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 (ރައީސް ޤާސިމް އިބްރާހީމްޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

 ޖަލްސާ  ވަނަސޯޅަ  ދައުރުގެ ފުރަތަމަރުގެ ވަނަ އަހ2019ަ

 (ދުަވސް ބުދަ) 2019 ލުއެޕްރީ 24

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .له وصحبه ومن واالهآى علو الم على رسول هللاالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ވުން.އިއް ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން.އިްއޒަތްެތރި  28ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވީ  ޖަލްާސއަށްމި ވަގުތު ސާގެ ހާޒިރީ ިއއްވުން. ޖަލް

 

 .ންރު ކުއިޢުލާން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

 ވުން:ކެ އް ދެކަރިޔާސަތުން ވާހަ

 . ންކުރު ޢުލާންޑާ އިއެޖެންދުވަހުގެ 

 .2019/1/16އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. -3.1

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާއެންގުން  .4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



2 

 

 އިވާ ބިުލގެގަ  6.1 މިއަދުގެ މި ޖަލްސާ ފެށުމާއެކު އެޖެންޑާ އައިޓަމް ަނންބަރު  .އެންުގންރިޔާސަތުން އަްނގާ  -4

 ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުމަށްފަހު، އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ފެށުމުގެ ގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު ނެގުން އޮންނާނެ ވާހަކަ 

 .ދަންނަވަން

 

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލު . 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބިލު. ކުރަންޖެހޭ ތަޢާރުފުމަޖިލީހަށް -5

 ަގއިާވ، ވިލުުފށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު 6.1ރު ޓަމް ަނންބަޖެންޑާ އައިއެ -5.1

ބިލުގެ  އަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ  (ދިވެހިރާްއޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނު) 2010/13 ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫނު ނަންބަރު

ރައްޔިތުްނެގ  އަށްގެންިދއުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމަށްޓަކައިފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުމަށްފަހު އެ ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ކުރި

 ެއހުން. އާދެ! ވޯޓުރަނގަބީލުަގއިާވ ގޮުތގެ މަތީން ވޯޓަށް  )ނ( ަވނަ މާއްދާގ75ެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

 ަޑިއގެންއާދެ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ގޮނިޑޮކޅުތަކުަގއި އިށީނދެވަ (ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު)އިދެްއވުން އެދެން. ޖައްސަވަ 

 ކާޑުކޮޅުަތއް ޗެކުކޮށްލަެދއްވުްނ އެދި ދަންނަވާލަން. އާދެ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުަތއް ެޗކުކޮށްލަދެްއވުން 

  .އެދެން

 

 ން:ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުރި

 ޝީދު، ވިުލފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަގަިއވާ 6.1އާދެ! އެޖެންޑާ އައިޓަމް ނަންބަރު  

ބިލުގެ  އަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ  (ދިވެހިރާްއޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނު) 2010/13 ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫނު ނަންބަރު

މެންބަރުންނަށް  ތަމަ ކިޔުން އިއްވުމަށްފަހު، އެ ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ކުރިއަށްގެންދިއުމާ މެދު އިްއޒަތްތެރިފުރަ

 .ށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެންފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 35    ޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:ހާ

 26    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 06    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު:  ށް ވޯޓުދޭންވަކި ގޮތަކަ

   32     :ދުވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަ

 17      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 32        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85ލަ އަދަދު؛ ލީހުގެ ޖުމުކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިއާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަ

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 26 ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ންނަ. ފ35ެމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގަިއ 1ންގެ އަދަދު؛ ބަރު . ވަިކ ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެނ6ްންގެ އަދަދު؛ މެންބަރު

މި ވޯޓު މުން، ންކަ. އެހ32ެލަ؛ . ޖުމ17ު. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 32ބައިވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ފާސްވެއްޖެ. 

 

 ޖެހޭ ބިލު ތަޢާރުފުކުރަން މަޖިލީހަށް  .6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ފުކުރަންޖެހޭ ބިލުމަޖިލީހަށް ތަޢާރަ -6

އްވާފައިވާ، ގާނޫނު ނަންބަރު ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހަޅު -6.1

އަށް ިއޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިުލގެ ުފރަތަމަ ކިޔުން ިއްއވުން. ގާނޫނު  (ިދވެހިރާއްޖޭެގ ަފނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނު( 2010/13

 .އަށް އިޞްލާުޙގެނައުމުގެ ބިލު (ދިވެހިރާްއޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނު) 2010/13 ނަންބަރު

 ޔާމިން ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ، ގާނޫނު ނަންބަރު هللا  މެންބަރު ޢަބްދުލިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރިވެ -6.2

އަށް ިއޞްލާޙުގެަނުއމުގެ ބިލުެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން  (ގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިާޔޒުތަާކއި ބާރުތަުކެގ ގާނޫނުަރއްޔިތުން ( 2013/5

ށް އަ (ބާރުތަކުެގ ގާނޫނުަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ އިމްތިާޔޒުތަާކިއ ) 2013/5 ންބަރުނު ނަގާނޫން. އިްއވު

 .އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު



4 

 

 

 އިބްތިދާޢީ ބަހުސް  .7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިބްތިދާޢީ ބަހުސް. -7

 ާވ، ގާނޫނު ނަންބަރު ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާަފއި -7.1

އަށް ިއޞްލާޙުގެަނއުމުެގ ބިލު. މި ބިލު މަޖިލީހަށް  (ިދވެހިރާއްޖޭެގ ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނު( 2010/13

 .ިވލުފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަުރވަން މަށް އެދިހުށަހަޅުއްވައިެދްއވު

 

 :ވުންރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެ  ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ިމ ގާނޫނަށް މި ގެންނަ އިޞްލާޙަކީ މިއީ ފަނޑިޔާރުންގެ؛ 2010/13 އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. 

 ނަށް އަދި ގިނަ ުދވަސްަތކެއް ވަންދެން ދައުލަުތގެ ިމފަދަ އިސް މަޤާމުތަކުަގއި ިޚދުމަތްކޮށްފައިވާ ބޭފުޅުންނަށްގާނޫ

 ދިނުމަކީ ެއއީ މިހާތަނަށް ވެސް އަުޅގަނޑުމެންގެ ާފއިތުވެިދޔަ ހުރިހާ މަޖިލިސްތަކެއްަގއި ެވސް އްކާތެިރކަންއިނާޔަތާިއ ރަ

 އެހެންމެ ފަނޑިޔާރުންނާ ބެހޭ ގާނޫނަށް މި ދެންނެވި ގޮތަށް މި އިޞްލާޙުތައްއެކަން ކޮށްފަިއވާ ގޮތް. އަިދ ހަމަ

 ކުެރވިފައި ޓު ނުލިބޭނެ ގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެކަން ޑްރާފްގެނައިުރގައި ަބއެއް ބޭބޭފުުޅ ންނަށް މި ޙައްޤުތައް

  އަދި ދިެވހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އޮތްކަން އެބަ ގަބޫލުކުެރވޭ. ެއހެންކަމުން، ރިޓަޔަރކުރާ ކޮްނމެ މީހަކަށް ވެސް

 ޚިދުމަތެއް ކޮށްފަިއވާ ކޮންމެ  ފަނޑިޔާރުކަން ކޮށްަފއިާވ، ައދި ދަށު ކޯޓު ވިޔަްސ، އަދި އެނޫން ކޯެޓއްަގއި ވެސް މިފަދަ 

 މީހަކަށް ފަނޑިޔާރުންގެ ގާޫނނުގެ ދަށުން އަދި ރިަޓޔަރކުރާ ބޭފުޅުންނަށް މި ލިބޭ ޙައްޤުތައް އެންމެންނަށް 

 ، ހަމަހަމަކަމާއެކު ލިބުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއްެގ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑު ދެކެން. މި ކަމަކީ މިއީ މިއަދު މި ވަރުކަާމއެކު ކަށަ

 ނޫން ހަމައެކަނި. އަުޅގަނޑުމެން ރާއްޖޭގެ ޒަމާްނވީ ދިގު ދުސްތޫީރ ހަޔާތުގައި ައޅުގަނޑުމެންގެ ކުރާ ކަމެއްމަޖިލީހުން 

 ލަތަށް ޚިދުމަތްކޮށްފައި ތިބި ބޭފުޅުންނަށް ޝަރަފުވެރިކަމާެއކު އެ ބޭފުޅުންނަށް އުެޅވޭނެއުދިގު މުއްދަތެްއގެ ތެރޭަގއި ދަ 

 ގަނޑުމެން ުކރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންވީމާ،ހުން މީގެ ކުރިންނާއި މިހާރުވެސް އަޅު ގޮތްތައް ހޯދައިދިނުމަކީ ެއއީ މި މަޖިލީ

 މަށް ވަންޏާ ެގއްލޭ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ޙައްޤު ހޯދައިދިނުަމކީ އް އުނިވާ ކައެްއވެސް ަބއެްއގެ، ެއއްވެސް މީހެއްގެ ޙައްޤެ 

 އީ ގާނޫނުތަކަށް ބަދަުލ މި ގެންނަނީ ރައްޔިތުންގެއޮންނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެ އިއެއިެރއްގަ 

 ވި ގޮތަށް މި ދެންެނވި މަޖިލީހުން. އެހެންކަމުން، މިއަދު މި އިޞްލާޙު އަުޅގަނޑު މި ހުށަހަޅާ ސަބަބަކީ، މި ދެންނެ

. ހެޅި ބިލެއްވެ އަޅުގަނޑު ހުށަށް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުެރވޭތީގާނޫނުން ކަންތައްތައް އިތުރަ 

އެހެންކަމުން، އަޅު ގަނޑު ިމ ބިލު ހުށަހެޅިއްޖެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ހާލު، މިއަދު މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަކީ 
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ކުރުމަށްޓަކަިއ  އަުޅގަނޑުމެން ރިސެސްއަށް ދާން މިހާރު ތައްޔާުރވަނީ. އެހެންވީމާ، މި މައްސަލަ އަވަސް އީއެ  ވެސް؛

ުޅގަނޑު ަހމަ ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ެދއްވި ވަން ވެސް އަނުވަގުތީ ކޮމިޓީއަކަށް ފޮ  އަދި

 .ފުރުޞަތަށް

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 ގަިޑއިރު. ެއއީ  3ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. މި ބިލަށް ބަހުސްކުރެްއވުމަށް ކަނަޑ އެޅިަފއިަވނީ ޖުމުލަ އާދެ، ުޝކު

 ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  8މިނެޓާއި  50ރީ ޕާޓީއަށް ސިކުންތު. ޖުމުހޫ 21މިނެޓާއި  18 ގަިޑއިރާއި 1ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

 ނެޓު. ަވކި ޕާޓީައކަށްމި 3ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަށް  7ޓާއި މިނެ 9ިސކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  17މިނެާޓއި  43

 ދެ، މި ބިލަށް ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަށްޓު. އާމިނެ 3ނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ ޮކންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް 

 ޅު އުތުރު ދާއިރާގެއެދިަވޑަިއގެންނެވުމަށް އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. ގަލޮ

 .هللاއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ަޢބަދު

 

 :ެކުވންވާހަކަެދއްهللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު 

 އްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ެއއް ކަަމކާ އަޅުގަނޑުމެން ދެން ތަކުރާރުކޮށް މި މަިޖލީހުގައި ވެސް ިއއްޒަތްތެރި ކުރިއްާޔ އި ޝު

 ރައީސް މި ޝަުކވާ ދަންނަަވންޖެހެނީ. އަޅުގަނޑަށް ތާއީުދނުކުރެވޭ ެއއް ކަަމކީ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑަކަށް 

ން އެްއކޮށްލައިގެން ަރއްޔިތުން މަިޖލީހުގައި ފަނޑިޔާރުންނަށް ޔުކި 3އެްއގޮތަކަށް ވެސް ުނވިސްުނނު، ހަމަ 

ވަސްޮކށްލަންޖެހުނު ސަބަބެއް. މިއަދުގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އިނާޔަެތއް ގެެނސްދޭ ބިލެއް މިހާ އަ އަނެއްާކވެސް

 ފަނޑިޔާރުންނަށް އިނާޔަތްތަކެއް ބަލައިާލއިރު ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް، ފުރަތަމަ އެޖެންޑާ އައިޓަުމގައި މި އޮތީ އެޖެންޑާއަށް

، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އް ދޭ ާވހަކަދެން މި އޮންނަނީ ރައްޔިތުން މަޖިލިހުގެ މެންބަރުންނަށް އިނާޔަތްތަކެކަ. ދޭ ވާހަ

ިރ ކަމެއް ވެސް އަަވސްކޮށްލަިއގެން ކޮންމެހެން ނިންމަން އެންމެ މުހިއްމު ކަންތައްތައްޯތއޭ މިއީ އިްއޒަތްތެ ހަމަ ހުރިހާ

 މީހުންގެ ނިމިދިޔަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އިްނތިޚާބުގައި މިހާރު ރަްއޔިތުން މަޖިލީހުގައި މިތިބަ !މަނިކުފާނު ؟ރައީސް

 މެންބަރުންނަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން ނޫނެކޭ ބުނެފި. އަލުން އަނބުރާ ރައްޔިތުން މަޖިލީހަށް އެ މީހުން  70ތެރެއިން %

 ގެ މެންބަރުން. އަޅުގަނޑު 25ގެ ގާތްގަނަޑކަށް %ބުކުރީ މި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުދެން އިތުރު ދައުރަކަށް އިްނތިޚާ

 އަހަރު މިތާތެރޭގައި އަުޅގަނޑުމެން ކުރީމަ ނޫންބާއޭ ރައްޔިތުން އެވަރަށް  5ތުވެދިަޔ ހިތަށްއަރަނީ، މިކަހަލަ ކަންަކން ވޭ

 ، ަރއްޔިތުްނގެ އަށާއި، އަމިއްަލ ފައިދާއަާށއިމީހުނަށް ނޫނެކޭ އެ ބުނީ. ައމިއްލަ މަންފާ 70ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ %

ރަްއޔިތުން  ހާގެ މަންފާ ބޮޑުކޮށްގެން، ނާޖާއިޒު ގޮުތގައި މައްޗަށް އަަރއިގަެނ، ރަްއޔިުތންގެ މަންފާގެ މައްޗަށް އަމިްއލަ މީ

ނޫންބާއޭ  ރީމާއަހަރުުދވަހުގެ ތެޭރގަިއ މި ކަންކަން އެހާ ފާޅު ޮގތެއް ަގއި ކު 5މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ބޭނުންކޮްށެގން 
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 ޔިތުންގެވަނަ ރައް  18އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅަގނޑު ހިތަށްއަރާ ހަމަ ރައްިޔތުން، ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ؛ 

 ، މި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެވަރަށް ަރއްޔިތުން ނޫނެނޭމެންބަރުންނަށް ނޫނެކޭ ބުނީ. މި މަޖިލީހަށް 70ޖިލީހުގެ %މަ

 ، އަިދ މި ރައްޔިތުްނ މަޖިލީހުގެވަހަށް ވެަފއި އޮްއވާހެއް ހުވާކުރަްނ އެންމެ މަްސދުބުނެފައި ޮއއްާވ، އަުއ މަޖިލީ

 ސް ބާކީ އޮްތއިރު ައވަްސޮކށްލައިގެން ކޮންމެހެން ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަންތޯއޭ މިއީ؟ދުވަ  3ދައުރުަގއި އެންމެ 

 ކީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ތެރޭގައި އެވަރަށް. ފަނޑިާޔރުގެ؛ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ފަނޑިާޔރުގޭގެ މައްސަަލއައިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 މެއް އޮތް މައްސަަލެއއް. ެއވަރު ަރއްޔިތުްނގެ އެހާއެ ވަރަށް ނުތަަނވަސްކަން ޮއތް މައްސަލަެއއް. ެއވަރު ޚިލާުފ ވިސްނު

 ސަަލއެއް ގިނަ އަދަދެއް މީހުންގެ ތެރޭަގއި އެހާ ނުތަނަވަސްކަމެއް އޮްތ މައްސަލައެއް. އެހާ ނުތަނަވަސްކަމެއް އޮތް މައް

 އުޅުމަކީ ިއއްޒަތްތެރި މިވަރަށް މެންޑޭޓު ގެއްލިަފއިާވ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކުން މިހާ އަވަސް ކޮށްަލއިގެން ފާްސކުރަން 

 ނާޔަތް އިތުރުކުރުން ވެސް ރައީސް، އަުޅގަނޑުމެން ކޮްށެގންނުވާނެ ކަމެއް. ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް އި

 ، ައަވސްއަރުވާަލިއގެން ހަމަ އަމިްއލަ އިނާޔަތްތަްއ އަެނއްާކވެސް ަފއި އޮްއވާޑޭުޓ ެއަވރަށް ގެއްލިއަޅުގަނޑުމެންގެ މެން

 ރަން އުޅުމަކީ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް، އަުޅގަނަޑކަށް އެްއގޮތަކަްށވެސް ބަަލއިގަެނވޭެނ ކަމެއް ނޫން. އިްއޒަތްތެރިއިތުރުކު

 މް މުޙައްމަދު.ޑީ.ީޕގެ ވެިރއެްއ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީރައީސް، އަުޅގަނޑުމެން އެަބ ވިސްނާލަންޖެހޭ. އެމް

 ިއ، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވިމަޖިލީހަށް އެންމެ އިސްކަެމއް ދެްއވަޞާލިޙް ހުވާކުރެްއވުމާެއކު ަރއްޔިތުންެގ 

 ޙްގެ ދަށުންމަޖިލީހުގެ މަސީ، ަރއްޔިތުްނެގ ބިލުތަކުގެ ތެޭރގަިއ ހުންނާނެ ރައީސް ޔާމީުނގެ ވެރިކަމުެގ ތެރޭގައި ހިނގި

 ކުރި އެތައް ބިލުތަކެއް ހުންނާނެ. އެހިނގި ރައީސް ޔާމީނުގެ މެޖޯރިޓީއެއް އޮެވގެން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ފާސް

 އެްއޗެހި އަލުން އަނބުރާ ކުިރން އޮތް ގޮތަށް ރުޖޫޢަކުރަން ހުރި ބިލުތަކެއް ވެސް ހުންނާނެ. މިސާލަކަށް ރައްޔިތުންގެ 

 ވަިއގެން އަލުން އަނބުރާ ނުނެފައިވާ އެތައް ބިލެއް އަުޅގަނޑުމެްނ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮށް އަަރިއގަޙައްޤުތަކަ

 ބަދަލުކޮށްފިން. އެ ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ، ރައީސް ޔާމީނުގެ ސުޕަރ މެޖޯރިޓީގައި ރައްޔިުތންގެ އެްއވެުއޅުމުގެ ޙައްޤަށް

 ގަނެފަިއވާ ހެންގޮސް، މިހެންގޮސް ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤަށް އަރައި އަރަިއގަތް. ނޫސްވެރިކަުމގެ ޙައްޤަށް އަރަިއގަތް. މި

 ލުކުރާންވެގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްއެތައް ގާނޫެނއް އަލުން އަނބުރާ އެ ބަދަ

 އްިވްއޔާރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އަވަްސވެ ފޮނުވި. އަުޅގަނުޑގެ ސުވާލަކީ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، އިރާދަކުރެ 

 އަލަށް އިންތިޚާބުކުރިމަސްދުވަހުގެ ތެރޭަގއި މިތާ އޮންނާނީކީ މި މަޖިލީހެއް ނޫން. އެ މެޖޯރިޓީއާއެކު، ަރްއޔިތުން 

 މެޖޯރިޓީއާއެކު އެމް.ީޑ.ޕީ މެޖޯރިޓީއާެއކު އަުޅގަނޑުމެން ައނެއްކާ މަޖިލީހަށް އައިމާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިތާނގައި

 އަށް އަވަސްކޮށްލަިއގެން ފާސްކުރާފާސްކުރުންތައް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ްއކާެވސް އަމިއްލަ މަންފާއަވަްސކޮށްލަިއގެން އަނެ

 ނބުރާ ރަނގަޅެްއ ނުކުރެވޭނެތޯއޭ؟ ކުރާނެ ނޫންތޯ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ގޯހުން ގޯހަށް މިދާ ކަންކަން ދެން އަލުން އަ

 އެކު ވަދެ އަުޅގަނުޑމެން މިކަންކަން އަނެއްކާއާ އަޅުގަނޑުމެން މެއި މަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެްމ.ޑީ.ޕީ

 ވަިއގަނެގެން އަމިއްލަ މަންފާއަށް ފަނޑިޔާރުންނަށް ދޭ ބަދަލުކުރާނެނޫންތޯ؟ އެހެންވީމާ، ކިތަންމެ އަވަސް އަރު 
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 ގެން ންވެ ގެ ގޮުތގައި ދަްއކާ، ތިމަންނާ ދިން އިނާޔަތްތަކެއްކަށް ހަދާންވެގެންއިނާޔަތްތަަކކީ ތިމަންނާ ދިން އިނާޔަތްތަކަ 

 މިއްަލއަށް އިނާޔަެތއް ދޭންެވގެންމިކަމަށް ކުރާ މަސައްކަތް ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ފަނޑިޔާރުންނަށް އަ

 އަށް މެޖޯރިޓީ ލިބިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރާ މަސައްކަތް ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް، އެމް.ޑީ.ޕީ

 އި އޮތް ކަމެއް ެވއްޖެއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް، އަުޅގަނޑުމެންވަީނމާ، ގޯހުން ކޮށްފަ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭަގއި

 .ރާނެނޫންތޯ؟ ޝުކުރިއްޔާބަދަލުކު

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 .ދެ، ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. އާދެ! އިނގުރައިޫދ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙްއާ

 

 :ަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ އިބްރާހީމް ފަލާޙް ވާހަކަދެއްެކވުންނގުއި

 ސް. އާދެ، މިައދު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ގާނޫނު ނަންަބރު ކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީޝު

ށް އަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ މި ބިލަށް އަޅުގަނޑު ފުރިހަމައަ (ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަފނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނު( 2010/13

ޝީދަށް އިޚްލާޞާތެިރކަމާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަދި މި ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަ ތާއީދުކުރާ

ޝުކުރު ދަންނަވަން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މި ބިލަކީ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ޮގތުގައި ކޮންމެހެން މިއަދު މި  އެްއކޮށް

، ބިލެއް ވެސް ނޫން. މި ބިލުަގިއ ވަރަށް ސާފުކޮށް އެަބއޮތް ޖެހޭ އިޞްލާޙެއް ވެސް މި މަޖިލީހަށް އަންނަން ވަގުަތކު

އެކު މަޤާމުން ވަިކވުމަީކ ތަހުޒީބުވެފަިއވާ އެންމެހައި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތްކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޝަރަފުވެރިކަމާ މިއީ

 ރުކަމުެގ މަޤާމުގައި ރުްނ ފިޔަަވއި، ފަނޑިޔާމުން ަވކިުކރެވޭ ފަނޑިޔާތަޢުދީބީ ގޮތުން ނުވަތަ ކުށަާކ ލައި ގެން މަޤާ

 ހިނދު ހުށަހަޅާ ބިލެއް ކަމަށް. އާދެ، މި ބިލުަގއި ވަރަށް މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ އާއްމު ުއސޫލަކަށް ވީ

 ލަ ކަހަ ވެސްއްްސ ބޭފުޅަކަށް އެސާފުކޮށް އެބަބުނޭ ކުށަކާ ނުލައި، ކުށަކާ ލަިއގެން ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިކުރާ އެްއވެ

 ގައި ނުބުނޭ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ މަޤާމުން ހަމަ އިނާޔަތާއި ރަްއކާތެރިކަާމއި މުސާރަ ދޭ ވާހަކައެއް މި ބިލު

 ކުށަކާ ނުލައި ވަިކވާ ބޭފުުޅންނަށް ވެސް އިނާޔަާތއި ަރއްކާތެރިކަން ހަމަ އެ އޮންނަ ގޮތަށް އެބަލިބޭ. ނައިބު 

 ގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ފަނިޑޔާރުންނަކީ އެހެންކަމަްށވެއްެޖއްާޔ އަޅު ނަށް ވެްސ އެބަލިޭބ. އަދި އެރައީސުން

 ބޭފުޅުންގެ ޢާއިލާތަާކއި އެ ޭބފުޅުންގެ ދިރިއުުޅއް ވުމުަގއި އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ ވަރަށް ބޮޑެިތ ނުރައްކާތެރި 

. ، ވަރަށް ބޮުޑ ބުރައެއް އުުފއްލަވާ ަބއެއް އްއެއް. ވަރަށް ބޮޑު ޒިންމާއެ މާޙައުލެއްަގއި މަސަްއކަތްކުަރންޖެހިފައިވާ ބަ

 އެ އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުން؛ ެއފަދަ ބަޔަކަށް، ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގއި ފަނޑިޔާރުންނަށް އެ ބޭފުޅުންގެ ކުށަކާ ނުލައި

 ާނޔަތާއި ށް ވަިކވާ ބޭފުޅުންނަށް އިބޭފުޅުންގެ ޝަރަފުވެިރކަމާއި އިްއޒަތްތެރިކަމުަގއި އެ ބޭފުުޅންގެ މަޤާމު ފުރިހަމަކޮ

. ރައްކާތެރިކަން ލިބުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެީއ ކޮންމެހެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެކަން އޮންނަ ގޮތެއް ނޫން
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 އުމުތަކުަގިއ ވެސް މިކަން އޮންނަ ގޮތް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަކަށްއެއީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ތަހުޒީބުވެފައި ހުރި ޤަ

 ެގއާިއ، ފަނޑިޔާރުންގެ ވާހަކަތަާކއި، ިދެވހިރާއްޖޭގެ ފަނިޑޔާރުނުުކރެވޭ ވަކި ަބޔަުކ އަބަދުއެްއގޮތަކަްށވެސް ގަބޫލެްއ 

 އިލާ ވާހަަކއާިއ،، ެއއްލައެ ބޭފުޅުންނަށް އިހާނެތި ޮގތްތަކާއި، އެ ބޭފުޅުން ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިކުރާ ވާހަަކއާއި 

 ގެން ކަެމއް. ައުޅގަނޑުމެންނަކީ ވެސް ދިވެހި އް އޮވެ ުބތަކެދަްއކަނީ ކޮން ސަބަމި ވާހަކަ، ފައިދޮށަށް ލާ ވާހަަކއާއި 

 ެގައކާ ެއއްެވސް ކަހަލަ ގުޅުެމއް ނެތް. އެހެންނަމަވެްސ،ރައްޔިތުން. ގައިުމވެސް އަުޅގަނޑުމެންނާއި ފަނިޑޔާރު

 ބޫލުކުރަންހުތިރާމުކުރަން. ގަމަސައްކަތްޕުޅަށް އި  އި އެ ކުަރއްވާ ބުރައަޅުގަނޑުމެން އެ ބޭފުޅުން އެ އުފުއްލަވާ ބުރަޔާ 

 އެކުރަނީ ވަރަށް ބުރަ، ވަރަށް ޒިންމާދާރު، ވަރަށް އިޚްާލޞްތެރި މަސައްކަތެްއކަން. ައބަދުވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް

. އިިވގެން މި ދަނީ ބޭރުްނ އެބަޖެހެއޭ ފަނޑިޔާރުްނ ގެންނަން. ބެންކޮކުން ފަނިޑޔާރުން ގެންނަން އެބަޖެހޭ

 ގެންަނން އެބަޖެހޭ. އެއީ ކީްއވެތޯ އެބަޖެހޭ. އިްނޑިޔާއިން ފަނިޑޔާރުން އިނގިރޭިސވިލާތުން ފަނޑިޔާުރން ގެންނަން

 އިންޑިާޔއިންނާއި ބެންކޮކުްނނާއި އިނގިރޭިސވިލާތުންނާ ފަނޑިޔާރުން މި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެންނަންޖެހެނީ؟

 ށް ވަންޏާ ވެސް ތަޢުލީމީ މި އޭޝިއާގެ ސަރަހައްދަށް ބަލައިފި ކަމައަޅުގަނޑަކަށް ނުވިސްނޭ. ދިެވހިރާއްޖެއަކީ މިހާރު 

 ގޮތުންނާއި އަދި އެހެނިހެން ވެސް ރޮނގުރޮނގުން ވަރަށް ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތައް ހޯދާފައި އޮތް ޤައުމެއް. މި ޤައުމުގައި

 ރިހާ ކަންކަމެއް ކުރަން ވަރަށް ހަމައެކަނި ފަނޑިޔާރުކަން ކުާރނެ މީހުން އެކަނި ނެތީ. އެހެން ހުރިހާ މަޤާމުތަކަކާއި ހު

 ، ރަްއޔިތުން މަޖިލީހުގެ ނިމިދިޔަ ން އެބަތިބި. ދެން މިތާނގައި ދެންމެގައި ފާހަގަކުރަްއަވއިފި ބޭފުޅުފުރިހަމަ

 މިހާރު ތިބި މެންބަރުން ނުހޮވިދިޔަ ވާހަކަ. އަުޅަގނޑު ހަމަ ކުޑަކުޑަ އެްއެޗއް 70ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް %

 މިހާރު 70ވެސް، %ގަނުޑ ކުރާހިތްވާ ކަމެއް ނޫން. އެހެންނަމަން. އިންތިޚާބުތަކަށް ފާޑުކިޔުމަކީ އަޅު ދަންނަވާލަން ބޭނު

 މި މަޖިލީހުގައި ތިބި މެންބަރުން ނުހޮވުނީ ކީއްެވގެްނކަން އެންމެ ބޮޑަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނީ އެމް.ޑީ.ީޕގެ

 އިލެކްޝަންސް  ނޑުގެ ާދއިރާަގއި އަުޅގަނޑު ދެ ފަހަރަށްބޭފުޅުންނަށް. އަުޅގަނޑަީކ ެވސް ކުރިމަތިލީ މީހެއް. އަުޅގަ 

 ވޯުޓގެ ތެރޭަގއި 50ޯވޓު ތަފާތު އޮތީ. ބާތިލުވީ  89ކޮމިޝަނުގައި އެދުނިން އަުޅގަނުޑގެ ފޮށިތައް ގުނައިދޭށޭ. 

 ން ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑުެގ ވޯުޓ ހުސް ހުރީ. އަުޅގަނޑު ހިތަށްއަރަީނ، ެއހެންވީމާ ހުސް ޕީ.ޕީ.އެމާއި ައދި އެމް.ޑީ.ޕީ ނޫ

. ޅުންނަށް އެކަނިތާއޭ ފާހަގަަޖހަން ނޭނގި ވެސް މިހިރީ ތިބީ. އެހެންވީމާ، އެ ބޭފު އެކަންޏޭ ނުކިަޔވާ ރާއްޭޖގައި 

 ފޫޓު ދުރުގައި މީހުން ބައިތިއްބާފައި  50ަގއި އަޅުގަނޑު ދާއިާރގެ ވޯޓު ގުިނއިރުަގއި ގިނަ ރަށްރަށުަގއި ޯވޓު ދެއްކިއިރު 

 ސް ށް މިދަންނަވާލަނީ އަޅުގަނޑެއް ގައިމު ވެ ެވސް އަުޅގަނޑު ހަމަ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަތިބީ. އެހެންވީމާ، މިއަދު

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުތައް ބޭނުްނވެގެެނއް ވޯޓެްއ ނުދޭނަން. އެހެންނަމަވެސް، ފަނޑިޔާރުންގެ މި ގާނޫނަށް 

 ގަނޑު މިއަށްގެ ފުރުޞަތު ލިބިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުހަމަ ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކޮށް، މި މަޖިލީހުގައި މިއަށް ވޯޓުުލމު

 ވޯޓުދޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުގެތަާކއި އަދި އެ ބޭފުޅުން ކުރާ މަސައްކަތަށް ވަރަށް 

 ތަށް އަދިއިޚްލާޞްތެރިކަމާިއ، ލޯތްބާިއ ޝުކުރު އަުޅގަނުޑގެ ހިުތގައި އޮތް ވާަހކަ ދަންނަވާަލން. ދެއްވި ފުރުޞަ
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 ން.ަތޢުރީފާއި ޝުކުރު ދަންނަވަމުން އަޅުގަނޑު ވަިކވެލާނައަގުހުރި މަސައްކަތްޕުޅަށް  އީސް ތިކުރަްއވަމުންގެންަދވާ ރަ

 .ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ

 

 :ންރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވު 

 .އިލްހާމް އަޙްމަދު އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު. ދަނގެތީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 : އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުންމެންބަރު ިއލްހާމްނގެތީ ދާއިރާގެ ދަ

ނުވަަތ މި  ނޫނަށް ެގނެވުނު އިޞްލާޙުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިއަދު މި ހުށަހަޅާފައިާވ ފަނޑިޔާރުންގެ ގާ

 ހަކަ ަވގުތީ ކޮމިޓީއަށް ައޅުގަނޑު ާތއީދުކުރާ ވާ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލަށް ވިލުފުށީ

 އް.ދަންނަވަން. އިދާރީ މޭޒުން ނޯޓުކޮށްދެްއވުން އެދެން. މި ބިލަކީ އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެ

 ބިފައި ވަިކ ބަޔަަކށް މަޖިލީހުން ހެދޭ ގާނޫނަކީ ވަިކ މީހަކަށް، ވަކި ަބޔަކަށް ފަުރމާކޮށްގެން؛ ވަިކ ބަަޔކަށް އިާނޔަތް ލި

 ގެންނުވާނެ. ިމ މަޖިލީހުން، މި ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުން މިހާތަނަށް ވަނީށް ހެޭދ ގާނޫނަކަށް ވެ އިނާޔަތް ނުލިބޭ ގޮތަ

 ޓަކައި ބިލުތަކާއި ގާނޫުނތަކެއް ހަދާފަ. އެހެންނަމަވެސް، އިސްތިސްނާކޮށްފައި ވަކި ފަނޑިޔާރުންނަށް އިނާޔަތް ދިނުމަށް

 . އެހެންވެގެން މިށް ވަނީ އެކަން ކޮށްފަ. މިއީ ޙަޤީޤަތަކީއިން ފުރުަޞތު ނުދިނުމަށްޓަކައި މިހާތަނަތެރެބަޔަކަށް ޭއގެ

 އިޞްލާޙު ގެންނަންޖެހެނީ. މި ބަޔަކު ގަބޫލުކުރިޔަސް ުނުކރިޔަސް މި ދައުރުެގ ތެރޭަގިއ އަުޅގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ 

 ކި ބަޔަކު ބިލު ލީމާ ތް ކަމެްއ ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ވަމަސްއޫލިއްޔަތުަތކެއް އަާދކުރާނެ. އެއީ ޝައްެކއް އޮ

 .ކު ބިލެއް ނުލައިފިްއޔާ ެއއީ ަރއްޔިތުންނާ ގުޅޭ އެްއެޗއް ނޫން. އެހެން ނަހަދަމާ ހިނގާށޭުޅވޭ. ަވކި ބަޔަ އެ ބިލު ރަނގަ

ހުގެ ޖަހަންދެން މި މަޖިލީ 12ވަނަ ދު ވަހުގެ ރޭ  27ވަނަ ދުވަހު، މިއަންނަ މަހު މެއި  27ހަނދުމަފުޅުނެތީތޯ؟ 

ދުވަެހއް ނޫން އޮތީކީ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ގާނޫނީ ވާޖިބު މި އަާދކުރަނީ.  2ުދވަހެއް ނޫން އޮތީކީ.  3އޮންނާނެ.  ދައުރު

 ތް.ވާޖިބު އަާދކުރުމަށް ޓަކައި އޮންނަ މުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި ެއ ކަންކަން ކުރާނެ. އެހެންވީމާ، ގަބޫލުކުރަްއވާ އެ ޙަޤީޤަ އެ

 ތައް ބަދަލުކުރާނަމޭ ކިޔާފައި، ައއިސް ނާމެން އައިސްަފއި ގާނޫނުނުވޭ. ބިރުދައްކަން ތިމަންއެކަމާ އުނދަގޫފުުޅެވގެން

ދިވެހި  ޫނނުތައް އަިއސްފައި ބަދަލުކުަރްއވާ! ެއކަން ކުރާނެކަން ބަދަލުކުރައްވާ! ބިެރއް ނުގަނޭ. ކާކުތޯ ބިރުން އުޅެނީ؟ ގާ

 ހެޅި ހުރިހާ ބިލުތަކެއް އޮތީނެ. މި މަޖިލީހަށް މިހާތަނަށް މި ސަރުކާރުން މި ހުށަލޮބުވެތި ރަްއޔިތުންނަށް އެނގޭ

 ކޮމިޝަންތަކާއި ބަދަލުހިފުމުގެ ރޫހުގައި ހުށަހަޅާފައި ހުރި ބިލުތަކެއް. މަސްވެރިންނަްށ ވެސް އޮތީ ބަދަލުހިފުމުގެ

 ، މިތާ ތިބި އެމް.ޑީ.ީޕގެ ންބަރުންގެ ތެޭރގައި ރޫހުގައި އޮތް ބިލެއް. އޮްއވާ ނަސީބަކުން އެެވސް ގެްނގޮްސފި. އެވެސް މެ

 ތެރޭަގއި ނުތަަނވަސްކަން ައއިމަ. ިކޔުްއވައިަބއްލަވާ! ރަްއޔިތުންނާ ގުޭޅ ިކތައް ބިލުތޯ މި މަޖިލީހަށް ރުންގެމެންބަ

. ހުށަހެޅުއްވީ މި ސަުރކާރުން. މުޅިން އޮތީ ކޮމިޝަން، ކޮމިޝަން، ކޮމިޝަން، ކޮިމޝަން ބަދަލުހިފުމުގެ ރޫހު
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 ސައްކަތްކުިރ މީހުން. އޯކޭ ރިކަން ގެންނަންެވގެން މަޒިޝަނުަގއި ތިބެގެްނ މި ވެޅުގަނޑުމެންނަކީ އޭުރ އޮޕޮ އަ

 އި.ލާ ހޭދަކުރީ އޭރު ިތ ބޭފުޅުންނާ އެްއކޮށް ކެމްޕޭނުގަ ގެ ާޢއި އަޅުގަނޑަށް ހޭދަކުރަންޖެހުނީ ޖަލުގައި. އަުޅގަނޑު 

 އިލާއަށް ަޓކައި ން އިލްހާމް އަްޙމަދަށް ޓަކައި، އަންހެނުންނަށް ޓަކައި، ޢާއަންހެނުން ލައްަވއި އިންޓަރވިއު ަނގަިއގެ

 ކުރަމުންދާ އަނިޔާއަްށ ރައީްސ ޔާމީނުގެ ވެރިކަން ަވއްޓަިއލުމަށް ޓަކައި ވޯޓުދޭށޭ ިކޔާަފއި އަންހެނުންނާއި ދަރިން 

 ނެ. ޯއކޭ. ިމއަދު ައޅުގަނަޑކީ މަޖިލިސްލައްަވއި އިންޓަރިވއު ަނގައި ކަންތައް ކުީރ. މި ޙަޤީޤަތެްއ އޮޅުަވެއއް ނުލެވޭ

 ނު މީހެއް ނޫން. އެ އެންމެން ބޭނުންކޮށްގެން އޮނަރަބަލް ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ ށް އިންތިޚާބުކުރެވުމެންބަރެއް، މަޖިލީހަ

 އިސް އައީ އެހެން. ހަނދާނެއް ނެތް. އޮންނަނީ، "ވަޢުދާަގއި ވެ  2008ޖޭ.ޕީ ވެސް ބޭނުންކޮށްގެން ެވރިކަމަށް އައީ. 

 " މިއެއް ޫނންތޯ ޙަޤީޤަތަކީ. ހަނދާނެއް  މަޖުބޫރުވާނެއޭ، އެ ހަނދާން ނެތޭނެއޭ ނޫނީ އެހެން ގޮތެއްަގއިހުވާކުރާނެއޭ 

 ކަށް ވެްސ ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުން ޔެްސއޭ ނުބުނޭ. މި ފަހަރު ނެިގ ވޯުޓގަިއ ެވސް އެމް.ޑީ.ޕީ ނެތޭ. އެމް.ޑީ.ީޕއަ

 ރު އެމް.ީޑ.ޕީގާފައި ތިބި މެންބަރުންނަށް ބަލާއިރު، ޓޯޓަލް ފިަގރއަށް ބަލާއިމެންބަރުންނާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ނަ

 އަދިވެސް އޮތީ ދަށުަގއި. އެީއކީ މައްސަލައެއް ނޫން. ރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީައކީ އެމް.ޑީ.ޕީ. އަުޅގަނޑުމެން 

 .ެއކޭ ނުބުނުއްވާިދވެސް އާއްޔިތުން އަގަބޫލުކުރަމޭ. ރައްޔިތުން އަިދވެސް އާެއކޭ ނުބުނޭ. އޮޅުަވއިނުލަްއވާ! ރަ

 ބަްސެވވިފަިއ އޮންނަ ކަެމއް، ކުރަްއވާ ަކމެއް ކުަރއްވާ! މަޖިލިސް މިންނަށް ބިރުދައްކަން އެއްއެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެ

 ރުވެރި ލިބެނީ. އަޅުގަނޑުމެން ބަލާަނން ތި ބޭފުޅުން ކުރަނީ ސިޔާސީ މަސައްކަެތއް ނޫންތޯ. މިއަދު މުޅިން ދައްކަނީ ބި

 އާކުރަްނ، ވަގަްށ، ަޖލަށް ލާ ވާހަލަ. މި ވާހަކަ  ހާޒިރު، މީހަކުާއއިވާހަކަ. އަބަދުވެްސ ކޮމިޝަެނއް އުަފއްދާ ވާހަކަ

 ދެކޮޅަށް އެންމެ ބޮޑަށް ވަާކލާތުކޮށްގެން ނޫންތޯ ރައީްސ ޔާމީނުގެ ސަރުކާރު ބަދަލުކުރީ. ބަދަލުކޮށްފައި ައއިސް 

 ލީހުަގއިއްޓީ. ބަދަލުހިފާ ވާހަަކ. ކޮންވާހަަކެއއް މި ަދއްަކނީ؟ އަުޅގަނޑު މަޖިއަނެއްާކވެްސ ހަމަ އެ ވާަހކަ ފެ

. ކެތްކޮށްފީމޭ އަނަގއިން ނުބުނެވޭތޯ. އަުޅގަނަޑކީ މި ސަރުާކރާ ދެކޮޅަށް ތެދުވެ ވާަހކަދަްއކަންޖެހޭ މީހެއް ވެސް ނޫން

 ލުަގއި ހޭދަކުިރ މީހެއް. ރާއްެޖއިން ބޭރުަގއިމަސްދުވަހު ޖަ 8އަޅުގަނޑަކީ މި ސރުކާރު ެގނައުމަށްޓަކައި ަބިއވެރިެއއް. 

 ...މަސް ވަންެދން 17މަސް،  16 މީހެއް. ޢާއިލާއާ ނުލައި ުއޅުނު

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ބިލަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަަވއިދެްއވުން އެދެން 

 

 :ރާގެ މެންބަރު ިއލްހާމް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުންދަނގެތީ ދާއި 

 ދައްކަންޖެހެނީ އަނިޔާ ިމ ލިބެނީ ފަނޑިޔާރުންނަށް ވެސް ރަީއސް. މި ބިަލށް ވާހަކަދަްއކާއިުރ މި ވާަހކަ  ތެރިޒަތްއިއް  

ފެނިގެން  ގަނޑުމެންނަށްވަކި ބަަޔކަށް. ަވކި ބަޔަކަށް ިއނާޔަތްތައް ދެންޏާ ކަމަކުނުދޭ. އަބަދުވެސް ވެރިކަމަށް ައއިމަ އަޅު



11 

 

ފަނޑިޔާރުންނަށް . ރެވޭތޯ އައިމަ ފަނޑިޔާރުންނަށް ކޮންމެވެސް ގޯނާއެްއ ކުމިދަނީ، އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެެރއިން  ކޮންމެވެސް ގޯނާެއއް ކުެރވޭތޯ. އެހެން ނަހައްދަވާށޭ. ގަބޫުލކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ މަޖިލިސް

މަޖިލީހުގައި ތި ބޭފުޅުން ހަމަ  . މިއަންނަމެންގެ މެޖޯރިޓީން ކުރާ ކޮންމެ ކަމަކަށް އަޅުގަނުޑމެން ތަބާވާނަންއަޅުގަނޑު

އަުޅގަނޑުމެންގެ ާޓސްކް  އެކަން ކުަރއްވާ. އަުޅގަނުޑމެންގެ މައްސަލަެއއް ނެތޭ. އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްަކނީ

ނެތް. ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް  ހަމަނުޖެހިގެން ކަންތައް ކުރާނެ ކަެމއްއަޅުގަނޑުމެން އަދާކުރާނަމޭ. މިއަށް ފާޑުކިަޔއި ހިތް

މެންބަރުންނަށް ކޮންމެ  12ޓުަގއި މިހާރު ކަންތައް ެވގެންދިޔަ ގޮތް. ކޮަބއިތޯ މިތާ ނގޭނެ ތިަޔ ބޭފުޅުންގެ ާޕސްއި

ކަމެއްހެން. އޭރު ހީވަީނ  ބޭފުޅަކު އަރަިއ، ސިޔާސީ ޕާީޓގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުން އެ މީހުންނަށް ސަނާކިޔައި، ީހވަނީ އެހެން

ވެސް ނުދިން. މިއެއްނޫންތޯ  ނޑިގަނޑެއްން. ރަންކޮޅާ! އެ މީހުންނަށް ގޮގޮސް ހަނދު ވެސް ނަގާފައި ދޭނެހެލޯބިވެގެން 

މެންބަރުން؟  12ކޮަބއިތޯއޭ އެ  މެންބަރުން ވެގެން ުއޅޭ މީހެއް ނޫން. އެކަމަކު، 12ޙަޤީޤަތަކީ؟ އަޅުގަނޑަކީ މާ ބޮޑަށް 

އެންމެ ފަހުން ޓިކެޓުގަނޑެްއ  !ޅާމެންބަރުންނަށް ގޮނޑި ދޭންޖެހޭނޭ. ރަންކޮ 12ރުންނޫންތޯ އޭރު ދެއްކީ ހުރިހާ ލީޑަ

ސަޢުދު، ވިލިނގިލީ ދާއިާރެގ  .އިވަ ވެސް ނުދިން. ިޓކެުޓގަނޑެްއ ވެްސ ނުދިން. އެންމެން ާބކީެވގެން، ސަޢުދު ފިޔަ

އެހެންީވމާ، މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންެގ  .ވީާމ، މިއީނޫންތޯ ޙަޤީޤަތަކީމެންވަރު ފިޔަަވއި އެންމެން ައއުޓްެވގެންދިަޔއީ. އެހެން

ބޭފުުޅންނަށް މަޖިލިސް ތި ލިބެނީ.  ސްތަެކއް ބުާނނެ ކަމެއް ނެތް. ތިރޭގައި މަލާމާތްކުާރކަށް ާމ ވަުރގަދަ ބަތެ

 ...އަޅުގަނޑުމެން ބަލާނަން

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 .މްބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަންހަމަވެއްޖެ. އާދެ! ހިތަދޫ އުތުުރ ދާއިރާގެ މެރިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ަވގުތު  

 

 :ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން 

 ވަނަ މަޖިލިސް ނިމުމަކަށް މި ދަނީ. މަޖިލިސް ނިމުމަކަށް ދާއިރު، 18އައްސަލާމް ޢަލަިއކުމް ިއއްަޒތްއތެރި ރައީސް.  

 ،ގެ ވާހަކަ ޔަުތެގ ވާހަކަ، ހިމާޔަތުނޑުމެންނަށް އެންމެ ާބރަށް މަޖިލިސް ތެރެއިން މިހާރު މި އިވެނީ އިނާއަޅުގަ

 އިމްތިޔާުޒގެ ވާހަކަ އަދި ރަްއކާތެރިކަމުގެ ވާހަކަ. ވަރަށް މުހިއްމު ވާހަކަތަކެއް. ެއކަމަކު، މި ދެންނެވި ހުރިހާ ކަމެއް 

 ށް، ަވކި ވަގުތަށް ވެސް ބަލަންޖެހެނީ މުޅި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް. ވަކި މީހަކައަޅުގަނޑުމެން ހޯދައިދެވޭތޯ ެއންމެ ފަހު 

 ފަރުދަކަށް އަމާޒުކުެރިވގެން ައޅުގަނޑުމެންނަކީ މަަސއްކަތްުކރާ ބައެއް ކަުމގައި ެދކިގެންުނވާނެ. މި މަޖިލީހަކީ އެގޮތަށް 

 ވަނަ މަޖިލީހުަގއި 18ސް، ނިމިދިޔަ ކަމަށް ވިޔަ  ވަނަ މަޖިލިސް 18މަސައްކަތްކުރާ މަޖިލީހެއް ކަަމށް ދެކިގެންނުވާނެ. 

 .ގަނޑު ދެކޭގޮުތގަިއ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީ މުޅި ރައްޔިތުންގެ ހިމާޔަުތގައިމަޔަށް ވެސް ައޅުއެންމެ ފަހު ވަގުތާ ހަ

 ވަން އިްއޒަތްތެރި އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މިހާރު މިއަދު މި ހުށަހެޅިފައިވާ މަްއސަލައާއި އަދި މި މައްސަލަ ުކރިއަށްގެންދަ 
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 ޒަތްތެރި ގަންނަވާނެ ިއއްއެނގިަވޑައި ން. ފުރަތަމަ ސަބަބަކީ، ށް އަޅުގަނޑު އިންކާރުކުރަރައީސް، ތިޔަ ނިންމެވި ގޮތަ 

ީލޑަރުންނާ  ވާ ގޮުތގެ މަތީން ކޮންމެ ޕާޓީއެއްގެ ޕާލިަމންޓްރީ ގްރޫޕުގެވަނަ މާއްދާަގއި  30ގެ ރައީސް. މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު 

ބަިއވެިރވެުވުނ  ރަތަމަ އަޅުގަނޑަށްރި ރައީްސ ބައްދަލުވުންތަެކއް ބާްއވާ. ެއ ބައްދަލުވުންތަުކގައި ފުށް އިްއޒަތްތެއެްއކޮ

އެްއކޮށްގެން މިހެން  ބައްދަލުވުމުަގއި ވެސް ިއއްަޒތްތެރި ރައީސަށް އަޅުގަނުޑ ދެންނެވިން، މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް

އެޖެންާޑަގއި އަނެއް  ކުއްލިައކަށް އެންމެ ފަހު ވަގުތު ރޭގަނޑު ދަންވަރުވާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެޖެންޑާ ލިބިގެން،

އެކަމަކަށް  ، އެ ދުވަހުން އެ ދުވަހަށް ބަހުސްކުރަން ފެށީމާވަހުގެ ހެނދުނަށް އެހެން ކަންކަން ހިމަނުއްވައި ދު

ބަހުސްކުރާނެ  ންވަރަށް މެންބަރުންނަށް ތައްޔާރެއް ވެްސ ނުއެއް ވެޭވ. އަދި އެކަުމަގއި ރަނގަޅަށްތައްޔާުރވާންޖެހޭ މި

ކަމަާށއި،  ވާނެ، ެއކަން އެޮގތަށް ނުކުރައްށް. އަދި މަނިުކފާނު ވިދާޅުވިޖާގަެއއް ނުލިބޭ. އެކަން ހުއްޓުވައިެދއްވުމަ

ކަމަށް. މި  އްޔާ ެއގޮތަށް ކުިރއަށްނުގެންދަވާނެ ޅުވާ ބިލެއް ނޫނިކޮންމެހެން ސަރުކާރުން އަވަހަށް ނިންމަވަން ބޭނުންފު

އަުޅގަނުޑ  ދަލުވުމުަގއި ވެސްމައްސަލަ ުކއްލިއަކަްށ މި ޮއތީ އަިއސްފަ. އެންމެ ފަހުން މިގޮތަށް ބޭްއވުނު ަބއް

އީ . އެއް އެބައޮތޭން ދެންނެވިން؛ ކޮންމެހެން ސަރުކާރުން ވަރަށް އިސްކަމެއް ދެްއާވ ދެ ބިލެއެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތު

ވަރަށް  ގޮތްނޭނގޭ މަރުތަކާ ގުޭޅގޮތުން އުފައްދާފައި ވާ ކޮމިޝަނަށް ބާރު ދިނުމުގެ ބިލާއި، އަދި ާގނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ބިލު

 އިެދއްވާނަމޭ. އެެހންނަމަވެސް، ެއ ކޮމިީޓގައި މަން ބޭނުމޭ. އެކަމަުކ، މަނިކުފާނު ވިދާުޅީވ، ބައްަލވަ ނިންވަހަށްއަ

 ސަަލ ނެިގއިުރ ވެސް ކޮމިޓީން ވެްސ ހަމަ ކުޑަުކޑަ މަަސއްކަތެްއ، ިމނިވަން މުއަްއސަސާތަކާ ބެހޭއަޅުގަނޑު މައް

 އައީ. މި  ފަ. ދެން ކޮންމެއަކަސް ުކއްލިައަކށް މިއަދު މި ބިލުކޮމިޓީގައި އެކަން ކުރެވޭ ގޮްތ އަދިވެސް އެ ވަނީ ުނވެ

 މާޔަތްނުދެވިގެން މި އުޅެީނ، މި ފެހި ޤާނޫނުއަސާސީ އިރު އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހިބިލު އައި 

ވެސް ހިމެނޭ ވަނަ އަހަރު އުފަންވުާމއެކު ވަިކވެދިޔަ ބަެއއް ފަނިޑޔާރުންނަ ށް ނުވަތަ އުއްތަަމ ފަނޑިޔާރު 2008

މިއަދު، އަހަރު ފަހުން މި މަޖިލިސް ނިންމެންވާއިރަށް ނިމިނިމި އޮއްވާ ހަމަ  11މިހާރު އަޅުގަނުޑމެން  ގޮތަށް. ދެން

މިއަދަށް އެޖެންޑާކުެރވިގެްނ މިއަދުން މިއަދަށް، ައދި ވަކިން ާޚއްޞަކޮްށ ަވގުތީ ކޮމިޓީއެްއ ނަަގއިގެްނ މިކަްނ  މިއަދުން

ގުތު މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އޮތް ފަރާތުން ހިތުހުރި ގޮތަަކށް ކަންކަން ކޮށް ނިންމައިލާ ންނަނީ މި ވައުޅުނީމަ މި ފެ ކުރަން

 އިނާޔަުތގެ ވާހަކަެއއް ނޫން. ިމގޮތަްށ ޤާނޫނުއަސާސީ ބަދަުލވެދިއުުމން ގެއްލުްނވި އެތަްއ ބަެއއް ވަިކ މީހެއްގެ . ތަން

ޔަާތއި ފައިާސ ޑުެމން ބައެއް ގާނޫނުތަކުން ހިމާޔަތާއި އިނާިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އަދި އެގޮތުން ައޅުގަނ އެބަވޭ

އްލަވާ! މިސާަލކަށް ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަން ތިބި އެަތއް ަބޔަކަށް ނުލިބި ވެސް އެބަދޭ. ބަ ކަނޑައަޅާަފއި

. މިހާރު މިއޮންނަ ކުަރއްވާަފއި ތިއްެބވި ބޭފުޅުން. ނޫ ޤާނޫނުއަސާސީން، ފެހި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ކުރިން މީގެކުރިން

ސް ެއްއޗެއް ނެތް. މިސާލަކަށް ކުރީަގިއ ކުރައްވާފައި ތިއްެބވި ބޭފުޅުންނަކަށް އިނާޔަތެއް ހިމާޔަތެްއ އެއްވެ ގާނޫނުން،

 ކުޑަމިނުން މަޖިލީހުގައި އެ ބޭފުޅުންގެ ެރކޯޑު ވެސް އޮތް ކަމެއް އަުޅގަނޑުމެންނަަކށް ފެންނާކަށް ނެތް. ދެން، އެންމެ

 ހަމައެކަނި ފަނޑިޔާރަކަށް، އެންމެ ފަރުދަކަށް ނުވަތަ ވަކި ފަނޑިޔާރުންތަކަކަށް އެަކނި ނުކުާތއަކީ، އަޅުގަނޑުގެ 
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 ނޫނޭ. ކަެމްއ ކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ ައޅުަގނޑުމެން މިހެން ހުރި އެތަްއ މައްސަލަެއއް ބަލަިއ ެއއަށްކަސްކޮށްގެެނއް ފޯ

 ނޑުެމން މަސައްކަތްކުރީމަ މުޅި ރައްޔިތުންގެ މަޞްލަޙަތުަގއި،ގަޙައްލެއް ހޯދަން އެބަޖެހޭ. އެހެން ޙައްލު ހޯދަން އަޅު

ހަމައެހެންމެ،  .އި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކަމެއް ކުެރވޭ ކަމަށް މި ވަނީމުޅި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން މުޅި ރައްޔިތުންނަށް ޓަކަ 

މުަވއްޒަފުންނަީކ  ރުކާރުސިވިލް ސަރވިސް ގާނޫނު ުވޖޫދަށް އައި ހިސާބުން ވެްސ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. އޭުރ ސަ

ސިވިލް ސަރވިްސ ން. ދެން ސަރުކާރުގެ ހަމަ ކުންފުނިތަކުގައި ވެްސ، ހަމަ އެންމެންނަކީ ވެސް ސަުރކާރު މުަވްއޒަފު

. އަދި އުނިެވގެންދިަޔއީ އުފެދުނު ހިސާބުން އެަތއް ަބއެްއގެ ަޙއްޤުތަްއ؛ މިސާލަކަްށ ޕެންޝަންގެ ަޙއްޤާ ހަމަ ެގއްލި

ެއތައް ބައެއް ވެސް އެބަތިބި.  ތައް އިނާޔަތެއް މަދުވެފައި، އުިނވެފައި ތިބި ގެ ތެެރއިްނ ލިބެންޖެހޭ އެޕެންޝަންގެ ގާނޫނު

އަދި ފަނޑިޔާރެްއގެ ެއ   އޮންނައިރު، އަޅުގަނޑުމެން ހަމައެކަނި ފަނޑިޔާރަކަށް ފޯކަސްކުެރިވގެންމިހެން މިކަން 

ތެރެއިްނ  އަހަުރގެ 11 ، އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ވޭުތވެދިޔަމައްސަލައަީކ، އެމް.ީޑ.ޕީގެ ސަރުކާރު ވާހަކަ ދަްއަކވާއިރު

އެމް.ޑީ.ޕީ ނޫން އެތަްއ  ދިޔަ އެތައް ދުވަހެއް ތެޭރގަިއ،އަހަރު އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަރުކާރެއް އޮތީ ވެސް. މި  3އެންމެ 

ޅިފައެއް ވެސް ނެތް. ހެހުށަ ސަރުކާރެއް އޮތްއިުރ ެވސް ިމކަމަށް ފޯކަސްކުެރވިފަެއއް ނެްތ. މިކަމާ ގުޭޅގޮތުން އަދި ބިެލއް

ަވަނ 18މަ މިދެންނެވިހެން ހަ އަދި ެއ ބިލާ ގުޭޅގޮތުން ބަހުސްކުރެވިަފއި އޮތީެއއް ވެސް ނޫން. މި ަވގުތު އަޅުގަނޑުމެން

ިއްސވެހުންނަވަިއގެން ކުއްިލއަކަށް  ރައްޔިތުންެގ މަޖިލިސް ނިންމައިލާ ހިސާބަށް ދާއިުރ، މަނިުކފާނު ވަކިން ާޚއްޞަކޮށް

ތެދުވެިރކަމާއި އިޚްލާޞްތެރިކަާމއެުކ  އީ ަރނގަޅު މަޤްޞަދުގައި  އިްއވަަވއި، މި ބިލު ކުރިއަށްގެންދަވަނީ މިދެ ކިޔުން

މި މަސައްކަތް ކުިރއަށްދާ ގޮތަށް   މަސަްއކަތެއް ކަމުަގިއ އަޅުގަނޑު ނުދެކެން. އެހެްނކަމުން، އަުޅގަނޑު ހަމަކުރެވޭ

، ކޮންމެ ަފރުދެއް ާވކަމުަގއި ިވޔަސް އި ިމގޮތުން ޙައްޤެއް ގެއްލިަފއިވާ ގަގޮތު ހަމަ އިންކާރުކުރަން. އަދި އަުޅގަނޑު ދެކޭ 

އަުޅަގނޑުމެން ނިކަން ރަނގަޅަްށ   ެއ ރަްއޔިތަކަށް ޙައްޤު ހޯދައިދިނުމަށްކޮންމެ ރައްޔިެތއް ވާކަުމގަިއ ވިަޔސް

އިރު އަުޅގަނޑުމެން އަޅާ ކަނޑަ މަސައްކަތްކުރަްނވާނެ. އަިދ ހަމައެހެންމެ، މިހެން އިނާޔަތްތައް އަުޅގަނޑުމެން

އެަބވޭތޯ. ބަޖެޓުަގއި ެވސް  ބަލަންޖެހޭނެ، ކޮބައިތޯއޭ އެ ފައިސާ މިސާލަކަށް ހޯދާނެ ގޮތަކީ؟ ބަޖެޓުަގއި ހިމެނިފައި 

ައޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަްނ  ހިމެނޭ ގޮތަށް އެކަން ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުަރނީ. އެހެންކަމުން، މި ވާހަކަ

 މިަކން ނުކުރެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު  ކިޔުން ެއއްކުަރްއވަިއގެން ުކއްލިައކަށް މައްސަަލ ގެންނަަވއިގެން މިގޮތަށް . ދެބޭނުންވީ

މަނިކުފާނަށް އިލްތިމާސްކޮށް ދަންނަވަން.  ގެ ލީޑަުރގެ ހައިސިއްޔަތުން ހަމަ އަދިވެސް އެމް.ޑީ.ީޕގެ ާޕލިމެންޓްރީ ގުރޫޕު

 .ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ

 

 :ހަކަެދއްެކވުންތުން ވާރިޔާސަ 

 ންވީ. މަޖިލީހުގެ ަގވާއިާދއި އާދެ! މަނިކުފާނު ދެކެވަަޑިއަގންނަވާ ގޮތަކަްށ، ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ދެކެވަޑަިއގަންނަވަ 

 ަގިއވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގެ ރައީސްެގ ޒިންމާ އަާދކުރެްއުވމުގައި އަުޅގަނޑު ކުރަންޖެހޭ އި ގާނޫނުޤާނޫނުއަސާސީއާ 
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 ގަނޑު ކުރަނީ. އެްއވެސް ދިވެހި ަރއްިޔތެއްގެ ަޙއްޤަށް އަަރއިގަންަނ ގޮތަށް އޮތް ކަެމއް ކަމަށް ތެއް އަޅު މަސައްކަ

 ވާނަމަ، ެއކަން އަުޅގަނުޑގެ ކުރިމައްޗަށް އައިމަ އަޅުގަނުޑ މަސައްކަތްކުރާނެ ވާހަކަ ެވސް ދަންނަވާލަން، އަުޅގަނޑު 

 ޞަތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރިނޑު ފުރުން އަޅުގަމި ގޮނޑީަގއި އިންހާ ދުވަހަކު. އާދެ! ދެ

 .މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީއަށް

 

 :ފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔަޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުންމާ

 ތު އެމް.ޑީ.ީޕއަށް ލަބިއްޔަރު އަޣްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ނަސީބެއް އިނގޭތޯ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން މި ފަހަ

 ހަމަ ނަސީބެއް އިނގޭތޯ. ެއހެންނޫންނަމަހީ، މި ހިނގާ ކަންތައްތައް ހަމަ ކުރިއަށް އޮތް  ،އީ ހަމަދެއްވި ކަމަށްޓަަކއި އެ

 ންމެތާގައި ަތކުރާރުވަމުންދާނެކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގަބޫލުކުެރެވނީ. ދަންނަވަންތޯ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކިތަންމެކިތަ

 ކަށް ފަނިޑޔާރުން ރުއްަސން އުޅުނު ނަމަވެސް، ހަމަ ެއ ބޭފުޅުންގެ އަތުން ބޮނޑިބޯނީ. އަުޅގަނޑުމެން މިތިބަ ގިނަރަވަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ނުޙައްޤުން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސަށް ވެސް އަނިޔާ ލިބިފަިއ ވާނީ ހަމަ ފަނޑިޔާރުގެއިން 

ހިމާޔަތްކޮށްދޭން.  ްއޔާ ތެުދެވ މި ތިބީ ފަނޑިޔާރުްނގެ ަޙްއޤުތައް ވެސްކުރެްއވިއިރާދަ  އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީ

މަސައްކަތަށް ަޙއްޤުާވ  ފަނޑިޔާރުގެ މިިނވަންކުރަން. އެއީ ފަނިޑޔާރުންނަށް ދޭ ުއޖޫރަ ވެސް ީދގެން. ެއ ބޭފުުޅންގެ

ކުރާނީ ރާއްޖޭެގ  ކަމެއް ހުރިހާ ން. މިމިންވަރު މުސާރަ ދީގެން. އަދި ރިޓަޔަރކުރުމުން ދޭ ޕެންޝަން ވެސް ދީގެ

ހަމަތަކުގެ މަތީން.  ވާމީ މިންގަނޑުތަކާިއ، އިންސާނީ ބުއްިދ ަގބޫލުކުރާޤާނޫނުއަސާސީަގއި އޮތް ގޮތަާށއި، ަބއިނަލްައގު 

އެހެން  އެކަން ކުރާނެ ަބޔަކީ ހަަމ އަުޅގަނޑުމެން. މިގޮތަށް ފަނޑިޔާރުން ރުއްސުމަށްޓަަކިއ ހަމަ ދެ ކިޔުން؛

މައްސަަލއަށް ވުެރ  ރުން ވެްސ ފާހަގަކުރެްއވިހެން، ދެ ކިުޔން ކުއްލިުކއްލިއަށް އެްއކޮށްލައިގެްނ، މި މެންބަޒަތްތެރިއިއް 

ހަމަ  އޮތޭމު މައްސަލަެއްއ ނެތީތޯއޭ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާަފއިވާ ދެ ކޮމިޝަނެއް އެބަވަކި މުހިއް

ހިފަހައްޓަވާފަ.   އެންމެ ތަންކޮެޅއް ބަދަލުކޮށްލަން. ހަމަހައްާޓފައޭ އޮތީ ހިފަހިފަހައްޓަވާފައޭ. ީލގަލް ޕްރޮފެޝަންގެ ބިލު

ދުވަހަށް ވެފައި  އެކަމަކު މިކަން މިހާ އިސްަކމެއް ދެއްަވއިގެން މި ކުރަްއަވނީ ކީއްެވގެންތޯ މަޖިލިސް ނިމިނިމި ދެ

ބޭފުޅުންގެ ހައިބަާތއި  ނޑުެމން އެނަށް އަޅުގަ، އަުޅގަނޑުމެން ކަންބޮުޑވަން. ފަނޑިޔާރުންވަނިކޮށް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް 

އިމާރާތް ވެސް ީދގެނެްއ  ކަރާމަތް އިސްކުރުމަށްޓަަކއި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އަުޅގަނޑުެމން ރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ ރީތި

ކަަށވަރުކުރާނީ  ނޫންތޯ މި ތިބެނީ. މިހުރިހާ ކަމެއް ކުރާނީ ބަޔަކީ ވެސް ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން. ައޅުގަނޑުމެން

އެބަތިބި.  ންކަާމ އެުކގައި މަަސއްކަތްކުރާެނ ބަޔަކަށް. ވަރަށް ރަނަގޅު ފަނޑިޔާރުންނަކީ މިނިވަފަނޑިޔާރުން

އެބަ  އެހެންނަމަވެސް، ރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުންނާއި މި ރާއްޭޖގެ ިޑމޮކްރަސީއަށް ބޮޑެތި ޢުދުވާްނތައް ދޭ ފަނޑިޔާރުން

ޙުކުެމްއެގ  ަލވާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް! ނެރުނު. ނިކަންބައްޓު އިނޭގތޯތިއްބަވާ. ޚާއްަޞ ގޮެތއްަގއި މިއަދުގެ ސުޕްރީމް ކޯ

، ެއ ފަނޑިޔާރުން ޮސއިކުަރއްަވއިގެން ޙުކުމް ނެުރއްވީ. ނެރެބަހައްޓާަފއި 5ސަބަބުން؛ އެ ޙުކުމް ނެރުްއވުމުަގއި 
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 ޑިޔާރުްނ؛ނފަ 3ން ތިބި ވަތު ނެގި ބަެއްއގެ ގޮުތަގއި ހަދާފައި ޖަލަށް ލައިފި އިނގޭތޯ. ދެފަނޑިޔާރުން ެއއީ ރިޝް 

 ފަނޑިޔާރުން އެ ތިބެނީ. މިއީ ކޯއްޗެއްތޯ  3ފަނޑިޔާުރންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ޙުކުމް ނެރުނީ ވެސް.  3ނުނަގާ ރިޝްވަތު

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް؟ މިހާރު އިްއޔެ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ފެނުނީ ހުސްނުއްސުޢޫދު ރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުެގއާ މެދުގައި 

 ވެބަަހއްޓާފައި އެ ގެންދަވަނީ އަެންއކާ ކޯޓަށް. ފަނޑިޔާރުން ެވެގން، ސުޕްރީމް ކޯޓު ވެގެންދެއްކެވި ވާހަަކއެކޭ ވިާދޅު

ގަނޑުކޮށް  ރާއްޖޭގެ ކިަތއް ގާނޫނީ ވަކީުލން ސަސްޕެންޑުކޮށްފިތޯ ގަނުޑކޮށް؟ ސަތޭކަ އެަތއް ގާނޫނީ ވަކީލުން ެއއްފަހަރާ 

ސޮިއކުރީމަ.  ންގައި އޭގައި، މިދެންނެިވ ޕެޓިޝަޑު ވެސް ސަސްޕެންޑުކުިރ ހަމަ ސަސްޕެންޑުކޮށްލައިފި. އަުޅަގނ

ކޯްއޗެއްޯތ  އަޅުގަނޑު ކައިރީ އަހާލުމެްއ ވެސް ނެތް. އަޅުގަނޑަށް ހުއްދަދިނުމުގައި ވެސް އަހާލުމެއް ނެތް. މިއީ

އެ ެދއްވި  މަޖިލީުހގެ އިންތިޚާުބގައި  ؟ އިޞްާލޙުކުރާކަށްނުޖެހޭތޯ؟ ރައްޔިތުްނ މިދިޔަ ރައްޔިތުންގެއިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ވާހަަކއަށް.  ވޯޓަކީ ފަނިޑޔާރުެގ އިޞްލާުޙކުރުމަށް ދެއްިވ ވޯެޓއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނުޑމެން މި ދައްކާ

އަނިޔާދެމުންދިޔަ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސަށް އަނިާޔދިން ފަނޑިޔާރުގެ އިޞްލާޙުުކރުމުގައި، ދެން ތިއްބެިވ މެންބަރުންނަށް

ކިތަްއ  އް. މި މަޖިލީހުގެލާޙުކުރުމަށް ދެއްވި ވޯޓެ ދެމުންދިޔަ ފަނޑިޔާރުގެ ިއޞްޙައްޤުން؛ ނުޙައްޤުން އަނިޔާނު

މެންބަރުންެގ  މެންބަރުންނަށް ނޫންތޯ އެ ބޭފުޅުން ގާނޫނީ ވާޖިބު އަދާުކރުމަށް މި ތަނަށް ވަނަނުދީ ހިފަހައްޓައިގެން،

 ވެސްއާ ޚިާލފަށް ޢަމަލުކުރީ. އަދިގެން ގޮްތޮގތަށް ޤާނޫނުއަސާސީމެންބަރުކަން ގެއްލިޖެ ކަަމށް ކަނޑައަަޅއި 

 ހޭއަރާކަށްނުވޭތޯ؟ ނިމިނިމި ޮއތް މަޖިލީހުން ހޭއަރާކަށްނުވޭތޯ؟ ހަމަ މަޖިލިސް ނިމިނިމިހުއްޓާ ވެސް ކޮށްަލއްވާ ކަންތައް 

 އި ޔާރުންނަށް ޙައްޤުވާ އިނާޔަތާ ނިކަން ބައްލަވާ! މިހެން ނުހެދޭނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ައޅުގަނޑުމެން ދޭނަން ފަނޑި

 ކުރާނަން އަުޅގަނޑުމެން. ައޅުގަނޑުމެން މި އުޅެނީކީހިމާޔަތާއި ހުރިހާ ެއއްެޗއް ވެސް. ފަނިޑޔާރުެގ މިނިވަން 

 ފަނޑިޔާރުެގއާ ޖައްސާކަށް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން ލޯބިަވނީ ފަނޑިޔާރުގެ ދެކެ. އަުޅގަނޑުމެން އިންސާފު ދެކެ 

 ޑުމެްނ ބޭނުމެއް ނުވާނެތޯ؟ މިސާފު ކަށަވަރުކޮށްދޭން އަުޅގަނޑުމެން ދަރިންނަށް ޓަކައި އިންލޯބިނުވާނެތޯ؟ އަުޅގަނ

 .ރާއްޖޭަގއި މި ހިނގަީނ ފަނިޑޔާރުެގއެއްތޯ؟ މިހެން ދަންނަާވއިރު ވެސް ރަނގަޅު ފަނިޑާޔރުން ވެސް އެބަ ިތއްބެވި 

. ގުތު ތިއްބެވީތައް ހިންގާ މުޖުރިމުން މި ވައެހެންނަމަވެސް، މަތީަގއި މި ތިއްބަވާ ކޯޓުަތއް ހަމަ ބޮޑެތި ޖަރީމާ

 .އެއް މިއަދު އޮތީ. އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭޤާނޫނުއަސާސީއާ ކަނޑައެިޅެގން ޚިލާފު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ފަނޑިޔާރުގެ 

 ...ބަދަލުކުރަންޖެހޭ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 .ރިއަކަށްނުގެންެދވޭނެ އިނގޭތޯއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، މުޖުރިމުންނޭ ވިދާޅުވެ ވާހަކަފުޅު ކު 

 

 :މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔަޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން
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 މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އުސޫމޯޓޯއޭ ވިދާޅުވެ ނިކަންަބއްލަވާ ފަނޑިޔާުރގެއިން ކުަރމުންދިޔަ ކަންތައްތައް. ހި

 .މްތައް އިްއވަމުންދިޔަަލ އުފުލައިގެން އަމިއްލައަްށ ޙުކުގެންޮގއްސަ ެއކިެއކި ދަޢުާވތައް އަމިއްަލއަށް މައްސަ

 ގެްނ، އަމިއްލައަށް ގެްނގޮއްަސ ޙުކުމް ހަމައެއާެއކުަގއި އިލެކްޝަންްސ ކޮމިޝަނުން ހަމަ އަމިއްަލައށް ދަޢުވާ އުފުލައި

  ގާނޫނީ ގޮތުން،، ސަސްޕެްނޑެޑް ސެންޓެންސެއް. މި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރީވެސް ކުރި ޖަލަށް ލުމަށްޓަަކއި އިނގޭތޯ

 . އެއީ ގޮތްުކަޑކަން. އެއީ ވަކަުރގެއިން ކުާރ ޢަމަލުތައް އެ ހިންގަނީ. މި ބިގެްނާވ ބާރެއް ނޫންޤާނޫނުއަސާސީަގއި ލި

 ގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑު ސިފަކުރާނީ. މިކަންރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަކީ ޚާއްޞަ ގޮތެްއަގއި ވަކަުރގެ. ހަމަ ވަކަރުގޭ

ކޯެޓއް  ވަނީ ޙައްޤުވަނީކީ މި މިންވަރުގެ ސުޕްރީމް ބޭނުންުޅގަނުޑމެންގެ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އިޞްލާޙުވާންޖެހޭނެ. އަ

އިނާޔަާތއި  ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. ފަނޑިޔާރުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން ހިމާޔަތާިއ ރައްކާތެރިކަމާއި

އަދަބުދިން  ން، ނުޙައްޤުންޒަތްތެރި ރައީސް. މަނިކުފާނަށް އަދަބުދިހުރިހާ އެއްޗެއް ކަށަވަުރކޮށްދޭނަން އިނގޭތޯ. އިއް 

ވާހަކަަދއްާކއިރުަގިއ  އިލާަފއި އަުޅގަނާޑ ވެސްފަނޑިޔާރުގެ އަުޅގަނޑަށް ެއނގޭ އިނގޭތޯ. މަނިކުފާނު ގުޅުްއވަ

އިނގޭތޯ. ައޅުގަނުޑ   ނޫންެގއާ މެދުަގއި ދައްަކވާފައި ހުރި ވާަހކަ އަުޅގަނުޑ މިތަންތާ ހާމަކުރާކަށް ބޭނުމެއްފަނޑިޔާރު

ވެސް  ުޅގަނޑުެމންގެ އަތުން ގޯހެއް ހެދިފައި އޮތީ. އެކަންޙުވާން. އިޞްލާޙުކުރަން. އަލާޞްބޭނުންވަނީ އި

އިއްތިފާުޤޭވ  އިޞްލާޙުކުރަން އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ އިނގޭތޯ. އެކަަމކު މުޅި ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންާނއި މުޅި ދުނިޔެ

ޑިމޮކްރަީސ  ށްގެ ފަނޑިޔާުރގެ ކަމަށް. މި ރާއްޖެއަޖޭއްީސއަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ތްރެޓަކީ ިމ ރާމި ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަ

 .ައކީފަނޑިޔާރުގެ ގެނައުުމގެ ެއއްވެސް ަބއިވެިރެއއް ނޫން ފަނޑިޔާރުެގއަކީ. އެްއވެސް ހިއް ާސއެއް އޮތް ތަނެްއ ނޫން

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 .ރާހީމްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްތްރި މެންބަރު. ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒައާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެ 

 

 :ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ާވހަކަދެއްެކވުން 

 ،އާދެ! މިއަދު ައުޅގަނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުން މި ދާ މައުޟޫޢުގައި އަުޅގަނުޑ ވެސް ދަންނަވާލަން އޮތީ `.

 هللا ގޮތެއްަގއި ޤާއިމުކުރެިވގެންނޭ.  އެތަނެްއގައި ޢަދްލުއިންޞާފު ހަމަހަމަ ތަނެއްގެ އަމާންކަން ހިފެހެއްޓިގެންދާނީ

މާއިދާ  ،ަވޙީކުރަްއވާފައި މި އޮތީهللا އި ޤާއިމުކުެރވިގެންނޭ. އާދެ! ކީރިތި ޤްރުއާނުަގއި މާތްތަޢާލާގެ ޝަރީޢަތް އެތަނެއްގަ 

ئَِك ُهُم اْلَكاَوَمن لَّْم َيْحُكم بَِما أَنَزَل  އި ވަނަ އާޔަުތގަ  44ސޫރަތުގެ  ـٰ ޙުކުމުން ތަޢާލާގެ هللا މާނައަކީ،  فُِرونَ اللَّـهُ فَأُولَ

މާނަކުަރްއވާފަ. އަިދ  ން ޙުކުމްނުކުަރއްވާ މީހުންނަކީ ެއއީ ކާފަރުްނކަމުގައިޙުކުމްނުކުރާ މީހުންނަށް، ބާވައިލެްއވި ޙުކުމު

ئَِك هُُم އެބައޮތް؛  ހަމަ ބަޔާންކުަރއްވާަފއި ޔަުތގައިއާ 45ހަމައެހެންމެ މާއިދާ ސޫރަތުގެ  ـٰ هُ فَأُولَ َوَمن لَّْم يَْحكُم بَِما أَنَزَل اللَـّ

އެހެންމެ، މައިދާ މަހަ ބާވައިެލްއވި ޝަރީޢަތުން ޙުކުމްނުކުރަްއވާ މީހުންނަކީ އަނިޔާވެރިްނކަމުަގިއ. އަދިهللا  .الظَّاِلُمونَ 



17 

 

ئَِك ُهُم اْلفَاِسقُونَ لَّْم َوَمن ވަނަ އާޔަުތގަިއ ބަޔާންކުރަްއވާފައި އެަބއޮތް؛  47ސޫރަތުގެ  ـٰ . هللا يَْحُكم بَِما أَنَزَل اللَّـهُ فَأُولَ

ވީމަތޯ އިސްލާމީ ވާ މީހުންނަކީ އެއީ ފާސިޤުންކަމުގައި މާނަ؛ ކިހާވަރެއް ބާވައިެލއްވި ޝަރީޢަތުން ޙުކުމްނުކުރައް 

ތަވާންޖެހެނީ؟ މިއީ  ތޯ ައޅުަގނޑުމެންން ތަބާވާނީ؟ ހުޅަނގުެގ ގާނޫނުތަކުެގ މަްއޗަށްޝަރީޢަތުގެ މަްއޗަށް އަޅުގަނޑުމެ

 هعلي هللال صلى رسو އިޞްލާމީ ދައުލަތެްއގެ ސިފަަވންތަކަން އަންނާނީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުން ޙުކުމްކުރެއްވީމަ. ކީރިތި 

 ސަޙީފަތުލްމަދީނާގެ ނަމުގައި ،އިމަްއކާއިްނ މަދީނާއަށް ހިޖުރަކުރައްަވއި އެތާނަގއި ދައުލަތެއް ާޤއިމުކުރަްއވަ م وسل

ޝަރީޢަތް. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް  ިއ އެ ޤާނޫނުއަސާީސަގއި ަތމްފީޒުކުރެްއވީ ިއސްލާމީޤާނޫނުއަސާސީެއއް ހައްަދވަ

ެވގެންދިއުން. ހުޅަނގުެގ  ، އެ ަދއުލަތަީކ އެއީ އިސްލާމީ ދައުލަތަަކށްތަންފީޒުކުރުމުގެ ނަތީޖާއަށް ވެގެންދިަޔއީ

ޤާއިމުކުރުމަށް ކިޔައިދޭެނ  އި އެ މީހުންނަށް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތްސްޕާޓުން ގެނެްސގެން ިއސްލާމީ ދައުލަތެއްގަ އެކް

ޢަދްލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރަން  ަގއި ކޮންެމ ސަރުކާރެއް އޮތް ނަމަވެސް އެްއވެސް އެްއޗެއް ނޯންނާނެ. އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތު

 މި ނެ. އަުޅގަނޑުގޮސްގެންނުވާ މެން އިސްާލމީ ޝަރީޢަތާ ދުރަށްއަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުާރނަމަ އަޅުގަނޑު

ދެން އަންނަ ރައްޔިތުްނެގ  ،މަޖިލީހުގެ ފަހު ދުވަހެއްެގ ޮގތުގަިއ ވާހަކަަދއްަކވަމުން ެވސް އަުޅގަނުޑގެ ނަސޭހަތަކީ 

ކުރުމަށްޓަަކއި އެންމެ ތަންފީޒު މަޖިލީހުން ވެސް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ދޫކޮށްނުލައި އަޅުަގނޑުމެން އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް

ބިާނކުރުމޭ. ެއގޮތަށް ބިނާނުކުރާ  ާވ ގޮތުެގ މަތީން ޙުކުމްތައްއިންޖެހޭނީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގަ ފުރަތަމަ އަސާސަކަށް ވާ

ފިަޔވަުޅ ައޅުްއވާށޭ. އަދި ެއ ފަރާތްތަކަށް  އަޅަންޖެހޭ ކަމަށް ވަންޏާ، ެއކަމަށް ވެސްފަރާތްތަކާ ދޭތެރޭގަިއ ފިަޔވަޅު 

ހަމަ އެ އިާނޔަތާއި ރަްއކާތެރިކަން ެވސް  އަޅުގަނޑު މިހިރީ އިނާޔަތާއި ރައްކާތެިރކަން ވެސް ދޭންޖެހޭ ނަމަދޭންޖެހޭ 

 ...ހަމަ ދޭން ތައްޔާރަށޭ. އެހެންކަމުން

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 ރުވަނީ ވިލުފުށީއާދެ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. އާދެ! ދެން އަޅުގަނޑު ފުުރޞަތު މި އަ

 .ބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަށްދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެން

 

 :ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން

 ތުން އެްއޗެްއ ދަންނަވާނަމަ، ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ދިގު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. މިއަދު މި ބިލާ ބެހޭ ގޮ 

 އަހަރު އަުޅގަނޑު ރަްއޔިތުންގެ  16ގަނޑު ވާނެ. ހަށް އެްނމެ ގިނަ ބިލު ހުށަހެޅި މީހަކަށް އަޅު ހަޔާތުގައި މި މަޖިލީ

  މަޖިލީހާއެކު މިތަނުްނ ނިންމައިލާފައި ދާއިުރގަިއ ރައްޔިތުންނާ ވަރަށް ުގޅުންހުރި، ވަރަްށ ގިނަ ބިލުަތއްޞަޚާއް

  ނޫނީ ޔާރުންނަްށ ނޫނީ ވަކި ބަޔަކަށްލިއަކަށް ފަނޑިއަޅުގަނޑު ވާނީ މި ތަނަށް ހުށަހަޅާފަ. އެހެންވީމާ، މިއަދު ކުއް

 މްޑީޕީން ބޭނުންނުވާ ބަަޔަކށް އެްއޗެްއ ލިބޭ ކަމަށް ަވންޏާ އެއަށް ދެޮކޅަށް ވާހަކަެދއްކުމަކީ ެއއީ ައޅުގަނޑުމެން އެ
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 ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެްއ ނޫން. އެއީ އަބަދުެވސް ެއކަން ކުރާ ގޮތް. މި ސަުރކާރު ައއިއްސުރެ ިމއަދާ ހަމައަށް

 ގެން މިގޮތަށް ދެ ކިޔުން ކިޔުްއވަިއގެން، ކިތައް ބިލު މިތަނުންވައިލު ފޮނުއްއަިއއިރުަގއި މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ބި

ގްރޫޕުގެ  ކުރިއަށްދިޔަތޯ އަުޅގަނޑުމެން ޔައުމިްއޔާ ބަލަމާހިނގާ. މިއަދު މިކަން ކުރަންޖެހުނީ، މި މަޖިލީހުގެ ޕާލަމެންޓްރީ

ައވަްސކުރަން  ަގއި ހުރި މައްސަލަތައްޖެންޑާލީޑަރުންގެ މެދުގައި ނިންމެީވ ރިސެސްއަށް ދާން. އަދި މިހާރަށްވުރެ އެ

ހުިރ  ވެސް. ނޫންނަމަ، މި އަންނަ ހޯމަ ދުވަހަކީ އެންމެފަހު ޖަލްސާ ކަމަށް ވެސް. އެހެންވީމާ، އެޖެންޑާަގއި

 ކަންތައްތައް ނިންމުމުގެ މަަސއްކަތް މަޖިލީހުގެ ރަީއސް ުކރައްވަމުންގެންަދވަނީ. އެހެްނީވމާ، ރައީސް ކުަރްއވާ މި

 ނުޖެހޭ ކަމެއް ކޮށްފި ކަމަށް ވަންޏާ ްއކޮޅަށް ކުަރއްާވ ކަންތައް ވަރަށް ރަނގަޅު. އެ ބޭފުޅުން ހިތްހަމައެ ކާރާސަރު

 ޤާނޫނުއަސާސީާއ ވެްސ ޚިލާފުވީ. މަޖިލީހުގެ އުސޫލާިއ ހުިރހާ ކަމަކާ ވެސް ޚިލާުފވީ. އެ މަނިކުފާނަކީ ެއއްވެްސ ކަމެއް 

 ޑުމެންެގ ތެރޭގައި އެބަ ޖެހޭ ދޫކޮށްލަން. ކިތައް ކަންތަްއ، ކިތައް ޅުގަނކޮށްދިން ބޭފުޅެއް ވެސް ނޫން. މި އުސޫލު އަ

ބުނަމުން  މީހުންނަށް މަންފާވާ ގޮތަށް މި މަޖިލީހުން މި ސަރުކާރުން އައި ފަހުން ކޮށްފިތޯ؟ އަޅުގަނުޑމެން އެއަށް ާއއެކޭ

މުިޅ . ނޑު މިތާ މަސައްކަތްކުރަނީުޅގަ، ވަކި ބައެްއގެ ޙައްޤުަތއް ހި މާޔަްތކުރުމަކަށް ނޫން އަމި ދަނީ. އެހެންވީމާ

 ދައުލަތް، މުޅި ރަްއޔިތުންގެ ޙައްޤުަގއި ައޅުގަނޑުމެން މިތާ މަސައްކަތްކުރަނީ. މި ަމޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ބިލުތަކުގެ

 ކޮްށފައި ތިބި މީހުންނަށް ދެމުންދާ ބޮޑެތި އިނާޔަުތގެ ވާހަކަ ީކއްވެތޯ އަުޅގަނޑުމެން ތެރެއިން މިއަދު ވެިރކަން

 ނީ؟ ރައީސް މައުމޫނަށް ދޭ އިނާޔަތުގެ ވާހަކަ އަުޅަގނޑުމެން ކީއްވެތޯ ނުދައްކަނީ؟ ކީއްވެތޯ ރަީއސް ނަޝީދަށްކައްނުދަ

 ދޭ އިނާޔަތުގެ ވާހަކަ އަުޅަގނޑުމެން ނުދައްކަނީ؟ ކީއްެވތޯ ރައީސް ވަޙީދަށް ދޭ އިނާޔަތުގެ ވާހަކަ ައޅުގަނޑުމެން

 ތުގެ ވާހަަކ އަޅުގަނޑުމެން ނުދައްކަނީ؟ ނިކަމެތި އާދައިގެ ފަރުދަކަށް ނާޔަނުދައްކަނީ؟ ކީްއވެތޯ ރައީސް ޔާމީނަށް ދޭ އި

 އެްއޗެއް ދޭ ވާހަކަ ދެްއކީމަ ަވރަށް ބޮޑުކޮށްލާއިރު ވެިރކަންޮކށްފައި ހުންނަ ކޮންމެ މީހަކު މިއަދު ހަތަރު ލައްކައަށްވުރެ 

 ؟ މިއީ ެއމްޑީޕީގެ؛ ިސޔާސީ ޕާޓީތަކަށްވެތޯގިނަ ރުފިޔާ ނަގަމުންދާއިުރ، މި ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން ނުދައްކަނީ ކީއް 

 ، މި ، މި ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން ނުދައްަކނީ ކީްއވެތޯ؟ އެހެންވީމާވުެރ ބޮޑު އަދަދެއް ަނގަމުންދާއިރއަށް 1ބަޖެޓުގެ %

 މަށް ވަންޏާއުޅެނީ ޒާތީ ގޮތުން ަވކި ބަޔަާކ ދިމާކުރުމަށްޓަކައި، އެ މީހުން ހިތްހަމަނުޖެހޭ ބަޔަކަށް އިނާޔަތެއް ލިބޭނެ ކަ

 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކުރާނެ 19މިތަނުން ދެކޮޅު. އަޅުގަނޑުެމންނަށް އޮޅުންއަރާ ކަމެއް ނޫނޭ. މި އަންނަ 

 ކަންތައްތައް ައޅުގަނޑުމެންނަްށ އޮޅުންއަރާ ކަމެއް ނޫނޭ. މާތްވެގެްނވާ އިސްލާމްދީން ނޫން ދީންތަކަށް ވެސް އެ މީހުން 

 ،ާސސީ އިޞްލާޙުކުރާނެކަން އެީއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނޭނގޭ ކަމެއް ނޫނޭ. އެހެންނަމަވެސްޖާގަދޭ ގޮތަށް މި ޤާނޫނުއަ

 އުަމށް މުހިއްމު ޚިދުމަތްތަކެއް ޮކށްދީފައި އަުޅގަނޑުމެން މި އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި ދަީނ ޝަރަފުވެރިކަމާކު. މި ޤަ

 ެއއް ނުވޭ. ައޅުގަނޑުމެން ހުންނާނެ، މިރަވެސް ދެމަޖިލިސް ދޫކޮށްފައި މި ދަނީ. އަޅުގަނޑުމެން ެއއްގޮަތކަށް

ުޅގަނޑަށްވުރެ އަ ކުރި ެއއްެވްސ މީހަކު ނުހުންނާނެ. މަޖިލީހުގެ ތާރީޚުގައިމަޖިލީހުގައި އަުޅގަނޑަްށވުރެ ގިނަ މަސައްކަތް 

. ނާނެންނުހު ގިނަ ބިލު ހުށަހެޅި މީހެއް ނުހުންނާނެ. ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި ކަންތައްތައް ނިންމައިދިން މީހެއް
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މީހުންނަށް  ހާސް 17އެހެންވީމާ، އެ ހިތްހަމަޖެހުމާއި އެ އުފާވެރިކަން އަުޅގަނުޑެގ އެބައޮތް. ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި 

ވާހަކަ  ލީ ގާނޫނަކުން މިއަދު ލިބެމުންދާ އިނާޔަތާއި ރަްއާކތެރިކަން. ކީްއވެތޯ އެ  ލިބެމުންދާ އިނާޔަތަކީ އަުޅަގނޑު

އަުޅގަނުޑ  ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް މިއަދު އާސަންދަ ދިން ނަމަވެސް، މި ތަނަށް އިނުދައްކަނީ؟ ހަމައެއާެއކުގަ 

އޮްތ  ހުށަހެޅި ގާނޫނަކުން ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިަތކަށް ހެލްތު އިންޝުއަރެންސް ކަަށވަރުކޮްށދީފައި އޮންނާނެ މިތާ

 .ހުންނާނެ މި ތަނަށް ހުށަހަޅާފައް ނެއީ ވެސް އަުޅގަނޑު ލީ ގާނޫނެއް. މިކަަހލަ ކިތަންމެ ގާނޫގާނޫނަކުން. އެ 

 ރުފިޔާ  3000ގައި އަުޅގަނުޑގެ މުސާރައިން ޮކންމެ މަހަކު ވަރަކަށް ައހަރު ވެފައި މިތަނުން ދާއިރު 16އަޅުގަނޑުމެން 

 ވަަރކަށް ހާސް ުރފިޔާ ކަނޑަމުން އެބަދޭ. ީކްއވެތޯ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ރިޓަޔަރކުރާ މެންބަރުންނަށް 4ނުވަތަ 

  ޕެންޝަން ސްކީމަށް އޭނަ ފައިސާދީފައި އޮންނަނީ. އޭނަ ރިޓަޔަރކުރީމަ އޭނައަށް ޕެންޝަން ސްކީމުގެ ނެވިދެންމި

 ންއަރާ ގޮތަްށ، ރަްއޔިތުންދަށުންނޭ އޭނައަށް ލިބޭ މަްނފާއެއް މި ލިބެނީ ނޫނީ ޚިުދމަތެއް ލިބެނީ. މިވެސް އޮޅު 

 މީހުންނަށް މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަން ރކުރާޓަޔަމަޖިލީހުގެ ބަޖެޓަކުން ނޫނޭ ދެނީ. ދެނީ މިތަނުން ރި

 ކޮށްފައި ތިބޭ މީހުންގެ ަދއުުރ ނިމުނީމަ ދޭ އެއްެޗއް މި ެދނީ ޕެންޝަން، މި އޮންނަ ސްކީމުގެ ދަށުން ދޭ އެްއޗެއް

މީހެއްގެ  ންމެްސ، ކޮެގ ވެއެއީ. ޕެންޝަން ފަންޑުން ދޫުކރާ އެްއެޗއް ެއއީ. ެއއީ ެއ ީމހުންގެ މުސާރައިން ކޮންމެ ބަެއއް

ރިޓަޔަރކުރީމަ އެ  ވެސް މުސާރައިން ޕެންޝަން ފަންޑަށް އެ ފައިސާ ދައްކާފަިއ ހުންނަ މީހުންގެ ފައިސާ އެ މީހުން

ނަމަ މާދަމާ މީހުންނަށް އެ ފަންޑުން މި ލިބެނީ. މިކަން ވެސް އޮޅޭޮގތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބަޖެޓުން ނޫން

އިލުމަށްޓަަކއި ދަްއާކ އޮުޅވަ ގެ ަމއި ބަޖެޓަށް ހުށަހަޅައިގެން އެއިން ަފއިސާ؛ ިމއީސަރުކާރު ގާފައި، ނޫނީބަޖެޓަކުން ނަ

މިތަނަށް ހުށަހަޅައި  ޖެހޭ އެބަ ކީއްކަން މި ވަނީ؟ ހަމައެއާއެުކގައި ައޅުގަނޑުވާހަކަ. ރައްޔިތުންނަށް އިނގެން

ފަނޑިޔާރުންނަށް  ން އެބަޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެންތައްަތކުގެ ތެރޭަގއި ައޅުގަނޑުމެން ވިސްނަފާސްކޮށްފައި ހުރި ކަން

ކީއްެވގެންތޯ އެމް.ީޑ.ޕީން  ވާ؛ ފަނޑިޔާރުންނާ ދެކޮޅަށް އަަބދުނުއިނާޔަތެއް ނޫންނަމަ ަވކި ބަަޔކަށް، މި މީހުން ބޭނުން

 .އިޞްލާޙުކުރަންވީ މެއް. ފަނޑިޔާުރެގ ވެސްމަސައްކަތް މި ކުރަނީ؟ މިއީ ައޅުގަނޑުމެން ކަންބޮުޑަވންޖެހޭ ކަ

އިޞްލާުޙކުރަންވީ. އިޞްލާުޙކުރުމަކީ،  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ވެސް އިޞްލާޙުކުރަންީވ. ވެރިކަމަށް އަންނަ މީހުން ވެސް

؟ އެ ތޯއެއަށް ފާޑުކިޔަނީ ކީްއެވގެން ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަކީ ައބަދުވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އެއީ. ެއކަން ނުކޮށް

ޮގްއސިއްޔާ ވަރަށް ޯގސް. މިީއ  އްޔާ ަވރަށް ރަނގަޅު. ދެކޮޅަށް އް ނިމިއްޖެމީހުންނާ އެއްކޮޅަށް ކޯޓުން މައްސަލައެ 

އެްއގޮތަކަްށ ވެސް ގަބޫލެއް ނުކުރަން  ނޫންތޯ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެިއން މި ފެންނަ ޙަޤީޤަތަކީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު

ބަޔަަކށް ވަކި ގޮަތކަށް ކަންތަްއ  ން، މި ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލިސް މި ދަނީކީ ަވކިމިއަދު އަުޅގަނޑުމެންެގ ތެެރއި

މިއަދު ލިބެމުންދާ އިނާޔަތާިއ  އަހަރުގެ ބޭބޭފުޅުންނަށް 65ކޮށްދީފައޭ. އެހެން އެކަން ބުނުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނެތް. 

ންތައް ނޫންތޯ އެއީ؟ ާރ ކަން ކުރައްކާތެރިކަން އޮންނަން ެއީއ ވެސް މި މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެން ނިންމައިގެ

އެއީ އެންމެންގެ  ން ޒިންމާދާރުކަމާއެކު މަސަްއކަްތކުރުމަކީޅުގަނޑުމެން ދަންނަވާނީ، އަުޅގަނޑުމެއެހެންވީމާ، އަ 
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އާ ހަމައަްށ 27މަހުގެ  ޙައްޤުތައް ވެސް ހިމާޔަތްކުެރޭވ ގޮތަށް މި ކަންކަން ކުރުމޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން މިއަންނަ

ކޮންމެކަމަކީ އެއީ   މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭއޮްނނައިރުަގއި މިއާ ހަމައަށް ދެމ28ިޖިލިސް ދެމިއޮންނައިރުަގއި، މި މަ

 ޤު...ރައްޔިތުންގެ ަޙއް ޤާނޫނުއަސާސީން މި މަޖިލީހަށް މިއަދާ ހަމައަށް ލިބިފައި އޮތް ބާރު. މި ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްެގން

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން 

 .هللاމް ޢަބްދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ފޮނަދޫ ދާއިރާގެްއޔާ އި އާދެ! ޝުކުރި

 

 :ންވާހަކަދެއްެކވުهللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 ޖޭގެ ިދވެހިރާއް) 2010/13 އައްސަލާމް ޢަލަިއކުމް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ގާނޫނު ނަންބަރު `،

 ވިުލފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި މި  ަނއުމުގެ ބިލު،އަށް އިޞްލާޙުގެ (ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނު

އެކީގައި  ބިލުގެ ބަހުސްގައި އަުޅގަނޑު ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަީނ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ފަނޑިޔާރުްނނަކީ ޝަރަފުވެރިކަމާ 

ބަޔެކޭ.  ތެރިކަން ހަމަޖެހިފައި އޮންނަންޖެހޭއްކާ، ރަ ތާއި، ހިމާޔަތާއިމީހުންނަށް ލިބޭ އިނާޔަ ، އެަބއިދިރިއުޅެވޭ ގޮތަކަށް 

ޤާއިމުކޮށްީދ،  ޝަރުޢީ ނިޒާމަކީ ރައްޔިތުންަނށް އެންމެ މުހިންމު އެއް ނިޒާމު. ރާއްޖޭގައި ހަމަހަމަކަމާއި މިނިވަންކަން

މަސަްއކަތްކުރެވޭނެ  ރާ ފަނޑިޔާރުންނަކީ ނަޒާހާތްތެރިކަމާ އެީކގައިއަދި ޢަދުލުއިން ޞާފު ޤާއިމުޮކށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކު

ިތއްެބވި ޝަރަފުވެިރ  އި ޚިދުމަތްކުރަްއވާފައިބަޔަކަށް ހަދައިގެންދޭން އެބަެޖހޭ. އަދި ހަމަ އޭގެއިތުރުން، އެ ދާއިރާގަ 

ކަމެއް. މިއަދު މި ބިލު  ކުރަްނޖެހޭބޭފުޅުންނަށް ވެސް ލިބެންޖެހޭ އިނާޔަތްތަކެއް ހުންނާނެކަްނ އެއީ އެންމެން ގަބޫލު

މެންބަރުން ދެއްކެިވ ވާަހކަިއގަިއ  ަގންނަވާ ބަެއއް އިްއޒަތްތެރިއަށް ނިސްބަްތވެަވޑައި ދިޔުމާ އެީކަގއި ެއމް.ޑީ.ޕީހުށަހެޅިގެން

ވަަނ  18ތަން.  ގެންދިޔަދައްަކވަުމން ބިލަށްވުރެ ބޮޑަށް އަުޅގަނޑަްށ ފާހަގަކުރެިވގެންދިަޔއީ ޒާތީ ގޮތުން ވާހަކަަތކެއް 

ވަަނ  18 ،ވާަހކަދައްކަމުންދިޔައިރު  ން ނޫނެކޭ ުބނެފިއޭ ވިދާުޅވެ، މިތާްއޔިތުއަށް ރަ 70ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ %

ގާތުން ދުށީމު. އަޅުގަނޑު ގަބޫލެްއ  ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އިންިތޚާބު ހިނގައި ނިމިދިޔަ ގޮތް އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް

ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާަބީކ  ؛ މިދެންނެވީ މި މަހުެގ ހަވަނަ ދުވަހު އޮތްޔިުތންގެވަނަ ަރއް 18ނުކުރަން 

ައޅުަގނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރަން.  ދިޔަ އިންތިޚާބެއް ކަމަކަށް އިންސާފުވެރިކަާމއި ހަމަހަމަކަމާ އެކީަގއި ހިނަގއި

 ދެއްކުން ކޮންމެހެން މުހިއްމެއް   ވާހަކަ މިއަދު މިތާގަބޫލުކުރަންނުޖެހޭ ބައިވަރު ސަބަބުތައް އެބަހުރި. އެ ސަބަބުތަކުގެ

ވީމާ އެކަާމ ބަަޔކަށް ދޭން ހިމާޔަތާއި، ރައްކާތެރިކަްނ ވަކި ބަޔަކަށް ދީފައި އަެނއްނޫން. އެކަމަކު އިނާޔަާތއި، 

ނޑާލުމަށްޓަކަިއ ނިޒާމު ފު ކަންބޮޑުެވގެން މި އުޅެނީ ީކއްެވގެންތޯ ުސވާލުކޮށްލަން ެއބަޖެހޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ

ލޯމަތީަގއި ފެންނަން ހުރި  ޕީން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކީ ިދވެހި ރައްޔިތުްނގެފެށުނީއްސުރެ މިއަދާ ހަމައަށް އެމް.ޑީ.

އޮެވގެން ފަނޑިޔާރުންނަްށ  ކަންތައްތައް. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ފަނޑިޔާރުންގެ ވާހަކަ ދައްާކއިރު އެމް.ޑީ.ޕީ ވެރިކަުމގައި 



21 

 

ރައްޔިތުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާނެ.  އެންމެހައިޒަތްތެރި ރައީަސށް ވެސް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ. ދިވެހި ހެދި ގޮތް އިއް

ދުށީމު. އެހެންވީމާ، ފަނޑިޔާރުންާނ  މަގުމަތީގައި ކޯޓުތައް ހަދަިއެގން ޙުކުމް ކުރަމުންގެން ދިޔަ މަންޒަރު އަުޅގަނޑުމެން

ރީމް ކޯޓުން ރާއްޖޭގެ ސުޕް ނޫން. ދިވެހި ވެހި ަރއްޔިތުންނަށް އޮޅިފައި އޮތް ކަމެއް ދޭތެރޭގައި އެމް.ޑީ.ޕީން ދެކޭގޮްތ އެއީ ދި

ިތއްބެވީ އެްއވެސް ތާކުންތާކުޖެޭހ  ބައެއް ޙުކުމް ކުރީމާ އެ ބޭފުޅުން ނިކުމެވަޑަިއގެން އެބަ ވިދާޅުވޭ އެތާނަގއި

މިހާރު ފަނޑިޔާރުގެ އިޞްލާޙުވާ ތަން  ދާުޅވޭފަނޑިޔާރުންނެއް ނޫނޭ. އަނެްއ ދުވަހު އެހެން ގޮތަކަށް ޙުކުްމކުރީމަ އެބަ ވި

އެހެންީވމާ، މިއަދު ކޮން ވާހަކައެއްޯތ . ކީ؟ މިއީ ޙަޤީޤަތަކީށައިފިއޭ. މިއީ ނޫންތޯ މިކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތަފެންނަން ފަ

ށް ދޭންޖެހޭނެ. މި ަރއްކާތެިރކަން ދޭންޖެހޭ ފަރާތަކަ މި ދައްކަނީ؟ އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮުތގައި އިނާޔަތާިއ، ހިމާޔަތާއި،

ވަނަ ދުވަހު ާއ  28ރައީސް. ިމއަންނަ މަހުގައި  ދި ހަމަެއއް ނުޭވ. ިއްއޒަތްތެރިމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މެންޑޭޓް އަ

ގޮތުން ަސއްޙަ ކަްނތައްތައް. އެކަމަކަށް ފާެޑްއ  މަޖިލިސް ހުވާކުރަންދެން މި މަޖިލީހުން ކުރާ ކޮންމެ ކަމަކީ ގާނޫނީ

ރި ރަީއސްގެ މަޤާމުަގއި މަނިކުފާުނ އިްއޒަތްތެ މަޖިލީހުގެ އެކަމާ ދެޮކޅަށް ވަކާލާެތއް ނުކުެރވޭނެ. މި ވިދާޅެއް ުނެވވޭނެ.

މަޖިލީހުގައި ފުނިޖެހިފައި ހުރި މަސަްއކަތްަތްއ  އިންނަަވއިގެން މަޖިލިސް ހިނގަމުންދާ ވަގުުތގަިއ ެވސް

ޢުރީފު މަނިކުފާނަށް އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ަޙއްޤު ތަ ނިންމެވުމަށްޓަކައި ިތޔަ ކުަރއްވަމުްނގެންދަވާ މަަސއްކަތްަތކަށް

މަޖިލީހަށް ނުހޮވޭ މީހުން މިތާ ތިބެގެން، އެ  ްށ މިތާކު ވާަހކަެއއް ނުދެްއކޭެނ. މިއަންނަކުރަން. އެކަމާ ދެޮކޅަކައަދާ

ބުނެ ދައްކާ ވާހަކައަކީ ެއއްވެސް ތާކުންތާކުޖެޭހ  މީހުން ކުރާ ކަންތައްތަކަކީ ގާނޫނީ ބުރަދަނެއް ހުރި ވާހަކަތަކެއް ނޫނޭ

.ޕީން ކަންތައް ފަނޑިޔާރުންނާ ދޭެތރޭގައި އެމް.ޑީ މެން ދެކޮޅުހަދަން. ދިެވހިރާއްޖޭގެވާހަކަެއއް ނޫން. އެކަމާ ައުޅގަނޑު

ވާހަކަދަްއކަމުން ބޭފުޅަކު ވިާދޅުިވ،  ކުރާ ގޮތް މިހާުރވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަފެނޭ. މިއަދު މިތާނގައި

ބުެނގެންނެއް ނޫނޭ. ވިދާުޅވި.  ށްހުސްނުއްސުޢޫދު މިވެނި އެްއޗެއް ވިދާުޅވި ކަމަށް ބުނެެގންނޭ. ވިދާުޅވި ކަމަ

، ފަނޑިޔާރުންނަށް ފާޑުކިަޔއ. ފުޅުންގެ ކަމަކީ ފަނޑިޔާރުންނަށް ފާޑުކިޔުންފެށުނީއްސުރެ މިއަދާ ހަމައަށް އެ ބޭ

ހިމެނޭ ކަމެއް. އިްއޒަތްތެިރ  ފަނޑިޔާރުންގެ އަުގެވއްޓޭ ޮގތަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ ެއީއ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ސިާޔސަތުަގއި

ގެންދަން ބޭނުންވާެނ ކުރިއަށް އްގޮތަށް ނިޒާމު އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ އެ   ބޭފުޅުންނަކީ ިދެވހި ރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީރައީސް، އެ

ޙަޤީޤަތް. ެއ ބޭފުޅުން  ބައެއް ނޫން. ބޭނުންވާ ަބެއއް ނޫން. އެީއ މިހާތަނަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަން އޮތް

ނިޒާމެއް މި ޤައުމަށް  ަފއި އޮތް ަޝރުޢީތަށް ބައްޓަންކުރެވިބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ގޮ ގެންދަނީ އެ މަސައްކަތްކުރަމުން

އަުޅގަނޑުމެން ިދވެިހ  ން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަނޑުމެން މި މަޖިލިސް ނިންމައިލާފައި ނިކުތަސްގެންނަ

ގަބޫލުކުރަން ނޑު އަޅުގަ. ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުަގއި ކުރަްނޖެހޭ މަސައްކަތެއް މި މަޖިލީހުގައި ނެތަސް ކުރަމުންގެންދާަނން

ވިލުފުށީ ދާއިރާެގ  އޮތް. ދެންމެގައިއްޔަުތ އެމް.ޑީ.ޕީަގއި އެބަ ވަނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިހުގެ ސާފު އަޣްލަބި 19

މިތާ ޮއވެގެްނ  އްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިާޔޟް ރަޝީދު ވިދާުޅވި ފަަދއިން، އެ ބޭފުޅުންެގ ސާފު އަޣްލަބިއްޔަތެ 

ބޭފުޅުން  އެ ނަށް އިނގޭމުން. އަޅުގަނުޑމެންިދވެހި ރައްޔިތުން ދާނީ ވަރަްށ ގާތުން ބަލ ކުރަމުންގެންދާ ކަންތައްތައް
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މަސްދުވަްސ  ކުރާނީ ކީއްކަން. ބަދަލުހިފުމުގެ ރޫހު ހުރީ އެ ބޭފުޅުންގެ ކިބައިަގއި. މިއަދު ސަރުކާރު އަިއސްގެން ހަތަރު

ފެނިވަަޑއިގަންަނވާނެ އެއް  ންމެ ގާތުން، އެންމެ ރަނަގޅަށްވެގެންދިަޔއިރު ބަދަލުހިފުމަށް ޓަކައި ކުެރވުނު ކަންަތއްތައް އެ

މެންބަރު، މި މަޖިލީހުގެ  ސަތުަގއި ތި އިންނެިވ، ާމމިގިނލީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ޅަކީ މިއަދު މަޖިލީހުގެ ިރޔާބޭފު

ތާނގައި މިއަދު ބައިތެއް މި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އޮނަރަބަލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް. ދަނގެތީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ކިހިނެއްތޯ ެއ ބޭފުޅުންނަށް  އިތު ިކޔާކަެށއް. ެއއީ ޙަޤީޤަތް. ކޮބައިތޯ؟ ދެން ވެސް ވިދާުޅވި. އަުޅގަނޑު ނެތިން ބަ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް މި ސަރުކާރުން  އިންސާފު ޤާއިމުކުެރވޭނީ؟ އެ ބޭފުޅުންނަށް އިންސާފު ޤާއިމުކުރެވޭ ނަމަ ކީްއެވގެންތޯ

މިންވަުރ، ޙައްުޤވާ މިންވަރު ކަމަށް  އްުޤވާމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ޙަްނވަރު ނުދިނީ؟ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ޖުޙައްޤުވާ މި

ެވގެންތޯ؟ ދެން މިއަދު ކޮން ވާހަކައެއް ކީއް ބުނެ އެ ބޭފުޅުން ސޮއިކޮށްފަިއ އޮތް އެއްަބސްވުުމގައި އޮތް މިންވަރު ނުދިނީ

ދެއްކޭނެ ވާހަަކއެްއ  އަނިާޔވެރިކަމޭ ިކޔަިއގެން އްކޭނީ؟ގެން ކޮްނވާހަަކއެްއތޯ ދެދައްކަންތޯ؟ ހަމަހަމައޭ، އިްނސާފޭ ކިޔައި 

ބަދަލުހިފުމުގެ ރޫހުގައި މަސައްކަތްކުރަމުްނގެންދާ ތަން.  ނެތް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ިމއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ

ރުފަސް މީހަކު ލަިއގެން ކޮމިޝަންަތްއ ން ހަތަތެރެއި ޤާނޫނުއަސާސީން، މި ފެހި ާޤނޫނުއަސާސީން އެބަހުރި ތަުޙޤީޤީ

ން މުއައްސަސާތައް އިލާ އިދާރާތައް އުފައްދާފަ. މިނިވަވެހިާރއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބާރު ކަނޑަހަދައިގެން، ދި

ގޮތަށް އެަބިއ މީހުންނަށް ބާރުދީގެން  އިމުކޮށްދީފަ. ހުއްޓާ ކީްއކުރަންތޯ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ެއްކޓިވިސްޓުްނގެޤާ

ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ވަގުތު އޮތިްއޔާ އަުޅގަނޑަށް  ،ނަވާލަންއެޓަްށ ދަންތްކުރަމުން އެ ގެންަދނީ. އަޅުގަނޑު ސެކްޓޭރި މަސައްކަ

ތިބެގެން މި ވާހަކަދައްކަނީ ރައްޔިތުްނެގ  ވަގުތު އިތުުރކޮށްދޭން. އިއްަޒތްތެރި ރައީސް. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މިތާ

ުޤގައި މަަސއްކަްތ. ވެސް ކުރީ ރަްއޔިތުންގެ ޙައް ވަނަ މަޖިލީހުގައ17ިވެްސ،  ޙައްޤުަގއި. ައޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުގައި

ވަނަ ަމޖިލިސް ފެށިގެން އަިއއިރު މި  17ބޭފުޅެއް.  ަވނަ މަޖިލީހުގައި ވެސް އިްނނެވ17ިއިްއޒަތްތެރި ރައީަސކީ 

ޒާމު ފުނޑާލަން، މި  ޝަުރޢީ ނިމި ާރއްޖޭގެ ގައިމަޖިލީހުގައި އޮތީ އެމް.ޑީ.ީޕެގ ވެރިކަެމއް. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ެވރިކަމު

ހުްސކުރަން ކުރި މަސައްކަތް ހުއްުޓވަން  އިއިލަން، މި ރާއްޖޭގެ ހަރުުމދާތައް ވިްއކަެގއްުލވަރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަން 

މިތާނގަިއ ިތބެގެން މަސަްއކަތްކޮްށގެން  ކުީރ އަުޅގަނޑުމެން. އަުޅގަނޑުމެންކޮންބައެއްޯތ މަސަްއކަތްކުރީ؟ މަސައްކަތް

ވަނަ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުން ދިވެހިރާއްޖޭެގ 17، ަދއްާކއިރުހަކަޒަތްތެރި ރައީސް. ގާނޫުނގެ ވާކަން ހުއްުޓވީ. އިއް އެކަން

އަރިހަށް ތަސްީދގުކުަރން ފޮނުވާފައި އޮްއވާނޫންޯތ  މާލިއްޔަތު ގާނޫނަށް ގެަނއި ިއޞްލާޙު ގެނެސް ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ަވޑަިއގަންަނވާނެ. ދެން ހެކިވެއިއްޒަތްތެިރ ރައީްސ  ތޯ.ިމއީ ޙަޤީޤަތެްއ ޫނން ޖީ.އެމް.އާރަށް އެއަރޕޯްޓ ިވއްކާލީ.

ބޮޑު ފައިދާެއއް ލިޭބ އެްއ ކުންފުނި، ދިާރގުެގ  ވާހަަކއެއް ަދއްކަންތޯ؟ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަށް އެންމެކޮން

ވަނަ ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަބއެްއ  17 ގެންތޯ؟ވެއޮ  އްހެއަޅުގަނޑުމެންގެ މެޖޯރިޓީ ހިްއސާ ވިްއކާލީ މި މަޖިލީހުގެ ބަ

އަުޅގަނޑުމެންގެ ފެން ކުންފުނީގެ ހިއްސާ ވިްއކާލީ . އޮެވގެންތޯ ވިްއކާލީ؟ ނޫން. އޮވެގެެނއް ނޫން ވިއްކާީލކީ

ތަކަްށ ިވއްކާލީ. އެ ބޭުފޅުން ބޭނުންފުޅުވާ ގޮ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ބަހެްއ ޮއވެގެންތޯ؟ ނޫްނ، ޮއެވެގނެއް ނޫން
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ކަންތައްތަްއ ގާނޫނީ އިުމގެ ތެެރއިން  އޭުރގެ ަރީއސެއް ނޫންތޯ ވިދާޅުީވ، ިތމަންނަ ބޭނުންވާތައް ކުރީ. ކަން

ދިވެހި ރައްޔިތުްނ ދެކޭނެ.  އްޔާ ޗާޓުން ބޭުރން ކުރަްއވާނަމޭ ވިދާުޅވެ، އެކަން ކުެރްއވި މަންޒަރުނުކުރެވިއްޖެ 

هللا ގާނޫނުައާސސީއެްއގެ ދަށުންތޯ ޢަބްދު ތޯ، ކޮންްއެގ ދަށުން، ކޮން ގާނޫނެއަޅުގަނޑުމެން ދުށީމު. އިއްޒަްތތެރި ރައީސް

ިމއީ ކޮން ގާނޫނުއަސާީސއެްއެގ ދަށުން  ޓީ.ޤާޟީ ހިފައި ހަްއޔަރުކުރީ؟ ެގންގޮސް ފަޅުރަެށއްަގއި އެކަނި ކޮށްފައި ބެހެއް

ުދވަސް  22ރޭ،  22ކުމެ ގަނޑުމެން ނިއަޅު  ކުރި ކަންތައްތަެކއްތޯ؟ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އެ މައްސަަލއިަގއި ނޫންތޯ

، މި ޤައުމުެގ ަޙއްޤުަގއި، މި ޤައުުމގެ ޙައްުޤގައި  ވަންދެން މުޒާހަރާކުރީ، ފަނިޑޔާރުޭގގެ ޙައްުޤގަިއ. ފަނޑިާޔރުންގެ

ރީއަށް މުޒާހަރާ ހުއްޓާލުމަށްޓަަކިއ ޑިފެންސް މިނިސްޓް މިނިވަންކަމުގެ ޙައްުޤަގއި ނޫންތޯ އަޅުގަނޑުމެން ވަކާލާތުކުރީ. އެ

ޠަލްޙަތު އިބްރާހީމާއި އޭރު ކަސްޓްމްސް ހިންގުާމ  ގަނޑަކީ. އޭރުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުޔަ މީހެއް ައޅުގެންދި

ކުރިމަްއޗަށް އަުޅަގނޑު ގެންދިޔައީ. ގެންގޮްސ  ހަވާލުެވވަަޑއިގެން ހުންނެވި ައސްވާން ކިޔާ ބޭފުޅަކާ، ދެ ބޭފުޅުންގެ

އްޓާލަދޭށޭ. ކުރަމުން ތިެގންދާ މުޒާހަރާ ހު މިހާރު ިވދާޅުވިއޭ އްމަދު ނަޝީދުވިދާޅުީވ ކީކޭތޯ ވިދާުޅވީ؟ ަރއީސް މުޙަ

هللا ދޫކޮށްލީމައޭ. ވިދާޅުވީ ކީކޭތޯ؟ ޢަބްދު ޤާޟީهللا އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން ާއއެކޭ ހުއްޓާލެވިދާނޭ. ހުއްަޓއިލެވޭީނ ޢަބްދު

ބޭނުން ގޮތަކަްށ  ނަމެންތިމަން ޤާޟީ ދޫކޮށްގެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނުކުރާނަމޭ. މި ރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމު

ކޯޓާ ސަތޭކަ ފޫުޓ ކައިިރއަްށ  ބައްޓަންކުރާނަމޭ. ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުން ދުރަށް ލާނަމޭ. ރަީއސް ނަޝީދު ނޫންތޯ ވިދާުޅވީ

ެދއްާވ! ގާނޫނެްއެގ ދަށުންތޯ؟ ވިދާޅުވެގޮތަކުންތޯ؟ ކޮންއަކަްށ ދެނެއް ހާޒިރެްއ ނުެވވޭނޭ. އެއީ ކޮންޤާޟީهللا  ޢަބްދުވެސް

ވާަހކަދެއްކީމަ އެކަން ކިހިނެއްޯތ  ވެވަަޑއިގެން ޤާނޫނުއަސާީސއޭ، ގާނޫނުތަކޭ ކިޔަިއގެންދު މިތަނަށް ތެދުދެން މިއަ

ފުނޑާލީ. ބައްލަވާ! މިއަދު  ބޭފުޅުންގެ ވެިރކަމުަގިއ މި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ  ؟ އެއަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރާނީ

ޤާނޫނުއަސާސީ ބާްއވަިއގެން  ޅާ ނޫންތޯ މިހިރަ ފެންނަ މޭޒުމަތީގައިޑިފެންސް މިނިސްޓަރުކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ބޭފު

ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ކިާހވަރަކަށް  ނެވީ. މިއެއަށް ކޮޅުަފއިން އަރައި މިތާ ކޮޅަށް ހުރީ. އެކަމަނާފާނު ނޫންތޯ ހުން

ޒަރު މިހާރުވެސް ތި ުހރި މަން ތެދުވެފައި ޙުރުމަތްތެރިކޮށް އެ ބޭފުޅާ ހިއްތެވިގެންތޯ މި ޤާނޫނުއަސާީސެގ މައްޗަށް ކޮޅަށް 

 މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ލިބުނީމާ، ގޮނޑި  ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާނެ. މިއަދު އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ވަރަށް

މިދަންނަވަނީ. ވަގަށް ނަގަިއގެން، ރަްއޔިތުންެގ  ލިބުނީމައެއް ނޫން، ވަގަށް ނަގަިއގެން ގޮނޑި ހޯދީމަ؛ ވަަރށް ކެރިގެން

އެހެންނޫންނަމަ ކީްއވެގެންތޯ އަުޅގަނޑުމެން،  ތް.އިންތިޚާބު ަވގަްށ ނެގީ. އޮަޅއިލީ. މި ީއ ޙަޤީޤަމަޖިލީހުގެ 

 ...އަޅުގަނޑުމެންގެ ޙައްެޤއް ހޯދަން

 

 :ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުންރިޔާ

 ން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ހުށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަަލއަށް ވާހަަކފުޅުދެއްެކވުން އެދެ
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 :ވާހަކަދެއްެކވުންهللا ބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުގެ މެންބަރު ޢަފޮނަދޫ ދާއިރާ

 هللاެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު އީާވ ޢަބްދުށަހެޅިފައި އޮތް މަްއސަލައާ ގުިޅގެން މި ވާހަކަދައްކަނީ. ަގލޮޅު އުތުރު ާދއިރާހު

ހަަމ  ، ެއއީ ވެސްޑުވިދާޅުވިއިރު ަވނަ މަޖިލީހަށް ނުހޮވުނު މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފ19ާަދއްަކވަމުން ވެސް ވާހަކަ

 .ޞްލާޙަށްމި ބިލުގެ ތެރެއިން އެ ކަމަނާ ވާހަކަދެއްކީ. އެހެްނވީމާ، ައޅުގަނޑު ެވސް މި ވާހަކަދަްއކަނީ ހަމަ މި އި

 ،އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮުތަގއި ޤައުމަށް ޚިދުމަތްކޮށްދެްއވާފައި ތިއްަބވާ ބޭފުޅުންނަށް އިނާޔަތާިއ، ހިމާޔަތާއި

 ގެ ަޤއުމުެގ ހައިބަތާއި ކަރާމާތް ހިފެހެއްުޓމަށްޓަކައި. އެީއ ރަްއޔިތުންގެ ޖެހޭނެ. ެއއީ ައޅުގަނޑުމެންކަން ދޭންރައްކާތެރި

 ން ކަމަށް ވިޔަސް އަދި އުއްތަމަ ފަނިޑޔާރުކަން ކުަރއްވާަފއި ހުންނެވި ބޭފުޅެއް ކަމަށް ިވޔަސް،މަޖިލީހުގެ މެންބަރު

 ުޅގަނޑުެމން ޖެހޭނެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުންނެވި ބޭފުޅެއް ކަމަށް ވިޔަްސ، އަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުަރއްވާަފއި 

 ަވޒަންކުރަން އިނގޭތޯ. އެީއކީވާަފއި ތިއްަބވާ ބޭފުޅުންެގ ައގު ޤައުމަށް ައގުނުކުރެޭވ ފަދަ ބޮޑެތި ޚިދުމަތްތައް ކޮށްދެއް 

 މަޖިލީހުން މަސައްކަތްކުަރްއވަނީ ރައްޔިތުްނގެވެސް ެއކަމާ އަުޅަގނޑުމެން ދެކޮޅުހަދަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. މި އެްއގޮތަކަށް 

 ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ  17ހުން ވެސް، ވަަނ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ 18ޙައްޤުަގއި. ރަްއޔިތުންގެ ލާބަާޔއި މަންފާއަށްޓަކައި. 

  މިއަދު ވެސްމަޖިލީހުން ވެސް މަސައްކަްތުކރީ ދިވެހި ޤައުާމއި ިދވެހި ޤަުއމުގެ ރަްއޔިތުންގެ ަޙއްުޤގައި. އަޅުގަނޑުމެން

 އްުޤގައި. ރަްއޔިތުންެގ ވަކި މީހަކަށް ނޫން އިނާޔަތް ލިބެންޖެހޭނީ. އިނާޔަތް މި ވަކާލާތުކުރަނީ ރައްޔިތުްނގެ ޙަ

 ބެންޖެހޭނީ މި ޤައުމަށް ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވާފައި ިތއްަބވާ ޭބފުޅުންނަށް. ކީއްެވގެންތޯ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމުލި

  ހިމާޔަތާއި، އިާނޔަތާއި، ރައްކާތެރިކަން މި ދެނީ؟ އެީއ އެ ބޭފުޅުންގެ ޝަރަފާިއ،ނޑުމެން ގާޫނނަކުންއަދާކުރީމާ އަުޅގަ

 އްޓުމަށްޓަކައި. އަދި ނަޒާހާްތތެރި ދިރިއުޅުމެއް އެ ބޭފުޅުންނަށް އުޅެވޭނެ މަގު އިްއޒަތާއި ކަރާމާތް ހިފެހެ

 ބާރު. އެއީ ގާނޫނުހެދުމުގެ ބަރާިއ، ޢަދުލުއިންޞާފު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށްޓަކަިއ. ަދއުލަތުަގއި މި އޮންނަނީ ިތން

  ވެރިކަން ކޮްށފައި ހުންނަ ބޭފުޅަކަށް ވެސްޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރާއި، ސަރުާކރު ހިންގުމުގެ ބާރާ. މިއިން ކޮންމެ ބާރެއްގައި

 ، ހިމާޔަާތއި ރަްއކާތެރިކަން އެ ބޭފުޅަކަށް އެ ބޭފުަޅކު ކުަރއްވާަފއި އޮންނަ ޚިދުމަުތގެ ައގުަވޒަންކޮށް ދޭންޖެހޭ އިާނޔަާތއި

 ވަިކވެގެންިދއުންދޭންޖެހޭނެ. މުޙައްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމްގެ ކުށެއް ނޫން ާއ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ދަށުން ެއ މަނިކުފާނު 

ވެސް  އެީއކީ. އަުޅގަނޑުމެން ޖެހޭނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ ފުރުޞަތުގައި މިފަދަ ކަންތައްަތއް އިޞްލާޙުކުރަން. މިއަދު

އޭެގ . ަގއި 2019މެިއ  27އްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި މަޖިލީހުގެ ދައުރު ހަމަވާީނ ންދަނީ ެއ މަަސއްކަތް. އި ރަމުންގެމި ކު

 ހުރިޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ބޭނުންވަންޏާ މި މަޖިލީހުން ބޭނުންވަންޏާ، ރިސެސްއަށް ނުގޮސް ދެންކުރިއަކުން މި މަ

 އި ިވއްޔާ ޤާނޫނުއަާސސީއެ ބާުރ މި މަޖިލީހަށް އޮވޭ. ކުރީގަ ބިލުތައް ނިންމުމުގެ މަސައްަކތް ވެސް ކުެރވޭނެ. 

. ްއޔާ މި ޖެހެނީ ޚާްއޞަ މަޖިލީހެއް އެްއކުރަންއިޞްލާޙުކުރަންެވއްޖެްއޔާ ނޫީނ ޤާނޫނުއަސާސީ އެކުަލވައިަލންވެއްޖެ

 ސާސީ ބުނާ ގޮތުންހެންނަމަވެސް، ތި ބޭފުޅުން، މަނިކުފާނު ރިޔާސަތުގައި ިއންނަވަިއގެން ފާސްކުރެްއވި މި ޤާނޫނުއައެ

 ރު މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ގާޫނ ނުހެދުމުގެ ބާރާއި ގާނޫނު އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ބާރު ލިިބެގންވާ މަޖިލީހެއް މިހާ
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 ވަނަ މަޖިލީހަށް 19އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، މި މަޖިލީހަށް މި މަސައްކަތް ނުކުެރެވންވީ ެއްއވެސް ސަބަެބއް ނޯންނާނެ. 

 ނޮހޮވުން ެއއީ މިއަދު މިތާ ހުރެ މި ބިލަށް ވާހަކަނުދެއްކޭްނވީ ސަބަބެއް  ބަރުކަމަށް އަޅުގަނޑުފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެން

  މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދެއްކުމަށް ރައްޔިތުން އޮތީ އަުޅގަނޑަށް ފުރުޞަތު ދީފަ. އިއްޒަތްތެރި ނޫން. ވާހަކަދެއްކެންޖެހޭނެ. މި

 ދޫ ީނމޭ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގަިއ، އަުޅގަނުޑގެ ފޮނަރައީސް. އަުޅގަނޑު މި ވާހަކަދައްކަނީ އަުޅގަނޑު އެދު

 66 މް.ޑީ.ޕީން އެދުނީމާ މާވަށު ދާއިރާއަށް ވޯޓުލީިއނުދިނީ؟ އެފޮށި ުގނައިދޭން. ކީްއވެގެންތޯ ގުނަ 99ދާއިރާަގއި ވޯޓުލީ 

 ްއވަރީ ދާއިާރގެ ފޮށި ގުނުނު ކަމަށް ވަންޏާ، މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ ފޮށިތައް ގުނުނު ކަމަށް ވަންޏާ، ނޫނިއްޔާ މަޑު

 ގެންތޯ ބާރަށު، ީކއްެވގެންތޯ އިނގުަރއިދޫ ރައްޔިތުން ވޯޓުލީ ފޮށިތައް ުނގުނެންވީ؟ ކީްއވެ ފޮށިތައް ގުނުނު ކަމަށް ވަންޏާ 

ނުގުނެންވީ؟  ދާއިރާގެ ރަްއޔިތުން ވޯޓުލީ ފޮށިތައް ނުގުނެންވީ؟ ީކއްެވގެްނތޯ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލީ ފޮށިތައް

 އިންތިޚާބު އެ އޮތީ ބޮުޑތަނުން އޮޅައިލާފައޭ. ޮއޅައިާލފައި އޮތް ކަމުގެ ހެްއކަކީ ގެްނ، މި ދަންނަވަނީ އެހެންވެ

 ، ކޮމަްނެވލްތުން ނެރުނު ރިޕޯޓުގައި އެ އޮތީ ބުނެފައި، ަދއުލަތުގެ ަވސީލަތްތައް ނަހަމަ ގޮތުަގއިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 .ރުވި ކަމަށް ތިމަންނަމެންނަށް ގަބޫލުކުރެވެއޭމި އިްނތިޚާބަށް ފޯ އޭ. ފައިސާގެ ނުފޫޒުބޭނުންކުރިކަން ފާހަގަކުރެވެ 

 ވީ؟ މި ވާހަކަ ދަްއކަން އެބަޖެހޭ. ިދެވހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމުންއްެވގެންތޯ ނުދަްއކަންމިވަރަށް ދިޔައިމަ މި ވާހަކަ ކީ 

 މް ކޯޓަށް ގެންދަން މާުސޕްރީ ސުޢޫދުްއޒަތްތެރި ރައީސް، ހުސްުނއްވެސް އެބަޖެހޭ މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ތެުދވަން. އި

 ަވއްޓާލަންލަސްވެއްޖެ. މާ ލަސްެވއްޖެ. އެއީ ފެށުނީްއުސރެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އަގު 

 މަސައްކަތްކުރަމުންގެންދަނީ. އެ މީހުންގެ ބޮލުަގއި ތަފާުތ ބަދުނާމުތައް އަުޅވަމުންގެްނދަވަނީ. ތަފާތު އިލްޒާމުަތއް

  ެއ ބޭފުޅުންނަކީ ވެސް މި ޤާޫނނުއަސާސީން ެއ ބޭފުޅުންނަށް ވޭނެ. ެއއީ އެ ކަމެްއ ނުކުރެ ގެންދަވަނީ. އެހެންއަޅުވަމުން 

 މެންޑޭޓެއް ހަވާުލކޮށްގެން މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާ ބައެއް. ކީްއެވގެންތޯ ޝަުރޢީ ނިޒާމު ައގުަވއްޓާލަން

 ން ދެކޭނެ ވެގެންދާީނ ދިވެހި ރައްޔިތު ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީސް 19މަސައްކަތްކުރަްނވީ؟ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް، 

 ކަްތކުރާ މަޖިލީހަށް ވާނީ. ެވރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކަިއ، އެ މީހުންގެ ވެރިކަން އެންމެ ވިޔާނުދާ މަަސއް

 ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި، މަންފާ ލިބޭ ގޮތަށް މަސައްކަތްކުރާ މަޖިލީހަކަށް ވެގެންދާނީ. މި ޤައުމުގެ މިނިވަންކަން ވިްއކާލަން

ވެގެންދާނީ.  އުމަށް ތަފާތު ދީންތައް ގެންނަން މަސައްކަްތކުރާ މަޖީލީހަކަށްެވގެންދާނީ. މި ޤައްކަތްކުރާ މަޖިލީހަކަށް ސަމަ

އަުޅގަނޑުމެްނ  މި ޤައުމުގެ ސަގާފަތް ނަގާަލން މަސައްކަތްކުރާ މަޖިލީހަކަށް ވެގެންދާނީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މިކަން

ރިޢާޔަްތކޮށްފައި ިމ  ރި ކަންތައްަތކުގެ މައްޗަށްިހނގާފައި ހުހާސިލުކޮށްގެން. މާީޒގައި މިދަންނަވަނީ މާޒީން ތަޖުރިބާ 

އޮތީމަ މި ވާހަކަދަްއކަނީ.  ދަްއކަނީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ވާހަކަ ދަްއކަން ައޅުގަނޑުމެންނަށް އަދި ފުރުަޞތުވާހަކަ

ވަެއއް ުތންނަކަށް ކަންކަން އޮޅު ރައްޔި ބީ. ދިވެހިތިއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ދިވެިހ ރައްޔިތުން ވަރަށް ރަނގަަޅށް ހޭލާ

ވަނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް   19 ދިން ގޮތަކަށެއް ނޫންނުލެވޭނެ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހި ރައްޔިތުން ވޯޓު 

ދާނެ ގޮތެްއ ތަނަކަްށ ގެންދަންވީ. ހަ އިެލވިފައި އޮތީކީ. ައުޅގަނޑު ކެިރގެން މި ވާހަކަ ިމ ދައްކަނީ. ގެންދާނެއެކުަލވަ
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ހަދައިގެން މީހުން ހިފައި  ވީ. އެ ބޭފުޅުން މިައދު ބޮޑެތިސިންގާ ލިސްޓުަތްއ ހަދައިގެން، ކޮމިޝަންތައް ހަދަން

ވާ! އަނިާޔވެރިކަމާ ވިދާޅުވެެދއް  ހައްޔަރުކުރަން މަސަްއކަތްކުަރމުން އެ ގެންދަނީ، ެއއަށް ކިާޔނީ އަނިޔާވެިރކަމެއް ނޫންތޯ؟

ވެސް އެހީަގއި. ރައީްސ   މަނިކުފާނުގެ ެވސް އެހީަގއި. އަދާލަތު ޕާީޓގެން ވެިރކަމަށް އައީދެކޮޅަށް ވަކާލާުތކޮށްގެ

މިދެންނެވި ރައީްސ  މައުމޫންގެ ވެސް އެހީަގއި ައއީ. އެކަަމކު ޙަޤީޤަތަކީ ކޮަބއިތޯ؟ މިދެންނެވި އަދާލަތު ޕާޓީއާިއ،

 ތީ...މައުމޫނަށް މި ޤައުމުގައި އޮތް ތާއީދު އެ އޮ

 

 :ހަކަދެްއެކވުންރިޔާސަތުން ވާ

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލަށް ވާހަކަފުޅުެދއްެކވުން އެދެން. އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު، އިއްޒަތްތެރި އި 

 އިގެންފަިއވުމާ ެއކީަގއިހުށަހެޅިފައިވާ ބިލަށް ވާހަކަދެއްެކވުން އެދެން. ތި ޕާޓީގެ އެހެންވެސް ބޭފުޅުން ެއދިވަޑަ ރު. މެންބަ

 ، މިހިސާބުން ނިންމައިލެއްވީތޯ؟ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެން ލީ. އާދެ ކޮށްއަރުވާހަނދުމަފުޅު

 ށް.އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ދިއްދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދަ

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު

 ޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު ވިލުފުށީ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅި ބިލަށް އަޅުގަނޑު ެވސްޝުކުރިއްޔާ އިއް 

 .ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވާލަން. އެްއޗެއް ނުބުނެ ހުރުމަކީ ވެސް ެއއްެޗއް ބުނުން ކަމަްށ ބައެއް މީހުން ސިފަކުރޭ

 ިމ ބިލުގައި ެވސް ނުވަތަ މި .ެޗއް ބުނި ކަމަށް ާވނީ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްބުނީމަ ދެްއތޯ އެއްއެކަމަކު އެްއޗެއް 

 އި ވެސް މީގެ އެްއފަޅީގައި ރީނދޫ ކާއްތައިލާފަިއ ހުރި ނަމަ ނުވަތަ ހުށަހެޅި ބިލުގައި، މި އިޞްލާޙުަގއި އިޞްލާޙުގަ 

ރީނޫދ  ވެސް ވަަރކަށްއި ނެތް އެއް ސް. މީގަ  ވެގެންދިަޔއީނަމަ މިއީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ބިލަކަށްއި ހުރިރީނދޫ ކާއްތައިލާފަ

 ކާއްތާފަެއއް. އެހެންވީމާ، ިމ ކަމުނުގޮްސގެން މި ުއޅެނީ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ިމ ސަރުކާރު ގެންނަން ބުރަ

 ދަންނަވާނީ،އި، ހަިށގަނުޑގައި ރެނދުލީ މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރި މެންބަރެއްގެ ަހއިސިްއޔަތުން، ަގއިގަ 

 ވަރަށް ހިތާމަކުރަމޭ. ވަރަށް ެދރަވަމޭ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، ސަރުކާރަށް ފާޑުިކޔަން މަޖުބޫރުވީ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސަށް 

 ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގިަވަޑއިގަންަނވާނެ، މަނިކުފާނުގެ ބުރަ މަސައްކަތާ އެއްކޮްށ، އިްއޒަތްތެރި ރައީްސގެ ބުރަ

 ނައީ. އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވެރިކަމަށް ގެނައީ ބުރަ ސަރުކާރު ގެމަސައްކަތާ ެއއްކޮށް މި 

 .ދިވެހީން އަދި ޚާއްޞަކޮށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މަސައްކަތްތަެކއް ކޮށްގެން ،މަސައްކަތްތަެކއް ދިވެހި ރައްިޔތުން

ނިކުފާނު މަ ނަރަބަލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް. އެލީޑަރު އޮ ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެވީ އެއް ބޭފުޅަކީއެކަމުަގއި އެންމެ ބޮޑު ޤުރުބާނީ

 މެންބަރުންނަށް ވީ ވަޢުދު 12ވީ ވަޢުދު، އެ މަނިކުފާުނ އަުޅގަނޑަށް ވީ ވަޢުދު ނުވަތަ އަުޅގަނޑުމެްނގެ 

 ޔަޤީން. ެއކަމަށްޓަކައި މަނިކުފާނަށް ުޝކުރު އަދާކުރަން. އިބްރާހީމް  100ކުރިކަމާ މެދު ޝައްެކއް ނެތް. %ފުރިހަމަ
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 ދު ޞާލިޙް ވީ ވަޢުދު ފުރިހަމަނުކުރާ ވާހަކަ ވަރަށް ހިތާމަޔާއެކު ދަންނަވަން. މި ސަރުކާރު ހިންގަމުން މި ދަނީމުޙައްމަ

 ހިންނަވަރު ފަޅުތެރޭގައި އަާޅފައި އޮތް ވަކަރު ދޯންޏެްއަގއި ޓޫޓީ އިންޖީނެއް ައޅަިއެގން ހިނގާ ގޮތަށް ހިނގާ 

 އިބްރާީހމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވީ ަވޢުދެއް ނުފުއްދާ. ހަރުއަޑުްނ، ނުހިނގާ.ގެ ގޮތުަގއި. މި ސަރުކާރެއް ސަރުކާރެއް 

 ބާރު އަޑުން، ގަދަފަދަ އަޑުްނ މިދަންނަވަނީ. މި ސަރުކާުރގެ ވެރިމީހާ އިބްރާހީމް މުޙަްއމަދު ޞާލިޙް ވީ ވަޢުދެއް 

 ...ނުފުއްދައޭ. މެންބަރުންނަށް، ައޅުގަނޑުމެންނަށް ނާދެވުނު

 

 :ްއެކވުންރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 ން.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލަށް ވާހަކަފުޅުެދއްެކުވން އެދެ

 

 ން:ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެވު

 މަޯތއޭ މިމި ބިލުގެ ތެރެއިން ވާހަކަަދްއކާނީ ވެްސ އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ. އަުޅގަނޑު މިދަންނަވަނީ، ަވކި ކަންތަެކއް ކުރީ

 ްއޔާ ެއ ޤައުމެްއގައި ިއއްޒަތްާތއި،ޤައުމަށް ރަނގަުޅވަނީ؟ ަވިކ ކަންތަކެްއ ކޮށްދިނީމަތޯއޭ؟ ނޫން. ޤައުމެއް ވި

 ގަނޑު މިދެންނެވީ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއިަވޒަންކުރަންޖެހޭނެ. އަޅުގެ ައގުއުމަްށ ޚިދުމަތްކުރި ބައެއްިއ، ޤަޝަރަފާއި، އަބުރާ

. ނަށް އިނާޔަތެއް ދޭންެވގެން މި އުޅެނީ. ހިމާޔަތެްއ ދޭންވެގެން މި އުޅެނީރުންޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ ފަނިޑޔާ 

 ރައްކާތެރިކަެމއް ދޭންވެގެން މި އުޅެނީ. އެހެންވެއްެޖއްޔާ ޮކބައިތޯ މައްސަލައަކީ؟ ރަނަގޅަށް، އިންސާފުވެިރކަމާއެުކ،

. ޅެނީ. ރަްއކާތެރިކަން ދޭން މި އުޅެނީ އުއޮންނަ އުސޫުލގެ ތެރެއިން ަކންތައް ކުރީމަ އަުޅގަނޑުމެން ހިމާޔަތްދޭން މި

 ކޮބައިތޯ މައްސަަލއަކީ؟ ެއަކން ކަމުނުގޮސްގެން މި ުއޅެނީ މީގައި ައޅުގަނޑު ުކރިން ދެންނެވިހެން، ރީނދޫ 

 ަވނަ ދުވަހާ ހަމައަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަސައްކަތްކުރަން  27ކޭއްތިފައިނެތީމަ. ައޅުގަނޑުެމން މިއަންނަ މަހުގެ 

 ަވންވީ. ހުށަހެޅިފައިވާ ހުރިހާ ، އަެނއް ދުވަހު ވެސް މަޖިލިސް ބާއްއި އޮތީ. މިރޭ ވެސް، މާދަމާ ވެސްދީފަފުރުޞަތު 

 ގަނޑު އެދެން ރައީްސ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މި ބިލުތަކެއް ގެންނަންވީ. ގެނެސްގެން ނިންމަންވީ. ނިންމުމަށް އަޅު

.ީޕއަށް. ދެން ތިބި އެްއވެސް ަބޔަކަށް ނޭނގޭނެ. . އެމް.ޑީވަިކ ބަަޔކަށް އިނގެނީ ޤައުމުަގއި އެންމެ ރަނގަުޅ ގޮތް

، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކަށް އެންމެ ބޮޑަށް ކިޔަްނ ވަރަށް ފަސޭހަވާނެ. ކޯޓުަތކަށް، ފާޑު ތްކިޔަން. ގޮ.ނޫން

ާކއި ހިތާމަތައް ތުރާތަެއމް.ޕީންނަށް ލިބުނު އަނިޔާތަާކއި ދުއް 12ބަަޔކީ އެމް.ޑީ.ީޕ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް،  ފާޑުކިޔާ އެއް

ގަނޑުމެން ކޮންމެ ދުވަހަކު ދެއިރު ދެދަޅައަށް ބޯޑުތައް ނެރުނު އަމުރަކާ ގުިޅގެން. އެކަމަކު ައޅު  ލިބުނީ ކޯޓުން

ސުޕްރީމް ކޯޓު ދޮރުމައްޗަކަށް. ައޅުގަނުޑމެން ރީތި އުސޫލުތައް ބޭނުންކުރީ. ޙައްޤުތައް ހޯދަން  ހިފައިގެންނުދަމޭ

ގަނޑުމެން މިއަދު މިތިބީ މަޖިލިސް ތެރޭގައި. އަުޅގަނޑުމެން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ެރްއީވތީ އަޅުދަކުއިރާ .މަސައްކަތްކުރީ

ގަނޑުެމންނަށް ޙުކުމްކުރި އުއްތަމަ ސް، ކުރިން އަޅު ފަނިޑޔާރަކަށް، މިާހރު ހުންނެވި ފަނޑިޔާރަށް ވެ އުއްތަމަ
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ގަނޑުމެންނާ ދިމާއަށް ފުރައްސާރަެއއް ނުކުަރން. އަޅުވެސް ެއއްެޗްއސެއް ނުޮގވަން. މަލާމާތެއް ނުކުރަން.  ފަނޑިޔާރަކަށް

ޔަން. ިއއްޒަތްތެިރ އްެސއް ނުކިއެްއޗެހި ދިއްކުިރޭއ. އެކަމަކު އަުޅގަނޑުމެން ފަނޑިޔާރުންނަކަށް އެްއޗެ މައިކުތަކާ

. މި ޅުގަނޑު މިދަްނނަވަނީ، މި ސަރުކާރުން ީވ ވަޢުދުތަކެއް ފުއްަދއިނުދެޭވނެއޭ. ފުއްދައިނުެދވޭނޭ. އަ ރައީސް

އި ވޯޓުލީ. މިއަދާ ހަމައަށް؛ ހުާވކޮށްިފ ގަ  13ނުހިނަގއޭ، ހިންަގންވާވަރާ ގާތަކަްށ ެވސް. ެސޕްޓެންބަރު  ސަރުކާރެއް

ންނަވަީނ ޔިތުންނަށް ކޮށްދެުވނީ؟ ކޮންކަމެއްތޯ ކޮށްެދވުނީ؟ އެހެންވީމާ، މިދަކަެމއްތޯ ރައް ގައި. ކޮނ17ް ނޮވެންބަރު

ގެން ހިްނގާ ސަރުކާެރޭކ ތް ދޯންޏެއްގައި ޓޫޓީ އިންޖީނެއް ައޅައިއޮްތ، ފެހިޖަހާފައި އޮ ފަޅުތެރޭަގއި ައޅާފައި ހިންނަވަރު

 ކުރެއްިވއްާޔ މި ބިލު ެވސް ފާސްކުރާނަން. ހިމާޔަތާއި ރާދަރި ރަީއސް، އި ހިނގަޭއ މި ސަރުކާެރއް. އިްއޒަތްތެ. ނުމިއީ

 ކަމާ އެްއކޮށް. ޝުކުިރއްޔާ ތްކުރާނީ ކާިމޔާބު އިރާދަކުރެްއިވއްާޔ މަސައްކަهللا ރައްކާތެރިކަން ވެސް ދޭނަން. މާތް

 .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 .ދިރުލަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މި

 

 :ދިރު ވާހަކަދެއްެކވުންމިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާ 

 ދިވެހިާރއްޭޖގެ ) 2010/13 ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ގާނޫނު ނަންބަރު 

 ޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވީީތ، ވިލުފުށީ ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަށް އި  (ންގެ ގާނޫނުފަޑިޔާރު

 ގަނުޑ ދަންނަވައިލާނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި ހިނގަމުންދާ، އޮންނަ އްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުވަން. އާދެ! އިޝުކުރު ދަންނަ

 ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ ދައުރު  18އިންަތކާއި މިންތަުކެގ ތެރެއިން ، ހަމަތަކާއި، ަގވާިއދާއި، އުސޫލާއި 

 ން ބަހެއް ނުބުނެ ތިބެން ލާޒިމުކުރާ ކަމެްއ ނޫން. އަދި މެނޑު ގަގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އަޅުހަމަވާންދާދިއުމަކީ އަޅު 

 ޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ވަނަ ރައް 19ހަމައެހެންމެ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި މަޖިލީހުގައި، 

 ރަށް ހިތާމަޔާ ވަަޑއިގަތް ބޭފުޅުްނ ބިރުދައްކަންޖެހޭ ކަމެްއ ެވސް ނޫން ެއއީ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަނޑު ވައިންތިޚާބުވެ 

 .އެީކގައި އެ އިބާރާތުން ާވހަކަދައްަކވާ ބޭފުޅުންގެ ބަްސފުޅުތައް ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރި ވެސް ކުރަން

 ކި ނިމުމެއް، ވަކި މުއްދަެތއް ކަނަޑއެޅި ބަޔާްނވެފަިއވާ ، ވަމެންނަށް ވެސް މި ވަނީ ވަކި ޓާެމއް ކަނަޑއެޅިއަޅުގަނޑު

 ހިނދު އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ، ފަނޑިާޔރުންގެ ގާނޫނަށް މި ގެނެވޭ ވީ ަކތްކުރާ ބަޔަކަށްމުއްދަތެއްގެ ތެރޭަގއި މަސައް

. ލާޙެއް ކަމުަގއި ދަންނަވަންދުކުރާ ގާނޫނެކޭ، ނޫނީ އިޞް މައަށް ތާއީ އިޞްލާޙަކީ ވެސް އަޅުގަނޑު ވެސް އެއަށް ފުރިހަ

ވެްސ  ގައިަގނޑުމެން ފަހަރެއްވަމުންދާދިއުމަކީ ައޅުދައުރު ނިމެން ކުޑަތަން ،ޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަަކއަކީ އަ

 ، ިދވެހިންތަކާއި ިމންތަކުގެ ތެރޭަގއިރައްޔިތުންގެ ަޙއްުޤގައި ނޫީނ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫާލއި، އި
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 ރިކަމަށް ދައުލަތަށާއި ރަޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް ދޭންޖެހޭ އިނާޔަތާއި، ހިމާޔަތާއި، ރަްއކާތެ

ނީ ގާނޫ  ުތގައި އަުޅގަނޑު ނުދެކެން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި ކުރަނީ ހުރަސްއަޅަންޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮ

ވެސް  މަސައްކަތެއް. ގާނޫނީ ޒިންާމއެއް. ރަްއޔިތުން ައޅުގަނޑުެމންނާ ހަވާލުކުރި އަމާނާތް، ައޅުގަނޑުމެންެގ ދައުރު

 އްޔަތު އަދާކުރުންމަތީ ައޅުގަނޑުމެން ދެމިތިބޭނެކަންލަންޖެހޭ ޒިންމާއާއި މަސްއޫލިނޫނީ އަޅުގަނޑުމެން އުފު

 ކަަށވަރުކޮްށ އަރުވަން. އަުޅގަނޑު ދަްނނަވާނީ، މިއަދު އެ ބޭފުޅުންއަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަްށ މިއަދު ވެސް 

 ދެން އަލުން ބަެހއް  ން ނޫނީ މިތާނގައި، އަދި ތިމަންނަމެބޭުރެވގެންދިޔަ ވާހަކަާއއި 75ޖޯކުޖައްސަވާަފއި މިތަނުން %

 އަޅުަގނޑުމެން ގަބޫލުކުރާ ެއއްެޗއް ، ބާާރއި، ޙައްޤު ނެތް ކަމަށް އެ ބޭުފޅުން ބުނަމުންދާދިއުމަކީ ބުނުމުގެ އިޚްތިޔާާރއި

 ވަނަ  18، ކަނަޑއެޅިފަިއވާ އިންތަކާިއ މިންތަކުގެ ތެރޭަގއި މި ނޫން. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހަމަޖެހިފައިވާ ުއސޫލުތަކާއި 

 ގައި. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް 2019މެއި  27ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ނިމިެގންދާނީ 

 އެކަމަކުްނ ލިއްބައިދޭ ކޮންމެ ކަމެއް، އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއިޔތުންނާއި ދިވެހި ދައުލަތަށް ބަޔާއި މަންފާއާލާ

 ދިވެހި ދައުލަތުްނ ކަށަވަރުކޮށްދޭންޖެހޭ، ދިވެހިކު އުފުއްެލވި ޒިންމާއަްށ ޓަކައި ޚިދުމަތްކުރެއްެވވި ކޮންމެ ބޭފުޅަ

 އިނާޔަތަކާއި، ހިމަޔާތާއި ރައްކާތެރިކަެމއް އަުޅގަނޑުމެން އެކަން ސަރުކާރުން ކަށަވަރުކޮށްދޭްނޖެހޭ ކޮންމެ

 ޑުމެން ދެކެން. އަދި ިދވެހިރާއްޭޖަގއި ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަކީ އަުޅގަނުޑމެންގެ މައްޗަްށ ލާޒިމުކަމެްއ ކަމުަގއި އަޅުގަނ

 ހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނެސް،ކުރިއަށް އޮތް ތާނަގއި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގާނޫނުތަކާއި، އަދި މިކަންކަމަށް ގެންނަންޖެ

 ، ިއޞްލާޙުތައް ކަނޑައަަޅއި ކުިރއަްށގެންދިއުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުންއެކަންކަމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްކޮށް 

 އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާއެއް ކަމަށް ވާނަމަ، އަުޅގަނޑުމެން އެަކންކަމަށް ފަސްނުޖެހި ކުރިއަށްދާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ވެސް 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސަާށިއ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮުބެވތި ރައްޔިތުންނަށް އަުޅގަނުޑމެން އަރުވަން. ޚާއްަޞކޮށް ތިޔަ

 ރި ަރއީސް. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާީނ، ގާނޫނީ ށް ކަަށވަރުކޮށް އަުރަވން. އިްއޒަތްތެއަޅުގަނޑުެގ ފަރާތުން އެކަްނ ޔަޤީންކޮ

.  މަސްރަޙަށް ެއއީ ފިތުނައެއްެގ ގޮުތަގއި ަވއްޓަ އިލާ ބޮމަކަށް ވެގެންުނވާނެޒިންމާއުފުލުމަކީ ހަމައެކަނި ިދވެހރާއްޖޭގެ 

 އި ދެެކވޭ ވާހަކަައކަށް ވެގެންުނވާނެ. ދިވެހިާރއްޖޭގެ އެއީ ހަމަެއކަނި ތިމާމެންގެ ާޕޓީގެ އާހާއި ޖާހާ މަތިވެރިކުުރމަށްޓަކަ

 ، އަުޅގަނޑުމެން ހަދާ ގާޫނނުތައް ެވގެންދާންވާނީ ިދވެހި އި، ިދވެހިރާއްޭޖގައި އަޅުގަނޑުމެން ހަދާ ގާނޫނުތަާކއިވާހަކަތަކާ 

. ހަމަޖެހިގެންދާދިއުމަކަށް އްމަތަށް އެއީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ލާބަ ލިބެނިވި ކަމެއްގެ ގޮތުަގއިރައްޔިތުންނާއި ދިވެހި އު 

ދެ ިކޔުްނ އެ ޭބފުޅުން އެ ަދއްަކވާ ވާހަކަާއއި، މި ބިުލ  އިގަނޑު ދަްނނަވާނީ، މިތާނގަ އެހެންވީމާ، އަޅު 

މިތާ ހުށަހެޅިގެން ކުރިއަްށގެންދާ ވާހަަކ ދައްކައި، އެ ވާހަކަަތއް އަުޑއުފުލައި ދައްކާެދއްކުމަީކ  އެްއކޮށްލަިއގެން

ހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުްނނަށް ރަނގަޅު، ހެޔޮ ކަމެއް ނެ ވާހަކަެއއް ނޫން. އެ ބޭފުޅުްނ ވެސް ިދވެގަންނާބަލައި އަޅުގަނޑުމެން

، މިއަދު މި އޮތް ޏާ އެ ޭބފުޅުން ވެސް އެކަންކަާމއިގެްނ ކުރިއަށްދާންީވ. ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީމަށް ވަންކަ ކޮށްދެވޭ

ޅުން ދިވެހި ރަްއޔިުތންގެ ކުރިމަތީަގއި ވިްއކެވި އޭ އެ ބޭފުއި، ކޮބައިތޯ ކޮަބއިތޯއޭ ވެެލްއވި ވަޢުދުތަކާ  ސަރުކާރުން
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 ކޮަބއިތޯއޭ؟ އަުޅގަނޑުމެން ހަނދާން އެބަހުރި. މުޅި މާލެއާއި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކަންޮކޅުތަކުަގއި ދެމި ފޮތިތަކުގައި  ވާހަކަތައް

 ަގނޑުމެން މިތިބީ އެކަންކަން ލިޔެފައިވަނީ ޯކއްެޗއްކަން ެދނަހުރީމު. އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ނިދާފައެއް ނޫން. އަޅު

 ޅުވާލަިއ، މަކަުރވެރިކަމާ އެީކަގއި އެ ބޭފުޅުން ހަމައެކަނި އެއީ ދިވެހި ދެނަހުރި ހާލުގައި. އެހެންވީާމ، މިއަދު އޮ

. ރައްޔިތުންނަށް ހެޮޔއެދޭނެ ަބއެްއގެ ގޮތުަގއި އެ ވާހަކަަތްއ ދެއްެކވީމާ ަރއްޔިތުން މިައދު ގަބޫލެްއ ނުކުރަްއަވވާނެ

 ޅުންގެ ފަރާތުން މި ޤައުމަށް މާ ބޮޑުރައީސް. މީެގކުރީގައި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ތާރީޚު ެއބަ ހެކިދޭ އެ ބޭފު ތްތެރިއިްއޒަ

. ހެވެއް، ލާބަެއއް، އަދި މަންފާއެއް ވެސް ކޮށްަފއި ނެތްކަން އެއީ މިއަދު ދިވެހި ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރާ ގަބޫލުކުރުމެއް

 ކަންޞަތުގައި އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މިވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި ލިބުނު ފުރުއެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ އަދި

 ކަމަށް ވިޔަސް ވެސް އެ ބޭފުޅުންނަށް ނިންމަން އެބަޖެހޭ. އަދި އެއީ ކުށަކާނުލައި ަވކިވެަފއި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން

  ކަަށވަރުކޮްށދޭންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންވީމާ،ލިބިދޭންޖެހޭ އިނާޔަތާއި، ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެިރކަމަކީ އަުޅގަނޑުމެން އެކަންކަން

ކަމެއް  ަކށް މިއަދު ހަޖޫޖަހައި، ފާޑުފާޑުގެ ވާހަކަެދއްކުމަކީ އެއީ އަުޅަގނޑުމެން ކޮށްގެންވާނެ އަޅުގަނޑުމެން ފަނޑިޔާރުގެތަ 

 ތައްތައްނޫން. އަޅުގަނޑުމެން ެއކަްނކަމަށް މިއަދު ޖެހޭނީ ހިތްވަރުދީ، އަުޅގަނޑުމެންގެ ިއޞްލާޙަށް ހުރި ކަން

ން. ކަންކަން އިޞްލާޙުކުުރމަށް ޓަކައި މަގުފަހިކޮށްދޭއިޞްލާޙުކުރުމަށް ޓަކައި ހިތްވަރުދީގެން އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެ

އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަްނނަ ވާނީ، އަދިވެސް ނިްނމައިލަމުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިލާނީ، މިހާ ވަގުުތ 

ްއވުމަށް ޟް ރަޝީދު މި ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުންބަރު ރިޔާދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެވަިނކޮށް ވެސް ިވލުފުށީ ކުޑަތަންވެަފއި

ފުރިހަމައަށް ާތީއދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން، އަުޅގަނޑަށް ލިބުނު ަވގުުތކޮޅުގެ ބޭނުންހިފުނު ކަމަށް  އަޅުގަނޑު

 .وبركاته هللام عليكم ورحمة  الوالسަވިކވެލަން.  އްމީދުކުރަމުންއު

 

 :ވާހަކަދެްއެކވުން ތުންޔާސަރި

 .ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މަރަދޫ

 

 :މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން

 ، މި ޤާނޫނުއަސާސީއަށްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ޤާނޫނުއަސާސީ، މަޝްހޫރު ފެހި ޤާނޫނުއަސާސީ

 ރެްއވި ބޭފުުޅންނާއި، ފަނޑިޔާރުކަން ކުެރްއވި ބޭފުޅުންނަށް ޕެންޝަނުގެ އްޖޭަގއި ވަޒީުރކަން ކުޢަމަލުކުރުމުގެ ކުރިން ރާ

ކުރެްއިވ  ވޭ. މި މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަންގޮތުަގއި މިހާރު ބޭބޭފުޅުންނަށް ލިބޭ ވަރަށްވުރެ މާ ބޮޑެތި ިއނާޔަތްތައް ދެްއވާފައި 

 ގަިއ ވިހިތިީރސް ހާސް އަކަފޫުޓގެ ބިން އަތްޕުުޅަގއި ެއ ބޭފުޅުންގެ އަނިބއަނބި ކަނބަލުންގެ އަތްޕުޅު ފުޅުންގެބޭ

 އަކަފޫޓު ބިން އިނާޔަެތއްގެ ގޮތުަގއި ދެްއވާފައި ެއ އޮތީ ފެންނަން. އެތައް 8000، ހެންވޭރުކޮޅުން ްއވައި އޮ

 ، ފަޅުރަށްރަށާއި، ިރސޯޓު ހަާދނެ ބިންތައް ވަނީ ެދްއވާފައިތަކާއި ބުރި އިމާރާތް 10މިލިއަންމިލިއަން ޑޮލަރުެގ ބިމާއި، 
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 އަހަރު ފަހުން ފަނޑިޔާރަކަށް އިނާަޔތްނުދެވިގެން ައޅުގަނޑުމެން 10ލޭސާބަހަށް. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިއަދު ހި

 ރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ލޯނުމިވާހަކަ މިތާ ބަހުސްކުރާ ފަނޑިޔާރަކީ ެވސް މާލޭގައި ަދއުލަތުން އެތައް އިާނޔަތެއް ީދ، ސަ

 ބުރި އިމާރާތެއް ުހރި ބޭފުޅެއް. އެތަްއ ސަތޭކަ  10އި، ަވއިދެްއވަ އްދަދެއްަވއިގެްނ އިންޓަރެސްުޓ ފްރީ ގޮތަށް ގެ ހަ 

 މިލިއަން ރުފިޔާއެއް އަހަރެްއެގ ތެރޭގައި ލިބިވަަޑިއގަންނަވާ ބޭފުޅެއް. މިހާރުގެ މިނިސްޓަރުކަން ކުރަްއވާ ބޭފުޅުންނަށް 

 ގެ ކުރިން، މ2008ި ވާހަކަ. ެއހެނަސް ވެސް ދިނީމާ އަޅުަގނޑުމެން އެ ވާހަކަ ދައްކަްނ، ނަޒާހާތްތެރިކަމުގެފްލެޓެއް 

 ޤާނޫނުއަސާސީ ހެދުމުގެ ކުިރން ތިއްބެވި، ަވޒީރަކަށް އަްނނަ ކޮންމެ ބޭފުޅަކީ ވެސް ޭއރަކު ވެރިކަުމގައި ހުންނަވާ 

 ން އަގުޮބުޑ ބިމުން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތު ންނަވާ މިންވަރަކަށް މާލޭގެއިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަކު ރުހިވަަޑިއގަ

 ގެދޮރު ނެތި، ބިކަހާުލގަިއ މަުގމަތީގައި އެްއ ކޮޓަީރގެ ވިހިތިރީސް މީހުން ތިބިއިރުަގއި ެވސް ދެމުންދިޔައީ. މި ޙަޤީޤަތް 

ބިލާ  ރޯ ބުހުތާނަށް ކަނޑައެިޅގެން މި އަޅުގަނޑުމެން އޮުޅވައިލަން ޮކންމެހެން މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމެއް ނެތް. އަޅުގަނޑު

 ީއސް، މި ސަބަބަށްޓަކައި. އެ ޭބފުޅުންނަކީ ރައްޔިތުންގެ ލާިރން މިއަދު ވެސް އަރާމާއި ދެކޮޅު. ިއއްޒަތްތެރި ރަ

 އުފަލުގަިއ، ބިންބިމާއި އިމާާރތްތަކާ ދައުލަތުން ލިބިަވޑަިއެގން ތިއްބެވި ބޭފުޅުްނ، ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް. އެކަމަުކ ތިއީ

 ައކަފޫޓުގެ ބިމަާކއި، މާފަންނުވިލާ ހުރި ކަމަށް ބަލާނެ  8000ވެސް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސެއް. ވަރިހަމަނޫންތޯ 

 8000ދަނޑާ ދިމާލުން  ؛ނޫންތޯ މިތަނުން ދެ ރިސޯޓާއި، އެއޮތް ދިމާުލންނޫންތޯ. އެްއަގމުގޭ ހުއްޓަެއއް ކަމެއް ނެތެއް

 ބޮޑެތި ކޮށިކޮށި އެބަހުރި ްއވި ބޭފުޅުންގެފެންނަން ހުރި ޙަޤީޤަތްތައް. ވަޒީރުކަން ކުރެ އަކަފޫުޓގެ ބިމަކާ ދީގެން އެ ތިބީ.

ނުދެިވގެން  މާލޭގައި. ވިހިތިރީސް ހާސް ައކަފޫޓުގެ ބިން. ެއކަމަކު މި މާލޭގައި ބިން ނެތިގެން އެަތއް ބަޔަކަށް ގޯިތގެދޮރު

ވާހަކަެއްއ  ފުޅުންނަށް ވެސް، ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަުމގެފްލެޓުއަޅާނެ ތަނެއް ނެތިފައި މި ތިބީ. މިއަދު އެފަދަ ބޭބޭ

ލޮލަށް މި  ެވސް އިތުރު ލާރި ނުެދވިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށްޅުގަނޑު ނުދަންނަވަން. ަދުއލަތުގެ ފައިާސއިން އަެނއްކާ އަ

ސަބަބުތައް . ނީ ދެކޮޅުއުޅެނީ ފިޔަނުޖެހިގެން. އަުޅަގނޑު ދެކޮުޅ، ދެކޮުޅ، ދެޮކޅު. އަދިެވސް ތަކުރާުރކޮށް މިަދންނަވަ

ބޭފުޅެއް.  ްއވަން އުުޅއްާވ ބޭފުޅާއަީކ ވެްސ ައޅުގަނާޑ ދުުރތާ ތިމާގެ ވެސްނެތިއެއް ނޫނޭ. ތިބޭފުޅުން ިތޔަ އެހީދެ

ފަހަރެއްގަިއ . އެްއވެސް ޒާތީ ތަޢައްޞަބެއް އޮެވގެނެއް ނޫން މި ދައްކަނީކީ. އެހެންނަމަވެސް، ޙަޤީޤަތް ވާނީ ޙަޤީޤަތަށް

ވާހަކަދައްކަނީއޭ. މި  ށް ޒާތީ ތަޢައްޞަުބވެގެން ފަހަރެއްގައި ހީފުުޅވެދާނެ އަުޅގަނޑު ވަރަ ،ފުޅުކުރައްވާފަނެތި ބޭފުޅުން ހީ

ބޭފުޅެއް. ޒާީތ  ދެންނެވި ބޭފުޅާ ވެސް އަުޅގަނޑާ ދުރުދާ ތިމާގެ ބޭފުޅެއް. މި މަޖިލީހުގެ ރައީސްަކން ކުރެއްވި 

ވާ ވަރަށް ލޯބި. ތް. ހަސަދަވެރިކަމެއް ނެތް. ރުޅިވެިރކަމެއް ނެތްތަޢައްޞަބެއް ނެތް އިނގޭތޯ. ޒާތީ ތަޢައްޞަބެއް ނެ

އެތައް ހާްސ  ، ސަުރކާރުން ބަންޑާރަ ބިމުންބޭފުޅުން އަޅުގަނުޑ. އެކަަމކު ޙަޤީޤަތް ވާނީ ޙަޤީޤަތަށް. ދައުލަތުގެ ބިމާއި

އިނާޔަތްތަާކއި،  ފަުހން އަނެްއކާ ބުރި އިމާރާތްތަކާެއކު ތިއްެބވި ބޭފުުޅންނަށް މި ގާނޫނު ދިޔަ 10އަކަފޫޓެްއގެ ބިާމއި 

ފަނޑިޔާރުން،  ޕްރީމް ކޯޓުަގިއ މިއަދު ތިބިއަުޅގަނޑަކަށް ނުފެނޭ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ސު ބަިދޔާ ދޭކަށް ހަދިޔާއާއި

ދޭކަށް ވެސް  ކާ ނުލައި ތިންހަތަރު ސަތޭކަ މިލިއަނުންޤަކުންކުރެ ަޙއްޤައްރައްޔިތުންގެ ފަިއސާ މީހެއްެގ އެއްެވސް ޙަ
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ލާރި އިނގޭޯތ  ގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ޓެްކސްއިން ލިބޭލުމެއް ނުވޭ. ސަރުކާރަށް ލާރި ނަގަނީ ކޮނެފައިތޯ؟ އަޅު ޖެހި

ދުރުކުރަން  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ކަންކަންމާ ދެކޮޅު. މިހާރު ތިބި ސުޕްރީމް ކޯޓު ފަނޑިޔާރުން ޖެހޭ މަޤާމުން

 .ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ  ވަގުތުން. މި ވާަހކަ މިހެން ދަންނަވައިލާފައި

 

 :ެކވުންޔާސަތުން ވާހަކަދެއް ރި

. ދެން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ލަޠީފް. ނެތް

 . އެހެންވީމާ، ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީނަށް

 

 ން: އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، އަޅުގަނޑު ކުރިމައްޗަށް މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ގާނޫނު ނަންބަރު އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިއއް 

 އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުެގ ބިލަށް، މިއަދު ައޅުގަނޑުމެންގެ (ިދވެހިރާއްޭޖގެ ަފނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނު) 1010/13

 ގަނޑު ގަބޫލުކުރާހިތް އޮީތ، ބިލަށް ހަމަ އަޅުގަނޑު ވެސް ތާއީުދކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އަޅު ވާކުރިމަތީގައި 

 ން މި ފާހަގަކުރަނީ ވަކި މީހަކަށް ޓާގެޓުކޮށްގެެނއް ނޫން މިއި ވާަހކަދެއްކި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުއަޅުގަނޑުމެންގެ ކުީރގަ

 ގަނޑު މި ހިތަށްއަރަނީ އަަބދުވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް؛ޅު ސް. އަިއއްޒަތްތެިރ ރައީކަންކަން މި ހުންނަނީ ރޭވިަފއި 

 އެއަްށވުރެ ކުރިއަށް ޖެހިލާިއރުގައި އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަަރނީ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ތެރެއިްނ ބައެއް މެންބަރުންނަށް މި 

 އި.ްއގެ ގޮތުގަ ކީ މިހާރު ނެތް ބައެފާހަގަކުރެވެނީ، އަުޅގަނޑުމެްނ މި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުެގ އަުޅގަނޑުމެންނަ

 އެހެނެއްނޫން ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް އެކަން އޮތީކީ އިނގޭތޯ. އެ ބީދައިްނ އެ ވާހަކަަދއްަކވާ ބޭފުޅުންނަށް ައޅުގަނޑު 

 އާ 12ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ  27މި ފެށޭ މަހުގެ  ގަނުޑމެންނަށް ގާނޫނުން މަތިކޮށްފައި އޮތީދަންނަވާލަން އޮތީ، އަޅު 

 ޖިލިސް ދެމިގެން އޮންނާނެ ކަމަށް. އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ިމތަނަށް އަންނަ ކޮންމެ ކަމެއް،އަށޭ މި ރައްޔިތުންގެ މަހަމަ

 ަގއި ކުރަންޖެހުނު ކޮންމެ މަސައްކަތެއް އިންސާފުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަކަންމަތީ ރަނގަޅަށް ކުރަންރައްޔިތުންގެ ޙައްޤު 

 ން އެްއވެސް ަބޔަކު ބިރުަދއްކަން، ހުރަްސއަޅަން އުޅޭނެ އެހެްނވީމާ، އެކަން ުކރަ އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ހުވާކޮްށގެން.

 ކަމެއް ނެތް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުންނަށް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ސާފުެވގެންއާދޭ މިދިޔަ އިންތިޚާބު ނިމިދިޔައީ 

. ދިަޔއީ ކިހިނެްއކަންޚާބުގެ ކަންކަން ހިނގައިކިހިނެއްކަން. މިދިޔަ އިންތިާޚބުގެ ނަތީޖާ ައއީ ކިހިނެްއކަްނ. މި އިންތި

 ހަމައެކަނި މި އިންތިޚާބުގައި ބާތިލު ވޯޓަށް އެކަނި ބަލައިީލމަ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ާސފުވެގެން އެަބއާދޭ. އެހެްނވީމާ،

. ންއަޅުގަނޑުމެން ެއކަމަކާ ުގޅޭގޮތުން އިންތިންޚާބުން ބަލިވީމަ ބަހަނާތަކެއް ަދއްާކކަށް ބޭނުންވަނީކީ ނޫ

 ތިޚާބުން ތިމަންނާމެން މި ތިބީ މޮޅުވެފައޭ، ތިމަންނާމެން ނޫން ބަޔަކު ދެން މިތާ ކަންކަން ކުރާނެ ހެންނަމަވެސް، އިންއެ

 ކަމެއް ނެތޭ. މިތަނުން ނިންމާ ކޮންމެ އެއްޗެއް ބާތިލުުކރާނަމޭ. މި ވާހަކަ ދައްކަިއގެން އަުޅގަނޑުމެން ބިރެއް
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ރާއްޖޭގައި   އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑު ގަޫބލުކުރާހިތް އޮތީ، މިއެްއވެސް ބިެރއް ނުގަްނނާނެނުގަންނާނެ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ނުކުންަނ  ފަނޑިޔާރުކަންކޮށްފައި ުނކުންނަ ފަރާތްތަކަށާއި އަދި ެއހެނިހެން ޝަރަފުވެރި މަޤާމުތައް ފުރުއްވާަފއި

ޤައުމެްއ މިީއ  އީ މުއްސަދިވެްސ ދޭންވީ. މިބޭފުޅުންނަށް ހަމަ އިނާޔަތް ެވސް ދޭންވީ. ޝަރަފު ވެސް ޭދންވީ. ިއއްޒަްތ 

ސަރުކާރުން  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ މުއް ސަނދި ޤައުމެއް. މި ޤައުމުގައި މަސްވެރިންނަށް ޙައްުޤ ހޯދައިދޭން މި

ށް މި ބަޔަކަ އި އަީއ. މަސްެވރިންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤު ހޯދައިދޭންވީ. މަސްވެރިންނަކީ ެވސް މުއްސަނދިވަކާލާތުކޮށްފަ 

ސޯމާލިއާެއއް ނޫނޭ  ގީރު ޤައުމެއް ނޫނޭ މީކީ. މިއީ އިތިއޯޕިާއއެއް ނޫނޭ މިއީ. މިއީންނާނީ. މިއީ ފަޤައުމުަގއި ވެގެން އަ

ބޮޑުކުރަންވީ.  މިއީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިއީ މުއްސަނދި ޤައުެމްއ މިއީ. މި ޤައުމުެގ ޓީަޗރުންގެ މުސާރަ

ޤައުުމގެ އެންމެ  ސާރަ ވެސް ޮބޑުުކރަންވީ. މިތް. ސިވިލް ސަރވަްނޓުންގެ މުބޮޑުނުކުރަންވީ އެްއވެސް ސަަބބެއް ނެ

ހަމަހަމަކަންމަތީ  ޔިތުންނަށް އުފާފާގަިތކަން މަތީގައި ުއޅެވޭ ވަރަށް އާްމދަނީ ވަންނަ ޤައުމެއް މިއީ. އިންސާފާއިރައް

ޒަތްތެިރ އިއް ބޭނީ ފުދުންތެރިކަންމަތީރަނގަޅަށް ވެރިކަްނކުރާނެ ބަޔަކު ތިބިއްޔާ މި ޤައުމުގެ އެންމެ ރައްޔިތުން ތި

ދައްކާކަށް ވާހަކަތަެކއް  ރައީސް. އެހެންވީާމ، މިތަނަށް އައިސް ތިމަންނަމެނަކީ މާ ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮއެދޭ ބަެއްއ ކަމަށް

ަތކެްއ ގިނަ ވާހަކަ ދައްކާނެ ކަމެއް ނެތް. ތިމަންނަމެންނަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ބައެއް ކަމަށް ދަްއކާކަށް މިާތގައި މާ

ބަޔަކަށް ހަދަންޖެހޭނެ.  ނެތް. ފަނޑިޔާރުންނަކީ ިއއްޒަތްތެިރ ބަޔަކަށް ހަދަންޖެހޭނެ. ޝަރަފުވެރި ދައްކަން ހަދާނެ ކަމެއް 

އޮތީ ފާހަގަކޮށްފަ.  މި އެ މީހުންގެ މަޤާމު ގެއްލިދިޔަސް ވެސް، މީަގއި ވަރަށް ސާފު ޝަރީޙަކޮށް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ފަރާތްތަކަށް އިނާޔަތް  ަރނގަޅަށް ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަިކވެގެންދާތި އޮންނަ އުސޫލުގެ ތެެރއިން އެްއވެސް ކަހަލަ ކުެށއް ނެ

ކީްއެވގެންތޯ  ލިބޭ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ މިތާނގައި. ެއހެންވީމާ، އެކަން ނުކުރަްނީވ ކީްއވެގެންތޯ؟

ޤައުމާ ދޭތެޭރ  ގަނޑުމެންނުކުރަންވީ؟ ީކއްެވގެންތޯ އަޅުއަޅުގަނޑުމެންގެ އަމިއްަލ ޤަުއމުގެ ފަޚުރު ައޅުގަނޑުމެން ދިފާޢު

ހުރިހާ ރައްޔިތުްނެގ  ފަޚުރުވެރިނުވާންވީ؟ ިމއީ އިްނތިހާއަށް އާމްދަނީ ވަންނަ ޤަުއމެކޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ެއހެންވީމާ،

މީހާއަށް ެވސް މިހާރު  ތުއްޤުތަުކގެ ވާހަކަ ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ދައްކަންޖެހޭ. މި ޤައުމުގެ އެންމެ ނިކަމެތި ރަްއޔިޙަ

ދަނޑުވެރިންނަށް ވެްސ މި  އި ހުންނާނެ. މި ޤައުމުަގއިނެ އާމްދަނީ އިތުރުކުެރޭވނެ ވަސީލަތްތައް މި ަޤއުމުގަ ލިބޭ

އަުޅގަނޑުމެން އެ ކަންކަން ކޮށްދޭން  އުމަށް އާމްދަނީ ވަންނާނެ. އެކަމަކުޭވވަރަށް މި ޤަގައި ުއޅެޤައުމުގެ އުފަާލއި އަރާމު 

، ތިމަންނާމެންނަށް މޮޅު ކުރިއަރާ ޮގތް ކަން ކުެރވޭނީ. އަބަުދވެސް ތިމާމެންނަށްޅު ނިޔަެތއްަގއި ތިިބއްާޔ އެ ކަން ރަނގަ

. ަސާވރުވެގެން މިހެން އުެޅވޭނޭ ގޮތް، ބަަޔކަށް ހީެވގެން މި އުޅެނީ ތިމަންނާމެންނަށް އަބަދު ރައްޔިތުންގެ ބޮލަށް

ދުަވސް މަސް 6ދުވަްސކޮޅެްއ ވާނީ.   ކުޑަ އެހެނެއް އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ހަމަނޫޅެވޭނެ ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ނޫޅެވޭނެ

އަުޅގަނޑުމެން މިތިބީ މިއަދު ވެސް  ފާއިތުވެ ގެްނގޮއްިސޔެއް ނޫްނތޯ. ކޮންކަމެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެނަށް ވެގެން އައީ؟

ވެްސ ަކންކަން ރަނގަޅަްށ ކުރާ ތަްނ  މާސަރުކާރުން ކަންކަްނ ފުރިހަމަވެގެްނ އަންނަ ތަން ބަލަން. މިއަދު ވެްސ، މާދަ

ބަެއއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެބަ  ލަން އަޅުގަނޑުމެން މި ތިބީ. މިއަދު ވަރަށް ބާރުލާފަިއ، އަޑަށް ބާރުލާފައިބަ
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ކޮްށ ޞަަދއުރަްށ ހޮވިފައި ތިބި، ާޚއް ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާ. ކޮންއިނާޔަެތއް ބޮޑުކުރަންހޭ ތި ުއޅެނީ؟ މިތާނގައި މި އަންނަ

މަޖިލީހެއްނޫންތޯ ހޮވިފައި މިހާރު މި  ރަ ކުޑަކޮށްލަދެްއވާ! މިީއ ވަރަށް ޝަރަފުވެރި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ަބެއއް ބޭފުޅުން. މުސާ

އި ހުރިހާ ރުފިާޔއަށް. އިނާޔަތްތަކާ  ވަރަކަށް ހާސް 15އޮތީ. ކުޑަކޮށްަލއްދެްއވާ މުސާރަ! މުސާރަ ކުޑަކޮށްލަދެއްާވ 

އިދެްއވާ ބިލެއް. ނޫނީ ާއ ރުފިާޔއަށް. ލަ 15000 ުތން މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ މުސާރައަކީއެްއޗެއް އެްއކޮށްލީމަ ރައްޔި

ނަމޫނާ. ނުކެރޭނެ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ،  ހަށް އަންނަ ގޮތަށް ައިއސް ބިލެއް ލާފަިއ ރަްއޔިތުްނނަށް ދައްކާލަދެްއވާމަޖިލީ

ގެން އުޅެން މިއިން ހީަލތް ހަދައި ،މަކަރުހަދައި ނުކެރޭނެ. އެވަރު ގަެޓއް ނުހުންނާނެ. ރައްޔިތުންނަށް އަބަދު އޮޅުވާލަިއ،

ން އުޅެން ގަސްުތކުރަނީ. އެހެންވީމާ، އެހެ ކޮންމެ މީހަކު ވެސް އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. އޮުޅވާލަިއގެްނ އަބަދުވެސް

ނިކަމެތި ބަޔަަކށް ނަހައްދަވާ! މި ޤައުމަކީ  ނަހައްދަވާ! އެހެން ނަހައްދަވާ! އެކަން އެހެން ނުކުރައްވާ! ރައްޔިތުންނަކީ

މަޤާމުތައް އަާދކޮށްފައި ތިބޭ ބޭފުޅުންނަށް  އް ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. މި ޤައުމުގަިއ ޝަރަފުވެރިއުމެމުއްސަނދި ޤަ

ޝަރަފުވެރިކަން ވެްސ ލިބެންޖެހޭނެ، އިއްޒަތްތެރި  .އްކާތެރިކަން ވެސް ލިބެންޖެހޭނެއިނާޔަތް ވެސް ލިބެންޖެހޭނެ. ރަ

ކަމެއް ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެ މީހާ  ހޭރައީސް. އެ މީހާގެ ގެދޮުރ ހެދުމަކީ އެއީ އަުޅގަނޑުެމންނާ ބެ

ލައްކަ ރުފިޔާ އެބަލިޭބ  4މި ވަނީ؟  ؛ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްަފއި ހުރި ބޭފުޅަކަށް ކިހިނެއްތޯއަމިއްލައަށް 

 ުރފިޔާ މި ލިބެނީ. ކުރީގެ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޤައުުމގައި ިމއަދުގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ަލއްަކއެއްހާ

 35ކޮށްފައި ހުރި މީހަކަށް  ހާސް. ބަރާބަރު. ބަރާބަރު. ނައިބު ރައީސްކަން 50ލައްކަ  4ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 

އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް؟  މަ ކަމަކުނުދޭ. އެްއގޮތަކަށް ވެސް ކަމަކުނުޭދ. މިއީ ކޮންކަހަލަ ވާހަަކއެްއތޯހާސް ދޭންވީ

ވިސްނާ ިއއްޒަތްތެިރ  މީހުންނާ ދޭތެރޭ. ފުންކޮށް ޔިތުންނޭ ވިްސނާ މިއެހެންވީމާ، މިއީ އޮުޅވާލުމުެގ ވާހަކަ. ރައް

 .ރައީސް. ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް

 

 :ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުންރިޔާ

 .އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. ތިމަރަފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ 

 

 :ގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ ވާހަކަދެްއކެވުންތިމަރަފުށީ ދާއިރާ

 ކަދައްކަންޖެހުނީ. އަުޅގަނޑު ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ވަރަށް ދުވަްސކޮށްފަިއ އަޅުގަނޑު މަޖިލީހުގައި ާވހަ`. 

 އަްށ ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާެޙއް (އްޔިތުން މަޖިލީހުެގ އިމްތިޔާުޒގެ ގާނޫނު)ރަ  2013/5 ފުރުޞަތަކަށް މި އެދުނީ

 ބާތިލުކުރަން ހުށަހަޅަންވެގެން. އެ އިޞްލާޙު އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން. އިރާދާކުރެްއިވއްޔާ މިއަދު އެ

 ، ހިމާޔަތެއްސަރުކާރަކުން އަޅުގަނޑު ބޭނުމެއް ނުވޭ ދުވަހަކު ވެސް ބޭނުމެއް ނުވޭ އިނާޔަެތއްންނާނަން. ގެ
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 ސް އޮންނާނެ. މިއަދު ވެސް މި ސަރުކާރުން ކުރަްއވާ ކަމަކީވެސް ިލބޭނެ. ހޯދާފައި ނުވެރައްކާތެރިކަެމއް. ނު

 ...އަޅުގަނޑުމެން ކޮށްފައި ހުރި މަސައްކަތް

 

 :ންރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

 އާދެ، މިހާރު މި ބަހުސްކުރެވެނީ !އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، މިހާރު އަުޅގަނޑު މި ދަންނަވާ؛ ާއދެ، އަުޑއަްއސަަވއިލަްއވާ

 2010/13 ، ާގނޫނު ނަންބަރުއިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ

 އިޞްލާޙުގެނަުއމުގެ ބިލަށް އިނގޭތޯ. އާދެ، އާދެ، އެހެންވީމާ، އެ ވާަހކަ އަށް (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުްނެގ ގާނޫނު)

 .ދަންނަވާލީ

 

 :ހަކަދެްއކެވުންތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ ވާ

 ަގއި އިދެންމެ ތި ވިދާޅުވި ބޭފުޅާއަީކ އަޅުގަނުޑގެ ވަރަށް ގާތް ބޭފުޅެއް. ވަރަށް ގާތް ބޭފުޅެއް. އެ ބޭފުޅާގެ މައްސަލަ

 އަޅުގަނޑު ޖަލަށް ވެސް ވަދެަފ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުެގ ަވރަށް ގާތް އަޚެްއ ެއއީ. އެ ަމނިކުފާނަށް އިނާޔަެތއް ދޭކަށް 

 ކާރެއް ނުކުރަްނ. އަުޅގަނޑު މި ބުނަނީ އަުޅގަނޑަށް އިާނޔަތްދޭން އަުޅގަނޑު އިންކާުރކުރާ ވާހަކަ. އެއަޅުގަނޑު އިން 

 .. ައޅުގަނުޑ ބޭނުމެއް ނޫނޭ. ސަުރކާރުން ެއއްެވސް މަދަދެއް، ެއހީތެރިކަމެއް ބޭނުމެއް ނޫނޭވާހަކަ މި ަދއްކަނީ މިހާރު

ސަރުކާރުން  އްކަތްތައް މިއަދު ވެސް މިއި ހުރި މަސައަޅުގަނޑު ކޮށްފަ ބޭނުންނުވާ ކަމަކީ މިހާރު މިހާތަނަށް، މިހާތަނަށް

 5000ުޅގަނުޑގެ . އަނޑުގެ މަޞްލަޙަތު އޮތް ބިމެއް ނަގައިފިނަގަމުން މި ދަނީ. އަޅުގަ ،ކުރަމުންގެންދާ ކަންތައްތަކަކީ 

ކުރި ކަމަީކ.  ތަކުން ވެސްއިފި. ެދން ކޯެޗއްތޯ އިތުރަށް ބޭނުންވާނީ؟ މިއީ ކުރީެގ ސަރުކާރު ޓަނުގެ ބޯެޓއް ނަގަ 

ސަުރކާރުން  ހަމަ މިމަ ގޮތުަގއި ނިގުަޅިއގަންނަމުން އައީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ކޮށްަފއިވާ މަަސއްކަތްަތއް ހަމަ ނަހަ

އަތުލުުމެގ  ވެސް ކުރަނީ ެއއް ކަެމއް. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ހަމައެަކނި އަޅުގަނޑު ފުރުޞަެތއް ނެގުމުގެ ބޭނުމަކީ،

އިޞްލާުޙ  އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާފައިވާ ރަްއޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒްތަުކގެ ގާނޫނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލު، އެ ބޭނުމަކީ،

ބޭނުމެއް ނޫނޭ  މަށް އެދޭ ވާހަަކ ދަންނަވާލުން. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އަޑުިއއްވާލަްނވެގެްނ. އަޅުގަނޑުކެންސަލްކުރު

هللا ރަްއކާތެރިކަން މާތް  ކާތެރިކަމެއް ބޭނުމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑަށް އޮތީ ހިމާަޔތާއި، ރައް މާޔަތެްއ، އިނާޔަެތއްއެްއވެސް ހި

ިލބިފައެއް ނެތް. އެ ގާނޫނުން  . ެއއަށްވުެރ މޮޅު ިއނާޔަތަކާިއ ރައްކާތެިރކަމެއްަވގުތު ނަާމދުކުރަން 5ލިބިފައި އޮތީ. 

ކެނިޑގެންުނދާނެ. އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ އެ  މާޔަތްގެ ހިމާޔަތް އަުޅަގނޑުގެ ހިއަޅުގަނޑު ބާތިލެއް ނުވާނެ. އެ ގާނޫނު

 .ހޯދާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ގެ ގާނޫނުްނ އަޅުގަނޑަށް ހިމާޔަތާއި ރަްއާކތެރިކަންهللاގާނޫނުން، މާތް 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން
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 އިުތރު ފުޅަކު އެބަ ތިއްބެވި. ދެން އޭގެއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އަުޅގަނުޑ ދެވަނަ ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގެންފައި ތިބި ދެ ބޭ

 ލަން ފުރުޞަތު ދެއްވާތޯ ައޅުގަނޑުވުމުގެ ކުީރގައި މި ބަހުސް ނިންމާ 12:30ބޭފުޅަކު ނެތް. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު 

 .ވާނަންއަށް ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިއް ޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތުއަރު هللاދަންނަވާލަމުން، ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުންهللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 ބަހުްސ ނިންމާލަން ރައީސް ބޭނުންފުުޅވީމަ ދެން އަުޅގަނޑު ަދއްކަން ހުރި  އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް.

 ،ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ބައެއް ވާހަކަތަަކކީ ބައެއް ވާހަކަ ކުރުކޮށްލަނީ. ެއހެންނަމަވެސް، ކުރުކޮށްލުމުގެ ކުރިން ހަމަ

 ޑީ.ޕީެގ ބޭފުޅުންނަށް އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން މިއަދު މާ އިންސާފުވެިރކަމާިއ ހަމަހަމަކަމާ އެކީަގއި ވާހަަކދައްކަާވ އެމް.

 ތޯއޭ ތިަވޑަިއގެންެނވި ސަރުކާރުން ީކއްބޭނުންވަނީ، ތިޔަ ބޭފުޅުން ވަޒީފާގެ ބިުރވެރިކަން ަނއްތާލަން ވިދާޅުވެ 

ރައީސް،  ނީަރއްަވއިފިންތޯއޭ؟ ހަމަ މި ސުވާލު އުފައްދާލަންޖެހެކުކުރަްއވަނީ؟ ކިތައް މުވަްއޒަުފން މިއަދު ވަޒީފާއިން ވަކި 

 އެ ބޭފުޅުން މާ ބޮޑަށް އިންސާފުވެރިކަމާިއ، ހަމަހަމަކަމާއި، އޯގާތެިރކަމާއި، މި ާވހަކަ ދައްކާތީ. އެ މީހުންގެ 

 ނެ. އޯގާތެރިކަމެއް ނޯންނާނެ. ހިތުގައި ރަހުމެއް ނޯންނާނެ. އެއީ އެމް.ޑީ.ޕީ ދަންނަ އިންސާފުވެރިކަެމއް ނުހުންނާ

 އީސް. އަުޅގަނޑު މި ބިލާ އެއްކޮުޅ، ެއއްކޮުޅ، ެއްއކޮޅު، ެއއްޮކޅު. ިއއްޒަތްތެރިސިފަތަކެއް ނޫން އިްއޒަތްތެިރ ރަ

 ށީ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ޚާއްޞަރައީސް، އެްއކޮޅު. އަުޅގަނުޑގެ ވާހަަކކޮޅު ނިންމާލުމުގެ ުކރިން، ވިލުފު

 ަވނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި  17ެއއީ  ދަންނަވާލަން އެބަޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ފުރުޞަތު ދެއްވާ! ޝުކުރު

 ްނގެިއ، ރައްޔިތުވަނަ ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވެސް މިމަޖިލީހަށް އެންމެ ގިނަ ބިލު ހުށަހަޅުއްވަ 18ވެސް އަދި 

 ޙައްޤުަގއި ަވކާލާތުކޮށްދެްއވި ބޭފުޅެއްގެ ޝަރަފު ލިބިވަަޑިއގަންނަވާ ބޭފުޅަކީ ައޅުގަނުޑގެ އަޚް، ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ

 މަނިކުފާނަށް ހަމަ ވަރަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާްޟ ރަޝީދު. އެހެންވީމާ، ެހކިެވރިއެްއގެ ގޮތުން އަުޅގަނުޑ އެ 

! ދެން؛ ހަމައެާއިއއެީކަގއި އަުޅގަނޑު ެއއްވާހަކަ ދަްނނަވާލަން ފުރުޞަތު ދެއްވާނޑު އެބޮޑަށް ޝުކުރުއަދާކުރަން. ައުޅގަ

 ަގއި އުފެދުނު އެމް.ޑީ.ޕީ އަިނޔާވެރި ސަުރާކރު. އަނިޔާވެިރ، އަިނޔާވެރި  2008އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާރު، އަނިާޔވެރި؛ 

 ކުެރއްވި ވަރަށްމަޖިލީހުގަިއ މަސައްކަތްތުްނގެ ވަނަ ރައްޔި 17ސަރުކާރު. އެ ސަުރކާރު ހަމަމަގަށް އެުޅވުމަށްޓަކައި 

ިއއްޒަތްތެރި  ތެރޭަގއި ާމމިނގިލީ ދާއިރާގެއިޚުލާޞްތެރި، ޤައުމު ދެކެ ޯލބިވާ މެންބަރުންތަކެއް މި މަޖިލީހުގައި ތިބި. ޭއގެ

ލްހާމް އަޙްމަދު އި ރުމެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ. އޭރު ެގމަނަފުށީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަ

ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ. އޭރު ވަިއކަރަދޫ  ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ. ވިލުފުީށ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު ރިޔާޟް ރަޝީދު

ިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ދާ ރިފް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ. އޭރު ވިލިމާލޭ ޢާދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ 

ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު   ޙުސައިންމަނިކު ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ. އޭުރ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެހާންއަޙްމަދު ނި

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  މަޚްލޫފު ވެސް އޭގެތެޭރަގއި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ. އަދި ހަމައެހެންމެ އޭރު ނިލަންދޫ
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ިނކަމެތި އަޅުގަނޑު ެވސް ހުރިން.  ނިވަޑައިަގންނަވާ. އޭގެތެޭރގައިމެއަބްދުލްމުޙްސިން ޙަމީދު ނުވަތަ ޖޭ.ފޯ ވެސް ހި

އަުޅގަނުޑގެ ހިތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފިނިކަން  އެހެންވެ މި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ޙައްޤުވާ ޝުކުރު މިއަދު ަދންނަވައިލުމަކީ

ދި ނަން ދަންނަވައިނުލެވުނު އަ  ބޭނުމުގައި ލިބޭ ކަމެއް. އެހެްނވީމާ، ައމިއްލަ ނަފްސަށް އެ ފިނިަކން ހޯދާލުމުގެ

 17ސަރުކާރު ހަމަމަގަށް އެުޅވުމަށް ޓަކައި  ނަމަވެސް މިދެންނެވި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ނުލަފާ، ޖައްބާރު، ލާދީނީ، އަނިާޔވެރި

ކުރެްއވި ކަތް ޤައުމުގެ ަޙއްޤުަގއި މަސައް ވަނަ ަމޖިލީހޭ މިދެންނެވީ 18ވަަނ މަޖިލީހުގައި؛  18ވަނަ މަޖިލީހުގަޔާއި 

ވާހަަކކޮޅު މިއަދު މި ނިންމާލަނީ  . މި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ޙައްޤުވާ ޝުކުރު ދަްނނަވަމުން، އަުޅގަނުޑގެންބޭފުޅު

ގިނަ ވާހަކަ އެބަހުރި. އަުޅގަނޑު  ރައީސްގެ އެދިަވޑަިއގަތުމުގެ ަމތީން. ދައްކަން ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަ އެބަހުރި. ވަރަށް

ަކމަށް. އެހެންވީމާ، ަރއީސަްށ  ނޑަށް ވާހަަކދައްކާނެ ފުރުޞަތު ލިބޭނެގައުއްމީދުކުރަނީ އަދިެވސް މި ދައުރުަގއި އަޅު 

 .ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ އިހުތިރާމް އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަޮކޅު މިހާހިސާބުން ނިންމާލަން. ވަރަށް

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 .ސް ޖެހުނީން އާދެ! މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ހުސްވަގުތު އައިދެ އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 އާދެ! މިހާރު ދޮޅު ގަިޑއިުރގެ ވަގުތު ނިިމގެން މި ދިޔައީ. ެދން އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން މަޖިލިސް ކުރިއަށްގެންދާނީ 

  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެޖަހާއިރު. އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަން މި އޮތީ ފުރަތަމަ ބޭފުޅަކަށް، ވިލިނގިލީ ދާއިރާ 1

 ސަޢުދު ޙުސައިން. ެއއީ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު. އާދެ! ދެން ޭއގެފަހުން ވިލުފުށީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް 

 !ވަނަ ފުރުޞަތު. އާދެ 2، ވަނަ ފުރުޞަތު. ދަނގެތީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އިލްޙާމް އަޙްމަދު 2ރަޝީދު، 

 ންވީމާ، ދެން މިހާހިސާބުން އަޅުގަނޑު މެދުކަނޑާލީ. އަދި އަޅުގަނޑަށް ހީަވނީ ލިބޭނެހެން. ދެންމެއަކުދަންނަވާލީ. އެހެ

 ގައި އަދި މިހާރު ނެތް. އާދެ، އާދެ،ގެ މި ލިސްޓުކުރެްއވީ. އާދެ، އަުޅގަނޑު ނޫންތޯ އިށީނދެވަޑަިއގެން ރިކުއެސްޓު 

 . ލިބޭނެ. މިހާހިސާބުން ނިމުނީ

 

 ]އަށް 13:00އިން  12:30 ސްވަގުުތކޮޅު:ހު

 (ހީމްޤާސިމް އިބްރާ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ؛ވީންނެތުގައި އި)ރިޔާސަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ންފަޅީގެ ަމސައްކަތް އަުޅގަނޑު ފަށަިއ މި ގަންނަނީ. އާދެ! ފުަރތަމަ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެމި ދަ`. 

 މަނިކުފާނު ވަޑަިއގެން ނެތް. ދެން ވިލިނގިލީ ދާއިާރގެ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް. އެ

 ،ތް. ދެން ދެވަނަ ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑަިއގެންފައި އޮތް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވެސް ވަޑަިއގެްނ ނެ
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 ށީ ާދއިރާގެ ވެސް ފްލޯގައި ނެތް. އާދެ! ވިލުފުهللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 އިފި. ދަނގެތީވަނަ ފުރުޞަތު އެދިވަަޑއިގެންަފއި އޮތީ. އާެދ! ދޫކޮށްލައްވަ  2އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު 

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު؛ ފުރުަޞތު ދޫކޮށްލައްަވއިފި. ދެން ުކރެންދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި

ބަހުސްގައި  ޑަިއގެން ނެތް. އެހެންވީމާ، އިތުރު ބޭފުޅަކުއެދިވަޑައިގެންފަ. އެ މަނިކުފާނު ވެްސ ވަ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ

އަުޅގަނުޑ  ިއގަންަނވަން ެއދިވަަޑއިގެންފައިނެތުމާ އެީކަގއި މި ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީކަމުގައިބައިވެިރެވވަޑަ

ިއއްޒަތްތެރި  ބިލު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު، ވިލުފުށީ ދާއިރާގެދަންނަވަން. މި ބިލަށް އެންމެ ފަހުގެ ބަސް ވި ދާޅުވުމަށް 

  .ރަޝީދު ން. ފަހުބަސް ވިދާޅުވުމުގެ ފުރުަޞތު ރިޔާޟްމެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަުރވަ

 

 :ލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުންވި

 މި ބިލަށް ފަހު ބަހެއްގެ ގޮތުަގއި އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން އޮތީ، މި ބިލަކީ  އާދެ، ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް.

ގޮުތަގއި  ކެިވ ގިނަ މެންބަރުްނ ގަބޫލުކުެރއްިވ. އެހެްނވީމާ، އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާއޮންނަންޖެހޭނެ ބިލެއް ކަމަށް ވާހަކަދެއް 

މުހިއްމު  ންމާލުމަކީ ެއއީ ިމ ަވގުތަށް އެންމެމި ބިލު ކޮމިޓީއަކަްށ ފޮނުަވިއގެން މަސަްއކަތް ވީހާވެްސ ައވަހަކަށް ނި

 .ވަްއސަލާމް ޢަލައިކުމްކަމަކީ. އެހެންވީމާ، ފުރުޞަތު ދެއްވީތީ ރަީއސަށް ޝުކުުރއަދާކުރަން. 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 މި ބިލު މަޖިލީހުން އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ. އާދެ! މި ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ މި ނިމުނީ. އާދެ! 

 .ބަލައިގަތުމާ މެދު ވޯޓަށް އެހުްނ ވޯޓުަގޑީަގއި އޮންނާނެ ވާހަަކ ދަންނަވާލަން

 

 ށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ޓަށް އެހުމަ ވޯ . 8

 

 :ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުންރި

 އަށްގެންދާނީ އެހެން ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންަކމަށް ވޯޓަށް އެހުން. އާދެ! މި އައިޓަމް އަޅުގަނޑުމެން ކުރި

  .އިލީގަނޑު މެދުކަނޑަގައި. އާދެ! އެހެން ވީމާ، މިހާހިސާބުން މަޖިލިސް އަޅު 1:30ދުވަސްދުވަހެކޭ ވެސް އެްއގޮަތށް 

 

 ]އަށް 13:30 އިން 13:02 ސްވަގުުތކޮޅު:ހު

 (ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސްންނެތުގައި އިސަ)ރިޔާ
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 ން:ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުރިޔާ

މެންބަރުން  އާދެ! އިއްޒަތްތެރި  (ށްފަހުަވގުތުކޮަޅކަ)ދި ދަންނަވަން. އާދެ! ވޯޓުރަނގަބީުލ ޖައްސަަވއިދެްއވުން އެ .`

މެންބަރުން  ! އިްއޒަތްތެރިކޮށްލަެދއްވުން އެދި ދަންނަވާލަން. ާއދެާކޑުޮކޅުތައް ޗެކުއިށީނދެަވަޑއިގެން ގޮނޑިޮކޅުތަުކގައި

 .ްއވުން އެދި ދަންނަވަންކާޑުކޮޅުަތއް ެޗކުކޮށްލަދެ

 

 :ވުންޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ ރި

 ، ގާނޫނު ނަންބަރު ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ 

ގެަނއުމުގެ ބިލު، މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު އަށް އިޞްލާޙު (ދިވެހިރާއްޭޖގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނު( 2010/13

 .ދެންމެންބަރުންނަށް ފެނިވަާޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެ ތެރިއިްއޒަތް

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު  ށަހެޅުއްވި މެންބަރު: ހު

 

 85    މެންބަރުންގެ އަދަދު: މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ

 51    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 31    ންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެ

 15    :ދުނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަ

 01 ވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވޯޓުެދއްވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް 

   46     ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: ވޯޓުަގއި

 24      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 46        ޖުމްލަ:

 ފާސް            ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ބެިވ . ާހޒިރުވެ ިތއ85ްލަ އަދަދު؛ ހުގެ ޖުމުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީ !އާދެ

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 31ދު؛ . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދ51ަމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގަިއ 1ންގެ އަދަދު؛  ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުށްކަމަ. ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ 15ންގެ އަދަދު؛ މެންބަރު

ުލ . އެހެންކަމުން، މި ބ46ިޖުމުލަ؛  24އަދަދު؛  ވާ. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުނ46ްރުންގެ އަަދދު؛ ބައިވެިރވި މެންބަ

 އްޖެ.ން ބަލައިގަތުމަށް ފާސްވެމަޖިލީހު

 

 :ވުންރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 މި ބިލު ދިރާސާކުރެްއވުމަށް ވަގުތީ ކޮމިޓީައކަށް ފޮނުވުމަްށ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި، ތާީއދުލިބިފައިވޭ. އެ ހުށަހެޅުން

 .އިްއވަަވއިދެްއވުމަށް އަމީންޢާްއމު އަރިހުގައި ދަންނަވަން

 

 :އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން

 ، ދަނގެތީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުޅުއްވައި ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހަ

 އިލްހާމް އަޙްމަދު ތާއީދުކުަރއްވާަފއިާވ ހުށަހެޅުން. ވިލުުފށީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު

ުމެގ އަށް އިޞްލާޙު ގެނައު (ިދވެހިރާްއޖޭގެ ފަނޑިޔާރުްނގެ ގާނޫނު) 2010/13 ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫނު ަނންބަރު

 .ދިރާސާކުރެްއވުމަށް ވަގުީތ ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވުމަށް ބިލު

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

  .އާދެ! އެ ހުށަހެޅުމަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވުން ެއދެން

 

 ]ްއވުންވޯޓުދެ[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ޢަލީ ނިޒާރުހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއލްހާމް އަޙްމަދު  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު: 

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 51    ބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:ތިހާޒިރުވެ 
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 29    ބަރުންގެ އަދަދު:ކަމަށް ވޯޓުދިން މެން ފެންނަ

 14    ށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަ

 03 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   43     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 43        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ން ރިޔާސަތު

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85ލަ އަދަދު؛ އާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

ދެްއިވ ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު. 29ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  . ފެންނަ ކަމަށ51ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގަިއ 3އަދަދު؛  ންގެޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުވޯ . ަވކި ގޮތަކަށ14ްންގެ އަދަދު؛ މެންބަރު

ބިުލ  މި އެހެންކަމުން، .43ލަ؛ . ޖުމ22ު. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 43ބައިވެިރވި މެންބަރުންގެ އަަދދު؛ 

 ާއދެ، ދެންމެ ފާސްވި ވަގުތީ ( ޅަކަށްފަހުމަށް ފާްސެވއްޖެ. )ަވގުތުކޮ ނުވުށް ފޮކަޮކމިޓީއަަވގުތީ ށް ދިރާސާކުރެްއވުމަ

ރަޝީދު،  ކޮމިޓީގަިއ ހިމެނިވަަޑއިގަންަނާވނެ މެންބަރުންގެ އަދަދު ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވުމަށް ފުރުޞަތު ުހޅުވާލަން. ރިޔާޟް

 .ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 :ފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުންވިލު

  ރި ރައީްސ، މެންބަރުންގެ ނަންތޯ ނޫނީ ކޮމިޓީގެ ައދަދުތޯ ފުރަތަމަ ނިންމަންވީ؟އިްއޒަތްތެ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 .އަދަދު، އަދަދު

 

 :ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން

 .ން، ައޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން ފަސް މެންބަރުންގެ ވަގުތީ ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވަހެންވީމާއެ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން
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 . އާދެ، ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން

 

 :ލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުންބި

 .ށް، ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އެ ހުށަހެއްވި ހުށަހެޅުއްވުމައާދެ، ައޅުގަނޑު ާތއީދުކުރަން

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 އާެދ، އިުތރު ހުށަހެޅުމެއް ނެތް ކަމަށް  (ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު)އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް އޮތްތޯ ައޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަުރވަން. 

 .ދެްއވުން އެދި އަމީްނޢާއްމަށް ދަންނަވަންނިންމަން. އާދެ! އެ ހުށަހެޅުން އިްއވާލަ

 

 :އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން

 އި، ބިލެތްދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުފުށީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވަ ވިލު

  މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު އަޙްމަދު މުބީން ތާއީދުކުރައްވާފަިއވާ ހުށަހެޅުން؛ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި

އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ  (ވެހިާރްއޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނުދި) 2010/13 ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫނު ނަންބަރު

 .ދިރާސާކުރެްއވުމަށް ފަސް މެންބަރުންގެ ވަގުތީ ކޮމިީޓއަަކށް ފޮނުވުމަށް ބިލު

 

 :ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުންރި

 .މެންބަރުްނނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަަކށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެންއާދެ، ިއއްޒަތްތެރި  

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ރިޔާޟް ރަޝީދުމެންބަރު  ދާއިރާގެ ވިލުފުށީ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މުބީން  އަޙްމަދުދާއިރާގެ މެންބަރު  ބިލެތްދޫ ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު: 

 

 

 85    ދަދު:ރުންގެ އަމަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަ

 51    ގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުން
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 30    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 16    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ޓުވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯ

   46     ބަރުންގެ އަދަދު:ިރވި މެންވޯޓުަގއި ބަިއވެ

 24      އަދަދު:ބޭނުންވާ  ފާސްވުމަށް

 46        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85ލަ އަދަދު؛ ގެ ޖުމުހުއާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީ

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 30ންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މ51ެދަދު؛ ރުންގެ އަމެންބަ

. ވޯުޓަގއި 2ންގެ އަދަދު؛ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރު. ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ 16ންގެ އަދަދު: މެންބަރު

ެއ ހުށަހެޅުން  އެހެންކަމުން، .46ލަ؛ . ޖުމ24ުނުންާވ އަދަދު؛ . ފާްސކުރުމަށް ބ46ޭންގެ އަދަުދ؛ ރުބައިވެިރވި މެންބަ

  ހުށަހެޅުން ފާސްވުމާ ގުިޅގެން ަވގުތީ ކޮިމޓީގައި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާނެއާދެ، މިޖެ ކަުމގައި ދަންނަަވން. ފާސްވެއް

  ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިދެްއވުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އާދެ، ވިލުފުށީމެންބަރުންގެ ނަންފުޅުތައް ހުށަހަޅުއްވަ 

 .ރިޔާޟް ރަޝީދު

 

 :ވުންކެ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެއް 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅަގނޑު ހުށަހަޅާލަން، ފަސް މެންބަރުންގެ ނަން. ދަނގެތީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް، ދިއްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުއިލްހާމް އަޙްމަދު، އަދި ކެލާ ދާއިރާގެ އި

 ައދި މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް، އިނގުަރއިދޫ ދާއިާރގެޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު، 

 ގެން މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި  އޮޅި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙް. މާފުކުރައްވާތި އިނގޭތޯ! އަުޅގަނޑަށް

 .ރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީންމެންބަރުގެ ވާހަކަ ދެންނެވުނީ. ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އާދެ، މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ އިބްރާހީމް ޝަރީފް
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 :ދެއްކެުވންމަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަ

 .އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަނޑު ތަނާޒިލުވަން. މިހާރު އަނުބރާ ގެންދަވައިފި

 

 :ވާހަކަދެްއެކވުން ރިޔާސަތުން

 .ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން

 

 :ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .ގެ ިއްއަޒތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދުކުރަންއާދެ، ވިލުފުށީ ދާއިރާ 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 .އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ. ިނޒާމީ މައްސަލަެއއް، އަލިފުށީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 )ނިޒާމީ މަްއސަލަ)

 :ކަދެއްެކވުންއަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ާވހަ

 ިރން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވާ ގޮުތން، ހުރިހާ ޕާޓީއަކުން މިހެން ނެގޭ ކޮމިޓީތަކުަގއި މީގެކުމަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގައި 

 ހިމެނިފައިވާކަން. އެހެންނަމަެވސް، މިއަދު މި ހުށަހެޅުނު ކޮމިޓީގައި އެހެންނުވާތީ، ހަމަ އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް 

 .ނަވާލީ. ުޝކުރިއްޔާކަމަށް ނުވާތީ ދަން

 

 :ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުންރި

 ގަންަނން. ދެން އެހެންވީމާ، ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު، ގަާވއިދުަގއި ގަނޑު ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ކަމަށް ބަލައި އާދެ، އަޅު 

 .އޮންނަ ގޮތަށް ެއކަން ކޮށްދެްއވުން އެދި ދަންނަވާލަން

 

 : ވާހަކަދެްއެކވުންވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު

 . ޮއންނަނީ އިސްކަންދޭންވާނޭދެ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މަޖިލީހުގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލަށް ބަލާއިރު ގަވާއިުދގައިއާ

 އެހެންވީމާ، މަޖުބޫރަކުންނެްއ ކޮމިޓީއަކަށް ނުލެވޭނެ. އެެހންވީމާ، ބަެއއް ބޭބޭފުޅުން ހުށަހަޅަމުންދިޔައިރުގައި ނަން

 ތިރާޟްކުރަްއަވން އަތްނަގަމުންގެންދިަޔ މަންޒަރު އަުޅގަނޑަށް ފެނުނު. ެއހެންވީމާ، މަޖިލީހުގެ ރައީސަށްހުށަހެޅީމާ އިޢު

 !ނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ެދން މިކަން ކުރިއަށްގެންަދވާފެ
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 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 އަލިފުށީ ާދއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ،އާދެ! ައޅުގަނޑު އެދެން އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރު، ެއ ހުށަހެޅުއްިވ ގޮތަށް 

 .އިގަންަނވާ ގޮތަްށ، އެ ބޭފުޅުން އެ ޝަކުވާ ކުރެްއވީމަްނ މެންބަރަކު ހިމެނިވަޑަހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް އެމް.ޑީ.ޕީ

 

 :ލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުންވި

 ށް ވާ ގޮތަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށްޓަކައި ޢަބްދުއްލަޠީފް؛ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާލަން އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރަކަ

 ލަޠީފް މުޙައްމަދުގެ ބަދަުލަގއި އަލިފުށީ ާދއިރާެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއް

 .ރަޝީދުގެ ނަން

 

 :ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުންރި

 .ުޅަގނޑު ފުރުޞަތުއަރުވާނަންއާދެ! ތާއީދުކުރެްއވުމަށް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް އައާދެ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު؛ 

 .ލެތްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުއަޙްމަދު މުބީން، ބި

 

 :ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން

  ހަމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހެޅުއްވިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑު ތާއީދުކޮށްލަން 

 .ހުށަހެޅުއްވުމަށް. ޝުކުިރއްޔާ

 

 :ކަދެްއެކވުންރިޔާސަތުން ވާހަ

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު. އާދެ! އަލިފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރަށް އަޅުގަނޑު 

 .ފުރުޞަތުއަރުވަން

 

 :ރު ައޙްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުންއަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަ

 އެހެން ނަމެއް ހުށަހަޅުއްވަން އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން  ދެ! އަޅުގަނޑު ތަނާޒިލުވާ ަކމަށް ދަންނަވާފައިވާނީ. އެހެންވީމާ،އާ

 .މި ފުރުޞަތަށް އެދުނީ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން
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 .هللاރަހީމް ޢަބްދުއާދެ! ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއް

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުންهللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 .ޟް ރަޝީދު ހުށަހެޅި ކޮމިޓީގެ ބަދަލުަގއި ައޅުގަނޑު ކޮމިޓީ ެއއް ހުށަހަޅާލަން ކަމަށްރިޔާމިހާރު 

 

 :ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުންރި

 .އާދެ! ފުރުޞަތު އެބައޮތް އިނގޭތޯ

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުންهللا ރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުފޮނަދޫ ދާއި

 ޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު، ކެލާ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުއަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން، ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ އިއް 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ  ޢަލީ ޢާރިފް، ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ، މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ

 ޓީން ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް. ޖުމްހޫރީ ޕާނަޢީމް؛ އަދާލަތު ޕާޓީގެ ިއއްޒަ 

 .މޫސާ ނިޒާރު

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އާދެ! (ގުތުކޮަޅަކށްފަހު)ވަ އާދެ! ތާއީދުކުެރްއވުމަށް އަުޅގަނޑު؛ އާދެ. 

  ކޮންކަމަކާތޯ ތި އެދިަވޑަިއގަތީ؟هللا ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުންهللا  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުފޮނަދޫ

 ކަތްކުެރވިއްޖެ ހުރިހާއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތެއް މި ހޯދީ، މިހާރު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް މަސައް

 ށް ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސްވޭ ގޮތަށް މި ކޮމިޓީ އެކުަލވައިލަން. ެއހެން ހަމަ ނަން ހުށަހަޅާއިރަޕާޓީތައް އެކުލެ 

 ތަނާޒިލުެވވަަޑއިގަންަނވަނީ. ެއހެންވީމާ، އެ ތަނާޒިލުވުމަކީ މި ކޮމިޓީ ނެގިގެން މަސައްކަްތނުކުރެވޭ ސަބަބަކަށް ނުވާތީ،

 މެންބަރުން ހުށަހަޅަންވެގެން. އެއީ، ިވލުފުށީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު، 5ޑު އަލުން އަޅުގަނ

 ދަނގެތީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު، އިނގުރައިދޫ ދާއިާރގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް 

 ދެން ނައިފަރު ދާއިރާގެ .هللاޅުަގނޑު އަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުފަލާޙް، ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އަ

 .މަދު ޝިޔާމްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އޮނަރަބަލް އަޙް
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 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 .އާދެ! ދަނގެތީ ދާއިާރގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދަށް

 

 :އްެކވުން ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއލްޙާމް އަޙްމަދު ވާހަކަދެ

 ށް. ސަބަބަކީ، ސިޔާސީ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އެ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަނީ ފުރިހަމައަ

 .ޕާޓީތަކުން؛ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް މިހެން ނަހައްދަވާ! އާދެ! އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ަދންނަވަން

 

 :ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުންރި

 އެރުިވއްޖެ ތިންހަތަރުްއޔާ ިއއްޒަތްިރ މެންބަރު. އާދެ! މިހާހިސާބުން ދެން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއާދެ! ޝުކުރި

 އަކަށް. މިހާރު ދެ ކޮމިޓީއަކަށް ހުށަހެޅި، ތާއީދުިލބިފައިވާ ޕާޓީތަުކގެ މެންބަރުން ތަނާޒިލުވެަވޑަިއގަތުމަކީ ކޮމިޓީ

 ދެވޭނެ ކަމެއް ކަމަކަށް ނުދަްނނަވަން. އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި އަޅުގަނޑަށް އަެނއްކާ އެ ބޭުފޅުންނަށް ފުރުޞަތު އިތުރަށް

 .މެންބަރު ބާރީ

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުންهللا  ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ...ޅުގަނޑު މި ހުށަހަޅަނީ، މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމްއަ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 ! ކޮމިޓީއަކު. އާދެަގއި ބުނާ ޮގތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް ނީނދެވޭނެއާދެ! އިނށީދެަވޑަިއގަންނަވާ! މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު

 .އެހެންވީމަ އެ ހިސާބުން ނިމުނީ. އާދެ! ދެން އަޅުގަނޑު، ިވލުފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަށް

 

 :ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުންވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 ުޅގަނޑު ވެސް ތާއީދުކުރަނީ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އާދެ! އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަނުޑގެ ހުށަހެޅުން އަނބުރާ ގެނެސް، އަ

 .އްވި ކޮމިޓީއަށްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅު 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 . އާދެ! އެހެންީވމަ، ދެން އަުޅގަނޑު އިތުރު ފުރުޞަތެއް ދޭކަށް ގަސްތެއް އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު

 ، ދެން އަޅުގަނޑުމެން ވޯޓަށް ! އެހެންވީމާ، މި ހިސާބުން އެ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ނުކުރަން މި ކޮމިޓީއަށް. އާދެ
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 ގައިއާެދ! އަމީންޢާއްމު އަރިހު  (ފަހުަވގުތުކޮަޅކަށް)ވުމަށް ތަްއޔާރުެވަވޑަިއެގންދެއްވުން އެދެން އިދާރީ ބޭުފޅުން. އެއްސެ 

 .ާވލަދެއްވުމަށްއަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން އިއްދަންނަވަން، ދެންމެއަކު ކޮމިޓީ 

 

 :ވުންދާރީ މޭޒުން އިްއވެ އި

 ރު ހުށަހަޅުއްވަިއ، ދަނގެތީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަهللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

މެންބަރުން؛  އިގަންަނވާނެމެންބަރުންގެ ަވގުތީ ކޮމިީޓގައި ހިމެނިވަޑަ  5އިލްހާމް އަޙްމަދު ތާއީދުކުރަްއާވފައިވާ ހުށަހެޅުން. 

މެންބަރު އިލްހާމް  ނގެތީ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރިދަ -2ވިލުފުށީ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަީޝދު.  -1

ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ -4ާދިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިއބްރާހީމް ފަލާޙް.  އިނގުރައިދޫ -3އަޙްމަދު. 

 .ނައިފަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް -5 .هللاއްރަޙީމް ޢަބްދުޢަބްދު

 

 :ެކވުންރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 .ނަވާ ގޮތަަކށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެންއާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 هللاޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުގެ މެންބަރު ދާއިރާ ފޮނަދޫ  ޅުއްވި މެންބަރު:ހުށަހެ

 ގެތީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއލްޙާމް އަޙްމަދުނދަ އީދުކުރެްއވި މެންބަރު: ތާ

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 51    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 27    ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު: ފެންނަ ކަމަށް

 12    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 04 ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ 

   39     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 20      އަދަދު:ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ 

 39        ލަ:ޖުމް
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 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85ލަ އަދަދު؛ . މަޖިލީހުގެ ޖުމުވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާއާދެ! މި ދަންނަ

ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ . ނު 27އަދަދު؛  . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގ51ެމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގަިއ 4ންގެ އަދަދު؛ ވި މެންބަރު. ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއް 12؛  އަދަދުންގެމެންބަރު

 މި ހުށަހެޅުނު  އެހެންކަމުން، .39ލަ؛ . ޖުމ20ު. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު؛ 39ވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ ބައިވެރި 

 2010/13 ބަރުާގނޫނު ނަން މަޖިލީހުން ބަލައިގަތް، ،ކޮމިޓީ ފާސްވެއްޖެ. އެހެންކަމުން، ދެންމެއަކު އަުޅގަނޑުމެން 

އަށް ކޮމިޓީ  އެ އިޞްާލޙުގެނައުމުެގ ބިލު ދިރާސާުކރެއްވުމަށް އަށް (ނޑިޔާރުްނގެ ގާނޫނުިދވެހިރާއްޖޭެގ ފަ)

 .ފޮނުވިއްޖެކަމުަގއި ދަންނަވަން

 

 އެހެން މަސައްކަތް . އިތުރު 9

 

 ެކވުން:ހަކަދެއް ރިޔާސަތުން ވާ

 އިތުރު އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް. އާދެ! އެ ަމސައްކަތްތަުކގެ ތެޭރގައި ކޮމިީޓތަކަށް ައއި ބަދަލު އަުޅގަނޑު ،9ދެ! އާ

 . އާދެ! ެއއީ މަޖިލީހުގެ ކޮިމޓީތަކަށް ައއި ބަދަލު. ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެދަންނަވައިލާނަން މިހާހިސާބަށް

 މިޓީތަކަށް ބަދަލުގެނައުމަށްމަޖިލީހުގަިއ ތިރީަގއި މިދަންނަވާ ކޮ  ،ަގިއވާ ގޮތުެގ މަތީން(ހ)ވަަނ މާއްދާެގ  107

 އި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ބޭނުންވެގެން މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ހުށަހެޅުމުން، އެކަން މަޖިލީހުގަ

 .އެމުން ތިން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންޕީ.ޕީ ؛ާމލިއްޔަތު ކޮމިޓީ  -1ލީޑަރުންނަށް ވާނީ އެސް.އެމް.އެސްައކުން ދަންނަވާފަ. 

 ؛ން. އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީން ބަދަލުވެފައިވޭ. އެމް.ޑީ.ޕީން ެއއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު. ޖޭ.ޕީން ދެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރުން. އެމް.ޑީ.ޕީން ތިން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. އާްއމު ކޮމިޓީން؛ ޖޭ.ޕީން ދެ 5ޖޭ.ޕީން 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. އެމް.ޑީ.ޕީން އެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީން؛ ޖޭޕީން ތިން އިއްޒަތްތެރި

. ސަރުކާރުގެ މަްސއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިްނވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން؛ އެމްޑީޕީން ެއއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު މެންބަރަކު.

 4ޕީ.ޕީ.އެމުން އެއް އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރަކު. މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންަތއްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން؛ އެމް.ޑީ.ޕީން 

 ؛ ޖޭ.ޕީން އެއް އިްއޒަތްތެރި ްއޒަތްތެރި މެްނބަރަކު. އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު. ޕީީޕއެމުން ދެ އި

 މެންބަރަކު. ޕީ.ޕީ.އެމުން ެއްއ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު. ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން؛ ޖޭ.ޕީން އެއް ިއއްޒަތްތެރި
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 ގެ ދަށުން(ހ)ަވނަ މާއްދާގެ  107މެންބަރަކު. އާދެ! އެހެންކަމުން، މި ކޮމިޓީތަކަށް އަިއ ަބދަލުތައް ަގވާއިުދގެ 

 .އިޢުލާންކުރަން. އަދި ކޮމިޓީތަަކށް އައި ބަދަލުތައް މިއަދު ގެ މި ޖަލްސާގެ ޔައުމިްއޔާަގއި ިހމަނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން

 

 ނިންމުން 

 

 ވުން:ްއކެ ސަތުން ވާހަކަދެޔާރި

 ޖަހާއިރު. 9ދުވަހުގެ ހެނދުނު  ހޯމަވާ  2019 ލުއެޕްރީ 29އޮންނާނީ  ސާއެއްޖަލް އާދެ! ދެން މަޖިލީހުގެ

    

 .މުނީނި ަމޖިލިސް. ينالعالم رب   هلل حمدوال

__________________ 
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 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ 

 މާލެ،      
 

 ތައްބަދަލު އައި  ކޮމިޓީތަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 
 

 
  

 ބަދަލު ގެނައި ތާރީޚު  ޕާޓީ  ކޮމިޓީ  ބަދަލު  
ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން   .1

ޙުސައިން މަނިކުގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީގައި 
ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު  މަޑަވެލީ

 ރަޝީދު 

 2019-3-5 ޕީ.ޕީ.އެމް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 

ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާންގެ  ގެމަނަފުށީ   .2
ބަދަލުގައި އެކޮމިޓީއަށް މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 އަޙްމަދު ޠާރިޤް 
 2019-3-5 ޕީ.ޕީ.އެމް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 

އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމްގެ   .3
އުތުރު  ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީގައި ކުޅުދުއްފުށީ 
 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ 

 2019-3-5 އެމް.ޑީ.ޕީ  މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 

ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު  ވަރީއްޑުމަ  .4
އަޙްމަދުމަނިކުގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ތޮއްޑޫ 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙަސަން 
 2019-3-6 ޖޭ.ޕީ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ 

ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު  ވަރީއްޑުމަ  .5
އަޙްމަދުމަނިކުގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ބިލެތްދޫ 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން 
 2019-3-6 ޖޭ.ޕީ އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީ 

ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ   .6
ޝާހްގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް މަނަދޫ ދާއިރާގެ 

 މެންބަރު ޢުމަރު ޙުސައިން 
 2019-3-6 ޖޭ.ޕީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 

ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީގެ   .7
ބަދަލުގައި އެކޮމިޓީއަށް މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 ޢުމަރު ޙުސައިން 
 2019-3-14 ޖޭ.ޕީ މު ކޮމިޓީއާއް

 ގެ މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢުމަރު ޙުސައިން  .8
ބަދަލުގައި އެކޮމިޓީއަށް ފުވައްމުލަކު އުތުރު 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް 
 2019-3-14 ޖޭ.ޕީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 

ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީންގެ   .9
ދާއިރާގެ  ވަރީ އްޑުބަދަލުގައި އެކޮމިޓީއަށް މަ 

 މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު
 2019-3-14 ޖޭ.ޕީ އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީ 
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ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙަސަންގެ   .10
ދާއިރާގެ  ވަރީއްޑުބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް މަ

 މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު
 2019-3-14 ޖޭ.ޕީ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ 

ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު   .11
އަސްލަމްގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް މާފަންނު 

 ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް 

މުއައްސަސާތަކުގެ މިނިވަން 
 ބެހޭ ކޮމިޓީ  ކަންތައްތަކާ

 2019-3-14 އެމް.ޑީ.ޕީ 

ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމްގެ   .12
ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 ގު އަޙްމަދު މަރުޒޫ
 2019-3-14 އެމް.ޑީ.ޕީ  މު ކޮމިޓީއާއް

މުޙައްމަދު ޝާހިދުގެ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު   .13
ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ނައިފަރު ދާއިރާގެ 

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް 

ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ 
 މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ

 2019-3-18 ޕީ.ޕީ.އެމް

މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްގެ   .14
ދާއިރާގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ކުރެންދޫ 

 هللاމެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ 
 މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ

 2019-3-19 އެމް.ޑީ.ޕީ 

މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރުގެ   .15
ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ 

 ނާޡިމް  މުޙައްމަދުމެންބަރު 
 2019-3-19 އެމް.ޑީ.ޕީ  އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ 

މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު   .16
ހިތަދޫ ދެކުނު ފަލާޙްގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް 

 ނިޒާރު ޢަލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ 
 ބެހޭ ކޮމިޓީ  ކަންތައްތަކާ

 2019-3-19 އެމް.ޑީ.ޕީ 

ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު  ވަރީއްމަޑު  .17
އަޙްމަދުމަނިކުގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް މަނަދޫ 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢުމަރު ޙުސައިން 
 2019-4-14 ޖޭ.ޕީ އިޤްތިޞާދި ކޮމިޓީ 

ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙަސަންގެ   .18
މެންބަރު ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް މަނަދޫ ދާއިރާގެ 

 ޢުމަރު ޙުސައިން 
 2019-4-14 ޖޭ.ޕީ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ 

މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢުމަރު ޙުސައިންގެ   .19
ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ 

 މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ 
 2019-4-14 ޖޭ.ޕީ މު ކޮމިޓީއާއް

ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު  ވަރީއްމަޑު  .20
އަޙްމަދުމަނިކުގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ކެޔޮދޫ 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް 
 2019-4-14 ޖޭ.ޕީ އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީ 

މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމްގެ   .21
ދާއިރާގެ މީދޫ  ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް އައްޑޫ

 މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް 

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ 
 ބެހޭ ކޮމިޓީ  ކަންތައްތަކާ

 2019-4-15 އެމް.ޑީ.ޕީ 

ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީގެ   .22
ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 އަޒްހާން ފަހުމީ 
 2019-4-16 ޖޭ.ޕީ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ 
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ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު  ވަރީއްމަޑު  .23
އަޙްމަދުމަނިކުގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ދިއްދޫ 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު 
 2019-4-16 ޖޭ.ޕީ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ 

ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމްގެ   .24
އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް 

 هللاމެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު 
 2019-4-17 އެމް.ޑީ.ޕީ  އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ 

މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު   .25
ރަޝީދުގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ވިލިމާލެ 
ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން 

 މަނިކު

 2019-4-17 ޕީ.ޕީ.އެމް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 

އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު   .26
ގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް މުލަކު هللاޢަބްދު

 ރު ޞީދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަ
 2019-4-22 އެމް.ޑީ.ޕީ  އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ 

އައްޑޫމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމްގެ   .27
ކޮމިޓީއަށް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ބަދަލުގައި އެ 

 މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް 

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ 
 ބެހޭ ކޮމިޓީ  ކަންތައްތަކާ

 2019-4-22 އެމް.ޑީ.ޕީ 

ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފްގެ ބަދަލުގައި   .28
 އެ ކޮމިޓީއަށް ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ޢަލީ ސަލީމް 

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ 
 ބެހޭ ކޮމިޓީ  ތައްތަކާކަން

 2019-4-22 ޕީ.ޕީ.އެމް

ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް   .29
 މުޙައްމަދުގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް މަޑުއްވަރީ 
 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު

 2019-4-22 ޖޭ.ޕީ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ 

ސަލީމްގެ ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ   .30
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