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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި  އްދަލުވުމަށް ވަަޑިއެގންދެއްވިބަ ވަނަ 15އްމު ކޮމިޓީގެ `. ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ޢާ

ކެލާ ދާއިާރެގ  -1ދަންނަާވލާނަން.  ހާޒިރީ ނަވަން. އަުޅގަނޑު ހަމަ ރެޯކޑަށް ޓަކައި ޝުކުރުދަން ރުންނަށްމެންބަ

 .ރު ޢަލީ ފަޒާދުމެންބަިއއްޒަްތތެރި  ފުަވްއމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ  -2. )އަުޅގަނޑު( އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ާއރިފް

މެންބަުރ  ނައިފަރު ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި -4. ޒް މުޙައްމަދު ރަޝީދުމުޢާ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު މަޑަވެލި ާދއިރާގެ -3

ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ  -6.ގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު. ތ -5އަޙްމަދު ޝިޔާމް. 

އަލިފުށި  -8ރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު. ދާއި ހިތަދޫ ދެކުނު -7އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން. 

ފެލިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު  -9. ދު ޙުސަިއންމުޙައްމަދު ރަޝީ ންބަރުދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެ

ތްތެިރ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަ -11އިބްރާހީމް. ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު  -10. މަރުޒޫޤް

ޓިއަށް ވަަޑއިގެންދެްއވި ހުރިާހ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް . ކޮމި(އްރިރުޤަކޮިމޓީގެ ނައިުބ މު) މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު

މަހުގެ ތެރޭގައި ރަްއޔިތުންެގ  ވަނަ އަހަރު ފެބުރުއަރީ 2014މިއޮތީ  އިމިއަދު އެޖެންޑާގަ  .ދަންނަވަން މަރުޙަބާ

ވާފަިއާވ އް ފޮނު ގުޅޭގޮތުން މުވަްއޒަފުންނާފާ ދެވުނު ޓަކައި ަވޒީ ބެލެހެއްޓުމަށްމަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ސެިކއުިރޓީ 

 ހުގެ ރަީއސް. ރައީްސގެ ސިޓީފުުޅ ތި ގެ މަޖިލީތުން ވަީނ ރައްޔިެރއްވުްނ. މި މަސައްލަ ފޮނުވާަފއިދިރާސާކު މައްސަލަެއއް

ތުްނެގ ޔިވާލާނަން. ރައްަދންނަ ހަމަ ސިޓީފުޅު އޮންނާނެ. އަުޅގަނޑު  އިއިއްޒަތްތެިރ ބޭބޭފުޅުންގެ ފައިްލކޮޅުތަުކގަ ހުރިހާ 

ވެދުން ސަލާމަށްފަހު  ،ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ އާރިފަށްރާގެ މުޤައްރިރު ކެލާ ދާއިއްމު ކޮމިޓީގެ މަޖިލީހުން ޢާ

ޓުމަށް އްރިޓީ ބެލެހެއިދާާރގެ ސެިކއުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަރީ މަހުގެ ތެރޭފެބް ައހަރު ވަނަ 2014 ދަންނަވަމެވެ.

ކޮށް ބެލި ބެލުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަްނ ޢާބެހޭގޮތުން ިއތުރަށް މުރާޖަމުވައްަޒފުންގެ ވަޒީފާއާ ޓަކައި ަވޒީފާ ދެވުނު 

ރަނީ ަގއި ބަޔާންކުވަނަ މާްއދާގެ )ހ( 105އަސާީސގެ ޫނނުގެގާ ޖުމްހޫރިއްޔާ ގެދިވެހިރާއްޖޭ -1ެއވެ. ވިފަގަކުރެ ފާހަވާނީ 

މަޖިލީހުގެ ދަށުން ހިނގާ ޔިތުންެގ ގެއާއި އެ ޭގގެ ގޯތިތެެރއާއި ރައް އަންނަނިވި ގޮތަެށވެ. ރަްއޔިތުން މަޖިލީހުގެ 

. އަުއ ނެވެތަކުންޚިދުމަތްލަތުގެ ސަލާމަީތ ންވާނީ ދައުއްޓަަސލާމަތީ ކަންކަން ބަލަހައެންމެހައި ތަންތަނުގެ 

 -2 މުގެ ދަށުންނެވެ.ގެންދަވަނީ ސީދާ ސިފައިގެްނ ބެލު ދަށުން މި ދެންނެވި ކަންކަން ބަލަހައްޓަމުންނޫނުއަސާީސގެ ގާ

 މަޖިލީހުގެ ެސކިއުރިޓީ  ހު ރަްއޔިުތންގެމަ ފެބްރުއަރީވަނަ އަހަރު  2014ހިނގަމުން ދަނިކޮށް  މިހެން މިކަން

ުމެގ ނަށް ވެްސ ސެކިއުިރޓީ ބެލެހެއްޓުތެެރއިން ބަޔަކަްށ ަވޒީފާ ދެިވ އެ ުމވަްއޒަފުން ގެމުންޓުން އާންއްބެލެހެ

ސަބަބުން  ދިމާވި ެއކި ކަންކަުމގެ -3 ެއވެ.ަފއިވެ ިވ އެކަން ެއގޮތަށް ހިނގަމުްނ އައިސްވާުލކުރެމަސްއޫލިއްޔަެތއް ޙަ

ދީގެން މުގެން ތެެރއިން ބަޔަކަށް ަވޒީފާމުގައި އާންކޮށް ބެލިބެލުޢާރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން މިކަން މުރާޖަ

ާރ ފުށޫއަ ޙާ)ހ(ަގއިާވގޮތާިއ އެ މާއްދާެގ ރޫވަނަ މާއްދާގެ  105ގެ ނޫނުއަާސސީރިީޓގެ ކަންަތއް ބެލެހެްއޓުމަކީ ގާއުސެކި

ވަނީ ވަޒީފާއަށް ނެރުން  ކަމެއްކަމަށް ފާހަަގކުރެވުެނވެ. އަދި މިކަން ފާހަގަކުެރވުނު ިހސާބުން ފެށިގެން އެ ުމވަްއަޒފުން
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އެޅެންދެން ިމއަދާ ަހމައަށް ވެްސ ެއ ފަރާތްތަކަށް ޤާމުތަކާ ދޭތެރޭ ަވކި ގޮެތއް ކަނޑަމައަިދ ެއ އެވެ. މަޑުޖައްސާލެވިފަ 

ސެިކއުރިީޓ ގޭގެ ނަމުގައި މަޖިލީހުގެ  ސެކިުއރިޓީ އޮފިސަރުންގެ -4ެއވެ. ވެ ދެމުން ގެންދެވިފައި މުސާރަ ލިބެންޖެހޭ 

ފުށޫއަާރ  ނޫނުއަސާީސއާގާބަަޔކު ތިބުމަކީ އިްސވެ ދެންނެވި ފަދަިއން އިތުރު މުންގެ ތެރެއިން އާން ބެލެހެއްޓުމަށް

ލީހުގެ ގެއާއި ެއ ތުންގެ މަޖިން ރައްޔި ދަށުނޫނުއަސާސީގެ ގާ ގެ ޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ އްކަމަށް ފެންނާތީ އަދި ދިވެހިރާކަމެއް

 ގެ ަސލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން ދަށުން ހިނގާ އެންމެހައި ތަންތަނުރަްއޔިތުްނ މަޖިލީހުގެ  ާއއިގޭގެ ގޯތިތެރެ

 އެނޫން  ބެލެހެއްޓުން ންތުން މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަިއ ވަނިކޮށް ަރްއޔިދުމަތްތަކާއި މަތިކޮށްފަލަތުގެ ސަލާމަތީ ޚިއުދަ

އަިދ  އިރު އެކަުމން ނުރައްކާތެރި ނަތީޖާއެއް ުނކުތުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުކުރުމަކީ ސަާލމަތީގޮތުން ވިސްނާވާލުފަރާތްތަކާ ޙަ

ކަމުގެ ޒިންމާ ިފޔަވަުޅއަަޅއި އެ ކަމެއް ދިމާވާ ޙާަލތުގައި އެ ކަމެއް ބަަލއި ގެ މަްސއޫލިއްޔަތު ފުށޫއަރާ ފަރާތު 2

ވަިކ  ކަމެްއކަމަށް ފެންނާތީއާއި އަދި ތިވެދާނެމަން ދެނެގަތުމަށް ދަތިތަކެްއ ކުރިކަ ފަރާތަކީ ކޮބައި ނަގަންޖެހޭ

ލަުތެގ ކުރުމަކީ ދަޢުވާލުން ކުރުމަށް އިތުރު ބަަޔކާ ޙަވަނިކޮށް ހަމަ އެކަކުރެވިފަ ވާލުއްޔަެތއް ަވކި ބަޔަާކ ޙަމަސްއޫލި

މެދު ތަކާއްވާ ތިރީގަިއ މި ދަންނަވާ މަޤާމުޔަތްކުރަރިޢާ މި ކަންކަމަށްކަމަށް ފެންނާތީ  މާލިއްޔާއިން ކުރެވޭ ިއސްރާފެއް

 -2. އެޓް އާމްސް ޑެޕިއުޓީ ސާޖެންޓް -1ންނެވީމެވެ. ދެން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއްގެ ލަފާފުޅެއް ދެއްވުން އެދި ދެ

 މި ދެންނެވި ، ވި މަޤާމުތަކުގެނެވީމާ މި ދެން ފިސަރ.އުރިޓީ އޮސެކި -3އެޓް އާމްސް.  ޓަންޓް ސާޖެންޓްއެސިސް

 23ތިރާމް ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެން. ންނެވީމެވެ. އިޙްދެއްވުން އެދި ދެ ލަފާފުޅެއްގޮތެްއގެ ތަކާ މެދު ޢަމަލުކުރާނެ މަޤާމު

. (ތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސްރައްޔި)މުޙައްމަދު  މަޞީޙްهللا ޢަްބދު ކުމް. ޚާދިމ2016ް ނޮވެްމބަރ 23، 1438 ޞަފަރު

ންނަށް ގަނުޑ ިއއްޒަްތތެރި ހުރިހާ މެންބަރުސް. ޝުކުރިްއޔާ. ެއހެންވީމާ، ައޅުންެގ މަޖިލިރަްއޔިތު ،އާއްުމގެ ކޮމިޓީ 

ގޮެތްއ ވިދާޅުވެެދއްވުމަށް ތަޅުން  ިއގަންނަވާނުވަތަ މިކަމާ މެދު ދެކެވަޑަދެްއވުން ގޮތުން އެްއޗެއް ިވދާޅުވެކަމާ ގުޅޭމި

    ޢަލީ ފަޒާދު. ކަށްފަހު()ަވގުތުކޮޅަ ހުޅުވާލަން. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ފަޒާދު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ މެދު އްމުލަކުފުވަ

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ  ޓީއަށްއްމު ކޮމި ޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢާިއްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މި ރައް ޝުކުރިއްޔާ އާދެ!

ހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ދިވެ ވަނަ ނަންބަރުަގއި ވަރަްށ ސާފުކޮށް އެބަ ބަޔާންކުރޭ 1ވާފަިއވާ ސިީޓގެ ރައީސް ފޮނު

އަުޅގަނޑުމެން ކުރިމަތީަގއި ިމ ވަަނ މާއްދާގެ )ހ(ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮާތއި އަދި  105ގެ ނޫނުއަސާސީ ގާ

އަދި މި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައިާވ  އިމަްއސަލައަކަްށވާތީއާ  ފައިވާ މި މައްސަަލއަީކ އެ މާއްާދއާ ފުށޫއަރާ ހުށަހެޅި

 ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭ ފަރާތް އެއް ފަރާތް އަނެއް ފަރާތަށް  ބަރުގައި މި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުުމަގއިވަނަ ނަން 4ސިޓީގެ 

ގެ މިހާުރ ކުރުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭހޭދަކަމަކަށް ދެ  އްއެ ތު އޮތަތީއާ ެއއްކޮށް އަދިިކއުމުެގ ފުރުޞަޒިންމާ ނުނަގާ އެ ފާޑު

 ގަނޑު ހަމަ ހުށަހަޅަން އެ ނޫނާ ޚިލާފު ކަމަކަށްވާީތ އަޅު ތު ގާްއޔަެގ ތެރެއިން މާލިނޫނުތަކުރަމުންދާ ގާޢަމަލުކު
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ނޫނުަގއި މިއީ މާލިއްޔަތު ގާއިސްވެ ދެންނެވި ގޮތަށް  ހުށަހަޅަނީ މަށް. އަޅުގަނޑު މިހެންމަޤާމުތައް އުވާލު ހުށަހަޅާފައިވާ 

މިހާރު މި  މުންަކމަށް ވަންޏާ ވާނެ ކަމެއްނޫނޭ. އެހެންކޮށްެގން މަކީދެ ހޭދައެއް ކުރު ލަތުން އެއް ކަމަކަށް ދައުބުނޭ 

ކަމަށް  ރަދުކުރެވޭއެ ޚަ ތިބި މުަވއްޒަފުްނނަށް އިމި ޚަރަދުކުރެވި މިތަނުން ނަގާފަ ސިފައިންނަށް ެވސްއިންގޮތުން 

 އެހެން އަސާީސގައިނޫނުއްުޓން. ގާބެލެހެ މި މީހުން ކުރާ މަސައްކަތަކީ ެއއް ކަމެއް. ިމތަނުގެ ސެކިއުރިޓީވަންޏާމުން 

މަޤާމުތައް އުވާލަން ައޅުގަނޑު މި އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް އެކަން ެއޮގތަށް ނުކުރެވޭނެތީ  ،ށްފަިއވާހިނދުބަޔާންކޮ

އިދާރާގެ ވަޒީފާ ދިުނން ޕްރޮމޯޝަން އަދި ވަޒީފާިއން ވަކިކުރުުމގެ ަގާވއިދުެގ  މަޖިލީހުގެ ށަހަޅަނީ މި ރައްޔިތުންގެހު

ނޫން ިދގުވުރެ އަހަރަށް 5ަހރަށްވުރެން ކުރު ނޫން އަިދ ެއއް އަ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއ އެބަ ބަޔާންކުރޭ 46

 ނޫނަށް ދޭން. ދެން ވަޒީފާ ބެހޭ ގާ މަްސ ދުވަހުގެ ނޯޓިްސއެއް 2ނަމަ ޒަފެއްމަތްކޮށްފައިާވ މުވައް މުއްދަތަކަށް ޚިދު

ދިނުން ޭއގެ  ސްަވނަ މާއްދާަގއި ވަޒީފާއިްނ ަވިކކުރުން ނޯޓި 22ނޫނުެގ އިާލއިރު ަވޒީފާއާ ބެހޭ ގާއަޅުގަނޑުމެން ބަލަ

އަހަރަށްވުރެން ދިގުނޫން  5އަދި  އެއް ައހަރަށްވުރެން ކުރުނޫންގައި ބަޔާންކުރަނީ  2ގެ )ހ(ގެ ވަނަ މާއްދާ 22

ބެހޭ  ަވޒީފާއާ. އެހެންވީމާ، ޓިސް ދިނުންމަސް ދުވަހުގެ ނޯ ެއއް ބަހަްއޓާފައިވާ މުަވްއޒަފަކަށް މުއްދަތަކަށް ަވޒީފާަގއި

 2މި ބުނަނީ  އިޢަމަލުކުާރ ަގވާއިުދގަ އިރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގަ ،މިތަނުަގއި .ދުވަސް ސް ެއއް މަނޫނުަގއި ބުނަނީ ގާ

މި މަޤާމުތައް އުވާލަން  މި މީުހން އިމަސް ދުަވހުގެ ނޯޓިސް ދީފަ 2ދުވަސް. އެހެންކަމުން މި މީހުންނަށް  މަސް

 .ށަހަޅަން. ޝުކުިރއްޔާއަޅުގަނޑު ހު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ންމުބީ

 

 ކެވުން:ވާހަކަދެއް މުބީން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ

 މި ކަމަކީ. މިއީ ކުީރގެ  އްހިނގާދިޔަ ަކމެތީަގއި މައަޅުގަނޑުމެން އެންމެންގެ ކުރި މި !ދެއާ. ަޤއްރިރުޝުކުރިއްޔާ މު

ތަކުްނ ސެކިއުރިޓީ ބަލަަހއްޓަމުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އޭުރގަިއ މިތާނގައި ސަލާމަތީ ބާރު

އްަލއަށް އަމި މި ބޭފުޅުން އިެތރޭ އިތުބާރު ނެިތގެން އޭުރގަ ބޭފުޅުންނާ ދޭގަިއ މި އް ކޮށް އެމް.ޑީ.ޕީން ާޚއްަޞގޮތެދަނި

މި  އްމަޤާމުތަކެ އޮތް މި އުފައްދާފައި ނީ މާތު ލިބެއަުޅގަނޑަށް ަމޢުލޫ ގެ ަދށުން ކަމަށްއް ރައީސަށް ލިބިދޭ ބާރެ

ގޮތް.  މިކަން އޮންނާނެ ޙަޤީޤަުތގައި  ކަންއެ ައލިއަޅުވާެލްއވީ މިލީ ފަޒާދު ޢަވަަރށް ބޮޑަށް ތަކަކީ. އެހެންވީާމ، މުމަޤާ

 މަޑުްއކޮށްލަން އިގޭގަ ގޮތުަގިއ ދުވަސްކޮެޅއް ެވއްޖެ މި ބޭފުޅުން އޮތް އިމާތު ލިބިފައަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫހާރު ދެން މި

ވެއްޖެތޯ މިހާރު މި ގޭަގއި މަޑުކޮށްލަން ނޯޓިސްެއްއ  ލަން ބޭނުން ކިހާ ދުވަހެއްއޮންނަތާ. އަުޅގަނުޑ ސާފުކޮށް އަންގާފަ
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އެ ތިބީ. ެއއީ އަުޅގަނުޑ  އި އަންގާފަ ތޯ މިހާރު މަޑުކޮށްލަންއިނޯޓިސްއެއް ދީފަ  ޮކންކަހަލަ ،ތޯ އިދީފަ. ނޯޓިސްއެއް ދީފަ

 ނުން ާވހަކަ ދަންނަވާލަން.ޞަތެއް އަދި ބޭފުރުއަުޅގަނޑު  އިގެ ގޮުތގައި ސާފުޮކށްލަން. އެއަށްފަހުގައްއެއް ކަމެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކޮށްޢާމިކަން މުރާޖަ ްނގެ މަޖިލީހުގެ ިއދާރާއިންރައްޔިތުމި ދިމާވި އެިކއެކި ކަންކަމުެގ ސަބަުބން  އި،ގަ ވަނަ ނަންބަރު 3

ނޫނުައސާސީެގ ގާ ންަތއްތައް ބެެލހެއްޓުމަކީރިޓީ ކަކިއުދީގެްނ ސެ ފާވަޒީ ން ބަޔަކަށްރެއިމުންގެ ތެ އާން ބެލުމުގައިބެލި 

ފާހަަގކުރެވުުނ  . އަދި މިކަންފުށޫއަރާ ކަމެއްކަމަށް ފާހަަގކުރެވުެނވެ ގެ ރޫޙާ އެ ާމއްދާ ވަނަ މާއްާދަގއިާވ ގޮާތއި  105

އެކި މަޑުޖައްސާލީ ެއކިހިސާބުން ފެށިގެން އެ މުަވއްޒަފުން ަވޒީފާއިން ނެރުްނ ވަނީ މަޑުޖައްސާެލވިފަެއވެ. އަދި 

ވަޒީާފއިން އެަބއިން މުސާރަދޭ ވާހަކަ.  އިލިޔެފަ  އިމީގަރަ ދެމުން މިހާތަނަށް ވެސް ދިޔައީ. މުސާކަންކަން ދިމާވެގެން. 

ށް މި ަމއްސަަލ މި ކޮމިޓީއަ ެއކަން ކުެރވޭނީ މި ކޮމިޓީއަށް. އެހެންެވގެން ދޭ.އަިދއެްއ ނުވެއް އް ވަކިކުާރ ނޯޓިްސއެ

 ދަވާ އިނގޭތޯ.އަިއއްސަ މި އޮތީ. ކުިރއަށް ެގން

 

 ކެވުން:ވާހަކަދެއް މުބީން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ

ވެސް ދެްނ  ނާންގަނޑުމެައޅު ދެން އަުޅގަނޑަށް ދެން ސާުފވެއްެޖ އެކަން. އެހެންވީމާ، ،އެހެންކަމުން އަުޅގަނޑު އާދެ!

 އަޅުގަނޑުމެންނާ ވެސް އެކިބޭފުޅުން  އުޅޭތީ ެއކަމާ ގުިޅގެން ވަރަށް ގިނަތެރޭގައި  ބޭފުޅުން މީގެ އްދަންނަ ބައެ

ކޮށް ވެސް  އަުޅގަނުޑމެންނާ ބައްދަލުްއކަތްކުރާީތއާ ެވސް ެއއްކޮްށ މަސަ އި ޓީގަްއމު ކޮމިކޮށް ޢާޚާއްޞަ ރުމަތިންފަހަ

މަ އަުޅގަނޑު ހަ ގުޅިގެން. އެހެންވީމާ، އެބަުހރި މި ކަންތައްތަކާ އިފޯނުން ވެސް ވާހަކަދަްއކާފަދިމާކޮށް މިހެން  ނޫނީ

 ޅުމަށް.ޢަލީ ފަޒާދުގެ ހުށަހެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ،ތާއީދުކޮށްލަން ޢަލީ ފަޒާދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްާޔ. ޢަލީ ނިޒާރު.

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ނިޒާރު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހިތަދޫ

ސިީޓގައި  ނަމި އޮން އި އްވާފަމަޖިލީހުގެ ރަީއސް ޮފނު، އި މި އޮތް ިސޓީގަ އިޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. ަރީއސް ފޮނުއްވާފަ 

މަޖިލީހުެގ  ަރއްޔިތުންއްޔާ ެވއްޖެއިން ގޮތުން އިެއ މާއްދާގަްއވާ. ވާލާދެެގ މާއްދާއަކަށް ޙަ ނޫނުއަސާސީ ގާ ދޭނއެބަ އި

އްމު ހެން ޢާނެވި. ދެން މިހެން އޮއްަވ ތި ދެންބާރުތަކުން ކަމަށް ސަލާމަތީނީ ވަޓީ ބަލަހައްޓަމުން ެގންދަކިއުރިސެ

ވާަހކަ ކުރިއަްށ  އަޅުގަނޑު ތޯކޮން ގަވާއިދެްއގެ ދަށުންަވނީ ވަނަ އަހަރު ވަޒީފާ ދެވިފައި  2014 ވަޒީފާ ފަރާތްތަކަކަށް
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ކޮން ަގވާއިެދއްެގ އްރިރު. ެއއީ ކޮން އުސޫލެްއގެ ެދއްވަފާނަްނތޯ މުޤަޖަވާބު އަށްއެ ގެންދިއުމުގެ ކުރިން ައޅުގަނޑު 

ދެން  ކަށްފަހު( އާދެ!ވަނީ. )ަވގުތުކޮޅަ ދެވިފައި އްމު ބަޔަކަށް އެ ވަޒީފާވަނަ އަހަރު ޢާ 2014، އެ ވަޒީފާ އޭދަށުންތޯ

 ގަާވއިދާ ދެންވާނީ. ކަމަކަށް އިން އިށްފައިން ކޮތެރެ ާބރުގެ ިވޔަސް މި މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ލިބިލައްވާ ކޮންމެ ގޮތެއް

ޚިލާުފ ކަމަކަށްހެން އަުޅގަނޑަށް  ގަާވއިދާވާނީ ވިަޔްސ އެ ކަންކުރެއް  ަމޖިލީހުގެ ރައީސް އެދެން ްއޔާމުންވެއްޖެޚިލާފު

ރިޢާޔަތްކޮށް މި  ކަށްނޫނަޔަތްކޮށް ގާނޫނުއަާސސީން ގާރިޢާ ނޫނަކަށްގާ ދެންނެވި އިލީހުގަދެން މަޖި ހީވަނީ.

ެއއީީކ  ން ވުމަކީއެހެންނައިރު އި އިވަިކ ގޮތަކަށް ހަމަޖެހިފަހިނގަން ދެންނެވި ކަންތައްތަެކއް މި އިކެވިފަ ވާހަކަދެއް 

 އިން ކަމަކަށްާވއިރު  ފަވަނަ އަހަރު ިހނގާ 2014އަުޅގަނުޑ ފާހަގަެއއްނުުކރަން.  ކަަމކަށް އެކަން ވެގެންދާނެ ގޮތެއް 

ިމ ވެސް ނިމިގެން މި ދިޔައީ  ވަނަ އަހަރު 2016 ،ގެން ޅުންނަށް މުސާރަދެވިހަމަ މި ބޭފު ވަނަ އަހަރު ވެސް 2015

ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ  ހެންވީމާ، މިހާހިސާބަށް މި ކަންތައްތައް މިހެން ގޮއްސަ އޮތުމަކީ މިއީވިގެން. އެމުސާރަދެ ޅުންބޭފު

ވެްސ  ތިއްބަާވއިރު ޖެހޭ. ައުޅގަނޑަށް ފާހަަގކުރެވުނު އެ ބޭފުޅުންއެބަ ދެ ޚަރަދެއް ކުރަން ހަމަކަމެއް. ެއއީ 

 2014 ތެރޭައހަރެއްހާ ދުވަސް 2ކުރަމުންދިޔައިުރ  ަޚރަދެއް 2އެހެންވީމާ، އެމް.އެން.ޑީ.އެފްެގ ބޭފުޅުން މިތާ ތިއްބަވާ. 

 ދެވިބޭފުޅުންނަށް މުސާރަ ވަނަ އަހަރު ވެްސ އެ 2016މިކަން ކޮށްފަ. ވަނަ އަހަރު  2015 .ވަނަ އަހަރު މިކަން ކުރެވި

. ވާންޖެހޭ ބަޔަކު ވެސް ތިބެންޖެހޭނެޒިންމާ ވަީނ މިކަމުގެއަުޅގަނޑަށް ހީ .ރަދުތަކެއްޚަ އިރު ބޭކާރީމިހެންދިޔަ

މުްނ އްޔާކަމެއްކަމަށް ެވއްޖެއިން  އިގާފައްޖެ. މިއީ ގަާވިއދާ ޚިލާފަށް ހިންސވެއެހެންވީމާ، މި ތަންކޮޅެއް ލަސްވެ

ފުޅަުކ ކޮންމެ ބޭއެއީ މި ގޮތަްށ ހިނގަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫންަކމަށް. ވެސް ހަމަ ތާއީުދކުރަން މި ކަން  އަޅުގަނޑު

. ދުކުރާނެ ކަމެއްނޫންކުރުމަީކ ައޅުގަނުޑ ތާއީލަުތގެ ަފިއސާއިން ދައު . އަދި ޭބކާރު ޚަރަދުތަކެއްކުރެްއވިޔަސް

މުން މި ބޭފުޅުންގެ ވަޒީފާ ހަމަ އްޔާށް ެވއްޖެކަމަކަމެއްބޭކާރު ކަމަކީ އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑަށް ހީަވނީ ހަމަ މި

 ޝުކުރިްއޔާ. ކަށް.ިވގެން މި ކަން ނިމެންޖެހޭނެ ގޮތަވަކިކުރެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޙުސައިން. ރަޝީދު ދުްއމަދެން މުޙަޝުކުރިްއޔާ.  އާދެ!

 

 ދެއްެކވުން:ާވހަކަ ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އަލިފުށި

ަމކަށް ައޅުގަނުޑ ނޫނުއަސާީސއާ ތަާޢރުޟުވާ ކަގާދެން ފާހަަގކުރެވުީނ  އަުޅގަނޑަށް އާދެ!ޤައްރިރު. މު ޝުކުރިއްޔާ 

ވާ ގޮތަށް ތަޢާރުޟު ނޫނުއަސާީސއާގާހުންނަ  އިހެދިފަމި އެހެންނަމަވެސް ޔާނަން. ްއ ނުކިހަމަގައިމު ވެސް މަރުޙަބާއެ

. ހުންނަ ކަންތައްތައް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ބޮޑަށް ބެލެވެނީ އި ކުރެވިފަ ބާރުލިބިގެން ގަާވއިުދތަކުން އްހެދިފަ އޮންނަ ބައެ

ކުަރްއވާނެ  ވެސް ބޭފުަޅކު ވިޔަސް ސް ވެސް އަދި އެހެންމަޖިލީހުގެ ރައީ  ގެކު ކުރީހަމަ ހުރެފަކައެއް އެްއވެސް ޭބފުޅަ
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ތިބި  އި ގައި ވަޒީާފގަޖެހޭ ކަމަީކ މިތާނނޑުމެން ވިސްނަންދެން މީަގއި ައޅުގަ  ޤަބޫެލއްނުކުރެޭވ.ކަމަކަށް ައޅުގަނަޑކަށް 

ތީ ބައެއް އެާތ ވީމެންބަރަކަށްއްމު ކޮމިޓީގެ ޢާ ގޮތަށް މުބީން ފާހަގަކުރެްއވިމީހުންނަކީ ދެން އަޅުގަނުޑ ވެސް 

ކިހާވަެރއްެގ ހުރޭ. ދެން އެ މީހުންގެ ޙައްޤަށް  އިާނ ދިމާވެގެންނާ ގޮްތގޮތަށް ުސވާލުކޮށްފަބޭފުޅުންމަސައްކަތްކުެރއްވި 

ުފވެިރ އިންޞާ ވެސް އެތަްއ މަސްތަކަކު މުސާަރ ވެްސ ދެުވނީމަ އެ ނުކޮށް އް އްތޯ އަންނަނީ. ދެން މަސައްކަތެއުނިކަމެ

ތެރޭަގއި މަތީ ބޫލުކުރަން ހަމަ ސިފައިންގެ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ޙާލު ހަމަ އަޅުގަނޑު ޤަ ވެސް ނޫން ކަމަށް ގޮތް

 ތިއްެބވި. އިރޭގަ ތެ ޭއގެ މިތަނަށް މަޤާމު ބަދަލުވި ބޭފުޅުން ެވސް އިފައިްސތިޢުފާދެއްވާ އިތައް ފުރުއްވާފަމަޤާމު

ދެން . އިލަތުގަމި ޙާ  ނެނޑުމެން ވިސްަނންޖެހޭއަޅުގަ ެގއްލިގެްނދާކަންއެބަ އެ މީހުންގެ ވެްސ ޙައްޤުތަކެއް އެހެންވީމާ، 

ގެންވާ ގުޅުމެއް އޮތް ކަމަްށ އެަކށީ ގައިމަޖިލީހުގެ ލީޑަޝިޕާ ދޭތެރޭ ައޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ސަލާމަތީ ބާރުތަކާއި އިމީގަ

. ހެންވިދާނެ ކަމެއްވާހަކަދަްއަކއިގެން ކުރެ މިންގަނޑަކަށް މީތި ގެންދެވުމަކީ އެއީ  އްަބސްެވވޭފަރާތުން އެ 2 މުންވަންޏާ

ގެ ތަޖުރިބާކާުރ ކުރީަގއި ވެސް އެތާނނގައި މަސަްއކަތްކުރި މީހުންނަކީ މިތާ ކަމަށް ވަންޏާމުން މިސާލަކަށް ދަންނަވާ

ގެ ަވޒީފާއަްށ އެތާނ އިމަޤާމުތަކުގަ  އެތާނގެތެެރއިން ކަމުދަނީ ކޮން ބައެއްތޯ  ގެވަންޏާމުން އޭ ބޭފުޅުން ކަމަށް

ގޮތަށް ވީހާ  ޙައްޤަށް އުނިަކމެއް ނާންނާނެ މީހެއްގެ އެހެްނވީމާ، އެ ގޮތަށް ެވސް ެއއްެވސް އިނގޭތޯ. ބަދަލުކުރަން

ެއއީ ހުށަހެޅުމެއް  މަަކށްވާތީ އަދިބާކިޔާ ކައަޅުގަނޑު މަރުޙަވެސް  ހަމަ ގައިމުކީ ވުމަ ވެސް ބަލަިއގެން ގެންދެވެނޭ ޮގތް

 . ުޝކުރިްއޔާ އިނގޭޯތ.ން ައޅުގަނޑުއަޅައިފި ން ހުށަވެސްވަންޏާމު ކަމަށް ންޖެހޭގޮތަށް ހުށަޅަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ކުޝުކުރިްއޔާ. ދެން މިޮއތީ ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނި އާދެ!

 

 ހަކަދެއްެކވުން:ވާ  ދޮންމަނިކު ޙުސައިންމަނިކު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ.ތ

ވުމަށް ޑު ވެސް ޢަލީ ފަޒާދު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްލަން އުޅުނީ އަުޅގަނޤައްރިރު. އަުޅަގނޑު ދަންނަވާޝުކުރިއްޔާ މު

ހުއްދަކުރާ ކަމެއްކަމަްށ  ނޫނުމާލިއްޔަތު ގާ ކުރުމަކީ ފަރާތުން ޚަރަދު 2ކަމަކަށް  ެއއް ވާހަަކާއއި އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ

އެ  އިއީސް ހަމަޖައްަސވާފަމަޖިލީހުގެ ރަ މިީއ ެއބަ ވިދާުޅވޭ  އެްއކޮށް ބަެއއް ބޭފުޅުންވެސް ނުފެންނާތީއާ އަދި ހަމަ އެއާ 

ހީވަނީ މި ބޭފުޅުންނަށް މުސާރަ  ައޅުގަނޑަށް ،އެހެންނަމަވެސްއޮތް ކަމެއްކަމަށް.  އިގޮސް ނިމިފަ ހިސާބުން

 މަޖިލީހުގެކި އޮންނާނެހެން. ވަކި ބަޔަކު ވަ  އިޒިންމާވެފަ ސްތައް ވެސް ެއހެން ބައެއް އޮފީ ގެރުާއއި ސަރުކާދޫކުރުމުގަ

 2އެްއ އަހަާރއި  އެނގެނީ.އަުޅގަނޑަށް  ން މިކަން ނިމިފަާކ ނޯންނާނެކަންއެިޅގެިމކަން  އިގަ ރައީސްެގ އިސްތަށިފުޅު 

އެއް އަހަރު ނޫނީ މިކަން އެނިގގެން ގޮްއސަ ޮއންނާނީ.  ަބޔަކަށް  ގެންދާއިރު ކޮންމެވެސްއަހަރު ފާއިުތވެ  3ނޫނީ  އަހަރާ

ެއކަމަކު މިހާދުވަސްދާއިރު އަުޅގަނޑަްށ މެއްގެ ތެރޭަގއި. ނޫނީ އޮޅު ވެސް ނޭނގި ކަމެއް ކޮށްެލވިދާނެ އިއެއް ަވގުެތއްގަ 
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ހަމައެކަިނ ެހން އޮންނާނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު މިކަން އިއެނގިފަ ހީވަނީ މިކަން ހަމަ ވަރަށް ިގނަ ފަރާތްތަކަކަށް

ރުގެ ސަުރކާންވީމާ، އެހެަވން. ވެސް ނާޅު އިސްތަށިފުޅުަގއި  ގެސް ނާުޅވަން. އަދި މަޖިލީހުގެ ރައީ ބޮލެއްގެ މަޖިލީހުގެ

އޮތީ. ގޮއްސަ މި  ގޮްސ މިކަން ގޮސް މިހިސާބަށް ރާތައް ވެސް އެކުެލވިގެންެއހެން އިދާ ސްތަްއ ެވސްއެހެން އޮފީ

ސިޓީފުޅަްށ  އޮތް ވާފައިެއ ފޮނު ްއލުކޮށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް މިކަން ޙަ  ފެޭނ ވީހާ އަވަހަކަށް  އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑަށް

ހު ވީހާ ފައެއް ދިނުމަށްސްމަސްދުވަހުގެ ޯނޓި 2ނަށް ބޭފުޅުން ުޅގަނޑުމެން މި މަޤާމުތައް އެޢަމަލުކުރުމުގެ ގޮތުން އަ

  .ދަންނަވާލަންއެ ާވހަކަ ގަނޑު އަޅު ންވެ ބޭފުޅުން ދޫކޮށްަލން. އެހެއަވަހަކަށް އެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްާޔ. ދެން އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން މިއޮތީ ިޝޔާމް. 

 

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ލަން ުއުޅނު ވާހަކަިއގެ ެއއްަބއި ހަމަ އަުޅގަނުޑ ވެސް ދަންނަވާ !ިއއްޒަތްތެރި ުމޤައްރިރު. އާދެ ޝުކުރިއްޔާ 

މު ކޮމިޓީގެ އްޢާވެެދްއވީ. މީގައި އަުޅަގނޑުމެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު އެ ވިދާޅު

އް. އެހެންނަމަވެސް، ބޫލުކުރަނީ. އަުޅަގނޑުމެންގެ އިޙުމާލު ވެްސ އޮްތ ކަމެޤަކެއް ވެްސ ހުރިކަމަށް އަޅުގަނޑު ޒިންމާތަ

ވަރަށް ޮބޑު އްމު ކޮމިޓީެގ އިޙުމާލެއްކަުމގައި ވެސް އަުޅގަނޑު ނުދެކެން. ީމގައި ަދއުލަތުން މިއޮތީ ޢާހަމައެކަނި 

ށް ހޭދަކުރަން ކަަމކަށް ދެ ފަރާތަކަށް ނުވަތަ ދެ މުއައްސަާސއަކަށް މިއޮތީ ައޅުގަނޑުމެންނަ ެއއް ހޭދައެއް ކުރެވިަފއި

ބޫލުކުރަްނ ޤަދާތީ. ދެން ައޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ . ވަރަށް ިގނަ ދުވަސްެވއްޖެ މި ހޭދަތަކެއް ކުރިއަށްފުރުޞަތު ދެވިފަ

ނުކުތާ ވެސް. މީގައި މިާވ ގޮތަކީ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ފާހަގަކުރެްއވި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް. އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ  105ގާނޫނުއަސާީސގެ މާއްދާައކަްށ ރިޢާޔަތްކުރެވިފައި އެަބއޮްތ 

ން މިކަހަލަ ހެދިފައި ހުރި ބައެއް ގާނޫނުތަކުން ލިބިދޭ މި ދެންނެވި ހުރި ބައެއް ކަހަލަ ލޫޕްހޯލްސްތަްއ ބޭނުންކުރެވިގެ

ގޮތްގޮތަށް ވެސް ޢަމަލުކުެރވިފައި އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު ނުދަންނަވާނަން މިކަމަކީ މިއީ ސީދާ ެއކަހަލަ 

ވެފައި އޮންނައިރު އޮންނަނީ ގޮތަކަށް ގޮސްފައި އޮތް ކަމެޭކ. އެހެންނަމަވެސް، ިމކަހަލަ ކަންތައްތައް ގިނަފަހަރަށް ދިމާ

ިވޔަސް ހެދިފައި އޮންނަ ކޮންމެވެސް ގާނޫނަކުން ލިބިގެްނާވ  ކަމުަގއި ގާނޫނުއަސާީސަގއި ަވކި ގޮތަަކށް ލިޔެވިަފއި އޮތް

ބާރެއްގެ ތެެރއިން ހެދިފައި ޮއންނަ ގަާވއިދަކާއި ެއއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވިފައި އޮންނަ އޮތުމަކުން މިކަހަލަ ކަންތައް އެަބ 

. ދެން އަުޅގަނުޑ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ާތއީދުކުަރން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ެއ ވިދާުޅވި ގޮތަްށ ރޭ ދިމާވެފަހު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގައި މި އޮންނަނީ ދެ މަްސދުވަހުގެ ނޯޓިްސއެއް ދޭން. ދެން އަޅުގަނޑުމެން މިއޮީތ 

ލީހުގެ ރައީްސއަށް ލަފަެއއް މި ކޮމިޓީން އަރުވަން. ެއީއ އަުޅގަނޑަށް ީހވަނީ ޢަލީ ލަފައެއް އަރުވަން ަރއީްސއަށް، މަޖި
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ުޅގަނުޑ ދެކެނީ. އެީއ ފަޒާދު އެ ހުށަހެޅުްއވި ގޮތް އެއީ އެންމެ އެފަރާތްތަކަްށ ެވސް އެންމެ ރަނަގޅު ގޮތްކަުމގަިއ އަ

ދޭތެރޭެގ  އަހަރާ 5އަހަރާއި  1ނެވީ ންމި ދެ މަހުގެ ނޯޓިސްއެއް ބެހޭ ގާނޫނުގައި މި އޮންނަނީ އެއް ވަޒީާފއާ

 ްށ ހީވަނީ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާމުއްދަތެއްަގއި ޚިދުމަތްކުރަްއާވފައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑަ

، ވީމާއެހެން އެްއގޮތަށް މިކަންތަްއ މި ނޯޓިސް ެއގޮތަށް ދެްއވުން ެއއީ ެއންމެ ރަނގަޅު ގޮްތކަމުަގއި ައޅުގަނޑު ެދކެނީ. 

 ޢަލީ ފަޒާދުގެ އެ ހުށަހެޅުްއވުމަށް ތާއީދުކޮށްލަން ޖުމްލަގޮތެްއގައި އިނގޭތޯ. ުޝކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިްއޔާ. ދެން ފުރުޞަތު އަރުވަން މިއޮތީ ެޝއިްޚ މޫސާ ނިޒާރަށް.  !އާދެ

 

 ވުން:ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެްއކެ

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައި އޮތްގޮތަށް ބަލާއިރު ދެން އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ 

ތާއީދުކުރަން އިނގޭތޯ މި ބޭފުޅުންނަށް ނޯޓިސް ދެއްވާފަިއ މިކަން ޙައްލުކުރުމަށް. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު މި 

 ނީ ައޅުގަނުޑމެން ޔަޤީންކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެއް އެބައޮތްހެން. ެއއީ މިހާރު ދެކެވުނު ވާަހކަިއގެ ތެރޭަގއި އަޅުގަނޑަށް ހީވަ

ވެސް ކުީރގައި މި ދެންނެވި ރައީސް ެއކަން ކުރެްއވީ ރަނގަޅަށްތޯ ނޫންތޯ އެ ުސވާލު އަދިވެސް އެބަ އުަފއްދާ. 

ތައް ހުންނާނެހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މަޖިިލސްގަިއ ހުންނާނެހެން އެ ބޭފުޅުންނަށް ވަޒީފާ ަޙވާލުކުިރ ލިޔުން

އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ. މި ދެްނނެވީ ަވޒީފާގެ މަްސއޫލިްއޔަތު. މިކަހަލަ ލިޔުންތައް ޙަވާުލުކރެވޭއިުރގައި ާޢއްމުކޮށް އެ  

ބޭފުޅުންނަށް ވަޒީފާ ެދވެނީ ކޮން ގާނޫނެްއގެ ދަށުންކަެމްއ ނޫނީ ކޮން ަގާވއިދެްއގެ ަދށުންކަމެއް ޙަވާލާެދވިފައި 

އެފަދަ ލިޔުމެއް އޮތިއްޔާ އިދާރީ ޮގތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ލިޔުން ގެނެސްދެްއވައިިފއްޔާ ، މާހެންވީހުންނާނެ. އެ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ސާފުވާނެ. ދެން އޭރަކުން އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު އެއީ ކިހިނެއްތޯ އެކަން 

ްއޗަށް ބަްއލަވައިެލއްވުން މުޤައްރިުރ ކޮށްފައި އޮތީ އެ ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ސާުފެވެގންދާނެ. އެ އެ

އެ ިލޔުން  ގެ މައްސަލަެއއް ނެްތ. އެކަމަކުއަޅުގަނޑުމެންގެ ނަމުަގއި ބައްލަަވއިލެްއވިޔަސް އަުޅގަނޑުމެން

 ބައްލަވާަލއްަވއިފިްއޔާ ެއއީ ާސފުވާނެ ކަމެއްކަމަށް ައޅުގަނުޑ ދެކެނީ. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރިއޭޓުްނ ވެްސ ވިާދުޅވި ފަދައިން މިތާނގެ ޕާލިމަންޓްރީ އުސޫލުތަުކެގ ހުރި ކުިރއްޔާ. ދެން މި ސެކްރެޓޭޝު !އާދެ

ނޫނީ އޮނިގަނުޑގައި ހުރި މަޤާމެއް ނޫން އޭރަކު ވެސް އެީއީކއެއް އިނގޭތޯ. ސަރޖެންޓް ެއޓް އާމްސްެއއް ހުންނަން 

މެން މިކަން ކުރިޔަސް. މިއިން އުނިކުރަން ުނވަަތ މިއަހަރު ވެސް ސަރޖެންޓް އެޓް އާމްސް ހުންނާނެ ައޅުަގނޑު
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މިއާއި ދޭތެރޭަގއި ގޮެތއް ިނންމަން ހުށަހަޅާފައި އޮތީ ތިން މަޤާމެއް. އެއީ ޑެިޕއުޓީ ސަރޖެންޓް އެޓް އާމްސް، 

އެސިސްޓަންޓް ސަރޖެނޓް ެއޓް އާމްސް ދެން ސެިކއުރިީޓ އޮފިސަރ. ދެން ސަރޖެންޓް އެޓް އާމްސް އެީއ ހަމަ 

އެ ވިާދޅުިވ ފަދައިން މި ުއޫސލުގެ ތެރެއިން ައއި ކަމެއް ، ހިމެޭނ މަޤާމެއް. ދެން އެހެންވީމާގަާވއިދުަގއި  މަޖލީހުގެ

ދެން އެ  !ންމެވި ނިންމެވުމެއް އެއީ. އާދެނޫންކަމަށް މިވަނީ އިނގޭތޯ. ދެން އެ ވަގުތު ދެން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނި

 !ކަމެއްކަމަށް ވަނީ އިނގޭތޯ. އާދެްއމު ކޮމިޓީން ނިންމި ޢާހަމަ  ތްގޮތުންވަގުތު އެ ވިދާުޅވާހެން އޭުރަގއި ރޫޙު އޮ

އެްއގޮތަކަށް ވެސް ަރއީްސެގ އަމިއްލަފުޅު ނިންމުމެއް ޫނން. ހަމަ ރައީސްއަށް ފެނިަވޑަިއގެން މިކޮޅަށް ފޮނުވީަމ 

ތް ެއއްެޗއް ނޫނޭ މިކޮޅުން ނިންމެވި ނިންމެވުން އޭރުގެ ރޫޙު. އެހެންނަމަވެސް، އޭރުަގއި އޮނިގަނޑު ތެރޭގައި އޮ

ހިސާބަށް ދިޔައިރު ވެސް އެ ވިދާުޅވާހެން އޮނިގަނޑު ތެޭރގައި އޮްތ  ވިދާޅުވި ގޮތަށް. ދެން މިއަދާ އެީއކީެއއް އެ

މަޤާމެއް ނޫންކަމަށް ވަނީ. އެެހންނަމަވެސް، ދެން ހަމަ މި ބޭފުޅުން ވެސް ވިާދޅުވި ފަދައިްނ ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން މި 

ޢަލީ ނިޒާރު ވެސް ފާހަގަކުެރްއިވ ފަދައިން ގާނޫނުއަސާސީން ވަކި ބަަޔކަށް ދީފައި އޮތް  .އްެދވިފަގޯސް މިއޮތީ ހެ

މަސައްކަތެްއ ކުރުމަށް އެހެން ބަޔަކު އަުޅގަނޑުމެން މި ޯހދީ. ހޯދިއިރުަގއި ދެން ޢަލީ ފަޒާދު ވެްސ ވިދާުޅިވ ހަމަ 

ގޮސްަފއި މިޮއތީ. އެްއކަމެއް ކުރާކަށް ެދ  ެވސް ޚިލާަފށް މިކަން މި މިީޓ، ސޮރީ. ާމލިއްޔަތު ގާނޫނާމާލިއްޔަތު ކޮ

ޚަރަދެއް ކުރުމަކީ ެއްއވެސް ާގނޫނަކުން ޙުއްދަކުރާނެ ކަމެއް ނޫން އަޅުގަނޑުމެްނގެ މައްޗަްށ ވެސް. ައޅުގަނޑުމެްނ 

ަވިކ އަދި ކަމެއް ކުރިޔަސް ވާނީ ޯގހެއް ވާނީ ގޯހަކަށް. ެއކަހަލަ ގޮތަކަށް ގޮސްފައި އޮތް ގޯެހްއ މިއީ އިނގޭތޯ. ިމއީ 

، ންމެްނގެ ޒިންމާެއއް. އެހެންވީމާއެއް ބޭފުެޅއްގެ ޒިންމާެއއް ނޫން މިއީކީ. ރައީްސާއއި ާއއްމު ކޮމިޓީއާއި މި ހުރިހާ އެ

އަޅުގަނޑު ދެން ފުރުޞަުތ ، ގޮެތއް ނިންމައިދޭށޭ. އެހެްނވީމާ ދެން މިއަދުގެ ަރއީސް މިއޮީތ މީތި ފޮނުވާފައި މިއަށް 

 އަރުވަން މިއޮތީ މަރުޒޫޤް. 

 

 ލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަރުޒޫޤް ވާހަކަދެއްެކވުން:ފެ

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ހަމަ އަޅުގަނޑު ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މީގައި އިނީ ތިން މަޤާމެއްގެ ވާހަކަ. އެ ތިން 

 މަޤާމު ޖުމްލަ ކިތައް ބޭފުޅުންތޯ؟ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިރޓީ އޮފިސަރުންގެ މަޤާމުގައި ކަންނޭނގެ ގިނަ ބޭފުޅުން ދެން ތިއްބަވާނީ. ދެން އެ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ސެކިއު

އެ އަދަދު އެނިގަވޑަިއގެންތޯ ދެން ކުރިއަށް ވަަޑއިގެންެނވޭނީ؟ އެހެން ، ލަަވއިލަްއވަނީ ދެން. އެހެންވީމާބައް

 ބޭފުޅަކަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 
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 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަރުޒޫޤް

ދެން އޭގެ އިތުރުން ހަމަ އަޅުގަނޑު ހަމަ އަލިފުށި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. ދެން 

ގާނޫނަކުން އަދި ޢަދުލުވެރި ބަދަލަށް ދެ މަސް ލިޔެފައި އިންކަމުަގއި ވީނަމަވެސް މި ބޭފުޅުންނަކީ މި މަޤާމުތައް 

ސްފައި ތިބި އިރު އަުޅގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ކުށް ނޫންނަމަހީ ސިފައިންގެ ތެރެއިން ަވކިެވގެން ައއިހަމަޖެހިގެން އައި

ހަަމ ފުރުޞަތެއް އޮތްނަމަ އަިދ ވާހަކަދަްއކަިއގެން ވެސް މިކަން ޙައްލުކޮށްލަން އެ ، ބޭފުޅުން. އެހެންވީމާ

ކަމެއް. އެހެން ނޫންނަމަހީ  މުންތެއް އޮތުމަކީ މުހިއް ދެޭވނެ ގޮބޭފުޅުންނަށް އިތުރަށް އަނބުާރ އެ ބޭފުޅުންގެ ަވޒީފާއެ 

ހެން މި ދަންނަވައިލީ. އެއީ މި ބޭފުޅުްނ ތަމްރީނު ލިބިގެން ގޮސްަފއި ިމވަނީ ަވކި ދާއިާރއަކުން ކަމަށްވާތީ މި

އެ ބޭފުޅުންނަށް އަލުން އަނބުރާ އެ ފުރުޞަތު ލިބޭނެ ގޮތް އޮުތމަކީ ވަރަށް އެދެިވގެްނާވ ، އެހެންވީމާ

 ކަުމގަިއވާތީ ހަމަ ބިގޭގެ އެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ާތީއދުކުރަން. ކަމެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިްއޔާ. ދެން އޮތީ ޙުސައިން.  !އާދެ

 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަހަުރ  20ނީ އެ ބޭފުޅުން ވަަޑއިގަީތ ެއ ބޭފުޅުންގެ ޝުކުިރއްާޔ މުޤައްިރރު. އަުޅގަނޑަށް ީހވަ !އާދެ

ން އަޅުގަނޑަށް ހީވަީނ އެކަން ހަމަ ޙައްުލެވގެ، ނަންގަަވިއގެންހެން. އެެހންވީމާ ޚިދުމަތްކުރުމަށްފަހު ރިޓަޔަރމަންޓް

ން. . އެ ބޭފުޅުންނަށް ވަިކ މަޤާމެއްގައި ތިބެަފއި އެެހން އައި އައުެމއް ނޫއެއޮތީ ރަނގަޅަށްހެން ގޮްސފަ

ވުމަށްފަހު އެ ބޭުފޅުން މިތަނަށް ޖޮއިންކުރެއްވީ މިތާނގެ ވަޒީާފއަށް. ެއީއ އަހަރު 20މަންޓް ނަންގަަވއިގެްނ ރިޓަޔަރ

އަުޅގަނޑަށް ހީވަީނ ހަމަ ދެން އަޅުގަނޑު ެވސް ސާފުކޮށްލަން އުޅުނު ، ން ހިނގާދިޔަ ގޮތަކީ. ެއހެންވީމާއެކަ

 ސާފުކޮށްލަދެްއވީމަ އަޅުގަނޑުގެ ބޭނުން ފުދުނީ މިވަގުތަށް.  އެްއޗަކީ ކިަތއް މުަވއްޒަފުންތޯ މި؟ އެކަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތެންކް ޔޫ ޙުަސއިން. ޝިޔާމް.  !އާދެ

 

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ހަމަ ެވެގން މި ދިޔައީ އެީއ ކިތަްއ  ައޅުގަނުޑ ެވސް ދެ ސުވާލެްއ ކޮށްލަންެވގެން. ދެްނ އެްއ ުސވާލަކަށް !އާދެ

ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަތޯ އަޅުގަނުޑމެން މި ދައްކަނީ؟ ދެން އޭެގ އިތުރުން ސީދާ އަުޅގަނޑުެމންނަށް މި އަުޅގަނޑުމެން 
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މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސްާއިއއެކު ގާތްގަނޑަކަށް ކިަތއް މަހުގެ  2މިހާރު އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ަޢލީ ފަޒާދު އެ ހުށަހެޅުއްވި 

އެއް ސާުފކޮށްލަން ރު ޚަރަދުތޯ އަޅުގަނޑުމެްނނަށް މި މަޖިލީހުން މި ކޮށްލެވުނީ ހެދިފައި އޮތް މިސްޓޭކަަކށް؟ އެބޭކާ

 ކިހާވަރެްއގެ ޭހދައެއްތޯ މި ކުެރވުނީ އިނގޭތޯ؟  !ބޭނުން. އާދެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާމިރު.

 

 ދެްއެކުވން: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު ވާހަކަ

ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ދެން މިއަުދ ހުށަހެޅިފައި މިާވ މައްސަަލއިަގއި އަުޅަގނޑުމެން އެންމެންގެ ވާހަަކ 

ވެސް އެބައިނޭގ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން މިތިބީ ބެދިފައިކަން މިހިސާބަށް އަިއއިރު. ެއއީ ޙަޤީޤަތަކީ،  ހުރި ގޮތުން

ގަނޑުމެން ކުރިމަތިލަމާ. މިއަދު މިހާ ހިސާބަށް އައިއިުރަގއި މިކަން ނުނިމި އޮތް އޮތުމަކީ ެއީއ ޙަޤީޤަތަށް ހިނގާ އަޅު

ޚިލާފަށް ކަމެއް ކުރެވިަފއި ޮއވެއްެޖ ކަމަށް ވަންޏާ ވީ އެންެމ  ބެދޭބެދުމެއް އިނގޭތޯ. ގަާވއިދާއަޅުގަނޑުމެން ވެސް 

މަސްއޫލިްއޔަތެއް. އެހެންަނމަވެސް، އެ ވާހަކަ ދެްނ  އަވަހަކަްށ ެއކަން ަގާވއިދަށް އެުޅވުމަކީ އަުޅގަނޑުމެންގެ 

ށް ނުދައްކަމާ. މިއަދު މިއޮތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިހާރު ހުންނެވި ރައީސް މިކަން ވަކި ގޮތަކަށް ނިންމުމަ

ގޮތެްއގެ  މިހިސާބުން މިއާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ކަނޑައެޅޭ، ހުށަހަޅާފަ. އެހެންވީމާ

މަތިން ޢަލީ ފަޒާދު އެ ހުށަެހޅުއްިވ ހުށަހެޅުމަށް އަުޅގަނުޑ ވެްސ ހަމަ ތާއީދުކުރަން. ދެން ހަމަ އެާއއި އެްއކޮްށ 

ބާވަތުގެ ކަންކަމާއި ުގޅޭޮގތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސިޔާސީ އެތައް ވާހަކަަތކެްއ  މިފަދަ ދަނޑިވަޅުތަކުގައި މި 

ދޭތެރޭގައި މާ  . އަނެއް ބަޔަކު އެ ބޭފުޅުންނާދޭތެރޭގައި މާ ޙަމްދަރުދީވެދާނެ ނާނެ. އެއް ބަަޔކު އެ ބޭފުޅުންދެއްކިދާ

ނިކަމެތިކޮށް ކަންތައް ކުރާ ބައެްއގެ ގޮުތގައި ސިފަކުެރިވދާނެ. އެކަމަކު ވެސް އަުޅަގނޑުމެންގެ ހަމަ އެއްވެްސ 

ައޅުގަނޑު ެވސް ހަމަ ކޮމިީޓގެ ފަރުވާލެއް ނެތް. ިމއީ އަުޅަގނޑުމެން ނިންމަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، 

ރެކޯޑަށް ޓަަކއި ދަންނަަވއިލަން މިބާވަތުގެ ކަްނކަން މި ކޮމިީޓން ނިންމައިގެންދާއިރުަގއި ހަަމ ރެކޮމަންޑޭޝަން ނުވަތަ 

ނީ މިބާވަތުގެ ބޫލުކުރަޤަބަ އަޅަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނުޑ ހުށަހެޅުމެއް ގޮތުަގއި ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަ އެ

ނުވާނެ ގޮތެްއގެ މަތިން މަޖިލީހުގެ ކަންކަން ގެންދިއުމަށް. އަުޅގަނޑު ިމހެން މި ދެންނެވި ކަމަކީ އް ތަކުރާރުކަންތަ

ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވެސް އަުޅގަނޑު ހަމަ މި ކޮމިޓީގައި ހުރި ވަުގތެއްަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް  17ހަމަ 

މެންބަރުންެގ މުސާރަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން  8ޔަންކުެރވިގެންދިަޔ މި އަންނަނީ އައު ގާނޫނުައސާސީގެ ދަށުން ޢައް 

 8ވެސް އެކަަމކަށް ތާއީދެްއ ނުކުރަން. ސަބަބަކީ،  އަނބުރާ ދޭންޖެހުނު މައްސަލައެއް. ައޅުގަނޑު ހަމަގައިމު 

 8ނުކުރަން. ބޫލެއް ޤަްނވާނެ ކަމަކަށެއް ައޅުގަނޑެއް މެންބަރުންނަށް ދެވިގެ 16މެންބަރުންނަށް ދޭންޖެހޭ މުސާރައެއް 
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ޚިލާފަށް ގާނޫނުއަސާސީގެ ބޭރުްނ  މުސާރަ ދިންއިރުަގއި ގަާވއިދާ މެންބަރުންނަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމައިގެން

ްސ ވާނެ ގޮެތއް ވެނޑައެޅެންޖެހޭނެ. އެ މުސާރައަށްމެދުގައި ގޮތެއް ކަ ންނާމުސާރަ ނަންގަވާފައިވާ މެންބަރު

ވެސް ައޅުަގނޑު ހަމަ މި ކޮމިޓީގެ ރެކޯޑަށް ޓަކައި އެ ވާހަަކ  އެ ދުވަހު، ކަނޑައެޅެންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ 

ޚިލާފަށް  ރުަގއި ަގާވއިދާމިބާވަތުގެ ކަންކަމަީކ މިހާރު މިހާ ހިސާބަށް އައިއި، ންނަވާފައި އޮންނާނެ. އެެހންވީމާދަ

ދޭތެރެ  ބޭފުޅުންނާ ބަލައިލާއިރުަގއި އެމިކަން ކުރެވިގެން ގޮސް މިައދު އަޅުގަނޑުމެން އަނެްއކާ ކޮމިޓީގެ ރޫޙަށް 

މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސްއެއް ދިނުމަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު މި ކޮމިޓީގެ  2ޙަމްދަރުދީއެއްވުުމގެ ގޮތުން 

ރޫޙަށް ބަލާއިރުގައި އަުޅގަނުޑމެންނަށް އެބަ އެނގިގެންދޭ. އެހެންނަމަވެސް، އެއަްށވުެރ މާ ކުރިން އުފެދިފައިވާ 

ދެ ފިކުރުގެ ތެރެއިން ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެބަ ފާހަގަކުެރވޭ މިކަން ގޮތަކަށް ނުނިމި  ރޫޙަކަށް ބަލައިލާއިުރގައި

އެްޑވާންޓޭޖެއްެގ ގޮތުގައި މިކަން އަުޅގަނުޑމެންގެ އިޙުމާލު ނުވަތަ ، ކެއް ވެސް ެވއްޖެކަން. އެހެންވީމާލަސްތަ

މާ ދިގު މުއްދަތެްއ  މަސްުދވަހަށްވުރެ 2ޅުވާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނުކުރެވުުމގެ ސަބަބުން ތި ވިދާ

އަުޅގަނުޑ ، ވަނީ ޙަޤީޤަުތގަިއ ނެގިފަިއވާކަން މި ކޮމިީޓެގ ރޫޙުން އެބަ ފާހަަގވެގެންދޭ. އެހެންވީމާވެސް މިހާރު

ްށ ލަން މިކަން ހަމަ މިގޮތަށް ނިންމުމާއިއެކު ހަމަ މިބާވަތުގެ ކަްނކަން ކުރިއަނަވާނީ އަޅުގަނޑު ހަމަ ހުށަހަޅާދަން

ބާވަތުގެ ކަމެއް ފާހަގަކުރެިވއްޖެނަމަ ލަސްނުކޮށް  އޮތްތާނަގއި ލަސްނުކޮށް މިކަހަލަ ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިއްޖެަނމަ މި

ެގ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ކަމާިއ ގުޅޭ ކޮމިޓީތަކުން އެ ނިްނމަންޖެހޭ ކަންކަން ނިންމުމަށް ބާރުއެޅުމަށް ރަްއޔިތުން

ތުަގއި އަުޅގަނޑު ހަމަ ްއވަންވާނެ ކަމަށް ބަާޔންކޮށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ގޮކުރަމަޖިލީހުގެ ރައީސް މަސައްަކތް

ސިޓީއަކުން ހަމަ  !ލަން އޮތީ، އާދެދަންނަވާ ލަން. ދެން ހަމަ އެއާއި ގުޅިގެން އަޅުގަނޑު ައނެއްކާހުށަހަޅާ

ުގޅޭގޮތުން  ންކަމާެގ މަޖލީހުގެ ސަާލމަތީ ކަދަންނަވަން. ދެން އަނެްއާކ ދަންނަވައިލަން އޮތީ ަރއްޔިތުން

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ެއކަނި ރިޢާޔަތްކޮށްލާފައި އިންއިުރަގިއ އަޅުގަނޑު ހަމަ މިއަދު  105ގާނުނުއަސާީސގެ 

ލަން )ށ( ގަިއވާ ަކންތައްތަކަކީ ވެސް އަުޅގަނުޑމެން ކަންބޮޑުވާ ކަމެކޭ. ރެކޯޑަށް ޓަކައި ދަންނަވާ ވެސް ހަމަ

ންގެ ޙިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ދިނުމަށް ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު

ބޭނުންާވ  މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ަބއި އަޅުަގނޑުމެން އަދިވެސް އަުޅގަނުޑމެންނަށް އެކަން

 ލަން. ޝުކުރިއްޔާ. ވާހަކަ ހަމަ ދަންނަވާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާމިރު.  ޝުކުރިްއޔާ !އާދެ

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:
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އަޅުގަނޑު ތާއީދުކޮށްލަން ައުޅގަނޑުމެންގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އާމިރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް. ރައީްސއަށް 

 ހަމަ ރަނގަޅު ސިޓީއަކުން މިަކހަލަ އެއްެވސް އިޫޝއެއް އޮްތތޯ؟

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

މިހާރު މިތަނުން މަރުޒޫޤް ކަންނޭނގެ ކުރެްއވި ސުވާަލކީ، ކިތައް ބޭފުޅުންތޯއޭ؟ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ބެލިބެލުމުން މި އެނގެނީ ޑެިޕއުޓީ ސަރޖެންޓް އެްޓ އާމްްސގެ މަޤާމުގަިއ ހުންނެވީ ެއއް ބޭފުޅަކު. އެިސސްޓަންޓް 

ބޭފުޅުން. ޖުމްލަ  18ތިން ބޭފުޅުން. ސެިކއުރިޓީ އޮފިސަރުްނގެ މަޤާމުަގއި  ސަރޖެންޓް އެޓް އާމްސްގެ ަމޤާމުގައި

ބޭފުޅުން. ދެން އެ ޭބފުޅުން އަދި ެއޗް.އާރު ޑިާޕޓްމަންޓުގައި އެދެވިަފއިވަނީ މިހާރު މި ތާރީޚު. ދެން  22

 ވިފައި ކޮންމެ ގޮތެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އެނިގގެންދާ ކަމަކީ ގޯސްކޮށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިއޮތީ ކަމެްއ ކުރެ

ވިޔަސް. އޭތި ދެން ރަނގަޅުކުރެވޭތޯ އަުޅގަނޑުމެން މި ބަލަންޖެހެނީ. ދެން އާމިރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް 

ތާއީދު ެއ ކުެރއްީވ މުބީން މިކަހަލަ ކަމެއް ތަކުރާުރ ނުާވނެ ފަދައަކުން ޢަމަލުކުރެްއވުަމށް ކުރިއަށް އޮތްތާނަގިއ 

ރައީްސއަްށ ހަމަ ރެކޮމަންޑޭޝަނެއްގެ ސިފައިަގއި ައޅުގަނޑުމެން ޮކމިޓީން ނިންމި ނިންމުމެއްގެ ޢަމަލުކުރެއްވުމަށް 

ގޮތުަގއި ފޮނުވައިދޭށޭ އާމިރު ހުށަހަޅުއްވައި މުބީން ތާއީދުުކރައްވާަފއި އެ ވަނީ. އެހެންވީަމ، އަޅުގަނޑުގެ ކުރިމަތީަގއި 

ށަހެޅުމާއި ދިމާލަށް އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް މިދަނީ. ދެން މި އެބައޮތް ތިން ހުށަހެޅުން މިހާރު އިނގޭތޯ. އެ ތިން ހު

ސަސްޕެޝަން ގެނައި ތާރީުޚ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ލިބުނުހާ އަވަހަކަށް ހަމަ ދަންނަަވިއލާނަން. ދެން ފުރަތަމަ 

ޅުއްވުމަކީ އަދި ހުށަހެޅުމަކީ، ޢަލީ ފަޒާދު ހުށަހަޅުއްަވއި އަޙްމަދު މުބީން ތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ ހުށަހެޅުްއވުން. އެ ހުށަހެ

އެހެނިހެން މެންބަރުން ވެސް ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވަނީ. އެ ުހށަހެޅުއްވުމަީކ، މި ތިން މަޤާމުގައި ތިއްެބވި ބޭފުޅުންެގ 

މަސްދުވަހުގެ ނޯިޓސްއެއް މިތާނގެ ަގވާއިުދ  2އެ ބޭފުުޅންނަށް  އިހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް އުވައިލަ  މަޤާމުތައް

ަލންވީއޭ. އެ ހުށަހެޅުމަށް މިހާރުން މިހާރަށް މަޤާމު އުވާ ނޯޓިސްއެްއ ދީފައި ހަމަ މަސްުދވަހުގެ  2ބުނާގޮތުން 

ހުށަހެޅުއްވީ ޢަލީ ފަޒާދު ތާއީދުކުރައްވަނީ އަޙްމަދު މުބީން އަދި ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު، ޝިޔާމް ވަރަށް ގިަނ 

ެއއީ މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ބޭފުޅުން ތާއީދުކުރޭ. ދެން އޮތް ހުށަހެޅުމަކީ މަޤާމުތައް އުވައިާލއިރު 

ހުށަހަޅުއްވައި މަޤާމުތައް ުއާވލަންވީއޭ. ުއަވއިލާއިުރގައި ެދން އެ ބޭފުޅުން ކުރީގައި އެ ތިއްބެވި ސިަފއިންގެ 

މަޤާމުތަކުގައި ތިއްެބވި ބޭފުުޅން ކަމަށް ވަންޏާ އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެ އަލުން އެ ަމޤާމަށް އިޢާދަވެވޭނެ ގޮެތއް 

ލުމަށް ދެފަރާތުން ވާހަކަދަްއކަިއގެން ގޮެތއް ހޯާދނީއޭ. އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީުދކުރެްއވީ މަރުޒޫޤް. ދެން އޮތްތޯ ބެ

ތިންވަނަ ހުށަހެޅުމެއް އޮތީ ާއމިރު ހުށަހެޅުއްވި ރެކޮމަންޭޑޝަނެއްގެ ގޮތުަގއި ރައީްސައށް ފޮނުވަން ޢަލީ ފަޒާދުގެ 

އިތުރުން އާމިރު ވިދާުޅވަނީ ރެޮކމަންޑޭޝަނެއްގެ ގޮުތގަިއ  ހުށެހެޅުމަށް އާމިރު ވެސް ތާއީދުކުރަްއަވއި ޭއގެ

ވެސް ައވަހަކަށް ފިަޔވަުޅ  ްއޔާ ޙާލަތެްއަގއި ވީހާ ވަން މިކަހަލަ ކަމެއް ިދމާވެއްޖެރައީސްއަށް ސިޓީފުޅަކުން ަދންނަ
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އަުޅގަނުޑ ، ހެންވީމާތިން ކަމެއް އެބަޮއތް. އެ، ވުމަށް ދެއްތޯ އާމިރު. ެއހެންވީމާއަޅުްއަވއި އެކަެމއް ރަނގަުޅުކރެއް

އަުޅަގނޑު ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުމަށް ، ށް ޢަމަުލކުރެްއވުން. އެހެންވީމާލަން މިކަހަލަ ކަމެއް ތަކުރާރު ނުވާނެ ގޮތަކަހުށަހަޅާ

ވޯޓަށް އަަހއިލާނަން. ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުއްވުމަކީ ޢަލީ ފަޒާދު ހުށަހަޅުއްަވއި އަޙްމަދު މުބީން ތާއީދުކުރެްއިވ 

. މު އުވާލައި، މިހާރުން މިހާރަށް އުވާލަންޤާހާރު ސިޓީފުޅުގައި މިވާ ތިން މަމި ހުށަހެޅުއްުވމަކީ އެ .ހުށަހެޅުއްވުން

 މިގޮތަށް ޯވޓު، ހުގެ ނޯޓިސް ދެްއވުން. އެހެންވީމާމުތަކުަގއި ތިއްެބވި ބޭފުޅުންނަށް ދެމަސް ދުވަޤާއުވާާލއިރުަގއި މި މަ

ދެއްވަން  . އޯޭކ. މިގޮތަށް ވޯޓ7ު، 5، 4، 3، 2، 1ވުން އެދެން. ދެއް ދެއްވަން ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން ވޯޓު

އިޓް ސްޓޭންޑް ހުރިހާ ، ހުށަހެޅުއްވުމަށް. އެހެންވީމާ  އިދެންމެގަ ްއވުން އެދެންދެ ފެނިވަޑައިުނގަންނަވާ ބޭފުޅުން ވޯޓު

ލަން. ެއ އަޅުގަނޑު ބަލާ އިންނެވިތޯ ވެސް ބޭފުޅުން ވެސް. ދެން މިއާ ދެކޮޅަށް ވޯޓުދެްއވަން ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅަކު 

ބޭނުން އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ވޯޓަށް އަހާލަން  .ފަހު( އާމިރުގެ ރެކޮމަންޑޭޝަނަކީއެްއވެސް ނެތް. )ވަގުތުޮކޅަކަށް 

ޓު ތެރޭ ނިންމާލާނަން. އާމިރުގެ ހުށަހެޅުއްވުމަކީ މިކަހަލަ ކަމެއް އިާޢދަ؛ އާމިރު ހުށަހަޅާލަން ހަމަ ދެތިން މިނި

 ފުރުޞަތު.

 

  ޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު ވާހަކަދެްއެކުވން:ކު

އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ހުށަހަޅާލަނީ ހަމަ މިގޮތަށް ފާސްކުރުމާެއކު ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ދެންނެވުމަށް ިމ 

ެޖހޭ ފިޔަވަޅުަތއް އެޅުމާިއ، ވީ އެންމެ އަވަހަކަްށ ެއކަމަކަށް އަޅަން ެވސް ކަެމއް ފާަހގަކުރަްނވެއްޖެނަމަބާވަތުެގ ެއއް

ނާކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުަގއި މި ބާވަުތގެ ކަންކަްނ ނުހިނގާނެ ގޮތަކަށް ަހރުދަ

 ކުރުމަށް.ހަރުދަނާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނީ. އެހެންވީމާ، ެއ ވާަފއިއަޙްމަދު މުބީން އެއަށް ތާއީުދކުރައް  ،އެ ހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް ތާއީދުކުރެްއވީ 

 !. އާދ7ެ، 6، 5، 4، 3، 2، 1ވަން. ދެްއވުމަށް އަުޅގަނޑު ދަންނަ ހުށަހެޅުމަށް ފެނިވަޑައިގަންަނާވ ބޭފުޅުން ވޯޓު

މިހިސާބުން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައި އޮްތ މައްސަލަ ވަިކގޮތަކަށް ނިިމއްޖެ ކަމަށް އަުޅގަނޑަށް ، އޯކޭ. އެހެްނވީމާ

ަގއި  2015ނޮވެމްބަރު  5ވަނީ. ތާރީުޚ ިލބިވަަޑއިގެންފި ކަމަށް ން މަރުޒޫޤް އެދިަވޑަިއގެންނެވިމިފެންނަނީ. ދެ

އަހަރާއި ކޯްއޗެއްަތ  1އަހަރާިއ،  1އަޅުގަނޑުމެން ވަނީ އެ ބޭފުުޅން ސަސްޕެންޑްކޮށްފަ. އެހެންވީމާ، މިއަދު މިއީ 

ވާ މައްސަލަ މިއަދު ކޮމިޓީއަްށ ހުށަހެޅިފައި، މާއަހަރާއި ސަތާަރަވރަކަށް ދުވަސްެވގެން ދަނީ. އެހެންވީ 1މިވީ؟ 

އެޖެންޑާަގއި އިތުރު ކަމެއް ނެތަތީވެ މިއަދުގެ ކޮމިީޓގެ ބައްދަލުވުން ނިމުނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް  މިހިސާބުން ނިމިފައިވާތީ
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ޮއވެދާނެ.  ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް އަދި ހަމަ ދެދުވަސް ތެރޭގައި

 އެއީ އަުޅގަނޑުމެން؛ އާެދ، ޯއކޭ.

____________________ 

 

 

 

 

 
 

 

 




