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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

 ޖަލްސާ  ވަނަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ އަށްވަނަ އަހ2018ަ

 ދުވަސް( )އަްނގާރަ 2018 މާރިޗު 13

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 ލިސް މަޖި .االهل هللا وعلى آله وصحبه ومن والم على رسوالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ވުން.ޖަލްސާގެ ހާޒިރީއިއް  .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  27ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ  މި

 

 .ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  .3

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

 . ުދވަހުެގ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުމާއި ަޔއުމިއްޔާ ފާްސކުރުން، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

 .2018/1/8އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާއެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން.  -3.1

ާޔ.  ަޔއުމިއްޖަލްސާގެ 3އަށް  2017/18/36އިން  2017/18/34ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު  -3.2

އް. މި ވަނަ ޖަލްސާއަްށ ހުރި ޔައުމިއްޔާތ11ަވަނަ ޖަލްސާއިން 9ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 2017އެއީ 

ަފއިނުވާތީ، ށަހަޅުއްވާޔައުމިްއޔާތައް މަޖިލީހުގެ ވެްބސައިުޓގައި ާޝއިޢުކުރުމަށްފަހު އެްއވެސް މެންބަރަކު އިޞްާލޙެއް ހު

ށް ކެއް ކަމަމިއްޔާތަަކކީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ގަބޫލުުކރާ ޔައުމިއްޔާތަ ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މި ޔައު

 ނިންމައިފިން. 
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 ރިޔާސަތުން އަންގާއެންގުން  .4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޙަބާ ދަންނަވައި މަރުވަރަށް ބޮޑަށް އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ، ރިާޔަސތުން އަންގާ އެންގުން.4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމް

 ރު ދަންނަވަން.ޝުކު

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  .5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ، ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަނ5ްޓަމް އެޖެންޑާ ައއި

، މިނިވަން  ބިލު ( އަށް އިޞްާލޙުގެނައުމުގެ)ިދވެހިރާއްޭޖގެ ފަނޑިާޔރުންގެ ގާނޫނު 2010/13ގާނޫނު ނަންބަރު  -5.1

މާރިޗު  12 މި ރިޕޯޓް. ންތައްަތާކ ބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުަރްއވަިއ ނިންމެވި ގޮތުެގ ރިޕޯޓްމުއައްސަސާަތކުެގ ކަ

  މަޖިލީހަށްަގއި އިްއޒަތްތެރި މެްނބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓަށް އެްއ އިޞްލާުޙ ލިބިފައިވޭ. މި ރިޕޯޓ2018ް

ދޫ ދާއިރާެގ އްރިރު، ފުނަހޭ ކޮމިޓީގެ ިއއްޒަތްތެރި މުޤަހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ކަންތައްަތކާ ބެ

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަލީ ސަލީމްނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފު

 ިވ މަސައްކަްތ ކޮމިޓީަގއިއިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ތިަޔ ހާމަކުރެްއވެ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ޝުކުރިއްޔާ 

ންބަރުންނަށް ތްތެރި މެމަޝްވަރާކުރެްއވުމަށްފަހުަގއި ކޮމިޓީން ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ބައެއް އިޞްލާޙުަތކާ އެުކަގިއ އިއްޒަ

 ން.ފޮނުވިފައިވާނެ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވިފައިވާ ރިޕޯޓް އަުޅގަނޑު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި

 

  ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 ހެޅިފަިއވޭ.ކުރިންވެްސ ދެންނެިވ ފަދައިން މި ރިޕޯޓަށް އެްއ އިޞްލާޙު ހުށަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. 

  ލީ ޢާރިފް.ހުށަހެޅުއްވި ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ކެާލ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ފް ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރި
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ގޮތަށް އަކުެރްއ  ވަނަ މާއްދާގެ )މ(ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވ27ިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ބުނެވިދިޔަ ގާނޫނުގެ 

ށެއް ސާބިތުެވއްޖެ ވަނަ ާމއްދާެގ )ފ(. ފަނޑިޔާރެްއގެ މަްއޗަްށ ޖިނާޢީ ކު 27އިތުރުކުރަން ައޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. އެއީ 

 ޑިޔާރެއްގެ  ކޯޓަކުން ކުރާ ޙުކުމެއް ނިހާއީ ޙުކުމެއް ކަމަށް ކަނޑައެޅޭ ހިނދުން ފެށިގެން އެ ފަނކަމަށް ޝަރްޢީ

އުމަކީ ފަނޑިޔާރުކަން ނިމުމަކަށް އަީއއެވެ. އަދި ެއގޮތުން އެ ފަނޑިޔާެރްއގެ ފަނޑިާޔރުކަން ނިމުމަކަށް އަ 

 އެޅުން ކަުމގައި އްސަލައަކާ ގުިޅގެން ފިޔަވަޅު ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ތައުދީބީ ނުވަތަ ސުލޫކީ މަ 154ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ވަކިކުރުމަށް ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ނުވަތަ ގާނޫނެއްގެ ދަށުން ފަނޑިާޔރެއްގެ މަޤާމުނ154ްނުވާތީ، ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

 އޮންނަ އިޖުރާއަެތއް މި ހާލަތުގައި ނުހިނގާެނއެވެ. ުޝކުރިްއޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޙް. ރާހީމް ފަލާއިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރު އިބްވާ މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ތާއީދުކުރައް 

 

 އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ އިބްރާހީމް ފަލާޙް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ށް އިޞްލާޙަ ވިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑު، ކެލާ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއް

 ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވަން. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އެީއ، ަވގުތުެގ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މި ރިޕޯޓަށް ކަނަޑއެޅިަފއި ވަީނ ޖުމުލަ އެއް ަގޑިއިުރގެ ބަހުސް

 45ނެޓު މި 5ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  16ޓު މިނެ 17 ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަށް 25މިނެޓު  30ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

ސްބަތްނުާވ ނި. ަވކި ޕާޓީައކަށް މިނެޓު އެއް ިސކުންތު. އަދާަލތު ޕާޓީއަށް  7ނެޓު މި 4ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް 

ރުޙަލާ ހުސްގެ މަބަ )ވަގުުތކޮަޅކަށްފަހު( ސިކުންތު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. 39މިނެޓު  1އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

 ނިންމާލީ. މިމަރުޙަލާ  ނިމުނީކަމުގައި ދަންނަވަން. އެއްވެސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެދިވަަޑއިގެންފައިުނވާތީ ބަހުސްގެ

ވާ ގޮުތގެ މަތީން ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ތިްނވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން، އެ މާއްާދގެ )ށ(ަގއި 75އެހެންކަމުން، ާގވައިުދގެ 

 2010/13ރު ާގނޫނު ނަންބަހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ، هللا ޙީމް ޢަބްދުތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަ

 .)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނިޑޔާރުންެގ ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާުޙގެނަުއމުގެ ބިލުގެ ތިންވަނަ ިކޔުން އިްއވަން

 ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެޑިފެކްޝަން ބިލު، -، އެންޓ5.2ިއެޖެންޑާ އައިޓަމް  -{5.2}

ގައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި 2018ާމރިޗު  13ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ޮގތުގެ ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް 

ރިޕޯޓަށް އެްއވެސް އިޞްލާެޙްއ ލިބިފައެއްނުވޭ. މި ރިޕޯޓް ަމޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވާީނ މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ 
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ންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ިއްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު، ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް. އިއްޒަތްތެރި ކަ

 މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ޅުވި ބިުލގެމެ ތި އިޝާރާތްކުރެްއވި، ނޫނިއްޔާ ވިދާޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ެދން

 ސައްކަްތކޮށްކޮމިޓީން ވަރަްށ މިނިަވންކަމާއެުކގަިއ މަމިނިވަްނ މުައްއސަސާތަކުެގ ކަންަތއްތަކާ ެބހޭ މަސައްކަތް 

ޗަްށ މައް ޒުކޮޅުއިޞްލާޙުތަކާ އެުކގައި މިހާުރ ވަނީ ފާސްކުެރވި، އަދި ެއ ރިޕޯޓް ވަނީ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މޭ

 ފޮނުވިފަ. އެ ރިޕޯޓް އަުޅގަނުޑ ހުށަހެޅިން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކޮމިޓީެގ  މިނިވަން މުއައްަސސާތަުކގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މި ފުރުޞަތުގައި 

ށް ންނަށް ވަރަތްތެރި ެއހެން މެންބަރުިއއްޒަ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރަށާިއ، އިްއޒަތްތެރި ނައިބު މުަޤއްރިރަށާއި،

ގުތު. ބަހުްސގެ ވަ  މި ރިޕޯޓަށް ކަނޑައެޅިަފއި ވަނީ ޖުމުލަ އެއް ގަިޑއިރުގެއިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު ޝުކުރު ދަންނަވަން. 

މިނެުޓ  5އަށް ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ 16މިނެޓު  17ިސކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީއަްށ  25މިނެުޓ  30އެީއ، ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

ށް ނިސްބަތްނުާވ މިނެޓު. ަވކި ޕާޓީައކަ ެއއްސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަށް  7މިނެޓު  4ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭއަށް  45

ދެ، އަުޅގަނުޑ ިސކުންތު. ފުުރޞަތު ހުޅުވާލަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އާ 39މިނެޓު  1އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

 .އަށްهللا ގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުމިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފޮނަދޫ ދާއިރާ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ދެންމެަގއި މިނިަވން މުއައްސަސާތަުކގެ ކޮމިޓީގެ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، .ألّسالم عليكم`. 

އާދެ! ެއއީ ؛ ޕޯޓަށްދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް އެ ހުށަހެޅުއްވި ރި އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު، ފުނަދޫ

ޑިފެކްޝަުނގެ ބިލު، މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެ ކޮިމޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި އެ ހުށަހެޅުއްވި ރިޕޯޓަށް އަުޅގަނޑު -އެންޓި

ވަަނ  18ންވަނީ، މިއަުދ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ ތާއީދުކުރަން. ހަމައެާއއެީކގަިއ ދަންނަވާަލން ބޭނު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެެރިއން ފެނިގެން މި ދަނީ އެއްެވސް ކަހަލަ އަމިއްލަ އެދުމެއް ނެތި ދިވެހި ޤައުމާއި ިދވެހި 

ޖިލީހުން ރައްޔިތުންެގ ލާބަާޔއި މަންފާައށް ޓަކަިއ މަސަްއކަތްކުރާ މެްނބަރުންތަކެކޭ. މިީއ އަުޅގަނޑުެމން އަސްލު މި މަ

ދެކެން ބޭނުންވި ދުވަހަކީ. ިދެވހި ރައްޔިތުން އިންިތޒާރުކުރަުމން އައީ ިދވެހި ރައްޔިތުްނގެ ޙައްޤުަގއި މަސަްއކަތްކުރާނެ 

މަޖިލީހެއް އުފެދިގެންދާނެ ދުވަހަކަށް. މިއަދު މި އޮތީ އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ އެ ދުވަސް ފެނިފަ. މިތާނގައި މިއަދު މިތިބަ 
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.ީޑ.ޭއއަށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ެމންބަރުންނަކީ އެ މީހުންގެ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ޕީ.ޕީ.އެމާއި އެމް

ކަންކަމުަގއި ެވސް، އެ މީހުންގެ އަިމއްލަ މަޞްލަޙަތު ފަހަތަށް ޖައްސައިލާފަިއ ދިވެހި ަޤއުމު އިްސކުރާ މެންބަރުން. 

މަކީ. އަުޅގަނޑުެމންގެ ވާަދވެރިންނަށް މިކަން އެއީ އަސްލު އަުޅގަނޑުމެްނ މިއަދު ބޭނުންވެގެން މި އުޅޭ ކަ

ކުރަންނުކެރުނީމަ މިއަދު މި ތަނަށް ވަންނަންނުކެރިގެން މި އުޅެނީ. ދިވެހި ޤައުމަށް، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް، 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަަރއްޤީާއިއ ކުރިއެރުމަށް ހިތްނޭދޭ ބަޔަކު މިއަދު ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިިދކޮޅު ފަރާތްތަުކގަިއ 

އްކަތްކުާރކަން އެއީ އަުޅގަނޑުމެން ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި ދަނީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް މަސަ

ދިވެހި ރައްޔިތުން އުއްމީދުނުުކރާވަރުގެ ތަރައްީޤއާއި ކުިރއެުރން އަންނަމުންދާ މަންޒަރު. އެފަދަ ސަރުކާރެއް ޤާއިމުވެ، 

ޤައުމުަގއި ވެރިކަންކުރަން ފެްއޓީމާ އެކަމަށް ހަސަދަވެރިވާ ، ވަފާތެރި ވެރިޔަކު ރައްޔިތުންނާއި ޤައުމަށް އިޚްާލޞްތެރި

ބަޔަކު ނިކުެމ، ބަޣާވާްތކޮށްގެްނ ސަރުކާރު ަވއްޓާލަން ެއކި ަފހަރު މަތީން މަސައްކަތްކުރަުމންދާކަން މިއީ އަުޅގަނޑުމެން 

ިއގެންނެވި ފަހުން ިމއަދާ ހަމައަށް އަިއއިރު އެކި އެންމެނަށް އެނޭގ ޙަޤީޤަތެއް. ރައީސް ޔާމީން ވެިރކަމާ ަހވާލުެވވަޑަ 

ގޮތްގޮތުން، އެކި ސިފަސިފަިއގައި މި ސަުރކާރު ބަދަލުކޮށްލުމަށް ޓަކައި އިިދކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވަނީ މަސަްއކަތްކޮށްފަ. 

. އަދި ލޯންޗު މޭ ޑޭއެއް ގެނެއްިސ. ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ރިޝްވަތުދީގެން މިކަން ކުރަން އުޅެފި

ގޮްއވާލަިއގެން، އެ މަނިކުފާނުގެ ފުރާނަފުޅު ދުއްވާލަިއެގން ވެރިކަމަށް ބަޔަކު އަންނަން މަސައްކަތްކުރަްއަވއިފި. 

ހަމައެއާެއކީަގއި އޭެގއިތުރުްނ މި ައއީ ޖުޑިޝަީރގެ ެތރެއިން ބަޣާވާެތއް ގެނެސްެގން، ޤާނޫނުއަސާީސއާ ޚިލާުފ 

ަވއްޓާލުމުގެ މަަސއްކަްތ. މި ހާލަތަށް ދިޔައިމަ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްަފއި،  ބަޣާވާތެއް ގެނެސްގެން ސަުރކާރު

ރައްޔިތުންގެ ގެއަށް ރަްއޔިތުންގެ ބަސްބުނަން ފޮނުވާފައި ތިބޭ މަންދޫބުން އެބަޖެހޭ މި ޤައުމުގެ ޙައްުޤގައި ތެދުވަން. 

ގޭގެ މަންދޫބުން ތެދުވާ ދުވަސް. އެހެންވީމާ، ދިވެިހ  މިއަދަކީ އެ ތެދުވުން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޙައްުޤަގއި، ރަްއޔިތުންގެ

ރައްޔިތެްއގެ ަހއިސިްއޔަތުންނާއި އަދި ަރއްޔިތުްނގެ މަންދޫބުން؛ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮްށފައި މި މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފަިއ 

މަސައްކަތްކުަރްއވާ ހުރިހާ ހުރި ރައްޔިތުންގެ ބަސް ބުނަން ފޮނުވި މަންދޫބެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މިއަދު މި މަޖިލީހުގައި 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް، އަޅުގަނޑު އެ ދާއިާރއަަކށް ނިސްބަތްވާ ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ލޮބުވެތި 

ރައްޔިތުންގެ ނަމުަގއި ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެީކގައި ޝުކުރުދަންނަވަން. އާދެ! ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދު މި 

ދޭތެރޭގައި ފުންކޮށް ވިސްަނއިލާއިރު މީަގިއ އަުޅގަނޑުމެން ފުރަތަމަ މި ބިލުގެ ބަހުސް މަރުޙަލާގަިއ ހުށަހެޅުނު ބިލާ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ މެންބަރުންގެ ހުރި ވަރަށް ގިނަ ކަންބޮޑުވުްނތަކެއް މި ބިލުެގ ތެރޭަގއި ިމހާރު ވަނީ ރަނގަުޅކުރެވިފަ. 

ށް އެަކއްެޗއް ކިޔަން އެހާ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވެހިނަގއިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް ކޮންމެ ކަމަީކވެސް ހުރިހާ އެންމެނަ

އެހެންނަމަވެސް ައޅުގަނޑަްށ ޔަޤީންވާ ކަމަކީ، ައޅުަގނޑުމެންގެ ދެ ޕާޓީ؛ އާދެ! ޕީ.ޕީ.އެމާއި އެމް.ޑީ.ޭއއަށް 

ޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ މެންބަރުންނަކީ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ޤައުމަށް ރަނގަޅު ގޮތެއް ވާ ޮގތަށް މި މަ 

ކޮންމެ ބިލަކަށް ތާއީދުކުރައްވާނެ މެންބަރުންކަން. އަޅުގަނޑު ިމއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިްއޒަތްތެިރ 
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ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ދަްނނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ޕީ.ޕީ.ެއމާއި އެމް.ޑީ.އޭގެ ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މި 

ނު ދިވެހި ޤައުމަށް ތި ގެނެސްދެްއވާ ތަރައްީޤއާ ެއީކގައި ކުރިއަށްދާން މަގުފަހިާވ ތިބީ ފިސާރި ކެރިގެން، މަިނކުފާ

ގޮތަށް މި މަޖިލިސް ތެރެއިން ކޮށްދޭންޖެހޭ ކޮންމެ ކަމެއް ކޮށްދޭށޭ. އެކަމާ އެްއގޮތަކަްށވެސް 

ކާރު ބަލިކުެރވޭވަުރގެ ކަންބޮޑުެވވަަޑއިނުގަންަނވާށޭ. އަޅުގަނޑުމެންނާ މި މަޖިލިސް ތެރޭަގއި ވާދަކޮށްގެްނ މި ސަރު

އިދިކޮޅު ޕާީޓއެްއ، އިިދކޮޅު ފަރާތްތަކެއް މިއަދަކު ނެތޭ. އަޅުގަނޑު އެ ބޭފުޅުންނަށް ދަޢުވަތުއަރުވަން މަޖިލީހުެގ 

ތަޅުމަށް ވަޑަިއގަންަނވާށޭ. ަވޑަިއގެން އެ ބޭފުޅުން ެވސް މިފަދަ ބިލުތަކުގައި ބަހުސްކުަރއްވާށޭ. ބަހުސްކުަރްއވަިއގެން 

ނަށް ސާބިތުކޮށްދެްއވާށޭ އެ ބޭފުޅުން އެ ދައްަކަވނީ ރަނގަޅު ވާހަކަކަން. މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ވަޑައިުނގެްނ ރައްޔިތުން

މިތާގެ ސަިއކޮޓަރީަގއި ިތއްބަަވއިގެްނ، ބަރާބަރަށް ފަރީއްކުުޅއްަވއި، ސައިަބއްލަަވއި، ާހިޒރީގައި ސޮއިކުަރްއވަިއ، އަިދ 

ގައި ޮސއިކުަރއްަވއި، ކޮމިޓީ އެލަވަންސް ނަްނގަަވއި ހެއްދެވުމަކުން އެއީ ެއ ކޮމިޓީތަކަށް ަވޑަިއގެން ކޮމިީޓގެ ހާޒިރީ 

ބޭފުޅުންނާ ރައްޔިތުން މަތިުކރެއްވި މަްސއޫލިްއޔަތު އަދާުކރެއްވެނީކީ ނޫނޭ. އެކން ުކރަން ކެރިވަަޑިއގަންނަވާށޭ. 

ބިއިުރ އަޅުގަނޑުމެން އޮންނާނީ އަޅުގަނޑުމެން މިއީ އިދިކޮުޅގައި ތިބި މީހުން. އަޅުގަނޑުމެން އިދިކޮޅުަގއި ތި

އިދިކޮުޅގައި ތިެބގެން ސަރުކާުރ ޖަވާބުދާރީކުރުވަން ކުރާނީ ޮކންމަސައްކަތެްއކަން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ސާބިތުކޮށްދީފަ. 

އެކަމަށް ހެކިެވވަަޑއިގަންަނާވނެ ބޭފުޅުން މިއަދު ވެސް މި މަޖިލީހުގެ ކުރީ ސަފުގައި އެިތއްބެވީ ފެންނަން. 

ންނަށް އެނިގވަަޑއިަގންނަވާނެ، އަުޅގަނޑުމެން ިއދިކޮޅުަގއި ތިބިއިުރގައި ައޅުަގނޑުމެންނެއް ނުނިކުންނަމޭ. އެބޭފުޅު

އި، ޮކމިޓީ އެލަވަންސް ނަަގއިގެްނ ބޭރުގައި ަސއިކޮޓަީރގައި ތިެބެގން ސައި ބޮއިގެްނ، ކަިއގެން، ހާޒިރީގައި ޮސއިކޮށްފަ 

 މިތަނަށް ހުށަހެޅޭ ބިލު؛ މިސާލަކަށް ބަލަމާހިނގާ، ޖީ.އެމް.އާރުެގ ގެަޔކަށް ނުދަން. އަޅުގަނޑުެމން މިތާތެރޭގައި

ޖީ.އެމް.އާރަށް އެއަރޕޯްޓ؛ ސޮރީ. މާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ނޫނިއްޔާ ހުޅުލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް 

 ތެރެއިން ެއކަން ތަނަށް ގާނޫނީ އިމުގެ ދޫކޮށްލައްެވގެން ުއޅުނީމާ ައޅުގަނޑުމެންގެ އިދިކޮުޅަގއި ތިބެގެން މި

ފާސްކޮށްފައި ޮއްއާވ  ގެނެސް. އިޞްލާޙު ގެަނއީމާލިއްޔަުތގެ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު އޮތް ޙައްލުކުރަންެވގެން ދިވެހިާރއްޖޭގައި

އްޒަތްތެރި ން ކުރެއްވީ. ެއަކމަކު މިއަދުގެ އިގާނޫނީ އިމުގެ ބޭރުން އެކަ އެ ތަސްދީގުކުެރއްވުމަކާ ުނލައި

ނުގަންނަާވ ޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭނުންފުޅުވެވަަޑެއއްއްޒަްތތެރި ރައީސުލްމިއީ. މިއަދުގެ އި ފާަތކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ތަ

އެ މަނިކުފާނު ކުރަްއވަން  ،އެ މަނިކުފާނު ބޭނުންވަނީ .ގާނޫނީ އިމުގެ ބޭރުން ެއްއވެސް ކަެމއް ކުރަްއވާކަށް

 ،ާރއްޖޭަގއި ެހދިފައި ހުރި ގާނޫނުތަކާއި ދިވެހި ،ނޫނުއަާސސީއާއި ވާ ކަމެއް ިދވެިހ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާބޭނުންފުޅު

ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ކުރަްއވަން. އެހެްނީވމާ، އެ މަނިކުފާނު ބޭނުންވާ ކަންކަން ކުރަްއވަން ބޭނުންވާ 

އި ތަނަށް ފޮނުްއވަނީ. މިއަދުގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއަށް ވެސް ހަމަ އޭރުގަ  ގާނޫނުތައް ަބއްޓަންކުަރއްަވިއގެން މި

. އެކަަމކު އެކަން މަޤާމުަގއި ހުރިާހ ދުވަހަކު ، އެަމނިކުފާނު އެފުރުޞަތު އޮންނާނެތާ ކަންކުރި ގޮތަށް ކަްނ ކުރުމުގެ 

ެއ  ،ކުރެއްވި ެއއް ކަމަކީޑަށް ވަކާލާތުކުފާނު އެންމެ ބޮނީ އެ މަނިކުފާނުެގ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އެ މަނިނުކުރައްވަ
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ދަމަހައްޓަވާެނކަން. އެންމެންނާ ދޭތެރޭގަިއ  ހައްޓައިނޫނުގެ ބާރު ނަގަވެރިކަމެްއަގއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާމަނިކުފާނުގެ 

ންެގ ތުރަްއޔި ،ޢީ ނިޒާމަކީ ަރއްޔިތުްނ އިތުބާރުކުރާ އްވާނެކަން. ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޝަރްުކރަހަމަހަމަކޮށް ގާނޫނު ތަންފީޒު

ވަޢުދުތަކަާކ ެއކީަގިއ  ތިރާމާއި ލޯބި ލިބިގެްނވާ ނިޒާމަކަްށ ހައްދަަވއިެދއްވާނެކަން. މިފަދަ އެތައް އިހު

ޔިތުން އެ މަނިކުފާނު ަރއް  ރާއްޭޖގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ މަޤާމަށް ދިވެހިކުަރްއވަިއގެންވަކާލާތު

ނަްށ އެ މަނިކުފާނުގެ ވަޢުުދތައް ފުރިހަމަކޮށްދެއްވަމުންދާ ދިވެހި ަރއްޔިތުން ،ކުރެްއވީ. ކުރެްއވީމައިންތިޚާބު

ނުކުރެިވގެން ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމު ދިކޮުޅ ފަރާތްތަކަށް ެއަކމަށް ކެތްދަނޑިވަެޅއްަގއި ިދވެހިރާއްޖޭެގ އި

ަވޑަިއގަންނަވަން  މަށްއްޔާކައަދި ރަީއސުލްޖުމްހޫރި ،ބައެއް ދުވަްސވަރު އަާދކުަރއްވާަފއި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންާނއި

ނޫން އެހެން އެްއވެސް ކަމެއް ނެތިގެްނ ، ފަރީއްނުކުުޅއްެވިވގެން އެނުލެއްޕެިވގެންބޭނުންފުޅުންވެހެން އަވަހާރުފުޅު

މި ޤައުމުގަިއ ވެރިކަމުަގއި ތިމާ ނޫްނ މީހަކަށް ހަމައެއާެއކީަގއި ޒާތީ ހަސަދަ އަދި  ،އުޅުްއވާ ބޭފުޅުންނާއި 

 30 ،ކުރާތީ އަށް ނުކުެރވުނ ކަންތައްަތއް އެހެން ީމހަކު އައިސް ތިމާ ،ތު ލިބިގެންދާތީފުރުޞަތަރައްޤީކުރުމުގެ 

ލިބޭ  ންތައްތަްއ އެންމެ ހަތަރު އަހަރުދުވަހުން ރައްޔިތުންގެ ސަޕޯޓުއަހަރުން ނުވި ކަ 3 ،ނުވި ކަންތައްތައް ންއަހަރު

ިއސްލާމް ދީނުގަިއ  ؛ވަޑަިއގެން ރިޝްވަތުގޮތަށް އެ ކަންކަން ކުރަްއާވތީ އެކަމާ ހަސަދަވެރިވާ ބޭފުޅުން ނިކުމެ

ންމެ ބޮޑަށް އްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެން މި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އިރިޝްވަތަކީ ކިހާވަެރްއގެ ެއއްެޗއްކަ

މް ހަނދުމަފުޅުކޮށްއެރުވި ބޭބޭފުޅުން އެކަން ކުރަްއަވއިގެން، ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރްޢި ދާއިާރެގ އެންމެ މަތީ ކޯޓު؛ ސުޕްރީ

ކޯޓުގެ ައގު ދިވެހިާރއްޖޭެގ ރައްޔިތުްނގެ ކުރިމަީތގަިއ ވެްއޓިގެންދާ ފަދަ ގޮތަަކށް ކަންތައްތަްއ ކުެރއްވީމާ، 

އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ އެ ބޭފުޅުންނާ ދޭތެރޭގައި ގާނޫނީ ގޮތުން އެޅެން ހުރީ ކޮންފިޔަވަޅުތަކެއްތޯ ބަލައި، ެއކަންކަްނ 

މަކުރަން އިނގޭތޯ އެފަދަ ބޭބޭފުޅުން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބާޣީންގެ ލިސްޓުގައި ނަން ކުރަން. އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ހިތާ

ލިޔަންޖެހުނީމަ. މި ވާހަކަ ހަމަ މިދަންނަވާލީ، އަޅުގަނޑުމެްނ ހަމަ  ވަރަށް އިހުތިރާމުކުރާ ބޭފުޅުން މިގެންނަން އުޅުނު 

ކަށް ދާންދެން ވެރިކަންކުަރްއވާފައި ިތއްބެވި ބަޣާވާތުގެ ތެޭރގައި ހިމެނުީނމަ އިނގޭތޯ. ިދވެހިރާއްޖޭަގިއ ދިގު ޒަމާނަ

ބޭފުޅުން، ރާއްޖޭގެ ތަަރއްޤީާއއި ތަހުޒީބުެގ ބާނީންގެ ގޮތުަގއި މި ރާއްޖޭެގ ގިނަ ަރއްިޔތުންތަކެއް ގަބޫުލކުރަްއވަމުްނ 

ކެިވ ބޭފުޅުްނ ވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅުން، ރަްނ ތިރީސް އަހަރޭ ކިަޔއިގެން އަޅުގަނޑުމެން ވެްސ އެަތއް ވާހަކަތަެކއް ދެއް 

ބާޣީންގެ ލަޤަބު ހޯދުމަކީ ސަފުހާއިން  ކަޅު ސަުފހާއެއް، ބަޣާވާުތގެ މިއަދު ނިކުމެވަޑަިއގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގެ

ގަނޑުމެންނަީކ ދިވެހި ރައްޔިތެްއގެ ހައިސިްއަޔތުން އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ވަރަށް ދެރަވާ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، އަޅު 

އެ  ،އްެވސް މީހަކަށް އިސްކަންދޭނެ ބައެްއ ނޫން. އެ މީހާ އަދާކޮށްފައި ހުރި މަޤާމެއްގެ ގޮތުންއެ މި ޤައުމަށް ވުރެ

އެ މީހާގެ ނަސަބެްއެގ  ،އެ މީހާ ނިސްބަތްވާ ހަސަބެްއގެ ސަބަބުން ،ޢާއިލާއެްއެގ ސަބަބުންމީހާ އުފަންވާ 

ެއ  ،އެީއ ކޮންމެ މީހެއް ކަމަށް ިވޔަސް. އެ މީހާައކަށް އިސްަކމެއް ނުދެވޭނެ ސަބަބަކުންނެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް

ރައީސްކަން ކުރަްއވާފައި ހުރި ކޮންމެ މީހެއް ަކމަށް ވިޔަސް. ެއއީ ކުީރގަިއ ެއއީ  ދިވެހި ޤައުމަށް ޣައްާދރުވީމަމީހަކު 
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މަްށ އުުޅއްވާ ބޭފުެޅއް ކަ ބޭނުންފުޅުެވގެން ކަމަށް މިހާރު ަވަޑއިގަންަނވަން، ައދި ރައީސްބޭފުޅެއް ކަމަށް ވިޔަސް 

، ކަމަށް ވިޔަސް  ގެ ތެރޭަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅެއްދިވެހިރާއްޭޖގައި ިތްއބެވި އެންމެ ބޮޑެތި މަހުޖަނުން ،ވިޔަސް 

ނެތިގެން ނިކުެމ ގާނޫނީ ގޮތުން އުފެދިފަިއ އޮތް ސަރުކާރެއް ރަްއޔިުތން  އެ ބޭފުޅުން ވެރިކަން ނޫން އެއްެޗއް

ްށ ކުރިއެރުން އެ ސަރުކާުރން ގެނެސްދީދީ ޮއއްާވ، ރަްއޔިތުންގެ ލާބަާޔއި މަންފާއަރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ތަަރއްީޤއާއި 

ކޮށްގެން ަވއްޓާލަން ގާނޫނީ އިުމގެ ބޭރުން ބަޣާވާތް ދަނިކޮށް އެ ސަުރާކރުއި ކެނޑިނޭޅި މަަސއްކަްތކުރަމުންޓަކަ

ސް މި ކަންކަްނ ދަށް ގެެނސްގެން ވެނުތައް ވުޖޫދިމާކުރީމާ އެބަޖެހޭ މިފަދަ ގާނޫނުތައް ވުޖޫދުކުރަން. މިފަދަ ގާނޫ

ގެ ކޮންމެ މީހަކަށް އެބަޖެހޭ ހުއްޓުވަން. ހުއްޓުވާަފއި ޤައުމަިއގެން ކުރިއަށްދާން އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން

ތްާވ ބައަށް ނިސްޖިލީހުގައި ތިއްެބވި ޕީ.ޕީ.އެާމިއ އެމް.ޑީ.އޭ ރައްޔިތުްނގެ މަވަނަ 18ބޮޑުކަން މިައދު މި ޤައުމު  ވުރެ

އަޅުގަނޑުމެްނގެ  ،. ައޅުގަނުޑމެންނަކީމި ވަނީ ސާބިތުކޮށްދެއްވާފަްއަޒތްތެރި މެންބަރުން ރައްޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ އި

އަްށ މި ތިބީ ދިވެހިރާއްޭޖެގ ސާ ވެްސ އަުޅގަނޑުމެން އަިމއްލަނާޔަތުެގ ފައި، ރަމަޟާން މަހުގެ އިއެލަވަންސް 

ނަށް މި ށް ބަދަލުކޮށްލައިގެން. އެެހންވީމާ، އަުޅގަޑުމެންނާ ވެސް އެްއވަރަސާތކުގެ މީހުންސަރުކާރުގެ އެހެން މުއަްއސަ 

، ދިހަ  އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ސާލަކަށްއަމިއްލަ އެދުމެއް ނެތްކަން. މިއަޅުގަނޑުމެްނގެ  އެަބއޮްތ. ވާހަކަ ދައްކާނެ ޖާގަ

މަޖިލީހުން ފެށިހެން އެކަން  ތުްނގެ ވަނަ ރައްޔި 17ނާޔަތަށް ލިބެމުން އައި ބައެއް. ހާސް ރުފިޔާ ރަމަޟާން މަހުގެ އި

ދޫބުން ންމަ ކުރިވަނަ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުން އިންތިޚާބ18ުއޮތީ އެހެން. އެހެންނަމަވެސް، މި 

ަދއުލަތުގެ އެހެން މީހުންނާ ތަފާތު ގޮތަކަށް ެއކަން ކުރަން. އެހެން ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އޮންނަ ވެވަަޑއިނުގަތީ ބޭނުންފުޅު

 ތެރެއިްނ، ެއއޮންނަ ގޮތަކަށް އެކަން ކުރަން ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނީ. ފެނުނު ހިނދު، ޕީ.ޕީ.އެމުން؛ ހަމައިގެ

އަުޅަގނޑުމެން ޝާމިލުކުރަންޖެހޭނެ ޕީ.ޕީ.އެމް އަންނަ ކޮންމެ  .އޭއެމް.ޑީ ޕީ.ޕީ.އެމުން؛ ޭއގެތެރޭަގއި ޚާއްޞަކޮށް

ގެންދަނީ މި ދައްކަމުން ކުެރވޭނެ ދެ ޕާޓީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ދެ ޕާޓީންނު.ޭއއަކީ ވަކިއި އެމް.ޑީއި. އެއީ ޕީ.ޕީ.އެމާތަނެއްގަ 

 ދު އަުޅގަނުޑމެންގެ ކޯލިޝަން ޕާޓުނަރން ސަރުކާރު ހިންގާނީ ކިހިނެއްކަން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މިއަނުކޯލިޝަ

ރުދަންނަވަން ބޭނުން، އީދުކޮށް އެ މަނިކުފާނަށް ޝުކުމުޙައްމަދަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއަޙްމަދު ސިޔާމް އޮނަރަބަލް 

 ސް ޔާީމންގެ ސަރުކާރު ދަމަހައްޓައިރައީ އެކީގައި ހުންނަވައި، ަގިއ މިހާތަނަށް ސާބިތުކަމާއަޅުގަނޑުމެންގެ ކޯލިޝަނު

.ޕީ.އެްމގެ ނަމުަގިއ ޕީ އެހީތެރިކަމަށްޓަކައި ނެގެހެއްޓުމަށް ޓަަކއި އެމް.ޑީ.އޭއިން އެ ެދއްވާ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާއި

. އިނގޭތޯ ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން ޔާމް މުޙައްމަދަްށ އަުޅގަނޑު ވަރަށްއޮނަރަބަްލ އަޙްމަދު ސި ީލޑަރު ގެއެމް.ޑީ.އޭ 

ވެްސ  ލާނީ، ައޅުގަނޑުެގ ވާހަކަ ނިންމަމުންުޑގެ ވާަހކަޮކޅު ނިންމައިލާފައި އަުޅގަނަހކަތައް ދަންަނަވއިވާ އާދެ! މި

ނުކުރަްއވާށޭ. ޅުގަނޑުމެންނާ ދޭތެރޭގައި ޝަްއކުަރއްޔިތުން އަ ،ަކއަކީ ން ބޭނުންވާ ވާހައްޔިތުންނަށް ދަންނަާވލަދިވެހި ރަ

އޮތީ ވަރަްށ  ޝަން މިަޓކައި ޕީ.ޕީ.އެްމ، އެމް.ޑީ.ޭއގެ ކޯލިކުތުމަށްދެކޮޅަށް ނި އްދާރުވާ ކޮންމެ ބަޔަކާމަށް ޣަމި ޤައު

 ،ގެ ައތްމައްޗަށް ދޫކޮށްލެޭވވަރުގެ ރާއްޖެ ބޭރުގެ ބައެއް ރަނގަޅަށް ތައްޔާުރވެގެންނޭ. އަޅުގަނޑުމެން ބަލިކޮށްފައި މި 
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ިދވެހިރާއްޖޭެގ  ،ލާފައިފައި މިތާނގައި މިނިވަންކަން ނަގައިލާފަިއ، އިސްތިޤުލާލް ެގއްލުަވއިލާ ސަރުކާރު ވައްޓައި ނޫނީ މި

ންެގ އިސްލާމްދީން ނޫން ދީންތަކަށް ފުރުޞަތު ހޯދައިދޭން އުޅޭ ބަޔަކަށް މި ޤައުމަކުން ާޖގަެއއް ނުދޭނަމޭ. އަުޅގަނޑުމެ

ރަްއޔިތުންނަށް އަުރވަމުން އަުޅގަނުޑގެ ވާހަކަޮކޅު  ފުރާނަ ހަށީގައި ހުއްަޓކާ އެަކމެއް ނުކުރެވޭނޭ. އެ ޔަޤީންަކން ދިވެހި

 ވަރަށް ސާބިތުކަމާ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ދެ ޕާޓީގެ މެންބަރުންނަށް މެންގެނިންމާލަނީ. ނިންމާލަމުން އަޅުގަނޑު

އެއީ ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނަށް އަޅުގަނޑު  ްތ ދެ ބިލު؛އޮ ކުރިމަތީގައި މިމިއަދު އެީކގައި ައޅުގަނޑުމެންގެ 

ބިލަށް ހުށަހެޅުއްވި ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު  ފެކްޝަން ބިލު؛ ވިލިމާލޭޑި-، ައދި އެންޓިހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙާއި 

ޤައުމަށްޓަަކއި ެދވޭ ވޯޓެކޭ. ިމީއ ވާށޭ. މި ވޯަޓކީ ލާޙުތަާކ ެއކީަގއި ތިަޔ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެްސ ވޯޓުެދއްގެނައި އިޞް އެ

ޅުގަނޑުމެންގެ މާދަމާެގ އަމި ވޯޓަކީ މިއީ އަޅުގަނުޑމެންގެ މިނިވަންކަމަށްޓަކަިއ ދެވޭ ވޯެޓކޭ. މި ވޯޓަީކ 

ޔޫމް ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްهللا ވޯަޓކީ ިދވެހިރާއްޭޖގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަްބދު މުސްތަޤުބަލަށްޓަކައި ދެޭވ ޯވޓެކޭ. މި

ދުމަތުގެ އަުގ ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދެވޭ ވޯޓެކޭ. ށްދެްއާވ އަގުހުރި ޚިކޮއެއުމަށް ޤަދިވެހި 

ވެސް ވޯޓުދެްއވާށޭ. އަުޅަގނޑަށް ފުރުޞަތު ދެއްވީތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ.  އެހެންވީމާ، ހުރިހާ ބޭފުޅުން

 ،ފިތުނަވެރިންާނއި އްަވއި،ފާަގތި މުސްތަޤްބަލެއް މިންވަރުކުރަޤައުމަށް  ިދވެހި ،އަޅުގަނޑުގެ އިޚްލާޞްތެރި ދުޢާއަކީ

މާއި ދިވެހި ރައްޔިތުން އުތްތެރިންެގ ރޭވުންތަކުން ދިވެހި ޤަ ޔާނާ، ޚިދާވާތްެތރިންނާއި، ޢަހަސަދަވެރިންނާއި

ން ޔާމީهللا ބްދުވަަޑއިގަުތގެ ހެޔޮ ވިސްނުްނ ރައީސް ޢަސަލާމަތްކުރައްަވއި، ދިވެިހ ޤައުމައިގެން ކުރިއަށް 

 . والّسالم عليكم ورحمة هللا وبركاتهކުެރއްވުން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް މިންވަރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގެންފައިއެދިވަޑައި  ގޮތުގައި މިހާރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑަށް މިހާރު މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތް

ންނަވަން. ކަމުގައި ދަގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީސްހާރު ބަހު. އެހެންީވމާ، މިދޫކޮށްލައްވާފަ ވަނީ ތިއްބެވި މެންބަރުން ފުރުޞަތު

އި ށް އިދާރީ މޭުޒގަ ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ޯވަޓށް އެހުން. ވޯުޓ ރަނގަބީލު ެޖއްސެވުމަ ،6މް އެޖެންޑާ ައއިޓަ

ވަނަ ނަންބަރުގެ  3ގެ ވަނަ މާއްާދެގ )ހ(75، ަގވާއިުދގެ ން އެބަޖެހޭއަދި ދަންނަވާލަށް ދެންނެވުމުގެ ކުރިން އަުޅގަނޑަ 

 ނިހާން ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ،ންމަތީ މާއްދާގެ )ށ( ގަިއވާ ގޮުތގެ އެ ،ދަށުން

 ން ިއއްވަން. ވަނަ ިކޔު 3ޑިފެކްޝަން ބިުލެގ -، އެންޓިޙުސައިންމަނިކު ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.  .6
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ްއވުމަށް އިދާރީވޯޓުރަނގަބީލު ޖައްސަަވއިދެ ، ވޯޓަްށ އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ޯވޓަށް އެހުން.6އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

 އްސަލަެއއްކުޑަުކޑަ ޓެކްނިކަލް މަ އާދެ، . މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(

 ށްފަހު(ަވގުތުކޮަޅކަ) އްލުވާނެ ވާހަކަ ދަްނނަވަން.ޙަމައްސަލަ  ވަރަށް އަވަހަށް .މި ދަނީއަޅުގަނޑުމެން ޙައްލުކުރަމުން 

ން ކާޑުކޮޅުތަްއ  މެންބަރުިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުން ކާޑުޮކޅުތައް ެޗކުކޮށްލަދެްއވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން. އިްއޒަތްތެރި

ޑުކޮޅުތައް  މެންބަރުން ކާއިްއޒަތްތެރި )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ޗެކުކޮށްލަެދއްވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން. 

 .ންލުށް ދަންނަވާވޯޓަ ތިން ގެ ވޯުޓގަީޑަގއި މި އޮތީމިއަދުމިހާރު ން. ނަެދއްވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަުރވާޗެކުކޮށްލަ

ްށ ( އަނުހިރާއްޭޖގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫިދވެ) 12010/13 ގާނޫނު ނަންބަރުދަންނަވާލަންޖެހޭ ވޯޓަކީ، ފުރަތަމަ 

ތުެގ ގޮ ނިންމެވި ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ކަްނތައްތަކާ ބެހޭ، ގެަނއުމުގެ ބިލުއިޞްލާޙު

ޞްލާޙް ށަހެޅުއްވި އިހުޢަލީ ޢާރިފް  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޕޯޓަށް ކެލާ ދާއިާރގެ މި  .ޓަށް ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙެއްރިޕޯ

 އިދާރީ މޭުޒގައި ދަންނަވަން.އިްއވައިެދއްވުމަށް 

 

 އިްއެވވުން:މޭޒުން އިދާރީ 

ރު ތެރި މެންބައިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތް އި،ހުށަހަޅުއްވަ  ރިފް ޢާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ލާ ދާއިރާކެ

ހަތަށް އަންނަނިވި ފަވަނަ މާއްާދގެ )މ( ގެ  27ނޫނުގެ ގާބުނެވިދިޔަ  ؛ ތާއީދުކުރައްާވފައިވާ އިޞްލާޙު އިބްރާހީމް ފަލާޙް

ތުެވއްޖެ ކަމަށް ކުށެްއ ސާބި ފަނޑިޔާރެްއގެ މަްއޗަށް ޖިނާޢީ ، (ފވަނަ މާއްާދގެ ) 27 އިތުުރކުރުން. ގޮތަށް އަކުރެއް 

ރުކަން ފަނޑިޔާގެ  ޙުކުމެއް ކަމަށް ކަނަޑއެޅޭ ހިނދުން ފެށިގެން އެ ފަނޑިޔާރެއް ކޯޓަކުން ކުރާ ޙުކުމެްއ ނިހާއީޢީ ޝަރް

ވަނަ  154ސާސީެގ ޤާނޫނުއަ ،ފަނިޑޔާރުކަން ނިމުމަކަށް ައއުމަކީ އަދި ެއޮގތުން އެ ފަނޑިޔާެރްއގެ ނިމުމަކަށް އަީއއެވެ.

ެގ ސީ ސާނޫނުއަޤާ ،އެޅުންކަުމގަިއ ނުވާތީގުިޅގެން ފިޔަވަޅު  ބީ ނުވަތަ ސުލޫކީ މައްސަލަައކާމާއްދާގެ ދަށުން ތައުދީ

 ެތއް މިއަރާނަ އިޖުނޫެނއްގެ ދަށުން ފަނޑިޔާރެއް މަޤާމުން ވަކިކުރުަމށް އޮންގާއްދާގެ ދަށުން ުނވަތަ ވަނަ މ154ާ

 ލަތުގައި ނުހިނގާނެެއވެ. ހާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވުން ދެއް ށް ވޯޓުނިވަޑަިއގަްނނަވާ ގޮތަކައިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ  މެދު  އިވިަވޑަިއގެންނެވި ިއޞްލާޙާދެންމެ

 އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ރިފްޢާޢަލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު  ކެލާ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ އިބްރާހީމް ފަލާޙް   ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 39    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 37    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަ

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   37     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 19      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 37        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ތިއްެބވި  ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން .85އަދަދު؛ ލަ  ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު މި

އްވި މެންބަރަކު ޓުދެ. ނުފެންނަ ކަމަށް ވ37ޯފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . 39މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެިވ ަވޑަިއގެންނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވެ މަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކުނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަ

 ފާސްވެއްޖެ. މި އިޞްލާޙު އެހެންކަމުްނ،. 37ލަ؛ . ޖުމ19ު. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 37މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ވަނަ ވޯޓު. 2މިއަުދގެ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 2010/13ރު ނޫނު ނަންބަގާ  ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާهللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ްށ ންމެވި ގޮތަނިގެނައުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ށް އިޞްލާޙު( އަނޫނުގާދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުްނެގ )

ށް ނަާވ ގޮަތކަނިވަޑަިއގަންމެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ އެކު ފާްސކުރެްއވުމާނެވި އިޞްާލޙާމަޖިލީހުން ގެން

 ދެްއވުން އެދެން. ވޯޓު
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 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

   هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    ލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖި

 39    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 38    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   38     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 20      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 38        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިތއްބެިވ ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން .85އަދަދު؛ ލަ ޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު ވޯުޓގެ ނަތީމި  ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

ޓުދެއްވި މެންބަރަކު . ނުފެންނަ ކަމަށް ވ38ޯ. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 39މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެިވ ަވޑަިއގެންނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވެ މަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓު

ރާގެ ފޮނަދޫ ދާއި އެެހންކަމުން،. 38ލަ؛ ޖުމު .20ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛  .38މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ހިރާއްޖޭެގ ިދވެ) 2010/13ނޫނު ނަންބަރު ގާ ،ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާهللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ންނެވި ޖިލީހުން ގެ މަގެަނއުމުގެ ބިލު ކޮމިީޓން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެިވ ގޮތަށް އިޞްލާޙު( އަށްނޫނުގާފަނޑިޔާރުންގެ 

 ކޮޅަކަށްފަހު(ވަގުތު ) ޖެ.ވޯޓުަގއި ބަިއެވރިވެަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންެގ އިއްތިފާޤުން މަޖިލީހުން ފާސްވެއް ،ެއކުއިޞްލާޙާ

 މިއަދުގެ އެންމެ ފަހު ވޯޓަށް ަދންނަވައިލާނަން.

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން
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ޝަން ބިލު ޑިެފކް-ޓިއެން ،ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ  ވިލިމާލޭ

ާވ ވަޑަިއގަންނަނިންަބރުންނަށް ފެމެދު އިއްޒަތްތެރި މެ ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުެރއްުވމާކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި 

 ދެްއވުން އެދެން. ގޮތަކަށް ވޯޓު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

   ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 39    ރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:ހާޒި

 36    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   36     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 19      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 36        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވި ތިއްބެ  ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން .85އަދަދު؛ ލަ  ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު މި

ޓުދެއްވި މެންބަރަކު . ނުފެންނަ ކަމަށް ވ36ޯ. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 39މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެިވ ަވޑަިއގެންނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވެ މަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކުނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަ

އިާރގެ ދާ ން، ވިލިމާލޭ. އެހެްނކަމ36ުލަ؛ ޖުމު .19ސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފ36ާމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ލު ކޮމިޓީންޑިފެކްޝަން ބި-އެންޓި ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

 ސްވެއްޖެ.ފާޖިލީހުން ތިފާުޤން މަގެ އިއްދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ޮގތަށް ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއެގންނެވި މެންބަރުން
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 ން.ނިންމު 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަަވން.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަ

 

 .ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 

 




