިޓީ ލީޑަަރކަށްވެ  ތްދޭކަށް އުޅޭނެ ކަމެއް ނެތް. ކަރަޕްޝަންެގ ށް ނަސޭހަހުރެގެން އަުޅގަ

ނޑު ނޑުމެންނަށް އެބަ އެނޭގ މެން ދައްަކނީކީ ނޫން މީގެ ކުރިއަކުން ވާހަކަ އަުޅގަ ނެއް. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފޭސްބުކުންނާއި އިސްަޓގްރާމުން އެބަ އެނގޭ ކިތައް ގަޑި   ޕްރޮލެކްސް ކިތައް ަގޑިކަން އޮތީ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ އެނގޭނެ ކި ންގުޭޅކަން. މިތާ ބޭރު ބަލައިލީމާގެ . ަތއް ކާރު އެބަ އޮތްކަން ަކވަުރއަޅާފައަުޅގަ

މި ވާހަކަތަްއ ، ަގނޑުމެން މި ތިބެނީ. އެހެންވީމާކޮށްލާނެ ތަންކޮޅު ނެތިފައި އަޅުނޑުމެން ސަިއކަލެއް ާޕކުއަޅުގަ 

ނޑުމެންނަށް މި މައްސަލަތައް ހުށަހަޅަިއގެން އަޅުަގނޑުމެން ނުދައްކާ މި ިތބެނީ ސަބަބުތަކެއް  ނެތިއެއް ނޫން. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ގަބޫލުކުރެޭވތީވެ މިހާރަށް މި ތިބެނީ. އަލި ކުރިއަށްދެވޭނެ ެއްއވެސް މަެގއް، މަެގއް ނެތްކަން ައޅުގަ

ނޑުމެން މި މައްސަލަތަްއ ވާނީ އެ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަ ގެން ކުރިއަްށގެންދަްނ ހަޅައިއެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނޑުމެން ކަންކަމުަގއި ާރއްޖެިއން ބޭރުގެ އެހީއަކަްށ މި ފަށާފަ އްޖޭަގިއ މި ރާ ،ޖެހެނީެއދެން. ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ާލ އެ ޢާއި، ލާއަކަށްފޭރިގަެނގެން ެއންމެ ޢާއި، ރައްޔިތުންގެ ލާިރކޮޅު ވަގަްށ ނަގަިއގެން ،ލާެއއްހަމައެކަނި އެންމެ ޢާއި

އާއި ފައިދާ ނަގަމުންދާތީވެ. އެއީ މާ ބޯދާ ގޮެތއް ކަމަށް ދުނިޔޭގެ އެހެން ިއގެން ތިބި ފަރާތްތަކަށް މަންފާވަށަ
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އުމުތައް ޙަޤީޤަުތގަިއ ދިވެހިރާއްޭޖގެ މައްސަަލ ތެރެއަށް ވަދެގެން ބަލަމުން ިމ އެ ޤަ ، އުމުތަކުން ެވސް ގަބޫލުކުރާީތވެޤަ

ނަޑއެާރއް ،ދަނީ. ރާއްޖޭގެ ރަށްޔިތުްނގެ ަފއިސާ ިޅގެން ޖޭގެ ަރއްޔިތުން ަމސައްކަތުން ހޯދާ ލާރި ަވގަށް، ހަމަ ސީދާ ކަ

ނޑުމެން ވަިކ ، ޙަޤީޤަތުގައި އުޅެނީ. އެހެްނވީމާ ދާތީވެ އެ މައްސަލަތައް ބޮޑުެވގެން ވަގަށް ދަމަިއގަންނަމުން އަުޅގަ

ހެދިގެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ސަންމިތާ ތެރޭ ދައްކާތީވެ ސްޯޕކްސްޕާ އެންމެ މީހެއްގެ ވާހަކަ ،މީހެއްގެ ވާހަކަ 

މަޖުބޫރުވަނީ އެ ދައްކަން  ވިސްނައިދޭން މަސަްއކަތްކުރުުމގެ ބޭނުމެއް ނެތް. އެންމެ ީމހެއްގެ ވާހަކަ ައޅުަގނޑުމެން 

ރަްއޔިތުންނަށް  .ދިޔަީއ މުޅި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންެގ ޙައްޤުގައިޤައުމުގައި މަސަްއކަތްކުރަމުން މީހަކު ޙަޤީޤަތުގައި މި

އެ ، ބޫުލކުރަނީވާީތވެ. ައޅުަގނޑުމެްނ އަދިވެސް ގަރުމާއި މަންފާ ހޯދައިދޭން މަސައްކަތްކުރާ ރައީެސްއގެ ގޮތުަގއި ކުރިއެ

ނޑުމެންގެ ރަްއިޔތުންނަށް ލިބެންވާ މިންވަރު  ،އުމަށް ނައިސްވެރިޔަކު މި ޤަ ނުވަތަ އެ ވެރިޔަކު މިނިވަންނުކޮށް އަޅުގަ

 ،ނުލިބޭނެ ކަމަށް. ެއހެންކަމުން، އަޅުަގނޑު އަދިެވސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ނުލިބޭނެ ކަމަށް، ލިބެންވާ ުކރިއެރުން

އާއި ނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންނަށް މަންފާދީގެން އަޅުގަމިއަދުގެ މިއޮތް ސަރުކާރުން އެބަޖެހޭ ކަންތައްތަކަށް ދޫޙަޤީޤަތުގައި 

  ފައިދާ ލިބޭނެ ގޮތަށް ކަންކަްނ ކުރުމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެިރ އުނގޫފާރު އަރުވަީނ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 ދަށް. ޖަޢުފަރު ދާއޫ މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން:ދު އޫއުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާ

ށް ގަމު ދާއިާރގެ )ަވޒީފާއާ ބެހޭ ާގނޫނު( އަ 2008/2 ރައީސް. ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރިއާދެ! 

ވަގުތަށް ވަރަށް ހަމަ މި  ،ލާޙަކީ އަޅުަގނޑު ެވސް ބަލައިގަންނަ ޞްވާ އި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާަފއި މި

 އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ވަޒީާފއާ ، ދެންނެވީ ލާެޙއް ކަމުަގއި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. އާދެ! މިހެން މިއެކަީށގެންވާ އިޞް

ދިއުމުެގ ގޮތުން މި ަގއި ަވޒީފާ އަާދކުރާ އެންމެާހ މުވަްއޒަފުންނާ މެދު ޢަމަލުކުރެވެމުންބެހޭ ގާނޫނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭ 

އަާދކުރާ ެލވިފަިއވާ ގާނޫނެއް. ިމ ގާނޫނުަގއި ަވޒީފާ ލަވައިވަނަ އަހަުރގެ ކުީރކޮޅު ެއކު  2008އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން 

އާއި ތައް ުކރަންޖެހޭ ގޮތާއި، މުސާރަމެދު ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ކަން މުވަްއޒަފުންނާ ތަނުގެ މާޙައުލު އޮންނަންޖެހޭ ގޮތާިއ،

ކަންތަްއތައް ވަރަްށ ތަފްސީލުކޮްށ  ންަތއްކުރަންޖެހޭ ގޮާތއި، ަވޒީފާއާ ގުޅޭ އެންމެހާއިނާޔަތް ދިނުމުަގއި ކަ

ޓުރައިބިއުނަްލގެ  ގޮތުަގއި އޮތް ބައި މިއީ ަވޒީފާއާ ބެހޭ ވަނަ ބާބުގެ  10ގެތެެރއިން ބަޔާންކުރެވިަފއި އެބަ ޮއވޭ. އޭ

 ުމވަްއޒަފަކަށް ދިމާާވ އެންމެހާަވޒީފާަގއި  ،ބައި. ައޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަށް ވެސް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ފަދައިން

 އާއްތަކަިއގެން ޝަުކާވއެްއަގއި ދާން މި ޖެހެނީ ވަޒީފާހިތްހަމަނުޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތަްއ، އެ ަކންތަ ،ކަންތައްތައް 
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 އައިސް ވަރަށް ބޮޑުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ިމ ފަހަކަށްގޮތުން ދާ މު ބެހޭ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް. ޓްރައިިބއުނަލަށް ވަޒީާފއާ

ބަުރ ިވ ިއއްޒަތްތެރި މެންލާޙު ހުށަހެޅުއް. ވަކިން ާޚއްޞަކޮށް މި އިޞްތަން އިތުރުވެަފއިާވކަން ެވްސ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ

އްދުގެ ތެރޭގައި ރާ މުވަްއޒަފުން މާލޭގެ މި ސަރަހަތެރޭަގއި ވަޒީފާ އަދާކުވެސް ފާހަގަކކުަރްއވާފަިއވާ ފަދައިން އަތޮޅު

ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުަވްއޒަފުންނަށް ވުރެ ގިނައީ. އެހެންވުުމގެ ސަބަބުން އަތޮޅުތެރޭގައި ވަޒީާފ އަދާކުރާ މުވަްއޒަފުންނަށް 

ނޑަށް ހަމަ ތަން މި ވަނީ ހަމަ އިތުރުވެފަ ނަލަށް ދާ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑުމާވާ މައްސަލަތަކުަގއި ޓްަރއިބިއުދި . އަުޅގަ

ނުޑގެ ދާިއރާގައި ެވސް ވަރަށް ގިަނ މުވަ ،ކެރިގެން ދަންނަވާލަންޖެހޭ އްޒަފުންނަށް މިކަހަލަ ޚުދު އަޅުގަ

ރަށް ގިނަ މުވައްޒަފުްނ ން އަހަރެއްގެ ތެރޭަގއި ވެްސ ވަހިތްހަމަނުޖެހުންތައް ދިމާވެގެން މި ވޭތުވެދިޔަ ދެތި

ނޑަށް ެއނގިފައި އެަބވޭ. އެހެންނަމަެވސް، ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމަކީ ޓްރައިބިއު ނަލުން މީގެ ފަރުވާ ހޯދާފައިވާކަން އަުޅގަ

ތު ެވސް ފެންވަރު ލަގެ ހާާރއްޖޭގެ ުމއައްަސސާަތކު ދިއުމާއި،ން އަނެއް ުދވަހަށް ބަދަލުވަމުންލަތު ެއއް ދުވަހުރާއްޖޭގެ ހާ

ލާޙުގެ ތެރޭގަިއ ދާިއރާއަށް ވެސް މި ގެންނަމުންގެންދާ އިޞް ކޮށް ޖުޑިޝަރީގެވަކިން ޚާއްޞަ، ރަނގަޅުވަމުންދިއުމާ 

 ެއކިއި ެއކިީވޑިއޯ ކޮންފަރެންސް ބޭނުންކޮށްގެންނާ، އެހެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވެސް ފާހަގަކުެރްއވި ފަދައިން

ރޫމަށް ހާިޒރުނުކޮށް ކަންތައްަތއް ކުރުުމގެ ގޮތްތަެކއް މި ގެންދެވެނީ ބޭނުންކޮްށގެން ކޯުޓގެ ކޯޓު ތައް ޒަމާނީ އާލާތް

އޭނަގެ  ،ލާނީ ރާއްޖެތެޭރގެ ވަޒީފާ ައދާކުރާ މުަވއްޒަފަކު ަމށްވުމާއެުކ ައޅުަގނޑު ދަންަނަވއިތަޢާރަފްކުރެވެމުން. އެހެންކަ

އްލުކުރަން ައއުމުެގ އި ހުންނަ ތަނަކަްށ މި މައްސަލަ ޙަ އަިއސް ާމލޭގަ މައްސަލަެއއް ބެލުމަށް ޓަަކއި ރަށުން ފުރައިގެން

ހުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭނެ، ބަދަލުގައި މިއީ ހަމަ ރަނގަޅު ފަރުވާއެކޭ މި ޒަމާނަށް ވިސްނާލަންޖެހޭ. ދާދި ފަ 

ނީ މާލޭގައި ކަމަށް ވުމުން ދިވެހި ކޯޓުގެ އޮފީހެއް ހަމައެކަނި މި ހުންނަ ހައި ؛ކޯޓުގެ ގޮތްޕެއް ހަމައެކަިނ ހުންނަނީ ހައި

ކޯުޓގެ  އްދެްއގައި ހައި އަޅުަގނޑުމެން ރާއްޭޖގެ ދެ ސަރަހަ ދަގޫ ިފލުވައިދިނުމަށް ޓަަކއި ެވސްނރައްޔިތުންނަށް ވާ އު

ނެ ކަމެއް މިގޮތަށް ިމކަންކަން މި ކުރާ އުސޫލުން މިއީ ވެސް ުނކުރެވޭ މާ،. އެހެންވީފިތައް ވެސް މި ވަނީ އުަފްއދާފަގޮ

. އަުޅަގނޑުެގ އިޚްލާޞްތެރި ިނޔަތް ހަމަ ތެދަށް މި ދަންނަވާލަނީ، ނުކުރެވޭ. އެހެންވީމާ ބޫލެއް މަކަށް އަުޅަގނޑަށް ގަކަ

އޮތް. މިއީ ހަމަ ވަރަށް ގިނަ މުވައްޒަފުންތަކަކަްށ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑު ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް. އެބަ

ގެންަދާވ ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންަނށް ގެނެސްދެްއވަމުން އެރުާމއި، ސަރުކާރުންއަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ރާއްޖެއަްށ އަންނަ ކުރި

އަދި  ،ލުއިފަސޭހަތަކުގެ ތެރޭަގއި މިފަދަ ކަމެއް މި ތަޢާރަފްކުރެއްުވމަކީ ވެސް އެ މީހުންނަށް ވަޒީފާަގއި ދެމިތިބުމަށް

މު ކަމެއް ކަމުަގއި ވަރަށް މުހިއްުރމަށް ލިބިގެންދާނެ އްުލކުއުލުން ކުރިަމތިވާ ކަންތައްަތއް ޙަވަޒީާފގެ މާޙަ

ބެހޭ ގާނޫނުގަިއ  ަގނޑު ފާހަގަކޮށްލާަނން؛ ވަޒީާފއާދަންނަވާލަންޖެހޭ. އެހެން މެންބަރަކު ވެސް ވިާދޅުވި ފަދަިއން އަޅު

 ހުރި. އަޅުަގނުޑމެން ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާއަކަށް ކުރަންޖެހޭ މައްސަލަތައް އެބަލާޙުއެކަނި މި މައްސަލައެއް ނޫން، އިޞްހަމަ

ގެންގޮްސގެން ދިރާސާކޮށްލަްނ ބޭނުންވޭ. ދިރާސާކޮށްާލގަިއ ޖެހޭ މައްސަލަތަކަށް ގެެނިވދާނެ މިއަށްވުރެ ތަފާތު ގިަނ 

ާލޙުކޮށްލެވިއްެޖއްޔާ އިތުރު ފަިއދާތަކެއް ކުެރިވގެންދާނެ. ރާްއޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ ތެެރއިން ޞްއެކު މީތި އި ޙައްލުތަކާ
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ިރޒަމް ދާއިރާަގއި ހަމަ ޙަޤީޤަތުަގިއ މް ދާއިރާަގއި. ޓޫރިޒަކުރަނީ ޓޫ  ޒީފާ އަދާ މިޒުވާނުން، ވަރަށް ގިނަ ުޒވާނުން ވަ

ވެސް ރިސޯޓުތަުކގައި އަުޅަގނޑަށް ހަމަ ދާދި ފަހުން ވެސް ޒުވާން ކުދިންތަެކއް ބަްއދަލުވެގެން ކިަޔއިދިން. ހަމަ 

ލަދޭްޝގެ ރައްޔިތުންނަށް އެ މީހުންނަށް ދާއިރާަގއި މަސައްކަތްކުރާ ބަނގް ކޮންސްޓްރަކްޝަން . ރާއްޖޭގެދެރަވާންޖެހޭ

ންނަށް ގައި ރިސޯޓުތަކުަގއި ަވޒީފާ އަދާުކރާ ދިވެހި މުވައްޒަފުވުރެ މާ ދަށު ދަރަޖައި ކާންބޯންދޭ މިންވަރަށް

ނަ ވާހަކަ ކިޔައިދިން. އެހެންވީމާ، މިއީ އި ނިދުމުގެ ކަންތައްތަކާއި މި ކަންތައް ހުންކާންބޯންދިނުމުގެ ފަރުވާޔާ

 މެދު ކަންތައް ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ މި ގާނޫނާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެމަތީން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މުވަްއޒަފުންނާ އަޅުަގނޑު

ނޑަކަްށ ގަ މިހެން މި ހުރި ކަންތައްތައް ވެސް ކޮންމެެވސް ވަަރކަްށ ، ނުކުެރވޭ. އެހެްނވީމާ ބޫލެއްކުރަނީ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ލާޙު މިގޮތަށް ގެނައުމަކީ ވަރަްށ ބޭނުންތެރި ކަމެއް ކަމުގައި ރޭަގއި މި އިޞްގެެނޭވ ޙައްލުގެ ތެ ދިރާސާކޮށްލައިގެން މި

ނުޑގެ ާވހަކަކޮޅު ނިންމައިދަންނަވާލަމު  ލާނަން. ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ން އަޅުގަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

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

 އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް. މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް 

މި  ޟް އިސްލާޢީލްރަީއސް. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ގަމު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ނޑުމެން އެ ކޮށް ދަންނަވަްނ. ޚާއްޞަ އަށް ހުށަހެޅުއްވީތީ ޝުކުރު 2008/2ލާޙު އިޞް ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރަކީ އަޅުގަ

ނޑަށް އެބަނިސްބަތްވާ އެމް.ޑީ.ީޕއަށް ިނސްބަތްވާ މެންބަރަކަށް ވާތީ އެ  މިއަދު. ިއއްޒަތްތެރި  ލިބޭއުފާ ެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެން  ރައީސް. ޖެހޭ ކަމަކީ ގާނޫެންއގެ ބޭނުމަކަށް ވާންޖެހޭނީ ހަމަހަމަކަމާއެކު އެންމެންނަށް ޫބލުކުރަންގައަުޅގަ

ލާޙުން ރާއްޖޭެގ ކުން ލިބެންޖެހޭނީ ލުއި، ފަސޭހަ. އެހެންވީމާ، މި ހުށަހެޅި އިޞްއެްއގޮތަކަށް ކަން ކުރުން. ާގނޫނަ

ބެހޭ  ސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެ. ވަޒީާފއާއި ފައެތައް، ާރއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮުޅތަކުަގއި ދިރިއުޅޭ އެތައް ބަަޔަކށް ލުއިތަކަކާ 

ނޑުމެންނަށް އެބަ އެނޭގ. އަދި ށް ގެންނަންޖެހޭ ވަރަްށ ގިނަ އިޞްގާނޫނަ އެހެން ގާނޫނުތަކަްށ ލާޙު ހުރިކަްނ ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ މުހިއްހުރި އިވެސް އެބަ ތުންެގ ޔިމު އެންމެ ބޮޑު މަސައްކަތަކަށް ވާންޖެހޭނީ، މި ރައްޞްލާުޙގެންނަން. އަޅުގަ

ނުޑ މިދެންނެވިހެން  ،ލާޙުކޮށްވާންޖެހޭނީ މިފަދަ ގާނޫނުތައް އިޞްމު މަސައްކަތަކަްށ މަޖިލީހުގެ އެންމެ މުހިއް އަުޅގަ

 ބެހޭ ރުުމގެ އުސޫލުތައް ާޤއިމުކުރުން. އާދެ! ަވޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނާކަން ކު، ހަމަހަމަކޮށް ފަސޭހަ،ރައްޔިތުންނަށް ލުާޔއި 

ގައި ާފހަގަކޮށްލަންޖެހޭ އެްއ ކަމަީކ މަސައްކަުތގެ އަޚްލާޤު. އަުޅަގނޑުެގ ކުރިން ވާހަކަދެްއެކވި ގޮތުން ވާަހކަދައްާކއިރު 

ނޑުގެ ކުރިން ވާހަކަދެްއކެވި އިްއޒަތްތެިރ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވެްސ އެ ވާހަކަަތއް ދެއްެކވި. ދެންމެ އަޅުގަ
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ތޯ. ަސއްކަުތގެ އަޚުލާޤު އޮތީ ކިހިނެއްޖޭގައި މަެދއްެކވީ. ރާއްގޮތުން އެ ވާހަކަ ބެހޭ މެންބަރަކު ވެސް ެއއާ

ނީ ވަޒީފާ ނުލިބި އެތައް ޒުވާނުންތަެކްއެގ ވާހަކަ. މަގުމަތިވެފައި ތިބި ށް އަބަދުވެްސ އަޑުިއވެމުން މި ދައަޅުަގނޑުމެންނަ

ނޑުެމން އެބަ އޭ؟ ަވޒީފާވަޒީާފ ނެތީތޯ ،ވާހަކަ. ުސވާލަކީ  ކުރަންޖެހޭ. ރިމަތި ކުއަްށ މީހުން ނެތީތޯއޭ؟ މި ުސވާލު އަުޅގަ

ނެތިފަިއ  ތިބި ަވޒީފާބޭރުެގ އެަތއް ހާސް ބަޔަކު އެަބއުޅޭ. ާރއްޖޭަގއި އެބަ ވެސް ާރއްޖޭަގއި ަވޒީފާ އަާދކުރާ ހަމަގައިމު

އަށް މީހުން އަށް ަޙއްލެއް ހޯދަން އެބަޖެހޭ. ަވޒީާފ ނެތީތޯ، ަވޒީފާމި . އެހެންވީމާ، މި ސުވާލު އުަފއްދަިއ،މީހުން ތިބި

ނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގަިއ ނގަޅު ދިރާސާެއއް ކުރަންތީތޯ؟ ރަނެ ޖެހޭ. ކޮށްފައި ެއއަށް ަޙއްލެއް ހޯދަިއގެން ނޫނިްއޔާ ައޅުގަ

 ެއކި ދައުރެއް އަދާކުރާ ބައެއް  އުމު ބިނާކުރުމުގެ ވަރަށް ބޮޑުސަލައަކަށް ޙައްލެއް ނާންނާނެ. ޤައޮތް ބޮޑު މައް މި

ދާއިާރެގ  ދައްކަވަމުން ވިލިމާލޭކުރީ ުދވަހު ވެސް ވާހަކަ  ،. ިމއަދު ެވސްކީނަަވޒީފާ އަދާުކރާ ރައްޔިތުން ކަންކޮޅުތަުކގައި 

ންޓްރީ ގްރޫޕްެގ ލީޑަރު ވިދާޅުިވ މަޝްވަާރކޮށްގެން ކަންތައްތަްއ ނިންމާ . ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި

އިސްނެންެގިވ  އެ ގޮތަށް އެ މަނިކުފާނުވަން. ޝުކުރު ވެސް ދަންނަ .ކިޔަން އެ ކަމަށްވާހަކަ. އަޅުަގނޑު ހަމަ މަރުަޙބާ

އްލުކުރުމަްށ ައޅުަގނުޑމެންނަކީ މަޝްވަރާކޮްށގެން ކަންތައްތަްއ ޙަ އި އެމް.ޑީ.ީޕއާެވސް  ހަމަަގއިމުކަމަށް ޓަކަިއ. 

 ީއސް. އެހެންނަމަވެްސ، ހިތާމަޔާއެކު އިްއޒަތްތެރި ރަތާއީދުކުރާ ބަެއއް. މިހާތަނަށް ވެސް ެއކަން ކުރަމުން ައއީ ެއގޮތަށް

ނޑުމެންގެ މެންބަރުންގެ ފަރާތުން ،އަޅުަގނޑު ިމއަދު ދަންނަވާލަންޖެހެނީ ކޮމިޓީތަކުަގއި މަސަްއކަތްކުރަްއާވ  ،އަޅުގަ

އިރު ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން ލިބެނީ އެ އުސޫލު ކޮމިޓީތަކުަގއި ެނތްކަން. މައިނޯރިޓީގެ ގޮތުަގިއ އަޅުަގނޑުމެން ތިބި

ްއޔާ، މަޝްވަރާކޮްށގެނެއް ކަންތައްތަެކއް ނުނިންމޭނެ. އެހެންވެއްޖެއަޅުަގނޑުމެްނގެ އަޑު ާނހާ ވާހަކަ. 

އެކީގައި މިކަން ކުރިއަށް  ޑިމޮކްރަސީެއްއގައި މެޖޯރިޓީާއއި މައިނޯރިޓީގެ އަުޑއަހަން ެއބަޖެހޭ. އެންމެންގެ ބައިވެރިުވމާ

ރާއި ކިުބރުވެރިކަމުން ލިބޭނެ ފައިާދއެއް ބާގަދަ ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ކަަމކީ ހަރުކަށިކަމާއި ގެންދެވޭނީ. އިްއޒަތްތެރި ަރީއސް.

އްޒަތްތެިރ . އެހެންެވގެން، ކަންނޭނގެ ެއ އި ން ލިބޭނީ އަމިއްލަ ނަފްސަށާއި މުިޅ ޤަުއމަށް ގެއްލުންކަން. އޭގެނޯންނާނެ

ަގނޑު މެންބަރު މިއަދު އެކަން އެ ފާހަގަކުރެްއވީ. މަޝްވަރާކޮްށެގން ކަންތައްތައް ނިންމާ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، ައޅު

ނޑުމެން މިތިބީ މަޝްވަރާވަރަށް ބޮޑަށް އެކަމަށް މަރުޙަބާ ަމޝްވަރާކޮްށގެން ކަންތައްތަްއ  ،އެކީަގއިއާ ކިޔަން. އަުޅގަ

ާމއި ެތދުވެރިކަން ހުރިހާ ފަރާތަކުން ޙައްލުކުރުމަށް މޭޒުދޮށަށް ދާން ތައްޔާރަށް. އެހެންނަމަެވސް، އިޚްލާޞްތެރިކަ

ްއޒަތްތެރި ވެސް އެއްފަަހރު ގަމު ދާއިރާގެ އިނިންމާލަމުން ވެސް އަޅުަގނޑު އަދި އީސް.އްޒަތްތެރި ރަފެންނަންޖެހޭނެ. އި

މެންބަރު މި ހުށަހެޅުއްވި ިއޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރަން. އަުޅަގނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ފަރާތުން ވެސް 

ކުެރވޭެނ މަހަމަކަމާ އެީކގަިއ މަސަްއކަތްލާަބޔާއި ހަހެވާއި މިފަދަ އިޞްލާޙުތައް ައއިސް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރަްއޔިތުންނަށް 

 ވަނަ މަޖިލީހުން އަދި އިތުރަށް ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.  18 ،ގޮތްތައް މި މަޖިލީހުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީޝުކުރިއްާޔ އި   ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އި ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ އްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 އިބްރާހީމަށް. ވަޙީދު މުޙައްމަދު

 

 އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން: ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

حمن هللا بسم حيم الر   وعلى، والمرسلين األنبياء أشرف على الموالس   الةوالص    ،العالمين رب   هلل الحمد ،الر 

ގެ ޅިގެން އެ ޓްަރއިބިއުނަލްގެ އިޚްތިޞާޞް ގު  ބެހޭ ޓްަރއިބިއުނަލާ އާއާދެ! މިއަދު ވަޒީފާ .أجمهين صحبهو آله

އްލު މުއައްސަސާެއއް ެވއްދުމުެގ މަސައްކަތްތަކެއް ބިލަކުްނ އްތަެކްއ އެހެން މިނިވަން މުސްތަޤިތެރެއަށް އިތުރު ކަންތަ

ނޑު ަދންނަވާނީ ދިވެހި ދައުލަުތގެ  އިރު ައޅުަގނޑުެމން މިކަމާ ވިސްނައި ހުށަހެޅިގެންދާ ފިކުރުުކރަން އެބަޖެހޭ. އަުޅގަ

ގެ ބާރަކީ. މި ބާރުގެ މައްޗަށް ޤާނޫނުއަސާސީގައި ވަރަްށ ތިން ބާރުގެ ތެރެއިން އެއް ބާރޭ ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމު

ަތކަކީ އަދި ޚްތިޞާޞްަތުކގެ އިހުއްޓޭ ކޮބަިއކަން ކޯޓު ގޮތެްއަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއ ެއބަ ބާރާތުން ވަރަށް ސާފު ސާފު އި

ނޑު ތަކަކީ. ައޅުގަ ށްަފއި އެބަހުރި ކޮބަިއކަން އިްޚތިޞާޞްބެހޭ ގާނޫނުތަކުން ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮ ކޯޓުތަކާ

ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަކީ ެއީއ  ންބަރުން މިކަމަށް ތާއީދުކުރައްވައި މެްއޒަތްތެރި ހުރިހާ ދަންނަވާނީ މިފަދަ ބިލަކަށް އި

ދާކުރަްއވާ މުަވއްޒަފުްނނަށް އެ ބޭފުޅުންގެ ނުވަތަ އެ މެންބަރުންގެ ހިތްޕުޅުގަިއ ވަރަށް ޚާލިޞް ތެދުވެރި ވަޒީާފއަ

ނޑު  ނިޔަތެއް އޮތުުމގެ ނަތީޖާއަކަްށ ދެއްކެވި ވާހަކަފުެޅއް ކަމަްށ އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. ެއހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ެބހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ސެކްރެަޓރީއެްއގެ ބައި އަދާކުރަންޖެހޭ  ވަޒީފާއާ ނުވަތަ ،ދަންނަވާނީ ކޯޓުތަކަކީ މިއީ ެއ ބޭފުޅުން

ނަލް އެ ބެހޭ ޓްރައިބިއު ނަމަ، ވަީޒފާއާ ވަނީ ތަނެއް ކަމުގައި ައޅުަގނޑަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެޭވ. އެހެންވެްއޖެ ކަމުގައި

ނޑު ދަންއަދާކުރަމުންގެންދާ މަސްއޫ ފުވެރި މަގުްނ ންސާނަވާނީ ެއކަން އިިލްއޔަތު ހުރިހާ ކޯޓުތަކަކަށް ދިނީމާ އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ ވަޒީާފއާ، ނޫނުތަކުގެ އަލީަގއި ލިިބގެންދާނޭ. އެހެންވީމާހިނގައިދާނެ ކަމަށް ގާ ބެޭހ  އަުޅގަ

ހިނާގ  ގެ އިޚްތިޞާޞްބެހޭ ޓްރައިބިުއނަލް ނުވާ ރަށްރަށުަގއި ުއފެދޭ ވަޒީފާއާއުނަްލގެ ގޮތްޕެއް ާޤިއމުކޮށްފައިޓްރައިބި

ކޯޓެްއ މެދުވެރިޮކށްގެން ޯއޑިއޯ ކޮންފަރެންސް ހަދައިގެން ކޯަޓކީ އެީއ  ،ނަމަ ވަނީ  ލަެއއް ކަމުަގއިމައްސަ

ދިޔުމަކީ ގަބޫލުކުރެވޭެނ ގެ ގޮުތަގއި ތިބޭ ބަޔަަކށް ކޯޓުތަކުގެ ަފނޑިޔާރުން ެވގެންސެކްރެޓަރީެއއްގެ ަބއި އަދާކުާރ ބައެއް 

ނުޑ ދަންނަވާނީނަމަ އަ ކަމެއް ނޫން. އެހެންެވއްޖެ ަކމުގައި ވަނީ އިތުރުކުރަންޖެހޭނެ. ކޯޓުތަުކގެ ުމަވއްޒަފުން  ،ުޅގަ

ކުރިމަތިވާނެ. ެއގޮތަްށ އްާޔ، ކޯޓުތަކަްށ ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކަށް އަނެއްކާ އިތުރު އުނދަގޫތަެކއް އެހެންވެއްޖެ 

ޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭ ކޯނެއް މައްސަަލއަކަށް ެވެގންދާނީ، ދެން އަންނާނެ އަ ،ނަމަ ވަނީ  ވެއްޖެ ކަމުަގއިކުރިމަތި

އޯިޑއޯ  ،ދީގެންށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކަށް ޖާގަހަމައެކަނި ޓްރައިބިއުނަލަ ،މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ވަގުުތ ނުލިބި

ނޑިޔާރު  ނިޑފުރައިކޮންފަރެންސް ހަދައިގެން ފަ ލާ ބޭފުޅެއްގެ ގޮުތަގއި އިންަނވާނީ ހަމައެކަނި އޮފީހުގެ ހަމަ ގޮ

އަދި ގޮތުަގއި ގެ ވަުރގަަދ ވަޒީފާެއއް އެއަްށވުރެ، ޒިންމާދާުރކަން ބޮޑު ެވެގންދާނެ. އެއަށްވުރެތަކަށް އިންނަންޖެހޭނެ ވަގު
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އެހެންނަމަވެސް،  ،މި ތަނުގައި ކޯޓެއް ގޮތަްށ ނުހިމެނޭ ،ކޯޓުތަުކގެ ތެރެައށް ގެ ގޮުތގައި އޮންނަދައުލަތުގެ ަވކި ބާރެއް 

ނުވަަތ ، އްގެ ަވޒީފާެއއްއުފެދިފައި އޮންނަ ޓްރައިބިއުނަލެ ގެ މަްއޗަށް ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމް ގާނޫނެއްގެ ދަށުންއޭ

ކުރަންެޖހޭ ވަޒީފާތަކެއް ކޯޓުތަުކގެ ތެރެއަށް ވެއްދުމަކީ ެއއީ ަގބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. ޓްރައިބިއުނަލުން އަދާ

ނޑަށް ގަބޫލުުކރެވޭ ބެހޭ މައްސަލަެއއް  ވަޒީފާއާ ކޮންމެ ކޯޓަކަށް ވެސް ، އެއަްށވުރެން މާ ރަނގަޅުވާެނ ކަމަށް އަޅުގަ

އި ތިބި މަުދ ދިނުން. އޭރުން ކޯުޓގަމައްސަަލއެއް ހުށަހެޅުމުގެ ާޖގަ ބެހޭ ވަޒީާފއާ ،ނަމަ ވަނީ އަތުެވއްޖެ ކަމުަގއި

ނޑު ދަންނަވާނީ މިފަދަ ކަމެއް ވީ  ކަުމގައި މުވަްއޒަފުންކޮޅެއް ނަމަވެސް އެ ބޭފުޅުން އެ ކަންތައް ހަމަޖައްސަވާނެ. އަުޅގަ

ކޯޓުތަކަށް އަނެއްކާ މި ކަންތައްަތކަށް ވަކި މުަވއްޒަފުންތަެކއް  ،ނަމަ ވަނީ ހިންގައްޖެ ކަމުގައި މިގޮތަށް ވެގެން

ފަރެންސް ހަދައިެގން ތިއްބަވާނީ؟ ކޮަބއިތޯ އެ ބަެއއްތޯ މި ޯއޑިއޯ ކޮންކޮން އްޔާ،އިތުރުކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންެވްއޖެ

ނޑިޔާރުން ނުވަތަ ކޯޓުތަ  ކޮބައިތޯ ކޯޓުތަުކގެ ބޭފުޅުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުަތަކކީ؟ ކުަގއި ތިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ފަ

ވާނެ ކަމެްއ ހަވާލުކުރުމަކީ އެއީ ކުެރިވގެން ލިްއޔަތުގެ ބޭރުން ކަންތައްތަކެއް ކުރުމަށްމަސްއޫލިއްޔަތުަތކަކީ؟ އެ ަމސްއޫ

ުނވަތަ މިފަދަ  ށް،އެ ސަބަާބ ހުރެ އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ މި ަކންތައްތަކަކަމަކަށް ައޅުަގނޑަށް ގަބޫލެްއ ނުކުރެވޭ. 

ކުރަންޖެހޭ ގޮތްތަެކްއ ގޮތުން މަޝްވަރާ މައްސަލަެއއް ނުވަތަ މިފަދަ އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިގެންާދއިުރގައި ކޯޓުތަކާ ބެހޭ

މަވާނީ. އެހެންނޫނީ، އޮންނަންވާނޭ. އެ މަްޝވަރާތަކުގެ ގޮތްތަާކ ެއްއގޮތްާވ ގޮުތގެ މަތިންނޭ މަޖިލީހުން ކަމެއް ނިން

ނޑިޔާރު  ނެއްކާ ައނެއްކޮޅުން ެއއަށް ޖާގަނުދޭ ނުވަތަ ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ވެސް ނުބެލެނީ. އަ ގެއަށްފަ

ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެ. އެހެްނވީމާ،  ން، އަުޑއަހަންދޭއެ މައްސަަލއަްށ ޖާގަ، ށް ހުށަހެޅޭ މަްއސަލަ ވެސްޓްރައިބިއުނަލަ

މި ބިލުގަިއވާ އަުޅަގނުޑ ދަންނަވާނީ،  ވެސްއަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ދެ ގޮތުން ކުރެން ހުރިހާ ގޮތަކުން 

އެކީގަިއ  އެ ބޭފުޅުންނަށް ފަސޭހަކަމާ ،ނަމަ ވަނީ މުވަްއޒަފުންނަށް ލިބޭ ފުރުޞަތުތައް އިތުރުކުރަން ބޭނުންވާ ކަމުގައި

ނޑު ދަްނނަވާނީ ކޯޓުަތކަށް ،ނަމަ ވަނީ ކަުމގައި ސަލަތަްއ ހުށަހެޅޭނެ ގޮތެއް އޮތްއެ ވަޒީފާތަުކގެ ަމއް ސީދާ އެ  އަުޅގަ

ސައްކަތްކުރުމުގެ ޖާަގ ްށ މަ. އެހެންެވއްޖެއްާޔ ޓްރައިބިއުނަލަށް އެގޮތަމައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ޖާގަ ދެއްވާށޭ

 . އަދި އިތުރުގޮތުން ުކރިމަތިވަމުންދާނެ ދަތި ުއނދަގޫތަކެްއ އިދާރީ ،މަނަ ވަނީ  . އެހެންެވއްޖެ ކަމުގައި އޮެވގެންނުވާނެ

ބަޖެޓުަގއި  ،އްޔާ ޖެހޭނީ ކޯޓުތަކުން އުފަްއދަން. އެހެންވީމާ، މިއީ ދަތި އުނދަގޫތަެކއްޖެ މުވަްއޒަފުންތަކެއް އެހެްނވެއް

 ،ޕްރީމް ކޯޓުމި ކަންތަުކގެ މައްޗަށް ސު، ދެްއކޭނީ ކިހިނެއް ކަމެއް ގޮތުން ވާހަކަ ބަޖެާޓ ބެހޭ ،އޮތީ ކިހިނެއް ކަެމއް

އޮތީ  ލެއް މިގޮތަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޖާަގއެއް ނުދޭ. މިއަދި އެހެނިހެން ކޯޓުތަކާ ަމޝްވަރާކޮްށގެން ނޫނިއްޔާ މިަފދަ ބި

މުޅިން ވަކި ބާރެއް. އެ  ނޫނުއަސާސީަގއި ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްދެއްވާަފއި ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރަކީޤާ

އްަބއެްއ ނުޖެހޭނެ ކޮށްލުމަކީ ެއއީ ކުެރވޭނެ ކަެމއް ނޫން. ހައްބަ މުކަބާރުތެރެއަށް އެހެން ކަންަތްއތަކެއް މަސްހުނި

ެކއް ކުެރވޭނެ ޖާގަ ޮއެވގެންނުވާނެ. އެައކު. ެއގޮތަށް ހައްބަ މުަކއްބަެއއް ޖަހައިގެންެނއް ެއޮގތަށް އެ ކަންތައްތަ

 އްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ އި 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުޝުކުރިއްާޔ އި  އްޒަތްތެިރ އި  ދާއިާރގެ ެދކުނު ހިތަދޫވަނީ އްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ނިޒާރަށް.  ޢަލީ މެންބަރު

 

 ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހިތަދޫ

 ފައްޔާޟް  ްއޒަތްތެރި މެންބަރުބެހޭ ގާނޫނު( އަށް ގަމު ދާއިރާ އި ަވޒީފާއާ) 2008/2ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިޝުކުރިއްޔާ 

ނޑު ހަމަ ފުރިހަމަޅުއްވި ިއޞްލާޙަށް ހުށަހެއިސްމާޢީލް  ނޑުމެން އެންމެން ވެސް އަޅުގަ އަށް ތާއީދުކުރަން. އަޅުގަ

ޚިދުމަތް  ފަހަރު ގަބޫލުކުރަން އަތޮޅުތަުކގެ ަރްއޔިތުންނަށް ދަތިތަކެއް އެބަހުރޭ މާލޭގައި ހުންނަ އޮފީސްތަުކން ބައެއް

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން އެބަދޭ ވަޒީާފއިން ވަިކކޮށްލިބިގަންނަން. އަމުދުން ސިޔާސީ ޚިޔާލު ތަފާތުވުމުން އަޅު  ،ގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ނެވިހެން އަނިޔާ ލިބިގެްނދާ ތަންއަނިާޔވެރިވަމުން ބަެއއް ރަްއިޔތުންނަށް ދެވިގެންދާ ތަން. މިދެން

ގަތުމަްށ ފު ލިބިއެ އިންސާ، ފު ހޯދުމަށް އުނދަގޫތަެކއް ހުންނައިރުން އެބަދޭ. އެހެންނަމަވެސް، އިންސާފެނިގެ

ނޑުެމން މި ގާނޫނު، ން. ައޅުަގނޑުމެން އެ މަގުފަހިކޮށްދޭކުރޭމެންނަށް މަޖުބޫރު އެބައަޅުަގނޑު ހަދާ މަޖިލީހުގެ އަުޅގަ

އަުކ . އަުޅަގނޑުމެންގެ ައވަށްޓެރި އެ މަގުފަހިވާނެ ގޮތް މެދުވެރިކޮށްދޭން ތެރެއިން މިދެންނެވިހެން ރައްޔިތުންނަށް

 ؛ަވޒީފާއިން ،ގިަނ ދުވަސްެވއްޖެ މަހަށް ވުރެ 6މާލެއަށް އައިސް  ޖަކު މިހާރުވެސްުކއް އަޅުަގނޑު ހަމަ ގެަކއިރީ

ވަޒީާފއިން އެ ބޭުފޅާ މުޒާހިރާއަށް މާލެއަށް ައިއ ކަމަށް ޝައްކުކުެރިވގެން ަވޒީފާއިން ަވކިކުރި ުކއްޖަކު  ފެނަކައިގެ

ފާ ދިނުމަށް އެ ޖެ މާލޭގައި ހުންނަތާ. ވަޒީވެއް ދުވަހަށް ވުރެން ގިނަ ދުވަސްމަސް 6އޭނައަށް އިންސާފު ނުލިބިގެްނ 

ނޑު މދެންނެވިހެން މިގޮތަށް މިކަން އެންގީމަ ެވސް ަވޒީފާ ދޭކަށް ސަރުކާރުގެ އެ ކުންފުނިން ެއއްބަހެއް ނުވޭ. އަުޅގަ

ފު ލިބިަގތުމަށް އަތޮޅުތަކުގެ ރަްއޔިުތންނަށް ވެސް ކޮންމެވެސް ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހުންނަން އިންސާ، އޮންނައިރު

 ސަުރކާރު ކުންފުނިތަކުގައި ތިބޭ މުވަްއޒަފުންނަށް، އޮފީްސތަކުގެ، ފަހަރަކު ސަރުކާރެއް ބަދަލުވާއިރު  އެބަޖެހޭ. ކޮންމެ

ނޑު ދަންނަވާީނ މިފަދަ ބިލުތައް ހުށަހެޅިގެްނ ައިއމަ ހަމައެކަނި ަރއްޔިތުްނގެ  ،އެބަޖެހޭ މި ތަކުލީފު އުފުލަން. އަުޅގަ

ގޮތުަގއި ހަމަެއކަނި މިތާ ކުރެވޭ ބިލެްއެގ އީދުކުރާ، އެ ބޭުފޅުންނަށް ހަޖަމުތާ .ޕީ.އެމުންހަށް ހުށަހެޅެންޖެހޭނީ ޕީމަޖިލީ

ނޑުމެްނ ނަސޭހަތްތެރި ނޑުމެންނަކަށް ފެނޭ. އަޅުގަ ހަމައެކަނި ތިމަންނަމެން  ވަނީ މިކަން ކުރާށޭ.ވާހަކަދެްއކޭ ތަން އަޅުގަ

އީދުކޮށްގެްނ، އެކަމަށް ތާއީދުޮކށްގެން ވާހަކަދަްއކާނަމޭ. މިތާ ރުހޭ  އެއްޗެހިތައް މިތަނަށް ލާށޭ. އޭރުން ތިމަންނަމެން ތާ 

މުޅި ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ރުހޭ  ،ނީކީ. ރައްޔިތުންބޭފުޅުން ރުހޭ ކަންތައްތަެކއް ނޫން ކުރަންޖެހެ ހަމައެކަނި އެ

ތައް ލާންޖެހެނީ ސިހުރު ތަނަށް ކުއްލި މައްަސލަތައް ލާންޖެހޭ. ކުއްލި މައްސަލަ ކަންތައްތައް ވެސް ކުރަން އެަބޖެހޭ. މި

ނޑުމެން ކުއްިލ މައްސަލަތަްއ ލާންޖެހެހުހެދިކަމުގެ ތު ނީ މަތު ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަްއޗަށް ކުެރވޭތީ. އަުޅގަ
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މަތުކުރެޭވތީ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދަނީ ހުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަމއްަޗށް ވަްއކަމުގެ ތު

ނޑުމެން ޤާކަށް ވާަހަކދެއްކުމުގެ މިދެންނެވި ވާހަކަތަ ބިލުކަން މި ބޭފުޅުންނަށް ލިބިގެންނުވާކަން. މި ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނާ ޖަދަލުކުރަން ބިލުކަން ނެތި، އެ ޤާއަޅުަގނޑުމެންނާ ވާހަކަދެްއުކމުގެ  ،ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކަށް އަުޅގަ

އެކަންކަން ކަޝްުފކުރުމަށް ޓަކައި، މިދެންނެވިހެން ، ތަން ފެނިގެންދަނީ. އެ މައްސަލަތައް ައއިސް  ބޭރުކޮށްލާ

ެއކަން ނުކުރެވޭ ކަެމއް ކަމަށް ހެދުމަށް ޓަކައި މޮޅެތި ވާހަކަދައްކަިއގެން  ،އެކަންކަން ފަރުދާކުރުމަށް ޓަކައި

ންބަރު އަނާރާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެ ދައްކަން؛ ތިމަންނަމެން ރުހޭކަން

މް ނުކުޅެންދުންތެރިކަން ހުންނަ ބޭބޭފުޅުންނަށް އިނާޔަތް ބޮޑުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ހުށަހެޅުއްވި ބިލު މިހާރުވެސް އޮތީ ޢީނަ

ކުރެވިފަ. އަދި ނުވާތާކަްށ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދަށް ބަދަލުގެނެސް ަދއުަލތުގެ އާމްދަނީއާ ގުޅުންހުރި ޕާކު

ރު ނޫން އެެހން އެްއވެސް ފަރާތަކަށް ނުުހށަހެޅޭ ގޮތަށް ހެދިގެންދިަޔއީ ވެސް މިދެންނެވި ގޮތަށް އެ ބިލުތައް ސަރުކާ

ފަހު  އިނާޔަތް ދޭންޖެހިދާނެތީ. ރަނގަޅު ެއއްެޗއް ހުށަހަޅައިފިއްާޔ ރައްޔިތުންނަށް ފެންނަ ގޮތުގައި މިތާ ތާއީދުކުރުމަށް

ނޑުެމން ޒިންމާދާރުވާން އެބަޖެހޭ.  ކުރެވޭ ބިލުަތއް ޕާކު ފެނިގެންދަނީ އެ ،ފަހު  ކޮމިޓީއަށް ގޮސް ކުރުމަށް ތަން. އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  ޒިންމާދާރު ގޮތުގައި މަސަްއަކތްކުރަން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަ

ށް ވިހާ ކުޑަ ފިރިހެން ކުދިން ރަ ޞްރުގައި ފިރުޢައުނު މިޞްދީމީ މި ޤަނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެންބަރުން 

ނިޑ ހިފައިގެން ނިކުމެ އެކަން ުކރަން އެ އޭރު ފިރުޢައުނާއެުކ  ގައިރުޞް މީހުން ނިކުތީ. މި މަރަން ހަމަ ބުނާއިރަށް ކަ

ނުޑކޮހުން ނިކުތީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މިއުޅުނު  ދަނީ ހަމަ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މި މަޖިލީހަށް  ކަ

ނުޑކޮހުން ވެސް މިދެންނެވިނިސްބަތްވަަޑއިގަންަނވާ  ހާހޫރު ހެދިކަމުގެ  އި،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސިހުރުހަދަ ހެންހަމަ ކަ

 3.5މި ވާހަކަތަްއ ސާބިތުކުރެވޭނެކަމުގެ ހެކިަތއް ހުރިއިރު ވެސް ަވއްކަްނޮކށް ކޮރަޕްޝަން ބޮޑުވެ،  ،މަތުކުރެވިހުތު

އިރު ވެސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދަނީ ބިލިއަނަށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ކަންަތއް ބޮޑުެވގެންދާ 4ބިލިއަން، 

ނޑު  މިދެންނެވިހެން މި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިފާޢުަގއި މި ޭބފުޅުން ވާހަކަދަްއކަމުންގެންދާ ތަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ހުންނޭ ކަންތައްތައް މިހެން ކުރީމަ މިއީކީ ޒިންމާދާރު ގޮެތއް ނޫނޭ. އަޅުަގނޑު ަކނުޑކޮ މިގޮތަށް މި ،ދަންނަވާނީ

ތި ބޭފުޅުންގެ ޕީ.ޕީ.އެްމ  ،. ތި ބޭފުޅުން އަމިއްލައަށް ނެނުކުރެވޭއް މިދެންނެވީ އެްއގޮތަކަްށވެސް ިތ ބޭފުޅުންނަށް ހަޖަމެ

ނޑު މިހާރު މި ،މެންބަރުން ވިދާޅުވަނީ ނޑުކޮހުންނޭ. ެއހެންވެ އަުޅގަ ނޑަށް ވެްސ  ތިމަންނަމެން މީ ކަ ދެންނެވީ. އަުޅގަ

ކަަދއްކަންޖެހޭނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ނިސްބަތްކޮށް ވާހަކަދައްކަންޖެހޭ ގޮތް. ނގޭ މަޖިލީހުގައި ވާހައެ

ނޑު މި ވާހަކަ  ނުޑކޮހުންނޭ ވިދާުޅވީމާ މި އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ ދެއްކީ ތި ބޭފުުޅން އަމިއްލައަށް ތި ބޭފުޅުންނަކީ ކަ

ނުޑ ދަންނަވާނީ އަުޅގަ އަޅުަގނޑު މި  ؛ނޑުެމންގެ ޒިންމާދާރު ކަންތައްަތއް ދެންނެވީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ާބްއވާތަން ިއލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން.  ދޭ ފަޅުރަށްރަށުަގއި ިޑމޮކްރަސީ ވީކު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން އެބަ

ނޑު މި  ؛ހޯރަފުށީގައި އެަތއް މިލިއަން ރުފިޔާއެއް ޚަރަުދކޮށްގެން ޑިމޮކްރަސީ ވީކު ދެންނެވީ ހއ. ފަޅުރަށްރަށޭ އަޅުގަ



26 

 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ ފިލްމެއް ތަޢާަރފްކުރަނީ ކޮރަޕްޝަނު ރޭގައި . ފުރަތަމަ މި ބޭފުޅުން އެބަޖެހޭ ންއަުޅގަ

ކަންތައްތައް އެނގެން. ޑިމޮކްަރސީ އެބަ އެނގެންޖެހޭ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް ފުރަތަމަ.  ނޫންތޯ މި ބޭފުޅުންނަށް މި 

 ،ބޭފުޅުންެގ ޒިންމާ އަދާނުކުެރވޭއިރު  ްނ ޮކމިޝަނަށް އެކޮރަޕްޝަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންަދނީ އެންޓި

ނޑުމެްނ  ނޑުމެންނަށް އެބަ ފޮނުވާ އަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ކަަލންޑަރާ ެއއްޗެހީަގއި ނަރަކަ ކުރަހާފައި އަުޅގަ

އަދާވާން.  ގެ ޒިންމާބޭފުޅުން ޖެހޭ ނޫންތޯ އެބޭފުޅުން ފުރަތަމަ އެބަ އެ ؟. ެއއީ ކީްއކުަރން ކުރާ ކަމެއްތޯބިރުގަންނަވަން

ބޭފުޅުންނަށް އެބަ އެނގެންޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބޭފުޅުންގެ ޒިންމާއަކީ ކޮބަިއަކން އެ އެ ؛ންނަށް ޒިންމާބޭފުޅު އެ

ނޑުމެންނަށް  ،ފެންނަނީ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލުމަށް ޓަކައި މުޅި ދައުލަތް އެއްކޮށްހެން މުޅިން އެހެން މަންޒަރެއް އަުޅގަ

ކޮރަޕްޝަންެގ ދީބުގެ ތައްތަކެއް މި ކުރަނީ. އަތަން. މި މަޖިލީހުން ވެސް މުޅިން އެހެން ކަން ދަނީ ދައްކާ މި ފެނިގެން

މަތު ނޫނިއްޔާ ޑޮލަރުގެ ހުބިލިއަން ރުފިާޔެގ ތު 4 ނުވަތަ 3.5ވާހަކަނުދައްކާށޭ ބުނާ ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަްއޗަށް 

ނޑުމެން ކުއްލި މައްސަލަތައް ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެންބަރުން އެބަ ންމަތެއް މި ކުރެވެނީ. އެ ވާހަކަ ދައްކަހުތު ޖެހޭ. އަޅުގަ

ނުކުރެވޭނެތީ ބޭފުޅުންނަށް އެ ވާހަކަ ދިފާޢު ހުށަހެޅީމަ ތި ބޭފުޅުން ބޭރުކުރަނީ ތި ބޭފުޅުންނަށް ޖަދަލުނުކުރެވޭނެތީ. ތި

ރަށް މޮޅު ބިލެކޭ މީ. މިއަށް ތާއީދުކުރަން ވަ މާތަނަށް އައި ބޭރުކޮށްލަނީ. ތި ބޭފުޅުން ރުހޭ ބިލެއް މިއެ ތި ބޭފުޅުން 

 ތަނަށް ހުށަހެޅުނު ހުރިހާ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ... މި ،ވާހަކަދަްއކާއިރު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ފުަވއްމުލަުކ އުތުރު ދާއިާރގެއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ށް.މެންބަރު ޢަލީ ޝާހަ

 

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ވަޒީާފއާ ބެހޭ ާގނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަކީ ރަށްރަށާ ހަމައަށް މި 

ނޑުމެން  ،ށަހެޅޭ އިޞްލާޙެްއ ކަމަްށ ވަނީ ނަމަފުރުޞަތު އިތުރަށް ފަހިކޮށްިދނުމަށް ޓަކައި އެ ނިޔަުތަގިއ ހު އަުޅގަ

ދޭ ފަރާތަށް ެވސް ގާނޫނީ ގޮތުން އިތުުރ އަދި ވަޒީފާ ،ވެސް މިކަމަށް ތާއީދުކުރަން. ވަޒީފާ އަާދކުރާ ފަރާތް ވެސް

އް ލިޭބ ުލޔެ އް،ކަށް އެްއވެސް ކަހަަލ ފަސޭހައެނުވަތަ އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެެރއިން ެއއްވެްސ ފަރުދަ ،ބާރުވެރިކަމެއް 

އަޅުަގނޑުމެން މިތިބީ ތާއީދުކުރަން. އެހެންނަމަވެްސ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،  ،ކަމެއް ކަމަށް ވަނީ ނަމަ

ގެ ހުށަހަޅާ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕު މިށަހެޅުމުގެ ނިޔަތާ ދޭތެރޭގައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ މި ބިލުތައް ހު

ނޑުމެްނނަށް ސުވާލަކވާއިރު އަޅު މެންބަރުން މި ފްލޯގައި ވާަހކަދައް ބޭފުޅުންގެ  އުފެދޭ ދަރަޖައަށް މިހާރު އެ ގަ

ނޑުމެންނަށް މިހާރު  ދައްކަވާ ވާހަކަތަކާ ޅޭގޮތުން މި ބޭުފޅުން މި ބިލާ ގު ނުވަތަ އެ ،ޝުޢޫރުތައް ުގޅޭގޮުތން އަޅުގަ
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ނޑު ސުވާލު އެބަ އުފެދޭ. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް، ސަުރކާރުެގ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ ބިލެއް  ވާނީ މި އަުޅގަ

ނަޑއެޅުމުގެ ބިލު. އާދެ! އެ ބިލާ  މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައި ވެސް ކޮންމެވެސް ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތު ކަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭވަރަކަށް ުގޅުން މިއަދު އަޅުަގނުޑމެންގެ މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި  ،ހުރި ބިލަކަށް ވާތީ އަުޅގަ

އުނަްލ ނުވަތަ ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަުކގެ ޙައްޤުަތއް ނުވަތަ ަވޒީާފ ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް ވަޒީާފއާ ބެހޭ ޓްރައިބި

ދާންޖެހޭ ފަރާތަކާ ދޭތެރޭގަިއ އަުޅަގނޑުމެން މި ކުެރވޭ ބަހުސް  ޅުަގނޑުެމން އިންސާފު ހޯދަންހޯދުމަށް ޓަކައި އަ 

ނުޑމެން މި ކުރެވޭ ބަހުސްގައި ރަށްރަށާ ހަމައަށް ތިލަކު ،ނުވަތަ އެކަން ފުޅާކުރުމަށް ޓަކައި ރުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ދަންނަވަނީ ަވރަށް ސާފުކޮށް ައޅުަގނޑުމެްނ ތާއީދުކުރަމޭ. އެީއ ކޮންމެ ޕާޓީއަކުން ހުށަހެޅި ކަމެއް  އަޅުަގނުޑ މި

 ،މަރަްއޔިތުްނނަށް ނުވަތަ އެްއވެސް ފަުރދަކަށް ޭއގެ ަފއިދާެއއް ލިޭބ ކަމެއް ކަމަށް ވަނީ ނަ ،ކަމުގަިއ ިވޔަސް

 ބޭފުޅުން ވަކި އެކަުމގެ ސަބަބުން ދެން އެ ،އަޅުަގނޑުމެން ތާއީދުކުރާނަން. އެހެންނަމަވެސް އެ ހުށަހެޅޭ މަޤްޞަދާއި

ެއއީ ވަކި ަބއެްއެގ އިސްތަށިފުޅުަގއި މިކަުމގެ ަބދަނާމުތައް އެޅުވުމަށް ަޓކައި  ިއ،ކަންކަން ަބއްޓަްނކުރަްއވަ ގޮތަކަށް މި

ްށ އެފަދަ ފުރުޞަތުތަެކއް އަޅުަގނޑުމެން މި އިްއަޒތްތެރި މަޖިލީހުގައި ދޭކަ ،ީނ ނަމަމަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް ވަ

ނޑުމެންނަށް އެނޭގ  އިނގޭ މި ރާއްޭޖގަނެތިން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ  ކަރަޕްަޝން ގަސް އިންދީ ކޮންބަެއއްަކން. އަުޅގަ

ބޭފުޅުންެގ އަުތގަިއ ހުިރ  އެ ،އިކަންަތއްތަކާ  ހުރި މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި ވަިކަވކި މެންބަރުން ކޮށްފައި

ނުޑމެންނަށް ވެސް އެނގޭ. އެ  ފައިސާާއއި އެ  ބޭފުޅުންގެ އަުތގައި ހުރި ވެހިކަލްތަކާއި އެހެްނ ކަންތައްތައް ވެސް އަުޅގަ

އްޔިތުންނަްށ ގެނެސްގެން ރަ ނުވަތަ ގާނޫނުތަކަށް އިޞްާލޙު ؟ތޯ އަުޅަގނޑުމެން ބަހުސްކުރަންވީވާހަކަތަކާ ދޭތެޭރގައި

ކަންކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައިތޯ އަޅުަގނޑުމެން ބަހުސްކުރަންވީ؟ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިީއ  ލުއިފަސޭހަ

ނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ  އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ސުވާުލއުފައްދާލަންޖެހޭ ކަމެއް. މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން މިތިބީ ތި ބޭފުޅުން ހުށަހަޅާ ރަނގަޅު ކަންކަމަށް ތި ބޭފުޅުން ފުރުޞަތުދޭން މެޖޯރިޓީ ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުން ައޅު ގަ

ތައްޔާރަށޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިފެންނަނީ ކޮންމެ ބިލެއް ތި ބޭފުޅުންެގ އިްއޒަތްތެރި ޕާލިމެންޓްރީ 

އާޚިރުަގއި މި ިއނގިލިދިއްކުެރވޭނީ އެހެނިހެްނ  ގްރޫޕުގެ މެންބަރުން ހުށަހަޅުްއވާ ކަމަށް ވިޔަސް ވެސް ިތ ބޭފުޅުން

ދާއިރާތަކުން ބިލުން ބޭރުން ތި ބޭފުޅުން ބަހުސްތައް ތި ކުރެވިގެންދަނީ. ސިޔާސީ ބަހުސްަތކަކަށް ެވގެން މި ދަނީ. އަދި 

ނެ ޝުޢޫރު މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގަިއ ހިތަށްއެރިހާ ޝުޢޫރުތަކެއް ާފޅުކޮށް، އެީއ ދުލުެގ މިނިވަްނކަން ކަމަށް ބު

ފާޅުކުރާއިރު ކީކޭތޯ މި ބުނަނީ؟ ބޭރުގެ ޖަމާޢަތްތަކާއި ބޭރުގެ ޤައުމުތަކަށް ގޮސް ބުނަީނ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނެތޭ 

ނޑުމެްނ ކުރުމުގެ މިނިވަންކަެމއް. އެ ލެވަޚިޔާލުފާޅު ނުޑމެންގެ ތެރޭގައި ކަްނކަން ހިންގާފައި ދެން އަުޅގަ ްލގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ލައްވާ ތިމަންނަމެން ވަ ކި ކަންތައްތަކެއް ހުށަހަޅައިފީމޭ، މި ކަންކަމަށް ތާއީދުކޮށްދޭށޭ ބުނީމަ އަޅުގަ

ދަތިވާނެ ެއ ކަންކަމަށް ާތީއދުކުރަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މި ރާއްޭޖގަިއ ޚިޔާނާާތއި ފަސާދަާއއި މި ކަންކަން 

މީހުންތޯ ނުޙައްޤުން ވަޒީާފއިން ވަކިކޮށްލީ އެންމެ  ހިނގާފައި ހުރި މިންވަރާއި ފަންވަރާއި ެއކަން އެބަ އެނގޭ. ކިތައް
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ދުވަހެއްގެ ތެޭރަގއި؟ މި ކަންކަން ވެސް ދިވެހި ތާރީުޚގެ ތެރޭގައި ލިެޔވިފައި އެބަހުރި. ިކތައް މީހުންތޯ ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ތު ނުދީ ހިފަހައްޓާފައި ވަޒީާފއާ ބެހޭ ޓްރައިިބއުނަލަށް ގޮްސގެން ަވޒީފާ އަލުން ދިނުމަށް ޓަކައި ުޙކުމްކުރީމަ ެއ ުފރުޞަ

އޮތީ؟ މީ ދިވެހި ތާރީޚުގައި ަކޅު އަކުރުން ލިެޔވިފައި ހުރި ވާހަކަތައް. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ މި 

ރާއްޖޭަގއި އެބަ ުހއްޓޭ ވަޒީާފތަކުަގއި ުއޅޭ މީހުންނަށް ދިމާވާ މައްސަލަަތއް. އެއް ސަަނދެއް ެއއް ކޮލެޖަކުން ުނވަތަ 

ނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކެއް އެބަ ުހއްޓޭ ތަފާތުތައް. އެއް ޔުނި ވަރސިީޓއަކުން ަނަގއިގެން އަުޅގަ

ޚާއްޞަކޮށް ިރސޯޓް އިންަޑސްޓްރީ ނުވަތަ ފަތުުރވެރިަކމާ ގުޅޭ އިންޑަްސޓްރީައކީ މި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮުޑ 

ަރންޖެހޭ ކަންކަން ހުރި ކަމަށް ވަނީ ނަމަ، އެކަންކަމަށް އިންޑަސްޓްރީ. އަދި ދައުލަތުެގ ތެރޭގައި ވެސް ރަނގަޅުކު

އަޅުަގނޑުމެން މިތިބީ ެއްއބާރުލުންދީގެން އެކަންކަން ރަނގަޅުކުރަން. އެކަންކަްނ ރަނގަޅުކުރުމަށް ަޓކަިއ 

ޑުތައް މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ހެޮޔ ނިޔަތެއް އޮންނަންޖެހޭނެ. އިޚުލާޞްތެރި ހިތެއް އޮންނަންޖެހޭ. ބިނާކުރަނިވި ފާ

ކިޔަންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެްސ، ެއކަންކަން އިޞްލާޙުކުަރން ނުކުންނަ މީހުންނަކީ، މި ކަންކަމުަގއި އަތްއަަޅއި، 

ފަސްއަޅައި ފޮރުވާ މީހުން ކަމަށް ވަނީ ނަމަ، އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް އަޅުަގނޑުމެންނަކަްށ ތާއީދެއް ނުކުރެވޭނެ. ަވކި 

އުލަތުގެ ސަރުކާރު ނައްތާލުމަށް ޓަކައި، ަވއްޓާުލމަށް ޓަކައި މަސައްކަތްކުރާ މަޤްޞަދެއް ހާސިލްކުރުމަށް ޓަކައި ދަ

ނޑުމެން މި ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭގައި ުސވާލުއުފައްދަން އެބަޖެހޭ. ކޮންމެ ބިލެއްގެ ެއ  މީހުން ކަމަށް ވަނީ ނަމަ، އަޅުގަ

ރު ވައްޓާލުަމށް ޓަކައި، ތިމަންނަމެން އެބަ ވާހަކަ ގޮސް ނިމޭ ހިސާބަކީ ދައުލަތުގެ މިއަދު އުފެދިފަިއާވ ގާނޫނީ ސަރުކާ

މަސައްކަތްކުރަމޭ. ެއކަމަށް ޓަކައި ތިމަންނަމެން ކުރާ މަސައްކަތެކޭ ިކޔާފައި ާއއްމު ރައްޔިތުންނަށް މި ވާހަކަ ވިއްކަން 

ނޑުމެންނަށް ެވސް ވިްއކޭނެ ވަރަށް ގިނަ ެއއްޗެހި ހުރި ވާހަކަ  ދަންަނވަން މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށް ވަނީ ނަމަ، އަުޅގަ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންަކމުން މި ކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 ދަށް.ޝާހިهللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ޝާހިދު ވާހަކަދެއްކެވުން:هللا ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑު ރަީއސްޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި  )ވަޒީާފއާ ބެހޭ  2008/2ފަަށއިގަންަނމުން ވެސް ގާނޫނު ނަންބަރު . އަުޅގަ

ގަމު ދާއިރާގެ ، ތެިރ މެންބަރުއިްއޒަތްގާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވީތީ އެމް.ީޑ.ޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ 

ނޑު  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. މި ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ އިޞްލާޙަކީ އަުޅގަ

ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް ާރއްޖޭގެ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު މިހާރު ތަޙައްަމލްކުރަމުންގެންދާ ދަތިތަކަކަށް 
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ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ިއޞްލާޙެއް. ައޅުަގނޑުމެން މި  ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުޯހއްދަަވއިދެްއވުމުގެ ނިޔަތުގަިއ އެ ޙައްލެއް 

ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ވާަހކަދެއްުކމުގައި ވެސް އަދި އެހެނިހެން ބިލުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަަކދެއްކުމުަގއި ވެސް ިސޔާީސ 

ނޑުމެން މިއަުދ  މި ދިރިއުޅެމުންދާ މާޙައުލުގައި ކަންަތއްތައް ހުރި ގޮތާ ޙަޤީޤަތްތަކުގެ މައްޗަށް ބުރަާވންޖެހޭ. އަޅު ގަ

ނޑުމެން ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން، ލޮލަށް ފެންނަ ތަންތަން އެއީ ނުފެންނަ  ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަ

ތާ ތެދުވެ ހުރެ ވަޒީާފެގ ައޅުަގނުޑ މި .ރައީސްއިްއޒަތްތެރި ތަންތަންކަމުގައި ހަދަިއގެން ިތބެވޭކަށް ިމއަދަކު ނެތް. 

ނުޑގެ ދާއިރާގެ އެަތއް ބަޔަކު ސަރުކާުރގެ ކުންފުނިތަކުން ސިޔާީސ  ޓްރައިބިއުނަލާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްާކއިރު އަުޅގަ

ނޑައަޅާަފއި؛ އެހެންނަމަވެސް،  ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކާ ހެދި ވަކިކޮްށ، މި ޓަރައިިބއުނަލުން އަލުން ަވޒީފާ ދޭން ކަ

ނޑުގެ ހަނާދނަށް އެބަ ގެންނަންޖެހޭ. އެއީ އަދިވެސް ވަޒީ ފާ އެ ކުންފުނިތަކުން ނުދީ ތިބި، މީހުން ތިބި ތަން އަޅުގަ

އަޅުަގނޑު ިސޔާސީ ޙަޤީޤަތްުކގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް މިއަދުެގ މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާޙައުުލަގއި ކަންތައްަތއް ހުރި ގޮްތ، 

ނުޑމެންނާ އިދިކޮޅު ޕީ.ޕީ.އެމްގެ އެގޮތަށް ނޫން ގޮތަކަށް މި މަޖިލީހުގެ މި ތަޅުމުގަ ިއ ވާހަކަދެއްކުމަށް އަުޅގަ

ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ީލޑަރު ކިތަންމެ ވަރަކަްށ އެިދވަަޑއިަގތަސް އެކަެމއް ުނވާނެ. ައޅުަގނޑުެގ ބަސްމަުގ ހުންނާނީ 

މިއަދު އޮތް އެންމެ ބޮުޑ  ަވޒީފާ އަދާކުާރ މީހުންނަށް. ރަީއސްއިްއޒަތްތެރި މިއަދުގެ ިސޔާސީ ޙަޤީޤަތްތަާކ އެްއގޮތަށް. 

ނޑުމެންނަށް ސިޔާސީ ޕާޓީއެްއގެ ޖަލްސާ؛ ަވކި ޕާޓީެއއްގެ ޖަލްސާ ބާްއވާ ޚަބަރު  ބިރަކީ ސިޔާސީ ފިއްތުން. ައޅުގަ

ލިބުމާ އެކީަގއި ސަރުކާުރެގ ކުންފުނިތަކުން ޝާއިޢުޮކށް، ދައުކުރަމުންގެންދާ ލިުޔންތައް ފެނޭ. ސަރުކާރަށް 

ދިވެހިރާއްޖެ އާ ޤާނޫނުއަސާސީެއއް ބަލަިއގަނެ، . ރައީސްއިްއޒަތްތެރި ޖަލްސާއަށް ދަހަރޭ.  ތާއީދުކުރުމުގެ ގޮތުން މި

ވަނަ އަހަރު ބަަލއިގަެނ، ިސވިލް ސަރވިސްެއއް އުފައްދައި، ަވޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫެނއް އުަފއްދަިއ، ސިފައިންާނ  2008

ސްޓަމްސްއާ ބެހޭ ާގނޫނެއް އުފައްދައި، ވަޒީފާާއ ބެހޭ ގާނޫނެއް އުފައްދައި، ފުލުހުންނާ ބެހޭ ގާނޫނެއް އުފައްދައި، ކަ

ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލެްއ އުފެއްީދ ހަމަ އެންމެ ސަބަބަކަށް ަޓކައި. ޒަމާނުއްސުރެ ާރއްޖޭަގިއ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންގެންާދ 

ނަމަވެސް، މީހުންގެ ހިތުގައި އޮތް ބިރުވެރިކަން ފޮހެލުމަށް ޓަކައި، ވަޒީފާގެ ޔަޤީންކަން ދިނުމަށް ޓަކައި. އެހެން

މިއަދުގެ ސަުރކާރުން ދެކެަވަޑއިގަންަނވަނީ ސިވިލް ސަރިވސްގަިއ މަސައްކަްތކުރާ މީހުންނަކީ ވެސް، ސަރުކާުރެގ 

ކުންފުނިތަކުގައި މަސަްއކަތްުކރާ މީހުންނަކީ ވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޖަލްސާތައް ފަޅުފިލުވައިލުމަށް، ޒީނަތްތެރިކޮށްލުމަށް 

މިގޮތަށް މިކަން ކޮްށގެންނެއް ައޅުަގނޑުމެންނަކަްށ  .ރައީސް ިއއްޒަތްތެިރ ގައި. ގެންދާ ަގސްމުށިތަކެްއގެ ޮގތު

އަޅުަގނޑުމެން މި ބޭނުންވާ ސިޔާސީ މާޙައުުލ، ޑިމޮކްރެިޓކް މާޙައުލު، ވާހަކަދަްއކަިއގެްނ ކަންތައްތަްއ ޙައްލުކުރުުމެގ 

ކޯޓުަތކުން ވަީޒފާއާ ބެހޭ ޓްރައިިބއުނަލްެގ މާޙައުލު ޤާއިމެްއ ނުކުރެވޭނެ. މި ބިލުގަިއ މި އޮތީ ކޯުޓތަކުން، ދަށު 

ނޑައެޅުން. ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ދެންމެ ވާހަކަދައްކަވަމުްނ  މައްސަލަތައް ބަލަިއގަތުމާ ބެހޭ ގޮތުން ގޮތެއް ކަ

ނުޑމެން ރިޢާޔަތްކުރަން އެބަޖެހޭ. އެ  ކުރާ  މެންބަރު އެ ވިދާުޅވީ، ކޯޓުންިއއްޒަތްތެރި ވިދާޅުވި އެްއޗަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަލައިގަންނަންޖެހޭ ުއސޫލުތަކެއް އެބަ ހުއްޓޭ.  ެއީއ  .ރައީސްއިްއޒަތްތެރި ކަންތައްތަުކގައި އަުޅގަ
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ނޑުމެން މި ގާނޫނު ފާސްކުރުމަށް ފަހު  އަޅުަގނޑުމެން ސަމާލުވާންެޖހޭ ވާހަކަފުޅެއް އެ ވިދާުޅވީ. އަުޅގަ

ރުެގ ދަށަށް ވަޒީާފއާ ބެހޭ ޓްަރއިބިުއނަލް ވެސް ގެންޮގސްފާނެތީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ިމ އޮތް ސުޕްރީމް ޯކޓުެގ ބާ

އަޅުަގނޑުމެން ސަމާލުވާންޖެހޭ. މި ގާނޫނުގައި ވަރަށް ާސފުކޮށް ލިޔަންޖެހޭނެ މި ކޯޓުތަކުން  މި މައްސަލަތައް 

އިްއޒަތްތެރި ކަމަށް.  ބެލިކަމުގައި ވިޔަްސ، ސުޕްީރމް ކޯޓުގެ ބާރުގެ ދަށަށް ަވީޒފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ނުެގންދެވޭނެ

ނޑުމެން މި ދައްކަންޖެހެނީ ވަރަށް ޚައްާސސްކޮށް އޮތް ދާއިރާެއްއގެ ާވހަކަ. އެއީ މި މަޖިލީހުން  .ރައީސް އަުޅގަ

ނޑިޔާރުންނާ ބެހޭ ގާނޫުނ  ފާސްކޮށް، ެއއީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ގާޫނނު ފާސްކުރިކަމުަގއި ިވޔަސް، ފަ

ޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ އޭގެ ބާރުތައް ނަގާފަ. މި ގާނޫނު ފާސްކުރުމާ އެކީަގއި ވަޒީާފއާ ބެހޭ ފާސްކުރިކަމުަގއި ވިޔަްސ، ސު

ޓްރައިބިއުނަްލގެ ބާރުތައް ުސޕްރީމް ކޯޓުން ނަގައިފާނެކަުމެގ ބިރު އެބައޮތް. އެހެންވީާމ، ސާފުކޮށް އެ ވާހަކަ ީމގައި 

ނުޑ ދެކެން.   ރައީސް.ރި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަްތތެލިޔަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އަޙްމަދު މުބީނަށް. 

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުމެންގެ  2008/2ރި ަރީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެ )ވަޒީފާާއ ބެހޭ ގާނޫނު( ައށް މިއަދު އަުޅގަ

ނުޑ  ކުރިމައްޗަށް ގަމު ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުްއާވފައިވާ އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން އަބަދުވެސް މި ަދއްކަީނ ވެސް ޖުމުލަ ގޮެތއްަގއި ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަާވލަން. އާދެ! އަ ުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަީކ، ދިވެހިރާްއޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އަތޮޅުތެރޭަގއި ދިރިއުޅެމުން ައންނަ ރައްޔިތުންނަކީ ވެސް 

ނޑުމެން ގާނޫނުތަ އް ވަރަށް މުހިއްމު ބައެއްގެ ގޮުތގައި ދެިކގެންނޭ އަޅުަގނޑުެމން މަސައްކަތްކުރަން މި ޖެހެނީ. އަޅުގަ

ބައްޓަންކުރާއިުރަގއި ވަރަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެްނ އެ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އެ ރައްޔިތުްނގެ ޙައްޤުތަްއ 

ނޑުމެން އެަބޖެހޭ ގާނޫނު ެރއިން ގެ ތެތަކުހޯދުމުގައި ވަކާލާތުކުެރވޭނެ ނުވަތަ މަސަްއކަތްކުެރވޭނެ ާމޙައުލެއް އަުޅގަ

ނުޑމެން ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅިފައި މި ކުރަން. އެގޮތުންހޯދައިދެވޭތޯ މަސައްކަތް ވާ އިޞްލާޙަކީ ވެސް  މިއަދު އަޅުގަ

ގޮތެްއަގއި  ަބޔަކަށް، ާޚއްޞަ ފަސޭހަތަެކއް އެ ބޮުޑ ލުޔާއި މިދެންނެވި އުސޫލުން ބަލާއިުރ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް

ނުޑ އްލުުކރުމަށް ޓަކައި ލިިބގެދިާމވާ އެިކއެކި ަމއްސަލަތައް ޙަ  ގޮތުން ބެހޭ ވަޒީާފއާ ންދާނެ ކަމެއް ކަުމގަިއ އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ މީގަ ނޑުމެން  އި ފާހަގަޮކށްލަން ބޭނުންވަނީދެކެން. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީކުރަންވާނީ ރަނގަޅު ހެޔޮ ނިަޔތެއްގަ  ން ހުށަހެޅި ކަމުގައި ވިަޔސް ވެސް ރަނގަޅު ެއއްެޗްއ އި. އަުޅގަ
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ނޑު ވެސް ދެކެން. އެހެންނަމަވެސް ރަނގަޅު ލިބޭ ފުރުޞަތުތަކުގަިއ  މި ،ގޮުތަގއި ބަލަިއގަންނަންޖެހޭނެ ކަމުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން މިދަނީ އަނެއްާކވެްސ ސަރުކާަރށް ޖެއްސުން ކުރުމުެގ ބަދަލުގައިމި ކަމަށް ަވކާލާތު  ކުރުމާިއ، އެއަުޅގަ

ތު ނަގާލުމުގެ މަސަްއކަތް ޒާުތގެ މަޞްލަޙަ މި ހަކަަތއް ދައްކަިއ،ކޮރަޕްޝަންގެ ވާ ލިބޭ ޓައިމްތަކުަގއިބޭފުޅުންނަށް 

 ތުން އަުޑއަހަން މިތިބީ މިކަމާ ރައްޔިއިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން! ؛ ތިބީ ތަން. މިރައްޔިތުން އަުޑއަހަން މި ކުރަމުންދާ

ނޑުމެ  އަހާކަށް ނޫން. އަޅުަގނޑު ހަމަވެސް ފަސާދައިގެ ވާހަކަތައް އަޑު ން ދަްއކާ ވާހަކަަތއް. އަނެްއކާ ގުޭޅގޮތުން އަުޅގަ

ނުޑމެން ދައްކާއިުރގައި މި އިންތިހާއަށް ކަންބޮުޑވޭ ވަޒީާފއާ ނޑުމެން އަތުން  ބެހޭ ވާހަކަަތއް އަުޅގަ ރާއްޭޖގައި އަުޅގަ

އޮީތ  ރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ތެރޭގައި އުފެދިފައި މިއިން އުފެދިފައި އޮތް ޖުޑީަޝލް ސަހަދާފައި އޮތް ގާނޫނުގެ ތެރެ 

ނޑުމެން އަމިއް .ގުޭޅގޮތުން ކޯޓުތަކާ އެިކެއކި ފޯރަމްތަކުގައި ދައްކަމުްނ ، ތަުކގައި ލައަށް ތަފާތު އެކިއެކި ޕޯިޑއަމްއަުޅގަ

ބެހޭ ގާނޫނަށް މިފަދަ  ޅުަގނޑުމެން އަިމއްލައަށް ަވޒީފާއާވާހަކަަތއް. ައޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ވިސްނާލަން. އަ މި ދައްކާ

ޭބފުޅުންގެ މަސްއޫިލއްޔަތުތަކަްށ  ެވސް ަވޒީފާތަުކގައި ިތއްބެިވ ބޭފުޅުން. އެއީ އެ  އިޞްލާޙެއް ހުށަހެިޅގެން އަްނނައިރު

ނުކުރެޭވ ެވސް ކަންކަން ސާބިތުބެލުމެއް ނެތި އެއްގޮަތކަށް ،ގޮތަށް އެިކއެކި ެއއްވެސް ކަހަލަ އުސޫެލއް ނެތި ހުރަސްއެޅޭ

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ދެެކވެމުންދޭ ނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަންކަން ވީމާ، މިއީ . އެހެންޒާތުގެ ވާހަކަަތއް އަުޅގަ އަުޅގަ

 ބަޔަުކ މީގެތެރޭަގއި؟ ހަމަ މީގައި  ކުރަނީ. ކޮބާ އަެނއް ބަެޔްއގެ ޙައްޤު ހޯދައިދޭން މަސައްކަތް މި މީ. އެއް

އި ވެްސ ދޭތެރޭގަ ވާހަކަދައްާކއިުރގަިއ، ވަކާލާތުކުާރއިުރގައި ހުރިހާ ފަރާތްތަކާ ރައްޔިތުންނަށް ޙައްޤެއް ހޯދައިދޭން

ިއގެން ކްރިމިނަލް ކޯޓުެގ ވާހަަކ، އަނެްއ އެބަޖެހޭ ވިސްނާލަން. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ޓީީވ ޓޯްކޓައިމްތައް ަނގަ

ނޑުމެން ދައްކަމުން ސާބިތު، ީޟއެްއގެ ވާހަކަ ަދއްަކއިގެންކޯޓެްއގެ ވާހަަކ، މިވެނި ޤާ ނުހިފޭ އެތައް ވާހަކަތަެކއް އަުޅގަ

އިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ،  ީޒފާތަކުގައި ތިބި ބަޔަކަށް ދަްއަކމުން އަންނަ ބިރުތަކެއްވެސް ހަމަ ވައީ ދަނީ. މި މި

ނޑު ނުދެކެން. ައޅުަގނުޑ ދެކޭގޮތުަގއި މި މިއީ އީ ރަނގަޅު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުެރވެންވާނެ ކަމެއް ކަަމކަށް އަުޅގަ

ހުރިހާ ދިމާލަކުން އެބަޖެހޭ ބެލެންސްކޮށް މި  މި ،މަވާނަ އިގެން ުކރެވޭ މަސައްކަެތއް ކަމުގައިތެރި ހިތަކައިޚުލާޞް

ނޑު ހަމަ ކުރަން އެބަޖެހޭ. އަޅުއި ކަންކަން ކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ވާހަކަތައް ގެނެވޭތޯ ބަލަން. ހަމަހަމަކަންމަތީގަ ގަ

ރަނގަުޅ  ޙަކީވާ އިޞްލާ ބޫލުކުރަން މިއަދު އަޅުަގނޑުެމން ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅިފައި މިގަބޫލުކުރަން، އުފަލާ ެއކު ގަ 

ނޑުމެން ފުންކޮށް ިވސްނައި،ދޭތެޭރގަ  އިޞްލާޙެއް މީ. މިއާ ނޑުމެްނ  އޮތް މި ިއޞްލާޙުަގއި މި އި އަުޅގަ ގޮތަށް އަުޅގަ

ންނަމަވެސް ބޫލުކުރަން. އެހެއް ކަމުގަިއ ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ގަކުަރންޖެހޭ އިޞްލާޙެކުރިއަށްދެވޭތޯ މަސަްއކަތް

ތު މަޞްލަޙަ، ަވގުތުތަުކަގއި ސިޔާސީ ވާހަކަަތކެއް މިާތ ދައްކަިއގެންާކވެސް ލިބޭ އަނެއްހިތްއޮތީ އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ

ނގަޅު މަގުން ދެވޭތޯ ރަ އިސްޮކށްބު ބަަޔކަްށ ޒާތީ ތަޢައްޞު އެއްބަަޔކު އަނެއް ،ނަގާލަން މަސައްކަތްކޮށް

ހަމަ ޓައިމެއް ކޮްނމަޤްޞަދެއްތޯ؟ އަޅުަގނޑުމެން ާހސިލްކުރަން ބޭނުންވަނީ ، ނަމަމަސައްކަތްކުރަްނވީ. އެހެންނޫން

ން ވެސް ވާހަކަތަެކއް ަދއްކާލަން ފުރުޞަތުތަެކއް ިމ މިހާރު ފާހަަގކުރެވެނީ. މީގެކުރާ މަސައްކަެތްއގެ ގޮތުަގއި  ހޯދާލަން
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 ދަްއކަންޏާ އާ. ކަަރޕްޝަންގެ ވާހަކައާއި އަނެއް ވާހަކަ ލިބެނީ. މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންހިފައިގެން ކޮރަޕްޝަނުގެ ާވހަކަ

އުމުގެ ކޮރަޕްޝަންގެ ބަޔަކު ނޫން މި ޤަ ވާހަކަ ެދއްކެން. ެއއް ހަމަ ހުރިހާ ފަރާތަކަށް ވެސް އެބައޮތް އެ

ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ  އުޅެނީީކއެއް. އެހެންވީާމ، މިއީ މަލު ހިންގަިއގެން މިުއޅެނީކީ. ޢަ މަސައްކަތްކޮްށގެން މި

ައއިސް ުކރެވޭ މަސައްކަެތއް ކަމުަގިއ  ހެޔޮ ނިޔަތަކަިއގެން، ގަޅުއަޅުަގނޑުމެން ފުންކޮށް ވިްސނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. ރަނ

ނޑު ހަމަ ޔަޤީ، ވާނަމަ ނޑަށް އަުޅގަ ޔަޤީން ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ނުން ވެސް މިހިރީ މި ބަލައިގަންނަން ތައްޔާރަށް. އަުޅގަ

ދޭތެރޭގައި ައޅުަގނުޑ  ކޮށް ވިސްނާނެ. މި އިޞްލާޙު ކުރިއަށް ގެންިދޔުމާދޭތެރޭ ފުން ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ވެސް މިއާ

ނޑުމެންެގ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުބޫލުގަ ބޮޑަށް  ން ވެްސ ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ނިންމައިދޭނެ ކަމަށް. ވަރަށްކުރަނީ އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ އި މިހާރު ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ދީދީއަށް. އިބްރާހީމް

 

 ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްފޭ

`. ޝުކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ގަމު ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް 

ނޑު ބެހޭ ގާނޫނު( އަ އާ)ވަޒީފާ  2008/2ނު ނަންބަރު ވާފަިއވާ ގާނޫހުށަހަޅުއް ށް މި ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

ތާަގިއ ވެސް މިކަހަލަ ބިލުތައް  ށް އޮތްކުރަން. މިކަހަލަ ކަންކަން، ކުރިއަވެސް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދު

ނ އެކަމަްށ ހަމަ ވާތީ  ޑު ވެސް އެދޭ ކަމަކަށްއަޅުަގނޑުމެްނގެ އިދިކޮޅު ފަާރތްތަކުން ވެސް ހުށަހެޅުމަކީ ހަމަ އަޅުގަ

 ލަންޖެހޭ ވަރަށްދަންނަވާލީ. ަވޒީފާާއ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނެވޭއިރު ބަލައި ވާހަކަ އެ މުންދަންނަވަ ޓަކައި ޝުކުރު

އެބަޖެހޭ. ލަން މީހުންގެ ޙައްޤުތަކަްށ ވެސް ބަލައި ދޭފާ އަދާކުރާ މީހުންނާއި ވަޒީފާވަޒީ .ގިނަ ކަންތައްތައް އެބަހުރި

ނަށް ލިބޭ އިނާޔަތްތަކާއި އަދި އެހެނިހެން ުކރާ މީހުންގެ ތެރެއިން ޚާްއޞަކޮށް ދިވެހީންދިވެހިރާއްޖޭަގއި ަވޒީފާ އަދާ

ބޭފުޅުންެގ ޙައްޤުތަކަށް އުނިކަމެއް ައއިއްސަ މިހާތަނަށް އައިއްަސވާ ކަންތައްތަުކގެ ތެރެއިން  އެ ،ކަންތައްތައް 

ކޮްށ އިލުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް. ޚާއްޞަވިފަިއވާ ހުރިހާ ކަންތައްތަކަށް އަލިއަުޅވައަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެ 

ގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ވެްސ ރިޒަމްވާތީ ޓޫ ރިޒަމް ކަމަށްބޮޑު ަވޒީފާއާ ބެހޭ ފޯސްއަކީ ޓޫ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ

ނޑުމެން ބޭރުމީހުންނާއި ދިވެހިންނާ  ވާހަކަ ެވސް ވާތީ އެ ކަމަށް މު ކަމެއްބަލައިލުމަކީ ވަރަށް މުހިއް  ދަންނަވާލީ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ހުންނަ ތަފާތުތައް ވެސް ބަލައިލަން އެބަޖެހޭ. އަދި ހަމަ ވަޒީފާ މި ދޭ ފަރާތްތަުކގެ ޙައްުޤތަކަށް ވެސް އަުޅގަ

ބޭފުޅުންނަށް  އެ  އިބޭފުޅުންެގ ަވޒީފާގަ  ަވޒީފާ އަދާކުރާ މީހުން އެ  އަުޅވާލަންޖެހޭނެ. އެ ބޭުފޅުން ަވޒީފާ ދިނީމާއަލި
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ގޮތަށް މި ގާނޫނު  ގެނެވޭއި، ެއކަން ކަމަށް ަޙްއލުބަލަ ގޮތަށް ަވޒީފާ އަާދކުރޭތޯ ކަްނކަން އަންނަ  އުނިއިތުރު

ނޑު ކުރުމަކީ ަވޒީފާދޭ ފަރާތާއި ަވޒީފާ އަާދކުއިޞްލާޙު ރާ ފަރާުތގެ ޙައްޤުަތއް ހިމާޔަތްކުެރވޭެނ ކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަ

މި ބިލަށް ބަހުސްކުރާއިރު ބިލުގެ ބޭރުން ތަފާތު އެިކއެިކ  ޞަތުގައި ދަންނަވާލަން ބޭނުްނވޭ،ފުރު ބޫލުކުރަން. ހަމަ މިގަ

ރައްޔިތުންނަކީ ހަމައެކަނި  ުތންނޭ. ކޮބައިތޯ ރައްޔިތުންނަކީ؟ވާހަކަދަްއކަާވއިރު ބައެއް ބޭުފޅުން އެބަ ވިދާޅުވޭ ރައްޔި

ންބަރު ެއއީ ހުރިހާ ބުވެަފިއވާ މެދާއިރާއަކުން އިންތިޚާ ެއއްދިވެހިރާއްޖޭަގއި އާބާުދވެފަިއާވ މީހުންގެ ތެރެއިން 

 ކުރެވޭ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ތާއީދުކޮްށގެން އެވެހި ހުރިާހ ރައްޔިތުްނގެ ޯވޓާ ެއކު ިއންތިޚާބުދި ރައްޔިތުންތޯ؟

މެންބަރަކަށް  މަޖިލީހުގެންގެ އަޅުަގނޑުމެން ރަްއޔިތު ހޫރިއްޔާގެ ފަހަުތގައި މިތިބީ ރަްއޔިތުން ނޫންތޯ؟ރައީސުލްޖުމް

ނޑުމެން މި ގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އާބާދުވެަފިއ ލަނީ ރާއްޖޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިުތން ވޯޓެއް ނުލާ. އަުޅގަ

ޭއ ލަީނ. އެހެންވީމާ، ތިމަންނާ މީހުންނަށް ނިސްބަތްވާ ދާއިރާއަކުން ވޯޓު މި 5000ތެެރއިން އޮންނަ ގޮތުން މީގެ

ނޑުމެން ، ދައްކަާވއިރު ރަޕްޝަްނގެ ވާހަކަ ކަ، ަހދާއިރު ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ވަގަްށގޮަވއިރައީ  ކިޔާފައި ާރއްޖޭގެ އަުޅގަ

ރަޕްޝަުނެގ މިތާގައި ޖަލްސާެއްއ ބާއްވަމާތޯ! ކަ ންޕާޓީ 2އެންމެން އެއްބަްސެވގެން ދަްއކަން  ރަޕްޝަންގެ ވާހަކަކަ

ނޑުމެން އެ ރާތްތަުކން މިތާ ދޮރުން ބޭރުފަވާހަކަ ައޅުަގނޑު މިތަނުން ދައްަކއިފިއްޔާ އިދިކޮޅު   ވާަހކަ  ނުވާވަރަށް އަުޅގަ

ން. ހަކަ ދަްއކަފާނަވާ ނިދިފަިއ ތިބޭވަަރށް އެ ،ވަންދެން ވަުރބަލިވެފައި ދައްކަފާނަން. މިތާތެރޭގަިއ ެއއްރޭ ެއއްދުވާ 

ނގޭ. މި ނޑުމެންނަށް އެބަ އެގަ ކަން އަޅުއޮތް ްށ މަގުފަހިވާވަރަށް ކަންަތއްތަްއ ކޮށްފައިދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކަރަޕްޝަނަ

ވާ ގޮތަށް ކޮންކަެމއްތޯ ނުުކރަނީ؟ މިތާތެރޭގައި ނޫންތޯ ށް މަގުފަހި އަހަުރގެ ތެރޭގައި ކޮރަޕްޝަނަ 5 ވޭތުވެިދޔަ

 ލާފައި ދުއްީވ ވެސް. މިރަށް ފައިސާ ައޅަިއގެން ބޫންޫބންފަހަކަރަޕްޝަނުގެ ކަންތައް ބޮުޑެވގެންގޮްސ މަތިންދާބޯޓު

ވާ ށް މަގުފަހިފަޅުަރށް ކޮރަޕްޝަނަ 400ރެއިން ރަށްތަކުގެ ތެުކނީމޭ. މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުނޑުމެން ދެމަންޒަރު އަޅުގަ 

. އަިދ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވާހަކައެއް ނުހުއްޓޭނެ އްޔާ މިވާހަކަ ދައްކަންެވއްޖެ މި ގޮތަށް ދޫކޮށްލީ ކޮންބައެއްތޯ؟

މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަން ކުެރއްވި ބޭފުޅުން  ،ދީންތައްަތއް ކުަރން ހިތްވަރުށް މަގުަފހިވާ ގޮތަށް ކަތެރޭގައި ކަރަޕްޝަނަ

ނޑުމެން މިތިބީ އެކަން ވެސް ެވސް އުޅުްއވި  ނޑުމެންނަށް އެބަފެނޭ. އަޅުގަ ދެކެފަ. މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ގޮތް އަުޅގަ

 ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ދެކުނިން. މިކޮށްގެން ައިއސް ފިލާ ތިބި މީހުން  ށް މަގުފަހިވާ ގޮަތށް ކަންތައްތައްކަރަޕްޝަނަ

 މި ، ަރއްޔިުތންނަށް ފެނޭ. އެހެންވީމާ . ދިވެހިއިމަޖިލީހުން ބޭރުގަ ހުރިހާ ކަމެއް ައޅުަގނޑުމެން ލޮލުން ދެކުނިން މި

ިމ  ގާބަލާށޭ ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލްވާހަކަ ދެއްކިދާނެ. ހިނ ވާހަކަ މިގޮތަށް ދައްކަންޏާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

އެންމެްނ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި މިކަހަލަ ބިލުތައް ހުށަހަޅައިގެން  ،ކަހަލަ ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ހުށަހެޅުއްވި

ނުޑމެން ވާހަކަ އްލު ހޯދަން. އެހެންނަމަވެސް މިކަްނކަމަށް ޙަ  މި ،ބަހުސްކޮށް މަޖުބޫރު  ތަނުން މި ނަށްަދއްކަން އަުޅގަ

، ތިމަންނާމެންނަކީ މުޅި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުންނޭ ވިދާޅުާވއިރު .ކޮޅެއްކުރަނީ މީގެތެރެއިން މަުދ މެންބަރުން މި

ނަޑކީ އެ ވެސް އެބަ ކަމެއް. ައޅުަގނޑަށް ހަމަ ޔަޤީނުން ބޫލެއް ނުކުރެވޭ އެއަޅުަގނޑުމެންނަށް ގަ ނގޭ އަުޅގަ
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ނޑު މި ނިސްބަތްވަނީ  އާބާދީއަކަށް.  ތުން ހިމެނޭރަްއޔި 5000ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިުތންނެއް ނޫން. އަޅުގަ

އަިދ  އެއް؛ބަ އަދި ބޮޑުފަސް ހާސް ، އަންނަނީ. އެހެންވީމާ ރިޓީ ލިބިގެން ހޮވޭ މީހަކު މިން ވެސް ހަމަ މެޖޯތެެރއިއޭގެ

ނޑާ ެވސް ހިތްހަމަނުޖެހޭ މީހުން. އެހެންވީމާ ނޑުމެންނަީކ ، އޭގެން ހަމަ ގިނަ އަދަދެްއގެ މީހުން ތިބޭނެ އަޅުގަ އަުޅގަ

ތާހިރެއް ނުވާނެ.  ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ނަމުަގއި ވާހަކަަދްއކަން މާ، ނުބުނެވޭނެ. އެހެންވީމާ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނެކޭ

ރިއްާޔގެ ހޫއެ ވާހަކަ ެއގޮތަްށ ދައްކާަފއި ޤައުުމގެ ހުރިހާ ަރއްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައި ުހންނަ ރައީސުލްޖުމް، އެހެންވީމާ

އެބަޖެހޭ. ތިމަންނާމެން އެބަވޭ ހުދުކާފޫރުކޮަޅކަށް  ހިރުވާންތާމެން ސާފު ގޮތަށް ަވގަށްޮގާވިއރު، ފުރަތަމަ ތިމާނަ އަުގވެްއޓޭ

ވާން. ކޮންމެ ނަޖިހެއް ސާފުޮކށްލާ މެޝިނަކަށް އެމް.ޑީ.ޕީ ެވގެންނެއް ުނވާނެ. ނޫނީ އިދިޮކޅު ފަރާތްތަކަށް ނިސްބަތްާވ 

އެކަން ހުއްޓާލަން ތި  ،މަކޮށްމެންބަރުން ވެސް ވެގެންެންއ ނުވާނެ. އެކަމަށް ައޅުަގނޑު ވާހަަކއަކީ ހަމަ ހިތާ

ބޭފުޅުންނަށް ގޮވާލަން. ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތުގެ ވާހަކަ އަުޅަގނޑުމެން ދައްކާއިުރ، ވަޒީާފެގ ފުރުޞަތު ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އަދާކުރާ ނިސްބަްތ  އެބަޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މިހާރުވެސް ބިދޭސީްނ ވަޒީފާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ލިބެން

ނޑުމެން މި ސަރުކާރުން އެމަދުކުރަ މަދުކުރަން ކުރާ މަސަްއކަތަށް ޓަަކއި އިްއޒަތްތެިރ  ަކންން އެބަޖެހޭ. އަުޅގަ

ރިއްޔާއަށް ިމޮގތަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިހާރުވެސް ބޭރުމީހުން ވަޒީފާއަދާކުާރ ހޫރައީސުލްޖުމް

ނުޑ  ްސ މިހާރު އެ ތިބީ ިދވެހިންނަށް ބަދަލުވާފިހާރަތަކުގެ ސޭޓުންނަށް އެ ތިއްބެވި ހުރިހާ މީހުން ވެ ގޮތަށް. އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާއިުރ ވެސް  ންބޫލުކުރަން މިހެގަ ވަރަކަްށ އެ ބޭފުޅުން މަސަްއކަްތ  މިހާރުވެސް ކޮންެމވެސް ،އަުޅގަ

ވެހިންގެ ވަޒީފާ ދި ، އެބަކުރޭ. އެހެންނަމަވެސް، ެއއިން ކޮންމެ ތަނަކަށް ދިެވްއސަކު މިހާރު ހުންނަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ

މިގޮތުން ދިވެހިންނަށް ލިބޭ ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ ވެސް ިމ ، އިތުރުެވގެންދިަޔއީ. އެހެންވީމާ

އެ ވާހަކަ ވެސް ހަމަ ދަންނަވާލަމުން، އިއްޒަތްތެރި ، ލަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންވީމާއިބިލުގެ ތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެްނ ބަލަ

ނޑު ހަމަ އަދިވެސް ެއއް ހަމަ .ރައީސް ފަހަރު މި ބާވަތުގެ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ރަްއޔިުތންނާ ގުޅުންހުރި ބިލުތައް މި  އަޅުގަ

ދަންނަވަން.  މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަމަ ގޮވާަލމުން، ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ހަމަ ޝުކުރު

  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އަޙްމަދު މުބީނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:
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. ދެން އިރީ ޕާޓީގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގަ ހޫނީ ޖުމްނޑު ހަމަ އަިދެވސް ފެންނައާދެ، ބަހުސް ލިސްޓު ބަަލއިލާއިރު އަުޅގަ 

ނޑާމިތާގައި ތިއްެބވި ިއއްޒަތްތެިރ ބަ ެއކަން ހަމަ ، ސުވާުލުކރޭ. އެހެންވީމާ އެބަ އެކަމާ އެއް މެންބަރުން ވެސް ައޅުގަ

ނުޑ ވާނީ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސަށް ސިޓީއަކުން ލަދިނުމަށް އަޅުަގނުޑ ަވރަށްއިބަލަ ނޑު ބޮޑަށް އެދެން. އަުޅގަ ޕާީޓ  އަުޅގަ

 ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ާލފަ. ވަރަށްއިބަދަލުކުރި ވާހަކަ ދަންނަވަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގޮުތން އެއީ ނިޒާމީ މައްސަަލއެްއ ކަމުގައި ބަަލއިގަެނވޭކަެށްއ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ގަާވއިދުަގއި ބުނާ

ަގނޑުމެން މި އަޅު  ،ލާނަން. އެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެއިންނަމަވެސް ދަންނަވަުރންނަށް އެހެނެތް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަ

 ާދއިރު ައދި ޕާޓީތަކަށް އައި އެްއެވސް ބަދަލެއް އިޢުލާންކޮށްަފއެއް ުނވާނެ. އެހެންވީާމ،ދައުރު ފަށައިގެން

ިއ ހޯދަންޖެހޭ ހުރިހާ ގޮތުން ކަންތައްަތއް ގެންދެވޭނީ. އިޢުލާންކުރުމަށް ޓަކަ ވާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގަާވއިދުަގއި

ނުޑ މި ކަންތަްއތައް ފުރިހަމަ ،ތަާކއިލިޔެކިޔުން ނުކުރެވި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިޢުލާންކުރެވޭަކށް ވެސް ނޯވޭ. އަުޅގަ

 އަށް.ރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަރުވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެ މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 

 ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:އުތުރު  ކުޅުދުއްފުށީ

އަށް ވުެރ ޚާބު ޕީ.ޕީ.އެމާ ަހވާލުކުރީ އެމް.ޑީ.ޕީވަނަ އަހަރު ރިޔާސީ އިންތި 2013. ރަީއސްިއއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ 

ހާސް ވަޒީފާ  90ރަނގަޅު ކަންތައްަތކެއް ަރްއޔިތުންނަށް ކޮށްދޭނަމޭ ބުނެގެން. އެ ހުރިހާ ވަޢުދުތަކެްއ ވެގެން. 

 މީހުންނަށް ވެސް މި ދެ އަހަރު ބައި  100ހޯދައިދޭނަމޭ ބުނެގެން. އެހެންނަމަވެސް، މި ޤައުމުަގިއ އަދި 

ެބހޭ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ  އިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ވަޒީފާއާ ންއި ލިބުނު ަވޒީފާއެއް ހަމަ ހަރާދިަޔއިުރގަވެގެން

ހަމަ މިއަށް ޕީ.ޕީ.އެމުން ވާ ރަނަގޅު ިއްޞލާޙެއް. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ަވރިނިޔަތުަގއި ހުށަހަޅާފައި އިޞްލާޙަކީ ހެޔޮ 

އެްއކޮށް މަސައްކަްތކުާރކަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  މު ޕީ.ޕީ.އެމާސް. އަޅުަގނޑުމެން ނެތީޔަނުކުރި ،ސް ޔަތާއީދުކުރި

ފަހުން ނޭވާހޮޅިއަްށ  ގައި، ދެން އެންމެމި ހުރިހާ ޢަމަލުތަކެއް ހިން އުުމގައި ަފސާދައާއި ކޮރަޕްޝަނާޕީ.ޕީ.އެމަކީ މި ޤަ

ގޮތުަގއި  ގެއެޅުނީމާ ހިނގާށޭ ވާހަކަދައްކަން ބުނެ، އަމިއްލަ ނަފްސުގެ އިޚްލާޞްތެރިކަްނ ނެތް ބައެއް

 ؟ތޯ ުނކުރަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްކަމެއްނޑުމެން ޞުްލޙައަށް ޓަކައި ކޮން ދަނީ. އަޅުގަ މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން

އެކަމަކު އާޚިުރގައި  ؟ން މޭޒުަކއިރީަގއި ނީށީްނނަންތޯއި ކަންަތއްތައް ިއޞްލާޙުކުރުމަށް ޓަކައި ވާހަަކދައްކަމި ޤައުމުގަ

ފަހުން ދިން ސިީޓއަކީ ވެްސ އަމިއްަލއަށް ލިުޔނު އެްއޗަކަްށ ިއއްޒަތްތެިރ  އެންމެ؟ ވީ ނިމުނުއިރުގަިއ ކިހިނެއްތޯ

މި ޤައުމުގައި ވަޒީާފގެ ، ހަމަ އޮތީ ބެހޭ ގާނޫނު ވެސް މި ވަޒީފާއާ ރައީސް ވީ. އެހެންވީާމ، އަުޅަގނޑު މި ދަންނަވަނީ

ގޭަގއި ަމސްދުވަސް ވީ ސިފައިން  4 !ވިސްނަވާ ރައީސް އޮތީ ނިގުަޅިއަގތްފައޭ ބޮޑުކޮށް. އިްއޒަތްތެރި  ޙައްޤުތައް މި
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ވާހަކަނުދެްއކޭ ގޮތަށް  ހަކާށުންތޯ ހައްޔަރުކޮށްަފއި މީގާނޫނެްއެގ ދަހައްޔަުރކޮށްފައި ހުންނަތާ. ކޮން  ކާނަލް ފަޔާޒު 

ނޑާަފއި ފޮނުވަބެހެއްޓޭނީ ނޑުމެންގެ މީހެއް ނޫން އި. ވަޒީާފގައި ބަހަްއޓަން ބޭނުންނެތިއްޔާ ކަ ލީމަ ނިމުނީ. އަޅުގަ

މުޅިން ދެކޮޅު މީހެއް. އެކަމަކު ައޅުަގނޑުމެން މި  އަށް އުނދަގޫކޮށް އެމް.ޑީ.ޕީއާފަޔާޒަކީ. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް އިްނތިހާ

ގާނޫނެއްެގ ދަށުންތޯ އޭަނ ޒަށް ވެސް އިންސާފު ލިބެންޖެހޭނޭ. ިވދާޅުވޭ މި ސަުރކާރުން ޮކންޔާ ދައްކަނީ ފަ

ނުދަްއކާ. މިއީ އިންސާިނއްޔަތަށް ދޭ މަސްުދވަސް ވަްނދެން މީހަކާ ވާހަކަ 4ފަިއ އެހެރީ ހައްޔަރުކޮށްފަިއ ބަހައްޓާ

ނެތިއްޔާ. ގެއަށް ފޮނުާވލަންޖެހޭނެ ބޭނުން ވަިކކޮށްއަނިޔާެއއް ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދޫކޮށްލަންޖެހޭނެ. ވަޒީފާއިން 

ނޑަެއޅިގެން ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކުރަމުންދާ ކަންތައްތައް. ެއއީ މި  އެގޮަތކަށް ނުބެހެއްޓޭނެ ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް. އެއީ ކަ

އްުރކުރަންެވގެން ންކަން ސިކަ  ސަރުކާރުެގ ނަމޫނާއަކީ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އެމް.އެމް.ޕީ.ާއރް.ސީގެ ވާހަކަދެްއކީމާ އެ

ތޯ ިމ ބެހޭ ވާހަކަެއއް ތަކުަގއި ތިބި މީހުން މިއަދު ަވޒީފާއިން ވަިކކުރަމުން އެ ދަނީ. ދެން ކޮްނ ަވޒީފާއާބޭންކު

މި  ކުރަންޏާ އެ ވާހަކަ ދައްކާނެ. ދެއްކުމަކީ މި ޤައުުމގެ ރައްޔިތުްނގެ ކަމެއް.ވަްއކަން ؟ސަރުކާރުން ދައްކަން އޮތީ

އިން ވަްއކަންކުރަމުން އެ ގެންދަނީ. ވަރަށް އަޑަށް ބާރުލާފައި ވިދާޅުވޭ ހައި ކޯޓު ވެްސ ފައިސާ  ޤައުމުގެ ރައްޔިތުްނގެ

ހައި ކޯޓުަގއި ސަރުކާުރ  ،އޮތީ މިހާރު ރާއްޖެތެރޭަގއި ހަދާފައޭ. ސަރުކާރުގެ ާބރު ހައި ކޯޓުަގއި ނެތީމާ އެ

ަބއިބަިއކޮށްލީ. ރަނަގޅު އިޚްލާޞްތެރި ނިޔަެތއްަގއި  ގޮތެއް ހަދަންވެގެން ަހއި ކޯޓު ކުުރވައި ސަުރކާރުން ބުނާހާބާރުވެރި

ތިޔަ ބުނާ ޯކޓުތަކެއް ހަދަިއގެން ވެސް  ،ނަމަރައީސް އެީއކީެއއް. އެެހންނޫން ކުރި ކަމެްއ ނޫން ިއއްޒަތްެތރި

ތެިރ ޒަތްރައްޔިތުންނަށް ތީގެ ފައިދާެއްއ ފެނުނީސް ނޫންތޯ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެކަމަކު އެކަމެްއ ނުހިނގާނެ އިއް

ިއ ވައްކަމުން ފުރިފައިވާ ސަރުާކރެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޔާކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދައާއި ފިތުނަ ރައީސް. މި ސަރުކާރަކީ

ބޫލުކުރާ ގަތްތެރި ަރއީސް. އެއީ އެންމެން ިއއްޒަ ،އެކަމުގެ ުމގުލުަގއި ހުރީ މި ސަރުކާރުގެ ވެރިަޔކަށް ހުރި ޔާމީން

ފައިާސައށް  ދައްކާނަން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ރައްޔިތުންގެ ނޑުމެން މި ވާހަކަޙަޤީޤަތް މިއަދު. މިއަދު އަޅުގަ

ެއކަން ބެލުމަށް  ،ޔާާނތުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައި ޮއތް ނަމަޚިިރކަމުަގއި ވެ ގެ އެްމ.ޑީ.ޕީ .ުނވާނެހިޔާނާތްތެރިވެގެން

 ؟ަދއްކަނީ ވާހައެއްތޯ އެިމއަދު ޮކން ނުކޮށް މި ތަނުގައި . އެކަންރައީސް ޔާމީނާ .ހަވާލުކޮށްފައި އޮތީ މި ސަރުާކރާ

އިންާސފު ޤާއިމުކޮށްދޭށޭ. ރައްޔިތުްނ  ،އޭގެ މާނަައކީ ޔާމީނޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ރައްޔިތުން ބުނީ

ސަަލ އެ މައް ،ޔާނާތްތެރިވާ މީހަކު ވާނަމަޚިދޭށޭ. މި ޤައުމުގެ މާލިއްޔަތަށް ރައްޔިތުންނަށް ޙައްޤުތައް ހޯދައި ،ބުނީ

ކޮބައިތޯ  ؟ކީްއވެގެންތޯ ކޯޓުަތކަށް ހާޒިުރނުކުރެވުނީ މިއަދު؟ ކަންކަން ނުބެލުނީ މިއަދު ބަލައިދޭށޭ. ކީްއވެގެންތޯ އެ

 ވެރިކަުމގައި ެއއްވެސް މީހެްއގެ މައްޗަށް ޙުކުމެއް ކުރެވިަފއި އެބައޮްތތޯ އެ ވެރިކަމުގެ ތެރޭަގއި  ގެއެމް.ޑީ.ޕީ

ބައްަލވާ ިމ އިވޭ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ައއްސަވަ އެަކމެއް ނު ؟ބެހޭ ގޮތުން ކާހިނގާފައިވާ ެއއްވެްސ މަްއސަލައަ

އެބައޮތް އިނގޭޯތ.  ؟ރިން ސިޔާސީ ބިރުވެރިކަން ނެތްތޯއަދާކުރާ މުަވއްޒަފުން ކައި  ޤައުމުަގއި ސަރުކާުރގެ ަވޒީފާ

އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް.  ،ޖެހޭނެކަމާއެުކ ަވޒީފާ އަާދކުރުމުގެ ފުރުޞަތު މި ަޤުއމުގެ ރަްއޔިތުންނަށް ލިބެންމިނިވަން
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ދިމާނުވަންޏާ ެއ ވާހަކަ ަރއްޔިތުން ަދއްކާނެ  ަބހާއި ޢަމަލާ އި،ދަްއކާ ވާހަކައާ ، އެކަމކު ނެތް އިނގޭތޯ. އެެހންވީމާ

ުރނުގައި ހިނގަންޖެހޭ ކަންަތްއތައް މި ޤައުމުަގއި ވެސް ގަރުނު. މި ގަވަނަ  21ޒަތްތެރި ރައީސް. ިމއީ އިއް 

ރި ރައީސް. ކަމެއް އެ ވާހަކަ ަދއްކާނެ އިްއޒަތްތެ ،ނޫން ކަމެއް މި ޤައުމުގައި ކުރަމުންދާ ނަމަހިންގަންޖެހޭނީ. 

ޑިމޮކްރަސީގެ ޅަފަތް. ުދނިޔޭގެ ޤައުެމއްަގއި ނުކުާރަވރަށް ދައުލަތުގެ ޚަޒާާނއިން  އޫނ!، މާއިގޯސްކޮށް ދިޔަ 

އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް.  ،ކުރަންެވއްޖެއްާޔ ަޅފަތްވަްއކަންކޮށްފައި މި ބުނަނީ ޑިމޮކްރަސީެގ ޅަފަތޭ މިއީ. ވަްއކަމެއް 

މެްއަގއިތޯ ެއކަން ޤައުކޮން ؟ބިލިޔަން ރުފިޔާ ަވގަށްެނގީ 4ެރއިން ޤައުމެްއގައިޯތ އެ ަޤއުުމގެ ނިޒާުމގެ ތެކޮން

ނޑުމެން ހަމަ ޑިމޮކްރަސީގެ ޅަފަތުަގއި މިތިީބ ހަމަ އެ ވާހަކަ ؟ހިނގައިދިަޔއީ  ދައްކަން. އެހެންނަމަެވސް، އަުޅގަ

މުގެ ރައްޔިތުން . މިއީތޯ މި ޤައުވެއްޖެއްާޔ ޅަފަތް ޑިމޮކްރަސީގެ ކޮރަޕްޝަން ،ކަމެއް ކުރަންެވއްޖެްއޔާ ޅަފަތްވައް 

މިގޮތެއް ނޫން ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް ބޭނުންވަނީ. މި ޤަުއމުގެ ރައްޔިތުން މި ޤައުުމގެ  ،ނޫން  ،ނޫން ؟ބޭނުންވާ ގޮތަކީ

ތޯ ދައްކާެނ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ެއއީ ަދއްކަންޖެހޭ ވާހަކަެއއް އެީއ. ީކްއވެގެން ޚަޒާނާއިން ވަްއކަންކުރަންޏާ ެއ ވާހަކަ 

 ކަމެއްތޯ ފޮރުވަން  މިޮކން ؟އުލަތުގެ ުމއައްަސސާތައްކޮަބއިތޯ ދަ  ،ކީްއވެގެންތޯ  ؟އެކަންކަން ސާުފކޮށް ނުބެލެނީ

ގާނޫނު ލާިޒމްކުރޭ އިންސާފުވެރިކަމާެއކު  ޗަށްމާ މި ޤައުމުގެ ޕޮލިހުންގެ މައްއިމިހާހިސާބަށް ކަންތައްތައް ދިޔަ ؟އުޅެނީ

ކުރަން. ިއްއޔެ އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހަށް ވެއްދީ މިނިވަން ފަރާތަކުން މި މައްސަލަތައް ބަލަން. އެކަމުގެ ޝަރީޢަތް

ތުރަްށ ގޮތެްއ ހަދަިއފިއްޔާ އެ ވަްއކަން އި ދެން ެބލޭނެ އެްއވެސް އީ ކޮށްަފއި ޮއތް ވަްއކަމެއް ވީމާބޭރުކޮށްލީ. އެ 

ފަޅާއަރާނެ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އެ ވާހަކަ ައޅުަގނޑުެމން މި ދައްކަނީ. އަުޅގނުޑމެންނަށް އިންސާފު ނުލިބި، 

ނުޑމެންނަށް ޚިތުންގެ ފައިާސއަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރަްއޔި ތަްއ ކަންކިހިނެއްތޯ ޔާނާތްތެރިުނވެ ނޫން ގޮެތއްަގއި އަުޅގަ

ތަމަ ކަމަކީ އިންސާނާއަށް އިންސާފު ލިބުން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ސަރުކާރަކުން ފުރަ ؟ކުރާނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ރައްޔިތުންނަކަށް އިންސާފެއް ލިބިގެނެއް ނުދޭ. އިންސާނީ ކަރާމާތަށް ބޮޑުކޮށް އަރައިގަންަނމުން އެ ދަނީ އިއްޒަތްތެރި 

އިތުރަށް  .އް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ނޯންނާނެވަންޏާ މި ޤައުމުގެ އަމާންކަމެ ކަމަށް ރައީސް. ެއކަންކަން ެއގޮތަށް ދާ

މީހުންގެ ގޮސް ދޮރާށީަގއި ަޓކިޖަހަންޖެހެނީ ޤައުމުން އިންސާފު ަކއެއް ވެްސ ނޯންނާނެ. ބޭރުގެދައްކަންޖެހޭ ވާހަ

ގައި ގޯސް ވިސްނުމެއް ެދތެރޭ ނީ އެ މީހެއްގެ އަމިއްލަ ޤައުމާނުލިބުނީމާ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ކާކުތޯ ބޭނުންވާ

އިލާާއއި ޢާމާ އިދިޔަ ނިޔާވެިރކަން ހައްދުަފހަނައަޅައިވެރިކަުމގެ ފަާރތުން އަ އިއެހެންނަމަވެސް، ސަރުކާރާ ؟ގުޅެންގެން

އެްއކޮށް ދުނިޭޔގައި ުހރެވޭނެ ފުރުޞަތު ނެތުނީމާ ދެން ހޯދުނު ގޮތެއް ހޯދަިއގެްނ ވެސް ޖެހޭނީ ެއ މީހާއަށް  އޭނާއާ

ތްތެރި ރަީއސް. ަޤއުމުގެ ސަުރކާރުތަުކގެ ފަރާުތން އެ ަޤއުމުަގއި ޚާއިނުންނޭ މިނިވަންކަން ލިބޭނެ ގޮެތއް ޯހދަން އިްއޒަ

ޤައުމުގަިއ  އަދު މިމި ކިޔާ މީހުން އުފައްދަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ަޤއުމުަގއި ކިތައް މީހުންތޯ މިއަދު މި

ދެކޮޅަށް  ސަރުކާރާ ؟އިންސާފަކީ ހުންނަށް ލިބެންޖެހޭކޮަބއިތޯ ެއ މީ ؟ނުތިބެވިގެްނގޮސް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އެތިބީ

މްރާން ޢިޝައިޚް  ؟ހޭ ކަމެއްތޯ އިއްޒަތްތެރި ރައީސްޖަލަށް ލާންޖެ އި،ން ެއއީ އޭަނގެ މައިބަދަ ބިންދާލައެްއޗެއް ބުނު
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ނޑުމެން ކުރިމަތީ؟ ގެންތޯ ޖަލުަގއި އެހުރީމިއަދު ކީްއވެ  ރައީްސ. ހުރި ުސވާލު ިއނގޭތޯ ިއއްޒަތްތެިރ  ގައި މިއީ އަުޅގަ

ެއކު ކަންަތއްަތްއ  އެބަޖެހޭ. އިންާސފުވެރިކަމާ އިނގޭތޯ. ހަމަ މަގަްށ ސަރުާކރު އަންނަން ގެނުން ޯގސް ސަރުކާރު ވިސް

 ؟ެވގެންދިޔައިރު ަރއްޔިތުްނނަށް ކޮންކަމެއްތޯ ކުރެވުނީ އަހަރު ބައި ދިަޔއިރު، ދެއަހަރު ވެގެން ވެން އެބަޖެހޭ. ދެކުރެ

ރަޕްޝަންެގ ތެޭރގަިއ ސަރުކާރު ޯފެވގެން މި ދަނީ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ކަފުމާއި ފިތުނައާއި ަފސާދައާއި ބަދަލުހި

ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ  ،ސާފުވާކަށް މިއެއް ނެތް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ސަރުކާރު އިތުރަށް ބާއްވައިފި ަނމަ

އެކު  ނޑުމެން އިޚްލާޞްތެރިކަމާސް. އަުޅގަ ގެއްލުުމގެ ވާަހކަ ައޅުަގނޑުެމން މިއަދު ދައްކަން އެބަޖެހޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީ

މި ޤައުމުގައި ވަޒީާފގެ  ނޫނިްއޔާ ގެންނެތިގެންގޮސް ންރަޕްޝަނާއި ފަސާދަ މި ޤައުމުކޮ .މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީ

ފުރުޞަތު ރައްޔިތުންނަކަށް ނުލިބޭނެ. ކުރިއެރުމެއް ެވސް ރައްޔިތުންނަކަށް ނުލިބޭނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ތިްނ 

ދިރިއުޅުމުގެ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހެނީ.  ހާހައްތަ ؟ނަށް ކޮން ކުރިއެރުމެއްތޯ ލިބުނީރޭަގއި ރައްޔިތުން އަހަރުގެ ތެ

ްއޒަތްތެރި ރައީސް ދަނީ. ތިޔާިގވުމުގެ ަބދަލުގައި އަތްމަތި ދަތިވަމުން އި އެއްުދވަހަށް ވުރެ އަެނއް ދުަވސް އަތްމަތި

އިހަށްދުވަހު  ؟ތޯ ކަންަތއްތަްއ ވަުމން މި ދަނީެގ ކިަބއިން ކިހިނެއްބައްަލވާ ިދވެހިރާްއޖޭގެ ރަްއޔިތުންއިއައްަސވަ 

 ކަމެއް ކުރަންތޯ މިންގެ ދެ މީހުން ހައްޔަުރކުރީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއީ ކޮތިނަދޫގައި އަލިފާންޖެހީތީވެ ީޕ.ޕީ.އެމް

އި ެއ ތަނުގަިއ ހުރި ފިނޭންޝަލް ޓަކަްށ އަރަ ސޯއިހަްށދުވަހު ރި ؟ާކކުެގ ބޮލުަގއި ކޮންވާހަކަެއއް އަުޅވަންތޯ ؟އުޅެނީ

ތިޖޫރީ ވަގަށް ެނގީ. މިއީ ޓޫރިޒަްމ ބޮއިކޮޓްކުރުމަކީ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ޤައުމުގަިއ  4ނިޒާމުގައި ހުރި 

މި ޤައުމުގެ ރަްއޔިތުންނަށް މިނިވަންކަމާއެކު ނޫޅެވުނީމާ މި ޤަުއމަށް ޓޫރިސްޓުން ނާންނަނީ.  ،އަމަންޢާއްމު ނުބުލެހެއްޓި

ސިޔާސީ ވެރިްނެގ ކަމެއް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ދައްކާ ވާހަަކއަކުން ވާަކމެއް ނޫން. ކުރާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ވާ އެީއކީ

 ރާކަށް މި ސަރުކާރަކުން ނާންގާއެޅުން ނޫން އެހެން ކަމެއް މި ޤައުމުގެ ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަކަށް ކުފަހަތުން މުގޯލި

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް...

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

އަރުވަނީ ުކޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިާރގެ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް.

 

 ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ކުޅުދުއްފުށީ

ވާ  މި ރި ރަީއސް. ގަމު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިްސމާޢީލް ހުށަހަޅާފައިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

ވެސް ތާއީދުކުެރވޭ.  ތަޢާރުފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުެވގެން އެ އުޅުްއވާ އުސޫލަށް އަުޅަގނޑަށް ،ބިލުގައި އެ އުފައްަދވަން

ނަލެއް މެދުވެރިކޮށް މުޅި ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާއަާދކުރާ މީހުންގެ ގޮުތގަިއ މާލޭގައި ހުންނަ ޓްރައިބިއު ބޫލުކުރާގައަޅުަގނޑު 
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ނޑުމެންނަށް އަިދ  ދިނުމަީކ ކުރަން ދަތިއިއްޓަދިނުމަީކ ނުވަތަ ބަލަހަކޮށްޙައްޤުތައް ތަންފީޛު ކަމަކަށް ވާިނ. އަުޅގަ

ަތކުަގއި އުފެއްދިފަެއއް ނެތް. އްދުހަސަރަ އި،ނުވަތަ އެިކ އަތޮޅުތަުކގަ  ،ޓްރައިބިއުނަްލގެ ގޮފިތަކެްއ ެއކި ރަށްރަށުަގއި

އަށް ޅަންޖެހެނީ. ހަމައެކަނި މާލެމައްސަލަެއއް ދިމާވާ މީހަކު ެވއްޖެއްޔާ މާލެ ައއިސް ޓްަރއިިބއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހަ

ރަދުތަކާއި އައުުމގެ ޚަިއގެން މާލޭގައި އުޭޅިއރުގެ އަ ޅަންޖެހެނީކީ ނޫން. އެ މައްަސލައައިސް ަމއްސަލަ ހުށަހަ

ނޑުމެންނަށް ފެނޭ ދަށު ކޯޓުތަކަށްރަދުތަޚަ މަދަނީ  ،ކާއި މި ހުރިހާ ކަންތައްތަކަކީ ވެސް ވިސްނަންޖެހޭ ކަންތައް. އަުޅގަ

ލީމާ ަވޒީފާއަދާކުރަން އިން ގޮވަ މަތީ ފަހަރު ަހިއ ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަަތކުަގއި ެއކި ،ޖިނާޢީ ކޯޓަށް ،ކޯޓަށް

ކަމާކަންފަށާ ިޓކެެޓއް  ،ދަނީ ހޯދަން ހުންނަ މަސައްކަތެްއ ދޫކޮްށލާފައިހުރެފައި، ެއ ަވޒީފާ ދޫކޮށްާލފައި ނުވަތަ އާމް

ނޑުަމގުން ،ހޯދައިގެން އަށް އައިސް، އަދި ނުވިތާކަށް ރައްޓެއްެސްއގެ ގޭަގއި ނުވަތަ އެހެންޏާ މަތިން މާލެ ،އެހެންޏާ ކަ

 ގެންދާއިންޞާުފގެ ކަންަތއް ކުިރއަށްލުކުްއޔަށް ހިފައިގެން ހުެރގެްނ އެ މީހެްއގެ ޢަދް އެއް އެވަރުން ުނވަންޏާ ކޮޓަރި 

އިޞްލާޙަީކ ތަން. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނުޑ ދެކޭގޮުތގައި ފަްއޔާޟް ިއްސމާޢީލް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވި 

ކަިއ ހުރި ހުރަސްތަްއ އަދި އެކަަމށް ޓަ ،ތް މަުގ އިތުރަށް ތަަނވަްސވެގެންދާނެލުއިންޞާފަށް ވާސިލުވުަމށް އޮޢަދު

ނޑު ވެސް ގަެވގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަްށ އަޅުަގނޑު ލުއި މިއީ  ލުކުރަްނ ޓްރައިބިއުނަލާއި ޯކޓާބޫގަބޫލުކުރަން. ައޅުގަ

 ކަން. ޤާނޫނުއަސާީސގައި ޓްަރއިބިއުނަލް ަވކި ގޮތަކަށް މާނަކޮށްދީފައި ެއބަ އޮވޭ. ެއއީ ކޯަޓކަށް ނުވާ އްތަފާތު ދެ ކަމެ

ފާތުވުންތަކާއި ދެަބސްވުންތައް ފިުލވައިދިނުމަށް ޢައްޔަންކުރާ ބަެއއް ކަމަށް. މީހުންގެ މެދުގައި އުެފދޭ ޚިޔާލުތަ ގޮތަށް

ނިޑޔާުރން ތިބެގެން މައްސަލަ ބަލާ  ،ކޯޓަކީ ކޮަބއިކަން  ،އެގޮތަށް ކޯޓުަތކަކީ ކިހިނެއް ހިނގާ ތަންތަނެއް ކަމާއި ހަމަ ފަ

ލަށް ޅުަގނޑަކަްށ ނުވިސްނޭ ޓްރައިިބއުނަތަނެއް ކަމަށް ވެސް ޤާނޫުނއަސާީސގައި ބުނެދީފައި އެަބއޮތް. ެއކަމަކު އަ 

ނަ ކޯޓަކަށް އެ މައްސަަލ އަްށ އައިސް ހުށަހެޅުމުގެ ބަދަލުަގއި ކޮންމެވެސް ރަެށއްަގއި ުހންހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް މާލެ

ކޯެޓއްެގ  ލުމަކީ ެއއީ އެޟޫޢީ ގޮތުން ުކރިއަށްދިއުން ޓްަރއިބިއުނަލަށް ދޫކޮށްއުިއގެން މައަ ލާފައި އެ ަމއްސަލައިހުށަހަޅަ

ކަމަކަށް ވެސް  ޞަށް އަންަނ ބަދަލެއްޞާކޯޓުގެ އިޚްތި އީ އެކަމަކަށް. އަދި އެ ޞްގެ ތެެރއަށް ވަުނންޞާއިޚްތި

ނޑުމެންނަށް ވެސް އެަކމަކީ ވެސް އަުޅގަ ބޫެލއް ނުުކރެވޭ. އަިދ ބަދަލެއް އަންަނ ކަމަށް ވަންޏާގައަޅުަގނަޑކަށް 

ވަނަ މާއްދާަގއި ވަރަްށ  155ގެ ބާރު ލިބިގެްނާވ ކަމެއް. ޤާނޫނުއަސާސީގެ ގެނައުމުޞަށް ބަދަލުޞާއެގޮތަށް އެ އިޚްތި

ހިންގުުމގެ  ،ކޯޓުތަުކގެ އިޖްރާޢީ ކަންކަން ކުރުމުގެ ޞްަތއް ަކނަޑެއޅުމާއިޞާކޯޓުަތުކގެ އިޚްތި ،ސާފުކޮށް އެބަ ބުނޭ

ނަޑއެޅުުމގެ ބާރަކީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވާ ބާރެކޭ. އެ ނޑުމެްނ އުސޫލުތައް ކަ ހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑައަާޅފައި ނިންމަޓްރައިބިއުނަލްތަަކކީ ޢަދްލުއިންޞާފުގެ ދާއިރާއިން ބޭރު ތަްނތަން ކަ ށް ނެތް. ލެވޭކައިމަށް މުޅިން ކަ

ނޑުމެން ޓްަރއިބިއުނަލްތައް ފުރަތަމަ އުފައްދަނީ ވެސް. އެއީ ޢަދްލުއިންޞާފު  ގެ ބަެއއް މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަން ައުޅގަ

ނޑުމެން ކަެމއް ހަވާލު ،ކަށް ނުވެ ކޯޓަ ބެޭހ  ބެހޭ ދާއިރާގެ މީހުން، ކަމާ ކުރަނީ ކަމާ މި ޓްރައިިބއުނަލަކަށް އަުޅގަ

ކަންކަން ބެލުމަށް ޓަކައި. ކޯޓުތަކަކީ ކޮންެމ  ބެހޭ ޚާއްޞަ ޢިލްމު ލިބިގެން ތިބި ބަޔަކު ލައްވާ އެ މާހިރުން ނުވަތަ ކަމާ 
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ނޑިޔާކަމެއް  ކަމުަގއި ތިބޭނެ ބަޔަކަށް ނުވާީތެވ، ޓްރައިިބުއނަލްތައް އެިކ ކަންކަުމގައި ރު ެގ ޢިލްމު ހުރި މީހަކު ފަ

 އެބަދޭ. ެޓކްހާ ޟޫޢުތަކަށް ވެސް ޓްަރއިބިުއނަލްތައް ރާއްޭޖގައި މިހާުރވެްސ ހިނގަމުންއުއުފައްދަނީ. ަބއިވަުރ އެހެން މަ 

ގޮތުން  ބެހޭ . އަދި މަަސއްކަތްތެރިންނާދަނީބެހޭ ގޮތުން ެވްސ ހިނގަމުން ގޮތުން އެބަ ހިނގަމުންދޭ. ަވޒީފާއާ ބެހޭ

ޟޫޢުތަކަށް ވެްސ އުކަމެއް. އަދި އެހެން ބައެއް މަ  ވެސް އެހެން ބަެއއް ޓްރައިިބުއނަލްތައް ައއުމަކީ ވެސް އެކަީށގެންވާ

. ކުރާ ކަމެއްކްޝަނަށް ދިއުމަށް ޓަކައި ޑިސްރިކަމެއް. ސްޕެޝަލިސްޓް ޖު ޓްރައިބިއުނަލްތައް ައއުމަކީ ެއކަށީގެްނވާ

މުޅިން ވަިކވަނީކީ ނޫން. އެއީ ްޓރައިބިއުނަލަކުން ނިންމާ މައްސަލަެއއް ވެސް މި ދަީނ  އަނެއްކާ ކޯޓުތަކާ

ހިސާބެއް ވެސް އެަބއޮތް. ކޯޓުަތކުގެ ގާނޫުނގައި ހައި ކޯުޓގެ  ުގޅޭ ހައި ކޯޓާ، ވީމާއިސްތިޢުނާފަށް ހައި ކޯޓަށް. އެހެން

ބުނޭ، ޓްރައިބިއުނަލުން މާއްދާގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަަވނަ  39 ،އެބަހުރި ކޮށް ބަާޔންކޮށްދީފައިބާބުގައި ވަރަށް ސާފު

މިއީ ވަރަްށ  ،ވަކި ދެ ތަނެއް ކަމަށް ވިޔަސް، ންވީމާކުރާ ވާހަކަ. އެހެލަތައް ހައި ކޯޓަށް އިސްތިޢުނާފުނިންމާ މައްސަ

އްކަތްކުރާ ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށް މަސަ ޞާފުލުއިންލުކުރާ ތަންތަން. ޢަދުތިމާގެ ދެ ތަން. އެއް މަސްޫއލިއްޔަތުތަެކއް ހާސި

ގުޅިގެްނ މިކަްނ ނުކުރެވެްނވީ ހަމަ ެއްއވެސް  ގައި ޓްރައިިބއުނަލާއި ކޯޓުަތކާއަުޅަގނޑު ދެޭކގޮތު ، ތަންތަން. އެހެންވީމާ

ވާ ކަމަށް ކުރަން ބޭނުންއިބިއުނަލްގެ ނިންމުމުގެ ތަންފީޛުޓްރަ ،ކުރާ ކަމަށް ވަންޏާބެއް ނެތް. މިހާރުވެސް ތަންފީޛުސަބަ

ނޑު ޖަހަވަންޏާ ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިގެން ދަށު ކޯޓުން އެ މައްަސލަ އަލު ދީފައި އެކަމެްއ އިން ނުބަލައި އޭގެ ތަްއގަ

ކުރެވޭ ގޮތަށް ސް ސީދާ ހައި ކޯަޓށް އިސްތިޢުނާފުދަށު ކޯޓަށް ނުގޮ ދި އިސްިތޢުނާފަށް ދާންޖެހެންޏާކޮށްދެނީ. އަތަންފީޛު

އައިމަ، އެ ޓެކްނޮލޮީޖެގ  ައޅުގނޑު ދެކޭގޮުތގައި ެޓކްނޮލޮޖީ ޤައުމަށް، އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ އަޅާދީފައި މި ލައިން

ކޮންމެ ެގއަކަްށ ވެސް ކޮެޅއް އެބަ ލައިދޭ.  ،ހޮޅިއެއް ގޮތަށް މަގުަމތީގައި ެއޅީމަނާޚާބޭނުންކުރެވެންވާނެ. މިސާލަކަްށ ފާ

ހަމަ  އެޅީމަ ދެން ވަކިން ގުޅަނީކީ ނޫން. މަގުަމތީގައި ހޮޅި ން އަިއއްސަށް ސީދާ އެމް.ަޑބްލިޔު.އެސް.ސީކޮންމެ ގެައކަ

އި އާ ންއައިއްސި. ވީިޑއޯ ކޮންފަރެންސި ރާއްޖެއަށް ޓެކްނޮލޮޖީ މިހާރު، ކަށް ވެސް ޮކޅު ލިބޭ. އެހެންވީމާކޮންމެ ގެއަ 

ގޮތަކަށް  ކުޑަ ރަދުޚަެއންމެ  ،ންކުރާ އެއްެޗއް ކަމަށް ވަންޏާގެ ޓެްކނޮލޮޖީ ރާއްޖޭގައި ބޭނުއޯިޑއޯ ކޮންފަރެންސިން

ވަންޏާމު އެކަން ނުކުރަންވީ ެއއްެވސް ސަބަބެއް  ކަމަށް އެކަން ކޮްށގެން ވީހާވެސް ގިަނ ބަޔަކަށް އޭގެ ުލއިފަސޭހަ ލިބޭ

ވުރެ ބޮޑަށް  ޞަށް ހަމައެކަނި ބެލުން، ނުވަތަ ބަޖެޓަށް ބެލުން އެކަންޏަށްޞާކަމުގައި ކޯޓުތަުކެގ އިޚްތި ނެތް. މި

ކަށް ހުރި ލުއިންޞާފަށް ޤާއިމުވުމަށް ހުރި ވަސީލަތްތަހުންތަކަށް ވުރެ މީހުންނަށް ޢަދު ޖެއެކަމުގެ ހުރި ގޮން

ފުރިހަމަ  ލުމަްށ އިސްކަންދިނުމަކީ މާ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށް ފެންނާތީވެ، ޓެކްނޮލޮީޖގެއިގޮންޖެހުންތައް ފިލުވަ

ބާުރއެޅުމަށް ައޅުަގނޑު ެވސް ތާއީުދކުރާ ވާހަކަ ގެ ކަންކަްނ ކުިރއަށް ގެްނދިއުމުގެ ލުއިންާޞފުބޭނުންހިފައިގެން ޢަދު

ނޑު ާތއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަ  ން.ދަންނަވަމުން، ފައްޔާޟް ިއްސމާޢީލް ހުށަހެޅުއްވި ބިލަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 މިނެޓުގެ ހުސްަވގުތުކޮެޅއް އަުރވަން.  30ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާހިސާބުން 

 

 ]އަށް  11:00އިްނ  10:31ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލާ ިއބްތިދާއީ ބަހުސްގެ މަރުޙަ ،5 ންދަން ަކމަށް. އެޖެންޑާ އަިއޓަމުގެދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށް މި. السالم عليكم

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގާނޫނު އިސްމާޢީލް  ގަމު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް -5.1ގެންދަނީ. ކުރިއަށް މި

ނޑު މިހާުރ ްށ އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލުެގ ބަހުސްގެ ަމރުޙަލާ. ( އަަވޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނު) 2008/2ނަންބަރު  އަުޅގަ

 ފަހުމީއަށް.  ޒުިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިމްތިޔާ ގެއުތުރު ދާއިރާ މާފަންނުއަރުވަނީ  ފުރުޞަތު މި

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަޒީާފއާ ބެހޭ ގާނޫނަްށ  ،މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްާމޢީލް ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްެތރި ގަމުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ނޑު ވެސް ޝުކުރު ދެއް އިމި ހުށަހަޅުއްވަ ނޑަށް ެވސް މި އިޞްލާޙަ ވި އިޞްާލޙަށް އަޅުގަ ވަރަށް  ށްދަންނަވަން. އަޅުގަ

ނުޑމެންގެ  އުމުގައި ވަޒީާފއަދާުކރާ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް ދިފާޢުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ވަރަްށ ޤަބޮޑަށް ތާއީދުކުރެވޭ. އަުޅގަ

ދައުލަުތގެ ެއކިެއކި  ،ިސިވލް ސަރވަންޓުންގެ އިތުރުން ވެސްބޮޑަށް ކުޑަކަން ފާހަަގކުރަން. އަދި ހަމައެއާެއކުަގއި 

ވެސް ަހމަ ނުރައްކަލެްއގެ ތެޭރގަިއާވ  އެ ؛މުއައްސަސާަތކުަގއި ިތއްބަާވ ބޭބޭފުޅުންގެ ވަޒީފާތަުކގެ ދިފާޢު ވެސް

ނޑަށް ގަބޫލުކުެރވެނީ. މި ނިޒާމުގެ މިނިކާދަތްޕިލަ ހިފީމާ އެ ވަރިހަމަ  މި މަޖިލީހުގެ އެްއޗެްއގެ ގޮުތަގއި އަުޅގަ

ނޑިޔާރު ކަުމގައި ވީނަމަވެސް  އެފަދަ  ،ނޫނިއްޔާ މިލިޓްރީ ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ކަމުަގިއ ވީނަމަވެސް، ުއއްތަމަ ފަ

ދެން  ،ނާއިންާސފުގެ މިނިކާ ދަތްޕިލަ ހިފައިިފ ކަމުަގއި ވަނީ ނަމަ ؛މިނިކާ  ،ތަނެއްގެ ވެިރއަކު ކަމުަގއި ީވނަމަވެސް

ނޫނުއަސާސީގެ މަފްހޫމެއް، ޤާދާނެ ތަނެއް ވެސް ނެތް. ަދއްކާނެ  ތް. އިންސާފު ހޯދުމަށްއިންސާފު ހޯދޭނެ ގޮތެއް ނެ

ީވ ހަމައެއް ނޯންނާނެ. އިންާސނީ ބުއްދީގެ ހަމަެއއް ނޯންނާނެ އެ މިނިކާ ދަތްޕިލަ ހިފައިިފ މާއްދާއެއް ނޯންނާނެ. ދުނިޔަ 

 މު ވަޒީފާތަުކަގއި އުޅޭ ފަރާތްތަްއ އަދި މާ އްއާ  ކަމުގަިއ ވަީނ ނަމަ. މި ޝިާކރައަކަށް ިސވިލް ސަރވަންޓުްނނާއި އަދި 

ބޮޑަށް ވެފަިއވޭ. މި ފަރާތްތަކަށް އެ ޙައްޤު ހޯދުމަށް އެކްެސސް، ޖަސްޓިސްއަށް ެއކްސެްސ އޮތް މިންވަރު ވަރަށް ކުޑަ. 

ެގ ކަމުއް ލިބޭނެ ެދއްވި މަޤްޞަދަީކ މިފަދަ ކަންކަމަށް ޙައްލެއިެދއްިވ، މި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުްއވައިމި ބިލު ހުށަހަޅުއްވަ

ނޑަށް ގަބޫލުކުެރވެނީ. ަވރަށް ގިނަ އަދަދެްއގެ ަވޒީާފއަދާކުރާ ފަރާތްތައް މާލޭގެ  މީދާއްއު ެއކުަގއި ކަމަށް ައޅުގަ

ބޭފުުޅންނަށް ވަޒީފާެގ ޙައްޤުތަެކްއ  އެ ،ރާއްޭޖގެ އެކި ަކންކޮޅުތަުކގައި އެބަ ތިއްަބވާ. އެހެންނަމަވެސް ،އިތުރުން
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ދިފާޢުކުރުމަށް ޓަކައި  ،ދެން މާލެ އައިސްގެްނ މެނުވީ އެ ޙައްޤު ހޯދުމަށް ،ނަމަ ގެއްލިޖެ ކަމަށް ވަނީ

ނޑަ މަސައްކަތްކުރުުމގެ ފުރުޞަތު މި ވެސް ަގބޫލުކުރެވެނީ. އެހެންވީމާ، މި  ށްވަނީ އެއްކޮށް ބަންދުވެފަިއ ކަމަށް އަޅުގަ

ރަެށއްަގއި ުހންނަވަިއގެން ެއކަން ކުރުމުެގ ބޭފުޅަކު ަވޒީފާ އަދާކުރަްއވާ  އެ ،ބިލު ފާސްވެއްޖެ ކަމަށް ވަީނ ނަމަ

 ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ގަބޫުލކުރެވޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަުކރެވޭ ަވޒީފާއާ ބެހޭ ވާހަކަ 

ރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސިވިލް ސަރވަންޓުންނަށް ވެްސ ބޮޑެިތ  ،ަދއުލަތުގެ އެންމެ އިްސވެރިޔާ  ،ދައްކާއިުރަގއި

މުަވއްޒަފުްނ  79ކާތެރި އިންޒާރު މީެގކުީރގައި ދާދި އިހަކަށްުދވަހު ވެްސ ދެއްވާަފއިވޭ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ނުރައް

ނުޑކޮށް ވަިކކުރެްއވުމުެގ މައްސަލަިއގަިއ އެ  ފަލަކޮށް ލިޔެަފއި އޮތް  ،ނޫނުއަސާސީަގއި ހަމަ ގަދަައށްޤާބޭފުޅުންނަށް  ގަ

ރުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ވެސް ލިބިގެންވާ ކަަމށް ވަޒީފާއަދާކުރާ. އެ ަޙއްޤު ހަޅުތާލުކު ،މާއްދާއެްއަގއި އެބަ އޮވޭ 

ޕަބްލިކްލީ ޓިވީ ތަކުން ލައިްވކުރެވޭ ެއއްެޗްއގައި މި  ،އެގޮތަށް ލިޔެފަިއާވއިރު ވެްސ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފާޅުގައި

ނޑުްއވަ ބޭ ވެސް އެ ނަމަ، ވަނީ ށްއެ ޙައްޤު ބޭނުންކޮށްފި ކަމަ ،ވިދާޅުވަނީ  ލާނަމޭ. އަދި އިފުޅުންގެ މުސާރަ ކަ

މެދު ކުރައްވާނަމޭ. މީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދައުލަތުގެ އެންެމ  ބޭފުޅުންނާ އެނޫންވެސް ެއކިއެކި ކަންަތްއތައް އެ

އް. ފަދަ ބަސްފުޅުތަ އިސްވެިރާޔގެ ދޫފުޅުން ނުކުންނަންޖެހޭވަރުގެ ބަސްފުޅެއް ނޫން. މީ އެފަދަ ވެރިން ޢަޒުލްކުރަންޖެހޭ

ނޑިވަޅުަގއި އަުޅަގނޑު ހަނދާނަށް އަންނަނީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ޒިޔަތު ހައްޔަރުކުެރއްވުުމގައި ހަމަ  ،ހަމަ މި ދަ

ނޫނިއްާޔ ޒިޔަތު ހައްޔަރުކުެރްއވީ  ،ބޭފުޅާ އެ ،ޓީވީން ލަިއވްުކރެވޭ އެްއެޗއްަގއި ވިދާުޅަވނީ ،ޕަބްލިކްލީ

 ؛ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު  ،ނޫނުއަސާީސަގއި ފަލަކޮށް ލިޔެފަިއވާނެ މާްއދާއެއްޤާނޭ. ހަނުހުންނަވަިއގެން .ހަނުހުންނަވައިގެންނޭ

މީަހކަށް ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު ލިިބގެންވާ ކަމަށް. އެ ަޙއްޤު  އެ ،މަތު އަުޅވައިފި ކަމުގަިއ ވަނީ ނަމަހުކުށެްއގެ ތު

ެގ ެއންމެ އިސްވެިރޔާގެ ދޫފުޅުްނ ަދއުލަތު އީމި .ލެްއީވ ފާޅުގަިއ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ކުރެްއވީމައޭ ޖަލަށް

ނުކުންނަންޖެހޭވަރުގެ ބަސްފުޅެއް ނޫން. މީ ޢަޒުލުކުރަންޖެހޭނެވަރުގެ ބަސްފުޅު. އަދި ހަމައެއާެއކުަގއި ދާދި 

ޓީވީން އެންމެނަށް ފެންނަ ގޮތެްއގައި ވިދާޅުެވއްޖެ ިތމަންމަނިކުފާނު ދެމަރިފިރިން  ،އިހަކަށްދުވަހު ހަމަ ޕަބްލިކްލީ

ކުަރއްަވއިފި ކަމަްށ ގުދީސް. ތަކުރަްއަވއިފީމޯގުދީ ސްބެހޭނެ ގޮތްތަކުެގ ބިލެއް ތަ ަގއި ެއްއވަރަކަށް މުދާވަިކވާއިރު 

ކުރެްއވުަމށްފަހުގައި މިހާރު އެކިއެކި ޯވކްޝޮޕްތައް ބާްއވަިއގެން އެ ގުދީސްމަޖިލީހުގައި އެ ބިލު ވަނީ. ތަ އިރުވިދާޅުވި 

މި ހަމަޖައްސަނީ. މީ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ދަުއލަތުގެ އެންމެ އިްސވެރިާޔެގ އް ތަކެހުމުގެ ކަންތައްތަުކގެ އިންިތޒާމުބެ

ނީޑގެ މައްސަަލއެްއގެ ގޮތަށް ބަލައިގެން ނަމަވެްސ  ދޫފުޅުން ނުކުންނަންޖެހޭވަރުގެ ކަމެއް ނޫން. މީ ކޮންމެވެސް ސިކު

 ؟ތުން ކޮށްފައިވާ ޮބޑެތި ަވއްކަންލަޢަޒުލުކުރަންޖެހޭވަރުގެ ކަންަކން. މީ ކުދިކުދި މިސާލުތައް. އަދި ކޮބައިތޯ ަދއު

ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ަވއްކަން. ހަމައެާއއެުކގައި ަވގު ފައިާސ، ކަޅު ފަިއސާ ބެހުމުގެ ކަންތައް ވެސް  ،ބިލިއަން ،ބިލިއަން

. މީ އޮތް ފަޅާއަރައިގެންދަނީ. މީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދިެވހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވާނެ ކަންކަމެއް ނޫން މި

ކުރަންެވއްޖެ މަސައްކަތެއް ކަުމގަިއ ވުމަށް ކޮންމެހެނެއް މަސައްކަތްސަރުކާރުގެ ކިަބއިން ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުން މިންޖު
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އަދާކުާރ އެނޫން ވެސް ފަރާތްތަކާއި އަދި ދައުލަުތެގ  އަޅުަގނުޑ ދެކެން. އޭރުން ިސވިލް ސަރވަންޓުންނާއި އަދި ވަޒީފާ

ދީފަިއާވ އިނޫނުއަސާސީން ހޯދަޤާ .ވެސް ަރއްކާތެރިކަެމއް ލިބޭނީ ވާ ބޭބޭފުޅުންއެކި މުައއްސަސާަތކުަގއި ިތއްބަ

 ...ރައްކާތެރިކަން ކަަށވަުރވެގެންާދނީ މި ސަރުކާރުގެ ކިބައިން ިމންޖުވެގެން ކަމަށް އަުޅަގނޑު ގަބޫލު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެރި މެންބަރު އިްއޒަ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެއަރުވަނީ  ޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރު

 ށް.ރިޔާޟަهللا ޢަބްދު

 

 ރިޔާޟް ވާަހކަދެއްެކުވން:هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑު ގަބޫލު ،ރައީސް. އާދެ `. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ކުރާ ގޮުތގައި ވަޒީާފއާ ބެހޭ ގާނޫނަށް މި އަުޅގަ

މު އަދި އްމަކީ ވަރަށް މުހިްއވުފައިވާ ހުށަހެޅުއިސްމާީޢލް ހުށަހަޅުއްވާ ފައްޔާޟްތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ިއްއޒަ

ނޑުމެން ގަބޫލުވަގުތަށް ވެްސ ވަރަށް ޭބނުންތެރި ހުށަހެޅު މި ރާއްޖޭައކީ ގިަނ އަދަދެްއެގ  ،ކުރަންޖެހޭއްވުމެއް. ައޅުގަ

 ،މައެކަނި މާލެއަށް ބަރޯސާވެގެންހަ ،އެުކަގއި އް ކަމުގައި ވުމާއުމެޤަމީހުން ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ  ރަށްތަކެއްަގއި

 ގޮތަށް ށަހެޅިގެން ެއކަންަކން ކުރިއަްށގެންދެވޭވަޒީާފގައި ދިާމވާ މައްސަަލތައް މާލޭަގއި ހުންނަ އޮީފހަކަށް ހު

އެިކއެކި ސަބަބުތަާކ  ؛ވާމިހާރަށް ވެސް މަހުރޫމްވެފައި އޮތުމަކީ އެަތއް ދިވެހި ރައްޔިތެްއގެ އެ ަޙއްޤު މިހާރުންއޮންނަ

ހަަގކުރެޭވ. ލަތްތައް ހުރި ޮގތުގެ ސަބަބުން އުނަދަގޫ ަކމެއް ކަމުގައި ފާސީރެ. ޚަރަދުގެ ގޮތުންނާއި އަދި ވަހު

ކޯޓު މެދުވެިރވެގެން ީމގެ ހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުމުަގއި ަރށުއްެލއް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި މި ުހށަޙައެހެންވީމާ، އެއަްށ 

މަީކ ައޅުަގނޑު އްވުގޮތަށް ހުށަހަޅުްއާވ ހުށަހެޅު ގޮތަްށ، ޓްރައިބިއުނަްލގެ މަަސއްކަްތތައް ފެށޭ ށޭމަސައްކަތްތަްއ ފެ

 އަދި ޚާއްޞަކޮށް ަވޒީފާ ،އްޔިތުންެގ ޙައްޤުަތއްއުުމެގ އަދި ރަޤަގޮތަކަށް މި  ކުރާ ގޮުތަގއި އެންމެ ަޚރަދު ކުޑަގަބޫލު

ނޑު ކުރެވިދާނެ ަޙއްޑްރެސް ކުެރވިދާނެ، އެތްތަުކގެ ަޙއްޤުތަކަށް އެޓެންޑްއަދާކުރަްއވާ ފަރާ ެލއް ކަުމގައި. އަުޅގަ

އަިދ ، އި މެ ރަނގަޅު ަޙއްލަކީ މިއީތޯ ބަލަކުރަނީ ކޮމިީޓގައި މިކަާމ ބެހޭ ގޮތުން އިތުރަށް ބަހުސްކުރެިވގެން އެންގަބޫލު

 އިރަށް މީގަ އް ނުނެރެވޭވަބައެއް ބޭފުޅުން، ބަެއއް މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވިހެން ުސޕްރީމް ކޯޓުން ވަކި ރޫލިންއެ 

އަާދކުރާ ފަރާތްތަކުެގ  ޚާއްަޞކޮށް ވަޒީފާ ؛ހިފެއްހެއްޓިގެްނ ރައްޔިތުންގެ  އަޅުަގނޑުމެން ޓްރައިިބއުނަްލގެ ޙައްޤުަތއް

ނޑު ގަބޫލުމު ކަމުގައި އަޅު އްނެ ގޮތަަކށް މި އިންތިޒާމުވެގެންދިޔުން މުހިޙައްޤުތައް ހިފެހެއްޓޭ ނޑު ދެކެން. އަޅުގަ ކުރާ ގަ

ބަެއއް. ަރްއޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދޭން ތިބި  މު ެއއްއްއުމުަގއި އެންެމ މުހިޤަސަރވަންުޓންނަކީ މި ތުަގއި ިސވިލް ގޮ

ދުވަހަށް ދޭންޖެހޭ  ަރއްޔިތުންނަްށ ދުވަހުން ،ސްޔަރިކަުމގައި ތިިބކަމުގަިއ ވި މީހުންނަކީ އެއީ. ކޮންމެ ަސރުކާރެއް ވެ

މު ދައުރެއް އަދާކުާރ އްންމެ އިސް ދައުެރއް، އެންމެ މުހިދުމަތްތައް ދިނުމުގެ އެސަރުކާރަކުން ޭދންޖެހޭ ޚި ؛ޚިދުމަތްތައް
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މީހުންނަކީ ވަޒީފާ ގެއްލިދާެނކަމުގެ ބިރު އޮތް ބަޔަކަްށ  . އެހެންވީމާ، ކޮންމެ ސަރުކާރެއް އޮތަސް އެ އެއީ މީހުންނަކީ

ނޑާލުމަށް ޓަކަ ްނ، ށް ބަދަލުގެނެސްގެސްޓްަރކްޗަރަ އި އެ އޮފީހެްއގެވެގެންުނވާނެ. އަދި ވަޒީާފިއން މީހުން ކަ

ށް ބަދަލުގެނެސްގެން މީހުންގެ ވަޒީފާ ގެއްލޭނެ ގޮތަކަށް ިއންތިޒާމު ހަމަޖެހޭނެ ގޮތަކަށް އޯގަަނއިޒޭޝަން ސްޓްރަްކޗަރަ 

 . މިއަދު ވެސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި މާޙައުލުންނުވާނެ ކަމުަގއި ައޅުަގނުޑ ދެކެންމި ގާނޫނުަގއި ެއކަންކަން އޮެވގެން

ނޑުމެން ަވރަށް ކަންބޮޑުވާ  ފެނިގެންދަނީ އެހެން. ދާދި އް އަުޑއިިވގެންދިޔަ. ވަރަށް ގިނަ ތަކެ ވާހަކަފަހުން ވެސް އަުޅގަ

އަދަދެްއގެ މުަވއްޒަފުން ފިނޭްނސް މިނިސްޓްރީން ަވޒީފާއިްނ ވަިކެވގެންދާ ވާަހކަ. އެއީ ަވރަށް ބޮޑަށް ައޅުަގނޑުމެން 

ކަމުަގއި ތައްތައް ކޮްނމެ ސަރުކާރެއް އޮތްފާޅުކުރި ަމއްސަލަެއއް. މިފަދަ ކަން ވުންހުރިހާ އެންމެން އެކަމާ ކަްނބޮޑު

ޖެހޭނެ ކަމުގައި އަުޅަގނޑު ދެޭކގޮުތގައި އެ އޮންނަ ުއސޫލުތަާކ އެްއގޮތަށް ކަންކަން ހަމަޖެހިގެންދާން ،ވިޔަސް 

ނުޑ ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި ވަީޒފާއާ ބެހޭ ގާނޫނާ ބެހޭއަޅުަގނޑު ދެކެން ނުޑ  . އަުޅގަ ގޮތުން ވާހަކަދަްއކާއިރު އަުޅގަ

 އިފަިއ އޮތް ގާނޫނެއް. މި ގާނޫނުގަ ކޮށްގުދީ ސްހަރުަގއި ހުށަހެިޅފައި އޮްތ، ތަވަނަ އަ 2008 އީމި ،ދަންނަވާލަން ބޭނުން

 ވަޒީާފއަދާކުރާ މީހާއަށް އެންމެ މަދުން ދެވޭނެ އުޖޫރައެއް  ،ކަމެްއ ބަޔާންކޮށްފައި އެބަ ޮއވޭ މު އެއްއްއެންމެ މުހި

ނަޑއަޅަްނވާނެ ކަމަށް. މިައދާ ހަމައަށް އަިއއިރު ނޑު ކަންބޮުޑާވ  އީވެްސ މިކަން ހެދިފައެއް ނެތް. މި ކަ އަުޅގަ

ނޑުމެްނ އްމައްސަލައެ   ޚަރަދުތައް މައްޗަށް ދާއިރުަގއި  ،އުމުގެ އިންފްލޭޝަން މައްޗަށް ދާއިރުަގއިޤަ. އަުޅގަ

ލިބޭ މުސާރަ ލިބޭނީ މީހަކަށް. އެްއވެްސ ވަެރއްޯތ އެންމެ މަދުން ކިހާ ަލއްވާ އިބައްަލވަ ؛ވަޒީާފއަދާކުރާ މީހާއަށް އެންމެ

ނޑުމެންނަށް  ؛ލެއް ނެތީމާ ވަރަށް ކުަޑ މުސާރައުސޫ ނޑުމެން ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން ބަހުސްކުރިއިރުަގއި އަުޅގަ އަޅުގަ

 ރައެްއަގއިރުފިޔާގެ މުސާރައިަގއި އުޅޭ މީހުން ތިބި. މއަދު އެވަުރގެ މުސާ 2500ފާހަގަކުރެިވގެންދިޔަ 

އެިކއެކި އޮފީސްތަުކގައި ތަފާތު ހުރި  ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް އުެޅވޭނެތޯ؟ އަދި އެ މުސާރަ ވަޒީފާދޭ ެއކިއެކި މިނިސްޓްރީ

ނޑު މިއަުދވެސް ސަރުކާރަށް ޮގވާލަން ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެިވގެންދިޔަ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ މިއަދުެގ  ،މިންވަރު އަުޅގަ

ބެހޭ ގާނޫނުަގއި ބަާޔންކޮށްފައި ޮއްއވާ އެންމެ މަދުން ދެވޭނެ އުޖޫރަެއްއ  ވަީޒފާއާ ،ސަރުކާރަށް ޮގވާލަން

ނަޑއަޅަންޖެހޭ ކަމަށް އޮްތޮއތުން އަވަހަށް ތަ  .ކޮށްެދއްވުމަށް. އެީއ ސަރުކާރުން ނެރުއްވަންޖެހޭ ސިޔާސަެތއްގުދީ ސްކަ

ރައަކީ މިއަދު މި ޤައުމުގެ ހާލަތަށް ބަލާފައި އެއަށް ޢަމަލުގެންނަންޖެހޭނެ ކަމުގައި ައޅުަގނޑު ދެކެން. އަދި އެ އުޖޫ

އެންމެ އާދަިއގެ ދިރިއުޅުމެްއ  ،އާދައިގެ ދިރުއުޅުމެއް އެންމެ މަދުެވގެން ،އަދާުކރާ މީހުންނަށް ަވޒީފާ ،ރައްޔިތުންނަށް

ނޑުމެން  މެއްގެ ޤައުގަޫބލުކުރާ ގޮތުަގއި އުޅެވޭނެ އުޖޫަރއަކަށް ވާންެޖހޭނެ ކަމުގައި އަޅުަގނޑު ދެކެން. އަޅުގަ

ނުޑމެންނަށް ފެންނަން މި  ޖެހެނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ަވޒީފާެގ  ތަރައްޤީއަކީ އިޤްތިޞާދު ތަރައްޤީެވގެންދިއުމުން އަުޅގަ

ނޑުމެްނނަށް އެބަ އިވޭ ފަސްދޮޅަްސ ހާހުން، ހަތްދިހަ ހާހުން،  ފުރުޞަތުތަކެއް  ތަނަވަްސެވގެންދާ ތަން. އަުޅގަ

އިތުރު ަވޒީފާތަކެއް އިުތރުވެއްޖެ ކަމަށް ޤައުުމގަިއ.  .ނޑުމެންނަށް ިއެވނީއެކި ނަންބަރސް އަުޅގަ ،ނުވަދިހަ ހާހުން

ޓާބޭސްއެްއ ނެތް ޕެންޝަން ޑާ އަޅުަގނޑުމެން އެއް ތަެނއް ިމ ޤައުމުަގއި ނެތް ަވޒީފާ އިތުުރވިކަން ޔަޤީންކޮށްދޭނެ ެއއް 
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ސް ނުވަަތ ނުވަދިހަ ހާހުގެ އަދަދެއް ވިދާޅުވާ ފަސްދޮޅަ  އޮތޯރިޓީ ފިޔަަވއި. ައޅުަގނަޑށް ލިބިނު މަޢުލޫމާތުން އެ

ޕެންޝަން އޮފީހަކަށް ވޭތުެވދިޔަ ދެ އަހަރަކު އިތުރުވެަފއި ނެތް ޕެންޝަންސް ލިބިފަ. ޕެންޝަންގެ ތެރޭގަިއ 

ނޑުމެންނަށް މި ތަފާސްހިސާބުއްރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައެ  ބުނާ އަދަދުތަކަކީ ހަމަ ރާއްޖޭގައި  މި  ،. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  ހުރި ވަޒީފާގެ ައދަދުތައް ކަމާއިތުރުވެަފއި  މެދު މިއަދު ޝައްކުކުރަން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މި އިޝޫ އަުޅގަ

ނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަމާ  .ފާހަގަކުރަން އަދި ާރއްޖޭަގިއ އެންމެ ބޮޑު ސިނާޢަތެއް އޮތް ޓޫރިޒަމް ެސކްޓަރ ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ ިދވެހީންނަށް ކިހާވަރެްއގެ ފު !ހިންގަވާ  ،ރުޞަތުތަކެއްތޯ އޮތީ ޓޫރިޒަމް ސެކްޓަރަގއި އެންމެ ގިނައަުޅގަ

 .ފުރުޞަތު އޮތީ ތޯއެންމެ ބޮޑު ވަޒީާފގެ ފުރުަޞތުތައް ހޯދުމަށް. ޚާއްޞަކޮްށ މަތީ މަޤާމުތަކުގައި ކިތަްއ ިކހާވަރަކަށް

ސޯޓެއްގައި ދިވެހީްނ ޕަސެންޓޭޖު ވަިއސް ކިހާވަރެްއގެ އަދަދެްއގެ މީހުންތޯ ކޮންމެ ރަށެއްގެ ކޮންމެ ރި ؛ކިހާވަރެްއގެ

ނޑުމެން މިީއ  އިއަދި އެ ތަންތަނުގަ .ވަޒީފާ އަދާކުރަނީ އެ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ފުރިހަމައަށް އެބަ އަދާކުރެވޭތޯ. އަުޅގަ

ނޑު ދެޭކޮގތުގައި ވަޒީާފއާ ބެހޭ ގާނޫަނށް މި ހުށަހަޅާފައި އޮތް  މިއަދު ހަމަ ކުރަންޖެހޭ ސުވާލުތަކެްއ. އަުޅގަ

ރޭަގއި މަޝްވަރާކުރަމުންދާއިުރގައި ޮކމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި ކަންކަމާ ދެތޭރޭގައި އިތުރަްށ އިޞްލާޙުތަުކގެ ތެ

ވަރަށް އުއްމީދުކުރަން. ހުށަހެޅުްއިވ ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަިދވެްސ އެއްފަހަރު ތާއީދުކުރަމުން  ށްދިރާސާކުރާނެކަމަ

 އަޅުަގނޑަށް ެދއްވި ފުރުޞަަތށް ޝުކުރު އަދާކުރަން. ޝުުކރިއްޔާ.

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މިލަންދޫއަރުވަނީ  އްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއި ޝުކުރިއްޔާ 

 ޢަބްދުލްޤާދިރަށް. ޙަސަން މުފީދު

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު ވާހަކަދެއްެކވުން: މިލަންދޫ

ަރއީސް. އާދެ! މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަދަްއކަމުން، ބަހުސްކުރަމުން މި ގެންދާ ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ

)ވަޒީފާއާ ބެޭހ ގާނޫނު( އަށް ހުށަހެޅުނު  2008/2ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ގާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު ެވސް ދަންނަވާލަން އޮތީ، މި އިޞް ާލޙަކީ ހަމަ ބިނާކުރަނިވި އިޞްާލޙެއް ކަމުަގއި ވުމަށް، އަިދ އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މަްޝވަާރކުރެިވގެންދާއިުރގަިއ، ބަހުސްުކރެވިގެންާދއިރުަގއި މިކަމަށް ައދި މިއަށްވުރެ ެވސް ފުރިހަމަ 

އްޒަތްތެރި ަރއީސް. އި ދަންަނވަން. އިޞްލާޙުތަކެްއ ހުށަހެޅި، ޚިާޔލުތަކެއް ހުށަހެޅިގެންދާނެ ކަަމށް އުއްމީދުކުރާ ވާހަކަ 

އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މި ކަންކަމާ، ޤައުމީ ލެވަލެްއގައި މި ކަންކަން ނޫނީ ރައްޔިތުންނަށް ހެވާއި ލާބަ ލިއްބައިދޭނެ 

ނޫނީ ހަމަތަކުގެ ތެރެއިން މި ކަންކަން ކުރެިވގެންދާތީ އެކަމާ އުާފކުރާ ވާަހކަ ވެސް ދަންނަވަން. އެީއ އުސޫލެްއ، 

.ޕީ ސަރުކާރުަގއި ސިިވލް ސަރވެންޓުންގެ މުސާރަ ެއމް.ޑީ ،ވެސް އަުޑއަހާފައިވާނެ  ނޑުމެން މީގެ ކުީރގައި އަޅުގަ 
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ނޑާލަ  ނޑާލަ އި،ކަ އަދި މަސަްއަކތްކުރާ ވަގުތުަތއް ދިުގކޮށްފަިއވާތީ އެކަމާ އުފުލި ވޭނާއި  ިއ،އެ ަލވަންސްޮކުޅ ކަ

ނޑުމެ ނޑުމެން ކެކުޅުންތަުކގެ ވާހަކަ ވެސް ެއއީ މިއަދަކު އަުޅގަ ން ހަނދާންނެތޭނެ ކަންކަމެއް ނޫން. ނަމަވެސް އަޅުގަ

ޤައުމީ ލެވަލެްއަގއި ނޫނީ ޤައުމީ ނަޒަރިްއޔާތަކުން ބަާލއިރުަގއި މި ކަންކަމަީކ ެއ އުސޫލުން ހުންނަންޖެހޭނެ 

ނުޑމެން ނުދެކެން. އާދެ! ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ދުލުން ދި ފާޅުކުެރވެނީ ވެސް ާހމަކުރެވެނީ އަ ކަންތައްތައް ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު އިތުުރާވ ވާހަކަ ބިދޭސީން މި ޤައުމުގައި ވަޒީފާ  ދިވެހީންނަށް އެ ފުުރޞަތު ހަނި ވާހަކަ. އާދެ!  .އަފާކުރާ މިންގަ

ދިވެހީންނަށް ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން  ،އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މިއަުދެގ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ ދިވެހީން ތަމްރީނުކޮށް

ދެްއވާ  ،ޓަކައި ެއިޑއުކޭޝަން ސެކްޓަރ ތެރެއިްނ ވެސް މިއަދު އެ ކުރަްއާވ މަސައްކަތްތަކާއި  ލިއްބައިދިނުމަށް

ތަކާިއ އަދި ކުދީން ތަރުބިއްޔަުތކުރުމަށް ފަންނުވެރިކަން ލިބިގަތުމަށް ަޓކައި ލޯނު ްސކީމު ،ތައް ފަންނުވެރި ލޯނު ސްކީމު

ބިނާކުރުމަށް ޓަކައި ކުރެވޭ މަސައްކަތޭ. ައިދ  ޓަކައި ކުަރއްވަމުން މި ގެންދަވާ މަސައްކަތަކީ ެއއީ ޤައުމު

 ،ްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވެްސ ހުށަހެޅުއްވިދާނެ އިއަޅުަގނޑުމެން މި ކަންކަުމގެ ވާަހކަ ދަްއކާއިުރގައި ކޮންމެ 

 އަޅުަގނޑުމެްނ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި  ،ހަމަ ޔަޤީން ހުށަހެޅުއްވިދާނެ .ްއޒަތްތެރި ރައީސް، ހުށަހެޅުއްވިދާނެއި

ނަމަވެސް އަދި ހުށަހަޅާލުމަކުން  .ނޫނީ މުސާރަ ވެސް ބޮޑު ކޮށްލަންީވއޭ ،ކުދީންނަށް ވެސް އެލަވަންސް ބޮޑުކުރަންީވއޭ

ނޑުމެންގެ ވިސްނު ްއގަިއ ކަމަށް ން ހުންނަންޖެހޭނީ ޤައުމީ ެލވަލެއެ ކަްނކަމެއް ެއގޮތަކަށް ފުިދގެނެއް ނުދާނެ. އަުޅގަ

ނޑު މި  ެއ ވާހަކަ އަޅުަގނޑަށް ގަބޫލުކުރާތީ ނޑުމެންނަށް އިންކަްމ ކުރަނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުސާއްހިއަުޅގަ ގަ

ކުރެވޭނެ ގޮތްތަެކއް ައޅުަގނޑުމެން ހޯދައިގެން ނޫީނ މި ޤައުމަށް އާމްދަނީ އިުތރު އިކުރެވޭނެ ގޮތްަތކާޖެނަރޭޓު

ާރ ފަރާތުން ވެސް ަވޒީފާއަްށ ފާއަދާކުއަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ކަންަކން ފަހިކޮށްދިނުމަކީ ދަތި ކަމަކަށް ވާނެ. އަދި ަވޒީ

ނުޑ ވެސް ދެމެހެއްޓުމަީކ ެއީއ އޮންނަންޖެހޭނެ އުސޫލެއް. ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމާއި އަދި ވަޒީާފގެ އަޚްލާީޤ މިންގަ

ނެޑްއގެ ތެރެހަމައެކަނި ަވޒީފާއަކަށް ވަނުުމން އެ މީހަ ަގއި ެއކަނި ެލވިފަިއާވ މީހެއްގެ ގޮތު އަށްކީ ރައްކާތެރި ތޮިށގަ

ނުޑ  .ްއޒަްތތެރި ރައީސްއިނުދާނެ. ންކޮޅުޖެހޭ ކަމަކަށް ވެސް ވެގެކޮށްލުމަީކ އެއީ ދެ ޑުމެން ސިފައަޅުަގނ އަުޅގަ

ވަޒީާފއެްއ ލިބުމުން ތިމާއަީކ އެްއވެސް ުމއަްއސަސާައކުްނ ނޫނީ އެްއވެސް ވެިރއެްއގެ  ،ދަންނަވަން މިއުޅޭ ވާހަކަައކީ

ނޫނީ ތިމާގެ ވިޔާނުދާ  ،މާގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ވާހަަކެއއްއަށް އެއްވެސް ކަހަލަ އަމުރެއް ނޫނީ ތިތިމާ ފަރާތުން

ވާނެ ގޮެތއް ށަވަުރވުމަކީ ެއީއ ވެސް ޮއވެގެން އަށް ަވޒީފާ ކައެ މީހާ  ،ކަމެއް ލިިބގެންކަެއއް ނާންނާނެ ކަހަލަ ކަށަވަރުވާހަ

ނޑު ދެކޭތީ އެ ވާހަކަ ެއ  ،ވެސް އެ ތަެނއްގެ  އިކޮށްލީ. އަދި ކޮންމެ މީހަކާ ދޭތެރޭގަސާއްހި ނޫން ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑާ ޚިލާފުވުމުން އެ މީހާ ންނައޮއެ  ،އްސަާސއެްއގެ ވެިރޔަކަށް އެ މީހާމުއަ ނޫނީ ކުރަންޖެހޭ  ،އަށް ދެވެންޖެހޭމިންގަ

ނޑާއި ނޫީނ  ވެސް އެއީ ކުރެވެްނޖެހޭނެ އެއްެޗއް އަމުރެއް ކަުމގައި ދަްނނަވަން. އެހެންނޫނީ، އޭނާގެ އަޚުލާޤީ މިންގަ

ނޑު އޭނާ ދޭންޖެހޭ އަހުމިއްޔަުތަކމާ ދެވިގެން އަށް ންޖެހޭ ވަޒީފާ އޭނާ އަާދކުރަ ނުދާނެކަން ވެސް މި ފުރުޞަތުގައި އަުޅގަ

ލިއްޔަތުެގ އޫއަދާުކރާ މީހާގެ މަސް މާޔަތްކުރާ ވާހަކަ ދައްކާއިުރގައި ވަޒީފާހިއެހެންވީމާ، ހަމައެކަނި ވަޒީފާ  ދަންނަވަން.
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ައޅުަގނޑުމެން މިއަދު މި ވާހަކަތައް ދަްއކާއިުރަގއި  .އްޒަތްތެރި ަރއީސްއި އް. ވާހަކައެ ވާހަކަ ެވސް ެއއީ ދަްއކާލަންޖެހޭ 

ހަކަ މި ވާ .ކޮށްދޭންޖެހޭނޭ ،ހެޔޮ ކަންތައްތައް ަރްއޔިތުންނަށް ލިއްބައިދޭންޖެހޭނޭ ،ގޮތް އަބަދުވެސް އަުޑއިވެނީ ހެޔޮ

. އަޅުަގނޑުމެން އެ ވާހަކަެއއް ވެްސ ނުފުދޭނެ ކުންަގއި ދަްއކާލުމަފްލޯ ،ތެރޭގައި ބަރސް ޗެމްމިގޮތަށް ހަމައެކަނި މަޖިލި

ިމއިން ކޮންމެ ކަމެްއެގ ފަހަތުގައި އެކުެލިވގެންވަނީ  ،ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ކަންކަން ކޮށްދެވޭނީ ،އްަގއިޤައުމީ ލެވަލެ 

ނޑުއެހެންވީމާ، އަކަން ައސްލަކީ ދަންނަން އެބަޖެހޭ. ވާހަަކ އަންނަކަން ނޫނީ އެއީ ފައިސާގެ ޚަރަދުތަެކއްގެ  މި މެންުޅގަ

ކުރާ ވާހަަކ ރިޒަމް ބޮިއކޮޓްސަދަވެރިކަމެްއަގއި ާރއްޖޭގެ ޓޫދަންނަވަނީ ރާއްޖެ ނޫނީ ތިާމ މީހަކާ ދޭތެރޭަގއި އޮންނަ ހަ 

ނުދާށޭ. އެހެންވީމާ، ވެސް ޮގވަމުން ވާހަކަ ތައް ބަހަްއޓައިގެން އެޑެްސކު ،މުޅި ދުނިޔޭގައި މޭޒުތައް ބަަހއްޓަިއގެން

ނޑުމެންެގ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ކަންކަުމން ޤައުމަށް ލިބޭ ގެއްލުމަީކ މާ ދެރަ ހިތްދަތި ވޭންތަެކކޭ. އަިދ އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤައުމީ ލެވަވެސް އެޅޭ ހުރަސްތަކެކޭ. އެހެްނވީ ފުދުންތެރިކަމަށް ވެްސ  ްއގައި ހުރިހާ ބޭފުޅުންލެ މާ، ައޅުގަ

ރާއްޭޖެގ ެވސް ދިވެހި ިރޒަމަކީދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫ އިޤްތިޞާދު ހަރުދަނާކުރުމަށޭ. ޤައުމުގެ ކުރަްނވާނީ މިމަސައްކަތް

އް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެންގެ މުިޅ އިންަސއްތަ ހިއްސާކުރާ ެސކްޓަރެ 33ނޫނީ  30 ،ނަމަ އިންސައްަތއިން ބަލާ

ނޑުއޮންނަނީ މަސްެވރިކަމާއި ޓޫ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ިބނާވެފައި މި  މެން މި ިރޒަމްގެ މަްއޗަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ލާފައި ނުކުޅެދުްނތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންގެ އިހަމައެކަނި ަވޒީފާގެ ާވހަކަދައްކަ  ،ވެސް ރައްކާތެިރވެ ކަންކަމުން

ނޑުމެން މި ޓަަކިއ  ދިނުމަށްފަރާތްތާކަށް ލިއްބައި ކަންކަން އެ އެލަވަންްސގެ ވާަހކަ ދައްކާުލމަކުން ނުފުދޭނެ. އަޅުގަ

ކަންކަން މިއީ  ވެްސ އެބަޖެހޭ މި ޤައުމުގައި ބިނާކުރަން. މި ކުރެވޭނެ ގޮތްނަރޭޓްހޯދާނެ ގޮތް. އިންކަްމ ޖެ ފައިސާ

 ވުމަށް އްހަމައެކަނި ތިމާގެ އަމިއްލަ މުހުތާދަށް ބަލާފައި އެކަން އެގޮތަށް ކުރެ  އިލްގެ ނަޒަިރއޔާތުްނ ވިސްނަމީ ލެވަޤައު

ނޑު ދެކޭތީ އެކުރުން ބުއްިދވެ ްއަގއި ވިސްނުން ބަހައްަޓއިގެން މިކަންލެވުރެ ބޮޑަްށ ޤައުމީ ެލވަ  ކަ ހަވާ ރިކަމަްށ އަުޅގަ

ލާޙަކީ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އަދި މިއަްށ ޞްހުށަހެޅިފައިވާ އި ކުރަނީ މިމީދުއްލަން. އާދެ! އަޅުަގނުޑ އު ވެސް ހިްއސާކޮށް

ކަންކަން  ގެ މަތިން މިހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ މަޝްވަރާ ،ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން ފާޅުކުރެިވގެން ވުރެ ފުރިހަމަ ޚިޔާލުތަކެއް އެ

ން އެދެވޭ ނަތީޖާއެއް އަދި މިަކންކަމު ށް.ކަމަ ގައި ކުރިއަށް ގެްނދަންވާނެއެކީ  ވިސްނުންތެިރކަމާ ،ގޮތުަގއި ހެޔޮ

ނުޑ އެ އި މީދުގަ އްނުކުންނާނެކަމުގެ އު  ނުޑގެ އާދޭހަީކ މި ިއއްޒަތްތެިރ ވެްސ ވާހަކަ  އަުޅގަ ދަންނަވަނާލަން. އަުޅގަ

ނޑުމެން ވަ ްއަގއި ިވސްނުން ބަހައްޓަލެވެސް ަޤއުމީ ލެވަ މެންބަރުން  މަޖިލީހުން މިހުރިހާ ރަްއޔިތުންނަށް  ގެއިގެން އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤައުމުގެ މާލިްއޔަތަްށ  ،ކަމާއި ަޓކައި ހުްސއެކަނި ވާހަކަދެްއކުމަކުން ނުފުދޭ ލާބަ ހޯދައިދިނުމަށްއި ހެވާ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ރަްއކާތެރިކަން ނުން ބަހައްޓަިއގެން ެއކަންކަންގޮތްގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެން ިވސް އިތުރުކަން ލިބޭނެ  ... އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ގެ މެންބަރު އުތުރު ދާއިރާ  އަރުވަނީ މައްޗަްނޮގޅީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އަށް. މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ

 

 ާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން:އުތުރު ދާއި މައްޗަންޮގޅީ

 އިަތނެއްަގއި ދިރިއުޅުުނކަމުގަ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާަފކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކޮންމެ

ެއގޮތަށް  ،ހުރި ގޮތްއެކަންކަްނ މިހާރު  ،ކަމަްށ ދެކިަވޑަިއގެން ކޮންމެ ަރއްޔިތަކަށްެމ ލިބިދޭންވާނެ ެއއްެޗއް ،ސް ޔަވި

ވަީޒފާއާ ބެހޭ ގާނޫނަށް މިހާރު  ،ގޮެތއް ހުށަހަޅުްއވައި  ރަނަގޅު ވުރެ އެއަށް  ،ކަމަށް ދެިކަވޑަިއގެން އެކަން ނުހިނގާ

އަދި ސަުރކާރަށް ވެސް ެއކަން ކުރެވޭެނ ، މީހާއަށް ވެސްގޮތަކަށް ަރއްިޔތު ހުރި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ައގުހެޔޮ

ނޑު ކުރަްއަވއިގެާނވަަޑއިގެން ބިެލއް ފަރުމާއި ވިސްގޮތަކާ ދޭތެޭރގަ ން މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެއްީތވީ އަުޅގަ

ދައްކަނީ ވަރަްށ  އިސްމާޢީލަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. މި ބިލުގައި މި ޟްަވޑަިއގަންނަވާ ފައްޔާ އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ނިސްބަްތވެ

ނޑުމެން މި ގައި ތިއްަބވާ ށުތް ލިބިގަތުމަށް މިހާރު ރަށްރަރައިިބުއނަލްގެ ޚިދުމަޓު ،ބުނަނީ އާދަިއގެ ވާހަކަެއއް. އަުޅގަ

 ބޭފުޅުން މާލެއަށް  އެ .ވެސް އެބަ ވަޒީފާއިން ަވކިކުެރއޭ ބޭފުޅުންނަށް ދަތިވެއޭ. ރަށްރަށުގައި ތިއްަބވާ ބޭފުޅުން

ަވއިގެން އެަތއް މާލޭގައި ތިއްބަ  ،މާޭލގައި ފަރިްއކުަޅއްަވއިގެން  ،ހިއްަޕަވއިގެން އްޔަށްވަަޑއިގެން މާލޭަގއި ކޮޓަރި ކު

ބޭފުޅުންނަށް  ޓުރައިބިއުނަލްަގއި އެ މަސައްކަތްަތއް ކުރިއަށްދާތީ ެއ ވަޒީފާއިން އެ ވެސް  ވެގެންާދއިރު ޒަމާނެއް

އިތުރު ޚަރަދުތަކެއް  ވުރެ ވަޒީފާަގއި ތިއްެބވުމަށް ބޭފުޅުްނ އެ ޓަކައި އެ ލިބިޖެންޖެހޭ އިންސާފު ހޯއްދެވުމަށް

 ،ނުވާނެ ގޮތަކަށް . ވީމާ، ސަުރކާަރށް ވެސް ބުރައޭއަތްޕުޅުން އެބަ ނިގުިޅގެންދެ ބޭފުޅުން ޙައްޤު އެ ހޭތީ މިކުރަްއވަންޖެ

ޒަމާުނގެ  އަިދ މި ،ގެން ްއަވއިމިހާރެ ެއހެރަ ކޯޓުތައް ބޭނުްނކުރަ ގޮަތކަށް ނުވާނެވެްސ ުބރަ ށްތަނުވަތަ ދައުލަ

ްއ އިޞްާލޙެއް ހުށަހެޅުއްވީމާ، ަބއެ ްއ،ށް ވިްސނާވަަޑއިގެން ބިލެގޮަތކަޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން މިކަން ކުރެވޭނެ 

 އްެޗއްބޭފުޅުންގެ މީގެ އެްއެވސް އިޚްލާޞްތެރިކަމެއް ނެތި ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް އެ  މި އިމެންބަރުން އެބަ ވިދާޅުވޭ ީމގަ 

ނޑުެމން މިތާ ދައްކާ ވާހަކަެއްއގެ ވިާދޅުވޭ އަުޅގަ ބަަޔކު އެބަ ދުކުރަން އުނދަގުލޭ. އަެނއްއީވީމާ ތިމަންނަމެންނަށް ތާ

ދައްކަނީ ދައުލަތުގެ ފައިާސއިން  ން މިން ދަތިވެޭއ. ބަލަ އެމް.ޑީ.ޕީދުކުރަްއވައީބޭފުޅުންނަށް ބިލަށް ތާ ސަބަބުން އެ

 އަށް ހުންނަވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޔާެއއީ ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސްވެރި މިހާރު އޮތް ސަރުކާރުން ވައްކަންކުރާ ވާހަކަ. 

ނޑުމެން އެންމެ މުަގއި ޤާެއއް. ަދއުަލތުގެ އެންމެ އިސް މަނާ ހިްއސާކުރެްއވި ވާހަކަންވެސް ނުކުެމވަަޑއިގެްނ ހަމަ ައޅުގަ

ވާހަކަ ެދއްކީމަ ައނެއްކާެވސް ތިމަންނާމެންނަށް  ކުަރއްަވއޭ. އެކަންތިއްބަވާ ބޭފުޅުްނ އެބަ ިމ ަޤއުމުގެ ަޚޒާނާއިން ަވއް

ުމ އްެއއްކަލަ އާ އި،ދުނުކުރައްވަ އީލަށް ތާ ަކ ނޫން އެހެން ވާހަަކ ދައްކާޭށ ވިދާޅުެވގެން މި ބިވާހަ މި ،ވާހަކަ ދަްއކާތީ މި

ޚިދުމަތް ނުލިބޭނެ ގޮތަށް މީހާއަށް މި ސް އެ ތަމްސީުލުކރައްވާ ަރއްޔިތުވެ ޭބފުޅުން އެ ؛ރައްޔިތު މީހުންނަށް

ނޑުމެންނަށް މިދައްަކވާތީ އަުޅގނޑު ގެން މި މަޖިލީހުގައި ވާަހކަފުޅުަވޑައި ވިސްނާ ފެންނަނީ  ހަމަ ހިތާމަކުރަން. އަޅުގަ
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 ސް އެ ޔަޟީއެއް ވިޤާއި އޮތްކަން. އެންމެ ކުޑަެވެގން ވަޒީާފގެ ބިރުވެރިކަން އިންތިހާއަށް މުޅި ރާއްޖެއަށް ފެތުރިފަ 

ނޑުމެންނަްށ ވަންޏާ އަ މަށްކަ ހާމަކުރައްވައިފި ނުވަތަ ޙަޤީޤަތް ،ގޮތް ބޭފުޅާ ކަމަކާ ދޭތެރޭގައި ދެކިވަަޑއިގަންަނވާ ޅުގަ

ތަން. މިތާ މި  އެ ކަހަލަ ކަންތައްތައް ކުރާ ،ަސސްޕެންޑްކޮށް ،ކޮށްބޭފުޅަކު ވެސް ވަޒީާފއިން ވަކި  ފެންނަނީ އެ މި

ޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެލުމުެގ ލިއްޔަުތ. ސުއޫރީމް ކޯޓާ ހަވާލުކުރައްވާ ވާހަކަ މި މަސްޕްމަޖިލީހުގެ ފްލޯގައި ދައްަކވަިއފި ސު

ވެސް ިނގުަޅއިގެންފައި  ާރއްޖޭެގ ރަްއިޔތުންގެ ހަމަހަމަކަން އެންމެ ަފހުން ،ކަަމށް. ބައްލަވާ  ވިދާނެ ދަށުން މިކަން ކުރެ

ވެސް ނެެރވޭނީ ހަމައެކަިނ  ޕްރީމް ކޯޓުން. ެއއީ މާލޭގައި ދިިރއުޅޭ މީހަކާ ގުޭޅގޮތުން ިވއްާޔ ކޯުޓ އަމުރެއް ވަނީ ސު

ނޑިޔާރުން އެގޮތަށް ނިންމެ 5 ބަތްވާެއކި ރަށްރަށަށް ނިސް ،މާލޭގެ ކޯޓަކަށޭ ވިދާުޅވެ ނޑު ހަމަގައިމު ވީމާފަ  އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ހުރިހާ އެންމެނަށް  ،އުޅެނީ ހުރިހާ އެންމެންނަށް ޙައްޤުތައް ހޯދައިދީ ވެސް ހިތާމަކުރަން. އަުޅގަ

ރަށްރަށުަގއި ތިބޭ  އެ ،ސް އަނެްއކާވެސް ެއގޮތަށް ަރށްރަށުގެ މީހުންނަށް ދެރަވާނެ ގޮތަށްޔަހަމަހަމަކަން ލިބޭތޯ. އެހެންވި

 ،ވެސް އަމުެރއް ނުނެރެވޭނޭ ވިދާުޅވެގެން  ނުވަތަ އެރަށެއްެގ ކޯޓަކުން ވިްއޔާ މާލޭގައި ިދރިއުޅޭ މީހަކަށް ،މީހުންނަށް

މީހުންގެ ދަށަށް  އަމުރުތައް ނެރުއްވާ ބަަޔކަށް އަނެއްާކވެސް މި ޓުރައިބިއުަނލްގެ ޚިދުމަތުގެ ކަންތައްތައް ވެސް އެ

ނޑު ހަ ގޮތާ އަށް ދެން ވާނެމު ރަްއޔިތުމީހާއާއްޅުަގނޑުމެްނ ރާއްޖޭގެ އެންމެ އަ  ންިސއްޔާގެންގޮ  ަގއިމުމަމެދު އަޅުގަ

ނުޑ ހަމަ ދަންނަވާ  ގެންދަވަނީ ހަމަ ސިވިލްކަވަމުންދައް ލަން އޮތީ މިހާރު ސަރުކާރުން އެވެސް ކަންބޮުޑވޭ. އަުޅގަ

މީހަުކ  ނެއް ވަިކވަމުންދޭ. ސިޔާސީ ގޮތަށް އެންމީހު ހަކަ. ވަޒީާފއިން އެަތއް ބަިއަވރުސަރވިސް ވެސް ުކޑަކުރާ ވާ 

މީހަުކ  ގޮތަށް ުނވަތަ އެނޫްނ ގޮތަކަްށ ވެްސ އެ  މީހެްއގެ ސިޔާސީ ވިސްނުން ފެންނާނެ އަމިއްލައަްށ އެ

ނޫްނ އެ ،ސްޔައެމް.ޑީ.ގެ މުޒާހަރާއެއް ވި  ،ސްޔައުޅޭ ެގއެްއގައި އޭަނގެ ޅިޔަްނފަހަރިން ވި ނުވަތަ އޭނަ ،ޢަމަލުކޮށްފިއްޔާ

ފެންނަނީ.  ތަން މި މީހާ ަވޒީފާެގ ބިރުވެިރކަމުަގއި ތިބޭ ވަންޏާ ވެްސ އެ ކަމަށް ވެއްޖެެވސް ބަިއެވރިިއ އެހެން ކަމެްއގަ

ނުޑ ދަންނަވާނީ އެބަތިބިމީހުންނެއް ެއގޮތަށް ބަިއވަރު ވެްސ ކިތަންމެ އި އަޅުަގނުޑގެ ާދއިރާގަ  . އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ވެސް  އަދި ސަުރކާރަށް ިނސްބަތްވާ މެންބަރުން އި،ލައްވަ ަވއި ވެސް ހުއްޓަ  ްނ ސަރުކާރުންވަޒީާފގެ ބިުރވެރިކަން ދެްއކު

މި  ،ކަމަށް ވާނަމަ ކުަރއްވަން ޭބނުންފުޅު ހުރި ގޮތަކަށް ކަންބޭފުޅުންގެ ދާއިާރގެ ރަްއޔިތުންނަށް ވެސް ފައިދާ އެ

ގޮތް ހައްދަަވއިދެްއވާށޭ. ޝުކުރިްއޔާ  ފާސްވާނެ މި ބިލު ވީހާވެސް ައވަހަށް މަޖިލީހުން ިއ،ދުކޮށްދެްއވައީއިޞްލާޙަށް ތާ

  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ުފރުޞަތަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި ިރ އަުރވަނީ ަކނޑިތީމު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 ށް. މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިނަ
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 ނޑިތީމު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން:ކަ

ކުރިއެރުމާ ގުިޅގެން  ދާ ޓެކްނޮލޮޖީގެ . އާދެ! ރާއްޖެ ދެކެމުން މިالس الم عليكم ورحمة هللا وبركاته`. 

 ދަ ކަންތައްތައްއަދި މަހާސިންތާ ފަ ،ދިނުމާއައި.ސީ.ޓީގެ ަވސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ކްލާސްރޫމްތަކުަގއި ކިަޔވައި

މިހާރު  ކަންތައްތަކަކީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ާރއްޖޭ މި ،ކޮށްގެން ކުރެްއވުމާބޭނުންވެސް ވީިޑއޯ ކޮންފަރެންްސ 

ވެސް ީޓޗަރުްނ  ފަހުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެިޑއުޭކޝަނުން ގެންދާ ކަންތައްތައް. ދާދިރިބާކުރަމުންތަޖު

ކުރަްއވަިއގެން އެފަދަ ންނާއި ޕްރިންސިޕަލުން ބައިވެރި ަގއި ތިއްބެވި ޓީޗަރުރާއްޭޖގެ އެކި ރަށްރަށު ،ކުރަްއވަިއގެންބައިވެރި 

ނޑު ދަންނަާވލަން ބޭނުންވަނީ ހުރިހާ ވަނީ އަހާފަ މެންވާަހކަ ައޅުަގނޑު މަހާސިންތާއެއް ހިންގި  . އަުޅގަ

ހިންގުމުގެ އެިކއެިކ ތް ދައުލަ ،އިމުކުރުމުެގ ެއކިއެިކ ދާއިރާތަކުން ވެސް ޤާފު ޞާދުލުއިންޢަ ،ސެކްޓަރުތަކަކުން ވެސް 

ނޑުމެންގެ މި މަޖިލީހުންދާއިރާ ރާއްޖެއަްށ މިއަންަނ  ވެްސ މިހުރިހާ ދާއިރާތަަކކުން ތަކުން ވެސް އަދި ައޅުގަ

ހިފައިގެން ރަްއޔިތުންނަށް ލުއިކޮށްެދވެން ހުރި ކަންަތްއތައް ލުިއކޮށްދިނުން މިހާރަށް އައި.ސީ.ޓީެގ ކުިރއެރުވުުމގެ ޭބނުން

ނޑުމެްނ ދެކެމާކަމުގެ ސިގްނަެލއް ަކމުގަްއކަތްކުރަްނޖެހިއްޖެސަވުރެ ބޮޑަށް މަ  ހިންގަވާށޭ. އާދެ! މިއި މި ބިލު އަުޅގަ

ނޑުގެ އަީޑގަ  ނޑުމެން ބަލަމާބިލަކީ ކަ ނުޑގެ ކުންނުކަމުގައި އަުޅގަ ހިންގަވާށޭ. ބަިއވަރު ކަންަތއްތަްއ އިވާ ޮބޑު ައއިްސގަ

ނޑުމެންނަށް މިގޮތަށް ރައްޔިތު ންނަށް ފަސޭހަކޮށްދެވޭނެ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި އެބަހުރި އަޅުގަ

ކޮށްލެވިދާނެ ކަމެއް. ވެސް  ތެެރިއން ކަމެއް. ވަރަށް ފަސޭހައިން މެންބަުރ ގެންނަވާފައި ވަނީ އޭގެބިލުގައި ިއއްޒަތްތެރި 

އެހެން މުައއްސަސާަތއް  ިވއްޔާ  ކަމަށް ވަނީ ތަްއ ކޮންމެހެން ޝާމިލްކުރަން ބޭނުން ނޫންއޭަގއި ކޯޓު

އްޔިތުންނަށް ކުރެޭވނެ ގޮތް ވުމަކީ ރަޛުއޮތް އުސޫލު ތަންފީ ކުރަްއވަިއގެން ނަމަެވސް ބިލުގައި ހިމަނުއްވާފައި މިމެދުވެރި

ނޑުމެން އެންމެ ދާނެވަރަށް ލުއިެވގެން ނޑު ދެކެން. ބާޙަވެސް މަރުން ކަމެއް. އެކަމަށް އަުޅގަ ކިޔަންވާނެ ކަމުގައި އަުޅގަ

ނޑު މިދެންނެވި ވާހަކަ އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދާއިރުަގއި ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުަގއި ދި އާދެ! ރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަްށ އަުޅގަ

 އް ރަށު ކައުންސިލުގެ އިދާރާއާވެސް ަވކި މަރުޙަލާއެއް ަވކި ހިސާބެއި ދިނުމުގެ ކަންތައްތަުކގަކާޑު ހަދައި އައި.ޑީ

 ކު ާމލެ އައިްސގެން ނޫނީ އައި.ޑީ އިލާގެ މީހަޢާ މީހާގެ  މީހާ ނުވަތަ އެ އެ ދެން ޮއތް މަރުޙަލާ ،ގަިއ ޮއވެފައި އިހަމަ

ހަތަރު އަަހރު ެވއްޖެހެން. އެހެންވީމާ، ތާ ެވސް އަުޅަގނޑަށް ީހވަނީ ތިންކާޑު އަތަށް ނާރާ ހިސާުބގަިއ އެކަން އޮންނަ

ނޫންވެސް މިކަހަލަ ކިތަންމެ  ދި މި އަ ދިނުމާއިާޕސްޕޯޓް ހަދަ ،ދިނުމާއިއިދެޭކގޮުތގައި އައި.ޑީ ކާޑު ހަދަ އަޅުަގނޑު

މުަގއި އްވުއްތައް ރައްިޔތުންނަށް ލުއިކޮށްދެވަަޑިއގެންފައި މިހެން ހުރި ކަންތަެކއްަގއި އެ ދާއިރާަތކުން ވިސްނާކަންތައްތަ

ނޑުމެންނަށް އެބައޮތް. އެ ޞަފުރުތަެކއް ކުރެްއވުުމގެ މަސައްކަތް ތެޭރގަިއ ގެ ންކަމުގެ ވަސީލަތްތަްއ އަޅުަގނޑުމެތު އަޅުގަ

އް ޙެ. އާދެ! ވަޒީާފއާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިޞްލާވާގަހިންއި ެއކަން ބޭނުންކުރެވޭތޯ ބަލަމާގޮތުގަ  އެބަހުރި. ހެޔޮ

ވެްސ  އިތުރަށްްއޒަތްތެރި މެންބަރު ގެންނަވާފަ. އޭގެ އިާވހަކަ ދާއިރުަގއި ވަރަށް ސާދާ ސީދާ އިޞްލާޙެއްގެ ހުށަހެޅިގެން

 އެބަހުރޭ. ލިބޭ ުމސާރައަކީ ދިިރއުޅުުމގެ ައާސސީ ބޭނުންތަކަށް ފުދޭވަރަށް ތައްތައް ބޮުޑ ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ކަން ވަރަށް
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ެއއް  ؛ެއއާެއކީަގއި މުސާރަިއގެ ތަފާތުއަދި ހަމަ ،ދެެކވޭ ވާހަކަ  ގޮތުން މި ވާީތ އެކަމާ ބެހޭ ކަށްވުރެ ކުޑަ މުސާަރއަ

މުސާރަިއގެ  އިތުރަށް  ،ވާަހކަތަފާތުގެ ންނަ މި އޮހުންގެ މެދުގައި ސްމީކުރާ މީ އްމަަސްއކަތެއެއް ކޮލިފިކޭޝަނެްއގެ 

 ،22 ،20ގޮެތްއގައި  އިތުރަށް ވަރަށް ާޚއްޞަސާފު ތަފާތުެގ ވާހަަކ. އަދި މީގެ ގެްނގުެޅވޭ ނާއިން ތަުކގައިލިބޭ އިނާޔަތް

ން ންނަ އުސޫލުގެ ދަށުއޮ ގޮތުން މިހާރު މި އަހަރު ވަންދެން ޚިދުމަތްކޮށްފައި ތިބޭ މީހުންގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ 30

އާދެ! އެުކއެީކގަިއ  ؛ށް ގެއްިލގެންދާ ޙައްުޤެގ ވާހަކަބަޔަުކ މީހުންނަ ،ދާއިރުގަިއ ބަޔަުކ މީހުންނަށް ދަތިވެހިނގަމުން

ގިނަ  ނުދިއުމުެގ ސަބަބުން ވަރަށްޓް ފަންޑެއް އެީކގައި ހިނގަމުންޕެންޝަން ފަންޑަކާއި ޕްރޮވިޑެން

މުގައި އެަކއުންޓަށް ބޭފުުޅންގެ ނަ ވަރަށް ގިނަ ފައިސާ އެ ،ރައްވާަފއިވަރަްށ ގިނަ ޚިދުމަތް ކު ،ކުަރއްވާަފއިމަސައްކަތް

ތައިގެ ގޮތުަގއި ނޫނިއްޔާ އިލާއަށް ވާރު ޢާބޭފުޅެއްގެ  ބޭފުޅަކު ައވަހާރަވީމަ އެ  އެހެންނަމަވެސް އެ ؛ޖަމާވެފައި

 ނިޒާމުގެ ތެޭރގައި މިހާރު މި ގޮތަށް ޕެންޝަނުގެ ކުރެވޭނެ ގޮެތއް ނެތިފަިއ ފައިސާތަކެއް އެަކއުންުޓގައި ހުންނަބޭނުން

ނޑުެމން ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނެއްގެ  ބައިވަރު ކަންތައްތައް އެބަހުރޭ ގަމުންދާ މައްސަލައިގެ ަކންތައް މިކަހަލަނހި އަުޅގަ

ލާފަިއ އިފޯަކސްކޮށްފަިއ ެއއްެޗއް ދަންނަވަ ލާޙެްއ ހުށަހެޅިގެން ެއކަމާ ދޭތެރޭަގއި ެއ އިޞްލާޙަށް ޞްމައްޗަށް އި

ކާލަންޖެހޭ. އެ ދިދަ އެކަމާ ދޭތެރޭަގއި ވާހަަކދައް ،ގެ ގޮތަކަށް ވާނީ. އެހެންނަމަވެސް ނކަންނޭ ންނިންމާލު

. އާދެ! އެހެންވީމާ، ޖެހޭ. މިއިން ކޮންމެ ކަމެއްެގ ދިދަ ައޅުަގނޑުމެން ވިހުރުވާލަންޖެހޭ ކަންތައްަތއް އެބަހުރޭއުފުލާލަން

 އިޞްލާަޙކީ އެ  އޮތް މި ހުށަހެޅިފައިޙަކީ ަރނގަޅު އިޞްލާެޙއް. ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާ މި ،ދަންނަވާލީ އަޅުަގނޑު މި

ވެސް އި އަޅުަގނޑު ކުީރގަ ؛ގެންދަވާ ސަރުކާުރގެ އެިކއެކި ާދއިރާތަކުން މަސައްކަތްކުަރްއވަމުން މަގުން މިހާރުވެސް

ބެހޭ ގޮތުން  މިކަމާ، މަގުން ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތަކަކާ ގުޅޭ އިޞްލާޙެއް. އެހެންވީމާ މިސާލު ދެންނެވި ފަދައިން އެ

ެވސް  ފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލު އެ ،ބެހޭ ދާއިރާތަކާއި ަމޝްވަރާ ވެސް ކުަރްއވާފައި ކަމާ ،ކޮމިޓީގައި ވިސްާނވަަޑއިގެންަފއި

ނޑުމެންނަށް އެއީ ައގުހުިރ އެއްެޗްއގެ ގޮުތގަމި ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުގައި  ،ހޯއްދަވާފައި  އި ލިބޭނެ ވާ ޖައުހަރު ައޅުގަ

 .والس الم عليكم ورحمة هللا وبركاتهކުަރން. ޝުކުރިއްޔާ. މީދުއްއުއަޅުަގނޑު ކަމަށް  ދެްއވާނެހަމަޖައްސަަވއިގޮތަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަކުނމުދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަ

 މަށް.  މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީ

 

 މަކުނމުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ވާ އިޞްލާޙަްށ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. `. އާދެ! މިއަުދ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައި މި

ލަްށ އިސްމާޢީ ޟްފައްޔާގެ ިއއްޒަތްރެރި މެންބަރު ދުކުރާ ވާހަކަ ދާންނަވަން. އަދި ގަުމ ދާއިރާއީވެސް ތާ އަޅުަގނޑު
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މު ގާނޫނެއް ކަމުގައި ހިއްންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ެވސް ވަރަްށ މުވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނަކީ މިއީ ކޮ ން.ޝުކުރު ދަންނަވަ

އްެގ މީހެ ރަށެްއގައި ހުރެގެން އެއެ  ،މީހަކު ަފދައިން އެ ވާލަން. ެއގޮތުން މި އިޞްލާޙުަގއިއަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށް

 ،ނަމަ. ފަސޭހަވެގެންދާނެ ގޮތަށް ފާސްެވއްޖެ ކުރެިވގެންދާނެ މި އިޞްާލޙު މިށް މަސައްކަތް ޙައްޤު ހޯދުމަ

ނުޑ ޢަދުލު އިންސާފު ހޯދުމަށް ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ފަސޭހަވެގެންދާނެ. ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ވާހަކަ ދައްާކއިރު އަުޅގަ

ކުރާ ދާއިާރގެ ަގނޑުމެންނަށް އަުޅަގނޑު ތަމްސީލްޅުވަޒީފާ ދިނުމުަގއި މިހާރު އަ ،ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ

ފަހަރު ނުބައްލަަވޭއ  ވެސް ބައެއްވެސް ބަެއއް ފަހަރަށް ޝަކުވާލިބޭ ަވޒީފާ ދިނުމުގައި ެއއްގޮަތކަށްރަށްތަކުން 

ނިސްބަތްާވ  މީހެއްގެ ހުނަރުވެރިކަން ހުންނަވަރަކަށެއް ނުބައްލަަވއޭ. ބައްަލވަނީ ވަކި ފިކުރަކަށް ނަތީޖާއަކަށް. ނޫނީ އެ

ނޑުމެންނަށް ލިބިެގންދޭ. މި މީހެއް ނޑު ގަބޫލުުކރާ ގޮތުގައި ރަނގަޅު ގޮެތއް  އީތޯއޭ. މިކަހަލަ ޝަކުާވތައް އަުޅގަ އަޅުގަ

ރަނގަޅު ނަތީޖާ ލިބޭ ދަރިވަރުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަުތ  ،ލިިބގެންދާނެވާ ދަިރވަރުންނަށް ވެސް ހިތްވަރުނޫން. ކިޔަ

ދާނެ. އަދި ވަޒީފާ ވެސް ރަނގަުޅވެގެން ކުރާ މިންވަރުކުދިން ޤައުމަށް ޚިދުމަތް އަދި އެ ނަމަ. ފަހިވެފައި އޮންނަ

ނޑު ދެޭކގޮުތގައި ބަލަންެޖހޭ ކަމެއް މިީއ، ކުދިން ހޯާދފަ އި ހުންނަ ނަތީޖާތަކަށާއި ދިނުމުގައި ކޮންމެހެންވެްސ ައޅުގަ

ނޑު ފާހަގަކުރަން. ހިއްރަށް މުފިކުރަކަށް ބެލުމެއް ނެތި ވަޒީފާދިނުން މިއީ ވަދޭއިރު ވަކި ވަޒީފާ މު ކަމެއް ކަމުގައި އަުޅގަ

މު އެއްަޗކަށް. ެއގޮތުން ހިއްބޭނުންވަނީ އެންމެ މު ވެސް މި އްގެދުެވރިކަން ކޮންމެ މުވައްޒަފެ އެއީ އިޚްލާޞްތެިރކަމާއި ތެ

ނޑު މިރާއްޖޭަގއި މިހާރު އަޅުަގނޑުެމން ދާއިރާއިން ހަމަ ލިބިފައި ހުރި ބައެއް ޝަުކވާތަކަށް ިބނާ ވާހަަކ  ކޮށް އަުޅގަ

ފު ހޯދުމަށް ފަހި ޞާދުލުއިންޢަމާނީ ވަސީލަތްތައް މެދުވެިރކޮށް ދައްކާލީ. ދެން މި އިޞްލާޙުގައި އެބަވޭ ހަމަ ޒަ މި

ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން  ވެްސ، ދާއިާރއިން  ޙީއްޞިން އަޅުަގނޑު ފާަހަގކޮށްލާނަން ގޮތްތަެކއް ހަމަޖައްސައިދޭ ވާަހކަ. ެއގޮތު

ހުރިހާ ދާއިރާތަކުން ވެސް އަސްލު ރަށްރަށުަގއި ދިރިއުޅޭ ރަްއޔިތުންނަށް ބޭނުންވޭ އެބަ ލުއިފަސޭހަ  މި ،ވެސް

ނޑުމެންނަްށ އެ ދާއިރާގެ މައްސަލަތަާކއި އަދި ތަޢުލީމީ  ޙީއްޞިންމެ ބޮޑަށް ޝަކުވާ ލިބެނީ ހަމަ ގޮތްތަެކއް. އަުޅގަ

ނުޑ ހަމަ އު. އެނުިދއުންތައްަތއް ރަށްފުށުގައި ކުރިއަށްދާއިރާގެ ކަން ބެހޭ ވަޒީުރ  ދުކުރަން ތަޢުލީމާމީ އްހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު މިޙައްޞިވެސް އަދި  ކަންތައްތަްއ  ޙީއްޞިދެއްކި ވާހަަކއަށް ބިނާކޮށް އިތުރަށް  ތާ ބެހޭ ވަޒީރު ެވސް އަުޅގަ

ނުޑ ދަކަމަށް. ޖުމު ކުރަްއވާނެށް ފަހިކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ވެސް ރަށްރަ މި އިޞްލާޙަްށ  ންނަވާނީލަ ގޮތެްއގަިއ އަުޅގަ

ކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ ދެްއިވ  ދާނެމި އިޞްލާޙު ގާނޫނަށް ގެނެވިގެންމީދުކުރަމޭ އްރަމޭ. އުދުކުއީވަރަށް ބޮޑަށް ތާ

 ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ  މިހާރު މި  ސިކުންތު. އަޅުަގނޑު 50 ޓުމިނެ 2ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ބާކީ ޝުކުރިއްޔާ އި

 ށް. ތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙަމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތް
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 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުމެން ޕާޓީގެ ޕާލި ންޓްރީ ގްރޫޕުގެ މެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނުޑވެސް ަވޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އަޅުގަ

ނޑުޞްލް ހުށަހެޅުއްވި އިޢީއިސްމާ ޟްމެންބަރު ފައްޔާ ނަވަން. އަދި ދުުކރާ ވާހަކަ ދަންއީވެސް ވަރަށް ތާ ލާޙަށް އަޅުގަ

ނުޑ ދަންނަވާނީ މިއަދު ރާއްޖޭގެ އެ މަނިކުފާނަށް  މަށްހުށަހެޅި ހުށަހެޅު މި ޝުކުރު ދަންނަވަން. އާދެ! އަުޅގަ

ދުވަހު މި މަޖިލީހުގެ މިދާކަށްދައްކަމުންދާއިރު ދާިދ ހޭ މީހުންނާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަވަީޒފާއާ ބެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި

ނޑު މި ވަގުތު  ކޮމިޓީއަކުން ހައުސިްނގ މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކެޓްރީއަށް ކަންކުެރއްވި ގޮްތ އަޅުގަ

ަމނިކުފާނު ކުރެއްވި ްޓވީެޓއްެގ  ސީ ގޮތުން އެމަނިކުފާނު ކުރެްއވި ޓްވީެޓްއގެ ސަބަުބން. ސިޔާ ކޮށްލާން. އެފާހަގަ

ނޑު ހިތާމަކުރާަވޒީފާ ެގއްލިގެން މަނިކުފާނުގެ ސަބަބުން އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އާދެ!  ކަމެްއގެ ދިަޔއީ. ެއއީ ައޅޫގަ

ށް ނަލަގެ ަވޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިިބއުއިރު ޓްަރިއބިއުނަލް، ދިވެހިާރއްޖޭކާ ދައްއަޅުަގނޑު ިމއަދު މިތާ ހުއްޓި ވާަހކަ

މައްސަލަތަކަްށ ބަލާއިރުގައި ސިޔާސީ ގޮުތން ބަންދުކުރެވިފައި ނޫނީ ސިޔާސީ ގޮތުން ކޯުޓގަިއވާ ހުށަހެޅިފައިވާ 

އެ މަްއސަލަ ވެސް ަވޒީފާއާ ބެޭހ  ،މައްސަލަެއއްގެ ލޯޔަަރކަށް ހުންނަ ބޭފުޅަކާ ގުޅުން އޮްނނަ މީހަކު ވެސް

ަސރުކާރުގެ ފަރާތުން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނުފޫޒު އެއަްށ  ،ތުންޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުނީމާ ދައުލަތުގެ ފަރާ

ޓްރައިިބއުނަލްެގ  ބެހޭ ވަޒީާފއާ .ނީނަންފެތަން މި  މީހަުކ ަވޒީފާިއން ވަިކކުރުމަށް މަސައްކަްތުކރަމުންދާ އެ ،ފޯރުވައި

ނުޑމެންނަށް ފެނިގެން މި މިނިވަންކަން ެގއްލިގެންދާ ދަނީ ރާއްޖޭަގއި ަވއްކަންކުރީމާ އެ  ތަން މި ފެނިގެންދަނީ. އަޅުގަ

 .ތަން. އިއްޒަތްތެރި ަރީއސް ވަްއކަންކުރާ މީހާއަށް ފިޔަވަުޅއަޅަން މަސަްއކަތްކުރާ  ވަްއކަންކުރާ ވާަހކަ ބުނީމާ

މިލިޔަން ރުފިޔާ ނަގައިފި ކަމަށް ވަންޏާ ވަގަށް ޮގވާނެ. ވަގަށް ނަަގއިފިއްޔާ ޮގވާނެ.  30އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ވެސް 

ދަބުލިބިގެންދާ ކަމަށް އައެ ޮގވާ މީހާއަށް  ،މީހާއަީކ ވަގެކޭ ބުނީމަ އެ ،ަވއްކަންކުރި މީހާ ަވއްކަންކުރީމާ، ވީމާއެހެން

ވަންޏާ ެއއީ ވަރަށް ބޮޑު ަމްއސަލައެއް. އެ ަމއްސަލަ ަޙއްލުކުރަން އެބަޖެހޭ. ެއ މައްސަަލ އެ ގޮވަނީ ކޮން ސަބަބަާކ 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މިލަން އެބަހުރެތޯ ބަލައި އެ ސަބަބު ނައްތާ ިރޒަމް ދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫ ޖެހޭ. އަުޅގަ

ތަން. އެއްވެސް މީހަކު ިވސްނައެއް ނުލާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބޮއިކޮޓްކުރަީނއޭ ޮގވައި ބަަޔުކ މީހުން ހަޅޭއްލަވަމުންގެންދާ 

ހުރެތޯ. އެ ސަބަބު ނައްަތއިލާކަްށ  ރިޒަމް ބޮއިކޮްޓކުރަން ނޫނީ ވަކި ބަަޔކަށް ފިަޔވަުޅއަޅަން މި ގޮވަނީ ކޮންސަބަަބކާޓޫ

ނުޑ ދަންނަވާނީ މި ، މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ތަނެއް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ ދަނީ ގޯސްކޮށް  ރާއްޖޭގައި ަކންވެގެން މި އަޅުގަ

، ކަންކުރީމަ ެއ ގޯްސކޮށް ކަންކުރާ މީހާއެްއ ނޫން ޯގސްވަީނކީ. ެއ ވާަހކަ ެއގޮތަށް ބުނާ މީހާ ގޯސްވަނީ. އެހެންވީމާ 

ަގއި ވެސް ހަމަ ކަންތައް ވެެގންދަނީ މިގޮތަށް. މިކަން މިގޮތަށް ރަނގަޅުެވގެން ނޫނީ ޒީާފއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްވަ

ނޑުމެން ކޮންެމ މީހަކު ވެސް ރައްޔިތުންގެ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ނިޔަތް ރަނަގޅުެވގެން ނޫނިއްޔާ ރަނގަެޅއް ނުވާނެ. އަުޅގަ

ތިމަންނާމެން ރައްޔިތުންނޭ ތަމްސީލުކުރަނީ.  ،ން ތަމްސީލުކުރަމުން މި ބުނަނީރައްޔިތު ،ގައި ވާހަކަދައްކަމުންހުމަޖިލީ
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ެއކަން  ،ކޮންމެ ެވްސ ކަމަކުން ރެިކގަނެ ،އެކަމަުކ، ރަްއޔިތުންނަށް ކަެމއްާވ ަވގުތު ކޮންމެ ވެްސ ބަހަނާއެއް ަދއްަކއި

ނޑު ދަންނަވާނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ނުކުރާން އުޅޭ އަޅުަގނޑުމެންގެ ނިޔަްތ ، ތަން މި ފެންނަނީ. އަޅުގަ

 ރާއްޖެއަށް ރަނގަޅެއް ވެސް ނެތޭ. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ.  ރަނގަޅުކޮްށގެން ނޫނިއްޔާ މިައދު މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު  ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިިލނގިލީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިނަށް. 

 

 ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލިނގިލީ

ށް ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ( އަ ަވޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނު) 2008/2ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ހަމަ  ،ނަމަ ޙަކީ އެކަީށގެްނވާ މަސައްކަތްަތކެއް ކުެރިވއްޖެފައްޔާޟް ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ިއޞްލާޙަށް ބަލާއިރު މި އިޞްލާ 

ނޑު ދެކެން. ހަމައެއާ  ރަނގަޅު އިޞްލާެޙއް މަނިކުާފނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން.  އެީކަގއި މިކަމަށް ޓަކައި އެކަމަށް ައޅުގަ

ނޑު  ،އާދެ، އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ފަދައިން ބައޮތް. ެއއް ތަރު ކަމެއް އެހަފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ދެތިން  މީަގއި އަުޅގަ

. އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ސާބިތުވެފަ ން ަވކާލާތުުކރާ މިނިވަންކަމެއް ނެތް ޖުޑިޝަރީ ގަބޫލުކުރާކަން މިކަމަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ

ބެހޭ  ތަކުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ވަޒީާފއާދަށުގައި ބަލަހައްޓަމުންދާ ކޯޓު އިމިޝަނުގަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮ

މަކު، އެ ބޭފުޅުްނ ބިއުނަްލގެ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރެވިދާނެ ކަމަށް އެ ބޭފުޅުން މިއަދު ގަބޫލު އެބަ ކުރައްވާ. ެއކަޓްރައި

ނިޑޔާުރގޭގެ ރައްޔިތުންނާ ، މިނިަވންކަމެއް ނެތޭ. އެހެންވީމާ މުޚާޠަބުކޮށް މި ދައްކާ ވާހަަކއަކީ ިދވެހިާރއްޖޭގެ ފަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންެއއާތަކެއް އެބަ ދައްކާ. ހަމަމިކަހަލަ ވާހަކަ މި ބިލުގައި ވަރަށް ރަނގަޅަްށ  .އެީކަގއި އަުޅގަ

ވިަފއިާވކަން. ޒަމާީނ އިމުކުރެޤާ ލަތްތައް ސީތް ދަށު ކޯޓުަތކުަގއި ޒަމާނީ ވަތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކުރަްއވާަފއި އެަބއޮ

އެ ، ތައް ބެލިދާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާސަލަބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މިފަދަ މައް ތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ވަޒީާފއާލަސީވަ

ހެނިހެން ކޯޓުތަކުގަިއ ޒަމާީނ އި އަދި އެ ޔާ ދަށު ކޯޓުތަުކގަ އި،ރަްއވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުޖޑިޝަރީގަ ބޭފުޅުން އެބަ ގަބޫުލކު

މް.ޑީ.ޕީން ިމ ތުންނަށް އަބަދުވެސް އެަރއްޔި، ރެވިަފއިާވކަން ވެްސ. އެހެންވީމާއިމުކުޤާށް އައެންމެ ފުރިހަމަ ލަތްތައްސީވަ

އެންމެ  ލަތްތަކާއި ޤައުުމގައި ހުިރ ޚިދުމަތްތައް މިހިރީސީވުުރތަކެއް. ޤައުުމގައި ހުރި ވަ އްޞަ ދައްކަނީ ނުބައި ތަ

އްާޔ މިއަުދގެ މި އެހެނިހެން ޤަުއމުތަކުގަިއ ނެތް ފެންވަރަށް ިއރާދަކުރެއްވި  ގެއާ ދެުކނު އޭޝި ،އެކަީށގެންވާ މިްނވަރަށް

ނޑު ފާހަަގކުރަން. ހަމައެއާކުެރވިފަިއާވކައިމުޤާދައުލަތުގަިއ  ނޑު ފާހަގަކޮށްލަންެއީކގައި އަޅު ން އަުޅގަ ބެހޭ  ވަޒީާފއާ ،ގަ

 ،އެކީަގއި ދަށު ކޯުޓތަކުަގއި މި މައްސަލަތައް  މަސައްކަތްތަކަށް މި ގެނެޭވ ބަދަލާ ؛ޓްރައިބިއުނަލަށް މި ގެންނަ

އެީކަގިއ ިއމުކުރެވެނީ. ހަމައެއާ ޤާލަިއގަތުމުަގއި މަރުޙަލާއެއް މި ބަ ބެހޭ މައްސަލަތައް ފުށުގައި ހިނގާ މިފަދަ ވަީޒފާއާރަށް
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ހުށަހެޭޅ  ،ސް. އެހެންވީމާމި ބަދަލު ގެނެވިދާނެ ާރއްޖޭގައި އުފެދިފަިއވާ ކޮންމެ ރަެށއްގެ ރަުށ ަކއުންސިލުތަކަށް ވެ

ގެ ަބއި އަދާކުރުމަށް ޓަަކއި ކުެރޭވ ދޭތެރޭގައި މެދުވެިރެއއް ލަ ހުށަހެޅުމުގައި އެ ަވޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިިބއުނަލާމައްސަ

ނޑިޔާުރގޭަގއި ، ތެއް މި މުޢާމަލާތަކީ. އެހެންވީމާމުޢާމަލާ ނިޑޔާރުޭގގެ ތެރެއަށް މިކަން ވައްދާަލއި ިމކަން މިއީ ފަ ފަ

ނޑުދާނެ ކަމަށް އެމް.ޑީ.ޕީެގ ާޕލިމެހުރި ކޯޓުތަކުން މިކަން ކުެރވި  އެ ހަމަ ންޓް މެންބަރަކު ގަބޫލުކުެރއްވީތީ އަުޅގަ

މިއަދު ހަމަ އިިދކޮޅު ފަރާތްތަކުން ެވސް އެ  .ބޭފުޅާއަށް ހަމަ ޝުކުރު ަދންނަވަން. ެއއްވެްސ ޝަްއެކއް ނެތް

އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން  ޝަީރއެއް އޮތްކަން. ހަމައެާއއެކު ގަބޫލުކުރަނީ މިއަދު ދިވެހިާރއްޖޭަގއި މިނިވަން ޖުޑި

ނޑުމެން މިއަދު މިމި ބޭފުޅުން މި ދައްކާ ވާހަކަަތކުގެ ތެ ،ބޭނުންވޭ އުޅެނީ ޓެރަރިސްޓަކު ގެއްިލގެން.  ޭރގައި ައޅުގަ

ކަމަށް ެވސް  ލުގަިއ ެއ ބޭފުޅުން ހަމަ މިހާއަުދ ޤައުމުން ފިަލއިގެން އުޭޅ ޤައުމުން ފިލައިގެން. ޓެރަިރސްޓަކު މި

ކޮންފަދަ  ،ބާއޭ ވައިލުެމއްމި ބިލުގައި ކޮންފަދަ އޮޅު، ުޅވައިެލއްވީ އިނގޭތޯ. އެހެްނީވމާދައުލަތާއި ރައްޔިތުންނަށް އޮ

އެކީަގއި ރަްއޔިތުންނަށް  އް. މިއީ ހަމަ އިޚުލާޞްތެރިަކމާއުފެދޭ ސުވާލުތަކެހަމަ މިއީ  އޮތީ؟ ބާއޭ ދެއްޤްޞަނުބައި މަ

ވަންޏާ މިއީ ވަރަށް  ލުއިފަސޭހަތަެކއް ގެނައުމަށް އެ ބޭފުޅުން އިޚުތިޔާރުކުރަްއވާފައި އޮތް ބިެލއް ކަމަށް ،ޚިދުމަތްތަކެއް

އެީކގަިއ  ހެން މައްސަލަތަކަށް އަވަްސކަމާނގަޅު ބިލެއް. މި ބިލުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގައި ހިނގާ ވަޒީާފގެ އެހެނިރަ

ފަހުގެ މަރުޙަލާަގިއ ، އެީކގައި ޚިދުމަތްތަެކއް ލިބިގެން އެބަދޭ. އެހެންނަމަވެސް ރައްޔިތުންނަށް ލުއިަފސޭހަކަމާ ނުވަތަ

ނޑައެޅެނީ. ހަމަެއަކނި މެދުވެރިއެްއގެ  ވަޒީާފއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަުލން މިކަމާ ބައި މި ބެހޭ ގޮތްތަކެއް މި ކަ

ނޑު މި ފުރު، އަދާކުރެވެނީ. އެހެންވީމާ ބެހޭ މިފަދަ  ޚިދުމަތްތަކ، ލަން ބޭނުންޞަތުގައި ހަަމ ޝުކުރުދަންނަވާއަުޅގަ

ން މި ގެ ޚިދުމަތްތަކަށް އެ ބޭފުޅުބިލެއް އެ ބޭފުޅުންނަށް ވިސްނިވަަޑއިގެން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުޑިޝަރީަގއި ހުރި ކޯޓުތަކު

ނޑު މިއީ ހަމަ އުފާކުށް ހާމަވެގެންއަދެކޭ ގޮތް މިއަދު މަޖިލިސްެތރޭގައި ަރއްޔިތުންނާ ހަމަ ރާ ކަެމއް. ދިޔައިމަ އަުޅގަ

ނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ގޮވާެއކީަގއި ހަމައެއާ  ލަޙަތު ޞްމަ ،މި ޤައުމުގައި ،ދައުލަތުަގއި ،ރާއްޖޭގައި  ،ލަން ބޭނުންއަުޅގަ

މާޔަތްކުރެއްވުމަށް ޓަަކއި ހުރިހާ ޕާޓީއަކުން ވެސް ރައްޔިުތންނަށް ޙަޤީޤީ ތެދު މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރެއްވުން މިއީ ވަރަށް ހި

ަގިއ އަށް އަުރވާލެިވގެން ނުވަތަ އެތާމުހިއްމު ކަމެއް. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިން އިނގިޭރސިވިލާތަށް އަމިއްލަ 

ފައިާސގެ އެހީތެރިކަމާ ެއކީަގއި އެާތގައި ިތއްބަަވއިގެން  ،އެީކަގއި ރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއެއް ފަ ހުޅަނގުގެ ބާުރގަދަ ބަ

ބިލިޔަން ރުފިޔާެގ  50.4އި އިންޓަރނެޓުަގއި އެ ދައްަކވާ ވާހަކަ. ޢަލީ ވަޙީދަށް ވިދާޅުވެވިދާެނ ޔާ ޓީވީތަުކގަ

 .ުރގައި ވެސް ެއއީ އެކަީށގެންވާ އަދަދެއް ނޫންޭއޝިޔާ ބައްފިޔާއަކީ މި ަދއުލަތާއި މުޅި ބިލިޔަން ރު  50. ކޮރަޕްޝަނޭ

ޢަލީ ވަޙީދުމެްނ އެ ަދއްކާ ވާހަކަަތކާއި އިިދކޮޅު ފަރާތްތަކުން މި ަދއްކާ ، އަދަެދއް. އެހެންވީމާއެ ދައުލަތުގަިއ ނެތް 

ށް ނެރުމަްށ އަކުރިޤައުމު  ލަން. ހުއްޓައިލާފައި މިއަދުެގ ރައީސް ޔާމީން މިޑަ ވާހަކަތައް ެއބަޖެހޭ ހުއްޓާޒިންމާދާރު ކު

ޓަކައި މި ކުރަްއވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަުތގައި އެބަޖެހޭ އެއްބާރުލުންދޭން. ޤައުމު ބިނާކުރެއްވުުމގެ މަސައްކަުތގައި ެއ 

އްޔާ އެ ބޭފުޅުން ރޭގައި ހުރި މައްސަލަެއއް ވެއްޖެ ބޭފުޅުން އެބަޖެހޭ އެއްބާރުލުންދޭން. މިއަދުގެ ޖުޑިޝަރީެގ ތެ
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ެއ ކަންަކން ޙައްލުކުަރއްވަން އެބަޖެހޭ.  ގެންނުވަަތ ޖުިޑޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަނަްށ ހުށަހަޅުއްަވއި  އިށީނދެވަަޑިއގެން

ސިލެއް ނުކުެރވޭނެ. ޤައުމުގެ އެހެނިހެން ހާސްޕޮޓް ބޭނުންކޮށްެގން އެކަމެއް  ން ދިމިއަދު މަގުމަތިން ފައިސިލާ އޮ

، އްުލކުރުމަށް ޓަކައި. އެހެންވީމާޤައުމުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ޙަ ،ރައްޔިތުންގެ ޙައްުޤަގއި އެބަޖެހޭ އެންމެން އެއްތަންވެ

ޒަމާނީ ހުރި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަރީގައި  .ލަންފަހަރު ޝުކުރު ދަންނަވާ މި ފުރުޞަތުގައި އަދިވެްސ އެއް

 ލަތްތަާކއި އަދި މިނިވަންަކމަށް އެ ބޭފުޅުން އެއްބަްސވީތީ. ޝުކުރިއްޔާ. ސީވަ

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަީނ .ޑީ.ީޕގެ ވަގުުތ ަވނީ ހަމަވެފަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އެމް . އަުޅގަ

 ށް. ތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ސުޖާޢަބާރަށު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތް

 

 ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ސުޖާޢު ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

ށް ގަމު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ( އަގާނޫނުބެހޭ  ވަޒީާފއާ) 2008/2ތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަ

ނޑު ވެްސ  ،ނަމަ މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް ހެޔޮ ނިޔަތުން ވާހަކަދައްކާ އަޅުގަ

އް ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން މި ބިލަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަަވން. އެހެންނަމަވެސް، އެމް.ޑީ.ޕީގެ ބައެ 

ނޑު ކަންބޮުޑވާ ކަމެއް  އެ ބޭުފޅުންގެ އިޚުލާޞްތެިރކަމާވާހަކަދަްއކަމުންދާއިރު   ދޭތެރޭގައި ވާހަކަދަްއކާތީ މިއީ ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މިހެން ދަންނަވާކަމުގައި ވެސް މި ފުރުޞަތުަގއި ދަންނަވަން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިގޮތަށް އަޅު  ލަން ގަ

 .ވާީތވެ ދަީނ ރަށުގަިއ އުފެދިފަިއވާ ދަށު ކޯޓުތަކަށް ކަމުގައި  ވާލުެވގެން މިހަ ހެނީ މި ބިލުގެ ބޮޑު ެމންޑޭޓެއް ޖެ މި

ިއމުކުރުމަށް ޓަކަިއ ދައުލަުތގެ ޤާ ލަތްތައް ސީޯކޓުތަކަށް ބޭނުްނާވ ޒަމާނީ ވަ ކޯޓުތަުކގެ ފެންވަުރ ރަނގަުޅކުރުމާއި

މެން ވާހަކަދަްއކަމުންދާިއރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރަނީ މި ހުރިހާ ކަންކަމަށް ބަޖެޓުގެ މަރުޙަލާގައި އަުޅަގނޑު

ނޑުމެންަނށް ކުރަނީ ޖެއްސުން. އެހެންނަމަވެސް، ރަްއޔިތުންނަށް މާ ހެޔޮ އެދޭ ބަޔަކަށް އި،ދުއްތުރާލާ ެވގެން  އަުޅގަ

ނޑުމެން މިއަދު  ވާހަކަމިފަދަ ގާނޫނުތައް އިޞްލާޙުކުރާއިރުަގއި އެ ބޭފުޅުންގެ އިުޚލާޞްތެރިކަމުގެ  ދައްކާީތ މިއީ އަޅުގަ

ހަމައެކަނި  .ން ބޭނުން. އިްއޒަްތތެރި ރައީސްކަުމގައި ވެސް އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް

ން. އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ދަްއކަންވީކީ ވަޒީފާ ެގއްލޭ މީސްމީހުންނަށް އެ ބޭފުޅުންގެ ޙައްޤު ހޯދައިދޭކަމުގެ ވާހަކަެއއް ނޫ

ރަުށގައި ތިބޭ  ؛އެ ބޭފުޅުންނަށް ދިމާވާ އެކިއެކި މައްސަލަތައް ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރަށްފުށުގައި ތިބޭ އެތަކެއް ރަްއޔިތުން

އެ ބޭފުޅުންގެ  ،ހިނދު އެ ބޭފުޅުންގެ ދަރިންނަށް ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތު ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި މާލެއަށް ބަދަލުވާ

ވެސް ޖަވާބުދާީރވުމަށް ޓަކަިއ މި ދާންޖެހެނީ އަތޮޅުތަކުެގ ހިނގާ މައްސަލަތަކަށް އަނެްއކާ ރަށު ކޯުޓގައި ،މައްސަލަތައް

ނޑުމެން ކަހަލަ އަތޮޅުތެރޭގެ ވެ ކޯޓުތަކަށް. މިއީ ވެސް އަުޅަގނޑުމެން ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަެއއް. މިއީ ސް ހަމަ އަޅުގަ
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ނުޑ  .ސްންދާ ކަެމއް. އިްއޒަތްތެިރ ރައީރައްޔިތުންގެ އަތުން އެތަެކްއ ބައިވަރު ފައިސާަތކެއް ހޭދަވެގެ މީގައި އަުޅގަ

މާލޭަގއި ދިރިއުޭޅ މާލޭގެ ރަްއޔިތުންނެއް އަޮތޅުެތރޭގެ ެއްއވެސް ރަްއޔިތަކަްށ  ،ދަންނަވައިލަން ބޭނުންވާ ވާހަކައަކީ 

ރައްޔިތުންގެ  ހެވެއް އެދޭކަެށއް ބޭނުމެއް ނުވާނެ. އަޅުަގނޑުމެން އަަބދުވެސް ރާއްޖެތެރޭގެ ރައްޔިުތންނަކީ މާލޭގެ

ނޑުެމންނަށް އަޅުވެިތކަމުަގއި ތިބެންޖެހޭ ބައެއް މަލާމާތް ރައްދުކުރޭ.  ކަުމގައި މާޭލގެ ިގނަ ރައްޔިތުން އަުޅގަ

ނޑުމެން ޖުމު، އެހެންވީމާ ލަ ގޮެތއްަގިއ މި ބިލަށް އަޅުަގނޑު ވެްސ ތާއީދުކުރަން. ައޅުަގނޑުމެްނ ބޭނުންވަނީ އަުޅގަ

މައްސަލަތަކުަގއި މާލެ އަްނނަންޖެހޭ މީސްމީހުންނަށް ވީހާވެސް ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަެކއް  އަތޮޅުތެރެއިން އަންނަ މިފަދަ

ނޑު ވެސް ާތއީދުކުރާ ގޮތް. އެެހންނަމަވެސް، އިޚުލާޞްތެރި ިހތަކުން މިކަން ކުރާ ކަމުަގއި .ރޭވިގެންިދއުން  ެއއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެންމެން އިޤާލަތްަތއް ސީގެ ކޯޓުތަުކަގއި ވަރަްށ ގިނަ ވައަޮތޅުތެރޭ ،ވާނަމަ މުކުރަންޖެހިފައިވާކަމީ ިމައދު އަުޅގަ

ނޑު ދާއިާރގެ  ރަުށެގ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ެއއްވެްސ  4ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. މި ބިލަށް ވާހަކަދައްާކއިރު ައޅުގަ

އަދާ ހަމަަޔކަްށ ލަތެއް އަދި މިސީވެރިކޮްށެގން މިކަން ކުެރވޭނެ ވަ ރަށެއްަގއި އޯިޑއޯ އަދި ީވޑިޯއ ކޮންފަރެންސް މެދު

ނޑުެމން ހުރިހާ އެންމެން ބަޖެޓު ، ނެތް. އެހެންީވމާއިމުވެފަެއއް ޤާ ނޑުމެން މި ދަންނަވާ ވާހަަކއަކީ އަުޅގަ އަުޅގަ

ެއ ނުދޭތީ މިއީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ މީހުން މިއަށް ވޯޓުމަރުޙަލާގައި ޖުޑިޝަރީއަށް ބަޖެޓު އިތުރުކުރަން ވޯޓަށް އެހީމާ 

ނޑުމެން އު ބޭފުޅުންގެ އިޚުލާޞްތެރިކަމާ  މިފަދަ ގާނޫނުތައް ، ފައްދާ ސުވާލަކީ. އެހެންވީމާދޭތެރޭގައި އަުޅގަ

ލަތްތަކެއް ފުރިހަމަނުކޮށް ސީފުިރހަމަކޮށްގެން. މި ހުރިހާ ވަ  ލަތްތަެކއްސީނޑުމެން ގެންނަންވީ ިމ ހުރިހާ ވައަޅުގަ 

މަންފާއެއް އޮންނާނެ ކަމެްއ ކަމަަކްށ  ،މިކަހަލަ ގާނޫނު ގެނެްސގެން މިއިން ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ އެްއވެސް ލާަބއެއް

ކޮންމެ ވާހަކަެއްއގެ މެދުން ވަްއކަމުގެ ވާހަކަދަްއކާއިުރ  .ނުކުަރން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުަގނެޑއް ގަބޫލެއް

ިއ އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަލްސަާފއަށް އެނބުިރލަން. އެ ބޭފުޅުންެގ ވެިރކަމުގެ ތެރޭަގއި ަވއްކަންކޮށްފަ

ނޑު މިސާލެްއގެ ގޮތުން  ހުރި މިންވަރު މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންނަށް ެއބަޖެހޭ ކުޑަކޮށް އެނގެން. ައޅުގަ

ލާއިރު ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް، ފުޅަފިން އިންޝަން ސެންޓަރަށް ނަޒަރު ހިންގައަތޮޅުަގއި ބިނާކުރި ކޮންވެ އަްއޑު

ނޑުމެން ރަށްފުށުގައި ހުންނަ ރުއްރުުކގައި އަޅާ ފުޅަފި. ފުޅަފިން މިއީ އަޅު  ؛ވަްއކަންކޮށްފައި އެބަހުރި. ފުޅަފި ގަ

އައިސްފަިއ  ވަްއކަމުގެ ަފލްސަފާ ފެށިގެން ،އެހެންވީމާ. ވަްއކަންކުރި ބަެއއްގެ ވާހަކަ އަޅުަގނޑުމެން މި ދައްކަންޖެހެނީ

ކަްނ ދިވެހި ރައްޔިތުން މިއަދު އޮތީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ިމ ފަހުގެ ތާރީޚުގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެރިކަުމގެ ތެރެއިން މި

ބިލިޔަން ުރފިޔާ ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތުްނ ކައިަފއި އޮތް ބަެއްއގެ ާވހަކަ މިއަދު މި އިްއޒަތްތެރި  43ގަބޫލުކުރޭ. 

މަޖިލީހުގައި ދައްާކއިރު އަުޅަގނޑުމެން މިއަށް ކޮންމެވެްސ މިންވަރެްއގެ ވާހަަކއެއް ެދއްކުމަކީ ކޮންމެހެން މުހިއްމު 

ނޑު މި ޖެހިލީ. އެެހންވީމާ ކަުމގަިއ ދެކޭީތވެ ަވްއކަމުގެ މި ފަލްސަފާއަްށ ވެސް  ކަމެއް ލަ ގޮެތއްަގިއ ޖުމު، އަުޅގަ

ނޑުމެން ނުކުންނަ ކަމުގައި ށް ގެ މަސައްކަތްުޕޅަފައްޔާޟް  ،ވާނަމަ އިޚުލާޞްތެރި ހިތަކުން މި މަސައްކަތްކުރަން އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލަ ގޮތެވަން. ެއހެންނަމަވެސް، ޖުމުދަންނައެކު ޝުކުރު  އަޅުަގނޑު އިޚުލާޞްތެރިކަމާ ލަްނ އްަގއި އަުޅގަ
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ނޑުމެން ފުޅާ  ދާއިރާެއއްަގއި އެބަޖެހޭ މިކަމާ  ބޭނުންވަނީ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު އަުޅގަ

 ލަތްތައް ސީށް ޓަކައި ޒަމާނީ ވަފުާޅކުރުމަ ދޭތެރޭގައި ފުންކޮްށ ިވސްނަން. އަތޮޅުތެޭރގަިއ ހުންނަ ކޯުޓތަކުގެ ޚިދުމަތް

އިުމކޮށްގެން މެނުީވ މިކަން ހިނާގނެ ކަމަކަށް ައޅުަގނެޑއް ގަޫބލެއް ނުކުރަން. ުޝކުރިްއޔާ ޤާ އިމުކުރެވޭނެ ިނޒާމެއް ޤާ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ުފރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު  މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަށް. ދެވަނަ ފުރުޞަތު.

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:

ނުޑ ދަންނަވާ `. އާެދ، މުޅި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ  ،ން ބޭނުންަވނީލަދެވަަނ ފުރުޞަތެއްަގއި އަނެްއކާވެްސ ައުޅގަ

މަވެސް، އަުޅަގނޑު މިއަށް ތާއީދުނުކުރަން. ގިނަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ބިލަށް ތާއީދުކުރަްއވާ. އެހެންނަ

ލެއްަގއި ރަށްރަށުގަިއ ތިބި ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް އެ ބޭފުޅުން އެ ހާތާއީދުނުކުރާ ސަބަބަކީ، އެްއވެސް 

އެީކ ހުށަހެޅުމަށް އޮތް ހުރަހަކަށް  އެކަން ފަސޭހަކަމާ ،ނަމަ ގެއްުލމެއް ލިބިއްޖެ ކަމުަގއި ވަނީ ،އަށް އުނދަގުެލއްވަޒީފާ 

ނޑު ަހމަޔަޤީނުން ވެސް ތާއީދުކުރަްނ އެ ބޭފުޅުންނަށް އެ ބޭފުޅެއްެގ ރަށުގައި ހުންނަވަިއގެން އެ   ވެގެެނއް ނޫން. އަުޅގަ

އެ މައްސަލައެއް ރަށުގައި ހުރެގެން ބެލޭނެ  ،ނަމަ މާވެއްޖެ ކަމުަގއި ވަނީ މީހެއްގެ ަވޒީފާގެ މައްސަަލެއއް ދި

ނޫނުއަސާސީ މި ޤާދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ  ފުރުޞަތުތަކެއް އޮތުން. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅަގނޑު ދަްނނަވާނީ

ިމއީ ވަރަށް  ،ގެ ޒިްނމާއިން ބަރީޢަވެމަޖިލީހުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބައްލަވަންޖެހޭނެ. ެއއްެވސް މެންބަރަކު އެ މެންބަރެއް 

ހަމައެކަިނ  .ލަންތޯމެއް ނޫން. ައޅުަގނުޑ ދަންނަވާރަނގަޅު ވާހަކަެއކޭ ވިދާޅުެވ ތާއީދުކުރުމަކީ ކުރެިވގެންާވނެ ކަ

އިލެކްޝަންސް  ،ނަމަ ޓްރައިބިއުނަްލގެ ކަންތައްތަެކްއ ނޫން ކޯޓުން ބަލައިގަންނަނީކީެއއް. އެހެންެވއްޖެ ކަމުގައި ވަނީ

ގޮތަްށ  ވެސް ސީދާ އޯިޑއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިެވގެން ބެލޭވާަތކެއް އަނެްއކާކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ހުރިހާ ޝަކު

ހަމަ އެގޮތަށް ހަމަ އޯޑިޯއ ކޮންފަރެންސް ބާއްވަިއގެން ހަދަންވީ. ނޫނީ އެހެން ޓްރައިބިއުނަލްތަކުގެ ކަންަތއްތައް ެވސް 

ލިބެން ބޭނުންވާތީ ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއެްއ  ންސާފުުގޅިފައި ހުރި އި ރައްޔިތަކާ ޝަކުާވއަކީ ކޮންމެ ހަމަ ބެލެންވީ. ކޮންމެ 

މިއީ ވަރަށް ޣައިރު ދަސްތޫރީ ގޮތަކަށް ހުށަހަޅާފައި އޮތް  ،ކަމުގައި ނޫނީ ެވގެނެއް ނުާދނެ. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ

ޖުޑީޝަރީއަކީ  ،ނަމަ ފި ކަމުގައި ވަނީޮގތެއްަގއި ފާސްކޮށް ބިލަކީ. މި ބިލުގައިވާ ގޮތަށް ސީދާ ބިލެކޭ .މައްސަލައެކޭ

ަމޖިލީހުން ފާސްކޮށްދޭންޖެހޭނެ އްޔާ ލުެވެގންދިޔައީއޭ. އެހެންެވއްޖެއެއީ ހަމައެކަނި ޓްަރއިބިއުނަްލގެ އިދާރީ ތަނަކަށް ބަދަ

ޖެޓަށް ވޯޓެްއ އެ ވިދާޅުވިހެން ބަޖެޓު ފުރަަތމަ ކޮށްދޭންވީ. ބަޝުޖާޢު ދެންމެގައި ބާރަށު ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 
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ކޯޓުގަިއ  ،ނަމަ މިފަދަ ޝަކުވާތައް ކޯޓު މެދުވެރިވެގެންދާ ަކމުގައި ވަނީ ،ނުދެއްވި އެމް.ޑީ.ީޕއަކުންނެއް. ދެވަނަ ކަމަކީ

ތެރޭގައި މިހާރު ތިބި އިދާރީ މުވައްޒަުފންނަކީ އެއީ ހަމަެއކަނި ކޯޓަްށ ޒަފުން އިުތރުކުރަންޖެހޭނެ. ކޯޓުތިބި އިދާރީ މުވައް 

އްސަލަތައް ބެލުމަށް ޓަކައި ެއކަމަށް ވާވަރަްށ ތިބި މުވައްޒަފުން. ދެން މުޅި ކޯޓު ބިޒީވާްނވީ މި ހުށަހެޅޭ މަ

މި  ،އިދާރީ ގޮތުން ކަންަތއްތަކެްއ ކުރަން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ ،ޓްރައިބިއުނަްލގެ މައްސަލަަތއް ބެލުމަށް

ބަލަްނ  ވެގެންާދ ދުވަހު ައޅުަގނޑު ން މި ބިލު ގާނޫނަކަށްމައްސަލަ ނުވަތަ މި ބިލު މި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްގެ

ގޮތަކީ. މި މަޖިލީހަކުން ވެސް ޖުޑީޝަރީގެ ތެރެައކަށް އަެތްއ  ދޭތެރެ ދެކޭ ތޫރީ ގޮތުން މިކަމާސްހުންނާނަމޭ ކޮބައިތޯ ދު

 ،ޅޭ ވާހަކައަކީ އު ނުބޭނޭނެ. އަދި ސަރުކާރަކަށް ވެސް ޖުޑީޝަރީގެ ތެރެއަަކށް އަތެއް ނުބޭނޭނެ. ދަންނަވަން މި

އިމުކުރުމުގެ ބާރަކީ މުޅިން ވަކި މުސްތަޤިއްލު ތަނެއް. ކީްއވެގެންތޯ މި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން އޯޑިޯއ ޤާ ޢަދުލުއިންޞާފު

މި މަޖިލިސް އެންމެ  ؟ގޮތަށް ނަހަދަންވީ އޯިޑއޯ ކޮންފަރެންސް ފޮނުވާ ހަދައިގެން ޓްރައިބިއުނަލަށް ކޮންފަރެންސް

ޖިލިސް ެއކަމުން ށް ާވން. މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ުމވަްއޒަފުން މަދެއް ނުވާނެ. ކީްއވެގެންތޯ މަރަނގަޅެއް ނޫންތޯ އެގޮތަ

ނޑު ދެންމެ  ؟ހަމައެކަނި ޯކޓުތަކާ ދިމާއަށް ކީއްެވގެންތޯ ؟އެކަހެރިވާްނވީ ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި އަުޅގަ

ލެއްަގއި އިދާރީ ކަެމއް ހާެއްއވެްސ  ޓުން އެންޑޯްޒކުރާ ވާަހކަ.އަުޑއެހިން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވިދާުޅވި އަޑު ކޯ 

ކޯޓަށް  އެންޑޯްޒކުރާ ވާހަަކއެއް ނޫން އެީއކީެއއް. އެ ކުރާ ގޮތަކީ ެއތަނުން މައްސަލައެއް ބަލައި ނިމުނީމާ އެކަން ހައި

ނިޑޔާރުން ބައްލަވާ މައް ވަނީ އަެނއްކާ ހައިބައްލަ ކޯޓުން ހުށަހަޅައިގެން ހައި  ގޮތުަގއި ހައި  ގެސަލަެއއްޯކޓުގެ ފަ

ހާލެއްގައި ގާނޫނުަގއިވާ ކަންތައްތަކެއް އޮުޅވާލަިއގެން މި  ކޯޓުން ބަލާ ގޮތަށް އޮންނަ ކަމެއް ކަމަކީ އެއީ. އެްއވެސް

ވަނަ މާއްާދެގ  141 ؛ލަްއވާ! ޢަދްލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުއިމަޖިލިސް ތެރޭގައި ވާހަކަދެިވެގންނުވާނެ. ބައްލަވަ 

ޯކޓަށާއި އަިދ  ޕްރީމް ކޯޓަށާއި ހައިދްލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ އެންމެަގއި ބާރުތަްއ ލިބިގެން ވަނީ ސުޢަ -)ހ(

ނޑަައޅާފަިއވާ ދަށު ކޯޓުތަކަށެވެ. ނަަމވެސް، މިއަދު މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ގާނޫނަކުން ހަމަެއކަނި  ގާނޫނަކުން ކަ

ނަކަށް މި ހަދާލަނީ. ހަމައެކަނި ޓްރައިބިއުނަްލގެ މައްސަލަަތއް ތިބި ކޯޓުތަކަީކ ަވރަށް ދެރަ ނިކަމެތި ތަ އިރަށުގަ

ކޮަބއިތޯ  ؟ޮގތުގައި ހަމައެކަނި މި ހަމަޖައްސާލަނީ. މިއީތޯ މިކަން ުކރަންވާނެ ގޮތަކީ ގެބެލުމަށް އިދާރީ ތަނެއް

ނޑިޔާރުންގެ މުސްތަޤިއްުލކަން. ކާކުތޯ އެކަން ބައްަލަވނީ؟ އިދާޤާ  ،ފުންތޯއްޒަވަރީ މުނޫނުއަސާސީން ދީފައި އޮތް ފަ

ނޑިޔާރުތޯ؟ ާކކުތޯ  ބަލަިއގަންނަނީ؟ ކޯެޗއްތޯ މި ހަދަނީ  އެބަ އިތަނުގަ ައޅުަގނޑު ަދންނަވާނީ މި، އެހެންވީމާ ؟ފަ

، ވެސް ކަްނކަން ކުރެވޭނޭ. އެހެންވީމާ . ކައުންސިްލ މެދުވެރިެވގެންއިހުއްޓޭ ކައުންސިލްަތކެއް ެވސް ރަށްރަށުގަ

ނަމަ، އަދި އިތުުރ  ކަމުަގއި ވަނީ ތެިރ ރައީސް އަރިހުން ޕީ.ޕީ.އެމަށް ވަގުތުޮކޅެއް ބާކީ އޮތްއަޅުަގނޑު އެދެން އިްއޒަތް

ނޑަށް ބާކީ ވަގުުތކޮޅު  ،ނަމަ ކަމުގައި ވަނީ މެންބަރަކު ވާހަކަފުޅުދައްަކަވން ނެތް ތެރެއިން ވާހަކަ  ގެއަޅުގަ

ނޑި ޔާރުންނަކީ މުސްތަޤިއްލު ބައެއް. ފުރިހަމަކުރަން ފުރުޞަތު ދެއްވާނެ ކަމަށް. އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ ފަ

ނިޑޔާުރގެ ތެރެއަށް އެހެން ގޮތަކަްށ އެހެން ބަޔަކު އަތްބާނަން  މުސްތަޤިއްލުކަން ނަގާލެވޭެނ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ފަ
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އެ  .ށް. އެހެނެއް ނޫންސްމީގަޑި ބޭނުންކުރަންވީ މިޮގތަހަތަރުދަމު ރަނުވާނެ. މުޅި ދުވާލުދާފުރުޞަތު ދީގެން

އެ ބޭފުޅެްއގެ ބޮލުަގއި  ،ނަމަ ކަމުަގއި ވަނީ ެއއް ލިބިއްޖެއަނިޔާ  ،ލުމެއް ަވޒީފާއިން ެގއް، ށް ެގއްލުމެއްފަކަްއޒަވަމު

ހަމައަށް  ވާސިލުވެވޭނެ ގޮތްތަެކްއ  ޓްރިބިއުނަލާ ނގަޅު ގޮތުގައިތެއްގޯނި ނާޅުވާ އެ ބޭފުުޅންނަށް ރީތި ރަ

 ގެފުރިހަމައަށް ތާއީދު. އެހެންނަމަވެސް، ޣައިރު ދުސްތޫރީ ކަމެއްއަމާޒުކޮށްދިނުމަކީ ރަނގަޅު ަކމެއް. އަޅުަގނޑު ެއއަށް 

ނ ،ނަމަ ކަމުަގއި ވަނީ ގޮތުަގއި ަޣއިރު ދުސްތޫރީ ޮގތަކަށް މި ބިލު މިތަނުން ފާސްކޮށްގެން ހިނގައްޖެ ުޑ އަުޅގަ

އްދާގެ )ނ( މާ ވަނަ 145ނޫނުއަސާީސގެ ޤާދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ޕްރީމް ކޯޓަކީދަންނަވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ސު

ވާީތވެ، މިކަްނ  ޚިާލގަށް ހުރިތޯ ބެއްެލވުމާއި މި ކަންތައް ކުރަމުންެގންދާ ތަނަކަށް އާނޫނުައސާސީޤާއިން މި ގާނޫނުަތއް 

ކޯޓުތަކުގެ ތެެރއަށް އެ ބޭފުޅުންގެ މިނިވަންކަން  ޅުަގނޑު ަދންނަވާނީއަ ،ނަމަ ކަމުަގިއ ވަނީ މިގޮތަކަށް ފާސްެވއްޖެ

 ...އިނަގާލުމަށް ޓަކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އެންމެ ފަހުބަސް އިއްެވވުމަށް ގަމު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އިސްމާޢީލަށް.  ޟްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާ ދާއިރާގެ

 

 ކެުވން:އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެއް  ޟްގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްޔާ 

ނޑު ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުން ދެއްކެވި ވާަހކަތަކަށް އަުޅގަ ނޑު ބަެއްއ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލާނީ ގެލާނަން ފަހު ބަހެއްއިކަންކަމަށް އަިލއަުޅވަ އަޅުަގނޑަްށ  ،ގޮތުަގއި. އާދެ! ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ކުރިންެވސް މިފަދަ  މިފަދަ ގޮތަކަށޭ. އަުޅަގނޑު މީގެ ؛ވޫޑޭޖާން ބުނާނަމަ ހުބަ ނގިރޭސިދަނީ އި  މިއަދު  ފެނިގެން މި

ތެރޭގައި ދުވަހު މި މަޖިލިސް ބިލެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިން. އެއީ ކުންފުނީގެ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިން. އެ

ިއއިރު ނަމަވެްސ، ބިލު ަބލައިގަތުމާ ހިސާބަށް އަވެސް ވާހަކަދެެކވިގެްނ މި ދިަޔއީ. އެހެން ވާހަކަދެެކވުނު ގޮތަްށ މިއަދު

ނޑު ދަންނަވާލަން މި އޮތީ އެ ދެއްކި ވާހަކައާ އުޅެނީ އަޅުަގނޑުމެން ކިތަންމެ ރަނގަޅު  މުިޅން ތަފާތުކޮށް. އަޅުގަ

އް ނެތުނީމާ ގެ މެޖޯރިޓީ ޕާޓީގެ މެންބަރުންގެ މިނިވަންކަމެހުމި މަޖިލީ ،ަކމުގައި ވީނަަމވެސް ނިޔަތެއްަގއި ކަންކަން ކުރި

އެ ބޭފުޅުންގެ އަމިއްލަ ރަޢުަޔށް ވެސް ރަނގަޅު ކަންކަމަްށ ވެސް ކަންކަން ކުރެވޭނެ ުފރުޞަތު މިއަދު ނެތް ވާހަކަ. 

ތިބިއިުރަގިއ ކޮމިޓީތަކަށާއި އަދި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ބިލުތަކުގައި  ސައްކަްތކުރަން އަޅުަގނޑުމެން އެްއކޮށް މަ

ރޭަގއި އަނބުރާ ެއ ކޮމިޓީތަުކގައި ކަންކަން ނިންމާފައި ހިނދުކޮޅެއް ތެ އިބަސްކިޔާފައަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ެއއް 

ކީ ދިވެހި ސަރުކާރު ހަމިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ، ގޮތަށް ބޭނުންނުވީމަ. އެހެންވީމާއާދޭ ސަރުކާރުްނ އެމައްސަލަ އެބަ

ޖާގަ ވަރަށް  ކުރުމުގެ އެްއކޮށް މި މަސައްކަތް އާވާތީ ހިންގަވަން ތިބި ބޭފުޅުން ބޭނުން ގޮތަކަށް ކަންކަން ކުރެވެްނ އޮތް
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ނޑުމެން  ނޑަށް ފެންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަ ލިްއޔަުތ އޫގެ ވަޒީާފ، އަޅުަގނޑުމެންގެ މަސްކުޑަކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ުކރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރަމުން މި ގެންދަނީ. މެޖޯރިޓީ ބޭނުންނުވާ ކަންކަން  އްކޮށް ވެސް އެ  އަދާކުރުމަށް އަުޅގަ

ޖެހޭ. ކަންކަން ދެެކވޭނެ ޖާަގ ލިބެން އެބަެއއަށް ވާހަކަ ،ްސކުެރވިހުބަލައިގަެނވި ެއއަށް ބަ ޏާމަސައްކަތްކުާރ ކަމަށް ވަން

ވަނީކީ އެހެނެއް ނޫން. އާދެ! އަޅުަގނުޑ މި ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙު ައޅުަގނޑު ހުށަހަާޅފައި ވަނީ ކޮންމެހެން ކޯޓުތަްއ 

ިމދެންނެވީ ވީޑިއޯ ފޮރިންސިން  ؛ސް މެދުވެރިކޮށް ެއކަން ކުރާކަށްން ކުރާކަްށ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިމެދުވެރިކޮށް އެކަ

ނޑު ޖަހާފަ ،މެދުވެރިކޮށް ރަްއޔިތުންނަށް އެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭކަށް  އި އެ ނިޔަތަކު ނޫން. ކޯޓުތަުކެގ ވާހަކަ އަުޅގަ

އުނަލްެގ އި ޓްރައިބި މަވެސް ވަޒީާފގެ މަްއސަލަތަކާނައި ވީުމގަ ކަ އޮތީ ބަެއއް ބޭފުޅުން އެހެން ވިދާޅުވި އިއޮތީ، ލިޔެފަ

ެގ ނިޒާމުގެ ތެޭރގަިއ ހިމެނޭ ކަންކަން. އެހެންކަމަށްާވއިރު ިމ ފު ލުއިންޞާގޮތުަގއި ޢަދު ބޫލުުކރާގަކަންކަމަކީ އަޅުަގނޑު 

 މެ އެކަށީގެްނވާ ތަނަކަށް މިވަގުތަށް ދިވެހި ދައުލަތުގެ މުއްސަނދިަކން ހުރި ވަރަށް ބަލާފައި އެން  ކަންކަން ކުރަން މި

ނިޑޔާރުންނެއް ނޫން ައޅުަގނުޑމެން މި މައްސަލައިގަ  .ވާީތވެ ވަގުުތ ހުރީ ކޯޓުަތއް ކަމަށް  ިމ  އިކޯޓުަތކުެގ ފަ

ވާތީެވ، އެ  ފެސިިލޓީ ބޭނުންކޮށްގެން ދައުލަތަށް  ކަމަށް ރަްއޔިތުންގެ މުދާ  ،ކީކަބޭނުންކުރަނީ. ކޯޓުތަކުގެ އިމާރާތްތަ

ިލޔެފައި މި ވަނީ.  އިކަން ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދުމުެގ ނިޔަތުަގއި ައޅުަގނޑު ކޯޓުތަްއ މީގަޚަރަދު ކުޑަކޮްށގެން މި

އަޅުަގނޑަށް އެންމެ ރަނަގޅު ގޮތަީކ ޓްރައިިބއުނަލްެގ ގޮތްޕެްއ ކޮންމެ ރަށެްއަގއި ޤާއިމުކުރުން. ެއކަމަކު، 

ެއއް ނުވަތަ އިމާރާތެއް ންހުރި މުޢައްސަސާއެންމެ މިކަމާ ގުޅު ފުދުންތެރިކަން ނެތުނީމާ ވަގުތުގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި

ނޑަށް ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު މި ބިލު  ނޑު މި ހުށަހެޅީ. އަޅުގަ މެދުވެރިކޮށް މިކަން ކުރެވޭެނ ގޮތެއް އަުޅގަ

ހެދުން.  ގޮެތއް ބަލައިގެންފިްއޔާ ކޮމިޓީ މަރުހަލާގައި އެ ވިާދޅުވިހެން ަކއުްނސިލްތައް މެދުވެރިކޮށް ވެސް މިކަން ވާނެ

ިއ ަވސީލަތްތަްއ ޤާއިމުކުރެވިފައޭ ހުރީ. ާއދެ! އަޅުަގނޑު މި ބިލުގަ އިކޯޓުތަކުގަ  ،ފުޅުން ވިދާުޅވެއްޖެ ބައެއް ބޭ

ވާ ވާހަކަެއއް ނޫން. ައޅުަގނޑު މި ބިލުގައި ހުށަހަޅާފައި ވާނީ އި ަވސީލަތް ޤާއިުމވެފަ ިއ އެހުށަހަޅާފައި ވަނީ ކޯޓުަތކުގަ 

ނަޑއެޅިަފއިވާެނ އިނގޭތޯ. ެއއީ މި އަންނަ މަސް 12 އެ ވަސީލަތްތައް ކޯޓުަގއި ޤާިއމުކުރަން. އަދި އެކަމަށް ދުވަސް ކަ

ްސ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ތެޭރގައި ެވސް ހިމެނޭނެ ކަންތައްތައް. އެމް.ޑީ.ޕީެގ މީހުން ބަޖެޓަށް ވޯޓުނުލީ ކަމުަގއި ވީނަމަވެ

ޔިތުންނަށް އެ ރައް ން،ވަްނޏާމު ކަމަށް އެއް ނޫން. ބަޖެޓު ފާސްވޭ މިތަނުން. ފާސްވާއެީއކީ ދައްކަން އޮތް ބަހަނާ

ގޮތުން ވެސް މި  އެކަން ކުރެވޭނެ. އާދެ! ަވޒީފާގެ ާގނޫނާ ބެހޭ  ންވަންޏާމު ކަމަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން ބޭނުންވާ

ލާނަން. މި ވަޒީފާގެ ގާނޫނު ފުރަތަމައިނުން ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ އިެވސް އެްއޗެއް ދަންނަވަ  ފުރުޞަތުގައި ައޅުަގނޑު

ފުރިހަމައަކަށް  ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ައއި ދުވަްސވަރެްއަގއި. އެހެންަކމުން، އެންމެހެދިފައި ވަނީ ސިޔާސީ ގޮތުްނ ވަރަށް 

މިއަުދގެ ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ހާލަތަށް ތުަގއި ގޮ ބޫލުުކރާގަފަރުމާކުރެވިަފއި ވަީނކީ. ައޅުަގނޑު  ނޫން މި ގާނޫނު

ގޮުތން  މިއަދު ދިވެހިާރއްޖޭގެ ސިޔާސީ ކަްނކަން އޮތްބަލާއިރު މިއަށް ބޮޑެތި ބަދަުލތަކެއް ގެންނަންޖެހޭ. ނަމަވެސް، 

ނަޑކަށް ލުވެފައި އޮތް ލެވައިްޒޑްޕޮލަރަ ،ތަފާތު ބޮޑުވެފައި ގޮތެްއގައި ބޮޑެތި  ނުކުެރޭވ ރަނގަޅު ބޫލެއްގަން ައުޅގަ
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ނޑު މި މަސައްކަތް، ކަމަށް. އެހެންވީމާ ވަގުތު ގެެނޭވނެ ފުރުޞަތު އޮތް ބަދަލުތަކެއް މި ދިކުދި ބަދަލު ކުރަނީ ކުއަުޅގަ

ންނަންޖެހޭ ބައިވަރު ބަދަލު ގެނެސްގެން ނަަމވެސް ަރއްޔިުތންނަށް ވީވަަރކުން ލުއިލިބޭނެ ގޮތެއް ހޯދުން. މި ގާނޫނަށް ގެ 

އެަބ މާޔަތްކުރެވޭނެ ގޮތްތަެކްއ ވެސް އަދި އިތުރަށް ހިރާތްތަކުގެ ޙައްޤުަތއް އިތުރަްށ ހުރި. ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފައެބަ

ޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެްނ މާޔަތްކުރެވެންހިގެ ޙައްޤުތައް ވެސް އިތުރުރަށް ދޭ ފަރާތްތަކުއެހެންމެ، ވަޒީފާމަވާންޖެހޭ. ހަ

ކޮށް މި ޞައަޅުަގނޑު ޚާއް  ؛އެ ފަރާތްތަކުގެ ބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތް ވުޖޫދުގައި އޮެވގެން ގަ

ގައި އެްއވެްސ ިއގެން ގޮސްގެން މެނުވީ އާޚިރު އެ ވިޔަފާރިަތއް ކުިރއަރަދަންނަވާލަނީ އަމިއްލަ ވިޔަާފރިތަކުގެ ވާހަކަ. 

 އެއް ނޯންނާނެ. އެހެންކަމަށްވާއިުރ، މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ އެ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތް ނުވަތަ އެ ވަޒީފާ 

، އިންޞާުފވެރި، ހެންވީމާވަރުަގއި ކަންކަން ކުެރވޭެނ ގޮތްގޮތް ެވސް އޮތުން. އެވިޔަފާރިތަުކގެ ޤާބިލުކަން ހުރި

ޖެހޭ. މިއަުދ އޮތީ ވަރަށް ތަފާތު ބޮޑު ޮގތެއްަގއި ދެ ފަރާތަށް ެވސް އްލުަތކެއް ހޯދެން އެބަޙަމެދުމިނުގެ  ،ބެލެންސް

ުކރިއަށް އޮތް މުސްތަޤްބަލުަގިއ މި ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދު ، ކަށް މި ާގނޫނު އޮތީ. އެހެންވީމާގެއްލުްނވާ ގޮތަ 

ޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅަގނޑު ކުރިން ޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނަން އެބަންާޏ މި ބިލަށް ބޮވަ ކަމަށް ކުރިއަރަިއގެންދާ

ތަކުން ކަމެްއ ލަތުގައި ެއއްފަރާހާޤައުމުގެ ސިޔާސީ ކަންކަން އޮތް  ވަގުތުަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދެންނެވިހެން މި 

އްުމ އާތިބިއިުރަގއި،  ލަތެއްަގއިހާގޮތެއް ނުނިންމޭ  އަނެއް ފަާރތަކަށް އެާއ ދޭތެރޭަގއި ރަނގަޅު ހުށަހަޅައިފިއްޔާ

ބޮޑެތި ބަދަލުތަެކއް ގެންނާކަށް ނުވަތަ ެއ ހުށަހަޅައިގެން ެއއަށްވުރެ  ރައްޔިތުންގެ މިކަހަލަ ކަެމްއގައި މާ

ނޑަށް ގޯްސވެދާނެކަމުގެ ބިރު އޮްތކަން  ންދާއިރު ބޫުލުކރެވޭ. ައޅުަގނޑުމެން މި ކަންކަން ކުިރއަށްގެގައަުޅގަ

އޮތް ިސޔާީސ  އްުލކުރުމަށް ޓަަކއި މިހާރު މިޙަޤައުމުގަ މިހިރަ މަްއސަލަތައް  އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ބަލަންޖެހޭ މި

ނުޑވެގެންކަންކަން މިގޮތަކަށެއް އަބަދަުކ ނޯންނާނެކަ ނޑުފު . ާބރު އޮތް ފަރާތްތަކުން އެބަ ދާނެކަންން. މި ޤައުމު ފު

ނެތި ޔަޤީްނވާ  އެ ކަންކަން ނޯންނާނެކަން. އަޅުަގނޑަށް އެްއވެްސ ޝައްކެއް އަބަދުތާ ބޫލުކުރަްއވަންޖެހޭ، އަބަދަުކ،ގަ

ކަމުަގއި ވީނަަމވެްސ  ެގންދިޔަންެމ ގޮތަކަށް ކަންކަން ކުރަމުންމިއަދު ކޮންމެ ފަރާތެއްގެ ބާރުަތއް އޮެވގެން ކޮ ،ކަމަކީ

ނޑަކަށް ނޭނގޭ  ދެ އަހަރު ކަމެއް،  ފަސް އަހަރު ކަމެއް، ދިހަ މިގޮތަކަށް އަބަދު މިކަން ނޯންނާނެ ކަމެއް. އަޅުގަ

ވެްސ  ހުންްއޔިތުންގެ މަޖިލީރަންެގ ޙައްޤުަގއި، ދިވެާރއްޖޭެގ އަހަރު ކަމެްއ ެއކަމަށް ނަގާނީ. އެހެންނަމަވެސް، ރަްއޔިތު

އްލުނުެވ ޙަ  ޭދތެރޭގައި ވެސް އެ އާތަން ފެނިގެންާދނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަޝއްެކއް ނުކުރަން. ޖުޑީޝަރީ ކަންކަން ވާ

ނޑު އިތުރަކަްށ ކުރިއަށް ކުެރވިެއއްރަނގަޅުނު އެ އުއްމީދު ައޅުަގނޑަްށ ، ބޫލުކުރަން. އެހެްނީވމާގަނުދެވޭނެ ކަމަށް އަުޅގަ

އޮތް. އެކަްނ ވާނީ ކޮންިއރަކު ކަމެްއ އަުޅަގނޑަކަްށ ނޭނގޭ. ައޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަށް ސިޔާސީ ކަންކަމުަގިއ އެބަ

ށް އެ ކަންކަން އެ ބޭފުޅުންނަށް ވީހާވެސް ައވަހަކަ ން،ބޫލުކުރެވުނު ދުވަހަކުގައެ ކަން އުޅޭ އެންމެންނަށް 

ނޑުމެން އެންމެންނަށް ލިބެން ހުރި ފައިދާތައް، މި ޤައުމުގެ ކުރިއެރުމަށް ލިބެންހުރި ގަ ބޫލުކުެރވުނު ދުވަހަކުން އަުޅގަ

ވެސް، އަެނއްާކވެްސ ދެންނެވެން އޮތީ ކަްނކަން ފައިދާތައް ައވަހަށް ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުެވގެންދާނެ. ެއހެންނަމަ
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ގޮތުން އެ ރިައލައިޒޭޝަން ައޅުަގނޑުމެންެގ ގިނަ ފަރާތްތަކަށް ނާންނަ ވާހަކަ. އެ އައިހާ ައވަހަކަްށ  މިއަދު ހުރި

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ކުިރއެރުން ލިބިގެންދާނެ. އަުޅަގނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ މި ބިލުގައި ަބއެއް ބޭފުޅުްނ 

ނޑު  މަށްކޮށް ިވސްނަންޖެހޭ ކަންކަން ކަލާގައި އެއަށް ފުންޙަހުރި މައްަސލަތަކަކީ ކޮމިޓީ މަރުކުރަްއވާފައި ފާހަގަ  އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް ނުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. މިކަން މިއަދު ކުރުމަކީ ގަ ވެސް ބޫުލކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، މި ކަމަކީ އަުޅގަ

. ކަމެއް ވެސް ނޫން އެއް ނުވަތަ ެގއްލުމެްއ ލިބޭނެތަކަށް ފައިދާއަޅުަގނޑުމެން ވެސް ސިާޔސީ ގޮތުން ވަކި ފަރާ

ކުރުމަށް ަޓކައި ކޯޓުޯތ ސް، ރަްއޔިތުންތަކަކަްށ މީގެއިން ރަނގަޅު މަންފާތަކެއް ލިިބގެންދާނެ ކަމެއް. ެއކަމެއް ނައެހެ

ހުރި އެްއޗަކުން ެއކަން  ނޫނިއްޔާ ހަދާނީތޯ، އިގެ ގޮތްޕެއް ކޮންމެ ރަށެއްގަހުރާނީ، ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީކުމެދުވެރި

ނަޑކަށް މާ މުހިއްމު ކަމެއް ނޫން. އެ ބަދަ  ށްލުކުރުމަކަބޭނުންކުރާނީތޯ، ކައުންސިލްތައް މެދުވެރިކޮށްތޯ، ެއއީ އަުޅގަ

 ރާއްޖެތެރޭގައި ވަޒީފާ އަާދކުރަމުން ފަރާތްތަކަށް ވީހާ ޚަރަދު  ،އެއް ެނތް. އަޅުަގނުޑގެ ބޭނުމަކީއަޅުަގނުޑގެ މައްސަލަ 

ގޮތެއް  ފު ލިބޭނެސާއްުލޮކށް އިންޙަށް އެ ބޭުފޅުންގެ މައްސަލަަތއް ައވަސް ގޮަތކަށް އެ ބޭފުޅުންނަ ،ކުޑަ ގޮތެްއގައި 

ނޑު އުއްމީދުކުރަ، މެދުވެރިވުން. އެހެންވީމާ ވާ ކަމަށް ގެ ބާރު އޮތް ފަރާތްހުން މިައދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީައޅުގަ

 މަވެސް މިެއއަށް ގެންނަްނވާ ރަނގަޅު ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްގެން ނަ ،ން މި އިޞްލާޙު ބަލައިގަނެޕީ.ޕީ.އެމު

ނޑު ކުރުކޮށްލާނަން. ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ. ފާސްކުރުމަށް ބާރު  އަޅުްއވާނެ ަކމަށް. އެ އުއްމީުދގައި އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި  ގަމު ދާއިާރގެ، 5.1 ބުން އެޖެންޑާ ައއިޓަމުހިސާ  ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

ށް އިޞްލާުޙ ( އަެބހޭ ގާނޫނު އާވަޒީފާ) 2008/2އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫނު ަނންނަރު  ޟްމެންބަރު ފައްޔާ

ތުަގއި އޮންނާނެ ގެނައުުމގެ ބިލުގެ ބަޙުްސގެ ަމރުޙަލާ ނިމުނީ. މި ބިލާ ގުޭޅގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ވޯުޓ މިއަުދ ވޯޓު ަވގު

. ޯވޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. މި މަސައްކަތް 6 ސް ދަންނަވަން. ެއޖެންޑާ އައިޓަމުވާހަކަ ވެ

 .والس الم عليكم ورحمة هللا وبركاتهގައި.  1:30ކުރިއަށް ގެންދާނީ 

 

 ]އަށް  13:30އިްނ  11:57ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދުގައި އިންނެވީ؛ )ރިޔާސަތު

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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. ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި 6 ންދަން ކަމަށް. އެޖެންާޑ ައއިޓަމުގެދަންފަޅީެގ މަސައްކަތް ކުރިއަށް  މި .الّسالم عليكم

 ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު() މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. ޯވޓު ރަނގަބީލު ޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް އިދާރީ

 . ލަން ކަމަށްވޯޓަށް ދަންނަވާ އަރުވަން.ކޮށްދެްއވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްރި މެންބަރުން ކާޑުޮކޅުތައް ެޗކުއިްއޒަތްތެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

)ަވޒީފާާއ  2008/2ވާަފއިާވ ގާނޫނު ަނންބަރު އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްގަމު ދާއިާރގެ 

މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  އިްޞލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާށް ( އަބެހޭ ގާނޫނު

 ދެއްވުން އެދެން.ނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުފެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލްދާއިރާގެ މެންބަރު ގަމު   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 43    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 40    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   41     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 21      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 41        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85އަދަދު؛ ލަ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު މި

ދެްއިވ . ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ40ު. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 43މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 
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ދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުގަިއ . ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓ1ުންގެ އަދަދު މެންބަރު

އެހެންކަމުން،  .41ލަ؛ . ޖުމ21ު. ފާސްުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 41ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވަޒީާފއާ ) 2008/2 ރުނަންބަ ނޫނުގާހަޅުއްވާފަިއވާ ހުށަ ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލްއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އި ދާއިރާގެ  ގަމު

އަށް ކޮމިޓީ އިޖުތިމާޢީއިޞްލާުޙގެނައުުމގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ފާސްެވއްޖެ. މި ބިލު ށް ( އަބެހޭ ގާނޫނު

 ފޮނުވިއްޖެ ކަމުަގއި ަކނަޑއަަޅން. 

 

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރީ ވަރުފެބު 24 ނީމަޖިލީހުގެ ޖަލްސާެއއް އޮންނާ ބޮޑަށް ޝުކުުރ ދަންނަަވން. ދެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ަވރަށް

 ގައި. 9:00ހެނދުނު  ގެވާ ބުދަ ދުވަހު  2016

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل مدوالح

____________ 


