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ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
` .ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒް އަދި ސުލޫކު ކޮމިޓީގެ  9ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިގެންދެއްވި
އެންމެހައި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން .އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން މިވަގުތު ކޮމިޓީގައި
ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން .މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ،
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ،ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު
ރަޝީދު ،ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ސަނީފް ،މަނަދު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި އަޙްމަދު
ހާރޫން .އާދެ! މިއަދުގެ އެޖެންޑާގައި މި އޮތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ދޫކޮށްފައިވާ
އޮފީހުގެ ނަންބޯޑު .ނަންބޯޑުގެ ތިރީގައި އެހެން ނަމެއް ލިޔެ ހަރުކޮށްފައިވާ މައްސަލަ އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް
އައިސްފައިވާތީ އެ މައްސަ ލަ ދިރާސާކޮށް މި މައްސަލައިގައި އަޅުގަނޑުމެން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ނިންމުން.
އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ އަޅުގަނޑު ކިޔާލަދޭނަން އިއްޒަތްތެރި
މެންބަރުންނަށް .ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައި މިވާ ސީޓިގައި މިވަނީ ރައްޔިތުންގެ
މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  33ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ)ގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ތެރެއިން މި ޕާޓީއަށް
ދޫކޮށްފައިވާ އޮފީސް ކޮޓަރީގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނަންބޯޑުގެ ތިރީގައި އެހެން ނަމެއް ކަރުދާހުގަ އި
ލިޔެ ހިއްޕާފައިވާ މައްސަލައަކީ މި ޕާޓީ އާއި މި ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އިމްތިޔާޒުތަކަށް އުނިކަން ގެނެސްދޭ މި ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ މެންބަރުންގެ
ޙުރުމަތް ކެނޑުމަށް ކޮށްފައިވާ ވަރަށް ހަޑި މުޑުދާރު ޢަމަލެކޭ .އިސްވެ ދެންނެވުނު ފަދައިން ކަން ހިނގާފައިވާއިރު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި އެ މަޖިލީހުގެ ޙުރުމަތާއި ޤަދަރު ހިފެހެއްޓުމަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
ގަވާއިދުގެ  3ވަނަ މާއްދާގައި މަނިކުފާނާ މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާއެއް ކަމަށް ވީހިނދު އެ މައްސަލަ ހިނގާދިޔަ ގޮތް
މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަ އުސޫލުން ބައްލަވައިދެއްވާ މިފަދަ ޢަމަލުތައް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށް އަޅުއްވަންޖެހޭ
އެންމެހައި ފިޔަވަޅުތައް އަޅުއްވައިދެއްވުން އެދެމެވެ .އަދި ދަންނަވަމެވެ .އިސްވެ ދެންނެވުނު ޢަމަލުތައް ހިންގާފައިވާ
ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މި ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކުރައްވާ މަސައްކަތަށް ބޭނުންފުޅުވާ
ސީ.ސީ ޓީވީ ފުޓޭޖް އެ ބޭފުޅުންނަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުން އެދި ދެންނެވީމެވެ .އާދެ! މި ސިޓީއާ
ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އިދާރާއިން ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި މި ވަނީ ރައްޔިތުންގެ
މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  33ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ)ގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ތެރެއިން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް
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އިމްތިޔާޒް އަދި ސުލޫކު ކޮމިޓީގެ  9ވަނަ ބައްދަލުވުން

ދޫކޮށްފައިވާ އޮފީހުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނަންބޯޑުގެ ތިރީގައި އެހެން ނަމެއް ކަރުދާހުގައި ލިޔެ
ތަތްކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ބައްލަވައިދެއްވުމަށާއި ސީ.ސީ ޓީވީގެ ފުޓޭޖް އެ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ މެންބަރުންނަށް
ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުން އެދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ ތިޔަ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާފައިވާ
މައްސަލަ ބައްލަވައިދެއްވުން އެދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވި .އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން ދެ
ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި އެބައިން .އެއީ އެއްކަމަކީ އެ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން އެ
މައްސަލަ ބަލާތީވެ ،އެކަން ބަލާ ތީ އެހެންވީމަ ސީ.ސީ ޓީވީގެ ފުޓޭޖް ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސައިދިނުން
އެބައޮތް .ދެން މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ޑިސްކަސްކޮށްލަން ޖެހޭނެ ކަމެއް .ދެން އޭގެ އިތުރުން އެ މައްސަލަ
އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިދިނުމަށް .އެހެންވީމާ ،މިކަމުގައި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށްދާން ފެންނަ
ގޮތެއް އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ސާފުކޮށްލަދެއްވުން އެދެން .އަޅުގަނޑު މިހާރު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު
އަރުވާނަން މި މައްސަލައިގައި އެ ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޚިޔާލުފުޅު ދެއްވުމަށް .އިއްޒަތްތެރި
މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ސަނީފް.

ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ސަނީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު .އަޅުގަނޑު ހަމަ ހުށަހަޅާލަން ބޭނުންވަނީ ސިޓީއާ ގުޅިގެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓން މި އެދިފައި ވާ
އެދުމާ އެއްގޮތަށް އަދި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވެސް މިކަމާ ވިދިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފޮނުވާފައި އޮތް ސިޓީއާ
ވިދިގެން އަޅުގަނޑުމެން އެފަދަ ކަމެއް އެ ބޭފުޅުންނަށް ކޮންމެ ޕާޓީއެއް ވިޔަސް އެ ޕާޓީއެއްގެ ޤަދަރާއި އިޚްތިރާމް
ކުޑަވާ ގޮތަށް މަޖިލިސް ތެރޭގައި އެ ޢަމަލުކުރުމަކީ ޚާއްޞަކޮށް މިކަމުގެ ސީރިއަސް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ވިސްނާއިރު
މަޖިލި ސް ތެރޭގައި ކޮށްގެންނުވާނެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގާފައި އެބަވޭ .އެހެންވުމާއެކީ އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީގެ ވެސް
މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ ސީ.ސީ ޓީވީ ކެމެރާއިން އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ބެލުމަކީ .އަދި އެ
ބޭފުޅުޅުންނަށް އެކަންޏެއް ނޫން އެކަން ހިނގާފައި އޮތް ގޮތް .އެއީ މިހެން އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ މުސްތަޤްބަލަށް
ބަލާއިރު މަޖިލިސް ތެރޭގައި މިފަދަ ބޮޑު ކަމެއް ހިނގައިފިއްޔާ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މިކަން ނުބަލާ ދޫކޮށްފިއްޔާ
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނޭނގޭނެ ދެއްތޯއޭ ސީ.ސީ ޓީވީ ކެމެރާއަށް މި ކަންތައްތައް އަރާ ކަމެއް .މި މަޖިލީހުގައި އަދި
މިނޫން އެހެން ކަމެއް ވެސް މުސްތަޤްބަލުގައި ހިނގައިގެންދާނެ .ސެކިއުރިޓީ ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ވެސް މިވެސް
އަޅުގަނޑުމެން ވެރިފައިކުރުމަށް މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ވެސް ލިބޭ މީގެން އިތުރު ފައިދާތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް
ކުރާނެ ކަމަކަށްވާތީވެ އަޅުގަނޑު ވެސް ދެކެނީ ހަމަ މި މައްސަލަ ބެލުމަށް ޓަކައި އެ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ކޮށް
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އެއަށް ހަމަ ރަނގަޅު ޙައްލެއް ހޯދުން .މިއީ ހަމައެކަނި މިއަދު މި ސިޓީގައި ފާހަގަކޮށްފައި އޮތް ކަމަކުން އެކަންޏެއް
ނޫން އަޅުގަނޑު މި އަލިއަޅުވަނީކީ .އެއީ މިފަދަ ކަމެއް ހިނގައިފިއްޔާ އޭގެ ފައިދާތަކެއް މި މައްސަލަ ބެލުމުގެ
ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޭގެ ފައިދާތަކެއް ފަހުން މި މަޖިލިސް ތެރޭގައި މި މަޖިލީހުގެ އިދާރާއާ ގުޅިފައި ހުރި
ތަންތަނުގައި ހިނގާ ކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބެލޭނެ ގޮތްތަކެއް ހުންނާތީ އަދި އެހެން ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެފަދަ
ކަންތައްތައް ބެލޭނެކަން އެނގެންޏާ އެއީ މި މަޖިލިސް ތެރޭގައި ހިނގާ އެފަދަ ނޭއްގާނީ ކަންތައްތައް ހުއްޓުވުމަށް
ޓަކައި ކުރެވޭނެ ކަމަކަށްވީތީވެ އަޅުގަނޑު އެދެން ހަމަ މި މައްސަލަ މި ރިޢާޔަތްކޮށްފައި އޮތް ވީހާ ވެސް ރަނގަޅަށް
އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީން އެއީ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒާއި ސުލޫކު ބެލެހެއްޓުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީގައި
ޒިންމާއަކަށްވާތީ މިކަން ވީހާ ވެސް ރަނގަޅަށް ބަލައިދިނުމަކީ ހަމަ އަޅުގަނޑު ވެސް އެދޭ ކަމެއް .ދެން އެ ބަލާނެ
ގޮތްތަކެއް ނިންމަންޖެހޭނީ ،އަޅުގަނޑުމެން ބަލާނެ ލެވަލެއް ނިންމަންޖެހޭނީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ކަމަށް
އަޅުގަނޑު ދެކެނީ .ޝުކުރިއްޔާ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް.

މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު .އަޅުގަނޑަށް ވެސް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން އެ ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ގޮތަށް މަޖިލިސްގެ
އިދާރާއިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާފައި އޮތީމަ މި މައްސަލަ ހަމަ މި ކޮމިޓީން ބެލުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު
ދެކެން .ޚާއްޞަކޮށް މަޖިލިސްގައި ތަމްސީލުކުރާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް އެ ޕާޓީގެ ޙުރުމަތާއި ޤަދަރު ކުޑަވާ ކަހަލަ
ގޮތަކަށް މިކަން ހިނގާފައި އޮތީމަ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ހަމަ އެ ޕާޓީގެ ޙުރުމަތް ދެމެހެއްޓުމަކީ ވެސް ހަމަ މި
މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން .އެހެންވީމާ ،އެ ދެ ސަބަބާ ހުރެ މިކަން ކުރުމަކީ ހަމަ
ބެލުމަކީ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި މުހިންމު ކަމެއް .ޚާއްޞަކޮށް މިއަދު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ދިމާވެފައި މިވަނީ ވެސް
ވަރަށް ޙަޤީޤަތުގައި އެ ބޭފުޅުން ވެސް ކަންބޮޑުވާނެ ގޮތަކަށް .އެއީ އެ ބޭފުޅުންގެ ތިއްބެވި މެންބަރުންކޮޅެއް ވެސް
މިއަދު މިވަނީ ގެއްލިފަ .ގެއްލުނުއިރުގައި އެ ކޮމިޓީގެ ތެރޭގައި މިދެންނެވީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައި ހުރި
ކޮޓަރިކޮޅުގައި އެ ކޮޓަރިކޮޅުގެ ނަން ބޯޑު ކައިރީގައި މިކަން ހިނގާދިއުމަކީ ވެސް އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ވަރަށް
ހިތާމަވެރި ކަމެއް .ހިތާމަކުރަން ވެސް ޖެހޭ ކަމެއް .ދެން މިއީއަކީ އަނެއްކާ ވެސް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ނިކަމެތި ކަމެއް
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ނުވަތަ އިހާނެތި ކަމެއް ބަޔަކު ގަސްދުގައި ދިނީއޭ ދެންނެވުމަށްވުރެ ބޮޑަށް އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި އެ ޕާޓީގެ
ހައިބަތާއި ޙުރުމަތް ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލިސް ތެރެއިން ވެސް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް
އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ .ހަމަ އެގޮތަށް މިކަން މި ބަލާއިރު އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި އެތަނުގައި އެ ބެހެއްޓުނީ
ކީއްވެގެންކަން ވެސް ހަމަ ވިސްނާލުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް .ޙަޤީޤަތުގައި ޖުމްހޫރީގެ ދެ މެންބަރަކު ވަކިވެގެންދިޔަކަން
ވެސް އެ އީ އެ ޕާޓީއަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު އުނިކަމެއް ވެސް މެ .އަދި އެތަނުގެ ތެރޭގައި އެ ޕާޓީ އެ ނަންބޯޑު
ޖެހިކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ އެކަން ތި ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑުމެން މި ސީ.ސީ ޓީވީ ފުޓޭޖުން ބަލާއިރު އެއީ ކޮންބައެއްކަން
އެނގިއްޖެ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ އެކަން އެކުރި ސަބަބެއް ވެސް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ ދެނެގަތުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު
ކަމެއްހެން .އެއީ މިކަންކަމުގެ ބާވަތަށް ބަލާއިރުގައި އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ހައިބަތު ވަރަށްބޮޑަށް
ކުޑަވެގެން އަދި އެތަނަށް އެ އިޚްތިރާމު ގެއްލުނީ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ވެސް ހަމަ ޤަބޫލުކުރެވޭ .އެހެންވީމާ،
އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން މި މައްސަލަ ބަލަން .ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އާދެ! އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ.

މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ވެސް .އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ އިއްޒަތްތެރި އަނެއް ދެ މެންބަރުން ދެއްކެ ވި
ވާހަކަފުޅަށް ވަރަށް ތާއީދުކުރަން .އެކަމަކު އަޅުގަނޑު މީގައި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމެއް އެބަ އޮތް .މިހާރު
އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ފާހަގަކު ރެއްވި ގޮތަށް މިހާރު މީގައި އެ ބޭފުޅުން އެބައިން މި ސިޓީގައި ވަރަށް
ރަނގަޅަށް ނަންގަނެފައި ތިމަންނަމެންގެ ޕާލަމެންޓް ގްރޫޕުން ،އޭގެ މާނައަކީ ޖޭ.ޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ މި
ސީ.ސީ ޓީވީގެ ފުޓޭޖް ލިބޭނެ ގޮތެއް ހަދާލަދެއްވުން .އެކަމަކު މިހާރު އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ
އަޅުގަނޑު އެދެނީ އަދި ހުށަހަޅަނީ ވެސް މި ޕޭޖު ދެން ސީދާ އިމްތިޔާޒް ކޮމިޓީ އެއީ ސަބަބަކީ މިހާރު ދެންމެއަކު
އާދަމް ޝަރީފް ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް އެ ޕާޓީގެ ވެސް ދެ ބޭފުޅަކު ވެސް ވަކިވެދިއުމާ އެއްކޮށް މާބޮޑު ޕާލަމެންޓްރީ
ގްރޫޕެއް ވެސް ނެތް .ދެން އެއަށްވުރެ މާ ފުރިހަމަކޮށް މި އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީގައި އަސްލު ގެންދެވިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ
މާ ރަނގަޅުވާނެ .ދެން އޭގެ އިތުރުން ކުރިން މި އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީގައި ވެސް އެ ބޭފުޅުން ޖޭ.ޕީ ތަމްސީލުކުރާ
މެންބަރަކު އިންނެވި .އެއީ ނާޡިމް .އެކަމަކު މިހާރު އުސޫލާއި ގަވާއިދު އިންނަ ގޮތުން ޕާޓީން ވަކިވުމަށްފަހު މި
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ކޮމިޓީ ވެސް ތަމްސީލެއް ނުކުރެވޭނެ .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު ހަމަ އެދޭގޮތަކީ އަދި ހުށަހަޅާ ގޮތަކީ ވެސް ފުރަތަމަ މި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ފޮނުވާފައި އޮތް ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގައި އިނގޭތޯ މި ކަންތައް އަދި
ފުޓޭޖު ލިބޭ ކަމަށް ވަންޏާ ވެސް ހޯދައިގެން މި ކުރިއަށް ގެންދިއުން .އެއީ އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާ ގޮތް .ވަރަށް ބޮޑަށް
ޝުކުރިއްޔާ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އާދެ! ވަރަށް ބޮދަށް ޝުކުރިއްޔާ .އަޅުގަނޑަށް މި ފާހަގަވީ ކޮމިޓީގެ އިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް މި
މައްސަލައަކީ ހަމަ ވަރަށް ހަމަ ޚައްޞާސް މައްސަލައެއް ކަމުގައި ވާހަކަފުޅުން ފާހަގަކުރައްވައި މި މައްސަލަ ވީހާ
ވެސް ރަނގަޅަކަށް ބައްލަވައިދެއްވުމަށް އެދިލައްވާ .އެކަމުގައި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް ވެސް
ފާހަގަކުރައްވައިފި އަދި އި އްޒަތްތެރި މެންބަރުން އާދަމް ޝަރީފް އަދި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރާޢީ އެކަމަށް
ތާއީދުކުރައްވާ .އެހެންވީމާ ،މިކަމުގައި އިތުރަށް ބަޙުސެއް އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުނަމަ ،އަޅުގަނޑު
މިހާރު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ހާރޫނަށް.

މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ހާރޫން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު .އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމަކީ ސިޓީގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން
އެދިފައި އެބަ ވޭ ވީޑިއޯ ފުޓޭޖު އެ ބޭފުޅުން ހޯއްދަވަން .އެހެންނަމަވެސް ،އެއީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ކަމެއް ނޫން.
އެއީ ސަބަބަށްވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މެންޑޭޓެއް އޮތީމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި މައްސަލަ ބަލަން ފޮނުވާފައި މި އޮތީ.
އެހެންވެއްޖެއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން ބަލާފައި އެ ބޭފުޅުން އަދި އެކިއެކި އެހެން ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކުރަން އެ ފުޓޭޖު
ދިނުން އެއީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކު ރާ ކަމެއް ނޫން އެއްވެސް ހާލެއްގައި .އާދެ! އަނެއްކާ މަޖިލީހުގެ ސެކިއުރިޓީ އާއި
ސަލާމަތާ ވެސް ގުޅުންހުރި ކަމަކަށްވާތީވެ އަޅުގަނޑު ހަމަ ހުށަހަޅަން ބޭނުން އެ ފުޓޭޖު ނުދޭ ގޮތަށް މައްސަލަ
އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގައި އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިގެން އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާ ގޮތަށް .ޝުކުރިއްޔާ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު.
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ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:
އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހާރޫން އެ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކޮށްލަން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ .ޝުކުރިއްޔާ
މުޤައްރިރު.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އަޅުގަނޑަށް އެލައިންކޮށްލަން ކިހިނެއްތޯ؟ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ހުށަހެޅުނީ ޙަޤީޤަތުގައި ދަންނަވާ ކަމުގައި
ވަންޏާމު އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީންނޭ މި މައްސަލަ ބަލާނީ .ދެން އިތުރު ފަރާތަކަށް މި ފުޓޭޖު މިވަގުތަށް ނުދޭން .އެއީ
މަޖިލީހުގެ ސެކިއުރިޓީއާ ވެސް ގުޅުންހުރި ކަންކަމަށްވާތީވީމަ .އެހެންވީމާ ،މި ކޮމިޓީން މި މައްސަލަ ހަމަ ސީ.ސީ
ޓީވީގެ މީގެ ފުޓޭޖާއި ހުރިހާ އެއްޗަކާ އެކީގައި ހަމަ ބަލާފައި ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅަށް ނިންމުމަށް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް
ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވެނީ .އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) އާދެ! އެހެންކަމުން ،އަޅުގަނޑު
މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެޖެންޑާކުރެވިފައި މިއޮތް މައްސަލައަށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން .އަޅުގަނޑުމެންނަށް
ހުށަހެޅިފައި މި އޮތީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ސަނީފް ހުށަހެޅުއްވާފައި މި މައްސަލަ ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް
ހަމަ މި ކޮމިޓީގެ ހަމަ މުޅި ކޮމިޓީން ބެއްލެވުމަށް ޓަކައި .އެކަމަށް ތާއީދުކުރައްވާފައި މިވަނީ އާދަމް ޝަރީފް.
އެހެންވީމާ ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް .އެހެންވީމާ ،މިކަމުގައި އިޢުތިރާނުކުރައްވާ ބޭފުޅެއް ހުރިނަމަ
އަޅުގަނޑު ހަމަ މުޅި ކޮމިޓީގެ އަޣްލބިއް ޔަތުން މިކަން ފާސްވީކަމަށް ބަލާފައި ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް މި މައްސަލަ
ހަމަ ވަކިން އެޖެންޑާކުރާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން .ދެން އެހެނިހެންގައި އެބަހުރި އަޅުގަނޑުމެންގެ އެޖެންޑާގައި
ކަނޑައެޅިފަ .ދެން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން އެބަހުރި ކޮމިޓީ މަސައްކަތްތަކެއް ވެސް.
ދެން އަދި ސަބް ކޮމިޓީއެއް ،ދެ ސަބް ކޮމިޓީއެއް އެބަ އޮތް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހެދިފައި ދެ މައްސަލައެއްގައި .ދެން
އެއް ސަބް ކޮމިޓީއެއްގެ މެންބަރަކު މިހާރު ކޮމިޓީން ބަދަލުވެފައިވަނީ ،ކޮމިޓީއެއްގައި ނެތް .އެހެންވީމާ ،އެ ސަބް
ކޮމިޓީއަށް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މެންބަރަކު ލާން .އެއީ އެއްކަމެއް .ދެން އަނެއް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު
ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ...އާދެ! އަނެއް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން
ކޮމިޓީގައި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އެކައުންޓުތައް ވެރިފައިކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނު .އަދި މިކަމުގައި
އެސް.ޖީ އާއި އަޅުގަނޑާ ހަމަ ވާހަކަދެކެވިފައިވަނީ .ދެން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރައްވާފައިވަނީ ސީދާ
އަދި އެ ބޭފުޅުންނަށް އެ ބޭފުޅުން މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓުން މެއިލް ފޮނުވައިގެން ވާނެއޭ ދަންނަވާކަށް ނުކެރޭނެއޭ.
އެހެންނަމަވެސް ،ވަކިވަކި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ހަމަ އެދިލައްވައިފިނަމަ އެ އެދިލައްވާ މެންބަރަކަށް ހަމަ ސިޓީ
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ދެމުންދާނެ ކަމަށް .މިހާރު ވެސް އެކަން ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށް މިހާރު އެގްޒިސްޓިންގ މެންބަރުންނަށް އެ
އެކައުންޓުތައް ވެރިފައި ކުރު މަށް .އެހެންނަމަވެސް ،އޭގައި އެ ބޭފުޅުންނަށް އަދި ޖަވާބެއް ނުލިބޭ ކަމަށް ސީދާ
މަޖިލީހުން އެހެން ބޭފުޅެއްގެ ނަމުގައި ފޮނުވުން އެކަންވާނެތޯ .އެކަމަކު ކޮމިޓިގެ އިއްޒަތްތެރި އެއްވެސް މެންބަރަކު
އެދިލައްވައިފިނަމަ ނޫނީ މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެދިލައްވައިފިނަމަ އެ ސިޓީ ދެމުން ގެންދާނެ
ކަމަށް .ދެން އަޅުގަނޑު އެދިފައިވާނެ އަދިވެސް ޗެކްކޮށްލަދެއްވުމަށް .މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަދަލުގައި މަޖިލީހުގެ
ފަރާތުން އޭތި ފޮނުވައިގެން އެކަންވާނެ އިންތިޒާމެއް އެބަ އޮތްތޯ ޓުވިޓާ ނޫނީ އެފް.ބީއާ ވާހަކަދައްކައިގެން އެ
ކަންތައް ހަމަޖެހިގެންދާން .ދެން އެހެނިހެންގައި އިތުރު އެއްވެސް ކަމެއް ފާހަގަކޮށްލަން އެހެން އެއްވެސް މެންބަރަކު
އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން .އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީއަށް.

މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު .އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރާކަށް ނޫން .އަޅުގަނޑު ބޭނުން މި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅަން
އަދި ހުށަހަޅާފައި މި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ތާއީދު ވެސް މިކަމަށް ލިބުން .ލިބިގެން މި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފްލޯރއަ ށް ވެސް ގޮސް ފްލޯރއިން ވެސް ފާސްވުން .އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަނީ ރައްޔިތުންގެ
މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އިނގޭތޯ އެ މެންބަރުންނަށް މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މެންބަރުން އަދި ހުޅުމާލޭގައި ވެސް ދިރިއުޅޭ
މެންބަރުންނަށް ކާރު ގެންގުޅޭ ބޭފުޅުން އިނގޭތޯ ނޫނިއްޔާމު އެ އަދި ހަމަ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް އެ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމުގައި ހުންނަހާ ހިނދު ސަރުކާރަށް އެ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް އެކަމުގައި ދައްކާ
ހަމަ އާންމު ރައްޔިތުންނާ އެއްގޮތަށް ދައްކައި އެކަމަކު ވެސް ޕާކިންގ ސްލޮޓް ލިބޭނެ ގޮތްވުން އިނގޭތޯ .އެއީ
އަޅުގަނޑު ހަމަ ހު ށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް އަދި އަޅުގަނޑު ހަމަ އެދެން ވެސް އެދެން .އެއީ މި ކޮމިޓީން އެގޮތަށް ފާސްވެ
އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާލަމެންޓް ގްރޫޕަށް ވެސް ގޮސް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ވެސް ފާސްވެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
ފްލޯރއަށް އައުން .އަޅުގަނޑު މިގޮތަށް މި ފާހަގަކުރަނީ ސަބަބަކީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ
މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ވެސް އަދި އޭގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކުރަން
އިނގޭތޯ ނުގަވާއިދުން ވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވެސް ހަމަ ކާރުތައް އެބަ ޕާކްކުރޭ .އެކަމަކު އޭގެ
ބަދަލުގައި އޭގެ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަށް އޭގެ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ދެން ހަމަ އޮންނަ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ
މަޖިލީހުގެ ހަމަ ގިނަ މެންބަރުންނަކީ ހަމަ އެ ބޭފުޅުން ދަތުރުކުރުމަށާއި އަދި މުހިންމު ކަންތައްތަކުގައި މަޖިލީހަށް
ވެސް އެބަ އަންނަން ވެސް އެބަ ޖެހޭ .ވާރޭ ވެހޭ ދުވަސްދުވަހު އަންނަން އެބަޖެހޭ .ކާރު ނުލިބިގެން ގަޑި ވެސް
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ޖެހިފައި އެބަހުރި .އަމިއްލަ ކާރު އޮވެ ބޭނުންނުކުރެވި މިކަހަލަ އެތައް ހާލެއްގައި އުޅެނީ .އުޅޭއިރު އެހެންވީމަ މިއީ
ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެކޭ އަޅުގަނޑަށް .މިގޮތަށް ހުށަހަޅަން އަޅުގަނޑު އެދެނީ މި ކޮމިޓީގައި ހަމަ އެންމެހައި
މެންބަރުން އިއްތިފާޤުން މިކަން ފާސްވެސްވެގެން ދިއުން .ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް.

(ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)

މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ ވާހަކަދެއްކެވުން:
އަޅުގަނޑު ހަމަ ރަސްމީކޮށް އިނގޭތޯ ދަންނަވާލަން ބޭނުން .އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުން މީގައި ހަމަ ރައްޔިތުންގެ
މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒު އެންޑް ސުލޫކު ކޮމިޓީން މިކަން ކުރަންޖެހޭނީ ފާޅުކޮށް އިނގޭތޯ .މި ކޮމިޓީން .އެއީ ސަބަބަކީ
އަޅުގަނޑުމެން މިކަމުގައި އެއްވެސް ގޮތަކަށް މިސާލަކަށް ސަރުކާރު ނޫނީ ރައްޔިތުން ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއެއް ތެރެއިން
މިކަން ހަމަޖެއްސުމަށްވުރެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަކީ މިއީ  3ވަނަ ބާރު .އެހެންވީމާ،
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވެސް ޝަރަފަކާއި ޤަދަރެއް ވެސް އެބަހުރި .ހައިރާކީއެއް ވެސް
އެބަހުރި އިނގޭތޯ .ދައުލަތުގެ ވަޒީރުންނަށް ކާރު ސްލޮޓު ދީފައިވަނީ .އަދި އޭގެ އިތުރުން ހަމަ ބައެއް އެމް.ޑީންނަށް
ވެސް ދީފައިވަނީ .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު ނުދެކެން މިއީ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުން އޮންނާނެ ކަމަކަށް .އަދި އޭގެ
އިތުރުން ހަމަ ރަސްމީކޮށް އެ އޮންނަ ގާނޫނުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަން ކަށަވަރުވެގެންދިއުން އެ އީ
އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި އެންމެ ބުއްދިވެރިގޮތަކީ ވެސް އަދި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ މި ވާހަކަ
އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ނަ އިބު ރައީސް އަދި ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރުންނާ ވެސް ހިއްސާކޮށް އަދި
އެހެން ޕާޓީތަކުގެ ވެސް ހަމަ އެ ބޭފުޅުންގެ މެންބަރުންނާ ވެސް ހިއްސާކޮށްފައި ހަމަ ފްލޯއިން ފާސްވެގެންދިއުން
އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި އެންމެ މޮޅު އިތުރުކަމަށްވަނީ .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު ހަމަ މިހާރުވެސް ކުރިން ހުށަހެޅުއްވި
ގޮތަށް އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީން މި ކަންތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ ދެން ހުރި ހިސާބުތަކަށް ގެންދިއުން އަޅުގަނޑު އެދެނީ
ވެސް.

8

 25އޮގަސްޓު 2021

އިމްތިޔާޒް އަދި ސުލޫކު ކޮމިޓީގެ  9ވަނަ ބައްދަލުވުން

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ސަނީފް.

ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ސަނީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު .އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ފުރަތަމަ ވާހަކަދެއްކި މައްސަލައިގައި ނިމުނީ އަވަހަށް ބެލުން.
އެކަމަކު އަވަހަށް ބެލުމުގެ ތެރެއިން ނިންމުމުގެ ސަބަބުން އޭގެ ތެރޭގައި އިދާރީމޭޒަށް ދެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް
ފާހަގަކޮށްފައި ނެތްކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން .އެއީ ބޭނުންވާ ލިޔެކިއުން ވެއްޖެއްޔާ ފުޓޭޖު ވެއްޖެއްޔާ އެ
ހުރިހާކަމެއް އޭގައި ހިމެނިފައި ނެތްކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން .ދެން އެއާއެކު މިހާރު ހިނގަމުން މިދާ
މައްސަލައިގައި އެއްޗެކޭ ބުނެލަން ބޭނުންވަނީ .އެއީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރާޢީ އެ ހުށަހެޅުއްވީ
އަޅުގަނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަނީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގިނަ މެންބަރުންތަކަކަށް
އަޅުގަނޑުމެން މިސާލަކަށް ކާރު ނުގެންގުޅޭ މީހުންނަށް އެ އުނދަގޫ ނެތަސް ކާރު ގެންގުޅޭ މީހުންނަށް އެ ދަތިތައް
ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ ހުރިމެ .އެހެންނޫނަސް އަޅުގަނޑުމެން ވެސް އެފަދަ ހާލަތެއްގައި ސެކިއުރިޓީ ބޭނުންވެއްޖެ
ހާލަތެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ބޭނުންވާނެ .އޭރުގައި ވެސް ހަމަ ކާރެއް ބޭނުންކުރާނެ ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން
ހަރަރކޮށްގެން ނަމަވެސް .އެހެންވީމާ ،އެފަ ދަ ދަނޑިވަޅެއްގައި ވެސް އެކަން ހުރެދާނެ .ދެން އެހެންވީމާ ،ހަމަ އާދަމް
ޝަރީފް އެ ދެއްކި ވާހަކަ ވެސް ނުރަސްމީކޮށް އެ ދެއްކި ވާހަކަތަކަކީ ވެސް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ހަމަ ރަނގަޅު
ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް .އެހެންވީމާ ،މި މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށް ރާޢީ އެ ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށް
އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ތާއީދުކުރަން .އެއާއެކުމެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަކިވަކި ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުން މި ކޮމިޓީގައި ވެސް
އެބަ ހިމެނޭ .އެ ބޭފުޅުންގެ ވިސްނުންތަކާއި އެއްޗެހި ހޯދަންޖެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދުމަށްފަހުގައި ދެން މި
މައްސަލަ ކު ރިއަށްގެންދާނެ ތާރީޚެއް އެޖެންޑާކުރުމަކީ އަޅުގަނޑު ހަމަ ދެކޭގޮތް .އޭރުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް
އިންނާނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާލިމެންޓު ގުރޫޕުގެ ލީޑަރުންނާއި އަދި އަޅުގަނޑުމެން އެ ވާހަކަދައްކަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ
ވާހަކަދެއްކި މި މައްސަލަ ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ ގޮތެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިފައި ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ.
އެހެންވީމާ ،މި މައްސަލައަކީ އެޖެންޑާކުރެވިގެން ދެން ތާވަލުކުރެވޭ މައްސަލައެއް ގޮތުގައި ނިންމައިދިނުން
އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެއީ ކަންނޭނގެ އަޑުއިވުނު ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކަށްވާނީ .އެހެންވީމާ،
އަޅުގަނޑު އެގޮތަށް ހުށަހަޅަން .ޝުކުރިއްޔާ.
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ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދުﷲ.

ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދުﷲ ވާހަކަދެއްކެވުން:
އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މިހާރު މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ސޯޝަލް
މީޑިއާ އެޕްތައް ވެރިފައި ނުކޮށް ތިބި ހުރިހާ މެންބަރުން އެ ބޭނުންވާ އެޕެއް މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން އެކަމާ
އެހީތެރިވެދީގެން އެ އެޕްތައް ވެރިފައި ކޮށްދޭން.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ .އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް.

މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:
އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ .އެހެނިހެން ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅުންތަކެއް އެބަހުރި ލިބިފަ .އެއީ އެއް
ހުށަހެޅުމަކީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ ހުށަހަޅުއްވާ އަދި ހަމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ސަނީފް
ވެސް ތާއީދުކުރައްވާފައި މި ކޮމިޓީގެ މި މައްސަލައަށް ބަޙުސްކޮށް ގޮތެއް ނިންމައިދިނުމަށް .އެއީ މި މައްސަލައަކީ
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ގެއާ އެންމެ ކައިރި ސްލޮޓަކުން އެ ބޭފުޅުންގެ ޕާކިންގ ހަމަޖެހޭނެ
ގޮތެއް ހަމަ ސަރުކާރުގެ އެ އޮންނަ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ދައްކަންޖެހޭ ފީއެއް ދައްކައިގެން ހަމަޖެހޭނެ އުސޫލެއް
ހަމަޖެއްސުމަށް ޓަކައި މި ކޮމިޓީން ގޮ ތެއް ނިންމުމުގެ ކަންތައްތައް .ދެން ހަމަ އޭގެ ތެރޭގައި ފާހަގަކުރެވުނު
ކަންތައްތަކަކީ އެކިއެކި މެންބަރުންނަށް ސެކިއުރިޓީގެ ކަންތައްތައް ހުރުމާއި އަދި އެހެނިހެން އެތައް ދަތިތަކުން ހަމަ
ސަލާމަތްވުމަށް ޓަކައި މިވަގުތަށް ހަމަ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރައްވައިފި.
ދެން އެހެންވީމާ ،އެ ކަންތައް އަޅުގަނޑު ހަމަ ވީހާއަވަހަށް އެ މައްސަލަ އެޖެންޑާކުރާނަން ވަކިން ހަމަ .ދެން އޭގެ
އިތުރުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް އަޅުގަނޑުމެން ކުރިން ޑިސްކަސްކޮށްފައިވީ ކަމެއް .އެހެންނަމަވެސް،
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އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން ފާހަގަކުރަން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދުﷲ ހުށަހަޅުއްވާފައި އެބަވޭ
މެންބަރު

އިއްޒަތްތެރި
ބޭނުންކުރައްވާ

އާދަމް

ސޯޝަލް

ޝަރީފް

މީޑިއާގެ

ތާއީދުކުރައްވާފަ .ރައްޔިތުންގެ
މަޖިލީހުގެ

އެކައުންޓުތަ އް

މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި

ފަރާތުން

ވެރިފައިކުރެވޭނެ

މެންބަރުން
އިންތިޒާމެއް

ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަށް ޓަކައި ސެކްރެޓޭރިއޭޓަށް ލިއުން .އެހެންވީމާ ،އެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު މިވަގުތު ހަމަ
ވޯޓަށް އަހާނަން .އޭގެ ކުރިން އަޅުގަނޑު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދުﷲއަށް ފުރުޞަތެއް
އަރުވަން( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން .މިވަގުތު އެހެނިހެން
ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ވޯޓަށް އެހުމަށް ހަމަޖެހިފައި މި ވަނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ،ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ
އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދުﷲ ހުށަހަޅުއްވައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އާދަމް
ޝަރީފް ތާއީދުކުރައްވާފައި މިވާ މައްސަލައަށް .އެއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިހާރު ތިއްބެވި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން
މި ބޭނުންކުރާ ސޯޝަލް މީޑީއާ އެކައުންޓުތައް މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން ވެރިފައިކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސެވުމަށް
ޓަކައި މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓަށް ލިޔުން .ދެން އެކިއެކި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރައްވައިފި ވަރަށް
ރަނގަޅު ނުކުތާތަކެއް .އޭގެ ތެރޭގައި މެންބަރުންގެ ނަމުގައި އެކިއެކި އެކައުންޓުތައް ހަދައިގެން ނުބައި މަޢުލޫމާތުތައް
ދައުރުކުރުމާއި މިކަހަލަ ކަންތައްތައް އާންމުވެފައިވާތީވެ

މި އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެހުމަކީ އަދި މެންބަރުންގެ

އެކައުންޓުތައް ރަސްމީ އެކައުންޓުތައް ވެރިފައިވެފައި ހުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް
ފާހަގަކުރައްވައިފި .އަދި ޚާއްޞަކޮށް މިއަދުގެ މި  21ވަނަ ގަރުނުގައި ސޯޝަލް މީޑިއާއަކީ ވަރަށް ބޮޑު ރޯލެއް އެބަ
ކުޅޭ އެއްޗެއް މަޢުލޫމާތު އެކިއެކި ގޮތްގޮތަށް ފެތުރުމަށް ޓަކައި .އެހެންކަމުން މިއީ ހަމަ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް
ގޮތުގައި

ސެކްރެޓޭރިއޭޓަށް

ލިޔުން.

އެހެންވީމާ،

މި

ހުށަހެޅުމަށް

އެއްވެސް

އިއްޒަތްތެރި

މެންބަރަކު

އިޢުތިރާޟުނުކުރައްވާނަމަ އަޅުގަނޑު މުޅި ކޮމިޓީގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްވީ ކަމަށް ބަލައި
ސެކްރެޓޭރިއޭޓަށް ލިޔާނަން .ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ހުރިހާ ،ވަޑައިގެން ތިއްބެވި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް
ވެސް .އަޅުގަނ ޑު ނިންމާލުމުގެ ކުރިން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފަށް ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން.

މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:
އަޅުގަނޑު ހަމަ ރެކޯޑަށް ޓަކައި ކުރީގައި ވާހަކަދެކެވުނު ގޮތަށް ތި ބޭފުޅުން އެދިވަޑައިގަތުމާއެކު އަޅުގަނޑު
ތައް ޔާރުކުރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު އޭގެ ޑްރާފްޓު އެބައޮތް .އެއީ ދެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ
ކޮންމެވެސް ގޮތަކަށް އެކަން ކުރިއަށްގެންދިއުން މުހިންމުވާތީ ހަމަ ހިތަށްއެރީ ދަންނަވާލާނަމޭ .ޝުކުރިއްޔާ.
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ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރި އްޔާ .އާދެ! އެނގިލައްވާނެ ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެންގެ ސުލޫކު ގަވާއިދުގެ ވަރަށް ބޮޑު
މަސައްކަތެއް އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގައި ހަމަ ނުރަސްމީކޮށް އެދިލެއްވުމުގެ މަތީން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އާދަމް
ޝަރީފް މިހާރުވަނީ ފުރިހަމަކޮށްދެއްވާފަ .ދެން އޭގައި އަޅުގަނޑުމެން މި ގަސްދުކުރަނީ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ
ހަމަ އިންފޯމަލް މީޓިންގތަކެއް ކުރިއަށްގެންގޮއްސަ އަޅުގަނޑުމެން އޭތި ސްޓްރީމްލައިން ކޮށްލާފައި ކޮމިޓީއަށް
ގެނައުމަށް ޓަކައި .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު ހަމަ އަދިވެސް އެއްފަހަރު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފަށް
ޝުކުރު އަދާކުރަން އެ މަސައްކަތުގައި އެ ކުރެއްވި ހަމަ ބުރަ މަސައްކަތަށް އަދި ހޭދަކުރެއްވި ވަގުތަށް ޓަކައި.
އެހެންވީމާ ،މިއަދުގެ ބައްދަލުވުން މިހާހިސާބުން ނިމުނީ .ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި
މެންބަރުންނަށް.
___________________
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