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 9:04 ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:

 13:41: ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި
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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް)ރި

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  22ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ހާޒިުރވެ ވަގުތު ޖަލްސާއަުށް  މި

 

 ން.ކުރުކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސް އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ރުންކުއްޔާ ފާސް ކުރުމާއި ަޔއުމިޢުލާންއި އެޖެންޑާ ގެ ވަހުދު  ،3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2016/2/8އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ -3.1

ޖަލްސާގެ ޔައުމިްއޔާ.  6އަުްށ،  2016/18/32އިން  2016/18/29ޔައުމިްއޔާ ނަންބަރު  .ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން -3.2

. ިމ ވަނަ ޖަލްސާައުށް ހުރި ޔައުމިއްޔާތައް 28ވަނަ ޖަލްސާއިން  23ވަނަ އަހަރުގެ ުފރަތަމަ ދައުރުގެ  2016އެއީ 

ޔައުމިްއޔާތައް މަޖިލީހުގެ ވެްބސައިުޓގައި ާޝއިޢުކުރުމަުށް ފަހު އެއްެވސް މެންބަރަކު އިްޞލާޙެއް ހުުށަހަޅުއްވާަފއިނުވާީތ 

 ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮތުގެ މަތީން މި ޔައުމިްއޔާތަަކކީ މަޖިލީހުގެ ިރޔާސަތުން ގަބޫލުކުރާ ަޔއުމިއްާޔތަކެއް ކަމަުށް ނިންމައިފިން.

                  

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ިރޔާަސތުން އަންގާ އެްނގުން، 4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު
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ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  އިްޖތިމާޢީގައި  11:15 މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަުށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް. -4.1

3. 

 

 ގެ މޭޒުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން މަޖިލީހުގެ ރައީސް. 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ރައީްސގެ މޭޒުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން މަޖިލީހުގެ ،5އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ީވ  2016ޖުލައި  13މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާްޒގެ މަޤާމަުށް ގ. ވަިއޖެހޭގޭއާގޭ ޑރ. މުޙައްމަދު ޢާޞިމް،  -5.1

ވަނަ މާއްާދގެ )ރ( ަގިއވާ  129ވާަފއިވާީތ، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޖުމްހޫިރއްާޔގެ ޤާނޫނުއަާސސީެގ ބުދަ ދުވަހު ޢައްޔަްނކުރައް 

ގޮތުގެ މަތީން އެ މަނިކުފާަނުށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމަުށް ޓަކައި ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މައްސަަލ 

މީ ކޮމިޓީއަުށް ފޮނުވުމުގެ މަްއސަލަ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ދިރާސާކުރަްއވައި ގޮެތއް ނިންމެވުމަުށް އެ މައްސަލައާ ުގޅޭ ާދއި

 ފޮނުއްވާފަިއވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަުށް އިއްަވއިދެްއވުމަުށް އަމީްނޢާއްމަުށް ދަންނަވަން.

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

 13ދަންނަވަމެވެ. ަމސީޙް މުޙައްމަދަުށް، ވެދުން ސަލާމަުށް ފަހު هللا ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަރީއސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ވީ ބުދަ ދުވަހު ގ. ަވއިޖެހޭގޭާއގޭ ޑރ. މުޙަްއމަދު ޢާޞިމް، މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ މަޤާމަުށް  2016ޖުލައި 

)ރ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން އެ ވަނަ މާއްދާގެ  129ދިވެހިާރްއޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޢައްޔަންކޮުށްފަިއވާތީ، 

ެމވެ. އިޙްތިރާްމ ހުުށަހަޅުއްވަިއދެއްވުން އެދެ އެ މަޖިލީހަުށް ޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމަުށް ޓަަކއިމަނިކުފާނަުށް ރައް

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.هللا . ޚާދިމްކުމް، ޢަބްދ2016ު ޖުލައި 14. 1437ޝައްވާލް  9ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ސާކުރެްއވުމަުށް ސަރުކާރުގެ މަސްއޫިލއްޔަުތ އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިީޓއަުށް ފޮނުވަން ނިންމަން. މި މައްސަލަ ދިރާ

 

 . މަޖލީހުަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލު 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 . މަޖލީހަުށް ތަޢާރަފްކުރަންޖެހޭ ބިލު، 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއާވ، ދިވެހިރާއްޖޭކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެ -6.1

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ުށ( އަުށް އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުން.  231ޤާނޫނުއަސީގެ 

 ިއޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު. ވަނަ ާމްއދާގެ )ހ( އަދި )ުށ( އަުށް 231ގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭ

ގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަުދ ޢާމިރު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ދިވެހިރާއްޖޭ -6.2

ގެ ިދވެހިރާއްޖޭ ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( އަުްށ އިޞްލާުޙެގނައުމުގެ ބިުލގެ ފުރަތަމަ ިކުޔން އިްއވުން.  231ޤާނޫނުއަސީގެ 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަުށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު. 231ޔާގެ ޤާނޫނުއަީސގެ ޖުމްހޫރިއް

 2008/11ގާނޫނު ނަންބަރު ުކޑަހުވަދޫ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއާވ،  -6.3

ޔުން އިްއވުން. ގާނޫނު ނަންބަރު )އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އާއްމު ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާުޙގެނަުއމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކި

 )އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އާއްމު ގާނޫނު( އަުށް އިޞްާލޙުގެނައުމުގެ ބިލު. 2008/11

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން 7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކޮމިޓީތަކުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން.، 7އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ހި ިސވިލް ސަރިވސްގެ ގާނޫނު( އަުށް އިޞްާލޙުގެނައުމުގެ ބިލު، މިނިވަން )ދިވެ 2007/5ގާނޫނު ނަންބަރު  -7.1

 2016 ޖުލައި 14ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓް. ިމ ރިޕޯޓް މުއައްސަސާަތކުގެ ކަންތައްތަާކ ބެހޭ 

ވޭ. މި އޮތީ މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހުަށް އެއްނު ބަރުންނަުށް ފޮނުވުނު. މި ބިލަުށް އެްއެވސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފަ ގައި އިްއޒަތްތެރި މެން

ުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެ ކަންތައްަތކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު، ވިލުފުުށީ ދާއިރާ އިްއޒަތްތެިރ ހު

 އަރުވަން. އްޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއިމެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު. 

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:ވިލުފުުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް 

ަލއިކުމް. ުޝުކރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ސިވިލް ސަރވިސް ގާނޫނަުށް މި ގެންނަ އިޞްލާަޙކީ އެ ޢަ އައްސަލާމް

 ،ބުނަނީ ވަނަ މާއްާދގައި މި 55. ީމގައި އްވަނަ މާއްާދއަުށް ެގނެވޭ އިޞްލާޙެ  56ވަނަ ާމއްދާއަުާށިއ އަދި  56ގާނޫނުގެ 

އަދި މަޝްވަރާގެ މަތީންނޭ.  ،ން ޢައްޔަންކުރާނީ ސިވިލް ސަރވިސް ޮކމިޝަނުން މިނިސްޓަރުގެ ލަފާމަނެންޓް ސެކެޓްރީޕާ

ދަނީ ދުނިޔޭގެ  އަޅުަގނޑުމެން މި  ،ނަމަ މި އިޞްލާޙާ ބެހޭ ގޮތުން އެއްެޗއް ދަންނަވާ ،ދައްކާއިރު ވާހަކަ މިގޮތަުށް މި

 ސްއާ ެއްއގޮތަުށް. ެއގޮތަުށް އެ ވިސްނުން ހުންނަ ކަމަުށްއެހެން ޤައުމުތަކުަގއި ވެސް ކަންކަން ކުރާ ބެސްޓް ޕްރެްކޓި
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އެހެން ސިވިލް  ،އަދި ދުނިޭޔގެ ެއހެން މީހުން ،އެގޮތަުްށ އަުޅގަނޑުެމން ވިސްނުން ބަދަލުކުރާ ކަމަުްށ ެވއްޖެއްޔާ  ،ވާނަމަ

ސްޓްީރއެްއެގ އެ މިނި ،އޮްނނަނީ މަނެންޓް ެސކެޓްރީްނ ޢައްޔަންކުރުުމގަިއ މިޕާސަރވިސް ކޮމިޝަނުތަުކގައި ވެސް 

 .ގޮތަުށް. އެހެްނވީމާ، މިގޮތަުށް މި ބަދަލުކުރުމަކީ މިއީ ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސް މިނިސްޓަރުގެ މަޝްވަރާގެ މަީތން ޢައްޔަންކުރާ

އަދި މިގޮތަުށް މިކަން ކުރުމުން މިހާރު ދިމާވާ މައްސަލަތަކަުްށ ޙައްލެއް ލިިބގެންދާނެ ކަމަުްށ ވަރަުށް ބޮޑަުށް ގަބޫލުކުެރވޭ. 

 ،ދޭތެރޭގައި އެއް ވިސްނުމެްއަގއި ރާމިނިސްޓައި މަނެންޓް ސެކެޓްރީއާ ޕާބޮޑު މައްސަލަައކީ  ހާރު ދިމާވާ އެންމެމި ،އެގޮތުން

ތަންތަނުން ދޭންޖެހޭ  އުލެއް ޮއވެްއޖެ ކަމަުށް ވަންޏާ ރަްއޔިތުންނަުށް އެޙަމަަސއްކަތްނުުކރެވޭނެ ފަދަ މާ ނޫނީ އެުކގައި

ލައިފި ކަމަުށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އިއަުޅގަނޑުމެްނގެ މާޒީއަުށް ބަލަމަތިވޭ. ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި އެބަ ދަތިތަކެއް ކުރި

ގޮތް. ރައްޔިތުްނ މަޖިލީހުގެ ބައެއް ކޮމިޓީތަކުން މައްސަލަ ކުރިމަތިވެގެން  ކަންކަން ދިމާވެފައި ހުރި އެބަ އެނގޭ މި

ކޮުށް ސިވިލް ސަރިވސްގެ މުަވއްޒަފުްނގެ ކަންކަން އެހެންވީާމ، ޚާއްޞަ  .ންނަންޖެހިފައެބަހުރި މި މައްސަލަިއގެ ތެެރއަުށް ވަ

 ޔާއި ވުމުގަ ކުރު މީހުން ލައްވާ މަސަްއކަތް އެއީ އެ އަުށް.މަނެންޓް ސެކެޓްރީޕާބޮޑު ދަުއރެއް މި އޮންނަނީ  ބެލެހެއްޓުމުގެ އެންމެ

 އެކަން ،އް. އެހެންކަމުންަމނެންޓް ސެކެޓްރީެގ މަސްއޫިލްއޔަތެޕާދިނުމަކީ ަކމުގައި އެހީތެރިވެކަން  އަދި މިނިސްޓަރަުށް މި

މަިތވޭ. އެހެންވީމާ، ކުރާއިުރގައި ަރއްޔިތުންނަުށް ދުވަހުން ދުވަހަުށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތް ނުދެވުމުގެ ސަބަބުން ދަތިތަކެއް ކުރި

ބުީނ  ކުރުން. އެހެންނަމަވެސް، މަޝްވަރާ ހޯދުމަކީ މި ކަެމއް މިނިްސޓަރުގެ މަްޝވަރާެގ މަތީން މިކަން މުއްވަރަުށް މުހި

މުގައި ހޯދަންވާެނއޭ. ކަ ނޫން. މީހަކު ޢަްއޔަންކުުރމުގައި މިނިސްޓަުރގެ މަޝްަވރާ މި ނިސްޓަރު ކަނޑައަޅާ ވާހަަކއެއްމި

ގޮުތގައި ދެކެން. އަދި  ގެމު އިޞްލާޙެއްއްމި އިޞްލާޙަކީ މިއީ މުހި ، ގޮތުަގއި ދެކެމޭ. އެހެންވީމާ ގެކަމެއް މުއްއެއީ މުހި

ކަމެއް. އެއީ  ގެންދާ ސިވިލް ސަރވިސް ގާނޫނުަގއި ބަދަލުކުރަންޖެހޭމިހާރު ޢަމަލުކުރަމުން އި ކަމަކީ މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގަ މި

ވަންޏާ އަދި ބެސްްޓ  ކުރާ ކަމަުށް ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަުކގައި ވެސް ކަންތައްަތއް ކުރާ ުއޫސލަުށް އަުޅގަނޑުމެން ކަން

ގޮަތުްށ  ދުނިޭޔގެ އެހެން މީހުން ކަންތައް ކުރާ  ،ރުގައި އަުޅގަނޑުމެން ބައެއް ކަންތައްަތކުަގއި ބުނާއި  އޭ ޕްރެކްޓިސް

އަޅުގަނޑުމެން ކުރިމަތިލާން  މިކަހަލަ ބަދަލުތަކާ އިވަންޏާ މިކަހަލަ އިޞްލާޙުތަކާ ކަމަުށް އަޅުގަނޑުމެން ކަންތައް ކުރާ

ޙައްލުެވގެންދާނެ ކަމަކީ،  އްސަލަތައެބަޖެހޭ. މިކަން މިގޮތަުށް ކުޮށްފިކަމުގައި ވާނަމަ އަުޅގަނޑުެމންނަުށް މިހާރު ހުރި މައް

 އި،އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ވިސްނަވަަކން ހަމަ ޔަޤީން. އެހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙާ މެދު ކަންކަން ޙައްލުެވގެންދާނެ މި

ަކމުގައި އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަްނ. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި މެުވމަުށް މި ރިޕޯޓު ހުުށަހެޅިއްޖެމެދުގަިއ ގޮެތއް ނިން މިއާ

 ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް.، ރައީސް

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ފުރުޞަތުގައި މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ކަންތައްތަކާ 

ުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެުކ އްރިރަުާށއި ިއްއޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރުންނަުށް ަވރަޤަރިރަުށާއި އިްއޒަތްތެރި ަނއިބު މުއްޤަމު
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 31ގަޑިއިުރގެ ބަހުސްގެ ަވގުތު. އެއީ ޕީ.ޕީ.އެމަުށް  1ލަ ޖުމު  ޝުކުރު ދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓަުށް ކަނޑައެޅިފައި ވަނީ

ސިކުންތު.  24މިނެޓު  5 އަުށްސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ 51މިނެޓު  14 އަުށްސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ 43މިނެޓު 

މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަުށް ނިސްބަްތނުވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުަށް  2 އަުށްސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީ 3މިނެޓު  4 އަުށްއެމް.ޑީ.އޭ 

 ދާއިާރގެ  ކުޑަހުވަދޫއަރުވަނީ  މިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. )ވަގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ދެ

 ޢާމިރަުށް.  އަޙްމަދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ރައީސް. އާދެ! ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިްސގެ ގާނޫނަުށް މި ހުުށަހެޅި އިޞްލާޙު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި 

ދަންނަވަން. އަދި ކުރު އްރިރަުްށ ޝުެދއްވީތީ ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤަރިޕޯޓު ހުުށަހަޅުއްވައި ގެމަސައްކަތްކޮުށްނިމި، ކޮމިޓީ 

ވަން. އާދެ! އެއާެއކު ކޮމިީޓގެ އެންމެހާ ބޭފުޅުންނަުށް ވެސް ައޅުގަނުޑ ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާ އެުކ ޝުކުރު ދަންނަހަމަ

މު އިޞްލާޙެއް. އެކަމަކު މި އިޞްލާޙުން މި ބޭނުންވާ ޙަޤީޤީ މަންފާ ވެސް ވަރަުށް މުހިއް ގައިމުމި އިޞްލާޙަކީ ހަމަ

ގޮތުަގއި ހުސްެއކަނި  ެވސް ަގބޫލުކުރާ ގައިމުުށް ލިބިގެންދާނީ އަޅުގަނޑު ހަމަފޮނިމީރުކަން އަޅުގަނޑުމެންނަނުވަތަ ޙަޤީޤީ 

ކަމަުށް  ގޮތުަގއި ވަޒީރުްނގެ ދަުށުން މަސައްަކތްކުރާ މީހާއަުށް އެކަނި މި ބަދަލު އައިްސގެން ނޫންންޓް ސެކެޓްރީންގެ ޕާމަނަ

ެވސް  މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަެކއްަގއި ،މިދެންނެވި ކަމަކީ ވެސް ެދކެން. އެހެން ގައިމުއަޅުގަނޑު ހަމަ

. ޚާއްޞަކޮުށް ައޅުގަނޑުމެންނަކީ ރާއްޖެތެރޭ ރަުށްރަުށް އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހިފައޮތީ މި  މެންނަުށް މިއަޅުގަނޑު

މެންނަުށް މާ ބޮޑު. އަޅުގަނޑުއް އޮްތވަުރ ާވތީވެ ކައުްނސިލުތަކުގެ ތެޭރަގއި މި މައްސަލަތަ ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތްތަކަުށް

ލިބެމުންދާ ޚިދުމަތްތަކަުށް، ރައްޔިތުންނަުށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކަުށް މިކަމުގެ ދަތި އުނަދގޫ ޯފރާވަރު ވަރަުށް ޮބޑު. މީަގއި 

 ންޓުންގެ ސަރވަ އެްއޮކުށް ސިވިލްއަދި ހަމައެއާ ، ދެކޮޅަުށް ބަލައިލަނީ ކަމަުށް ަވންޏާ ސިޔާސީ މީހުންގެ ފަރާތުން ވެސް

ދަންނަވާނީ މިފަދަ އިޞްލާޙެއް  އަޅުގަނޑު، ހޭކަމީ މިއީ ޙަޤީޤަތް. އެހެންވީމާކުރިމަތިލާންޖެ ފަރާތުން ވެސް މި އުނދަގޫތަކާ

 އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުަގއި ފާްސވެގެންާދއިރުަގއި ހުރިހާ މުައްއސަސާތަކުެގ ތެރޭަގއި ވެސް ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނާިއ ސިވިލް 

ިއމުކުރެވިފައި ގާނޫުނގެ ތެރެއިން އޮތުމަކީ ރައްޔިތުން ވަރަުށް މަަސއްކަތްކުެރވޭނެ މާޙައުލެއް ޤާ އިއެުކގަ ސަރވަންޓުންނާ

އެްއކޮުށް ލަސްތަކެއް ުނެވ  ނީ މިކަން ފާސްވުމާ މެްނ ގަބޫލުކުރައަުޅގަނޑުމިކަން ، ުށް ބޭނުންވާނެ ކަމެކޭ. އެހެންވީމާބޮޑަ

ސަރިވސްގެ ފަރާުތން ވެސް ރަނގަޅަުށް މިކަްނ  އިންާނއި ައދި ސިވިލްއެލް.ޖީ.އޭ ،ފަހު ރަނގަޅަުށް ބަލައި ދިރާސާކުރުަމުށް

ވެްސ ަޤއުމީ މައްސަަލއެްއގެ ގޮތުަގއި  ދިއުމަކީ ހަމަގައިމުނެވި ކަންކަމަުށް ަޙއްލު ލިިބެގންފަހު މި ދެން ދިރާސާކުރުމަުށް

ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލަން. އާދެ،  ޅުގަނޑު އަވާތީވެ މި ނުކުތާ  މެންނަުށް ފާހަގަކުެރވިފައި އޮތް މައްސަަލއަަކުށްއަޅުގަނޑުމިހާރު 

މިނިސްޓަރުގެ ދަުށުން މިނިސްޓްރީެގ  ،ވެސް ފާހަގަކުެރވިފައި އެބަހުރި ޑަުށް ހަމަގައިމުއަުޅގަނބައެއް މުައއްސަސާަތކުަގއި 

، ތް. އެހެްނވީމާރަުށް ބޮޑަުށް އެބައޮބެލުމުގެ ދަުށުން އެކުލަވައިލާަފިއވާ އެިކއެކި ޑިޕާޓްމަންޓުތަުކަގއި ވެސް މި މައްސަލަތައް ވަ
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 ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ާދއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން ހިންގުުމގެ ގާނޫނާއި އަދި ިސވިލް  ،ދަންނަވާނީ  އަޅުގަނޑު

ެމންނަުށް މި މައްސަލަ ދިމާވަނީ އަުޅގަނޑުވަރަުށް ރައްޓެހި ގާނޫނަކަުށް ހަދަން. އެންމެ ބޮޑަުށް  ޖެހޭއެބަ ސަރވިްސގެ ގާނޫނާ

ތަރައްޤީއާއި ަރއްޔިތުންނަުށް  ،ކުރު ތަފާތު ނަމަވެސްން. ސިާޔސީ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ވެސް އަދި ފިމި ކަންކަމުގެ ތެރެއި

ން. ހަމަ ފާހަގަކުރަ އަޅުގަނޑުާވކަން  ބޭނުންވާ ކަންކަން ކުރުުމގަިއ ވަރަުށް ބޮޑެތި އެއްބާރުލުންތަެކއް ލިބޭ ފަރާތްތަކެއް

ނުވަތަ ެއ  ،ވެރިންގެ ފަރާތުންމެންނަުށް ޒިންމާދާރު އަުޅަގނޑު ކަމުގައި ވީނަމަެވސްއަދި ސިޔާސީ ިފކުރު ެއއްޮގތް

މި ފުރުޞަތުަގއި ހަމަ  އަުޅގަނޑުަސރވަންޓުންގެ ފަރާތުން ލިބޭ ަދތިތަކުގެ ވާހަކަ ވެްސ  ތަންތަނުގައި ތިބޭ ިސވިލް

ބަތްވާ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރެގ އެ ދާއިާރއަކަުށް ނިސް އަޅުގަނޑުވެސް  ފާހަގަކޮުށްލަން. އެހެންވީމަ، ދަންނަވާނީ މިއީ ހަމަގައިމު

 މިކަން ރަނަގޅަުށް ބަލައި ދިރާސާކުރުމަުށް، ސަލަތައް ހުރި ކަމެކޭ. އެހެންވީމާތެރޭގައި ވެސް ވަރަުށް ބޮޑެތި ތަފާތު މައް

އެކު ދެވޭނެ ރުކާރަކުން އެންމެ ފުރިހަމަކަމާ ގެނެިވގެން ރައްޔިތުންނަުށް މި ޚިދުމަތް ސަމި ގާނޫނުތަކަުށް އިޞްލާޙު، ފަހު

ެވސް ޤައުމީ ނަޒަރުން ބަލައިލާއިުރަގއި ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެންމެހައި  ދިއުމަކީ ހަމަަގއިމުކަުށް މި ނިޒާމު ަބއްޓަންެވގެންތަގޮ

 ފާހަގަކޮުށްލަން. ޝުކުިރއްޔާ.  ައޅުގަނޑުވާތީ މި ވާހަކަ  ރައްޔިތުން ެވސް އެދޭ ކަމަކަުށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ގެމަނަފުުށީއަރުވަނީ  ތު މިޞަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ

 ޘްމާނަުށް. ޖަމީލް ޢު

 

 ކެުވން:ވާހަކަދެއްޘްމާން ޖަމީލް ޢު ދާއިރާގެ މެންބަރު ގެމަނަފުުށި

ނޫނު( އަުށް ިމ ަސރވިްސގެ ގާ ދިވެހި ިސވިލް) 2007/5ރައީސް. ގާނޫނު ނަންބަރު ުޝކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ އާދެ، 

މެްނގެ ިމ ބަހުސް މަރުޙަލާގަިއ ވެސް އަުޅގަނޑުދަންނަވަްނ ޭބނުންވަނީ  އަުޅގަނޑުގޮުތން  ބެހޭ ގެނެވުނު އިޞްލާޙާ

ވަރަުށް ބޮޑަުްށ  ައޅުގަނޑުކަމަުށް ޓަަކއި  ޮކުށްފައި ވާހަކަެދއްކިއިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުްނ ވެްސ ަވރަުށް ބޮޑަުށް މި ބިލަުށް ތާއީދު 

މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް ނިމިގެންދާއިރު މިއަދު ހަމަ މި  ގެމެންއަޅުގަނޑުުއއްމީދުކުރަނީ  އަޅުގަނޑުއަދި  ޝުކުރު ދަންނަވަން.

ުށް މިކަމަުށް މެން ބަހުސްގެ މަރުޙަލާގައި ވެސް ވަރަުށް ޮބޑައަޅުގަނޑުދެންނެވިހެން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެންމެ ފުރަތަމަ 

ސަރުކާުރގެ އެިކއެކި ުމއައްސަސާަތކުަގިއ އްޒަތްތެރި ރައީސް، ީމގަިއ އި  ާތއީދުކުަރއްވަްނޖެހޭ ސަބަބަކީތާއީދުކުރެްއވި. 

އެކު މަސައްކަތްކުެރވޭ ފެންވަުރެގ ސަރވިްސގެ މުވަްއޒަފުންނާ  ސަުރކާރު މުވަްއޒަފުން ނޫނީ ސިވިލް ،މަސައްކަތްކުާރއިރު

، އޮންނަ ގުޅުން ުށް ވަޒީރުންނާުށް ލާން. ޚާއްޞަކޮމެން އެކިއެކި މުައއްަސސާތަކައަޅުަގނޑުބޭފުޅުންތަކެއް އެބަޖެހޭ 

މިނިސްޓްރީތަކުގެ އެއްަކަލ  އަދި އެ މިނިސްޓްރީތަކަުށް ޢައްޔަންކުރާއިރު އެ  ،އެްއކޮުށް މަސައްަކތްކޮުށްގެން ވަޒީރުންނާ

 ތަފާތު އެކިއެކި މޮޑެލްަތއް ދަންނަ  ؛މޮޑެލްތައް ފަދަ ގުޅޭ އެ ދާއިާރގައި މަސަްއކަްތކުރެވޭ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮންސެޕްޓުތަކާ
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މިއަދު ވެސް ޙަޤީޤަތުަގއި ޕާމަނަންޓް ، ާފހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ އަުޅގަނޑުބޭފުޅުން މީގައި ތިބުމަކީ ވަރަުށް މުހިއްމު ކަމެއް. 

އަދި އެިކއެކި ުމއައްަސސާަތކުން ވަރަުށް ޮބޑެތި އެހީތަެކއް  ،މެންގެ ސަރުކާރަުށް ވެސް އަުޅގަނޑުފަރާތުން  ސެކްރެޓަރީންގެ

ގާނޫނަުށް މި ގޮތަުށް މި ގެންނަންޖެހޭ ސަބަބަކީ، އެ  މުން އެބަދޭ. އެހެންނަމަވެސް،ދެއްވަބާރުލުން ދެއްވަމުން އެބަދޭ. ެއއް

ެގ މެންއަުޅގަނޑުވުޒާާރއެްއަގއި މަސަްއކަތްކުރާ ވަޒީަރކާއި އަދި މި ބޭފުޅުން ުގޅިގެން މަސަްއކަތް ކުެރވިއްޖެ ކަމަުށް ވަންޏާ 

 ،އް ިލބިގެން އަންނާނެ. އެހެްނވީމާއަވަސް މިންތަކެ ،އި ވަރަުށް ބޮޑެތި ހަލުވިތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިައުށް ގެންދިއުމުގަ 

 ،ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީވާަނމަ،  ދަންނަވާ ކަމަުށް ިމސާލަކަުށް އަުޅގަނޑުޚާއްަޞކޮުށް  ޚާއްޞަކޮުށް ެއކިެއކި މުައއްަސސާ؛

ތަަރއްޤީގެ ަވރަުށް މުހިއްމު މަޝްރޫޢުތަކެއް  ރުނިސްޓްރީތަކުގައި ަމސައްކަތްކުާރއިމިފަދަ މި ،ނޫނީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ

މި ބޭފުޅުންގެ  ،މި މިނިސްޓްރީތަކުގައި މި ކުަރްއވާ މަސައްކަާތއި، ޓްރީތައް މި ހުންނަނީ. އެހެންވީމާމަސައްކަތްކުރާ މިނިސް

ކަމަުށް ވަންާޏ  ކުރެިވއްޖެޚާއްޞަކޮުށް މިނިސްޓަރާ ގުޅިގެން މަސަްއކަތް؛ ފަދަ ބޭފުޅުން ޒިންމާ މިކަމުގައި އަާދކުރެވޭ

މިގޮތަުށް ދުއްވުުމގައި ވަރަުށް ބޮޑު ބާރެއް  ،ޖަހާ މިސްރާބު މެން ތަރައްޤީއާ ދިމާއަުށް މިއަުޅަގނޑުސަރުކާރުގެ ޙަޤީޤަުތގައި 

. މީެގ ޙަޤީޤަތުގައި ދަންނަވާ ކަމަުށް ވަންޏާ މި އިޞްލާޙަކީ ވަރަުށް މުހިއްމު އިޞްލާޙެއް، މާލިބިގެން އަންނާނެ. އެހެންވީ

އެްއކޮުށް  އެއް ލިބިގެންާދނެ. އެއީ ވަޒީރާރީންނަުށް ވަރަުްށ ބޮޑު ފަސޭހަޙަޤީޤަތުގައި ޕާމަނަންޓް ސެކްޓްސަބަބުން 

ަގާވއިދެއް ހެިދގެންގޮްސ އެ ބޭފުޅުންނާ އެްއކޮުްށ އަދި ާޚއްަޞކޮުށް  ،އިުމކޮުށްމަސައްކަތްކުެރވޭނެ އޮނިގަނެޑއް ޤާ

ރަުށްފުުުށގެ ތަރައްޤީއަުށް މި ގެެނވޭ ވަްއޒަފުންނާ އެއްކޮުށް ސަރވިސްގެ މު  ކުެރވިއްޖެ ކަމަުށް ަވންޏާ ސިވިލްމަސައްކަތް

އެްއކޮުށް  ޒަފުންނާސަރިވސް މުވައް  ޚާއްަޞކޮުށް ސަރުކާރުން މި ހިންގާ ބިޔަ މަޝްރޫޢުތަކުގައި ސިވިލް ،މަޝްރޫޢުތަކުގައި 

ގިނަ ުވޒާރާތަުކގަިއ ، ހެންވީމާމަސައްކަތްކުެރވޭނެ ގޮތްަތކެއް ޤާއިމުކުެރިވގެންދާނެ. އެ، އް އުފެދިހެމަސައްކަތްކުރުުމގެ ރޫ

ދަންނަވާނީ މިއަދު ވެސް ވަަރުށް ބޮޑު އެއްބާރުލުމެއް އެބަ ލިބެއޭ. މީގެ ސަބަބުން ހަމަ  އަުޅގަނޑުޙަޤީޤަތުގައި ވެސް 

މެންެގ ތަރައްީޤގެ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަުށްދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުިރްއާޔ ައޅުގަނޑުއެްއކޮުށް  ހަލުވިކަމާ ވަރަުށް

 ތްތެރި ރައީސް. އިްއޒަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ައއްޑޫ މީދޫއަުރވަނީ  ތު މިޞަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރު

 ރޮޒައިނާ އާދަމަުށް. 

 

 ުވން:ވާަހކަދެއްކެ ރޮޒައިނާ އާދަމް  ދާއިރާގެ މެންބަރު އަްއޑޫ މީދޫ

ނީ މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުގައި މި އެންމެ ކުރިްނ ވެސް ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވަ  އަުޅގަނޑުރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ

. ކޮމިޓީގެ ނިންމުން ކަމަުށް ވިދާޅުެވ ކަުށް ނޫނޭ ރިޕޯޓް ހައްދަވާފަެއއްގޮތަ  ކަްނކަން ހިނގަިއގެންދިޔަ ގޮތާ އޮތީ ކޮމިޓީަގއި
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ބިލު  ،ދު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި މެންބަރުން ފާޅުކުރަްއާވފައިވާ ޚިޔާލުފުޅުތަާކއިމެރިޕޯޓުގައި މި އޮންނަީނ، "ބިލާ  ކޮމިޓީ

މެދު ކޮމިޓީަގއި މެންބަރުން ފާޅުކުރެްއިވ ބިލާ ، މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅުއްިވއިރު ފާހަގަކުަރއްވާަފއިވާ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަުށާއި 

އީ ސްޓޭންަޑޑްކޮުށް މި މަޖިލީުހގަިއ ރިޕޯޓުތައް ިލޔާއިުރގައި . މިޔަްތކުރަްއވައި" މިހެން ޖަހާފަޚިޔާލުތަކުެގ މައްޗަުްށ ރިޢާ

ނީ. އެީއ ާއއްމު ުްށ މި ފެންނަައޅުގަނޑަޕޭސްޓްކޮުށްފައި ހަދާފަިއ އޮްތ ރިޕޯޓެއް ކަމަުށް ލިޔެފައި ހުންނަ ވާހަކަތަްއ ަކޓް

މެންނަުށް އަުޅގަނޑުކުަގއި ވަަނ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި އޭެގ ކުރީގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސްތަ 17ން އުސޫލެްއގެ މަތީ

ގެންނަންޖެހޭ ފަރާތްތައް  ،ފެނިގެންދިޔައީ ކޮމިޓީތަކުަގިއ ތަޅުމުގަިއ ދަްއކާ ވާަހކަައުށް ވެސް ރިޢާޔަްތކުރާ ތަާނއި

 ގައި މި މައްސަލަ ހިނގާފަިއވަނީތަން. އެެހންނަމަވެސް، މި ކޮމިޓީ  ހާޒިރުކޮުށްގެން އެ ބޭފުޅުންެގ ޚިޔާލު ވެްސ ހޯދާ

މިހެންނެއް  ހުަގއި ކަންަކން ހިނގަމުންދަނީން. އަދި މިހާރު އެްއވެސް ކޮމިީޓއެްއގައި މި ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީއެހެންނެއް ނޫ

ދާއިާރގެ  ރިޕޯޓް ހުުށަހަޅުއްވަމުން ވިލުފުުށީދެންމެގައި މި ކޮމިޓީ  ،ޔަސް ވި ނޫން. މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުގައި މިހެން އޮތްކަމުގައި

ދެއްކުުމގެ ފުރުޞަތެއް ނެތް ކޮމިޓީއަކު. ކޮމިޓީަގިއ އެ ދެއްކެވި ވަރަުށް ެވސް ވާހަކަ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދުއިްއޒަތްތެރި 

މި ހުުށަހަޅާފައި އޮތް ގޮތަުށް ފާސްކުރަން  މަޖިލީހުން، ހަމަެއކަނި ވިދާުޅވީ ެއްއވެސް ވާަހކަެއއް ނުދައްކަވާ.އެއިން 

ނިންމަވައިލެްއވީ. ައޅުގަނޑުެމން ތަކުރާރުކޮުށް، ައޅުގަނުޑ ހަޅަމޭ. އެހެން ބޭފުޅަކު ތާއީދުކޮުށްފައި އެގޮތަުށް ތިމަންނާމެން ހުުށަ 

އެކަނި އިނީ އެ ދުވަހު. ައުޅގަނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮުށް ަދންނަވަމުންގެންދިޔައިްނ، ސިިވލް ސަރވިސް ކޮމިޝަްނގެ 

މަނަންޓް ސެކެޓްރީންގެ މެންބަރުން ހާޒިރުކުރައްަވއި އެ ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލު ެވސް މިކަމާ މެދު ހޯއްދަވާުށޭ. މިކަމާ ގުޭޅގޮުތން ޕާ

ޚިޔާލު ވެސް ހޯއްެދވުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކޭ. ެއކަމަކު، ެއްއޮގތަކަުށްވެސް އެްއވެސް ޕްރޮފެޝަނަލް ބޭފުޅެއް މިކަމާ ބެހޭ 

ގޮތުން ކޮމިޓީއަުށް ާހޒިރުޮކުށް ވާހަކަދަްއކަާވކަުށެއް ކޮމިޓީއަކުންނެއް ެއއްބަހެއް ުނވި. ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުން ިތ 

ނީ އެ ދުވަުހ ކޮމިޓީގައި ިތއްބެވި ބޭފުޅުން. އެ ބޭފުޅުން ހަމަ ވާހަކަފުޅުދައްަކވަމުން ގެންދެވީ މި އޮްތ ފެނިވަޑަިއގަންނަވަ

ގޮތަުށް ހަމަ ފާސްކޮުށްލަން. ެއއްވެްސ ވަަރކަުށް ތަޅުުމގައި ެއއްވެްސ މެންބަރެއް ދެްއެކވި ވާހަކަެއްއގެ ވާހަކަެއއް ވެސް 

 ިމ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުގައި މި އޮތް، ަވިއގެން ބެއްލެީވމަ އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެއެތާކު ދެެކވިފައެއް ނެތް. ަޔުއމިއްޔާ ނަންގަ

ދުވަހު ކޮމިޓީގައި ކަންތައްަތއް ހިނަގއިދިޔަ ގޮެތއް ނޫން ކަން. ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ދެންމެވެސް  އެ ވާހަކަތަަކކީ މިއީ

 އެއްޗެިހ ރަނގަޅުކުރަން ގަާވއިދުތަކާ މާއޮތް ގުޅު އި މިނިސްޓަރުންނާރީންނާމި ދިޔައީ ޕާމަނަންޓް ސެކެޓްއަުޑއިިވގެން 

ރީން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ބިލު ފާސްވީމަ. މި ބިލުގެ ކޮންތަނެއްަގއިތޯ އޮތީ ޕާމަނަންޓް ސެކެޓް މި  އެްއޗެހި ހެދިގެންދާނޭ

ޢަްއޔަންކުރުމުަގއި ރީން ނި އޮތް ވާހަަކއަކީ ޕާމަނަންޓް ސެކެޓްގޮތުގެ ަގާވއިދުތަކެއް ހަދާ ވާަހކައާ އެްއޗެހި. ީމގައި ހަމަެއކަ

ލިެޔިވގެން ައއިކަން ިމއަދު ައޅުގަނޑުމެން ކުރަން  ފަހުން މިނިސްޓަރުގެ ބަހޭ ހިނގާނީ. އެ ވާހަކަ ގާޫނނެއްަގއި ދެން މީގެ

އުޅޭ މަސައްކަތަކީ. އިތުުރ ކަމެއް ނެތް. ދެން އެއާއެީކގައި ދެންމެަގއި އަުޅގަނޑުެމންނަުށް ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ  މި

ކުން ވެސް މިކަން ނިމުނީކީ އަދި މިހިސާބަ ،މެންބަރުގެ ވާަހަކފުޅުން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ެއނގިގެންދިަޔއީއިްއޒަތްތެރި 

އެއަުށްފަހު ހުރިހާ ސިވިލް  ،ރީންނަުށް ފަހު ހިސާބަކުން ނިމޭކަުށް ވެސް ނެތްކަން. އަދި ާޕމަނަންޓް ސެކެޓް ކަން. މިނޫން
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 ކުީރަގއި އަުޅގަނޑުމެންގެ މި އާއެބަޖެހޭކަން. އެއްކަލަ  ގަންސަރވިސް މުަވއްޒަފުންނަުށް ެވސް ހަމަ މި އުސޫލު ހިނ

އޮފީހުން ހުރިހާ ސިވިލް ސަރވިްސގެ  ރަީއސް ،ޤާނޫނުއަސާސީ ައއުމުގެ ކުރިން އޮތް ގޮތަުށް އަުޅގަނޑުމެން ުރޖޫޢަވެގެން

ން ހީވެގެން މި ދަނީ. އެީއ ހަމައަުށް އަނެްއކާ ދާން އުޅޭހެން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ވާހަކަތަކުގޮތަުށް ނިންމުމާ  ވަޒީފާ ދޭ

ނީކީ ނޫނޭ. އަދި ުށް ނުފޫޒު ފޯރައިގެްނ އަދި ނިމެރީންނަވެސް އަދި މިކަމެއް ނުނިމޭ. ޕާމަނަންޓް ސެކެޓް މިހާހިސާބަކުން

ްނ އަުޅގަނޑުމެްނ ޫފޒު ފޯރުވަބާކީ ިތބި ހުރިހާ އެންމެންނަުށް ވެްސ ހަމަ ގާނޫނުެގ ތެރެއިން ނު ގައި ސިވިލް ސަރވިސް 

ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  ،އެބަޖެހެއޭ. އެއީ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އަުޑިއވިގެން މިއަދު މިތާ މި ދާ ވާހަކައަކީ  ރަންމަސައްކަތްކު

ހުރިހާ ކަމެްއގަިއ  ބަރުންނަކީ މި ރާއްޖޭގަިއ ހިނގާމި ތަނުަގއި މި ތިއްެބވި އިްއޒަތްތެރި މެން ؛އަޅުގަނޑުމެންނަުށް

ތަކަުށް ބިލުތަކާ އެއްޗެހި ނޫން. އެހެންވީާމ، އަުޅގަނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ ބުނުމަުށް އެންމެ ކުޅަދާނަވެގެންވާ ބަެއއްބަސް

މަޢުލޫމާތު ހޯދައިގެން ައޅުގަނޑުމެން  ،ސްގެން ާވހަކަދައްަކއިގެންދިޔައިމަ އެ ކަންކަމާ ުގޅުްނހުރި މީހުން ގެނެ

މަޖިލީހުގެ  ،ނަުށް ފެނިގެން މި ދަނީޕްރޮފެޝަނަލީ މިކަން ކުރަން މަސައްކަތްކުރަނީ. ެއކަމަކު، މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން

ކަމެއް ޯނވޭ. ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ހަމަ އެންމެ  ކޮމިޓީތަކުަގއި ިތއްބަވަނީ ަހްއތަހާވެސް ރޯނުއެދުރުން. ނޭނގޭ ެއްއވެސް

، ވީމާއަހައިލާކަުށް ވެސް ނުޖެހޭނެ. އެހެން މޮޅަުށް ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް އެނގޭނީ. އަުޅގަނޑުމެން މީހެއް ކައިރީަގއި އެްއެޗއް

ހުރިހާ  ،ފަހުން ވާހަކަދެއްެކވި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ވިދާުޅވިހެން ދެންމެ އެންމެ ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

. އަުޅަގނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީައކުންނެްއ ހަޅާ ިއޞްލާޙެއް ނޫން މިއީމެންބަރުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ތާއީދުކޮުށްގެން ހުުށަ

ބަހެއްނެތި ގާނޫުނގައި މިެހން ލިޔެގެން މިކަން ކުާރކަުށް. މިހާރުވެސް ސިވިލް ސަރވިސް ނިސްޓަުރގެ އީދެއް ނުކުރަން މިތާ

ން. ެއކަމަކު، މަްޝވަރާ އިގެގޮތުން ިވއްޔާ ޢަމަލުކުރަްއަވމުން ގެންދަވަނީ މަޝްވަރާ ހޯދަ ކޮމިޝަނުން އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ

 ގަނޑުމެން ތާއީދުކުރާ ކަމެއް ނޫން ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ޝުކުިރއްޔާ. މަޖުބޫރުކުރާކަުށް ގާނޫނުގައި ލިޔުަމކީ އަޅު  ހޯދަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ފޭދޫއަުރވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރު

 އަުށް.އިބްރާހީމްދީދީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ހީމްދީދީފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާ

ުްށ އިޞްލާޙު ގެނެވި، ކޮމިީޓ )ިދވެހި ސިިވލް ސަރވިސް ގާނޫނު( އަ 2007/5ަރީއސް. ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

ގޮތުގައި މި ަވގުތު ދިވެހި  ބޫުލކުރާ މާފައިވާ ނިންމުމަކީ އަޅުގަނޑު ގަމަރުޙަލާއިން ނިންމައި ތަޅުމުަށް ހުުށަހެޅި މި ނިން

ސްޕީޑުަގއި ހަލުވި  ،ލުއިފަސޭހަ ގޮތަކަުށް ،ރައްޔިތުންނަުށް ދެއްވާ ޚިދުމަތްތައް މިހާރުަށް ވުރެ ރަނގަޅަުށް ސަރުކާރުން ދިވެހި

ދިނުމުގައި ންވީމާ، ަރއްިޔތުންނަުށް ޚިދުމަތްދިުނމަުށް ޓަކައި ގެނެވޭ އިޞްލާެޙއް ކަމަުށް. އެހެކުރިއަުްށގެންގޮސް ޚިދުމަތް
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އެކަމަުށް ޓަކައި އަުޅގަނޑު ، ޑުގެ ތާއީދު އޮންނާނެ. އެހެންވީމާސް ައޅުގަނފަސޭހަ ގޮތްތައް ތަޢާރުފުކުރުމުގައި އަބަދުވެ

މިއަދު މި އިޞްލާޙަުށް ެވްސ މި ތާއީދުކުރަނީ. ައޅުގަނުޑމެން މި މަސައްކަތްކުރަނީ ިދވެހި ލޮބުވެތި ަރއްޔިތުންނުަށް 

 ބަެއއް  ،ދަަވއިދިނުމަުށް ޓަކައި. ެއގޮތުންދިނުމުގައި ސަރުކާރަުށް ބޭނުންވާ އެިކއެކި ލުއިފަސޭހަތައް ހޯއްސަރުކާރުން ޚިދުމަތް

ފަހަރު އެ ބޭނުންކޮުށްގެން  އެބަކުރަން ދައުލަތަުށް ރެވެނިއު ހޯދައިދިނުމަުށް ޓަކައި. ބަެއއް ފަހަރު އަޅުގަނޑުމެން މަސައްަކތް

ހޭ. އެބަޖެ ރައްޔިތުންނަުށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ައވަސްކުރުމަުށް ޓަަކއި ވެސް އަުޅގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަން

މުވަްއޒަފުންނަުށް ދޭ މުސާރަ  ުށް އެބަ ފެނޭ ދައުލަތުގެ ފައިސާ ޚަރަދުޮކުށްގެން ސިވިލް ސަރިވސްގެއަޅުގަނޑުމެންނަ

ަފހަރު ބައެއް ވުޒާރާތަުކަގއި ހިމެނޭ ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ  ބައެއް ރައްޔިތުންނަުްށ ޚިދުމަތްދިނުމުގައިބޭނުންކޮުށްގެން 

ން. ކަމާވާ، ރައްޔިތުންނަުށް ދިމާވާދާ ފަރާތްތަކަުށް ދިއެ ުވޒާރާތަކަުށް ޚިދުމަތް ހޯދަންކެއް އުނދަގޫ ގޮތްތަވަރަުށް ދަތި ފަރާތުން

ރީންގެ ަމއްސަލަައކީ ބަެއއް ވުޒާރާަތކުަގއި ވަޒީރުންނަުށް މި ޕާމަނަންޓް ެސކޓްއެގޮތުން ސިވިލް ސަރވިްސގެ ، އެހެންވީމާ

ބަލާއިރު އަހަރާ އަޅާ 7އަހަރާއި ނޫނީ  5މީގެ  މިއީ ،ވަނީކަމަކަުށް ވެއްޖެ. އަޅުގަނޑު މިހެން މި ދަންނަ  ވަރަުށް ދަތިވާ

ހުރީ. އެކަން އެނގޭ ދައުލަުތގެ ިރއާ އެްއގޮތަކަުށް ނޫން ކު ތުންނަުށް ދެވޭ ޚިދުމަތުގެ ްސޕީޑުމިއަދުގެ އަުޅގަނޑުމެންގެ ރަްއޔި

 10އި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަކީ ކުީރގަ އަހަރު ވަރަކަުށް ނޫނީ މީގެ ހަތް، ބަޖެޓުން ވެސް. މީގެ ދިހަވަރަކަުށް އަހަރު ކުރިން

 ،ޔާމީންގެ ސަރުކާރުަގއި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިންهللا ބިލިޔަން ރުފިޔާ. މިއަދު ހަމައެކަނި މި ސަރުކާރު، ރައީސް ޢަބްދު

 ގައި، ރަްއޔިތުންނަުށްނެޓުތަުކގެ ތެރެއިން ހަމައެކަނި ޓްރާންސްޕޯޓް ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓުވަނަ އަަހރުގައި  2016ނޫނިއްޔާ މި 

މި ސަރިވސް  ،ދިނުމުގެ ގޮތުން ޓްާރންސްޕޯޓަުށްންނަ ފަތުރުވެރިންނަުށް ޚިދުމަތްދަތުރުފަތުރުކުރުމާއި ރާއްޖެއަުްށ އަ

މިލިޔަން  400 ކުުރމަުށް ޓަކައިތަރައްޤީ އެއަރޕޯޓަުށް  އޮތް ރަދު އެބަ ކުރެވޭ. ތިބިިލޔަން ޚަ 10ޤާއިމުކުރުމަުށް ޓަކައި 

އިތުުރ  މިލިޔަން ރުފިޔާ. ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުަތކުަގއި 300އައްޑޫ ެއއަރޕޯަޓުށް މިލިޔަން ޑޮލަރު.  200 ޑޮލަރު. ބުރިޖު؛

ެގ މިއީ މީ .ބިލިޔަން ރުފިޔާ 10 . މި ހުރިހާ އެއްެޗއް ެއއްކޮލީމާމިލިޔަން ރުފިޔާެއއް ކުރުމަުށް ެއތައްއެއަރޕޯޓު ތަަރއްޤީ

 ަގއި މަސައްކަތްކުރަން ރު ސްޕީޑުވަރަުށް ބާދައުލަތުގެ މުޅި ބަޖެޓް. މިކަން ކުރުމަުށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން  ކުރީަގއި

. މި އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙުތައް ގެންނަނީ އެބަޖެހޭ. ސިވިލް ސަރވިސް މީހުން އިތުރަުށް މަސައްކަތްކުަރން

މި  ސްަސރުކާރުން މިކަން ކުރިޔަ، ސްފައިސާ އަޅުގަނޑުމެން ހޭދަކުރިޔަ މި ،ނުލިބެންޏާފުޅުންގެ ފަރާތުން އެއްބާރުލުންބޭ

ަގއި ދުއްވަންޖެހެނީ އެހެންވީމަ. ުށް. ައޅުގަނޑުމެން ރޮކެޓް ސްީޕޑުތަންފީޛެއް ނުކުރެވޭނެ. ަވގުތެއް ނެތް އަޅުގަނޑުމެންނަކަ

ސްގެން ރާއްޖޭގެ އެބަޖެހޭ. ގެނެ އެބަޖެހޭ. ފުލުފުލުން ގެންނަން  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި އިޞްލާޙުތައް މިގޮތަުށް ގެންނަން

. މިހާރު އިކުީރގަމީގެ މި ޤައުުމަގއި ނެތް  އް ފޯރުކޮުށްދެވެންޖެހޭ. ނަރުދަމާއާއި ފެނާވަރަުށް ިޚދުމަތްތަ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ 

މި ދޭތެރޭގައި  ާކއި ހުޅުމީދޫއާއާއި ފުވައްމުލައިހަުށްދުވަހު އަްއޑޫ އަތޮޅު ފޭދޫވަމުން. ދަނީ ހުރިހާ ރަުށެއްގައި ތަންފީޛު މި

 ފަހަރު ދަތުރުކުރަން ފެުށީ...ކަނޑުމަގުން ލޯންޗު ދަތުރުކުރަން ފެުށީ. އެންމެ ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ޭއސީ ބަސްތައް
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  އުތުރު މައްޗަންޮގޅީއަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު

 އަުށް.މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ މައްޗަންޮގޅީ

އަކީ ާޤއިމުކޮުްށގެން، ސިވިލް ސަރވިސް  ރަީއސް. ދުނިޔޭގައި މިނިވަންކޮުށް ސިވިލް ސަރވިސްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ސަޭތކަ އަހަރު  އުެމއްަގއި އެތައްމިނިސްޓްރީތަކާއި ސަރުކާުރގެ ފަރާތްތައް ހިންގާތާ އެތައް ޤަ ،ވަކި ބަެއއްގެ ގޮތުަގއި ތިބެ

ވަަނ  2007ގެ ގާޫނނުގެ ގޮުތގައި 2007/5ާގނޫނު މި އައީ  ވެއްޖެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުަމުށް މި ސިވިލް ސަރވިްސގެ

އަހަރު. އަޅުގަނޑުމެން އޭރު މި ގާނޫނު ފާސްކުރިއިރު މީގެ އިސްކޮުށް ތިއްބެވީ ޕީ.ޭއގެ ބޭފުޅުން. ރައީސް ޔާމީންގެ ޕާޓީއެްއ 

 އީ އެ  އްބަވާ ުމަވއްޒަފުން ގެްނގުޅުނީމާއީ. އެ ބޭފުޅުން ހުުށަހަޅުއްވަިއގެން އޭރު މިނިސްޓަރުންެގ ދަުށުގައި ދެން ތިއެ

އެކަން އެގޮތަުށް ކުަރއްަވިއ ގާނޫނެއް ފާސްކުރެއްވީ. މިައދު އެކަމަކު އެ ބޭފުޅުންނުަށް  ،ކަމުނުދާ ގޮތް ކަމަުށް ވިދާޅުވެ

ޅުން އެ ދައްަކވަނީ ެއހެން ވާހަކަފުޅެއް. މިހާރު ސިވިލް ސަރވިްސގެ ގާނޫނަުށް ސަރުކާރު ހިންގަން ލިބުނީމާ އެ ބޭފު

ހުންނަ ޑިރެކްޓަރ  އެ ބޭފުޅުން ވިދާުޅވާތަން، ިސވިލް ސަރވިްސގައި ހުުށަހެޅިފައި މި އޮތް އިޞްލާުޙން މި ފެންނަނީ

ވެއްޖެ މިނިސްޓަރު ބޭނުންފުޅު ޓްރީަގއިައކީ ަވޒީފާ އޭަނ އަދާކުރާ މިނިސްޕާމަނަންޓް ސެކެޓްރީ ލެއް ނުވަތަޖެނެރަ

ކަމަުށް. އަޅުގަނޑުމެްނ ހިނދެއްގައި އިުރޝާދާއި ލަފާދީ، އަދި މިނިސްޓަރު ބޭނުންފުޅުވީމަ ކަންކަން ހިންގަން ހުންނަ މީހެއް 

އެގޮތަކަުށް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރިއިރު ވިސްނާަފއި އޮތީ ވެސް ެއގޮތަކަުށް ނޫން.  ދުުށީ

ދިވެހި ރަްއޔިތުން ފަރާތުން ަވކި ޒިންމާެއއް އަދާކުރާ ގޮތަުްށ  ،ރުންނަކީ ސިޔާސީ ޭބފުޅުން ގޮުތގައި ިތއްަބވާއިރުމިނިސްޓަ

ގޮތަުށް ޕްރޮފެޝަނަލް ސިވިލް ސަރވިސްެއއް  ލިބޭ ތް ސިޔާސީ އޮިއވަުރގައި ނުޖެހި އެހެން އެންމެން އެއްގޮތަކަުށް ޚިދުމަ

މަސަްއކަތެއް ެއއީ. ައޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވީ ސިޔާސީ ކޮންމެ ޕާީޓއަކަުްށ  ހޯދައިދިނުމަުށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ކުރި

އެ މީހަކަުށް އެ ލިބެންޖެހޭ ޚިދުމަތެއް ދިވެހި ރައްޔިތަކަުށް ވީތީ  ،ކަމުގައި ިވޔަސްއި ފިކުރު ހުރިވިސްނުމާ ގެމީހުން

ގޮތަުށް ނޫން ގޮތް ރު ވެސް ރަނގަޅުލިބެންޖެހޭނެ ކަމަުށް. އަދި ޖަވާބުދާރީ ވެސް ކުރުވަންޖެހޭނެ ކަމަުށް. އަދި މިނިސްޓަ

 ކަންކަން ކުަރއްާވ ކަމަުށް ވަްނޏާ ވެސް ިސވިލް ސަރވަންުޓންގެ ތެރެއިްނ ލާފައި ނަމަެވސް މަޖިލީހަުށް ޖަވާބުދާރީކުރެވޭ 

ގޮތަުށް ައޅުގަނޑުމެން އެކަން ކޮުށް ނިންމާލީ.  ގޮތަުށް ސިވިލް ސަރވިސް ެވސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް ޖަވާބުދާރީކުރުވާ

މިނިސްަޓުރ މިއަދު މި ގެންނަ އިޞްލާޙުން އަނެްއކާވެސް ުކރިއެކޭ އެްއގޮތަުށް  ،އެކު ދަންނަވަންޖެހެނީ މަވެސް، ހިތާމަޔާނަ

 ރުޝާދާއި އިރު  ބޭނުންފުޅު ވެއްޖެއްޔާ ލަފާޔާ ގޮތަުށް ގެންނަަވިއ މިނިސްޓަ ގެވިދާޅުާވ ބޭފުޅެއް ޕާމަނަންޓް ސެކެޓްރީ

ޖެ ހިނދެްއގައި އެ މީހަކު އެކަހެރިކޮުށްލަިއ، ދެންެވސް ެއނޫން ގޮތަުށް ހިންގޭ ގޮތަުްށ، މިނިސްޓަރު ބޭނުންވެއް، ހޯއްދަވައި 

މިނިސްޓަރު ބޭނުންފުޅުވެއްޖެއްޔާ ހިންގާ ގޮތަުށް ހުންނަ މީހެއްހެން ދިވެހި ރައްޔިތުން މުސާރަ ދީފައި ހުންނަ މީހަކު 
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އަދި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހެއްަގއި މިގޮތަުށް ވާހަކަެދއްިކ، އަނެއްާކވެސް ަޢއްޔަންކުރާ ވާަހކަ. މިއީ ވަރަުށް ހިތާމަހުރި ކަމެއް. 

ރައްޔިތުންނަުށް ޚިދުމަތްދޭން ތިބޭ މީހުން މި ނޫން ގޮތަުށް ބަދަލުކުރަކުންދާކަމީ ެއއީ ހަމަ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. ދަންނަވަން 

ޚިދުމަތްނުދޭ ކަމަުށް ވަންޏާ މި އުޅޭ ވާހަކަައކީ، ސިވިލް ސަރވަންޓެއް ވެސް މިނިސްޓަރަުށް އުނދަގޫކޮުށް ރައްޔިތުންަނުށް 

އޭނަ ވަކިކުެރވޭނެ ގޮތް އޮްނނާނެ. އަދި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވެސް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެ ބޭނުންވާ 

ގޮތަުށް ނާޅާ ކަމަުށް ވަންޏާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް ސިވިލް ސަރވިސް ހާޒިރުކޮުްށގެން ެވސް އެކަން ކުރެވޭ ގޮތަުށް މި 

ންގެ ނިޒާމު ހެދިފަ. އެހެންވިޔަސް، މިހާރު ގާނޫނަުށް ބަދަލުގެނެސްގެން ސިވިލް ސަރިވސްއަކީ ވެްސ އޮތީ އަުޅގަނޑުމެ

ނެތް އެއްަޗކަުށް ހަދާލައި، އެެހންވިޔަސް ަރއްޔިތުންގެ ަފއިާސއިން ސިވިލް ސަރވިސްއަުށް ަޚރަދުކުރާ ގޮތަުށް އެކަްނކަން 

ނަޑކަުށް މިހާރު މި ގެނެވިފައި އޮތް ިއޞްލާޙަކަުށް ތާއީދެއް ނުކުރެވޭ. އޮތުން އެއީ އަުޅގަނޑަުށް ގަބޫުލނުކުރެވޭ ކަމަކީ. އަުޅގަ

އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން، ގިނަ ބޭފުޅުން ވެސް މިކަމާ ިވސްނާވަަޑއިގެން މިނޫން ގޮތަކަުށް ަކންކަން ޙައްލުކުެރވޭނެ މަެގްއ 

މަޖިލީހުގައި މި އޮތީ ސަރުކާުރގެ މެޖޯރިޓީ.  ހޯއްދެވޭނެ ކަމަުށް. ތި ބޭފުޅުްނނަުށް ހަމަ ރަނގަޅަުށް އެނިގަވަޑއިގަންަނވާނެ، މި

އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުއިރެްއަގއި ބޭނުންފުޅު ގޮތަކަުށް ިސިވލް ސރަވިސް ކޮމިޝަނަރ ވެސް އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ 

ސާބުން ގޮތަކަުށް ކަން ުނކުރަްއވާ ކަމަުށް ވަންޏާ ބަދަލުކުރަްއވާނެކަން އެއީ ަޝއްެކއް ވެސް އޮތް ކަެމއް އޮތް ނޫން. މިހާހި

މިނިވަން މުއައްަސސާތަކޭ ކިާޔފައި ތިބި މީހުންނާ  ދޭތެރޭގައި ކަން ކުަރއްވާަފއި ހުރި ގޮތުން ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް އެާތ 

ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނަުށް ވެސް ަހމަ ޔަޤީންވާނެ މިގޮތަުށްކަން ަކން ހިނގާނީ. ވީމާ، މިގޮތަުށް ގާނޫނު ބަދަލުނުކުރައްަވއި، 

ވާުބދާރީވާނެ ގޮތަުްށ، ައޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި ތިބޭ މީހުން ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ރަނގަޅު ަރއްޔިތުންނަުށް ޖަ

ޒިންމާ އަދާކޮުްށގެން ކަން ކުަރންވީ. ައޅުގަނަޑކަުށް މި ގެެނވޭ އިޞްލާޙަކަުށް ާތއީދެއް ނުކުެރވޭ. ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ 

 ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް. 

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިލުފުުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ރިޔާޟް ރަޝީދަުށް. 

 

 ވިލުފުުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުުށަހަޅަން އަޅުގަނޑަުށް ޖެުހނީ، މި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ! މި ބިލު މިާތ 

މިތާގައި ނެތުމާ ގުިޅގެން. ެއހެންވީމާ، ބިލު ހުުށަހެޅިއިރުަގިއ ބިލު ހުުށަހަޅާ މީހާ ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަ އޭރު ައޅުގަނޑު 

.ޕީއަުށް ނިސްބަތްާވ ބޭފުޅުން ދެއްކީ. މިހާރު މި ދަްއކަނީ ިވލުފުުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ަދްއކަންޖެހޭ ވާހަކަ. ިމއަދު އެމް.ޑީ 

ސިވިލް ސަރވިްސގެ މުވަްއަޒފުންނަުށް މާ ހެޔޮއެދިގެން، ެއވަރު ބަޔަކު ނެތިގެން، އެ މީހުންނަުށް ދެރައެއް ވެދާނެތީވެ 
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ނުނިދޭ ވާހަކަާއއި، ލޮލުން ަކރުނަ އަންނަ ވާަހކަާއއި، އެ މީހުން ނުކައި ތިބިްއޔާ ތިމަންނަމެން ވެސް ނުަކއި ތިބޭެނ 

ތާ ދެއްކީމަ މިއީ ަވރަުށް ހައިރާންވާންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަނދާނުގައި އެބަހުރި ސިވިލް ސަރވިސް ވާހަކަ މި

މުވަްއޒަފުންނާ މެދުގައި އެ މީހުންގެ ވެރިކަުމގަިއ ކަންތައް ކުރި ގޮތް. ކިހިނެއްތޯ؟ މަޖުބޫރުކޮުށްގެން އެތައް ަބއިަވުރ 

ރިޯކޑު އޮންނާނެ. އެ މީހުންގެ މުސާރަތައް ުކޑަކޮުށްލަިއ، އެަތއް ދުަވއްހެން ބަޔަކު ަވޒީފާއިން ވަިކކުރިކަްނ އެނގޭނެ. 

ވަންދެން މުސާރަތައް ނުދީ ިހފަހައްޓައިގެްނ ކޯޓަުށް ގޮްސގެްނ  ކޯޓުން ުޙކުމްކުރީމަ ވެސް އެ ފައިާސ ނުދިން ހަނދާން 

އް ނޫން. ކެވެނީެއއް ނޫން. ހުވަފެނުން އަޅުގަނޑުމެން އެބަހުރި. މިއަުދ އެ މީހުން ދެކެ ލޯބިން މި މީހުންނަުށް ނިދެނީއެ

ވެސް ުދވާލު ފެންނަނީ. މިވަުރ މީހުން މި ވާހަކަ ދެއްކީމަ ަކމަކުނުދޭ. ދެން، ބެސްޓް ޕްރެްކޓިސްގެ ވާހަކަ ަދއްާކއިރު، 

މި  ދުނިޔޭ އެހެން ތަންތާ، ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު؛ މި މީހުން އެންމެ ގާތް ކަމަުށް މި މީހުން ގަބޫލުކުރާ ޤައުމަކީ މިތާ

ސަރަހައްދުަގއި އިްނޑިއާ. އިްނޑިާއގަިއ ވެްސ މިކަން ކުާރ ގޮތަުށް މިހާރު މި އޮތީ. ެބްސޓް ޕްރެޓިސް މިއީ. ސިވިލް 

ސަރވިްސގައި އެންމެ މަތީ މީހަކަުށް ހުންނަ ޕީ.އެސް ކަނޑައަަޅނީ މިނިސްޓަރުގެ މަޝްވަރާގެ މަތީން. މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

ކަން ކުރީ ކާކުތޯ؟ ަރއީްސ މައުމޫންގެ ވެިރކަމުަގއި ކުެރއްވި ކަމެއް މިީއ. މި ގާނޫުނ  އަލަުށް ކުރާ ކަެމއް ނޫން. ދެން މި

ވުޖޫދަުށް ގެނައީ ރައީސް މަުއމޫނުގެ ވެރިކަމުަގއި. އެހެންީވމާ، ސިވިލް ސަރވިސް ވަކި ބޮޑީއެްއގެ ގޮުތގައި އޮންނަން 

މި ސަރުކާރުގެ ިމއަދު ވެރިކަން ހިންގާ ޕާީޓގެ ފުރަތަމަ އެ ވިސްނުން ގެނަީއ ވެސް މިހާރު މި ސަރުކާރުެގ ތެރެއިން، 

ރައީސްގެ ވިސްނުންފުޅުން އޭރުގައި ގެންނެވި ބަދަެލއް މިއީ. ެއހެންވީމާ، ރައްޔިތުން ެދކެ ލޯބިވާ ވާަހކަާއއި، ަރއްޔިތުންާނ 

އުޅުނު ނިކަމެތި ހާލު ހެދިގެން މި މީހުން އުޅޭ ވާހަކަ ދައްާކއިރު، މި މީހުންގެ ވެިރކަމުގައި ައޅުގަނޑުމެންގެ ަރްއޔިތުން 

ކަހަލަ  މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާަލންޖެހޭ އެބަ. މިއަދު އަޅުގަނުޑމެންގެ ސަރުކާރުގެ ތެޭރގައި ވެސް ދެފުުށަުށް ކެނޑޭ

، ކަމުަގއި ވީނަަމވެސްގެ  އަޑު ތަންކޮެޅއް މަޑުވެަފިއ އޮތްބައެއް މީހުން ތިބުމާ ގުޅިެގން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން 

މެންނަުށް ގޮތް ނޭނގޭ ވެސް ައޅުގަނޑު ޖެހޭ މީގެ ަޙޤީޤަތް ހާމަކުރަން. ބައެއް މިިނސްޓަރުންގެ ތެޭރގައިއަޅުގަނޑުމެން އެބަ

ަގިއ ޕީ.ޕީ.އެމަުށް ނިސްބަތްވާ ިމ ގޮތަުށް މިތާ ޖެހޭ މިައދު ގޮތް އެނގޭވީނަމަވެްސ އަުޅގަނޑުމެން އެބަ ކަމުގައިމީހުން ތިބި

ޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން ފަހަތަކަުށް ތާ ވާހަކަދައްކަން އެބަމީހުން މިއަދު މި ސަރުކާރުގެ ދިފާޢުަގއި ރައީްސ ޔާމީނާ އެކު ތިބި

ިއގެން ކުިރއަުށްދާން . އަުޅގަނޑުމެން މިތިބީ މި ޤައުމަނުޖެހެން އަދިއެއް. އަދިެއއް އަޅުގަނޑުމެން އަނގަެއއް ުނބެދޭ

ން އެކިއެކި ކަހަލަ ކޯލިޝަންތަްއ މީހު މި .އިނގޭތޯ. އަުޅަގނޑުމެން  ބިރެއް ނުގަނޭ އެއްގޮަތކަުށްވެސް އިތައްޔާުރގަ

ނެތް.  ގައި ޓެރަިރސްޓުންނަކަުށް ޖާގައެއްމި ޤައުމު އުޅެނީ؟ ކޮން ވާހަކައެއް ދަްއކަން މިއިގެން މަގުމަްއޗަުށް ނިކުމެ ހަދަ

ްނ. މި ޤައުމަުށް ހަމަލާދޭން ިސވިލާތަުްށ ވެސް އަުޅގަނޑު ޮގވާލިއަޅުގަނޑު ކުރިންެވސް ދެންނެވިން. އިނގިރޭ

ބަަޔކު، ިދވެހިންެގ ތެރެއިން މަދު ބަޔަކު އެާތ  ިއ އެ ތިބިގަ ސްޓުން ނުއުފައްދާުށޭ. އެތާޓެރަރި  އިވިލާތުގަ އިނގިރޭސި 

 ގެރިޒަމްތަނަުށް ޓެރަ ބައިތިއްަބއިގެން އެ މީހުންނަުށް ޓްރެއިނިން ދީގެން އިނގިޭރސިވިލާތުން މިހާރު މި ކުރާ ަކމަކީ މި

ކަމުެގ  ނެތް. އެކަން ެއގޮތަުށް ކުރާ ޖާަގެއއް މިހާރު ބޫުލކުރުމުގެކަމަުށް ގަދިނުމަުށް ޓަކަިއ ުކރާ ކަމެއް ނޫން  ހަމަލާއެއް
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މިކަަހލަ ކަންތައްތައް ކުާރއިރުަގިއ ، ުށް އޮތީ. އެހެްނވީމާނަފުރުޞަތު މިއަދު ައޅުގަނޑުމެން ޖާގަ އޮތީ. ެއކަން ކޮުށްފާނެކަމުގެ 

ވަދެ އެ ތަންތަން  ރެއަުށް ޮބޑެތި ަޤއުމުތަކުންމުސްަތޤިއްލު ޤައުމެްއގެ ދާޚިލީ ަކންކަމުގެ ތެ ،މިނިވަން ޤައުމެްއގެ

ހުރިހާ ކަމަކަުށް  މި، ކަމެއް. އެހެންވީމާ ކުުރމަކީ މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ހިތާމަކުރަންޖެހޭުޑކުރަން މަސައްކަތްގަޑުބަ

ގަނޑުމެން މިއަދު މި ގެންނަ ބަދަލަކީ މިއީ މުސްތަޤްބަލަުށް ޓަކައި އަޅު  ،ބަލާއިރުަގއި އަުޅގަނޑު ދަންަނވަން ބޭނުންވަނީ

 ،ފައި އޮތީޅުަގއި ވިދާުޅެވއްޖެ. މިކަން ފެުށިވާހަކަފުޖެހޭ ބަދަލެކޭ. ކުޑަުހަވދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރުގެ ގެންނަން

، ވީނަަމވެސް ކަމަުށް. ކައުންސިލުތަަކުށް ބެލިކަމުގައި އުެޅނީ ހަމައެކަނި މިނިސްޓްރީތަކުަގއި ނޫން މިކަން ކުރިމަތިވެގެން މި

ސަރވިްސގެ ަވކި ބަަޔކުގެ ސަބަުބން ދައުލަތަުށް، ސަރުކާރުން  ބެލިކަމުަގއި ވީނަަމވެސް ިސވިލް ދިމާއަުށްއެހެން ދިމަ

ކަން. އެހެންވީމާ، މިކަްނ ދަތިތަކެއް އެބަ ުހރި ހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮުށްދިނުމުގައިރައްޔިތުންނަުށް  ފޯރުކޯުށްދޭންޖެ

ެވއްޖެްއޔާ ެއކަންކަން  މެންގެ ިމ ގާނޫނުތަކުަގއި ހުރި ބަލިކަުިށކަމެއްވޭނީ އަޅުގަނޑުްއލުގެނެމި ކަމަުށް ޙަ، އްލުކުރެވޭނީ ޙަ

ގެނެވޭނީ އަުޅގަނޑުމެންގެ މި ގާނޫނުތަކުެގ ބަލިކަުށިކަމެއް ވެއްޖެްއޔާ އެ ން. ހިތާމަޔައަީކ މިކަން ޙައްލުރަނގަޅުކޮުްށގެ

ުކރަން މި ޖެހެނީ ކީްއވެގެންތޯ؟  ލީހުންެމން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިމިކަްނ އަުޅގަނޑު، ކީންކަން ރަނަގޅުކޮުްށގެން. ިހތާމަޔަކަ

އަޅުގަނޑުމެން ހީކުރީ ވަރަުްށ  މެންބަރުންނަކީ 5އިހަުށްދުވަހު ޢައްޔަންކުރި ސަރވިސް ކޮމިޝަނަުށް އަޅުގަނޑުމެން  ލްސުވި

ސް ެއ ން ވެހުން މާދަމާ އަންނަ ސަރުކާރަކުމިނިވަންކަމާ އެކު މަސަްއކަތްޮކުށްދޭނެ ބައެއް ކަމަުށް. އެހެންނަމަވެސް، އެ މީ

ތިބީމަ ލައިގެން ުށް އަެނއް ފައި ޕީ.ޕީ.އެމަ، އަުށް ލައިގެން ޕީވެސް ފުރުޞަތު ލިބޭނެ ކަމަުށް އެއްފައި އެމް.ޑީ. ސަރުކާރުން

ުށް އެ މީހުން މިނިވަންކަމާ އެުކ މަސައްކަްތކުރުމުގެ ާޖގަާޔިއ ޖެހެނީ. ސާފުކޮމި  އަޅުގަނޑުމެން މި ބަދަލުތައް ގެންނަން

ރައްޔިތުންނަުށް  ؟ައޅުގަނޑުމެންނެއް ނުޖެހޭ މިކަން ކުރާކަުށެއް. އެ މީހުންނަުށް ނޭނގެނީތޯ މަނަ ކުރާއެކަން ެއގޮތަުށް 

 އި މިނިވަންކަމާ އެުކގަ ،ތިބެޔާސީ ކަންތައްތަކުން އެްއކިބާވެ ނީ ސި ިއ ތިބޭ މީހުން ވާންޖެހޭޚިދުމަތްދޭން އޮންނަ ތަނެއްގަ

 ކަމުަށް  ދޭންޖެހޭ މީހެއް ކައި އެ ދޭންޖެހޭ އެއްބާރުލުމެއްޓަ އެ މިނިސްޓްރީއެްއގެ އޮންަނ މެންޑޭޓު ފުރިހަމަކުރުމަުށް

އަުޅގަނޑަުށް ގަބޫލުކުެރވެނީ މިނިވަްނ  ބޫލުނުކުެރވޭތޯ؟ނަުށް ގަބޫލުނުުކރެވޭތޯ؟ ނޫނީ އެ ބޭފުޅުންަނުށް ގައަޅުގަނޑުމެން

ބޭފުޅުންގެ  ވަން ވާނީ އެމަސައްކަތް މި ކުރަނީ. މިނި ނަކީ. އެހެންވީމާ، މިނިވަންކުރުމުގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަތަނެކޭ 

އެ ތަންތަނުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް  ރަްއޔިތުންނަުށް ،މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ މިނިވަންކަން، އަދާކުރާ މަްސއޫލިއްޔަތު 

ޅުގަނޑުމެން ވަރަުށް ފަހުން، . އަ ން ކުެރވޭނެ މަުގ ފަހިކޮުށްދިނުންދިނުމުގައި މިނިސްޓަރުެގ ަމޝްވަރާެގ މަތީން މިކަ

ކޮުށްފައޭ. ހައުސިންގ ތަނުގައި އަޅުގަނޑު މިތިބީ މިކަން ތަޖުރިބާ މި  ،ގަނޑު ކުރިން ވާހަކަދައްަކމުން ދެންނެވިންއަޅު

އަކަުށް ބަަހއްޓަިއގެން އޭނަ މިނިސްޓަރަުށް ުހންނެވި ބޭފުޅަކު އެތަނުގެ ޕީ.ެއސް ސްޓޭޓް އެމް.ޑީ.ޕީ އިުރގައި  މިނިސްޓްރީގައި

ކެއް ހުއްުޓވަން އޭނަ ކުީރ ހައުސިްނގ މިިނސްޓްރީން ދެމުންދިޔަ ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކަން ވެއްޓުނީމަ އޭނަ ަމސައްކަތްވެރި

ރީ. ކިހިނެއްތޯ އޭނަ މަސަްއކަތްކުރާނީ؟ ޭއނަ މަސައްކަތްކުރާެނ ގޮްތ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ދެންމެ ކުމަސައްކަތް

ޭބފުޅުން މާދަމާ މި ސަރުކާރުން  . އެބައްަލވާ ވާހަކަފުޅުދެއްެކވި ގޮތް އަުށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުންވާހަކަފުޅުދެްއކެވި އެމް.ޑީ.ޕީ
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ތެޭރގައި ިދވެހިރާއްޖެ  އަހަރުުދވަހުގެ 3ުށް ގަބޫލުކުރެވޭނެތޯ؟ އެ ީމހުންގެ ސަރުކާުރގެ ބޭފުޅުްނނަ ޚިދުމަތެއް ދޭއިރު އެ

މި އިްސ، ކުރިއަުށް ހާލަތަުށް ޮގްއސަ ޮއއްާވ ެއއަުށްވުެރ ކުިރއެުރންތަކެއް އަިދވެހިރާއްެޖ ސަލާމަތްނުވާ ، ދަރަނިވެރިެވގެން

 ހުރި  ނާދެވޭ މިންވަރަުށް މިހާރުމި ޤައުމުގައި ވެިރކަމަުށް މާޒީަގއި ދުވަހަކު ެވްސ  ދުވަސްތަުކަގއި، ކުިރއަުްށ އޮތް އޮތް

ރުޞަތު ެއ މީހުން އަޅާނެ. އެ ފު އެ މީހުން ނާޅާނެތޯ؟ ުށް ހުރަސް އެ މަޮކުށްދިނީމަ އެކައީސް މި ޤައުމު ތަަރއްޤީރަ

މި ހޯދާ  މި ސަރުކާރުން ކޮންމެ ދުވަހަކު މި ކުރާ ކަމަކީ ،ވެސް  ކުރާނެ. މިއަދު ނަމަ، އެކަންމީހުންނަުށް ލިބިއްޖެ 

ނަނީ ފެން މި ދިމާލަކުންކޮންމެ  ހުން މަސައްކަތްކުރަނީ. ބަލައިލިމީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަްއ ހުްއޓުވުމަުށް ޓަަކއި އެ

ފަހުން މި  އެންމެއިރުޮއްއސެނީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ، އިރުޮއއްސެނީ އަުޅގަނޑުމެންަނުށް ތަރައްޤީގެ އެަތއް ބަިއވަރު؛

ވަުމންގެންދަވާ ބުރިޖާ ދިމާލުން. އަުޅއްމިހާރު ތި ބީޗަކާ ދިމާލުން. އިރުއަރަމުންދަނީ ރައީސް ޔާމީން ސަރުކާރުން ހެދި ރީ

ްނ މިލިޔަ 800ސް އޭެގ މަތިން. އެހެންވީމާ، މިީއ ބަލާ ކޮންމެ ދިމާލަކުން؛ ިމއަދު ެއއަރޕޯޓަުށް ބަލައިިލކަމުގަިއ ިވޔަ

ހާސް،  10ދަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭވަުރގެ  ކަމަުށް ވަންޏާ އެއް އެ ދަނީ. ރާއްޖެތެރެއަުށް ބަލައިލި ޑޮލަރުގެ ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓެ 

ދުވަހު ުޒވާބުކޮުްށޮކުށް ތިއްބާ ައޅުގަނޑުމެންނުަށް ގެ ތެޭރގަިއ. މިތާ އިހަުށްހާސް ހެކްޓަރުގެ ބިން މި ހިއްކާލަނީ ހަފްތާއެއް  12

 ގެ. އެހެްނވީމާ، މިވަރު ހިނގައްޖެ ިއގެންޅަނގު ފަރާތުން ބޮޑު ރަުށެއްވަުރގެ ޖާގަ ހިއްަކއިާލފައި ބޯޓު ނައްޓާލަހު ފެނުނީ

ދުވަހަކު ވެސް ވެިރކަްނ މީހުންނަުށް  އެ އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް ގަބޫލުކުރެވޭނެ ތަރައްޤީާއއި ކުރިއެުރން އަންނަންޏާ ބޮޑެތި

ކޮންމެެވސް ކަހަލަ މީހުންގެ މައްޗަުށް ހަމްދަރުދީވާކަން ދައްކަިއގެްނ  ،މިކަހަލައްޔިތުންގެ ބޮލުަގއި ނުލިބޭނެކަން. ދެން ރަ

މިއަދު ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު އޮތީ ރައީސް ޔާމީނަުށް.  ކޮބައިތޯ؟ އުޅެނީ. އެކަމު ޙަޤީޤަތަކީ މި މީހުން މިހެން މި 

ަރއްޔިތުން ހަނދާންނައްތައިލާނެ ކަންތައްަތކެއް  ކުރިއެރުމާއި ތަަރއްީޤއަކީ މިއީ ގެެނސްދެއްވާމި  މިއަދުރައީސް ޔާމީން 

ަޙއްލު  ވަނީއަުށް މިއަދު އެ މައްސަލަކުިރމަތިވި މައްސަލަތައް. ހުރި ޑޮލަރު ނުލިބިގެން ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން ހަނދާން އެބަ

ލައިަގއި ގެ މައްސަަތއް ދިނުމުގެނެސްދެއްވާފަ. ޕްރޮޖެކްޓުކަުށް މިއަދު ވަނީ ޙައްލު ތަ. ވަޒީާފގެ މައްސަލަގެނެސްދެްއވާފަ

އެހެނެއް ނޫން.  ކި ޕާީޓއަުްށ ނިސްބަތްވާ މީހަކަުށޭ ޕްރޮޖެްކޓް ލިބެނީ؟. ިމއަުދ ކާކުތޯ ބުނަނީ ވަ ޙައްލު ގެނެސްެދއްވާފަ

ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން އެންމެ ގިަނ  އަުށް ނިސްބަތްވާ މީހުންނަުށް.މިއަދު ލިބެނީ އެމް.ޑީ.ޕީއެންމެ ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓް 

ދިަޔއީ؟ އިދިކޮުޅ ވެގެން ތައްއެހެންތޯ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެިރކަމުަގއި ކަންތައް  !ބަލަ އެމް.ޑީ.ޕީ މީހުންނަުށް. ލޯނު ލިބެނީ 

ލާފައި އޮތީ. ެއީއ އެ ޕާޓީގެ މެންބަރަކަުށް ނުވާ ވެސް ދިނުން އޮތީ ހުއްޓައި އަންނަ އަސާސީ ޚިދުމަތްފަރާތްތަކަުށް ދެމުން

ޒަރު ްއޔިތަކަުށް ދޭންޖެހޭ އެންމެ އަސާސީ ޚިދުމަތް ވެސް ނުދޭ މަންމީހުން އެންމެ އާދައިގެ ރަ ކަމަުށް ވަންޏާ އެ

ަދއްކަނީ.  ެގ ވާަހކަ މިތަކުމިތާ ހުރި ެރޯކޑު ކަންތައްަތއް.ީއ މިތާ ދަްއކާފައި ހުިރ މިދިަޔއީ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން

ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދެއްކި އިްއޒަތްތެިރ  މި ބިލާ ގެން. ދެންހިނގާ ޔައުމިއްޔާަތއް ނަަގއިހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެން ބަލަމާއެ

ބިލެއް ކޮމިޓީއަކަުށް ޮގއްިސ ؟ . މަޝްަވރާ ކޮންކަމަކާތޯ ކުރަންޖެހެނީވާހަކަ ނުކުރައްވާމެންބަރަކު ވިދާޅުވި، މަްޝަވރާ

ވާހަކަ  ކުރަނީ. ދެންކަުށް މަޝްވަރާކުރަންޖެހޭ ކަމަުށް ވެއްޖެއްޔާ މަޝްވަރާކަމަ ކަމަުށް ވަންޏާ އެ މާއްދާއާ ގުޅުން ހުންނަ 
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 އެ ދެއްކި ވާހަކަ އެއީ އޮންނާނީ މިހެންނޭ. ރަނގަޅު. ަގވާއިުދގައި އޮންނަނީ، ގަާވއިދުަގއި އޮންނަނީދައްކަމުން ވިދާުޅވި، 

ކުރާ ކޮމިޓީން ނިންމީ ތާއީދުނުކުރުން. އެހެންވީމާ، ން. އަނެއްކޮަޅކީ ެއއަުްށ ތާއީދުކުރުީއދުދެކޮޅު. އެްއކޮޅަކީ އެއަުށް ތާ

 ގައިބިލު ގޮތަުށް ނިންމާފަ. އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީން ނިންމާނީކުރާ މީހުން އެ އޮީތ އެ އެހެންވީމާ، ތާއީދުންނޭ ގިނައޭ. މީހު

މި ތަނުަށް ގެނަޔަސް މިކަން ވާނީ އެހެން. ދިރާސާކުރިޔަސް ވާނީ އެހެން. ނޫންތޯ. ފައި އޮތް ގޮތަުށޭ. ވަރަުށް ސާފުހުުށަހަޅާ

ފާސްކުރަން ތިއްބެވި ކަމަުށް ވެއްެޖއްާޔ މި  ންމެންބަރު ވާ.އެމަުށް ނިްސބަތްގައި މެޖޯރިޓީ އޮތީ ޕީ.ޕީ.އެމަުށް. ޕީ.ޕީމިއަދު މިތާ

ރައްޔިތުން ދެކެ އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ މިއީ ޝައްކެތް އޮތް ކަމެއް ނޫން.  ފާސްވެގެންދާނެ.މި 

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ ހަނދާކޮުށްދޭން. އާކޮުށްދޭން. ތިހެން ތަޅަދައްކަިއގެން އުޅުނު މާޒީ މިއަދު އަޅުގަލޯބިވާކަން ދައްަކއިގެން، 

އެހެންވީމާ، ިސވިލް ސަރވިްސގައި ުމވަްއޒަފުންނަުށް ކުރިމަތިވި އުނދަގުާލއި ދުއްތުރާަތއް މިައދު އަުޅގަނޑުމެން ހަނދާނަުށް 

އްިވ ފުރުޞަތަުށް ގަިއ މި ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަްނ އެބަ މަޖުބޫރުވޭ. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، ދެ ިމއަދު މިތާ، ގެނެސް

 ޢަލައިކުމް. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުިރއްޔާ. ަވއްސަލާމް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނުއަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު 

 އަުށް.ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު އިރާގެދާ އުތުރު މާފަންނު

ބިލިއަން ުރފިޔާ ދިރުވާލަިއގެން. އިުރއޮްއސެނީ ކަދުރުކޮޅު ދިރުވާަލިއގެން.  3ަރީއސް. އިރުއަރަނީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

ސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަާވ، އަޅުގަނޑުމެން ޤައުމުގެ ިމއަުދގެ ހާލަތު އޮތް ގޮތް މި އޮީތ ފެންނަން. އަދި ޕީ.ޕީ.އެމަުށް ނި

ސަރުކާރަުށް ނިސްބަތްެވވަަޑިއަގންނަވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނ ވާހަކަފުޅުދަްއަކވާއިުރގަިއ ހަމަ ރަނގަޅަުށް އެ ވިދާޅުވަނީ 

މިއީ ސިޔާސީ މަޤްޞަދަުށް ޓަކައި ހުުށަހެޅުއްވި ބިލެއް ކަމަުްށ. ސިޔާސީ ކަމެއް ހާސިލުކުރެއްވުމަުށް ޓަކައި. އެހެްނވީމާ، 

ތީ ދެން މި ބިލުން ހާސިލުކުރަްއވަން އުުޅއްވާ ކަްނތައްތައް ވަރަުށް ރަނގަޅަުށް އެނގިފަ. މި ބިލު މިގޮތަުށް މި އޮ

މުަވއްޒަފުން،  79ހުުށަހަޅުއްވަިއގެން މި ކުަރްއވާ ކަމަކީ، ޙަޤީޤަުތގައި ދާދި އިހަަކުށްދުވަހު ނޫންތޯ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން 

އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަންަގވަިއގެން ަވކިކުރަްއވަްނ އުޅުނީ. އެ ަވގުުތގަިއ، ެއ ސިވިލް ސަރވަންޓުން ގާނޫނާ ޚިލާފަުށް ރަ

މުވަްއޒަފުންގެ ޙައްޤުަގއި ވަކާލާތުކުެރްއވި ބޭފުޅަކީ އެތަނުގެ ޕާމަނަންޓް ސެކެޓްރީ.  79ދަނޑިވަުޅގައި އެ މުަވއްޒަފުން، އެ 

ފުޅަކީ ވެްސ ެއއީ. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ކަންަތއްތަކަުްށ އަދި ެއކަމުަގއި ިއސްތިޢުފާ ެއ މުވަްއޒަފުންނާ އެުކަގއި ދެްއވި ބޭ

އެބަ ޖެހިވަޑަިއގަންނަވާ ަރއީސް ޔާމީން ނުފޫޒު ހިންގަވަން. ާގނޫނާ ޚިލާފަުށް އެ ކުރައްވާ ކަްނތައްތަކަުށް ނުފޫޒު ހިންގެވޭނީ 

ވަރަުށް ޕާމަނަންޓް ސެކެޓްރީ ޕާމަނަންޓް ސެކެޓްރީއެއްގެ ޮގތުގައި ކޯޑިނޭޓަަރކު ޢައްޔަްނކޮުށްގެން. ކޯޑިނޭޓަެރއް ފެން
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ގެންދެިވގެން މެނުވީ ރައީސް ޔާމީނަުށް މިފަދަ ގާނޫނާ ޚިލާފު ކަންތައްތައް ފަސޭހަކަމާ އެުކ ކުރެއްވެންނެތީމާ އެ ހުރަސް 

ނައްތާލުމުގެ ގޮތުން ހުުށަހެުޅއްިވ، ސިޔާީސ މަޤްޞަދެްއ ހާސިލުކުރުމަުށް ޓަކައި ަސރުކާރުން ހުުށަހެޅުއްވި ބިެލއް. 

ންނަުށް އެބަ އެނގޭ މި މައްސަލައާ ގުިޅގެން ވެސް ޕާމަނަންޓް ސެކެޓްރީން އެބަ ހުރި ނޫސްތަކަުށް ވާހަކަފުޅުތަްއ އަޅުގަނޑުމެ

ވިދާޅުވެފަ. ވަރަުްށ ކަންބޮުޑާވ ވާހަކަފުޅުަތކެްއ ވިދާުޅވެފަ. ވިދާުޅވަނީ، ސަރުކާރުން ގާނޫނު؛ މާލިްއޔަތު ގާނޫނާ 

އްވަމުންދާދިުއން އެ ބޭފުޅުންނާ ހުރެގެން އެކަންތައްތަުކގެ ވާހަކަ ދެެކވޭީތ ކަނޑައެިޅގެން ޚިލާފަުށް ފައިނޭންސް ބޭނުންކުރަ

އެއީ ުކޑަ ހުރަހަކަުށް ވާތީވެ. ގާނޫނާ ޚިލާފަުށް މާލިއްޔަތުން ފައިސާ ބޭނުންކުރަން ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ބޭނުމުަށް 

ތުން ިހންގާ ކަެމއްގެ ގޮުތގަިއ ބަެއއް ހުއްޓުވުމަކަުށް ގެންނަން ެއ ބޭފުޅުން ކުރަްއވާ މަސަްއކަްތތައް ނައްތާލުމުެގ ގޮ

ބޭބޭފުޅުން އެބަހުރި ސިފަކުރައްވާަފއި މީޑިާއގައި. އަެނއް ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑަުްށ ފާހަގަކުރެވެނީ، މިހާރުވެްސ 

ސަރުކާރުން، ސަރުކާުރގެ ޕީ.ޕީ.އެމުން ހިންގާ ޖަލްސާތަކަުށް، ޕީ.ޕީ.އެމްގެ އަމިއްލަ ިސާޔސީ ޖަލްސާތަކަުށް ސިވިްލ 

ސަރވަންޓުން ގެންދެވޭލެްއ ަމދީ ކަންނޭނގެ. ކުރިންވެްސ ައޅުގަނުޑ މި ބިލަުށް ވާަހކަދައްަކމުން އެ ވާހަކަ ދެންނެވިން. 

ސިވިލް ސަރވަންޓުން އެފަދަ ޖަލްސާތަކަުށް ފޮނުވޭލެއް މަދުަކމުން އެއަުްށވުރެ ވެސް މަތީ ަދރަޖައަކަުށް ެއކަން ގެންދިއުމަުްށ 

ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި ައޅުގަނުޑމެންނަުށް ފާހަގަކުރެވެނީ. އެމް.ޑީ.ޕީން ޖަލްސާއެއް ާބއްަވއިފި ޓަކައި ިސޔާސީ ގޮތުން ހިންަގވާ 

ކަމަުށް ވަނީ ނަމަ، އެތަނަުށް ެއއްވެސް ސިވިލް ސަރވަންޓަކު ދިޔުން މަނާކުރުމަުށް ޓަކައި ޯކިޑނޭޓަރަކު މި ޢައްޔަންކުރަނީ. 

ތަތަކަުށް ދިޔުން. ޖަލްސާތަކުގައި ަބއިވެިރވުން. ސިވިލް ސަރވަންޓުންނަުށް ޙައްޤު ލިބިގެންވޭ ސިޔާީސ ހަރަކާތް

ނަމަ މިހާރުވެސް އެހެންނަމަވެސް، އެމް.ޑީ.ޕީެގ ޖަލްސާއަކަުށް ސިވިލް ސަރވަންޓެްއގެ މޫނު ފެނިއްޖެ ަކމަުށް ވަނީ 

. އޭެގ ނީދަކުރަމުންދަނީ. ގާނޫނާ ޚިލާފަުށް ވަކިކުރަމުންކުރަމުން ސަރުކާރުން ގެންދާ ގޮތަކީ އެ މުވައްޒަަފކު ވަކިމަލުޢަ

ން މަޖުބޫރޭ. ނުގޮއްސި މެމޯ އެބަ ފޮނުވާ މިއަުށް ދާ ،ކުރޭންމެ ޖަލްސާއަކަުށް އެބަ މަޖުބޫރުޕީ.ޕީ.އެމުން ބާްއވާ ކޮ ،އަނެއްޮކޅު

ކުރަނީ. ރެޖިސްޓްރީ އެބަ ނަންގަވާ. އެހެންވީމާ، މިކަންކަމަުށް ކޮންމެހެނެއް އެބަ ނަމަ ވަކި

ބަދަލުގަިއ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް. ކޯޑިނޭޓަރަުކ، ޕާމަނަންޓް ސެކެޓްރީގެ  ވަަޑއިގަްނނަވާ ނޫންތޯޖެހިމަގުފަހިކުރަްއވަން

ކޮުްށގެން މެނުވީ އެކަްނކަން ާވކަުށް ނެތް ފަސޭހަކަމާެއކު. އެހެްނވީމާ، އެ ހުރަސް ަނއްތާލުމުގެ ގޮތުން ހުުށަހެޅުްއވި ޢައްޔަން

ގާނޫެނއްގެ ބޭުނމަކީ ސިޔާސީ މަޞްލަޙަތުްނ ނގޭ ސިވިލް ސަރވިްސގެ ލަކީ. ައޅުގަނޑުެމންނަުށް އެބަ އެބިލެއް މި ބި

ކަމަކީ. ހަމައެއާއެުކަގިއ ކަމެްއ މި ކުރަްއވާ އެކަން ނަްއތާލުމަުށް ޓަކައި އެކަހެރިވެަފއިވާ ިސވިލް ސަރވިސްެއއް އޮތުން. 

ަބއެްއގެ  ހިނގާ ސަުރާކރުގެ ނުފޫޒު، ވަކި ނުފޫެޒއް ނުވާ ބަެއއްގެ ގޮުތގައި އޮންނަންޖެހޭތީ ވެސްވަކި ނުފޫަޒކަުށް ތަބާ

ގޮތުަގއި އޮންނަ ތަނަކަުށް ހެދުން މީގެ ބޭނުމަކީ. ވަކި ފަރާތެއްގެ ރުހުން ހޯދަން ނޫޅޭ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ިސވިލް ސަރވިްސ 

އޮންނަން މި ޖެހެނީ. ޕާމަނަންޓް ސެކެޓްރީ ވާން މި ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، ވަކި ފަރާތަކުން ނުފޫޒު ހިނގާ ބައެއްެގ 

ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޖަލްސާތަކަުށް މީހުން  ،އެއީ ޖަލްސާތަކަުށް  ؛ކުރާ ުރހުން ހޯދުމުަށް މަސައްކަތ ްއގެގޮތުަގއި، ވަކި ފަރާތެ

ފޮނުވުމާއި މި ޒާތްޒާތުގެ ކަންަތއްތައް ކުރުން. އެހެްނވީމާ، މިފަދަ ގޮތްތަކަުށް މިކަން ބަދަލުކުރަން މި ސަރުކާރުން މިއަދު 
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ރޮޒައިނާ އާދަމް އެ ކޮމިީޓގައި އިންނަވާަފއި ވިދާޅުވި  .އް ވަނީ. އަުޅގަނޑުމެްނ ވަރަުށް ބޮޑަުށް ނުރުހޭ ކަމެ ބޭނުންފުޅު

މަނަންޓް ސެކެޓްރީން ވެްސ އަދި ިސވިލް ސަރިވސް ޮކމިޝަން ވެސް މި ކޮމިީޓެގ ސިވިްލ ސަރިވސްެގ ޕާ ،ފަދައިން

މިފަދަ ވިޔާނުދާ  . އެހެންނަމަވެސް މިފަދަ ބޮޑު ނިންމުމެއް،އް ނެތް. އެކަމަނާ އެދިވަޑަިއގަތްމަރުޙަލާގައި ހާޒިރުކޮުށްފައެ 

ކަމެއް ކުަރްއވާއިުރގަިއ ވެސް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަުނގެ އަދި ޕާމަނަންޓް ސެކެޓްީރެއއްެގ ލަފާ ހޯއްދެވުެމއް ނެތް 

ގޮތަުށް ސަރުކާރުން މި ނިންމެވީ. އަުޅގަނޑުމެން ވަރަުށް ކަްނބޮޑުވާ ކަެމއް. ވަރަުށް ނުރުހޭ ބިލެއް. މިއީ ސީދާ ސިޔާސީ 

ސަރުކާުރން ވިދާުޅވި ފަދައިން ސިޔާސީ މަޤްޞަދު ހާސިލުކުރުމަުށް ޓަަކއި ހުުށަހެޅުްއވި ބިެލއް މިއީ.  ،ކަމެއް ހާސިލުކުރަން 

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި ކިނބިދޫ ާދއިރާެގ ތު މިއަރުވަީނ ޞަޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރު

 ުށް.ޟަރިޔާهللا ޢަބްދު

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟް هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކިނބިދޫ

ފައި އޮތް ކޮމިީޓގެ ރައީސް. އާދެ! އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި ހުުށަހަޅުއްވާޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި `. 

ލާއިުރގަިއ ެވސް މީގެ އެންމެ ކަންބޮުޑވާ ެއްއ ަކފުޅަުށް ބަލައިބޭބޭފުޅުްނގެ ވާހަ އަިދ ދެންމެ ބައެއް ،ލާއިރު ރިޕޯޓަުށް ބަލައި

މެދު ބަހުސްކުރެވި، އެިކއެކި ފަރާތްތަކުްނ  މައްސަލައަކީ ކޮމިޓީަގއި މަރުޙަލާގައި ެއކަުީށގެންވާ ގޮެތްއގަިއ މި މައްސަލައާ

ަލްއވާފައި މި މަޖިލީހުގައި ގޮތެްއ ވައިހުުށަހެޅުމަކަުށް އެ ނިންމަ ހޯދަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ނުހޯދާ، ހަމަ ހުުށަހަޅާފައި އޮތް

މިއީ ހަމަ ވަރަުށް ބޮޑަުށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް. ދެން އަޅުގަނޑު މި މައްސަލަ ހުުށަހެޅެނު ދުވަހު ވެސް  އައުމުން ނިންމުމަުށް

ަގިއ ވަގުތު ޕާމަނަންޓް ސެކެޓްރީންގެ ަވޒީފާ މިހާރު ވެސް އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވާ އެއް ަމއްސަލަައކީ މި ،ދެންނެވިން

މިހާރު  ،ތިއްބެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުްނގެ ަވޒީފާ ެގއްލުމުެގ ފުރުޞަތު ޮއތް އިޞްލާޙެޭކ މި އިޞްލާަޙީކ. އެހެން މިދެންނެވީ

އްޔާ ަވޒީރުންެގ ެއއްކޮުށް ިތއްބެވި މީހުންނަކަުށް ނުވާނެ. އެހެންވެއްޖެ  ތިއްބަވާނެ ބޭފުޅުންނަކީ ވަޒީުރންގެ މަޝްވަރާއާ

އަލުން އެ މަޤާމަުށް  ،ނޫނީ ލަފައެއް ލިބިގެން އެ ުހރިހާ އެންމެންގެ ަވޒީފާ ެގއްިލގެންމަޝްވަރާ ހޯދަންޖެހޭކަމުގެ ގާ 

އެ ބިރުވެިރކަްނ ކުރާ ގޮތަުށް ހަމަޖައްސަފާނެތީވެ ޓުެއއްކޮުްށ، އެޕޮއިންނޫނިއްޔާ ލަފަޔާ ، އެއްކޮުށް މީހުން ވަޒީރުންގެ ރުހުމާ

ލީހުން ހަމަ ގެނަިއ މި މަޖި ،މަ ގާނޫނަކަުށް ގެަނއި ބަދަލަކުންއޮތް ވާހަކަ ައޅުގަނޑު ދެންނެވީ. މިހެން މިދެންނެވީ ހައެބަ

މި މަޖިލީހަކީ.  ފައިވާ ތަނެއްވެފައި ހުރި އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލަކު ވެސް މަޤާމުން ވަކިކޮުށް ބަދަލަކުން ޤާނޫނުއަސާސީން ޢައްޔަން 

ތެރޭގައި ިވސްނަންޖެހޭނެ ކަމުގައި އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދެޭކޮގތުގައި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް މިކަންކަމާ ދޭ

އަޅުގަނޑު ދެކެން. އަުޅގަނުޑ އެްއވެސް ހާލެއްަގއި މި ހުުށަހެޅުމަކަުށް ތާއީދެއް ނުކުރަން. އަދި ޚާއްޞަކޮުށް ވަރަުްށ 
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ނެތީަމ ހުރި ގޮތެއް ވެސް ބަލައިލާފައި ކޮމިޝަނުގެ ވިސްނުންފުޅު ކަންބޮޑުެވއްޖެ މި މައްސަލައިަގއި ސިވިލް ސަރިވސް

 ންކަން އަުޅގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެ ގޮތަކީ. އަދި ކަ މަރުޙަލާަގއި. މިއީ ައޅުގަނޑު ދެޭކގޮުތގައި ިމއީކީ ނޫން މި ކޮމިޓީގެ

ކަމުގައި ައޅުގަނޑު ދެކެން. ކަންކަން ބެލެންޖެހޭނެ އޮންނަ މަރުޙަލާގައި މި ކުރަންޒް ނައިކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މިކަން ސްކްރޫޓި

 ކުަރްއވާ ބައެއް މެންބަރުންގެ ވާހަަކފުޅުގައި މިހާރު އޮތް ސިވިލްއްޖެ، ސަރުކާރަުށް ތާއީދުޅުގަނޑު ދެންމެ ފާހަގަކުރެވި އަ

ކުަރްއވާ ވާހަކަ ވިދާުޅވެއްޖެ. އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮުތގައި ަމސައްކަތް ސިޔާސީ ވިސްނުމުަގއި ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންަބރުން

ކުރުމަުށް އޮތް ދިވެހި ރައްޔިުތންނަުށް ޚިދުމަތް، ވިޔަސް ކަމުގައި މިޝަނަކީ ކޮންމެ ސަރުކާރެއް އޮތް ސިވިލް ސަރިވސް ކޮ

ކުރުމުގެ ފުރުަޞތު ދޭންޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑުމެން ެއއްޮކުށް މަސައްކަތް ބޮޑު މުއައްސަާސއެއް. އެ މުއަްއސަސާއަުށް މިނިވަންކަމާ

ތަުކގެ ގާނޫނީ އުސޫލު ބޭފުޅުންނަުށް އޮތް އެގެ މެންބަރުން މި މަޖިލީހުގެ މައްސަލައެއް ެއއީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނު

ބޭފުޅުްނ  އެ، ަކންކަން ބަލައިބޭފުޅުންގެ  ބޭފުޅުންނާ ސުވާލުކުެރވި، އެ ކުރާ ކަމަުށް ވަންޏާ އެބޭރުން މަސައްކަތް

ކުރުވުަމކީ. ެއީއ މި މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްަސސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިީޓގެ މަސްއޫލިއްޔަެތއް. އެކަންކަން އެަކއުންޓަބަލް

މެން މިއަުދ މުޅި ސިވިލް ސަރވިސް ޮކމިޝަން ސިޔާސީ ނުފޫޒެްއެގ ތެރެއަުށް ފެއްތުމަުށް ޓަަކއި އަުޅގަނޑު ،ނުބަލާ

ނުވާނެ. އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ބޭނުންވޭ  އުމަުށް ފައިދާ ހުންނާނެ ބަދަލުތަކަކަުށްލެއްގައި ޤަ މިގެންނަ ބަދަލުތަކަކީ އެްއވެސް ހާ

ކުރާނެ ޤައުުމގެ ރައްޔިތުންނަުށް ޚިދުމަތްތަުޢލީމު ލިބިފައި ހުރި،  ކުރާ،މަސައްކަތް ޕީ.އެސްެގ ގޮުތަގއި ޕްރޮފެަޝނަލްކޮުށް 

 ގެންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން އެ ފުރުޞަތު ގެްއލިގެން އެބަދޭ މިނިވަންކަމާ  ބަޔަކަުށް އެ ފުރުޞަތުތައް ލިބެން. މިއަދު މި 

ބަބުން ލިބެނީ އެ ވަގުތަުކ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު. އޭގެ ބަދަުލގައި މި ގެެނވޭ ބަދަލުގެ ސަ އެްއކޮުށް ޤައުމަުށް ޚިދުމަތް

ބޭފުޅަކު އަންގާ ސިޔާސީ ވިސްނުމެްއގެ ތެރެއިން މުޅި  ވެރިކަމުަގއި ހުންނަ ބޭފުޅަކަުށް އިޚްލާޞްތެރިެވގެން. ހަމައެކަނި އެ

އިާރއެްއގެ މަސަްއކަތް ކުރުން. ބޭފުޅެްއގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހިމެނޭ ދާ ނޫނިއްޔާ އެ ،ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 

ނުކުެރވެނީ. އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މިއީ ހަމަ ވަރަުށް ބޮޑަުށް ސިޔާީސ ކަންކަމަުށް ތާއީދު އަޅުގަނޑަުށް މިއެހެންވީމާ، 

ހަމައެކަނި އެއް ނެތް. މިއީ އުމުަށް އަންނާނެ ފައިދާ އިޞްލާޙަކީ ރަްއޔިތުންނަުށް މި ޤަ ނިންމުމެއް. މި ގާނޫނުަށް ގެނެވޭ

މި ސަރުކާރުން ކުރަްއވަމުންދާ މަސައްކަުތގަިއ  ކުރުމުގެ ވިސްނުމުަގއިސިޔާސީ ގޮތުން ހުރިހާ މުއަްއސަސާތަކެއް ކޮންޓްރޯލް

އިތުރުކުެރވޭ އިތުރު އެއް ބޮޅު މި ގެނެވެނީ. ސިވިލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަުށް ގެންނަ ގެނައުމެއް މިއީ. 

ްނޖެހޭ ކަންތައްތަކާ ދޭތެޭރގައި މަޖިލީހުގައި މެޖޯރިޓީ އޮތޭ ކިޔާފައި ަރއްޔިތުްނގެ ަޙއްުޤގަިއ ޤައުމަުށް ޓަަކއި ކުރަ

ދެޭކ  އަުޅގަނޑުނުވިސްނަިއ، ހަމައެކަނި ވެރިަކމުގައި ތިބި ބޭފުޅުންނަުށް ޓަކައި މި ކަންކަން ނިންމައިގެންނުާވނެ ކަމުގައި 

 ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މިލަންދޫއަރުވަނީ  ތު މިޞަްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެ

 ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރުަށް. 

 

 ެކވުން:ވާހަކަދެއްޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު  ދާއިރާގެ މެންބަރު މިލަންދޫ

)ދިވެިހ  2007/5ބަހުސްކުރަމުންދާ ގާނޫނު ނަންބަރު މެން މިއަދު މި އަޅުގަނޑުރައީސް. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި އާދެ، 

ެއއަުށް ފުރިހަމައަުށް ާތއީދުކުރާ އިޞްލާޙެއް ކަމުަގއި  ައޅުގަނޑުސިވިލް ސަރވިްސގެ ގާނޫނު( އަުށް މި ގެެނވޭ އިޞްލާޙަކީ 

ންމެ ބޭފުޅަކު ވެްސ ެއގޮތަުށް މި ދެންނެވީ، މިއަުށް ތާއީދުކުރަންޖެހޭ އެއް ސަބަބަކީ މީގައި ކޮ އަުޅގަނޑުދަންނަވަން. އެއީ 

މިހެން މި  އަުޅގަނޑުވާހަކަތަެކއް ދެްއކެވިދާނެ. ީމެގ އަސްލަުށް އެބަޖެހޭ ރުޖޫޢަވާން އިނގޭތޯ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ދެންނެވި ސަބަބަކީ، ދިވެހިާރްއޖޭގައި މިހާރު ަރއްޔިތުން ބަަލއިގެންފަިއ މި އޮީތ ދިވެހިން ވޯޓުދީގެްނ، ދިވެހިން އެދޭ 

ފެސްޓޯެއއް ހިއްޕަަވއިގެން ނިކުމެ ބޭފުޅުން ވިްއކަާވިވއްެކވުން ރައްޔިތުން ބަލައިގަެނގެން، އެ ތަަރއްޤީ ތަރައްޤީގެ މެނި

ހޯދުމަުށް ޓަކައި، އެ ތަރައްޤީއަުށް މަސައްކަތްކުރަން ވެިރަޔކު ޢައްޔަންކުރަނީ. އެ މެނިފެސްޓޯަގއި އެކުެލވޭ ތަރައްޤީގެ 

ރކޮުށްދިނުމަުްށ ޓަކައި ކޮންމެ ސަރުކާަރީކ ވެސް މަަސއްކަތްކުަރއްވާނެ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ރަްއޔިތުންނާ ހިސާބަުށް ޑެލިވަ

ސަރުކާރެއް. ސިވިލް ސަރަވންޓުން މި ލަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް ޖަވާބުދާރީވެ، މަސައްކަތްތަުކަގއި އަހުލުވެިރވެ، 

ީނ ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތު ލިބިފައި ކަންކަން ކުރުމަުށް ޓަަކއި ަދުއލަތުގެ ބަޖެޓުން މުސާރަދީގެްނ ޢައްޔަންކޮުށްފަިއ ތިބޭ، ނޫ

މެންނަުށް މިއަދަކު ަމސައްކަެތއް ކުެރވޭކަުެށއް ނެްތ ައޅުގަނޑުތިބޭ ރައްޔިތަކަުށް ެދވިފަިއ ޮއތް ނަމެއް. އެހެންެވއްޖެްއޔާ 

 ހަމައެކަނި ޕީ.އެްސެއއް، މިިނސްޓްރީަގއި ހުންނަ ޕީ.އެްސ ހިމާޔަތްކުރުމަކަުށް. ރަްއޔިތުންނަުށް ބޭނުންވާ ކަންަތއްތައް 

މެން އަުތކުރި އޮޅާަލިއގެން ފޯރީގައި މަަސއްކަްތކުަރންޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ައޅުގަނޑުޑެލިވަރކޮުށްދިނުމަުށް ޓަަކއި 

މި ދެންނެވި ސަބަބަކީ، ިދވެހިރާއްޖޭަގިއ ތަރައްޤީގެ މެނިފެސްޓޯ ރަްއޔިތުން ބަލައިގަންނަނީ ެއއީ  އަުޅގަނޑުއެހެން 

ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު މެނިފެސްޓޯއެއް ހުުށަހަޅަިއގެން ގެ ޝަނުަގއި ރައްޔިތުން އޭ ވެރިޔަކު ޮހވުމަުށް އޮންނަ ިއލެކް

ހިސާބަުށް ފޯރުކޮުށްދެނީ ކޮްނ  ެއކަން ރަްއޔިތުންނާ ،ިތހާރުކޮުށްނޫނީ ެއކަން އިޝް ،ރައްޔިތުންެގ މެދުގަިއ ގެްނގުުޅއްވަނީ 

ޢައްޔަްނކުރަނީ.  .ދެނީޕެންޑުެވގެން ަރއްޔިުތން ވޯޓުއެއަުށް ޑި ،ެއއަުށް ރިޢާޔަތްކޮުށް  ،ބަަލއިގަނެ  ،ފަރާތަކުންކަން ދެނެގަނެ

ހިސާބަުށް  ްނނަނީ ރައްޔިތުންނާަޅކު މި އަވަިލއްޔުލްއަމުަރކަުށް ހޮިވަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފު ،ދެން އެ ޢަްއޔަންކުެރވޭ ވެރިމީހާ

ޑެލިވަރކޮުށްދޭން.  ހިސާބަުށް އްތަްއ ހިފައިގެން ަރއްޔިތުންނާމޮޅެތި ކަންތަ  ،އެ މެނިފެސްޓޯަގއި ހުރި ުމހިއްމު

ދެއްގަޭއ ޤްޞަން މި ދަންނަވާހެން ސިޔާސީ މަބައެއް ބޭފުޅުނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދަންނަވަ މި ައޅުގަނޑުޔާ އްއެހެންވެއްޖެ 

އި މިއަދު ކުރަނީ. ލަން އޮތީ ސިޔާސީ ގޮތުންނޭ ވެރިކަން ވެސް ދިެވހިރާއްޖޭގަދަންނަވާ ައޅުގަނޑުދަންނަވާއިރުަގއި 

ްއ ޕްރޮޖެކްޓުތަ އެ ތަރައްީޤގެ، ޓުތަްއ ވެސް އަންނާނީ. އެހެންވީމާކްޔާސީ ގޮުތންނޭ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮޖެސި  އްޔާއެހެންވެއްޖެ 

 އީ ސަރވަންޓެކޭ ބުނުމަކުން އެ ހިސާބަުށް ޑެލިވަރކޮުށްެދވޭނެ ގޮތެއް އޮްނނަންޖެހޭނެ. ސިވިލް ރައްޔިތުންނާ
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ހިސާބުަށް  ރައްޔިތުންނާނުާވނެ. ލިބިފައިވާ ެއއްަޗކަުށް ެވގެންވަދެ ހިމާޔަތް ތެރެއަުށްއޭގެ ތޮުށިގަނެޑއްހެން ބަރަވެލި

ސިޔާސީ ގޮތުން އުފެދިފައި އޮްތ  ކޮންމެ ސަރުކާރެއް ،ވޭ ޮގތަުށްވެ ަރއްޔިތުންނަުށް ޖަވާބުދާރީ ،ތަުށްކޮުށްެދވޭ ގޮމަސައްކަތް

ންޓުން. ކަން ބޮޑު ބަޔަކީ ސިވިލް ސަރވަކުރަން އެންމެ ލާޒިމުރުކާރެްއގެ މެނިފެސްޓޯ ތަންފީޒުއެ ސަސް ޔަވި ކަމަުށް

. ެއއީ ވެސް ެއގޮތަުށް ންނަންާވނީއޮއެޅިަފއި ޖެހޭނެ. އުޫސލު ކަނޑަކުެރވެންއްޔާ އެގޮތަުށް ަމސައްކަތްއެހެންވެއްޖެ 

ވެްސ ދަންނަވާލީ.  ވާހަކަ ނުޑ ދެކޭތީ އެ ގަކަމަުށް ައޅު ދޭނެ ގޮތް މަންފާ ލިބި އިޔާލާބަ އި ޔިތުންނަުށް އެންމެ ެހވާރައް

 ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެއްވި ފުރުޞަތަުށްޓަަކއި. ޝުކުރިއްާޔ. ޝުކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ސިކުންތު. 1:44އަުށް .ޕީއެމް.ޑީއަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު އަރުވަން ބަާލއިރު ޝުކުރިއާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

 މަުށް. ޢާޡިވޭރު ދާިއރާގެ މެންބަރު ޢަލީ އަރުވަނީ މެދުހެން އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުން:ޢާޡިވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މެދުހެން

އުޅޭ އިޞްލާޙުަށް މި ުށް ެގންނަން ( އަދިވެހި ސިވިްލ ސަރވިސް ގާނޫނު) 2007/5ރަީއސް.  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

ޅުެގ ވަގުުތކޮ ކެއް އެބަހުރި. އެ ސަބަބުތައް މިގިނަ ސަބަބުތަ ކުރެޭވކަުށް ނެތް. ވަރަުށްދުއީމަ ކިރިޔާެވސް ތާހަ ނޑަުށްގައަޅު

ސަރވިސް  ގަބޫުލުކރާ ގޮތުަގއި ިސވިލް ައޅުގަނޑު ،މެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީއެން ކަމެްއ. ތެރޭގައި ދަންނަވާލުމަކީ އުނަދގޫ

ހޭ. އަޅުގަނޑު ތަކުރާުރކޮުށް ކުރެވެންޖެ ވަރާޝަނާ އެބަ މަޝްރވިސް ކޮމި ސަ ލްނަމަ ސިވިކަމަުށް ވާ ގާނޫނަުށް ބަދަލެއް ގެންނަ

ިރ އިްއޒަތްތެވަރަުްށ ގިނަ  ދިޔަ ވާހަކަލިސް ފެުށުނީއްސުރެ މިއަދާ ހިސާބަުށް ދައްކަމުންވަަނ މަޖި 18މަޖިލިސް،  މި

ނުވަތަ  ،ކުރަުމންދާ ގޮތުގެ ޯގސްކަންތްއްކަލައިފި. ެއއީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީތަކުަގއި މަސަ އި މެންބަރުން މިއަދު އަލިއަުޅވަ 

ވަރުަށް  ތަން ދާކުރަމުންކަތްދިކޮޅަުށް މަސައްކުރަްނޖެހޭ ގޮތާ ދިމާ އިތްސަްއކަތުްނގެ މަޖިލީހެއްގައި މަރައްޔި ؛ދިކޮޅަުށްދިމާ އި

ވަނަ  18 ތަކުރާރުކޮުށްުޅަގނޑު ުރން ފާހަގަކުރަްއވައިފި. އަމެންބަ ޒަތްތެރިކަމަުށް ވަަރުށް ގިނަ ިއއް ދާފެނިގެން ބޮޑަުށް

ނޑުމެްނ ގައަޅު  .ދަން. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް އެބަަރއީސަުށް ަދންނަވަމުން  ާވހަކަ ިއއްޒަތްތެރި މިމަޖިލިސް ފެުށުނީއްސުރެ 

ގިނަ ބަޔަކު ކަންތައްތަކުްނ  ،ގައި ގިނަ ބަޔަކަުށް  މަންފާކުރާ ގޮަތުށްގޮތެއް  ލަޞަދެއްަގއި. ޖުމުޤްކި މަހަދަނީ ވަ ގާނޫނެއް މި

މިއަުދ  ،ސް މަވެނައޭގެން ެގއްލުމެއް ނުވާނެ ގޮތަުށް ކަންކުރުުމގައި. އެހެން ބަޔަކަުށް ިގނަ ،ޓަކައި  ކުރުމަުށްސަލާމަތް

މެންގެ ފޮުނިވ ގޮތަކަުށް ައޅުގަނޑު ރުން އެކާސަރު ،ސްޔަ ވި އިކަމުގަ ގެނައިދަލުސަރުކާރުން ކޮންމެ ގާނޫނަަކުށް ބަ

ފަރާތްތަކާ ވާހަކަދެއްކުެމްއ  ދަްއކަންވީކަމުަގއި ވާހަކައެ ،ތިމަޝްވަރާކުރުމެއް ނެ ،ނެތި ލުމެއްއިރަުށް ބަލަކޮމިޓީތަކުަގއި އިތު

ހަމަ އަުޅގަނޑުމެން ެއކަމާ ދޭތެރޭަގއި ޙަޤީަޤތުގައި  ،ނެތި ކަންތައްތަްއ ކުރަމުންދާަކން މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވެ 

ކޮމިޓީެގ  .ކުރަން. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ގަބޫލު އަބަދު ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްއަބަދު ތަކުރާރުކޮުށް އުފުލަން އަޑު 
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ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓަުށް ފާުޑިކޔައިފި. އަުޅގަނޑު ހަމަ އެްއ  ،އިުރ ވަރަުްށ ގިނަ މެންބަރުން ވިދާޅުެވްއޖެއިލާރިޕޯރޓަުށް ބަލަ

ގަިއ ޓުގައި ކޮމިޓީމި ރިޕޯ .ން. އަޅުގަނޑު ތަކުރާރުކޮުށް ދަންނަވަމުންދާ ވާހަކައެއް މިއީލާނައިންނަވަތަންކޮޅު ދަ

 ... ކުރިމަސައްކަތް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފުރުޞަތު މި ިސކުންތު. އަުޅގަނޑު މިހާރު  24 ޓުމިނެ 1މްހޫރީ ޕާޓީއަުށް ބާކީ . ޖުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދަުށް. ާދއި އަރުވަނީ ދަގެތީ

 

 ރު އިްލހާމް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ދަގެތި ދާއިރާގެ މެންބަ

 ވަނަ ...ުށް ( އަސަރިވސްގެ ގާނޫނު ިސވިލް)ދިވެހި  2007/5ސް. ގާނޫނު ނަންބަރު ރައީ  ޒަތްތެރިއް ކުރިއްޔާ އިޝު

މެން ގެނައި އަޅުގަނޑު ންކޮމިީޓއަކީ. މި ޮކމިޓީ އެއް މިައޅުގަނުޑ ެވސް ހިމެނޭ ޮކމިޓީ ިމއީ؛ ލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިލު އިޞް

އް. މު އިޞްލާޙެހިއްގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ޮގތުގައި މުޅު އިްޞލާޙެއް. އަގެނެވުނު ކުެރވިގެން މަްޝވަރާ ލާޙަކީ އޭގެ ޒާތުަގއިޞްއި

ތުްނެގ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން. ރައްޔި ؟ކުަރނީ ކޮންތަނަކުންތޯއްޔަން ޢައައްަސސާތަކަުށް މީހުން މިނިވަން މު  ،ސުވާލަކީ 

މާނައެއް ނެތް. ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމާ ކުރުމުގެ  ުސވާލު އެ މާ، ުށް. އެހެންވީއޮތީ ޕީ.ޕީ.އެމަ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ

ެވސް މެންބަރުން އި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮިމޝަނުގަ ،ނިންމުމަކީ އެ ނިންމުމުގެ ދުަށުން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަުށް

ނަންފުޅުތައް ވެްސ ނަމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ވަނީ ަކމަުށް ކުރާތިއްބަވަނީ. އެހެންވީމާ، މިހެން އަޅުގަނޑުމެން ސުވާލު

ުޅގަނޑުމެްނ  އްޔާ ފޮނުާވ ނަންތަކަުށް ވެްސ އައްޔާ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިމުައއްަސސާތަކަުށް. އެހެްނވެއްޖެ  ފޮނުވަނީ މިނިވަން

ނެ. ފުރަތަމަ މެއް ނޯންނާކަ ސަހަލު  ،ްއޔާ ރަންޮކޅާުސވާލު އުަފއްދަންވެއްޖެ އެހެްނވީމާ، މިހެންސުވާލު އުފައްދަންޖެހޭ. 

ވާނީ. އްނަންތަކެއް ފޮނު  ވާވަނީ. އެހެންވީމާ، ބޭނުންފުޅުއްއްޔާ މިނިވަން މުއައްސަސާަތކަުށް ނަންފުޅު ފޮނުރައީސުލްޖުމްހޫރި

ކަމެްއގަިއ  ުށް. އެހެްނވީމާ، މިހާ ކުޑަހުގެ މެޖޯރިޓީ އޮތީ ޕީ.ޕީ.އެމަމަޖިލީއް ފާސްކުރަނީ. އެ ނަންފުޅުތަ މަޖިލީހުން އަދި މި

ީރގަިއ ސްޓްންގ މިނި. މިނިސްޓްރީތައް ނުހިންިގގެން އަުޅގަނޑުމެން އަުޑއެހިން ހައުސިވާހަކަ ދެްއކުމުގެ މާނަެއއް ނެތް މި

ބޭފުޅުންގެ  . ނުގުޅި ދެދެ ބޭފުުޅން ންޓް ސެކެޓްރީއާ ުނގުޅޭ މިނިސްޓަރަކާނަޕާމަޖެހުނު މައްސަލަތަކުގެ ވާަހކަ. 

ހޭ. ކެއް ހާސިލުކުރަން އެބަޖެޑުދަނޑިތަ ނބޭނުންވާ ލަ ންސަުރކާރު ން.ނޫ ހުރެ މިނިސްޓްރީ ކުރިއަުށް ދެޭވވަެރއް މައްސަލަތަކާ

 ެދއްކުމަކީ ވާހަކައަބަދުވެސް  ން ިއގެކުޑަކަެމއް ނަގަ އެހެންވީމާ، މިއަުށް ވުރެ ބޮެޑތި ކަންތައްތައް ހުއްޓާ މިއަުްށވުރެން

 ،ބޭނުންވާ މިހެންވެްސ އޮންނާނީ ިއ އަދި މީގެ ކުރީގެ ސަުރކާރުތަުކގަ ،ެވސް ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން. ކުރީ ސަރުކާރު

ންވާ ކަމެއް. މިކަްނ . މިއީ ސަރުާކރަުށް ބޭނުުށްދީފަމި މަޖިލީހުން ފަސޭހަކޮ ުށް ބޭނުންާވ ކަންތައްތަކަުށްސަރުކާރު ހިންގުމަ

މަ އެ ބޭފުޅުންނުަށް ނަކަަމުށް ވާ ދަނީ. ހިންގަވާ ވާނީ. ސަރުކާރުން ބިޔަ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގަމުން އެން ކޮުށްދީގެ
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ނަމަ އެއީކީ ވާ ުށްކަމަ ކުރާ ީމހެއްސެކެޓްރީައކީ އުނދަގޫ ނަންޓްސަރވިސްގެ ޕާމަ ޓަކައި ސިިވލް ފަސޭހަކުރުމަުށް

 ވެސް އެކަން ކުަރއްވާނެ.  ންދެން ވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅު ފަސޭހަކަމަކަުށް ނުވާނެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރި މެންބަރު އްއަރުވަނީ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ އި  މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު 

 މައުމޫނަުށް.  ސްއަޙްމަދު ފާރި

 

 މައުމޫން ވާހަކަދެއްކެވުން: ސްދާއިާރގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ފާރިދިއްގަރު 

އަދި ހުުށަހެޅިފައިވާ  ،ޓަކީދާ ކޮމިޓީ ރިޕޯ ރަމުން މިކުސްހުރަީއސް. އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ބަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ދިއްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ، ރާ ގޮތުަގއި ައޅުގަނޑުގެ އަޚް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުކުގަނޑު ގަބޫލު ބިލަކީ އަޅު 

ސަރވިސްައީކ ވާަފއިާވ ބިލެއް. ިދވެހި ިސވިލް ޞަެދއްަގިއ ހުުށަހަޅުއްވަރަުށް މާތް މަޤް ،ޅު ނިޔަެތއްަގއިވަރަުށް ރަނގަ 

ިސވިލް ސަރވެންޓުްނގެ ހުރިހާ ާދކުރާ ބައެއް. މު ދައުރެއް އަހިއްއި ވަރަުށް މުގެ ތެރޭގަަތކުގެ މަސައްކަތްދައުލަތު

ކުރު ޙައްޤުވާ ބަެއއް. ސަރުކާުރ ކީ ވެސް ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޝުންޓް ސެކެޓްރީންނަނަމަފުންނާއި އަދި ހުރިހާ ޕާޒަވައް މު

ންކަމެއް. ޤީޔަހަމަ  ކަމަކީ ޓުންގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާސަރވެން ހިންގުމުގެ ދާއިރާަގއި ސަރުާކރު ހިންގުމަުށް ސިވިލް

 ުކރަންޖެހޭ އަދަދުތަކެއް ހުންނަޓަކަިއ އިޞްލާޙު  ކުރުމަުށްރަުށް ވުރެ ރަނގަޅަުށް މަަސއްަކތްހާިއ ހަމަ މިެއީކގައަދި ެއއާ

ވާ މެންނަުށް މިއަދު ހުުށަހެޅިފައިނޑުގައަޅު ،ރާ ކަެމއް. އެހެންނަމަވެސްގަބޫލުކު ންންމެން އެވެސް އަުޅގަނޑުމެ ކަމަކީ

ގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މިިނވަންަކން ގެއްިލގެންދާ ފަދަ ކަމަކަުށް ވެދާނެތީ އަުޅގަނޑު ކަންޮބޑުވޭ. ލާޙަކީ އަޅުގަނޑުމެންއިޞް

ކުެރިވގެން ސަރުކާރުެގ ކަތްއެންމެ ރަނގަޅު ގޮުތގައި މަަސއް ގޮުތގައި މިފަދަ އިޞްލާޙެއް އަންނާނީ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ

 ބެހޭ  ދިޔަ ގޮތާއިމަ އަުޅގނޑުމެން މިކަން ހިނގަހިސާބަުށް އައިގެން މިހާުށަހަޅުއްވައި ބަރެްއ ހުމިއްލަ މެންތެރެއިން. އަ

ގަނޑުމެން ހިއުމަން ރިސޯސް އުމެއް. އަޅު ޤައުމަކީ ވަރަުށް ކުޑަުކޑަ ޤަ ގެ މެންިވސްނާލަން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑު ވެސް ގޮތުން

ެއކަމަުށް  އަކަުށް ވެސްފާ ކޮންމެ ވަޒީ ،ވެސްމު ކޮންމެ މަސައްކަތަކަުށް ހިއްވަރަުށް މު ނަުށްމެއް. އަުޅގަނޑުމެން އުޤަ މަދު

ން އެ މަސައްކަތަކާ ަހވާލުވެ ތިބުން. އެންމެ ތަޢުލީމީ ބޭފުޅު ،ރިބާކާރުމެ ތަޖުއެން ،ބިލުޤާއެންމެ  ،އެކަުީށގެންވާ އެންމެ 

ލު ބިޤާއެންމެ  ވަީޒރުންގެ މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަކީ ވަގުތު އަުޅގަނޑުމެްނގެ އަޅުގަނޑަުށް ހަމަ ޔަޤީން މި 

މަީކ ކުރުްއޔަންޢަވާ ިސވިލް ސަރވެންޓުން ން ރުހުން ދެއްޭބފުޅު އެ ،ދަުށުން އިރުޝާުދގެ އިޔާ ބޭފުޅުންގެ ލަފަ ބޭފުޅުން. އެ

މަވެސް ވަޒީރުން ނައެހެންކުރާނެ ކަމެއް. ދުއީވެސް ހަމަ ތާ އަޅުގަނޑު  މަކީކުރުއްޔަންޢަސެކެޓްރީން  މަނަންޓްނޫނިއްޔާ ޕާ

 ކަމާދާނެއިޔަްނވެގެން ހިނގަ އްޢަ އި ިސާޔސީ ގޮތުން އެހެން ބަަޔކު އްގަ ެކއް ތިއްަބވާ ވަގުތެ އެހެން ބޭފުޅުންތަ ،ބަދަލުވެ

ވާ އިޞްލާޙުަގއި އަުޅގަނުޑ  މި މެްނ ކުރިމަތީގައި ހުުށަހެޅިފައިއަޅުގަނޑު އުފެދޭ. މިއަދުމެން ހަމަ ސުވާލުގަނޑުމެދު އަޅު
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ދާަގިއ ވަނަ ާމއް 5ފުުށުއަރާ ަބއެްއ ކަންތަްއ އެބަހުރި. ާވ އަދި ޟްިސވިލް ސަރވިސް ގާނޫނާ ތަޢާރަ ގޮުތގައި މިހާރުދެކޭ

. އަިދ ކަމަުށް ން ވާންޖެހޭވިލް ސަރެވންޓުނުކުރާ ބަޔަކަުށް ސިކަތްން ހޯދުމަުށް މަސައްހުރު ވަކި ފަރާެތއްގެ ،އެބަ ބުނޭ

އި މިފަދަ އިޞްލާެޙއް ގޮުތގަެދކޭަކމަުށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު  ކަމަުށް ވާންޖެހޭ ެވެގންވާ ބަެއއްސިޔާސީ ނުފޫޒުން ެއއްކިބާ 

 ކަމަުށް އަުޅގަނޑު ެދކެން. ޝުކުރިްއޔާ.  އެންމެ ރަނަގޅު ގޮތެއްއެއީ ން އްވުކުރުމަުށްފަހު ހުުށަހެޅުން ދިރާސާލުއަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަުރ އިްއޒަތްތެރި އަުރވަނީ ފޭދޫ ދާިއރާގެ  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަުޅގަނޑު ފުުރޞަތު މި

 އަުށް. ދެވަނަ ފުރުޞަތު.މްދީދީއިބްރާހީ

 

 މްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީ

ފަހުން  އިއަ  ވުޖޫދަުށް އްމިހާރު ސިޔާސީ ޕާޓީތަ އިރާއްޖޭގަ ގަނޑު ދަންނަވާނީ މިރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅު ޝުކު

 ހަމަ ކޮންމެ މަސައްކަތަކާ ވެސް އިދިކޮޅަުށް  ،ކަމަކާމެ ދެން ކޮން ،ޔާ ޭއގެ މާނައަކީ އް އިދިކޮޅޭ ވިދާޅުެވއްޖެ

އިިދކޮޅުްނ ބުނެފިއްޔާ  އޭސިޓީރމެން އިސްލާމިކް ޔުނިވަެއއީ އަުޅަގނޑު އުފެދޭ ސުވާލަކީ. އަޅުަގނޑު ؟ދެްއކުންތޯއޭވާހަކަ

ކުރަްނ ެމއް ރަނަގޅުނޫނީ ކަ ،ލާޙެއް ޞްނޑުމެން ީދނީ ގޮތުން ކަަމކަުށް އި . އަުޅގައެކޭސިޓީރޑް ޔުނިވަ ކްސްފޯމި ފެންނަނީ އޮ

ެއ  ،ަދއްކަނީ ވިދާުޅވަނީ ކްރިްސޓިއަން ދީނޭ. ައޅުގަނޑުމެން ހައްދުޖަހާ ވާހަަކ ދެއްކީމަ މިމި ކޮުށްިފއްޔާ މަސައްކަތް

ދެން ދުމަތް ގޯސްކޮުށްނޭ ދޭންޖެހޭނީ. ދޭ ވާހަކަެއއް ދަްއކައިިފއްޔާ ިތ ޚިުށް ޚިދުމަތްނޑުމެން ަރްއޔިތުންނަނުޖަހާުށޭ. އަޅުގަ

މަ ގެން ެގއަުށް ގެނައިމީހަކާ އިނދެ އަުޅގަނުޑގެ އަންހެނުން އަޅުގަނޑު ،ަގނޑު ދަންނަވާނީއްޔާ އަޅު ޖެެވއްދިކޮޅުއިމިހާރު 

ބުނެދީގެން  ކުމީހަ އެހެންގޮތް  ރޭކުރާނެނޫނީ އަޅުގަނޑާ ެއއްކޮުށް  ގޮތް، ކުރާނެއަުޅގަނޑާ ެއއްކޮުށް މަސައްކަތް އޭނަ

 ގޮތް ކުރަންވާތް ކައަުޅގަނޑާ މަސައް އިނގޭނީ އަުޅަގނޑުގެ އަންހެނުންނާއެނޫންހޭ އަުޅަގނޑަުށް  ؟ެއކަން ކުރާނީ ނެއްކިހި

އޭނަ  ،ސް ޔަވި ކަމަުށް ިސވިލް ސަރިވސްއެއީ  ؟ނެއްހޭ މިކަން ުކރެވޭނީކަުށް ކިހިގޮތަ . އެހެން މީހަކު ބުނާގޭަގއި

 ،ނާ ގޮތަކަުށް ހަދަިއގެންއަުޅަގނޑު ބު ؟އަޅުގަނޑު އުޅޭނީއޭނަ ޮގވަިއެގން ނެއްހޭ އަޅުގަނޑު ބުނާ ގޮތަުށް ނަހަަދންޏާ ކިހި

ާފޑުފާުޑގެ  ،ގަނޑު އުޅޭނީ. ިސވިލް ސަރިވސްއޭ ިކޔަިއގެންކުާރ މީހަކު ގޮަވިއގެން ނޫންތޯ އަޅު ކަތްގޮތަކަުށް މަަސއް ބުނާ

އުމު ޤައަުޅގަނޑު ދެންމެވެސް މީގެ ކުރިންެވސް ދައްކައިފިން މި  އަޅުގަނޑު މިކަން؛ ކިހިނެއްހޭ  ޔަިއގެންނަންތައް ކި

އެްއަގއި އާ އޮނޑި  ވުރެ އެތަްއ ގުނަ ކުިރއަުށް ޖެހިފައޭ. އެެހންވީމާ، ބާ އޮތް ހާލަތަުށް މީެގ ކުީރގައި  އޮތީ މިހާރު މި

 އުުމގެޤަގަނޑުމެންގެ މި . އަޅުއުޅޭނީ ން މިވެގެތަުށް އަުޅގަނޑުމެންނަުްށ މިހާރު ގޮ ން ދުްއވީަމ ވާއިންޖީނެއް އަަޅއިގެ

ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް  ތިޞާދީ ގޮުތންޤްއި ،ވެސް ިސޔާސީ ގޮުތން ކީބޭފުޅާއަ ހުންނެވި ހުންގާނުގައި މިއަދު މި

މިއަދު  ފެންނަން. އޮތީ މި ީވވަރު ހަލުވި . އެހެންވީމާ، ގައުުމގެ ސްޕީޑުލީޑަރުމިހާތަނަުށް ފެނުނު އެންމެ ވަރުގަދަ 
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ބިލިއަނަުށް  27.5 އިވެރިަކމަުށް އަރަ މަނިކުފާނު ވާ އެއް އުމުގައި ހިނގަހިނގާ އޮޤަބިލިއަުށް ރުފިޔާގެ ބަޖެޓް މި  ވަރަކަުށްދިހަ

ުދވަސްކޮެޅްއގެ  ކުޑަ އެ އޮތީޖެނެރޭޓުކޮުށްފައި އި އެ އޮތީ. ވެސް ެއވަރަުށް އުފައްާދފަ އުނައަކީ ެރވެނިބަޖެޓް އެރުވީ. ޭއގެ މާ

ކަންތައްަތއް މިގޮތަުްށ ދާއިުރ  މި ،ެވސް ޓެްކސް ެވސް ނެގި. އެހެންނަމަވެސް ތެރޭގައި. މީގެ ކުރިން ދިޔަ ސަރުކާރުން

 ،ވެސް ައޅުގަނޑު ދެންނެވިންއި ކުީރގަ ،ެއއްކޮުށް  ގޫތަކާނަ ުއނދަތެރެއިން މިއޮން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ސިވިލް ަސރވިްސގެ

މި ން ރުފިޔާ އަބިލި ަވރަކަުށްދިހަޓަކައި  އެ ވަސީަލތް ކުރިއެރުމަުށް ،ކުރުމަުށްދަތުރުފަތުރު، ުށްހަމައެކަނި ޓްރާންސްޕޯރަ

 ؟ކިހިނެއް ކުރާނީ ހަުލވިނުކޮުށް އުމުެގ ބަޖެޓާ ެއްއވަރު. ެއހެންވީމާ، މަސަްއކަތްތައްޤަމީގެ ކުރީެގ މުިޅ  .ޚަރަދުކޮުށްލީ

 ގޮތަކަުށް ހުއްޓުން އަރާތައް ގަނޑުމެންނަކަުށް އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސަްއކަތް އެހެންވީމާ، މިކަން ކުރަން އެބަޖެހޭ. އަޅު

ނުޖެހޭ ުށްޅުގަނޑުމެން ބަލާކަކުރަންޖެހޭނެ. އަން އިޞްލާޙުގަނުޑމެއެްއވެސް ގާނޫެނއް ބާްއވަިއގެން ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ. ައޅު

 ،އުމުަގއިޤަ  ގެގޮތް. އަުޅގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނީ އަޅުގަނޑުމެން ނަގާނޫނު އޮން އާިއ އެ ަތންތާގައިމެިރކާގަ ޔޫޭކގަާއއި އެ

ދިމާވެގެްނ . އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ނެތް ެއމެރިކާގައި އޮްތވަރަކަުށް .ޔޫޭކގައި އޮްތވަރަކަުށް ނެތް ވެސް އާބާދީ އަޅުގަނޑުމެންގެ

. ޖެހޭތީވެދަސްކުރަންައޅުަގނޑުމެން ގޮތަުށް ުއޅެން  މީހުން އުޅޭ ނުގައި އެ ންތަތަ އުޅެނީ އެ ސީބާތެއް ދިާމވެެގންއުޅޭ ހުރިހާ މު

ގޮތަުްށ  އޮތް މި ގާނޫނު މި ވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ކަުށް. އެހެންދަްސކުރާ ނުޭވ އެގޮތަުށް މެއްނޑުމެން ބޭނުއަޅުގަ

އުމުަށް ހަލުވި ޤަބޭނުންވަނީ މި  މެންައޅުގަނޑު .ުކރެއްިވއްޔާއިރާދަهللا  ޔަޤީންކަން ައޅުގަނޑު އެަބއޮތް ކަމުގެފާސްވާނެ

ކުރާނެ ފުރުޞަެތއް ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ލިބެން. ެއހެންވީމާ، އެ ފުރުޞަތުތަްއ މަަސއްކަތް ކޮުށްަގއި ހަލުވި ޑުސްޕީ

ޑު މި ވެގެން އަުޅގަނ އެހެންވެ އެ ވާަހކަ ދާންނަާވލަންއަޅުގަނޑުމެންނަުށް ލިބޭނީ މިކަހަލަ އިޞްލާޙުތައް ގެނެިވގެން. 

 ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ފުރުޞަތު ހޯދީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްދާެގ  75ގަާވއިދުގެ  ،ކަމުންސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. އެހެންހުހިސާބުން ބަ ތްތެރި މެންބަރު. މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަ

ޒަތްތެރި މެންބަރު އިއް  ގެން ދިއްދޫ ދާއިރާުތގެ މަތީގޮ ވާމާއްދާގެ )ުށ( ަގއި  އެ ،ންބަރުގެ ަދުށުވަނަ ނަން 3 ގެ)ހ(

ުށް ( އަދިވެހި ސިވިްލ ސަރވިސްގެ ގާނޫނު) 2007/5ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ހުުށަހަޅުއްވާަފއިވާ  މުޙައްމަދު ފްޠީޢަބްދުއްލަ

 ަވނަ ކިޔުން އިްއވަން. 3ގެަނއުމުގެ ބިލު އިޞްލާޙު

 

 ވޯޓުަށް އެހުން  . ވޯޓުަށް އެހުމުަށް ހުރި ކަންކަމުަށް 8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ގެންދާނީ ދަުށުން މަސައްކަތް ކުިރއަުށް ގެުށް ވޯޓަުށް އެހުން. މި އައިޓަމުވޯޓަުށް އެހުމަުށް ހުރި ކަންކަމަ ،8 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .الم عليكمالس  و ގައި. 1:30މެންދުރުފަހު 

 

 ] އަުށް  13:30އިްނ  09:59ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ުހގެ ރައީސް ޢަބްދުއިންނެވީ؛ މަޖިލީ )ރިޔާސަތުގައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވޯަޓުށް އެހުމަުށް ހުރި ކަންކަމަުށް ، 8ގެންދަން ކަަމުށް. އެޖެންޑާ ައއިޓަމު ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަުށް  މި .عليكم المالس  

ިއއްޒަތްތެިރ  އިދާރީ މޭޒުގައި ދަންނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( ވޯޓަުށް އެހުން. ވޯޓު ރަނގަީބލު ޖައްސަވައިެދއްވުނަުށް

ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންބަެއއް )ަވގުތުޮކޅަކަުށްފަހު( ކާޑުކޮޅުަތއް ެޗކުކޮުްށލެއްވުމަުށް ހަނދުމަފުޅުކޮުށްއަުރވަން.  މެންބަރުން 

ކު ވެްސ އްޒަތްތެރި މެންބަރައިކޮންމެ ، ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުން ނުވާކަން ފާަކގަކުެރވޭ. އް އޭގެ މަޤާމުަގއިކާޑުކޮޅުތަ 

 ދަންނަވާލަން ކަމަުށް.ުށް ޓަވޯ  ފާހަގަކޮުށްލަދެއްވުން އެދެން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

)ިދވެހި  2007/5ގާނޫުނ ނަންބަރު ، އްވާފައިވާ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު ހުުށަހަޅުދިއްދޫ 

ފާސްކުެރްއވުމާ އިޞްލާުޙގެނައުުމގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ިނންމެވި ގޮތަުށް ސިވިލް ސަރވިްސގެ ގާނޫނު( އަުށް 

 .ވާ ގޮތަކަުްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެންރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނައިއްޒަތްތެމެދު 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދުދާއިރާގެ ދިއްދޫ   ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    ހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީ

 69    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 46    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   68     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 35      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 68        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ . ހާޒިރުެވަވަޑއ85ިމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ުޖމުލަ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 46. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 69އަދަދު؛ 

 . ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ޭބނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ަބއިެވރިވެަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންގެ 22

ާދިއރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދިއްދޫ އެހެންކަމުން،  .68. ޖުމުލަ؛ 35. ފާސްވުމަުށް ބޭުނންވާ އަދަދު؛ 68އަދަދު؛ 

)ދިވެހި ސިވިްލ ސަރވިސްގެ ގާނޫނު( އަުށް  2007/5ގާނޫނު ނަންބަރު ، އްވާަފއިވާ ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު ހުުށަހަޅު

 މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު ކޮމިީޓން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެިވ ގޮތަުށް
 

 ނިންމުން 
 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ
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