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 2011 އަހަރު: 

 ދައުރު ފުރަތަމަ ދައުރު: 

   ޖަލްސާ ވަނަ 20 ޖަލްސާ: 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 ދުވަސް  އަންާގރަ ،  2011 އޭޕްރީލް 19 : ތާރީޚު 

 1432 ޖުމާދަލްއޫލާ 15 

 ަގއި  9:02ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި: 

 ަގއި   11:04ން  10:29 އިންޓަވަލް: 

 ަގއި  113:31ން  :3112 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 ަގއި  14:30 ފަހުމެންދުރު ނިމުނު ގަޑި: 

 މިނެޓް 53ަގޑިއިރާއި  3 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 
 ޖަލްސާފަސްކުރެއްވީ  ، މިނެޓަށްބެއްލެުވމަށްފަހު  5، ޖަލްސާއަށްަވޑައިެގންފައިުނާވތީ  މެްނބަރުން ކޯރަމްހަމަާވަވރަށް ޖަލްސާެގ - 1



 II 

 ހާޒިރީ 
 

 

 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނާޒިމް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ނައިބު ރައީސް ރިޔާސަތު: 

 

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން   10ޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  މަ 

 - ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މެންބަރު: 

 
ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:  ފަހުން    50އިންޓަވަލް  އިންޓަވަލް   55މެންބަރުން، 

 މެންބަރުން.  64ހުސްވަުގތުކޮޅަށްފަހު   ،މެންބަރުން

 
 ރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކުހުޅުހެންވޭ : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު 

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީމާފަންނު އުތުރު  

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް  



 III 

 ންމަދު ނަޝީދު ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަ 

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާރިފް 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 ޒާލީ ރިޢަ މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު  

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު 

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 ރިޤް ޠާމަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު   

 ޢަލީއުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް  

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަ 

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު  

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު 



 IV 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު 

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް  

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

  ނަޢީމް ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް 

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު 

 ންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެ 

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ  

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 ޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަ 

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް   

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  

 ބްފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލި 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން 

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 



 V 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ 

 ރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް މަ

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ހިތަދޫ ދެކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަތީފް 

 

 މަޖިލިސް ދަތުރުފުޅެއްގައި  

 ތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ މައްޗަންޮގޅި އު ވަޑައިންތިއްބެވި މެންބަރުން: 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު

 

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް  : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި   ޗުއްޓީގައި 

   ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒްއަލިފުށި

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދައިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު 

   

 - : މެންބަރު ހުންނެވި    ސަލާމުގައި 

  

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 
 ޙަންމަދު ރާމިޒް ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މު ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު: 

  

 - : ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 
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 .ޖަލ�ސާ ވަނަ 20 ދައުރުގެ ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2011  :

 . ދުވަސ� އަނ�ގާރަ 2011 ޕ�ރީލ�އޭ 19   :
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  :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ރިޔާސަތުނ�

���� ��� ����� ��� ���� � ���� ��� ������ ������ � ����� ������� ������ � ���. 

 .ފެށުނީ ސ�މަޖިލި
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  :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ރިޔާސަތުނ�

 .މެނ�ބަރުނ�ް 21 ތިއ�ބެވީ ހާޒިރުވެވަޑައިގެނ� އަށ� ޖަލ�ސާ ވަގުތު މި

 

3.     . 

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ރިޔާސަތުނ�

 .3122/2/31/އޖ� ނަނ�ބަރަކީ އެޖެނ�ޑާ މިއަދުގެ. އިޢުލާނ�ކުރުނ� އެޖެނ�ޑާް� 3 ނަނ�ބަރުް އައިޓަމ� އެޖެނ�ޑާ -�.3

 

4 .  . 

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ރިޔާސަތުނ�

 ގައިް 9:41 .ގ�ތ� ހަމަޖެހިފައިވާ ބޭއ�ވުމަށ� ބައ�ދަލުވުނ�ތައ� ކ�މިޓީތަކުގެ މިއަދުގެ. އެނ�ގުނ� އަނ�ގާ ރިޔާސަތުނ� -�.4

 ސަލާމަތުގެް ޤައުމީ� އާއިް ކ�މިޓީ އިޖުތިމާޢީ ގައިް �22:2. ކ�މިޓީ ޢާއ�މު އަދި ކ�މިޓީް މާލިއ�ޔަތު� އާއި ކ�މިޓީް އިޤުތިޞާދީ

 އިމ�ތިޔާޒ�ް ގައި 23:41. ކ�މިޓީ ވަގުތީ ހ�އ�ވެވި ދިރާސާކުރެއ�ވުމަށ� ބިލު ޤޫބާތުގެޢުޤާނޫނުލ� ދިވެހިރާއ�ޖޭގެ� އާއިް ކ�މިޓީ

 ޖަހާއިރުް 2. ކ�މިޓީ ހ�އ�ވެވި ދިރާސާކުރެއ�ވުމަށ� ބިލު ބެހޭ ނ�ޝުއަރެނ�ސާއި ޞިއ�ޙީ ޤައުމީ އަދި ކ�މިޓީ ސަބ�ް ކ�މިޓީގެ

 . ކ�މިޓީ ބެހޭ ކަނ�ތައ�ތަކާ މުއައ�ސަސާތަކުގެ މިނިވަނ� ވާއިރު 2:30. ކ�މިޓީ ބެހޭ ޚިދުމަތ�ތަކާ ސަލާމަތީ
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 ހަތިޔާރުް ތޫނު އަކީ ވާހަކަ އެ. އެބައ�ތ� ވާހަކައެއ� މުހިއ�މު ވަރަށ� ބޭނުނ�ވާ ދަނ�ނަވާލަނ� ރިޔާސަތުނ� މިއަދު� އާދެ -4.2

 މުޖުތަމަޢުގެް ހަދައިގެނ� ގޭނ�ގުތައ� ތަފާތު� މެރުމާއި މީހުނ�� އާއިް މާރާމާރީ ހިނ�ގާ އަތ�ޅުތަކުގައި� އާއިް މާލެ ބޭނުނ�ކ�ށ�ގެނ�

 ތައ�ްކަނ�ތައ� ހިނ�ގެވުމުގެް ހަރަކާތ�ތަކެއ�ް ފެނ�ވަރުގައި ޤައުމީ ހުއ�ޓުވުމަށ� ކުށ�ތައ� ހިނ�ގަމުނ�ގެނ�ދާ ތެރޭގައިް

 ކ�މިޓީގެް ޕ�ރިވެނ�ޝަނ� ކ�ރައިމ� ނެޝަނަލ� އުފައ�ދަވާފައިވާ ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާ ވިލަރެސ�ކުރެއ�ވުމަށ�ް

 ބައ�ދަލުވުމުގައިް ބޭއ�ވުނު އެކު މެނ�ބަރުނ�ނާް މަޖިލީހުގެ ދުވަހު ބުރާސ�ފަތި ވީ 2011 އެޕ�ރީލ� 14 މަތިނ� އެދިވަޑައިގަތުމުގެ

 އެް ބިލުކަމުނ� ދެ ފަނ�ނީ އެއީ ބިލު ބެހޭ ހެއ�ކާ� ބިލާއިް އިޖުރާއަތުގެ ޖިނާޢީ ވާ މަރުޙަލާގައި ކ�މިޓީ ހުށަހެޅި މަޖިލީހަށ� މިހާރު

 މަގުސަދުތައ�ް ބޭނުނ�ވާ ހާސިލުކުރަނ� ބިލުނ�ް ދެ އެ ހުރުމުނ� ދަތިތަކެއ� ނިނ�މުމުގައި މިހާރަށ� މިހާރުނ� މަސައ�ކަތ� ބިލުގެ ދެ

 ކަމަށ�ް ކަމެއ� މުހިއ�މު ވަރަށ� ފާސ�ވުމަކީ މަޖިލީހުނ� ކުރިނ� ނިމުމުގެް ރުދައު މި ލެޖިސ�ލޭޝަނެއ� އިމަރޖެނ�ސީ ހާސިލުވާނެ

 ތަޅުމަށ�ް މަޖިލީހުގެ ގައި 2010 މާރޗ� 22 ބަދަލުގައި ހުށަހެޅުމުގެް މަޖިލީހަށ� ބިލެއ� މިފަދަ. އެވެ އެއ�ބަސ�ވެވިފައިވެ

 ޚާއ�ޞަް ހުއ�ޓުވުމަށ�ޓަކައި ކުށ�ކުރުނ� ގެނ�ދަވާ ދިރާސާކުރަމުނ� އިނ� ކ�މިޓީ ސަލާމަތުގެ ޤައުމީ މިހާރު� ހުށަހެޅި

 ކަނ�ކަނ�ް ބޭނުނ�ވާނެ ހާސިލުކުރުމަށ�ޓަކައި މަގުސަދުތައ� ފަދަ ބަޔާނ�ކުރެވުނު ކުރިނ� ބިލަށ� އެޅުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކެއ�

 ވިދާނެްކުރެް ގ�ތުނ� ހަލުވިކުރުމުގެ މަސައ�ކަތ� މި ފާސ�ކުރުމަކީ ކުރިނ� ނިމުމުގެ ދައުރު މިް މަޖިލީހުނ� ބިލު އެ� ހިމަނައި

 ބޭއ�ވުނުް އިއ�ޔެ ހިމެނިގެނ� މުޤައ�ރިރު ކ�މިޓީގެ ސަލާމަތު ޤައުމީ� ލީޑަރުނ�ނާއިް ޕާޓީތަކުގެ ސިޔާސީ ކަމަށ� ކަމެއ�

 މަޝ�ވަރާތަކުގައިް ކުރެވުނު ލީޑަރުނ�ނާ ޕާޓީތަކުގެ ސިޔާސީ ގ�ތުނ� ގުޅޭ މިކަމާ އަދި. އެއ�ބަސ�ވެވިފަ ވަނީ ބައ�ދަލުވުމެއ�ގައި

 އެް� އެކު އެހެނ�ކަމަށ�ވުމާ. ވިދާޅުވެފަ ވަނީ ކަމަށ� ދެއ�ވާނެ ބޭފުޅުނ� އެ އެއ�ބާރުލުނ� އެނ�މެހައި ވަނ�ޖެހޭދެއ�ް ގުޅިގެނ� މިކަމާ

 އެް ތެރޭގައި ހަފ�ތާގެ އަނ�ނަ ފ�ނުވުމުނ� މަޖިލީހަށ�� ނިނ�މައިް ފަރާތ�ތަކުނ� ބެހޭ ކަމާ ސަރުކާރުގެ މަސައ�ކަތ�ތައ�

ނޑު ވާހަކަ އ�ތ� ފުރުޞަތު ގެފުރިހަމަކުރުމު މަސައ�ކަތ�ް އެ މަސައ�ކަތ�ކ�ށ�  އެކަނ�ް� އެހެނ�ވީމާ. ދަނ�ނަވަނ� އަޅުގަ

ނޑުް މަޢުލޫމާތަށ�ޓަކައި މެނ�ބަރުނ�ގެ ޢިއ�ޒަތ�ތެރި  އިނ�ް ކ�މިޓީ ސުލޫކު މަޖިލީހުގެ އިތުރުނ� މީގެ އަދިް. ދަނ�ނަވަނ� އަޅުގަ

 ގުޅޭް ގަވާއިދާ ސުލޫކު މަޖިލީހުގެ އ�ޔިތުނ�ގެރަް ފ�ނުވިފައިވާ މެނ�ބަރުނ�ނަށ� މިހާރު އަދި ނިނ�މަވާފައިވާ� ދިރާސާކުރައ�ވައިް

( ހ) މާއ�ދާގެ ވަނަ 88 ޤާނޫނުއަސާސީގެ� ގަވާއިދުގައިް އެ އެއީ. އެބައ�ތ� ވާހަކައެއ� ބޭނުނ�ވާ ދަނ�ނަވާލަނ� ވެސ� ގ�ތުނ�

 އޭގައި ތައ�ތަކެއ�ްކަނ� ފާސ�ކުރަނ�ޖެހޭ އަޣ�ލަބިއ�ޔަތުނ� ގެ 3/2 މަޖިލީހުގެ ހިމެނޭތީ ކަނ�ކަނ� ފަދަ ބަޔާނ�ކުރެވިފައިވާ ގައިް

 ލިބޭފަދަް އަޣ�ލަބިއ�ޔަތެއ� އެފަދަ ނަމަ ގ�ސ�ފި ހިސާބަށ� އަހާ ވޯޓަށ� ނިމި މަސައ�ކަތ� މިއަދުގެ އެކަމަށ�� އެހެނ�ވީމާ. ހިމެނޭ

ނޑު� އެހެނ�ވީމާ. ދަނ�ނަވަނ� ވާހަކަ ނޭހޭނެ މިއަދު ވޯޓަށ� އެއަށ� ނޫނީ އ�ވެގެނ� ހާޒިރީއެއ�  ކަްވާހަ ދެް މި ސަމާލުކަމަށ� އަޅުގަ

ނޑު ދަނ�ނަވާލާފައި  .ދާނަނ� ކުރިއަށ� އައިގެނ� އެޖެނ�ޑާ އަޅުގަ
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 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ރިޔާސަތުނ�

 .ނެތ� މަސައ�ކަތެއ� އެއ�ވެސ�ް ގައި 5�6�7�8�9�10 ނަނ�ބަރު އައިޓަމ� އެޖެނ�ޑާ މިއަދު� އާދެ

 

�� .  . 

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ރިޔާސަތުނ�

ނޑު މިއަދު  މިް ފުރަތަމަ. ކަނ�ކަނ� ހުށަހަޅާ ކ�މިޓީތަކުނ� އެއީ. އަށ� 11 ނަނ�ބަރުް ނ�ޑާއެޖެ ދަނީ މި ފުރަތަމަ އެނ�މެ އަޅުގަ

 ސުލޫކުް� ދިރާސާކުރެއ�ވުމަށ�ފަހު ގ�ތ� ޢަމަލުކުރައ�ވާނެ މެދު ބަޔާނާ މާލީ ގެމެނ�ބަރުނ� މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެ� 11.1 އ�ތީ

 ހިތަދޫް� މުޤައ�ރިރުް ކ�މިޓީގެ ސުލޫކު� ހުށަހަޅުއ�ވައިދެއ�ވާނީ ރިޕޯޓ�ް މި. ހުށަހެޅުއ�ވުނ� ރިޕޯޓ� ގ�ތުގެ ނިނ�މެވިް ނ�އި ކ�މިޓީ

 . ލަޠީފ� ޙަސަނ� މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ ދެކުނު

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ލަޠީފ� ޙަސަނ� މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހިތަދޫ

 އިނ�ް ކ�މިޓީ ސުލޫކު ދިރާސާކުރެއ�ވުމަށ�ފަހު ގ�ތ� ޢަމަލުކުރައ�ވާނެ މެދު ބަޔާނާް މާލީ މެނ�ބަރުނ�ގެ މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެް`. 

 ރައ�ޔިތުނ�ގެް� ހަވާލާދެއ�ވައި މާއ�ދާއާ ވަނަ 76 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެް ދިވެހިރާއ�ޖޭގެ. ރިޕޯޓ� ގ�ތުގެ ނިނ�މެވި

 މާލީ ހުށަހަޅުއ�ވަނ�ޖެހޭ މެނ�ބަރުނ� އެ މެނ�ބަރުނ� މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެ ދަށުނ� މައ�ދާގެ ވަނަ 56 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގ

 ގެނ�ދަވާް ވަމުނ�ބައ�ލަ މުއައ�ސަސާތަކުނ� އެކިއެކި ދައުލަތުގެ� ވާހިނދު ހުށަހަޅުއ�ވާފައި މަޖިލީހަށ� ރައ�ޔިތުނ�ގެ ބަޔާނ�

 އެދިވަޑައިގެނ�ފި ފ�ނުވައިދިނުމަށ� މުއައ�ސަސާއަކުނ� އެް ބަޔާނ�ް މާލީް މެނ�ބަރެއ�ގެ އެއ�ވެސ�ް ގުޅިގެނ� މައ�ސަލަތަކާް ބައެއ�ް

ނޑައެޅިފައިނުވާތީ ގަވާއިދުގައި މަޖިލީހުގެ ގ�ތެއ� ޢަމަލުކުރަނ�ވީް އެކަމުގައި� ނަމަ  މެނ�ބަރުނ� މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެ ކަ

 ގ�ތ�ް ޢަމަލުކުރައ�ވަނ�ޖެހޭ ހައިސިއ�ޔަތުނ� އަމީނ�ޢާއ�މުގެ މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެް މެދު ބަޔާނާ މާލީ ޅުއ�ވަނ�ޖެހޭހުށަހަ

 ސުލޫކުް މަޖިލީހުގެް ރައ�ޔިތުނ�ގެ އަމީނ�ޢާއ�މު މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެ ގައިް 2010 ނ�ވެމ�ބަރު 01 އެދި ބަޔާނ�ކ�ށ�ދެއ�ވުނ�

 08 ފެއ�ޓެވީ މަސައ�ކަތ� ދިރާސާކުރެއ�ވުމުގެް އިނ� ކ�މިޓީ ސުލޫކު މައ�ސަލަ މި. ވޭ ފައިފ�ނުއ�ވާް ސިޓީއެއ� އަށ� ކ�މިޓީ

 -�1 މެނ�ބަރުނ�ނަކީ ހިމެނިވަޑައިގަނ�ނަވާ ކ�މިޓީގައިް މި. ބައ�ދަލުވުމުގައި ވަނަ 8 ކ�މިޓީގެ އެް ގައިް 2010 ޑިސެމ�ބަރު
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 މެނ�ބަރުް ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ ފަރެސ�މާތ�ޑާް -2. ރިރުމުޤައ� ކ�މިޓީގެ� ލަޠީފ� ޙަސަނ� މެނ�ބަރުް ދާއިރާގެ ދެކުނު ހިތަދޫ

. ރަޝީދު އިބ�ރާހީމ� މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެް ދެކުނު މާފަނ�ނު -3. މުޤައ�ރިރު ނައިބު ކ�މިޓީގެ� މުއ�ޠަލިބު އިބ�ރާހީމ�

 ރުޤިއ�ޔާް މެނ�ބަރު އ�ޒަތ�ތެރިޢި ދާއިރާގެ މަހިބަދޫ -5. ޢީސާ އަޙުމަދު މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ ކެނދިކުޅުދޫ -4

 ދާއިރާގެް އަލިފުށީ -7. ޢަބ�ދުއ�ރަޙީމ�ް� ޢަބ�ދު މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަނ�ނު -6. މުޙައ�މަދު

 ނިލަނ�ދޫް -9. މުޙައ�މަދު އަޙުމަދު މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެް ނައިފަރު -8. ނާޝިޒ� މުޙައ�މަދުް މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

. ޤަސަމ� މުޙައ�މަދު މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ ތިނަދޫ -10. ޙަމީދު ޢަބ�ދުލ�މުޙުސިނ� މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި އިރާގެދާ

 ބައ�ދަލުވުމުގައިް 4 ޖުމ�ލަ ކ�މިޓީގެ މެދު މައ�ސަލައާ މި. އިބ�ރާހީމ� ޤާސިމ� މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ މާމިނގިލި -11

 ބައ�ދަލުވުމަށ�ް އެ ބައ�ދަލުވުމުގައި ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2011 ކ�މިޓީގެ� ހުމަޝ�ވަރާކުރެއ�ވުމަށ�ފަ

 މަޢުލޫމާތެއ�ް އެއ�ވެސ� ގުޅޭ ބަޔާނާ މާލީް މެނ�ބަރުނ�ގެ� ނިނ�މެވީް އަޣ�ލަބިއ�ޔަތުނ� މެނ�ބަރުނ�ގެ ހާޒިރުވެވަޑައިގެނ�ނެވި

 ނިނ�މެވުމަށ�ް މައ�ސަލަ މިް ގ�ތަކަށ� ނުދެވޭނެ ފަރާތަކަށ� ވެސ�އެއ�ް ނޫނީ މަތިނ� އެނ�ގުމެއ�ގެ އަނ�ގާ ޝަރީޢަތުނ�

 މިް އަދި. ހުށަހަޅަނ� ރިޕޯޓ� ގ�ތުގެ ނިނ�މެވިް އިނ� ކ�މިޓީ މެދު މައ�ސަލައާ މި� އެހެނ�ކަމުނ�. ކަމަށ� ފެނިވަޑައިގަނ�ނަވާް

 ނިސ�ބަތ�ް ނ�ނެވިވަޑައިގެ މެނ�ބަރުނ� ކ�މިޓީގެ ބައ�ދަލުވުމަށ� 04 ބޭއ�ވެވި ދިރާސާކުރެއ�ވުމަށ� މައ�ސަލަ

 ދެއ�ވިް މުވައ�ޒަފުނ� އިދާރީ މެނ�ބަރުނ�ނާއި ކ�މިޓީގެ އަދި. ހުށަހަޅަނ� އެކު ރިޕޯޓާ މި ލިޔުމެއ�ް އެނގިވަޑައިގަނ�ނަވާނެ

 . ޝުކުރިއ�ޔާ. ޝުކުރުދަނ�ނަވަނ� އެއ�ބާރުލެއ�ވުމަށ�

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ރިޔާސަތުނ�

ނޑައެޅިފަ ވަނީ މި ވަގުތު ގަޑިއިރުގެ 1 ބަހުސ�ކުރުމަށ�ޓަކައި ގައިމިކަމުް� އާދެ. މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝުކުރިއ�ޔާް  މިް. ކަ

 33 މެނ�ބަރުނ�ނަށ� ނިސ�ބަތ�ނުވާ ޕާޓީއަކަށ� ވަކިް. އަށ� ޕީ.ޑީ.އެމ� މިނެޓު 23. އަށ� ޕީ.އާރު.ޑީ މިނެޓު 21 ތެރެއިނ� ވަގުތުގެ

 މިކަމުގައިް. އެރުވޭނެ ވަގުތު މިނެޓުގެ 3 އަކަށ�ޕާޓީ ކ�ނ�މެ ޕާޓީ ޖުމ�ހޫރީ� ޕާޓީ ޤައުމީ. މިނެޓު 6 އަށ� އޭ.ޕީ. މިނެޓު

ނޑު. އެދެނ� އެދިވަޑައިގެނ�ނެވުނ� ފުރުޞަތަށ� މެނ�ބަރުނ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި އެދިވަޑައިގަނ�ނަވާް ބަހުސ�ކުރަނ�  ފުރަތަމަް އަޅުގަ

 . މަނިކަށ� މޫސާ މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ ހުޅުހެނ�ވޭރު އަރުވަނީ މި ފުރުޞަތު

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� މަނިކު މޫސާ މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ ހުޅުހެނ�ވޭރު

 ތައ�ޔާރުކ�ށ�ް އިނ� ކ�މިޓީ ގ�ތުނ� ގުޅޭ ބަޔާނާް މާލީ މެނ�ބަރުނ�ގެ މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެް. ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝުކުރިއ�ޔާް

 ބެހޭ ކަނ�ކަމާ މާލީ ބަރުނ�ގެމެނ� މަޖިލިސ�ގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެް މަތިނ� އުސޫލުގެ ހަމަތަކާއި ވިދާޅުވެފައިވާ ރިޕޯޓުގައި ހުށަހެޅި

ނޑަށ�ް ގ�ތ� ނިނ�މަވާފައިވާ އިނ� ކ�މިޓީ ދިނުމުގައި މަޢުލޫމާތު ދޭނ�ޖެހޭ މުއައ�ސަސާތަކަށ� ދައުލަތުގެ� ގ�ތުނ�  އަޅުގަ

ނޑު. ދަނ�ނަވަނ� ރަނގަޅުކަމުގައިް  އެއ�ވެސ� ހަމަ ކުރުމަކީ ކަނ�ކަނ� އެ މަތިނ� އުސޫލުގެ އެ ބޭނުނ�ވޭް ދަނ�ނަވާލަނ� އަޅުގަ

 ރައ�ޔިތުނ�ގެް އަޅުގަނޑުމެނ�. ކަމަށ� ދެކ�ޅުނަހައ�ދަވާނެ އެކަމާް ވެސ� މެނ�ބަރުނ� މަޖިލިސ�ގެ. ކަމަށ� ނޫނ� އ�ސަލައެއ�މަ
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 މާލީ ބޭބޭފުޅުނ�ގެ ތިއ�ބަވާ މަޤާމުތަކުގައި އިސ� ދައުލަތުގެ ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ އަދި ބަޔާނާއި މާލީ މެނ�ބަރުނ�ގެ މަޖިލިސ�ގެ

ނޑުމެނ� އ�ތުމަށ� އެނގެނ� ބަޔާނ� މާލީ އެް ތަްނުވަ� ހުށަހެޅުމަށ� ބަޔާނ�  ހަމަތަކުގެް ޤާނޫނީ ނުވަތަ ޤާނޫނުއަސާސީގައިް އަޅުގަ

ނޑުމެނ�. ތެރޭގައި މަޖިލީހުގެް ރައ�ޔިތުނ�ގެ ވަނަ 16 ގެނ�ދިޔައީް ވަކާލާތުކުރަމުނ�� ނިނ�މައި ތެރެއިނ�  ގެނ�ދިޔައީް އަޅުގަ

 ގ�ތ�ގ�ތަށ� ތަފާތު މެދު ފަރާތ�ތަކާ ތިބޭ މަޤާމުތަކުގައި ޒިނ�މާދާރު ތަނުވަ ބޭބޭފުޅުނ�ނަށ� ތިބޭ މުއައ�ސަސާތަކުގައި އެކިއެކި

� އިނ� ފައިސާް ދައުލަތުގެް� އ�ތުމާއި އ�ޅުނ�ފިލާފައި ބ�ޑަށ� ވީހާވެސ�ް ޙަޤީޤަތ� އެކަނ�ކަމުގެް� ދިއ�ކުރެވެމުނ�ދާތީ އިނގިލި

 ބ�ޑަށ�ް ވީހާވެސ�ް ފަރާތ�ތައ� އުޅޭ ތެރޭގައިް ގެމަޤާމުތަކުް ދައުލަތުގެ ތެރޭގައި މަޤާމުތަކުގެ ނުވަތަް� ބޭނުނ�ކ�ށ�ގެނ� މުސާރަ

 އ�ތ�އިރުގައިް އެކަނ� އެހެނ�. ގާއިމުކުރުމަށ�ޓަކައި މާޙައުލެއ�ް މަސައ�ކަތ�ކުރެވޭނެ ދުރުކ�ށ� ފަސާދައިނ�ް� ކ�ރަޕ�ޝަނާއި

� ވީހިނދު ޔަކަށ�ްބަ އިޞ�ލާޙުގެނެވޭް އަށ� ޤާނޫނުއަސާސީ އަދިް� ހަދާ ޤާނޫނުތައ� މި މެނ�ބަރުނ�ނަކީ މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެް

ނޑުމެނ�  މިއަދުގެް� އެހެނ�ނަމަވެސ�. ނެތިނ� ފ�ރުވާކަށ�ް އެއ�ޗެއ�ް އެއ�ވެސ� އެއ�ގ�ތަކަށ�ވެސ� މެނ�ބަރުނ� މަޖިލީހުގެ މި އަޅުގަ

 ރައ�ޔިތުނ�ގެް ނަމުގައި މިނިވަނ�ކަމުގެ މީޑިޔާގެ� މިނިވަނ�ކަމާއި މީޑިޔާގެ އަދި ބަލާއިރުގައި އ�ތ�ގ�ތަށ� މާޙައުލު ސިޔާސީ

 ބޭނުނ�ވާ ބޭފުޅުނ� އެ ގ�ތ�ގ�ތަށ� ބޭނުނ�ވާ ލިޔުނ�ތެރިނ� ބައެއ� ވެރިނ� މުއައ�ސަސާތަކުގެ ބައެއ� މެނ�ބަރުނ�ނާއި ސ�ގެމަޖިލި

ނޑު ދުވަސ�ވަރެއ�ގައި ބޭޒާރުކުރަމުނ�ގެނ�ދާ މީހުނ� ފުރައ�ސާރަކ�ށ� ގ�ތަށ�  ކ�ނ�މެ ހަމަ ކަމެއ� ހުރިހާ ނުދަނ�ނަވާނަނ� އަޅުގަ

� އާއިް ޢާއިލާ� އަމިއ�ލަވަނ�ތަކަމާއިް މީހެއ�ގެ އެ ވެސ� މީހެއ�ގެް ކ�ނ�މެ. ރަނގަޅުކަމެކޭ އަޮ�ތުމަކީ ގ�ތަށ�ް އަތުޖެހޭ މީހަކަށ�

 ހިމާޔަތ�ދީފައިވާް ޤާނޫނުއަސާސީގައި މަސައ�ކަތ�ތަކަކީ ކުރެވޭ ހޯދުމަށ� މުދާ އެއީ މަސައ�ކަތާއި ކުރާ ކާނ�ބޯނ�� ދިރިއުޅުމާއި

 މެނ�ބަރުނ�ނަށ�ް މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެ ބާބުގައި މިނިވަނ�ކަމުގެ ކާއިޙައ�ޤުތަް އަސާސީ ޤާނޫނުއަސާސީގެް އަދި. އެއ�ޗެއ�

 ފަހަރެއ�ގައިް އަދާކުރުމަކީ މަޤާމެއ� ރައ�ޔިތުނ�ގެ މެނ�ބަރުނ� މަޖިލީހުގެ މި. އެބައ�ތ� މިނިވަނ�ކަނ� މިދެނ�ނެވި ހަމަ ވެސ�

ނޑުމެނ�ގެް ވެސ�  މިއަދު. ނޫނ� ކަމެއ� ދެކެވިގެނ�ވާނެވާހަކަ ޚިލާފު ޙަޤީޤަތާ� ނަގާލައިް ޢިއ�ޒަތ�� އަބުރާއި އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ނަށ�  ރައ�ޔިތުނ�ގެް ބަދުނާމުކ�ށ� ކަމުގައިް އެ އަރައިގަނެ މައ�ޗަށ� މަސައ�ކަތުގެް ކާނ�ބޯނ�ކުރާ. އެބަފެނޭ އެތަނ� އަޅުގަ

 ނުގައިްތަ މި އަޅުގަނޑުމެނ� ކުޑަވެގެނ� އެނ�މެ� މެނ�ބަރުނ� މަޖިލީހުގެ މި. ވާހަކަދައ�ކާ ޚިލާފު ޙަޤީޤަތާ ތެރޭގައި

ނޑުމެނ� މިތަނުގައި ސައިހަދައިގެނ�  އަނބިނ�ނާް ތިބޭ ގޭގައި ކަމަށ� ގެނ�ދާ ވަގަށ� ހެދިކާ ބޭނުނ�ކުރާ ސައިކ�ޅުގައި ބޯލާ އަޅުގަ

 މި ދުވަސ�ވަރެއ�ް އަތ�ދިމާކުރަމުނ�ދާ މެނ�ބަރުނ�ނަށ� މަޖިލީހުގެ މި ވެސ� ކަމަށ� އުފުލާ ހެދިކާ ދަރިނ�ނަށ�� ހަމައަށ�

ނޑުއަޅު. ދުވަސ�ވަރަކީ ނޑު� އެހެނ�ނަމަވެސ�. ކަމާ މި ހިތާމަކުރަނ� ގަ  ރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ހުރިހާ ތިބި ރާއ�ޖޭގައި މި އަޅުގަ

 މަޖިލިސ�ް މި އ�ޅުނ�ފިލުވަނ�ވެއ�ޖެއ�ޔާ ކަމެއ� ފަރާތުނ� މެނ�ބަރުނ�ގެ މަޖިލީހުގެ މި ދަނ�ނަވަނީ މި އެކީގައި ސާބިތުކަމާ

. އ�ނ�ނަނ�ޖެހޭ ހަމަތަކެއ� ޤާނޫނީް އެކަމުގައި� އެހެނ�ނަމަވެސ�. އ�އ�ޅުނ�ފިލުވައިދޭކަށެ އެކަނ� ނުޖެހޭނޭ ފަހަތަކަށ�

ނޑުމެނ� ނޑުމެނ� ނުޖެހޭ ތިބޭއިރުގައި މަޤާމެއ�ގައި ޒިނ�މާދާރު އަޅުގަ . ކުރާކަށ� ކަނ�ކަނ� ގ�ތަކަށ� ބުނާހާ މީހަކު އަޅުގަ

ނޑުމެނ� ނޑުމެނ�ގެ މިއަދު އުސޫލަކީ އެ. މަތިނ� ގ�ތުގެް ވާ ގ�ތ� އެއ� ޤާނޫނުތަކާއި� ޤާނޫނާއި ކުރާނީ ކަނ�ް އަޅުގަ  މާލީ އަޅުގަ

 ނުވަތަް އެކީގައި އަމުރަކާ ކޯޓު މަރުޙަލާއަކުނ� އެ ގ�ސ� މަރުޙަލާއަކަށ� ޝަރުޢީ ވާނަމަ ކަމަށ� ވެއ�ޖެ ބޭނުނ� ހޯދަނ� ބަޔާނ�
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 އަދިް ތެރިނ�ނަށާއިރަޙުމަތ� ރައ�ޓެހި ޚިލާފަށ� އެއާ. ދޭނ� ބަޔާނ� އެ ތިބީ މި އަޅުގަނޑުމެނ� މަތިނ� އުސޫލެއ�ގެ ނިނ�މާ ކޯޓުނ�

 މިް ބައިވެރިވާ ކުނ�ފުނިތަކުގައި ބަޔާނ�ތައ� މާލީ އަނ�ގައިދޭ ހާލަތ�ތައ� ކުނ�ފުނީގެ އެ ނަމަ މީހެއ� ހިނ�ގާ ކުނ�ފުނ�ޏެއ�

 ފަހަރު އެއ� އަހަރަކު ވާނަމަ ވިޔަފާރިއެއ� ކުނ�ފުނ�ޏެއ� މެނ�ބަރެއ�ގެ އެއ�ވެސ� ތިއ�ބެވި މަޖިލީހުގައި ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

. އެނގޭނެް ޙަޤީޤަތ� ވިޔަފާރީގެ ކުރާ މީހަކު އެ ވަޑައިގަތުމުނ� ޑިވެލ�ޕ�މަނ�ޓަށ� އިކ�ނ�މިކ�ް ނުވަތަ ޓ�ރޭޑަށ�ް ފ�އ� މިނިސ�ޓ�ރީ

 ތިބިް ތެރޭގައިް ލިޔުނ�ތެރިނ�ގެ ނުވަތަް ފަރާތ�ތަކުނ�ް ބައެއ� އިދިކ�ޅުް ވަނީ ބޭނުނ� މިއަދު. ނޫނ� މިއެއ� ޙަޤީޤަތަކީް ނަމަވެސ�

ނޑުމެނ�ގެް. ނޫނ� އިދިކ�ޅުވެގެނެއ�ް ސަރުކާރާ ވަކި ވަނީދަނ�ނަ މިް އިދިކ�ޅޭ� މީހުނ� ބައެއ�ް  އިދިކ�ޅުް މެނ�ބަރަކާ ކ�ނ�މެ އަޅުގަ

 ނުވަތަް ހަދައިގެނ� ވެބ�ސައިޓ� ވަގު ތަފާތު ހުރެގެނ� ފަހަތުގައި އޭނާ މީހަކު އަނެއ� ތަފާތު ފިކުރު ސިޔާސީ� މެނ�ބަރެއ�ް އަނެއ�

 ނުވަތަް ބޭޒާރުކ�ށ� ބަރަހަނާކ�ށ� ބ�ޑަށ� ވީހާވެސ� މެނ�ބަރުނ� މަޖިލީހުގެ މި މެދުގައި ރައ�ޔިތުނ�ގެ ވެސ� ކ�ށ�ގެނ� ކަމެއ� އަނެއ�

 މިް އެއީ މަސައ�ކަތ�ކުރުނ� އެނބުރުމަށ� މެނ�ބަރަކު އަނެއ� ގ�ތަށ�ް ބޭނުނ�ވާ ތިމަނ�ނަ ވާހަކަދައ�ކައިގެނ� ޚިލާފު ޙަޤީޤަތާ

ނޑުމެނ�. ކަމެއ� ފައިވާްކުރިމަތިވެ މިއަދު މެނ�ބަރުނ�ނާ މަޖިލީހުގެ މި ނުވަތަް ތެރޭގައިް މަޖިލިސ�  ކ�މިޓީގެް ޢާއ�މުް އަޅުގަ

ނޑުމެނ� މިއަދުވެސ� އެނގިވަޑައިގަނ�ނަވާނެ. މަސައ�ކަތ�ކުރަމުނ� ގެނ�ދަނީ މި މިކަމަށ� ފަރާތުނ�  ޕެނ�ޝަނ�ް ތިބީ މި އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ގެ ބައިވެރިވުމަށ� ޤާނޫނުގައި  އެއ�ޗެއ�ް ކ�ނ�މެ ބަޔަކު ކ�ނ�މެ މިކަމާ. ނިނ�މައިގެނ� މެނ�ބަރުނ� މަޖިލީހުގެ އަޅުގަ

ނޑުމެނ� ކިޔަސ� � ވާހަކައަކުނ�ް ދައ�ކާ އެއ�ވެ އަދި ބަޔަކުް� އެހެނ�ވީމާ. ތެރެއިނ� ހަމަތަކުގެ ޤާނޫނީ ނިނ�މީ މި އެކަނ� އަޅުގަ

 މަޖިލީހުނ� މި ޢަޒުމެއ� މެނ�ބަރުނ�ގެ މަޖިލީހުގެ މި ޕ�ރ�ގ�ރާމަކުނ� އަނ�ނަ ރޭޑިޔޯއަކުނ� ނުވަތަް ބަޔާނަކުނ� ލިޔާ ނޫހުގައި

ނޑުމެނ�ނަށ�އަޅު ނޑުމެނ�ގެ. ގުޑުވައެއ�ނުލެވޭނެ ގަ ނޑުމެނ�ް ހިފެހެއ�ޓުމަކީ ވަރުގަދަކ�ށ� މުއައ�ސަސާ މި އަޅުގަ  އަޅުގަ

 ކަމުގައިް ބާރެއ� އެހެނ� ދައުލަތުގެ އަދި ވެސ� މީޑިޔާ ވެގެނ� ބާރުކަމުގައި ވަނަ 4 ދައުލަތުގެ ވެސ�ް ފަހަރެއ�ގައި. ކަމެއ� ކުރާނެ

 މަޖިލީހަށ�ް މި ވެސ�ް ކޯޓުތަކުނ� ވެގެނ� ބާރުކަމުގައި ގާއިމުކުރާ ޢަޮަދުލުއިނ�ޞާފު އުލަތުގެދަ އަދިް ވެސ�ް ސަރުކާރުް ވެގެނ�ް

ނޑުމެނ� ކުރާކަށ� ކަނ�ތައ�ތައ� ގ�ތަކަށ� ބޭނުނ�ހާ  ފާޑުކިޔުނ�ތަކަށ�ް� ރަނގަޅު. ނުދޭނަނ� ފުރުޞަތެއ� އެ އަޅުގަ

ނޑުމެނ� ނޑުމެނ� މަޖިލީހުގައި މި ނަކީމެނ�ބަރުނ� މަޖިލިސ�� އެހެނ�ނަމަވެސ�. ކިޔަނ� މަރުޙަބާ އަޅުގަ  ބުރަ ކުރާް އަޅުގަ

 މީޑިޔާް މިތަނަށ� ޖެހިއިރު ދިހައެއ� ރޭގައި ނަމަ މަސައ�ކަތ�ކުރައ�ވައިފި އެއ�ގ�ތަށ� ޙަޤީޤަތާ އެނގޭނެ ރަނގަޅަށ� މަސައ�ކަތ�

ނޑުމެނ� އެނގިވަޑައިގަނ�ނަވާނެ މިތަނުނ� ވަޑައިގަތަސ�  މުޅިް. ކަތ�ކުރަނީމަސައ� މިތަނުގައި ކ�މިޓީކަނ� ކިތައ� އަޅުގަ

 ދެނ�ް� ޖެހީމަ ކަމެއ� ހުރިހާ ގެނެސ� ބ�ލަށ� މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެ ބާއ�ވާފައި ބ�ޅެއ�ހެނ� ކަނ�ވާރު އ�ތ� އ�ޅިފައި ދައުލަތ�

ނޑު އަށ� އަމިއ�ލަ ބޭފުޅުނ� އެ ނަގައިގެނ� ލާރި އަދަދުގެ ބ�ޑެތި މުއައ�ސަސާތަކުނ� އެހެނ� ދައުލަތުގެ  އަވާހާރަލައ�ޕަވަނ�ް ރޭގަ

ނޑުމެނ� ތިއ�ބެވިޔަސ� ނޑުމެނ�. ނުހޯދޭ ކަނ�ކަމެއ� މަސައ�ކަތުނ� ކުރާ މި މިތަނުގައި އަޅުގަ  މަސައ�ކަތަކީ ކުރަނ�ޖެހޭ އަޅުގަ

 އުނދަގޫް އެނ�މެ މިއީ. އ�ޅުނ�ފިލުވައިދިނުނ� ކަނ�ކަނ� ރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ހަދައިގެނ� ޤާނޫނުތައ� ތިބެގެނ� މަޖިލީހުގައި މި

ނޑުމެނ�. މަސައ�ކަތ� ނޑުމެނ�. ހިނގަނީ ވެސ� ސަރުކާރު ޤާނޫނަކަށ� ހަދާ އަޅުގަ  ވެސ�ް ޝަރީޢަތ� ޤާނޫނަކަށ� ހަދާ އަޅުގަ

ނޑުމެނ�� އެހެނ�ވީމާ. ކުރަނީ  ފަރާތ�ތައ�ް ބައެއ�ް މިއަދު. ބައެއ� ތިބޭ މަސައ�ކަތ�ކުރަނ�ް މުހިއ�މު އެނ�މެ މިކަމުގައިް މިއީ އަޅުގަ
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ނޑުމެނ� މަޖިލީހުގައި މި ބޭނުނ�ވޭ އެބަ  އެކަނ�ް ނޫނ� ލާހިކެއ�. ގެނ�ނަނ� ހުއ�ޓުމަކަށ� މަސައ�ކަތ� ގެނ�ދާް ނ�ކުރަމު މި އަޅުގަ

ނޑު. ކުރާކަށެއ�  ފަރާތުނ�ް މެނ�ބަރުނ�ގެ މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެ އ�ތީ ދަނ�ނަވަނ� ވެސ� ނިނ�މާލަމުނ� އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ގެ� އެކަމަކުް. އ�ޅުނ�ފިލުވޭނޭ ކަނ�ކަނ� އ�ޅުނ�ފިލުވަނ�ޖެހޭ ނޑުމެނ�ނާ� ވައިްއ�ޅުނ�ފިލު ކަނ�ކަނ� އަޅުގަ  ބެހޭް އަޅުގަ

 ކަނ�ކަނ�ް ޚިލާފަށ� މިއާ. ތެރެއިނ� އިމުގެ ޤާނޫނީ އަދި ޢަދުލުއިނ�ޞާފާއި� ހަމަތަކާއި ޝަރުޢީ ލިޔަނ�ޖެހޭނީ ވާހަކަތައ� ގ�ތުނ�

ނޑުމެނ� ދޭތެރޭގައި ފަރާތ�ތަކާ ކުރާ ނޑު. މިހާރު ވެއ�ޖެ ފަށަނ� ފިޔަވަޅުއަޅަނ� އަޅުގަ  އެދެނ�ް ޑުއަޅުގަނ އަދި ގ�ވާލަނ� އަޅުގަ

 މެނ�ބަރުނ� ރިޕޯޓަށ� އ�ތ� ހުށަހަޅާފައި ގ�ތުނ� ބެހޭ ބަޔާނާ މާލީ ގެނެސ�ފައިވާ އިނ� ކ�މިޓީ ހާމަކުރުމަށ�ޓަކައި ބަޔާނ� މާލީ

ނޑުމެނ�ް ވަޑައިގެނ� ޝަރީޢަތަށ�ް. ވޯޓުދެއ�ވުމަށ�  ހޯދަނ�ް މަޢުލޫމާތު ގ�ތުނ� ބެހޭ ބަޔާނާް މާލީ މީހެއ�ގެް ކ�ނ�މެ އަޅުގަ

 . ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝުކުރިއ�ޔާ. ތައ�ޔާރަށ� އެކަމަށ� ތިބޭނީ މެނ�ބަރުނ� މަޖިލީހުގެ މި ނޑުމެނ�އަޅުގަް ބޭނުނ�ވިޔަސ�

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ރަޝީދު ރިޔާޟ� މެނ�ބަރު ދާއިރާގެް ވިލުފުށި

 ގުޅޭް ބަޔާނާ މާލީ މެނ�ބަރުނ�ގެ މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެ� އާދެް. ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝުކުރިއ�ޔާ. އައ�ސަލާމ�ޢަލައިކުމ�

ނޑު އަށ� ވާހަކަ ގިނަ ދެއ�ކެވި މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ ހުޅުހެނ�ވޭރު ގ�ތުނ�  މި އެހެނ�� އާދެ. ތާއީދުކުރަނ� އަޅުގަ

 މިް. އަމީނ�ޢާއ�މަށ� މަޖިލީހުގެ� ހުށަހަޅަނ�ޖެހޭނޭ ބަޔާނ� މާލީ އ�ނ�ނަނީ މާއ�ދާގައި ވަނަ 76 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަނ�ނަވަނީ

 ޤާނޫނުއަސާސީް މި އޭރުގައިް ދެނ�. ނެތ� ލިޔެފައެއ� ޤާނޫނުއަސާސީގައިް މި ޢާއ�މުކުރަނ�ޖެހޭނޭ� ރަނ�ޖެހޭނޭހާމަކު ބަޔާނ�

 ކުރިއަށ� މަސައ�ކަތ�ް އިޞ�ލާޙުކުރުމުގެ ޤާނޫނުއަސާސީ މިް. ހިނގާ ބަލަމާ އޭރު މަގުސަދު ކުރި މިކަނ� ހެދިއިރުގައިް

 ދެނ�ް މަގުސަދަށ�ޓަކައި އެ� އެހެނ�ވީމާ. ވެސ� ގ�ތުގައި ނ�ބަރުނ�ގެމެ މަޖިލީހުގެ� ތިއ�ބެވިް ބޭފުޅުނ� ވަޒީރު ދިޔައިރުގައި

 އ�ނ�ނަ ނިޒާމު ޕާލަމެނ�ޓަރީ ގިނަ ޕާލަމެނ�ޓުތަކުގެ. ކިހިނެއ�ތޯ އ�ނ�ނަނީ ޕާލަމެނ�ޓުގައި އެހެނ� ކަނ�ތައ� މި ދުނިޔޭގައި

. ގެނ�ދަނީ ކުރަމުނ� ވެސ� ވަޒީރުކަނ� ތަނުގެތަނ� އެ މެނ�ބަރުނ� މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެ ގ�ތަކީ މިކުރާ މިކަނ� ޤައުމުތަކުގައި

 ގިނަް ވަރަށ�ް ގ�ތުގައިް ނުސީދާ އަދިް ޒިނ�މާތަކެއ�ް ގިނަ ވަރަށ� ފައިސާތަކަކާއިް ގިނަ ވަރަށ� ފަރާތ�ތަކަކީ އެ� އެހެނ�ވީމާ

 އ�ޔިތުނ�ގެްރަް ޑިމ�ކ�ރަސީތަކުގައި ބައެއ� ޑިމ�ކ�ރަސީތަކުގައި ވާތީވެް ބަޔަކަށ� އ�ނ�ނަ ގ�ތަކަށ�ް ނެގިދާނެ މަނ�ފާތަކެއ�

ނޑުމެނ�ނަށ�� އެހެނ�ނަމަވެސ�. އ�ތީ ގ�ތަށ� ހާމަކުރާ ބަޔާނ� މާލީ މެނ�ބަރުނ� މަޖިލީހުގެ  ފަހުނ�ް ޤާނޫނުއަސާސީ އަޅުގަ

 ދައުލަތުގެް އަދި. ނޫނ� ބައެއ� ކުރެވޭ ވަޒީރުކަނ�ް މެނ�ބަރުނ�ނަކީ މަޖިލީހުގެް ރައ�ޔިތުނ�ގެ އައިއިރުގައިް އިޞ�ލާޙުކުރެވިގެނ�ް

 ގ�ތަށ�ް އ�ތ�ް ފ�ނުވާފައި އިނ� ކ�މިޓީ ގ�ތަށ� އ�ތ� މި މިހާރު� އެހެނ�ވީމާ. ނޫނ� ބައެއ� އަދާކުރެވޭ ވެސ� މަޤާމެއ� އެއ�ވެސ�

ނޑުމެނ� ކުރުމަކީ މިކަނ� ނޑުމެނ�. ކަމެއ� ކުރަނ�ޖެހޭ އަޅުގަ  ބައެއ�ް ގ�ތަށ� އަގުވައ�ޓާލެވޭ މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެ އަޅުގަ

 ތެރެއިނ�ް ބިލެއ�ގެ އިމ�ތިޔާޒު ހުށަހެޅުނު މަޖިލީހަށ� ރައ�ޔިތުނ�ގެ� ދާތީވެް ކުރަމުނ� ކަނ�ތައ�ތައ� ތަނ�ތަނުގައި ބައެއ� މީހުނ�

 ދުވަސ�ް ދެތިނ� މީގެ ގ�ތުނ� އެ. އެބަހުރި ސަބަބުތައ� ގިނަ ވަރަށ� ދޭނ�ޖެހޭ އިމ�ތިޔާޒު މެނ�ބަރުނ�ނަށ� މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެ

 ތިއ�ބާް ކާރުގައިް އަނބިދަރިނ� އޭނާގެ ކަމެއ�ގައި ކުޑަކުޑަް ހިނގިް ރޯމާދުވާލު މެނ�ބަރަކު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި މަޖިލީހުގެ މި ކުރިނ�

 ދާކަށެއ�ް ހިސާބަށ� އެ� އެހެނ�ވީމާ. ޗެކ�ކުރީ އެމީހުނ�� ބާލުވައިް އެއ�ޗެއ� ހުރިހާ މީހުނ�ގެ އެ� ބާލައި މީހުނ� އެ މަގުމައ�ޗަށ�
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 އޭނައާް� ހިފަހައ�ޓައި އޭނަ މަގުމަތިނ� ޖެއ�ޔާވެއ� ކަމަށ� ކ�ށ�ފި ކުށެއ� ވެސ� މެނ�ބަރުނ� މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެ. ނުޖެހޭ

. ނިނ�މިދާނެ ވެސ� ދާނ� ގަޑިއަކަށ�ް ވަކި ދީފައި ޗިޓެއ� އޭނައަށ�ް. އ�ނ�ނަނ�ޖެހޭނެ ގ�ތ�ތަކެއ� ވަކި މުޢާމަލާތ�ކުރާނެ

 ޢަމަލުކުރާތީވެް ތެރޭދޭ މެނ�ބަރުނ�ނާ މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެް ގ�ތަކަށ� ދަރަޖައިގެް ދަށު މިކަހަލަ ދެނ�ނެވީ މި� އެހެނ�ނަމަވެސ�

 ޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ދާއިރާގެ ހުޅުހެނ�ވޭރު ހަމަ. ދަނީ ދައ�ކަމުނ� ތަނުގައި މި މެނ�ބަރުނ� މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެ ވާހަކަތައ� އެ

 ކުރާްމަސައ�ކަތ� ޗެނަލ�ތަކުގައި ބައެއ� ވައ�ޓާލުމަށ�ޓަކައި އަގު މެނ�ބަރުނ�ގެ މަޖިލީހުގެ މި ފާހަގަކުރެއ�ވިހެނ� މިއަދު މެނ�ބަރު

ނޑުމެނ� ވެސ� ޢަމަލުތަކަކީ ހިނ�ގަމުނ�ދާ މިް މުވައ�ޒަފުނ� ތަނ�ތަނުގެް އެ  އެއީް. ކަމެއ� ކަނ�ބ�ޑުވާނ�ޖެހޭ މިއަދުް އަޅުގަ

 އެކަނ�. ނޫނ� ކަމެއ� ކުރާ މެނޭޖ�މަނ�ޓުނ� އެތާ. ނޫނ� ކަނ�ތައ�ތަކެއ�ް ކުރާ ވެރިފަރާތުނ� ވީގެ.ޓީ ދި އެއ�ގ�ތަށ�ވެސ�

ނޑަށ� ނޑު ކުރިނ�� މަކުއެކަ. އެނގޭް މިހާރު އަޅުގަ  މެނޭޖ�މަނ�ޓުނ�ް އެ ރާވައިގެނ� ތަނުނ� އެ ހުރީ ގަބޫލުކ�ށ�ގެނ� އަޅުގަ

ނޑައެޅިގެނ�ް ބަޔަކު ތިބި ތަނުގައި އެ އެއީ. އެހެނެއ�ނޫނ�� އެކަމަކު. ކަމަށ� ކަނ�ތައ�ތައ� ގެނ�ދާ ކުރަމުނ� ރާވައިގެނ�  ކަ

 ފަރާތުނ�ް ޢާއިލާގެ މީހުނ�ގެ އެ މަޖިލީހަށ� މި� ނަމަ ނޫނ�� މާނުހ�ވުނީ މަޖިލީހަށ� ބޭނުނ�ވެ ހ�ވެނ� މަޖިލީހަށ� ރައ�ޔިތުނ�ގެް

 ކުރަމުނ�ދާް� ގެނ�ދާ ދައ�ކަމުނ� މީހުނ� އެ ޒާތީކަމަކުނ� އ�ތ�ް ދޭތެރޭގައި މަޖިލީހާ މި ނާދެވުނީމަ� އުޅެް އަނ�ނަނ� މީހަކު

ނޑުމެނ� އެހެނ�ނަމަވެސ�. އެއީ ކަނ�ތައ�ތަކެއ� . ކުރަނ� ކަނ�ތައ� މި ގ�ތެއ�ގައި ޒިނ�މާދާރު ވެސ� މީޑިއާ އެބަޖެހޭ އަޅުގަ

ނޑުމެނ� ނޑުމެނ� ހެދިއިރުގައިް ޤާނޫނުއަސާސީ އަޅުގަ ނޑުމެނ�. ދިނީ މިނިވަނ�ކަނ� އެ މީޑިއާއަށ� އަމިއ�ލައަށޭ އަޅުގަ  އަޅުގަ

 އެރި ށ�ހިތަ މީޑިއާއިނ� ގ�ތަށ� ވެއ�ޓޭ އަގު ރައ�ޔިތުނ�ގެ ދިވެހި� ކ�ށާލައިް ރައ�ޔިތުނ� ދިވެހި އަދި މެނ�ބަރުނ�ނާއި މިތާ ދިނީ

( ށ) މާއ�ދާގެ ވަނަ 17 ޤާނޫނުއަސާސީގެް. އ�ތީކީ ދީފައި ޤާނޫނުއަސާސީނ�ް ފުރުޞަތު އެ ނޫނ� ކުރާކަށެއ� ކަނ�ތައ� ގ�ތަށ�

 އަސާސީް ޤާނޫނުއަސާސީގައި އެއީ ދިނުމަކީ ރައ�ކާތެރިކަމެއ� ބަޔަކަށ� ދޭނ�ޖެހޭ ރައ�ކާތެރިކަމެއ� ޚާއ�ޞަ ވަކި އެބައ�ވޭް ގައިް

 މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެ. ވާހަކަދައ�ކަވަނީ ބޭބޭފުޅުނ� އެހެނ�ތޯް� އެކަމަކުް. ނޫނޭ ފުވުމެއ�ޚިލާ ޙައ�ޤަކާ އެއ�ވެސ�

 ޤާނޫނުއަސާސީގެް ދިނުމަކީ ރައ�ކާތެރިކަމެއ� މީހަކަށ� ދެނ�ޖެހޭ ރައ�ކާތެރިކަމެއ� ޚާއ�ޞަ ވަކިް� ނޫނ�ނަމަ މެނ�ބަރުނ�ނަށ�

. ދަނީ ވާހަކަދައ�ކަމުނ� ގ�ތ�ގ�ތަށ� ތަފާތު ކިޔައިގެނ� މެކޭކަ ހުރަސ�އެޅޭ ބާބަށ� މިނިވަނ�ކަމުގެ ޙައ�ޤުތަކާއި އަސާސީ

ނޑުމެނ�ނަށ� ނޑުމެނ�ނަށ� ނޫނޭ ނޭނގޭތީކީ ޤާނޫނުއަސާސީ މި އަޅުގަ ނޑުމެނ�ް. ތިބީ މި ނުވެ އުސ�ތާޒުނ�ނަށ� އަޅުގަ  އަޅުގަ

ނޑުމެނަކީ ނުކުމެ އަށ� މީޑިއާ ބޭނުނ�ނުވަނީއޭ  މާ ޤާނޫނީ ނޑުމެނ�ނަކީއަޅުގަ ނޫނީ ދެއ�ކިގެނ� އުސ�ތާޒުނ�ކަމަށ� އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ގެ އެއީް. ނުދައ�ކަނީ ވާހަކަ އެ ދެކިގެނ� ކަމަށ� މާހިރުނ� ބ�ޑެތި ނޑުމެނ�ް ނުވާތީ ކަމަށ� ދާއިރާ އަޅުގަ  އަޅުގަ

 މި ވާހަކަދައ�ކައިގެނ� ބަޔަކު އަގުވައ�ޓާލުމަށ�ޓަކައި މަޖިލީހުގެ މި މިއަދު� އެހެނ�ނަމަވެސ�. ބޭނުނ�ނުވާތީއޭ އެކަނ�ކުރަނ�

ނޑުމެނ� ކަނ�ތައ�ތަކަކުނ� މިފަދަ ކަތިލާއިރުގައި މެނ�ބަރުނ�ތަކެއ� ހުގެމަޖިލީ ނޑުމެނ� އެއ�ކިބާވެ އެބަޖެހޭ އަޅުގަ  އަޅުގަ

ނޑުމެނ� އަދި. ވާނ�ޖެހޭ ކަނ�ތައ�ތައ� ގ�ތަކަށ� ޖަވާބުދާރީވެވޭ  ...ވެސ� ގ�ތ�ތައ� ހިމާޔަތ�ކުރެވޭނެ ޙައ�ޤުތައ� އަޅުގަ

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ރިފުޢާ ޢަލީ މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ ވައިކަރަދޫ
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 ގ�ތެއ� ޢަމަލުކުރައ�ވާނެް މެދުް ބަޔާނާ މާލީ މެނ�ބަރުނ�ގެ މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެް. ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝުކުރިއ�ޔާް

ނޑު ރިޕޯޓަށ� ގ�ތުގެ ނިނ�މެވި ކ�މިޓީނ� ސުލޫކ� ދިރާސާކުރެއ�ވުމަށ�  ދަނ�ނަވާލަނ� ވެސ� ފުރަތަމަ ވާހަކަ ތާއީދުކުރާ އަޅުގަ

 އެއީް އ�ތުމަކީ ގ�ތަށ� ހުށަހަޅުއ�ވަނ�ޖެހޭ ބަޔާނ� މާލީ ބޭބޭފުޅުނ�ގެ ތިއ�ބެވި މަޤާމުތަކުގައި އިސ� ދައުލަތުގެ .ބޭނުނ�

ނޑުމެނ�  އެއީް ނޫނ�ތޯ ހާމަކުރާނެތޯ އެނ�މެނ�ނަށ� ޢާއ�މުކ�ށ� ބަޔާނ� އެ� ދެނ�. ކަމެއ� ތާއީދުކުރާް ވެސ�ް އެނ�މެނ� އަޅުގަ

ނޑުމެނ�  ބޭނުމަކަށ�ް ޝަރީޢަތުގެް އ�ތީް މި ނިނ�މަވާފައި ކ�މިޓީނ� ޖަވާބުގައިް ސުވާލުގެް އެް. ސުވާލަކީ އުފެއ�ދި މިް އަޅުގަ

ނޑު� އެހެނ�ވީމާ. ކަމަށ� ފެނިވަޑައިނުގަނ�ނަވާ ޢާއ�މުކުރާކަށ� ކ�ނ�މެހެނ�� ނޫނިއ�ޔާ  ވާހަކަް ތާއީދުކުރާ އެއަށ� ހަމަ އަޅުގަ

 . ޝުކުރިއ�ޔާް. އިށީނ�ނާނަނ� ދަނ�ނަވާލާފައި

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� އަބޫބަކުރު ޖަމާލު ޢަބ�ދުލ�ޢަޒީޒ� މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ މާވަށު

 ބަޔާނާް މަލީ މެނ�ބަރުނ�ގެ މަޖިލީހުގެް ރައ�ޔިތުނ�ގެ. ވަބަރަކާތުހޫ� ވަރަޙ�މަތު އައ�ސަލާމ�ޢަލައިކުމ�� ރައީސ�ް ޢިއ�ޒަތ�ތެރި`. 

ނޑު މެދު ރިޕޯޓާ ގ�ތުގެ ނިނ�މެވި ކ�މިޓީނ� ސ�ލޫކު� ފަހު ދިރާސާކުރެއ�ވުމަށ� ގ�ތ� ޢަމަލުކުރައ�ވާނެ މެދު  ވެސ�ް އަޅުގަ

 މެނ�ބަރުނ� ބައެއ� އެނގުމުނ� ހާލަތު މާލީ މެނ�ބަރުނ�ގެ ޙަޤީޤަތުގައި. ބޭނުނ�ވޭ ދަނ�ނަވާލަނ� އެއ�ޗެއ�

 ބ�ޑަށ�ް ވަރަށ� ބޭފުޅުނ� ހުނ�ނަް ގިނައިނ� މާ ފައިސާް� އެއީ. ލަދުގަނ�ނާނެ މެނ�ބަރުނ� އަނެއ� ކަނ�ބ�ޑުވެވަޑައިގަނ�ނަވާނެ

ނޑުމެނ�ގެ� އެހެނ�ވީމާ. ލަދުގަނ�ނާނީ ބޭފުޅުނ�ް ނުހުނ�ނަ ފައިސާ. ގެނ�ފާނެކަނ�ބ�ޑުވެވަޑައިް  މީޑިއާގައިް ހާލަތު އަޅުގަ

ނޑުް އެއ�ގ�ތަކަށ�ވެސ�� އ�ތުމަކީ ގ�ތަށ� އެނގޭ ޙަޤީޤަތ�ތައ� މި މީހަކަށ� ބޭނުނ�ހާ ދުވަސ�ވަރެއ�ގައި ހާމަވަމުނ�ދާ  އަޅުގަ

 ނޫނީ މަތިނ� އަމުރެއ�ގެް ކުރާ ނުވަތަ� މަތިނ� އެނ�ގުމެއ�ގެް އަނ�ގާް ކުނ�ކޯޓަް ޝަރުޢީ� އެހެނ�ވީމާ. ނޫނ� ކަމެއ�ް ގަބޫލުކުރާ

ނޑު އެވެސ� އ�ތުނ� ގ�ތަށ� ނުލިބޭ ނޑު. ކަމެއ� ތާއީދުކުރާ އަޅުގަ ނޑުމެނ�ގެ ބޭނުނ�ވޭ ދަނ�ނަވާލަނ� ވެސ� އަޮަޅުގަ  އަޅުގަ

ނޑުމެނ�� ހައިސިއ�ޔަތާއިް  އެކަމާ ނޫނަސ� ގަސ�ތުގައި ނުވަތަ ޓަކައިއ�ޅުވާލުމަށ� ރައ�ޔިތުނ�ނަށ� މަސައ�ކަތ�ތައ� ކުރާ އަޅުގަ

ނޑުމެނ� މަސައ�ކަތ�ތަކަކީ ގެނ�ދާ ކުރަމުނ� މީޑިއާތަކުނ� މެދު ނޑުމެނ�. ކަމެއ� ވިސ�ނަނ�ވެއ�ޖެ މެދު އެކަމާ އަޅުގަ  އަޅުގަ

 އާއިް ޢަޒީ ވަށުމާް އެއީ. މަޖިލިސ� ރައ�ޔިތުނ�ގެް ބާރަކީް މަތީ އެނ�މެް ޑިމ�ކ�ރަސީއެއ�ގެް ވިޔަސ�ް ކަމަށ�ް ބޭނުނ�ނުވިް ގަބޫލުކުރަނ�

 އެް ފެށިގެނ� ބާރުތައ� އެ އެކަނ�ް� އެހެނ�ވީމާ. ދަނ�ނަވަނީ މި ވާހަކަ ބާރުގެ މުއައ�ސަސާގެ މި. ނޫނ� އެއ� ޔޫސޭއާ ގަމު

� އެހެނ�ވީމާް. ކިބައިގައި ރައ�ޔިތުނ�ގެް ދެމިއ�ނ�ނާނީ ބާރުތައ� މި ޑިމ�ކ�ރަސީގެ އަދި. ކިބައިނ� ރައ�ޔިތުނ�ގެ އަނ�ނަނީ

 މުއައ�ސަސާއެއ�ގެް ފ�ނުވާފައިވާ މަނ�ދޫބުނ�ތަކެއ� ހ�އ�ވަވާފައިވާ ތަމ�ސީލުކުރުމަށ�ޓަކައިް ބަޔަކު ވަކި ދީގެއާބާ ރައ�ޔިތުނ�ގެް

 ބައެއ�ް. މަސައ�ކަތެއ� ކުރެވޭނެ ވައ�ޓާލުމަށ�ޓަކައި އަގު ރައ�ޔިތުނ�ގެް ޙަޤީޤަތުގައި މަސައ�ކަތ�ކުރުމަކީ ވައ�ޓާލަނ� އަގުް

ނޑުމެނ�ގެ ދާއިރުގައި ކުރެވެމުނ� އެހެނ� މަސައ�ކަތ�ތައ� ކުރާ މީޑިއާތަކުނ�  މެދުް އެކަމާ ވެސ� މެނ�ބަރުނ�ނަށ� ބައެއ� އަޅުގަ

ނޑު އެއީ ބައިވެރިވަޑައިގެނ�ނެވޭކަނ� މަސައ�ކަތ�ޕުޅުގައި އެ ވިސ�ނާވަޑައިނުގެނ� . ކަމެއ� ފާހަގަކުރާ އެކު ހިތާމައާ އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ގެ  ޝަރަފުް� ހިފެހެއ�ޓުމަށ�ޓަކައިް އަގު ގެމުއައ�ސަސާް މި ވާނ�ޖެހޭނީ ވެސ� މެނ�ބަރަކު ކ�ނ�މެ އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ގެ. މީހަކަށ� މަސައ�ކަތ�ކުރާ ދެމެހެއ�ޓުމަށ�ޓަކައި  ކަނ�ތައ�ތަކާް ޒާތީ މެނ�ބަރުނ�ގެ ބައެއ�ް އަޅުގަ
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 ޒާތީް ބޭފުޅެއ�ގެ އެ ވަސީލަތ�ތަކުނ� އެހެނ� ނުވަތަ ޕޯޑިއަމ�ތަކުގައި އެހެނ� ވެސ� ބޭފުޅުނ� ހިތ�ޕުޅުހަމަޖެހިވަޑައިނުގަނ�ނަވާް

 މި ތެރޭގައި މުއައ�ސަސާގެ މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�� އެހެނ�ނަމަވެސ�. ރަނގަޅުކަމެއ� އެނ�މެ އެއީ ބެހިވަޑައިގަތުޮުނ� ކަނ�ތަކާ

ނޑުމެނ� ގ�ތަށ� ވެއ�ޓޭ ޤަދަރު މުއައ�ސަސާގެ  ދެއ�ކުމަކީް ވާހަކަތައ� ޙަޤީޤީ ނާ މެނ�ބަރެއ�ގެ އަނެއ� މެނ�ބަރަކު އެއ� އަޅުގަ

ނޑު އެއީ ނޑުމެނ� މަސައ�ކަތ�ތައ�ް މި. ކަމެއ� ހިތާމަކުރަނ�ޖެހޭ ވަރަށ�ް ހިތުނ� އަޅުގަ  މިް� ސަބަބުނ�ް ކުރުމުގެ އަޅުގަ

 މަޢުލޫމާތުތައ�ް ތަފާތު މީޑިއާތަކުނ� ދެނ�. މީޑިއާތަކަށ� ލިބެނީ ހިތ�ވަރު އެ ސަބަބުނ� ކުރުމުގެ އަޅުގަނޑުމެނ� މަސައ�ކަތ�ތައ�

 މިފަދަ� އެހެނ�ވީމާ. ދަނީ މަސައ�ކަތ�ކުރެވެމުނ�ް ވެއ�ޓުމަށ�ޓަކައި ގުއަް މުއައ�ސަސާގެ މުޅި މާނަކ�ށ�ގެނ� ގ�ތ�ގ�ތަށ� ނުބައި

ނޑިވަޅެއ�ގައި  ބަދަލުކ�ށ�ގެނ�ް ގ�ތަށ� މި ގ�ތ� އެ� ސ�ޕިނ�ކ�ށ�ގެނ� ގ�ތަށ� މި ގ�ތ� އެ ވެސ� ވާހަކަތައ� ބަޔާނުގެ މާލީ ދަ

ނޑުމެނ�ގެ ނޑުް އ�ތީމާ ބިރުް މުގެކަ މަސައ�ކަތ�ކުރައ�ވަފާނެ ވެއ�ޓުމަށ�ޓަކައިް އަގު މުއައ�ސަސާގެް އަޅުގަ  ވެސ�ް އަޅުގަ

 ގ�ތަށ�ް ލިބޭ އެ ޙަޤީޤަތުގައި އ�ތުމަކީ ގ�ތަށ� ލިބޭ އެ މަތިނ� އަމުރެއ�ގެ ކުރާ ކޯޓަކުނ�� ގ�ތަށ� ވާ ރިޕޯޓުގައި މި ތާއީދުކުރަނީ

ނޑުމެނ�ގެ ވަނ�ޏާ ކަމަށ� އ�ވެއ�ޖެ ގ�ތަށ� ލިބޭ އެ� އެހެނ�ވީމަް. އ�ތުނ�  ކުރެވޭް ޓަކައިބެލުމަށ� ޢަމަލެއ� ފަސާދައިގެ އަޅުގަ

. ނެތ� ހުރަހެއ� އެއ�ވެސ� މެދު އެކަމާ� އެހެނ�ވީމާ. ފަހިވެފަ އ�ތީ އެ މަގު ލިބޭނެ މަޢުލޫމާތެއ� ހުރިހާ ބޭނުނ�ވާ ތަޙުޤީޤުތަކަށ�

ނޑު� އާދެ. ސަބަބަށ�ޓަކައި އެ� އާދެ ނޑުގެ އެނގޭ ދަނ�ނަވާއިރު މި ވާހަކަ މި އަޅުގަ  އެނގިގެނ�ް ބަޔާނެއ� މާލީ އަޅުގަ

ނޑު ނޑު� އެހެނ�ނަމަވެސ�ް. ނުވާނެ ވެސ� ނ�ބ�ޑެއ�ކަ އަޅުގަ ނޑުް ދަނ�ނަވަނީ މި އަޅުގަ  ވާތީވެް މެނ�ބަރަކަށ� ވެސ� އަޅުގަ

 ގ�ތަށ� އެ� އެހެނ�ވީމާ. މިއީ ވާހަކައެއ� ދަނ�ނަވާ ވިސ�ނާފައި ހައިސިއ�ޔަތަށ� މުއައ�ސަސާގެ މި މަޖިލިސ� ރައ�ޔިތުނ�ގެ

ނޑުމެނ�ނޭ ޖެހޭނީމަސައ�ކަތ�ކުރަނ� ޒިނ�މާދާރުވުމަށ� ބަލާއިރުގައި ނޑުމެނ�. އަޅުގަ  މަސައ�ކަތ�ތަކާއި ކުރާ އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ގެ  ދައ�ކަވަމުނ�ް ވާހަކަތައ�ް ފާޑުފާޑުގެް މީޑިއާތަކުނ� ބައެއ� ތިއ�ބަވާ އެނގިވަޑައިނުގެނ� ހައިސިއ�ޔަތުް އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ގެ ލިބެނީ ހިތ�ވަރުް މި ފަހަރު ބައެއ�ް ވާހަކަތަކަށ� އެް އަދިް. ގެނ�ދަވާ  ބައެއ�ް ވިދާޅުވެވޭް މެނ�ބަރުނ�ނަށ� ބައެއ�ް އަޅުގަ

ނޑު އެކަނ�ތައ�� އެހެނ�ވީމާ. ތަނ�ތަނ�ކ�ޅުނ�  ދެއ�ކިް ޕ�ރ�ގ�ރާމަކުނ� ޓީވީ ކ�ނ�މެވެސ�ް އިއ�ޔެވެސ�. ފާހަގަކުރަނ� އަޅުގަ

ނޑު ވާހަކައެއ� ނޑު� އެކަމަކު. ހައިރާނ�ވި ވަރަށ� ހަމަ އަޅުގަ  ރަށ�ްވަ ދެއ�ކީ އެ ވާހަކަ އެް މީހުނ� އެ އެރީ ހިތަށ� އަޅުގަ

� އެހެނ�ވީމާް. ސާފުނުކ�ށޭ މަޢުލޫމާތު ވަރަށ� ސާފުކުރަނ�ވާ� އެހެނ�ނަމަވެސ�. ވެދާނެއޭ ކަމަށ� އެކު އިޚ�ލާޞ�ތެރިކަމާ

ނޑު މީޑިއާތަކަށ�ް  ފެނިވަޑައިގަނ�ނަވަނީް މަސައ�ކަތ�ތައ� ކުރާ މަޖިލީހުނ� ރައ�ޔިތުނ�ގެް ބޭނުނ�ވަނީް ދަނ�ނަވާލަނ� އަޅުގަ

 ކިތައ�ް� ނިނ�މާތޯ ބިލެއ� ކިހާ. ބައ�ލަވާށޭ ގ�ތ� ދާ މަސައ�ކަތ�ކުރަމުނ� އެ ކ�މިޓީތަކުނ�. ނޫނޭ ތަޅުމަކުނ�ނެއ� މި ހަމައެކަނި

 ފިކުރުގެް ތަފާތު ޚިޔާލުގެ ތަފާތު� ޕާޓީތަކުގެ ތަފާތު ތަނުގައި މި. ބައ�ލަވާށޭ ތަފާސ�ހިސާބުތައ� މި. ނިނ�މައިފިތޯ މަސައ�ކަތ�

 ހުރިހާް ކަމެއ� ހުރިހާ ވިދާޅުވެފައި އާދެް. ކަމަކަށ� ހުރިހާ ބަސ�ވެވަޑައިގެނ�ްއެއ� ކަމަކަށ�ް ހުރިހާ ތިއ�ބަވާއިރުގައިް ބޭފުޅުނ�

ނޑުމެނ� އެކަނ�. ނުކުރައ�ވާނެ ފާހެއ�ް އިއ�ތިފާޤުނ� ބޭފުޅުނ�  ތަފާތުް ޚިޔާލުތަކުގެް ތަފާތު. ގަބޫލުކުރަނ� ޖެހޭނީ އަޅުގަ

 ޠަބީޢީް ތަފާތުވުމަކީ ޚިޔާލު. ތަފާތުވުމަށ�ޓަކައި ޔާލުޚި ވެސ� ތިއ�ބަވަނީ ތަނުގައި މި މެނ�ބަރުނ� ޕާޓީތަކުގެ ތަފާތު ފިކުރުތަކުގެ

ނޑުމެނ�ނަށ� ތެރެއިނ� ތަފާތުވުމުގެ ޚިޔާލު� އެހެނ�ނަމަވެސ�. މެ ވެސ� ތަފާތުވާނ�ޖެހޭނެ ޚިޔާލު. ކަމެއ�  ހައ�ލަކަށ�ް އަޅުގަ
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ނޑު ކަނ�ތައ�ތަކަކީް ނިނ�މާފައިވާ ފާސ�ކުރަނ� ޤާނޫނުތައ� އައިސ� ނޑު އެއީ ހިތުނ� އަޅުގަ  މެދުް އެކަމާ މެނ�އަޅުގަ

ނޑުމެނ� ސަބަބަށ�ޓަކައިް މި� އެޮެހެނ�ވީމާ. ކަމެއ� ވިސ�ނާލަނ�ޖެހޭ  ބޭނުނ�ވޭ ދަނ�ނަވާލަނ� މީޑިއާތަކަށ�ް އަޅުގަ

ނޑުމެނ� ނޑުމެނ�ގެ މަސައ�ކަތ�ތަކާއި ކުރާ އަޅުގަ  ފ�ނުވުމަކީް ވާހަކަތައ� ޚިލާފު ޙަޤީޤަތާ ގ�ތުނ� ބެހޭ ކަނ�ތައ�ތަކާ އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ނަކީ ސަބަބަކީ. ކަމެކޭ ކުރެވޭ ވައ�ޓާލުމަށ�ޓަކައި އަގު ނ�ގެރައ�ޔިތު ޙަޤީޤަތުގައި ނޑުމެނ� އަޅުގަ  އަށ�ް އަމިއ�ލަ އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ނަކީ. އިނގޭތޯ ނޫނޭ ބައެއ� ތިބި އައިސ� މިތަނަށ�  ގ�ތަށ�ް ތަމ�ސީލުކުރާ ރައ�ޔިތުނ� ހުރިހާ ދިވެހިރާއ�ޖޭގެ އަޅުގަ

 ވަކިް ހިމެނިވަޑައިގަނ�ނަވަނީ ވެސ� މެނ�ބަރަކު ކ�ނ�މެ. ބައެއ� ތިބި އައިސ�ް މިތަނަށ�� ބައެއ� ތިބިް އައިސ� މިތަނުނ�

 މިް ރައ�ޔިތުނ� ހުރިހާ ރާއ�ޖޭގެ މުޅި ގ�ތަކީ ވާް މި ވަޑައިގަތީމަ އެއ�ވެް މެނ�ބަރުނ� ހުރިހާ މި� އެހެނ�ވީމާް. އާބާދީއަކަށ�

 ވައ�ޓާލުމަށ�ޓަކައިް އަގުް ބައެއ�ގެ ތ�ތެރިޢިއ�ޒަ ތިއ�ބަވާ އައިސ� ތަމ�ސީލުކުރަނ�ް ރައ�ޔިތުނ�� އެހެނ�ވީމާް. ތަމ�ސީލުކުރަނީ

. މަސައ�ކަތެއ� ކުރެވޭ ވައ�ޓާލުމަށ�ޓަކައި އަގު ރައ�ޔިތުނ�ގެ ގ�ތުގައި ޝައ�ކެއ�ނެތ� އެއ�ވެސ�ް މަސައ�ކަތަކީ ކުރެވޭ

ނޑުމެނ� މިކަނ�� އެހެނ�ވީމާ  ބަޔާނ�ް މާލީ ވާ މި ހުށަހަޅުއ�ވާފައި ކ�މިޓީނ� ސ�ލޫކު� އެހެނ�ވީމާ. ގަބޫލުކުރަނ�ޖެހޭނެ އަޅުގަ

ނޑު އ�ތުމަކީ ގ�ތަށ� ލިބޭ މަތިނ� އެނ�ގުމެއ�ގެ އަނ�ގާ ޝަރީޢަތުނ� ނޑުމެނ� ހިތުނ� އަޅުގަ  މެދުް އެކަމާ އަޅުގަ

ނޑު އެހެނ�ކަމުނ�. ކަމެއ� ޖެހިވަޑައިގަނ�ނަވާނެ މެނ�ބަރުނ�ނަށ� ހުރިހާ އެއ�ބަސ�ވެވަޑައިގަނ�ނަވަނ�  މިއަށ�ް ވެސ�ް އަޅުގަ

ނޑުް ތާއީދުކުރަމުނ� ނޑުގެ ދަނ�ނަވަމުނ� ވާހަކަް ދޭނެ ވޯޓުް ނިނ�މުމަށ� މި ވެސ�ް އަޅުގަ  ދެއ�ވިް. ނިނ�މާލަނ� ވާހަކަކ�ޅުް އަޅުގަ

 .ވަބަރަކާތުހޫ� ވަރަޙ�މަތު ވައ�ސަލާމ�ޢަލައިކުމ�. ޝުކުރިއ�ޔާް ބ�ޑަށ� ވަރަށ� ފުރުޞަތަށ�ޓަކައި

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ޙަމ�ޒާ އަޙ�މަދު މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތ�ދޫ

ނޑު� ސ�ްރައީ ޢިއ�ޒަތ�ތެރި`.   ކަނ�ތައ�ތަކަށ�ް ގިނަ ވާ އެ ވާހަކަފުޅުގައި ދެއ�ކެވި ގ�ތުނ� ބެހޭ މިކަމާ ލީޑަރު ޕާޓީގެ އަޅުގަ

ނޑަށ� ނޑު އެކަމަށ� އަދިް. ތާއީދުކުރެވޭ އަޅުގަ ނޑު� އެހެނ�ނަމަވެސ�ް. އެބައ�ތ� އިހުތިރާމު އަޅުގަ . ތަފާތު ޚިޔާލު އަޅުގަ

ނޑުމެނ� ގ�ތުނ�ް ވާް ބަޔާނ�ކ�ށ�ފައި ދާގައިމާއ� ވަނަ 76 ޤާނޫނުއަސާސީގެް� ރައީސ�ް ޢިއ�ޒަތ�ތެރި  މާލީް މެނ�ބަރުނ�ގެ އަޅުގަ

ނޑުމެނ�� ބަޔާނ�ކ�ށ� ހާލަތު . ހުށަހަޅަނ�ޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެނ� އަމީނ�ޢާއ�މަށ� މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެ ބަޔާނެއ� އަޅުގަ

ނޑު ނޑު ދެކޭގ�ތުގައި އަޅުގަ  ވަރަށ�ފުނ�ކ�ށ�ް ކަމަކީ މި ސ�ވެ ހިނދު ބަހުސ�ކުރެވުނު އަށ� ޤާނޫނުއަސާސީ ހިތުނ� އަޅުގަ

ނޑު. މައުޟޫޢެއ� ދިޔަ ވާހަކަދެކެވިގެނ� ނޑުމެނ� ބޭނުމަކީ ކަމުގެ މި ބޭނުނ�ވަނީ ދަނ�ނަވާލަނ� އަޅުގަ � މެނ�ބަރަކު އަޅުގަ

 ގެނ�ްފެނި ކަމުގައި މުހިއ�މުކަމެއ� އ�ތުމަކީ އެނގެނ� ގ�ތ� ބަދަލުވަމުނ�ދާ ހާލަތު މާލީ އޭނާގެ ހަވާލުވުމަށ�ފަހު މެނ�ބަރުކަމާ

ނޑުމެނ�ގެ މީޑިޔާގައިް� ރައީސ�ް ޢިއ�ޒަތ�ތެރި. ކަމަށ� އެއ� މާއ�ދާ ދިޔަ ލިޔެވިގެނ�  ދައ�ކަވާް އެް ގ�ތުނ� ބެހޭ މެނ�ބަރުނ�ނާ އަޅުގަ

ނޑު މަޢުލޫމާތުތައ� ނުރަނގަޅުް ފަތުރަމުނ�ގެނ�ދާ ނުވަތަ މަޢުލޫމާތުތައ� ގިނަ  މީޑިޔާއެއ�ގެް ޒިނ�މާދާރު. ކުށ�ވެރިކުރަނ� އަޅުގަ

ނޑުމެނ� ކަމީ ނުކުރާް އިނ� މީޑިޔާ މަސައ�ކަތ�  މިް ކ�ނ�ޓ�ރޯލ�ކުރުމަށ� މަސައ�ކަތ�ތައ� ކުރާ އިނ�ް މީޑިޔާ މާދަމާ އަޅުގަ

 މިް ފާޑުކިޔުނ�ތައ� އެކަމުގެ ދާއިރާއެއ�ގައި ފުޅާ ނުހަނު� ބ�ޑު ނުހަނު އެއަށ� ހެދިގެނ�ދާއިރު ޤާނޫނެއ�ް މަޖިލީހުނ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

 މަސައ�ކަތ�ް މީޑިޔާގެ ވެސ� އިނ� މީޑިޔާް ޒިނ�މާ މިކަމުގެ އެހެނ�ނަމަވެސ�ް. ވަރުކަށަ އިތުރުވެގެނ�ދާނެކަނ�ް މަޖިލީހަށ�
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ނޑު� ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި. ކަށަވަރު ޤަބޫލުކުރަނ�ޖެހޭނެކަނ� އަދާނުކުރިކަނ�ް މަސ�އޫލިއ�ޔަތު  ދެކޭގ�ތުގައިް އަޅުގަ

ނޑު ކަމުގައި ހިއ�މުކަމެއ�މު ލިބެނ�ހުރުމަކީ ދާއިރާއެއ�ގައި ފުޅާ ވީހާވެސ� ބަޔާނ�ތައ� މާލީ މެނ�ބަރުނ�ގެ . ދެކެނ� އަޅުގަ

ނޑު އެހެނ�ނަމަވެސ�  މިކަނ�ތައ�ް ވަގުތަށ� މި ގ�ތުނ� ދާ ހިނގަމުނ� ކަނ�ތައ�ތައ� މިހާރު މީޑިޔާގައި ދެކޭގ�ތުގައި އަޅުގަ

ނޑު ކަމުގައި މުހިއ�މުކަމެއ� ވެސ� އ�ތުމަކީ ތެރޭގައިް–ހުދޫދެއ�ގެް ކ�ނ�މެވެސ� ނޑުގެްއަ އެހެނ�ނަމަވެސ�. ދެކެނ� އަޅުގަ  ޅުގަ

ނޑު. މެދު މައ�ސަލައާ އުސޫލީ މި މިހިރީ ޚިޔާލުތަފާތުވުނ�  މިހާރު ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި� ނެތ� ތަފާތުވުމެއ� ޚިޔާލު އަޅުގަ

� ނެތި ހިފެހެއ�ޓުމެއ� ކަހަލަ އެއ�ވެސ�� ނެތި ބެލުމެއ� ކަހަލަ އެއ�ވެސ�� ނެތި ކ�ނ�ޓ�ރޯލެއ� ކަހަލަ އެއ�ވެސ� މީޑިޔާގައި

ނޑުމެނ�  ކަހަލަ އެއ�ވެސ� އަބުރަށ� ވެސ� ރައ�ޔިތުނ�ގެ ބައެއ� ވެސ� ރައ�ޔިތުނ�ގެ ޢާއ�މު. ނޫނ� ބަރުނ�ނެއ�މެނ� އަޅުގަ

 މެދުް އެކަމާ. ނެތ� ވަސީލަތ�ތައ� ބަސ�ބުނެވޭނެް މެދު އެކަނ�ކަމާ. ޙަޤީޤަތެއ� އެއީް ކަމީ ދާ އަރައިގަނެގެނ�� ނެތި ބެލުމެއ�

ނޑުމެނ� ދާކަމީ ނަގާލަމުނ� ނަހަމަގ�ތުގައި މީޑިޔާގައި ޢިއ�ޒަތ� އަބުރާއި ބަޔެއ�ގެ ގިނަް. ނެތ� ގ�ތެއ� ބަސ�ބުނެވޭނެ  އަޅުގަ

ނޑުމެނ� މިއަދު  އެ� ހުށަހެޅި ބަޔާނ� މާލީ� ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި އެހެނ�ކަމާއެކު. ކަމެއ� ދާ ހެކިވަމުނ� އެކަމަށ�ް އަޅުގަ

ނޑުމެނ� ތެރޭގައިް ހުދޫދެއ�ގެ ކ�ނ�މެވެސ� ކަނ�ތައ�ތައ�ް ވާ ބަޔާނުގައިް  ނުވަތަް ފެނ�ނަ ފުށ� ދެ ޤަބޫލުކުރާް މި އަޅުގަ

ނޑު ކަމުގައި މުހިއ�މުކަމެއ� ހަމަ އ�ތުމަކީ އެނގިފައި އެކަނ�ކަނ� އުސޫލަކުނ� ޓ�ރާނ�ސ�ޕޭރެނ�ޓ�  އެހެނ�ކަމާް. ދެކެނ� އަޅުގަ

ނޑު ގ�ތުނ� ބެހޭ ގ�ތާ އ�ތ� ހުށަހަޅުއ�ވާފައި ރިޕޯޓުގައި މި� ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި އެކު  ރިޕޯޓުގައި މި ދަނ�ނަވާލަނ�ޖެހެނީ އަޅުގަ

 މާލީ މެނ�ބަރެއ�ގެ އެ ވެސ� މެނ�ބަރަކު ކ�ނ�މެ އަޅުގަނޑުމެނ� ހާލަތެއ�ގައި އެދެފި ޝަރީޢަތުނ� ވިޔަސ� ނެތ�ކަމުގައި އެހެނ�

ނޑުމެނ�ް ވެސ� ކަނ�ތައ�ތައ� އެހެނިހެނ� އަދި ވިޔަސ� ޓެކ�ސ�ް ދައ�ކަމުނ�ދާ ސަރުކާރަށ� މެނ�ބަރަކު އެް އަދިް ހާލަތާއި  އަޅުގަ

ނޑުް މިކަމަކުނ�. ހާމަކުރަނ�ޖެހޭނެ ނަމަ އަނ�ގައިފި ޝަރީޢަތުނ�  އިތުރުް ވަކި ސަބަބުނ� ރިޕޯޓުގެ މި ނުދެކެނ� އަޅުގަ

ނޑު. ކަމަކަށ� ދިޔަ ލިބިގެނ� ކަމަކަށ� މި ކުރިއެރުމެއ� ނޑުމެނ� ބަޔާނަށ� މި ދެކޭގ�ތުގައި އަޅުގަ  ހުށަހެޅިފައިވާ މި އަޅުގަ

ނޑު. ގެނ�ނަނ�ޖެހޭ އިޞ�ލާޙުތަކެއ� އިތުރު ރިޕޯޓަށ�  މި ނަހަމަގ�ތުގައިް� ލިބިހުރެ މަޢުލޫމާތު މި ދެކޭގ�ތުގައި އަޅުގަ

 މުހިއ�މުކަމުގައިް މާ އ�ތުނ� ގ�ތެއ�ް ފިޔަވަޅުއެޅޭނެ މެދު ފަރާތ�ތަކާ ފަތުރާް މަޢުލޫމާތުް އެ ޚިލާފަށ� ގ�ތާ ބުނެފައިވާ މަޢުލޫމާތުގައި

ނޑުް ނޑު ހަމައެއާއެކު އަދި. ދެކެނ� އަޅުގަ ނޑުމެނ�ް� ތިބެމެ އެނގި މަޢުލޫމާތުތައ� މި ނ�ވަނީބޭނު ދަނ�ނަވާލަނ� އަޅުގަ  އަޅުގަ

ނޑު. ކަށަވަރުކަމެއ� ކަމީ ދާނެ އެނގިގެނ� ސާފުކ�ށ� ވަރަށ� ރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ހާލަތު މާލީ މެނ�ބަރުނ�ގެ  ހިތާމަކުރަނ� އަޅުގަ

 ބައެއ�ް ގ�ތަށ� ނިސ�ބަތ�ވާ މަޖިލީހަށ� މުޅިް ގ�ތުނ� ބެހޭ މެނ�ބަރުނ�ނާ މަޖިލީހުގެ ޢިއ�ޒަތ�ތެރި މި� ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

 މަޖިލީހުގެް ރިޔާސަތުނ�ނާއި މަޖިލީހުގެ ޢިއ�ޒަތ�ތެރި މިް ފަތުރަމުނ�ދާއިރު މަޢުލޫމާތު ނުރަނގަޅު މީޑިޔާތަކުނ�

 މިއަދުް އެހެނ�ކަމުނ�. ނުގެނ�ދަވާތީ ނެރުއ�ވަމުނ� ވެސ� ހިސާބު ބަޔާނެއ�ހާ ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތައ� ފަރާތުނ� ސެކ�ރެޓޭރިއަޓުގެ

ނޑުމެނ� ހާމަކުރުމަށ� މަޢުލޫމާތުތައ� ބުނެފައިވާ މާއ�ދާގައި ވަނަ 76 ސީގެޤާނޫނުއަސާ  ވަނީް މި މިއަދު އަޅުގަ

 ކަނ�ބ�ޑުވާނ�ޖެހޭް އެއީ… ފާޅުކުރެއ�ވިހެނ�ް ޚިޔާލު މެނ�ބަރުނ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ބައެއ�� ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި. ފަސ�ޖެހެނ�ޖެހިފަ

ނޑު ހިފެހެއ�ޓުމަކީ މިކަނ� ވަގުތަށ� މި އަލީގައި ކަނ�ތައ�ތަކުގެ ދެނ�ނެވި މި އެހެނ�ކަމުނ�. ކަމެއ�  އިޢުތިރާޟުކުރާް އަޅުގަ



 13

ނޑު އެހެނ�ނަމަވެސ�. ނޫނ� ކަމެއ�  އެހާް އ�ތުމަށ� މިކަނ� ގ�ތަށ� ބުނެފައިވާ މި ރިޕޯޓުގައި މި ގ�ތުނ� އުސޫލެއ�ގެ އަޅުގަ

 ވައ�ސަލާމ�. ނިނ�މާލަނ� ވާހަކަކ�ޅު ޑުގެއަޅުގަނ ދަނ�ނަވަމުނ� ވާހަކަ ނެތ� ހިތ�ހަމަޖެހުނ�ް އެހާ� ވާހަކަ ހިތ�ހަމަނުޖެހޭ

 .ޢަލައިކުމ�

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ޮާޢާމިރު އަޙ�މަދު މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ ކުޑަހުވަދޫ

 ބަޔާނ� މާލީ މެނ�ބަރަކު ކ�ނ�މެ މަޖިލީހުގެ މާއ�ދާގައި ވަނަ 76 ޤާނޫނުއަސާސީގެ� އާދެް. ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝުކުރިއ�ޔާް

 މާލީ ވަނީ މަޖިލީހުނ�ް ބަޔާނ�ކުރުމަށ� ބަޔާނ�ކ�ށ�ފައިވާ ކަމަށ� ހުށަހަޅަނ�ޖެހޭނެ އަމީނ�ޢާއ�މަށ� ފަހަރު އެއ� އަހަރަކު ކ�ނ�މެ

ނޑުމެނ� ނިނ�މުމަށ�ފަހުް އެގ�ތ�ތަށ�. ނިނ�މާފަ ގ�ތ�ތަކެއ� ވަކި މެދުގައި ހުށަހެޅުމާ ބަޔާނ�  ވަނީް ވެސ� މެނ�ބަރުނ�ް ހުރިހާ އަޅުގަ

 ވަކިް ފޯރުކ�ށ�ދިނުމުގައި ފަރާތ�ތަކަށ� އެކިއެކި ބަޔާނ� މާލީ ގ�ތުނ� ގުޅޭ އެއާ ހަމަ އަދި. ހުށަހަޅާފަ މަޖިލީހަށ� މި ބަޔާނ� މާލީ

ނޑައެޅިފައި ގ�ތެއ�  ކ�މިޓީް ބެހޭ ސުލޫކާ މަޖިލީހުގެ ހައިސިއ�ޔަތުނ� އަމީނ�ޢާއ�މުގެ ނިނ�މުމަށ� ގ�ތެއ� މެދު އެކަމާ� ނެތީތީވެް ކަ

ނޑުމެނ�ނާ ނިނ�މުނ� ވާނިނ�މާފައި ކ�މިޓީނ� ސ�ލޫކު މެދު އެކަމާ� ހުށަހަޅައި އަށ� � އާދެ. އައިއ�ސަ މިއ�ތީ ހަމައަށ� އަޅުގަ

ނޑު ނޑުގެ ދަނ�ނަވާނީ އަޅުގަ ނޑުް ވިދާޅުވުނ�ތަކަކީް ވިދާޅުވިް އެ މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެް ބިލެތ�ދޫ� އަޚ� އަޅުގަ  އަޅުގަ

 ޢުލޫމާތެއ�މަ އެއ�ވެސ� ގ�ތުނ� ގުޅޭ ބަޔާނާ މާލީ� ޞަރީޙަކ�ށ� މިހާ� ކަމަކީ ދެނ�ނެވި މި އެހެނ�. ކަމެކޭ ތާއީދުކުރާ ހަމަ ވެސ�

 ނިނ�މުމުގައިް ނިނ�މާފައިވާ މި އެއީ އ�ތުނ�� ގ�ތަށ� ނުދޭ ފަރާތަކަށ� އެއ�ވެސ� ނޫނީ މަތިނ� އެނ�ގުމުގެ އަނ�ގާ ޝަރީޢަތުނ�

ނޑުް. ގ�ތ� ލިޔެފައިވާ ނޑުމެނ�ގެ މިއަދު ދަނ�ނަވާނީ އަޅުގަ  ތ�ގ�ތަށ�ގ� ތަފާތު އެކިއެކި ދިމާލަށ� މަޖިލީހާ މި އަޅުގަ

 ރަނގަޅުް އެނ�މެ މީ އ�ތުނ� މިކަނ� އިބާރާތަކުނ� މިފަދަ ދާއިރުގައި އިނގިލިދިއ�ކުރަމުނ� ފަރާތ�ތަކުނ� އެކިއެކި މީޑިޔާއިނ�ނާއި

 މަޢުލޫމާތުް މިް ފަދައިނ� ވިދާޅުވިް އެ މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެް ބިލެތ�ދޫ ކަމަކީް މިދެނ�ނެވިް އެހެނ�. ބާވައޭ ގ�ތ�

� ނުކުރުމަށ� ގ�ތަށ� އެ އެކަނ� މެދު ފަރާތަކާ އެް ނުވަތަ ގ�ތ�ތަކެއ� ޢަމަލުކުރެވޭނެ މެދު ފަރާތ�ތަކާ ކުރާ ބޭނުނ� ނަހަމަގ�ތުގައި

ނޑައެޅިފައި އުސޫލެއ�ް ކަނ�ކުރެވޭނެ� ނަމަ ކ�ށ�ފި އެގ�ތަށ�ް އެކަނ� ނުވަތަ ނޑު އ�ތުމަކީ ކަ  ވަރަށ�ް އެއީް ދަނ�ނަވާނީ އަޅުގަ

 ކ�ނ�މެ އެދިއ�ޖެ ފަރާތަކުނ� ކ�ނ�މެ ބޭނުނ�ވާ ތަޙުޤީޤުކުރަނ� އެ ބޭނުމަށ�ޓަކައިް ޙުޤީޤުގެތަ� އެހެނ�ވީމާ. ގ�ތެކޭ ޒިނ�މާދާރު

ނޑު އ�ތުމަކީް ގ�ޮަތަށ� ލިބޭނެ މަޢުލޫމާތު މި ހިނދެއ�ގައިް ނޑުމެނ�ނަށ� ދަނ�ނަވާނީް އަޅުގަ  ބ�ޑުް ހާމަކަނ� މިއަދު އަޅުގަ

 އ�ނ�ނަނ�ޖެހޭް ކ�ނ�މެހެނ� ބަލައިލާއިރުގައިް ރޫޙަށ� އިވާްލިޔެފަ މި މިކަނ� މާއ�ދާގައިް ވަނަ 76 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ގ�ތެއ�ގައިް

 އެކަނ� އަދި ޝަރުތުކ�ށ� ކަމަށ� ބޭނުނ�ނުކުރާނެ ނަހަމަގ�ތުގައި އެކަނ� ބޭނުމަށ�ޓަކައި ތަޙުޤީޤުގެ� އެހެނ�ވީމާް. ކަމެކޭ

 ލިބޭް އެކަނ� ފަރާތ�ތަކަށ� ނ�ވާބޭނު ތަޙުޤީޤުކުރަނ� ލިޔެވިގެނ� ގ�ތުގައި ސިއ�ރުކަމެއ�ގެ ގ�ތަށ� ހާމަކުރަނ�ނުޖެހޭނެ ކ�ނ�މެހެނ�

ނޑުް އ�ތުމަކީ ގ�ތަށ�  ކުރަނ�ޖެހޭް ކ�ނ�މެހެނ� ބާލައިރު ރޫޙަށ� ލިޔުނު މި ޤާނޫނުއަސާސީގައި އެއީް ގ�ތުގައި ޤަބޫލުކުރާ އަޅުގަ

ނޑު ގ�ތަށ� އެ� އެހެނ�ވީމާ. ކަމެއ�  ފަރާތަކަށ�ް ބޭނުނ�ވާ އެ ހިނދެއ�ގައި ކ�ނ�މެ ވެއ�ޖެ ބޭނުނ� ތަޙުޤީޤަށ�. ހުށަހަޅާލަނ� އަޅުގަ

 .ޝުކުރިއ�ޔާ. ދަނ�ނަވަނ� ކަމުގައި ކަމެއ� ކުރަނ�ޖެހޭނެ ކ�ނ�މެހެނ� އ�ތުމަކީ ގ�ތަށ� ލިބޭ ބަޔާނ� މާލީ މި
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 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ތާރިޤު މުޙައ�މަދު މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ މަނަދޫ

 މިް ކ�މިޓީނ� ސުލޫކު ގ�ތުނ� ހޭބެ ބަޔާނާ މާލީ މެނ�ބަރުނ�ގެ މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެ. ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝުކުރިއ�ޔާް

ނޑުް ރިޕޯޓަށ� ހުށަހަޅުއ�ވާފައިވާ ނޑުް. ދަނ�ނަވަނ� ހަކަވާ ދެކ�ޅުހަދާ ސާފުބަހުނ� ވަރަށ�ް އަޅުގަ  ގ�ތުގައިް ޤަބޫލުކުރާ އަޅުގަ

ނޑުމެނ� ނޑުމެނ�ނާ ފަރާތ�ތަކުނ� އެކިއެކި މީޑިޔާގެ ދައ�ކަނީ މި އަޅުގަ  މެނ�ބަރުނ�ނަށ� މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެ އަޅުގަ

ނޑުމެނ� މިވާހަކަް. ވާހަކަ ދެކެވޭ ވާހަކަތައ� ތަފާތު އިނގިލިދިއ�ކ�ށ� ނޑުމެނ� އެކު ދެއ�ކުމާ އަޅުގަ  ބުނަނީ މި އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ގެ ނޑަށ�ް ކަމަށ� ޖޯކު ހެއ�ވާ ވަރަށ� މިއީް. ސިއ�ރުކުރާށޭ ކަނ�ތައ�ތައ� އަޅުގަ ނޑުމެނ�ގެް. ވަނީ އަޅުގަ  އަޅުގަ

ނޑު� ހާމަކ�ށ�ގެނ� ކަނ�ތައ�ތައ� ނޑުމެނ�ނާ އެނގިގެނ� ވަސީލަތ�ތައ� މީޑިޔާގެ ކަނ�ތައ�ތައ� މެނ�ގެއަޅުގަ  ޙަޤީޤީް ބެހޭ އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ގެ. އެނގޭނީ ވާހަކަދައ�ކަނ�  މަޖިލީހުނ� މި އެއީް ހެދުނ� ގ�ތަށ� އެނގޭް ދައ�ކަނ� ޙަޤީޤަތަށ� ވާހަކަތައ� އަޅުގަ

 ޤާނޫނުއަސާސީގައިް ވިދާޅުވެއ�ޖެް ބޭބޭފުޅުނ� ބައެއ�ް ދެނ� .ރަނގަޅު ގ�ތ�ް މިއ�ތ�ް މިހާރު ވަނ�ޏާ ކަމަށ� ނޫނ� ކަމެއ� ބޭނުނ�ފުޅުވާ

 މަތީނ�ނެކޭް ގ�ތެއ�ގެ ނިނ�މާ މަޖިލީހުނ� ޝަރީޢަތުގެް ނެތ� ގައިް ޤާނޫނުއަސާސީް. ލިޔެފައެއ� ވާހަކައެއ� ހާމަކުރަނ�ޖެހޭ ނެތޭ

ނޑުމެނ� އެހެނ�ނަމަވެސ�. ލިޔެފައެއ� ވެސ� . ނޫނ� ޙަޤީޤަތެއ�ް ޤަބޫލުކުރެވޭނެ މީ. ހަދަނ� އެހެނ� އުޅެނީް މި އަޅުގަ

 މަޖިލީހުގެް ރައ�ޔިތުނ�ގެް އަހަރަކުް ކ�ނ�މެް ބަޔާނ� މާލީ މެނ�ބަރުނ�ގެ މަޖިލީހުގެް ރައ�ޔިތުނ�ގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ނޑު. ފުދޭ އެވަރުނ� އ�ތީމާ ކަމަށ� ހުށަހަޅަނ�ޖެހޭނެ އަމީނ�ޢާނ�މަށ�  ހިސާބަށ� މި މައ�ސަލައަކީް މި ގ�ތުގައި ޤަބޫލުކުރާ އަޅުގަ

 ކ�ނ�މެް ބޭނުނ� މީހަކަށ� ކ�ނ�މެ ގ�ތެއ�ގައި ޢާއ�މު ވެބ�ސައިޓުނ� މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެ. ނޫނ� މައ�ސަލައެއ� ނެގެނ�ނަނ�ޖެހޭ

ނޑުމެނ�ގެް. މީ ކަމެއ� އ�ނ�ނަނ�ޖެހޭނެ އިނ�ތިޒާމުކުރެވިފައިް ގ�ތަކަށ� ލިބޭނެ އިރެއ�ގައިް ކ�ނ�މެ ބޭނުނ�� މީހަކަށ�  އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ގެ ޙަޤީޤަތ� ނޑުމެނ�. ވަނީ ކީއ�ތޯް އެނގުނިއ�ޔާ ނަށ�ރައ�ޔިތުނ� އަޅުގަ  ގ�ތާއި ފިކުރުކުރާ ކަނ�ތައ�ތަކާ އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ގެ ނޑުމެނ�ގެ މުއ�ސަނދިކަމާއި އަޅުގަ ނޑުމެނ�ގެ ތަނަވަސ�ކަމާއި އަޅުގަ ނޑުމެނ�ގެް ނިކަމެތިކަނ� އަޅުގަ  އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ނަކީ. އެނގެނ�ވީ ނޫނ�ތޯ ރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ނޑުމެނ� އަޅުގަ . ނޫނ� ބައެއ� ތިބި ތަނަށ� މި އައިސ� އަށ�އަމިއ�ލަ އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ގެ ނޑުމެނ�ނަށ� އިނ�ތިޚާބުކުރީތީ ރައ�ޔިތުނ� އަޅުގަ ނޑުމެނ�ނަށ�ް� އެހެނ�ވީމާ. ތިބެވެނީ މި މިތާ އައިސ� އަޅުގަ  އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ނަށ�� ތަނަވަސ�ކަނ� ލިބޭ  އަހަރުނ�ް އަހަރުނ� އަހަރުނ� 1 ނޫނީ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ އަހަރު 5 މި އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ނަށ� ނޑުް ކުރިއެރުނ� ލިބޭ ގ�ތުނ�ް މާލީ� ކުރިއެރުނ� ލިބޭ އަޅުގަ ނޑުމެނ�ގެް ގ�ތުގައިް ޤަބޫލުކުރާ އަޅުގަ  އަޅުގަ

 .އެނގެނ�ޖެހޭނެ ރައ�ޔިތުނ�ނަށ�

 

  :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ރިޔާސަތުނ�

 ދާއިރާގެް މަނަދޫ� އާދެ� މާއިނ�ނެވީް ދެއ�ވައިގެނ� ފުރަގަސ� ރިޔާސަތަށ� ސަލީމު އަޙ�މަދު މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ އޭދަފުށީ

 .ގެނ�ދިއުމަށ� ކުރިއަށ� ވާހަކަފުޅު މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ތާރިޤު މުޙައ�މަދު މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ މަނަދޫ
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ނޑުް� އާދެ ނޑުމެނ� އަކީ ވާހަކަ މިއުޅޭ ދަނ�ނަވަނ� އަޅުގަ ނޑުމެނ�ގެ ބ�ޑަށ� ވަރަށ� އަޅުގަ  ނ�ްކަނ�ބ�ޑުވު މެނ�ބަރުނ�ގެ އަޅުގަ

 މީޑިޔާގައިް ގ�ތަށ� ދާ އަގުވެއ�ޓިގެނ� މުއައ�ސަސާގެ މުޅިް މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެ އަޅުގަނޑުމެނ� އެބައ�ވޭ

ނޑުމެނ�ގެ. ވާހަކަދައ�ކަމުނ�ދާތީ  ވާހަކަދައ�ކަނ�ޖެހޭނެް ގ�ތަށ� ވެއ�ޓޭ އަގު މުއައ�ސަސާގެ މުޅި މަޖިލީގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެ އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ގެ. އ�ވެގެނ�ތޯކީ ދެއ�ވަނީ އަޅުގަނޑުމެނ� ފުރުޞަތު ނޑުމެނ� ސިއ�ރުކުރަނ� ކަނ�ތައ�ތައ�ް އަޅުގަ  މަޖިލީހުނ� އަޅުގަ

ނޑުމެނ� މިއީ. ކީއ�ވެގެނ�ތޯ ވަނީ ބޭނުނ� މި ނޑުމެނ�. ކަނ�ތައ�ތައ� ސުވާލުކުރަނ�ޖެހޭނެ އަޅުގަ ނޑުމެނ�ގެ� އަޅުގަ  އަޅުގަ

 ގ�ތަށ�ް ފެނ�ނަ ފުށ� ދެ ކަނ�ތައ�ތައ� އެ ގަނޑުމެނ�އަޅުް ވަނ�ޏާ ކަމަށ� ބޭނުނ�ވާ ގެނ�ދަނ� މަގުނ� ރަނގަޅުް ކަނ�ތައ�ތައ�ް

ނޑުމެނ�ގެ. އެބަޖެހޭ ކުރަނ� ގ�ތެއ�ގައި ބ�ޑު ހާމަކަނ� ނޑުމެނ�ގެ ބަޔާނާއި މާލީ އަޅުގަ  ވެސ�ް ކަނ�ތައ� ދިރިއުޅުމުގެ ޒާތީް އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ގެ ވަނ�ޏާ ކަމަށ� ބޭނުނ� ނޑު. އެނގެނ�ޖެހޭނެ ރައ�ޔިތުނ�ނަށ� އަޅުގަ ނޑުމެނ�ް ގ�ތުގައި ޤަބޫލުކުރާް އަޅުގަ  އަޅުގަ

. ވިސ�ނަނ� ދޭތެރޭގައި ކަނ�ތައ�ތަކާ މި އެބަޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެނ� ވަނ�ޏާ ކަމަށ� ބޭނުނ� ކުރަނ� ކަނ�ތައ� މި ރީތިކ�ށ�� ސާފުކ�ށ�

ނޑުމެނ�ގެ  ވަނ�ޏާ ކަމަށ� ބޭނުނ� މަތިކުރަނ� ޤަދަރު މުއައ�ސަސާގެ މި� ހިފަހައ�ޓައި އަގު މުއައ�ސަސާގެ މި އަޅުގަ

ނޑު ނޑުމެނ� އެބަޖެހޭ މެނ�އަޅުގަ ނޑުމެނ�ނަކީ. ރަނގަޅުވާނ� އަޚުލާޤު ވުރެނ� މިއަށ� އަޅުގަ  ރައ�ޔިތުނ�ގެް ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެނ� ގ�ތެއ�ގައި ބ�ޑު ހާމަކަނ�. ބަޔަކަށ�ވާނ� ތިބި ޖެހިގެނ� ސިފަ މެނ�ބަރުނ�ގެ މަޖިލީހުގެ  ކަނ�ތައ�ތައ�ް ކުރާ އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ނަކީ. ރަނ�ކު ގ�ތަކަށ� ފެނ�ނަ ރައ�ޔިތުނ�ނަށ�  ނުވާނ�ް ކަމުގައި ބައެއ� ބޭނުނ�ވާ ކުރަނ� ކަނ�ތައ�ތައ� ސިއ�ރުނ� އަޅުގަ

ނޑުގެ� އެހެނ�ވީމާ. އެބަޖެހޭ ނޑު ވެސ� ނިނ�މާލަމުނ� ވާހަކަކ�ޅު އަޅުގަ ނޑުމެނ�ނަކީ ދަނ�ނަވާނީ އަޅުގަ  ރައ�ޔިތުނ�ް އަޅުގަ

ނޑައެޅިގެނ� ޤާނޫނުއަސާސީގައި� ތިބެ ވަދެ އިސ�ްއަ މިތަނަށ� ހައިސިއ�ޔަތުނ�ް ބައެއ�ގެ ތިބި އިނ�ތިޚާބުކ�ށ�ފައި  ބަޔާނ�ް މާލީ ކަ

ނޑުް އ�ތުމުނ� ކަމަށ� ހުށަހަޅަނ�ވާނެ އަމީނ�ޢާނ�މަށ� މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެް  ޢާއ�މުކުރަނ�ޖެހޭނެ އ�ތީ އެ ޤަބޫލުކުރަނީ އަޅުގަ

ނޑު� އެހެނ�ވީމާ. ހުށަހެޅިފަ ކަމަށ�  ބޭނުނ�ް ތެރެއިނ� ރައ�ޔިތުނ�ގެ ވެބ�ސައިޓުނ� މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެ ޤަބޫލުކުރަނީ އަޅުގަ

 އ�ނ�ނަނ�ޖެހޭނެ ތަނަވަސ�ވެފައި މަގެއ� ލިބޭނެ މަޢުލޫމާތުތައ� މިފަދަ ބެހޭ މެނ�ބަރަކާ ކ�ނ�މެ ބޭނުނ�� ބޭފުޅަކަށ� ކ�ނ�މެ

ނޑު. ކަމަށ� ނޑު ވެސ� ނިނ�މާލަމުނ� އަޅުގަ ނޑު ދަނ�ނަވާނީ އަޅުގަ ނޑުް .ނުދޭނަމޭ ވޯޓެއ� ރިޕޯޓަކަށ� މި އަޅުގަ  އަޅުގަ

ނޑައެޅުގެނ�  . ރައީސ�ް ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝުކުރިއ�ޔާް. އިދިކ�ޅުހަދަމޭ ކަ

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ޙަމީދު� ޢަބ�ދު ޙަމ�ދޫނ� މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ އިނގުރައިދޫ

ނޑު ވާހަކަދައ�ކާއިރު މައުޟޫޢުގައި މި� އާދެ. ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝުކުރިއ�ޔާ`.  ނޑުމެނ� ހިތުނ� އަޅުގަ  އެބަް ރުމިހާ އަޅުގަ

 ހުރިހާް ދިއ�ކުރާ އެް ވަނ�ޏާ ކަމަށ� ހާމަނުކުރެވޭް ޢާއ�މުކ�ށ� މިނ�ވަރެއ�ގައި އެއ�ވެސ�ް މަޢުލޫމާތު މިް އެބަޖެހޭ ވިސ�ނާލަނ�

 ފަދައިނ� ފާޅުކުރެއ�ވި މެނ�ބަރުނ� ދެނ�މެ ޙަޤީޤަތުގައި. އިނގޭތޯް ދިއ�ކުރާނެ ޙަޤީޤަތުގައި އެނ�މެނަށ� ހުރިހާ އިނގިއ�ޔެއ�

ނޑުމެނ�ގެ ނޑުމެނ�ގެ މީ ސ�އޫލިއ�ޔަތެއ�މަ އަޅުގަ  މެނ�ބަރަކަށ�ް� ލިބުނު ވީމާ މެނ�ބަރަކަށ�� މަޞ�ލަޙަތުތަކާއި ވިޔަފާރި އަޅުގަ

 ހާމަކ�ށ�ދޭނ�ް މެނ�ބަރުނ�ނަށ� ގ�ތ�ތައ� ތަފާތު ޚާއ�ޞަކ�ށ�. ގ�ތ� ދިޔަ އިތުރުވެގެނ� އާމުދަނީ މެނ�ބަރެއ�ގެ އެ ވީތީވެ

ނޑުއަ ދެނ�. އ�ތުނ� ވަސީލަތެއ�ް ކަހަލަ ކ�ނ�މެވެސ�  މަޢުލޫމާތެއ� ހުރިހާ މެނ�ބަރެއ�ގެް ކ�ނ�މެ އަކީް ވާހަކަ ނުދަނ�ނަވަނ� ޅުގަ
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ނޑު އެކަމަކު. ލާޒިމުކަމެކޭ ހާމަކުރުމަކީ އެނ�މެނަށ� ހުރިހާ ހިނދެއ�ގައި ކ�ނ�މެ ވެއ�ޖެ ބޭނުނ� ހަމަ  ގ�ތުގައިް ޤަބޫލުކުރާް އަޅުގަ

 މެނ�ބަރެއ�ގެް ނުވަތަ ހާލަތު މާލީ މެނ�ބަރެއ�ގެ ވެގެނ� ށ�މެނ�ބަރަކަ ފަދައިނ� ފާޅުކުރެއ�ވި ވެސ�ް މެނ�ބަރުނ� ބައެއ� ދެނ�މެ

 ޚިލާފުް އާދަޔާ ގުނައަކަށ�ް އެތައ� ވަރަށ� ތެރޭގައި މުއ�ދަތުގެ ވަޒީފާގެ� ދައުރުގެް މެނ�ބަރެއ�ގެ އެ މަޞ�ލަޙަތުތައ� ވިޔަފަރީގެ

ނޑުމެނ�ގެް ޙަޤީޤަތުގައި. ބަޖެހޭއެ އެނގެނ� ރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ޢާއ�މު އެކަނ�ް ވަނ�ޏާ ކަމުގައި ދާ ބ�ޑުވެގެނ�ް ގ�ތެއ�ގައިް  އަޅުގަ

ނޑުމެނ� މަސައ�ކަތ�ތައ�  ރައ�ޔިތުނ�ނަށ�ް ޢާއ�މު އެއ�ޗެހި ހިތ�ވަރުތަކާއި އެކިއެކި އަނ�ނަ ވޯޓުތަކަށ� ގެނ�ދާ ލަމުނ� އަޅުގަ

ނޑު ދިޔުމަކީ ހާމަވެގެނ�ް ވަރަކަށ� ކ�ނ�މެވެސ�  މި� ނ�ވީމާއެހެ. ކަމެއ� އެނގެނ�ވާނެ ރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ޢާއ�މު ހިތުނ� އަޅުގަ

ނޑު އަސ�ލު ވެސ� މެނ�ބަރުނ� ހުރިހާ ގ�ތުނ�  އެކިް ބޭފުޅަކަޅަށ� ކ�ނ�މެ އެއިނ�ް އެނގިވަޑައިގަނ�ނަވާނެ ހިތުނ�ް އަޅުގަ

 މެނ�ބަރަކަށ�ް ވަކި. ކުރިއެރުނ�ތައ� ލިބިވަޑައިގަނ�ނަވާ ގ�ތ�ގ�ތުނ� އެކިއެކި ފުރުޞަތުތަކާއި ލިބިވަޑައިގަނ�ނަވާ ގ�ތ�ގ�ތުނ�

 ވާހަކަް މި. އެނގިވަޑައިގަނ�ނަވާނެ ބޭފުޅުނ�ނަށ� އެް ހިތ�ވަރުތައ� އަނ�ނަ އެ� ވޯޓުލައ�ވަނ�ޖެހޭތީ ކަމަކަށ� ވަކި� ވީތީ

ނޑުމެނ� ދައ�ކާއިރު  އ�ނ�ނަް ހާމަވެފައި� ހާމަވެގެނ�ދާް ހަމަ ރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ޢާއ�މު. މީ ކަމެއ� އެނގޭ ވެސ� އެނ�މެނަށ� އަޅުގަ

ނޑުއަޅު. މީ ސިއ�ރެއ� އ�ތ�ް ހިފެހެއ�ޓިފައިް� އެކަމަކުް  އެބަ ހައ�ލަކަށ� މިނ�ވަރެއ�ގެ މެދު ކ�ނ�މެވެސ� މީގައިް އަސ�ލު ހިތުނ� ގަ

 ނަމަވެސ�ް އެނގޭް ލިސ�ޓެއ� ކުނ�ފުނިތަކުގެ ހިއ�ސާވާް ކުޑަމިނުނ� އެނ�މެ މަޞ�ލަޙަތުނ� ވިޔަފާރި މިސާލަކަށ�. ދާނ�ޖެހޭ

 ވާއިރުް މެނ�ބަރަކަށ�. ކިހިނެއ�ތޯ ދަނީ ވެގެނ� ކުނ�ފުނިތަކަށ� އެނގޭނެ ބަލައިލާފައި ރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ޢާއ�މު ވެސ� މީހުނ�ނަށ�

 އާމުދަނީް ބައިވަރު އެތައ� ނިމިގެނ�ދާއިރު މެނ�ބަރުކަމުނ�� ނެތިފައި މަޞ�ލަޙަތެއ� ވިޔަފާރި ކަހަލަ އެއ�ވެސ� މީހެއ�ގެ އެ

 ބައ�ލަވާފައިް ރައ�ޔިތުނ�ް ތަފާތުް އެކި ހަމަ މީ� ވަނ�ޏާ ކަމަށ� ހުރި ކަނ�ތައ�ތައ� ވިޔަފާރި ތަފާތު ކަހަލަ އިތުރުވާނެ

ނޑަށ� ނުކުތާއެއ�ހެނ� މުހިއ�މު ހަމަ ވިސ�ނަވަނ�ޖެހޭ ނޑު. ހީވަނީ އަޅުގަ  ކ�ނ�މެވެސ�ް ހަމަ މިކަނ� ގ�ތުގައިް ޤަބޫލުކުރާ އަޅުގަ

 ހިފަހައ�ޓަވަނ�ް ހަމަ ވެސ� މެނ�ބަރުނ�ގެ ވިސ�ނާވަޑައިގަނ�ނަވާފައި އަލުނ�. އެބަޖެހޭ ދާނ� ހައ�ލަކަށ� މެދުމިނުގެ ކަހަލަ

 ޢާއ�މުް ތަފާތުތަކެއ�ް ޚާއ�ޞަ ވީތީ މެނ�ބަރަކަށ� ޢާއ�މުކ�ށ� އެކަމަކު. ހިފެހެއ�ޓިފަ މަޢުލޫމާތު ޒާތީ އަމިއ�ލަ އ�ޞަޚާ ބޭނުނ�ވާ

ނޑުމެނ�ގެް އުސޫލު މި. ދާނ�ޖެހޭ އެބަް ހައ�ލަކަށ� މެދުނިމުގެ ކަހަލަ ކ�ނ�މެވެސ� ކަހަލަ އެނގޭ ރައ�ޔިތުނ�ނަށ�  އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ނަށ�. ވެސ� މުއައ�ސަސާތަކަށ�ް ތަފާތު ދައުލަތުގެ ހަމަ އެބަޖެހޭ ޤާއިމުކުރަނ�  މެނ�ބަރަކަށ�ް އެނގެނ�ޖެހޭ އެބަް އަޅުގަ

 ކަހަލަ ބައެއ�� ދިޔުމާއި ލިބިގެނ�ް މަޝ�ރޫޢުތައ� ކަހަލަ ބައެއ�ް ކުއ�ލިއަކަށ�ް� އައީތީވެ މައުޟޫޢެއ� ޒާތެއ�ގެް ވަކިް� ވީތީވެް

 ކަނ�ތައ�ް އެކަހަލަް ނުވަތަ. ވެގެނ�ތޯ ކިހިނެއ�ް ބިގެނ�ދަނީލި ފުރުޞަތުތައ�ް ތަފާތު ކަހަލަް ބައެއ� ދިޔުމާއިް ލިބިގެނ�ް ރަށ�ތައ�

 އެއ�ވެސ�ް މަޢުލޫމަތެއ� އެއ�ވެސ� މިއިނ�. އެއ�ޗަކީ ބޭނުނ�ވާ ރައ�ޔިތުނ� ޢާއ�މު. އެނގެނ�ޖެހޭ އެބަ� ބަލަނ� އެބަހުރިތޯ ވެފައި

 އެއ�ް ވެސ� މެނ�ބަރުނ� ހުރިހާ ހަމަ .އިނގިލިދިއ�ކުރާނެ މި ވެސ� އެނ�މެނަށ� ހުރިހާ ވަނ�ޏާ ކަމަށ� ނޭނގޭް� މެދު މެނ�ބަރަކާ

ނޑު� އެހެނ�ވީމާ. ތިބޭނީ ފެނ�ވަރެއ�ގައި  ރޫޙާް އެއ�ޗެއ�ގެ އ�ތ� ބުނެވިފައި ޤާނޫނުއަސާސީގައި އަސ�ލު މީގައި ހިތުނ� އަޅުގަ

� އެހެނ�ވީމާ. ހޭއެބަޖެ ފެނ�ނަނ�. ދޭހަވާނ�ޖެހޭ އެބަ މަޢުލޫމާތުތަކެއ� ވަރެއ�ގެ ކ�ނ�މެވެސ� ހަމަ ވަނ�ޏާ ކަމަށ� ދާ ގ�ތަކަށ� އެއ�

ނޑުގެް ދަނ�ނަވާލާފައި ވާހަކަ މި  . ޝުކުރިއ�ޔާް. ނިނ�މާލާނަނ� ވާހަކަކ�ޅު އަޅުގަ
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 : ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ނަޝީދު މުޙައ�މަދު މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ކުޅުދުއ�ފުށި

 މަޤާމެއ�ް ދައުލަތުގެ ދިއަ ވީނަމަވެސ� ކަމުގައި މެނ�ބަރުނ� މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެ. ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝުކުރިއ�ޔާ

 ވީނަމަވެސ� ކަމުގައި ބޭފުޅެއ� އަދާކުރައ�ވާ މަޤާމެއ� ތެރެއިނ� މަޤާމުތަކުގެ އިސ� ދައުލަތުގެ� ބެލެވޭ ކަމަށ� އަޮަދާކުރެއ�ވުނ�

ނޑައެޅިފައިވާ ބަޔާނ� މާލީ ބޭފުޅެއ�ގެ އެ  އުސޫލުް ދިޔުމުގެ ހުށަހަޅަމުނ� އަހަރަށ� އަހަރުނ�� މަތީނ� އުސޫލެއ�ގެ ކަ

ނޑު އެނ�މެ ހަމަ އ�ތީ އެް ގެނެސ�ދީފައި ގައި އަސާސީޤާނޫނު  އައުމުގެް މަޤާމަށ� އެ މީހަކު އެް އެއީ. ސަބަބަށ�ޓަކައި މައިގަ

 ތެރެއަށ�ް މުއ�ސަނދިކަމުގެް ކުއ�ލިް ކަހަލަ ނޭނގޭް ބަޔާނ�ކުރަނ� އައުމަށ�ފަހު މަޤާމަށ� އެ� ހުއ�ޓާ ހާލަތުގައި ހުރި ކުރިނ�

 މާލީް އޭނާ ކުރިނ� އައުމުގެް މަޤާމަށ�ް އެ ހިނގާތީ ކަނ�ތައ�ތައ�ް ބައިވަރުް މިކަހަލަ� ދިޔުމާް އަށ�ތެރެ ތިޔާގިކަމުގެ ކުއ�ލި� ދިޔުމާއި

 ދައިރާތަކަށ�ް ބެހޭ ކަމާ ދައުލަތުގެ� ގ�ތ� ދާ ބަދަލުވަމުނ� ހާލަތު މާލީ އޭނާގެ އައުމަށ�ފަހު މަޤާމަށ� އެ� ހިސާބަކާއިް ހުރި ގ�ތުނ�

 ގުޅޭް މަޖިލީހާ ރައ�ޔިތުނ�ގެ ހަމައެކަނި އ�ތީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި އުސޫލު އެ. ގ�ތުނ� ލާޒިމުކުރުމުގެ ދިޔުނ� އެނގެމުނ�

 ގ�ތުނ�ް ގުޅޭ މަޤާމުތަކާް އިސ� އެހެނ� ބައެއ� ދައުލަތުގެް. ނޫނ� ގ�ތަކުނ� ގުޅޭ މެނ�ބަރުނ�ނާ މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެް� ގ�ތަކުނ�

 ފެނ�ނަނ�ް� ބަދަލު އަނ�ނަ އަށ� ތިމާ. ށ�ޓަކައިސަބަބަ މިދެނ�ނެވި އ�ތީ އެ ހިމެނިފައި އޭގައި އުސޫލު އެ. އެބަހުރި ވެސ�

. ހޯދައިދިނުމަށ�ޓަކައި ގ�ތެއ� ޖަވާބުދާރީވެވޭނެ ޝައ�ކުތަކަށ� ކުރެވޭ ދޭތެރޭގައި ތިމާއާ އަދި� ހެދުމަށ�ޓަކައިް ގ�ތ� އ�ނ�ނާނެ

 ބައެއ� މަޢުލޫމާތު މި ނޫނީ ގުޅިގެނ� އަމުރަކާ ޝަރީޢަތުގެ ނުވަތަ ގުޅިގެނ� ކަމަކާ ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަރީޢަތަށ� މިހާރު

ނޑު. ނޫނ� ގ�ތެއ� ރަނގަޅުް އެނ�މެ އޭގެް އ�ތ�އ�ތުމަކީ ބަޔާނ�ކ�ށ�ފައި ކަމަށ� ދޫނުކުރެވޭ ފަރާތ�ތަކަށ�  ދެކޭގ�ތުގައިް އަޅުގަ

 މިކަހަލަް ތެރޭގައި ހަލަބ�ލިކަމެއ�ގެ ސިޔާސީ އ�ތ�ގ�ތުނ� ވަގުތު މި މާޙައުލު ރާއ�ޖޭގެ ވަގުތަށ� މި ވަގުތުނ� މި ޢާއ�މުކ�ށ�

ނޑަށ�ް ގ�ތ�ތައ� ނަގާނެ މީހުނ� ފައިދާ ނާޖާއިޒު ގެއެއ�ޗެހީ  ރަސ�މީް ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ� އެހެނ�ނަމަވެސ�ް. ވިސ�ނޭ ވެސ� އަޅުގަ

 ހަވާލުކުރެވިފައިވާް ބާރު ބެލުމުގެ މައ�ސަލަތައ� ކ�ރަޕ�ޝަނ�ގެ ފަރާތ�ތައ� ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނުއަސާސީނ� ބާރު

 ޤާނޫނީ އަދާކުރަމުނ�ދާ ފަރާތ�ތަކުނ� މި� ފަރާތ�ތައ� ހަވާލުކުރެވިފައިވާް ބާރުް ތަޙުޤީޤުކުރުމަށ�ޓަކައި� ފަރާތ�ތައ�

 ބަޔާނ� އެ� ހިނދެއ�ގައި ވެއ�ޖެް ބޭނުނ� ބަޔާނަކަށ�ް ތެރެއިނ� ބަޔާނ�ތަކުގެް މާލީ މިދެނ�ނެވި އަދާކުރުމުގައިް މަސ�އޫލިއ�ޔަތުް

 ގ�ތަކަށ�ް ދޫކުރެވޭނެ ފަރާތ�ތަކަށ� އެ ނަމަވެސ� ގެނ�ޚާއ�ޞަކ�ށ� ބޭނުމަށ�ޓަކައި އެ ހަމައެކަނި ގ�ތަކަށ� ލިބޭނެ އެކު ފަސޭހަކަމާ

ނޑު އ�ތުމަކީ  ރައ�ޔިތުނ�ގެް މީޑިޔާގައި. ތަފާތު ވާހަކައާ ދެއ�ކޭ މި މީޑިޔާގައި އެކަމާ. މުހިއ�މުކަމެއ� ދެކޭގ�ތުގައި އަޅުގަ

 ތެރެއިނ�ް މީހުނ�ގެ މަސައ�ކަތ�ކުރި ގެނ�ނަނ� ނިކަމެތިކަމެއ� ބ�ޑު އެނ�މެ ވަނ�ދެނ� ހަފ�ތާ ދެ ތެރެއިނ�ް މެނ�ބަރުނ�ގެ މަޖިލީހުގެ

ނޑު އެކަކު ނޑު� އެހެނ�ނަމަވެސ�. މިއީް އަޅުގަ � ވާހަކަް ދައ�ކާ މީޑިޔާގައި� ބޭނުނ�ވަނީް ދަނ�ނަވަނ� ހަމަ މިއަދުވެސ� އަޅުގަ

 އެހެނ�ް ލޫމާތުމަޢު ފަތުރާ މީޑިޔާގައި. މަޢުލޫމާތުނ�ނޭ އެހެނ� ފަތުރާ ގ�ތަށ�ް އެް ހަމަް ބަލިކުރެވޭނީ މަޢުލޫމާތު ފަތުރާް މީޑިޔާގައި

ނޑުމެނ� ހިފަހައ�ޓަނ� ގ�ތ�ގ�ތަށ�  ވަނ�ޏާ ކަމަށ� ހިތ�ހަމަނުޖެހޭް ސަބަބުނ� ވާހަކަތަކުގެ ދެކެވޭ މީޑިޔާގައި. ނޫޅެމާތޯއޭ އަޅުގަ

 ވަކިް އިނ� މީޑިޔާ އ�ތ�ގ�ތާއި މިއަދުް ހާލަތު މީޑިޔާގެ. ނިނ�މާށޭ ކަނ�ކަނ� އެ ޖަވާބުދާރީވެފައިް ކަނ�ކަމަށ�ް އެ މެދުވެރިކ�ށ�ް މީޑިޔާ

ނޑުމެނ�ގެ އަޅުގަނޑުމެނ�� ކިޔާފައިް މިއޭ ގ�ތަކީް ދާ ފަތުރަމުނ� މަޢުލޫމާތުތަކެއ� ކަހަލަ  އަދާކުރަނ�ޖެހޭ ގ�ތުނ� ޤާނޫނީ އަޅުގަ
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ނޑުމެނ�ގެ އަދި. ނުވާނޭ ހުއ�ޓިގެނ� އަދާކުރުނ� ވާޖިބެއ�  ފަރާތ�ތަކަށ� ހުށަޮަހަޅަނ�ޖެހޭ ބަޔާނ�ތައ� މާލީ އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ނާ މައ�ޗަށ� އޭގެ� ހުށަހެޅުމަށ�ފަހު . ނުވާނެ ހުރަސ�އެޅިގެނ� ހިނ�ގުމަށ� ތަޙުޤީޤުތައ� ހިނ�ގަނ�ޖެހޭ ގ�ތުނ� ގުޅޭ އަޅުގަ

 ކަމަށ�ް ގުޅައިފި އިދާރާއަކުނ� ތަޙުޤީޤީ ވެގެނ� ބޭނުނ� އެއަށ� އަދި� ހުށަހަޅަނ�ޖެހޭނެ ބާޔާނ� މާލީ. ކަމެއ� ދެ ތަފާތު ކަމަކީ ދެ މި

ނޑުމެނ�ް ވާހަކަތަކަށ� ދެކެވޭ މީޑިޔާގައި. ދޫކުރަނ�ޖެހޭނެ އަށ� އެ އަޅުގަނޑުމެނ� ބޭނުމަށ�ޓަކައި އެް ވާނަމަ  އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ގެ ކ�ށ�ފައިް ތަފާތު ކަނ�ތައ�ް ދެ މިް. މީޑިޔާގައޭ ޖަވާބުދާރީވާނީ ނޑުމެނ�ގެ އަޅުގަ  ފުދޭނެކަމަށ�ް ތިބީމަ ގ�ތުގައިް އަޅުގަ

ނޑު  .ޝުކުރިއ�ޔާ ދަނ�ނަވާލަނ� ވާހަކަ ޤަބޫލުކުރާ އަޅުގަ

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� މޫސާ ޢަބ�ދުލ�ޣަފޫރު މެނ�ބަރު ދާއިރާގެް ރުއުތު ކުޅުދުއ�ފުށީ

 މަޖިލީހުގެް ރައ�ޔިތުނ�ގެް ދަށުނ� މާއ�ދާގެ ވަނަ 76 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއ�ޖޭގެ. ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝުކުރިއ�ޔާް

ނޑުމެނ� މިއަދު ގ�ތުނ� ބެހޭ ބަޔާނާ އެ އަދި� ހުށަހެޅި ހަމަ ބަޔާނ� މާލީ ހުށަހަޅަނ�ޖެހޭ މެނ�ބަރުނ�  މި ކ�މިޓީނ� ސުލޫކު އަޅުގަ

ނޑު ބަލާއިރު ޒާތަށ� އޭގެް ކަނ�ތައ�ތަކަކީ ހުށަހަޅުއ�ވާ  ވަރަށ�ް ޒާތުގައި އޭގެ ބަޔާނަކީ މާލީ. ކަމެއ� ތާއީދުކުރާ ވެސ� އަޅުގަ

 އެނގޭނެް އަށ� މަފުރިހަ ވަރަށ� ދަރަނި އަރަނ�ޏާއިް. ބަޔާނެއ� މާލީ ހުށަހެޅެމުނ�ދާ މަޖިލީހަށ� ތައ�ޔާރުކުރެވިފައިް އަށ� ފުރިހަމަ

 ލިބިފައިވާް ހައިސިއ�ޔަތު ޤާނޫނީް އަދި ދާއިރާތަކަށާއި ޝަރުޢީ� އެހެނ�ކަމުނ�ް. އެކަށައެޅިފައިވޭ ބަޔާނުގައި މި ގ�ތ�

ނޑުް ލިބުމަކީ އަށ�ް ފުރިހަމަ އެނ�މެ ހަމަ ބަޔާނ� މި މަރުޙަލާތަކަށ�ް ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ . ކަމެއ� ތާއީދުކުރާް ހަމަ ވެސ�ް އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ް �އެހެނ�ނަމަވެސ� ނޑުމެނ�ނާ މީޑިޔާގައިް ލިބޭއިރުގައި ބަޔާނ� މި އެބަޖެހޭ ވިސ�ނާލަނ� ވެސ� އަޅުގަ  ބެހޭ އަޅުގަ

ނޑުމެނ� ބަޔާނ� މި އަދި ވާހަކަތަކަކީ ދެކެވެމުނ�ދާ ގ�ތުނ�  ހަމަް ބަޔާނަކީ އެ ނަމަ ދޫކ�ށ�ލައިފި ނެތި ހުދޫދެއ� އެއ�ވެސް� އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ް ވެސ�ް އަނ�ނާނެކަނ� އެޑިޝަނުގައިް މޯނިނ� ބަޔާނ� ރެއ�ގެމެނ�ބަ ކ�ނ�މެވެސ� ހަމަ ދުވަހަކުވެސ�ް ކ�ނ�މެ  އަޅުގަ

 ނުބުނާ ބަހެއ� ހެޔ� ގ�ތުނ� ބެހޭ މެނ�ބަރުނ�ނާ މަޖިލީހުގެ މިހާތަނަށ� ފެށުނީއ�ސުރެ މީޑިޔާތަކަކީ ބައެއ�. އެބަޖެހޭ ޤަބޫލުކުރަނ�

 ކުޑަް ޒިނ�މާދާރުކަނ� އެް� އެހެނ�ވީމާ. މީޑިޔާތަކެއ� ދާދެކެވެމުނ� ވާހަކަތައ�ް ތަފާތު� އެޅުވިް އިލ�ޒާމުތައ�ް ދ�ގުް ތަފާތު� ހިނދު

 އެއ�ޗެއ�ް ފެނ�ނަނ�ޖެހޭނެް މީޑިޔާތަކުނ�ް މި ވެސ� ބަޔާނ�ތަކަކީ މާލީ މި މެނ�ބަރުނ�ގެ� ހިނދު އ�ތ�ް މީޑިޔާ ރާއ�ޖޭގައި ގ�ތެއ�ގައި

ނޑު ކަމުގައިް  ހަމަް އަށ� މަރުޙަލާ ޝަރުޢީ އަދި އިމަރުޙަލާއަށާ ތަޙުޤީޤީ ހަމަ� އެހެނ�ނަމަވެސ�. ޤަބޫލެއ�ނުކުރަނ� ވެސ�ް އަޅުގަ

ނޑު ކަމަށ� ލިބެނ�ޖެހޭނެް މަޢުލޫމާތުތައ� މި ހިނދެއ�ގައި ބޭނުނ�ވާ  ފިޔަވައި މެނ�ބަރުނ� މަޖިލީހުގެ. ޤަބޫލުކުރަނ� ވެސ� އަޅުގަ

 ބަޔާނ�ތައ�ް މާލީ ބޭފުޅުނ�ގެ އެ ވެސ� ބޭފުޅުނ�ނަކީ ތިއ�ބެވި މަޤާމުތަކުގައި އިސ� މުއައ�ސަސާތަކުގައި އެހެނ� ދައުލަތުގެް އަދި

 މުޅިް ދިއުމަކީ ވެގެނ� އުސޫލުނ� މި ހަމަ ވެސ� ބަޔާނ�ތައ� މާލީ ފަރާތ�ތަކުގެ އެ� އެހެނ�ކަމުނ�. ފަރާތ�ތައ� ހުށަހަޅަނ�ޖެހޭ

ނޑު ކަމުގައި ފިވަޅެއ� ހަރުދަނާ ވަރަށ� އެޅިގެނ�ދާނެ ރައ�ކާތެރިކަމަށ� މުޖުތަމަޢުގެ � އެހެނ�ކަމުނ�. ޤަބޫލުކުރަނ� ވެސ� އަޅުގަ

ނޑު ރިޕޯޓަށ� ހުށަހަޅާފައިވާ މި  .ފުރުޞަތަށ�ޓަކައި ދެއ�ވި ރައީސ�ް ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝުކުރިއ�ޔާް. ތާއީދުކުރަނ� ހަމަ ވެސ� އަޅުގަ

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ސަލީމ� އަޙުމަދު މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ އޭދަފުށީ
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ނޑު ގ�ތުނ� ބެހޭ  ބަޔާނާ މާލީ މެނ�ބަރުނ�ގެ ޢިއ�ޒަތ�ތެރި މަޖިލީހުގެ� އާދެ`.   ދަނ�ނަވާލަނ�ް އެއ�ޗެއ� ކ�ނ�މެވެސ� ވެސ� އަޅުގަ

ނޑުގެ އެއީ. އެބަޖެހޭ ނޑަކީ. ނެތ� މައ�ސަލައެއ� ބ�ޑު މާ އަޅުގަ  ވިޔަފާރިތަކެއ�ް ބ�ޑު ވަރަށ� ވެސ� އައިރުގައި މަޖިލީހަށ� އަޅުގަ

ނޑުގެ ރައ�ޔިތުނ�ނަށ�. މީހެއ� އަނ�ނަ ކުރަމުނ�  މިހާރުް މީހުނ� ކިޔާފާޑު އަދި. އެނގޭނެ ސާފުކ�ށ� ވަރަށ� ބަޔާނ� މާލީ އަޅުގަ

ނޑުގެ� އެހެނ�ވީމާ. ވާހަކަދައ�ކަމުނ� ފާޑުގެް ފާޑު އެް. ފާޑުކިޔަމުނ� އެއަށ�ް ގެނ�ދަނީ ވެސ�  ވަރަށ�ް އެހެރީ ބަޔާނ� މާލީ އަޅުގަ

ނޑުް. ކަނ�ނޭނގެ ތިބެދާނެް މެނ�ބަރުނ� ބައެއ� ނުފެނ�ނަ އެ ދެނ�� އެހެނ�ވީމާ. ފެނ�ނަނ� މަގުތަކުގައި ހަމަ ސާފުކ�ށ�  އަޅުގަ

. ސާފުކ�ށ�ދޭނ� ބ�ޑަށ� ވީހާވެސ� ރައ�ޔިތުނ�ނަށ� އެް ތައ�ޔާރުކ�ށ� ބަޔާނ� މާލީް ގ�ތަކަށ� އެނގޭނެ ވެސ�ް މެނ�ބަރުނ� އެް އެދެނީ

ނޑު އެއީް ދޫކ�ށ�ލުމަކީ މުޅިނ� އަޅުގަނޑުމެނ� ބަޔާނ� މާލީ� ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި  ކަމެއ�ް އެއ�ބަސ�ވާ މުޅިނ� ވެސ� އަޅުގަ

ނޑު. ނޫނ�  ފަހަރުް ގިނަ ވެސ� ޙަޤީޤަތުގައި ވަސީލަތ�ތަކުނ� ފަތުރާ ޚަބަރު މީގައި ސަބަބަކީ. ނގޭތޯއި� ދޫކ�ށ�ލިޔަކަސ�ް އަޅުގަ

 ވާް ދެނ�. ދައ�ކަނީ މި ވާހަކައެއ� ހިތަށ�އެރި މީހަކު އެ� ގ�ތަކަށ� ހިތަށ�އެރި މީހަކު އެ. ނޫނ� ޚަބަރުތަކެއ� ތެދު  ފަތުރަނީ މި

ނޑުމެ ދެނ�. ވަނީ އ�ޅޭގ�ތ� ރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ގ�ތަކީ . ނޫސ�ވެރިކަމަކީް  ބާރޭ ހަތަރުވަނަ� ބުނޭ އެބަް މީހުނ� ބައެއ� ނ�ނަށ�އަޅުގަ

 ދާއިރާ ޝަރުޢީ. އެބަޖެހޭ ޖަވާބުދާރީކުރުވަނ� ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާ. އެބަޖެހޭ ޖަވާބުދާރީކުރުވަނ� މަޖިލީސ�� ރަނގަޅު

 ވަނަް 4. ޖަވާބުދާރީކުރުވަނ� ޖެހޭ ވެސ� ނ�މީހު އެ. ޖަވާބުދާރީކުރުވާކަށެއ� ނުޖެހޭތޯ ނޫސ�ވެރިނ� ދެނ�. ޖަވާބުދާރީކުރުވަނ�ޖެހޭ

ނޑު ދެނ� ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި. ވަނ�ޏާ ކަމަށ� އުޅޭ ހެދިގެނ�ް އަމިއ�ލައަށ� ބާރުކަމަށ�  މީހެއ�ގެް އ�ތީ ދަނ�ނަވާލަނ� އަޅުގަ

ނޑުމެނ� މީ. ވަނުމުނ� މަޖިލީހަށ� މުއ�ސަދިވެދާނޭ އަވަހަށ� ވަރަށ�ް ދޭތެރޭގައި މުއ�ސަދިކަމާ  ހިތާމަހުރި ވަރަށ� އަޅުގަ

. ހިނގައިދާނެ މުއ�ސަދިވެގެނ� އިސާހިތަކު. އިނގޭތޯ ނުނަގާނެ ވަގުތެއ� މުއ�ސަދިވާނ�ވެއ�ޖެއ�ޔާ މީހަކު. ދައ�ކާ ވާހަކައެއ�

 ދުނިޔެ މީ. ހިނގައިދާނެ ވެސ�ް ހަލާކުވެގެނ� އިސާހިތަކު އަހުލުވެރިޔަކުް ތަނަވަސ� ކިތަނ�މެ ނިކަމެތިވާނ�ވެއ�ޖެއ�ޔާ އަދި

 ދެނ�ް. އަޑުއައ�ސަވާނެ ވާހަކަ ކަލޭފާނުގެް އިބ�ރާހީމ� ދިއ�ދޫ ބޭފުޅުނ� ތި� ހުރި ފެނ�ނަނ� ދުނިޔޭގައި މީ. މިސާލު ރީތި ދައ�ކާ

ނޑު ގ�ސ� މިހެނ�� ގ�ސ� ނޑުމެނ�ް ގ�ސ� ދެނ�. ނުދެއ�ވާނެ ވަގުތެއ� މަނިކުފާނު. ނަމެއ� ކިތަނ�މެ ކިޔައިދީފާނަށ� އަޅުގަ  އަޅުގަ

ނޑު� މުއ�ސަދިވާނ�ވެއ�ޖެއ�ޔާ މީހަކު  ދަރާް. ވީ ކިހިނެއ�ތޯ. ޒަމާނުގައި ރަސޫލާގެ� ޖަދުޢާނ� ބުނ�� ޢަބ�ދު ބަލަމާ މެނ�އަޅުގަ

 ދަނިކ�ށ�ް ނުކުމެގެނ�ް. ދިޔައީ ނުކުމެގެނ� ހިތަށ�އަރާ މަރުވާނަމޭ އަށ� އަމިއ�ލަ ދެނ� ފަކީރުް އެ ނެތިގެނ� ގ�ތެއ�ް ހަދާނެ ވިކިގެނ�

. ކަމަށ� ޖަނަވާރެއ� ހީކުރީ މީނަ ފެނިގެނ�. ޖަނަވާރެއ� ފާޑެއ�ގެ ނީފެނު މަތިނ� އެއ�ޗެއ�ގެ އެރުނު އަށ� މީނަ ކުއ�ލިއަކަށ� ހަމަ

 ކިޔައިދެވޭކަށ�ނެތ�ް ތަފުސީލުކ�ށ� ވާހަކަ މި� އުޅެނިކ�ށ� އެހެނ� ފަހަރު ދެތިނ�. ހުރީ ދޫކ�ށ�ލައިގެނ� އަނެއ�ކާވެސ�ް މީނަ ހީކ�ށ�

 އަށ� އޭނަ ދުވަހަކުނ� އެނ�މެ ރަށ�. ބުނީލި މި ރަށ�. ކ�ނ�އެއ�ޗެއ� މީ އާޚިރުގައި އަށ� އޭނަ ދެނ�. ކުރުކަމުނ� ވަގުތުް

 ދެނ�. ކުރީ ކަމެއ� ހުރިހާް މި ކާނ�ދީ އަޅައިގެނ� ދ�ލަގަށ� އެނ�މެނ�ނަށ� ޤައުމުގެ މުޅި. އައީ މުއ�ސަދިވެގެނ�� މިވީކިހިނެއ�ް

ނޑުމެނ�  ދިމާއަކަށ�ް މެވެސ�ކ�ނ� ނޫނީ ވަދެގެނ� މަޖިލީހަކަށ� މަޝ�ވަރާ އޭނަ ނޫނީ. ވައ�ކަނ�ކުރީއޭ އޭނަ ބުނަނ�ވީ ހަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެނ� ނޫނ� މިއެއ�ް. ނެގީއޭ ވަގަށ� ލާރިތަކެއ� އެ ވަދެގެނ� ނޑުމެނ�ގެ. ކަމަކީ ވިސ�ނަނ�ވީ އަޅުގަ  ޙަޤީޤަތުގައިް އަޅުގަ

ނޑުމެނ� ނޑުމެނ�ނާ ހޯދައިގެނ� ޙަޤީޤަތ�. ހޯދަނ�ވީ ޙަޤީޤަތ� ވިސ�ނައިގެނ� ރަނގަޅަށ� އަޅުގަ  އެއ�ޗެއ�ް ކ�ނ�މެ ދިމާލަށ� އަޅުގަ
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ނޑުމެނ�ގެއަ ކިޔަސ� ނޑުމެނ�. ނެތޭ މައ�ސަލައެއ�ް ޅުގަ ނޑުމެނ� ވެސ� ނަފ�ސަށ� އަމިއ�ލަ އަޅުގަ  ކިޔައިދޭނ�ް ތިބީ މި އަޅުގަ

ނޑުމެނ� ނޑު ވެސ�ް ދުވަހު ކުރީް. ހުރިއ�ޔާ ކ�ށ�ފައިް ކަމެއ�ް އަޅުގަ ނޑުމެނ�ނާ. ބުނިނ� އަޅުގަ  ކުރާް ދޭތެރޭގައިް އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ނަކީް. ތުހުމަތުތައ�  މިއަދާ ދެނ�. ދެނެހުރީ އެކަނ�ް ކާކުތޯ. ފަށައިފީމޭ މަސައ�ކަތ� ހަރުގައިއަ 12 އުމުރުނ� އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ް އައިއިރު ހަމައަށ�  ފުރަތަމަް މަޖިލީހަށ�. ނޫނޭ އެއ�ޗެއ� ލިބުނު އައިސ�ގެނ� މަޖިލީހަށ� މި ހުރީ އަތުގައި މިއަދު އަޅުގަ

ނޑުމެނ� ވެގެނ� އަނ�ނަނ�  3 ނިމޭއިރު މަޖިލީސ� ލިބެނީ މި ނޑުމެނ�ނަށ�އަޅުގަ ދެނ�. ރުފިޔާތޯ ކިތައ�ް ޚަރަދުކުރީ އަޅުގަ

ނޑަކަށ� ނެތ� މައ�ސަލައެއ�. ހާމަކުރަނ�ވީ ހަމާް ބަޔާނ� މާލީ. ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރިް. ރުފިޔާ މިލިއަނެއ�ހާ ނޑުގެ. އަޅުގަ  އަޅުގަ

 ކިހާް. ހުރީ އ�ތޯއެއ�ޗެއ�ސެ ކިހާ. ބަލަނ�ވީ ގ�ސ� ހަމަ ނޫސ�ވެރިނ�. ފެނ�ނަނ� ރީއ�ޗަށ� މަގުތަކުގައި އެހެރީ ބަޔާނ�ތައ�

ނޑުމެނ�ގެް. ކިހާލާރިއެއ�ތޯ ހުރީ ކުރީގައި. ލިބެނީ އެއ�ޗެއ�ތޯ  ސަނ�ޕޭއެއ�ް� އެއ�ް ޗަމ�ޕޭ ހަމަ ވެސ� ދުވަހުގައި ކުރީ ހަމަ އަޅުގަ

ނޑު ވާހަކަ ދިދައިގެ ހައެއ�ކަް އަރާ� ކިޔައިް� ތޯއ�ޗެް  ޝޯގައިް މޯނިނ� ތި ހަތަރުދަމު އިއ�ޔެް ވާހަކަ އެް ދައ�ކައިގެނ� އަޅުގަ

 މިް ވެރިނ� ތިބޭ ތަނ�ތަނުގައި އެ ގ�ތަކީ ވާނެ ލީމަ ގެނ�ގ�ސ� މީހުނ� އ�ޅުނ�ނުފިލާ ތަނ�ދ�ރު މިކަހަލަ. ދައ�ކަނީވާހަކަ

ނޑަށ�� ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި. ބަދުނާމުވަނީ ނޑުމެނ� މިހެނ�ގ�ސ� ދެނ�. އަދި ދެއ�ވާތި ވަގުތުކ�ޅެއ� އަޅުގަ  ދިޓީވީގެް މި އަޅުގަ

� ނޫނޭ މިއެއ�. ކިޔަނީ އެއ�ޗެހި ވެރިނ�ނަށ� ޓީވީގެ ދެނ�. ކިޔަނީ އެއ�ޗެހި ވެރިނ�ނަށ� ގެްވީޓީވީ. ކިޔަނީ އެއ�ޗެހި ވެރިނ�ނަށ�

ނޑުކ�ހުނ� އ�ޅުނ�ނުފިލާ ތަނ�ދ�ރު މިކަހަލަ  ކ�ނ�ވާހަކައެއ�ކަނ�ް ދައ�ކާނީ ތިމާ ނެތިގެނ� އެއ�ޗެއ� ކިޔާނެ ލީމަ ތަނ�ތަނަށ� އެ ކަ

ނޑުމެނ� ވާހަކަ މީހުނ�ގެ މި. ވާހަކަ ޖެހޭތާކުނ�ތާކުނު� ބެހި މީހަކާ ކ�ނ�މެވެސ� ދެނ� ނޭނގިގެނ�  ކިޔާލާއިރުް މިތާ އަޅުގަ

 . ބައެއ�ތޯ ތިބި ކ�ށ�ފައި ކަނ�ތައ�ތަކެއ�ް ނުބައި ކ�ނ�ކަހަލަ ކުޑައިރުގައި މީ. ވާނީ ކިހިނެއ�ތޯ

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� މަނިކު ޙުސައިނ� ނިހާނު އަޙުމަދު މެނ�ބަރު ދާއިގާ ވިލިމާފަނ�ނު

ނޑުމެނ�ގެް. ރައީސ� ތ�ތެރިޢިއ�ޒަ ޝުކުރިއ�ޔާ� އާދެ  މަސައ�ކަތުގައިް ކުރެވިފައިވާ� މަސައ�ކަތުގައިް ކ�މިޓީ އަޅުގަ

 މެނ�ބަރުނ� މާއ�ދާގައި ވަނަ 56 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ� ހަވާލާދެއ�ވައި އަށ�ް މާއ�ދާ ވަނަް 76 ޤާނޫނުއަސާސީގެް

 އިނ�ް ކ�މިޓީް މި ނަމަވެސ�. އ�ނ�ނަނީ މިް ގައިޤާނޫނުއަސާސީ ހުށަހެޅުމަށ� އަމީނ�ޢާއ�މަށ� ބަޔާނ� މާލީ ހުށަހަޅުއ�ވަނ�ޖެހޭ

ނޑަށ� ކަމަށ� މަސައ�ކަތ�ކުރެއ�ވި  މެނ�ބަރެއ�ގެް މަޖިލީހުގެ މުއައ�ސަސާއަކުނ� އެހެނ� ދަނީ މި ދޭހަވަގެނ� ބަޔާނުނ� މި އަޅުގަ

ނޑައަޅާފައި ގ�ތެއ� ވަކި ފ�ނުއ�ވުމަށ� އެ ވާނަމަ ކަމުގައި އެދިއ�ޖެ މެދު ބަޔާނާ މާލީ  މިް ނިނ�މެވުމަށ� އ�ްގ�ތެ� ނެތަތީވެ ކަ

 ނޫނީ އެނ�ގުމަކަށ�ް އަނ�ގާ ޝަރީޢަތުނ� ވަގުތަށ�ް މި ކުރެއ�ވުމަކީ ކަމެއ�ް އެފަދަ. އ�ތީ މި ނިނ�މެވިފައިް އިނ�ް ކ�މިޓީް ގ�ތުނ�

ނޑުމެނ�. ކަމަށ� ނިނ�މެވުމަށ� މައ�ސަލަް މި. ގ�ތަށ� ނުދެވޭ ފަރާތަކަށ� އެއ�ވެސ�ް  ދާއިރުް ބަހުސ�ކުރެވެމުނ� ވަގުތުް މި އަޅުގަ

ނޑުމެނ�އަޅު  ބައެއ�ް މީޑިޔާގައި ގ�ތެއ�ގައި ޚާއ�ޞަ މެދުގައި މެނ�ބަރުނ�ނާ މަޖިލީހުޮުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެ އެބަޖެހޭ ވިސ�ނާލަނ� ގަ

ނޑު. ވިދާޅުވެއ�ޖެ މެނ�ބަރުނ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ބައެއ�� ވާހަކަ ދެކެވޭ ވާހަކަތައ�ް ނޑުމެނ�ނާ ހިތ�އ�ތީ ދަނ�ނަވާ އަޅުގަ  މެދުް އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ނަކީ .ކިޔާނެ ރައ�ޔިތުނ� ފާޑު ނޑުމެނ�. މަނ�ދޫބުނ�ނޭ ރައ�ޔިތުނ�ގެް އަޅުގަ  މިް ތަމ�ސީލުކުރުމަށ� ރައ�ޔިތުނ� އަޅުގަ

� ބަލައި ގާތުނ� އެނ�މެ މިނ�ވަރު ދެނެގަނ�ނަ އިހުސާސ�ތައ� ރައ�ޔިތުނ�ގެ ދައ�ކާވާހަކަތަކާއި ތިއ�ބަވައިގެނ� ތަނުގައި
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ނޑުމެނ� މަޢުލޫމާތުތައ� އެ. ނޭރައ�ޔިތުނ� ވެސ� ބަޔަކީ ލިބިގެނ�ވާް ޙައ�ޤު ވަޒަނ�ކުރުމުގެ ނޑުމެނ� ގ�ތާއި އުޅޭ އަޅުގަ  އަޅުގަ

ނޑުމެނ� ކަމަށ� އެނގެނ�ނުޖެހޭނެ ރައ�ޔިތުނ�ނަށ�ް ކަނ�ތައ�ތައ� ކުރާ ނޑެއ�ް ގައިމުވެސ� ހަމަް� ނަމަ ޤަބޫލުކ�ށ�ފި އަޅުގަ  އަޅުގަ

 ވެއ�ޓެއ�ގައިް ޑިމ�ކ�ރެޓިކ� ގ�ތުގައިް ހަމަފުރި އެނ�މެ މަސައ�ކަތ� އެް ގ�ތުގައި މަނ�ދޫބެއ�ގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެ ޤަބޫލެއ�ނުކުރަނ�

 ނެރެނ�ޖެހޭ އިޢުލާނ� ދަށުނ� ފާތުރާގެ ހިރިޔާ މެނ�ބަރުނ�ގެ މަޖިލީސ� ރައ�ޔިތުނ�ގެ� ދިޔަ ޒަމާނ�ތަކެއ�ް. ކަމަށ� ކުރެވިދާނެ

 ފަހަނައަޅާް ޒަމާނ� އެ. ހިސާބު ދަތިވިް ރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ވެސ�ް ފެނ�ނަށ� ފައިނ�ޕުޅު ބޭފުޅުނ�ގެ އެއިނ� އަދި. ހިސާބުގައި

ނޑުމެނ�. ހިނގައ�ޖެ  ދިވެހިރާއ�ޖެް މައ�ޗަށ� އަސާސ�ތަކެއ�ގެ އާ މިނިވަނ�ކަމާއި އާ ރޫހާއި އާ ޑިމ�ކ�ރެސީގެ އަޅުގަ

ނޑުމެނ� އޭގައިް. ހުޅުވާލެވިފަ ނޑިވަޅެއ�ގައި މިފަދަ ހިނދުގައި މި� އެހެނ�ވީމާ. ދަނީ މިް ކުރިއަށ� އަޅުގަ ނޑުމެނ� ދަ  އަޅުގަ

 ކަމަށ�ް ގ�އ�ސިް ހިސާބަށ� އުޅޭ ފ�ރުވައިގެނ�� ލައި ފ�އ�ޓަކަށ� ރައ�ކާކ�ށ�ގެނ� ޕެޗުއަޅާ އަތ�އަޅައިގެނ�ް އިްމަތީގަ އެއ�ޗެހިތަކެއ�ގެ

ނޑުމެނ� ފަހަތަށ� މާ� ވާނަމަ ނޑެއ� ގައިމުވެސ�ް ހަމަ. ދަނީ އެ އަޅުގަ . މީކީ ކަމަކަށ� ޒަމާނ� އެ ޤަބޫލެއ�ނުކުރަނ�ް އަޅުގަ

ނޑުމެނ�  ގ�ތުނ�ް ބެހޭ ރައ�ޔިތުނ�ނާ އަރާ ކުރިމަތީގައި ރައ�ޔިތުނ�. ނެތ� އ�ކަމެ އެއ�ވެސ� ބިރުގަނ�ނަނ�ޖެހޭ އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ނަށ� ވާހަކައެއ� ދައ�ކަނ�ޖެހޭ  ޙައ�ޤުް ރަނގަޅުކުރުމުގެ އެކަމެއ� ވާނަމަ ކަމުގައި ކުރެވިއ�ޖެ ކަމެއ� ގޯސ�ކ�ށ� އަޅުގަ

ނޑުމެނ� އ�ނ�ނާނީ ވެސ� ނޑަށ�ް ނަމަ ވަނީ ކަމަށ�ް ށ�ފިކ� މިކަނ� އުސޫލުނ� މި. ޖެހޭނީ ވެސ�ް ކުރަނ� އެކަނ� އަޅުގަ  އަޅުގަ

 ގ�ތުނ� އުސޫލެއ�ގެް ވެސ� މާއ�ދާތަކަށ�ް އ�ތ�ް މި ދިނުމަށ� މަޢުލޫމާތު އެް� ހޯދައި މަޢުލޫމާތު ޤާނޫނުއަސާސީގެް ފާހަގަކުރެވޭް

� އުޅުއ�ވުނ�ދިރި މެނ�ބަރުނ�ގެ މަޖިލީހުގެ ނުވަތަް މަސައ�ކަތ�ތަކުނ� މެނ�ބަރުނ�ގެ މަޖިލީހުގެ ތެދެއ�މެ. ކަމަށ� ހަނިވެގެނ�ދާނެ

 އެކަނ�ް ނަހަމަގ�ތުގައި ވެސ�ް މީޑިޔާއިނ� ފައިދާނަގައިގެނ� ނާޖާއިޒު ޢަމަލުތަކުނ� މެނ�ބަރުނ�ގެ މަޖިލީހުގެ

ނޑުމެނ�ނާ. ބޭނުނ�ކުރައ�ވައިގެނ�ނުވާނެ އެކަނ� ވެސ� ފަރާތ�ތަކުނ� އެނޫނ� އަދި. ނުވާނެ ބޭނުނ�ކުރައ�ވައިގެނ�ް  އަޅުގަ

ނޑުމެނ�އަ ދ�ރު ކިޔުމުގެ ފާޑު މި ހަމައަށ�  ވެގެނ� މެނ�ބަރުނ� މަޖިލީހުގެ ގ�ތެއ�ގައި ޚާއ�ޞަ ގ�ތުގައި ބައެއ�ގެް ބަނ�ދުކުރާ ޅުގަ

ނޑު ކަމަށ�ް ނުވާނެ  މެނ�ބަރުް ޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ދާއިރާގެ މަނަދޫ ގުޅިގެނ� މިކަމާ� އަދި. ޤަބޫލުކުރަނ� ފުރިހަމައަށ� ހަމަ އަޅުގަ

 ޙަމީދުް� ޢަބ�ދުް ޙަމ�ދޫނު މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ ރައިދޫއިނގު އަދި� ވާހަކަތަކާއިް ދެއ�ކެވި ޠާރިޤު މުޙައ�މަދު

ނޑު ވެސ�ް ނުކުތާތަކަށ� ފާހަގަކުރެއ�ވި ނޑުމެނ�ގެް ގ�ތެއ�ގައި ޚާއ�ޞަ އަދި. ދަނ�ނަވާލަނ� ވާހަކަ ތާއީދުކުރާ ހަމަ އަޅުގަ  އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ް ބަޔަކީ ދޭނ�ތިބި ގ�ތަށ� ބޭނުނ�ވާ ރައ�ޔިތުނ� މަޢުލޫމާތެއ� ހަމައަށ� ރައ�ޔިތުނ�ނާ ފުރަތަމައިނުނ� އެނ�މެ  އަޅުގަ

ނޑު ތަކުރާރުކ�ށ� ކަމުގައި ނޑު ގ�ތަށ� އެ އަދި. ވަކާލާތުކުރަމޭ ހަމަ އަޅުގަ  ޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ބައެއ�. ޤަބޫލުކުރަނ� އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ނަޮަށ� މިސާލަކީ މީގެ. ހުނ�ނާތީވެ އެހެނ� ކަނ�ތައ�ތައ� އެް ދަތިފުޅުވެދާނެ މެނ�ބަރުނ�ނަށ�  ގ�ތެއ�ގައިް ޚާއ�ޞަ އަޅުގަ

ނޑަށ�ް ކަމަށ� ޖެހިލުނ�ވެދާނެ މިކަމުގައިް މެނ�ބަރުނ� ތަމ�ސީލުކުރައ�ވާް ސަރުކާރު  އެއީް. ޝައ�ކުވޭ ވަރަކަށ� ކ�ނ�މެވެސ�ް އަޅުގަ

 އެއ�ޗެހި އެ ޑ�ލަރުނ� މިލިއަނ� އަށ� ކުއ�ލިކުއ�ލި� ރައ�ކާކުރެވިް� ލިބިފައި ބޭފުޅުނ�ނަށ� އެ ޑީލ�ތައ�ް ކަހަލަ އެކި ސަރުކާރުގެ

 ފަރާތ�ތަކުނ� އެފަދަ. އ�އ�ވާ ހާލަތުގައިް މި ހާލަތު ޤައުމުގެ� ޑ�ލަރުދީ އިތުރަށ� މަސައ�ކަތ�ކުރުމަށ� އޭގެނ� އަދި. ބަދަލުވެ

 ނުއަތަް. ނާނ�ގަނ� އެއ�ޗެއ� ހުރި އެކައުނ�ޓުގައި ތިމަނ�ނާމެނ�ގެ ރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ބޭނުނ�ފުޅުވެދާނެ ފަހަރުގައި
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ނޑު އެކަމަކު. ހުއ�ޓުވާލަނ� އެކަނ� އެދިއ�ޖެއ�ޔާ ހޯދަނ� މުއައ�ސަސާއަކުނ�  އެް. ހިނގައ�ޖެ ޒަމާނ� އެ ދެކޭގ�ތުގައިް އަޅުގަ

 ކަމަކަށ�ް ހުނ�ނަވާނެ ކުރިމަގުގައި ދެނ� މަޖިލީހުގައި މި މެނ�ބަރަކު ކެރިވަޑައިގަނ�ނަވާ މަސައ�ކަތ�ކުރައ�ވަނ� ގ�ތަށ�

ނޑު  ކ�ނ� މަކަރުހަދަމުނ�ދަނީް އ�ޅުވާލާް ތުނ�ނަށ�ރައ�ޔި. ބަލަމުނ�ދާނެ ގާތުނ� ވަރަށ� ރައ�ޔިތުނ�. ޤަބޫލެއ�ނުކުރަނ� އަޅުގަ

ނޑު މިއ�ތ�ގ�ތަކަށ� މީ� އެހެނ�ވީމާ. މެނ�ބަރުނ�ތަކެއ�ތޯ  ގ�ތުނ�ް އުސޫލެއ�ގެ އާއި ވާހަކަް ތާއީދުނުކުރާ ގ�ތެއ�ގައި ޖުމ�ލަ އަޅުގަ

 އ�ތ�ގ�ތަކަށ�ް ގ�ތަށ� ލިބޭ އެކ�ސެސ�ް އެނ�މެނ�ނަށ� ނުވަތަ. ގ�ތަށ� ފެނ�ނަ ވެސ� އެނ�މެނ�ނަށ� އެހެނ� އެއ�ޗެއ� ދެވެނ�ޖެހޭ

 . ޝުކުރިއ�ޔާ އިށީނދެލަނ� ދަނ�ނަވަމުނ� ވާހަކަ ތާއީދުކުރާ ގ�ތަށ� ހުށަހެޅުއ�ވިް މެނ�ބަރު  ދާއިރާގެ މަނަދޫ

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ޒުބައިރު މުޙައ�މަދު މެނ�ބަރު ދާއިރާގެް ދުވާފަރު

 މެދުގައިް ބަޔާނާ މާލީ މެނ�ބަރެއ�ގެ މަޖިލީހުގެ ގެރައ�ޔިތުނ�. ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝުކުރިއ�ޔާ. ޢަލައިކުމ� އައ�ސަލާމ�` 

ނޑު� ދަނ�ނަވާލާއިރު އެއ�ޗެއ�  ހުނ�ނާނެް ލިބެނ� ފަސޭހައިނ� އެނ�މެނ�ނަށ� ޢާއ�މުކ�ށ� ބަޔާނަކީް އެ ދަނ�ނަވާލާނީ އަޅުގަ

ނޑު ބަޔާނަކަށ�ވުމަކީ ނޑުމެނ�� އާދެް. އެދޭކަމެކޭް ބ�ޑަށ� ވަރަށ� އަޅުގަ . ނެތ� ކަމެއ� ސ�އެއ�ވެ ސިއ�ރުކުރަނ�ޖެހޭ އަޅުގަ

ނޑުމެނ� ތެރެއަށ� ރައ�ޔިތުނ�ގެ ނޑުމެނ�. ގ�ތުގައި މީހެއ�ގެ ޠާހިރު� ސާފު ވަރަށ� ނުކުތީ އަޅުގަ  ވަކާލާތުކުރަމުނ�ް އަޅުގަ

 ހިތ�ތައ�ް ރައ�ޔިތުނ�ގެ ގުޅޭގ�ތުނ� ކުރުމާ ވަކާލާތުކުރި އެ. ނުހުނ�ނާނޭ މީހަކު ދެވަނަ ރަނގަޅު ވަކި މިއަށ�ވުރެ� ދިޔައީ

ނޑުމެނ�ް ނޑުމެނ� ހިސާބަށ� މި ތާއީދުކ�ށ�ް ބ�ޑަށ� މީހުނ�ނަށ�ވުރެ އެހެނ�� އެނބުރި މައ�ޗަށ� ގެއަޅުގަ  މިް ފ�ނުވާފައި އަޅުގަ

ނޑުމެނ� އެހެނ�ކަމަށ�ވާއިރު. ތިބީ  އެނގެނ�ް ސާފުކ�ށ�ް ވަރަށ� ކަމަކާއި ނުކުރެވޭ ކަމަކާއިް ކުރެވޭ އައިސ� މަޤާމަށ� މި އަޅުގަ

ނޑުމެނ� ކ�ނ�ކ�ޮަމެއ�ތޯ. ސިއ�ރުކުރަނ�ވީ ކ�ނ�ކަމެއ�ތޯ. އެބަޖެހޭ  ނާޖާއިޒ�ް ކ�ނ�ކަމެއ�ތޯ. ކުރަނ�ވީ ޚިލާފަށ� ގަވާއިދާ އަޅުގަ

ނޑުމެނ�. ކުރަނ�ވީ އަޅުގަނޑުމެނ� ގ�ތެއ�ގައި  މަތިނ�ް ގ�ތުގެ ވާ ގ�ތ� އެއ� ގަވާއިދާ ކުރަނ�ޖެހޭނީ ކަމެއ� ކ�ނ�މެ ކުރާ އަޅުގަ

ނޑު ކަމަށ� ނޑުް ކަމަށ� ގ�ތެއ�ގައި ޖާއިޒު ޖެހޭނީކުރަނ� ކަމެއ� ކ�ނ�މެ ކުރާ އަދިް. ޤަބޫލުކުރަނ� އަޅުގަ . ޤަބޫލުކުރަނ� އަޅުގަ

ނޑުގެ ދިނުމަށ� ފަރާތަކަށ� ކ�ނ�މެ ވެއ�ޖެ ބޭނުނ�. ހިނދެއ�ގައި ކ�ނ�މެ ވެއ�ޖެ ބޭނުނ� ބަޔާނ� މާލީ އެގ�ތުނ�  އަމިއ�ލަ އަޅުގަ

 މެނ�ބަރުް ޢިއ�ޒަތ�ތެރި އިރާގެދާ މަނަދޫ ގ�ތުނ� ގުޅޭ މައުޟޫޢާ މި އަދި. ދަނ�ނަވަނ� ވާހަކަ ތާއީދުކުރާ އެކަމަށ� ނަފ�ސު

ނޑު ވާހަކަފުޅަށ� ދެއ�ކެވިް އެ ޠާރިޤު މުޙައ�މަދު ނޑުް ވާހަކަފުޅަށ� ދެއ�ކެވިް އެް ތާއީދުކ�ށ� އަޑިނ� ހިތުގެ ހަމަ އަޅުގަ  އަޅުގަ

. މީހަކަށ� މަދު ވަރަށ� އެނގެނީ ވާހަކަ މަސައ�ކަތ�ތަކުގެ ކުރާ މި މަޖިލީހުގައި މި އަޅުގަނޑުމެނ�� އާދެ. ދަނ�ނަވަނ� މަރުޙަބާ

ނޑުމެނ�ނަށ� ނަމަވެސ� ނޑުމެނ�ނަށ�. ނުހުރޭ ވެސ� އެކަކުް ނޭނގޭ ވާހަކަް އާމުދަނީގެ ލިބޭ އަޅުގަ  62500 ލިބެނީ އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ް ކ�މިޓީތަކުގައި. ގިނަ ވަރަށ�ް ފަރާތ�ތައ� ހީކުރާް ކަމަށ� ލިބޭ ގުނަ ދެ އޭގެް� ވާނަމަ ކަމުގައި ރުފިޔާ  އަޅުގަ

 އ�ޅުނ�ބ�ޅުނ�ތައ�ް މި� އެހެނ�ވީމާ. ގިނަ ވަރަށ� އަދަދު މީހުނ�ގެ ހީކުރާ ކަމަށ� ގ�ތަށ� ލިބޭ ޖޫރައުް ގެނ�ދަނީ މަސައ�ކަތ�ކުރަމުނ�

ނޑު އެއީ ގ�ތެއ� ޢާއ�މުވާނޭ ބަޔާނ� މާލީ ވެސ�ް ގ�ތުނ� ސާފުކ�ށ�ދިނުމުގެ  ކަމުގައިް ކަމެއ� އެދޭ ބ�ޑަށ� ވަރަށ� އަޅުގަ

 . އ�ޔާްޝުކުރި ބ�ޑަށ� ވަރަށ� ފުރުޞަތަށ� ދެއ�ވި ތިޔަ. ދަނ�ނަވަނ�
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 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ�� ޢަބ�ދު އީވާ މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ގަލ�ޅު

ނޑުމެނ�ގެ. ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝުކުރިއ�ޔާ  ޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ދާއިރާގެ ހުޅުހެނ�ވޭރު ރައީސ� ގ�ރޫޕުގެ ޕާލަމެނ�ޓަރީ އަޅުގަ

ނޑުގެ ޝުޢޫރާ ފާޅުކުރެއ�ވި އެ މެނ�ބަރު ނޑުގެ� ދަނ�ނަވާލަމުނ� ވާހަކަ ތަފާތު މުޅިނ� ހަމަ ވިސ�ނުނ� އަޅުގަ  ވާހަކަް އަޅުގަ

 ދެއ�ކެނީް މި ތަކުރާކ�ށ�ް ތަޅުމުގައި މި ވާހަކަދެކެވެމުނ�ދާއިރު މައުޞޫޢަށ� މި. ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި. ބޭނުމީ ފަށަނ�

ނޑައެޅިގެނ� ޤާނޫނުއަސާސީގައި. ނެތޭ ބަޔާނ�ކ�ށ�ފައެއ� ޤާނޫނުއަސާސީގައި ނޑުމެނ�ގެ� ނެތޭް ބުނެފައެއ� ކަ  މާލީ އަޅުގަ

 ރައ�ޔިތުނ�ގެ ނެތ� ބުނެފައެއ� ޤާނޫނުއަސާސީގައި. ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި. ކަމަކަށ� އެއ�ޗެއ� ހާމަކުރަނ�ޖެހޭ ބަޔާނަކީ

ނޑުމެނ� އެއީ އެކަމަކުް. ވެސ� ވާނ�ޖެހޭނެއެކޭް މުދަލަށ� ގަނެވިއ�ކޭ މެނ�ބަރުނ�ނަކީ މަޖިލީހުގެ  ވެސ�ް އެނ�މެނ� އަޅުގަ

ނޑު. ޙަޤީޤަތެއ� ޤަބޫލުކުރާ ނޑުމެނ� ރައީސ�ް ޢިއ�ޒަތ�ތެރި. ބައެއ� ތިބެނ�ޖެހޭނެ ގ�ތުގައިް ސީދާ ސާފު މެނ�ނަކީއަޅުގަ  އަޅުގަ

ނޑައެޅިގެނ� ޤާނޫނުއަސާސީގައި ކަމަކީ އުޅޭ މި ކުރަނ�  ގ�ތަށ�ް އެއ� ރޫހާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ވެސ� ނެތަސ� ބަޔާނ�ކ�ށ�ފައި ކަ

ނޑަކަށ�ް ގ�ތަށ� އ�ތ� މި ރިޕޯޓު މިއ�ތ� ށަހަޅާފައިހު އިނ� ކ�މިޓީ. ޖެހެނީ މި މަސައ�ކަތ�ކުރަނ� ވަރަކަށ� ކ�ނ�މެވެސ�  އަޅުގަ

ނޑު. ތާއީދެއ�ނުކުރެވޭ . ވިދާޅުވިހެނ� އެ ޠާރިގު މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ މަނަދޫ ގ�ތުގައި ޤަބޫލުކުރާ އަޅުގަ

ނޑަށ� ނޑުމެނ�ގެ ޤަބޫލުކުރެވެނީ ހަމަ އަޅުގަ ނޑުމެނ�ގެ. ބަޔާނ� މާލީ އަޅުގަ  ހާމަގ�ތެއ�ގައިް ރަށ�ވަ މަޞ�ލަޙަތަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ނަކީ ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި. އެއ�ޗެކޭ އ�ނ�ނަނ�ޖެހޭނެ . ނޫނ� ބައެއ�ް ތިބި ވަޒީފާއެއ�ގައި އާދައިގެް އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ނަކީ  އައިސ� މަޖިލީހަށ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި މި ވަކާލާތުކުރަނ� ނަމުގައި ރައ�ޔިތުނ�ގެ އިނ�ތިޙާބުކ�ށ�ފައި ރައ�ޔިތުނ� އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ގެް� އެހެނ�ވީމާ. ބައެއ� ތިބި ނޑުމެނ�ނަކީް. ނެތ� ވާހަކަދެއ�ކޭކަށ� އިސ�ކ�ށ�ގެނ�ް މަޞ�ލަޙަތުް އަމިއ�ލަް އަޅުގަ  އަޅުގަ

. ބަޔާނ� މާލީ މީހެއ�ގެ އެކައ�ޗަކީ ހާމަކ�ށ�ދޭ ރަނގަޅަށ� އެނ�މެ މަޞ�ލަޙަތު މީހެއ�ގެ. ޚާދިމުނ� ބައެއ�ގެ އެހެނ� މުޅިނ�

ނޑުމެނ� ނޑުމެނ�ް އަޅުގަ ނޑިތަް މި އަޅުގަ ނޑިޔާ ދާއިރާގެ އެ މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެ ކަށ�ގ� ނޑުމެނ�ް ގ�  އަޅުގަ

ނޑުމެނ�� ހަވާލުވުމަށ�ފަހު ނޑުމެނ� އެއީ ގ�ތ�ް ދާ ބަދަލުވެގެނ� މަޞ�ލަޙަތު މާލީ އަޅުގަ  އިނ�ތިޙާބުކުރިް މިތަނަށ� އަޅުގަ

ނޑަށ� ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ކަމަށ� ޙައ�ޤެއ� ލިބިގެނ�ވާ ރައ�ޔިތުނ�ނަށ�  ހުރިހާ ތަހުޒީބީ ދުނިޔޭގެ. ރެވުނީްޤަބޫލުކު އަޅުގަ

 މަޞ�ލަޙަތަކީ މާލީ ބަޔާނަކީ މާލީ މެނ�ބަރުނ�ގެ މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެ ވެސ� ޤައުމެއ�ގައި ހުރިހާ ހަމަ ވެސ� ޤައުމެއ�ގައި

 މިް ގުތުވަ ގިނަ ބަހުސ�ގެ ދާއިރު ދެކެވެމުނ� ވާހަކަ މި ތަޅުމުގައިް މިއަދު. އެއ�ޗެއ� އ�ނ�ނަ ހާމަވެފައި ރައ�ޔިތުނ�ނަށ�

ނޑުމެނ� އަށ� މީޑިޔާ. ވާހަކަދައ�ކަނ� މީޑިޔާގެ ހޭދަކުރެވެނީ ނޑަށ� ބަދަލުގައި ތިބުމުގެ ހިފާފައި ދެވި އަޅުގަ  ހީވަނީް އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ގެ ނޑުމެނ� އަސ�ލަށ�ް މަސައ�ކަތުގެް އަޅުގަ ނޑުމެނ�. އެނބުރިލާނ�ޖެހޭހެނ� އެބަ އަޅުގަ  ކުރާް މިތާ އަޅުގަ

ނޑުމެނ�� ގ�ތަކުނ� ބައ�ޓަނ�ކުރާ ދިރިއުޅުނ� ޑުމެނ�ގެއަޅުގަނ ނުވަތަް މަސައ�ކަތަކުނ�ް  ގ�ތަކުނ�ް ވޯޓުލާް މިތަނުގައިް އަޅުގަ

ނޑުމެނ� ނޑުމެނ�ގެް އަޅުގަ  އިނ�ް މީޑިޔާ� ދިނީމަ ވޯޓެއ� އިތުރުކ�ށ�ލަނ� ހާހެއ� 20 އިތުރު އަދި އަށ�ް މުސާރަ އަމިއ�ލަ އަޅުގަ

 ޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ނޫނ� މައ�ސަލައެއ� މީހުނ�ގެ އެ އެއީ އުޅުނީމާ ރުޅިއައިސ�ގެނ� ރައ�ޔިތުނ� ނުވަތަ ޖަމުޢިއ�ޔާތަކުނ� ނުވަތަ

ނޑުމެނ� އެއީް ޙައ�ޤެއ�ް މީހުނ�ގެ އެ. ރައީސ� . ސ�ކ�ރޫޓިނައިޒ�ކުރުނ� ރަނގަޅަށ� މަސައ�ކަތެއ� ކ�ނ�މެ ކުރާް އަޅުގަ
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ނޑުމެނ�� ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ނޑުމެނ�� ވަނ�ޏާް ކަމަށ� މަނ�ދޫބުނ� ރައ�ޔިތުނ�ގެ މީ އަޅުގަ  އެނ�މެ ހަމަ ޖެހޭނީވާނ� އަޅުގަ

ނޑުމެނ�. މީހުނ�ނަށ� ތިބޭ ގ�ތުގައި ސީދާ  ދާއިރާގެ ވިލިމާފަނ�ނު ހަމަް ޚާއ�ޞަކ�ށ�� އެއ�ޗެއ� ފ�ރުވަނ�އުޅެނ�ޖެހޭ އަޅުގަ

ނޑުް ވިދާޅުވިހެނ� ނިހާނު މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި  ސިޔާސީް މިއަދުގެ ޚާއ�ޞަކ�ށ� ބޭނުނ� ދަނ�ނަވާލަނ� ހަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ގެް ޚާއ�ޞަކ�ށ�� ވަނ�ޏާ ކަމަށ� މެނ�ބަރުނ� ޕާޓީގެ ނިސ�ބަތ�ވާ ސަރުކާރަށ� މީ ޑުމެނ�އަޅުގަނ މަޞ�ރަޙުގައި  އަޅުގަ

ނޑުމެނ� ބަޔާނ� މާލީ ނޑު މުހިއ�މުކަމަށ� ހާމަކުރުނ� ހަމަ އަޅުގަ ނޑުމެނ�ގެ. ބޭނުނ� ދަނ�ނަވާލަނ�ް އަޅުގަ  މެނ�ބަރުނ�ނޭ އަޅުގަ

ނޑެއ� އ�ނ�ނާކަށ� ހުޅުވާލެވިފައި ފުރުޞަތު ދިއ�ކުރުމުގެް އިނގިލި ގ�ތ�ގ�ތަށ� އެކިް ކިޔައިގެނ�  މިހާރު. ނޫނ� ބޭނުމެއ� އަޅުގަ

 ބ�ޑެތިް ދައުރުގައި ކުރީގެ ވިޔަފާރިވެރިނ�ނާއިް ސިނ�ގާ ބ�ޑެތި� ދަނީ މި ފެނިގެނ� ވާހަކައިނ� ދެއ�ކޭ ތަޅުމުގައި މިތަނުގައި

ނޑިތަކުނ� އެ� ވަދެ މަޖިލީހަށ� ރައ�ޔިތުނ�ގެ މީހުނ� ތިބި ހިނ�ގާފައި ޖަރީމާތައ� ސިނ�ގާހާ  ޕ�ރީވިލެޖަރސ� ލިބިދޭ ގ�

ނޑި މި އަޅުގަނޑުމެނ�. ދަނީ މި ގ�ތ�ް ވެގެނ�ދާނޭ އުޅުނީމާ ނަގަނ� ފައިދާ ނާޖާއިޒުް ބޭނުނ�ކ�ށ�ގެނ�  ދާއިރުް ދޫކ�ށ�ލާފައިް ގ�

ނޑުމެނ�  ގ�ތުގައިް ޖާއިޒުނާ ބާރު ލިބިފައިވާ އެ މީހުނ�ނަށ�ް އެ މެނ�ބަރުނ� ޕާޓީގެ ނިސ�ބަތ�ވާ ސަރުކާރަށ� ނޫނ� ބޭނުމެއ� އަޅުގަ

ނޑުް ނިނ�މާލަމުނ� ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި. ނޫނ� ބޭނުމެއ� އ�ނ�ނާކަށ� ހުޅުވިފައި ފުރުޞަތު ބުނުމުގެ ބޭނުނ�ކުރިއެކޭ  އަޅުގަ

ނޑުމެނ�� ބޭނުމީ ދަނ�ނަވާލަނ�  ގ�ތުގައިް މަނ�ދޫބުނ�ގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެ. ގ�ތުގައޭ މަނ�ދޫބުނ�ގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެ ތިބީ މި އަޅުގަ

ނޑުމެނ� ނޑިއާ އަޅުގަ ނޑުމެނ�ގެ ހަވާލުވުމަށ�ފަހު ގ�  ވަރަށ� އ�ނ�ނަނ�ޖެހެނީ ގ�ތ� ބަދަލުވެގެނ�ދާ މަޞ�ލަޙަތު މާލީ އަޅުގަ

 . ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝުކުރިއ�ޔާ. ގ�ތެއ�ގައޭ ހާމަ

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� އިބ�ރާހީމު ޤާސިމު މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ މާމިގިލި

 ބަޔާނ�ވެގެނ�ވާް ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާނަކީ މާލީ އ�ތީ ދަނ�ނަވާލަނ� އާދެ. އ�ޔާޝުކުރި ބ�ޑަށ� ވަރަށ�. ރައީސ�ް ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

 އާދެް. ޝައ�ކެއ�ނެތ� މެދު ކަމާް އެއ�ޗެއ� ހުށަހަޅަނ�ޖެހޭ އަމީނ�ޢާއ�މަށ� މަޖިލީހުގެ މެނ�ބަރުނ� މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެް ގ�ތުނ�

ނޑުމެނ� އިހުށަހެޅުމުގަް ބަޔާނ� މާލީ މި އ�ތީ ދަނ�ނަވާލަނ� އެހެނ�ނަމަވެސ� ނޑުމެނ�ް. އެމެރިކާ އ�ތީް ބަލައިލަނ� އަޅުގަ  އަޅުގަ

 މަޖިލީހުގެް ރައ�ޔިތުނ�ގެ އެމެރިކާގެް. މަސައ�ކަތ�ކުރާއިރު ނިޒާމެއ�ގައި ރިޔާސީ� ވެފައި ކަމަށ� ޑިމ�ކ�ރަސީއެއ� މީ

ނޑު. ހުށަހަޅާކަށ�ނުޖެހޭ ބަޔާނ� މާލީް މެނ�ބަރުނ�ނަށ� . ކ�ބައިތޯއޭ ގ�ތަކީ ދިމާވާ މި މިހެނ� ބޭނުނ�ވަނީ ދަނ�ނަވާލަނ� އަޅުގަ

 62500 ލިބެނީ މި އިނާޔަތ�ތައ� އާއި މުސާރަ ލިބިވަޑައިގަނ�ނަވާ ބޭފުޅުނ�ނަށ� އެ މެނ�ބަރުނ�ނަކީ މަޖިލީސ� ރައ�ޔިތުނ�ގެް

 ހުރިހާް ދަތުރުފަތުރާ އ�ނ�ނަނީ މި ގ�ތުގައި އެލަވަނ�ސ�ގެ ކަނ�ނޭނގެ ރުފިޔާ 22500. އަށ� މުސާރަ ރުފިޔާ 42000. ރުފިޔާ

 ބާރެއ�ް ކަހަލަ އެއ�ވެސ� ބަދަލުކުރުމުގެ ގ�ތ�ގ�ތަށ� އެކި އިނ� ފައިސާ ދައުލަތުގެ ރެއ�ބާ އިތުރު އެއ�ޗެއ�ގެ ލިބޭ މި. ށ�ކަމަކަ

 މުއައ�ސަސާތައ�ް އެކިއެކި� މިނިސ�ޓަރުނ�ނާއި ޚިލާފަށ� އެއާް. މެނ�ބަރުނ�ނަކީ މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�� ނޫނ� ބައެއ� އ�ތ�

. ބައެއ� ލިބިގެނ�ވާ ބާރު ބަދަލުކުރުމުގެ މިގ�ތަށ� އެގ�ތ� ފައިސާ ހުރި ބަޖެޓުގެ ދައުލަތުގެ ނަކީބޭފުޅުނ� ތިއ�ބެވި ހަވާލުވެގެނ�

 ނުވަތަް� ދެބައި ބައިކުޅަ ތިނ� ނުވަތަ� އަޣުލަބިއ�ޔަތުް ބޭނުނ�ފުޅުވާ ބަޔަކުް އެތައ�ް މެނ�ބަރުނ�ނަކީ މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެް

 ބައިކުޅަް ތިނ� ބައިކުޅަ ހަތަރު ނުވަތަ� ތިނ�ބައި ބައިކުޅަ ހަތަރު ނުވަތަ ގެނ�ލިބި އަޣުލަބިއ�ޔަތު މީހުނ�ގެ ވޯޓުދިނ� ހާޒިރުވެ



 25

 ބޭފުޅަކުް ދެ ނުވަތަ ބޭފުޅަކު އެއ�. ނޫނ� މީހެއ� އ�ތ� ބިލެއ� ފާސ�ވާ ގ�ތަކަށ� ނޫނ� ލިބިގެނ�ް އަޣުލަބިއ�ޔަތު ދެބައި

 ކަނ�ތައ�ތަކުގައި މި ވެސ� އެހެނ�ކަމަށ�ވިޔަސ�� ނެގިއ�ޔޯް ލާރިއެއ�ް ނުވަތަ ކުރިއ�ޔޯ ކަމެއ� ކަހަލަް މެދުވެރިވާ ކ�ރަޕ�ޝަނަށ�

 އެކަމަކުް. ނުވެސ�ޖެހޭ ހުށަހަޅާކަށ� ޙަޤީޤަތުގައި ސަބަބުތަކަށ�ޓަކައިް މިދެނ�ނެވި� އެހެނ�ވީމާ. ބަދަލުވެގެނ�ނުދޭ އަސ�ލު މުޅި

ނޑު ނޑަށ� އުޅެނީ މި ދަނ�ނަވަނ� އަޅުގަ  އެް އަދި ވެސ� ރިޔަސ�ފާސ�ކު އ�ތ�ގ�ތަށ� ރިޕޯޓު މި މިހާރު ރަނގަޅުް އެނ�މެ އަޅުގަ

 ނޫހުގައިް ދުވަހަކު ކ�ނ�މެ އަދިް. ނޫނ� އ�ތީކީް އެއ� މައ�ސަލަް އޭގައިް. ފާސ�ކުރެއ�ވިޔަސ� ގ�ތަކަށ� އެހެނ� ނޫނ�

ނޑުމެނ� އެކަމަކު. ޖައ�ސަވަމުނ�ގެނ�ދެވިޔަސ�  މީޑިޔާގައިް އަދި ރިޕޯޓަރުނ� ނޫސ�ވެރިނ�ނާއި ދައ�ކަނީ މި އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ގެ ނުބައިކުރަނީ ޑުމެނ�އަޅުގަނ މީހުނ� މަސައ�ކަތ�ކުރާ ނޑުމެނ�ގެް ކަމަށ� ނެތ� ކަމެއ� އެއ�ވެސ� އަޅުގަ  އަޮަޅުގަ

. ހީކ�ށ�ގެނ� ރީތިކަމަށ� ވަރަށ� އެއ�ޗެހި ރާގާ އަދި ބަހުރުވަޔާއިް ވާހަކައިގެ ދައ�ކާ އަޅުގަނޑުމެނ� ކަމަށ� ނެތ� ހަޑިހުތުރުކަމެއ�

ނޑުް ނޑު އިމާދިޔަ މަހަށ� މީހުނ� މާފަނ�ނު އެއީް ދަނ�ނަވާނީ އަޅުގަ ނޑުމެނ�ނަށ� ގ�ތަށ� ނުބައިކުރާ ކަ  ދެއ�ކޭް އަޅުގަ

ނޑުމެނ�. ވެދާނޭ ވާހަކައަކަށ�  ޙަޤީޤަތަކީް ބޭނުނ�ވަނީ ދަނ�ނަވާލަނ� މިހާރު� އެހެނ�ވީމާ. ހިނ�ގަވާށޭ ވިސ�ނާލަމާ އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ގެް ކ�ނ�މެހެނ� ނޑުމެނ�ނަށ�� ނާރާް އެއ� ފައިސާ އަތަށ� އަޅުގަ  އެއ�ޗެއ�ް އެހެނ� ފިޔަވައިް މުސާރަ ލިބޭ އަޅުގަ

ނޑުމެނ� . ހުށަހަޅާކަށެއ�ނުޖެހޭ ބަޔާނެއ� މާލީ ޙަޤީޤަތުގައި ބަލާއިރު އުސޫލަށ� އެް� އެހެނ�ވީމާް. ނޫނ� ބައެއ� ލިބޭ އަތަށ� އަޅުގަ

ނޑުމެނ� އ�ތީތީ އެކަނ�ް ޤާނޫނުއަސާސީގައި މިހާރު� އެހެނ�ނަމަވެސ�ް ގ�ތަކީ ވާ މި ބަލައިލާއިރުް ގ�ތަކަށ� އަނެއ� ދެނ�  މި އަޅުގަ

ނޑު� އެހެނ�ނަމަވެސ�. ނެތ� އެއ� މައ�ސަލަ. ކުރަނ� ހާމަވެސ� އަދި. އެކަނ�ކުރަނ� ތިބީ  މިހާރުް ތާއީދުކުރަނ� އަޅުގަ

 ހިމާޔަތ�ކުރުމަށ�ޓަކައިް ގ�ތަށ� އެ އަރައިގަނެ ޙައ�ޤުތަކަށ� ރައ�ޔިތުނ�ތަކެއ�ގެ އެހެނ� އެއީ. އެކަނ�ކުރުމަށ� މިއ�ތ�ގ�ތަށ�

ނޑުމެނ� ނޑައަޅައިގެނ� ޝަރީޢަތުނ�. ރަނ�އެކަނ�ކު އެބަޖެހޭ އަޅުގަ  މުދާް މީހެއ�ގެ އެ ވަދެ ގެދ�ރަށ� މީހެއ�ގެ ނޫނީ ނިޔާކަ

ނޑުމެނ�ނަށ� ޙައ�ޤު އެް ކީއ�ވެގެނ�ތޯ. މެނުވީ ނިނ�މައިގެނ� ކޯޓަކުނ� ޝަރުޢީް. ނުކުރެވޭ ޗެކެއ�ް ވެސ�ް ގެ ނުވަތަ  އަޅުގަ

 ނެރެ އެއ�ޗެހިތަކެއ� ހުރިހާ ގެނ�ގ�ސ� އިރުކ�ޅަކުނ�� ށ�ހުށަހަޅާއިރަ ތަނަކަށ� މައ�ސަލައެއ� ޖެއ�ސުމަށ� މީހަކު. ނޯނ�ނަނ�ވީ

 ހުޮުރުމަތ�ތަކެއ�ް މީހުނ�ނަށ� ވެސ� އިސ�ލާމ�ދީނުގައި މާތ�ވެގެނ�ވާ� ވެސ� އިސ�ލާމ�ދީނުގައި. އ�ރިޔާނ�ކުރާކަށެއ�ނުޖެހޭ

 ބަޔަކުް ވިޔަސ� ކަމަށ� ޕާޓީއެއ� އެހެނ� އަދި� ވިޔަސް� ކަމަށ� ޕާޓީ ހިނ�ގާ ސަރުކާރު މިއީކީ� އެހެނ�ވީމާ. ދީފައިވޭ

ނޑަށ�ް ކަމަށ� ނެތ� މީގައިް އެއ� މައ�ސަލަ އެއ�ވެސ� އ�ތ� ބަދުނާމުކުރަނ� ނޑުް� ޤަބޫލުކުރެވޭތީ އަޅުގަ  މި މިހެނ� އަޅުގަ

 މި� ލިބިގެނ�ވާ މަޖިލީހަށ� މި ބާރު ބަދަލުކުރުމުގެ މިގ�ތަށ� އެގ�ތ� ފައިސާތަކެއ� މިކަމަކީ އެއ�ގ�ތ�ކަށ�ވެސ�. ދަނ�ނަވާލީ

 ފައިސާގެް ވެސ� މަޖިލީހުގައި ވެސ� ތަނުގައި މި� ވެސ�ް މިކަމުގައި. ނޫނ� ކަމެއ� ލިބިގެނ�ވާ މެނ�ބަރަކަށ�ް ވެސ�އެއ�ް މަޖިލީހުގެ

 ފައިސާގައިް އެް މީހަކަށ� އެއ�ވެސ�ް އެހެނ� ނޫނ� އެް. ބޭފުޅުނ� ހިނ�ގަވާ ކަނ�ތައ�ތައ�ް އެޑ�މިނިސ�ޓ�ރޭޓިވ� ކުރަނީ ކަނ�ތައ�

ނޑުމެނ�ނަށ�. ނުލެވޭ އަތެއ�ް ނޑުމެނ�ނަށ� ލިބެނީ އަޅުގަ  ކުށެއ�ް އެ ކ�ށ�ފިއ�ޔާ ކުށެއ� އެހެނ� އެނޫނ� ދެނ�. މުސާރަ ލިބޭ އަޅުގަ

 މިް� އެހެނ�ވީމާ. އެބަހުރި އަދަބުތަކެއ� ޤާނޫނުގައިވާ މައ�ޗަށ� މީހެއ�ގެ ސާބިތުވީ އެކަނ� ސާބިތުވެއ�ޖެއ�ޔާ ކަނ�ތައ�ތައ� ކުރި

ނޑުމެނ�އަ އެކަމާ މިދެނ�ނެވިހެނ� ވެސ� ބަލާއިރުގައި ހައިސިއ�ޔަތަށ�  ދެކ�ޅަށ�ް ދައ�ކާ ވާހަކަތަކެއ� ބ�ޑު މާ ޅުގަ
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ނޑު ސަބަބަށ�ޓަކައި މި� އެހެނ�ވީމާ. އެހެނ�ނޫނ�ތޯ. ނެތ� ބޭނުމެއ�ް ބަހުސ�ކުރުމުގެ  ރިޕޯޓަށ�ް ހުށަހެޅިފައިވާ މިހާރު އަޅުގަ

ނޑު ދަނ�ނަވާލަމުނ� ވާހަކަ ތާއީދުކުރާ  . ޝުކުރިއ�ޔާ ބ�ޑަށ� ވަރަށ�. އިށީނދެލާނަނ� އަޅުގަ

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ނާޒިމ� މުޙައ�މު މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ ލިމަޑަވެ

 އޭރުގައިް އެއ�ޗެއ� ވިދާޅުވާ މި މާއ�ދާގައި ވަނަ 76 ޤާނޫނުއަސާސީގެް� އާދެް. ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝުކުރިއ�ޔާ` 

 އެނގެނ�ް ކ�ށ�ސާފު ގ�ތެއ� ހިނގާދިޔަ މިކަނ� ކުރިމަތީގައި ރައ�ޔިތުނ�ގެ ރާއ�ޖޭގެ ލިޔަމުނ�ދިޔައިރުގައި ޤާނޫނުއަސާސީ

 ރައ�ޔިތުނ�ގެް ވެސ� ދިޔައިރުގައި ލިޔަމުނ� ޤާނޫނުއަސާސީ ވެސ� އޭރުގައި. ރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ލ�ބުވެތި ދިވެހިރާއ�ޖޭގެ އެބަޖެހޭ

  ހިތާމަވެރިް ހުރި ކަނ�ކ�ށ�ފައި މަޖިލީސ�ތަކުނ� ރައ�ޔިތުނ�ގެް ކުރީގެ� ވެސ�ް ފެށުނީ ވާހަކަ ބަޔާނެއ�ގެް މާލީ މަޖިލީހުގެ

 އޭރުގައިް އ�ތ�އިރުގައިް ދަތިކަމެއ� ބިމުގެ މާލޭގެ މި އެބަޖެހޭ ވިސ�ނެނ� ރައ�ޔިތުނ�ނަށ�. ރިޢާޔަތ�ކ�ށ�ފަ ކަނ�ތައ�ތަކަށ�

 މާލީް� ހުރެ މިކަނ�ތައ�ތަކާ. ލިބިގެނ�ދިޔައީް ގޯތި މާލެއިނ� މެނ�ބަރަކަށ�ް ޢިއ�ޒަތ�ތެރި 4 ތިއ�ބެވި މަޖިލީހުގައި ރައ�ޔިތުނ�ގެ

 އައިސ� މިތަނަށ� ތިބެގެނ� ވެގެނ� މެނ�ބަރުނ�ނަށ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި މަޖިލީހުގެ ޔިތުނ�ގެރައ� މިހާރު. އަނ�ނަނ�ޖެހުނީ ބަޔާނ�ނެއ�

 މެދުނ� އެދޭތެރޭ. ރައ�ޔިތުނ�ނަށ� އެބަޖެހޭ އެނގެނ� ތަނަވަސ�ކަނ� އައިް ފަހުނ� ތަނަވަސ�ކަމަކާއިް ހުރި ކުރީގައި އަށ� އޭނާ

 އޭނާް� އެބަޖެހޭ އެނގެނ�ް މީހާއަށ�ް ރައ�ޔިތު. އެބަޖެހޭ ނ�އެނގެ ވާނުވާ ރައ�ޔިތުނ�ނަށ�� ދެވުނީމާ ފުނ�މައިގެނ� ތަނެއ� ބ�ޑު

 ލިބުނީް އަށ� ވިޔަފާރި އޭނާގެ ސަބަބުނ� ބަދަލެއ�ގެ އައި އަށ�ް ޓެކ�ސ� ބިމުގެ� ފާސ�ކުރީ ޤާނޫނެއ�ް ތަނުނ� މި ރިސޯޓަކުނ�

 މެނ�ބަރުނ�ނަށ�. ޅުއ�ވިތޯްއުް ރިޝ�ވަތުދެއ�ވަނ� ކުރުމަށ�ޓަކައި އެކަނ�ް އޭނާ މެނ�ބަރުނ�ނަށ�. އެބަޖެހޭ އެނގެނ�. ކޯޗެއ�ތޯ

 މިނިސ�ޓ�ރީއަކުނ�ް އަނެއ� މިނިސ�ޓ�ރީއަކުނ�ް އެއ� ތެރެއިނ� ވިޔަފާރިތަކުގެ ބ�ޑެތި ހުރި އެހެނ� އަދި. އުޅުއ�ވިތޯ ލާރިދެއ�ވަނ�

 ތާއީދުނުކުރާ ސަރުކާރަށ� އަދިް. ވެސ� މެނ�ބަރުނ� ސަރުކާރު އަދި ހޯދުމަށ�ޓަކައިް ފައިދާ ނާޖާއިޒުް ވިއ�ކާލައިގެނ� ވޯޓު

 މިް ލިޔެގެނ� ޮާހަކައެއ� މިވ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ކުރުމަށ�ޓަކައި މިކަނ�. އެބަޖެހޭ ބަލަނ� މިކަނ�ކުރޭތޯް� ވެސ� ނ�ބަރުނ�މެ

ނޑު. އުޅެނީ  ވެސ�ް އެއ�ޗެއ�ް ނުލިބޭ އަދި އެއ�ޗަކާއި ލިބޭ މެނ�ބަރުނ�ނަށ� މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެް ގ�ތަކީް ޤަބޫލުކުރާް އަޅުގަ

ނޑެއ�. ގ�ތަށ� އެނގޭ ރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ސާފުކ�ށ� ހޭނޭއ�ނ�ނަނ�ޖެ ހަމަ ބަޔާނެއ� މާލީ  މިް ރިޕޯޓުނ� މި ތާއީދެއ�ނުކުރަނ� އަޅުގަ

 މެނ�ބަރެއ� މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެ. ފާހަގަކ�ށ�ފި ނުކުތާ އެް ވާހަކަ އެ މެނ�ބަރަކު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި އެއ� މިތަނުގެ ގ�ތަކީ އެނގޭ

. ތަބާވާނ�ޖެހޭނެ އެއަށ� ކ�ށ�ފިއ�ޔާް އަމުރެއ� ކޯޓަކުނ� ޖޭގެދިވެހިރާއ� ވިޔަސ� މެނ�ބަރަކު އެހެނ� އަދި� ވިޔަސ�ް

ނޑުމެނ�ނަށ� ނޑަށ� ރިޕޯޓުނ� މި ނިމުނީ މި ލިޔެވުނީ މި އަޅުގަ ނޑުމެނ�ް ޙުކުމެއ�ކ�ށ�ފިއ�ޔާ ކޯޓުނ�� ފެނުނީ މި އަޅުގަ  އަޅުގަ

ނޑެއ�އަ. ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ގ�ތަކީ އ�ނ�ނަނ�ޖެހޭނެ އެކަނ� ނޫނ� އެއީކީ. އެކަނ�ކުރަނ�ޖެހޭނޭ  ޤަބޫލެއ�ނުކުރަނ�ް ޅުގަ

 އިނާޔަތ�ތަކާއިް އަދި މުސާރަ މެނ�ބަރުނ�ގެ މަޖިލީސ� ރައ�ޔިތުނ�ގެ. ކަމަކަށ� އ�ނ�ނަނ�ޖެހޭނެ ގ�ތަށ� އެ ހާލެއ�ގައި އެއ�ވެސ�

 ށ�އަ ފުރިހަމަ ބަޔާނ� މާލީ މެނ�ބަރުގެ މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެ އަދި. އެނގެނ�ޖެހޭނެ ވެސ� އެއ�ޗިއ�ސެއ� ހުރިހާ ލިބޭ އަދި

ނޑު. އެނގެނ�ޖެހޭނެ  ފުރިހަމަ ހަމަ ވާހަކަތަކަށ�ް ވިދާޅުވިް އެް ތާރިޤު މުޙައ�މަދު މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ދާއިރާގެް މަނަދޫ އަޅުގަ

ނޑު އަދި. ތާއީދުކުރަނ� އަށ�  . ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝުކުރިއ�ޔާ. ގ�ތަކީ އ�ނ�ނަނ�ޖެހޭނެ އެކަނ� އެއީއޭ ދެކޭގ�ތަކީ އަޅުގަ
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 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ވަޚީދު ޢަލީ މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ ތ�އ�ޑޫ

ނޑު މައ�ސަލައިގައި މި� އާދެ. ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝުކުރިއ�ޔާ  މި ފުރަތަމައިނުނ� އެނ�މެ ވަނީ ބޭނުނ� ދަނ�ނަވަނ� އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ނަށ� ސާފުކ�ށ� ވަރަށ� އެއީ. ރިޕޯޓެކޭ ބާޠިލު ވެސ� ރިޕޯޓަކީ  ށަހަޅަނ�ޖެހޭްހު ބަޔާނ� މާލީ� އެބައ�ތ� ފެނ�ނަނ� އަޅުގަ

 ނިނ�މުމެއ� ނިނ�މަނ�ޖެހޭ ކ�ނ�މެހެނ� ވެސ� ނިނ�މުމަކީ މިއ�ތ� ލިޔެފައި މީގައި ދެނ�. ގ�ތ� ވާނ�ޖެހޭ ކަނ�ތައ�ތައ� އޭގެ ގ�ތާއި

 ނަމަ އެދިއ�ޖެ ކަމަކަށ� އެއ�ވެސ� ކޯޓަކުނ� ގ�ތަށ� ވިދާޅުވި މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ މަޑަވެލި ދެނ�މެ� އެއީް. ނޫނ� ވެސ�

ނޑަށ�.  ތަބާވާނ�ޖެހޭނެ އެކަމަށ� މީހަކު ކ�ނ�މެ ދަށުގައިވާ ވެށީގެ ދައުލަތުގެ ޖޭގެރާއ�  ބޭކާރުް މިއީ ހީވަނީ އަޅުގަ

 ކަނ�ތައ�ް އެ ހުރިއ�ޔާ ހުށަހަޅާފައި. ގޯސ�ވެފަ އެހެރީ ވެއ�ޖެއ�ޔާ މެނ�ބަރެއ� ހުށަނާޅާ ބަޔާނ� މާލީ. ކުރަނީ މި މަސައ�ކަތެއ�ހެނ�

ނޑުމެނ�ގެ ގައިޙަޤީޤަތު ދެނ�. ނިމިފަ އ�ތީ އެ  އެކަމަށ�ޓަކައިް ފާޑުކީމަ މީޑިޔާގައި މިހާރު މެނ�ބަރުނ� ބައެއ� ތެރެއިނ� އަޅުގަ

ނޑެއ� ބ�ޑަށ� ވަރަށ� ނޑުފެނ�ގަ ނޑަށ� ވިރިގެނ�ދާހެނ� ގަ ނޑުމެނ�. ދެރަކަމެއ�ް ވަރަށ� އެއީ. ހީވަނީ އަޅުގަ  ކ�ނ�މެހެނ� އަޅުގަ

 ފެނ�ނަ ބޭފުޅުނ�ނަށ� އެ އިނ� މީޑިޔާ އެއީ. ނެތ� ބޭނުމެއ� އެއ�ވެސ� މުގެކިޔު އެއ�ޗެހި މީޑިޔާގައި ބޭނުނ�ކ�ށ�ގެނ� ތަޅުމުގެ މި

 ނުވަތަް ބޭފުޅުނ�ނަށ� އެ އެއީ އެއ�ޗެހި އެ ޕުރ�ފެޝަނަލިޒަމާއި ބޭފުޅުނ�ގެ އެ. ކުރަމުނ�ގެނ�ދާނެ އެކަމެއ� ގ�ތަކަށ�

ނޑުމެނ� ވެސ� ތެރެއިނ� މަޖިލީހުގެ. ރަނގަޅުވާނެ ދޫކ�ށ�ލީމަ ރައ�ޔިތުނ�ނަށ�  ދުވަސ�ދުވަހުް ބައެއ�ް ވެސ� ކަނ�ތައ�ތައ� އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ް� އެހެނ�ވީމާ. ދަނީ އެ ދުވަސ�ތައ� ދާނ�ޖެހޭ ގ�ތަށ� އެް� އެހެނ�ނަމަވެސ�ް. ގ�ތ�ގ�ތަށ� ބޭނުނ�ނުވާ އެނ�މެ ހުރޭ  އަޅުގަ

 ހަމަް ތުނ�މަސައ�ކަ ކުރާ ބޭފުޅުނ� އެް. ނެތ� ކަމެއ� ވާހަކަދައ�ކާނެ މީހުނ�ގެ މި� ޗުނ�ޕީއަކާް ޗަނ�ޕީއަކާއި ކ�ނ�މެހެނ�

ނޑުމެނ�ގެ  މަޖިލީހުގައިް ގިނައިނ� ހަމަް ވެސ� މެނ�ބަރުނ� ހުރިހާ� އެހެނ�ވީމާ. އިތުރުވެގެނ�ދާނީ މަޤުބޫލުކަނ� އަޅުގަ

. އުޅޭނެ ކުދިނ� ކުދިނ� އެހެނ� އެއ�ކ�ށ� ކުއ�ޖާއާް މާ ވެސ� އެޑިޝަނ�ގައި މޯނިނ� އޭރުނ�. ކުރަނ�ވީ ކަނ�ތައ� ވާހަކަދައ�ކާ

ނޑުމެނ�ް ދިމާލަށ� ނޫސ�ވެރިނ�ނާ ކ�ނ�މެހެނ�� އެހެނ�ވީމާ  އެް. ގޯސ�ވާނީ ކީވަރަކަށ�. ނެތ� ކަމެއ� ކިޔާނެ އެއ�ޗެހި އަޅުގަ

ނޑުމެނ� ކުދިނ� އެ މަސައ�ކަތުގައި ކުރާ ކުދިނ� ނޑަކަށ� ދެނ�. ދޫކ�ށ�ލަނ�ވީް އަޅުގަ  މަޖިލީސ�ް� އެހެނ�ނަމަވެސ� ނުފެނޭ އަޅުގަ

. ވެސ� ދާކަނ� ބަދަލުވެގެނ� އަށ� ޖަމ�ރާ 77 އަޮަޅުގަނޑުމެނ� ހަޅޭއ�ލަވާއިރަށ�ް މީހުނ� ބަޔަކު އެއ�ވެ އައިސ�ް ދ�ށަށ�

ނޑުމެނ�ގެ  ޗިކަނ� އަވަހަށ� ވަރަށ� ގ�ވާލާއިރަށ� އެއ�ޗެހި އައިސ� މީހުނ� ބަޔަކު އެބަދޭ ފެނ�ނަމުނ� މިހާރު ތެރޭގައި އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ގެ އެއަށ�ވުރެ. މަނ�ޒަރު ވެގެނ�ދާ އައުޓު . ހުނ�ނަނ�ޖެހޭ އެބަ ކަމެއ� ވަރުގަދަް ކަހަލަ ކ�ނ�މެވެސ� ވެސ� ގައިގައި އަޅުގަ

ނޑުގެ  ފ�ރުވަނ�ޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެނ�. ވެސ�ް ޖެހިޔަސ�ް ނޫހުގައި ދުވަހު� ދުވަހަކުް ކ�ނ�މެ ބަޔާނ� މާލީ ނެތ� މައ�ސަލައެއ� އަޅުގަ

ނޑު އަދި. ނޯނ�ނާނެ އެއ�ޗެއ�ް  މެނ�ބަރުނ�ް 77 ތިއ�ބެވިް ވަޑައިގެނ�ް މަޖިލީހަށ� ރައ�ޔިތުނ�ގެް މި ގ�ތުގައިް ޤަބޫލުކުރާ އަޅުގަ

 ވާދަކ�ށ�ް އިނ�ތިޚާބުގައިް� ކުރިމަތިލައިް އިނ�ތިޚާބަކާް ކުރިމަތީގައިް ރައ�ޔިތުނ�ގެ. ނޯނ�ނާނެ އެއ�ޗެއ� ފ�ރުވަނ�ޖެހޭ ވެސ�

. ވިޔަސ�ް އައިކަމުގައި ޕާޓީއަކުނ� ކ�ނ�މެ އެއީ ބޭފުޅުނ� ވަރުގަދަ ކުރިމަތިލާނ�ކެރޭ ކަނ�ކަމަށ� އެް ތިބޭނީ އައިސ�ް ހ�ވިގެނ�

 ކެރިގެނ�ް ބޭފުޅުނ�ނަށ� އެ ވެސ� ބަދަލުކުރައ�ވާނީ ޕާޓީ އަދި ވެސ� ދެމިތިބޭނީ ގ�ތެއ�ގައި ތިއ�ބެވި އެ ބޭފުޅުނ� އެ� އެހެނ�ވީމާ

ނޑު� އެހެނ�ވީމާ. ނޫނ� މައ�ސަލައެއ� އެއީކީ� އެހެނ�ވީމާ. ކުރިމަތިލާނ�ކެރުނީމަ  ގުޅިގެނ�ް ބަޔާނާ މާލީ ދެކޭގ�ތުގައި އަޅުގަ
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ނޑުމެނ�  ފަރާތަކުނ�ް އެއ�ވެސ� ވާހަކަ ގ�ތުގެ އުޅުއ�ވާ މެނ�ބަރުނ� މިހާރުގެ� ގ�ތާއިް ޅުއ�ވިއު މެނ�ބަރުނ� ކުރީގެ އަޅުގަ

 ކ�މިޝަނަށ�ް ރިޔާސީް ބޭފުޅަކު އެއ�ވެސ� އުޅުއ�ވިް އެ ކުރިނ� ވެސ� ސަރުކާރުނ� މިއަދުގެ އެއީ. ނޫނ� ރަނގަޅެއ� މާކަ ދައ�ކާކަށ�

 އެކަނ�ް އަކީް މާނަ އޭގެ. ނެތ� ކުރައ�ވާފައެއ�ް ޙުކުމެއ�ް އ�ކ�ށ�ތަޙުޤީޤެް ގ�ތަކަށ� އެއ�ވެސ�ް ގެނ�ގ�ސ� ކޯޓަކަށ�ް ނުވަތަ� ގެނ�ގ�ސ�ް

 އަދިް. ބައިވެރިވަމުނ�ދަނީއޭ ބ�ޑުނ� ސަރުކާރުގެ މިއަދުގެ� އުޅުމާއިް އެއުޅުނު މީހުނ� އެ ވީއިރުް އަހަރު 3 ނުކުރައ�ވަނ�ޏާ

 ވަނީ ކަމުގައި ނ�ތިޚާބުކުރައ�ވައިފިއި ރައީސަކަށ� ޒަކީ ޙުސައިނ� އިބ�ރާހީމ� ކ�ނ�ގ�ރެސ�ގައި ޕީގެ.ޑީ.އެމ� ހަމައެއާއެއ�ކ�ށ�

ނޑުމެނ� ވާހަކަް ދެ މި� އެހެނ�ވީމާ. ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި އެ� ސީލ�ޖެހުނީ ޔަޤީނ�ކ�ށ� އެކަމުނ� ނަމަ � ދެއ�ކީމާ އަޅުގަ

ނޑުމެނ� ނޑުމެނ�ގެ ޙަޤީޤަތުގައި� އެހެނ�ވީމާ. ބޭޒާރުވާނީ އަމިއ�ލައަށ� އެނ�މެނ� ހުރިހާ އަޅުގަ  ލ�ޅުްގަ އެއީ� އުޚ�ތު އަޅުގަ

 އެް ދެނ�. އ�ތީ ގަނެފައި ގިނައިނ� އެނ�މެ އިނ� ޕާޓީ އެ. ވާހަކަ ގަނެވިއ�ކާ މެނ�ބަރުނ�ގެް ވިދާޅުވެއ�ޖެ މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު

ނޑު ލަދުވެތިކަމެކޭ ތަނ�ކ�ޅެއ� އެއީ ދެއ�ކީމަ ވާހަކަ އެ އަރާ ބޭފުޅުނ� ޕާޓީ  އެއ�ވެސ�ް. ބޭނުނ�ވަނީ ދަނ�ނަވާލަނ� އަޅުގަ

� އެހެނ�ވީމާ. ދަނ�ނަވާލަނީ މި ގ�ތުނ� ހިނގަމުނ�ދާ ކަނ�ކަނ� މި. ނޫނ� ދަނ�ނަވާކަށ� ބަދުބަހެއ� އަށ� މަނާއެކަ ހާލެއ�ގައި

ނޑަށ�ް ނޑައަޅަނ� ކަމުގައިް ރިޕޯޓެއ� ބާޠިލު މިއީ ފެނ�ނަނީ އަޅުގަ  މައ�ސަލަް އެއ�ް އަޅުގަނޑުމެނ� ވެސ� އިއ�ޔެގައި. ކަ

ނޑައަޅައިފިނ� ބާޠިލުކ�ށ� ނޑުމެނ� ޤީޤަތުގައިޙަ މިއަކީ� އެހެނ�ވީމާ. ކަ  ކަމެއ� ނިނ�މަނ�ޖެހޭ ގ�ތ�ތަކެއ� ބަހުސ�ކ�ށ� އަޅުގަ

. ނުވިއ�ދޭނެ ފައެއ� ގަދަ. ދޭނ�ޖެހޭނެ ބުނެފިއ�ޔާ ހޯދަނ� އެއ�ޗެއ�ް މެނ�ބަރެއ�ގެ މިއިނ� ކޯޓަކުނ� އެއ�ވެސ� ރާއ�ޖޭގެ. ނޫނ�

ނޑު� އެހެނ�ވީމާ ނޑު އަދި. ރިޕޯޓެއ� ބާޠިލު މިއީ ދެކޭގ�ތުގައި އަޅުގަ  ކ�ނ�ޮެމެް ވާހަކަ މެނ�ބަރުނ�ގެ 77 މި ދެކޭގ�ތުގައި އަޅުގަ

 ބޭފުޅުނ�ނާް ތިޔަ ތިބީ ބޭފުޅުނ�ނަށ� ބައެއ� މީޑިޔާތަކުގައި ގިނައިނ�. ކެރެނ�ޖެހޭނެ ކުރިމަތިލާނ� އެކަމާ ދެއ�ކިޔަސ� މީހަކު

 ރައ�ޔިތުނ�ގެް މި އީއެް. ބ�ޑީ ފުރުޞަތު ނުހ�ވިގެނ�ދިއުމުގެ ހަމަ ވާދަކުރިޔަސ� ދެނ�. ފަރާތ�ތައ� ނުހ�ވުނު ވާދަކ�ށ�ގެނ�

ނޑުމެނ�ގެް. މަޖިލިސ� ކާމިޔާބު އެނ�މެ� އުފެއ�ދުނ�ތެރި އެނ�މެ އައިް މިހާތަނަށ� ތާރީޚުގައިް ދިވެހިރާއ�ޖޭގެ މަޖިލީހަކީ  އަޅުގަ

 ސިޔާސީް ތޭރެގައި ހަލަބ�ލިކަމެއ�ގެ އައިް އަށ� ރާއ�ޖެ އެއީ ވިޔަސ�ް ކަމުގައި ގިނަ ކިތަނ�މެ ޚިޔާލުތަފާތުވުނ� ހުރި ތެރޭގައި

ނޑިވަޅެއ�ގައި ދިޔަ ބަދަލުވެގެނ� ދިވެހިރާއ�ޖެ ތުނ�ގ� ނޑުމެނ� އިއ�ތިފާޤުނ� ދަ . އައީ މިތަނަށ� މީހުނ� 77 އަޅުގަ

 އެހެނ�� ވިޔަސ�ް އުފެއ�ދުނ�ކަމުގައިް ކޯޓުް ސުޕ�ރީމ� ރާއ�ޖޭގެް ކަނ�ކަމުގައިް ޚައ�ސާސ� ބ�ޑެތި އެނ�މެ ދިމާވި� އެހެނ�ނަމަވެސ�

ނޑުމެނ�ނަށ� ކަނ�ކަމުގައި ނޑުް ޚިޔާލުތަފާތުވުމަކީ. ނެރެވިފަ ނަތީޖާ ވާހަކަދެކެވި މަތީ މޭޒެއ�ގެ އެއ� އ�ތީ އަޅުގަ  އަޅުގަ

 މިކަނ�ް ކުރިއަށ� ހަމަ ތިބިއ�ޔާ ހިސާބުގައި އަތ�ނުލާ ގަޔަށ�. މުއ�ސަނދިކަމެކޭ އައި އަށ� ޑިމ�ކ�ރަސީ ޤައުމުގެ މި ދެކޭގ�ތުގައި

ނޑު. ގެނ�ދަނ�ވީ  ޤާބިލުް� ކުޅަދާނަ ވަރަށ� ކަމަށ�ް މިް މެނ�ބަރުނ�ނަކީ 77 ގެމަޖިލީހު ރައ�ޔިތުނ�ގެ މި ދެކޭގ�ތުގައި އަޅުގަ

� އެހެނ�ވީމާ. ވީމަ ކުށ�ވެރިއަކަށ� ކުށ�ވެރިވަނީ. ކުށ�ވެރިއެއ�ނުވޭ މީހާ އެ އަދި� އައިމާ ތުހުމަތުކ�ށ�ގެނ�. ބޭފުޅުނ�

 ކުރާް ވެސ� ތަނެއ�ގައި ހުރިހާ ޔޭގެދުނި އެއީ ބަދުނާމުއަޅުވުނ�� ތުހުމަތުތަކާއި ބ�ލުގައި މެނ�ބަރުނ�ގެ މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެ

. އިތުރުވެގެނ�ދާނީ މަޤުބޫލުކަނ� މެނ�ބަރެއ�ގެ އެ އަދި އާއި ކ�ރެޑިބިލިޓީ މެނ�ބަރެއ�ގެ އެ ވަރަކަށ� ކުރާ އެކަނ�. ކަމެއ�
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ނޑުމެނ�ް ކަމެއ� ކުރާ އެ  ޗުމ�ޕީއާް އާއި ޗަމ�ޕީ. ކަމެއ� ކަނ�ބ�ޑުވާނެ ބ�ޑަކަށ� މާ� އެހެނ�ވީމާ  ކަނ�ކަމާް މި ދޫކ�ށ�ލާފައި އަޅުގަ

ނޑުް ތިބުމަށ� ހަމަޖެހިގެނ�  . ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝުކުރިއ�ޔާ. ގ�ވާލަނ� އަޅުގަ

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� މުއ�ޠަލިބު އިބ�ރާހީމ� މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ ފަރެސ�މާތ�ޑާ

. ރައީސ� ރިޢިއ�ޒަތ�ތެ� އައ�ސަލާމ�ޢަލައިކުމ�. ��� � ������ ������� ����� � ������ ������ ��� ���� �

ނޑުް ނޑުމެނ� މަރުޙަލާގައިް ކ�މިޓީ ޙަޤީޤަތުގައިް� ބޭނުނ�ވީ ދަނ�ނަވާލަނ� އެއ�ޗެއ�ް ގ�ތުނ� ބެހޭ ރިޕޯޓާް މި އަޅުގަ  ވާހަކަް މިް އަޅުގަ

ނޑުމެނ� ދެއ�ކިއިރުގައި � ވެސ� އ�ތ�އިރު ނިނ�މާފައި އެއަށ� ގ�ތެއ� ވަކި އިނ� ކ�މިޓީ. ކުރަނ� މިގ�ތަށ� މިކަނ� ބޭނުނ�ވީ އަޅުގަ

 ގ�ތުނ� ބެހޭ މެނ�ބަރުނ�ނާ ހުރިހާ މަޖިލިސ�ގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެް ނިނ�މީ އިނ� ކ�މިޓީ. ނުލިޔުނީ ވާހަކަތައ�ް ބައެއ� ޓުގައިްރިޕޯ

. ގެނ�ދާނީތޯ މީތި މިގ�ތަށ�� އެހެނ�ވީމާ. ނުނިނ�މޭނޭ ގ�ތެއ� މެނ�ބަރުނ�ނަކަށ� 11 ތިބޭ ކ�މިޓީގައި މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެ

ނޑުމެނ�� އެހެނ�ވީމާ  ވިސ�ނުމަކީް އަނެއ�ް. ހާމަކުރުނ� މީތިް ޢާއ�މުކ�ށ� ވިސ�ނުމަކީ އެއ�ް. ގެނ�ގުޅުނީ ވިސ�ނުމެއ� ދެ އަޅުގަ

 ވިސ�ނުނ�ް އެ އެގ�ތަށ�. އެދިގެނ�ނޭ ކޯޓަކުނ� ޝަރުޢީ ދޭނީ ބަޔާނ� މާލީ ވިސ�ނުމަކީ އަނެއ�. އެއ�ކ�ށ� ހާމަކުރުނ� ބަޔާނ� މާލީ

ނޑުމެނ�އަ އެބައުޅޭ ބަޔާނުގައި މާލީ އ�ތ� ހުށަހެޅިގައި މި. ހުރީ  އ�ތީް ހިއ�ސާ މޯލ�ޑިވ�ސ�ގެ އ�ފ� ބޭނ�ކު ހިއ�ސާވާ ޅުގަ

 ރިޕޯޓ�ް އެ� އެހެނ�ވީމާ. ހުރޭް ލިޔެފައި އެބަ ވާހަކައެއ� ހުރިހާ. އަދަދު އ�ތ� ހިއ�ސާް ކުނ�ފުނީގެ އަނެއ�� ކިހާވަރެއ�ތޯް

. ހުރީ ވާހަކަދެކެވިފައި ގ�ތަށ� އެ� ހާމަކުރުނ�ކަމަށ�ވާތީ ކަނ�ތައ�ތަކެއ� ހިމެނޭ މަޞ�ލަޙަތު ބައެއ�ގެ އެހެނ� ހާމަކުރުމަކީ

ނޑަށ�ް މައ�ސަލައިގައި މި މިހާރު� އެހެނ�ވީމާ. ދިޔައީ ކަނ�ތައ� އެ ގ�ތަށ� އެ� އެހެނ�ވީމާ  ކ�ނ�މެް ނެތ� މައ�ސަލައެއ� އަޅުގަ

� ހެނ�ވީމާއެ. ނިނ�މާފަ އެކަނ� އ�ތީ އެ އަޣ�ލަބިއ�ޔަތުނ� މެނ�ބަރުނ�ގެ ތިބި ކ�މިޓީގައި� އެހެނ�ނަމަވެސ�. ނިނ�މިޔަސ� ގ�ތަކަށ�

ނޑުމެނ� ދެނ�  އެއީް ނިނ�މިޔަސ� ގ�ތަކަށ� ކ�ނ�މެ މި. ގެނ�ދާނީ ކުރިއަށ� މިކަނ� ކ�ނ�ގ�ތަކަށ�ތޯ ނިނ�މަނ�ވީ މިތަނުނ� އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ނަކަށ�  އެއީް ގ�ތެއ� ނިނ�މާ ހުށަހެޅިފައި މިއަދު އިނ� ފ�ލޯރ މިތަނުނ�� އެހެނ�ވީމާް. ނޫނ� ކަމެއ� ގެއ�ލުނ�ވާނެ އަޅުގަ

ނޑުް. ގ�ތ� ރަނގަޅުް އެނ�މެ ނޑު� ޤަބޫލުކުރަނ� އަޅުގަ  ކ�މިޓީގައިް. ބައ�ލަވާ ޔައުމިއ�ޔާ ކ�މިޓީް� ރިޕޯޓ� ކ�މިޓީ އ�ނ�ނާނެ އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ނަށ� ފަރާތުނ� މެނ�ބަރުނ�ގެ ހުރިހާ ބުނެފައި އ�ނ�ނާނެ � ނުނިނ�މޭނޭ ގ�ތެއ�ް. ނުނިނ�މޭނޭ ގ�ތެއ�ް ތިބެގެނ� އެތާ އަޅުގަ

 އަޣ�ލަބިއ�ޔަތުނ� ކ�މިޓީގެ ވިސ�ނާފައި ގ�ތަށ� އެ. ނިނ�މުމޭ ރަނގަޅު އެނ�މެ އެއީ މުނ�ނިނ� ނިނ�މާ އިނ� ފ�ލޯރ� އެހެނ�ވީމަ

 ބަޔަކަށ�ް އަނެއ� ބަޔަކުް އެއ�ް މަޖިލީހުގައި ޢިއ�ޒަތ�ތެރި މި ގ�ތެއ� މިއަށ�ް ދެނ�� އެހެނ�ވީމާް. އ�ތީ މި މިހާރު ނިނ�މުމެއ� ނިނ�މި

 ގ�ތަކަށ�ް ވަކިް މީތި ގެނ�ގ�ސ�ފައި ވަރަކަށ� ގެނ�ދަވާނެ ކުރިއަށ�ް ކަނ�ތައ�ތައ� މިް ވާހަކަދެއ�ކުމާ މި ނޫނީ ފާޑުކިޔުމާއިް

 . ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝކުރިއ�ޔާ. ރަނގަޅުވާނެ ނިނ�މެވީމަ

 

  :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ރިޔާސަތުނ�

ނޑު. ހަމަވެފަ ވަގުތު ވަނީް އަށ�ް އޭް.ޕީ އަށާއިް ޕީް.ޑީ.އެމ� މިހާރު. މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝުކުރިއ�ޔާް  މި ފުރުޞަތުް މިހާރު އަޅުގަ

 . މުޙައ�މަދަށ� އަޙުމަދު މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެް ނައިފަރު އަރުވަނީ
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 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� މުޙައ�މަދު އަޙުމަދު މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ ނައިފަރު

ނޑުްއަ ކ�މިޓީގައި ދިރާސާކުރި ބަޔާނ� މާލީ މެނ�ބަރުނ�ގެ މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެ. ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝުކުރިއ�ޔާް  ޅުގަ

 ތިއ�ބެވިް ވަޑައިގެނ� އަށ� ކ�މިޓީް އޭރު ވަނީ ނިނ�މާފައި ރިޕޯޓ� މި އިނ� ކ�މިޓީ ގ�ތަށ� މިއ�ތ� މިހާރު� އާދެ. ހިމެނުނު ވެސ�

 މެނ�ބަރުނ� ޕާޓީގެ ހުރިހާ ޕީއާް.ޑީ.އެމ�� އާއިް ޕީ.އާރު.ޑީ ހަމަ ތެރޭގައި އޭގެ� އާދެ. އިއ�ތިފާޤުނ� ވެސ� މެނ�ބަރުނ�ގެ ހުރިހާ

 އަދި� ފާސ�ކުރިޔަސ�ް ގ�ތަށ� މިއ�ތ� މިހާރު ބަޔާނ� މާލީ މެނ�ބަރުނ�ގެް މަޖިލިސ� މި� އާދެ. ވަޑައިގަނ�ނަވާހިމެނި ވެސ�

 .... ފެނ�ނަ ރައ�ޔިތަކަށ� ކ�ނ�މެ ބަޔާނ� މާލީ މަޖިލިސ�ގެ

 

  :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ރިޔާސަތުނ�

 . ޢީސާ ޙުމަދުއަ މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ ކެނދިކުޅުދޫ� މައ�ސަލައެއ�ް ބެހޭ ނިޒާމާ

 

 (މައ�ސަލަ ނިޒާމީ)

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ޢީސާ އަޙުމަދު މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ ކެނދިކުޅުދޫ

ނޑަކީ މެނ�ބަރެއ� ކ�މިޓީގެ ދިރާސާކުރި ބަޔާނ� މާލީް މި� ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި  ބައެއ�ް ހިމެނުނު ކ�މިޓީގައި މި. އަޅުގަ

 ވާހަކަދައ�ކަވާތީ ޚިލާފަށ� ނިނ�މުމާ އ�ތ� ނިނ�މާފައި ކ�މިޓީގައި� ޓާއިްރިޕޯ ކ�މިޓީ ވާހަކަދެއ�ކިއިރު މިތަނުގައި މެނ�ބަރުނ�

 އެ. އ�ތީ ނިނ�މާފައި އަޣ�ލަބިއ�ޔަތުނ�. ނޫނ� އިއ�ތިފާޤަކުނ�� އ�ތީ ނިނ�މާފައި އިނ� ކ�މިޓީ. ވެގެނ� ފާހަގަކުރަނ� އެކަނ�

 ...ކ�މިޓީ

 

 

  :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ރިޔާސަތުނ�

 ޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ދާއިރާގެް ނައިފަރު. އެދެނ� އިށީނދެވަޑައިގެނ�ނެވުނ� މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި. ނޫނ� މައ�ސަލައެއ� ބެހޭ ނިޒާމާ

 . ގެނ�ދެވުމަށ� ކުރިއަށ� ވާހަކަފުޅު މެނ�ބަރު

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� މުޙައ�މަދު އަޙުމަދު މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ ނައިފަރު

ނޑު މެނ�ބަރުނ�ނޭ ތިބި ކ�މިޓީގައި ވަގުތު އެ ވީނަމަވެސ� ކަމުގައިް ވާހަކަދެއ�ކެވި ގ�ތަށ� އެ މެނ�ބަރު އެ� އާދެ  މިް އަޅުގަ

ނޑުގެް ދެނ�. ކަނ�ނޭނގެ ނެތީ ޢީސާ އަޙުމަދު ވަގުތު އެ ދެނ�. ދެނ�ނެވީ  ޖަވާބުދެއ�ވާކަށ� ކ�ނ�މެހެނ� އަށ� ވާހަކަ އަޅުގަ

ނޑުް� އާދެް. ޖެހިވަޑައެއ�ނުގަނ�ނަވާނެ ނޑަކީ ދަނ�ނަވަނީ މި އަޅުގަ  މެނ�ބަރެއ�ގެ ނޭހިމެ ކ�މިޓީގައި އެް ވެސ� އަޅުގަ

ނޑު� އާދެ. ހައިސިއ�ޔަތުނ�  .. އަޅުގަ
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  :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ރިޔާސަތުނ�

 . މައ�ސަލައެއ� ބެހޭ ނިޒާމާ� ޢީސާ އަޙުމަދު މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ ކެނދިކުޅުދޫ

 

 (މައ�ސަލަ ނިޒާމީ)

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� އީސާ އަޙުމަދު މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ ކެނދިކުޅުދޫ

. އ�ތީ ނިނ�މާފައި ކަމަށ� އަޣ�ލަބިއ�ޔަތުނ�ް ކ�މިޓީގެ އެބައ�ތ� ސާފުކ�ށ�ް ވަރަށ� ރިޕޯޓުގައި ކ�މިޓީ. ރައީސ� ތ�ތެރިޢިއ�ޒަ

ނޑު ނޑު އިދިކ�ޅަށ� އެއާ އިނދެގެނ�ް ކ�މިޓީގައި އަޅުގަ ނޑައެޅިގެނ� ހަމަ އެ. ވޯޓުލީ އަޅުގަ  ... ހައ�ދަވަނީ އެ އިތުރުފުޅެއ� ކަ

 

  :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ރިޔާސަތުނ�

ނޑުް. ނޫނ� މައ�ސަލައެއ�ް ބެހޭ ނިޒާމާ މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި  މެނ�ބަރުް ޢިއ�ޒަތ�ތެރި. ދަނ�ނަވައިފިނ� މިހާރު އަޅުގަ

 މެނ�ބަރުް ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ ނައިފަރު. ނުނެގޭނެ މައ�ސަލައެއ�ް ނިޒާމީ ގ�ތުނ� ބެހޭ ވާހަކަފުޅަކާ ގެނ�ދަވާ ދައ�ކަވަމުނ�ް

 . ށ�ގެނ�ދެވުމަ ކުރިއަށ� ވާހަކަފުޅު

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� މުޙައ�މަދު އަޙުމަދު މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ ނައިފަރު

ނޑު ބަޔާނ� މާލީ މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެ މި. ޝުކުރިއ�ޔާ� އާދެ  ބަޔާނ� މާލީ މެނ�ބަރުނ�ގެ މަޖިލިސ� ދަނ�ނަވާނީ އަޅުގަ

ނޑަށ�  ރައ�ޔިތަކަށ� ކ�ނ�މެ ދިވެހި ބަޔާނ� މާލީ އަދި� ނިނ�މެވިޔަސ� އ�ތ�ގ�ތަށ� ރިޕޯޓުގައި މި މިހާރު ރަނގަޅޭ އެނ�މެ އަޅުގަ

ނޑުގެް ގައިމުވެސ�. ވީނަމަވެސ� ކަމުގައި ފ�ނުވި ބަޔާނެއ� މީގެ ރައ�ޔިތަކަށ� ކ�ނ�މެ އަދިް ބެހެއ�ޓިޔަސ� ގ�ތަށ� ފެނ�ނަ  އަޅުގަ

 ބެހެއ�ޓިް އުކާފައިް މަގުމައ�ޗަށ�� ކުރި ކަނ�ތައ� ގ�ތަކަށ� ކ�ނ�މެ ބަޔާނ� މާލީ މި ނޯނ�ނާނެ މައ�ސަލައެއ� ކަހަލަ އެއ�ވެސ�

ނޑުގެ ވީނަމަވެސ� ކަމުގައި  ތަނެއ�ް އެއ�ވެސ� ހިފޭނެ އޭގައި އަދި. ނޯނ�ނާނެ ކަމެއ� ކަހަލަ އެއ�ވެސ� ބަޔާނުގައި މާލީ އަޅުގަ

ނޑަކީ. ނޯނ�ނާނެ ވެސ� ނޑަކަށ�� އެހެނ�ވީމާ. ނޫނ� މީހެއ� ކުރާ ކަމެއ�� ވިޔަފާރިއެއ�ކ�ށ� އަޅުގަ  ކަހަލަް އެއ�ވެސ� މީގެ އަޅުގަ

 ގިނަް ނުދޭގ�ތަކަށ� ގ�ތަކަށ� ނޫނ� ވެގެނ� ބޭނުނ� ޝަރީޢަތަށ� ބަޔާނ� މާލީ މި� އެހެނ�ނަމަވެސ�. ނެތ� ސަލައެއ�މައ�

 މެނ�ބަރުނ�ނާ ޓީވީއިނ�ނާއި އަދި ތާނގައި މި އެތަނ� ނޫސ�ތަކުގަޔާއި މިހާރަކަށ�އައިސ� ފެނިވަޑައިގެނ�ނެވީ މެނ�ބަރުނ�ނަށ�

 މިގ�ތަށ�ް ޚިޔާލުގައި ބޭފުޅުނ�ގެ ބައެއ� ފެނ�ނާތީ ކުރަމުނ�ދާކަމަށ� ކަނ�ތައ�ތަކެއ� ހަލަމިކަ ކިޔާ ފާޑުކިޔުނ�ތަކެއ� ގިނަ ދޭތެރޭ

ނޑު� އެހެނ�ނަމަވެސ�. ހުރީ  ނިނ�މާފައި ދޭނ� ގ�ތަކަށ� ނޫނ� ބޭނުނ�ވެގެނ� ޝަރީޢަތަށ� ބަޔާނ� މާލީ މި ދަނ�ނަވާނީ އަޅުގަ

ނޑުް ވާއިރުގައިް  ވިޔަފާރިއާް އެއީ ވިއ�ޔާ ވަނީ ކަމުގައިް ވެއ�ޖެ ބޭނުނ� ބަޔާނ� ލީމާ މި ފަރާތ�ތަކަށ� ތަޙުޤީޤުކުރާ ހިތުނ� އަޅުގަ

 މައ�ސަލައެއ�ް ބެހޭ ލޯނާ ގ�ތަށ� އެް ހަމަ. ސާފުކުރެވިދާނެ އެކަނ� ލިޔެގެނ� އަށ� މިނިސ�ޓ�ރީ އިކ�ނ�މިކ�� ނަމަ މުޢާމަލާތެއ� ބެހޭ

 ތަނެއ�ގެް ރަޖިސ�ޓ�ރީކ�ށ�ފައިވާ ނުވަތަ ރުއ�ޑިދޯނިފަހަ ގ�ތަށ� އެް ހަމަ. ސާފުކުރެވޭނެ އެކަނ� ގުޅައިގެނ� ބޭނ�ކުތަކާ ނަމަ
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 ނުވަތަް އަށ� މުނިސިޕަލ�ޓީ ނަމަ މައ�ސަލައެއ� ބެހޭް ބިމާ. ސާފުކުރެވޭނެް އެކަނ� ގުޅައިގެނ� ޓ�ރާނ�ސ�ޕޯޓާ ނަމަ މައ�ސަލައެއ�

� ވާތީް އެއ�ޗަކަށ� ހުނ�ނަ ސާފުކުރެވެނ�ް މިގ�ތަށ�� އެހެނ�ވީމާ. ސާފުކުރެވޭނެ އެކަނ�ކަނ� ގުޅައިގެނ� އ�ފީހާ ރަށު ރަށ�ރަށުގެ

ނޑުމެނ� ނޑު. ނިނ�މީ މައ�ސަލަ އެް ގ�ތަށ�ް އެް އަޅުގަ  ޢާމިރު އަޙ�މަދު މެނ�ބަރު ދާއިރާގެް ކުޑަހުވަދޫ މިހާރު ވެސ� އަޅުގަ

ނޑު ހުށަހެޅުއ�ވުމަށ� ހުށަހެޅުއ�ވި  މާލީް މަޖިލިސ�ގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެ ވެގެނ� ބޭނުނ� ތަޙުޤީޤަކަށ� އެއީ. ތާއީދުކުރަނ� އަޅުގަ

 ... ފަރާތަކަށ� އެ ނަމަ އެދިވަޑައިގެނ�ފި ފަރާތުނ� އެ ވެގެނ� ބޭނުނ� ޤީޤަކަށ�ތަޙު ބަޔާނެއ�

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ރިޔާސަތުނ�

 އިށީދެވަޑައިގަތުނ�ް މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި� އާދެ( ވަގުތުކ�ޅަކަށ�ފަހު. )ގެއ�ލިއ�ޖެ ކޯރަމ� ޖަލ�ސާގެ މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

 .ފުރިހަމަކ�ށ�ލަދެއ�ވުމަށ� ގެނ�ގ�ސ� ކުރިޔަށ� ވާހަކަފުޅު މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ ނައިފަރު. ހަމަވެއ�ޖެ ކޯރަމ� މިހާރު. އެދެނ�

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� މުޙައ�މަދު އަޙ�މަދު މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ ނައިފަރު

ނޑު� އާދެ ނޑަށ�. ޢީސާ އަޙ�މަދު ނަގާލީ ކޯރަމ� ހުއ�ޓާ ވާހަކަދައ�ކަނ� އަޅުގަ ނޑަށ� ހީވަނީ އަޅުގަ . ރައެއ�ހެނ�ދެ ދެވުނު އަޅުގަ

ނޑަށ� އެކަމަކު ނޑު. ނޯނ�ނާނެ ދެރައެއ� ވާނެ މިކަމަކުނ� އަޅުގަ . އެއ�ގ�ތަށ� ޙަޤީޤަތާ ހަމަ މިދެނ�ނެވީ ވާހަކަ މި އަޅުގަ

ނޑުް ހުށަހެޅުއ�ވުމަށ� ހުށަހެޅުއ�ވި ޢާމިރު އަޙ�މަދު މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ ކުޑަހުވަދޫ� އެހެނ�ވީމާ  އަޅުގަ

 .ޝުކުރިއ�ޔާ. ނިނ�މާލަނ� ވާހަކަކ�ޅު ނޑުގެއަޅުގަ ތާއީދުކުރަމުނ�

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� މޫސާ އަޙ�މަދު މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ ކުރެނ�ދޫ

ނޑު ގ�ތުނ�ް ބެހޭ ބަޔާނާ މާލީ މި. ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝުކުރިއ�ޔާ  ގ�ތަކަށ�ް ކ�ނ�މެ ބަޔާނ� މާލީ އ�ތީ ދަނ�ނަވާލަނ� އަޅުގަ

ނޑުގެް ވިޔަސ�ް ކަމުގައި ބޭއ�ވި ނޑުމެނ�ގެ ފާރުގައިް ގޭގޭް. ނެތޭ ސަލައެއ�ްމައ� އަޅުގަ  ވިޔަސ�ް ކަމުގައި ހިއ�ޕި ބަޔާނ� އަޅުގަ

ނޑުގެ  ކާރުތަކާް ބ�ޑެތި� ވަދެ މަޖިލީހަށ� ފައިދާތަކުނ� ނާޖާއިޒު އުޅެނީ މި ކަނ�ބ�ޑުވެގެނ� އެކަމާ. ނެތޭ މައ�ސަލައެއ� އަޅުގަ

 ތަޅުމަށ�ް މިް ރިޕޯޓ� މި ކަނ�ތައ�ތައ�ް މިް މެދު ބަޔާނާ މާލީ މި ކ�މިޓީނ� ސުލޫކުް މި ބިރުނ�ް އެކަމުގެ މީހުނ� ދުއ�ވާ� ގަނެ އެއ�ޗެހި

ނޑުގެް. މިއ�ތީ ގެނެއ�ސަ ނޑުމެނ� އަކީ ވާހަކަ އަޅުގަ  މި ޖާގަދެނީ މީޑީޔާތަކަށ� ފާޑުކިޔާއިރުގައި އަށ� މީޑިޔާ އަޅުގަ

 ތަޅުމުގައިް މިމަޖިލީހުގެ އަދި ޕޯޑިއަމ�ތަކުގަޔާއިް. ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރިް މެނ�ބަރުނ�ނޭ ޢިއ�ޒަތ�ތެރި މަޖިލީހުގެ ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

. ކަމެއ� ލިބެނީ ޖާގަ އެ މީޑިޔާތަކަށ�ް މެނ�ބަރެއ�ް އެއ�ވެސ� ނާރާތޯއޭް ހިތަކަށ� މަސ�ކަމުނ�ދާއިރު އަނެކަކުގެ އެކަކުް

ނޑުމެނ�ގެ ނޑުމެނ�ގެ އަޚުލާޤާއި އަޅުގަ ނޑުމެނ�ގެ ވަނ�ޏާ ކަމަށ� ރަނގަޅުކ�ށ�ފި ސުލޫކު އަޅުގަ  ...އަޅުގަ

 

 :އ�ކެވުނ�ވާހަކަދެް ރިޔާސަތުނ�

 .މަނިކު ޙުސައިނ� ނިހާނ� އަޙ�މަދު މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ ވިލިމާފަނ�ނު. މައ�ސަލައެއ�ް ބެހޭ ނިޒާމާ
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 (މައ�ސަލަ ނިޒާމީ)

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� މަނިކު ޙުސައިނ� ނިހާނ� އަޙ�މަދު މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ ވިލިމާފަނ�ނު

ނޑުް� ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި  ކ�ނ�މެވެސ�ް ސިސ�ޓަމުގައިް އޯޑިއޯ ތަނުގެ މި ވަގުތު މި ނެގީ މި މައ�ސަލައެއ� ބެހޭ ނިޒާމާ އަޅުގަ

 .އެދެނ� މާފަށ� ބ�ޑަށ� ވަރަށ�. ދަނ�ނަވާލަނ� ވާހަކަ އެ ދަތިވާތީ� އުޅޭތީް އަޑެއ� އިތުރު

 

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ރިޔާސަތުނ�

ނޑު ކަމުގައި މައ�ސަލައެއ� ބެހޭ ނިޒާމާ� އާދެ  އެބަ މިހާރު މަސައ�ކަތ� ރަނގަޅުކުރުމުގެް އެކަނ� ދިއަ. ބަލައިގަނ�ނަނ� އަޅުގަ

ނޑުމެނ� އެހެނ�ނަމަވެސ�. ކުރެވޭ  ވާހަކަް މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ ކުރެނ�ދޫ. ގެނ�ދާނަނ� ކުރިޔަށ� މަސައ�ކަތ� މި އަޅުގަ

 .ނިނ�މާލަދެއ�ވުމަށ� ގެނ�ގ�ސ� ކުރިޔަށ�

 

 :އ�ކެވުނ�ވާހަކަދެ މޫސާ އަޙ�މަދު މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ ކުރެނ�ދޫ

ނޑު� ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝުކުރިއ�ޔާް  މިް މަޖިލީހުގެ ޢިއ�ޒަތ�ތެރި މި ވެސ� ދުވަހަކު ކ�ނ�މެ އ�ތީ ދަނ�ނަވާލަނ� އަޅުގަ

ނޑު ޙައ�ޤޭ ހަމަ ފާޑުކިޔުނ� މީޑިޔާތަކުނ�ް� ދާއިރުގައި ފާޑުކިޔަމުނ� މީޑިޔާތަކަށ� މެނ�ބަރުނ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި . ދަނ�ނަވާނީް އަޅުގަ

ނޑު އެއީ ނޑުމެނ�. ބޭނުމެއ�ގައި ވަކި ތިބީ މި އިނ�ތިޚާބުކ�ށ�ފައި މިތަނަށ�� ރައ�ޔިތުނ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރިް މެނ�އަޅުގަ  އެކަކު އަޅުގަ

ނޑުމެނ�. ނޫނ� ވެސ� ކަށެއ� ވާދަގ�ވާ އަނެކަކަށ�ް އެކަކު އަދި. ނޫނ� ވެސ�ް މަސ�ކާކަށެއ� އަނެކަކަށ�  ތިބީް މި އަޅުގަ

ނޑުމެނ� މިތަނަށ� ހެދުމަށ�ޓަކައި ޤާނޫނުތައ� ގ�ތަށ� ރިފައިދާހު ރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ރައ�ޔިތުނ�ނަށ�ޓަކައި  ޢައ�ޔަނ�ކ�ށ�ފައި އަޅުގަ

ނޑުމެނ� އެކަމަކު. ތިބީ ނޑުވެސ�. ނޫނ� މަނ�ޒަރުތަކެއ� އެ މިތަނުނ� ފެނ�ނަނީކީ އަޅުގަ  މަނ�ޒަރުތަކުނ�ް ފެނުނު އިއ�ޔެ އަޅުގަ

ނޑުވެސ� ނޑު މިއަދު ނ�ވެއެހެ. ބުނެފާނަމޭ އެއ�ޗެއ� ތެދުވެ ހަމަ� ހިތަށ�އެރިް އަޅުގަ  އެހެނ� އެދުނީ މި ފުރުޞަތަކަށ� އަޅުގަ

 ޢިއ�ޒަތ�ރި ދާއިރާގެ ދިއ�ގަރު އަދި ވިޔަސ� ގ�ތެއ� ކ�ނ�މެ� އިނ�ނެވިއިރުގައި ގ�ޑީގައި ތި� ރައީސ�ް ޢިއ�ޒަތ�ތެރި. ވެގެނ�

. ބާރޭ މުހިއ�މު އެނ�މެ ގެދައުލަތު މީ. ރައީސޭ މަޖިލީހުގެ މިް ތީނީ ގ�ޑީގައިް ތި ވިޔަސ�ް ކަމުގައި ނާޒިމު އަޙ�މަދު މެނ�ބަރު

ނޑު ވެސ� ގ�ތ� ދިޔަ ކުރަމުނ� ކަނ�ތައ� ގ�ތުނ� ބެހޭ މަނިކުފާނާ މެނ�ބަރުނ� މިތަނުގައި އެކަމަކު  އަކަށ�ް ވީޑިއޯ ހަމަ އިނީ އަޅުގަ

ނޑު� ގ�ތަށ�ް ނަގާ އަކަށ� ކެމެރާ ނޑު� އެހެނ�ވީމާ. ބަލާށޭ އެކަނ� ހަމަ އިނީ އަޅުގަ  މީޑިޔާތަކަށ�ް ދެނ�ނެވީ އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ގެ. ނުކިޔުއ�ވާށޭފާޑު  ވެސ�ް ސުލޫކު އަޚުލާޤާއި މީޑިޔާތަކުގެ ވަނ�ޏާ ކަމަށ� ރަނގަޅުވެއ�ޖެ ސުލޫކުް އަޚުލާޤާއިް އަޅުގަ

ނޑަށ�. ރަނގަޅުވަމުނ�ދާނޭ ވެސ� ސ�ލޫކު އަޚުލާޤާއި ރައ�ޔިތުނ�ގެ ދިވެހި އަދި. ރަނގަޅުވާނޭ  ފުރުޞަތަށ�ް ދެއ�ވި އަޅުގަ

 ހުށަހެޅުއ�ވުމަށ� ޢާމިރުގެ އަޙ�މަދު މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ ކުޑަހުވަދޫ ޑުއަޅުގަނ. ޝުކުރިއ�ޔާ ބ�ޑަށ� ވަރަށ�

ނޑުގެ ތާއީދުކުރަމުނ�  . ނިނ�މާލަނ� ވާހަކަކ�ޅު އަޅުގަ
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 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ޢާރިފު ޢަލީ މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ ވައިކަރަދޫ

 ކުރިމަތީގައިް ރައ�ޔިތުނ�ގެް މެނ�ބަރުނ� ބައެއ� ކަވަމުނ�ވާހަކަދައ� މިތާގައި އަޅުގަނޑުމެނ�. ރައީސ�ް ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝުކުރިއ�ޔާް

ނޑު� ރައީސ�ް ޢިއ�ޒަތ�ތެރި. މަސައ�ކަތ�ކުރައ�ވާ އެބަ ވަރަށ� ވާނ�ވެގެނ� ބަޔަކަށ� މަޤުބޫލު  ބޭނުނ�ވަނީ ދަނ�ވާލަނ� އަޅުގަ

 ދެނ�ް. އެނގެނ�ވީއޭ ގ�ތަށ� އެް. ނޫނޭ މައ�ސަލައެއ� އ�ތުމަކީ އެނގެނ� ޢާއ�މުކ�ށ� ވަސީލަތ�ތައ� ލިބޭ އާމުދަނީ މެނ�ބަރަކަށ�

 ހަމަް ވެސ� އެނގެނ� ވެސ� ޢާއ�މުކ�ށ� ވެސ� މަޞ�ލަޙަތުތައ� ވިޔަފާރީގެ މެނ�ބަރުނ�ގެ މަޞ�ލަޙަތުތައ� ވިޔަފާރީގެ

ނޑު އެކަމަކު. ހެޔ� ޝާއިޢުކުރިޔަސ�ް ވެބ�ސައިޓުގައި މިތާގެް. އ�ނ�ނަނ�ވީ  ނަފާޔާއިް މީހެއ�ގެް އެް ކަމަކީ ކުރާ މި އިނ�ކާރު އަޅުގަ

ނޑުމެނ�. އ�ނ�ނާކަށ�ނުޖެހޭ ކ�ނ�މެހެނ� އެނގެނ�ް ސ�ޓޭޓ�މެނ�ޓު ފައިނޭނ�ޝަލ� ނޫނީ. ރިޕޯޓ� ގެގެއ�ލުމުް  ރައ�ޔިތުނ� އަޅުގަ

ނޑުމެނ� ނޑު ރައ�ޔިތުނ�ނަށ� އަނެއ�ކާ. ހ�ވީ އަޅުގަ  ދައުލަތުގެް އިތުބާރުއ�ނ�ނާނެ ގ�ތުގައި ޤަބޫލުކުރާ އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ގެ. މުއައ�ސަސާތަކަށ� ތަޙުޤީޤީ ދައުލަތުގެ މިސާލަކަށ�. މުއައ�ސަސާތަކަށ�  މީހުނ� އެ އުޅެނ�ޏާ މައ�ސަލައެއ� އަޅުގަ

ނޑަށ� ޢާއ�މުކުރީމަ� ބަލައި ފަރާތ�ތަކުނ� އެ ނޑަށ�ް ކ�ނ�މެހެނ�. ޤަބޫލުކުރާނެހެނ� އެކަނ� ރައ�ޔިތުނ� ހީވަނީ އަޅުގަ  އަޅުގަ

 މިތާގެް ކ�ނ�މެހެނ� އެނގެނ� ސ�ޓޭޓ�މެނ�ޓު އެ. ރުފިޔާ 2 އެބައ�ތޭ ބާކީ ރުފިޔާއޭ 13 ޚަރަދުކުރީ އޭގެނ�. ރުފިޔާއޭ 15 ލިބުނީ

ނޑު ހުނ�ނަނ� ޖަހާފައި ފާރުތަކުގައިް ޢާއ�މުކ�ށ� ނޫނީ ވެބ�ސައިޓުގައި  އެހެނެއ�ނޫނ�ް. އިނ�ކާރުކުރަނީ މި އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ގެ ނޑުމެނ�ނަށ�. އ�ވެއޭ ހިއ�ސާ ކުނ�ފުނ�ޏެއ�ގެ މިވެނި ކުނ�ފުނ�ޏެއ�ގެް މިވެނި ވިޔަފާރީގެ އަޅުގަ  ނ�ގެްރައ�ޔިތު އަޅުގަ

 މައ�ސަލައެއ�ް އ�ތުނ� އެނގެނ� އެއ�ޗިހިތައ� އެ. ލިބެއޭ އެއ� އާމުދަނީް މިވެނި މިވެނިތާކުނ�. ލިބެއޭ ރުފިޔާ 62500 މަޖިލީހުނ�

ނޑުމެނ� ނެތޭ ނޑުް އެކަމަކުް. ވަޒީފާތައ�ް އަދާކުރާ އަޅުގަ  ވެގެނ�ް ހޯދަނ� މަޤުބޫލުކަނ� ރައ�ޔިތުނ�ގެް ބުނަނީ މި އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ގެ � އެކައުނ�ޓުް ލ�ސ� އެނ�ޑ� ޕ�ރ�ފިޓ�� ސ�ޓޭޓ�މެނ�ޓ� ފައިނޭނ�ޝަލ�. ސާމާނު ނެރޭ މި ކިޔައިގެނ� ފަތިފުށޭ އަޅުގަ

ނޑު. އެނގޭކަށ�ނުޖެހޭ ކ�ނ�މެހެނ� އެކައުނ�ޓު ގެއ�ލުމުގެ އާއި މަނ�ފާ  ޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ދާއިރާގެ ހުޅުހެނ�ވޭރު ކުރީގައި އަޅުގަ

ނޑު ހުށަހެޅުއ�ވުމަށ� ހުށަހެޅުއ�ވި މަނިކު މޫސާ މެނ�ބަރު ނޑު� ގެނެސ� އަނބުރާ ތާއީދު އެް. ތާއީދުކުރިނ� އަޅުގަ  ވެސ�ް އަޅުގަ

� އެކަމަކުް. ހުށަހެޅުއ�ވުމަށ� ހުށަހެޅުއ�ވި ޢާމިރު އަޙ�މަދު މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެް ކުޑަހުވަދޫ ތާއީދުކުރަނީ މި މިހާރު

ނޑު  މެނ�ބަރުނ�ނަށ�. ބޭނުނ�ވޭ އެނގެނ� ވެސ� ނ�ނަށ�ބޭފުޅު ހުރިހާ ތަފުސީލުކ�ށ� ވަރަށ� ވާހަކަތައ� މިދެނ�ނެވި ހަމަ އަޅުގަ

 އެނގެނ�ް މަޞ�ލަޙަތުތައ� ވިޔަފާރީގެ މެނ�ބަރުނ�ގެ. ނޫނ� މައ�ސަލައެއ� އެއީ އ�ތުނ� އެނގެނ� ވަސީލަތ�ތައ� ލިބޭ އާމ�ދަނީ

ނޑު އެހެނ�ނަމަވެސ�ް. ނޫނ� މައ�ސަލައެއ�ް އެއީް އ�ތުނ� ނޑައެޅިގެނ�ް އަޅުގަ  ޓޭޓ�މަނ�ޓުްސ� ފައިނޭނ�ޝަލ� ދެކ�ޅުހަދަނ� ކަ

ނޑު އެއީް. ހާމަކުރުނ� ގ�ތަށ� އެނގޭ ޢާއ�މުކ�ށ� ބަޔާނ� މާލީ ނުވަތަ . ނޫނ�ް އ�ވެގެނ�ނެއ� ފ�ރުވަނ� އެއ�ޗެއ�ް ކ�ނ�މެހެނ� އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ގެ� ރައީސ�ް ޢިއ�ޒަތ�ތެރި. އުޅެނީ މި ވެދާނެތީ ފެށުމަށ� ކަމެއ�ގެް ގޯސ� ވަރަށ�ް މިއީ  ހުރި ދައުލަތުގައިް އަޅުގަ

 އެއ�ޗިހިް މިް ތަނ�ތަނަށ� މި� ކ�މިޝަނ� އެނ�ޓިޮިކ�ރަޕ�ޝަނ� މިސާލަކަށ�� ފުލުހުނ� ސާލަކަށ�މި މުއައ�ސަސާތައ�

 ދޭކަށ�ނުޖެހޭް ބުނީމާ ބަޔާނ� މާލީ މީހެއ�ގެ މިވެނި ދީބަލާށޭ އައިސ� ރައ�ޔިތަކަށ� ދިވެހި ކ�ނ�މެ� އެކަމަކު. ލިބެނ�ޖެހޭނެ
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ނޑުް� ވެދާނެތީ މަށ�ފެށު ކަމެއ�ގެ ގޯސ� ވަރަށ� އެ އޭރުނ�. ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި  މިް ހަމަ ވާހަކަ އިނ�ކާރުކުރާ އެކަމަށ� އަޅުގަ

 . ޝުކުރިއ�ޔާ. ދަނ�ނަވަނ� ވެސ� ވަގުތު

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ޢަލީ އަފ�ރާޝީމު މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ އުނގޫފާރު

 ވަރަށ� ޖިލީހުގެމަ ރައ�ޔިތުނ�ގެ މެނ�ބަރުނ� ގިނަ ވަރަށ�. ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝުކުރިއ�ޔާ. އައ�ސަލާމ�ޢަލައިކުމ�`. 

ނޑުގެ� އެހެނ�ވީމާ. ވާހަކަފުޅުދައ�ކަވަނ� ގ�ތުނ� ބެހޭ ރިޕޯޓާ މި ބޭނުނ�ފުޅުވޭ މެނ�ބަރުނ� ނޑުް ފަށަމުނ� ވާހަކަ އަޅުގަ  އަޅުގަ

 ބަހުސ�ް މި ނޫނީ ދެއ�ވާފައި ފުރުޞަތު ދައ�ކަވާލުމުގެ ވާހަކަފުޅު ވެސ� ބޭފުޅުނ� ހުރިހާ އެދިވަޑައިގަނ�ނަވާ ހުށަހަޅަނ�

ނޑުް އެއީ ދިޔުނ� ކުރިއަށ� މިކަނ� ތާއީދުކުރައ�ވައިގެނ� އެއަށ� ހުނ�ނެވިއ�ޔާ ބޭފުޅަކު ތާއީދުކ�ށ�ދެއ�ވާނެް. ނ�ނުނިނ�މަވަ  އަޅުގަ

ނޑުް ކުރުކުރުކ�ށ� ވަރަށ�� އާދެް. ކަމެއ� އެދޭ ބ�ޑަށ� ވަރަށ�  މަޖިލީހުގެް ރައ�ޔިތުނ�ގެ. ދަނ�ނަވާލާނަނ� އެއ�ޗެއ� މިއަށ� އަޅުގަ

 ބެހޭް ރިޕޯޓާ ގ�ތުގެ ނިނ�މެވި ކ�މިޓީނ� ސުލޫކީ ފަހު ދިރާސާކުރެއ�ވުމަށ� ގ�ތ� ޢަމަލުކުރައ�ވާނެ މެދު ބަޔާނާ މާލީ މެނ�ބަރުނ�ގެ

ނޑު ގ�ތުނ�  މި ވެސ� މެނ�ބަރުނ� ހުރިހާ މެދުގައި ތަނ�ކ�ޅާ މިއ�ނ�ނަ ފަހުގައި އެނ�މެ ރިޕޯޓުގެ ބޭނުނ�ވަނީ ދަނ�ނަވާލަނ� އަޅުގަ

ނޑު އިތުރުނ� ހުށަހެޅުމުގެ ލީހަށ�މަޖި ޝަރީޢަތުގެ. ކަނ�ބ�ޑުވެވަޑައިގަނ�ނަވަނީ  އަޑުއަހާލިް ބަހުސ� ދެނ�މެ ވެސ� އަޅުގަ

 އެް ހަމަ ފަދައިނ� ބޭނުނ�ވާ މަޖިލީހަށ� ޝަރިޮީޢަތުގެ ވިދާޅުވިހެނ� ވެސ�ް މެނ�ބަރުނ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި އެހެނ� ބައެއ�� އިރުގައި

� އެހެނ�ނަމަވެސ�. ނޫނ� މައ�ސަލައެއ� އެއ�ވެސ� އެއީ ދޫކުރުމަކީ ރިޕޯޓު މި ވެސ� ކަނ�ތައ�ތަކަށ� އެހެނ� ހިމެނޭ މާނައިގައި

ނޑު  އެއީް. ގެނ�ގުޅެނ� ވިސ�ނުމެއ� ރަނގަޅު ވަރަށ� ޖެހޭނެ މީގައި ޙަޤީޤަތުގައި ބޭނުނ�ވަނީ ދަނ�ނަވާލަނ� އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ގެ ނޑުމެނ�ނަށ� އަޅުގަ ނޑުމެނ�ގެ އާއި ފައިސާ ލިބޭ އަޅުގަ  ނ�ްއެނގެ އެ ނުވަތަ ބޭނުނ�ވާނީ ގ�ތާ ޚަރަދުކުރާ އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ގެ ބޭނުނ�ވަނީ ނޑަށ� ހައިސިއ�ޔަތުނ� މެނ�ބަރެއ�ގެް. މީހުނ�ނަށ� ދާއިރާގެ އަޅުގަ  ޚަރަދުކުރަނީ މުސާރަ ލިބޭ އަޅުގަ

 މިކަނ�ކަނ� ރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ހުރިހާ ދިވެހިރާއ�ޖޭގެ� ރައ�ޔިތުނ�� އެހެނ�ވީމާ. އެތި ބޭނުނ�ވާނެ އެނގެނ� މިއީ. ކިހިނެއ�ތޯ

ނޑުް ވިޔަސ� ބެލިކަމުގައި އިނ� ނަޒަރިއ�ޔާް ބުއ�ދީގެް. ނޫނ� ސޫލެއ�އު ހަމަޖެހޭ އެއީް އެނގުމަކީ  ޚަރަދުކުރާް ފައިސާ އަޅުގަ

ނޑަށ� ގ�ތާއިް  މިކަނ�ކަނ�ް ޚަރަދުކުރޭތޯް އެ މީހުނ�ނަށ� ދާއިރާގެ ބޭނުނ�ކުރޭތޯ ގ�ތުގައިް ހެޔ� އެް މުސާރަ ލިބޭް އަޅުގަ

 . ނަށ�މީހުނ�ް ދާއިރާގެ އެނގެނ�ޖެހޭނީ މިކަނ�ކަނ� ނުވަތަ� ބަލަނ�ޖެހޭނީ

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ރިޔާސަތުނ�

 .ޠާރިޤު މުޙައ�މަދު މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ މަނަދޫ މައ�ސަލައެއ�ް ބެހޭ ނިޒާމާ

 

 (މައ�ސަލަ ނިޒާމީ)

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ޠާރިޤު މުޙައ�މަދު މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ މަނަދޫ
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ނޑު� ރައީސ�ް ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ނޑައެޅިގެނ� ޤާނޫނުއަސާސީގައި ނެގީ މި މައ�ސަލައެއ� ބެހޭ ނިޒާމާ އަޅުގަ  ރައ�ޔިތުނ�ގެް ކަ

 ހަމައެކަނިް އ�ނ�ނައިރުް ކަމަށ� މަޞ�ލަޙަތަށ� ޤައުމުގެ މުޅި މަސައ�ކަތ�ކުރަނ�ވާނީ ޢަމަލުކުރަނ� މެނ�ބަރުނ� މަޖިލީހުގެ

 މެނ�ބަރުް ޢިއ�ޒަތ�ތެރި އިރާގެދާ އުނގޫފާރު ރިޢާޔަތ�ކ�ށ� ގ�ތަކަށ� ކަހަލަ އެނގެނ�ޖެހޭ ކަނ�ތައ�ތައ� މެނ�ބަރެއ�ގެ އެ ދާއިރާއަށ�

ނޑު ކަމުގައި ވާހަކައެއ� ޚިލާފު ޤާނޫނުއަސާސީއާ އެއީ ދައ�ކަވާތީ ވާހަކަފުޅު  . ޝުކުރިއ�ޔާ. ދަނ�ނަވަނ� އަޅުގަ

 

 (ވަގުތުކ�ޅަކަށ�ފަހު)

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ރިޔާސަތުނ�

ނޑު ކަމަކަށ� މައ�ސަލައެއ�ް ބެހޭ ނިޒާމާ� އާދެ  ދާއިރާގެ ވިލުފުށިް މައ�ސަލައެއ�ް ބެހޭ ނިޒާމާ .ނުގަނ�ނަނ� ބަލައެއ�ް އަޅުގަ

 .ރަޝީދު ރިޔާޟު މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

 

 (މައ�ސަލަ ނިޒާމީ)

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ރަޝީދު ރިޔާޟ� މެނ�ބަރު ދާއިރާގެް ވިލިފުށި

ނޑުް� ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި  އިއ�ޔެގައިް. ދަށުނ� މާއ�ދާގެ ވަނަ 76 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ނެގީ މި މައ�ސަލައެއ� ބެހޭ ނިޒާމާ އަޅުގަ

ނޑުް  ހަމަ. ގެނ�ދަނ�ޖެހުނީ އޭތި މިތަނުނ�� ތަޢާރުޟުވާތީވެ މާއ�ދާއަކާް ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބިލެއ� ހުށަހެޅި މަޖިލީހަށ� މި އަޅުގަ

 ތަނަށ� މި ޚިލާފަށ�ް މާއ�ދާއާ ވަނަ 76 ޤާނޫނުއަސާސީގެ މިް އެއީް ވެސ� ރިޕޯޓަކީް އ�ތ�ް ފ�ނުވާފައި ކ�މިޓީނ�ް މިއަދު އެހެނ�މެ

 ގ�ތ�ް ކުރަނ�ޖެހޭނެ މިކަނ� އ�ތީް މިް. ނުކުރެވޭނެ ބަހުސެއ� މިއަކަށ� އެހެނ�. ކަމެއ� ދާ ބަހުސ�ކުރެވެމުނ� ޅިގެނ�ހުށަހެ

ނޑު� އެހެނ�ވީމާ. ނުކުރެވޭނެ މިކަމެއ�ް ގ�ތަކަށ� މިނޫނ�� އެހެނ�ވީމާ. ލިޔެފަ ޤާނޫނުއަސާސީގައި  ވާހަކަނުދައ�ކަނ�ް މިތާ އަޅުގަ

 މީތި ވުރެ އ�ތ�ވަރަށ� މި ކ�މިޓީއަކަށ�ް އެއ�ވެސ�� އެހެނ�ވީމާ. ނޫނ� ނޭނގިގެނެއ� ގ�ތ� އ�ނ�ނަ މިކަނ�ކަނ� ތިބެނީ މި

 މިް ފުރުޞަތު މިކަނ�ކުރުމުގެް ހަދައިގެނ�ް ޤާނޫނެއ�ް ދަށުނ� މީގެް� އެހެނ�ނަމަވެސ�ް. ނުލިބޭ ކ�މިޓީއަކަށ� ޖާގައެއ�ް ފުޅާކުރުމުގެ

ނޑު ދަށުނ� މާއ�ދާގެ ވަނަ 76 ޤާނޫނުއަސާސީގެ. ނުކުރެވޭނެ ބަހުސެއ� މިކަމަކަށ�� އެހެނ�ވީމާް. އެބައ�ތ� މަޖިލީހަށ�  މިް އަޅުގަ

 . ނެގީ ފުރުޞަތު

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ރިޔާސަތުނ�

 ފ�ނުވާފައިވާް ފަރާތުނ� ކ�މިޓީގެ ބެހޭ ސުލޫކާ އަކީ މައ�ސަލަ ބަހުސ�ކުރެވޭ މި މިއަދު. ނޫނ� މައ�ސަލައެއ� ބެހޭ ނިޒާމާ� އާދެ

 މަޖިލީހުގެް. ގުޅިގެނ� މައ�ސަލައަކާ ފ�ނުވި ކ�މިޓީއަށ� ބެހޭ ސުލޫކާް އަމީނ�ޢާއ�މު ހުގެމަޖިލީ ފ�ނުވަނ�ޖެހުނީް ރިޕޯޓ� މި. ރިޕޯޓު

 މުއައ�ސަސާއަކުނ�ް މުސ�ތަޤިއ�ލު މިނިވަނ� ދައުލަތުގެ އަކީ މައ�ސަލަ ފ�ނުއ�ވާފައިވާ އަށ� ކ�މިޓީް ބެހޭ ސުލޫކާ އަމީނ�ޢާއ�މު

 ކ�މިޓީނ�ް� އެހެނ�ވީމާ. ނިނ�މަނ�ޖެހިގެނ� ގ�ތެއ� ޢަމަލުކުރާނެ މުގެއެކަ އެދުމުނ� ހޯދުމަށ� ބަޔާނ� މާލީ މެނ�ބަރެއ�ގެ މަޖިލީހުގެ
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 މިކަނ� ތަޅުމަށ� މަޖިލީހުގެ އ�ތީ މި ކ�މިޓީނ� އެ ދެނ�. އަރުވާފަ ލަފައެއ� ގ�ތުގެ ފެނ�ނަ ކ�މިޓީއަށ� ގ�ތުނ� ބެހޭ މިކަމާ މިއ�ތީ

ނޑު� އެހެނ�ވީމާ. ފ�ނުވާފަ ނިނ�މުމަށ� ގ�ތަކަށ� ވަކި  ޚިލާފަށ� މާއ�ދާއާ ވަނަ 76 ޤާނޫނުއަސާއީގެ ތުގައިގ� ގަބޫލުކުރާ އަޅުގަ

ނޑުް ހިސާބުނ� މިހާ� އާދެ. ކަމަކީ މި� ނޫނ� ކަމެއ�ް ހިނގާ  މެނ�ބަރުނ�ނަށ�ް ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ހުސ�ވަގުތުކ�ޅެއ�ް މިނެޓުގެް 30 އަޅުގަ

 .ގެނ�ދާނަނ� ކުރިއަށ� ބަހުސ� މި ހުސ�ވަގުތުކ�ޅަށ�ފަހު. އަރުވަނ�

 

 ]އަށ�ް 11:05 އިނ� 10:30: އިނ�ޓަވަލ�[

 

  :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ރިޔާސަތުނ�

ނޑު ހުސ�ވަގުތުކ�ޅަށ�ފަހު`.  ނޑު. ފަށަނީ މި ގެނ�ދަނ� ކުރިއަށ� ޖަލ�ސާ އަޅުގަ  ރިޕޯޓ�ް ކ�މިޓީގެ ގެނ�ދަނީ މި ކުރިއަށ� އަޅުގަ

� ދިރާސާކުރެއ�ވުމަށ�ފަހު ގ�ތ�ް ޢަމަލުކުރައ�ވާނެ މެދު ބަޔާނާ މާލީ މެނ�ބަރުނ�ގެ މަޖިލީހުގެ ފ�ނުޮުވާފައިވާ ކ�މިޓީނ�ް ސުލޫކު

ނޑު. ރިޕޯޓ� ގ�ތުގެް ނިނ�މެވިް ކ�މިޓީނ� ސުލޫކު  ވާހަކަފުޅުް ޖެހުނުއިރު ކ�ޅުހުސ�ވަގުތުް އަރުވަނީ މި ފުރުޞަތު ފުރަތަމަ އަޅުގަ

 ނިޒާމީް. އަށ� ޢަލީ ޢަފ�ރާޝީމ� މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ އުނގޫފާރު� މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ގެނ�ދެވި ދައ�ކަވަމުނ�

 .ވަޙީދުް ޢަލީ މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ ތ�އ�ޑޫ މައ�ސަޮަލައެއ�

 

 (މައ�ސަލަ ނިޒާމީ)

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ވަޙީދު ލީޢަ މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ ތ�އ�ޑޫ

ނޑުް. ރައީސ�ް ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ނޑުމެނ� ނެގީ މި މައ�ސަލައެއ� ނިޒާމީ އަޅުގަ  ސަމާސާް ވާހަކަ ދައ�ކާ ތަޅުމުގައި މަޖިލީހުގެ އަޅުގަ

. ވާތީވެ މައ�ސަލައަކަށ� ސީރިއަސ�ް މިއީ ގ�ތުނ� ނެގުމުގެ މައ�ސަލައެއ� ނިޒާމީ� ޤަބޫލުކުރާތީ ރިޔާސަތުނ� އަދަބުގައި

 އެނ�މެނ�ް އަޅުގަނޑުމެނ� އެބަޖެހޭ މީތި. ހާމަކުރުނ� ބަޔާނ� ފައިސާގެ މުދަލާއި މާއ�ދާގައި ވަނަ 76 ނުއަސާސީގެޤާނޫ

ނޑު އެއ�ގައި މައ�ސަލަ ނިޒާމީ މި އ�ނ�ނަނީ މި މީގައި. ކިޔާލަނ�  ކަމަށ�ް ދޭނެް ފުރުޞަތު ނިމެނ�ދެނ� ހުށަހަޅާ މީތި އަޅުގަ

 އެް ފަހަރު އެއ� އަހަރަކު ކ�ނ�މެ� މެނ�ބަރަކުމެ ކ�ނ�މެ އ�ނ�ނަނީ މި މާއ�ދާގައި ވަނަ 76 ޤާނޫނުއަސާސީގެ. އުއ�މީދުކުރަނ�

 ހާމަކ�ށ� ދަރަނި އަރަނ�ޏާއި މަޞ�ލަޙަތުތަކާއި ވިޔަފާރީގެ ހިސާބުތަކާއި ފައިސާގެ މުދަލާއި ވާ މިލ�ކިއ�ޔާތުގައި މީހެއ�ގެ

 ދޭް މިގ�ތުނ� އަދި ސާފު ވަރަށ�. އެވެ ހަޅަނ�ވާނެހުށަ އަމީނ�ޢާއ�މަށ� މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެ ބަޔާނެއ�ް ތައ�ޔާރުކުރާް

. ސާފު ވަރަށ�. އެވެް ހިމަނަނ�ވާނެ ޒިނ�މާތައ� ވަޒީފާތަކުގެ އެ ވަޒީފާތަކާއި އެހެނ� އަދާކުރާ މީހަކު އެ މަޢުލޫމާތުގައި

ނޑުމެނ�ނަށ� ގަވާއިދުގައި މަޖިލީހުގެ� އެހެނ�ވީމާ  ގެްނ�ޢާއ�މުއަމީ މާއ�ދާގައި ވަނަ 13 އ�ނ�ނަނީް މި ފެނ�ނަނ� އަޅުގަ

 ވާހަކަް މަސ�އޫލިއ�ޔަތުގެ ޖެނެރަލ�ގެ ކައުނ�ސެލ� މާއ�ދާގައި ވަނަ 15 އަދި. އެބައ�ތ� ފެނ�ނަނ� އެއ�ޗެހި ތުތަކާމަސ�އޫލިއ�ޔަތު

ނޑުމެނ�ގެް އަދި. ނެތ� މުއައ�ސަސާގައި މި އެއ�ވެސ�ް ޖެނެރަލ� ކައުނ�ސެލ�. އެބައ�ވޭ ވެސ�  ވެސ�ް އަމީނ�ޢާއ�މު ދާއިމީ އަޅުގަ

ނޑު ޑިފައިނ�ކުރުމުގައި މި މައ�ސަލައެއ�ގައި ޚައ�ސާސީ މިފަދަ� އެހެނ�ވީމާ. ނެތ� ޑައިގެނ�ވަ ތަނަށ� މި  ޤަބޫލެއ�ް އަޅުގަ
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ނޑުމެނ� ރިޔާސަތުނ�ް މަޖިލީހުގެ ނުކުރަނ�  ގ�ތުގައިް ސަމާސާކަމެއ�ގެް މިއީް� ނެގީމަް މައ�ސަލައެއ� މިކަހަލަ މެނ�ބަރުނ� އަޅުގަ

 އެނ�މެ ނިނ�މުމަކީ މިކަނ�� އަޅުވައި މިކަނ� ބ�ލުގައި ބޭފުޅާގެ ހަވާލުވެހުރި މަޤާމާ ގެއަމީނ�ޢާއ�މު ވަގުތު މި އަދި� ނަނ�ގަވައި

 އަމީނ�ޢާއ�މަށ�ް ކަމެއ� ކ�ނ�މެ� އުވާލައިް މަޤާމު އަމީނ�ޢާއ�މުގެ ނަމަ އެހެނ�ކަމަށ�ވަނީ. ކަމަކަށ� ގ�ތ� ރަނގަޅު

 ކަމެއ�ް ކ�ނ�މެ. އިނގޭތޯ� އެދެނ� ކުރެއ�ވުނ� އަޑުމަޑު މި މެނ�ބަރުނ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ކަމެއ� ކ�ނ�މެ ލާޒިމުކުރާް ޤާނޫނުއަސާސީނ�

 އެް ނިނ�މީމަ ގ�ތަކަށ� ފެނ�ނަ ތަޅުމުނ� މަޖިލީހުގެ� ނަހާ ކައިރިނ� އަމީނ�ޢާއ�މު ކަމެއ� ކ�ނ�މެ ލަފާދޭ އަމީނ�ޢާއ�މަށ�

ނޑު ރިޔާސަތަށ�ް� އެހެނ�ވީމާ. ގާއިމުކުރެވޭނެ ޕ�ރެސިޑެނ�ޓު  އަލުނ�ް މި އ�މައ�ސަލައެް ނިޒާމީ މިއީް ގ�ވާލަނ� އަޅުގަ

 މެނ�ބަރުނ�ް ތިބި ފުދިފައި މާ އެއަށ�ވުރެް. ނޫޅޭ މެނ�ބަރަކު ނޫޅޭ ހާމަނުކުރަނ� މި ނޫޅޭ މިތާނގައި ކަމުގައި މި ވިސ�ނުމަށ�ފަހު

ނޑުމެނ� ބޭރަށ� ނިޒާމުނ� އުސޫލާއި އ�ނ�ނަ� އެކަމަކުް. އިނގޭތޯ ތިބީ މި  ނުބައިް ވަރަށ� އެއީ ދަނ�ޏާ އެއ�ކިބާވެގެނ� އަޅުގަ

� ނުވާނެް ބުނެގެނ� ދުލުނ� އޭނަގެ މަސ�އޫލިއ�ޔަތެއ�ް އެއ�ވެސ� އ�ނ�ނަ އަމީނ�ޢާއ�މަށ�� އެހެނ�ވެއ�ޖިއ�ޔާ. ޓެއ�ޕ�ރެސީޑެނ�

ނޑުމެނ�  އެއ�ޗެއ�ް ބުނާ މި މާއ�ދާތަކުގައި މި މީގައި އެމ�ޕަވަރކުރުމާއިް މީހުނ�� އެހެނ�ވީމާ. ނިނ�މަނ�ވާނީ ތަޅުމުނ� އަޅުގަ

ނޑުމެނ�  ޖެނެރަލ�ް ކައުނ�ސެލ�. ނެތ� ބޭނުމެއ� އަމީނ�ޢާއ�މުގެ� އެހެނ�ނޫނިއ�ޔާް. ޖެހޭނީގެނ�ދަނ� އުސޫލުނ� އ�ނ�ނަ އަޅުގަ

 ހިފަހައ�ޓައިް އަގު މުއައ�ސަސާގެ މި� އެހެނ�ވީމާ. ނޫނ� އުޅެނީކީ ލާކަށ� މީހަކު މިތަނަށ�. ދަނީ މި ގ�ތަށ� ނެތ� ބޭނުމެއ� ވެސ�

ނޑު ހިޮިފަހައ�ޓަނ� ނިޒާމު މި ނޑުމެނ� ނިއ�ޔާނޫ އެހެނ�. ބޭނުނ�ވޭ ގ�ވާލަނ� އަޅުގަ  އަލުނ�ް ވެއ�ޖިއ�ޔާ ބޭރު ނިޒާމުނ� މި އަޅުގަ

 .ޝުކުރިއ�ޔާ. ދަނ�ނަވާލީ މި� ވީމަ މައ�ސަލައެއ� ނިޒާމީ މިއީ� އެހެނ�ވީމާ. ނާދެވޭނެ އަނބުރާ

 

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ރިޔާސަތުނ�

 ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެް ދިވެހި� އާދެ. ނަނ�ނުގަނ� ބަލައެއ� ކަމުގައި މައ�ސަލައެއ� ނިޒާމީ ނެނ�ގެވީ މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި� އާދެ

ނޑު ރިޢާޔަތ�ކުރެއ�ވީމަ އަށ�ް މާއ�ދާ ވަނަ 76 ޤާނޫނުއަސާސީގެް  އަކީް މައ�ސަލަ ވާ ހުށަހެޅިފައި މި. ދަނ�ނަވަނ� އަޅުގަ

 ދަށުނ�ް މާއ�ދާގެ ވަނަ 56 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެ� ހަވާލާދެއ�ވައިް މާއ�ދާއާ ވަނަ 76 ޤާނޫނުއަސާސީގެ

 މަޖިލީހަށ� ރައ�ޔިތުނ�ގެް ބަޔާނ� މާލީ ހުށަހަޅުއ�ވަނ�ޖެހޭ މެނ�ބަރުނ� އެ މެނ�ބަރުނ� މަޖިލީހުގެ ތުނ�ގެްރައ�ޔި

 މިް ގުޅިގެނ� މައ�ސަލަތަކާ ބައެއ� ގެނ�ދަވާް ބައ�ލަވަމުނ� މުއައ�ސަސާތަކުނ� އެކިއެކި ދައުލަތުގެ� ހުށަހަޅުއ�ވާފައިވާއިރުް

 ގ�ތެއ�ް ޢަޮަމަލުކުރަނ�ވީް ކަމުގައި އެ� ނަމަ އެދިވަޑައިގެނ�ފި ފ�ނުވައިދިނުމަށ� މުއައ�ސަސާއަކަށ� އެް ބަޔާނ�ް މާލީ މެނ�ބަރެއ�ގެ

ނޑައެޅިފައި މަޖިލީހުގައި . އަކީ މައ�ސަލަ މި މައ�ސަލައެއ� ފ�ނުވި އަށ� ކ�މިޓީ ބެހޭ ސުލޫކާ އަމީނ�ޢާއ�މު މަޖިލީހުގެ� ނުވާތީ ކަ

 މަޖިލީހުގެ ފ�ނުއ�ވީމަް. ވަނީ ފ�ނުއ�ވާފައިް ރައީސަށ� މަޖިލީހުގެ ރިޕޯޓ� މި ނިނ�މުމަށ�ފަހު މައ�ސަލަ މި ކ�މިޓީނ� ބެހޭ ސުލޫކާ

 އެް މައ�ސަލައަކަށ� މި މުއައ�ސަސާއަކުނ� އެ ކަމަށ� ނިނ�މައިގެނ� ގ�ތެއ� ތަޅުމުނ� މަޖިލީހުގެ� އ�ތީ މި ނިނ�މަވާފައިޮި ރައީސ�

 އަށ�ް ވާހަކަ ނެނ�ގެވި ތި ގ�ތުނ�ް ބެހޭ ޔަތާމަސ�އޫލިއ� އަމީނ�ޢާއ�މުގެ ދެނ�. ހާމަކުރަނ�ވާނީ ބަޔާނ� މާލީ. ދޭނ�ވާނީ ލިޔުމެއ�

ނޑުް  ފަރާތަކާ އެހެނ� މަސ�އޫލިއ�ޔަތު އަމީނ�ޢާއ�މުގެ ގައި( ތ) މާއ�ދާގެ ވަނަ 13 ގަވާއިދުގެ. ދަނ�ނަވަނ� އަޅުގަ
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 ރުހުމާް ރައީސ�ގެ މަޖިލީހުގެ ވަނީ އަމީނ�ޢާއ�މު ދުވަހު ވަނަ 2011 އޭޕ�ރީލ� 12. އ�ވޭ ބަޔާނ�ކ�ށ�ފައި ކަމަށ� ހަވާލުކުރެވިދާނެ

 ނިއުޝާއާް ފާތުމަތު އަލ�އުސ�ތާޛާ ކައުނ�ސިލ� ލީގަލ� މިއިނ�ނެވިް ވަގުތު މި ޒިނ�މާތައ� މަސ�އޫލިއ�ޔަތާއި އެ އެކު

ނޑުް� އެހެނ�ވީމާ. ކަމެއ� ހިނގަމުނ�ޮ�ދާ ވެސ� މީގެކުރިނ�ް މިއީް. ހަވާލުކ�ށ�ފަ  ނަނ�ގަވާް މެނ�ބަރުނ� ތިހުރިހާ ހަމަ އަޅުގަ

. ނުނަގަނ� ގ�ތަކަށ� ސަމާސާ މައ�ސަލައެއ� އެއ�ވެސ�. ނަގަނ�ް ސީރިއަސ�ކ�ށ� ރަށ�ވަ ހަމަް ވެސ� ނުކުތާތައ� ނިޒާމީ

ނޑު� އެހެނ�ވީމާ ނޑުމެނ� އަކީ މައ�ސަލަް މި މިދަނ�ނަވަނީ އަޅުގަ . މައ�ސަޮަލައެކޭ ނިނ�މަނ�ޖެހޭ ގ�ތެއ� ބަހުސ�ކ�ށ� އަޅުގަ

ނޑެއ� ށ�ކަމަކަ އ�ތ� ޖާގައެއ� އެއ�ވެސ� އިޢުތިރާޟުކުރާނެ މިކަމުގައި� އެހެނ�ވީމާ  މައ�ސަލައެއ�ް ބެހޭ ނިޒާމާ. ނުދެކެނ� އަޅުގަ

 .މަނިކު މޫސާ މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ ހުޅުހެނ�ވޭރު

 

 (މައ�ސަލަ ނިޒާމީ)

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� މަނިކު މޫސާ މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ ހުޅުހެނ�ވޭރު

 ކަމަށ� ހޯދަނ� ބާޔަނ� މާލީ މަޖިލީހުގެ އ�ޔިތުނ�ގެރަ މުޅި ވަނީ ބޭނުނ� މުއައ�ސަސާއަކުނ� ދައުލަތުގެ� ރައީސ�ް ޢިއ�ޒަތ�ތެރިޮި

 އެް މައ�ސަލައެއ�ގައި ގެނ�ދާ ބަލަމުނ� މުއައ�ސަސާއަކުނ� ދައުލަތުގެ ގުޅިގެނ� މެނ�ބަރަކާ އަމިއ�ލަ. ފ�ނުވިދާނެ ވާނަމަ

ނޑުމެނ�ގެ ވެސ�ް މިއަދުް މިސާލަކަށ�. ކުރުނ�ް އެކަނ� އ�ތީ މެނ�ބަރަކަށ�  އެބައިނ�ް ނ�ބަރަކުމެ ނިސ�ބަތ�ވާ އަށ� ޕާޓީް އަޅުގަ

ނޑުމެނ� މައ�ސަލައިގައިް އެ. ކުޑަގ�ޅީގައި މައ�ސަލައެއ�ގައި  ކަމަށ� އެ މެނ�ބަރުނ� ހުރިހާ މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެ އަޅުގަ

 ނުވަތަް ބޯޑަށ� އެނ�ޓިކ�ރަޕ�ޝަނ� ހޯދުމަށ�ޓަކައި ބަޔާނ� މާލީ މެނ�ބަރެއ�ގެ މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެ. ޖަވާބުދާރީވާކަށ�ނުޖެހޭ

 ހުނ�ނަ ހުށަހަޅާފައި ދަށުނ� ޤާނޫނެއ�ގެ މީހަކުް އެ މަޖިލީހަކަށ� ރައ�ޔިތުނ�ގެ. ކަމެއ� މީހެއ�ގެ އެް ދިނުމަކީ ބަޔާނ� އެ ކަށ�ކޯޓަ

 ކޯޓުތަކުނ�ް ބުނެ ސާފުކ�ށ� ވަރަށ� ޤާނޫނުއަސާސީ. ދައ�ކާކަށ�ނުޖެހޭ ނެރެގެނ� މަޖިލީހުނ� ރައ�ޔިތުނ�ގެް އެއ�ޗެއ�ް ހުރިހާ

 ލިޔުކިޔުމެއ�ް ހުނ�ނަ މަޖިލީހުގައި ރައ�ޔިތުނ�ގެ ބަލާއިރުގައި ގ�ތުނ� އެ ދިނުނ� އެއ�ބާރުލުނ� ކަށ�ކަނ�ތައ�ތަ ގެނ�ދާ ކުރަމުނ�

ނޑުމެނ�ގެ ނުވަތަ ނޑެއ� ގ�ތަކުނ� އެއ�ވެސ� މަޢުލޫމާތެއ� އެއ�ވެސ� އަޅުގަ  މިތަނުނ� އެއ�ގ�ތަކަށ�ވެސ� ނުދެނަހުރިނ� އަޅުގަ

 މުޅި ނުވަތަް� ކުރީ ވައ�ކަނ� މަޖިލީސ� ރައ�ޔިތުނ�ގެް މުޅި� ނޫނ� އެހެނ�. ކަމަކަށ� ފ�ނުވިދާނެ ފާސ�ކ�ށ�ގެނ�ް ކަމެއ�

ނޑުމެނ�ނަށ�. ދެވިދާނެ ބަޔާނ�ތައ�ް މާލީ މަޖިލީހުގެ އަތުވެއ�ޖެއ�ޔާ ކަމެއ� މައ�ޗަށ� މަޖިލީސ�ގެް ރައ�ޔިތުނ�ގެް  އަޅުގަ

 އާމީނ�ޢާއ�މަށ�ް އެއީ. ޅަނ�ހުށަހަ ކަނ� އެ މަޖިލީހަށ� ސީދާ ހަމަ މަޖިލީހަށ� ރައ�ޔިތުނ�ގެް ލާޒިމުކުރަނީ ޤާނޫނުއަސާސީނ�

ނޑުމެނ�  ގ�ތަކީް އުޅޭ މި ވެގެނ� މިހާރު. ނިމުނީ އެކަނ� ހިސާބުނ� އެ ދިނީމަ. އެއ�ޗެއ� ދޭނ�ޖެހޭ ގ�ތުނ� ޤާނޫނީ އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ް. ދޫކުރުނ� ބަޔާނ� މާލީ މި މެނ�ބަރުނ�ގެ މަޖިލީހުގެ� ގުޅާތީވެް މިތަނަށ� ތަނ�ތަނުނ� އެހެނ� މީޑިޔާތަކުނ�ނާއި  އަޅުގަ

ނޑަށ�. ދަށަށ� ބާރެއ�ގެ އަމީނ�ޢާއ�މު ދެނީމި . ގެނައީް އަނބުރާ އަލުނ�ް ވާހަކަ ދެކެވުނުް ކުރިނ�ް މިކަމުގައިް ވެސ� އަޅުގަ

ނޑުް ނޑު. ނުކުރަނ� ތާއީދެއ�ް ކަމަކަށ� މި އަޅުގަ ނޑު ދަނ�ނަވަނ�ް ވެސ� ޙަޤީޤަތުގައިް ހަމަ އަޅުގަ  އެއ�ގ�ތަކަށ�ވެސ�ް އަޅުގަ

. ނިމުނީ ހުށަހެޅީމަ ބަޔާނ� މާލީް މިތަނަށ� ގ�ތުނ� ބުނާ މާއ�ދާގައިް ވަނަް 76 އަސާސީގެްޤާނޫނު އެހެނ�ނޫނ�. ނުކުރަނ� ތާއީދެއ�
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ނޑުމެނ�ގެ ބަޔާނެއ� މާލީ ހުނ�ނަ މިތަނުގައި އެއ�ގ�ތަކަށ�ވެސ�  ފިޔަވައިް މައ�ސަލައެއ�ގައި މަޖިލީހުގެ މަޖިލީހުގެ މުޅި އަޅުގަ

 މީހެއ�ގެް ވެސ� ކ�މިޝަނަށ� ކ�ރަޕ�ޝަޮަނ� އެނ�ޓި ބުނޭ ކ�ށ�ލާޒިމު ވަރަށ� ޤާނޫނުއަސާސީ. ނުވާނެ ބޭރުކ�ށ�ގެނ� މަޖިލީހުނ�

ނޑު. ނުކުރެވޭނެ ކަނ� އެ ޚިލާފަށ� އެއާ. ދޭނ�ޖެހޭނީ ގ�ތުނ� އަމިއ�ލަ މީހަކު އެ އަނ�ގައިފިއ�ޔާ ދޭނ� ބަޔާނ� މާލީ  ވެސ�ް އަޅުގަ

 .ކަމަކަށ� ކުރެވޭނެ މިކަނ� ނޭދެނ�

 

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ރިޔާސަތުނ�

ނޑު ކަމަށ� މައ�ސަލައެއ� ނިޒާމީ ތިނެނ�ގެވީ މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ ހުޅުހެނ�ވޭރު އާދެ . ނުގަނ�ނަނ� ބަލައެއ� އަޅުގަ

ނޑު  ޢިއ�ޒަތ�ތެރިް� އެހެނ�ވީމާޮާ. ތަޅުމަށ� މަޖިލީހުގެ� ހުށަހެޅިފައޭ މިއ�ތީ މައ�ސަލަ މި އަކީ ވާހަކަ މިދަނ�ނަވާ އަޅުގަ

 ފުރުޞަތު ނިނ�މުމުގެ ގ�ތަކަށ�ް ބޭނުނ�ފުޅުވާ މެނ�ބަރުނ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި. ނިނ�މަވާށޭ ގ�ތަކަށ� ބޭނުނ�ފުޅުވާ މެނ�ބަރުނ�

 ތިް ވެސ� ފުރުޞަތު ނިނ�މުމުގެ ކަމަށ� ދޭނ�ނުޖެހޭނެ އެދިއ�ޖެއ�ޔާ މުއައ�ސަސާތަކުނ� މިނިވަނ�ް ބަޔާނ� މާލީް. އެބައ�ތ�

 ކަމެއ�ް އެ ގ�ތަކަށ� ބޭނުނ�ވާ ބޭފުޅުނ� ތި� އެހެނ�ވީމާ. އ�ތީ މި މިހާރު ހުޅުވާލެވިފައިް� އެހެނ�ވީމާ. އެބައ�ތ� ބޭފުޅުނ�ނަށ�

 މި އަމީނ�ޢާއ�މަށ� މަތިނ� ގ�ތުގެ ބަޔާނ�ކުރާ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ތަޅުމުނ�ނޭ މަޖިލީހުގެ ވާނީ ނިނ�މަނ� އެކަނ�. ނިނ�މަވާށޭ

ނޑުމެނ� އިޚ�ތިޔާރަށ� އަމީނ�ޢާއ�މުގެ� ލިބުނީމާ ބަޔާނ�ތައ� � އެހެނ�ވީމާް. ނުދިނުމާ ދިނުމާއި� ނުވާނޭް ދޫކ�ށ�ލައިގެނ� އަޅުގަ

ނޑުް  މަޖިލީހުނ� މިކަމަށ�. ކަމެކޭ ގެނ�ދެވޭނެ ކުރިއަށ� ކަމަކީ މި. ކަމެކޭ ކުރެވޭނެ ބަހުސ�� މިކަމަކީ ދަނ�ނަވަނީ މި އަޅުގަ

 . ވަޙީދު ޢަލީ މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ ތ�އ�ޑޫ މައ�ސަލައެއ� ބެހޭ ނިޒާމާ. ނިނ�މަވަށޭ ގ�ތެއ�

 

 (މައ�ސަލަ ނިޒާމީ)

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ވަޙީދު ޢަލީ މެނ�ބަރު އިރާގެދާ ތ�އ�ޑޫ

ނޑު ވާހަކަތަކަށ�ް ރައީސ�ގެް ނޑުގެ� އެހެނ�ނަމަވެސ�. އިހުތިރާމުކުރަނ� އަޅުގަ . ބޭނުނ�ވޭ މޭކުކުރަނ� ހަމަ ޕ�އިނ�ޓު އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ގެ� ރައީސ�ް އިނގޭތޯް މީގައި ނޑުމެނ�ް ވެސ� ބޭފުޅަކަށ� ކ�ނ�މެ ހަމަ� އަޔަސ�ް މިހާރު ހަމަ ބަޔާނ� މާލީ އަޅުގަ  އަޅުގަ

 އެބައ�ތ�ް ލިޔެފައި ސާފުކ�ށ� ވަރަށ� މީގައި. އިހުތިރާމުކުރަނ�ޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެނ� ފ�ތަށ� މި ޤާނޫނުއަސާސީ� އެކަމަކު. ދޭނަނ�

 މަނިކުފާނުް އެ ނުކުޅެދެނ�ޏާ ކަމަށ� މި މަޝ�ރަހުގައި ސިޔާސީ މިއަދުގެ އަމީނ�ޢާއ�މު ދެނ�. ހުށަހަޅަނ�ވާނޭ އަމީނ�ޢާއ�މަށ�

 ނުހުނ�ނަވާ ރައީސ� މަޖިލީހުގެ� ނުހުނ�ނަވައި މިތާ އަމީނ�ޢާއ�މު� އެހެނ�ވީމާ. އިނގޭތޯ ވަޑައިގަނ�ނަވާނީ ދީފައި ފާއިސ�ތިޢު

 މީތި މަނިކުފާނަށ�� އެހެނ�ވީމާ. ތި މުގުރާލަނީ ޤާނޫނުއަސާސީ އެހެނ�ވެއ�ޖެއ�ޔާ. ނުހިނ�ގޭނެ ޖަރީމާއެއ� މިް މިކަނ� މަނިކުފާނު

 މިތަނަކަށ�ް� އެހެނ�ވީމާ. ނިނ�މޭނީ ވެސ�ް ގ�ތެއ�ް މީގައި ވަޑައިގަތީމަ އަމީނ�ޢާއ�މު ރައީސާއި. ގެނ�ދެވޭނެ އަނބުރާ

. ކަނ�ކަމެއ� ކަހަލަ އެ ނުނިނ�މޭނެ ވޯޓަކުނ�ް. އަހަނ� ވޯޓަށ� އ�ނ�ނަނ� ދީނަކަށ�ް ބޭނުނ� އ�ނ�ނަނ�ވީ ރާއ�ޖޭގައި ހުށަހެއ�ނޭޅޭނެ
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 އެނ�މެް ކުރެވުނީމަ ކުށެއ�� ނުލައ�ވައި ނަގާ ވަގުތު ގިނަ� ނ�ވީމާއެހެ. ނިނ�މީ ކަމެއ� ޚިލާފު ޤާނޫނުއަސާސީއާ ވެސ� އިއ�ޔެގައި

 އެް. ނޫނ� ކަމެއ� ރަނގަޅު އެހާ ވިއ�ދުމަކީ ފައި ގަދަ ކ�ނ�މެހެނ�. ރަނގަޅުކުރުނ� ބަލައިގަނެފައިް އެކަނ� ހަމަ ގ�ތަކީ ރަނގަޅު

ނޑުމެނ�ނަށ� ކުރަނ�ޏާ ކަނ� . ސާފު ވަރަށ�ް ހަމަ މީގައިް� އެހެނ�ވީމާް .އިނގޭތޯ ހުނ�ނާނެ ކަނ�ތައ�ތައ� ކުރެވޭނެ ވެސ�ް އަޅުގަ

 އެއ�ޗެއ�ް ރައ�ޔިތަކު ދިވެހި އެއ�ވެސ� ވިޔަސ� ކޯޓުނ�� ވިޔަސ� ކ�ރަޕ�ޝަނުނ� އެނ�ޓި ފަރާތަކުނ� ބެހޭ ކަމާ ދައުލަތުގެ ދިވެހި

 އ�ޗެއ�ްއެް އ�ނ�ނަ ފ�ތުގައި ތެރޭގައި ނިޒާމުގެ އެް ކަމަކު އެ� ހިފެހެއ�ޓޭނީް ކާކަށ�ތޯ. ދޭނ�ޖެހޭނެ ވެއ�ޖެއ�ޔާ ހޯދަނ�

ނޑުމެނ� . ހޯދަނ� ލަފައެއ�ް ވަޑައިގަނ�ނަވާ ކޯޓަށ� ސުޕ�ރީމ� އެހެނ�ވެއ�ޖެއ�ޔާ. ނުކުރެވޭނެ މާނައެއ� އެއ�ކައިރިނ� އަޅުގަ

 . ޝުޮުކުރިއ�ޔާ

 

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ރިޔާސަތުނ�

. ނުގަނ�ނަނ� ބަލައެއ� ޑުއަޅުގަނ ކަމަށ� ނުކުތާއެއ� ބެހޭ ނިޒާމާް ނެނ�ގެވީ މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ ތ�އ�ޑޫ� އާދެ

ނޑު ނޑުގެ ގެނ�ދަނީ މި އަދާކުރަމުނ� އަޅުގަ  އަމީނ�ޢާއ�މާް ރައީސާއި މަޖިލީހުގެ. މަސ�އޫލިއ�ޔަތު ޤާނޫނީ އަޅުގަ

. ބަޔާނ�ކުރެވިފަ ވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި އަދި ގަވާއިދުގައި މަޖިލީހުގެ ވެސ� ގ�ތ� ޢަމަލުކުރަނ�ވީް ހާޒިރުވެނެތިއ�ޔާ

ނޑު ނޑު އޫލިއ�ޔަތުމަސ� ޤާނޫނީ އަޅުގަ ނޑު. އަދާކުރަނީ މި އަޅުގަ  މިް ގެނ�ދަނީ މި ދަނ�ނަވަމުނ� ތަކުރާރުކ�ށ� އަޅުގަ

 މާލީް ބަލައިގެނ�ފައިވާ މަތިނ� ގ�ތުގެ ވާް މާއ�ދާގައިް ވަނަ 76 ޤާނޫނުއަސާސީގެ އަމީނ�ޢާއ�މު މަޖިލީހުގެ މައ�ސަލައަކީް

 ގ�ތުނ� ބެހޭ ލިބިދިނުމާ އެ އެދުމުނ� ހޯދުމަށ� އައ�ސަސާއަކުނ�މު މުސ�ތަޤިއ�ލު މިނިވަނ� ދައުލަތުގެ� ބަޔާނެއ� ބަޔާނ�ތަކުނ�

 ކ�މިޓީ ބެހޭ ސުލޫކާ އެކަނ� އަމީނ�ޢާއ�މު މަޖިލީހުގެ� ނެތީމާ ބަޔާނ�ކުރެވިފައި ގަވާއިދުގައި މަޖިލީހުގެ� ގ�ތ�ް ޢަމަލުކުރަނ�ވީ

 ޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ނިނ�މަވާނީ ގ�ތެއ�ް ރޭދޭތެ ރިޕޯޓާ މި. ރިޕޯޓޭ ގ�ތުގެ ނިނ�މި ކ�މިޓީނ� ބެހޭ ސުލޫކާ� ހުށަހެޅުއ�ވީމާް އަށ�

ނޑުް� އެހެނ�ވީމާ. މަޖިލީހުނ�ނޭ ނޑުް މައުޟޫޢުގައި މި. ދަނީ ކުރިއަށ� މި ބަހުސައިގެނ� އަޅުގަ  ނިޒާމީް އިތުރު ދެނ� އަޅުގަ

ނޑު މައ�ސަލައެއ�  . ޢަލީ އަފ�ރާޝީމ� މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ އުނގޫފާރު. ނާރުވާނަނ� ފުރުޞަތެއ� އަޅުގަ

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ޢަލީ އަފ�ރާޝީމ� މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ ގޫފާރުއުނ

ނޑު. ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝުކުރިއ�ޔާ� އާދެ ނޑު ކުރިނ� ދިއުމުގެ ހުސ�ވަގުތުކ�ޅަށ� މި ކުރިނ� އަޅުގަ  އައިް ދައ�ކަމުނ� އަޅުގަ

ނޑު ގުޅިގެނ� ވާހަކައާ ނޑު. ގެނ�ދާނީ ކުރިއަށ� ވާހަކަ އަޅުގަ  ކުރިނ� އަކީ ވާހަކަ ދެވަނަ ނ�ވިބޭނު ދަނ�ނަވާލަނ� އަޅުގަ

ނޑުް  ބަޔާނުގެް މާލީ މެނ�ބަރުނ�ގެ ޙަޤީޤަތުގައިް އެއީ. ވާހަކައެއ� ގުޅުނ�ހުރި ވެސ� ވާހަކައާ ފުރަތަމަ ދަނ�ނަވާލި އަޅުގަ

 އެް� މަޖިލީހުނ� ރައ�ޔިތުނ�ގެް ސިފައެއ�ގައިް ރަސ�މީ މުއައ�ސަސާއަކަށ� ދައުލަތުގެ ސިފައެއ�ގައިް ރަސ�މީ ކަނ�ތައ�ތައ�ް

ނޑުް އެއީ ފޯރުކ�ށ�ދިނުމަކީް އެދިވަޑައިގެނ�ފިއ�ޔާ އ�ސަސާއަކުނ�ްމުއަ  ޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ބައެއ�. ނޫނ� ކަމެއ� އިޢުތިރާޟުކުރާ އަޅުގަ

 ... މެނ�ބަރުނ� އެހެނ�
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  :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ރިޔާސަތުނ�

 ގައިް 3 ނ�ބަރުނަ ގެ 1 ޖަދުވަލު ދަށުނ� މާއ�ދާގެ ވަނަ 44 ގަވާއިދުގެ މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ ތ�އ�ޑޫ

 ޢަމަލުކުރެއ�ވުމަކީް މެނ�ބަރަކު އެއ�ވެސ� ގ�ތަށ� ދަތިވާ ވާހަކަފުޅުދެއ�ކެވުމަށ� މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ބަޔާނ�ކުރެވިފައިވާ

. ނަސޭހަތ�ތެރިވަނ� ޢަމަލުނުކުރެއ�ވުމަށ� ގ�ތަށ� އެ މެނ�ބަރަށ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ ތ�އ�ޑޫ. ނޫނ� ކަމެއ� ހުއ�ދަކުރާ ގަވާއިދު

 . ގެނ�ދިއުމަށ� ކުރިއަށ� ވާހަކަފުޅު މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ ނގޫފާރުއު

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ޢަލީ އަފ�ރާޝީމ� މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ އުނގޫފާރު

ނޑު އެހެނ�� އާދެ  ކަނ�ކަމަށ� މި ޙަޤީޤަތުގައި ވާހަކަފުޅުގައި މެނ�ބަރުނ�ގެ އެހެނ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ބައެއ� ދަނ�ނަވާލީ މި އަޅުގަ

ނޑުގެ. ވާހަކަފުޅުދެއ�ކެވީމަ ތާއީދުނުކުރައ�ވާ  ސަރުކާރުގެް ދައުލަތަށ� ދިވެހިރާއ�ޖޭގެ ނުވަތަ ޤައުމުގެ ވާހަކައަކީް އަޅުގަ

 އެް ނަމަ ވަނީ ކަމުގައި ހުރެއ�ޖެ ނުދެއ�ވަނ� އެހެނ� މެނ�ބަރަކު� ވެސ�ް ވިޔަސ� ބޭނުނ� މިކަނ� މުއައ�ސަސާއަކަށ� ރަސ�މީ

. ރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ހިނގައިދާނެ އ�ޅިގެނ� މައ�ސަލަ ބ�ޑަށ� ވަރަށ� އެހެނ�ކަމަށ�ވެއ�ޖެއ�ޔާ. ނެހިނގައިދާް ފ�ރުވިގެނ� މަޢުލޫމާތު

ނޑުް ދިނުމަކަށ� އެކަނ� އެދިއ�ޖެއ�ޔާ މުއައ�ސަސާއަކުނ� ރަސ�މީ� އެހެނ�ވީމާ . ނުކުރަނ� އިޢުތިރާޟެއ� އަޅުގަ

 ބ�ޑަށ�ް ވަރަށ� މީހާއާް އެ މިއީ މިކަމަކީ އެއީ. އ�ތުނ� ސިއ�ރުކ�ށ�ފައި ކަނ�ކަނ� ގ�ތަކީ އަސ�ލު ކަނ�ކަމުގައި މި އެހެނ�ނަމަވެސ�

 އެހެނ�ނަމަވެސ�ް. ސިއ�ރުކުރުނ� ވާނ�ޖެހޭނީ ގ�ތަކަށ� އަސ�ލު ކަމެއ�ގައި ކ�ނ�މެ އ�ނ�ނަ ގުޅިފައި މީހާއާ. ކަމެއ� އ�ތ� ގުޅިފައި

 އެއީް ފާޅުކުރުމަކީ ނުލައި ޔާްއިޒުނަ މީހާގެ އެ� ފާޅުކުރުމަކީ ނޫނިއ�ޔާ ކަމެއ� ވެއ�ޖެ ބޭނުނ� ކ�ނ�މެހެނ� އިތުރަށ� އޭގެ

 ޮ�ނ�ނަނީް މިއ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސ� ހުށަހަޅަނ� ބަޔާނ� މާލީ މެނ�ބަރުނ�ގެް މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެ. ނޫނ� ކަމެއ� އެދެވިގެނ�ވާް

 ...ގ�ތުގައި ނާޖާއިޒު މީހުނ� އެ އެއީ

 

  :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ރިޔާސަތުނ�

ނޑައެޅިފައިވާ އަށ� ޕީ.އާރު.ޑީ މިހާރު� އާދެ  މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ ވިލުފުށީ މައ�ސަލައެއ� ނިޒާމީ. ހަމަވީ ވަގުތު ކަ

 .ރަޝީދު ރިޔާޟު

 

 (މައ�ސަލަ ނިޒާމީ)

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ރަޝީދު ރިޔާޟު މެނ�ބަރު ދާއިރާގެް ވިލުފުށީ

ނޑު� ރައީސ�ް ޢިއ�ޒަތ�ތެރި . ދަށުނ� މާއ�ދާގެ ވަނަ 268 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ނެގީ މި މައ�ސަލައެއ� ބެހޭ ނިޒާމާ އަޅުގަ

ނޑު� ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި އ�ނ�ނަނީ ބުނެފައިް މާއ�ދާގައި ވަނަ 268 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ވަގުތުކ�ޅެއ�ް ކިޔާލަނ� މާއ�ދާ މި އަޅުގަ

ނޑު ކަމަށ� ދޭނެ ނޑުއ�ވައިނުލައ�ވާ މައިކު. އުއ�މީދުކުރަނ� އަޅުގަ ނޑު ބަހައ�ޓާލަދެއ�ވުނ� ކަ  ދިގެއ� މާ. އެދެނ� އަޅުގަ
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ނޑެއ� ނުކުރާނަނ� ނޑު ވާހަކައެއ� ޤާނޫނުއަސާސީގެް މި. އަޅުގަ  ވަނަް 268 ޤާނޫނުއަސާސީގެް. ދަނ�ނަވަނީ މި އަޅުގަ

 ގ�ތުގެް ބަޔާނ�ކ�ށ�ފައިވާ ޤާނޫނުގައި މި ހަދަނ�ވާނީ ޤާނޫނުތައ� އެނ�މެހައި ހަދާ ދިވެހިރާއ�ޖޭގައި އ�ނ�ނަނީ މާއ�ދާގައި

 ގ�ތަށ�ް ޚިލާފުވާ ޤާނޫނުއަސާސީއާ މި. އެވެ ފުރިހަމަކުރަނ�ވާނެ ކަނ�ކަނ�ް އެނ�މެހައި ލާޒިމުވާ ޤާނޫނުއަސާސީ މި. މަތީނ�ނެވެ

 ޤާނޫނެއ�ގެް ނުވަތަ ޤާނޫނެއ� މިފަދަ އަދި. އެއ�ޗަކަށެވެ ބާޠިލު ވާނީ ވިޔަސ� ބައެއ� ޤާނޫނަކުނ� ނުވަތަ ޤާނޫނެއ� ކ�ނ�މެ ހަދާ

 ވަނަް 76 ޤާނޫނުއަސާސީގެ. ބާޠިލުކަމެކެވެ ކީކަމަ ކ�ނ�މެ ކުރާ ޚިލާފަށ� ޤާނޫނުއަސާސީނ� މި. އެވެ ނުހިނގާނެ ބާރު ބައެއ�ގެ

 ސުވާލުް ދޭތެރޭ ޞައ�ޙަކަމާ ނިނ�މުމެއ�ގެ ކ�ނ�މެ ނިނ�މާ މަޖިލީހުނ�ް މި� އ�އ�ވައިް ގ�ތަކަށ� ވަކި ކުރަޮަނ� ކަމެއ� މާއ�ދާގައި

. ނޭހޭނެ ވެސ� ބަހުސަކަށ�. ނޭހޭނެ ވެސ� ވޯޓަކަށ� މައ�ސަލައިގައި ބަހުސ�ކުރަމުނ�ދާ މި މިހާރުް� އެހެނ�ވީމާ. އެބަ އުފެދޭ

 ބެހޭ މިއާ އެކަމަކު. ބަހުސ�ކުރައ�ވަނ�ވީ މިއަށ� ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ނެތ� މައ�ސަލައެއ�. ނުނިނ�މޭނެ ވެސ� ގ�ތެއ� އެއަކަށ�

ނޑުމެނ�ނަކީ ދެނ�. މާއ�ދާ ވަނަ 268 ޤާނޫނުއަސާސީގެ މިއ�ތީ. ނޭހޭނެ ވޯޓަކަށ�ް ކަމަށ� އެއ�ވެސ� ގ�ތުނ�  ނުދަނ�ނަް އަޅުގަ

 އުޅުނުއިރުގައިް ހަދަނ� ޤާނޫނުއަސާސީް މިތާ ބޭބޭފުޅުނ� ބައެއ� އަރައިގެނ� އަށ� މީޑިޔާ މީތާނގެ. ދަނީހަ ބަޔަކަށ�ތޯ

 މީހުނ�ް ތިބި ކަނ�ކުރަނ� މިތާ. އެބަ ފާޑުކިޔަމުނ�ދޭ މަޖިލީހަށ� މިއަދު އަރާް އަށ�ް މީޑިޔާް މިއަދު މީހުނ� ތިބި އަތ�ގާތ�ކ�ށ�ދޭނ�

ނޑު ވާހަކަ އެއ�ޗެއ�ގެ ލިޔެފައި  ...ނ�ނަވަނީދަ މި އަޅުގަ

 

  :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ރިޔާސަތުނ�

 ބަޔާނ�ކ�ށ�ފައިވާް މާއ�ދާގައި ވަނަ 268 ޤާނޫނުއަޮަސާސީ. ނޫނ� ނުކުތާއެއ� ބެހޭ ނިޒާމާ މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި� އާދެ

 ނިޒާމީް. މ�އާދަ ޒާހިރު މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ ގައ�ދޫ. ނުދޭ ހިނގަމުނ�ނެއ� މަޖިލީހުގައި މިހާރު ކަމެއ� އެއ�ވެސ�

 .ރިޔާޟު މުޙަނ�މަދު މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ ދާނ�ދޫ މައ�ސަލައެއ�

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� އާދަމ� ޒާހިރު މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ ގައ�ދޫ

 ...ޝުކުރިއ�ޔާ. ��� � ������ ������ 

 (މައ�ސަލަ ނިޒާމީ)

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ރިޔާޟު މުޙަނ�މަދު މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ ދާނ�ދޫ

 އެއީް ހުށަހެޅުމަކީ ބަޔާނ� ފައިސާގެް މުދަލާއި ޤާނޫނުއަސާސީގައި� އާދެް. ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝުކުރިއ�ޔާ� އާދެ

ނޑުމެނ�� އ�އ�ވައި. އ�ނ�ނަނީ މި ގ�ތުގައިް ކަމެއ�ގެ ހުށަހަޅަނ�ޖެހޭ އަމީނ�ޢާއ�މަށ�  މަޖިލީހުގެް ގ�ތުގައިް ބާޠިލުކަމެއ�ގެ އަޅުގަ

ނޑަށ�އަޅުް ކަމަށ� ދުއ�ވާލަނީ ވަގުތު  އަމީނ�ޢާއ�މު މަޖިލީހުގެ އިނ�ނަވައިގެނ� ވެސ� ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި. ޤަބޫލުކުރެވެނީ ގަ

ނޑައެޅިގެނ�ް� އެހެނ�ވީމާ. ބަހުސ�ކުރީ މިތާ މާއ�ދާތަކެއ� ޚިލާފު ޤާނޫނުއަސާސީއާ މުޠުލަޤަށ� އިއ�ޔެ އިނ�ނަވައިގެނ� ވެސ�  ކަ
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ނޑުމެނ�  ބޭނުނ�ވާް ތަޙުޤީޤަށ� އަކުނ� މުއައ�ސަސާ މިނިވަނ� ދެނ�. ޢާއ�މަށ�އަމީނ� މަޖިލީހުގެ ޖެހެނީ މިް ހުށަހަޅަނ� އަޅުގަ

 ...ދޫކުރަނ�ޖެހޭނީ މަޖިލީހުނ� މި ވާނަމަ ކަމުގައި ކަމެއ�

 

  :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ރިޔާސަތުނ�

ނޑު ގ�ތުނ� ބެހޭ މައ�ސަލައާ މި� މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ނޑުް ގ�ތުނ� ބެހޭ މިކަމާ. ރޫލ�ކ�ށ�ފަ މިވަނީ އަޅުގަ  ޒާމީްނި އަޅުގަ

ނޑު� އެހެނ�ވީމާ. ކަމަށ� ނާރުވާނެ މައ�ސަލައެއ� ނޑުގެ ގ�ތުނ� ބެހޭ ކަމާ ތި އަޅުގަ  ގައ�ދޫ. ނެރެފަ ވާނީ ރޫލިނ� އަޅުގަ

 .ގެނ�ދިއުމަށ� ކުރިއަށ� ވާހަކަފުޅު އާދަމ� ޒާހިރު މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� އާދަމ� ޒާހިރު މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ ގައ�ދޫ

 މަޖިލީހުގެް ޢިއ�ޒަތ�ތެރި މި ގ�ތުނ� ބެހޭ ބަޔާނާ މާލީ މަޖިލީހުގެ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިް� އާދެ. ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ކުރިއ�ޔާްޝު

ނޑަށ� ދާއިރުގައި ބަހުސ�ކުރެވެމުނ�� ވާހަކަދެކެވެމުނ� ނޑުް ދަނ�ނަވާލަނ� އެއ�ޗެއ� ފެނ�ނަ ވެސ�ް އަޅުގަ  ފުރުޞަތަކަށ�ް އަޅުގަ

ނޑައެޅިް ސާފުކ�ށ� ވަރަށ� މާއ�ދާގައި ވަނަ 76 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބަޔާނަކީ މާލީ މި� ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި. އެދުނީ  ކަ

. އެއީ މައ�ސަލައެއ�ް ދެރަ ވަރަށ� އެއީ ޢަމަލުކުރަނ�ޏާ މެދު ބަޔާނާ މާލީ މި� ޚިލާފަށ� އެއާ� އެހެނ�ވީމާ. އެއ�ޗެއ� ބަޔާނ�ވެގެނ�ވާ

 ޤާނޫނުއަސާސީއާ އަމީނ�ޢާނ�މަށ� މަޖިލީހުގެ ޢިއ�ޒަތ�ތެރި މި� އެހެނ�ނޫނ�� ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި� ރައީސ�ް ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

 މައ�ސަލައެއ�ގައިް އ�ނ�ނަ ހުށަހެޅިފައިް ގ�ތުނ� ބެހޭ މެނ�ބަރަކާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ބަޔާނެއ�ގައި މާލީ އ�ނ�ނަ ހުށަހަޅާފައި އެއ�ގ�ތަށ�

 ޢިއ�ޒަތ�ތެރިް މި އެހެނ�ނަމަވެސ�. ދާނެސާފުކ�ށ�ދެވި އަމީނ�ޢާއ�މަށ� މަޖިލީހުގެ ޢިއ�ޒަތ�ތެރި އެއ�ޗެއ� ބޭނުނ�ވާ ސާފުކުރަނ�

ނޑުމެނ�ނަށ�� ދާކަށ� ހިތ�ޕަމުނ� ފާރުފާރުގައި ހަދައިގެނ� ނޫހަކަށ� ބަޔާނ� މާލީ މެނ�ބަރުނ�ގެ މަޖިލީހުގެ  އެއ�ބަހެއ� އަޅުގަ

 ޕީް.އާރު.ޑީ މި. މީ ބަލާއެއ�ނު ކަހަލަ އަޖައިބެއ�. އުޅެނީ ތި ވެގެނ� ކިހިނެއ�. އިށީނ�ނަނ�ވީ ކ�ނާތާކަށ�ތޯ. ނުވެވޭނެ

ނޑު� އެހެނ�ވީމާ. މެނ�ބަރުނ�ތައ� ނޑައެޅިފައިް ޤާނޫނުއަސާސީގައި� ދަނ�ނަވާނީް އަޅުގަ  އެއ�ގ�ތަށ�ް� ގ�ތާް އ�ތ� ކަ

ނޑުމެނ�ގެ  އަމީނ�ޢާއ�މަށ�ް ސުވާލަކަށ� ކުރާ އަމީނ�ޢާއ�މަށ� ހުށަހެޅީމާ އަމީނ�ޢާއ�މަށ� މަޖިލީހުގެ މި ބަޔާނ� މާލީ އަޅުގަ

ނޑާ ވަނ�ޏާ ކަމަށ� ދަނ�ނަވާ މިސާލަކަށ�. ގ�ތުނ� ގުޅޭ ސަލައަކާމައ� އެ ހަމަ ދެވިދާނޭ ޖަވާބެއ�  ކަރަޕ�ޝަނުގެް ބެހޭ އަޅުގަ

ނޑުގެ ގ�ތުނ� ބެހޭް މައ�ސަލައަކާ މިވެނިް ވިއ�ޔާ ވަނީ ކަމަށ� އުޅޭ މައ�ސަލައެއ�  ކ�ނ�ގ�ތަކަށ�ތޯް ދައ�ކަނީ ބަޔާނ� މާލީ އަޅުގަ

 ދެނ�. ސާފުކ�ށ�ނުދެވޭނެ އެއ�ޗެއ�ް އެހެނ� އިތުރަށ� އޭގެ. ދާނެސާފުކ�ށ�ލެވި ތަނ�ކ�ޅު އެ ވެއ�ޖެއ�ޔާް ބޭނުނ� ސާފުކ�ށ�ލަނ�

 އެހެނ�ް އަދި� ތިއ�ބަވާނެް ވެސ�ް ފާރިވެރިނ�ވިޔަ� ތިއ�ބަވާނެ ވެސ� މަޖިލީހުގައި ޢިއ�ޒަތ�ތެރި މި ކަމަކީ އަނެއ�� ކަމަކީ އަނެއ�

 އަމިއ�ލަ ވެސ� މީހެއ�ގެް ކ�ނ�މެް އަދިް ވެސ�ް ވިޔަފާރި މީހެއ�ގެް ކ�ނ�މެ. ތިއ�ބަވާނެ ވެސ�ް މީހުނ� ލިބޭް އާމ�ދަނީ ގ�ތ�ގ�ތުނ�ް

 �... އެހެނ�ވީމާ. އެއ�ޗެއ� ރައ�ކާތެރިކުރެވިގެނ�ވާ އެއީ ދިރިއުޅުމަކީ

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ރިޔާސަތުނ�
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 . ކުރެއ�ވީ ތި ޢަމަލެއ� ޚިލާފު ގަވާއިދާ މަޖިލީހުގެ� މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ ގައ�ދޫ

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ދަމ�އާ ޒާހިރު މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ ގައ�ދޫ

ނޑުމެނ� ކަނ�ތަކަށ� އެ� އެހެނ�ވީމާ ނޑުގެ ނޫނިއ�ޔާ ރިޢާޔަތ�ކ�ށ� އަޅުގަ ނޑުގެް. އެނގިއ�ޖޭ ނުނެރެވޭނެ ބަޔާނެއ� އަޅުގަ  އަޅުގަ

 އެް ތިއ�ބަވާނެ މެނ�ބަރުނ�ނެއ� ކިތަނ�މެ. ނުވާނެ ވެސ� ދެވިގެނ�. ނުދެވޭނެ މީޑިއާއަކަށ�. ނުކުރެވޭނެ އިޢުލާނެއ� ބަޔާނެއ�

. އެނގިއ�ޖޭ ބޭފުޅުނ� ހޯދާ އާމ�ދަނީ ގ�ތ�ގ�ތުނ�ް އެހެނިހެނ� ބޭފުޅުނ� އެް� ދީގެނ� ކުއ�ޔަށ�ް ގޯތިގެދ�ރު ބޭފުޅުނ�ގެ

 އަމިއ�ލަް މީހެއ�ގެ އެ އެބައ�ވޭ ވެސ� ޤާނޫނުއަސާސީގައި� މަޞ�ލަޙަތު އަމިއ�ލަ މީހެއ�ގެ އެ ވިއ�ޔާ އެހެނ�ކަމަށ�ވަނީ

 ހާމައެއ�ް މަޞ�ލަޙަތެއ� އެ ވިއ�ޔާ އެހެނ�ކަމަށ�ވަނީ. ކަމަށ� އެއ�ޗެއ� ކާތެރިވެގެނ�ވާރައ� މަޞ�ލަޙަތަކީ އަމިއ�ލަ� ދިރިއުޅުމާއި

 މަޖިލީހުނ�ް ޢިއ�ޒަތ�ތެރި މި މައ�ސަލައެއ� މި ގ�ތަކަށ� އެނޫނ�� އެހެނ�ވީމާް. ނުކުރެވޭނެ ހާމައެއ�ް. އެނގިއ�ޖޭ ނުކުރެވޭނެ

ނޑު ފާސ�ކުރާކަށ�  .ރައީސ� ތެރިޢިއ�ޒަތ�ް ޝުކުރިއ�ޔާ. ނުކުރަނ� ޤަބޫލެއ�ް އަޅުގަ

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ރިޔާސަތުނ�

 މިް ހިސާބުނ� މިހާ� އާދެ. ނިމުނީ ބަހުސ� މައ�ސަލައިގެ މި ހިސާބުނ� މިހާ� އާދެ. މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝުކުރިއ�ޔާް

ނޑު. ނިމުނީ ބަހުސ� މައ�ސަލައިގެ  . އަށ� 11 ނަނ�ނަބަރު އެޖެނ�ޑާ މިދަނީ އަޅުގަ

 ރިޕޯޓުް މި. ހުށަހެޅުއ�ވުނ� ރިޢާޔަތ�ކުރެއ�ވުމަށ� މަޖިލީހުނ� ނިމި މަރުޙަލާ ކ�މިޓީ ބިލު ގެކަސ�ޓަމ�ސ� ދިވެހިރާއ�ޖޭގެ -2.��

� ޢަބ�ދު މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ ކެލާ މުޤައ�ރިރު ނައިބު ކ�މިޓީގެ އިޤ�ތިޞާދީ ހުށަހަޅުއ�ވައިދެއ�ވާނީް މަޖިލީހަށ�

 . މަޢުޞޫމ�

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� މަޢުޞޫމ�� ޢަބ�ދު މެނ�ބަރު ދާއިރާގެް ކެލާ

ނޑު� އާދެ. ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝުކުރިއ�ޔާް  ދާއިރާގެް މާމިގިލީ މުޤައ�ރިރު ކ�މިޓީގެ ވަގުތު މި މިހުށަހަޅަނީ ބިލު މި އަޅުގަ

 ބިލު ކަސ�ޓަމ�ސ� ދިވެހިރާއ�ޖޭގެ. ނެތީމަ ފ�ލޯރގައި މިވަގުތު ކަމެއ�ގައި އެހެނ� އިބ�ރާހީމ� ޤާސިމ� މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

 އ�ތ�ް ދުވަހު ވަނަ 2010 އޯގަސ�ޓ� 30 ރިޕޯޓަކީ މި. ރިޕޯޓު ނިނ�މިގ�ތުގެ ދިރާސާކުރައ�ވާ ކ�މިޓީއިނ� ޞާދީއިޤ�ތި

 ދިރާސާކުރެއ�ވުމަށ� ބިލު ކަސ�ޓަމ�ސ� ދިވެހިރާއ�ޖޭގެ ޖަލ�ސާގައި ވަނަ 36 ދައުރުގެ ދެވަނަް މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެ

 މާއ�ދާގެް ވަނަ 78 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެް ގުޅިގެނ� ނުވުމާފ� ކ�މިޓީއަށ�ް އިޤ�ތިޞާދީ މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެް

 މަސައ�ކަތ�ް ބިލުގެ ދިރާސާކުރައ�ވާ ހިމަނުއ�ވައި އެޖެނ�ޑާގައި ކ�މިޓީގެ އިޤ�ތިޞާދީ ބިލު މަތިނ� ގ�ތުގެ ވާ ގައި( ހ)

 ކ�މިޓީގެް އެ ހުށަހެޅޭ ޖިލީހަށ�މަ ރައ�ޔިތުނ�ގެ އަކީ ކ�މިޓީ އިޤ�ތިޞާދީ. ރިޕޯޓެއ� ގ�ތުގެް ވާ ފުރިހަމަކުރައ�ވާފައި

 ގ�ތުނ� ގުޅޭް ބިލުތަކާ އެފަދަ� ދިރާސާކުރައ�ވައިް ބިލުތައ� ގުޅޭ ދާއިރާތަކާ ސަރުކާރުގެ ހިމެނޭ ދާއިރާގައި މަސ�އޫލިއ�ޔަތުގެ

 އ�ދާގެްމާ ވަނަ 104 އާއި މާއ�ދާް ވަނަ 103 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެ މަސ�އޫލިއ�ޔަތު ރިޕޯޓުކުރުމުގެ މަޖިލީހަށ�
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 މެނ�ބަރުް ދާއިރާގެ އުތުރު ގަލ�ޅު -�1 މެނ�ބަރުނ�ނަކީ އެކުލެވިގެނ�ވާ ކ�މިޓީގައި މި. އެއ� ކ�މިޓީް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ދަށުނ�

 މެނ�ބަރުް ދާއިރާގެ ދެކުނު މާފަނ�ނުް. މަނިކު ޙުސައިނ� ނިހާނު އަޙ�މަދު މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ ވިލިމާފަނ�ނު�. ޢަބ�ދު އީވާ

ނޑުް .ރަޝީދު އިބ�ރާހީމ�  އިސ�މާޢީލ�ް މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ ކާށިދޫ. މަޢުޞޫމ�� ޢަބ�ދު މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ ކެލާ އަޅުގަ

 ދާއިރާގެ މާމިގިލި. ޢަބ�ދުލ�ޣަފޫރު ޔޫސުފ� މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ ގަމު. ސަލީމ� ޢަލީ މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ ފުނަދޫް. ޢަބ�ދުލ�ޙަމީދު

 މެނ�ބަރުް ދާއިރާގެ އުތުރު ހިތަދޫ. ޞާލިޙު މުޙައ�މަދު އިބ�ރާހީމ� ނ�ބަރުމެ ދާއިރާގެ ހިނ�ނަވަރު. އިބ�ރާހީމ� ޤާސިމ� މެނ�ބަރު

 އިތުރުނ� މެނ�ބަރުނ�ގެ 11 ބަޔާނ�ކ�ށ�ފައިވާް މަތީގައި. ރަޝީދު ރިޔާޟ� މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށީ. އަސ�ލަމު މުޙައ�މަދު

 ބަދަލުގައިް މަނިކުގެ ޙުސައިނ� ނިހާނ� އަޙުމަދު މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ ވިލިމާފަނ�ނު� ޢަލީ ވިސާމ� މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ މަޑުއ�ވަރީ

. ގ�ތ� ގެނ�ދެވުނު ކުރިއަށ� މަސައ�ކަތ� ބިލުގެ. ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ ބައ�ދަލުވުމުގައި އެއ� ދިރާސާކުރެއ�ވުމުގެ ބިލު މި

 ގުޅޭގ�ތުނ�ް ބިލާ މި ގައި 2010 އ�ކ�ޓޯބަރު 4 ގުޅިގެނ� ފ�ނުވުމާ ބިލު ކަސ�ޓަމ�ސ� ދިވެހިރާއ�ޖޭގެ އަށ� ކ�މިޓީ އިޤ�ތިޞާދީ

 ވަނަް 128 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެ މަސައ�ކަތ� ބިލުގެ މި ބައ�ދަލުވުމުގައި މި. ބޭއ�ވުނު ބައ�ދަލުވުމެއ� ކ�މިޓީގެ

 އަވަސ�ް އެހެނ�ނަމަވެސ�. ނިނ�މެވުމަށ� ނިޔަލަށ� ދުވަހުގެ ވަނަ 2010 އ�ކ�ޓޯބަރު 31 ނިނ�މެވީ ފުރަތަމަ ދަށުނ� މާއ�ދާގެ

 ނިނ�މުމަށ� މަސައ�ކަތ� ބިލުގެ މި ގުޅިގެނ� އައުމާ އަށ� ކ�މިޓީ މައ�ސަލަތައ� އެހެނ� ބައެއ� ނިނ�މަނ�ޖެހޭ ތެރޭގައި ތެއ�ގެމުއ�ދަ

ނޑައެޅި ކުރިނ�  ނިނ�މާނެ މަސައ�ކަތ�ް ބިލުގެ އަލުނ�� ވާތީ ނިނ�މާނުލެވިފައި މަސައ�ކަތ�ް ބިލުގެް ސުނ�ގަޑިއަށ� ކަ

 ސުނ�ގަޑިް ނިނ�މަވާނެ މަސައ�ކަތ� ބިލުގެ. 2011 އެޕ�ރީލ� 15 ނިނ�މެވީް އިނ� ކ�މިޓީ ށ�ކަމަ ތާރީޚެއ�ް� ކަމަށ� ސުނ�ގަޑިއެއ�ް

ނޑައެޅުމަށ�ފަހު  ކ�މިޓީް ދިރާސާކުރެއ�ވުމަށ� ބިލު މަތިނ� ގ�ތުގެ ވާ މާއ�ދާގައި ވަނަ 86 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެ ކަ

 ގ�ތުނ� ގުޅޭ ބިލާ ފަރާތ�ތަކުނ� އަމިއ�ލަ� އިދާރާތަކާއި ރުކާރުގެސަ ގުޅޭ ބިލާ ހޯއ�ދެވުމަށ�ޓަކައި މަޢުލޫމާތު ބޭނުނ�ވާ އަށ�

 ފަރާތ�ތަކުނ� އެކި. ނިނ�މި އިނ�ް ކ�މިޓީ ވެސ� ބައ�ދަލުކުރަނ� ފަރާތ�ތަކާ އެ އަދި. ދެނ�ނެވުނު ފ�ނުވުމަށ� ކ�މެނ�ޓު ލިއުމަކުނ�

 ތަޅުމުގައިް މަޖިލީހުގެ މެނ�ބަރުނ� ށ�ހުށަހެޅުމަ އިޞ�ލާޙު އަށ� ދެލިކ�ޕީ ބިލުގެ މި ރިޢާޔަތ�ކުރުމަށ�ފަހު ކ�މެނ�ޓަށ�

 މާއ�ދާތައ�ް ބިލުގެ އެއ�ގ�ތަށ� ޚިޔާލުފުޅާ މެނ�ބަރުނ�ގެ މިކ�މިޓީގެ� ރިޢާޔަތ�ކުރައ�ވައިް ޚިޔާލުފުޅުތަކަށ� ފާޅުކުރައ�ވާފައިވާ

 ލިޔުމުނ� ކުނ�ފަރާތ�ތަ އަމިއ�ލަ މުއައ�ސަސާތަކުނ�ނާއިް ދައުލަތުގެ ގުޅޭް ކަމާ. ގެނ�ދެވުނު އިޞ�ލާޙުކުރަމުނ� ވަކިވަކިނ�ް

 މައ�ޗަށ� ޚިޔާލުތަކުގެ ފާޅުކުރެއ�ވި ބައ�ދަލުވުނ�ތަކުގައި ބޭއ�ވެވިް އެކު ފަރާތ�ތަކާ އެ އަދި� ކ�މެނ�ޓުތަކާއި ފ�ނުވާފައިވާ

 މައ�ޗަށ�ް މަސައ�ކަތ�ތަކެއ� ފަނ�ނީް ގިނަ ބިލަކީ މި އަދި. އިޞ�ލާޙުގެނެވުނު މާއ�ދާތައ� އެކިް ބިލުގެ� ރިޢާޔަތ�ކުރައ�ވައިް

 ފ�ނުވާފައިވާް އިނ� ސަރވިސ� ކަސ�ޓަމ�ސ�ް މޯލ�ޑިވ�ސ� ގ�ތެއ�ގައި ޚާއ�ޞަ ބިލެއ�ކަމުނ� އެކުލަވާލާފައިވާ ރައ�ވައިރިޢާޔަތ�ކު

 އިޞ�ލާޙުތައ�ް ހުށަހަޅުއ�ވާފައިވާް ކަމަށ� ފެނިވަޑައިގަނ�ނަވާ ގެނ�ނަނ� ބިލަށ� ފަރާތުނ� އެ ބެލުމަށ�ފަހު ކ�މެނ�ޓުތަކަށ�

 ސަރވިސ�ގެް ކަސ�ޓަމ�ސ� މޯލ�ޑިވ�ސ� މިގ�ތުނ�. ގެނ�ދެވުނު އިޞ�ލާޙުކުރަމުނ� ނ�މަތި މަޝ�ވަރާގެ މެނ�ބަރުނ�ގެ ކ�މިޓީގެ

 ބާބެއ�ް ވަކި ގ�ތުގައިް ބާބެއ�ގެ ވަނަ 3 ބިލުގެ އެކުލެވުމަށ�ޓަކައި ކ�މިޝަނެއ� އިނ�ޓެގ�ރިޓީ ކަސ�ޓަމ�ސ� މަތިނ� އެދިލެއ�ވުމުގެ

 އެނ�މެހައިް ގެނ�ނަވާފައިވާ ބިލަށ� މި. ރެވުނުއިތުރުކު ބާބުް އެ ތެރެއަށ� ބިލުގެ ނިނ�މަވާ އިނ� ކ�މިޓީ ހިމެނުމަށ�
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 އިޞ�ލާޙުތަކެއ�ކަނ�ް ފާސ�ކުރައ�ވާފައިވާ އިއ�ތިފާޤުނ� މެނ�ބަރުނ�ގެ ވަޑައިގެނ�ތިއ�ބެވި އަށ� ކ�މިޓީ ވަގުތު އެ އިޞ�ލާޙުތަކަކީ

 ފަރާތ�ތަކުގެ ދެނ�ނެވުނު މަށ�ފ�ނުވު ކ�މެނ�ޓު ލިއުމުނ� އަށ� ކ�މިޓީ ގ�ތުނ� ގުޅޭ ބިލާ މި. ފާހަގަކުރަނ� ފުރުޞަތުގައި މި ވެސ�

 އ�ފ� މިނިސ�ޓ�ރީ. ޑިވެލ�ޕ�މަނ�ޓު އިކ�ނ�މިކ� އ�ފ� މިނިސ�ޓ�ރީ� ސަރވިސ� ކަސ�ޓަމ�ސ� މޯލ�ޑިވ�ސ� ހިމެނެނީ ތެރޭގައި

 އ�ފ�ް އެސޯސިއޭޝަނ� މޯލ�ޑިވ�ސ�. އެމިގ�ރޭޝަނ� އެނ�ޑ� އިމިގ�ރޭޝަނ� އ�ފ� ޑިޕާޓ�މެނ�ޓ�. ޓ�ރެޜަރީ އެނ�ޑ� ފިނޭނ�ސ�

 ޓުއަރިޒަމ�ް އ�ފ� އެސޯސިއޭޝަނ� މޯލ�ޑިވ�ސ�. ލިމިޓެޑ� ޕޯޓ�ސ� މޯލ�ޑިވ�ސ�. އިނ�ޑަސ�ޓ�ރީޒ� ޝަނ�ކ�ނ�ސ�ޓ�ރަކ�

 މިް. އިނ�ޑަސ�ޓ�ރީޒ� އެނ�ޑ� ކ�މާސ� އ�ފ� ޗެމ�ބަރ މޯލ�ޑިވ�ސ�. ފޯސ� ޑިފެނ�ސ� ނޭޝަނަލ� މޯލ�ޑިވ�ސ�. އިނ�ޑަސ�ޓ�ރީޒ�

� ފަރާތ�ތަކަކީް ފ�ނުއ�ވި ކ�މެނ�ޓު ތެރެއިނ� ފަރާތ�ތަކުގެ ނ�ނެވުނުދެ ފ�ނުވުމަށ� ކ�މެނ�ޓު ލިޔުމުނ� އަށ� ކ�މިޓީ ގ�ތުނ� ގުޅޭ ބިލާ

 ކަސ�ޓަމ�ސ�ް މޯލ�ޑިވ�ސ� އަދިް އެމިގ�ރޭޝަނ� އެނ�ޑ� އިމިގ�ރޭޝަނ� އ�ފ� ޑިޕާޓ�މަނ�ޓ�. ލިމިޓެޑ� ޕޯޓ�ސ� މޯލ�ޑިވ�ސ�

 ބައ�ދަލުކުރި ކ�މިޓީއާ ރެއިނ�ތެ ފަރާތ�ތަކުގެ ދެއ�ވި ދަޢުވަތު އިނ� ކ�މިޓީ މަޝ�ވަރާކުރުމަށ� ގ�ތުނ� ގުޅޭ ބިލާ. ސަރވިސ�

 އަދި� އެމިގ�ރޭޝަނ�ް އެނ�ޑ� އިމިގ�ރޭޝަނ� އ�ފ� ޑިޕާޓ�މަނ�ޓ�. ސަރވިސ� ކަސ�ޓަމ�ސ� މޯލ�ޑިވ�ސ�� ފަރާތ�ތަކަކީ

 މިް. ބޭއ�ވުނު ބައ�ދަލުވުމެއ� 20 ކ�މިޓީގެ އިޤ�ތިޞާދީ ދިރާސާކުރެއ�ވުމަށ�ް ބިލު މި. ލިމިޓެޑ� ޕޯޓ�ސ� މޯލ�ޑިވ�ސ�

ނޑަކަށ� ބައ�ދަލުވުނ�ތަކުގައި  މިް ބޭއ�ވުނު ދިރާސާކުރެއ�ވުމަށ� ބިލު މި އަދި. ހޭދަކުރެވުނު މިނިޓު 35 ގަޑިއިރާއި 22 ގާތ�ގަ

 ރިޕޯޓުގައިް މި ރިޕޯޓެއ�ް ހާޒިރީ އެނގިވަޑައިގަނ�ނަވާނެ ނިސ�ބަތ� ވަޑައިގެނ�ނެވި މެނ�ބަރުނ� ބައ�ދަލުވުމަށ� 20 ކ�މިޓީގެ

 ދިރާސާކުރައ�ވާް އިނ� ކ�މިޓީ އިޤ�ތިޞާދީ ބިލު ކަސ�ޓަމ�ސ� އ�ޖޭގެދިވެހިރާ. ނިނ�މުނ� ކ�މިޓީގެ. ވާނެ ހިމެނިފައި

 ގ�ތެއ�ގެް ފެނިވަޑައިގަނ�ނަވާ މަޖިލީހުނ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ތިޔަ މެދު ބިލާ މި� ބައ�ލަވައި މައ�ޗަށ� ގ�ތުގެ އިޞ�ލާޙުކ�ށ�ފައިވާ

 ކ�މިޓީގެް� އިބ�ރާހީމ� ޤާސިމ� ބަރުމެނ� ދާއިރާގެ މާމިގިލީ. ހުށަހަޅަނ� ރިޕޯޓު މި ނިނ�މަވައިދެއ�ވުމަށ� ގ�ތެއ� މަތިނ�

ނޑު. 2011 އޭޕ�ރީލ� 5. މުޤައ�ރިރު  ޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ކ�މިޓީގެ ކުރުމުގައި މަސައ�ކަތ� ބިލުގެ މި ކުރިނ� ނިނ�މާލުމުގެ އަޅުގަ

 އިނ�ް ދާރާއި މަޖިލީހުގެ ފުރިހަމަކުރުމުގައި ބިލު މި އެއާއެކު ހަމަ އަދި. ޝުކުރުދަނ�ނަވަނ� އެއ�ބާރުލުމަށ�ް ދެއ�ވި މެނ�ބަރުނ�

 .ޝުކުރިއ�ޔާ. ޝުކުރުދަނ�ނަވަނ� ވެސ� އެއ�ބާރުލުމަށ� ދެއ�ވި

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ރިޔާސަތުނ�

 އިޞ�ލާޙުތައ�ް ހުށަހަޅުއ�ވާފައިވާ މެނ�ބަރުނ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ބިލަށ� މި އ�ތީ ދެނ�� އާދެ. މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝުކުރިއ�ޔާް

ނޑު. ހުށަހެޅުނ� މަޖިލީހަށ�  ހުށަހެޅިފައިވާް ދަށުނ� ގެ(ހ) މާއ�ދާގެ ވަނަ 83 ގަވާއިދުގެް މަޖިލީހުގެ ދަނީ މި ފުރަތަމަ އަޅުގަ

 ދާއިރާގެް ވިލުފުށީ އަށ�( ށ) މާއ�ދާގެ ވަނަ 3 އިޞ�ލާޙަކީ ފުރަތަމަ. ހުށަހެޅިފައިވޭ އިޞ�ލާޙެއ� ދެ މިގ�ތުނ�. އިޞ�ލާޙުތަކަށ�

 ރިޔާޟ�ް މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ ވިލުފުށީ. އ�އިޞ�ލާޙެ ހުށަހަޅުއ�ވާފައިވާް ރަޝީދު ރިޔާޟ� މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

 އިޞ�ލާޙެއ� ހުށަނޭޅޭނެ ދަށުނ� ގެ(ރ) މާއ�ދާގެ ވަނަ 81 ގަވާއިދުގެް މަޖިލީހުގެ އިޞ�ލާޙަކީ ހުށަހަޅުއ�ވާފައިވާ ރަޝީދު

ނޑުް ކަމުގައިް ނޑައަޅަނ� އަޅުގަ  ދާއިރާގެް ދެކުނު ށީކުޅުދުއ�ފު އަށ�ް( ށ) މާއ�ދާގެ ވަނަ 76 ބިލުގެ� އިޞ�ލާޙަކީް ދެވަނަ. ކަ
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 ޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ފުރުޞަތު ހުށަހެޅުމުގެ އިޞ�ލާޙު މި. އިޞ�ލާޙު ހުށަހަޅުއ�ވާ ނަޝީދު މުޙައ�މަދު މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

 . އަރުވަނ� މެނ�ބަރަށ�

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ނަޝީދު މުޙައ�މަދު މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ކުޅުދުއ�ފުށީ

( ހ) މާއ�ދާގެ މި(. ށ) 76. އިޞ�ލާޙުކުރުނ� ގ�ތަށ�ް އަނ�ނަނިވި( ށ) މާއ�ދާގެް ވަނަް 76 ގެބިލުް ކަސ�ޓަމ�ސ� ދިވެހިރާއ�ޖޭގެް

 ދިވެހިް� ފައިސާް ބޭރު ނިނ�މުމުގައި ލިޔެކިޔުނ� ބެހޭ މުދަލަކާ އެް ނުވަތަ ނެގުމުގައި ޑިއުޓީ މަތިނ� ގ�ތުގެ ވާް ބަޔާނ�ކ�ށ�ފައިް ގައިް

 އެކުް ލަފަޔާ ޓ�ރެޜަރީގެ އެނ�ޑ� ފިނޭނ�ސ� އ�ފ� މިނިސ�ޓ�ރީ އާއި އ�ތޯރިޓީ މަނިޓަރީ މޯލ�ޑިވ�ސ� ބަދަލުކުރާނީ ފައިސާއަށ�

ނޑައަޅާ އެކަމަށ� އިނ� ކަސ�ޓަމ�ސ�  .މަތިނ�ނެވެ ގ�ތުގެް ވާ ގަވާއިދުގައި ކަ

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ރިޔާސަތުނ�

ނޑު މެނ�ބަރަކަށ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ތާއީދުކުރައ�ވާ  އިލ�ޔާސ� މެނ�ބަރު ތ�ތެރިޢިއ�ޒަް ދާއިރާގެ ހުޅުމީދޫ. އަރުވަނ� ފުރުޞަތު އަޅުގަ

 .ލަބީބު

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ލަބީބު އިލ�ޔާސ� މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ ހުޅުމީދޫ

ނޑު ހުށަހެޅުމަށ� ނަޝީދުގެ މުޙައ�މަދު މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ ދެކުނު ކުޅުދުއ�ފުށީ  . ތާއީދުކުރަނ� އަޅުގަ

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ރިޔާސަތުނ�

ނޑު. މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝުކުރިއ�ޔާް  ހުށަހެޅިފައިވާް ދަށުނ� ގެ(ށ) މާއ�ދާގެ ވަނަ 83 ގަވާއިދުގެް ދަނީ މި މިހާރު އަޅުގަ

 ކުޅުދުއ�ފުށީް. އިތުރުކުރުމަށ� މާއ�ދާއެއ� ގ�ތުގައި މާއ�ދާގެ ވަނަް 89. އިޞ�ލާޙެއ� އެނ�މެ ވަނީ ހުށަހެޅިފައި. އިޞ�ލާޙުތަކަށ�

 ފުރުޞަތު ހުށަހެޅުއ�ވުމުގެް އިޞ�ލާޙުް. އިޞ�ލާޙެއ� ހުށަހަޅުއ�ވާް ނަޝީދު މަދުމުޙައ� މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ ދެކުނު

 . އަރުވަނ� މެނ�ބަރަށ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ނަޝީދު މުޙައ�މަދު މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ކުޅުދުއ�ފުށީ

 މިހާރުް އިތުރުކ�ށ� މާއ�ދާއެއ� ގ�ތަށ� ނ�ނަނިވިއަ ބަދަލުގައި މާއ�ދާގެް ވަނަ 89 އ�ތ� މިހާރު ބިލުގެ ކަސ�ޓަމ�ސ� ދިވެހިރާއ�ޖޭގެ

. ތަރުތީބުކުރުނ�ް މާއ�ދާތައ� ހުރި ފަހަތަށ� އޭގެ� ހަމަޖައ�ސައި މާއ�ދާކަމުގައި ވަނަ 90 ބިލުގެ މި އަކީ މާއ�ދާ ވަނަ 89 އ�ތ�

� މުދަލާއި އެތެރެކުރާ ސިއ�ރުނ� ދިވެހިރާއ�ޖެއަށ�. ދޫކުރުނ� ދަށުނ�ް ބެލުމުގެ( ހ. )ހިނ�ގުނ� އ�ޕަރޭޝަނ�ތައ� ޚާއ�ޞަ. 89

 އެނގިް އ�ފިސަރަށ� ކަސ�ޓަމ�ސ�ގެ  އެއ�ޗެއ� މަނާކ�ށ�ފައިވާް ޤާނޫނަކުނ�� މުދަލާއި އެތެރެކުރާ ޚިލާފަށ� ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި

 ސިއ�ރުނ�ް އަށ� ދިވެހިރާއ�ޖެ -1. ކަމެކެވެ ކުރެވިދާނެ ހާލަތ�ތަކުގައި އަނ�ނަނިވިް އެތެރެވިޔަދިނުމަކީ އަށ� ރާއ�ޖެ� ހުރެ

 ކާކުގެް އެތެރެކުރީ އެއ�ޗެއ� މަނާކ�ށ�ފައިވާ ޤާނޫނަކުނ�� މުދަލާއި އެތެރެކުރާ ޚިލާފަށ� ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި� މުދަލާއި ރާއެތެރެކު
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 އެތެރެކުރާް ޚިލާފަށ� ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި� މުދަލާއި އެތެރެކުރާ ސިއ�ރުނ� އަށ� ދިވެހިރާއ�ޖެ -2. ދެނެގަތުމަށ� ބޭނުމެއ�ގައިކަނ�

 އަށ� ދިވެހިރާއ�ޖެ -3. ދެނެގަތުމަށ� ގުޅިގެނ�ކަނ� ކ�ނ�ބައެއ� އެތެރެކުރީ އެއ�ޗެއ� މަނާކ�ށ�ފައިވާ ޤާނޫނަކުނ�� މުދަލާއި

� އެއ�ޗެއ�ް މަނާކ�ށ�ފައިވާ ޤާނޫނަކުނ�� މުދަލާއި އެތެރެކުރާ ޚިލާފަށ� ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި� މުދަލާއިް އެތެރެކުރާ ސިއ�ރުނ�

 ޤާނޫނާއި� މުދަލާއި އެތެރެކުރި ސިއ�ރުނ� ދިވެހިރާއ�ޖެއަށ� -4. ތުމަށ�ދެނެގަ ވިޔަފާރިކުރުމަށ�ކަނ� ކ�ނ�ބައެއ�ް އެތެރެކުރީ

 ބޭނުނ�ކުރުމުގައިް އެއ�ޗެއ� މަނާކ�ށ�ފައިވާ ޤާނޫނަކުނ� އެތެރެކުރި އަށ� ދިވެހިރާއ�ޖެ� މުދަލާއި އެތެރެކުރި ޚިލާފަށ� ގަވާއިދާ

 ވެހިރާއ�ޖެދި. ހިނ�ގުނ� އ�ޕަރޭޝަނ�ތައ� ސިއ�ރު( ށ). ދެނެގަތުމަށ� ކ�ނ�ބައެއ�ކަނ� ހިމެނެނީ މުޢާމަލާތ�ކުރުމުގައި ނުވަތަ

 އެއ�ޗެއ�ް މަނާކ�ށ�ފައިވާް ޤާނޫނަކުނ�� މުދަލާއި އެތެރެކުރާް ޚިލާފަށ�ް ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި� މުދަލާއި އެތެރެކުރާ ސިއ�ރުނ� އަށ�

 ދިވެހިރާއ�ޖެް ގ�ތުގައި ނގޭނޭް ކާކުކަނ� އެއީ އ�ފިސަރަކުް ކަސ�ޓަމ�ސ�ގެ މަސައ�ކަތުގައިް ކުރެވޭ ހޯދުމަށ� ބަޔަކު ޓ�ރެފިކ�ކުރާ

 މަނާކ�ށ�ފައިވާް ޤާނޫނަކުނ� ނުވަތަ ދަލަށ�މު އެތެރެކުރާ ޚިލާފަށ� ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި ނުވަތަް ލެއ�މުދަ އެތެރެކުރާ ސިއ�ރުނ� އަށ�

 ނޫނާއިޤާ ނުވަތަ މުދަލަށ� އެތެރެކުރާް ސިއ�ރުނ� ދިވެހިރާއ�ޖެއަށ� އަތުނ� މީހުނ�ގެ އެ� ގުޅި ބަޔަކާ ޓ�ރެފިކ�ކުރާ އެއ�ޗެއ�

 ހުށަހެޅިދާނެ ވިއ�ކުމަށ� ނުވަތަ ގަތުމަށ� އެއ�ޗެއ� މަނާކ�ށ�ފައިވާ ޤާނޫނަކުނ� ނުވަތަ މުދަލަށ� އެތެރެކުރާ ޚިލާފަށ� ގަވާއިދާ

 ކަސ�ޓަމ�ސ�ް އ�ފ� ޖެނެރަލ� ކ�މިޝަނަރ ހިނ�ގޭނީ އ�ޕަރޭޝަނ�ތައ� ޚާއ�ޞަ ވާ ގައި( ށ) އަދި( ހ) މާއ�ދާގެ މި(. ނ. )އެވެ

ނޑައަޅާ ކަސ�ޓަމ�ސ� އ�ފ� ނެރަލ�ޖެ ކ�މިޝަނަރ ނުވަތަ ( ހ) މާއ�ދާގެ މި(. ރ. )ލިބިގެނ�ނެވެ ލިޔުމުނ� ހުއ�ދަ ފަރާތެއ�ގެ ކަ

 ކަމެއ�ް ކުށ�ވެރިވާނެ ދަށުނ� ޤާނޫނުގެ މި އ�ފިސަރަކު ކަސ�ޓަމ�ސ�ގެ ހިނ�ގި ޢަމަލު އެ ޢަމަލުކުރުމަކީ ނ�ތިމަ ގ�ތުގެ ވާ ގައި

 ވެސ�ް މީހަކީ އެ� ނަމަ ވަނީ ކަމުގައި ލައ�ވާް މީހަކު އެހެނ� މެދުވެރިވެގެނ�ް އ�އ�ފިސަރެް އެއިނ� ހިނ�ގުވީ އެކަނ� އަދިް. ނޫނެވެ

 ހިނ�ގާް އ�ފިސަރަކު ކަސ�ޓަމ�ސ�ގެ ދަށުނ� ގެ( ށ) މާއ�ދާގެ މި( ބ. )ނޫނެވެ މީހެއ� ކުށ�ވެރިވާނެ ދަށުނ� މިޤާނޫނުގެ

� ނަމަވެސ�. އެވެ ނުކުރެވޭނެ ދަޢުވާއެއ� ކަމުގެ ކުށެއ�ކުރި ދަށުނ�ް ޤާނޫނުގެ މި މައ�ޗަށ� މީހެއ�ގެ އެއިނ� ގުޅިގެނ� މުޢާމަލާތަކާ

 ކަމާް ކަސ�ޓަމ�ސ�ގެ މަޢުލޫމާތު އެކަމުގެ� ވެފައިް ކަމުގައި ޢަމަލެއ� ހިނ�ގި ތެރެއިނ� އ�ޕަރޭޝަނެއ�ގެ ވަކި އ�ފިސަރަކު އެ� އެއީް

 .ޝުކުރިއ�ޔާ. އެވެ ވާނަމަ ކަމުގައި ޢަމަލެއ� ހިނ�ގި ރުހުމުގައި މީހުނ�ގެ އެ� އެކު އ�ތުމާ އެނގިފައި ފަރާތ�ތަކަށ� ބެހޭ

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ރިޔާސަތުނ�

 .ޢާރިފު ޢަލީ މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ ވައިކަރަދޫ. މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝުކުރިއ�ޔާް

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ޢާރިފު ޢަލީ މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ ވައިކަރަދޫ

ނޑު ހުށަހެޅުމަށ� ހުށަހެޅުއ�ވި އެ ނ�މެދެ މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ ދެކުނު ކުޅުދުއ�ފުށީ  . ތާއީދުކުރަނ� އަޅުގަ

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ރިޔާސަތުނ�
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 މަރުޙަލާް ކ�މިޓީ ބިލު މި އ�ތީ ދެނ�. ނިމުނީ ހުށަހަޅައި އިޞ�ލާޙުތައ� ހިސާބުނ� މިހާ� އާދެ. މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝުކުރިއ�ޔާް

ނޑުް ބަހުސަށ� ގަޑިއިރުގެ 1 ކުރެވޭް މިކަމުގައި� އާދެް. ވުނ�ހުށަހެޅުއ� ރިޢާޔަތ�ކުރެއ�ވުމަށ� މަޖިލީހުނ� ނިމި  ފުރުޞަތު އަޅުގަ

 ނިސ�ބަތ�ވެވަޑައިނުގަނ�ނަވާް ޕާޓީއަކަށ� ވަކި. މިނިޓު 23 އަށ� ޕީ.ޑީ.އެމ�. މިނިޓު 21 އަށ� ޕީ.އާރު.ޑީ. ހުޅުވާލަނ�

. މިނިޓު 3 ޕާޓީއަކަށ� ކ�ނ�މެ އަށ� ޓީޕާ ޖުމ�ހޫރީ ޕާޓީއަށާއި ޤައުމީ. މިނިޓު 6 އަށ� އޭ.ޕީ. މިނިޓު 33 މެނ�ބަރުނ�ނަށ�

 ޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ދާއިރާގެ ވިލުފުށީ މައ�ސަލައެއ� ބެހޭ ނިޒާމާ. އެދެނ�ް އެދިވަޑައިގެނ�ނެވުނ� ފުރުޞަތަށ� މެނ�ބަރުނ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

 . ރަޝީދު ރިޔާޟ� މެނ�ބަރު

 

 (މައ�ސަލަ ނިޒާމީ)

 

 :ނ�ވާހަކަދެއ�ކެވު ރަޝީދު ރިޔާޟ� މެނ�ބަރު ދާއިރާގެް ވިލުފުށީ

ނޑު ނޑަށ� ގ�ތ� ދިޔަ ވެގެނ� އެކަނ� އެހެނ�ނަމަވެސ�. ހުށަހަޅާފަ އިޞ�ލާޙެއ� ވާނެ ބިލަށ� މި އަޅުގަ  ސާފުކ�ށ�ދީފައިް އަޅުގަ

ނޑަށ� އެކަނ� ނުވާތީވެ ނޑު ސާފުކ�ށ�ދިނުމަކީ އަޅުގަ  . ކަމެއ� އެދޭ އަޅުގަ

 

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ރިޔާސަތުނ�

ނޑުް. ނޫނ� ނުކުތާއެއ� ބެހޭ ނިޒާމާ ވިްނެނ�ގެ ތިް މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި� އާދެ  ވަގުތުގައިް ހުށަހެޅުމުގެ އެއިޞ�ލާޙު އަޅުގަ

ނޑު  އަށ�( ރ) މާއ�ދާގެ ވަނަ 81 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ އެއީ. ދެނ�ނެވިނ� ސަބަބު ނެތ� ބަލައިގަނެވެނ� އިޞ�ލާޙު އެ އަޅުގަ

ނޑު ކަމަށ� ހުށަނޭޅޭނެ އިޞ�ލާޙު އެ� ރިޢާޔަތ�ކ�ށ� ނޑައެޅީ އަޅުގަ ނޑު� އާދެ. ކަ  އަރުވަނީ މި ފުރުޞަތު ފުރަތަމަ އަޅުގަ

 . އަށ� މުޞ�ޠަފާ މުޙައ�މަދު މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ ތިމަރަފުށީ

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� މުޞ�ޠަފާ މުޙައ�މަދު މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ ތިމަރަފުށީ

ނޑުް� ރައީސ�ް ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ބިލަށ�ް މި ކަސ�ޓަމ�ސ�ގެ. ރައީސ�ް ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝުކުރިއ�ޔާް  އިޞ�ލާޙެއ�ް 3 މުހިއ�މު ވަރަށ� އަޅުގަ

ނޑު ނޑު. ހުށަހެޅީމު އަޅުގަ ނޑަކީ� ހުށަހެޅީ އަޅުގަ  މެދުވެރިކ�ށ�ް ޕާޓީ� ވާތީވެ މީހަކަށ� ނިސ�ބަތ�ވާ އަށ� ޕާޓީ އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ގެ  ވަނީ ނަގަނ� އިޞ�ލާޙު އަނެއ� ޤަބޫލުނުކ�ށ� އިޞ�ލާޙު 2 މީގެތެރެއިނ�� ހުށަހެޅުމުނ� ގުރޫޕަށ� ޕާލަމެނ�ޓަރީ އަޅުގަ

 ޤާނޫނުގައިް ކަސ�ޓަމ�ސ�ގެް ކަމަށ� ބަޔާނ�ކުރަނ�ޖެހޭނެ ސިފަތައ� ވެއަރހައުސ�ގެ ބ�ނ�ޑެޑު� އިޞ�ލާޙަކީ އެއ�ް އޭގެނ�. ބުނެފަ

 އޫރުމަހާއިް ވެއަރހައުސ�ތަކުގައިް ބ�ނ�ޑެޑު. ހުރީމަ ސަބަބެއ� ބ�ޑު ވަރަށ� އެއީ. ބުނުނ� ބުނެފައިވާ ކަމަށ� ބަޔާނ�ކުރެވެނ�ޖެހޭނެ

 އޭރިއާއެއ�ގެް ސެކިއުރިޓީކުރެވިފައިވާ ގ�ތަކަށ�ް ވަކި ޓެމ�ޕަރޭޗަރެއ�ގައި ވަކި އެއީް� ވާތީވެ ތަނަކަށ� ގެނ�ގުޅޭ ތިމީތިއޭ ރަލާއި

ނޑުް ވާތީ ކަމަކަށ� ބަޔާނ�ކުރަނ�ޖެހޭ ސިފަތަކެއ� ވަކި ހުނ�ނަނ�ޖެހޭ ތެރޭގައި  ދެވަނަް. ހުށަހެޅީ އިޞ�ލާޙު އެ އަޅުގަ

ނޑު އިޞ�ލާޙަކަށ�  ދެއ�ކުމަށ� ފައިސާ ނޫނިއ�ޔާ ގ�ތުގެ ދެއ�ކި ފައިސާ ހެދުމަށ�ޓަކައި ޑިއުޓީ ސ�ގައިކަސ�ޓަމ�� ލީ އަޅުގަ
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 ހިމަނަނ�ޖެހޭނެް ތެރޭގައިް ލިޔުނ�ތަކުގެް މިފަދަ ލިސ�ޓާ ޕެކިނ� އާއި އިނ�ވ�އިސ� ކ�މާޝަލ� ލިޔުމެއ� ގ�ތުގެ ވާް ހަމަޖައ�ސާފައި

 ކުރާް އަށ� ކަސ�ޓަމ�ސ� ކުށ�ތަކުނ� މީހުނ�ކުރާ ށ�ޚިލާފަ ޤާނޫނާ އިޞ�ލާޙަކީ ވަނަ 3. އިޞ�ލާޙަކީ ދެވަނަ އެއީ. ކަމަށ�

 ގ�ތަށ�ް ލިބެނ�ޖެހޭ މުވައ�ޒަފުނ�ނަށ� ކަސ�ޓަމ�ސ�ގެ ފައިސާ މިނ�ވަރެއ�ގެ ކ�ނ�މެވެސ� އިނ� ފައިސާ ލިބޭ އެ ޖޫރިމަނާތަކުނ�

ނޑައަޅަނ�ޖެހޭނެ ގަވާއިދުގައި ކަސ�ޓަމ�ސ�ގެ ނޑުމެނ�ގެ ލައިގެނ� އިޞ�ލާޙަށ� 3 މި. ކަމަށ� ކަ  އެއ�ބަސ�ވީް އިނ� ޓީޕާ އަޅުގަ

 މިއަދުް އެކަމަކު. ހުށަހެޅުމަށ� އިޞ�ލާޙު ދެ އަނެއ�ް� ނުލުމަށާއި ބައިް އިނާޔަތުގެް ދެއ�ވާް ބޭފުޅުނ�ނަށ� ކަސ�ޓަމ�ސ�ގެ އޭގެނ�ް

� އެހެނ�ވީމާ. ނެތ� ފެނ�ނާކަށ� ވެސ� އިޞ�ލާޙެއ�ް އެނ�މެ އިޞ�ލާޙުނ�ް ދެް މި އެއ�ގ�ތަކަށ�ވެސ� އައިއިރުގައިް މި އަށ� ފ�ލޯރ

ނޑަށ� ދެނ�� ގ�ވާލަނީް ޑުއަޅުގަނ ނޑު� ދިޔައިމަް ތަޞ�ދީޤުވެގެނ� ޤާނޫނު މި ކަމަކީ ކުރެވޭނެ އަޅުގަ  ދެނ�� މިހިރީ އަޅުގަ

ނޑަށ�ް ނޑަށ�ް ފެށިގެނ� އެހާތަނުނ� އަޅުގަ ނޑުް� އިރާދަކުރެއ�ވިއ�ޔާ. ލެވޭނީ މި އެނގޭ އަޅުގަ  ތިނ�ް� އިޞ�ލާޙުް އެް އަޅުގަ

ނޑުގެް� އެކަމަކުް. ލާނަނ� ވެސ� އިޞ�ލާޙު ނޑާ އ�ވެގެނ� ތަޢައ�ޞަބެއ�ް ޒާތީ މިކަނ� ގ�ތަށ� މި ޕާޓީނ� އަޅުގަ  ދޭތެރޭގައިް އަޅުގަ

ނޑު. ކަމެއ� ހިތާމަހުރި ވަރަށ� އެއީ� ވާނަމަ ކަމުގައި ކަމެއ� ކުރާ ނޑައެޅިގެނ� މަސައ�ކަތ�ކުރަނީ ވެސ� އަޅުގަ  ހަމަ ކަ

ނޑު  ރާއ�ޖޭގެ� ލާބަޔަށ�ޓަކައިް ވެސ�ް ޕާޓީގެ ޑުގެއަޅުގަނ� ލާބަޔަށ�ޓަކައިް އާއި މަނ�ފާ ދާއިރާގެ ތަމ�ސީލުކުރާ ވެސ� އަޅުގަ

 ކީއ�ވެގެނ�ތޯް ނުލީ� ވީހިނދު އިޞ�ލާޙަކަށ�ް ތިނ� މުހިއ�މު އިޞ�ލާޙަކީ 3 މި� އެހެނ�ވީމާ. ލާބަޔަށ�ޓަކައި ވެސ�ް ރައ�ޔިތުނ�ގެް

 ބޭނުނ�ވާް ނ�ހުށަހަޅަ ބިލަކަށ� އެ މީހަކު އެް ވިޔަސ�ް ކަމުގައި މީހުނ� ނިސ�ބަތ�ވާް ޕާޓީތަކަށ�. ސުވާލެއ� އުފެދޭ� މިއީ

 ހުރި ފައިދާ އެއީ� ވާނަމަ އިޞ�ލާޙަކަށ�ް ހުށަހަޅާ ދެކިގެނ� ކަމަށ� ރައ�ކާތެރިކަމެއ� ކަމަކީ އެ އެއީ ނޫނިއ�ޔާ އިޞ�ލާޙެއ�

 އެއީް ހުށަނޭޅުމަކީ ރުޅިއަނ�ނާތީ ދެކެ މީހަކު ވަކި� ވާތީ ކަމަށ� އެއ�ޗެއ� ހުށަހެޅި މީހަކު ވަކި� އެއީ. ވާނަމަ ކަމަށ� އިޞ�ލާޙެއ�

ނޑުމެނ�ގެ އ�ނ�ނަ މި ކުގައިޕާޓީތަ  ޢިއ�ޒަތ�ތެރިް މައ�ސަލައެއ� ބ�ޑުް ވަރަށ� މިއީ. ބުރޫއަރާކަމެއ� ރޫހަށ� އެކުވެރިކަމުގެ އަޅުގަ

ނޑުް� އެހެނ�ވީމާް. ރައީސ� ނޑުގެ. ފާހަގަކުރަނ� ވާހަކަ މި ފ�ލޯރގައި އަޅުގަ ނޑަށ� ޕާޓީނ� އަޅުގަ  މި މަޖުބޫރުކުރީތީ އަޅުގަ

ނޑު ވާހަކަ  މީހަކުް އެް ވިޔަސ�ް ކަމުގައިް ވީް މީހަކަށ� ނިސ�ބަތ�ވާް ޕާޓީއަކަށ�� ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރިް. ހަގަކުރީފާ ފ�ލޯރގައި އަޅުގަ

 މީހާ އެ ތެރެއިނ� ދާއިރާގެ ލިބިދީފައިވާ މީހަކު އެ ނޫނިއ�ޔާ� ބުނުމަކުނ� އެއ�ޗެއ� ބުނަނ�ހުރި މީހަކު އެ މިނިވަނ�ކަމުގައި

 ކިޔާް މި� އެއީ ދިމާކ�ށ�ލުމަކީ އޭނާއާް އެކަހެރިކ�ށ�ލާ އޭނަ� ކިޔާފައި ހިމެނޭތީއޭް ތެރޭގައި ޕާޓީގެ މީހާ އަނެއ� ބުނުމަކުނ� އެއ�ޗެއ�ް

ނޑުމެނ�ނަށ� ނަމަ މިހެނ�ވެއ�ޖެ ހަމަ ކިޔަނީ މި އެއަށ�. ނޫނ� މިނިވަނ�ކަމެއ� ކިޔާ މި ޑިމ�ކ�ރަސީ  އެއ�ވެސ�ް ނެތ� އަޅުގަ

ނޑަށ�. ތ�ނެ ތަފާތެއ� އެއ�ވެސ� ސަރުކާރެކޭް މިއަދުގެ ސަރުކާރެކޭ ކުރީގެ ތަފާތެއ�  މި މިހާރު ކަނ�ތައ�ތަކުގައިް މި އަޅުގަ

ނޑަށ� ގ�ތ� އަނ�ނަ ދިމާވަމުނ� ނޑަށ�ް� އެހެނ�ވީމާް. އަނ�ނަނީ މިް އެނގެމުނ� ރަނގަޅަށ� ވަރަށ�ް އެނގޭް އެބަ އަޅުގަ  އަޅުގަ

ނޑުގެ ޖެހިދާނެ ނޑުް. ބަދަލުކުރަނ� ވިސ�ނުނ�ް އަޅުގަ  އިނާޔަތ� އޭނާގެް� އ�ތ�ް ލާފައި މައ�ޗަށ� މައުމޫނުގެް ގަސ�ތުކުރަނީ އަޅުގަ

ނޑާލުމަށ� ނޑުް ކަ  ވެސ�ް ޤަރާރު ވިޔަފާރީގެް ޑ�ލަރުގެ މިލިއަނ�ް �800 ނަގާނީ އެހެނ�ވެއ�ޖެއ�ޔާް ވެސ� ބިލު އ�ތ� ލާފައި އަޅުގަ

ނޑުް ނޑުް. ނަގާނީ އަޅުގަ ނޑުް ނެތިއ�ޔާ ބޭނުމެއ� ކުރަނ� އެކަނ� ޕާޓީނ� އަޅުގަ  ބޭނުމެއ� ލުމުގެ މިތަނަށ� އެއ�ޗެހިް އެ އަޅުގަ

ނޑު� ވީމާއެހެނ�. ނޫނ�  މިކަނ� ރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ރާއ�ޖޭގެ މި ބޭނުމަކީ ފާހަގަކ�ށ�ލުމުގެ ބ�ޑަށ� މިހެނ� ވާހަކަ މި އަޅުގަ
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ނޑު. އަޑުއިއ�ވާލުނ� ނޑު ބޭނުމިއ�ޔާ ޤަބޫލުކުރަނ� އެކަނ� ޕާޓީނ� އަޅުގަ  ޝުކުރިއ�ޔާް. ނަގާނަނ� ވެސ�ް ދޭތި އަޮަޅުގަ

 .ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ޢަބ�ދުއ�ރަޙީމ�� ޢަބ�ދު ނ�ބަރުމެ ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަނ�ނު

ނޑުމެނ�ް ދިއުމަކީ ފާސ�ވެގެނ� ޤާނޫނު މި� ޤާނޫނު ބެހޭ ކަސ�ޓަމާ ދިވެހިރާއ�ޖޭގެ މި. ރައީސ�ް ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝުކުރިއ�ޔާް  އަޅުގަ

 މިހާރުް ތަފާތަކީ އަނ�ނަ މި ރުމިހާ ބަލައިލާއިރުގައި ގ�ތަށ� ވާ ނިނ�މާފައި ކ�މިޓީނ� މިހާރު. ކަމެއ� އެދޭނެ ބ�ޑަށ� ވަރަށ� ވެސ�

 ސަރވިސެއ�ގެް ޔުނިފޯމ� ދަނީ ބަދަލުވެގެނ� ދެނ�ް ބޭފުޅުނ� ގިނަް ހިމެނިވަޑައިގަނ�ނަވާ ގ�ތުގައި މުވައ�ޒަފުނ�ގެ ކަސ�ޓަމ�ސ�ގެ

 ސ�ްކަސ�ޓަމ� ހިމެނޭނީ ބޭފުޅުނ� އެ� ދާއިރުގައިް ބަދަލުވެގެނ� ބޭފުޅުނ� އެ ގ�ތުގައި ސަރވިސެއ�ގެް ޔުނިފޯމ� އަދި. ގ�ތުގައި

 މިް އިނ� މާއ�ދާ މި ރަނގަޅަށ� ވަރަށ� ވާޖިބުތައ�� މަސ�އޫލިއ�ޔަތުތަކާއި ސަރވިސ�ގެް ކަސ�ޓަމ�ސ�� އެކުލެވިފައިވާް މިހާރު

ނޑައެޅިފައިވާ އިނ� މާއ�ދާ ވަނަ 4 ޤާނޫނުގެ . ހަމަޖެހިގެނ�ދާނެ ވަކިނ� ގ�ތުގައިް ބައެއ� ކުރާ ކަނ�ތައ�ތައ� އެ ގ�ތުނ� ކަ

ނޑުމެނ�� އެހެނ�ވީމާ  އުސޫލުތައ�ް ޢަމަލުކުރަމުނ�ދާ ވެސ�ް ތަނ�ތާނގައި އެހެނ� ދުނިޔޭގެް އުސޫލުތަކަކީް ބޫލުކުރާޤަް އަޅުގަ

� ވެސ�ް މުއައ�ސަސާތަކެއ� ހުރިހާ ހިނގާ މި ދިވެހިރާއ�ޖޭގައި� ވެސ�ް ދިވެހިރާއ�ޖެ ތަޢާރަފުކުރެވި ވެސ� ދިވެހިރާއ�ޖޭގައި

ނޑަށ�އަޅު ކަމަށ� އުސޫލުތަކެއ� ހިނ�ގޭނެ ތެރޭގައި ޕ�ރެކ�ޓިކ�ސ�ް ބެސ�ޓު  އުސޫލުތައ�ް އެ� އެހެނ�ވީމާ. ޤަބޫލުކުރެވެނީ ގަ

ނޑުމެނ�ނަށ�� ވަނ�ޏާ ކަމަށ� ހިނގާ ދިވެހިރާއ�ޖޭގައި  މިހާރު. އަނ�ނާނެ ލިބިގެނ� ނަފާ އާއި މަނ�ފާ ލިބެނ�ޖެހޭ ޤައުމަށ� އަޅުގަ

ނޑު� އެހެނ�ވީމާ. ނެތ� މައ�ސަލައެއ� ބ�ޑެތި މާ ބިލުގައި މި  ގ�ތަށ�ް ހުށަހެޅި ބިލު މި މެނ�ބަރު ރިޢިއ�ޒަތ�ތެ ދާއިރާގެ ކެލާ އަޅުގަ

ނޑު ފާސ�ކުރަނ� ގ�ތަށ� ހުށަހެޅި ކ�މިޓީއަށ� މަޖިލީހުގެ ނޑުގެ� ދަނ�ނަވަމުނ� ވާހަކަ ތާއީދުކުރާނެ އަޅުގަ  މާް ވާހަކަ އަޅުގަ

 .ޝުކުރިއ�ޔާ. ހުއ�ޓާލާނަނ� ކުރުކ�ށ�ލާފައި އެކު ނެތުމާ ދިގުކުރަނ�

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� އަސ�ލަމު ދުމުޙައ�މަ މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ހިތަދޫ

 ގުރޫޕ�ގެ ޕާލަމެނ�ޓަރީ ޕާޓީގެ އެް� ނަމަ ވަނީ ކަމަށ� މަސައ�ކަތ�ކުރާ ގ�ރޫޕުގައި ޕާލަމެނ�ޓަރީ ޕާޓީއެއ�ގެް� ރައީސ�ް ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ނޑަށ�ް ކަމަށ� އ�ނ�ނަ އުސޫލެއ� ޢާއ�މު ހުށަހެޅޭނެ އިޞ�ލާޙުތައ�� ބުރަވެ ގ�ތަކަށ�ް އ�ނ�ނަ އަޣުލަބިއ�ޔަތު  އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ނަށ�ް ފަހަރަށ� ފުރަތަމަ ދިޔައިރު ވެގެނ� އަހަރެއ�ް އެތައ� 100 އަށ� ކަސ�ޓަމ�ސ�� ދެނ�. ޤަބޫލުކުރެވެނީ  އަޅުގަ

ނޑު ދަށުނ� ޤާނޫނުގެ މި� އެހެނ�ވީމާ. ގެނެވެނީ މި ޤާނޫނެއ�  ކަސ�ޓަމ�ސ�ގެް ބޭނުނ�ވަނީ ހަމަ ދަނ�ނަވާލަނ� އަޅުގަ

 ދަށުނ� އުސޫލުތަކެއ�ގެ ގަވައިދުތަކާއި� އެހެނ�މެ ހަމަ. އެބަދޭ ލިބިގެނ� ރުތަކެއ�ބާ ވަރުގަދަ ބ�ޑެތި ވަރަށ� އ�ފިސަރުނ�ނަށ�

 ... އެބަދޭ ލިބިގެނ� ބާރު ޤާނޫނީ ކަނ�ތައ�ތަކަށ� ގެނ�ދާ ހިނ�ގަމުނ� ކަސ�ޓަމުނ� ކަނ�ތައ�ތައ� ގެނ�ދާ ކުރަމުނ� ކަސ�ޓަމުނ�

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ރިޔާސަތުނ�

 .ޠަފާޞ�މު މަދުއ�މުޙަ މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ ފުށިތިމަރަް� މައ�ސަލައެއ�ް ބެހޭ ނިޒާމާ
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 (މައ�ސަލަ ނިޒާމީ)

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� މުޞ�ޠަފާ މުޙައ�މަދު މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ ތިމަރަފުށި

 ޤާނޫނީް ލިބިފައިވާ އަށ� މީހާ އެ ވިޔަސ� ކަމުގައި މަސައ�ކަތ�ކުރި ގުރޫޕުގައި ޕާލަމެނ�ޓަރީ ޕާޓީގެ� ރައީސ�ް ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ނޑު ވާހަކަ އެ� އެހެނ�ވީމާ. ވިއ�ކައިލާކަށ�ނުޖެހޭ ޙައ�ޤުތައ� ރައ�ޔިތުނ�ގެ ވިއ�ކާލައިް ހައިސިއ�ޔަތުނ�  .ފާހަގަކ�ށ�ލަނ� އަޅުގަ

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ރިޔާސަތުނ�

 އ�ދުދިނުމަށ�ރަ ގ�ތުނ� ބެހޭ ވާހަކަފުޅަކާ ދައ�ކަވާ މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި އެ މަޖިލީހުގައި. ނޫނ� މައ�ސަލައެއ� ބެހޭ ނިޒާމާ

 ކުރިއަށ�ް ވާހަކަފުޅު އަސ�ލަމު މުޙައ�މަދު މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ އުތުރު ހިތަދޫ. ނުނެގޭނެ މައ�ސަލައެއ� ނިޒާމީ

 .ގެނ�ދެވުމަށ�

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� އަސ�ލަމ� މުޙައ�މަދު މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ހިތަދޫ

� އެހެނ�ނަމަވެސ�ް� ދެނ�. ލިބިގެނ�ދޭ އަބަދުވެސ�ް ފުރުޞަތު ހުށަހެޅުމުގެ ހަމަ އިޞ�ލާޙުތަކެއ� މީގައި� ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ނޑުމެނ� ނޑުް އަޅުގަ ނޑުމެނ� ހައިސިއ�ޔަތުނ� މީހެއ�ގެ މަސައ�ކަތ�ކުރި ވެސ� ކ�މިޓީގައިް އަޅުގަ  ވަޮަރަށ�ް ކ�މިޓީގައި އަޅުގަ

ނޑުމެ އިނ� ސަރވިސ�ް ކަސ�ޓަމ�ސ� ޚާއ�ޞަކ�ށ� ދިރާސާކުރުމަށ�ފަހު ބ�ޑަށ� . ހޯދިނ� މަޢުލޫމާތު ބ�ޑަށ� ވަރަށ� ހަމަ ނ�އަޅުގަ

ނޑުމެނ� ބަދަލެއ�ހެނ�ް ހުރިހާ ބޭނުނ�ފުޅުވާ ގެނ�ނަވަނ� ބޭފުޅުނ�ގެ އެ އަދި  ބިލު ދިރާސާކުރުމަށ�ފަހު ބިލު މި ގެނެސ� އަޅުގަ

ނޑުމެނ� އަދި� ގ�ތ� ހިނގަމުނ�ދާ ކަނ� މިއީ� ދެނ�. ގ�ތަށ� މި ވަނީ މި ބައ�ޓަނ�ކުރެވިފައިް މިހާރު  ޤާނޫނުް މި ހަމަ އަޅުގަ

 ވިސ�ނެވުމަށ�ފަހުް ބ�ޑަށ� ވަރަށ� ރިޢާޔަތ�ކުރައ�ވައި ބ�ޑަށ� ވަރަށ�ް ވެސ� ކަނ�ތައ�ތަކަށ� އަމަލީ ދިމާވެދާނެ ހިނ�ގަމުނ�ދާއިރު

ނޑުމެނ�ނަށ� އ�ނ�ނައިރުް ނިނ�މާފައި އެހެނ�� ދެނ�. ވަނީ މި ނިނ�މާފައިް ބިލު މުޅި ކ�މިޓީނ�  އިތުރަށ�ް ހަމަ އަޅުގަ

ނޑު ގ�ތުނ� އެ. ހުރެދާނެ ކަނ�ތައ�ތަކެއ� ޖެހޭްފުރިހަމަކ�ށ�ލަނ�  ހުށަހެޅުއ�ވި އެ ނަޝީދު ފާހަގަކ�ށ�ލަނ� މި އަޅުގަ

ނޑުމެނ� ބ�ޑަށ� ވަރަށ� އިޞ�ލާޙުތަކަށ� . ހުރެދާނެ އިޞ�ލާޙުތަކެއ� ފުރިހަމަ އެފަދަ އަދި. ތާއީދުކުރަނ� ބ�ޑަށ� ވަރަށ� އަޅުގަ

ނޑުމެނ� އިޞ�ލާޙުތަކަށ� އެފަދަ  މުޅިް މަސައ�ކަތުގެ� ޒާތަށ� މުޅިް� އެހެނ�ނަމަވެސ�� ދެނ�. ކިޔަނ� ރުޙަބާމަ އަބަދުވެސ� އަޅުގަ

 ހުށަހެޅުއ�ވިް ބޭފުޅަކު ކ�ނ�މެ� އެއީް. ދަތިވާނެ ބ�ޑަށ� ވަރަށ� ބަލައިގަނ�ނަނ� އިޞ�ލާޙުތައ� ބައެއ� ކަހަލަޮަ ބަދަލުއަނ�ނަ ޒާތަށ�

ނޑުް ވެސ�ް ވާހަކަ އެ.  ވިޔަސ� ކަމުގައިް އިޞ�ލާޙެއ�ް ނޑުގެ� އެކުް މާފާހަގަކ�ށ�ލު އަޅުގަ  އަވަހަކަށ�ް ވިހާވެސ� އުއ�މީދަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ނަށ�ް ޚިދުމަތ� ކަސ�ޓަމ�ސ�ގެ ލިޮިބި ބާރުތައ� ޤާނޫނީ ކަސ�ޓަމަށ�. ދިޔުނ� ވެގެނ� ޤާނޫނަކަށ� ފާސ�ވެ ބިލު މި  އަޅުގަ

ނޑުގެ ދިއުނ� ފެނިގެނ� ތަނ� ދާ ލިބިގެނ� ރާއ�ޖޭގައި ގ�ތުގައި ފުރިހަމަ އެނ�މެ  ޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ޝުކުރިއ�ޔާ. ކީއުއ�މީދަ އަޅުގަ

 .ރައީސ�

 



 54

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ޢާމިރު އަޙ�މަދު މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ ކުޑަހުވަދޫ

 ކުރައ�ވާފައިވާް ކ�މިޓީނ� އިޤ�ތިޞާދީް ބިލު ކަސ�ޓަމ�ސ�ގެ ދިވެހިރާއ�ޖޭގެ� އާދެް. ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެޮެރި ޝުކުރިއ�ޔާ

ނޑު މަސައ�ކަތަށ�  ވިސ�ނުނ�ތަކެއ�ް ފުނ� ވަރަށ� ކ�މިޓީގައި އެ ފަހު ޒަމާނ�ތަކަކަށ� ށ�ވަރަ. ޝުކުރުދަނ�ނަވަނ� ހަމަ އަޅުގަ

 ދިރާސާކ�ށ� ބިލު މި ހޯދުމަށ�ފަހު ބަސ� ފަރާތ�ތަކުގެ ހުރި ގުޅުނ� މިކަމާ މާހިރުނ�ތައ� އެކިއެކިް އިޤ�ތިޞާދީ� ވިސ�ނައިް

ނޑު� މެދު ނިނ�މުމާ މި ނިނ�މާފައިވާ . ޝުކުރުދަނ�ނަވަނ� ނ�ހައިސިއ�ޔަތު މެނ�ބަރެއ� މަޖިލިސ�ގެ ހަމަ އަޅުގަ

ނޑު ދޭތެރޭގައި ރިޕޯޓާ ކ�މިޓީ ބިލުގެ� އެހެނ�ނަމަވެސ�  ވާހަކަް އެ� ހުރީތީވެ ކަނ�ބ�ޑުވުނ�ތައ� ކަހަލަ ބައެއ� ހަމަ ވެސ� އަޅުގަ

ނޑުް ނޑު ވެސ� ފުރަތަމަ އެނ�މެ. ދަނ�ނަވާލަނ� އަޅުގަ  ބައެއ�ް މިއަށ� ކަމަކީ އ�ތ� ކަނ�ބ�ޑުވުނ�ް ބ�ޑަށ� އެނ�މެ ހަމަ އަޅުގަ

� އެއީ. ވިދާޅުވެއ�ޖެ ރައީސ� ކަމަށ� ނޭހޭނެ ވޯޓަށ� ގ�ތުގައި އިޞ�ލާޙުތަކުގެ އެ� އިޞ�ލާޙުތައ� ބައެއ� ށަހެޅުނ�ހު

ނޑުމެނ�  ބައިވަރުް މުއައ�ސަސާއެއ�ގެ ބ�ޑު ކަހަލަ ކަސ�ޓަމ�ސ� މިއަދު. މައ�ސަލައެއ� ކަނ�ބ�ޑުވާނ�ޖެހޭ މިއަދު އަޅުގަ

ނޑުމެނ� މިޮިއީ� ކަމީް ދާނ�ޖެހޭ ނ�ބޭރުވެގެ ސަރވިސުނ� ސިވިލ� މުއައ�ޒަފުނ�ތަކެއ� ނޑު ދަނ�ނަވާނީ ހަމަ އަޅުގަ  ހަމަް އަޅުގަ

� އެހެނ�. ކަމެކޭ ކަނ�ބ�ޑުވާ ހައިސިއ�ޔަތުނ� މެނ�ބަރެއ�ގެް މަޖިލިސ�ގެް ނުވަތަް ހައިސިއ�ޔަތުނ� ދިވެހިރައ�ޔިތެއ�ގެ ގައިމުވެސ�

ނޑުމެނ�ނަށ� ކަމަކީ ދެނ�ނެވި މި  ސިވިލ�ް ނިޒާމަކީ އެއ� ހަރުދަނާ އެނ�މެ ފައިވާގާއިމުކުރެވި ދިވެހިރާއ�ޖޭގައި މި އަޅުގަ

�ޓަމ�ސ�ގެ މިް ގ�ތުގައި މުވައ�ޒަފުނ�ގެް ސަރވިސ�ް ސިވިލ� މި� އެހެނ�ވީމާ. ވާތީވެ ކަމަށ� ސަރވިސ�ް  މުވައ�ޒަފުނ�ތައ�ް ކަސޮ�

ނޑު ތިބުމަކީ  ބިލުް މި� އެހެނ�ވީމާ. އ�ކަމެ ކުރަނ�ޖެހޭ އ�ތ�ގ�ތުނ� މި ހާލަތު މިއަދުގެ ކ�ނ�މެހެނ� ހަމަ ގ�ތުގައި ޤަބޫލުކުރާ އަޅުގަ

ނޑު ފ�ނުވާލުމަށ� ކ�މިޓީއަކަށ� އަނބުރާ  އަލުނ�ް� ވިސ�ނުމަށ�ޓަކައި މެދު ބިލާ މި އަލުނ�. ހުށަހަޅަނ� ހަމަ އަޅުގަ

ނޑު ދަނ�ނަވާލަމުނ� ވާހަކަ އެ� އެހެނ�ވީމާ. ދިރާސާކުރުމަށ�ޓަކައި  މިކަމަށ� ބޭފުޅަކު ކ�ނ�މެވެސ� އުއ�މީދުކުރަނ� އަޅުގަ

. ފާސ�ކުރުމަށ� ބިލު މި ދިރާސާކުރުމަށ�ފަހުް އަލުނ� ފ�ނުވައި ކ�މިޓީއަކަށ� އަލުނ� ބިލު މި. ކަމަށ� ނެތާއީދުކުރައ�ވާ

 .ޝުކުރިއ�ޔާް

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ރަޝީދު ރިޔާޟ� މެނ�ބަރު ދާއިރާގެް ވިލުފުށި

 މެނ�ބަރުނ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ގިނަ� ގ�ތުނ� ބެހޭ ބިލާ ކަސ�ޓަމ�ސ�ގެ� އާދެް. ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝުކުރިއ�ޔާ.  ����� �����

ނޑަށ�� އެހެނ�ނަމަވެސ�ް. ބިލެކޭ ރަނގަޅު ވަރަށ� ބިލަކީ މި ފާހަގަކުރެއ�ވި މެނ�ބަރަކު �3 ފާހަގަކުރެއ�ވި  ބިލުް މި ވެސ� އަޅުގަ

ނޑަށ�ް� އެހެނ�ވީމާް. ހުށަހެޅުމަށ� އިޞ�ލާޙު މިއަށ�ް ފަހުނ� ވަރަށ� ލިބުނީ ނޑުް� އަޅުގަ  ކެއ�ްއިޞ�ލާޙުތަް ހުރިހާ ބޭނުނ�ވާ އަޅުގަ

ނޑަށ�ް ފުރުޞަތު ލުމުގެ ނޑަށ� ހުށަހެޅުމަށ� އިޞ�ލާޙު މި. އެއީް. ދިޔަ ނުވެސ� ލިބިގެނެއ� އަޅުގަ  ވަގުތާް ލިބުނުް ބިލު އަޅުގަ

 މިް ކަނ�ބ�ޑުވުނ� މެނ�ބަރުނ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ގިނަ ވަރަށ�� އެހެނ�ކަމުނ�. ގުޅިގެނ� ދިއުމާ ކުޑަވެގެނ� ފުރުޞަތު އެ ދޭތެރޭގައި

ނޑު ކަމަށ� ހުރި ބިލުގައި  ފާހަގަކުރެއ�ވިް އެ މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ކުޑަހުވަދޫ ގ�ތުނ� އެ� އެހެނ�ކަމުނ�. ފާހަގަކުރަނ� އަޅުގަ

 އެއ�ގ�ތަށ�ް ކަނ�ބ�ޑުވުމާ މެނ�ބަރުނ�ގެް ފ�ނުވައިގެނ� އަށ� ކ�މިޓީ އިޤ�ތިޞާދީ އަނބުރާ އަލުނ� ބިލު މި ފަދައިނ�
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ނޑު ހުށަހެޅުމަށ� ހުށަހެޅި އެ ގެނައުމަށ� ބައ�ޓަނ�ކ�ށ�ގެނ�ް ނޑު މި� ރައީސ�ް ޢިއ�ޒަތ�ތެރިް. ތާއީދުކުރަނ� އަޅުގަ  ވާހަކަް މިް އަޅުގަ

 ނިސ�ބަތ�ވެވަޑައިގަނ�ނަވާް ޕާޓީއަށ� ސަރުކާރު�  ވާތީ ކަމަށ� ސަރުކާރުނ� ހުށަހެޅުއ�ވި މިއަދު ބިލު މި ޖެހެނީ މި ދައ�ކަނ�

ނޑުގެ ނޑުް ވެސ� މުނ�ކަނ�ބ�ޑުވު މެނ�ބަރުގެ ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ ތިމަރަފުށި� އަޚ�ް އަޅުގަ  ހަމަ. ފާހަގަކުރަނ� މިއަދު އަޅުގަ

ނޑު ވެސ� ހިތ�ދަތިކަނ�ތައ�ތައ� މާޔޫސ�ކަމާއި ކުރިމަތިވެފައިވާ މިއަދު މެނ�ބަރަށ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި އެ� އެހެނ�މެ  އޭނަގެް އަޅުގަ

ނޑުް އެކަމަށ�� ހިތާމަކ�ށ�ް އެކަމާ ގ�ތުނ� އަޚެއ�ގެ ނޑު� އާދެް. ތަޢުޒިޔާކިޔަނ� އަޅުގަ  ބިލަކުނ�ް މިފަދަ ގ�ތުގައިް ކުރާޤަބޫލު އަޅުގަ

ނޑުމެނ� ނޑުމެނ�ނަށ�ް މަޤުސަދު ހާސިލުކުރަނ�ޖެހޭ އަޅުގަ  މި އެކުގައި ބަދަލާ އަނ�ނަ މި. ވާނެ ދާނ� ހާސިލުވެގެނ� އަޅުގަ

ނޑުް ގ�ތުނ� އެ. ލިބިގެނ�ދާނ�ވާނެ ފުރުޞަތު ވުމުގެ ވެސ� ތަނަކަށ� އ�ތ� އެއ�ކިބާވެފައި ނުފޫޒުނ� ސިޔާސީ ތަނަކީ  އަޅުގަ

 ސިވިލ�ް މާދަމާ. އެބައ�ތ� ބިރުވެރިކަނ� މަސައ�ކަތ�ކުރާ ކަސ�ޓަމ�ސ�ގައިް މަސައ�ކަތ�ކުރާ ތަނުގައި އެ މިހާރު ހެޅީހުށަ

 ސިވިލ�ް ގުޅިގެނ� ބަދަލުވުމާ ބަދަލުވަމުނ�ދާ މި� ނަމަ ނޫނ� ގ�ތުގައި ބައެއ� މަދަނީ� ނުކުމެގެނ� ތެރެއިނ� ސަރވިޮިސ�ގެ

� އެހެނ�ވީމާް. ދާނެ އައިސ�ގެނ� ތެރެއަށ�ް މިކަމުގެް ބަދަލުތައ� ބ�ޑެތި ވަރަށ� ޅިގެނ�ގު ދިއުމާ ގެއ�ލުގެނ�ް ވަޒީފާގެ ސަރވިސ�ގެ

ނޑުމެނ� މީއީ ނޑުމެނ�ނަށ� ބިރުވެރިކަނ� ވަޒީފާގެް މިއަދު. ކަމެއ� ކަނ�ބ�ޑުވާނ�ޖެހޭ ބަޑަށ� ވަރަށ� ހަމަ އަޅުގަ . އެބައ�ތ� އަޅުގަ

 މެނ�ބަރުނ�ް ޢިއ�ޒަތ�ތެރި އެް� ބޭބޭފުޅުނ� އެ� ދޭތެރޭގައިް ބޭފުޅުނ�ނާ ބައެއ� ތާއީދުކުރެއ�ވި މިއަޮަށ� މިއީ� އެހެނ�ވީމާ

ނޑު� އެހެނ�ވީމާް. އެބައ�ތ� ޖާގަ ސުވާލުކުރުމުގެ މީހުނ�ނާ އެ ރައ�ޔިތުނ�ް އިނ�ތިޚާބުކުރެއ�ވި  ދަނ�ނަވާނީް އަޅުގަ

ނޑުމެނ� ރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ނޑުމެނ�ގެ ވަނ�ޏާ ކަމަށ� ހެޔ�އެދޭ އަޅުގަ  ނިސ�ބަތުނ�ް ވަޒީފާގެ� ޤައުމަކަށ�ވެފައި ކުޑަ ޤައުމީ އަޅުގަ

ނޑުމެނ� ދާއިރުގައި އިތުރުވެޮެގެނ� މިނ�ވަރަށ� ދާ ހައ�ދުފަހަނައަޅާް މަގާމުތައ�ް ސިޔާސީ. މަދުވެގެނ� މީހުނ� މިދަނީ  އަޅުގަ

ނޑުމެނ�� ހަމައެކަނި. ހޯދައިދޭނ� ރައ�ކާތެރިކަނ� ވަޒީފާގެ މީހުނ�ނަށ� ތިބި ވަޒީފާތަކުގައި އެބަޖެހޭ  ވިސ�ނަނ�ޖެހޭނީް އަޅުގަ

 ވަޒީފާގެް ބައެއ�ގެް ތިބި ވަޒީފާގައިް ތިބޭ ތަނުގައިް އެ. އެކުލަވާލާއިރު ބިލެއ� މިފަދަ ނޫނ� ނަޒަރަކުނެއ� އިޤ�ތިޞާދީ މާލީ

ނޑުމެނ� ވެސ� ރައ�ކާތެރިކަނ� ނޑު� އެހެނ�ވެގެނ�. ވިސ�ނަނ�ޖެހޭ އަޅުގަ  ކަސ�ޓަމ�ސ�ގެް. އެއީ އިޞ�ލާޙެއ� ހުށަހެޅީ އަޅުގަ

ނޑަށ�� އެހެނ�ނަމަވެސ�. ވާނ�ވާނެ ކަމަށ� ވައ�ޒަފުނ�މު ސަރވިސ� ސިވިލ� މުވައ�ޒަފުނ�ނަކީ  ވަގުތުކ�ޅު ވަރަށ� އަޅުގަ

 އ�ތ�ތާނގައިް ކުރިއަށ�� އެކަމަކު. ވިދާޅުވީ ރިޔާސަތުނ� މަޖިލީހުގެ ވެސ� ކަމަށ� ނޭހެނެ ވޯޓު އިޞ�ލާޙަށ� އެ� އ�އ�ވާ ކުޑަވެފައި

ނޑު  ބަދަލުކުރުމުގެް އިޞ�ލާޙެއ� އެް އިތުރަށ�. ރުދަނާކުރައ�ވަނ�ހަ އެބަޖެހޭ މިކަނ�ތައ�ތައ�ް މަޖިލީހުގެ މި ދަނ�ނަވާނީ އަޅުގަ

 އެް އިޞ�ލާޙުކުރަނ� އެކަނ� ވަނ�ޏާ ކަމަށ� އުޅޭ ތަޢާރުޟެއ� އެ ބިލާ އެ. އަނ�ގަނ�ޖެހޭނެ އެކަނ� މެނ�ބަރަކަށ� އ�އ�ވާ ފުރުޞަތު

ނޑުްއަ. ހެދޭ ގޯހެއ�ް ބ�ޑު ވަރަށ�ް އެއީް ނުދެއ�ވުމަކީ ފުރުޞަތު އެ. ދެއ�ވަނ�ޖެހޭނެ ފުރުޞަތު  މާް ގ�ތުނ� ބެހޭ ކަމާ މި މިއަދު ޅުގަ

 ރަނގަޅުކ�ށ�ލީމަ މިކަނ� އ�ތ�ތާނގައިް ކުރިއަށ� މުސ�ތަޤުބަލު� އެހެނ�ނަމަވެސ�. ނެތ� ދަނ�ނަވާކަށ� އެއ�ޗެއ� ބ�ޑު
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 ރާްމަސައ�ކަތ�ކުް ބުރަކ�ށ� ވަޮަރަށ� އެކު އިޚުލާސ�ތެރިކަމާ ވަރަށ�ް ކުދިނ�ނަކީ މަސައ�ކަތ�ކުރައ�ވާ މަޖިލީހުގެ. ރަނގަޅުވާނެ

ނޑު ބުނަނ� އެއ�ޗެއ� ދިމާލަށ� ކުދިނ�ނާ އެ� އެހެނ�ވީމާް. ކުދިނ�ކ�ޅެއ�  މަޖިލީހުގެ� އެހެނ�ނަމަވެސ�. ނޫނ� ބޭނުމެއ� ހަމަ އަޅުގަ

 ރަނގަޅުކުރެއ�ވުމަކީް ކަނ�ތައ�ތައ� މި. ފާޑުކިޔަނ�ޖެހޭނެ ވެސ� އަބަދު ކަނ�ތައ�ތަކަށ� ކުރައ�ވާ ރައީސ� ނައިބު އަދި ރައީސ�

 އެނ�މެ މަސ�ޢޫލިއ�ޔަތު އެ ނަމަވެސ� ނެތ� ވަގުތު މި އަމީނ�ޢާއ�މު އަދި. ކަމެއ� ކުރައ�ވަނ�ޖެހޭނެ ރައީސ� ނައިބު އަދި ރައީސ�

ނޑު ވެސ� ބެލެހެއ�ޓުމުނ�ދާކަނ� އެކަނ�ކަނ� ފުރިހަމަގ�ތުގައި  ކަނ�ތައ�ތައ�ް ބިލުގެް މި� އެހެނ�ނަމަވެސ�ް. ފާހަގަކުރަނ� އަޅުގަ

ނޑު ދޭތެރޭގައި ގ�ތާ މިދިޔަ ނޑުް� އެހެނ�ވީމާ. ކުރަނ�ހިތާމަ އަޅުގަ ނޑު� އުއ�މީދުކުރަނީ އަޅުގަ � ޤަބޫލުކުރަނީ އަޅުގަ

ނޑުމެނ�  ވަޒީފާތަކެއ�ް މުއައ�ޒަފުނ�ގެ ބައިވަރު އެތައ� ކަސ�ޓަމުގެ ހެދި ބިލާ މި� ތިބިް ކަސ�ޓަމުގައި� ތިބިް ތަނުގައި މި އަޅުގަ

 ހުށަހެޅި އެ މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެް ކުޑަހުވަދޫ� ޢާމިރު އަޙުމަދު ގުޅިގެނ�ް އ�ތުމާ ބިރުވެރިކަނ� ކަމުގެ ގެއ�ލިގެނ�ދާނެ

ނޑު ހުށަހެޅުމަށ�  .ރައީސ�ް ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝުކުރިއ�ޔާް. ސަބަބަކީ އެއ� ބ�ޑު އެނ�މެ ތާއީދުކުރާ އަޅުގަ

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� މަނިކު ޙުސައިނ� ނިހާނު އަޙ�މަދު މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ ވިލިމާފަނ�ނު

 މެނ�ބަރެއ�ގެް ހިމެނޭ ކ�މިޓީގައި ނިމެނީ ކ�މިޓީނ� މަސައ�ކަތ� ބިލުގެ ކަސ�ޓަމުގެ. އީސ�ރަ ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝުކުރިއ�ޔާ

ނޑު ހައިސިއ�ޔަތުނ�  ޢިއ�ޒަތ�ތެރިް� މުޤައ�ރިރު މި ދައ�ކަވަމުނ� ވާހަކަ ފަށައިގަތުމުގެ ރިޕޯޓުގައި ކ�މިޓީގެ މި ވެސ� އަޅުގަ

 ދާއިރާގެް ކެލާ މުޤައ�ރިރު ނައިބު އަދި� އިބ�ރާހީމަށާއި ޤާސިމ� މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެް މާމިގިލި� މުޤައ�ރިރު

 ބިލަކީް މި. ޝުކުރުދަނ�ނަވަނ� އެކު އިޚުލާސ�ތެރިކަމާ ހަމަ މަޢުޞޫމަށ� ޑ�ކ�ޓަރު މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

� ނަނ� ކަސ�ޓަމ�ސ�ގެ ރާއ�ޖޭގެ. ބިލެއ� ދިޔަ ފާހަގަކުރެއ�ވިގެނ� ގ�ތުގައި ބިލެއ� ފަނ�ނީ ވަރަށ� އެނގިވަޑައިގަނ�ނަވާނެ

ެގެ ނޑުމެނ� ބަދަލުކުރަނ� އަށ�ް ސަރވިސ� ކަސ�ޓަމ�ސ� މޯލ�ޑިވ�ސ� ނަނ� ކަސ�ޓަމ�ސޮ�  އައިއިރުގައި ފުރަތަމަ ބިލުގައި އަޅުގަ

. ދިޔައީ ހުށަހެޅިގެނ� ބިލު ނަމުގައި ސަރވިސ�ގެ ޕ�ރ�ޓެކ�ޝަނ�ސ� ބޯޑަރ އެނ�ޑ� ކަސ�ޓަމ�ސ� މޯލ�ޑިވ�ސ� ޚިލާފަށ� ގ�ތާ އ�ތ�

 އަށ�ް ސަރވިސ�ް ކަސ�ޓަމ�ސ� ނަނ� ބިލުގެް ގ�ތުގައިް ޚާއ�ޞަ ބަހުސ�ކުރެއ�ވުމަށ�ފަހުގައި ޙަލާގެމަރު ކ�މިޓީގެް� ނަމަވެސ�

ނޑު ދިޔަކަނ� ބަދަލުވެގެނ�  މިހާތަނަށ� މެދުގައި މަސައ�ކަތާ ބިލުގެް މި. ފާހަގަކ�ށ�ލާނަނ� މަރުޙަލާގައި މި ހަމަ ވެސ� އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ނަށ� މަތިނ� ބޭރުް މަހަ ޚިޔާލުތަކުގެ ބައެއ� ފާޅުކުރެއ�ވިް މެނ�ބަރުނ� ބައެއ�  ބައެއ� އެބަހުރި ހަމަ ވެސ� އަޅުގަ

 ޚާއ�ޞަް ހަމަ އޭގެތެރޭގައިް. ވިދާޅުވެފަ ގ�ތ�ތަކަށ� ވަކި ތާއީދުކުރައ�ވާ ރައ�ޔިތުނ� އިޞ�ލާޙުތަކަށ� ބައެއ� ކަނ�ތައ�ތަކުގައިް

ނޑުް ގ�ތެއ�ގައިް  ސިވިލ�ް މި ފާހަގަކުރެއ�ވިް އެް ޢާމިރު ނ�ބަރުމެ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ދާއިރާގެް ކުޑަހުވަދޫް ފާހަގަކ�ށ�ލާނަނ� ވެސ� އަޅުގަ

 ދެނ�ް ވެގެނ�ދިޔައިމަ އ�ފިސަރުނ�ނަށ� އެޅޭ ޔުނިފޯރމ� ޔުނިޓަކީް ވަކި� ތިބުމާއިް ގ�ތުގައި މުވައ�ޒަފުނ�ގެ ސަރވިސ�ގެ

 ހައ�ދުގައިްސަރަ އެ� ސަރަހައ�ދުގައިް ކަސ�ޓަމ�ސ� ޚިޔާލުތައ� ތަފާތު ވަރަށ�ް މައ�ސަލަތަކަށ�ް ނުކުމެދާނެ ދިއުމުނ� ބަދަލުވެގެނ�

ނޑުމެނ�ނަށ� ފަރާތ�ތަކުނ� މަސައ�ކަތ�ކުރައ�ވާ � ވާތީވެް ބިލަކަށ� ފަނ�ނީ ބިލަކީް� އެހެނ�ނަމަވެސ�. ވަނީ ހިއ�ސާކ�ށ�ފައި އަޅުގަ
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 ކަސ�ޓަމުގެް އެކު ބަދަލުތަކާ މިއަނ�ނަ އަލަނ� ނިމިގެނ� ޕާލަމެނ�ޓުނ� މި ބިލު މި ގ�ތަކަށ� ތަފާތު ގ�ތެއ�ގައި ޚާއ�ޞަ އަދި

ނޑުމެނ� ދާއިރުގައިް ތަފާތުވެގެނ� އުސޫލުތައ�ް  ނަތީޖާތަކާް ނުކުމެދާނެ ކަނ�ތައ�ތަކުގައި މިކަހަލަ އެބަޖެހޭ ވިސ�ނާލަނ� އަޅުގަ

ނޑައަޅާފައި ބާބުތަކަށ� އެކިއެކި އެބަޖެހޭ ފާހަގަކުރަނ� ގ�ތެއ�ގައި ޚާއ�ޞަ މީގައި. މެދުގައި  ދިޔައިރުގައި ނިމިގެނ� ކަ

 ލިބިފައިް ބާރު ފާސ�ކުރުމުގެ ބަލާ� ރަނގަޅުކ�ށ� ފެނ�ވަރު އިހުނަށ�ވުރެ� ރަނގަޅަށ� އިހުނަށ�ވުރެ އ�ފިސަރުނ�ނަށ� ކަސ�ޓަމު

ނޑައަޅައި ކުށ�ތައ� އަނެއ� ޤާނޫނަކީ މި އަދިް. އެބަދޭ ނޑައެޅިފައި މީގައި ވެސ� އަދަބުް ކުށުގެް ޖިނާޢީް ކަ  ބައެއ� ހުރިް ކަ

 ކ�ރަޕ�ޝަނަށ�ް� ވާނެ ކަނ�ތައ�ތަކަށ� އެއ�� ވާނެ ށ�ހާދިސާއަކަ އެއ� ނުރައ�ކާ އެނ�މެ ދިމާވެދާނެ ޤައުމަކަށ�. ކަނ�ތައ�ތައ�

 އަނ�ނައިރުގައިް ކުރިއަރަމުނ� ވެސ� ޤައުމުތަކުގައި އެހެނ� ދުނިޔޭގެ. ވާނަމަ ކަމަށ� ހިނގައ�ޖެ ބަނ�ދުނުކުރެވި ދ�ރުތައ� އ�ނ�ނަ

 އ�ފިސަރުނ�ގެ ކަސ�ޓަމުް. ދ�ރާށީ ކަސ�ޓަމުގެް ވެގެނ�ދޭ ދ�ރާއ�ޓަކަށ�ް އެއ�ް ނުރައ�ކާތެރި އެނ�މެ ދިމާވާް ޤައުމުތަކަށ� އެ

 ބިރުވެރިް އެ. ކަމަށ� ހިނގައިދާނެ އުފެދިގެނ� މައ�ސަލަް ކ�ރަޕ�ޝަނުގެ ރިޝ�ވަތާއި ތެރޭގަޮައިް ތަނުގެ އެ ނުވަތަ ދ�ރާށިތައ�

( ހ) މާއ�ދާގައި ވަނަ �93 މިސާލަކަށ�. ދަނ�ނަވަނ�ޖެހޭ ކަމުގައި އ�ތ� މަސައ�ކަތ�ކުރައ�ވާފައި ހައ�ލުކުރެވޭތޯ މީގެނ� ސަބަބު

 ޤާނޫނުގައިް ކުށ�ތަކަށ� ކަހަލަ ބައެއ�ް އަދި. ޤާނޫނުގައި އެބައ�ތ� ހާމަކ�ށ�ދެއ�ވާފައިް ވަކިނ� ކުށ�ް ރިޝ�ވަތުގެ ގައި( ށ) ދިއަ

ނޑައެޅިފައިް  2 އާއި ރުފިޔާް 10000 ގ�ތުގައި އަދަބެއ� ދޭނެ ކަނ�ތައ�ތަކުގައި ހުރި ގުޅުނ� އެއާް ވެސ� ކުށ�ތަކަށ�ް ނެތ� ކަ

ނޑުް ރިޢާޔަތ�ކުރާއިރުގައި ކަނ�ތައ�ތަކަށ� ހުރި މިހެނ�. އެބައ�ތ� ހިމަނުއ�ވާފައިް ދަދަކަށ�އަ ދޭތެރޭގެ ރުފިޔާގެ ލައ�ކަ  އަޅުގަ

 ކ�މިޓީނ�ް ފ�ނުވުނ� ފާސ�ކުރުމަށ� ބިލު� ބަލައިގަނެ ބިލު� ތާއީދުކ�ށ�ް ބިލަށ� އެ އަޅުގަނޑުމެނ� ވަގުތު މިް ދަނ�ނަވަނ�ޖެހެނީ

ނޑުް ގ�ތަށ� އ�ތ� ހުށަހަޅުއ�ވާފައިް ނޑު� ނަމަވެސ�ް. މޭތާއީދުކުރަ އަޅުގަ  ދަނ�ނަވާލާް އެކުް އިޚުލާސ�ތެރިކަމާ ހަމަ ވެސ� އަޅުގަ

 ޔުނިފޯރމުް ބޭބޭފުޅުނ�ނަށ� ތިބޭް މަގާމުތަކުގައި ސަރވިސ�ގެ ސިވިލ� ގ�ތުގައިް މުވައ�ޒަފުނ�ގެް ކަސ�ޓަމ�ސ�ގެ އެބައ�ތ�ް ހިތ�

 ނުކުމެދާނެ ދިޔައިމަ ބަދަލުވެގެނ� ށ�އ�ތުމަ ގ�ތުގައިް ގެްޔުނިޓެއ� ހަމައެކަނި� ވަކިް ގ�ސ� ބަދަލުވެގެނ�ް އ�ފިސަރުނ�ނަށ�

ނޑުމެނ�  ހައ�ލުކުރުމުގައިް މައ�ސަލަތައ� ނޑަށ�. އިހުމާލުވެގެނ�ނުވާނެ އަޅުގަ  މަސައ�ކަތ�ތައ� ބިލުގެ އެނގޭމެ އެބަ އަޅުގަ

 ރވިސ�ްސަ ކަސ�ޓަމ� މޯލ�ޑިވ�ސ� ގ�ތެއ�ގައިް ޚާއ�ޞަ ތެރެއިނ� ޔުނިޓުތަކުގެ ބައެޮ�ދަލުކުރެވުނު ގެނ�ދިޔައިރުގައި ކުރިއަށ�

 ކަސ�ޓަމ�ް ދިޔަ ހުށަހެޅިގެނ� ގ�ތުގައިް ބާބެއ�ގެ އިތުރު� ދިޔަ ވެގެނ� އިޞ�ލާޙަކަށ�ް މުހިއ�މު ވަރަށ�ް އ�ތ� ހުށަހަޅުއ�ވާފައި އިނ�

ނޑުމެނ�ނަށ� އެކަމުނ�. ކަނ�ތައ�ް އުފެއ�ދުމުގެ ކ�މިޝަނ� އިނ�ޓެގ�ރިޓީް  އެއީް. އެބައ�ތ� ޔަޤީނ�ކަމެއ� ލިބިދީގެނ�ދާ އަޅުގަ

 ބ�ޑީއަކުނ�ް މުސ�ތަޤިއ�ލު މިނިވަނ� ގ�ތ� ހިނގަމުނ�ދާ ކަނ�ތައ�ތައ� ކަސ�ޓަމުގެ މި ޚިލާފަށ� ކުރިއާ ކަށ�ވަރަް ކ�ނ�މެވެސ�

 ބީދައިނ�ް އ�ނ�ނަ ކ�މިޝަނ� އިނ�ޓެގ�ރިޓީ ޕ�ލިސ� ބަލަނ� މަސައ�ކަތ�ތައ� ފުލުހުނ�ގެ� މިސާލަކަށ�ް. ބަލައިލެވޭނެކަނ�

 ހައ�ލުވެގެނ�ދާނެް ބ�ޑުތަނ� ވަރަށ� ހިސާބުނ� އެ އ�ތީމަ ކ�މިޝަނެއ� ޓީއިނ�ޓެގ�ރި ކަސ�ޓަމ� ބަލާނެ ކަނ�ތައ�ތައ� ކަސ�ޓަމުގެ

ނޑު ހަމަ ދެނ�. ލިބިގެނ�ނުދާނެ ހައ�ލެއ�ް ހުރިހާ ނަމަވެސ�. ކަމަށ�  ބިލަކަށ�ް މިފަދަ އެއީ� އެބައ�ތ� ހިތ� ދަނ�ނަވާލާ ހަމަ އަޅުގަ

 އެް ހަމަ މެނ�ބަރަށ� މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެ އ�ގެދާއިރާއެް އެ ހަމަ ވެސ� ބޭރުނ� ފިކުރަށ� ޕާޓީތަކުގެ ވާހަކަދެއ�ކެވުމުގައި

 މަލ�ޓިޕާޓީ. ލިބިގެނ�ދާނެ ފުރުޞަތު ފުރިހަމަ ހުށަހެޅުމުގެ ތަޅުމުގައިް މަޖިލީހުގެ ޚިޔާލުް ވިސ�ނުމާއިް މެނ�ބަރުގެ
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ނޑިޑޭޓެއ�ް ހުނ�ނަވާ ފަރާތުނ� ޕާޓީއެއ�ގެް ޑިމ�ކ�ރަސީއެއ�ގައިް  ބަރެއ�ގެްމެނ�  އެް ވަޑައިގަތަސ� ގ�ތުގައިް މެނ�ބަރެއ�ް� ކެ

ނޑު އެއީ ކަމީ އިހުތިރާމުކުރަނ�ޖެހޭނެ ވެސ� ޕާޓީތަކުނ�ް ހަމަ ވިސ�ނުނ�ފުޅަށ� . ކަމެއ� ޤަބޫލުކުރާ ވަރަށ� ހަމަް ވެސ� އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ގެ  ރާއ�ޖޭގައިް ކަނ�ތައ�ތަކުގައި މިފަދަ އަކީ މުސ�ޠަފާ މުޙައ�މަދު މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ ތިމަރަފުށީ އަޅުގަ

 އެް ވެސ� ބަހުނ� މަނިކުފާނުގެ އެ. ޤަބޫލުކުރައ�ވާނެ ރައ�ޔިތުނ� ޤައުމުގެ މި ބޭފުޅެއ�ކަނ� އެއ� ނ�ނާބުއުސ�ފު އެނ�މެ ހަމަ

 މަސައ�ކަތ�ތަކުގައިް މިކަހަލަ ފެށިގެނ� އަހަރުއ�ސުރެ ބާރަް އެނ�މެ އުމުރުނ� އަލީގައި ތަޖުރިބާގެ މަނިކުފާނަކީ

 ކުރީގައިް ވަރަށ� ކަނ�ތައ�ތަކުގައި މިފަދަ ވެސ�ް ނޭނ�ގުމުގައި ގުމާއިއެނ�ް ކަސ�ޓަމަށ�� އިމ�ޕޯޓުކުރުމާ އެކ�ސ�ޕޯޓުކުރުމާއި

ނޑު ހަމަ ތަޖުރިބާ ބ�ޑު ވުރެ މަނިކުފާނަށ� އެ ވެފައި ބޭފުޅަކަށ� އުޅުއ�ވާ  މުޞ�ޠަފާް މުޙަޢ�މަދު ދަނ�ނަވަނ� ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަ

 އެް� އެހެނ�ވީމާ. ގ�ތުނ� ބެހޭ ބިލާ ކަސ�ޓަމުގެް ވާނެނޫޅުއ�ް ތަޅުމަކުް މަޖިލީހުގެ މި ބޭފުޅެއ�ް ހުނ�ނެވިް ތަޖުރިބާ ބ�ޑުް އަށ�ވުރެް

 އެނ�މެް ލާއިޤުވެ އެނ�މެ ޤަބޫލުކުރައ�ވަނ� އިޞ�ލާޙެއ� ގެނ�ނެވި ވިސ�ނުނ�ފުޅުނ� މަނިކުފާނުގެ އެ ދަތިފުޅުވެގެނ� މަނިކުފާނަށ�

 ކަމެއ�ގައިް. ނ�މެނ�ބަރު ގ�ރޫޕުގެް ޕާލަމެނ�ޓަރީ ނިސ�ބަތ�ވެވަޑައިގަނ�ނަވާ މަނިކުފާނު އެ ބަޔަކީ އެކަށީގެނ�ވާ

� ހުރަސ�އަޅައިް ކަނ�ތައ�ތަކަށ� މަނިކުފާނުގެ އެ ބަދަލުހިފުމަށ� އެއ�ޗަކަށ� ވިދާޅުވާ މިހެނ� މާޔޫސ�ވެވަޑައިގަނ�ނަވައިގެނ�

ނޑު ވާނަމަ ކަމުގައި ކުރައ�ވާް ކަނ�ތައ�ތައ� އެހެނ� ނޑުމެނ�ގެ ހިތަށ�އަރަނީ އަޅުގަ  ޑިމ�ކ�ރަސީް ރިވެތި އުޅޭ ދިރުވަނ� އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ނަށ� ފ�ނިމީރުކަނ� މީގެް އާއިް  ބިލުގެް މި. އެއ�ޗެއ� ވެގެނ�ދާ ގ�ތ�ގ�ތަށ�ް އެކިް ވަޢުދުތަކަކީ. ހިނގައިދާނޭ ނުލިބި އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ގެ ތެރޭގައިް  ކަސ�ޓަމާް މިސާލަޮަކަށ�. ބަލަނ�ވާނެ އަޅުގަނޑުމެނ� ހުނ�ނަނ�ޏާ ކަނ�ތައ�ތަކެއ� ބުރަ ޤައުމަށ� އަޅުގަ

� މިސާލަކަށ� އެއ�ޗެހި ގެނ�ނަނ�ވާ ޕ�ރ�ޖެކ�ޓުތަކުގައި ބ�ޑެތި ބ�ޑެތި ދޭ އ�ޔިތުނ�ނަށ�ރަ އަތ�ޅުތަކުގެް ކަމެއ� ގުޅުނ�ހުރި

 މިހެނ�. ގެނ�ގުޅުއ�ވާ އެބަ ވިސ�ނުނ�ފުޅު ބ�ޑަށ� ވަރަށ� މަނިކުފާނުް އެ ކަނ�ތަކާ އެއަރޕޯޓ�ގެ ތިމަރަފުށީގެ. ފ�ރީކ�ށ�ލުނ�

 އެހީތެރިކަނ� ސަރުކާރުނ� މަސައ�ކަތުގައިް މި އަދިވެސ� އިގ�ތ�ތަކަކާް ފ�ރީކ�ށ�ލެވޭނެ ޑިއުޓީ ސާމާނުތައ� ތަކެއ�ޗާއި ގެނެވޭ

 ރަނ�ވޭް ހުރީ ދ�ޅުފޫޓޭ އެނ�މެ ވިދާޅުވަނީ ޙައ�ޤުގައި ރައ�ޔިތުނ�ގެ� ނުގެނ�ދަވާތީވެ ދެއ�ވަމުނ� ނަމަވެސ�. ކަމަށ� ދެއ�ވާނެ

ނޑު ހޭނެއ�ނ�ނަނ�ޖެ އިޚ�ތިޔާރު ފުރިހަމަ ވިދާޅުވުމުގެ އެހެނ� މަނިކުފާނަށ� އެް. ހިސާބުގައި ޖައ�ސާ  އަދިް. ދެކޭގ�ތުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެނ� އެގ�ތަށ�  ދަތިތަކުގައި ދިމާވާ ހަމަ ދާއިރާތަކުގައިް އެ ތާއީދުކުރަނ�ޖެހޭނީ ވެސ� މެނ�ބަރުނ� އެނ�މެ ހަމަ އަޅުގަ

 ލާތަކުގައިްމަރުޙަ ތަފާތު. ތިބީ ވަދެ ޕާލަމެނ�ޓަށ� އަޅުގަނޑުމެނ� ދައ�ކަނ� ވާހަކަ އެ ވާނަމަ ކަމުގައި އެހީތެރިނުވާ ސަރުކާރުނ�

ނޑު ( ހ) މާއ�ދާގެ ވަނަ 70 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދައުރަކީ މެނ�ބަރެއ�ގެ މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެ މިދަނީ ދަނ�ނަވަމުނ� އަޅުގަ

 މި. ވޯޓުދިނުމޭ ވަކާލާތުކ�ށ� ރައ�ޔިތުނ�ނަށ�ޓަކައި� އަޑުއުފުލައިދީ ޒިނ�މާދާރުކ�ށ� ސަރުކާރު ވަނީ ބަޔާނ�ކ�ށ�ފައި ގައި

ނޑަކަށ� ރަބަރު ފަރާތުނ� ޕާޓީގެް ސަރުކާރަށ� މަސައ�ކަތަށ� ކުރާ ޑުމެނ�އަޅުގަނ ހާލަތުގައި  ވެއ�ޖެް ދަތިކަމެއ�� ވެވި ތައ�ގަ

ނޑު ނީނ�ނެވުމަށ� މަޑުނ� ވާނަމަ ކަމަށ�  މެނ�ބަރުް ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ ތިމަރަފުށީ އެކު އިޚ�ލާޞ�ތެރިކަމާ ހަމަ އަޅުގަ

ނޑު އިހުތިޖާޖުގައި އެ ނިކުފާނުގެމަ އެ. އެދެނ� ހަމަ އަރިހުނ� މުޞ�ޠަފާ މުޙައ�މަދު  ވާހަކަް ބައިވެރިވާ ގައިމުވެސ� ހަމަ އަޅުގަ

 ކ�މިޓީގެް� ރިޕޯޓު އ�ތ� ފ�ނުއ�ވާފައި ކ�މިޓީނ� މި ގ�ތެއ�ގައި ޖުމ�ލަ� އާދެ. ގެނ�ދަވަނ�ޖެހޭނެކަނ� ކުރިއަށ� މަސައ�ކަތ� އެ އާއި
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ނޑު ވެސ� ހައިސިއ�ޔަތުނ� މެނ�ބަރެއ�ގެ  ނައިބުް މުޤައ�ރިރާއި ކ�މިޓީގެ ފަށ�ފަށ�ކ�ށ�ލަނ�� ނ�ތަކުރާރުކ�ށ�ލަ ހަމަ އަޅުގަ

 އުތުރުް ގަލ�ޅު ހުށަހެޅުއ�ވި ފަރާތުނ� ސަރުކާރުގެ މަޖިލީހަށ� ބިލު މި ގ�ތެއ�ގައި ޚާއ�ޞަ އަދި. މަސައ�ކަތ� ކުރެއ�ވި މުޤައ�ރިރު

 އަދި ހައިސިއ�ޔަތުނ� މެނ�ބަރެއ�ގެ ކ�މިޓީގެ� ދެނ�ް. މަސައ�ކަތ� ކ�ށ�ދެއ�ވި ކަމަނާ އެ� އަށ�� ޢަބ�ދު އީވާ މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ

� ކ�ށ�ދެއ�ވި ބޭބޭފުޅުނ� ފަދަ ޞާލިޙު މުޙައ�މަދު އިބ�ރާހީމ� ހަމަް ގ�ތެއ�ގައި ޚާއ�ޞަ މެނ�ބަރުނ� އެހެނ� ތިއ�ބެވި ބާކީ ކ�މިޓީގެ

ނޑު ނޑަށ� ހިމެނިގެނ�ދާތީވެ މީގައި ވެސ� އަޅުގަ ނޑުމެނ� މަސައ�ކަތުގައި މި އެނގެނީ އަޅުގަ . ތަކ�ލީފު ހުނުއުފުލަނ�ޖެ އަޅުގަ

 ވިދާޅުވިް އެް މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެް ކުޑަހުވަދޫ ތަކުރާރުކ�ށ�ލާނަނ� ފަހަރު އެއ� އަދި ދެނ�މެ އަދި ހިނދު މި ހަމަ

ނޑުް މެދު ގ�ތަކާ ދާނެ ޢަމަލުވެވިގެނ� މެދު މުއައ�ޒަފުނ�ނާ ސަރވިސ�ގެ ސިވިލ�  އ�ތ�ކަނ�ް ކަނ�ބ�ޑުވުނ� އޭގެް ހަމަ ވެސ�ް އަޅުގަ

 . ޝުކުރިއ�ޔާ ބ�ޑަށ� ވަރަށ� ފުރުޞަތަށ� ދެއ�ވި. ނިނ�މާލަނ� ވާހަކަކ�ޅު ނ�ފާޅުކުރަމު

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ސަމީރު އަޙ�މަދު މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ ދިއ�ދޫ

ނޑުމެނ�. ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝުކުރިއ�ޔާް  ކަސ�ޓަމުގެް ރާއ�ޖޭގައިް އަނެއ�ކާވެސ� ފިޔަވަޅަކީ މިއެޅޭ މިއަދުް އަޅުގަ

 އަދި� ލިބި ބާރުވެރިކަނ� ޤާނޫނީް މީހުނ�ނަށ� ތިބޭ އަދާކުރަނ� ޚިދުމަތ� އެ އައިސ� ކުރިއެރުނ�ތަކެއ� ވަރަށ� ޚިދުމަތ�ތައ�

ނޑުް ކަމަށ� ވެގެނ�ދާނެ ޚިދުމަތަކަށ� ލިބޭ ރައ�ކާތެރިކަނ�ް ޤާނޫނުގައި ނޑު. ޔަޤީނ�ކުރަނ� އަޅުގަ  މި ގ�ތުގައިް ޤަބޫލުކުރާް އަޅުގަ

 ތަފާތުް ހުށަހެޅެނ�ޖެހޭ ބިލަށ� މި ވާއިރު ހޭދަކުރެވިފައި ޮ�ދުވަސ�ވަރު މަސ ށ�އަ މަރުޙަލާގައި ކ�މިޓީގެ މަސައ�ކަތ� ބިލުގެ

 ޚާއ�ޞަް އެއާއެކުގައި ހަމަ. ހޯއ�ދަވާފަ ފަރާތުނ� ކ�މިޓީގެ މި ވަނީ މަޝ�ވަރާތައ� ފަރާތ�ތަކުގެ ތަފާތު އިޞ�ލާޙުތަކާއި

 ދުވަހުގެް ގިނަ އަށ�ވުރެ 100 ނުވަތަ ރަކަށ�ވަ 100 މިއީ ކަސ�ޓަމ�ސ�ގައި މޯލ�ޑިވ�ސ� ބޭނުނ�ވޭ ފާހަގަކ�ށ�ލަނ� ގ�ތެއ�ގައި

 ގިނަގުނަް ގެނ�ނެވި ފަރާތުނ� ކަސ�ޓަމ�ގެ މޯލ�ޑިވ�ސ� ރިޢާޔަތ�ކ�ށ� މައ�ޗަށ� މައ�ސަލަތަކުގެ ތަފާތު ނިނ�މާފައިވާ ތެރޭގައި

 އެް ޞ�ލާޙެއ�އި އެއ�ވެސ� އެފަދަ ހަމަ އަދި. އެކުލަވާލަދީފަ ވަނީ ފަރާތުނ� ކ�މިޓީގެ ބިލަށ� ކަސ�ޓަމުގެ އިޞ�ލާޙުތަކެއ�

ނޑު ނުވާކަނ� ބޭރުކ�ށ�ލާފައި ފަރާތުނ� ކ�މިޓީގެ  ހަމަ� ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި. ފާހަގަކުރަނ� ފުރުޞަތުގައި މި އަޅުގަ

 ކަސ�ޓަމުގައިް ބަލައިލާއިރު ކަނ�ތައ�ތަކަށ� އުފެދިފައިވާ ތެރޭގައި އިމުގެ ޤާނޫނީ އުފެދިފައިވާ މިހާތަނަށ� އަދި މިއާއެކުގައި

 ފާހަގަކ�ށ�ލަނ�ޖެހޭ މަޖިލީހުގައި މި އަޅުގަނޑުމެނ�. ތެރެއިނ� ބިލުގެ މި� ޤާއިމުކުރެވިފައިް ވަނީ މި ސޫލެއ�އު ޚާއ�ޞަ ވަރަށ�

ނޑު ކަމުގައި ކަމެއ�  ކަސ�ޓަމުގެް� ރަނގަޅުކުރުމަށާއި ކަނ�ތައ�ތައ� އިނ�ޓާރނަލ� ކަސ�ޓަމުގެ ހަމަ� އެއީ. ދެކެނ� އަޅުގަ

 ...މައ�ޗަށ� މިކަނ�ކަމުގެ� ކުރުމަށާއިްއިތުރު ހޭލުނ�ތެރިކަނ� ޤާނޫނަށ� މުވައ�ޒަފުނ�

 

 : ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ރިޔާސަތުނ�

 .މުޞ�ޠަފާ މުޙައ�މަދު މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ ތިމަރަފުށީ މައ�ސަލައެއ� ނިޒާމާބެހޭ

 

 (މައ�ސަލަ ނިޒާމީ)
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 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� މުޞ�ޠަފާ މުޙައ�މަދު މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ ތިމަރަފުށީ

ނޑު ވާހަކަނުދެއ�ކުމަކީ ޚިލާފަށ� ޙަޤީޤަތާ� އ�ޅޭގ�ތަށ�ް ރައ�ޔިތުނ�ނަށ� މަޖިލީހުގައި މި� ރައީސ� އ�ޒަތ�ތެރިޢި  ވަރަށ�ް އަޅުގަ

� މެނ�ބަރެއ� އިހުތިރާމުކުރާ ވަރަށ� މެނ�ބަރުނ� ހުރިހާ މަޖިލީހުގެް މި� ޒަމާނ�ވީ ވަރަށ� މަޖިލީހުގައި މި. ކަމެއ� އެދޭ

ނޑަށ�ް ނޑުމެނ�ގެް� އަޅުގަ � އެހެނ�ވީމާ. ވިދާޅުވީ ކަމަށ� ހުށަހަޅަނ�ޖެހޭނެ� ސަޕޯޓުކ�ށ� އެއަށ� ފަރާތުނ� ޕާޓީގެ އަޅުގަ

 ...ގ�ތަށ� އ�ޅޭ ޙަޤީޤަތ� ރައ�ޔިތުނ�ނަށ�

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ރިޔާސަތުނ�

ނޑު. މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި  ދައ�ކާވާް މެނ�ބަރަކު އެއ�� މެނ�ބަރުނ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދަނ�ނަވައިފިނ� ވެސ� ކުރިނ� މީގެ އަޅުގަ

 އެް� އެހެނ�ވީމާ. ކަމަށ� ނޯނ�ނާނެ ފުރުޞަތެއ� ނެގުމުގެ މައ�ސަލަ ނިޒާމީ މެނ�ބަރަކަށ� އަނެއ�� ގ�ތުނ� ގުޅޭ ވާހަކަފުޅަކާ

 ކުރިއަށ� ވާހަކަފުޅުް ސަމީރު އަޙ�މަދު މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެް ދިއ�ދޫ. ދަނ�ނަވަނ� ނުކުރެއ�ވުމަށ� ކަނ�ތައ� ގ�ތަށ�

 .ގެނ�ދެވުމަށ�

 

 :ވާހަކަފުޅުދެއ�ކެވުނ� ސަމީރު އަޙ�މަދު މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ ދިއ�ދޫ

ނޑުގެ� އާދެ ނޑު މެދު ހާލަތާ މުޞ�ޠަފާގެ މުޙައ�މަދު އަޚ� އަޅުގަ ނޑުް އެހެނ�ނަމަވެސ�. ހަމ�ދަރުދީވަނ� އަޅުގަ  އަޅުގަ

ނޑުް ކަމަށ� ރަނގަޅުވާނެ ވީމަގެނ�ދެ ކުރިއަށ� މަނިކުފާނު އެ ކަނ�ތައ�ތައ� ކުރައ�ވާ އެ މަނިކުފާނު އެ� އ�ތީ ދަނ�ނަވަނ�  އަޅުގަ

ނޑެއ� އެހެނ�ނަމަވެސ�. ދެކެނ�  ކަސ�ޓަމުގެް� ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި. ނެތީމޭ ދަނ�ނަވާކަށ� ވާހަކަ ކަމެއ�ގެް އ�ޅުވާލައިގެނ� އަޅުގަ

 ނުވަތަް� މުނ�ދިޔު އުފެދިގެނ� ކ�މިޝަނ� އެް ގ�ތެއ�ގައިް ޚާއ�ޞަ� ބިލުގައިް މި ބަޔާނ�ކުރާް މައ�ޗަށ�ް ނުކުތާތަކުގެ މިދެނ�ނެވި

 ކަސ�ޓަމުގެް އަދި ހިމާޔަތ�ކުރެވި ވެސ� މުވައ�ޒަފުނ� ކަސ�ޓަމުގެ އަކީ ފައިދާ އޭގެ އ�ތުމުނ� ކ�މިޝަނެއ� އިނ�ޓެގ�ރިޓީ

 އަޚ�ލާޤީް އަދި� މައ�ސަލަތައ�ް ދިމާވާ ކަސ�ޓަމުގައި އަދި� އަދާކ�ށ� ވަޒީފާ މަތީގައި ރައ�ކާތެރިކަނ� ޤާނޫނުގެ މުވައ�ޒަފުނ�

 ގ�ތެއ�ގައިް ޚާއ�ޞަ. ދިޔުނ� ރަނގަޅުވެގެނ� ވެސ� ކަނ�ތައ�ތައ� އެ� އެޅިް ފިޔަވަޅު ވެސ� ކަނ�ތައ�ތަކަށ� ފަދަ މައ�ސަލަތައ�

ނޑުމެނ�ނަށ� ނޑު. ތެރޭގައި ކަސ�ޓަމުގެ އެބަހުރި ކަނ�ތައ�ތައ� ބައެއ� ފާހަގަކުރެވޭް އަޅުގަ  އެއ�ވެސ�ް ކަސ�ޓަމުގެ ހަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ނަށ�. މުނެތީ ދަނ�ނަވާކަށ� ބަހެއ�ް ބުރަ މުވައ�ޒަފަކަށ�  ޤައުމުތަކުގައިް އެހެނ� ދުނިޔޭގެ އެބަދޭ ފެނިގެނ� ހަމަ އަޅުގަ

 އެހެރީް އޭނަް ބޭނުނ�ކުރާނެ ކާޑެއ�ް އޭގައިް ވަނ�ޏާް ކަމަށ� ޑިއުޓީ އ�ފ� މީހުނ�ގެ އެް� މުވައ�ޒަފުނ�ނަކީ ތިބޭ އަޅައިގެނ�ް ޔުނިފޯމު

ނޑުމެނ�ގެ. ކަމަށ� ޑިއުޓީގައި އ�ފ�  ފަރާތ�ތަކުނ�ް އެހެނ� އަދި ނޫނ� ކަސ�ޓަމެއ�� ބަލާއިރުް ގ�ތަށ� އ�ތ�ް މާޙާއުލުް މިއަދުގެ އަޅުގަ

 ފިހާރަ ހަމަ. ތަނ� ދާ އުޅެމުނ� ހަމަ ވެސ� ތެރޭގައި ކަނ�ތައ�ތަކުގެ އެހެނ� ބާޒާރުކުރުމާއި ހަމަ ފެނ�ނަނީ މި ޔުނިފޯމުގައި ވެސ�

ނޑުމެނ�� ވީމާްއެހެނ�. ތަނ� ދާ ކުރަމުނ� ވެސ� އެކަނ�ކަނ�ް. ތަނ� ދާް ވަދެގެނ� ވެސ� އަށ� ފިހާރަ  ޤާނުގެ އެބަޖެހޭ އަޅުގަ

 ތަނަކަށ�ް ހާލަތެއ�ގައި އެފަދަ ޔުނިފޯމުގައި މީހުނ� އެް މުވައ�ޒަފުނ� ކަސ�ޓަމުގެ ތެރޭގައި ގަވާއިދުތަކުގެް ހެދޭ ލާފައިް ތެރެއިނ�
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 ލިޔުނ�ް އެނގޭނެ ކަނ�ްމުވައ�ޒަފެއ� ޑިއުޓީގެް އ�ފ� އޭނައަކީް ކާޑުގައި އައިޑެނ�ޓިޓީް ބޭނުނ�ކުރާ މީހުނ� އެް� ވިޔަސ� ކަމުގައި ދިޔަ

ނޑު އެއާއެކުް ހަމަ. ހުނ�ނަނ� ވެސ� މަޢުލޫމާތެއ� އިނ�ނާނެ  ވަރަށ� ތޭރެގައިް ކަސ�ޓަމުގެ ބޭނުނ�ވޭ ފާހަގަކ�ށ�ލަނ� އަޅުގަ

 ކުރެވޭް އަތުލައިގަތުމުގައި އެއ�ޗެހިތައ�ް ނުރައ�ކާތެރި އެތެރެކުރެވޭ ޤައުމަށ� އަދި ކުރަނ�ޖެހޭ ގ�ތެއ�ގައި ސިއ�ރިއ�ޔާތު

 ނުވަތަް� ވާނަމަ ލީކު ގ�ތ�ގ�ތަށ� ތަފާތު އެތެރެއިނ� ތަނުގެް އެ ނުވަތަ� ލީކުވާ އެތެރެއިނ� ތަނުގެ އެ މަޢުލޫމާތު ކުގެކަނ�ތައ�ތަ

 ކަމެއ�ް ކުރަނ�ޖެހޭނެ ހަޔާތުގައި ޤައުމުގެ މި އެޅުމަކީ ފިޔަވަޅުް އަޅަނ�ޖެހޭ ކަމުގައި އެ� ވާނަމަ ފަރާތ�ތަކެއ� ކުރާ އެކަނ�ކަނ�

 ކަމަށ� ބަނ�ދުވާނ�ޖެހޭނެ ވެސ�ް މަގުތައ� އެ� ކަމަށ� ކުރަނ�ޖެހޭނެ ވެސ� ޓަކައި ކާތެރިކަމަށ�ރައ�ް ޤައުމުގެ މި� ކަމަށ�

ނޑު  ސާރވިސ�ގެް ސިވިލ� ބަލާއިރު ގ�ތަށ� އ�ތ� މި ފަރުމާކުރެވިފައި ބިލު މި ކަސ�ޓަމުގެ އެހެނ�ކަމާއެކުގައި. ދެކެނ� އަޅުގަ

 ކަސ�ޓަމުގެް ގެނ�ދިއުމަކީ ގ�ތެއ�ގައިް އެދެވޭ އެނ�މެ މަސައ�ކަތ� މި� ވާނަމަ ކަމުގައި ތިއ�ބަވާ ބޭފުޅުނ� އެ މަޤާމުތަކުގައި

 ކުރެއ�ވޭނެ ކުރެވުމަކީ ކަނ�ތައ�ތައ� އެ ގ�ތަށ� އެދެވޭ އެނ�މެ� ކުރެވުމަކީް ކަނ�ތައ�ތައ� އެ އެއ�ގ�ތަށ�ް އަސ�ލާ އޭގެ� އެނ�މެ

ނޑު ކަމަކަށ� ކަމެއ�  ސިވިލ�ް މުވައ�ޒަފުނ�ނަކީ ކަސ�ޓަމުގެް މަތިނ� ގ�ތުގެ ބަޔާނ�ކުރާ ޤާނޫނު މި އެހެނ�ކަމުނ�. ނުދެކެނ� އަޅުގަ

� ގާއިމުކުރެވުމަކީ ބޭފުޅުނ�ނަށ� އެ މާޙައުލެއ� މަސއ�ކަތ�ކުރެވޭނެ އެ ގ�ތުގައި ބައެއ�ގެ އެއ�ކިބާކުރެވިފައިވާ އިނ� ސަރވިސ�

ނޑު ކަމުގައިް ކަމެއ� ކުރާނެ ޤައުމަށ� ރައ�ޔިތުނ�ނަށާއިް ފައިދާ ބިލުގެ  ދެނ�ނެވިް މި� ރައީސ�ް ޢިއ�ޒަތ�ތެރުޮި. ދެކެނ� އަޅުގަ

ނޑު ކުރާއިރު މަސައ�ކަތ�ތައ�ް ރ�ނގުނ� ނޑުމެނ� ބިލަކަށ�ް ޕ�ރެކ�ޓިކަލ� ބިލުް މި� ގަބޫލުކުރަނ�ް ވެސ�ް އަޅުގަ  މިް� ބަލާއިރުް އަޅުގަ

 ދިްއަ ތެރޭގައި ބިލުގެ މި� އެއީް. ހުނ�ނާނެ ދަތިތަކެއ� ދިމާވާ ފެށުމުނ� މަސައ�ކަތ�ކުރަނ� ނިކުމެ މަސައ�ކަތ�ތަކަށ� ޢަމަލީ ބިލުގެ

ނޑުމެނ� ދަތިތަކަށ� ދިމާވާ ހާލަތ�ތަކުގައިް ފަދަ އެް� އެކުގައިް ހުރުމާ ކަނ�ތައ�ތައ� ބައެއ�ް ކުރެވޭ އަލަށ�  މިް� ޖެހޭނީ އަޅުގަ

 އިޞ�ލާޙުް ބިލަށ� މި ހާލަތ�ތަކުގައިް އެފަދަް. ގެނ�ނަނ� އިޞ�ލާޙުތަކެއ� ބިލަށ� މިް އަދި. ރިޢާޔަތ�ކުރަނ� ފަހުނ� ބިލުގައިް

 މިް� އަލީގައި މައ�ސަލަތކުގެ ދިމާވާް އެ� ބަލާފައި އެކަނ�ކަމަށ� އިނ� ސަރވިސ� ކަސ�ޓަމ�ސ� މޯލ�ޑިވ�ސ�ް ގެނައުމަކީ

ނޑު ކަމަށ� ކަމެއ� ކިޔާނެ މަރުޙަބާ އެކަމާ މަޖިލީހުނ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި  އެހެނ�ކަމުނ�ް� ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި. ޔަޤީނ�ކުރަނ� އަޅުގަ

ނޑު  މުޙައ�މަދުް މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި  ބިލަށ� މި އިތުރުނ� މަރުޙަލާގެ ކ�މިޓީގެ ބިލަށ� މި� ދަނ�ނަވާނީ ނިނ�މާލަމުނ� އަޅުގަ

ނޑު ކަމަށ� އިޞ�ލާޙެއ� މުހިއ�މު ވަރަށ� ހަމަ� އިޞ�ލާޮާކީ ހުށަހަޅުއ�ވާފައިވާ ނަޝީދު  އިޞ�ލާޙުް އެ ހާލުގައި ދެކޭ އަޅުގަ

ނޑުމެނ� އުމަކީދި ވެގެނ� ޤާނޫނަކަށ� ބިލު މި� ނިނ�މާލައި މަސައ�ކަތ� ބިލުގެ މި ގ�ތަށ� ހިމެނޭ ވެސ�  މީހުނ�ް ހުރިހާ އަޅުގަ

 ލިބިގެނ�ދާނެް މުވައ�ޒަފުނ�ނަށ� ކަސ�ޓަމުގެ ގ�ތެއ�ގައި  ޚާއ�ޞަް� ދެކޭތީ ކަމުގައި އުއ�މީދެއ� ބ�ޑުް ވަރަށ� ކުރާ ވެސ�

 ތެއ�ްފުރުޞަ ރަނގަޅު ވަރަށ� ލިބޭނެ ގެނ�ދިއުމަށ� ކުރިއަށ� ގ�ތުގައި ރަނގަޅު ޚިދުމަތ� އަދި ހިމާޔަތާއި� ރައ�ކާތެރިކަމާއި

 .ދަނ�ނަވަނ� ޝުކުރު ފުރުޞަތަށ� ދެއ�ވިް ދެކެމުނ� ކަމުގައި

 

 : ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ރިޔާސަތުނ�

 .ޢަލީ ވިސާމ� މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ މަޑުއ�ވަރީ މައ�ސަލައެއ�ް ބެހޭ ނިޒާމާ

 



 62

 (މައ�ސަލަ ނިޒާމީ)

 

 : ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ޢަލީ ވިސާމ� މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ މަޑުއ�ވަރީ

ނޑު. ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި އ�ޔާޝުކުރި  ހާޒިރީް ގ�ތަށ� މި ރިޕޯޓުގައި ކ�މިޓީގެ މި� ބޭނުނ�ވީ ދަނ�ނަވާލަނ� ހަމަ އަޅުގަ

ނޑުގެ އ�ތ�އިރުގައި ރިޕޯޓުކުރައ�ވާފައި  ވަގުތީް ހުރީ ކ�މިޓީގައި އެއީ. ރިޕޯޓ�ކުރައ�ވާފަ ނުބައިކ�ށ�ނޭ އ�ތީ މި ހާޒިރީ އަޅުގަ

ނޑުގެ� ދެނ�ް. ދިޔައިރުގައި މުނ�ޑިސ�ކަސ�ކުރަ ބިލު މިް ގ�ތުނ� މީހެއ� . ނޯވޭ ވެސ� ހާޒިރީއަކު އޭރުގައިް ނަނ� އަޅުގަ

ނޑަށ�. އ�ތީ މި ވެފައި މިހެނ� ކަނ�ނޭނގެ� އެހެނ�ވީމާ . އަށ� ކ�މިޓީ އެއ�� އ�ތީ ކިޔާފައި އަށ� ކ�މިޓީ ހަމައެކަނި އޭރުގައި އަޅުގަ

ނޑަށ� ކ�މިޓީތަކަކަށ� އެހެނ� ނޑަށ� ހުނ�ނާނެހެނ� ސާފުވާނ� އެކަނ�ކަނ� ޒުނ�މޭ އިދާރީ. ނެތ� ކިޔާފައެއ� އަޅުގަ . ހީވަނީ އަޅުގަ

ނޑުގެ މިގ�ތަށ�� އެހެނ�ވީމާ ނޑުގެ ވާތީވެ ކަމަކަށ�ް ޚިލާފު ޙަޤީޤަތާ މިއީ ދިއުމަކީް ވެގެނ� ރިޕޯޓުް ހާޒިރީ އަޅުގަ  ހާޒިރީް އަޅުގަ

ނޑު ރަނގަޅުކޯށ�ދެއ�ވުމަށ�  .ރައީސ�ް ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝުކުރިއ�ޔާް. ދަނ�ނަވަނ� ރިޔާސަތުގައި އަޅުގަ

 

 : ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ރިޔާސަތުނ�

ނޑު ގ�ތުގައި މައ�ސަލައެއ� ނިޒާމީ� އާދެ  ވާހަކަް ރަނގަޅުކުރާނެ އެކަނ� ގ�ތުނ� އިދާރީ އަދި. ބަލައިގަނ�ނަނ� އަޅުގަ

 .މުއ�ޠަލިބު އިބ�ރާހީމ� މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ ފަރެސ�މާތ�ޑާ. ދަނ�ނަވަނ�

 

 : ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� މުއ�ޠަލިބ� އިބ�ރާހީމ� ރުމެނ�ބަ ދާއިރާގެ ފަރެސ�މާތ�ޑާ

 ބިލުް މި� ރައީސ�ް ޢިއ�ޒަތ�ތެރި. ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި އައ�ސަލާމ�ޢަލައިކުމ������ � ����� ������ ��� ���� � `. 

ނޑު ކަމަށ�ް ބަދަލުކުރަނ�ޖެހޭ ކަނ�ތައ�ތައ� ބައެއ� ބިލުގައި ނަމަވެސ� އ�ތ� ފުރިހަމަކ�ށ� ކިތަނ�މެ . ޤަބޫލުކުރަނ� އަޅުގަ

ނޑު  އެހާް ބޭނުމެއ� ކ�މިޝަނުގެ އެް. ނުޖެހޭ އ�ނ�ނާކަށެއ� ކ�މިޝަނެއ� އިނ�ޓެގ�ރިޓީ ކަސ�ޓަމ�ސ� ގ�ތުގައި ޤަބޫލުކުރާ އަޅުގަ

 މޯލ�ޑިވ�ސ�ް ވެސ� މިހާރު. ވެގެނ�ދާނެ ކަސ�ޓަމަށ� އުނގަދޫތަކެއ� އިތުރު އ�ތުމުނ� ކ�މިޝަނ� އެ ސަބަބަކީ. ނެތ� ބ�ޑަކަށެއ�

 އެ� އެހެނ�ނަމަވެސ�ް. އެބައ�ވޭ ކ�މިޝަނެއ� އިނ�ޓެގ�ރިޓީ ޕ�ލިސ� ބެލުމަށ�ޓަކައި ކަނ�ތައ�ތައ� ގެސަރވިސ� ޕ�ލިސ�

ނޑުމެނ�ނަށ� އިނ� މީޑިއާ ކިހާވަރަކަށ�ކަނ� ހިފަނީ ބޭނުނ� ކ�މިޝަނުގެ  ބޭނުނ�ް ކ�މިޝަނުގެ އެ. އެނގޭ އެބަ އަޅުގަ

 އެހެނ�ނޫނީް. ވަގުތެއ�ގައި ހިފަނ�ޖެހޭ ބޭނުނ� ކ�މިޝަނ�ގެ އެ ހިއ�ޕަވަނީ މިނިސ�ޓ�ރީނ� ހޯމ� ނޫނީ� ހިއ�ޕަވަނީ ސަރުކާރުނ�

 ކ�މިޝަނަށ� އެ. ބ�ޑު އަށ� އިނ�ތިހާ ޚަރަދުތައ� ކ�މިޝަނ�ގެ އެ. ނުހިފާ އ�ނ�ނަނީ ބޭނުނ� ކ�މިޝަނ�ގެ އެ ވަގުތެއ�ގައި ހުރިހާ

 މިް ދަށުނ� ސަރވިސަސ�ގެ ޕ�ލިސ� މޯލ�ޑިވ�ސ�ް އެހެނ�ކަމަށ�ވެއ�ޖެއ�ޔާ. ނުދެވޭ ފައިސާއެއ�ް. ނުލިބޭ ވަސީލަތ�ތަކެއ�ް ބޭނުނ�ވާ

 ތިބިް ކަސ�ޓަމުގައި މިހާރު ބިލުނ� މި ކަމަކީ އަނެއ�. ޤަބޫލުކުރަނ� ކަމަށ� ގ�ތަކަށ� އެކަހަލަ ދާނީ ވެސ� ހާލަތު ކ�މިޝަނ� އުފެދޭ

 ހިމާޔަތ� ނޫނީޤާ ވިދާޅުވާނެ ބޭފުޅުނ� ބައެއ�ް. ލިބިދޭ އެބަ މިނިސ�ޓަރަށ�ް ބާރު ވަކިކުރުމުގެް މުވައ�ޒަފުނ�ް ހަތަރުސަތޭކައެއ�ހާ

 އ�ފިސަރުނ�ނާއިް ސަރވިސ�ގެ ކަސ�ޓަމ� މޯލ�ޑިވ�ސ� އ�ތީ މާއ�ދާގައި ވަނަ 10 ޤާނޫނުގެ މިް� އެހެނ�ނަމަވެސ�. ލިބެއޭ އެބަ
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ނޑެއ� އިދާރީ ބަޔާނ�ކ�ށ�ފައިވާ މަސ�އޫލިއ�ޔަތުތައ� ގިނ�ތިތަކާއި ވަޒީފާގެ މުއައ�ޒަފުނ�ގެ އެހެނިހެނ�  މިނިސ�ޓަރުް އ�ނިގަ

ނޑައަޅަނ�ވާނޭ ނޑުގައި ބަޔާނ�ކުރާް މި. ކަ  އެކިް ޝަރުތުތަކާއިް މަޤާމުތަކުގެް ގެް ސަރވިސ�ް ކަސ�ޓަމ�ގެ މޯލ�ޑިވ�ސ� އ�ނިގަ

ނޑައަޅަނ�ވާނެ އަދަދު ތިބެނ�ވާނެ މުވައ�ޒަފުނ� ކަނ�ކަމަށ�  މަޤާމުތަކަށ�ް އެ މިނިސ�ޓަރަށ� ޤާނޫނުނ� މި އެހެނ�މެ ހަމަ. އެވެ ކަ

ނޑުް އެހެނ�ކަމަށ�ވެއ�ޖެއ�ޔާ. ދެވޭއެބަ ބާރު ވަކިކުރުމުގެ ޢައ�ޔަނ�ކުރުމާއި މީހުނ�  ހެލ�ތުް ތަނެކޭ މި ދަނ�ނަވާނީ އަޅުގަ

ނޑު� އެހެނ�ވީމާ. ނޯނ�ނާނޭ ތަފާތެއ�ް އެއ�ވެސ� ކޯޕަރޭޝަނެކޭ ނޑު. ނުކުރަނ� ތާއީދެއ� ބިލަށ� މި އަޅުގަ  ޤަބޫލުކުރަނީް އަޅުގަ

 ބިލުް މި ގެނެސ� ފުރިހަމަކ�ށ�ފައި ބިލު މި އަލުނ�ް މަރުޙަލާގައިް ކ�މިޓީް ގެނ�ގ�ސ�ް އަކަށ� މަރުޙަލާ ކ�މިޓީގައިް ބިލު މި

ނޑު ގ�ތަށ� އެ. ފާސ�ކ�ށ�ދެއ�ވަނ�  ބިލު މި ކ�މިޓީނ� ގެނ�ގ�ސ� އަނބުރާ އަށ� ކ�މިޓީ ބިލު މިް. އަޅަނ� ވެސ� ހުށަ އަޅުގަ

 އ�ޔާްއެހެނ�ކަމަށ�ވެއ�ޖެ. ކަމަށ�ވޭް އ�ތ� ހުށަހެޅުނ� އ�ތ� ހުށަހަޅުއ�ވާފައިް ޢާމިރު� އާދެ. ގެނ�ނަނ� އިޞ�ލާޙުކުރުމަށ�ފަހު

ނޑުް  އެތައ�ް� ލިބި މިނިވަނ� މުވައ�ޒަފުނ�ނަކަށ� އެތައ�ް ސަބަބުނ� މީގެ ސަބަބަކީ. ތާއީދުކުރަނ� ހުށަހެޅުމަށ� އެް އަޅުގަ

 ގ�ތުގައިް މުވައ�ޒިފެއ�ގެ ކަސ�ޓަމުގެ ދެނ� މުވައ�ޒަފެއ� އެއ�ވެސ� ސ�އިނުކުރާް ޕާޓީއަކަށ� ވަކި� ޚަރާބުވެް ޢާއިލާް މުވައ�ޒަފުނ�ގެ

ނޑުބ�ޑުް މިއަދު. ނުހުނ�ނާނެ  އިނ�ް ވަޒީފާް އަނ�ހެނުނ� އެް� މީހުނ� އެް އިނ�ޒާރުދެވޭް އެބަް ވެސ� މުވައ�ޒަފުނ�ނަށ� ތިބި ހާލުގައިް ބަ

 ބިރުވެރިކަނ� އެ އެހެނ�ކަމަށ�ވެއ�ޖެއ�ޔާ. ބިރު ކަމުގެ ވަކިކ�ށ�ލާނެ މީހުނ� އެ އެކީ ފާސ�ވުމާ ބިލުް މި. ބިރު ކަމުގެ ވަކިކ�ށ�ލާނެ

ނޑު ދިނުމަކީް އަށ� ޢާއިލާް ސަތޭކަ ތަރުހަް ތެރެއިނ� ރައ�ޔިތުނ�ގެ ދިވެހި ނޑުް� އެހެނ�ވީމާ. ނޫނ� ކަމެއ� ޤަބޫލުކުރާ އަޅުގަ  އަޅުގަ

 ވޯޓުދެއ�ވާނެް ވެސ� މެނ�ބަރުނ� ހުރިހާ މަޖިލީހުގެ ޢިއ�ޒަތ�ތެރި މި. ފ�ނުވާލުމަށ� ކ�މިޓީއަށ� އަނބުރާ ބިލު މި ޤަބޫލުކުރަނީ

 މުވައ�ޒަފުނ�ް ސަރވިސ� ސިވިލ� ގެނައުމަށ�ފަހުގައި އ�ވައިގެނ�ފުރިހަމަކުރަ ބިލު މަރުޙަލާގައި ކ�މިޓީ އަދި. ކަމަށ�

ނޑުމެނ� ބިލަށ� މި. ކަމަށ� ފަރުމާކ�ށ�ދެއ�ވާނެ ބިލު މި ގ�ތަކަށ� ހިމާޔަތ�ކުރެވޭނެ  ރިޔާޟުް ހުށަނޭޅީ އިޞ�ލާޙެއ� އަޅުގަ

 އެް ރައީސ� މަޖިލީހުގެ� ވެސ�އެހެނ�ނަމަ. ބަލާފަ ކަމަށ� ގެނ�ދަވާނެ ކުރިއަށ� އިޞ�ލާޙު އެ� ބަލައިގަނެ އިޞ�ލާޙު ރަޝީދުގެ

 ފުރުޞަތެއ�ް ހުށަހެޅުމުގެ އިޞ�ލާޙު އެ މިހާރު� ސަބަބުނ� ފ�ނުވާލުމުގެ އަބުރާ އިޞ�ލާޙު އެ ބަލައިނުގަނެ އިޞ�ލާޙު

ނޑުމެނ�ނަކަށ� ނޑުމެނ�ނަށ� އެފުރުޞަތު� އެހެނ�ވީމާ. ނެތ� އަޅުގަ ނޑުމެނ� އިޞ�ލާޙުތައ� މި ބޭނުނ�ވާތީ އަޅުގަ  އަޅުގަ

ނޑު ފ�ނުވާލުމަށ� އަބުރާ ކ�މިޓީއަށ� ބިލު މި� ވާތީ ބޭނުނ� ބިލަށ� މި ކ�ނ�މެހެނ� . ދަނ�ނަވަނ� ވާހަކަ ތާއީދުކުރާ އަޅުގަ

 .ރައީސ�ް ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝުކުރިއ�ޔާް

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ޢާޒިމު ޢަލީ މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ ހެނ�ވޭރު މެދު

 ރިޕޯޓާް ހުށަހެޅޭ މިތަނަށ�� ނިމި މަރުޙަލާް ކ�މިޓީ ބިލުގެް މުގެކަސ�ޓަް ދިވެހިރާއ�ޖޭގެް� އާދެް. ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ޝުކުރިއ�ޔާް`. 

ނޑު ގ�ތުނ� ބެހޭ  ފާޅުކުރިް މެނ�ބަރުނ� ބައެއ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި� އެހެނ�ނަމަވެސ�. ނެތީމު ދައ�ކާކަށ� ވާހަކަތަކެއ� ގިނަ މާ އަޅުގަ

ނޑު ޚިޔާލަށ�  ދާއިރާގެް ތިމަރަފުށީ. ބޭނުނ�ވޭ އެބަ ދަނ�ނަވާލަނ� ހަމަ ވާހަކަް އެ� އ�ތީމަ ކަމެއ� ކަނ�ބ�ޑުވާ ހަމަ އަޅުގަ

 ބެހޭ ކަސ�ޓަމާ. ވިދާޅުވަމުނ�ދޭ އެބަ ތަކުރާރުކ�ށ� ހަމަ ކަމަށ�ް އ�ތ� ކަނ�ބ�ޑުވުމެއ� ބ�ޑު ވަރަށ� މެނ�ބަރުގެ ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

 ތަކުރާރުކ�ށ� ހުށަހެޅިކަމަށ� މަޖިލީހަށ� މި އިޞ�ލާޙުތަކެއ� އ�އ�ޓަރުހުރިް ރަނގަޅު ގިނަ ވަރަށ� ޤާނޫނަށ� ކަސ�ޓަމުގެ� ޤާނޫނު
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ނޑު� އެހެނ�ވީމާ. މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި އެް އެބަދޭ ވިދާޅުވަމުނ�  މެނ�ބަރެއ�ް ނިސ�ބަތ�ވާ ޕާޓީއަކަށ�ް ދަނ�ނަވާނީ އަޅުގަ

ނޑަށ� ވީނަމަވެސ� ބާރުއެޅިކަމުގައި އިޞ�ލާޙުނަގަނ� އެ މެނ�ބަރަށ� އެ ވަރަކަށ� ކިތަނ�މެ ޕާޓީނ�� ނަމަވެސ�  ފެނޭް ހަމަ އަޅުގަ

 ޚިޔާލާް ޕާޓީގެ ފަހަރެއ�ގައި އެއީ. ދޭނ� މެނ�ބަރަށ� އެ އަލުނ� ފުރުޞަތު އެ ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ވެސ� ށ�މިހާރަ މިހާރުނ�

ނޑުމެނ�ނަކަށ� ބުނެފައި ނުކުރިއޭް ކަނ�ތައ�ތައ� އެއ�ގ�ތަށ�  ޙައ�ޤެއ�ް އ�ތ� ލިބިފައި މެނ�ބަރަކަށ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ނޯނ�ނާނެ އަޅުގަ

ނޑަށ�� ސ�އެހެނ�ނަމަވެ. ބާރެއ� ނިގުޅައިގަތުމުގެް  ވާހަކަދައ�ކަވަމުނ�ް މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ދެނ�މެ ޮ��ޔަޤީނ އަޅުގަ

ނޑު. ދަނީ މި ނަގަމުނ� އިޞ�ލާޙު މި ހާލަތުގައޭ މަޖުބޫރު ވިދާޅުވެއ�ޖެ � ވާހަކަދައ�ކާއިރުް ޑިމ�ކ�ރަސީގެ މި ހިތަށ�އަރާ އަޅުގަ

 ނުލިބެނީ މެނ�ބަރުނ�ނަށ� ހިމެނޭ ޕާޓީގައިް މި ތުތައ�ފުރުޞަ މިފަދަ ވާހަކަދައ�ކާއިރުގައި ވެގެނ� ކަމަށ� ބާނީ ޑިމ�ކ�ރަސީގެް

ނޑު. ކީއ�ވެގެނ�ބާއޭ� ކީއ�ވެތޯ ނޑަށ�� ކަނ�ބ�ޑުވޭް ވެސ� ޔަޤީނުނ� ހަމަ އަޅުގަ ނޑުމެނ�ގެ އަދި ޔަޤީނ� އަޅުގަ  ޕާޓީގައިް އަޅުގަ

 ޕާޓީއެއ�ގެް އެް ތަނެއ�ވެސ�ް މެކ�ނ�ް. ކަނ�ނޭނގެ ނުދަނީ ކަނ�ތައ�ތައ� ޕީގެ.ޑީ.އެމ� އަދި ހިސާބަށ� މައ�ސަލަތަކާް މިއ�ތ� މިހާރު

 ތެރޭގައިް މީހުނ�ގެ ކަނ�ތައ� ނުވަތަ އަޣ�ލަބިއ�ޔަތު އެ ތެރޭގައި މީހުނ�ގެ ނުވަތަ� ވަރަކަށ� ދާ މައ�ޗަށ� ކަނ�ތައ�ތައ� ބައެއ�ގެ

� ށ�ްމިސާލަކަ. ފެނިގެނ�ދާނެ ކަނ�ތައ�ތައ� އިތުރު ނުވަތަ ފޭކު ކަނ�ތައ�ތަކުގެ އެ� ވަރަކަށ� ބ�ޑުވެގެނ�ދާ މުހިއ�މުކަނ�

ނޑުމެނ�  ގިނަް ވަރަށ� އެއީ. ނުވެ ދުވަހެއ� ގިނަ މާ ނުކުނ�ނާނެ ޖެހިގެނ� ފޭކު ހަމަ އޭގެ. އެޑިޑާސ� ހިނގާ ބަލައިލަނ� އަޅުގަ

 މިހާރުް އެގ�ތަށ�. ވާނ� ގ�ތެއ� ލިބޭނެ އެއ�ޗެއ� އެ ފަސޭހަކ�ށ� ތަނ�ކ�ޅެއ�� ހެޔ�ކ�ށ� އަގު ތަނ�ކ�ޅެއ� ބޭނުނ�ވާނެ މީހުނ�ތަކެއ�

ނޑުމެނ�ގެ ނޑުމެނ�ގެ ތެރެއިނ� އަޅުގަ  ފަހަރެއ�ގައިް މުސ�ތަޤުބަލުގައި. ދަނީ ފެނިގެނ� ކަނ�ތައ�ތައ� މި ތެރެއިނ� ޕާޓީގެ އަޅުގަ

ނޑުމެނ� އަދި ވެސ� ތެރެއިނ� ޕީ.ޑީ.އެމ� ހަމަ ނޑުް ކަމަށ� ކަޑައ�ތުކުރަމުނ�ދާނެ ވެސ� މަރުޙަލާ މި އަޅުގަ  އަޅުގަ

ނޑު� އެހެނ�ވީމާ. އުއ�މީދުކުރަނީ  ދާއިރާގެް ތިމަރަފުށި� އަށ� މުސ�ޠަފާ ބޭނުނ� ދަނ�ނަވާލަނ� ރުކ�ށ�ތަކުރާ ހަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ނަށ� ހަމަ ފަހަރު އެއ�ް އަދިވެސ� ފުރުޞަތު އެ މެނ�ބަރަށ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި  ފުރުޞަތުް އެް� ނަމަ އ�ތ� ގ�ތެއ� ދެވޭނެ އަޅުގަ

ނޑަ ދެނ�. ދިނުމަށ� ފުރުޞަތު ހުށަހެޅުމުގެ އަށ�ް ފ�ލޯރ މިް ހުށަހެޅުނ� އެ ދީ  ޙުސައިނ�ް ނިހާނު ގ�ތެއ�ގައިް ޖުމ�ލަ ހަމަ ށ�އަޅުގަ

 . ޝުކުރިއ�ޔާ. ތާއީދުކުރަނ� ވާހަކަތަކަށ� ގިނަ ދެއ�ކި މަނިކު

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ�� ޢަބ�ދު ޢަބ�ދުއ�ރަޙީމ� މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ ފ�ނަދޫ

ނޑުް ފުރަތަމަ މެއެނ� ބަހުސ�ގައި ބިލުގެް ކަސ�ޓަމ�ސ�ގެ ދިވެހިރާއ�ޖޭގެ� އާދެް. ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝުކުރިއ�ޔާް  އަޅުގަ

 ޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ދާއިރާގެ މާމިނގިލި މުޤައ�ރިރު ކ�މިޓީގެ އިޤުތިޞާދީ ދިރާސާކުރެއ�ވި ބިލު މި� ބޭނުނ�ވަނީ ދަނ�ނަވާލަނ�

 ވަރަށ� މެނ�ބަރުނ�ނަށ� ހުރިހާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ހިމެނިވަޑައިގަނ�ނަވާ ކ�މިޓީގައި އެް އަދި އިބ�ރާހީމަށާއި ޤާސިމ� މެނ�ބަރު

ނޑުް އެކީގައި ރިކަމާއިޚުލާޞ�ތެ  މިް. މަސައ�ކަތަށ�ޓަކައި ބުރަ މިވާ ކުރައ�ވާފައި ބޭފުޅުނ� އެް� ދަނ�ނަވަމޭް ޝުކުރު އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ނަށ� ފުރިހަމަކަނ� ބިލުގެ  މިވަރުގެް� ސަބަބަކީ ދަނ�ނަވާލަނ�ޖެހުނު މި އެހެނ�. އެނގޭ އެބަ ބ�ޑަށ� ވަރަށ� ހަމަް އަޅުގަ

 ހުށަހެޅިފައިް މިއަށ� އައިއިރު ތަޅުމަށ� ދިރާސާކުރެއ�ވުމަށ�ފަހު ކ�މިޓީގައި މަޖިލީހުގެ ދުވަސ�ވަނ�ދެނ� މިހާ ބިލެއ� މުހިއ�މު

 ހުށަހަޅުއ�ވަމުނ� ރިޕޯޓ� މި ވަނީ މި މަސައ�ކަތ�ކުރައ�ވާފައި މި އިނ� ކ�މިޓީ މި އަކީ މާނަ އޭގެ. އިޞ�ލާޙު ދެ އެނ�މެ މިއ�ތީ
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 ބ�ޑަށ�ް ވަރަށ� ފަދައިނ� ވިދާޅުވިް މަޢުޞޫމ�� ޢަބ�ދު މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ ކެލާ� މުޤައ�ރިރު ނައިބު ކ�މިޓީގެ

 ހަމަ� އާދެް. ހޯއ�ދަވައިގެނ�ކަނ� ޚިޔާލު އާއި މަޝ�ވަރާ ފަރާތ�ތަކެއ�ގެ ގިނަ ވަރަށ� ގުޅުނ�ހުރި ކަމާ� ދިރާސާކުރައ�ވައިް

ނޑު ބޭނުނ�ވަނީ ދަނ�ނަވާލަނ� އެއާއެކީގައި  ގިނަް ކަހަލަ ކަސ�ޓަމ�ސ� މިް ތުގައިޙަޤީޤަ ކަނ�ބ�ޑުވެއޭ ބ�ޑަށ� ވަރަށ� ވެސ� އަޅުގަ

 ކުރައ�ވަނ�ް އެ ބޭފުޅުނ� އެ� އެހެނ�ނަމަވެސ�. ދާތީ ބޭރަށ� އިނ� ސަރވިސ� ސިވިލ� ތަނެއ� މަސައ�ކަތ�ކުރާ މުވައ�ޒަފުނ�ތަކެއ�

ނޑު ބަލާއިރު މަސައ�ކަތަށ� ޖެހިވަޑައިގަނ�ނަވާ  ގ�ތުގައިް މުވައ�ޒަފުނ�ގެ ސަރވިސ�ގެް ސިވިލ� ހިތަށ�އަރަނީ އަޅުގަ

 ކަމަށ� ހުރި ހުރަސ�ތަކެއ� މަސައ�ކަތ�ކުރުމަށ� އެ ގ�ތުގައި ރަނގަޅު އެނ�މެ އެކަށީގެނ�ވާ ބޭފުޅުނ�ނަށ� އެ އ�ބަވައިގެނ�ތި

ނޑެއ� އަދި. އެބަޖެހެއޭ ޤަބޫލުކުރަނ�  އެް ކ�މިޝަނުނ� ސަރވިސ� ސިވިލ� ދަށުނ� ޤާނޫނެއ�ގެ ނުކުރަމޭް ޤަބޫލެއ� އަޅުގަ

 ވަކިކ�ށ�ް މުވައ�ޒަފުނ�ތައ� ތަނ�ތަނުނ� އެނޫނ� އަދި ކުނ�ފުނިތަކުނ�ނާއި ފާރިވިޔަ އުފެދޭ މި� ވިޔަސ�ް ބޭރު ބޭފުޅުނ�

ނޑު. ކަމަކަށ� ކުރެވިދާނެ ކަނ�ތައ�ތައ� ކަސ�ޓަމ�ސ�ގެ އުސޫލުނ� ލައ�ވާ މުވައ�ޒަފުނ�  ޤާނޫނުގެް މި އ�ތީ ހިތ� ޤަބޫލުކުރާ އަޅުގަ

 ނޫނިއ�ޔާް ދަށުނ� ބެލުމުގެ ބޯޑުގެް މިއ�ނ�ނަ ތާނގައި އެް ދިއަ މަތިނ� ގ�ތުގެް ވާ ގ�ތ� އެއ� ގަވާއިދާ ހެދޭ ކަސ�ޓަމ�ސ�ގައި ދަށުނ�

. ކަމަށޭ ނުގެނ�ދެވޭނެ ކުރަމުނ� ގ�ތަކަށ� ބޭނުނ� ވަގުތަކު ބޭނުނ� ހަމަ އެކަނ�ކަނ� ލައ�ވާ މުވައ�ޒަފުނ�� ވަކިކ�ށ�ް މުވައ�ޒަފުނ�

ނޑު ގ�ތުނ� މިސާލެއ�ގެް  ހިމެނޭް ސަރވިސ�ގައިް ސިވިލ� އަދުމިް ވެސ� އަކީް ސަރވިސ�ް ޕ�ލިސ� މޯލ�ޑިވ�ސ�ް ދަނ�ނަވާލަނ� އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ނަކަށ�� އެހެނ�ނަމަވެސ�. ނޫނ� ތަނެއ� ނޑާލާފައި އެއ�ބަޔަކު ދުވަހު އެއ� މުވައ�ޒަފުނ� އެތާނގެ ނުފެނޭ އަޅުގަ � ކަ

ނޑު� އެހެނ�ވީމާ. އުސޫލެއ� ގެނ�ދާ ކުރަމުނ� ކަނ� މިހެނ� ވައ�ދާފައި ބަޔަކު އަނެއ� ދުވަހު އަނެއ�  އުޅެނީް މި ދަނ�ނަވަނ� އަޅުގަ

ނޑު އެއ�ގ�ތަކަށ�ވެސ�  ސިވިލ�ް މުވައ�ޒަފުނ� ކަސ�ޓަމ�ސ�ގެ ދަށުނ� ޤާނޫނުގެ މި ނުވެއޭ ކަނ�ބ�ޑެއ� ބ�ޑަކަށ� އެހާ އަޅުގަ

ނޑު އެއީް. ބޭރުވުމަކުނ� އިނ� ސަރވިސ�  އިތުރުް ލިބިގެނ�ދާނެ މަސައ�ކަތަށ� ކަސ�ޓަމ�ސ�ގެ އެއީް ޤަބޫލުކުރަނީް އަޅުގަ

ނޑު ދަނ�ނަވާލަނ� ވާހަކަ އެ� އެހެނ�ވީމާް. ކަމަށޭ ކުރިއެރުމެއ�  ދެކުނުް ކުޅުދުއ�ފުށި އެއާއެކީގައި ހަމަ. ބޭނުނ�ވަނީ އަޅުގަ

ނޑުް އިޞ�ލާޙަށ� ދެ ހުށަހެޅުއ�ވިް އެް ނަޝީދު މުޙައ�މަދު މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ދާއިރާގެ  ބ�ޑަށ�ް ވަރަށ�ް ހަމަ ވެސ�ް އަޅުގަ

ނޑުް. ތާއީދުކުރަނ�  ފުރިހަމަކަމަކާއިް އިތުރު މަސައ�ކަތަށ� ކަސ�ޓަމ�ސ�ގެް ބުނ�ސަބަް އިޞ�ލާޙުގެ ދެް އެ ޤަބޫލުކުރަނީ އަޅުގަ

ނޑު. ކަމަށ� ލިބިގެނ�ދާނެ ފަސޭހަކަމެއ� ނޑުް ބިލަށ� މި ގ�ތެއ�ގައި މައިގަ ނޑުް ދަނ�ނަވާލަނ� ވާހަކަ ތާއީދުކުރާް އަޅުގަ  އަޅުގަ

ނޑުް ބިލުގައި މި. ތެދުވީ  ބޭފުޅުނ� މި އަދި ތަށާއިގ� ހުރި މަސައ�ކަތ�ކ�ށ�ފައި ބިލުގައިް ދެނ�ނެވިހެނ� ކުރިނ� އަޅުގަ

 ކަސ�ޓަމ�ސ�ގެް އަދި އާއި މަޝ�ވަރާ ފަރާތ�ތަކެއ�ގެ ގިނަ ވަރަށ� ގުޅުނ�ހުރި ކަސ�ޓަމާ ދިރާސާކުރެއ�ވުމުގައި

 މިކަނ�ް އެކީގައި ލަފަޔާ ބޭފުޅުނ�ގެް ޤާނޫނީ� ހޯއ�ދަވައިް ބ�ޑަށ� ވަރަށ� މަޝ�ވަރާ ވެރިނ�ގެ ކަސ�ޓަމ�ސ�ގެް� މުވައ�ޒަފުނ�ނާއި

 ދެް ދެނ�ނެވިް މި ހަމައެކަނި ވާހަކަނުދައ�ކާ ދިގުކ�ށ� މާ ދޭތެރޭގައިް ބިލާް މި� ވާތީް ކަމަށ� ފުރިހަމަކ�ށ� ވަރަށ�ް އ�ތީ ކުރައ�ވާފައި

ނޑުގެް ފާހަގަކ�ށ�ލުމަށ�ފަހު ނުކުތާ ނޑު ކުރިނ� ނިނ�މާލުމުގެ. ނިނ�މާލާނީް ވާހަކަކ�ޅު އަޅުގަ  ބޭނުނ�ް ދަނ�ނަވާލަނ� އަޅުގަ

ނޑުް  އެް މުޞ�ޠަފާގެ މުޙައ�މަދު މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެް ތިމަރަފުށި ބައިވެރިވަމޭ އަދުމި ބ�ޑަށ� ވަރަށ�ް ހަމަ ވެސ� އަޅުގަ

 އަޙުމަދު މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ ވިލިމާފަނ�ނު ހަމަ މަނިކުފާނަކީ އެ ދަނ�ނަވާލަނ�ޖެހުނީ މި އެހެނ�. ކަނ�ބ�ޑުވުމައި
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 ވަރަށ�ް ދާއިރާތަކެއ�ގެ ގިނަ ވަރަށ� ގުޅުނ�ހުރި ވިޔަފާރިއާ އަދިް ކަސ�ޓަމ�ސ�އާ ފަދައިނ� ވިދާޅުވި މަނިކު ޙުސައިނ� ނިހާނ�

 ޤާނޫނަކަށ�ް އެ ބޭފުޅަކަށ� އެް ދިރާސާކުރައ�ވާފައިް ބިލެއ� މުހިއ�މު މިފަދަ ބޭފުޅަކު ތަޖުރިބާކާރު އެފަދަ. ބޭފުޅެއ� ތަޖުރިބާކާރު

 ފުރުޞަތުް އެ ސައ�ކަތ�ކުރައ�ވާމަ ހުށަހަޅަނ� އިޞ�ލާޙެއ� ފެނިވަޑައިގަނ�ނަވާ ގެނ�ނަނ� ބިލަކަށ� އެ ނުވަތަ

ނޑު އެއީ ލިބިވަޑައިނުގެނ�ނެވިކަނ� ނޑު� އެހެނ�ނަމަވެސ�. ކަމެކޭ ހިތާމަކުރާ ހަމަ ވެސ� އަޅުގަ � އާއިް ބޭފުޅާ އެ ނެތިނ� އަޅުގަ

� އާއި ޠަފާމުޞ� މުޙައ�މަދު މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ ތިމަރަފުށި� އާދެ މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި އެ� ނިސ�ބަތ�ވާް ބޭފުޅާ އެ

 ތާނގައިް މި ވާހަކަ ހަމަޖެހުމެއ�ގެ ނުވަތަ ހަމަނުޖެހުމެއ� އ�ތ�ް ދޭތެރޭގައިް ޕާޓީއާ ނިސ�ބަތ�ވެވަޑައިގަނ�ނަވާ މަނިކުފާނު އެ

ނޑު ކަނ�ބ�ޑުވުމުގައިް މަނިކުފާނުގެ އެ� އެހެނ�ނަމަވެސ�. ދަނ�ނަވާކަށެއ� � ދަނ�ނަވާލަމުނ� ވާހަކަް ބައިވެރިވާ އަޅުގަ

ނޑުގެ  . ޝުކުރިއ�ޔާ ބ�ޑަށ� ވަރަށ�. ނިނ�މާލަނ� ކ�ޅުްވާހަކަ އަޅުގަ

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ�� ޢަބ�ދު އަޙުމަދު މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ އިހަވަނ�ދޫ

 ގުޅިގެނ�ް ރިޕޯޓާް ކ�މިޓީ ބިލުގެް ސަރވިސ�ގެް ކަސ�ޓަމ�ސ� މޯލ�ޑިވ�ސ�� އާދެ. ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ޝުކުރިއ�ޔާް`. 

ނޑަށ�ް ނޑުް ފުރުޞަތުގައި ލިބުނު އަޅުގަ ނޑުގެް އަދި. ބޭނުނ�ވޭް ދަނ�ނަވާލަނ� ވާހަކަ ކަހަލަ ބައެއ� ސ�ްވެ އަޅުގަ  ވާހަކަް އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ގެ ކުރީގައި ދިޔުމުގެ ކުރިއަށ� އައިގެނ�  އުސޫލުތަކެއ�ގެް ހަމަތަކަކާއި� ޑިމ�ކ�ރެޓިކ�ް ވަރަށ� އަކީ ޕީ.ޑީ.އެމ� އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ނަށ� ވެސ� ށ�ފިކުރަކަ ޚިޔާލަކާއި ހުރިހާ ތަފާތު� ކަމާއި ޕާޓީއެއ�ް ހިނގަމުނ�ދާ މަތިނ� � ކަމަށ� ލިބޭ ކެތ�ތެރިކަނ� އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ގެ ޤާބިލުކަނ� ހަޖަމުކުރުމުގެ ވާހަކަތައ� ހަޖަމުކުރަނ�ޖެހޭ ވާހަކަތައ� އެ އަދި  އެނ�މެހައިް ޕާޓީގެ އަޅުގަ

ނޑު ދަނ�ނަވާލަމުނ� ވެސ� ވާހަކަ ހުރި ޕާލިމަނ�ޓޭރިއަނުނ�ގައި  މޯލ�ޑިވ�ސ�ް� އީސ�ރަ ޢިއ�ޒަތ�ތެރި. ދާނަނ� ކުރިއަށ� އަޅުގަ

 އިނ� ސަރވިސ� ކަސ�ޓަމ�ސ� މިއަދު ދިޔައިރުގައި ވެގެނ�ް އަހަރު ގިނަ ވުރެް އަށ�ް �100 އުފެދިް ސަރވިސ�ް ކަސ�ޓަމ�ސ�

ނޑުމެނ�ނަށ� ކުރީގައި މީގެ� ކަނ�ތައ�ތަކާއި ބޭނުނ�ވާ ދެކެނ�  މަސައ�ކަތުގެް ނޫނީ ޚިދުމަތާއި ދިޔަ ލިބެމުނ� ތަނުނ� އެ އަޅުގަ

ނޑު ކަމުގައި އަނ�ނަނ�ޖެހިފައި ބަދަލުތަކެއ� ބ�ޑެތި ވަރަށ� ވަނީ މި އިރުއަޅާބަލާ ދާއިރާއާ  ޢިއ�ޒަތ�ތެރިް. ޤަބޫލުކުރަނ� އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ނަށ�� ރައީސ�  އަދިް ކަނ�ތަކާއިް ހުރި ފަށައިގަނ�ނައިރު ތަނެއ�ގައިް ދެމުނ�ދާ ޚިދުމަތ� އަހަރުގެް ވަރަކަށ� 100 އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ނަށ� ބަދަލުތައ� ގިނަގުނަ ގެނ�ނަނ�ޖެހޭނެ އައިއިރު މައަށ�ހަ މިއަދާ އައިސ� އަނ�ނަމުނ� ބަދަލުތައ�  މިވަނީ އަޅުގަ

 ހައ�ލުކުރުމަށ�ޓަޖައިް ދަތިތައ� އ�ތ� ދިމާވެފައި މިއަދު ކަސ�ޓަމަށ�� ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި. ގެނެވިފަ ބިލަށ� މި ފާހަގަކުރެވި

ނޑު � ބަލައި ހާލަތަށ� މިއަދުގެ. ކުރެވިފައިވެއޭ ތަކެއ�މަސައ�ކަތ� ބުރަ ގިނަގުނަ ވަރަށ� ބިލުނ� މި ދަނ�ނަވާނީ އަޅުގަ

. އެބަވެއޭް ހިމެނިފައި އެކަނ� ބިލުގައި މި ބ�ޑަށ� ވަރަށ� ވެސ� މެދު ފިޔަވަޅުތަކާ އަޅަނ�ޖެހޭ އަދި އިޞ�ލާޙުތަކާއި ގެނ�ނަނ�ޖެހޭ

 މަސައ�ކަތ�ކުރެވުމާއިް އެއ�ކ�ށ� މިނިވަނ�ކަމާ މުވައ�ޒަފުނ�ނަށ� ކަސ�ޓަމ�ސ�ގެ ބަދަލުގެނައިމާ މިގ�ތަށ�� ރައީސ�ް ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ނޑައެޅި ކަނ�ތައ�ތައ� ކުރެވޭނެ ގ�ތުނ� ޤާނޫނީ މީހުނ�ނަށ� އެބައި އަދި  ކަނ�ތައ�ތަކާއިް ނުކުރެވޭނެް� ދިއުމާއި ބަޔާނ�ވެގެނ� ކަ

ނޑު� ދިޔައިމަ ސާފުވެގެނ� ގ�ތ� ބަހައ�ޓަނ�ވީ ޢަމަލުތައ� މީހުނ�ގެ އެބައި އަދި  ވެސ�ް ށ�މަސައ�ކަތަ އެއީ ދަނ�ނަވާނީ އަޅުގަ

 ކަނ�ތައ�ތައ�ް ނުކުރެވޭ ކުރެވޭ ނޫނީ ތެރޭގައި އ�ޅުމެއ�ގެ. ވެގެނ�ދާނޭ ކުރިއެރުމަކަށ� ބާރަކާއި ބ�ޑު ވަރަށ� އިތުރު ލިބިގެނ�ދާ
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ނޑައެޅި ޤާނޫނަކުނ�  ދިޔައިމަް އެނގިގެނ� ކަނ�ތައ�ތައ� އެ ސާފުކ�ށ� މަސައ�ކަތަށ�ވުރެ ކުރެވޭ ހިނދުގައި ނެތ� ބަޔާނ�ވެގެނ� ކަ

ނޑު ވެސ� ކުރިއެރުނ� ލިބިގެނ�ދާ ގ�ތުނ� މަސައ�ކަތުގެ އަދި ސ�ޕީޑާއި އ�ކަތުގެމަސަް ކުރެވޭ  އެތައ�ް ދަނ�ނަވާނީ އަޅުގަ

ނޑުމެނ�� ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި. ރަނގަޅުވެގެނ�ދާނޭ ތަނަކުނ�  ތަނ�ތާނގައިް އެހެނ� ދުނިޔޭގެ ބަލައިލަނ�ޖެހެނީ އަޅުގަ

ނޑަށ� ބަލާއިރު .ގ�ތަކަށ�ތޯ ކ�ނ� ތިބެނީ މުވައ�ޒަފުނ� ކަސ�ޓަމ�ސ�ގެް  އަކީް ކަސ�ޓަމ�ސ� ޤައުމުތަކުގައި ގިނަް ފެނ�ނަނީ އަޅުގަ

 ގ�ތުގައިް ބ�ޑީއެއ�ގެ ވަކި� ތިބިް އަޅައިގެނ� ޔުނީފޯމ� ވަކި� ނެއ�ޓިް ގ�ތުނ� މުވައ�ޒަފުނ�ގެ ސަރވިސ� ސިވިލ�

 ކުރަމުނ�ދާް ވެސ� ބޭނުނ� ތަކުގެްބާރު އެ� ދެވި މީހުނ�ނަށ� އެބައިް ބާރުތަކެއ� ކަހަލަ ވަކި އަދި. ބައެއ� މަސައ�ކަތ�ކުރަމުނ�ދާ

ނޑަށ� ކަސ�ޓަމ� ގ�ތުގައި ބައެއ�ގެ ނޑުމެނ�� އެހެނ�ވީމާ. ފާހަވެގެނ�ދަނީ އަޅުގަ  މިް ކަސ�ޓަމ�ސ� ދިވެހިރާއ�ޖޭގެ މިއަދު އަޅުގަ

ނޑު ކަމުގައި ކަމެއ� ކަނ�ބ�ޑުވާ އެއީ ދިޔައިމާ މަގަށ� ނޑު� ރައީސ�ް ޢިއ�ޒަތ�ތެރި. ނުދެކެނ� އަޅުގަ  ޓަމަކީްކަސ� އެދެނީ އަޅުގަ

 މީހުނ�ނަށ� އެބައި� އ�ވެް ގ�ތުގައި ބައެއ�ގެ މަސައ�ކަތ�ކުރެވޭ ތެރޭގައި މިނިވަނ�ކަމުގެ� އިޚުތިޔާރާއި� ބާރާއި ފުރިހަމަ ވެސ�

. ވެގެނ�ދިޔުނ� ބަޔަކަށ� ޤާބިލު ކުރުމުގެ މަސައ�ކަތ�ތައ�ް ކުރަނ�ޖެހޭ ތަނ�ފީޛުކުރުމަށ�ޓަކައިް ބާރުް ލިބިގެނ�ވާ ގ�ތުނ� ޤާނޫނީ

ނޑު� ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި  ނުހިމެނުމަކީ ގ�ތުގައި މުވައ�ޒަފުނ�ގެ ސަރވިސ� ސިވިލ� ކަސ�ޓަމ�ސ�ް ދަނ�ނަވާނީ ހަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެނ� އެއީ ނޑު. ނޫނޭ ކަމެއ� ކަނ�ބ�ޑުވާނ�ޖެހޭ އެހާ މިއަދު އަޅުގަ  ތަފާތުް ދުނިޔޭގެ ގ�ތުގައި ޤަބޫލުކުރާ އަޅުގަ

 އަދި� އަލީގައިް ތަޖުރިބާތަކެއ�ގެް ވަނީ އެ ކ�ށ�ފައި މިކަނ� މަގަށ� މި ވެސ� ޤައުމުތަކުގައި ކުރިއަރާފައިވާ އަދި ޤައުމުތަކުގައި

ނޑަށ� ކަމުގައި ހުރީމާ ފައިދާތަކެއ� ރަނގަޅު ލިބިދޭ އ�ތުމުނ� އެހެނ� އެކަނ� . ދަނ�ނަވާލަނ� ވެސ� ވާހަކަ ޤަބޫލުކުރެވޭ އަޅުގަ

ނޑުގެ ނޑު އެއ�ކ�ށ� ވާހަކަކ�ޅާ މި އަޅުގަ ނޑު. ނެތިނ� ކާކަށ�ދައ� ވާހަކައެއ� ދިގު މާ އަޅުގަ � ފާސ�ވެް ބިލު މި އެދެނީ އަޅުގަ

 ވަރަށ�ް. ދިއުނ� ތަނަވަސ�ވެގެނ� އަވަހަށ� ފުރުޞަތު މަސައ�ކަތ�ކުރުމުގެ ގ�ތަށ�ް ލިބޭނެ ކުރިއެރުނ� ރަނގަޅު އަށ� ކަސ�ޓަމ�ސ�

 . ޝުކުރިއ�ޔާ ބ�ޑަށ�

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ޢާރިފު ޢަލީ މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ ވައިކަރަދޫ

ނޑު� ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝުކުރިއ�ޔާް  35 ގަޑިއިރާއިް 22 އިނ� ކ�މިޓީ ދިރާސާކުރުމަށ� ބިލުް މި ތެދުވީ މި މިފަހަރު އަޅުގަ

 ގިނަގުނަް ވަރަށ�� މަޝ�ވަރާކ�ށ� ފަރާތ�ތަކާ ގިނަ ވަރަށ� ބޭފުޅުނ�ނާއި ގިނަ ވަރަށ�ް ބޭފުޅުނ� އެް� ހާލު ނަގާފައިވާ މިނެޓު

 އ�ތ�ް އިޞ�ލާޙުގައި ހުށަހެޅުނު އެ� ތާއީދުކުރީތީވެް އިޞ�ލާޙަކަށ� ހުށަހެޅުނު ރިޕޯޓަކަށ� އ�ތ�ް ކ�ށ�ފައި މަސައ�ކަތ�ތަކެއ�

ނޑު އެއަށ� އެއ�ޗަކާއި ނޑު� ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި. ވެގެނ� ބަޔާނ�ކ�ށ�ލަނ� ސަބަބު ތާއީދުކުރި އަޅުގަ  ބިލަށ� މި އަޅުގަ

 އޭގެް. އެއީ މާއ�ދާ ވަނަ 89 އިޞ�ލާޙު ހެޅުއ�ވިހުށަ ނަޝީދު މުޙައ�މަދު މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ ދެކުނު ކުޅުދުއ�ފުށި

� މުދަލާއިް އެތެރެކުރާ ޚިލާފަށ� ގަވާއިދާ ޤާނޫނާ� މުދަލާއި އެތެރެކުރާ ސިއ�ރުނ� އަށ� ދިވެހިރާއ�ޖެ އ�ނ�ނަނީ މި ގައިް( ހ)

 ބަލަނ� އެކަނ� ކ�ށ�ލަނ�ދޫ އެނގިހުރެް އ�ފިސަރަކަށ�ް ކަސ�ޓަމ�� ދޫކ�ށ�ލުނ�ް އެތެރެކުރުމަށ� އެއ�ޗެއ� މަނާކ�ށ�ފައިވާް ޤާނޫނަކުނ�

ނޑު� ވެސ�ް އ�ތ�އިރުގައި ލިޔެފައި ކަމަށ� ޚިލާފަށ� ޤާނޫނާ. ދޫކ�ށ�ލަނީ  މިް ވެގެނ� ބަޔާނ�ކ�ށ�ލަނ� ސަބަބުް ތާއީދުކުރި އެ އަޅުގަ

 ފައިްހުށަހަޅުއ�ވާ މަގުސަދެއ�ގައި މާތ� ވަރަށ� މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ހުށަހެޅުއ�ވި އިޞ�ލާޙު މިް� ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި. ތެދުވީ
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ނޑަށ� ކަމަށ� އިޞ�ލާޙެއ� އ�ތ� ނޑު� ދޭހަވާތީވެ މިއިނ� އަޅުގަ  ތަފާތުް ދިވެހިރާއ�ޖޭގެ ސަބަބަކީ. ތާއީދުކުރީ އެއަށ� އަޅުގަ

 އެތަކެއ�ް އެހެނ�ގ�ސ� މަސ�ތުވާތަކެއ�ޗާއި ވިޔަފާރިތަކަށ� ގިނަ ތަފާތު ހުއ�ޓުވުމަށ� ކުށ�ތައ� އެ. ކުރެވޭ އެބަ ކުށ� ވައ�ތަރުތަކުގެ

ނޑުް ކަމަށ� މާއ�ދާއެއ� އ�ތ� ހުއ�ޓުވުމަށ� ކަނ�ކަނ� އެް� ކުރެވޭތީ ޚިލާފަށ� ޤާނޫނާ� ގަވާއިދާް ފާރިތަކެއ�ވިޔަ އެތަކެއ�  އަޅުގަ

ނޑު� ވާތީ ކަމަށ� އިޞ�ލާޙެއ�ް އ�ތ� ހުށަހަޅުއ�ވާފައި ނިޔަތެއ�ގައިް ތެދުވެރި އިޚުލާޞ�ތެރި ވަރަށ�� ޤަބޫލުކުރާތީ  މިއަށ�ް އަޅުގަ

ނޑު. ތާއީދުކުރީ  ކަސ�ޓަމ�ސ�ް ބާރުތަކެއ�ް މިކަހަލަ. ކަމެއ� ހުއ�ޓެނ�ޖެހޭ އެއީ މިކަނ�ް ގ�ތުގައި ޤަބޫލުކުރާ އަޅުގަ

( ނ) އެބައ�ތ� ހުށަހަޅުއ�ވާފައި މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި މާއ�ދާގައި އެ އަނެއ�ކާ ދެނ�. އެބަޖެހޭ ވެސ� ލިބެނ� އ�ފިސަރުނ�ނަށ�

 ހޯދައިގެނ�ކަނ�ް ލިޔުމަކުނ� ހުއ�ދައެއ� ފަރާތަކުނ� ވަކިް ލިބިދެނީ މި ބާރުތައ�ް މިް� އެބައ�ތ�ް ގައި( ނ) މާއ�ދާގެް ވަނަ �89 ގައިް

ނޑުމެނ�ނަށ� އެއިނ� ވެސ�ް� އެހެނ�ވީމާް. ވެސ�  އަނެއ�ކާް ދެނ�. ހިފެހެއ�ޓިފަ އ�ތީ އެ ހިފެހެއ�ޓުނ�ތަކެއ� އިތުރުް އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ނަށ�އަ އިރާދަފުޅުކުރެއ�ވިއ�ޔާ� � އެހެނ�ވީމާ. އުފެދޭ އެބަ ވެސ� ކ�މިޝަނެއ� އިނ�ޓެގ�ރިޓީ ކަސ�ޓަމ�ސ�  މިް ޅުގަ

 ދެނ�ް. ކުރިއެރުނ� އިތުރު ލިބޭނީ އަށ� ސަރވިސ� ކަސ�ޓަމ�ސ� ދިވެހިރާއ�ޖޭގެ ސަބަބުނ� ބިލުގެ މި އިޞ�ލާޙުތަކާއި ހުށަހެޅޭ

 ކިހިނެއ�ބާއޭް މުވައ�ޒަފުނ�ނަށ� ތިއ�ބެވި ގ�ތުގައި ސަރވަނ�ޓުނ�ގެ ސިވިލ�� ހާމަކުރައ�ވާ ކަނ�ބ�ޑުވުނ� އެބަ ބޭފުޅުނ� ބައެއ�

. ލިބިދެއޭ ބާރުތަކެއ� އެބަ އަތ�ޕުޅަށ�ް މިނިސ�ޓަރުގެް� ލިބިދެއޭ އެބަް ބާރުތަކެއ�ް އަތ�ޕުޅަށ� ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެް� ވާނީ

. ބާރުތަކެއ�ް މައ�ޗަށ� ގ�ތެއ�ގެ ޢަމަލުކުރާނެ ދޭތެރޭގައި މުވައ�ޒަފުނ�ނާ ތިއ�ބެވި ވަގުތު މި ތާނގައި އެ މުވައ�ޒަފުނ�ނާއި

ނޑު� އެހެނ�ނަމަވެސ� ނޑު އަދި ވެސ� މީދުކުރަނީއުއ� އަޅުގަ  ސިވިލ�ް ވެއ�ޓެއ�ގައިް ޑިމ�ކ�ރެޓިކ�� އ�ތީ ހިތ� ޤަބޫލުކުރާ އަޅުގަ

. ވެސ�ް އަކީ ސަރވިސ� ކަސ�ޓަމ�ސ�ް ބައެކޭ ކަހަލަ ސަރވިސ� ފ�ރިނ�� ކަހަލަ ސަރވިސ� ޕ�ލިސ� ހަމަ ކަހަލަ ސަރވިސ�

 ޤާނޫނުގެް މި ބޭބޭފުޅުނ�ނަށ� މިދެނ�ނެވުނު ވާތީވެ ކަމަށ� މިއީް ގ�ތަކީ އ�ނ�ނަނ�ޖެހޭ ވެއ�ޓެއ�ގައި ޑިމ�ކ�ރެޓިކ�� އެހެނ�ވީމާ

ނޑު އުއ�މީދު ކަމުގެ ނުކުރައ�ވާނެ ބޭނުނ�ފުޅު ނަހަމަގ�ތުގައި ބާރުތައ� ލިބިދޭ ދަށުނ� . އިށީނދެލާނަނ� ހާލު ކުރާ ވެސ�ް އަޅުގަ

 . ރައީސ�ް ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝުކުރިއ�ޔާް

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ސާމޫ ޢަބ�ދުލ�ޣަފޫރު މެނ�ބަރު ދާއިރާގެް އުތުރު ކުޅުދުއ�ފުށި

 ވަރަށ�ް އިޤުތިޞާދުގައި ޤައުމުމުގެ މިހާރުވެސ�ް އަކީް ސަރވިސ� ކަސ�ޓަމ�ސ� މޯލ�ޑިވ�ސ�ް. ރައީސ�ް ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝުކުރިއ�ޔާް

 ވެސ�ް މިއަދު މަސައ�ކަތުނ� ބޭފުޅުނ�ގެ އެ. އެއ� މުއައ�ސަސާ ފަޚުރުވެރި ވަރަށ�� ގެނ�ދަވާް އަދާކުރައ�ވަމުނ� އިސ�ދައުރެއ�

ނޑުމެނ� ލިބެމުނ�ދާކަނ� ޚިދުމަތ� އެކު އިޚުލާޞ�ތެރިކަމާ ރަށ�ްވަ ޤައުމަށ�  މިް އެއާއެކު ހަމަ. ފާހަގަކުރަނ� އަޅުގަ

 ފުރުޞަތުް މަސައ�ކަތ�ކުރުމުގެ ބޭފުޅުނ�ނަށ� އެ އެއ�ކ�ށ� ޔަޤީނ�ކަމާް އިތުރުް ފާސ�ވެގެނ�ދިއުމުނ� ޤާނޫނު ކަސ�ޓަމ�ސ�ގެް

 ބިލަކީް ކަސ�ޓަމ�ސ�ގެ އެކުލެވިގެނ�ވާ މައ�ޗަށ� މާއ�ދާގެ 112 ކުރުމަށ�ފަހުހޭދަ ކ�މިޓީގައި ވަގުތުތަކެއ� ގިނަ. ހުޅުވިގެނ�ދާނެ

 ވެގެނ�ދިއުމުނ�ް ޤާނޫނަކަށ� ބިލު މި� އެހެނ�ކަމުނ�. ބިލެއ� ފުރިހަމަ ވަރަށ� ތައ�ޔާރުކުރެވިފައިވާ ފުރިހަމައަށ� ވަރަށ�

 ވަރަށ�ް ރައ�ކާތެރިކަނ�� އިނާޔަތާއި� އިްޙައ�ޤުތަކާ ލިބެނ�ޖެހޭ ފަރާތ�ތަކަށ� މަސައ�ކަތ�ކުރާް ދާއިރާގައިް ކަސ�ޓަމ�ސ�ގެް

ނޑުް ކަމަށ� ލިބިގެނ�ދާނެ ފުރިހަމައަށ�  ވަކިވެް ދަށުނ� ސަރވިސ�ގެ ސިވިލ� އެއާއެކު ހަމަ. ޤަބޫލުކުރަނ� ވެސ� އަޅުގަ
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 ށ�ްމަސައ�ކަތ�ކުރުމަ އެކު މިނިވަނ�ކަމާް ވީހިނދު ތަނަކަށ� އ�ނ�ނަނ�ޖެހޭ ހަމަތަކެއ�ް އުސޫލުތަކަކާއިް ވަކިް އަކީ ކަސ�ޓަމ�ސ�

ނޑުް ކަމުގައިް ކަމެއ� ބޭނުނ�ވާނެ މިއަދު މުވައ�ޒަފުނ�ނަށ� ހުރިހާ ކަސ�ޓަމ�ސ�ގެް ލިބިގެނ�ދިއުމަކީ ފުރިހަމަކަމެއ� އިތުރު  އަޅުގަ

ނޑު މަސައ�ކަތަށ�ޓަކައި ބުރަ ކުރައ�ވާފައިވާ މި އިނ� ކ�މިޓީ� އެހެނ�ކަމުނ�. ޤަބޫލުކުރަނ�  ވަރަށ�ް ވެސ� އަޅުގަ

 ވެގެނ�ދިއުމަކީ ޤާނޫނަކަށ� ބިލު މި ފާސ�ކ�ށ� އަވަހަށ� ބިލު މިް އެއާއެއ�ކ�ށ� ހަމަ. ދަނ�ނަވަނ� ޝުކުރު އެކު އިޚުލާޞ�ތެރިކަމާ

 ފާސ�ކުރެވޭނެް އަވަހަށ� ބިލު މި� ވީހިނދު ކަމަކަށ� ބޭނުނ�ވެފައިވާ ވަރަށ� އިނ� ސަރވިސ� ކަސ�ޓަމ�ސ� މޯލ�ޑިވ�ސ� މިއަދު

ނޑުގެ ނިނ�މަވައިދެއ�ވުމަކީ ގ�ތަކަށ�  އިނ�ް ކ�މިޓީ މި އެހެނ�ކަމާއެއ�ކ�ށ�. އެދުމެއ� ބ�ޑު ރަށ�ވަ ހަމަ ވެސ� އަޅުގަ

ނޑު މަސައ�ކަތަށ�ް ބުރަ ކުރައ�ވާފައިވާ ނޑުގެ ހާލުގައި ޝުކުރުދަނ�ނަވާ އެކުް އިޚުލާޞ�ތެރިކަމާ ވަރަށ� ވެސ� އަޅުގަ  މިް އަޅުގަ

 . ފުރުޞަތަށ� ދެއ�ވި ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝުކުރިއ�ޔާ. ނިނ�މާލަނ� ވާހަކަކ�ޅުް

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� މަޢުޞޫމ�� ޢަބ�ދު މެނ�ބަރު ގެްދާއިރާ ކެލާ

ނޑުމެނ� މިހާރު� ނިމި ބިލު ކަސ�ޓަމ�ސ�ގެ. ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝުކުރިއ�ޔާް  މިް ހިސާބަށ�ދާއިރު ފާސ�ކުރުމާ މިއަދު އަޅުގަ

 މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ގެދާއިރާ ވައިކަރަދޫް ދެނ�މެގައިް ތެރެއިނ� އިޞ�ލާޙުތަކުގެް ލިބުނު ތާއީދު� ހުށަހެޅުނު މިހާތަނަށ� ބިލަށ�

 ހުށަހަޅުއ�ވާފައިވާް ނަޝީދު މުޙައ�މަދު މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ ދެކުނު ކުޅުދުއ�ފުށީ� ތާއީދުކުރައ�ވައިް އެ ޢާރިފު ޢަލީ

ނޑު އިޞ�ލާޙުތައ�  ދެއ�ކެވިް އެ ޢާރިފުް ޢަލީ މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި އަދި ދެނ�މެގައި. ތާއީދުކުރަނ� ވަރަށ� ވެސ�ް އަޅުގަ

ނޑު ވެސ�ް ވާހަކައަށ�ް � ޢަބ�ދު ޢަބ�ދުއ�ރަޙީމު މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ ފ�ނަދޫ އެއާއެކު އަދިް. ތާއީދުކުރަނ� އަޅުގަ

ނޑު ވެސ� ވާހަކަފުޅަށ� ދެއ�ކެވި ނޑުމެނ�ނަށ� އައިއިރު ހިސާބަށ� މި� ބިލު މި� އާދެ. ތާއީދުކުރަނ� އަޅުގަ  ބިލުނ� މި އަޅުގަ

ނޑައެޅިފައި އ�ތަކެއ�ްކަނ�ތަ ރަނގަޅުް ގިނަ ވަރަށ�  ގިނަ ވަރަށ� ގ�ތުނ� ބެހޭ އ�ފިސަރުނ�ނާ ކަސ�ޓަމ�ސ�ގެ މި މީގައި. އ�ތީ މިް ކަ

 އެް. އެބަދޭ ހިމާޔަތެއ� ރަނގަޅު ވަރަށ� އ�ފިސަރުނ�ނަށ� ކަސ�ޓަމ� ބިލުނ�ް މި� އެހެނ�ނަމަވެސ�. ދައ�ކަވައިފި ބޭފުޅުނ�ް ވާހަކަ

 މިފަދަ ބ�ޑަށ� އެނ�މެ ބިލުގައި މި ދެނ�. ތަނަވަސ�ކ�ށ�ދޭ ބިލުނ� މި މަގު ވޭނެއަދާކުރެ ޕ�ރ�ފެޝަނަލީ ވާޖިބު ޤާނޫނީ ބޭފުޅުނ�ގެ

 ދެނ�ް. ހިމާޔަތ�ކ�ށ�ދޭ އަލީގައި ބިލުގެ މި ވެސ� ޙައ�ޤުތައ� ވިޔަފާރިވެރިނ�ގެް. ވިޔަފާރިވެރިނ� ރާއ�ޖޭގެ އަސަރުކުރާނީ ބިލަކުނ�

 ޤައުމެއ�ގެް� މާޙައުލަށ� އިޖުތިމާޢީ ރާއ�ޖޭގެ� ގ�ތުނ� ހުނ�ނަ ކަނ�ތައ�ތައ�ް ތަނުގެް އެ ސަބަބުނ� ތަނެއ�ގެް ފަދަ ކަސ�ޓަމ�ސ� ހަމަ

 ގެނ�ނަނ�ޖެހޭ ހައ�ލުކުރުމަށ� އަސަރުތައ� ނޭދެވޭ އޭގެ� ހައ�ލުކުރުމަށ� ބަދަލުތައ� އައިސ�ދާނެ މާޙައުލަށ� އިޖުތިމާޢީ

 ދެނ�. ބިލެއ� ނިމިފައިވާް މިހާރު ފުރިހަމައަށ� ވަރަށ�ް ބިލަކީ މިް� އެހެނ�ވީމާް. ގެނެވިފަ ވަނީ ބިލުގައި މިް ވެސ� މަފ�ހޫމ�ތައ�

 މި� އެހެނ�ވީމާ. ގެނ�ނަނ�ޖެހޭނެ ބަދަލުތައ� ވެސ� ހަމަޔަޤީނުނ� ކުރިއަށ�ދާއިރު އަޅުގަނޑުމެނ� ވެސ� ބިލެއ� ކ�ނ�މެ މިފަދަ

ނޑުމެނ� ބިލު  ވިޔަސ�ް ކަމަށ� ޤާނޫނަކުނ� ތަޞ�ދީޤުކުރައ�ވާ ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާ ނިނ�މުމަށ�ފަހު މަޖިލީހުނ� މި އަޅުގަ

 އ�ނ�ނާނެް އަބަދުވެސ� ފުރުޞަތު ހުށަހެޅުމުގެް އިޞ�ލާޙުތައ� އިތުރު ފުރުޞަތުތައ� އިތުރު ބިލަށ� މި ބަދަލުތައ�ް އިތުރު

ނޑު މީގައި. ވެއ�ޖެއ�ޔާ ރަނގަޅުކުރަނ�  ޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ދާއިރާގެ ވިލުފުށި ފާހަގަކ�ށ�ލަނ�ޖެހެނީ އެކު ހިތާމައާ ވަރަށ� އަޅުގަ

 އެހެނ�ވެް. ފަހުނ�ނޭ ވަރަށ� ލިބުނީ ތިމާއަށ� ބިލުް މި� ވިދާޅުވެއ�ޖެ ވާހަކަދައ�ކަމުނ� ށ�ބިލަ މި ރަޝީދު ރިޔާޟ� މެނ�ބަރު
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 އެނ�މެް ބިލު މި. ބޭފުޅެއ� ހިމެނިވަޑައިގަނ�ނަވާް ކ�މިޓީގައި މިއީް� އެކަމަކުް. ނުލިބުނޭ ފުރުޞަތެއ� ބަލައިލަނ�ް މި އަށ� ތިމަނ�ނަ

ނޑުމެނ� ފަހުނ�  ބިލުް ހުށަހަޅަނ� އިޞ�ލާޙެއ� މިއަށ� ދެނ� ނިނ�މާއިރު. އެޕ�ރީލ�ގައި 4 އ�ތީ މި ނިނ�މާފައި ބިލު މި އަޅުގަ

ނޑު މީގައިް ދެނ�. ބ�ޑުވަރު ތަނ�ކ�ޅެއ� އެއީ ވާހަކަދެކެވުނީމަ ހުށަނޭޅިގެނ� އިޞ�ލާޙެއ� ލިބިގެނ� ފަހުނ�  ފާހަގަކ�ށ�ލަނީް އަޅުގަ

ނޑުމެނ�  މިހާރު. ބިރުގަނ�ނަނީ މި ދޭތެރެ ޗޭނ�ޖާ ވެގެނ�ތޯކީއ� ދާއިރު ކުރިއަށ�ް އައިގެނ� ޑިމ�ކ�ރަސީ ކުރިއަށ�ދާއިރުް މި އަޅުގަ

 ޑިމ�ކ�ރަސީ. ގެނ�ނަނ�ޖެހޭ ޑިމ�ކ�ރަސީ� އެކަމަކުް. ބިރުގަނޭ އެބަ ވެސ� ބަދަލުކުރަނ� ބަޔަކު ތެރެއިނ� ސަރވިސ�ގެ ސިވިލ�

ނޑުމެނ�. ބަދަލުވާނ�ޖެހޭ. ޗޭނ�ޖު އަކީ ނޑުމެނ�ް ބަދަލުކ�ށ�ފައި ގ�ތ�ް ޤަދީމީ އައިް ކުރަމުނ� ކަނ�ތައ�ތައ� އަޅުގަ  އަޅުގަ

ނޑުމެނ� އެކަނ�ތަކަށ�. އަނ�ނާނީ ބަދަލުތައ� ހެޔ� ޤައުމަށ� އޭރުނ�. ޗޭނ�ޖުވާނ�ޖެހޭ. ބަދަލުވާނ�ޖެހޭ . ތަރުހީބުދޭނ�ޖެހޭ އަޅުގަ

ނޑުމެނ�. ނެތ� ކަމެއ�ް ތިބޭނެ ހިފަހައ�ޓައިގެނ�ް އޭގައިް ހަދައިގެނ� ރަނގަޅުކަމަށ� ގ�ތ�ް ކުރިް ކަނ�ތައ�ް ކުރިނ�  ސިވިލ�ް އަޅުގަ

� ނިނ�މީމަ ކޯޓުނ� މައ�ސަލަ ބޭފުޅެއ�ގެ އެސ�ގެ.އާރު.ޕީ.ޑީ ވިދާޅުވާހެނ�ް ބޭފުޅުނ� ތި ވާހަކަދައ�ކާއިރު ގ�ތުނ� ބެހޭ އާސަރވިސ�ް

 ފުރިހަމައަށ�ް ބޭބޭފުޅުނ�ނަށ� މި� އެހެނ�ވީމާ. އިނގޭތޯ އިނ� ސަރވިސ� ސިވިލ� އ�ތީ އެ އިސ�ތިޢުނާފުކ�ށ�ފައި އަނެއ�ކާވެސ�

 މަސައ�ކަތ�ކުރެވޭް ބޭފުޅުނ� އެ. މިނިވަނ�ވެގެނ� މުއައ�ސަސާތައ� ބޭފުޅުނ�ގެ އެ ދާކުރެވޭނީއަް ވާޖިބު ޤާނޫނީ ބޭފުޅުނ�ގެ އެ

ނޑު އެހެނ�ވެް. ހާސިލުވާނެ ފުރިހަމައަށ� ވަރަށ� ކަނ�ތައ� އެ ބިލުނ� މި. ތަނަސ�ކ�ށ�ދީގެނ� މަގު ގ�ތަށ�  މި ދެނީ އެ އަޅުގަ

 .ޝުކުރިއ�ޔާ. ފާސ�ވުމަށ� ގ�ތަށ�  އ�ތ� މި ބިލިޮު

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� މޫސާމަނިކު މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ ރުހުޅުހެނ�ވޭ

 ދައުރެއ�ގެް މަޖިލީހުގެ ފަހުގައި ކުރުމަށ� މަސައ�ކަތެއ� ބުރަ މަޖިލީހުނ� ރައ�ޔިތުނ�ގެ. ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝުކުރިއ�ޔާ

. ކަމެއ� ނަނ�ޖެހޭބަލައިގަނ� އެކީގައި އުފަލާ ވަރަށ� ހަމަ އަޅުގަނޑުމެނ� ނިނ�މުމަކީ ބިލެއ� ނިނ�މަނ�ޖެހޭ ތެރޭގައި

ނޑުމެނ� � ބިލަކީް ކަސ�ޓަމ�ސ�ގެ. ކ�މިޓީތަކުނ� ބައިވެރިވާ ޕާޓީތައ� ސިޔާސީ ހުރިހާް ހަމަ ނިނ�މަނީ މި ބިލެއ� މިހާރު އަޅުގަ

 ބޭފުޅުނ�ނަށ�ް އެ ދަށުނ� ޤާނޫނެއ�ގެ ބަލާއިރުގައި މަސައ�ކަތަށ� ބުރަ ކުރާް މުވައ�ޒަފުނ� ކަސ�ޓަމ�ސ�ގެް ގައިމުވެސ� ހަމަ

ނޑު. ކަމެއ� އ�ތ� ހަދައިދޭނ�ވެފައި މާޙައުލުގައި ވާދަވެރި ސިޔާސީ މި މިއަދުގެ އ�ގ�ތެ ކުރެވޭނެ  ހައިރާނ�ވާް ވަރަށ� އަޅުގަ

. ނުކުނ�ނަނީތޯ ބަޔަކު ދަށުނ� ދިދައިގެް ދިވެހި ނުކުމެއ�ޖެއ�ޔާް ބަޔަކު ދަށުނ� ސަރވިސ�ގެ ސިވިލ�ް އިނގޭތޯް ކަމެއ�

 ކ�ނ� އެއީ ސަރވިސ� ސިވިލ�. ކ�ނ�ޓ�ރޯލ�ގައިތޯ ސަރވިސ�ގެ ސިވިލ� ތިބެނ�ޖެހޭނީ މީހުނ� ހުރިހާ ތިބި ދިވެހިރާއ�ޖޭގައި

ނޑުމެނ�ގެ. ބަލައިލަނ�ޖެހޭ އެބަ މިހާރު ތަނެއ�ތޯ އ�ތ� ކ�ނ�ޓ�ރޯލ�ގައި ބައެއ�ގެ ނޑިޔާރުނ� އަޅުގަ � މިނިވަނ�ވެފައި ފަ

 24 ބުރަކ�ށ� ވަރަށ�ް އެކަމަކު� މިނިވަނ�ވެފައިް ފުލުހުނ� ސިފައިނ�ނާއި އައިސ� ދެނ�� މިނިވަނ�ވެފައިް މަޖިލިސ� ރައ�ޔިތުނ�ގެް

 އުސޫލުތަކެއ�ް އަމިއ�ލަ ތެރޭގައި މީހުނ�ގެ އެ މީހުނ� ހޯދައިދޭ ލާރި ގިނަ އެނ�މެ ޤައުމަށ� މަސައ�ކަތ�ކ�ށ�ގެނ� ގަޑިއުރު

ނޑައަޅައިގެނ�  ގެްދިދައި ދިވެހި ހެދީމާ ޤާނޫނެއ� އުސޫލުތަކެއ�ގެ އަމިއ�ލަ ހަމަ ބޭފުޅުނ� އެ ގެނ�ދިއުމަށ�ޓަކައި ކުރިއަށ� ކަ

 ކުރުމުގެް މަސައ�ކަތެއ� ހުރިހާ. ސުވާލުކުރެވޭ މީހުނ�ނާ އެް މުއައ�ސަސާއަކަށ� ހުރިހާ ހުނ�ނަ ދިވެހިރާއ�ޖޭގައި ދަށުނ�

 ސަބަބެއ�ް ގެނ�ދަނ�ވީް ކަސ�ޓަމ� ދަށަށ� ކ�ނ�ޓ�ރޯލ�ގެް ސަރވިސ�ގެ ސިވިލ� އ�ނ�ނައިރުގައިް އެހެނ�. އެބައ�ވޭ ފުރުޞަތު
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ނޑުމެނ�ގެ. ބިލެއ� އ�ތ� ފ�ނުވާފައި ފަރާތުނ� ޓަމުގެކަސ� މިއީް ގައިމުވެސ� ހަމަ. ކ�ބައިތޯ  މީތިް ފަރާތުނ� ޕާޓީގެ އަޅުގަ

 ކަމަށ�ް އެހެނ�. ވަނީ ހުށަހެޅިފައި އިޞ�ލާޙުތައ� މިއަށ� ގ�ތަށ�ް އެއ�ް ފިކުރާ ޚިޔާލާއި ކަސ�ޓަމ�ސ�ގެ މިއީ ހުށަހެޅިޔަސ�

ނޑުމެނ� ސަރވިސ� ސިވިލ� ކ�ނ�މެހެނ� ކީއ�ވެގެނ�ތޯ ވާއިރުގައިް  އ�ވެގެނ�ް ކ�ނ�ޓ�ރޯލ�ގައިް ކާކުގެ. ވެއ�ޖެ ބަލަނ� ރުމިހާ އަޅުގަ

 އަށ�ް ސަރވިސ� ސިވިލ�ް ނޫނީް. ތަނެއ�ތޯ އެއ�ކ�ޅު ސަރުކާރާ ނޫނީ� ތަނެއ�ތޯ އިނދިކ�ޅު ސަރުކާރާް. އެއީ ތަނެއ�ތޯ އުޅޭ

ނޑު. ކިހިނެއ�ތޯ ވަނީ ވަދެއ�ޖެއ�ޔާ . ނުވާނެ ރެވިގެނ�ކު އެކަމެއ� އެގ�ތަށ�. އެއިއ�ޔަކީ ނޫނ� ޙަޤީޤަތެއ� ގަބޫލުކުރާ އަޅުގަ

 އެް ހަދައިގެނ� ޤާނޫނެއ�. އ�ނ�ނަނ�ޖެހޭނެ ވެސ� މީހަކަށ� ކ�ނ�މެ ފުރުޞަތު މަސައ�ކަތ�ކުރުމުގެ އެކީގައި މިނިވަނ�ކަމާ

ނޑު� މަސައ�ކަތ�ކުރެވުނީމާ ދަށުނ� ޤާނޫނުގެ ނޑުް އިދާރީ ގ�ތުނ� ބެހޭް ޓެކ�ސ�އާ ހަމަ ހިތާމަކުރަނ� ވަރަށ� އަޅުގަ  އ�ނިގަ

 އިދިކ�ޅުް ބައެއ� ފަހަރަކު ކ�ނ�މެ އަނ�ނަ މިތަނަށ� ބިލެއ� ކ�ނ�މެ އަނ�ނަ ރަނގަޅުކުރެވެނ� ކަމެއ�ް ގ�ތުނ� މާލީ� ވަރުގަދަކ�ށ�

ނޑުް ވާހަކަ ދައ�ކާް ފަރާތ�ތަކުނ� ނޑުމެނ�. ނޫނ� އުސޫލެއ� އެއީް. ނުކުރަނ� ގަބޫލެއ�ް އަޅުގަ  އެް ނުކުރާނަނ� ގަބޫލެއ�ް އަޅުގަ

 ގ�ތުނ�ް މާލީ އަދި� ހިނގިޔަނުދިނުމަށ� ހަރުދަނާކ�ށ� ދައުލަތ� ނުވަތަ ނާކ�ށ�ހަރުދާ ސަރުކާރު ދޭހަކ�ށ�ދެނީ އޭގެނ�. ކަމެއ�

ނޑަށ�ް ކަމަށ� ކަމެއ� ކުރެވޭ ގ�ނ�ޖެހުމަށ� ސަރުކާރަށ� ނުދިނުމަށ�ޓަކައިް ނެގިޔަ ފައިދާއެއ� އެއ�ވެސ� ލިބޭނެ ސަރުކާރަށ�  އަޅުގަ

ނޑު� އެހެނ�ވީމާ. ކެރިދާނެ ދަނ�ނަވަނ� ފާޅުގައި ހަމަ  އަދިް. ހެއ�ދެވުމަށ� ޤާނޫނަކަށ� ޤާނޫނު މި ދެނ�އެ ވަރަށ� އަޅުގަ

 ޕީގެް.ޑީް.އެމ� އ�ތީ ދަނ�ނަވަނ� ނިނ�މާލަމުނ� ދެނ�. އެބައ�ތ� ވެސ� ފުރުޞަތު ހުށަހެޅުއ�ވުމުގެ އިޞ�ލާޙު އެއަށ�ފަހު

ނޑަށ� ވާހަކަދައ�ކާއިރުގައި މިތަނުގައި ގ�ތުނ� ބެހޭ ގ�ރޫޕާ ޕާލަމެނ�ޓަރީ  ބޭފުޅުނ�ނަށ� އެހެނ� ހީވަނީް އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ގެ ކަނ�ނޭނގެ އެނގިވަޑައިގަނ�ނަވާނެ  ޕާލަމެނ�ޓަރީް އެ. ދަށުނ� އުސޫލެއ�ގެް ވަކި ހިނ�ގަނީ ގ�ރޫޕު ޕާލަމެނ�ޓަރީ އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ް އ�ވެގެނ� އުސޫލެއ� ހުށަހެޅޭނެ އިޞ�ލާޙު ބިލުތަކަށ� ސަރުކާރުގެ ކަނ�ކަމަށ� ނިނ�މާ ފަރާތުނ� ގ�ރޫޕުގެ  އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ގެއަޅުް ކުރަނީ އެކަނ�. ހިނ�ގަނީ  ހިތ�ޕުޅުހަމަނުޖެހިގެނ� މެނ�ބަރަކު ދެނ�. ވާހަކަދައ�ކާފަ ބަހުސ�ކ�ށ�ް ތެރޭގައި ގަ

ނޑުް އޭގެތެރެއަށ� ޕާޓީތަކުނ� އިނދިކ�ޅު ކ�ނ�މެހެނ� އެއ�ޗަކީް ކ�ނ�މެ ބުނާ ފަހަރުގައި  ޖަހައިގެނ�ް ތެޔ� ނުދެނަހުރިނ� އަޅުގަ

ނޑުމެނ� އެކީގައި ނ�ޓ�ރޯލާކ� އެއަށ�ވުރެ. އަނދާނެ ނުވެސ�. ކަމަކަށ� އަނ�ދަނ�ޖެހޭނެ . ހިނގާނީ ގ�ރޫޕު ޕާލަމެނ�ޓަރީ އަޅުގަ

ނޑުް ނޑުމެނ�ް. އިނގޭތޯް އިރާދަކުރެއ�ވިއ�ޔަކާް ދާކަށ� ނުކެރޭނެ ކައ�ސާލައިގެނ�. ލީޑަރަކަށ� އޭގެ އަދި މިހުރީ އަޅުގަ  އަޅުގަ

 އަނެކަކާް އެކަކު� ތިބެ ތަނުގައިް މި ގެނ�ހަދައިް ކޯލިޝަނ�ް� ތިބެ ހަދައިގެނ� މިތަނުގައި ގ�ރޫޕު ޕާލަމެނ�ޓަރީ އަމިއ�ލަް އެބަފެނޭ

ނޑުގެ. ކާތަނ� ކަށިހަފައި ވަކިއަޅައިް  ތެދުވާް ޢަމަލުކުރަނ� ގ�ތަކަށ� އެފަދަ. ނުވާނެ އެހެނެއ� ގ�ރޫޕަކުނ� ޕާލަމެނ�ޓަރީ އަޅުގަ

ނޑު. ނޫނ� މީހެއ� ގ�ރޫޕު ޕާލަމެނ�ޓަރީ ޕީ.ޑީ.އެމ� މީހަކީ  .ރައީސ� އ�ޒަތ�ތެރިޢި ޝުކުރިއ�ޔާ. ނުގަނ�ނާނަނ� ބަލައެއ� އަޅުގަ

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ރިޔާސަތުނ�

 ތ�އ�ޑޫް( ވަގުތުކ�ޅަކަށ�ފަހު. )އިބ�ރާހީމ� ޤާސިމ� މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ މާމިގިލީ. މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝުކުރިއ�ޔާް

 .ވަހީދު ޢަލީ މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ
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 :ކަދެއ�ކެވުނ�ވާހަ ވަހީދު ޢަލީ މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ ތ�އ�ޑޫ

ނޑު� އާދެ. ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝުކުރިއ�ޔާ  އ�ތ� ކުރައ�ވާފައި މި ކ�މިޓީނ� އިޤ�ތިޞާދީ ބޭނުނ�ވަނީ ދަނ�ނަވާލަނ� އަޅުގަ

ނޑުް މަސައ�ކަތަށ� ނޑުމެނ�ގެ ބަހުސ�ގައިް މިއަދުގެ� އެހެނ�މަވެސ�. ތަޢުރީފުކުރަމޭ ވެސ� އަޅުގަ  ނިސ�ބަތ�ވާް އަށ� ޕާޓީ އަޅުގަ

 އެއ�ވެސ�ް ކަމުގައިް މި ބޭފުޅުނ� އެހެނިހެނ� އަދި� މެނ�ބަރުނ�ނާއި ނިސ�ބަތ�ވާް އޭއަށ�ް.ޕީ� މެނ�ބަރުނ�ނާއި ބައެއ�ް ގ�ތަށ�

ނޑު ތާއީދުކުރީތީ ވިސ�ނުމަށ� ސަރުކާރުގެ� ނުހަދާ ކަމަކަށ�  ވަނަް 10 ބިލުގައި މި ޙަޤީޤަތުގައި އެއީ. ހިތާމަކުރަމޭ އަޅުގަ

ނޑަށ� ވަޒީފާގެ މިއ�ތ� މާއ�ދާގައި ނޑުމެނ� އިލާރުގައިބަލަ އ�ނިގަ ނޑަކަޑަށ� ނިނ�މާލަނީ މި މިއަދު ހަމަ އަޅުގަ  3000 ގާތ�ގަ

 ނޫނ�ް ކަމެއ� އެހެނ� ދެވަނަ. ދޭނ� ހިލޭ ޕީއަށ�.ޑީ.އެމ� އިނ�ތިޚާބުގައި ރިޔާސީ އަހަރުގެ ވަނަ 2013 އެއ�ކ�ށ� ޔަޤީނ�ކަމާ ވޯޓު

 ސިޔާސީް. ނޫނ� ވަކާލަތުކުރާކަށެއ�ް އ�ނ�ނަނ� ތާއަބަދު ތާނގައި މި ސިސ�ޓަމު ކުރީގެ ކ�ނ�މެހެނ� އުޅެނީ މި އަޅުގަނޑުމެނ�. މީ

ނޑުމެނ� ސ�ޕީޑެއ�ގައި އެދާ މުޖުތަމަޢެއ�ގައިް އ�ތ� ރައ�ޔިތަކު� ތިބި ނުވެ ޕ�ރ�ފެޝަނަލ� ގ�ތުނ� . ބަދަލުގެނ�ނަނ�ޖެހޭނީ އަޅުގަ

 ފ�ނުވާް ކަސ�ޓަމުނ� ކިޔާފައި އޭފ�ނުއ�ވީ ކަސ�ޓަމުނ�. ދަނީ ލިބެމުނ� ގެއ�ލުނ� މީގެނ� ރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ނިކަމެތި އެހެނ�ނޫނިއ�ޔާ

ނޑު ގ�ތަކަށ� އ�ތ� އެއ�ޗެއ�  ވެފައިވާް މައ�ސަލަތައ� ކ�ރަޕ�ޝަނުގެ ބ�ޑެތި އެނ�މެ ދިވެހިރާއ�ޖޭގެ. ނުޖެހޭ ޖަހާކަށެއ� ތައ�ގަ

ނޑުމެނ� މިއީ. ދ�ރާށިތައ� ކަސ�ޓަމުގެ ދ�ރާށިތަކަކީ  ޒަތ�ތެރިނ�ޢިއ� ބައެއ� މަޖިލިސ�ތަކުގައި ރައ�ޔިތުނ�ގެ ކުރީގައި މީގެ އަޅުގަ

 އެް ކ�ބައިތޯ އެހެނ�ނޫނަސ�. ވާހަކަތައ� ހުރި ދައ�ކާފައިް ގިނައިނ� އެނ�މެ މެނ�ބަރުނ� ނިސ�ބަތ�ވާް ސަރުކާރު މިއަދުގެ

ނޑުމެނ� ދ�ރާށިތައ�  ބަނދަރަށ�ް ދެކުނުގެ ބަދަރަށ� އުތުރުގެ ގެނ�ނަނީ ބަކަރިތޯ ކިތައ�. ލެއ�ޕިފަ ދ�ރާށިތައ�� ހުޅުވުނު އަޅުގަ

ނޑުމެނ� މިއަދު� އެހެނ�ވީމާ. ފައިބާ ބ�ލެޓު ބ�ޑުކަމުދިޔައިމަ ޗިހިއެއ� އެ� ނުވިއ�ކާް  ސިވިލ�ް ދަށަށ� ބާރުގެ މިނިސ�ޓަރުގެ އަޅުގަ

ނޑާލާފައި މުވައ�ޒަފުނ� މި އިނ� ސަރވިސ�  ބޭފުޅުނ�ނަށ� މި މަޖުބޫރުވާނެ ދާނ� ހަރުގެއަށ� ރެއަކު ކ�ނ�މެ ލައިފިއ�ޔާ ކަ

ނޑުް� އެހެނ�ވީމާ. އިނގޭތޯ  މާް މިއަށ�ވުރެ ނުވެ ކަމަކަށ� ބ�ޑު މާ ވަރަށ� ހަމަ މިއަދު ކީއ�ވެގެނ�ބާއޭ މިއަދު ހިތަށ�އަރާ އަޅުގަ

. އުޅޭ ހިފިނުހުރެވިގެނ� ހަމަ ވެސ� ޕާޓީތަކުގައި އިނދިކ�ޅު މެނ�ބަރުނ� ބައެއ� ފަހަރު ބައެއ� ކަނ�ކަމުގައިް ކަހަލަ ނުވާ ކަމަކަށ�

ނޑު އ�އިވަރުގައި ސިޔާސީ މި މިހާރުގެ� އެހެނ�ވީމާ . ގ�ތުނ�ް ވާ މި ކަނ�ތައ�ތައ� މި ވައިޖެހިފައި� ހައިރާނ�ވޭ މަހަ އަޅުގަ

ނޑުް  ހުށަހެޅުއ�ވިް ރަޝީދު ރިޔާޟ� މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ ވިލުފުށީ މިއަދު ބޭނުނ�ވޭ ފާހަގަކ�ށ�ލަނ� ހަމަ އަޅުގަ

ނޑު. މިވަނީް ޑީލަކަށ� ބަލައިނުގަނ�ނަވައިފިއ�ޔާ ޝާހިދު� ޢަބ�ދު. ބަލައިނުގަތީމަ މަނިކުފާނު އިޞ�ލާޙު  ދަނ�ނަވާކަށ�ް އަޅުގަ

 އެ ސަރވިސ�ގައިް ސިވިލ� މިއަދު އެހެނ�ނަމަވެސ�. އަޅުވާކަށ� އެއ�ޗެއ�ް އެކަހަލަ ބ�ލުގައި ރައީސ�ގެް ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ނެތިނ�

 ގައިްމަޖިލީހު އެއީ. އުފެދޭ ސުވާލު ހަމަ ޑީލެއ�ތޯ އެއީ. ނާއ�ސަވާ ވޯޓަކަށ� އިޞ�ލާޙަކަށ� ހުށަހެޅި ބައިތިއ�ބަނ� މުވައ�ޒަފުނ�

 ހަދަހަދާް އެހެނ�. ތުހުމަތުކުރައ�ވާ އެކަހަލަ ހަމަ ވެސ� މަނިކުފާނުމެނ� އިނ�ނެވިއ�ޔާް މެނ�ބަރަކު ޕާޓީއެއ�ގެް ވަކިް ރައީސަކަށ�

ނޑު. ދަނީ ހަލާކުވެގެނ� މި ޕާޓީތައ�ް އިނދިކ�ޅު  އެއަށ�ވުރެް. ޑީލ�އަޅުއ�ވާނޭ ރައީސ� ނައިބު ދަނ�ނަވާކަށ� ނެތިނ� އަޅުގަ

ނޑު � އެހެނ�ވީމާް. އުސޫލަކުނ�ނޭ އެއ� ހަމަ ދަނީ މި ކަނ�� އެހެނ�ނަމަވެސ�. މަނިކުފާނު އިޚ�ލާސ�ތެރިވާނެ އިދެކޭގ�ތުގަް އަޅުގަ

ނޑު އަދި. އެބަޖެހޭ އެއ�ކިބާވާނ� އަޅުގަނޑުމެނ� މިކަނ�ކަމުނ�  މިް ފ�ނުވައި ކ�މިޓީއަކަށ� ބިލުް މި ބޭނުނ�ވޭ ގ�ވާލަނ� އަޅުގަ
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 މިނިސ�ޓަރެއ�ގެް ގަދަް ނުފޫޒު� ނެރިފައިް އިނ� ސަރވިސ� ސިވިލ�. އިނގޭތޯ ނިނ�މުމެއ� ބ�ޑު ވަރަށ�ް މިއީ ނިނ�މުނ� ނިނ�މާ

ނޑުމެނ�ގެ. ދަނީ މިް ދަށަށ� ބާރުގެ ނޑުމެނަކަށ�ް. ތެރޭގައި ކަމެއ�ގެް ހަލަބ�ލި ސިޔާސީް މިއ�ތީް ޤައުމު އަޅުގަ  ތިް ނުފެނޭ އަޅުގަ

ނޑާލައޭ ތެރެއިނ� ފުލުހުނ�ގެ. ޕ�ރ�ފެޝަނަލިޒަމެއ� ވިދާޅުވާް ނޑާލީ ތެރެއިނ� ފުލުހުނ�ގެ ނ�ތޯމީހު ކިތައ�� ނުކަ  ކިތައ�ް. ކަ

 ކީއ�ވެގެނ�ތޯް. ގެނ�ދަނީ އަނ�ގަމުނ� އެ ތަނ�ތަނުނ� ޓ�ރައިބިއުނަލ� ބެހޭ ވަޒީފާއާް ތަނ�ތަނުނ� ރުޖޫޢުކުރަނ� ވަޒީފާ މީހުނ�ތޯ

ނޑާލައިގެނ� ކ�މިޝަނަރަކު ޑެޕިއުޓީ 3 ފުލުހުނ�ގެ  އެް ބަލަމުނ� ތަކުގައިކ�މިޓީ ލައިގެނ� މެނ�ބަރަކު މިތަނަށ� މައ�ސަލައެއ� ކަ

ނޑުމެނ�ނަކަށ�� އެހެނ�ވީމާ. ދަނީ  ދަނީ ހިނގަމުނ� އެއ� މުއައ�ސަސާް ހުރިހާ ވިދާޅުވާ ތި ނެތ� ދެނ�ނެވޭކަށ� އަޅުގަ

 އެއ�ބާރުލުނ� ސަރުކާރަށ� ވާގިވެރިވެގެނ�ް ފަރާތ�ތަކުނ� އިނދިކ�ޅު� ދަނިކ�ށ� ހިނގަމުނ� ކަނ�ކަނ� އެހެނ�. ޕ�ރ�ފެޝަނަލ�ކ�ށޭ

ނޑު ކުރަނ�ޏާ ކަނ�ތައ�ތައ� ލަްމިކަހަ� ދީގެނ� ނޑުް ދުވަހު އަނެއ� ދެނ�. ލަދުގަނ�ނަނ�ޖެހެއޭ ދަނ�ނަވާނީ އަޅުގަ  އަޅުގަ

 އެއ�ޗިހިް ދިމާލަށ� ބޭފުޅުނ�ނާ އެ� ދުވަހު ކިޔާް އެއ�ޗިހި ސަރުކާރަށ� ދުވަހު އަނ�ނަ ދެނ� ބޭފުޅުނ� ވޯޓުލާ މިއަދު މަޑުކ�ށ�ލާނަނ�

 ފާޅުކުރިް ކަނ�ބ�ޑުވުނ� މިތާ ހަދައިގެނ� ކޯޕަރޭޝަނ� ހެލ�ތު. ހާލުގައި ބިކަ ވަރަށ� ތިބީ ރައ�ޔިތުނ� ޙަޤީޤަތުގައި އެއީ. ކިޔާލަނ�

 ވައިް� އައީތޯ ވިއ�ސާރަ ޖުލައި ޖޫނ�. މިޖެހެނީ ވައި ކިހިނެއ�ތޯ މި. ވާހަކަދައ�ކަވާ އެބަ އެއ�ކ�ޅަށ� މިއާ މިއަދު މެނ�ބަރުނ�

ނޑު ޙަޤީޤތުގައި� އެހެނ�ވީމާ. އިނގޭތޯ އެބަޖެހޭ ސުވާލުކ�ށ�ލަނ�� ބަދަލުވީތޯ  މި އަށ�ް ކ�މިޓީ ބޭނުނ�ވޭ ދަނ�ނަވާލަނ� އަޅުގަ

ނޑުމެނ� މައ�ސަލައިގައި ސަރވިސ� ސިވިލ� މި ފ�ނުވައިގެނ�  އެހެނ�ނޫނިއ�ޔާް. ދާނ� ވިސ�ނުމަކަށ� ވަނަ 2 އެބަޖެހޭ އަޅުގަ

ނޑު ވެސ� އިއ�ޔެގައި ހަމަ  ސަރުކާރާް ދާނެ ރޫސ�އަޅާފައި ހަމަ. ދީލައިލަނ�ވީ ހަމަ ދީލައިލަނ�ޏާ ގ�ތަށ� ދެނ�ނެވި އަޅުގަ

ނޑުމެނ� ކަނ�ކަމުގައި މިކަހަލަ� އެހެނ�ނަމަވެސ�ް. ތިބިއ�ޔާ ދާނ� އެހެނ�� އެއ�ކ�ޅަށ�  އެއީް. އެބަޖެހޭ ފައިވިއ�ދަނ� އަޅުގަ

 ހާލަށ�ް އ�ތ� ކަސ�ޓަމު އަދި. މީހުނ�ގެ ސިޔާސީ ޖެހެނީ މި އަޅުވެތިވާނ� މީހުނ� އެ� ޙައ�ޤުތަކެއ�ް މުވައ�ޒަފުނ�ގެ އެތަކެއ�

ނޑުމެނ�ގެ ކަމުގައި ތަނެއ� ފުރިފައިވާ ކ�ރަޕ�ޝަނުނ� ކަސ�ޓަމަކީ. ލައިލަނ�ޖެހޭބަ  ސަރުކާރުް މިއަދު� ތަޅުމުގައި މި އަޅުގަ

 ކ�ނ�ް. އައީ ބަދަލެއ�ތޯ ކ�ނ�. އެހެރީއޭ ޔައުމިއ�ޔާތައ� ވަކާލާތުކުރެއ�ވި މަޖިލީހުގައި މިޮިދިޔަ މެނ�ބަރު ޕާޓީގެ ހިނ�ގާ

ނޑުމެނ� ރިޢާޔަތ�ނުކުރައ�ވައި މިކަނ�ކަމަށ�� އެހެނ�ވީމާް. ލެއ�ޕީ ދ�ރާއ�ޓެއ�ތޯ  ބޭފުޅުނ� ތިއ�ބެވި ފަރާތ�ތަކުގައި އިދިކ�ޅު އަޅުގަ

ނޑުް ކުރަނ�ޏާ މިކަނ� ވާގިވެރިވެ ސަރުކާރަށ�  ރައ�ޔިތުނ�ނަށ�. ޚިޔާނާތ�ތެރިވަނީއޭ ރައ�ޔިތުނ�ނަށ� މީ ދަނ�ނަވާނީ އަޅުގަ

ނޑުް� އެހެނ�ވީމާ. ހަރާނ�ކޯރުވަނީއޭ  ކަމުގައިް މި ފަހަތަށ�ޖެހިވަޑައިގެނ� ހެޔ�ވިސ�ނިވަޑައިގެނ�� ނުނ�ވޭްބޭ ގ�ވާލަނ� އަޅުގަ

ނޑު ފޭލ�ކ�ށ�ލާކަށ� ބިލުް މި. މަސައ�ކަތ�ކުރުމަށ� މި އެއ�ކ�ށ� އިހުސާސ�ތަކާ ރައ�ޔިތުނ�ގެ . ނުކުރަނ� ތާއީދެއ� އަޅުގަ

 ޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ރަޝީދު ރިޔާޟު އަދި އާއި މާއ�ދާ ވަނަ 10 ދަނ�ނަވާ މި ހަމަ ގެނ�ގ�ސ�ގެނ� އަށ� ކ�މިޓީ އެހެނ�ނަމަވެސ�

ނޑުމެނ�ނަށ� އިޞ�ލާޙު ހުށަހެޅުއ�ވި� މެނ�ބަރު  ނޭހީމަް ވޯޓަށ� އިޞ�ލާޙަށ� އެ މިއަދު. އިނ�ކޯޕަރޭޓުކުރެވިދާނެ އަޅުގަ

ނޑު  ނޭހީމަ ވޯޓަށ� އެއ�ޗިއ�ސަށ� ޝާހިދު� ޢަބ�ދު ދުވަހު ފާސ�ކުރި ބަޖެޓ� އަހަރުގެ މިދިޔަ އަނ�ނަނީް ހަނދާނަށ� އަޅުގަ

. ތިބެނީ މިް އަޅުވައިގެނ�ނޭ ޑީލ� ވެސ�ް އެނ�މެނ� ހުރިހާ މިދަނ�ނަވަނީ� އެހެނ�ވީމާ. ވާހަކަތައ� ދެއ�ކި މެނ�މަނިކުފާނު

 .ރައީސ�ް ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝުކުރިއ�ޔާް
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  :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ރިޔާސަތުނ�

 ރިޔާސަތުނ� މަޖިލީހުގެ. ނ�ްދަނ�ނަވަ ވާހަކަދެއ�ކީމަ ގ�ތުނ� ބެހޭ އެޅުވުމާ ޑީލ� މުޚާތަބުކ�ށ� ރިޔާސަތާ މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

 އ�ތީ ވެސ� ހުށަހެޅުނުއިރު މަޖިލީހަށ�ް ބިލު މި. ދަށުނ� ގެ(ރ) މާއ�ދާގެް ވަނަ 81 ގަވާއިދުގެް މަޖިލީހުގެ ވަނީ ނިނ�މާފައި އެކަނ�

 އަދިް. ވޭްނު ރިޢާޔަތ�ކ�ށ�ފައެއ� ކަމަށ� އެ ވެސ�ް މަރުޙަލާފައި ކ�މިޓީ މަޖިލީހުގެ. އ�ތ�ގ�ތަށ� އައިއ�ސަ ނިމިގެނ� ބިލު މިހާރު

 ހުށަހެޅިފައިވާ ނަފީކުރުމަށ� ގ�ތ� ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލުގައި ދަށުނ� ގެ(ރ) މާއ�ދާގެ ވަނަ 81 އިޞ�ލާޙަކީް ހުށަހެޅުނު އެ މިއަދު

 ރިޔާސަތާް� އެހެނ�ވީމާ. ނޫނ� އިޞ�ލާޙެއ� ބަލައިގަނެވޭނެ ރިޔާސަތަށ� މަޖިލީހުގެ އ�ތ�ގ�ތުނ� ގަވާއިދު އެއީ. އިޞ�ލާޙެއ�

 މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ ދެކުނު ކުޅުދުއ�ފުށި. ނަސޭހަތ�ތެރިވަނ� ވާހަކަނުދެއ�ކުމަށ� ބީދައިނ� ތި މުޚާތަބުކ�ށ�

 .ނަޝީދު މުޙައ�މަދު

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ނަޝީދު މުޙައ�މަދު މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ކުޅުދުއ�ފުށި

ނޑު. ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝުކުރިއ�ޔާ  މީކީ. ތެދުވީ މި ވެގެނ� ދަނ�ނަވާލަނ� އެއ� ސ�ޓޯރީ ތ�އ� ފަހަތުގައި ބިލުގެ މި އަޅުގަ

 ރައ�ޔިތުނ�ގެް ރާސ�ތާއަކުނ� ކުރު ވަރަށ� ބިލ�ޑިނ�ގުނ� ކަސ�ޓަމ�ސ� އެހެރަ މާފަނ�ނުގައި މިއަދު ކުއ�ލިއަކަށ� އެއ�ގ�ތަކަށ�ވެސ�

 މިް. ބިލެއ� އ�ތ� އަހަރުވެފައި ކަށ�ވަރަް 10 އައުމަށ� ހިސާބަށ� މިހާ އިނ� ކަސ�ޓަމ�ސ� ބިލަކީ މިް. ނޫނ� ބިލެއ� ފ�ނުވި މަޖިލީހަށ�

 ކިޔާ އިވެލުއޭޝަނ� ގެޓ�ް ރާއ�ޖެް ފަހުކ�ޅުގައި ގެ 1990. ބިލެއ� ދިޔަް ތައ�ޔާރުކުރެވެމުނ� މަރުޙަލާތަކުގައިް އެކި ބިލަކީ

 ކ�ނ�މެ ތިމާ ދައ�ކަމުނ�ދާނީ ޑިއުޓީ މިހާތަނަށ� ރާއ�ޖޭގައި. ބައިވެރިވި މުޢާހަދާއެއ�ގައި ބައިނަލ�އަޤުވާމީ އެގ�ރިމެނ�ޓެއ�ގައި

 ބަލައިގެނ�ް އެވ�ރެޖަށ� ރޭޓުގެ ޑިއުޓީގެ ދައ�ކާފައިހުރި މީހުނ� އެހެނ� ގެނައި މުދާ ގެނ�ނަ ތިމާ� ވިޔަސ�ް ގެނައިކަމަށ� އެއ�ޗެއ�

 ކ�ނ�މެް މީހަކުް ކ�ނ�މެ ގ�ތަކީ ވާ މި ބައިވެރިވީމަ ގައި އިވެލުއޭޝަނ� ގެޓ�. ދައ�ކަމުނ�ދާނީ ޑިއުޓީ މުދަލަށ� ގެނ�ނަ ތިމާ

 ޑިއުޓީް ރޭޓުނ� އަގުގެ ދިނ� ތިމާ މުދަލުނ� ގަތ� ތިމާ އައިމަ ހިފައިގެނ� މުދާ ގަތ� ތިމާ� ވިޔަސ� ކަމަށ� ގެނައި އަގެއ�ގައި

 ޒުހައިރުް ކަސ�ޓަމަށ�. ބަދަލުކުރަނ� އެގ�ތަށ� ނިޒާމު ޤާނޫނީ ރާއ�ޖޭގެ ދިނީ އަހަރު �5 ދިޔައިރު ހިސާބަށ� އެ. ނަގާނީ

 މި ޖަމާޢަތަކުނ� ބައިނަލ�އަޤުވާމީ ހަމަވެގެނ� އަހަރު 5 އެއ�ކަލަ ވަޑައިގެނ�ނެވިއިރު އަކަށ�ް ޖަލ�ސާ ކ�ނ�މެވެސ� ވަޑައިގެނ�ފައި

 ނޫނ�ހޭ ނަހަދާ އަދިވެސ� ޤާނޫނުތައ� އެގ�ރިމެނ�ޓުގެ ހަދަނ�ޖެހޭ އެއ�ގ�ތަށ� އިވެލުއޭޝަނާ ގެޓ� ކަލޭމެނ� ކ�ބައިހޭ ބުނަނީ

 ޓ�ރޭޑ�ް އޭރު. ވެސ� ހަދަނ�ޖެހޭކަނ� ޤާނޫނެއ� ސ�ކަސ�ޓަމ� ރާއ�ޖޭގެ އެނގުނީ ހިސާބުނ� އެހާ. އުޅެނީ ތި ކަސ�ޓަމުނ�

 ވެސ�ް މަޝ�ވަރާއާ ބޭފުޅުނ�ގެ 2 އެ. މުނައ�ވަރު. ޑރ ހުނ�ނެވީ ޖެނެރަލަކަށ� އެޓާރނީ. ޔާމީނ� ހުނ�ނެވީ މިނިސ�ޓަރަކަށ�

 ރލ�ޑ�ސ�ްވޯ� އޯް.ސީ.ޑަބ�ލިޔު. ފެއ�ޓެވީ މަސައ�ކަތ�ކުރައ�ވަނ� މި ހުނ�ނަވައިގެނ�ް ޒުހައިރު ކަސ�ޓަމ�ސ�ގައި އެކުގައިް

 މިް ވެސ� ޒަމާނުގައި މުނައ�ވަރުގެ. ފެށީ މަސައ�ކަތ� އެ ގެނެސ�ގެނ�ް ކ�ނ�ސަލ�ޓެނ�ޓެއ� އޯގަނައިޒޭޝަނ�ގެް ކަސ�ޓަމ�ސ�

. ކުރެވުނު ކަނ�ތައ�ތަކެއ�ް ފ�ނުވުމަށ� މަޖިލީހަށ� މި ގ�ތުގައިް މަސައ�ކަތެއ�ގެް އަވަސ� ވަރަށ� ހަމަ� މަސައ�ކަތ�ކުރެވިފައިް

 ރިފޯމ�ް ލީގަލ�…. މަސައ�ކަތ�ކުރެވުނު އެ ވެސ� ވަޑައިގެނ�ފައި ކަމަށ� ޖެނެރަލ� އެޓާރނީ ދުސަޢީ ޙަސަނ�. ނުވި އެކަމެއ�

ނޑު މިނިސ�ޓ�ރީގައި  ޖެނެރަކަށ� އެޓާރނީ ހުސ�ނުއ�ސުޢޫދު. ކުރެވުނު އޭރު އެމަސައ�ކަތ�ތައ�ް ވެސ� ހުރިއިރު އަޅުގަ
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 ތަފާތުް ވަނ�ދެނ� ޒަމާނ�ތަކެއ� ވަރަށ�ގިނަ. އައީ މި ބިލު މި ދުވަހު އިހަކަށ�. މަސައ�ކަތ�ކުރެވުނު އެް ވެސ�ް ވަޑައިގެނ�ނެވިއިރުް

 އިނ�ް ސަރވިސ� ސިވިލ�. ވާހަކަް ސަރވިސ�ގެ ސިވިލ� އ�ތީ ދެނ�. ވަދެގެނ� ތެރެއަށ� މީގެ ވިސ�ނުނ�ތައ� ބޭފުޅުނ�ގެ އެކިއެކި

 ޤާނޫނީް ވަޒީފާގައި ދާއިމީ ސަރވިސ�ގެ ސިވިލ� އުސޫލުނ� ކޯޕަރޭޓ�ް� ނެތިް ރައ�ކާތެރިކަމެއ� އެއ�ވެސ�ް ހަދާފައި ކުނ�ފުނިތަކެއ�

 ދޫކ�ށ�ލުމެއ�ް ކުނ�ފުނ�ޏަކަށ� މީކީ އެހެނ�ނަމަވެސ�ް. ބިރުގަނ�ނަނީ ދާތީވެް ކުނ�ފުނިތަކަށ� ބަޔަކު ތިބި ލިބިފައި ރައ�ކާތެރިކަނ�ް

 އަށ�ްތެރެ ރައ�ކާތެރިކަމުގެ ޤާނޫނުގެ ކަސ�ޓަމ�ސ� ނަގާ ބަޔަކު ތިބި ރައ�ކާތެރިކަމުގެް ޤާނޫނުގެ ސަރވިސ�ގެ ސިވިލ� މީ. ނޫނ�

ނޑު. ގެނ�ގ�ސ�ދިނުނ�  ޔުނިފޯމ� އައިސ�ފައި މަޖިލީހަށ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި މި ހުރެ ވަޒީރަކަށ� ސަރުކާރުގެ ކުރީ ހުނ�ނާނެ އަޅުގަ

 ސިވިލ�ް އ�ފިސަލުނ� ޕ�ރިޒަނ�ސ� އަދި އ�ފިސަރުނ�ނާއި ކަސ�ޓަމ�ސ�ް� ފުލުހުނ�ނާއި ބެލެވޭ ކަމަށ� ޚިދުމަތ�ތައ� އެޅި

. ފާސ�ނުވީް އޭރުް އެހެނ�ނަމަވެސ�. ގެނ�ދިއުމަށ� ތެރެއަށ� ހިމާޔަތުގެ ޤާނޫނެއ�ގެ ވަކިް ބޭރުކ�ށ� ޤާނޫނުނ� ސަރވިސ�

 މީހުނ�ނަކީް އެ. ނުޖެހޭނެ މިފަހަރަކު ސުވާލުމާކެއ� އެޖެހޭ ބުނީމަ ބޭރުކުރަނީއޭ އިނ� ސަރވިސ�ް ސިވިލ�� އެހެނ�ވީމާ

. އުފެދޭ ގުޅޭގ�ތުނ� މިކަމާ ވެސ�ް ކ�މިޝަނެއ� އިނ�ޓެގ�ރިޓީ ކަސ�ޓަމ�ސ�ް އަދި. ބަޔެއ� ތިބޭނެ ތެރޭގައި ހިމާޔަތުގެ ޤާނޫނެއ�ގެ

 ހަރުދަނާް ފުދޭވަރެއ�ގެ ވެސ� ކަސ�ޓަމަކީ އ�ފ� ޖެނެރަލ� ކ�މިޝަނަރ ގެނެވޭ ބެލެހެއ�ޓުމަށ� ކަނ�ކަނ� ކަސ�ޓަމ�ސ�ގެ އަދި

ނޑުް� އެހެނ�ވީމާ. ބޭފުޅެއ� ޢައ�ޔަނ�ކުރެވޭް މަޤާމަކަށ� ޢައ�ޔަނ�ކުރެވޭ ތެރެއިނ� އުސޫލެއ�ގެ  ކަސ�ޓަމ�ސ�ް ގައިްދެކޭގ�ތުް އަޅުގަ

ނޑުމެނ� ގ�ތުނ� ބެހޭ ޤާނޫނާ  އަކީް ކަސ�ޓަމ�ސ� ރާއ�ޖޭގެ. ބަލަނ�ވާނެ އުސޫލުތަކަށ� ހުރިހާ މިދެނ�ނެވި ވާހަކަދައ�ކާއިރުް އަޅުގަ

 70 ތަނަކީ އެ. ކަމަކަށ� މީހާް އެޅި ޔުނިފޯމ� ހުދު ހުނ�ނަ އަތިރިމަތީގައި ފާސ�ކުރަނ� ފ�ށި ބަލައިގެނ�ނުވާނެ ހަމައެކަނި

 ވެސ�ް ތަނެއ�ގައި ކ�ނ�މެ. ތަނެއ�ް ހިނގާ އެއ�ގ�ތަށ� މުޢާހަދާއާ ބައިނަލ�އަޤުވާމީ ރާއ�ޖޭގައި� ތިބި ގ�ރެޖުއޭޓުނ� ގިނަ އަށ�ވުރެ

 ފުދޭވަރެއ�ގެް އަކީ ކަސ�ޓަމ�ސ� މިއަދުގެ. ފުދޭނެ ހުރީމަ ނިޒާމެއ� ބެލޭނެ އެމައ�ސަލަތައ�. މައ�ސަލަތައ� ކުރާ މީހުނ� ހުނ�ނާނެ

 .ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި  ރިއ�ޔާޝުކު. ބ�ޑީއެއ� ޕ�ރ�ފެޝަނަލ�

 

  :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ރިޔާސަތުނ�

 .އަރުވަނ� މެނ�ބަރުނ�ނަށ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ހުސ�ވަގުތުކ�ޅެއ�ް މިނެޓުގެ 30 ހިސާބުނ� މިހާ. މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝުކުރިއ�ޔާް

 

 ]އަށ�ް 13:00 އިނ� 12:30 ހުސ�ވަގުތުކ�ޅު[

 

  :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ރިޔާސަތުނ�

 ނެތެމުނ� ކޯރަމ� ޖަލ�ސާގެ� ބެލިއިރުް ފަށަނ� ޖަލ�ސާ ހުސ�ވަގުތުކ�ޅަށ�ފަހުް މަތީނ� ގ�ތުގެ ވާ ގަވާއިދުގައިް މަޖިލީހުގެ

 ތިއ�ބެވީް ވަޑައިގެނ�. ނުވޭ ހަމައެއ� ކޯރަމ� ޖަލ�ސާގެ ވީއިރު މިނެޓު 5 ޖެހިތާ ރަނގަބީލު މަތީނ� ގ�ތުގެ ވާ ގަވާއިދުގައި

ނޑު� އެހެނ�ވީމާ. މެނ�ބަރުނ� 13 ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ނޑު. ލަސ�ކ�ށ�ލަނީ މި ފެށުނ� ޖަލ�ސާ އަޅުގަ  1:30 ފަށާނީ ޖަލ�ސާ އަޅުގަ

 . ގައި
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ނޑުއ�ވާލެއ�ވުނ� ޖަލ�ސާ[  ]އަށ�ް 13:30 އިނ� 13:00: މެދުކަ

 

�2 .     . 

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ރިޔާސަތުނ�

ނޑާލުމަށ�ފަހު ހުސ�ވަގުތުކ�ޅަށ�ް`.  ނޑުް ފަސ�ކުރުމަށ�ފަހު ފެށުނ� ޖަލ�ސާގެ ހަމަނުވެގެނ� ކޯރަމ� ޖަލ�ސާގެ މެދުކަ  އަޅުގަ

ނޑު. ފަށަނީ މި ގެނ�ދަނ� ކުރިއަށ� ޖަލ�ސާ  ކަނ�ކަމަށ� ހުރި އެހުމަށ� ވޯޓަށ�ް. 12 ނަނ�ބަރު އެޖެނ�ޑާ ފަށާނީް ޖަލ�ސާ އަޅުގަ

 ކާޑުކ�ޅުް އަދި. އެދެނ� އިށީނދެވަޑައިގެނ�ނެވުނ� މެނ�ބަރުނ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި� އާދެ( ވަގުތުކ�ޅަކަށ�ފަހު. )އެހުމަށ� ވޯޓަށ�

ނޑު� އާދެ( ވަގުތުކ�ޅަކަށ�ފަހު. )އެދެނ� ވެސ� ބެއ�ލެވުނ� ޖެހިފައިތޯ ރަނގަޅަށ�  އެހުމަށ�ް ވޯޓަށ� 12 ނަނ�ބަރު އެޖެނ�ޑާ އަޅުގަ

 . އެހުނ� ވޯޓަށ� ކަނ�ކަމަށ� ހުރި

 ކަމަކީް އެ. ކަމެއ� އެނ�މެ ގ�ސ�ފައިވަނީ ވޯޓަށ�ް ށ�ހިސާބަ ނިނ�މާ ވޯޓުނ� ތެރެއިނ� މަސައ�ކަތ�ތަކުގެ ދުވަހުގެ �.�2

 ކ�މިޓީނ� ސުލޫކު� ދިރާސާކުރެއ�ވުމަށ�ފަހު ގ�ތ� ނެޢަމަލުކުރައ�ވާ މެދު ބަޔާނާ މާލީ މެނ�ބަރުނ�ގެ މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެް

 ދާއިރާގެް ކުޑަހުވަދޫ އެއީ. އިޞ�ލާޙެއ� އެނ�މެ ވަނީ ހުށަހެޅިފައި މިހާރު. ނ�ހުށަހެޅު ހުށަހެޅިފައިވާ ޓަށ�ރިޕޯ ގ�ތުގެ ނިނ�މެވި

 މުޙައ�މަދުް އަޙ�މަދު ނ�ބަރުމެ ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެް ނައިފަރު� ހުށަހަޅުއ�ވައި ޢާމިރު އަޙ�މަދު މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ނޑު އިއ�ވާލަދިނުމަށ� މަޖިލީހަށ� އިޞ�ލާޙު މި. ހުށަހެޅުއ�ވުނ� ހުށަހެޅުއ�ވި  ބޭފުޅުނ�ގެް ތި. ދަނ�ނަވަނ� އަމީނ�ޢާނ�މަށ� އަޅުގަ

 ބޭފުޅުނ�ނަށ�ް ތި އިޞ�ލާޙު މި އިނ� ޕޯޓަލ� އިނ�ނަ އަށ�ް ވަނަ 3 ބައިގެ ގުޅޭ ޖަލ�ސާއާް ޕޯޓަލ�ގެ މަޖިލިސ�

 .ލިނ�ކުނ� އިނ�ނަ އަށ� ވަނަ 3. ގަނ�ނަވާނެފެނިވަޑައިް

 

 :އިއ�ވުނ� މޭޒުނ� އިދާރީ

 މުޙައ�މަދު އަޙ�މަދު މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ ނައިފަރު� ހުށަހަޅުއ�ވައި ޢާމިރު އަޙ�މަދު މެނ�ބަރުް ދާއިރާގެ ކުޑަހުވަދޫ

� ބޭނުމަށ�ޓަކައި ތަޙުޤީޤުގެ ފަރާތަކުނ� ލިބިގެނ�ވާ ބާރު ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި. ހުށަހެޅުނ� ތާއީދުކުރައ�ވާފައިވާ

. އެވެ ފޯރުކ�ށ�ދޭނ�ވާނެ މަޖިލީހުނ� ރައ�ޔިތުނ�ގެ ފަރާތަކަށ� އެ� ބަޔާނ� މާލީ މެނ�ބަރެއ�ގެ ކ�ނ�މެ ހިނދެއ�ގައި ކ�ނ�މެ އެދިއ�ޖެ

 އަދިް. އެވެ ށ�ގެނ�ނުވާނެްބޭނުނ�ކ� ބޭނުމަކަށ� އެއ�ވެސ� އެހެނ� ނޫނ� ބޭނުމަށ� ތަޙުޤީޤުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދާ މިގ�ތުނ�� ނަމަވެސ�

 .އެވެ ނުވާނެ ވެސ� ހާމަކ�ށ�ގެނ� ފަރާތަކަށ� އެއ�ވެސ� އިތުރު

 

  :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ރިޔާސަތުނ�

 .އެދެނ� ވޯޓުދެއ�ވުނ� ގ�ތަކަށ� ފެނިވަޑައިގަނ�ނަވާ މެނ�ބަރުނ�ނަށ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި
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 ]ވޯޓުދެއ�ވުނ�ް[

 

 :ނަތީޖާ ވޯޓުގެް

 . ޢާމިރު އަޙުމަދު މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ ކުޑަހުވަދޫ  :މެނ�ބަރު ހުށަހެޅުއ�ވި

 .މުޙައ�މަދު އަޙ�މަދު މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ ނައިފަރު :މެނ�ބަރު ތާއީދުކުރެއ�ވި

 

 63 :އަދަދު މެނ�ބަރުނ�ގެ ތިއ�ބެވި ހާޒިރުވެވަޑައިގެނ�

                    20  :ދެއ�ވީ ވޯޓު

 38      :ނުދެއ�ވާ ވޯޓު

 02     :ވޯޓުނުދެއ�ވާ ގ�ތަކަށ� ވަކި

 

 

  :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ރިޔާސަތުނ�

 ހުށަހެޅުނ�ް މި އެހެނ�ކަމުނ�. 58 ޖުމ�ލަ. 30 އަދަދު ބޭނުނ�ވާ ފާސ�ވުމަށ�. 58 އަދަދު މެނ�ބަރުނ�ގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

ނޑުމެނ� ދެނ� ގުޅިގެނ�ް ފާސ�ނުވުމާ ހުށަހެޅުނ� މި� އާދެ. ފާހެއ�ނުވި  ށަހެޅުއ�ވިްހު އިނ� ކ�މިޓީ ޖެހެނީ މި އަހަނ� ވޯޓަށ� އަޅުގަ

 ދިރާސާކުރެއ�ވުމަށ�ފަހުް ގ�ތ� ޢަމަލުކުރައ�ވާް މެދު ބަޔާނާ މާލީ މެނ�ބަރުނ�ގެް މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެ� އެހެނ�ވީމާ. ދޭތެރޭ ގ�ތާ

 ގ�ތަކަށ� ފެނިވަޑައިގަނ�ނަވާ މެނ�ބަރުނ�ނަށ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި މެދު ފާސ�ކުރެއ�ވުމާ ށ�ގ�ތަ ނިނ�މެވި ކ�މިޓީނ� ސުލޫކު

  .އެދެނ� ވޯޓުދެއ�ވުނ�

 

 

 ]ވޯޓުދެއ�ވުނ�ް[

 

 :ނަތީޖާ ވޯޓުގެް

 

 63 :އަދަދު މެނ�ބަރުނ�ގެ ތިއ�ބެވި ހާޒިރުވެވަޑައިގެނ�

        25   :ދެއ�ވީ ވޯޓު

 34      :ނުދެއ�ވާ ވޯޓު

 02     :ވޯޓުނުދެއ�ވާ ގ�ތަކަށ� ވަކި
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  :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ރިޔާސަތުނ�

 ކ�މިޓީނ�ް� އެހެނ�ކަމުނ�. 59 ޖުމ�ލަ. 30 އަދަދު ބޭނުނ�ވާ ފާސ�ވުމަށ�. 59 އަދަދު މެނ�ބަރުނ�ގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މައ�ސަލަް މި ފާސ�ނުވުމުނ� ވެސ�ް ގ�ތަށ� ހުށަހެޅި ކ�މިޓީނ� ގ�ތަށ�ް މި� އާދެް .ފާހެއ�ނުވި މައ�ސަލަ މި ވެސ�ް ގ�ތަށ� ހުށަހެޅުއ�ވި

 މައ�ސަލަް ލަފާގެ އެދިލެއ�ވިް އަމީނ�ޢާއ�މު ކަމުގައި މިް� އެހެނ�ނަމަވެސ�. ބާޠިލުވީ ހިސާބުނ� މިް� މައ�ސަލަް ފ�ނުވާފައިވާް މިހާރު

 ކުރިއަށ�ް އެކަނ� އަމީނ�ޢާއ�މު ގ�ތުނ� ވާ ގަވާއިދުގައި ކަނ�ތައ� އެ ދެނ�� އެހެނ�ވީމާ. ނުނިމި ގ�ތަކަށ� ވަކި ވަނީ މި އަދި

 ..ވަޙީދު ޢަލީ މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ ތ�އ�ޑޫ މައ�ސަލައެއ� ނިޒާމީ(. ވަގުތުކ�ޅަކަށ�ފަހު. )ގެނ�ދަވާނެ

 

 (މައ�ސަލަ ނިޒާމީ)

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ވަޙީދު ޢަލީ މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ ތ�އ�ޑޫ

 މަރުޙަލާގައި ބަހުސ� މިއަދުގެ މަނިކުފާނު� ވިދާޅުވީމަ ނުނިމެއޭ މައ�ސަލަ ނެރުއ�ވިއިރު ތި ނ�ރޫލި ދެނ�މެގައި� ރައީސ�

 އެބަް މަނިކުފާނު އަދިވެސ� އެކަމަކު. ސާފު ވަރަށ� ގ�ތ� ނިމުނު ތަޅުމުނ�. ނިމޭނޭ އެކަނ� ގ�ތަކަށ� ނިނ�މާ ތަޅުމުނ� މި ވިދާޅުވި

ނޑު ނުކުރައ�ވަނ� ތިކަނ� ޚުތާރުކ�ށ�ޚުދުމު ތިހާ� އެހެނ�ވީމާ. ނިމެއޭ ނުއެއ� ވިދާޅުވޭް  .ދަނ�ނަވަނ� އަޅުގަ

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ރިޔާސަތުނ�

ނޑުް ދެނ�. ނިމުނީ 12 ނަނ�ބަރު އެޖެނ�ޑާ މިހާރު� އާދެ. ނޫނ� މައ�ސަލައެއ� ބެހޭ ނިޒާމާ  މައ�ސަލައެއ�ް ބެހޭ ނިޒާމާ� އަޅުގަ

 .ދުއ�ރަޙީމ�ޢަބ�ް� ޢަބ�ދު މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަނ�ނު

 

 (މައ�ސަލަ ނިޒާމީ)

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ޢަބ�ދުއ�ރަޙީމު� ޢަބ�ދު މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަނ�ނު

 ވަނ�ޏާް ކަމަށ� ނުނިމިއ�ޖެ ކަމެއ� މަޖިލީހުގެ ގ�ތަށ� ވާ ރިޕޯޓެއ�ގައި ފ�ނުވާ ކ�މިޓީއަކުނ� މަޖިލީހުގެ� ރައީސ�ް ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

 އެް� އެހެނ�ވީމާް. އަހާފަ ވޯޓަށ� ވަނީް ކުރިނ� މީގެ ރިޔާސަތުނ� މަޖިލީހުގެ ދިއުމަށ�ޓަކައިް ނބުރާއަ އޭތި އަށ� ކ�މިޓީ މަޖިލީހުގެ

ނޑު ކަމަށ� އަހަނ�ޖެހޭނެ ވޯޓަށ� އުސޫލުނ�  . ދެކެނ� އަޅުގަ

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ރިޔާސަތުނ�

. ވިދާޅުވީ ތި ގ�ތ� އ�ނ�ނަ ތެރޭގައިދޭ ބިލުތަކާ ވާނީ ބަޔާނ�ކ�ށ�ފައި ގަވާއިދުގައި މަޖިލީހުގެ. ނޫނ� މައ�ސަލައެއ� ނިޒާމީ

ނޑު ދެނ�� އާދެް. ނޯނ�ނާނެ ގ�ތެއ�ް އެ ދޭތެރޭ މައ�ސަލަތަކާ ފ�ނުއ�ވާ ކ�މިޓީތަކަށ�  މަޖިލީހުގެް� އ�ތީް ދަނ�ނަވާލަނ� އަޅުގަ

 މަތިނ� ގ�ތުގެ ވާ ގައި( ނ) ގެ 2 މައ�ދާގެ ވަނަ 29 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެ� އާދެ. ބަދަލެއ� އައި ކ�މިޓީތަކަށ�
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 ފަހުމީގެް އަލ�ހާނ� މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެް ފޭދޫ ހިމެނިވަޑައިގަނ�ނަވާ ކ�މިޓީގައިް ބެހޭ ޚިދުމަތ�ތަކާ ސަލާމަތީ

 ފަރާތުނ�ް ޕީގެް.ޑީ.އެމ� ހަމަޖެއ�ސެވުމަށ� ނާޒިމު މުޙައ�މަދު މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެް މަޑަވެލި އަށ� ކ�މިޓީ އެ ބަދަލުގައި

 ހުޅުހެނ�ވޭރުް މައ�ސަލައެއ� ބެހޭ ނިޒާމާ. އިޢުލާނ�ކުރަނ� ކަމުގައިް ހަމަޖެއ�ސީ ގ�ތަށ� އެ އެކަނ�ް ވާތީ ވާފައިފ�ނުއ� ސިޓީ

 .މަނިކަށ� މޫސާ މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ

 

 (މައ�ސަލަ ނިޒާމީ)

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� މަނިކު މޫސާ މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ ހުޅުހެނ�ވޭރު

ނޑު� ރައީސ� � ރިޕޯޓެއ�ް އ�ތ� އައިސ�ފައި ކ�މިޓީއަކުނ� މަޖިލީހުގެ. އައިއ�ސަ އ�ތީ މި ވާހަކަ ދެނ�ނެވި ހުދުވަ ކުރީ އަޅުގަ

 ހަނދުމަފުޅުހުރިތޯް މަނިކުފާނު އެކަނ�. ނާހާ ވޯޓަށ� ގ�ތަކަށ� އެހެނ�. ފ�ނުވާލަނ� އަނބުރާ އަހައިފި ވޯޓަށ� ފުރަތަމަ މިތަނުގައި

. ފ�ނުވާލަނ� އަށ� ކ�މިޓީ އަނބުރާ� އެހީ ވޯޓަށ� ފުރަތަމަ ރިޕޯޓަކަށ� އައި ތަނަށ� މި ކ�މިޓީނ�. އަހާލީ މި ވެގެނ� ބަލައިލަނ�

ނޑު. އެބައ�ތ� ކ�ށ�ފައި ތަނުގައި މި އެކަނ�. ނަހާ ވޯޓަކަށ� އޭގެއިތުރުނ�  . ތަނުގައި މި ހިލޭނޭ މައ�ސަލަ މި ދެނ�ނެވިނ� އަޅުގަ

 

 

 (ވަގުތުކ�ޅަކަށ�ފަހު)

 

  :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ރިޔާސަތުނ�

 އައިސ�ފައިް ވަގުތުގައި ބަހުސ�ގެ ކ�މިޓީގެ ހުށަހެޅުމެއ� އެފަދަ ހާލަތުގައި ވިދާޅުވި ތި. ނޫނ� މައ�ސަލައެއ� ބެހޭ ނިޒާމާ� އާދެ

 . ނެތ� ހުށަހެޅުމެއ� އެފަދަ. އ�ނ�ނަނ�ޖެހޭ

 

�3 .  . 

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ރިޔާސަތުނ�

ނޑުް ހިސާބުނ� މިހާ� އާދެ ނޑުް ތެރެއިނ� މަސައ�ކަތުގެ އެހެނ� އިތުރު. މަސައ�ކަތަށ� އެހެނ� ތުރުއި� ދަނީ މި އަޅުގަ  އަޅުގަ

 ރިޢާޔަތ�ކުރެއ�ވުމަށ� މަޖިލީހުނ� �ނިމި ލާޙަމަރު ކ�މިޓީ �ބިލު ކަސ�ޓަމ�ސ�ގެް ދިވެހިރާއ�ޖޭގެް ގަސ�ތުކުރަނީް ގެނ�ދަނ� ކުރިއަށ�

ނޑުް މަރުޙަލާ އެ ނ�ވުމުހުށަހެޅުއ� ނޑު� އާދެ(. ވަގުތުކ�ޅަކަށ�ފަހު. )ގަސ�ތުކުރަނީ ގެނ�ދަނ� ކުރިއަށ� އަޅުގަ  ފުރުޞަތުް އަޅުގަ

 . އިބ�ރާހީމަށ� ޤާސިމ� މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ މާމިގިލީ އަރުވަނީ މި

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� އިބ�ރާހީމ� ޤާސިމ� މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ މިގިލީމާ
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 ބިލުް އެ މަޖިލީހަށ� މި މަސައ�ކަތަކީް� ބިލުގެް ކަސ�ޓަމ�ސ�ގެ. ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝުކުރިއ�ޔާ ބ�ޑަށ� ވަރަށ�� އާދެ

 ލިބުނު މަތިނ� ފަހަރެއ�ގެ ދެ މި އެކީ ހުސ�ވަގުތުތަކާ މިދިޔަ ދެނ�. ގައި 2010 އޯގަސ�ޓު 30 ވަނީ މި ގ�ސ�ފައި ހުށަހެޅިގެނ�

ނޑަކަށ� ދުވަސ�ތަކެއ� ޗުއ�ޓީގެ ހުސ� ނޑުމަށ�ފަހު ދުވަސ� މަސ� 3 ގާތ�ގަ  ދުވަހުގެ މަހެއ�ހާ ފަސ� ހަތަރު އ�ތ� ބާކީ� ކެ

ނޑު. ވަނީ ނިމިފައި މަސައ�ކަތ�ް ބިލުގެ މި ތެރޭގައި  ހުރި ހުށަހެޅިފައި ބިލަށ� މި ބޭނުނ�ވަނީ ދަނ�ނަވާލަނ� އަޅުގަ

ނޑު ތެރޭގައި މީގެ ބަލާއިރު މަސައ�ކަތ�ތައ� ކުރެއ�ވި މި ކ�މިޓީނ� އިޤ�ތިޞާދީ ތެރެއިނ� ކުގެއިޞ�ލާޙުތަ � ބަލައިލަނީް އަޅުގަ

 މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ ހުޅުމީދޫ� ހުށަހަޅުއ�ވައިް ނަޝީދުް މުޙައ�މަދު މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެް ކުޅުދުއ�ފުށީ

ނޑަކަށ� އިޞ�ލާޙު ވާހުށަހަޅުއ�ވާފައިް ލަބީބު އިލ�ޔާސ�  ބުނަނީް ޤާނޫނުގައި� އެހެނީ. ނޫނ� ފަސޭހައެއ� މާ ޤަބޫލުކުރާކަށ� އަޅުގަ

ނޑައަޅާނީް ޕ�ލިސީ މަނިޓަރީ  މީގައިް. ވާހަކަ އ�ތޯރިޓީގެ މަނިޓަރީް އ�ތީ ބިލުގައިް� އެހެނ�ވީމާ. އ�ތޯރިޓީނ�ނޭ މަނިޓަރީ ކަ

ނޑަށ�ް އެކަނ�� ވާތީ ވިދާޅުވެފައި ކަމަށ� އ�ތ� އިއެކުގަް ލަފަޔާ ޓ�ރެޜަރީގެ އެނ�ޑ� ފިނޭނ�ސ� އ�ފ� މިނިސ�ޓ�ރީ  އަޅުގަ

 މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ ދެކުނު ކުޅުދުއ�ފުށި� އިތުރަށ� އޭގެ އެކަމަކު ދެނ�. ނޫނ� ފަސޭހައެއ� މާކަ ޤަބޫލުކުރަނ�

 މައ�ސަލަ މިއ�ތ� ވާފައިތާއީދުކުރައ� ޢާރިޮިފު ޢަލީ މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ ވައިކަރަދޫ� ހުށަހަޅުއ�ވައިް ނަޝީދު މުޙައ�މަދު

ނޑަށ�  މަސައ�ކަތ�ކުރާް އެތެރެކުރުމަށ� އެއ�ޗެހި ވަގު ޚިލާފަށ� ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި އިތުރަށ� އެއީ. ފެނޭ ބ�ޑަށ� ވަރަށ� އަޅުގަ

. ހަމަޖައ�ސަނ� ގ�ތުގައި މާއ�ދާގެ ވަނަ 89 ވާހަކަ ހިނ�ގުމުގައި އ�ޕަރޭޝަނެއ� ޚާއ�ޞަ މަސައ�ކަތ�ކުރުމަށ�ޓަކައިް ބަޔަކު

ނޑަށ� އ�ތުނ� ނ�އެހެ ނޑު ވާހަކަް ފެނ�ނަ އަޅުގަ  ވަރަށ�ް މަސައ�ކަތަކީް މި މަސައ�ކަތ�ކުރުމުގައި މި ދެނ�. ދަނ�ނަވާލަނ� އަޅުގަ

 ވަރަށ�ް ލެވަލ�ގައި ސަރުކާރުގެ� ފަދައިނ�ް ފާހަގަކުރެއ�ވި ނަޝީދުް މުޙައ�މަދުް މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި މަތިނ� ފަހަރުް ތަފާތު

 އީވާ ހުށަހަޅުއ�ވައިދެއ�ވަމުނ� ބިލު މި އަދި. ކުރެވުނު މަސައ�ކަތ�ތަކެއ� ދުވަހު ގިނަ ވަރަށ�� ކުރެވިް މަސައ�ކަތ�ތަކެއ� ތަފާތު

ނޑު�އާދެ. ފާހަގަކުރައ�ވާފަ ވަނީް އެކަނ� ވެސ�ް ވާހަކަފުޅުގައިް ދެއ�ކެވިް� ޢަބ�ދު  ކަމުގައިް މިނިސ�ޓަރު ފިނޭނ�ސ� އަޅުގަ

ނޑުް ހުށަހަޅައިދޭތޯ ބިލު މި މަޖިލީހަށ� ރައ�ޔިތުނ�ގެް ފަހަރަކަށ�ް ދެ ވެސ� ހުރިއިރު  އަދިް. މަސައ�ކަތ�ކުރިނ� ވެސ� އަޅުގަ

 މީތިް ގެނެސ� އެއ�ކ�ށ� އިޞ�ލާޙުތަކާ ގެނ�ނެވި ޤާނޫނަށ� މިް ގެނ�ނަވައިގެނ� ބޭފުޅުނ� ބެހޭ ކަމާ މިނިސ�ޓ�ރީގެ ފިނޭނ�ސ�

 އ�ފީހަށ�ް ޖެނެރަލ�ގެ އެޓާރނީ އ�ފީހުނ� ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާގެ ހުށަހަޅައިގެނ� ސަރުކާރުނ�� ޖެނެރަލަށ� އެޓާރނީ

 ވަރަށ�ް ކުރެވިފައިވާ މަސައ�ކަތ�ތަކެއ� އެދެވިގެނ�ވާް ފ�ނުވައިދީ ވެސ�ް ފަހަރު އަނެއ� އަނެއ�ކާް� ގެއ�ލި ފަހަރު އެއ� ފ�ނުވައިގެނ�

 ކީދިޔުމަ ނިމިގެނ� ބިލު މި ވެސ� ކުރުމަށ�ޓަކައި މަސައ�ކަތ�ތައ� ގެޓުގެ އަދި. ބިލެއ� ވާ މަސައ�ކަތ�ކުރެވިފައި ދުވަހު ގިނަ

ނޑަށ� ކަމަށ� ބޭފުޅެއ� ހުށަހެޅުއ�ވި އިޞ�ލާޙެއ� އިތުރު ބިލަށ� މި. ބޭނުނ�ތެރިކަމެއ�  އ�ތީް މި އެނގިފައި އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ގެ  އަދިް. ރަޝީދު ރިޔާޟު މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ ވިލުފުށި އަތ�ޅުް.ތ ހިމެނިވަޑައިގަނ�ނަވާ ކ�މިޓީގައި އަޅުގަ

 ބަލާއިރު އަށ� މާއ�ދާ ވަނަ 80 ގަވާއިދުގެ ގ�ތ� ކުރެއ�ވި ކަނ�ތައ�ް ރިޔާސަތުނ� އ�ޒަތ�ތެރިޢި ހުށަހެޅުމަށ� ހުށަހެޅުއ�ވި އެ

ނޑުވެސ�ް ރަނގަޅުކަމަށ�  ސާރވިސ�ގައިތޯް ސިވިލ� ގ�ތުނ� ބެހޭ އެކަމާ� އެހެނ�ވީމާ ދެނ�. އެބަޖެހޭ ދަނ�ނަވާލަނ� އަޅުގަ

 ދަށުގައިް ބެލުމުގެް ފިނޭނ�ސ�ގެ އ�ފ� މިނިސ�ޓ�ރީް ގ�ތަށ�އ�ތ� މި މިހާރު އިނ�ޑިޕެނ�ޑެނ�ޓު ކަސ�ޓަމު. މުވައ�ޒަފުނ� އ�ނ�ނާނީ



 81

ނޑައެޅުމުގެް ގ�ތ� އެ. ބާއ�ވާނީ ގ�ތުގައިތޯ ތަނެއ�ގެ އ�ނ�ނަ ނޑު ގ�ތުނ�ް ބެހޭ މަސައ�ކަތ�ކުރުމާ ކަ  އެއ�ޗެއ�ް ވަކި އަޅުގަ

ނޑުް އެހެނ�ނަމަވެސ�. ނެތީމު ދަނ�ނަވާކަށެއ�ް  ބައިނަލ�އަޤުވާމީް ޔުމަކީދި ނިމިގެނ� ބިލުް މި ބޭނުނ�ވަނީ ދަނ�ނަވާލަނ�ް އަޅުގަ

ނޑުމެނ� މުޢާހަދާތަކުގައި އެކިއެކި  މަސައ�ކަތ�ް މި� އެހެނ�ވީމާ. މުހިއ�މުކަމެކޭ ވަރަށ� މީ ދާއިރުް ބައިވެރިވެގެނ� އަޅުގަ

� ސަރުކާރުގެް ދެނ�. ވަނީ މި ކުރެވިފައި ކަނ�ތައ�ތައ� ގ�ތަށ� އ�ނ�ނާނެ ބެލެނ�ސެއ� ވަރަށ� މި ބަލާއިރު ގ�ތަށ� ކުރެވިފައިވާ

 ހުރިހާ. ވެގެނ�ދާނީ އަށ� ވަނ� އިނ� ތ�ރީ ދަނ�ނަވާލަނ�ތޯ ހަމަް ހިނގައ�ޖެއ�ޔާ އ�ވެގެނ� ސަރުކާރަށ� މެޖޯރިޓީ ލަމެނ�ޓުގެޕާ

ނޑުމެނ�ގެ މިއަދު� އެހެނ�ވީމާް. ދަށުގަ އެއ�ބައެއ�ގެ އ�ނ�ނާނީ ވެސ� ބާރެއ�  މެޖޯރިޓީް ޕާލަމެނ�ޓުގެ މިހިރީ ފިކުރުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ް އެކަނ�. ކަމެއ�ް އަނ�ނާނެ ޚިޔާލުތަފާތުވުމަކީ އެ. ވާހަކަ ތަފާތުތަކުގެ ނަްއަނ� ކަނ�ތައ�ތައ� ނެތުނީމަ  އަޅުގަ

 އެހެނ�ނަމަވެސ�ް ދެނ�. ދަނީ މި އުޅެގެނ� މީގައި ކަނ�ނޭގެ ޚިޔާލުތަފާތުވުމެއ� އެކަހަލަ� އެހެނ�ވީމާ. އެބަޖެހޭ ޤަބޫލުކުރަނ�

ނޑު ގ�ތުނ� އުސޫލެއ�ގެ މި މީގައި  މިް ނިނ�މާ މަސައ�ކަތ� ބިލުގެ މި. ވަނީ ބޭނުނ� ދަނ�ނަވާލަނ� އެއ�ފަހު އަދިވެސ� އަޅުގަ

ނޑަށ�. ދަނ�ނަވާލަމުނ� ވާހަކަ ފެނ�ނަް ކަމަށ� މުހިއ�މުކަމެއ� ވަރަށ� ދިޔުމަކީ ވެގެނ� ޤާނޫނަކަށ�  ފުރުޞަތަށ�ް ދެއ�ވި އަޅުގަ

ނޑާް އަދި ޝުކުރުދަނ�ނަވަމުނ� އެކުް އިޚުލާޞ�ތެރިކަމާ ވަރަށ�  ހުރިހާ މަސައ�ކަތ�ކ�ށ�ދެއ�ވި އިްކ�މިޓީގަ މި އެކީގައި އަޅުގަ

 އެކުް އިޚުލާޞ�ތެރިކަމާ ވަރަށ� ބޭފުޅުނ�ނަށ� ހުރިހާ މަސައ�ކަތ�ކ�ށ�ދެއ�ވި ގ�ތުނ� އިދާރީ އަދި މެނ�ބަރުނ�ނަށާއި ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ނޑު ޝުކުރުދަނ�ނަވާލަމުނ�  . އިށީނ�ދެލާނަނ� އަޅުގަ

 

  :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ރިޔާސަތުނ�

 ވަނަް 75 ގަވާއިދުގެ. ނިމުނީ މަރުޙަލާ ރިޢާޔަތ�ކުރުމުގެް ބިލުގެ މިް ހިސާބުނ� މި� އާދެ. ނ�ބަރުމެ ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝުކުރިއ�ޔާް

 ކިޔުނ�ް ތިނ�ވަނަ ބިލުގެ ކަސ�ޓަމ�ސ�ގެ ރާއ�ޖޭގެ ދިވެހި މަތިނ� ގ�ތުގެ ވާ ގައި( ށ) މާއ�ދާގެ މި ދަށުނ� ގެ 3 ގެ( ހ) މާއ�ދާގެ

 ޖަލ�ސާއަކަށ�ް އ�ނ�ނަް ދެނ� އެހުނ� ވޯޓަށ� ފެނޭތޯ ފާސ�ކުރަނ� ބިލުް. އިއިޞ�ލާޙުތަކަށާް ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލަށ� މިް. އިއ�ވަނ�

 . އެޖެނ�ޑާކުރެވޭނެ

ނޑު ހިސާބުނ� މިހާ� އާދެ -11.3  ގަވާއިދުް ސުލޫކުގެ މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެ. އަށ� 11.3 ނަނ�ބަރު އެޖެނ�ޑާ ދަނީ މި އަޅުގަ

 ހުށަހަޅުއ�ވައިދެއ�ވާނީް މަޖިލީހަށ� ރިޕޯޓު މި. ހުށަހެޅުއ�ވުނ� ޕޯޓ�ރި ގ�ތުގެް ނިނ�މެވި ކ�މިޓީނ� ސުލޫކު ދިރާސާކުރެއ�ވުމަށ�ފަހު

 . ލަޠީފ� ޙަސަނ� މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެް ދެކުނު ހިތަދޫ މުޤައ�ރިރު ކ�މިޓީގެ ސުލޫކު މަޖިލީހުގެ

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ލަޠީފު ޙަސަނ� މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހިތަދޫ

 ދިރާސާކުރެއ�ވުމަށ�ފަހު ގަވާއިދުް ސުލޫކުގެ މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެ. ވަބަރަކާތުހޫ� ރަޙ�މަތުވަ ޢަލައިކުމ� އައ�ސަލާމ�`. 

 ދާއިރާގެް ދެކުނު ކުޅުދުއ�ފުށީ ގަވާއިދަކީ ސުލޫކުގެް މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެް. ރިޕޯޓ� ގ�ތުގެ ނިނ�މެވި ކ�މިޓީނ�ް ސުލޫކު

 ހުށަހަޅުއ�ވާފައިވާް މަޖިލީހުނ� ރައ�ޔިތުނ�ގެ ޤަރާރަކަށ� އިވާްހުށަހަޅުއ�ވާފަ ނަޝީދު މުޙައ�މަދު މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

 މަޖިލީހުގެް ރައ�ޔިތުނ�ގެ ހަވާލާދީ ނަނ�ބަރާ ވަނަ 2( ހ) މާއ�ދާގެް ވަނަ 88 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ގަވާއިދަކީ މި. ގަވާއިދެއ�
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 ޤަރާރަކުނ�ް ށަހަޅުއ�ވާފައިވާހު ދަށުނ� މާއ�ދާގެ ވަނަ 144 ގަވާއިދުގެ އެ ރިޢާޔަތ�ކ�ށ� މާއ�ދާއަށ� ވަނަ 142 ގަވާއިދުގެް

 2010 އެޕ�ރީލ� 12 ވަނީ އިއ�ވާފައި ކިޔުނ� ފުރަތަމަ ގަވާއިދުގެ މި. ގަވާއިދެއ� ހުށަހަޅުއ�ވާފައިވާ މަޖިލީހަށ� ރައ�ޔިތުނ�ގެ

 އިބ�ތިދާއީް ގަވާއިދުގެ މި އަދި. އަށ� ޖަލ�ސާ ވަނަ 19 ދައުރުގެް ފުރަތަމަ މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެ ވަނަ 17 އ�ތ� ގައި

 މި. ޖަލ�ސާގަ ވަނަ 23 ދައުރުގެ ފުރަތަމަ މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެ އ�ތ� ގައި 2010 އެޕ�ރީލ� 20 ވަނީ ބަހުސ�ކުރެވިފައި

 ފާޅުކުރެއ�ވިް މެނ�ބަރުނ� މަޖިލީހުގެ ނިނ�މެވީ ބަހުސ�ކުރެވުމަށ�ފަހު ޖަލ�ސާގައި އެއ� މަޖިލީހުގެ މެދު ގަވާއިދާ

 ގަވާއިދުް މި އިނ� ކ�މިޓީ ސުލޫކުް. ފ�ނުއ�ވުމަށ� ކ�މިޓީއަށ� ސުލޫކުް ދިރާސާކުރެއ�ވުމަށ� ގަވާއިދު މި އަލީގައި ޚިޔާލުފުޅުތަކުގެ

 ވަނަް 5 ކ�މިޓީގެް އެ އަހަރުގެ ވަނަ 2010 ޖުލައި 14 ފެއ�ޓެވީް މަސައ�ކަތ�ް ދިރާސާކުރުމުގެ ފަހަރަށ� ފުރަތަމަ އެނ�މެ

 މަޖިލީހަށ�ް ގައި 2010 ނ�ވެމ�ބަރު 30 ށ�ފަހުނިނ�މެވުމަ ދިރާސާކ�ށ� ގަވާއިދު މި އިނ� ކ�މިޓީ މި. ބައ�ދަލުވުމުގައި

 ކ�މިޓީގެް� ވާތީ ބޭނުނ�ފުޅު ދިރާސާކުރެއ�ވުމަށ� އިތުރަށ�� މެދު މިކަމާ މެނ�ބަރުނ� ބައެއ� ކ�މިޓީގެް� ނަމަވެސ�ް ހުށަހެޅުއ�ވި

 ލުނ�ްއަ ގަވާއިދު ސުލޫކުގެ މަޖލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެ ގައި 2010 ޑިސެމ�ބަރ 22 މަތިނ� އެދިވަޑައިގެނ�ނެވުމުގެ

 އިނ�ް ކ�މިޓީ ސުލޫކު މަސައ�ކަތ� ދިރާސާކުރުމުގެ ފަހަރަށ� ދެވަނަ ގަވާއިދު މި. ފ�ނުއ�ވާފައިވޭ އަށ� ކ�މިޓީ ދިރާސާކުރެއ�ވުމަށ�

 ރައ�ޔިތުނ�ގެް. ބައ�ދަލުވުމުގަ ވަނަް 2 ދައުރުގެ ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2011 ކ�މިޓީގެ އެް� ގައިް 2011 އެޕ�ރީލ� 5 ފެއ�ޓެވީ

 މެނ�ބަރުް ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ ދެކުނު ހިތަދޫ -1 މެނ�ބަރުނ�ނަކީ ހިމެނިވަޑައިގަނ�ނަވާ ކ�މިޓީގައި ކުސުލޫ މަޖިލީހުގެ

 ކ�މިޓީގެް� މުއ�ޠަލިބު އިބ�ރާހީމ� މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ ފަރެސ�މާތ�ޑާ -2. މުޤައ�ރިރު ކ�މިޓީގެ�  ލަޠީފ� ޙަސަނ�

 ދާއިރާގެް ކެނދިކުޅުދޫ -4. ރަޝީދު އިބ�ރާހީމ� މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ރާގެދާއި ދެކުނު މާފަނ�ނު -3. މުޤައ�ރިރު ނައިބު

 މާފަނ�ނު -6. މުޙައ�މަދު ރުޤިއ�ޔާ މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ މަހިބަދޫ -5. ޢީސާ އަޙ�މަދު މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

 މުޙަނ�މަދުް މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ އަލިފުށި -7. ޢަބ�ދުއ�ރަޙީމ�� ޢަބ�ދު މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ ހުޅަނގު

 މެނ�ބަރުް ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ ނިލަނ�ދޫ -9. މުޙައ�މަދު އަޙ�މަދު މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ ނައިފަރު -8. ނާޝިޒ�

 ދާއިރާގެް މާމިގިލި -11. ޤަސަމ� މުޙައ�މަދު މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ދާއިރާގެް ތިނަދޫ -10. ޙަމީދު ޢަބ�ދުލ�މުޙުސިނ�

 މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެ ދިރާސާކުރެއ�ވުމުގައި ކ�މިޓީގައި ސުލުކޫް ގަވާއިދު މި. އިބ�ރާހީމ� ޤާސިމ� މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

 ގަވާއިދަށ�ް މި ބެއ�ލެވުމަށ�ފަހު ދިރާސާކ�ށ� ވަކިވަކިނ� އިޞ�ލާޙުތައ� ހުށަހެޅުނު ތަޅުމުގައި މަޖިލީހުގެ� ގަވާއިދަށ� ސޫލުކުގެ

 ގައިް 2011 އެޕ�ރީލ� 5 އެކު ބަދަލުތަކާ ގެނ�ނަށ�ޖެހޭ ގަވާއިދަށ� ދިރާސާކ�ށ� އެއ�ކ�ށ� އިޞ�ލާޙުތަށ� އިވާހުށަހަޅާފަ

 ހާޒިރުވެް ކ�މިޓީއަށ� ބެއ�ލެވުމަށ�ފަހު ކ�މިޓީގައި ގަވާއިދު ސުލޫކު މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެ އެއަށ�ފަހު. ނިނ�މަވާލެއ�ވި

 ގަވާއިދުް މި އެކު އިޞ�ލާޙުތަކާ ގެނ�ނެވި މެނ�ބަރުނ� ކ�މިޓީގެ ގަވާއިދުނ� މި ނ�އަޣުލަބިއ�ޔަތު މެނ�ބަރުނ�ގެް ވަޑައިގެނ�ނެވި

 2 ގެ( ހ) 88 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ގަވާއިދުގައި މި އަދި. ހުށަހެޅުއ�ވުމަށ� އެކު ރިޕޯޓާ މި ފާސ�ކ�ށ�ދެއ�ވުމަށ�ޓަކައި މަޖިލީހުނ�

 ހުރުމާް ކަނ�ތައ�ތައ� ބައެއ�ް ފާސ�ކުރަނ�ޖެހޭ އަޣުލަބިއ�ޔަތުނ� ބައިގެް ދެ ކުޅަް ތިނ�ބައިް މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެް ގ�ތަށ� ވާް ގައިް

 ކަމުގައިް ބޭނުނ�ވާ އަޣުލަބިއ�ޔަތު ދެބައި ކުޅަ ތިނ�ބައި މަޖިލީހުގެ މަދުވެގެނ� ނިނ�މެވުމުގައި ގަވާއިދު މި މަޖިލީހުނ� އެކު
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 އިއ�ތިފާޤުނ�ް މެނ�ބަރުނ�ގެ ނ�ނެވިހާޒިރުވެވަޑައިގެ ކ�މިޓީއަށ� ދިރާސާކުރެއ�ވުމަށ�ފަހު ގަވާއިދު މި. ދަނ�ނަވަނ�ޖެހޭ

. ހުށަހަޅަނ� އެކު ރިޕޯޓާ މި ގަވާއިދު އިޞ�ލާޙުކުރެވިފައިވާ ޤަރާރާއި ފާސ�ކުރުމަށ�ޓަކައި މަޖިލީހުނ� ގަވާއިދު ނިނ�މަވާފައިވާ

 ނިސ�ބަތ�ް ވަޑައިގެނ�ނެވި މެނ�ބަރުނ� ކ�މިޓީގެ ބައ�ދަލުވުނ�ތަކަށ� ބޭއ�ވި ދިރާސާކުރެއ�ވުމަށ� ގަވާއިދު މި

 މުވައ�ޒަފުނ� އިދާރީ މެނ�ބަރުނ�ނާއި ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ކ�މިޓީގެ އަދި. ހުށަހަޅަނ� އެކު ރިޕޯޓާ މި ލިޔުމެއ�ް ނގިވަޑައިގަނ�ނަވާނެއެ

 .ޝުކުރިއ�ޔާ. ޝުކުރުއަދާކުރަނ� އެކު އިޚުލާޞ�ތެރިކަމާ ވަރަށ� އެއ�ބާރުލެއ�ވުމަށ� ދެއ�ވި

 

  :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ރިޔާސަތުނ�

 އިޞ�ލާޙުތަކެއ�ް ފުރުޞަތުގައި ހުޅުވާލި ހުށަހެޅުމަށ� އިޞ�ލާޙު ރިޕޯޓަށ� ކ�މިޓީ މި� އާދެ. މެނ�ބަރު ރިޢިއ�ޒަތ�ތެ ޝުކުރިއ�ޔާް

ނޑު� އެހެނ�ވީމާ. ލިބިފަ ވަނީ  ޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ދާއިރާގެ ވިލުފުށި ފުރަތަމަ. އަރުވަނ� ފުރުޞަތު ހުށަހެޅުމުގެ އިޞ�ލާޙު އަޅުގަ

 .ރަޝީދު ރިޔާޟ� މެނ�ބަރު

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ރަޝީދު ރިޔާޒ�ް މެނ�ބަރު ދާއިރާގެް ވިލުފުށި

ނޑުް. ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝުކުރިއ�ޔާް ނޑުް ފަހަރާ އެއ�ް އިޞ�ލާޙެއ� ހުރިހާ ހުށަހަޅާ ގަވާއިދަށ� ސުލޫކުގެ އަޅުގަ  އަޅުގަ

ނޑުް ގ�ތުނ� އެ. ދަނ�ނަވާލާނަނ�  އަދިް. ރަނ�އުނިކު 3 ގެ( ހ) މާއ�ދާގެ ވަނަ 22 ގަވާއިދުގެ މި ހުށަހަޅަނީ މި ފުރަތަމަ އަޅުގަ

 .އުނިކުރަނ�( ހ) މާއ�ދާގެ ވަނަ 24 ހަމަ

 

  :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ރިޔާސަތުނ�

� އެހެނ�ވީމާ. ބޭނުނ�ވާނެތީ ތާއީދު އިޞ�ލާޙަށ� އެއީ. ހުށަހަޅުއ�ވަނ�ޖެހޭނީ ވަކިނ� އިޞ�ލާޙެއ� ކ�ނ�މެ. މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

 މެނ�ބަރަކުް ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ތާއީދުކުރައ�ވާ. އެދެނ� ޅުވެދެއ�ވުނ�ވިދާ އިޞ�ލާޙު ގައިވާ 3 ގެ( ހ) މާއ�ދާގެ ވަނަ 22   ފުރަތަމަ

ނޑުް އިނ�ނެވިތޯ  ގަވާއިދުގެް އާދެ( ވަގުތުކ�ޅަކަށ�ފަހު. )މޫސާ އަޙ�މަދު މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ ކުރެނ�ދޫ. ބޭނުނ� އަޅުގަ

 ދާއިރާގެް ވިލުފުށި އަށ�( ހ) މާއ�ދާގެ ވަނަ 24 އެއީް� އިޞ�ލާޙުތައ� ހުށަހެޅިފައި ދަށުނ�( ށ) ގެ( ހ) މާއ�ދާގެ ވަނަ 83

 . އިޞ�ލާޙު ހުށަހަޅުއ�ވާފައިވާ ރަޝީދު ރިޔާޟު މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ރަޝީދު ރިޔާޟު މެނ�ބަރު ދާއިރާގެް ވިލުފުށި

ނޑު އުނިކުރުމަށ�( ހ) މާއ�ދާގެ ވަނަ 24  . ހުށަހަޅަނ� އަޅުގަ

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� މޫސާ އަޙ�މަދު މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ ކުރެނ�ދޫ

ނޑު  . ތާއީދުކުރަނ� ހުށަހެޅުމަށ� އެ އަޅުގަ
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 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ރިޔާސަތުނ�

 .ރަޝީދު ރިޔާޟު މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ ވިލުފުށީ. އިޞ�ލާޙު ހުށަހަޅުއ�ވާ( ށ) މާއ�ދާގެ ވަނަ 24

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ރަޝީދު ރިޔާޟު މެނ�ބަރު ދާއިރާގެް ވިލުފުށި

ނޑު އުނިކުރަނ�( ށ) މާއ�ދާގެ ވަނަ 24  .ހުށަހަޅަނ� އަޅުގަ

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� މޫސާ އަޙ�މަދު މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ ކުރެނ�ދޫ

ނޑު  .ވާހަކަދަނ�ނަވާލަނ� ތާއީދުކުރާ ހުށަހެޅުމަށ� އެް ހަމަ އަޅުގަ

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ރިޔާސަތުނ�

 . އިޞ�ލާޙު ހުށަހަޅުއ�ވާ ރަޝީދު ރިޔާޟު މެނ�ބަރު ތެރިޢިއ�ޒަތ� ދާއިރާގެ ވިލުފުށި� އަށ�( ނ) މާއ�ދާގެ ވަނަ 24

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ރަޝީދު ރިޔާޟު މެނ�ބަރު ދާއިރާގެް ވިލުފުށި

ނޑު އުނިކުރަނ�( ށ) މާއ�ދާގެ ވަނަ 24. ރައީސ�ް ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝުކުރިއ�ޔާް   .ހުށަހަޅަނ� އަޅުގަ

 

 :ނ�ވާހަކަދެއ�ކެވު މޫސާ އަޙ�މަދު މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ ކުރެނ�ދޫ

ނޑު  .ތާއީދުކުރަނ� ވެސ�ް ހުށަހެޅުމަށ� އެ  އަޅުގަ

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ރިޔާސަތުނ�

 .ރަޝީދު ރިޔާޟު މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ ވިލުފުށި� އިޞ�ލާޙު ހުށަހަޅުއ�ވާް އަށ� މާއ�ދާ ވަނަ 25

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ރަޝީދު ރިޔާޟު މެނ�ބަރު ދާއިރާގެް ވިލުފުށި

ނޑު އުނިކުރަނ� މާއ�ދާ ވަނަ 25. ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި   .ހުށަހަޅަނ� އަޅުގަ

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� މޫސާ އަޙ�މަދު މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ ކުރެނ�ދޫ

ނޑު  . ދަނ�ނަވާލަނ� ވާހަކަ ތާއީދުކުރާ ހުށަހެޅުމަށ� އެ  އަޅުގަ

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ރިޔާސަތުނ�

ނޑުް ހިސާބުނ� މިހާ. ނިމުނީ ހުށަހަޅާ އިޞ�ލާޙުތަށ� ވާހުށަހަޅާފައިް ގަވާއިދަށ� ސުލޫކުގެ މި ހިސާބުނ� މިހާ� އާދެ  މި އަޅުގަ

ނޑު ފުރުޞަތު ބަހުސ�ކުރުމުގެ މައ�ސަލައަށ� މި ގަވާއިދަށ� މި އަލީގައި އިޞ�ލާޙުތަކުގެ ހުށަހެޅުނު  އެއ�ް. ހުޅުވާލަނ� އަޅުގަ
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 ޕާޓީއަކަށ� ވަކިް. މިނެޓ� 23 ޕީއަށ�.ޑީް.އެމ�. މިނެޓ� 21 ޕީއަށ�ް.އާރު.ޑީ. ގ�ތަށ� ބަހުސ�ކުރާ އަށ� މައ�ސަލަް މި ގަޑިއިރު

. މިނެޓ� 3 ޕާޓީއަކަށ� ކ�ނ�މެ ޕާޓީް ޖުމ�ހޫރީ އަދި ޕާޓީ ޤައުމީ. މިނެޓ� 6 އަށ� އޭ.ޕީ. މިނެޓ� 33 މެނ�ބަރުނ�ނަށ� ނިސ�ބަތ�ނުވާ

ނޑު  . މަޢުޞޫމަށ�� ޢަބ�ދު މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ ކެލާ އަރުވަނީ މިް ފުރުޞަތު ފުރަތަމަ އަޅުގަ

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� މަޢުޞޫމު� ޢަބ�ދު މެނ�ބަރު ދާއިރާގެް ކެލާ

ނޑުތަކެއ� ސުލޫކީ ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝުކުރިއ�ޔާ ނޑައެޅި މިނ�ގަ ނޑުމެނ�ގެ އިނ� ކ�މިޓީ ސުލޫކީ މި ކަ  މަޖިލީހުގެ އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ގެ  ވަރަށ�ް މިހިރީ އ�ދާތައ�ްމާ ގިނަް ވަރަށ� ގަވާއިދުގެ އ�ތ� ނިނ�މާފައި ގ�ތުނ� ބެހޭ ބެހެއ�ޓުމާ ޢަމަލުތައ�ް އަޅުގަ

ނޑުް. ރަނގަޅަށ�  ތާއީދުކުރާް ގަވާއިދަށ�ް މި� ބަލައިގަނެ މަސައ�ކަތ�ތައ� ކުރި އިނ� ކ�މިޓީ ގ�ތެއ�ގައި ޖުމ�ލަ� އެހެނ�ވީމާ އަޅުގަ

ނޑު މާއ�ދާތައ� ބައެއ� ތެރެއިނ�ް މީގެ. ދަނ�ނަވަނ� ވާހަކަ  ސުލޫކީް މި މާއ�ދާގެ ވަނަ 4 ތެރެއިނ� އޭގެ. ފާހަގަކ�ށ�ލާނަނ� އަޅުގަ

ނޑު ޚާއ�ޞަކ�ށ� ތެރޭގައި ހަމަތަކުގެ ޢާއ�މު  ހުރިހާ މި. ކަނ�ތައ�ތައ� އ�ނ�ނަ މި ގައި( ކ) މީގެ ބޭނުނ�ވޭ ފާހަގަކ�ށ�ލަނ� އަޅުގަ

 އ�ނ�ނަނީް މި ގައި( ކ) އޭގެ. ކަނ�ތައ�ތައ� ބޭނުނ� ވަރަށ� ގެނ�ދިއުމަށ�ޓަކައި ރަނގަޅަށ� ކަނ�ތައ�ް މަޖިލީހުގެ ވެސ�ް ކަމަކީ

 މަޖިލީހުގެް ނުވަތަ ފުރުޞަތު ސ�އިކުރުމުގެ އެއ�ޗެއ�ގައި ގ�ތަށ� ދޭހަވާ ލިޔުމެއ�ކަނ� ރަސ�މީ ޖިލީހުގެމަ ރައ�ޔިތުނ�ގެ

 ވެސ�ް ކަނ�ތައ� ކުދިކުދި މިފަދަ. ނުދިނުނ� މެނ�ބަރަކު ފަރާތަކަށ� އެއ�ވެސ� އެހެނ� ފުރުޞަތު ބޭނުނ�ކުރުމުގެ ނިޝާނެއ�

 ޤަދަރުް ޢިއ�ޒަތާއި މަޖިލީހުގެ ޒާތުގައި އޭގެ ވެސ� ކަނ�ތަކަކީ ކުދިކުދި މިކަހަލަ އެހެނ�ނަމަވެސ�. ހުރީ ހިމެނިފައި މީގައި

 ވާހަކަދެއ�ކުމުގެް އ�ނ�ނަނީ މި މާއ�ދާގައި ފަސ�ވަނަ ގަވާއިދުގެ މި ދެނ�. ކަނ�ތައ�ތައ�ް މުހިއ�މު ވަރަށ� ދެމެހެއ�ޓުމަށ�

ނޑުމެނ�އަޅުް މަޖިލީހުގައި މިހާރު އެނގިވަޑައިގަނ�ނަވާނެ. އަލިއަޅުވާލާފަ ހަމަތަކަކަށ�  މެނ�ބަރުނ� ގިނަ ވަރަށ� ގަ

 ގިނަް. ނޫނ� ނިސ�ބަތ�ކ�ށެއ� މަޖިލީހަށ� ސީދާ ދައ�ކަނީ ވާހަކަތައ� ގިނަ ދައ�ކަމުނ�ދާއިރު ވާހަކަފުޅު މެނ�ބަރުނ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ނޑުމެނ�ނަށ� އެހެނ�ދައ�ކާއިރުް. އަށ� ކެމެރާ ޓީވީގެ ހަމަ ދެއ�ކެނީ މި ވާހަކަތައ�ް  ރޫމުތަކުގައިް ސިޓިނ� އެނގެނ�ޖެހޭނެ އަޅުގަ

� އެހެނ�ވީމާ. ރޫމުތަކުގަ ސިޓިނ� ތިބޭނެ ވެސ� މީހުނ� ޢާއިލާގެ ތިމާގެ މީހުނ�ނާއި ހަރު ކުދިނ�ނާއި އުމުރުފުރައިގެ ގިނަ ވަރަށ�

 ޤާނޫނީ ބެހެއ�ޓުމަށާއިް ގ�ތަށ� ކަމުދާ މުޖުތަމަޢަށ� ހަމަތައ� އެ ޚާއ�ޞަކ�ށ� އ�ނ�ނަނީ މި ހަމަތަކުގެތެރޭގައި ވާހަކަދެއ�ކުމުގެ މި

 މި ގައި( ހ) އޭގެ މަޖިލީހުގެ ޚާއ�ޞަކ�ށ� ދެނ�. މާއ�ދާއެއ� އ�ތ� ރަނގަޅަށ� ވަރަށ� ވެސ� އެް. ބެހެއ�ޓުމަށ� ތެރޭގައި އިމުގެ

. ވާހަކަނުދެއ�ކުނ� ބޭރުނ� މައުޟޫޢިނ�ް ބަހުސ�ކުރެވޭ މަޖިލީހުގައިް އ�ނ�ނަނީ މި ގައިް( ހ) މާއ�ދާގެ ވަނަ 5  އ�ނ�ނަނީ

ނޑުމެނ�  ކިތައ�ް ގ�ތުނ� ބެހޭ ކަމަކާ އ�ނ�ނަ ހުށަހެޅިފައި ވަގުތު އެ މަޖިލީހުގައި ދޭހަވާނެ ޔާލުމުނ�ކި ޔައުމިއ�ޔާތައ� އަޅުގަ

ނޑުމެނ�  ވަގުތުތަށ� މަޖިލީހުގެ. ވަނީް ވާހަކަދެއ�ކިފައި ޕަސެނ�ޓުތޯ  މިފަދަ� ބޭނުނ�ކުރާއިރުް ގ�ތެއ�ގައި ހުރި ފައިދާ ވާހާ އަޅުގަ

ނޑަށ�އަ ކަމަށ� ލިބޭނެ ކުރިއެރުނ� އައުމުނ� ގަވާއިދެއ�  ޖަލ�ސާގައިް ބުނަނީ މި މާއ�ދާގައި ވަނަ 6 ދެނ�. ބެލެވޭ ޅުގަ

 ކުރިއަށ�ް ގ�ތެއ�ގައި އެކަށީގެނ�ވާ ޖަލ�ސާ މަޖިލީހުގެ ބައިވެރިވެގެނ�� ހާޒިރުވެ ޖަލ�ސާގައިް މަޖިލީހުގެ. ބައިވެރިވުނ�

ނޑު ޚާއ�ޞަކ�ށ�. އ�ނ�ނަނީ މި މީގައި ގ�ތަށ� ބާރުއަޅާ ގެނ�ދިއުމަށ�  ދިމާލަށ�ް ރިޔާސަތާ(� ހ) މީގެ ނ�ފާހަގަކ�ށ�ލަ އަޅުގަ

 ގ�ތުގައިް ކަމެއ�ގެ ނުވާނެ ކ�ށ�ގެނ� އެއީ މުޚާތަބުކުރުނ� ހުތުރުބަހުނ� ހަޑި އެކު ރުޅިވެރިކަމާ ދިމާލަށ� މެނ�ބަރަކާ އެހެނ� ނުވަތަ
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 ދެނ�. މެނޭހި އެބަ ގަވާއިދުގައި ސުލޫކީ މި� ސިފަތަކެއ� ރަނގަޅުް ވަރަށ�� ސިފަތަކެއ� މާތ� ވަރަށ� މިފަދަް. އ�ނ�ނަނީ މި

ނޑުް  މާއ�ދާތައ�ް ކުދިކުދި މިކަހަލަ މަޖިލީހެއ�ގައި ފުރިފައިވާ ތަސައ�ރަފު މިފަދަ ސުވާލުކ�ށ�ލަނ�ޖެހޭ ފަހަރު ބައެއ� އަޅުގަ

ނޑުމެނ� އެއީ. ކީއ�ވެގެނ�ތޯ ހަދަނ�ޖެހެނީް ގަވާއިދެއ� ލައިގެނ�  ތެރެއަށ�ް ގަވާއިދުގެް މި ހަދަނ�ޖެހެނީ ގަވާއިދު މިފަދަ އަޅުގަ

ނޑުމެ ނޑު ބ�ޑަށ� ވަރަށ� މީގައި ދެނ�. ބަލާފަ މުހިއ�މުކަމަށ� ގެނ�ދަނ� މަޖިލީސ� ނ�ގެއަޅުގަ � ފާހަގަކ�ށ�ލަނ�ް އަޅުގަ

 ހިމެނޭް މަޞ�ލަޙަތު ތިމާގެ އ�ނ�ނަނީ މި މީގައި މާއ�ދާގައި ވަނަް 8 އެއީ. އެބައ�ތ� ހަމަތަކެއ� ސުލޫކީ ގުޅޭގ�ތުނ� މަޞ�ލަޙަތާ

 ތިމާގެް އެބައ�ތ� ގައި( ނ) މާއ�ދާގެ ވަނަ 8 އެހެނ�ނަމަވެސ�. އ�ތީ މި ގ�ތެއ�ގައި ޖުމ�ލަ� ގ�ތަށ�ް ބައިވެރިނުވާ ކަނ�ތަކުގައި

 އޭގެް ގ�ތަކީ ޢަމަލުކުރި ތިމާ އ�ނ�ނަނީ މި ގައި 1 ގެ( ނ) އޭގެް. އެއ� މާއ�ދާ 2 އ�ތ� ގ�ތަށ� ނުހިމެނޭ ކަމުގައި މަޞ�ލަޙަތު

 މަޞ�ލަޙަތުކަމުގައިް އަމިއ�ލަ ތިމާގެ އެް ވެއ�ޖެއ�ޔާް ކަމެއ� އަސަރެއ�ކުރާނެް ރަނގަޅު ބަޔަކަށ� ގިނަް ވަރަށ�ް އެއަށ�ް ސަބަބުނ�

� ބަޔަކަށ�ް ބައިވަރު އެތައ�ް ގިނ�ތީގެް އެއ� ތިމާޔާް ގ�ތަކީ ޢަމަލުކުރާ އެ ތިމާ އ�ނ�ނަނީ މި ގައި 2 އޭގެް ހަމަ ދެނ�. ނުބެލެވޭނޭ

 މަޞ�ލަޙަތުް އަމިއ�ލަ ވެސ� އެއީް ވެއ�ޖެއ�ޔާ ކަމެއ�ް އަސަރުކުރާނެ އެކަމަކުނ� އެނ�މެނ�ނަށ� ހުރިހާ ގިނ�ތީގެް އެއ� ތިމާޔާ

ނޑުމެނ� މެނ�ބަރުނ� މަޖިލީސ� މިތާ� އެހެނ�ވީމާް. ނުބެލެވޭނޭ ކަމުގައި  ކަނ�ތައ�ތައ� ތަފާތު މަޖިލީހަށ� ތިބޭއިރު އަޅުގަ

. އައިސ�ދާނެް ކަނ�ތައ�ތައ�ް ފުށޫއަރާ މަޞ�ލަޙަތާް ތިމާގެ ކަނ�ތައ�ތަކުގައިް ބަހުސ�ކުރެވޭް މަޖިލީހުގައިް ހުށަހެޅިގެނ�ދާއިރު

 އަމިއ�ލަް� އެއީ ވަނ�ޏާް ކަމެއ� އަސަރުކުރާނެ ކަނ�ތަކުނ� އެ ގުރޫޕަށ� މުޅި ގުރޫޕުގެް ހިމެނޭ ތިމާ ކަމަކީް އެް� ނ�ނަމަވެސ�އެހެ

 މިް ގ�ތަށ� ގެނ�ދެވޭނެ ކުރިއަށ�� ނެތި ހުއ�ޓުމެއ� މަސައ�ކަތ� މަޖިލީހުގެ މި އ�ތުމުނ� ގ�ތަށ� ނުބެލެވޭ ކަމުގައި މަޞ�ލަޙަތެއ�

ނޑުމެނ�ނަށ� ށ�ޖާގަދޭކަ ގަވާއިދު ސުލޫކީ  މަޖިލީހުގައި. ސުވާލެއ� ކުރާނެ ވެސ� ރައ�ޔިތުނ� ވަގުތު މި ދެނ�. އެބަފެނޭ އަޅުގަ

 ޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ރިޔާސަތުނ�. ގެނެވޭ އެބަ ހުއ�ޓުމަށ�� އަރަނީ މި ހުއ�ޓުނ� މަޖިލީސ�. ކ�ބައިތޯ ކަމަކީ ދިމާވާ ބ�ޑަށ� އެނ�މެ

 ސުލޫކީް މި. އާދޭ ހުއ�ޓުމަކަށ� އެބަ މަޖިލީސ� ނިކުމެވަޑައިނުގެނ�ފިއ�ޔާ މެނ�ބަރަކުް އެ ވެސ� އިއ�ވުމުނ� ނަނ� މެނ�ބަރެއ�ގެ

 އެބައ�ތ�ް އުސޫލުތައ� ފިޔަވަޅުއެޅޭނެ ދޭތެރޭގައި މެނ�ބަރަކާ އެ� ވާނަމަ ކަމަށ� ހުއ�ޓާލައިފި މަޖިލީސ� ގ�ތަށ� އެ ގަވާއިދުނ�

ނޑައެޅިފަ ނޑު� އެހެނ�ވީމާ. ކަ  ވަރަށ�ް މަސައ�ކަތ�ް މަޖިލީހުގެ މި ގަވާއިދަކީ ކީސުލޫ މި ގ�ތެއ�ގައި ޖުމ�ލަ ދަނ�ނަވާނީ އަޅުގަ

 ކަމަކީް އަނެއ� ފާހަގަކ�ށ�ލަނ�ޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެނ� ދެނ�. ގަވާއިދެކޭ ބާރުއަޅައިދޭނެ ގެނ�ދިއުމަށ� ކުރިއަށ� އެކު ހަމަހަމަކަމާ

ނޑުމެނ�ނަށ� ގިނައިނ� ވަރަށ�ް. ހިނ�ގުނ� ޤާނޫނު އ�ނ�ނަނީ މި މާއ�ދާގައި ވަނަ 14  މަޖިލީހުގެް� އަޑެއ�ް އިވޭް ނ�ޕަބ�ލިކުް އަޅުގަ

(� ހ) މާއ�ދާގެް ވަނަ 14 އެބަބުނޭ ގަވާއިދުގައިް ސުލޫކީް މި� އެހެނ�ނަމަވެސ�ް. ނުހިނގައޭ ޤާނޫނެއ� މައ�ޗަކަށ� މެނ�ބަރުނ�ގެ

 މައ�ޗަށ�ް މެނ�ބަރުނ�ގެ މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެ އެއ�ގ�ތަށ� ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި ބުނަނީ މި ގައި( ނ(� )ށ)

 އަދަބު ޖެހިއ�ޖެއ�ޔާ އަދަބުދޭނ� އަދި. ކުރެވޭނޭ ވެސ� ތަޙުޤީޤު. ކުރެވޭނޭ ވެސ� ސުވާލު މީހުނ�ނާ އެ. ވޭނޭކަނ�ތައ�ތައ�ކުރެ

ނޑައެޅިފައި ޤާނޫނުގައި އެހެނ� ގ�ތަކަށ� އެހެނ�. ދޭނ�ޖެހޭނޭ ވެސ�  ސުލޫކީް މި ގ�ތެއ�ގައި ޖުމ�ލަ ދެނ�. ހިނދަކު ނުވާހާ ކަ

ނޑު ސަބަބުނ� އައުމުގެ ގަވާއިދު ނޑުމެނ� ހަލުއިވެް މަސައ�ކަތ� މަޖިލީހުގެ މި ހަމަ ނެވީމިދެނ� އަޅުގަ  އެނ�މެނ� އަޅުގަ

 . ޝުކުރިއ�ޔާ. ލިބިގެނ�ދާނެ ކުރިއެރުމެއ� އިތުރު� ބާރުް އިތުރު މަސައ�ކަތަށ� ކުރާ މި ޙައ�ޤުގައި ރައ�ޔިތުނ�ގެް
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 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ރަޝީދު ރިޔާޟު މެނ�ބަރު ދާއިރާގެް ވިލުފުށީ

 އެކުލަވާލާފައިް ގަވާއިދެއ� ސުލޫކީް މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެް� އާދެް. ފުރުޞަތަށ� ދެއ�ވި ކުރިއ�ޔާޝު� ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ނޑު އ�ތުމަކީ ނޑުމެނ�� އެހެނ�ނަމަވެސ�. ކަމެއ� ތާއީދުކުރާ އެކަމަށ� ވެސ� އަޅުގަ ނޑުތަކެއ�ް ސުލޫކީ އަޅުގަ  މިނ�ގަ

ނޑައަޅާއިރުގައި ނޑުތަކެއ� އެ ކަ ނޑުމެނ�ް ވާނ�ޖެހޭނެ މިނ�ގަ ނޑުމެނ� އަދިް� ކަހަލަ ޤަބޫލުކުރެވޭް ނަށ�އަޅުގަ  ނުކ�ށ�ފާނެް އަޅުގަ

 ގ�ތަކަށ� އެކަހަލަ ނޫނީ ބަދަލުތައ� އެކަހަލަ ބަލައިގެނ� ކަމަށ� ކ�ށ�ފާނެ ކަނ�ތައ�ތައ� ކަހަލަ ކުރާ ކުޑަކުދިނ� ބައެއ�� ކަހަލަ

ނޑުމެނ� އެއީް އ�ތުމަކީް އެކުލަވާލާފައިް ގަވާއިދު ނޑުް ކަމަކަށ�ް ކަމެއ� ކުރާވަރުގެް ކުބަޔަް ތިބި ތަސ�ރަފުފުދިފައި އަޅުގަ  އަޅުގަ

ނޑަށ� ގ�ތަށ� އެ އެހެނ�ކަމުނ�ް. ޤަބޫލެއ�ނުކުރަނ� ނޑު� ހުރީތީވެ ކަނ�ތައ�ތައ� ބައެއ� ފާހަގަކުރެވޭ އަޅުގަ  އެފަދަް އަޅުގަ

 އޭނަ ކަމެއ�� މީހަކު އިނ�ނަ ރިޔާސަތުގައި މަޖިލީހުގެ އެހެނ�މެ ހަމަ އަދި. ހުށަހަޅާފަ އިޞ�ލާޙު ހުނ�ނާނެ ކަނ�ތައ�ތަކަށ�

 ކަނ�ތައ�ތައ�ް ބައެއ� ގ�ތަށ� ސާފުނުވާް އެހާ ވެސ� ގ�ތަށ� ފިޔަވަޅުއެޅޭނެ ދޭތެރޭ މީހަކާ މާނަކ�ށ�ގެނ� ގ�ތަކަށ� ހިތަށ�އެރި

ނޑުް ހުރިކަނ�  ކަނ�ތައ�ތަކަކީް ބައެއ� ހުރި މާއ�ދާގައި ވަނަ 24 އަދި މާއ�ދާ ވަނަ 22 މީގެ ގ�ތުނ� އެ. ފާހަގަކުރަނ� އަޅުގަ

 ގ�ތަށ� ފިޔަވަޅުއެޅޭް ދޭތެރޭ މީހަކާް އެ� ބުނެ ކަމެކޭް ކަހަލަ މިވެނި ރައީސ� މަޖިލީހުގެ ކަނ�ތަކަކީ އެ� ކުރީމަ އ�ކަމެ މެނ�ބަރަކު

ނޑުް ކަމުގައިް ރަނގަޅުކަމެއ�ް ވެސ�ް އ�ތުމަކީ  ޖަލ�ސާއެއ�ް މަޖިލީހުގެ ސާފުކ�ށ� ވަރަށ�ް� އެހެނ�ނަމަވެސ�. ނުދެކެނ� އަޅުގަ

ނޑު ފިޔަވަޅުއެޅުމަކީ ދޭތެރޭ މީހަކާ އެ ވަނ�ޏާ ކަމަށ� ހުއ�ޓުވާލައިފި  ހަމަް ދެނ�. ތާއީދުކުރަނ� އެކަމަށ�ް ހަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެނ�  ދޭް ޙައ�ޤުތައ�ް އަދި ފުރުޞަތުތައ� އިތުރު އަދި އިނާޔަތާއި މެނ�ބަރުނ�ނަށ� މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެ މިއަދު އަޅުގަ

ނޑުމެނ� ވާހަކަ ނޑުމެނ� ދައ�ކާއިރުގައި އަޅުގަ ނޑުމެނ�ް. އެބަހުރި ކަނ�ތައ�ތަކެއ� ގިނަ ވަރަށ� ވިސ�ނަނ�ޖެހޭ އަޅުގަ  އަޅުގަ

 ގ�ތަކަށ�ް އުނިކުރެވޭ ވެސ� ޙައ�ޤެއ� ލިބިދޭ މެނ�ބަރުނ�ނަށ� މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެ އިނ� މާއ�ދާ ވަނަ 70 ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ނޑުމެނ�ނަށ�  މިތަނުނ�ް އިއިއ�ޔެގަް ދޭހަވެގެނ�ދަނީ ބ�ޑަށ� އެނ�މެ އެކަނ� އެއީ. ނުހެދޭނެ ގަވާއިދެއ� ސުލޫކީް އަޅުގަ

 ހަމަް މިތަނުނ� ވެސ� ބިލެއ� ހުށަހެޅުއ�ވި މެނ�ބަރަކު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި މިތަނަށ�� ޚިލާފުވާތީވެް މާއ�ދާއަކާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ނޑުމެނ� ގ�ތަށ�ް ކުރިް އެކަނ�ް އެހެނ�މެ ހަމަ. ނިނ�މުމެއ�ް ރަނގަޅުް ވަރަށ�ް ހަމަް އެއީް. ވަނީ ބޭރުކ�ށ�ފައި  އަޅުގަ

ނޑުް� ޤަބޫލުކުރަނ�ޖެހޭނެ ނޑުމެނ�ނަކަށ�ް� އެނގެނ�ޖެހޭނެ މެނ�ނަށ�އަޅުގަ  މެނ�ބަރަކަށ� މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެް އަޅުގަ

. ނުވާނެް އެޅިގެނ� ވެސ� ފިޔަވަޅެއ� ހަރުކަށި ފަދަ އަދާނުކުރެވޭ މަސ�އޫލިއ�ޔަތެއ� އަދާކުރަމުނ�ދާ އޭނަް ގ�ތުނ� ޤާނޫނީ

ނޑުމެނ� ހަމަ އެއީ� އެހެނ�ވީމާ  ހާލަތ�ތަކުގައިް އެފަދަ ހަމައެކަނި. ބަދަލުކުރެވިދާނެ ހާލަތު އެް. ކަމެއ� ކަނ�ބ�ޑުވާނ�ޖެހޭ އަޅުގަ

 އުސޫލެއ�ް ބައިވެރިވެވޭނެ އަށ�ް އޭނަ ގަޑީގައި ވޯޓުލާ ހަމަ� ވަނ�ޏާ އަޅާކަމަށ� ފިޔަވަޅެއ� އެކަހަލަ ދޭތެރޭ މެނ�ބަރަކާ ވެސ�

ނޑުމެނ�ގެް� ނޫނ� ގ�ތަކަށ� ނގާހި ކަނ�ތައ�ތައ� ދުނިޔޭގެ. ކަނ�ތައ�ތައ� ދުނިޔޭގެ ދެނ�. މުހިއ�މުކަމެއ� ވެސ� އ�ތުމަކީ  އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ގެ ކަނ�ތައ�ތައ� ބައެއ� ދުނިޔޭގެ ނަގަނ�ޏާ މިސާލު ދުނިޔެއިނ�. ހިނގަނީ ކަނ�ތައ�ތައ� ތެރޭގައި  މައ�ޗަށ�ް އަޅުގަ

ނޑުމެނ� ކަނ�ތައ�ތަކުނ� އަނެއ�ބައިް ހިނ�ގާއިރުގައިް ނޑުމެނ� ދުނިޔޭއިނ� އެއީ. މަހ�ރޫމުވާނ� ޖެހެނީ އަޅުގަ  ސާލުްމި އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ނަށ�� ނަގާއިރު ކަނ�ތައ�ތަކުގައިް  ނޫނ�ް އުސޫލަކުނ�ނެއ� ހިނގާ ކަނ�ތައ�ތައ� ޤައުމުތަކުގައިް އެހެނ� ދުނިޔޭގެ އަޅުގަ



 88

ނޑުމެނ�ގެ ނޑު� އެހެނ�ވީމާ. ހިނގަމުނ�ދަނީ ކަނ�ތައ�ތައ� ތެރޭގައި އަޅުގަ  މީގެ ބ�ޑަށ� މާ މެނ�ބަރުނ�ނަށ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި އަޅުގަ

ނޑު ވެސ� ނުވިޔަސ�ބޭނުނ� ތަފ�ސީލުދޭނ�  މެނ�ބަރުނ�ނަށ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ކ�ނ�ވާހަކައެއ�ކަނ� މިދަނ�ނަވަނީ އަޅުގަ

 އަށ� އޭނަ އެއީ ކަމަކީ އެ� ކަމަކުނ�ް ކުރާ� ޢަމަލަކުނ� ހިނ�ގާ މެނ�ބަރަކު މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެ. އެނގިވަޑައިގަނ�ނަވާނެ

 ގ�ތަށ�ް ބައިވެރިނުވެވޭ އެ އަށ� އޭނަ ވެއ�ޖެއ�ޔާ ކަމަށ� ކަމެއ�ް ރުބައިވެރިނުވެވޭވަ ޖަލ�ސާއެއ�ގައި މަޖިލީހުގެ� މަޖިލީހަށ�

ނޑު އ�ތުމަކީ ނޑައަޅާނީ އެކަނ�� އެހެނ�ނަމަވެސ�ް. ކަމެއ� ތާއީދުކުރާ ވެސ� އަޅުގަ  ރިޔާސަތުގައިް ވަގުތެއ�ގެ އެް ހަމައެކަނި ކަ

ނޑަށ�ް ހުރީމަ ކަނ�ތައ�ތައ� އ�ްބައެ ހުރި ހުށަހެޅިފައި ގ�ތަށ� އެ� އެހެނ�ވީމާ. ނުވާނެ ވެގެނ� ކަމަށ� މީހާ އިނ�ނަ  އަޅުގަ

ނޑުް ދޭތެރޭގައި އެކަނ�ތައ�ތަކާ ނޑުް އިޞ�ލާޙުތައ� އެް� ކަނ�ބ�ޑުވާތީވެ އަޅުގަ  އެް އެހެނ�ނަމަވެސ�ް. ހުށަހެޅީ އަޅުގަ

ނޑު ބަލައިނުގަތަސ�� ބަލައިގަތަސ�ް ވިސ�ނުމަށ�ފަހުގައި މެނ�ބަރުނ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި މެދު އިޞ�ލާޙުތަކާ  އެކަމަކާް އަޅުގަ

ނޑު. ޑެއ�ނުވޭކަނ�ބ� � ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝުކުރިއ�ޔާ. ދަށެއ�ނުވާނަނ� މާއ�ދާއެއ�ގެ އެއ�ވެސ� ގަވާއިދުގެ ސުލޫކީ މި އަޅުގަ

 . ފުރުޞަތަށ� ދެއ�ވި

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� މުއ�ޠަލިބު އިބ�ރާހީމ� މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ ފަރެސ�މާތ�ޑާ

 މިއަދުް� ރައީސ�ް ޢިއ�ޒަތ�ތެރި. ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި މ�ޢަލައިކުމ�އައ�ސަލާ. �� ���� ��� � ����� � ����� ����� � `.

ނޑު ސުލޫކީް މެނ�ބަރުނ�ގެ މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެް ވާ މި ހުށަހެޅިފައި މަޖިލީހަށ� ނޑައަޅައިދޭ މިނ�ގަ  މިް ގަވާއިދަށ� ކަ

ނޑު ދޭތެރޭ އިޞ�ލާޙުތަކާ ހުށަހެޅުނު  އިނ�ް ކ�މިޓީ� އަށ� ކ�މިޓީ މި ކުރިނ� މީގެ އަޅުގަނޑުމެނ� ސަބަބަކީ. ހިތާމަކުރަނ� އަޅުގަ

� ހުށަހެޅުއ�ވި މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި އެ ހުށަހެޅުމުނ� ޖަލ�ސާއަށ� މި ފާސ�ކުރުމަށ�ޓަކައި ގަވާއިދު މި� އިޞ�ލާޙު މި

 މިް އަށ� ކ�މިޓީ އަލުނ� ވަނީ އަޅުގަނޑުމެނ� އިޞ�ލާޙުތައ� ހުށަހެޅުއ�ވިް މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ ވިލުފުށީ މިދެނ�ނެވީ

 އިޞ�ލާޙެއ�ް އ�ތ� ހުށަހަޅުއ�ވާފައި އޭރު މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި އެ. ގެނެއ�ސަ އިޞ�ލާޙެއ� ހުރިހާ އެ ހަމަ ގެނ�ގ�ސ� ގަވާއިދު

 22 މަޖިލީހުގެ އ�ތީ މި ކުރައ�ވައިފިއ�ޔާ ކަމެއ� ކ�ށ�ގެނ�ނުވާނެ މެނ�ބަރަކު މަޖިލިސ�ގެް� މެނ�ބަރަކު. އަށ� މާއ�ދާ ވަނަ 22

 ... މަޖިލީހުގެ އ�ތީ މި ގައި( ހ) މާއ�ދާގެ ވަނަ 22. އިޞ�ލާޙު އ�ތ� ހުށަހަޅުއ�ވާފައި އަށ�( ހ) މާއ�ދާގެް ވަނަ

 

  :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ރިޔާސަތުނ�

 ދާއިރާގެް ފަރެސ�މާތ�ޑާ. ހަމަވެއ�ޖެ ކޯރަމ� ޖަލ�ސާގެ� އާދެ( ވަގުތުކ�ޅަކަށ�ފަހު. )ގެއ�ލިއ�ޖެ ކޯރަމ� ޖަލ�ސާގެ� އާދެ

 .ގެނ�ދެވުމަށ� ކުރިއަށ� ކަފުޅުވާހަ މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

  

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� މުއ�ޠަލިބު އިބ�ރާހީމ� މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ ފަރެސ�މާތ�ޑާ

ނޑުމެނ�ނަށ� މަޖިލިސ�ގައި އެހެނ�މެ ހަމަ  ފިޔަވަޅެއ�ް މަޖިލީހުގައި ދޭތެރޭގައި ކަނ�ތައ�ތަކާ ފެނިގެނ�ދާ މިް ފަހުނ� މި އަޅުގަ

ނޑުމެނ� ވެއ�ޮެޮިއ�ޔާ ކަމަށ� ނޭޅޭ  މިް މިހާރު. ދަށަށ� ދުވަހެއ� ވުރެް ދުވަހަކަށ�ް ދާނީ ފެނ�ވަރު އަޚުލާޤީ މެނ�ބަރުނ�ގެް ގެއަޅުގަ
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ނޑު މިސާލަކަށ� ތެރެއިނ� މީގެ� މެނ�ބަރުނ� މަޖިލީހުގެ ގ�ތުނ� އ�ތ�  24 ގަވާއިދުގެް މި މަޖިލީހުގެ ފާހަގަކ�ށ�ލާނަނ� އަޅުގަ

. ކުރުނ�ް ޢަމަލެއ� ގެއ�ލޭފަދަ ނިޒާމު މަޖިލީހުގެ އ�ތީ އެ� ހުށަހަޅާއިރުް އުނިކ�ށ�ލަނ�( ހ) މާއ�ދާގެް ވަނަ 24. މާއ�ދާ ވަނަ

ނޑުމެނ�ނަށ�  ނަގާލުމަށ� ނިޒާމު މަޖިލީހުގެ މެނ�ބަރުނ� ބައެއ� އައިސ� ފަހަކަށ�ް މިހާރު� ކަމެއ� ފެނ�ނަ ޢާއ�މުކ�ށ� އަޅުގަ

 ތިބެގެނ�ް މިތާ ކަމެއ�ތޯ ކ�ނ� ނަށ�އަޅުގަނޑުމެނ� ދެނ� ވެއ�ޖެއ�ޔާ ކަމަށ� ފިޔަވަޅުނޭޅޭ އެއަށ�� އެހެނ�ވީމާ. މަސައ�ކަތ�ކުރުނ�

 ފަހަރުް ބައެއ�. ކުރުނ� ޢަމަލެއ� ފަދަ ގެނެވޭ ހުއ�ޓުމެއ� ޖަލ�ސާއަކަށ�ް މަޖިލީހުގެ(. ށ) މާއ�ދާގެް މިއ�ތީ ދެނ�. ކުރެވޭނީ

 އ�ޓާލަނ�ހު ޖަލ�ސާ ސަބަބުނ� ނުނިކުތުމުގެ� ދޫކުރައ�ވައި މަޖިލިސ�ް މެނ�ބަރުނ� ބައެއ� އިއ�ވީމާ ނަނ� ރިޔާސަތުނ� މަޖިލީހުގެ

ނޑުމެނ�ނަށ� ވެސ�ް ދޭތެރޭގައި ކަނ�ތައ�ތަކާ މިފަދަ� އެހެނ�ވީމާް. އެބަޖެހޭ  ދެނ�ް ވެއ�ޖެއ�ޔާ ކަމަށ� ނޭޅޭ ފިޔަވަޅެއ�ް އަޅުގަ

ނޑުމެނ�  ރައ�ޔިތުނ�ގެް( ނ) މާއ�ދާގެް ވަނަް 24 އެހެނ�މެ ހަމަ. ގަވާއިދެއ�ތޯ ހަދާ ކީއ�ކުރަނ�. ކުރާނީ ކީއ�ތޯް އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ނަށ�ް ވެސ�ް އެް. ބޭނުނ�ކުރުނ� ބަހުރުވަ ނުވަތަް ބަހެއ� ބާވަތުގެް ނ�ނުވާނެބޭނުނ�ކ�ށ�ގެ މަޖިލީހުގައި  އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ގެ  ކ�ނ�މެވެސ�ް އަޅުގަނޑުމެނ� ވާއިރުގައި އެއ�ޗަކަށ� ބަލަމުނ�ދާ ރައ�ޔިތުނ� ޢާއ�މުކ�ށ� ޖަލ�ސާތަކަކީ މި އަޅުގަ

ނޑެއ�ް އަޚުލާޤީ ނޑުމެނ� ކަނ�ތައ�ތައ�ް މި� ހެނ�ވީމާއެް. ކަމެއ� ކުރަނ�ޖެހޭ ހިފެހެއ�ޓުމަށ�ޓަކައި މިނ�ގަ  ދެނ�ް. ކުރަނ�ޖެހޭ އަޅުގަ

 ކަމަށ� ނޭޅޭ ފިޔަވަޅެއ� ދޭތެރޭގައި ބޭފުޅުނ�ނާ ގެނ�ނަ ހުއ�ޓުމަކަށ� ޖަލ�ސާތައ�� ވަޑައިގަނ�ނަވާ ޖަލ�ސާތަކަށ� އެހެނ�މެ ހަމަ

ނޑަކަށ� ދެނ� ވެއ�ޖެއ�ޔާ  ޖަލ�ސާް އެއ�� އ�ތީް އެ ލިޔެފައި ދާގައިމާއ� މި� އެހެނ�ވީމާ. ނުފެނޭ ބޭނުމެއ� ގަވާއިދުގެ މި އަޅުގަ

 ބޭނުމަކީ މީގެ. މާއ�ދާ މި ގ�ތަކަށ�ް ސަސ�ޕެނ�ޑުކުރެވޭނެ ޖަލ�ސާތަކުނ� އެ މެނ�ބަރަކު އެ ގ�ތަށ� ނާދެވޭް އަށ� ޖަލ�ސާ ދެ ނުވަތަ

ނޑުތަކެއ�ްމި ބަލާނެ މެނ�ބަރުނ�ނަށ�� އެހެނ�ނަމަވެސ�. ނޫނ� އެޅުމެއ� ފިޔަވަޅުތަކެއ� ދޭތެރޭ މެނ�ބަރުނ�ނާ ކ�ނ�މެހެނ� � ނ�ގަ

. ގ�ތ� ޢަމަލުކުރައ�ވާނެ މެނ�ބަރުނ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި އެ ތިއ�ބަވާއިރުގައި މިތާ މެނ�ބަރުނ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި� ތާނގައި މި ތިމަނ�ނަމެނ�

 މަޖިލީހުނ�ް ގެނެސ�ދިނުމަށ�ޓަކައި ގ�ތުގައި ގަވާއިދެއ�ގެ ލިޔެފައި ނަތީޖާ ނުކުނ�ނާނެ ދެނ� ކުރެއ�ވުމުނ� ކަމެއ� ނޫނީ

 މީތިް އިނ� ކ�މިޓީ ސުލޫކު މަޖިލިސ� އެކީގައި ފ�ނުއ�ވުމާ ރައީސ� މަޖިލީހުގެ މައ�ސަލަ މި އަށ� ކ�މިޓީ ސުލޫކު ގެމަޖިލީހު

ނޑު� އެހެނ�ވީމާ. އ�ތީ ފ�ނުވާފައި ނިނ�މާފައި . އަދަބުތަކެކޭް ލުއިލުއި ވަރަށ� މިހުރީ ގަވާއިދުގައި މި މިހާރު ޤަބޫލުކުރަނީ އަޅުގަ

 ޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ހަމަ އެވެސ�. އ�ތީ މި މިހާރު ކުޑަކ�ށ�ފައި އަށ�ް ރުފިޔާ 2000 އަދަބު ތ�އ� އަށ� ރުފިޔާ 10000 ކުރީގައި

 މުޅިނ�ް މާއ�ދާތައ� އެ މިއަދު� ހުއ�ޓާ ގެނެސ�ފައި އިޞ�ލާޙުތަކެއ� ހުރިހާ އެ� އެހެނ�ވީމާ. އިޞ�ލާޙެއ� ހުށަހެޅުއ�ވި މެނ�ބަރު

ނޑުމެނ�ނަށ� ސަބަބުނ� ހެދުމުގެ އެހެނ� އުނިކ�ށ� ނޑިގެނ� މުޅިނ� ބޭނުނ� ވާއިދުގެގަ މި އަޅުގަ � އެހެނ�ވީމާް. ހިނގައިދާނެ ކެ

ނޑު  މެނ�ބަރުނ�ް ޢިއ�ޒަތ�ތެރި މަޖިލީހުގެ ޢިއ�ޒަތ�ތެރި މި ފާސ�ކ�ށ�ގެނ� ގަވާއިދު މިއ�ތ� ލުއިކ�ށ� މިއ�ތ� މިހާރު އެދެނީ އަޅުގަ

 މަޖިލިސ� މި މުސ�ތަޤުބަލުގައިް ޑުމެނ�ނަށ�އަޅުގަނ ފާސ�ކ�ށ�ގެނ� އޭތިް އެކުލަވާލާް ގަވާއިދެއ�ް ނޫނީ� މެނުއަލެއ� ޢަމަލުކުރާނެ

ނޑައެޅުނ� ގ�ތެއ� ގެނ�ދެވޭނެ ކުރިއަށ� ނޑު. ކަ  ބޭފުޅަކުް އެއ�ވެސ� ހަމަ އ�ތ�ގ�ތުނ� މިހާރު ގަވާއިދު މި އުއ�މީދުކުރަނީ އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ނަށ�� ފާސ�ކ�ށ�ދެއ�ވައި ގަވާއިދު މި� ނެތިް އިޢުތިރާޟެއ� ބ�ޑު މާ  ކުރިއަށ�ް ލުގައިމުސ�ތަޤުބަ ޖަލ�ސާތައ� މި އަޅުގަ

 . ވައ�ސަލާމ�ޢަލައިކުމ�. ކަމަށ� ހަމަޖެހިގެނ�ދާނެ ގ�ތ�ތަކެއ�ް ގެނ�ދެވޭނެ
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 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� މުޙައ�މަދު ޢަލީ މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ ވެލިދޫ

ނޑުމެނ�ގެ މިއަދުް� އާދެް. ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ޝުކުރިއ�ޔާް`.   ހުށަހެޅި ށ�މަޖިލީހަ މި ވަނީ މި ހުށަހެޅިފައި ކުރިމައ�ޗަށ�ް އަޅުގަ

 ރައ�ޔިތުނ�ގެ ހުށަހަޅުއ�ވާފައިވާ ނަޝީދު މުޙައ�މަދު މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ ދެކުނު ކުޅުދުއ�ފުށި� ދަށުނ� ޤަރާރެއ�ގެ

 ވެސ�ް ޙަޤީޤަތުގައި. ގ�އ�ސަ ހުށަހެޅިގެނ�ް ވެސ� އިޞ�ލާޙުތަކެއ� ވަނީ މި ގަވާއިދަށ�� ހުށަހެޅި ގަވާއިދު ބެހޭ ސުލޫކާ މަޖިލީހުގެ

ނޑުމެނ�ގެ މަޖިލިސ� މި މަޖިލިސ� ރައ�ޔިތުނ�ގެ ހިރާއ�ޖޭގެްދިވެ  އަދިް� ތަނަކަށ�ް ރަނގަޅު ކުރިމަތީގައި ރައ�ޔިތުނ�ގެް އަޅުގަ

 ތަނުގައިް އެް� ހެދޭނީ ތަނަކަށ� ބަލައިގަނ�ނަ ގ�ތުގައި ފުރިހަމަ ކަނ�ތައ�ތައ� ނިނ�މާ ތަނުނ� އެ� ތަނަކަށ� ހިތ�ވާ ބަލާ މީހުނ�

 ކަނ�ތައ�ތަކެއ�ގެ ނިނ�މާ އަދި� ބަހައ�ޓާް ޢަމަލުތައ�ް މިތާނގައި މެނ�ބަރުނ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ތުނ�ގެރައ�ޔި އެ ތަމ�ސީލުކުރަމުނ�ދާ

ނޑު� އެހެނ�ކަމުނ�. މައ�ޗަށ�  ރައ�ޔިތުނ�ގެް ހެދިފައިވާ ދަށުނ� ޤާނޫނުއަސާސީގެ މަޖިލީހަށ� ރައ�ޔިތުނ�ގެ ދަނ�ނަވާނީ އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ގެް ގަވާއިދުް ސުލޫކީ މި ޢަމަލުކުރަނ�ޖެހޭ ކ�ށ�ްއެއ� ގަވާއިދާް އެ ހަމަ އަދިް� ގަވާއިދާއި މަޖިލީހުގެ  ތެރެއަށ�ް އަޅުގަ

 މިހާރުް މި� އެހެނ�ކަމުނ�. ކުރިއެރުމެއ� ބ�ޑު ވަރަށ� ލިބޭނެ މަޖިލީހަށ� މި ވެސ� ހަމަޔަޤީނުނ� ދިޔުމަކީ ތަޢާރަފުވެގެނ�

ނޑުމެނ�ގެ ނޑު ގަވާއިދަށ� ސުލޫކީ މިވާް ހުށަހެޅިފައި ކުރިމައ�ޗަށ�ް އަޅުގަ  އަށ�ް ފުރިހަމަ ވަރަށ� ހަމަ ޤީޤަތުގައިވެސ�ޙަ އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ގެް މިހާރު ދެނ�ނެވީ މި މިހެނ�. ދަނ�ނަވަނ� ވާހަކަް ތާއީދުކުރާ  ހަމަް އަދި ވެސ� މާލަމުގައިް ޖަލ�ސާކުރާ ތެރޭގައި އަޅުގަ

 ޢިއ�ޒަތ�ތެރިް އެކަނ�. ތަނ�ފީޛުވަމަކުނ�ނުދޭ ފުރިހަމައަކަށ� އެނ�މެް ގަވާއިދު މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެ ތެރޭގައި މިތާ އެހެނ�މެ

. އެނގޭނެ ވެސ�ް ފަރާތ�ތަކަށ� ބަލަމުނ�ދާ ޖަލ�ސާތައ� މި އިތުރަށ� އޭގެ. ދެނެވަޑައިގަނ�ނަވާނެ ވެސ� މެނ�ބަރުނ� ހުރިހާ

 ކުރިއަށ�ް ނުވަތަ ދަތިކުރުމުނ� ހިނ�ގުމަށ� ޖަލ�ސާ މެނ�ބަރަކު ޢިއ�ޒަތ�ތެޮެރި. މިސާލެއ� ކުޑަކުޑަ ގ�ތުނ� މިސާލެއ�ގެ

 ކިތައ�ް ވަޑައިގަނ�ނަވަނީ ނުކުމެގެނ� އެއ�ގ�ތަށ�ް ގަވާއިދާް� ނުކުނ�ނަނީ އިއ�ވުމަށ�ފަހުގައިް ނަނ� މުނ�ގެނ�ދިޔަނުދިނު

. ކަނ�ތައ�ތައ� ކުރެވޭ ނުހިތާތީ ހުރުމަތ�ތެރިކ�ށ� ގަވާއިދަށ� ޚިލާފަށ� ގަވާއިދާ ހަމަ އެއީ. މެނ�ބަރުނ�ތޯ ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ނޑުް� އެހެނ�ކަމުނ� ނޑުމެނ�ގެ މިއަދު މިއީް ދަނ�ނަވާނީ އަޅުގަ  ވާް މި ހުށަހެޅިފައިް ކުރިމައ�ޗަށ�� އައިސ� ކުރިމައ�ޗަށ�ް އަޅުގަ

ނޑުތައ�ް ސުލޫކީ . ގަވާއިދެކޭް މުހިއ�މު ވަރަށ� ހަމަ ބަލައިގަނ�ނަނ� އަޅުގަނޑުމެނ� މިއީ ގަވާއިދަކީް ވާ މި އެކުލެވިގެނ� މިނ�ގަ

ނޑުނ� ސުލޫކީ� ޚިލާފުވެ ގަވާއިދާ ދެނ�ނެވީ މި މިހެނ�  މެނ�ބަރެއ�ގެް އެއ�ވެސ� އެހެނ�މެ ހަމަ އަދި ތައ�ތަކާއިްކަނ� ބޭރުވާ މިނ�ގަ

 ހަމަް އަދިް ވިއ�ޔާް ނޫނީ� ވަނ�ޏާ ކަމަށ� އުޅޭް މައ�ސަލައެއ� ކަހަލަ އެއ�ވެސ� ފުށުއަރާް މެނ�ބަރަކު އެއ�ވެސ� ދެނ�ނެވީ މި

 ސުލޫކީް މި އެއ�ޗެއ� ގެނ�ވާއެކުލެވިް އެއ�ޗެއ� ހުރިހާ މި ވިޔަސ� މައ�ސަލައެއ� ކަހަލަ އެހެނ� އަދިް ވެސ� މައ�ސަލަ އިމ�ތިޔާޒުގެ

ނޑައެޅިފައިވާ އެކަމަށ� ވަނ�ޏާ ކަމަށ�ް ކުރެވިއ�ޖެ ޚިލާފުކަމެއ� ގަވާއިދާ އަދި. ވަނީ މި ގަވާއިދުގައި  ނަމަވެސ�ް ކުޑަ އަދަބެއ� ކަ

ނޑައެޅިފައިވޭް ވެސ� އަދަބެއ� ނޑު� އެކަމަކުް. ކަ ނޑުމެނ� މިހާރު ދަނ�ނަވަނީ އަޅުގަ  ވީހާވެސ�ް ދޫކ�ށ�ލާފައި ވެދިޔަތަނ� އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ގެ ރަނގަޅަކަށ� ނޑުމެނ�ނަށ�� ބަހައ�ޓައި ޢަމަލުތައ� އަޅުގަ  ވީހާވެސ�� މަޖިލީހުނ� ރައ�ޔިތުނ�ގެ� މިތަނުނ� އަޅުގަ

 ކަހަލަ ހިނގާނެ ނުހުއ�ޓި ބޭނުމެއ�ގައިް އެއ�ވެސ� ޖަލ�ސާތައ� މަޖިލީހުގެ ހަމައެހެނ�މެ އަދި� ނިނ�މައިް ކަނ�ތައ�ތަކެއ� ރަނގަޅު

ނޑު މި ފަރާތަކަށ� ކުރާް ޢަމަލެއ�ް އެފަދަ ހަމަ އަދި� ޓިގެނ�ދިޔުމަކީބެހެއ� ގ�ތަކަށ� ނޑައެޅޭް ތެރެއިނ� މިނ�ގަ  އަދަބުތަކެއ� ކަ
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ނޑަށ� ކަމަށ� އ�ނ�ނަނ�ޖެހޭނެ ވެސ� ނޑު. ފެނޭ އަޅުގަ . ނެތިނ�ް ދައ�ކާކަށ� ވާހަކަ އެ ތަފ�ސީލުކ�ށ� މާ ކ�ނ�މެހެނ� އަޅުގަ

 ގަވާއިދެއ�ް މިފަދަ ލާޒިމުކުރޭ ދަށުނ� ގެ( ހ) މާއ�ދާގެ ވަނަ 88 އަސާސީގެޤާނޫނު މި ވެސ� ޙަޤީޤަތުގައި� އެހެނ�ނަމަވެސ�

 މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ ދެކުނު ކުޅުދުއ�ފުށި ނަމަވެސ� ދަށުނ� ޤަރާރެއ�ގެ ގަވާއިދު މި� އެހެނ�ކަމުނ�. އ�ތުނ� ހެދިފައި

ނޑަށ�� ހުށަހެޅުއ�ވީމާ ނަޝީދު މުޙައ�މަދު  މާއ�ދާތަކަށ�ް އޭގައިވާް� ބަލާފައި ގަވާއިދު ސުލޫކު ހުގެމަޖިލީ ރައ�ޔިތުނ�ގެ އަޅުގަ

ނޑަށ�  ފެނ�ނަ އެއީ ފާސ�ކުރުމަށ� އެޑ�ޕ�ޓުކުރުމަށ�ް ގަވާއިދު މި� އެހެނ�ވީމާ� ތާއީދުކުރެވޭތީ ފުރިހަމައަށ� ވަރަށ� ހަމަ އަޅުގަ

ނޑަށ� ކަމުގައިް ކަމެއ�  ޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ޝުކުރިއ�ޔާ. ނުނ�ކުރީބޭ ފުރުޞަތުގެ މި ދަނ�ނަވާލުމަށ� ވާހަކަ އެ ޤަބޫލުކުރެވޭތީ އަޅުގަ

 . ފުރުޞަތަށ� ދެއ�ވި ރައީސ�

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ރަޝީދު އަޙުމަދު މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ ހޯރަފުށި

ނޑުއަ. ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝުކުރިއ�ޔާް  ޢަލީ މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ ވެލިދޫ� ދެނ�މެ ފުރަތަމަ އެނ�މެ ހަމަ ޅުގަ

ނޑަށ�� ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި. ދަނ�ނަވަނ� ވާހަކަ ތާއީދުކުރާ އަށ� ފުރިހަމަް ހަމަ އަށ� ވާހަކަ ދެއ�ކެވި މުޙައ�މަދު  މިް އަޅުގަ

ނޑަށ� އެބަ ބަލައިލުމުނ� ގަވާއިދު ނޑަށ� އިނ�ވަރު އަދިވެސ� ގަވާއިދު� ފާހަގަކ�ށ�ލެވޭ ހަމަ އަޅުގަ . ކަމަކުނުދޭ އަޅުގަ

ނޑަށ�ް ކަމަށ� ހަދަނ�ޖެހޭ ގަވާއިދެއ� ހަރުކަށި މިއަށ�ވުރެ  މަޖިލީހުގެ ޢިއ�ޒަތ�ތެރި މި އެހެނ�މެ ހަމަ. ޤަބޫލުކުރެވޭ އަޅުގަ

 ރައީސ�ގެް ނައިބުް އަދި ރައީސ� މަޖިލީހުގެ ޒިނ�މާއެއ� ބ�ޑު ވަރަށ�ް ހިފެހެއ�ޓުމުގެ ޢިއ�ޒަތ�ް ކަރާމަތާއި އަބުރާއި

ނޑު ވާކަނ� އެޅިފައި އިސ�ތަށިފުޅުގައި . ލާޒިމުކުރޭ ގ�ތަށ� ގަވާއިދު މަޖިލިސ�ގެ ގަވާއިދު މި އަދި. ދަނ�ނަވަނ� އަޅުގަ

ނޑުް� ރައީސ�ް ޢިއ�ޒަތ�ތެރި  މަޖިލީހުގެް ޒިނ�މާ ކަމެއ�ގެ ހިނގައިދާ މަޖިލީހުގައި ޢިއ�ޒަތ�ތެރި މި އުޅެނީ މި ދަނ�ނަވަނ� އަޅުގަ

ނޑުތަކާް ސުލޫކީް މެނ�ބަރުނ�ގެ އުފުލައިގެނ� މެނ�ބަރަކު ނޑުމެނ�� ހިނދު އެޅޭ ފިޔަވަޅު ދޭތެރޭގައި މިނ�ގަ  ނަނ�ވިސ� އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ނަށ� ގ�ތަކުނ� ޢަމަލުކުރެއ�ވިް ފަހަރު ގިނަ ރިޔާސަތުނ� މަޖިލިސ�ގެ އެބަޖެހޭ  މަޖިލީހުގައިް ޢިއ�ޒަތ�ތެރިް މި އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ނަށ� އުފެދުނުތަނ� ހަމަނުޖެހުނ�  މަޞ�ލަޙަތާް އަމިއ�ލަ ނޫނީ މަގުސަދެއ�ގައި ސިޔާސީ. ފެނިގެނ�ދަނީ އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ނަށ� ގ�ތ� ގެނ�ދާ ޢަމަލުކުރަމުނ� ރިޔާސަތުނ� މަޖިލިސ�ގެ އިބޭނުމެއ�ގަް ކަމެއ�ގައި ގުޅުނ�ހުރި  ދިވެހިރާއ�ޖޭގެް އަޅުގަ

ނޑަށ�� އެހެނ�ވީމާ. ހުނ�ނާނެ ފެނިފައި ގިނައިނ� ވަރަށ� މިހާތަނަށ� ހަމަ ރައ�ޔިތުނ�ނަށ� ލ�ބުވެތި  ސުލޫކީް ހަމަ މީގައި އަޅުގަ

ނޑު ނޑު ގ�ތުގައި ފިޔަވަޅުއަޅަނ�ޖެހޭ ރައީސަށ� ނައިބު ރައީސާއި މަޖިލިސ�ގެ ތެރޭގައި މިނ�ގަ ނޑު މިސާލަކަށ�� އަޅުގަ  އަޅުގަ

 ގެނ�ގ�ސ�ް ޤައުމުތަކަށ� ބޭރު ކުރިނ� އިޢުލާނ�ކުރުމުގެ ކޯސ� އެބަހުރި ސ�ޓާފުނ� ބައެއ� ތިއ�ބެވި މަޖިލިސ�ގެ ދަނ�ނަވާލާނަނ�

 އެކިް ހުރިއިރު ކުރައ�ވާފައި ނ�ތައ�ްކަ ދަރަޖައިގެ އެ އުސޫލުނ� އެް. އިޢުލާނ�ކ�ށ�ފަ ކޯސ� ފަހުނ� އޭގެް. ދެއ�ވާފަ ވަޒީފާ

 މުވައ�ޒިފުނ�ނާ އިދާރީ އެހެނ�މެ ހަމަ. އެބަހުރި ވެސ� ތަފާތުކުރުނ�ތައ� ދޭތެރޭގައި މުވައ�ޒިފުނ�ނާ އިދާރީ ސެކ�ޝަނ�ތަކުގެ

ނޑު� ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރިް ދޭތެރޭގައިް  ބުރަް ކުރާް ނ�ކުދި އެ. ކަނ�ކުރެވެނީ އިހާނެތިކ�ށ�ް ވަރަށ�ް. ދަނ�ނަވަނީ މި ބަލާފައި އަޅުގަ

 ވެރިނ�ނާއިް ސެކ�ޝަނ�ތަކުގެ ލިބެނީ މި ވެސ� އިނާޔަތެއ� ލިބޭ� ވެރިނ� ސެކ�ޝަނ�ތަކުގެް ވަޒަނ�ކުރުމާއި އަގު މަސައ�ކަތުގެ

ނޑުމެނ�ނަށ� ވެސ� ކަނ�ތައ�ތައ� މި� އެހެނ�ވީމާ. ބޭފުޅުނ�ނަށ� ލެވެލ�ގެ އެ ތިބޭ ދެނ� ނޑު އަޅުގަ  ޢިއ�ޒަތ�ތެރިް މި އަޅުގަ
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ނޑުގެ ސ�ލޫކީ މަޖިލީހުގެ ނޑުް ތެރޭގައިް މިނ�ގަ ނޑުް. ގެނައުމަށ�ޓަކައި ސަމާލުކަމަށ� ހަމަ ފާހަގަކ�ށ�ލީ އަޅުގަ  އަޅުގަ

 ހަމަް ޒިނ�މާ ހަމަނުޖެހުނ�ތަކުގެ ހިނގާފައިހުރި މަޖިލީހުގައި ޢިއ�ޒަތ�ތެރި މި ދުވަސ�ތަކުގައިް ގިނަ ދަނ�ނަވަނ�ް ޚާއ�ޞަކ�ށ�

ނޑައެޅިގެނ�  ޢިއ�ޒަތ�ތެރި މި� ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި އަކީ މައ�ސަލަ ދިޔަް ނގާހި ވެސ� އިއ�ޔެގައި. އުފުލަނ�ޖެހެނީ ކަ

 ޢިއ�ޒަތ�ތެރި މި. މަޖިލިސ� ހަދާ ޤާނޫނު މީ. ޚިލާފަށ� ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި ދިވެހިރާއ�ޖޭގެ ވަނީ އެޖެނ�ޑާކުރެވިފައި މަޖިލީހުގައި

. ދަނީ މި އެޅިގެނ� ޒިނ�މާ މިް ބ�ލުގައި ނ�ގެމެނ�ބަރު މަޖިލީހުގެ އަޅުގަނޑުމެނ� ދިޔައިރުގައި ކުރެވިގެނ� މިކަނ� މަޖިލީހުނ�

ނޑުމެނ�ތޯ  ވަގުތުތަކެއ�ް އެތައ� ބަހުސ� އެޖެނ�ޑާކުރެވިގެނ� އެއ�ޗެއ� ޚިލާފު ޤާނޫނުއަސާސީއާް. އެޖެނ�ޑާކުރީ އަޅުގަ

 ތުނ�ނާއިްހައިސިއ�ޔަ ރައީސ�ގެް މަޖިލިސ�ގެ އަދި ރިޔާސަތުނ�ނާއި މަޖިލިސ�ގެ ދިޔައިރުް� ބޭކާރުވެގެނ� ވަގުތު ގެއ�ލުވާލެވިގެނ�

 ބާވަތުގެް މި ތެރޭގައި ގަވާއިދުގެ މި� އެހެނ�ވީމާ. ނެތ� އުފުލިފައެއ� ކަނ�ތައ�ތައ� އުފުލަނ�ޖެހޭ ފަރާތުނ� މޭޒުގެ އިދާރީ

ނޑުމެނ�. ހިމަނަނ� އެބަޖެހޭ މައ�ސަލަތައ�  އިލ�ޒާމެއ�ް ބ�ލުގައިް މެނ�ބަރުނ�ގެ �77 މެނ�ބަރުގައިް 76 އަޅުގަ

 ވަނަް 77 ދިވެހިރާއ�ޖޭގެ ގ�ސ� އަދާނުކުރެވިގެނ� މަސ�އޫލިއ�ޔަތު ރައީސ�ގެ ނައިބު އީސާއިރަ މަޖިލިސ�ގެ އެޅިގެނ�ދާއިރުގައި

 ސިޔާސީް މަގުސަދެއ�ގައި ސިޔާސީް. ފޭލ�ވެފަ ފެށިގެނ� ދުވަހުނ�ް ފުރަތަމަ އެނ�މެ ވަނީ މި މަޖިލިސ� ރައ�ޔިތުނ�ގެް

ނޑު� ރައީސ�ް ޢިއ�ޒަތ�ތެރި� އެހެނ�ވީމާ. ހަދައިގެނ� މަސައ�ކަތ�ކުރަނ� ވިސ�ޮ�ނުމެއ�ގައި  ޢިއ�ޒަތ�ތެރި މި ހަމަ އަޅުގަ

ނޑު ބ�ލުގައިް ރައ�ޔިތުނ�ގެ ލ�ބުވެތި އެނ�މެހައި ދިވެހިރާއ�ޖޭގެ ކުރުމުގެ މިކަނ� މިއަދު މަޖިލިސ�ގެ  އިލ�ޒާމުއަޅުވަނ�ް މި އަޅުގަ

 މުއައ�ސަސާް 3 ތުގެދައުލަ ކިޔާ ޖަވާބުދާރީކުރުވާށޭ ސަރުކާރު އަށ� ޕީ.އާރު.ޑީ އ�ޕ�ޒިޝަނަށ� ސަބަބަކީް. ގަސ�ތުގައި ބޭނުނ�

 އެއ�ް ދައުލަތުގެ ލިބުމުނ� މެޖޯރިޓީ އަށ� ޕާޓީ އ�ޕ�ޒިޝަނ� ބާރު ރައ�ޔިތުނ�ގެ މުއައ�ސަސާ އެއ� ބާރުގަދަ އެނ�މެ ކުރެ އިނ�

 މުޅިނ�ް މުއައ�ސަސާ މި ނުލިބި ކަމާއި މީރު އާއި މަނ�ފާ އާއި ލާބަ ލިބެނ�ވީ ރައ�ޔިތުނ�ނަށ�. ވެގެނ� ފޭލ� މިދަނީ މުއައ�ސަސާ

� ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި. ދަނީ މި ފުޑިގެނ�ް އެއ�ބާރުް ބާރުނ� ތިނ� ދައުލަތެއ�ގެ. ދަނީ މި އަގުވެއ�ޓިގެނ� ކުރިމަތީގައިް ތުނ�ރައ�ޔި

ނޑު ކަމަށ� ރައީސ� ނައިބު ރައީސާއި މަޖިލިސ�ގެ އުފުލަނ�ޖެހޭނީ ޒިނ�މާ  ދެއ�ވިް ޝުކުރިއ�ޔާ. ދަނ�ނަވަނ� އަޅުގަ

 .ފުރުޞަތަށ�

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� އަބޫބަކުރު ޖަމާލު ޢަބ�ދުލ�ޢަޒީޒު މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ މާވަށު

 ގަވާއިދަކީް ސުލޫކީ މެނ�ބަރުނ�ގެ މަޖިލިސ� ރައ�ޔިތުނ�ގެ� އާދެ. ����� ����� � ���� � � ������.  ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި`. 

ނޑުމެނ�  ނުވަތަް ވެގެނ�ދާނީ ގަވާއިދު އެ. އ�އެއ�ޗެް އ�ނ�ނަނ�ޖެހޭނެ އެކުލަވާލެވިފައި ޢަމަލުކުރުމަށ�ޓަކައި މައ�ޗަށ� އޭގެ އަޅުގަ

ނޑުތައ� ސުލޫކީ ނޑުމެނ� ވެގެނ�ދާނީ މިނ�ގަ  ސާފުކ�ށ�ް ރީތިކ�ށ�. ކަމުގައި މަގެއ� ރާސ�ތާ ސީދާ ސާފު އ�ނ�ނަ ހިނ�ގަނ� އަޅުގަ

 މިް� އެހެނ�ވީމާ. ފަސޭހަވާނެ ހިނގަނ� ސީދަލަށ�ް މަގަކުނ� އެ ވެސ�ް އެނ�މެނ�ނަށ� އ�ވެއ�ޖެއ�ޔާ ފެނ�ނަނ� މަގެއ� އ�ނ�ނަ

ނޑުތައ� ސުލޫކު ގަވާއިދަކީ ނޑައެޅިފައިވާ މިނ�ގަ ނޑު އުސޫލަކީ ކަ  ކަމަށ� އުސޫލެއ�ް ކުރާ ތާއީދު ބ�ޑަށ� ވަރަށ� އަޅުގަ

ނޑުމެނ� ބޭނުނ�ވަނީ ދަނ�ނަވާލަނ� ދެނ�. ދަނ�ނަވަނ� ނޑުމެނ�ގެ އަޅުގަ  އަގުް މަޖިލިސ�ގެ ޢިއ�ޒަތ�ތެރި އަޅުގަ

 މެނ�ބަރުނ�ް ބަނދުނާމުކ�ށ� މަޖިލިސ� ނަމަވެސ�ް ބޭނުމަށ�ޓަކައިް ވަކި ދާއިރުގައި ބަހުސ�ކުރަމުނ� ވައ�ޓާލުމަށ�ޓަކައި
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� ގ�ތަށ�ް ހިމެނިވަޑައިގަނ�ނަވާ ވެސ� މެނ�ބަރު ދައ�ކަވާ ވާހަކަފުޅު އެ ނިސ�ބަތ�ވަނީ އެ ޚުދު ވަނ�ޏާ ކަމަށ� ވާހަކަދައ�ކާ

ނޑުމެނ�. މެނ�ބަރުނ�ނަށޭ އެނ�މެހައި ނޑުމެނ�ގެ ކިބައިގައިް އަޅުގަ  ދިފާޢުކުރުމުގެް ހިމާޔަތ�ކ�ށ� މުއައ�ސަސާ އަޅުގަ

 ރައ�ކާތެރިކަނ� ކަރާމަތާއި ދައުލަތުގެް ދިވެހި� އެހެނ�ވީމާ. އަގޭ ދައުލަތުގެ ވެއ�ޓިގެނ�ދަނީ އެ ވާނަމަ ކަމަށ� ނެތ� ޤާބިލިއ�ޔަތު

 ނޑުްއަޅުގަް ކަމަށ� ހިމާޔަތ�ކުރެވިގެނ�ް ވެސ� މަޖިލިސ� ރައ�ޔިތުނ�ގެް ކަމުގައިވާ ބާރު 3 ދައުލަތުގެ ހިމާޔަތ�ކުރެވޭނީ

ނޑަށ�. ބޭނުނ�ވޭ ދަނ�ނަވާލަނ�  މިް މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ ދެކުނު ކުޅުދުއ�ފުށީ ސަބަބަށ�ޓަކައިހެނ� މި ހީވަނީ އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ގެް. ހުށަހެޅުއ�ވީ ސިފައިގައިް ޤަރާރެއ�ގެ ގަވާއިދު ނޑުމެނ�ގެ ވާޖިބުވެގެނ�ވަނީ މައ�ޗަށ� އަޅުގަ  އަމިއ�ލަ އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ގެ ޓީވީނ� ނުވަތަ ބޭނުމަށ�ޓަކައި  ބޭނުނ�ހާް ނަމަވެސ� މަގުފަހިކުރުމަށ�ޓަކައި ދެއ�ކުމަށ�ޓަކައި އިރުއިރުކ�ޅާ އަޑު އަޅުގަ

 މިް. އަގު މުއައ�ސަސާގެް ޢިއ�ޒަތ�ތެރި މި އަދި މެނ�ބަރަކާއި ވާހަކަދައ�ކާް އެ ވެއ�ޓިގެނ�ދަނީ ސަބަބުނ� އޭގެ� ދެއ�ކީމަ ވާހަކައެއ�

ނޑުމެނ�ނެއ� އަކީ މުއައ�ސަސާް  މިް. އެއ� މުއައ�ސަސާް އ�ނ�ނާނެ އަބަދުވެސ�ް ދައުލަތުގައި ދިވެހި މީ. ޙަޤީޤަތުގައި ނޫނ� އަޅުގަ

ނޑުމެނ� ހިމާޔަތ�ކުރުމަކީ މިމުއައ�ސަސާ� އެހެނ�ވީމާ. ބަދަލުވެގެނ�ދަނީ ދައުރުގައި އެކި މެނ�ބަރުނ� ތިއ�ބަވާ ތަނުގައި  އަޅުގަ

ނޑު ކަމުގައި ލާޒިމުކަމެއ� އ�ތ� މައ�ޗަށ� ނޑު މާދަމާ� ދެއާ. ދެކެނ� އަޅުގަ  ބޭފުޅަކުް އެހެނ� ދުވަހު އަނެއ�. ހުރެދާނެ އަޅުގަ

 އަބަދުވެސ�ް ކަމުގައި ބާރެއ� މަތީ އެނ�މެ ތެރޭގައި ވެރިކަމެއ�ގެ ޑިމ�ކ�ރެޓިކ� ދައުލަތުގެ އެހެނ�ނަމަވެސ�. ހުނ�ނަވާފާނެ

 ފޭލ�ވިް މުއައ�ސަސާތައ� އެހެނ� ރިހާހު. ނުވާނެ ވެސ� ފޭލެއ� މަޖިލިސ� ރައ�ޔިތުނ�ގެ. މަޖިލިސ� ރައ�ޔިތުނ�ގެ ދެމިއ�ނ�ނާނީ

 މަޖިލިސ�ް ރައ�ޔިތުނ�ގެ ވިޔަސ� ކަމަށ� ހިނ�ގި ކާފިޢު އަދި� ވިޔަސ� ކަމުގައިް އުވުނުް އެހެނ�ތަނ�ތަނ� އަދި ވިޔަސ�ް ކަމުގައިް

ނޑުމެނ�ގެ އަށ� އަމިއ�ލަ އަޅުގަނޑުމެނ�� އެހެނ�ވީމާ. ދެމިއ�ނ�ނާނެ  ރުމަކީްމަސައ�ކަތ�ކު އަގުވައ�ޓަނ� މުއައ�ސަސާގެ އަޅުގަ

 މަޖިލިސ�ގެް ރައ�ޔިތުނ�ގެ. ކަމެއ� ކުރެވޭ ވައ�ޓާލުމަށ�ޓަކައި އަގު ދައުލަތުގެ ދިވެހި ރައ�ޔިތުނ�ނާއި ދިވެހި ޙަޤީޤަތުގައި

 ހާލެއ�ގައިް އެއ�ވެސ� ވާހަކަދެއ�ކުމަކީ ގ�ތަށ� އަނ�ނަ އުނިކަމެއ�ް ޤަދަރަށ� މިތަނުގެ ނިސ�ބަތ�ކ�ށ� މެނ�ބަރުނ�ނަށ�

ނޑުމެނ�ނަށ�  ތަމ�ސީލުކުރާް ރައ�ޔިތުނ� ރާއ�ޖޭގެް މުޅި މަޖިލީހަކީ ރައ�ޔިތުނ�ގެ ސަބަބަކީ. ނޫނ� ކަމެއ� ރައ�ދުވާ އެކަނ� އަޅުގަ

ނޑުމެނ� ޙަޤީޤަތ� މި. ވެއ�ޓުނ� އަގު ރައ�ޔިތުނ�ގެް ރާއ�ޖޭގެ މުޅި އަގުވެއ�ޓުމަކީ މިތަނުގެ. މަޖިލިސ�  ޤަބޫލުކުރުގެް އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ް ޤާބިލިއ�ޔަތުކަނ�  ސުލޫކީ ހުށަހެޅުނު މި މިއަދު ކުރުމަށ�ޓަކައި އެކަނ�ތައ�ް އެހެނ�ް. ގާށޭހިނ ލިބިގަނ�ނަމާ އަޅުގަ

ނޑުތަކަކީ ނޑު ކަމަށ� ވާނެް ހައ�ލެއ� ވަރެއ�ގެ ކ�ނ�މެވެސ� ގައިމުވެސ� މިނ�ގަ  ހޯރަފުށީް ދެނ�މެއަކު އަދި. އުއ�މީދުކުރަނ� އަޅުގަ

ެތެރި ދާއިރާގެ ނޑު ސުލޫކީ މި ފަދައިނ� ވިދާޅުވި މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތޮ� ނޑު ހަރުކަށިކުރުނ� އިތުރަށ� މިނ�ގަ  ހިތުނ� އަޅުގަ

 ކ�ނ�މެވެސ�ް ފަށައިގަނ�ނައިރު ވެސ� ކަމެއ� ކ�ނ�މެ އެހެނ�ނަމަވެސ�. ހިނދަށ� މި ކަމެއ� ކުރަނ�ޖެހޭނެ މުސ�ތަޤުބަލުގައި

ނޑުތަކެއ�ގެ ނޑު. ފަށަނ�ޖެހޭނީ މަތީގައި މިނ�ގަ ނޑު ދެކޭގ�ތުގައި އަޅުގަ  އިރުގައިްދާ ޢަމަލުކުރަމުނ� އިދަށ�ގަވާް މި އަޅުގަ

ނޑުވެސ�ް ހަރުކަށިކުރުމަކީ� ހަރުދަނާކ�ށ� އިތުރަށ� ގަވާއިދު މި އިޞ�ލާޙުކުރަމުނ� ކަނ�ތައ�ތައ� ކުދިކުދި ދިމާވާ  އަޅުގަ

 އެް ރަޝީދު އަޙ�މަދު މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި� ރަޝީދު އަޙ�މަދު ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީ. ދަނ�ނަވަނ� ކަމުގައި ކަމެއ� ތާއީދުކުރާ

ނޑު ޅުއ�ވުމަށ�ހުށަހެ ހުށަހެޅުއ�ވި ނޑުް ފުރުޞަތުގައިް މި އެހެނ�ނަމަވެސ�. ތާއީދުކުރަނ� ވެސ� އަޅުގަ  މި ބޭނުނ�ވަނީ އަޅުގަ
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ނޑުމެނ�ނަށ� ފަހުނ� އެހެނ�ނަމަވެސ�ް. ބާއ�ވަނ� ހަރުކަށިނުކ�ށ� އެހާ ފެނ�ވަރެއ�ގައި  އެއަށ�ް ހަރުކަށިކަނ� ފެނ�ނަ އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ގެ ގެނެސ�ގެނ�  ހިފެހެއ�ޓުމަށ�ޓަކައިް އަގު ދައުލަތުގެ ސަބަބުނ� އެކަމުގެ ހައ�ޓައިްހިފަ އަގު މުއައ�ސަސާގެ އަޅުގަ

ނޑުމެނ� ނޑުމެނ� ކުރުމަކީ މަސައ�ކަތެއ� ހުރިހާ ކުރަނ�ވާ އަޅުގަ  ސުލޫކީް މި� ފެނ�ނާތީ ކަމަށ� ކަމެއ� ކުރަނ�ޖެހޭނެ އަޅުގަ

ނޑު ނޑު ގަވާއިދަށ� އެކުލެވިފައިވާ މިނ�ގަ ނޑުއަ ދަނ�ނަވަމުނ� ވާހަކަް ތާއީދުކުރާ އަޅުގަ  ވާހަކަް ދޭނެ ވޯޓު ފާސ�ކުރަނ� އެ ޅުގަ

ނޑުގެ ދަނ�ނަވަމުނ�  .����� ����� .ޝުކުރިއ�ޔާް ބ�ޑަށ� ވަރަށ�. ނިނ�މާލަނ� ވާހަކަކ�ޅު އަޅުގަ

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� މަޢުޞޫމ�� ޢަބ�ދު މެނ�ބަރު ދާއިރާގެް ކެލާ

ނޑު. ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝުކުރިއ�ޔާ  ގަވާއިދު ސ�ލޫކީ މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެ އެދުނީ މި ފުރުޞަތަކަށ� ވަނަ 2 އަޅުގަ

 . ޝުކުރިއ�ޔާ. ހުށަހަޅާލުމަށ�ޓަކައި ފާސ�ކުރުމަށ� ގ�ތަށ� ނިނ�މާފައިވާ ރިޕޯޓ� ކ�މިޓީނ� އެ މިހާރު

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ޙަސަނ� ރަފީޤު މުޙައ�މަދު މެނ�ބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ފުވައ�މުލަކު

 ދެކުނުް ކުޅުދުއ�ފުށީ ދަށުނ� ގ2ެ ގެ(ހ) މާއ�ދާގެ ވަނަ 88 ޤާނޫނުއަސާސީގެ. ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝުކުރިއ�ޔާ� އާދެ`. 

ނޑުް ސުލޫކީ ހުށަހެޅުއ�ވި އެ ނަޝީދު މުޙައ�މަދު މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދާއިރާގެ  ނިނ�މަވާފައިް ކ�މިޓީނ� ބެހޭ ކަމާ އެ� މިނ�ގަ

 ކަނ�ތައ�ތަކެއ�ް ރަނގަޅު ގިނަ ވަރަށ� މީގައި� ނދުހި އ�ތ� ފ�ނުއ�ވާފައި ނިނ�މެވުމަށ�ޓަކައި މަޖިލީހުނ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި މި

ނޑަށ� އެހެނ�ނަމަވެސ�. އެބަހުރި  ބައެއ�ް މިހިރަ ޚާއ�ޞަކ�ށ� މީގައި ގަވާއިދަކީ މި ގ�ތުގައި ގަބޫލުކުރެވޭ ވެސ� އަޅުގަ

ނޑުމެނ�� އާދެ. އަދަބުތަކެއ� ލުއިް މާ ވަރަށ�ވުރެ އެކަށީގެނ�ވާް އަދަބުތަކަކީ  ޙަޤީޤަތުގައިް ކީމަޖިލީހަ ރައ�ޔިތުނ�ގެ އަޅުގަ

. ގަބޫލުކުރައ�ވާ އެބަ ބޭފުޅުނ� އެނ�މެހައި ކަމަށ� މަޖިލިސ� މަސައ�ކަތ�ކުރެވުނު ގިނަ އެނ�މެ އައިރުގައި މިހާތަނަށ�

ނޑުމެނ�ގެ ޙަޤީޤަތަކީ� އެހެނ�ނަމަވެސ�  ބައެއ�ް ގ�ތުނ�ނާއި ހުނ�ނަ ވާހަކަފުޅު މެނ�ބަރުނ�ގެ ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ބައެއ� އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ގެ ފަހަރަށ� ބައެއ�� ގެއ�ލި ނިޒާމު މަޖިލީހުގެ ގ�ތުނ� ހުނ�ނަ ޢަމަލުތައ�  ބ�ޑަށ�ް ވަރަށ�� ގ�ތުނ� ހުނ�ނަ ބަހުރުވަ އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ގެ ނޑުމެނެއ� ހަމައެކަނި. ވެއ�ޓެމުނ�ދޭ އަގު އަޅުގަ  އެއީކީް ވެއ�ޓުމުނ� އަގު މަޖިލީހުގެ ޢިއ�ޒަތ�ތެރި މި. ނޫނ� އަޅުގަ

ނޑުމެނ� . ދަނީ އަގުވެއ�ޓިގެނ� ބާރުގެ މި މމުޅި. ނޫނ� އެކަނ�ޏެއ� މެނ�ބަރުނ� ޒަތ�ތެރިޢިއ�. ނޫނ� އެކަނ�ޏެއ� އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ނަށ� ޙަޤީޤަތުގައި  މެނ�ބަރުނ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ބައެއ�ް ހުރެ ކަނ�ތައ�ތަކާ އާދައިގެ ކުދިކުދި ވަރަށ�� އެބަފެނޭ އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ގެް� ވާހަކަފުޅުނ�ް ދައ�ކަވާް� ގ�ތުނ� ޢަމަލުކުރައ�ވާ  އެތައ�ް ޮިް�ހުއ�ޓ މަސައ�ކަތ�ް މަޖިލީހުގެ އ�ޒަތ�ތެރިްޢި މި އަޅުގަ

ނޑުމެނ�� އާދެ. ދޭ ގެއ�ލިގެނ� އެބަ ގަޑިތަކެއ� އެތައ�ް� ވަގުތުތަކެއ�ް ނޑުމެނ� ގަބޫލުކުރަނ�ޖެހޭނެ އަޅުގަ  މަޖިލީހުގައިް މި އަޅުގަ

ނޑުމެނ� އެކަނިހަމަ ބަހުސ�ތަކަކީ ކުރެވޭ މަސައ�ކަތަކީ ކުރާ ޗެމ�ބަރުގައި މި ޚާއ�ޞަކ�ށ�ް މަސައ�ކަތަކީ ކުރާ  މި އަޅުގަ

 ރާއ�ޖޭގެް މުޅިް. ނޫނ� މަނ�ޒަރެއ� ގެނ�ދާ ބަލަމުނ� ނޫނީ އަޑުއިވޭް އެކަނި ބޭފުޅުނ�ނަށ� ތިއ�ބަވާ މި މަޖިލީހުގައިް ޢިއ�ޒަތ�ތެރި

 ރަކީްމަނ�ޒަ އެއ� ބައ�ލަވާ ތެރޭގައި ޕ�ރ�ގ�ރާމުތަކުގެ ފ�ނުވާ ޓީވީނ� މި ގިނައިނ� އެނ�މެ މިހާރު ރޫމ�ތަކަކުނ� ސިޓިނ� ހުރިހާ

ނޑުމެނ�� އެހެނ�ވީމާ. މަޖިލިސ� ރައ�ޔިތުނ�ގެ. މިއީ  މަޖިލީހުގެ ޒިނ�މާދާރުކ�ށ� ބ�ޑަށ� ވުރެ މިހާރަށ�� އެބަޖެހޭ އަޅުގަ
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ނޑުމެނ� އަދިް. ގެނ�ދަނ� ވެސ� މަސައ�ކަތ�  މިް� އާދެް. ކުރަނ� ރަނގަޅަށ� އެނ�މެ މަސައ�ކަތެއ�ް ހުރިހާ ކުރާް ތަނުގައިް މި އަޅުގަ

� އަށ� ޖަލ�ސާ 2 ނުވަތަް 1 އ�ނ�ނަނީ މި ގ�ތަކުނ� ޢަމަލުކުރައ�ވާ މެނ�ބަރުނ�� ގ�ތުނ� އ�ތ� މި ދާގައިމާއ� ވަނަް 22 ގަވާއިދުގެް

 ނަނ� މެނ�ބަރެއ�ގެ ޢިއ�ޒަތ�ތެރި އެ މިދެނ�ނެވީ. މަޙ�ރޫމ�ކުރެއ�ވުނ� މެނ�ބަރަކު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި އެ� ބޭފުޅަކުް އެ އަށ� ޖަލ�ސާ 2

ނޑުް. ގ�ތަށ� ނ�ޑުކުރެވޭސަސ�ޕެ އ�ނ�ނަނީ މި ޖަލ�ސާވަރު 2 އިއ�ވުމުނ�  އެކަށީގެނ�ވާް ހަމަ ވެސ� މިއީް ދެކޭގ�ތުގައި އަޅުގަ

ނޑާ ސ�ލޫކީ އެއީ. އަދަބެއ� އ�ތ� ލުއިކ�ށ� މާ ވުރެ ވަރަށ�  ދަށުނ� ގަވާއިދުގެ މި އ�ނ�ނަނީ މި ނަމަ ޚިލާފުވެއ�ޖެ މިނ�ގަ

 ކުރިް އެ މެނ�ބަރަކު އ�ނ�ނަނީ މި އޭގެތެރޭގައި .އެޅިދާނޭ މެދު މެނ�ބަރަކާ އެ ފިޔަވަޅެއ� ތެރެއިނ� ފިޔަވަޅުތަކުގެ އަނ�ނަނިވި

 ކ�ޕީއެއ�ް ލިޔުމުގެ އެ އަދި ފ�ނުވައި އޭނައަށ� ކ�މިޓީނ� ސުލޫކީް ލިޔުމެއ� ރަސ�މީ ގުޅޭގ�ތުނ� އެކަމާ� ކުށ�ވެރިކ�ށ� ޢަމަލު

 މަޖިލީހުގެް އެކުރީ ކުމެނ�ބަރަ އެް މަޖިލީހުގެ އެް ގައިް 2 އ�ނ�ނަނީ މި ދެނ�ް. ފ�ނުވުނ� ވެސ�ް މެނ�ބަރުނ�ނަށ� އެހެނ� މަޖިލީހުގެ

 މި ގައި 3 ދެނ�. ހުށަހެޅުނ� ޤަރާރެއ� މަޖިލީހަށ� ކުށ�ވެރިކ�ށ� އެކަނ�� ބަޔާނ�ކ�ށ� ކަމަށ� ކަމެއ� ލިބޭ އުނިކަނ� ޤަދަރަށ�

� އާދެ. މަޙ�ރޫމުކުރުނ� ބައިވެރިވުނ� ޖަލ�ސާތަކުގައި މަޖިލިހުގެ އަދަދަކަށ� ދެމެދުގެ ޖަލ�ސާއާ 2 އާއި ޖަލ�ސާ އެއ� އ�ނ�ނަނީ

 ނިޔަލަށ�ް ދައުރުގެ ހިނގަމުނ�ދާ� ބައިވެރިވުނ� ވަފުދުތަކުގައިް ފ�ނުވާ މަޖިލީހުނ� އެބައ�ވޭ ގައިް 4 މާއ�ދާގެް މި ހަމަ އަދި

ނޑަކަށ� މަޙުރޫމ�ކުރެއ�ވުމަކުނ�ް ނިޔަލަށ�ް ދައުރުގެ ހިނގަމުނ�ދާ ހަމައެކަނި. މަޙ�ރޫމުކުރުނ�  އަދަބުް މި ހިޔެއ�ނުވޭ އަޅުގަ

 މިއީް� އެހެނ�ވީމާ. ނޫނީ ހާލަތެއ�ގައި މަދު ވަރަށ�. ހުނ�ނަވާނެއެކޭް މެނ�ބަރަކު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ސ�އެއ�ވެ ލިބިވަޑައިގަނ�ނަވާނެ

ނޑަށ�ް ކަމުގައިް އަދަބެއ� އ�ތ�ް ލުއިލުއިކ�ށ�ް މާް ވެސ�  މާއ�ދާގައިް ވަނަ 24 ގަވާއިދުގެ މިް ދެނ�. ގަބޫލުކުރެވެނީ އަޅުގަ

 ޖިލީހުގެް�އަދިް. ކަމެއ�ކުރުނ� ފަދަ ގެއ�ލޭ ނިޒާމު� އާދެް. އ�ކަނ�ތައ�ތަް އ�ނ�ނަ މި ގައި(ރ(� )ނ(� )ށ(� )ހ� )މިއ�ނ�ނަނީ

 ބަހެއ�ް ބާވަތުގެ ނުވާނެ ބޭނުނ�ކ�ށ�ގެނ� މަޖިލީހުގައި ރައ�ޔިތުނ�ގެ. ކުރުނ� ޢަމަލެއ� ފަދަ ގެނެވޭް ހުއ�ޓުމަކަށ� ޖަލ�ސާއެއ�

 ރައ�ޔިތުނ�ގެް. މުޚާތަބުކުރުނ� ނ�ބަހު ހުތުރު މެނ�ބަރަކަށ� މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެ. ބޭނުނ�ކުރުނ� ބަހުރުވައެއ� ނުވަތަ

ނޑުމެނ�ނަށ� ކަނ�ތައ�ތަކަކީ މި� އާދެް. ކުރުނ� ކަމެއ�ް އަނ�ނާނެ އުނިކަނ�ް ޤަދަރަށ� މަޖިލިހުގެ  ވެސ�ް ކުރިނ� އަޅުގަ

. އ�ްކަނ�ތަ ގެނ�ދަވާ ކުރައ�ވަމުނ� ތަކުރާރުކ�ށ� ހަމަ މެނ�ބަރުނ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި މަދު ބައެއ� ފަހަރަށ� ބައެއ� ހަމަ ދެނ�ނެވިހެނ�

 ހިސާބުނ�ް އެހާ. ހަމަޖެއ�ސޭކަށ� އެކަނ� ނޯވޭް އިއ�ވެވިޔަސ� ނަނ� މެނ�ބަރެއ�ގެ ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ބޭފުޅެއ�ގެ އެ މީގައި އަނެއ�ކާް

ނޑުމެނ�ނަށ� ފަހަރަށ� ގިނަ  މިް އެއ�ގ�ތަކަށ�ވެސ�ް ވަޑައިނުގެނ� ދޫކުރައ�ވައި ޖަލ�ސާ ހަމަ ފެނ�ނަނީ މި އައިސ�ް ފަހަކަށ� އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ނަށ� ތ�ނުކުރެވިްމަސައ�ކަ މަޖިލީހުގެ ނޑުމެނ� ހާލެއ�ގައިް އެއ�ވެސ�. ދާތަނ� ދުވަހެއ� އެތައ� އަޅުގަ  އަޅުގަ

 މަސައ�ކަތ�ކުރައ�ވާް ބޭފުޅުނ� އެ އަޅުވާފައިް ޒިނ�މާ އެ އިސ�ތަށިފުޅުގައިް ރައީސ�ގެް ނައިބުް ރައީސާއި މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެް

ނޑުމެނ� ބ�ޑަށ� ށ�ވުރެއެއަ. ނެތ� ނިނ�މާލެވޭކަށ� އެކަނ� ބުނެފައި ގ�ތުނ�ނޭ  ވެސ�ް މެނ�ބަރަކީ ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ކ�ނ�މެ އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ނާ އެކުގައި ޒިނ�މާދާރުކަމާ  ތިއ�ބެވިް ފ�ނުއ�ވާފައިް މިތަނަށ� މަސައ�ކަތ�ކުރަނ�ް ހަވާލުކުރައ�ވާފައިވާ ރައ�ޔިތުނ� އަޅުގަ

ނޑަށ�� އެހެނ�ވީމާ. ބޭފުޅުނ� ނޑުމެނ� ގ�ތުގައި ގަބޫލުކުރެވޭ އަޅުގަ  ބޭފުޅުނ� ހިނ�ގަވާ ޢަމަލުތައ� އެފަދަ އ�ޞަކ�ށ�ޚާ އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ގެ ޒިނ�މާދާރުވެ ވިސ�ނާވަޑައިގެނ� ކަނ�ތައ�ތަކަށ� މި ބ�ޑަށ� އެބަޖެހޭ ނޑުް� އާދެ. މަސައ�ކަތ�ކުރުނ� އަޅުގަ  އަޅުގަ
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 ވިޔަސ�ް ގައިވީކަމު މަޖިލީހަކަށ� މަސައ�ކަތ�ކުރާ ރަނގަޅަށ� މި އަޅުގަނޑުމެނ� ޙަޤީޤަތަކީ ދެނ�ނެވިހެނ� ވެސ� ކުރިނ�

ނޑުމެނ�ގެ  ހުނ�ނަ ޢަމަލުތައ� ގ�ތުނ�ނާއި ހުނ�ނަ ވާހަކަފުޅު މެނ�ބަރުނ�ގެ ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ބައެއ� ވާހަކަ ފަހަރަށ�ް ބައެއ� އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ނަށ� ގެއ�ލި ނިޒާމު މަޖިލީހުގެ މި ގ�ތުނ� ނޑުމެނ�ނަށ�ް. ދާކަނ� ދުވަހެއ� އެތައ� މަސައ�ކަތ�ނުކުރެވި އަޅުގަ  އަޅުގަ

ނޑުމެނ�ނަށ� ނަމަ މަސައ�ކަތ�ކުރެވޭ މަޖިލީހުގެ ޢިއ�ޒަތ�ތެރި މި ގަވާއިދުނ�  މަސައ�ކަތަށ� ކުރި މި މިހާތަނަށ� މިހާރު އަޅުގަ

ނޑަށ� ވުރެ . ގެނެވިފަ އ�ނ�ނާނީ އުފެއ�ދުނ�ތެރިކަނ� އެ އިތުރަށ� 25% ނުވަތަ 20 ގައިމުވެސ� ގ�ތުގައި ގަބޫލުކުރެވޭ އަޅުގަ

ނޑުް ކ�ނ�މެއަކަސ�� އާދެ ނޑުް އެހެނ�ނަމަވެސ�. ތާއީދުކުރަނ� ގަވާއިދަށ� މި ގ�ތުނ� ގެއުސޫލެއ�ް އަޅުގަ  އެނ�މެ އަޅުގަ

 ގިނަް ކ�ނ�މެއަކަސ�� އާދެ. މިއ�ތީ ކަނ�ތައ� ބައެއ� އަދަބުތަކާއި ބައެއ� ގަވާއިދުގެ މި ނޫނޭ ގ�ތަކަށެއ� ފަދަ ހިތ�ހަމަޖެހޭް

ނޑު ވެސ�ް ގ�ތަކަށ� ފެނިވަޑައިގަނ�ނަވާ މެނ�ބަރުނ�ނަށ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރި  އެއީ� އާދެް. ތާއީދުކުރަނ� ގަވާއިދަށ� މި މިހުރީ އަޅުގަ

ނޑުް ގ�ތަކަށ� ފެނިވަޑައިގަނ�ނަވާ ބޭފުޅުނ�ނަށ� ގިނަ ވިޔަސ� ކަމުގައިް ގ�ތެއ� ކ�ނ�މެ  ވާހަކަް ތާއީދުކުރާނެ ހަމަ ވެސ� އަޅުގަ

 .ޝުކުރިއ�ޔާ ބ�ޑަށ�ް ވަރަށ� ފުރުޞަތަށ� ދެއ�ވި. ނިނ�މާލަނ� ވާހަކަ ދަނ�ނަވަމުނ�

 

. 

 

 :ވާހަކަދެއ�ކެވުނ� ސަތުނ�ރިޔާ

ނޑުް އެއ�ކ�ށ� ނެތުމާ ގަޑި އަރުވާނެް ފުރުޞަތު މެނ�ބަރަކަށ� އެހެނ� އިތުރު އާދެ. މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ޝުކުރިއ�ޔާް  އަޅުގަ

 މާދަމާ ބަލާއިރު މައ�ސަލަތަކަށ� ހުރި އެޖެނ�ޑާކުރުމަށ� މަޖިލީހުގެ. ނިނ�މާލަނ� ޖަލ�ސާ މިއަދުގެ ހިސާބުނ� މިހ ގަސ�ތުކުރަނީ

 ވާް 2011 އެޕ�ރީލ�ް 25 އ�ނ�ނާނީް ޖަލ�ސާއެއ�ް މަޖިލީހުގެ ދެނ� އެހެނ�ކަމަށ�ވުމާއެއ�ކ�ށ�ް. ނެތ� މައ�ސަލައެއ� އެޖެނ�ޑާކުރާނެ

 .ގައި 9.00 ހެނދުނު ދުވަހުގެ ހޯމަ

 

  ..ނިމުނީ މަޖިލިސ�. � �� �������������� 
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