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  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސްް .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وهن واالهالة والس  حين، الحود هلل والص  حون الر  بسن هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީް ޖަލްސާގެ .2

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްން.ްމެންބަރުޢިްއޒަތްތެރ39ްްިއަށްްހާޒިުރވެަވޑަިއގެންްތިއްެބވީްްވަގުތުްޖަލްސާްމި

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.3

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.2114/11/12މިއަދުގެްއެޖެންޑާްނަންބަރަީކ،ްއޖ/،3ްއެޖެންޑާްައއިޓަމުްް-3.1

ްމިްައއިޓަމުގެްދަށުންްމަސައްކަެތއްްނެތް.ް.ކުރުންޔައުމިްއޔާްފާސ3.2ްްޑާްައއިޓަމުްއެޖެންް-3.2

ް

ްރިޔާސަތުންްއަންގާްއެންގުން..4ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްގާްއެްނގުން.ްމިްއަިއަޓމުގެްދަށުންްކަމެއްްނެތް.ރިޔާސަުތންްއަނ4ްްްައއިޓަމުޑާްއެޖެން

ް

ް.ްސުވާލ5ްު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްްް.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމަސަްއަކތެއްްނެތް.ުސވާލ5ްުްައއިޓަމުްއެޖެންޑާ
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ް

ް.ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ6ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްލީހުގެްރައީްސގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަން.ްމިްއައިޓަުމގެްދަށުންްމަސައްކަތެއްްނެތް.މަޖި،6ްްައއިޓަމުޑާްއެޖެން

ް

ްބިލާއިްޤަރާރުްްލީހަށްްތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ.ްމަޖ7ްި

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމަސައްކަތެއްްނެތް.ް.ހަށްްތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރުމަޖިލީ،7ްްައއިޓަމުްއެޖެންޑާ

ް

ް.ްކުރިންްތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާްބިލެއްގެްކުށެއްްއިޞްލާޙުކުރުނ8ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްބިެލއްެގްކުކުރެވިތަޢާރަފުްކުރިންް،8ްްައއިޓަމުްއެޖެންޑާ ްއިޞްލާޙުްފައިވާ ްއިާރދަކުރެށެއް ްކުށެްއްކުރުން. ްއެފަދަ އްިވއްޔާ

ްނެތް.ްމިއަަދކުްެވސްްށްކުރާކައިޞްލާޙު

ް

ް.ްއިބްތިދާޢީްބަހުސ9ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމަސައްކަތެއްްނެތް.ް.ތިާދޢީްބަހުސްއިބް،9ްްައއިޓަމުްއެޖެންޑާ

ް

ް.ްނުނިމިްހުރިްމަސައްކަތ11ްް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.ެތއްްނެތްމިްއައިޓަުމގެްދަށުންްމަސައްކަް.މިްހުރިްމަސައްކަތްނުނި،11ްްައއިޓަމުްއެޖެންޑާ
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ް

ްކޮމިޓީތަކުންްހުށަހަޅާްކަންކަންްް-11

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްތަކުންްހުށަހަޅާްކަންކަން.ްކޮމިޓީްް،11ްައއިޓަމުްއެޖެންޑާ

ްމެް-11.1 ްކޮމިޝަންގެ ްޢައްޔަންއިލެކްޝަންސް ްބޭފުޅަކު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއާޔްްކުެރްއވުމަށްންބަރުކަމަށް ޓަކައި

ްމިނި ްނަންފުޅުތައް ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްމަޖިލީހަށް ްބެރައްޔިތުންގެ ްކަންތައްތަކާ ްމުއައްސަސާތަުކގެ ްކޮމިޓީންްވަން ހޭ

ޕޯޓުްމަޖިލީހަށްްވަނީްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފޮނުވާފަ.ްމިްރިްނިންމެވިްޮގތުގެްރިޕޯޓު.ްިމްރިޕޯޓުްދިރާސާކުރަްއވައިް

ްކަްނތަހުށަހަޅުއްވައި ްމުއައްސަސާތަުކގެ ްމިނިވަން ްމުޤައްރިރުްއްތަކާެދްއވުމަށް ްކޮމިޓީގެ ްދާއިް،ބެހޭ ރާެގްދިއްދޫ

ނޑުްފުރުަޞތުމަޙްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަ ްއަރުވަން.ްދުްސަމީރަށްްއަޅުގަ

ް

ްމަދުްސަމީރުްވާހަކަދެއްެކވުން:ދިއްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްް

ްގެންަދވާފައި ްކުރިއަށް ްކޮމިޓީަގިއ ްމައްސަލަ ްމި ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްމުޤައްރިރުގެްްޝުކުރިއްޔާ ްނައިބު ްކޮމިޓީގެ ްވަނީ

ްއެހެންވީމާ ްދަށުން. ްބެއްލެވުމުެގ ްމަޖިލީހަށްްައޅުގަް، ްރައްޔިތުންގެ ްމުޤައްރިރު ްނައިބު ްރިޕޯޓު ްމި ްއެދެނީ ނޑު

ްހުށަހަޅުއްވައިެދްއވުމަށް.ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނަިއބު ްމުޤައްރިުރގެ ްއާދަމަް،ކޮމިޓީގެ ްރޮޒައިނާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއަޅުަގނުޑްތުލުސްދޫ ށް

ްއަރުވަން.ފުރުޞަތު

ް

ްމެންބަރުްރޮޒައިނާްއާދަމްްވާހަކަދެްއކެވުން:ތުލުސްދޫްދާއިރާގެް

ކަމަށްާވްއަޙްމަދުްޠަލާލުްގ.ްފިނިވިުލ؛ްްޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްޮފނުވާފަިއވާްތިންްނަން

ކްޝަންސްްމިްތިންްބޭފުޅުންްއިލެްހަބަރުގެ؛ްއަދިްމުޙައްމަދުްރިޝްވާންްހ.ްނީޓްްހ.ްއިސްމާޢީލްްޙަބީބުްޢަބްދުއްރަޙީމު

ނުޑްހަމަްފާހަގަކޮށްލަންްބޭނުންވާްްކުރުމަށްހުސްވެަފއިވާްމަާޤމަށްްޢައްޔަންްކޮމިޝަންގެ ޓަކައިްބޭއްވުނުްކޮމިީޓގައިްއަުޅގަ

ްކަންތައްތަަކކީ ްރިޝްް،ބައެއް ްަވޑަެއއްމުަޙއްމަދު ްއިންޓަިވއުައކަށް ްދެވާން ްޠަލާލާްނުގަންަނވާ. ްއަޙްމަދު ން

ްއަުޅގަްއިންޓަިވއު ްޠަކުިރއިރުަގއި ްއަޙްމަދު ްފާހަގަކުެރވުނީ ްދާއިރާނޑުމެންނަށް ްމަރަދޫ ްއަނބިަކނބަލުން ައށްްްލާލުގެ

ގޮތުންްމިހާރުްއިލެްކޝަންސްްކޮމިޝަންގައިްިތއްެބވީްްމްްކޯޓުންްިވދާޅުވާއިގެންްއުުޅއްާވަކން.ްއަދިްސުޕްރީލައްވަްކުރިމަތި
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ްމެންބަރުން ްޠަލާލުްދެ ްއަޙްމަދު ްދެން ްވެސްްކަމަށް. ްފުޅަށް ްމަނިކުފާނުގެްއިންަޓިވއުގަްްއަމިއްލަ ްއެ ްވިދާޅުިވ، ިއ

ްްތުމަޞްލަޙަ ްދާއިރާގެ ްމަރަދޫ ްދިމާވާޭނ ްީމގެތެރޭަގއި ްކަްނތައްތައް ްބައެއް ްނުކުމެއްޖެހުރި ްވަންޏާ.ްްއިޫޝއެްއ ކަމަށް

ންްހަމަްމިޓީކަންތައްތައްްކުިރއަށްްގެންިދޔައިުރގައި.ްދެންްކޮްކޮމިޓީގެްްކުރިންއަުޅަގނޑުމެންްެއކަމަށްްރިޢާޔަތް،ްއެހެންވީމާ

ްއުސޫލުން ްޢަބްދުއްރަޙީމަށްް،ްޢާއްމު ްޙަބީބު ްއިްސމާޢީލް ްދިންއިރުގައި ްމާކްސް ްއުސޫުލން ްޢާއްމު ްގެންގުޅޭ ނުޑމެން އަުޅގަ

ް ްވަނީ 81ްލިބިވަޑަިއގެންފައި ްޠަލާލަް ްމުޙައްމަދު ްލިބިވަޑައިގެންފަްމާކްސް. ްށް ްވަނީ ްކޮމ65ިއި ްދެން ޓީގެް.

ްންުތގައިްއޮތުން.ްެއގޮތުންްކޮމިޓީްންްފާސްކުރާްނަމެއްގެްގޮއްދަވާްބޭފުޅެއްްކޮިމޓީމަތިންްހޯްއަށްްވުރ75ްެނިންމުމަކީް%

ްޢަބްދުއް ްޙަބީބު ްއިސްމާޢީލް ްއެްޑވަްވަނީ ްކަނޑައެޅުމަށް ްމަޤާމަށް ްއެ ްއެހެންވީމާރަޙީމު ްިނންމަވާފަ. ްއިސްކޮށް އެގޮތަށްް،

ްޝުކުިރއްޔާ.ް.ދެްއވުަމށްްއަޅުަގނޑުްއެދެންދެންްކުރިއަށްްގެްނގޮސް

ް

 ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ްމުޤައްރިރާް ްކޮމިޓީގެ ްއަުޅަގނޑު ްމުޤައްރިރާއިޝުކުރިއްާޔ ްނައިބު ްކޮމިީޓގެ ްމެންބަރުންނަށްްްއި ްޢިއްޒަތްތެރި ކޮމިޓީެގ

ް ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ް)ޅ(171ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްމާްއދާގެ ްގެންދަންވަނަ ްކުރިއަށް ްބަހުސް ްމި ްދަށުން ކޮްނމެްް،ގެ

ނޑުްމިހާރުްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްމާވަށުްދާއިރާގެްއްްފުރުޞަތުްލިބިވަަޑއިގަންަނވާނީޕާޓީއަކަށްްއެް ޢިއްޒަތްތެރިް.ްއަުޅގަ

 ޕީ.ޕީ.އެމްގެްފަާރތުންްވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަށް.ް،ޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަ

ް

ްދެއްެކވުން:ޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްާވހަކަވަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަމާ

ްޮބުޑް ްމާ ްދައްކާނެ ްވާހަކަތަކެްއ ްއިތުރު ްބަހުސްަގއި ްމިައދުގެ ްހިތުން ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްކޮމިޓީފު ްސަބަބަކީ ްނެތް. ްއެރުޞަތެއް ްވަކިްން ްމާްއޮތީ ްނަންފުޅުްކްސްޮގތަކަށް ްބޭފުޅެްއގެ ްކޮލިފައިވާ ދެއްަވިއގެން

ްވެސްްދެއްވާފަ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްދެން ްޤާބިލިއްޔަތާް. ްޙަބީުބެގ ްއެްްއިސްމާޢީލް ްސަބަބަކީ ްނުއުފެދޭ. ްސުވާެލއް މެދު

ްކޮ ްއިލެކްޝަންސް ްޖެނެރަލްކަމާމަނިކުފާނަކީ ްޑިރެްކޓަރ ްޑިެރކްޓަރކަމާއި ްއެްގޒެެކޓިވް ްއޭގެްމިޝަންގެ އިތުރުންްއަދި

ްަވރަ ްގޮތުން ްވޮލަންޓްރީ ްިޚދުމަތްވެސް ްމުއްދަތެްއގައި ްދިގު ްބޭފުޅަށް އިލެްކޝަންްސްް،ވާތީވެްްކަށްްކުރައްވާފަިއވާ

ނޑުމެންގެްޕާޓީްކޮމިޝަނަށްްއެއީްހަމަްޤާބިލުްބޭފުޅެއް ނޑުްަޝއްެކއްނުކުރަން.ްއެހެންވީާމ،ްައޅުގަ ންްހަމަްކަމަށްްއަުޅގަ

ްނެްާވހަކަްދަންނަވަން.ްޝުކުރިްއޔާ.ްިނންމެވުމަށްްއިޙްތިރާމުކުރާްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާްކޮމިީޓގެ

ް

 ް:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން

ްމް،ްޖުމްހޫރީްޕާޓީގެްފަރާތުންްވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަށް.ްތްތެރިްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމާމިނގިލީްދާއިރާގެްޢިްއޒަ

ް
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ްމްްވާހަކަދެއްެކވުން:އިރާގެްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމާމިނގިލީްދާ

ނޑުްވެސްްވަރަށްްކުރުކޮށްލާނަން.ް.ްއަުޅގަވަރަށްްޮބޑަށްްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސްްحين،حون الر  بسن هللا الر  

ނަންފުޅުތަކުގެްތެެރއިންްކޮމިޓީްންއިލެކްޝަންސްްކޮމިޝަނަށްްމެންބަރަކުްހޮވުމަށްްރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާްފޮނުްއވާފަިއވާް

ްއެދިރާސާކުރެްއވި ްދެންމެއަުކ ްގޮތް.ްއިުރ، ްހިނގައިިދޔަ ްއެކަން ްމުޤައްރިރު ްނައިބު ްކޮމިޓީގެ ްވިދާޅުވެެދއްަވއިިފ ްކަމަނާ

ްވާހަކަފުޅު ްދެއްެކިވ ްެއ ްއަދި ްަސބަބުތައް. ްދެއްެކވި ްއެ ްަޤބޫލުކުރަން ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްހަމަެއއާއަޅުަގނޑު ްއިްެއކީގަް.

ނޑުްއަޅުަގނޑު ންްއޮތްްގޮތަށްްޖުމްހޫރީްޕާޓީްވެސްްތާއީދުކުރާްްމެންވެސްްދަންނަވާލަްންއޮތީްއިސްމާޢީލްްޙަބީބަށްްއަޅުގަ

ް ްއިޚުލާޞްތެރިަކމާ ްވަރަށް ްދަވާހަކަ ްއެކު ްމައްސަަލއިަގއިންނަވަން. ްއެ ްކޮމިޓީންްްއާދެ! ްވެސް ްސަބަބުތައް ްދިމާިވ

ްގޮތެްއގައިްދިރާސާކުރެއްް ްތަފުސީލީ ްވަރަށް ްޝުކުރުދަންނަވާލަމުްންްވިއިރު ްވިދާުޅވެދެްއވާފަިއވާތީެވ ްކުރުކޮށް ވަރަްށ

         .الم عليكن الس  وް.ދެލާނަންޑުްއިށީނއަޅުަގނ

 

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެމް.ޑީ.ޭއގެްފަރާތުން.ް،ކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރު

ް

ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:

ނޑުމެންްމިއަދުްމިްނިންމުމަށްްމި ްންްނިވަންްމުއައްސަސާަތކާްބެހޭްކޮމިޓީޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއާދެ،ްއަުޅގަ

ނޑުްހަމަނިންމަވާފައިވާް ނޑުމެންްމިހާރުވެސްްނިންމުމަށްްއަޅުގަ ކަމަށްްދެކޭްްެވސްްލަސްވެއްޖެްގައިމުނިންމުމަކީްއަުޅގަ

ްގިނަ ްހުސްެވ ްމަޤާމެއް ްކޮމިޝަންގެ ްއިލެކްޝަންސް ްްނިންމުމެއް. ްވެގެންްދުވަސްަތކެއް ނޑުމެން ގޮސްފަިއވާކަްންއަުޅގަ

ގައިްވަރަށްްސާފުްބަހުންްވަނަްމާްއދ168ްާއެްއކޮށްްޤާނޫނުްއަސާސީގެްމްއެއާްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްފާހަގަކުެރޭވ.ްއަދިްހަ

ްތިބެންއިލެކްޝަންްްބަޔާންެވގެންވޭ ްމެންބަރުން ްކޮމިޝަންގެ ްއެހެންކަމުންސް ްވާހަކަ. ްގޮތުގެ ިމައދުްް،ޖެހޭނޭ

ނޑުްދެްއވިއިވަްޓަކައިްމިއަދުްކުއްލަްޖަލްސާއެއްްބައްްކުރުމަށްކްޝަންސްްކޮމިޝަންގެްެމންބަރަކުްޢައްޔަންއިލެ ކަމީްއަުޅގަ

ްރައީސަ ްުޝކުރުދަންނަވާމަޖިލީހުގެ ްައޅުަގނޑު ްނަްށް ްމި ްއާެދ، ްކޮމިޓީކަެމއް. ްދިރާސާކުރުމުގަިއ ްންންތައް

ނޑުްާތއީދުކުރަން.ްއަދިްހަމައެާއއެްއކޮށްްކޮމިޓީްންމާކްސްދިންެވސްްއަްގެންގުުޅްއވާފަިއވާްއުސޫލަށް ްއިރުަގއިްއެންމެުޅގަ

ްމާ ްލިބިފައިވާމަތީ ްިއސްމާޢީްކްސް ްބަޔާންކޮށްފަިއވާ ްމިކަމަށް ްޙަބީބަކީ ްޤާްްލް ްވަރަށް ްއަިދްް،ބިލުކަމަށް ްހުނަރުވެރި ހަމަ

ްޤަބޫލުކުަރއްވާނެ.ް ްބޮޑަށް ްވަަރށް ްވެސް ްބޭފުޅަކު ްކޮންމެ ްިދވެހިރާއްޖޭެގ ްމި ްބޭފުޅެއްކަން ްތަޖުރިބާހުރި އެކަމުެގ

ްއަުޅގަް،އެހެންކަމުން ްހެދުމަށްްމިފަދަްމުއައްސަސާތަކަކީ ްމުއައްސަސާަތކަށް ްއެއްކިބާވެަފއިވާ ްނޑުމެންްސިޔާސީްނުފޫޒުން

ްމެންބަރުންްޓަކައި ްހުރިހާ ްމަޖިލީހުގެ ްމަސައްކަތްްަރއްޔިތުްނގެ ްމީހުންްކުރަންޖެހޭނެވެްސ ްމަޤާމުތަކަށް ްއެ ްައދި .

ްބަލަޢައްޔަނު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެސް ްމަރުޙަކުރުމުަގއި ްކޮމިޓީ ްއަދި ްވެސް ްވެްސްކުްއިލާގަްންޖެހޭނީ ްުސވާލުތައް ރާ
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ްއެެހންކަމަބިނާވެގެންް ްމަތިން. ްއުސޫުލގެ ްދެންނެވި ްމި ްއިލްތިމާސްވާންޖެހޭނީ ްހަމަ ްމިއަުދ ނޑު ްއަުޅގަ ްމިްށްވާތީ ކުރަނީ

ްބޭފު ްކޮްނމެ ްވަޑަިއގަންނަވާ ްރޫހާމަޤާމަށް ްޤާނޫނުައސާސީގެ ްވެްސ ްމަތިންްޅަކީ ްޮގތުގެ ނިމިގެންދިޔަްް،އެްއގޮްތވާ

ްކަް ްކޮމިޝަނުން ްބޭފުޅުންްްންތައްއިލެކްޝަން ްނުކުރަްއވާނެ ްަކންތައް ްގޮތަށް ްވާންޖެހޭ.ްކަމުގަްްކުރެްއވި ްއެބަ އި

ްހަމަގަވާއެހެންކަމަށް ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްނަމަ ްނުދެވޭނެ. ްރުހުމެއް ްިމ ްވެސް ްހަމައިމު ނޑު ްމިއަުދްއަުޅގަ ްވެސް ގައިމު

ްމެންބަރަކަށް ްކޮންމެ ްކޮމިޝަންގެ ްުރހުންްއިލެކްޝަންސް ްމިވެސް ްމަތިންދެންނެްދޭނީ ްއުސޫލުގެ ޤާނޫނުއަސާީސެގްް.ވި

ްމާއްދ167ްާ ްްވަނަ ްވާހަކަ ްކޮިމޝަންގެ ްއިލެކްޝަންސް ްފެށިގެން ްއެބައިން ްމާއްދާތަެކއް ވޭ.ްްބަޔާންކުެރިވފައިވާ

ްރޫހާ ްއެ ްކުރަންޖެހޭނެްގޮުތގެްއެްއޮގތްވާްއެހެންވީމާ، ްމިކަންތައް ްލާޒިމުކޮށްްމަތިން ްކަމަށް އަދިްްއަޅުަގނޑާ،

ްޕާޓީް ްއިލެްކޝަންސްްްފަރާތުންްްގެއަޅުަގނުޑގެ ްނިމިގެންދިޔަ ްތާއީދުކުރާނީ. ްމެންބަރަކަށް ްކޮމިޝަންެގ އިލެކްޝަންސް

ްކަންތައް ްްކޮށްަފއިްކޮމިޝަނުން ްހާލުްވަނީ ްފާހަގަކޮށްލާ ްއަޅުަގނުޑ ްފުރުޞަތުަގއި ްމި ްނޫންކަން ްރަނގަޅަްށ ހަމަ

ްދަންަނވާނީ ްނިް،އަޅުަގނޑު ްޕާޓީއަކަށް ްަވިކ ްކޮމިޝަނަކީ ްވަކިްްވާސްބަތްްއިެލކްޝަންސް ްޕާީޓއަކަށް ްަވކި ުނވަތަ

ްއަ،ްންޖެހޭނެްބައެއްްނޫނޭ.ްއެހެްނވީމާކުރަޓަކައިްމަސައްކަތްްްމަންފާއެއްްހޯދައިދިނުމަށް ނޑުމެްންމިފަދަްވަގުެތްއގައި ުޅގަ

ްއެހެންވީމާ ްކޮްނމެހެންވެސް. ްދައްކަންޖެހޭ ްވާހަކަ ްމި ްކޮންމެ، ްއަޅުަގނޑުމެން ްކޮމިޝަަނށް ްއިލެކްޝަންސް ްިމައދު

ްޢައްޔަންްބޭ ްވެސްްފުޅަކު ްމެންބަރަކު ްކޮންމެ ްޝަރުތުކުރުަމީކ ްއެކަން ްމަޖިީލހުން ްރަްއޔިތުންގެ ްމި ްނަމަެވސް ކުރި

ްކަމެއް ްދެކޭތީވެްކުރަންޖެހޭނެ ްކޮމިޝަންގެް،ކަމަށް ްއިެލކްޝަްނސް ްޙަބީބުްްިމއަދު ްއިސްމާޢީލް ްގޮތުަގއި މެންބަރެްއެގ

ޢަދުލުވެިރކަމާް،ްއެކުްްދުޢާ.ްއަިދްހުރިހާްބޭފުޅުންްވެސްްޒިންމާދާރުކަމާްދިއުމަީކްައޅުަގނުޑގެްވެސްްހަމަްހިތުގެްހޮވިގެން

ްމަަސއްކަތްް ްއެ ްބޭފުޅާްއެކު ްއެ ްދަންނަވައިްްކޮށްދެްއވުމަށް ްއިލްތިާމސްކުރުމަށް ްވީހާވެްސްައވަހަކަށްްްއަށް ްމިއަދު މިކަްނ

ްދަންނަވަން.ްޝުކުިރްއޔާ.ްވެސްްްނިންމަވާލަދެއްވުމަށްްއަުޅަގނޑުް

ް

 ްކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަ

ްގެްފަރާތުން.މުޙައްމަދުްނަޝީދު،ްޑީ.އާރު.ޕީްްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްދާއިާރގެްްނޮޅިވަރަން

ް

ްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ްނޮޅިވަރަން

ްިދވެހި ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއިންތިޚާބަކާްޝުކުރިއްާޔ ްޕާޓީން އިލެކްޝަްންްކައިޓަްކުރިމަތިލުމަށްްރަްއޔިތުންގެ

ްއަ ްހުންނެވިޔަސް ްބޭފުޅަުކ ްކޮންމެ ްތިއްބެވިްކޮމިޝަންގައި ްބޭފުޅުންނެއް ްކޮންމެ ނޑުމެްންދި ްއަުޅގަ ްވީނަމަވެސް ކަމުަގއި

ްޖެހިލުމެއް ްކުރިމަތިލާނަން.ްއެހެންވީމާްއެްއވެސް ްއެުކްއިންތިޚާބުތަުކަގއި ްާސބިތުކަމާ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާް،ްނެތި މިފަހަރު

ނޑުމެންގެްއެްއވެސްްއިޢުތިރާޟެއްްނެތްްމެދުްސާކުރުމަށްފަހުްފޮނުވިްނަންފުޅާންްދިރާމިޓީންފުޅުތައްްކޮނަ ް.ވެސްްއަުޅގަ

ްމެން ްހުރިހާ ްހިމެނިވަޑައިގަންަނވާ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްޕާޓީގެ ްވޯޓުދޭނެ.ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްނަންފުޅަށް ްއެ ްވެސް ބަރުން
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ްކުރިމަތިލައިންތިޚާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްސާބިތުބަށް ްވަރަށް ްކަމާނީ ްޤަބޫުލކުރާއެކުަގއި. ްއިެލކްޝަންްްައޅުަގނޑު ގޮތުަގއި

ްއިްބުްނާކާމިޔާބުވުންްބިނާވެފަްއްގެްސަބަަބކުންނެއްްނޫންްިއންތިޚާބުްކާމިޔާނުވުމާއިްއިންތިޚާކޮމިޝަންގައިްހުންނަވާްބޭފުޅެް

ްޤަބޫލުކުރާ ނޑުމެން ްއެހެްންއަުޅގަ ްހަމަ ްއިންތިްއޮންނާނީކީ.ްއަދި ްކާމިޔާބުޚާޮގތުގައި ްއިޚުލާޞްތެރިކަމާްބެއް އެކުްްވަނީ

ްނަތީޖާްރައްޔިތުންނަށް ްމަސައްކަތުގެ ްބުަރ ްފުރުކޮށްދެވޭ ްމި ްހަމަ ްގޮތުން. ްއިލެކްޝަންސްްެއއްގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްޞަތުގައި

ްތައުފީޤާކޮމި ްފުއާދު ްރައީްސ ްކުރީެގ ްފަާޔޒުްޝަންގެ ްް؛އަދި ްކޮމިޝަންަގއި ްއިެލކްަޝންސް ްބޭފުޅުން ްެދ ވަރަށްްއެ

ްމަ ްބުރަ ްިދވެހިސައްަކތްޕުޅުއިޚްލާޞްތެރި ްމަަސއްކަތްޕުޅު ްކޮށްދެްއވި ްއެ ްބޭފުޅުން ްއެ ްކޮށްެދއްިވ. ރައްޔިތުްންްތަކެއް

ްއެހެްނވީމާ ްަޝއްެކއްނެތް. ްެއްއވެސް ްމެދު ްބަލައިގަންނާނެކަމާ ްދެ، ްއެ ނުޑ ްޚާއްަޞްްއަުޅގަ ްވަރަށް ޭބފުޅުންނަށް

ްއިބްރާހީޝު ްއަިދ ްދަންނަވަން. ްއިްމްކުރެއް ްއިްސތިޢުފާދެއްވި ްމަޤާމުންްވަޙީދު؛ ްއެ ްވެސް ްވަީޙދު ބްރާހީމް

ްއިޚް ްވަރަށް ްހަމައަށް ްެއްއިސްތިޢުފާދެއްވުމާ ްކޮށްެދއްވާަފިއވޭ. ްކޮިމޓީގައި ްއެ ްމަސައްކަތްޕުޅުތަެކއް ްބުރަ ލާޞްތެރި

ްއެބަ ްފާހަގަކުރަން ްައޅުަގނޑުމެްނ ްްކަންތައްތައް ްޤުޖެހޭ. ްބޭފުޅުންނަކީ ްކަންބައެ ްގޮތުަގއިްރުބާނީ ޅިއެްއގެ

ްވީނަަމވެސްްދިަޔކަމުވެގެން ްޤަބޫލުކުރާް،ަގއި ނޑު ްޙަޤީްއަުޅގަ ްބޭފުޅުންނަކީ ްއެ ްވަރަްށްގޮުތގައި ްޤައުމަށް ްމި ޤަތުގައި

ެއކުްކުރަމުންްގެންދެވިްްވަރަށްްގިނަްފިއްތުންަތކަކާ،ްލާޞްތެރިްބުރަްމަސައްކަްތތަކެއްްވަރަށްްނާުޒކުްފައްތަެރއްަގއިއިޚް

ްބޭފުޅުންކޮޅެއް ްދަންނަވާ. ްއިާބރާތުން ްފިރުޢަްމަށްކަްއަމިއްލަ ްމަސައްކަތްއުވަންޏާ ްއަޅުން ްޒަމާނުގައި ގޮތަްށްްކުރިނު

ް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްމަސައްކަތް ްކުރި ްބޭފުުޅން ްއެ ްދަތިހާލުގައި ްހިތްހަމަޖެހުމާްވަރަށް ްއުފަލާއި ނުޑްްވަރަށް ްއަުޅގަ އެކު

ްއެ ްއަދި ްތިއްބަވަްްބަލައިގަންނަން. ްއިންތިޚާބޭފުޅުން ްބޭބޭއިގެން ްތިއްެބވި ްބޭފުޅުންނަުބވެަވޑަިއގެން ްއެ ްތަފާތުްފުުޅން ށް

ްއިލްޒާމުތަުކގެ ްލަދުގަްނނަށްޖެހޭްއެިކއެކި ްހަމަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްގެންދާކަަމކީ ްދިގުކުރަމުން ްވިދާުޅވާްއިނިގލި ްކަމެއް.ްއެ

ްގޮތަށްއެްބޭްކަމަށްްވާނަމަްގޮތަށްްއިލެކްޝަންސްްކޮމިަޝންގައިްކަންތައްަތކެއްްހިނގާަފއިވާ ްފުޅުންްއެދިވަޑަިއގަންނަވާ

ްނިމިގެން ްއޮތްއިންތިޚާބުތައް ްޝައްެކއް ްއެްއެވސް ްހަމަ ްއެީއ ްއެހެންވީމާްނުދިަޔއީސްކަން ްނޫން. ްކަެމއް ނުޑް، އަުޅގަ

ްޤުޤަބޫލު ްތައުފީޤަީކ ްުފއާދު ްިމއަދު ްގޮުތގައި ްިދވެކުރާ ްމަނިކުފާނު ްއެ ްަކންބަޅިއެއް. ްއަދާކޮށްދެްއވިްރުބާނީ ްޤައުމަށް ހި

ްއަޅުަގނޑުއިޚް ްމަސައްކަތްުޕޅު ްިލޔެިވގެންްމެްނގެލާޞްތެރި ްފަތްފުތްތަކުަގއި ްތާރީޚުގެ ްެއއްވެސްްދިވެހިރާއްޭޖެގ ދާނެކަމީ

ްއޮތްް ްހޮވުމަށްްޝައްެކއް ްކޮމިޝަނަށް ްއިލެކްޝަންްސ ްމިއަދު ްޙަީބބު ްކޮންމެައކަސް ްއާދެ! ްނޫްނ. ޓަަކއިްްކަމެއް

ްެއއްބާރުލުންއަޅުަގނ ްބޭްދޭނަން.ްއަދިޑުމެްނގެ ްޢާބިލު ްމަޤާމުގައި ްމި ްމަނިކުފާނަކީ ްައޅުަގނުޑްމެްފުޅަކަްށްވާނެކަމާއެ ދު

ްކުރިންް ްހަމަ ްއަދި ްަޝއްެކއްނުކުރަން. ްއިލެްކޝަންްސްއެްއވެސް ްބޭފުޅުންނެއް ްކޮންމެ ްފަދައިން ްދެންނެވި ވެސް

ްއިރާދަކުރެްއވިއްް ްނަމަެވސް ްތިއްެބވި ްއިންތިޚާކޮމިޝަންގައި ްއަުޅަގނޑުމެން ްއިންތިޚާބުތައްްޔާ ްއެ ްުކރިމަތިލާނީ ބުތަކަށް

ްން.ްޝުކުިރއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްކުރަކާމިޔާބު

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްެއދިވަަޑއިް.ޝުކުރިއްޔާް ްފުރުޞަތުފުރުޞަތަށް ްޕާޓީތަކަށް ްނިސްބަތްުނވާްގެންފަިއވާ ްޕާޓީއަކަށް ްަވކި ްނިމުނީ. އަރުަވއި

ްއެބަ ްއެދިަވޑަިއގެންފިްނަމަްމެންބަރުން ްފުރުޞަް،ތިއްބެވި.ްފުރުޞަތަށް ްއެ ނޑު ްއަުރވާނަން.ްއަުޅގަ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ތު

ްނިމުނީ.ްމިްއެހެންކަމުން،ްމިްބަހުސްްމިްހިސާބުންްް.ުނގަންނަވާފުރުޞަތަކަށްްއެދިަވޑައި

ް

ް.ްވޯޓަށްްއެހުމަށްްހުރިްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއެހުނ12ްް

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްރިޔާސަތުން

ްމަޖި ްގަސްތުކުަރނީ ްމިއަދު ްިއސްވެރިންނާއަޅުަގނުޑ ްޕާޓީތަކުެގ ްމިހާުރްްލީހުގެ ްވޯޓަށް ްފަދައިން މަޝްވަާރކޮށްފަިއވާނެ

ްއެޖެން ްއެއީ ްދެންނެވުމަށް. ްހުރިް،12ްމުއައިޓަާޑ ްއެުހމަށް ްްވޯޓަށް ްއެހުން. ްވޯޓަށް ދުވަހުގެްް-12.1ކަންކަމަށް

ްއެހުން ްވޯޓަށް ްކަންކަމަށް ްގޮސްފައިވާ ްހިސާބަށް ްނިންމާ ްވޯޓުްނ ްތެރެއިން ްއެހުމަށްް.މަސައްކަުތގެ ޓަކައިްްވޯޓަށް

ްއަމީންޢާއްޖަހަންޖެ ްމަޖިލީހުގެ ްރަނގަބީލު ްއެދެން.ހޭ ްޖައްަސވަިއދެއްވުން ްޢިއްޒަތްތެރިްްަޅަކށްފަހު()ަވގުތުކޮްމު ހުރިހާ

ްޗެކުްމެ ްކާޑުކޮޅުތައް ްމެންބަރުންގެްންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވާއިރުަގިއ ްވޯޓަށް ްމިއަދު ްދަންނަވަން. ކޮށްލެއްވުމަށް

ް ްސަމާލުކަމަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހިރަ ްހޯލުގައި ްއަޅ2ްުދަންނަވަން.ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްތެރެއިން ްކަނާަގނޑުްސްކްރީނުގެ ތްްގެ

ްމެން ްޢިއްޒަތްތެރި ްސްކްރީނުން ްމިހިރަ ްވޯޓުދެއްވާްފަރާތުގައި ްމެންބަރުން ްޢިއްަޒތްތެރި ްފެނިވަޑައިގަންަނވާނީ ބަރުންނަށް

ްއަޅުްގޮތް. ްބޭފުޅުން ްޓެކްނިކަލް ްސަބަބުން ްމައްސަލައެްއގެ ްޓެކްނިކަލް ްހުރި ްވާދިމާވެފައި ްމަޢުލޫމާތުދެއްވަނީ ނަޑށް ތްްގަ

ްހުރި ްގޮތަށްްފަރާތުގައި ްއެހެރަ ްހުންނާނީ ްއެއްްސްކްރީން ްތަންދޭ ްގަވާިއދު ްއެހެންވީމާ،ްމަޖިލީހުގެ ސްކްރީނުންްްކަމަށް.

ްކަންތަކަް ްވޯޓުެގ ްިދއުމަފެނުނަސް ްކުރިއަށް ްަގސްތުިއެގން ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްދާން.ްށް. ްކުިރއަށް ްއެގޮތަްށ ކުަރނީ

ނުޑްމި ްމި)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްއަުޅގަ ްވޯޓަށް ްދަންްހާރު ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްކޮމިޝަނުެގ2118/8ްްަނވަނީ އިލެކްޝަންސް

ކުެރްއވުމަށްްޝަނުގެްމެންަބރުކަމަށްްޢައްޔަންގޮުތގެްމަތިންްއިލެްކޝަންސްްކޮމިވަނަްާމއްދާގެް)ނ(ްަގއިްވ4ްާޤާނޫނުގެް

ް ްތެެރިއން ްނަންފުޅުތަުކގެ ްފޮނުްއާވފައިވާ ްހ.ްއެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމެންބަުރކަމަށް ްއަލްފާޟިލްްނީކޮމިޝަުނގެ ޓް،

ްއިސްމާޢީ ްޢައްޔަންލް ްޢަބްދުއްރަޙީމު ްފެޙަބީބު ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެދު ްގޮތަކަްށްކުރެއްވުމާ ނިވަޑައިގަންަނވާ

ްދެްއވުމަށް.ްވޯޓު

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްް
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61ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

61ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްދެްއވާ:ވޯޓުްނު

11ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިވި 61ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާްސވުމަށް .31ް ްޖުމްލަ ްއެހެންކަމުނ61ް. ޤާނޫނުްް،.

ް 2118/8ްްނަންބަރު ްޤާޫނނުގެ ްކޮމިޝަނުގެ ްވ4ްާއިެލްކޝަންސް ްގައި ް)ނ( ްމާއްދާގެ ްމަިތންްްވަނަ ގޮުތގެ

ް ްމެންބަރުކަމަށް ްކޮމިޝަުނގެ ްނަންފުޅުތަުކގެްޢައްޔަންއިލެކްޝަންސް ްފޮނުއްވާފަިއވާ ްރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާ ކުރެްއުވމަށް

ް ްމެންބަރުކޮމިްއެްތެރެއިން ްހ.ޝަނުެގ ްއިސްމާޢީް،ނީޓްކަމަށް ްއަލްފާިޟލް ްޢައްޔަންލް ްޢަބްދުްއރަޙީމު ކުެރއްވުމަްށްޙަބީބު

ްމިޮގތަށްްފާސްވުމާްގުިޅގެންްއަުޅަގނޑުްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްކަމަށްްފާސްެވއްޖެ.ްްންްއޮތްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންގެްރުހު

ްމިްނިމުނީ.12ްްޖެންޑާްައއިޓަމުްގޮތްްމިައދުްދަންނަވާނަން.ްއެްއަށްްތިޔަްނިންމެވި

ް

ް.ްއިތުރުްއެހެންްމަސައްކަތ13ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްގެްދަުށންްމަސައްކަތެއްްނެތް.ްއްކަތް.ްމިްައއިޓަމުއެހެންްމަސ13ްަްައއިޓަމުްޖެންޑާއެ

ް

ްނިންމުންް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވާހަކަ ްއޮތް ްދަންނަވާލަން ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެިރ ނޑު ްއަޅުގަ ްޤާނޫނުް،އަކީްްދެން ްމާއްާދެގ79ްްައސާސީގެ ވަނަ

ްރިޢާޔަތްކޮށްއަ)ށ(ް ްޤާޫނނު،ްށް ްޤާނޫނުވ82ްައަސާސީގެ ްމާއްާދްއާއި ްމާއްދ88ްާްއަސާީސގެނަ މަޖިލީހުގެްްާއއިްވަނަ

ް ްމާއްދ3ްާގަާވއިދުެގ ްމަޖިލީހުގެްވަަނ ްދަށުން ްބާރުަތކުެގ ްވިރާސީ ްލިިބދީފައިވާ ްރައީސަށް ްމަޖިލީހުގެ ޕާޓީތަކުގެްްިއން

ްމަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު 79ްްްގެއަސާސީޤާނޫނުް،ބޭފުޅުންނާ ްބުނެފައިވާ ްގައި ް)ށ( ްމާއްދާގެ ްބާްއވައިްަވނަ ްއިންތިޚާބު
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ްޖަލްނިމެންދެ ްމަޖިލީހުގެ ްދެން ްމެނދުަކނޑާލަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްޖަލްސާތައް ްމަޖިލީހުގެ ްތާރީޚެްއްން ްއޮންނަ ސާއެއް

ްްކުރާނަން.ްއިޢުލާން

 

ް.ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالوينްرب  ްهلل والحود

____________ 


